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ریاست پارلمان؛ 
مسوولیت نمایندگان

بن بست یا تمرین 
دموکراسی

که  است  متوالی  روزهای  برای 
نمایندگان پارلمان در مورد رای 
دو  اما  گویند.  می  سخن  سفید 
اول،  ندارد.  وجود  بیش  گروه 
مشکل  سفید  رای  با  کسانی 
مفهوم  از  آگاهانه  که  دارند 
رای  حقوقی-فلسفی  معنای  و 
می خواهند  و  می گذرند  سفید 
آن را در پای چوکی قربانی کنند. 
سفید  رای  با  از  کسانی  دوم، 
حقوقی  سواد  که  دارند  مشکل 
نمی دانند  و  ندارند  را  ابتدایی 
که رای سفید به چه معنا است. 
تعریف  سفید  رای  که  حالی  در 
و  دارد  را  خود  خاص  حقوقی 
هیچ کسی صالحیت تغییر آن را 

ندارد.

از  نمايندگان  مجلس  رياست 
و  است  كرده  حمايت  قانوني 
خواهد  حمايت  نيز  آينده  در 

كرد.
آن  »در  گفت:  محقق 
)مرحله  انتخابات  مرحله ي 
و  قانوني  ميان  انتخابات  اول 
وكالي  مجموعه ي  سياف( 
به  مربوط  كه  عدالت خواه 

یازده تن به اتهام رشوت 
به کارمندان کميسيون 
انتخابات محکوم شدند 

متهمان  از  تن   11 كابل،  استيناف  محکمه 
كميسيون  كارمندان  به  رشوه دهی  قضايای 
مستقل انتخابات را محکوم به مجازات كرد. 
به نقل از صبح بخير افغانستان، فرهاد سالک 
كابل  واليت  محکمه  موظف  سارنوال 
دكانداران  افراد  اين  بيشتر  كه  می گويد 
سرای شهزاده هستند كه به اتهام انتقال 220 
شده  بازداشت  مدارک  با  همراه  دالر،  هزار 

بودند. 
به گفته ی عبدالجليل فاروقی رييس محکمه 
اداری محکمه  از فساد  ناشی  ابتداييه جرايم 
استيناف كابل، شش تن از اين افراد هريک 
به پنج سال حبس تنفيذی و پرداخت بيش از 
سه  به  تن  دو  نقدی،  دالر جريمه  هزار   200
سال حبس و يک صد هزار دالر جريمه و سه 
تن ديگر به يک سال حبس تنفيذی محکوم 

شده اند. 
اين  ميان  از  ديگر  تن  يک  می شود  گفته 

متهمان، برائت حاصل كرده است. 
از  سارنوال،  لوی  پيش  ماه  دو  به  نزديک 
به  شهزاده  سرای  در  پولی  معامالت  انجام 
مجلس  به  نامزدان  برخی  يافتن  راه  ارتباط 
افراد  اين  از  برخی  بازداشت  و  نمايندگان 

خبر داده بود. 
در اين حال وكالی مدافع اين افراد می گويند 
كه تاهنوز افراد رشوه دهنده و رشوه گيرنده 
به سارنوالی حاضر نشده و سارنوال موظف 
نيز تاييد نموده كه فرد رشوه دهنده به دليل 
بيماری به بيرون از كشور رفته و فرد رشوه 

گيرنده نيز پا به فرار نهاده است. 

نشر  دنبال  به  کابل:  8صبح، 
دلو   10 يک شنبه،  روز  خبر 
عنوان  زير  8صبح  روزنامه 
معامله  با سياف  بازهم  »محقق 
عضو  محقق،  محمد  كرد«، 
در  كشور  نمايندگان  مجلس 
گفتگو با 8صبح ضمن رد خبر 
مجموعه ي  مي گويد  شده  ياد 
صورت  به  هزاره  نمايندگان 
رياست  انتخابات  در  رسمي 
كسي  از  نمايندگان  مجلس 
شمول  به  و  نکردند  حمايت 
قاطع  اكثريت  وي  خود 
قانوني  از  هزاره  نمايندگان 

حمايت كرده اند.
اعتراض  حالي كه  در  محقق 
8صبح  روزنامه  به  را  خود 
تاكيد  كرد،  عنوان  دوستانه 
كرد كه وي در انتخابات ميان 
بر سر كرسي  قانوني  سياف و 

حقوق  مستقل  كميسيون  مسووالن 
می گويند  زنان  امور  وزارت  و  بشر 
كه شمار زنان فراری از خانه ، نسبت 
به يک سال پيش دو برابر شده است. 
به نقل از صبح بخير افغانستان، عادله 
از  حمايت  بخش  معاون  عمرخيل 
حقوق زنان كميسيون مستقل حقوق 
به رسانه ها گفته است كه در 9  بشر 
 226 خورشيدی،  جاری  سال  ماه 
مورد فرار زنان از خانه را در سراسر 
حالی كه  در  كرده اند،  ثبت  كشور 
از  گذشته  سال  ماه   12 در  رقم  اين 

فرار زنان از خانه افزایش یافته است
130 تن تجاوز نکرده بود. 

اجباری  ازدواج های  عمرخيل  خانم 
زنان  فرار  افزايش  عامل  يگانه  را 
رسوم  كه  می افزايد  دانسته  خانه  از 
هنوز  نادرست،  سنت های  و  ناپسند 
از ازدواج جوانان بر حسب رضايت 

شان مانع می شود. 
در همين حال مسووالن وزارت امور 
زنان نيز، با تاييد اين مطلب گفته اند 
تا  شده  ارايه  آمار  است  ممکن  كه 
پايان سال جاری خورشيدی دو برابر 

شود. 

است،  شيعه  و  هزاره  جامعه 
آن ها رسمي از كسي حمايت 
غيررسمي  طور  به  نکردند. 
از  اندک شان  تعداد  يک 
)سياف(  حکومت  كانديد 
اكثريت  و  كردند  حمايت 
كه  قانوني،  آقاي  از  قاطع شان 
من  قاطع  اكثريت  جمع  در 
خودم بودم كه از آقاي قانوني 
آينده  در  و  كردم  حمايت 
حمايت  قانوني  آقاي  از  هم 
هم  را   پنهان  اين  و  مي كنم 

نمي كنم.«
اظهارات در حالي مطرح  اين 
به  مي شود كه روزنامه 8صبح 
گذشته  هفته ي  دلو   10 تاريخ 
بود  نوشته  منابع  از قول برخي 
كه محقق و سياف بار ديگر بر 
سر رياست مجلس نمايندگان 

معامله كرده اند.

محقق: 
از قانوني حمایت کردم و مي کنم

آتشی که صدای...

برای آبادی...

ماليخوليای...
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عناوین 
مطالب امروز:

هفته دوم آغاز شد
مجلس نمایندگان رییس ندارد

] ادامه در صفحه2[

] ادامه در صفحه4[

به  رسيدگی  دادگاه  كه  حالی  در 
شکايت های انتخاباتی سرگرم بررسی 
مربوط  حقوقی  دعاوی  و  شکايات 
نامزدان  است،  مجلس  انتخابات  به 
مداخالت  عدم  خواهان  معترض 

سياسی در كار اين دادگاه شده اند.
اندازی  راه  با  شنبه  روز  نامزدان  اين 
گردهمايی در كابل گفتند كه از كار 
نظارت  جدی  صورت  به  دادگاه  اين 

می كنند.
محمد  سردار  آزادی،  راديو  از  نقل  به 
نامزدان  اين  از  يکی  اوغلی  رحمان 
مجلس  صورتی كه  در  می گويد، 
نداشته  قانونی  مشروعيت  نمايندگان 

نامزدان معترض خواهان عدم مداخالت 
در کار دادگاه ویژه شدند 

نمايندگی  مردم  از  هيچ گاه  باشد، 
كرده نمی تواند. آقای رحمان اوغلی از 
دادگاه ويژه خواست تا به دور از هر نوع 
فشارهای سياسی مطابق به قوانين كشور، 
به شکايت ها و دعاوی نامزدان معترض 
رسيدگی نمايد. او گفت: »دادگاه ويژه 
در  پس  است،  شرعی  نهاد  افغانستان 
زير  افغانستان  شرعی  نهاد  كه  صورتی 
داخلی  زورمند  حلقات  فشار  زير  و  بار 
و سفارت خانه های خارجی قرار نگيرد، 
در قسمت احيای حقوق مردم و حقوق 
شرع  و  قانون  مطابق  معترض  نامزدان 

افغانستان عمل خواهد كرد.«
دادگاه  مسووالن  حال  عين  در 
انتخاباتی  شکايت های  به  رسيدگی 
گفته اند كه كار شان را به اساس قوانين 
تمام  و  می دهند  انجام  كشور  نافذه 
بررسی  عادالنه  گونه ی  به  شکايت ها 
گذشته  هفته  دادگاه  اين  شد.  خواهند 
عليه  كه  را  مجلس  اعضای  از  تن  سه 

شان شکايت وجود دارد، فرا خواند.
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8صبح، بغالن: ولسوال ده صالح واليت 
بغالن هشدار مي دهد اگر دولت از وجود 
افراد مسلح  غيرمسوول در اين ولسوالي 
از  تا  است  ناگزير  نكند، وي  جلوگيري 
مردم بخواهد تا تصاميم شخصي و قومي 

را اتخاذ كنند.
مسلح  افراد  كه  است  مدعي  وي 
غيرمسوول ماهانه در حدود 10 تن را به 
قتل مي رسانند و اموال مردم را به غارت 
مي برند. ولسوال ده صالح اين سخنان را 
ماه   10 مدت  از  كه  داشت  بيان  زماني 
امنيتي  تهديدهاي  نسبت  به  اين سو  به 
نتوانسته بود به مركز بغالن سفر نمايد، اما 
اكنون وي با استفاده از حمايت نيروهای 
اردوي ملي به مركز بغالن سفر نموده و 

در نشستی با خبرنگاران شركت نمود.
ده صالح  ولسوال  اندرابي  عبدالحنان 
شهر  به  ماه   10 از  پس  بغالن  واليت 
كه  مي گويد  و  نموده  سفر  پلخمري 
والي  با  را  خود  ولسوالي  مشكالت  وي 
ولي  گذاشته  ميان  در  امنيه  قوماندان  و 
از  را  قناعت بخشی  پاسخ  كدام  هنوز  تا 

نام نهاد گروه طالبان  مال زبير، ولسوال 
در  افرادش،  از  تن  پنج  همراه  به 
درگيری جمعه شب در ولسوالی صياد 
امنيتی  نيروهای  توسط  سرپل  واليت 

كشته شد.
شيرزاد،  اسداهلل  جنرال  گفته ی  به  بنا   
در  سرپل،  واليت  پوليس  فرمانده 
عمليات تصفيوی  كه در اين ولسوالی 

واليتی  شورای  رييس  عتيق  ذبيح اهلل 
بدخشان در نشستی كه به منظور تقويت 
روند صلح در بدخشان برگزار شده بود، 
از مداخله بی مورد وكالی بدخشان در 
گفت  و  كرد  شكايت  واليت  اين  امور 
بدخشان،  ناامنی های  از  بسياری  در  كه 
بزرگان اين واليت مقيم در كابل دست 

دارند. 
به گزارش خبرگزاری بست باستان، آقای 
حمايت  به  گروه هايی  كه  گفت  عتيق 
مخالفان مسلح  در بدخشان فعال هستند 

ادامه از صفحه 1
گذشته ي  روز  نشست  كابل:  8صبح، 
نمايندگان مجلس بار ديگر بدون انتخاب 
پس  مي رود  انتظار  و  يافت  پايان  رييس 
پرده ي  گروه هاي  پشت  گفتگو هاي  از 
نمايندگان،  مجلس  در  تاثيرگذار 
امروز در نشست  پيشنهاد هاي منسجم تري 

عمومي مطرح شود.
در نشست روز گذشته مجلس نمايندگان، 
داخلي مجلس،  اصول وظايف  در  تعديل 
جانب  از  سفيد  راي  شدن  مشخص 
اساسي  قانون  تطبيق  بر  نظارت  كميسيون 
انتخابات  سوم  دور  برگزاري  امكان  و 
گفتگو هاي  عمده ترين  از  مجلس  رياست 

نمايندگان مجلس به شمار مي رفت.
مرحله  در  كه  سياف،  رسول  عبدالرب 
راي  اكثريت  بود  نتوانسته  انتخابات  اول 
رياست  احراز  براي  را  مجلس  نمايندگان 
مجلس به دست بياورد گفت از آن جايی 
كه در ماده 69 قانون اساسي اكثريت ساده 
براي انتخابات دور دوم رياست جمهوري 
پيش بيني شده است، در انتخابات رياست 
استفاده شود  از آن  نيز  نمايندگان  مجلس 

سوي آنان در يافت نكرده است.
اين  در  دولت  حاكميت  وي  گفته  به 
سارقين  و  دارد  قرار  صفر  زير  ولسوالي 
امنيتي  نيروهاي  از  هراس  بدون  مسلح 

دست به سرقت و قتل مردم مي زنند.
وي اظهار نگرانی كرد كه اگر وضعيت 
دارد  احتمال  يابد  ادامه  منوال  همين  به 
كه طالبان به زودي به اين ولسوالي نفوذ 

كنند.
او همچنان از كمبود نيروهاي پوليس نيز 
ابراز نگراني كرده مي گويد وي حتا يك 

بر  عالوه  آغازشده، 
چهار  نفركشته،  شش 
يك  و  زخمی  نفر 
طالبان  از  ديگر  تن 
افزود:  اسيرشدند. وی 
 10 حدود  »تاكنون 
قريه از وجود مخالفان 
ولسوالی  اين  در 
و  شده  پاک سازی 
درگيری  جريان  در 
آسيب  غيرنظاميان  به 
است.  نرسيده  جانی 

اين عمليات همچنان ادامه دارد.«
به گفته ی جنرال شيرزاد، طالبان منازل 
مردم را تخريب و به آتش كشيده اند. 
منزل  باب  ده  طالبان  كه  افزود  وی 
رهايشی مردم محل را تخريب و چهار 
باب منزل  ديگر را به آتش كشيده اند.

والی واليت سرپل  انور رحمتی،  سيد 

با استفاده از ابزارهای منطقه ای و قومی به 
درگيری و جنگ پايان دادند ولی كسانی 
كه به حمايت پايتخت نشينان در بدخشان 

مسلح هستند حاضر به صلح نيستند. 
افزود:  بدخشان  واليتی  شورای  رييس 
داده  فشار  پاكستان  از  كه  »دكمه ای 
صلح  می پذيرد  و  دارد  حل  راه  می شود 
از كابل فشار داده  اما دكمه ای كه  شود 
اصلی  مشكل  و  ندارد  حل  راه  می شود 

امنيتی بدخشان است.«
او گفت در بدخشان جبهه ای عليه دولت 

 و در صورتي كه نمايندگان مجلس به آن 
كميسيون  از  آن   تفسير  نمي كنند  قناعت 
خواسته  اساسي  قانون  برتطبيق  نظارت 

شود.
نامزدان  ديگر  از  قانوني  يونس  محمد  اما 
نتوانست  نيز  وي  كه  مجلس  رياست 
كنند  خود  آن  از  را  مجلس  رياست 
از  خود  نمايندگان  مجلس  كه  مي گويد 
براي  نيازي  و  مي تواند  برآمده  آن  عهده 

تفسير قانون اساسي وجود ندارد.
كه  صورتي  در  دارد  تاكيد  قانوني   
از  بيرون  نهاد هاي  دخالت  به  نمايندگان 
مجلس اجازه دهند، محكمه ي اختصاصي 
نمايندگان  مجلس  انتخابات  مورد  در 
مجلس  انتخابات  در  تا  مي يابد  اجازه  نيز 

نمايندگان دخالت كند.
مجلس  نمايندگان  از  برخي  حال  اين  با 
قانوني  و  سياف  نيافتن  راه  به  اشاره  با 
كه  كردند  تاكيد  مجلس  رياست  به 
شخص  دو  گرو  در  مجلس  نمايندگان 
به گونه مختلف  قرار گرفته اند و هر كدام 
مي خواهند تا به رياست مجلس نمايندگان 

برسند.

محافظ نيز ندارد تا امنيت وي را بگيرد.
واليت  مقامات  از  ده صالح  ولسوال 
كه  ديگري  شخص  اگر  خواسته  بغالن 
عهده  به  بتواند  را  ولسوالي  مسووليت 
گيرد وي حاضر است كه استعفا دهد. او 
به همين منوال  تاكيد كرد اگر وضعيت 
ادامه يابد و مسووالن امنيتي نيز توجهی 
سمت اش  از  كه  است  ناگزير  او  نكنند 

كنار برود.
اما محمود حقمل سخنگوي والي بغالن 
ادعا هاي ولسوال ده صالح را رد نموده و 
آن را خصومت هاي شخصي وي عنوان 

نموده است.
اخير  عمليات هاي  كه  مي گويد  حقمل 
كه در دند غوري بغالن راه اندازي شده 
افراد مسلح  باالي  را  تاثيرات خوبي  بود 
آنان  شدن  ضعيف  بر  مبني  غيرمسوول 

مي گذارد.
گفته  امنيتي  مسووالن  اين  از  پيش 
تحت  مناطق  تصفيه  از  پس  كه  بودند 
نقاط  نفوذ طالبان عمليات هاي ديگر در 

مختلف راه اندازي مي گردد.

از  تعدادی  پيوستن  از  »پس  می گويد: 
مخالفين مسلح به دولت طی روزهای 
شده  تسليم  افراد  خانواده های  اخير، 
به  گرفته اند.  قرار  طالبان  تهديد  مورد 
منظور رفع حمالت مخالفين، نيروهای 
امنيتی دست به كارشده و توانستند كل 

قريه جات را پاک سازی نمايند.«
گذشته  هفته  »طی  افزود:  سرپل  والی 
به  مسلح  مخالفين  نفراز   89 از  بيش 
دولت پيوستند كه پس از آن دشمنان 
انتقام  داشتند  تصميم  افغانستان  مردم 
از  پروسه ی صلح،  از  را  آنان  حمايت 

خانواده های شان بگيرند.«
او همچنين گفت: »جمعه شب ساحات 
قرار  تهاجم  و  آتش  زير  مسكونی 
گرفت كه درنتيجه ی مقابله ی نيروهای 
به  طالبان،  گروه  از  نفر  شش  امنيتی، 
شمول ولسوال نام نهاد گروه طالبان در 

ولسوالی صياد كشته شدند.«

منافع  عليه  جبهاتی  بلكه  ندارد  وجود 
مردم بدخشان موجود هستند. 

اما  نبرد  نام  خاصی  فرد  از  عتيق  آقای 
گفت كه اگر به اين وضعيت پايان داده 
نشود وضع امنيتی بدخشان خراب خواهد 

شد. 
وكالی  بی مورد  دخالت های  از  انتقاد 
بدخشان در شورای ملی در اين اواخر باال 
گرفته و آنها متهم به دست اندازی در امور 
حكومتی بدخشان و ايجاد بروكراسی در 

ادارات اين واليت می شوند.

هر چند قرار بود نشست مجلس نمايندگان 
يابد  ادامه  نيز  از چاشت روز گذشته  پس 
در  قانوني  و  سياف  كه  آن  از  پس  ولي 
دهليزهاي مجلس نمايندگان از نمايندگان 
حل  براي  سياسي  گفتگوهاي  خواهان 
مساله بن بست به ميان آمده شدند، نشست 

پس از چاشت نمايندگان برگزار نشد. 
نمايندگان  نتيجه  بی  و  تكراری،  مباحث 
مردم  برای  هم  و  آنان  خود  برای  هم 
بسياری  اكنون  است.  شده  خسته كننده 
كه  نمايندگانی  می گويند  شهروندان  از 
مشكل  با  خود  اداری  هيات  تعيين   در 
مسايل  می توانند  چگونه  می باشند،  مواجه 
آن  برای  و  گرفته  بحث  به  را  ملی  كالن 
اين  نمايند.  ارايه  معينی  راهكارهای 
سردرگمی ها و ناتوانی  سبب می شود تا از 
اكنون خوشبينی ها نسبت به پارلمان جديد 

كاهش يابد. 
پارلمان  كه  می گويند  آگاهان  برخی 
اكنون در گرو دو چهره ی مطرح، سياف 
و قانونی قرار گرفته است و تصميم اين دو 
از  شدن  خارج  يا  و  رقابت  ادامه  بر  مبنی 
دور می تواند به اين بن بست خاتمه بخشد. 

با واژگون شدن 
یک موتر ده تن 

زخمی شدند 
واژگون  اثر  به  بدخشان:  8صبح، 
در  فالنكوچ  نوع  موتر  يك  شدن 
آباد  فيض  خاش-  ولسوالی  مسير 
جراحت  نفر  ده  بدخشان  واليت 

برداشتند.
رخ  زمانی  حادثه  اين  می شود  گفته 
ولسوالی  از  متذكره  موتر  كه  داد 
خاش به طرف فيض آباد در حركت 
بود و به علت خرابی سرک از جاده 

منحرف شد.
ترافيك  آمر  مهدی،  ابراهيم  محمد 
بدخشان گفت: »در اين حادثه ده نفر 
زنان  و  زخمی گريدند كه كودكان 

را نيز شامل می گردد.«
بدخشان  ترافيك  مقام  اين  گفته  به 
موتر  سرعت  و  راننده  توجهی  كم 
موتر  راننده  و  اين حادثه شده  سبب 
در  پوليس  كه  است  نموده  فرار  نيز 
صدد تعقيب و بازداشت او می باشد.

علت  عينی  شاهدان  حال  همين  در 
راه  خرابی  را  حادثه  اين  قوع  و 
مواصالتی و بی پروايی راننده دانسته 
می گويند: »همه ساله در اين مسير به 
و  درست  مواصالتی  راه  نبود  علت 
اين  از  بی توجهی رانندگان حادثاتی 

دست زياد رخ می دهد.«

كوتل های شاطو 
و قوناق بر روی 

ترافیک مسدود شد

برف  بارش  اثر  به  بامیان:  8صبح، 
راه های  از  برخی  باميان،  واليت  در 
شده  مسدود  واليت  اين  مواصالتی 

است.
كوتل شاطو كه ولسوالی های پنجاب 
و يكاولنگ را به مركز باميان وصل 
به  روز  چهار  مدت  از  می كند، 
روی  بر  برف  ريزش  اثر  به  سو  اين 

ترافيك مسدود شده است.
مسيرهای  از  يكی  مسير  اين 

صعب العبور در باميان است.
از  نيز  ورث  ولسوالی  راه  همچنين 
و  شده  مسدود  سو  اين  به  روز  سه 
نزديك به 25 عراده موتر مسافربری 
در نزديكی كوتل قوناق در اين مسير 

گير مانده اند.
باشندگان  از  رحمت اهلل سيرت يكی 
»مدت  می گويد:  ورث  ولسوالی 
موتر   25 از  بيشتر  می شود  روز  سه 
كه  ورث  ولسوالی  در  مسافربری 
به  بودند  دايكندی  واليت  عازم 
قوناق  كوتل  بودن  خاطرمسدود 
ولسوالی  اين  در  كرده اند.  توقف 
و  باريده  متربرف  سانتی   25 حدود 
باد شديد هنوز هم دوام  بارندگی و 

دارد.«
سيدحبيب اهلل رضايی ولسوال پنجاب 
روز  چهار  مدت  گفت:  صبح   8 به 
می شود كه از مركز ولسوالی پنجاب 
است.«  مسدود  راه  شاطو  كوتل  الی 
افغان  شركت  بی كفايتی  از  وی 
اين  باز كردن  دوست كه مسووليت 
كرده  انتقاد  دارد،  عهده  به  را  مسير 
نفر  دو  با  تنها  شركت  اين  گفت 
ترک  موتر  عراده  يك  و  كاريگر 
كه يك بيل بيلدوز راه به آن نصب 
را  مسير  اين  برف  می خواهد  نموده 

پاک نمايد. 

هشدار ولسوالی ده صالح به دولت

ولسوالی نام نهاد طالبان در ولسوالی صیاد كشته شد 

ناامنی های بدخشان از كابل هدایت می شود

هفته دوم آغاز شد مجلس نمایندگان رییس ندارد
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و  باطلی که جز دلسردی مردم  دور 
بی اعتباری پارلمان نتیجه ای ندارد

نشست دیروز ولسی  جرگه بار دیگر در انتخاب 
رییس ناکام ماند و انتظار آن که مجلس بتواند 
بر سر انتخاب رییس مجلس به این زودی ها 
از  برخی  نظر می رسد.  به  بعید  گردد،  موفق 
نمایندگان بر این پندارند که گفتگوهای پشت 
ارایه ی پیشنهادات  بتواند موجب  پرده، شاید 
منسجم تری برای حل این مساله گردد. همان 
رابطه  در  بحث هایی  بود،  مقرر  که  گونه 
تعدیل  سفید،  رای  وضعیت  شدن  مشخص 
در اصول وظایف داخلی مجلس و برگزاری 
دور دیگری برای انتخاب رییس، از عمده ترین 
مباحثی بود که مطرح شد و مورد بحث قرار 
اکثریت قرار نگرفت.  گرفت ولی مورد توافق 
که  است  گفته  رابطه  این  در  سیاف  آقای 
برای  قانون اساسی که  بر ماده ی 69  مبتنی 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اکثریت 
ساده را پیشنهاد می کند، در انتخابات مجلس 
نیز می توان اکثریت ساده را پذیرفت. در غیر 
این صورت تفسیر آن از کمیسیون نظارت بر 
تطبیق قانون اساسی خواسته شود. اما یونس 
ریاست  انتخابات  اول  دور  در  که  قانونی 
است  گفته  بود  سیاف  آقای  رقیب  مجلس، 
که مجلس نمایندگان خود از عهده ی این کار 
برمی آید و نیازی برای تفسیر نیست. قانونی 
افزود: اگر نمایندگان به دخالت نهادهای بیرون 
اختصاصی  دهند، محکمه ی  اجازه  از مجلس 
نیز اجازه می یابد تا در کار انتخابات مجلس 
دخالت کند. در همین حال برخی از نمایندگان 
مجلس با اشاره به راه نیافتن آقایان قانونی 
و سیاف به ریاست مجلس و عدم توفیق شان 
مجلس  نمایندگان  که  می گویند  انتخابات  در 
در گرو دو شخص قرار گرفته اند و هر کدام 
برسند. ظاهرا چنانچه  ریاست  به  می خواهند 
دو  هر  میان  مقدماتی  گفتگوهای  است  شایع 
مجلس،  ریاست  انتخابات  در  ناموفق  نامزد 
صورت گرفته است و براساس آن هر دو نفر 
خواهان  نمایندگان  از  مجلس  دهلیزهای  در 
گفتگوهای سیاسی برای حل بن بست به میان 
آمده، شدند. در حالی که سیاسی شدن مساله 
رسیدن  بن بست  به  اصلی  عوامل  از  خود 
موضوع شده است. قرار بود نشست مجلس 
نمایندگان، پس از ظهر نیز ادامه یابد ولی پس 
نمایندگان  با  قانونی  و  سیاف  گفتگوهای  از 
که  شد  گرفته  تصمیم  مجلس  دهلیزهای  در 
نشست پس از چاشت برگزار نشود. در این 
صدد  در  کسانی  که  کرد  شک  نمی توان  نیز 
و  هستند  بی نتیجه  و  باطل  دور  این  ادامه ی 
نمایندگان  مجلس  می خواهند  طریق  این  از 
خود  از  عادی  مردم  سازند.  بی اعتبار  را 
می پرسند، پارلمانی که در یک حرکت دوری 
می چرخد،  خودش  گرد  و  است  مانده  گیر 
عدیده ای  با مشکالت  توانست  چگونه خواهد 
که پیش رو دارد مواجه شود و راه حلی برای 
آنها بیابد؟ اگر این وضع ادامه یابد مردم در 
مورد پارلمان بی تفاوت و ناامید خواهند شد و 
در آن  صورت در قبال برخوردهای محکمه ی 
بی تفاوتی  با  آن  تصامیم  و  اختصاصی 
نظاره گر خواهند بود. در حالی که مجلس و 
پارلمان در هر حالتی به حمایت و پشتیبانی 
مردم نیازمندند. مجلس فقط می تواند و باید با 
اتکا به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه 

راه حلی برای مشکل خویش بیابد.

زنگ اول
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نگران  کشور  دیگر  والی���ات  از  بیشتر  غزنی  م��ردم 
کشمکش های سیاسی میان کمیسیون های انتخابات و سمع 
شکایات و لوی سارنوالی کشور بودند. اما حال که مجلس 
نمایندگان جدید کارش را آغاز کرده است، اولین پرسشی 
که مطرح است، انتظارات مردم از کارکرد وکالی شان در 

پنج سال آینده می باشد. 
غزنی  دانشگاه  دانشجویان  از  تن  یک  غزنوی،  میرویس 
می گوید:  »من به عنوان یک شهروند غزنی از وکالی جدید 
مجلس  کاری  وقت  قبل  دور  وکالی  مثل  که  می خواهم 
نمایندگان را به خاطر امتیاز خواهی های شخصی نگیرند و 
از موکلین شان در طول دوره وکالت  نباشند که  آنها  مثل 
خبر نگیرند. اینها به حیث نماینده های مردم انتخاب شده اند 
و پل ارتباطی بین دولت و ملت هستند. باید مشکالت مردم 
را در نظر گرفته طبق الیحه کاری نمایندگان وظایف شان 
و  مدیر  رییس،  معرفی  کارشان  این که  نه  دهند،  انجام  را 
کارهای بیرون از صالحیت شان باشد.« به اعتقاد او وکالی 
گذشته در دوره کاری شان تنها به امتیازات شخصی توجه 
نموده اند و بعضی از آنها حتا از والیت شان برای یک بار 

هم خبر نگرفته اند چه رسد به حل مشکالت مردم.
من  نظر  »به  می گوید:  غزنی  دیگر  شهروند  یک  یاسین، 
وکالی جدید نمی توانند نمایندگی تام از مردم غزنی داشته 
باشند، در غزنی اقوام مختلف زندگی می کنند و نمایندگان 
جدید پارلمان شناخت کافی از مردم و مناطق دیگر غزنی 
نباید  را  وکال  این  از  غزنی  برای  کار  انتظار  پس  ندارند. 

داشته باشیم.« 
که  این  »از  می گوید:  غزنی  باشنده  خانی خیل،  یوسف 
وکالی غزنی اکثر جوان هستند مایه امیدواری برای مردم 
است، اما اساسی ترین موضوع این است که وکالی ما باید 
کار  منطقه ای  و  مذهبی  قومی،  مسایل  درنظرداشت  بدون 
این  ولسوالی  سیزده  در  که  می دانند  غزنی  مردم  نمایند. 
زمانی  طبعا  نشد.  برگزار  ناامنی  خاطر  به  انتخابات  والیت 
که انتخابات برگزار نشده باشد وکیل هم از این ولسوالی 
نیست. غزنی خانه مشترک پشتون، هزاره، تاجیک و اقوام 
دیگر ساکن در این والیت است. نماینده های غزنی اگرچه 
به  ما  ولی  شده اند  انتخاب  خاصی  منطقه  و  خاص  قوم  از 
نگاه  وکال  این  که  داریم  انتظار  غزنی  شهروندان  عنوان 

مشترکی به تمام غزنی داشته باشند. 
غزنی  نمایندگان  برای  نمایندگان  مجلس  کاری  دوم  دور 
یک دور خاص است، چون غزنی در سال 2013 از طرف 
یونسکو به عنوان مرکز فرهنگی تمدن اسالمی لقب گرفته 
این  کاری وکالی  بار  غزنی  برای  لقب  این  اهدای  است. 
والیت را سنگین کرده است، غزنی تا رسیدن سال 2013 
آبدات  ترمیم کاری  و  مرمت  نوسازی،  بازسازی،  به  نیاز 
تاریخی دارد. وکالی این دور باید تالش کنند تا مشکالت 
 2013 سال  تا  غزنی  آمادگی  برای  گرفته  درنظر  را  غزنی 

جدیت به خرج دهند.«
 مجتبی دانش یار، دانشجوی تعلیم و تربیه غزنی می گوید: 
تمدن  فرهنگی  پایتخت  عنوان  به  غزنی   2013 سال  »در 
غزنی  برای  سال  سه  این  در  شد.  خواهد  شناخته  اسالمی 

اول  دور  وکالی  و  است  نگرفته  صورت  توجهی  قابل  کار 
در این راستا هیچ کاری نکردند. حاال انتظار مردم از وکالی 
نمایند.  کار  غزنی  آبادی  برای  که  است  این  پارلمان  جدید 
برای  را  غزنی  نیازهای  و  مشکالت  تمام  غزنی  وکالی  اگر 
اجرایی  مقامات  به  را  موضوع  و  نموده  بررسی    2013 سال 
کشور برسانند، دین شان را نسبت به مردم غزنی ادا کرده اند.«

مردم غزنی باور دارند که وکال ی شان در مجلس نمایندگان 
در پنج سال گذشته دست آورد مهمی برای مردم نداشته اند. 
فعالیت های  و  شخصی  کارهای  مشغول  اکثرا  وکال  این 

اجرایی خارج از قلمرو وظایف یک وکیل بوده اند.
وعده های  عملی سازی  جدید  وک��الی  از  م��ردم  انتظار 
کار  وکال  این  از  مردم  است.  آنها  انتخاباتی  کمپاین  دوره 
می خواهند در محدوده صالحیت و الیحه کاری یک وکیل. 
نه سال فراز و نشیب سیاسی در حکومت محلی غزنی و تجربه 
هشت والی، باعث شد تا در قسمت بازسازی و نوسازی شهر 
غزنی دست آورد چندانی به دست نیاید. اگر وکالی جدید 
پل  منحیث  و  ندهند  خرج  به  قوی  همت  پارلمان  در  غزنی 
و رسیدگی  برای حل مشکالت  و دولت  ملت  بین  ارتباطی 
به نیازهای مردم غزنی واقع نشوند، سیمای این »عروس البالد« 

عصر غزنویان  همچنان خاک آلود خواهد ماند.   



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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ایشان راکت و مرمی فیر می نمودند و از جانب دیگر نیروهای 
مخالف شان راکت و مرمی فیر می کردند. طالبان از مردم به زور 
موترهای شان  و  مردم  آن  کنار  در  و  می گرفتند  زکات  و  عشر 
سپری  دیگری  پی  از  یکی  روزها  می گرفتند.  بی گاری  به  را 
می شد، تا این که در یکی از روزها طالبان در مناطق ما شکست 
که  پدرکالنم  روز  همان  در  رفتند.  آنجا  از  دورتر  و  خوردند 
از  که  راکتی  اصابت  اثر  در  بود،  زمین ها  باالی  کار  مصروف 
رسید.  شهادت  به  گرفت،  صورت  جنایت کار  طالبان  طرف 
دولت  متاسفانه  امروز  ما!  برای  اسالمی  امارت  ثمره  بود  این 
نماید.  صلح  طالب  جنایت کاران  همان  با  که  دارد  کوشش  ما 
درست است ما طرف دار صلح هستیم اما باید که ایشان هم صلح 
ما را بپذیرند و در بدل آن در محکمه بی طرف حاضر گردند. نه 
تنها جنایت کاران طالبان بلکه تمام جنایت کاران چهار دهه باید 
این کار را انجام دهند وگرنه صلح و آرامی در کشور نخواهد 
اعضای  زیرا  نمی رسید  نتیجه  به  هم  کنونی  صلح  پروسه  بود. 
در  و در ضمن  بشر هستند  نقض حقوق  به  متهم  کمیسیون آن 
این پروسه عدالت مدنظر گرفته نشده است. کوشش ما به خاطر 
صلح برای تحقق یافتن و دسترسی به عدالت است. اگر در این 
به صلح  می توانیم  نشود، چگونه  گرفته  نظر  مد  عدالت  پروسه 

دسترسی پیدا نماییم؟!«



که  است  خواهری  گفته های  اساس  بر  ما  امروز  گزارش 
پدرکالن اش را در زمان سیاه طالبان از دست داده است. او آن 
روزها  و خاطرات  تلخ اش را چنین می گوید: »مدت ها بود که 
نام  به  گاهی  داشت.  جریان  برادرکشی  و  جنگ  ما  کشور  در 
کمونیست مردم را از بین بردند و زمانی مردم را به نام اخوانی و 
مجاهد از بین بردند. چه شد ثمره این همه خون ریزی ها؟! تعدادی 
از مردم خون های شان به ناحق ریخته شد و تعدادی هم اعضای 
بدن شان را از دست دادند و تعداد زیادی از مردم ما آواره و دربدر 
در ملک های مردم مهاجر شدند. جنگ بین حکومت کمونیستی 
و مجاهدین گذشت و بعد از آن نیروهای مجاهدین پیروز شدند. 
بعد از مدتی ایشان چنان روزهای سیاهی را باالی مردم آوردند 
که مردم باالی کمونیست ها شکر می کردند. زیرا راکت و مرمی 
که  چرا  شدیم،  کابل  ترک  به  مجبور  ما  می بارید.  طرف  هر  از 
والیت  به  ما  نبود.  کردن  زندگی  برای  امن  مکانی  دیگر  کابل 
میان گروهی  جنگ های  مدتی  از  بعد  رفتیم.  میدان  یعنی  خود 
به  طالبان  نام  به  جنایت کار  و  سیاه دل  گروهی  که  گردید  سبب 
برخورد  مردم  با  بسیار  نخست  مرحله  در  هم  ایشان  آید.  وجود 
خوب داشتند. مردم خسته از جنگ می گفتند این است مسلمانی 
از  نقاب  هم  ایشان  مدتی  از  بعد  اما  است حکومت داری!  این  و 
چهره گرفتند و شروع به جنایت نمودند. ایشان هم با گروه های 
مجاهدین درگیری های شدیدی را آغاز نمودند که در نتیجه مردم 
خسارات زیادی را از دست آنها نیز متحمل شدند. از یک طرف 

طالبان 
پدرکالنم 
را کشتند

شهروندان غزنی:

برای آبادی  
غزنی کار کنید

دیگری  پی  از  یکی  روزها 
این که  تا  می شد،  سپری 
در یکی از روزها طالبان در 
خوردند  شکست  ما  مناطق 
رفتند.  آنجا  از  دورتر  و 
که  پدرکالنم  روز  همان  در 
زمین ها  باالی  کار  مصروف 
راکتی  اصابت  اثر  در  بود، 
که از طرف طالبان جنایت کار 
شهادت  به  گرفت،  صورت 
رسید. این بود ثمره امارت 
امروز  ما!  برای  اسالمی 
کوشش  ما  دولت  متاسفانه 
دارد که با همان جنایت کاران 
نماید.  صلح  طالب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ : محمدضیا حسینی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدید  وکللالی  از  مللردم  انتظار 
دوره  وعللده هللای  عللملللللی سللازی 
است.  آنها  انتخاباتی  کمپاین 
مردم از این وکال کار می خواهند 
در محدوده صالحیت و الیحه کاری 
یک وکیل. نه سال فراز و نشیب 
سیاسی در حکومت محلی غزنی و 
تا  شد  باعث  والی،  هشت  تجربه 
نوسازی  و  بازسازی  قسمت  در 
چندانی  دسللت آورد  غزنی  شهر 
به دست نیاید. اگر وکالی جدید 
به  قوی  همت  پارلمان  در  غزنی 
خرج ندهند و منحیث پل ارتباطی 
حل  بلللرای  دوللللت  و  ملت  بین 
نیازهای  به  رسیدگی  و  مشکالت 
مردم غزنی واقع نشوند، سیمای 
این »عروس البالد« عصر غزنویان  
ماند.    خواهد  خاک آلود  همچنان 

ACKU
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بازهم اعضای پارلمان نتوانستند در مورد انتخاب رییس 
پارلمان  در  نگاه  دو  ولی  برسند.  نتیجه ای  به  پارلمان 
غالب به نظر می رسد. تعدادی از نمایندگان وضعیت 
کنونی را یک بن بست می دانند و در تالش اند تا راه 
عده ای  شود.  پیدا  بن بست  این  از  رهایی  برای  حلی 
نمی کنند  قلمداد  بن بست  را یک  این وضعیت  دیگر 

بلکه آن را تمرین دموکراسی می دانند. 
کسانی که این وضعیت را بن بست می نامند سه دسته 
می گویند  بن بست  از  آن هایی  اول،  هستند.  مشخص 
می خواهند  و  هستند  حکومت  جناح  به  وابسته  که 

مساله به کمیسیون نظارت به قانون اساسی 
ارجاع داده شود تا آن کمیسیون در مورد 
نهایی صادر کند  کلمه »اکثریت« فیصله ی 
و نیز روشن سازد که آیا در دور دوم بازهم 
است  مطرح   »1 جمع   50 »اکثریت  مساله 
تغییر  وارد کردن  بر  همین گروه،  یا خیر؟ 
می کنند.  تاکید  نیز  داخلی  طرزالعمل  در 
آقای سیاف که چند رای از یونس قانونی 
این طبل  بر  از همه  بود، بیش  پیشی گرفته 
وضعیت  که  دومی  گروه  دوم،  می کوبد. 
می کند،  قلمداد  بن بست  یک  را  کنونی 
هستند؛  اپوزیسیون  به  متعلق  اشخاص 
را  کنونی  وضعیت  اپوزیسیون  هواداران 
جلوگیری  خاطر  به  می دانند  بن بست  یک 
افزایش  نیز  و  انتخابات  روند  ادامه  از 
احتمالی موفقیت یونس قانونی، می خواهند 

به  شده  میدان  وارد  دوباره  قانونی  و  سیاف  آقای 
رقابت بپردازند. ظاهرا دالیلی که برای این طرح ارایه 
می شوند، عبارت اند از این که گویا انتخابات ریاست 
پارلمان به بن بست رفته  و کس دیگری وجود ندارد 
تا آرای الزم را به دست بیاورد و در نهایت »دور باطل 
آقای  دیگر،  سوی  از  شد.  خواهد  تکرار  تسلسل«  و 
و  ایستاد شد  برابر هواداران سیاف  در  قانونی شخصا 
بیرونی  نهادهایی  به  پارلمانی  گفت که ارجاع مسایل 
استقالل و کارکرد پارلمان را برای همیشه زیر سوال 
بی پاسخ  را  قانونی  موضع  این  سیاف  اما  برد.  خواهد 
نگذاشته از ارجاع مساله به کمیسیون نظارت بر تطبیق 

قانون اساسی دفاع کرد. 
از  بعضی  راه حل های  طرح  و  اظهارات  از  سوم، 
از  عده ی  که  می رسد  نظر  به  چنان  نمایندگان 
درک  عدم  و  سیاسی  بی سوادی  دلیل  به  نمایندگان، 
»بن بست«  از  شکایت  و  شکوه  حقوقی  مسایل  از 
داشته غیرآگاهانه بر این طبل می کوبند؛ در حالی که 
تا  این ندارند  هیچ گونه دلیل عقالنی و منطقی برای 
توضیح بدهند که ماهیت این بن بست چیست. تا جایی 
که یکی از نمایندگان یک طرح خنده داری را برای 
جلوگیری از رای سفید و رای باطل در تاالر پارلمان 

ارایه کرد. 
تسلسل  و  بن بست  از  همواره  کنار کسانی که  در  اما 
در انتخابات ریاست پارلمان سخن می گویند، عده ای 

تا  کند  پیدا  ادامه  انتخابات  روند  تا  می خواهند  دیگر 
این  شوند.  پارلمان  ریاست  نامزد  چهره های جدیدی 
مثابه  به  را  آن  دانسته  مطلوب  را  روند کنونی  گروه، 
تمرین دموکراسی قلمداد کرده سودمند می دانند. در 
روزهای نخست، سیاف نیز از کاندید شدن چهره های 
روند کنونی حمایت  کرد.  از  و  جدید سخن گفت 
طرفداران سیاف و قانونی که در حال حاضر پارلمان 
را به دو قطب بدل کرده اند مباحث انتخابات ریاست 
پارلمانی را در گرو گرفته اند. محمد محقق گفت که 
این دو جناح بروند به توافق برسند و طرح نهایی شان 

قیوم  بیاورند. در عین زمان،  نمایندگان  برای سایر  را 
سجادی یکی دیگر از نمایندگان، گفت تا زمانی که 
گرایش های  پارلمان  بر  مسلط  و  حاکم  گرایش های 
یا  و  داخلی  طرزالعمل  تغییر  باشند،  قبیله ای  و  قومی 
قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  به  انتخابات  ارجاع 
اساسی، نمی توانند نتیجه ی مطلوبی را برجای گذاشته 

راه حلی را به وجود بیاورند. 
اما در نهایت راه به کجا خواهد انجامید؟  پاسخ این 
روشن  که  چیزی  تنها  نیست.  روشن  کنون  تا  سوال 
پارلمان  ریاست  انتخابات  روند  که  است  این  است 
یونس  و  سیاف  رسول  است؛  مانده  باقی  بی نتیجه 
قانونی شکست خورده اند؛ هیچ راه حقوقی و قانونی 
آقای  و  قانونی  آقای  رقابت  نتیجه ی  ارجاع  جهت 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  به  سیاف 
وجود ندارد؛ و هم چنین، سیاف و قانونی حق کاندید 
شدن برای بار سوم را نیز ندارند. تنها راهی که معقول 
و مقبول به نظر می رسد، ادامه روند انتخابات و نامزد 
شدن چهره های جدید است. اما، چند مشکل اساسی 
در مباحث نمایندگان پارلمان وجود دارد که ذیال به 

آن ها اشاره می شود. 
دور و تسلسل

و  دور  از  زیادی  عده ی  گفتم  که  طوری  همان  
از  سخن  این  که  حالی  در  می گویند،  سخن  تسلسل 
بنیاد بی پایه و اساس است. چون در مساله ی انتخابات 

ریاست پارلمان، زمانی از دور و تسلسل می توان سخن 
در  باشد،  شده  تجربه  عمال  تسلسل  و  دور  که  گفت 
تسلسل  و  دور  ادعا کند که  نمی تواند  غیر آن کسی 
به  مربوط  تسلسل  و  دور  بحث  افتاد.  خواهد  اتفاق 
تفکرات انتزاعی است که در دنیای انتزاع خلق شده، 
جریان منطقی تفکر به دور و تسلسل مواجه شده عقال 
مسایل  و  عینی  دنیای  در  اما  می شود؛  تشخیص  قابل 
عنوان  به  نمی تواند  نکند،  ثابت  تجربه  تا  انضمامی، 
دور  اگر  هم،  آن  با  شود.  پذیرفته  مسلم  فرض  یک 
بیافتد، بازهم اشکالی نخواهد داشت  و تسلسل اتفاق 
از سوی  را تجربه کرد.  باید آن  بدون ضیاع وقت  و 
باالخره  انتخابات  بعدی  دوره های  در  ممکن  دیگر، 
کسی بتواند آرای الزم را برای احراز ریاست پارلمان 
به دست بیاورد. پس هرگاه وضعیت کنونی را بن بست 
و  است که وقت ضایع شده  دلیل  این  به  کنیم،  فکر 
قد  دموکراتیک  کار  مانع  عنوان  به  قبیله ای  مناسبات 
علم کرده است. اما از سوی دیگر، وضعیت کنونی، 

یک بن بست نیست، بلکه تمرین دموکراسی است. 
رای سفید

برای روزهای متوالی است که نمایندگان پارلمان در 
مورد رای سفید سخن می گویند. اما دو گروه بیش 
با رای سفید مشکل دارند  وجود ندارد. اول، کسانی 
رای  حقوقی-فلسفی  معنای  و  مفهوم  از  آگاهانه  که 
پای چوکی  را در  سفید می گذرند و می خواهند آن 
قربانی کنند. دوم، کسانی از با رای سفید مشکل دارند 
که سواد حقوقی ابتدایی را ندارند و نمی دانند که رای 
سفید به چه معنا است. در حالی که رای سفید تعریف 
هیچ کسی صالحیت  و  دارد  را  حقوقی خاص خود 
به  می دهند،  سفید  رای  که  ندارد. کسی  را  آن  تغییر 
این معناست که قاعده ی کلی بازی را قبول دارد، اما، 
نسبت به گزینه های موجود رای ممتنع دارد. به لحاظ 
حقوقی، اگر مساله اخذ رای ایجابی مطرح باشد، رای 
مساله  اگر  اما  محاسبه می گردد،  بر خالف آن  سفید 
اخذ رای سلبی مطرح باشد، رای سفید در موافقت آن 
با  نمایندگانی که  معنا می شود و الغیر. در حالی که 
رای سفید مشکل دارند، می خواهند رای سفید را در 

موافقت با آرای ایجابی محاسبه کنند. 
تکرار مکررات

و  تکراری  حرف های  دیگر،  مشکل 
کسی  هرگاه  است.  نمایندگان  بی محتوای 
دیده  کند،  دنبال  را  پارلمان  جلسه ی 
صرفا  پارلمان  نمایندگان  اکثر  که  می شود 
سخنان گفته شده ی دیگران را تکرار کرده 
تکرار  ندارند.  گفتن  برای  جدیدی  حرف 
مکررات، مباحث را مبتذل ساخته وقت را 
از این نمایندگان  ضایع می کنند.  پس من 
چیزی  وقتی  تا  که  دارم  اخالقی  خواهش 
دنبال  و  نشوند  مزاحم  ندارند،  گفتن  برای 
این  بالفاصله  اما  نگردند.  مکررات  تکرار 
سخن سقراط حکیم به ذهنم خطور می کند 
که گفت: »می دانم که هیچ نمی دانم«؛ اما ما 

نمی دانیم که هیچ نمی دانیم. 
شاخص  قطعی

سنتی  شاخص های  دیگر،  اساسی  مشکل 
دو  دور  به  را  نمایندگان  هم چنان  که  است  پارلمان 
دیگر،  عبارت  به  است.  درآورده  گردش  به  قطب 
جوان  نمایندگان  بی هویتی  پارلمان  قطعی  شاخصه ی 
و نبود  یک تفکر سیاسی فراقومی است تا مبنایی باشد 
برای ایجاد احزاب سیاسی و فراکسیون های پارلمانی، 
و رهایی از قطب بندی های قومی و سنتی. به این دلیل 
نمی توان بسیار خوشبین بود که پارلمان آینده بتواند بر 
حکومت نظارت کرده سبب اصالحات در حکومت 
شود. چون جای یک نیروی اصالح طلب با طرز تفکر 
سیاسی متفاوت در پارلمان خالی است. البته قضاوت 
زودهنگام نباید کرد، ولی تا کنون یک هویت سیاسی 
نمی خورد.  چشم  به  پارلمان  در  اصالحی  تفکر  با 
و  اصالحی-سیاسی  تفکر  و  هویت  یک  غیابت  پس 
نیرومندی قطب بندی های سنتی، به مثابه شاخصه های 

قطعی به چشم می خورند.
این مشکالت و چالش ها در ادبیات گفتاری و مواضع 
در  آنچه  بنابرآن،  روشن اند،  وضوح  به  نمایندگان 
در  نکنم  فکر  خورد،  خواهد  رقم  آینده  روزهای 
ماورای این مشکالت به صورت معجزه آسایی اتفاق 
متذکره  و چالش های  مشکالت  از  متاثر  بلکه  بیافتد، 
نقض  برای  تالش ها  به  نسبت  هم  آن  با  بود.  خواهد 
قانون و مقررات، اتخاذ تصامیم نامشروع و قطبی شدن 

پارلمان باید حساس بود.  

ریاست پارلمان؛ مسوولیت نمایندگان-4

بن بست 
یا          تمرین دموکراسی؟

 شاکر مهریار
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المسلمين كمك  اخوان  زمينه سازي حضور گروه  طريق 
علی  آيت اهلل  اخيرا  است،  آمده  در خبرها  كنند. چنانچه 
مذهبي  و  مقام سياسي  بلندترين  ايران كه  رهبر  خامنه ای 
تهران،  جمعه  نماز  مراسم  در  می باشد،  كشور  اين  در 
خوانده  اسالمی«  »بيداری  را  خاورميانه  سياسی  تحوالت 
رييس  كامل  اطاعت  را   مصر  اعتراضات  اصلی  علت  و 
جمهور اين كشور از امريكا دانسته است. جالب اين كه از 
سوي ديگر ديده می شود كه مقامات امريكايي بر پذيرش 
خواسته های مردم مبني بر انتقال قدرت تاكيد داشته و در 

اين راستا به مبارك فشار وارد می كنند.
مبتني  تقابل دو مفكوره  به  كشانيده شدن تحوالت مصر 
از  از سوي غرب و سلطه حاكميت ديني  بر دموكراسي 
نوع ايران از سوي مقامات ايراني، باعث می گردد تا اين 
نگراني به وجود بيايد كه مصر نيز به كام يك جنگ تمام 
عيار داخلي فرو رود. از اين رو نحوه مديريتي كه رهبران 

اعتراض كنندگان كشورهای خاورميانه هم صدا شده و 
نظام  در  اصالحات  و  خشونت  از  جلوگيری  خواستار 
كشورهای  رهبران  از  شماری  شده اند.  كشورها  اين 
در  مهم  تحوالت  آغاز  را  اخير  اعتراض های  غربی 

كشورهای خاورميانه می دانند.
در  تحليلگران  و  كارشناسان  از  برخی  حال،  اين  با 
افغانستان معتقدند كه اعتراض های اخير در كشورهای 
در  دموكراتيك  نظام  های  ايجاد  به  منجر  خاورميانه، 
تحليلگران،  اين  گفته ی  به  شد.  خواهد  كشورها  اين 
از  كه  خاورميانه ای  كشورهای  در  اخير  اعتراض های 
فرآيند  يك  نتيجه  برخوردارند،  خوبی  نسبتا  اقتصاد 
نظام های  ايجاد  به  منجر  می تواند  و  است  طوالنی 

دموكراتيك در اين كشورها شود.

مقامات ايراني، تحوالت مصر را بيداري اسالمي خوانده و 
چنين القا می كنند كه تحركات مردم مصر، كاپي برداري 
از انقالب 1357 ايران می باشد. از سوي ديگر كشورهاي 
مطالبات  به  مصري  مقامات  ارج گذاري  طالب  نيز  غربي 
مردم اين كشور می باشند. »كارل تيودور سو گوتنبرگ« 
امنيتي  كنفرانس  افتتاحيه  سخنراني  در  آلمان  دفاع  وزير 
مونيخ با اشاره به تحوالت اخير در مصر و تونس، گفته 
خود،  حكومت های  از  كشور  دو  اين  مردم  كه  است 
بيشتر  و دموكراسي  بيشتر  بيشتر، عدالت  آزادي  خواهان 
می باشند كه بايد به آن ارج گذاشته شود. برخورد مشابه 
به خصوص  و  افريقا  در شمال  عربي  تحركات جامعه  با 
مصر، از سوي دو جناح فكري و سياسي كامال متناقض، 
نشان دهنده تمايالت بين المللي به تاثيرگذاري بر وضعيت 
مصر است كه اگر با مقابله مطلوب از سوي رهبران جامعه 
به  اين كشور،  تحوالت  است  ممكن  نشود،  روبرو  مصر 
يك  به  ورود  باعث  بلكه  نشده،  منجر  بحران  از  خروج 

بحران جدي تر گردد.
است  گرديده  باعث  مصر  و  تونس  در  اخير  تحوالت 
تحوالت  اين  بر  نحوي  به  نيز  مونيخ  امنيتي  كنفرانس  تا 
از  كنفرانس  اين  در  آلمان  دفاع  وزير  شود.  متمركز 
تقاضاهاي مطرح شده توسط مردم مصر دفاع كرده و گفته 
است كه اين تقاضا ها برحق می باشند و اروپا و امريكا از 
آن حمايت خواهند كرد. وي در عين زمان گفته است كه 
خشونت در برابر اين تقاضاها از سوي دولت مصر، باعث 

خواهد شد تا اين بحران پيچيده تر شود.
جمهور  رييس  اوباما،  باراك  گزارش ها،  اساس  بر 
آن  مردم  را  مصر  آينده  اين كه  بر  تاكيد  با  نيز  امريكا 
انتقال  روند  فوری  آغاز  خواهان  می كنند،  تعيين  كشور 
تاكيد  نظر می رسد  به  اين كشور شده است.   قدرت در 
به  بايستي  كه  موضع  اين  بر  غربي  كشورهاي  مقامات 
خواسته های مردم اهميت داده شود، متاثر از اين می باشد 
كه كشورهاي غربي در تالش هستند تا با حمايت از اين 
تحركات، به خواسته ها و نقش مردم در تعيين سرنوشت 
سياسي اين جوامع كمك كرده و از اين طريق از استيالي 

گروه های تندرو جلوگيري كنند.
هستند  تالش  در  نيز  ايران  مقامات  كه  حاليست  در  اين 
از  بخصوص  و  تحركات  اين  از  جانبداري  اعالم  با  تا 
از  غرب  با  مقابله  ذهنيت  به  می گذرد،  مصر  در  آنچه 

پس از آن كه يك جوان تحصيل كرده تونسی به دليل 
فقر و بيكاری خود را در اين كشور آتش زد، كشورهای 
كه  الجزاير  و  يمن  مصر،  تونس،  جمله  از  خاورميانه 
كمتر  دادخواهی  و  اعتراض  صدای های  اين  از  پيش 
در آنها بلند می شد، با تظاهرات و اعتراضات گسترده 

شهروندان شان مواجه شدند.
اين  تونس روشن شد، رييس جمهور  با آتشی كه در 
قدرت  از  حاكميت،  سال  سه  و  بيست  از  پس  كشور 
فرار  سعودی  عربستان  به  خانواده اش  با  و  شد  بركنار 
كرد. شعله اين آتش به كشورهای مصر، يمن و الجزاير 
نيز سرايت كرد و حسنی مبارك رييس جمهور مصر را 
كه سال هاست بر اين كشور حكم می راند، در آستانه 

كناره گيری قرار داده است.
كمتر  كه  خاورميانه  كشورهای  شهروندان  امروزه 
عليه  را  اعتراض  صدای  بود،  شده  بلند  صدای شان 
خواهان  همگی  و  كرده اند  بلنده  حاكمان شان 
در  اصالحات  و  جمهور  روسای  كناره  گيری 
نظام های شان هستند. در مصر كه رييس جمهور آن از به 
حاكميت رسيدن گروه افراطی اخوان المسلمين هراس 
دارد، حاضر شده است كه از قدرت كناره گيری كند. 
مسوول  را  اخوان المسلمين  گروه  مصر  جمهور  رييس 
رخدادهای اخير در كشورش توصيف كرده می گويد 
كه او مسوول رخدادهای اخير در كشورش نيست. در 
اين كشور دوازدهمين روز است كه تظاهرات گسترده 

عليه رييس جمهور ادامه دارد.
و  تظاهرات  نتيجه  كه  نيست  معلوم  تاهنوز  اما 
اخير در كشورهای خاورميانه  اعتراض های گسترده ی 
اين كه  يا  بنيادگرا خواهد شد  نظام های  ايجاد  به  منجر 
شهروندان اين كشورها از آزادی های بيشتر و نظام های 
دموكراتيك برخوردار خواهند شد. تحوالت اخير در 
از سوی كشورهای  دقت  به  كه  خاورميانه  كشورهای 
بوده  همراه  نيز  خشونت ها  با  می شود،  دنبال  غربی 
با  غربی  كشورهای  از  برخی  رهبران  اكنون  است. 

سياسي مصر نسبت به وضعيت كنوني اين كشور به اجرا 
از  كشور  اين  سياسي  آينده  جهت دهي  در  می گذارند، 

اهميت زيادي برخوردار می باشد. 
مصري  رهبران  سوي  از  حساسيت  اين  می رسد  نظر  به 
از  برخي  اساس  بر  است.  شده  درك  به خوبي  نيز 
بين المللي،  رسانه های  در  شده  منتشر  گزارش هاي 
سياسی  گروه  اصلی ترين  كه  »اخوان المسلمين«  گروه 
به  پاسخ  در  می باشد،  مصر  دولت  مخالف  اسالم گرای 
اظهارات رهبر ايران، گفته است كه حركت مردم مصر، 
و  مسيحيان  مسلمانان،  نظير  كشور  اين  اقشار  همه  شامل 
يك  و  بوده  مصر  در  موجود  سياسی  نگرش های  تمامی 
انقالب اسالمی نمي باشد. برخي از كارشناسان به اين باور 
می باشند كه اعالم اين موضع از سوي اخوان المسلمين، 
سنگ زدن به دندان طمع مقامات ايراني در راستاي نفوذ 

به متن تحوالت اخير در مصر می باشد.
بر اساس گزارشي كه در سايت انترنتي بي بي سي به نشر 
تاكيد  كوتاهی  بيانيه  در  المسلمين  اخوان  گروه  رسيده، 

می گويد  بين الملل،  روابط  كارشناس  هاشمی،  فردين 
كشورهای  در  مردم  نارضايتی های  و  اعتراض ها 
اين  در  اقتصادی  رشد  عدم  از  ناشی  خاورميانه 
می تواند  مردم،  خواست های  به  توجه  و  كشورهاست 
باشد.  داشته  درپی  را  دموكراتيك  نظام های  ايجاد 
كشورهای  در  كه  »تحوالتی  می افزايد:  هاشمی  آقای 
خاورميانه اتفاق افتاده، نتيجه يك فرآيند طوالنی است 
كه همزمان با رشد اقتصادی، به آن ميزان رشد و توسعه 
سياسی در اين كشورها صورت نگرفته است. در چنين 
فرآيندی خواست مردم و حكومت ها اين است كه به 
نيازهای مردم توجه كنند. توجه به اين خواست ها، نوع 
دموكراتيك  حكومت  می كند  ايجاد  كه  را  حكومتی 
خواهد بود.« او گفت از اين كه جوامع خاورميانه دارای 

كرده است كه اين گروه نه به دنبال كسب قدرت است 
خواستار  فقط  بلكه  دارد،  كار  اين  برای  برنامه ای  نه  و 
می دهد  نشان  موضع  اين  است.  مصر  در  اصالحات 
دستيابي  با  كه  نيست  اين  دنبال  به  المسلمين  اخوان  كه 
ايران  در  موجود  حاكميت  نوع  از  بخواهد  قدرت،  به 

كاپي برداري كند.
جالب اين كه مقامات دولتي ايران در حالي از تحركات 
رهبران  كه  می كنند  حمايت  مصر  در  مبارك  ضد  بر 
اميدوار  از اين تحركات استقبال كرده و  نيز  جنبش سبز 
بر  هيجان انگيزي  تاثير  بتواند  تحركات  اين  كه  هستند 
جدي  برخورد  بگذارد.  ايران  در  سبز  جنبش  طرفداران 
سبز  جنبش  طرفداران  با  ايران  دولت  خشونت آميز  و 
ايران   1388 سال  جمهوري  رياست  انتخابات  از  پس 
باعث گرديده است تا يك عالمت سوال جدي در برابر 
گذاشته  كشور  اين  در  سياسي  معترضان  با  ايران  رفتار 
نشر  به  بي بي سي  بر روي وب سايت  شود. در خبري كه 
رسيده، گزارش شده است كه  دولت امريكا در واكنش 
به سخنان آيت اهلل علی خامنه ای، رهبر ايران در حمايت 
دولت  كه  است  شده  اين  خواهان  مصری،  معترضان  از 
ايران هم به مردم اين كشور اجازه اعتراض مسالمت آميز 
بدهد. طبق اين خبر رابرت گيبز، سخنگوی كاخ سفيد در 
دنيا  كه  است  گفته  خامنه اي،  آقاي  اظهارات  به  واكنش 
از اين استقبال خواهد كرد كه در ايران نيز مردم بتوانند 
به  دست  قاهره  رخدادهای  مانند  مسالمت آميز  طور  به 

اعتراض بزنند.
به  نسبت  سياسي  معترضان  و  ايران  دولت  مشابه  برخورد 
حكومت در اين كشور با رخدادهاي مصر براي بسياري 
می رسد  نظر  به  می باشد.  توجه  جالب  كارشناسان  از 
بنيادهاي  تقويه  در  مبارك  ضد  بر  مصر  قيام  اثرگذاري 
اعتراضي جنبش سبز می تواند قابل پيش بيني تر از تاثيرات 
بر  تهران  رسمي  مقامات  سياسي  مفكوره های  احتمالي 
تحوالت مصر باشد. به ويژه اين كه گروه اخوان المسلمين 
مصر  قبال  در  ايران  رسمي  مقامات  موضع گيري  از  نيز 

استقبال نكرده است.

اين  در  اخير  تحوالت  با  هستند،  بااليی  مدنيت  سطح 
به  كرد.  نخواهد  رشد  آنها  در  بنيادگرايی  كشورها، 
بنيادگرايی نمی تواند پاسخی به  گفته ی آقای هاشمی، 

خواست های مردم باشد.
سياسی  از كارشناسان  ديگر  تن  اما عمر شريفی، يك 
به اين نظر است كه هر دو پديده، يعنی ايجاد نظام های 
بنيادگرا و دموكرات در نتيجه اعتراضات در كشورهای 
خاورميانه وجود دارند. به گفته ی او، اين اعتراض ها كه 
با همديگر پيوند نزديك دارند، بيشتر از الگوی تركيه 
كه يك نظام مردم ساالر است و در پهلوی آن مسايل 
سنتی نيز درنظر است، تاثيرپذير بوده  اند. آقای شريفی 
و  دارد  مردم وجود  ميان خود  كه  »ارتباطی  می گويد: 
باالخره ارتباطی كه ميان كشورهای عربی با جهان بيرون 
وجود دارد، من فكر می كنم كه يك گروه نمی تواند 
قدرت را در يكی از اين كشورها بدست بگيرد. روند 
گروه های  است  ممكن  ابتدا  در  كه  می بينم  طوری  را 
تاحدی  انتخابات ها  در  مذهبی  احزاب  يا  بنيادگرا 
ساختارهايی  اما  دهند،  اختصاص  خود  به  را  كرسی ها 
كه بعد از آن به وجود می آيد، خودش نشان دهنده اين 
است كه اين جوامع به كدام طرف خواهند رفت.« وی 
نبايد فراموش كرد كه نقش اساسی در  »اما  می افزايد: 
به  يا كشورهای عربی  اعتراض ها در مصر  تعيين مسير 
حاال  می گيرد.  ارتباط  كشورها  اين  در  مدنی  جامعه 
مشاهده  تونس  و  مصر  در  را  شهروندی  فعال  شعور 
امكان  كه  می شود  باعث  خود  مساله  اين  كه  می كنيم 
ايجاد يك توازن در انكشاف بعدی ممكن شود.« آقای 
در كشورهای  بنيادگراها  تسلط  می كند  شريفی عالوه 
حال  در  خاورميانه  كشورهای  در  خصوص  به  منطقه، 
حاضر يك امر دشوار به نظر می رسد. به گفته ی او، هر 
نيرويی كه در كشورهای خاورميانه روی كار  و  نظام 

بيايد، مانند گذشته از سركوب ها استفاده خواهد كرد.
كشورهای  رهبران  از  غربی  كشورهای  حال،  اين  با 
گوش  مردم  اعتراضات  به  كه  خواسته اند  خاورميانه 
پرهيز  خشونت آميز  برخوردهای  هرنوع  از  و  دهند 
باعث  درخواست ها  اين  كارشناسان،  اعتقاد  به  نمايند. 
اين كشورها  نظام هايی كه در آينده در  تا  خواهد شد 
مردم  خواست های  به  بيشتر  گرفت،  خواهند  شكل 

پاسخگو باشند.

 محمد هاشم قياممصر خروج از بحران يا ورود به بحران جديد؟

آتشی که صدای دموکراسی خواهی را 
بلند کرد

ظفرشاه رویی

ACKU
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تصمیم  تمام  روز  یک  هندی! 
گرفتم به خیال خودم با ولگردی ای 
چیز هایی  دنبال  کابل  در  محققانه 
بس  از  هستند،  بس  از  که  بگردم 
مصرف می شوند، دیده نمی شوند، 
نمی آیند وذهن ها دیگر  به حساب 
حساسیتی به آن نشان نمی دهند. از 
همه برجسته تر موسیقی هندی بود. 
تاکسی، در ملی بس، در موتر  در 
در  پولیس،  رنجر های  در  وزیر، 
عروسی،  در  خانه،  در  رستورانت، 
درپوشه های  مسجد،  مجاورت  در 
نظامی  و  وکیل  و  وزیر  کامپیوتر 
درهنگام  ومال،  دانشجو  و  معلم  و 
نان شب، همزمان با نماز صبح، در 
دوعاشق  گفتگو های  پس زمینه ی 
تاریک  به هم چسبیده درگوشه ی 
جناب  »آی پاد«  درون  رستورانت، 
روشنفکر... همه و همه جا موسیقی 
موسیقی  هندی،  موسیقی  هندی، 

هندی!
وتو به اجبار باید تحمل کنی. از آن 
این  مصرف  وفور  که  این  فجیع تر 
که  هندی(  فلم  و  )موسیقی  پدیده 
مقطعی،  به وفور همچون مخدری 

همچون تابلیت های سردرد ایرانی که بیش از دقایقی چند 
که  تریاکی  نواله ی  همچون  نمی دهند،  تسکین  را  درد 
مادران به کودکان می دهند تا دقایقی بخوابند، بدون ترس 
از اعتیاد، مصرف می شود و همه جا به آسانی وبه ارزان ترین 
بها یافت می شود، تبدیل به امری طبیعی شده است. در پشت 
پرده ی هر شخصی ستاره ی از سینمای بالیوود قرار دارد. که 

این  به  کرده ایم  عادت  است.  شده  طبیعی  دیگر  کم کم 
اضطرار.  یافتن  عمومیت  این  به  مزدحم.  سخیف  سیمای 
می کنیم.  تنظیم  اضطرار  این  ساعت  با  را  چیزمان  همه 
غیرقابل  اتفاقات  چه  می رسیم،  سرکار  به  چگونه  و  کی 
دلهره هایی  چه  افتاد،  خواهد  اتفاق  راه  میانه  در  پیش بینی 
در انتظار مان است، آیا صحیح و سالمت سرکار یا خانه یا 
سرقرار خواهیم رسید؟ همه چیز مان را با تپش های ناموزون 
و  تمام  روایت  افغانی  زندگی  می کنیم.  تنظیم  اضطرار  این 
ناگزیر است. آنانی که در یک صبح  این اضطراب  کمال 
آفتابی کابل به خیابان ریختند و عجوالنه و عصبی و تلخ و 
نگران درحال رفتن به میعادگاه های شان بودند و در ثانیه ای 
روزمره گی شان با صدای مهیب انفجار یا انتحار و. . . درهم 
در  قبل  سال  چندین  از  قبل،  ماه ها  از  قبل  از  شد،  شکسته 
ذهن شان گویا مانند کامپیوتر، پوشه ای خالی برای این مساله 
تا آن زمان در آن عکسی  ایجاد کرده بودند. پوشه ای که 
گنگ از واقعه ای نابه هنگام قرار داشت. خطری اعالم نشده 

که دیر یا زود باید اتفاق می افتاد. 
این آدم های عصبی و منگی را که در سرک می بینی، که 
این  می روند،  راه  مشکوم  و  نامعلوم  و  مژ  و  کژ  گونه  این 
می خواهند  تمام  خشونت  با  که  خشن  و  عصبی  موتر های 
بگذرند،  بی چرا  ازدحامی  میان  از  لغزان  ماهی   همچون 
زیبایی شان در  بهتران که  ما  از  باالی  موتر های مدل  همین 
این وضعیت اضطرار به هیبتی تهدید کننده و برهم زننده ی 
آرامش مسخ شده است، به دنبال چی هستند که این گونه 
له کردن وپایمال  با  از یک دیگر  با عبور  با نغض همدگر، 
به  کردن همدیگر همچون »زامبی« های فلم های هالیوودی 

سویی نامعلوم می شتابند؟
ملغمه ی  هجوم  در  اضطرار  در  زندگی  زندگی،  واین 
انفجار  دلهره ی  و  نظامیان  و  رسانه  و  ترافیک  از  بی شکلی 
وانتحار و قلعه های برج و بارو دار در قلب شهر و شعار های 
دموکراتیک و موسیقی هندی جریان دارد. گفتم موسیقی 

به جای او فکر می کند و سلیقه اش را »منیت«اش را به زیر 
می کشد، به قهقرا می برد. 

اینجا، صورت قابل دید و ملموس جامعه )شهر(، اینجا در 
کابل نشانه های ترافیک تابلوهای تزیینی هستند که برخالف 
دهنده  فرمان  و  هدایت کننده  دیگر  وجودی شان  ماهیت 
نیستند و اگر هستند برمردمی اعمال می شوند که توان تزیینی 
نظم، صاحبان  مجریان  ندارند.  را  تابلوها  این  تصور کردن 
دستورات  مقدس  کتاب  تمام  سادگی  به  قدرت  و  قانون 

موترهای  می کنند.  تبدیل  منسوخ  کتابی  به  را  ترافیک 
نظامیان )از همه نوعش( صفیرکشان در همه جا برقانون و 
نظم می تازند. و برای آنانی که شاید برای لحظاتی دلهره را 
کنار گذاشته یا فراموش کرده اند، یادآوری می کنند که »تو 
در اضطرار هستی«! این صفیرها، این شتاب ناکان بی باک 
تاکسی  درون  دست  به  سیروم  مریض  پروای  خونسرد،  و 

به  رفتن  حال  در  کودکان  پروای  ندارند،  را  آمبوالنس  یا 
مکتب را ندارند، اندک پرنده های درخت های کنار جاده 
را رم می دهند و از شهر فراری می کنند. جاده های یک طرفه 
باز  به روی شان  باز است. کوچه های تنگ هم  به روی شان 
هم  و عصبی  عابران گیج  این  است. جاده های عصب های 
به روی شان باز است. واین یعنی مشروعیت دادن به اضطرار 
و وحشت و دخالت بی حد وحصر قدرت در ذهن و روان و 

عصب و وجدان شهروندان. 

اما زندگی افغانی به بی چراترین وجه ممکن همچنان ادامه 
و  را...«  را و هنوز  امروز  را،  »دیروز  دارد و تکرار می کند 
امکانی  هر  مزدحم،  ناگزیر  ثانیه های  این  شتابناک  عبور 
هم  را  حساس  ذهن ها  و  می برد  میان  از  اعتراض  برای  را 
»وضعیت  مالیخولیای  می کند.  گرفتار  فجیع  مالیخولیای  به 

اضطرار«!

وضعیت اضطرارمالیخولیای

 مسعود حسن زاده

این صفیرها، این شتاب ناکان بی باک و خونسرد، پروای مریض سیروم به دست 
درون تاکسی یا آمبوالنس را ندارند، پروای کودکان در حال رفتن به مکتب را 
ندارند، اندک پرنده های درخت های کنار جاده را رم می دهند و از شهر فراری 

می کنند. جاده های یک طرفه به روی شان باز است. کوچه های تنگ هم به روی شان 
باز است. جاده های عصب های این عابران گیج و عصبی هم به روی شان باز است. 
واین یعنی مشروعیت دادن به اضطرار و وحشت و دخالت بی حد وحصر قدرت در 

ذهن و روان و عصب و وجدان شهروندان.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

مرحوم  فرزند  کوچک ترین  و  سومین  مهدی 
هجوم  با   1377 سال  در  که  دکاندار  نیازمحمد 
شریف  م��زار  شهر  در  طالب  نظامی  نیروهای 
مکتب  پنج  صنف  روزه��ا  این  بود،  شده  کشته 
بزرگتراند  از مهدی  او و دو خواهرش که  است. 
تالش  مدیون  را  خواندن شان  درس  فرصت 
با کار  شبانه روزی مادرش که بعد از مرگ پدر، 
لباس  مرفه،  و  پولدار  مردمان  آشپزخانه های  در 
سفره ی  بر  را  نانی  لقمه  ودوز،  دوخت  و  شویی 
دارد  باور  و  دانسته  می گذارد،  فرزندانش  خالی 
دو  و  او  آینده ی  برای  را  هرکاری  مادرش  که 
است  معتقد  مهدی  است.  داده  انجام  خواهرش 
مادرش بیشتر از آنچه که یک مادر می تواند برای 
نموده و در حقیقت  انجام دهد تالش  فرزندانش 
زندگی و تمام خوشی هایش را قربانی خوشی ها و 

موفقیت های آن  ها نموده است. او می گوید:
»وقتی شب ها مادرم را که خسته و مانده از کارش 
بر می گردد با دست های پینه بسته و چهره ی رنگ 

دولتي  مکاتب  آن  94.3 درص��د  که  مي باشد  مکتب 
مشمول دختر و پسر از صنف اول تا دوازدهم، مي باشد 
مساجد،  شخصي،  خانه هاي  در  دیگر  5.7درص��د  و 

زیرخیمه ها و در فضاي باز درس مي خوانند. 
نمونه آماري

پوشش تمام جمعیت مورد مطالعه یا جامعه آماري در 
دالیل  به  و  است  دشوار  امري  پژوهشي  و  تحقیق  هر 
پژوهشگران،  این رو  از  نیست.  امکان پذیر  متعددي، 
برمي گزینند  طوري  خود  آماري  جامعه  از  را  نمونه ها 
به  تحقیق  مورد  موضوع  از  واقعي  و  تصویرکامل  که 
همان  دیگر،  عبارت  به  آم��اري،  نمونه  دهند.  دست 
این  آن  دق��ت  و  صحت  که  اس��ت  تحقیقي  الگوي 
به تمام  تا آنرا  براي پژوهشگر فراهم مي کند  امکان را 
نمونه  دیگر،  بیان  به  دهد.  تعمیم  آم��اري اش  جمعیت 
به وضوح  را  مشکالت  مختلف  زوایاي  مي باید  آماري 
تحقیق  در  آماري  نمونه  دهد.  نشان  آماري  جامعه  در 
حاضر با درنظرداشت متغیر و معیارهاي متعددي تعیین 
معلمان  رفتار  و  برخورد  فاصله،  محل،  اس��ت.  شده 
و  والی��ات  در  فراهم شده  سهولت هاي  شاگردان،  با 
مکتب هاي مختلف و میزان توجه مسووالن معارف شهر 
و والیات نسبت به امور انکشافي، نظارت و فعالیت در 
راستاي ارتقاي معارف از جمله موضوعاتي بوده است 
که در این تحقیق در نظر گرفته شده اند. پرسشنامه ها در 
30 والیت با 558 مکتب، خانه پري شده که در برخي 
تحت  و  نظارت  مورد  صنف  یک  از  بیشتر  مکاتب  از 
پرسش قرار گرفته است. گزینش نمونه آماري در حوزه 
تحت پوشش این تحقیق بربنیاد درجه اعتماد 95 درصد 
و فاصله اعتماد 4 با درنظرداشت مجموع 11000 مکتب 
در سراسر افغانستان به دست آمده است. محاسبه دقیق از 
نمونه آماري، جامعه آماري و حوزه تحت پوشش نشان 
مي دهد که باید با 569 مکتب مصاحبه صورت بگیرد، 
نیز شرح آن رفت، 4 والیت  باال  در  به دالیلي که  اما 
از پوشش این تحقیق بازمانده و تعدادي از پرسشنامه ها 
سرانجام  این،  باوجود  که  بوده  استفاده  غیرقابل  نیز 
صورت  پرسش  مکتب   558 از  و  امال  پرسشنامه   558
پرسشنامه هاي  از  برخي  ابطال  به  توجه  با  است.  گرفته 
غیرقابل استفاده و ساحه تحقیق حاضر )30 والیت( 558 
پرسشنامه از 558 مکتب در سراسر والیات افغانستان در 

این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. 
ادامه دارد



حوزه تحقیق 
این تحقیق 558 مکتب در30 والیت کشور را تحت 
پوشش  تحت  مکتب هاي  است.  داده  قرار  پوشش 
تا  اول  صنف  از  مختلف  صنوف  شامل  تحقیق،  این 
دوازدهم بوده که همه گي تحت نظارت قرار گرفته 
زیادي  موارد  و  نگراني ها  حاضر  تحقیق  در  است. 
پژوهش هاي  اکثر  در  کاستي  و  ضعف  به مثابه  که 
میداني شمرده مي شود، جدا مورد توجه قرار گرفته 
از خانه  هاي  فاصله مکتب ها  میان یکي  این  از  است. 
شاگردان و استادان مي باشد. طبق معمول، آن تعداد 
مکتب هایي که فاصله شان از مراکز والیات و شهرها 
زیاد مي باشند، کمتر مورد توجه قرار گرفته و اکثرا 
و غیردولتي مکتوم مي مانند.  نهادهاي دولتي  دید  از 
با درنظرداشت این واقعیت، تالش شده تا نمونه هاي 
و  نقاط  تمام  شامل  حاضر،  گزارش  در  انتخاب شده 
این ترتیب تصویر  به  باشند و  نواحي مختلف کشور 
در  تربیت  و  تعلیم  وضعیت  از  دقیقي  و  همه گیر 

افغانستان را نشان دهد. 

جامعه آماري 
را  تحقیقي  هر   )POPULATION( آماري  جامعه 
جمعیتي تشکیل مي دهد که با استفاده از مطالعه و بررسي 
نظرات، دیدگاه ها و اطالعات آنها یک پروژه تحقیق به 
اکمال مي رسد. جمعیت آماري یا جمعیت مورد مطالعه 
مي دهند  تشکیل  را  شاگرداني  تمام  حاضر،  تحقیق  در 
که مصروف درس و تعلیم بوده و دسترسي به خدمات 
تعلیمي و تربیتي دارند یا به نحوي از این خدمات بي بهره 
جمعیت  همه جانبه   پوشش  که  است  بدیهي  مانده اند. 
آماري هر تحقیقي به دلیل محدودیت هاي ویژه اي که 
دامنگیر آن مي باشد، میسر نیست. از این رو، در تحقیق 
تا  است  شده  سبب  تدارکاتي  و  امنیتي  دالیل  کنوني، 
و  لوگر  نورستان،  زابل،  والیت  متعلمان4  به  دسترسي 

ارزگان مقدور و ممکن نباشد. 
مقدور  پژوهشگران  براي  که  آنچه  عملي  لحاظ  از 
نمونه گیري  است.  نمونه گیري  و  گزینش  مي باشد، 
علمي  تکنیک هاي  و  معیارها  مطابق  افراد  گزینش  و 
نمونه هاي  تحقیق،  این  در  مي گیرد.  صورت  تحقیق 
 558 دربرگیرنده  و  والیت   30 شامل  مطالعه،  مورد 

دهم  قناعت  را  خودم  نمی توانم  می بینم،  پریده 
باشم.  زحماتش  و  رنج ها  دلیل  این،  از  بیشتر  که 
می خواهم درس هایم را رها نموده و به دنبال کاری 
خانه  نان آور  خودم  می خواهم  بروم.  درآمدی،  و 
باشم. می خواهم کار کنم و پول به دست بیاورم که 
هم مادرم آرام و راحت باشد و هم خواهرانم درس 
بخوانند. ولی همیشه اصرار مادرم مرا از این تصمیم 

منصرف نموده و دوباره به مکتب باز می گرداند.«
به نظر می رسید دردی گلوی مهدی را فشار می دهد 
کند.  ادا  راحتی  به  را  کلماتش  تا  نمی گذارد  و 
می نگرد.  اتاق  سقف  به  و  نموده  سکوت  لحظه ی 
شاید می خواست از ریختن اشک هایش جلوگیری 
و  می گذرد  سکوت  در  همچنان  ثانیه ها  نماید. 
این  را  کلماتش  و  آمده  سخن  به  دوباره  باالخره 

گونه ادامه می دهد:
را  سال  دوازده  این  تمام  پدرم  از کشته شدن  »بعد 
سعی  شده  که  بدبختی  باهر  و  نموده  کار  مادرم 

مکتب  مصارف  و  نموده  سیر  را  ما  شکم  می کند 
هم  روز  یک  حتا  او  کند.  فراهم  را  ما  کورس  و 
نمی تواند بدون این ترس که مبادا نتواند از عهده ی 
این کار بر آید، به سربرده و لبخندی بر لبانش داشته 
باشد. به نظر من که از روزهای زندگی مشترک پدر 
و مادرم چیزی را به یاد ندارم، مادرم اصال خندیدن 

را بلد نبوده و احتماال هرگز نخندیده است.«
جمله  تکرار  با  و  نموده  سکوت  دوب��اره  مهدی 

آخرش )احتماال هرگز نخندیده است( می گوید:
لباس نوی  به یاد ندارم روزی را که مادرم  »هرگز 
اعظم  بخش  باشد.  پوشیده  و  برای خودش خریده 
از لباس های مادر از همان قدیم است، روزهای که 
پدرم زنده بود. چند دست دیگر هم لباس های است 
که مادرم در جریان سال های گذشته از دکان های 
مهدی  گلوی  عقده  است.«  خرید  فروشی،  لیالمی 
ریزش  از  جلوگیری  توان  و  داده  فشار  بیشتر  را 
صدایش  می گیرد.  او  از  را  چشمانش  اشک های 
به  پاک می نماید.  را  و اشک هایش  نموده  آرام  را 
لباس های که پوشیده است نگاه می کند. واقعا لباس 
اتو کشیده.  و  تمیز  پطلونی  و  قاق  یخن  بود  مرتبی 
نیست.  قیمت  ارزان  زیاد  بود  معلوم  که  جمپری  و 
سخنانش  تلخی  لبخندی  با  و  کشیده  آن  بر  دستی 
را از سر می گیرد: »اما او )مادر( هیچ وقت نگذاشته 
اگرچه  بپوشیم.  لیالمی  یا  کهنه  لباس  ما  که  است 
نمی تواند مثل خانواده های پولدار به هر بهانه ی برای 
فرزندانش لباس نو بخرد ولی هیچ زمانی را به یاد 
نداریم که مشکل یا کمی لباس داشته باشیم. همیشه 
هر لباسی را که آرزوی پوشیدنش را داشتیم، مادر 

تهیه نموده است.«
ادامه دارد
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تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و 
تربيت در افغانستان 

در سال 1388
فصل پنجم

حقوق بشري افراد در عرصه اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي
حقوق اجتماعي – اقتصادي حقوقي اند که شخص به لحاظ عضویتش در 
جامعه از آن برخوردار شده، در مقابل سهم خدمت فردي خویش را جهت 

عمران جامعه و تحقق حقوق و آزادي هاي دیگران ایفا می نماید.
خصوصیات عمده این دسته از حقوق و آزادي ها عبارتند از:

- فرد به تنهایي قادر نیست این حقوق و آزادي ها را کسب نموده، ازآن 
مستفید شود.

به همکاري  برقرارنموده  با جامعه  را  فرد  مناسبات  این حقوق و آزادي ها 
جامعه و در داخل جامعه براي فرد قابل تامین است.

- این دسته از حقوق و آزادي ها مانند حقوق مدني و سیاسي دفعتا قابل اجرا 
نبوده بلکه به مرور زمان با  رشد و توسعه تدریجي جامعه قابلیت اجرایي 

کامل می یابند.
- دموکراسي اقتصادي و اجتماعي که بعضا از آن به عدالت اجتماعي نیز 

تعبیر مي گردد، در ساحه همین حقوق و آزادي ها قابل تطبیق است. 
نفع  به  را  باید سهم خود  نیز  فرد  این حقوق و آزادي ها،  از  استفاده  - در 
اقتصادي   – اجتماعي  آزادي هاي  و  حقوق  مهم ترین  نماید.  ادا  جامعه 

عبارتند از:
1 – حق کار: 

حق کار، اساس و مبناي تمام حقوق و آزادي هاي اساسي فرد را تشکیل 
داده، نسبت به همه حقوق فرد از اهمیت درجه اول برخوردار است. زیرا 
سطح  تنها  نه  گردیده  میسر  معنوي  و  مادي  نعمات  تولید  کار،  برکت  به 
رشد،  بلکه  می شود  تامین  بخش  قناعت  طور  به  فرد  معیشیت  و  زندگي 
اعتال و ترقي اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي یک کشور کامال وابسته به 
درجه سازماندهي و چگونگي کار اتباع آن است. رهایي از فقر و اسارت 
و دست یابي به سعادت و خوشبختي براي فرد و جامعه به کمک کار میسر 
است و بس. بنابراین کار نه تنها حق هر فرد بلکه وظیفه مقدس او در پیشگاه 

جامعه و دولت نیز محسوب می شود. 
فرد در نتیجه کار مثمر و شرافت مندانه نه تنها حوایج مادي و معنوي خود 
را مرفوع می سازد بلکه سهم خود را در انکشاف اجتماعي و ارتقاي سطح 

زندگي و رفع نیازمندي هاي جامعه نیز ادا می نماید.
روي همین ملحوظ، کار معیار شخصیت فرد را تشکیل داده، در کشورهاي 
مترقي عزت، آبرو، اهمیت و موقف فرد در جامعه وابسته به اندازه کار او 

است.
چون در جهان کنوني نظر به رشد نفوس و پیچیده شدن زندگي اجتماعي، 
دولت ها  بنابراین  نماید،  پیدا  دسترسي  کار  به  تنهایي  به  نیست  قادر  فرد 
مکلفند در چنین مواقع )در صورتي که شخص براي خود کار یافته نتواند( 
زمینه دسترسي فرد به کار را مساعد سازند. حق کار از طریق اقدام شخصي 
فرد، از طریق طرح ها و پالن هاي اقتصادي و فني و استفاده حداکثر از منابع 

موجود در کشور و نظام قانون گذاري توسط دولت تامین شده می تواند.
یکي از لوازم اساسي حق کار، آزادي انتخاب شغل و نوعیت کار بوده، هیچ 
کس حتا دولت ها حق ندارند فرد را به زور وادار به کار نمایند. همچنین 
حق استراحت و مرخصي هاي روزانه، هفته وار و ساالنه نیز الزمه حق کار 
بوده، هر فردي حق دارد از آن مستفید گردد، کار روزانه فرد مطابق معیار 

بین المللي نباید از هشت ساعت در روز و 41 ساعت در هفته زیادتر باشد.
فرد حق دارد به خاطر تامین صحت جسمي و اعاده نیروي کاري خویش 
روزانه حداقل یک ساعت جهت صرف نان در جریان کار، یک روز در 
جریان هفته، از یک الي دو ماه در جریان سال از رخصتي و استراحت با 
مزد استفاده نماید. در غیر آن توان جسمي و روحي اش روبه تحلیل رفته، 

قادر به انجام کار نخواهد بود.
کار  دارد  حق  کس  »هر  بشر،  حقوق  جهاني  اعالمیه   24 و   23 مواد  طبق 
کند، کار خود را آزادانه انتخاب نموده، شرایط منصفانه و رضایت بخشي 
براي کار خواستار و در مقابل بي کاري مورد حمایت قرار گیرد. همچنین 
هرکسي حق استراحت و تفریح دارد و مستحق محدودیت معقول ساعات 
کار و مرخصي هاي ادواري با اخذ حقوق می باشد.« طبق میثاق بین المللي 
حقوق اجتماعي، اقتصادي، دولت ها تعهد نموده اند که افراد را با کار تامین 
و از حق آنها در این زمینه حمایت نمایند. مطابق مواد 48 و 49 قانون اساسي 
جدید کشور: »کار حق هر افغان بوده و کار اجباري جواز ندارد.« حق کار، 
استراحت، مزد کار، سازماندهي و شرایط کار توسط قانون کار جمهوري 
افغانستان )جوزا سال 1367( به طور مفصل تسجیل و تنظیم گردیده است. 
ادامه دارد
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حقوق بشر مجموعه ا ی از معيار های انسانی است که بدون آن، مردم 
قادر نخواهند بود تا به عنوان انسان، زندگی با کرامتی داشته باشند.
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پوشش  و  آرایش  با  افغانی  دختران  و  زنان  »حضور 
نامناسب در معابر و خیابان های جنوب تهران و اتفاقات 
پیرامون آنها صحنه هایی را به وجود می آورد که عالوه بر 
تعجب موجب تاسف و ناراحتی ساکنان این شهر مذهبی 
شده است...« این عبارات بخشی از گزارش روز دوشنبه 
11 دلو )بهمن( سایت خبرگزاری فارس ایران، با عنوان 

»افزایش زنان خیابانی افغانی در جنوب تهران« می باشد.
و  تاسف بار  واقعیتی  از  هرچند  گزارش  نویسنده 
تامل برانگیز سخن می راند، اما نتوانسته است عقده مندی 
خود را پنهان نماید. او با زیر پا نهادن موازین خبرنگاری 
او  گویی  که  می کند  ارایه  ماجرا  این  از  توصیفی  چنان 
بوده  تن فروشی  بازار  در  زنان  این  تالش  شاهد  خود 
و  زنان  »این  می گوید:  دیگر  بخشی  در  چنانچه  است، 
نتوانسته اند  خود  بسیار  تالش های  علی رغم  که  دختران 
در سطح  با حضور  دهند  تغییر  را  غیرایرانی خود  چهره 
منطقه ای مذهبی، همچون جنوب تهران جلوه دیگری از 

سوداگری شرف را به نمایش گذاشته اند.« 
واقعیت های  از  یا  گزارش،  این  مجهول الهویت  نویسنده 
پیرامون خود بی خبر است و یا حقایق را در زیر انبوهی از 
عقده مندی ها پنهان می کند. او تهران را چنان پاک جلوه 
می دهد که گویی تنها معضل این شهر - به اصطالح او، 
مذهبی- پدیده نوظهور زنان خیابانی افغانی است. او در 
در  عاجل  اقدام  »...اگر  می گوید:  سخنانش  از  بخشی 
بیم آن می رود  نشود  از تردد آنها  برخورد و جلوگیری 
کند.«  سرایت  نیز  تهران  شهر  سطح  به  معضل  این  که 
و  فحشا  به  گرایش  تن فروشی،  که  است  حالی  در  این 
از  را  خواب  ایران  در  که  است  دیرزمانی  روسپی گری 
نابسامانی های  و  معضالت  بر  و  ربوده  حکومت مداران 
جامعه ایرانی بیش از پیش افزوده است. شرایط نامساعد 

متن کامل  منظور آگاهی خوانندگان  به  روزنامه 8صبح 
گزارش خبرگزاری فارس را که در رابطه با افزایش زنان 

خیابانی افغانی در تهران می باشد، به نشر می رساند. 

خبرگزاري فارس: چندي است که حضور زنان خیاباني 
افغاني در جنوب تهران تبدیل به معضلي جدید شده که 

در معابر این شهر خود نمایي مي کند.
خبرگزاري  مجازي«  »فضاي  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
از  که  رهگذراني  آنالین«،   »ري  از  نقل  به  فارس 
صحنه هایي  با  مي کنند  عبور  تهران  جنوب  خیابان هاي 

نوظهور  پدیده  واکاوی  به 
افغانی«  خیابانی  »زنان 
را  معضل  این  و  می پردازد 
می بیند  خطرناک  آنجا  تا 
سراسر  است  ممکن  که 
شاید  مذهبی  -و  تهران 
ایران- را فراگیرد. نمی توان 
به روشنی بر تارهای اندیشه 
یافت،  دست  نویسنده  این 
که آیا او در پی جستجوی 
درمان  راستای  در  ره یافتی 
این پدیده نوظهور است، یا 
از ظهور این پدیده و خطر 
شکوه  موجود،  بازار  کساد 

می کند؟ 
اصلی  موضوع  هرچند 
نوظهور  پدیده  گزارش، 
افغانی«  خیابانی  »زنان 
آن،  نویسنده  اما  است، 
را  افغانی  مهاجرین  سایر 
درونی  عقده مندی  از  نیز 
و  نگذاشته  بی بهره  خویش 
از این که فرزندان مهاجرین 
از پذیرش جایگاه اجتماعی 
برای شان  ایران  جامعه  که 
می پسندند، سر باز می زنند، 
وی  است.  دلگیر  سخت 
تعجب برانگیز  لحنی  با 
فرزندان  »این  می گوید: 
افغانی  مهاجر  خانواده های 

با بزرگ شدن و حضور در اجتماع مایل نیستند که مانند 
پدران و مادران خود تن به کارهای دون داده و به مشاغل 
سخت روی بیاورند.« نویسنده مذکور، با چیدن و ردیف 
مهاجرین  -فقط-  دادن  ارتباط  و  متعدد  جرایم  کردن 
افغانی با این جرایم، نهایت عقده مندی خویش را نمایان 
ساخته است. وی در سقوط کالمش چنین نیش می زند: 
»افزایش سرقت های زنجیره ای توسط این افراد، افزایش 
امر  این  نتایج  از  مورد  چند  و...  مالی  انگیزه های  با  قتل 
ایرانی  نویسنده  آن  با  سخنم  روی  روی،  هر  به  است.« 

روبه رو مي شوند که اگرچه به معضلي تکراري در تهران 
جنوب  در  آن  عجیب تر  نسخه  اما  است،  شده  تبدیل 
تهران قابل مشاهده است. حضور زنان و دختران افغاني با 
آرایش و پوشش نامناسب در معابر و خیابان هاي جنوب 
وجود  به  را  صحنه هایي  آنها  پیرامون  اتفاقات  و  تهران 
ناراحتي  و  تاسف  تعجب موجب  بر  مي آورد که عالوه 
ساکنان این شهر مذهبي شده است که اگر اقدام عاجل 
در برخورد و جلوگیري از تردد آنها نشود بیم آن مي رود 

که این معضل به سطح شهر تهران نیز سرایت کند. 
خود  بسیار  تالش هاي  علي رغم  که  دختران  و  زنان  این 
نتوانسته اند چهره غیر ایراني خود را تغییر دهند، با حضور 
تهران جلوه  منطقه اي مذهبي، همچون جنوب  در سطح 

دیگري از سوداگري شرف را به نمایش گذاشته اند. 
مسووالن این منطقه ضمن تایید این موضوع حضور این 
افراد در سطح شهر از اتخاذ تدابیر الزم براي برخورد با 
مهاجر  به  اشاره  با  برخي کارشناسان  مي دهند.  آنها خبر 
افزایش  تبعات  از  را  اتفاق  این  تهران  بودن جنوب  پذیر 

حضور مهاجران افغاني در این منطقه بر مي شمرند. 

زندگی شهری، نداشتن سرپرست و تامین کننده مخارج 
خانواده، صعود نرخ تورم، نبود شغل و اعتیاد سرپرست 
خانواده، دختران و زنان خانواده های فقیر ایرانی و گاها 
طبقه متوسط جامعه ایرانی را به ناچار وادار به تن فروشی 

می کند.
و  زنان  مسافرت  می بود؛  همین جا  به  تا  ماجرا  کاش 
به کشورهای همسایه و مخصوصا  ایرانی  دختران جوان 
از واقعیتی تامل برانگیز  شیخ نشینانی مانند دوبی حکایت 
ظاهری  زیبایی  از  که  ایرانی  دختران  بیشتر  دارد.  تلخ  و 
قابل توجهی بهره مندند، بازار ایران را برخود نمی پسندند 
بازارهای  باندهای زیرزمینی، خود را در  به  راه یابی  با  و 
رنگارنگ دوبی می بینند. شاید آنان علی رغم میل باطنی 
کردن  لگدمال  با  مادی،  زندگی  بهبود  امید  به  فقط  و 
گذاشته  نیستی  سرای  در  پای  خود  هستی  و  انسانیت 
باشند؛ آن چنان که بیشتر زنان خیابانی از روی ناچاری در 
این وجود  با  اما  نفرت زا، گام می نهند.  این وحشت کده 
این واقعیت غم انگیز و انکارناپذیر از سرنوشت دختران 

ایرانی حکایت می کند.
از  ده نمکی  مسعود  ساخته  فحشا«  و  »فقر  مستند  فلم 
این مدعاست.  بر  ایرانی، سندی  کارگردانان دردآشنای 
زبان  -از  را  ایرانی  زنان  و  دختران  سرگذشت  فلم  این 
و  فقر  با  مبارزه  برای  به تصویر می کشد، که  خودشان- 
و  می شوند  تن فروشی  به  مجبور  زندگی  مخارج  تامین 
برای آن که ره صد ساله را یک شبه بپیمایند، تن بی روح 
عربی  کشورهای  بازارهای  و  عشرت کده ها  در  را  خود 

عرضه می کنند.
نویسنده گزارش بدون التفات و یا هم با چشم پوشی از این 
حقیقت که سالیانی است متولیان امور کشورش چاره ای 
بر ریشه کن کردن آن نیافته اند، بدون حتا اشاره ای، فقط 

درنظرداشت  بدون  که  اوست  هم رفتار  دوستان  و  بی نام 
چه  هر  در  می پندارند  خویش،  جامعه  اجتماعی  شرایط 
ردپای یک  دنبال  به  باید  است  ناخوبی  و  پلشتی  کژی، 
افغانی گشت، و در هر تعالی یا یک خاطره خاطره آسا، 
جایی برای افغانی -حتا به اندازه نوک سوزنی- با وجود 
رشادت های  انکار  بلکه  نگفتن،  تنها  نه  نیست.  بودنش، 
و  عراق  جنگ  جبهه های  در  افغانی  مسلمان  جوانان 
این  از  یکی  ایران  مرزهای  و  نوامیس  از  دفاع  به  ایران، 
خاطره هاست که تا بود تاریخ، علی رغم انکارش، هست.

این افراد با اشاره به برخي روستاهاي حاشیه اي »ري« که 
ایراني هاست،  از  بیش  افغاني  در آنها جمعیت مهاجران 
به این تغییر نسبت جمعیتي را داراي عواقب  عدم توجه 
بسیاري مي دانند که زنان خیاباني افغاني یکي از آنهاست. 
خانواده هاي  برخي  ساله  چندین  به حضور  اشاره  با  وي 
مهاجر افغاني در ایران و جنوب تهران، فرزندان اینان را 
و  آمده  دنیا  به  ایران  در  که  مي دانند  مهاجرین  از  نسلي 
پذیرش  به  قادر  افغاني  علي رغم حضور در خانواده هاي 
جایگاه خود در اجتماع به عنوان یک غیر ایراني نیستند. 
این فرزندان خانواده هاي مهاجر افغاني با بزرگ شدن و 
حضور در اجتماع مایل نیستند که مانند پدران و مادران 
به مشاغل سخت روي  به کارهاي دون داده و  خود تن 
بیاورند؛ این افراد که در واقع نسل دوم و سوم مهاجران 
هستند علي رغم حضور در خانواده اي مهاجر عالقه دارند 
تا به جایگاه مناسبي از لحاظ اجتماعي و اقتصادي دست 
جامعه  از سوي  موضوع  این  پذیرش  عدم  اما  کنند  پیدا 
براي  افراد  این  تا  مي شود  باعث  دیگر  دالیل  و  ایراني 
رسیدن به خواسته هاي خود به راه هاي غیر مشروع و غیر 

قانوني روي بیاورند. 
افزایش سرقت هاي زنجیره اي توسط این افراد، افزایش 
امر  این  نتایج  از  مورد  چند  و...  مالي  انگیزه هاي  با  قتل 
درجنوب  افغاني  خیاباني  زنان  عنوان  به  معضلي  است. 
تحلیل  مورد  چارچوب  همین  در  مي توان  نیز  را  تهران 
قرار داده و این موضوع را یکي از علل گسترش این امر 

در سطح شهر عنوان کرد. 
اتفاق  که  دلیلي  هر  به  زشت  معضل  این  آن که  خالصه 
افتاده باشد، نیاز به تدبیر دقیق و سریع مسوولین امر دارد 
تا سطح این شهر مذهبي از چنین ناپاکي هایي منزه شود.

درنگی بر یک نوشته ایرانی؛

در تهران مذهبی روسپی وجود ندارد؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  س.ض. رضوی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افزايش زنان خياباني افغاني 
در جنوب تهران

ــــــــــــــــــــــــــــ منبع: خبرگزاری فارس ایران ــــــــــــــــــــــــــــ

فلم مستند »فقر و فحشا« ساخته مسعود ده نمکی از کارگردانان دردآشنای 
ایرانی، سندی بر این مدعاست. این فلم سرگذشت دختران و زنان ایرانی 
را -از زبان خودشان- به تصویر می کشد، که برای مبارزه با فقر و تامین 
مخارج زندگی مجبور به تن فروشی می شوند و برای آن که ره صد ساله را 

یک شبه بپیمایند، تن بی روح خود را در عشرت کده ها و بازارهای کشورهای 
ACKUعربی عرضه می کنند.
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جنبش مردمی مصر و گزینه های احتمالی ارتش 
رفع  برای  مصر  فعلی  دولت  راهکارهای  و  تصميم ها  نوع 
نا آرامی های جاری می تواند راه را برای حرکت اين کشور 
به سوی ارزش های دموکراتيک هموار کند يا برعکس به 
بی ثباتی مصر منجر شود و تعادل قوا را در منطقه برهم زند. 
بازيگران اصلی است و در  از  ارتش مصر  اين بحبوحه  در 
به  را  نقش مهمی  يکپارچگی خود می تواند  صورت حفظ 

عنوان قدرت و تامين کننده ثبات ايفا کند. 
نیرو های انتظامی و امنیت داخلی

با  مصر   1973 جنگ  از  پس  ويژه  به  گذشته،  دهه  سه  در 
اسراييل و عقد پيمان صلح کمپ ديويد ميان اين کشور ها در 
سال 1978، دولت مصر تقويت نيروهای امنيتی، اطالعاتی و 
نظامی خود را برای تامين امنيت داخلی به طور جدی دنبال 

کرده است. 
تهديدهای ناشی از گسترش فعاليت های اسالم گرايان تندرو 
و ترور انور سادات در جريان يک رژه نظامی در سال 1981 
منابع  که  داشت  آن  بر  را  مبارک  دولت حسنی  قاهره،  در 
به وزارت کشور اختصاص  را  بيشتری  انسانی و غيرانسانی 
داخلی  امنيت  حفظ  برای  ارتش  از  امکان  حد  تا  و  دهد 

استفاده نکند. 
در حال حاضر وزارت کشور مصر دارای سه نيروی عمده 
انتظامی است: نيروی پوليس، نيروی امنيت مرکزی و گارد 

ملی. 
پوليس مصر عمدتا به کارهای روزمره حفظ نظم و اجرای 
قانون و مقررات در جامعه می پردازد. در مقابل نيروی امنيت 
مرکزی با استعداد بيش از 340 هزار پرسنل کادر و وظيفه 
به گونه ای سازمان دهی شده است که بتواند با نا آرامی های 
عمده مدنی و اغتشاشات برخورد کند. اين نيرو به سالح ها 
و تجهيزات الزم، از جمله خودرو های زرهی، برای کنترل 
اغتشاشات مجهز است و در صف اول مبازره با اعتراض ها و 

نا آرامی های جاری مصر قرار دارد. 
در سال 1986، صد ها نفر از پرسونل اين نيرو ظاهرا به علت 
قاهره،  بد خدمت در شهر جيزه، در 20 کيلومتری  شرايط 

دست به شورش زدند که چهار روز ادامه داشت. 
و  کردند  سرکوب  را  شورش  اين  مصر  ارتش  واحد های 
به پاک سازی و اصالحات  با دست زدن  در پی آن دولت 
اساسی در اين نيرو، از جمله بهبود مقررات پذيرش پرسونل 
نيرو  اين  به  تازه ای  جان  مزايا،  و  حقوق  افزايش  جديد، 
انتظامی مصر وجهه  نيرو های  به طور کلی  و  نيرو  اين  داد. 
خوبی در جامعه اين کشور ندارند و در روزهای اول جنبش 
اعتراضی جاری، به رغم توسل به خشونت که به مرگ ده ها 
نتيجه  نفر انجاميد، در مقابل مردم عقب نشينی کردند و در 

ارتش شماری از واحد های خود را به خيابان ها فرستاد. 
موضع ارتش: با مردم يا بر مردم؟

ارتش  بزرگ ترين  نفر  هزار   450 استعداد  با  مصر  ارتش 
مصر  مردم  بين  در  خوبی  وجهه  و  است  عربی  کشور های 
به  که  است  گفته  خود  بيانيه  اولين  در  ارتش  اين  دارد. 
خواست های مشروع مردم احترام می گذارد و برای برقراری 
نيروی نظامی استفاده نخواهد  از  نظم و مقررات در جامعه 
کرد و در کنار مردم خواهد بود. همين ارتش در بيانيه دوم 
به  و  دهند  خاتمه  تظاهرات  به  که  خواست  مردم  از  خود 

خانه های خود برگردند. 
که  است  داده  نشان  بيانيه  دو  اين  از  پس  رويدادهای 

ضمن  ارتش  فرماندهان 
اعالم بی طرفی، به تصميم 
مهار  برای  مبارک  دولت 
مردم  اعتراضی  جنبش 
صحه  ضمنی  طور  به 
که  مايل اند  و  گذاشته اند 
و  تاب  از  مردم  اعتراض 
که  کاری  بيافتد،  توان 
را  ارتش  وجهه  می تواند 
مخدوش  مردم  بين  در 
کند و در درازمدت نتيجه 

معکوس بدهد. 
چهارشنبه،  روز  رويداد 
آن  طی  که  فوريه،  دوم 
ماموران  از  نفر  هزاران 
هوادار  شخصی  لباس 
تظاهرکنندگان  با  دولت 
برخورد  تحرير  ميدان  در 
کردند، تجلی اين رويکرد 

دوگانه ارتش است. 
درگيری  اين  جريان  در 
کشيد،  طول  ساعت ها  که 
را  ناظر  نقش  که  ارتش 
بازی  تحرير  ميدان  در 
دست  عمل  در  می کرد، 
مقابله  برای  را  هواداران 
با  باالخره  و  گذاشت  باز 
جانانه  چندان  نه  کوششی 
سعی  موفقيت آميز،  اما  و 
مخالفان  و  هواداران  کرد 
دولت را از هم دور کند. 

ايران، در  مانند جنبش سبز  مردم مصر،  جنبش خودجوش 
آن  کارايی  و  تداوم  ولی  دهد،  نتيجه  می تواند  کوتاه مدت 
در ميان مدت به رهبری و ساختار و سازمان دهی منسجم نياز 
دارد که تاکنون چنين ويژگی هايی در جنبش مصر مشاهده 

نشده است. 
در هر صورت اگر ماموران لباس شخصی و نيروهای انتظامی 
را  مردم  اعتراض های  نتوانند  کشور  وزارت  کنترل  تحت 
دستورات  از  نخواهد  که  صورتی  در  ارتش  کنند،  مهار 
دولت سرپيچی کند، به ناچار وارد ميدان سياسی خواهد شد 
که در چهار دهه گذشته سابقه نداشته است. انور سادات در 
زمان رياست جمهوری اش کابينه مصر را از نظاميان خالی 
کرد و ارتش را از دخالت در امور سياسی برحذر داشت و 

جانشين او، حسنی مبارک، هم راه سادات را ادامه داد. 
سناريو های احتمالی 

با  مقابله  و  کشور  سياسی  ميدان  به  مصر  ارتش  شدن  وارد 
دنبال  به  را  ناگواری  پيامد های  می تواند  اعتراض کنندگان 

داشته باشد. 
ارتش مصر حرفه ای است و انضباط کافی در آن حکم فرما 
تشکيل  وظيفه  افراد  را  ارتش  اين  درصد   70 ولی  است، 
جز،  افسران  وفاداری  به  نمی تواند  مصر  دولت  و  می دهند 
درجه داران و سربازان اطمينان داشته باشد که اعتراض های 

مردم را با سرنيزه مهار کنند و به روی مردم آتش بگشايند. 
از جمله يزيد صايغ،  از تحليل گران عرب،  باور بسياری  به 
استاد کينگز کالج دانشگاه لندن، ارتش مصر به دوران پس 
نظر  مد  را  کشور  امنيت  و  می انديشد  مبارک  برکناری  از 
دارد و در صورت وارد شدن به حيطه سياسی کمک خواهد 
کرد تا دولتی باثبات و پايدار در کشور پا گيرد و راه را برای 

حرکت مصر به سوی دموکراسی هموار کند. 
به باور اين تحليل گران، ارتش مصر ضمن صحه گذاشتن به 
خواست های مردم خواستار تغييرات حساب شده، تدريجی 
با  دارد  تمايل  و  است  فعلی  رژيم  در  مرحله  به  مرحله  و 
و  انتظامی  نيروهای  زياده روی های  به  رژيم  اين  بازسازی 
امنيتی و سو استفاده های کالن مقام های بلندپايه کشور پايان 

دهد. 
به فقدان مشروعيت سياسی حکومت مبارک و  اين ارتش 
فشارهای سياسی، مسايل اقتصادی و اجتماعی، و بدهی های 
خارجی جامعه مصر آگاهی دارد، ولی اين بدان معنا نيست 
که ارتش در صورت وارد شدن به ميدان سياسی، نسخه های 

مناسبی برای حل اين مشکالت خواهد داشت. 
است  ارتش  نفع  به  آن  مهار  و  اعتراض های جاری  کاهش 
و فشار ارتش برای تسريع در کناره گيری مبارک از پست 
رياست جمهوری می تواند يکی از گزينه های مطلوب برای 
فرماندهان نظامی باشد. اين کار ضمن برآورده کردن يکی 
از خواسته های اصلی اعتراض کنندگان، می تواند راه گشای 

مذاکره با نمايندگان آنها، اصالحات قانون اساسی، انتخابات 
مصر  واقع  در  باشد.  جمهوری  رياست  انتخابات  و  مجلس 
وارد يک دوره انتقالی خواهد شد که دولت های امريکا و 
توصيه  مصر  دولت  به  را  آن  نيز  اروپايی  عمده  کشور های 

کرده اند. 
دولت  و  مجلس  ترکیب  به  ارتش  حساسیت های 

آينده 
ارتش  که  باورند  اين  بر  تحليل گران عرب  و  ناظران  بيشتر 
غيرنظامی  جمهور  رييس  يک  کارآمدن  روی  با  مصر 
مخالفت نخواهد کرد، ولی در مورد ترکيب مجلس آينده، 
دولت و سياست خارجی آن حساسيت به خرج خواهد داد. 
قابل  قدرت  اخوان المسلمين  که  نيست  مايل  ارتش 
مالحظه ای در مجلس داشته باشد و بر سياست خارجی مصر 
بخواهند  که  را  غيرنظامی  رهبران  ارتش  اين  بگذارد.  تاثير 
روحيه  يا  ببرند  سوال  زير  را  ديويد  کمپ  صلح  پيمان 
ماجراجويی های نظامی گذشته در مصر و منطقه را در رابطه 

با اسراييل و امريکا زنده کنند، تحمل نخواهد کرد. 
دريافت  کمک  امريکا  از  دالر  ميليارد   1.3 ساالنه  مصر 
می کند و ارتش مصر برای تامين سالح و تجهيزات، قطعات 
يدکی، آموزش و دسترسی به تکنولوژی پيشرفته امريکا نياز 
با  آن  سرد«  »صلح  که  نيست  مايل  صورت  هر  در  و  دارد 

اسراييل به مخاطره بيافتد. 

ACKU
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واکنش امریکا و اخوان المسلمین 
در قبال اظهارات آیت اهلل خامنه ای

اهلل علی خامنه ای،  به سخنان آیت  امریکا در واکنش  دولت 
رهبر ایران در حمایت از معترضان مصری، خواهان این شده 
است که این کشور هم به مردم ایران اجازه اعتراض مسالمت 

آمیز بدهد.
آیت اهلل علی خامنه ای در مراسم نماز جمعه تهران تحوالت 
اصلی  علت  و  خواند  اسالمی«  »بیداری  را  خاورمیانه  سیاسی 
اعتراضات مصر را »اطاعت محض« رییس جمهور این کشور 

از امریکا ارزیابی کرده است.
رابرت گیبز، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به این اظهارت 
نیز مردم  ایران  این استقبال خواهد کرد که در  از  گفت دنیا 
دست  قاهره  رخدادهای  مانند  آمیز  مسالمت  طور  به  بتوانند 
»پیشرفتی جدی در  امری را  بزنند و تحقق چنین  اعتراض  به 

خاورمیانه« توصیف کرد.
او گفت: »خیلی جالب است که ایران با توجه به اقدام های 
دولت این کشور در برخورد با اعتراض های مشابه مردم خود 

در سال ۲۰۰۹، این چنین موضع گیری می کند.«
این  رهبران  عمل  و  حرف  آیا  دید  باید  افزود  گیبز  رابرت 

کشور )ایران( یکی است یا خیر؟
افریقا  شمال  امروز  »حوادث  است:  گفته  خامنه ای  اهلل  آیت 
برای ملت ایران معنای خاصی دارد. این همان چیزی است که 
پیروزی  مناسبت  به  بیداری اسالمی  به عنوان حدوث  همیشه 

انقالب اسالمی گفته می شود.«
امریکا«  »نوکر  را  مصر  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی  او 
توصیف کرد و گفت که عامل اصلی وقایع جاری در تونس 
و مصر »احساس تحقیری است که در مردم به خاطر وضعیت 

سرانشان و نوکری آنها نسبت به امریکا به وجود آمد.«
مصر  مسلمان  مردم  حرکت  »این  گفت:  خامنه ای  اهلل  آیت 
اهلل  شعارهای  شعارها،   و  شد  شروع  مساجد  و  جمعه  نماز  از 
اکبر است و مردم شعارهای دینی می دهند و قوی  ترین جریان 
مبارز در آنجا جریان اسالمی است و می خواهند این ذلت را 

از روی خود پاک کنند.«
او افزود: »اما غربی ها نمی گذارند این تحلیل  در بین ملت ها و 
افکار عمومی عالم رواج پیدا کند و دایم به مسایل اقتصادی 

اشاره می کنند.«
اسالمگرای  سیاسی  گروه  ترین  اصلی  که  المسلمین  اخوان 
رهبر  اظهارات  به  پاسخ  در  نیز  است،  مصر  دولت  مخالف 
این  اقشار  همه  شامل  مصر  مردم  قیام  که  کرد  اعالم  ایران، 
کشور نظیر مسلمانان، مسیحیان و تمامی نگرش های سیاسی 

موجود در مصر است و یک »انقالب اسالمی« نیست.
اخوان المسلمین در بیانیه کوتاهی تاکید کرده است که این 
گروه نه به دنبال کسب قدرت است و نه برنامه ای برای این 

کار دارد، بلکه فقط خواستار اصالحات در مصر است.
را  تهران  نماز جمعه  از خطبه های  بخشی  اهلل خامنه ای  آیت 
به زبان عربی خواند، به نظر می رسید که مخاطب اصلی این 

بخش از سخنان او، شهروندان کشورهای عرب بودند.

مبارک برای احیای اقتصاد مصر وارد عمل شد

صدراعظم عراق نیم معاش ساالنه خود را به خزانه دولت 
برمی گرداند 

نوری المالکی صدراعظم عراق در یک تالش رمزی برای کاهش فاصله میان مردم غنی و 
فقیر در این کشور، گفته است نیمی از معاش ساالنه خود را به خزانه دولت بر می گرداند.

آقای مالکی اعالم کرد که در همکاری برای کمتر ساختن تفاوت در معاش مقامات دولتی، 
برای  اقدام  این  گفت،  وی  یافت.  خواهد  کاهش  معاش اش  درصد  پنجاه  ماه  این  از  سر 

محدود کردن تفاوت در سطح زندگی اجتماعی مردم کمک خواهد کرد.
مالکی از افشای رقم اصلی معاش خود در پنج سال اخیر خودداری کرده است. اما به اساس 

گزارش اسوشیتد پرس، وی ساالنه 36۰ هزار دالر معاش دریافت می کند.

احیای  برای  مصر  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی 
دولتی  ضد  اعتراضات  از  موجی  اثر  در  که  اقتصادی 
آسیب دیده، با وزیران اصلی کابینه دیدار کرده است.

برآورد می شود که در اثر این ناآرامی ها، اقتصاد مصر 
روزانه بیش از 3۰۰ میلیون دالر خسارت دیده است. 

قرار است بانک های مصر باز شوند و بازار بورس قاهره 
نیز روز دوشنبه بازگشایی می شود. سمیر رضوان، وزیر 
»بسیار  اقتصادی  وضعیت  که  است  گفته  مصر  مالیه 

وخیم« است.
هزاران معترض مصری شب شنبه را در میدان تحریر 
در مرکز قاهره سپری کردند. مخالفان حسنی مبارک، 
نیز در  رییس جمهور مصر، روز جمعه )پانزدهم دلو( 
یک گردهمایی عظیم در این میدان، خواستار استعفای 

او شده بودند.
معترضان  هوا،  شدن  تاریک  و  شب  فرارسیدن  با 
میهنی  آوازهای  و  می دادند  تکان  را  خود  پرچم های 

می خواندند.
در اسکندریه نیز هزاران نفر بار دیگر دست به تظاهرات 

زدند و خواهان برکناری حسنی مبارک شدند.
روز شنبه، دوازدهمین روز از ناآرامی ها در مصر بود و 
با وجود برقراری مقررات منع آمد و شد، تعداد زیادی 
فضای  مانده اند.  تحریر  میدان  در  همچنان  مخالفان  از 

میدان آرام گزارش شده است.
اما بنابر برخی گزارش ها، تعدادی از آنها در حال ترک 

محل اعتراضات هستند.
به  مبارک  آقای  حکومت  مخالف  فعاالن  از  یکی 
میدان  در  معترضان  حضور  که  است  گفته  بی بی سی 
روزهای  کند؛  پیدا  کاهش  است  ممکن  قاهره  تحریر 
سه شنبه و جمعه تجمع های بزرگ برگزار شود و بقیه 

اوقات، تعداد کمتری در میدان باشند.
و  کار  سر  به  مردم  که  است  آن  وقت  گفته  فرد  این 

زندگی شان برگردند.
در  پیشرفت  از  عالیمی  اعتراض ها،  ادامه  با  همزمان 
چشم  به  مصر  در  قدرت  انتقال  روند  سازماندهی 
عمر  گفته  بی بی سی  به  مصر  مالیه  وزیر  می خورد. 
سران  با  است  قرار  جمهور،  رییس  معاون  سلیمان، 
آن  فعالیت  که  المسلمین  اخوان  کند.  دیدار  مخالفان 
در  دارد  آمادگی  است  گفته  است،  ممنوع  مصر  در 
مذاکرات با دولت شرکت کند اما به شرط آنکه رژیم، 

خواسته های مردم را اجابت کند.
اخوان المسلمین در عین حال تکرار کرده که حسنی 

مبارک باید بالفاصله، استعفا دهد.
در  خواستار  که  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک 
نظر گرفته شدن یک دوره انتقالی از همین حاال است، 
گفته است مذاکراتی در این مورد در مصر در جریان 
مذاکرات  فضای  می گویند  امریکایی  مقام های  است. 
کرده  پیشرفت  توجهی  قابل  شکل  به  زمینه،  این  در 

است.

فرصت بهتر، هزينه كمتر

مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد در رشته هاي ذيل ثبت نام مي كند:

فيس هر سميستر:
ذكور: 15 هزار افغانی
اناث: 12 هزار افغاني

آدرس: سرك دار االمان، مقابل لیسه حبیبیه 

ثبت نام جريان دارد
شماره هاي تماس:0793252575-0785928292 

رهبری و نظارت تعلیمی
اقتصادعلوم سیاسي

حقوقجامعه شناسي ACKU
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