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خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

حمل   30 تاریخ  از  8صبح،  روزنامه 
توزیع رایگان را قطع می کند. 

در  می شود  تقاضا  محترم  خوانندگان  از 
اسرع وقت برای اشتراک اقدام کنند.

شماره تماس:
0708144047
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بخش وسیعی از مامورین دولتی پایین تر 
از ده هزار افغانی است. 

اخیرا   2001 سال  از  بعد  افغانستان 
را  طالبان  خشونت های  خونین ترین 
تالش ها  همزمان  است.  کرده  سپری 
و  جنگی  نیروی  تا  دارد  جریان 
از  طالبان  وسطی  رده های  فرماندهان 
زندگی  به  اقتصادی  مشوق های  طریق 

عادی برگردند. 
جامعه بین المللی به این باور است که 
دلیل  به  طالبان  جنگی  نیروهای  از  بخشی 
مشکالت اقتصادی به این گروه گرویده اند. 
تعهد کرده اند  برخی کشورها  اساس  این  بر 
پولی  کمک  افغانستان  صلح  برنامه  به  که 
ایاالت متحده امریکا  می کنند. هفته گذشته 
روند  این  به  خود  دالری  میلیون   50 کمک 

را اعالم کرد. 

و بر مشکالت شان فایق آیند.«
مقدار  متحد  ملل  توسعه ای  برنامه  مقام  این 
پیشین طالبان  این جنگجویان  به  پولی را که 
عضو  یک  اما  نساخت.  فاش  می شود،  داده 
شورای والیتی کندز که نخواست نامش فاش 
ماهانه  که  گفت  آلمان  خبرگزاری  به  شود، 
هزار  ده  به  نزدیک  آن ها  از  یکی  هر  برای 
افغانستان معاش  افغانی پرداخت می شود. در 

شمالی  والیت  در  متحد  ملل  سازمان 
را  سالح شان  که  طالبانی  به  کندز 
صلح  روند  به  و  گذاشته  زمین  به 
پیوسته اند، پول پرداخت می کند. از این 
طریق تالش می شود از پیوستن دو باره 
جلوگیری  طالبان  به  جنگجویان  این 

شود. 
از  یکی  قاضی زاده،  عبدالرووف 
متحد  ملل  توسعه ای  برنامه  مسووالن 
)یو ان دی پی( گفته است: »ما ثبت نام 

بیشتر از سه صد مخالف مسلح دولت را که به 
روند صلح پیوسته اند، در نقاط مختلف شروع 
کرده ایم و مبلغی پول به آن ها داده می شود.« 

به  پول  پرداخت  »این  افزود:  قاضی زاده 
است،  ماه  چند  برای  فقط  و  موقتی  صورت 
جنگ  از  دست  کندز  در  که  را  آن هایی  تا 
برمی دارند قادر سازد برای شان شغل پیدا کنند 

امضای تفاهم نامه 
گسترش اقتصادی 

بین افغانستان و ایتالیا

8صبح، کابل: روز گذشته تفاهم نامه ای بین وزیر 
خارجه کشور، زلمی رسول و وزیر همکاری های 

اقتصادی کشور ایتالیا به امضا رسید. 
میان  اقتصادی  گسترش  تفاهم نامه  این  طی 
در  اجرا  به  سکتور   10 در  دوکشور  این 
 10 »این  گفت:  رسول  زلمی  آمد.  خواهد 
و  معدن  صنعت،  زراعت،  شامل  سکتور 
هم چنان  و  هرات  هوایی  میدان  بازسازی 

همکاری درقسمت نظامی خواهد بود.«
او گفت: »طی سفر اخیری که به کشور ایتالیا 
آن  در  که  رسید  امضا  به  دادی  قرار  داشتیم 
برادامه همکاری های دوجانبه تاکید شده بود.«

گفت:  ایتالیا  دولت  همکاری های  وزیر 
»نشست امروز ما و امضای این قرارداد بسیار 
مهم است، زیرا در زمانی که انتقال امنیت از 
افغان صورت  نیروهای  به  نیروهای خارجی 
را  خود  اقتصادی  همکاری های  ما  می گیرد 

آغاز کرده ایم.«
بزرگ  سرمایه داران  از  تعدادی  حال  این  با 
در  سرمایه گذاری  برای  نیز  ایتالیایی 

بخش های مختلف به افغانستان آمده اند.
ایتالیا دارد.  با دولت  افغانستان روابط خوبی 
روابط بین دوکشور از سال 1921 آغاز شده 
تاکنون  بن  کنفرانس  از  ایتالیا  دولت  است. 
سیستم  احیا  زمینه  در  خوبی  کارکردهای 
عدلی و قضایی و ارتقا ظرفیت اردوی ملی 

داشته است.

تمرکز عملیات های نظامی 
ناتو به مناطق مرزی

سرکوب  برای  می گویند  ناتو  مقام های 
بیشتر  از حمالت  پیشگیری  و  طالبان  گروه 
عملیات  امسال،  تابستان  در  گروه  این 
مرزی  مناطق  در  عمدتا  را  خود  نظامی 

جنوب و شرق کشور متمرکز کرده اند.
به  ناتو  سخنگوی  یک  جاسون،  مایک 
افغانستان  مرزی  مناطق  که  گفته  بی بی سی 
عملیات  چندین  شاهد  اخیرا  پاکستان،  و 
ادامه  کماکان  روند  این  و  بوده  بزرگ 

دارد.
بزرگ  عملیات  چندین  »اخیرا  گفت:  او 
جنوب  و  شرق  در  که  داشته ایم  پاکسازی 
این  بیشتر  است،  شده  انجام  افغانستان 
گرفته  صورت  مرزی  مناطق  در  عملیات 
این بوده است که مناطق  است و هدف ما 
و  کرده  محدود  را  شورشیان  فعالیت 

امن آنها را تصرف کنیم.« پناهگاه های 
هوا،  شدن  گرم  با  معموال  طالبان  گروه 
به  اما  می بخشند،  شدت  را  خود  حمالت 
تصمیم  ناتو  نیروهای  بار  این  می رسد  نظر 
باشند. داشته  بدست  را  عمل  ابتکار  دارند 

در  اکنون  هم  ناتو،  سخنگویان  گفته  به 
نظامی  عملیات های  افغانستان  از  نیمی 
دارد،  جریان  طالبان  افراد  سرکوب  برای 
تابستان  حال،  این  با  که  می گوید  ناتو  اما 
خواهد  همراه  بیشتری  خشونت های  با 

بود.
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سازمان ملل به طالبان بازگشته به زندگی عادی پول می دهد

عناوین 
مطالب امروز:

  اعضایپارلمان

ناخوانده
امضامیکنند

مجلس  اداری  هیات  چند  هر 
تعداد  و  نام  ارایه ی  از  نمایندگان 
خواهان  که  نمایندگانی  دقیق 
شده اند  امضای شان  شدن  باطل 
معتبر  منابع  ولی  می کند  خودداری 
این  تعداد  نمایندگان  مجلس  در 
تن   30 از  بیش  را  نمایندگان 

گفته اند.
مجلس  دوم  منشی  عظیمی،  فرهاد 
نمایندگان افغانستان با تایید پس 
گرفتن امضاها از سوی نمایندگان، 
را  زبانی  و  سمتی  قومی،  مسایل 
مانع تصمیم گیری های جدی مجلس 
ناقضان قانون  برابر  نمایندگان در 

می خواند.
از  شماری  می گوید  عظیمی 
این  ریاست  به  مجلس  نمایندگان 
مطالعه ،  بدون  که  گفته اند  مجلس 
کرده  امضا  را  شده  پیشنهاد  متن 
امضاهای  اداری  هیات  و   بودند 

آن ها را باطل بسازد.
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دو  می گویند،  امریکا  نظامی  مقام های 
در  گذشته  هفته  که  امریکایی  سرباز 
احتماال  شدند،  کشته  هلمند  والیت 
بدون  هواپیمای  یک  حمله  هدف 

سرنشین قرار گرفته اند.
همچنین  امریکا  نظامی  مقام های 
گفته اند که تحقیقات در این مورد ادامه 
دارد، اما اگر این گزارش درست باشد، 
امریکایی  سربازان  تلفات  نخستین  این 
بر اثر حمله هواپیماهای بدون سرنشین 

امریکایی در افغانستان خواهد بود.
هدف  برای  عمدتا  امریکایی  نیروهای 
مرزی  مناطق  در  شورشیان،  قراردادن 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  از  پاکستان 

تحکیم  کمیسیون  مسووالن  آن که  با 
صلح فعالیت های شورای عالی صلح را 
اما می گویند  توصیف می کنند،  خوب 
کمیسیون  با  شورا  این  صورتی که  در 
فعالیت های  شود،  یکجا  صلح  تحکیم 
خواهد  اثرگذار  و  سودمند  بیشتر  آنان 

شد.
شریف  سید  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
صلح  تحکیم  کمیسیون  معاون  یوسفی 
به منظور  که  مراسمی  در  شنبه  سه  روز 
دولت  به  طالب  سی  حدود  پیوستن 
به  بود،  شده  اندازی  راه  کابل  در 
کمیسیون  این  که  گفت  خبرنگاران 
را  مهم  کارهای  و  داشته  بهتر  تجربه ی 

در این زمینه نیز انجام داده است.
به گفته آقای یوسفی، کمیسیون تحکیم 
اندک  بودجه  داشتن  وجود  با  صلح 
عرصه  این  در  خوبی  دستاوردهای 
داشته است اما اگر شورای عالی صلح 
با این کمیسیون یکجا شود، تالش های 
صلح در کشور نتایج بهتری را به همراه 

خواهد داشت.
صلح  عالی  شورای  با  »ما  گفت:  او 
مدغم  آنها  داریم،  ای کاش  نیک  نظر 
افغانستان  صلح  تحکیم  کمیسیون  با 

می بودند.«
سال  شش  از  صلح  تحکیم  کمیسیون 
به این طرف به عنوان یک نهاد مستقل 
کمیسیون  این  مسووالن  دارد.  فعالیت 
 8500 به  نزدیک  کنون  تا  می گویند، 
طالب از طریق این کمیسیون به دولت 
از  دیگر  تن   1500 از  بیشتر  و  پیوسته 
زندان های پلچرخی، بگرام و گوانتانامو 

آزاد شدند.
در عین حال گفته می شود که برخی از 
افراد طالبان که از طریق این کمیسیون 
به صفوف  دوباره  پیوسته اند،  دولت  به 

8صبح، تخار : این لیسه به طور پخته و 
اساسی با هزینه ی پنج صد و سی و یک 
طرف  از  دالر  چهل  و  صد  سه  و  هزار 
کشور فدرالی آلمان در مدت یک سال 
در دو طبقه در شهر تالقان ساخته می شود. 
تخار  معارف  رییس  عبدالوهاب ظفری، 
گفت: »ساختمان این لیسه دارای 24 اتاق 
ملحقاتش  سایر  با  اداری  اتاق  درسی، 7 
درسی  صنوف  نبود  مشکل  که  می باشد 
3500 دانش آموز را در سه وقت درسی 
مرفوع خواهد ساخت. عالوه از این 360 
پایه چوکی و  پنجاه پایه میز جدید نیز برای 

دانش آموزان این مکتب تهیه می شود.«
حین  تخار  والی  تقوا،  عبدالجبار 
تهداب گذاری ساختمان این لیسه گفت: 
فاقد  فعال  تخار  مکاتب  درصد   52«
ساختمان های درسی می باشد و این نخستین 
مکتبی است که در سال جدید خورشیدی 

از  همواره  افغانستان  دولت  است.  بوده 
حمالت  است  خواسته  ناتو  و  امریکا 
عامل  موارد  بسیاری  در  که  را  هوایی 
اصلی تلفات غیر نظامیان است، متوقف 

کند و یا دست کم کاهش دهد.
پاکستانی  و  افغانستان  مقام های 
نظامی  غیر  افراد  می گویند کشته شدن 
غربی  نیروهای  هوایی  حمالت  در 
گروه های  دست  به  خوبی  بهانه ای 
نیروهای  بسیج  سبب  و  می دهد  تندرو 
مناطق  گسترش  و  آنها  توسط  بیشتر 

ناامن می شود.
هوایی  حمالت  امریکایی  مقام های  اما 
و استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین 
ویژه  به  و  شورشیان  سرکوب  برای  را 
رهبران  و  فرماندهان  قراردادن  هدف 

آنها یک نیاز می دانند.
در سال های گذشته بیشتر فرماندهان از 
جمله بیت اهلل محسود رهبر گروه طالبان 
هواپیماهای  حمالت  اثر  بر  پاکستانی 

بدون سر نشین کشته شده اند.

پولیس کندز یک 
فرمانده ملیشه را 

بازداشت کرد
یک  کندز  پولیس  کندز:  8صبح، 
از  را  )اربکی(  ملیشه  نیروهای  فرمانده 
آباد،  خان  ولسوالی  ملرغی  روستای 
عنوان  به  که  دیگر  تن   5 با  همراه 
متهم  فرمانده  این  با  جرم  همدست 

هستند، بازداشت کرد. 
این  به  پیوند  در  قطره  اهلل  سمیع  جنرال 
حوزه ی  پولیس  که  گفت  رویداد 
چهارم امنیتی و کندک واکنش سریع، 
پس از اینکه قاتل به خاطر اجرای حکم 
در  نشد،  حاضر  دادگاهی  نهادهای 

اقدامی وی را بازداشت کردند. 
جنرال قطره افزود که همراه با فرد قاتل، 
3 میل کالشینکوف، دو مرمی راکت، 
چره ای  یک  و  مارکول  میل  یک 
تفنگچه ای به دست پولیس افتاده است. 

و  دارد  نام  محمد  نظر  پهلوان  که  قاتل 
فرزند  خان  شاه  علی  کشتن  جرم  به 
 3 که  می گوید  محکوم است،  سخیداد 
تفنگ  کالشینکوف را از ریاست امنیت 

ملی کندز دریافت کرده بود. 
افزود  قطره  جنرال  این،  به  پاسخ  در 
خودش  کارکردهای  پی  در  هرکسی 
قرار  بازخواست  و  پرسش  مورد 
و  قانون  چنگ  از  کسی  می گیرد، 
بوده  که  لحاظی  هر  به  قانونی  برخورد 
با  پولیس  و  نمی شود  بخشیده  باشد، 
در  امنیتی،  دیگر  نهادهای  هماهنگی 
تالش هستند تا دامن نا به سامانی ها را از 

کندز برچینند. 
شده  کشته  که  پسری  پدر  سخیداد 
است، در گفتگو با رسانه ها، از پولیس 
بازداشت  »وعده ی  به  وفا  برای  کندز 
روز«  سه  جریان  در  پسرش  قاتل 

سپاسگزاری کرد. 
یک  نیز،  پیش  چندی  کندز  پولیس 
ولسوالی  در  را  تفنگدار  دزدان  گروه 

خان آباد بازداشت کرده بود.

استفاده می کنند.
هواپیماهای  از  استفاده  منتقدان 
نشان  گیری  می گویند  بدون سرنشین 
این هواپیماها معموال دقیق نیست و در 
اثر  بر  غیرنظامی  صدها  اخیر  سال های 

این گونه حمالت کشته شده اند.
کشته  گذشته  هفته  که  سربازی  دو 
شدند، یکی 26 سال و دیگری 23 سال 

داشت.
این سربازان برای حمایت از یک واحد 
و  بودند  رفته  به محل  امریکایی  نظامی 
والیت  سنگین  ولسوالی  نزدیکی  در 
گرفته  قرار  طالبان  حمله  مورد  هلمند 

بودند.
مورد  در  هنوز  امریکا  دفاع  وزارت 
نظری  ابراز  سربازان  این  شدن  کشته 
مورد  در  که  است  گفته  و  نکرده 

جزییات این حادثه تحقیق می کند.
استفاده از نیروی هوایی توسط نیروهای 
در  پاکستان  و  افغانستان  در  امریکایی 
مواجه  شدید  انتقادهای  با  موارد  بیشتر 

مخالفان یکجا شده و در حال حاضر در 
برابر نیروهای امنیتی می جنگند.

گزارش ها  این  یوسفی  شریف  سید  اما 
این زمینه  را رد کرده می گوید که در 

یک روش مشخص وجود دارد.
داریم  که  دقیقی  برنامه  »با  گفت:  او 
می شوند  صلح  روند  شامل  وقتی  افراد 
و  والیان  و  والسوال ها  علما،  که 
تضمین  را  آنها  ما  نمایندگی های 
میدان  به  هیچگاه  افراد  این  و  می کنند 

جنگ بر نگشته اند.«

چهار آدم ربا در نیمروز بازداشت شدندتمرکز عملیات های...          ادامه از صفحه 1
می گوید:  ناتو  سخنگوی 
در  که  داریم  باور  »ما 
گذشته  سال  عملیات های 
دستاوردهای خوبی داشته ایم 
و محالتی را که پیش از این 
شورشیان  امن  پناهگاه های 
اما  گرفته ایم،  آنان  از  بود، 
هنوز ما منتظر بهار و تابستان 
افغانستان  در  دشواری 

هستیم.«
می گویند  امریکایی  نظامیان 
که پیش از برقراری ثبات در 
نیاز است تا عملیات  کشور، 
گسترده  طالبان  علیه  نظامی 

تر شود.
آغاز  با  عملیات،  این  شدت 

والیت  ملی  امنیت  نیروهای 
چهار  گروه  یک  نیمروز، 
بازداشت  را  ربا  آدم  نفری 
از چنگ  را  و یک کودک 
آزاد  گروه  این  اعضای 

کرده اند.
یک تن از مسوولین ریاست 
امنیت ملی والیت نیمروز که 
افشای هویتش خودداری  از 
خبری  آژانس  به  کرد، 
این  که  است  گفته  پژواک 
یک  و  مرد  سه  شامل  گروه 
منزل  یک  از  که  هستند  زن 
مسکونی در شهرک انصاری 

بازداشت شده اند.
این  دستگیری  با  گفته  وی 

نیروهای  خروج  برنامه 
همزمان  کشور  از  امریکایی 
قرار  برنامه  این  شد.  خواهد 
امسال  جوالی  ماه  از  است 
می رود  انتظار  و  شود  آغاز 
تا سال 2014 میالدی، تمامی 
نظامیان خارجی، افغانستان را 

ترک کنند.
دولت  آن،  از  پیش  ولی 
جامعه  که  دارد  تاکید 
جهانی باید این کشور را در 
نیرومند  ارتش  ایجاد  زمینه 
نیروها  این  تا  کند  همکاری 
امنیتی  مسوولیت های  بتوانند 
تنهایی  به  را  کشورشان 

برعهده بگیرند.

گروه، یک پسر 4 ساله که از 
حدود دو ماه بدین سو در قید 
آزاد  نیز  بود،  ربایندگان  این 

شده است.
مل پاسوال عبدالجبار پردلی، 
نیمروز  والیت  امنیه  فرمانده 
نیز با تایید این خبر گفت که 
اعضای  اختطاف کنندگان، 
باشندگان  و  خانواده  یک 

اصلی والیت فراه هستند.
که  افزود  پردلی  آقای 
کودک  یک  ربایندگان، 
چهار ساله را ابتدا در زیرزمینی 
خانه خود و بعد از مدتی، وی 
را از آن محل خارج کرده و 

با خود نگهداری می نمودند.

در تخار تهداب گذاری می شود.«
حال  در  تخار  معارف  رییس  گفته ی  به 
تخار،  مکاتب  اساسی  مشکل  حاضر 
نبود آموزگاران مسلکی و ساختمان های 
آموزشی است که دانش آموزان زیادی 
رنج  ناحیه  این  از  تخا  ولسوالی های  در 
از  حوا  بی بی  نسوان  لیسه ی  می برند. 
سال ها بدین سو فاقد تعمیر بود که اکنون با 
تکمیل کار اعمار ساختمان آن مشکالت 
برطرف  جای  نداشتن  از  دانش آموزان 

خواهد شد.

در حمله هواپیماهای بدون سرنشین دو سرباز امریکایی کشته شده  اند

کمیسیون تحکیم صلح در جذب طالبان 
به روند صلح تجربه بیشتر دارد

سنگ تهداب لیسه نسوان بی بی حوا 
در تخار گذاشته شد
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چه کسی در جنگ روانی 
دست باالیی دارد؟ 

علیه  جنگ  در  غربی اش  متحدین  و  افغانستان  حکومت 
مخالفان تا حدودی دست باالیی داشته اند، اما ظاهرا مخالفان 
مسلح در جنگ روانی صدای بلندتری نسبت به حکومت 

داشته اند و بر افکار عامه تاثیرگذارتر از دیگران می باشند. 
جنگ روانی پیشینه ای بسیار طوالنی دارد. این جنگ پس از 
جنگ جهانی دوم در امریکا رواج یافت و تعریف هایی از آن 
در مراکز نظامی و پژوهشی صورت گرفت. در یکی از این 
تعریف ها چنین آ مده است: »جنگ روانی یعنی استفاده از 
هر نوع وسیله ای به منظور تاثیرگذاری بر روحیه و رفتار 
یک گروه با هدف نظامی مشخص.« در جنگ روانی طرف ها 
می کوشند تا با شیوه ها و ترفندهای گوناگون مخاطبان را 
تحت تاثیر قرار دهند. در واقع وظیفه عمده جنگ روانی، 
تحمیل اراده بر  دشمن است. و این کار از راه های نظامی و 

اقتصادی صورت نمی گیرد. 
در تمام جنگ های روانی حداقل سه هدف مهم دنبال می گردد. 
نخستین هدف این است که دشمن می کوشد تا امید را  نزد  
مخاطبان کشور و یا جناح مقابل از بین ببرد. هدف مهم دیگر 
ایجاد فضای بی اعتمادی نسبت به رهبران و مسووالن یک 

کشور و یا جناح مقابل است. 
هدف مهم دیگری که در جنگ روانی دنبال می گردد ایجاد 

شکاف در بین جامعه می باشد. 
با توجه به اهدافی که ذکر گردید اکنون به خوبی معلوم 
می شود که مخالفان حکومت در  این سه هدف مهم موفق 
بوده اند. آنها توانسته  اند با تبلیغات مداوم امید به آ ینده را در 
نزد مردم از بین ببرند، فضای بی اعتمادی و بدبینی را نسبت 
به مسووالن خلق و شکاف های قومی، سیاسی، سمتی، 

زبانی و ... را در جامعه ایجاد کنند. 
گذشته از این مخالفان در ایجاد بدبینی میان مردم و متحدین 
غربی  افغانستان نیز نقش باالیی داشته اند. آنها از مدت ها 
پیش این شایعه را در میان مردم خلق کرده اند که حکومت 
و طالبان از یک منبع تامین می گردند. متاسفانه اظهارات 
برخی مقام ها از جمله گفته های رییس جمهور در مورد 
انتقال طالبان به شمال توسط طیاره ها به این جنگ روانی 

زمینه های پذیرش بیشتر داده است. 
دست  نیز  حکومت  به  نسبت  بدبینی  ایجاد  در  مخالفان 
باالیی داشته اند. آنان به خوبی توانسته اند در مورد شهادت 
نمایندگان پارلمان در بغالن، شهادت سیدخیلی در کندز و  
نزاع کوچی ها و ده نشین ها، اذهان عامه را بر این متمرکز 
نمایند که حکومت و یا حلقات نزدیک به حکومت در این گونه 
رویدادها نقش دارند. اما متاسفانه حکومت افغانستان با 
این پدیده های مدرن )جنگ روانی( و ابزارهای آن یا کامال 
بیگانه اند و یا توان استفاده و رویارویی دراین عرصه را 
با  حتا  که  ضعیف اند  آن قدر  صوتی  رسانه های  ندارند. 
وب سایت های مخالفان مسلح و اعالمیه های متواتر آنان 
برای رسانه ها نیز برابری نمی توانند. سخنگویان طالبان 
در این جنگ روانی به مراتب از سخنگویان حکومت قابل 
دسترس تر می باشند. هم اکنون مردم با رادیو و تلویزیون 
ملی بیگانه شده اند، و روزنامه های طویل و عریض حکومتی 

را صرفا برای دسترخان نان در ادارات استفاده می کنند. 
با این  وضع به خوبی می توان گفت که در جنگ روانی 
حکومت عمال بازنده می باشد. راه اساسی تقویت رسانه ها، 
منابع معلوماتی و ابزارهای موثر برای تاثیرگذاری بر افکار 
عامه می باشد. گذشته از این با آن که وزارت  حج و اوقاف 
مسوولیت امور مساجد را به عهده دارد،  اما کانون مراکز 
موازی دیگری ایجاد شده اند که به طور ماهوار برای تمام 
علمای مساجد، معاش پرداخت می کنند و برای نمازهای 
جمعه آنان پالیسی  وضع و تهیه می کنند. هرچند امنیت ملی 
گفته است که از دید آنها چیزی پنهان نیست اما خوب است 
که مقامات سرچشمه های منابع مبهم پولی که در اختیار 
مساجد قرار داده می شود را شناسایی و در فضای روشن 
به مردم نیز اطالع رسانی نمایند. امروز مخاطبان تربیون های 
مساجد از هر رسانه ای بیشتر است و مالها نیز چهره های 
قابل اعتمادی می باشند. اما این تربیون ها اکنون متاسفانه در 
برخی موارد در اختیار جنگ پنهان روانی به  نفع مخالفان 

قرار دارند که حادثه ی مزار نمونه ی عینی آن است. 
بنابراین خوب است که وزارت حج و اوقاف، بیش از هر  
وقت دیگر در این امر فعال شود تا عرصه را برای حضور 

مخالفان محدود سازد. 

زنگ اول
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مالامامان  از  شماری  که  می گویند  ملی  امنیت  مقام های 
عامه  نظم  و  ملی  منافع  علیه  و  کرده  سواستفاده  مساجد  از 
از  عده  آن  می کنند  تاکید  مقام ها  این  می کنند.  تبلغات 
مالامامان مساجد که علیه نظم عامه و منافع ملی تبلیغات سو 

کنند، »جان سالم« بدر برده نمی توانند.
لطف اهلل مشعل، سخنگوی امنیت ملی روز گذشته در یک 
نشست خبری گفت گزارش هایی به دست آنان رسیده مبنی 
بر این که شماری از مالامامان از مساجد سواستفاده می کنند. 
آقای مشعل گفت: »هر کسی که خالف منافع علیای کشور 
و  بی نظمی  باعث  که  بکند  اظهاراتی  عامه  نظم  خالف  و 

مساجد جلوگیری شود. به گفته ی سخنگوی امنیت ملی، 
تروریستان  و  افراد طالبان  تنها یک درصد علما توسط 

اغفال شده اند.
بازداشت جالد طالبان

در همین حال، امنیت ملی از بازداشت مالجمعه مشهور 
والیت  در  طالبان  مشهور  جالدان  از  یکی  آغاجان،  به 
می دهد.  خبر  ملی  امنیت  نیروهای  سوی  از  هلمند، 
مالجمعه، مالامام یک مسجد در ولسوالی مارجه والیت 

هلمند نیز بوده است.
لطف اهلل مشعل، گفت اکثر سرهایی که در والیت هلمند 
بریده شده، توسط مالجمعه بریده شده است. وی افزود: 
»این فرد مالجمعه مشهور به آغاجان است و سی ساله 
ملی،  امنیت  نیروهای  که  بود  طالبان  جالد  او  می باشد. 
اردوی ملی یا هر کسی که از سوی تروریستان بازداشت 

می شد، توسط همین نفر سرشان بریده می شد.«
سه  می گوید  خود  اعترافات  در  مالجمعه  همچنین 
سال قبل به گروه طالبان پیوست، و پس از یک مدت 
بین المللی،  و  داخلی  امنیتی  نیروهای  علیه  فعالیت 
بازداشت شده  افراد  مورد  در  که  کمیسیونی  عضویت 
در  او  اس��ت.  ک��رده  کسب  را  می کند  تصمیم گیری 
اعترافات خود می افزاید: »بعد از عید سعید فطر در سال 
عبدالحمید  ظاهر،  به نام های  زندانیان  از  تن  سه   1389
نوازد  ولسوالی  و  دانه  و  گنی  مناطق  از  که  امان اهلل  و 
تحت  کمیسیون  این  طریق  از  بودند،  گردیده  دستگیر 
ریاست عبدالحق مسوول کمیسیون والیتی گروه طالبان 
جالد  این  شدند.«  محکوم  مرگ  به  هلمند،  والیت  در 
مایان  را  متذکره  »افراد  می کند:  عالوه  همچنین  طالبان 
در قریه تیز ولسوالی نوزاد مردم محل را جمع آوری در 
اسم  به  را  زندانیان  از  تن  مردم، من یک  حضورداشت 

بی ثباتی و ناامنی شود، آنان را ما پیگیری 
می کنیم. نیروهای امنیت ملی بیدار هستند 
زیر  ضدمنافع  و  ضدافغانی  حرکت  هر  و 
دوربین این ها )نیروهای امنیت ملی( است 
و به اصطالح نمی توانند که جان به سالمت 

ببرند.«
مساجد  مالامامان  به  حالی  در  ملی  امنیت 
هشدار می دهد تا از اظهارات ضدمنافع ملی 
گزارش هایی  اخیرا  که  نمایند،  خودداری 
مالامامان  از  شماری  که  رسیده  نشر  به 
نیروهای  علیه  جهاد  به  را  مردم  مساجد 
تبلیغات  فراخوانده اند.  بین المللی  امنیتی 
خارجی  نیروهای  علیه  مساجد  مالامامان 
مستقر در کشور، پس از آن بیشتر می شود 
ایالت  در  امریکایی  کشیش  یک  که 
را  قرآن کریم  امریکا یک جلد  فلوریدای 

به آتش کشید.
در تظاهراتی که نزدیک به دو هفته پیش 
به منظور تقبیح عمل این کشیش امریکایی 
دفتر  بود،  راه اندازی شده  مزار شریف  در 
تظاهرکنندگان  مورد حمله  این شهر  در  ملل  سازمان 
این  از کارمندان  تن  نتیجه هشت  در  قرار گرفت که 
سازمان به قتل رسیدند. با این حال، هیاتی که از سوی 
مجلس سنا برای بررسی حمله به دفتر سازمان ملل در 
مزارشریف اعزام شده بود، شورای علما و طالبانی که 
در خانه  امن در این شهر قرار دارند، را در به خشونت 

کشیدن این تظاهرات متهم کرد.
آنان  که  می افزایند  ملی  امنیت  مقام های  حال،  این  با 
تالش دارند تا با علما کار کنند تا از تبلیغات سو در 

امان اهلل که از جمله افراد امنیتی تانکرهای قوای ایتالف 
بود، توسط چاقوی قصابی سر بریدم.«

همچنین لطف اهلل مشعل می گوید که مالجمعه احتماال 
در قتل اجمل نقشبندی، یکی از خبرنگاران فقید کشور 
نیز دست داشته است. اجمل نقشبندی در نوزدهم حمل 
سال 1386 در والیت هلمند پس از این که به اسارت 
اما،  بریده شد.  این گروه سر  از سوی  طالبان درآمد، 
اعترافات خود می گوید،  در  مالجمعه آن طوری که 
این  از  و  است  پیوسته  طالبان  گروه  به  قبل  سال  سه 
لحاظ میان قتل اجمل نقشبندی و پیوستن مالجمعه به 

گروه طالبان، یک سال فاصله زمانی وجود دارد.
دو  بازداشت  از  ملی  امنیت  حال سخنگوی  همین  در 
از  تن  و گفت یک  داد  نیز خبر  پاکستانی  تروریست 
باالی  انتحاری  حمله  انجام  قصد  که  تروریستان  این 
نیروهای امنیتی در والیت ننگرهار را داشت، خود را 
به نیروهای امنیت ملی تسلیم کرده است. او گفت که 
اثر  به  را  از جوانان  پاکستان، شماری  در  طالبان  افراد 
انتحاری  تبلیغات سو و اجبار، وادار به انجام حمالت 

می کنند.
پاکستانی که قصد  ساله ی  بیست  خالدالرحمان جوان 
را  پولیس  و  ملی  اردوی  باالی  انتحاری  حمله  انجام 
داشت، می گوید که در مرکز آموزش های تروریستی 
میرامشاه،  در  پاکستان  استخباراتی  سازمان  به  مربوط 
می گوید  او  است.  آموخته  را  تروریستی  فعالیت های 
در این مرکز نزدیک به هزار و سه صد نفر برای انجام 
اعمال تروریستی تحت آموزش قرار دارند. به گفته ی 
فلم های  مرکز  این  در  پاکستانی،  انتحارکننده  این 
برای شان گفته  و  نمایش گذاشته می شود  به  »کاذب« 
می شد که امریکایی ها به افغانستان تجاوز کرده اند. او 
گفته است که با تبلیغات سو، افرادی که در این مرکز 
آموزشی حضور داشتند، برای انجام حمالت انتحاری 

در افغانستان آماده می شدند. 
از  پس  خالدالرحمان  می گوید  ملی  امنیت  سخنگوی 
همه  که  می بیند  را  مردم  ننگرهار  والیت  در  آن که 
مسلمان هستند، دست از انجام حمله انتحاری کشیده و 
خود را به نیروهای امنیت ملی می سپارد. خالدالرحمان 
نیز ظاهر شد، حمله  مقابل دوربین خبرنگاران  که در 
علیه مردم افغانستان را ناروا توصیف کرد اما گفت که 

حمله علیه نیروهای خارجی رواست.
سازمانده  که  گفت  ملی  امنیت  سخنگوی  همچنین 
حمله باالی میدان هوایی جالل آباد نیز بازداشت شده 
است. آقای مشعل می گوید حمله انتحاری و انفجاری 
که به تاریخ هفدهم حمل در میدان هوایی جالل آباد 
صورت گرفت، از سوی زرملوک، باشنده شهر پیشاور 
پاکستان سازماندهی شده بود. در این حمله بیش از ده 

تن از حمله کنندگان کشته شدند.


ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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کشیده نمی توانست. همه روزه من جگرخون بودم و هر روز 
جز اشک ریختن چاره ای نداشتم. در یکی از روزها که در 
از  از شاگردهایم  بودم، یکی  بسیار جگرخون  صنف درسی 
من پرسان نمود که استاد چه گپ است که هر روز جگرخون 
هستید؟! من قضیه برادرم را با او بازگو نمودم، چون برادر او 
به من گفت یک  او  بود.  بندی های سیاسی  داکتر در بخش 
بیاور،  من  برای  را  برادرت  لباس  و یک جوره  قطعه عکس 
برادرم را می گویم که در جستجوی وی شود. من نیز همین 
زندان ها  از  یکی  در  او  که  شد  معلوم  بعدا  نمودم،  را  کار 
گشته  مبتال  نیز  جلدی  سخت  تکلیف  به  او  می باشد.  بندی 
اما زمانی که به او می گویند فامیلت لباس برایت روان  بود، 
به شهادت رسیده  نیز  این که پدرش  از  او بی خبر  نموده اند. 
است، گفته بود که اگر من پدر می داشتم، آنها در جستجوی 
من می شدند. بعد از آن روز دیگر از وی خبری به دست ما 
نرسید، شاید که او را توسط بلدوزر مانند سایر هموطنان دیگر 
ما زیر خاک نموده باشند، و یا هم به شکلی دیگر به شهادت 
رسانیده باشند. از آن روز سالیان دراز می گذرد اما من غم از 
دست دادن برادرم را هرگز نتوانستم که فراموش نمایم. من 
می خواهم کسانی که مردم بی گناه را به ناحق شهید نموده اند، 
به سزای اعمال شان برسند و در مقابل ملت پاسخگو باشند که 

به کدام دلیل و قانون مردم بی گناه را شهید ساختند.«


خواهری با دنیایی از غم و درد، در گزارش امروز »از ورای 
تلخ  سرگذشت  از  گوشه ای  که  می خواهد  آتش«  و  دود 
آغاز  این چنین  او  نماید.  نقل  ما  برای  را  فامیل اش  زندگی 
که  است،  زیادی  نشیب های  و  فراز  دارای  »زندگی  نمود: 
به  تا  و  چقدر  اما  بسازد،  و  بسوزد  باید  حالت  درهمه  انسان 
کی؟! کمونیست ها در آن زمان ظلم  های متعددی را مرتکب 
که  بود  این  آنها  عظیم  و  بزرگ  جنایت  اولین  و  می شدند 
نیروهای اشغالگر بیگانه را در کشور جا دادند و می خواستند 
که با نیرو و قوت آنها عقاید راسخ مردم را از ایشان بگیرند. 
مردم در مقابل آنها قیام های گسترده ای را آغاز نمودند و آنها 
هم به خاطر بقای نظام و افکاری که داشتند، می خواستند که 
باالی مردم با زور عقاید خود را تحمیل نمایند، به همین خاطر 
سران و متنفذین قومی را دستگیر می کردند و بعدا به شهادت 
خاطر  به  به  نیز  را  دیگر  ملکی  افراد  ایشان  حتا  می رساندند. 
من  زمان  آن  در  می نمودند.  دستگیر  داشتند،  که  جنونی 
زمان  آن  در  برادرم  بودم.  کابل  شهر  مکاتب  از  یکی  معلم 
فامیل  به  او  احوال  و  بود  عسکر  بستر  چهارصد  شفاخانه  در 
رسید، که در همین زودی ها ترخیص خواهد شد، اما در آن 
زمان کودتا شد و از وی دیگر خبری نشد. ما هم هر قدر که 
جستجو نمودیم از وی خبری به دست ما نرسید، زیرا در آن 
زمان قیودات سختی حکم فرما بود و کسی صدای خویش را 

کسی 
صدایش 

را کشیده 
نمی توانست

امنیت ملی خطاب به مال امامان:

منافع ملی را 
در نظر بگیرید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ظفرشاه رویی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از صفحه )1(

حتا ایشان افراد ملکی دیگر را نیز به 
به خاطر جنونی که داشتند، دستگیر 
می نمودند. در آن زمان من معلم یکی 
از مکاتب شهر کابل بودم. برادرم در 
آن زمان در شفاخانه چهارصد بستر 
فامیل  به  او  احوال  و  بود  عسکر 
رسید، که در همین زودی ها ترخیص 
کودتا  زمان  آن  در  اما  شد،  خواهد 
شد و از وی دیگر خبری نشد. ما هم 
وی  از  نمودیم  جستجو  که  قدر  هر 
در  زیرا  نرسید،  ما  به دست  خبری 
حکم فرما  سختی  قیودات  زمان  آن 
بود و کسی صدای خویش را کشیده 
نمی توانست. همه روزه من جگرخون 
ریختن  اشک  جز  روز  هر  و  بودم 

چاره ای نداشتم.
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رسانه ها گزارش داده اند که سازمان ملل به طالبانی که از جنگ 
که  است  آمده  گزارش  این  در  می دهد.  پول  دست بردارند، 
نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، پروسه ی پرداخت پول 
به طالبانی که سالح شان را به زمین می گذارند را در والیت کندز 
با انتشار این گزارش این سوال خلق می گردد  آغاز کرده است. 

که این سیاست، تا چه اندازه می تواند در افغانستان موثر باشد.
سایت انترنتی کلید گروپ خبر داده است که عبدالرووف قاضی 
زاده یک مقام مسوول در برنامه ی انکشافی سازمان ملل متحد که 
با برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان کار می کند گفته است که 
آنها ثبت نام بیش از 300 تن از افراد مسلح مخالف دولت را در 
در  وی  می پردازند.  پول  آنان  برای  و  کرده  آغاز  مختلف  نقاط 
چند  موقتی  برنامه ی  یک  این  که  است  گفته  پروسه  این  تشریح 

ماهه برای کسانی است که جنگ را در کندز ترک کرده اند.
مقدار  مورد  متحد، در  ملل  به سازمان  مربوط  مقام  این  این که  با 
این مبلغ چیزی نگفته، اما یک مقام شورای صلح  والیت کندز 
که نخواسته نامش افشا شود گفته است که این دفتر به هر طالب 
مسلح در صورت دست کشیدن از جنگ، ماهانه 110 دالر معاش 

می پردازد. 
بتوانند،  تا  می باشد  افراد  این  به  کمک  پول،  پرداخت  از  هدف 
مشکالت خود را حل و کاری  برای خویش پیدا کنند. به عبارت 
دیگر می توان گفت که پرداخت پول به طالبانی که جنگ را ترک 
می کنند، به این دلیل صورت می گیرد که شماری از کارشناسان 
فقر،  به خاطر  تعدادی  هستند که  نظر  این  به  افغانستان  در  سیاسی 

بیکاری و مشکالت اقتصادی به صفوف طالبان جذب شده اند.
شکی نیست که فقر یکی از عوامل جذب جوانان بیکار به صفوف 
بررسی  به  را  موضوع  این  باید  اما  شود،  تلقی  می تواند  طالبان 
گرفت که چند فیصد از اعضای گروه طالبان کسانی خواهند بود 
که به خاطر ناتوانی های مالی و گرفتاری به بیکاری، عضویت در 
گروه طالبان را انتخاب کرده اند. درک این فیصدی به این جهت 
مهم می باشد که چشم انداز موفقیت پالن پول در برابر سالح نیز 
به همان اندازه خواهد بود. یعنی می توان گفت که این پروسه تنها 
برای کسانی ممکن است قانع کننده باشد که فقط به خاطر پول با 
طالبان همراه شده اند. آنان می توانند با تحصیل پول صفوف طالبان 
را ترک کنند، اما در مورد این که تمام یا حداکثر و یا قابل توجه 
دست  مخاصمت  از  و  گرفته  قرار  پروسه  این  تاثیر  تحت  طالبان 

بکشند، نمی توان با اطمینان و اعتماد چیزی گفت. 
یا  از قوماندان های طالبان و  به نقل  تا کنون در مصاحبه هایی که 
افراد مرتبط با این گروه صورت گرفته، این موضوع مورد تاکید 
قرار گرفته است که بسیاری از کسانی که در صفوف طالبان بر 
ضد دولت افغانستان و نیروهای بین المللی به جنگ می پردازند، در 
وفاداری به رهبری طالبان متحدالنظر هستند. یعنی این که تعدادی 
در  وظیفه  انجام  به  عالقه  مبنای  بر  طالبان  گروه  افراد  از  زیادی 
افراد  این  برای  می پردازند.  جنگ  به  گروه  این  رهبری  رکاب 
در  ادامه جنگ  در جهت  طالبان  رهبری  از سوی  که  توجیهاتی 

افغانستان صورت می گیرد، کافی می باشد.

می گوید  افغانستان  نمایندگان  مجلس  اداری  هیات 
در  زبانی  و  سمتی  قومی،  مسایل  به  زدن  دامن 
استیضاح  و  دادگاه عالی  اعضای  محاکمه  قضیه 
مجلس  این  از  بیرون  و  داخل  در  لوی سارنوال  از 
روی  نتواند  نمایندگان  مجلس  تا  است  شده  سبب 

تصمیم هایش ایستادگی کند.
دو هفته پیش 103 عضو مجلس نمایندگان افغانستان 
محکمه ی  ایجاد  مجلس  این  ریاست  به  درنامه ای 
و  رییس  تقاضای  به  پارلمانی  انتخابات  اختصاصی 
اعضای ستره محکمه را مخالف قانون اساسی و قانون 
انتخابات خواندند وخواهان محاکمه و عزل رییس و 
اعضای دادگاه عالی مطابق ماده ی 127 قانون اساسی 

شدند.
 بر بنیاد ماده ی یاد شده هرگاه یک سوم کل اعضای 
حین  را  ستره محکمه  اعضای  نمایندگان،  مجلس 
تقاضای  و  کنند  قانون  نقض  به  متهم  وظیفه  اجرای 
آن  ها توسط دو سوم کل  اعضای مجلس تایید شود، 
برای  ایجاد محکمه ی خاص  و  به عزل وظیفه  منجر 

محاکمه  آن ها می شود.
از سوی دیگر پس از بی نتیجه ماندن تصمیم مجلس 
نمایندگان در مورد محاکمه ی اعضای ستره محکمه 
و استجواب از لوی سارنوالی، 118 نماینده ی مجلس 
در رای گیری علنی خواهان استیضاح از لوی سارنوال 

شدند.
آن ها  پشیمانی  با  نوبت  دو  در  نمایندگان  تقاضاهای 
رسمی  نامه ای  در  از  آن ها  برخی  و  شده  همراه 
شدن  باطل  خواهان  مجلس  این  اداری  هیات   به 

امضاهای شان شدند.
ارایه ی  از  نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  چند  هر 
نام و تعداد دقیق نمایندگانی که خواهان باطل شدن 
منابع  ولی  می کند  خودداری  شده اند  امضای شان 
را  نمایندگان  این  تعداد  نمایندگان  معتبر در مجلس 

بیش از 30 تن گفته اند.
فرهاد عظیمی، منشی دوم مجلس نمایندگان افغانستان 
با تایید پس گرفتن امضاها از سوی نمایندگان، مسایل 
قومی، سمتی و زبانی را مانع تصمیم گیری های جدی 

مجلس نمایندگان در برابر ناقضان قانون می خواند.
به  مجلس  نمایندگان  از  شماری  می گوید  عظیمی 
متن  مطالعه ،  بدون  که  گفته اند  مجلس  این  ریاست 
اداری  هیات  و  کرده  بودند  امضا  را  شده  پیشنهاد 

امضاهای آن ها را باطل بسازد.
رییس  حضور  به  وکال  تعداد  »یک  گفت:  عظیمی 
که  امضاهایی  گفتند  و  کردند  مراجعه  ولسی جرگه 
است  مساله  این طور  که  نمی دانستیم  ما  کردیم  ما 
یا  شوند( ،  محاکمه  و  عزل  ستره محکمه  )اعضای 
بعضی ها مراجعه کردند و گفتند که امضای ما را کس 
انجام داده، موقعی که می خواستیم این )نام  دیگری 
امضاکننده ها( را بخوانیم، اعضای مجلس گفتند نباید 
»آن ها می فهمیدند که  افزود:  خوانده شود.« عظیمی 
همین مساله )عزل و محکمه ی اعضای دادگاه عالی( 
و  گرفت  صورت  بین  در  کار  چون  بعدا  ولی  بود 
از  پس  آن ها  شد،  زده  دامن  دیگری  مسایل  بعضی 

که  اعتراض هایی  علیرغم  تا  است  شده  سبب  نیز  وضعیت  همین 
صورت  طالبان  عملیات های  در  غیر نظامیان  کشته شدن  به  نسبت 
می گیرد، افراد این گروه به راحتی حاضر می شوند تا به جنگ و 
انتحاری، کارگذاری ماین های کنارجاده  انفجاری،  عملیات های 
و شیوه های دیگر عملیاتی ادامه دهند. در واقع توجیهات رهبری 
گروه طالبان نسبت به جنگ، باعث گردیده است که افراد طالبان 
نظامیان در عملیات های خود حساسیت  به کشته شدن غیر  نسبت 

نشان نداده و از این جهت متاثر نگردند.
و  بین المللی  نهادهای  راپورهای  اساس  بر  که  حالیست  در  این 
فعال در عرصه ی حقوق بشر، مسوولیت حدود هفتاد در صد از 
این  اما علیرغم  نظامیان را طالبان عهده دار می باشند.  کشتار غیر 
سهمگیری گسترده ی طالبان در کشتن غیرنظامیان، دیده می شود 
و  گذاری ها  بمب  انتحاری،  عملیات های  به  گروه  این  افراد  که 
عملیات گروهی ادامه می دهند و همچنان مثل گذشته غیرنظامیان 

را نیز در این مسیر قربانی می کنند.
به طالبان،  این که پول دادن  به  این وضعیت، خوشبینی  به  با توجه 
عادی  زندگی  به  پیوستن  و  جنگ  از  دست کشیدن  به  آنان را 
تشویق و ترغیب می کند، کار سختی می باشد. به نظر می رسد، اگر 
کارشناسان و مشاوران سازمان ملل در خصوص جنگ افغانستان 
اعضای گروه  از  بخشی  پول،  دادن  با  نتیجه رسیده اند که  این  به 
طالبان را از سنگر خارج کنند، بهتر این خواهد بود که این پروسه 
در برابر تضمین هایی انجام شود تا پول های داده شده به طالبان، 
افغانستان و  بر ضد دولت  تداوم روند عملیاتی طالبان  دوباره در 

نیروهای بین المللی مستقر در این کشور به مصرف نرسد.
از سوی دیگر این نگرانی نیز وجود دارد که پول دادن به طالبان، 
بخشی دیگر از مردم را نیز تشویق کند تا برای تحصیل این پول، 
پول گیری  پروسه ی  به  برگشت  به صفوف طالبان و  رفت و آمد 
ضعیف  چندان  نیز  احتمال  این  می رسد،  نظر  به  کنند.  آغاز  را 
با  مبارزه  عرصه  در  بار  یک  حداقل  گذشته  در  زیرا  نمی باشد. 
مواد مخدر به تجربه گرفته شده و باعث ترویج و گسترش اراضی 
دولت  گذشته  سال های  در  است.  شده  کوکنار  کشت  تحت 
افغانستان و جامعه جهانی همکار با دولت افغانستان، پروسه ای را به 
اجرا گذاشتند که به دهقانان در بدل تخریب اراضی تحت کشت 
دهقانان  تا  گردید  باعث  پروسه  این  می پرداختند.  پول  کوکنار 
خویش  مزارع  از  بیشتری  سطوح  بیشتر،  پول  به  دستیابی  برای 
در  نگرانی  همین  نیز  اکنون  دهند.  قرار  کوکنار  تحت کشت  را 
این یک  دارد.  پول وجود  برابر  در  تسلیم کردن سالح  خصوص 
نگرانی جدی است که این پروسه باعث گسترش و وسیع تر شدن 
رفت و آمد مردم به صفوف طالبان گردد. از این رو اگر مستشاران 
خارج ساختن  به  پروسه  این  که  رسیده اند  نظر  این  به  بین المللی 
این  تضعیف  به  نتیجه  در  و  طالبان  صفوف  از  جنگی  نیروهای 
با  پروسه  این  بود که  بسیار خوب خواهد  گروه کمک می کند، 

تضمین های قوی صورت گیرد.

آن، از تصمیم خود منصرف شدند.«
اختصاصی  محکمه ی  فعالیت  ادامه ی  و  ایجاد 
میان  روابط  تیر   گی  اصلی  عوامل  از  انتخابات، 

حکومت، ستره محکمه و مجلس نمایندگان است.
نمایندگان در سه مصوبه ی جداگانه  هرچند مجلس 
ولی  است  شده  اختصاصی  محکمه ی  لغو  خواهان 
رییس  نمایندگان،  مجلس  اداری  هیات  گفته ی  به 

جمهور تمایلی برای لغو این محکمه نداشته است.
چندین  نمایندگان،  مجلس  اداری  هیات  شمول  به   
هیات از این مجلس برای لغو محکمه ی اختصاصی با 
رییس جمهور دیدار داشته اند اما تمام تالش های شان 

بی نتیجه بوده است.
در تازه ترین مورد روز دوشنبه رییس جمهور کرزی 
گفت که بر مستقل بودن محاکم باور دارد و قانون 
افغانستان  نهاد دولتی  افغانستان صالحیت سه  اساسی 

را مشخص کرده است.
رییس جمهور گفت: »صحبت های مشترکی داشتیم 
در  دیگر،  مراجع  و  شورا  رییس  و  قاضی القضات  با 
قانون  البته  می پردازیم.  مسایل  این  به  هم  با  تفاهم 
افغانستان را باید بدانیم که رییس جمهور زمانی که 
یک محکمه در جریان باشد، قطعا صالحیت مداخله 
اساسی  قانون  بسیار صریح  این یک حکم  ندارد.  را 

است.« 
قانون  ماده های  در  وضاحت  نبود  جمهور  رییس 
نهاد  سه  میان  مشکل ها  باعث  را  افغانستان  اساسی 
دولتی افغانستان خواند ولی به گفته ی وی این مشکل 
تنها در افغانستان نبوده و با گذشت زمان همه ی آن ها 

حل خواهند شد.
این  می گوید  نمایندگان  مجلس  اداری  هیات  اما   
غیرقانونی  همچنان  را  اختصاصی  محکمه ی  مجلس 
می داند و به هیچ وجه به تصامیم اش تن نخواهد داد.

منشی دوم مجلس نمایندگان تفاوت نظر نمایندگان 
مقام های  و  اختصاصی  محکمه ی  مورد  در 
لوی سارنوالی و دادگاه عالی را می پذیرد ولی تاکید 
این  فیصله های  از  نمایندگان  صورتی که  در  می کند 
قضایی  و  اجرایی  نهاد های  کنند،  پیروی  مجلس 
عملی  را  فیصله های شان  شد  خواهند  ناگزیر  کشور 

کنند.
سنبله ی   27 افغانستان  نمایندگان  مجلس  انتخابات   
نامزد های  از آن که  اما پس  برگزار شد  سال گذشته 
سوی  از  را  انتخاباتی  شکایات  به  رسید گی  معترض 
لوی سارنوالی  به  نکردند،  قبول  انتخاباتی  نهاد های 
نتایج  لغو  تقاضای  لوی سارنوالی  و  کردند  شکایت 

انتخابات را از سوی استره محکمه کرد.
انتخابات  قانونی  روند  هرچند  انتخاباتی  نهاد های 
سه  گذشت  با  ولی  می دانند  پایان یافته  را  پارلمانی 
مجلس  افتتاح  و  اختصاصی  محکمه ی  ایجاد  از  ماه 
ساختن  بیرون  احتمال  و  انتخابات  مساله  نمایندگان، 
سر  بر  همچنان  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  برخی 

زبان ها بوده است.

 احساناهللدولتمرادی

 قدرتاهللجاوید

پولپردازی
وپیامدهایپرمخاطره

اعضایپارلمان
ناخواندهامضامیکنند
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 سیحون-بدخشان

 نورالعین

راهیابی  منظور  به  عالی  تحصیالت  وزارت  اخیرا 
نمرات  دانشگاه ها،  به  والیت   16 بی نتیجه  دانشجویان 
این  از  ناامن  است که والیات  درنظر گرفته  را  اضافی 

امتیاز بهره مند می شوند. 
برای پسرها 15  نمره و  برای دخترها 20  گفته می شود 
آنها  تا  می شود  داده  هستند  ناامن  که  والیاتی  در  نمره 
بتوانند با این امتیاز به دانشگاه ها راه پیدا نمایند. اما این 
انتقادهای شدید  پیوسته  طرح وزارت تحصیالت عالی 

مردمی را به دنبال داشته ا ست. 
والیت های  دانشجویان  به  اضافی  نمره  دادن  هرچند 
به  آنها  محرومیت  به  ناچاری  سر  از  کمکی  ناامن 
با  بدخشان  چون  دیگر  الیت های  و  اما  می رود  شمار 
اقتصادی  فقر  صعب العبور،  راه های  دشوار،  جغرافیایی 
و هزاران مشکل دیگر خالی از این محرومیت نبوده و 
دانشجویان این  والیت انتظار دارند تا از این امتیازات 

محروم نگردند. 
از  حالی که  در  بدخشان  بی نتیجه های  از  زیادی  شمار 
بودند،  مایوس  اشتراک شان در آزمون کانکور سخت 
بی نتیجه های  به  عالی  تحصیالت  وزارت  امتیازدهی  با 
این  از  نیز  آنها  که  داشتند  را  آن  انتظار  ناامن  والیات 
وزارت  مقامات  از  آنها  گردند.  برخوردار  امتیاز 
امتیاز  درنظرداشت  با  تا  می خواهند  عالی  تحصیالت 

برای آنها، ایشان را از حق تحصیل محروم نسازند. 
سید خضراهلل، یک تن از بی نتیجه ها در آزمون کانکور 
می گوید: »درحق ما یک خیانت کالن صورت گرفته 
چراکه با قبول هزاران رنج و زحمت به دور از خانواده 
نتایج کانکور  پایان بردم که در پی اعالم  به  مکتب را 
تحصیالت  وزارت  مقام های  از  حاال  ماندم.  بی نتیجه 
عالی این امید را  دارم که در امتیازاتی که برای دیگر  

والیات در نظر دارند، ما را از یاد  نبرند.« 
وظایف  از  اشتغال  و  تحصیل  زمینه  ایجاد  گفته وی  به 
این  دولت  باید  که  می رود  شمار  به  دولت  اساسی 
وظیفه اش را عادالنه انجام دهد و نگذارد که با این آمار 
بی نتیجه های کانکور، گراف بی سوادی در سطح کشور 

دلیل  به  حاال  همین  بی نتیجه ها 
آزمون  در  بودن شان  بی نتیجه 
اند  آورده   مهاجرت  روبه  کانکور 
و عده ی دیگری برای کسب معاش 
از روی ناچاری خود را در پولیس 
شامل  ملی  اردوی  و   عامه  نظم 

می نمایند.« 
سمیع اهلل جوان دیگری است که در 
آزمون کانکور بی نتیجه مانده است. 
وی می گوید: »درست است وزارت 
والیت های  برای  عالی  تحصیالت  
ناامن امتیازاتی را درنظر گرفته است 
عرصه  در  ما  محرومیت های  اما 
والیت  دراین  پرورش  و  آموزش 
به حدی است که  ایجاب می نمود 
امتیازات ما هم برخوردار  این  از  تا 

می شدیم.« 
می خواهد  مربوط  مقام های  از  او 
در  تعلیمی  کیفیت  بودن  پایین  تا 
معلمین  راه، نبود  دوری  مکاتب، 
که  دیگری  مشکل  ده ها  و  مسلکی 
روبرو  آنها  با  بدخشان  دانشجویان 
بوده اند را در نظر داشته باشند و از 
والیات  دیگر   برای  که  امتیازاتی 

درنظر دارند،  درحق این والیت نیز کم لطفی نکنند. 
مردم  نماینده  فاروقی  عارف  محمد   حال  همین  در 

این مطلب که در حق مردم  بیان  با  در شورای والیتی 
می گوید:  است  گرفته  صورت  بی  عدالتی  بدخشان 
بدخشان  والیت  در  کانکور  آزمون  برگزاری  »روند 
ولسوالی  چندین  داوطلبان  چراکه  بود  غیرعادالنه 
در  اشتراک  از  این که  نسبت  والیت  این   در  مرزی 
آزمون حوزه مرکزی محروم بودند روزها انتظار آن را 
هیات  اما   نمایند،  سپری  را  آزمون  این  تا  می کشیدند 
که  جایی  ـ  نسی  ولسولی  به  هفته  از یک  بعد  کانکور 
برای چندین ولسوالی دروازها برگزار  آزمون کانکور 
می شدـ  آمد و برای دانشجویان یک ساعت بیشتر  وقت 

ندادند تا سواالت شان را حل نمایند.« 
برگزاری  از  قبل  همه ساله  معمول  طبق  وی  گفته  به 
کانکور از طریق ریاست معارف به مدیریت های معارف 
اطالع  داده می شد تا مشمولین کانکور بتوانند خود را 
به وقت و زمان معین به حوزه برگزاری آزمون برسانند 
متاسفانه  اما  راهنمایی شوند.  اعزامی  هیات  از طرف  و 
هیچ گونه  کانکور  اعزامی  هیات  و  معارف  ریاست 

راهنمایی برای داوطلبان این آزمون درنظر نداشتند. 
نیازمندی های  براساس  باید  امتیازدهی  او  گفته  به 
جامعه درنظر گرفته می شد و والیت بدخشان از لحاظ 
این  مستحق  توانمندی  و  استعداد  جغرافیا،  محرومیت، 
امتیاز بود، اما متاسفانه مقام های وزارت تحصیالت عالی 

هیچ گونه توجهی در این راستا نداشته اند. 
وی می افزاید: »ما در تالش آنیم تا در تماس با نهادهای 
مربوط زمینه  ادامه تحصیل را به آن عده از داوطلبانی 

که از نمرات باالیی برخوردارند مساعد نماییم.« 
آزمون  در  که  دانشجویی   4688 »اگر  می گوید:  وی 
کانکور بی نتیجه مانده اند سرنوشت آنها معلوم نگردد، 
 خطر آن وجود دارد که آمار مهاجرین این  والیت به 
کشورهای همسایه زیاد شده و معتادین مواد مخدر نیز 
این جوانان را به صفوف خودشان بکشانند و همچنین 
دلسردشدن  و  بی عالقگی  چون  دیگری  نگرانی 
دارد  پرورش وجود  و  به آموزش  نسبت  دانش آموزان 
مواجه  خطر  با  والیت  این   در  را  معارف  آینده  که 

می سازد.« 

باال رود. 
کانکور  آزمون  در  بی نتیجه ها  »تعداد  می گوید:  وی 
از  زیادی  شمار  است.  بوده  سابقه  بی  والیت  این  در 

»همه ساله در پایان یک سال آموزشی، بخش کوچکی 
می شوند  تدریس  مکتب ها  در  درسی  کتاب های  از 
گرفته  تدریس  به  تازه  کتاب های  دیگر،  سال  برای  و 
کامل  نخواندن  با  نمی توانند  دانش آموزان  می شوند. 

کتاب سال پار، با کتاب های 
باالتر از آن رابطه ی درست 

برقرار کنند.«
عبدالمتین،  گفته های  این 
دهم  صنف  دانش آموز 
لیسه ی کهندژ والیت کندز 
اگر  که  دارد  باور  او  است. 
پرورش  و  آموزش  دستگاه 
در کشور به یکبار گی تکان 
بهتر و  زمینه ی  و  نشود  داده 
برای  آموزشی  باکیفیت تر 
نشود،  فراهم  دانش آموزان 
دست کم  جریان  این  پیامد 
می خواهیم  ما  که  آنچه 

نخواهد بود.
از  تن  یک  احمد،  بشیر 
است  کندز  در  آموزگاران 
از  فارغ شدگان  بیشتر  که 
و  کم سواد  را  مکتب ها 

بیشتر کسانی که از  بی سواد می داند و می گوید: »اصال 
مکتب ها فارغ می شوند، بی سواد بار آمده اند و این برای 

دستگاه های آموزش و پرورش ما شرم است.«
محدود  را  کم سوادی  و  بی سوادی  مساله  احمد  بشیر 
او  نمی داند.  نیز  از مکتب ها  فارغ شده  دانش آموزان  به 
می گوید: »کم توجهی و یا هم کم سوادی حتا در گروه 
مولفان کتاب ها نیز وجود دارد و این مایه ی نگرانی برای 

اهل دانش است.«
گفته ی  به  می کند،  تدریس  ادبیات  که  احمد  بشیر 
نیز  خودش این بی سوادی را حتا در کتاب های ادبیات 

بی شمار دیده است.
در  را  کار  اصلی  رشته ی  وقتی کسانی که  او می گوید 
از دیگران  دست دارند، مشکل دارند، چگونه می توان 
امید بیشتر از آنان داشت و به این انگشت گذاشت که 

فارغ شدگان مکتب ها بی سواد اند؟
ضیاالحق، دانش آموز صنف12 در یکی از لیسه های شهر 
ساعت   3 از  کمتر  روزانه  که  می گوید  او  است.  کندز 
ساعت های  باقی مانده ی  و  می خوانند  درس  را  درسی 

اهل معارف کندر در سال های اخیر، از چالش هایی شبیه 
کمبود آموزگاران مسلکی و مشکل های امنیتی، سد راه 
کار دستگاه آموزش و پرورش والیت کندز قرار دارد، 

شکایت کرده اند.
اگرچه اینک زمینه های تداخل طالبان بر روند آموزش 
و پرورش از میان رفته است، ولی پیش از این که صف 
طالبان در کندز شکسته شود، ناظران و نگران های طالبان 
مکتب ها را نظارت می کردند و باری نیز یک آمر مکتب 

را کشته بودند.
معارف  ریاست  سخنگوی  ساالرزی،  خانزادگل  ولی 
کمرنگ  را  معارف  در  پایین  کیفیت  کندز،  والیت 
همه ی  آینده،  سال  چند  در  که  دارد  باور  و  می داند 

مشکل ها برطرف خواهند شد.
ساالرزی افزود: »برخی از آموزگارانی که در سال های 
از  ولی پس  نبودند،  مسلکی  بودند،  پیش گماشته شده 
این، هیچ فرد تا این که مسلکی و فارغ صنف 16 و یا 14 

نباشد، به صفت آموزگار مقرر نخواهد شد.«

او گفت ریاست معارف نمی تواند آموزگاران نامسلکی 
را که پیش از این گماشته شده بودند، سبکدوش کند، 
ولی برنامه ی ریفورم و تطبیق تنخواه رتب، زمینه را برای 

مسلکی شدن آموزگاران برابر خواهد کرد. 
ساالرزی می گوید که چون آموزگاران مسلکی تنخواه 
می کنند  تالش  نیز  نامسلکی  آموزگاران  دارند،  بیشتر 
دنبال کنند  را  معارف  ریاست  برنامه های مسلکی سازی 

و مسلکی شوند.
او افزود که در سال های آینده و نزدیک، دشواری  نبود 
و  رفت  خواهد  میان  از  مسلکی  و  ورزیده  آموزگاران 

آموزگاران ما، همه مسلکی خواهند بود.
با آن که سخنگوی ریاست معارف کندز از بهبود کیفیت 
معارف در سال های آینده خبر می دهد، ولی هنوز پیدا 
نیست که تا چه اندازه می توان با نگرش به چالش های 
بهتر  آرمان  به  کندز،  در  ویژه  به  و  کشور،  در  موجود 

شدن کیفیت آموزش و پرورش دل بست.


درسی را با بی آموزگاری سپری می کنند.
ضیاالحق می گوید که بیشتر مکتب ها در کندز وضعیت 
همین سان و یک سان دارند و با توجه به بیشتر شدن شمار 
دانش آموزان در مکتب ها، این وضعیت بدتر شده است.

یکی  را  دانش آموزان  بیشتر شدن شمار  نیز  احمد  بشیر 
دستگاه  در  کم کیفیتی  نیافتن  کاهش  انگیزه های  از 
آموزش و پرورش می داند، ولی از دولت می خواهد تا 
در سررشته ی کارهای آموزشی، کسانی را بگمارند که 
بتوانند در وضعیت آموزش و پرورش دگرگونی مثبتی 

را به بار بیاورند.
به  حکومت  کمی  توجه  که  دارد  باور  آموزگار  این 
به  نسبت  و  است  بهتر  اندازه ای  تا  پرورش  و  آموزش 
دیگر بخش ها، به گونه ی خوب به آن توجه شده است، 
کسانی که  سلیقه های  با  حکومت،  کیفی  نگاه  ولی 
آن  نتیجه ی  و  است  بوده  همراه  بوده اند،  کار  راس  در 

درست از آب بیرون نیامده است.
و  آموزش  دستگاه  در  کیفیت  کمبود  جایی که  آن  از 
معارف  ریاست  کشوری است،  دشواری  یک  پرورش، 
کندز نیز نمی تواند از آن استثنا باشد، ولی به گونه ی ویژه، 

آموزش و پرورش
در کندز 
 به رشد کیفی 
نیازمند است

دانش آموزان در کندز:

بی نتیجه های بدخشان: 

ACKUما هم امتیاز می خواهیم 
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هستیم که در این فرصت نمی توان به تفصیل از 
آن بحث کرد و مستدل تر در موردش صحبت 

نمود.
کنم،  عالوه  جا  این  دارم  دوست  که  نکته ای 
چند  هر  که  است  اسالم«  »روح  نظریه  تذکر 
عرضیات  و  ذاتیات  نظریه  به  نزدیک  شباهت 
خصوصیات  خود  مرتبه  در  اما  دارد،  اسالم 
می کند.  حمل  را  ویژه ای  داللتی  و  مفهومی 
این نظریه قدامت بیشتر در حوزه تفکر اسالمی 
این  طرح  آن،  تاریخی  مهم  ابعاد  از  که  دارد 
است.  رومی  جالل الدین  موالنا  توسط  نظریه 
موالنا با توسل به این نظریه عمیق، بسیاری از 
اسالم  در حوزه  نواندیشی های ضدسنتی خود 
مصاف  به  آن  اساس  بر  و  می کرد  مطرح  را 
متحجر می رفت و حساسیت های  سنت گرایان 
محافظه کارانه آنها را تخطیه می نمود. با همین 
کثرت گرایی  اندیشه  موالنا  که  بود  دستاویز 
»پلورالیزم  معاصر  اصطالح  در  آنچه  و  دینی 
تبیین  و  توجیه  را  می شود  خوانده  مذهبی« 
را  خود  مذهبی  جرات  همچنین  و  می کرد 
می آزمود و دم از نسبیت حق در اندیشه انسان 
فورمول های  نوعی  به  اینها  همه  که  می زد 
فضای  و  زمانی  ظرف  به  توجه  با  کفرآمیز 
می شد.  تلقی  روزگار  آن  مذهبی  حاکم 
که  است  این  یکی  موالنا  معروف  ابیات  از 

می گوید:
ما ز قرآن مغز را برداشتیم     

پوست را با دیگران بگذاشتیم
تقسیم پذیری قرآن به مغز و پوست در اندیشه 
نواندیشی  در  که  است  چیزی  همان  موالنا، 
و  متکثر  برداشت  برای  متن  قابلیت  به  اسالمی 
»روح  نظریه  می شود.  تعبیر  متجدد  قرایت  یا 
اسالم« منحیث یک دیدگاه کلیدی در فرایند 
مایه  دیدگاهی  چنین  از  نیز  مدرنیزم  و  اسالم 

می گیرد.
روح اسالم عبارت از اصول کلی و آموزه های 
فرازمانی و فرامکانی اسالم است که دورنمای 
آن از کلیت این دین و هضم و تحلیل همه جانبه 
آن به دست می آید. روح کلی اسالم است که 
مقاصد شریعت را تعیین و توجیه می کند و با 
همین روح است که مراتب شریعت را می توان 
بیشتر در  متجدد ساخت، کاری که  و  متحول 
اسالم  دوم  خلیفه  عمر  حضرت  عملکردهای 
ملموس بوده است. ایشان در موارد متعددی به 
می پرداختند  احکام شریعت  لغو  حتا  و  تعطیل 
جاگزین  را  تازه ای  مقررات  و  احکام  و 
در  سرقت  مجازات  تعطیل  می ساختند.  آن 
از  موقت  نکاح  دایمی  لغو  و  »عام المجاعه« 

تقسیم پذیری قرآن به مغز 
و پوست در اندیشه موالنا، 
همان چیزی است که در 
نواندیشی اسالمی به قابلیت 
متن برای برداشت متکثر و یا 
قرایت متجدد تعبیر می شود. 
نظریه »روح اسالم« منحیث 
یک دیدگاه کلیدی در فرایند 
اسالم و مدرنیزم نیز از چنین 
دیدگاهی مایه می گیرد.

شمار  به  مترقی  اقدامات  نوع  این  نمونه های 
می رود.

اسالمی،  نواندیشی  در  که  این  مطلب  نتیجه 
قوت  نقاط  از  آن  متکثر  فهم  و  ذوابعاد  متن 
این رویکرد دانسته می شود و سمبولیک بودن 
غامض بودن  و  مبهم  معنای  به  نه  متن،  زبان 
آن  باالی  ظرفیت  مفهوم  به  بلکه  آن  مطلق 
برای تجدد و قابلیت استمرار حضور و بقای 

آن در درازنای تاریخ و زمان است.
این قضیه پیش می آید،  بر  اشکالی که  حاال 
مرجعیت  خالی  ناحیه  از  آن  جانبی  عارضه 
این چنینی  طرح  ضمنی  داللت  زیرا  است. 
به  رسمیت دادن  متن،  قابلیت  و  ظرفیت 
هرکس  و  بود  خواهد  اجتهادی  آشوب 
بازخوانی  را  متن  تا  داشت  خواهد  حق 
اصطالح  به  و  دهد  ارایه  برداشتی  و  نموده 
کند.  تجربه  خود  مرتبه  در  را  قابلیت  این 
دنیای  دستاوردهای  و  داده ها  از  چون  اما 
مدرن در عرصه های مختلف، ارزش فعالیت 
تخصصی شدن  و  نهادمندشدن  و  ارگانیک 
کوچک  محورهای  در  حتا  زندگی  شوون 
»مرجعیت«  بحث  لذا  است،  آن  فعالیت های 
چندان  معادله  اسالمی،  نواندیشی  فرایند  در 

دشواری را تمثیل نمی کند.

توضیحی  با  و  مدرن  فهم  با  مطابقت  در 
در  اومانیزم  نوعی  مطرح بودن  به  راجع  که 
مرجعیت  گردید،  ارایه  اسالمی  نواندیشی 
سازمان ها  و  نهادها  چهارچوب  در  انسان 
برای تفسیر متن و وضع و اجرای قوانین در 
زندگی، منظور و مطلوب است. تخصص و 
بود  خواهد  فرایند  این  لوازم  از  کارشناسی 
کلی  دورنمای  که  اسالم  روح  با  آشنایی  و 
ترسیم  عدالت  و  آزادی  عشق،  مثلث  را  آن 
در  آن  به  عینیت بخشیدن  نحوه  و  می کند 
معیار  دارد،  قرار  انسان  حوزه صالحیت های 
البته  می شود.  دانسته  زمینه  این  در  محک  و 
الیه های  با  دین  سیاره  مذاب  هسته  »عشق« 

آزادی و عدالت است.
و  دموکراتیک  نهادهای  ترتیب،  بدین 
نقطه  انسان ها  جمعی  تصامیم  صایب انگاری 
مشترکی است که اسالم مدرن با مکتب های 
معنا که  این  به  به هم می رسند.  در آن  دیگر 
مرجعیت انسان در هردو دیدگاه به رسمیت 
نواندیشی  تفاوت که در  این  با  شناخته شده 
تشریعی  بعد  در  انسان  مرجعیت  اسالمی، 
اسالم از روح کلی آن که استوار بر آزادی و 
عدالت است، مایه می گیرد و این در نهایت 
امر با بعد تعبدی اسالم مرتبط است که به نحو 
مرموزی پیوند بعد ظاهری و باطنی زندگی را 
که به تمام معنا یک نماد قشنگ و آرام بخش 
بشر  جمعی  و  فردی  فعالیت  و  نشاط  در 
محسوب می شود، تامین و تضمین می کند و 
انسان هم در چنین منظومه ای به خدا تقرب 

می جوید و رضایت او را کسب می کند.
روحانیت  حاکمیت  تخطیه  دیدگاه،  این  با 
بر اسالم،  نهاد غیردموکراتیک  منحیث یک 
حل  با  که  گونه  همان  است.  توجیه پذیر 
معضله مرجعیت و موازین و معیارهای تفسیر 
جدید در حوزه دگراندیشی اسالمی، مدرنیته 
می تواند اساسی برای فهم جدید از اسالم که 
در  فرایند  این  دست اندرکاران  تالش های 

بستر آن را جهت می دهد، تلقی شود.
حاال با این پرسش جدی مواجه هستیم که به 
چه  مدرنیته  و  اسالم  ارزشی  منظومه  تناقض 
پاسخی می توان داد؟ مثال »دنیای مدرن یک 
سلسله ارزش هایی را به رسمیت می شناسد که 
ازدواج  مانند  ندارد،  قبول  را  آن  اسالم  دین 
مالکیت،  مساوی  حقوق  همجنس گرایان، 
طالق، شهادت، سرپرستی و انتخاب آزادانه 

عقیده«.
ساخت  خاطرنشان  باید  خصوص  این  در 
و  نفس  به  اعتماد  اسالمی  نواندیشی  در  که 
ارزش های  تقویه  با  هویت  حفظ  و  تکوین 

خودشناسی و خودسازی فعال، یک معادله مهم است. به این 
معنا که کل اهمیت به عنصر »تاثر« داده نمی شود، بلکه عنصر 
»تاثیر« نیز منظور است و ما در نواندیشی اسالمی به یک نوع 
توازن میان این دو معادله دست می یابیم که در آن تاثیرپذیری 

و تاثیرگذاری به صورت متوازن و همزمان، مد نظر است.
یا  و  نواندیشی  در  »مطلق گرایی«  که  است  پیدا  آن جا  از  این 
است  نامطلوب  و  مردود  اندازه  به همان  اسالمی  دگراندیشی 
ذات  در  مساله  بعد  این  که  نکنم  تصور  و  »مطلق پذیری«  که 
به  باشد.  داشته  مدرنیته  پیام  و  اهمیت  با  تناقضی  کدام  خود 
آن  ذاتی  تبعات  از  که  مدرنیته  از  تعریفی  ارایه  دیگر،  عباره 
دانسته  غیرمدرن  دیدگاه  یک  خودش  باشد،  مطلق پذیری 
می شود. چون مدرنیته نباید همواره تبعیت خلق کند و ماشینی 
باشد که فقط با ذوب متکثرها روشن و فعال گردد، در حالی 
که کثرت گرایی و تداوم متوازن روند تاثیر و تاثر در بستر آن 

از بدیهیات مدرنیته به شمار می رود.
ادامه در صفحه 9

حوزه  در  که  دیگری  سازنده  و  مدرن  نظریه 
متن  فهم  و  متن  باب  در  اسالمی  دگراندیشی 
زبان  بودن  سمبولیک  نظریه  است،  مطرح 
متن است. این نظریه بیشتر توسط داکتر علی 
فهم  تدوین  در  و  گردید  برجسته  شریعتی 
جدید اسالم، خیلی موثر و کارآمد می باشد. 
که  سنت گرایان  باور  نظریه،  این  اساس  بر 
امکان فهم و احتوای معنای اصلی و نهایی متن 
زیربنای  می شود.  تخطیه  می دانند،  مقدور  را 
که  است  بینشی  از  ناشی  نظریه،  این  فلسفی 
توسط خود اسالم تلقین می گردد و آن عبارت 
قابلیت  و  اسالم  فرازمانی بودن  بر  تاکید  از 
و  زندگی  مراحل  و  ادوار  تمام  بر  آن  تطبیق 
بر  مستمر  تاکید  برعالوه  است،  بشر  تاریخ 
عنصر کامل بودن دین و تضمین پاسداری آن 
از جانب خداوند که قرآن با شیوه های مختلف 

به این مطلب پرداخته است.
که  باشد  واحد  معنای  دارای  »متن«  اگر  حاال 
قبال خوانده و درک شده است، دیگر امیدی 
برای ادامه زندگی آن نباید بست و در دنیایی 
از آیینی  که همیشه در تحول و تجدد است، 
که یک پیام بیش ندارد و افزون بر یک سنخ 
ماند  نخواهد  اثری  نمی کند،  پیشنهاد  زندگی 
و حتما راه سقوط و زوال را در پیش خواهد 
اسالم  تلقین  روح  منافی  خود  این  و  گرفت 
است که بر جاودانگی خویش همواره تاکید 

می ورزد.
دین  زبان  یا  و  متن  »سمبولیک بودن«  نظریه 
در مجموع که در عین حال یک نظریه مدلل 
است، این امکان را فراهم می کند که یک متن 
مذهبی مثل قرآن در هر زمان و مکانی از خود 
را  مدلول هایی  و  دهد  نشان  داللتی  انعطاف 
که مسبوق به حکم و زمینه مشابهی نبوده اند، 
پیام  و  متن  جاودانگی  این خود  و  کند  احتوا 
دین را تضمین خواهد کرد که اسالم و قرآن 

از این امتیاز برخوردار اند.
با این طرز دید، مغالطه وابستگی تجدید دین 
می شود  دانسته  حل  قابل  هم  متن  تجدید  به 
به  متن  فهم  و  متن  میان  تفکیک  همچنین  و 
به نظر می رسد و تناقضی هم در  شدت ساده 
که  است  آن  دلیل  به  این  بود.  نخواهد  کار 
متن  قابلیت  بگو  یا  و  متن  از یک  متکثر  فهم 
نامفهوم بودن  معنای  به  قهرا  متکثر،  فهم  برای 
بر  آن در هر زمان و مکانی نیست و هم دال 
برداشت  هیچ  که  باشد  نمی تواند  مفهوم  این 
داللت  کل  نیست.  درست  آن  از  قرایتی  و 
ماهیت  متنی  چنین  که  است  آن  طرح،  این 
آن  بر  مختلفی  تفسیرهای  که  دارد  ذوابعاد 
ساری می شود و برداشت های متفاوتی از آن 

دست یاب می گردد.
به  توجه  با  قابلیت  این  و  تفاوت  این  اهمیت 
اختالف زمان، بیشتر قابل درک و توجیه است. 
مثال در برهه تاریخی کنونی اگر ما نتوانیم در 
مفاهیم مذهبی ما از قبیل جهاد، سزای کافران 
محدودیت های  آخرت گرایی،  منافقان،  و 
حقوقی جنسین و مسایل دیگری از این دست، 
با درنظرداشت  تفسیر مدرن تر و متناسب روز 
و  شکست  دچار  دهیم،  ارایه  اسالم  روح 
چنین  که  حالی  در  شد  خواهیم  ساده انگاری 
امکاناتی را به تمام معنا در اختیار داریم و از 
ظرفیت های باالیی هم در خود متن و هم در 
برخوردار  ما  خود  مذهبی  صالحیت  حوزه 

مبنای »ضرورتی« گفتمان

قسمت سوم و پایانی

اسالم مدرن

شكایت شهروندان 
پلخمری و

پاسخ شهرداری          
8صبح، بغالن: 

با  بغالن  والیت  مرکز  پلخمری  شهروندان  از  تعدادی 
استناد به ماده 66 قانون اساسی کشور شهرداری سابق را 
شهرداری  می گویند:  نموده  غیرقانونی  عملکرد  به  متهم 
به  را  بنجاره  سرای  جوار  آسیاب ها  عقب  ساحه  وقت 
رسانیده  فروش  به  افغانی  چهارصد  فی متر  ناچیز  قیمت 
فعلی  رهبری  از  ما  نماید.  داوطلبی  اعالن  این که  بدون 
با درنظرداشت فرمان  تا  والیت و شهرداری می خواهیم 
شهر  مردم  عریضه  جواب  در  که  جمهوری  ریاست 
پلخمری مواصلت نموده عمل نماید و مطابق قانون خرید 
و فروش و اجاره  زمین مذکور را طی یک رقابت سالم 
در معرض داوطلبی قرار بدهد، یا هم خود شهرداری با 
حفظ ملکیت به گونه ی سرقفلی و پیش پرداخت از مردم 

پول بستاند.
ریاست شورای والیتی  از  آنان همچنین طی عریضه ای 
قضیه  این  پیگیری جدی  خواستار  بغالن  والیت  مقام  و 
شده اند تا به قول خودشان مانع فعالیت گروه مافیای زمین 

شده و رسالت خود را انجام بدهند.
اما الحاج محمدهاشم صاحب زاده، شهردار شهر پلخمری 
می گوید: »یک دسته از کسانی در این شهر وجود دارند 
که نمی خواهند کهنه های این شهر نو شود و ازین رو هر 
انجام  قانونی اش  طور  به  می خواهیم  ما  که  را  بازسازی 
ما  و  شود  گرفته  اجازه  ما  از  باید  می گویند  آنها  بدهیم 
نمی خواهند شهر  بدهند؛ گروهی که  قرار  را در جریان 
آبادی  و  زیبایی  لحاظ  از  دیگر  شهرهای  با  پلخمری 

رقابت کند.« 
نظر  مورد  »ساحه ی  افزود:  صحبت هایش  ادامه  در  وی 
مراحل  جمهوری  ریاست  اساس حکم  به  قبل  سال های 
شهرداری  نزد  در  آن  اسناد  که  گردیده  طی  قانونی اش 
موجود است و در قسمت خود آسیاب ها باید مردم بدانند 
یازدهم   ماده ی  در  بلکه  نرسیده  فروش  به  آسیاب ها  که 
امضا شده فی مابین شهرداری و شخصی که  پروتوکول 
نماید،  اعمار  قالین فروشی  مارکیت  قرار است درآن جا 
آمده که تاجر مذکور مکلف است به پول شخصی خود 
آسیاب ها را دوباره به شکل اساسی و دو منزل آباد ساخته 

و به دسترس شهرداری قرار بدهد.«
خواسته  مردم  که  صورتی  »در  می گوید:  همچنین  وی 
باشند حاضریم تا اسناد قانونی را در رابطه به آن منطقه 

برای شان ارایه کنیم.« 

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

مواد مخدر
زرع، تولید، مصرف و قاچاق مواد مخدر همچنان 
کشور  در  معضالت  مهم ترین  از  یکی  به عنوان 
بوده و با گذشت زمان نشانه  های بدتری از میزان 
روز  هر  می شود.  دیده  کشور  در  مشکالت  این 
مرگ آور  ماده  این  مصرف کنندگان  تعداد  بر 
و  شده  افزوده  جوانان  خصوص  به  مردم  دربین 
خانواده های بیشتری را به درد و رنج اعتیاد مبتال 

می کند.
آخرین گزارش سالیانه ی وزارت خارجه ایاالت 
بین المللی  کنترول  استراتیژی  مورد  در  متحده، 
مواد مخدر به کانگرس  این کشور، نشان می دهد 
که کشور ما هنوز هم یک تولید کننده و قاچاق 
جهان  سطح  در  مخدر  م��واد  ب��زرگ  کننده ی 

محسوب می گردد.
و  دهشت افگنان  تمویل  گ���زارش  ای��ن  طبق 

نقد،  پ��ول  ق��اچ��اق  پ���ول،  تطهیر  ش��ورش��ی��ان، 
سیستم های حواله پول و راه های دیگری که برای 
تمویل اعمال جنایت کارانه طرح شده اند، تهدید 
جدی ای را به امنیت و انکشاف افغانستان متوجه 

ساخته است.
این گزارش نشان می دهد که مساحت مجموعی 
افغانستان  تریاک کشت شده،  زمین هایی که در 
در طول سال 2010، به 123000 هکتار رسیده که 

نسبت به قبل، کدام فرقی را نشان نمی دهد.
که  شده  تخمین  گزارش  درین  دیگر  سوی  از 
سال  به  نسبت  افغانستان  در  تریاک  تولید  سطح 
نشان  را  کاهش  فیصد  هشت  و  چهل   ،2009
زدگی  آفت  نیز،  کاهش  این  علت  و  می دهد 
غرب  و  جنوب  مناطق  در  تریاک  کشترازهای 

کشور خوانده شده است.
افغانستان،  در  که  می رساند  همچنان  گ��زارش 

زرع  در  کشور،  نفوس  تمام  درصد  شش  حدود 
مواد مخدر مشغول اند.

نکته ی دیگری که در این گزارش ذکر گردیده 
اینست که تعداد والیات عاری از کشت کوکنار 
در سال 2010، همچنان مثل سابق به بیست والیت 
زرع  درصد  هشت  و  نود  و  باقی مانده  محدود 
و جنوب غربی  در هفت والیت جنوب  کوکنار، 

کشور متمرکز می باشد .«
نزدیک  که  می دهد  نشان  شده  نشر  گزارش های 
به یک میلیون و سه صدهزار نفر در سطح کشور 
آن ها  میان  در  که  می باشند  مخدر  مواد  به  معتاد 
است که  دارند. گفتنی  قرار  نیز  و کودکان  زنان 
ملل  و جرایم سازمان  مواد مخدر  با  مبارزه  اداره 
روش  زیرنام  را  استراتژی ای  قبل  سال  سه  متحد 
مبارزه با مواد مخدر در کشور طرح ریزی نموده 
مبارزه  وزارت  و  داخلی  نیروهای  کمک  با  و 
تطبیق  حال  در  کشور  سطح  در  مخدر  مواد  با 
برنامه  این  انتظار می رفت  است ولی آن گونه که 
مشکالت  هنوز  و  نداده  محسوسی  نتیجه  تاکنون 
این  در  چنانچه  دارد.  وجود  زمینه  این  در  جدی 
مبارزه  اداره  رییس  ایوانوف،  »ویکتور  اواخ��ر 
است  شده  ثابت  گفت  نیز  روسیه  مخدر  مواد  با 
که برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد 
هیچ  و  است  بوده  بی نتیجه  ابتدا  از  افغانستان  در 

دورنمایی ندارد.«
ایوانوف گفته است 

به صورت  که  است  کرده  ثابت  استراتژی  »این 
محو  به  باید  تمرکز  و  است  دوام  غیرقابل  مطلق 
کامل تولید مواد مخدر در افغانستان باشد .« پرس 
مبارزه  ابتدایی  نمود: »محکمه  تاکید  نموده است 
سال گذشته  چهار  در  کابل  در  مخدر  مواد  علیه 

بیش از 2000 پرونده را در دست داشته است.«


بیشترین  که  مي دهد  نشان  تحقیق  یافته هاي 
والدین اطفال مورد مطالعه، در برابر تنبیه جسمي 
اطفال شان در مکتب، بي تفاوتي اختیار کرده اند. 
یکي از شاگردان مکتب که از سوي معلم خود 
مورد تنبیه جسمي قرار گرفته چنین بیان مي دارد: 
از سوي معلم خود لت وکوب شدم،  »وقتي که 
معلم  مرا  که  نمودم  شکایت  خود  والدین  به 
حق  معلم  که  گفت  والدینم  کرد،  لت وکوب 

دارد که شاگردان را تنبیه کند.« 
تنبیه جسمي  مقابل  در  بي سواد  والدین  اکثریت 
که  هنگامي  مي کنند،  اختیار  بي تفاوتي  اطفال 
به  آن ها  مي کنند،  شکایت  آنان  به  اطفال شان 
اطفال خود دلداري مي دهند و مي گویند که لت 
معلم دواست! تا »لت« نباشد )معلم شاگرد خود 
را لت نکند(، انسان خوب نمي شود، چون آن ها 
بي سوادند و شیوه هاي حل مشکل ها و دشواري ها 
را که در قانون و الیحه ها و رهنمودهاي معارف 

درج مي باشد، نمي دانند.1
یکي از معلمان بیان مي دارد: »برخي از خانواده ها 
از تنبیه طفل شان از طرف تنبیه دهنده در مکتب 
اطفال شان  تنبیه  مجرد  به  نرسیده  نظر  به  راضي 
اداره  سوي  از  و  کرده  شکایت  مکتب  اداره  به 
جستجو  را  مناسبي  حل  راه هاي  معلم  و  مکتب 
تکرار  موضوع  بازهم  که  صورتي  در  مي  کند. 
تبدیل  دیگري  مکتب  به  را  خود  طفل  شود 

مي کند.
اطفال شان  تنبیه  از  خانواده ها  از  برخي  ام��ا 

با  و  راض��ي  تنبیه دهنده،  س��وي  از  مکتب  در 
تنبیه دهندگان تفاهم نموده و اظهار امید دارند در 
کارخانگي  یا  مي کند  بازي گوشي  که  صورتي 
درس  به  عالقمند  نمي دهد،  انجام  را  خ��ود 
و  شما  از  گوشت هایش  نمي باشد،  مکتب  و 

استخوان هایش از من!«2 
که  مي گوید  تحقیق  این  پرسشگران  از  یکي 
یکي از والدین شاگردان به وي گفته است که 
اصالح  شاگرد  ندهد،  لت  را  شاگرد  معلم  اگر 
پسر  به  من  که  مي افزاید  شاگرد  پدر  نمي شود، 
خود گفته ام که اگر معلم، او را لت وکوب کند 

نباید شکایت را به خانه بیاورد.3
هنوز فرهنگ تامین روابط متقابل والدین اطفال 
نیافته و روند مشارکت و  اداره مکتب توسعه  و 
مکتب ها،  مدیریت  امر  در  والدین  سهم گیري 
اطفال شان  مشکل هاي  رفع  م��ورد  در  به ویژه 
این  مي رسد.4  نظر  به  ُکند  بسیار  مکتب ها  در 
بنیادي  وظیفه هاي  از  یکي  که  است  حالي  در 
این  اطفال شان  تربیت  و  تعلیم  زمینه  در  والدین 
را  او  علمي  تالش  و  تحصیل  تعلیم،  که  است 
قسمت  این  در  که  نگذارند  و  بگیرند  نظر  زیر 
غفلتي روي دهد. مهم ترین مراقبت ها و دیده باني 
مکتب  گزینش  برگیرنده  در  باید  رابطه  این  در 
مناسب و معلم شایسته براي طفل، خبرگیري از 
نیز  باشد.5  مکتب  با  همکاري  و  او  درس  روند 
مسووالن مکتب ها و معلمان به خاطر برداشتن و 
بهبود  تربیتي،  و  تعلیمي  مشکل هاي  بین بردن  از 

کیفیت تعلیم و تربیت و جلوگیري از تخلفات و 
به والدین شان در تماس  سرپیچي هاي شاگردان 

باشند.
والدین و مسووالن مکتب هایي که با یک دیگر 
عدم  دلیل  به  اکثریت شان  نمي گیرند،  ارتباط 
کرده،  تمرکز  یک دیگر  با  ارتباط«  »رایج بودن 
والدین  نیز،  خبردادن  صورت  در  دوم  قدم  در 
تعلیمي  مرتبط  مسایل  با  رابطه  در  شاگردان 
ابا  مکتب  اداره  با  ارتباط  از  اطفال شان  وتربیتي 
مي ورزند،6 که این امر با کنوانسیون حقوق طفل 
ناسازگار بوده، مخالف سودمندي و منافع علیاي 

طفل به شمار مي رود.7
پی نوشت ها:

1- اظهارات عبدالکریم عزیزي، 22 جدي 13۸۸/ 12 
جنوري2010

2- اظهارات یکي از معلمان در شهر مزار شریف،27 
قوس 11/13۸۸ نوامبر2009

3-اظهارات یکي از والدین اطفال، کابل، 25 اسد 
13۸۸/ 16 اگست 2009 

4-دالور نظیرزوي، دسترسي عادالنه اطفال به تعلیم و 
تربیت در افغانستان، ناشر: کمیسیون مستقل حقوق بشر 

افغانستان، 13۸۸ حمل، صفحه 69.
5- آموزش حقوق طفل، صفحه 10۸.

6- دسترسي عادالنه اطفال به تعلیم و تربیت در 
افغانستان، بخش رابطه دوجانبه بین اداره مکتب و 

والدین اطفال، صفحه 69.
7- رجوع کنید به ماده سوم کنوانسیون حقوق طفل.

ادامه دارد
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راه طوالنی رشد 
و توسعه ی عدالت 

اجتماعی در افغانستان

بررسي تنبيه جسمي  اطفال درمکتب هاي 
 افغانستان  1388

_______________________ قسمت نزدهم_______________________

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحليل فصل دوم 

قانون اساسی

معانی آزادی
دانشنامه ی آزاد ویکی پدیا در رابطه به انواع آزادی می گوید که واژه ی آزادی 
آزادی های  همچون  عبارت هایی  با  و  است  بزرگی  واژه ی  خودی خود  به 
اجتماعی و حقوق بشر آمیخته شده است. آزادی واژه ای تعریف شده است 
و دولت به عنوان نماینده ی مردم وظیفه ی حفظ و نگهداری آزادی ها را بر 
عهده دارد. برخی از آزادی های شناخته شده به شرح زیراند: آزادی مذهب، 
آزادی پوشش، آزادی اقتصادی، آزادی رای و انتخاب آزاد و دموکراتیک، 
آزادی  عشق(،  در  آزادی  جمله  )از  جنسی  آزادی  اجتماعی،  آزادی های 
سیاسی، آزادی آموزشی و حق ادامه تحصیالت، آزادی های قومی و ملیتی، 
آزادی  مطبوعات،  و  رسانه  آزادی  عقیده،  ابراز  آزادی  مدنی،   آزادی های 
انتقاد کردن از قدرت، آزادی اعتراض کردن و آزادی مقاومت )از جمله در 

برابر اشغال نظامی، استعمار و امپریالیسم(19
مصادیق آزادی در قانون اساسی افغانستان

مصداق اول
1-3. حق آزادی محرمانه بودن مراسالت و مخابرات

حق آزادی شهروندی مصادیق گوناگونی دارد که قانون اساسی افغانستان به 
هریک از آن مصادیق در قالب مواد گوناگون پرداخته است و بدین ترتیب 
قالب های آزادی را بیان کرده است. از جمله آزادی های شهروندی، آزادي 
چه  و  مکتوب  به صورت  چه  اشخاص  مخابرات  و  مراسالت  محرمیت  و 
به صورت تلیفون، تلگراف و وسایل دیگر است. این حق از تعرض مصون 
مخابرات  و  مراسالت  تفتیش  حق  قانون  چوکات  از  خارج  دولت  و  است 

اشخاص را ندارد.20
تحلیل و بررسی ماده 37 قانون  اساسی افغانستان

ابتدایی ترین تصور نقض حق آزادی در مورد نقض حق آزادی مراسالت و 
مخابرات تقسیم بندی زیر است:

- نقض حق آزادی در مراسالت و مخابرات شهروند توسط شهروند
- نقض حق آزادی در مراسالت و مخابرات شهروند توسط دولت

مراد و مقصود ماده ی 37 این است که دولت حق ندارد آزادی مراسالت و 
مخابرات شهروندان را نقض کرده و مراسالت و مخابرات را تفتیش کند. 
مخابراتی  تماس های  و  نامه نگاری ها  و  مراسالت  محتوای  به  دسترسی  از  تا 
اطالق   37 ماده ی  گردد.  جلوگیری  تفتیش  به منظور  شهروندان  اینترنتی  و 
ماده ی  لحن  از  این،  می شود.  طریق  هر  از  و  تماس  هرگونه  شامل  و  دارد 
مصوون  تعرض  از  دیگر  وسایل  یا  و   ...« است  گفته  که  اساسی  قانون   37
است« به دست می آید.  با آن که منطوق ماده ی مذکور می گوید که تفتیش 
و کنترول هرگونه وسایل ارتباطی شهروندان ازسوی دولت ممنوع است، اما 
مفهوم مخالف قسمت آخر ماده می رساند که دولت در چوکات قانون اگر 
تشخیص بدهد می تواند به مراسالت و مخابرات شهروندان دست به تفتیش 
افغانستان  ماده ی مذکور می گوید که شهروندان  یعنی قسمت نخست  بزند. 
در نامه نگاری ها و برقراری تماس با وسایل مخابراتی و و سایل دیگر مطلقا 
آزاد است و هیچ کس حق تفتیش ندارد. اما قسمت دوم ماده با این بیان »مگر 

مطابق به احکام قانون« این اطالق را قید زده است.
           ادامه دارد            



_____________ علی پیام _____________
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قانون باید عادالنه تطبيق شود، 
هيچ فرد و مقامی باالتر از قانون نيست.

 : ع. برهانقسمت چهارم
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زمان  در  ایتالیایی  فقید  روزنامه نگار  فاالچی،  اوریانا 
سفرهای  جهان  مختلف  نقاط  به  خویش  حیات 
به  دنیا  رهبران  و  سیاست مداران  با  و  کرد  متعددی 

گفت وگو نشست. 
دیکتاتور  با  و  رفت  لیبیا  به  خود  سفرهای  در  وی 
این  به گفت وگو نشست.  نیز  این کشور  روان پریش 
روزها که قذافی در حال انتقام گیری از ملت خویش 
برای  مصاحبه  این  از  گزیده هایی  خواندن  است، 
یاری خوبی می رساند.  بهتر یک دیکتاتور،  شناخت 
قبل  سال  چند  مصاحبه  این  که  است  یادآوری  قابل 

انجام شده است:  
 این مصاحبه در زیر چادری انجام گرفت که قذافی 
حکومت  مرکز  در  مکانی  داشت.  سکونت  آن  در 
پارچه های  با  که  بزرگی  و  پهناور  چادر  طرابلس. 
و  گران بها  فرش های  و  بود  شده  تزیین  نفیسی 
داشت.  وجود  چادر  در  بزرگ  بسیار  مخده های 
و  مناسب  نور  محیط،  به  الکتریکی  چراغ های  با 
تلویزیونی  چپ،  دست  بود.  شده  داده  هنرمندانه ای 
را  ملت  تلویزیون  در  معمول  طبق  داشت.  جا  رنگی 
با مشت های گره کرده نشان می دادند که نام قذافی 
را برزبان دارند و به او درود می فرستند. در مقابل در 
ورودی خیمه، چند نفر بخاری هیزمی را با رنج دایم، 

گرم نگاه می داشتند. او به عکس هایش خیلی اهمیت 
می دهد. خیلی دوست دارد او را رهبر انقالب بنامند. 
تن  به  نازک  نخی  سفید  لباده ی  یک  انقالب  رهبر 
داشت، حاشیه هایش طالیی بود. مثل یک آدم بدوی. 
مثل »پیتر اتول« در فلم »لورنس عربستان«. قذافی فکر 
می کند که خیلی خوش تیپ و دوست داشتنی است. او 
هرگز نمی پذیرد که دیگران او را نمی پسندند. پایش 
را با چکم های پاشنه دار گران بهایی از چرم نازک و 
مثل  بود.  قاطع  بود. حرکاتش خیلی  پوشانده  لطیفی 
به نظر می رسد  باشد.  تغییر داده  پادشاهی که دنیا را 
فراموش  را  قلعه  این  از  خارج  زندگی  و  محیط  که 
تا  سربازان  دورش  تا  دور  که  قلعه ای  است.  کرده 
دندان مسلح هستند. خارج از قلعه، شهری است که 
در آن بدبختی جریان دارد، شهری است که با آمدن 
خیابان ها  و  می افتد  کار  از  تلفون ها  باران  قطره  دو 
دریاچه می شود. قذافی با یک کودتای آمریکایی به 
قدرت رسید، اما بالفاصله آمریکایی ها را بیرون کرد. 
سانتی متری  پنج  در  هشت  ابعاد  در  کتابچه ای  یک 
پارلمان تف  به دموکراسی و  این کتابش  با  نوشته و 
برای  فقط  زن ها  که  نوشته  کتاب  این  در  می کند. 
شیر دادن به کودکان به دنیا می آیند. اگر مادرها به 
کودکان شیر ندهند، کودکان مثل جوجه های ماشینی 
که گوشت های بی مزه دارند، رشد خواهند کرد. اسم 

از رنگ سبز  او  »کتاب سبز« گذاشته.  را  این کتاب 
لیبیا سبز است. دستمال هایی  خوشش می آید. پرچم 
هم که با آن دماغش را می گیرد سبز است. وقتی که 
با او مصاحبه می کردم به یاد فرمانش افتادم که به یک 
اقیانوس پیمای  بود، کشتی  گفته  دریایی مصری  زیر 
»تل آویو«  سوی  به  مسافر  از  مملو  که  الیزابت  ملکه 
می رفت، غرق شود. این فاجعه اتفاق نیفتاد، زیرا قبل 
سادات  با  زیردریایی  فرماندهی  اژدرها،  خروج  از 
مشورت کرده بود. هم چنین به روزی می اندیشم که 
او تصمیم گرفت »جلود« را برای خرید بمب اتومی 
به چین نزد »چوین الی« بفرستد، ولی چوین الی به 

او بمب اتومی نفروخت... 
راستی می دانستید که این قدر نچسب هستید؟ این قدر 

کم دوست تان دارند؟ 
می دهد(:  غافل گیرکننده ای جواب  و صدای  سر  )با 
هستند  ضد خلق  و  ضدآزادی  که  کسانی  را  من 
دوست ندارند. برعکس مبارزین راه آزادی و توده ها 
یک  من  جا.  همه  در  و  همیشه  دارند،  دوست  مرا 
رییس جمهور و یا وزیر نیستم. من رهبر انقالبم. من به 
فلسفه ی آزادی، مبارزه و کتاب سبزم مشغولم. و اگر 
شما می خواهید چهره ی من را بشناسید باید راجع به 

کتاب سبزم از من بپرسید. 

از کتاب  و  انقالب صحبت می کنیم  از  بسیار خوب 
که  نمی شوم  خسته  هرگز  من  انقالب؟   کدام  سبز. 
هم  پینوشه  و  موسولینی  پاپادوپولوس،  بیاورم  یاد  به 
که  است  هنگامی  انقالب  می زدند.  انقالب  از  دم 
توسط توده ها انجام بگیرد. به این انقالب، می گویند 
یک انقالب مردمی. و نیز انقالبی که دیگران انجام 
دهند اما بیانگر خواست توده ها باشد. آن هم انقالبی 
هم  این که  خاطر  به  است  مردمی  است.  مردمی 
بیان  حمایت توده ها را دارد و هم خواست آن ها را 

می کند. 
مثالی  می شود  نیست.  روشن  خیلی  حرف های تان 

بزنید؟ 
لیبیا، ایران و ویتنام. آن چه در سپتامبر 1969 در لیبیا 
اتفاق افتاد، یک انقالب نبود، یک کودتا بود. درست 

است یا نه؟ 
کارگران  و  کردم  کودتا  من  شد.  انقالب  بعد  ولی 
به  کردند.  اشغال  را  کارخانه ها  کارگران  انقالب. 
جای حقوق شریک شدند. سیستم اداری شاهی را از 
بین بردند و کمیته های خلقی درست کردند. خالصه، 
خودشان، خودشان را آزاد کردند. همین کار را هم 
لیبیا فقط  دانشجویان کردند. به طوری که امروز در 

مردم حاکمیت می کنند و بس. 
را  شما  تصویر  فقط  می رویم  که  جا  هر  طور  چه 

می بینیم؟ حتا در مقابل کلیسای کاتولیک ها که حاال 
نصب  نظامی  لباس  با  بزرگ شما  تصویر  انبار شده، 
شماست.  عکس  جا  همه  ترتیب  این  به  است.  شده 
حتا  من  هوتل  در  ادارات.  مغازه ها،  خیابان ها،  در 
در  شما  تصویر  که  می فروشند  نقره ای  بشقاب هایی 

آن است. 
به من چه ربطی دارد؟ مردم این طور می خواهند. 

شما خیلی چیزها را ممنوع می کنید. کاری جز ممنوع 
ممنوع  را  پرستش تان  طور  چه  شما  ندارید.  کردن 
روشن  را  تلویزیون  که  لحظه ای  هر  در  نمی کنید؟ 
کنیم، توده ها را می بینیم که با مشت های گره کرده 

فریاد می زنند: قذافی! 
من چه کار می توانم بکنم؟ 

هیچ چیز. من هم وقتی کوچک بودم، چنین صحنه ای 
را برای موسولینی می دیدم. 

دقیقی  جواب  و  است  بزرگ  تهمت  یک  این 
می خواهد. هیتلر و موسولینی از حمایت توده ها برای 
حکومت شان استفاده می کردند. ولی من از حمایت 
مردم برای کمک به مردم استفاده می کنم. من کاری 
بفرستم خودتان  پیام  برای مردم  این که  نمی کنم جز 
مرا  خاطر  همین  به  بگیرید.  دست  در  را  حکومت 
دوست دارند. برعکس هیتلر که می گفت »همه کار 
برای شما می کنم«، من می گویم »شما خودتان همه 

کار بکنید.« 
جناب سرهنگ، اگر شما را این اندازه دوست دارند، 
چرا این همه از خودتان محافظت می کنید؟  قبل از 
آماده ی  سربازان  بار  سه  بیایم،  اینجا  به  من  این که 
در  دم  هم  تانک  یک  گرفتند.  مرا  جلوی  شلیک 

ورودی لوله هایش به طرف خیابان است. 
فرامومش نکنید که اینجا یک پایگاه نظامی است. و 

تازه، تعبیر شما از این همه محافظت چیست؟  
معلوم می شود که شما در کشور خودتان هم محبوب 

نیستید. 
که  می گویید  اول  شما  می دهد(  جواب  لبخند  )با 
بعد می گویید  توده ها حمایت می شوم،  از سوی  من 
از خودم خیلی محافظت می کنم. چرا ضد و نقیض 

صحبت می کنید؟ 
تحسین  را  ترسش شما  از  ملت  است.  ترس  برای  نه 

می کند و شما هم از ترس مواظب خودتان هستید. 
نتیجه گیری  یک  است.  عجیبی  نتیجه گیری  نظرم  به 

برای یک دیکتاتور. 
می دانید  دیکتاتور  یک  را  خودتان  شما  که  می بینم 
ممکن  وزیر!  نه  جمهور،  رییس  نه  سرهنگ،  جناب 

است به من بگویید که شما چه کاره هستید؟ 
من رهبر انقالب هستم. معلوم است که کتاب سبزم 

را نخوانده اید. 
ساعت  ربع  یک  می توان  خوانده ام.  را  آن  برعکس 
آن را خواند. به نظرتان نمی آید که کتاب تان خیلی 

کوچک باشد؟ 
شما هم حرف سادات را تکرار می کنید. چون که او 

می گفت، کتاب من کف دست جا می گیرد. 
چه قدر  آن،  نوشتن  برای  می گوید.  درست  سادات 

وقت گذاشتید؟ 
سال های زیاد، قبل از پیدا کردن راه حل نهایی. روی 
تاریخ بشریت، جنگ های گذشته و حال خیلی تعمق 

کرده ام. 
جدا؟ پس چگونه این نتیجه را گرفتید که دموکراسی 
یک سیستم دیکتاتوری است. پارلمان تحمیلی است. 
این ها مسایلی است که  نیرنگ است.  انتخابات یک 

در آن کتاب کوچک نوشته اید و مرا متقاعد نمی کند. 
سعی  نکردید.  مطالعه اش  خوب  این که  برای 
باید  شما  چه.  یعنی  جماهیریه  بفهمید  که  نکرده اید 
که  کنید  مطالعه  و  باشید  داشته  سکونت  لیبیا  در 
و  ندارد  مجلس  ندارد،  دولت  کشوری  چگونه 
کشوری،  چنین  ندارد.  وجود  درآن  هم  اعتصابات 
جماهیریه لیبیا است. در جماهیریه هیچ کس انتخاب 
ندارد. چقدر  نمایندگی وجود  انتخابات و  نمی شود. 
دموکراسی  فقط  شما  هستید!  سنتی  غربی ها  شما 
پذیرش  آماده ی  حتا  می فهمید.  را  جمهوری  و 
دوران  قبال  نیستید.  مردم  و  توده ها  زمان  زمان حال، 
را  جمهوری  انسان ها.  مبارزه ی  بعد  و  بود  پادشاهی 
حاال  آوردند.  وجود  به  جمهور ها  رییس  و  دولت ها 
بشریت این مرحله ی دوم را گذرانده و راه حل نهایی 

یعنی جماهیریه را به وجود آورده است. 
پس مخالفین کجا جا دارند؟ 

کدام مخالف؟ وقتی همه عضو کنگره ی خلق هستند، 
چه احتیاجی به گروه های مخالف است؟ مخالفت با 
چه چیزی؟ مخالفت با دولت معنی دارد و اگر دولت 
دیگر  کنند،  مردم خودشان حکومت  و  برود  بین  از 
وجود  که  چیزی  با  می شود؟  مخالفت  کسی  چه  با 

خارجی ندارد. 
به هر حال من مخالف هستم. 

مخالف چه کسی؟ 
متقاعد  مرا  جماهیریه  این که  برای  شما.  مخالف 
نمی کند، و حاال که مخالفت می کنم شما با من چه 

می کنید؟ مرا دستگیر کرده و اعدام می کنید؟ 
را مطالعه کنید.  بشریت  تاریخ  صبورانه گفت: مسیر 
قدرت  به  می خواسته  همیشه  بشر  که  نیست  این  آیا 
قدرت  به  بشریت  جماهیریه  با  نه؟  یا  بله  برسد؟ 
می رسد. خواب و خیال به تحقق می پیوندد و مبارزه 

تمام می شود. 
برای شما ممکن است تمام شده باشد اما برای من نه. 
من می خواهم بدانم چه بر سرم می آید اگر جماهیریه 

را نفی کنم؟ 
جماهیریه  کنید.  نفی  را  جماهیریه  نمی توانید  شما 
مرحله ی  مردم،  حاکمیت  است.  جهان  سرنوشت 
نهایی است. در همه دنیا سرانجام به همت کتاب سبز 
روز انقالب فراخواهد رسید. مردم قدرت را به دست 

می گیرند و راهنمای آنها کتاب سبز خواهد بود... 
جناب سرهنگ در تمام این داستان آیا جای کوچکی 

برای آزادی هست؟ 
آزادی؟ کدام آزادی؟ این خودش آزادی است. تنها 
آزادی واقعی همین است. چه طور چنین سوالی را از 

من می کنید؟ 
برای این که سال گذشته خواندم که شما چهل نظامی 
جماهیریه  مخالف  آنها  چون  کردید،  تیرباران  را 
را  دیگر  تن  پنج  و  پنجاه  هم   1977 سال  در  بودند. 
به همین دلیل اعدام کردید. چندی پیش هم خواندم 
از  تعدادی  عمومی،  میدان  یک  در  بنغازی  در  که 

دانشجویان مخالف کتاب سبز را به دار کشیدید. 
همین چیزهاست که اعتماد مرا از غرب سلب می کند. 

چرا این حرف های غیرواقعی را می نویسند؟ 
را  این ها  حسود  آدم های  شاید  می داند؟  کسی  چه 
کتابچه ی  این  واقعا  آیا  سرهنگ  جناب  می نویسند. 

سبز دنیا را عوض خواهد کرد؟ 
بشریت  مبارزه ی  محصول  سبز  کتاب  شک.  بدون 
استقالل  به سوی  بشریت  راهنمای  است. کتاب سبز 
جدید.  انجیل  یک  است.  انجیل  سبز  کتاب  است. 

انجیل دوران معاصر، دوران مردم. 
شما زیاد هم فروتن نیستید؟ 

نه، اصال فروتن نیستم. برای این که می توانم در مقابل 
تمام  سبزم  کتاب  با  این که  برای  بایستم.  دنیا  هجوم 
را حل کرده ام. یک کلمه آن  بشر و جوامع  مسایل 
کارتر  دهد.  نجات  یا  کند  نابود  یا  را  دنیا  می تواند 
برای  ولی  بیندازد،  راه  به  جنگ  جهان  در  می تواند 
دفاع در جهان سوم کتاب سبز کافی است. کتاب سبز 
منفجر  را  دنیا  می تواند  سبز  من. یک کلمه ی کتاب 

کند و ارزش ها را تغییر دهد. 
مطرح  را  سوالم  آخرین  می توانم  سرهنگ  جناب 

کنم؟ 
بله. .. ولی کوتاه باشد. 

شما به خدا اعتقاد دارید؟  
روشن است. البته، چرا چنین سوالی از من می کنید؟  

برای این که فکر می کردم شما خود خدا هستید !



فروتن 
نیستم

قذافی فکر می کند که خیلی 
خوش تیپ و دوست داشتنی است. 
او هرگز نمی پذیرد که دیگران او را 
نمی پسندند. پایش را با چکم های 
پاشنه دار گران بهایی از چرم نازک و 
لطیفی پوشانده بود. حرکاتش خیلی 
قاطع بود. مثل پادشاهی که دنیا را 
تغییر داده باشد. به نظر می رسد که 
محیط و زندگی خارج از این قلعه را 
فراموش کرده است. قلعه ای که دور 
تا دورش سربازان تا دندان مسلح 
هستند. خارج از قلعه، شهری است 
که در آن بدبختی جریان دارد، شهری 
است که با آمدن دو قطره باران 
تلفون ها از کار می افتد و خیابان ها 
دریاچه می شود.

سرهنگ قذافی:

اصال
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ناتو برای انهدام تسلیحات سنگین قذافی تالش کافی نکرده است 

دولت عراق از ساکنان اردوگاه اشرف خواست اين کشور را ترک کنند 

وزير خارجه فرانسه گفته است که سازمان پيمان آتالنتيک 
شمالی، ناتو به اندازه کافی برای انهدام تسليحات سنگين 

معمر قذافی تالش نکرده است.
ليبيا که  ارتش  بمباران مواضع  با آنکه  به گفته آلن ژوپه 
اکنون به رهبری ناتو صورت می گيرد، ادامه دارد، اما جان 

غيرنظاميان همچنان در خطر است.

آقای ژوپه گفت: »ناتو وظيفه خود را بايد کامال اجرا کند، 
چون خواسته است که رهبری عمليات را بر عهده بگيرد.« 

به گفته او تالش ناتو »به اندازه کافی« نبوده است.
با وجود حمالت هوايی نيروهای ايتالفی، مخالفان معمر 
قذافی از مواضعی که به کنترول خود در آورده بودند، به 

عقب رانده شدند.

نيروهای ايتالفی متشکل از امريکا و چند کشور اروپايی 
از روز 19 مارچ پس از صدور قطعنامه ای از سوی شورای 

امنيت سازمان ملل، حمالت هوايی خود را آغاز کردند.
به  ايتالفی  نيروهای  سوی  از  نظامی  حمله  چند  از  پس 
مواضع  به  حمله  رهبری  مسووليت  ناتو  امريکا،  رهبری 

آقای قذافی را بر عهده گرفت.
با وجود اين، گزارش ها حاکی از آن است که نيروهای 
حکومت ليبيا همچنان برای مقابله با مخالفان که کنترول 
از  گرفته اند،  دست  در  را  کشور  غرب  در  مصراته  شهر 

سالح های سنگين استفاده می کنند.
نگرانی زيادی از بابت وضعيت غيرنظاميان در مصراته و 

امنيت کسانی که هنوز در شهر هستند وجود دارد.
که  را  خود  نقش  بايد  ناتو  که  است  گفته  ژوپه  آلن 
برای  سنگين  سالح های  از  قذافی  استفاده  از  »جلوگيری 

حمله به غير نظاميان است به خوبی ايفا کند.«
سخنان آقای ژوپه پس از پيشنهاد آتش بس اتحاديه افريقا 
به نيروهای مخالف قدافی در بنغازی سخن منتشر شد. اين 

طرح از سوی مخالفان حکومت رد شده است.
طرح صلح اتحاديه افريقا شامل آتش بس فوری، گشايش 
اتباع  امنيت  حفظ  بشردوستانه،  کمک های  ارسال  کانال 
با  ناتو و آغاز گفتگوی مخالفان  پايان حمالت  خارجی، 

دولت ليبيا است.

در  گذشته  جمعه  روز  خونين   درگيری های  دنبال  به   
اردوگاه اشرف، دولت عراق از ضرب االجل برای تعطيل 
کردن  اين  اردوگاه تاپايان سال جاری و همچنين انتقال 

ساکنان آن به خارج از عراق خبر داده است.
علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، در بيانيه ای از سامان 
مجاهدين خلق به عنوان يک »سازمان تروريستی« نام برد و 
گفت: »دولت عراق تصميم قبلی خود برای بستن اردوگاه 
اشرف را اجرا خواهد کرد و ساکنان اين اردوگاه تا پايان 

ماه دسامبر فرصت دارند که عراق را ترک کنند.«
به گزارش رويترز، علی الدباغ همچنين گفته است: »اين 
سازمان  همکاری  با  می بايست  خلق(  )مجاهدين  سازمان 
استفاده  با  و  بين المللی  سازمان های  ديگر  و  متحد  ملل 

عراق  خاک  از  ديپلوماتيک  و  سياسی  ابزارهای  ازهمه 
خارج شود.«

در همين حال، خبر گزاری آسوشيتد پرس می گويد علی 
»آنها  است:  کابينه عراق گفته  پايان جلسه  از  الدباغ پس 
بايد تا پايان سال ميالدی جاری عراق را ترک کنند. عراق 

برای آنها گزينه ای )برای ماندن( نيست.«
در همين زمينه، شاهين قبادی، يکی از سخنگويان سازمان 
اردوگاه  »ساکنان  است:  پاريس گفته  در  مجاهدين خلق 
اشرف مايلند به امريکا يا کشورهای اتحاديه اروپا منتقل 
شوند، در صورتی که دولت های اين کشورها مايل باشند 

به اين افراد پناهندگی سياسی بدهند.«

ماندن در  به  تمايلی  »ما  است:  اضافه کرده  قبادی  شاهين 
عراق نداريم، ولی تاکنون پاسخ دريافت نکرده ايم.«

شاهين قبادی همچنين گفت در صورت تضمين سالمت و 
امنيت اين افراد از سوی جمهوری اسالمی ايران، اين افراد 

مايل خواهند بود به ايران بروند.
حمله نيروهای عراقی به اردوگاه اشرف در سحرگاه روز 
جمعه نوزدهم حمل واکنش های بين المللی در پی داشته 

است.
امنيتی  نيروهای  روز جمعه  گزارش ها، سحرگاه  براساس 
عراقی به اردوگاه اشرف حمله کردند که درگيری در اين 

اردوگاه شماری کشته و زخمی برجای گذاشت.

مبنای »ضرورتی« 
گفتمان اسالم مدرن

ادامه از صفحه 6
با اين توضيح، نوانديشی رسالت مند اسالمی به عنصر تاثير در 
کنار قابليت تاثر در ذات و ماهيت خودش، توجه جدی دارد. 
اين بدان معنا است که در منظومه ارزشی خود همان  گونه 
که با تاثر از دستاوردهای مثبت مدرنيته انعطاف پذيری نشان 
می دهد، به عين تناسب می خواهد در تغيير، خلق و يا تثبيت 
بعضی از ارزش ها نيز از خود تاثيرگذاری داشته باشد که در 

نفس خود از کنه مدرنيته مايه می گيرد.
اسالمی،  دگرانديش  جريان  عمده  هدف  که  است  بديهی 
تا  است  مدرن  دنيای  در  دين  نقش  موثر  و  مثبت  احيای 
از  بخشی  بر  آن  آموزه های  کمک  به  بتوانند  »انسان ها 
تعالی  در  و  کنند  غلبه  خود  رفتاری  يا  روحی  مشکالت 
که  نيست  اين  راهش  که  بگيرند  بهره  آن  از  خود  معنوی 
الگوی زيست دوران قديم و آگاهی های متعلق به سده های 
داشته  توقع  يا  و  بگردانيم  دين  تفسير  و  فهم  مبنای  را  دور 
باشيم که با چاپ يا بازتوليد آثار و افکار عالمان گذشته به 
اين خواسته برسيم، بلکه چاره اساسی در اين است که خود 
را به سطح آگاهی و توانايی بشر امروز برسانيم، بشر عصر 
است  امروز  اصلی صحنه  کنشگر  و  نقش آفرين  که  مدرن 
و انسان هايی که ادامه دوران پيشامدرن هستند، از مدت ها 
است که از نقش آفرينی در ساحت تاريخ بازمانده اند و فقط 
نقش  و  کنند  تعريف  را  خود  می توانند  او  به  واکنش  در 
دنباله روی  معنای  به  البته  اين  برگزينند.  برای خود  انفعالی 
ناآگاهانه و خودباختگی در برابر بيگانه – همان اتهام کهنه 
از پيش آماده – نيست، بلکه راهی است به درآمدن به ميدان 
نقش آفرينان،  ديگر  همتای  جايگاه  در  قرارگرفتن  و  بازی 
و  است  امکان پذير  اساسی  نوزايی  يک  با  که  آرزويی 
تجديد دين به معنای نوگرايی در فهم آن، يکی از گام های 

اجتناب ناپذير در اين مسير است.«
نکته ديگر اين که »تحميل« در شکل منفی آن يک فورمول 
بی معنا و فارغ از محتوا در مدرنيته است. با درک اين مفهوم 
»انتخاب«  تا  نوانديشی اسالمی تالش می شود  است که در 
جای فورمول »تکليف« را بگيرد. بينش سنتی مذهبی در کل 
به شمار  از اشکاالتی  اين  بر اصالت تکليف است و  مبتنی 
می رود که در نوانديشی اسالمی معالجه شده است. انتخاب 
اسالمی،  نوانديشی  در  پلوراليته  فضای  يک  در  آگاهانه 
به  منفی  تحمل  و  تحميل  بنابراين  دارد.  معياری  اهميت 
تناسب واحد نه تنها در نوانديشی اسالمی بلکه در مدرنيته به 

صورت عموم، جايگاه ندارد.
ارزشی  منظومه  در  تغيير  و  تعديل  ايجاد  در  که  اين  نتيجه 
با  نوانديشانه آن  انسان ها اسالم در شکل  بر زندگی  حاکم 
که  است  نقش آفرينی  صدد  در  مدرن  شيوه های  به  توسل 
صلح آميزبودن آن در کل تضمين شده خواهد بود. حاال در 
موارد معينی نظير مساوات حقوقی جنسين در امر مالکيت، 
شهادت، طالق، سرپرستی و امثال آن و همچنين در تامين 
آزادی های مدنی به ويژه آزادی انتخاب عقيده و مواردی از 
نوانديشانه  قرايت  در  اسالم  فعال  انعطاف پذيری  قبيل،  اين 
ازدواج  قبيل  از  ديگر  موارد  برخی  اما  است.  معهود  آن 
مجموع،  در  جنسی  بی ضابطه  روابط  همجنس گرايان، 
معامالت ربوی و شايد صدها و هزارها مورد مشابه ديگر، 
نوانديشی  در  مطرح  مدرن  موازين  با  که  است  مواردی  از 
اسالمی قابل تخطيه و اصالح می باشد و اين امری است که 
نظام  نه  و  بارمی آرود  را  مدرنيته  و  اسالم  ميان  تناقضی  نه 

ارزشی دنيای مدرن را دچار آسيب می کند.
پايان

دعوت نامه
به مناسبت ختم يک دوره کاری کارگاه باز خوانی تاريخ معاصر افغانستان، بنيادآرمان شهر باهمکاری انستيتوت فرانسوی افغانستان شما را به 

72ومين )سال پنجم( برنامه »گفتگو، پلی ميان نخبگان و شهروندان« دعوت می نمايد. 
شصت سال تاريخ انگاری در افغانستان

 سخنرانان:آقای سخنی منير )رييس آرشيف ملی(، دکترصاحبنظرمرادی) پژوهشگر در عرصه تاريخ(، آقای علی اميری )استاد دانشگاه( 
گفتگوگردان:عزيز اهلل شيرزاد، وپرسشگر: عبدالشهيد ثاقب

زمان:پنجشنبه 25 حمل1390 }14 اپريل2011{ساعت 2:00 بعد از چاشت
 نشانی:انستيتيوت فرانسوی افغانستان، ليسه استقالل رو به روی شهرداری کابل

شماره گان تماس:)0779217755( و )0775321697(
armanshahrfoundation.openasia@gmail.com:آدرس الکترونيک

 توجه، توجه!انستيتوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسايط به داخل محوطه معذور است. لطفاً هنگام ورود کارت و يا کاپی آن را با خود 
داشته باشيد.

 
اين برنامه باحمايت مالی اتحاديه اروپا وسفارت فرانسه برگزار می شود اما  به هيچ وجه بازتاب مواضع اين نهاد ها به شمار نمی رود.

بنيادآرمان شهر عضو فدراسيون بين المللي جامعه هاي حقوق بشر )FIDH( است.
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اتحاديه اروپا ۳۲ مقام ايرانی 
را تحريم کرد 

 

  

 اتحاديه اروپا توافق کرده است که ۳۲ مقام ايرانی را به دليل 
ايجاد  بر  عالوه  و  دهد  قرار  تحريم  مورد  بشر  حقوق  نقض 
محدوديت در صدور ويزا برای آنها، دارايی های اين افراد در 

کشورهای عضو اتحاديه اروپا را مسدود کند.
گفته  زمينه  اين  در  بريتانيا،  خارجه  امور  وزير  هيگ،  ويليام 
خاورميانه،  و  افريقا  شمال  اعتراض های  جريان  در  که  است 

سرکوبگری رژيم تهران شديدتر شده است.
 ۲۷ خارجه  امور  وزيران  توافق  اساس  »بر  داشت:  اظهار  وی 
ايرانی  مقام   ۳۲ برای  ويزا  اروپا، صدور  اتحاديه  کشور عضو 

ممنوع شده و دارايی های اين افراد نيز مسدود خواهد شد.«
آقای هيگ گفت: »اتحاديه اروپا امروز توافق کرد تا اقدام های 
به اعتقاد ما مسوول و عامل نقض  نفر که  شديدتری عليه ۳۲ 

حقوق بشر در ايران هستند به مرحله اجرا در آورد.«
برخی  پيشتر  ولی  نکرد  اشاره ای  مقام ها  اين  اسامی  به  وی 
اين فهرست  افراد زير در  نام  از احتمال قرار دادن  گزارش ها 
حسن  سپاه،  فرمانده  جعفری،  علی  محمد  بودند:  داده  خبر 
سعيدی،  علی  مسلح،  نيروهای  کل  ستاد  رييس  فيروزآبادی، 
از  فقيه در سپاه، عبداهلل عراقی و حسين همدانی  نماينده ولی 
فرماندهان سپاه محمد رسول اهلل، حسين طايب، رييس سازمان 
بسيج،  فرمانده  نقدی،  رضا  محمد  پاسداران،  سپاه  اطالعات 
همچنين  و  انتظامی  نيروی  فرمانده  مقدم،  احمدی  اسماعيل 
وزيران داخله، ارشاد، عدليه و علوم همراه با رييس قوه قضاييه، 
معاون اول وی، سعيد مرتضوی، سارنوال پيشين تهران و چند 

قاضی دادگاه های انقالب.
سطح هشدار در نیروگاه فوکوشیمای 

جاپان به حداکثر رسید 
مقامات جاپان، در آخرين ارزيابی از وضعيت نيروگاه هسته ای 
فوکوشيما، سطح هشدار ناشی از آسيب های واردشده به اين 
بين المللی حوادث هسته ای اعالم  نيروگاه را هفت در مقياس 
کرده اند. در مقياس بين المللی حوادث هسته ای، هفت نشانگر 
جاپان  مقامات  اين،  از  پيش  است.  اضطراری  سطح  باالترين 
تنها حادثه هسته ای ديگری  بودند.  اعالم کرده  را ۵  اين رقم 
که ميزان آسيب و خطرات آن ۷  در مقياس بين المللی برآورد 
شد، انفجار در نيروگاه چرنوبيل در سال ۱۹۸۶ ميالدی )حدود 
۲۵ سال قبل( بود. در حادثه چرنوبيل که بامداد روز ۲۶ اپريل 
سال ۱۹۸۶ ميالدی رخ داد، بر اثر انفجار هسته مرکزی يکی از 
۴ راکتور هسته ای چرنوبيل، مقادير زيادی مواد راديواکتيو به 

سرعت منتشر و در محيط اطراف آن پخش شد.
در  بحران  نوع  و  ماهيت  که  کرده اند  تاکيد  کارشناسان  البته 

نيروگاه فوکوشيما با نيروگاه چرنوبيل متفاوت است.
مقامات رسمی جاپان گفته اند که اين تغيير به دليل بروز خرابی 
کامل  ارزيابی  يک  بلکه  است،  نبوده  نيروگاه  در  جديدی 
که  می دهد  نشان  حاال  بوده اند،  دسترس  در  که  اطالعاتی  از 
بين المللی، در  استانداردهای  بر اساس  وضعيت در فوکوشيما 

باالترين سطح هشدار قرار دارد.
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فعاليت  ميزان  تا  خواسته اند  امريکا  از  پاکستانی  مقام های 
های اطالعاتی و حمالت با هواپيماهای بدون سرنشين در 

خاک اين کشور را به شدت کاهش دهند.
دولت  درخواست  اين  می گويند  امريکايی  روزنامه های 
پاکستان، روز دوشنبه در جريان ديدار مقام های اطالعاتی 
)سيا(  امريکا  مرکزی  اطالعات  مقر سازمان  در  دو کشور 

مطرح شده است.
که  رسمی  منابع  از  نقل  به  امريکايی  رسانه های  گزارش 

نامشان فاش نشده، منتشر شده است.
ديويس،  ريموند  از آن که  امريکا پس  و  پاکستان  روابط 
مقاطعه کار سازمان سيا دو تبعه پاکستان را اوايل امسال در 

الهور کشت، دچار تنش شد.
نفر   ۳۵۵ از  پاکستانی  طرف  می گويد  تايمز  نيويارک 

امريکايی از جمله ماموران سيا، مقاطعه کاران، و نيروهای 
ويژه خواسته تا اين کشور را ترک کنند.

پاکستان همچنين خواهان آن شده که امريکا، مقاطعه کاران 
سازمان اطالعات مرکزی را که دولت پاکستان در جريان 

فعاليت های آنها نيست، از خاک اين کشور خارج کند.
رسانه های امريکايی نوشته اند که درخواست برای کاهش 
طرف  از  شخصا  پاکستان،  خاک  در  سيا  ماموريت های 
شده  مطرح  پاکستان  ارتش  فرمانده  کيانی،  اشفق  جنرال 
و  فعاليت ها  محدوديت  خواهان  همچنين  پاکستان  است. 
خاک  فراز  بر  امريکا  سرنشين  بدون  هواپيماهای  عمليات 

پاکستان است.
امريکا از اين هواپيماها برای مقابله با پيکارجويان طالبان در 

ايالت شمال غرب پاکستان استفاده می کند.

از  امريکا در پاکستان  حمالت هواپيماهای بدون سرنشين 
زمان رياست جمهوری باراک اوباما افزايش يافته است.

هواپيماهای  با  حمالت  انجام  مرتب  طور  به  امريکا 
می گويند  تحليلگران  اما  نمی کند  تاييد  را  بدون سرنشين 
تنها نيروهای امريکايی توان انجام اين حمالت را در منطقه 

دارند.
بارها  و  نيستند  خشنود  وضع  اين  از  پاکستان  مردم  تمام 

نارضايتی خود را بيان کرده اند.
ارشد  اعضای  از  آنها  از  برخی  که  پيکارجو  ده ها 
پيکارجويان بوده اند، در حمالت اين هواپيماها کشته شده 
اند اما صدها غيرنظامی نيز در اين حمالت جان خود را از 

دست داده اند.

پاکستان خواستار کاهش فعالیت سیا در اين کشور شد
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