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برگزاری گفتمان صلح در هرات
8صبح، هرات: همایشی تحت عنوان 
گفتمان صلح پیرامون گشایش دفتر 
طالبان در قطر در هرات برگزار شد.

همایش  این  برگزاری  از  هدف 
به  رابطه  در  نظر  اظهار  و  گفتگو 
با  صلح  گفتگوهای  چگونگی 
طالبان و به خصوص گشایش دفتر 
که  بود  قطر  در  گروه  این  سیاسی 
بحث  مطرح  هرات  نخبگان  میان 

بود.
شورای  عضو  قتالی  وحید  سید 
برگزارکنندگان  از  یکی  و  والیتی 
که  گفت  رسانه ها  به  همایش  این 
هدف اصلی برگزاری این همایش 
صدایی  چند  ایجاد  و  هم اندیشی 
به  در مورد مسایل حاد سیاسی که 
نحوی با حیات اجتماعی مردم رابطه 

دارد، می باشد.
این  در  نخبگان  تالش  افزود  وی 
بجای  که  بود  این  بیشتر  همایش 
سعی  پهلو،  چند  گیری های  موضع 
آن  در  که  صدایی  چند  ایجاد  در 
نگاه های موافق و مخالف در زمینه 
گشایش دفتر طالبان در قطر وجود 
داشته باشند، مطرح گردد. به گفته 
بدون  همایش  این  قتالی  آقای 
جانب دارانه  ساخت  زیر  هیچگونه 
نخبگان  صدای  تا  داشت  سعی 
و جامعه  دولت  به گوش  را  هرات 

جهانی برساند.
در  آنچه  افزود  قتالی  وحید  سید 
پنداشته  نگرانی  مورد  زمینه  این 
می شد، این است که این گفتگوها 
افغانستان  در مورد سرنوشت آینده 
برگزار می شود، اما دور از دسترس 

نامزد جمهوری خواهان امریکا:
 مذاکره نکنيم 
طالبان را باید 
شکست بدهيم 

جمهوری خواهان  پیشتاز  نامزد 
ریاست  انتخابات  برای  امریکا 
کشور،  این  جاری  سال  جمهوری 
مخالفت شدید خود را با گفتگوهای 
ابراز داشته و تاکید  با طالبان  امریکا 
شکست  باید  طالبان  که  است  کرده 

داده شوند.
میت رومنی، یکی از نامزدان حزب 
متحده  ایاالت  خواهان  جمهوی 
جدی،   26 شنبه،  دو  روز  امریکا 
متحده  ایاالت  گفتگوی  هرگونه 
در  که  او  کرد.  رد  را  طالبان  با 
جمهوری  حزبی  درون  رقابت  دو 
رقیب  گزینش  برای  خواهان 
انتخابات  در  اوباما  بارک  انتخاباتی 
از  است،  شده  برنده  نوامبر  ماه 
رییس  اوباما،  اداره  تالش های 
برای  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور 

انتقاد کرد. طالبان  با  گفتگو 

ادامه در صفحه 2

OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
and DURHAM UNIVERSITY

SCHOLARSHIPS for PhD in
SOCIAL SCIENCES and HUMANITIES

for AFGHAN WOMEN

JOINTLY-FUNDED SCHOLARSHIPS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

افغانستان  مردم  و  دولت  حضور  و 
قرار دارد.

حضور  با  که  همایش  این  در 
جامعه  اعضای  سیاسی،  چهره های 
از نمایندگان پارلمان  مدنی، برخی 
و شورای والیتی و فرهنگیان هرات 
به  رابطه  در  بود،  برگزارگردیده 
روند  و  صلح  گفتگوهای  بررسی 
نقش و حضور  و  با طالبان  مذاکره 
مورد  در  افغانستان  مردم  مستقیم 
آینده سیاسی کشور و مسایلی نظیر 
گشایش دفتر طالبان در قطر بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.
شورای  رییس  شهیر  رفیق  محمد 
اظهاراتی  در  هرات  متخصصان 
ایجاد دفتر سیاسی طالبان در قطر را 
که گفته می شود جامعه جهانی نیز به 
نحوی از ایجاد آن پشتیبانی کرده، 
مقام های  و  دولت  با  تفاهم  در  اما 
افغان نبوده است را، سوال بر انگیز 

خواند.
نماینده  مجیدی  فرهاد  همچنان 
نمایندگان   مجلس  در  هرات  مردم 
در  اساسی  مشکالت  از  یکی  نیز 
رانده شدن  در حاشیه  را  زمینه  این 
افغانستان خواند و گفت طی  مردم 
دهه گذشته جامعه جهانی و دولت 
احترامی  و  ارزش  هیچ  افغانستان 
مردم   خواسته های  و  حقوق  به 

افغانستان نداشته اند.
گفتمان  همایش  که  است  گفتنی 
نوع  از  حرکت  نخستین  صلح 
خودش در هرات است که به همت 
روشنفکران  از  تعدادی  تالش  و 

هرات برگزار شد. 

وزارت معارف:

تا 3 سال دیگر تعداد دانش آموزان 
به 12 میلیون می رسد

عناوین مطالب امروز:در صفحه 3

جبهه ملی:
از واکنش 

مشابه حکومت و طالبان 
متعجب هستیم

تمرکزگرایی  روحیه  ذکی،  آقای  باور  به 
و سلطه گرایی باالخره منجر به استبداد 
می شود. او می گوید چون طالبان جریان 
مستبد و دیکتاتور بودند، چنین واکنشی 
از آن ها بعید نیست، اما واکنش رییس 
مایه  ملی  جبهه  برای  کرزی  جمهور 

تعجب است.
ذکی می گوید: »روحیه مقاومت در برابر 
ایجاد  را  شباهت  این  که  است  تغییر 

کرده است.« 
در صفحه 4

هرات 
و استقالل 

در تامین امنیت
حاال  انتقال،  کمیسیون  رییس  گفته  به 
امنیتی  تامین  توان  افغان  امنیتی  نیرو های 
را در گوشه و کنار افغانستان دارند و این 
نیرو ها با جنگ افزار های مدرن نیز مجهز 

شده اند. 
که  افزود  همچنین  اشرف غنی  احمدزی 
نیرو های ایتالیایی  نیز وعده سپرده   اند در 
نیرو های  به  آن  امنیت  تامین  که  مناطقی 
طرح های  است،  شده  سپرده  افغان 

عمرانی را اجرا کنند. 

در صفحه 6

چرا حمایت 
تبلیغاتی کارشناسانه 

از طالبان؟
چیزی که برای بسیاری ها قابل پرسش 
است این می باشد که چه عاملی سبب 
در  کارشناسان  از  برخی  تا  می گردد 
اندک ترین  تا  می کنند  سعی  کشور 
طالبان  به  رابطه  در  که  خبرهایی 
قرار  توجه  مورد  را  می شوند  منتشر 
این  بر  کارشناسان  تمرکز  می دهند. 
به  تا  می شود  سبب  حقیقت  در  اخبار 
منجر  طالبان  تبلیغاتی  برجسته سازی 

شود. 

در صفحه 4

The Open Society Foundations and Durham University invite applications 
for the above scholarships at Durham University to begin in the academic 
year 2012-2013.  Applicants will normally be both nationals of and 
resident in Afghanistan.
The scholarships are for postgraduate programmes leading to the award 
of a PhD.
Applicants should have outstanding academic qualifications and good 
English, and intend to pursue academic work in their home country or 
region on completing their studies.
Scholarships are available in the fields of Social Sciences, predominantly 
Law and related subjects (Human Rights, International Relations, Conflict 
Resolution, Human Geography, etc.), Political Sciences and  Psychology.
Each scholarship provides fees at Durham University, a stipend to cover 
living costs (for one person only), and a one-off contribution towards 
travel and visa expenses.
Further information, including Application Forms and a Guidance Note 
for Applicants are available from following website: https://www.dur.
ac.uk/international/postgraduate/fees/taughtscholarships/osf/phd for 
any further information please e-mail osf.scholarships@durham.ac.uk 
Completed applications should be submitted to Durham University by 14 
February 2012

ACKU
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می شودند  تخلیه  روستاها 
همه به شهر سرازیر شده اند!

شهروندان  کوچ های  شاهد  اخیر،  سال های  طی 
در  بوده ایم.  والیات  مراکز  و  شهرها  به  قریه ها  از 
را  زندگی شان  و  خانه  شهروند  میلیون ها  مدت،  این 
امکانات  از  به منظور اسکان و استفاده  ترک گفته و 
شهری به طور بی رویه ای وارد شهرها شده اند. کابل، 
مزارشریف، هرات، جالل آباد، قندهار و سایر شهرها 
عوامل  می باشند.  جمعیت  حد  از  بیش  افزایش  شاهد 
زیادی در کوچ های مردم از قریه ها به مراکز والیات 
امنیت در  فقدان  اساسی،  از عوامل  یکی  دارد.  وجود 
انتظار داشتند  قریه ها و حتا ولسوالی ها است. مردم 
افغان،  و سربازان  بین المللی  نیروهای  با حضور  که 
موفقیت حکومت  اما  می یابد.  بهبود  امنیتی  وضعیت  
هم اکنون  است.  بوده  اندک  بسیار  عرصه،  این  در 
رفت و آمد شهروندان از قریه ها به مراکز ولسوالی ها 
و یا والیات با مشکالت و چالش های فراوانی همراه 
مردم  دارد،  تسلط  حکومت  که  مناطقی  در  می باشد. 
از رفتار پولیس محلی و ملیشه ها نیز شکایت دارند. 
از  والیات  مراکز  که  باور  این  با  مردم  بدین ترتیب، 
امنیت بهتری برخورداراند، به شهرهای کالن سرازیر 
شده اند. عامل دوم، نبود دسترسی مردم به امکانات 
مناسب صحی و معارف است. هرچند سال های اخیر 
نمی باشد؛  مقایسه  قابل  گذشته  دهه های  به  نسبت 
مردم  برای  معارف  و  صحی  وضعیت  هم  هنوز  اما 
به خدمات  برای دسترسی  نیست. مردم  قناعت بخش 
بهتر صحی و استفاده ای مناسب از امکانات معارف و 
آموزش، شهرها را انتخاب می کنند. هم اکنون بسیاری 
از نوجوانان از دورترین نقاط کشور برای کورس های 
زمستانی و آ مادگی های کانکور به کابل می آیند. بدون 
شک، اگر این امکانات در مناطق آنان قابل دسترسی 

باشد،  از آمدن آنان جلوگیری خواهد شد. 
راستای  در  گذشته  ده سال  در  افغانستان  حکومت 
فراهم کردن خدمات  بهتر و  اولیه ای چون راه، برق، 
بنیادی  و  اساسی  گام های   ... و  شغلی  فرصت های 
برنداشته است. مردم اکنون احساس می کنند که اگر 
سال ها در این قریه ها زیست کنند، از کم ترین خدمات 
رفاهی برخوردار نخواهند شد. برهمین اساس، مردم 
به خاطر آسایش و رفاه بیشتر وارد شهرها می شوند. 
هجوم بی رویه شهروندان از قریه ها به مراکز والیات، 
چند پیامد را به دنبال دارد؛ نخست این که شهرها برای 
جمعیت معینی پالن شده و از ظرفیت های مشخصی 
لشکری  سرازیرشدن  هم اکنون  است.  برخوردار 
همه  برای  را  شهر  این  کابل،  شهر  به  شهروندان  از 
غیرقابل استفاده ساخته است. هم اکنون حکومت توان 
فراهم کردن خدمات  برای این جمعیت عظیم را ندارد و 
گرانی زمین، مسکن و آلودگی  محیط زیست نیز پیوند 
مستقیم با افزایش بی رویه جمعیت دارد. بدون شک، 
اگر  حکومت در جلوگیری از کوچ های بی رویه موفق 
برای  نیز  قریه ها تخلیه شده و شهرها  نشود، همه ی 
زیستن قابل استفاده نخواهد بود. این نوع جابه جایی ها 
و  زراعتی  در عرصه ی  افغانستان  که  سبب می شود 
محصوالت دامداری با مشکالت زیادی روبه رو شود. 
با  و  است  دامدار  و  زراعتی  کشور  یک  افغانستان 
از  جابه جایی های گسترده، این محصوالت مهم عمال 

بین می رود. 
به  بهتر  مهیا کردن خدمات   راستای  در  اگر حکومت 
کمک های  و  الزم  امکانات  و  شود  موفق  روستاها 
مناسب را در اختیار روستاییان قرار دهد، آنان کم تر 
عالقه به جابه جایی می گیرند و محصوالت زراعتی و 
دامداری نیز رونق می یابد و افغانستان را از  وابستگی 
به خارج ـ حداقل در این بخش ـ بی نیاز می سازد. امید 
است که دولت مردان این مساله را جدی بگیرند و در 
توجه  این موضوع  به  نیز  ملی  برنامه های همبستگی 

کنند. 

زنگ اول
کمکهایبریتانیابهافغانستانادامهمییابد

سفیرانانگلستانواسترالیاازارزگانبازدیدکردند

تردیدکشورهایغربیدربارهتمویلنیروهایامنیتیافغانستان

3طالبکشتهو5تندیگربازداشتشدند

مذاکرهنکنیم...ادامهازصفحه1

روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا گزارش 
تولید  افزایش  وجود  با  که  است  داده 
مواد مخدر و موجودیت فساد گسترده 
اداری در افغانستان، بریتانیا کمک هایش 

به این کشور را ادامه می دهد.
اداره بین المللی مطالعات استراتژیک با 
وجود مشکل مواد مخدر و فساد گسترده 
اداری در افغانستان، خوشبینی اش را از 

حاالت این کشور ابراز داشته است.

میان  که  مناظره ای  در  رومنی  آقای 
برگزار  خواهان  جمهوری  نامزد  پنج 
متحده  ایاالت  »برای  گفت:  بود،  شده 
با  که  نیست  این  درست  مسیر  امریکا 
آنها  در حالی که  مذاکره کند،  طالبان 
سربازان ما را می کشند…  مسیر درست 
این است که اعتراف کنیم، آنها دشمن 

امریکا هستند.«
اوباما  بارک  که  گفت  رومنی  آقای 
ایاالت متحده را در یک موقعیت »فوق 
زیرا  است،  داده  قرار  ضعیف«  العاده 
سربازان  خروج  برنامه  او،  گفته ی  به 
براساس یک  را  افغانستان  از  امریکایی 
است.  داشته  اعالم  سیاسی«  »تقویم 
پایان  تا  که  است  گفته  اوباما  بارک 
سال 2014 همه سربازان کشورش را از 

افغانستان خارج می کند.
افزود:  مناظره  این  در  رومنی  میت 
که  حالی  در  ضعیف،  موقعیت  از  »ما 
سربازان مان را بیرون می کشیم، مذاکره 

انتظار  ولی  می دهد  متحده  ایاالت  را 
ناتو  عضوی  دیگر  کشورهای  می رود 

هم در این مصارف سهیم گردند.
مطالعات  اداره  گزارش  این  در 
است  ابراز خوشبینی شده  استراتژیک، 
که کمک های غرب به افغانستان ادامه 

خواهد یافت.
در  ناتو  ملکی  نماینده  گس،  سایمن 
انستیتوت  در  دوشنبه  روز  به  افغانستان 
است،  گفته  سرویس  یونایتد  رویل 
همکاری استراتژیک امریکا با افغانستان 
نقش  کشور  این  آینده  امنیت  برای 

اساسی دارد.
در  دفاعی  امور  کارشناس  بری  بین 
استراتژیک  مطالعات  اداره  گزارش 
گفته است، کاهش نیروهای خارجی در 
افغانستان بعد از سال 2014، حمایت از 

طالبان را کاهش خواهد داد.
ولی در این گزارش این هم گفته شده 
که اگر امریکا بر ایران حمله کند، تمام 
خواهد  آب  بر  نقش  خوشبینی ها  این 
چنین  به  جواب  در  ایران  زیرا  شد، 
از طالبان و دیگر  عمل، حمایت اش را 

گروه های تندرو افزایش خواهد داد.

کمکهایدنمارک
پسازسال2014

بیشترمیشود
8صبح،کابل: سفیر جدید دنمارک از 
افزایش کمک های این کشور پس از 

سال 2014 میالدی خبر داده است.
دفتر  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
رسانه ها  به  که  جمهوری  ریاست 
که  شده  گفته  است،  شده  فرستاده 
کشور  جدید  سفیر  دینیسن  رینی 
اعتمادنامه  تقدیم  از  پس  دنمارک 
خود به حامد کرزی رییس جمهوری 
است  کرده  تعهد  افغانستان،  اسالمی 
پس  دنمارک  که کمک های کشور 
یافت  افزایش خواهند   2014 سال  از 
درجریان  تا  می کند  تالش  ووی 
ماموریتش ممد روابط میان دو کشور 

گردد.
به نقل از خبرنامه ی ریاست جمهوری، 
رییس جمهور کرزی روز گذشته در 
درحالی  جمهوری  ریاست  ارگ 
حضور  نیز  کشور  خارجه  وزیر 
به  آمدید  خوش  بیان  ضمن  داشت، 
سفیر جدید دنمارک، از کمک های 
به  گذشته  سال  ده  در  کشور  این 
دولت افغانستان و درهمچنین دوره ی 

جهاد، قدردانی به عمل آورد.
جانب  دو  ترتیب،  همین  به 
درگفتگوهای شان بر گسترش روابط 

میان دوکشور نیز تاکید کردند.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفریکهیاتدولتی
بهپاکستانجهتحل

مشکالتترانزیتی
با  گفتگو  برای  بلندرتبه  هیات  یک 
آن  وارد  پاکستانی،  ارشد  مقامات 

کشور شده است.
به  افغانستان  دولت  هیات  این  سفر 
جلسه  هشتمین  راستای  در  پاکستان 
صورت  کشور  دو  مقامات  میان 

می گیرد.
وزارت  سخنگوی  شمس  عزیز 
به رادیو آزادی گفته است که  مالیه، 
مقامات افغانستان با همتایان پاکستانی 
بحث   جانبه  دو  روابط  مورد  در  خود 

خواهند داشت.
گزارش  دولتی  مقام های  از  نقل  به   
مورد  در  هیات  این  که  شده 
عملی  راه  سد  موجود  چالش های 
دو  میان  ترانزیتی  توافقات  شدن 
بحث  پاکستانی  مقامات  با  کشور، 

خواهد کرد.
که  دارند  شکایت  افغان  تاجران 
مدنظر  را  توافقات  این  پاکستان 
از  جلوگیری  کنار  در  و  نمی گیرد 
اموال  ناتو،  نیروهای  تدارکاتی  اموال 
وارداتی آنها هم با مشکل از پاکستان 

وارد افغانستان می گردد.
به  که  پاکستان  از  هیات  این  دیدار 
مالیه  وزیر  زاخیلوال  عمر  ریاست 
برنامه ریزی  قبل  از  می گیرد،  صورت 
شدن  کشته  با  ولی  بود،  شده 
برهان الدین ربانی رییس شورای عالی 
به  پاکستان  و  افغانستان  روابط  صلح، 
به  هم  دیدار  این  و  گرایید  تیرگی 

افتاد. تعویق 
است،  گفته  افغانستان  استخبارات 
پاکستانی  تبعه  یک  ربانی  آقای  قاتل 
انتحاری در پاکستان   بود و این حمله 

طرحریزی شده بود.
حکومت افغانستان بعد از کشته شدن 
جلسات  تنها  نه  ربانی،  برهان الدین 
سیاسی و امنیتی با پاکستان را متوقف 
ساخت، بلکه سفر صدراعظم پاکستان 

به افغانستان را هم لغو کرد.
مسایل  روی  بحث  آنکه  وجود  با 
این  اجندای  صدر  در  تجارتی 
پاکستان  از  افغانستان  هیات  دیدار 
کارشناسان  از  برخی  اما  دارد،  قرار 
این  می گویند که هدف دیگر اصلی 
دو  بین  روابط  ساختن  عادی  دیدار، 

است.  کشور 

گفتگوهای صلح تحت رهبری افغان ها 
نیست. مقام های افغانستان همچنان تاکید 
طالبان  با  صلح  روند  اگر  که  کرده اند 
تحت رهبری افغان ها نباشد، نتیجه ای در 

پی نخواهد داشت.
گفتگوهای  که  گفت  رومنی  آقای 
ایاالت متحد امریکا با طالبان، پیام غلطی 
گفت:  او  می فرستد.  افغانستان  مردم  به 
برای  چیزی  چه  این  که  کنید  »فکر 
ببینند  افغانستان دارد… اگر آنها  مردم 
که ما، متحد شان، تغییر جهت می دهیم 
مردم  که  می کنیم  گفتگو  کسانی  با  و 
افغانستان می خواهند ملت شان را از آنها 

حفاظت کنند.«
اگر میت رومنی در مبارزات انتخاباتی 
انتخابات  در  شود،  برنده  حزبی  درون 
ششم نوامبر سال جاری با اوباما رقابت 
خارجی  سیاست  که  کسی  می کند؛ 
کلیدی  موضوعات  ملی  امنیت  و 

انتخاباتی اش خواهد بود.

گفته است که پیوستن طالبان به پروسه ی 
صلح، به تامین امنیت کمک کرده است. 
سفیران  سفر  که  شده  گفته  اعالمیه  در 
برای  ارزگان  به  استرالیا  و  انگلستان 
نخستین بار انجام می شود و هزاران سرباز 
این کشور هم اکنون در والیت هجوار 

ارزگان مستقر هستند.
 سفیر انگلستان همچنین وضعیت امنیتی 
کرده  توصیف  خوب  را  ارزگان  در 

ساالنه  دالر  میلیارد  چهار  تا  سه  حدود 
برای حفظ اردوی ملی افغانستان کمک 
کند و در حدود یک میلیارد دالر دیگر 
و  سازند  فراهم  ناتو  را کشورهای عضو 
افغانستان  را  مصارف  این  ناچیز  بخش 

خودش به عهده خواهد گرفت.
نخواسته است  دیپلومات غربی که  یک 
رویترز  خبرگزاری  به  شود،  ذکر  نامش 
اهداف  ساختن  آورده  بر  است،  گفته 
برای تکمیل اردو و پولیس ملی افغانستان 

عملیات های مشترک نیروهای پولیس، 
روز  یک  که  آیساف  و  ملی  امنیت 
پیش انجام شده است، همچنین سه میل 
 1۶ تنفگچه،  میل  چهار  کالشنکوف، 
مواد  کیلوگرام   11 بمب دستی،  قبضه 
انفجاری و یک عراده موتر نیز به دست 

نیروهای پولیس ملی افتاده است.
ملی   پولیس  نیروهای  گونه،  همین  به 

مردم  حاضر  درحال  که  است  گفته  و 
هلمند و ارزگان، می توانند بدون هراس 

در مناطق شان، زندگی کنند. 
مسلح  مخالفان  پیوستن  ارزگان  والی 
دولت در این والیت را به پروسه ی صلح 
نیز برای تامین ثبات مهم خوانده و گفته 
راه اندازی  با  تا  است که تالش می کند 
را  کار  زمینه ی  اقتصادی،  پروژه های 

برای مردم آن والیت فراهم سازد.

بیشتر به آن مربوط است که موازنه امنیتی 
و   2012 سال  پایان  تا  افغانستان  داخل 
شرایط مالی کشورهایی که در نیروهای 
کمک به امنیت در افغانستان یا آیساف 
چگونه  دارند،  سهم  ناتو  رهبری  تحت 

خواهد بود.
این دیپلومات، حفظ 352 هزار  به گفته 
بلند  افغانستان  حکومت  توان  از  سرباز 
غرب  که  کمک های  مقدار  از  و  است 

مدنظر دارد نیز بیشتر می باشد.

دو  و  وسایط  ضد  ماین  حلقه  چهار 
ضرب توپ ۸2 ملی متری را که از سوی 
تخریبی  اعمال  انجام  برای  تروریستان 
در بخش هایی از والیت کندز، زابل و 
از  بود، کشف و  قندهار جاسازی شده 

بین برده اند.
در خبرنامه همچنین گفته شده که یک تن 
نیز در این پیوند بازداشت گردیده است.

اداره،  این  شده  منتشر  گزارش  در 
به  کمک ها  ادامه  دالیل  به  اشاره  در 
افغانستان گفته شده است که حکومت 
سال  تا  حتا  و   2020 سال  تا  افغانستان 
سربازان  معاشات  دادن  توانایی   2025

400 هزار نفری اش را نخواهد داشت.
مصارف ساالنه نیروهای امنیتی افغانستان 
شده  تخمین  دالر  میلیارد  هشت  ساالنه 
است که در حال حاضر 90 درصد آن 

مذاکره  طالبان  با  نباید  ما  نمی کنیم… 
کنیم، ما باید طالبان را شکست دهیم.«

به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام های 
حکومت ایاالت متحده امریکا گفته اند 
در  که  می شود  ماه  ده  کشور  این  که 
گفته  به  است.  طالبان  با  گفتگو  حال 
این مقام ها، گفتگوها با طالبان در یک 
مرحله مهم رسیده است و حتا گفته شده 
است که امکان دارد شماری از زندانیان 
طالبان از گوانتانامو به افغانستان یا یک 

کشور سومی انتقال داده شوند.
ایجاد  به  طالبان  اواخر، همچنان  این  در 
یک دفتر سیاسی در قطر موافقت خود 
را اعالم داشتند. این گروه همچنان جامعه 
جهانی را طرف اصلی خود خوانده گفته 
قطر،  در  دفتری  ایجاد  از  هدف  است 

تفاهم با جامعه جهانی است.
است  گفته  هرچند  افغانستان  حکومت 
با گفتگوهای امریکایی ها و طالبان  که 
موافق است، اما شکایت کرده است که 

محمد عمر شیر زاد والی  8صبح،کابل:
با سفیران انگلستان و  ارزگان در دیدار 
پروژه های  راه اندازی  خواهان  استرالیا 
این  سرحدی  بخش های  در  اقتصادی 

والیت با هلمند شده است.
دفتر  مطبوعاتی  اعالمیه ی  از  نقل  به 
رسانه های والیت ارزگان، والی ارزگان 
فولی  پاول  و  پیتی  ویلیم  با  دیدار  در 
همچنین  استرالیا  و  انگلستان  سفیران 

در حالی که کشورهای ناتو برنامه خودرا 
افغانستان  نظامی  قوای  ظرفیت  مورد  در 
دوباره بررسی می کنند، شک و تردیدها 
چه  تا  غربی  کشورهای  اینکه  باره  در 
حدی می توانند نیروهای امنیتی افغانستان 
بیشتر  کشورها  آن  در  کنند،  تمویل  را 

شده است.
گرچه تصمیم نهایی در مورد تشکیالت 
نشده  اتخاذ  افغانستان  ملی  اردوی  نهایی 
در  شاید  امریکا  معلوم،  قرار  اما   است، 

عملیات  دو  نتیجه ی  در  کابل: 8صبح،
مشترک نیروهای امنیتی افغان و آیساف 
گرشگ  ولسوالی  از  بخش هایی  در 
والیت هلمند و ولسوالی سید آباد والیت 
میدان وردک، سه تن از اعضای گروه 
بازداشت  دیگر  تن  سه  و  کشته  طالبان 

شدند.
در  داخله  وزارت  خبرنامه ی  از  نقل  ACKUبه 
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1139
ه و تنظیم:

تهی

جهانی  مجمع  به  عضویت  از  پس  افغانستان  دولت 
میلیون   55.7 مبلغ  معارف«،  برای  بین المللی  »مشارکت 
ملل  سازمان  کودکان  وجهی  صندوق  سوی  از  دالر 
توسعه  و  خدمات  بهبود  منظور  به  یونیسیف،  متحد، 

معارف در کشور، دریافت می کند.
که  معارف«  برای  بین المللی  »مشارکت  جهانی  مجمع 
در  معارف  انکشاف  منظور  به  میالدی   2002 سال  در 
افغانستان  دولت  شد،  ایجاد  توسعه  حال  در  کشورهای 
کسب  را  آن  عضویت  خورشیدی  جاری  سال  بهار  در 
افغانستان  مجمع،  این  عضویت  کسب  از  پس  کرد. 
برای  دالر  میلیون  پنج  و  پنجاه  از  بیش  دریافت  مستحق 
سه سال آینده به منظور بهبود و توسعه معارف در کشور 
شناخته شده است. مقام های وزارت معارف می گویند، 
با دریافت این کمک ، وضعیت تعلیم و تربیه در سیزده 
و  تعلیم  انکشاف  پایین  شاخص های  دارای  که  والیتی 

تربیه هستند، بهبود خواهد یافت.
مراسم  در  گذشته  روز  معارف،  وزیر  وردک،  فاروق 
یونیسیف  دالری  میلیون   55.7 کمک  قرارداد  امضای 
با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  وزارت،  این  به 
که  گفت  افغانستان،  در  یونیسیف  نماینده  پیترکراولی، 
طی  دانش آموزان  تعداد  کمک  این  مصرف  طریق  از 
نفر خواهد رسید. وی  میلیون  به دوازده  آینده  سه سال 
همچنین گفت که دو هزار و پنج صد باب مکتب جدید 
وردک  آقای  شد.  خواهد  اعمار  کشور  سراسر  در  نیز 
می گوید: »تعداد متعلمین را از 8.4 میلیون امروز، باالتر 
به دوازده میلیون می بریم. دو هزار و پنج صد باب مکتب 
شوراهای  همه ی شان  برای  و  می شوند  ایجاد  جدید 
باب  چهارصد  می شوند.  ایجاد  هم  مکاتب  از  حمایت 
دیگر  و  ناامنی ها  به خاطر  متاسفانه  هنوزهم  که  مکتبی 
شرایط اجتماعی و اقتصادی و صعب العبور بودن مناطق 

مسدود هستند، بازگشایی می شوند. سه صد تن معلم اناث 
با محرم شان از طریق این برنامه استخدام می شوند و در 
است،  پایین  معارف  انکشاف  شاخص های  که  مناطقی 
به  دیگر  معلم  باالخره شصت هزار  و  می شوند.  توظیف 

کمک این برنامه، بحیث معلم تربیت می شوند.«
برنامه های  تقویت  گفت  معارف  وزیر  همچنین 
حمایتی  شوراهای  ایجاد  و  معارف  نظام  مردمی سازی 
عرضه  بتواند  که  روش هایی  گسترش  مکاتب،  از 
شمار  افزایش  ببرد،  بلند  را  معارف  عرصه  در  خدمات 
مدیریت  بهبود  و  مکاتب  در  زن  مسلکی  آموزگاران 
طریق  از  است  قرار  که  می باشند  برنامه های  جمله  از 
کمک یونیسیف اجرا شود. این برنامه ها در پنجاه و پنج 
نیمروز،  دایکندی،  بادغیس،  ولسوالی در والیات غور، 
پکتیکا،  پکتیا،  زابل،  هلمند،  ارزگان،  قندهار،  فراه، 
فاروق  به گفته ی  تطبیق خواهدشد.  نورستان  و  خوست 
وردک، شاخص انکشاف معارف در این سیزده والیت 

در مقایسه با والیات دیگر خیلی پایین است.
در  یونیسیف  نماینده  پیترکراولی،  حال  همین  در 
وضعیت  بهبود  برای  دولت  برنامه های  از  افغانستان، 
می گوید  ابراز رضایت کرده  در کشور  تربیت  و  تعلیم 
نتایج  می تواند  تربیه  و  تعلیم  باالی  سرمایه گذاری  که 
کراولی گفت:  آقای  باشد.  داشته  پی  در  موثری  خیلی 
با حکومت  این طرف  به  از شصت سال  یونیسیف  »اداره 
افغانستان و جامعه افغانی کار می کند تا ماحول مصوون 
و مناسب برای تعلیم و تربیت، قلم برای نوشتن و استاد 
افغان فراهم کند. وی  برای فراگرفتن را برای کودکان 
همچنین تاکید کرد: »تمام کودکان این کشور حق دارند 
تعلیم نمایند و اداره یونیسیف گام هایی را که حکومت 
محروم،  کودکان  تربیه  و  تعلیم  راستای  در  افغانستان 

مورد  برداشته،  دختران،  آموزش  قسمت  در  به ویژه 
تعلیم  بخش  در  سرمایه گذاری  و  می دهد  قرار  ستایش 
می تواند  که  است  معقول  سرمایه گذاری  یک  دختران، 

نتایج بسیار خوبی  به همراه داشته باشد.«
کمک خیراتی

که  می گویند  معارف  وزارت  مقام های  حال،  این  با 
از  بیش  به سادگی مستحق دریافت کمک  این وزارت 
پنجاه و پنج میلیون دالری یونیسیف نشده، بلکه در نتیجه 
تالش های سه ساله رهبری این وزارت، مستحق دریافت 
به دست  وردک،  فاروق  گفته ی  به  است.  شده  کمک 
بین المللی  »مشارکت  جهانی  مجمع  عضویت  آوردن 
برای معارف، برنامه های موثر و عملی می طلبد که باید 
آقای  بدست آورد.  را  تمویل  کننده  اطمینان کشورهای 
را  کمک  این  افغانستان  حکومت  که  افزود  وردک 
براساس رقابت های سالم بین المللی دست آورده و این 
تمویل کننده  قبلی کشورهای  مانند کمک های  کمک، 
برای  معارف  وزرات  او،  گفته ی  به  نیست.  »خیراتی« 
عملی  برنامه های  کشور،  در  معارف  توسعه  و  انکشاف 

دارد که این مساله باعث شده است تا افغانستان مستحق 
دریافت این کمک شود. وزیر معارف گفت: »اگر چنین 
برنامه هایی نمی داشتیم، همین پولی را که ما تازه به دست 
ما  به  دونرها  گذشته  در  که  پول هایی  مانند  می آوریم 
کمک می کردند، به آن شکل نیست. این کمک را در 
نتیجه ی یک رقابت سالم جهانی به دست آوردیم. یعنی 
برآورده  تعهد  هم  افغانستان  که  کردیم  ثابت  جهان  به 
کردن اهداف تعلیم برای همه را دارد و هم برنامه بدست 
را  برنامه  این  تطبیق  ظرفیت  هم  و  اهداف  این  آوردن 
»این کمک،  تاکید کرد:  دارد.« آقای وردک همچنین 
مجمع  این  عضویت  باشد.  خیراتی  که  نیست  کمکی 

بزرگ جهانی شرایط نهایت دشوار دارد.«
در  اخیر  سال  چند  طی  تربیه  و  تعلیم  وضعیت  گرچند 
اما طوری که در مورد کمیت  بوده ،  بهبود  کشور روبه 
دانش آموزان توجه شده، به کیفیت تعلیم و تربیه توجه 
چندانی صورت نگرفته است. با این حال، انتظار می رود 
توجه  تربیه  و  تعلیم  کیفیت  روی  بیشتر  این  از  پس  که 

شود.

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« یکی 
از اقارب قربانیان را با خود داریم که در حادثه 
دست  از  را  عزیزش  عاشورا  خونین  انتحاری 
داده و آن حادثه را چنین بیان می دارد: »او مدتی 
می شد که از ایران آمده بود و می  خواست که 
ایام  در  در  او  فامیل  زیرا  برود  ایران  به  دوباره 
کشور  از  خانمان سوز  و  داخلی  جنگ های 
و  کار  دیار  همان  در  نیز  وی  بود.  شده  مهاجر 
روزگار داشت اما به خاطر گرفتن پاسپورت به 
افغانستان آمده بود و می خواست که دوباره نزد 

فامیلش برود. در ایام محرم او با سایر دوستانش 
دینی  ارشادات  و  می رفت  منبر  پای  به  روزها 
بیان می شد گوش می داد،  از سوی علما  را که 
مکتب  پیروان  از  یکی  و  می خواند  را  نمازش 
سپری  به زودی  شب ها  و  روزها  بود.  اسالم 
می رفت.  شده  نزدیک تر  موعود  ایام  و  می شد 
در  که  گفتم  او  به  گذشت.  هم  عاشورا  شب 
زیارت  به  می خواهد  نخیر  گفت  نرفته  مراسم 
در  را  مراسم  و  برود  عباس  ابوالفضل  نظرگاه 
آنجا بگذراند. ساعتی از روز سپری شده بود و 

احوال رسید که در ساحه زیارت ابوالفضل حمله 
تعداد  و  گرفته  صورت  عزاداران  بین  انتحاری 
به  دیگر  عده ای  و  زخمی  عزاداران  از  زیادی 
شهادت رسیده اند. ندانستم که چه کنم زیرا معلوم 
نبود که او در چه حالت است، اما بعد از جستجو 
پیدا  ایمرجنسی  شفاخانه  در  را  او  شفاخانه ها  در 
نمودیم. حیران بودیم که چه کنیم زیرا فامیل او 
زد  زنگ  پدرش  مدتی  از  بعد  اما  بود،  ایران  در 
گفت  هم  او  گذاشتیم  میان  در  را  موضوع  ما  و 
که جنازه او را در همان جا در کنار خواهرزاده ام 
که همراه با او یک جا به شهادت رسیده بود دفن 
دفن  خواهرزاده ام  کنار  در  را  او  هم  ما  نمایید. 
خاک نمودیم. پدر و مادرش در عزای او دور از 
خاکش اشک ماتم ریختند و روی فرزندشان را 
ندیدند، خداوند شهادت او و سایر کسانی که در 
آن حادثه جان شان را از دست دادند قبول درگاه 

ابدیت شان نماید.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  می نگریم  قدر  دیده ی  به 
گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.  

Info_afg@solidarityforjustice.org.af

به او گفتم که در مراسم نرفته گفت نخیر می خواهد به 
زیارت نظرگاه ابوالفضل عباس برود و مراسم را در آنجا 
بگذراند. ساعتی از روز سپری شده بود و احوال رسید 

که در ساحه زیارت ابوالفضل حمله انتحاری بین عزاداران 
صورت گرفته و تعداد زیادی از عزاداران زخمی و عده ای 

دیگر به شهادت رسیده اند. ندانستم که چه کنم زیرا 
معلوم نبود که او در چه حالت است، اما بعد از جستجو در 

شفاخانه ها او را در شفاخانه ایمرجنسی پیدا نمودیم.

جسدشرا
ازشفاخانه
دریافتیم

ACKU
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مال  که  شد  گزارش  رسانه ها  در  آن که  از  پس 
از  فرمانی،  انتشار  با  طالبان  رهبر  محمدعمر 
آتش بس سخن گفته است، برخی از کارشناسان 
انتشار این فرمان را تالش دستگاه های استخباراتی 
در جهت سبوتاژ گفتگوهای جاری صلح و ایجاد 
این  خواندند.  طالبان  و  امریکا  ميان  بی اعتمادی 
از  پس  کارشناسان  از  برخی  از سوی  کارشناسی 
آن صورت گرفت که ذبيح اهلل مجاهد سخنگوی 
طالبان مدعی شد که فرمان منتشر شده به نام مال 

محمد عمر جعلی است.
آنچه به نام فرمان مال محمد عمر منتشر شده بود، 
مال  گویا  آن  در  که  بود  پشتو  زبان  به  نوشته ای 
محمد عمر رهبر طالبان، از افرادش خواسته بود که 
نتایج گفتگوهای صلح، آتش بس  تا روشن شدن 
کنند. تکذیب توسط ذبيح اهلل مجاهد دیده می شود 
که شماری از کارشناسان نيز در این رابطه آستين ها 
را باال زده و در تالش شده اند تا از عواقب منفی 
کنند.  جلوگيری  طالبان  روحيه  بر  فرمانی  چنين 
از  برخی  روانی  نظر  از  که  می دهد  نشان  این 
فعاليت  و  طالبان  از  جدی  بسيار  طرفداری های 
سازمانی این گروه در نزد برخی از صاحب نظران 
سياسی در کشور وجود دارد و این به نفع طالبان و 
به ضرر روند جاری در جهت تثبيت ثبات سياسی 

بر مبنای دموکراسی در افغانستان می باشد.
که  گفته اند  سياسی  امور  کارشناسان  از  برخی 
داخلی  استخباراتی  حلقات  وسيله ی  به  کار  این 
از  هدف  و  گرفته  صورت  منطقه،  در  خارجی  و 
آن این است که فضای بی اعتمادی در بين طالبان 
به  اثر آن طالبان تضعيف گردد.  بر  و  ایجاد شود 
اقدام  فرمان یک  این  انتشار  اگر  نظر می رسد که 
استخباراتی در جهت تضعيف طالبان باشد نيز نباید 
از سوی تحليلگران بدان توجه شود. زیرا  این گونه 
تبع  به  و  طالبان  پيوستگی  هم  به  سبب  تحليل ها 
برابر تالش های  این گروه در  افراد  آن سرسختی 
ثبات  و  امنيت  به  برای دسترسی  نظامی  و  سياسی 

سياسی در افغانستان می گردد.
این گونه  که  باشد  چنين  اگر  حتا  می رسد  نظر  به 
نامه ها به عنوان یک ابزار تبليغاتی برای فضا سازی 
تبليغاتی از سوی دستگاه های استخباراتی و به ویژه 
شود،  گرفته  کار  به  داخلی  استخبارات  دستگاه 
تحرکات  این گونه  سازی  خنثی  راستای  در  نباید 
از سوی کارشناسان بحث صورت گيرد؛ زیرا اگر 
هدف  به  تبليغات  گونه  این  که  باشد  این  بر  باور 
طالبان  هم پيوستگی  بر  منفی  تاثير  کردن  وارد 
صورت می گيرد، بحث های کارشناسانه در جهت 
تشریح اینگونه تحرکات به معنای خنثاسازی این 

تحرکات می باشد.

این  است  پرسش  قابل  بسياری ها  برای  که  چيزی 
می باشد که چه عاملی سبب می گردد تا برخی از 
کارشناسان در کشور سعی می کنند تا اندک ترین 
خبرهایی که در رابطه به طالبان منتشر می شوند را 
مورد توجه قرار می دهند. تمرکز کارشناسان بر این 
اخبار در حقيقت سبب می شود تا به برجسته سازی 
که  حاليست  در  این  شود.  منجر  طالبان  تبليغاتی 
و  برای جلب  زیادی  بسيار  موضوعات  در کشور 
جذب توجه کارشناسان وجود دارد و کارشناسان 
با تمرکز بر این موضوعات به شناسایی  می توانند 
اجتماعی، حقوقی،  آفت ها و آسيب های سياسی، 
راستای  در  و  کرده  کمک  عمومی  و  فرهنگی 
واقع  موثر  مشکالت  این  حل  برای  انگيزه  ایجاد 

شوند.
به  مربوط  بحث های  بر  تمرکز  دیگر  سوی  از 
تشریحی  و  تبيينی  بخصوص کارشناسی  و  طالبان 
خالف روند  بر  گروه  این  از  حمایت  جهت  در 
دموکراتيزه شدن افغانستان می باشد. قانون اساسی 
طالبان  که  شناخته  رسميت  به  را  نظامی  موجود 
تاکيد و تصریح دارند که عالقه ای برای سازگاری 
با آن ندارند. حتا وقتی که از تالش بين المللی برای 
مصالحه با طالبان و از موافقت رهبران این گروه با 
مرتبط  به خصوص تالش های  و  تالش های صلح 
قطر  در  گروه  این  برای  سياسی  دفتر  گشایش  با 
منشر شد، رهبران این گروه عدم عالقه خویش به 
و  کرده  اعالم  را  افغانستان  اساسی  قانون  پذیرش 
تاکيد کردند که وارد شدن به این تعامل به معنای 

پذیرش قانون اساسی افغانستان نمی باشد. 
قانون  پذیرش  عدم  بر  طالبان  رهبران  تصریح 
با  را  خود  گروه  این  که  می دهد  نشان  اساسی 
وضعيت موجود و روند موجود در کشور سازگار 
تبيين  برای تشریح و  این رو تالش  از  نمی سازند. 
از  تبليغاتی  حمایت  نوعی  که  گروه  این  مواضع 
این گروه می باشد، تاثير منفی بر روند دموکراتيزه 
شدن کشور دارد. بی هيچ تردیدی می توان گفت 
که اگرچه برای گریز از جنگ می توان هر راهی 
شمرد؛  مهم  را  شد  می توان  منتهی  صلح  به  که 
دسترسی  برای  که  باشد  معنا  این  به  نباید  این  اما 
و  مدرن  ارزش های  جنگ،  از  عاری  شرایط  به 
این  سپرد.  فراموشی  به  را  دموکراسی  بر  مبتنی 
برای  اصلی  ابزارهای  از  یکی  که  حاليست  در 
این است که مردم  تحکيم دموکراسی در جامعه 
و به خصوص روشنفکران با آن برخورد مسووالنه 
نهادینه شدن آن  به  متعهد  را  باشند و خود  داشته 
می شود،  گفته  سخن  دموکراسی  از  وقتی  بدانند. 
تحقق  و  تثبيت  مسير  در  موجود  موانع  با  باید 

دموکراسی مبارزه صورت گيرد.

آلمان،  برلين  در  اپوزیسيون  رهبران  نشست  دنبال  به 
حکومت افغانستان و طالبان، هم صدا، اعالم کرده اند که 
تدویر نشست برلين با اشتراک رهبران سياسی افغانستان، 

تالشی برای تجزیه افغانستان می باشد.
برلين و طرح  افغانستان اعالم کرد که نشست  حکومت 
نظام غيرمتمرکز خالف قانون و تالشی است برای تجزیه 

افغانستان. 
طالبان، با نشر اعالميه ای، گفتند کسانی که در نشست بن 
اشتراک داشتند، در صدد تجزیه افغانستان هستند. طالبان 
گفته اند برای یک پارچگی افغانستان، هزاران تن از افراد 

خود را در دشت ليلی از دست داده اند. 
افغانستان و طالبان، به صورت  بار حکومت  اما چرا این 
هم نظر، در رابطه به نشست برلين واکنش نشان می دهند؟ 
فيض اهلل ذکی، سخنگوی جبهه ملی افغانستان، در گفتگو 
اصالحات  جبهه  این  اصلی  خواست  گفت  8صبح  با 
بنيادی سياسی است که سبب ثبات و وفاق در افغانستان 
مساعد  افغانستان  در  پيشرفت  برای  را  زمينه  و  می شود 

می کند. 
به  نسبت  تاکنون  که  واکنش هایی  ذکی،  آقای  باور  به 
واقع  برلين مطرح شده، در  رهبران جبهه ملی و نشست 
حکومت داری  نوع  در  تغيير  به  نسبت  حساسيت هایی 

افغانستان بوده است. 
نظام های  زیادی،  سال های  »متاسفانه  گفت:  ذکی 
این  بوده اند.  حاکم  افغانستان  در  سلطه گرا  و  اقتدارگرا 
آن  را  ما  که  است  روحيه  همين  از  ناشی  عکس العمل 
بسيار مضر می دانيم؛ چرا که ما شاهدیم که نظام متمرکز 
افغانستان  افغانستان را حل کند، بلکه  نتوانسته مشکالت 

را به وضعيت بحرانی تر آورده است.« 
باور آقای ذکی، روحيه تمرکزگرایی و سلطه گرایی  به 
باالخره منجر به استبداد می شود. او می گوید چون طالبان 
جریان مستبد و دیکتاتور بودند، چنين واکنشی از آن ها 
بعيد نيست، اما واکنش ریيس جمهور کرزی برای جبهه 

ملی مایه تعجب است.
ذکی می گوید: »روحيه مقاومت در برابر تغيير است که 

این شباهت را ایجاد کرده است.« 
در همين حال، طالبان ادعا کرده اند که برای یک پارچگی 
فدا  ليلی  دشت  در  را  افرادشان  از  تن  هزاران  افغانستان 
هيچ وجه  به  قتل عام  می گوید  ذکی  آقای  اما  کرده اند. 

نمی تواند وجه مشترک با وحدت ملی داشته باشد. 
ملی  تفاهم  محصول  ملی،  »وحدت  گفت:  ذکی  آقای 
و  خشونت  محصول  نه  می تواند،  بوده  ملی  گفتمان  و 

قتل عام.« 
وحدت  حزب  معاون  محمدناطقی  دیگر،  سویی  از 
خواستار  ملی  جبهه  می گوید  افغانستان  مردم  اسالمی 

تجزیه طلبی و فدراليزم نيست، بلکه خواستار اصالح نظام 
است. او گفت: »این یک سو تعبير است. جبهه ملی نظام 

پارلمانی را به جای نظام ریاستی مطرح کرده  است.« 
به  رابطه  در  طالبان  اظهارات  برعکس  می گوید  ناطقی 
نشست برلين، جبهه ملی خواستار تجزیه افغانستان نيست 
بلکه این طالبان اند که خواستار به دست گرفتن نه والیت 
افغانستان شده اند و می خواهند شریعت خود  در جنوب 

را در این والیات تطبيق کنند. 
او می گوید: »اگر واقعا آنها ]طالبان[ در مذاکرات خود، 
ده یا هشت والیت را به عنوان یک جغرافيای حکومت 
متوجه  نه  آنهاست،  متوجه  تجزیه طلبی  بگيرند،  نظر  در 
به شدت مخالف  این مساله هستيم و  دیگران. ما نگران 

آن می باشيم.« 
رهبران جبهه ملی در نشست برلين خواستار اشتراک تمام 
جوانب افغانی در مذاکره با طالبان شده اند. آنها گفته اند 
و  احزاب  حضور  بدون  طالبان  با  مذاکرات  پيشبرد  که 

جریان های سياسی، به نتيجه ای نخواهد رسيد.
که  دارد  وجود  نگرانی  این  می گوید  ناطقی  آقای 
حکومت افغانستان در مذاکره با طالبان به توافقی دست 
یابد و قدرت را بين خود تقسيم کنند. او می گوید اکثر 
را  نگرانی  این  ملی،  جبهه  از جمله  سياسی،  جریان های 
دارند که باالخره حکومت و طالبان، بدون در نظرداشت 

خواست های احزاب دیگر، عليه آنها تصميم بگيرند.
به باور آقای ناطقی، در حال حاضر هم احزاب سياسی 
با  مذاکره  نگران  افغانستان  زنان  و  مدنی  نهادهای  و هم 
افغانستان  در  که  زمانی  در  طالبان  زیرا  هستند،  طالبان 
تسلط داشتند، جز خودشان هيچ جریان دیگر را شریک 

قدرت نمی دانستند.
آقای ناطقی می گوید در صورتی که طالبان در افغانستان 
مطرح  افغانستان  بر  پاکستان  تسلط  مساله  شوند،  مسلط 
بسيار  نقش  کشور  آن  استخبارات  و  »پاکستان  است: 
و  داشتند  طالبان  تجهيز  و  هدایت  مدیریت،  در  اساسی 
همان تاثيرگذاری را در همين مرحله نيز دارند و پاکستان 
در حال حاضر نيز به افغانستان به عنون یک حيات خلوت 

می نگرد.« 
که  ـ  ریاستی  نظام  باید  که  کرده  تاکيد  ملی  جبهه 
افغانستان در حال حاضر از آن پيروی می کند ـ به نظام 
پارلمانی تغيير کند. به باور این جبهه، نظام کنونی منجر 

به تمرکز قدرت شده است. 
جنرال عبدالرشيد دوستم و محمد محقق از کسانی بودند 
که در انتخابات ریاست جمهوری به دليل وعده هایی که 
اما  دادند  رای  او  به  داد،  آنها  به  کرزی  جمهور  ریيس 
به وعده های خود  حاال آنها می گویند که آقای کرزی 

وفا نکرده است.
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جبهه ملی:

از واکنش مشابه حکومت و 
طالبان متعجب هستیم

 دولت مرادی
 حکیمی

چرا حمایت تبلیغاتی 
کارشناسانه از طالبان؟
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هواست.  آلودگی  افزایش  در  تاثیرگذار  دالیل  از 
افزون جمعیت  افزایش روز  با  زمانی که یک جامعه 
روبه رو می شود، در این جا هم از منابع طبیعی استفاده 
بیشتری صورت می گیرد و هم آلودگی بیشتری تولید 
برای  که  است  کوچکی  شهر  کابل،  شهر  می گردد. 
زندگی این تعداد نفوس ساخته نشده است. اما اکنون 
چهار یا پنج برابر این تعداد نفوس در این شهر زندگی 
روبه روو  فراوانی  مشکالت  با  کدام  هر  که  می کند 

است. 
هوا  آلودگی  افزایش  سبب  که  دیگری  مشکل 
وسایل  در  نامرغوب  تیل های  از  استفاده  می گردد، 
فرسوده  موترهای  گشت وگذار  هم چنان  است.  نقلیه 
نیز از عوامل تشدید آلودگی هوا می باشد.   و خراب 
متاسفانه اکنون کشور ما به عنوان یک کشور جهان 
سومی، تبدیل به یک کشور مصرف کننده شده است؛ 
انواع کاالهای  بی رویه  و مصرف  برای ورود  مکانی 
نداشته  تولیدات  کشور  یک  که  زمانی  دوم.  دست 
باشد،  دیگر  کشورهای  از  واردات  نیازمند  و  باشد 
اوضاع بهتر نخواهد داشت. زیرا به طور حتم کاالهایی 
که وارد کشور می گردد، کارایی مفید اولیه خود را 
چندانی  مفید  عمر  حال،  این  با  است.  داده  دست  از 
از  ندارد.  بر  در  نیز  زیادی  کارایی  و  داشت  نخواهد 
از  نیز  نامرغوب  و  دوم  دست  کاالهای  این  این رو، 
عوامل آلودگی هوا و محیط زیست به شمار می رود.

به گفته ی مسووالن در اداره محیط زیست، جدی ترین 
که  است  نقلیه ای  وسایل  از حد  بیش  تراکم   عامل، 
بین المللی  پذیرفته شده ی  معیارهای  با  هیچ وجه  به 
در  وسایل  این  مرور  و  عبور  باید  نیست.  هماهنگ 
افغانستان محدود شود تا بتوان مانع آلودگی بیش از 

نیز  شهر  هوای  سرما،  فصل  و  زمستان  فرارسیدن  با 
تنفس  می کنی  احساس  که  می شود  آلوده  حدی  تا 
از  هوا  آلودگی  است.  مشکل  بسیار  آن  در  کردن 
گذشته تاکنون مساله ای مهم برای کشورهای صنعتی 

و در حال توسعه بوده است. 
شاید اکنون اکثریت مردمی که در شهر کابل زندگی 
می کنند، از دالیل آلودگی هوا اطالعات داشته باشند. 
اما سوال این جاست، آیا به همان میزانی که از دالیل 
آلودگی هوا اطالعات داریم، به همان میزان کوششی 

برای جلوگیری از تشدید آن می کنیم یا خیر؟ 
بدون شک به این مساله نیز مانند هزاران نکته دیگر، 
که  محیطی  در  چون  نمی دهیم؛  چندانی  اهمیت 
به آن خو گرفته ایم،  زندگی می کنیم و فرهنگی که 
و  بیایند  دیگران  تا  بمانیم  منتظر  تا  کرده ایم  عادت 
فکر  کمی  این که  بدون  دهند؛  انجام  ما  برای  کاری 
به  نیز  وظایفی  شهروند  یک  عنوان  به  هم  ما  کنیم، 

عهده داریم.
اگر کمی عاقالنه بیندیشم، می بینیم که هیچ گاه یک 
داشته  انتظار  نباید  نمی سوزد.  ما  برای  دلش  بیگانه 
باشیم تا یک بیگانه بیاید و برای پاک ساختن محیط  
محیط  مقررات  رعایت  با  تنها  این  کند.  تالش  ما 
است که می توانیم یک محیط زیست عاری  زیستی 

از آلودگی داشته باشیم.
بحث آلودگی هوا همیشه یک بحث قابل توجه برای 
شهرداری  و  عادی  مردم  زیست،  محیط  متخصصان 
آلودگی  از  همیشه  کابل  شهر  باشندگان  است.  بوده 
هوا در تابستان و زمستان رنج می برند. تعداد زیادی از 
مردم به خاطر آلودگی هوا راهی شفاخانه ها می شوند. 
حتا عده ای نیز به کام مرگ کشانده می شوند. به طور 
زندگی   کابل  شهر  در  که  کسانی  تمامی  برای  کل 
در  حال،  این  با  است.  روشن  موضوع  این  می کنند، 
باز هم می خواهم به آلودگی هوا، دالیل  این شماره 

آن و راه حل های آن بپردازم. 
هوا  آلودگی  کاهش  برای  دولت  گذشته،  سال  از 
این  از  شاید  کرد.  اعالم  تعطیل  را  پنج شنبه  روزهای 
حد  از  بیش  گشت و گذار  و  رفت و آمد  از  طریق، 
در  بهبودی  وسیله  بدین  تا  شود؛  جلوگیری  موترها 
حال،  این  با  اما  گردد.  ایجاد  هوا  آلودگی  کاهش 
نداشته  چندانی  تاثیر  عمل  این  که  هستیم  این  شاهد 

است.
عواملی که باعث افزایش آلودگی هوا در افغانستان، 
سبز،  فضا های  نبود  می شود،  کابل،  در  خصوص  به 
مواد  سوزاندن  و  سوختی  مواد  بودن  بی کیفیت 
حفظ  ملی  اداره ی  گزارش  طبق  است.  پالستیکی 
وسایط  حد  از  بیش  تراکم  افغانستان،  زیست  محیط 
از  یکی  برق،  تولید  برای  جنراتورها  و سوخت  نقلیه 

عوامل اساسی آلودگی هوای کابل است. 
نفوس  افزایش  و  نقلیه  وسایل  حد  از  بیش  تردد 

بتوانند  مسووالن  که  زمانی  شد.  پایتخت  هوای  حد 
باشند،  داشته  نقلیه  وسایل  تردد  بر  درستی  کنترول 

می توان از شدت آلودگی هوا کاست.
کمبود  و  نبود  هوا،  آلودگی  دالیل  از  دیگر  یکی 
فضای سبز در شهر است. وجود درختان و فضای سبز 
هوا  تصفیه  و  درختان  توسط  آلودگی  جذب  باعث 
می گردد. از این رو، وجود فضای سبز نیز نقش بسزایی 
در کاهش آلودگی هوا دارد. از این رو، غرس نهال و 
ایجاد فضای سبز هم در زیباسازی محیط زندگی ما 
کمک می کند و هم آلودگی هوا را کاهش می دهد. 
اخیر تالش هایی  در سال های  این حال، شهرداری  با 
برای غرس نهال در مناطق مختلف شهر کابل کرده 
است، اما با این وجود و به دلیل همکاری نکردن مردم 

تا حدودی این تالش ها بی ثمر بوده است.
همه ما شاهد این هستیم که شهرداری همه ساله نهال 
غرس می کند، ولی مردم توجه چندانی نشان نمی دهند 
و هم چنان زباله های شان را در جوی های کنار جاده ها 
می ریزند و از زباله دانی هایی که شهرداری در گوشه 

و کنار جاده ها مانده است، استفاده نمی کنند. 
آلودگی هوا مخصوصا در  تشدیدکننده  عامل دیگر 
آلوده  سوختی  مواد  از  مردم  استفاده  زمستان،  فصل 
گرم  برای  اقتصادی،  ضعف  دلیل  به  مردم،  است. 
سوختن  قابل  که  موادی  هر  از  خانه های شان،  کردن 
سرد  هوای  در  رو  این  از  می نمایند.  استفاده  باشد 
شدت  به  کابل  شهر  هوای  صبح،  اوایل  در  زمستان 
آلوده است و اصال قابل تنفس نیست. بیشتر باشندگان 
شهر کابل از مواد سوختی مانند چوب، پالستیک و 
غیره در فصل زمستان استفاده می کنند، که هر کدام 

از این ها شدت آلودگی هوا را بیشتر می سازد.
مانند  موادی  که  می کنند  گمان  مردم  بیشتر  چند  هر 
پالستیک هوا را زیاد آلوده نمی سازد. اما دود ناشی  
از سوخت این پالستیک ها بسیار سمی است که تاثیر 
بدی بر سالمت انسان دارد. در ادامه به تاثیرات زیانبار 

آلودگی هوا بر سالمت انسان ها اشاره می کنم.
آلودگي هوا به طریق گوناگوني مي تواند آثار زیانبار 
انسان ها بگذارد.  درازمدت و کوتاه مدتي بر سالمت 
است.  متفاوت  مختلف،  افراد  بر  هوا  آلودگي  تاثیر 
هوا  آلودگي  برابر  در  افراد  برخي  آسیب پذیري 
بسیار بیشتر از سایرین است. کودکان کم سن و سال 
هوا آسیب  آلودگي  از  دیگران  از  بیشتر  و سالمندان 

مي بینند. 
ریوي  و  قلبي  بیماري  آسم،  مانند  بیماري ها  برخي 

در مواقع آلودگي هوا تشدید مي شود. معموال میزان 
آسیب ها بستگي به میزان قرار گرفتن در معرض مواد 
شیمیایي زیانبار دارد؛ یعني مدت تماس با آالینده ها و 

غلظت مواد شیمیایي. 
از  است  عبارت  هوا  آلودگي  کوتاه مدت  آثار 
حساسیت چشم ها، بیني و حلق، عفونت هاي دستگاه 
سردرد،  ذات الریه،  و  برونشیت  مانند  فوقاني  تنفسي 
از دیگر عوارض  نیز  تهوع، و واکنش هاي آلرژیک 

کوتاه مدت این مشکل زیست محیطي است. 
مزمن  بیماري  مي تواند  هوا  آلودگي  درازمدت  آثار 
تنفسي، سرطان ریه، بیماري قلبي و حتا آسیب به مغز  

اعصاب، کبد و گرده ها را شامل شود. 
تاثیر  کودکان  ریه  بر  آالینده ها  با  مداوم  تماس 
بیماري  تشدید  سبب  سالمند   افراد  در  و  مي گذارد 

مي شود.
که  است  شده  مشخص  انجام شده،  تحقیقات  در 
مرگ  و  دارد  نقش  چاقي  بروز  در  هوا  آلودگي 
رسیده  اثبات  به  شهرها  آلوده  نواحي  در  زودرس 

است. 
آثار آلودگي هوا به حدي گسترده است که تحقیقات 
از  ناشي  بیماري هاي  دارد.  ادامه  همچنان  این باره  در 

آلودگي هوا مي تواند بسیار پرهزینه باشد. 
کار  محل  در  بهره وري  کاهش  درمان،  هزینه هاي 
مي تواند سالیانه میلیاردها دالر هزینه بر جامعه تحمیل 

کند. 
در بسیاري از کشورهاي جهان، اقداماتي براي کاهش 
آثار آلودگي هوا بر محیط زیست انجام شده است. 
در حالي که دانشمندان آثار مخرب آلودگي هوا را بر 
گیاهان، حیوانات و زندگي انسان ها مطالعه مي کنند، 
کاهش  کنترول  براي  را  قوانیني  قانون گذاران 

آالینده ها تصویب کرده اند.
مشکل  حل  براي  اول،  قدم  که  معتقدند  محققان 
هوا  آلودگي  محققان،  است.  ارزیابي  هوا،  آلودگي 
را بررسي کرده و استانداردهایي را براي اندازه گیري 
مي کنند.  تعیین  خطرناک  آالینده هاي  مقدار  و  نوع 
مشخص  هوا  آالینده هاي  مجاز  باید حد  آن،  از  بعد 

شود. 
کاهش  براي  گام هایي  مي توان  بعد  مرحله،  در 
موادي  براي  مقرراتي  تنظیم  برداشت.  هوا  آلودگي 
که در اثر فعالیت هاي انساني در فضا منتشر مي شود، 
کشورها  از  بسیاري  می سازد.  کامل  را  هدف  این 
براي میزان انتشار آالینده هاي وسایل نقلیه  و صنایع، 
محدودیت هایي را اعمال کرده اند. این کار از طریق 
بر  نظارت  وظیفه  که  هماهنگ کننده  سازمان هاي 

محیط زیست و هوا را به عهده دارند انجام مي شود. 
سازمان  بر  عالوه  کشورها  از  برخي  در  این رو،  از   
در  نیز  محلي  سازمان هاي  زیست  محیط  حفاظت 

کنترول و نظارت بر محیط زیست نقش دارند. 
آلودگي  کنترول  براي  اقدام  مهم ترین  پیش گیري 
هواست. سازمان هاي نظارتي نقش مهمي در کاهش 

آلودگي هوا در محیط زیست ایفا مي کنند. 
اثر  میلیون تن در جهان در  این حال، سالیانه 2.5  با   
آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند که در این 
آلودگي  به علت  میرها  و  میزان مرگ  بیشترین  میان 
هوا در فضاهاي بسته مانند خانه است. از این رو، تهویه 
بسته،  محیط هاي  در  آالینده ها  کاهش  براي  کافي 
باید  کار  محل  و  خانه  محیط  در  است.  مهمي  مساله 

جریان کافي هوا وجود داشته باشد. 
صورت  به  تالش ها  و  کارها  این  تمام  این رو،  از 
یک جانبه سودی ندارد. هنگامی یک کشور می تواند 
دراین راستا موفق عمل کند که مردم نیز با دولت و 

مسووالن همکار و هماهنگ باشند.

همهازیکهواتنفسمیکنیم
شفایی

ACKU
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با واگذاری مسوولیت تامین امنیت دوازده ولسوالی دیگر 
والیت هرات به نیرو های امنیتی داخلی، تامین امنیت این 

والیت تقریبا بطور کل به نیرو های داخلی واگذار شد. 
بقیه  چشت،  و  اوبه   شیندند،  ولسوالی  سه  جز  به 
نیز به نیرو های امنیتی داخلی سپرده  ولسوالی های هرات 
نیرو های  ولسوالی ها  این  امنیت  تامین  عرصه  در  تا  شد، 

امنیتی خود فعالیت مستقالنه داشته باشند. 
 207 قول اردوی  در  مناسبت  همین  به  که  برنامه ای  در 
ظفر برگزار شده بود، آقای اشرف غنی احمدزی، رییس 
به  خارجی  نیرو های  از  مسوولیت ها  انتقال  کمیسیون 
نیرو های داخلی، گفت: »تا سال 2014 که زمان تکمیل 
افغان  امنیتی  نیرو های  به  مسوولیت ها  واگذاری  پروسه 
افغان  نیرو های  با  ناتو  نیرو های  است   قرار  می باشد، 

همکاری همه جانبه داشته باشند.«
هرات  به  مراسم  این  برگزاری  برای  که  احمدزی  آقای 
 20 حدود  جهانی  جامعه   2014 تا  که  افزود  بود،  آمده 
امنیتی  نیرو های  تکمیل  و  تجهیز  برای  را  دالر  میلیارد 
آن  دالر  میلیارد  یک  که  کرد  خواهند  مصرف  افغان 
برای ظرفیت سازی و تجهیز نیرو های امنیتی در هرات به 

مصرف می رسد.
امنیتی  نیرو های  حاال  انتقال،  کمیسیون  رییس  گفته  به 
افغانستان  کنار  و  گوشه  در  را  امنیتی  تامین  توان  افغان 
مجهز  نیز  مدرن  افزار های  جنگ  با  نیرو ها  این  و  دارند 

شده اند. 
اشرف غنی  احمدزی همچنین افزود که نیرو های ایتالیایی  
به  آن  امنیت  تامین  که  مناطقی  در  سپرده   اند  وعده  نیز 
را  عمرانی  طرح های  است،  شده  سپرده  افغان  نیرو های 

اجرا کنند. 
اداری،  فساد  چون  مشکالتی  روی  احمدزی  آقای 

زندان  از  طالبان  حکومت  سران  از  تن  آزادی  پنج 
گوانتانامو از سوی ایاالت متحده ی امریکا، واکنش های 

گوناگون مردم والیت تخار را در قبال داشته است.
روند  پیشبرد یک جانبه ی  تخار،  مردم والیت  از  شماری 
به جانب  از هر جانبی  امریکا را که پیش  از سوی  صلح 
ارتباط دارد، مداخله ی قدرت های خارجی در  افغانستان 

مسایل افغانستان می دانند.
برای  مشخص  آدرس  و  دفتر  داشتن  حق  همچنین  آنان 
گروه طالبان را پیش از این به نام های ناقض حقوق بشر و 
جنایت کار یاد می شدند، مقدمه چینی دولت امریکا برای 

شریک ساختن طالبان در حکومت می دانند. 
داکتر احمدفرید سدید، یکی از داکتران مقیم شهر تالقان، 
می گوید: »برخالف باور بیشتر مردم افغانستان، حکومت 
آقای کرزی یکی از متحدین سرسخت پاکستان است و 

امریکا در پی یافتن این بود.«
با  را  پاکستان  سرحدی  مناطق  امریکا  »وقتی  افزود:  او 
طیاره های بدون پیلوت بمباردمان کرد و آقای کرزی از 
حکومت پاکستان پشتیبانی اش را رسما اعالم کرد، امریکا 
دانست که کرزی در برهه های حساس سیاسی با او متحد 

نیست.«
دفتر  گشایش  با  می خواهد  امریکا  »حال  داد:  ادامه  او 
سیاسی برای طالبان در قطر، حکومت پاکستان را خشنود 

دالر در بخش های زیربنایی در این والیت سرمایه گذاری 
شده است.

نوری با اشاره به اجرای دو عملیات بزرگ »امید دوازده 
»دوازده  برفی«در والیت هرات، تصریح کرد:  و آهوی 
و  امنیتی  لحاظ  از  بود،  ناامن  ابتدا  در  که  ولسوالی ای 
اقتصادی این توان را پیدا کرده است که به تنهایی توسط 

نیرو های امنیتی داخلی کنترول شود.«
اجرای  از  بعد  هرات،  والی  سخنگوی  گفته های  طبق 
مسلح  مخالفان  از  تن   350 از  بیش  کنون  تا  اول  مرحله 
دولت که در شماری از ولسوالی های هرات علیه دولت 
پوسته  ده ها  و  پیوسته اند  پروسه صلح  به  داشتند،  فعالیت 

امنیتی در این ولسوالی ها ایجاد شده است.
به گفته مقام های محلی هرات، هم اکنون با وجود این که 
نرسیده  مطلوب  به حد  هرات  در  پولیس  سربازان  شمار 
است، اما این نیروها توانایی الزم تامین امنیت شهر و 12 
ولسوالی هرات را بعد از اجرای مرحله دوم انتقال دارند.

سراسری،  امنیت  و  صلح  به  دیگران  از  بیشتر  شده اند، 
به خصوص  از مداخالت سایر کشورها،  واقعی و عاری 
کشورهای همسایه و منطقه، ضرورت دارند و امید است 

تا به این ضرورت مبرم و حیاتی نایل آییم.«
او ادامه داد: »اما باید ابتکار و فراهم آوری زمینه ی صلح و 
آشتی توسط افغانان مخلص و متعهد با حفظ منافع ملی، 
پی گیری  افغانی  پسندیده ی  عنعنات  و  اسالمی  شوونات 

شود.«
قبال   در  خود  حزب  رسمی  موقف  اعالم  با  زیارمل 
افغانستان،  در  جنگ  خاتمه ی  برای  امریکا  اقدام های 
که  هستیم  آن  خواهان  اخص  صورت  به  »ما  می گوید: 
هرگاه طرف های درگیر و مخالفان سیاسی دولت خواهان 
منفعت جویانه  مداخالت  قطع  و  خون ریزی  جنگ،  ختم 
طریقه های  از  استفاده  با  باید  می باشند،  آزمندانه  و 
غرورآفرین افغانی و با تماس مستقیم با دولت افغانستان، 
شرایط صلح را مطرح ساخته و باب مذاکره را در داخل 
کشور و با مشارکت شخصیت های ملی، افغانی و جهادی 

باز کند.«
او گفت: »قسمی که حزب اسالمی افغانستان هم با درک 
طی  در  و  برگزیده  را  روش  این  خود،  مسوولیت های 
تماس  و  مذاکره  افغانستان  بادولت  صرفا  سال،  چندین 

داشته و نتایجی را نیز دربرداشته است.«
اما فعاالن جامعه ی مدنی در تخار، اقدامات اخیر امریکا را 
نه یک گام موثر در جهت تامین صلح، بلکه نیرنگ های 
در  خود  مقاصد  تحقق  خاطر  به  که  می دانند  دولت  آن 

با این حال، باشندگان هرات در مورد انتقال مسوولیت های 
امنیتی به نیرو های داخلی نظرات متفاوتی دارند. 

که  می گوید  هرات،  شهر  در  دکاندار  یک  عبدالقیوم، 
از  که  چندماهی  طول  در  هرات  شهر  در  امنیت  تامین 
که  داد  نشان  می گذرد،  مسوولیت ها  انتقال  اول  مرحله 
تمام والیت  امنیت  تا  این را دارند،  توان  افغان  نیرو های 

هرات و حتا تمام کشور را بر عهده بگیرند. 
افغان  نیرو های  توانمندی  »در  می دهد:  ادامه  عبدالقیوم 
امنیت کشور، هیچ شکی وجود ندارد، ولی  تامین  برای 
تا  شوند،  تربیه  هم  مقداری  نیرو ها  این  که  است  خوب 
درستی  رویه  کشور  شهروندان  با  خود  برخورد های  در 

داشته باشند.«
امنیتی  نیرو های  سوی  از  گاه گاهی  که  داشت  اظهار  او 
در مقابل شهروندان برخورد هایی صورت می گیرند که 

مطلوب نیست. 
»این که  معلم در والیت هرات می گوید:  نعیمی،  شریفه 
والیت شان  و  شهر  امنیت  که  می بینند  هرات  مردم 
افتخار  احساس  می گردد،  تامین  داخلی  نیرو های  توسط 
نیرو ها  این  هنوز  داشت که  به خاطر  باید  ولی  می کنند، 

برای عملکرد مستقالنه زیاد تجربه ندارند.«
نیرو های  که  است  همین خاطر، خوب  »به  داد:  ادامه  او 
فعالیت های  مواظب  نظارتی  شکل  به  حداقل  خارجی 
امنیتی نیرو های داخلی باشند و در جا هایی که نیرو های 
خارجی  نیرو های  کنند،  اقدام  درست  نتوانند  داخلی 

همکاری داشته باشند.«
با این حال، خلیل اهلل، دیگر شهروند هراتی، اعتمادی زیاد 
به توان مستقل نیرو های داخلی برای تامین امنیت ندارد. 

او می گوید در چارچوب نیرو های امنیتی، افراد نامطلوبی 
هم حضور دارند که نه تنها توان مهار ناامنی ها را ندارند، 

بلکه در افزایش ناامنی ها هم سهیم اند. 
نیرو های  میان  در  که  افراد  »این گونه  گفت:  خلیل اهلل 
طالبان  با  که  افرادی  کنار  در  هستند،   زیاد  نیز  امنیتی 
می توانند  همکار اند،  تروریستی  گروه های  دیگر  یا 
توانمندی نیرو های داخلی برای تامین امنیت را تضعیف 
کنند و به همین خاطر بهتر است نیرو های خارجی همواره 

روی عملکرد نیرو های داخلی دقت داشته باشند.«
با این حال، روند انتقال مسوولیت های امنیتی به نیرو های 
دیگری  گوشه  روزه  هر  و  دارد  ادامه  همچنان  داخلی 
قرار  افغان  نیرو های  کامل  کنترول  زیر  کشور  مناطق  از 

می گیرد. 

افغانستان به کار می گیرد.
فعال  و  تخار  دانشگاه  کارمند  ملک پور،  فیض اهلل  انجنیر 
مادرخوانده ی  »امریکا  می گوید:  تخار  در  مدنی  جامعه 
افغانستان صلح  در  می خواهد  است که  مهربانی  ظاهر  به 
را تامین کند، اما بیایید کمی به این مساله فکر کنیم که 
تامین  کسانی  چه  توسط  و  چگونه  افغانستان  در  صلح 

خواهد شد؟«
او افزود: »به عقیده ی من، زمانی که امریکا سران طالبان 
را در بگرام و گوانتانامو زندانی کرد، به این معنا نبود که 
مجازات  شان  جرایم  با  مطابق  و  کرده  محاکمه  را  آنان 
با این کار خود می خواست آنان را  می کند، بلکه امریکا 
مبادایی  روز  همان  امروز  و  نگهدارد  روزی  چنین  برای 

است که امریکا در انتظارش بود.«
آقای  حکومت  حاضر،  حال  در  که  داد  ادامه  ملک پور 
می خواهند،  آنان  که  طوری  آن  را  امریکا  منافع  کرزی 
تامین کرده نمی تواند و وقت آن است که حکومت آقای 
از  استند،  طالبان  همانا سران  را که  مهره های خود  اوباما 
انجام  بهانه ی  به  و  آورده  بیرون  آنان  نگهداری  محل 
آنان  و  داده  سیاسی  مشروعیت  آنان  به  مذاکرات صلح، 
را به عنوان بدیل حکومت آقای کرزی برقدرت بنشاند.«

افغانستان  در  صلح  آوردن  که  باور اند  براین  تخار  مردم 
فقط باید یک روند افغانی باشد، نه امریکایی- پاکستانی. 
آنان می گویند اگر کشورهایی که در افغانستان منفعت شان 
را می جویند، دخالت های شان را در این کشور کم کنند، 

دولت افغانستان می تواند با مخالفان افغانی اش کنار آید.

چوکات  در  ملی  وحدت  ضرورت  و  سیاسی  مداخالت 
از  بردن  نام  بدون  وی  گفت.  سخن  نیز  امنیتی  نیرو های 
گروهی، گفت که برخی محافل سیاسی در صدد نفوذ در 

داخل نیرو های امنیتی هستند. 
قبل از این مسوولیت تامین امنیت »شهر« هرات به نیرو های 

افغان سپرده شده بود. 
زمان  از  که  می گویند  هرات  والیت  در  محلی  مسووالن 
اول  مرحله  در  هرات،  والیت  در  امنیت  تامین  واگذاری 
شهر هرات شاهد رشدی چشمگیر در عرصه های اقتصادی 

و امنیتی بوده است. 
می گوید:  هرات  والی  سخنگوی   نوری،  محی الدین 
واگذاری  و  انتقال  پروسه  اول  مرحله  اجرای  از  »پس 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان، شهر هرات شاهد 

رشد اقتصادی و امنیتی خوبی بوده است.«
به گفته سخنگوی والی هرات، از زمان اجرای مرحله اول 
میلیون  از500  بیش  کنون  تا  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 

کرزی  آقای  حکومت  علیه  را  حکومت  آن  و  ساخته 
استعمال  کند.« 

با این حال، عده ای دیگر از باشندگان تخار صلح با طالبان 
را به شرطی که به تولد گروه دیگری نیانجامد، مورد قبول 

می دانند.
دین محمد نبی زاده، فارغ تحصیل مرکز تربیه ی معلم تخار 
می گوید: »برای برقراری صلح در افغانستان، هراقدام نیک 
افغانستان  مردم  فقط  که  ـ  طالبان  آزادی  حتا  بود.  خواهد 
اگر آمدن صلح  نیز  ـ  را حس کرده اند  آنان  بیداد  و  ظلم 
و امنیت در کشور را درپی داشته باشد، کاری است قابل 
قبول، اما به شرط آن که به حق و حقوق آنانی هم که از 

جنایت طالبان آسیب دیده اند، احترام گذاشته شود.«
او افزود: »اگر چنین مالحظه ای در نظر گرفته نشود، بیم آن 
می رود که پس از صلح با طالبان، مخالفان نظام، آینده ای 
آمد،  خواهد  وجود  به  طالبان   گروه  اشتراک  با  که  را 
کسانی تشکیل دهند که در روند مذاکرات کنونی به آنان 

بی اعتنایی شده است.«
چنگال های  که  افرادی  آزادی  می دارد  اظهار  نبی زاده 
تیزشان گلوی اتباع بی گناه افغانستان را دریده است، جفا 

در حق مردم است.
نمایندگی های احزاب سیاسی در والیت تخار نیز بر آزادی 
سران طالبان و روند مذاکرات صلح، واکنش نشان داده و 

خواستار افغانی شدن این روند هستند.
سید نظام الدین زیارمل، رییس دفتر حزب اسالمی مربوط 
مجاهد  و  مسلمان  »مردم  می گوید:  گلبدین حکمت یار  به 
افغانستان که در طی سه دهه، رنج و آالم زیادی را متحمل 

و استقالل در تامین امنیتهرات

باشندگان تخار: آزادی زندانیان طالبان به حق ملت 

افغانستان جفاست

 آژند ـ هرات

ACKU جان محمد نبی زاده، تالقان



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

حق طي مراحل رسیدگي قانوني
قضايي  ديوان هاي  و  محاکم  مقابل  در  همه   
به  که  دارد  حق  هرکسي  هستند.  مساوي 
داد خواهي او منصفانه و علني در يک محکمه 
قانون رسيدگي  بي طرف طبق  صالح، مستقل و 
اتهامات  حقانيت  باره  در  محکمه  آن  شود. 
و  حقوق  به  راجع  اختالفات  يا  او  عليه  جزايي 

الزامات او در امور مدني تصميم بگيرد. 
)ماده ۱۴ ميثاق حقوق مدني و سياسي(

برايت ذمه حالت اصلي است. 
محکمه  قطعي  حکم  به  که  وقتي  تا  متهم   
بي گناه  نگيرد،  قرار  محکوم عليه  باصالحيت 

شناخته مي شود. 
)ماده بيست و پنجم، قانون اساسي(

تعقيب،  است.  شخصي  عمل  يک  جرم   
به  او  بر  تطبيق جزا  و  متهم  توقيف  يا  گرفتاري 

شخص ديگري سرايت نمي کند. 
 )ماده بيست و ششم، قانون اساسي( 

به  مگر  نمي شود  شمرده  جرم  عملي  هيچ   
حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده 

باشد. 
 هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا 

توقيف نمود مگر بر طبق احکام قانون. 

در جريان سال ۱389 در مجموع 852 مورد نقض 
حقوق بشری افراد توسط کميسيون مستقل حقوق 
بشر افغانستان ثبت شده است در حالی که اين رقم 
در سال گذشته )۱388( به ۱020 مورد می رسيد. 
قضايايی  رقم 852 مجموع  داشت که  توجه  بايد 
است که توسط کميسيون ثبت شده اند در حالی که 
قضايايی زيادی در سراسر کشور اتفاق می افتند که 
متاسفانه به داليل مختلف از جمله مشکالت امنيتی 
حقوق  مدافع  نهادهای  به  مردم  دسترسی  عدم  و 

بشر، ثبت نشده و مورد بررسی قرار نمی گيرند. 
مقايسه ی موارد ثبت    شده از نقض حقوق بشر در 
سال ۱389  در  که  می دهد  نشان  سال گذشته  دو 
با مواردی کمتری نسبت به سال قبل مواجه بوده  
 ۱389 سال  در  را  درصد   5/۱6 تقريبا  کاهش  و 
در آمار نقض حقوق بشر در کشور، داريم. ولی 
احتمال اين نيز وجود دارد که اين کاهش عمدتا 
کميسيون  دفاتر  به  مردم  دسترسی  عدم  از  ناشی 
و  ناامنی  توسعه ی  دليل  به  بشر،  حقوق  مستقل 
در  مسلحانه  جنگ های  و  خشونت ها  افزايش 

واليت ها باشد.
در ضمن بايد به خاطر داشته باشيم که اين رقم غير 
از رقم تلفاتی است که در شروع گزارش از تلفات 
به عنوان نقض حق حيات توسط مخالفان  ملکی 
در  ملی  سربازان  و  ناتو  نظامی  نيروهای  و  دولت 
جنگ های مسلحانه، تذکر داده شد. چنان  چه در 

بخشی از گزارش آمده است:

مگر  نمود  مجازات  نمي توان  را  شخص  هيچ   
احکام  به  مطابق  و  صالحيت  با  محکمه  حکم  به 
نافذ  اتهام  مورد  فعل  ارتکاب  از  قبل  که  قانوني 

گرديده باشد. 
)ماده بيست و هفتم، قانون اساسي(

تعذيب انسان ممنوع است. 
کشف  مقصد  به  حتا  نمي تواند  شخص  هيچ   
تعقيب،  تحت  چه  اگر  ديگر،  شخص  از  حقايق 
به  باشد،  جزا  به  محکوم  يا  و  توقيف  يا  گرفتاري 

تعذيب او اقدام کند يا امر بدهد. 
 تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، 

ممنوع است. 
 )ماده بيست و نهم، قانون اساسي(

مجرد  به  اتهام  دفع  براي  مي تواند  شخص  هر 
مدافع  وکيل  خود،  حق  اثبات  براي  يا  گرفتاري 

تعيين کند. 
متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام منسوب 
تعيين  قانون  که  ميعادي  داخل  در  و  يابد  اطالع 

مي کند در محکمه حاضر گردد. 
بي بضاعت  متهم  براي  جنايي  قضاياي  در  دولت 

وکيل مدافع تعيين مي نمايد. 
محرميت مکالمات، مراسالت و مخابرات بين متهم 

و وکيل آن، از هرنوع تعرض مصوون مي باشد. 

سال ۱389  که طي  حيات  نقض حق  آمار  و  »ارقام 
در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده 
است، نشان مي دهد که حداقل 38 مورد نقض حق 
حيات در کشور اتفاق افتاده است. آمار نقض صرف 
بر اساس شکايت هاي کتبي ارايه شده که حق حيات 
دربرگيرنده ی ۱2 مورد نقض حق حيات زنان و 26 
مورد نقض حيات مردان مي باشد. موارد نقض حق 
حيات که توسط نيروهاي مخالف  دولت و نيروهاي 
امنيتي ملي و بين المللي به و قوع پيوسته، ذيال تذکر 

داده مي شود.
مقايسه ی آمار تلفات ملکي ثبت شده از سوی وزارت 
ويژه ی  بررسي  بخش  و  افغانستان  داخله ی  امور 
کميسيون مستقل حقوق بشر ، تفاوت هايي را در تعداد 
اين دوسال ) سال ۱388 و ۱389 (  کشته شدگان طي 
بررسي  بخش  گردآوري شده   ارقام  می دهد.   نشان 
ويژه نشان مي دهد که  در سال ۱388 در کل ۱7۱5 
تن از شهروندان افغانستان بر اثر منازعات جاري در 
کشور کشته شده اند و اين رقم در سال ۱389 به 2۴59 
با تفاوت 7۴۴ تن که تقريبا ۴3/38  نفر مي رسد که 

درصد را شکل می دهد، افزايش را نشان مي دهد.
همين طور، آماري که وزارت امور داخله جمع آوري 
کشته  رقم   ۱388 سال  طي  که  مي دهد  نشان  کرده 
 شده ها به 20۱5 تن مي رسد. اين رقم برعکس آمار 
بخش بررسي ويژه ی کميسيون، در سال ۱389، در 
رقم،   دو  اين  مقايسه  که  مي رسد   ۱7۴۴ به  مجموع 
27۱ مورد که ۱5/53 درصد را شکل می دهد، کاهش 

قانون  توسط  مدافع  وکالی  صالحيت هاي  و  وظايف 
تنظيم مي گردد. 

)ماده سي و يکم، قانون اساسي(
حق آزادي گشت وگذار و اقامت

 هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و 
ممنوع  قانون  که  مناطقي  در  مگر  کند،  اختيار  مسکن 
قرار داده است. هرافغان حق دارد مطابق به احکام قانون 

به خارج افغانستان سفر نمايد و به آن عودت کند. 
 )فقره يکم و دوم ماده 39 قانون اساسي افغانستان( 

 هر کسي که به طور قانوني در سرزمين دولتي مقيم 
باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن 

خود را در انجا خواهد داشت. 
 )بند اول، ماده دوازدهم، ميثاق بين المللي حقوق مدني 

و سياسي(
حق آزادي و امنیت شخصي

 آزادي حق طبيعي انسان است اين حق، جز آزادي 
ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم مي گردد، 

حدودي ندارد. 
)فقره يکم، ماده 2۴ قانون اساسي افغانستان(

 آزادي و کرامت انسان از تعرض مصوون است. 
)فقره دوم، ماده 2۴، قانون اساسي افغانستان( 

 تخطي از حق آزادي فردي زماني به وقوع مي پيوندد 
در  که  ديگري  شخص  هر  يا  دولت  کارمند  يک  که 
مقام رسمي قرار داشته باشد، شخص غيردولتي را بدون 
يا  زندان  در  او  نمودن  با حبس    آزادي  از  موجه  دليل 
در توقيف گاه ديگر، محروم نمايد يا او را وادار سازد 
بنابراين،  نمايد.  اقامت  شده  تعيين  محل  يک  در  که 
با  مطابقت  در  و  باشد  قانوني  بايد  مورد دستگيري  هر 
طرزالعمل هاي  طبق  توقيف  و  دستگيري  قانون  احکام 

تعيين شده در قانون باشد. 
 )مفاهيم ماده 9 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي(. 
ادامه دارد

را نشان مي دهد.«
تعداد زخمی های  را در مورد  گزارش کميسيون آماری 
است  کرده  اضافه  همچنين  و  رسانده  نشر  به  روند  اين 
گروه های  حمالت  اثر  در  قربانيان  از  درصد  چند  که 
مخالف دولت و چنددرصدديگر توسط نيروهای دولتی 
اين گزارش  از  بخشی  به  است  افتاده  اتفاق  بين المللی  و 
درصد   70 از  بيش   ۱389 سال  جريان  »در  کنيد:  توجه 
قربانيان نقض حق حيات به دست مخالفان مسلح دولت 
کشته شده اند. به همين ترتيب، آمار و يافته هاي تيم بررسي 
ويژه ی کميسيون نشان مي دهد که طي سال ۱389 ه. ش. 
در مجموع، 3396 تن از شهروندان کشور مجروح شده اند 
که ۱832 تن آن ها را مردها، 205 تن را زن ها ، 563 تن 
تشکيل  کساني  را  ديگر  تن   796 و  کودکان  را  ديگر 
مقايسه ی  نشده است.  مشخص  هويت شان  که  مي دهند 
عامالن اين جراحت ها در سال ۱389 با سال گذشته نشان 
مي دهد که بازهم عامل حدود 80 درصد از اين جراحت ها 
شورشيان و مخالفان مسلح دولت افغانستان مي باشند. اين 
در حالي است که صرف 20 درصد از زخمي ها ناشي از 
نيروهاي حامي دولت صورت  منازعات مسلحانه توسط 

گرفته است.«
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر

 قسمت پنجاه  و پنجم

 م. آسوده                      قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

دولت ها مکلف به رعایت حقوق بشر و تامين زمينه های 
توسعه و رشد آن در جامعه اند.

آزادی ها مكمل یكدیگرند
اساسا، تميز آزادی های مختلف نبايد همبستگی تنگاتنگ ميان آن  ها را از 
نظرها دور بدارد. نمی توان آزادی ها را به طور منفرد مد نظر قرارداد: آنها 
مکمل های يکديگرند. امنيت پيشرفته ترين حمايت در ميان آزادی هاست. 
تفکيک  او  فکری  آزادی های  از  انسان  جسمی  آزادی های  همچنين 

 ناپذير اند. 
نامطمين تر  اقتصادی  آزادی های  با  ارتباط  در  همبستگی  اين  دارد  امکان 
به نظر رسد. عده ای بر اين عقيده اند که امکان جدايی اين دسته از آزادی ها 
آزادی های  می تواند  اين که يک حاکميت  و  دارد  دسته ها وجود  ساير  از 
اقتصادی را رد کند و آزادی های ديگر را به رسميت بشناسد، اين مشکلی 
است که کشورهايی که از نظر اقتصادی سوسياليست  اند و از نظر سياسی 
ليبرال، با آن روبرواند. اين جدايی حتا اگر ممکن باشد، محدود است، به 
نظر می رسد بخش هايی از مالکيت خصوصی  که موجد امنيت است برای 
ساير آزاد ی ها ضروری باشد: کسی که از لحاظ اقتصادی کامالوابسته باشد 
مادی  شرايط  مثال:  عنوان  به  بخشد.  تحقق  را  آزادی هايش  بتواند  مشکل 
تاثير خود  تحت  کامال  اقتصادی  نظر  نقطه  از  نوزدهم،  قرن  حقوق بگيران 
کامگی کارفرما بود و به اين دليل در معرض خطر همنوايی ايديولوژيکی. 
وضعيت  باشد،  دولت  به  وابستگی  اقتصادی  وابستگی  اين  که  هنگامی 
گاه خطرات شديدتری  حتا  و  همان ،  نيز  و خطرات  است   همان شکل  به 
آزادی ها را تهديد می کند. به همين ترتيب آزادی انتخاب فعاليت حرفه ای 
تاثير  تحت  را  فرد  زندگی  همه  و  می رود  فراتر  اقتصاد  از چهارچوب  نيز 

قرار می دهد.
همبستگی ميان آزادی های فردی و آزادی های جمعی نيز کامال  مشخص 
است: انسان، اين موجود اجتماعی، طبيعتا به سمتی رانده می شود که اعمال 
شخصی خود را در سطح جمع اعمال  کند. اگر آزادی های فردی نتوانند به 

جمع امتداد يابند، آزادی های ناقص اند.
از  نظامی  قطعات  کلند،  يک  اجزای  مختلف،  آزادی های  ترتيب  بدين 
نظام  بررسی  از  پيش  دليل  همين  به  است.  آن  ترجمان  تمدنند که حقوق 

ويژه آزادی ها،  ارايه يک ديد تلفيقی ضروری به نظر می رسد.
جايگاه  به  را   2 و جلد  می پردازيم  کتاب  اين   ۱ در جلد  فوق  موضوع  به 

هريک از آزادی های اساسی اختصاص داده ايم.
آزادی های »بنيادين«؟- آيا می توان به دليل اينکه پاره ای از قوانين بنيادی 
بودن بعضی از آزادی های عمومی را به رسميت شناخته اند، سلسه مراتبی 
دفاع  مراتبی  سلسله  چنين  از  مولفين  از  بعضی  شد؟  قايل  آزادی ها  ميان 
کرده اند. در واقع صفت »بنيادين« که به خودی خود معنای حقوقی ندارد، 
به طرق مختلف به کار رفته است. ماده 3۴ قانون اساسی اين صفت را در 
اين  ضمانت های  مورد  در  تنها  آن را  بلکه  نمی برد  کار  به  آزادی ها  مورد 
آزادی ها استعمال کرده است، کنوانسيون اروپايی اين صفت را در عنوان 
خود بدون استثنا برای همه آزادی ها به کاربرده است. به نظر می رسد مشکل 
بتوان به طور عينی، ميان آزادی هايی که جايگاه مشابه ای بدان ها اختصاص 
آزادی ها  تحقق  ملموس  شرايط  بدون شک،  شد.  قايل  تمايز  است،  شده 
اروپايی طرز عمل و  يا دادگاه  قانون اساسی  می تواند موجب شود قاضی 
دامنه حمايت هايی که اين آزادی ها از آن برخودارند را تغيير دهند. اما به 
نظر نمی رسد اين تفاوت جزيی بتواند وجود سلسله مراتبی را مجاز کند که 
نه مفهوم حقوق اساسی که فاقد مدارج است آن را می پذيرد و نه حقوق 
اروپايی. کليه آزادی هايی که از اين دو منبع ناشی می شوند، »بنيادين« اند 

بدين معنا که برای رشد و شکوفايی بشر ضروری اند.
مفهوم  بنيادين«  »حقوق  از  آلمانی  استنباط  از  الهام  با  مووفانی  اخيرا 
عمومی  آزادی های  ميان  تمايز  آنها،  نظر  به  کرده اند.  مطرح  را  جديدی 
و آزادی های بنيادين از برچسب »بنيادی بودن« که بعضی متون قانونی به 
آنها الصاق می کنند، ناشی نمی شود، بلکه از اعتبار قانون تنظيم کننده آنها، 
فاصل  می شود. خط  ناشی  قواعد،  و  معيارها  کننده  تعيين  مرجع  عنوان  به 
ميان آزادی های بنيادين و آزادی های عمومی در عمل همان خط فاصلی 
است که اصول حقوق اساسی را از اصل قانونی بودن متمايز می کند، بدين 
مقابل  در  بنيادين  آزادی های  و  »حقوق  اوال:  لويی فَُوُر  نظر  طبق  ترتيب، 
قوه مجريه، و نيز قوه مقننه مورد حمايت قرارگرفته است؛ در حالی که از 
آزادی های عمومی- به معنای حقوق کالسيک فرانسه- اساسا در مقابل قوه 
مجريه حمايت می شود... ثانيا: حقوق بنيادين را نه تنها قانون  تضمين کرده 
را تحت  فراملی  نيز آن ها  يا  بين المللی  قوانين  و  اساسی  قانون  بلکه  است، 
قوه  مقابل  در  بنيادين  حقوق  از  حمايت  ثالثا:  داده اند.  قرار  خود  ضمانت 
مجريه و قوه مقننه، در راستای اجرای مقررات قانون اساسی )يا بين المللی( 
مستلزم اين است که نه تنها قاضی عادی، بلکه قاضی ويژه قانون اساسی و 

قاضی بين المللی نيز بدان رسيدگی کنند.«
ادامه دارد

آزادی های عمومی
 و حقوق بشر
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اخوان چنین برداشتی از الگوی سلفی ندارد و در نتیجه، 
بلکه  نگرفته؛  گونه  بدین  انتقادی  موضعی  آن  برابر  در 
در عمل کوشیده است تداوم آن باشد، چنان که موسس 
اخوان به صراحت می گوید که ما جریانی سلفی هستیم، 
سلفیت  مخالفان  حساسیت  از  آنکه  برای  بالفاصله  و 
بکاهد می افزاید که »و همچنان جماعتی صوفی هستیم« 

)حسن البنا: رساله تعالیم(.
از  نشان های  تصوف  و  سلفیت  میان  تقابل  برقراری 
فقط  را  است که آن  باره سلفیت  در  رایج  عامیانه  فهم 
رقیب طریقت های صوفیان می شمارد. البته اگر تصوف 
را همراه با عرفان نظری یک جا در نظر بگیریم، رقیب 
قدرتمندی برای سلفیت است و امکان یک جاسازی و 
برقراری آشتی میان آن ها نیست، چراکه این دو جریان 
به لحاظ وفاداری به ظاهر نص یا امکان تاویل آن، در 
دو سر طیف و در دو نقطه مقابل هم قرار می گیرند و 
تاکتیکی  روش های  با  را  آن ها  میان  مسافت  نمی توان 

معمول در گفتمان اخوانی پیمود.
اما در سطحی که فهم عامیانه از این دو اجازه آشتی میان 
آن ها را می دهد، و سخن حسن البنا گویا ناظر به همان 
باقی  آن ها  میان  مهمی  و  تفاوت جوهری  است،  سطح 
نمی ماند زیرا اصل در هر دو، دنباله روی از گذشتگان 
است بدون در نظر گرفتن تحوالتی که زاده گذر زمان 
اعمال  برخی  فقط در سطح  باشد  تفاوتی  اگر  و  است، 

آیینی و مناسک عبادی است و بس.
سلفیت  عناصر  جذب  برای  تالش  با  یکسو  از  اخوان 
رویکردی  به  نخواسته  یا  خواسته  خود،  گفتمان  در 
ارتدوکسی در می غلتد و حرکت به سوی گذشته را در 
با وام گرفتن  پیش می گیرد؛ اما همزمان تالش می کند 
عناصری از پیام سیدجمال و محمدعبده در زمینه توجه 
دنیاگرایی  مستلزم  که  سیاسی-اجتماعی،  اصالحات  به 
خود  سلفی  گفتمان  به  است،  پرگماتیک  و  عقالنی 
طرح  در  اساسی  تناقض  بدهد.  پروتستانی  رویکردی 
رویکرد  است.  نهفته  جا  همین  در  اخوان  اصالحی 
گرایی  نص  و  گریزی  عقل  مستلزم  سلفی-ارتدوکسی 
با زندگی است، و رویکرد  با جهان و  مفرط در تعامل 
این  نیاز های  شناختن  رسمیت  به  مستلزم  پروتستانی 

جهانی و تعامل با آن ها بر اساس منطق عقالنیت است.
وقتی  گذشته گرا،  رویکرد  با  گسست  عدم  دلیل  به 
باید  و  می رسد  جهانی  این  مشکالت  به حل  نوبت  که 
مهم  عرصه  های  از  یک  هر  برای  مشخصی  طرح های 
و  کلی گویی  از  اخوانی  الگوی  شود،  ارایه  حیاتی 
که  کنون  تا  و  نمی رود  فراتر  کالن  شعار های  سردادن 
بیشتر از هشتاد سال از شروع فعالیت های آن می گذرد، 
نموده  ارایه  اسالمی  اقتصاد  باره  در  مشخصی  طرح  نه 
است و نه در زمینه سیاست چیزی مهمتر از به رسمیت 
شناختن دموکراسی عرضه کرده )که آنهم مورد توافق 
مشکالت  حل  در  نه  و  نیست(  آن  شاخه  های  همه 

اجتماعی حرف متفاوتی برای گفتن داشته است.
تناقض وقتی شدید تر می شود که الگوی اخوانی در عین 
ارتدوکسی  رویکرد  دو  دادن  آشتی  زمینه  در  ناکامی 
فقهی-کالمی  لحاظ  به  می کند  تالش  پروتستانی،  و 
عمده  خط  میراثدار  و  اعظم  سواد  نماینده ی  را  خود 
)Main street( معرفی نماید و از این نظر رویکردی 
کاتولیکی در پیش می گیرد. وفاداری به قرایت مدرسی 
اجتناب  و  فقهی-کالمی  زمینه  های  )Scholastic( در 
هر  به  نزدیکی  از  دادن  نشان  واهمه  و  نو  اجتهادات  از 
شدت  به  را  آن  پروتستانی  مایه  های  مدرن،  قرایت 

ضعیف ساخته و وجه کاتولیکی آن را قوت می بخشد.
به  تبدیل  اخوانی  الگوی  جاذبه ی  که  است  چنین  این 
که  کسانی  از  بسیاری  امر،  بدِو  در  می شود.  آن  دافعه 
خواهان عبور از بحران هستند به آن رو می آورند با این 
تصور که نقاط مثبت گذشته و حال را یکجا ساخته است 

و از این طریق سعادت دنیا و آخرت را تامین می کند.
روی  آن  به  دارند  سلفی  گرایش های  که  کسانی   
سلفیتی  حامل  جریان  این  که  تصور  این  به  می آورند 
به  سلفیت رسمی که  به  نسبت  و  است  مترقی  و  پیشرو 
ناکام  شدت گذشته گرا و در حل مشکالت مسلمانان 
به نمایش  به نظر می رسید، سلفیتی موفق و هوشمند را 

می گذارد. 

سلفیت جهادی پا به صحنه نهاد. سازمان القاعده از وجه 
آن  عجمی  وجه  از  طالبان  جنبش  و  جریان  این  عربی 

نمایندگی می کند.
سنتی،  سلفیت  از  را  شدید  نص گرایی  جهادی  سلفیت 
و تضاد با تمدن امروز و مبارزه سازمان یافته با آن را از 
به  اخوان،  فکری  میراث  در  است.  برده  ارث  به  اخوان 
ویژه در نوشته  های حسن البنا و سیدقطب، تمدن امروز 
نظر محمدقطب،  به  و  انحراف ممکن  بزرگترین  تجلی 
جاهلیت  از  خطرناکتر  مراتب  به  بیستم  قرن  جاهلیت 
بود.  آمده  آن  نابودی  برای  اسالم  که  است  نخستین 
آنان  با  نیز  ندوی  ابوالحسن  و  مودودی  زمینه،  این  در 
و  غرب،  تمدن  و  ما  مودودی:  )ابواالعلی  همداستانند 

ابوالحسن ندوی: تفسیر سوره کهف(.
بارز و مهم اخوان  از ویژگی های  سازماندهی دقیق که 
است، اقتباسی است که این جریان از سازمان های چپی 
گذشته،  قرن  نیمه  های  در  آن ها  شکوفایی  دوران  در 
با  اخوان  دست  به  سازماندهی  نوع  این  است.  نموده 
اطاعت  مانند  مفاهیمی  و  گردید  تزیین  مذهبی  ادبیات 
بی قید و شرط از رهبر، اکتفا به آموزه  های ایدیولوژیکی 
به عنوان منابع معرفتی، اصل دانستن مبارزه و درگیری و 
استثنا قلمداد کردن مصالحه و آشتی، جهاد را به معنای 
جنگ تهاجمی دانستن نه نبرد دفاعی، تمایل به برخورد 
بر  را  انقالبی  تغییرات  آنها،  گفتگوی  جای  به  تمدن ها 
تعدیالت و اصالحات تدریجی ارجح دانستن و موارد 
دیگری از این قبیل، که مفاهیم تولید شده در بوم و بر 
فرهنگِی دیگری بود، به دست اخوان به رنگ اسالمی 
در آمد و سپس به دست سلفیت جهادی افتاد تا گفتمان 
سلفیت سنتی را وارد جهشی تازه گرداند و مسیر تاز های 
اسالم  در جهان  دینی  اصالحات  برای  زعم خود  به  را 

ترسیم نماید.
الگویی که سلفیت جهادی عرضه می نماید یک الگوی 
جریان،  این  نظر  از  است.   تکفیری  ِشبه  و  تکفیری 
به  )جاهلیت  دارد،  قرار  جاهلیت  سیطره  زیر  جهان 
معنای مصطلح شرعی که اشاره به دوران قبل از اسالم 
دارد(. جاهلیت بزرگ در امریکا و همپیامنان غربی اش 
از  عبارت  آن  فرعی  شاخه  های  و  است  یافته  تجسم 
حکومت هایی اند که با غرب میانه نیک داشته و یا دست 
می کنند.  اجتناب  آن  سیاست های  با  مخالفت  از  کم 
برابر غرب  در  راه سکوت  احزاب و جماعت هایی که 
مخالفت  به  یا  و  می گیرند  پیش  در  را  همپیمانانش  و 
انتخاباتی که  مبارزات  احیانا در  اکتفا می کنند و  زبانی 
به تداوم رژیم های جاهلی و وابسته به غرب می انجامد، 
بخشی  این جریان،  نظر  از  می توانند،  شرکت می کنند، 
این وضعیت در  بروند.  به شمار  از سازوبرگ جاهلیت 

برخی شرایط شامل حال ملت ها نیز می گردد. 
طرز  به  موجود  جاهلی  رژیم های  که  آن جایی  از 

و  هستند  آشنا  سیاسی  ریزه کاری های  به  شگفت آوری 
امکانات جدید تکنولوژیکی توانسته است فرصت ها و 
امکانات جدیدی را در خدمت آن ها قرار دهد تا ملت ها 
برابر هر گونه مخالفت سیاسی و تالش  را بفریبند و در 
و  راه  بهترین  نمایند،  مقاومت  تعدیل،  برای  صلح آمیز 
است.  برضد آن ها  اعالن جهاد جهانی  کوتاه ترین آن، 
این جهاد در نخست باید متوجه سردمدار جاهلیت عصر 
هر  متوجه  سپس  و  امریکا  متحده  ایاالت  یعنی  جدید، 
حکومت، هر حزب و هرفردی بشود که با آن همراهی 

و همکاری داشته باشد. 
جهاد باید از محدوده ی محلی و منطق های فراتر برود و 
در این عصر جهانی شدن، رنگ جهانی بخود بگیرد تا 
با گشایش جبه های جهانی در برابر این جاهلیت جهانی 
شده، امکان مانور از آن بازستانده شود و ابتکار عمل به 

دست جهادگران بین المللی قرار بگیرد.
و  جهاد  مرحله ی  در  ما  که  اکنون  جریان،  این  نظر  از 
درگیری هستیم، پرداختن به هر امر دیگری که مربوط 
به نحوه حکومتداری، بحث های نظری و انتزاعی، و حتا 
ریزه کاری های تربیتی گردد، می تواند مانع پرداختن به 
بیندازد.  به تاخیر  به آن را  باشد و رسیدن  هدف اصلی 
و  فکری  تالش های  و  تیوریکی  مباحث  رو  این  از 
کار های علمی در چنین مقطعی نه تنها از ارزش چندانی 
نمودن  سرگرم  با  می توانند  بلکه  نیستند؛  برخوردار 
هدف  از  را  آنان  دوم،  درجه  امور  به  مسلمان  جوانان 
بر  و عالوه  سازند  دور  است  مبارزه  و  اصلی که جهاد 
آن ممکن است دیدگاه شان را متحول ساخته و باورشان 
برانداختن  همانا  که  را  اصلی شان  رسالت  و  جهاد  به 

جاهلیت عصر نوین است، متزلزل گردانند.
از این رو، ترجیح دارد که تا قبل از تحقق هدف اصلی، 
کوتاه  رسایل  برخی  خواندن  به  دینی  آموزش های 
و  گردد  محدود  سنتی  بیخطر  منابع  برخی  و  سازمانی 
هیچگونه تشویقی به خواندن کتاب های دیگر و به ویژه 
هر  از  و  نگیرد  اجتماعی مدرن صورت  و  انسانی  علوم 
مخالفتی با این دانش ها استقبال گردد تا به عنوان علوم 
جاهلیت، دانش های غیر اسالمی و افکار انحرافی مورد 

حمله و تحریم قرار بگیرند.
که  مرحل های  به  توجه  با  جریان،  این  دیدگاه  طبق 
جهادگران در آن قرار دارند، بهتر است آموزش قرآن و 
سنت نیز به صورت هدفمندانه صورت بگیرد به این معنا 
قرار  آموزش  مورد  کمتر  مکی  سوره  های  و  آیات  که 
بگیرد، مگر آیاتی که در آن ها سخن از بهشت و جهنم 
است و می تواند بر عواطف ایمانی و روحیه ی حماسی 
شهادت  و  جهاد  به  را  آنان  و  داشته  مثبت  تاثیر  آنان 
آماده بسازد. بقیه آیات و سوره  های مکی در این مرحله 
آیات  ویژه ی  به  نمی گیرد،  قرار  تمرکز  و  تاکید  مورد 
و  حکمت  به  دعوت  و  استدالل  از  سخن  که  فراوانی 
دارند.  مخالفان  با  برهانی  گفتگوی  و  مدارا  به  تشویق 
را  جهاد  استراتژی  می تواند  آیات  این  تشریح  و  تفسیر 
مقابل،  در  بیندازد.  اهمیت  از  را  آن  و  ببرد  سوال  زیر 
به  مدنی،  داده می شود که آیات و وسوره  های  ترجیح 
ویژه آیاتی که سخن از جهاد دارند مانند سوره ی توبه 
عمران  آل  و  بقره  سوره  های  از  قسمت هایی  و  انفال  و 
جهادی  روحیه  تا  بگیرند،  قرار  اصلی  آموزش های  در 
استوارتر  عزم شان  و  قوی تر  دم  به  دم  راه  این  سربازان 

گردد.
نبوی،  احادیث  با  برخورد  در  باید  شیوه  این  عین 
سرگذشت و سیره ی آن حضرت )ص(، تاریخ اسالم و 
تاریخ معاصر نیز در پیش گرفته شود، البته به شکل بسیار 
مختصر و فشرد های که وقت جهادگران را صرف امور 
جانبی نگرداند و با سوق دادن شان به اختالف نظر های 
علمی، آنان را از هدف اصلی شان دور نسازد. با آن که 
همه آیات و احادیث از نظر این جریان مورد قبول قرار 
مورد  سلفی  بزرگان  نظر  از  که  احادیثی  ویژه  به  دارد، 
المرحله«  »فقه  اساس  بر  اما  باشند؛  گرفته  قرار  تایید 
آیات  از  دست  آن  مرحله  این  در  که  دارد  ترجیح 
این  پیروزی  به  که  گیرند  قرار  توجه  مورد  احادیث  و 
جنبش کمک کنند و هدف را زودتر به تحقق برسانند.
ادامه در صفحه 9

گرایش های  که  کسانی  همچنان 
سیاسی-اجتماعی دارند و در عین حال 
نیز  را  مذهبی شان  تعلقات  می خواهند 
الگوی  با  آشنایی  آغاز  در  نگهدارند، 
گم شده  که  می کنند  تصور  اخوانی، 
در  حرکت  و  کرده اند  پیدا  را  خود 
نوزایی  و  رنسانس  مقدمه  را  مسیر  این 
که  کسانی  حتا  می پندارند.  نظر  مورد 
صدد  در  محافظه کارانه  روحیه ی  با 
هستند که از مواریث گذشته محافظت 
کمک  به  که  می شوند  امیدوار  کنند، 
این جریان به این هدف دست خواهند 

یافت.
تردید ها  و  شک  اما  چندی  از  پس   
گرایش  طرفداران  می شود.  شروع 
رویکرد  که  می کنند  احساس  سلفی 
و  دارد  غلبه  جریان  این  بر  سیاسی 
طریق  این  از  آنان  نظر  مورد  پاکدینی 
راه  مرور  به  عده  این  نمی یابد.  تحقق 
جریان های  به  و  کرده  جدا  را  خود 
که  کسانی  می آورند.  روی  دیگر 
سیاسی-اجتماعی  تحول  خواهان 

عناصر  که  می یابند  در  مرور  به  بودند،  پیشرو  و  مترقی 
به طرح های دقیق و  نمی دهد  اجازه  این گفتمان  سلفی 
مطالعه شده مشخصی که قابل تطبیق عملی باشد، دست 
یابد، و متوجه می شوند که شعار های کلی و کالن هم 
گرهی از کار فروبسته این جوامع نمی گشاید. آنان نیز به 
مرور راه دیگری در پیش گرفته و به گزینه  های دیگری 
روی می آورند. کسانی که فکر می کردند حفظ مواریث 
اسالمی به ویژه در عرصه  های فقهی و کالمی و... از این 
که  می شوند  متوجه  مرور  به  بود،  خواهد  میسر  طریق 
نهاد های دیگری مانند االزهر و دانشگاه  های اسالمی و 
نیز  داراالفتا های رسمی بهتر به آن کمر می بندند؛ آنان 

راه خود را به تدریج از آن جدا می کنند.
الجهاداالسالمی،  مانند  تندرو  گروه  های  یکایک 
الجماعه االسالمیه و جماعه المسلمین )التکفیر و الهجره( 
اخوان  قبال عضو  که  است  یافته  تشکیل  توسط کسانی 
سلفی-ارتدوکسی  عناصر  حقیقت  در  آنان  بوده اند. 
بوده اند که به امید سلفیتی پیشرفته در مقایسه با سلفیت 
سنتی به اخوان روی آورده بودند و هنگامی که دیدند 
از این طریق به این هدف نمی رسند از آن جدا شدند و 
مایه  های  به سلفیت سنتی که  بازگشت  به جای  بار  این 
سیاسی چندانی نداشت، سلفیت جهادی را پایه گذاشتند 
با الگوی  که مهمترین تجسم آن سازمان القاعده است 

جدیدی که برای اصالح پیِش پای مسلمانان نهاد.
به  رنسانس  مسیر  گرفتن  پیش  در  امید  به  که  کسانی 
که  دریافتند  مرور  به  بودند،  پیوسته  اخوان  جریان 
عمیق  تیوریکی  تالش های  نیازمند  تمدنی  تحول  یک 
سیاسی،  اجتماعی،  اخالقی،  گوناگون  زمینه  های  در 
اولویت  خود  نوبه  به  این  که  است  و.  فرهنگی  علمی، 
دادن به تغییرات زیرساختی فرهنگی و کمرنگ ساختن 
را  جنبش  این  چون  و  می طلبد،  را  سیاسی  فعالیت های 
اجتهادات  به  خود  یافتند  بی بهره  دستمایه های  چنین  از 
ساختن  »اسالمی  پروژه  که  زدند  دست  جدیدی 
معرفت«، مجموعه »االسالمیون التقدمیون«، مجله االمه، 
مجله االجتهاد، و تالش های فردی شماری از دانشمندان 
همه  و  است  تالش ها  دست  این  از  نمونه  هایی  مسلمان 
آن ها با تفاوت هایی که میان شان هست، کم و بیش در 
مسیر نواندیشی دینی قرار می گیرند، که به نظر نگارنده 
الگوی دیگری برای اصالح دینی و نزدیکترین اسم به 
باشد  الزم  شاید  آن  از  پیش  اما  است؛  مسمایی  چنین 
که  سوم  الگوی  فکری  چارچوب  به  مختصر  اشار های 

سلفیت جهادی است داشته باشم.
و  عربی  وجه  دو  سلفیت  شد،  اشاره  آغاز  در  چنان که 
عجمی داشت. وجه عربی آن بنام وهابیت معروف است 
نمایندگی  اهلل  ولی  شاه  مدرسه  را  آن  عجمی  وجه  و 
می کرد با تشعبی که در آن رخ داد. با شکست الگوی 
دینی،  فعالیت  های  برای  محوریت  کسب  در  اخوان 

محمد محق
بخش سوم و پایانی
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به  که  بوده  تورم  با  مقابله  برای  دولت 
تضعیف تقاضای داخلی منجر شده است.

مقامات چینی ضعف نرخ رشد در ماه های 
در  که  کرده اند  پیش بینی  نیز  را  آینده 
میان  از  معنای  به  تحقق، می تواند  صورت 
به خاتمه رکود  به کمک چین  امید  رفتن 
بازارهای  همچنین  و  باشد  جهانی  اقتصاد 
جمله  از  اولیه،  مواد  عمده  صادرکنندگان 
رکود  با  نیز  را  کشور  این  به  خام  نفت 

مواجه سازد.

القاعده، در اروپا یاد کرده و از اخراج او 
از بریتانیا حمایت می کردند.

اما دادگاه حقوق بشر اروپا گفته است که 
با  اردن،  به  بازگشت  صورت  در  ابوقتاده 

دادگاهی منصفانه روبه رو نخواهد شد.
مدت  به  بریتانیا  دولت  که  می شود  گفته 
حکم،  این  اجرای  از  قبل  تا  یعنی  ماه  سه 
فرصت دارد تا برای آخرین بار درخواست 

استیناف بدهد.

آقای شتینو، کاپیتان کشتی، به ترک کشتی 
قبل از نجات سرنشینان و قتل غیرعمد متهم 

شده است.
قاضی درباره وضع  امروز یک  است  قرار 

قانونی او تصمیم بگیرد.
سارنوال ها می گویند او مسوول این حادثه 

است.
سارنواالن  از  یکی  وروسیو  فرانچسکو 
می گوید: »کاپیتان در موقیعت خیلی بدی 
قرار گرفته چرا که ما مطمینا می دانیم که 
هنوز در  مسافران  از  بسیاری  در حالی که 
کشتی بودند، او کشتی خود را ترک کرده 

است.«
از  با یکی  از مکالمه آقای شتینو  نسخه ای 
گاردهای ساحلی هم در رسانه های منتشر 
آقای  می دهد  نشان  ظاهرا  که  است  شده 
شتینو قبل از مسافران از کشتی خارج شده 

است.
اما آقای شتینو این اتهامات را رد می کند 
و می گوید او از جمله آخرین افرادی بوده 
که کشتی را ترک کرده اند و صخره هایی 
نقشه  در  کرده،  برخورد  آن  به  که کشتی 

دریایی او مشخص نشده بودند.

مقامات چینی گفته اند که نرخ رشد اقتصاد 
و  نه  به  میالدی  در سال ۲۰۱۱  این کشور 
دو دهم درصد رسید که کمتر از نرخ رشد 
سال پیش از آن، و نرخ رشد اقتصادی در 
نرخ  پایین ترین  سال  این  پایانی  ماهه  سه 
رشد طی دو سال و نیم گذشته بوده است.

کندی  این  دلیل  کارشناسان،  گفته  به 
و  جهانی  رکود  ادامه  چین  اقتصاد  رشد 
کشور  این  صادرات  برای  تقاضا  تضعیف 
در بازارهای بین المللی و همچنین اقدامات 

اروپا،  بشر  حقوق  دادگاه  حکم  براساس 
به  مسلمان،  تندرو  روحانیون  از  ابوقتاده، 

اردن استرداد نخواهد شد.
این  است  گفته  اروپا  بشر  حقوق  دادگاه 
در  ابوقتاده  آقای  که  دارد  وجود  خطر 
صورت استرداد به اردن، با شکنجه روبه رو 

شود.
عنوان  به  ابوقتاده  از  بریتانیا  در  قضات 
پیشین  رهبر  بن الدن،  اسامه  راست  بازوی 

با گذشت چهار روز از بروز حادثه 
برای کشتی کاستا کونکوردیا در 
گاردهای  ایتالیا،  غربی  آب های 
ساحلی همچنان به دنبال ۲9 نفر از 

ناپدیدشدگان هستند.
این  در  نفر  شش  مرگ  کنون  تا 

حادثه تایید شده است.
مارکو بروسکو، یکی از نیروهای 

نجات  برای  هنوز  می گوید  ساحلی  گارد 
اندک« وجود  هرچند  »امیدی  گم شدگان 

دارد.
کاپیتان  شتینو،  فرنچسکو  کشتی  صاحبان 
کشتی را مقصر اصلی می دانند و می گویند 
او با هدایت کشتی به نزدیکی یک جزیره، 

از مسیر تعیین شده خارج شده است.
ساحلی  صخره های  به  او  می گویند،  آنها 
جزیره جیلیو برخورد کرده و مسیر خود را 

به طرف جزیره تغییر داده است.
وضعیت  ایتالیا  دولت  حال،  همین  در 
این  دولت  است.  کرده  اعالم  اضطراری 
زیست  محیط  به  آسیب  درباره  کشور، 
قرار  و  کرده  نگرانی  ابراز  حادثه  منطقه 
تمیزکردن  برای  را  بودجه ای  است 

ضایعات این کشتی اختصاص دهد.
ایتالیا  وزیر محیط زیست  کورادو چلینی، 
کرده  نشت  کشتی  از  »مایعی  می گوید: 
سوخت  مایع  که  نیست  معلوم  اما  است، 

کشتی است یا خیر.«
خدمه  چهار  ناپدیدشدگان  می شود  گفته 
آلمان،  امریکا،  کشورهای  از  مسافرانی  و 

فرانسه و ایتالیا هستند.

رشد اقتصادی چین کندتر شده است

رهبر تندرو القاعده از بریتانیا اخراج نمی شود

افزایش نگرانی ها در باره ناپدیدشدگان کشتی 
کونکوردیا
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در نتیجه، الگوی سلفیِت جهادی برای اصالح دینی از بعد تیوریکی 
چندانی برخوردار نیست و بعد عملی بر آن می چربد و این بعد عملی 
موجود  حاکم  نظام های  برانداختن  برای  بیشتر  سپاهیان  جذب  همانا 
با تفسیر  و ایجاد امارت اسالمی مورد نظر و تطبیق شریعت اسالمی 

خاص این جریان است.
میان الگوی اخوانی و الگوی سلفیت جهادی، مرز بسیار دقیقی وجود 
و  گروه  ها  برخی  بتوانند.  گرفته  درنظر  آن ها  پیروان  همه  که  ندارد 
تبع  به  و  دارند  قرار  نوسان  در  الگو  دو  این  میان  در  مذهبی  فعاالن 
شرایط سیاسی-اجتماعی محیط شان و یا به تبع میزان باال بودن یا پایین 
رهبران شان  مزاج  و  به روحیه  بنا  یا  و  تعلیم شان  و  بودن سطح سواد 
می توانند به یکی از این دو الگو نزدیک تر از دیگری باشند، چنان که 
و  پاکستان  و  افغانستان  در  اخوانیت  به  منتسب  جماعت های  برخی 
خلیج به الگوی سلفیت جهادی نزدیکتر هستند تا به الگوی اخوانی، 
مالیزیا،  ترکیه،  در  اخوانی االصل  جناح های  برخی  مقابل،  در  اما 
تونس، سودان و مراکش از الگوی اخوانیت فراتر رفته و به گفتمان 
این  جداکننده  مرز های  شناوری  شده اند.  نزدیک تر  دینی  نواندیشی 
بنا بر  جریان ها، برای برخی از این جماعت ها شکل آگاهانه دارد و 
ضرورت واقع تن به تحول داده اند، و برای برخی دیگر شکل ناآگانه، 
که به علت پایین بودن سطح آگاهی تیوریکی، با شاخص های فکری 
جماعتی که بدان انتساب دارند آشنا نیستند و در عین ادعای پیروی از 

آن عمال مقوالت الگوی دیگر را تبلیغ و ترویج می کنند.
اکنون می رسیم به الگوی چهارم که از نظر نگارنده الگوی نواندیشی 
دینی است. نخستین گام ها را در این مسیر محمد عبده، صاحب تفسیر 
سیدجمال الدین  با  همراه  را  عروه الوثقی  مجله  که  برداشت  المنار، 
افغانی در پاریس به نشر می رساند و در ایام اقامتش در آنجا با فالسفه 
از  غرب  تمدن  و  دانش  با  و  شد  همسخن  فرانسوی  اندیشمندان  و 
نزدیک آشنایی یافت. محمداقبال الهوری دیگر شخصیتی است که 
با اندیشه  های نو و فلسفه  های معاصر آشنا شد و کوشید اندیشه دینی 
مسلمانان را به گونه ای احیا کند که با پرسش ها و مقوله  های مطرح در 
عصر جدید وارد تعامل و گفتگو گردد. از آن پس کسانی در ایران، 
این مسیر تالش  از کشور های اسالمی در  هند، مصر و برخی دیگر 
کردند، چه کسانی که از الگو های یادشده بریده و به طرف اصالح 
فکر دینی عزیمت کردند و چه کسانی که بدون چنان سوابقی به این 

گرایش پیوستند.
آهنگی  دراز  تمدنی  وقفه  اسالمی دچار  الگو، جوامع  این  اساس  بر 
با در پیش گرفتن یک  نیست مگر  از آن ممکن  شده اند که ر هایی 
رنسانس )نوزایی( اساسی و همه جانبه. نواندیشان دینی با درک نقشی 
از  یکی  را  دینی  اندیشه  اصالح  دارد،  اسالمی  جوامع  در  دین  که 
گام های اساسی در تسهیل و هموارسازی بستر نوزایی مورد نیاز این 

جوامع می دانند.
اصالح اندیشه دینی از نظر این جریان ممکن نیست جز با به رسمیت 
موضع  حفظ  با  همراه  دست آوردهایش،  و  جدید  عصر  شناختن 
یعنی  این  و  مفرط  شیفتگی  از  اجتناب  برای  آن ها  به  نسبت  انتقادی 
به کار گرفتن دانش های نو حتا در تفسیر و  به عقالنیت و  تن دادن 

فهم متون دینی. 
جنگ  سر  بر  مسلمانان  سنتی  میراث  با  یک سو،  از  دینی  نواندیشان 
نیستند و آن را دور انداختنی نمی دانند و بلکه آن را بخشی مهم از 
به عنوان یک  از آن  این جوامع می دانند که می توان  هویت تمدنی 
عنوان  به  میراث  این  که  دارند  قبول  دیگرسو  از  و  برد  بهره  میراث 
مستلزم  نوبه خود  به  که  است  پاالیشی  و  نقد  قابل  بشری  رهاوردی 
نفی عصمت و قداست از آن است. از نظر این جریان، میراث فکری 
و فرهنگی موجود مسلمانان، به حکم انقضای تاریخش دیگر به مثابه 
یگانه مرجع معرفتی شناخته نمی شود و نسل های امروز ناگزیر نیستند 

برای تصمیم های امروزشان تن به داوری های آن بدهند، اما همزمان 
رابطه  و  شود  گرفته  پیش  در  سنت زدایی  روند  که  نمی بینند  لزومی 

مسلمانان با پیشینه فرهنگی-تمدنی شان گسسته گردد. 
در الگوی نواندیشی دینی، استفاده از دست آورد های علمی و صنعتی 
جهان مدرن و در نظر داشتن تجارب فرهنگی-تمدنی آن از نیاز های 
و  شناخت  بر ضرورت  رو  این  از  و  می رود  به شمار  ناپذیر  اجتناب 
گشودن باب گفتگوی انتقادی با آن، که خود نیازمند مجهز بودن به 
تاکید صورت می گیرد.  برای چنین کاری است،  ابزار معرفتی الزم 
شماری از صاحب نظران این جریان فکری، با طرح نظریه پلورالیسم 
دینی و فرهنگی به این نظر هستند که هم به لحاظ ضرورت عصر ما و 
نیاز انسان  ها به همزیستی مسالمت آمیز، باید با انحصارگرایی افراطی 
مقابله کرد و هم به لحاظ معرفت شناختی، دانش بشری را در حدی 
نمی دانند که متکفل کشف همه حقایق و مبرا از هرگونه خطا باشد، و 
از این رو متواضعانه تر می دانند که پیروان هر دین و فرهنگی به ادیان 
البته به معنای ضرورت  و فرهنگ های دیگر احترام بگذارند، و این 

دست کشیدن مسلمانان از دین شان نیست.
در باره ی حدود و ثغور نواندیشی دینی در این سال  ها مطالب زیادی به 
نگارش در آمده و نیازی به توضیح بیشتر خطوط فکری آن نمی بینم.

از این الگو ها که بگذریم، جماعت های دیگری نیز در میان مسلمانان 
هستند که شیوه خاص خود را برای تقویت روحیه دینی دارند؛ اما به 
دلیل نداشتن موضع انتقادی و فقدان چارچوب های تیوریکی مشخص، 
به گمان نگارنده در ذیل موضوع اصالح دینی نمی گنجند. جماعت 
تبلیغ و جماعت های متصوفان از این جمله هستند. حزب التحریر نیز 
به شمار می رود،  لحاظ تشکیالتی، سازمانی جهانی و مستقل  به  که 
به لحاظ نظری در میان الگوی سلفیت جهادی و الگوی اخوانی در 
نوسان است و منابع تیوریکی محدودی دارد، و از این رو نیازی به 

بررسی مستقل آن دیده نمی شود.
با نگاهی کلی به مجموعه ی الگو های اصالحی یاد شده و آنچه در 
امتداد یکی از آن ها قرار می گیرد، اوال به این نتیجه می رسیم که همه 
از  نمی توان هیچ یک را عاری  اجتهادات بشری اند و  آن ها محصول 
کاستی و کمبود دانست، و ثانیا هیچ کدام آن ها تاکنون به طرح کلی 
و جامعی در باره رنسانس مورد نظر نرسیده است، و ثالثا رابطه آن ها 
تا کنون بر پایه ی رقابت با هم بوده است و نه بر پایه تفاهم و همکاری 

که به جای خود مقتِضی گفتگو و تبادل تجربه است.
می بیند؛  نزدیکتر  دینی  نواندیشی  به جریان  را  آنکه خود  با  نگارنده 
اما به ضرورت گفتگو میان جریان های مختلف باور دارد، گفتگویی 
تقابل  و  تخاصم  اگر فضای  بگیرد.  نقد روشمند صورت  پایه  بر  که 
حاد میان این جریان  ها به فضای گفتگو و تفاهم تبدیل شود، بخشی 
از تشنج موجود در جوامع اسالمی فروخواهد نشست، و البته نه همه 
آن، زیرا وضعیت کنونی ما تن ها محصول نارسایی در عرصه اندیشه 
دینی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی متعددی در خلق 

آن سهم دارند. 
می تواند  دینی  اندیشه ی  حوزه  در  تشنج  کاهش  نگارنده،  باور  به 
اصالحی  اگر  به خصوص  و  کند  دیگر کمک  تشنج های  کاهش  به 
حرکت  و  توسعه  موانع  می تواند  بیفتد  راه  به  عرصه  این  در  بنیادی 
به سوی فردای رشد یافته تر را از میان بردارد و یا دست کم کاهش 

بخشد.
اکنون بر صاحب نظران این جریان  ها است که تصمیم بگیرند وضعیت 
کنونی را با همه نابسامانی هایی که جوامع ما بدان گرفتار است تداوم 
بیشتر ببخشند و یا با تجدید نظر در راهِ رفته، مسیر جدیدی در پیش 
گیرند که بنای آن بر همگرایی، دگرپذیری، تساهل، تحمل، مدارا و 

دیگر ارزش  های اخالقی نهاده شده باشد.

ACKU
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 یک روز پس از هشدار تهران به کشورهای حاشیه 
نفت  با  خود  نفت  جایگزینی  برای  فارس  خلیج 
که  کرد  تاکید  سعودی،  عربستان  نفت  وزیر  ایران، 
به  بشکه  میلیون  دو  بالفاصله  می تواند  کشور  این 

تولید روزانه خود بیفزاید.
علی النعیمی، وزیر نفت سعودی، در مصاحبه با شبکه 
سی ان ان با اشاره به ظرفیت  تولید این کشور گفت: 
»این ظرفیت اضافی برای پاسخ به شرایط اضطراری 
در سطح جهان و پاسخ به تقاضای خریداران ماست. 
کاری  این  به  ما  ماست.  توجه  کانون  این  واقع  در 
به  بلکه  از تولید کنار می کشد  نداریم که چه کسی 
این توجه داریم که چه کسی بیشتر تقاضا می کند.«

که  تهدیداتی  درباره  همچنین  عربستان  نفت  وزیر 
گفت  کرده،  هرمز  تنگه  احتمالی  بستن  برای  ایران 
زمان  مدت  برای  تنگه  این  نمی کند  گمان  که 

طوالنی، بسته بماند.
عضو  کشورهای  که  است  حالی  در  اظهارات  این 
نفت  تحریم  برای  مذاکره  سرگرم  اروپا  اتحادیه 
دیپلومات های  از  برخی  گفته  به  هستند.  ایران 
اروپایی، این اتحادیه با کشورهای تولیدکننده نفت 
و از جمله عربستان در تماس بوده تا از پرشدن خال 
حاصل  اطمینان  کشورها  این  سوی  از  ایران  نفت 

کند.
بانک های  تحریم  با  نیز  امریکا  دیگر،  سویی  از 
ایرانی و از جمله بانک مرکزی، فرآیند خرید نفت 
از ایران را با مشکل مواجه کرده است و کشورهای 
خریدار در صورت  واریز پول به بانک های ایرانی، 

با احتمال تحریم مواجه خواهند شد.
علی النعیمی در ادامه به شبکه سی ان ان گفت: »ما به 
آسانی می توانیم سقف تولید خود را تا  ۱۱میلیون 

روز،  در  بشکه  هزار   ۸۰۰ و  میلیون   ۱۱ یا  هزار   ۴۰۰ و 
بالفاصله و در طول چند روز باال ببریم.«

اضافی  تولید  معنای  به  تولید  افزایش سقف  میزان  این   
از  عمده ای  بخش  که  است  روز  در  بشکه  میلیون  دو 

فقدان نفت ایران را جبران خواهد کرد.
بر  عالوه  سعودی  عربستان  گفت  همچنین  علی النعیمی 
دو میلیون بشکه ای که بالفاصله می تواند روزانه به تولید 
هزار   ۷۰۰ تا   دارد  نیاز  زمان  روز   ۹۰ به  بیفزاید،  خود 

بشکه دیگر نیز سقف تولید خود را باال ببرد.
آن  از  حکایت  نفت،  ملی  شرکت  بین الملل  مدیر  آمار 
دارد که میزان صادرات نفت ایران در شش ماه نخست 
سال ۱۳۹۰، در حدود ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار بوده است 
کشور  این  عربستان،  نفت  وزیر  اظهارات  به  توجه  با  و 
را  ایران  نفت  ۹۰ روز کل خال  بود ظرف  قادر خواهد 

در بازار پر کند.

پایان تنش های کنونی  امارات متحده عربی و عراق خواستار 
منطقه، به ویژه تنش  بر سر تنگه هرمز شدند و از ایران و دیگر 
کشور ها خواستند مناقشه کنونی را از راه گفتگو و نه توسل به 

نیروی نظامی حل و فصل کنند.
امور خارجه عراق در کنفرانس خبری  زیباری وزیر  هوشیار 
در  اماراتی خود  همتای  نهیان  زاید آل  بن  عبداهلل  با  مشترک 
مناقشه  فصل  و  حل  و  تنش  افزایش  با  »عراق  گفت:  ابوظبی 
مخالف  گفتگو  جای  به  نظامی  نیروی  از  استفاده  با  کنونی 
»هرگونه  این که  بیان  با  هم  امارات  امور خارجه  وزیر  است.« 
سخن گفتن از آبراه ها به ویژه تنگه هرمز بر ما تاثیرگذار است« 
بحران  فرونشاندن  برای  ممکن  راه های  تمام  »از  کرد:  تاکید 
استفاده خواهیم کرد. افزایش تنش به سود منطقه و ثبات بازار 

نفت نیست.«
خبری  کنفرانس  در  خود  سخنان  ادامه  در  زیباری  هوشیار 
ابوظبی اظهار داشت که عراق پیامی به ایران درباره خطرهای 
مساله  این  به  او همچنین  است.  منتقل کرده  هرمز  تنگه  بستن 
اشاره کرد که ۹۰ درصد از صادرات نفت عراق از طریق تنگه 

هرمز صورت می گیرد.
ایران  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی  مهمانپرست  رامین 
یک شنبه به خبرنگاران گفته بود که امریکا از سه طریق درباره 
بستن تنگه هرمز به ایران پیام داده است. او ادامه داد که این 
پیام ها را سفیر امریکا در سازمان ملل متحد، سفیر سوییس در 
ایران و رییس جمهور عراق به مقام های ایرانی منتقل کرده اند.

وزیر امور خارجه عراق در پاسخ به سوالی درباره هشدارهای 
ایران به کشورهای خلیج فارس در باره جایگزین کردن نفت 
ایران در صورت تحریم گفت: »میان ایران و کشورهای منطقه 
منطقه  که کشورهای  تصمیم هایی  دارد.  اعتماد وجود  بحران 
می گیرند در حیطه حاکمیت ملی آنهاست و به این معنا نیست 

که آنها برخالف منافع ایران هستند.«
محمد علی خطیبی، نماینده ایران در سازمان کشورهای صادر 
کشورهای  شرق  روزنامه  با  گفتگو  در  )اوپک(  نفت  کننده 
نفت  به جایگزین کردن  نسبت  را  فارس  حوزه جنوبی خلیج 
اتحادیه  سوی  از  کشور  این  نفتی  تحریم  صورت  در  ایران 

اروپا، هشدار داده بود.
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