
کشور  شرق  در  انتحاری  حمله 
ده ها زخمی  و  یازده کشته  دست کم 

برجای گذاشته است.
والیت  در  پولیس  منابع  جمعه،  روز 
گزارش  کشور،  شرق  در  خوست، 
حامل  موتر  یک  انفجار  که  کردند 
پوسته  نزدیکی یک  در  منفجره  مواد 
تالشی پولیس در شهر خوست، مرکز 
دو  جمله  از  نفر،  یازده  والیت،  این 

مامور پولیس را کشته  است.
انتحاری  حمله  این  زخمی های  شمار 
دست کم سی نفر گزارش شده است 

که اکثر آنان غیرنظامی هستند.
به گفته منابع رسمی در خوست، پیش 
در  مستقر  ماموران  انفجار،  وقوع  از 
به سوی  که  موتری  به  تالشی  پوسته 
مظنون  بود  حرکت  در  پوسته  این 

شدند و به سوی آن آتش گشودند.
موتر  راننده  ماموران،  شلیک  پی  در 
را  موتر  این  در  شده  جاسازی  بمب 

منفجر کرد.
این واقعه در یکی از مناطق پرازدحام 
و  زن  تعدادی  و  داد  روی  خوست 
کودک نیز در میان قربانیان این حمله 

گزارش شده اند.
ادامه در صفحه 2

آزاد  انتخابات  بنياد  اجرايي  رييس  سپين غر  جانداد 
باطل  راي،  شمارش   مي گويد  افغانستان  عادالنه   و 
بربنياد  انتخابات  لغو  و  راي دهي  مركزهاي  ساختن 
قانون انتخابات تنها از صالحيت  هاي كميسيون شكايات 
انتخاباتي است و هيچ نهاد ديگري حق مداخله در آن 

را ندارد.

حمله انتحاری در خوست 
یازده کشته و سی زخمی برجای گذاشت
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محمد طاهر بدخشی
 و نیاز  به بازخوانی تفکر ملی 
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شکست اقتدار 
و حکومت چند پارچه

خان،  اسماعيل  از  پيش 
ايران و رسانه های وابسته 
نگرانی  مساله  آن،  به 
طرح  را  منطقه  كشورهای 
هرازگاهی،  بودند.  كرده 
و  سنت ها  مثل   مسايلی 
در  نيز  دينی  ارزش های 
مخالفت  داليل  زمره ی 
ذكر  دايمی  پايگاه های  با 
می شوند بدون آن كه ربطی 
باشند.  داشته  مساله  به 
دنبال  به  معموال  اين ها  اما 
برای  كه  نكته هايی اند 
مصرف  و  عمومی  اغوای 

پوپوليستی مفيد باشند.

اعالن کاریابی
یک  به  باستان  بست  خبرگزاری 

ادیتور پشتو ضرورت دارد.
باید  کننده  درخواست  شخص 

واجد شرایط ذیل باشد:
ـ تسلط به  زبان پشتو و دری و 
دو  هر  از  متن  برگردان  توانایی 

زبان 
ـ سابقه کار در رسانه ها

ـ تحصیالت عالی 
ـ  مهارت کاربرد کمپیوتر 

اشخاص واجد شرایط می توانند 
خالصه سوانح  خویش را به این 

آدرس ارسال دارند:
bostbastannews@gmail .

 com
بگیرند:   تماس  شماره  این  به  یا 

0793042475
پنج  سرک  ـ  کابل  آدرس: 
ـ   562 نمبر  خانه  ـ  فتح اهلل  قلعه 

خبرگزاری بست باستان 

عناوین 
مطالب امروز:

دفتر نمایندگی سازمان ملل:

استقالل نهادهای انتخاباتی باید حفظ شود
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آنتوان چخوف و...

این یک انقالب...

مروری بر روند...
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مشترک  ستاد  رییس  مولن،  مایک 
می گوید  امریکا  متحده  ایاالت  ارتش 
افغانستان  در  روان  سال  در  خشونت ها 
می یابد.  افزایش  گذشته  سال  به  نسبت 
ضعف   که  می افزاید  او  حال،  عین  در 
بازسازی،  و  حکومت داری  در 
دست آوردهای نظامی را تهدید می کند.

 مایک مولن، لوی درستیز ارتش ایاال 
نیروهای  کمیته  به  بیانیه یی  در  متحده، 
مسلح مجلس نمایندگان ایاالت متحده 
که  داریم  انتظار  »ما  گفت:  امریکا، 
از  بیشتر   2011 سال  در  خشونت ها 
است  این درحالی  باشد.«  سال گذشته 
سال  جوالی  ماه  در  است  قرار  که 
کاهش  به  امریکا  متحده  ایاالت  روان 
کند.  شروع  افغانستان  از  سربازان اش 
متحده  ایاالت  مقام های  این،  وجود  با 
گفته اند که کاهش سربازان این کشور 

بستگی به شرایط افغانستان دارد. 
و  شدید  »جنگ،  افزود:  مولن  مایک 

با  مبارزه  مسووالن  تخار:  8صبح، 
که  می گویند  تخار  طبیعی  حوادث 
و  بی بضاعت  خانواده ی  دوصد  برای 
تخار  والیت  چاه آب  ولسوالی  فقیر 

البسه زمستاني توزیع شده است.
مسووالن  از  تن  یک  یوسف،  محمد 
ولسوالی  در  طبیعی  حوادث  با  مبارزه 
کمک ها  این  که  می گوید  چاه آب 
پا پوش زمستانی و دیگر  شامل کمپل، 
به هر  لباس گرم زمستانی می باشد که 
خانواده سه تخته کمپل، چهار پا پوش، 
چهار جاکت  و دیگر مواد گرم کننده 
این  که  می گوید  وی  می شود.  داده 
آی او ام  موسسه  سوی  از  کمک ها 

در  امریکا  دفاع  وزیر  گیتس  رابرت 
برابر یک کمیته ی مجلس سنای امریکا 
میلیون  میلیارد و 800  به تخصیص 12 
دالر در بودجه سال 2012 امریکا برای 
امنیتی  نیروهای  آموزش  و  تربیت 
که  نمی تواند  امریکا  گفت،  افغانستان 

سربازان  کشیدن  بیرون 
از  امریکا  متحده  ایاالت 

افغانستان عنوان می شد. 
سربازان  افزایش  از  بعد 
در  خشونت ها  امریکایی 
خصوص  به  افغانستان 
افزایش  جنوبی  والیت های 
یک  گذشته  سال  یافت. 
سال پرتلفات برای نیروهای 
بود.  افغانستان  در  خارجی 
سال  در  طالبان  علیه  جنگ  شروع  از 
سرباز   2300 گذشته  سال  تا   2001
خارجی در افغانستان کشته شده اند. تنها 
در سال گذشته 500 سرباز امریکایی در 

افغانستان کشته شدند. 
تالش  در  اکنون  امریکا  متحده  ایاالت 
همه   2014 سال  پایان  تا  که  است 
نیروهای  به  را  امنیتی  مسوولیت های 
هزینه های  و  کند  واگذار  افغانستان 

نظامی اش را کاهش دهد. 

این  در  سیالب ها  از  آسیب دیده 
گرفته  صورت  کمک ها  ولسوالی 

است.

 380 تا  هزار   350 از  افغانستان  امنیتی 
هزار افزایش داده می شود، در حالی که 
هزار   305 هدف  این  جاری  سال  در 

سرباز بود.
امریکا،  دفاع  وزیر  پیشنهاد  اساس  بر 
باید  افغانستان  امنیتی  نیروهای  شمار 
از  یعنی  یابد،  افزایش  بیشتر  اندکی  به 
305 هزار افزایش داده شود. اما با بهبود 
دوباره کاهش  قوا  این  می تواند  امنیت 

یابد.
کمیته  رییس  لیوین  کارل  سناتور 
امریکا  سنای  مجلس  دفاعی  خدمات 
است،  جدید  برنامه  طرفداران  از  که 
مصارف  که  ساخت  نشان  خاطر 
مقایسه  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
در  امریکایی  قوای  با مصارف حضور 

افغانستان، خیلی اندک است.
درستیز  لوی  مولن  مایک  ادمیرال 
امریکا گفت، در قصر  نیروهای مسلح 
گرم  بحث های  مورد  این  در  سفید 
آینده  در  آن  نتیجه  و  دارد  جریان 

نزدیک مشخص خواهد شد.
به نوشته آژانس خبری رویترز، بحث ها 
در این مورد در ایاالت متحده امریکا 
نیروهای  مصارف  که  می دهد  نشان 
گزاف  پیمانه  چه  به  افغانستان  امنیتی 

است.

میدان هوایی هرات 
بین المللی شد

میدان هوایی هرات در غرب کشور 
آتالنتیک  پیمان  مالی  کمک  به 
شمالی، ناتو، توسعه یافته و با نصب 
امکانات جدید در آن،  تجهیزات و 
بین المللی  هوایی  میدان  به  تبدیل 

شده است.
هرات  هوایی  میدان  این  از  پیش 
و  داخلی  پروازهای  بروی  تنها 

هواپیماهای کوچک باز بود.
شده  سازی  باز  تازه  هوایی  میدان 
دولتی  مقام های  حضور  با  هرات 
کشور  غرب  در  ناتو  مقام های  و 

شد  سپرده  بهره برداری  به  و  افتتاح 
متعلق  ایرباس  هواپیمای  نخستین  و 
این  در  آریانا  هواپیمایی  شرکت  به 

میدان هوایی به زمین نشست.
پس  این  از  می گویند  مقامات 
و  مسافربری  هواپیمای  هرگونه 
این  به  فرود  امکان  بزرگ  باربری 

میدان هوایی را خواهد داشت.
داوود صبا، والی هرات می گوید در 
مدرنی  تجهیزات  گذشته  ماه  چهار 
دالر  میلیون  پنج  از  بیش  ارزش  به 
هواپیماهای  فرود  تسهیل  منظور  به 
به  هوایی  میدان  این  در  بزرگ 

مصرف رسیده است.
برنامه  می گوید  هرات  والی 
که  هرات  هوایی  میدان  توسعه 
را  هوایی  میدان  این  نیازمندی های 
خواهد  تامین  آینده  سال   25 برای 
کرد، در حال کامل شدن است و با 
و وسایل مدرن در  تجهیزات  نصب 
و  نشست  امکان  هوایی،  میدان  این 
برخاست هرگونه هواپیمایی حتا در 

شرایط بد جوی میسر شده است.
ناتو  به گفته مسووالن  این  بر  افزون 
باند  توسعه  برای  یورو  میلیون  نیم 
میدان هوایی، هزینه شده  این  پرواز 
است و قرار است ساختمان ترمینال 
جدیدی با گنجایش هزار نفر نیز در 

این میدان هوایی ساخته شود.
هم اکنون میدان هوایی هرات، یک 
حدود  گنجایش  با  قدیمی  ترمینال 
شمار  به  نسبت  که  دارد  نفر  صد 

مسافران بسیار کوچک است.
که  هرات  هوایی  میدان  پرواز  باند 
پیش از این دو هزار و پنج صد متر 
و  یافته  افزایش  متر  هزار  سه  به  بود 
چراغ های  مانند  الزم  تجهیزات 
استاندارد، رنگ آمیزی ضد انعکاس 
ایمنی  برای  الزم  امکانات  و  نور 

پرواز نیز به آن افزوده شده است.

نیروهای  کمیته  به  بیانیه اش  در  مولن 
مسلح مجلس نمایندگان ایاالت متحده، 
علیه  جنگ  میدان  در  پیشرفت ها  به 
طالبان اشاره کرده، اما هشدار داده است 
که دست آوردها در مبارزه علیه طالبان 
و  خوب  حکومت داری  نبود  دلیل  به 
تضعیف  بازسازی،  برنامه های  کمبود 

شده است. 
مولن افزود: »با وجود افزایش دراماتیک 
در  افغانستان  در  ما  ملکی  حضور  در 
عرصه  در  پیشرفت ها  گذشته،  سال 
به  بازسازی  و  محلی  حکومت داری 
داشته  نگه  امنیتی  پیشرفت های  موازات 

نشده است.«
که  جمهوری خواهان  حال،  همین  در   
اکثریت  متحده  ایاالت  کانگرس  در 
کاهش  تالش  در  می دهند،  تشکیل  را 
به  کشور  این  ملکی  کمک های 
افغانستان است، کمک هایی که تاکنون 

به 56 میلیارد دالر می رسد. 

حمله انتحاری در خوست...            ادامه از صفحه 1
در اثر شدت انفجار، به تعدادی ساختمان و فروشگاه نزدیک به محل واقعه آسیب 

رسید.
خبرگزاری فرانسه به نقل از ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که این 

گروه مسوول این حمله انتحاری بوده است.
والیت خوست در مرز افغانستان با پاکستان واقع است و گفته می شود در مسیر 

رفت و آمد شورشیان طالبان قرار دارد.
به گفته منابع نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، رهبران شورشیان طالبان در 
داخل خاک پاکستان پناه گرفته اند و از آنجا به سازماندهی عملیات مسلحانه در 

داخل افغانستان می پردازند.

خواهد  هزینه بردار  غالب  احتمال  به 
که  را  فشارهایی  است  ضرور  اما  بود، 
ادامه  می آوریم  شورشی  گروه های  بر 

دهیم و حتا بر آن بیافزاییم.« 
رییس  اوباما،  بارک  آنکه  از  پس 
دستور  امریکا  متحده  ایاالت  جمهور 
به  اضافی  نیروی  هزار   30 اعزام 
او  هدف  کرد.  صادر  را  افغانستان 
افزایش سربازان نظامی غلبه بر طالبان و 
گروه های شورشی و مهیا نمودن زمینه 

وسیله  به  که  است  گرفته  صورت 
اداره ی مبارزه با حوادث این ولسوالی 

توزیع می گردد.
ولسوالی  باشنده های  از  یکی  نصراهلل 
این  از  یکی  حالی که  در  چاه آب 
بسته های کمکی را به دست آورده بود 
با سپاس از  این اقدام می گوید با گرفتن 
از  حدودی  تا  است  ممکن  مواد  این 
شود.  کاسته  زمستان  در  مشکالت اش 
در   را  نیازمند  خانواده های  شمار  وی 
این ولسوالی بیشتر از آن خواند که این 

کمک ها توزیع شده است.
گذشته ی  در  که  است  یادآوری  قابل 
به  پنج صد خانواده   نیز  نه چندان دور  

این مصارف را تا ابد بپردازد.
سوال  کرد،  اضافه  امریکا  دفاع  وزیر 
امریکا  که  را  اردوی  جاست  این  در 
بپردازد چه حجم  را  باید مصارف آن 
با وضاحت گفت  خواهد داشت؟ وی 
که هیچ کسی دیگر کمک قابل توجه 
امنیتی  نیروهای  آموزش  برنامه  با 
ترتیب  این  به  و  نمی کند  افغانستان 
کشورهای  طرف  از  کمک  امیدواری 

ناتو در این زمینه را رد کرد.
لوی  مولن  مایک  ادمیرال  گفته  به 
درستیز نیروهای مسلح امریکا، براساس 
مورد  در حال حاضر  برنامه جدید که 
نیروهای  شمار  دارد،  قرار  بررسی 

مایک مولن: 
خشونت در افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر می شود

توزیع البسه برای 200 خانواده در تخار

امریکا نمی تواند مصارف نیروهای امنیتی افغان را تا ابد بپردازد
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دیکتاتورها سکته کنید! 
اکنون نوبت شماست!

گزارش ها حاکی از آن است که زین العابدین 
جریان  در  که  تونس  دیکتاتور  بن علی، 
عربستان  به  و  برکنار  عمومی  قیام  یک 
سعودی پناهگزین شده بود، دچار سکته ی 
که  است  حالی  در  این  است.  شده  مغزی 
حال  وخامت  از  خبرگزاری ها  از  برخی 
هرحال  به  می دهند.  خبر  مبارک  حسنی 
همان گونه که امواج قیام و اعتراض مردم 
و  محدود  تونس  در  نتوانست  تونس  
متوقف گردد، بلکه تدریجا دیگر کشورهای 
خاورمیانه را دربر گرفت، می توان انتظار 
داشت که سایر حکومت های توتالیتاریست 
و دیکتاتور نیز به سرنوشت حسنی مبارک 
و زین العابدین بن علی دچار شوند. می توان 
دیکتاتورها  زوال  عصر  که  بود  امیدوار 
آغاز شده است. اکنون در بحرین و لیبی 
گرفته  فزونی  مردمی  اعتراضات  نیز، 
است. در بحرین، پس از یورش نیروهای 
و  دموکراسی  هواداران  اردوی  بر  دولتی 
معترضین  از  تن  سه  جنازه های  تشییع 
شدت  ضددولتی  تظاهرات  تظاهرکننده، 
معترضین  درخواست های  و  است  گرفته 
که تا حال به اصالح قانون اساسی محدود 
می شد، به شعار بیرون شدن خاندان حاکم 
بر آن کشور )آل خلیفه( بدل شده است. این 
خانواده بیشتر از دوصد سال است که بر 
بحرین حکم می راند. این همه در حالی است 
پادشاه  آل خلیفه،  حمد بن  عیسی  شیخ  که 
مردم  اعتراضات  دنبال  به  بحرین،  کنونی 
وعده ی انجام اصالحات را داده بود. کاری 
که معموال دیکتاتورها در آخرین لحظه، به 
با فریب مردم  ابقا و دوام خویش و  امید 
می دهند،  شعار  بحرین  مردم  اما  می کنند. 
حاضر به فدا کردن شان به خاطر آوردن 
اصالحات و تغییرات هستند و به گزارش 
سیاه پوش،  پا  سرتا  »زنان  خبرگزاری ها 
سر  پیروزی  تا  انقالب  انقالب،  شعار 
دیرپای  حاکمیت  اثر  در  گرچه  می دهند«. 
نظام های استبدادی و نبود آزادی های مدنی 
آینده ی  مردمی،  سیاسی  احزاب  فقدان  و 
اعتراضات چندان شفاف  و  این خیزش ها 
و روشن نیست و خیزش های مردمی در 
خاورمیانه، در خطر مصادره شدن توسط 
حاکم  طبقات  و  آزادی  و  مردم  دشمنان 
سال ها  از  پس  ولی  دارند،  قرار  وابسته 
به  می توان  استبداد،  و  سیاهی  و  سکوت 
تازه و عصر  از شروع یک دوران  جرات 
زوال  گفت.  سخن  خاورمیانه  در  جدید 
دیکتاتورهایی که به صورت خانوادگی بر 
عناوینی چون  و  می کردند  مردم حکومت 
خلیفه و... برخود گذاشته بودند، تا سیمای 
کریه و نامطلوب شان  را در هاله ای از فریب 
حکومت های  و  بپوشانند  ریا  و  تقدس  و 
فرعونی و نمرودی و یزیدی شان را ابدی 
سازند، فرا رسیده است. باید آنچه را در 
خاورمیانه می گذرد به فال نیک گرفت و از 
این یک آغاز  ادامه آن استقبال کرد. یقینا 

است و هیچ آغازی کامل نیست.    

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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خوشیجایگاهاشرابهیاسوناامیدیدادزیراجنگ
برسرقدرتدرکشورآغازشد.احزابیکهتادیروز
بهخاطرآزادیکشورمیجنگیدند،بهخاطرتصاحب
اینجنگ نمودند.آتش باهمآغاز را قدرتجنگ
بسیارزودهمهجاگیرشدودربیناینآتشتنهاافراد
از داشتند را فرار توان که کسانی میسوختند. ملکی
پناه خویش والیات در هم یا و شدند بیرون کشور
بردند.اینجنگهاسببشدتاگروهیسیاهدلوظالم
ما روزهاییکه از یکی در نماید. ظهور طالبان نام به
دروالیتمیدانوردگزندگیمیکردیم،درساحات
مادرگیریشدیدیبینگروههایمجاهدینوطالبان
درگرفتوراکتیکهازطرفنیروهایطالبانشلیک
شدهبود،بهخانهمااصابتنمودودراثراصابتهمان
راکتخسرمکهمردی50سالهبود،شهیدشدومارابه
ماتمنشاند.آنحادثهگذشتاماخاطراتتلخآنباقی
را رخداد آن عامالن که داریم انتظار ما ماندهاست.
درعقبمیلههایزندانببینم،نهاینکهآنهاموردعفو
قرارگیرندویکمقدارپولهمبرایایشاندادهشود،
درحالیکهمنوارثشهیدهستمدولتازمندلجویی
اینگونه میکند. حمایت مجرمین از و نمینماید
انصافوعدالترامادرزندگیخودنشنیدیمکهدر

کدامگوشهایازجهاناتفاقافتادهباشد.


خواهریسخنانشرابااینجمالتآغازنمود:»همیشهدر
آرزویروزیبودمکهکشورمراآزادببینم،زیراازدیدن
بسیاررنج عساکرروسیوعملکردهایدولتکمونیستی،
میدادند انجام را قریههاجنایاتعظیمی در آنان میبردم.
بهنامهای را بیگناه افراد نبود. آن از کم هم شهرها در و
که افرادی خصوص به میکردند، دستگیر گوناگون
سرشناسومتنفذقومیبودند.آنانرادرزندانپلچرخیویا
همسایرجاهابابدترینوشدیدترینشیوهشکنجهمیدادند،
تاازایشاناعترافبگیرندوبعدآنانراشبهنگامدوراز
بهشهادت بهصورتدستجمعی  مردم دیدچشم و شهر
سفر دیگر کشورهای به ناگزیر تعدادی میرساندند.
و روسی نیروهای علیه را جهاد زیادی تعداد و میکردند
دولتکمونیستیوقتآغازنمودند.اینروندبسیاردیردوام
کردوهزارانانسانجانهایشانرادرراهرسیدنبههدف
واالیآزادیکشورازدستدادندوجامشهادتنوشیدند.
سرانجامنیروهایروسیشکستخویشراقبولنمودندو
نیروهایکمونیستی راندهشدند.مدتیهم بیرون ازکشور
نتوانستند هم آنها بالخره اما نمودند حکومت تنهایی به
دهند، ادامه مردم نفرت درمقابل را خویش حکومتداری
بههمینسبببودکهایشاندولترابهنیروهایمجاهدین
تسلیمنمودند.حکومتمجاهدینعمالکارراآغازنمودند.
مردمهمهبسیارخوشبودند،زیرابزرگترینابرقدرتجهان
واشغالگرانکشورراشکستدادهبودند.امابسیارزوداین

شدیدی  درگیری  ما  ساحات  در 
طالبان  و  بین گروه های مجاهدین 
طرف  از  که  راکتی  و  در گرفت 
نیروهای طالبان شلیک شده بود، 
اثر  و در  نمود  ما اصابت  به خانه 
که  خسرم  راکت  همان  اصابت 
مردی 50 ساله بود، شهید شد و ما 
را به ماتم نشاند. آن حادثه گذشت 
مانده  باقی  آن  تلخ  خاطرات  اما 
انتظار داریم که عامالن   است. ما 
میله های  درعقب  را  رخ داد  آن 
زندان ببینم، نه این که آنها مورد 
مقدار  یک  و  گیرند  قرار  عفو 
پول هم برای  ایشان داده شود.

24 رايهاي شمارش و بررسي آغاز از اختصاصي
والیتافغانستانبهروزشنبهسخنگفتهاست.

صدیقاهللحقیق،رییسمحکمهياختصاصيانتخابات
محکمه این قضایي قرار براساس که است گفته
صندوقهايرايدهيدر24والیتافغانستانکهمورد
پرسشنامزدهايمعترضقرارداشتهومهروالكشده،

بررسيخواهدشد.
از رايدهي صندوقهاي شدن مهروموم با همزمان
ملل نمایندگيسازمان دفتر اختصاصي، سويمحکمه

درکابلنیزنگرانيخودرابیانداشتهاست.
دادن قرار پرسش زیر براي اقدام با کرد اعالم یوناما
کشاندن چالش به و افغانستان انتخاباتي نهادهاي

»شفافیتانتخاباتپارلماني«مخالفاست.
که است گفته همچنین ملل سازمان نمایندگي دفتر

استقاللنهادهايانتخاباتيبایدحفظشود.
افغانستان عادالنه و آزاد انتخابات بنیاد همینحال در
مورد در اختصاصي محکمهي اقدام که آن کنار در
در مداخله را رايدهي صندوقهاي  مهروالك
برخورد به نسبت ميداند، انتخاباتي نهادهاي کار
خشونتآمیزدادگاهاختصاصيابرازنگرانيميکند.

و آزاد انتخابات بنیاد اجرایي رییس سپینغر جانداد
عادالنهافغانستانميگویدشمارشراي،باطلساختن
مرکزهايرايدهيولغوانتخاباتبربنیادقانونانتخابات
تنهاازصالحیتهايکمیسیونشکایاتانتخاباتياست

وهیچنهاددیگريحقمداخلهدرآنراندارد.
حکم اختصاصي محکمه »هرگاه ميگوید: سپینغر
ميدهدخودایننوعیمداخلهتلقيمیشودوازطرف
و خشونتآمیز شکل به همکاري براي تقاضا دیگر
مهروالكکردنمراکزشمارشرايیکنوعبرخورد
اعتباري و محاکم طرف از است خشونتآمیز بسیار
دارند،درچاچوبحکومت انتخاباتي نهادهاي راکه
ميتواندصدمهبرساند.«سپینغرافزود:»همیننهادهاي
و ميکند تمثیل را دموکراسي که است انتخاباتي
نمایندگيمردمرابهکرسيمينشاند.هرگاهبهاستقالل
ادارههايدیگر آنهاازسويمحکمه،پولیسوسایر
دولتياحترامگذاشتهنشود،طبیعياستکهصدمهآن
درسطحمملکتبهدموکراسيافغانستانخواهدبود.«

بازشماري و بررسي به اختصاصيدرحالي محکمهي
مجلس که ميدهد دستور رايدهي صندوقهاي
مصوبهای در پیش هفته دو افغانستان نمایندگان
رییس سوي از محکمه این لغو خواهان مادهاي 3
جمهورشدهبود.هرچندمشخصنیستکهمحکمهي
مورد در تصمیمهایی چه این از پس اختصاصي
انتخاباتپارلمانيخواهدگرفتوليآنچهکهنهادهاي
روند استکه این اند پافشاريکرده برآن انتخاباتي
قانونيانتخاباتپایانیافتهومحکمهاختصاصيدربرابر

مجلسنمایندگانافغانستانقراردارد.



لويسارنوالي است، آمده میان به انتخابات اختصاصي
بازداشت را معنوي احمد فضل تا است گرفته تصمیم

کند.
کمیسیون توافق از لويسارنوالي مقامهاي هرچند
مستقلانتخاباتبرايبازشماريصندوقهايمشکوك
انتخاباتپارلمانيبافیصلهيمحکمهياختصاصيسخن
با انتخابات مستقل کمیسیون مقامهاي  ولي ميگویند
بيخبريازاینمسالهميگویندتنهادرموردپروندههاي

جرميمطابققانونانتخاباتآمادهيهمکاريهستند.
اماناهللایمان،سخنگويادارهيلويسارنواليبه8صبح
فیصلهي دنبال به انتخابات مستقل کمیسیون که گفت
انتخاباتيمبنيبربررسيرايهاي محکمهياختصاصي
مشکوكبههیاتیمتشکلازقاضیاندادگاهياختصاصي

وسارنوالهادرروزدوشنبهموافقتکردهاست.
نهاد از14 بهگفتهيويقراراستکمیسیونمشترکي
روند از انتخابات مستقل کمیسیون شمول به دولتي
بررسيوبازشماريصندوقهايرايدهينظارتداشته

باشد.
اماناهللایمانگفت:»هیاتموظفبهفیصلهيمحکمهي
اختصاصيصندوقهارامهروالكکردودرآخرروز
دوشنبهماتوانستیمکهموافقتکمیسیونمستقلانتخابات

رانیزجلبکنیم.«
دستور از لويسارنوالي ادارهي سخنگوي که آن با 
ابراز انتخابات مستقل کمیسیون رییس بازداشت
بوده موضوعجدي تاییدکردکه ولي بياطالعيکرد

است.
کمیسیون سخنگوي معاون فروغ، تابش حال این با 
با کمیسیون این موافقت از هرچند انتخابات مستقل
دادگاهاختصاصيمبنيبربازشماريصندوقهايرايها
ميکندکهکمیسیون تاکید ولي ميکند بيخبري ابراز
در جرمي پروندههاي بررسي آمادهي انتخابات مستقل
انتخابات قانون و اساسي قانون مطابق انتخابات روند

ميباشد.
ورود حاليکه در انتخابات مستقل کمیسیون مقام این
مستقل کمیسیون به را اختصاصي محکمهي از هیاتي
»غیرقانوني« قبلي اطالع بدون و »زور« با را انتخابات
پایانیافته پارلماني انتخابات قانوني روند ميداند

ميخواند.
تابشفروغگفت:»حاالبیشترکشمکشمیاندادگاهویژه
وکمیسیونانتخاباتنه،بلکهدرگیريمیانولسيجرگه
افغانستانودادگاهویژهاست.کارمابرگزاريانتخابات
توزیع آن براساس و نتایجنهایي ابتدایي، نتایج اعالم و
انتخاباتي برندهدرحوزههاي نامزدهاي به تصدیقنامهها
تامل براي ماجایی دید از است. بوده افغانستان سراسر
حاال نمانده. باقي دیگر انتخابات پروندهي در مکث و
مستقل کمیسیون آن پاسخده ميگیرد صورت هرچه

انتخاباتنیست.«
ایناظهاراتدرحاليبیانميشودکهرییسمحکمهي

است.
یکمنبعموثقکهنخواستنامشفاششودبه8صبح
گفتبهدنبالتنشهاياخیريکهدرپیمهرومومکردن
مستقل کمیسیون مرکزي دفتر در آرا شمارش دفتر
دادگاه تصمیم با کمیسیون این مخالفت و انتخابات

احمد فضل بازداشت براي تالشها حاليکه در
و انتخابات مستقل کمیسیون رییس معنوي،
انتخابات بنیاد دارد، ادامه بررسيصندوقهايرايدهي
با توام مداخله،  هرگونه از افغانستان عادالنه و آزاد
کرده نگراني ابراز انتخاباتي نهادهاي برابر در خشونت

پدرم را 
بی گناه  

شهید 
کردند

دفتر نمایندگی  سازمان ملل:

استقالل نهاد های 
انتخاباتی باید 

حفظ شود
:قدرتاهللجاوید

از صفحه )1(
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انرژی  وزارت  سرپرست  خان،  اسماعیل 
هرات  شهر  در  خود  سخنرانی  در  آب  و 
نیروهای  خروج  از  یادبود  مناسبت  به  که 
به  شد،  انجام  افغانستان  از  سابق  شوری 
نظامی  پایگاه های  ایجاد  با  شدید  صورت 
از  و  کرد  مخالفت  افغانستان  در  امریکا 
عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع، که قبال از 
بود، خواست  چنین طرحی حمایت کرده 

تا سخنانش را پس بگیرد. 
یک  دفاع  »وزیر  گفت:  خان  اسماعیل 
اول  درجه  مسوول  یا  و  ضامن  که  کشور 
این  مقدسات  و  ناموس  سرحدات،  حفظ 
بدون  که  می کند  ادعا  است،  سرزمین 
امنیت  نمی توانیم  ما  خارجی  قوای  بودن 
و  باشیم.«  داشته  خود  سرزمین  در  را 
نکردیم  مبارزه  این  خاطر  به  »ما  هم چنین: 
سرزمین  این  در  را  دیگری  قشون  که 
خود  که  خان  اسماعیل  بگردانیم.«  حاکم 
حکومت  در  وزارت  یک  سرپرست 
کنونی است، مخالفت ش را با نظام کنونی 
توسط  که  »نظامی  داشت:  ابراز  چنین  نیز 
هرگز  شود،  تحمیل  افغانستان  در  دیگران 
نمی تواند.«  آورده  امنیت  افغانستان  در 
آقای اسماعیل خان طالبان را برادر خطاب 
ایجاد  زمینه  که  خواسته  آن ها  از  و  کرد 
پایگاه های دایمی امریکا را مساعد نسازند.

را  اظهارات  این  حالی  در  خان  اسماعیل 
رسانه های  از  بسیاری  که  می دهد  انجام 
متمایل  سیاسی  حلقات  و  ایران  به  وابسته 
میان  به  با  همسایه  کشورهای  و  طالبان  به 
به  منطقه«،  کشورهای  »نگرانی  کشیدن 
امریکا  پایگاه های دایمی  ایجاد  با  گونه ای 
من  دادند.  نشان  مخالفت  افغانستان  در 
امریکا  دایمی  پایگاه های  ایجاد  قبال  که 
ضرورت های  مطابق  را،  افغانستان  در 
استراتژیک افغانستان بدیهی خوانده بودم، 
اسماعیل  سخنان  علت شناسی  به  اینک 
خان و سایر افراد و نهادهای هم سو با این 

دیدگاه می پردازم.  
علتشناسیملیستیزی

در  می توان  را  خان  اسماعیل  اظهارات 
افغانستان  امنیت  با  مخالفت  چارچوب 

این  تحلیل کرد. چون در  در سطح کالن  
منطقه  کشورهای  نگرانی   از  چارچوب، 
نظر  در  همه  بنیادگرا  نگرانی گروه های  تا 
در  افغانستان.  امنیت  جز  می شوند،  گرفته 
افغانستان  امنیت  آسیب پذیری  که  حالی 
است.  ما  برای  نگرانی  بزرگ ترین  خود 
سوی  از  افغانستان  امنیت  که  حالی  در 
ایران  و  پاکستان  مثل  منطقه »  »کشورهای 
آنانی  بنابراین،  می شود.  گرفته  هدف 
به  افغانستان  امنیت  با  مخالفت  در  که 
نمایندگی از کشورهای منطقه و یا طالبان 
باشد  اسماعیل خان  –چه  سخن می گویند 
به  دست  واقع  در  دیگر–  کسانی  یا  و 
»ملی ستیزی« زده اند؛ چون ملی تر از امنیت 
آن  امنیت شهروندان  و  افغانستان  و هستی 

دیگر چیزی وجود ندارد. 
وجود  با  که  کرد  واضح  خان  اسماعیل 
به  نسبت  کرزی،  حکومت  در  عضویت 
بی باوری  است.  بی باور  نظام  و  حکومت 
عدم  خود  نظام،  و  حکومت  به  نسبت 
می دهد.  نشان  را  ملی ستیزی  و  صداقت 
در  شورش  سابقه ی  خان  اسماعیل  البته، 
کارنامه ی  در  را  مرکزی  حکومت  برابر 
تجاوز  زمان  از  اسماعیل خان،  دارد.  خود 
پاکستان زیر نام طالبان، کارنامه درخشانی 
طالبان  به  را  هرات  سادگی  به  وی  ندارد. 
واگذار کرد و پا به فرار نهاد. در زمانی که 
به صورت  هم  باز  بود،  زندانی  قندهار  در 
از  هندی  فلم های  سبک  به  معجزه آسا 
زندان گریخت که سناریوی مشکوکی را 
در کارنامه وی ثبت کرده است. این گونه، 
و  فرار  از  است  پر  خان  اسماعیل  کارنامه 
این  اما سوال  شورش و بی مایگی سیاسی. 
است که اکنون بر اساس کدام دلیل، ایشان 
مخالف ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در 
افغانستان است؟ واضح است که اسماعیل 
ندارد،  اظهارات ش  این  برای  دلیلی  خان 
و  پیدا  علت های  معلول  اظهارات  این  اما 
پنهان دیگری است که در کل مخالفت ها 
افغانستان  در  امریکا  دایمی  پایگاه های  با 
حالی  در  است؛  علت ها  گونه  این  معلول 
جامعه  بدون  افغانستان  آسیب پذیری  که 

امر  یک  امریکا،  خصوص  به  و  جهانی 
بدیهی است. 

ایران و رسانه های  اسماعیل خان،  از  پیش 
کشورهای  نگرانی  مساله  آن،  به  وابسته 
هرازگاهی،  بودند.  کرده  طرح  را  منطقه 
دینی  ارزش های  و  سنت ها  مثل   مسایلی 
نیز در زمره ی دالیل مخالفت با پایگاه های 
دایمی ذکر می شوند بدون آن که ربطی به 
مساله داشته باشند. اما این ها معموال به دنبال 
و  عمومی  اغوای  برای  که  نکته هایی اند 
مصرف پوپولیستی مفید باشند. پس دالیل 
مستدل و محاسبه پذیر بر اساس منافع ملی 
کشور در راستای ایجاد پایگاه های دایمی 
وجود ندارد، بلکه علت هایی در کار اند که 
سبب ملی ستیزی یا نفی منافع ملی شده اند.  
علت اول، عدم فهم و عقالنیت استراتژیک 
سبب  سیاسی-نظامی  مسایل  به  نسبت 
اسماعیل  می شود.  شگفت انگیز  اظهارات 
سواد  که  است  جنگ ساالری  خود  خان، 
ندارد.  هم  را  ابتدایی  نظامی  و  سیاسی 
اسماعیل  مخالف  دالیل  از  یکی  بنابراین، 
و  سیاسی  الزم  سواد  و  فهم  عدم  خان، 
درک  از  ناتوان  که  است  ایشان  نظامی 
است.  افغانستان  استراتژیک  نیازمندی های 
این علت، بر تعداد زیادی از آدم هایی که 
تعمیم  قابل  دارند،  قرار  مشابه  موضع  در 

است.   
عدم  و  بنیادگرایی  تفکر  دوم،  علت 
حاضر  زمان  الزامات  با  آشنایی  و  آشتی 
فکری،  لحاظ  به  خان  اسماعیل  است. 
از  یکی  و  ندارد  طالبان  با  چندانی  تفاوت 
آشتی  عدم  بنیادگرایی،  تفکر  مشکالت 
واقعیت  درک  و  زمان  الزامات  با  آن 
اظهارات  که  وقتی  است  گونه  این  است. 
می کنیم  فکر  می شنویم،  را  خان  اسماعیل 
می شنویم.  نزدهم  قرن  تاریک خانه های  از 
پس کسانی که مبتنی بر این علت با ایجاد 
پایگاه های نظامی امریکا مخالفت می کنند، 
آگا هانه یا غیرآگا هانه از طالبان نیز حمایت  
تعمیم پذیر  نیز  علت  این  پس  می کنند. 

است. 
علت سوم، معامالت و مسایل پیدا و پنهان 
در روابط سیاسی نهادها و افراد با بازیگران 
منطقه ای است. تاریخ افغانستان گواه است 
کم نبودند  کسانی که در برابر سیم و زر 
کسانی  و  نهادها  فروختند.  را  میهن شان 
با  ایدیولوژیک  یا  و  مالی  وابستگی  که 
بدون  »دارند،  منطقه   نگران  »کشورهای 
نگرانی  کرده  ابراز  را  آن ها  نگرانی  شک 
این  اما  می گیرند.  نادیده  را  خود  کشور 

علت ممکن تعمیم پذیر نباشد!
تابعیتهای و ملیگرایی غیبت

ایدیولوژیک
مشکل  یک  یادشده،  علت های  بر  عالوه 
کلی در افغانستان، عبارت از عدم تفکیک 
تفکر  و  ایدیولوژیک  گرایش های  میان 
کانت  گفته ی  به  که  است  ملی گرایانه 
است؛  شده  داوری«  نیروی  »کمبود  سبب 
روسیه،  مثل  کشورهایی  در  که  حالی  در 
ملی  منافع  یا  و  ملی گرایی  که  دیدیم 
است.  ایدیولوژی گرایی  هرنوع  بر  مقدم 
ایدیولوژیِک  گفتمان های  افغانستان  در 
اخوانیزم،  کمونیزم،  مثل  خود-حق-انگار 
لبرالیزم  و  تریبالیزم  آخوندیزم،  طالبانیزم، 
همه و همه وارد شدند، اما تفکر ملی گرایانه 
همین  به  نگرفت.  شکل  وارستی پذیر  و 
بر اساس سالیق  ما  تاکنون  دلیل است که 
و روابط فکری و ایدیولوژیک خود نسبت 
به مسایل نگاه می کنیم و نه بر اساس عالیق 

و منافع ملی در افغانستان.
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 برگزاری مراسم یادبود از محمد طاهر بدخشی 
داشته  می تواند  اهمیتی  چه  کنونی  وضع  در 
از  باشد؟ بدون شک محمد طاهر بدخشی یکی 
تاریخ  سیاسی  شخصیت های  بحث برانگیز ترین 
در  که  سیاست مداری  است.  افغانستان  معاصر 
به  که  ایدیولوژیک  و  انقطابی  تضاد های  اوج 
وابستگی  بسیاری سیاست مداران آن زمان،  زعم 
به یکی از این قطب ها تنها ضمانت بقای سیاسی و 
اقتصادی کشور ها بود و در اوج قدرت حاکمیتی 
می دانست،  مسکو  خط  پیرو  را  خودش  که 
در  کرد.  مطرح  را  دنباله روی  عدم  سیاست 
گرماگرم شعار های جهان- وطنی و ایدیولوژیک 
با بار سوسیالیستی، آن هم از نوع روسی اش که 
صدد  در  آن  کردن  علم  با  افغانستان  چپی های 
بودند  جغرافیایی  در  پرولتاریا  دیکتاتوری  ابقای 
که به شدت در چنگ مناسبات سنتی و فیودالی 
گیر مانده بود، مساله ملی را به عنوان اساسی ترین 
چنین  در  بدخشی  کرد.  عنوان  افغانستان  مساله 
می آید  افغانستان  سیاست  صحنه  به  شرایطی 
اولویت  در  را  ملی  مساله  دموکراتیک  حل  و 
به  او همچنان  می دهد.  قرار  سیاسی اش  آجندای 
عنوان یک چهره انقالبی باورمند به نهادینه شدن 
بود،  مردم  توده های  میان  در  انقالب  انگیزه  های 
به  را  حرفه ای اش  کادر های  که  بود  همین  برای 
روستاهای دور دست و به میان دهقانان می فرستاد 
تا مقدمات یک انقالب عظیم مردمی را از طریق 
اشاعه آگاهی و نیاز به آن در تمام نقاط افغانستان 
فراهم کند، برای همین بود که او کودتای هفت 
پیامد های  از  و  خواند  فاجعه  را   57 سال  ثور 
نامیمونش هشدار داد. او برای طرح همین مسایل 
پایه گذارانش  از  از حزب دموکراتیک خلق که 
بود، با دوستانش جدا شد. به نظر او مساله اساسی 
اعمال  و  قدرت  قومی  انحصار  مساله  افغانستان 
از  یکی  که  است  تبعیض آمیزی  سیاست های 
روا  برادر  اقلیت های  سایر  بر  قومی  اقلیت های 
می دارد. به نظر بدخشی اقلیت های تحت ستم چه 
فیودال چه غریب و چه سرمایه  دار  دهقان و چه 
گونه های  او  می برند.  رنج  مساوی  ستمی  از 
نشر  با  افغانستان  معاصر  تاریخ  در  را  ملی  ستم 
مقاالتش با نام های مستعار خاطر نشان می ساخت. 
سیاست مداری که عده ای او را حافظ هویت شان 
می دانند که به واسطه حکومت های قوم گرا جعل 
اندیشه های سیاسی اش او را  شده بود و مخالفان 
ناسیونالیستی تنگ نظر و بنیان گذار تیوری تجزیه 

افغانستان و ستمی می نامند. 
طاهر  محمد  که  داد  نشان  زمان  گذشت  ولی 
که  را  جامعه ای  مناسبات  و  ویژگی ها  بدخشی 
بود.  شناخته  همه  از  پیشتر  می زیست  آن  در 
هشدار های او مبنی بر پیش گیری از جنگ هایی 
جانب  از  بر انگیزد  مساله  این  است  ممکن  که 
زمان  آن  در  خلق  دموکراتیک  حزب  رهبران 
در  پسانتر  که  هشدار هایی  می شد؛  گرفته  نادیده 
محقق  فاجعه باری  طور  به  هفتاد  دهه  جنگ های 
شدند و هنوز هم این نزاع ها به گونه  های متفاوت 

ادامه دارند.
ملی  »مساله  است:  نوشته  یادداشتی  در  بدخشی 
در حال حاضر به صورت صدای ضعیف به نظر 
غرش  به  فردا  ضعیف  صدای  این  اما  می رسد 

سهمگین بدل خواهد شد.« 

ابعاد  بدخشی  سیاسی  تفکر  در  »ستم«  مفهوم 
برخالف  بدخشی  اوال  داشت،  گسترده ای 
دگماتیزم مسلط بر تفکر سیاسی زمانش طرفدار 
آخرین  عنوان  به  را  انقالب  و  بود  دموکراسی 
به  رسیدن  و  جابر  دیکتاتوری  رفع  برای  گزینه 
اگر  می کرد  پیشنهاد  دموکراتیک  سامانه های 
وسیله  بدخشی  برای  انقالب  شود  گفته  ساده تر 
بود نه هدف، او در تمام گفته هایش به انتخابات 
و مشارکت سیاسی آزادانه مردم اشاره دارد. ستم 
عدم  شامل  می کرد  مطرح  بدخشی  که  ملی ای 
ایجاد  پروسه  در  اقوام  عادالنه  دسترسی  امکان 
نظام  در  ویژه  امتیازات  دادن  ملی،  حاکمیت 
جانب  از  قومی  اساسات  بر  مالیاتی  و  عسکری 
مردم  زمین های  توزیع  زمان،  سیاسی  نظام های 
در شمال، مناطق مرکزی به مردمی که از جنوب 
هویت  استحاله  می آمدند،  مرز ها  آن سوی  و 
اعمال  قوم،  هویت یک  در  افغانستان  اقلیت های 
و  شاه  زمان  در  زبانی  تبعیض آمیز  سیاست های 
افغانستان  اقوام  سایر  بر  هویتی  نشانه های  تحمیل 
که شامل تغییر نام های محالت تاریخی افغانستان 
نعمات  سایر  ناعادالنه  تقسیم  همچنین  و  می شد 
مادی و معنوی این سرزمین بین اقوام برابر حقوق 
که  است  یاد کرده  بار ها  بدخشی  بود.  افغانستان 
هیچ تفاوتی میان زحمت کشان برادران پشتون و 
نخبه هایی  در  را  مشکل  او  نیست.  ملیت ها  سایر 
را  عظمت طلبانه شان  خواسته های  که  می دانست 
برادر  اقلیت های  میان  و  می دادند  قومی  وجهه 
پایه  همین  بر  می کردند.  ایجاد  دشمنی  و  نفاق 
خان  چون  پشتون ها  ملی  زعیمان  با  که  است 

عبدالغفار خان پیوند های عمیق دوستی داشت.
ملی  دموکراتیک  و  متحد  جبهه  ایجاد  بدخشی 
در  را  افغانستان  بی شمار  معضالت  حل  برای  را 
از  پس  و  داد  قرار  سیاسی اش  برنامه  سرخط  
نام گروه  از حزب دموکراتیک خلق  جدا شدن 
امکان  تا  گذاشت  انتظار«  »محفل  را  سیاسی اش 

ایجاد یک حزب سیاسی فراگیر فراهم باشد.
باورند  این  به  اجتماعی  علوم  دانشمندان  امروز 
کشور  یک  در  دموکراسی  استقرار  و  ظهور  که 
قبل از همه نیازمند وفاق و یکپارچگی ملی است. 
در حال  در کشور های  می کنند که  تاکید  آن ها 
دموکراسی  واسطه  به  می توانند  منازعاتی  گذار 
باشند.  از اختالفات هویتی  حل گردند که فراتر 
به  وفاداری  عدم  و  جدایی طلبانه  تقاضا های 
کندی  به  را  دموکراتیزاسیون  روند  ملی  هویت 
مواجه می کنند. شکاف های هویتی باعث تشدید 
مصالحه  و  سازش  از  جلوگیری  و  اختالفات 
می گردد.  اجتماعی  متکثر  گروه های  میان  در 
قرنه  نیم  تالش  که  است  پایه  برهمین  ویژه  به 
سامانه های  استقرار  برای  افغانستان  روشنفکران 
تاریخی  تجربه  است.  بوده  بی ثمر  دموکراتیک 
به ما نشان داد که از چپ ترین سیاست مداران تا 
راست ترین شان نتوانستند بر انگیزه های قومی در 
کنش های سیاسی شان غلبه کنند و این مارا ملزم 
تفکر سیاسی بدخشی  بار دیگر  تا یک  می سازد 
جنجال های  از  یکی  روی  و  کنیم  باز خوانی  را 
اساسی کشور مان بیشتر درنگ کنیم زیرا رسیدن 
به دولت ملی و حتا احزاب ملی بدون حل اساسی 

مساله ملی امکان پذیر نمی نماید.
اعتبار  مورد  می توانند  قرارداد هایی  شک  بدون 
باشند که محصول یک اجماع سیاسی و اجتماعی 
همین  رهگذر  از  دموکراسی  پایه های  و  باشند 
افغانستان  در  ملی  مهم  مسایل  روی  اجماع  عدم 
می لرزد. ما باید به جای آن که از مسایل اساسی 
با آن ها شجاعانه رو  جامعه مان چشم پوشی کنیم 
به رو شویم و برای گذار از بحران هایی که پایان 
راستی  به  بجوییم.  اساسی  راه های حل  نمی یابند 
دموکراسی  شمول  به  سیاسی ای  سیستم  هر  چرا 
ما  کشور  در  را  ملی  وفاق  موجبات  نمی تواند 
فراهم کند؟ بدخشی و یارانش برای پاسخ دادن 

به همین پرسش جان های شان را باختند. 
است،  اجتماعی  حیوان  یک  که  چون  »انسان 
انگیزه  این  به  نظر  و  دارد  غریزه غیر خودخواهی 
طبیعی در سویه مدنی، انوار گرم محبت را متوجه 

دیگر هم نوعان می سازد.«
 از یاد داشت های بدخشی

شکست اقتدار 
و حکومت چند پارچه

شاکرمهریار

محمد طاهر بدخشی
 و نیاز  به بازخوانی تفکر ملی 

مجیبمهرداد

ACKU
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سراغ برنامه های  مقطعه ی مورد 
اجماع  شان می روند.

عمدتا  سیاسی  احزاب   -2
در  جزیی  اصالحات  طالب 
سیاسی،  زمینه های  از  برخی 
می باشند  اقتصادی  و  اجتماعی 
خواستار  »تغییر«  جنبش های  اما 
تغییرات کلی و بنیادین هستند. 

بیشترینه  »تغییر«  جنبش های   -3
سیاسی  تغییرات  بر  تاکید 
تظاهرات  راه اندازی  با  و  دارند 
کنار  طالب  مجدانه  خیابانی 
اما  حاکم اند  رژیم های  رفتن 
کالسیک  سیاسی  احزاب 
بنیادین  تغییرات  خواستار  کمتر 

سیاسی می شوند.
»تغییر«  سیاسی  جنبش های   -4

خواستار تکیه کردن برمسند قدرت نیستند اما دست یابی به 
قدرت از اهداف کلیدی احزاب سیاسی کالسیک به حساب 

می آید.
به  قانونی  مجوز  داشتن  با  کالسیک  سیاسی  احزاب   -5
بدون  جنبش های»تغییر«  اما  پرداختند  سیاسی  فعالیت های 
مجوز قانونی به خیابان ها ریختند و شعار براندازی رژیم های 

حاکم را سر دادند.
عواملشکلگیری

تبعات  و  نیویورک  در  حوادث11سپتامبر2001  پی  در 
سنگین جهانی و منطقه این تراژیدی، تحول بزرگی سیاسی 
در جغرافیای جهان عرب به وجود آمد و زمینه شکل گیری 
یک سری  دیگر  بیان  به  آورد.  فراهم  را  »تغییر«  جنبش های 
»تغییر«  جنبش های  شکل گیری  در  وبیرونی  درونی  عوامل 
بررسی  به  را  بخش  دو  هر  عوامل  ذیال  اینک  دارند.  نقش 

می گیریم:
الف-عواملدرونی

عوامل درونی در واقع ترکیبی از عوامل سیاسی، اقتصادی و 
اجتماعی اند که بهتر است در سطوح سه گانه به بحث بگیریم:

اوال-عواملسیاسی
فلسطینیان  بین  صلح  گفتگو های  سال2000  تابستان  در 
و  انجامید  شکست  به  دیوید  کامپ  در  اسراییل  دولت  و 
یافت،  شدت  فلسطین  سرزمین  به  اسراییل  ارتش  حمالت 
افکار عمومی  به عراق  در سال 2003 در پی حمله آمریکا 
روشن  موضع  انتظار  به  و  آمد  غلیان  به  عرب  جهان  در 
اما  بودند  جهان  و  منطقه  تحوالت  قبال  در  رژیم های شان 
را  مرگ بار  سکوت  سرزمین  این  حاکمان  و  دولت مردان 
پیامی  این زمینه  نشستند و در  برگزیدند و دست زیر االشه 

به ملت های شان نداشتند.
از سوی دیگر جنبش های مدنی، گروه های فشار و احزاب 
آخرین  قبال  در  سکوت  امر  در  هم  کالسیک  سیاسی 
تحوالت، رژیم ها را همراهی می کردند و فاقد پیام و برنامه 
بودند. بدین ترتیب زمینه ناخشنودی و نارضایتی ملت ها از 
»تغییر«  جنبش های  مولفه ی  نخستین  واقع  در  که  دولت ها 

کنونی به حساب می آید، فراهم آمد.
ثانیا-عواملاقتصادی

در  بیکاری  و  فقر  افزایش  ثروت،  توزیع  نابرابر  روش های 
نتیجه تراکم سرمایه در چنگال طبقات حاکم، افکار عمومی 
را علیه رژیم ها بسیج و زمینه شکل گیری جنبش های»تغییر« 

را فراهم آورد.
بیکاری  میزان  پول  بین المللی  صندوق  گزارشات  پایه  بر 
 2002 سال  ودر  19.5درصد  به  المغرب  در  سال2001  در 
پایان  منابع رسمی مصر در  به 38 درصد رسید.  الجزایر  در 
 10.4 را  کشور  آن  شهروندان  بیکاری  میزان  سال2003 
درصد گزارش دادند. بدین سان در سال 2003 منابع رسمی 
اردن13.9درصد،   14.7درصد،  را  بیکاری  میزان  تونس 
در  و  کردند  ارایه   – درصد  کویت3.6  درصد،  بحرین5.5 
سال های 1995-2001 میزان بیکاری در کشورهای سلطنت 
عمان، سودان، لیبی، یمن، سوریه به ترتیب2.17 و 17 و7.11 

و 5.11 و 5.6 درصد اعالم کردند.
بر پایه گزارشات بخش توسعه و انکشاف، سازمان ملل که 
یافت در طول سال های 1990 -2003   انتشار  در سال2005 
میزان شهروندانی که زیر خط  فقراند و عاید روزانه شان از 
دو دالر تجاوز نمی کند در مصر به 43.2 درصد در موریتانیا 

 در این روزها  در جهان عرب شاهد تحوالت بنیادین سیاسی 
و اجتماعی هستیم، سقوط رژیم های حاکم در تونس و مصر 
لیبی،  الجزایر،  یمن،  در  عمومی  افکار  غلیان  بدین سان  و 
به دولتمردان منطقه و جهان  پیام های جدی  اردن و بحرین 
دارد. در این نوشتار سعی خواهم کرد تا بنیاد های مفهومی 
سنتی،  جنبش های  با  آن  تفاوت های  کنونی،  خیزش های 
و  بیرونی  عوامل  کنونی،  جنبش های  زمینه های شکل گیری 
درونی، اهداف و آرمان های مدون این جریان ها را به بحث 

و بررسی بگیریم:
بنیادهایمفهومی

مورد  مقوله های  و  مفاهیم  بررسی  و  بحث  اشکال  نخستین   
استفاده جنبش های کنونی، نبود تعریف دقیق از آن هاست و 
این اشکال در حوزه علوم اجتماعی کلیت و عمومیت دارد، 
به دلیل آن که واژگان این حوزه به گونه مفاهیم علوم  طبیعی 
از  و  شناورند  و  سیال  همیشه  ندارند،  تکیه  دقیق  تعریف  بر 
همین رو برخی از نظریه پردازان عرصه علوم اجتماعی، عصر 
ما را عصر بحران واژه ها عنوان کردند.  از سوی دیگر ادبیات 
و  سنتی  جنبش های  با  متفاوت  کامال  کنونی  خیزش های 
کالسیک است و تا کنون نویسندگان و تحلیلگران بنیاد های 
مفهومی حرکت های روان را به کنکاش نگرفتند تا در پرتو 

دیدگاه های آنان به غربال گری مفهومی بپردازیم.
ابزارها  و واژگان کلیدی و  تبیین و تعریف  از آنجایی که 
حساب  به  علمی  پژوهش  یک  لوازم  نخستین  از  محوری 

می آید، ناگزیر از ارایه تعریف هستیم.
تعریف:جنبشهایتغییر

حرکت های جاری در جهان عرب، تحت عنوان »جنبش های 
غلیان  به  را  عمومی  افکار  و  ریختند  خیابان ها  به  تغییر« 
بر  تونس و مصر  نتیجه، رژیم های حاکم  درآوردند که در 
از  عذر  خواهی  به  را  بحرین  داخله  وزیر  کردند،  سقوط 

تظاهر کنند گان واداشت و سایرین را به لرزه در آورد.
بسیج  مفهوم  »جنبش«  واژه  کنونی  جریان های  ادبیات  در 
گروه و طبقه ا ی به منظور ایجاد تحول مثبت در عرصه های 
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را می رساند. از لحاظ مفهومی 
و پهنای معنی مفهوم »جنبش« از »حزب« وسیع تر، گسترده تر 
به  است؛  انضباط کمرنگ تر  و  انسجام  لحاظ  از  اما  فراتر  و 
با داشتن دیدگاه  دلیل آن که ممکن است گروه ها ی متعدد 
و نظرات متفاوت سیاسی، فکری و ایدیالوژیکی زیر عنوان 

»جنبش« در کنار هم قرار گیرند و متحد عمل کنند.
بار  اجتماعی،  و  طبیعی  علوم  حوزه ی  در  » تغییر«  واژه  اما 
معنایی سنگین، متنوع و متفاوت دارد و در ادبیات جریان های 
بهتر را  انتقال از وضعیت کنونی به وضعیت  کنونی، مفهوم 

می رساند.
نا رضایتی از اوضاع جاری، داشتن الگوهای معین و راهبرد 

روشن از مولفه های یک »تغییر« مثبت به حساب می آید. 
و  اجتماعی  سیاسی،  زمینه های  در  »تغییر«  دیگر  سوی  از 
و  راه ها  از  سیاسی  تغییرات  و  می آید.  وجود  به  اقتصادی 
مجراهای مسالمت آمیز و دموکراتیک ممکن است، چنان که 
رژیم حاکم در نتیجه فشارهای درونی و بیرونی، خواسته های 
مدیران و مجریان »تغییر« را پذیرا گردد، همان گونه که در 
تونس و مصر اتفاق افتاد. بدین سان ممکن است از راه  های 
و  انقالب  کودتا،  همانند:  کند  اندام  عرض  خشونت آمیز 
مقاومت های مسلحانه و خشونت آفرین که نظایر آن  را در 

منطقه و جهان سراغ داریم.
واقع  در  »تغییر«  جنبش های  آمد،  گفته  آن چه  به  توجه  با 
گروه ها و جریان های عدیده ای اند که علی رغم  شگاف های 
با  و  دارند  اجماع  آجندا  روی  ایدیالوژیک،  و  فکری 
سعی  تحول  ایجاد  راستای  در  مسالمت آمیز  روش های 

می نمایند.
تغییرات  و  حاکم  رژیم های  نگون ساری  طالب  بیشترینه 
تغییرات  خواستار  جریان ها  این  از  برخی  و  سیاسی اند 
اقتصادی و بهبود اوضاع معیشتی ، گروه و صنف ویژه ی از 

مردم  اند همانند اتحادیه های صنفی و گروهی.
تفاوت جنبش های »تغییر« با احزاب سنتی و کالسیک

جنبش های »تغییر« از لحاظ ساختار فکری، برنامه ها، ادبیات، 
روش  ، راهبرد و اهداف با احزاب سنتی و کالسیک متفاوت 
با  کنونی  جریان های  افتراق  نکات  ذیال   اینک  هستند؛ 

جریان های پیشین را به بحث می گیریم:
و  مدون  برنامه های  داشتن  با  و کالسیک  سنتی  احزاب   -1
به  باورمند  افراد  جذب  به  فکری  ویژه  شرایط  و  بلند مدت 
اندیشه های شان پرداخته و سپس وارد عمل سیاسی می شوند، 
اما جنبش های »تغییر« کنونی در کشورهای عربی گروه های 
متفاوت فکری و اید یالوژیک را در کنار هم قرار داده و به 

و  الجزایر15.1درصد  و  درصد  یمن45.2  و  درصد  به63.1 
المغرب 14.3درصد بالغ می گردد.

ثالثا-عواملاجتماعی
امور  در  زنان  مشارکت  سواد آموزان،  گراف  رفتن  باال   
اجتماعی، بهبود وضعیت صحی و افزایش میزان شهر نشینان و 
توسعه تکنالوژی معلوماتی و اطالع رسانی، روند شکل گیری 

جنبش های »تغییر« را تسریع بخشید.
درسطحآموزش

ظرف دو دهه گذشته روند آموزش در کشورهای عربی باال 
در  باسوادی  میزان  سال1990  در  مثال  به گونه  است.  گرفته 
به 82.9  اما در سال 2003  به 64.8درصد  می رسید  سوریه 
درصد رسید. در سلطنت عمان میزان با سوادان در سال 1990 
 74.4 به   2003 سال  در  اما  می گردید  بالغ  درصد   54.7 به 
درصد رسید، در تونس سال 1990 میزان سواد به 50.1 بالغ 
می گردید اما در سال 2003 این رقم به 74.3 درصد افزایش 
در  اما  درصد   68.1 سواد  میزان   1990 سال  لیبی  در  یافت. 

سال 2003 به 89.2 درصد افزایش یافت.
درسطحمشارکتزنان

در خالل سال های 2000 تا 2003 میزان مشارکت زنان در 
میزان  و  است.  داشته  افزایش  درصد   19 عربی  کشورهای 
سازمان ها و اتحادیه های زنان  54 درصد  در یمن 42درصد 
در فلسطین درصد و 18درصد در مصر افزایش داشته است 
به  عربی  کشورهای  پارلمان  در  زنان  مشارکت  نسبت  و 
در  المغرب  در  چنانکه  است.  باالگرفته  روز افزون  صورت 
سال 1995- 1درصد بود اما در انتخابات 2003 به 11درصد 
سال  در  پارلمان  در  زنان  مشارکت  نسبت  اردن  در  رسید. 
رسید.  درصد  به5.5   2003 سال  در  اما  2.5درصد  1995م 
 2003 سال  در  اما  درصد   6.85 تونس  1995در  سال  در 
به11.5درصد رسید و در سال 2004 به 22.8 درصد رسید. 
بدین سان زنان فلسطین از مجموع 306  کرسی پارلمان 17 

درصد آن را اشغال کردند.
در  صحی  اوضاع  بهبود  و  شهرنشینان  میزان  رشد  چنان که 
موثر  »تغییر«  جنبش های  شکل گیری  در  عرب  کشور های 
خود داری  ارقام  ارایه  از  موضع  طوالت  نسبت  به  که  بوده  

نمودیم.
رسانههای و معلوماتی تکنالوژی توسعه

اطالعرسانی
روزنامه،  همانند  جمعی  ارتباط  وسایل  توسعه  و  رشد 
عوامل  مهم ترین  از  ماهواره ها  و  انترنت  رادیو،  تلویزیون، 
شکل دهنده جنبش های »تغییر« به حساب می آیند. این ها در 
واقع تربیون های جدیدی بودند که در اختیار افکار عمومی 
را  تحلیلگران  و  نظریه پردازان  نخبگان،  پیام  و  گرفتند  قرار 
فرصت های  ایجاد  دیگر  بیان  به  رساندند.  ملت ها  قلوب  به 
و  جنبش ها  تبلور  زمینه ساز  بیان  آزادی  برای  مناسب 
شورش های مردمی شد. در جمع وسایل ارتباط جمعی کانال 
الجزیره که در سال 1996 در قطر به فعالیت آغاز کرد، در 
ایجاد بیداری ملت های عرب نقش مهم و کلیدی داشت و 
بهترین تربیون برای دیگر اندیشان و ناقدان اوضاع سیاسی به 

حساب می آمد.
در روزهایی که سه میلیون جمعیت مصر در میدان آزادی 
مبارک  مستبد  و  توتالیتر  رژیم  علیه  و  بودند  آمده  گردهم 
شعار می دادند، کانال الجزیره به نقل از منابع غربی گزارش 
داد که  سرمایه به سرقت برده بستگان و خانواده مبارک از 
به 70 میلیارد  بانک های سویس جاسازی شده  مصر که در 

دالر می رسد و این در حالی است که 43درصد از ملت مصر 
زیر خط فقر زندگی می کنند.

ب-عواملخارجی
در پی حوادث 11سپتامبر 2001 غربی ها رژیم های حاکم بر 
جهان عرب را شدیدا زیر فشار آوردند  که خواستگاه اصلی 
حاکم  رژیم های  باید  و  است  عربی  جغرافیای  تروریسم، 
اصالحات سیاسی و اقتصادی را در ساختار های کنونی شان 
آورند.  به عمل  استقبال  دموکراسی  روند  از  و  شوند  پذیرا 
طرح های  صنعتی  کشور  هشت  و  اروپا  اتحادیه  آمریکا، 
همین  در  دقیقا  داشتند.  ارایه  زمینه  این  در  را  عدیده ای 
زمینه رییس جمهور آمریکا به تاریخ 6 فبروری 2004 طرح 
منظور  به  را  طرح  همین  و  کرد  اعالم  را  بزرگ  خاور میانه 
امریکا،  جهان-  بزرگ  قدرت  هشت  به  ارزیابی  و  بررسی 
جاپان، آلمان، روسیه، انگلیس، ایتالیا، فرانسه، کانادا- ارایه 
داشت و همچنین در اجالس ناتو در فبروری 2004 در ترکیه 

به بحث گرفته شد.
خاور میانه  که  داشتند  تاکید  نکته  بدین  غربی  کشورهای 
سیاسی،  استبداد  است،  تروریستی  جنبش های  خواستگاه 
فعالیت های تروریستی می باشد  اداری زمینه ساز  فقر و فساد 
و بایست در جهت جلوگیری از آن در راستای بهبود اوضاع 

سیاسی و اقتصادی این کشور ها تالش صورت بگیرد.
یک هفته بعد از اعالم این طرح، روزنامه عربی زبان »الحیات« 
منتشر  را  طرح  این  عربی  متن   2004 فبروری   13 به تاریخ: 
نظریه پردازان  و  نخبگان  شدید  اعتراض  طرح  این  ساخت. 
جهان عرب را در پی داشت. عمده ترین انتقاد آنان این بود 
اسراییل در خاور  از نقش ویران گرانه  که دولت های غربی 
میانه سخن نگفته اند و همچنین در اصالحات مورد نظر نقش 
تحمیلی  جنبه  این طرح  و  است  منطقه کمرنگ  دولت های 

دارد.
از این رو امریکا در این زمینه با برخی از کشورهای منطقه به 
مشورت پرداخت، بر حل مسالمت آمیز قضیه فلسطین تاکید 
ایران،  افغانستان،  عربی،  کشورهای  فعال  مشارکت  و  کرد 

پاکستان، ترکیه و اسراییل را ضروری اعالم کرد.
به  نسبت  غربی  کشورهای  عالقه مندی  که  نپایید  دیری  اما 
زود هنگام  تغییر  کرد.  تغییر  خاور میانه  در  اصالحات  ایجاد 
منطقه   تحوالت  نتیجه  در  واقع  در  غربی  کشورهای  موضع 

به وجود آمد.
موفقیت  بود،  ایران  نفوذ  تشدید  بیانگر  که  عراق  تحوالت 
که   2005 پارلمانی  انتخابات  در  اخوان المسلمین  چشمگیر 
جنبش  پیروزی  کردند،  خود  آن  از  را  پارلمان  کرسی   88
»حماس« در انتخابات 2006 فلسطین که 76 کرسی را از آن 
به تشکیل حکومت پرداخت و اسماعیل  خود کرد و عمال 
به کرسی ریاست دولت خود مختار  از رهبران حماس  هنیه 

فلسطین بر گزیده شد.
دموکراسی  روند  تقویت  که  کردند  درک  غربی  مقامات 
در خاور میانه منجر به حاکمیت اسالم گرایان خواهد شد، از 

این رو از دوام اصالحات طفره رفتند.
اساسی آن  قانون  در  مارچ 2007  در  مبارک  دولت حسنی 
کشور تعدیالتی را به وجود آورد که حضور حزب حاکم 
در قدرت را بیمه می کرد و پایه استبداد سیاسی را پایدار تر 
می ساخت اما مقامات آمریکایی از اظهار نظر در این زمینه 
منافع  دوام  در  را  آمریکا  منافع  چون  کردند،  خود داری 

استبداد می دیدند.
و منطقه کشورهای به »تغییر« جنبشهای پیام

جهان:
حاکمان  مرگبار  سرنوشت  از  باید  منطقه  مستبد  حاکمان   -

تونس و مصر عبرت بگیرند.
- دست از تقلب و تزویر در پروسه های انتخاباتی بر دارند که 

تبعات آن سنگین و زیانبار خواهد بود.
- به فریاد جنبش های مدنی گوش فرا دهند.

- اصالحات سیاسی را پذیرا گردند.
- مبدعان تیوریک و مصلحان سیاسی را مجبور به چرخش 

در محور منافع تیمی و گروهی طبقه حاکم نسازند.
به  را  پنهان شان  و  پیدا  استراتژی های  و  سیاسی  ساختار   -

بازخوانی بگیرند.
-  به رسانه های اطالع رسانی اجازه جوالن بدهند.

- صدای مردم را از کانال  رسانه ها بشنوند نه از منابع عناصر 
متملق ، چاپلوس و دلقک های بی سوادی که صبح و شام به 

دربار سلطان رجز خوانی می کنند.
و  ملی  منافع  دشمنان  را  دیگراندیشان  و  ناقدان، صالحان   -

رجز خوانان دربار را حامیان منافع ملی عنوان نکنند.
- دانشمندان، تحصیل یافتگان و مدرک داران را تبعید ، تجرید 
نکنند و خاینان، دزدان حرفه ا ی، عدالت ستیزان و  توهین  و 

کج اندیشان را به مسند قدرت ننشانند.
- قدرت های بزرگ جهان باید بدانند که رژیم های توتالیتر 

در خاور میانه دوام نمی آورند و رو به اضمحالل اند.
- قدرت های جهان باید دست از حمایت رژیم های پولیسی 

بر دارند.
دوگانه  موضع  بیانگر  مستبد،  حاکمان  از  غرب  حمایت   -

غرب در قبال دموکراسی می باشد.
- حمایت از نخبگان عدالت شعار و عدالت پسند ضامن منافع 

کشوهای جهان و منطقه است.

داکترابراهیمی/کارمندوزارتامورخارجه

مروری بر روند شکل گیری 
جنبش های »تغییر« در جهان عرب

ACKU
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بلخ
ذبیح اهلل پویا،  باشنده شهر مزار شریف: »به نظر من مداخله 
در کار یک نهاد مستقل از نظر قانون تخطی آشکار است. 
نخواهد  مشکل گشاه  نه تنها  مداخالت  گونه  این  ادامه 
اخیر  اقدام  داشت.  خواهد  درپی  را  تازه  بحران  بلکه  بود 
لوی سارنوالی بیشتر از روی کینه بوده تا اقدام قانونی. فساد 
اداری تنها به معنای این  نیست که برای اجرای کار قانونی 
نداشتن  اداری  فساد  شاخص های  از  یکی  بپردازی،  پول 
دانش کاری و شناخت محدوده قانونی صالحیت اداری را 
نیز در بر می گیرد. مشکالتی که امروز در اکثریت ادارات 

دولتی و نهاد مستقل وجود دارد.«
میرویس احمدی، باشنده مزار شریف: »به نظر من مداخله 
در امور کار یک نهاد که آنهم خانه ملت باشد مداخله در 
خانه مردم ماست. افرادی که خود تطبیق کننده قانون هستند 
باید گذاشت  نام  به آنها چه  پا می کنند  قانون را زیر  وقتی 
مداخله گر یا تطبیق کننده قانون. اگر جناب رییس جمهور 
نیایند وتنش ها  با همدیگر کنار  اپوزیسیون شان  و یا گروه 
و  پارلمان  همین  دیگر  سال  ده  تا  کند  پیدا  ادامه  همچنان 
همین دولت ویا هم لوی سارنوالی آب وآتش هم شوند نه 
بین خواهد  از  تنش ها  نه  و  انتخاب می شود  پارلمان  رییس 

رفت.«

تخار
عاقبت اهلل ادیب یار، یکی از نامزدان معترض تخار: »مجلس 
کننده  برگزار  نهاد  رهبری  تغییرات  به  توجه  با  نمایندگان 
انتخابات به وجود آمده بود. مردم افغانستان امیدوار بودند 
می آید  وجود  به  مردمی  نهاد  یک  و  قانونی  نهاد  یک  که 
ولی  می شود؛  برآورده  طریق  این  از  مردم  خواست های  و 
متاسفانه ما دیدیم که در جریان مبارزات انتخاباتی و بعد از 
آن تخلف های گسترده ای صورت گرفت که یک تعداد از 
افراد و اشخاص با داشتن قدرت و زور باالخره وارد پارلمان 
شدند و نماینده های متقلب شناخته شدند. بعد همین سر و 
صداها و اعتراضات یک تعداد زیادی از نماینده ها بلند شد 
و سبب این شد که نهادی به نام دادگاه ویژه جهت بررسی 
دوسیه های متهمان به وجود بیاید. زمانی که دادگاه ویژه هم 
ایجاد شد بنا بر درخواست دادگاه عالی و منظوری رییس 
جمهور، این دادگاه به وجود آمد و دادگاه بررسی های خود 
به عنوان مدعی  را شروع کرد و همانندطور لوی سارنوالی 
دادگاه  به  شد  فرستاده  دوسیه ها  و  کرد  دعوا  اقامه  العموم 
عالی و این دادگاه، دادگاه ویژه را ایجاد کرد. عملکرد و 
توانسته صداهای  اکنون  به  تا  هم  ویژه  دادگاه  فعالیت های 
یک تعداد از معترضان را خاموش کند و به نحوی از انحا 
به قناعت آن ها بپردازد. ایجاد دادگاه ویژه با توجه به ماده 
122 قانون اساسی افغانستان که هیچ قانونی نمی تواند هیچ 
قضیه ای را از ساحه ی فعالیت دادگاه عالی به نهاد دیگری 
فعالیت ها  این که دادگاه ویژه  اما  ایجاد شد،   بکند  محول 
ابزاری  و  وسیله  چه  و  کی  دستور  با  را  عملکردهایش  و 
می خواهد به پیش ببرد یقینا که در این جا یک بعد سیاسی 
را در قبال خواهد داشت. یعنی یک تعداد افراد از پارلمان 
خارج شوند و یک تعداد دیگر جایگزین شوند. 83 نفری 
را که دادگاه ویژه حکم جلب شان را روان کرده، من زیاد 
مطمین نیستم که این موضوع تحقق پیدا بکند و این خواست 
دادگاه ویژه برآورده شود؛ در حالی که لوی سارنوالی هم 
انتخاباتی و  حکم بازداشت سخنگویان کمیسیون شکایات 
انتخابات را صادر کرده بود که متاسفانه  کمیسیون مستقل 
این  در  که  من  شخص  نظر  از  ترتیب  هر  به  نشدند.  موفق 
انتخابات شرکت کرده بودم شماری از نمایندگان پارلمان 
واقعی اش  صورت  به  افغانستان  مردم  از  متاسفانه  فعلی 
بر  ویژه  دادگاه  عملکردهای  و  نمی توانند  نمایندگی کرده 
اساس خواست های متولیان سیاست در افغانستان می چرخد 
و نتیجه ی چندانی را انتظار نداریم و این موضوع با گذشت 

زمان به خوبی نمودار خواهد شد.«
سلیم شهباز، دانشجوی دانشگاه تخار: »من فکر می کنم کار 
دادگاه ویژه نیز گوشه ای از نمایشنامه ی نوشته شده توسط 
مرحله ی  به  را  آن  می خواهد  حاال  که  است  کرزی  آقای 
تخلف های  و  تقلب ها  که  باشد  قرار  اگر  درآورد؛  اجرا 
باید خود  بررسی شود؛  این دادگاه  صورت گرفته، توسط 
آقای کرزی نیز محاکمه شود. به این خاطر که خود او نیز 
یافته  دست  جمهوری  ریاست  کرسی  به  تقلب  وسیله ی  به 
است. این هم جز مصروف کردن مردم به یک موضوع نو 

را  نمایندگان  مجلس  انتخابات  آرای  لوی سارنوالی  اخیرا 
در دوازده والیت مهروالک کرده و همچنین دستور داده 
مهروالک  باید  نیز  دیگر  والیت  دوازده  آرای  که  است 
شود. این تصمیم در حالی صورت گرفته که لوی سارنوالی 
نمایندگان  مجلس  انتخابات گذشته ی  در  که  است  مدعی 
تقلب و تخطی های گسترده صورت گرفته است. همچنین 
کمیسیون  کارمندان  از  تن  بیست  از  بیش  لوی سارنوالی 
به دلیل دست داشتن در تخطی های  نیز  انتخابات را  مستقل 

انتخاباتی از کشور ممنوع الخروج کرده است.
حد  از  بیش  جنجال های  با  که  پارلمانی  اخیر  انتخابات 
برگزاری  زمان  از  ماه  پنج  به  نزدیک  آن که  با  بود،  همراه 
آن می گذرد، هنوزهم یکی از موضوعات مورد بحث میان 
که  نمایندگان  مجلس  اعضای  است.  پارلمان  و  حکومت 
در انتخابات اخیر موفق به کسب آرای الزم برای ورود به 
توصیف  عادالنه  و  شفاف  را  انتخابات  این  شدند،  مجلس 
این  نتیجه  از  حکومتی  مقام های  از  شماری  اما  می کنند 
انتخابات راضی نیستند. از همین رو، این مقام ها تالش دارند 
و  تخطی ها  بررسی  منظور  به  که  ویژه  دادگاه  طریق  از  تا 
تقلب ها در انتخابات ایجاد شده است، آن طوری که برخی 
انتخابات  نهایی  نتیجه  به  می گویند،  مجلس  اعضای  از 

تغییراتی را رونما کنند.
اما، با مهر و الک کردن آرای چند والیت و ممنوع الخروج 
از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان  از  شماری  کردن 
سوی لوی سارنوالی، دادگاه ویژه نیز دست به چنین اقدامی 
نخواهد زد. این موضوعی است که خواستیم نظرات شماری 

از شهروندان کشور را در این مورد داشته باشیم.

کابل
هستم  عقیده  این  به  »من  کابل:  شهروند  احمدی،  سلیم 
در  تغییراتی  منظور آوردن  به  ویژه  دادگاه  ایجاد  اصال  که 
کرزی  آقای  بخصوص  حکومت  و  بود  انتخابات  نتایج 
تالش  دارد،  پارلمان  در  کمتر  طرفداران  دیده  بار  این  که 
را  تغییراتی  لوی سارنوالی  و  ویژه  دادگاه  طریق  از  می کند 
لوی سارنوالی که یک  بیاورد.  به وجود  انتخابات  نتایج  در 
نهاد غیرمسوول در قضایای انتخابات به شمار می رود دست 
روز  چند  مسلما  می زند،  صندوق ها  کردن  الک  و  مهر  به 
بعد دادگاه ویژه نیز همین کار را می کند. لوی سارنوالی و 
دادگاه ویژه هر دو از طرف رییس جمهور هدایت می شوند 
و هر چیزی را که رییس جمهور بگوید به همانگونه عمل 
می کنند. دامن زدن به مسایل انتخابات پس از اعالن نتایج 
نهایی، من فکر می کنم جز جنجال آفرینی از سوی حکومت 

چیز دیگری نمی تواند باشد.«
به جان  انتخابات  این  نظرم که  »به  شکراهلل، شهروند کابل: 
جنجال هایی  از  اکنون  مردم  هم  نشست،  نه  دولت  و  ملت 
که همه روزه در مورد انتخابات وجود دارد خسته شده اند 
از  جنجال ها  این  به  اکنون  که  است  بهتر  بنا  دولت.  هم  و 
سوی حکومت خاتمه داده شود. این جنجال ها همه از سوی 
حکومت، بخصوص رییس جمهور راه  انداخته شده است. 
آقای کرزی که این بار هواداران کمتری در پارلمان دارد، 
می خواهد که از راه های مختلف این خال را پر کند. تمام 
انداخته  راه  به  رییس جمهور  از طرف خود  این جنجال ها 
شکست  که  وکالی  تعداد  یک  از  طرف  یک  از  و  شده 
خورده حمایت می کند از طرف دیگر دادگاه ویژه را ایجاد 
پارلمان  به  بازهم  این وکالی شکست خورده را  کرده که 
جای بدهد. هرچه را که آقای کرزی گفت، دادگاه ویژه و 

لوی سارنوالی همان کار را می کنند.«
محمدعلی شریفی، دکاندار در کابل: »اصال این جنجال ها 
دارد،  وجود  انتخاباتی  تخطی های  و  تقلب  مورد  در  که 
این  در  می شود.  سازماندهی  نهاد  یک  سوی  از  شان  تمام 
بیشتر  حکومت  جنجال ها  این  در  که  می کنم  فکر  من  جا 
نمی خواهند  حکومتی  مقام های  این که  بدلیل  دارد،  دست 
که اکثریت مجلس را کسانی تشکیل بدهند که با حکومت 
موافق نیستند. از همین رو، حکومت هم در تالش است که 
و  مهر  برای  لوی سارنوالی  تصمیم  و  ویژه  دادگاه  ایجاد  با 
الک کردن صندوق های آرا، بر وکالیی که موفق شده اند، 
و  بپذیرند  را  برخی خواست حکومت  که  کند  وارد  فشار 
در غیر این صورت، از طریق دادگاه ویژه و لوی سارنوالی 
تغییر  به  منجر  باالخره  که  کرد  خواهد  بیشتری  اقدامات 
نتایج انتخابات شود. گرچند نتایج نهایی هم اعالن شده اما 

حکومت نمی خواهد که نتایج به همین گونه باشد.«

چیز دیگر نیست. قدرت آدم ها را خیلی حریص می کند و 
این باعث می شود که مردم بیشتر آسیب ببینند و قدرتمندان 
این  از جانب  می کنم که کسانی  من گمان  تر شوند.  فربه 
باشند؛  نظام آقای کرزی  از مخالفان  دادگاه جلب شده اند 
ادامه  بازی ها  این  که  می دانید  بهتر  خود  شما  آن  غیر  در 

خواهد یافت.«

هرات
با  کرزی  »آقای  هراتی:  شهروند  وحدت،  عبدالنظیر 
کردن  تحریک  همچنان  و  انتخابات  ویژه  دادگاه  ایجاد 
لوی سارنوالی برای تغییر در نتایج انتخابات بزرگترین ضربه 
ممکن را به پیکره نظام افغانستان وارد کرده است. مسلما بر 
بودن قوه  بر مستقل  مبنی  عکس گفتهندهای دولت مردان 
قضایه این نهاد کامال در چنگ رییس جمهور است و زمانی  
که رییس جمهور بخواهد غیر مستقیم بر نهادها یا افراد حمله 
ببرد از قوه قضایه استفاده ابزاری می کند. رییس جمهور که 
حاال دادگاه فرمایشی ویژه انتخابات را بر خالف نص قانون 
اساسی ایجاد کرده تا به زعم خودش جلو متقلبین را بگیرد، 
تقلبی داشت.  میلیون رای  فراموش کرده که خودش یک 
که  انتخابات  کمیسیون  مقابل  در  حکومت  عملکرد  این 
مورد تایید جامعه جهانی قرار دارد و سازمان ملل از نتیجه 
نهایی انتخابات هم حمایت کرده جز پریشان سازی دولت و 
تامین منافع شخصی عده ای ماجراجوی چیز دیگری نیست. 
آقای کرزی که حکومتش غرق در فساد مفرط است. باید 
مردم  و  دموکراسی  ریشه  به  تیشه  اعمال  این  با  که  بداند 

ساالری در کشور می زند.«
حقوق:  رشته  تحصیل  فارغ  حکمت،  نعیم  محمد 
دفتر  به  حمله  نظیر  نادرست  حرکات  با  »لوی سارنوالی 
کمیسیون انتخابات اصل توازن قوا را بر هم زده است . قوه 
قضاییه تا زمانی که مستدل و مستند مدارک و شواهد کافی 
برای وجود مشکل در کمیسیون انتخابات نداشته باشد حق 
هیچ اعمال نفوذ را در این نهاد مستقل ندارد. در حالی که 
کال  و  انتخابات  بر  ناظر  بین المللی  نهادهای  جهانی  جامعه 
که  ندیده اند  حدی  در  را  تقلب  سطح  متحد  ملل  سازمان 
نهاد  این  به  برود حمله  انتخابات زیر سوال  خود کمیسیون 
مستقل از سوی قوه قضاییه بر خالف تمام موازین حقوقی 
و قوانین مطرح در کشور از جمله قانون اساسی است و باید 
جامعه جهانی در این رابطه مداخله کند زیرا در حال حاضر 
قوه قضاییه و مجریه دست در دست هم داده اند تا دمار از 

روزگار قوه مقننه در بیاورند.«
که  است  قرار  »اگر  هرات:  در  معلم  زاده،  غفار  سعیده 
دادگاه عالی تعیین کننده اصلی نمایندگان ملت باشد پس 
رای.  صندوق های  پای  در  مردم  حضور  به  حاجت  چی 
بر اساس سلیقه های شخصی  باشد لوی سارنوالی  قرار  اگر 
یا  نمایندگان منتخب مردم را سلب صالحیت کند.  بعضی 
انتخابات را مهر و الک کند. یا این که مجلس  کمیسیون 
نظام  از  داد  ما  چرا  پس  بداند.  مشروع  غیر  را  نمایندگان 
برخوردهای  کامال  برخوردها  این  می زنیم.  دموکراتیک 
غیر  دادگاه  و  قوه قضاییه  نشان می دهد.  را  مابانه  دیکتاتور 
از حدود صالحیت های  بیشتر  انتخابات خیلی  ویژه  قانونی 
شان در امور انتخابات مداخله کرده اند و اگر این روند ادامه 
انتخابات  و  دموکراسی  نظام،  به  مردم  اعتماد  باشد.  داشته 

کامال از بین خواهد رفت.«

غزنی
ویژه  دادگاه  تشکیل  مبنای  »اصال  غزنی:  باشنده  عبدالغنی، 
روی اغراض و مقاصد خاص بوده است این که امروز افراد 
این دادگاه با پولیس وارد دفتر کمیسیون می شوند تعدادی 
از صندوق ها را مهر و الک می کنند. ویا  حکم اخراج تعداد 
پیش  از  اهداف  از  نشان  پارلمان می دهند،  از  را  83 وکیل 
تعیین شده است. کمیسیون مستقل انتخابات طبق طرزالعمل 
عمل  نیز  آن  برمبنای  و  تشکیل شده  والیحه کاری خاص 
کرده است. اما این که عده ای به دالیل مختلف نمی توانند از 
مردم رای ورود به پارلمان را بگیرند و از طرف دیگر چون 
به تیم رییس جمهور می باشند این دادگاه تشکیل  نزدیک 
یک  کامال  پارلمان  تا  می گیرد  صورت  تالش  و  می شود 
نادیده  من  نظر  به  اما  شود  ساخته  حکومت  حامی  پارلمان 

گرفتن رای مردم جفا به حق مردم است.« 
 رضا جوادی، دانشجوی دانشگاه غزنی: »دخالت های دادگاه 
عمل  یک  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارهای  در  ویژه 

می چرخد.  اشخاص خاص  اهداف  روی  که  است  سیاسی 
نداشته  انتخابات مشروعیت  اگر کارهای کمیسیون مستقل 
گیرد،  قرار  خاص  نهاد  ویا  شخص  تاثیر  تحت  و  باشد 
اگر  برآن  عالوه  دارد.  معنا  چه  کمیسیون  بودن  مستقل 
کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات مشروعیت نداشته باشد 
مشروعیت  باشد،  تاثیرگذار  دیگر  نهادهای  دخالت های  و 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی نیز زیر سوال 
برگزاری  انتخابات  مستقل  کمیسیون  وظایف  چون  است، 
وشوراهای  جمهوری  ریاست  در  هم  که  است  انتخابات 
مهم  است.  اجرا شده  وظیفه  این  پارلمان  در  هم  و  والیتی 
تر از همه اگر این دادگاه روی اهداف سیاسی تشکیل نشده 
ریاست جمهوری و شوراهای  انتخابات  از  بعد  باید  است، 

والیتی تشکیل می شد که ضریب تقلب باال بود نه حاال.«

بامیان
به  »باتوجه  بامیان:  شهروندان  از  یکی  ترغای،  عبدالرحمان 
آنچه در قانون اساسی و سایرقوانین نافذه کشور درج  اند، 
کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می سازد  ثابت 
دموکراسی  تطبیق  و  تحقق  راستای  در  انتخاباتی  شکایات 
انتخابات  راه اندازی  طریق  از  ساالر  مردم  حکومت  و 
تمثیل کننده  و  نمایان گر  که  دموکراتیک  و  شفاف  سالم، 
باعث  این  ولی  نمایند،  اقدام  باشند  واقعی شهروندان  اراده 
نمی شود که اگر جرم یا جنایت و یاتخلف و تقلبی مشهود 
از سوی مسوولین و کارمندان کمیسیون انتخابات محسوس 
نمایند. مراجع  باشد مراجع عدلی و قضایی سکوت اختیار 
عدلی وقضایی ملزم به رسیدگی به شکایات مردم می باشند، 
واین رسیدگی به شکایات به این معنا نیست که کمیسیون 

استقاللیت خود را از دست می دهد.«

کندز
مجلس  انتخابات  »دومین  کندز:  شهروند  مراد،  محمد 
نمایندگان، یک پیروزی برای مردم بود. به چالش کشیدن 
انتخابات، توهین به اراده ی مردم است. اگر کمیسیون  این 
مستقل انتخابات، آزاد عمل نمی کرد، حکومت و وزیران، 
مخالفت  می شدند.  قایل  امتیاز  برایش  نامزدان،  از  بیشتر 
سران حکومت و تشکیل دادگاه ویژه نشان می دهد که این 
انتخابات، خالف توقع متقلبان و آزادانه عمل کرده است. 
دادگاه ویژه با دخالت در امور کمیسیون مستقل انتخابات، 
مساعد  را  مشروع  نا  خواست های  به  رسیدن  زمینه های 

می سازد.«
نمایندگان  کار  »نتیجه ی  کندز:   در  آموزگار  الدین،  قیام 
تازه، نشان می دهد که حکومت با تالش های پی گیر، برای 
برهم زدن پارلمان تازه، کار می کند. حکومت باید با در نظر 
گرفتن منافع ملی، دست از مداخله برداشته، مجلس را آزاد 
کند. کوشش های حکومت  لغو  را  ویژه  دادگاه  و  بگذارد 
نگهداشتن  فشار  زیر  برای  ویژه  دادگاه  که  می دهد  نشان 
زودی  به  باید  نمایندگان  است.  شده  ساخته  نمایندگان 
از حق مردم و حضور آن  ها در مجلس دفاع  را که  کسی 
عرصه ی  و  کنند  انتخاب  رییس  حیث  به  کند،  پشتیبانی  و 

مداخله ی دیگران را در کار پارلمان تنگ تر بسازند.«
در  خصوصی  آموزشگاه  از  یکی  در  آموزگار  نجیب، 
کندز: »آن گونه که دیده می شود، دادگاه ویژه، به کار خود 
همچنان ادامه می دهد و مجلس کنونی، درگیر مسایل دیگر 
است. این همان سیاست »بگیر که نگیردت« می تواند باشد. 
حکومت نه تنها این که نمی خواهد پارلمان اثرگذاری ای 
بر کار هایش داشته باشد، بلکه می خواهد شماری از آنان را 
به دادگاه بکشاند. نمایندگان باید زیر فشارهای بیرونی قرار 
نگرفته، سریع عمل کنند. حکومت و وزیران ناکاره اش، بر 

تالش های شان ادامه می دهند.«

مداخله لوی سارنوالی 

تضعیف نهادهای قانونی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

صد  جهانی  بهداشت  سازمان  تخمين  اساس  بر 
سراسر  در  زن  و  دختر  ميليون  چهل  و  صد  تا 
طی  که  جنسی  ناقص سازی  عمل  تحت  جهان 
آن قسمت يا کل آلت تناسلی آنها قطع می شود، 

قرار گرفته اند.
در  زنان  ختنه  کرد  اعالم  متحد  ملل  سازمان 
بسياری از روستاهای آفريقا، از جمله در مصر، 
اتيوپی، کنيا، سنگال، بورکينافاسو، گامبيا، گينه 
منتشر  اما آمارهای  و سومالی ممنوع شده است 
شده بسيار گسترده و باورنکردنی به نظر می رسند 

تعداد شاگردان و حضور دختران در مکتب ها  کاهش 
قبلي  گزارش  است.  باقي  کماکان  مي آيند،  حساب  به 
نيز نشان مي داد که والدين به اطفال شان، به ويژه دختران 
رفتن  اجازه  آزار،  و  اذيت    و  امنيتي  تهديدات  دليل  به 
است  دور  سکونت شان  محل  از  که  مکاتبي  به  را 
را  اطفال  مکتب رفتن  نيز  فصلي  مشکالت  نمي دهند. 
شاگردان  تعليمي  دوره  بر  و  ساخته  مواجه  مشکل  با 
بي امنيتي  نيز  ديگر  منابع  و  گزارش ها  تاثيرمي گذارد.1 
معلمان  ق��راردادن  فشار  تحت  و  مکاتب  بر  حمالت  و 
از داليل عمده کاهش شاگردان و ترس  و متعلمان را 
گزارش ها  اين  از  يکي  در  مي دانند.  پسران  و  دختران 
تصريح شده است که عامل تهديد و حمالت بر مکاتب 
هم داخلي، هم بيرون از محالت است که مکتب ها در 
آن قرار دارد. پرسش شدگان گزارش »دانش در آتش: 
 »2009 افغانستان،  در  پرورش  و  آموزش  بر  حمالت 
که به زبان انگليسي منتشر شده است نشان مي دهد که 
70 درصد حمله کنندگان  از بيرون منطقه و 30 درصد از 
داخل منطقه که پرسش شوندگان آنها را مي شناسند، بر 

مکاتب حمله و تخريب کاري مي کنند. 
تبليغات رسانه اي، ديده مي شود که هنوزهم،  علي رغم 
از  گسترده اي  سطح  در  مکاتب  و  درس��ي  صنوف 
از مکاتب،  بسياري  نمي باشد.  برخوردار  امکانات الزم 
يا فضاي آزاد فعاليت کرده و امکانات  هنوز در خيمه 
صحي مناسب و آب آشاميدني ندارند . تهديد معلمان 
تعليم  از  زنان  منع  مکاتب،  آتش زدن  وظيفه،  ترک  به 
واليات  در  شاگردان  کاهش  کليدي  داليل  تربيت،  و 

ناامن مي باشد. 
پی نوشت ها:
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ادامه دارد


مسیر و فاصله مکتب ها 
رعايت  همه  از  بيش  افغانستان  کوهستاني  موقعيت 
موقعيت هاي  و  مسکوني  مناطق  فاصله  معيارهاي 
بناهاي  و  ساختمان  است.  ساخته  دشوار  را  مکاتب 
مکاتب در افغانستان، اغلب به گونه پراکنده، بي توجه 
مسکوني،  مناطق  با  آن  معياري  و  معين  فاصله  به 
بيشتر  تمرکز  و  استقرار  دليل  به  است.  شده  ساخته 
دانش  و  کودکان  کشور،  شهرهاي  در  ِمکتب ها 
آموزان مجبور اند تا براي رسيدن به مکتب هاي شان، 
فاصله  بر  عالوه  نمايند.  طي  را  زيادي  فاصله  روزانه 

ديگري  متنوع  مشکالت  با  متعلمان  خانه ها،  تا  مکاتب 
کشور  کوهستاني  و  مرکزي  مناطق  در  مواجه اند.  نيز 
هواي  صعب العبور،  راه هاي  و  سرک ها  همه  از  بيشتر 
نامساعد، خطر ماين و مواد منفجر ناشده سبب دل سردي 
براي شاگردان مکتب مي شود. در شهرها  و مشکالت 
جنسي،  تجاوز  وآزار،  اذيت   اختطاف،  چون  عواملی 
و  تهديدها  انواع  و  رفتن  منع  به  تهديد  تيزاب پاشي، 
مشکالت ديگر، سبب شده است تا متعلمان با ترديد و 

دلهره به مکتب بروند. 
راستاي  در  تهديد  بزرگ ترين  که  امنيتي  مشکالت 

مناسبت های  در  متحد  ملل  سازمان  ساله  هر  و 
خشونت عليه زنان،  از  نوع  اين  محو  بر  مختلف 

تاکيد می کند.
بان کی مون، دبير کل  سازمان ملل می گويد: » بايد 
کامال روشن باشد، هرگونه تجاوز جنسی به زنان 
بايد ممنوع  ابزار جنگی  به عنوان يک  و دختران 
خانگی  خشونت  وجود  برای  عذری  هيچ  شود 
قاچاق  همين طور  نيست.   پذيرفتنی  زنان  عليه 
ناموسی  قتل های  و  خشونت ها  دختران،  جنسی 
متوقف  بايد کامال  ناقص سازی جنسی دختران  و 

شوند.«

سنت هايی  اساس  بر  دختران  جنسی  ناقص سازی 
و  آسيا  از  بخش هايی  و  آفريقا،  در  دار  ريشه 
اروپا،  از  بخش هايی  در  همچنين  و  خاورميانه 
در  و  می گيرد  انجام  استراليا  و  شمالی  امريکای 
وجودی که  با  که  هستند  زنان  اين  موارد  بسياری 
خودشان اين درد را تحمل کرده اند نسبت به مثله 
تا  تولد  زمان  از  تناسلی دختران شان،  کردن آلت 

1۵ سالگی، اصرار دارند.
يک زن تجربه خود را اين گونه توضيح می دهد: 
»روزی را که ختنه شدم دقيقا يادم است. پنج ساله 
بودم و روز دردناکی بود. 1۵روز در رخت خواب 
بودم تا بهتر شدم اما در طول زندگي ام هميشه از 

اين بابت رنج کشيدم. هر روز رنج می کشم.«
مخالفان  تالش  نتيجه  در   1980 سال  اواخ��ر  از 
ختنه  آمار  جهان  سراسر  در  جنسی  ناقص سازی 
آمار  به طوری که  گذاشت  کاهش  به  رو  دختران 
در اتيوپی از هشتاد درصد به هفتاد و چهار درصد 
و در مصر از 97 درصد به 91 درصد کاهش يافت 
اين زمينه وجود  از آنجايی که آماری دقيق در  و 
حاضر،  حال  در  که  می شود  زده  تخمين  ندارد 
زنان  و  دختران  80 درص��د  حدود  مصر،  در  تنها 

ناقص سازی جنسی شده اند.
نيز  ايران  از  بخش هايی  در  دختران  کردن  مثله 
و  لرستان  خوزستان،  واليت های  در  دارد.  رواج 
بيشتر از همه در کردستان بر اساس سنت، دختران 
اين  انجام  وجود  اين  با  می شوند،  ختنه  اصطالحا 
عمل به طور رسمی تاييد نشده است و دولت نيز 
تاکنون اقدامی برای جلوگيری از آن انجام نداده 

است.
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گزارش: 

ناقص سازی دختران 
هنوز مساله ای جدی 

در جهان است

������������������� قسمت پنجاه و يکم �������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم 
و تربيت 

در افغانستان  
درسال 1388

بحیث  وفرهنگي  تاريخي  آثار  بقاي  و  حفظ  ــ    15
مکلفیت فرد: 

بلکه وظيفه  تنها وظيفه دولت  نه  باستاني  و  تاريخي  آثار  حفظ 
ومکلفيت افتخار آفرين هر فرد جامعه است. زيرا دولت به هيچ 
صورت نمي تواند بدون کمک افراد از آثار تاريخي در سراسر 
از  مهمي  جز  باستاني  و  تاريخي  آثار  نمايد.  حراست  کشور 
دارايي، فرهنگ، افتخارات ملي و يادگار کارنامه هاي اجداد و 
نياکان هر ملت است که همه مشترکا حق دارند از آن استفاده 
نموده به آن افتخار ورزند. لذا هيچ کس حق ندارد آثار تاريخي 
وباستاني کشور خود را از قبيل: بنا ها، برج ها، مناره ها، مجسمه ها 
و غيره آثار تاريخي را تخريب يا نابود ساخته، يا آثار تاريخي را 
که از زير زمين به دست مي آيد، به نفع شخصي خويش فروخته 
از دسترس جامعه خارج سازد. هرکس وظيفه  به طرق ديگر  يا 
دارد که در صورت مشاهده چنين حالتي شخص متخلف را به 
مقامات امنيتي معرفي و به پنجه قانون بسپارد. آثار تاريخي طبق 
شناخته  دولت  ملکيت  افغانستان،  جديد  اساسي  قانون   1۵ ماده 

شده است.
احترام  و  ملي  پسنديده  سنن  و  رسوم  رعايت  ــ   16

به آن ها: 
تنها  نه  آن ها  به  احترام  و  ملي  پسنديده  رسوم  و  سنن  رعايت 
مکلفيت هر فرد بلکه عامل مهم سازنده شخصيت واعتبار او در 

جامعه نيز مي باشد زيرا: 
از  تجليل  مذهبي،  اعياد  برگزاري  مثل:  اجتماعي  پديده هاي 
تولد  از سالگردهاي  تاريخي، تجليل  جشن هاي ملي وروز هاي 
و  بزرگان  به  احترام  ومذهبي،  ملي  شخصيت هاي  وفات  يا 
موسفيدان قوم وروحانيون مذهبي، افتخار هميشگي به نام نيک 
نام  به  استقالل و آزادي خواهي وافتخار  نياکان و پدران، حس 
وطن وسر زمين، اشتراک در محافل خوشي، عروسي يا عزا داري 
فيصله  به  نهادن  وگردن  احترام  مريضان،  از  عيادت  اقارب، 
بزرگان قوم در امور مختلف، مهمان  نوازي وغيره همه از رسوم 
ريشه دار در اين حوزه جغرافيايي بوده، بي پروايي، توهين وعدم 
يا بر عکس احترام ورعايت آن مردم را سخت  به آنها  التفات 
رنجيده خاطر يا خرسند ساخته، تاثير مثبت يا منفي بر شخصيت، 
بسا که عدم  فرد در جامعه وارد مي نمايد. چه  موقف وحيثيت 
رعايت آن عواقب قانوني نيز در پي داشته باشد. بنابر آن، هر فرد 
مکلف است تا نه تنها رسوم و سنن مردم را مورد احترام قرار 

داده، رعايت نمايد بلکه خود نيز عمال در آن سهيم باشد. 
17 ــ احکام دين مقدس اسالم در مورد حقوق بشر: 

وارداتي  پديده  يک  بشر  حقوق  که  مي کنند  تصور  بعضي ها   
بلکه  نبوده،  چنين  حالي که  در  است.  غرب  تمدن  ومحصول 
بشر،  اعالميه جهاني حقوق  از  قبل  قرن   14 اسالم  مقدس  دين 
تام  صورت  به  را  انساني  وآزادي هاي  حقوق  از  مجموعه  ای 
براي  اجتماعي ديگر  به هر دين وآيين ومسلک  نسبت  وکامل 

جامعه بشري به ارمغان آورد. 
شخصي،  ومصونيت  ،آزادي  زندگي  حق  اسالم:  مقدس  دين 
افکار  بيان،  انساني، آزادي  به کرامت  مصونيت مسکن، احترام 
وعقيده، حق دادخواهي، حق شکايت و انتقاد از مسووالن امور، 
اشتغال در وظايف دولت اسالمي، حق پناهندگي، احترام به مادر 
و کرامت انساني زن، حق حمايت کودکان و مادران، حق نفقه 
و تامينات اجتماعي براي پيران و يتيمان، حق کار، حق ماليکت، 
قانون  برابر  در  بودن  مساوي  و حق  دانش  و  علم  تحصيل  حق 

اسالم را براي افراد تضمين نموده است. 
احاديث  و  سنت  مجيد،  قرآن  احکام  در  بشر  حقوق  خالصه، 
به طور  نبوي )ص(، فقه اسالمي و اعالميه حقوق بشر اسالمي 
مکمل بيان وتنظيم گرديده که تامين و حمايت از آن مي تواند 

زندگي سعادت مندي را براي هر کسي به بار آورد. 
ادامه دارد
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بند الف، ماده بیست و سوم اعالمیه اسالمی حقوق بشر:

سو استفاده از والیت و گرایش به استبداد 
و سو استفاده از قدرت مجاز نيست.

ACKU
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چخوف  آنتوان   1890 سال  در 
بدان  سی ساله  متعهد  نویسنده 
سایبریا،  از  عبور  با  تا  شد 
به نام  دوردستی  تبعیدگاه  به 
رود،  »ساخالین«  جزیره ی 
با  نزدیکی  در  بیشتر  جایی که 
اقامتگاه  تا  داشت  قرار  جاپان 
رویداد  این  مسکو.  در  چخوف 
سایبریا  آهن  راه  اعمار  از  قبل 
»ساخالین«  تا  رسیدن  و  بود 
نیازمند یک سفر حماسی هفتاد 
زمان  آن  در  بود.  روزه  پنج  و 
قرن  که  نمی دانست  کسی  هیچ 
اثرگذارترین  را  بیستم، چخوف 
به  و  کوتاه  داستان  نویسنده 
نویسنده  پایاترین  همین سان 
خواهد  نوین  نمایشنامه های 
ساخت. با این وجود »ساخالین« 

حرفه ی  یک  در  شگفتی آور  گسستگی  یک 
شگوفا بود. 

می خوانند،  چخوف  مورد  در  که  خوانندگانی 
با  بارها  من  برمی خورند.  نیز  »ساخالین«  مورد  به 
برخورد به این مورد در شگفت شده ام که این چه 
معنای را برای وی تداعی می کرده است؟ اخیرا بر 
تولدش  از یکصدوپنجاهمین سالروز  تا  آن شدم 
نام »جزیره ی ساخالین  با خوانش کتاب وی زیر 
« تجلیل به عمل آرم. کتاب »جزیره ی ساخالین« 
با برگردان براین ریف Brian Reeve به همراه 
توضیحات مفصل و نامه های چخوف در ارتباط 
انتشارات  سوی  از   2007 سال  در  »ساخالین«  با 
به  کاغذی  مجلد  در   Oneworld Classics

نشر رسیده است. 
و  فطری  ذکاوت  نمایانگر  چخوف  روایات 
نیز  روشنی  دالیل  اما  وی اند،  ترحم  و  همدلی 
این سفر  به  شناسنامه نویسان  دارد که چرا  وجود 
وی توجه اندکی نشان داده اند. این سفر به استثنای 
نوشته های  به  مستقیمی  اثرگذاری  » قتل«،  داستان 
نمایشنامه های  از  یکی  هیچ  و  است  نداشته  وی 
به درستی  نیامده اند.  نگارش  به  تبعیدگاه  وی در 
تبعیدگاه  به  چخوف  چرا  که  نیست  روشن 
فراموشی  به  مایل  وی  آیا  رفت.  » ساخالین » 
سپردن تماشاگرانی بود که دومین نمایش نامه اش 
) اهریمن چوبین(  را مورد قبول قرار نداده بودند؟ 
شده  سیاسی  ادبیات  دلگیر  فضای  از  وی  آیا 
مسکو به ستوه آمده بود؟ آیا می خواست ماجرای 
عشقی شکست خورده را به فراموشی بسپرد؟ آیا 
به صورت  که  دلزدگی-  و  ماللت  با  می خواست 
جدی وی را رنجور ساخته بود- با گزینش یک 
یا  برخیزد؟  ستیز  به  جدید،  مخاطره آمیز  تجربه 
انگیزه ای  »ساخالین«  می پنداشت  وی  این که 
آیا   انسانیت؟   روشن  درک  برای  شد  خواهد 

برنامه ی گسترش فرهنگ 
کتاب خوانی در شمال شرق، 

آغاز می شود
 نورالعین

کتاب  فروش  وضعیت  که  می گویند  کندز،  در  کتاب فروشان 
کمبود  از  کتابخانه ها(  )مسووالن  کتابداران  ولی  شده است،  بهتر 
سروری،  عبدالسلیم  می گویند.  سخن  کتابخانه ها  در  خوانندگان 
کندز،  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  عامه ی  کتابخانه ی  مسوول 
می گوید که روزانه از 2 تا 20 نفر برای کتابخوانی به این کتابخانه 

مراجعه می کنند.
این  به  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  سرپرست  صدیقی،  نجیب اهلل 
باور است که آگاهی، یکی از انگیزه هایی است که کشور و جامعه 
»در  او می گوید:  تمدن سمت و سو می دهد.  و  تکامل  به سوی  را 
آماده ی  که  است  موجود  کتاب   5810 کندز  عامه ی  کتابخانه ی 
شهروندان  روی  به  کتاب خانه  این  دروازه ی  و  خوانندگان  مطالعه 

کندز باز است.«
نبودن  برابر  و  کتابخانه  برای  امکانات  و  خوب  جای  نبود  از  او 
زمینه ها، به عنوان دشواری های مطالعه کنندگان در کندز یاد می کند.

رحمت اهلل حرمت، یکی از کارمندان ریاست اطالعات و فرهنگ، 
که زمانی رییس فرهنگ کندز بوده است و پیشینه ی کتابداری در 
کتابخانه ی عامه ی کندز را نیز دارد، می گوید: »در زمان کتابداری 
عامه  کتابخانه ی  به  این  از  بهتر  مردم  پیش(  سال   20 از  )بیشتر  من 
مراجعه می کردند و کتابخانه ی عامه در آن زمان، روزانه نزدیک به 

صد تن کتابخوان داشت.«
این همه، در حالی مطرح می شود که کمی خوانندگان کتاب در 
عنوان  محدودیت ها  ایجاد  و  مطالعه  درخور  مکان  نبود  را،  کندز 

می کنند.
به  کندز،  مقیم  شمال شرق  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  دفتر 
پیش برنامه ای  کتابداران،  و  رسانه ای  نهادهای  با  مشترک  گونه ی 
ریاست  در  مطالعه،  و  کتاب خوانی  فرهنگ  نهادینه سازی  برای  را 
این  اشتراک کنندگان  فیصله ی  بنیاد  بر  و  کرد  راه اندازی  فرهنگ 
نشست و بیان همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر، در نظر است 

این برنامه در سال آینده آغاز به کار کند.
حیات اهلل امیری، رییس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندز 
گفت که بخش هایی از کار کمیسیون مستقل حقوق بشر، آموزش 
مردم،  به  آگاهی دهی  بدون  که  گفت  او  است.  آگاهی دهی  و 
نمی شود برداشت های منفی ای را که در برابر حقوق بشر و زندگی 

مدنی است، از میان برد.
یکی  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  کار  در  آموزش،  جای خالی 
توسط  و  شد  انجام  نشست  این  در  که  بود  مکث هایی  از  دیگر 
گردهم آمدگان به بررسی گرفته شد. گفته می شود پرداخت بیش از 
حد برخی رسانه های دیداری و شنیداری به بخش سرگرمی، نه تنها 
این که بخش آگاهی دهی این رسانه ها را دارای کاستی کرده است، 
بلکه باعث شده است تا این رسانه ها، به بخش آموزش توجهی به 

خرج ندهند.
بهتر  بهینه سازی و  از طریق رسانه ها، در  امیری گفت: »ما  حیات اهلل 
و  کرده ایم  کار   نیز  آموزش   دهی  طریق  از  مدنی  زمینه های  شدن 

نتایج خوبی به دست آورده ایم.« 
گفته می شود در کشوری که بیشترین آمار باشندگان آن را کسانی 
آگاهی دهی  نیستند،  بلد  را  نوشتن  و  خواندن  که  می دهند  شکل 
شمار  به  مبرم  نیازهای  از  شنیداری  و  دیداری  رسانه های  طریق  از 

می آید.
همزمان با این که وضعیت کتاب خوانی و مطالعه در کندز ضعیف 
کندز  دانش سرای  کتابدار  ایوبی،  داوود  محمد  می شود،  خوانده 

می گوید که کتابخانه ی وی روزانه 100 تا 150 کتابخوان دارد.
او می گوید: »یکی از انگیزه های کمی مراجعان به کتابخانه ی عامه، 
در کنار موجودیت محدودیت  جا، ایجاد کتابخانه ها در مکتب های 

کندز است.«
نیمه  دانشگاه   کندز، یک  معلم  تربیه ی  که  »در حالی  می افزاید:  او 
هر  به  که  دارد  کتاب  آن1600  کتاب خانه ی  ولی  است،  عالی 

دانشجو، یک کتاب هم نمی رسد.«
با این حال، عبدالحکیم منصور، یک تن از دانشجویان دانش سرای 
کندز می گوید که وجود مراجعان بسیار در کتاب خانه ی دانش سرا و 
دانشگاه کندز، از سر جبر و به هدف تهیه ی پایان نامه ها و تحقیقاتی 

است که برای نمره گیری از استادان انجام می شود.
در  کتاب  کمبود  و  عامه  کتاب خانه ی  برای  مناسب  جای  نبود 
کتاب خوان های  می شود  گفته  که  هستند  عواملی  از  کتاب خانه ها، 
کندز را دچار سردرگمی کرده اند و گفته می شود نهادهای فرهنگی، 
بستر خوبی برای بالندگی فرهنگ کتاب خوانی در کندز نساخته اند.

حیات اهلل امیری، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندز گفت: 
بهبود وضعیت کتاب خوانی و  برای  را  برنامه هایی  آینده،  »در سال 

کتابداری در کندز راه اندازی خواهیم کرد.«

وی – طوری که من حدس می زنم – هراس از 
این داشت که زندگی حرفوی اش به عنوان یک 
نیستی  نویسنده، حس واقع گرایش را در معرض 

قرار دهد؟
به  سالمتش  انداختن  خطر  به  با  نمی بایست  وی 
خطر  بی اعتنایی  این  با  وی  چه  می رفت،  آن جا 
سن  به  را  وی  که  را  توبرکلوزی  مرض  افزایش 
اوایل  در  می ساخت.  بیشتر  گسست،  سالگی   44
در  داشت،  که  مداومی  سرفه  با  وی   1884 سال 
یک  عنوان  به  نمود.  مشاهده  خون  افرازاتش 
این  که  می زد  حدس  می بایست  وی  پزشک 
از  باشد.  داشته  می توانست  معنی  چه  حادثه، 
سال 1880 تا آن هنگام وی شباهنگام سرفه های 
مرگ  و  می گذاشت  سر  پشت  را  وحشتناکی 
برادرش در اثر ابتال به بیماری توبرکلوز در سال 

1889 برایش هشداری تلقی می گردید. 
آن چه چخوف بدان نیاز داشت، مدتی استراحت 
تا  بر آن شد  بود. در عوض وی  در محیط گرم 
سوار  گاه  اسپ،  بر  سوار  گاهی  را  پرمشقتی  راه 
بگیرد.  پی  پیاده،  پای  با  نیز  گاهی  و  گاری  بر 
سرمای  متحمل  سفرش  وهله ی  نخستین  در 
ناامنی  کشتی های  به واسطه  سفر  شد.  هولناکی 
که  آب هایی  با  سرکش  دریا های  دل  در  را 
وهله ی  در  نمود.  تجربه  می رسیدند،  سیل آسا 
گاری ها  که  بود  لجنزار هایی  دشمنش  بعدی، 
نمی توانستند راه شان را در بر آن ادامه دهند و وی 
پیاده  پای  با  متوالی  ساعات  برای  می شد  مجبور 
منزل بزند. باالخره راهش به جنگلی آتش گرفته 
باز شد که دود هوا را پر ساخته بود و شش هایش 
فرو  هوا  از  که  ساخت  خاکستری  از  مملو  را 

می ریخت. 
زمانی  مدت  از  پس  »ساخالین«،  در  زندانیان 
گذراندن محکومیت شان در زندان، اجازه داشتند 

تا در خانه هایی در سایبریا زندگی کنند و پس از 
را  آنجا  محلی  مردمان  می توانستند حقوق  مدتی 
کسب کنند. اما برای همیشه از برگشتن به روسیه 
امپراتوری  مدرن  و  پیشرفته  هسته ی  که  اروپایی 
زندانیان  بودند.   محروم  می آمد،  حساب  به 
پا داشتند. چخوف در  به  دربند، زوالنه ی رویین 
نخستین صبحگاه اقامتش در »ساخالین« با صدای 
ریتمیک زوالنه های رویین زندانیانی که از جاده 
می گذشتند، بیدار شد. به زودی تیوری تبعید مورد 
مورد  در  خودش  چنانچه  گرفت.  قرار  تنفرش 
تحمل ناپذیرترین  » ساخالین«  می نگارد:  چنین 
انسان هایی است که عذاب می کشند،  برای  محل 
خواه آزاد باشند یا خواه زوالنه به پا داشته باشند. 
این روشن است که ما میلیون ها تن را در زندان ها 
به  اجبارا  را  ما مردم  بپوسند. کشور  تا  افگنده ایم 
طاقت فرسا،  سرمای  با  و  می فرستد  دراز  راه  این 
آن ها را به امراضی مانند سفلیس مبتال می سازد و 
آنها را به دست دجال های بینی سرخ )زندان بانان( 

می سپارد. 
که  برد  پی  موضوع  این  به  آنجا  در  چخوف 
اما  است،  دشوار  زندان  در  گذراندن  هرچند 
دشوارتر  اطمینان  غیرقابل  و  مشکوک  آزادی 
را  باتالقی  به زندانیان  از آنست. مسوولین زندان 
را  آنها  و  بود  درختان  از  پوشیده  که  بودند  داده 
زمین  به  را  ساحه  این  که  بودند  نموده  توظیف 
با  زندانیان  از  هریکی  سازند.  مبدل  کشت  قابل 
فقط یک تبر، یک اره و یک بیلچه مجهز بودند. 
آنها بخشی از درختان جنگل را قطع نموده بودند 
باتالق در آن بریزد.  و جری کنده بودند تا آب 
زمانی که مشغول این کار بودند، شبانه در خیمه ها 
می خفتند. به صورت اغلب باران می بارید و ندرتا 
گرم بود.  سردردی و درد های رماتیک همراه با 
بود.  شده  چیره  زندانیان  اکثر  بر  ساخالین«  »تب 
شمار زیادی با ناامیدی کار را رها کردند. عده ای 
تالش کردند فرار کنند، اما به زودی بازداشت و 
به زندان برگشت داده شدند و در پای شان زوالنه 

زده شد. 
بسیاری از محکومین زن و فرزند داشتند. برخی 
اوقات اتفاق می افتاد که همسران زندانیان با آنها 
به این کالونی می آمدند. بعضا از محکومین مرد 
این  به  چخوف  می کردند.  ازدواج  هم  با  زن  و 
موضوع پی برد که ورود نوزاد هیچ گاهی به عنوان 
یک نشانه ی امید پنداشته نمی شد. همگان به این 
واردان  تازه  برای  بودند که غذای کافی ای  باور 
وجود ندارد. در جایی چخوف چنین می نویسد: 
سروربخش ترین  و  ضروری ترین  »سودمند ترین، 
مردمان » ساخالین« همین کودکان بودند. تبعیدگاه 
این را می دانست. آنها )کودکان( عناصر شفقت، 
افزوده  زندان  به  را  خوشی  و  لطافت  و  شفافیت 
بودند. فقط همین کودکان می توانستند مردان و 
زنان تبعیدی را از یاس و ناامیدی نجات دهند و 

آنان را به زندگی دلگرم نگهدارند.« 
بود.  نابکاری هایی  شاهد  چخوف  »ساخالین«  در 
وی دریافت که نگهبانان به غذای زندانیان بیچاره 
که  برد  پی  موضوع  این  به  وی  می زنند.  دستبرد 
کشانیده  روسپی گری  به  زن  زندانیان  از  بسا 
)زندانی (   تحصیل یافته گان  و  نخبه گان  شده اند. 
تمام روز مشغول نوشیدن ودکا بودند. هنگامی که 
برگشت  راه  وی  رسید،  پایان  به  وی  آمارگیری 
گرفت.  پیش  به  سلیون  و  سنگاپور  طریق  از  را 
دیدم  را  سیلیون  »من  است:  نوشته  جایی  در  وی 
به  که  را  ساخالین  و  است.  مانند  بهشتی  به  که 
دوزخی شبیه ست.« »ساخالین«  به این شرح نویس 
این،  شاید  آموخت.  بسیار  انسانیت  پراشتیاق 
و  زندگی  از  بخش  دردآورترین  و  گران ترین 

تجربه های یک نویسنده بزرگ بود. 

آنتوان چخوف 
و تبعیدگاه ساخالین

به مناسبت صد و پنجاه و یکمین سال روز تولد آنتوان چخوف )29 جنوری 1860- 15 جوالی 1904( 
یکی از بزرگترین داستان نویسان تاریخ داستان نگاری جهان

منبع: روزنامه نشنل ُپست
نویسنده: روبرت فولفورد

برگردان: ضیا افضلی

هریکی از زندانیان با فقط یک تبر، یک اره و یک بیلچه مجهز بودند. 
آنها بخشی از درختان جنگل را قطع نموده بودند و جری کنده بودند تا 
آب باتالق در آن بریزد. زمانی که مشغول این کار بودند، شبانه در خیمه ها 
می خفتند. به صورت اغلب باران می بارید و ندرتا گرم بود.  سردردی و 
درد های رماتیک همراه با »تب ساخالین« بر اکثر زندانیان چیره شده 
بود. شمار زیادی با ناامیدی کار را رها کردند. عده ای تالش کردند فرار 
کنند، اما به زودی بازداشت و به زندان برگشت داده شدند و در پای شان 
زوالنه زده شد.

ACKU
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این یک انقالب اسالمی نیست 
اولیویه روا:

وجود  با  که  ترکيه  توسعه«  و  »عدالت  حزب  موفقيت آميز 
با  و  سکوالر  نظام  يک  در  توانسته است  اسالمی  ريشه های 
روش های دموکراتيک به قدرت برسد، يک الگوی جذاب 

است. 
عمده  بخش  گرفتن  فاصله  که  است  معتقد  روا«  »اوليويه 
بنيادگرايی به نفع تثبيت دموکراسی  گروه های اسالم گرا از 
در اين کشورها است. آن ها برای ادامه حيات خود و جلب 
عربستان  يا  و  ايران  نظير  رژيم هايی  برخالف  مردم،  نظر 
سعودی که با ابزار اسالم مردم را مهار و سرکوب می کنند، 

بايد به روش های دموکراتيک و مدنی روی بياورند. 
عرب  جهان  در  گسترده  جنبش های  تاکنون  که  آنچه 
تجاوزکارانه  و  تعرض آميز  خصوصيت  برانگيخته  را 
حکومت های خودکامه بوده که بخش ها و اليه های گوناگون 
جامعه را هر يک به نحوی خشمگين کرده است. اما در عين 
حال بايد به خاطر داشت که در بيشتر اين کشورها پيوندها و 
روابطی ميان حلقه های گوناگون قدرت، از نخبگان سياسی 
گرفته تا سران ارتش و رهبران قبايل، وجود داشته و هر يک 

سهمی در سياست و دارايی اين کشورها دارند. 
آيا نياز و مطالبه دموکراسی در اين کشورها آنچنان نيرومند 
اين  بافت  در  مستحکم  پودهای  و  تار  اين  بتواند  که  هست 

جوامع را در هم بريزد؟ 
راه رسيدن به اصالحات سياسی و مردم ساالری در اين بخش 
نبايد  از جهان بسيار طوالنی است ولی در يک نکته ترديد 
از  مسلمانان  ـ  اعراب  بودن  مستثنا  دوران  اين که  آن  و  کرد 

تحوالت جهان به پايان رسيده است. 
در  عربی  جوامع  که  داد  نشان  اخير  سياسی  رويدادهای 
درست  شده اند.  ژرفی  تحوالت  دستخوش  اخير  سال های 
که  آن چنان  نرسيده  خود  راه  پايان  به  اسالم  که  است 
بشر  تاريخ  از  نيز ضرورتا آخرين فصل  ليبرالی  دموکراسی 
اين پس،  از  به جرات می توان گفت که  بود. ولی  نخواهد 
اسالم در ارتباط با جوامع عرب–مسلمانی شناخته خواهد شد 

که ديگر در درون خود زندانی نيستند. 
منبع: فردا

شکست اقتدار و حکومت...
ادامه از صفحه 4

به  بسياري  ها  که  است  رفته  پيش  جايي  تا  مساله  اين 
منطقه  و  همسايه  کشورهاي  موقعيت  در  علني  صورت 
و  مي  کنند  مطرح  را  طالبان  و  آن  ها  نگراني  ايستاده 
به  اين که  بي  توجه  اند-  بدون  افغانستان  امنيت  به  نسبت 
تا حوزه  ي  و  پاکستان  از  که  بيانديشند  دختراني  و  زنان 
خليج فارس قاچاق شدند؛ بدون اين که لحظه  اي به فکر 
بسته  به رگبار  يکاولنگ  مزار و  باشند که در  کودکاني 
گوشه  يک  از  که  بياورند  ياد  به  که  آن  بدون  شدند؛ 
آن  بدون  بود؛  الزم  تذکره  شهر،  گوشه  ديگر  به  شهر 
که لحظه  اي به ويراني  ها، آدم  خواري  ها، قتل و غارت  ها 
و  مي  کنند  فراموش  را  همه  اين  حالي  در  اما  بيانديشند. 
همه  بالقوه  ي  و  بالفعل  شرايط  که  مي  گيرند  ناديده  يا 
آن  ها باز هم وجود دارد؛ اما موزيانه مطرح مي  کنند که 
وجود«...  ديدگاه  »دو  امريکا،  پايگاه  ايجاد  به  رابطه  در 
و »همه چيز بستگي به معاهده دارد«... »ارزش  هاي سنتي 
در خطر  اند«... »کشورهاي منطقه نگراني دارند«... تا اين 
ببرند.  به سمت و سوي ديگري  افکار عمومي را  گونه، 
اخطار  را  دفاع  وزير  و  مي  آيد  خان  اسماعيل  سپس، 
مي  دهد که سخنانش را در حمايت از پايگاه دايمي پس 
بگيرد و مردم خود امنيت کشور را خواهند گرفت؛ در 
حالي که خود فرار و فرود  هاي زيادي را در کارنامه دارد. 
واقعيت اين است که مفهوم »امنيت افغانستان« در سطح 
غيرقابل  ملي  گرايانه  نگرش  و  تفکر  يک  بدون  بزرگ، 
درک است. بنابراين، عدم آگاهي و سواد الزم سياسي از 
يک طرف، تعلق  هاي ايديولوژيک از طرف ديگر، عدم 
يک تفکر ملي فراگير که نيک و بد روزگار را براي ما 
معنادار کرده ما را به هشياري ملي برساند از طرف سوم، 
چنان ما را تحميق کرده است که نه غبار آن را از عقل 
خود بر  مي  داريم و نه به عقل ديگران اعتماد مي  کنيم. اين 
است که حي و حاضر به نمايندگي از ديگران، در برابر 
منافع ملي خود مي  ايستيم و سخن آن  ها را جار مي  زنيم. 

شکست اقتدار و حکومت چندپارچه
مي  شود،  خان  اسماعيل  اظهارات  به  مربوط  آنچه  اما 
حکايت از آن دارد که اقتدار در حکومت آقاي کرزي 
به شدت شکسته شده و حکومت عمال چند  پارچه است. 
به لحاظ اداري، اسماعيل خان سرپرست وزارت انرژي 
ايجاد  به  رابطه  در  صالحيتي  گونه  هيچ  و  است  آب  و 
پايگاه  هاي امريکا در افغانستان ندارد تا اظهار نظر کند، چه 
بسا که به کسي اخطار بدهد. تازه يکي از ناکارآمدترين 
مهره  هاي حکومت کرزي اسماعيل خان است که سيستم 
در  مافيايي  بزرگ  سيستم  يک  به  تبديل  را  برق  توزيع 
يکپارچگي  کرزي،  آقاي  هرگاه  است.  کرده  کشور 
شاهد  خود  بازنگرداند،  حکومت  به  را  واحد  اقتدار  و 

فروپاشي عيني اين حکومت نيز خواهد بود. 
و حکومت  سياسي  طبقه  ي  که  است  اين  مسلم  حقيقت 
به  نسبت  مساوي  مسووليت  شرايطي،  هر  در  افغانستان، 
در  اقتدار  نفس تضاد و شکست  دارند.  افغانستان  امنيت 
شدت  به  افغانستان  امنيت  که  مي  دهد  نشان  حکومت، 
آسيب  پذير است. ولي حکومت و طبقه  ي سياسي بدون 
و  حماسي  نظرهاي  هاي  اظهار  و  رمانتيک  گرايش  هاي 
باشند و براي تامين  بايد واقع  گرا  عوام  گرايانه، به شدت 
امنيت افغانستان در اين نقطه  ي پرتنش و بحراني جهان، 
تدبيري داشته باشند. موضع  گيري  هاي رمانتيک و اظهار 
بدآموزي  جز  نمي  برند،  جايي  به  راه  حماسي  نظرهاي 
مسووليت  جمهور  رييس  بنابراين،  اجتماعي.  و  سياسي 
دارد تا اين شکست اقتدار را جبران کند و در برابر منافع 
هرچند  باشد.  نداشته  انعطاف  افغانستان  امنيت  و  ملي 
شگفتي نخواهد داشت اگر بگويم که ما هنوز دوست و 
دشمن خود را نمي  شناسيم و نيز دوست و دشمن را قايم 

بر ذات تغييرناپذير گمان مي  کنيم. 

»دانشگاه  اجتماعی  و  سياسی  نظريه های  استاد  روا«  »اوليويه 
نشريه  که  تحليلی  در  ايتاليا  فلورانس  شهر  در  اروپايی« 
به  کرده است  منتشر  را  آن   استيتزمن«  »نيو  انگليسی زبان 
و  عربی  کشورهای  در  گسترده  سياسی  تحوالت  بررسی 
که  می نويسد  خود  مطلب  مقدمه  در  و  پرداخته  مسلمان 
بسياری از تحليلگران اروپايی برای بررسی اين رخدادها به 

نمونه انقالب اسالمی ايران در سال 1979 باز می گردند. 
وی در مقاله اش که با تيتر »اين يک انقالب اسالمی نيست« 
می  نويسد خيزش ها و قيام مردم در تونس و مصر نشان داد 
اجتماعی اسالم در حال گسترش است  با وجودی که دامنه 

ولی از نظر سياسی اکنون اسالم، ضعيف تر از گذشته است. 
اين  در  اسالم گرا  گروه های  فرانسوی،  استاد  اين  نوشته  به 
رويدادها نقش چندانی ندارند و يا مثل نمونه اخوان المسلمين 
در مصر از حضور فعال و رسمی در اين تحوالت خودداری 
می کنند. با نگاهی به ترکيب گروه ها و جمعيت شرکت کننده 
در اين خيزش ها به خوبی می توان متوجه شد که ما با يک 
اسالم  نسل،  اين  برای  هستيم.  روبه رو  »پسا-اسالم«  نسل 
سياسی امری مربوط به گذشته است و مساله اصلی آن ها نه 
الهام گيری سياسی از دين بلکه مبارزه با حکومت های فاسد 

و ديکتاتوری است. 
تظاهرکنندگان  اين  تمام  که  نيست  معنا  آن  به  اين  البته 
سکوالر هستند ولی آن ها ترجيح می دهند که در يک فضای 
سکوالر مبارزات سياسی خود را پيش برده و از نگاه آن ها 
آن  پايه  بر  بتوان  که  نيست  ايديولوژی  يک  اسالم ضرورتا 

يک جهان بهتر را ساخت. 
ايديولوژی  برای  الهام بخش  منابع  ساير  به  اشاره  با  نويسنده 
و سياست در جهان عرب نتيجه می گيرد که هم ملی گرايی 
دهه های  ضداستعماری  سياست های  هم  و  اعراب  قديمی 
نسل  اين  نيست.  مناسبی  الگوی  کنونی  نسل  برای  گذشته 
دقيقا به اين خاطر که فردگراتر از گذشته و به دنبال حقوق 
بيشتری  تکثرگرايی  نسبت گذشته  به  است  افراد  شهروندی 
است همه  افراد در زندگی شخصی خود ممکن  اين  دارد. 
عمل  غيردينی  جنبش  يک  قالب  در  ولی  باشند  ديندار 

می کنند. 
دموکراسی  که  می کند  خاطرنشان  سپس  روا«  »اوليويه 
که  چيزی  آن  با  می کنند  مطالبه  عرب  جهان  معترضان  که 
دولت جورج بوش پس از حمله به عراق به دنبال گسترش 
آن در منطقه بود، تفاوت فراوانی دارد. آن نوع از گسترش 
نظامی  دخالت  بر  چون  نداشت  مشروعيت  دموکراسی 
با  همزمان  امروزه  که  است  اين  در  تناقض  می کرد.  تکيه 
به عالوه سياست های  و  منطقه  در  آمريکا  نفوذ  سست شدن 
مبارزه  يک  برای  زمينه  اوباما،  باراک  دولت  عمل گرايانه 
در  مردم ساالری  استقرار  راستای  در  بومی  و  مشروع 

کشورهای عربی فراهم شده است. 
نويسنده با اشاره به نحوه عملکرد و سازماندهی اين جنبش ها 
تاکيد دارد که اين ها از نوع انقالب نيستند. اين جنبش ها نه 
رهبری مشخص، نه سازماندهی منسجم و نه احزاب سياسی 
دارند. بنابراين وظيفه حرکت به سمت دموکراسی و برقراری 
است که  بعيد  بود.  نظامی کار دشواری خواهد  يک چنين 
سقوط حکومت های خودکامه در کشورهای عربی خود به 
اين  همان  به برقراری نظام های مردم ساالر منجر شود.  خود 
چيزی بود که دولت آمريکا پس از سرنگون کردن صدام 

حسين خواب آن را می ديد. 
به باور نويسنده، گروه های اسالم گرا طی يک دهه اخير به 
القاعده  گروه  به  تندرو  گرايش های  شده اند.  تجزيه  شدت 
يا نقاط  و گروه های تروريستی مشابه پيوسته و در پاکستان 
ديگر به خشونت ادامه می دهند. در عين حال بخش بزرگتری 
از آنچه که به طور کلی اسالم سياسی تلقی می شود به تدريج 

به  احترام  و  مدنی  و  آشتی آميز  راه های  و  شده  ميانه روتر 
اين  حقيقت  گرفته اند.  پيش  در  را  ديگران  سياسی  حضور 
است که گروه های »جهادی«، ديگر در ميان مسلمانان نفوذ 

چندانی ندارند. 
»اوليويه روا« پروفسور علوم سياسی و اجتماعی در دانشگاه 
از نکات  ادامه تحليل خود يکی  اروپايی شهر فلورانس در 
مهم در ديدگاه خود را تشريح می کند و آن اين است که با 
وجود تضعيف اسالم سياسی، گستره حضور و تاثيرگذاری 
اسالم در عرصه های فرهنگی و اجتماعی افزايش يافته است. 
وی تاکيد می کند که نبايد اين دو وجه متمايز از نقش دين 
و هويت فرهنگی و مذهبی مردم جهان اسالم و کشورهای 

عربی را با يکديگر اشتباه گرفت. 
جهان  ديکتاتوری  رژيم های  در  که  می دهد  توضيح  وی 
اسالم  از  محافظه کارانه  و  سنتی  برداشت  همواره  عرب، 
تقويت شده است. در عين حال عامل گسترش نفوذ سلفی ها 
را بايد در نظر گرفت که به جای اجتماعی و سياسی کردن 
افراد  در تک تک  اسالمی  آموزه های  تعميق  طرفدار  اسالم 
هستند. آنچه که در غرب به عنوان گسترش »اسالمی شدن« 
نوعی  به  امر،  حقيقت  در  می شود  تلقی  عاملی خطرناک  و 
گسترش بازاری اسالم است. امروزه از اغذيه فروشی گرفته 

تا مد لباس زنان همه اسالمی شده است. 
»اوليويه روا« سپس هشدار می دهد که رژيم های ديکتاتوری 
عربی، البته به استثنای تونس را نبايد سدی در برابر گسترش 
دهه  دو  طول  در  برعکس  درست  کرد.  تلقی  تندرو  اسالم 
اخير بسياری از اين حکومت ها يک نوع جديد از بنيادگرايی 
قوانين شريعت را بدون  اسالمی را پذيرفته اند و آموزه ها و 
در کشورهای خود  کنند  چنين خطاب  آن  به  رسما  آن که 

بسط داده اند.
جمله  از  اسالم گرا،  گروه های  از  بسياری  نويسنده  باور  به 
و  گرفته  درس  تاريخی  تجارب  اين  از  اخوان المسلمين 
حکومت  يک  کردن  برقرار  که  شده اند  متوجه  خوبی  به 
يک  برقراری  يا  و  داخلی  جنگ  مستلزم  ناگزير،  اسالمی، 
نمونه  گروه ها  اين  از  بسياری  برای  است.  ديکتاتوری  نظام 

رویدادهای سیاسی اخیر نشان داد که جوامع عربی در سال های اخیر دستخوش 
تحوالت ژرفی شده اند. درست است که اسالم به پایان راه خود نرسیده آن چنان 
ولی  بود.  نخواهد  بشر  تاریخ  از  فصل  آخرین  ضرورتا  نیز  لیبرالی  دموکراسی  که 
با جوامع عرب–مسلمانی  به جرات می توان گفت که از این پس، اسالم در ارتباط 

شناخته خواهد شد که دیگر در درون خود زندانی نیستند. 
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منابع قضایی مصر می گویند سه وزیر پیشین این کشور 
از جمله حبیب العادلی، وزیر سابق داخله به اتهام فساد 

دستگیر شده اند.
آقای عادلی همراه با احمد مغربی و زهیر جرانه وزرای 
برای 15  تاجر فوالد  مسکن و جهانگردی و احمد عز 
روز در بازداشت بوده اند. هر چهار نفر که ممنوع الخروج 

هستند، کلیه اتهام های خود را رد کرده اند.
حسنی  سرنگونی  به  که  گذشته  هفته  چند  تظاهرات 
به  مبارک رییس جمهور مصر منجر شد، در اعتراض 

فساد وسیع حکومت این کشور صورت گرفت.
چهره  چهار  این  دستگیری  می گویند  خبرنگاران 
موقت  از سوی دولت  مبارک گامی  دوران  سرشناس 

نظامی مصر برای آرام کردن معترضان است.
شکواییه رسمی علیه احمد مغربی، زهیر جرانه، احمد 

اعالن بورسیه تحصیلی:
دانشگاه آسیایی برای زنان واقع در شهر چیتاگونگ بنگله دیش با سیستم درسی معیاری جهانی همه 

ساله 25 بورس تحصیلی را برای فارغین طبقه اناث از صنوف دوازدهم اختصاص می دهد.
این دانشگاه امسال نیز 25 بورس تحصیلی را از طریق رقابت آزاد برای متقاضیانی که عالقمند ادامه تحصیل دوره لیسانس 

و سهم گیری فعال در رهبری آینده جامعه ی شان باشند در نظر گرفته است.
متقاضیان  انگلیسی را در سطحی بلد باشند که به شکل کتبی وشفاهی امتحان داده بتوانند.

جهت اخذ فورم در خواستی به وزارت تحصیالت عالی  ویا دفتربرک افغانستان واقع کارته پروان، 
عقب سینما بهارستان، کوچه قصابی، کوچه چهارم فرعی بخش تعلیم وتربیه مراجعه نمایند.

متقاضیان همچنان می توانند جهت اخذ فورم ومعلومات بیشتر به ویب سایت این دانشگاه مراجعه نمایند: 
www.asian-university.org 

آخرین مهلت اخذ فورمه وپر نمودن آن الی تاریخ 28 فبروری برابر با 10 حوت 1389 می باشد.
 mshahabuddina2003@yahoo.co.in   :جهت معلومات بیشتر به آدرس ایمیل ذیل در ارتباط شوید

شماره تیلفون: 0700228078

مرز می افزاید  بدون  سازمان گزارشگران 
لباس  امنیتی  ماموران  دلو   2٦ تاریخ  در 
مدیر  کروبی  حسین  منزل  به  شخصی 
اعتماد  شده   توقیف  روزنامه  اجرایی 
دروازه  شکستن  از  پس  و  حمله  ملی 
رفتاری  منزل،  در  وی  نبود  در  و  اصلی 
خشونت آمیز با اعضای خانواده داشته اند.

پاریس است  این سازمان که مقر آن در 
مقام های  تالش  به  خود  بیانیه   ادامه  در 
معرفی  بسیجی  در  اسالمی  جمهوری 
کردن صانع ژاله که در روز 25 دلو کشته 
شد، اشاره کرده و تصریح می کند: »قانع 

داخل  به  هجوم  قصد  تظاهرکنندگان 
را  حزب  مقر  ساختمان های  از  یکی 

داشتند.
که  کرده  گزارش  رویترز  خبرگزاری 
جمله  از  عراق  دیگر  نقاط  در  معترضان 
علیه دولت محلی  نیز  بصره  و  کرکوک 
آن  خواهان  و  زده  تظاهرات  به  دست 
شده اند که کمبود برق و مواد غذایی به 

پایان برسد.
بر اساس این گزارش در عراق، برخالف 
سایر  در  دولتی  ضد  شورش های 
خواهان  معترضان  عربی،  کشورهای 

سازمان گزارشگران بدون مرز، 
تازه  موج  بیانیه ای  صدور  با 
رسانه ها  برای  محدودیت ها 
را   ایران  در  روزنامه نگاران  و 

محکوم کرد.
مرز  بدون  گزارشگران  سازمان 
با اشاره به اختالل  بیانیه  در این 
مرزی  برون  رسانه های  در 
شده  یادآور  ایران  سوی  از 
اوجگیری  با  همزمان  که  است 
مقامات  اعتراض ها،  دوباره 
ایران با ارسال پارازیت بر روی 
جمله  از  و  تلویزیونی  امواج 

بی بی سی  زبان  فارسی  تلویزیون های 
سایت های  به  حمله  امریکا،  صدای  و 
رسانه های  کار  از  ممانعت  اینترنتی، 
و دستگیری کارکنان  رسانه ها،  خارجی، 
را تشدید  ایران  بیان در  سرکوب آزادی 

کرده اند.
این سازمان  تصریح کرده است از تاریخ 
اقدام  اسالمی  جمهوری  مقامات  دلو   20
به سانسور گسترده  رسانه هایی کردند که 
اطالع رسانی  بهمن   25 تظاهرات  درباره  

می کنند.

نفر   9 کم  دست  گزارش ها  اساس  بر 
سوی  به  پولیس  اندازی  تیر  اثر  در 
در  سلیمانیه  شهر  در  تظاهرکنندگان 
شمال عراق، کشته شده و بیش از چهل 

نفر دیگر نیز مجروح شده اند.
کردستان  محلی  دولت  مشاور  یک 
روز  نفر  صدها  که  گفته  بی بی سی  به 
و  فساد  علیه  سلیمانیه  شهر  در  پنج شنبه 

بیکاری دست به تظاهرات زده بودند.
به گفته شاهدان عینی معترضان به سمت 
کردستان  سیاسی  اصلی  حزب  دو  مقر 
شعار  و  می کردند  راهپیمایی  عراق، 

»محاکمه افراد فاسد« را سر داده بودند.
اتحاد  و  کردستان  دموکراتیک  حزب 
اصلی  حزب  دو  کردستان،  میهنی 
کردستان عراق، در دهه های اخیر منطقه 
کرد نشین شمال عراق را تحت کنترول 

خود داشته اند.
این شاهد عینی گفته است که تیراندازی 
از  بعضی  که  داد  رخ  هنگامی  پولیس 

عز و رشید محمد رشید وزیر پیشین تجارت و صنایع، 
هفته گذشته طرح شد.

اتهام های آنها شامل پولشویی، سو استفاده از قدرت و 
حیف و میل ثروت ملی است.

مبارک  تظاهرات مخالفان  آقای عادلی که در جریان 
در قاهره و شهرهای دیگر مسوولیت پولیس را بر عهده 
پولیس  مرگبار  عامل خشونت های  است  متهم  داشت، 

ضدشورش علیه معترضین بوده است.
مصر  دولتی  تلویزیون  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
او و خانواده اش  گزارش کرده که سارنوال ها حساب 
به حساب شخصیش  انتقال ٦80 هزار دالر  اتهام  به  را 

توسط یک قراردادی مسدود کرده اند.
و  قضایی  تعقیب  خواهان  پولیس  نیروهای  از  تعدادی 

حتا اعدام وزیر پیشین داخله شده اند.

از  یکی  ژاله  صانع  برادر  ژاله 
 25 تظاهرات  شدگان  کشته 
با صدای  مصاحبه  از  پس  دلو 
ادعای  تکذیب  و  امریکا 
بر  مبنی  دولتی  رسانه  های 
و  بسیج  به  برادرش  وابستگی 
هواداری از حکومت، از سوی 
اطالعات  وزارت  ماموران 

بازداشت شد.«
می افزاید:  سازمان  این 
حمله  مرز  بدون  »گزارشگران 
اطالع رسانی  سایت های  به 
و  اینترنت  در  اختالل  و 
تایید  ایران  در  را  موبایل  تلیفون  شبکه 
مستقل  سایت های  از  بسیاری  می کند. 
از  مخالفان  به  نزدیک  و  اطالع رسانی 
نظر  اشتراک  سایت  جرس،کلمه،  حمله 
اصلی  پایگاه های  از  یکی  که  باالترین 
هواداران جنبش اعتراضی است و سایت 
را  متنوع  اخبار  که  نیوز  گویا  پربیننده 
شدید  حمالت  تحت  می کند،  منتشر 
قرار گرفته اند. در بسیاری از مناطق ایران 
یا  و  ریدر  گوگل  جی میل،  صفحات 
صفحه ای میل یاهو قابل دسترسی نیستند.«

برکناری دولت منتخبی که کمتر از یک 
ماه پیش شکل گرفت، نشده اند.

از  بعضی  که  است  حالی  در  این 
المالکی،  نوری  به  نسبت  تظاهرکنندگان 

نخست وزیر عراق ابراز خشم کرده اند.
تظاهرکنندگان  از  پیشتر  مالکی  آقای 
نارضایتی های  که  بود  کرده  درخواست 

خود را به نحو صلح آمیز ابراز کنند.
خطاب  خبری  کنفرانس  یک  در  وی 
تظاهرکنندگان  به  »من  گفت:  آنها  به 
که  شماست  حق  این  که  می گویم 
به  خشونت.  بدون  اما  کنید  اعتراض 
و  دفاتر  که  ندهید  اجازه  گران  اغتشاش 
اماکن عمومی را به آتش بکشند زیرا این 

کار، خرابکاری عمدی است.«
»از  کرد:  اضافه  مالکی  آقای 
من  و  می شود  حفاظت  تظاهرکنندگان 
نیروهای  که  می کنم  اعالم  جا  همین 
زور  به  آنها  علیه  ندارند  اجازه  امنیتی 

متوسل شوند.«
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سه وزیر سابق مصر به اتهام فساد دستگیر شدند گزارشگران بدون مرز 
موج تازه برخورد با رسانه ها در ایران را محکوم کرد

ACKUپولیس به سوی تظاهرکنندگان در عراق شلیک کرد
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