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و  مختلف اند  کشورهای  ساخت  افغانستان، 
اگر ترمیم و بررسی نشوند؛ حادثاتی را به بار 

که  گفته اند  روسیه  دولت  مقام های 
افغانستان  در  ناتو  ماموریت  در  می خواهند 

سهم بگیرند.
هماهنگ کننده  اداره  مسوول  چسلوف  ویا 
به  روسیه  نظامی  و  تخنیکی  خدمات 
آنان  که  گفته  انترفاکس  خبرگزاری 
که  را  روسی  هلیکوپترهای  می خواهند 
استفاده  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  ازسوی 
آموزش  در  و  نموده  ترمیم  می شوند، 

تخنیکی آنها همکاری داشته باشند.
در  نظامی  هلیکوپترهای  که  افزوده  وی 

8صبح، کابل: کوین راد وزیر امورخارجه 
افغانستان  از  روزه  سه  سفر  یک  استرالیا 
بازتاب  افغانستان،  به  او  داشته است. سفر 

رسانه ای نداشته است.
در اعالمیه ای که از سوی وزارت خارجه 
استرالیا منتشر شده، آمده است که آقای 
راد در والیت ارزگان با سربازان کشورش 

و همچنین از کابل دیدن کرده است.
گفته  راد  کوین  اعالمیه،  این  براساس 
اخیر  ماه های  در  »باوجودي که  است: 
پرسونل  قابلیت های  بود،  دشوار  شرایط 
بهبود  در  مرد  و  زن  از  اعم  استرالیایی 

اوضاع موثر بوده است.«
او همچنین تاکید کرده است: »چیزي که 
و  ترقی  بر  شهود  هم  و  کننده  تشویق 
افغانستان است،  ما در  ماموریت  پیشرفت 

کنترول  تحت  قبال  که  است  مناطقی 
وجود  از  حاال  ولی  بود  طالب  شورشیان 
چندین  شمول  به  گردیده  پاکسازی  آنها 
سرک های  ارزگان.  والیت  در  ولسوالی 
برای  که  ارزگان  ولسوالی های  بین  مهم 
روی  به  حاال  بود  بسته  سال  چندین 
کارهای  انجام  جهت  افغان  عام  مردم 

بهتر  امنیت  است.  شده  باز  روزمره شان 
زمینه  افغان  حکومتی  نهادهای  به  منطقه 
خدمات رسانی به تعداد بیشتر مردم را نیز 

فراهم کرده است..«
استرالیا  خارجه  وزیر  همین حال،  در 
هشدار داده است که دستاوردها شکننده 
این  آغاز جنگ،  با  است  ممکن  و  است 

دستاوردها تحت فشار قرار گیرد.
جمهور  رییس  با  کابل  در  که  راد  آقای 
تعهدات  بر  کرده،  مالقات  نیز  کرزی 
تاکید  نیز  افغانستان  به  استرالیا  درازمدت 

کرده است.
وزیر خارجه استرالیا در هنگام اقامت در 
شهر ترینکوت از خدمات پرسونل ملکی، 
سپاسگذاری  استرالیا  پولیس  و  نظامی 

کرده است.

خالد پشتون نایب 
مجلس نمایندگان شد

دور  دو  برگزاری  با  نمایندگان  مجلس 
پشتون،  خالد  مرحله ای،  دو  انتخابات 
نماینده والیت قندهار را به سمت نایب 

رییس اول مجلس انتخاب کرد.
انتخاب رییس مجلس در هشتم  پس از 
مرحله ای  دو  انتخابات  دور  دو  حوت، 
برگزار  مجلس  اول  نایب  انتخاب  برای 
شد و در سه مرحله اول هیچ کسی برنده 

نشد.
اما در مرحله دوم دور دوم این انتخابات، 
با  قندهار  والیت  نماینده  پشتون،  خالد 
به دست آوردن ۱۱۴ رای به عنوان نایب 

اول مجلس انتخاب شد.
سلیم،  راحله  انتخابات  این  در  او  رقیب 
نماینده والیت پنجشیر بود که نتوانست 

بیش از ۷۰ رای کسب کند.
که  انتخابات،  دوم  دور  اول  مرحله  در 
روز شنبه، ۱۴ حوت برگزار شد، سرور 
فاطمه  و  بادغیس  والیت  نماینده  فایز، 
پست  نامزد  هم  کابل  نماینده  نظری، 

نیابت اول مجلس بودند.
نایب  عنوان  به  پشتون  آقای  انتخاب  با 
اداری  هیات  نمایندگان،  مجلس  اول 

مجلس تکمیل شد.
منشی  و دو  او  نایب  رییس مجلس، دو 
نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  شامل 

هستند.
ادامه در صفحه 2

خواهد آورد که باعث ضعف موقف روسیه 
خواهد شد.

که  نظامی  هلیکوپترهای  بیشتر  می شود  گفته 
در حال حاضر در افغانستان استفاده می شوند، 
ساخت 3۰ سال پیش اتحاد شوروی سابق بوده 

و به ترمیم و بررسی جدی نیاز دارند.
هر چند رییس جمهور افغانستان چندی پیش 
تحکیم  بر  روسیه،  سفر  از  برگشت  از  پس 
روابط اقتصادی و تجاری میان دوکشور تاکید 
کرد، اما در این مورد تاهنوز از سوی مقام های 

دولتی اظهار نظری صورت نگرفته است.

روسيه با ناتو در افغانستان همکاری می کند

وزیر خارجه استراليا اخيرا از افغانستان دیدن کرده است

عناوین 
مطالب امروز:

] ادامه در صفحه3[

سفير اروپا در کشور: 

افغانستان 9 میلیون 
آسیب پذیر دارد 

که  افزود  اوساکاس  آقای 
همکاری اتحادیه اروپا با دولت 
در  حمایت  تنها  افغانستان، 
بلکه  نیست  نظامی  بخش های 
خدمات  به  مردم  دسترسی 
آنان  برخورداری  و  اجتماعی 
اساس  اساسی شان،  حقوق  از 
همکاری اتحادیه اروپا با دولت 
اروپا  اتحادیه  سفیر  است.  
تاکید کرد که دولت افغانستان 
به  خدمات  وضعیت  باید 
و  بخشد  بهبود  را  شهروندان 
خود  زمینه مشروعیت  این  در 

را به دست آورد.

ادامه در صفحه 5

سخنگوی وزارت داخله:

تلفات شورشیان 77 درصد
کاهش یافته است

تلویزیون سبا                  
نشرات خبری بیست وچهار ساعته تلویزیون سبا، در سال 2۰۰8 میالدی آغاز و درحال حاضر سیزده والیت بزرگ کشور را از طریق دو کانال خود تحت پوشش نشراتی دارد. تلویزیون سبا در نظر دارد تا هفت والیت دیگر را نیز در 

زودترین فرصت تحت پوشش نشراتی در آورده و پوشش خبری تمام والیت های کشور از اهداف نهایی است. 
تلویزیون سبا، به هدف اطالع رسانی برای مردم درمناطق دور دست کشور فعالیت نموده و تالش دارد تا با گسترش ساحه فعالیت در سایر نقاط، برنامه های آموزشی، تفریحی، پژوهشی و گزارش هایی را با توجه با نیاز عامه در بخش 

های مختلف، آماده وبدست نشر بسپارد. 
برنامه های چون، درجه صفر؛ که موارد پیچیده وبزرگ فساد اداری درکشور را به کاوش می گیرد. نهایت ما؛ که در مورد مداخله کشورهای خارجی در امور افغانستان، حفظ منافع ملی و روابط بین المللی افغانستان، می چرخد. امید؛ 
که یک مجموعه مستند تحقیقی_ معلوماتی درمورد نسل آینده کشور می باشد. نوبت گفتگو؛ که تصمیم گیرندگان کشور را به پیشگاه ملت کشیده وموضوعات ضروری و مهم را زیر بحث می گیرد. دیدبان؛ که متمرکز برکارهای 
انکشافی درمناطق دور دست کشور، مشکالت، چالشها وخواست های مردم این مناطق می باشد. گذر؛ درمورد شخصیت های مهم کشور و هویدا سازی حقایق وزار های تاریخی ی که از انظار عامه دورمانده متمرکز است. زمین؛ طبیعت زیبای کشور را 

به تصویر می گیرد. کوی وبرزن؛ که در مورد فرهنگ و عنعنه محلی در مناطق مختلف کشور روشنی می اندازد. و چندین برنامه مهم وارزشمند دیگر را تهیه و به دست نشر می سپارد.
تلویزیون سبا، مفتخر به کسب جوایز ملی وبین المللی، به دلیل انتشار برنامه های موثر نیز می باشد، عالوه براین، ندای مردمی از یاد رفته در ولسوالی ها و دهکده های دور دست را فریاد، و برای مورد توجه قرار گرفتن این مناطق، از موضوعات گونه گون 

گزارش های مفصل وتحقیقی را با اشتراک مردم، مقام های محلی ودیگر جوانب تهیه و به آنتن های نشراتی خود سپرده است.

دانشجو می پذیرد
)Civil Engineering( در مقطع لیسانس رشته مهندسی عمران

در مقطع ماستری در رشته های اقتصاد و فلسفه

آخرین مهلت ثبت نام: 1389/12/25
تاریخ کانکور: 1389/12/27

مدارک مورد نیاز: دو قطعه عکس، کاپی تذکره و کاپی آخرین سند تحصیلی
شماره های تماس: 0202504700 ـ 0797677689
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8صبح، کابل: یک شورای پانزده نفری 
با  مذاکره  منظور  به  ریش سفیدان  از 
طالبان در ولسوالی سنگین والیت هلمند 

تشکیل شده است.
گالب  خبری،  اعالمیه ی  یک  براساس 
منگل والی هلمند گفته است این شورا 
که در منطقه ساروان کال از قوم الکوزایی 
از متنفذین و ریش سفیدان منطقه تشکیل 
و  دولت   بین  ضرورت  وقت  در  شده، 
به کمک   تا  می کند  میانجیگری  طالبان 
این شورا در منطقه مشکالت حل گردد.

است  افزوده  هلمند  والی  همچنین 
منطقه  ساکنان  با  صلحی که  قرارداد 

مقامات دولتی می گویند در اثر انفجار 
یک بمب در شرق کشور، دست کم ده 

غیرنظامی کشته شده اند.
گفته  اعالمیه  یک  در  داخله  وزارت 
موسوم  منطقه  در  بمب  این  که  است 
خواه  خوازه  ولسوالی  در  مسوری  به 
حامل  موتر  یک  پکتیکا،  والیت 

غیرنظامیان را هدف قرار داده است.
به گفته مقامات، 9 غیرنظامی دیگر نیز 

در این انفجار زخمی شده اند.

مردان مسلح ناشناس یک پولیس زن 
را در ناحیه نهم شهر قندهار، با ضرب 

گلوله به قتل رسانده اند. 
لوی  افغانستان  بخیر  صبح  از  نقل  به 
فرمانده  مجاهد  محمد  خان  پاسوال 
به رسانه ها گفته است  قندهار  پولیس 
در  یک شنبه  شب  رویداد  این  که 
داده  رخ  زمانی  سیمان،  پل  منطقه 
در  خانه اش  سمت  به  مریم  خانم  که 

منطقه  در  گردیز  خوست-  شاهراه 
شده  مسدود  ترافیک  روی  بر  ستوکندو 

است.
والیت  فوایدعامه  رییس  درانی  عبداهلل 
گفته  پژواک   خبری  آژانس  به  پکتیا، 
روز  ظهر  از  قبل   ١١ ساعت  حوالی  که 
به  گردیز   - خوست  شاهراه  یک شنبه، 
ستو  منطقه  در  پل  یک  شکستن  علت 
کندو، برروی ترافیک مسدود شده است.

در  پاکسازی  ماشین های  او،  گفته ی  به 
است  قرار  و  نموده  آغاز  کار  به  منطقه 

8صبح، کابل: میدیوتیک کندز، 
گفتمانی  میزبان  یک شنبه،  روز 
مدنی،  نهادهای  آن  در  که  بود 
داشتند.  شرکت  شان  همکاران  و 
پیشکش های  برنامه،  این  در 
این  از کارکردهای  گزارش گونه 
نهادها و آرمان های بعدی آنان به 

گردهم آمدگان ارایه شد. 
گفتمان  این  در  تن  صد  از  بیشتر 
زیادی  شماری  داشتند.  شرکت  
جهانی  روز  آستانه ی  در  زنان  از 

زن، در این برنامه  گردهم آمده بودند 
و شماری دیگر، جوانانی بودند که در 

قالب نهادهای مدنی کار می کردند.
کندز،  در  مدنی  نهادهای  مسووالن 
و  خارجی  همکاران  با  همراه 
و  چالش ها  به  پیوند  در  شان،  دولتی 
دشواری های کاری شان گفتگو کردند 
به همدیگر پیشکش  و راهکارهایی را 

کردند.
پیشنهادی  و  گزارشی  پیشکش های 
زنان  و  جوانان  معلوالن،  اتحادیه های 

در این برنامه ارایه شد.
شورای  رییس  محبوب،  اهلل  محبوب 
والیتی کندز نیز پیرامون ارزش کاری 
آنان  هماهنگی  و  مدنی  های  نهاد 

نزدیک  سنگین  ولسوالی  ساروان کالی 
باالی  بود،  شده  عقد  پیش  ماه  دو  به 
و  گذاشته  مثبت  تاثیر  امنیتی  اوضاع 
زمنیه های بازسازی در این منطقه مساعد 

شده است.
این  باشندگان  اعالمیه،  این  از  نقل  به 
منطقه نیز از دولت اظهار رضایت کرده 
مي گویند از وقتي که قرارداد صلح عقد 
شده است، روند بازسازی آغاز و طالبان 
منطقه اسلحه شان را به زمین گذاشته  و 
طالبان  به  منطقه  این  باشندگان  همچنین 
ساروان کال  به  تا  نمي دهند  دیگراجازه 

بروند.

حامد کرزی، رییس جمهور کشور این 
را یک  و آن  را محکوم کرده  انفجار 

عمل »غیر اسالمی« خوانده است.
دفتر آقای کرزی می گوید که در میان 
زنان و  از  انفجار، شماری  این  قربانیان 
عمدتا  و  هستند  موجود  نیز  کودکان 

اعضای یک خانواده بوده اند.
افغانستان در ماه های اخیر، شاهد تلفات 

گسترده غیرنظامیان بوده است.
بمبگذاری های  مورد،  چندین  در 

حرکت بود. 
آقای مجاهد افزود که دو مرد مسلح 
سوار بر موترسایکل، خانم مریم را با 
فرار  ساحه  از  و  کشته  گلوله  ضرب 

نموده اند. 
را  رویداد  این  مسوولیت  هرچند 
عهده  به  گروهی  یا  شخص  تاهنوز 
این  پولیس  مقام  یک  اما  نگرفته، 
والیت بدون ذکر نامش گفته که پسر 

فرعی  راه  یک  موترها،  آمد  رفت  برای 
ساخته شود.

حاضر،  حال  در  که  نمود  عالوه  وی 
در  بزرگ  و  کوچک  موتر   ٣٠٠ حدود 
اما  شده اند  متوقف  سرک  طرف  هردو 
از  دیگری  راه های  از  موترها  تعداد  یک 

کنار پل شکسته، عبور نموده اند.
سبزک  کوتل  دیگر،  خبر  یک  براساس 
شدید،  برفباری  اثر  در  بادغیس  والیت 
مشکالت  و  شده  مسدود  ترافیک  بروی 

ترانسپورتی را به بار آورده است.

برای  که  دیگری  چیز  کرد.  سخنرانی 
رشد نهادهای مدنی در کندز ارزشمند 
بود، سخنرانی انوشه واحدی، نماینده ی 
توسعه ای  و  اقتصادی  همکاری های 
کشور فدرال آلمان بود که حرف های 
مدنی  نهادهای  به  را  کننده ای  امیدوار 

والیت کندز گفت.
قسمت  پاسخ،  و  پرسش  آزاد  بحث 
قرار  می داد.  را شکل  برنامه  این  دیگر 
گردهمایی  نشست،  این  از  پس  است 
کنندگان  شرکت  میان  نیز  دیگری 
این  نتایج  از  آن،  در  و  شود  برگزار 
صورت  گفت هایی  و  گپ   نشست، 
طور  به  گفتمان ها،  گونه  این  و  بگیرد 

ماهانه دنبال شود.

را  آن  مسوولیت  طالبان  که  انتحاری 
به کشته شدن  برعهده گرفته اند، منجر 
حمالت  همزمان،  و  شده  غیرنظامیان 
در  مناطقی  در  ناتو  نیروهای  هوایی 
را  غیرنظامی  چندین  نیز  کشور  شرق 

کشته است.
این  بشر  حقوق  از  دفاع  نهادهای 
از  و  کرده  محکوم  را  حمالت 
جناح های درگیر خواسته اند تا به حفظ 

جان غیرنظامیان توجه داشته باشند.

جوان این زن را در رابطه این رویداد 
این  از  پیش  زیرا  نموده اند؛  بازداشت 
میان  خانوادگی  وجنجال های  جار 

مادر و پسر وجود داشته است. 
هم  این  از  پیش  که  حالیست  در  این 
مقام های  قومی،  بزرگان  از  شماری 
والیت  در  پولیس  افراد  و  دولتی 
سوی  از  سازمان یافته  طور  به  قندهار 
افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده اند. 

مسافرین مي گویند که برفباری از ده روز 
پیش آغاز و به علت مسدود شدن کوتل، 
دو  در  مسافربری  و  باربری  موتر  ده ها 

طرف کوتل، توقف کرده اند.
بادغیس  عامه  فواید  آمر  ملیحه  انجنیر 
روزهای  برفباری های  براثر  که  گفته 
گذشته در منطقه کوتل سبزک در حدود 

یک متر برف باریده است.
مي کنند  سعی  آنان  که  مي گوید  وی 
روی  به  سبزک  کوتل  در  را  سرک  تا 

ترافیک باز نمایند.

عبداهلل رسولی، مسوول میدیوتیک 
جامعه ی  نهادهای  رییس  و  کندز 
به  پیوند  در  والیت،  این  مدنی 
8صبح  به  گفتمان  این  برگزاری 
مدنی  نهادهای  »همبستگی  گفت: 
و کار مشترک شان، در کنار حل 
برداشتن  و  دیگر  دشواری های 
ارزش های  سرراه ،  از  چالش  
نهادینه  جامعه  در  را  دموکراسی 
حقوق  از  را  مردم  و  کرده 

شهروندی شان آگاه می سازد.«
او افزود: »رفتن به سوی یک جامعه ی 
است  آرمانی  عدالت مند،  و  صلح آمیز 
برآورده  مدنی  نهادهای  توسط  که 
نهادهای  با  همکاری  و  شد  خواهد 
به  سوی عدالت و صلح را  مدنی گذار 

سهل تر می سازد.«
اشتراک کنندگان دیگر، نیز راه اندازی 
این گفتمان را، برای در مطرح ساختن 
مهم  راه حل ها،  بیان  و  دشواری ها 
این  دارند  امید  که  گفتند  و  خواندند 
کار  بهتر  زمینه های  بتواند  گفتمان، 

جامعه ی مدنی را فراهم کند.
برای  نیز  بعد  ماه های  در  است  نظر  در 
نتیجه گیری از اثرگذاری این گفتمان، 

برنامه ای دیگر راه اندازی شود.

تشکیل یک شورا در هلمند برای مذاکره با طالبان

انفجار بمب در پکتیکا بیست کشته و زخمی برجا گذاشت

یک پولیس زن در قندهار کشته شد

ـ گردیز مسدود شد شاهراه خوست 

برگزاری گفتمان »رو در رو با نهادهای مدنی« در کندز
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پارلمان و چالش هایی 
که پیش رو دارد

والیت  نماینده ی  پشتون  خالد  انتخاب  با 
به  با  که  مجلس،  اول  نایب  عنوان  به  قندهار 
به  رای   70 دربرابر  رای   114 آوردن  دست 
پیروزی دست یافت، هیات اداری ولسی جرگه 
تکمیل شد و اکنون باید ولسی جرگه رسیدگی 
که  کند؛  آغاز  دارد  پیش رو  که  را  کارهایی  به 
با چالش های  آن عرصه ها  در  تصور می رود 
و  رییس  انتخاب  جریان  شود.  مواجه  جدی 
نشان  خوبی  به  اداری  هیات  اعضای  سایر 
داد که دسته بندی ها و جناح بندی های قومی و 
سیاسی در میان نمایندگان مانع از شکل گیري 
اتخاذ  جریان  در  الزم  پیوستگی  و  همبستگی 
خواهد  مجلس  موضع گیری هاي  و  تصامیم 
این مساله باعث آن خواهد شد که هم  بود و 
مداخله  برای  بتواند ساحه ی وسیعي  حکومت 
در مجلس بیابد و هم جناح های درونی در به 
چالش کشیدن مجلس زمینه های مساعدی در 
اختیار داشته باشند؛ آنهایی که به گفته ی یکی 
رییس مجلس،  انتخاب  هنگام  در  نمایندگان  از 
وکال را به گروگان گرفته بودند و با استفاده 
رای  از  سواستفاده  شود  گفته  است  بهتر  یا 
سفید و شگردهای دیگر موجب عدم توفیق در 

گزینش رییس مجلس می شدند.
خاص  محکمه ي  مساله ی  هنوز  میان  دراین 
انتخابات  جریان  به  رسیدگی  مصروف  که 
بررسی  برعالوه  است.  نشده  حل  است، 
از اعضای کابینه و رای  صالحیت های برخی 
اعتماد یا سلب آن و تصویب قوانین مورد نیاز 
بسیاری  زیرا  است.  مجلس  کار  دستور  در 
اداره  سرپرست ها  توسط  وزارت خانه ها  از 
به  را  افرادی  کرزی  آقای  احتماال  و  می شوند 
کرد.  خواهد  پیشنهاد  مجلس  به  وزیر  عنوان 
قدر مسلم آن است که هیات اداری مجلس به 
اعضای  اکثریت  حمایت  از  آن  رییس  شمول 
روی  از  زیرا  بود،  نخواهد  برخوردار  مجلس 
ناگزیری و از طریق توافقی گزینش شده بود. 
مسلما برای وی مشکل خواهد بود که قناعت 
جناح های سیاسی یا قومی گوناگون را با خود 
داشته  مجلس  تصاویب  و  تصامیم  مورد  در 
باشد. البته شکی نیست که اغلب اعضای هیات 
اداری را جوانان تشکیل می دهند و این در واقع 
امتیاز بزرگی است که نمی توان به آن کم بها 
داد، ولی بحث بر سر این است که آنها حمایت 
اکثریت را با خود خواهند داشت یا نه؟ بازهم 
وظایف شان  درانجام  آنان  توانایی  درمورد 

شکی نمی توان داشت. 
هیات  ترکیب  که  است  این  توجه  قابل  نکته ی 
است  مردساالرانه  بخواهی  که  آنجا  تا  اداری 
این  ندارد.  وجود  آنان  میان  در  زنی  وهیچ 
بر  که  دارد  مذکری  فرهنگ  از  نشان  درواقع 
پارلمان،  در  وگرنه  است  حاکم  ما  پارلمان 
زنانی وجود دارند که دراین عرصه از مردان 
روشنی  به  حساب  این  به  ندارند.  کم  چیزی 
غیردموکراتیک  را  پارلمان  این  می توان 
خواند. این مسلم است  که حضور هیچ مردی 
در  آنهم  پرکند؛  را  زنان  خالی  جای  نمی تواند 
و  باشد  مردم  خانه ی  است  قرار  که  پارلمانی 
مردم  مردم.  خواست  و  صدا  انعکاس دهنده ی 
فقط مردان نیستند، گرچه برخی شاید مردم را 

با مرد مترادف بگیرند.

زنگ اول


ACKU



حه )1(
از صف سخنگوي وزارت امور داخله:

 تلفات شورشيان77  درصد
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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 گزارش ها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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950
و دوباره به خانه برگشت. جنگ شدید بعد از  

چندین ساعت خاموشی دوباره شعله ور شد. در 
دل ما یک شور عجیب و ترس وحشتناک جا 
گرفته بود،  تا باالخره آن شور با صدای اصابت 
راکت به حقیقت تلخ مبدل گشت. زیرا در اثر 
اصابت راکتی که در صحن حویلی ما اصابت 
دریایی  در  بود  ساله   20 ایورم که  بود،  نموده 
از خون شناور شد و دیار فانی را ترک گفت. 
بود،  به خود آمدیم دیگر دیر شده  زمانی که 
زیرا ایورم شهید شده بود. با درگذشت او فامیل 
ما به ماتم نشست و گریه نمودیم و فریاد زدیم. 
اما کسی به فریاد ما جواب نداد، تا روزی که 
دولت موقت و نام نهاد دموکراسی به میان آمد. 
این ها کار هایی  این فکر شدیم که شاید  به  ما 
پیگرد  مورد  را  جنایت کاران  و  دهند  انجام  را 
مردم  از دست رفته ی  و حق  دهند  قرار  قانونی 
را خواهند گرفت. اما افسوس که جنایت کاران 
ایشان حمایت  از  آزاد می گردند و دولت هم 

می نماید.«


از وطن حق زحمات شان را مطالبه داشتند و این 
بین  بود که در  حس قدرت طلبی و خودخواهی 
این افراد با عداوت و کینه توزی آغاز شد و سبب 
گردید که جنگ های میان گروهی در شهر کابل 
در  مردم  زندگی  سخت  روزهای  گردد.  آغاز 
جهادی  مسلح  گروه های  زیرا  شد،  آغاز  کشور 
نمودند.  را آغاز  بر سر قدرت جنگ هایی  با هم 
در خانه  و  بودم  نموده  زمان من عروسی  در آن 
می نمودند،  لطف  بسیار  من  به  آنها  بودم.  خسرم 
به خصوص یک ایورم که کوچک بود. روزهای 
ما آغاز شد و همه  بدبختی مردم  سخت و زمان 
روزه جنگ  میان احزاب به شدت جریان داشت 
مرمی  می جنگد.  کی  با  کی  که  نمی دانستیم  و 
در  و  می شد  تبادله  ایشان  بین  که  بود  راکت  و 
بین  از  دولتی  دوایر  و  ملکی  خانه های  آن  نتیجه 
این  کنار  در  می شد.  تبدیل  ویرانه  به  و  می رفت 
انسان های بی گناه همه روزه در خون می غلطیدند 
از  یکی  در  می شد.  داده  خاتمه  حیات شان  به  و 
از  سال   20 تازه  که  ایورم  بود،  جنگ  روزهای 
عمرش را سپری نموده بود، به دنبال سودا رفت 

بیان گر  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
دامنه  و  افتاده  اتفاق  قبال  که  است  دردهایی 
خواهری  دارد.  جریان  امروز  به  تا  وقایع  آن 
قصه  ما  برای  را  جنگ ها  درد  که  می خواهد 
را  ملت  »زندگی  می دارد:  بیان  چنین  او  نماید. 
برای  ما  زیرا  گذاشت،  نام  زندگی  نمی شود 
زندگی  برای  نه  داریم  کوشش  ماندن  زنده 
این  من  زندگی  روز های  آغازین  از  کردن. 
دارد،  ادامه  امروز  به  تا  و  داشته  جریان  جنگ 
وقت  را چه  لعنتی  این جنگ های  که  نمی دانم 
پایان است. مدتی در آتش نفرت بین نیروهای 
با  می سوختیم.  مجاهدین  و  روسی  اشغالگر 
کمونیستی،  دولت  و  روسی  نیروهای  شکست 
تاریک  دیگر شب های  که  نمودیم  احساس  ما 
تازه تاسیس  دولت  این  اعضای  و  یافته  پایان  ما 
اوالد این وطن هستند که سالیان دراز به خاطر 
کشور مبارزه نموده اند و حال شایسته این مقام 
از  بعد  که  افسوس  اما  می باشند.  حکومت  و 
مدتی همان حامیان کشور و کسانی که به خاطر 
بودند،  انداخته  خطر  به  را  جان های شان  کشور 

دولت توسط پولیس کشته و 15 تن نیز زخمي گردیده اند 
هفته ي  به  نسبت  طالبان  تلفات  در  کاهش  درصد   77 که 

گذشته را نشان می دهد.
 از سوي دیگر 42 غیرنظامي در حمله هاي طالبان تروریست 
کشته شدند و 56 تن دیگر زخم برداشتند که 61 درصد 

کاهش را نسبت به هفته ي پیش از آن، نشان مي دهد.
به گفته ي سخنگوي وزارت داخله در یک هفته ي گذشته 
12 تن از سربازان پولیس کشته و 56 تن زخمي شده  اند که 
این رقم نسبت به هفته ي پیش از آن 29 درصد کاهش را 

نشان مي دهد.
»نخست  گفت:  تلفات  کاهش  عوامل  مورد  در  بشري  
در  که  پیمانه اي  به  تروریستي  تخریبي و  فعالیت هاي 
نبوده  هفته  این  در  پیوست  وقوع  به  گذشته  هفته هاي 
خاصتا  تخریبي،  انفجارات  این  کنار  در  خوشبختانه. 
انفجارات کنار جاده اي و ماین هاي کنار جاده اي در مقایسه 

مواد مخدر را در والیت هاي ننگرهار و هلمند تخریب و 
از  و  نیز کشف  را  مواد مختلف مخدر  11646 کیلو گرام 

بین برده است.
به قاچاق مواد  با آن 61 مظنون  پیوند  بشري مي گوید در 
مخدر را بازداشت کرده اند و به نهاد هاي قضایي سپرده اند.

او دستاورد پولیس را در این زمینه 9 درصد بهتر نسبت به 
هفته ي پیش خواند.

یک  در  جرایم  میزان  می گویند  داخله  وزارت  مقام هاي 
هفته ي گذشته 39 درصد افزایش یافته است. این مقام ها از 
وقوع 132 رویداد جنایي که شامل قتل، دزدي، آدم ربایي، 
سخن  نیز  مي شود  جنایي  جرایم  سایر  و  شراب خوري 

می  گویند.
 سخنگوي وزارت داخله همچنین از جمع آوري 47 میل 
برنامه ي  به  آن  تسلیم دهي   و  پولیس  توسط  سبک  سالح 

دایاگ در یک هفته ي گذشته خبر داد.
 هر چند مقام هاي پولیس سرحدي پیش از این از پرتاب 
ابراز  پاکستان  ازسوي  ننگرهار  والیت  به  راکت  چندین 
نگراني کرده بودند ولي سخنگوي وزارت داخله مي گوید 
امنیتي  جانبه ي  سه  نشست  در  پاکستانی  مقام هاي  که 
افغانستان  ناتو دراین مورد از دولت  افغانستان، پاکستان و 

عذر خواهي کرده اند.
ارتش  جانب  از  شده  پرتاب  راکت هاي  تعداد  بشري 

پاکستان به ولسوالي گوشته ننگرهار را 6 فیر خواند.
جذب  روند  مي گویند  هم چنین  داخله  وزارت  مقام هاي 
کندهار،  ارزگان،  والیت هاي  در  محلي  پولیس  به  افراد 
فراه، پکتیا، پکتیکا، سمنگان، کندز، تخار، بادغیس، زابل 
و هلمند ادامه دارد و تا کنون 5500 تن شامل این نیروها 

شده اند.
کمبود  از  نگراني ها  مورد  در  داخله  وزارت  سخنگوي 
بر  افغانستان گفت  برخي والیت هاي  در  پولیس  نیروهاي 
پایان سال میالدي جاری، 12  تا  این وزارت  بنیاد تصمیم 

هزار تن دیگر شامل تشکیالت پولیس خواهند شد.
 2011 سال  اواخر  تا  که  است  این  »پالن  گفت:  بشري 
میالدي ما باید تشکیالت وزارت داخله ي افغانستان را از 
این معنا که  به  بدهیم.  افزایش  تن  هزار  به 134  هزار   122
12 هزار پولیس بیشتر به تشکیالت وزارت داخله افغانستان 
افزوده مي شود که این مي تواند در قسمت مشکالت کمي 
پولیس کمک بکند و توقعات و ضروریات قوماندان ها را 

به سطح والیات مرفوع بسازد.«
بشري گفت با افزایش شمار نیروهاي پولیس، این نیروها 
به مناطقي که مورد تهدید مخالفان مسلح دولت قرار دارند، 

فرستاده می شوند.
این اظهارات درحالي بیان مي شود که انتظار مي رود رییس 
از  مسوولیت  انتقال  میکانیزم  دیگر  دوهفته ي  تا  جمهور 
افزایش  که  را  افغان  امنیتي  نیروهاي  به  خارجي  نیروهاي 

سهم گیري پولیس بخشي ازآن است، مشخص سازد.



وزارت امور داخله افغانستان با اعالم کاهش 77 درصدي 
در تلفات طالبان از پایین آمدن تلفات غیرنظامیان و پولیس 

نیز در یک هفته ي گذشته خبر مي دهد.
روز  کشور  داخله  وزارت  سخنگوي  بشري،  زمري 
گذشته با بیان این مطلب هم چنین از کاهش در حمله هاي 
حمله هاي  خنثا سازي  و  بازداشت  دلیل  به  کنارجاده اي 

تخریبي طالبان توسط پولیس سخن گفت.
بشري مي گوید در یک هفته ي گذشته 66 حمله ي تخریبي 
و تروریستي از سوي مخالفان مسلح دولت به وقوع پیوسته 
است که در پیوند به آن 72 تروریست از سوي پولیس ملي 

بازداشت و به نهاد هاي عدلي و قضایي سپرده شده اند.
بر بنیاد گفته هاي سخنگوي وزارت داخله کشور در هفته ي 
حمله هاي  هدف  به  بود  قرار  که  ماین  حلقه   115 گذشته 

تروریستي استفاده شوند نیز به دست پولیس افتاده است.
مسلح  مخالف   25 گذشته  هفته ي  یک  در  این،  کنار  در 

با هفته ي ماقبل کم بوده، به همین دلیل تلفات ملکي کم 
شده  این  سبب  افغانستان  پولیس  اقدام هاي  تحکیم  بوده، 
و  از وقوع کشف شود  پیش  موارد حمالت  بعضي  تا در 

عاملین اش هم بازداشت شود.«
 بر بنیاد گفته هاي مقام  هاي وزارت داخله پولیس همچنین 
پروسس  و  تولید  کارخانه  پنج  گذشته  هفته ي  یک  در 

ايور 
جوانم 

شهيد شد

: قدرت اهلل جاوید

 سخنگوي وزارت داخله همچنين 
از جمع آوري 47 ميل سالح سبك 

توسط پوليس و تسليم دهي  آن 
به برنامه ي داياگ در يك هفته ي 

گذشته خبر داد.
 هر چند مقام هاي پوليس 

سرحدي پيش از اين از پرتاب 
چندين راكت به واليت ننگرهار 

ازسوي پاكستان ابراز نگراني 
كرده بودند ولي سخنگوي وزارت 

داخله مي گويد كه مقام هاي 
پاكستانی در نشست سه جانبه ي 

امنيتي افغانستان، پاكستان 
و ناتو دراين مورد از دولت 

افغانستان عذر خواهي كرده اند.
بشري تعداد راكت هاي پرتاب 

شده از جانب ارتش پاكستان به 
ولسوالي گوشته ننگرهار را 6 

فير خواند.

ACKU
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این روزها به نظر می رسد شرایط بین المللی 
و داخلی به نفع طالبان وارد یک چرخش 
بزرگ شده است. کافی است به تحوالت 
صاحب نظران  حمایت  و  اخیر  روزهای 
تلویزیونی و مقامات دولتی از طالبان دقت 
و کنفرانس  تماس  بین المللی  کنیم. گروه 
بر  نظامی  حمالت  به  اسالمی  کشورهای 
حل  راه  با  کرده،  اعتراض  طالبان  مواضع 
همین گونه  دادند.  نشان  مخالفت  نظامی 
انگلیسی ها نیز از مذاکره با طالبان حمایت 
نشان  مخالفت  طالبان  با  جنگ  با  کرده 
افغانستان  روحانیون  شوراهای  می دهند. 
گفتگو  بر  کرزی،  حامد  با  دیدار  در  نیز 
نظامی  حمالت  با  کرده  تاکید  طالبان  با 
آن ها  بلندمدت  پایگاه  و  امریکایی ها 
که  گفته اند  کرده  مخالفت  افغانستان  در 
کشورهای  نفع  به  بلندمدت  پایگاه های 
همسایه و منطقه نیست. حکومت افغانستان 
قابل  چرخش  سیاست هایش  در  نیز 
است.  کرده  طالبان  نفع  به  مالحظه ای 
گویا این که ما همه مامور هستیم تا منافع 
کشورهای منطقه و طالبان را در افغانستان 

تامین کنیم. 
کنفرانس  که  است  حالی  در  این 
کشورهای اسالمی و شوراهای روحانیون 
عنوان یک  به  را  طالبان  تاکنون  افغانستان 
حمالت  نکرده  محکوم  تروریستی  گروه 
به  را  طالبان  دهشت افگنانه  و  تروریستی 
مورد  سیاسی  و  اخالقی  شرعی،  لحاظ 
نداده اند. شورای روحانیون  قرار  نکوهش 
قتل  که  است  گفته  صرفا  افغانستان 
است.  محکوم  طالبان  توسط  غیرنظامی ها 
این بدان معنا است که گویا قتل پولیس و 

اردوی ملی افغانستان مشروع است!
همه  اسالمی  کشورهای  دیگر،  جانب  از 
مالی  منافع  از  می دانند  که بخش عظیمی 
کشورها  همین  خود  طالبان،  و  القاعده 
بی دریغ  پاکستان  که  می دانند  و  هستند 
استراتژیک  ابزار  یک  عنوان  به  طالبان  از 

مالی  و  نظامی  حمایت 
گاهی  هیچ  اما  می کند، 
و  نزده  اعتراض  به  دست 
قطع  را  طالبان  مالی  منابع 

نکرده اند. 
تعامالت  در  نیز  ترکیه 
بین المللی،  و  منطقه ای 
جانب انگلیس و پاکستان 
می خواهد  حاال  گرفته  را 
برای  بین المللی  تربیون 
کرده،  فراهم  طالبان 
ملی  منافع  برخالف 

شود.  عمل  وارد  جدید  روند  و  افغانستان 
دولت افغانستان نیز در هفته های اخیر نشان 
داد که تمامی کر-و-فرهای ممکنه اش را 
برای رضایت ترکیه به کار گرفت تا برای 
طالبان پایگاه سیاسی فراهم کند. جشن سه 
افغانستان-ترکیه  دوستی  سالروز  روزه ی 
افغانستان  حکومت  توسط  که  کابل  در 
امکانات  همه  و  بود  بی سابقه  شد  برگزار 
کار  به  جشن  این  بهبودی  برای  دولت 
گرفته شد تا دل ترکیه در راستای اهدای 
آید.  دست  به  طالبان،  برای  سیاسی  دفتر 
در حالی که قبال پاکستان دل ترکیه را به 
دست آورده بود. ترکیه خود در گفتگوها 
نقش میانجیگری میان افغانستان و پاکستان 
را برعهده دارد، ولی هنوز ناکام بوده است. 
را  طالبان  و  نداشته  بی طرف  موضع  چون 
افغانستان  آینده  برابر  در  تهدید  عنوان  به 
نمی شناسد تا پاکستان آزرده خاطر نگردد. 
کنفرانس  حمایت  حالی  در  افغانستان 
و  پاکستان  ترکیه،  اسالمی،  کشورهای 

جلب  طالبان  با  مذاکره  در  را  انگلیس 
می کند و از آن ها به عنوان میانجی استفاده 
می کند که خود هیچ گونه طرح مشخصی 
و  مصالحه  پروسه ی  ندارد.  دست  در  را 
باشد  »افغانی«  می تواند  زمانی  مذاکره 
حکومت  جانب  از  مشخصی  طرح  که 
وجود  صلح  عالی  شورای  یا  و  افغانستان 
و  دوست  از  مشخصی  تعریف  و  داشته 
دشمن و به خصوص طالبان، مطرح باشد. 
نه شورای عالی صلح،  و  نه حکومت  اما، 
هیچ کدام طرح مشخص و قابل قبولی را 
در  هم  حرف هایی  اگر  ندارند.  دست  در 
که  است  بسته  درهای  پشت  است،  میان 
و  رسانه ها  مدنی،  جامعه  افغانستان،  مردم 

گروه های اجتماعی از آن بی خبر هستند. 
بنابراین، هم در سطح منطقه  ای و مناسبات 
بین المللی چارچوب های سیاسی و ارتباطی 
در حمایت از طالبان به وجود آمده است 
و هم در سطح داخلی. کشورهای عربی، 
حمایت  منطقه ای  مثلث  پاکستان  و  ترکیه 
از طالبان را تشکیل می دهند که حکومت 
در  است.  پیوسته  آن  به  نیز  افغانستان 

در  درگیر  کشورهای  بین المللی،  سطح 
طرح  این  از  انگلیس  رهبری  به  افغانستان 
هم نبض  ماهیت  در  که  می کنند  حمایت 
سطح  در  است.  پاکستان  سیاست های 
محافظه کار  گروه های  حکومت،  داخلی، 
به  متمایل  حلقات  روحانیون،  مثل  سنتی 
طور  به  مشخص  افراد  و  پاکستان-طالبان 
طرح  و  طالبان  از  غیرمستقیم  و  مستقیم 
پاکستان حمایت می کنند. این کنسرسیوم 
حمایتی از طالبان در حالی شکل می گیرد 
که حکومت افغانستان به رهبری کرزی با 
برده،  سر  به  تنش  یک  در  متحده  ایاالت 
عمدا  طالبان  از  حمایت  برای  را  میدان 
پاکستان  بیشتر  مانور  زمینه  و  کرده  خالی 
دیگر،  جانب  از  است.  کرده  فراهم  را 
ناکارآیی،  از  افغانستان  کنونی  حکومت 
به  چنددستگی  و  هم گسیختگی  از  فساد، 
شدت رنج می برد؛ اما خودش را در پروسه 
مذاکره با طالبان مصروف کرده است. به 

 حاال دو سوال وجود دارد. 
نخست این که آیا ما می دانیم که 
طرح نهایی برای افغانستان چه 

است؟  به خصوص طرح مشخص 
پاکستان، کنفرانس کشورهای 

اسالمی و ترکیه در راستای 
مذاکره و مصالحه چه است؟ 
طرح نهایی جامعه بین المللی 
برای افغانستان چه است؟ 

اما این واضح است که دولت 
افغانستان طرح مشخصی ندارد، 
ولی افراد و حلقاتی که از طالبان 
حمایت می کنند، کدام ذهنیت 
و چشم انداز را می خواهند در 

نهایت عمال ترسیم کنند؟

اصال  که  وردگ  فاروق  مثال،  عنوان 
تمام وقت  است،  حکومت  معارف  وزیر 
طالبان  از  حمایت  پروسه ی  مصروف 
نمایندگی  به  بود  الزم  هم  اگر  می باشد، 
حالی که  در  می گوید.  سخن  آن ها  از 
پالیسی  ظرفیت،  لحاظ  به  معارف  وزارت 
و ساختارهای اداری به یک مضحکه بدل 

شده است. 
درحالی  طالبان  از  حمایت ها  این  همه 
از جنگ  تحقق می یابند که طالبان دست 
به  را  مذاکره  و  مصالحه  روند  نکشیده 
که  همان گونه  نمی شناسند؛  رسمیت 
به  را  افغانستان  اساسی  قانون  و  دولت 
افغانستان  رسمیت نمی شناسند. تنها دولت 
و کشورهای اسالمی طالبان را به رسمیت 
بین المللی  روابط  تا  دارند  تالش  شناخته 
طالبان تامین شده صاحب موقعیت سیاسی 
بدان  این  شوند.  قوی تر  نظامی  قدرت  و 
ادامه  از  مختلف  است که طرف های  معنا 
جنگ  کرده  حمایت  افغانستان  در  جنگ 
از  حمایت  چون  می سازند.  طوالنی تر  را 
طالبان، بدون شک جنگ های بسیار را در 

پی خواهد داشت.  
این  نخست  دارد.  وجود  سوال  دو  حاال 
برای  نهایی  طرح  که  می دانیم  ما  آیا  که 
طرح  خصوص  به  است؟   چه  افغانستان 
کشورهای  کنفرانس  پاکستان،  مشخص 
و  مذاکره  راستای  در  ترکیه  و  اسالمی 
جامعه  نهایی  طرح  است؟  چه  مصالحه 
اما  است؟  چه  افغانستان  برای  بین المللی 
این واضح است که دولت افغانستان طرح 
که  حلقاتی  و  افراد  ولی  ندارد،  مشخصی 
ذهنیت  کدام  می کنند،  حمایت  طالبان  از 
و چشم انداز را می خواهند در نهایت عمال 

ترسیم کنند؟ 
سیاست های  از  که  آن هایی  دوم، 
و  طرح  چه  هستند،  نگران  فوق الذکر 
جوانان،  دارند؟  برنامه ای 
رسانه ها، زنان، جامعه مدنی، 
و  آسیب پذیر  گروه های 
طالبان  مخالف  هسته های 
دارند  برنامه ای  و  طرح  چه 
برابر  در  واکنشی  چه  و 
خواهند  جاری  سیاست های 

داشت؟ 
این  به  نمی تواند  کسی 
بدهد.  دقیق  پاسخ  سواالت 
که  است  روشن  این  فقط 
آینده افغانستان در گرو یک 
و  عقالنی  سیاسی  رهبری 
مسوول قرار ندارد. تحوالت و تالش های 
کنونی که ذکر شدند، بر مبنای محاسبات 
مخالف  کسی  نمی روند.  پیش  به  روشن 
حق  همه  اما  نیست،  افغانستان  در  صلح 
دارند که مخالف طالبانی کردن افغانستان 
و نادیده گرفتن عدالت و قانون باشند. این 
زیادی  نگرانی های  که  است  روشن  هم 
نگرانی ها  این  کنون  تا  ولی  دارند؛  وجود 
به عنوان یک کنش سیاسی و یک جریان 
سازمان یافته داخل عمل نشده اند. این هم 
نهایت  در  نگرانی ها  این  که  است  روشن 
اما  می شوند،  بدل  کنش«  »نیروی  یک  به 
کنش  نیروی  که  است  این  اساسی  ترس 
داخلی  جنگ های  قالب  در  واکنش  و 
افتاق  چیزی  چنین  هم  اگر  نکند.  بروز 
از سیاست های  برخاسته  بیفتد بدون شک 
دوباره   که  است  کنونی  حکومت  غلط 
کابوس  به  را  افغانستان  مردم  خواب های 

بدل می کند.   

زاویه،  شهر  به  لیبیا  اردوی  مجدد  حمله 
لیبیا  دیکتاتور  قذافی  معمر  که  می دهد  نشان 
نمی خواهد در برابر مردم کشورش کوتاه بیاید. 
سایر  رهبران  از  تن  دو  که  حالیست  در  این 
کشورهای عربی شمال افریقا، زمانی که دیدند 
خشم مردم نسبت به آنان از مهار خارج می شود، 
از  و  داده  تن  کشورهای شان  مردم  خواسته  به 
بن علی رییس  رفتند. زین العابدین  قدرت کنار 
جمهور تونس و حسنی مبارک رییس جمهور 
مصر زمانی که دیدند نمی توانند در برابر مردم 
مقاومت کنند، از قدرت دست کشیدند، اما در 
لیبیا دیده می شود که معمر قذافی در همدستی 
با اردوی این کشور نمی خواهند به خواسته های 
حال  در  روز  به  روز  شمار شان  که  معترضان 

افزایش است، تن در دهند.
این رویه از سوی دستگاه قذافی با معترضان در 
آن  و  می رساند  اثبات  به  را  واقعیت  یک  لیبیا 
تحت  دستگاه  بر  بین المللی  فشار  اگر  این که 
اردوی  و  قذافی  نگردد،  وارد  قذافی  رهبری 
تحت رهبری وی در برابر مردم کوتاه نمی آیند 
نتیجه اش کشته  یابد،  ادامه  این وضعیت  اگر  و 

شدن تعداد زیادی از مردم لیبیا خواهد بود. 
است  ارزیابی  همین  بر  مبتنی  می رسد  نظر  به 
که گزارش شده است که سفیر لیبیا در امریکا 
مخالفان  به  لیبیا  بحران  اول  روزهای  در  که 
تهاجمی تر  اقدامات  اتخاذ  خواستار  پیوست، 
دستگاه  ضد  جهاني  جامعه  و  امریکا  سوی  از 
تحت رهبری معمر قذافی برای توقف قتل عام 
اقدامات  این کشور شده است. درخواست  در 
از  است که  معنا  این  به  قذافی  تهاجمی تر ضد 
صورت  استفاده  لیبیا  دیکتاتور  ضد  قهریه  قوه 
معمر  که  می دهد  نشان  درخواست  این  گیرد. 
قذافی که در گذشته خود را رهبر محبوب لیبیا 
می خواند و حتا مدعی بود که می خواهد جهان 
از  شدن  ترک  حال  در  کند،  رهبری  را  عرب 

سوی یارانش و تنهاترشدن از همیشه می باشد.
سایت اینترنتی فارین پالسی در گزارشی نوشته 
امریکا  در  لیبیا  سفیر  اوجلی«  »علی  است، 
قویا  پالسی  فارین  با  اختصاصی  مصاحبه  در 
لیبیا  فراز  بر  ممنوع  پرواز  منطقه ی  اعمال  از 
برای  حمایت و آن را یک مسوولیت تاریخی 
داده  هشدار  زمان  عین  در  و  خوانده   امریکا 
است که تاخیر بیشتر در سازمان دهی یک پاسخ 
بین المللی قاطع و خوردکننده به رفتار قذافی با 
که  می آورد  وجود  به  را  خطر  این  لیبیا،  مردم 
و  کرده  مستحکم  مجددا  را  قدرتش  قذافی 

خشونت بر مردم این کشور را افزایش دهد.
از  پس  گذشته  هفته ی  امریکا،  در  لیبیا  سفیر 
را  لیبیا  پرچم جناح مخالف  از سمتش،  استعفا 
بر سر دروازه ی اقامتگاه سفیر لیبیا در واشنگتن 
اکنون  که  لیبیایی  دیپلمات  این  کرد.  نصب 
است،  گرفته  قرار  قذافی  با  مخالفت  صف  در 
هشدار داده است که قذافی راکت هایی با برد 

حدود 450 کیلومتر دارد و اگر جامعه جهانی 
در جهت سرکوب قذافی به سرعت وارد عمل 
نشود، این امکان وجود دارد که اردوی تحت 
فرمان قذافی از این سالح مرگبار ضد مردم در 

شهرهای مختلف این کشور استفاده کند. 
به  در  پیش بینی  هرگونه  می رسد  نظر  به 
کارگیری زور ضد مردم از سوی دیکتاتور لیبیا 
این که  علی رغم  زیرا  می باشد.  پیش بینی  قابل 
موضع  از  اردو  مصر،  و  تونس  کشور  دو  در 
با مردم و رهبران حکومت  بی طرفانه در تقابل 
کار گرفت، در لیبیا اردوی تحت فرمان قذافی 
شهرهای  در  و  شده  عمل  وارد  مردم  ضد 
بر مردم  الزاویه  مختلف به خصوص طرابلس و 

فیر کرده است.
با اتکا و اعتماد بر اردو هست که سیف االسالم 
قذافی پسر معمر قذافی به تاریخ 21 فبروري به 
متوقف  صورت  در  که  داد  هشدار  معترضان 
خواهد  راه  به  خون  جوی  تظاهرات،  نشدن 
حال  در  زاویه  در  هشدار  این  اکنون  انداخت. 
در حالی که روز  می باشد.  پیوستن  به حقیقت 
گذشته رسانه ها خبر دادند که تانک های قوای 
در  این شهر  و  عقب نشینی کرده  زاویه  از  لیبیا 
ساعات  در  اما  است،  آمده  در  مردم  کنترول 
میانه روز یک بار دیگر خبر داده شد که نیروی 
زاویه  شهر  به  مجدد  حمله  لیبیا  اردوی  زمینی 
را آغاز کرده و در کنار بمبارد هوایی مواضع 
نیروی  لیبیا،  هوایی  قوای  سوی  از  مخالفان 

زمینی این کشور نیز وارد عمل شده است.
لیبیایی ساکن شهر الزاویه در  یکی از مخالفان 
شدت  از  یورونیوز  شبکه  با  تلفونی  گفتگوی 
گفته  و  داده  خبر  منطقه  این  در  درگیری ها 
تهاجمی  تانک های  با  زمینی  حمله  که  است 
قذافی  نیروهای  و  گرفته  صورت  شهر  این  به 
این شهر حمله  به  راکت  و  توپ  گلوله های  با 
تلفات  از  دقیقی  آمار  هنوز  این که  با  کرده اند. 
زاویه  شهر  در  مجدد  سنگین  درگیری های 
گزارش نشده است اما به گفته برخی از شاهدان 
ده ها تن از غیرنظامیان در این درگیری ها کشته 

شدند. 
این نشان می دهد که در لیبیا بر خالف مصر و 
تونس، قذافی و طرفداران وی نمی خواهند در 
برابر خواست مطرح شده از سوی مردم کوتاه 
سعی  قذافی  طرفداران  این که  جالب  بیایند. 
می کنند تا خواسته های مردم این کشور را ناچیز 
جلوه داده و سرکوب مردم از سوی اردوی این 
کشور را توجیه کنند. از این رو می توان گفت 
لیبیا یک چالش جدی  که وضعیت جاری در 
محسوب  نیز  ملل  سازمان  اعضای  برابر  در 
می گردد. این که این سازمان و کشورهایی که 
این  لیبیا را تضییع حقوق بشری مردم  وضعیت 
خواهند  پیش  در  رفتاری  چه  می دانند،  کشور 
به  بسیاری ها  برای  گرفت، موضوعی است که 

عنوان یک سوال جدی مطرح می باشد. 

دیکتاتور کوتاه 
نمی آید

 شاکر مهریار

افزایش حمایت ها از طالبان
 و وحشت دوباره   ی کابوس

 محمد هاشم قیام 
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فهم  نیست که  معلوم  بوده است، و  آنان  فهم 
از  دور  و  چقدر صایب  آنان  فهم  از  خودش 
خطا است، و از همین رو دیگر جریان ها به آن 

گردن نمی نهند. 
این مدعا شعار سلفیت است.  مثال  ساده ترین 
کسانی که خود را سلفی، یعنی پیروان حقیقی 
مزیتی  را  این  می نامند،  )=پیشینیان(  سلف 
است،  آنان  مخصوص  گویا  که  می دانند 
که  حالی  در  بی بهره اند،  آن  از  دیگران  و 
غیرسلفی،  گروه های  همه  بلکه  و  متصوفان 
را  سلف  روش  و  راه   از  سلفیان  برداشت 
سطحی،  را  فهم شان  و  می شمارند  مردود 

ناقص، ساختگی و بی پایه می دانند. 
روش پیشینیان، شکل یا محتوا؟

پرسش دوم این است که گیریم با تالش هایی 
از  تفسیر آنان  ثابت کنیم که فهم و  توانستیم 
دین این بوده است، از کجا بدانیم که به کار 
بستن موبه موی آن در زمانه ای دیگر و در بستر 
فرهنگی دیگری به صواب است؟ یعنی وقتی 
می دانیم که فهم آنان با شرایط و واقعیت های 
پیرامونی و زمانی خود ایشان همخوانی داشته، 
با  دین  دادن  ربط  محصول  و  معلول  بلکه  و 
به  آیا  است،  بوده  واقعیت ها  و  شرایط  همان 
زمینه  بر  و  دیگر  شرایطی  در  آن  کاربستن 
و  دین  میان  ناسازگاری  دیگر،  واقعیت هایی 

واقعیت ایجاد نمی کند؟
این  بر  را  فرض  ما  که  صورتی  در  یعنی 
بگذاریم که آنان فهم درستی از دین داشته اند 
و موفق شده اند این فهم درست را در زندگی 
فردی و اجتماعی خود نیز به کار ببندند، و این 
توفیق را ناشی از این بدانیم که آنان از یک سو 
روح دین و مقاصد علیایش را به خوبی دانسته 
و  فرهنگ  و  شرایط  دیگرسو  از  و  بودند 
واقعیت های زمانه خود را نیز به خوبی شناخته 
بودند، آیا اکنون ما با پیاده کردن مقلدانه آن 
نسخه که متناسب با آن شرایط صادر شده بود 
یا  می شویم  نزدیکتر  پیشینیان  اصلی  روش  به 
این که با دست یافتن به شناختی از زمانه خود 

آیا فهم پیشینیان دسترس پذیر است؟
در اینجا، دو پرسش اساسی وجود دارد که با 
در  نهفته  اشکاالت  به  می توان  آنها  در  تعمق 
این که  باور شایع پی برد: یکی  تار و پود آن 
از کجا می توان اثبات کرد که فهم و برداشت 
که  است  بوده  همین  دقیقا  )=سلف(  پیشینیان 
بپذیریم  اگر  این که  دوم  می پندارید،  شما 
آیا  می فهمیده اند،  گونه  این  را  دین  آنان  که 
ما  آنان  فهم  نحوه  از  ظاهری  و  شکلی  تقلید 
را با مقاصد آن راه و روش پیوند می دهد، یا 
از روح آن  این طریق  از  این که ممکن است 
سیاق  از  آن  برکندن  با  و  بیفتیم،  دور  روش 
قرار دادن آن در سیاقی کامال  و  تاریخی اش 
متفاوت، به مسخ آن کمر بسته باشیم؛ کاری 
در  است،  آن  از  تبعیت  ظاهر  به  حتا  اگر  که 

حقیقت انحراف از آن و خیانت بدان باشد. 
پرسش اول بدین معنا است که چگونه می توان 
همان  اسالم،  از  تفسیر خاصی  که  کرد  ثابت 
که  امروزه  است؟  )=سلف(  پیشینیان  تفسیر 
مباحث هرمنوتیکی رشد چشمگیری یافته اند، 
خیلی راحت تر از گذشته می توان دریافت که 
آنچه به نام فهم پیشینیان از دین گفته می شود، 
روایتی است که از فیلتر سلیقه ها، تخصص ها، 
گوناگونی  موضع گیری های  و  گرایش ها 
گذشته است، و هر گروه با ابزارها و فیلترهای 
خاص خود به سراغ گذشته می رود و خواسته 
یا نخواسته آنها را در پردازش روایت خاص 
خود به کار می بندد، و آنچه در نهایت به دست 
می آید نه یک روایت، بلکه روایت هایی است 
که هر کدام به سلیقه و طریقه خاصی پرداخته 
شده است. صوفیان روایت خود را از پیشینیان 
دارند و سلفیان روایت خود را، شیعه روایت 
فقیه  را،  خود  روایت  سنی  و  دارد  را  خود 
روایت خود را دارد و متکلم روایت خود را 
و هکذا... یعنی روایت متفق علیهی میان همه 
گروه ها و جریان ها وجود ندارد که نشان دهد 
فهم و تفسیر پیشینیان از دین همین بوده است، 

تا راه را بر هر مناقشه ای ببندد.
می توان با مراجعه به منابع و متون کهن نشان 
داد که حتا میان پیشنیان نیز در بسیاری زمینه ها 
اختالف نظر بوده است، چه در فروع و چه در 
فرقه ها و گروه های  زمان که  مرور  به  اصول. 
برای  کدام  هر  و  است  آمده  پدید  مختلفی 
نسب نامه ای  کند،  حاصل  مشروعیتی  آن که 
به  را  او  که  است  داده  سامان  خویش  برای 
گونه ای با پیشینیان، به عنوان مرجعیت، وصل 
کند و هر فرقه و گروهی کوشیده است برای 
این منظور ایدیولوژی خاصی را تدوین نماید، 
مطرح  پیشینیان  درباره  تصور  این  پس  آن  از 
و  واحد  متود  یک  گویا  که  است  گردیده 
نخستین  نسل های  میان  همگانی  وفاق  مورد 
وجود داشته است و آنان از هرگونه اختالف 

نظر و تعدد دیدگاه برکنار بوده اند. 
از آنجا که شرح این مساله نیازمند بحثی مستند 
نمی گنجد،  نوشتار  این  در  و  است  مفصل  و 
در  و  می گذارم،  دیگری  جای  به  به ناچار 
اینجا به همین اشارتی که رفت بسنده می کنم 
می گوید  امروزه  اگر کسی  باشم که  تا گفته 
دین  از  پیشینیان مان  که  تفسیری  و  فهم  به  ما 
این  تحقق  که  بداند  برمی گردیم،  داشته اند 
آرزو بسان گفتن و ادعا نمودنش ساده نیست، 
را  امتناعش  کفه  که  دارد  دشواری هایی  و 
می دهد،  نشان  امکانش  کفه  از  سنگین تر 
دارد  پیشینیان  فهم  از  که  فهمی  به  او  چون 
برمی گردد، یعنی به آنچه که او گمان می کند 

بکوشیم  واقعیت،  این  با  دین  دادن  ارتباط  و 
همان توفیق را حاصل کنیم؟ یعنی برگشت به 
به شکل و  از برگشت  پیشینیان عبارت  روش 
ظاهر روش آنان است یا برگشت به محتوای 

آن؟ 
همه  این  به  نیاز  مساله  که  شود  گفته  شاید 
و  دین  روح  چراکه  ندارد،  پیچیده سازی 
مقاصد شریعت امری َآشکار و پایدار است و 
با تحوالت زمانه دستخوش تحول نمی گردد، 
زمانه  واقعیت های  و  شرایط  مساله  می ماند  و 
که هرچند دچار تحول می شوند، اما ما ناگزیر 
بگردانیم،  شرایط  تابع  را  شریعت  که  نیستیم 
بلکه باید شرایط را تابع شریعت ساخته و آن 

را با مقتضای شریعت سازگار گردانیم. 
انسان  که  گفته اند  سیاق  همین  در  شماری 
مهمی  تحول  دچار  هم  زندگی  و  جامعه  و 
نمی شوند و تغییرات اندکی که به سراغ آنها 
می آید تاثیری بر ذات و جوهر آنها ندارد، زیرا 
همین  با  است  بوده  همین گونه  همیشه  انسان 
نیازها، کشش ها، خواسته ها، آسیب پذیری ها و 
قابلیت ها و... جامعه نیز از همین انسان ها شکل 
گرفته است. بنا بر این تغییر و تحول هیچگاه 
تا بدان پایه نیست که گمان کنیم انسان امروز 
غیر از انسان دیروز و جامعه امروز متفاوت با 
رخ  تحوالتی  که  البته  و  است،  دیروز  جامعه 
داده است، اما همه در سطح قضیه است نه در 
استدالل های  از  یکی  استدالل  این  آن.  عمق 
به کار می برند و  بنیادگرایان  مهمی است که 
محمد قطب یکی از کتاب هایش را به همین 
و  »التطور  به نام  است  داده  اختصاص  مبحث 
به نام  فارسی  به  که  البشریة«  حیاة  فی  الثبات 
»اسالم و تحوالت زندگی« ترجمه شده است.
تشخیص مقاصد، امری اجتهادی است

می توان  استدالل  این  نخست  بخش  درباره 
گفت که روح دین و مقاصد شریعت آنچنان 
نمایان  و  آشکار  می شود،  تصور  و  ادعا  که 
نیست، یعنی عبارت از اموری متفق علیه نیست 
که محل اجماع همگان باشد و جای بحث و 
دانشمندان  آنچه  زیرا  باشد،  نداشته  مناقشه 
دارند  اجماع  بلکه  و  وقوف  بدان  فقه  اصول 
این است که مقاصد شریعت از امور اجتهادی 
باره  این  در  که  عالمی  و  مجتهد  هر  و  است 
بحث کرده است، بر مبنای اجتهاد و برداشت 
خود نظر داده است، و از همین رو تنها مبحث 
مبحث  از  بخش  نخستین  که  ضرورت ها، 
طرح  آغاز  از  است،  شریعت  مقاصد  کالنتر 
آن تا امروز از پنج ضرورت تا بیست و پنج تا 
در نَوسان بوده است. خوب است در این باره 
به کتاب تفعیل مقاصد الشریعة از جمال الدین 
عطیه که از متخصصان برجسته این فن است، 

مراجعه شود. 
ادامه در صفحه 9

حمایت  منظور  به  آگاهی دهی  ملی  کمپاین 
سوی  از  آسیب پذیر  اجتماعی  گروه های  از 
عنوان  تحت  اروپا  اتحادیه  و  گروپ  کلید 
کمپاین  این  شد.  راه اندازی  زندگی«  »تغییر 
یابد، طی  ادامه  دو سال  برای  است  قرار  که 
آن 972 برنامه رادیویی و تلویزیونی از طریق 
به  ملی  تلویزیون  و  رادیو  و  گروپ  کلید 
در  است  قرار  همچنین  رسید.  خواهند  نشر 
در  کارگر  کودکان  کمپاین،  این  جریان 
روی جاده ها در والیات کابل، بلخ، هرات، 
ژورنالیستی  آموزش های  ننگرهار  و  قندهار 
اجتماعی  آسیب پذیری های  بتوانند  تا  ببینند 

را گزارش کنند.
کلید  عمومی  رییس  ذهین،  احمد  شهیر 
خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  گروپ 
افغانستان،  با سفیر اتحادیه اروپا در  مشترک 
هدف از راه اندازی این کمپاین را حمایت از 
آسیب  پذیر ترین گروه های اجتماعی خواند و 
گفت برای اولین بار یک حرکت دسته جمعی 
به  غیردولتی مسوول  و  نهادهای دولتی  میان 
میان آمده تا تغییری در ذهنیت ها در برخورد 
وجود  به  آسیب پذیر  اجتماعی  گروه های  با 
آید. وی افزود: »کمپاین ملی تغییر زندگی، 
آسیب پذیرترین  از  حمایت  و  ملی  کمپاین 
گروه های اجتماعی می باشد. این کمپاین که 
تغییر زندگی نام دارد، به دلیل این که  در تغییر 
زندگی، یک پیام اجتماعی نهفته است. برای 
اولین بار یک حرکت دسته جمعی بین دوایر 
دولتی ذی ربط، موسسات همکار و همکاران 
رسانه ای شان به وجود آمده تا در مورد تغییر 
آسیب پذیر  گروه های  با  ذهنیت  و  برخورد 

کوشش شود.«
آقای ذهین می گوید که در این کمپاین قرار 
است رادیو و تلویزیون ملی، رسانه های کلید 
گروپ و دیگر رسانه های محلی همکار در 
زندگی  برای  عامه  آگاهی  ارتقای  بخش 
دالیل  و  آسیب پذیر  اجتماعی  گروه های 
مشخص  پیشنهادهای  با  آنها  آسیب پذیری 
فعالیت  آنها  به  مربوط  مشکالت  رفع  برای 

کنند.
مسوول  گریسی  ریکاردو  حال،  همین  در 
طی  که  می گوید  گروپ  کلید  توسعه ای 
گروه های  مشکالت  است  قرار  کمپاین  این 
رفع  برای  و  شناسایی  آسیب پذیر  اجتماعی 
مشکالت شان تالش شود. او همچنین گفت 
برای  کاریابی  زمینه های  ایجاد  برای  که 

جوانان نیز تالش می شود.
نه میلیون آسیب پذیر

زمان  گذشت  با  می رفت  انتظار  آن که  با 
میزان  و  یابد  بهبود  مردم  زندگی  وضعیت 
آن طوری  اما  یابد،  کاهش  کشور  در  فقر 
افغانستان  در  اروپا  اتحادیه  مسووالن  که 
نزدیک  کشور  این  در  هنوزهم  می گویند 
فقر  از  و  هستند  آسیب پذیر  تن  میلیون  نه  به 
سفیر  اوساکاس،  ویگاداس  می برند.  رنج 

نه  این کنفرانس گفت که  اروپا در  اتحادیه 
میلیون نفر در افغانستان آسیب پذیر هستند که 
آقای  می باشند.  نوجوانان  افراد  این  اکثریت 
اوساکاس افزود که همکاری اتحادیه اروپا با 
تنها حمایت در بخش های  افغانستان،  دولت 
نظامی نیست بلکه دسترسی مردم به خدمات 
حقوق  از  آنان  برخورداری  و  اجتماعی 
اساسی شان، اساس همکاری اتحادیه اروپا با 
دولت است.  سفیر اتحادیه اروپا تاکید کرد 
خدمات  وضعیت  باید  افغانستان  دولت  که 
به شهروندان را بهبود بخشد و در این زمینه 

مشروعیت خود را به دست آورد.
ویگاداس اوساکاس گفت: »از هر دو نفر در 
افغانستان، یک نفر زیر سن پانزده سال است. 
هستند.  آسیب پذیر  افغان  میلیون  نه  از  بیشتر 
هفتاد درصد نفوس افغانستان زیر سن هجده 
در  که  هستند  کودکانی  این ها  هستند.  سال 

معرض آسیب پذیری قرار دارند.« 
تن  میلیون  به  نزدیک  که  افزود  همچنین  او 
سفیر  هستند.  ناتوان  جسمی  نگاه  از  دیگر 
اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرد که این 
اتحادیه برای کاهش فقر در افغانستان تالش 
عدالت  تامین  که  کرد  تاکید  وی  می کند. 
قانون  با حاکمیت  مستقیم  رابطه ی  اجتماعی 

در کشور و دسترسی مردم به خدمات دارد.
تغییر در ذهنیت ها 

تغییر ذهنیت مردم  این کمپاین  هدف اصلی 
در برخورد با گروه های اجتماعی آسیب پذیر 
مسووالن  از  برخی  گفته ی  به  و  است 
زمینه  این  در  می توانند  رسانه ها  حکومتی، 
مبارز  باشند. دین محمد  داشته  نقش موثری 
و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  راشدی، 
زمانی که  تا  می گوید  زمینه  این  در  فرهنگ 
در ذهنیت ها و افکار مردم تغییر وارد نشود، 
شد.  نخواهد  تغییر  دچار  نیز  مردم  زندگی  
آقای راشدی می گوید: »شما نمی توانید تغییر 
در زندگی مردم ایجاد کنید، مگر زمانی که 
باید  نمایید.  ایجاد  مفکوره ی شان  در  تغییر 
فکرها تغییر کنند تا زندگی ها تغییر نمایند. و 
تغییر فکر در دست رسانه هاست، و این کار 

با این کمپاین صورت می گیرد.«
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین 
چهار  به  نزدیک  حاضر  حال  در  افزود 
که  دارند  فعالیت  افغانستان  در  رسانه  هزار 
رسانه ها  این  صورتی که  در  او،  گفته ی  به 
از  غیر  و  کنند  عمل  وظایف شان  به  درست 
مسایل مادی به مسایل اجتماعی نیز بپردازند، 
تغییرات چشم گیری در اجتماع رونما خواهد 

شد.
امور  وزارت های  مسووالن  حال  همین  در 
این  در  نیز  اجتماعی  امور  و  کار  و  زنان 
کنفرانس حمایت شان را از این کمپاین اعالم 
همکاری  زمینه  این  در  که  گفتند  و  کردند 

خواهند کرد.


اسالم مدرن
امکان یا امتناع؟

 قسمت دوم 
 محمد محق

افغانستان
 9 میلیون آسیب پذیر 
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سفیر اروپا در کشور:

 ظفرشاه رویی
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کی می گوید در کابل 
جنگ نیست؟ 

مسعودحسنزاده
 1  

جنگ در هلمند و ارزگان واقعیتی غیرقابل انکار است. واقعیتی که بدون واسطه ملموس 
است و با پوست و خون و حواس، ارتباط مستقیم برقرار می کند، صرف نظر از مشروعیت 
یا عدم مشروعیت آن، جریان دارد و تاثیر می گذارد، کنش و واکنش ایجاد می کند، به 
نتایجی منتهی می شود و همچنان که برای عده ای منفعت بار می آورد، عده ای را نیز متضرر 
نقاط جریان دارد. جنبه ای از جنگ  اما این گونه ای از جنگ است که در آن  می سازد. 
است که »واقعی بوده گی«اش به مراتب برجسته تر از سایر جنبه هایش است. ساکنان مناطق 
دورتر از »واقعی بوده گی جنگ«، با تصویر های جنگ مواجه می شوند، جنگ  از طریق 
خبرها و شنیده ها و راویان برای شان رویت می شود که حاال رسانه ها این وظیفه را به عهده 
گرفته اند. اما در پایتخت که صدها کیلومتر از خط اول جنگ فاصله دارد و گفته می شود 

در آن جنگ نیست، چگونه جنگ رویت می شود؟ 

 2
پایتخت به شدت محافظت می شود، مثل معبدی تقدیس شده، هزاران نیروی امنیتی تمامی 
مسیرهای ورود به آن را کنترل می کنند، صدها دفتر استخباراتی با وسایلی بسیار پیشرفته 
و مغلق، تمامی عبور و مرور، تماس ها و تحرک ها و روزمره گی مردم را لحظه به لحظه 
بررسی می کنند. و در این میان فقط انفجاری نابه هنگام و پیش بینی نشده، به یکباره همه ی 
این دنگ و فنگ و تدابیر را که با صرف میلیون ها دالر به وجود آمده است، به تمسخر 

می گیرد و یادآوری می کند که شما در چه وضعیتی هستید؛ وضعیت جنگ! 
  

 3
آیا ساکنان پایتخت در متن جنگ قرار دارند؟ و اگر جواب مثبت است، این کدام جنبه ی 

جنگ است؟ 
پایتخت نشینان در متن جنگ  ثابت کند که  نا به هنگام هرگز نمی تواند  انتحاری  یا  انفجار 
نیستند، به صدای شیپوری از دور  انفجارها نماد »واقعی بوده گی« جنگ  این  قرار دارند. 
می مانند که صرفا یادآوری می کند و گاه هم هشدار می دهد. چندین مولفه اصلی جنگ و 

از جمله »رویارویی« در اینجا وجود ندارد.  
واقعی بوده گی جنگ با عبور از فاصله ی طوالنی، با عبور از فیلتر های مختلف رسانه ها، 
و  شده  کنترل  سیاسی  تفسیر های  فیلتر  از  عبور  با  و  حاکمیت  خبرپراکنی،  بنگاه های 
سیستماتیک، به وانموده ای مبدل می شود که جز بخش های ناچیزی از آن را حمل نمی کند. 
جنگ تا رسیدن از مبدا به مقصد، به اطالعات مبدل می شود، به تصاویر و صداهایی که از 
رسانه ها نشر می شوند، اما باوجود بی حساب بودن رسانه ها، همواره اطالعات مدیریت شده 
به خورد مردم داده می شود. ظاهرا همه حرف می زنند، همه اطالعات می دهند، همه تفسیر 
می کنند، ازدحامی از اطالعات، اما همه ی این فضای به ظاهر متکثر و چندتکه، یک قدم 
فراتر از حوزه ی مدیریت اطالعات برداشته نمی تواند و اختالف نظر ها به دعوا بر سر آمار 

کشته شد گان یا شورشی بودن و یا غیرنظامی بودن آنان تقلیل میابد. 

 4
اما با همه ی اینها، کابل در متن جنگ قرار ندارد، کابل خود جنگ است. عنصری دیگر، 
نظر  از  پایتخت  به  تنها  نه  را  اینجا  که  دارد  حضور  کابل  در  جنگ  از  دیگری  مولفه ی 
تقسیمات کشوری، که به پایتخت جنگ نیز تبدیل می کند و آن، جنگ همچون »نشانه« 

است. 
انباشتی عجیب از نشانه های جنگ در معماری، در ترافیک، در تقسیمات مناطق شهری، 
در تنوع لهجه ها، در رقابت ها و گفتگوهای سیاسی، در بازار آزاد، در دانشگاه، در روابط 
آدم ها، در همه و همه انبوهی از نشانه های جنگ خودنمایی می کند. اینجا دیگر گوش ها 
در مقابل شنیدن تلخ ترین خبرهای مربوط به خط اول جنگ مقاوم شده و حساسیت خود 
را از دست داده است، چون جنگی که در اینجا جریان دارد به مراتب کشنده تر از »واقعی 
بوده گی« جنگ در هلمند است. اینجا جنگ در قالب چانه زنی ها و دام سازی های سیاسی 
تفکیک های  با  به عجیب ترین شکل ممکن   اینجا جنگ  پیدا می کند،  نمود  اقتصادی  و 

خود انگیخته و سازماندهی شده ی قومی و مذهبی رویت می شود.
جنگ هلمند) واقعی بوده گی( براستی و به واقعیت می کشد وویران می کند،اما جنگ 
ناگزیری های کشنده وبی  ناانسانی تر  پنهان و  کابل) وانموده و نشانه( در سلسله مراتبی 
باورانه بار میاورد که  نسل های پی هم را فلج خواهد کرد. اینجا زبان و لهجه از بارزترین 
نماد های جنگ هستند، پل سرخ و قلعه فتح اهلل ووزیراکبر خان و...تنها نسبت شان با هم 
تفاوتی ارزشمدارانه در نزد ساکنان آن است که جنگی فجیع را رقم می زند. جنگی که 
و  هلمند   در  از جنگ  بیشتر  مراتب  وبه  دارد  فرسایشی جریان  به صورت  و  پوستی  زیر 

ارزگان و... می کشد، به طرزی فجیع تر و پردامنه تر

5
همه ی سامانه ی پایتخت گویا برای جنگ ساخته شده است، کافی ست یک لحظه در 
برخورد کند، حتا آرام ،طوری  به موتر کسی  تان  راننده گی غافل شوید و موتر  هنگام 
که خسارت هم بار نیاورد، طرف مقابل که قیافه ی روشنفکر مابانه هم دارد، به یکباره به 
فحاشی غیور مبدل می شود که از سر تا زیر تان را به ناسزا می گیرد  و اگر مقاومت کنید 
کار به کمک گرفتن از فالن وزیر یا معین می کشد. و به یکباره متوجه می شوید که دیر 
شده است و زیر لت و کوب افراد مسلح خرد و خمیر شده اید. توهم توطیه ی غریبی بر 
ذهن ها حاکمیت دارد، طرف مقابل گمان می کند این تصادف از قبل طراحی شده بوده 

و شما این کار را برای بی حیثیت کردن او کرده اید؟!
از همه مهمتر دخالت بی حد و حصر قدرت در زنده گی روزمره مردم به بهانه تامین امنیت 
ماند. قدرت حاکم، مجوز  علیه شهروندان می  عیار  تمام  به جنگی  نظم،خود  برقراری  و 
نغض همه قوانین و هنجارهای انسانی را برای خود محفوظ می داند، به کسی پاسخ نمی 
دهد، مناسبات غلط و سلسله مراتبی ونا انسانی ای را حمایت می کند و به تداوم اش کمک 

می کند وهنوز عده ای می گویند: در کابل جنگ نیست!

6 سال چهارم    شماره مسلسل 1103   دو شنبه 16 حوت 1389
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

عاشق  هميشه  می گويد  عراقی  زن  ژورناليست  يک 
کارکردن برای رسانه ها بود اما هيچ وقت فکر نمی کرد 
با  منطقه ای  در  راديويی  ايستگاه  يک  مدير  روزی 

سنت های تندرو باشد.
رهبری  را  چيز  همه  مردها  معموال  که  جامعه ای  در 
خالِف  بر  عراقی  روزنامه نگار  زن  يک  می کنند 
محدوديت های تحميل شده جامعه و سنت های قبيله ای 
رفتار می کند. منال العلی، مدير يک ايستگاه راديويی 
محلی در شهر کوچِک بيجی در ۱۸۰ کيلومتری شمال 
بغداد است شهری که زمانی محل استقرار القاعده بود.

خانم العلی سرپرستی يک تيم ۸ نفره مرد را بر عهده 
به طور  را  برنامه های راديو  از  نيز بخشی  دارد و خود 

زنده اجرا مي کند.
خود  نقش  دش��واری ه��ای  به  اذع��ان  با  العلی  منال 

در اين زمينه به دست مي دهد. 
پرسشي  مکاتب  در  سياه  تخته  موجوديت  مورد  در 
اراي��ه  مثبت  پاسخ  درص��د   ۸9.4 ک��ه  ش��ده  مطرح 
درصد   65.4 داده ان���د.  منفي  پاسخ  مابقي  و  ک��رده 
پرسش شوندگان گفته اند که آنها در مکاتب شان ميز و 
اظهار داشته اند که  دارند و صرفا 34.6 درصد  چوکي 
ندارند. 74.6درصد پرسش شوندگان در  ميز و چوکي 
اين تحقيق گفته اند که آنها وسايل يا امکانات تهويه و 
جريان هوا دارند و مابقي )25.4 درصد(، به اين پرسش 
از  برخورداي  مورد  در  کرده اند.  ارايه  منفي  جواب 
روشني  و  سيستم سردکننده/ گرم کننده  برق،  خدمات 
آفتاب، يافته هاي زير به دست آمده است. ۸3.9 درصد 
ندارند، و صرفا ۱6.۱  برق  گفته اند که در مکاتب شان 
از  درصد   9.7 برخورداراند.  برق  از  مکاتب  درصد 
مابقي  و  بوده  برخوردار  گرم کننده  سردکننده/  سيستم 
نمي باشند.  برخوردار  امکانات  اين  از  همه  مکاتب 
مکاتب  از  درصد   ۸7.3 نيز  آفتاب  روشني  مورد  در 
گفته اند که از آن برخوردار بوده و مابقي جواب منفي 
داشتن  و  هوا  تهويه  امکانات  از  برخورداري  داده اند. 
غير  و  تجملي  اندکي  ظاهرا  گرم کننده  وسايل  و  برق 
چشم ديدها  پژوهش ها،  اما  مي رسد.  نظر  به  واقع بينانه 
شرايط  م��ورد  در  که  انکارناپذيري  واقعيت هاي  و 
سرد  بسيار  فصل هاي  در  به خصوص  افغانستان،  اقليمي 
خواست ها  اين  مي کند،  بيداد  سرما  که  فصل هاي  و 
گ��زارش  مي شود.  درک  قابل  و  ملموس  نيازها  و 
 EDUCATION AND( عنوان تحت  يونسکو 
 FRAGILITY IN AFGHANISTAN
نشان   )A SITUATIONAL ANALYSIS
 25 ويراني  و  افغانستان  اقليمي  شرايط  که  مي دهد 
درصد ساختمان مکتب ها عمال تاثير منفي بر روزهايي 
که متعلمان در مکاتب سپري کنند دارد و سرانجام به 
پوشش کلي نصاب درسي در يک سال آسيب مي زند. 
اينجا  از مواردي که در  قابل يادآوري است که خيلي 
ذکر شده با توجه به مشاهدات و معضالت فراگيري که 
وجود دارد، نمي توان به سادگي از برخورداري و داشتن 

صددرصد آنها حرف زد. 
پی نوشت ها:

۱- حسرت – محمدحسين، وضعيت تعليم و تربيت 
درافغانستان طي سال ۱3۸7، کميسيون مستقل حقوق 

بشرافغانستان، صفحه 26 )۱3۸9(
 2-UNESCO&IIEP, EDUCATION  
 AND FRAGILITY IN
 AFGHANISTAN, A SITUATIONAL
ANALYSIS P 26
)2009 (
ادامه دارد



تدابیر انضباطي در مکاتب
و  مکاتب  در  آن  اعمال  و  اتخاذ  و  انضباطي  تدابير 
داليل  اين  دارد.  فراواني  داليل  آموزشي  نهادهاي 
و  انقياد  ارع��اب،  به منظور  و  منفي  مي تواند  گاهي 
عموما،  اما  شود.  گرفته  به کار  شاگردان  کنترول 
تسهيل  براي  مي شود،  اعمال  مکاتب  در  تدابيري که 
و دست يافتن به اهداف تعليمي و تربيتي به کار گرفته 
اهداف  به  دست يافتن  و  کنترل  مراقبت،  مي شود. 
فعاليت هاي  و آموزشي مکاتب، که سرلوحه  تربيتي 
اين  حيات  ادامه  و  شکل گيري  فلسفه  و  نهادها  اين 
و  خشن  به شکل  اغلب  مي دهد،  تشکيل  را  نهادها 
بي توجه به شعار مزبور به کار برده مي شود. چنانکه 
هم  کنار  در  هميشه  تربيت  و  تعليم  کلمه  و  مفهوم 
ضابطه،  نمي توان  دليل  اين  به  مي شود،  برده  کار  به 
مراقبت و نظم را جدا و در غياب دانش، پرورش و 

آموزش به کار گرفت. 
 بنابراين هنجارها و ضابطه هاي تربيتي و آموزشي در 
هر جامعه و نظام آموزشي از اهميت قابل مالحظه ای 
برخوردار بوده و از جمله موضوعات جدي به حساب 
مي آيد. چنانچه در گزارش قبل نيز نشان داده شده، 
تدابير انضباطي توام با خشونت و رفتارهاي نامناسب 
اهداف  از  را  معلمان مکاتب  و  با شاگردان، مکاتب 
يافته هاي  و  مي سازد  دور  تربيت  و  تعليم  تعيين شده 
ِنامناسبي  تدابير  که  مي داد  نشان  نيز  گزارش  همان 
شديدتر  مراقبت  و  کنترول  منظور  به  مکاتب  در 
شاگردان اعمال مي شود . پرسشي به اين عبارت که 
چه تدابيِر انضباطي از سوي معلمان در مکتب عملي 
مي دهد.  نشان  را  مالحظه  قابل  پاسخ هاي  مي گردد، 
۱9.2 درصد پرسش شوندگان گفته اند که لت وکوب 

يکي از روش هاي رايج در مکاتب مي باشد. 26 درصد 
تدابير  از  يکي  را  والدين  احضار  پرسش شوندگان، 
انظباطي معمول در مکتب ها عنوان کرده اند. 9.3 درصد 
ديگر اخراج از صنف، ۸.3 محکم گرفتن از گوش ها، 
را  نمره  کم کردن  ديگر  درصد  و6  فريادکشيدن   ۸.9
يکي از جمله تدابير انضباطي حاکم بر مکاتب مي دانند. 
پاک کردن  ميز،  روي  ک��ردن  ايستاد  دش��ن��ام دادن، 
به حيث  است که  ديگري  موارد  از  نيز  و حبس  صنف 
مي شود.  استفاده  افغانستان  مکاتب  در  انضباطي  تدابير 
چنان که پنج درصد ايستادنمودن روي ميز، 6.3درصد 
تدابير  به عنوان  را  تخته  دشنام و6.3درصد پاک کردن 
حبس،  چون  ديگري  موارد  شمرده اند.  بر  انضباطي 
اخراج از صنف و موارد ديگري نيز وجود دارد که به 

عنوان تدابير انضباط به کار برده مي شود. 
تجهیزات و تسهیالت صنف ها 

به  بي ارتباط  نمي تواند  مکتب ها،  در  مناسب  محيط 
و  تجهيزات  باشد.  مناسب  تسهيالت  و  تجهيزات 
امکانات مورد نياز در مکاتب، به مثابه ممدي است که 
در نهايت نتيجه و پيامد آن در يادگيري و زمينه سازي 
شاگردان  ابتکار  و  مهارت  دانش،  سطح  ارتقاي  براي 
درسي  صنف هاي  در  تسهيالت  نبود  مي شود.  آشکار 
و  صحت  ذهني،  رشد  بر  مستقيمي  تاثير  ترديد  بدون 
عالقه مندي شاگردان وارد مي کند. موجوديت لوازمي 
چون تخته سياه، کتاب، روشني آفتاب، وجود زينه هاي 
شيب دار براي معلوالن، آب آشاميدني صحي و غيره از 
نيازهاي اوليه شاگردان به حساب مي آيد که ادامه امور 

آموزشي در غياب اين موارد ناممکن به نظر مي رسد. 
مطرح  اين باره  در  جداگانه  به صورت  پرسش هايي که 
از کاستي و کمي  را  مفيدي  اطالعات  يافته ها و  شده، 

بودن کار سختی است. سرپرست  می گويد: »ژورناليست 
يک موسسه رسانه ای بودن که از صفر شروع اش کردی 
موفق  تا  بکشی  زحمت  و  کنی  کار  کلی  بايد  سخت تر. 
ولی  است  معجزه  که  نمی گويم  حاضر  دوران  در  شوی. 
با درنظرداشتن شرايط کنونی عراق، چرا، معجزه است به 
خصوص در منطقه ای که ما در آن ايستگاه راديويی داريم 
يعنی شهر بِيجی در استان صالح الدين که در آن سنت های 
اينجا  در  که  است  مرد  است.  چيره  چيز  همه  بر  قبيله ای 

نقش اول را در جامعه دارد و جای زن در خانه است.«
ديد  از سرنگونی رژيم صدام حسين در سال 2۰۰3  پس 
سنتی بيشتر بر جامعه تاثير گذاشته است و از نقش زن در 

جامعه کاسته شده است .
خارج  محيط  در  او  کردن  کار  که  می داند  العلی  خانم 
منطقه  مردم  برای  مردها  با  داشتن  کار  و  سر  و  خانه  از 

حيرت انگيز است او می گويد: »مجبورم ساعت ها در 
تماِم کارمندانم مرد هستند  از خانه کار کنم  خارج 
سر  ادارات  و  خيابان  در  ديگر  مردهای  با  گاهی  و 
خاطر  به  می کردم.  هم  رانندگی  قبال  دارم.  کار  و 
به  با بهت و تعجب  همين متوجه شدم مردم هميشه 
من نگاه مي کنند. برای غلبه به همه اين مسايل يک 
نفس  به  اعتماد  نظر خبرنگاری  از  و  دانايی  بايد  زن 

داشته باشد.«
خالد العراقی، گوينده راديو، مي گويد افتخار می کند 
که برای خانم العلی کار مي کند حتا با وجود اين که 
می گويد:  العراقی  آقای  است.  تند  رفتارش  گاهی 
»افتخار مي کنيم که با منال العلی کار مي کنيم چون 
راديوی  ايستگاه  راس  در  و  دارد  برجسته ای  نقش 
بِيجی است. فقط می خواهم به يک نکته اشاره کنم 
کند. کمی  قبول  همکار  يک  به عنوان  اميدوارم  که 
کرده ايم  قبول  را  او  تندخويی  ما  اما  است.  عصبی 
چون با هم کار مي کنيم. چون به نفع کار خودمان و 

راديوست، بداخالقی اش را هم دوست داريم.«
خاورميانه  غربی شده  کشورهای  از  زمانی  عراق 
به عراق در  امريکا  تهاجم  از  محسوب می شد. پس 
قدرت  به  اکثريت شيعه  سال 2۰۰3 که موجب شد 
برسد اسالمگرايان و گروه های غيرنظامی در هر دو 
سوی شکافی که در جامعه عراق ايجاد شده زن ها را 
در جامعه تحت فشار بيشتری قرار می دهند و آنها را 
محدودتر کرده اند. اين محدوديت ها در برخی نقاط 
کمتر شده است اما در اکثر نقاط عراق همچنان ادامه 

دارد.
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تجربه های خانمی 
که مدیر یک رادیو 

در عراق است 

����������������������� قسمت شصت و دوم �����������������������

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان  
منابع و مآخذدر سال 1388

الف: کتب و آثار علمي 
۱ – ابو سعيد، مهدي )داکتر( حقوق بشر و سير تکاملي آن  در غرب. چاپ 

تهران ۱343 
2 � افالطون، جمهوري. مترجم، فواد روحاني، چاپ هشتم، تهران، ۱3۸۱.

پنجم،  اول، چاپ  فلسفه سياسي. جلد  تاريخ  )داکتر(.  بهاالدين  پازارگاد،   �  3
تهران،  ۱3۸2      

4 � بابايي، علي رضا. فرهنگ سياسي، تهران، ۱3۸2 
5 � تره کي، محمد قدير. دموکراسي چيست؟ نشر وزارت  عدليه، کابل سال 

.۱344
6 � تفسير حقوقي  و سياسي قانون اساسي اتحاد شوروي سابق، پوهنتون کابل، 

نام مولف و سال  طبع ندارد 
پوينده،  تاريخچه آن. مترجم، محمد جعفر  بشر و  � جانسون، گلن. حقوق   7

چاپ چهارم، تهران، ۱37۸       
۸ � حق ما و شما در اعالميه جهاني حقوق بشر، نشر کميسيون مستقل حقوق 

بشر افغانستان، کابل ۱3۸2    
9 � حقوق بشر و حاکميت قانون، نشر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، 

کابل، ۱3۸۱ 
بشر  بين المللي حقوق  اسناد  از  گزيده هايي  ابوالحرار.  محمد  پور،  رامز   �  ۱۰

شوراي ترقي خواهان افغانستان، کابل، ۱3۸۱       
۱۱ � رحيمي، محمد موسي )معاون سرمحقق(، توضيح مختصر حقوق اساسي 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  نشر  افغانستان،   ۱3۸2 اساسي  قانون  در  اتباع 

افغانستان، کابل، ۱3۸2  
۱2 � رحيمي، محمد موسي )معاون سرمحقق(. جايگاه کميسيون مستقل حقوق 

بشر در قانون اساسي ۱3۸2 کابل، ۱3۸3 
در  بشر  حقوق  منظر  وپس  بشر  وحقوق  اسالم  اشرف.  محمد  رسولي،   �  ۱3

افغانستان طي دو دهه اخير. پشاور ۱37۸. 
۱4 � روسو، ژان ژاک،  قرار داد اجتماعي. مترجم، عنايت اهلل شکيباپور، چاپ 

سوم، بنگاه مطبوعاتي فرخي تهران، سال طبع ندارد. 
نعمت اهلل  مترجم،  اسالم.  نظر  از  دولت  و  حقوق  عبدالکريم.  زيدان،   �  ۱5

شهراني، انتشارات حبيب الرحمن شهيد، ۱363. 
۱6 � زينلي، محمد رضا. جرم سياسي و حقوق جزاي اسالم. تهران، ۱37۸.

۱7 � سالکي، محمد رضا. جرايم مواد مخدر از ديدگاه حقوق داخلي وحقوق 
بين المللي، تهران، ۱3۸۰.

۱۸ � شريعت پناهي قاضي، سيد ابوالفضل )داکتر(، بايسته هاي حقوق اساسي. 
تهران، ۱3۸۰. 

ونهادهاي  اساسي  )داکتر(. حقوق  ابوالفضل  قاضي، سيد  پناهي  � شريعت   ۱9
سياسي. چاپ يازدهم، تهران، ۱3۸3.

تهران،  ميزان،  نشر  بين المللي.  جزاي  حقوق  ميرمحمدحسين.  صادقي،   �  2۰
.۱377

2۱ � غبار، ميرغالم محمد، افغانستان در مسير تاريح، جلد اول و دوم، پشاور، 
 .۱3۸۰

فرهيخته، شمس الدين )داکتر(. فرهنگ فرهيخته، واژه ها و اصطالحات   �  22
حقوقي سياسي. تهران، ۱377.

23 � فريمن، مايکل، دلبروک، جوست. حقوق بشر در پرتو تحوالت بين المللي. 
مترجم، محمد حسين شريفي طرار کوهي، تهران، ۱377. 

24 � قاسمزاده )داکتر(. حقوق اساسي. چاپ هفتم، تهران، ۱34۰ 
25 � قرآن شريف سوره نسا آيه 93.

تهران،  سوم،  چاپ  اول،  بشر.جلد  وحقوق  اسالم  زين العابدين.  قرباني،   �  26
۱367

27 � کاتوزيان، ناصر )داکتر(. فلسفه حقوق. جلد سوم، تهران، ۱3۸۱. 
2۸ � کاسمينسکي )پروفيسور(. تاريخ فرون وسطي. چاپ چهارم، نشر انديشه، 

تهران، ۱353.
29 � م.م. واالس، ربکا )پروفيسور(. حقوق بين المللي. مترجم، سيد قاسم زماني، 

تهران ۱3۸2. 
3۰ � مالينين. و. آ. اساس هاي فلسفه. مترجم، عبداهلل يوف، دوشنبه، ۱967 م. 

3۱ � مدني، جالل الدين )داکتر(. مباني و کليات حقوق اساسي. تهران، ۱3۸۰. 
يا اصول مشروطيت.  السلطنه، ميرزا مصطفي خان. حقوق اساسي  32 � منصور 

تهران،۱327 ه�.ق.
33 � موسي زاده، رضا )داکتر(.حقوق معاهدات  بين المللي، تهران. ۱377 

تهران،  ميزان،  نشر  بين المللي.   سازمان هاي  )داکتر(.  رضا  موسي زاده،   �  34
 .۱377

35 � موتمني طباطبايي، منوچهر )داکتر(. حقوق اساسي. تهران، ۱3۸۰. 
ادامه دارد
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جنبش های  و  زنان  مساله حقوق  می توان  رویکرد  دو  با 
کرد.  مطالعه  را  آنان  برابری طلبی  و  آزادی خواهی 
بیشتر جوامع  نخست، شناسایی این حقیقت که زنان در 
از حقوق نابرابر و ستم جنسیتی رنج می برند و از حقوق 
شناخت  دیگر  دو  و  نیستند  بهره مند  خویش  طبیعی 
راهکار هایی که بتوان حقوق نابرابر و ستم جنسیتی را از 
بین برد و هسته گذاری مایه های اجتماعی و آغاز مبارزه 

برای از بین بردن بی عدالتی ها. 
از آن جایی که می توان به گفتمان حقوق زنان و برابری 
جنسیتی از چشم انداز های گوناگون پرداخت، من تالش 
دارم تا در این جستار کوتاه بیشتر به موقعیت زنان باسواد 
مبارزات حق طلبی و  افغانستان در روند  و تحصیل کرده 
نخستین موضوعی  بپردازم.  آنان  برابری خواهی جنسیتی 
که می توان بحث را با آن آغاز کرد، بررسی مولفه های 

جنبش زنان و رفتارهای آزادی خواهانه است.
می دهند که  نشان  از کشورها  زیادی  در شمار  تجربه ها 
سیاسی  و  فکری  متفاوت  کرکتر های  از  زنان  جنبش 
از  نظر  صرف  زنان  دیگر  بیان  به  است.  شده  تشکیل 
موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و نگره های فکری 
خویش در یک ایتالف، جنبش های گسترده اجتماعی را 
به دست آوردن حقوق  راستای  در  و  میان آورده اند  به 
که  اجتماعی  گروه  یک  نام  به  جنسیتی  برابری  و  برابر 
منافع مشترک دارد، دغدغه های خویش را مطرح کرده 
و بی عدالتی ها را به چالش کشیده اند. زنان باید با درک 
با  تنها  منافع مشترکی اند که  و  دارای خواسته ها  این که 
همبستگی و درک شعوری از موقعیت فرودستانه شان در 
برابر سیاست ها و شیوه های فرادستانه جامعه پدرساالر به 
پیروزی و تحقق می رسند، جنبش زنان را سامان دهند. 
در این شکی نیست که زنان بنابر وابستگی های طبقاتی و 
نژادی به گروه های مختلف با منافع متفاوت صنف بندی 
جنبش های  در  تفاوت ها  همین  وجود  با  ولی  می گردند 
نتیجه  برابری خواهی، آرمان های مشترک می یابند و در 
برای دریافت راه حل متحد می گردند. از آن جایی که 
زنان یک گروه اجتماعی اند نه طبقه، برخی پژوهشگران 
جایگاه  و  منافع  از  مشخصی  تعریف  که  باور اند  این  بر 
آنها صرف با تعریف از جایگاه اجتماعی آنها که ناشی 
از ستم جنسیتی می شود، دشوار است. درحقیقت همین 
امر سبب پراگنده گی در ارایه دیدگاه منسجم و موجب 
تبعیض  درجه ی  تعیین  راستای  در  متفاوت  دریافت 

جنسیتی و ستم اجتماعی می گردد.
در  زنان  شی انگاری  و  شی واره گی  تاریخی  عامل 
تاریخی، خشونت  استبداد  در  ریشه  مردانه  اقتدار  حوزه 
اسطور ه ی  انگاره های دینی و  سیستماتیک و ساختاری، 
جنگ،  فرهنگ  و  جنگ  دارد.  مردانه  قدرت  تاریخی 
دینی،  بنیادگرایی  تاریخی،  شقاوت های  بی امنیتی، 
مردانه،  مسلط  سنتی  تفکر  و  اجتماعی  محدودیت های 
عواملی اند که بیشترین آسیب ها را بر زنان وارد می نمایند. 
در عین حال، دولت های پدرساالر و حوزه های قدرت 
و  زن  به  گرفته اند،  شکل  مردان  اشتراک  با  بیشتر  که 
مولفه ها،  سایر  از  جدا  دارند.  ابزاری  نگاه  او  موقعیت 
حقوق زنان، سوژه ای به شدت سیاسی است و در نتیجه 
قرار گرفته  پدرساالرانه جوامع  با سیاست های  تقابل  در 
نهاد های  و  سیاسی حاکم  تفکر  و  قدرت  با  تقابل  در  و 
نمی یابند،  نیرومند  تبارز  امکان  بازتولید کننده آن عمال 
از این رو کسب حقوق زنان در یک فرایند برابری طلبانه 
و  سیاسی  فراگیر  کارزار  یک  متن  در  می تواند  صرفا 

اجتماعی معنا و مفهوم بیابد.
ولستون  ماری  چون  کسانی  اندیشه های  و  مبارزات 
دوبوار،  سیمون  زتکین،  کالرا  ولف،  ویرجینیا  کرافت، 
جولیا کریستوا و یا به سخن دیگر مبارزات برابری خواهی 
موجب  تاریخ  طول  در  فمینستان  سه گانه  موج های 

بااین هم، هرگاه پالیسی های سیاسی- دولتی و تک رفتارهای معدود زنان را در بستر 
زندگی اجتماعی به عنوان هنجارهای تعیین کننده روند تاریخی ـ اجتماعی مبارزات 
زنان بدانیم، متاسفانه به این نتیجه می رسیم که سیاست گذاری ها و رفتارها چونان 

محدود و متمرکز در یک سطح – اطراف شاه یا رییس جمهور- بوده اند، که به مجرد 
تغییر دولت و سیاست هر بار دچار دگرگونی ساختاری عمیق گردیده اند. به بیان 

دیگر، گاهی سیاست مداران مرد، زنان را از خانه به اجتماع رهنمایی کرده و گاهی با 
بینش و نگره سیاسی- دینی دوباره خانه نشین ساخته اند. 

سامان بخشی  و  غرب  زنان  زندگی  در  بنیادین  تغییرات 
کشورهای  بیشتر  در  است.  گردیده  مبارزه  هنجارهای 
راه اندازی  عمومی،  تظاهرات  با  زنان  مبارزات  جهان 
گفتمان های اجتماعی در حوزه عمومی، تشکیل حزب ها 
و گروه ها از الیه های مختلف جامعه شکل گرفته است. 
تظاهرات زنان در امریکا در روز هشتم مارچ سال 1857 
به  برای  میالدی   1917 سال  در  روز  همین  یا  میالدی 
دست آوردن حقوق مدنی و سیاسی و برابری جنسیتی، 
و در فرجام به رسمیت شناختن روز همبستگی زنان در 
سال 1977 میالدی از سوی سازمان ملل متحد نشانه های 
گویای این مدعا اند. تاریخ جنبش های زنان نشان می دهد 
گوناگون  برخاستگاه های  دارای  روشنفکر  زنان  که 
اجتماعی با آفرینش تیوری های سیاسی جنبش های زنانه، 
در تعمیم تجارب مبارزاتی زنان نقش به سزایی داشته اند. 
متحد«  ملل  سازمان  »زنان  جدید  نهاد  پایه گذاری  یا  و 
نهاد های  تاثیرگذاری  از  نمادی  میالدی   2010 سال  در 
مدنی، جنبش های زنان و حمایت سیاست مداران زن از 
کشورهای مختلف و پذیرش نهادینه ساختن جنبش های 

برابری طلبانه زنان در ساحت جهانی می باشد. 
متفاوت  نگرش های  همسویی  معنای  به  زنان  همبستگی 
سیاسی- اجتماعی آنان نیست؛ بلکه بیشتر همصدایی آنها 
علی رغم تفاوت ها  در ایجاد برابری و حقوق مساوی در 
شک  بدون  است.  تبعیض ستیزی  و  جامعه  ساختارهای 
یک  متن  در  ناهمسان  یافته های  و  متفاوت  روش های 
رویکرد ها  در  تفاوت ها  این  ولی  دارند.  وجود  جنبش 
در  زنان  همصدایی  مانع   می توانند  کمتر  هنجارها  و 
زنان،  جنبش های  در  گردند.  رهایی بخش  جنبش های 
می یابند  تبارز  مشابه  دورنمای  با  متفاوت  استراتژی های 
و در آن، زنان سکوالر، مذهبی، زنان مدرن و  سنتی با 
نگره ها و دغدغه های  ناهمسان و  تعلقات سیاسی  وجود 
متفاوت در کنار هم می ایستند و در برابر پیوستگی مردانه 
و نهاد های تحکیم حاکمیت آنها که بی گمان غیرعادالنه 

است، قرار می گیرند.

به  واقع  در  مساوی،  به حقوق  دسترسی  و  برابری  ایجاد 
فشار دوسویه نیاز دارد. به بیان دیگر، حرکت های جامعه 
مدنی و رسانه های پرسشگر و گفتمان اجتماعی آگاهانه 
و مشارکت در مبارزات و مقاومت های فراگیر از یکسو و 
تامین حمایت و حاکمیت قانون و دولت سوی دیگر اند.

نضج گیری جنبش زنان بدون پیدایی بسترهای اقتصادی 
و  ساختاری  استبداد  که  جامعه ای  متن  در  فرهنگی  و 
رابطه های سنتی در بافت آن گره خورده اند، دشوار است؛ 
که  کنش جمعی  یک  چارچوب  در  زنان  جنبش  چون 
نشانگر هویت جمعی، خرد  و خودآگاهی گروه بزرگی 
و  زیرساخت ها  با  تضاد  در  است،  اجتماعی  الیه های  از 
ساختارهایی که غالبا به تابو مبدل شده اند، قرار گرفته و 
در نتیجه منافع گروه بزرگتری را که در قالب پیوستگی 

مردانه رشد کرده اند، به چالش می کشد. 
مولفه هایی  و  افغانستان  اخیر  تاریخ صد سال  به  توجه  با 
که برای جنبش زنان قایل شده اند، مشکل است که رفتار 
افغانستان  در  زنان  اجتماعی  جنبش  نام  به  را  کنشی  یا 
تبیین کرد. بازشناسی تاریخی موقعیت زنان در افغانستان 
جنبش های  حال  تا  که  است  تلخ  حقیقت  این  نشانگر 
مبارزات  و  آن  الزمی  مایه های  با  خودجوش  زنانه 
و  طبیعی  حقوق  به  دسترسی  روند  یا  و  آزادی خواهی 
مدنی آن چنان که در جهان و حتا شماری از کشورهای 
منطقه مطرح بوده، در افغانستان شکل نگرفته است. دلیل 
سخت جانی  ساختاری،  پسمانی  در  می توان  را  امر  این 
سنت ها و ایستایی دگرگونی های اجتماعی ناشی شده از 
آنها دانست که بحران های چار دهه اخیر نیز در زوال و 

نابودی اندک دستاورد ها نقش به سزایی داشته اند. 
سپیدپوست  زنان  فمینیسم  با  سیاه  فمینیسم  فکری  مبنای 
زنان  نخست،  گونه  در  دارد؛ چون  بنیادینی  تفاوت های 
زنان  که  حالی  در  می برند  رنج  تبعیض  نوع  یک  از 
شدت  به  نیز  طبقاتی  و  نژادی  تبعیض  از  سیاه پوست 
میراث  سوم،  جهان  کشورهای  زنان  برای  یا  و  متاثر اند 
دوران استعمار نیز مزید بر علت رنج های آنان می شود. 
مبارزات  تعریف  رهیافت،  این  با  پس 
زنان و خواسته های آنان در افغانستان با 
بومی و دریافت  شناسایی ویژگی های 
دشواری های محلی توام با شاخصه های 

جهانی امکان پذیر می گردد. 
ساختاری،  و  فرهنگی  تفاوت های 
را  زنان  خواست های  و  مبارزات 
یک  برای  آن چه  می سازند.  متفاوت 
معضله  عنوان  به  می تواند  اروپایی  زن 
مطرح گردد، برای یک زن افغان شاید 
قابل شناخت نیست و آن چه زن افغان 
امریکایی  زن  برای  دارد،  نیاز  آن  به 
تمام  در  بنابراین  نیست.  درک  قابل 
بایست  را  تفاوت ها  این  مطالعات، 
تالپاد  چندرا  باور  به  داشت.  نظر  در 
و  هندی  اندیشه ورز  بانوی  موهانتی، 
استاد مطالعات زنان، فمینیسم غربی به 
تمام زنان آزادی خواه جهان سوم نگاه 

یکسان داشته و تفاوت های تاریخی، فرهنگی، سیاسی و 
نتیجه در طبقه بندی و  نادیده می انگارد؛ در  اقتصادی را 
شناخت هنجار و ساز و کار مبارزات زنان در شرق دچار 

توهم و خطا می گردد.
زنان روشنفکر در ایران کوشیدند تا با تز فمینیسم اسالمی، 
فمینیسم را بومی بسازند و تغییراتی در ساختارهای جامعه 
به وجود بیاورند. در این راستا زنان مذهبی و زنان سکوالر 
همراه با هم به جنبش زنان پیوستند و با آرمان مشترک 
مبارزات آزادی خواهی را  متفاوت  و حفظ دیدگاه های 
تا  ایران  در  فمینیست  زنان  که  این  سوای  کردند.  آغاز 
افغانستان چنین تالشی  اندازه دستاورد داشته اند، در  چه 
در سطح گسترده صورت نگرفته است. از یکسو تصور 
تباین ها و تناقض های فلسفه فمینیسم با اسالم و از سوی 
دیگر عدم شکل گیری حوزه عمومی برای تبیین چیزی 
اجتماعی  گفتمان  راه اندازی  و  اسالمی  فمینیسم  نام  به 
زنان  زندگی  تغییر  و  ساختاری  معضالت  شناخت  برای 
جامعه  ویژه  فرهنگی  شاخصه های  دیگر  سوی  از  و 
جنگ های  اثر  در  شده  ویران  زیرساخت های  با  افغانی 
آن  با  همراه  فکری،  و  فزیکی  امنیت  عدم  و  طوالنی 
را  راه  زن،  نخبگان  میان  در  قومی  گسست های  شیوع 
تنگ  برابری خواهی  مطالعات  و  مبارزات گسترده  برای 
کرده اند. زنان مسلمان در ایران حق طالق، حق حضانت، 
حق قضاوت و تعدد زوجات را نقد کرده )با نام آن چه 
مصلحت اجتماعی نیست( به پرسش  کشانده و در این 
راستا پیروزی هایی هم داشته اند؛ اما در افغانستان به وقت 
بیشتری نیاز است تا زنان به طرح این پرسش ها بپردازند.

یک  عنوان  به  جنسیتی  تبعیض  مساله  تنها  افغانستان  در 
تبعیض ها و  از  بل مجموعه ای  نمی گردد،  معضله مطرح 
ستم ها همراه با تبعات جنگ و شاخصه های جوامع پس 
مساله  ساختاری،  خشونت  و  فقر  بی امنیتی،  جنگ،  از 
جایگاه زنان و توازن جنسیتی را با دشواری جدی مواجه 

ساخته است.
ساختار های  در  مردانه  فردگرایی  حتا  سنتی  جوامع  در 
ساختار هایی  چنین  در  است؛  دشوار  قبیله ای  پیش مدرن 
تعریف  در  می گردد.  تعریف  در یک جمع  فرد  هویت 
باور های  به دلیل  این است و  از  پیچیده تر  از زنان قضیه 
و  مادر  خواهر،  فرزند،  نام  به  زن،  مذهبی،  سنتی- 
مبتنی  تعریف  چنین  می  گردد.  معرفی  مردان  همسر 
انکار  را  زن باوری  و  زن  مستقل  هویت  جنسیت،  بر 
می کند. این نگرش با داشتن ریشه های عمیق در فرهنگ 
با  تناقض  در  حتا  موارد  بیشتر  در  جامعه  ساختارهای  و 
اساسات دینی قرار می گیرد. به گونه مثال در بیشتر مناطق 
از  نامی  اصال  ترکه  و  میراث  تقسیم  حین  در  افغانستان، 
زنان به عنوان افراد برده نمی شود و تنها کرکترهای مرد 
خانواده در مورد میراث تصمیم می گیرند. دیده می شود 
که مولفه های فرهنگی- سنتی چگونه حتا دین باوری را 
به چالش کشانیده زنان را طرد می کنند. حتا زنان خود از 
پیرامون آموخته اند تا از حق میراث به نفع مردان خانواده 
چشم پوشی کنند و در مقابل لقب »زن عالی و فوق العاده« 

را به دست بیاورند.
از آنجایی که نقد فرهنگی کنش ها و رفتارهای سنتی این 
یک  به  می شود،  روبه رو  سنتی  تفکر  واکنش  با  چنینی، 

گفتمان مسلط اجتماعی مبدل نمی شود.
افغانستان این مهم دستیاب می شود که  از تاریخ معاصر 
افغان،  تغییر در زندگی زنان  از شاخصه های روند  یکی 
با مطالعه  بوده است.  پایین  به  باال  از  تغییر و فشار  ایجاد 
پس منظر تاریخی می توان دریافت که دسترسی به حقوق 
است.  گرفته  دولتی صورت  سیاست های  طریق  از  زنان 
حرکت های  و  معدود  تک رفتارهای  اگر  راستا  این  در 
نام اهرم  به  از آنها  ضعیفی هم دیده می شوند، نمی توان 

فشار اجتماعی یاد کرد.
و  دولتی  سیاسی-  پالیسی های  هرگاه  هم،  بااین 
بستر زندگی اجتماعی  تک رفتارهای معدود زنان را در 
به عنوان هنجارهای تعیین کننده روند تاریخی ـ اجتماعی 
مبارزات زنان بدانیم، متاسفانه به این نتیجه می رسیم که 
سیاست گذاری ها و رفتارها چونان محدود و متمرکز در 
یک سطح – اطراف شاه یا رییس جمهور- بوده اند، که 
بار دچار دگرگونی  به مجرد تغییر دولت و سیاست هر 
گاهی  دیگر،  بیان  به  گردیده اند.  عمیق  ساختاری 
سیاست مداران مرد، زنان را از خانه به اجتماع رهنمایی 
دوباره  دینی  سیاسی-  نگره  و  بینش  با  گاهی  و  کرده 

خانه نشین ساخته اند. 
حوزه  در  حضور  تصمیم  زنان  که  است  حالی  در  این 
خانه و حوزه اجتماع را با درک شعوری در یک گفتمان 
تصمیم گیری  در  سهمی  و  نکرده  بررسی  اجتماعی 
بینش  با  مذکر  قدرت های  که  معنا  این  به  نداشته اند. 
کرده،  تصمیم گیری  مورد  در  یک سویه  و  پدرساالرانه 
چیدمان  با  را  زنان  غالبا  حاکم  گروه  منافع  به  توجه  با 

شطرنجی و شی انگاری از متن بیرون رانده اند.

بازشناسی نقش زنان 
افغانستان در مبارزات 

آزادی خواهی زنان
شهرنوش

قسمت نخست

ACKU
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ناآرامی های جهان عرب 
هراس حکومت چين را آشکار ساخت 

با گسترش بحران  به گفته برخی از کارشناسان همزمان 
و شمال  خاورميانه  در کشورهای  اعتراضات گسترده  و 
افريقا هراس چين از بروز ناآرامی و هرج و مرج در آن 

کشور باری ديگر نمايان شده است.
زمزمه هايی در مورد »انقالب ياس« در سطح شبکه انترنت 
مطرح شده و با وجودي که اقدام به برگزاری تظاهرات 
می توان  به خوبی  ولی  است  نرسيده  نتيجه ای  به  تاکنون 

احساس کرد که حکومت چين دست پاچه شده است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان رسانه های دولتی چين 
چندان  را  افريقا  شمال  و  خاورميانه  سياسی  حوادث 
سطح  در  پوليس  نيروی های  حضور  نمی دهند.  پوشش 
شهرها نسبت به گذشته بيشتر شده و بسياری از چهره های 
از  برخی  و  خانه خود حبس شده اند  در  دولت  مخالف 
– اجتماعی توسط حکومت مسدود  شبکه های گروهی 

شده اند.
از چه می هراسد؟ کشور چين در طول   حکومت چين 
تاريخ هميشه در هراس از نفوذ و يا حمله و اشغال کشور 
از سوی خارجی ها خود را محدود و منزوی نگاه داشته 
از  را می توان  اين واکنش چينی ها  تاريخی  است. سابقه 
زمان حمله مغول ها، جنگ ترياک عليه بريتانيا و سپس 
تجاوز امپرياليسم جاپان در نيمه اول قرن بيستم مشاهده 

کرد.
خارجی  پديده های  به  هميشه  چين  مردم  وجودي که  با 
عالقه نشان داده اند ولی حکومت های اين کشور همواره 

از نفوذ فرهنگ غربی نگران بوده اند.
کارهای  و  »ساز  نام  به  خود  کتاب  رينگماردر  اريک 
مهم  »سوال  می نويسد:  شرقی«  آسيا  و  اروپا  در  مدرنيته 
اين بوده است که  و هميشگی در ذهن چينی ها همواره 
چگونه می توان از وقوع هرج و مرج و ناآرامی پيشگيری 
کرد. در اکثر ديدگاه ها و فلسفه های سياسی و اجتماعی 
موضوع  همين  گرفته اند  شکل  چين  تاريخ  طول  در  که 

نقش محوری را دارد.«
دوگانه،  هراس  اين  که  می افزايد  سی ان ان  خبری  شبکه 
داخل  در  انقالب  و  خارجی  تجاوز  از  هراس  يعنی 
کشور، هميشه در ذهن رهبران چين برجسته بوده است 
به خصوص از دوران مايوتسه دونگ تا به امروز؛ به عنوان 
مثال تنگ شيايو پينگ در طول دو دهه حکومت خود از 
اقتصادی و اجتماعی  با تمام قدرت اصالحات  يک سو 
مواردی  در  ديگر  از سوی  و  می برد  پيش  در کشور  را 
مثل حادثه ميدان »تيانامن« هرگونه اعتراضی را به شدت 

سرکوب می کرد.
جاشوا کوپر رامو در کتاب خود با عنوان »ديدگاه حاکم 

بر پکن« می نويسد: »هراس از هرج و مرج و از دست رفتن 
کنترول سياسی و اجتماعی حکومت، حکم ستون فقرات 

نخبگان حاکم بر چين را دارد.«
يادآوری می کند که تحوالت  ادامه تحليل   سی ان ان در 
ميليون  صدها  بوده اند.  خارق العاده  واقعا  چين  اقتصادی 
بر  مبتنی  اصالحات  شده اند،  رها  فقر  خطر  از  روستايی 
اقتصادی شهروندان  انگيزه و خالقيت  بازار آزاد  روابط 
اکنون چين صاحب  نهايت  در  و  است  را شکوفا کرده 

دومين اقتصاد بزرگ جهان است.
ولی با وجود همه اين دستاوردها حزب کمونيست هنوز 
کارشناسان  دارد.  حساسيت  بسيار  انتقاد  مقابل  در  هم 
معتقدند که فقدان سيستم انتخاباتی در نظام سياسی چين 
باعث شده که سياستمداران همواره در مورد مشروعيت 
خود در ميان مردم شک داشته باشند و نگران سرنگونی 

و از هم پاشيدگی نظام حاکم باشند.
دانشگاه  در  اجتماعی  علوم  پروفيسور  زويگ  داويد 
نهادهای  و  حکومت  ساختار  می گويد  هانگ کانگ 
مختلف آن مثل مجلس ملی، دستگاه قضايی و يا پوليس 
اصلی  هسته  به همين خاطر  و  ندارند  استقالل  هيچکدام 
حکومت هميشه برای حفظ قدرت خود از نوعی اعمال 

نفوذ استفاده می کند.
پيامدهای  چين  اقتصاد  شتابناک  رشد  وی  گفته  به 
به  ولی  است.  داشته  مردم  از  برخی  برای  هم  زيانباری 
دليل نبود مجاری حقوقی و مدنی آزاد تنها راه اعتراض 
اين گروه ها برگزاری اجتماعات محلی يا نوشتن شکايت 

برای ارگان های دولتی است.
می کند که حکومت  شبکه خبری سی ان ان  خاطرنشان 
الگويی که  می کند.  برخورد  مسايل  اين  با  ظاهرا  چين 
دولت چين دارد حکومت قانون به جای حکومت افراد 

است.
در برخی موارد دولت اجازه داده که برای بررسی مسايل 
اين  از  شود.  تشکيل  مردم  منتخب  شوراهای  روستاها 
باقی  روستاها  سطح  در  نارضايتی ها  و  مشکالت  طريق 

مانده و همانجا راه حلی برای آنها تجويز می شود.
دارد که  در سطح کشور وجود  مسايل گسترده تری  اما 
موجب نگرانی مردم می شود، مسايلی مثل تورم، اشتغال، 
هم  هنوز  ارزان.  درمانی  خدمات  و  آموزش  مسکن، 
فقير  اليه های  و  ثروتمندان  بين  شديد  درآمد  اختالف 

يکی از مشکالت بزرگ چين است.
با وجود همه اين مسايل به نظر نمی رسد که خود مردم 
چين هم تمايلی به انقالب داشته باشند. کارشناسان امور 
بين  در  نارضايتی  از  مهمی  موارد  مسلما  چين می گويند 
يک  زمينه  که  نيست  حدی  در  ولی  دارد  وجود  مردم 

جنبش اعتراضی گسترده را فراهم کند.
به گفته صاحب نظران هنوز هم اختالف درآمد و ثروت 
بسيار  موضوع  يک  چين  جامعه  مختلف  اليه های  بين 
مهمی است. درست است که زندگی بسياری از اليه های 
يافته  بهبود  اخير  اقتصادی  پيشرفت های  برکت  به  فقير 
است ولی هنوز هم نحوه توزيع ثروت در اين کشور برای 

حکومت و جامعه چين يک چالش بزرگ است. 
منبع: فردا

اسالم مدرن ... 
ادامه از صفحه 5

از  پرده برداری  گذشته،  قرون  سراسر  در  همچنان که 
هر  و  است،  بوده  اجتهادی  فرايند  يک  شريعت  مقاصد 
مجتهد با ابزاری که از دانش زمانه خود داشته به تعريف 
قلمرو  در  مجال  اين  نيز  آينده  در  است،  زده  دست  آنها 
اجتهاد دانشمندان باقی خواهد ماند و طبيعت اين موضوع 
شريعت  مقاصد  که  ادعا  اين  پس  شد.  نخواهد  دگرگون 
نيست  مسلم  روی  هيچ  به  است،  بی ابهام  و  آشکار  امری 
و نبايد به اين سادگی از کنارش گذشت، از آن نوع که 
مطرح  می کوشند  بنيادگرا  يا  سنتی  نيروهای  از  شماری 
کنند؛ چنان که يوسف قرضاوی نوشته است که در يکی 
از کنفرانس ها، کسی پرسيد که وقتی شما سخن از اسالم 
اسالم  يا  است  نميری  جعفر  اسالم  منظورتان  می گوييد 
ضيا  الحق يا اسالم خمينی يا اسالم سعودی و... قرضاوی 
می گويد من در جواب گفتم که يک اسالم بيشتر وجود 
ندارد و آن همان اسالمی است که از کتاب و سنت پيامبر 

اسالم برداشت می کنيم وبس. 
ممکن است آن کسی که در آن کنفرانس اين پرسش را 
علمی سخنش  به شکل  باشد  نتوانسته  است  نموده  مطرح 
را توضيح دهد، و يا توضيح داده باشد اما چون به مذاق 
ناقص  و  بريده  گونه ای  به  است  نبوده  حاضران خوشايند 
نقلش کنند، اما به هر حال، اگر کسی ادعا کند که فقط 
است،  محمدی  ناب  اسالم  آن  و  دارد  وجود  اسالم  يک 
اسالم  يک  از  بيش  امروزه  که  است  معلوم  بی گفتگو 
فرمت  با  محمدی  ناب  اسالم  دارد،  وجود  محمدی  ناب 
بسته بندی  با  محمدی  ناب  اسالم  ايرانی،  بسته بندی  و 
اسالم  سودان،  بسته بندی  با  محمدی  ناب  اسالم  سعودی، 
ناب  اسالم  چندين  و  طالبان  بسته بندی  با  محمدی  ناب 
محمدی ديگر که هنوز بخت عرضه به بازارهای بين المللی 

را پيدا نکرده اند.
به نظر می رسد که اگر بخواهيم با خودمان جدی باشيم بهتر 
است از ساده سازی مفاهيم و مقوله ها و طرح عوام پسندانه 

آنها اجتناب کنيم، و به منطقی علمی تر تن بدهيم. 
انسان امروز همان انسان ديروز است؟

را  ديروز  و  امروز  انسان  تفاوت  که  استدالل  دوم  بخش 
دارد.  طوالنی  مناقشه  جای  همچنان  می برد،  سوال  زير 
انسان شناسی خود را بررسی  پايه های  بايد  از نخست  زيرا 
کنيم. اگر مانند مولوی بر اين باور باشيم که گوهر اصلی 
برادر  )ای  می دهد  تشکيل  آگاهی اش  و  انديشه  را  آدمی 
تو همه انديشه ای( نه غرايز و ويژگی های بيولوژيکی اش، 
هيچ ترديدی نيست که آگاهی انسان امروز غير از آگاهی 
انسان ديروز است و بالتبع، انديشه اش نيز در بسياری زمينه ها 
نسبت به انديشه انسان های ديروز دگرگون گرديده است.

 انسان بر پايه آگاهی و ادراک خود می تواند نسبت اش را 
با کاينات تعريف و تعيين  با جامعه و  با انسان های ديگر، 
کند. اين آگاهی ها به سرعت در حال تحول و دگرگونی 
سر  بر  را  زمين  که  انسانی  است  ممکن  چگونه  و  هستند 
از چهار  شاخ گاو می داند و همه طبيعت را تشکيل شده 
عنصر می پندارد و همه زمين را در حصار کوه قاف تصور 
می کند و بخش زيادی از تحوالت طبيعت را به ديو سفيد 
يا سياه ارجاع می دهد، با انسانی يکسان دانسته يا حتا مقايسه 
شود که به پيچيدگی های زندگی وقوف يافته و بيشتر از 
صد عنصر را در ترکيب طبيعت کنونی زمين شناخته است 
جستجوی  در  و  می گويد  سخن  کهکشان  ميلياردها  از  و 

ارزش های جهان شمول برای دهکده جهانی تقال می کند.
ادامه دارد 

 سی ان ان در ادامه تحليل يادآوری می کند که تحوالت اقتصادی 
چين واقعا خارق العاده بوده اند. صدها ميليون روستايی از خطر فقر 
رها شده اند، اصالحات مبتنی بر روابط بازار آزاد انگيزه و خالقيت 
اقتصادی شهروندان را شکوفا کرده است و در نهايت اکنون چين 

صاحب دومين اقتصاد بزرگ جهان است.
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تماس دریایی میان کشتی های ایران و اسراییل در مدیترانه  نیروهای وفادار به قذافی به مواضع مخالفان در شرق حمله کردند

راه اندازی هرگونه تظاهرات در عربستان ممنوع شد

این که دو  با اعالم  ایران  ارتش  نیروی دریایی  فرمانده 
شده اند،  خارج  مدیترانه  دریای  از  ایران  جنگی  کشتی 
ایرانی با کشتی های جنگی  از تماس میان کشتی گروه 
اسراییلی در دریای مدیترانه خبر داده و گفته است که 
اسراییلی  کشتی های  درخواست  به  ایرانی  کشتی های 

برای معرفی خود پاسخی نداده اند.
به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار حبیب اهلل سیاری، 
اعالم  اسالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی  فرمانده 
حوت  ماه  دوازدهم  روز  در  ایرانی  کشتی  دو  کرد، 
دریای مدیترانه را ترک کرده و با عبور از کانال سویز 

وارد دریای سرخ شده اند.

به گفته فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران این دو کشتی 
ایرانی در حال حاضر در دریای سرخ »سرگرم  جنگی 

انجام ماموریت« هستند.
تدارکاتی خارک، در روز  الوند و کشتی  کشتی شکن 
وارد  سویز  کانال  از  عبور  با  جاری  سال  حوت  سوم 
دریای مدیترانه شده و در بندر الذقیه سوریه پهلو گرفته 

بودند.
پس از پیروزی انقالب سال ۱۳۵۷ این نخستین باری بود 
به  سویز  کانال  از  عبور  با  ایران  جنگی  کشتی های  که 

دریای مدیترانه رسیده بودند.

تیراندازی  به  متهم  لیبیا  رهبر  قذافی،  معمر  به  وفادار  نیروهای 
بی هدف به سوی شهروندان غیرنظامی در شهر زاویه شده اند. در 
همین حال صدای تیراندازی های مستمر و سنگینی در طرابلس، 

پایتخت لیبیا نیز شنیده شده است.
خبرنگاران می گویند مشخص نیست این تیراندازی ها کجا و از 

سوی چه کسانی صورت می گیرد.
مقام های دولتی می گویند این تیراندازی ها، برای ابراز شادمانی از 

باز پس گرفتن چند شهر از دست معترضان است.
است  گفته  بی بی سی  به  پایتخت  ساکن  لیبیایی  شهروند  یک 

صدای تیراندازی در نزدیکی میدان هوایی شهر شنیده می شود.
پایتخت  در  تیراندازی ها  شدیدترین  این  می گویند  خبرنگاران 

تا کنون است.
معمر  اصلی  مقر  که  را  طرابلس  تا  هستند  آن  خواهان  مخالفان 

قذافی، رهبر لیبیا است، از تصرف او خارج کنند.
تلویزیون دولتی لیبیا اعالم می کند که نیروهای دولتی توانسته اند 
شهرهای زاویه، راس النوف و مصراته را بار دیگر تحت کنترول 

خود در آورند.
مقام های دولتی گفته اند که این نیروها هم اکنون در حال پیشروی 

به سوی بنغازی هستند.
خبرگزاری خارجی این ادعای دولت لیبیا را زیر سوال برده اند.

خبرنگاران در بنغازی می گویند تمام شواهد و مدارک، خالف 
این ادعاهای دولت لیبیا را نشان می دهد.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه در بنغازی می گوید شهر کماکان در 
دست معترضان است.

تالش  گذشته  روز  چند  طی  قذافی  آقای  به  وفادار  نیروهای 
در  به تصرف خود  را  پایتخت  نزدیکی  در  زاویه  کرده اند شهر 

بیاورند.
این نیروها اکنون متهم شده اند که به سمت مردم عادی تیراندازی 

می کنند.
شاهدان عینی گفته اند نزدیک به سی نفر که بیشتر آنها غیرنظامی 

بودند، در درگیری ها کشته شده اند.

برپایی  دولت  که  کرد  اعالم  عربستان  تلویزیون 
را  کشور  این  در  راهپیمایی  و  تظاهرات  هرگونه 

ممنوع اعالم کرده است.
مقام های عربستان گفته اند نیروهای امنیتی از ابزارهای 
الزم برای مقابله با تالش های اخالل گرایانه در نظم 

عمومی استفاده خواهند کرد.
و  راهپیمایی  است  گفته  عربستان  داخله  وزارت 
و  ارزش ها  و  اسالمی  شریعت  با  مغایر  تحصن، 

سنت های این کشور است.
به  می کند  خاطرنشان  عربستان  داخله  وزارت  بیانیه 
را  قانون  افرادی که  علیه  تا  داده شده  پولیس مجوز 

نقض می کنند، از ابزارهای الزم استفاده کند.
داخله  وزارت  بیانیه  می گوید  رویترز  خبرگزاری 
طی  که  می شود  صادر  تظاهراتی  دنبال  به  عربستان 
چند روز گذشته در نواحی شیعه نشین این کشور در 

شرق برگزار شده است.
به  کشور  این  به  منطقه  ناآرامی های  سرایت  نگران  عربستان 
خصوص به مناطق شیعه نشین همجوار با بحرین است که بیشتر 

ذخایر نفت خام این کشور را در خود جای داده است.
در تظاهراتی که در روزهای گذشته با حضور بیش از صد نفر 
سیاسی  زندانیان  آزادی  خواهان  تظاهرکنندگان  شد،  برگزار 

شدند و گفتند این افراد بدون محاکمه زندانی شده اند.
بیشتر شیعیان عربستان در والیت های شرقی این کشور زندگی 

می کنند.
و  هستند  شیعه  جمعیت  درصد   ۱۵ تا   ۱۰ سعودی  عربستان  در 
با  دوم  دسته  شهروند  عنوان  به  که  دارند  مدت هاست شکایت 

آنها رفتار می شود.
بخش عمده مردم عربستان، وهابی هستند و گروهی از روحانیون 

این شاخه از اهل سنت، شیعیان را بی ایمان می دانند.
تا  این سال ها، تالش کرده  عربستان طی  پادشاه  عبداهلل،  ملک 

شکیبایی و تسامح مذهبی بیشتری را در کشور اشاعه دهد.
پادشاه عربستان سعودی چند روز پیش، در بازگشت به کشورش 
از سفر درمانی، وعده داد تا مزایای مالی بیشتری به مردم بدهد.
عربستان سعودی یکی از بزرگ ترین تولید کنند گان نفت است 

و کنترول بیش از یک پنجم منابع نفت  خام دنیا را در اختیار دارد 
و بروز ناآرامی در این کشور می تواند به آشفتگی در بازار نفت 

منجر شود.
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