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رییس پارلمان را
 با »شیر و خط« انتخاب کنید! 
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هیوالی فساد و فقر وحشی

سرنوشت 
کرزی و بن علی

لحاظ  به  افغانستان  جامعه 
گرایش های  روان شناختی، 
و  اجتماعی  ساختارهای  سیاسی، 
برای  گسترده،  فقر  و  فرهنگی 
خشونت آمیز  رفتار  هرگونه 
به  این دلیل  به  مساعد است و 
اما،  شدت آسیب پذیر می باشد. 
فساد  برابر  در  مردم  خاموشی 
گسترده و مافیایی شدن قدرت 
و اقتصاد، از یک طرف به سبب 
چندین  از  مردم  عمیق  خستگی 
قربانی های  که  است  جنگ  دهه 
کشاند،  خود  کام  به  را  فراوانی 
جمعی  ترس  دیگر،  طرف  از  و 
شده  سبب  القاعده  و  طالبان  از 
برابر  در  الجرم  مردم  که  است 
مافیایی  و  فاسد  حکومت  یک 
اختیار  خاموشی  و  کنند  تمکین 

کنند.  

نباید  می خواهد،  باثبات  وضعیت 
در  مسوولیت  که  کند  فراموش 

سال 2014 ختم نمی شود.«
 وزیر خارجه آلمان از پیشرفت و 
پولیس  و  ارتش  نیروهای  توسعه 
فکر  گفت  و  کرد  رضایت  ابراز 
نیروهای  شدن  بیرون  نمی کند 
سال  پایان  در  افغانستان  از  آلمانی 
روان میالدی منجر به ناامنی گردد. 
و  سربازان  »آموزش  افزود:  او   
آنچه  از  سریع تر  افغانستان  پولیس 
که انتظار داشتیم پیش می رود. این 

نخستین موفقیت ماست.«
همچنان وزیر خارجه آلمان تاکید 

کنفرانس  نهایی  روز  در  آلمان 
امنیتی مونیخ بر ادامه حمایت خود 
همزمان  کرد.  تاکید  افغانستان  از 
وجود  از  آلمان  خارجه  وزیر 
فساد و خویش خوری در ادارات 
حامد  و  نموده  انتقاد  افغانستان 
با  خوب«  »همکاری  به  را  کرزی 

پارلمان فراخواند.
خارجه  وزیر  وله،  وستر  گیدو 
مونیخ  امنیتی  کنفرانس  در  آلمان 
باید   2011 سال  در  که  گفت 
حمایت  از  افغانستان  به  تمرکز 
تغییر  سیاسی  حمایت  به  نظامی 
افغانستان  حکومت  و  ناتو  یابد. 
موافقت کرده اند که در نیمه سال 
واگذاری  روند  میالدی  روان 
مسوولیت های امنیتی را به نیروهای 
داخلی واگذار کنند و این روند تا 

پایان سال 2014 تکمیل گردد. 
گفت  آلمان  خارجه  وزیر   
 2014 سال  از  بعد  کشورش 
از  خود  حمایت های  به  نیز 
که  سالی  می دهد،  ادامه  افغانستان 
افغانستان امیدوار است بتواند همه 
عهده  به  را  امنیتی  مسوولیت های 

بگیرد. 
که  »کسی  افزود:  وله  وستر 

رييس موقت مجلس نمايندگان: 
وزيران ناکاره عامل 
بن بست در مجلس 

نمايندگان 

مجلس  موقت  رییس  کابل:  8صبح، 
از  شماري  مي گوید  نمایندگان 
از  بیرون  و  حکومت  در  حلقه هاي 
نمایندگان  تا  مي کنند  تالش  حکومت 
را  مجلس  این  رییس  نتوانند  مجلس 

انتخاب کنند.
موقت  رییس  عثماني،  سرور  محمد 
از  جمعي  در  که  نمایندگان  مجلس 
در  همگاني  رسانه هاي  خبرنگاران 
برخي  مي کرد گفت  خانه اش صحبت 
در  که  حکومت  ناکاره ي  وزیران  از 
تحریك  با  داشته اند  ضعف  کارشان 
انتخاب  مانع  برخي حلقه ها در مجلس 

رییس مجلس نمایندگان مي شود.
انتخابات  مي رود  انتظار  هرچند 
رییس  گزینش  براي  سوم  مرحله ي 
شود  برگزار  امروز  نمایندگان  مجلس 
نمایندگان  مجلس  موقت  رییس  ولي 
نخواهند  نمایندگان  که  است  معتقد 
را  مجلس  این  دایمي  رییس  توانست 

انتخاب کنند.
ناگزیر  نمایندگان  وي  گفته ي  به 
اصول  در  تعدیل  به  که  شد  خواهند 

وظایف داخلي تن دهند.
موقت  منشي  و  رییس  این حال  با 
پشتون،  خالد  از  نمایندگان  مجلس 
کندهار،  از  آخندزاده  محمد  سید  مال 
ابراهیم ملك زاده از غور، سید منورشاه 
بهادري از هرات، عبدالستار خواصي از 
از خوست  اصولي  ناصر  پروان، کمال 
و محي الدین مهدي از بغالن به عنوان 
صورت  به  که  کرده اند  یاد  نامزداني 
هیات  به  را  درخواستي شان   رسمي 

اداري موقت سپرده اند.
والیت  از  پیمان  امان اهلل  حال  این  با 
بدخشان، عبدالقیوم سجادي از والیت 
و  کابل  از  وردك  شیرولي  غزني، 
هرات  از  سلجوقي  محمد  صالح 
رسمي  صورت  به  که  هستند  نامزداني 
اداري  هیات  به  را  درخواست شان 

مجلس نمایندگان تسلیم نداده اند.
در همین حال گفته شده است که صالح 
مجلس  پیشین  منشي  سلجوقي  محمد 
محمد  کامل  حمایت  از  نمایندگان 

یونس قانوني برخوردار است.

کرد، موفقیت کلیدی در افغانستان 
گروه ها  همه  که  بود  خواهد  این 
»این  گفت:  او  کنند.  کار  باهم 
مصالحه  اما  نیست،  ساده یی  کار 

هیچ گاه کار ساده نبوده است.«
تشویق  وله،  وستر  گفته ی  به 
مهم  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
ثبات  باعث  کاری  چنین  و  است 
شد.  خواهد  کشور  این  در  بیشتر 
که  است  خاطر  این  »به  افزود:  او 
به همه  پایدار موکول  تامین صلح 
فعالیت های  در  که  است  آن هایی 
نظامی در این کشور دخیل هستند، 
تعهدات  توسعه  به  همچنان  و 

با  واضح  صورت  به  اقتصادی- 
سرمایه گذاری.« 

جدید  پارلمان  افتتاح  وله  وستر   
داد.  قرار  ستایش  مورد  را  کشور 
هفته ها  از  بعد  جدید  پارلمان 
کشمکش میان نمایندگان و حامد 
که  شد  افتتاح  آن  از  بعد  کرزی 
نمایندگان گفتند در صورت عدم 
پارلمان  او  بدون  کرزی،  موافقت 

را افتتاح خواهند کرد. 
رییس  از  آلمان  خارجه  وزیر   
»همکاری  که  خواست  جمهور 
داشته  پارلمان  با  مثمر  و  خوب 
باشد.« همچنان وستر وله از دولت 
افغانستان انتقاد کرد و گفت فساد 
اداری و خویش خوری در ادارات 

نادر نبوده است. 
کنفرانس  این  در  کرزی  حامد 
که  سپرد  وعده  غربی  حامیان  به 
برای  می کند،  مبارزه  فساد  با 
و  کارا  حکومت  یك  توسعه 
او  می نماید.  تالش  کشور  امنیت 
ممکن  که  زودتر  هرچه  افزود 
قانون  که  میانه رو  طالبان  با  باشد 
خود  رابطه  و  بپذیرند  را  اساسی 
باشند،  کرده  قطع  تروریزم  با  را 

مصالحه می کند. 

تاکيد آلمان بر بيشتر شدن حمايت های سياسی از افغانستان

مخاطبان در...

رقابت طوالنی بر سر...
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عناوين 
مطالب امروز:

قندوز پاکسازی شد
طالبان کجا رفتند؟
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در حالی که وزیر نفت ایران اعالم کرده 
است که افغانستان توافق کرده است که 
را  خود  خصوصی  بخش  نفتی  نیاز  کل 
ادعا  این  کابل  کند،  خریداری  ایران  از 
چنین  که  می گوید  و  کرده  تکذیب  را 

توافقی با ایران صورت نگرفته است.
غالم  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
تجارت  وزارت  معاون  ییالقی،  محمد 
که  کرد  اعالم  دوشنبه،  روز  صنایع  و 
بخش  نفتی  نیاز  تامین  برای  افغانستان 
غربی  جنوب  و  غرب  ساکن  خصوصی 
کشور با ایران وارد مذاکره شده است اما 
نپذیرفته است که تمامی نیاز نفتی خود را 

از ایران خریداری کند.
این در حالی است که مسعود میرکاظمی، 
وزیر نفت ایران یک روز پیش از این، در 
اظهاراتی گفته بود که بر اساس »توافقات 
خصوصی  بخش  گرفته«،  صورت 
افغانستان فرآورده های مورد نیاز خود را 

از ایران خریداری می کند.
این  رد  در  دوشنبه  روز  ییالقی  آقای 
نفتی  نیاز  که  کرد  خاطرنشان  اظهارات 

8صبح، كابل: لوي سارنوالي افغانستان 
اعتبارات  پیشین  رییس  مجازات  از 
شرکت  معاون  و  رییس  بانک،  پشتني 
اختالس  اتهام  به  که  میره کي  میوند 
شده  بازداشت  امریکایي  دالر  300هزار 

بودند، استقبال کرد.
 امان اهلل ایمان، سخنگوي لوي سارنوالي 
کشور در نشست خبري روز گذشته ي 
پرونده ي  گفت  رسانه  ها  به  اداره  این 
رییس  عظیمي  خدایداد  اسامي 
میره کي  میوند  بانک،  پشتني  اعتبارات 
معاون  و  رییس  میره کي  عصمت اهلل  و 

8صبح، کابل: وزارت معارف می گوید 
مسلح  افراد  سوی  از  مکتب  باب  یک 
در ولسوالی ناوه والیت هلمند به آتش 

کشیده شده است.
این وزارت با انتشار یک اعالمیه خبری 
سی  از  بیش  که  مکتب  این  می افزاید 
بود،  فعال  روز است در والیت هلمند 
به صورت »ظالمانه و بی رحمانه طعمه 

جهت  رقابتي  امتحان  تخار:  8صبح، 
تربیوي  مکتب  پنجم  دوره ي  شمولیت 
 72 اشتراك  با  تخار  در  محلي  قابله هاي 
سالون  در  گذشته  روز  وطلبان،  دا  از  تن 
این  از  که  گردید  اخذ  تالقان  شهرداري 
جمع 26 تن آنان به این مرکز راه خواهند 
اداري  مسوول  خاوري  عبدالسمیع  یافت. 
»این  گفت:  تخار  قابله هاي  تربیوي  مکتب 
به  مرکز  این  در  ماه   24 مدت  در  تعداد 
و  مي بینند  آموزش  و عملي  نظري  گونه ي 
پس از آن به خاطر عرضه  خدمات صحي 
در نقاط مختلف تخار موظف خواهند شد.«

تخار  عامه   صحت  مسووالن  گفته ي  به 
ازسوی  تخار  در  محلی  قابله های  مکتب 
امریکا  متحده   ایاالت  انکشافی  اداره  
دور  چهار  درطول  که  می گردد  تمویل 
فراغتش ۹7 قابله را به جامعه تقدیم نموده 
است. به گفته ي آنان در گذشته در مراکز 

قومانداني  مخدر  مواد  با  مبارزه  مسووالن  تخار:  8صبح، 
امنیه ي تخار روز گذشته 20 پاکت هیرویین را کشف و 

ضبط نمودند. 
حین  تخار،  امنیه   قومانداني  مطبوعاتي  دفتر  از   نقل  به 
بازرسي از یک موتر نوع پارادو در مسیر بدخشان ـ تالقان، 
به دست  و  تایر موتر کشف  از داخل  پاکت هیرویین   20

آمده است. 
این  است.  شده  بازداشت  قضیه  این  اتهام  به  تن  یک 
نیز 112  امنیه  تخار چندي قبل  درحالیست که قومانداني 
بوتل مشروبات الکلي را از مربوطات این والیت کشف 

و ضبط نموده بود.

كشف 20 پاكت هيرويين در تخار

طریق  از  افغانستان  شرق  و  شمال  مناطق 
پاکستان  و  مرکزی  آسیای  کشورهای 
تامین می شود،  زیرا خرید نفت مورد نیاز 
افغانستان هزینه  برای  ایران  از  منطقه  این 

باالیی در بر خواهد داشت.
عزیز شمس، سخنگوی وزارت مالیه نیز 
اعالم  خبر  این  تکذیب  در  دوشنبه  روز 
کرد که افغانستان از لحاظ مالی توان آن 
از  را  نفتی خود  نیاز  تمامی  که  ندارد  را 

به  میره کي  میوند  ساختماني  شرکت 
ابتداییه ي  محکمه ي  به  اختالس  اتهام 
بود  شده  محول  اداري  فساد  با  مبارزه 
رییس  پیش  هفته ي  محکمه  واین 
5 سال حبس  به  را  بانک  پشتني  پیشین 
تنفیذي، رییس شرکت میره کي را به 6 
دالر  هزار   300 پرداخت  و  زندان  سال 
یک  به  را  آن  معاون  و  شده  اختالس 
سال حبس تنفیذي محکوم کرده است.

به  کشور  »لوي سارنوالي  گفت:  ایمان 
کننده ي  تعقیب  و  تحقیق  ارگان  حیث 
حکم  از  عدالت  تامین  راه  در  جرایم، 

حریق و تخریب شده است.«
این وزارت از متنفذین و بزرگان قومی 
و شوراهای والیتی خواسته است همان 
این  با  بازگشایی مکاتب  طوری که در 
محافظت  در  وزارت کمک کرده اند، 

از مکاتب نیز تالش نمایند.
مکاتب و تاسیسات عام المنفعه بیشتر از 
آتش  به  و  تخریب  طالبان  افراد  سوی 

قابله  تخار  دست  دور  محالت  صحی 
وجود نداشت؛  به همین علت مرگ و میر 
رانشان  بلندي  ارقام  کودکان  و  مادران 
قابله های  زماني که مکتب  از  اما  مي داد، 
مرگ ومیر  شده،  ایجاد  تخار  در  محلی 
چشمگیری  کاهش  کودکان  و  مادران 

داشته است.
افغانستان  ارقام  و  آمار  اساس  به  گرچند 
این  در  مادران  بیشترین  که  کشوریست 
از  را  جان شان  والدت  هنگام  در  کشور 
عامه  مقامات صحت  اما  می دهند،  دست 
در تخارمی گویند که طی چند سال اخیر 
والدت  هنگام  در  کودکان  مرگ و میر 
در  قابله ها  افزایش  است.  یافته  کاهش 
مراقبت های  و  ولسوالي ها  صحی  مراکز 
از  بعد هنگام والدت  قبل و  صحی زمان 
مواردی است که درکاهش مرگ و میر 

مادران  موثر بوده است.

خریداری  ایران 
که  افزود  و  کند 
»هیچ گاه«  کابل 
با  زمینه  این  در 
ایران توافق نکرده 

است.
ایران  نفت  وزیر 
روز  همچنین 
افزود:  یکشنبه 
این  از  »پیش 
ترانزیت  نیز 
نفتی  فرآورده های 
انجام  افغانستان  به 
می شد و امیدواریم از این به بعد نیز این 
انجام  ایران  از  را  کشور کل خرید خود 

دهد.«
است  شده  بیان  حالی  در  اظهارات  این 
مقامات  جاری،  سال  آذرماه  اواسط  که 
سه  حدود  عبور  از  اسالمی  جمهوری 
هزار تانکر از مرز ایران و ورود آن ها به 

افغانستان جلوگیری کردند.
در ابتدا گفته شد که ایران به دلیل احتمال 

)مجازات  آن را  نموده  استقبال  محکمه  
راستاي  در  مهمي  گام  یک  را(  افراد 

تامین عدالت در کشور مي داند.«
از  همچنین  لوي سارنوالي  مقام  این 
مورد  در  اداره  این  بررسي هاي  ادامه 
دولتي  مقام هاي  اختالس  پرونده هاي 
تاکید  اما  مي دهد  خبر  بانک  کابل  و 
استرداد  تفاهمنامه ي  نبود  که  مي کند 
باعث  کشور ها  از  شماري  با  متهمان 
شده که کار محکمه   ي اختصاصي براي 
مجازات افراد متهم به فساد اداري زمان 

بیشتري را در برگیرد.

کشیده می شوند.
زده  آشوب  والیت  در  مکتب  این 
هلمند زمانی به آتش کشانیده می شود 
که دو روز پیش مسووالن اداره معارف 
افراد  که  بودند  گفته   هرات  والیت 
طالبان در این والیت گفته اند که پس 
از این مزاحم مکتب رفتن دانش آموزان 

نخواهند شد.

اداره عالی نظارت از استراتیژی مبارزه 
ملی  شورای  اعضای  از  اداری  فساد  با 
است  خواسته  دولتی  مقام های  سایر  و 
تا دارایی های شان را در این اداره ثبت 

کنند.
فساد  با  مبارزه  قانون  دوازدهم  ماده 
مکلف  را  نظارت  عالی  اداره  اداری، 
می سازد تا دارایی های تمامی کارمندان 
شمول  به  دوم  بست  از  باالتر  دولتی 

اعضای شورای ملی را ثبت کند.
محسنی  نادر  آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
اشاعه ی  و  ثبت  بخش  رییس 
در  می گوید،  اداره  این  دارایی های 
سال  چند  روند  این  آغاز  از  حالی که 
اعضای  از  بسیاری  اما  می گذرد، 
ثبت  را  خود  دارایی های  ملی  شورای 

نکرده اند.
بسیاری  که  گفت  محسنی  آقای 
برخی  بنابر  ملی  شورای  اعضای  از 

دارد،  وجود  شان  خود  نزد  که  دالیل 
تاکنون حاضر به ثبت دارایی های شان 

نشده اند.
می گوید  محسنی  آقای  حال  عین  در 
با  مبارزه  قانون  در  تعدیلی  به زودی 
بر  تا  آمد  خواهد  میان  به  اداری  فساد 
مبنای آن افرادی که دارایی های شان را 
در هنگام ثبت کردن کتمان می کنند، 

به گونه ی جدی مجازات شوند.
مقام  فرمان  اساس  »به  گفت:  وی 
عالی ریاست جمهوری و تعدیل کود 
جزایی که در این زمینه وجود دارد و 
فعال تعدیل آن آماده شده و به زودی 
به حیث قانون در خواهد آمد، در آن 
را  سنگین  بسیار  مجازات  ما  صورت 
براشخاصی که کتمان حقیقت می کنند 
و دارایی های خود را خالف آنچه که 
نظر  در  مجازات  می کند،  اشاعه  است 

گرفته شده است.«

مقاصد  برای  سوخت  این  از  استفاده 
نیروهای ناتو، از ورود  آن ها به افغانستان 
جلوگیری کرده است، اما بعدها سفارت 
در  تاخیر  دالیل  از  یکی  کابل  در  ایران 
اعالم  عدم  را  سوخت  تانکرهای  ورود 
طرف  از  افغانستان  نیاز  مورد  سوخت 

وزارت تجارت این کشور عنوان کرد.
به  تانکرها  این  از ورود  ایران  جلوگیری 
افغانستان با واکنش مقامات دولتی روبرو 
شد و در کابل و هرات چندین تظاهرات 
اعتراضی علیه جمهوری اسالمی برپا شد.

این  تدریجی  عبور  با  ایران  آن  از  پس 
کرد.  موافقت  افغانستان  به  تانکرها 
سی  تاریخ  در  کابل  در  ایران  سفارت 
تانکر   160 تنها  که  کرد  اعالم  جدی 
سوخت در مرز دو کشور در نوبت ورود 

به افغانستان هستند.
حدود  کشور،  تجارت  وزارت  گفته  به 
30 در صد از سوخت وارداتی افغانستان 
عراق  و  ترکمنستان  روسیه،  سوی  از 
وارد کشور  ایران  مرز  از طریق  و  تامین 

می شود.

پنج كيلوگرام 
ترياک در بلخ 

ضبط شد

فرماندهی  سخنگوی  مزار:  8صبح، 
پولیس بلخ از دست گیری یک فرد با 
5 کیلوگرام تریاك خبرداد. او افزود: 
مسکونه  محمد  لعل  حاجی  اهلل  »عتیق 
بلخ  والیت  بولک  چهار  زیک  قریه 
نوع  نقلیه  واسطه  توسط  که   می باشد 
از  کابل  شخصی   54۹1 پلیت  کروال 
پولیس  منسوبین  توسط  زراعت  ساحه 

با مواد مخدر دستگیر گردید.«
بلخ  والیت  در  این که  از  افزود  وی 
کشت کوکنار به صفر تقرر یافته است 
سال های  از  مواد  این  می رود  احتمال 
قبل باقی مانده و یا هم از والیات دیگر 
تحقیق  از  بعد  که  باشد  شده  قاچاق 

روشن می گردد.

افغانستان تمامی مواد نفتی مورد نياز خود را از ايران خريداری نمی كند

لوي سارنوالي از مجازات سه تن به جرم اختالس استقبال كرد

يک باب مکتب در هلمند به آتش كشيده شد

26 تن از دختران 
شامل مکتب قابلگي تخار مي شوند

اعضای شورای ملی 
بايد دارايی های شان را ثبت كنند
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ثبت کدام دارایی؟
از  اداری،  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره ی 
مقام های  سایر  و  ملی  شورای  اعضای 
دارایی های شان  تا  است  خواسته  دولتی 
از  نقل  به  البته  کنند.  ثبت  اداره  این  در  را 
ثبت  بخش  رییس  محسنی،  نادر  آقای 
گفته  اداره  این  دارایی های  اشاعه ی  و 
روند  این  آغاز  وجود  با  که،  است  شده 
نمایندگان  از  بسیاری  قبل،  سال  چند  در 
دارد  نزد خودشان وجود  بنابر دالیلی که 
دارایی های شان  ثبت  به  حاضر  تاکنون 
پس  است  افزوده  محسنی  آقای  نشده اند. 
مبارزه  قانون  در  به زودی  که  تعدیلی  از 
با فساد اداری خواهد آمد، آن افرادی  که 
کتمان  ثبت،  هنگام  به  را  دارایی های شان 
می شوند.  مجازات  جدی  گونه ی  به  کنند، 
اداره،  این  مسووالن  معلومات  اساس  به 
تاکنون نزدیک به دوهزار تن از کارمندان 
به  را  دارایی های شان  دولت،  عالی رتبه ی 
ثبت رسانده اند که در این میان فقط هشت 
تن از اعضای مجلس سنا و شمار اندکی! 
شامل اند.  نمایندگان  مجلس  اعضای  از 
مبارزه  عالی  اداره ی  طرح  در  ظاهرا 
و  رشوت  با  مبارزه  امکانات  فساد،  با 
باج گیری و سایر انواع معامالت نامشروع 
و  است  مدنظر گرفته نشده  و ضدقانونی، 
ارضای  برای  اما  نیست،  هم  توجه  مورد 
با مراجعه به  پایان کار می شود  خود، در 
دارایی ها،  ثبت  بخش  نزد  ثبت شده  اسناد 
قضیه را مورد تحقیق قرار داد و به گفته ی 
مرتکبین  بر  را  سنگینی  جزای  مسووالن، 
اعمال کرد. در این میان آن که با استفاده از 
مقام و چوکی و منصب خویش می تواند از 
مدرک غیرمشروع چیزی بیاندوزد، فرصت 
راه چاره ای  برای مساله  که  دارد  را  الزم 
بیابد و به کار اندازد و ظاهرا هیچ کس هم 
در  فقط  را  فساد  جلوی  نشود.  متوجه اش 
همان آغاز کار و قبل از وقوعش می توان 
گرفت، نه این که برای مفسد، اجازه ی تمام 
داد که متوسل به آن شود. ترس از عقوبت 
و جزای سنگین چیزی نیست که بتوان با 
آن فساد را مهار کرد. عقیم بودن این رفتار 
در بسیاری از کشورها تجربه شده است، 
زیرا باالخره اشخاص مفسد و قانون گریز 
می توانند راهی برای فرار از آن پیدا کنند؛ 
آن هم در کشوری که سراپا با فساد آغشته 
است. برخی از مقامات به خاطر رسیدن به 
اهداف و اغراض و مقاصد سیاسی شان از 
اعطای رشوه و باج ابایی ندارند و در عزل 
و نصب و اعطای مقام و رتب و امتیازات 
که  همان گونه  می پردازند.  معامله گری  به 
وقایه  می شود  گفته  طبابت  عرصه ی  در 
نیز  عرصه  این  در  است،  معالجه  از  بهتر 
مبنا  و  داد  قرار  اولویت  در  را  وقایه  باید 
فساد  امکان  وقتی  که  است  طبیعی  گرفت. 
وجود داشته باشد، نمی توان این انتظار را 
و  نصیحت  و  وعظ  با  که  داشت  کسی  از 
پند و اندرز و یا ترساندن از روآوردن به 

فساد، بیزار گردد.

زنگ اول
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را  مناطق شمال و شمال شرق  از  بسیاری  امنیتی،  مسووالن 
کندز  کرده اند.  اعالم  طالبان،  فرمانروایی  چنگ  از  بیرون 
هم یکی از والیت هایی است که پولیس تمامی نقطه های 
آن را زیر حاکمیت دولتی دانسته است. اما آیا واقعیت نیز 

چنین است؟
و  پولیس  بزرگ  و  کوچک  قطار های  برگشت  و  رفت 
منطقه های  دیگر  و  ولسوالی ها  به  امنیتی  دیگر  نیروهای 
ناامن بوده اند، نشان می دهد  والیت کندز که پیش از این 
که پولیس و نیروهای امنیتی توان این را دارند تا در تمامی 
توان  این  پولیس  نقاط والیت کندز گشت و گذار کنند. 

به  و  ب��ازدارد  را  رهزنان  و  جنایت کاران  تا  است  یافته  را 
گفته ی شهروندان مرکز و ولسوالی های کندز، امیدی برای 
مردم باشند. فرمانده پولیس کندز اعالم کرده بود که تمام 
جنایت کاران را )ولو هرکه باشند( به چنگ قانون می سپارند 
و در این زمینه، به ارایه گزارش و شکایت مردم نیازمنداند.

 این همه، نشان داده که پولیس و نیروهای مشترک دیگر 
امنیتی، محکم ترین تالش های شان را برای از میان برداشتن 
بساط طالبان از این والیت و والیت های دیگر شمال، راه 
از  طالبان  که  شده است  باعث  تالش ها،  این  انداخته اند. 

فرمانروایی بر کندز کنار بروند.
از  نقطه ای  هیچ  کندز،  در  پولیس  مسووالن  گفته ی  به 
فرمانروایی  آن  در  طالبان  که  ندارد  وجود  کندز  والیت 
داشته باشند. این ادعا از سوی هیچ کس مورد تردید قرار 
نمی گیرد. چون ایجاد پولیس محلی و رجوع به مردم، این 
نیرو را به پولیس کندز داده است، تا از دورترین نقطه ی این 

والیت آگاه باشد.
این  طالبان  شده است،  پاکسازی  کندز  که  صورتی  در  اما 
بنیادی ترین و مهم ترین  این  رفته اند؟ شاید  به کجا  والیت 
پرسش، پس از اعالم پاک سازی این والیت است که ذهن 

هر شهروند کندز را به خود مشغول کرده است. 
اگر چه منبع های رسمی، آماری از طالبان در کندز را ارایه 
طالبان  بر  حمله  این که  از  پیش  کندز  در  ولی  نکرده اند، 
صد  به  نزدیک  و  طالب  هزاران  می شد  گفته  شود،  آغاز 
نیروهای  بر  حمله  و  فعالیت  مشغول  خارجی،  تروریست 
دولتی و ناتو هستند. ولی معلوم نیست پس از این که این 
والیت خالی از وجود طالبان اعالم شد، این همه طالب و 

تروریست به کجا رفته اند؟
از حدود سه ماه به این سو، نیروهای ناتو در کندز، اطالعات 
مربوط به حمله های شان را با رسانه ها در میان نمی گذارند، 
و گفته می شود شماری از طالبان توسط حمله های هوایی 

این نیروها کشته و بازداشت شده اند.
غالم محمد37 ساله ، باشنده ی ولسوالی چهاردره ی والیت 

که  می گوید  او  حمله هاست.  این  از  برخی  شاهد  و  کندز 
نیروهای خارجی، گروه های  اثر حمله های هوایی  بر  بارها 
کشته،  گرفته،  قرار  حمله  مورد  داخلی  و  خارجی  طالبان 

بازداشت و زخمی شده اند.
او می گوید:  »شمار زیادی از طالبان در روستای ما )قریه ی 
از  و شماری  داشتند  برگشت  و  و رفت  باش  و  بود  یتیم(، 
آنان، به اثر حمله های هوایی کشته و بازداشت شدند و در 
از  بخش هایی  روستا ها،  این  به  پولیس  یورش  و  فشار  پی 
را  این ولسوالی  پیوستند و شماری دیگر  پولیس  به  طالبان 
امام  از  امام صاحب، و  به  از آنجا  به گل تپه،  ترک کرده، 

صاحب به ولسوالی دشت ارچی فرار کردند.«
باشندگان دهکده ی گل تپه نیز به این باور هستند که بیشتر 
طالبان، به ولسوالی امام صاحب و پس از آن به دشت ارچی 

فرار کرده اند.
ولسوالی  کندز،  در  پولیس  مقام های  گفته های  اساس  به 
آنجا  در  و  نیست  طالبان  قلمرو  دیگر  نیز،  ارچی  دشت 
به  توجه  با  ایستاده است،  خود  پای  به  دولتی  حاکمیت 
این، طالبانی که در والیت کندز با دولت و نیروهای ناتو 

می جنگیدند، کجا شده اند؟
زیادی  شمار  می گویند  کندز  پولیس  فرماندهی  مسووالن 
حمله های  جریان  در  نفر   500 به  نزدیک  یعنی  طالبان  از 
پاک سازی به دولت پیوسته اند. بخش هایی از طالبان، هنوز 
هم با بیرون آمدن از زندگی پنهانی شان، با تفنگ های شان 
 10 گروه  یک  مورد،  تازه ترین  در  می پیوندند.  دولت  به 
نفری دیگر از ولسوالی امام صاحب )منطقه ای که بیش از 
سه هفته از پاکسازی آن می گذرد( به دولت پیوسته  است. 

برابر دولت در  اما این شمار، همه ی طالبانی نیست که در 
نبرد قرار داشتند. پیوستن این شمار طالبان و گپ های طالبان 
با  به دولت پیوسته ، نشان می دهد که آنان از سر ناگزیری 

طالبان همراه شده بودند.
یکی از آنان می گوید: »من نمی خواستم طالب باشم، طالبان 
قشالق های نزدیک شهر را هم )زیر کنترول( گرفته بودند، 

قشالق ما خیلی از شهر دور بود. من برای نگهداری ننگ و 
ناموسم طالب شده بودم.«

طالبان پیوسته به دولت، گفته اند که آنها به خاطر مجبوریتی 
که احساس می شد، شامل گروه طالبان شده بودند و اینک 
که پولیس برای تطبیق قانون در این والیت مصمم است، 

نیز باور یافته، از صف طالبان بیرون شده اند.
پیوسته اند،  دولت  به  که  کسانی  می رسانند  گفته ها  این   
اعضای هسته ای طالبان نبوده اند و آنان، با پیوستن به دولت، 
شده اند.  والیت  این  در  طالبان  شکست  عمده ی  دالیل  از 
نیروهای مشترک امنیتی به رهبری فرماندهی پولیس کندز، 
و  زده  برهم  را  طالبان  هسته های  فرصت  این  از  استفاده  با 
تشکیالت آنان را در روستاهای قلعه چه و لرخابی ای گل تپه 

از میان بردند.
مال محمد عظیم )نام مستعار(، امام در یکی از مسجد های 
گل تپه ی کندز می گوید که در آغاز شمار اصلی طالبان، 
خیلی کمتر از آنچه بود که چهار ماه پیش وجود داشت. 
او می افزاید: »در آغاز طالبان به تنظیم و تشکیل پرداختند، 
با مردم برخورد نیک کردند و پس از آن که به پول بیشتر 
کردند.  استخدام  را  معتاد  و  بیکار  جوانان  یافتند،  دست 
به  تفنگ  آنان  با  همراه  اصلی،  طالبان  ترس  از  بسیاری ها، 
دوش گرفته بودند. شمار اصلی طالبان، کمتر از آنچه بود 

که فکر می شد.«
مال عظیم می افزاید بیشتر طالبانی که در آغاز به سامان دهی 
زیادی  شمار  اما  شده اند،  کشته  بودند،  پرداخته  تشکیالت 
با طالبان اصیل همگون و گرویده ی  دیگر از طالبان تازه، 
افزایش  پیوسته  طالبان  هسته ای  شمار  و  بودند  شده  آنان 

می یافت.
آنچه از این گفته ها هویدا می شود، این است که بنیانگذاران 
و سرسپرده های طالبان، همان شماری اند که ردپایی از آنان 

دیده نمی شود.
کندز  پولیس  فرمانده  سیدخیلی،  عبدالرحمان  اگرچه 
می گوید که بخشی از طالبان به ولسوالی برکه ی بغالن فرار 
پرسش  این  به  پاسخ  در  ولی مال محمد عظمی،  کرده اند، 
که هسته گذاران طالبان فعال در کجا باید باشند، می گوید: 
آنان  بودند.  کرده  شروع  قریه  و  اهالی  مردم  از  »طالبان 
توسعه ی جبهه ی خود را آهسته آهسته و بعد، با استفاده از 
به گونه ی سریع آغاز  امنیتی وقت،  نیروهای  بودن  خواب 
کردند. این طالبان، کسانی جز افراد همین منطقه نبودند. اگر 
بخواهیم طالبان هسته ساز این والیت را مشخص کنیم که 
در کجا هستند، می توانیم بگوییم که فعال درخانه های شان 
پنهان و یا آشکار زندگی می کنند. شاید ریش های شان را 

کوتاه کرده اند. یا از اول ریش نداشتند.«
عبدالصبور، باشنده ی دیگر گل تپه نیز می گوید که طالبان 
هسته گذار، شاید در خانه های شان بوده باشند. او در حالی 
می گوید:  دارد،  شک  آنان  کردن  زندگی  پنهانی  به  که 
می رفتند.  کندز  شهر  به  طالبان  همین  جنگ ها،  وقت  »در 
چیزی  و  می شناخت  یا  و  نمی شناخت  را  آنان  کس  هیچ 

نمی گفت.«


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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داشت و به همین سبب شهروندان مجبور شده بودند که 
ویرانه  به  ایشان  خانه های  نمایند.  ترک  را  خانه های شان 
تبدیل گشته بود و فکر می کردی که گویا سال های سال 
است که این مناطق مخروبه بوده. جنگ های میان گروهی 
سبب شد که گروهی سیاه دل و ظالم علیه این گروه ها قد 
علم نماید و محشر دیگری را باالی مردم آغاز کند. آن 
گروه طالبان بود که علیه گروه های درگیر جنگ را آغاز 
نمود. در نخستین روزها که آنها وارد شدند، صدمه آنها به 
ما رسید، زیرا آنان در منطقه ما باالی پوسته عملیات نمودند 
و زد و خورد شدیدی بین طالبان و گروه های درگیر سابق 
دیوار  کنار  در  بود  پیرمردی  پیوست. خسرم که  وقوع  به 
حویلی نشسته بود که مرمی از جانب نمی دانم کدام گروه 
شلیک شد و به قلب او اصابت کرد و او را شهید ساخت. 
آن  که  نتوانستم  اما  می گذرد  که  سال هاست  روز  آن  از 
حادثه شوم را فراموش نمایم. به عامالن آن رویداد نفرین 
ابدی می فرستم و از خداوند می خواهم که به ایشان جزای 
ما  با  که  می خواهم  هم  دولت  از  بدهد.  را  بدشان  اعمال 
خون  به  دستان شان  که  جنایت کارانی  و  نماید  همکاری 
مردم بی گناه آغشته است را مورد پیگرد قانونی قرار دهد 
تا مجازات شوند و حق  بسپارد  قانون  پنجه  به  ایشان را  و 

مظلومین از ایشان گرفته شود.«


از  و  شده  خسته  جنگ  از  که  داریم  خود  با  را  خواهری 
رسانده  صدمه  او  به  جنگ  زیرا  دارد.  شدیدی  نفرت  آن 
»روزهای  می گوید:  چنین  را  تلخ اش  سرگذشت  او  است. 
همه  نتوانم  شاید  دیدم  خود  زندگی  در  من  که  را  سختی 
به  افغانستان  مردم  زندگی  نمایم.  بیان  سطر  چند  در  را  آن 
یک دیگر معلوم است که هر کدام ما مشکالت گوناگونی 
داریم، از قبیل مشکل اقتصادی، امنیتی،  بی سرپناهی و ... اما 
رنج  در  مردم  و  تکرار می شوند  این ها سال هاست که  همه 
مردم  این  به حال  فکری  نیست که  و کسی  می برند  به سر 
بنماید. همیشه سیاست مداران در فکر منافع خویش بوده اند. 
کمونیست ها کوشش داشتند که عقاید و افکارشان را باالی 
مردم بقبوالنند که این کار باعث آغاز جهاد شد. مردم در 
مقابل عقاید پوچ ایشان ایستادگی نمودند و تا سرحد جان 
جنگیدند و جان شان را در این راه فدا نمودند. بعد از مدتی 
کمونیستی  حکومت  و  گشتند  پیروز  مجاهدین  نیروهای 
زمانی که حکومت مجاهدین آغاز شد  دادند.  را شکست 
مردم بسیار شور و شوق داشتند و می گفتند که دیگر کشور 
همه  زود  چه  اما  می شوند.  آرام  مردم  و  می نماید  پیشرفت 
این خواب ها به کابوس وحشتناک جنگ تبدیل گشتند و 
جنگ های داخلی بین احزاب جهادی آغاز شد. همه روزه 
بر شدت جنگ افزوده می شد. اکثر نقاط شهر خالی از سکنه 
شده بود، زیرا در آن مناطق جنگ شدیدا همه روزه جریان 

خسرم 
را از من 

گرفتند

کنار  در  بود  پیرمردی  که  خسرم 
که  بود  نشسته  حویلی  دیوار 
کدام  نمی دانم  جانب  از  مرمی 
او  قلب  به  و  شد  شلیک  گروه 
اصابت کرد و او را شهید ساخت. 
از آن روز سال هاست که می گذرد 
شوم  حادثه  آن  که  نتوانستم  اما 
آن  عامالن  به  نمایم.  فراموش  را 
می فرستم  ابدی  نفرین  رویداد 
به  که  می خواهم  خداوند  از  و 
را  بدشان  اعمال  جزای  ایشان 
می خواهم  هم  دولت  از  بدهد. 
و  نماید  همکاری  ما  با  که 
به  دستان شان  که  جنایت کارانی 
است  آغشته  بی گناه  مردم  خون 
قرار  قانونی  پیگرد  مورد  را 
قانون  پنجه  به  را  ایشان  و  دهد 
حق  و  شوند  مجازات  تا  بسپارد 
شود. گرفته  ایشان  از  مظلومین 

کندز پاک سازی شد 
طالبان کجا رفتند؟
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برابر  در  خاورمیانه  در  مردمی  اعتراضات 
را  جدیدی  وضعیت  فاسد،  دیکتاتوری های 
خاطر  به  تونسی  جوان  بوعزیزی  زده اند.  رقم 
خودش  نیستی  و  سوختاندن  با  فقر  و  بی کاری 
اعتراض کرد. سپس اعتراضات در برابر بن علی 
دامن گستر شد و سبب سقوط دولت شد. به دنبال 
آن، اعتراضات به سایر کشورهای عربی از جمله 
مصر گسترش پیدا کرد. در مصر، حسنی مبارک 
در آستانه ترک قدرت قرار دارد. بحث اساسی 
این است که موج این اعتراضات که در تونس 
به نام انقالب یاسمین و انقالب نان مسما گردید، 
کشورهای  یافت؟  خواهد  گسترش  کجا  تا 
عربی و حوزه ی خاورمیانه در وضعیت اضطرار 
این  در  حاکم  دیکتاتوری های  و  دارند  قرار 
به  دست  زوال شان،  از  پیش گیری  برای  حوزه 

اصالحات اقتصادی می زنند. 
اکنون مهم این است که این اعتراضات به یک 
حتا  و  در خاورمیانه  اشاعه پذیر  و  الگوی جدی 
فراتر از آن تبدیل شده است. مرکزی ترین عناصر 
فساد گسترده  و  اقتصادی  فقر  اعتراض،  این  در 
حکومت های دیکتاتوری بود که مبتنی بر اقتصاد 
پایه گذاری  رانتی و حمایت های خارجی  نفتی/ 
شده بودند. از طرف دیگر، با وجودی که هراس 
اما  است،  باقی  برجایش  بنیادگرا  گروه های  از 
عناصر ایدیولوژیک و هویتی در این اعتراضات 

چندان برجسته به نظر نمی رسند. 
فساد  و  فقر  که  آن جایی  از  است؛   این  سوال 
بنابراین،  دارد،  وجود  نیز  افغانستان  در  گسترده 
خواهد  اعتراضات  این  گونه  شاهد  نیز  افغانستان 
نیز  افغانستان  که  ندارد  وجود  شکی  بود؟ 
بود؛  خواهد  توده ای  و  مردم  اعتراصات  شاهد 
شدت  به  افغانستان  در  اعتراضات  فعلیت  اما 
اجتماعی  گسست های  و  تاریخی  تجارب  تابع 
است. از طرف دیگر، شیوه های اعتراض جمعی 
شدت  به  دهه  چندین  طی  در  افغانستان،  در 
با آن هم،  دیگرگون و خشونت آمیز شده است. 
به  بعید  مصر  و  تونس  نوع  از  اعتراضات  وقوع 
که  است  این  اصلی  نگرانی  اما  نمی رسد،  نظر 
به  ممکن  افغانستان،  در  احتمالی  اعتراضات 
صورت خشن و یا هم به صورت های مسلحانه و 
حتا تجزیه طلبانه رخ بدهد و برای دولت غیرقابل 

کنترول باشد.  
روان شناختی،  لحاظ  به  افغانستان  جامعه 
و  اجتماعی  ساختارهای  سیاسی،  گرایش های 
رفتار  هرگونه  برای  گسترده،  فقر  و  فرهنگی 
خشونت آمیز مساعد است و به این دلیل به شدت 
آسیب پذیر می باشد. اما، خاموشی مردم در برابر 
اقتصاد،  و  مافیایی شدن قدرت  و  فساد گسترده 
از  مردم  عمیق  خستگی  سبب  به  طرف  یک  از 
چندین دهه جنگ است که قربانی های فراوانی 
از طرف دیگر، ترس  به کام خود کشاند، و  را 
القاعده سبب شده است که  از طالبان و  جمعی 

و  فاسد  حکومت  یک  برابر  در  الجرم  مردم 
مافیایی تمکین کنند و خاموشی اختیار کنند.  

وحشی،  فقر  و  فساد  هیوالی  بلندمدت،  در  اما 
تجربی-تاریخی  و  عقالنی  نگرانی های  تمامی 
خواهد  قرار  شعاع  تحت  را  افغانستان  مردم 
مرکزی ترین  لباس  و  مسکن  نان،  چون  داد؛ 
انسان  زندگی  نیازهای  اجتناب ناپذیرترین  و 
گسترده  فساد  دیگر،  سوی  از  و  می باشند، 
را  حکومت  که  است  عاملی  مرکزی ترین 
قرار  آن  برابر  در  را  مردم  و  ساخته  غیرمشروع 
که  است  این  نگارنده  اعتقاد  بنابراین،  می دهد. 
چه  و  زود  –چه  فقر  و  فساد  برابر  در  خاموشی 
دیر– پایان می گیرد و مالحظات و نگرانی های 
عقالنی و تجربی-تاریخی مردم مغلوب هیوالی 
فساد و فقر وحشی خواهد شد؛ اما آن زمان فقط 

خشم عمومی است که میدان داری می کند. 
در  عمومی«  »خشم  که  است  این  دوم  پرسش 
در  افغانستان  اجتماعی-فرهنگی-سیاسی  بستر 
چه قالبی به فعلیت خواهد رسید؟ آیا اعتراضات 
در  آرام  شعارهای  با  و  صلح آمیز  صورت  به 
جاده های کابل به وقوع خواهد پیوست و یا این 
به  بلندی کوه پایه ها و شاهراه های بزرگ  بر  که 
وقوع  به  رادیکال  و  غیرصلح آمیز  صورت های 
نمی هراسم و  نخست  احتمال  از  من  می پیوندد؟ 
ولی،  می هراسم.  شدت  به  دوم،  احتمال  از  اما 
غلیان خشم عمومی به خاطر هیوالی فساد و فقر 
نفس گیر، هرگاه بر بلندی کوه پایه ها و بیابان ها به 
شود،  رخدادپذیر  کنترول  غیرقابل  صورت های 

عامل اساسی آن حکومت فاسد کنونی است. 
بنابراین، اعتراض نسبت به دولت رییس جمهور 
از  فراتر  فساد  و  گسترده  فقر  خاطر  به  کرزی 
چند  اما  دارد؛  وجود  بالقوه  صورت  به  تصور، 
عامل مشخص رخ دادن احتمال دومی یا فعلیت 
را  مهارناپذیر  اعتراضات جمعی خشونت آمیز و 

ممکن می سازند: 
1- ضعف نیروهای تحصیل کرده و جامعه مدنی 
زمینه را برای اعتراضات و واکنش های خشن و 

غیرقابل کنترول مساعد می سازد. 
2- مثلثی از گسست اجتماعی، گسست فرهنگی 
برای  اساسی  عاملی  جغرافیایی  گسست  و 
کنترول ناپذیر  و  خشونت آمیز  اعتراضات  بروز 
ضعیف  مدنی  جامعه ی  موجودیت  با  می باشد. 
و قشر باسواد اندک در یک جامعه، فکتورهای 
اجتماعی- تجانس  عدم  همچون  دیگری 
شکاف های  احیای  سبب  فرهنگی-اقتصادی 
دولت  برابر  در  اعتراضات  نیز  و  مخاصمه ای 
چندالیه  مخاصمه ای  تنش های  که  شد  خواهند 

را نیز با خود خواهند داشت.  
خشونت  ساختاری،  خشونت   از  مثلثی   -3
 فرهنگی و خشونت رفتاری عاملی است که زمینه 
اعتراضات  شدن  خشونت آمیز  برای  قبل  از  را 
آماده ساخته است. یعنی، ساختارهای فرهنگی، 

اجتماعی و رفتاری خشونت، از قبل آماده اند. 
دولت،  فراگیر  حاکمیت  عدم  از  مثلثی   -4
دولت،  ساختار  در  چندسویه  گسست های 
مطمین،  و  آموزش دیده  امنیتی  نیروهای  نبود 
هرگونه اعتراض جمعی رادیکال و خشونت آمیز 
سامانه ها  دولت،  می سازد.  مهارناپذیر  را 
و  اصالحات  برای  نیرومند  ساختارهای  و 
فرونشاندن خشم عمومی را به صورت فوری و 
صلح آمیز ندارد تا از سقوط اش جلوگیری کند. 
گروه های  ایتالف  برمبنای  که  کنونی  حکومت 
قومی-سیاسی به وجود آمده و فاقد یک برنامه 
سیاسی مشخص می باشد، در ضمن به شدت از 
ارایه  عرصه ی  در  و  است  فاسد  و  گسیخته  هم 
حکومت ها  ناکارآمدترین  از  یکی  خدمات 
می باشد. از طرف دیگر، قدرت سیاسی و قدرت 
کشوری  هر  در  مرکزی  عنصر  دو  اقتصادی 
شدت  به  عنصر  دو  این  افغانستان  در  که  است 
اجتماعی  انفجار  یک  برای  را  زمینه  شده  فاسد 
اقتصاد  یا  خارجی  کمک های  کرده اند.  مساعد 
مافیای  اساسی  پایه های  تریاک  اقتصاد  و  رانتی 
مافیای  ضمن،  در  می کنند.  تغذیه  را  اقتصادی 
شدت  به  را  سیاسی  قدرت  مناسبات  اقتصادی 
تحت تاثیر قرار داده است. به این دلیل است که 
بنیادگراهای حزب اسالمی  از  در دولت کنونی 
تا ایتالف جهادی ها و نخبگان نیکتایی پوش، در 
گرداب اقتصاد و قدرت مافیایی دست به دست 

هم داده اند. 
پس دولت استراتژی و نیروهای اجرایی الزم را 
برای مبارزه با فساد و فقرزدایی از جامعه ندارد. 
این مشکل سبب شده است تا هیوالی فساد و فقر 
وحشی، هرروز چاق تر شود و اعتماد مردم نسبت 
به دولت و حکومت را از بین ببرد. استمرار این 
داده  پایان  را  مردم  شکیبایی  و  صبر  وضعیت، 
و  حکومت  برابر  در  اعتراضات  برای  را  راه 
مشکالت  افغانستان  چون  می کند.  باز  نظام  حتا 
پایین  سواد  سطح  و  دارد  فرهنگی  و  ساختاری 
غیرقابل  اعتراضات  ماهیت  و  چگونگی  است، 
پیش بینی است و این اعتراضات ممکن حتا نظام 
را نیز هدف قرارداده محاسبات تجربی-تاریخی 
در  کند.  نابود  عمومی  افکار  در  را  عقالنی  و 
کرزی  جمهور  رییس  که  است  شرایطی  چنین 
بنابراین،  شد.  خواهد  هم سرنوشت  علی  بن  با 
قبل از آن که فرصت ها از دست بروند، رییس 
نسبت  باید  وی،  حکومت  و  کرزی  جمهور 
برای  راهی  کرده  فکر  کنونی  وضعیت  به 
نخبگان  همین گونه  کنند.  جستجو  بیرون رفت 
تا  دارند  مسوولیت  نیز  کنونی  سیاسی  طبقه ی  و 
برای مبارزه با هیوالی فساد و فقر وحشی تالش 
کنند و در رفتارها و فعالیت های شان تجدید نظر 
قدرت  از  مثلثی  یا  و  فساد  هیوالی  بکنند. چون 
با  مافیایی، اقتصاد مافیایی و روابط مافیایی توام 
تهدیدی اند که آتش آن  فقر گسترده و عمیق، 

مهارناپذیر است. 


هیوالی فساد و فقر وحشی

سرنوشت کرزی و بن علی

در  کرزی  حامد  جمهور  رییس 
مونیخ  شهر  در  امنیت  جهانی  کنفرانس 
مرحله ی   نخستین  که  است  گفته  آلمان 
نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
آغاز  در  را  افغان  نیروهای  به  خارجی 
خواهد  اعالم  خورشیدی  آینده  سال 
که  است  گفته  کرزي   آقاي  کرد. 
به  مسوولیت ها  انتقال  رهبری  به  ما 
نخستین  و  هستیم  متعهد  افغان ها،  خود 
مرحله ی  انتقال مسوولیت ها را در آغاز 
ماه   21 یعنی  آینده  خورشیدی  سال 

مارچ، اعالم خواهیم کرد. 
آقاي کرزي گفته است اکنون که تعداد 
یافته،  افزایش  افغان  امنیتی  نیروهای 
این  به  نیز  مسوولیت ها  انتقال  زمینه ی  
عین  در  وي  است.  شده  مساعد  نیروها 
زمان گفته است که وجود شرکت های 
بازسازی  تیم های  و  خصوصی  امنیتی 
هدف،  این  به  رسیدن  راه  در  والیتی 

مشکل خلق می کنند.
این که آقاي کرزي در کنفرانس امنیتي 
امنیتي  مسوولیت  پذیرش  براي  مونیخ، 
اعالم  افغانستان  داخلي  نیروهاي  توسط 
مهم  داوطلبي  یک  می کند،  آمادگي 
افغانستان  دولت  مسوولیت پذیري  براي 
کالن  ادعاي  یک  زمان  عین  در  و 
عوامل  به  آن  شدن  محقق  که  می باشد 
استعداد  موجودیت  جمله  از  مختلف 
در  امنیت  عرصه  در  مسوولیت پذیري 

داخل افغانستان بستگی دارد.
پروسه  شدن  داخلي  که  نیست  شکي 
اهمیت  از  افغانستان  در  امنیت  تامین 
اما  می باشد.  برخوردار  زیادي  بسیار 
باید بدان توجه  مهم تر از آن چیزي که 

مسوولیت  انتقال  که  است  این  شود 
به گونه اي  باید  افغان  نیروهاي  به  امنیتي 
صورت گیرد که تغییر منفي در وضعیت 
نتیجه  ندهد.  روي  افغانستان  امنیتي 
نیروهاي  به  مسوولیت  تسلیم  از  منطقي 
داخلي زماني به دست می آید که تدابیر 
نیروهاي  رواني  آماده سازي  براي  الزم 
مخالفان  با  مقابله  جهت  در  داخلي 
دولت و حمایت از اقتدار دولت به اجرا 
وضعیتي  به  امنیتي  نیروهاي  و  دربیاید 
از  برخي  درنظرداشت  بدون  که  برسند 
سیاسي  بازي های  در  که  بندهایي  و  زد 
افغانستان صورت می گیرد، به مقابله در 
برابر گروه های مسلح متخاصم با دولت 

وفادار باشند.
سیاسي  تغییرات  از  که  سالي  ده  در 
واقعیت  یک  می گذرد،  افغانستان  در 
آن  و  است  آمده  چشم  به  وضوح  به 
محدود  تعدادي  بندهاي  و  زد  این که 
سیاسي  وضعیت  بر  سیاسي  فعاالن  از 
افگنده است. چنانچه در  افغانستان سایه 
سایه همین سلطه نامریي اما قابل درک، 
نمایندگان  مجلس  که  می شود  دیده 
از  هفته  چند  کردن  سپري  با  افغانستان 
انتخابات  است  نتوانسته  کارش،  شروع 
رییس  بتواند  تا  باشد  داشته  نتیجه بخشي 

خود را انتخاب کند.
در  اصلي  نگراني  صورتي  چنین  در 
همان گونه  که  است  این  امنیتي  عرصه 
کشور،  در  موجود  سیاسي  نیروهاي  که 
متمرکز  صف بندي های  قالب  در 

در  مقتدر  بازیگر  ده ها  محوریت  بر 
تقسیم  کشور،  سیاسي  سرنوشت 
امنیتي  و  نظامي  نیروهاي  گردیده اند، 
نشوند.  تاثیرپذیر  وضعیت  این  از  نیز 
بر شیشه های  مثل گذشته  اکنون  اگرچه 
و  امنیتي  نیروهاي  به  مربوط  موترهاي 
متعدد  سیاستمداران  تصاویر  دفاعي 
تحلیلگران  اما  نمی خورد،  چشم  به 
معتقدند که هنوز هم اردو و پولیس ملي 
رواني  نفوذ  سایه  از  را  خود  نتوانسته اند 
این بازیگران خارج کنند. از این رو این 
گرفتن  تعلق  با  که  دارد  وجود  نگراني 
و  نیروها  این  به  امنیت  تامین  مسوولیت 
افغانستان،  از  بین المللي  قواي  خروج 
رهبري  رده های  بر  سیاستمداران  نفوذ 
اردو و پولیس باعث تقسیم شدن مجدد 
در  و  مختلف  دسته های  به  نیروها  این 
دوره  مانند  مختلف  رهبران  از  حمایت 
در  مجاهدین  رهبران  حضور  از  بعد 

قدرت گردد.
به نظر می رسد جامعه جهاني نیز با اصل 
دولت  به  امنیت  مسوولیت  واگذاري 
آنچه  اما  ندارد،  مخالفت  افغانستان 
این  در  نگراني هایي  تا  می شود  باعث 
ایجاد شود، میزان آمادگي دولت  زمینه 
و نیروهاي امنیتي افغانستان براي اجراي 
امنیت  تامین  عرصه  در  نقش  مطلوب 

می باشد.
به  نسبت  روسي  مقامات  که  چنانچه 
ابراز  افغانستان  از  ناتو  قواي  خروج 
نگراني کرده اند. بنابر گزارش های منتشر 
ایوانوف،  سرگیی  رسانه ها،  در  شده 
کنفرانس  در  روسیه  صدراعظم  معاون 
آلمان  مونیخ  شهر  در  امنیتی  بین المللی 

ناتو  نیروهای  خروج  که  است  گفته 
برای   تهدیدي  می تواند  افغانستان  از 
ابراز نگراني روسیه  باشد.  کشور روسیه 
خروج  احتمالي  پیامدهاي  به  نسبت 
را  واقعیت  این  افغانستان  از  ناتو  قواي 
به اثبات می رساند که این کشور نسبت 
افغانستان  داخلي  نیروهاي  توانمندي  به 

تردید دارد.
در  خود  سخنراني  در  ایوانوف  سرگیی 
است که روسیه در  این کنفرانس گفته 
که  افغانستان  شمال  در  اوضاع  مورد 
هم مرز  مرکزی  آسیایی  کشورهای  با 
وي  دارد.  جدي  نگرانی های  است، 
در حال حاضر وضعیت  است که  گفته 
اکنون  تا  و  است  بحرانی  افغانستان 
کشور  این  در  جنگ  پایان  از  عالیمي 
که  حالیست  در  این  نمی رسد.  نظر  به 
از  همواره  کابل  در  روسیه  سابق  سفیر 
افغانستان  بین المللي در  نیروهاي  حضور 
انتقاد کرده و خروج قواي بین المللي از 
از  افغانستان  بیرون رفت  راه  را  افغانستان 
بحران می دانست. اما اینک معاون صدر 
در  امنیت  تامین  به  نسبت  روسیه  اعظم 
افغانستان توسط نیروهاي داخلي به دیده 

تردید می نگردد.
ایجاد  که  می شود  روشن  این جا  از 
مسوولیت  اجراي  ظرفیت  و  استعداد 
غیرجانبدارانه  زمان  عین  در  و  مستقالنه 
از سوي نیروهاي امنیتي از اهمیت زیادي 

برخوردار می باشد.  


افغانستان و استعداد 
مسووليت پذيري در عرصه امنيت

هاشم قيام

 شاکر مهریار

شكي نيست که داخلي شدن پروسه تامين امنيت در افغانستان 
آن  از  مهم تر  اما  می باشد.  برخوردار  زیادي  بسيار  اهميت  از 
چيزي که باید بدان توجه شود این است که انتقال مسووليت 
امنيتي به نيروهاي افغان باید به گونه اي صورت گيرد که تغيير 

منفي در وضعيت امنيتي افغانستان روي ندهد. ACKU
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 65 عبداالحمد  کنند.  انتخاب  پارلمان  ریاست  کرسی 
ساله و باشنده شهر کابل در این زمینه می گوید: »آن چه 
که فعال از وضعیت معلوم می شود من فکر نمی کنم که 
انتخاب  شخصی  پارلمان  ریاست  برای  دورهم  این  در 
گردد.« او معتقد است کسانی که در این دور به پارلمان 
و  نیستند  مردم  فکر  به  که  هستند  افرادی  یافته اند،  راه 
او  شده اند.  پارلمان  وارد  مالی  انگیزه های  برای  صرف 
هزاران  با  این ها  که  حاال  می کنم  فکر  »من  می گوید: 
فکر  به  که  است  خوب  یافته اند  راه  پارلمان  به  وعده 

عملی کردن وعده های شان باشند.«
منصور، دانشجوی دانشگاه کابل با تاکید بر بی کفایتی 
همه  »این ها  می گوید:  پارلمان،  از  دور  این  نمایندگان 

باوجود این وقتی که مجلس نمی تواند با گذشت دو 
معناست که  این  به  تعیین کند،  را  هفته رییس خود 
دودستگی و اختالف در میان اعضای مجلس بیشتر 

از حدی است که قبال تصور می شد.« 
همچنین صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیدبان رسانه ها 
مجلس  در  که  است  باور  این  به  »نی«،  موسسه  در 
به  حکومت  مالحظه ی«  قابل  نفوذ  و  »اثر  جدید 
که  است  شده   باعث  مساله  این  و  می رسد  مشاهده 
اعضای مجلس موفق به انتخاب رییس خود نشوند. 
آقای توحیدی عالوه می کند: »متاسفانه بعد از آغاز 
پارلمان جدید، اثر و نفوذ قابل مالحظه ی حکومت 
به  رسیدن  عدم  هستیم.  شاهد  پارلمان  این  در  را 
محترم  اعضای  جانب  از  دایمی  رییس  انتخاب 

بعد از مدت ها جنجال و کشمکش های سیاسی باالخره 
پارلمان افغانستان گشایش یافت. شاید در نظر عده ای از 
مردم ماجرا در همین جا به پایان رسیده باشد. اما در واقع 
این پایان ماجرا نیست، بلکه در حال حاضر نمایندگان 
هستند.  روبه رو  پارلمان  در  دیگری  مشکل  با  مردم 
ناتوانی در انتخاب شخصی برای احراز کرسی ریاست 
نمایندگان  روزها  این  در  که  است  چالشی  پارلمان، 
انتخابات  شدن  کشیده  هستند.  روبه رو  آن  با  پارلمان 
که  است  آن  نشان دهنده  سوم  دور  به  پارلمان  ریاست 
هنوز اعتماد و انسجام در بین نمایندگان مردم به وجود 
که  می رسد  نظر  به  گونه  این  حال  این  با  است.  نیامده 
حکومت نیز کوشش خواهد کرد که از این اختالفات 

به سود خود استفاده کند.
اصلی  دلیل  که  دارد  وجود  گمانه زنی هایی  این رو  از 
حکومت،  سوی  از  پارلمان  افتتاح  انداختن  تعویق  به 
برای  مناسب  رییس  یک  یافتن  برای  بیشتر  چانه زنی 
پارلمان آینده بوده است. اما با وضعیت فعلی نمی توان 
گفت که این مساله تا کی هم چنان ادامه خواهد داشت. 
و  پارلمان  گشایش  از  هفته  دو  شدن  سپری  وجود  با 
وضعیت  هنوز  نمایندگان،  بین  در  طوالنی  بحث های 
که  حالی  در  نیست،  معلوم  پارلمان  ریاست  کرسی 
نمایندگان  باید  که  دارد  وجود  نیز  مهم تری  کارهای 
مردم به آنها رسیدگی کنند. به عنوان مثال هنوز هفت 
می شوند  اداره  سرپرست  وزیران  توسط  وزارت خانه 
با  دارند.  نمایندگان  مجلس  اعتماد  رای  به  نیاز  که 
اعتماد شکننده ای که میان مجلس و قوه اجراییه حاکم 
به  می توانند  راحتی  به  قبیل  این  از  مسایلی  است،  شده 
موضوع تازه ای برای زورآزمایی و در فرجام به بحران 
افتتاح  در شرایطی که  می گویند  منتقدان  تبدیل شوند. 
پارلمان در آغاز نیز با تاخیر روبرو بود، اعضای مجلس 
داخلی  مسایل  به  دادن  پایان  برای  باید  نمایندگان 
به  باشند  داشته  فرصت  تا  کنند  بیشتری  شتاب  مجلس، 
کارهای اصلی شان، از جمله بحث روی قوانین و بررسی 
صالحیت کاری وزرای کابینه رییس جمهور، بپردازند.
تا در دور  نیستند  نیز چندان خوشبین  این حال مردم  با 
احراز  برای  را  شخصی  بتوانند  نمایندگان  این  سوم 

مجلس  افتتاح  زمان  از  هفته  دو  به  نزدیک  آن که  با 
نمایندگان می گذرد، اما تاهنوز اعضای این مجلس 
نتوانسته اند به دلیل چند دستگی و دخالت حکومت، 
دور  دو  در  تاکنون  کنند.  انتخاب  را  مجلس  رییس 
انتخابات برای تعیین رییس مجلس، نمایندگان مردم 
شکست خورده اند و هم اکنون نیز معلوم نیست که 
چه  تا  مجلس،  رییس  انتخاب  برای  تالش های شان 

زمانی ادامه خواهد یافت.
دارند  تالش  بار  سومین  برای  مجلس  این  اعضای 
طوری که  آن  اما،  کنند،  برگزار  انتخابات  امروز 
اختالفات  دلیل  به  نیز  تالش ها  این  می رسد  نظر  به 
با  از کارشناسان  به گفته ی برخی  اعضای مجلس و 
خواهد  مواجه  شکست  با  بازهم  حکومت،  دخالت 

شد.
با این حال، شماری از تحلیلگران و آگاهان می گویند 
که تالش حکومت برای انتخاب یکی از هوادارانش 
چنددستگی  و  اختالفات  و  مجلس  رییس  عنوان  به 
باعث شده است که تالش های  این مجلس  اعضای 
دو هفته ی اخیر مجلس نمایندگان به نتیجه ای نرسد.

یکی  و  کابل  هفته نامه  مسوول  مدیر  دشتی،  فهیم 
برای  حکومت  می گوید  کشور  سیاسی  آگاهان  از 
به عنوان رییس مجلس  از هوادارانش  انتخاب یکی 
رسانده  مصرف  به  را  زیادی  پول های  نمایندگان 
است. به گفته ی او، زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی 
اعالن شد، تصور این بود که عملکرد مجلس جدید 
بهتر از گذشته باشد، اما حاال حقایق نشان می دهد که 
از گذشته  بیشتر  اعضای مجلس  میان  دودستگی در 
است. آقای دشتی می گوید: »حکومت تالش می کند 
را  مجلس  ریاست  هوادارش  نامزدهای  از  یکی  که 
وجود  هم  آوازه هایی  همچنین  و  بگیرد،  دست  به 
مصرف  هدف  این  به  نیز  زیادی  پول های  که  دارد 
اما،  تا رای اعضای مجلس خریداری شود.  می شود 

مردم  می خواهند  آن ها  است.  پرده  پشت  بازی های 
طریق  این  از  بتوانند  تا خودشان  دارند  نگاه  را سرگرم 
سیاسی  بازی  یک  این  واقع  در  برسند.  هدف شان  به 
از  دارند.  دست  آن  در  گوناگونی  عوامل  که  است 
و  پارلمانی،  انتخابات  نتیجه  سر  بر  جنجال های طوالنی 
حاال هم کشمکش ها بر سر انتخاب رییس پارلمان همه 
نشان دهنده این است که این روند هم چنان ادامه خواهد 

داشت.« 
به دست آوردن کرسی ریاست،  برای  او وقتی  باور  به 
می گیرد،  نمایندگان صورت  بین  در  دالری  معامله های 
نتیجه  به  پارلمان  این  که  داشت  انتظار  می توان  چطور 
این دور از  باور من در  »به  ادامه می دهد که:  او  برسد! 

مجلس نمایندگان بازگوکننده این حقیقت تلخ است 
که دست های حکومت در این مجلس به حد کافی 

موثر بوده اند و هستند.« 
ناامیدی مردم از مجلس

حکومت  هواداران  اخیر  پارلمانی  انتخابات  در 
دست  از  را  نمایندگان  مجلس  کرسی های  اکثریت 
درباره  که  اپوزیسیون  و  جناح های حکومتی  دادند. 
رییس مجلس اختالفات عمیقی دارند، باعث نگرانی 
مردم شده اند. به گفته ی صدیق اهلل توحیدی، با ادامه 
انتخاب  برای  مجلس  اعضای  بی نتیجه  تالش های 
رییس، بیشترین آسیب را مردم می بینند. او می افزاید: 
آرای  نتوانست  دایمی  رییس  عنوان  به  کسی  »اگر 
الزم کسب بکند، کار پارلمان به تعویق می افتد و در 

پارلمان بازهم کسانی راه پیدا کرده اند که سواد کافی 
ندارند.  خبر  قانون گذاری  و  قانون  از  حتا  یا  و  ندارند 
مردم  از  می خواهند  امروز  که  هستند  جنگ ساالرانی 
نمایندگی کنند. هنوز این تعداد از نمایندگان، پارلمان 
را صحنه جنگ فکر می کنند و در این جا هم دست از 

معامله گری برنمی دارند.«
نژادگرایی  و  قوم  مساله  وجود  به  اشاره  با  بابایی  امید 
در  عمده  دلیل  »چند  می گوید:  کشور  پارلمان  در 
داشته اند،  دست  کشورمان  اخیر  دهه  چند  ویرانی های 
که فعال همان دالیل در داخل پارلمان نیز به طور واضح 
و آشکار به چشم می خورند. تعصب های قومی، نژادی 
رییس  انتخاب  در  که  هستند  مهمی  دالیل  مذهبی  و 
پارلمان چالش های بزرگی را ایجاد کرده اند. به طوری 
که دیده می شود وقتی یک نفر خود را کاندید ریاست 
ایشان  تبار  از  یا  و  قوم  از  که  وکالیی  می کند  پارلمان 
است  معتقد  او  نمی دهند.«  رای  کاندید  این  به  نباشند 
که دست های خارج از پارلمان را نیز در این میان نباید 
نادیده گرفت. به گفته وی، آشکار است کشورهایی که 
در معامالت سیاسی افغانستان دست داشته اند، حال نیز 
در پی آنند تا کسی بر کرسی پارلمان افغانستان بنشیند 

که مطابق میل آنان رفتار کند.
در این دور، پارلمان وظایف بسیار جدی تر و سنگین تری 
او  انجام دهد.  باید هر چه زودتر  دارد که  بر دوش  را 
است  این  مجلس  نمایندگان  از  ما  »خواست  می گوید: 
که با سرنوشت ما بازی نکنند و بگذارند تا دموکراسی 

و عدالت در کشور حاکم شود.«
از این رو آن چه که از پارلمان جدید انتظار می رود این 
مجلس  داخلی  و جنجال های  به کشمکش ها  که  است 
پایان دهند. هم اکنون نیز چهره پارلمان برای مردم بسیار 
کند،  پیدا  ادامه  گونه  همین  واگر  است  مخدوش شده 
خواهد  بیشتر  نمایندگان شان  به  نسبت  مردم  ناامیدی 
جرو  مخالف  شدت  به  عمومی  افکار  اکنون  هم  شد. 
اگر  و  است  نمایندگان  مجلس  در  جاری  بحث های 
نمایندگان مردم به این وضع ادامه دهند به جز نفرت و 

انزجار چیز دیگری نصیب شان نمی شود.

افغانستان می بینند.  این میان بیشترین آسیب را مردم 
به زودی  نمایندگان  داشتند که مجلس  انتظار  مردم 
هیات اداری خود را انتخاب کند و به کارهایی که 
اولویت داشت، رسیدگی می کرد. در این میان مردم 

آسیب دیدند و مایوس هستند.«
روند  این  ادامه  که  می کند  تاکید  توحیدی  آقای 
مجلس  اعضای  که  است  تلخ«  »حقیقت  این  بیانگر 
از توانایی انجام مسوولیت های شان برخوردار نیستند. 
ناامیدی  و  یاس  احساس  روند  این  ادامه  گفت  وی 

مردم را بیشتر خواهد کرد.
کابل  دانشگاه  در  استاد  فریور،  موسی  همچنین 
مجلس  اعضای  جنجال های  ادامه  که  می گوید 
بیشترین  و  است  »وقت کشی«  رییس،  انتخاب  برای 
آمد.  خواهد  وارد  کشور  این  مردم  به  آن  صدمه ی 
در  مجلس  اعضای  از  شماری  که  می کند  تاکید  او 
را  پول های هنگفتی  انتخاباتی خود  مبارزات  جریان 
به مصرف رسانده اند و از همین رو، تالش دارند که 
مجلس،  رییس  انتخاب  برای  پیاپی  انتخابات های  با 
مصارفی را در مبارزات انتخاباتی شان کرده  اند، جبران 
کنند. آقای فریور گفت: »این ها )اعضای مجلس( به 
فکر ملت نیستند و اگر می بودند اختالفات شان را در 
»حاال  می کند:  عالوه  او  می کردند.«  حل  اول  روز 

مردم برای پارلمان گذشته دعای خیر می کنند.«
صورتی  در  می گوید  دشتی  فهیم  حال،  این  با 
را  خود  نظر  مورد  نامزد  شود  موفق  حکومت  که 
برساند،  پیروزی  به  مجلس  ریاست  انتخابات  در 
مشکالت بیشتر خواهد شد. او گفت: »اگر مخالفان 
هواداران حکومت  و  بمانند  ناکام  سیاسی حکومت 
ریاست مجلس را به دست بگیرند، می شود گفت که 
تبدیل خواهد شد.  دیکتاتوری  به دولت  دولت  این 
چون، همه ارکان به دست یک گروه قرار می گیرد و 
هیچ صدای مخالفی وجود نخواهد داشت که جلوی 
ترتیب  این  به  بگیرد.  را  گروه  این  خودسری های 

می تواند بسیار خطرناک باشد.«
با این حال قرار است امروز نمایندگان مجلس برای 
معلوم  اما  بروند.  رای  صندوق  پای  به  بار  سومین 
نیست که این بازی امروز خاتمه می یابد و یا این که 

بازهم ادامه خواهد یافت. 


رقابت طوالنی بر سر کرسی ریاست پارلمان

فرصتهایکهازدستمیروند
 ظفرشاه رویی

نازنین شفایی

مردم: 

ACKUباسرنوشتمابازینکنید
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»کشتل جنگی« با نامزدان متعرض، خسته بازگشته اند و تازه 
لمیده اند روی کرسی های پارلمان، می خواهی برای رسیدن 
به یگانگی، کوه ها، دشت ها، دریا ها و هفت وادی ریاضت 
نیستند!  نه آن ها در هوای کوه قاف  بگذارند!  را پشت سر 
از  این همه خستگی  با  باد که  آبادان  باز هم خانه های شان 
خودگذری دارند و به خاطر مردم خویش دست کم سر در 
فرو می برند، سیاه  قومی و گروهی خود  اندیشه های  الک 

می اندیشند و سپید رای می دهند. 
لحن  با  نمایندگان  موقت!  صاحب  رییس  جناب  ببینید 
اهانت آمیزی با شما سخن گفته اند، در این تردیدی نیست، 
اما به یاد داشته باشید که از قدیم گفته اند: قدر عافیت کسی 
را شکرگزار  به مصیبتی گرفتار آید. نخست خدا  داند که 
از آب در دسترس  پر  بوتل های  باشید که زمستان است و 
چقدر  خود  که  نشده ای  متوجه  مگر  این  از  غیر  نیست، 
وکیالن  چشمان  که  نمی بینی  کرده ای؟  اذیت  را  آنها 
محترم چقدر سرخ و آماس کرده است. گویی از چشمان 
آن ها خون می چکد. دو هفته است که شما با جنجال های 
انتخاباتی خویش آنها را بیدارخوابی داده اید و نمی گذارید 
انصاف  دیگر  این  بگذارند.  پلک  روی  پلک  آن ها  که 
نیست که مهمانان مردم را نمی گذارید تا در مهمانه خانه  به 
این کار شما  بپردازند!  قانون مدارانه ی خویش  پوف  و  خر 
برخالف اصول وظایف داخلی خواب آلوده گان دموکرات 
پارلمان است! پس آنها حق دارند که شما را به نقض اصول 

وظایف داخلی پارلمان متهم می کنند!!!
وقتی انتخابات درون پارلمانی در نخستین گام ها، پایش به 
سنگ بن بست خورد و رو به سینه به زمین افتاد و اما دوباره 
با دالوری و بینی خون سار از جای برخاست وتا می خواست 
پایی  بیرون  یا  درون  از  کسی  که  بردارد  دیگری  گام 
ولی  زورمند  قهرمان  چنان  نیز  بار  این  که  نهاد  پیاش  پیش 
بی تجربه ای با شدت بیشتری به زمین خورد که صدای فرو 
افتادنش را همه ی مردم افغانستان شنیدند. از همان نخستین 
که  داشت،  وجود  نگرانی  این  افتادن ها  نخستین  و  گام ها 
منقار  باران زده ای سر و  ما چنان مرغان  قانون پرداز  قهرمان 
خونین خود را در زیر بال تعصبات و منافع گروهی خود فرو 

خواهد برد که به گفته ی شما چنین شده است.

طرزالعمل وظایف داخلی مجلس نیست. 
شیوه دوم که نسبتا معموال است و خیلی هم ساده می باشد، 
شیوه جفت و تاق است. بر اساس این شیوه نامزدان در حضور 
یک هیات داوری با همدیگر جفت و تاق بازی می کنند. و 
این کار را تا زمانی ادامه می دهند که یک نفر باقی بماند و 

نفر باقی مانده هم رییس مجلس می شود. 
توشله  از  باید  تاق  و  شیوه جفت  در  که  داشت  درنظر  باید 
استفاده گردد زیرا شفافیت انتخابات را بیشتر تضمین می کند. 
مجلس  رییس  انتخاب  در  می تواند  که  دیگر  شیوه های  از 
چوکی  نامزدان  یعنی  است.  »بجل بازی«  شیوه  کند  کمک 
و  می کنند  بجل بازی  همدیگر  با  نمایندگان  مجلس  ریاست 
هرکس که توانست بجل بیشتری ببرد، او رییس مجلس است 

و هیچ مشکلی هم به وجود نمی آید. 

چنین به نظر می آید که ولسی  جرگه تا رسیدن به یک رییس 
دارد.  روی  پیش  را  دشوار  و  دراز  فاصله ای  هنوز  منتخب 
استعفای رییس موقت ولسی جرگه نشان می دهد که کارد 
است.  رسیده  استخوان  به  پارلمانی  درون  گروه بازی های 
دیگری  رنگ  حادثه  می رسد،  استخوان  به  کارد  وقتی 
و  می رسد  پایان  به  فریادی  با  مقاومت  گاهی  می گیرد. 
گاهی هم قیامی، قامت بلند می کند. استعفای رییس موقت، 
دلتنگی که  ازسر  بود دردآلود و  فریادی  بلکه  نبود؛  قیامی 
باشند، شاید هم  ما شنیده  از  بهتر  را طالبان  پژواکش  شاید 
نیاکان خردمند خویش  ریش  بر  و  بشنوند  بعدی  نسل های 
بخندند! شاید هم گروه نامزدان معترض در کدام کوهستانی 

خندیده باشند!
جناب رییس موقت پارلمان از گروه بازی های قومی درون 
دیوان  هم  گاهی  گمانم  به  است.  شده  دلتنگ  پارلمانی 
رباعیات خیام را ورق گردانی نکرده است، ورنه درمی یافت 
است:  گفته  این  از  پیش  سده های  بزرگوار  حکیم  آن  که 
این  از  است  پر  دنیا  حال  لعبت باز«.  جهان  و  لعبتکانیم  »ما 
لعبتک ها و لعبت بازان ، نشسته در آن سوی پرده ی تاریک 
سیاست های لعبتک بازی که گاهی رشته را کش می کند و 

گاهی هم رها.
حال که همای سعادت ب 52 را فراز سر داریم و از آسمان ها 
گفتمان های سپید فرو می ریزد و تا به زمین می رسد رنگ 
سیاسی،  جادوگری های  این  در  پس  می کند،  پیدا  سرخ 
مگر  دارند!  دیگری  چاره ی  چه  مردم  نمایندگان  بیچاره 
آنها حق ندارند که درباره ی چیزی بیندیشند! حال این که 
مهم  نیست،  مهم  دیگر  این  غیرقومی  یا  می اندیشند  قومی 
البته  باشد!  اندیشه  صاحب  باید  پارلمان  وکیل  نیست  این 
تردید  بدون  می برند،  فرو  خود  الک  در  سر  که  آن هایی 
دنیای ذهنی آن ها به اندازه ی همان الک شان بزرگ است. 
مگر شما جناب رییس فکر می کنید که چنین کسانی باید 
دموکراسی  قاف  کوه  سوی  به  و  بیندیشد  سیمرغی  مانند 
پرواز کنند و به یگانگی برسند! نه جانم آنها در این صورت 
دشت  ها،  دریا ها،  کوه ها،  از  بگذرند.  وادی  هفت  از  باید 
این  بگو  تو  حال  پر باشد!  یگانگی  ازعشق  سینه های شان 
وکیالن عزیزی که پس از سه مبارزات انتخاباتی و چند ماه 

از آنجایی که وکالی محترم ما بر سر هر موضوع توافق دارند 
به جز انتخاب رییس مجلس و با استفاده از ترفند های مختلف 
نظیر رای سفید، رای باطل، رای ممتنع، رای مستنکف، رای 
مستقیم، رای غیرمستقیم، رای نیمه مستقیم، رای کامال کج، 
رای مایل به کج و هزار و یک نوع رای دیگر نمی گذارند 
از آنجایی که بدون رییس مجلس  که کسی رییس شود و 
راه های  ما  که  آنجایی  از  و  برد  پیش  را  مجلس  نمی شود 
در  بنابراین  داریم،  رییس  انتخاب  برای  هم  دیگر  مختلف 
از  که  دهیم  نشان  محترم  وکالی  به  که  شدیم  آن  صدد 
انتخاب کرد.  را  رییس مجلس  دیگر هم می شود  مسیر های 
بنابراین در این مجال و مقال در نظر داریم شیوه های مختلف 
شیوه  که  وکال  تا  کنیم  بررسی  را  مجلس  رییس  انتخاب 
انتخاب رییس مجلس خود  مناسب  را  انتخاب و رای دادن 
ندانسته اند با این شیوه ها به انتخاب رییس مجلس نایل آیند. 

همانا  مجلس  رییس  انتخاب  شیوه های  رایج ترین  از  یکی 
روش شیر و خط است. این روش رایج ترین و معمول ترین 
شیوه انتخاب است که از کودک هفت ساله تا پیرمرد هفتاد 
ساله می تواند به راحتی این گونه انتخاب را صورت بدهد. در 
این شیوه نه ضرورت به اسراف بیش از حد کاغذ و صندوق 
است و نه هم وکال را مجبور می سازد تا اندام های محترم خود 
با زحمت  و  پای صندوق رای  بیایند  و  بدهند  را زیاد تکان 
سفید  رای  هم  آن  بیاندازند.  به صندوق  را  آرای خود  زیاد 
یا  افغانیگی  پنج  سکه  عدد  یک  شیوه  این  در  تنها  باطل.  یا 
در صورت نبودن سکه پنج افغانیگی، سکه های دو افغانیگی 
صف  یک  در  نامزدان  است.  کارگشا  هم  افغانیگی  یک  و 
موقت  رییس  می تواند  که  حکم  نفر  یک  می گیرند.  قرار 
انتخاب  با  طرفین  و  می کند  انتخاب  را  نفر  دو  باشد  مجلس 
در  و  می آزمایند  را  خود  بخت  سکه،  خط  یا  شیر  طرف 
ظرف چند دقیقه رییس مجلس انتخاب می گردد و هیچ گونه 
دعوا و بوتل جنگی هم به وجود نمی آید و ضرورت به تغییر 

استعفای  اصولنامه ی شما درباره ی  نمی دانم که در آن  من 
است  قدر  این  اما  است؛  شده  گفته  چه  موقت  رییس 
موجودیت  را  خویش  استعفای  دلیل  بزرگترین  شما  که 
گروه بندی های قومی و زبانی در پارلمان دانستید که چنین 
وضعی نمی گذارد تا شما گامی به پیش بردارید. تعجب آور 
تازه دم،  و  کهنه کار  نمایندگان  همه  آن  از  که  است  این 
کسی در زمینه اعتراضی نکرد و ما نشنیدیم که کسی گفته 
است،  افغانستان  مردم  خانه ی  این  رییس!  جناب  که  باشد 
جدایی انداختن در خانه ی مشترک مردم رسم جوانمردی 
نیست؛ تنها چند تنی برخاستند و شما را دوباره به آن امانت 
فهمیدیم؛  را  شما  استعفای  دلیل  ما  برگشتاندند.  چندروزه 
اما دلیل برگشت شما به کرسی را ندانستیم. تنها دیدیم که 

یکی دو تن با شما سر گوشی های معنی داری دارند!!!
باری مقاله ای خواندم از یکی از نویسندگان با حوصله که 
تبریزی  این محور می چرخید که شمس  بر  نوشته اش  همه 
در آن خانه ی خلوت برای موالنا جالل الدین محمد بلخی 
چه گفت؛ که او یک باره ترک قیل و قال مدرسه کرد و به 
وجد و سماع پرداخت! کس چه می داند که در آینده چند 
میزگرد  آن  یا  این  در  روزگار  چنانی  آن  سیاسی  تحلیلگر 
تلویزیونی به بحث نپردازند که درآن سرگوشی های کوتاه 
بدون  ما،  پارلمان  موالنای  که  شد  بدل  و  رد  سخنانی  چه 
قال  و  قیل  و  نشست  بر جایگاه  و  برگشت  مقاومت دوباره 

انتخاب رییس دایمی را از سر گرفت.
من نمی دانم مگر استعفا دادن از مقام ریاست موقت پارلمان 
حل  سرگوشی  چند  با  سادگی  به  گونه  همین  می شود  را 
کار  دستور  می توانست  موضوع  این  من  گمان  به  کرد؟ 
اصولنامه  در  آیا  تشکیل دهد!  را  پارلمان  روز  جلسه ی آن 
موقت  رییس  اگر  که  است  شده  گفته  پارلمان  داخلی 
پارلمان  در  قومی  و  گروهی  شگاف های  ایجاد  سبب  به 
با  می تواند  صورت  آن  در  می دهد،  استعفا  خود  وظیفه  از 
یک سرگوشی دوباره به جایگاه برگردد! اگر در اصولنامه 
تغییراتی پدید آورید این مساله را نیز در نظر داشته باشید، 
چون از قدیم گفته اند: تا همین مکتب است و این مال، حال 
طفالن خراب می بینم. من می ترسم که اگر سال آینده شما 
موفق شدید تا رییس دایمی پارلمان را انتخاب کنید، کسی 
سنگ دیگری پیش پای شما نیندازد که آقای رییس موقت 
به  دایمی  رییس  انتخاب  پس  بودید،  داده  استعفا  که  شما 
وسیله ی یک رییس موقت مستعفی نمی تواند قانونی باشد!!!

این همه سحر و  اگر آن سرگوشی ها  این که  سخن دیگر 
بگذارید  جنجال،  و  جار  همه  این  به  نیاز  چه  دارد،  جادو 
درون  بیرون پارلمانی،  درون پارلمانی،  چند سرگوشی  یک 
از  تنها شما  نه  تا  بیرون کشوری صورت گیرد  و  کشوری 
عذاب انتخاب رییس دایمی پارلمان نجات یابید؛ بلکه من 

نیز از عذاب نشستن در پای تلویزیون رهایی یابم.
می دانی جناب رییس شما نمایندگان را بیدارخوابی می دهید 
و رییس دایمی را به زودی انتخاب نمی کنید، در حالی که 
»دادگاه اختصاصی« روز تا روز صدایش بلندتر می شود و 
تیر های زیادی جهت پرتاب به سوی شما فراهم کرده است. 
نمی ترسید که اگر این تیر ها از دیوار مصونیت شما بگذرد 
و بعد روی سینه ای گل بکارد، دیگر آن وقت کار از کار 
گذشته است. همین دیروز شش تن از صرافان کابل فدای 

بجل های  از  بجل بازی  شیوه  در  که  داشت  توجه  باید  البته 
گوسفند یا بز استفاده شود زیرا گوشت این حیوانات حالل 
مشروعیت  حیوانات  این  بجلک های  با  بجل بازی  و  است 

انتخابات را زیر سوال نمی برد. 
را  نمایندگان  مجلس  رییس  می تواند  که  دیگری  شیوه 
که  این  دلیل  به  البته  است.  کمسایی  شیوه  کند،  انتخاب 
باید  ندارد  پنداشته می شود و مشروعیت  کمسایی بازی جرم 
استفاده گردد. چون شیوه  ناگزیر  و  عنوان گزینه آخری  به 
کمسایی شبیه شیوه رای دادن، دعوا و مشت و یخن شدن را 
حتما به دنبال دارد باید در زمان استفاده از این شیوه نیرو های 
دعوا های  از  تا  باشند  داشته  حضور  موقعیت  در  هم  امنیتی 
نامزدان  میان  در  اگر  البته  بیاید.  عمل  به  جلوگیری  بزرگتر 
در  بهتر  چه  که  باشند  داشته  یاد  کمسایی  که  باشند  افرادی 
در  داوری  برای  زبده  و  قمارباز کهن کار  باید چند  آن  غیر 
این شیوه دعوت شوند تا در از روند انتخاب رییس مجلس با 

شیوه کمسایی نظارت کنند. 
از روش های مفید در انتخاب رییس مجلس هم یکی سیستم 

»چکه پاو« است. 
این شیوه اطالعی در دست  نویسنده در مورد  هرچند حقیر 
هم  چکه پاو  شیوه  که  گفته اند  خبره  دوستان  ولی  ندارد 
رییس  انتخاب  برای  مناسب  روش های  از  یکی  می تواند 
مجلس باشد. زیرا تعدادی از وکالی پارلمان با همین شیوه 

سبیل مبارک و یا هم کاکل تابدار وکیالن گردیدند. باور 
کنید وقتی این حکم را شنیدم همان قصه ی »شهر خربوزه« 
هزار سال  پنج  از  بدبختیم که پس  آمد. گفتم چقدر  یادم 
که این همه تاریخ و جغرافیا را به کاسه ی سر آب داده ایم، 
تازه خرد ما برابر شده است با خرد شهر خربوزه. متقلب در 
پارلمان و صراف در زندان. رشوت ستان در هندوستان و تو 
از دست گروه بازی های پارلمان در فغان و نامزدان ناراضی 

هم در کوهستان، مگر این شهر خربوزه نیست!
من نمی دانم اگر زودتر از جای نجنبید، و چوب و چماق 
قانون و تفسیر قانون را به دست نگیرید و به جنگ آن رستم 
شما  روزگار  از  دمار  دادگاه،  آن  که  بدانید  نروید،  زاولی 
شیرینک  خربوزه  یک  در  شاید  معلوم  چه  کشید.  خواهد 
زدن دیده شود که چند وکیل پارلمان در زندان با صرافان 

شطرنج می زنند. 
شما که نمایندگان مردم هستید! آیا گاهی از مردم نشنیده اید 
بار  یک  تنها  سوراخ  یک  از  مار  را  انسان  می گویند  که 
می گزد! تا جایی که دیده می شود تاکنون »مار رای سپید« 
شما را از یک سوراخ دوبار گزیده است. امروز نیز دست 
در همین سوراخ کرده اید. سومین نیش زدن های این مار بر 
شما مبارک باد! اگر از من می شنوید زنهار دست در سوراخ 
سیاست های قومی و گروهی فرو نکنید که مار همچنان در 

اشتهای نیش زدن به دستان نرم شماست.
نگرانی این جاست که چشمان قانونمدار شما، راه دیگری را 
نمی تواند ببیند و یا این که در پیش چشمان شما راه دار تنها 
باز هم در  باز گذاشته است. من می دانم شما  همین راه را 
همین راه می روید و دست در همین سوراخ می کنید و باز 
هم نیش سوزنی مار و دستان نرم شما! دل من به دستان پاک 
شما می سوزد، بعضی از این دستان آن قدر پاک است که 
هیچگاهی تقلبی را لمس نکرده و نمی تواند حس کند که 
تقلب درشت است یا نرم. ما مردم ناسپاسی هستیم. سزاوار، 
این است که چنین دستانی را باید با تیغ اخالص و محبت 
برید، مومیایی کرد و در موزیم صداقت جهانی تاریخ، در 
غرفه ی افتخارات افغانستان نگهداشت تا آیندگان بدانند که 
صداقت پیشه گان افغانستان چگونه دستان مبارکی داشته اند! 
به  جهان  سراسر  از  انسان  هزاران  روزانه  که  دارم  باور  من 
تماشای چنین دستانی خواهند آمد؛ اما اجازه بدهید تا آن 
تا  اختصاصی« ساخته شود،  »دادگاه  پوالد خالص  از  غرقه 
فزونی گیرد  و  مبارک شما سبز شود  دستان  این  نکند که 
که در این صورت بازماندگان کمیسیون مستقل انتخابات و 
کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی هرگز نخواهند توانست تا 
رای پاک را از ناپاک جدا سازند و در آن صورت متقلبان 
دستان  و  یافت  خواهند  راه  نیز  ما  آینده ی  پارلمان های  در 
ساله ی  هزار  پنج  تاریخ  موزیم  در  شما  شده ی  مومیایی 
می ترسیم  حاال  همین  از  ما  گرفت.  خواهد  بوی  کشور! 
افتخارات  غرفه ی  بازدیدکنندگان  میان  در  که  نکند  که 
افغانستان در موزیم صداقت جهانی تاریخ، احمقی پیدا شود 
و و چند بار آن هوای آلوده را بلند بلند در سینه فرو برد و 
بعد پیشانی ترش کند و بگوید که این بوی تقلب از کجا 
و  از کجا می آید  بوی  این  تقلب،  بوی  بوی!  بوی!  می آید 
فرو  سینه   روی  نیز  فرزندان مان  پرغرور  سر  ناخواسته  خدا 

افتد و چشمان شان بر زمین خجالت دوخته شود!!! 

چکه پاو وارد پارلمان شده اند و این شیوه تجربه شده و قابل 
اطمینان است. 

به هر صورت چون حقیر نویسنده در این مورد زیاد نمی داند 
تفسیر این شیوه را به عهده وکالیی که در این رابطه خبره اند 

می گذارد. 
از روش های مناسب برای انتخاب رییس مجلس نمایندگان 
از  نویسنده  می باشد.  اسپارتنگ«  دلم  »الم  روش  هم  یکی 
پولیس  و  دزد  بازی  در  دوران کودکی خود  در  این روش 
استفاده کرده بود و روش مناسبی برای انتخاب رییس مجلس 

نمایندگان می باشد. 
انتخاب  این ها روش هایی اند که می توانند در  به هر صورت 
اگر  ولی  شوند  واقع  ممد  و  مفید  نمایندگان  مجلس  رییس 
احیانا این همه روش ها نتوانستند باعث انتخاب رییس مجلس 
باقی مانده، استفاده از بزکشی  نمایندگان گردند، تنها گزینه 
برای انتخاب رییس مجلس است. یعنی در آخرین صورت 
و  می شوند  اسب  بر  سوار  ریاست  چوکی  نامزد  وکالی 
و  می شود  داده  قرار  مجلس  ریاست  کرسی  هم  بز  جای  به 

هرکس که توانست بز را برباید، رییس مجلس است. 
رییس  انتخاب  به  بتواند  این روش ها  از  یکی  که  امیدواریم 
انتخاب گردد. در  مجلس کمک کند و رییس مجلس هم 

غیر آن حساب مجلس با خودشان خواهد بود. 
 

ما لعبتکانیم
 و جهان لعبت باز!!!

 پرتو نادری

رییس پارلمان را
نز با قرعه کشی انتخاب کنید! 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

داخلی  جنگ های  زم��ان  در  تاشی  هاشم 
رهبر  نام  به  رسانه ها  در  معموال  یوگوسالویا 
آزادی خواهان آلبانیایی تبار کوزوو یاد می شد. 
بلند  مقام های  به  یوگوسالویا  تجزیه  از  پس  او 
وزیر  نخست  اکنون  و  یافت  دست  سیاسی 

کوزوو می باشد. 
ک��وزوو  استقالل  ش��دن  شناخته  رسمیت  به 
کشورهای  قاطع  حمایت  با  فقط  نیز  البانیا  از 
فروخوابیدن  با  این هم،  با  شد.  ممکن  غربی 
سیاسی  حمایت  جهانی،  سیاسی  داغ  منازعات 
کوزوو  استقالل  امر  از  غرب  بی چون و چرای 
داشتن  دست  اتهام  شدن  مطرح  مانع  نتوانست 
هاشم تاشی در  تجارت غیرقانونی اعضای بدن 

انسان های اسیر شود.
سوییس  لیبرال  حزب  عضو  که  مارتی  دیک 
سوییس  کانتون های  از  یکی  در  قبال  است، 
او  بدین سو   1995 سال  از  است.  بوده  دادستان 
اروپا و عضو کمیسیون حقوق  نماینده شورای 
بشر  سازمان امنیت و همکاری اروپا است. در 
مدعی  کرده،  تهیه  کوزوو  از  او  که  گزارشی 
تاچی،  هاشم  ط��رف��داران  آنجا  در  که  است 
اسیران  بدن  ارگان های  کنونی  وزیر  نخست 

مشکالت  مي رود،  تحقیق  ساحه  یک  در  نظارت  یا 
مي توان  دیگر،  بیان  به  مي آورد.  وجود  به  را  جدي 
به  نسبت  منفي  باورهاي  و  توطیه پنداري  که  گفت 
فعالیت هاي پژوهشي در افغانستان ناشي از مشکالت 
عام فرهنگي و بي خبري مردم از تاثیر و نتیجه تحقیق 
راه حل هاي  عرضه  و  اجتماعي  وضعیت  بهبود  در 

علمي مي باشد. 
امنیت یکي از چالش هاي بس بزرگ دیگري است 
پرسشنامه ها،  خانه پري  مرحله  مستقیم  به صورت  که 
انجام مشاهده و در کل عملیات ساحوي تحقیق را، 

به ویژه در والیات ناامن ناممکن ساخته است. 
دلیل تراشي، نبود همکاري و تعلل در ارایه اطالعات، 
آمار وکارکردها در عرصه هاي خاص مانند تعلیم و 
دیگري  موارد  از  دولتي  نهادهاي  برخي  در  تربیت 
از مشکالت  به عنوان یکي  است که مي توان آن را 
تحقیق حاضر ذکر کرد.  کمبود منابع در مورد تعلیم 
زبان هاي  در  مشابه  م��وردي  تحقیقات  و  تربیت  و 
انجام  از عمده ترین مشکالت است که  رایج کشور 
مواجه  مشکل  به  اندکي  را  این چنیني  تحقیقات 
اکثر  که  است  مفهوم  این  به  نکته  این  است.  ساخته 
سازمان  تعلیمي  نهادهاي  طرف  از  که  تحقیقاتي 
صورت  خارجي  تحقیقي  نهادهاي  و  متحد  ملل 
دسترس  در  رایگان  و  عموم  به صورت  مي گیرد، 

استفاده کنندگان داخلي قرار نمي گیرد. 

ادامه دارد


مشکالت تحقیق 
در افغانستان مشکالت متعددي را مي توان فهرست 
مي سازد.  مواجه  مشکل  با  را  تحقیق  امر  که  کرد 
پژوهش هاي  به ویژه  اجتماعي،  تحقیق  هر  اصوال 
چند  با  مشخص  به صورت  ما  جامعه  در  میداني 

مورد  در  آگاهي  نبود  مي شود.  روب��ه  رو  مشکل 
شده  سبب  اجتماعي  نظرسنجي هاي  و  پژوهش ها 
محقق  یک  و  پرسش گر  به  نسبت  مردم  که  است 
و  نگاه  این  بنگرند.  تردید  و  شک  نظر  به  میداني 
باور نسبت به کساني که براي جمع آوري اطالعات 

اکنون  می فروخته اند.  و  کرده  جدا  را  مخالف 
و  دارد  ادعایش  این  ب��رای  مطمینی  شهود  او 
بررسی  دادگاه  در  این موضوع  می خواهد رسما 

شود.
غیر  تجارت  م��ورد  در  مارتی  دیک  گ��زارش 
قانونی اعضای بدن انسان در کوزوو، انزجارهایی 
اروپا  پارلمان  اعضای  اکنون  است.  برانگیخته  را 
می خواهند در مورد این اتهام تحقیق شود. مارتی 

خواهان حفاظت کامل شاهدان قضیه است.
که  می شود  گفته  است.  خطیر  بسیار  اتهام  این 
منازعه  زمان  در  صربی  زندانیان  بدن  اعضای 
 1990 سال های  پایان  در  آن  از  پس  و  کوزوو 
میالدی، به صورت غیرقانونی از بدن آن ها جدا 

ساخته شده و به فروش رسانده شده اند.
 اعضای پارلمان اتحادیه اروپا روز بیست و پنجم 
جنوری امسال با فیصله نامه ای خواهان تحقیق در 
متهم است که   نیز  تاچی  این مورد شدند. هاشم 
انسان ها  بدن  اعضای  غیرقانونی  تجارت  این  در 

دست داشته است.
او کدام سند و  این که  بر  مبنی  اتهام هایی  مارتی 
شاهدی برای این اعمال جرمی در دست ندارد را 
رد کرده است. او مکررا اطمینان داده است که 

گزارشش انگیزه سیاسی ندارد و استقالل کوزوو 
»این  را مورد سوال قرار نمی دهد. مارتی گفت: 
است.  البانیا  علیه  نه  و  کوزوو  علیه  نه  گزارش 
زندگی  آنجاها  در  که  مردمانی  علیه  همچنان 
می کنند نیز نیست. کامال برعکس، اظهارات من 
منطقه  این  در  که  می کند  نمایندگی  مردمی  از 
زندگی می کنند و حقی برای رفاه، دموکراسی و 

سیاست شفاف، صادقانه و با کفایت دارند.« 
مارتی در اظهاراتش در شتراسبورگ افزود: »پس 
نیروهای  رسیدن  از  پیش  و  ناتو  هوایی  حمله  از 
سال   در  »کفور«  یا  ک��وزوو  برای  صلح  حافظ 
1999، برای چند ماه کوزوو توسط کسی اداره 
نمی شد. در همین برهه ی زمانی بسیاری جنایت ها 

رخ داده است«. 
اظهاراتش  برابر  در  شدید  واکنش های  مارتی 
جامعه  او،  باور  به  کرد.  عنوان  دهنده  تکان  را 
پیرامون  متعدد  اطالعات  وجود  با  بین المللی 
تجارت اعضای بدن انسان ها واکنش جدی نشان 

نداده است. 
مارتی افزود که اکنون شهود قابل اعتمادی دارد 
مارتی  می باشد.  آن ها  از  محافظت  خواهان  و 
برای  متحد  ملل  دفتر  عنوانی  نامه ای  »در  گفت: 
)ای یو ال ای ایکس(   کوزوو  در  قانون  حاکمیت 
مذاکره  و  تماس گیری  برای  را  آمادگی مان  ما 
که  ک��رده ای��م  تقاضا  م��ا  ام��ا  داش��ت��ه ای��م.  بیان 
خاصی  اطالعات  ما  آن  در  که  پیش شرط هایی 
گردند.«  روشن  کامال  باید  بگذاریم  میان  در  را 
زیرا به گفته او آن نوع حفاظت از شهود که در 
محاکمه جنایتکاران جنگی به عمل آمد »افتضاح 
آمیز« بود.  از نظر مارتی چنین خطرهایی در قضیه 
تجارت غیرقانونی اعضای بدن انسان ها نیز ممکن 

است وجود داشته باشد. 
اروپا  اتحادیه  شورای  نامه  فیصله  آن که  از  پس 
کارهای  گفت  مارتی  دیک  رسید،  تصویب  به 
ترتیب حق  بدین  تا  برده شود  پیش  باید  ابتدایی 
و حقیقت روشن گردد. مارتی عالوه کرد: »نقش 
این نکته است که حقوق  به  شورای اروپا توجه 
اساسی بشر قابل معامله نیست و هیچ دلیل سیاسیی 
را توجیه  اساسی  این حقوق  از  نمی تواند تخطی 

کند«. 
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درباره تجارت اعضای 

بدن در کوزوو باید 

تحقیق شود 

قسمت چهل و ه   

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعیت تعلیم و 
تربیت در افغانستان 

در سال 1388
4 ـ حق دريافت مزد عادالنه در برابر کار: 

حق دریافت مزد عادالنه در برابر کار در حقیقت الزمه حق کار 
مهم ترین  اجتماعي  ومعقول  مفید  کار  مزد  است.  آن  از  وجزیي 
منبع درآمد شخص و مهم ترین وسیله، جهت امرار حیات و رفع 
احتیاجات مادي و معنوي آن می باشد. بنابرین هر کس حق دارد 
بدون  از مزد مساوي  مقابل کار مساوي  ثانیا در  و  اوال کار کند 

هیچ گونه تبعیض مستفید گردد. 
مزد مساوي در مقابل کار مساوي به اين معنا است که:  

� در تعیین مزد کار کمیت و کیفیت کار مدنظر گرفته شود. 
� نوعیت کار و شرایط آن نیز در تعیین مزد محاسبه شده براي کار 

داراي عین شرایط مزد یگانه تعیین شود. 
� تعیین مزد مساوي براي زنان در مقابل کار یکسان با مردان. 

مزد کار وقتي عادالنه است که عالوه بر موارد فوق، در تعیین مزد 
کار، نرخ مواد استهالکي و قیمت های بازار نیز درنظر گرفته شده، 
همزمان با صعود قیم مواد اولیه، مزد کار نیز افزایش یابد طوري که 
حداقل ضروریات زندگي شخص و خانواده او را تکافو نماید تا 
افزایش  اگر مزد کار  یا  نماید،  به طور آبرومندانه زندگي  بتواند 
نیابد کنترل درست و موثر جهت ثبات قیم مواد توسط دولت ها 

صورت گیرد. 
که  دارند  حق  »همه  بشر:  حقوق  جهاني  اعالمیه   23 ماده  مطابق 
مساوي  اجرت  مساوي  کار  مقابل  در  تبعیض  هیچگونه  بدون 
مزد  مستحق   می کند  کار  که  کس  هر  همچنین  کنند.  دریافت 
را  وخانواده اش  او  زندگي  که  است  بخشي  رضایت  و  منصفانه 
موافق شوون انساني تامین کنند.« این حق در ماده 48 قانون اساسي 
تنظیم  کامل  به صورت  کار  قانون  وتوسط  تسجیل  نیز  ما  کشور 
وحمایت گردیده است، ولي عمال در زندگي روزمره، تعیین مزد 
موسسات  طرف  از  چه  و  دولت  طرف  از  چه  ما  کشور  در  کار 
خصوصي و شخصي غیرعادالنه بوده، به هیچ صورت احتیاجات 

زندگي شخص را مرفوع ساخته نمي تواند. 
5 � حق داشتن مالکیت و مصونیت آن: 

اشیاي  و  ثروت ها  با  را  رابطه شخص  ملکیت: چگونگي  تعریف 
مادي و معنوي مالکیت گويند.

به مقتضاي آن شي، تحت  مالکیت: حقي است که  تعریف حق 
اراده و تسلط شخص قرار می گیرد وتنها مالک می تواند در حدود 
آن  در  تصرف  نوع  هر  و  بهره برداري  استعمال،  به  قانون  احکام 

بپردازد. حق مالکیت داراي سه عنصر اساسي است: 
1 �� حق حفاظت )حق نگهداري و در اختیار داشتن اشیا( 

2 �� حق انتفاع )استعمال، استهالک وبهره برداري از اشیا( 
3 �� حق تصرف )به دیگران انتقال دادن یا تغیر دادن اشیا(  

و  فرد  حیات شخصي  وگذران  زندگي  وسیله  مهمترین  مالکیت 
تامین کننده رابطه او با دیگران است. بنا برین ملکیت حق طبیعي 
ملکیتي  دارد  حق  زن  وچه  مرد  چه  هرشخصي  بوده،  کس  هر 
داشته باشد و به طور دلخواه از آن استفاده نماید. حق مالکیت از 
نظر محمول یا جنسیت خود به: مالکیت مادي )مالکیت براشیاي 
مادي( ومالکیت معنوي )مالکیت براشیاي معنوي مثل آثار علمي، 
هنري وغیره( واز نظر نوعیت خود به: مالکیت جمعي یا دولتي، 
فرد  که  می شود.  تقسیم  شخصي  ومالکیت  خصوصي  مالکیت 
می تواند از هر دو نوع اخیر چه شامل اشیاي مادي باشد چه شامل 

اشیاي معنوي، مستفید شود.
حق مالکیت شخصي بنابر قواعد حقوقي از تعرض مصون بوده، 
هیچ کسي به شمول دولت حق ندارد مالکیت شخصي را به زور 
وغیر قانوني از تصرف او خارج یا به آن صدمه وزیان وارد نماید. 
دولت در موقع ضرورت می تواند تنها به غرض تامین منافع عامه 
ملکیت شخصي را استمالک نماید. مشروط به این که قیمت آن 

را عادالنه وپیشکي بپردازد.
ادامه دارد
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یادداشت نخست
مقاله پر از معنای »تاراج عاطفه در تاالن رسانه ها« نبشته 
آقای سرور آزادی را در روزنامه خوب 8 صبح خواندم. 
به تایید صحبت های ایشان می خواهم این بحث را ادامه 
ذات  به  که  ندارم  را  این  سر  کوتاه  مقال  این  در  دهم. 
رسانه، که به تعبیر مک لوهان نظریه  پرداز نام آور دنیای 
نظر  شناسی  جامعه  دیدگاه  از  است،  پیام  رسانه ها، خود 
نگره کوتاه  این  در  دارد.  دراز  این قصه سر  بیندازم که 
فرایند  پیام های  و  رسانه ای  داده های  به  تا  دارم  تالش 
اطالع رسانی و یا دنیای به اصطالح جهانی شده و ساز و 

کار پیچیده این فرایند در ذهن مخاطبان نظری بیندازم. 
رسانه ها، مهمترین مولفه دنیای دیجیتال شده امروزاند. در 
تعامالت رسانه های دیجیتالیزه و برپایی روابط دو سویه 
جدید، گویا رابطه منفعالنه گیرنده به پایان رسیده است؛ 
جدید  رسانه های  شناختی  روان  در  ژرفاکاوی  با  ولی 
وجود  با  او  که   دریافت  می توان  معاصر  گیرنده گان  و 
همین داد و ستد دو سویه ناخودآگاه و شیفته وار همچنان 

درانفعال به سر می برد. 
انسان در جامعه اطالعاتی امروز، با انبوه اطالعاتی مواجه 
را  آنها  تمام  گرفت  و  تحلیل  توانایی  ذهنش  که  است  
اطالعات  انبوه  با  رسانه ها  که  حالیست  در  این  ندارد. 
با  رفته  حیران  ذهن  این  سراغ  به  شده  بندی  دسته  قسما 
پیام های پی در پی به او القا می کنند که ذوق، خواست و 
پیام های گزینش  باشند. این  باید  تمایل او چه و چگونه 
شده در یک دور مسلسل با یاری خبر، گزارش، آگهی، 
موسیقی  برنامه های  و  درامه ها  دنباله دار  قصه  موزیک، 
مشروعیت  خویش  هستی  به  گردیده  تکرار  پسند  مردم 
می بخشند  و در باز نمود فرهنگی و اقتصادی فروش کاال 
صاحب  به  شک،  بدون  که  سودی  می گردند.  سودآور 
سرمایه، رسانه و سیاست تعلق دارد. مثال می زنم؛ شرکت 
در  دنباله دار  تبلیغاتی  آگهی های  یاری  به  بییرز،  دو 
رسانه ها، به نام )الماس همیشه گی است(، مردم غرب را 
به این باور رساند که ازدواج بدون حلقه الماس نامکمل 
است. با جستجو در تاریخ، ادبیات و فرهنگ غرب هیچ 
با  پیوند  در  الماس  نگین  بودن  نمادین  از  نمیتوان  نشانی 
چنان  با  رسانه ها  یاری  به  شرکت  این  اما  دید.  ازدواج 
هنرمندیی این مساله را در یک پیوند زنجیره ای آگهی ها 
گیرنده گان جاسازی  ذهن  در  رسانه ای  پیام های  سایر  و 
کرد که امروز در غرب حلقه الماس نماد ازدواج پایدار 

و ماندگار به شمار می رود.  
همسان  اطالعات  و  خبری  تولیدات  امروز  دنیای  در 
عرضه  کاالیی  بسته های  شکل  به  اقتصادی  تولیدات  با 
ملی  مرز های  فرایند جهانی شدن،  نتیجه  در  و  می گردند 
و  خرید  آزاد،  بازار  اقتصاد  گستره  در  و  می پیمایند  را 
فروش می گردند. این روند تنها در یک استحاله محض 
نگره های  همزمان  بل  نگرفته  بازرگانی شکل  وستد  داد 
هژمونیک و الگو های اجتماعی و فرهنگی و گرایش و 

راهبرد های سیاسی را نیز صادر می کند.
با وجود هشدار اندیشه ورزانی چون نیل پستمن، یوهان 
کوایل  مک  دنیس  الل،  جیمز  لوگ،  مری  گالتونگ، 
منفی  تبعات  بر  موازی  تمرکز  مورد  در  دیگران،  و 
رسانه های دیجیتالیزه، بیشترینه از نقش های مثبت رسانه ها 
در تعامالت توسعه و پیشرفت و تبدیل شدن جهان به یک 

دهکده کوچک صحبت می گردد. 
واقعیت ها،  تحریف  از  متاثر  افراد  اجتماعی  کنش های 
خوش  ولی  بی مقدار  تخیالت  تزریق  و  زدایی  اطالع 
اقتصادی  سیاسی-  و  اجتماعی  سیاسی-  بافت  رسانه ها، 
قبل  از  آجندای  مطابق  که  می سازند  را  جدیدی 
برنامه ریزی شده قدرت ها- حاال از هر نوع- سامان یافته 
نظم  با  همدست  جوامع،  ساختاری  دگرگونی  است. 
نوین جهانی مناسبات قدرت جدید را به میان آورده اند. 
به  خویش  جاسازی  و  عرضه  برای  دیگر  که  مناسباتی 
نیاز ندارد؛ چون سالح مدرن عصر ما،  تفنگ و راهدار 
رسانه های خوش گفتار و موزون خرام اند که استثمار نوع 

جدید را تبلیغ و توجیه می کنند.
تز دهکده  کوچک مک لوهان، هیچ گاهی این دغدغه 
نابرابر فرصت ها و  تقسیم  نداد که  قرار  برابر خود  را در 

با پیمانه های مختلف بهره می برند، نه  انترنت  از  مزایای 
به صورت فردی و نه در چارچوب یک گروه رسانه ای 

یارای هماوردی با غول های رسانه ای را، دارند. 
به باور عده ای، بحران هویت نسل انسان، با جهانی شدن 
آغاز شده است. بعد از گشایش مرز ها و امکان ارتباط با 
سرزمین های دور، انسان امنیت فکری خویش را از دست 
تجربه در  به  یا  و  او هر روز توسط رسانه ها  داده است؛ 
می یابد که با دنیای ناشناخته و افراد ناشناخته و معامالت 
ناشناخته رو به روست و دست کم عمر نوح را الزم دارد 

تا مجهوالت این ناشناخته هارا کشف کند. 
های  نظام  سوم  هزاره  و  دوم  هزاره  اخیر  دهه های  در 
شیوه های  از  متفاوت  کامال  دنیا،  پرورشی  و  آموزشی 
سنتی و کالسیک عمل می کنند. آموزش، دیگر محدود 
به صنف های درسی، معلمان و کتاب های درسی نیست. 
می گیرد؛  صورت  رسانه ها  توسط  آموزش  بیشترینه 
از  تا  می شناسند  رسانه ها  طریق  از  را  دنیا  شهروندان،  و 
ورای کتاب ها و درس های کلیشه ای مکتب و دانشگاه. 
در حقیقت جهان بینی عده زیادی توسط رسانه ها شکل 
طریق  از  آنان   که  را  دنیایی  بدبختانه  ولی  می گیرد؛ 
نه  واقعیست  دنیای  غالبا کاریکاتور  رسانه ها می شناسند، 
چالش  که  کرد  ادعا  می توان  یا  اصل.«  برابر  »رونوشت 
انسان عصر امروز، طبعیت و جغرافیا نیست بل دسترسی به 
اطالعات، و رویارویی با آن و حفظ هویت ها که مفهوم 
سنتی آن دستخوش تغییر شده است، می باشد. او، باکنش 
می دهد  رابازتاب  خود  هویت  رسانه ای  واکنش های  و 
از  شناخت  و  متعارف.  اجتماعی  تعامالت  اساس  بر  نه 
دیگران نیز بر اساس داده های رسانه ای صورت می گیرد؛ 
از  یا  است  از همسایه کنار دستی  این شناخت  حاال چه 

آدمی از آن سوی دریاها. 
که  تکنولوژیی  به  بایست  که،  موافقم  پستمن  نیل  با 
برای انسان  آسایش و امنیت فراهم کرده است، احترام 
گذاشت. گستره های مثبت رسانه ها چنان بی شمارند که 
نمی توان ساده انگارانه نقش ایشان را در توسعه و پیشرفت 
و آگاهی جوامع بشری انکار کرد؛  اما رویکرد و تفکر 
و  سردرگمی ها  دغدغه ها،  امحای  راهکار  تکنالوژیک 
مشکالت انسان نیست؛ بت سازی از تکنالوژی و ستایش 

بیش از حد از رسانه های نوین انسان را زبون ساخته و به 
آیینه  در  آن  و چونی  چندی  همه  که  واقعی  غیر  دنیای 
آی پات و آیفون خالصه می گردد، می کشاند. به تعبیری، 
دنیای  به  خود  موبایل  کوچک  سکرین  از  امروز  انسان 
بزرگ واقعیت ها نظر می اندازد و تنها حقیقت هایی را که 

یارای بازتاب در این آیینه را دارند، می بیند. 
رسانه های دیداری- شنیداری از نخستین روز های پیدایی 

امکانات، چنان شکاف عمیق اجتماعی و فرهنگی را به 
میان می آورد که در نتیجه دهکده به چند جهان بزرگ 
ناهمسان دیگر تبدیل می گردد. درست است که عده ای 
از مولفه های فرهنگی در زنده گی اجتماعی همسان شده 
پتلون کاوبای، غذای مک  انگلیسی،  زبان  اند؛ چنان چه 
دونالد، موسیقی راک، رقص سامبا ویا چیز هایی از این 
به عنوان شاخصه های همگرایی فرهنگی، جهانی  دست 
شده ولی تقسیم ثروت و فرصت ها همچنان از معضالت 

دست اول بشریت باقی مانده اند. 
همسان  فرهنگ  این  که  دراینجاست  دشواری  اساسا 
فرهنگیست، خالف  که در پی ریشه کنی خاص گرایی 
آزاد  اراده  از  شناسان  جامعه  از  گروهی  پیش بینی های 
و  قدرت  ساختاری  نظم  بل  است؛  نشده  ناشی  مردم 
سرمایه ای که در عقب آن قرار دارد، آن را به سوی همان 
نوین  ساختار  نتیجه،  در  است.  ساخته  متمایل  فرهنگ 
اقتصادی- اجتماعی در چهره امپریالیزم نوین  سر برون 
کرده جوهره دنیای جهانی شده امروز را بازتاب می دهد. 
می گردند  اعمال  رسانه ها  توسط  که  فرهنگیی  قدرت 
فرهنگی  نسبیت های  جنگ  به  باالتر  موضع   از  بیگمان 
رفته و آنها را معدوم می سازند. حاال این بحث دیگریست 
که وزنه نسبیت فرهنگی و مطلق گرایی فرهنگی چه مقدار 

است.
است  فرایند  دارم که جهانی شدن، یک  باور  اساسا   من 
فرایند  این  فرایند اند.  این  مولفه  مهمترین  رسانه ها  و 
با  معتقدند،  سازی  جهانی  تز  به  که  آنانی  باور  خالف 
انترنت به صورت  گسترش تکنالوژی و همه گستر شدن 
غیر قابل باور به پیش می رود، بدون این که در سازو کار 
ولی  باشد.  ریخته  طرح  را   برتر  فرهنگ  تثبیت  خویش 
سرمایه  و  جهانی  بازار های  رسانه ها،  داشتن  اختیار  در 
به سوی دلخواه سمت می دهد و  را  فرایند  این  است که 
مساله  می آید.  میان  به  فرهنگی  تهاجم  بحث  نتیجه  در 
اندیشه ورزان  اکثر  باور  اینست که برخالف  قابل بحث 
و  مکان  و  زمان  فشردگی  جهانی شدن،  فرایند  مورد  در 
در یک گستره وسیع  دور  راه  از  انسان ها  ارتباط  امکان 
سبب نشد که طبقات و خاص گرایی های فرهنگی از بین 
رفته و همگرایی فرهنگی قرین با عدالت و فرصت های 
مساوی و فضای عمومی در همه گوشه های زمین به میان 
آید. با توجه به فاکت ها و آمار، حتا دهکده های کوچک 
بزرگترین  به  نسبت  زمین  روی  غرب  در  دورافتاده 
فرصت های  و  امکانات  افریقایی،  یا  و  آسیایی  شهر های 
به  دسترسی  و  رسانه ها  تکنالوژی،  از  استفاده  در  بیشتر 

اطالعات دارند.
متن  در  رسانه ای  امپریالیزم  و  فرهنگی  امپریالیزم  اعمال 
ولی  برنمی تابد.  را  کالسیک  تعریف  مدرن،  رسانه های 
به شمار می رود  این روند آن چه یک دغدغه جدی   در 

فرایند  از  استفاده   فرصت های  و  امکانات  نابرابر  تقسیم 
انترنت  جهانی  شبکه  است.  جهان  کل  در  شدن  جهانی 
فضای  در  موقعیت  پیشکش  ظرفیت  خود  ذات  در 
ولی  دارد،  انسان ها  به همه  مساوی  به صورت  را  مجازی 
همه شهروندان زمین با وجود داشتن این حق، زمینه های 
عینی و عملی در اختیار ندارند. حقیقت تلخ دیگر اینست 
بیشترینه  که  غرب،  جهان  کارگر  و  متوسط  طبقه  که  

تا امروز در تسخیر ذهنیت ها میدان داری کرده درانسجام 
توسط  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  نظام های  رد  یا 
برنامه های جدی و مردم پسند خود نقش بزرگ داشته اند. 
اطالعات،  پیام ها،  از  انبوه  با  رسانه ها  این  در  گیرنده 
سرگرمی ها روبه رو می گردد که همه همسنگ، شالوده 
می گذارند  بنیان  اش  ذهن  در  را  مجازی  دنیای  یک 
چنان که او همواره در دنیای اوهام و تخیالت خود سیر 
مجهوله  چند  و  مجهوله  یک  معادالت  و  کرده  وسفر 
شکل یافته  داده های  با  نیز  را  خویش  واقعی  گی  زنده 
پیرامون و  به  او  بینی، ونگرش  رسانه ها می سنجد. جهان 
با اطالعات  نابه هنجار ها نیز  نتیجه گیری او از هنجار ها و 

گزینش شده و طبقه بندی شده رسانه ها شکل می گیرد.
بزرگی  دنیای  در  که  می گردد  مطرح  همچنان  پرسشی 
و  دارند  دسترسی  تکنالوژی  به  انسان  میلیون ها  که 
می کنند  پخش  بانان  دروازه  نظارت  بدون  را  اطالعات 
ازاین  مهم تر  و  است  اطالعات  بندی  طبقه  مسوول  کی 
فوران  این  احتمالی  و  حتمی  آسیب های  مسوولیت  کی 
اطالعات را بر عهده دارد. با این که پاسخ روشنی برای 
هم  باز  اما  است؛  نگردیده  دریافت  دشوار،  پرسش  این 
در  که  آن  فرهنگی  مظاهر  و  سرمایه  که  است  روشن 
امپراتور صدور  بازتاب می یابند، کماکان  قالب رسانه ها 
دیدگان  آسیب  این میان  در  اطالعات اند.  بندی  طبقه  و 
اند  جهان  فقیر  مردم  و  توسعه  به  رو  کشور های  جدی 
سوی  از  و  ندارند  دسترسی  تکنالوژی  به  یکسو  از  که 
دیگر  با استفاده از اطالعات دست دوم و گزینش شده 
که  می آموزند  قدرت مند  کشور های  رسانه ای  غول های 
چگونه کنش و واکنش خویش را بر اساس آن دیگران 
یک  در  که   است  واقعیت  یک  این  کنند.  جهت بندی 
از ذهن مخاطب  بهره گیری  دو سویه،  تنگاتنگ  کنش 
سوی  به  رسانه ای  آموزه های  با  ذهن  این  هدایت  و 
جهان نگریی که امپریالیزم رسانه ای در کشورهای رو به 

توسعه بنیان گذاشته است، صورت می گیرد.
با این که امروز از مفهوم »مخاطب پویا« صحبت می گردد، 
به  رو  جوامع  در  مفهوم  این  که  کنم  ادعا  می خواهم 
مفهوم،  این  به  توجه  با  ناکارآست.  و  ناشناخته  توسعه، 
رسانه ها  سراغ  به  عقالنیت  و  خودآگاهی  با  مخاطب 
می رود و با داشتن حق گزینش و داشتن ریموت کنترول 
از ورود ناخواسته ها جلوگیری کرده و در حقیقت همان 
یک  ورود  مانع  قبل  سال ها  که  را  خبر  دروازه بان  نقش 
سرمایه  مالکان  خواسته های  اساس  بر  اطالعات  سری  
پرسش  این جا  در  اما  بازی می کند.  و رسانه می گردید، 
به  ناهمسان  امکانات  با  گوناگون  مخاطبان  خودآگاهی 
است؟  رسیده  به خود آگاهی  مخاطب  آیا  می آید.  میان 
اگر این خودآگاهی را از رسانه ها به دست آورده است، 
آن را با کدام میزان می توان درجه بندی کرد؟ و باالخره 
کاالیی  آیا  است؟  رسانه ای  غول های  کدام  مخاطب  او 

شدن اطالعات، به مخاطب پویا آسیب نمی زند؟
هفت  بر  عالوه  نارویژی  اندیشه ورز  گالتونگ  یوهان 
ارزش خبری تثبیت شده اساسات خبرنگاری در گزینش 
رویداد ها و بازتاباندن آن، ارزش های چون  همصدایی، 
شخصیت های  به  ارجاع  و  شخصیت سازی  منفی گرایی، 
برگزیده و ارجاع به ملل برگزیده را نیز مطرح می سازد. 
که  را  آن چه  رسانه ها  همصدایی،   ارزش  به  توجه  با 
عینیت،  در  می کنند،  ریزی  طرح  خود  ذهنی  دنیا  در 
محتمل می سازند. این تز ریشه در یکی  از قدیمی ترین 
تعریف ها از خبر نیز دارد که رسانه ها بیشتر سازنده حقایق 
تجربه های  بی گمان  آنها.  بازتاب دهنده  تا  اجتماعی اند 
بر  رسانه ای  داده های  که  اینست  بر  قرین  شمار  از  برون 
اساس این ارزش ها تهیه می گردند. این در حالیست که 
در مُکاره بازار رسانه ها- اجازه بدهید که از این اصطالح 
استفاده کنم- مخاطبان پویا با آگاهی و درایت به رسانه ها 
و پیام های آن برخورد می کنند ولی مخاطبان منفعل که 
را  خود  کنش های  و  نگری  جهان  رسانه ها اند،  ساخته 
تبارز  آن اند،  مخاطب  که  رسانه ای  دیدگاه های  بنیاد  بر 

می دهند.
نمی خواهم  ارزش ها،  این  بی چون چرای  پذیرش  ضمن 
دایره  یک  در  رویداد ها  استحاله  به  کامل  بدبینی  با 
اطالع رسانی و نقش مهم و ویژه رسانه ها در تسریع فرایند 
جهانی شدن بنگرم؛ ولی جستجو و طرح پرسش در این 
راستا و دریافت درستی ها و کژی ها برای هر الفبا نویس 

دنیای رسانه ها امریست ملزم.
می خواهم همچنان واضح سازم که هدف من از بازشناسی 
بسامد رفتار های فرهنگی متاثر از رسانه ها،  رد تکنالوژی 
و  آموزش  اطالع رسانی،  در  رسانه ها  اهمیت  انکار  و 
شکل گیری فرهنگی نیست، بل تالشیست برای شناسایی 
و  دارند  مخاطبان  قبال  در  رسانه ها  که  جدیی  ظایف  و 
دریافت  مایه های انسانی و جستجوی حلقه های گمشده 
روابط انسانی در هزاره سوم در این سازوکار پیچیده، که 

بایستی به آن با جدیت پرداخت.

دستینه های بی دستور

 مخاطبان
 در چنبره قدرت رسانه ها 
 شهرنوش

در دهه های اخیر هزاره 
دوم و هزاره سوم نظام های 

آموزشی و پرورشی دنیا، کامال 
متفاوت از شیوه های سنتی 
و کالسیک عمل می کنند. 
آموزش، دیگر محدود به 
صنف های درسی، معلمان 
و کتاب های درسی نیست. 

بیشترینه آموزش توسط 
رسانه ها صورت می گیرد؛ و 
شهروندان، دنیا را از طریق 

رسانه ها می شناسند تا از ورای 
کتاب ها و درس های کلیشه ای 

مکتب و دانشگاه.

ACKU



دادگاه رسیدگی به درخواست 
استرداد بنیانگذار ویکی لیکس 

برگزار شد  
برای  یویدن  سارنوالی  درخواست  به  رسیدگی  دادگاه 
به  »ویکی لیکس«  سایت  بنیانگذار  آسانژ،  جولین  استرداد 

یویدن روز دوشنبه در لندن آغاز شد. 
به ارتکاب جرایم جنسی  سارنوالی یویدن آقای آسانژ را 
متهم کرده است. بنیانگذار ویکی لیکس که تا کنون ده ها 
هزار سند محرمانه وزارت دفاع و وزارت خارجه امریکا را 
منتشر کرده این اتهامات را رد کرده و می گوید این اقدام ها 
می گوید  آسانژ  آقای  وکیل  دارند.  سیاسی  انگیزه های 
استرداد او به یویدن ضروری نیست، زیرا سارنوالی یویدن 
موکل او را رسما متهم نکرده و آقای آسانژ هم آمادگی 
خود را برای پاسخ دادن به سوال های سارنوال یویدن اعالم 
به  استرداد آسانژ  پرونده  به  کرده است. دادگاه رسیدگی 

یویدن احتماال تا روز چهارشنبه ادامه می یابد.

فعالیت حزب رییس جمهور فراری 
تونس ممنوع شد

سابق  حاکم  حزب  که  کرد  اعالم  تونس  داخله  وزارت 
این کشور به حال تعلیق در آمده و کلیه دفاتر آن تعطیل 
شده است. در بیانیه وزارت داخله تونس که از تلویزیون 
دولتی پخش شد، آمده است که فعالیت حزب آر سی دی 

تا هنگام تصمیم گیری بر سر انحالل آن منع شده است. 
این بیانیه سه هفته پس از فرار زین العابدین بن علی رییس 
کشور  این  سراسری  اعتراضات  پس  در  تونس  جمهور 
اعالم می شود. درگیری های تازه دو روز گذشته در تونس 

موجب کشته شدن دست کم سه نفر شده است.
پولیس روز شنبه به روی تظاهرکنندگان شهر کاف، واقع 
نفر  تونس، آتش گشود و دست کم دو  در شمال غرب 
را کشت. برخی گزارش ها حاکی از کشته شدن چهار نفر 
است. روز یک شنبه نیز تظاهرکنندگان یک پوسته پولیس 
را به آتش کشیده و قصد داشتند بسوی زندان شهر حرکت 

کنند که با دخالت نیروهای نظامی روبرو شدند.
یک  کبیلی  مرکزی  شهر  در  یکشنبه  روز  درگیری های 

کشته بر جای گذاشت.
شود،  منحل  آر سی دی  حزب  اگر  می گویند  خبرنگاران 
بن علی  آقای  خروج  هنگام  از  تونس  حادثه  مهمترین 
خواهد بود. او در 12 جنوری و بدنبال یک ماه تظاهرات 
سعودی  عربستان  به  تونس،  سراسر  در  ضدحکومتی 
گریخت. این حزب ابزار کلیدی ادامه حکومت آقای بن 
نفر  از دوصد  بیش  بود. سازمان ملل متحد می گوید  علی 
در اثر این درگیری ها کشته شده اند. دولت انتقالی محمد 
غنوشی، نخست وزیر موقت، قرار است مقدمات برگزاری 

انتخابات را طی شش یا هفت ماه دیگر فراهم کند.
در  گسترده ای  اعتراضات  موجب  تونس  ناآرامی های 

سراسر جهان عرب، از جمله مصر شد.
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ĭĩ Į«ģĩŖĪÛ ő¡ł Éå Į¤ ĥå ĦĜİħ YĮĜċÉé Ī¡ł Ħ  Ěİģ

 ÒğĪ«ß å ĩÉ ÒİĤħç ĢĠªÉĩ Īįŗİ  å Įª Śŗģ ĮÍêć Ħ  
ĭå ĩæİěæÍ Ħ  åĩå ĪěĪª

ĮěÊİĤóĩé êİ¯Ôïå
ĮįÊĠï½ 0ĦĤİ¤êï

 ĭæģĵ ĭéĪİï Ě¡ãêÓ ĮŇİ  Śŗģ őěĪĺ å ĪŇİ  êøğ å 
 å  Ī«Ĝã  Įª  îģĪÓ  Ħ   Į¤  ĭå  å  ĥêï  .ĭå  ĮÔïĩÉé
 ĦÓ ĽĤğ Éé ĭåÉëÉ ġÊİÍ å Yęŗª íĵêÓ ĦģĪĔß ©İÓÉêªĪğ
 Īã .ĮĜĜÓ ĦĿĤğ Ħě ìįæĤÍ ĪģĩæģĪ® ĮïÊİï Ħ  ĩÉ ĭĪó
 ĥêİÓ Ħ  ĩÉ ĪģĩåÉĪİħ ĮÍêć Ħ  Į¤ ĭřİħĪ  Ħģ ¨ĪŃİħ
 őĜįÊ   Įøäôğ  ġĪłÊ   å  Ī«Ĝã  å  ĦÍ  Įª  êøğ  Ħ   ÊİÍ
 Īįŗİ  å ©Ĝã ĦÔěå Į¤ ĭå æĤ®êł Įó Īį Īã .ĭĩ Ħł
 ĮÍ ĩÉ éÊĄÔģÉ YĮ¯ģÊ¯İÍ ĮïÊİï ĭĪó ĚİĠàÓ Īįŗİ  ĩÉ
 ĦĜ¡ã Ħ  ĭŖÉĪċ ĩÉ ĮïÊÍ Éé ġÊľ Ħäł ÒěÊß Ħě ĮÓĩÊĐÓ
 Ħ   ĮĤěĪĺ  ĦÔěå  .Įó ĢĠªÉĩ  ĦĜ¡ã  Ħ   ĩÉ  ĭŗªĩ  ĥŗ«įê 
 ĩÉ ĭå Ħ  ĭŖÉĪċ Ħģ éĪģ ĩÉ ĭĪó ĮïÊİï Ħ®ĪÓ ĦãÉê 
 éÊĄÔģÉ  Ħ   ĮÛÊģ  ĥĪį  å  ĩÉ  Įó  Ŗĵĩ  Įð   ÉĪôİ   ĦČħ
 ĦģĪÔņëéÉ Įģĩê  Į«ĜÍ Yĭŗ®ĩ ĭëÉĪį Ħģ ĦÔěå .ĮĤİŇª
 ĪěĪªéĩ ËÉĪľ Ħ  ĦÓ ĪģĪÔņĪċ ĮģÊğë å ĦģĪÔņŖĪÛ ĩÉ
 ĩÉ ĦģĪÔņëéÉ ĭĪģ őĤÔņĪċ ŐĪģ .ĭå ĮĜċÉé ĮÓÊ   Įª
 ĩÉ ĮäįéÊÓ Īį Éå .ĭŖÉĪċ ĦģĪÔņŖĪÛ ĭĪģ ġÉéĩå ĭĪģ
 ĭéÊï ĮÍ ĥĪį å Śŗģ ĮÍêć .ĭå ġĪłÊ  Į«ģĩŖĪÛ âįéÊÓ
 Ħ  ĮïÉêªĪğå å Éå ĩÉ ĭå Įª Ěóéå Ħ  ġĪěæÍ ĭĪě ĩÉ
 ĦÓ íĵ ĦįĪěĪěĪĺêÓ Śŗİ  ĮĠÔôįĪį å Ħğå ĭæĠħêÓ éĪě
 ĝĪª  Yĩæİ¯ģŖ  Ħě  ęÉĪįå  å  ĢİěêÍ  å  ġĪłÊ Éå  .ĥå  ĦģŖĩÉé
 Yĩĩ Ěİ  ĮĜĠć ĮğÊªÊģ å ĞÔðİï ĥĪį ĩÉ ê«ĐÓ ĥĪį å Į¤
 ĚÍ  Ħ   Īį  Įª  Ê ĩéÉ  ĦĿİÔã  Ħ   ĦģĪģĪěæÍ  Éå  .ĭå  Ħģ  Ğª
 .ĭřİª  ĮÓÊ   ĦÓ  ĩæİ¯ģŖ  ĪįéĪÓÊÔ«įå  ĭæģĪ®  Īį  å  Įð 
 ġĪłÊ   ęÉĪįŗģ  Īį  ġĪłÊ   ĭĪó  Ěİ   Įª  Śŗģ  ĮÍêć  Ħ 
 Éå ĩÉ Őå őěæİïé Ğħ Ģİ¤ êÓ őį ŐìİċÉ ĩÉ êİ×ÊÓ ĩÉ ĭå
 őĤĠªÉĩ æģĪ® ĥĪį åĩÉ ĭŗï ĥĪį å Įª Śŗģ ĦěĪĺ Ħ  ġĪłÊ 
 ĩêħ ĦÍ ġĪłÊ  Éå .ĭå ÚĤİĜ¤ ĭŖĩÊİ  ĩÉ âğÊäğ Īį ĦÓ

 Ğħ Įªŗª ĩÉ ĭëÉĩéå őĤěĪĺ őěŗÓ å ÊįéĪª őěÊĠó å ĩêğ
 ĭåĪĈï å ĦĜÓê  Ħ  Òãĩêħ ĚÍ å ġĪłÊ  Éå .ĭĪ«ĺĩéĩ
 ĥéĩ¦ Ħ  őĤÔï ĭéĪÓÊÔ«įå ĮÎħèğ ]]] ĭĪĜİÎē å ġÊÔðÍêć
 å  ĮĔİď  å  Įª  ġÉêįÉ  Ħ   ĦÍ  ġĪłÊ   Éå  .ĭŗª  ĮÔðï Ħ®ĪÓ
 ĮģÉêįÉ  å  ĩÉ  ĭŗª  ĭéĩìĠª  Ħ«Ĝª  Ħ    Òİćĩêôğ őěĩ
 ÑĪē  ĭĪģ  ĩÉ  ¨ÉĪľ  ĭĪģ  ĦÍ  ĦÓ  ġĪİïëĪ É  ĪģÉæģĪãÉ
 å ĩÉ ÒİĤħç ĢĠªÉĩ Īįŗİ  å Įª Śŗģ ĮÍêć Ħ  .ĭŗªéĩ
 ĦÔÍÊ× Ěľ Īį ġĪłÊ  Éå .ĭå ĩæİěæÍ Ħ  åĩå ĪěĪª ÒğĪ«ß
 ĦĤÔņĪċ ĦěÉĪįŗģ ĥĪį ĥéĪģ ĭåÉëÉ ĩÉ ĮïÉêªĪğå Į¤ ĥŗª

.ĭêě Ħģ ĎİÓÊģêÔěÉ ĩÉ ĥå

   ęĩŖĪÛ ÒįéĪĨĠÛ ĮğĶïÉå 
 ¨Éĩ Ħě őį ĦĤÔņĪċ ĩÉ ĭêě ĦğÉåÉ ġĪłÊ  Įª êøğ Ħ  
 Ħ   .ĭå ęĪª ĭêě  ¨éÊÎğ ĮĤðß éĪĨĠÛ îįé å  Ħäł
 Īã YĭåéÊĈó ĮĜğ Į«ģĪª ĭÊľ Īį Éå Ħª ÒěÊß ĮĤïĩÉ
 Į«ģĪĜÓÉé Yĭřœª ĭêě ¨Éĩ Ħě ¨éÊÎğ Ħª  YĥåÉå ĦĤÔņĪ 
 Į«ģĪĜÓÉé ÊįÉ ĩÉ ĭĩ Ħł ĦÍ ĦģĩéÊĈó Į«ģĪĜÓÉé ĩÉ éÊĈó
 Į«ģĪª  ĭÊľ  Īį  ġÊó  Ħ   ÒěÊß  ĮĤïĩÉ  å  ĦÍ  ĦģĩéÊĈó
 ĩÉ  ĦģĩéÊĈó  Ě¡ã  æģĪ®êħ  ĩÉ  ĦěŔ  ĥêħ  ĦÍ  Ħª  ĩÉ  ĭĩ
 Į«ģĪôįĩ Į¤ ĮğĪª Yĭŗª ĭæģÉŖĩ Éé őĤÔņĪċ őĜ¡ã
 Į«ģĪĜÓÉé  å  ęĪªéĩ  ËÉĪľ  ĦÓ  ĮĤÔņĪ   ĭå  [ĭĩ  ĦÍ

.ĭåéÊª
 ĦÍ ĦĜįÊ  ġĪłÊ  ġÉĩé å Į¤ ĭêě ĥæİĔć Į«ģĩŗİł ĮĤİľ
 ęĵæÔïÉ  őěŔ å .ĭĩ ęæįŖĪÛ Òěĩå ©İÓêªĪğå ĥĪį å
 ĝĪª YĭĩŖĪÛ ġÊģÉĪľ ĦãêÍ ĮïÊïÉ ġĪłÊ  å Į¤ ĭå Éå

  ĭêě ÑÊįêĄģêěĪ«İï Į¤

 ĩÉ ĭåéĩÊÍ ĭå Ħ  Į«ģĩŗİł êİĠó ĚÍ Īį
 ĦÜİÔģ  ġĪłÊ   å  Ğħ  ĦÍ  ĦÔěå  Į¤  ĭřįéÉŔ
 ÒįéĪĨĠÛ ĮğĶïÉ Īį ġÊó Ħ  ġÉêįÉ å Įª
 ĭŗª ĭêě Įäğ Ħě ĦÍ ĭĪČħ ęĪĺĩÉ ĭĩ
 ġÉêįÉ  Ħě  YĭĪª  ĭĪĜ   ĮïÉêªĪğå  å  Į¤
 ĭŖĩÊİ  ő«įŖÉ őĜ¡ã ĦÍ ĥêï íÊĠß ĩÉ
 ĭĪó őěĪï å ĦÍ ĥêï ĪĜįÉêïÉ Ħě ĩÉ ĭŗª

.ĭŗª ĥĪČě ĥæħÊĈğ
 ÒěÊß ĥĪį å ġÊó Ħ  ġÉêįÉ å Įª êøğ Ħ  

[ĭå ĮĜĠć ĥêğĪł Ó Éé ĽĤğ
 ĮĜ÷É  ĩêħÊĄğ  å  őª  êøğ  Ħ    -۱  
 YĦģĪģĪěæÍ YĮïÉêªĪğå YĭåÉëÉ 0ĦģĩéÊĈó
 ĮĜĠÛ  Ħě  ĩÉ  Śŗģ  ĦěĪĺ  .ĭå  ...éÊª
  Įª ġÉêįÉ Ħ  Į¤ ĭřİħĪ  ĭå Ħ  ġÊįêøğ
 ĦÔó  ĮïÉêªĪğå  Ħģ  Yĭå  ĦÔó  ĭåÉëÉ  Ħģ
 ġÉêįÉ Ħ  Ħģ ĩÉ ĭå ĦÔó ĦģĪģĪěæÍ Ħģ Yĭå
 æģĩ¦  Ħ   Ī«Ĝã  å  ËĶĔģÉ  ĮğĶïÉ  Įª
 ĥêħ  ĪģÉæģĪãÉ  å  .ĮÔïĩÉé  ĮěÉĪņ  Įª
 ĮģÉêįÉ  å  ĭéĪÓÊÔ«įå  ĮÎħèğ  Į«ģĩ¦ĩ
 Īě¦ĩ  Ħ   ĩŗ®ĩ  ĪĜ¡ã  å  ĥêï  ĪÓÊćĪÎĀğ
 ĝÉæćÉ  ĩÉ  Īě¦ĩ  å  ĪģÊİģÉêįÉ  å  ĩÉ  ĮįÊ 
 Įª ÒİĈēÉĩ Ħ  .ĭå ąĪûĪğ Įľéĩ Őêħ å Śŗě ĪěĪª
 ŖĪÛ áëĩå éÊİÓ  ĭÊľ Ħ   ÒĤÛ å  ĦÓ  ĪģÊİģÉêįÉ  ĪģÉæģĪãÉ
 ĦģÊ¯İÍ  å  ĮģÊğë  Ħě  ĩÉ  ËĶĔģÉ  Ħ   ġÉêįÉ  å  .ĭå  ĭŗª
 ĩéĪģ å Į¤ ĭå ĦÔôģ Ħł ĦČħ Įª ĮĤĠªÉĩ Ħ  ĪģÉæģĪãÉ
 Ħ  ġÉêįÉ å .Įó Ħ¯ĜİÍ Ôäğê  ĩÉ ĪģĪģĪěæÍ å ĥéÊ  Ħě
 ĦÛĩ Łİħ Ħ   ĦÓ  ĪĤÔņĪċ Ī«Ĝã å  êøğ å  ËĶĔģÉ  ġÊó
 őĤÔņĪċ Éå ĭéĪÓÊÔ«įå ĮÎħèğ ĥĪį Ħģ ĩÉ ĭå Ħģ ËÉĪľ

.Įó ĭ ĵĪª ĥêïêÓ
 .ĭå ĦÔôģ Ğħ ĮĤİĠã Įªêøğ Ħ   ]]2

 őĜĠÛ ĭå Ħě ĩÉ őğêįë ĮĈİÎÿ ġÊó Ħ  ġÉêįÉ å êøğ -j
 ĥêï ÒŇ¯Ĥİĺ Ħě ĭéĪÓÊÔ«įå ĮÎħèğ å Į¤ ĭêě Ħģ ęĩêÔ 

.ĭŗª Įį Į«Ôğ ġÊľ Ħ  ĩÉ ĭŗªĩ ĦÔïêğ
 ĭå ĮĜôįĩĩ  ġÊó ĦČħ Ħģ ĪģĪªÉĪľ ĭĪě Śŗģ å Ģģ -4
 å  Į¤ ĭå Įª őěÊİï Ħ   ĥêï ĚÍ Īį  Ħě  ġÊó ĦČħ Ħģ  ĩÉ

  .ĩĩ Įª Òãĩ Ħ  ËĶĔģÉ å ġÉêįÉ

[Įðİģĩ ĭéĪě ĝĪª ĦÍ ļĪ  
 ĮĜ÷É Įªêøğ  Ħ  Į¤ ĭåêĄģ ĭå Ħ  Į«ģĩŗİłêİĠó Īį
 Į¤ Įó ĝĪĜĈğ ĩÉ ĭå ĥêï ļĪ  Ħě  ęĩé Į«ģĪªÊĺ  ĩÉ
 ĪģĪģĪěæÍ  ĮïÊİï  Ħ   êøğ  å  .Įðİģ  ĭéĪě  ĝĪª  ļĪ 
 Įó ĭĵĪª  Ğħ  íĩÉ  ĩÉ  åĪěéå  ęĩé  ĦôİĠħ  ļĪ   Įª
 Į¤ æģĪ® ĮïÉå Įª êøğ Ħ   .ĭŗª ĥêï êÓ ęĩé Į«ģĪªÊĺ
 Į¤ ĭêěĩ ŗÓĶğ ìİĤěĪĺ áÉê   ĥêğĩå ĩÉ ĭĩ ĭêïÉêï
 Ğħ ĦôÓ Éå .ĭå ĦÔôģ ĭŗªĩ ĦģĩĪņéĵ ġĪłÊ  åĪÛĪğ å
 Ľįéå ļĪ  å Įª ĪěĪªéĩ ĭéĪě Ħ  ĦÓ ĪŇİ  éÉĩ Ě¡ã Ħ 

.ĭĪª ĮĜÔŇċ ĞħéĪģ
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دو هفته بعد از آغاز اعتراض ها در مصر، بازار بورس این 
با وجود شروع مذاکرات  کشور همچنان تعطیل است و 
میان گروه های مخالف و دولت، معترضان میدان تحریر 

در مرکز شهر قاهره را ترک نکرده اند.
زمان  تا  می گویند  تحریر  میدان  در  حاضر  معترضان 
به  مصر  جمهور  رییس  مبارک،  حسنی  کناره گیری 

اعتراض های جاده ای خود ادامه خواهند داد.
در  دولت  فبروری،  ششم  یکشنبه،  روز  مذاکرات  در 
مواردی حاضر به عقب نشینی و دادن امتیاز به مخالفان شد، 

اما گروه های مخالف این امتیازات را کافی ندانستند.
مذاکرات به میزبانی عمر سلیمان، معاون ریاست جمهوری 
از  مخالف،  گروه  شش  نمایندگان  و  شد  برگزار  مصر 
جمله اخوان المسلمین و ایتالف سازمان های جوانان مصر 

در آن حضور داشتند.
توافق  از  مصر  دولتی  تلویزیون  گفتگوها  پایان  از  بعد 
میان دولت و مخالفان بر سر تشکیل کمیته ای برای ایجاد 

اصالحات در قانون اساسی این کشور خبر داد.
اما رهبران گروه های مخالف نسبت به حسن نیت دولت 
کافی  را  دولت  اقدامات  و  کردند  تردید  ابراز  مصر 

ندانستند.
ادامه  تنها در صورتی در   اخوان المسلمین اعالم کرد که 
برآورده  در  دولت  که  کرد  خواهد  شرکت  مذاکرات 
آقای  گیری  کناره  یعنی  گروه،  این  خواسته های  کردن 
و  فوق العاده  وضعیت  پایان  مجلس،  انحالل  مبارک، 
نشان  خود  از  جدی  عزم  سیاسی،  زندانیان  تمام  آزادی 
البرادعی، از چهره های مخالف دولت مصر  دهد. محمد 
در مذاکرات روز یکشنبه حضور نداشت، اما به صورت 
جداگانه نماینده ای را برای مذاکره با عمر سلیمان فرستاد. 
توصیف  »مبهم«  را  گفتگوها  در  پیشرفت  برادعی  آقای 
انتقالی  دوره  یک  در  که  است  داده  پیشنهاد  و  کرده 
انتخابات،  برگزاری  شرایط  شدن  آماده  تا  و  یک ساله 
کشور توسط یک شورای سه نفره ریاست جمهوری اداره 
شود. دولت تالش می کند که اوضاع را در قاهره به حالت 

عادی بازگرداند. 
رفت و آمد در جاده های این شهر دوباره به جریان افتاده 
اما  گرفته اند.  سر  از  را  خود  کار  بانک ها  از  شماری  و 

مکاتب قاهره همچنان تعطیل است.
بازگشایی بازار بورس مصر که قرار بود روز دوشنبه، هفت 

فبروری انجام شود، ۲۴ ساعت به تعویق افتاده است.
اوراق  دالر  میلیارد   ۵/۲ دارد  قصد  دولت  همین حال  در 

قرضه کوتاه مدت را برای فروش ارایه کند.
روزانه  مصر،  در  اخیر  ناآرامی های  که  می شود  برآورد 
کرده  وارد  زیان  کشور  این  اقتصاد  به  دالر  میلیون   ۳۱۰

است. رییس جمهور مصر تا کنون درخواست مخالفان 
برای کناره گیری از سمت ریاست جمهوری را رد کرده 
و گفته است که استعفای او باعث ایجاد هرج و مرج در 

کشور خواهد شد.
آقای مبارک اعالم کرد که در انتخابات بعدی ریاست 
باراک  اما  نامزد نخواهد شد،  ماه سپتامبر  جمهوری در 
منظم«  »انتقال  خواهان  امریکا  جمهور  رییس  اوباما، 

قدرت در اسرع وقت شده است.

تالش دولت مصر برای بازگرداندن آرامش به قاهره
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تهدید ایران به بستن تنگه هرمز

 

 
ایران  پاسداران  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده  فدوی  علی 
و  داده  پاسخ  آن  به  تهدید  صورت  در  که  داده  هشدار 

تنگه هرمز را خواهند بست.
این کشور  نوشته که  از قول آقای فدوی  مهر  خبرگزاری 
»اگر  و  دارد  را  تنگه هرمز  بستن  برای  را  الزم  توانمندی 
که  دهد  انجام  حرکتی  کوچکترین  قدرتی  و  عاملی  هر 
به امنیت منطقه خدشه وارد گردد پاسخ بسیار قاطع به آن 

خواهیم داد.«
بیشتر از نیمی از نفت جهان را نفتکش هایی حمل می کنند 
که از تنگه هرمز می گذرند و برخی مقامات نظامی ایرانی 
بارها هشدار داده اند در صورتی که ایران هدف حمله قرار 
بگیرد با بستن تنگه هرمز از صدور نفت کشورهای حاشیه 

خلیج فارس به جهان جلوگیری خواهند کرد.
تا  شده  باعث  هرمز  تنگه  شدن  بسته  احتمال  از  نگرانی ها 
کشورهای منطقه راه های دیگری را برای انتقال و صادرات 
نفت دنبال کنند. یکی از این طرح ها، ساخت بندر نفتی از 

سوی امیرنشین دوبی در ساحل دریای عمان است.
امیرنشین ابوظبی که نود درصد ذخایر نفتی امارات متحده 
عربی را در اختیار دارد در حال ساختن بندرنفتی عظیمی 
در  تا  است  فجیره  امیرنشین  در  و  عمان  دریای  ساحل  در 
برای  بگیرد،  هرمز  تنگه  بستن  به  تصمیم  ایران  صورتی که 
صدور نفت خود نیازی به خلیج فارس و تنگه هرمز نداشته 

باشد.
و  خلیج فارس  که  گفته  پاسداران  سپاه  ارشد  فرمانده  این 
تنگه هرمز به طول کامل تحت کنترول نیروی دریایی سپاه 
قرار  ارتش  دریایی  نیروی  تحت نظر  عمان  دریای  و  است 

دارد.
حدود دو سال و نیم پیش و همزمان با به بن بست رسیدن 
محمد  هسته ای،  پرونده  سر  بر  غرب  با  ایران  مذاکرات 
اعالم  هم  ایران  پاسداران  سپاه  فرمانده کل  جعفری،  علی 
کرده بود که موشک های ضد هوایی و دریایی در برخی 
کشتیرانی  خطوط  نزدیکی  در  و  فارس  خلیج  جزایر  از 

تنگه هرمز مستقر شده است.
او تهدید کرده بود که در صورت حمله نظامی به ایران، این 

کشور تنگه هرمز را به روی نفتکش ها خواهد بست.
اما وزارت دفاع امریکا در واکنش به این تهدید ایران اعالم 
کرد که این اقدام بیش از هر کشوری به ضرر اقتصاد خود 

ایران خواهد بود.
و  است  وابسته  نفت خام  به صدور  به شدت  ایران  اقتصاد 
عواید صادرات نفت بخش عمده ای از درآمدهای ارزی و 

بودجه دولت را تشکیل می دهد.
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