
مطلبی  واشنگتن پست  روزنامه 
مسووولیت  با  رابطه  در  دارد 
فرمانده  پتریوس  دیوید  تازه 
در  بین المللی  نیروهای  سابق 
افغانستان که قرار است به زودی 
اداره  پست  در  را  وظیفه اش 
ایاالت  استخبارات  مرکزی 
متحده یا سی آی ای آغاز نماید.

نویسنده روزنامه واشنگتن پست 
آقای  زمانی که  است  معتقد 
پیتریوس در این هفته پست اداره 
گیرد،  به دست  را  سی آی ای 
نیرنگ  از  مملو  مشکالت  با 

روبه رو خواهد شد.
یک تحلیلگر سی آی ای که قرار 
پتریوس  دیوید  جنرال  با  است 
اخیرش  ارزیابی  در  نماید،  کار 
در  جنگ  که  است  داده  تذکر 
رو  به  رو  بن بست  با  افغانستان 
آقای  که  نظریه ای  می باشد. 

پتریوس با آن موافق نیست.
در  را  قضاوتش  تحلیلگر  این 
ولسوالی های  »ارزیابی  با  رابطه 
افغانستان« در ماه جوالی تکمیل 
زمانی که  درست  است،  نموده 
در  پتریوس  جنرال  وظیفه 

افغانستان خاتمه یافت.
نظریات  با  پتریوس  دیوید 

در پی حمله افراد مسلح ضددولتی 
والی  سرابی،  حبیبه  بامیان،  در 
بودن  شکننده  به  نسبت  بامیان، 
هشدار  والیت  این  امنیتی  وضعیت 

داده است.
پنج شنبه،  روز  شامگاه  شورشیان 
موتر  یک  به  حمله  با  سنبله   ۱۰
مامور  سه  پولیس،  ماموران  حامل 
پولیس و یک غیرنظامی را کشتند.
که  گفته  بی بی سی  به  سرابی  حبیبه 
بامیان-بغالن  شاهراه  در  حادثه  این 
در ولسوالی کهمرد، در شمال شرق 

والیت بامیان روی داده است.
در  افغانستان  مرکز  در  بامیان 
آرام ترین  از  یکی  اخیر  سال  ده 
در  اما  است،  بوده  والیت هایی 
شورشی  گروه های  اخیر  سال های 
والیت  این  مناطق  از  برخی  در 

نفوذ کرده اند.
بین المللی  نیروهای  حضور  از  پس 
در افغانستان، شماری از این نیروها 
در والیت بامیان مستقر شدند و در 
سال های اخیر ۲۶۰ سرباز از کشور 
مستقر  والیت  این  در  نو  زالند 

بوده اند.

»بدبینانه« تحلیلگران در رابطه با 
آنچه جنرال جان آلن، قوماندان 
کابل،  در  ناتو  قوای  جدید 
قوماندان  ماتیز،  جمیز  جنرال 
مولن  مایک  و  مرکزی  قوای 
لوی درستیز عمومی قوای مسلح 
می دهند،  انجام  متحده،  ایاالت 

موافق نیست.
با استناد  روزنامه واشنگتن پست 
بر اظهارات مقام های نظامی که 
از محتویات این تحلیل آگاهی 
تحلیل  که  می نویسد  دارند 
»سی آی ای« به اندازه کافی »تند 
و نامالیم« است. آقای پیتریوس 
در  تحلیل  این  که  است  گفته 
چندین نقطه از کلمه »بن بست« 
استفاده نموده است تا موازنه در 
و  ناتو  رهبری  به  که  را  جنگی 
دارد،  طالب جریان  جنگجویان 

تشریح نموده باشد.
نویسنده روزنامه واشنگتن پست 
مدعی است که تحلیل متذکره 
حتا در باره مناطقی که در آنجا 
در طول شش ماه اخیر نیروهای 
نظامی ایاالت متحده، طالبان را 
ساخته اند  آزاد  و  داده  شکست 

نیز نظر خوشبینانه نداشته است.
ادامه در صفحه 2

واگذاری  برنامه  سرطان   ۲۶ در 
نیروهای  از  امنیت  تامین  مسوولیت 
با  داخلی  نیروهای  به  خارجی 
نیروهای  از  مسوولیت  این  انتقال 
پولیس  به  نو(  )زالند  نیوزیالندی 

بامیان رسما آغاز شد.
گذشته  سال  اگست  ماه  اوایل  در 
کنار  بمب  یک  انفجار  اثر  در 
جاده ای یک سرباز نیوزیالندی در 

ولسوالی کهمرد کشته شد.
امسال  جوزا  هفدهم  در  همچنین 
شورای  رییس  ضحاک،  جواد 
غوربند  منطقه  در  بامیان  والیتی 
به  بامیان  شرق  در  پروان،  والیت 

دست شورشیان کشته شد.
ادامه در صفحه 2

تحلیلگر  سی آی ای:
جنگ در افغانستان 

به بن بست روبرو است

ناامنی به بامیان هم کشیده شد

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1231
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بلخ
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جوزجان

تخار بامیان
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"بشنو و بیاموز" داستان های رادیویی است که به شکل دنباله دار از طریق رادیو صدای آلمان 
به دو زبان پشتو و دری پخش می شود. 

بشر،  حقوق  بخش های  در  آموزشی-تربیتی  موضوعات  پخش  بیاموز"  و  "بشنو  برنامه  هدف 
بهداشت، محیط زیست و سایر امور زندگی اجتماعی است که به شکل داستان های رادیویی 

تهیه و نشر می گردد. 
صدای آلمان برای تهیه دو صد بخش از این داستان های رادیویی به دو زبان دری و پشتو، 
به تعدادی ممثل رادیویی زن و مرد، برای هردو زبان، بین سنین 12 الی 70 سال ضرورت 

دارد.  برای دریافت جزییات بیشتر لطفا به این آدرس مراجعه کنید:
http://www.facebook.com/dw.dari 

مراسم تحلیف 
زیر سایه تانک و تفنگ

خوابی که معنوی 
برای پارلمان دیده بود 

حامد
مرحله ای  به  انتخابات  نتایج  برسر  جدال 
حساس و خطرناکی نزدیک شده است. 
ممانعت نیروهای امنیتی از ورود 9 تن از 
نمایندگان سبب شد که ایتالف حمایت 
از قانون نیز از حضور در تاالر خودداری 

کند. 
قوای  که  داد  نشان  گذشته  روز  رویداد 
حاضر  انتقام گیری  برای  هریک  سه گانه 
ابزار و وسیله ای استفاده  از هر  هستند که 
ورود  پارلمانی  هیچ  در  شاید  نمایند. 
اعضا با بدرقه ی نظامیان مسلح و در سایه 
تانک و تفنگ اتفاق نیفتاده باشد. البته در 
می شود  یافت  مواردی  پارلمان ها  تاریخ 
و  خودکامگی  منش  با  حاکمان  که 
نظامی گری پارلمان ها را به توپ بسته اند. 
کارنامه حکومت قاجار در ایران و بوریس 
برخوردهای  از  نمونه ای  یلتسین درروسیه 
مسلحانه در برابر پارلمان ها می باشد. اما در 
دموکراسی نوپای افغانستان این نوع نمایش 
قدرت و مانورهای نظامی در برابر خانه ی 
داشته  همراه  به  می تواند  پیامی  چه  ملت 
باشد. ظاهرا حکومت از یک طرف تصمیم 
گرفته است که با ورود نه تن به پارلمان به 
از طرف  و  بخشد  انتخابات خاتمه  جدال 
قدرت  مانور  و  زورآزمایی  این  با  دیگر 
نمایندگان عضو ایتالف حمایت از قانون را 
مرعوب سازند. شاید حضور این همه نیرو 
برای اعمال حاکمیت قانون توجیه شود اما 
همگان به خوبی می دانند که در این کشور 
صورت  اقدامی  آن  برای  که  چیزی  تنها 

نمی گیرد تطبیق قانون است. 
احتماال حکومت بر این باور رسیده بود که 
با ممانعت از حضور نه تن از نمایندگان و 
نمایش سنگین قدرت از سوی حکومت 
برخی از نمایندگان احساساتی به نزاع های 
فزیکی روی آورند. هدف اصلی حکومت 
که  است  این  ماجراجویی  همه  این  از 
به  پارلمان  درون  به  منازعه  کشانیدن  با 
بر  مبنی  صدای برخی کاندیدان معترض 
مثبت  پاسخ  پارلمان  دروازه  نمودن  بسته 
و  خردورزی  با  همراه  رفتار  ظاهرا  دهد. 
عقالنیت نمایندگان عضو ایتالف حمایت 
از قانون سبب شد تا این درامه با نتیجه ای 

که حکومت می خواست همراه نشود. 
متاسفانه امروز نمایندگان مجلس در سایه ی 
این کشمکش ها به دو دسته تقسیم شده اند. 
مجلس  نمایندگان  که  می رفت  انتظار 
حداقل در مورد اصل موجودیت پارلمان 
و حاکمیت قانون همسویی و هم صدایی 

خود را حفظ می کردند. 
دست اندازی های حکومت در امور پارلمان 
سبب شد که این نهاد نیز به دو دسته گی 
تقسیم شده و عمال موقعیت این نهاد مهم 

در برابر قوای دیگر تنزیل یافته است. 
آنچه که برای همه جالب و سوال برانگیز 
برابر  در  پارلمان  رییس  ناتوانی  می باشد 
نهاد  این  امور  در  حکومت  مداخله های 

است. 
رفتارهای آقای ابراهیمی نشان می دهد که 
وی بیش از آن که به عنوان رییس پارلمان 
مامور در  بیشتر در نقش یک  عمل کند 

خدمت آقای کرزی فعالیت می کند. 
با این همه اکنون معلوم شد نزاعی را که 
با  افغانستان  مردم  برای  معنوی  آقای  که 
نزاع  یک  کرد  خلق  خود  اخیر  فیصله ی 
خطرناک  بسیار  پیامدهای  با  و  بی پایان 

خواهد بود. 

عناوین مطالب امروز:

]در صفحه 6[

هرات شهری برای...

نوبت بیدار شدن...
8

6

اشرفیت 
جنگ بی فرجام

در  مشروع«،  »قهر  انحصار  آنکه  با 
متن چنین مناسباتی، از دست عامه، 
از دست دولت، برون ساخته می شود 
یک  حقوقی  قلمرو  در  هم،  این  با 
دولت ملی، میان تهی و ناتوان حفظ 
واقعی  قدرت  حالی که  در  می شود. 
قدرت های  بزرگ  و  خرد  جزایر  در 
متمرکز  خشونت«  »اقتصاد  صاحب 
می باشد. مراکز قدرتی از این دست، 
عامه  دست  پیش  از  بیشتر  روز  هر 
حوزه ی  در  الزاما  که   اموری  از  را 
وجایب و صالحیت های او قرار دارد، 
مناسبات  چنین  در  می سازند.  کوتاه 
»دولت های  عمال  قدرت،  عینی 
دولتی،  نظام  درون  در  خودمختار« 
شکل می گیرند. بدین گونه فرسایش 
مبدل  پایدار  روند  یک  به  دولت 
و  نامی  صرف  دولت  از  و  می شود 

شبحی بر جای می ماند.
)ادامه در صفحه 5(

باالخره  شتر خودكامگي 
كرزي پشت بام رفت 

آگهی استخدام

4

ACKU
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پارلمان و وکالی انتصابی 
سرانجام هشت تن از نامزدهایی که اخیرا به تشخیص 
اجباری کمیسیون انتخابات - برخالف اعالم قبلی این 
کمیسیون-  به عنوان برنده ی انتخابات اعالم شده اند 
)یک تن دیگر ظاهرا از حضور در پارلمان غایب بود( 
در میان تدابیر و اقدامات شدید نظامی و پولیسی و 
حلف  و  شده  مجلس  وارد  دیروز  امنیتی  نیروهای 
وفاداری به جا آوردند. این درحالی است که ایتالف 
حمایت از قانون که حدود صدتن از نمایندگان در آن 
عضویت دارند، اجازه ی وارد شدن به داخل پارلمان 
اولیه ی  ساعات  در  تازه نفس  نمایندگان  نیافتند.  را 
پارلمان  وارد  امنیتی  نیروهای  حمایت  به  صبح 
مربوط  نمایندگان  از  تن   40 فقط  آن  در  که  شدند 
به »ایتالف اصالح طلبان« که تازگی ها به وجود آمده  
است حضور داشتند. این درحالی بود که صدها تن 
از نیروهای امنیتی پارلمان را در محاصره گرفته و 
امنیت پارلمان را محافظت می کردند. گفتنی است که 
از مجموع 249 نماینده مجلس حدود 40 تن از آنان 
حضور داشتند که برای شنیدن حلف وفاداری کافی 
براساس  را  کار  این  که رییس مجلس  به ویژه  بود، 
ناموفقانه  کوشش  می کرد.  کرزی  آقای  فرمان 
»ایتالف حمایت از قانون« که هر نوع جابه جایی را 
 9 کردن  وارد  در  می دانست،  نادرست  پارلمان  در 
تن از نمایندگانی که به تشخیص اجباری کمیسیون 
زیرا  نداد،  نتیجه  شده اند،  صالحیت  سلب  انتخابات 
پارلمان  داخل  به  آنان  ورود  مانع  امنیتی  نیروهای 
شدند. به این ترتیب پارلمان یعنی به اصطالح خانه ی 
ملت هیچ کاره شد، که فردا می شود به اجبار و زور 
از وکالی مردم برای وزرا نیز به نیروی پولیس و 
ببرک خان  زمانی  اگر  و  گرفت  اعتماد  رای  نظامی 
بر  و  شد  ارگ  وارد  تانک  میله ی  بر  سوار  کارمل 
تخت نشست از این به بعد وزرا هم می توانند سوار 
بر تانک وارد وزارت مربوط شوند و نیازی به رای 
احمدشاه  امارت  زمان  در  ایران  در  باشند.  نداشته 
قاجار مجلس به توپ بسته شد و چه فرقی می کند 
اگر این کار یک بار دیگر در اینجا تکرار شود. آخر 
محوطه  به  توپ  کردن  وارد  بین  است  فرقی  چه 
مجلس و حلف وفاداری با حضور 40 تن از وکیالن، 
با به توپ بستن مجلس. تجاوز به حریمی که خانه ی 
مردم است! معلوم نیست این هم تمرین دموکراسی 
است! اما شاید تمرین چیز دیگری باشد. به هرحال 
مسوولیت تاریخی کسانی که این بدعت را به یادگار 
گذاشتند، موجب خواهد شد درآینده خیلی های دیگر 
به عنوان یک سنت از آن پیروی کنند. وقتی اقتصاد 
داشته  هم  مختلط  دموکراسی  باشیم  داشته  مختلط 
باشیم اصال می شود اسمش را بگذاریم تا اندازه ای 
قدیم  یونان  در  دیکتاتوری.  حدی  تا  و  دموکراسی 
انتخاب می شد می گفتند دیکتاتور. ولی  به کسی که 
ثابت  کسانی  آن  ادعای  این کار  با  بود  متوجه  باید 
آمادگی  و  افغان ها شایستگی  که می گویند  می شود 
پذیرش دموکراسی را ندارند. برای آنها یک دیکتاتور 
صالح! خیلی بهتر از این خواهد بود، تازه این که در 
آنها  برای  دموکراسی  همین  نیز  تاریخی  گذشته ی 
ناآشنا بوده است. فرمان، فرمان امیر و اعلیحضرت 
بود و اینها رعیت. کسی از آنها این حق را نداشته 
که  پندارد  این  از  غیر  و  گوید  این  از  غیر  که  است 
او  اموال  غارت  و  حالل  خونش  کند  چنین  هرکس 
مباح. مگر ندیده و نشنیده ایم که امیر حبیب اهلل خان 
معروف به امیر شهید چه تعداد از مردم را به توپ 
پراند، پارلمانی وجود نداشت که به توپ بندد وگرنه 
امیر  او پسر  نبود که  به دور  او  از لطف شاهانه ی 
عبدالرحمان بود و خلف صالح او که امیر آهنین لقب 

گرفته بود.

زنگ اول


است.
این  بارها  او  که  افزود  بامیان  والی 
در  مسوول  مقام های  با  را  موضوع 
به  حال  تا  اما  گذاشته،  میان  در  کابل 
مثبتی  پاسخ  زمینه  این  در  هشدارها 

دریافت نکرده است.
خانم سرابی همچنین گفت که از چند 
سال به این سو برخی گروه های مسلح 
مناطق همجوار والیت  از  در شماری 
دارند  بغالن حضور  در والیت  بامیان 
وارد  برای خرابکاری  گاهی  از  هر  و 

بامیان می شوند.

و  کشته  خارجی  طالب   3 شمول  به 
شدند.«  بازداشت  دیگر  مظنون   8
صورت  به  عملیات ها  این  افزود  وی 
ناامن  ولسوالی  چندین  در  جداگانه 
اندر،   ولسوالی های  شمول  به  غزنی 

آب بند و ده یک راه اندازی شد. 
در  غزنی  ملی  امنیت  رییس  گفته  به 
ولسوالی  در  عملیات ها  این  نتیجه 
سه  کنسف  به  موسوم  درمنطقه  اندر 

است.
مدیر  الیاس،  اکرم  محمد  سمونوال 
ترافیک والیت جوزجان گفت: »یکی 
پی آر تی  نظامی  کاروان  موترهای  از 
جنوب  کیلومتری   14 در  گزمه  حین 

کودک  یک  شمول  به  غیرنظامیان 
آمر  یوسفزی  شیرشاه  شدند.  کشته 
آزادی  رادیو  به  قندهار  والیت  امنیت 
گفته است که این حادثه در منطقه لوی 

ویاله شهر قندهار اتفاق افتاده است.
کشته  سرباز  هویت  مورد  در  وی 
نیروهای  نگفت.  چیزی  خارجی  شده 

افغانستان  در  القاعده  اهداف  نمودن 
این  در  طالبان  تحرکات  عقب زدن  و 
رسانید،  امضا  به  را  تعهداتی  کشور 
از  هدف  این  به  رسیدن  جهت  اما 
نظامی  نیروهای  ازدیاد  استراتژی 

عملیاتی استفاده نمود.
اگر  که  است  آمده  مطلب  این  در 
به  سی آی ای  تحلیلگران  نظریه 
اگر  و  شود  پخش  گسترده  صورت 
رشد  واشنگتن  در  نیز  احساس  این 
نماید که مصارف 1۰۰ میلیارد دالری 
و  تنها  افغانستان،  در  متحده  ایاالت 

حمله روز پنج شنبه گذشته به نیروهای 
حادثه  نخستین  کهمرد،  در  پولیس 
پس  بامیان  والیت  در  امنیتی  مرگبار 
از واگذاری مسوولیت تامین امنیت از 
داخلی  نیروهای  به  خارجی  نیروهای 

در این والیت است.
هر چند خانم سرابی ارتباط این حادثه 
با واگذاری مسوولیت تامین امنیت از 
را  بامیان  پولیس  به  خارجی  سربازان 
وضعیت  که  داد  هشدار  اما  کرد،  رد 
و  شرقی  مرزهای  در  بامیان  امنیتی 
آسیب پذیر  والیت  این  شرقی  شمال 

ملی  امینت  مسوولین  غزنی:  8صبح، 
مخالف   14 بازداشت  و  قتل  از  غزنی 
از  فطر  سعید  عید  روزهای  در  دولت 

مربوطات این والیت خبر می دهند.
سید امیرشاه سادات رییس امنیت ملی 
نتیجه  »در  گفت:   رسانه ها  به  غزنی 
نیروهای  مشترک  عملیات  چندین 
فطر  عید  ایام  در  ناتو  و  افغان  امنیتی 
طالب  غزنی 4  ناامن  ولسوالی های  در 

یک  تصادم  اثر  در  جوزجان:  8صبح، 
موتر سایکل با یک موتر زرهی مربوط 
در  )پی آرتی(  والیتی  بازسازی  تیم 
سایکل  موتر  راننده  جوزجان  والیت 
کشته و راکب دیگر آن زخم برداشته 

قندهار  والیت  امنیتی   مقام های 
مسلح  افراد  از  تن  دو  که  می گویند 
نیروهای  گزمه  یک  باالی  شنبه  روز 
قندهار حمله کرده  بین المللی در شهر 
و  مهاجمین  میان  درگیری  نتیجه  در  و 
حمله کننده،  یک  بین المللی  سربازان 
از  تن  دو  و  بین المللی  سرباز  یک 

با  پست  واشنگتن  مطلب  ادامه  در 
استناد بر اظهارات یک تن ازمقامات 
است،  تحلیل دخیل  این  با  که  ملکی 
می نگارد: »هرآن که امروز به افغانستان 
نظری می اندازد، تشخیص می دهد که 
حقیقی  آنجا  در  موجود  مشکالت 

بوده و پیشرفت ساده نمی باشد.«
مشکل  که  است  معتقد  نویسنده 
اوباما  بارک  متوجه  اصال  بزرگتر 
متحده  ایاالت  جمهور  رییس 
است  آمده  مطلب  این  در  می باشد. 
محدود  برای   ۲۰۰۹ سال  در  وی  که 

روز  که  مسلحی  مردان  که  گفت  او 
حمله  پولیس  ماموران  به  پنج شنبه 
سبک  سالح های  خود  با  کردند، 
موشک انداز  جمله  از  و  سنگین  و 
آرپی جی داشته اند و با استفاده از همین 
سالح ها موتر آنها را هدف قرار دادند.

تامین  مسوولیت  واگذاری  از  پس 
نیروهای  به  ناتو  نیروهای  از  امنیت 
داخلی در برخی دیگر از مناطقی که 
تحت پوشش این برنامه قرار گرفته اند 
حمالت  به  دست  شورشیان  نیز 

مرگباری زده اند.

افغان  طالب  یک  و  خارجی  طالب 
شدند.  بازداشت  دیگر  تن  و5  کشته 
قریه  از  نیز  ولسوالی آب بند غزنی  در 
دستگر  تن  دو  کال  هارون  به  موسوم 
امنیت ملی غزنی اضافه  شدند. رییس 
نمود که درعملیات اخیر در ولسوالی 
دو  و  شده  کشته  طالب  دو  اندرغزنی 
میل کالشنکف و یک میل پیکا و دو 

موتر سایکل به دست آمده است. 

شهر شبرغان مرکز این والیت با یک 
افراد ملکی  از  موترسایکل که دو تن 
سوار آن بودند تصام کرد که در نتیجه 
یک تن آنان کشته و یک تن دیگر شان 

زخمی شده اند.«

بین المللی تا حال در زمینه اظهار نظری 
جمله  از  قندهار  والیت  نکرده اند. 
که  می رود  شمار  به  ناامن  والیات 
و  داخلی  امنیتی  نیروهای  هرازگاهی 
بین المللی در این والیت هدف حمالت 
مسلحانه و انفجار بمب افراد طالبان قرار 

می گیرند. 

بیست و پنج زندانی 
از زندان غزنی آزاد شدند

غزنی  سارنوالی  مسوولین  غزنی:  8صبح، 
استرداد  روز  مناسبت  به  که  می گویند 
به  فطر،  سعید  عید  و  کشور  استقالل 
دستور رییس جمهور کرزی ۲5 زندانی 
آزاد شده و مدت حبس هجده تن دیگر 

کمتر شده است.
استیناف  سارنوالی  رییس  سحرگل  سید 
 47 فرمان  »براساس  می گوید:  غزنی 
استرداد  مناسبت  به  و  جمهور  رییس 
عید  حلول  و  کشور  سیاسی  استقالل 
از  خانم  دو  به شمول  تن   ۲5 فطر  سعید 
دیگر  زندانی   18 و  آزاد   غزنی  زندان 
رییس  شدند.«  شناخته  تخفیف  مستحق 
سارنوالی استیناف غزنی گفت: »از افراد 
آزاد شده ۲۲ تن شان به جرایم جنایی و 

دو تن دیگر زندانی سیاسی بودند.« 
مطابق  دیگر  تن   18« کرد:  اضافه  وی 
ماه   3 از  توقیف  مدت  و  جرم  نوعیت 
الی 3 سال در مدت توقیف شان تخفیف 

آمد.« 
این در حالی است که برخی از زندانیان 
به  رسیدگی  عدم  از  غزنی  محبس 

پرونده های شان شکایت دارند.   
افزود  غزنی  سارنوالی  رییس  اما 
از زندانیانی که مربوط محاکم  آن دسته 
به  وقت  فوت  بدون  می باشند  ملکی 
و  است  شده  رسیدگی  پرونده های شان 
ممکن است افراد شاکی از کسانی باشند 

که مربوط محاکم نظامی باشند. 

یک زندانی سابق 
گوانتانامو توسط ناتو 

کشته شد 
از  بعد  که  گوانتانامو  سابق  زندانی  یک 
بازگشت به افغانستان به جمع جنگجویان 
نیروهای  توسط  بود،  پیوسته  طالبان 
شرق  در  ناتو  رهبری  به  بین المللی 

افغانستان کشته شد.
که  است  گفته  اعالمیه  یک  در  ناتو 
صابر لعل در عملیات مشترک نیروهای 
افغانستان  امنیت در  به  بین المللی کمک 
یا آیساف و نیروهای داخلی در والیت 

ننگرهار، کشته شد.
این  که  می گویند  آیساف  نیروهای 
زندانی سابق گونتاناما روابط خیلی قوی 

با شبکه القاعده داشته است.
اکثر  که  می شود  گفته  حال،  این  با 
بگرام  زندان های  از  که  شورشیانی 
دولت  درخواست  به  گوانتانامو  یا  و 
به  دوباره  شده اند،  آزاد  افغانستان 
علیه  و  پیوسته  شورشیان  صفوف 
بین المللی  و  داخلی  امنیتی  نیروهای 

مبارزه مسلحانه می کنند.

»بن  یک  آمدن  دست  به  جهت  تنها 
آن صورت  در  باشد،  بوده  بست« 
هم  باز  متحده  ایاالت  رییس جمهور 
تعداد  برنامه  تا  بود  خواهد  مجبور 
نماید.  بررسی  دوباره  را  سربازان 
این هدف  به  نیل  رییس جمهور  اگر 
عملیات  بیشتر  کاهش  طریق  از  را 
آن  در  برگزیند،  ضددهشت افگنی 
رییس  منحیث  پتریوس  نیز  صورت 
یا  متحده  ایاالت  استخباراتی  اداره 
قرار  جنگ  مرکز  در  »سی آی ای« 

خواهد گرفت.

ناامنی به بامیان...                                                         ادامه از صفحه 1

قتل وبازداشت 14 مخالف مسلح دولت درایام عید درغزنی

موتر نیروهای خارجی یک تن را کشته و یک تن دیگر را زخمی ساخت

حمله افراد مسلح بر گزمه نیروهای ناتو در قندهار

جنگ در افغانستان...                                                    ادامه از صفحه 1
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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 گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
1068روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 

برادر  و آتش«  ورای دود  »از  امروز  در گزارش 
اثر حادثه راکتی  با خود داریم که در  جوانی را 
پایش را از دست داده است. او چگونگی حادثه 
در  را  خوش  »روزهای  می دارد:  بیان  چنین  را 
زندگی خود سپری می کردیم و از زندگی لذت 
در  کشور  زیرا  نبود  آرام  دل مان  اما  می بردیم، 
به خصوص زمانی که حکومت  بود،  حال جنگ 
زمام  و  افتاد  مجاهدین  مسلح  نیروهای  به دست 
تنظیم ها  بین  جنگ  گرفتند،  آنها  را  کشور  امور 
شروع شد و این آغاز بدبختی های زندگی صدها 
هزار فامیل افغان بود که تعدادی آواره و دربدر 
از  قسمتی  هم  یا  و  جان های  تعدادی  و  شدند 
اعضای بدن شان را از دست دادند. به هرصورت 
همین جای شکر است که زندگی درگذر است 
انسان  وگرنه  نمی ماند  باقی  حالت  یک  در  و 
جنگ ها  ندارد.  را  رنج  و  درد  آن همه  تحمل 
همچنان جریان داشت و مدت چند سال می شد 
و  بودند  افتاده  جان هم  به  مسلح  گروه های  که 
کشور را به ویرانه تبدیل کرده بودند. در جریان 
این درگیری ها گروه دیگری به نام طالبان به میان 

زودترین  به  کابل  دروازه های  عقب  در  و  آمد 
فرصت خود را رسانید و از همانجا شهر را مورد 
من   1375 سال  در  می داد.  قرار  راکتی  حمالت 
متعلم صنف دوازدهم لیسه محمود طرزی بودم، 

درس  مصروف  ما  که  روزها  همان  از  یکی  در 
مکتب  بالک  در  راکتی  ناگهان  بودیم،  خواندن 
از  تن   3 شهادت  به  منجر  که  نمود  اصابت  ما 
متعلمین و جراحت 9 تن از هم صنفی هایم گردید. 

لحظاتی بعد مجروحین توسط مسوولین مکتب به 
داده  انتقال  کارته3  واقع  سرخ  صلیب  شفاخانه ی 
پس  بودم.  مجروحین  همان  نیز جزو  من  و  شدند 
ندانستم که چه شد و مرا  از اصابت راکت دیگر 
احساس  گشودم  چشم  که  زمانی  بردند،  کجا  به 
درد و ناراحتی شدید برایم دست داده بود و بعد 
از مدتی که خوب سرحال شدم، دیگر دیر شده 
زیرا  نبودم،  قبل  ساعت  چند  انسان  آن  من  و  بود 
در اثر همان راکت که از سوی طالبان شلیک شده 
بود از ناحیه زانو به باالی پای راست معلول شده 
بودم و پایم دیگر با من نبود. در ابتدا بسیار برایم 
سخت تمام شد که چرا به این حالت افتادم، اما بعد 
از مدتی که گذشت و فکر کردم و گفتم در این 
که  مدتی  از  بعد  باشد،  خداوند  رضای  شاید  هم 
یعنی  آخر  روز  در  بودم،  شده  صحت یاب  تقریبا 
روز رخصتی مرا ذریعه مکتوب به مرکز ارتوپیدی 
معرفی  مصنوعی  پای  اخذ  جهت  سرخ  صلیب 
مستفید  مرکز  این  خدمات  از  اکنون  تا  و  کردند 
می نمایم.  استفاده  آن  مصنوعی  پای  از  و  می شوم 
حال نیز دربخش ارتوپیدی، منحیث فیزوتراپیست 
در این مرکز برای همنوعانم ایفای وظیفه می نمایم 

و از زندگی خود راضی هستم.« 


باپایمصنوعیزندگیمیکنم
در یکی از همان روزها که ما مصروف درس خواندن بودیم، 

ناگهان راکتی در بالک مکتب ما اصابت نمود که منجر به شهادت 
3 تن از متعلمین و جراحت 9 تن از هم صنفی هایم گردید. 
لحظاتی بعد مجروحین توسط مسوولین مکتب به شفاخانه ی 
صلیب سرخ واقع کارته3 انتقال داده شدند و من نیز جزو 

همان مجروحین بودم. پس از اصابت راکت دیگر ندانستم که 
چه شد و مرا به کجا بردند، زمانی که چشم گشودم احساس 

درد و ناراحتی شدید برایم دست داده بود و بعد از مدتی که 
خوب سرحال شدم، دیگر دیر شده بود.
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مي تواند  و  است  زنده  زماني  تا  دموكراسي  و  قانون 
معناي وجودي داشته باشد كه از آن به عنوان راهكار و 
چهارچوب  در حل معضالت اجتماعي ـ سياسي استفاده 
به  سرزمين،  يك  دولت مردان   كه  لحظه ای  از  اما  شود؛ 
پشت پا  دموكراسي  پذيرفته شده ی  اصول هاي  و  قانون 
اقدام هاي سياسي  مي زنند و بدون هيچ مالحظه اي وارد 
مي شوند، ديگر قانون بي قانون و دموكراسي به قول كريم 
خرم، رييس دفتر حامد كرزي و وزير پيشين اطالعات و 

فرهنگ كشور، »گپ مفت« است. 
حاال مساله اين نيست كه در كشور ما قانون زيرپا مي شود 
به دهان  انسان خودكامه ي چوكي پرست،  و يك مشت 
قانون  از  پيروي  جاي  به  و  مي كوبد  مشت  دموكراسي 
مسلسل  و  تانك  نيروي  به  سياسي،  معضالت  حل  در 
متوسل مي شود؛ بلكه مساله اين است كه ما كي هستيم 
و تا كجا شايستگي برخوردار شدن از يك نظام مبتي بر 

دموكراسي و قانونمداري را داريم؟
خنثايی  و  مجهول  بي هويت  ماي  اين  »ما«  از  من  هدف 
و شهروندان  است  نشسته  تپه خير  بر  به دروغ  است كه 
افغانستان را در سه دسته و سه گروه مورد پرسش قرار 

مي دهد. 
يك: »ما«ي مردمي

در گروه اول، »ما« كي هستيم، بزرگترين گروه و كتله 
اين  واقعا  افغان هاست.  ما  مردمي  »ما«ي  همان  يا  انساني 
كي  و  افغانستان  مردم  ما  كه  است  جدي  سوال  يك 
شايستگي  كه  نخور  بدرد  انسان  مشت  يك  هستيم؟ 
افغان ها  ما  يا  نداريم؛  را  ارزشي  هيچ  از  برخوردارشدن 
مردم، باعزت و باشرفی هستيم كه شايستگي برخورداري 
از قانونمداري، ثبات و زندگي انساني را داريم؟ با توجه 
انجام  حكومت  كه  خودكامه گرايانه اي  اقدام هاي  به 
افغانستان  مردم  ما  كه  است  رسيده  آن  وقت  مي دهد، 
شايستگي  ما  هستيم؟  كي  ما  بپرسيم،  خودمان  از  بايد 
داريم  را  قانونمداري  و  دموكراسي  از  شدن  برخوردار 
اين  تاريخ سياسي  نه؟ آيا مشكل ماست كه در طول  يا 
دل بخواهي  بازي  هر  كه  بوده اند  حاكمان  اين  كشور، 
و  بي خاصيتي  مشكل  نه  يا  كرده اند،  اجرا  ما  بر  شانرا 
ارزش هاي  بر  و  برخود  هيچ گاهي  كه  ماست  بي هويتي 

انساني خود احترام نگذاشته ايم؟
دو: »ما«ي جامعه مدني

كه  است  شده  گفته  گاهي  از  هر  گذشته،  سال  ده  در 
جامعه ی مدني افغانستان يكي از دست آوردهاي اساسي 
از فروپاشي طالبان است. حاال سوال من  و ارزشي پس 
از كساني كه خود را زير اين نام مستعار )جامعه مدني( 
با  وجودي شان  فلسفه ی  كه  است  اين  كرده اند  پنهان 

كدامين شاخصه هاي معنا مي شود؟
از  يكي  ديگر،  كشورهاي  در  مدني  جامعه ی  اصوال 
پايگاه هاي قدرت و تصميم گيري بر سرنوشت اجتماعي 
ـ سياسي به حساب مي رود و نقش فعاالنه در معادالت از 
اين دست دارد. اما جامعه ی مدني خنثايی كه ما داريم، 
چه نقش و جايگاهي در تحوالت اجتماعي –سياسي اين 
كشور داشته است و دارد. به نظر مي رسد، »جامعه مدني« 
كه ما داريم، دروغي است در امتداد ديگر دروغ هايی كه 

در  كشور  چهار  سران  چهارجانبه ی  اجالس  در 
همكاری های  بر  تاجيكستان  پايتخت  دوشنبه، 
تاجيكستان،  افغانستان،  ميان  امنيتی  و  اقتصادی 
در  كه  آن گونه  و  شده  تاكيد  روسيه  و  پاكستان 
انعكاس يافته، رهبران كشورهای  رسانه های خبری 
افغانستان، پاكستان، تاجيكستان و روسيه در نشستی 
بر  تاجيكستان،  پايتخت كشور  مشترک در دوشنبه 
اين كشورها  ميان  امنيتی  و  اقتصادی  همكاری های 

تصريح و تاكيد كرده اند.
حامد كرزی رييس جمهور افغانستان، آصف علی 
امام علی رحمان  پاكستان،  زرداری رييس جمهور 
مدودف،  دميتری  و  تاجيكستان  جمهور  رييس 
ماه سنبله  يازدهم  رييس جمهور روسيه روز جمعه 

در  را  اعالميه ای  و  كرده  شركت  اجالس  اين  در 
راستای توسعه همكاری های منطقه ای در زمينه های 
اقتصادی و امنيتی به امضا رسانده اند. در اين اعالميه 
رسيده،  جمهور  رييس  چهار  هر  امضای  به  كه 
از  مخدر،  مواد  قاچاق  و  افراط  گرايی  تروريسم، 
مشكالت عمده در افغانستان، پاكستان و آسيای ميانه 

عنوان شده است.
اسپنتا،  دادفر  رنگين  داكتر  از  نقل  به  رسانه ها  در 
مشاور امنيت ملی حامد كرزی گفته شده كه يكی 
قرار  بحث  مورد  نشست  اين  در  كه  موضوعاتی  از 
فدراسيون  می شود،  چگونه  كه  است  اين  گرفته 
سازمان های  همچنين  و  تاجيكستان  و  روسيه 
راستای  در  را  شانگهای  سازمان  مانند  بين المللی 

تامين امنيت افغانستان و منطقه تحريك كرد.
يكی از نكات قابل ذكر و برجسته ای كه در رابطه به 
اجالس دوشنبه و گفتگوهای بين رهبران كشورهای 
منطقه می توان بدان اشاره كرد، اظهارات ديميتری 
مدودف رييس جمهور روسيه است كه گفته است 
افغانستان و كشورهای همجوار  كه در مورد آينده 

آن بايد قدرت های منطقه ای تصميم بگيرند. 
اظهارات  اين  می گويند،  كارشناسان  از  برخی 
و  كشورش  عالقه  به  غيرمستقيم  اشاره  مدودف 
گرفتن  برای  شانگهای  همكاری های  سازمان  يا 
نيروهای  خروج  از  پس  افغانستان  در  بيشتر  نقش 
كشور  اين  از  متحده  اياالت  با  همسو  كشورهای 
می باشد. آنچه اين ذهنيت را ايجاد كرده اين است 
كشورهای  تصميم گيری  بر  حالی  در  مددف  كه 
منطقه برای افغانستان تاكيد كرده كه اياالت متحده 
در  خود  نيروهای  شمار  كاهش  حال  در  امريكا 

افغانستان می باشد.
رييس  با  دوجانبه  گفتگوی  در  همچنين  مدودف 
از آغاز روند واگذاری مسووليت  جمهور كرزی، 
تامين امنيت از نيروهای خارجی به نيروهای امنيتی 
كرزی  رييس جمهور  برای  و  كرده  افغان حمايت 
به  كمك  آماده  روسيه  كه  است  كرده  اعالم 

پرونده روسياهي ما را قطور كرده است. وقتي نهادهاي 
تحوالت  بي خيال  ما،  مدني  جامعه ی  فعالين  و  مدني 
در  كدام  هر  و  هستند  كشور  در  –سياسي  اجتماعي 
گوشه اي مصروف »فند زدن« و »وند زدن« هستند، بهتر 
است، پنهان شدگاني زير اين اسم مستعار اعتراف كنند 
كه محاسبات دكاندارانه شان بر هر چيز ديگر مي چربد. 
نه ماه جنجال و  از اين باشد، ما در جريان اين  اگر غير 
هم  يك بار  براي  الاقل  انتخابات  مساله ی  بر سر  جدال 
كه شده شاهد واكنش و اقدام جامعه ی مدني كه شمار 
نهاد هاي آن به بيش از 3000 مي رسد، در اين خصوص 

مي بوديم. در حال كه واقعيت غير از اين است. 
سه: »ما«ي احزاب سياسي

نا گفته پيدا است كه عمل كرد، نقش و جايگاه احزاب 
سياسي موجود در كشور، هيچ تفاوتي با پرونده ی جامعه 
احزاب  عدد  و  ليست  امر  ظاهر  در  ندارد.  مدني مان 
اندک  عمل  در  اما  است.  كرده  تجاوز   100 از  سياسي 
مهم  براي كشور  كه  سياسي  معادالت  در  سياسي  اقدام 
ما  سياسي  احزاب  نديده ايم.  سياسي  احزاب  از  است، 
جامعه  و  است  كرده  عمل  مدني  جامعه ی  از  منفعل تر 

مدني بي خاصيت تر از احزاب است. 
جامعه ی  افغانستان،  از  غير  ديگر  كشور  هر  در  وقتي، 
مدني و احزاب سياسي، بر كرسي بي طرفي لم داده باشند 
و مردم عادي را غم نان از پا در آورده باشد، معلوم است 
ساز  بر  را  مملكت  و  مي كند  كه حكومت خودكامگي 

دل بخواهي شان مي رقصاند. 
ظاهرا  پارلمان،  معضله  مورد  در  حكومت  ديروز  اقدام 
وجود  اطمينان  هيچ  اما  است.  كرده  شوكه  را  خيلي ها 
از  بعد  براي خيلي هاي شوكه شده،  اين خبر،  ندارد كه 

دقايقي بدل به يك امر عادي مبدل نشده باشد. 
وقتي »ما« يك مشت انسان بي خاصيت هستيم و به خود 
از  كه  است  غلط  نگذاريم،  احترام  خود  سرنوشت  و 
حكومت و قدرت، انتظار احترام شدن داشته باشيم. اگر 
ما  اگر  و  است  ملت  خانه ی  پارلمان  كه  داريم  قبول  ما 
راي خود را به عنوان حق تصميم گيري بر سرنوشت خود 
خاموشيم.  همه مان  چرا  پس،  ريخته ايم،  صندوق ها  در 
تماشاگر  و  نشسته ايم  خير  تپه هاي  در  همه ی مان  چرا 

خودكامگي و بحران هستيم. 
راه  از  كه  هركسي  باشد،  نداشته  صاحب  خانه  وقتي، 
برسد، دوست دارد شتر خودكامگي اش را بربام آن بلند 
كند، تا به ديگران ثابت كند كه در نبود شان هر كاري 

كه خواسته باشند، مي كنند. 
شايد براي همين است كه در مصر، ليبيا و سوريه مردم، 
خودكامگي  دهان  به  مدني،  جامعه  و  سياسي  احزاب 
و  دموكراسي  از  برخورداري  شايستگي  چون  مي زنند، 
به دهان خود  اين جا ما هر روز  اما  قانونمداري را دارند. 
ارزش ها  اين  شايسته ی  را  خود  هنوز  چون  مي خوريم 

نمي دانيم. 

افغانستان در زمينه های اقتصادی و امنيتی است. 
رييس  ملی  امنيت  مشاور  وقتی  ديگر  سوی  از 
تحريك  جهت  در  عالقمندی  به  كرزی  جمهور 
امنيت  تامين  به  كمك  برای  شانگهای  و  روسيه 
نيز همين ذهنيت  اشاره می كند،  منطقه  و  افغانستان 
را به وجود می آورد كه گويا افغانستان نيز در تالش 
است تا برای گريز از روبرو شدن با خالی حمايتی 
از  تا  می كند  بين الملل، كوشش  در سطح  گسترده 
سال  رسيدن  فرا  با  اينكه  از  پيش  و  اكنون  همين 
از  پس  بين المللی  حمايت  خالی  احتمال  با   2014
متحده  اياالت  و  ناتو  از سوی  واگذاری مسووليت 
روبرو گردد، حاميان جديدی را در منطقه پيدا كند.

و  منطقه ای  حمايت های  از  برخورداری  اگرچه 
داشتن رابطه نيك با كشورهای منطقه و به خصوص 
برای  اساسی  ضرورت های  از  همسايه،  كشورهای 
هر كشوری می باشد و در 
تامين ثبات سياسی آن از 
اهميت اساسی برخوردار 
كه  چيزی  اما  می باشد، 
بايد از همين اكنون بدان 
توجه شود، اين است كه 
مورد  در  تعامل  اين  اگر 
دست  از  به  افغانستان، 
بر  مبتنی  روابط  دادن 
با  همكاری  و  حسن نيت 
كشورها و يا سازمان های 
بر  تاثيرگذار  عمده 
سياست های جهانی چون 
اياالت متحده و برخی ديگر از اعضای دايم شورای 
منفی  عوارض  هم  باز  شود،  تمام  ناتو  يا  و  امنيت 

می تواند در پی داشته باشد.
از سوی ديگر بايد اين واقعيت نيز مدنظر قرار گيرد 
بسيار سودجويانه  افغانستان  با  منطقه  كه كشورهای 
رفتار كرده اند. از ميان كشورهای همسايه، ايران و 
پاكستان از دوران بعد از حضور نيروهای روسی در 
كرده  برخورد  افغانستان  با  گونه ای  به   1358 سال 
منافع  جانبه  يك  تعقيب  حق  گويا  كه  می كنند  و 
عنوان  به  نيز  روسيه  دارند.  افغانستان  در  خويش را 
سوسياليستی  شوروی  جماهير  اتحاد  ميراث دار 
نداشته  افغانستان  قبال  در  مسووالنه  رفتار  سابق، 
سوسياليستی  شوروی  اتحاد  نظامی  حضور  است. 
آتش  افغانستان  در  تا  گرديد  باعث  افغانستان  در 
اين  مديريت  و  مهار  عدم  گردد.  روشن  جنگ 
جنگ باعث گرديد تا افغانستان بعد از سال 1371 
چنين  در  اما  برود.  فرو  داخلی  جنگ های  كام  به 
بحران  به ختم  برای كمك  حالتی روسيه عالقه ای 
داخلی در افغانستان نشان نداد. اين در حالی بود كه 
منفی  تبعات  از  نيز  افغانستان  در  داخلی  جنگ های 
و  بود  افغانستان  در  سابق  شوروی  نظاميان  حضور 
دولت روسيه با استفاده از عضويت فعال در شورای 
امنيت سازمان ملل متحد، تالشی را برای حل بحران 

داخلی در افغانستان صورت نداد.
البته چيزی ديگری كه در خصوص روسيه و چين 
در  و چين  می باشد كه روسيه  اين  است  قابل ذكر 
هيچگاهی  بين المللی،  كالن  گذاری های  سياست 
حامی دارای ثبات نيستند كه بتوانند سپر كشورهای 
كشورهای  خشم  برابر  در  خود  تعامل  طرف 
تاثيرگذارتر بر وضعيت عمومی جهانی قرار گيرند. 
قطع حمايت روسيه و چين از كشورهايی چون ايران 
بدون  )البته  ليبيا  از  روسيه  حمايت  قاطع  عدم  يا  و 
بين المللی  مشروعيت  عدم  يا  مشروعيت  به  توجه 
در  هيچ گاهی  كشورها  اين  كه  می دهد  نشان  آن( 
خود  با  همپيمان  ضعيف  كشورهای  از  حمايت 

ريسك نمی كنند. 
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 سرور آزادی

داخلی  علل  به  است  نگاهی  بی فرجام«  جنگ  »اشرافیت 
چشم انداز  از  مافیایی  ساختار های  بروز  و  جنگ  تدوام 
گمشده  اصلی  »حلقه  که  بپذیریم  اگر  سیاسی.  تیوری های 
جنگ بی فرجام« در افغانستان را عدم مبارزه با برخاستگاه ها 
»اشرافیت  می دهد،  تشکیل  پاکستان  در  تروریسم  منابع  و 
جنگ بی فرجام« آن روی دیگر آن است؛ آن روی دیگری 
نیرومند  علت های  بی فرجام  بدهد که جنگ  نشان  باید  که 
با مسوولیت گریزی و اجتناب از سیاست،  نیز دارد.  داخلی 
نباید گناه همه ناکارآمدی ها و ناتوانی ها را به گردن خارجیان 
انداخت. فساد بی حد و مرز، قانون گریزی و قانون شکنی و 
ارتقای فرهنگ معافیت به دکتورین دولتی، موانع محکمی 
اقتصاد جنگی  ایجاد کرده اند.  فساد  با  مبارزه  راه  بر سر  را 
)فورماسیون(  صورت بندی  یک  به  افغانستان  در  فساد  و 
توسط  مداوم  به گونه ی  فساد  است.  شده  مبدل  اجتماعی 
پایدار،   فسادآفرین  پیچیده ی  دستگاه  یک  و  نظام  یک 
ساختار های  شامل  پیچیده،  دستگاه  این  می شود.  بازتولید 
و  اخالقی  استندارد های  فروپاشی  ارزشی،  نظام  قدرت، 
تبلور روابط اقتصادی می شود که دستگاه دولت بر آن بنیاد 
با  متناسب  گریز  حقوق  گسیخته ی  نظام  است.  شده  نهاده 
چنین روابطی و جباریت نامشروع سیاسی، موجب پایداری 
اقتصاد جنگی و  چنین صورت بندی می شود. صورت بندی 
فساد در افغانستان، به مثابه یک کلیت اقتصادی، سیاسی و 
دهه ی  سه  در  دولت  فروپاشی  مولود  یک سو  از  فرهنگی، 
پسین، اقتصاد نامشروع و برون از قانون می باشد و از سوی 
کلیت  یک  به  صورت بندی،  یک  به  اینکه  دلیل  به  دیگر 
پایداری فساد  یافته است، موجب  ارتقا  اقتصادی  سیاسی و 
و در نهایت می شود. باید در نظر داشت که فورماسیون فساد 
و  تداوم جنگ  از عوامل  زمان  عین  در  نامشروع  اقتصاد  و 
بی ثباتی می باشند؛ این دو مکمل و الزم و ملزوم یکدیگرند. 
درست است که جنگ در افغانستان عمدتا محصول سیاست 
القاعده و  بین المللی  توسعه طلبانه ی آی اس آی و جهادیسم 
آن  برای  فساد  فورماسیون  اما  می باشد،  طالب  تروریستان 
آماده  را  و شکوفایی  رشد  فضای  و  اجتماعی  مساعد  بستر 
می سازد. این پدیده به یکی از عناصر ماندگار نظام کنونی 
جهان سومی  کشور های  کلیه  در  بلکه  افغانستان  در  تنها  نه 
نظام  ساختاری  عنصر  یک  به  است؛  شده  مبدل  جنگ زده 

نولیبرال جهانی.
چنین ساختاری در خود خشونت بی مانندی را مکنون دارد، 
با تاخیر به موضوع پژوهش  خشونتی که بگونه ی مشخص 
در حلقه های علمی جهان تبدیل شد. در سال های پسین آخر 
از  همه جانبه  و  نظام مند  استفاده ی  گذشته،  قرن  نود  دهه ی 
قهر در یوگوسالویای سابق و تداوم جنگ ها و تصفیه های 
تباری در کشور های افریقایی مانند رواندا، الیبریا، سومالیا 
و غیره موضوع پژوهش در علل اقتصادی این جنگ ها را در 

دستور کار قرار داد. 
خشونت«،   »تصدی های  جنگی«،  مانند:»اقتصاد  واژگانی 
مربوط  گفتمان های  در  آن ها  مانند  و  خشونت«  »اقتصاد 
فروپاشی  و  نوین«1   »جنگ های  علت های  ارزیابی  به 
»دولت های پسا استعمار«  در نهاد های علمی جهان جایگاه 
از  شناخت  در  خشونت«  »اقتصاد  بررسی  یافته اند.   ویژه 
»اقتصاد  می باشد.  موثر  بسیار  نوین«  »جنگ های  حقیقت 
 )Angelika Spelten( خشونت« به سخن انگلیکا اسپیلتن
»در واقعیت عبارت است از متن اجتماعی که در آن کسب 
عواید با توسل به زور و یا تهدید به استفاده از زور واقعیت 
می یابد.«2  در گذشته در پژوهش هایی از این دست بیشتر به 
ساختار های فرهنگی، خشونت پذیری جوامع و آرایش های 
سیاسی پرداخته شده بود تا اینکه نارسایی این تحقیق ها در 
روند مطالعه ی »جنگ های نوین« آشکار گردید و موجب 
شد تا به علل اقتصادی آن  نیز توجه صورت گیرد. و باید 
نیز چنین می بود، چرا که بسیاری از تخاصمات  در جهان 
پسا  کشور های  در  نوین«  »جنگ های  بگونه ی  که  کنونی 
استعمار سر بلند کرده اند، همچنین ریشه ی اقتصادی دارند. 
نخستین  از  یکی    )Georg Elwert( الورت  گیورگ 
»بازار های  مثابه  به  را  جنگ«  »اقتصاد های  که  بود  کسانی 
خشونت« مورد مطالعه قرار داد. در چنین ساختارهایی اصوال 
فرایند  می یابد.  ارتقا  اقتصادی«  »تصدی  از  نوعی  به  جنگ 
خصوصی سازی امنیت در کشورهای پسا استعمار در تکوین 
می کند.  بازی  مهمی  بسیار  سهم  اوضاعی  چنین  تبلور  و 
امنیت یک خدمت جمعی و به سخن سیاست شناسان، یک 

کاالی عامه است که باید توسط دست عامه، دولت، تامین 
شود. فرایند جهانی شدن نولیبرالیسم، این کاالی عامه را نیز 

تابع خصوصی سازی ساخت.
بی مانند  تب  یک  را  جهان  پساکمونیسم،  سال های  در 
فرا  خصوصی سازی  و  آزاد  بازار  به  دلبستگی  و  شیفتگی 
نظام  از  افغانستان  دلیل گسست  به  فرایندی که  بود؛  گرفته 
به  اما  رسید.  کشور  این  به  تاخیر  با  جهانی  بازار  و  تولید 
دلیل اینکه این فرایند در غیاب یک دولت ملی و همراه با 
تروریسم و حضور پرقدرت جامعه ی جهانی وارد افغانستان 
گردید.  عملی  بی پروا  و  وحشیانه  هم  اندازه  همان  به  شد، 
القاعده  گروه های  و  طالبان  تروریستی  تهاجم های  از  اگر 
از  برخی  مانند  افغانستان،  در  زر  و  زور  صاحبان  بگذریم، 
کشور های افریقایی و  امریکای التین توانستند تا حدودی 
امنیت را برایشان خریداری کنند.4   در امریکای التین برای 
بر  قد  فرودستان  از  جدا  شهرک های  برتر،  شهروندان  این 
افراشتند، جزیره های امن و مرفه که مجزا از اقیانوس های فقر 
بهره گیری  با  به ساکنان شان  افسانه ای  ناامنی، در دنیا های  و 
ارزانی می دارند. در  را  ثبات  و  امنیت  مزدور،  پاسداران  از 
بی قانونی  خشونت،  امن،  جزایر  این  از  بیرون  در  حالی که 
و زور به امری روزمره مبدل شده است. در شهر مکسیکو 
و  قاچاقچی  باند های  مصاف های  در  که  آنانی  رقم  ساالنه 
رقم  از  باالتر  مراتب  به  می شوند  کشته  آنها  اجیر  پاسبانان 

قربانیان تروریسم در افغانستان است.
واقعیت  در  افغانستان،  در  امنیت  خصوصی سازی  سیاست 
بازارگرایی  و  خصوصی سازی  الینفک  جزوی  و  همراه 
از  برخی  و  خارجی  متخصصان  که  است  ایدیولوژیکی 
کردند؛  تحمیل  ما  مردم  بر  برگشته  خارج  از  افغان های 
رشد  موجب  و  ملی  امنیتی  نیرو های  رشد  مانع  که  کاری 
امنیت  خصوصی سازی  و  خصوصی  امنیتی  شرکت های 
ماجراجویان  بر  افزون  امنیتی،  شبکه های  این  گردید. 
خارجی عمدتا توسط جنگ ساالران کهن و نوین، فرزندان 
و اعضای خانواده های اراکین دولت و صاحبان شرکت های 
دلیل  به  گردید.  ایجاد  )قراردادی ها(  ساختمانی  خصوصی 
اینکه تنها منطقی که گروه های برخاسته از متن خشونت و 
مجری »اقتصاد خشونت«  به آن پایبند می باشند،  سودجویی 
پیش  از  بیش  شبکه ها  این  گسترش  است،  وسیله ای  هر  به 
مواد  قاچاقچیان  با  گروه ها،  این  از  برخی  یافت.  شتاب 
مواد  قاچاقچی  خود  اینکه  یا  و  بودند  رابطه  در  نیز  مخدر 
مخدر بودند و هستند. اینان برای کاهش تهدید ها و تلفات 
افرادشان با دسته های تروریستی کنار آمده و پیوند های شان 
تمویل  منابع  از  یکی  به  بدین گونه  و  دادند  گسترش  را 
تروریسم ارتقا یافتند. صاحبان »اقتصاد خشونت« برای اینکه 
بتوانند تسلط انحصاری بر اقتصاد و سیاست کشور پیدا کنند، 
با شبکه های بانکی و پولی نیز پیوند شان را گسترش دادند. 
شبکه های پیمان کاران خارجی ها، »قراردادی ها«، نیز بخش 
دیگری از این »اقتصاد خشونت« را می سازند. گسترش این 
گذر  قضا  و  شورا  مجلسین  حکومت،  مرز های  از  شبکه ها 
نیز  ساحت  این  در  شد.  کشیده  رسانه ها  قلمرو  به  و  کرد 
با  می توانند  که  اند  خشونت«  »اقتصاد  شبکه های   این  تنها 
شبکه های وابسته به کشور های همسایه، شبکه های وابسته به 

بخواهند  اینان هر وقت که  رقابت کنند.  پاکستان،  و  ایران 
مانند رقبای شان هر جنبنده ی سیاسی ای را مجاب می کنند، 
توطیه می کنند، شخصیت کشی می کنند و در صورت لزوم 
خفه  گلو  در  را  آن  باشد،  مانده  هم  اعتراضی  صدای  اگر 
ساحت  به  کشور  ساحت  که  است  بدین گونه  می کنند. 
است  شده  تبدیل  مافیایی  باهم پیوندخورده ی  شبکه های 
است.  دشوار  بسیار  چندالیه،  شبکه های  چنین  شکستن  و 
»اقتصاد  اینکه  دلیل  به  داشتم،  اشاره  باال  در  که  همان گونه 
و  فرهنگ  است که  اقتصادی  خشونت« یک صورت بندی 
در  اینکه  دلیل  به  و  دارد  را  خود  ویژه ی  قدرت  مناسبات 
قانون گذاری  و  تصمیم گیری  دستگاه های  شرایطی  چنین 
از  می گیرند،  قرار  محدودی  گروه های  تسلط  در  دولت 
یک سو مانع کثرت گرایی دموکراتیک،  رقابت در کسب 
فرصت ها و استفاده ی برابر از آنها و همچنین داشتن امنیت 
»اقتصاد خشونت«  از دست دیگر مراکز  قانونی می شوند و 
چند  دست  در  روزافزونی  بگونه ی  آن  بر  مبتنی  روابط  و 
حلقه ی محدود که با یک دیگر در تبانی و رقابت قرار دارند 
شرایطی  چنین  در  که  است  گونه  بدین  می شوند.  متمرکز 
تفاوت ها میان قدرت و اپوزیسیون صوری و سیال می باشد. 
در چنین حالتی از دولت که باید انحصار »قهر مشروع«5   را 
داشته باشد یک کالبد بی معنا و بی مفهوم بر جای می ماند. 
نمایی که مجریان آن بیشتر در پی نان و آب و یا پیوستن 
به صاحبان »اقتصاد خشونت« جان کنی می کنند و یا اینکه 
گروه های  این  می باشند.  خشونت«  »اقتصاد  صاحبان  خود 
کارخانه ها،  خصوصی،  و  عامه  زمین های  خشونت، 
تصدی های اقتصادی  و مانند آن را صاحب می شوند و به 
کمک دستگاه دولتی که فاقد توان و خصلت میانجیگری 
این  می باشد،  جمعی  کاال های  عرضه  و  جامعه  اقشار  میان 

کنش نظام مند غصب و زور را مشروع جلوه می دهند.
از  مناسباتی،  چنین  متن  در  مشروع«،  »قهر  انحصار  آنکه  با 
دست عامه، از دست دولت، برون ساخته می شود با این هم، 
در قلمرو حقوقی یک دولت ملی، میان تهی و ناتوان حفظ 
می شود. در حالی که قدرت واقعی در جزایر خرد و بزرگ 
می باشد.  متمرکز  خشونت«  »اقتصاد  صاحب  قدرت های 
مراکز قدرتی از این دست، هر روز بیشتر از پیش دست عامه 
را از اموری که  الزاما در حوزه ی وجایب و صالحیت های 
عینی  مناسبات  چنین  در  می سازند.  کوتاه  دارد،  قرار  او 
قدرت، عمال »دولت های خودمختار« در درون نظام دولتی، 
روند  یک  به  دولت  فرسایش  بدین گونه  می گیرند.  شکل 
بر  شبحی  و  نامی  صرف  دولت  از  و  می شود  مبدل  پایدار 

جای می ماند.
افغانستان می شناسد  این سطور، اشخاصی را در  نویسنده ی 
که به نام مناطق و اقوام افغانستان، روی چگونگی بهره گیری 
با  با شرکت های چندملیتی و حتا  از منابع زیرزمینی کشور 
در  حالتی  چنین  می کنند.  گفتگو  خارجی  دولت های  
ساالری  جنگ  نظام  و  تروریسم  مولود  تنها  افغانستان، 
یک  حالت  این  تبلور  در  بلکه  نیست،  اخیر  دهه های 
به  رساندن  آسیب  به  منجر  که  سیاسی  خاص  دکتورین 
ویژه  نقش  است،  شده  امنیت  عرضه  بر  دولت  انحصار 
در  لیبرالی  نو  توافق  در  دکتورینی  چنین  می کند.  بازی  را 

پی آمد  گرفت.  شکل  گذشته  قرن  نود  سال های  اوایل 
استعمار،  پسا  کشور های  برای  بخصوص  دکتورین،  این 
توسعه  موجب  که  سیاست هایی  از  یکی  شد.  فاجعه آور 
است  شده  »اقتصاد خشونت«  و  سایه ای  غیررسمی،  اقتصاد 
گفتمان های   محور  که  است  خشونت زا  دکتورین  همین 
مربوط به »اقتصاد خشونت« را می سازد. متن های اجتماعی 
باج گیری،  تا  می شوند  موجب  خشونت«  »اقتصاد های  این 
امر  به  آن  مانند  و  گرفتن  سهمیه  آدم ربایی،  جزیه ستانی، 
عادی و به پدیده ی جداناپذیر از زندگی روزمره ی انسان ها 
مبدل شوند. در چنین جوامع، خشونت و نظام ارزشی مربوط 
به آن، استثنا نیستند، قاعده اند. بدین گونه دولت هایی که به 
بیشتر  روز  هر  می کنند،  سربلند  انتخابات  و  دموکراسی  نام 
پیام حاکمیت مردم تهی می شوند و در  از روح و  از پیش 
پامانده  از  مردم  و  می یابند  رونق  »بازار های خشونت«  برابر 
تمکین می کنند.  و  به چنین خشونتی عادت  بیشتر  و خسته 
و  خشونت«  »اقتصاد  مشروعیت  مرجع  به  تمکینی  چنین 

روابط قدرت آن ارتقا می یابد.
نظام   دیگر  منطقی  پی آمد  جوامعی  چنین  از  انسان ها  فرار 
»اقتصاد خشونت« می باشد. روشنفکران و منتقدان اجتماعی 
ندارند،  قانونی  محافظت  و  پاسدار  چتر  چون  می گریزند؛ 
افرادی که صاحب ثروت اند و وابسته به فورماسیون »اقتصاد 
خشونت« نیستند، فرار می کنند چرا که در برابر آدم ربایی ها 
جوان  پسران  و  دختران  ندارند.  پناه گاهی  باجگیری ها  و 
کاالی  به  که  دارد  وجود  آن  که خطر  چرا  می کنند،  فرار 
نیروی  یابند.  تقلیل  خشونت«  »اقتصاد  بازار های  در  سکس 
کار می گریزد، چرا که »اقتصاد خشونت« نمی تواند به همه 
افراد جامعه، کار عرضه کند. کار پررونق در چنین بازاری، 

توانایی در کاربرد قهر و خشونت است.
باید به خاطر داشت که »اقتصاد های خشونت«  موجودیت 
به  همچنین  و  نمی کنند  نابود  را  دولت ها  و شکلی  حقوقی 
پایان نمی دهند؛  اقتصاد مشروع کامال  بازار های  موجودیت 
چرا که مشروعیت شکلی و حقوقی دولت و بازار مشروع، 
از یک دست موجب مشروعیت حقوقی چنین فورماسیون 
جانب  از  و  می شود  بین المللی  حقوق  چارچوب  در  هایی 
دیگر عواید اقتصاد نامشروع، چه بگونه انتقال از طریق نظام 
حواله و بانک ها، امکانات پول شویی و چه از لحاظ امکانات 
طریقه ی  آسان ترین  غیرمنقول  ملکیت های  فروش  و  خرید 
پاک سازی »پول های کثیف« می باشد. بی دلیل نیست که در 
به  بانکی  و جنگ زده شبکه های جنایت کار  فقیر  افغانستان 
کمک سردسته های »اقتصاد خشونت« سر بلند می کنند و از 
جانب دیگر شهرک سازی ها در هر سو گسترش می یابند و 
قیمت زمین،  باغ و خانه بگونه ی بسیار غیرمتناسب با واقعیت 
اقتصادی افغانستان باال می رود. پیکار ها برای تداوم و پایدار 
ساختن این حالت هر روز بیشتر از پیش خشونت بار و خونین 

می شوند.
بازار های  تبلور  موجب  روزافزون  بگونه ی  فرایندی  چنین 
اسلحه، کودکان سرباز و ارتش های تباری می شود. هر اندازه 
که دولت های ملی مبتال به فرسایش شوند به همان اندازه نیز 
معرض  در  که  و جوامعی  می شوند  پایدارتر  ساختار ها  این 
شیطانی  چرخه ی  یک  گرفتار  بگیرند  قرا  حاالتی  چنین 
در  آن ها  در  مردم  هستی  زیادی  سالیان  برای  که  می شوند 
معرض تهدید قرار می گیرد. فرهنگ، به ضد فرهنگ مبدل 
می شود. ارزش های هومانیستی، آزادی خواهی و صلح طلبی 
به پدیده های مضحک تقلیل می یابند. جامعه با بزه کاری ها 
انسان  را  سیاسی  انسان  جای  می شود.  دمساز  و  همخو 
می گیرد.  سوسیال داروینیسم  به  مبتال  و  تبارزده  بیولوژیک 
بلند  سر  کسانی  که  دیگر  روزگاری  و  روزی  تا  همه  این 
ارتقا  »هدف«  به  را  ساختارهایی  چنین  »شکستن«  و  کنند 

دهند، دوام می آورد.  
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با تاکید روسای جمهور افغانستان، پاکستان، تاجیکستان 
و روسیه در نشست چهارجانبه در تاجیکستان در مورد 
کشورها،  این  میان  امنیتی  و  اقتصادی  همکاری های 
نشست  این  تعهدات  که  معتقدند  کارشناسان  از  برخی 
عملی نخواهد شد و تنها سران این کشورها با برگزاری 
این نشست خواستند که به کشورهای غربی نشان دهند 
با  امنیتی  و  اقتصادی  زمینه های  در  می توانند  آنان  که 

همدیگر همکاری داشته باشند.
پایتخت  دوشنبه،  در  جمعه  روز  که  نشست  این  در 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  شد،  برگزار  تاجیکستان 
امام علی رحمان رییس جمهور تاجیکستان،  افغانستان، 
علی  آصف  و  روسیه  جمهور  رییس  مدودف  دمتری 
داشتند.  حضور  پاکستان  جمهور  رییس  زرداری 
صدور  با  مشترک،  نشست  این  در  کشورها  این  سران 
امنیتی  و  اقتصادی  بر گسترش همکاری های  اعالمیه ای 
جنایات  و  مخدر  مواد  قاچاق  تروریزم،  کرده،  تاکید 
سازمان یافته را از جمله چالش های امنیتی این کشورها 
پاکستان،  افغانستان،  جمهور  روسای  کرده اند.  اعالم 
روسیه و تاجیکستان در اعالمیه  خود گفته اند: »به رشد 
)مبارزه  امنیتی  و  اقتصادی  تجارتی،  روابط  تحکیم  و 
جنایات  و  مخدر  مواد  گرایی،  افراط  تروریزم،  علیه 
از  و  می گردد  تاکید  کشور  چهار  بین  سازمان یافته( 
فعالیت ها در سطح ملی، منطقوی و بین المللی به منظور 
مساعدت در امر تامین رشد پایدار اجتماعی، اقتصادی و 

امنیتی در منطقه، حمایت می کنند.«
همچنین براساس این اعالمیه مشترک که از سوی دفتر 
ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده است، سران این 
برنامه  آغاز  برای  افغانستان  دولت  تالش  از  کشورها 
نیروهای  از  امنیتی  انتقال مسوولیت های  مصالحه ملی و 

سوی  از  اخیرا  که  معترض  نامزد   9 جمع  از  تن  هشت 
جدید  نمایندگان  عنوان  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
پیروز اعالم شده  بودند، روز گذشته تحت تدابیر شدید 
عضو   42 پافشاری  با  و  شدند  برده  پارلمان  به  امنیتی 
مجلس  رییس  وسیله ی  به  درمجلس،  طرفدارحکومت 

نمایندگان سوگند وفاداری یاد کردند.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمایندگان که نزدیک 
عضومجلس   249 کل  از  مجلس  این  عضو   45 به 
این  عضو   9 تغییر  بودند،  کرده  شرکت  نمایندگان 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  که  را  مجلس 
قابل  بود،  آمده  وجود  به  انتخاباتی  جنجال های  دنبال 
مجلس  رییس  از  جدی  بیان های  با  و  خواندند  قبول 
مقر  به  که  شدند  عضوی   8 معرفی  خواهان  نمایندگان 

شورای ملی وارد شده بودند.
با این حال، عبدالرووف ابراهیمی خطاب به نمایندگانی 
که در جلسه حضور داشتند گفت که نصاب قانونی برای 
از آن جایی که مجلس  و  ندارد  برگزاری جلسه وجود 
فیصله ها   و  اعالمیه ها  مصوبه ها،  چندین  در  نمایندگان 
نباید  تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان را نمی پذیرد، 

اعضای جدید معرفی شود.
همزمان با آن که نمایندگان حاضر در مجلس بر معرفی 
تاکید  جدید  نمایندگان  تحلیف  مراسم  برگزاری  و 
داشتند، رییس مجلس نمایندگان آنان را کسانی خواند 
در  بحران  ایجاد  در صدد  و  نیستند  دلسوز  مردم  به  که 

کشور هستند.
پارلمان بودند  از  بیرون  نمایندگانی که در  از سایر  وی 
مقر  به  سلب صالحیت شده  عضو   9 با  حضور  قصد  و 
مجلس  در  که  کرد  انتقاد  نیز  داشتند،  را  ملی  شورای 

حضور نیافته اند.
ابراهیمی همچنین در نشست عمومی مجلس نمایندگان 
نسبت مداخله ی نیروهای امنیتی انتقاد کرد و به پیامد های 

تاکید کرده و گفته اند که  نیروهای داخلی  به  بین المللی 
جامعه ی  تالش های  با  توام  باید  مسوولیت  انتقال  روند 
جهانی در عرصه آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی داخلی 

افغانستان عملی گردد.
می گویند  سیاسی  کارشناسان  از  برخی  حال  این  با 
در  کشورها  این  جمهور  روسای  میان  که  تعهداتی 

میراحمد جوینده عضو پیشین 
مجلس نمایندگان و یک تن از 
کارشناسان سیاسی، می گوید 
به دلیل این که هرکدام این 
کشورها دارای منافع خاص 

در منطقه هستند، از همین رو 
نمی توانند در زمینه های 

همکاری های اقتصادی و امنیتی با 
همدیگر هماهنگ عمل کنند. به 
گفته ی آقای جوینده، سران این 
کشورها در دو نشست مشترک 
دیگر نیز که پیش از این برگزار 

شده بود، بر همکاری های اقتصادی 
و امنیتی تاکید کرده بودند. اما او 
گفت تاحال تعهداتی که در گذشته 
در زمینه های گسترش همکاری های 
اقتصادی و امنیتی صورت گرفته 

است، عملی نشده اند.

معرفی 8 عضو جدید به این مجلس نیز هشدار داد.
تفاهم  در  بتوانیم  تا  کردیم  تالش  »ما  گفت:  ابراهیمی 
این موضوع را به یک شکلی حل بکنیم، متاسفانه امروز 
بدون این که ما در جریان قرار داشته باشیم و نمایندگان 
در  باشند،  داشته  قرار  جریان  در  افغانستان  مردم  منتخب 
اطراف شورا، ارگان های امنیتی از جانب حکومت آمدند 
و از موتر خود ما تالشی شروع شد تا هریک از وکال، 
هرحال  به  نداشت،  توقع  خانه  این  حیثیت  که  حالی  در 
»تعدادی  افزود:  ابراهیمی  می شد.«   نباید  که  شد  کاری 
همه ی  دارند،  حضور  این جا  در  امروز  که  برادرانی  از 
شان اصرار به  همین کردند که به این غایله نقطه ی پایان 
در  را  )اعضای جدید(  شان  ما حضور  که  شود  گذاشته 
تاالر داشته باشیم. عواقب مابعد به عهده ی هیات اداری 

نیست، عواقب مابعد به جانب حکومت می شود.«
حل  خواهان  نمایندگان  مجلس  رییس  هرچند 
مسالمت آمیز جنجال های انتخاباتی و تغییر در ترکیب این 
مجلس بود، ولی هشدارهای پیهم گروه طرفدار حکومت 
در مجلس نمایندگان سبب شد تا وی تسلیم خواسته های 

نزدیک به 45 عضو مجلس شود.
رییس مجلس نمایندگان حین حضور 8 عضو جدید در 
مجلس به آنان خوش آمدید گفت و آنان را چهره هایی 
خواند که در سه دهه ی گذشته متحمل مشکالت شده اند.

 او همچنین گفت تغییر در ترکیب مجلس نمایندگان کار 
رییس جمهور نبوده است.

در  تا  شد  ناگزیر  همچنین  نمایندگان  مجلس  رییس 
را  آنان  و  تحلیف 8 عضو جدید شرکت کنند  مراسم   
قانون  و  افغانستان  اسالمی  نظام جمهوری  به  وفاداری  به 

اساسی سوگند دهد.
از سوی دیگر، ایتالف حمایت از قانون که قصد داشتند 

تاجیکستان صورت گرفته، عملی نخواهد شد و تنها سران 
این چهار کشور می خواهند به کشورهای غربی به ویژه 
امریکا نشان دهند که می توانند در زمینه  های اقتصادی و 
امنیتی با همدیگر همکاری داشته باشند. میراحمد جوینده 
عضو پیشین مجلس نمایندگان و یک تن از کارشناسان 
کشورها  این  هرکدام  این که  به دلیل  می گوید  سیاسی، 
دارای منافع خاص در منطقه هستند، از همین رو نمی توانند 
در زمینه های همکاری های اقتصادی و امنیتی با همدیگر 
هماهنگ عمل کنند. به گفته ی آقای جوینده، سران این 
از  پیش  که  نیز  دیگر  مشترک  نشست  دو  در  کشورها 
این برگزار شده بود، بر همکاری های اقتصادی و امنیتی 
در  که  تعهداتی  تاحال  گفت  او  اما  بودند.  کرده  تاکید 
و  اقتصادی  زمینه های گسترش همکاری های  گذشته در 
امنیتی صورت گرفته است، عملی نشده اند. آقای جوینده 
گفت: »حضور پاکستان به خاطر این است که می خواهد 
با روسیه و چین خود را نزدیک نشان بدهد و در حقیقت 
می خواهد که به امریکا نشان دهد که این کشور در تالش 
پیدا کردن یک متحد دیگر است. بنا پاکستان در مبارزه 
و  روسیه  مقابل  در  و  نبوده  وفادار  امریکا  به  تروریزم  با 
باشد.  وفادار  نمی تواند  هیچ وجه  به  هم  تاجیکستان 
شاهرگ اقتصادی و نظامی پاکستان امریکاست بنا روسیه 
و تاجیکستان برای پاکستان چیزی داده نمی توانند. بنا من 

زیاد به این تعهدات باور ندارم.«
همچنین فردین هاشمی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل 
سیاسی، می گوید در صورتی که دولت افغانستان توانایی 
خود  نفع  به  را  کشورها  این  خارجی  سیاست های  تغییر 
کشورهای  سران  اخیر  تعهدات  از  می تواند  باشد،  داشته 

شوند  ملی  شورای  وارد  سلب صالحیت شده  عضو   9 با 
داخله  وزارت  سوی  از  که  امنیتی  نیروهای  ممانعت  با 
بودند،  گرفته  را  ملی  شورای  امنیت  تامین  مسوولیت 
مواجه شدند و نتوانستند در نشست روز  گذشته ی مجلس 

نمایندگان حضور یابند.
قانون  از  حمایت  ایتالف  سخنگوی  سعادتی،  اسداهلل 
رییس   توسط  مراسم سوگند   به جا آوردن  می گوید که 
به  وی  و  است  بوده  غیرقانونی  نمایندگان  مجلس 

خواسته های رییس جمهور تسلیم شده است.
و  فیصله ها  از  حمایت  جای  به  مجلس  رییس  گفت  او 
مصوبه های مجلس نمایندگان به این مجلس خیانت کرده 

است.
وی حضور نیروهای امنیتی را در اطراف شورای ملی برای 
از سوی کمیسیون  پیروزاعالم شده  وارد ساختن 8 عضو 
نمایندگان  مجلس  برابر  در  »کودتا«  انتخابات  مستقل 
به مبارزه های مدنی  ایتالف  خواند و تاکید کرد که این 

خود  ادامه خواهد داد.

خود  نفع  به  روسیه  و  تاجیکستان  پاکستان،  افغانستان، 
کشورهای  )سران  آنها  »این که  گفت:  او  کند.  استفاده 
پاکستان، تاجیکستان و روسیه( تاچه حد به تعهدات خود 
را عوض  نگاه ها  باید  اما  است  مساله دیگر  پابند هستند، 
سیاست  اولویت  که  سازیم  مساعد  را  شرایطی  و  کنیم 
به  امنیتی  اولویت های  از  همسایه  کشورهای  خارجی 
سمت اولویت های اقتصادی به پیش برود. در این صورت 
در واقع ما می توانیم منافع ملی مان را بیشتر تامین کنیم. 
میان  پلی  عنوان  به  بتواند  افغانستان  اگر  امیدوارم که  من 
در  امنیت  قرارگیرد،  جنوبی  آسیای  و  مرکزی  آسیای 

افغانستان زودتر و منافع ما بیشتر تامین می شود.«
دولت  که  می کند  تاکید  هاشمی  فردین  حال،  این  با 
افغانستان به دلیل »فقر فکری« تاحال نتوانسته که سیاست 
خارجی کشورهای همسایه را به نفع خود تغییر دهد. او 
افزود در افغانستان زمینه های اقتصادی زیادی وجود دارد 
و این مساله می تواند کشورهای همسایه را برای گسترش 

همکاری های اقتصادی تشویق کند.
افغانستان،  همچنین در نشست مشترک سران کشورهای 
این  سران  دوشنبه،  در  روسیه  و  تاجیکستان  پاکستان، 
افغانستان  در  می توانند  کشور  سه  که  گفته اند  کشورها 
داشته  فعال  سهم  امنیتی  و  اقتصادی  مهم  عرصه های  در 
علی  امام  جمهور،  ریاست  دفتر  اعالمیه  براساس  باشد. 
رحمان رییس جمهور تاجیکستان گفته است: »ما نه تنها 
در ارتباط به امنیت بهتر همکاری می نمایم بلکه می توانیم 
در عرصه های اقتصادی کارهای مهمی را انجام دهیم. ما 
می خواهیم که جامعه ی جهانی در شرایط حاضر افغانستان 
را تنها نگذارند و در آوردن صلح و ثبات به این کشور 

کمک و همکاری نمایند.«
دمیتری مدودف رییس جمهور روسیه نیز گفته است که 
در نشست چهارجانبه روی مبارزه مشترک علیه تروریزم 
و قاچاق مواد مخدر همچنان همکاری های ترانسپورتی، 
و  قرغزستان  کشورهای   از  برق  انتقال  و  راه ها  احداث 

تاجکستان به افغانستان نیز بحث شده است.
توافقات  از  معتقدند که  این حال، کارشناسان سیاسی  با 
نشست  تعهدات  که  برمی آید  چنین  گذشته  نشست های 

اخیر نیز به فراموشی سپرده شود.


مستقیم  دستور  به  افغانستان  »حکومت  گفت:  سعادتی 
در  را  نظامی  قطعات  و  توپ   تانک،  کرزی  آقای 
اطراف شورا سرازیر کردند و شورا را محاصره کردند، 
حریم حرمت شورا را، استقالل شورا را زیر پا کردند و 
بخشی  روی  به  را  شورا  دروازه های  متاسفانه  شکستند، 
آنرا  ما  بستند.  بودند،  حکومت  منتقد  که  نمایندگانی  از 
و   می دهیم  ادامه  خود  مبارزات  به  و  می کنیم  محکوم 
تسلیم این زورگویی ها نمی شویم و ملت افغانستان و مردم 
جهان شاهد هستند که این ها چگونه دموکراسی راکشتند 

و چگونه دموکراسی را این ها دفن می کنند.« 
مصوبه ،   7 در  نمایندگان  مجلس  که  است  درحالی  این 
تغییر  هرگونه  رسمی  نامه ی  یک  و  فیصله   5 اعالمیه،   5
در ترکیب مجلس نمایندگان را غیرقانونی خوانده بود و 
تاکید کرده بود که هیچ نهادی به شمول کمیسیون مستقل 
انتخابات نمی تواند در ترکیب مجلس نمایندگان  تغییر به 

وجود بیاورد.


تعهداتی که عملی نخواهد شد

زیر سایه تانک و تفنگمراسم تحلیف

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

سال پنجم   شماره مسلسل 1231    یک شنبه 13 سنبله1390   متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

رسیدگی  روند  در  تاخیر  عدم  اصل   2.7
قضايا  

یکی دیگر از حقوق مسلم شهروندان رسیدگی به 
قضایای آنها توسط محاکم در موعد معین قانونی 
به  به قضایا درموعد قانونی هم  می باشد. رسیدگی 
حل دعوی و معضالت موجود کمک می کند و هم 
قانونی  راه های  از  پیگیری قضایا  به  نسبت  را  مردم 
امیدوار می سازد و در نتیجه میزان مراجعه و اعتماد 

مردم را به دستگاه قضایی کشور باال می برد.
الزم  و  بشر  حقوق  بین المللی  اسناد  در  حق  این 
االجرا برای افغانستان به صراحت اعالم شده است. 
بین المللی حق  میثاق  ماده دوم  دربند سوم  ازجمله 
سوم  بند  نهم  ماده  »در  است:  آمده  سیاسی  مدنی 
آمده،  وسیاسی  مدنی  حقوق  بین المللی  میثاق 
یا بازداشت  اتهام جرمی دستگیر و  به  هرکسی که 
آورده  قاضی  مقابل  در  بی درنگ  باید  می گردد، 
محاکمه  معقولی  درمدت  که  است  وشایسته  شود 

انتظار  و  بازداشت  نباید  شود.  آزاد  ویا  گردد 
کلی  و  عمومی  قاعده  به صورت  افراد  محاکمه 

درآید.«
رسیدگی به قضایا در موعد قانونی نشان می دهد 
می کند  کار  درستی  به  قضایی  سیستم  که 
معین،  موعد  در  رسیدگی  عدم  که  همان طوری 
جدی  مشکالت  یا  و  مشکل  وجود  از  نشانه ای 
در این سیستم می باشد. همچنین در ماده 14 این 
بازداشت شدگان  و  متهمین  حقوق  بر  نیز  میثاق 
تاخیر  بدون  بررسی قضایی دوسیه  از جمله حق 
به ویژه  نیز  نافذه کشور  قوانین  تاکید شده است. 
توقیف  ومدت  جزایی   قضایای  حل  برای 

چوکات زمانی مشخصی را معین ساخته است.
براساس ماده ششم قانون اجراات جزایی موقت:

مدت توقیف موقت بعد از گرفتاری   )1(
در جریان تحقیق طبق ماده 36 همین قانون تعیین 
روز   15 مدت  این   36 ماده  )براساس  می گردد. 

است و تنها برای15 روز دیگر به اثر درخواست به 
موقع سارنوال قابل تمدید است(

جریان  در  می تواند  ابتداییه  محکمه   )2(
برای دو ماه دیگر تمدید  محاکمه مدت توقیف را 

نماید.
این  محاکمه   جریان  در  می تواند  مرافعه  محکمه 
مدت را برای دو ماه دیگر تمدید نماید. ستره محکمه 
در جریان محاکمه صالحیت دارد این مدت را برای 

پنج ماه دیگر تمدید نماید.
)3(هرگاه میعاد تمدید مندرج فقره )2( این ماده در 
جریان محاکمه منقضی شود شخص توقیف شده از 

حبس رها می گردد.
براین اساس توقع می رود قضایا در همان چارچوب 
و  گردیده  فصل  و  حل  قانونی  معقول  و  مشخص 
محدودیت مدت گرفتاری و توقیف مظنون و متهم 
به  موضوع  این  متاسفانه  اما  شود؛  گرفته  درنظر  نیز 
درستی رعایت نمی گردد. یافته های کمیسیون نشان 
می دهد که تعداد زیادی از قضایا اعم از دوسیه های 
رسیدگی  مورد  معین  درموعد  حقوقی  و  جزایی 
از  زیادی  تعداد  دلیل  همین  به  و  نمی گیرند  قرار 
ماه ها  اولیه،  یا محکومین توسط  محاکم  و  متهمین 
بدون  ویا  وضعیت  بودن  مشخص  بدون  سال ها  و 
تعیین سرنوشت از حقوق و آزادی های شان محروم 

می گردند. 
عدم  آمارهای  می دهد  نشان  کمیسیون  یافته های 
به موقع محاکم در قضایای حقوقی و مدنی  فیصله 
بسیار باال ونگران کننده است. تا جایی که بسیاری 
شان  حقوقی  قضایای  قطعی  حل  به  امیدی  مردم 
توسط محاکم درموعد مناسب و معقول را از دست 
غیررسمی  سیستم های  به  دلیل  همین  به  و  داده اند 
برای حل و فصل قضایای حقوقی شان پناه می برند. 
ادامه دارد

ورود
جمعی  زندگی  در  جوانان  مشارکت  از  وقتی 
حرف می زنیم، همزمان دو موضوع جداگانه 
معیار  یا  شاخص  عنوان  به  هم  به  مرتبط  ولی 
در  آنان  مشارکت  ضعف  یا  قوت  سنجش، 
حیات جمعی مطرح  می شود و نیازمند تمرکز 

که تحلیل است. 
1 فرصت ها و چالش های مشارکت؛

2 میزان مشارکت.
مشارکت،  چالش های  و  فرصت ها  بحث  در 
مشارکت  امر  در  مطرح  موانع  و  زمینه ها 
اقتصادی  سیاسی،  اجتماعی،  امور  در  جوانان 
به  و  گرفته  قرار  بررسی  مورد  فرهنگی،  و 
در  قانونی  چالش های  و  فرصت ها  خصوص 
فرصت های  به  نسبت  حاکمیت  دیدگاه  کنار 
مهم ترین  از  جوانان  با  رابطه  در  این چنینی 

مباحث محسوب می گردد. 
این  و  قانونی  فرصت های  تمام  تا  است  مهم 
که چقدر به این فرصت ها از طرف حاکمیت 
قرار  عمل  مورد  و  شده  گذاشته  احترام 
می گیرد، بررسی شده و چالش های موجود در 

این مسیر شناسایی گردد. 
است  طبیعی  مشارکت،  میزان  بحث  در  اما 

جوان  جامعه ی  عینی حضور  واقعیت های  به  که 
اقتصادی،  اجتماعی،  تحوالت  و  تعامالت  در 
میزان  و  شده  توجه  کشور  سیاسی  و  فرهنگی 
حضور عینی جوانان در زمینه های یادشده، معیار 

سنجش میزان مشارکت آنان خواهد بود.
مشارکت  چالش های  و  فرصت ها  الف: 

جوانان در زندگی جمعی:
قشر  مشارکت  چالش های  و  فرصت ها  از  وقتی 
جوان در زندگی جمعی حرف می زنیم باید قبول 
اندک   ما فرصت های  کنیم که جوانان جامعه ی 
ولی چالش های متعدد و جدی ای را در راستای 

مشارکت در زندگی جمعی دارند. 
داده  فرصت  آن ها  به  کمتر  اجتماعی  روابط  در 
به  سیاسی  تعامالت  در  می گردد.  اعتماد  و  شده 
دیدگاه ها و نظرات جوانان اهمیت چندانی داده 
اقتصادی در حالی که چرخ  امور  نمی شود و در 
اساسی اقتصاد روی شانه های این قشر می چرخد 
ولی بازهم موقعیت و جایگاه این قشر در مرحله 
تصمیم گیری چندان محسوس به نظر نمی رسد.  

حاکمیت سنت ها و عرف و عنعنات در جامعه،  
افغانی  جامعه ی  است،  گردیده  باعث  نحوی  به 
فرصت ها  تمام  بزرگساالر  جامعه  یک  عنوان  به 
و زمنیه های مشارکت در زندگی جمعی را حق 

بالمنازع موی سفیدان دانسته و فرصت های کمتری را 
در زندگی اجتماعی برای قشر جوان بدهد. واقعیتی 
تحوالت  و  تعامالت  تمام  در  تا  می دهد  اجازه  که 
اجتماعی فیصله یا نظریه ی را که یک موی سفید ارایه 
کرده است باید بپذیریم حتا اگر این فیصله یا نظریه 

درست هم نباشد.
ملی  موسسات  و  ادارات  در  جوانان  استخدام  بحث 
به  که  است  دیگری  چالشی  کشور  در  بین المللی  و 
زندگی  در  اشتراک  زمینه های  و  فرصت ها  نحوی 
جمعی را از جوانان سلب نموده است. همواره دیده 
تعبیر  به  یا  کارمند  استخدام  اعالنات  که  است  شده 
استخدام  شرایط  از  یکی  کاریابی،  اعالن  معمول 
و  کمتر  یا  ساله   3 مثال  کاری  تجربه ی  را  کارمند 
زیادتر قید نموده است. واقعیتی که در شرابط کنونی، 
جوانان  برابر  در  کاریابی  جدی  چالش های  از  یکی 
تا  است  گردیده  باعث  و  آمده  به شمار  ما  جامعه ی 
دانشگاه ها  از  تازه  که  ما  جوانان  از  زیادی  تعدادی 
بدست  فراغت  سند  عالی  تحصیالت  موسسات  و 

می آورند بیکار باقی بمانند. 
آدامه دارد



گزارش نظارت از  وضعيت 
و عملکرد محاكم و سيستم 

قضایی در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان )بهار سال 1390(

مشاركت جوانان 
در زندگی جمعی
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در افغانستان
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قسمت سی ام

 - عدلی  نهادهای  و  ساختارها  نام  با  مردم  شاید  افغانستان  در 
قضایی آشنایی داشته باشند. اما متاسفانه نسبت تعلل، فساد اداری، 
کارشکنی ها و بروکراسی و سایر مشکالتی که در سیستم عدلی 
باعث شده که سیستم عدالت  است،  افغانستان حاکم  و قضایی 
دولتی افغانستان اعتبار خود را نزد مردم از دست داده و مردم به 

فیصله ها و جرگه های محلی روی آورند. 
نیاز  عدالت  تامین  برای  که  نهادهایی  و  دیگرساختارها  ازطرف 
در  می شود  ادارات حقوقی  و  سارنوالی  محاکم،  شامل  و  است 
همه نقاط کشور به شکل مساوی قابل دسترس نیست، به همین 
ترتیب مشکالت سیستم قضایی افغانستان سبب می شود تا بیشتر 
قضایا نه در ادارات عدلی بلکه در جرگه های محلی مورد بررسی 

و تصمیم گیری قرار بگیرد. 
در نتیجه اصول قانونیت و عدالت خدشه دار شده و جواب دهی و 

مسوولیت پذیری در قبال عملکرد های قضایی ضعیف شود. 
با  به عدالت در مراجع عدلی و قضایی  زنان در زمینه دسترسی 
مشکالت زیاد مواجه اند، مراجعه زنان به محاکم به خصوص در 
قضایای مربوط به خشونت و مشکالت خانوادگی در افغانستان 
از  اجتماع  و  خانواده ها  دید  از  مراجعه  این  نیست،  معمولی  امر 
دیگر،  سوی  از  قضایی  مراجع  کارمندان  دید  از  و  یک طرف 
به  پنداشته نمی شود و برخورد در مقابل قضایای مربوط  طبیعی 

زنان دقیقا از همین طرز تفکر مردم منشا می گیرد. 
راه های  همه  محاکم  به  مراجعه  با  درحقیقت  زنان  برعالوه 
برگشت دوباره خود را می بندند؛ به این معنا که زنان بنا مشکالت 
فرهنگی و اجتماعی، رسوم و عنعنات حاکم در جامعه با مراجعه 
فرصت  حقوق شان  احقاق  برای  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به 

کمتری به برگشت به خانه های شان را دارند. 
زیرا جامعه، مراجعه و شکایت زن را به مراجع قضایی در رابطه 
به یک قضیه خانوادگی و یا قضیه خشونت برخالف سنت ها و 

اصول قبول شده محلی خود تصور می کند. 
یکی از دالیل دیگری در رابطه به اعمال برخورد های تبعیض آمیز 
در برابر زنان در مراجع عدلی و قضایی، به حضور کم رنگ زنان 

درامورعدلی- قضایی به حیث مجریان این بخش برمی گردد.
تعداد زنان مشغول در امور عدلی و قضایی افغانستان بسیار اندک 

و این هم بیشتر محدود به شهرهای بزرگ است. 
عدم حضور زنان مسوول در سکتور عدلی - قضایی، در بیشتر 
برابر هرنوع مظالم سکوت  تا در  را وامی دارد  زنان  موارد سایر 

اختیار کرده و برای دعوا و دادخواهی، اصال به مراجع نروند.
آسیب پذیر  اقشار  از  دیگر  از  یکی  نیز  اطفال  ترتیب  همین  به 
محاکم  و  قضایی  عدالت  به  دسترسی  امکانات  که  جامعه اند 
گروه  حیث  به  کودکان  درحالیکه  دارند.  اختیار  در  کمتر  را 
در  مخصوص  مراقبت های  به  بشری  خانواده  در  آسیب پذیر 

هرزمانی به خصوص در دسترسی به عدالت نیاز دارند. 
در  جزایی  مسوولیت  سن  حداقل  تعیین  چون  معیارهایی  تطبیق 
قوانین، رعایت منافع علیای طفل در زمان برخورد با او در مراجع 
عدلی - قضایی، استفاده ازسلب آزادی به حیث آخرین راه حل 
و برای کوتاه ترین زمان ممکن، از جمله مسایلی است که باید در 
برای همه  استثنا  افغانستان و بدون  سیستم عدالت رسمی/دولتی 

کودکان تطبیق شود. 
با اینکه پیشرفت های نسبی در این زمینه با طرح و تصویب قانون 
جدید تخلفات اطفال به میان آمده، اما تا هنوز مشکالت زیادی 

وجود دارد. 
ادامه دارد



ـــــــــــــــــ عبدالحی سجانی ـــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــ قسمت دوم ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــ قسمت اول ــــــــــــــــــــــــــــــ
ACKUــــــــــــــــــــــــــــــ م. ع. بشارت ــــــــــــــــــــــــــــــ



هراتنوبت بیدار شدن کیست؟
شهری برای جهانگردی
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8 سال پنجم    شماره مسلسل 1231    یک شنبه 13 سنبله 1390

 جان او سالیوان

 آژند - هرات

بیست سال پیش داشتم در یک مهمانی ساده 
در جده از اوقات خود لذت می بردم. مهمان 
به صورت  ناگهان  بودم که  »عکاظ«  روزنامه 
البته  شدم.  توطیه  یک  قربانی  بی رحمانه ای 
استعاری  حالت  شدن  قربانی  این  از  منظورم 

کلمه است.
یکی از میزبانان خوش مشرب من رفت پشت 
اعالم کرد که »حاال همه آماده ایم  بلندگو و 
سخنرانی آقای سالیوان درباره سهم اعراب از 

پرسترویکا را بشنویم.«
این  برای  مناسبی  جای  که  می رسید  نظر  به 
سخنرانی بود چون مهمانان عمدتا اهل رسانه 
من  میزبان  بود.  جالب  من  برای  این  و  بودند 
با لبخند مرا به پشت تریبون خواند. همان طور 
او  از  نجوا  با  آهسته  می شدم  نزدیک  که 

پرسیدم چقدر وقت دارم برای صحبت؟
- خیلی نه. در حدود ۴۰ تا ۵۰ دقیقه.

باشد  کسی  نزد  باید  جلسه  این  از  ویدیویی 
مرا  آن  پخش  روز  یک  باالخره  می دانم  و 
که  بگویم  همین قدر  کرد.  خواهد  شرمنده 
توانستم بدون تظاهر به خستگی، سخنانم را به 
پایان برسانم و به سواالت حاضران هم پاسخ 
برای  موارد  این گونه  در  معموال  چون  بدهم. 
خستگی  سخنران ها  بعضی  سخنرانی،  از  فرار 
جدی  صورت  به  من  ولی  می کنند.  بهانه  را 
به موضوع پرداختم. ولی باید اذعان کنم که 

سوال ها را جواب ندادم.
پرسترویکای عرب

من  که  بود  این  امر،  این  دالیل  از  یکی 
پروسترویکا  از  اعراب  واقعا سهم  نمی دانستم 
هم  را  عبارت  این  معنای  حتا  چیست. 
من  میزبان  خود  دیگر  طرف  از  نمی فهمیدم. 

هم نمی دانست منظور از این عبارت چیست.
رویدادهای موسوم به انقالب های مخملی در 
پرسترویکای  نیز  و  شرقی  و  مرکزی  اروپای 
را  شوروی  فروپاشی  داشت  که  گورباچف 
تدارک می دید، همه را تحت تاثیر قرار داده 
نتیجه  این  به  کدام شان  هیچ  آن ها  اما  بود. 
رژیم های  که  بودند  نرسیده  منطقی  و  بدیهی 
اختیار  در  را  بیشتری  آزادی های  باید  عرب 

مردم خود قرار دهند.
آن  جای  به  نشد.  مطرح  اصال  موضوع  این 
می کردند  بحث  این  سر  بر  آن ها  از  بسیاری 
ابرقدرت  یک  شوروی  دیگر  که  حاال  که 
در  اسراییل  به  نیازی  متحده  ایاالت  نیست، 
استراتژیک  عنوان یک شریک  به  خاورمیانه 
ندارد و به همین دلیل امریکا می تواند کم کم 
و روش  کند  را کمتر  اسراییل  با  پیوند هایش 
فلسطینی  آرمان های  قبال  در  را  دوستانه تری 
در پیش بگیرد. ظاهرا از نظر آن ها این سهمی 
می خواستند  پرسترویکا  از  اعراب  که  بود 
از  خارج  ولی  داغ  بحث  این  به  شب  تمام  و 

موضوع گذشت.
ندادم.  مناسبی  پاسخ  سواالت  به  من  خوب، 
پاسخ  من  جای  به  تاریخ  امسال  اینهمه  با 
از  اعراب  سهم  گفت  می توان  اکنون  داد. 
پرسترویکا این است که اعراب باید از   همان 
بهره مند شوند  دموکراسی  و  آزادی  از  میزان 
که مردم جمهوری چک، روسیه، قزاقستان و 
دیگر مردم زیر سلطه شوروی در بین سال های 
به دست  بودند و  ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ خواهان آن 

قلعه ی  باعظمت  برج های  بلندای  از  وقتی 
اختیارالدین، واقع در شهر هرات، به اطراف 
برای  تالش  تمام  با  را  هرات  می کنی  نگاه 
با  باستانی  شهر  یک  هم  باز  شدن،  مدرن 

آبده های فراوان می یابی. 
تا چشمانت کار می کند، می توانی مناره های 
ببینی  را  زیارت گاههایی  و  تاریخی  مساجد 
بخشی  که  زیارت اند  یک  نه تنها  حاال  که 
از هویت تاریخی هرات را نیز با خود حمل 
هرات  که  است  خاطر  همین  به  می کنند. 
را  جهانگردان  نظر  همیشه  تاریخ  طول  در 
به سوی خود جلب کرده است و هرودت و 

مارکوپولو از این شهر دیدن کرده اند. 
هرات  فوق العاده ی  جاذبه های  از  یکی 
ارگ  موجودیت  جهانگردی  صنعت  برای 
سال  هزار  دو  از  بیش  قدمتی  با  اختیارالدین 
قلعه ی  تاریخی،  براساس گفته های  می باشد. 
اختیارالدین پیش از هجوم اسکندر مقدونی 
در هرات وجود داشته و اسکندر این قلعه را 
ویران کرده و دوبار به شکل جدیدی ساخته 
است. این قلعه بعد از این که سالیان زیادی 
استفاده  مورد  نظامی  پایگاه  یک  حیث  به 
قرار می گرفت، تازگی ها دوباره به دسترس 
ریاست اطالعات و فرهنگ قرار گرفته و بعد 
به  تبدیل  دوباره  که  است  قرار  بازسازی  از 
گردشگری  موقعیتی  و  دارالفنون  و  موزیم 
مکان  این  هم  هنوز  ولی  گردد.  مهمی 
به روی دیدارکنندگان بسته  تاریخی و مهم 
است و گفته می شود تا یکی دو ماه بعد، این 

مکان تاریخی دوباره بازگشایی می گردد. 
فرهنگ  و  اطالعات  رییس  بهره،  شاه ولی 
هرات می گوید قرار است تا یک ماه دیگر 
نام مرکز فرهنگی  قلعه ی اختیارالدین تحت 
هرات – طلوع، افتتاح و به دسترس ریاست 
که  گیرد  قرار  هرات  فرهنگ  و  اطالعات 
این می تواند گامی موثری در راستای رشد 

صنعت گردشگری باشد.
بحران بیش از سی سال در افغانستان پایه های 
افغانستان  در  کلی  به  را  جهانگردی  صنعت 
و به خصوص هرات ویران کرد و به دنبالش 
جلب  برای  جاذبه  نحوی  به  که  را  آثاری 
نیمه خراب  و  برد  بین  از  نیز  بود  جهانگرد 
زیاد  سالیان  گذشت  از  بعد  حاال  ساخت. 
هرات می رود که به یک شهر جهانگردپذیر 
تبدیل گردد و اگر مشکل امنیتی که در حال 
گردد  رفع  نحوی  به  است  موجود  حاضر 
اندازه ای  به  هرات  جهانگردپذیری  ظرفیت 
هزاران  ساالنه  می تواند  که  است  زیاد 
اما  کند،  جلب  خود  سوی  به  را  جهانگرد 
نبود امنیت و مشکالتی از این دست، هرات 
گردشگر  و  جهانگرد  کمبود  با  را  تاریخی 

روبرو ساخته است. 
آبدات  حفظ  پروژه  آمر  اجمل  ایام الدین 
»امروزه  می گوید:  هرات  والیت  تاریخی 
هرات  در  درست  امنیت  نبود  به  نسبت 
گردشگران جرات زیاد ندارند تا برای دیدن 

از آبدات تاریخی به هرات بیایند.«
 ۱3۸۴ تا   ۱3۸۱ سال های  »بین  می افزاید:  او 
رشد  بود،  بهتر  امنیت  دارای  که  هرات 
بودیم،  شاهد  را  گردشگری  چشمگیری 
ناامنی  افزایش  با  بعد  به  سال ها  این  از  ولی 
نیز  جهانگران  حضور  کشور  سراسر  در 
تنها  حاضر  حال  در  و  شد  کمتر  هرات  به 
ایرانی  جهانگردان  از  انگشت شماری  تعداد 
را خواهی دید که از هرات دیدن می کنند.« 

مشکل  پهلوی  در  اجمل  آقای  گفته ی  به 
که  دستی  صنعت های  رفتن  بین  از  امنیت، 
به  نیز  می شد،  گردشگران  جذب  باعث 
تاثیر  گردشگر  جذب  کاهش  در  نحوی 

آوردند.
قربانی های سخت برای آزادی

ثابت  اکنون  لیبیایی ها  و  تونسی ها  مصری ها، 
می نهند  ارج  را  آزادی  نیز  آن ها  که  کرده اند 
سختی  قربانی های  راه  این  در  که  آماده اند  و 
دموکراسی  که  نیست  معنا  این  به  این  بدهند. 
لیبرال می تواند به همین سادگی در خاورمیانه 
مطرح  را  اساسی  پرسش  این  اما  شود.  شکوفا 
می کند که آیا جوامع عرب به راستی خواهان 
آنند یا نه؟ پاسخ به این پرسش به نظر من مثبت 
است. آن ها حتا برای دستیبابی به آن حاضرند 

از جان خود بگذرند.
در طول دو دهه، جامعه ی جهانی   همان برخورد 
غریبی را با این مساله کرده است که شنوندگان 
همه  عکاظ.  روزنامه  مهمانی  در  من  سخنرانی 
را  خود  دوستی  می خواستند  که  کسانی 
مساله  به  فقط  و  فقط  دهند  نشان  اعراب  به 
به  اما  پرداختند.  فلسطینی  و  اسراییل  تنش های 
آزادی هایی  مردم عرب خواهان  که  نکته  این 
مانند غربی ها هستند اصال توجهی نشد. زمانی 
هم که این نظر توسط دولت جورج بوش عنوان 
شد جهان با آن به عنوان یک توهم و خیالبافی 
رویدادهای  کرد.  برخورد  نومحافظه کارانه 

جنگ عراق هم به کنار زدن آن کمک کرد.
بر ما روشن است که  این همه اکنون دیگر  با 
مطالبات سال های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۱ گرچه از نظر 
نبودند، در ذهن و فکر  از یک قماش  سیاسی 
آرام  طرابلس  و  دمشق  تونس،  قاهره،  جوانان 
آرام داشت رسوب می کرد. ساختار پدرساالر 
که  جوانانی  این  به  جوامع  این  سرکوبگر  و 
کار  مسووالنه  و  بودند  خوانده  درس  خوب 
یک  فرومانده  فرزندان  چشم  به  می کردند 
فناوری های  اما  می کرد.  نگاه  خودکامه  رژیم 
تازه ی قدرت انحصاری حکومت ها را در هم 
لپ تاپ  با یک  اکنون هرکسی  و  بود  شکسته 
می توانست از لندن تا سیدنی به رسانه های آزاد 

دسترسی داشته باشد.
اسالم گرایی انگیزه ای برای اندیشه های 

آزادی خواهانه
می شد.  منتشر  آزادانه  اندیشه ها  دیگر  حاال 
اسالم گرایی  مانند  اندیشه ها  این  از  برخی 
آزادی  فکر  با  خود  شکل  بهترین  در  افراطی 
داشت.  تردیدآمیز  برخوردی  دموکراسی  و 
نیز  اسالم گرایی  ایدیولوژی  هر  مانند  اینهمه  با 
آورد  وجود  به  روشنفکرانه  واکنش های  هم 
صورت  این  به  توافق آمیز.  واکنش های  هم  و 
بازار  این  گرفت.  شکل  لیبرال  اندیشه های 
در  سیاسی  گوناگون  و  بی شمار  مفاهیم  از  پر 
با  رویارویی  داشت:  اشتراک  وجه  چیز  یک 

خودکامگی.
مساله چنین  این  به  است  ممکن  جوانان عرب 
آن ها سهم  سال  بیست  از  پس  اما  نکنند.  نگاه 
خود را از پرسترویکا می خواستند. این خواست 
در هیبت بیداری اعراب نمایان شد. آیا جوانان 
دیگر  تا  گرفته  آذربایجان  از  مرکزی  آسیای 
کشورهای خودمختار شوروی پیشین هم امروز 

سهمی از این بیداری اعراب خواستارند؟
متخصصان و ناظران منطقه ممکن است چنین 
شکلش  بهترین  در  یا  ساده لوحانه  را  تحلیلی 
سخت  موانع  به  غالبا  آن ها  بنامند.  زودرس 
اشاره می کنند و به این مساله که در این جوامع 

اپوزیسیونی به آن صورت وجود ندارد و اینکه 
خود  کنترل  تحت  را  مذهب  حکومت ها  این 
دو  عنوان  به  چین  و  روسیه  اینکه  یا  و  دارند 
قدرت بر تر منطقه هرگز اجازه عرض اندام به 

ساختارهای دموکراتیک نخواهند داد.
آنهاست.  با  حق  قطعا  کمابیش  گفت  می شود 
ناظران  و  متخصصان  همین  اینکه  نه  مگر  اما 
منطقه تا زمانی که این رویداد ها در کشورهای 
عرب صورت نگرفته بود آن ها را نمی توانستند 
که  هم  زمانی  حتا  و  کنند؟  تجسم  ذهن  در 
نمی کردند  فکر  آن ها  داد  رخ  رویداد ها  این 

دولت ها در برابر آن ها پس بنشینند.
تغییر زیر نگاه مراقب و تیزبین

وقوع  اصال  ناظران  این  از  تن  چند  به راستی 
معتدل  و  پیشرفته  نسبتا  کشوری  در  انقالبی 
باور  یا  می کردند؟  پیش بینی  را  تونس  مانند 
داشتند که مردم عادی سوریه حاضر می شوند 
داوطلبانه جان خود را در راه به دست آوردن 

آزادی از دست بدهند؟
ناظر کسی است  بر طبق تعریف، متخصص و 
فهم  و  اطالع  موجود  وضعیت  از  تنها  که 
قدرت  ساختار  می توانند  آن ها  دارد.  درستی 
را تجزیه و تحلیل کنند، ریشه مردمی و قومی 
آن را بسنجند، روش های کنترول حکومت ها 
را شناسایی کنند، توانایی آن ها را برای بسیج 
آن  کنند،  ارزیابی  آن ها  سرکوب  یا  توده ها 
هم به شکلی بسیار دقیق. آن ها فرض را براین 
سرکوبگر  ساختارهای  این  که  می گذارند 
شکست ناپذیر ند. البته حق هم دارند و درست 
شکل  به  و  ناگهان  که  زمانی  تا  می گویند 

شگفتی آور متوجه اشتباه خود شوند.
مارک  که  همچنان  گذشته  قرن  دو  تاریخ 
گوشزد  ما  به  بار ها  کانادایی  نویسنده  استین، 
کرده است نشان می دهد که چگونه قدرت های 
گسترده و قهار و ریشه دار تقریبا در عرض یک 
شب فرو می ریزند و دستگاه خودکامه تزاری 
به ناگهان تبدیل می شود به امپراتوری شوروی.

سال  اندی  و  بیست  هر  که  نیست  بی دلیل 
ناظران  و  متخصصان  انقالب ها  وقوع  بار  یک 
به  آن ها  که  متغیری  می کند.  حیرت زده  را 
اجزای  ذهنیت  در  تغییر  ندارند  توجه  آن 

تشکیل دهنده ی یک قدرت است.
این رویداد ها دور از چشم مراقب متخصصان 
می دهد.  روی  نامریی  و  آهسته  می دهد.  روی 
چشم  از  غالبا  آن ها  هشداردهنده  نشانه های 
پوشیده  سرکوبگر  خودکامگان  دستگاه 
متوجه  زمانی  و  فرخنده ای!  طنز  چه  می ماند. 
می خیزند،  پا  به  مردم  که  داده  روی  می شوند 
آشکارا و بی واهمه به عنوان شهروندان در برابر 
ایستادگی می کنند و هزاران  قدرت خودکامه 
به آن ها  شهروند دیگر در کمال حیرت آن ها 

می پیوندند.
اخگری که به این خرمن می افتد یک رویداد 
معمولی روزمره است: برای نمونه پولیس یک 
مظنون را کتک می زند. اما این همه چیز را زیر 

و رو می کند.
آیا  خودم.  پرسش  به  برگردم  بگذارید  حال 
و  بالروس  قفقاز،  مرکزی،  آسیای  جوانان 
دیگر کشورهای استقالل یافته از شوروی سابق 
سهمی از بیداری اعراب می خواهند؟ آیا آن ها 
فکر می کنند که در این رویداد ها درسی برای 
باورند که  این  بر  آیا آن ها  نهفته است؟  آن ها 
از   همان قماش در جوامع آن ها ممکن  چیزی 
است؟ آیا آن ها احساس می کنند که خودشان 
و دوستانشان اسیر چنگال یک سرنوشت محتوم 

و کنترول به دست یک قدرت فایقه اند؟
یا آن ها احساس می کنند که بر این سرنوشت 
محتوم پیروز خواهند شد و آزادی را فراچنگ 
این  لیبیایی ها  که  آزادی  همان  آورد.  خواهند 
که  آزادی  همان  و    آوردند  فراچنگ  هفته 
سوری ها برای دست یافتن به آن از جان خود 
گذشته اند. تنها متخصص شما هستید. شما که 
این مقاله را می خوانید. شما چه فکر می کنید؟ 



داشته است. 
ابریشم بافی،  نظیر  صنایع  از  اجمل  آقای 
شیشه سازی، سفال گری و غیره یاد می کند که 

یا از بین رفته اند یا در حال رکود اند. 
حضور  کاهش  از  امر  شواهد  که  این  با 
اما  دارد،  حکایت  هرات  در  جهانگران 
مسووالن اداره ی گردشگری هرات، از بهبود 
وضعیت گردشگری در این والیت نسبت به 

چند سال گذشته خبر می دهند. 
نعیم کریمی، آمر اداره ی گردشگری  محمد 
حال  در  که  است  گفته  رسانه ها  به  هرات 
گذشته  به  نسبت  گرداشگران  حضور  حاضر 
این  بیشتر  و  است  شده  بیشتر  هرات  در 
ایران،  کشورهای  از  خارجی  گردشگران 

پاکستان، تاجیکستان، چین و جاپان هستند.
اداره ی گردشگری هرات می افزاید در   آمر 
در  توریستی  شرکت   ۲۵ حدود  حاضر  حال 
هرات در بخش های مختلف سیاحتی، زیارتی 
و فروش تکت های داخلی و خارجی فعالیت 

می کنند.
به گفتهی آقای کریمی، اکنون تمام زمینه های 
بازدید از ساحات تاریخی والیت هرات برای 
لحاظ  هر  از  داخلی  و  خارجی  گردشگران 
آثار  از  می توانند  گردشگران  و  است  مهیا 

باستانی و تاریخی این والیت دیدن کنند.
آقای کریمی می افزاید: »این اداره به همکاری 
سکتور خصوصی این والیت تمام سهولت ها 
در بخش های هوتل داری، ترانسپورت، مکان 
ساخته  آماده  را  تسهیالت  دیگر  و  باش  بود 

است.«
همچنین آقای ولی شاه بهره، رییس اطالعات 
فرهنگ هرات گفته است که نظر به ظرفیتهایی 
صنعت  دوباره  اخیرا  دارد،  هرات  که 
گردشگری در هرات احیا شده و روزانه ده ها 
تن از گردشگران داخلی و خارجی از جاهای 

باستانی هرات دیدن می کنند.
تبدیل  میالدی  پنجاه  دهه ی  اواخر  در  هرات 
به مهم ترین منطقه ی گردشگری در افغانستان 
و  گوشه  از  زیادی  جهانگردان  و  بود  شده 
تاریخی  شهر  این  از  دیدار  برای  جهان  کنار 

به هرات می آمدند. 
هرات،  کهن سال  شهروندان  گفته  به  حتا 
به  تنها  اروپا  از  که  دیده اند  را  زنانی  آنان 
هرات آمده اند. گفته می شود هرات تا اواخر 
توجه  محراق  همچنان  میالدی  هفتاد  دهه ی 
هفت  کودتای  از  بعد  ولی  بود،  جهانگردان 
از  یک باره  به  غربی  جهانگردان  حضور  ثور 
افغانستان برچیده شد و در حالی که کشور های 
زیادی در جهان بخش عمده عوایدشان را از 
افغانستان  می کنند،  تامین  جهانگردی  محل 
این  از  نتوانسته  فوق العاده اش  جاذبه های  با 

رهگذری سودی به دست بیاورد. 

ACKU
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می گويد  اتومی  انرژی  بين المللی  آژانس 
حال  در  مخفيانه  ايران  که  است  آن  نگران 
کار بر روی اجزای يک برنامه سالح اتومی 
در  آژانس  کل  مدير  آمانو،  يوکيا  باشد. 
 35 نمايندگان  اختيار  در  که  خود  گزارش 
همچنين  گرفت،  قرار  آژانس  عضو  کشور 
کردن  مستقر  حال  در  ايران  که  نوشت 
يک  در  يورانيم  غنی سازی  تجهيزات 
از  استفاده  با  که  است  زيرزمينی  پناهگاه 
باالتری  درجات  تا  را  يورانيم  می تواند  آن 
گزارش  در  آژانس  کل  مدير  کند.  غنی 
کشورهای  از  بسياری  که  است  گفته  خود 
عضو، شواهد و قراينی ارايه کرده اند که در 
اطالعات  و  است  بوده  موثر  گزارش  تهيه 
جامع«  و  مفصل  »معتبر،  را  دريافت شده 

توصيف کرد.
اين  که  است  آمده  آژانس  گزارش  در 
وجود  نگران  فزاينده  شکلی  »به  نهاد 
توسط  اتومی  مخفيانه  فعاليت های  احتمالی 
در  نظامی  نهادهای  با  مرتبط  سازمان های 
از جمله  که  است  حال  و  در گذشته  ايران 
کالهک  يک  توليد  به  مربوط  فعاليت ها 
را شامل می شود  برای يک موشک  اتومی 
آژانس  به  تازه  اطالعات  آن  مورد  در  و 

می رسد.«
نماينده  سلطانيه،  اصغر  علی  وجود،  اين  با 
اتومی،  انرژی  بين المللی  آژانس  در  ايران 
دانست  مثبتی  نکات  دارای  را  گزارش  اين 
که به گفته او در گزارش های قبلی منعکس 
نشده بود. اما اندی هالوس، سخنگوی بخش 
امريکا،  خارجه  امور  وزارت  خاورنزديک 
تازه  گزارش  که  است  گفته  بی بی سی  به 
تعهدات  به  ايران  که  می دهد  نشان  آژانس 

بين المللی اش عمل نکرده است.
مدت هاست  »ما  گفت:  امريکايی  مقام  اين 
بر اين باور بوده ايم که ايران به طور جدی 
چارچوب  در  که  تعهداتی  دايره  از  خارج 
پيمان منع گسترش سالح های هسته ای دارد، 
عمل می کند. ما به طور مداوم گفته ايم که 
آژانس بين المللی انرژی اتومی نهادی است 
که ضوابط را در اين زمينه تعيين می کند و 
پا  زير  را  ضوابط  اين  مستمر  طور  به  ايران 
»به نظر من شما  افزود:  گذاشته است.« وی 
بين المللی  جامعه ی  که  هستيد  آن  شاهد 
اتومی  برنامه  درباره  آن  لحن  و  متمرکزتر 
را  ما  نگرانی  ايران  زيرا  شده،  تندتر  ايران 
کرده  بيشتر  واقعی اش  فعاليت های  درباره 

است.«

اطالعات  سازمان  سابق  رييس 
اظهار  )ام آی 5(  بريتانيا  ملی 
لندن  که  است  کرده  اميدواری 
برای  راهی  بدنبال  واشنگتن  و 
القاعده  با  مصالحه  و  مذاکره 

باشند.
رهبری  که  بولر  مانينگهام  اليزا 
بر   2007 سال  تا  را  سازمان  اين 
مذاکره  می گويد  داشت،  عهده 
با  مبارزه  پايان  برای  راهی 

تروريزم است.
در  که  بی بی سی  با  گفتگو  اول  بخش  در  او 
تحت  و  »ريث«  سخنرانی های  مجموعه  قالب 
»تامين آزادی« پخش می شود گفت که  عنوان 
نه  بود  يازده سپتامبر سال 2001 »جرم  حمالت 

اقدام جنگی.«
که  کرد  اميدواری  اظهار  بولر،  مانينگهام  خانم 
دستگاه های اطالعاتی امريکا و بريتانيا در حال 
صحبت  کسانی  چه  »با  که  باشند  اين  بررسی 
درباره ی  و  کنند  آنها صحبت  با  کنند، چگونه 

چه چيزهای بحث کنند.«
سازمان های  که  است  »احمقانه«  اين  افزود  وی 
امنيتی تصور کنند هيچ وقت نمی شود با اعضای 
القاعده صحبت کرد و حتا نمی توان تالش کرد 

که با آنها وارد مذاکره شد.

رييس پيشين »ام آی 5« گفت که واکنش نظامی 
حل  را  تروريزم  مشکل  تنهايی  به  امنيتی  و 

نمی کند.
به  تروريستی  گروه های  با  بايد  نهايتا  افزود  او 

»مصالحه سياسی« رسيد.
خانم مانينگهام بولر، تا سال 2007 رييس ام آی 5 
بود که در دوران او اين سازمان گسترش زيادی 

يافت.
در  که  ترور«  با  »جنگ  اصطالح  که  گفت  او 
دولت جورج بوش، رييس جمهور پيشين امريکا 
نکرد  تروريزم  با  مبارزه  به  کمکی  شد،  ابداع 
القاعده  با  نبرد  از  را  نيز توجه  به عراق  و حمله 

منحرف کرد.
وی افزود حمله به عراق جوالنگاهی برای جهاد 
را  بريتانيا  شهروندان  از  عده ای  و  کرد  ايجاد 

جذب تروريزم کرد.

آژانس انرژی اتومی از برنامه مخفی اتومی ايران 
ابراز نگرانی کرد

يک مقام سابق بريتانیا خواستار مصالحه با القاعده شد
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