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  8صبح را در انترنت بخوانید

وزارت دفاع:

 سال جاری از خونین ترین 
سال هاست

عزل ونصب  مقام های محلی
 به سفارش طالبان 

يک نويسنده به دليل انتقاد از اداره مبارزه با فساد بازداشت شد 
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عزیزالرحمان  کابل:  8صبح، 
روزنامه  قلمی  همکار  سخی زاده، 
ماندگار، به دلیل نشر یک نوشته انتقادی 
فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  اداره  باره  در 
اداری، از یک هفته به این سو در توقیف 

به سر می برد.
با  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
آقای  که  است  گفته  اعالمیه ای  انتشار 
تحقیق  ریاست  به  زمانی که  سخی زاده 
به  پاسخ گویی  برای  سارنوالی  لوی 

ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
اداره در والیت تخار،  این  ماموران  می گوید 
این  چال  ولسوالی  در  طالبان  نام نهاد  ولسوال 

والیت را بازداشت کرده است.
دفتر مطبوعاتی امنیت ملی با انتشار اعالمیه ای 
تحقیقات  در  طالبان  ولسوال  این  که  گفته 
ابتدایی خود اعتراف کرده است که تعلیمات 
در  را  کنارجاده  ماین های  ساخت  و  نظامی 
ازبکستانی  استادان  نزد  تروریستی  مراکز 

پرسش های سارنوالی در مورد این نوشته 
حاضر شده بود، بازداشت و توقیف شده 

است.
توقیف  از  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
آقای سخی زاده انتقاد کرده می گوید بر 
همگانی،  رسانه های  قانون  احکام  مبنای 
هر گونه شکایت در مورد محتوای یک 
رسانه باید در گام نخست، در کمیسیون 
قرار  بررسی  مورد  همگانی  رسانه های 
جنبه های  وجود  صورت  در  و  گیرد 

راجع  قضایی  و  عدلی  مراجع  به  جرمی 
گردد.

که  گفته  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
فساد  و  ارتشا  با  مبارزه  اداره  مسووالن 
اداری، به ویژه رییس این اداره با استفاده 
از نفوذ و صالحیت هایی که دارد، بدون 
طی مراحل قانونی این قضیه و با توصل 
به سارنوالی در بازداشت آقای سخی زاده 

نقش داشته است.
ادامه در صفحه 2

فرا گرفته  در وزیرستان شمالی  گروه جنداهلل 
وی  که  افزوده  طالبان  ولسوال  این  است. 
طالبان  نام نهاد  والی  بازمحمد  مولوی  توسط 
اقامت  پاکستان  تخار که درپشاور  در والیت 
دارد به صفت ولسوال چال والیت تخار تعین 

شده است.
هنگام  شخص  این  ملی،  امنیت  گفته ی  به 
ماین گذاری در شهر تالقان مرکز والیت تخار 

باالفعل بازداشت شده است.

در صفحه 6در صفحه 6

ولسوال نام نهاد طالبان در  تخار بازداشت شد

هفت جانی اسالمیست های سیاسی 

اعضای مجلس نمایندگان:

 در لویه جرگه سنتی
 شرکت نمی کنیم 

به انتخابات توجه کنید 

در صفحه 2

 

 نمایندگانی که
 خواهان ذکر قوم در 

تذکره های تابعیت بودند، 
در جریان رای گیری، 

مجلس را ترک کرده و 
نمایندگانی که حضور 

داشتند، اکثریت شان با باال 
کردن کارت سبز به قانون 
یاد شده رای مثبت دادند.
بر بنیاد تصمیم مجلس 

در تذکره فزیکی نام قوم 
و ملت نوشته نمی شود 

وتمامی معلومات در مورد 
شهروندان در کارت حافظه 

تذکره های الکترونیکی
 درج خواهد شد.

قانون انتخابات تصویب شد
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وقت کشی و سیاست بازی نکنید
هردو قانون مربوط به انتخابات اکنون روی میز 
هر  توشیح  با  باید  او  است.  کرزی  رییس جمهور 
برگزاری  برای  را  زمینه  قوانین،  این  زودتر  چه 
نظر  به  کند.  فراهم  قانون  بر  مبتنی  انتخابات  یک 
تاریخی  مسوولیت  قانون  دو  این  توشیح  ما، 
مدت هاپیش  باید  است.  کرزی  آقای  قانونی  و 
اما  می شد،  توشیح  انتخابات  به  مربوط  قوانین 
سبب  قوانین  این  با  سیاسی  برخورد  متاسفانه 
زمان  مدت ها  نیز  آن  تصویب  فرایند  حتا  که  شد 
که  مدت هاست  افغانستان  انتخابات  قوانین  ببرد. 
شورای  و  ریاست جمهوری  دفتر  دهلیزهای  در 
امر  این  دلیل  می برند.  به سر  بالتکلیفی  در  ملی، 
سیاسی  برخورد  قوانین  این  با  که  است  این  هم 
حقوقی.  و  تخصصی  برخورد  نه  گرفت،  صورت 
نواقص  از  نیز  حاضر  حال  در  قوانین  این  گرچه 
ایجاب  کنونی  شرایط  ولی  می برند،  رنج  فراوان 
شوند.  توشیح  باید  زودتر  هرچه  که  می کند 
که  است  این  انتخابات  قانون  نقص  عمده ترین 
احزاب  سهمی  به  هیچ  پارلمانی،  انتخابات  در 
می شود  امر سبب  این  است.  نشده  داده  سیاسی 
که پارلمان آینده نیز از نظم حزبی محروم باشد 
اما  گردد.  فراهم  فساد  گسترش  برای  زمینه  و 
برگزاری  برای  دیگر  سال  یک  از  کم تر  که  حاال 
باید  نداریم،  فرصت  ریاست جمهوری  انتخابات 
این است  نگرانی عمده  قوانین توشیح شوند.  این 
به فرارسیدن  با توجه  که رییس جمهوری کرزی، 
موعد رخصتی تابستانی شورای ملی، از توشیح 
تقنینی  فرمان  به صدور  و  کند  امتناع  قوانین  این 
از  را  آینده  انتخابات  چیزی  چنین  بزند.  دست 
و  کرد  خواهد  محروم  قبول  قابل  قانونی  بستر 
خواهد  آینده  انتخابات  برای  ناگواری  پیامد های 
نوع  هر  رییس جمهور  باید  بنابراین  داشت. 
مالحظه سیاسی را کنار بگذارد، وقت کشی نکند و 
قوانین مربوط به انتخابات را توشیح کند. توشیح 
این قوانین سبب می شود که از یک سو کمیسیون 
اطمینان خاطر  با  را  خود  کار  انتخابات  مستقل 
احزاب  نگرانی  دیگر،  سوی  از  و  برد  پیش  به 
شود.  کاسته  اندکی  سیاسی،  ایتالف های  و 
انتخابات،  به  مربوط  قانون های  توشیح  هم چنین 
برگزاری  به  نسبت  نیز  را  افغانستان  مردم 
حاضر  حال  در  می سازد.  امیدوار  انتخابات 
با  نمی تواند،  هیچ کس  که  است  به گونه ای  وضع 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  که  بگوید  قاطعیت 
هم  که  این  دلیل  به  می شود،  برگزار  آینده  سال 
گام هایی  هم  و  است  عمیق  سیاسی  بی اعتمادی 
شود،  برداشته  انتخابات  برگزاری  برای  باید  که 
برداشته نشده است. به طور مثال قوانین مربوط 
در  است،  نشده  توشیح  هنوز  تا  انتخابات،  به 
رای دهی  کارت های  توزیع  از  پیش  باید  که  حالی 
توشیح  انتخابات  زمان بندی  جدول  اعالم  حتا  و 
را ضایع  ملی وقت  متاسفانه هم شورای  می شد. 
دلیل  به  ریاست جمهوری کشور،  دفتر  هم  و  کرد 
نخواست  و  کرد  وقت کشی  سیاسی،  مالحظات 
قانون تشکیل، وظایف  انتخابات و  قانون  داستان 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  صالحیت های  و 
کمیسیون شکایات انتخاباتی تمام شود. حاال باید 
از دست  که زمان  کند  رییس جمهور کرزی درک 
تا  داریم  از یک سال دیگر فرصت  می رود، کم تر 
بنابراین  برگزار شود.  ریاست جمهوری  انتخابات 
جلو  سیاست بازی  و  وقت کشی  نوع  هر  از  باید 
گیری شود. باید بدون هیچ بهانه و عذری قوانین 
مربوط به انتخابات از سوی رییس جمهور کرزی 
آینده  انتخابات  قانونی  بستر  و  شود  توشیح 

گردد.  تضمین 
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پولیس  فرماندهی  کندز:  8صبح، 
در  که  می گوید  بغالن،  والیت 
و  کشف  با  پسین،  هفته ی  دو  جریان 
وقوع  از  ماین،  حلقه   12 کردن  خنثا 
والیت،  این  ساحات  در  انفجار   12

جلوگیری کرده اند.
سخنگوی  بشارت،  جاوید  احمد 
بغالن  والیت  پولیس  فرماندهی 
در  ماین ها  این  که  می گوید 
و  مرکزی  بغالن  ولسوالی های دوشی، 
این والیت کشف و خنثا  دهانه غوری 

شده است.

محلی  مقام های  کندز:  8صبح، 
بنای  سنگ  روزگذشته،  تخار  والیت 
این  مستوفیت  اداره ی  ساختمان جدید 

والیت را گذاشت.
خدمات  رییس  رسولی،  مصطفا 
در  تخار  والیت  سکتوری  و  تخنیکی 
این مورد گفت: »در ساختمان نو، 2۰ 
و  کودکستان  تشناب ها،  اداری،  اتاق 
دیگر نیازهای ساختمانی در نظر گرفته 
شده که هزینه ی آن 21 میلیون افغانی 

در یک عملیات هوایی نیروهای خارجی 
در والیت پکتیا، دوازده طالب به شمول 
والی نام نهاد طالبان و یک فرمانده محلی 

این گروه کشته شده اند.
منطقه  در  دوشنبه  شب  عملیات،  این 
پکتیا  والیت  زرمت  ولسوالی  سهاک 

انجام شده است.
والیت  امنیه  فرمانده  اوریا خیل  زلمی 
است:  گفته  بخدی  خبرگزاری  به  پکتیا 
زمانی  ایتالف  نیروهای  هوایی  »حمله 
انجام شد که آقای همت )والی نام نهاد 
کروال  بریک  سوار  افرادش  با  طالبان( 

بودند.«
چند  که  گفت  خیل  اوریا  آقای 
نام نهاد  نیز والی  موترسایکل سوار دیگر 

طالبان را همراهی می کردند.

را  سارنوالی  اقدام  این  اتحادیه  این 
که  خواسته  آن  از  و  کرده  محکوم 
طریق  از  مساله  این  ابتدا  دهد  اجازه 

مراجع قانونی آن بررسی شود.
ملی  »اتحادیه  است:  آمده  اعالمیه  در 
از  همچنان  افغانستان  ژورنالیستان 

پولیس  مسووالن  کندز:  8صبح، 
بازداشت ۳ تن به شمول یک  از  کندز، 
که  دیگر  خانم  یک  و  شوهر  و  خانم 
خبر  است،  کرده  فرار  آنان  با  کابل  از 

می دهد.
پولیس  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید 
بازداشت شدگان  که  گفت  کندز 
نام دارد که  عبدالغفار و خانمش شهال 
باشند گان اصلی والیت بغالن اند و  که 
حدود  و  دارد  نام   گاللی  دومی  خانم 
و  کرده  فرار  کابل  از  پیش  ماه  یک 
کرایی  حویلی  یک  در  کندز  شهر  در 

می زیستند.
به گفته ی پولیس کندز عبدالغفار متهم 
)شوهر  انور  نام  به  را  کسی  که  است 
والیت  اصلی  باشنده ی  که  را  گاللی( 
در  خانه اش  در  شبی که  است،  قندهار 
کابل مهمان بوده، کشته و پس از آن، 
کندز  به  خود  با  را  )گاللی(  خانمش 

آورده است.

12 حلقه ماین در بغالن خنثا شد

مستوفیت تخار صاحب ساختمان می شود

دوازده طالب در پکتیا کشته شدند

}ادامه از صفحه 1{

یک نویسنده به دلیل انتقاد از اداره...

پولیس کندز سه تن را به اتهام قتل
 بازداشت کرد

قاتل یک سرباز ناتو از زندان 
قندهار فرار کرد

قانون انتخابات تصویب شد

بشارت می گوید: »ماین های یادشده از 
جاسازی  دولت  مسلح  مخالفان  سوی 
به  انفجار،  از  پیش  که  بود  گردیده 
همکاری مردم کشف و به دست گروه 
گردیده  خنثا  پولیس  ماین  مهندسی 

است.«
مهندسی  گروه  که  می گوید  بشارت 
مهارت های  از  حاال  پولیس،  ماین 
ماین ها،  خنثاسازی  در  خوبی  مسلکی 
برخوردار شده اند و می توانند هرگونه 

ماین  را شناسایی و خنثا سازند.

می باشد.«
حاضر  درحال  رسولی،  گفته ی  به 
دفتر  برای  مناسب  مکان  نبود  به دلیل 
این  کارمندان  و  مراجعان  مستوفیت، 
اداره با مشکل های زیاد مواجه اند که با  
تکمیل این ساختمان همه ی مشکل های 

آنان برطرف خواهند شد.
مستوفیت  برای  دفتر  ساخت  هزینه ی 
توسعه ای  بودجه ی  از  تخار،  والیت 

وزارت مالیه پرداخته می شود.

انجام  برای  افراد  این  که  کرد  تاکید  او 
پکتیا  والیت  در  تروریستی  حمالت 

آمادگی می گرفتند.
در  که  می گوید  پکتیا  امنیه  فرمانده 
آن  در  که  والیت  این  در  هوایی  حمله 
این  نام نهاد  والی  شمول  به  طالب   12
گروه کشته شدند، به غیرنظامیان آسیبی 

نرسیده است.
اوریاخیل گفت: »این حمله هوایی بسیار 
آسیب  غیرنظامیان  به  شد،  انجام  دقیق 

نرسیده است.«
حمله  این  در  که  طالبان  می گوید،  او 
انفجارات،  به  شده اند،  کشته  هوایی 
و  قتل ها  تروریستی،  اعمال  سازمان دهی 
شاهراه  در  دولتی  ضد  فعالیت های  سایر 
بین زرمت و مرکز گردیز دست داشتند.

مقامات دادستانی کل کشور می طلبد 
از  تا آقای سخی زاده را هر چه زودتر 
اجازه  وی  به  و  کرده  رها  بازداشت 
دهند تا به صورت قانون به پاسخگویی 

در این مورد بپردازد.«


یک پسر نو جوان انور، در اظهارات اش 
آنان  »وقتی که  گفته است:  پولیس  به 
برای  آمدند،  کابل  به  قندهار  از 
عبدالغفار  خانه ی  به  شب،  سپری کردن 
کاله  و  لباس  آن،  فردای  و  آمدند 
امروز  تا  خودش  و  مانده  به جا  پدرش 

ناپیدا است.
در همین حال، گاللی مادر این نوجوان 
شوهرش  که  می گوید  انور  خانم  و 
کابل  به  قندهار  از  زمانی که  طالبان  را 
پایین  موتر  از  راه  مسیر  در  می آمدند، 

کرده بود.
سخنگوی پولیس کندز، می گوید جسد 
نشده  دریافت  کنون  تا  کشته شده،  فرد 
بازداشت شده،  افراد  از  بازجویی ها  و 

جریان دارد.
در  کندز،  پولیس  مقام  این  گفته ی  به 
والیت  پولیس  افراد،  این  بازداشت 

بغالن نیز همکاری داشته است.

کامل«  »اطمینان  گفته اند  افغانستان 
مظنون  سرباز  این  که  دارند 
جنرال  می شود.  بازداشت  دوباره 
نیروهای  سخنگوی  فیلدمن،  هینز 
امنیت  به  کمک  بین المللی 
شرکای  به  »ما  گفت:  )آیساف( 
داریم،  کامل  اعتماد  خود  افغان 
آنها تحقیقات خواهند کرد و قادر 
خواهند بود که این فرد را دوباره به 

بازداشتگاه بیاورند.«
سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
سرباز  این  فرار  نیز،  دفاع  وزارت 
که  گفت  و  کرد  تایید  را  مظنون 
تحقیقات در این رابطه شروع شده 

است.
طالبان گفته اند که این سرباز مظنون 
کمک  به  و  داشته  ارتباط  آنها  با 
یک سرباز دیگر موفق به فرار شده 
است که  گفته  طالبان  است. گروه 
نام  احسان اهلل  مظنون  سرباز  این 

دارد.
یک مقام محلی نیز گفت در جریان 
از  به حمایت  تحقیقات سرودهایی 
بمب گذاری های  و  طالبان  جنگ 
این  موبایل  تلیفون  در  انتحاری 
او  است.  شده  پیدا  مظنون  سرباز 
افزود: »به نظر می رسد که اگر این 
سرباز ارتباط کامل با طالبان نداشته 
گرفته  قرار  آنها  تاثیر  تحت  است، 

است.«
در سال 2۰12 حدود 6۰ سرباز ناتو 
افغان شان  همکاران  شلیک  توسط 
داخلی«  »حمله  که  شدند  کشته 
عنوان  آبی«  بر  »سبز  حمله  یا 
می شود. این گونه حمالت منجر به 
خارجی  نیروهای  میان  بی اعتمادی 

و داخلی گردیده است.


تصویب  به  عمومی  نشست  جانب 
می رسید.

قانون  طرح  مورد  در  رای گیری 
ثبت و احوال نفوس پیش از آن که 
برتطبیق  نظارت  کمیسیون  دیدگاه 
تصمیم  مورد  در  اساسی  قانون 
مخالفت  شود  بیان  مجلس  گذشته 
جدی شماری از نمایندگان مجلس 

را به همراه داشت.
قوم  ذکر  خواهان  که  نمایندگانی 
در  بودند،  تابعیت  تذکره های  در 
ترک  را  مجلس  رای گیری  جریان 
حضور  که  نمایندگانی  و  کرده 
کردن  باال  با  اکثریت شان  داشتند، 
رای  یاد شده  قانون  به  سیز  کارت 

مثبت دادند.
تذکره  در  مجلس  تصمیم  بنیاد  بر 
نوشته  ملت  و  قوم  نام  فزیکی 
در  معلومات  وتمامی  نمی شود 
چپ)حافظه(  در  شهروندان  مورد 
درج  الکترونیکی  تذکره های 

خواهد شد.
مردم  نماینده   پدارم،  عبدالطیف 
بدخشان و از پشتیبانان ذکر قوم در 
بیرون  در  الکترونیکی  تذکره های 
گفت  خبرنگاران  به  عمومی  تاالر 
عضو   1۳۰ به  نزدیک  میان  از  که 
5۰ تن  آن ها مخالف تصویب قانون 
بوده اند، و رای گیری انجام شده بر 
خالف نصاب برای تصامیم مجلس 

به شمار می رود.
کردند  تاکید  معترض  نمایندگان 
اعضای  از  بخشی  تصمیم  که 
مجلس را که هیات اداری در غیاب 
و  ندارند  قبول  را  اعالم کرده  آنان 
ادامه  زمینه  در  واکنش های شان  به 

خواهند داد.

ظن  به  که  افغان  سرباز  یک 
ناتو  سلواکیایی  سرباز  یک  قتل 
بازداشت شده بود، به کمک یکی 
یک  بازداشتگاه  از  محافظان  از 
قندهار  والیت  در  نظامی  پایگاه 

فرار کرده است. 
فرار این سرباز افغان از یک پایگاه 
نظامی به شدت تحت تدابیر امنیتی، 
مورد  در  را  جدیدی  سوال های 
نیروهای  بودن  مسلکی  و  کیفیت 
می کند،  ایجاد  افغانستان  امنیتی 
هزار   1۰۰ که  زمانی  در  آنهم 
خروج  آمادگی  بین المللی  نیروی 

می گیرند.
به گزارش صدای آلمان، این سرباز 
افغان سه شنبه هفته گذشته پس از 
سربازان  بر  که  شد  بازداشت  آن 
خارجی آتش گشود. در این حادثه 
قندهار،  در  نظامی  پایگاه  یک  در 
یک سرباز سلواکیایی کشته و شش 

سرباز دیگر زخمی شدند.
سرباز  که  گفته اند  افغان  مقام های 
کرده  فرار  یکشنبه  روز  مظنون 
فرمانده  عبدالحمید،  جنرال  است. 
در  ملی  اردوی  نیروهای  ارشد 
جنوب افغانستان گفت: »یک سرباز 
سربازان  بر  گذشته  هفته  که  افغان 
از  بود،  کرده  شلیک  سلواکیایی 

بازداشتگاه فرار کرده است.«
جنرال عبدالحمید گفت یک سرباز 
دیگر که مسوول محافظت از سلول 
سرباز مظنون بود، در فرار او کمک 
نیز گریخته است.  کرده و خودش 
بهانه  به  سرباز  دو  هر  که  افزود  او 
این که سرباز مظنون مریض است 
و باید به شفاخانه انتقال یابد، موفق 

به فرار شدند.
در  مستقر  بین المللی  نیروهای 

مختلط  کمیته ی  کابل:  8صبح، 
قانون  طرح  ملی  شورای  مجلسین 

انتخابات را تصویب کرد.
که  ملی  شورای  مختلط  کمیته ی 
مجلس  نماینده ی  هفت  از  متشکل 
نماینده ی  هفت  و  نمایندگان 
اختالفی  موارد  روی  سنا  مجلس 
بود،  شده  ایجاد  دومجلس   میان 
طرح  گفتگو،  روز  سه  از  پس 
و  تصویب  را  دومجلس  توافقی 
جمهور  ریاست  به  توشیح  برای 

فرستادند.
اختصاص ده کرسی برای کوچی ها، 
سهم 25 درصدی کرسی ها به زنان 
وشورای  و  والیتی  شوراهای  در 
کرسی  یک  اختصاص  و  ولسوالی 
اختالفی  موارد  از  هنود  اهل  برای 

میان دو مجلس به شمار می رفت.
قرار  مختلط  کمیته  فیصله  بنیاد  بر 
شد کوچی ها در ده حوزه انتخاباتی 
کرسی  درصد   2۰ و  کنند  شرکت 
حفظ  والیتی  شورای  در  زنان 

گردد.
مجلس  دیگر:  خبر  یک  بنیاد  بر   
نمایندگان طرح قانون ثبت و احوال 
پرتنش  جلسه ی  یک  در  را  نفوس 
تصویب  به  ماده   ۳9 و  فصل   7 در 

رساند.
از  یکی  در  اقوام  نام  ذکر  عدم 
از  پیش  که  قانون  این  ماده های 
از  شماری  جدی  مخالفت  این 
گروهای  و  مجلس  نمایندگان 
پیش  داشت،  همراه  به  را  سیاسی 
نمایندگان  مجلس  سوی  از  این  از 

تصویب شده بود.
مجلس  دوشنبه  روز  نشست  در  اما 
از  کل  صورت  به  باید  طرح  این 
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 فرزاد

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

آگهی

منت منایش نامه های رادیویی از دویچه وله

بیاموز و  بشنو 

درلویهجرگهسنتیشرکتنمیکنیم
اعضای مجلس نمایندگان:

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1690   سه شنبه 25 سرطان 1392     

ستارۀ جوان افغان

نویسنده: یما ناشر یکمنش

این رادیودرام از رادیو صدای آلمان »دویچه وله« در 
برنامۀ »بشنو و بیاموز« به نشر رسیده است که سرنوشت 
می باشد.  است،  ساله  شانزده  که  مریم  نام  به  دختری 
دست  از  ماین  انفجار  اثر  در  را  خود  پای  یک  مریم 
داده. مریم شوق و عالقۀ زیادی به موسیقی دارد. شما 
و  خانواده  اعضای  گوناگون  عکس العمل های  شاهد 
دیگران خواهید بود. مریم با وجود معلول بودن، آرزو 
دارد خواننده شود؛ زیرا هم استعداد این کار را دارد و 

هم عزم کرده که باید آوازخوان شود.

قسمت اول

مادر مریم:

اَفتو  بیدارشو!  مادر  هله جان  مریم جان؛  بچیم!  مریم  ـ 
چند دقه باد خواد برآمد، ناوقت نشه!

مریم:
ـ اوف مادر! هنوز َخو ده چشمایم خانه نکده که اَفتو، 
آبه دینگک واری بیدار می شه. َخو اَفتو چقه زود پوره 

می شه؟!
مادر مریم:

ـ بیدارشو ناز مادر! اَفتو خو نعمت خداست. یک روز 
نباشه، باز به قدرش می فامی. قدر عافیت کسی داند که 

به مصیبتی دچار شود.
مریم:

ـ سالم مادرجان! تو خودت به مه مثل اَفتو هستی. یک 
لحظه نباشی، دنیا سرم تاریک می شه. خدا سایه تو ره 

برگزاری  برای  حکومت  تالش های  با  هم زمان 
با  امنیتی  پیمان  امضای  مورد  در  سنتی  لویه جرگه 
مخالفت  دیگر  یک بار  نمایندگان  مجلس  امریکا، 
در  جرگه هایی  چنین  برگزاری  با  را  خویش  جدی 

موجودیت شورای ملی اعالم کرد.
به  نمایندگان،  مجلس  اول  معاون  یاسنیی،  میرویس 
برخی  نگرانی  به  پاسخ  در  24سرطان،  دوشنبه  روز 
برخی  و  اداری  هیات  حضور  امکان  از  نمایندگان 
که  گفت  سنتی  لویه جرگه  در  مجلس  نمایندگان 
شورای  موجودیت  در  سنتی  جرگه های  برگزاری 
ملی در گذشته هم غیرقانونی بوده و اکنون نیز نقض 

صریح قانون اساسی می باشد.
هرچند دوسال پیش مجلس نمایندگان در مصوبه ای، 
برگزاری هرگونه جرگه ای را در موجودیت شورای 
ملی خالف قانون اساسی دانسته بود و از عدم حضور 
به شمول  بود ولی  اعضای مجلس در آن سخن گفته 
مجلس  اعضای  از  دیگری  شمار  مجلس،  رییس 
لویه جرگه  در  خویش  فیصله ی  برخالف  نمایندگان 

سنتی شرکت کردند.
معاون اول مجلس می گوید که برگزاری جرگه های 
قانون  صریج  نقض  و  نداشته  قانونی  جایگاه  سنتی 

اساسی کشور به شمار می رود.
اعضای مجلس که در  برخی  و  یاسینی گفت رییس 
کرده اند،  شرکت  جرگه هایی  چنین  در  نیز  گذشته 

برخالف قانون اساسی عمل کرده اند.
به  جرگه هایی  در  گذشته  در  که  »هر  افزود:  یاسینی 
نمایندگی از شورا و یا هم ریاست شورا شرکت کرده 

یک ثانیه هم از سر مه کم نکنه.
مادر مریم:

- سالم گل مادر! تو سرشتۀ چای ره بگیر که مه دست 
و روی خوار و برادرته بشویم. چای که تیار نباشه، ای 

دو تا ده همی صبح مال اذان ده کوچه خواد برآمدن.
مریم:

ـ بی غم باش مادر! تا تو کارهای خوده خالص کنی، 
مه روی خوده ششته و اَوه می مانم که جوش شوه.

مادر مریم:
ـ مه دیشو از چاه اَو کشیدیم. چاینک نیمش از دیروز 
پُر اس. باقیشه از سطل پُر کو. ده سطل سرخ. اَو پاک 

اس.
مریم:

که  کنم  دم  صدادار  چای  یک  مادر جان!  چشم  به  ـ 
یک دفعه بلبلت سر ریزدادن بیایه!

مادر مریم:
نیس. صبر  ای کلۀ صبح الف زدن خوب  بچیم، ده  ـ 

کو. روز هنوز ده پیش اس.
صحنۀ دیگر: مادر مریم در حال شستن لباس است.

مریم:
تو خو دستکایته  بشویم.  مه  بته که  پتلونه  مادرجان!  ـ 
همرای ای صابون کاالشویی بیخی شاراندی. کاشکی 

باز اَوه هم گرم کنن.
پدرمه بگویم که واسلین بیاره که دو هفته شده خالص 
شده. صابون های کاالشویی هم روز به روز خراب تر 

شده می رن. دست ده دستت نمانده.
مادر مریم:

ـ شار ِناپرسان و َدم غنیمت! کاالشویی خانۀ مردم خو 
ای گپا ره داره. باز کاالی شان هم که نیم چرک ماند، 
باز  ایستاد خواد شدن.  باُدر،باالی سرت  مثل فیل فتح 

تو ُکرُکر نی، کی ُکرُکر؟
مریم:

فیصله  و خالف  کار کرد  اساسی  قانون  بود؛ خالف 
پارلمان کار کرده، به صورت قطعی جرگه ی عنعنه ای 
دادن  قرار  الشاع  تحت  ملی،  شورای  موجودیت  در 
شورای ملی بوده و نقض صریح قانون اساسی است.«

از  هدف  که  گفته  رییس جمهور  سخنگوی  هرچند 
برگزاری جرگه سنتی تنها مساله ای چگونگی امضای 
اعضای  از  بسیاری  امریکا است، ولی  با  امنیتی  پیمان 
برگزاری  با  رییس جمهور  تاکید می کنند که  مجلس 
گرفتن  هم  یا  و  کار  ادامه ی  تالش  در  سنتی  جرگه 
حاکم  گروه  نامزد  از  پشتیبانی  برای  امریکا  از  امتیاز 

می باشد.
نقیب اهلل فایق، نماینده فاریاب در مجلس نمایندگان، 
می گوید که رییس جمهور به گونه های مختلف تالش 
دارد تا جرگه  سنتی را برگزار کرده و برای شرکت 

رییس مجلس نمایندگان، امتیاز داده است.
رییس  برادر  ابراهیمی،  عبدالطیف  تعیین  فایق 
از  نمونه ای  تخار  والی  به عنوان  را  نمایندگان  مجلس 

امتیازدهی های رییس جمهور می داند.
فایق گفت: »این جرگه از سوی موکلین ما و اکثریت 
آن  در  اشتراک  و  بوده  غیرقانونی  مردم  نمایندگان 

خالف اراده ی ملی می باشد.
اراده ی  ولسی جرگه،  رییس  که  است  شده  دیده  اما 
رییس جمهور  اراده ی  به  را  مردم  نمایندگان  و  وکال 
نموده  اشتراک  قبلی  جرگه های  در  و  داده  ترجیح 
که  می شود  دیده  نیز  بار  »این  می افزاید:  فایق  است.« 
با نزدیک شدن جرگه، حکومت امتیازات بیشتری را 
مقرری  که  داده  قرار  جرگه  ولسی  رییس  اختیار  در 

- گمشکو مادر! اگه اونا ای غمبُرزدن های ما و تو ره 
بشنون، دفعه دیگه ما ره به کاالشویی نخواد خواستن، 

همی چهار روپیۀ حالل هم از دست ما خواد رفت.
مادر مریم:

زیر آسمان  ده  می شه.  سِر غریب هر کس شیرک   -
خدا، تا حال کس از گشنگی نمرده. اَِخ دل خوده که 

یگان دفعه خالی نکنیم، چه کنیم؟
مادرت کدام آدم شوله پوله و بیکاره نیست. اینجه چه 

بسیار است؟: کاالی چرک!
یک خانه دیگه پیدا خواد شد که کاالشوی کار داشته 

باشن.
مریم:

- مادرجان! جنجال ناقی چه به درد می خوره. ده جان 
جور ،شاخک چسپاندن! مردم پشت یک بانه می گردن 
که بیاین و ده دو دقه ،مرده و زنده آدمه از گور بکشن.

مادر مریم:
هر  که  می تیم  اجازه  زیاد  عاجزی  از  سیاسرها  ما   -
خلموک و هر روی ناششته بیایه و اگه دلشان خواست 

گوش ماره ده دیوال میخ کنن.
»باال  است و خواندن  رادیویی روشن  صحنۀ دیگر: 
سر ِده دختر/ پایان سِر ده دختر/ عاروس لب چشمه/ 
حال  دریا.در  فرهاد  صدای  با  دختر...«  ِده  جادوگر 

پخش است.
مریم:

رادیو  می آیه.  خواندن  آواز  کو.  گوش  مادر!  اونه   -
رادیو  اگه  که  آباد  پدرش  خانۀ  ساخته  کس  هر  ره 
نمی بود، صدای موسیقی چطور به گوش ما می رسید؟

ده جانم  ره می شنوم، شیمه  موسیقی  وقتی صدای  مه 
می آیه.

حتی  می ره.  یادم  هم  کاالشویی  می ره.  یادم  چیز  هر 
با او  نیم پایم  همو لحظۀ لعنتی که ماین منفجر شد و 

صدا از بین رفت، هم یادم می ره.

برادرشان به صفت والی یکی از والیات از تازه ترین 
امتیازات است.«

مجلس  رییس  که  می کند  تاکید  مجلس  عضو  این 
در  »قانون شکنان«  صف  در  دیگر  بار  نمایندگان 

لویه جرگه سنتی شرکت خواهند کرد.
با این حال، برخی دیگری از اعضای مجلس می گویند 
که رییس جمهور هرگونه مشورت و گفتگو در مورد 

پیمان امنیتی را با شورای ملی در میان بگذارد.
بیان  مجلس  در  کابل  مردم  نماینده  بارکزی،  شکریه 
مطابق  لویه جرگه  برگزاری  که  از  آن جایی  داشت 
سایر  برگزاری  نیست،  امکان پذیر  اساسی  قانون 
همراه  به  مردم  میان  در  را  پرسش هایی  نیز  جرگه ها 

مادر مریم:
بته.  ره حوصله  تو  بته، خدا  قوت  ره  تو  بچیم خدا   -
دروازه  هزار  کد،  بسته  ره  دروازه  یک  اگر  خداوند 

دیگه ره به روی بنده های خود وا می کنه.
کجا  پایت  یک  همرای  نمی بود،  اگر  خداوند  رحم 
چالندن  ده  و  بگیری  مادرته  بغل  زیر  که  می تانستی 
روزگار همرایش بازو بتی. بچیم! دعای مادرت همیشه 

ده پشتت اس.
صحنۀ دیگر:

مریم آهنگ »با تو پر ترانه می شود دلم/ خیلی عاشقانه 
خیلی  لحظه ها/  گرم  عبور  در  تو  با  دلم/  می شود 

شاعرانه می شود دلم...« از هنگامه را زمزمه می کند.
مادر مریم:

- شاباس بچیم! ده دستای مه هم شیمه آمد.ده وقتای ما 
خواندن های دیگه مُد بود. یک خواندنی که مه بسیار 
در  سمنک  بود:  سمنک  خواندن  داشتمش،  خوش 
جوش ما چمچه زنیم/ دگران درخواب ما گپ نزنیم.

یک خواندن از خدابیامرز زالند بود: دختر کنار پنجره 
تنها نشست و گفت ای دختر بهار حسد می برم به تو.

ده  پروین  بود.  پروین  از  دیگه  خواندن  یک 
پسته فروش،  او  می خواند:  خدابیامرزم  مادر  دورانای 
پسته بفروش/ لب یار نازک است آهسته بشکن/ میده 

بفروش...
که  بوده  شیرزن  پروین،  که  می گفتن  خود  بین  زنا 

جرأت کده بره ده رادیو بخوانه.
آرزوی مه ای بود که یک روز پروین ره از نزدیک 
ببینم و دستایشه ماچ کنم به ای شهامتش.اما او شیرزن 

کجا و ای مادرغریب تو کجا؟
مریم:

- مادرجان! تو هم از هیچ کس پس نمی مانی. ببین که 
چه دختر نازنین تربیه کدی؟!

)مریم و مادرش با هم می خندند.(

دارد.
خواهان  رییس جمهور  هرگاه  بارکزی،  باور  به 
گفتگوهای بیشتر در مورد پیمان امنیتی با امریکا است، 

بهترین و قانونی ترین مکان شورای ملی می باشد.
در  رییس جمهور  که  هستم  »امیدوار  گفت:  بارکزی 
و  قانون گریزی  دیگر  کاری شان  هفته های  واپسین 
قانون ستیزی نداشته باشند، بیایند هر آن چه که هست 
صادقانه به ملت افغانستان از طریق خانه ملت شریک 

بسازند.«
صورتی که  در  می کند  تاکید  مجلس  عضو  این 
مورد  در  عمومی  دیدگاه  خواهان  رییس جمهور 
امضای پیمان امنیتی با امریکا است، الزم است تا یک 

همه پرسی راه اندازی شود.
به میان آمده  به دلیل تنش های  این در حالی است که 
در  امریکایی  مقام های  و  کرزی  رییس جمهور  میان 
مورد گشایش دفتر طالبان در قطر، گفتگوها در مورد 
پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا از سوی حکومت 
افغانستان به حالت تعلیق در آمده و معلوم نیست که 
چه زمانی گفتگوها در این زمینه بار دیگر از سر گرفته 

می شود.
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بهفسادآلودهاند
وقتیهمه

 مختار مسرور

بهانتخاباتتوجهکنید
 بیژن فرهان

نادر نادری، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه و 
از فعاالن مدنی، در یک سخنرانی در کمیته روابط 
خارجی سنای امریکا، از جیمز دابنز و تیم همکارش 
کابل  به  قطر،  پایتخت  دوحه  به جای  خواست، 
تمرکز کنند و به جای تالش برای مذاکره یک جانبه 
با طالبان، روی برگزاری یک انتخابات آزاد، شفاف 

و سری  در سال 2014 کار کنند. 
حرف آقای نادری به جا است، به دلیل این که هر نوع 
مذاکره و راه حلی، زمانی می تواند موثر باشد و منافع 
روند جاری سیاسی کشور را تضمین کند که دولت 
افغانستان، رییسی داشته باشد مشروع و برخاسته از 
برای  سیاسی  جاری  روند  منافع  مردم. حفظ  آرای 
امریکا و متحدان غربی افغانستان، به این دلیل مهم 
است که برای حفظ و تقویت این روند، هزینه های 

مالی و انسانی فراوانی کرده اند. 
هزاران سرباز غربی در جنگ با طالبان کشته شدند 
و  نهادسازی  صرف  کشورها  این  دالر  میلیاردها  و 
افغانستان  در  دموکراسی سازی  روند  از  حمایت 
گردید. اصال دموکراسی، قانون اساسی و انتخابات، 
طالبان  از  و  داد  مشروعیت  را  سیاسی  جاری  روند 
یک  برگزاری   بنابراین  کرد.  مشروعیت زدایی 
انتخابات شفاف، عادالنه، سری و رقابتی، می تواند 
دولت  به  کند؛  حفظ  را  سیاسی  جاری  روند  منافع 
موضع  و  بدهد  دموکراتیک  مشروعیت  آینده، 
کند.  تقویت  مذاکره ای  نوع  هر  در  را  افغانستان 
منافع  نادیده گیری  طالبان،  با  مذاکره  روی  تمرکز 
آینده ی  انتخابات  به  بی توجهی  و  جاری  روند 
متحده  ایاالت  برای  ریاست جمهوری، هیچ سودی 

امریکا ندارد. 
روشن است که طالبان می خواهند با امریکا مذاکره 
مشروعیت جهانی  برای خود  طریق  این  از  و  کنند 
کسب کنند، اما امریکا نباید همه هزینه های انسانی 
و مالی ده ساله خود را فدای یک معامله ناپایدار با 
طالبان کند. در حال حاضر شاید حامیان طالبان فکر 
کرزی  رییس جمهور  ماموریت  دوره  که  می کنند 
به سر آمده و دولت افغانستان در وضعیتی نیست که 
است که حامیان  دلیل  به همین  جدی گرفته شود. 

پاکستانی طالبان، اصال کابل را جدی نمی گیرند. 
که  بودند  داده  وعده  کرزی  آقای  به  پاکستانی ها 
طالبان را روی میز مذاکره با نمایندگان شورای عالی 
صلح می نشانند، اما به این وعده شان عمل نکردند. 
به  را  کرزی  آقای  و  افغانستان  دولت  پاکستانی ها 
هیچ گرفتند. حتا در پاسخ به واکنش آقای کرزی 
سیاسی  تالش های  در  کابل  ماندن  حاشیه  در  به 
مانع اصلی راه حل  او  پایان جنگ، گفتند که  برای 
که  می دهد  نشان  این ها  است.  مسالمت آمیز جنگ 
او  و حکومت  رییس جمهور کرزی  طالبان  حامیان 
را جدی نمی گیرند. ولی مقام های نظامی پاکستان، 
طالبان را روی میز مذاکره با امریکایی ها می نشانند و 
به آن مباهات می کنند. حتا سیاست مداران پاکستانی 
نیز از این که نظامیان هم میهن شان طالبان را روی میز 

مذاکره با امریکا نشانده اند، فخر می کنند. 
مدتی پیش نوازشریف، نخست وزیر پاکستان، گفت 
کشورش در راه اندازی جریان قطر نقش عمده داشته 
با طالبان آن هم  اما مذاکره یک جانبه امریکا  است. 

و  قضاییه  قوه  بین الملل،  شفافیت  سازمان  گزارش  براساس 
نهادهای  سایر  میان  در  نهادها  فاسدترین  افغانستان  پولیس 
اداری  مسوول  عطایی،  عبداهلل  اما  افغانستان اند.  در  فاسد 
گسترده  فساد  پوشاندن  »برای  است:  گفته  عالی،  دادگاه 
خود، خارجی ها متوجه باشند که دامن پاک، منزه و سفید 
آلوده  با  نکنند که  و سعی  نکنند  آلوده  را  افغانستان  قضای 
نشان دادن قضای افغانستان، اعتماد مردم افغانستان را از قضا 
بین الملل درست  است که شفافیت  این  کنند.« سوال  سلب 
گفته است یا ادعاهای مقامات قوه قضاییه افغانستان درست 
است؟ براساس ادعاهای قوه قضاییه، سوال دوم این است که 
اصال نهادهایی مثل سازمان شفافیت بین الملل چه مجبوریتی 
دارند تا »دامن پاک، منزه و سفید قضای افغانستان« را آلوده 

نشان بدهند؟ 
واقعیت این است که فساد یکی از جدی ترین موانع در برابر 
حاکمیت قانون، حکومت داری خوب و اجرای عدالت در 
افغانستان است. فساد تا جای گریبان افغانستان را گرفته است 
شفافیت  و  دولت سازی  ملت سازی،  فرایندهای  سایر  که 
قربانی آن شده است. بسیاری از کسانی که حاال در افغانستان 
که  کسانی اند  می دهند،  تشکیل  را  ثروتمند  و  مرفه  طبقه 
بیشترین نقش را در فساد داشته اند. ولی تاکنون دولت هیچ 
به صورت های  تازه  و  نداشته  فساد  با  مبارزه  برای  استراتژی 
گوناگون فساد را توجیه کرده است. تنها در سال های اخیر، 
اما  که  زد  فساد  با  مبارزه  نهادهای  ایجاد  به  دست  دولت 
نساخته  فساد  پرونده  دولتی  بلندپایه  مقام  هیچ  علیه  تاکنون 

است. 
این در حالی است که حکومت به جامعه جهانی تعهد داد تا 
با فساد مبارزه کند. البته چندین سال است که پیوسته تعهد 
می سپارد؛ اما در عمل، نه تنها که از فساد کاسته نشد بلکه، 
با  مبارزه  پیدا کرد. عدم  افزایش  به صورت دراماتیک  فساد 
نبود  فساد،  در  دولتی  بلندپایه  مقاالت  داشتن  دست  فساد، 
برای  سیاسی  الزم  تعهد  نبود  و  فساد  با  مبارزه  استراتژی 
در  فساد  تا  که  شده اند  سبب  دولتی،  نهادهای  از  فساد  رفع 

افغانستان ساختارمند شده ابعاد مختلف پیدا کند. 
بنابراین، وقتی از فساد سخن می گوییم، نخست باید بدانیم که 
فساد در افغانستان دارای چه ابعادی می باشد. به نظر نگارنده 
از آن چه در افغانستان تحت نام »فساد« یاد می شود، دامنه اش 
خیلی وسیع تر از آن است که در رسانه ها و گزارش های مثل 
گزارش سازمان بین الملل شفافیت آمده است. به خاطری که 
قابل  و  پیدا کند  به سادگی رویت  نیست که  پدیده ای  فساد 
محاسبه باشد و به چشم همه بیاید. فساد یک فرایند مخفی 
فساد  دلیل  این  به  می کند.  فلج  را  سیستم  یک  که  است 

حداقل دارای سه بعد مهم می باشد:
است  افراد  این  یعنی  است.  فساد  فردی  بعد  اول  بعد  الف: 
به مشکل مواجه  به فساد می زنند و کل سیستم را  که دست 
می سازند. این افراد می تواند یک مقام بلندپایه دولت باشد 
و یا هم یک مقام دون پایه. مهم این است که در این حالت، 
فساد به صورت فردی رخ می دهد. اما از نظر مبارزه با فساد، 
فساد فردی قابل کنترول است و می تواند به سادگی ریشه کن 
شود. اگر اراده الزم برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد، 
افراد فاسد به سادگی ممکن است به پنجه قانون سپرده شوند. 
ب: بعد دوم فساد، عبارت از بعد شبکه ای فساد می باشد. این 
بدان معنا است که فساد از سطح فردی آن عبور کرده شکل 
فساد گروهی،  سازمان دهی  اما  می گیرد.  به خود  را  جمعی 
می شود.  انجام  مختلف  نهادهای  در  شبکه سازی  طریق  از 
چندین شبکه ای از فساد در تبانی با هم دیگر کار کرده منافع 
مشترک غیرمشروع را سازمان دهی می کنند. فساد شبکه ای 
تا  می کنند  تالش  خاص  گروه  یک  که  است  به گونه ای 
در  را  مادی  منافع  نظر  از  استراتژیک  و  کلیدی  پست های 
کنترول بگیرند تا از این طریق، به راحتی دست به فساد بزنند. 
شکل  شده  خارج  آن  فردی  شکل  از  فساد  افغانستان،  در 
نام  تحت  می توان  آن  از  که  است  گرفته  خود  به  شبکه ای 
شبکه های  این  قانونی  تعقیب  کرد.  یاد  نیز  گروهی  فساد 
بدل  شبکه  به  فساد  وقتی  چون،  است.  دشوار  بسیار  فاسد، 
برای خود می سازد که کم تر  میکانیزم محافظتی  شد، یک 
این شبکه ها می شوند.  به تخریب  قانون مدار موفق  نیروهای 
این شبکه ها، برای این که محفوظ باشند، افراد قانون مدار را 
شناسایی کرده آن ها را غالبا از طریق توطیه و دوسیه سازی 
بنابراین، شکل شبکه ای فساد،  به شکست مواجه می سازند. 
مثل  کشورهایی  در  و  است  پیچیده  و  خطرناک  بسیار 
افغانستان این شبکه ها در غیاب یک میکانیزم قوی نظارتی، 

امریکا  درازمدت  منافع  نه  پاکستانی ها،  وساطت  به 
سیاسی  جاری  روند  منافع  نه  و  می کند  تضمین  را 
افغانستان را که با خون و پول امریکا و کشورهای 
روند  منافع  این که  برای  است.  گرفته  دیگر، شکل 
افغانستان حفظ شود و خون هزاران  جاری سیاسی 
سرباز غربی به هدر نرود، الزم است تا امریکایی ها 
از هر نوع مذاکره ای، روی  و جامعه جهانی، پیش 
انتخابات شفاف، همه پذیر، منصفانه  برگزاری یک 
و رقابتی در افغانستان کار کنند، تا مشروعیت روند 

جاری و نظام کنونی تقویت شود. 
از  یکی  به عنوان  را  افغانستان  موضع  چیزی  چنین 
متحدان مهم امریکا در منطقه، در هر نوع مذاکره ای 
باید از هیچ  قوی تر می سازد. ایاالت متحده امریکا 
انتخابات  پروسه  با  مالی  و  فنی  امنیتی،  نوع کمک 
آقای  که  همان طور  هم چنان  نکند.  دریغ  افغانستان 
آقای  تیم  وقت  بیشتر  باید  است،  گفته  نادری  نادر 
و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه  نماینده  دابنز،  جیمز 
آینده  انتخابات سال  تمرکز روی  پاکستان، صرف 
در  دابنز  جیمز  آقای  طالبان.  با  مذاکره  نه  باشد، 
انتخابات  که  است  گفته  نیز  مصاحبه اش  آخرین 
آینده  در  قاطع  نقش  ریاست جمهوری،  آینده 
و  طالبان  با  مذاکره  از  قاطع تر  دارد،  افغانستان 
امضای موافقت نامه امنیتی. نماینده ویژه امریکا برای 
روی  بیشتر  نیز  عمل  در  باید  پاکستان،  و  افغانستان 

انتخابات کار کند. 
نکته  یک  به  امریکا،  سنای  کمیته  در  نادری  نادر 
روی  باید  این که  آن  و  کرد  اشاره  نیز  دیگر  مهم 
تقویت نیروی هوایی افغانستان و تقویت بخش های 
از  بتوانند  تا  شود  کار  ارتش،  فنی  و  بهداشتی 
امنیتی  نیروهای  برآیند.  مسوولیت های شان  عهده 
حداقل  که  شوند  تقویت  حدی  به  باید  افغانستان، 
آقای  کنند.  را حفظ  نظامی کنونی  بن بست  بتوانند 
به وجود  اخیرش،  مصاحبه  در  خود  دابنز  جیمز 
او  است.  کرده  اذعان  افغانستان  در  نظامی  بن بست 
گفته است که نه طالبان از میان می روند و نه کابل 

سقوط می کند. 
بنابراین برای این که نیروهای افغان بتوانند به خوبی 
سرزمین شان  از  و  اخیر  ده سال  دست آورد های  از 
جامعه  بی دریغ  کمک های  به  نیاز  کنند،  دفاع 
جهانی و امریکا دارند. نباید امریکا و جامعه جهانی 
در  را  منطقه ای شان  دوستان  از  برخی  مالحظات 
الزم  بگیرند.  جدی  افغانستان،  امنیتی  قوای  تجیهز 
است تا ناتو و امریکا، نیازمندی های فنی، تجهیزاتی 
کنند.  تامین  را  افغانستان  نیروهای  بهداشتی  و 
توانمندسازی نیروهای افغانستان با بحث مذاکره نیز 

پیوند جدی دارد. 
طالبان و حامیان شان، پس از سال 2014، با راه اندازی 
نظامی  بن بست  تا  کوشید  خواهند  کشتار  و  جنگ 
نیروهای  اگر  دهند،  تغییر  خود  نفع  به  را  کنونی 
باشند،  مجهز  و  توانمند  کافی  قدر  به  افغانستان 
می توانند تمامی حمالت و تالش های آنان را خنثا 
کنند. این امر سبب می شود تا حامیان طالبان روی 
بنابراین  نکنند.  امتیازطلبی  زبان دراز  با  میز مذاکره 
تقویت توانمندی های افغانستان آرزوی غرب را که 

همانا راه حل سیاسی است، به کرسی می نشاند.

در  را  حکومتی  نهادهای  تمامی  یافته  گسترش  آسانی  به 
کنترول خود می آورند. 

شدن  ساختارمند  است.  فساد  ساختاری  بعد  سوم،  بعد  ج: 
است.  کشور  یک  در  فساد  مرحله  خطرناک ترین  فساد، 
طرف  یک  از  که  است  معنا  این  به  فساد  شدن  ساختارمند 
فساد در کلیت ساختار رخنه می کند و کارکرد کل سیستم را 
براساس مناسبات مفسدانه سازمان می دهد و از جانب دیگر، 
فساد در کلیت سیستم به یک فرهنگ و رویه غالب و مسلط 
تبدیل می شود. شرایط به گونه ای می شود که هم شبکه های 
مفسد، فعال اند و دست به فساد می زنند و هم در سطح فردی، 
در  نمانند.  عقب  قافله  از  تا  می کنند  تالش  مختلف  افراد 
نهایت، کل سیستم کارکردش را از دست می دهد. مدیران، 
پارلمان،  نمایندگان  کارفرمایان، مقامات و ماموران دولتی، 
بازرگانان همه و  و  بانکی، تجار  وزارت خانه ها، سهام داران 
دارند  میکانیزم های غیرمشروع سعی  براساس روابط و  همه 
تا دست به عمل بزنند. استفاده از ابزارهای غیرمشروع تبدیل 
رانده  حاشیه  به  قانون  و  می شوند  نهادها  در  عرف  یک  به 
به رابطه و منافع و فرهنگ مسلط  می شوند. این گونه، فساد 

تبدیل می شود. 
آن چه را من به عنوان سه بعد مهم فساد ذکر کردم، براساس 
فرایند پیچیده ای شکل می گیرد. متاسفانه فساد در افغانستان 
چنان ریشه گرفته است که هم به شکل فردی آن وجود دارد 
این که  اگر  پس  آن.  ساختاری  و  شبکه ای  به صورت  هم  و 
پولیس یک فرد را به اتهام فساد دستگیر می کند، اصال ربط 
با  مبارزه  دیگر،  به عبارت  ندارد.  فساد  با  مبارزه  به  چندانی 
فساد در افغانستان، با بازداشت افراد به صورت پراکنده امکان 

باید یک  مبارزه کند،  با فساد  اگر دولت می خواهد  ندارد. 
استراتژی سه بعدی برای مبارزه با آن بسازد که ابعاد فردی، 

شبکه ای و ساختاری فساد را بتواند هدف قرار دهد. 
رنج  سه بعدی  فساد  از  که  نهادهایی  مهم ترین  جمله  از 
در  است.  افغانستان  قضاییه  قوه  نخست  درجه  به  می برند، 
پرونده حقوقی وجود دارد  افغانستان هزاران  گوشه و کنار 
که هنوز حل نشده و دعواهای حقوقی، در حقیقت فرصتی 
است برای قاضیان فاسد در گوشه و کنار کشور تا از مردم 
خالف  بر  بنابراین،  بزنند.  دامن  بیشتر  فساد  به  گرفته  رشوه 
که  است  آن  از  آلوده تر  قوه  این  دامن  قضاییه،  قوه  ادعای 
سازمان شفافیت بین الملل مطرح کرده است. باید تذکر داد 
که قوه قضاییه تنها نهادی نیست که در آن فساد سه بعدی 
وجود دارد، بلکه فساد سه بعدی در تمام نهادها وجود دارد. 
ذکر  من  شبکه ای  و  ساختارمند  فساد  نام  تحت  را  آن چه 
وجه  شدیدترین  به  افغانستان  دولتی  سیستم  کل  در  کردم، 

خود اشاعه و گسترش یافته است. 
بنابراین، الزم نیست که کسی الف بزند و از »دامن های منزه 
و سفید« سخن بگوید و سازمان شفافیت بین المللی نیز، هیچ 
را  فاسد  تا  چند  منزه«  و  »سفید  دامن  بیاید  که  ندارد  نفعی 
»آلوده« نشان بدهد؛ بلکه این دامن ها، آلوده تر از آن است 
بنابراین،  می گویند.  بین المللی  سازمان های  و  رسانه ها  که 
به جای شارلتان بازی و حمایت از فساد، وقت آن فرارسیده 
است که استراتژی دقیق برای مبارزه با فساد ساخت و اراده 

الزم سیاسی در این مورد ایجاد کرد. 
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گاردین،  روزنامه ی  سرمقاله نویس  فریدلند،  جاناتان 
اخوانی  اسالمیست های  تجربه  »ناکامی  نوشته اش،  در 
»سقوط  که  می دهد  توضیح  مصر«،  از  فراتر  تهدیدی 
از  برخی  اما  داشت،  دلیل  ده ها  حکومت محمدمرسی 
به عنوان  به خود مصر است.  تنها مخصوص  تنها و  آن 
ساعت  به  دکان ها  که  می خواست  محمدمرسی  مثال، 
کافی  اندازه  به  مصری ها  تا  شود  بسته  شب  ۱۰بجه 
استراحت کرده و برای نماز صبح آماده باشند. اما این 
تصمیم مورد استقبال قرار نگرفت. زیرا همان طوری که 
»نیویارکر« می گوید، در ساعت دوی شب  هفته نامه ی 
به چشم می خورد و اوج  ترافیک شدید  قاهره  هم در 

استفاده از انترنت ساعت ۱۲:۴۵ شب بود.«
اما، سقوط دولت اخوانی محمدمرسی به دست ارتش 
مصر در کنار سایر مسایل به طرز ناگزیری آینده اسالم 
سیاسی را در منطقه پس از بهار عربی مطرح می کند. 
در سرخط جراید عالم، عناوین مختلفی به مرگ اسالم 
سیاسی به بهانه ناکامی حزب اخوان اختصاص داده شده 
اعتراضات  با وجود  ترکیه  ولی در شرایطی که  است. 
اخیر پارک گیزی در استانبول، هنوز هم به عنوان مدل 
موفق حکومت اسالم گرایان مطرح است، و در تونس 
هم حکومت تحت امر حزب النهضه با چالش جدی از 
سوی جناح های اپوزیسیون و یا تهدید قیام عمومی از 
نوع جنبش تمرد مواجه نمی باشد، ناکامی مطلق اسالم 
از گذشته سوال برانگیز شده است. یعنی  بیشتر  سیاسی 
به رغم این که از دهه نود میالدی به این سو، اندیشوران 
اسالم سیاسی و شکل گیری چیزی  ناکامی  از  بسیاری 
احزاب  اما  زده اند،  حرف  اسالم گرایی«  »پسا-  به نام 
اسالم گرا در سیاست عملی، همواره به عنوان بدیل های 

سیاسی در برابر احزاب سکوالر  مطرح بوده اند. 
اصطالح پسا- اسالم گرایی به خاطر شکست مدل چون 
انقالب اسالمی ایران در منطقه، به ظهور طبقه ی متوسط 
سکوالر اشاره دارد که مطالبات جنبش های اجتماعی 
این جهانی چون  و  مطالبات سکوالر  اول  قدم  در  آن 
و  زنان  برابر  حقوق  پلورالیسم،  دموکراسی،  عدالت، 
تساهل  مختلف،  کشورهای  با  دوستانه  رابطه  مردان، 
به عنوان  دگراندیش  شهروندان  پذیرش  مذهبی، 
قانون اساسی محور،  دموکراتیک  جمهوری  از  بخشی 
به جای مواضع  تصمیم گیری های عرفی و عمل گرایانه 

و اقدامات ایدیولوژیک و... است. 
»اسالم  کتاب  در  روا  اولیویه  بیان  به  دیگر،  سوی  از 
جدید«،   امت  یافتن  برای  جستجو  شده:  جهانی 
آرمان های  ترجمه  از  جهان  سرتاسر  در  اسالم گرایان 
برنامه های مشخص  و  به سیاست ها  ایدیولوژیک خود 
پیامدهای  از  ناکام ماندند. یکی  اقتصادی و اجتماعی  
دموکراسی  و  انتخابات  اصل  دو  پذیرش  ناکامی  این 

افراطی مذهبی مانند القاعده و طالبان به شدت تردیدها 
در مورد چشم انداز تشکیل یک حکومت دموکراتیک 
اسالمی را افزایش داده است. بدیهی است که مدافعان 
اسالم گرا  احزاب  تجربه ی  دینی  مردم ساالر  حکومت 
می کنند.  ارزیابی  مثبت  آن  مشکالت  تمام  رغم  به  را 
برای  مطلوب  مدل  توسعه،  و  عدالت  حزب  و  ترکیه 
به حساب  عربی  بهار  از  پس  حکومت های  تشکیل 
می آید. آقای اردوغان با وجود مشی سیاسی متکبرانه و 
اکثریت طلبانه ای خویش، به سکوالریسم و ناسیونالیسم 
دفاع  عمومی  مجامع  در  آن  از  و  مانده  وفادار  ترکی 
قابلیت های  خوبی  به  ترکیه  اقتصادی  رونق  می کند. 
سیاسی یک حزب موثر ولو اسالم گرا را  نشان می دهد. 
اما، دشواری سیاسی و فکری احزاب مذکور، شرایط 
نود  و  هشتاد  دهه  با  کامال  که  است  منطقه  امروزین 
میالدی تفاوت دارد. فضای سیاسی و اجتماعی امروز 
به مراتب سکوالرتر، متنوع تر و غیرایدیولوژیک است. 
به عنوان مثال، بهار عربي به اعتبار مطالبات این جهاني 
خود یک جنبش سکوالر شهروندی است. بدیهی است 
که در چنین فضایی هم به ناگزیر احزاب محافظه کار 
اسالم گرا رویکرد عمل گرایانه اتخاذ کنند. مثال، آن ها 
برای پیروزی در انتخابات، به آرای گروه های مختلف 
اجتماعی نیاز دارند تا از طریق مسالمت آمیز قدرت را 
این که عمل گرایی  با  به همین خاطر،  به دست آورند.  
احزاب اسالم گرا امیدواری را نسبت به آینده ی سیاست 
خاورمیانه  در  آنان  مسالمت جویانه ی  نقش  و  مدنی 
تناقض  ایدیولوژیک  تحوالت  عدم  اما،  زده،  دامن 
بحران سازی را میان عمل گرایی و اعتقادات مذهبی و 
بیان محمد  به  به وجود آورده  که  احزاب  این  سیاسی 
محق، پژوهشگر افغان، یکی از نتایج آن اشتباه گرفتن 
سوی  از  تاکتیکی  تبانی های  با  دموکراتیک  تعامل 

اخوان در مصر بود. 

این سخن را بسیار شنیده ایم 
که احزاب اسالم گرا 

برندگان ناخواسته ای بهار 
عربی بودند. به همین 
دلیل، منتقدان تندرو 

اسالم گرایی، به قیام های 
عربی با شک و تردید نگاه 
می کنند. البته، این ترس 
از احزاب اسالم گرا ریشه 
در واقعیت های تلخ معاصر 

ما دارد. انقالب اسالمی 
ایران با پشتیبانی میلیونی 
و با شعار جمهوری اسالمی، 
رفاه اقتصادی و جامعه ای 
عاری از ظواهر بورژوازی 

غربی، به یک حکومت مستبد 
مذهبی تحت امر الیگارشی 
نظامیان و روحانیون منتج 

شد که صالحیت های نهادهای 
غیرمنتخب به مراتب بیشتر 
از نهادهای منتخب و بر آمده 

از آرای مردم است.

پارلمانی برای به دست آوردن قدرت سیاسی و کسب 
اسالم گرا  احزاب  سوی  از  مردم  آرای  از  مشروعیت 
سامان دهی  و  آزاد  بازار  نظام  هم چنان،  آن ها  بود. 
نولیبرال اقتصادی را به خاطر احتیاج به وام های صندوق 
رفاه گرا  دولت های  درجه یک  دشمن  پول-  بین المللی 
شکست  حال،  این  با  پذیرفته اند.  نیز  حمایت گرا-  و 
اسالم گرا  احزاب  سیاسی  پایان  به معنای  ایدیولوژیک 
دهه  یک  در  توسعه  و  عدالت  حزب  موفقیت  نیست. 
انتخابات  اولین  در  اسالم گرایان  پیروزی  و  گذشته 
نظریه  برابر  در  را  متناقضی  واقعیت  دموکراتیک، 

شکست اسالم سیاسی قرار می دهد.
طبیعی است که در فضای ملتهب و پر از خصومت قیام 
و کودتا در مصر، احزاب سکوالر با شکست اخوان از 
دست  انقالبی  و  اعطایی  مشروعیت  به  جنراالن  طریق 
انتخاباتی،  نظام های  سایر  تجربه  به  توجه  با  اما،  یابند، 
کرد:  فراموش  را  سیاسی  سخت  واقعیت  یک  نباید 
شاید  اخوان  ندارد.  دایمی  بازنده ی  و  برنده  سیاست، 
اما  باشد،  سکوالر  و  لیبرال  جناح های  سیاسی  منفور 
زمانی که آن ها نیز در سامان دهی اقتصاد ناکام بمانند و 
جامعه چندقطبی امروز مصر را به سوی آشتی سوق داده 
نتوانند، حال و روز بهتری از اخوان المسلمین نخواهند 
ترکیه  در  خود  هم قطاران  اعتبار  به  باید  آن ها  داشت. 
توجه کنند. زیرا در نهایت، موضوع تعیین کننده نه نوع 
بهبود  امر  در  سیاسی  کارایی  میزان  بلکه  ایدیولوژی 

وضعیت اقتصادی مردم در مصر است.
احزاب عملگرا در عصر سکوالر 

اسالم گرا  احزاب  که  شنیده ایم  بسیار  را  سخن  این 
برندگان ناخواسته ای بهار عربی بودند. به همین دلیل، 
به قیام های عربی با شک  منتقدان تندرو اسالم گرایی، 
احزاب  از  ترس  این  البته،  می کنند.  نگاه  تردید  و 
دارد.  ما  معاصر  تلخ  واقعیت های  در  ریشه  اسالم گرا 
شعار  با  و  میلیونی  پشتیبانی  با  ایران  اسالمی  انقالب 
جمهوری اسالمی، رفاه اقتصادی و جامعه ای عاری از 
ظواهر بورژوازی غربی، به یک حکومت مستبد مذهبی 
الیگارشی نظامیان و روحانیون منتج شد که  تحت امر 
از  بیشتر  مراتب  به  غیرمنتخب  نهادهای  صالحیت های 

نهادهای منتخب و بر آمده از آرای مردم است. 
هنوز هم بر خی از ایدیولوگ های قدرتمند این نظام، 
مشروعیت  نه  و  مقبولیت  عامل  تنها  را  مردم  رضایت 
که  می دهند  اجازه  خود  به  نتیجه،  در  می دانند.  نظام 
حاکمیت  به  شهروندان  اعتراضات  وقوع  صورت  در 
سرکوب  ممکن  شکل  خونین ترین  به  را  آن  موجود، 
محدود  را  مردم  اجتماعی  و  فردی  آزادی های  کنند؛ 

سازند.
در سوی دیگر طیف، بنیادگرایی و تروریسم گروه های 

در  اخوان المسلمین  محق،  آقای  به گفته  این که  کما 
غیردموکراتیک  فرقه،  یک  همانند  خود،  تشکیالت 
انتخاب رهبر به ایده ی بیعت  عمل کرده و هنوز برای 
به  اختیار  باور دارد که در عمل تفویض مشروعیت و 
او  از  انتقاد  و  برکناری  که  است  کاریزماتیکی  رهبر 
از  تعدادی  به  تنها  کالن  تصمیمات  در  و  بوده  دشوار 

برگزیدگان و نخبگان حزب رجوع می کند. 
همان گونه که بسام طیبی در کتاب »اسالم و اسالمیسم« 
با جزییات تشریح می دارد، ایدیولوژی اسالم گرایی تا 
هنوز هم شکل دیگری از تمامیت خواهی بوده، و معتقد 
علیه تجدد است.  ایدیولوژیک و سیاسی  نبرد  به یک 
حق  میان  تضاد  هنوز  اسالم گرایان  سیاسی  تفکر  در 
حاکمیت الهی و حاکمیت مردم حل نشده که این مساله 
مشکالت  جدید  عصر  سکوالر  و  متکثر  جامعه ی  در 
از  آنان  دارد.  همراه  به  اسالم گرا  احزاب  برای  فراوان 
شهروندان،  برابر  حقوق  از  رسمی  بیانات  در  یک سو، 
سوی  از  اما  می گویند،  سخن  مردان  و  زنان  به ویژه 
شهروندان  میان  خود،  مذهبی  اعتقادات  به  بنا  دیگر، 
به خاطر اعتقاد مذهبی شان تفکیک تبعیض آمیز گذاشته 
نیستند. معموال  برابر قایل  و برای آن ها جایگاه و شان 
زنان و اقلیت های دینی قربانیان اصلی این طرز تفکراند. 
مذهبی،  اعتقادات  بر  مبتنی  تبعیض  این  بر  چون، 
جنبه های جنسیتی و نژادی نیز افزود شده است. یعنی، 
حق حاکمیت سیاسی از آن مردان متعلق به یک فرقه 
خاص اسالمی بوده، و در عین حال، به بیان بسام طیبی، 
جنبه ناخوشایند دیگر آن، جذب عناصر اصلی فاشیسم 
آلمانی است که به مقابله سیاسی شان در قضیه فلسطین 

و کل ماجراهای خارومیانه مشروعیت می بخشد. 
از  تونس  و  مصر  در  اسالم گرا  احزاب  حالی که  در 
میدان  در  اما  می کنند،  دفاع  اصالحی  تفکر  و  اعتدال 
که  سکوالر  احزاب  نه  سیاسی شان  متحدان  عمل، 
سلفی های تندور بوده است. این خود نشان می دهد که 
اعتقادی و سیاسی میان احزاب  در خاورمیانه مرزهای 
ناپایدار  بسیار  تندرو  سلفی های  و  معتدل  اسالم گرای 
اخوان المسلمین  که  است  بدیهی  است.  خدشه پذیر  و 
به عنوان یک حزب سیاسی به دنبال کسب قدرت است 
و در این راستا برای خود متحدان آشنا جستجو می کند. 
اما، در فقدان یک اصالحات مذهبی اعتدال گرایانه و 
سیاسی  عمل گرایی  خاورمیانه،  در  تجدد  به  معطوف 
محض  قدرت طلبی  از  فراتر  چیزی  اسالم گرا  احزاب 
نبوده و از این خاطر، حتا تن به مشارکت با گروه های 
تندرو سلفی ای می دهند که آنان را در شمار مسلمانان 
تهدید  تندروانه شان  اعتقادات  و  نمی دهند  قرار  واقعی 
اسالم گرایی  احزاب  سیاسی  و عمل گرایی  منافع  برای 

چون اخوان المسلمین و النهضه است.
به هر حال نباید از یاد برد که نه مدل ترکی و نه مدل 
از   آمده  بر  اسالمی  اعتدال گرایی  حکومت  اخوانی 
دینامیسم درونی احزاب توسعه و اخوان نمی باشد؛ نظام 
اخوان المسلمین  است.  تحمیل شده  آن ها  بر  شرایط  و 
فکری جنبش های جهادگرای  منبع  تاریخی  به صورت 
حزب  این  می گردد.  تلقی  القاعده  چون  بین المللی ای 
به براندازی قهرآمیز حکومت و برپایی حاکمیت سفت 
و سخت مذهبی در دهه هشتاد اعتقاد داشت. هم چنان، 
ایدیولوژی  از یک  ترکیه،  توسعه در  حزب عدالت و 
برخالف  بوده که  برخوردار  اسالمی  محافظه کارانه ای 
زندگی  در  مداخله  آن  در  سکوالریسم،  اصول 
از  شهروندان  آزادی های  کردن  محدود  و  خصوصی 
وظایف دولت به حساب می آید. این که این دو حزب 
در عمل به حاکمیت سکوالر سیاسی در مصر و ترکیه 
قدرتمند  نهاد های  فشار  از  ناشی  بیشتر  داده اند،  تن 

سکوالر دولتی و ارتشی است. 
اگر این دو حزب اصول اساسی سکوالر و دموکراتیک 
را زیر سوال ببرند، با دخالت ارتش و قوه قضاییه مواجه 
می شوند. تنها راه بقا و مشارکت سیاسی برای احزاب 
عمل گرایی  به  دادن  تن  عدالت،  و  توسعه  و  اخوان 
سیاسی و پذیرفتن اصول و نهادهای اساسی و سکوالر 

مصر و ترکیه است.
میان  مصنوعی  و  متناقض  نسبت  این  که  است  طبیعی 
پایدار  سیاسی  عمل گرایی  و  ایدیولوژیک  اعتقادات 
به سوی  را  خاورمیانه  در  اسالم گرا  احزاب  و  نبوده 
در  چون  می کشاند.  ایدیولوژیک  و  ساختاری  بحران 
مذهب،  به خاطر  شهروندان  حقوق  نقض  عمل،  میدان 
را  سیاسی  و  اجتماعی  نارضایتی های  نژاد  و  جنسیت 
افزایش داده و اعتبار حکومت بر سر اقتدار را به شدت 

زیر سوال می برد. 
ادامه در صفحه 7
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ظاهر عظیمی می گوید: »سال جاری یکی از خونین ترین 
است.  سپری شده  سال  چند  در طول  که  بوده  سال هایی 
قابلیت هایی  و  ظرفیت ها  تمام  از  افغانستان  مردم  دشمنان 
که داشتند علیه کشور و مردم ما استفاده کردند. حمالت 
انتحاری، انفجارات بسیار زیادی و حمالت دسته جمعی ای 
صورت  داشتند،  شرکت  حمله  یک  در  نفر  صدها  که 
گرفت. اما اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی افغانستان 
با توانمندی توانستند تمام توطیه های دشمن را خنثا کنند و 

قهرمانانه با هر نوع تحرک دشمن برخورد کنند.«
توسط  که  فعالیت هایی  افزود  دفاع  وزارت  سخنگوی 
شورشیان مخالف دولت در نقاط مختلف کشور صورت 
امنیتی  نیروهای  توسط  کوتاهی  خیلی  زمان  در  گرفته، 
امنیتی  نیروهای  که  کرد  تاکید  او  شده اند.  مهار  داخلی 
داخلی توانایی آن را دارند تا به هر نوع تهدید شورشیان 
تمام  از  دشمن  آن که  »با  گفت:  او  دهند.  مناسب  پاسخ 
حلقات  این که  به  توجه  با  کرد،  استفاده  خود  قابلیت 
بسته  را  مدارس  و  کردند  حمایت  دشمن  از  خارجی 
کردند و در خدمت دشمن قرار دادند، اما نیروهای امنیتی 

سیف الدین،  غالم اهلل،  بشیر،  مولوی  مالنذیر،  پهلوان،  به 
قطر  در  طالبان  نماینده  دین محمد،  قاری  و  عبدالشکور 
پاکستان  در  فعال  بدخشان هستند که  اصلی  باشندگان  از 
زندگی می کنند و تمام ناامنی هایی که در بدخشان اتفاق 

می افتد توسط همین افراد هدایت داده می شود.«
آقای ادیب افزود که این افراد در زمان حاکمیت طالبان 
نظر  زیر  حاال  و  کرده اند  کار  کلیدی  پست های  در 
آی اس آی در پاکستان به سر می برند و سازمان استخباراتی 
آن کشور برای این تعداد افراد کرایه خانه و تمام مخارج 
ناامنی های  در  افراد  این  و  می پردازد  را  زندگی شان 

بدخشان فوق العاده دخیل هستند.
والی بدخشان در این نشست هم چنین گفت که قوی ترین 
جبهه جنگی طالبان در ولسوالی وردوج این والیت است 
احداث  مانع  پاکستان  اسخبارات  سازمان  دستور  به  که 

شاهراه ابریشم می شود.
به گفته او، پاکستانی ها حتا کشور چین را نسبت به احداث 

این جاده از مسیر بدخشان دلسرد ساخته اند. 
شاهراه  احداث  روی  که  مالقاتی  در  »من  داد:  ادامه  او 
ابریشم با سفیر چین در کابل داشتم، او )سفیر( نسبت به 
احداث این جاده از مسیر بدخشان کم عالقه بود و گفت 
بدخشان و سردسیر  به جغرافیای دشوارگذر  توجه  با  که 
حالی که  در  ندارد.  بازرگانی  اهمیتی  آنان  برای  راه  این 
بدخشان  جغرافیای  از  بدتر  مرتبه  ده  که  قراقرم  مسیر  از 
دشوارگذر است به عنوان راه بازرگانی استفاده می کنند و 
این نشان می دهد که پاکستانی ها به صورت مستقیم کشور 

چین را نمی گذارند که این راه ساخته شود.«
به گفته والی بدخشان چین، پاکستان را نسبت به افغانستان 
شریک  این  از  پاکستانی ها  که  هرچه  و  می دهد  ترجیح 

اقتصادی شان بخواهند بدان عمل می کند.

خونین ترین  از  را  میالدی  جاری  سال  ملی  دفاع  وزارت 
که  می گوید  و  می خواند  اخیر  دهه  یک  طی  سال ها 
شورشیان مسلح مخالف دولت در این سال از تمام توان 
این  کرده  اند.  استفاده  کشور  ساختن  ناآرام  برای  خود 
از  دولت  مخالف  شورشیان  آن که  با  می افزاید  وزارت 
نیروی خود برای تشدید خشونت  استفاده  تمام قدرت و 
اراضی  از  متر«  »یک  حتا  نتوانسته   تاکنون  اما  کرده اند، 

کشور را تحت کنترول خود در بیاورند.
روز  که  دفاع،  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  جنرال 
دوشنبه، 24 سرطان، در یک کنفرانس خبری مشترک با 
سخنگویان ناتو و آیساف در کابل سخن می گفت، افزود 
که در آستانه انتقال کامل مسوولیت های امنیتی و هم چنین 
با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
تمام مدارس دینی پاکستان برای کمک به طالبان تعطیل 
را  کشور  امنیتی  اوضاع  نتوانست  اقدامات  این  اما  شدند 

برهم بزند. 
که  کرد  اعالم  گذشته  ثور  ماه  اواخر  در  دفاع  وزارت 
و  آموزش  مصروف  که  پاکستان  در  دینی  مدارس  تمام 
طالبان  به  کمک  به منظور  می باشند،  شورشیان  پرورش 
برای  مدارس  این  دانش آموزان  و  شده  تعطیل  افغانستان 
وزارت  این  شده اند.  فرستاده   افغانستان  به  جنگ  ادامه ی 
افزوده بود که هدف از اعزام دانش آموزان مدارس دینی 
و  انتحاری  انجام حمالت گسترده  افغانستان،  به  پاکستان 

انفجاری است.
تعطیل  که  می گوید  دفاع  وزارت  سخنگوی  این حال،  با 
شدن مدارس دینی پاکستان، سال جاری میالدی را برای 
گذشته  دهه  یک  از  بیش  در  سال  خونین ترین  افغانستان 
رقم زد، اما شورشیان هدفی را که در آغاز سال برای خود 
جنرال  یابند.  دست  آن  به  نتوانستند  بودند،  کرده  تعیین 

از  که  می کند  اعتراف  بدخشان،  والی  ادیب،  شاه ولی اهلل 
آغازین روزهای کاری اش در این والیت، به خواست های 
طالبان در عزل و نصب مسووالن محلی این والیت عمل 
کرده است. او به امیدی که در رفتار طالبان تغییری بیاید، 
به خواست آنان برخی از مقام های محلی را عزل و نصف 
کرده است، اما با آن هم در سیاست طالبان کدام تغییری 

رونما نشده است.
فعاالن  و  متنفذان  بزرگان،  با  نشستی  در  بدخشان  والی 
نهادهای مدنی، روز چهارشنبه هفته گذشته گفت: »طالبان 
فرمانده  تبدیلی ولسوال و  تقاضای  ما  از  ابتدا  وردوج در 
پولیس این ولسوالی را داشتند که ما به خواست آنان پاسخ 
مثبت دادیم و این کار را انجام دادیم، اما آنان نه تنها به 
تعهدشان وفا نکردند و از جنگ خودداری نکردند، بلکه 

به تقویه جبهه جنگی شان افزودند.«
هم چنین در این نشست که از سوی مجتمع جامعه مدنی به 
هدف ریشه یابی افزایش ناامنی های این والیت راه اندازی 
شده بود، والی بدخشان مدعی شد که سازمان استخبارات 
نقش  والیت  این  ناامنی های  در  )آی اس آی(  پاکستان 

اساسی دارد.
در  بدخشان  ناامنی های  گفت:»ریشه  ادیب  شاه ولی اهلل 
امکانات  استخبارات آن کشور  و سازمان  است  پاکستان 
مالی و تجهیزات نظامی در اختیار شورشیان قرار می دهد.«

افراد  از  تن  یازده  فهرست  بدخشان،  محلی  مقام  این 
در  و  هستند  بدخشان  باشندگان  که  را  طالبان  سرشناس 
ناآرامی های  و  می برند  به سر  پاکستان  در  حاضر  حال 
و گفت  به خوانش گرفت  می کنند،  رهبری  را  بدخشان 
والیت  این  تخریبی  فعالیت های  تمام  در  افراد  این  که 

دست دارند.
او گفت: »مولوی عبدالغنی عضو شورای پیشاور، مولوی 
سیف الدین،  مولوی  بدخشان،  حوزه  رییس  عبدالفتاح 
مشهور  شمس الدین  مولوی  بدخشان،  کمیسیون  رییس 

تحت  را  کشور  اراضی  از  متر«  »یک  حتا  که  نتوانستند 
این پرسش مطرح می شود  اما،  بیاورند.  کنترول خود در 
شورشی  گروه های  دیگر  و  طالبان  نهایی  قدرت  آیا  که 
انجام  با  اخیر  ماه  طول  در  که  بود  همین  دولت  مخالف 

حمالت و انفجارهای خود نشان دادند؟
جنرال ظاهر عظیمی در پاسخ به این پرسش می گوید که 
امسال  توانایی شورشیان مسلح مخالف دولت در جریان 
معلوم شد و دولت می تواند به مردم اطیمنان دهد که پس 
امنیتی  نیروهای  کشور،  از  بین المللی  نیروهای  خروج  از 
هم چنین  دارند.  را  تهدیدها  نوع  هر  دفع  توانایی  داخلی 
تاکنون  امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  از  پس  گفت  وی 
قرار  طالبان  کنترول  تحت  کشور  از خاک  نقطه ای  هیچ 

نگرفته است.
افغانستان،  در  آیساف  نیروهای  سخنگوی  فیلدمن،  هینز 
نیز در این باره گفت که شورشیان مخالف دولت تالش 
اما  بزنند،  برهم  را  امنیتی کشور  اوضاع  تا  زیادی کردند 
بیشتر  تهدیدهای  از  توانستند  داخلی  امنیتی  نیروهای 
که  کرد  تاکید  فیلدمن  آقای  کنند.  جلوگیری  شورشیان 
نیروهای امنیتی داخلی حاال این توانایی را پیدا کرده اند تا 

از هرنوع تهدید جلوگیری کنند.
ماموریت  آغاز  از  آیساف  نیروهای  سخنگوی  هم چنین 
»پشتیبانی  عنوان  تحت  افغانستان  در  نیروها  این  جدید 
تازه غیرنظامی  ماموریت  این  قاطع« خبر داد و گفت که 
است و برای حمایت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان 

راه اندازی شده است.
ناتو  سخنگوی  معاون  تایلور،  الکساندرا  همین حال،  در 
سازمان  این  دبیرکل  خوش بینی  ابراز  از  افغانستان،  در 
و  داد  خبر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  شدن  قوی  بر  مبنی 
گفت دبیرکل ناتو به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان 
تاکید دارد. خانم تایلور به نقل از اندرس فوگ راسموسن 
و  نیروها  این  مهارت های  توسعه  به منظور  »ناتو  گفت: 
و  داد  خواهد  ادامه  خویش  تالش های  به  نهادهای شان 
افغانستان  مورد  در  را  کتابش  ناتو   ،2014 سال  پایان  در 

نخواهد بست.«
این اظهارات در حالی بیان می شود که اخیرا فعالیت های 
تروریستی در کشور شدت بیشتر یافته و مقام های وزارت 
فعالیت های  یافتن  شدت  از  هدف  که  می گویند  دفاع 
روند  در  طالبان  گرفتن  امتیاز  کشور  در  تروریستی 

مذاکرات صلح است.


منطقه را ترک کردند و پس از بازگشت نیروهای خارجی 
دوباره با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

با این حال، شماری از بزرگان بدخشان از نیروهای امنیتی 
شدت  طالبان  علیه  را  خود  عملیات های  که  می خواهند 

بخشند.
 فیضان الحق از متنفذان این والیت گفت: »وقتی که طالبان 
با  کرده اند،  ایجاد  ناامنی  بدخشان  ولسوالی  چندین  در 
را  تروریستی  حمالت  و  هستند  درگیر  امنیتی  نیروهای 
انجام می دهند؛ پس باید از راه اجرای عملیات های نظامی 
سرکوب شوند و این رجز خوانی مقام ها و دعوت صلح 
از طالبان و تقویه جبهات جنگی آنان، باشندگان بدخشان 

حتا پیش از سال 2014 نگران ساخته است.«
افزایش  نیز  فیض آباد  شهر  متنفذان  از  رنجبر،  حیات اهلل 
ناامنی های بدخشان را نگران کننده می خواند و مسووالن 
ناامنی ها مقصر  افزایش  به  پیوند  را در  این والیت  محلی 

می خواند.
آقای رنجیر گفت: »دراوج قدرت طالبان بدخشان شاهد 
حضور یک طالب هم نبود، اما امروز این والیت به پایگاه 
طالبان  و حضور  ناامنی  دامنه  و  است  شده  تبدیل  طالبان 
از وردوج شروع و به تمام ولسوالی های بدخشان سرایت 
مرکز  فیض آباد  دروازه های  تا  طالبان  حتا  و  است  کرده 

والیت رسیده است.«
قبال گفتگوهای صلح  او، سیاست های دولت در  به گفته 
با طالبان به جای رسیده است که مقام راه جنگ و صلح 
را گم کرده اند و باید چاره ای دیگری برای تامین امنیت 

اندیشه کنند.
با این حال، مقام های محلی بدخشان می گویند که افزایش 

ناامنی ها در این والیت قابل نگرانی نیست.
»در  گفت:  بدخشان  ملی  امنیت  رییس  مبارز،  علی احمد 
مقایسه به سال گذشته قدرت رزمی طالبان در این والیت 
ضعیف گردیده؛ چرا که در جریان چندین عملیات که 
این  سرشناس  چهره های  و  کلیدی  افراد  شد،  راه اندازی 

گروه کشته شدند.«
آقای مبارز می افزاید که طالبان توانایی نبرد رویارویی با 
نیروهای امنیتی را ندارند و فقط با اجرای بعضی حمالت 
تروریستی در نقاط دوردست این والیت دست به ایجاد 

ناامنی می زنند که آن هم قابل کنترول است.
با آن که مقام های امنیتی بدخشان، ناامنی های این والیت 
ولسوالی  از  استفاده  با  طالبان  اما  نمی خوانند،  جدی  را 
این  مرزی  ولسوالی  چندین  مواصالتی  راه های  وردوج 

والیت را تحت کنترول خود درآورده اند.

برخورد  حوادث  تمام  با  توانمندی  با  توانستند  افغانستان 
اعظم  بخش  ما  »خوشبختانه  افزود:  عظیمی  ظاهر  کنند.« 
و  کردیم  سپری  سختی هایش  همین  با  را  جاری  سال 
امسال برای قوای امنیتی ما دشوارترین و سخت ترین سال 

می باشد.«
دولت  مسلح  مخالفان  که  دفاع گفت  وزارت  سخنگوی 
امنیتی  انتقال کامل مسوولیت های  با  تصور می کردند که 
امنیتی  نیروهای  کشور،  از  بین المللی  نیروهای  خروج  و 
داخلی توانایی تامین امنیت کشور را ندارند. اما، به گفته ی 
تمام  به  توانستند  توانمندی خاصی  با  امنیتی  نیروهای  او، 
که  نگذارند  و  دهند  مناسب  پاسخ  مخالف  تحرک های 
آنان حتا یک متر از اراضی کشور را تحت کنترول خود 

بیاورند.
آخرین زور طالبان؟

جاری  سال  آغاز  از  طالبان  که  می گوید  دفاع  وزارت 
میالدی تاکنون از تمام ظرفیت ها و قابلیت های خود برای 
تشدید خشونت ها در کشور و ناتوان نشان دادن نیروهای 
وزارت،  این  به گفته ی  اما  کردند،  استفاده  داخلی  امنیتی 

والیت  این  طالبان  که  ساخت  خاطرنشان  هم چنین  او 
دستور  به  طالبان  جنگ  چون  نمی جنگند،  خارجی ها  با 

پاکستانی ها علیه نیروهای امنیتی افغان می باشند.
آقای ادیب در مورد این که استخبارات دیگر کشورهای 
این گونه  داشته اند،  نقش  والیت  این  بدامنی  در  خارجی 
بدخشان  در  آیساف  نیروهای  زمانی که  »تا  داد:  توضیح 
با  نمی کردند.  آنان  برابر  در  مقاومت  هیچ  طالبان  بودند 
در  طالبان  فعالیت  دامنه  بدخشان  از  نیروها  این  خروج 

شماری از مناطق این والیت گسترش یافت.«
در  پیش  ماه  دو  به  نزدیک  که  عملیاتی  در  او  به گفته 
مسلح  طالبان  بود،  شده  راه اندازی  وردوج  ولسوالی 
سرسختانه با نیروهای امنیتی افغان مصروف نبرد بودند، اما 
به مجردی که نیروهای خارجی دراین عملیات به کمک 
طالبان  و  شد  خاموش  جنگ  شتافتند،  امنیتی  نیروهای 

وزارت دفاع:

 سال جاری از خونین ترین 
سال هاست

عزل ونصب  مقام های محلی
 به سفارش طالبان 

 -  ظفرشاه رویی

ACKU سیحون- فیض آباد



ادامه از صفحه 5 نتانياهو: دنيا نبايد به 
حسن روحانی اعتماد کند 

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسراييل، گفته است که ايران 
کيلوگرام  شصت  تنها  اسراييل  قرمز«  »خط  به  رسيدن  تا 
يورانيم غنی شده بيست درصدی فاصله دارد و »دنيا نبايد 
به حسن روحانی که گرگی در پوست ميش است اعتماد 

کند.«
يک شنبه،  روز  نتانياهو  آقای  فردا،  راديو  گزارش  به 
و  خود  دولت  هفتگی  نشست  در  سرطان،  بيست وسوم 
امريکايی  تلويزيونی  شبکه  با  مصاحبه  در  بالفاصله  نيز 

سی بی اس گفت: »عبور از خط قرمز تحمل نمی شود.«
ايران  که  شد  مدعی  اسراييل  دولت  نشست  در  نتانياهو 
با غنای بيست  با غنی کردن ۶۰ کيلوگرام ديگر يورانيم 

درصد، به »خط قرمز« می رسد.
وی اين را نيز گفت که ايران تجهيزات پيشرفته تری نيز 

برای غنی کردن سريع تر يورانيم می سازد.
نخست وزيراسراييل افزود: »ما صبر نمی کنيم که زمان از 

دست برود.«
نتانياهو به سی بی اس نيز گفت زمانی که اقدامات قاطع 
قضاوت  درستی  به  »تاريخ  باشد،  گرفته  صورت  الزم  و 

خواهد کرد.«
برنامه هسته ای  از سال های گذشته،  اسراييل  نخست وزير 

ايران را »خطر حياتی« برای کشورش می داند.
نتانياهو در مصاحبه با سی بی اس گفت: »ساعت اسراييل 
امريکايی ها کار می کند  تندتراز ساعت  ايران(  برابر  )در 
زيرا ما فاصله )جغرافيايی( کمی با ايران داريم؛ می توانيم 
آسيب بيشتری ببينيم و لذا فوريت مساله برای ما به نسبت 

امريکايی ها متفاوت است.«
گفت:  سی بی اس  قديمی  مجری  شيفر  باب  به  نتانياهو 
»من از کشورم در برابر رژيمی که ما را به نابودی دوباره 

تهديد می کند، دفاع می کنم.«
در  جدی تر«  »گام های  برداشتن  به  نيز  را  امريکا  نتانياهو 
اين است که سران  »مهم  فرا خواند و گفت:  ايران  برابر 
و  )فشار  سياست  انتخابات شان،  از  بعد  که  بفهمند  تهران 

تحريم عليه ايران( فرقی نمی کند.«
را  ايران  منتخب  رييس جمهور  اسراييل،  نخست وزير 
»ابزاری« برای رسيدن به بمب اتومی ايران ناميد و گفت 

»او لبخند می زند و ايران بمب می سازد.«
نتانياهو به سی بی اس گفت: »روحانی از احمدی نژاد انتقاد 

می کند که چرا گرگی در پوست گرگ بوده است.«
نخست وزير اسراييل گفت: »رهبران تهران اگر فکر کنند 
اشتباه  برسند،  اتوم  بمب  به  آن ها  می گذارد  اسراييل  که 

می کنند.«
با  نتانياهو  رسانه های اسراييل روز يک شنبه نوشته بودند، 
احساس نگرانی عميق از احتمال نرمش جامعه جهانی در 
برابر ايران در پی روی کارآمدن حسن روحانی، بار ديگر 
موضوع برنامه هسته ای ايران را در صدر برنامه های کاری 

خود قرار داده است.

رهبر سابق حزب جماعت اسالمی 
بنگله ديش به حبس ابد محکوم شد

دوشنبه  روز  بنگله ديش  در  جنگی  جنايات  دادگاه  يک 
رهبر سابق حزب جماعت اسالمی اين کشور را به حبس 

ابد محکوم کرد.
سال   ۹۱ که  اعظم  غالم  رويترز،   خبرگزاری  گزارش  به 
برای  هم دستی  و  تحريک  توطيه،  برنامه ريزی،   به  دارد، 
کشتار و جنايت عليه بشريت در زمان جنگ استقالل از 

پاکستان در سال ۱۹۷۱ ميالدی متهم شده بود.
در  اعظم  غالم  هواداران  حکم،   اين  اعالم  با  هم زمان 
شهرهای بنگله ديش با نيروهای پوليس درگير شده بودند.

هفت جانی اسالمیست های سیاسی
 خالد خسرو
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اقتصادی،  جديد  سياست های  ترکيب  اثر  در  نتيجه، 
فاصله  اجتماعی،  امنيت  شدن  ضعيف  و  رشد  عدم 

درآمد ميان ثروتمندان و فقرا هم افزايش يافت. 
بی کاری،  بحران  با  بايد  مذکور  دولت های  اکنون 
بدهی های  افزايش  و  اقتصادی   ضعيف  زيربناهای 
مرسی  دولت  تجربه  کنند.  نرم  دست وپنجه  خارجی 
در  اخوان  دولت  عهده  از  کار  اين  که  داد  نشان 
فرد  حسينی  حسيب  به گفته  نمی آيد.  بر  کوتاه مدت 
در سايت بی بی سی فارسی، »از زمان برکناری حسنی 
سرسام آورشدن  اخير  سال  يک  در  به ويژه  و  مبارک 
سوختی،  مواد  کمبود  بی کاری،  افزايش  قيمت ها، 
کاهش شديد ارزش پول ملی و رکود از شاخص های 
حالی  در  اين  بوده اند.  مصر  اقتصادی  وضعيت  اصلی 
اين  مبارک  سقوط  از  مصری ها  از  بسياری  که  است 
اميد را داشتند که در وهله اول وضعيت اقتصادی  شان 

بهبود يابد. 
اخوان المسلمين با برنامه انتخاباتی خود به نام »الهنضه« 
ميان جمعيت  ايجاد کرد که بی کاری در  اميد را  اين 
84 ميليونی کشور به گونه ای محسوس کاهش خواهد 
يافت. اما بنا به برآوردهای صندوق بين المللی پول رقم 
بی کاری که از ۹ درصد زمان مبارک به ۱2/4 درصد 
در سال 2۰۱2 رسيد در نيمه اول سال جاری ميالدی به 

۱3/5 افزايش يافته است.«
را  حکومت ها  عمر  پيمانه،  و  عمق  اين  با  مشکالتی 
را محتمل  بحران های سياسی  افزايش  کوتاه ساخته و 
ليبرال، در کوتاه مدت و با  می نمايد. چه اخوان و چه 
نمی آيند. آن ها  بر  رفع دشواری ها  از  از پس  تکروی 
سياست  يک  براساس  را  مملکت  اداره  که  مجبوراند 
مدنی عرفی، معقوليت و اجماع سياسی پيش ببرند، به 
و  بدهند  فوق العاده  اهميت  تجارت  و  سرمايه گذاری 
و  کارآمد حمايت گر  دولت  بلندمدت روی يک  در 
مداخله گر در اقتصاد به نفع تطبيق پروژه های اقتصادی 

کالن تمرکز کنند.
که  مادامی  ندارد.  جايی  روند  اين  در  سياسی  اسالم 
که  آن گونه  فکری-  عميق  تحوالت  به جای  اخوان 
امريکا تجربه کردند-  اروپا و  احزاب محافظه کار در 
در  کند،  بسنده  بازی  تاکتيک  و  عمل گرايی  به  تنها 

بازی سياسی باخته است.

سياسی، اقبال به ايديولوژی های محافظه کارانه به عنوان 
ابزار سازمان دهی سياسی و اجتماعی دچار افول است. 
به  آن  گرايش  و  متوسط  طبقه ی  قدرت گيری 
متقاعد ساخته  را  ناظران  از  بسياری  بورژوازی غربی، 
است.  شده  سپری  اسالمی  ايديولوژی های  عصر  که 
در  ناسيوناليست  و  اسالم گرا  ايديولوژی های  چون، 
غربی  بورژوازی  موازی  نهادهای  و  گفتمان ها  ايجاد 
خالفت  تيوری  نه  سياسی،  لحاظ  به  ماندند.  ناکام 
موثر  و  مشروع  جايگزين  فقيه،  واليت  نه  و  اسالمی 

برای نظام پارلمانی شده نتوانست. 
مقاله ی  در  بيات،  آصف  به گفته ی  بنا  اين،  کنار  در 
ميالدی   2۰۱۱ سال  که  اسالمی«  پسا-  »انقالب های 
به چاپ رساند، در سال های  افيرز«  »فارن  در مجله ی 
جمعيت،  و  شهرها  گسترش  با  ميالدی،  نود  و  هشتاد 
به دنبال  آنان  به ويژه  يافت.  افزايش  نيز  مردم  مطالبات 
اشتغال و مسکن مناسب، احترام و اميد به آينده بودند. 
برآورده سازی  ظرفيت  عربی  کشورهای  اقتصاد  البته، 
سال ها  آن  در  نتيجه  در  و  نداشت  را  مطالبات  اين 
شورش های شهری گسترده ای مردم فقير و بی آينده را 
شاهد بوديم. در عوض افزايش رفاه عامه، دولت های 
عربی به خاطر دريافت وام از صندوق بين المللی پول، 
در  رفتند.  پيش  نوليبرال  اقتصادی  پاليسی های  به سوی 

از آرمان شهر تا جهنم روی زمين
يکی از نکته های مشترک در تحليل بسياری از ناظران 
ايران،  اسالمی  انقالب  ناکام  تجربه ی  که  است  اين 
منطقه  در  سياسی  اسالم  پيکر  بر  را  سخت ترين ضربه 
اقتصادی  بی کفايت  نظام های  وارد کرد؛ هم چنان که 
و سياسی روسيه و چين سوسياليسم و جنبش های چپ 
ضد سرمايه داری را دچار بحران اعتبار ساخت. اسالم 
با وجودی که خود  نشان داد  ايران  سياسی در تجربه 
را به مثابه »الترناتيف مدرنيسم غربی« مطرح کرده اما 
در عمل از خلق يک پاردايم جديد و نهادهای موثر 
سياسی و اقتصادی خود ناتوان مانده و به ناگزير پس 
از چند دهه تالش فکری و عملی، به يک ايديولوژی 
تقليل  مذهبی  هويتی–  قدرتمند  منبع  يک  و  اخالقی 
پيدا کرده است. اين که بهار عربی به مثابه يک جنبش 
سکوالر و »جهان شهری«، به تعبير حميد دباشی، استاد 
ضعيف  نفوذ  ميزان  می کند،  ظهور  کلمبيا-  دانشگاه 
فکری اسالم سياسی را به عنوان يک »راه حل تمام عيار« 

نشان می دهد. 
در  را  اخوان  سياسی  نفوذ  محمدمرسی  پيروزی  طبعا 
قيام جنبش  اما در عين حال  جامعه ی مصر نشان داد، 
و  اعتبار  که  فهماند  سياسی  اسالم  نمايندگان  به  تمرد 
بلکه  آن  ايديولوژی  به  نه  سياسی  حزب  يک  پايايی 
بستگی  سياسی اش  و  اقتصادی  موفق  مديريت  به 
و  اجباری  انطباق  در  ترکی  مدل  درخشش  دارد. 
نظام الئيک  با  توسعه  و  عمل گرايانه ی حزب عدالت 
نيوليبرال  اقتصاد  به  دادن  تن  و  دموکراتيک کشور  و 
تعاليم مذهبی اسالم گرايان  تا معجزه ی شفابخش  بود 

ترک. 
اسالم گرا  ايديولوژی های  در  که  است  بديهی 
خصلت غرب ستيزی، و در يک چارچوب بزرگ تر، 
عمل  در  ستيز  اين  است.  مشهودی  امر  تجددستيزی 
مدرن  فرهنگ  و  تکنيک  ميان  نادرست  تفکيک  بر 
با اخذ  بوده اند که  اميدوار  استوار است. اسالم گرايان 
تکنالوژی جديد به پيشرفت اقتصادی و اجتماعی دست 
ارزش های  و  اعتقادات  در  اين که  بدون  کرده،  پيدا 
تجربه  اما،  کنند.  تجديدنظر  خويش  محافظه کارانه ی 
عصر  در  که  است  داده  نشان  ترکيه  و  مصر  ايران، 
جهانی شدن فرهنگ ها و درخشش مدرنيت فرهنگی و 

از  يکی  در  سخنرانی  جريان  در  کالدرولی  آقای 
به  وقت  هر  که  بود  گفته  ايتاليا  شمالی  شهرهای 
تصاوير خانم کينج نگاه می کند به ياد »اورانگوتان« 

می افتد.
او همچنين گفته بود که خانم کينج بايد »در کشور 

خودش يک وزير شود.«
در  شده  ايجاد  جنجال های  از  مورد  تازه ترين  اين 

مورد توهين های نژادی در ايتاليا است.
در  انتقاد  از  موجی  با  ايتاليايی  سناتور  اين  اظهارات 
رهبران  سوی  از  هم چنين  و  اجتماعی  شبکه های 

سياسی مواجه شده است.
ايتاليا حمايت کامل خود را  لتا، نخست وزير  انريکو 

از خانم کينج اعالم کرده است.

يک سناتور ايتاليايی مجبور شد به خاطر اظهاراتش 
کشور  اين  کابينه  سياه پوست  وزير  اولين  مورد  در 

عذرخواهی کند.
در  مهاجرت  ضد  احزاب  به  که  کالدرولی  روبرتو 
ايتاليا وابسته است، در اعتراض به سياست های سيسيل 
کينج، از وزرای کابينه، گفته بود که خانم کينج او را 

به ياد »اورانگوتان« می اندازد.
جمهوری  زاده  داکتر  يک  که  کينج  سيسيل 
ايتاليا  در   ۱۹83 سال  از  است  کنگو  دموکراتيک 

زندگی می کند.
خانم  سياست های  که  است  معتقد  کالدرولی  آقای 
به  کينج »مهاجران غيرقانونی« را تشويق می کند که 

ايتاليا بيايند.
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.
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Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.
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