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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
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بیش از 14 میلیون افغان 
از گرسنه گی رنج می برند

رقص؛ 
تعبیر بی انتهای زنده گی
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دشمنی با همه  چیز مردم به نام »جهاد«
اردک ۱۲ساله امیدهای زیادی داشت. به گفته  پدر ادرک، پسرش می خواست آینده خوبی داشته باشد، درس بخواند و توانایی 

ترسیم سرنوشت خودش را داشته باشد و ورزش کند. قطعاً مثل هزاران کودک دیگر که در همین چند سال پسین، در پی 
جنگ، هم سرنوشت ادرک شده اند.

غنی ۱۱ مشاورش را برکنار کرد
رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
و  برکنار  را  مشاورش   ۱۱ تازه گی  به  جمهور، 
تشکیالت مربوط به این مشاوریت ها را لغو کرده 
است. افزون بر این، تشکیالت هشت مشاوریت 
شده  لغو  جمهوری  ریاست  سوی  از  نیز  دیگر 

است.
در فهرستی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار 
قیومی،  محمدهمایون  نام های  است،  گرفته 
زیربناها،  امور  در  جمهور  رییس  ارشد  مشاور 
معلوماتی، رضوان اهلل  تکنولوژی  و  منابع بشری 
امور  در  جمهور  رییس  ارشد  مشاور  احمدزی 

صحت عامه، محمدعثمان رحمانی، مشاور ارشد 
مردمی حوزه جنوب و  امور  در  رییس جمهور 
صادق منگل مشاور رییس جمهور در امور قومی 

و اجتماعی دیده می شود.
حل  امور  مشاور  رشیدی  مختار  هم چنان 
منازعات مردمی، جمعه گل اخپلواک مشاور امور 
قومی، نادر محسنی مشاور  امور مبارزه با فساد 
اداری، حفیظ اهلل محسنی مشاور امور اجتماعی، 
اجتماعی،  امور  مشاور  شینواری  محمدهمایون 
عبدالرحیم کریمی مشاور امور مردمی و جاوید 
نورانی مشاور امور هم آهنگی با ملل متحد رییس 

حکومت: لغمانی به کارش 
ادامه می دهد
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تأکید معترضان بر تعیین والی فاریاب از سوی دوستم؛ 

فروش خانه رهایشی
خانه رهایشی به مساحت }۸96 مترمربع{ واقع }ناحیه 11 لیسه مریم، کابل-افغانستان{ به قیمت مناسب به فروش رسانیده 

می شود. ضرورت مندان و اشخاصی که خواهان خریداری آن باشد به شماره تلیفون های ذیل تماس گرفته معلومات اخذ نمایند.
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جمهور نیز در جمع کسانی هستند که برکنار 
شده اند.

۱۱ مشاوریت ریاست جمهوری ۸۵ نفر کارمند 
مربوط  آن  کارمندان  بیش تر  که  است  داشته 

دفتر همایون قیومی می شود.
از جانب دیگر، تشکیالت هشت مشاوریت دیگر 

نیز از سوی ریاست جمهوری لغو شده است.
امور  نعمت اهلل شهرانی، مشاور  تشکیالت دفاتر 
مومند  امان اهلل  اسالمی،  ارزش های  و  ثقافت 
مشاور  آرمان  دلبرجان  مردمی،  امور  مشاور 
امور  مشاور  نعمتی  عبدالحی  اجتماعی،  امور 

بلوچ  محی الدین  مولوی  و  حکومت داری خوب 
است.  شده  لغو  نیز  دینی  و  قومی  امور  مشاور 
کار  دفاتر  این  در  نفر  به صورت مجموعی ۲۴ 

می کردند.
از سوی دیگر، تشکیالت دفاتر سمیع حامد و 
سمت های  شان  از  که  نیز  نادری  زهرا  فرخنده 

استعفا کرده اند، لغو شده است.
 ۱۹ تشکیالت  که  می گویند  دولتی  منابع 
مشاوریت ریاست جمهوری براساس بررسی که 
از سوی اداره امور ریاست جمهوری از کارکردها 

آن ها صورت گرفته است، لغو شده است.



 

هیأت افغانستان در سفرش به هالند از دیوان کیفری بین المللی 
توسط  بین المللی  جرایم  به  رسیده گی  برای  کمک  خواستار 
نهادهای ملی این کشور شده است. این هیأت که در شانزدهم 
ثور رهسپار هالند شده بود، گزارش سفرش را پس از بازگشت در 
بیست ونهم ثور اعالم کرد. فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه و عضو 
این هیأت، گفت که حجم پرونده ها آن قدر زیاد است که دیوان 
کیفری بین المللی قادر به رسیده گی به کل این پرونده ها نیست. 
او تأکید کرد که تنها راه رسیده گی به این پرونده ها همکاری 

دیوان کیفری بین المللی با نهادهای ملی افغانستان است.
طبق اساس نامه رم، دیوان کیفری بین المللی به جنایاتی نظیر 
و  جنگی«  »جنایت  بشریت«،  علیه  »جنایت  »نسل کشی«، 
پرشمار هر یک  تجاوز« رسیده گی می کند. مصادیق  »جنایت 
از این جنایت ها در این اساس نامه که در ۲6 سرطان ۱377 به 
تصویب کشورهای عضو رسید، تعیین شده است. افغانستان در 
نهم دلو ۱3۸۱ در دوره حکومت انتقالی به رهبری حامد کرزی 
به عضویت دیوان کیفری بین المللی در آمد. بنابراین، رسیده گی 
به جرایم فوق پس از این سال در افغانستان در کنار نهادهای 

ملی، در صالحیت این نهاد بزرگ بین المللی نیز است.
در  گذشته  به  نسبت  که  می کند  استدالل  افغانستان  دولت 
وضعیت بهتری قرار دارد و می تواند به جرایم ذاتی بین المللی 
رسیده گی کند. طبق آنچه فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه، اعالم 
کرد، دولت افغانستان اراده رسیده گی به این جرایم را دارد و 
تاکنون به قضایای زیادی نیز رسیده گی کرده است. او افزود که 
نشانه این رسیده گی آن است که فعاًل زندان های افغانستان از 
زندانی پر شده است و دیگر تحمل پذیرش محکومان بیش تر را 
ندارد. با این وصف، او خاطرنشان ساخت که شرایط افغانستان 
»خاص« است و البته این شرایط »خاص« به هیچ وجه مانع 

تطبیق عدالت در این کشور نخواهد شد.
فعاالن مدنی و حقوق بشری و یا خانواده های قربانیان از زمان 
عضویت افغانستان در دیوان کیفری بین المللی تاکنون شکایات 
بسیاری را زیر نام یکی از جنایات فوق در این نهاد ثبت کرده اند. 
دیوان کیفری بین المللی برای رسیده گی به شکایات خواستار 
همکاری عملی دولت افغانستان با این نهاد شده بود. سفر هیأت 
افغانستان به هالند در شانزدهم ثور نیز به خاطر همین مسأله 
انجام شده بود؛ ضمن آن که این هیأت فهرست تازه ای را نیز 
برای بررسی و رسیده گی به این نهاد سپرده است. هیأت مذکور 
از جانب دیگر تقاضا کرده که با نهادهای ملی افغانستان کمک 
کشور  این  در  افتاده  اتفاق  بین المللی  جرایم  به  رأساً  تا  شود 
رسیده گی کند. این هیأت هم چنان به منظور رسیده گی به این 
جرایم برای همکاری با دیوان کیفری بین المللی اعالم آماده گی 

کرده است.
حاال موضوع جنجالی در این بحث، صالحیت حقوقی رسیده گی 
دولت افغانستان به جرایم ذاتی بین المللی نیست، بلکه ناتوانی 
از  افغانستان  دولت  است.  جرایم  این  به  رسیده گی  در  دولت 
نگاه حقوقی صالحیت آن را دارد که به جرایم فوق در قلمرو 
خود رسیده گی کند؛ اما توانایی آن در رسیده گی به این جرایم 
محل تردید است. پر بودن زندان ها از مجرمان هیچ گاه نباید به 
عنوان مصدایق توانایی دولت در رسیده گی به جرایم بین المللی 
مورد استناد واقع شود؛ زیرا زندانیانی هم وجود دارند که مدت 
جرم شان پایان یافته است؛ اما از زندان رها نشده اند. و یا زندانیانی 

بوده که بدون هیچ جرمی، سال ها در زندان به سر برده اند.
به  مجرمان  پرونده  با  سیاسی  برخورد  امکان  دیگر،  جانب  از 
شدت باال است. نشانه این نوع برخورد، رهایی بیش از پنج  هزار 
زندانی گروه طالبان بود که در پی یک معامله سیاسی از بند 
رها شده اند. فعاًل بیم رهایی سایر زندانیان طالبان نیز موجود 
است. افرادی وجود دارند که در همین دو دهه اخیر متهم به 
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت هستند؛ اما دولت به خاطر 
است.  زده  باز  سر  تاکنون  آن ها  محاکمه  از  سیاسی  معامالت 
متأسفانه، محاکم افغانستان استقاللیت الزم را ندارند و در موارد 
بسیاری تحت تأثیر حکومت بوده اند. انتقال پرونده های مربوط به 
جرایم بین المللی از دادگاه الهه به افغانستان نمی تواند به تطبیق 

عدالت در این کشور کمک کند.
دیوان  با  همکاری  آماده  افغانستان  دولت  اگر  دیگر،  جانب  از 
کیفری بین المللی است، باید به محققان و سارنواالن این نهاد 
اجازه بدهد که جنایات انجام شده در این کشور را بررسی کنند. 
هم چنان با توجه به حجم بلند پرونده ها و جنایات بزرگ، باید 
نماینده گی خود در  اجازه بدهد که دیوان کیفری بین المللی، 
افغانستان را بگشاید. متأسفانه دولت افغانستان تاکنون نتوانسته 
است که همکاری الزم با دیوان کیفری بین المللی را انجام بدهد.

به دستگاه قضایی افغانستان 
اعتمادی نیست
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۸صبح، کابل: دادگاه عالی کشور می گوید که 
یک عضو پیشین مجلس سنا به اتهام اختالس 
۲۰۴ تُن گندم به یک ونیم سال زندان محکوم 

شده است.
و  حقوقی  مطالعات  رییس  قویم،  احمدفهیم 
روزنامه  به  استره محکمه  سخنگوی  و  قضایی 
۸صبح گفت که محکمه ابتدایی رسیده گی به 
جرایم سنگین فساداداری، روز یک شنبه، دوم 

اعالم کرد  وزارت صحت عامه  ۸صبح، کابل: 
جدید  بیمار   ۵۴7 گذشته  شبانه روز  در  که 
به  ابتال  رقم  بلندترین  این  شده اند.  شناسایی 

کرونا در چند ماه اخیر در کشور است.
شبانه روز  در  عامه،  صحت  وزارت  اعالم  طبق 

گذشته ۱۰ بیمار کرونایی نیز جان باخته اند.
هم چنان ۱۴6 بیمار دیگر صحت یاب شده اند.

۸صبح، کابل: رییس اداره بازرس جمهوری 
از  خود  کناره گیری  از  افغانستان  اسالمی 

ریاست این اداره خبر داده است.
روز  بازرس،  اداره  رییس  حارس،  غزال 
یک شنبه، دوم جوزا، در رشته توییتی نوشته 
است: »پس از نزدیک به دو سال خدمت به 
عنوان  بازرس و دو بار ارایه استعفا به مقام 
ریاست جمهوری که متاسفانه منظور نشد، از 

سمت خود کنار می روم.«
به  را  خود  کناره گیری  دالیل  حارس  بانو 
اما  او  است.  نکرده  مطرح  مشخص  صورت 
نه  آینده  در  که  است  کرده  امیدواری  ابراز 
چندان دور، افغانستان دیدگاه واحدی برای 

مبارزه با فساد داشته باشد.
به   ۱3۹۸ سال  اسد  ماه  در  بازرس  اداره 
منظور مبارزه موثر علیه فساد اداری و نظارت 
از فعالیت های اراکین عالی رتبه حکومتی از 

طریق دریافت شکایات، ایجاد شد.

۸صبح، کابل: عبدالحفیظ ایوبی می گوید که از 
طریق رقابت آزاد در بست ریاست مالی و اداری 
والیت کندز کامیاب شده است، اما اجازه نیافته 

است که به کارش آغاز کند.
به گفته عبدالحفیظ ایوبی، او حدود نُه ماه پیش 
از طریق رقابت آزاد در این بست کامیاب شد و 
حدود شش ماه پیش منظوری تقرر او آمد، اما از 

سوی والی کندز به اداره  اش معرفی نشده است.
از  را  نشدنش  معرفی  دلیل  که  می گوید  ایوبی 

سوی والی کندز نمی داند.
اداره   از  نامه  سه  دست کم  ایوبی  عبدالحفیظ 
مستقل ارگان های محلی با امضاهای شمیم خان 
بورد  نیز  و  معینان  و  اداره  این  رییس  کتوازی 
رسیده گی به شکایات کمیسیون مستقل خدمات 
ملکی و اداری را در دست دارد، اما نتوانسته است 

به کارش آغاز کند.
یکی از این نامه ها به امضای شمیم خان کتوازی، 
رییس اداره مستقل ارگان های محلی است که در 

آن گفته شده است که عبدالحیظ ایوبی در یکم 
اداره و  قوس سال ۱3۹۹ براساس پیشنهاد این 
منظوری ریاست جمهوری، از طریق رقابت آزاد 
به عنوان رییس مالی و اداری والیت کندز تعیین 

شده است.
و  جوادی  محمدسرور  آدرس  از  که  نامه هایی 
مستقل  اداره  معیینان  سالنگی،  محمدایوب 
است، همه گی یک  امضا شده  ارگان های محلی 

مضمون دارد.
در این نامه ها بر معرفی شدن عبدالحفیظ ایوبی 

تأکید شده است.
با این حال، ایوبی می گوید که هنوز هم به دفترش 
پیشین  رییس  او  به جای  و  است  نشده  معرفی 

مالی و اداری والیت کندز کار می کند.
والی کندز تاکنون در این باره چیزی نگفته است.
عبدالستار میرزکوال، والی کندز در پاسخ به پیام 
روزنامه ۸صبح در این مورد تاکنون پاسخ نداده 

است.

جوزا، نظرمحمد فقیری، عضو پیشین مجلس 
سنا را به یک  سال و شش ماه زندان محکوم 

کرده است.
به گفته سخنگوی استره محکمه، فقیری متهم 

به اختالس ۲۰۴ تُن گندم بود.
قویم می گوید که این سناتور به رد مبلغ یک 
میلیون ۲۱۴ هزار و ۵7۱.۴3 افغانی بهای گندم 
اختالس شده نیز محکوم به مجازات شده است.

وزارت صحت عامه ابتالی ۵۴7 نفر را پس از 
آزمایش دو هزار و 63۲ نمونه مشکوک به کرونا 

به دست آورده است.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا 

در کشور به 66 هزار و ۲7۵ تن رسیده است.
از این میان، دو هزار و ۸۱۲ تن جان باخته و 

۵6 هزار و 3۵ بیمار دیگر صحت یاب شده اند.

سرگردانی شش ماهه رییس اداری والیت برای معرفی؛ 
حکم رییس جمهور در کندز نمی چلد؟

یک عضو پیشین مجلس سنا به اتهام اختالس 
۲۰۴ تُن گندم محاکمه شد

۴۰ خانواده هندو و سیک افغانستان که به تازه گی به کشور 
بازگشته اند، کمک غذایی و غیرغذایی دریافت کردند

افزایش آمار ابتال به کرونا؛ 
مرگ ۱۰ بیمار و شناسایی ۵۴۷ بیمار در شبانه روز گذشته

غزال حارس، رییس اداره 
بازرس استعفا کرد

یک عالم دین در پروان 
کشته شد

چهار عضو یک خانواده در 
ولسوالی خان آباد کندز 

کشته شدند

۸صبح، کابل: وزارت دولت در امور رسیده گی 
سیک  و  هندو  خانواده   ۴۰ به  حوادث  به 
توزیع  غیرغذایی  و  غذایی  کمک  افغانستان، 
کرد. این خانواده ها به تازه گی پس از مهاجرت 

از هندوستان به کشور بازگشته اند.
و  غذایی  مواد  قلم   3۰ شامل  کمک ها  این 
به  غیرغذایی است که روز شنبه، یکم جوزا، 

خانواده های هندو و سیک توزیع شده است.
خان  احمد  کمک ها،  این  توزیع  مراسم  در 
نافع، ریس مرکز عملیات اضطرار وزرات دولت 

اهل  نماینده  و  به حوادث  رسیده گی  امور  در 
هندوها و سیک های افغانستان حضور داشته اند. 
و  هندو  شهروندان  از  شماری  گذشته  سال 
سیک افغانستان به دلیل ناامنی کشور را ترک 
کردند. نریندر سنگ خالصه، نماینده هندو و 
نماینده گان  مجلس  در  افغانستان  سیک های 

مهاجرت آن ها را موقتی خوانده بود.
خانواده های  از  شماری  امسال  جریان  در 
هندو و سیک افغانستان دوباره به کشورشان 

برگشته اند.

والیت  محلی  مقام های  پروان:  ۸صبح، 
پروان تایید می کنند که صبح روز یک شنبه، 
دوم جوزا، یک مال امام مسجد در ولسوالی 
مسلح  افراد  سوی  از  والیت  این  سیدخیل 

ناشناس کشته شده است.
در  سیدخیل  ولسوال  عثمانیار،  احمدلمر 
گفت وگو با ۸صبح گفت: »امروز حوالی ساعت 
۸:۰۰ صبح، مولوی سیف اهلل در برابر دروازه 
مکتب لیسه سیف الرحمن شهید از مربوطات 
به  تفنگ دار  مردان  سوی  از  ولسوالی،  این 

گلوله بسته شد و جان باخته است«.
نیست که چه  روشن  تاکنون  گفته وی،  به 
کسی و کدام گروهی این عالم دین را ترور 

کرده است.
قتل های  اخیراً  که  است  حالی  در  این 
در  سرشناس  افراد  ترور  و  هدف مند 
نگرانی  سبب  و  یافته  افزایش  پروان  والیت 

باشنده گان این والیت شده است.

بامداد  ناشناس  تفنگ داران  کابل:  ۸صبح، 
یک  عضو  چهار  جوزا،  دوم  یک شنبه،  روز 
خانواده را در ولسوالی خان آباد والیت کندز 

کشته اند.
والیتی  شورای  رییس  ایوبی،  محمدیوسف 
به یک  ناشناش  کندز گفت که تفنگ داران 
ولسوالی  بخاری«  »بندر  ساحه  در  خانه 
خان آباد حمله کرده اند که در نتیجه آن چهار 
عضو این خانواده کشته و دو تن دیگر زخمی 

شده اند.
یک زن از اعضای این خانواده نیز در جمع 

کشته گان شامل است.
را  تن  یک  رویداد  این  به  پیوند  در  پولیس 

بازداشت کرده است.
بر  را  این حمله  یا گروهی مسوولیت  فرد و 

عهده نگرفته است.



عبداالحمد حسینی 

حسیب بهش

باشنده گان والیت فاریاب در نهمین روز اعتراضات شان، 
انتخابات تعیین والی را برگزار کردند. هرچند در این 
اما  نشد؛  تعیین  فاریاب  والیت  برای  کسی  انتخابات 
معترضان فیصله کردند که مارشال عبدالرشید دوستم، 
این  جدید  والی  افغانستان  ملی  جنبش  حزب  رهبر 
والیت را انتخابات و به حکومت مرکزی معرفی کند. 
برخی از اعضای مجلس نماینده گان و شورای والیتی 
کدام  این که  برای  مردم  که  می کنند  تصریح  فاریاب 
مشکل داخلی به وجود نیاید، این تصمیم را به مارشال 
در  می دهند  هشدار  آنان  کرده اند.  واگذار  دوستم 
صورتی که حکومت مرکزی به خواست مردم فاریاب 
رسیده گی نکند، معترضان هم چنان به اعتراضات شان 
نماینده گان  از  برخی  دیگر  جانب  از  می دهند.  ادامه 
از  نماینده گان  این  ادامه تظاهرات اند.  فاریاب مخالف 
دهند  خاتمه   اعتراضات شان  به  که  مردم می خواهند 
این  کند.  آغاز  کارش  به  جدید  والی  که  بگذارند  و 
طیف نماینده گان معتقدند که ادامه تظاهرات زمینه 
ناامنی و نفوذ طالبان را در این والیت فراهم می کند و 
سبب می شود که وضعیت امنیتی این والیت بحرانی 
ارگان های محلی  اداره مستقل  شود. در همین حال 
این  در  مسووالن  دارد.  پافشاری  قبلی اش  موضع  بر 
اداره می گویند که داوود لغمانی براساس حکم ریاست 
جمهوری تعیین شده و به کارهایش ادامه می دهد. این 
مسووالن می افزایند که یک »گروه  کوچک« مخالف 
آقای لغمانی  است و تالش ها برای کسب رضایت این 

گروه نیز جریان دارد.
ماه  یک  حدود  فاریاب  والی  تعیین  برسر  اعتراضات 
پیش آغاز شد. حکومت در سوم ثور، داوود لغمانی را 
به  جای نقیب اهلل فایق، معرفی کرد و این امر نارضایتی 
آقای  به دنبال داشت.  را  مارشال عبدالرشید دوستم 
به  واکنش  در  که  خواست  فاریاب  مردم  از  دوستم 
بزنند. هرچند  به تظاهرات  والی جدید دست  تعیین 
ارگان های  اداره مستقل  شمیم خان کتوازی، رییس 
کرد؛  سفر  فاریاب  به  بن بست  این  حل  برای  محلی 
حزب  رضایت  و  بود  بی نتیجه  سفر  این  ظاهراً  اما 
جنبش ملی را به دست آورده نتوانست. با این حال، 
لغمانی  داوود  و  کرد  پافشاری  موضعش  بر  حکومت 
اول  لوای  مقر  در  ثور،  بیست وهفتم  دوشنبه ،  روز  را 
قول اردوی ۲۰۹ شاهین در میدان هوایی فاریاب به 
عنوان والی این والیت معرفی کرد. از آن زمان تاکنون 

از  بیش  تازه نشان می دهد که هم اکنون  بررسی های 
ندارند.  غذایی  امنیت  افغانستان  میلیون شهروند   ۱۴
سازمان  مجموعه  زیر  نهاد  یک  یافته های  براساس 
کشاورزی  و  غذا  سازمان  و   )WFP( جهان  غذایی 
افغانستان  شهروند  میلیون  چهار  از  بیش   ،)FAO(
دارند.  قرار  غذایی  اضطراری عدم مصونیت  در حالت 
افزون بر این، کمبود غذا زنده گی حدود ۱۰ میلیون 
 ۱۵ از  بیش  و  می کند  تهدید  را  افغانستان  شهروند 
در  نگران هستند.  بابت  این  از  نیز  دیگر  نفر  میلیون 
این میان تنها حدود ۱۱ میلیون شهروند از نگاه غذایی 
احساس امنیت می کنند. در این یافته ها آمده است که 
حد اوسط محصوالت گندم در مقایسه با سال گذشته 
میالدی 3۱ درصد کاهش خواهد یافت. هرچند میزان 
تن خوانده  میلیون  تاکنون ۱.3  در سال  گندم  کسر 
شده است؛ اما با توجه به کاهش بارنده گی، همه گیری 
کرونا و ادامه درگیری ها، احتمال می رود که این آمار 
به ۲.۹ میلیون تُن برسد. کمک مورد نیاز برای رفع 
گرسنه گی در کشور ۵۵۴ میلیون دالر پیش بینی شده 
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اعتراضات ادامه داشته است و مردم فاریاب دروازه های 
برپا کرده اند.  بسته  و خیمه تحصن  را  ادارات دولتی 
این معترضان پس از سکوت حکومت، دیروز انتخابات 
تعیین والی برای این والیت را برگزار کردند. ظاهراً این 
انتخابات نیز بی نتیجه بوده است و شورای مردمی پس 
به عهده مارشال  را  تعیین والی جدید  از رای زنی ها، 

دوستم گذاشته اند.
مجلس  در  فاریاب  مردم  نماینده  آرمان،  حشمت اهلل 
دوم  یک شنبه،  روز  معترضان  که  گفت  نماینده گان 
به  او  کردند.  برگزار  را  والی  تعیین  انتخابات  جوزا 
۸صبح گفت که این انتخابات به دلیل سکوت حکومت 
در قبال اعتراضات مردم این والیت برگزار شده است. 
از بحث های طوالنی،  بیان کرد که پس  آرمان  آقای 
را  والی  خودشان  که  رسیدند  نتیجه  این  به  مردم 
انتخاب و به حکومت مرکزی معرفی کنند. به گفته 
او به همین منظور این انتخابات برگزار شد و قرار بود 
که چهار نفر کاندید برای پست والیت به مرکز معرفی 
به  نفاق  کدام  این که  برای  مردمی  اما شورای  شوند؛ 
وجود نیاید، این امر را به مارشال دوستم واگذار کردند. 
این نماینده فاریاب افزود، مارشال دوستم هر شخصی 
را که برای این والیت مناسب دید، به عنوان والی به 
حکومت مرکزی پیشنهاد می کند و مردم نیز با این 
را  او »هر کسی  بیان  به  بود.  انتخاب موافق خواهند 
که مارشال تعیین کرد، همان شخص مورد قبول کل 

مردم فاریاب است«.
آقای آرمان تصریح کرد که والی باید از خود کادرهای 
وضعیت  که  کرد  استدالل  او  باشد.  فاریاب  والیت 
این رو  از  نیست؛  مناسب  چندان  والیت  این  امنیتی 
مردم  و  محیط  جغرافیا،  با  که  است  نیاز  والی ای  به 
مجلس  عضو  این  باشد.  داشته  آشنایی  والیت  این 
نماینده گان تعیین والی از خود هر والیت را بهترین 
و  اقتصادی  اجتماعی،  وضعیت  بهبود  برای  گزینه 
امنیتی آن والیت عنوان کرد. او افزود که پیش از این 
اداره مستقل ارگان های محلی یک طرح را عملی کرده 
بود که براساس آن والسوال ها از خود همان ولسوالی 
و گفت  موثر خواند  را  روند  این  او  انتخابات می شد. 
که در ۱۴ ولسوالی فاریاب، همین طرح عملی شده 
و وضعیت بهبود یافته است. او تصریح کرد که اکنون 
رییس جمهور باید برای بهبود وضعیت، یک شخص را 
از خود کادرهای فاریاب به عنوان والی تعیین کند. او 

است،. این در حالی است که به گفته سازمان غذایی 
جهان، تاکنون تنها ۱۲ درصد این کمک ها فراهم شده 

است.
به  که   )FSAC( کشاورزی  و  غذایی  امنیت  کلستر 
 )WFP( غذایی جهان  توسط سازمان  گونه مشترک 
و سازمان غذا و کشاورزی )FAO( اداره می شود، در 
گزارشی می گوید که ۱۴.۱ میلیون شهروند افغانستان 
در حال حاضر مصونیت غذایی ندارند. مبتنی بر آمارهای 
این نهاد، چهار میلیون و ۱6۹ هزار شهروند افغانستان 
در وضعیت اضطراری قرار دارند و نُه میلیون و ۹۱۰ 
هزار شهروند دیگر را نیز گرسنه گی تهدید می کند. این 
در حالی است که ۱۵ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر دیگر 
نیز از بابت کمبود غذا نگران  هستند. در این میان تنها 
۱۱ میلیون و ۸۲ هزار نفر دیگر مصونیت غذایی دارند. 
بدین ترتیب کلستر امنیت غذایی و کشاورزی تصریح 
می کند که 3۵ درصد نفوس افغانستان از گرسنه گی 
رنج می برند. در میان والیت ها، بیش ترین خانواده های 
نیازمند به غذا در بدخشان، فاریاب، غور و دایکندی 

هشدار داد، در صورتی که حکومت به خواست مردم 
رسیده گی نکند و والی را از میان مردم فاریاب تعیین 

نکند، معترضان به تظاهرات شان ادامه خواهند داد.
با  نیز  فاریاب  والیتی  شورای  عضو  عارف،  محمد 
تأیید این خبر می گوید که تعیین والی جدید برای 
است.  شده  واگذار  دوستم  مارشال  عهده  به  فاریاب 
چه  دوستم  آقای  که  نیست  معلوم  تاکنون  هرچند 
براساس  اما  تعیین می کند؛  والی  عنوان  به  را  کسی 
این عضو شورای والیتی، هر کسی را که  گفته های 
آقای دوستم پیشنهاد کند، مورد پذیرش مردم این 
والیت است. او در ادامه گفت تا زمانی که حکومت 
مرکزی به خواست مردم رسیده گی نکند، معترضان به 
حرکت های مدنی شان ادامه می دهند و خیمه تحصن 

را برنمی چینند.
اول  معاون  فرهمند،  بابر  عنایت اهلل  دیگر،  سوی  از 
شورای عالی مصالحه ملی و از اعضای حزب جنبش 
ملی گفته است که در این انتخابات، مردم چهار فرد 
برای  جدید  والی  کاندید  حیث  به  را  شرایط  واجد 
حکومت  به  که  است  قرار  و  کرده اند  تعیین  فاریاب 
مرکزی پیشنهاد شوند. آقای فرهمند روز یک شنبه، 
صفحه  در  مردمی  شورای  پیام  نشر  با  جوزا  دوم 
فیس بوکش نوشته است: »شورای برگزاری انتخابات 
مقامات محلی توسط مردم فاریاب با رد تحمیل والی 
جدید، چهار نامزد از جمله شخصیت های واجد شرایط 
فاریاب زمین را به حیث والی انتخاب و جهت منظوری 
به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد کردند که هر یک از 
ایشان می تواند در شرایط دشوار موجود، مردم را برای 

دفاع از والیت و حمایت از پروسه صلح بسیج کند.«
او گفته است که این تصمیم پس از نُه روز تظاهرات 
مقصد  به  مرکز  غیرعادالنه  تصمیم  برابر  در  مدنی 
دسته جمعی  تصمیم گیری  و  اوضاع  از  دقیق  ارزیابی 
والیت  سرنوشت  تعیین  و  وضعیت  مدیریت  برای 
نماینده گان  و  مردمی  منتخب  نهادهای  توسط 
ولسوالی ها گرفته شده است. آقای فرهمند در ادامه 
نوشته است که شورای مردمی تصمیم گرفته  است، از 
وحدت، استقالل و تمامیت ارضی کشور با همه قوت 
حمایت کند. به گفته او ساختار متمرکز مطلق قدرت 
در مرکز طی ۲7۰ سال اخیر ناکام ثابت شده و عامل 
ادامه بحران ها و کشمکش ها تثبیت شده و فاصله بین 

حکومت و ملت را ایجاد کرده است.

زنده گی می کنند.
در ادامه آمارهای این نهاد بیان گر بدتر شدن وضعیت 
است. کلستر امنیت غذایی و کشاورزی دریافته است 
که محصول گندم در افغانستان کم تر از حد متوسط 
است و در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با ۲۰۲۰ حدود 3۱ 
درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که در 
تولید گندم للمی نیز در سال روان میالدی حدود 3۰ 
درصد کاهش دیده خواهد شد. این نهاد کسر حاصالت 
گندم در سال روان را ۱.3 میلیون تُن می خواند؛ اما 
احتمال می دهد که با توجه به کاهش بارنده گی، این 
آمار به ۲.۹ میلیون تُن برسد. براساس پیش بینی ها، 
احتمال می رود که وضعیت به دلیل زود رسیدن زمان 
میان کاشت و برداشت گندم، دیر رسیدن مواد غذایی، 

بی کاری، بحران کرونا و مشکالت امنیتی بدتر شود.
کلستر امنیت غذایی و کشاورزی تصریح کرده است که 
به اقدامات اولیه و تهیه به موقع کمک های بشردوستانه 
نیاز است تا بدین ترتیب از ورود مردم به وضعیت بدتر 
جلوگیری شود. بدین ترتیب پیش بینی شده است که 
برای بیرون رفت از این وضعیت به ۵۵۴ میلیون دالر 
کمک غذایی نیاز است تا زمینه معیشت برای این شمار 
از شهروندان که در وضعیت نامصون غذایی قرار دارند، 
آماده شود. این نهاد در حالی از احتمال افزایش عدم 
براساس  که  می دهد  خبر  کشور  در  غذایی  مصونیت 
بشری  کمک های  امور  هماهنگی  دفتر  آمارهای 
سازمان ملل متحد )OCHA(، تنها ۱۰۰ هزار شهروند 
افغانستان در جریان چهار ماه اول سال ۲۰۲۱ به دلیل 
ناامنی بی جا شده  و بیش از 36۰ هزار مهاجر افغان از 

کشورهای ایران و پاکستان به کشور بازگشته اند.
این  نشر  حین  نیز   )WFP( جهان  غذایی  سازمان 
سه  هر  از  حاضر  حال  در  که  است  گفته  گزارش 
شهروند افغانستان، یک تن آن مصونیت غذایی ندارد. 

پیش از وقت قضاوت نکنید
مخالف  فاریاب  نماینده گان  از  برخی  دیگر،  سوی  از 
به  باید  مردم  طیف،  این  باور  به  تظاهرات اند.  ادامه 
کند.  آغاز  کارش  به  تا  دهند  فرصت  جدید  والی 
فوزیه رووفی، نماینده دیگر مردم فاریاب در مجلس 
نماینده گان گفت، در حال حاضر محمدداوود لغمانی 
به کارش آغاز کرده است. او به روزنامه ۸صبح گفت 
مدیریت  را  اوضاع  باشد،  که  اداره  ای  هر  در  والی  که 
این  رووفی  خانم  می دهد.  ادامه  کارش  به  و  می کند 
معترضان  از  و  ندانست  مردم  سود  به  را  اعتراضات 
باور  به  دهند.  خاتمه  اعتراضات شان  به  که  خواست 
از  و  است  فاریاب ضعیف  اقتصادی مردم  او وضعیت 
اقتصادی  فعالیت های  آغاز شده،  تظاهرات  روزی  که 
تعطیل شده است. او گفت: »این به نقص مردم فاریاب 
است. مردم زنده گی بخور و نمیر دارند. در سیاست 
کار ندارند. سیاست برای شان همان است که یک شب 

شکم شان سیر باشد.«
این عضو مجلس نماینده گان از مردم خواست که به 
والی جدید یک فرصت بدهند تا خودش را ثابت کند. 
به باور او هنوز زود است که مردم قضاوت کنند. او به 
مردم پیشنهاد داد که اگر والی به نفع مردم کار نکرد و 
وضعیت فاریاب بهبود نیافت، خودش در راستای تغییر 
والی اقدام می کند و با مردم یک جای حرکت می کند. 
والی های  بیش تر  که  کرد  خاطرنشان  رووفی  خانم 
فاریاب از سایر والیت ها بوده  و بهترین کارها را برای 
این والیت انجام داده اند. او گفت که تغییر و تبدیل در 
حکومت یک اصل است و مردم باید اجازه دهند که 
والی جدید خودش را ثابت کند. این در حالی است که 
از  پیام تصویری  لغمانی در یک  پیش تر محمدداوود 
مردم خواسته بود که به او یک فرصت دهند تا خودش 
را به اثبات برساند. آقای لغمانی اطمینان داده بود که 
عرصه  در  را  مهمی  گام های  فاریاب،  والی  عنوان  به 

بهبود کیفیت معارف، صحت و امنیت بر می دارد.
با این همه، اداره مستقل ارگان های محلی بر موضع 
قبلی اش پافشاری دارد. نرگس مومند، سخنگوی این 
اداره به روزنامه ۸صبح گفت که آقای لغمانی براساس 
حکم رییس جمهور به عنوان والی فاریاب تعیین شده 
و هم اکنون به کارش آغاز کرده است. او گفت که آقای 
لغمانی همه روزه با اقشار مختلف مردم دیدار دارد و به 
عنوان والی جدید به فعالیتش آغاز کرده است. خانم 
مومند تصریح کرد که تنها یک گروه کوچک با والی 
جدید مخالف  است و این اداره تالش دارد که رضایت 

این گروه را نیز به دست آورد.
گفتنی است که تعیین والی برای والیت ها همواره با 
جنجال همراه بوده است. پیش از این باشنده گان غور، 
بامیان و مزار نیز در واکنش به تعیین والی و قوماندان 

امنیه در برابر حکومت مرکزی اعتراض کرده اند.

به گفته این نهاد، وضعیت در ماه های آینده وخیم تر  و 
سبب بی جا شدن و بدتر شدن امنیت غذایی خواهد 
نهاد  این  براساس تصریح سازمان غذایی جهان،  شد. 
نیاز برای کمک  تاکنون تنها ۱۲ درصد بودجه مورد 
بشردوستانه به افراد گرسنه در کشور را دریافت کرده 
است. هرچند تالش شد که دیدگاه وزارت زراعت در 
این مورد گرفته شود؛ اما مسووالن این نهاد تا پایان روز 
یک شنبه، دوم جوزا در مورد آماده گی ها برای مهار این 

وضعیت چیزی نگفتند.
پیش  از این شبکه سیستم های هشدار زودرس قحطی 
با نشر گزارشی  یا »فیوز نت« در اوایل حوت ۱3۹۹ 
که  بود  گفته  غذایی«  امنیت  »چشم انداز  عنوان  زیر 
همه گیری کرونا، ادامه خشونت ها و کاهش بارنده گی 
می شود.  غذایی  امنیت  کاهش  سبب  افغانستان  در 
کشور  سطح  در  بارنده گی   میزان  نهاد،  این  گفته  به 
والیت  در ۲۲  دهقانان  و  است  کم تر شده  مراتب  به 
ترتیب  بدین  بودند.  داده  خبر  بارنده گی  کاهش  از 
پیش بینی شده است که نُه والیت در یک فاز و ۲۲ 
والیت در مرحله دیگر بحران عدم مصونیت غذایی را 

تجربه کنند.
در  کشور  در  غذایی  مصونیت  احتمالی  کاهش  بحث 
با موج  افغانستان  حالی مطرح می شود که هم اکنون 
سوم کرونا روبه رو است. مسووالن صحی پیش تر هشدار 
داده اند که وضعیت طی روزهای آینده بدتر می شود. 
مسووالن در وزارت صحت عامه تصریح کردند که در 
برخی از مراکز صحی وسایل را برای وضعیت اضطراری 
فعال  بیماران  شمار  حاضر  حال  در  می کنند.  تنظیم 
کووید-۱۹ در کشور از مرز هفت هزار بیمار فراتر رفته 

است.

تأکید معترضان بر تعیین والی فاریاب از سوی دوستم؛

حکومت: لغمانی به کارش ادامه می دهد

بیش از 14 میلیون افغان از گرسنه گی رنج می برند
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دشمنی با همه  چیز مردم به نام

»جـهاد«

جزیره های قومی در کابل

زمستان است، نیز در خطر سوختن است. یعنی ادرک 
و دیگر کودکان هم سرنوشت او از امام صاحب، در کنار 
این که پاها و دست شان قربانی شده، امید چندانی برای 

داشتن غذا برای این زمستان هم ندارند.
ادرک که به صورت نمادی از قربانیان هم سان در این 
به  را  ادرک  است.  عربی  نام  شده،  برگزیده  یادداشت 
فارسی، می توان »درک کرد« یا »درک کردن« و »به 
دست آوردن« معنا کرد. خیلی ها در افغانستان شاید پس 
از دهه ها جنایت به نام »جهاد« و ماجراجویی و رهبری 
جنگ های داخلی، امروز به این حقیقت رسیده باشند 

جزیره های  تشکیل  و  قوم گرایی  تفکر  دیگر،  سوی  از 
قومی در پایتخت، سبب ناامنی در کوچه و سرک های 
و  چشم  قومیت،  به  شدن  تقسیم  است.  شده  کابل 
ذهن را کور کرده و بی مسوولیتی نسبت به هم دیگر را 
اثر  نیز  والیات  بر  پایتخت  است. وضعیت  داده  افزایش 
تقسیم  شده  را  گونه ای خود  به   مردم  و  است  گذاشته 
می بینند. پرچم های جداگانه، شعارهای فدرالی و تصاویر 
را  کابل  قومی در  از جزیره های  تأثیرپذیری  تک حزبی، 
نشان می دهد که افغانستان را ناامن تر، بی مسوولیت تر و 

ناآرام تر کرده است.
از این  سبب، واگرایی و ازهم گریزی در میان شهروندان 
و احساسات ضددولتی هنگامی رشد می کند که مردم به 
ادارات دولتی می روند، در صف می ایستند و کارمندان 
به  جای رسیده گی به کار آن ها با یک دیگر گپ می زنند. 
می کنند  انتخاب  واسطه گری  و  تشریفات  را  تقرری ها 
برگزیده  حزبی  و  قومی  معیارهای  با  کابینه  وزرای  و 
می شوند. محاکم با دریافت پول و واسطه نتایج را تغییر 
می دهند و فساداداری در ادارات دولتی و خصوصی به 
میلیون  هشت  حداقل  روزانه  است.  رسیده  خود  اوج 
و  می شود  حیف ومیل  افغانستان  گمرکات  در  افغانی 
از پیش  نارضایتی و فاصله بین مردم و دولت را بیش 

افزایش می دهد.
اما خوشبختانه هنوز روزنه های امید وجود دارد. احساس 
که  فاجعه ای  قربانیان  با  مردم  غم شریکی  و  همدردی 
در هنگام افطاری در لوگر صورت می گیرد، محکومیت 
مردم ننگرهار از آنچه بر دختران مکتب سیدالشهدا در 
غرب کابل اتفاق می افتد و تأکید آن ها بر پشتوِن »هزاره 
بودن«، روزنه های امید است. هم چنین حضور زودهنگام 
دختران به مکتب سیدالشهدا برای کسب علم و دانش 
پس از رویدادهای تلخ و فراموش ناشدنی و همکاری و 
همدردی شهروندان با یک دیگر امید، هم دیگرپذیری و 

حمایت را در این سرزمین زنده نگه داشته است.

آب  که  حالی  در  ۱۲ساله  ادرک  بسته گان  از  یکی 
بینی  می خواهد  نفس  با  و  می کند  پاک  را  چشمانش 
گرفته اش را باز کند، می گوید: »بسیاری ها می گویند که 
جنگ و ناامنی است؛ اما اگر طالبان جنگ نکنند، هیچ 
گپی نیست، آرامی است. پدرش همیشه می گفت که 
به جای بازی با کودکان با او در کاروبار همکاری کند؛ 
اما ادرک با بچه های کوچه فوتبال بازی می کرد، حاال 
پدرش جگرخون است که چرا برخی روزها مانع فوتبال 

بازی کردن بچه اش می شد.«
پدر  گفته   به  داشت.  زیادی  امیدهای  ۱۲ساله  اردک 
باشد،  داشته  خوبی  آینده  می خواست  پسرش  ادرک، 
درس بخواند و توانایی ترسیم سرنوشت خودش را داشته 
باشد و ورزش کند. قطعاً مثل هزاران کودک دیگر که 
در همین چند سال پسین، در پی جنگ، هم سرنوشت 
ادرک شده اند. ادرک ۱۲ ساله، حاال بدون پا و صرف با 
ادامه  فجیع تر جنایت هایی به  یک دست، چهره  واضح 
نام جهاد است؛ جنایت هایی که هر روز در هر جایی از 

کشور، صورت داده می شود.
این جنایت ها چگونه رقم زده می شود؟ امام صاحب آرام 
در  طالبان  نداشت.  کار  کسی  جان  به  هیچ کس  بود. 
حوالی این ولسوالی حضور داشتند؛ اما پس از آتش بس 
بود،  باز  مکتب ها  نمی جنگید.  آنان  با  کسی  هم،  عید 
ادرک و دیگر کودکان به زنده گی عادی شان که رفتن به 
مکتب و اجرای کارهای روزمره  یک خانواده  فقیر بود، 

ادامه می دادند.
ارائه  به  دولت  بود.  عادی  زنده گی  امام صاحب  در 
)مکتب ها  می داد  ادامه  نیم بند  صورت  به  خدماتش 
پروژه ها در حال  از  برخی  و  فعال  ولسوالی  و شفاخانه 
تطبیق بود(. اما در عید و پس از آن، هیچ چیز عادی 
رییس  و  امام صاحب  محلی  مسووالن  قول  به  نماند. 
شورای والیتی کندز، طالبان برای گرفتن قدرت به این 
ولسوالی حمله کردند، پل ها را انفجار دادند که راه های 
به شفاخانه  حوزه ای مرکز کندز  بیماران وخیم  انتقال 
را قطع کردند که خانه های خون آلود،  برق  بسته شد. 
این ولسوالی  از خون  تاریک هم شد. مثل دل های پر 
تاریک و سیاه. خانه ها تخریب شد و مساجد به سنگرگاه 
بدل گشت. بخشی از کشت زارها آتش گرفت. خالصه  
کالم، چیزی که به درد مردم بخورد، بی ضرر نماند. به 
کندز،  والیتی  رییس شورای  ایوبی،  محمدیوسف  قول 
طالبان در روستاهای باسوس، قبرغه، سرخ پل و عرب ها 
جابه جا شدند. ماین گذاری کردند. باری و باالخره، یکی 
را  ادرک ۱۲ساله  پای  دو  و  ماین ها یک دست  این  از 
گرفت و او به گفته  پدرش، حاال حیران مانده )تشویش 
روانی یافته( است. او حاال از دو دست و دو پا، تنها یک 
و هم سرنوشتانش در سراسر کشور  ادرک  دارد.  دست 
می خواستند ترسیم گر سرنوشت خودشان باشند و برای 

جغرافیای  یک  سیاسی  مرکز  این که  کنار  در  پایتخت 
و  اقتصادی  اداری،  اجتماعی،  مرکز  است،  سیاسی 
فرهنگی آن نیز است. از آن جا که پایتخت می  تواند نشان 
 دهنده اتحاد، شأن، عظمت و اقتدار حکومت و مردم یک 
سرزمین باشد، مکان آن باید براساس الگوی تعریف  شده 
انجام شود و بازسازی و انکشاف آن مورد توجه ویژه قرار 
گیرد، تا جایی که جنبه های دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، 
سیاسی و حتا زیبایی آن، برتری محسوس خود را در 

انظار داخلی و عرصه  های برون مرزی آشکار کند.
اما کابل به  عنوان پایتخت و شهر اصلی و مهم افغانستان، 
ویژه گی ها و چهره دیگری به خود اختصاص داده است. 
و  دارند  حضور  مختلف  اقوام  کابل  در  این که  وجود  با 
فرهنگ های مختلف به چشم می خورد؛ اما سیاست های 
متفاوت، متضاد و بدون برنامه و استراتژی در پایتخت 
اجرا می شود. در این شهر، اقامت گاه ها و دفاتر مسووالن و 
مقامات دولتی با دیوارهای استنادی محاصره شده است. 
جزیره های قومی چهره کابل را تغییر داده و مناطق و 
نواحی آن نشان دهنده حضور اقوام مختلف است که با 
نصب تصاویر رهبران شان، خط  کشی ها و صف بندی های 

قومی را پررنگ و مشخص ساخته است.
از این  لحاظ، در افغانستان که باورها از دل جامعه قومی 
بیرون آمده، ذهنیتی حاکم است که نمی توان آن را نادیده 
گرفت. پرورش، رشد، شکل گیری و قالب ذهنی مردم این 
سرزمین در فضا و محیط قومی صورت گرفته است و به 
همین سبب همواره هنگامی که فکر، نظر و داوری صورت 
می گیرد، بخشی از ذهن معطوف به اندیشه های نشسته 
در ضمیر ما است که فرار از آن  دشوار به  نظر می رسد. در 
عین  حال، ساختار قدرت در این کشور بر مبنای قومیت 

که زنده گی نسل هایی را برباد دادند. شاید روزگاری، آن 
و یک  پاها  امروز  بعد، کسانی که  هم ۱۰ - ۱۵ سال 
دست ادرک ۱۲ساله را قربانی کردند، درک کنند که 
زنده گی  عده زیادی را به آب و آتش زده  و به باد داده اند 
که این درک، دیگر سود چندانی نشاید داشته باشد. اما 
ادرک قربانی، هم با مغز و هم با یک دست و دو پایش، 
این  ویران گر است  را درک کرده که چه  این حقیقت 
جنایت ها به نام جهاد. او نماد همه  آن کودکان افغانستان 
است که کسانی با چهره  حق به جانب تر نسبت به تمام 
انسان های جهان و خدای یگانه، تفنگ به دست گرفتند، 
و نسل دیگر،  این کودکان  برای  و  ماین کشت کردند 

بدبختی را سرنوشت تعیین کرده اند.
مادران  جگر  زخم  یا  اخیر،  دهه   چندین  در  جهاد 
شده، یا پای فرزندان را نابود کرده یا هم خانواده ای را 
بی سرپرست ساخته است. ادرک، نمونه ای از ده ها قربانی 
ابزارهای  دیگر  و  ماین  انفجار  پی  در  روزانه  که  است 
و  وحشیانه  بازی  جهاد،  نام  به  زنده گی شان  با  جنگ 
در  جهاد،  نام  به  جنایت ها  این  می شود.  جنایات کارانه 
حالی وارد پنجمین دهه شده است که لشکری از افراد 
دارای معلولیت، شامل زنان و مردان، در صدی کالنی از 

جمعیت کشور را شکل می دهند.
سران و رهبرانی که به نام جهاد قبل از ۲۰۰۱ جنگیدند، 
یک بخش کالن شان با حل شدن در جامعه و کاربرد 
نهانی  اراده  بودند،  آن  مخالف  زمانی  که  آزادی هایی 
عماًل  را  پشیمانی شان  یا  ثروت طلبی  و  قدرت طلبی 
نشان دادند. اما هیچ گاه مورد بازخواست قرار نگرفتند 
)به نحوی این روش تشویق شد(. پس از ۲۰۰۱ شکل 
وحشت ناک تر جنگ به نام جهاد، به دلیل مخالفت طیف 
این جنگ، شکل گرفت. طالبان و  با  از مردم  وسیعی 
شرکای شان که شامل القاعده و دیگر اتباع خارجی بود، 
بارها  و  انتحار و کشتار مستقیم مردم روی آوردند  به 
جنایت هایی را ثبت تاریخ کردند که دیدن شان انسان را 
روانی می سازد. وقتی عامالن جنگ به نام جهاد، در دوره  
پسین، متوجه شدند که جامعه با آنان نیست و طرف دار 
از  استفاده  با  است،  پیش رفت  و  مدنی  آزادی های 
وحشت ناک ترین شیوه، خواستند مخالفان عقیدتی شان 

را بترسانند و با ترس، به حکم روایی آغاز کنند.
جنایت کاران  از  شماری  که  ترسید  باید  روزی  از 
جنگ های امروز، فردا به خاطر قطع کردن پاها و دست 
ادرک ۱۲ساله و همراهانش، لقب قهرمانی دریافت کنند. 
زمان جلوگیری از سپاس گزاری در بدل این قتل و قطع 
کردن دست و پای کودکان افغان، همین امروز است. 
این مسوولیت همه گان است که همه جا و به هر نحوی، 
در برابر این جنگ که ۴۰ سال انسان ها را لگدمال کرده 
است، بایستند و نگذارند حداقل نسل بعدی، نسل قربانی 

باشد.

افغانستان نوعی گرده افشانی  در سراسر کابل و سراسر 
کوچک و متقابل میان مردم و فرهنگ ها در حال روی 
 دادن است. هویت ها آهسته آهسته به  هم می ریزند و از 
نو انسجام تازه ای می گیرند. باورها از میان حلقه  تنگ 
قومی بیرون می ریزد. انتظارات کوچک و توضیحات ساده 
پیوسته زیر و زبر می شود. ولی تبلور ارزش های جمعی، 
احساس مسوولیت مشترک و هم بسته گی اجتماعی نباید 
تنها در مسجد آشکار شود و نه  در کوچه ها و سرک های 
محله مان و نه  در محل کار و نه حتا در میان خانواده 

خودمان.
بلکه تبلور این ارزش ها بیش از هر جای دیگر باید در 
موفقیت های  در  که  است  فرهنگ  شود.  دیده  دولت 
فردی و انسجام اجتماعی نقش تعیین کننده دارد. حل 
کردن مشکالت، کار دشواری  است و این کار گزینه های 
سخت و فداکاری نیاز دارد و تا زمانی  که رهبران سیاسی 
جامعه  روح  و  قلب  نباشند،  تازه  افکار  پذیرش  آماده  
آماده  پذیرش ابتکارات جدید و جدی در مورد سیاست، 
آموزش، فرهنگ، اقتصاد، انتخابات و... نخواهد بود. نیاز و 
ضرورت جدی است که دگرگونی فرهنگی و اقدام دولتی 
در کنار هم صورت گیرد. یعنی تغییری در ارزش ها و 
تغییری در سیاست دولت به  وجود آید تا به آن جامعه  

دلخواه برسیم.
پاسخ دادن به فقر فکری و درهم شکستن جزیره های قومی 
باید به  چشم منافع ملی نگریسته شود تا دست گیری و 
حمایت های کوتاه مدت و مقطعی. با این معیار می توان 
گفت که بدون درنظرگرفتن مسائل قومی، نژادی، زبانی 
و مذهبی به انسان های این سرزمین نگریسته می شود و 
به میراثی که برای نسل آینده می گذاریم اهمیت قائل 
شده ایم. ولی اگر جز این باشد، جز کدورت و ازهم گریزی 
چیزی به ارث برای شان نمی گذاریم و آستین افشاندن 
و بی اعتنایی کردن به نزاع قومی، پیش از این که نشان 

پخته گی باشد، عالمت خامی است.

دیگر جنگ  ولی حاال  داشتند؛  زیادی  امیدهای  آینده 
آنان  از  را  اختیار  همه   تقریباً  جهاد،  نام  به  جنایتی  و 

گرفته است.
به قول رییس شورای والیتی کندز و رییس مهاجرین 
روستاهای  در  طالبان  جابه جایی  از  پس  والیت،  این 
باسوس، قبرغه و سرخ پل، این مناطق به میدان جنگ 
شدند.  بی جا  خانواده  هزار  پنج  از  بیش  و  شد  بدل 
بخش هایی از این خانواده ها، کودکان و زنان زخمی نیز با 
خودشان دارند. خانه های مردم خراب شده و یا سوخته 
است. همه  مزارع شان که یگانه امید معده های آنان برای 

و نه شایسته ساالری تعریف شده است.
بزرگ  تفاوت های  وجود  با  نیز  جدید  سیاسی  نظام 
را  قدرت  ساختار  گذشته،  حکومت های  از  کوچک  و 
می رسید  به  نظر  است.  کرده  تعریف  قومیت  براساس 
که با حضور جامعه جهانی، ایاالت متحده امریکا و ناتو 
افراد،  ساختار قومی در این کشور تغییر کند و حضور 
زنان و مردان در دولت براساس استعداد، شایسته ساالری 
نه  ساختار  این  اما  شود.  زمینه سازی  مردم ساالری  و 
قومیت،  بر  بلکه  است،  نکرده  تغییری  هیچ گونه   تنها 

معامله گری و واسطه گری استوار است.
کسب  برای  راه  راحت ترین  و  آسوده ترین  بنابراین، 
قدرت در این سرزمین، پرداختن و دامن زدن به مسائل 
باعث  اقوام  دیگر  با  رقابت  و  قوم  از  دفاع  است.  قومی 
است  ممکن  می شود.  قدرت  و  شهرت  نام ،  به  رسیدن 
باشد؛  به منافع، کوتاه مدت  بلندآوازه گی و رسیدن  این 
نسبت  تا  است  باعث شده  منافع کوتاه مدت  اما همین 
بی اعتنا  و  بی پروا  غافل،  کابل،  در  قومی  جزیره های  به 
باشیم. عده ای از جوانان، بقا، رشد و شهرت شان را در 
تقسیم  با  و  می بینند  قومیت  به  پرداختن  و  قوم گرایی 
شدن به گروه های کوچک و بزرگ مدافعان قوم، به  دنبال 

کسب شهرت  و به دست آوردن منافع شخصی اند.
از این  لحاظ، مردم معموالً از قوم گرایی به منافع قوم گرایی 
نظر دارند و تخریب و مشکالت قومیت در کشور کم تر 
مورد توجه شان قرار می گیرد. دلیل این امر مهم روشن 
است. برای عموم مردم ریشه یابی و نقب زدن به اصول، 
کاری است که دیرتر و سخت تر صورت می پذیرد. از شما 
اگر پرسیده شود، چرا قوم گرایی می کنید، خواهید گفت 
که دیگران چنین می کنند و در فضای مجازی و حقیقی 
از این طریق به شهرت، جاه و مقام می رسند، پس ما نیز 

چنین خواهیم کرد.

سیدحسین هادی، استاد دانشگاه

سید نورالعین نوین





منبع: ایروشیا

نویسنده: شارده ناند باتنگر

مترجم: سیدجمال اخگر

در  دولت سازی  تجربه  و  است  نبوده  ناکام  می گوید، 
روزگار  به  که  دارد  عمیق تری  پیشینه شکست  آفریقا 
بر می گردد.  بومی ستیز  بروکراسی های  و  استعمار 
همهگانی  رای  حق  که  است  کرده  فراموش  فوکویاما 
تا سال ۱۹۲۰ در ایاالت متحده ای که با موج نخست 
او  نداشت.  نیز وجود  بود،  )۱۸۲۰( همسو  دموکراسی 
حد فاصل انقالب شکوه مند در سده هفدهم تا رسیدن 
را  بریتانیا  در  بیستم  سده  در  همه گانی  رای  حق  به 
پروس  گذارهای  تجربه  فوکویاما  است.  کرده  فراموش 
به وایمار و سپس وایمار به نازیسم و نازیسم به دولت 
فدرال را نیز فراموش کرده است. او تجربه هویت آفرینی 
هشت صد  به  قریب  عام  قتل  و  اندونیزیا  در  رادیکال 
انسان، دوران حکمرانی خوان دومنیکو پرون در  هزار 
آرژانتین، تجربه هولوکاست در آلمان نازی، دوهزار سال 
آسیمیله کردن هویت ها در قوم هان چین، نسل کشی 
و  سیرالئون  کودک سربازهای  رواندا،  در  توتسی ها 
نبردهای پسا جنگ سرد در بالکان را فراموش کرده است.  
فوکویاما حامی پروری در دولت  تک هویتی لوایاتان یونان 

را نیز فراموش کرده است. 
غیرقابل  تا سرحد  از موضع هویت های کاذب  تمکین 
و  مهاجرپذیر  دنیای  در  انتخابات  به  می تواند  تصوری 
دموکراسی هنجارین آسیب رساند. بی بنیاد نیست اگر 
به سمت   اروپا  اتحادیه   از  گرایش  که  این  شود  داعیه 
مرز های درونی اروپا، نتیجه مستقیم تاکید بر هویت های 
کاذب و سیاسی کردن این مجرای بسیج اجتماعی از 
اقتدارگرا  دولت های  آن  مصداق  به  و  مهاجرین  سوی 
است. هویت، هویت فردی است و در قامت فردگرایی 
تبلور می یابد و بسیج های اجتماعی بسیار بهتر از طریق 
توسعه بازارهای اسمیت دست یافتنی است. گاه مزیت 
جهانی  شدن  پروسه  در  بازار ها  توسعه  مصداق  نسبی 
ایدیولوژی  ماکیاولیسم در عصری که  است. مرجعیت 
فروپاشی  سیاسی  کثرت گرایی  و  رسیده  فرجام  به 
است،  داشته  پی  در  را  فراروایت ها  و  فراایدیولوژی ها 
منطقی نمی نماید. تشیید نسل کشی و یا آسیمیالسیون 

در دنیای رنگارنگ، تهی از ارزش های لیبرالی است. 

منبع ها:
در  تاریخ: جستاری  رساله   ،)۱3۹۹( بابک  احمدی،   -

هرمنوتیک تاریخ، نشر مرکز. 
- اسمیت، آدام )۱3۵7(، ثروت ملل، ترجمه سیروس 

ابراهیم زاده. نشر پیام.
زوال سیاسی،  و  نظم  فرانسیس )۱3۹7(،  فوکویاما،   -

ترجمه رحمان قهرمان پور، نشر روزنه. 
- فوکویاما، فرانسیس )۱3۹۹(، هویت: مطالبه کرامت و 
سیاست ناخشنودی، ترجمه هانیه سادات رجبی، مهدی 

کروبی، نشر پارسه. 
- هی وود، اندرو )۱3۹۸(، سیاست، ترجمه عبدالرحمن 

عالم، نشر نی. 
محمد  ترجمه  لیبرالیسم،   ،)۱3۸۱( جان  گری،   -

ساوجی، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

می خواهد حاصل نشود، مقصر پاکستان خواهد بود.«

جنگ اجتناب ناپذیر است
در  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  اخیراً، 
مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل، گفت که واشنگتن 
و  صلح  مسأله  و  دارد  جزئی  نقش  یک  فقط  اکنون 
حال،  این  با  است.  پاکستان  در دست  اکنون  جنگ 
پاکستان  که  نیستند  معتقد  کارشناسان  از  برخی 
داشته  را  طالبان  تصمیمات  بر  تأثیرگذاری  توانایی 

باشد.
نظر  از  امروزه  این است که گروه های شورشی  بحث 
سیاسی  گروه  یک  عنوان  به  بیش تر  دیپلماتیک 
پذیرفتنی هستند، نسبت به آنچه یک دهه قبل بودند. 
تاکتیکی  و  اطالعاتی  درک  هم چنین  گروه ها  این 
خود را در میان کشورهای منطقه گسترش داده اند. 
همان طوری که شیخ، دیپلمات ارشد پیشین به صراحت 
می گوید: »طالبان جنگی را روی دست خواهند داشت، 
به خصوص بر سر کنترل معادن و کشت تریاک که 
تامین می کند و  را  این گروه  بیش ترین منابع نقدی 
به دلیل این که 3۱ درصد مردم )تاجیک ها، هزاره های 
شیعه و اوزبیک ها( سلطه طالبان را قبول نخواهند کرد 
و پشتون هایی که مخالف طالبان هستند، نیز با طالبان 
داشت:  اظهار  شیخ  گرفت.«  خواهند  را  مخالفت  سر 
»هیچ کدام از نوع سالح هایی که این نوع درگیری ها به 

آن ها نیاز دارد، کمبودی ندارند.«
به طور کلی اگرچه اسالم آباد بر طالبان مسلط است، 
پاکستان باید گزینه های خود را به دقت کافی بسنجد 
یک  به  افغانستان  شدن  واردن  صورت  در  حداقل  تا 
جنگ داخلی، اثرات منفی اقتصادی آن را کاهش دهد. 
تحلیل گران  و  سیاسیون  ذهن  که  است  چیزی  این 

استراتژیک پاکستان را به خود مشغول کرده است.

دو شنبه
شماره 3607
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در تعبیر تبارشناختیک »رشت اشتات/ دولت 
قانونمند« بستر تعریف دستوت دوتراسی از 
ایده   این  قوام  است.  ایدیولوژی  آموزگان 
مارکس در  با »آگاهی کاذب« کهتر  مهتر 
مارکس  گرایید.  انحراف  به  تاریخ  پرده گاه 
ایدیولوژی را پهلوی استثماری مادون فهم 
ماتریالیسم دیالکتیک بخشید. به شرح او، 
طبقه های آریستوکرات، الیگارشی زمین دار 
برای  به هم  بورژوازی در رویکرد موازی  و 
طلیعه  با  اضافه،  ارزش  از  سودبری  تداوم 
واداشتن   تمکین  به  پی  در  مادی  نیروی 
نیروی فکری اجتماع است. به هر تقدیر، از 
اندیشه پدرساالرانه کنفسیوسیسم تا انقالب 

شکوهمند انگلستان و از گذارهای موج سوم دموکراسی 
تا بهار عربی، ایدیولوژی در متن رشت اشتات موضوعیت 

داشته است. 
در  ضروری«،  »شر  مقام  ساحتی  در  قانونمند  دولت 
پاسی از تاریخ با فشرده  »حق الهی« و در گذارها از 
ویژه پروری به پاتروناژ به تاسی از قرارداد اجتماعی الک 
اقتدار را از سوی مردم در مقام نهاد دموکراتیک اخذ 
کرده است. نمی توان صرف رشت اشتات را در اندیشه 
پساعصر روشنگری توصیف کرد. پیروی از هنجارهای 
اجتماع های »گماین  برای  التزام خلق سرمشق  دولت 
سرمشق ها  این  می طلبد.  را  شافت«  گزل  و  شافت 
دولت ها را هویتی متعالی می بخشد که باقی هویت ها 
را  سرمشق ها  از  انبوهی  می شوند.  آسیمیله  آن  در 
بر  الپوشانی ای  گاه  که  نامید  کاذبی  آگاهی  می توان 
فساد بروکراسی های ویژه پرور و گاه در مقام مشروعیت 
صف  در  سلطنتی  خاندان های  تمرکز  و  دولت  نهاد 
مقابل پارتیزان ها تبلور یافت. وثیقه دولت ها تا فرجام 
میالدی  سوم  هزاره  آغازگاه  در  دموکراسی  سوم  موج 
ایدیولوژی، و ایدیولوژی  مامن ویژه پروری و پسان ترها 
حامی پروری های سیستماتیک در دراز دامنه تاریخ بوده 
است. در کنه  این وثیقه سلسله مراتبی از پایین به باال 
در گستره تاریخ با قدرتمندتر شدن دولت ها ایجاد شده 
»خانواده  هویت  با  عمودی  سلسله مراتب  این  است. 
متمرکز«، در پس آن »هویت قبیله ای«، پسان تر هویت 
»قومی و زبانی« و اعتالی آن با مفهوم »هویت ملی و 
زبان ملی« پروار و عزیمت یافته است. مینوت طیفی 
اما آسان تر بسیج اجتماعی  انحرافی  از هویت ها روش 
خواست  خواه  است؛  بوده  متمرکز  دولت های  نفع  به 
دولت ها توسعه سیاسی - اقتصادی و خواه مشروعیت 

پاکستان که ۲6۴۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان 
دارد، بدون شک از یک افغانستان صلح آمیز سود زیادی 
نیروهای  خروج  با  هم زمان  حال،  این  با  برد.  خواهد 
خارجی و ناکامی مداوم احزاب افغانستان در دست یابی 
به یک توافق صلح پایدار، چالش های متعددی برای 
در  شد.  خواهد  ایجاد  آن  امنیتی  منافع  و  پاکستان 
انتخاب دقیق دارد  به  نیاز  چنین شرایطی، پاکستان 
تا اهداف مورد نظر خود را از طریق آنچه که بسیاری 
به عنوان جنگ نیابتی در افغانستان به آن می نگرند، 

حفظ کند.
جهادی  اسالمی  گروه های  که  نیست  پنهان  چیزی 
طالبان  با  می کنند  فعالیت  پاکستان  داخل  در  که 
تحریک  دارند.  ایدئولوژیک  و  کاری  رابطه  افغانستان 
را  خود  وفاداری  همیشه   ،»TTP« پاکستان  طالبان 
در یک  است.  رسانده  اثبات  به  افغانستان  طالبان  به 
عنوان  به  احتماالً  افغان  طالبان  جسورانه،  چشم انداز 
تقویت کننده این گروه در پاکستان عمل خواهند کرد.

انستیتوت  رییس  و  پاکستانی  سناتور  رحمان،  شری 
نشر  به  انستیتوت  این  توسط  که  مقاله ای  در  جناح، 
همسایه گی  در  طالبان  »جنگ  است:  گفته  رسیده، 

بود. هم چنان نمی توان انکار کرد که »سوسیالیسم در 
ـ  ترومن تحمیل هویت و  یک کشور« و پروژه مارشال 
اندیشه نیست . باز هم نمی  توان انکار کرد که تمامی سده 
ـ  مجارستان تا امپراتوری  بیستم، از امپراتوری اتریش 
پروس و استعمارگرایی بلژیک و فرانسه، از گوالگ ها تا 
آشویتس و بوخن والد و از جنگ ویتنام تا جنگ سرد 
رواندا،  در  توتسی ها  نسل کشی  تا  افغانستان  جنگ  و 
جنگ های بالکان و نبرد خونین سیرالئون عنصری جز 

منش ایدیولوژیک جوالنگاه آن ها بوده است. 
هگل،  از  تاریخ  پایان  عاریت  با  فوکویاما  فرانسیس 
عقالنیت و آزادی تاریخی ابنای بشر را در پرتو آموزه 
لیبرال دموکراسی و بازار آزاد تشریح می کند. این طرح 
سیاسی«  زوال  و  نظم  و  سیاسی  نظم  »ریشه های  در 
تفصیل و چاق می شود، اما فوکویاما با »هویت« عمیقاً 
به انحراف می رود. پرسش »من کیستم؟« یک پرسش 
مستحیل و مخل اندیشه آزادی مثبت و آزادی منفی 
ارزش های  واالترین  آزادی در مقام  و  است. فردگرایی 
اجتماع  در  را  فردی  هویت  لیبرتارین  و  تاریخ  پایان 
تعریف نمی کند. بو محمد عزیزی و بهار عربی پرسش 
»من کیستم؟« را یدک نمی کشد، بلکه منادی تقاضای 
بروکراسی های وبری است. تمثال  و  آزادی  فردگرایی، 
این مهم در بهار عربی وجه حقیقی یافت و با سقوط 
چهارم  موج  عده ای  باور  به  اقتدارگرا  حکومت های 

دموکراسی نیز شروع شده است. 
اقتدارگرایی با طرح ایدیولوژی، فردزدایی از فرد را در 
دستور کار قرار می دهد. آن چه در دستور کار هویت های 
هویت  تاریخ  کمدی  تکرار  دید،  می توان  نوین  کاذب 
نازیسم  نژادی  هویت  و  موسولینی  دولت«  در  »فرد 
است. در عصری که اقتدارگرایی با پوشش رسانه ها در 
تروریسم  پنجم  موج  از  صورتی  دولت  حاکمیت  لوای 
موج  آوازه   که  نمی پاید  دیری  می گیرد،  خود  به  را 
و  شود  ما  عصر  پیش قراول  دموکراسی خواهی  چهارم 
آن چه روزگاری بهار اروپا نام گرفت و موجب شکوفایی 
و  بریتانیا  مینستر  ویست  نظام  پروسی،  بروکراسی 
نظارت و موازنه ایاالت متحده امریکا شد و سپس در 
بهار عربی تجلی یافت، صورتی حقیقی در بهار آسیا به 
خود گیرد و پاشنه  موج چهارم دموکراسی بر فالت های 
آسیا گمارده شود. بهار عربی به آن حدی که فوکویاما 

کامل کند و از رهبران طالبان بخواهد که به افغانستان 
برگردند و با دیگر احزاب افغانستان مذاکره کنند و تا 
آن جا که ممکن است خود را از هرج و مرجی که قرار 
است از افغانستان سرایت کند، دور نگه دارد.« ریاض 
محمد خان، وزیر سابق پاکستان، می گوید که پیروزی 

آینده طالبان در کابل را نمی توان امر مسلم دانست.

معضل پاکستان
زنجیره  افغانستان،  در  بی ثباتی  افزایش  صورت  در 
تامین غذا که حلقه اقتصادی دو همسایه را با هم وصل 
می کند، مختل می شود. این می تواند بیش تر بر تجارت 
پاکستان تأثیر منفی بگذارد. شری رحمان، سفیر سابق 
فدرال،  اطالعات  وزیر  و  متحده  ایاالت  در  پاکستان 
راه های  و  فرصت ها  باید  پاکستان  که  کرد  پیشنهاد 
وی  کند.  جست وجو  را  افغانستان  مردم  از  حمایت 
اضافه کرد که پاکستان در واقع باید کمک ها را برای 

حمایت از منافع خود افزایش دهد.
تاکنون پاکستان در روند صلح افغانستان با کشاندن 
با  است.  داشته  مهمی  نقش  مذاکره  میز  به  طالبان 
این کشور دارد؛  از  انتظار بیش تری  این حال، جهان 
زیرا پاکستان می تواند از نفوذ تاریخی خود بر طالبان 
استفاده کند و آن ها را وادار به یک معامله سیاسی کند. 
پاکستان،  سابق  خارجه  وزیر  جیالنی،  عباس  جلیل 
اظهار داشت: »نشانه هایی در واشنگتن وجود دارد که 
اگر نتایج نهایی در افغانستان مطابق آنچه واشنگتن 

حکومت حاکم بر ملت بوده باشد. 
سرمشق های ایدیولوژیک جهت حصول اطمینان  خاطر 
از پیروی ملت از هنجارهای دولتی منشأ ستیز با اندیشه 
اقتصادی دارد. بیشینه تاریخ بشر تکفیر اقتصاد است. 
طالیه دار این ستیز اندیشه یونانیان و ستیز قرون وسطا 
با توسعه اقتصادی بوده است. بسیج اجتماعی با تقسیم 
کار با اتساع بازارهای آدام اسمیت دشوارتر می نمود، اما 
ایجاد ایدیولوژی برای دولت بسیج اجتماعی آسان تری 
ایدیولوژیک  با هزینه کم تر حقیقت بخشید. هویت  را 
»رشت اشتات«  وجه  نیز  استعماری  دولت های  به 
بخشید. در بروزگاه کشف های جغرافیایی نیز دکترین 
مرکانتلیستی مبتنی بر هویت ایدیولوژیک سر برآورد 
که بن مایه اندیشه استعماری و تحکم و عریض و طویل 
کردن هویت ایدیولوژیک دولت های استعماری را در پی 
کنیا  از  و  شمالی  امریکای  تا  غربی  نیم کره  از  داشت. 
تا گینه، سیرالئون، لیبریا، نیجریه و از هند تا هالند و 
اروپای شرقی تلخی هویت تحمیل شده چه با دستور 
کار مستقیم فرانسهای و چه اداره  غیر مستقیم انگلیسی 
ورشکستهگی  نیز  آن  مازاد  چشیده اند.  سفره  در  را 
هویت  ایدیولوژی  تتمه  با  آفریقایی  دولت های  عمده 
و  اندونیزیا  تکوین  است.  بوده  پسا استعمار  دوران  در 
دکترین »اندیشه هند« گاندی ـ نهرو نیز روگرفتی از 

ایدیولوژی های مسلط غربی بود.
سده های  و  کهن  تاریخ  خوانش  محض  اندیشه ها  این 
اقتصاد  دکترین  که  کرد  انکار  نمی توان  نیست.  میانه 
سوسیالیستی  دولت های  متمرکز  اقتصاد  و  کینزی 
به هویت  نیز  انترناسیونالیسم  با شعار در کتاب مانده 
ایدیولوژیک به حیث روش توسعه اقتصادی می نگریست 
اندیشه منسوخ شده مرکانتلیسم  تا جاهایی احیای  و 

پاکستان به راحتی گروه های رادیکال مانند تی تی پی را 
در این سوی مرز درگیر می کند.« وی افزود: »پاکستان 
را  افغانستان  در  جنگ  از  ناشی  شیوع خشونت  باید 
در  جنگ  بشردوستانه  جنبه های  و  کند  پیش بینی 
کشور همسایه را در نظر داشته باشد.« حمالت خونین 
اخیر گروه طالبان پاکستانی به آینده ناگواری که در 

انتظار پاکستان است، اشاره داشت.

تشدید خشونت ها
اخیراً  که  همان طوری  فرقه ای،  خشونت های  تشدید 
در افغانستان به صورت حمالت علیه هزاره های شیعه 
وقوع  احتمال  نیز  پاکستان  در  است،  شده  مشاهده 
متمادی،  سال های  برای  دارد.  وجود  چنین حمالتی 
خشونت های  بخش  در  پاکستان  بزرگ  شهرهای 

فرقه ای گواه حمالت بمب گذاری انتحاری بوده است.
در اوایل دهه ۹۰، هنگامی که افغانستان درگیر جنگ 
پاکستان  به  افغان  پناهنده گان  از  داخلی شد، سیلی 
مهاجر شدند. امروزه با وجود این که بیش تر مرزهای 
راحتی  به  اما  است؛  شده  حصارکشی  کشور  این 
مسلط  آینده  در  افغان  آواره گان  هجوم  بر  نمی تواند 
ایده تقسیم قدرت موافقت  با  واقعاً  اگر طالبان  شود. 
و توافق نامه صلح را امضا کنند، می توان از این بحران 

جلوگیری کرد.
اظهار  پاکستان،  سابق  خارجه  وزیر  شیخ،  نجم الدین 
را  خود  مرزهای  حصارکشی  باید  »پاکستان  داشت: 

پایان 
عـصر 

ایدیولوژی  

در صورتی که افغانستان وارد جنگ داخلی 
شود، پاکستان نیز ایمن نخواهد ماند

 علی عمر فروزش
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صنف  به  هم زمان  که  می شوم  بزرگی  سالن  وارد 
اما  است؛  بلند  موسیقی  صدای  می ماند.  آموزشی 
پرده های  ضخیم و پنجره  های ضد صدا،  این مکان را 
از فضای سنتی کابل، جدا کرده است. دختران جوان 
و شماری از زنان، برای فرار از خشونت های خانواده گی 
و دیگر رنج های اجتماعی، در این مکان آمده اند، تا با 
حرکات موزون و چرخش های مکرر اندوه شان را دور 
بریزند. بعد از دقایقی در بین این گروه، دختر زیبایی را 
که بعداً می فهمم مربی این باشگاه است، روی صحنه 
 - هیپ پاپ  آموزش  دادن  مشغول  او  می بینم.  رقص 
نوعی از رقص با حرکت های شکسته که به قدرت بدنی 
بیش تر نیاز دارد- برای زنان و دختران است. آهسته و 
شکسته می چرخد و حرکات هفت گام را به دختران و 
زنانی که برای یادگیری رقص آمده اند، توضیح می دهد 
و آن ها نیز با شوق سرشار از انرژی  این حرکات را تکرار 

می کنند .
این گروه -فروهر- دختر جوانی که در آستانه   مربی 
رقص  هنر  به  عالقه اش  از  دارد،  قرار  بیست ساله گی 
این گونه روایت می کند: »از کودکی، زمانی که درد های 
آرامش  برای  می آمد،  سراغم  به  خسته گی  از  مملو 
این که  به رقصیدن می کردم، در ضمن  خودم، شروع 
مشکلی  هیچ گونه  من  رقصیدن  با  خانواده  اعضای 
نداشتند، بزرگ ترین مشوق من نیز در این هنر بودند«. 
فروهر زمانی که جوان  می شود و به اینترنت دسترسی 
پیدا می کند، با دیدن بسته های تصویری رقص، بیش تر 
عالقه مند می شود و حرفه ای تر به این هنر می پردازد. او 
قبل از این که به آموزش  دادن رقص به دختران دیگر 
شروع کند، در باشگاهش تنها ورزش یوگا را تمرین 
او  درون  در  که  رقصیدن  شوق  و  شور  اما  می دهد؛ 
از تمایل زنان و دختران که  زبانه می زند، نمی گذارد 
در یادگیری رقص حرفه ای خواستار آموزش هستند، 

اقوام به مثابه نظام های خویشاوندی بزرگ و چه هم به 
صورت اجتماع هایی که با فرایند مشارکت اجتماعی و 
فرهنگی شکل می گیرند، دارای رشد طبیعی هستند و 
تمایل دارند که بر  وسعت جغرافیایی و حجم جمعیت 
کشور  یک  افغانستان  که  آن جایی  از  بیفزایند.  خود 
در  اقوام  رشد  فرایند  بیان  و  بررسی  است،  چند قومی 
برای حل و فصل  سیاسی  جامعه  شناسی  بزرگ  پارادایم 
این  در  است.  ضروری  افغانستان  در  قومی  مشکالت 
مقاله به بررسی مراحل رشد عمودی و افقی در اقوام به 
شکل عمومی پرداخته  می شود. الزم به ذکر است قبل از 
این که به مراحل رشد عمومی و افقی در اقوام بپردازیم، 
خوب خواهد بود به شکل خیلی کوتاه به ریشه شناسی 

قوم اشاره کنیم. 

ریشه  شناسی 
در همه  امروز  انگلیسی،  در    Ethnic یا  »قوم«  کلمه 
این  با  ما  معموالً  دارد.  وجود  جهان  رایج  زبان های 
  Ethnology صورت  به  آن  ترکیب های  در  کلمه 
به  فارسی  زبان  در  قباًل  که  »مردم شناسی«  یا 
»قوم شناسی« ترجمه می شد و Ethnography  که آن 
را »مردم نگاری« )و قباًل قوم نگاری( ترجمه می کردند، 
آشنا هستیم. هرچند در دو مورد اخیر در زبان فارسی 
امروز واژه مردم به جای پیشوند Ethno  معمول شده 
از همان واژه »قوم« استفاده  اما در سایر موارد  است، 

می شود. 
به  عمده  طور  به    Ethnic واژه  انگلیسی  زبان  در 
اطالق می شد؛  امریکا  در  غیرانگلوساکسون  اقلیت های 
مثاًل به یهودیان، ایتالیایی ها و اسپانیایی های امریکایی. 
در یونان باستان واژه Ethnos  به قبایل بی جا )کوچنده ( 
اطالق می شد که هنوز در شهرها مستقر نشده بودند. 
روی این ملحوظ در این مفهوم می توان چندین تقابل را 
دید. نخست تقابل میان نوع زنده گی شهری و زنده گی 
غیرشهری و غیرساکن که خود به معنای تقابل دو نظام 
تقابل  نوعی  خود  موضوع  این  است.  سازمان یافته گی 
دیگر را نشان می دهد که میان سیاست و عدم سیاست 
یا میان دولت و عدم دولت می توان بر آن تاکید کرد. 

باشگاه می آید، تغییرات زیادی را در خودش احساس 
می کند. او که دو ماه قبل به افسرده گی شدیدی دچار 
میزان  باشگاه  این  در  متواتر  تمرین های  با  بود،  شده 
افسرده گی اش پس از هر بار رقصیدن کم تر شده است. 
ذکریا بارکزی، روان شناس، درباره تأثیرات مثبت رقص 
می گوید: »رقص همان روابط درونی میان مغز، روان و 
باعث  ریتمیک  و  است. رقص های موزون  انسان  بدن 
کاهش  منقبض،  عضالت  شدن  رها  و  شدن  سبک  
دادن  قرار  خود،  از  رضایت مندی  اضطراب،  افزایش 
مسیرها و روش های تازه برای فکرکردن، اندیشیدن و 

 افزایش انرژی در انسان می شود .«
دایره   وارد  مختلفی  بهانه های  به  دختران  و  زنان 
رقصیدن  خوب  می خواهند  و  شده اند  فروهر  آموزش 
را یاد بگیرند؛ بعضی ها می خواهند در محافل عروسی 
رهایی  خاطر  به  عده ای  برقصند،  خوب   دوستان شان 
از افسرده گی؛ اما هستند دخترانی که می خواهند به 
صورت  حرفه ای این هنر را دنبال کنند .  تمنا، یکی دیگر 
از دخترانی است که با همه  مصروفیت ها، همه  روزه سر 
وقت خود را به این آموزشگاه می رساند. او با خشنودی 
هدف از آمدنش به این آموزشگاه را عشق و عالقه ای 

می داند که  به رقصیدن دارد.
در حالی که شمار زیادی از خانواده های افغانستان به 
دلیل باورهای سنتی حاکم در جامعه، به دختران شان 
اجازه  رفتن به باشگاه رقص را نمی دهند، تمنا اما به 
دلیل باز بودن فضای فکری خانواده اش، تا هنوز به این 

ممانعت برنخورده است.
در  که  زنانی  و  دختران  از  زیادی  شمار  حال،  این  با 
این باشگاه می آیند، خانواده های شان راضی به رقصیدن  

به  خود  که  است  وسیع سازی  این  و  می بینیم  انسانی 
میان  بسیاری  خشونت آمیز  برخوردهای  و  جنگ ها 
انسان ها دامن زده است. وسیع سازی افقی یک قوم، آن 
قوم را به سمت ازدواج های برون مرزی هدایت می کند 
و این امر سبب می شود که افراد و گروه های جدیدی 
وارد قوم شوند. به این ترتیب، پراگنده گی قوم در یک 
سرزمین هرچه بیش تر باشد، سبب می شود که انسجام 
با  انسجام  این  البته  یابد.  به طور نسبی کاهش  قومی 
ابزارهایی چون عقاید و ارزش های مشترک، اسطوره های 
مشترک و از همه مهم تر زبان مشترک می تواند حتا در 
آن  عمق  طبعاً  اما  شود،  بزرگ حفظ  بسیار  پهنه های 
رو به کاهش می گذارد و ازدواج های برون مرزی )گرفتن 
همسر از بیرون مرزهای اصلی( و ازدواج با سایر اقوام، 
مقاومت در برابر نفوذ اقوام دیگر را در آن قوم کاهش 

می دهد. 
۲- رشد عمودی

شکل دیگر رشد قوم، رشد عمودی است. این نوع رشد در 
حقیقت زمانی انجام می گیرد که به دالیل مختلف مثاًل 
دالیل طبیعی مثل وجود موانع طبیعی )کوه ها، دریاها و 
بیابان ها( یا دالیل سیاسی مثل وجود قدرت های بزرگ 
در محیط یک قوم، چنین قومی نتواند جابه جایی فزیکی 
چندانی در یک بخش سرزمینی داشته باشد و در نتیجه 
مجبور باشد در بخشی از جغرافیای کوچک محدود باقی 
بماند. در چنین حالتی، رشد جمعیت قوم طبعاً ادامه 
هستیم.  درون همسر  ازدواج های  شاهد  ما  اما  می یابد، 
افزایش  و  کوچک  محیط  یک  در  قوم  این  گرد آمدن 
پیوند های خویشاوندی در داخل آن، عمق انسجام قومی 
را بیش تر می سازد و مقاومت این قوم را در برابر محیط 

بیرونی به شدت افزایش می دهد. 
روبه رو  آن  با  اقوام  تاریخ  در  موارد  بسیاری  در  آن چه 
است.  با یک دیگر  رشد  نوع  دو  این  برخورد  می شویم، 
اقوامی  با  را  آن  زود  یا  دیر  طبعاً  قوم  یک  افقی  رشد 
این  در  کرده اند.  عمودی  رشد  که  کرد  خواهد  روبه رو 
حالت تمایل به تداوم رشد در قوم نخست و مقاومت 

چشم پوشی کند. 
در ماه های نخست برای آموزش  دادن رقص، فروهر تنها 
یک وقت تمرینی یک ونیم ساعته برای پیش از چاشت 
تنطیم می کند؛ اما پس از مدتی، نظر به عالقه مندی 
از ظهر  بعد  برای  بانوان یک وقت  اکثریت  و  تقاضای 
نیز اضافه می کند. در حقیقت فروهر رقاِص خودساخته 
است که تمایل درونی او به رقص و پشت کارش برای 
را  تنها خودش  نه  که  باعث شده  یادگیری حرفه ای، 
با رقصیدن های گونانون، در این جهانی پر از وحشت 
به آرامش برساند؛ بلکه با ایجاد باشگاه آموزش رقص، 
تالش کرده است، برای دختران و زنان دیگری که تنها 
می توانند با رقصیدن، خودشان را خالی کنند، فضایی 

ایجاد و آن ها را به انواع رقص ها آشنا کند.
انسان  وجود  از  که  حرکت هایی  برای  فروهر،  باور  به 
نشأت می گیرد، نمی شود حد و   مرزی را تعیین کرد؛ 
انسان در هنگام رقصیدن به درون خود رجوع  چون 
می کند و با این حرکات حرف های نگفته اش را بیان 
شود،  بیان  زیبا  اگر  که  بدن  زبان  با  بیانی  می کند؛ 
گیرایی بیش تری برای مخاطب دارد .  فروهر رقص را 
هنر زنده می داند که با توجه به ریتم خاصی در فضای 
ابراز  احساسات،  برای  ابزاری  می شود؛  انجام  معین 
تخلیه  انرژی منفی و گاهی باعث سرگرمی و لذت  بردن 
می شود .  او رقص را یکی از نشانه های فرهنگی جامعه 
واقعیت  از  بازتابی  و می گوید: »رقص  تعریف می کند 
درونی انسان بوده که هم زمان تأثیرگذاری عمیقی را از 

خود در  جامعه به جا می گذارد.«
باعث  این که  بر  عالوه  رقص  روان شناسان،  عقیده  به 
بهبود حرکات جسمی و اندام های انسان می شود،  سبب 
آرامش روحی فرد، کاهش استرس و درمان مشکالت 
روانی نیز می گردد . خدیجه، باشنده  کابل که برای فرار 
از افسرده گی چند ماه می شود برای تمرین رقص به این  

قوم ها گروه های خارج از حوزه سیاست تلقی می شوند و 
در این حالت حوزه سیاست را به شهر منوط می سازند. 
تقابل دیگر که شاید نتیجه و تبلور سایر تقابل ها باشد، 
تقابل تاریخ در برابر بی تاریخی است. یونانی ها خود را 
قوم ها  که  حالی  در  می دانستند،  تاریخ  فرایند  داخل 
و چنین سرنوشتی  بعد، چنین حافظه  فاقد چنین  را 
غیرشهری،  اقوام  به  نسبت  یونانی  تلقی  می پنداشتند. 
را  آن  تکرار  که  بود  تحقیرآمیز  و  منفی  بسیار  تلقی 
امروزی  حکومت های  اکثر  تلقی های  در  بعد  قرن ها 
هستیم.  شاهد  قلمرو شان  در  ساکن  اقوام  به  نسبت 
دنیای  به  نسبت  مسیحی  کلیسای  تلقی  دیگر،  تلقی 
غیر مسیحی است. کلیسای قرون وسطایی همه آن چه را 
که غیر مسیحی اعالم می کرد، در جهان کفر زیر سلطه 
شیطان و در نتیجه محکوم به نابودی می دانست. از این 
رو در تفکر کلیسایی توحش و کفر را مترادف با واژه 

قوم می دانستند. 
در قرن ۱۹ نیز زمانی که واژه  Ethnic  بار دیگر در متون 
گروهی از نویسنده گان ظاهر شد، معنای نژادگرایانه در 
خود داشت. این طرز تلقی از اقوام طبعاً نتیجه عملی 
خود را در فرایند گسترده نظام های سیاسی فاشیستی 
در اروپا نشان داد که اندیشه ها  و آرمان های نژادگرایانه 
را به برنامه اجتماعی ـ سیاسی تبدیل کردند و تا هنوز 
تاثیرات این تفکرات در جهان به طور عام و جهان سوم 

به طور خاص، آشکارا پابرجا است. 
رشد اقوام را می توان به دو شکل عمده مشاهده کرد: 

نخست، شکل رشد افقی و دوم شکل رشد عمودی.
۱- رشد افقی

بر  قوم  آن  گسترش  قوم،  یک  افقی  رشد  از  منظور 
گسترده جغرافیایی است به شکلی که با گذشت زمان، 
سرزمین های هرچه بیش تری به وسلیه آن قوم اشغال 
شود. جهش افقی اقوام خیلی طبیعی است و  این جهش 
را باید عمدتاً در جهت منابع معیشتی بیش تر دانست. 
از سرزمین  برخورداری  با  اقوام گردآورنده و شکارچی 
بهره  برداری  ظرفیت های  و  طبیعی  منابع  بیش تر، 
زیادتری به دست می آوردند. روی این ملحوظ گسترش 
سرزمینی را به صورت یک پدیده دایمی در تاریخ تحول 

آن ها در چنین فضای آموزشی نیستند. تمنا می گوید: 
با  ممانعت  که  استند  دخترانی  ما  گروه  بین  »در 
به خاطر عالقه مندی و  اما  استند؛  روبه رو  فامیل شان 
هدفی که نسبت به این هنر دارند، مجبور می شوند به 
بهانه   انجام  دادن ورزش یوگا به این آموزشگاه اشتراک 

 کنند . «
با آن که زنان افغانستان از گذشته تا امروز با تبعیض ها 
به  نیز  رقصیدن  روبه رو هستند،  زیادی  و چالش های 
دلیل باورهای سنتی جامعه و پرداختن به آن به عنوان 
هنر آن هم برای دختران، هنوز هم تابو است. در سوی 
دیگر ماجرا، شماری از مالامامان با تبلیغ در مسجدها، 

رقص را عمل شیطانی می پندارند.
چیزی که به دلیل دینی  بودن جامعه، باعث می شود 
زنان و دختران نتوانند برای یادگیری حرفه ای رقصیدن 
به صنف های آموزشی شرکت کنند؛ دختران و زنانی 
پنهان  را در خود  رقصیدن  ناچار می شوند، شوق  که 
کنند، در هنگام تنهایی در برابر آیینه می ایستند و با 

خودشان می قصند.
در  تهدید ها  و  مخالفت ها  آن که  »با  می گوید:  فروهر 
حرام  و  لهو  خصوصاً  هنری  فعالیت های  انواع  مقابل 
دانستن  رقصیدن دختران در افغانستان تازه گی ندارد؛ 
اما چندین ماه قبل زنان و  دخترانی را که یوگا تمرین 
 می دادم، عالقه مندی و تقاضای آن ها سبب شد که به 
آموزشی  دوره های  کنم «.  اقدام  ایجاد چنین کورسی 
این کورس که سه ماه را در بر می گیرد در هفته سه 

روز برگزار می شود.
انواع  باشگاه، فروهر در کنار یوگا و هیپ پاپ  این  در 
به  نیز  را  ایرانی  و  تاجیکی  افغانی، هندی،  رقص های 
دختران و زنان آموزش می دهد؛ دخترانی که شماری 
از آن ها می توانند، آنچه را یاد گرفته اند، در خانه و یا در 
محفل های خوشی  خانواده گی و یا میان دوستان شان 
به نمایش بگذارند؛ اما شمار دیگری که پنهانی برای 
یادگیری رقصیدن می آیند، ناچار هستند، آنچه را یاد 
گرفته اند در تنهایی خود در پستو خانه شان پنهان کنند 
آن ها  که   جایی  بیایند؛  باشگاه  این  به  زود  به  زود  یا 
رقصیدن  تماشای  و  رقصیدن  از  و  می کنند  درک  را 

دیگران هیچ هراس ندارند.
فروهر و گروهی از دختران و زنانی که برای تمرینات 
می کنند،  اشتراک  باشگاه  این  در  رقصیدن  و  یوگا 
بدون  افغانستان  دختران  و  زنان  روزی  دارند  آرزو 
هیچ خشونتی مطابق میل خودشان زنده  گی کنند و 

احساسات درونی شان به هیچ عنوانی سرکوب نشود .

شدید در برابر تغییر در قوم دوم، سبب به وجود آمدن 
بزرگ  جنگ های  حتا  و  تنش ها  و  تعارض ها  تضادها، 
می شود. در حالی که رشد افقی یک قوم می تواند در 
مدرن  دولت  قالب  در  قوم،  آن  که  شود  باعث  نهایت 
پیوند های  و  قومی  انسجام  کاهش  دلیل  به  و  درآید 
خویشاوندی میان اجزای آن، جایگزینی مولفه های ملی 
با مولفه های قومی امکان می یابد. در مورد رشد عمودی 
چنین کاری چندان میسر نیست و در نتیجه تضاد میان 
الگوهای ملی و الگوهای قومی به صورت اجتناب ناپذیری 
بافت های  پایه  بر  که  جدید  ملی  دولت های  داخل  در 

قومی متکثر ایجاد شده اند، بروز می کند.

سخن  آخر
طول  در  چندقومی،  جامعه  یک  عنوان  به  افغانستان 
بوده  اجتماعی  تغییرات  دست خوش  همواره  تاریخ 
از  فراوانی  تعریف های  بار ها  افغانستان  در  تاریخ   است. 
روزگار گذشته این سرزمین داشته است. اگر به مفهوم 
درست علمی و اکادمیک آن پیرامون قوم و قوم شناسی 
در افغانستان بخواهیم نگاه بیندازیم، خواهیم دید که 
و عمودی  افقی  فرایندهای رشد  ناخواسته  یا  خواسته 
است.  داده   رخ  افغانستان  نام  به  سرزمینی  در  اقوام 
این  عصر  آن  پیروان  و  حاکمان  آیا  این که  مورد  در 
مثبت  نتایج  برای  عملی  و  علمی  بر مبنای  را  کارشان 
بعدی انجام می دادند یا خیر، اطالع علمی عمیقی در 
دست نیست، اما بدون شک اثرات مخرب این رفتارها 
تا حال پیکر ثبات را متزلزل ساخته است. شوربختانه، 
در طول تاریخ فرایند رشد افقی نسبت به رشد عمودی 
کم فروغ تر و با سطح پایین تر بوده و این امر باعث شده 
که شکاف قومی به معنای مخرب آن از ابتدا به میان 
بیاید. انسجام بیش تر ناشی از رشد فرایند عمودی قوم، 
باعث شده مقاومت بیش تری در برابر اقوام دیگر به میان 
بیاید و تقابل هایی را که در باال ذکر کردیم، در عمل 
این  به  باید  قوم شناسی سیاسی  لحاظ  به  پیاده سازد. 
نکته برای کشورهایی هم چون افغانستان توجه داشت 
که رشد فرایند افقی اقوام، بیش تر مفید است تا رشد 
فرایند عمودی آن. بدین سان از ایجاد تقابل های مختلف 
جلوگیری شده و انسجام قومی جای خود را به انسجام 
ملی می دهد و باعث قدم گذاشتن به سوی ملت شدن 
می شود. برای حل بنیادین بحران قومیت در افغانستان، 

نیاز است فرایند رشد افقی بیش تر تقویت شود.
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بیش از نیم سده می شود که تقویت اسرائیل در برابر 
رقبای منطقه  ای اش و تامین امنیت این کشور در برابر 
خارجی  سیاست   اصول  از  یکی  منطقه ای،  تهدیدات 
امریکا است که به  گونه بی نظیری از سوی کنگره آن 
کشور حمایت می شود. بحران اخیر غزه که یازده روز 
دوازده  و  فلسطینی   ۲۵۰ حدود  جان  کشید،  طول 
اسرائیلی را گرفت و بیش از هزاران تن را زخمی کرد. 
ایاالت  متحده در کنار این که از حمالت اسرائیل برای 
شورای  نشست  چهار  کرد،  حمایت  خودش  از  دفاع 
امنیت سازمان  ملل را نیز بی نتیجه پایان داد و مانع 
صدور اعالمیه این سازمان شد. هنوز بحران به پایان 
نرسیده بود که صداهایی در مورد فروش تسلیحات 
امریکایی به ارزش 73۵ میلیون دالر به اسرائیل بلند 
شد. چه چیزی امریکا را شیفته اسرائیل ساخته است؟ 

در این مقاله به این پرسش پاسخ ارائه شده است.

چند ثانیه تعلل و سال ها دوستی
دقیق چند ثانیه پس از آن که اسرائیلی ها موجودیت 
اولین دولت مستقل خود را در خاورمیانه اعالم کردند، 
ترومن، رییس  جمهور وقت ایاالت  متحده در نیمه های 
شب ۴ می ۱۹۴۸ آن  را به رسمیت شناخت. از همان 
شب به بعد، امریکایی ها تامین امنیت اسرائیل را به 
عنوان تنها دولت یهودیان در جهان به دوش گرفتند. 
در فردای جنگ  جهانی دوم که امریکا به عنوان قدرت 
استعماری  قدرت های  جای  داشت  جهان  هژمونیک 
اروپا را در آسیا و اروپا پر می کرد، نفت و ژئوپلیتیک 
خاورمیانه، این منطقه را برای امریکا به یکی از مناطق 

مهم و استراتژیک مبدل کرد.
با آن که حمایت از اسرائیل توسط امریکا خشم ملت ها 

زمان  در  حبیبه  لیسه    ایجاد  با  نو/مدرن  دانش 
حکومت حبیب اهلل خان در سال ۱۲۸۲ خورشیدی به 
افغانستان پا گذاشت. در این لیسه بیش تر آموزگاران 
آموزگاران  از  چندی  و  می کردند  تدریس  هندی 
افغانستانی که روحانی، قاری و مال بودند. سپس در 
سال ۱3۰۱ خورشیدی با ایجاد لیسه امانیه که بعدها 
به استقالل تغییر نام داد، آموزگاران فرانسوی و آلمانی 
در آن تدریس می کردند و از آن پس تا آمدن حکومت 
مجاهدین همان سیستم در مکتب های افغانستان کم 

و بیش حکم فرما بود و تدریس می شد.
کل  در  معارف  نصاب  مجاهدین،  حکومت  آمدن  با 
افزوده  آن  به  دینی  مضامین  بیش تر  و  کرد  تغییر 
آمدن  با  بودند.  مالها  بیش تر  هم  آموزگاران  و  شد 
و  دینی  معنا  تمام  به  کشور  تعلیمی  نصاب  طالبان، 
عربی شد و علوم معاصر را به  عنوان علوم کفری از 
رفتند، سیستم  قهقرا  به  انداختند. مکتب ها  تدریس 
آموزشی مکتب ها مانند سیستم مدارس پاکستان شد 
از هم پاشید که نتیجه اش نهایت  و زیربنای معارف 

نگران کننده بود.
نتیجه  در  و  طالبان  فروپاشی  از  پس  که  نظامی   با 
توافق نامه بن به  میان آمد، نصاب تعلیمی نیز تغییر 
از  عده ای  ولی  بود؛  بهبود  به  رو  روز  به  روز  و  کرد 
پاکستان  از مدرسه های  بودند که  آموزگاران کسانی 
آشنایی  نوین  معارف  سیستم  با  و  بودند  شده  فارغ 
نداشتند. از این رو، آن ها سیستم کهنه  دیوبند را در 
مکتب ها به  کار گرفتند و شاگردان را با لت وکوب و 

تهدید از دانش نوین دور کردند.
و  عبادی  مسائل  با  سروکارش  که  آموزگاری  یک 
مضامین  عهده   از  می تواند  چطور  است،  مذهبی 

به  اسرائیل  دولت  از حفظ  اسرائیل  برابر  در  را  خود 
حفظ برتری اسرائیل به  ویژه از نظر نظامی در برابر 
اسرائیل  که  به گونه ای  منطقه،   و  هم سایه  کشورهای 
توانایی رویارویی با هر یک از دولت ها و یا اتحادی از 

دولت های منطقه را داشته باشد، تغییر داد.
اسرائیل در سایه استراتژی امریکا، امروز قدرتمندترین 
نُه  از  یکی  اسرائیل  دارد.  اختیار  در  را  منطقه  ارتش 
قدرت اتمی جهان است. مصر به  عنوان دشمن اولیه 
سوریه  است.  آن  دوستان  از  یکی  امروز  اسرائیل، 
آن چنان ضعیف است که اصاًل خیال جنگ با اسرائیل 
اسرائیل  ارتش  می خواهد  امریکا  نمی آید.  سرش  در 
 qualitative military« کیفی  نظامی  لبه  می باید 
edge« باشد. به این معنا که هیچ کشوری در منطقه 
توانایی نظامی باالتر از اسرائیل نداشته باشد و اسرائیل 
از  اتحادی  یا  و  دولت  هر  برابر  در  رویارویی  توان  از 

دولت های منطقه برخوردار باشد.
در جنگ  سرد، امریکا با حمایت از اسرائیل توانست 
دولت های بی طرف مثل مصر، سوریه، بعدها عراق و... 
را مهار کند، مانع گسترش نفوذ اتحاد جماهیر شوروی 
در منطقه شود و تنها هژمون منطقه باقی بماند. در 
فردای جنگ  سرد، اسرائیل نقش عمده و کلیدی در 
مهار ایران و عراق، سرنگونی صدام  حسین، تضعیف 
سوریه، تضیعف و سرگردانی جنبش اخوان المسلمین 
به  عنوان پرقدرت ترین گروه سیاسی جهان اسالم و 
زمین گیر کردن القاعده و داعش در خاورمیانه داشته 

است.

بایدن و اسرائیل
بایدن با شعار سیاست  خارجی »دیپلماسی برگشته 
سیاست  بایدن  یافت.  راه  سفید  کاخ  به  است« 
تعهد  و  داد  قرار  نقد  مورد  را  ترمپ  یک جانبه گرایی 
سپرد که یک جا با متحدان خود به سراغ چالش های 
داد  وعده  و  می رود  جهانی  و  بین المللی  جدید 
باز  بین الملل  نظام  سطح  در  را  امریکا  رهبری  که 
می گرداند. شعارهای بایدن امیدواری ها را برای تغییر 
عمل  در  اما  آورد؛  به  وجود  امریکا  خارجی  سیاست  
در مسائل کالن سیاست  خارجی نظیر مهار چین و 
روسیه، مسأله ایران، امنیت اسرائیل و خروج سربازان 
که  دارد  قرار  مسیری  در  او  افغانستان،  از  امریکایی 

ترمپ آن را دنبال می کرد.
ایاالت  متحده به  عنوان قدرت  برتر بیرونی خاورمیانه 
با پنج تهدید -نفوذ روسیه و ایران، تروریسم اسالمی، 

مجبور بودیم در ساعت زبان انگلیسی، تفسیر بخوانیم 
این  نشویم.  کافر  و  گناه کار  تا  کنیم  تالوت  قرآن  و 
وضعیت با همان آموزگاران، اکنون هم ادامه دارد. این 
با  و  بنیادگرایی در کشور دامن زده اند  به  آموزگاران 
استفاده از معاش دولتی و اعتماد مردم با سرنوشت 

نسل جوان بازی می کنند.
در  جاری  وضعیت  از  بیرون رفت  برای  راه حل  یگانه 
نهادهای  توسعه  اجتماعی،  و  فرهنگی  علمی،  عرصه  
آموزشی، تربیه استادان مسلکی و استخدام آن ها در 
مکاتب است. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، بدتر از 
این خواهیم شد و جوانان بیش تر از گذشته تندرو بار 
خواهند آمد و یا به کشورهای اروپایی سفر خواهند 

کرد و این نابسامانی ادامه خواهد یافت.
طرزالعمل های  و  قوانین  با  تبانی  در  کشور  معارف 
اداره اش باید راهکار درستی را جهت برون رفت از این 
مشکل در اولویت کاری خویش قرار دهد و آموزگارانی 
را که غیرمسلکی اند، تقاعد دهد و آموزگارانی را که 

تحصیالت پایین دارند، به آموزش های ارتقای ظرفیت 
این بی سوادی،  بی مسوولیتی  از  باشد  تا  معرفی کند 
باید  شود.اداره اش  رها  کشور  معارف  پس رفت،  و 
مشکل  این  از  برون رفت  جهت  را  درستی  راهکار 
را  آموزگارانی  و  دهد  قرار  خویش  کاری  اولویت  در 
که  را  آموزگارانی  و  دهد  تقاعد  غیرمسلکی اند،  که 
تحصیالت پایین دارند، به آموزش های ارتقای ظرفیت 
معرفی کند تا باشد از این بی سوادی،  بی مسوولیتی و 

پس رفت، معارف کشور رها شود.

متحده  ایاالت  به  نسبت  را  خاورمیانه  دولت های  و 
برافروخت؛ اما کشورهای خاورمیانه به امریکا به عنوان 
تقویه  انگلستان،  از سلطه  رهایی  برای  تکیه گاه  تنها 
بنیادهای اقتصادی، نظامی و سیاسی خود و مهار نفوذ 
کمونیسم در منطقه می دیدند. بنابراین، تامین امنیت 
اسرائیل، پایان  دادن به استعمار کهن و برابر به از بین 
 رفتن حضور نظامی - سیاسی انگلستان و فرانسه در 
منطقه بود. هم چنان داشتن نفوذ انحصاری در منطقه 

خاورمیانه، مهم ترین هدف راهبردی امریکا بود.
در مسأله اعراب و اسرائیل، امریکا به گونه ای برخورد 
می کرد تا در رابطه با اعراب و اسرائیل نوعی تعادل 
دولت  عنوان  به  را  اسرائیل  یک سو  از  کند؛  برقرار 
آن  نابودی  به  منجر  که  اقدامی  هر  و  می شناخت 
داشت  سعی  دیگر  جانب  از  نمی پذیرفت،  را  می شد 
اعراب را هم چنان در کنار خود داشته باشد و اعراب 
احساس این را نکنند که اسرائیل برای امریکا ارجحیت 
دارد. این سیاست سبب شد تا ایاالت  متحده برخالف 
اسرائیل و متحدان اروپایی اش در بحران سویز علیه 
نگیرد و جمال ناصر در جنگ کانال سویز  قرار  مصر 
و  شود.  پیروز  انگلستان  و  فرانسه  اسرائیل،  برابر  در 
برای این که تعهدی را در برابر اسرائیل متعهد نشود، با 
وجود فشار انگلستان و کشورهای عضو پیمان بغداد، 

تا آخر به این پیمان ملحق نشد.
در  متحد  یک  عنوان  به   اسرائیل  به  ایاالت  متحده 
عربستان   و  پاکستان  ترکیه،  کنار  در  خاورمیانه 
شش  جنگ  در  اسرائیل  پیروزی  می دید.  سعودی 
متوجه  را  امریکا  سوریه،  و  اردن  مصر،  علیه  روزه 
توانایی اسرائیل در منطقه و اهمیت آن در تحوالت 
استراتژی  این جنگ،  از  پس  امریکا  کرد.  خاورمیانه 

با  دانش آموزان  که  است  این جا  آید؟  بدر  ساینسی 
می شوند  تربیه  آموزگاران شان  واپس گرایانه   اندیشه 
و بدون این که مهارت الزم را بیاموزند به تحصیالت 
عالی کشور تسلیم داده می شوند. عامل بخشی از این 
تاکنون  که  است  کشور  آموزشی  نظام  ناکارآمدی، 
آموزگاران  غیرمسلکی،  آموزگاران  به  جای  نتوانسته 
مسلکی استخدام کند و راهکار و سیستم قناعت بخشی 

را جهت پرورش افکار دانش آموزان فراهم سازد.
از  بدتر  دوردست  والیت های  در  مکاتب  وضعیت 
وضعیت پیش بینی شده است که نگارنده  این سطور 
آن  را تجربه کرده است و حاال هم به همین منوال 
درس  آن  در  من  که  مکتبی  آموزگاران  دارد.  ادامه 
فرا  انگلیسی  مضمون  ساعت  وقتی  می خواندم، 
می رسید، می گفتند: خواندن زبان انگلیسی انسان را 
گناه کار و یا کافر می کند؛ چون کسی که خودش را 
مشابه به قوم دیگری کند با همان قوم حشر خواهد 
ما  می زدند،  استادان مان  را  سخنان  این   وقتی  شد. 

افکار عمومی ضد امریکایی، گسترش نفوذ اقتصادی 
چین و مسئله امنیت اسرائیل- مواجه است. اسرائیل 
در جنگ  سرد، دهه نود و نوزده سال مبارزه با تروریسم 
ثابت کرده است که نقش عمده در کامیابی امریکا در 
منطقه می تواند داشته باشد. ایاالت  متحده می خواهد 
اسرائیل هم چنان در تحوالت و ماحول جدید پساکرونا 
و پساترمپ بین الملل خاورمیانه، امریکا را در مواجه با 

تهدیدات جدید یاری رساند.
در کنار اسرائیل، ترکیه و عربستان  سعودی، افغانستان 
و پاکستان متحدان امریکا در منطقه هستند. با این 
وجود، روابط راهبردی امریکا با هر یک از کشورهای 
متذکره همانند اسرائیل، برای تحقق استراتژی اش در 
خاورمیانه موثر واقع شده است. ترکیه به رهبری حزب 
عدالت  و توسعه به  عنوان عضو قدرتمند ناتو هر روز 
دارد سیاست های مستقالنه ای را دنبال و در بسیاری 
تعقیب  را  امریکا  با  متضاد  و  مختلف  اهداف  موارد 
می کند. عربستان  سعودی با وجود داشتن پول کافی، 

توانایی نظامی و استخباراتی نظیر اسرائیل ندارد.
پاکستان یکی از متحدان استراتژیک چین است که 
زمان  جایگاه  دیگر  این سو  به  ترمپ  زمان  از  حداقل 
برای  را  تروریسم  با  مبارزه  اوج  دوران  و  جنگ  سرد 
امریکا ندارد. افغانستان درگیر جنگ داخلی و مسأله 
آن  از  دارد  تصمیم  امریکا  که  است  طالبان  با  صلح 
ندارد.  نفوذ آن چنانی در خاورمیانه  خارج شود. هند 
فقط اسرائیل است که از توانایی نظامی و استخباراتی 
جامعه   نیز  و  است  برخوردار  جدید  تهدید  با  مقابله 
دوستدار امریکا را دارد. برخالف اسرائیل، مخالفت با 

امریکا در داخل کشورهای دیگر اوج می زند.

نتیجه گیری
از آغاز جنگ  سرد که امریکا وارد خاورمیانه شد، هدف 
اولیه اش کنترل انحصاری خاورمیانه، از بین  بردن هر 
نفوذ  از  امریکا و جلوگیری  نفوذ  برابر  نوع تهدید در 
این  است.  بوده  منطقه  در  بزرگ  قدرت های  سایر 
خلیج  فارس،  در  طریق حضور  از  اکنون  الی  مأمول 
روابط نظامی و سیاسی با کشورهای منطقه، راه اندازی 
جنگ ها و حفظ برتری اسرائیل نسبت به کشورهای 

منطقه، برای امریکا به دست آمده است.
تروریسم در خاورمیانه هنوز کاماًل نابود نشده است. 
ایران در کنار غنی سازی یورانیم در هر جبهه، نیروهای 
مخالف امریکا و متحدان منطقه ای آن را از نظر نظامی 
و تسلیحاتی تقویت می کند و هر روز خود را به چین 
و روسیه نزدیک می سازد. روسیه یکی از قدرت های 
موثر بر تحوالت خاورمیانه است. داعش و القاعده هنوز 
برتری  هستند.  امریکا  اهداف  برابر  در  بالقوه  تهدید 
توانایی یاری رساندن به  نظامی اسرائیل، اسرائیل را 
بر  و  داده  تهدیدات  این  بر  فایق  آمدن  برای  امریکا 

اهمیتش افزوده است.

آموزگار و نظام آموزشی افغانستان

چرا اسرائیل برای امریکا مهم است؟

وضعیت مکاتب در والیت های 
دوردست بدتر از وضعیت 

پیش بینی شده است که نگارنده  این 
سطور آن  را تجربه کرده است و حاال هم به 
همین منوال ادامه دارد. آموزگاران مکتبی 

که من در آن درس می خواندم، وقتی 
ساعت مضمون انگلیسی فرا می رسید، 
می گفتند: خواندن زبان انگلیسی انسان 
را گناه کار و یا کافر می کند؛ چون کسی 
که خودش را مشابه به قوم دیگری کند 

با همان قوم حشر خواهد شد. وقتی 
این  سخنان را استادان مان می زدند، ما 

مجبور بودیم در ساعت زبان انگلیسی، 
تفسیر بخوانیم و قرآن تالوت کنیم تا 

گناه کار و کافر نشویم. این وضعیت با 
همان آموزگاران، اکنون هم ادامه دارد. این 

آموزگاران به بنیادگرایی در کشور دامن 
زده اند و با استفاده از معاش دولتی و 

اعتماد مردم با سرنوشت نسل جوان بازی 
می کنند.

قیس احمد قادری، استاد دانشگاه 
و پژوهشگر روابط بین الملل



جعفر ایشانی
کارشناس آگاهی عامه 

کمیسیون دسترسی به اطالعات

زمره  در  مساله ای،  و  موضع  هر  پیرامون  استثنا 
کل.  نه  بوده اند،  فرع  همیشه  استثناها  نیست.  اصل 
استثناها جزیی از کل اند که در صورت نیاز بر اساس 
فرع  بر  و  گذشت  اصل  از  می توان  منطقی  دالیل 
از  نیز  اطالعات  به  موضوع حق دسترسی  کرد.  اتکا 
این بحث مبرا نیست و دارای استثناهایی است که 
از  بعضی  به اطالعات در  باعث ممنوعیت دسترسی 
از  نباید  اما  می شود.  عمومی  موسسات  بخش های 
استثناها استفاده سوء صورت بگیرد و مانع دسترسی 
نیستند.  استثناها  مزه  در  که  شود  اطالعاتی  به 
استثناهای دسترسی به اطالعات باید واضح و دقیق 
نشر  و  ارایه  حین  سردرگمی  از  تا  گردد  پیش بینی 

اطالعات جلوگیر شود.
در موسسات عمومی، افشای حداکثری اطالعات اصل 
افشای  و  نباید محدودیت حداکثری  داده شود.  قرار 
حداقل اطالعات در موسسات عمومی اصل پنداشته 
حداکثری  محدودیت  پنداشتن  اصل  چون  شود؛ 
اطالعات خالف آزادی اطالعات و دولت داری باز است. 
عمومی  موسسات  در  اطالعات  افشای حداکثری  اما 

متضمن آزادی اطالعات و دولت داری باز است.
حق  انسانی  هر  ملی  و  بین المللی  قوانین  مطابق 
دسترسی به اطالعات را دارد و هنگام تقاضا و دریافت 
اطالعات ملزم نیست دالیل آن را ارایه کند. این اصل 
زمانی قابل تطبیق است که افشای حداکثری اطالعات 
به یک فرهنگ بدل شود. آن وقت زمینه دسترسی 
شد،  خواهد  مساعد  محدودیت  بدون  طالعات  به 
هم چنان  باشد.  استثناها  زمره  در  که  اطالعاتی  مگر 
فرهنگ  ترویج  پیش گامان  باید  عمومی  موسسات 
حداکثری  افشای  شوند.  اطالعات  حداکثری  افشای 
جامعه  در  عمومی  موسسات  اعتبار  باعث  اطالعات، 

خواهد شد.
حق  کتاب  نویسنده  انصاری،  باقر  داکتر  آقای 
به  استثناهای حق دسترسی  به اطالعات،  دسترسی 
اطالعات را از نگاه نوع اجراآت اداری به دو نوع آمرانه 
استثناهای  او،  نظر  از  است.  کرده  تقسیم  تخیری  و 
آمرانه استثناهایی است که موسسات عمومی ملزم اند 
تحت هر شرایطی از ارایه اطالعات مشمول آن استثنا 
خودداری کنند؛ اما در استثناهای تخیری، مقام های 
اعمال  مورد  در  که  برخوردارند  اختیار  این  از  اداری 
به صالح دید خود عمل کنند.  استثنا  اعمال  یا عدم 
درخواست  اطالعات  افشای  که  دهند  تشخیص  اگر 
شده، نفع بیش تری در مقایسه با عدم افشای آن دارد، 
می توانند درخواستی را به متقاضی ارایه دهند و در 

غیر این صورت، از ارایه اطالعات امتناع ورزند.
ماده  در  افغانستان  اطالعات  به  دسترسی  قانون 
شانزدهم استثناهای دسترسی به اطالعات را چنین 

پیش بینی کرده است:
۱- در صورتی که استقالل، حاکمیت ملی، تمامیت 

ارضی و امنیت عامه را با خطر مواجه گرداند.
۲- در صورتی که سبب قطع روابط سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی افغانستان با سایر کشورها گردد.
3- در صورتی که جان و مال شخص با خطر مواجه 

گردد.
۴-  در صورتی که مانع کشف جرم یا مانع جلوگیری 

از ارتکاب جرم گردد.
۵- در صورتی که روند کشف، تحقیق و تعقیب متهم 

باعث قناعت نهادهای ذی دخل،  ارایه کنند که  ملی 
متقاضی و شهروندان باشد.

اصول جهانی تسوان در رابطه به امنیت ملی و حق 
دسترسی به اطالعات در اصل چهارم بر این موضوع 

چنین تأکید کرده است: 
۱. مسوولیت تشریع هر نوع محدودیت در پیوند به 
حق دسترسی به اطالعات به دوش مقام عامه ای است 

که می خواهد اطالعات را سری نگهدارد.
۲. حق دسترسی به اطالعات باید به صورت گسترده 
این  نوع محدودیت در  اما هر  و تطبیق شود،  تعبیر 

زمینه باید تقلیل گردد.
3. در رفع این مسوولیت کافی نیست که مقام عامه 
فقط بگوید که افشای اطالعات مورد نظر به امنیت 
عامه مضر است، در عوض، او مکلف است دالیل دقیق 

و منطقی در زمینه ارایه کند.
در نخستین بند ممنوعیت ها در قانون دسترسی به 
اطالعات از امنیت ملی سخن رفته است، اما تا هنوز 
در افغانستان تعریفی دقیق از امنیت ملی ارایه نشده 
است. این خود چالشی است که زمینه سوءاستفاده را 
برای مقام ها در تشخیص اطالعات محرم و غیر محرم 

مساعد می سازد.
به  اطالعات  است  بهتر  مشکل،  این  برداشتن  جهت 
این  در  و  طبقه بندی شده  دقیق  و   صورت مشخص 
طبقه بندی نظر و دیدگاه کارشناسان نهادهای مدنی، 
دسترسی  کمیسیون  تأیید  با  و حقوق دانان  رسانه ها 
طبقه بندی  در  هرگاه  اما  شود.  گرفته  اطالعات  به 
اطالعات دیدگاه شهروندان و نهادهای ذی دخل گرفته 
نشود و اداره اطالعات را به میل خود طبقه بندی کند، 
این طبقه بندی موثر و مفید نخواهد بود و از چنین 
طبقه بندی باید جلوگیری صورت گیرد. چون در نظر 
گرفتن نظریات مردم در تمام عرصه ها، اصل مشارکت 

نظام های دموکراتیک است.
اما پرسش این جا است که آیا اگر تحت نام امنیت ملی 
فساد صورت بگیرد بهتر است یا این که اطالعات فاش 
شود و از فساد جلوگیر گردد؟ کدام یکی امنیت ملی 

را تهدید می کند؟ فساد یا شفافیت؟ 
ملی  امنیت  برای  فساد  از  دشمنی خطر ناک تر  هیچ 
و تمامیت ارضی یک کشور نیست. سقراط می گوید: 
»در شهر فاسد ظلم حکومت می کند«. اگر ما بتوانیم 
به اطالعات فساد را کاهش  تأمین حق دسترسی  با 
بدهیم و از دوام حاکمیت ظلم رهایی یابیم، چرا چنین 

کاری را انجام ندهیم؟
بیش ترین اطالعاتی که مربوط به امنیت ملی می شود، 
اما  دارد،  وجود  استخباراتی  و  نظامی  نهاد های  در 
درصدی اندکی از اطالعات نهاد هایی که در بخش های 
زمره  در  می کنند،  عرضه  خدمات  ملکی/غیرنظامی 
امنیت ملی  به  ممنوعیت ها است که آن هم مربوط 

یا اتخاذ تدابیر احتیاطی در این زمینه را مختل سازد.
6- در صورتی که روند محاکمه عادالنه یا تنفیذ حکم 

را اخالل نماید.
نقض  را  که حریم خصوصی شخص  در صورتی   -7

نماید.
موضوعات  به  مربوط  اطالعات  که  صورتی  در   -۸
تجارتی، ملکیت های شخصی و حسابات بانکی بوده، 
مگر این که در قوانین طور دیگری تشخیص شده باشد.
آمده  شانزدهم(  )ماده  ماده  همین  فقره سوم  در  اما 
عامه  منافع  که  صورتی  در  فوق  اطالعات  که  است 
ایجاب کند، به متقاضی ارایه می شود؛ یعنی اگر اداره 
تشخیص دهد اطالعاتی که در زمره استثناها است، 
ارایه آن به متقاضی نفع بیشتر از عدم ارایه آن دارد، 

می تواند اطالعات را ارایه کند.
اطالعات،  به  دسترسی  قانون  براساس  هم چنان 
اطالعاتی که بیش  از بیست سال قدمت داشته باشد، 
هیچ گونه ممنوعیت و یا استثنایی باالی آن وضع شده 
نمی تواند، مگر در حاالت استثنایی به پیشنهاد مسوول 
درجه اول اداره ای که اطالعات در اختیار آن قرار دارد 
حداکثر  اطالعات،  به  دسترسی  کمیسیون  تأیید  و 
یعنی هیچ  تمدید شده می تواند؛  دیگر  ده سال  الی 

اطالعاتی بعد از سی سال محرم نیست.
مطابق این قانون هر گاه یک بخش اطالعات تقاضا شده 
در زمره محدودیت ها باشد، به استثنای همان بخش، 
اطالعات متباقی باید ارایه شود. اما بدون طبقه بندی 
اطالعات، تشخیص اطالعات محرم و غیرمحرم مشکل 
ارایه  در  را  ادارات  اطالعات،  طبقه بندی  عدم  است. 
اطالعات با مشکل مواجه می سازد. اگر بخواهیم این 
مشکل حل شود، باید اطالعات در ادارات طبقه بندی 
شود، چنان چه قانون دسترسی به اطالعات بر این امر 
تأکید کرده است: ادارات مکلف اند اسناد مربوط را با 
جداگانه  طرزالعمل  مطابق  و  محرمیت  در نظر داشت 

تصنیف و طبقه بندی نمایند. 
یکی از خوبی های طبقه بندی اطالعات در ادارات این 
است که سهولت و سرعت را در ارایه اطالعات مساعد 
نشر  هنگام  اطالعات،  طبقه بندی  از  بعد  می سازد. 
ارایه اطالعات به  یا  اطالعات به شکل پیش گیرانه و 
متقاضی، کارمندان ادارات دست باز در ارایه اطالعات 
غیرمحرم  و  محرم  اطالعات  چون  داشت؛  خواهند 

برای شان مشخص است.
به  دسترسی  ممنوعیت های  عمومی  موسسات  اکثراً 
اطالعات را با امنیت ملی پیوند داده و توجیه می کنند 
که با سوءاستفاده از امنیت ملی، باعث جلوگیری از 
یک  این  می شوند.  اطالعات  به  دسترسی شهروندان 
توجیه اشتباه است. موسسات عمومی هر نوع اطالعاتی 
را که به امنیت ملی پیوند می دهند، باید آن را براساس 
دالیل منطقی و دقیق و با استناد به قوانین و منافع 

نمی شود، بلکه مربوط به حریم خصوصی و موضوعات 
تجارتی است.

هیچ شهروند و نهادی خواستار این نیست که اطالعات 
فاش  ارضی کشور  تمامیت  و  ملی  امنیت  به  مربوط 
با خطر  این اطالعات زنده گی اش  افشای  با  شود که 
مواجه شود.  خواستار این هم نیست که در زیر نقاب 
»امنیت ملی« و با استفاده از این عبارت، فساد صورت 

گیرد و او/آن از این فساد متأثر شود.
اطالعات  به  ممنوعیت های دسترسی  از  دیگر  بخش 
قضایی  عدلی،  کشفی،  و  جنایی  موضوعات  مربوط 
اطالعات  به  دسترسی  عدم  توجیه  است.  تجارتی  و 
جنایی قبل از کشف، تحقیق و تعقیب این است که 
عدم  توجیه  هم چنان  نشود.  مختل  احتیاطی  تدابیر 
دسترسی به اطالعات محاکم و قضایی این است که 
روند محاکمه عادالنه و تنفیذ حکم اخالل نشود. اما 
بعد از صدور و اجرای حکم از استثناها این اطالعات 
در  که  بدانند  دارند  حق  شهروندان  می شود.  بیرون 

نهاد های عدلی و قضایی چه جریان دارد.
این  به  استناد  با  قضایی  و  عدلی  نهاد های  نباید  اما 
زمره  در  اطالعاتی شوند که  ارایه  مانع  ممنوعیت  ها، 

استثناها نیست.
تجارتی   موضوعات  به  مربوط  که  اطالعاتی  پیرامون 
است، در بند آخر اصل سوم اصول جهانی تسوان آمده 
است: اگر افشای اطالعات منجر شود تا اقتصاد یک 
مالحظات  به  توجه  با  می توان  ببیند،  آسیب  کشور 
اقتصادی، نه امنیتی، اطالعات مورد نظر را سری نگه 

داشت. 
نظر به قانون دسترسی به اطالعات افغانستان و اصول 
بین المللی پیرامون دسترسی به اطالعات، استثناهای 
چنین  می توان  کلیات  در  را  اطالعات  به  دسترسی 

دسته بندی کرد:
۱. اطالعات مربوط  به امنیت ملی، حاکمیت ملی و 

تمامیت ارضی ؛
۲. اطالعات مربوط به اسرار موضوعات تجارتی؛

3. اطالعات مربوط به حریم خصوصی و حفظ جان و 
مال اشخاص؛

۴. اطالعات مربوط به کشف جرم و تعقیب و تحقیق 
متهم؛

۵. اطالعاتی که مانع صدور حکم عادالنه شود و یا مانع 
تنفیذ حکم عادالنه گردد؛

6. اطالعاتی که سبب قطع روابط دوستانه با کشورها 
و یا منجر به جنگ شود.

اما اطالعاتی که مربوط به نقض حقوق بشر باشد، جزو 
بند اول باید افشا شود. هم چنان اداره اگر تشخیص 
زمره  در  که  اطالعاتی  نشر  که  بداند  صالح  و  دهد 
نشر  است  بهتر  است،  عامه  منافع  به  است  استثناها 

شود.

استثناهای حق دسترسی به

دو شنبهاطالعات
شماره 3607
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مطابق قوانین بین المللی و 
ملی هر انسانی حق دسترسی 
به اطالعات را دارد و هنگام تقاضا و دریافت 

اطالعات ملزم نیست دالیل آن را ارایه کند. 
این اصل زمانی قابل تطبیق است که 

افشای حداکثری اطالعات به یک فرهنگ 
بدل شود. آن وقت زمینه دسترسی به 

طالعات بدون محدودیت مساعد خواهد 
شد، مگر اطالعاتی که در زمره استثناها 
باشد. هم چنان موسسات عمومی باید 

پیش گامان ترویج فرهنگ افشای حداکثری 
اطالعات شوند. افشای حداکثری اطالعات، 
باعث اعتبار موسسات عمومی در جامعه 

خواهد شد.
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این  اعضای  کمک  خواستار  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
با  امنیت  فلسطین شد. ۱۵ عضو شورای  مردم  به  سازمان 
صدور بیانیه ای از اسرائیل و فلسطینی ها خواستند »پای بندی 
کامل« خود را به آتش بس نشان دهند. کمک های امدادی به 

غزه ادامه دارد.
به گزارش دویچه وله، ۱۵ عضو شورای امنیت سازمان ملل 
متحد برای نخستین بار پس از جنگ ۱۱ روزه موفق به صدور 

یک بیانیه ای مشترک شدند.
قباًل ایاالت متحده امریکا به عنوان عضو این شورا با صدور 
بین المللی  نهاد  این  و  بود  کرده  مخالفت  بیانیه ای  هرگونه 
نتوانسته بود درباره جنگ در غزه موضع گیری کند. صدور 
بیانیه جدید نشان می دهد که همه ۱۵ عضو شورای امنیت 
سازمان ملل اکنون بر سر مسائل غزه به نظر واحدی رسیدند.
 شورای امنیت از اسرائیل و گروه های فلسطینی به رهبری 
سازمان حماس خواسته است که توان خود را بر آتش بس 
متمرکز کنند تا ارسال کمک های فوری به غزه و دیگر نقاط 

سرزمین های فلسطین میسر شود.
شورای امنیت گفته است که برای ارسال کمک های ضروری 
و حماس  اسرائیل  از  و  است  نیاز  کامل  صلح  و  آرامش  به 

خواست به آتش بس اعالم شده پای بند باشند.
در این بین ده ها موتر باربری با محموله های سوختی، مواد 
غذایی اولیه، دارو و تجهیزات پزشکی از صبح روز شنبه ۲۲ 
می از طریق گذرگاه های زمینی مشترک با اسرائیل وارد غزه 
شدند. ارتش اسرائیل این گذرگاه ها را  قباًل مسدود کرده بود.
تالش ها اکنون بر تحکیم آتش بس و بازسازی نوار غزه که به 

شدت آسیب دیده متمرکز شده است.
جنگ  روز   ۱۱ از  پس  حماس  فلسطینی  گروه  و  اسرائیل 
آتش بس را پذیرفتند. آتش بس با واسطه مصر، قطر و سازمان 

ملل متحد جمعه شب به اجرا درآمد.
مقام های فلسطینی گفتند که برای بازگشت به روند عادی 

زنده گی تالش ها ادامه دارد.
دو هیأت مصری نیز برای نظارت بر آتش بس وارد اسرائیل و 
سرزمین های فلسطین شدند. مقامات توزیع چادر و پتو برای 

نیازمندان را آغاز کردند.
ماهی گیران فلسطینی اجازه بازگشت به دریا را کسب کردند. 

کافه ها و فروشگاه ها فعالیت خود را شروع کردند.
به سازمان ملل متحد در  وابسته  امداد  صندوق کمک های 
مجموع ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر برای کمک های فوری و 

بشردوستانه اختصاص داده است.
طبق گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل، 
حمالت هوایی اسرائیل بیش از ۹۰ هزار نفر در نوار غزه را 
مجبور به ترک خانه های خود کرده است. حداقل شش هزار 
نفر بی خانمان شدند و حدود ۸۰۰ هزار نفر به آب دسترسی 

ندارند.
جو بایدن، رییس جمهوری امریکا گفته است که ایجاد یک 
کشور فلسطین در کنار اسرائیل »تنها پاسخ« درگیری است. 
او تأکید کرده که امریکا قصد دارد در بازسازی غزه مشارکت 

کند.
کشته  درگیری ها  در  فلسطینی  غیرنظامی   ۲3۰ از  بیش 
شده اند که 6۵ کودک و 3۹ زن در میان آن ها هستند. ۱7۱۰ 

نفر نیز زخمی شده اند.
تلفات جانی در اسرائیل ۱۲ نفر بود. یک پسربچه پنج ساله 

و یک دختر جوان ۱6 ساله در میان کشته شدگان هستند.

شورای امنیت: 
اسرائیل و فلسطینی ها به 

آتش بس پای بند باشند

که  زنانی  می دهد،  نشان  جدید  تحقیق  یک  نتایج 
آرایش سنگین تری می کنند، بیش تر در معرض دریافت 
قضاوت هایی براساس جذابیت جنسی خود هستند تا 

براساس ظرفیت های ذهنی و اخالقی شان.
محققان در دانشگاه های ملبورن و سیدنی استرالیا که 
این پژوهش را انجام داده اند می گویند، آرایش زیاد الزاماً 

با ارزیابی مثبت از سوی دیگران همراه نیست.
منظور  به  که  پژوهش  این  در  یورونیوز،  گزارش  به 
دریافت تأثیر مثبت یا منفی صنعت چند میلیارد دالری 
از  لوازم آرایشی بر زنان صورت گرفته است، محققان 
قصد  کنند که  تصور  تا ۵۹ سال خواستند  زنانی ۱۸ 

دموکراتیک  جمهوری  شرق  در  نیراگونگو  آتشفشان 
شهر  تخلیه  دستور  کنگو  دولت  کرد.  فوران  کنگو 
گوما با دو میلیون جمعیت را صادر کرد. طبق آخرین 
خبرها، مواد مذاب آتشفشان اکنون به فرودگاه گوما 

رسیده است.
به گزارش  دویچه وله، نماینده پارک ملی ویرونگا که 
آتشفشان نیراگونگو در آن قرار گرفته از وخامت اوضاع 
گزارش داده است. او گفت که مواد مذاب آتشفشان به 
فرودگاه شهر گوما رسیده و به سمت ساحل دریاچه 
کیوو در حرکت است. دریاچه کیوو یکی از دریاچه های 
بزرگ آفریقا است که در میان کنگو و رواندا قرار دارد.
ساکنان  از  نفر  هزاران  فرار  از  جهان  خبرگزاری های 

گوما به سوی نواحی امن خبر دادند.
این نخستین بار نیست که آتشفشان نیراگونگو فوران 
می کند. آخرین بار این آتشفشان بزرگ در سال ۲۰۰۲ 
فوران کرد و جان بیش از ۱۰۰ نفر را گرفت. در آن 

بی بی سی گزارش داده که محمد باقر قالیباف، رییس 
مجلس شورای اسالمی گفته است که آژانس بین المللی 
به تصاویر مراکز هسته ای  اتمی حق دسترسی  انرژی 

ایران را ندارد.
آقای قالیباف روز یک شنبه، دوم جوزا در مجلس و در 
پاسخ به تذکر یک نماینده در مورد پایان یافتن مهلت 
سه ماهه این آژانس برای دسترسی به اطالعات مراکز 
دیگر  آژانس  این  جوزا(  )اول  از  گفت  ایران  هسته ای 

چنین حقی ندارد.

شرکت در یکی از چهار سناریوی فرضی زیر را دارند؛ 
در  عکس  پست  شغلی،  مصاحبه  دوست یابی،  قرار 

اینستاگرام یا رفتن به فروشگاه مواد غذایی.
پس از تعیین سناریو از زنان تقاضا شد که برای شرایط 
فرضی عکس خود را با استفاده از یک برنامه دیجیتالی 
آرایش کنند یا در مورد نحوه آرایش خود بنویسند و بعد 
از آن ارزیابی خود را از شخصیت شان )از نظر قابلیت  
اخالقی،  و  ذهنی  توانایی  میزان  دیگر،  زنان  با  رقابت 

انسانیت و غیره( بگویند.
محققان می گویند که نتایج نشان می دهد میزان آرایش 
با تلقی و درک زنان از خودشان ارتباط معناداری نشان 
نمی دهد. با این حال، وقتی پژوهشگران آزمایش مکمل 
را اجرایی کردند و به شماری از زنان و مردان عکس های 
زنان بدون آرایش و دارای آرایش سنگین شرکت کننده 

در آزمایش قبلی را نشان دادند، تفاوت پدیدار شد.
از  بیش تر  آرایش  با  زنان  تحقیق،  این  یافته های  بنابر 
باعث  که  شدند  برخوردار  بیش تری  ظاهری  جذابیت 
می شد تلقی دیگران از آن ها متفاوت شود و این زنان 
عین حال،  در  اما  کنند.  تلقی  فعال تر  و  نیرومندتر  را 
احتمال باالتری وجود داشت که به زنان با آرایش غلیظ  

جمله  از  گوما  شرقی  قسمت های  بیش تر  هم  زمان 
آتشفشان  مذاب  مواد  با  گوما  فرودگاه  باند  از  نیمی 
پوشانده شد. اما فوران نیراگونگو با بدترین عواقب در 
سال ۱۹77 رخ داده است. در فوران آتشفشان در آن 

زمان بیش از 6۰۰ نفر جان خود را از دست دادند.
با رواندا و اوگاندا در مجموع  در منطقه مرزی کنگو 

این  خارجه  امور  وزارت  و  ایران  اتمی  انرژی  سازمان 
کشور هنوز در این باره اظهارنظری نکرده اند.

مذاکرات  که  می شود  اعالم  حالی  در  ممنوعیت  این 
بین نماینده گان ایران و گروه ۱+۴ برای احیای توافق 
هسته ای برجام چندین هفته است که در وین اتریش 
در حال برگزاری است. امریکا نیز به طور غیرمستقیم 

در این مذاکرات شرکت دارد.
رییس مجلس شورای اسالمی گفته است مطابق قانون 
اجرا  قانون  این  راهبردی مجلس، »ما مصمم هستیم 

تر به گونه ای نگاه شود که آماده برقراری رابطه جنسی 
تفننی نیز هستند.

محققان می گویند که ارتباطی بین آرایش و جذابیت 
نیست که باعث شی انگاری جنسی زنان می شود؛ بلکه 
ارتباط بین آرایش و رفتار جنسی در چشم  ناظر است 
با آرایش سنگین تر، کم تر  که گاه باعث می شود زنان 
قابلیت های اخالقی شان  توانایی های ذهنی و  از لحاظ 

قضاوت شوند.
بر  آرایش زن  میزان  است که  آمده  منتشره  مقاله  در 
او  احساسات  و  ذهنی  توانایی های  از  دیگران  درک 
تأثیر می گذارد. با این حال، مثبت یا منفی بودن این 
آرایش،  بین  ارتباط  از  ناظر  فرد  تلقی  به  برداشت ها 
جذابیت و تمایل برای برقراری رابطه جنسی بسته گی 

دارد.
نویسنده گان می گویند هرچند یافته های آنان قطعیت 
ندارد، با این حال نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان 
تلقی های  هدف  را  زنان  مواردی  در  می تواند  آرایش 

شی انگارانه قرار دهد.
اجتماعی  »روان شناسی  نشریه  در  تحقیق  این  نتایج 

اروپا« منتشر شده است.

شش آتشفشان با ارتفاع بیش از سه هزار متر وجود 
دارد.

برای  مهمی  پایگاه  شمالی  کیوو  والیت  در  گوما 
نیروهای کاله  سبز سازمان ملل متحد است. بسیاری 
از سازمان های بین المللی و نهادهای غیردولتی نیز در 

این منطقه فعالیت می کنند.

شود«.
براساس توافق موقت سه ماهه ایران و آژانس بین المللی 
به سازمان  وابسته  نهاد  این  دوربین های  اتمی،  انرژی 
ملل متحد در تأسیسات هسته ای ایران فعالیت خواهند 
کرد؛ اما دسترسی به ذخایر آن تنها در صورتی ممکن 
است که تحریم های امریکا علیه ایران رفع شده باشد. 
تحریم های  امریکا  اگر  بود  کرده  تهدید  پیش تر  ایران 
ایران را رفع نکند، ذخایر این دوربین ها را پاک خواهد 

کرد.
نتایج مذاکرات برای احیای برجام هنوز مشخص نیست، 
اگرچه طرفین بارها »رضایت« خود را از این مذاکرات 
سیاست  مسوول  بورل،  جوزپ  اخیراً  کرده اند.  اعالم 
مذاکرات  »پیش رفت خوب«  از  اروپا  اتحادیه  خارجی 
احیای برجام استقبال کرد؛ ولی گفت زمان آن رسیده 

که »همه طرف ها تصمیمات سیاسی الزم را بگیرند«.
پیش  روز  دو  ایران  جمهوری  رییس  روحانی،  حسن 
عمده  تحریم های  رفع  برای  اصلی«  »توافق  که  گفت 
امریکا علیه ایران انجام شده و مذاکرات بر سر جزئیات 

ادامه دارد.

نتایج تحقیق تازه: 
قدرت ذهنی زنانی که آرایش غلیظ  تری دارند 

بیش تر دست کم گرفته می شود

فوران آتشفشان در کنگو؛ تخلیه شهر گوما و فرار مردم

رییس مجلس ایران: آژانس بین المللی حق دسترسی به اطالعات مراکز هسته ای را ندارد


