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افشاگریهایتازه؛

پرداختهایمیلیارددالریایران
بهمقاماتافغان

آقای کرزی به صورت آشکار دریافت پول از سوی ایران را پذیرفته است. گزارش شده است که 
این پول به صورت بسته تحویل داده شده، اما او گفته این پروسه »شفاف« بوده است.

ابزار  عنوان  به  را  افغانستان  دولت  به  ایران  از سوی  پول  پرداخت  امریکا  سابق  و  فعلی  مقامات 
عناصر  برای  ایرانی  مقامات  که  کمکی  مواد  به  و  می بینند  جنگ زده  این کشور  در  نفوذش  تضمین 

طالبان فراهم دیده اند، اشاره می کنند.

خوانندگان محترم 
روزنامه 8صبح

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

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

شماره تماس:
0708144047
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شده اند،  متقبل  افغانستان  در  امنیت 
تاکید کرد که در جنگ  او  تمجید کرد. 
پیشرفت هایی  افغانستان  در  علیه شورشیان 

حاصل شده است.
وزیر خارجه امریکا گفت: »برای ما الزم 
قربانی ها  این  که  بدهیم  اطمینان  تا  است 
و  سیاسی  مصلحت اندیشی های  سایه  در 

نمی گیرند.« قرار  کوتاه بینانه  افکار 

سفر  کتمندو  و  کابل  به  است  نشده  رفع 
. نکنند

»شرکت  می گوید:  هند  خلبانان  اتحادیه 
یک  کابل  به  روزانه  کشور  این  هوایی 

پرواز و به کتمندو دو پرواز دارد.«
که  است  نگفته  اتحادیه  این  سخنگوی 
پرواز هواپیماهای هند به کابل و چه زمانی 

متوقف خواهد شد.

ایاالت  وزیرخارجه  کلینتون   هیالری 
حمایت  از  ضمن  امریکا  متحده 
آغاز  برای  متحده  ایاالت  ضرب االجل 
افغانستان  نیروهایش  از  کشیدن  بیرون 
سیاسی«  »مصلحت اندیشی  که  است  گفته 

به سود طالبان تمام می شود . 
وزرای  نشست  در  که  کلینتون  خانم 
می گفت  سخن  برلین  در  ناتو  خارجه 
همچنان هشدار داد که »فصل خشونت بار 
است  مصادف  افغانستان  بهار«  در  جنگ 
مناطقی  گرفتن  برای  طالبان  تالش  به 
امنیت  تامین  مسوولیت  است  قرار  که 
واگذار  افغانستان  نیروهای  به  وکنترول 

شود.
خود  باید  »ما  افزود:  امریکا  وزیرخارجه 
و مردم را برای آن آماده سازیم که شاید 
و  مخرب  بسیار  حمالت  بخواهند  طالبان 

قابل توجهی را به راه اندازند.«
خانم کلینتون از »قربانی های قهرمانانه ای« 
حفظ  به  کمک  بین المللی  نیروهای  که 

غیرنظامی  هوانوردی  و  خلبانان  اتحادیه 
هند به تمام شرکت های هوایی این کشور 
پرواز  کابل  به  که  است  کرده  توصیه 

. نکنند
امنیت  مورد  در  همچنین  اتحادیه  این 
نیپال  مرکز  کتمندو  به  هوایی  مسافرت 
خلبانان  از  و  است  کرده  نگرانی  ابراز  نیز 
نگرانی ها  همه  زمانی که  تا  است،  خواسته 

تا  است  »الزم  افزود:  او 
کمتر در مورد این که به چه 
را  افغانستان  زودی می توان 
تردید  خود  به  گفت  ترک 
راه دهیم و بیشتر به این فکر 
می توان  چگونه  که  کنیم 
مورد  در  افغانستان  مردم  با 
افزودن بر آن دستاوردهایی 
جریان  در  که  کرد  کمک 
دست  به  گذشته  ماه   15

آورده اند.«
باراک اوباما، رییس جمهور 
امریکا  متحده  ایاالت 
ریاست  اداره   2009 سال  در  که  هنگامی 
در  را  امریکا  متحده  ایاالت  جمهوری 
امریکایی  سربازان  شمار  گرفت،  دست 
افغانستان سه برابر ساخت و به 100  را در 
ماه  در  که  کرد  وعده  رساند،  نفر   هزار 
کشیدن  بیرون  آغاز   2011 سال  جوالی 

افغانستان شروع می کند. از  سربازانش 

ما و مطالبات پاکستان 
حامد 

یوسف  پاکستان  صدراعظم  است  قرار 
این سفر  در  کابل شود.  وارد  رضا گیالنی 
آقای گیالنی را رییس استخبارات پاکستان 

همراهی می کند. 
این سفر از چند جهت قابل بررسی است: 

زمانی  درست  پاکستان  صدراعظم  سفر  1ـ 
افغانستان  حکومت  که  می گیرد  صورت 
طالبان  بازداشت شده  چهره های  هرازگاهی 
به  خبرنگاران  برای  را  پاکستانی  و  افغان 
نمایش می گذارد. این افراد در اعتراف های 
در  آی اس آی  نقش  از  صراحت  به  خود 
تبلیغات  و  تروریستان  آموزش  و  جذب 
منفی از وضعیت افغانستان سخن می گویند. 
ملی،  بارها  امنیت  از آن سخنگوی  گذشته 
و  پیشاور  شورای  کویته،  شورای  نقش  از 
انتحاری  افراد  درآموزش  حقانی  اعضای 

و اعزام آنان به افغانستان سخن گفته است. 
رییس جمهور کرزی نیز در کنفرانس های 
خبری همواره از پایگاه های تروریستان در 
بیرون از خاک افغانستان سخن گفته و عمال 
تغییر جغرافیای جنگ  به  متحدین غربی را 

به آن سوی مرزها تشویق کرده است. 
پاکستان هر دو در 10 سال  2ـ  افغانستان و 
از  شفاف  سیاست  یک  نتوانستند  گذشته 
خود  یک سو  از  پاکستان  کنند.  ارایه  خود 
را متعهد به حمایت از روند موجود می داند 
و از طرف دیگر عمال بخش هایی از خاک 
داده  قرار  تروریستان  اختیار  در  را  خود 

است. 
حکومت افغانستان نیز از یک طرف همواره 
از نقش منفی پاکستان سخن می گوید و از 
طرف دیگر توان و جرات  ارایه آن را در 
پاکستانی  همتاهای  با  رسمی  مالقات های 

خود نداشته   است. 
صدراعظم  میزبان  کرزی  آقای  امروز  3ـ  
کشور  آن  استخبارات  رییس  و  پاکستان 
آقای  که  می رود  انتظار  اکنون  می باشد. 
و  اسناد  همه ی  سال   10 از  پس  کرزی 
پاکستانی  مقام های  برای  را  موجود  شواهد 
و  منفی  نقش  تمام  با جرات  و  نموده  ارایه 
ویران کننده ی پاکستان را در سال های اخیر، 

بازگو نماید. 
گذشته از این خوب است که هر دو مقام، 
دغدغه ها،  مطالبات و انتظارات همدیگر را 
بشنوند تا برای دوام همکاری   و  ایجاد فضا 
و مناسبات همکاری بسترهای جدیدی را به 

جستجو گیرند. 
تهیه  بر سر  پاکستان در آستانه ی بحث  ـ   4
افغانستان و  امریکا و  سند استراتژیک میان 
طالبان  با  مصالحه  بحث های جنجال برانگیز 
است.  گرفته  پیش  در  را  فعالی  دیپلوماسی 
با  زرداری  علی  آصف  اخیر  روز  چند  در 
شجاع  احمدشاه  و  خود  ترکیه ای  همتای 
همتای  با  پاکستان  استخبارات  رییس 
امریکایی و صدراعظم پاکستان امروز قرار 
است با حامد کرزی  مالقات کنند. محور 
به  مربوط  مسایل  مالقات ها،  این  همه ی 

افغانستان و پاکستان است. 
که  است  تالش  در  اکنون  پاکستان 
از  بی پیلوت  طیاره های  فعالیت های 
در  طالبان  شود،  متوقف  افغانستان  خاک 
لویه جرگه حضور یابند و پاکستان  همچنان 
افغانستان  تحوالت  در  محوری  نقش 
حکومت  که  دید  باید  اکنون  باشد.  داشته 
افغانستان و پاکستان پس از 10 سال فراز و 
نشیب در روابط چگونه می توانند از فضای 
کرده  عبور  بی اعتمادی  با  همراه  و  پرتنش 
و به آینده ای همراه با همسویی و همکاری 

امیدوار شوند. 

کلینتون:
انتقال مسوولیت ها به معنی بیرون رفتن ما نیست   

هواپیماهای هندی به کابل پرواز نمی کنند

عناوين 
مطالب امروز:

تجاوزبرلیبیا
فصلدیگریاز

استعمار؟
از  یکی  این که  علی رغم 
دیوانه ترین  و  مخوف ترین 
حکومت  لیبیا  بر  دیکتاتوران 
می کند، در مداخله کشور های 
عنصر  لیبیا هیچ  به  ناتو  عضو 
تا  یافت  نمی توان  را  مثبتی 
باور کرد که در اینجا، مسایل 
حقوق بشر و یا موضوع آزادی 
داشته  نقشی  اندک  می تواند 
بحران  از  برون رفت  باشد. 
اقتصادی موجود جهانی، ایجاب 
خام  مواد  منابع  تا  می کند 
و  استراتژیک  اهمیت  دارای 
بازار های مهم را دوباره به زیر 
تدوین  در  درآورد.  کنترول 
اوایل  در  ناتو،  نو  استراتژی 
موضوع  این   1990 سال های 
با صراحت کامل مطرح گردیده 

است.
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از  پاکستان  و  ترکیه  جمهور  روسای 
تایید طرح گشایش دفتر سیاسی برای 

طالبان در ترکیه خودداری می کنند.
که  داده  گزارش  اسوشیتدپرس 
پاکستان  و  ترکیه  جمهور  روسای 
در  جنگ  به  پایان دادن  برنامه  از 
در  اما  می کنند  پشتیبانی  افغانستان 
باره گشایش دفتر سیاسی طالبان برای 
حکومت  با  صلح  گفتگوهای  پیشبرد 
افغانستان در ترکیه چیزی نمی گویند.

ترکیه  جمهور  رییس  گل،  عبداهلل 
رییس  زرداری  علی  آصف  با  که 
در  چهارشنبه  روز  پاکستان  جمهور 
انقره  شهر  در  خبری  نشست  یک 
روند  از  می گفت،  سخن  ترکیه 
با  افغانستان  حکومت  گفتگوهای 
باره  در  اما  نمودند  پشتیبانی  طالبان 
برای  طالبان  سیاسی  دفتر  گشایش 
پیش برد گفتگوهای صلح با حکومت 
اختیار  خاموشی  ترکیه  در  افغانستان 

کرده اند.
جمهورترکیه  رییس  گل،  عبداهلل 

وزیر  نخست  گیالنی،  رضا  یوسف 
است  گفته  پنج شنبه  روز  پاکستان 
مساله ی  حل  از  بخشی  پاکستان  که 
افغانستان  در  جنگ  و  است  افغانستان 
پیروزی  به  پاکستان  پشتیبانی  بدون 

انجامید. نخواهد 
پاکستان  وزیر  نخست  حال  همین  در 
بر  دیپلوماتیک  فشارهای  که  گفت 
متوقف  خاطر  به  امریکا  متحد  ایاالت 
بدون  هواپیماهای  حمله های  کردن 

بیشتر  و  جهانی  جامعه  کمک های 
تامین  امریکا  متحده  ایاالت  کمک 
از  ناتو  پیمان  دبیرکل  است.  شده 
کمک  خواستار  عضو  کشورهای 
و  آموزش  برای  دالری  میلیارد  یک 
است  شده  افغانستان  نیروهای  تجهیز 
خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  که 

زلمی رسول، وزیر خارجه افغانستان 
اعضای  خارجه  وزیران  می گوید 
به  کمک  المللی  ایتالف  بین 
خود  حمایت  )آیساف(  افغانستان 
اعالم  طالبان  را  با  مصالحه  روند  از 

کرده اند. 
امور  وزیر  آلمان،  صدای  از  نقل  به 
در  پنج شنبه  شام  کشور  خارجه 
و  ناتو  خارجه  وزیران  کنفرانس 
وزیران  که  گفت  برلین  در  آیساف 
طالبان  با  مصالحه  برنامه  از  خارجه 
حمایت  افغانستان  دولت  رهبری  به 
برای  افغانستان  گفت  او  کردند. 
حمایت  نیازمند  مصالحه،  انجام 
دولت های  و  المللی  بین  جامعه 
پاکستان  خصوص  به  منطقه 
حال  درعین  رسول  زلمی  است. 
کشورهای  سرمایه گذاری  خواستار 
معادن  بخش  در  کمک کننده، 

افغانستان شد. 
به  ارتباط  در  خارجه  وزیر 
مورد  در  که  داخلی  نگرانی های 
می گوید  شده،  ایجاد  صلح  روند 
افغانستان  مردم  حمایت  روند  این 
مردم  نمایندگان  و  دارد  خود  با  را 
نیز  را  قرمز  خطوط  صلح  جرگه  در 

تعیین کرده اند. 
او در ختم نشست وزیران خارجه 48 
کشور عضو آیساف، در یک نشست 
قانون  به  »احترام  گفت:  خبری 
به  بشر،  حقوق  به  افغانستان،  اساسی 
آزادی  و  بیان  آزادی  به  حقوق زن، 
که  است  قرمزی  خطوط  مطبوعات، 

افغانستان از آن گذشته نمی تواند.«

که  پرسشی  به  پاسخ  در  نیز  پاکستان 
شود،  باز  ترکیه  در  طالبان  دفتر  اگر 
اجازه  طالب  جنگجویان  به  پاکستان 
داد  کشورخواهد  این  به  را  مسافرت 
یا نه؟ پاسخ واضحی برای تایید ایجاد 
ترکیه  در  طالبان  به  دفتر  گونه  این 

نداد.
جمهور  رییس  زرداری،  علی  آصف 

پاکستان گفت: »ما از هرگونه تالشی 
شود،  افغانستان  در  صلح  به  منجر  که 

پشتیبانی خواهیم کرد.«
داوود  احمد  این  از  پیش  که  آن  با 
از  ترکیه  خارجه  وزیر  اوغلو، 
گفتگوها با رییس شورای عالی صلح 
طالبان  سیاسی  دفتر  ایجاد  باره  در 
برای گفتگوهای صلح با حکومت در 
وی  دفتر  اما  است  گفته  سخن  ترکیه 
هیچ درخواست  تاکنون  می گوید که 
برای  ایجاد چنین دفتری  برای  رسمی 
حکومت  سوی  از  ترکیه،  در  طالبان 
افغانستان به آنان فرستاده نشده است.

بخواهند  که  هرکشوری  در  طالبان 
گفتگوها  آنان  با  صلح  عالی  شورای 

را آغاز خواهد کرد.
صلح  عالی  شورای  دیگر  سوی  از 
روز پنج شنبه گفت که هرگاه طالبان 
با شورای  گفتگو  به  ترکیه حاضر  در 
این شورا خواهان  نشوند،  عالی صلح 
نمایندگی برای این گروه  ایجاد یک 

در کشور دیگری خواهد شد.

سال  میالدی   ۲۰۱۱ »سال  گفت: 
خیلی مهم برای افغانستان خواهد بود، 
طوری که در این سال خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان آغاز خواهد شد 
بهره  مان  امکانات  تمامی  از  نیز  ما  و 
تمامیت ارضی  و  تا وحدت  می گیریم 

افغانستان را حفظ کنیم.«
جمهور  رییس  زرداری  علی  آصف 

روی  را  قبایلی  بربخش های  سرنشین 
دست گرفته اند.

شورای  در  که  پاکستان  وزیر  نخست 
پاکستان  که  گفت  کشورش  ملی 
است  مسوول  کشورهسته ای  یک 
برای  را  دیپلوماتیک  اقدام های  و 
هواپیماهای  حمله های  متوقف شدن 
برده  کار  به  امریکایی  سرنشین  بدون 

است.
»رهبری  گفت:  گیالنی  رضا  یوسف 
که  باور اند  بدین  پاکستان  و  افغانستان 
سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمله های 
قبایلی  دربخش های  امریکایی 
پاکستان به سود هر دو کشور نیست.«

ازآگاهان  شماری  حال  همین  در 
می گویند که پاکستان همواره خواسته 
است تا نقشش را در مسایل افغانستان 

بسیار برجسته نشان دهد.

نشست  در  امریکا  متحده  ایاالت 
برلین آن را تکرار کرد. 

در  سیدویل،  مارک  گفته  به 
ماموریت  بودجه  حال حاضر 
آموزشی نیروهای ناتو برای نیروهای 
دالر  میلیارد   ۱۲ حدود  در  افغانستان 

در سال است. 

مارک سیدویل، که تاکنون به عنوان 
نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان 
از  به نمایندگی  نیز  کار کرده است، 
در  که  گفت  ناتو  پیمان  دبیرکل 
از  خارجه  وزیران  برلین،  نشست 
با  افغانستان  دولت  مصالحه  برنامه 

طالبان حمایت کردند. 
وزیران  »بسیاری  گفت:  سیدویل 
رسول،  زلمی  آقای  که  برنامه ای  به 
مورد  در  افغانستان  خارجه  وزیر 
پاسخ  کرد،  بیان  مصالحه  روند 
قوی شان  حمایت  و  دادند  )مثبت( 
تا  کردند  ابراز  تالش ها  این  از  را 
صلح آمیز  نتیجه  یک  به  منازعه  این 

بیانجامد.«
با  مصالحه  موفقیت  سیدویل  آقای   
طالبان را به عنوان بخشی از سهولت 
در برنامه انتقال مسوولیت های امنیتی 
اگر  حتا  که  افزود  اما  کرد،  عنوان 
انتقال  یابد،  ادامه  طالبان  شورشگری 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های 

افغانستان اجرا می شود. 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  افزایش 
برنامه  موفقیت  اساسی  شرط 
می شود.  عنوان  مسوولیت ها  انتقال 
از  داخلی  نیروهای  مصارف  تاکنون 

ترکیهدرموردگشایشدفتربرایطالبانچیزینمیگوید

پاکستانمیگویدجنگافغانستانبدون
پشتبانیپاکستانپیروزنمیشود

حملهگروهیانتحارکنندگانبهمرکز
آموزشیپولیسدرپکتیا

وزیرانخارجهناتوازمصالحهباطالبانحمایتکردند
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صدر اعظم پاکستان
باچه نیتی به افغانستان می آید؟

به نقل از سخنگوی وزارت خارجه ی پاکستان، 
اعظم  صدر  گیالنی  یوسف رضا  است  قرار 
به  کرزی  حامد  آقای  دعوت  به  پاکستان، 
آمده  خبر  در  معمول،  طبق  بیاید.  افغانستان 
و  دوجانبه  مسایل  روی  طرف  دو  که  است 
می نمایند.  گفتگو  و  بحث  منطقوی  موضوعات 
و  گیالنی  یوسف رضا  که  نیست  ناروشن  البته 
بالتبع حکومتی که ایشان منسوب به آن هستند 
چنانچه  است،  سایه ای  و  ظلی  حکومت  یک 
غیرنظامی  و  ملکی  ظاهرا  حکومت های  همه 
که  بوده اند  سایه  ای  حکومت های  پاکستان  در 
دست کم در مسایل مربوط به سیاست خارجی 
از خود اختیار و اراده ای نداشته اند و خواسته یا 
ناخواسته فقط در چوکات استراتیژی تدوین شده 
توسط آی اس آی و نظامیان حاکم بر پاکستان 
همچون  آن صورت  غیر  در  می کردند.  عمل 
بی نظیر بوتو یا حتا نوازشریف، به کناره گیری 
البته باید گفته شود  از قدرت ناگزیر می شدند. 
که در رابطه با افغانستان، حکومت های نظامی و 
ملکی پاکستان و حتا احزاب سیاسی آن، موضع 
واحد و مشترک داشته اند. ولی به هرحال آمدن 
یوسف رضا گیالنی به افغانستان و تاکید مجدد 
باثبات ساختن  اینکه پاکستان در  و دروغین بر 
این  که  است  واضح  است.  متعهد  افغانستان 
استراتیژی  همان  چوکات  در  بازهم  تعهد 
قابل  می تواند  پاکستان  همیشگی  میلیتاریستی 
مورد  در  مشرف  که  تعهدی  همان  باشد.  فهم 
نهایت  در  و  بود  کرده  تروریزم  علیه  جنگ 
امریکا را واداشت تا با مقداری تردید در مورد 
نقش آن کشور صحبت نماید. هم اکنون و پس از 
یک توقف یک ماهه حمالت طیارات بی سرنشین 
امریکا علیه مواضع و کمین گاه های تروریست ها 
در وزیرستان، مجددا آغاز شده و با اعتراض 
با  است.  شده  مواجه  پاکستانی  مقامات  شدید 
وجود آن به نقل از مقامات امریکایی گفته  شده 
که سازمان استخبارات امریکا )سیا( علی الرغم 
اعتراض مقامات پاکستانی، هیچ برنامه ای برای 
تعلیق عملیات هایش برضد مظنونین به ترور در 
پاکستان ندارد. ظاهرا رییس استخبارات امریکا 
در دیدار رسمی یک ساعته ای که با احمدشجاع 
پاشا، رییس سازمان آی اس آی پاکستان داشت، 
نتوانست وی را قانع به توقف یا تعلیق حمالت 
طیارات بی سرنشین امریکا بر هدف های مظنون 
در وزیرستان گرداند. صدر اعظم پاکستان که 
رییس استخبارات آی اس آی او را در این سفر 
همراهی می کند خواهد کوشید از نقش کشورش 
انتظار  بگوید.  سخن  تروریزم  علیه  مبارزه  در 
می رود که رییس جمهور کشور با درنظرداشت 
مستقیم  نقش  غیرقابل انکار،  شواهد  و  اسناد 
پاکستان را در فرستادن تروریست ها و مخربین 
که  نباشد  آن  منتظر  و  کند  افشا  افغانستان  در 
افاضات  به  مشرف  پرویز  مانند  گیالنی  آقای 
و ارشادات عالمانه پرداخته و وی را در حالت 
انفعالی قرار دهد. این بار نوبت اوست که حریف 
را در حالت دفاعی قرار دهد و شواهد دال بر 
آورد.  میدان  به  را  پاکستان  ناجایز  مداخالت 
افغانستان به  قیم  پاکستان مایل است به مثابه 
به  او  از چشم  جهان  و  رسمیت شناخته شود 
حوادث افغانستان بنگرد. اکنون وقت آن رسیده 
به صراحت  پاکستان  این خواست  به  که  است 

پاسخ منفی داده شود.

زنگ اول


روز  که  می گوید  داخله  وزارت 
بمبگذاران  از  گروهی  پنج شنبه 
آموزش  مرکز  یک  به  انتحاری 
کشور  شرق  جنوب  در  پولیس 

حمله کرده اند.
از  یکی  داخله،  وزارت  گفته  به 
در  را  خود  بمب های  مهاجمان 
کرده  منفجر  مرکز  این  نزدیک 
است که در آن حداقل سه مامور 

پولیس کشته شده اند.
پنج شنبه،  این حادثه صبحگاه روز 
۲5 حمل در پکتیا روی داده است.

از  یکی  می گویند،  مقامات 
تیراندازی  اثر  در  مهاجمان 
دو  و  شده  کشته  امنیتی  نیروهای 
نفر دیگر از این گروه چهار نفره، 

موفق به فرار از محل شده اند.
پولیس  سه  خشونت ها،  این  در 

دیگر نیز زخمی شده اند.
چندین  در  اخیرا  طالبان  گروه 
استخدام  و  آموزش  مراکز  مورد 
قرار  هدف  را  امنیتی  نیروهای 

داده اند.
برای  جهانی،  جامعه  و  دولت 
امنیتی  نیروهای  آماده سازی 
مسوولیت های  پذیرفتن  به  داخلی 
 ،۲۰۱4 سال  پایان  تا  امنیتی 
را  نیروها  این  آموزش  برنامه های 

شدت داده اند.
بمبگذاری  یک  این،  با  همزمان 
نیز  کابل  نزدیکی  در  انتحاری 
آن  در  که  است  گرفته  صورت 
مامور  سه  شمول  به  نفر،  چهار 
زخمی  غیرنظامی  یک  و  پولیس 

شده اند.
مواد  می گوید،  کابل  پولیس 
انفجاری در یک موتر بارکش در 

میان بار چوب جاسازی شده بود.

ACKU



اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی در نظر دارد برنامه های 
تازه ای را به اجرا بگذارد تا از رویداد های طبیعی جلوگیری 
گردد و به آسیب دیده های ناشی از این آفات رسیدگی به 

موقع صورت گیرد.
این  رییس  کاکر  دایم  داکتر  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
و  جهان  کشور های  از  برخی  با  تماس ها  می گوید  اداره 
سازمان های بین المللی از جمله سارک و ایکو ادامه دارد تا 

کمک های بیشتر در این بخش جلب گردد.
این زمینه توجه الزم  تاکنون در  آقای کاکر می پذیرد که 
برنامه های  خورشیدی  جاری  سال  در  اما  نگرفته،  صورت 

موثری به اجرا گذاشته خواهد شد.
وی گفت: »ما در این راستا کوشش می کنیم که به حادثات 
ساعت   24 از  بعد  ما  اگر  گیرد.  صورت  فوری  رسیدگی 
از  می شود.  پیدا  خطرات  بسیار  می رسیم،  حادثه  محل  به 
به  تنها  نه  ما  که  است  ما  اولویت های  از  این  همین خاطر 
حادثه برسیم، بلکه از حادثات جلوگیری کنیم. همین طور 

یک میکانیزم را در برنامه سال 1390 ما شامل ساخته ایم.«
رویدادهای طبیعی از جمله سرازیر شدن سیالب ها و برف 
کوچ ها در برخی نقاط کشور ساالنه خسارات هنگفت مالی 

و جانی را به مردم وارد می کند.
ریاست  به  اضطرار  حاالت  به  موسوم  کمیته ای  چند  هر 
محمد کریم خلیلی معاون دوم رییس جمهور از چند سال 
به این طرف فعالیت دارد تا برای افرادی که از رویدادهای 
طبیعی متضرر می شوند رسیدگی شود، اما انتقادهایی وجود 
دارد که این کمیته نتوانسته تا به گونه ی الزم در این زمینه 

فعالیت کند.
مجلس  عمومی  جلسه  به  کمیته  این  اعضای  دوشنبه  روز 

سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل، با انتشار اعالمیه ای 
در  سرحدی  پولیس  پوسته  باالی  ایرانی  نیروهای  حمله  خبر 
سوی  از  حمله  این  که  می گوید  کرده  رد  را  نیمروز  والیت 

نیروهای مرزی افغانستان صورت گرفته است.
آژانس خبری پژواک، به تاریخ 22 حمل گزارش داد که در 
اثر شلیک نیروهای ایرانی برپوسته ی پولیس سرحدی والیت 

نیمروز، یک پولیس و یک فرد ملکی مجروح شده اند.
سمونوال غالم حیدر، آمر پولیس سرحدی در والیت نیمروز، 
ظهر  ایرانی،  سربازان  که  بود  گفته  پژواک  خبری  آژانس  به 
دوشنبه بعد از آن به گلوله باری بر پوسته ی سرحدی متوصل 
کانال  آب  گشودن  مانع  افغان،  پولیس   ماموران  که  شدند 

سیخ سر، شدند.
به  هلمند  دریای  از  کانال سیخ سر،  بود که  وی عالوه کرده 

 

اتهام  به  تن  سه  بازداشت  از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
یک  در  می دهد.  خبر  انتحاری  حمالت  در  دست داشتن 
اعالمیه خبری که از سوی این ریاست منتشر شده آمده است 
که نیروهای امنیت ملی دو تن را هنگامی که می خواستند 
با استفاده از چادری در ساحات مرزی چمن پاکستان وارد 

به  زمینه  در  تا  بودند  شده  خوانده  فرا  نیز  نمایندگان 
پرسش های نمایندگان پاسخ دهند، اما توضیحات آنان 
قناعت اعضای مجلس را فراهم کرده نتوانست وبرخی 

از نمایندگان مردم خواستار لغو این کمیته شدند.
رییس اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی که یکی از 
اعضای عمده ی کمیته حاالت اضطرار است می گوید 
که تالش ها ادامه دارد تا از وارد شدن خسارات جانی 
و مالی در هنگام وقوع رویدادهای طبیعی جلوگیری 

گردد.
میزبان  افغانستان  است  قرار  کاکر،  آقای  گفته  به 
اعضای  یا  همسایه  کشور  ده  اشتراک  به  کنفرانسی 
در  تجارب  تبادله  منظور  به  که  باشد  ایکو  سازمان 
و  طبیعی  رویدادهای  وقوع  از  جلوگیری  خصوص 
اقدامات پیش گیرانه برای این رویدادها در ماه اکتوبر 

سال جاری میالدی در کابل راه اندازی می گردد.



و  داشته  امتداد  افغانستان  داخل  در  کیلومتر  ط��ول30 
منطقه ی کنگ نیمروز را آبیاری می کند.

انتشار  با  کابل،  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سفارت  اما 
پیاده  عابر  تعدادی  فوق،  »درتاریخ  می گوید:  اعالمیه ای 
از رود مرزی سیخ سر در محدوده  غیرمجاز حین عبور 
ایران  نیمروز، به سمت خاک جمهوری اسالمی  والیت 
بودند  زنی  حال گشت  در  که  ایراني  مرزی  مامورین  با 
اسالمی  از خاک جمهوری  لحظه  این  در  مواجه شدند. 
افغانستان به سمت مامورین ایرانی تیراندازی شد که  دو 

نفر مجروح گردیدند.«
در این اعالمیه آمده است که موضوع توسط مرزبانان دو 

کشور در حال بررسی است.    


شهر قندهار شوند، با چند حلقه ماین ریموت کنترول 
در منطقه سپین بولدک والیت قندهار بازداشت شدند. 
در  شده  بازداشت  افراد  که  است  آمده  اعالمیه  در 
ابتدایی خود اعتراف کرده اند که ماین های  تحقیقات 
ریموت کنترول را به دستور یک تبعه ی پاکستانی به 
قندهار منتقل می نمودند.  موظفین امنیت ملی در یک 
اقدام دیگر در شهر لشکرگاه مرکز والیت هلمند یک 
تن را حین انتقال چندین میل سالح و مهمات بازداشت 
نموده اند. گفته می شود که این فرد اسلحه را به دستور 
دو طالب مسلح، به افراد دیگر این گروه انتقال می داد 

که از سوی موظفین امنیتی بازداشت گردید. 



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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بی دفاع و بی طرف بودیم که در تمام رژیم ها قربانی دادیم. 
اما این بار فاجعه بزرگ تر از دفعات قبل بود، زیرا زمانی 
به  که طالبان وارد منطقه ما شدند، تعدادی از مردم موفق 
فرار شدند و عده ی دیگری در چنگال ظالمان خون آشام 
گیر ماندند. طالبان هم با تمام قساوت قلبی که داشتند بدون 
درنظرداشت این که تو چه کاره هستی و یا هم چند ساله 
قتل رساندند. در  به  به صورت دسته جمعی  را  هستی همه 
دیگری  و  ساله   14 یکی شان  پسرکاکایم،  دو  شهدا  میان 
25 ساله نیز بودند. آنها بی طرف بودند و نمی دانم که چرا 
طالبان این همه جنایت را مرتکب شدند. غم از دست دادن 
هیچ گاهی  و  شد  تمام  سخت  بسیار  ما  فامیل  برای  ایشان 
نمی توانیم که از آن جنایت چشم پوشی نماییم و آن را به 
دست فراموشی بسپاریم. زیرا وجدان انسان قبول نمی نماید. 
با  ما نمی توانیم خون شهدای بی گناه را زیر پا بگذاریم و 
خوشحالی  و  بخوریم  نان  سفره  یک  باالی  جنایت کاران 
نماییم. من این بی عدالتی دولت را نمی توانم تحمل نمایم، 
زیرا دولت هم با آنها همدست شده و آنها را مورد تقدیر 
و ستایش قرار می دهد و از ایشان می خواهد که بیایند. ما 
هم مخالف شان نیستیم اما باید آنها در مقابل مردم، محاکمه 
کاری  ایشان  با  هم  ما  شدند،  ثابت  بی گناه  اگر  و  شوند 

نداریم وگرنه ما خواهان تطبیق عدالت هستیم.«


در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« برادری را با خود 
روزهای  و  داده  دست  از  را  کاکایش  پسر  دو  که  داریم 
شوم و سیاه زمان طالبان را برای ما بازگو می نماید: »مدت 
زیادی بود که در کشور جنگ و بدبختی حکمفرما بود، 
شده  اشغال  شوروی  سوی  از  قبل  مدت ها  ما  کشور  زیرا 
ساختاری  نظر  از  هم  بود  شده  نهاده  بنا  که  دولتی  و  بود 
نظام کمونیستی را دنبال می نمود و اطاعت از قصر کرملین 
داشت. اما مردم در مقابل آنها ایستادند و جهاد گسترده ای 
مال،  با  بلکه  جان،  با  تنها  نه  نمودند؛  آغاز  آنها  علیه  را 
نظام  این که آن  تا  راه های مختلف دیگر.  و  سخن گفت 
از خدا بی خبر را شکست دادند و پیروز شدند. زمانی که 
ایشان  نمود،  فعالیت  به  آغاز  جهادی  تنظیم های  حکومت 
تعیین نموده  برای هرکس سهمی  با طرح هایی که داشتند 
باعث  جاه طلبی  و  خودخواهی  حس  بدبختانه  اما  بودند، 
همدیگر  با  قدرت  به  رسیدن  به خاطر  تنظیم ها  که  گردید 
بجنگند. این جنگ ها مصایب و آسیب های بی شماری را به 
مردم وارد نمود، از قبیل کوچ اجباری، مهاجرت ها، قتل ها 
طالبان  جنایت کار  و  سیاه دل  گروه  این که  تا  چپاول ها.  و 
ظهور نمود. آن گروه علیه تمام تنظیم ها جنگ های خونینی 
حکومت  که  داشتند  ادعا  آنها  چون  کرد،  راه اندازی  را 
ما  زمان  آن  در  نمایند.  تطبیق  می توانند  آنها  را  اسالمی 
مردمی  می نمودیم؛  زندگی  مرکزی  والیات  از  یکی  در 

 در آن زمان ما در یکی از والیات 
مرکزی زندگی می نمودیم؛ مردمی 
در  که  بودیم  بی طرف  و  بی دفاع 
اما  دادیم.  قربانی  رژیم ها  تمام 
دفعات  از  بزرگ تر  فاجعه  بار  این 
طالبان  که  زمانی  زیرا  بود،  قبل 
تعدادی  شدند،  ما  منطقه  وارد 
و  شدند  فرار  به  موفق  مردم  از 
ظالمان  چنگال  در  دیگری  عده ی 
خون آشام گیر ماندند. طالبان هم 
داشتند  که  قلبی  قساوت  تمام  با 
تو  این که  درنظرداشت  بدون 
چند  هم  یا  و  هستی  کاره  چه 
صورت  به  را  همه  هستی  ساله 

دسته جمعی به قتل رساندند.

همه را 
به صورت 

دسته جمعی به 
قتل رساندند

برنامه های جدید برای رسیدگی 
سفارت ایران حمله بر پولیس سرحدی به آسیب دیدگان حوادث طبیعی

در نیمروز را رد کرد

سه تن به اتهام حمالت تروریستی بازداشت شدند 
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سال  اوایل  از  ایران  می گوید،  افغان  سابق  مقام  یک 
رییس  کرزی،  حامد  به  پول  دادن  به  شروع   2003

جمهور افغانستان کرد.
عبداهلل عبداهلل، وزیر خارجه سابق افغانستان و در حال 
واشنگتن  به  مخالف حکومت  ارشد  رهبران  از  حاضر 
بودم،  خارجه  وزیر  من  که  »زمانی  است:  گفته  پست 
ایران به صورت شفاف شروع به دادن این پول ها کرد.«

عبداهلل عبداهلل افزود: »بنابراین، در دوره محمد خاتمی، 
رییس جمهور پیشین ایران بود و رییس جمهور خاتمی 
خودم  دفتر  »از  که  گفت  کرزی  جمهور  رییس  به 
بودجه ای در اختیار دارم. اگر شما موافقید، می خواهم 
مقداری پول به دفتر شما بدهم.« بنابراین دادن پول به 

این صورت شروع شد.« 
آقای عبداهلل که از سال 2001 تا 2005 به حیث وزیر 
خارجه خدمت کرده است، به خاطر می آورد که آغاز 
تحویل این پول به افغانستان به سال های 2003 یا 2004 
امنیت  شورای  کرزی  آقای  می گوید  او  برمی گردد. 
گفته  او  به شخص  و  گذاشته  جریان  در  را  ملی خود 
بود که او »این موضوع را با مقامات امریکایی مطرح 

کرده است.«
به آقای کرزی  ایران  پرداخت  داکتر عبداهلل در مورد 
گفت: »در سال اول، دو بار یا سه بار بود که این اتفاق 

افتاد – هر بار شاید حدود یک میلیارد دالر.«
اکتبر  ماه  در  نخستین بار  ایران  سوی  از  پول  پرداخت 
در  شد.  گزارش  تایمز  نیویورک  روزنامه  توسط 
گزارش این روزنامه آمده بود که »آقای کرزی از این 
پول برای وکالی افغان، رهبران قبایلی و حتا فرماندهان 
طالبان استفاده می کرد تا وفاداری شان را تضمین کند.«

آقای عبداهلل گفت که اعضای کابینه نیز بخشی از این 
پول ها را هر ماه به شکل هدیه دریافت می کردند که 

چهار بار بیشتر از معاش رسمی شان بود.
صورت  به  کرزی(  )آقای  مواقع،  »بعضی  گفت:  او 

رسانه های جمعی روز چهارشنبه هفته گذشته از موافقت 
نامزدوزرای  با معرفی مجدد  ولسی جرگه ی شورای ملی 
که  می دهد  نشان  خبر  این  انتشار  داد.  خبر  شده  رد 
نهادهای  سایر  برابر  در  را  خود  رویکرد  ولسی جرگه 
قدرت در کشور تغییر داده و دیده می شود که رویکرد 
از کارشناسان  بسیاری  برای  است.  اتخاذ کرده  را  نرمی 
این سوال وجود دارد که چه چیزی باعث گردیده است 

تا ولسی جرگه رویکرد خود را این گونه عیار سازد. 
باور اند که رویکرد  این  به  از کارشناسان سیاسی  برخی 
ناشی  ولسی جرگه،  رفتاری  سیاست  در  آمده  به وجود 
اجرای  راستای  در  نظر  وحدت  و  هماهنگی  نبود  از 
نمایندگان  نزد  در  واحد  تیم  یک  قالب  در  مسوولیت 
نمایندگان  اساس،  این  به  باشد.  ملی  شورای  در  مردم 
به جای  ملی،  شورای  ولسی جرگه ی  در  افغانستان  مردم 
این که در هنگام اجرای مسوولیت خویش در مجلس، در 
قالب یک شخصیت حقوقی واحد عمل کرده و برخورد 
با نهادهای قدرت را بر همین مبنا سازماندهی کنند، هر 
کدام خویشتن را نماینده و یا متعلق به بخش ها و قطعات 
نمی توانند  این رو  از  و  دانسته  جامعه  در  موجود  متعدد 
اقتدار الزم را در سیاستگذاری های خویش داشته باشند.

ولسی جرگه در آغازین روزهای کاری خود، سعی می کرد 
تا موضع مقتدرانه ای را از خود نشان دهد. این نهاد از لغو 
محکمه ی خاص ایجاد شده در رابطه با انتخابات سخن 
حضور  ادامه ی  به  اعتراض آمیز  نیم نگاهی  و  می گفت 
کابینه  وزارت خانه های  راس  در  سرپرست ها  از  شماری 
نیم نگاهی اعتراض آمیز به حضور شماری از  و هم چنین 
اعضای شورای عالی قضایی داشت. با گذشت زمان، این 
مجلس مبحث استیضاح لوی سارنوال را نیز مطرح کرد. 

کار ها  و  ساز  آن 
چنین تصوری را ایجاد کرده 
شورای  ولسی جرگه ی  گویا  که  بود 
ملی علی رغم مشکالتی که در مسیر انتخاب 
نقشی  اجرای  در  می خواهد  دید،  رییسه خود  هیات 

که قانون برایش ترسیم کرده است، مقتدرانه عمل کند.
اما اکنون این جرگه اعالم کرده است که رییس جمهور 
قرار  تایید  مورد  گذشته  در  که  نامزدوزرایی  می تواند، 
این  به  پست  همان  تصدی  برای  مجددا  را  نگرفته اند 
مجلس معرفی کند.  این در حالیست که در ماده ی هفتاد 
و ششم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، بر عدم معرفی 
نامزد رد شده در همان سمت، تصریح شده است. در این 
ماده آمده است: »اگر به اساس فقرات 11 و 12 ماده ٦4 
قانون اساسی وزیر پیشنهادی یا افراد دیگر، توسط جرگه 
رد گردند؛ شخص یادشده برای بار دوم برای همان پست 

معرفی شده نمي تواند.«
اما در عمل چیزی دیگری از سوی نمایندگان مردم در 
است.  نمایش گذاشته شده  به  ملی  ولسی جرگه شورای 
در عمل و آن گونه که از سوی ولسی جرگه سازماندهی 
شده، دیده می شود که این جرگه، بدون این که 
تغییر  را  داخلی خود  وظایف  اصول  ماده ی  این 

تصادفی می گفت که این – پرداخت ها ـ از همان پول 
است.«

آقای کرزی به صورت آشکار دریافت پول از سوی 
این  که  است  شده  گزارش  است.  پذیرفته  را  ایران 
پول به صورت بسته تحویل داده شده، اما او گفته این 

پروسه »شفاف« بوده است.
سوی  از  پول  پرداخت  امریکا  سابق  و  فعلی  مقامات 
تضمین  ابزار  عنوان  به  را  افغانستان  دولت  به  ایران 
مواد  به  و  می بینند  جنگ زده  کشور  این  در  نفوذش 
فراهم  طالبان  عناصر  برای  ایرانی  مقامات  که  کمکی 

دیده اند، اشاره می کنند.
در  بوش  دبلیو  جورج  اداره  در  که  ابرامس  الیوت 
چندین سمت عالی شورای امنیت ملی امریکا خدمت 
کرده است می گوید: »ما فکر نمی کنیم که به نفع ایران 
باشد تا حکومت افغانستان را براندازد و شاهد آشفتگی 

گسترده و فضای فاقد حکومت از نوع سومالیا باشد.« 
آقای ابرامس افزود: »ما تصور می کنیم که ایران منافع 
مختلط در افغانستان دارد و با توجه به گذشته، به نظر 
می رسد که این درست باشد. این کشور طوری عمل 
نکرده تا یک سومالیای دیگر را در آنجا خلق کند اما 
امریکا را تضعیف  نفوذ  تا  دستکم، کاری کرده است 
کند و حضور ما را در آنجا همانند عراق، تا جایی که 

امکان دارد مشکل و پرهزینه سازد.«
آقای عبداهلل که روز یک شنبه برای یک سفر ده روزه 
به واشنگتن آمده است، در انتخابات ریاست جمهوری 
باور  به  بود.  کرزی  آقای  جدی  رقیب   2009 سال 
برخی ها، این انتخابات با تقلب همراه بود. آقای کرزی 
تحت فشار غرب تن به برگزاری دور دوم انتخابات داد 
اما آقای عبداهلل پایش را از رقابت کنار کشید و گفت 

او به عادالنه بودن دور دوم اعتماد ندارد.
بزرگترین  امید،  و  تغییر  ایتالف  رهبری  اینک  هم  او 
حزب اپوزیسیون را به عهده دارد و به تایمز گفت که 
در انتخابات سال 2014 مجددا در مقابل آقای کرزی 
به رقابت خواهد پرداخت. آقای عبداهلل با تبسم گفت: 

»او این را می داند.«
آقای عبداهلل با اشاره به تصمیم آقای کرزی به دور زدن 
در  امریکا  دایمی  پایگاه های  موضوع  طرح  و  پارلمان 
رییس جمهور  نگرانی کرد که  ابراز  لویه جرگه،  یک 
»یک  می باشد:  مناسب  الگوی  ایجاد  در صدد  کرزی 
روز او لویه جرگه را برای تمدید دوره تصدی خود فرا 

خواهد خواند.«
ایاالت متحده  او مطمین است که  آقای عبداهلل گفت 
مطابق برنامه در ماه جوالی شروع به خروج نیروهایش 
از افغانستان خواهد کرد اما گفت که نمی داند چه موقع 
را  افغانستان  بتوانند  بین المللی  نیروهای  دسته  آخرین 

ترک کنند.
او با اشاره به تاریخ مورد نظر ناتو برای واگذاری کامل 
یک  »ارایه  گفت:  افغان  مقامات  به  افغانستان  امنیت 
جدول زمانی مشکل است اما کامال مطمین هستم که به 
نوعی حضور فراتر از سال 2014 ضرورت خواهد بود.«

نامزدوزیران  با اکثریت آرا به جواز معرفی مجدد  دهد، 
تایید نشده در همان سمت ها، رای داده است. 

آن گونه که در رسانه ها گزارش شده، در رای گیری که 
در نشست روز چهارشنبه ی هفته گذشته ولسی جرگه در 
حاضر  عضو   127 مجموع  از  گرفته،  صورت  مورد  این 
در نشست عمومی آن مجلس، 125 تن با معرفی مجدد 
موافقت  سمت ها  همان  در  نشده  تایید  نامزدوزیران 
کرده اند. این که نمایندگان بر چه مبنایی خواسته اند این 
از جهت های گوناگون می تواند  اتخاذ کنند،  را  تصمیم 

مورد توجه قرار گیرد.
به نظر می رسد یکی از دالیلی که برای نمایندگان در این 
تصمیم قابل تصور است، این خواهد بود که نامزدوزرای 
رد شده، در دوره قانون گذاری اول نظام سیاسی جدید 
یا  اول  قانون گذاری  دوره  یافتن  پایان  با  و  شده  رد 
شده  آغاز  نو  از  روزگار  و  نو  از  روز  پانزدهم،  مجلس 
از  اگر  است.  شده  رفع  نیز  محدویت  یا  ممانعت  این  و 
نظر حقوقی و با توجه به اصل دوام سازمان های دولتی و 
پایداری مسوولیت های این نهادها به قضیه نگریسته شود، 
دوره  یک  در  مجلس  تصامیم  که  می شود  متبادر  چنین 
قانون گذاری بایستی در دوره های بعدی قانون گذاری نیز 
نافذ و محترم باشد. زیرا در صورت شخصی پنداشته شدن 

قانون گذاری،  دوره ی  یک  در  جرگه  فیصله های 
و  می رود  بین  از  افغانستان  در  قانونی  ثبات 

شده  تصویب  قوانین  حاکمیت  و  اثر 
دوره  هر  در  جرگه ها  سوی  از 

در  قانون گذاری، 
دوره های 

قانون گذاری،  بعدی 
جرگه ی  تمایل  به  بسته  و  لرزان  اعتبار 
بعدی را خواهد داشت. در واقع ارزش مشابه با فرامین 
تقنینی تصویب شده از سوی حکومت را خواهند داشت 

که ارزشش تابع تایید و تصویب پارلمان می باشد.
اول ولسی جرگه که ریاست نشست  خالد پشتون معاون 
چهارشنبه ولسی جرگه را به عهده داشت گفته است  که 
به اساس این فیصله، حکومت مي تواند وزرای پیشنهادی 
به  اعتماد  رای  اخذ  جهت   دوم  بار  برای  را  شده  رد 
ولسی جرگه معرفی کند. جالب این است که ولسی جرگه 
اعالم کرده است که بعد از معرفی نامزدوزیر برای هفت 
در  می شوند،  اداره  سرپرست  توسط  که  وزارت خانه ای 
بحث خواهد  نیز  داخلی  اصول وظایف  تعدیل  به  رابطه 

کرد.
زنان،  امور  عامه،  صحت  وزارت های  اکنون  هم 
تکنالوژی  و  مخابرات  ملکی،  هوانوردی  و  ترانسپورت 
و آب  انرژی  و  عالی، شهرسازی  تحصیالت  معلوماتی، 
فیصله ای  به  توجه  با  می شوند.  اداره  سرپرست  توسط 
تصویب  به  ملی  شورای  ولسی جرگه  سوی  از  که 
رسیده، احتماال همان مهره هایی که در گذشته از سوی 
ولسی جرگه رد شده اند و در قالب تعامالت سیاسی که در 
نزد شرکای قدرت وجود دارد، دوباره به حیث سرپرست 
در اداره های اجرایی ابقا شده اند، به کار گمارده خواهند 

شد.  



 محمد هاشم قیام

  واشنگتن تایمز 
  بن بیرن بایوم

 الف. تمکی

پرداختهای
میلیارددالریایران
بهمقاماتافغان

ولسیجرگه
رویکردنرمواقتدار

ازدسترفته

افشاگری های تازه؛ 

پرداخت پول از سوی ایران نخستین بار در ماه اکتبر توسط روزنامه نیویورک 
تایمز گزارش شد. در گزارش این روزنامه آمده بود که »آقای کرزی از این پول 

برای وکالی افغان، رهبران قبایلی و حتا فرماندهان طالبان استفاده می کرد تا 
وفاداری شان را تضمین کند.«

آقای عبداهلل گفت که اعضای کابینه نیز بخشی از این پول ها را هر ماه به شکل 
هدیه دریافت می کردند که چهار بار بیشتر از معاش رسمی شان بود.

ادامه از صفحه 1
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 برگردان: الف. تمکی

منبع: پروجکت سندیکت

وزیر  نخست  گیالنی  رضا  یوسف  سفر  با  همزمان 
تحلیل گران  افغانستان  به  او  همراه  هیات  و  پاکستان 
افغانستان  دولت  برای  می خواهد  پاکستان  می گویند 
با  مذاکره  برای  تالش ها  کشور  این  به جز  که  بفهماند 

طالبان در کشورهای دیگر نتیجه ای ندارد. 
درست چند روز پیش از سفر نخست وزیر پاکستان به 
افغانستان؛ ترکیه که پیش از این وعده گشایش دفتری 
برای طالبان در آن کشور را داده بود، روز پنج شنبه از 

تایید طرح گشایش چنین دفتری خودداری کرد. 
 این درحالی است که شورای عالی صلح افغانستان ابراز 
برای  ترکیه  در  دفتری  وجود  که  بود  کرده  امیدواری 
را آسان خواهد کرد زیرا طالبان  این شورا  طالبان کار 
می تواند  دفتر  این  و  ندارند  مشخصی  آدرس  تاکنون 

محل مشخصی برای گفتگو با طالبان باشد. 
در  می گوید  پارلمان  پیشین  نماینده  جوینده  میراحمد 
واقع پاکستان نمی خواهد تا طالبان در ترکیه نمایندگی 
می خواهد  پاکستان  جوینده  آقای  گفته  به  باشد.  داشته 
دست  در  خود  را  طالبان  با  مذاکره  رهبری  و  کنترول 
خود  گروگان  در  همچنان  را  گروه  این  و  باشد  داشته 

بگیرد. 
منطقه ای  مسایل  تحلیلگر  احمد سعیدی  دیگر  از سوی 
در  طالبان  دفتر  گشایش  مانع  پاکستان  چون  می گوید 
ترکیه شد؛ در این دیدار تاکید خواهد کرد که به جای 

ترکیه دفتری در پاکستان برای طالبان باز شود.
آقای جوینده  نیز می گوید حتا اگر طالبان بخواهند در 

می دانند و همواره تاکید کرده اند که پناهگاه های اصلی 
افغانستان  مقامات دولت  اما  است  پاکستان  در  تروریزم 

هیچ گاهی از پاکستان رودررو انتقاد نمی کنند. 
اخیرا  پاکستان  می گوید  سعیدی  آقای  همین حال  در 
امنیت  تامین  در  تا  گرفته  قرار  امریکا  شدید  فشار  زیر 
مقامات  می گوید  سعیدی  کند.  همکاری  افغانستان  در 
نشان دهند  امریکا  به  این سفر می خواهند  پاکستانی در 
این  هدف  دیگر  سوی  از  و  همکارند  افغانستان  با  که 
است که رییس جمهور کرزی از همکاری پاکستان در 

مبارزه با تروریزم ابراز رضایت کند. 
تردید در مورد نشست عربستان 

قرار است به زودی نشستی به منظور جستجوی راه های 

مصالحه با طالبان در عربستان سعودی برگزار شود. ولی 
دیده شک می نگرند.  به  نیز  نشست  این  به  تحلیل گران 
آقای جوینده می گوید مقامات پاکستانی بارها گفته اند 
پاکستان  حضور  بدون  افغانستان  صلح  مذاکرات  که 
مقامات  حاال  جوینده  آقای  گفته  به  ندارد.  نتیجه ای 
کنند  تاکید  افغانستان  به  سفر  در  می خواهند  پاکستانی 
که رهبری مذاکرات در دست این کشور باشد بنا براین 
مقامات پاکستانی مستقیما به دولت افغانستان می فهمانند 
که برای مذاکره با طالبان دنبال عربستان و ترکیه نروند 
زمینه  این  در  می تواند  که  است  پاکستان  تنها  بلکه 

تصمیم گیرنده اصلی باشد. 
نقش  که  درصورتی  جوینده  آقای  اظهارات  براساس 
اساسی به پاکستان داده نشود؛ نشست عربستان سعودی 
از  نمی تواند  افغانستان  بود و دولت  بی نتیجه خواهد  نیز 
مخالفین  زیرا  کند  تامین  در کشور  را  طریق صلح  این 

دولت به چنین نشست هایی اعتماد ندارند. 
تا  می خواهند  ترکیه  و  عربستان  سعیدی  آقای  نظر  به 
افغانستان بیشتر از سوی پاکستان اداره شود. او می گوید 
نشست عربستان نیز پیامد آشکاری نخواهد داشت به جز 

مصرف مقدار زیادی پول.
در همین حال نخست وزیر پاکستان روز پنج شنبه گفته 
است که جنگ افغانستان بدون پشتیبانی پاکستان پیروز 
نمی شود. از سوی دیگر این مقام پاکستانی گفته است 
که  است  باور  این  به  پاکستان  و  افغانستان  رهبری  که 
مناطق  بر  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 

قبایلی به سود هر دوکشور نیست. 
همواره  کرزی  جمهور  رییس  که  درحالی است  این 
خطاب به جامعه جهانی گفته است که جنگ با تروریزم 
به جای روستاهای افغانستان در مراکز اصلی آن یعنی در 

پاکستان به پیش برده شود. 


مذاکرات شرکت کنند؛ پاکستان به شدت تمایل دارد تا 
کنترول خود بر طالبان در این مذاکرات را حفظ کند.

مقامات دولت افغانستان همواره تاکید کرده اند که مرکز 
و پناهگاه اصلی تروریزم و منشا ناامنی های افغانستان در 
پاکستان است ولی آیا مقامات افغان در این سفر مقامات 

پاکستان، توان ابراز گفته های شان را خواهند داشت؟
ناگزیری های خود را  افغانستان  آقای جوینده می گوید 
دارد زیرا عناصر نفوذی کشورهای همسایه به خصوص 
در  که  است  حدی  به  دولت  دستگاه  در  پاکستان 
تصمیم گیری ها دخیل هستند و این عناصر نمی خواهند 

دولت افغانستان را با پاکستان مواجه بسازند. 
جوینده می گوید با آن که جامعه جهانی و دولت افغانستان 

روابط هند – پاکستان – یگانه چالش در بهترین زمان و 
نقطه تاثیر دو کشور از هنگام حمالت ترویستی بر مومبی 
نوامبر سال 2008 -  ماه گذشته از جانب یک منبع  در 

غیرمحتمل ارتقای غیرمنتظره ای پیدا کرد: کریکت.
هنگامی که دو کشور در بازی های جام جهانی کریکت 
که هر چهار سال یک بار برگزار می گردد، به نیمه نهایی 
راه یافتند، من موهان سینگ، نخست وزیر هند یوسف 
رضا گیالنی، همتای پاکستانی خود را دعوت کرد تا با 
تماشا  با صرف شام  را در موهالی همراه  مسابقه  این  او 

کند.
به کدام تصمیمات سیاسی مهم  بازی  این  نتیجه  هرچند 
دو  روابط  از  برداشت  سینگ  همه،  این  با  نیانجامید، 
  – رسیده  بن بست  به  پروسه  زمام  و  داد  تغییر  را  کشور 

گفتگوها – را در دست گرفت.
مساله  این  به  کمتری  عالقه ی  هندی  منتقدان  برخی 
دارند. بعد از حمالت وحشتناک بر مومبای، دولت هند 
عدم  رغم  به  درآورد.  تعلیق  به  را  پاکستان  با  گفتگوها 
پیشرفت چشمگیر از جانب پاکستان در کشاندن مجرمان 
به پای میز عدالت،  منتقدان هندی می گویند که با گفتگو 
در یک چنین سطح باالیی، این کشور در حقیقت تسلیم 

ناسازگاری پاکستان می شود.
در حقیقت منتقدان خاطرنشان می سازند که گفتگوهای 
گسترده و جامع که مورد توافق دو طرف می باشد، همان 
همان  این  می باشد.  جدید  عنوان  با  مرکب«  »دیالوگ 
به صورت  از حادثه مومبای  بعد  بود که هند  گفتگویی 
و  سرزمین  از  که  مردمی  با  کرد:  متوقف  آن را  موجه 
استفاده  هند  مردم  کشتار  و  حمله  برای  نهادهای شان 

می شود، هیچ مذاکره ای صورت نمی گیرد.
نگرانی که در بعضی محافل هند وجود دارد این است؛ 

خون  ریختن  به  اقدام  و  مداخله  هند  همسایه اش  امور 
مردم آن کشور می کند. 

نداده  تغییر  را  اینها  از  یک  هیچ  گفتگو  از  خودداری 
اما برای هند هیچ پاداشی نیز به همراه نداشته است. در 
با ظاهر  برای هند هزینه داشته است:  این سیاست  برابر، 
تا  است  داده  اجازه  پاکستان  به  هند  وحشی،  سرسختانه 
منطقی و آتشی پذیر جلوه کند و چهره ی این کشور را به 

عنوان یک نیروی سازنده صلح لکه دار سازد.
شد -  داده  نشان  وزیر  نخست  دو  توسط  که  نرمشی 
مالقات این دو مقام در جریان مسابقات کریکت که در 
آن پاکستان بازی را به حریف خود هند واگذار کرد – 
ثابت ساخت که گفتگو به تنهایی می تواند نتایج سازنده 
بین  اختالف  مورد  مسایل  می تواند  گفتگو  باشد.  داشته 
دو کشور را شناسایی و برطرف سازد. البته، هر مساله ای 
نمی تواند  از هم جدا کرده است  را  پاکستان  که هند و 

در  دستکم  گردد،  فصل  و  حل  مذاکره  میز  دور 
حال حاضر امکانش نیست. اما مشکالت مشخص 
نظامی در یخچال های طبیعی  تقابل  مانند تجارت، 
زمینی در سر کریک و جریان آب  مرز  سیاچین، 
به سوی ووالر باراگ، اینها قطعا مسایلی اند که از 
درباره  پیشرفت  می باشند.  حل  قابل  گفتگو  طریق 
مسایل بزرگ – مناقشه کشمیر و استفاده پاکستان 
از تروریزم به عنوان ابزار سیاست – مستلزم کارهای 

اساسی بیشتر و تالش سازنده و تدریجی می باشد.
گفتگو  است،  دریافته  سینگ  که  همان طوری  اما 
درباره این مسایل می تواند روشن سازد که خطوط 
پایانی هند – خطوط سرخ - و حداقل استندردهای 
دارد،  انتظار  همسایه اش  از  هند  که  متمدن  رفتار 
که  سازد  ثابت  باید  لزوم  صورت  در  و  چیست 
نیز  خشن  عالیم  ارسال  برای  می تواند  گفتگو 

استفاده گردد.
»دیپلوماسی کریکت« در شبه قاره تازه نیست. پیش 
از این نیز دوباره از آن استفاده شده و در هر نوبت 
حاکمان نظامی پاکستان به هند سفر کرده اند. دیدار 
در  مسابقه  تماشای  برای  هند  از  الحق  ضیا  جنرال 
جیپور در سال 1986 نوعی رفتار در یک بحبوحه 
این  این خاطر که هدف  به  بود، مخصوصا  بدبینی 
دیدار کاستن از تنشی بود که از سیاست خود وی 
مبنی بر تشویق و کمک به جنگجویان جدایی طلب 
جنرال  دیدار  بود.  گردیده  ناشی  هند  در  سیک 
دهلی  در  کریکت  استدیوم  یک  از  مشرف  پرویز 
در سال 2005 در یک دوره زمانی بهتر در روابط 
دو کشور صورت گرفت اما در واقع امر، سه سال 

بعد عقبگرد سریع آن از پیش قابل تصور بود.
تماشای کریکت لزوما به گفتگوی بهتر منجر نمی گردد. 
با همدیگر  اما هنگامی که دو کشور واقعا آماده تعامل 
سودمند  ابزاری  می تواند  ورزشی  حادثه  یک  هستند، 
است که  همان چیزی  این   باشد.  تغییر  دادن  نشان  برای 
»روح موهالی« با خود آورده است. حاال وقت آن است 
زمین  در  واقعی  پیشرفت  به  روح  این  ببینیم چگونه  که 

تبدیل می گردد.

رویکرد: 
شاشی تارور، وزیر خارجه سابق هند و معاون سرمنشی 
سازمان ملل، هم اکنون عضو پارلمان هند و مولف ده ها 
کتاب از جمله هند از نیمه شب تا به هزاره و نهرو: مخترع 

هند.


کند،  تعامل  پاکستان  با  باید  که  زمانی  سینگ  دولت 
فاقد کدام ایده و نظر است – یا دستکم در برابر حمله 
راکد  خاموشی  از  غیر  تروریزم،  منابع  به  متقابل  نظامی 
روشن  نیز  این  حال،  این  با  ندارد.  خوبی  گزینه ی  هیچ 
است که »عدم گفتگو« جایی در پالیسی ندارد. پاکستان 
می تواند منکر داشتن تاریخ مشترک با هند شود اما هند 
نمی تواند جغرافیای خود را تغییر دهد. پاکستان همسایه 

دیوار به دیوارش است و نمی تواند نادیده گرفته شود.
خودداری هند از گفتگو با پاکستان به همراه تالش های 
دیپلوماتیک غرب )مخصوصا امریکا( در تضمین بعضی 
رحمن  ذاکر  بازداشت  جمله  از  پاکستان  همکاری های 
از  تن  و شش  طیبه  لشکر  ارشد  فعاالن  از  یکی  لخوی، 
اما این همکاری  همکاران طراح توطیه او کمک کرد. 
مصرف اش  تاریخ  هند،  مداوم  خاموشی  و  یافت  پایان 
از گفتگو دیگر هیچ  است. خودداری  تمام شده  اینک 
توجیه  آن را  که  استداللی  تنها  و  ندارد  تازه ای  نتیجه ی 
می کرد - منبع قدرت– به برخی در هند توهم نفوذ باالی 
حوادث را داده که در حقیقت در تصرف دولت نبوده 

است. 
حمالت  قربانی   – بوده  هند  این  اینجاست،  جالب 
رهبری  و  اعزام  تمویل،  پاکستان  توسط  که  تروریستی 
ناسازگار می رسیده است.  به نظر سختگیر و  شده - که 
که  است  این  هند  شبه قاره  در  زندگی  متعالی  واقعیت 
این هند بوده که رویای زندگی در صلح را در  همیشه 
سر می پروراند. در نهایت، هند در شرایط موجود قدرتی 
است که می خواهد به حال خودش گذاشته شود تا روی 
یاغی  یک  پاکستان  کند؛   تمرکز  اقتصادی اش  توسعه 
و  قدرت  موازنه  تغییر  منظور  به  که  است  مشکل آفرین 
در  هند  کنترول  تحت  کشمیر  کنترول  آوردن  به دست 

هدف سفر گیالنی کنترول مصالحه با طالبان است

دیپلوماسیکریکت

ACKUتحلیل گران: 



حدود دو سوم دانش آموزان 
در برابر این پرسش که آیا در 
سال جاری کتاب های درسی 

به موقع و به صورت مکمل در 
اختیار شان قرار گرفته است، 

پاسخ مثبت داده اند )68 درصد( 
در این مورد نیز کمترین میزان 
پاسخ های مثبت با 55 درصد، از 
آِن دانش آموزان والیت جوزجان 
بوده است. اما وقتی پرسیده شده 
است که تا اخیر سال تحصیلی 

آیا مضامین درسی شما به صورت 
مکمل تدریس شده یا نه، جواب 
95 درصد دانش آموزان منفی 

بوده است. 
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کمیسیون  ساحوی  دفتر  نظرسنجی  یک  یافته های 
مستقل حقوق بشر در چهار والیت شمالی افغانستان 
بیان می کند که در سال 1389 نیز کتاب های درسی 
این  شده اند.  تدریس  نامکمل  صورت  به  مکاتب 
درحالی است که برنامه اصالحی معارف در تمامی 
والیات مذکور به اجرا درآمده است. این نظرسنجی 
مدیران  قاطع  اکثریت  که  می دهد  نشان  همچنین 
سطح  در  آموزش  کیفیت  که  نظر  این  با  مکاتب 

مکاتب پایین می باشد، موافقت دارند.
روش ارزیابی

از  نفره  شش  تیم  یک  توسط  که  نظرسنجی  این 
روان، ضمن  ماه حوت سال  در  دفتر  این  کارمندان 
سمنگان،  والیات  در  زن   82 و  مرد   86 با  مصاحبه 
 55 شامل  گرفته،  صورت  جوزجان  و  سرپل  بلخ، 
دانش آموز مکتب، 56 تن از والدین دانش آموزان، 
مدیر  ولسوالی،  معارف  )مدیر  مدیر   14 و  معلم   47
لیسه، مدیر متوسطه( می گردد. نظرسنجی در ساحاتی 
امنیت،  نظر  از  هم  می شود  فکر  که  گرفته  صورت 
معلمان  و  آموزشی  امکانات  دارابودن  نظر  هم  و 
ورزیده در وضعیت به مراتب بهتری نسبت به سایر 
والیات  مراکز  همچون  دارند؛  قرار  والیات  نقاط 
ولسوالی های  و  جوزجان  و  سمنگان،  سرپل،  در 
نمای  بنابراین  بلخ.  والیت  در  دهدادی  و  نهرشاهی 
کلی از ساحاتی را نشان می دهد که تصور می شود از 
کیفیت تعلیم و تربیه نسبتا بهتری برخوردار می باشند.

والدین  برای  سوال   4 نظرسنجی  این  فورمه های  در 
گردیده  طرح  معلمان  برای  سوال   5 و  دانش آموز 
بود. برای دانش آموزان و مدیران مکاتب و معارف 
7 سوال طرح گردیده بود. برخی از سوال ها مشترک 
بود، اما غالب پرسش ها با توجه به نقشی که هر دسته 
از پرسش شوندگان در رابطه به مساله ی آموزش ایفا 

می کنند به گونه ی متفاوت طرح گردیده بود.  
رضایت از وضعیت تعلیم و تربیه

یافته های نظرسنجی یادشده بیانگر آنست که مصاحبه 
شوندگان در والیت های سرپل و سمنگان با 68 و 67 
تعلیم  از وضعیت  بیشتری  نسبت  به  درصد، رضایت 
و تربیه داشته اند؛ کمترین میزان خشنودی مربوط به 
است،  بوده  46 درصد  احتساب  با  والیت جوزجان 
و والیت بلخ با نشان دادن 55 درصدی رضایت در 
حد میانه ای قرار گرفته است. از سوی دیگر کمترین 
سوی  از  معارف  کیفیت  به  نسبت  خشنودی  میزان 
درصد   41( گرفته  صورت  دانش آموزان  والدین 
رضایت( و بیشترین میزان خشنودی از سوی معلمان 
با  نظر  این  از  مدیران  و  دانش آموزان  درصد(.   77(
ترتیب 62 و 53 درصد خشنودی در  به  دادن  نشان 

جایگاه های دوم و سوم قرار دارند.
اما اگر یافته های نظرسنجی به تفکیک دانش آموزان، 
ارزیابی  مصاحبه شونده  مدیران  و  والدین  معلمان، 
رضایت  میزان  که  گردد  خاطرنشان  باید  شود، 
ودر  درصد(    57( باالترین  سمنگان  در  والدین 
والیت  می باشد.  درصد(   16( پایین ترین  جوزجان 
سرپل از این نظر با نشان دادن 55 درصدی رضایت 
در جایگاه دوم و والیت بلخ با 35 درصد در جایگاه 
سوم قرار دارد. در جواب به این سوال که آیا در سال 
جاری در رابطه به آموزش فرزند یا فرزندان خود از 
سوی اداره ی مکتب جهت مشوره خواسته شده اید، 
پاسخ 76 درصد از والدین مصاحبه شونده منفی بوده 
است. با این حال کمی بیش از نیمی از آنان نسبت به 
ابراز رضایت  نحوه ی آموزش فرزند شان در مکتب 
کرده اند )55 درصد( گرچه میزان این خشنودی در 
می کند.  پیدا  کاهش  سوم  به یک  والیت جوزجان 
آموزش  نحوه ی  از  که  مادرانی  و  پدران  بیشتر 
فزرند شان ناخشنود بوده اند، مهم ترین عوامل را عدم 
دانش مسلکی و تعهد معلمان، و ناقص ماندن نصاب 
دیگری  نکات  آنها  از  برخی  اما  دانسته اند.  درسی 
همچون نبود البراتوارهای مجهز، نبود مدیریت سالم 

منابع معلوماتی  به  و عدم دسترسی 
را نیز به عنوان سبب های نارضایتی 
اکثریت  کرده اند.  ذکر  خویش 
پدران و مادرانی که با آنها مصاحبه 
بین   1389 سال  در  گرفته  صورت 
مکتب  شامل  فرزند  پنج  الی  یک 
داشته اند، اما کسانی هم بوده اند که 
6 و حتا 9 فرزند شان شامل مکتب 

بوده است.
والیات  دانش آموزان  دیدگاه 
سرپل، سمنگان و بلخ با نشان دادن 
67 درصدی  و   ،69  ،70 ترتیب  به 
رضایت در وضعیت نسبتا یکسانی 
میزان  این  قرار دارد، در حالی که 

نشان  را  درصدی   15 کاهش  جوزجان،  والیت  در 
می دهد )54درصد خشنودی(. 

در  نیز  مصاحبه شونده  معلمان 
سرپل  سمنگان،  والیت های 
ترتیب  به  رضایت  با  بلخ،  و 
درصدی   82 و   ،84  ،86
نمایش  به  را  مشابهی  وضعیت 
می گذارند، در حالی که از این 
معلمان  درصد   56 فقط  لحاظ 
ابراز  جوزجانی  مصاحبه شونده 

رضایت کرده اند. 
است  مدیران  بخش  در  تنها 
والیت  در  رضایت  میزان  که 
جوزجان نسبت به بلخ و سمنگان 
در  درصد   58 است؛  باالتر 
جوزجان در مقابل 55 درصد در 
سمنگان و 36 درصد در بلخ. در 
ابراز  با  این بخش والیت سرپل 
مدیران  درصدی   63 رضایت 
در  سواالت،  مجموع  به  نسبت 
قرار  رده بندی  جدول  باالی 

می گیرد.
رضایت از کیفیت درسی

و  کتب  مضامین  محتوای  از  رضایت  به  رابطه  در 
سویه ی  مطابق  را  مضامین  این  سطح  آیا  این که 
از والدینی  پاسخ 59 درصد  دانش آموزان می دانند، 
که مورد پرسش قرار گرفته اند، منفی بوده است. با 
به  ناخشنودی مربوط  میزان  بیشترین  تفاوت که  این 
والیت جوزجان با 80 درصد و کمترین آن مربوط 
حجم  است.  بوده  درصد   35 با  سمنگان  والیت  به 
زیاد و پیچیدگی بیان کتب، و باال بودن مسایل مطرح 
هوش  سویه ی  به  نسبت  ابتدایی  صنوف  در  شده 
دانش آموزان ازعوامل این نارضایتی ذکر شده است. 
معلمان  مدیران،  منفی  پاسخ های  مقایسه،  مقام  در 
کاهش  سوال  همین  به  رابطه  در  دانش آموزان  و 
و   46  ،38 به  ترتیب  به  و  می کند  پیدا  چشم گیری 
نیز میزان  18درصد می رسد. گرچه در میان معلمان 
نارضایتی در والیت جوزجان در سطح باالیی قرار 
شیوه  ناراضی،  مدیران  و  معلمان  درصد(   70( دارد 
اندازه  تناسب  بیان و حجم زیاد کتب، عدم  قدیمی 
و   دانش آموز  روانی  ـ  روحی  سطح  با  کتب  خط 
از  را  دری  و  دینی  علوم  عربی،  مضامین  پیچیدگی 
کرده اند.  ذکر  خویش  نارضایتی  عوامل  مهم ترین 
گذاشته  میان  در  مدیران  با  که  سوال هایی  از  یکی 
کیفیت  که  می باشند  موافق  آیا  که  است  این  شده 
صورت  در  می باشد،  پایین  مکاتب  در  آموزش 
درصد   88 می دانند.  دخیل  را  عواملی  چه  موافقت 
پایین آموزش  با کیفیت  آنها  موافقت  مبین  پاسخ ها 
والیات  در  موافقت  این  درجه ی  گرچه  می باشد. 
بلخ و سمنگان صددرصد و در سرپل و جوزجان به 
ترتیب 80 و 50 درصد بوده است. دالیل این مدیران 

بسیار متنوع بوده است که در ذیل به اختصار اشاره 
می گردد:

1( به موقع نرسیدن کتاب های درسی؛ 
2( کمبود فضای مناسب؛ 

3( اختالط مکاتب؛ 
4( باالبودن سویه ی مضامین نسبت 

به سویه ی دانش آموز؛ 
5( کمبود میز و چوکی، کتابخانه، 

منابع معلوماتی و البراتوار مجهز؛ 
نتیجه  در  و  کافی  تشکیل  نبود   )6

جذب اجیر؛ 
درسی  ساعت  دقایق  بودن  کم   )7
و در نتیجه نبود وقت برای ارزیابی 

دروس؛ 
8( عدم همکاری والدین؛ 

9( کمبود معلمان مسلکی؛ 
نصاب  کامل  تطبیق  عدم   )10

درسی؛ 
11( نبود امنیت کامل؛ 

12( فقر شدید خانواده ها؛ 
باعث  پایین معلمان که  13( معاش 
دیگر  به  ورزیده  معلمان  شده 

مشاغل روی آورند؛ 
14( تاثیرات ناگوار جنگ.

نصاب  تکمیل  و  درسی  کتب  به  دسترسی 
درسی

پرسش  این  برابر  در  دانش آموزان  سوم  دو  حدود 
به موقع و  آیا در سال جاری کتاب های درسی  که 
است،  گرفته  قرار  اختیار شان  در  مکمل  صورت  به 
نیز  مورد  این  در  درصد(   68( داده اند  مثبت  پاسخ 
از  درصد،   55 با  مثبت  پاسخ های  میزان  کمترین 
اما  است.  بوده  جوزجان  والیت  دانش آموزان  آِن 
تحصیلی  سال  اخیر  تا  که  است  شده  پرسیده  وقتی 
تدریس  مکمل  صورت  به  شما  درسی  مضامین  آیا 
شده یا نه، جواب 95 درصد دانش آموزان منفی بوده 

است. 

ورزشی،  امکانات   کتابخانه،  البراتوار،  به  دسترسی 
آب آشامیدنی صحی و میزوچوکی

که  می دهد  نشان  همچنین  نظرسنجی  این  یافته های 
56 درصد دانش آموزان پرسش شونده به البراتوار و 
37 درصد به کتابخانه و امکانات ورزشی دسترسی 
نداشته اند. اما میزان دسترسی به آب آشامیدنی صحی 
به طوری  امیدوارکننده بوده است؛  و میز و چوکی 
به  به میز و چوکی و 19 درصد  تنها 17 درصد  که 
آب آشامیدنی صحی در ساحه مکتب شان دسترسی 
نداشته اند. در این بخش، دانش آموزان والیت سرپل 
بیشترین محرومیت را چشیده اند؛ به گونه ای که 80 
درصد به کتابخانه و 90 درصد به البراتوار دسترسی 
نداشته اند. برخی از دانش آموزان یادآور شده اند که 
اما  دارد  وجود  البراتوار  و  کتابخانه  مکتب شان  در 

زمینه ی دسترسی آنان مساعد نیست.

در جواب به این سوال که آیا معلمان شما مضامین 
سه  پاسخ  می فهمانند،  خوب  برای تان  را  درسی 
در  گرچه  است.  بوده  مثبت  دانش آموزان  چهارم 
درصد   60 به  رضایت  میزان  این  جوزجان  والیت 
کاهش پیدا می کند. دانش آموزان سمنگان بیشترین 
بلخ  والیات  )90درصد(  داده اند  نشان  را  رضایت 
درصد   75 و   70 دادن  نشان  با  ترتیب  به  سرپل  و 
دانش آموزانی  دارند.  قرار  میانه ای  حد  در  رضایت 
که پاسخ منفی داده اند، عدم تجربه و دانش مسلکی 
یاد  عوامل  عنوان  به  را  معلمان  مسوولیت ناپذیری  و 

کرده اند. 
رضایت از معلمان

حد  در  نیز  معلمان  از  دانش آموزان  رضایت  میزان 
در  خشنودی  این  درصد(   80( دارد  قرار  باالیی 
والیت سرپل به صددرصد و در والیت سمنگان به 
ناراضی  دانش آموزان  که  دالیلی  می رسد.  دوسوم 
بازی  واسطه  از؛  است  بوده  عبارت  کرده اند  عنوان 
و رشوه ستانی، قوم پرستی، عدم تمایز بین درس خوان 
و درس ناخوان، عدم همدلی معلمان با دانش آموزان 
ساحه  در  خشونت  اعمال  و  ترس  فضای  ایجاد  و 
مکتب. همچنین اکثریت )79 درصد( دانش آموزان 
پرسش شونده از نحوه ی انجام حاضری ابراز رضایت 
این  سرپل  والیت  در  که  تفاوت  این  با  کرده اند. 
رضایت به صد درصد و در جوزجان به 55 درصد 

می رسد.
تخصص مسلکی در تدریس مضامین

اولین سوالی که در این نظرسنجی از معلمان صورت 
گرفته این بوده که آیا مضمون یا مضامین تدریسی 
درصد   85 هست؟  تحصیلی تان  رشته ی  مطابق  شما 
همچنین  داده اند.  مثبت  جواب  پرسش شوندگان 
ظرفیت  ارتقای  آموزش  آیا  این که  به  ارتباط  در 
 96( است  بوده  مثبت  عموما  جواب ها  نیز  دیده اند 
درصد(. میزان خشنودی از اداره ی مکتب نیز در حد 
باالیی بوده است؛ به گونه ای که 86 درصد معلمان 
آن  تطبیق  نحوه ی  و  اداری  مقررات  پرسش شونده 
میزان  مورد  این  در  گرچه  خوانده اند.  منصفانه  را 
رضایت معلمان پرسش شونده از والیت جوزجان به 
رسیده  درصد   55 به  و  یافته  کاهش  معناداری  طرز 

است.
در برابر این سوال که آیا خود شما به عنوان معلم در 
دانش آموزان  تربیتی  و  آموزشی  به مشکالت  رابطه 
درصد   64 گرفته اید،  تماس  آنها  والدین  با  خود 
مثبت  پاسخ های  باالترین  است.  بوده  مثبت  پاسخ ها 
آن  پایین ترین  و  )90درصد(  سمنگان  به  مربوط 

مربوط به جوزجان )25( درصد بوده است.
مدیران 

یافته های این نظرسنجی در رابطه به مدیران نشانگر 
آنست که از میان 14 مدیری که مورد پرسش قرار 
گرفته اند، 13 تای آنها گفته اند که برنامه ی اصالحی 
یا  ریفورم  معارف در ساحه ی تحت مدیریت آنها 
عملی شده است. آنها از نتایج این ریفورم رضایت 
میزان  می کنند  احساس  که  گفته اند  و  داده  نشان 
برنامه باال  براثر اجرای این  مسوولیت پذیری معلمان 

رفته است.
در برابر این سوال که آیا از جریان و سطح آموزش 
در مکاتب راضی هستید، جواب اکثریت قاطع این 
میزان  گرچه  درصد(   80( است  بوده  بلی  مدیران 
و  جوزجان  والیات  در  صددرصد  از  رضایت  این 
سمنگان تا 60درصد در والیات بلخ و سرپل تفاوت 

معناداری را نشان می دهد. 
آیا در سال جاری کدام  این سوال که  به  پاسخ  در 
برنامه ی ابتکاری به منظور بهبود کیفیت آموزش در 
ساحه ی تحت مسوولیت خود داشته اید، 62 درصد 
پاسخ ها منفی بوده است. برخی از نمونه های ابتکاری 

به قرار ذیل بوده است؛ 
مضامین  از  خارج  معلومات  روزانه ی  ارایه ی   )1

درسی در هنگام لین دانش آموزان؛ 
2( ترمیم کودکستان به همکاری قول اردوی شاهین؛ 

3( ایجاد هشت صنف به همکاری آیساف؛ 
و  البراتواری  تجهیزات  برای  کمک  جذب   )4

کمپیوتری؛ 
یک  برای  ُکرد  هر  اختصاص  برای  برنامه ریزی   )5

صنف به منظور گسترش فضای سبز مکتب.

پی نوشت:
ـ برنامه ی ریفورم وزارت معارف به منظور آموزش، 
معلمان  معاشات  رتب  ارتقای  نهایت  در  و  ارزیابی 

می باشد.
ادامه دارد

یافته های یک نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر در چهار والیت شمالی:

کیفیت آموزش در مکاتب شمال کشور 
همچنان پایین می باشد

 تقی واحدی قسمت اول 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

»محکمه ابتدایی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل در 
چهار سال گذشته بیش از 2000 پرونده را در دست 

داشته است.«
او می افزاید: »ما نباید همیشه از زور استفاده کنیم، 
یا مردم را گرفتار کنیم و به زندان بیندازیم. ما باید 

کشت بدیل برای دهقان ها داشته باشیم.«
ما گرفتار  باید  را  نفر  احدیار می گوید: »چند  آقای 
باقی  افغانستان  در  هیچ کس  شاید  کنیم؟  زندانی  و 

نماند. همه در زندان خواهند بود.«
مخدر  مواد  جرایم  به  رسیدگی  محکمه  قاضی  این 
خشخاش  وقتی  غالبا  فقیر  های  »دهقان  می گوید: 
پول  خ��ارج��ی  قاچاقبران  ک��ه  کنند  م��ی  کشت 
پیش پرداخت به آن ها می دهند، و یا توسط طالبان 

ترسانده می شوند.« 
جای گزین  کشت  تنها   « احدیار:  آقای  باور  به   
سردخانه  به  نیاز  ها  آن  نیست.  کافی  دهقانان  برای 
های صنعتی دارند تا میوه ها و سبزیجات خودرا در 
به ترانسپورت  نیاز  آن ذخیره کنند. آن ها همچنین 

دوامدار برای حمل و نقل محصول شان دارند «. 
خدمات صحی

بند اول ماده 52 قانون اساسی کشور  بر مفاد  مبتنی 
کشور  شهروندان  ب��رای  صحی  خدمات  ارای��ه ی 
تا  است  شده  دانسته  مکلف  دولت  و  بوده  رایگان 
سراسر  در  هموطنان  برای  را  مساوی  فرصت های 
را  نماید. ولی آنچه  فراهم  این خصوص  کشور در 
که عمال در این مورد متوجه بوده و عینا در سطح 
جدی  مشکالت  هنوز  بدون شک  داری��م  کشور 
افراد  بر کمبود  و عالوه  داشته  زمینه وجود  این  در 
هم  مشکالتی  کل،  در  صحی  تجربه  با  و  مسلکی 
به  در سطح کشور  مراکز صحی  تعداد  زمینه ی  در 

خصوص در مناطق دور افتاده  وجود دارد.

اجتماعی  و  اقتصادی  حقوق  گ��زارش  آخرین 
سال  در  که  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
وضعیت  به  رابطه  در  بود  رسیده  نشر  به  گذشته 

عمومی صحی نوشته است:
مصاحبه  درص��د   62.4 مجموعا  افغانستان  »در 
صحي  خدمات  به  ساحوي  نظارت  شوندگان 
دارند  دسترسي  خصوصي(  و  موسسات  )دولتي، 
به  شوندگان  مصاحبه  از  درص��د   37.6 ح��دود  و 
موسسات  یا  )دولتي  صحي  خدمات  از  نوع  هیچ 
درصد   7.4 حدود  ندارند.  دسترسي  خصوصي(  یا 
صحي  خدمات  که  گفته اند  شوندگان  مصاحبه 
و  نیست  موجود  فامیل شان  براي  موسسه  یا  دولتي 
حدود 30.2 درصد آنها گفته اند که خدمات صحي 
زیادي  فاصله  نیست.  میسر  براي شان  خصوصي 
و  خراب  کیفیت  دسترسي(،  )مشکل  صحي  مراکز 
تجهیزات، کیفیت و ظرفیت پایین کارمندان صحي 
از مهمترین مشکالت در دسترسي به خدمات صحی 

تلقي می شود.«
در بخش دیگری این گزارش می نویسد: 

می دهد  نشان  کمیسیون  ساحوي  نظارت  »یافته هاي 
اظهار  شوندگان  مصاحبه  درص��د   50 ح��دود  که 
طفل شان  آخرین  تولد  وق��ت  در  که  نموده اند 
صرف  و  نمودند  کمک  دوستان شان  و  وابستگان 
15.4 درصد آنها داکتر یا پرستار و حدود 14 درصد 
را کمک کنندگان در وقت  دایه آموزش دیده  آنها 
تولد آخرین طفل شان بر شمرده اند. کمبود کارمندان 
صحي به ویژه کارمندان صحي زن و افزایش ناامني 
از چالش هاي دیگر دسترسي به حق صحت شمرده 
تعداد  شدن  مسدود  باعث  فزاینده  امني  نا  می شود. 
قابل مالحظه اي از مراکز صحي در مناطق ناامن شده 
است و در نتیجه تعداد کثیري از مردم از خدمات و 

تسهیالت صحي محروم شده اند.«
نشان  کشور  عامه  صحت  وزارت  گ��زارش ه��ای 
در  جاری  سال  قوس  ماه   10 تاریخ  در  که  می دهد 
مبتال  ایدز  بیماری  به  که  کسانی  از  نفر   636 حدود 
وزارت  این  توسط  کشور  سطح  در  است  گردیده 
ثبت گردیده اند این در حالی است که مقامات این 
این  به  مبتالیان  تعداد  که  می کنند  تاکید  وزارت 
به  تاکنون  که  است  آن  از  بیشتر  مراتب  به  بیماری 

ثبت رسیده اند.
به گفته خانم ثریا دلیل سرپرست وزارت امور صحی 
کشور، »سطح پوشش واکسن اطفال در سال گذشته 
میالدي 80 درصد بود. به این معنا که مراکز صحي 
و  اطفال  واکسین  کشور  والیات  و  مرکز  سطح  در 
واکسین تیتانوس را براي خانم ها عرضه می کنند. با 
این وجود هم در برخي مناطق سطح پوشش واکسین 

50 درصد بوده است.«
نهادهاي  درص��د   30 »هنوز  دلیل،  خانم  گفته  به 
نیروي بشري و  به دلیل نداشتن  افغانستان  صحي در 
به خصوص نداشتن کارمندان صحي زن، نمي توانند 

خدمات الزم صحي را ارایه کنند.« 
مطبوعات  کنفرانس  در  که  دیگری  گزارشی  در 
سازمان  و  عامه  صحت  وزارت  سوی  از  مشترکی 
جهانی صحت که به تاریخ دوم ماه میزان سال جاری 
سرپرست  گردید،  نشر  بود،  شده  برگزار  کابل  در 
وزارت صحت عامه گفت: »علیرغم بهبود وضعیت 
اطفال  مرگ و میر  ارقام  اخیر،  سال  چند  در  صحی 
افغانستان  در  جهان  کشور  هر  به  نسبت  م��ادران  و 
از  »تالش های جدی  دلیل گفت:  است. خانم  بیشتر 
این  عامه آغاز شده است که  سوی وزارت صحت 
مشکالت تا حدودی کاهش یابد. نگرانی ما از مرگ 

و میر اطفال و مادران بسیار می باشد.« 
مساله ی عدم کنترول دقیق از وضعیت کیفی دواها و 
عدم کنترول دقیق از ارایه ی خدمات صحی توسط 
شفاخانه ها و مراکز صحی خصوصی، با توجه به نرخ 
مردم،  اقتصادی  و ظرفیت ضعیف  مراکز  این  باالی 
زمینه ی  در  می توان  که  است  دیگری  مشکالت  از 

ارایه ی خدمات صحی در سطح کشور بر شمرد. 
ادامه دارد



جسمي  تنبیه  مورد  در  اطفال  والدین  از  یکي 
اطفال در مکتب چنین نظري را بیان مي دارد: 

»پسرم در صنف سوم درس مي خواند، در شروع 
سال تعلیمي بسیار با عالقمندي خاص به مکتب 
مي رفت، اما پس از چند مدت در وقت رفتن به 

مکتب گریان مي کرد و هیچ خوش نبود که 
به مکتب برود. از پسرم پرسیدم که چرا هر 
صبح در وقت رفتن به مکتب گریان مي کني 
صداي  به  بروي؟  مکتب  به  نداري  عالقه  و 
گریه آمیز برایم گفت: »معلم صاحب هر روز 
مرا لت مي کند.« گاهی مي گوید »زیاد گپ 
را نخواندي«، گاهي  نزن«، مي گوید »درس 
مي گوید »کار خانگي تان درست نیست.« او 

روزي مرا لت کرد و از چوکي افتادم.
را  فرزندان خود  مادر که  به حیث یک  من 
به منظور آموختن درس به مکتب مي فرستم، 
خشونت  و  اذیت  بدون  فرزندم  دارم  آرزو 
درس بخواند. هیچ گاه اطفال از راه خشونت 
اساس،  برهمین  بیاموزند.  درس  نمي توانند 
مخالف  شاگردان  برابر  در  خشونت  با  من 

هستم.
نمي توانند  درست  به گونه  مکتب  شاگردان  اگر 
درس را بیاموزند یا درس معلم را خوب گرفته 
نمي توانند، الزم است که از او درمورد مشکلش 
کنند.  لت وکوب  را  او  این که  نه  شود  پرسیده 

داشته  راه حل  مشکل ها،  این گونه  بسیاري  شاید 
به  جسمي  تنبیه  سایر  و  لت وکوب  اما  باشند 
اطفال و  این که  نیست، جز  نظرم راه حل اساسي 
دلسرد  خواندن  درس  و  مکتب  از  را  شاگردان 
طفل  آینده  باالي  بدون شک،  این امر  که  کند، 

تاثیرات بدي را برجا مي گذارد.«
شهرکابل، 10 عقرب 1388/ 13 نوامبر 200۹

۳- ۹ تاثیرات تنبیه جسمي بر اطفال مکتب
3- ۹-1 اطفال تنبیه شده

اطفال  بر  تنبیه جسمي  در کل،  است که  طبیعي 
در  که  تنبیهي  به خصوص  دارد،  منفي  تاثیر 
تطبیق  مکتب  اطفال  یا  ش��اگ��ردان  بر  مکتب 
دارد.  آن ها  بر  را  منفي  بسیار  تاثیرات  مي شود، 
هم  روش ها  این گونه  که  است  ی��ادآوري  قابل 
از  باالي شماري  هم  و  تنبیه شده  که  اطفالي  بر 
جدول  می گذارد.  تاثیر  نشده  تنبیه  که  اطفالي 
تنبیه شده  اطفال  بر  منفي  تاثیرات  آمار  پایین، 

تحت پوشش تحقیق را نشان مي دهد: 
ادامه دارد
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راه طوالنی رشد و توسعه ی 
عدالت اجتماعی در افغانستان

بررسي تنبيه جسمي  اطفال در مکتب هاي 
 افغانستان  1388

_______________________  قسمت بیستم ___________________

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی افغانستان با رویکرد 

تحليل فصل دوم  قانون اساسی

مصداق دوم
 حق شهروندی آزادی بیان یکی دیگر و یکی از پرجنجال ترین آزادی هایی است که 
در زندگی انسان ها جاری است. این حق شکننده و درعین حال قوی، از تعرض مصوون 
یا  نوشته، تصویر  به وسیله ی گفتار،  را  افغانستانی حق دارد فکر خود  یعنی هر  است.1 
احکام  به  مطابق  و  نماید.  اظهار  اساسي  قانون  مندرج  احکام  رعایت  با  دیگر،  وسایل 
بپردازد. احکام مربوط  به مقامات دولتي،  قبلي آن  ارایه ی  بدون  نشر،  به طبع و  قانون، 
قانون  ارتباط جمعي توسط  تلویزیون، نشر مطبوعات و سایر وسایل  به مطابع، رادیو و 

تنظیم مي گردد.2 
تحلیل ماده ی ۳4 قانون اساسی افغانستان

ماده ی 34 قانون اساسی دو قید دارد. قید اول »رعایت احکام مندرج این قانون اساسی« 
و قید دوم »تنظیم توسط قانون.« این قیود می گویند که آزادی بیان نیز مانند اصل آزادی 
مقید به قید است. این قیود اعالم می کند که آزادی بیان دارای قالب قراردادی است. قید 
اول احکام مندرج در قانون اساسی است و قید دوم قانون رسانه های جمعی افغانستان. 
گاه ممکن است این سوال ها مطرح شود که ناقض حق شهروندی آزادی بیان در جامعه 
افغانستانی کیست؟ و آیا آزادی بیان از سوی چه کس یا نهادی در مخاطره واقع می شود؟ 
آن چیزی که از ماده ی 34 قانون اساسی بر می آید این است که آزادی بیان از تعرض 
مصوون می باشد. خواه مصوونیت در برابر تعرض دولت باشد یا سایر اشخاص حقوقی یا 
اشخاص حقیقی. از ماده ی مذکور استنباط می شود اگر چنانچه حق آزادی بیان از سوی 
اشخاص صاحب نفوذی در مخاطره قرار بگیرد، آنجا مصداق نقض حق آزادی بیان واقع 
شده است. یعنی هیچ کسی یا هیچ نهادی حق ندارد که آزادی بیان شهروندان افغانستان 
سلب کننده  افغانستان،  شهروندان  بیان  آزادی  سلب  صورت  در  افکنند.  مخاطره  به  را 
مجرم می باشد. اما قانون اساسی تمام بارهای سنگین پیامدهای کیفری و مصادیق و موارد 
سلبی و ثبوتی مصوونیت و نقض حق آزادی بیان را به دوش مفسرین حقوق اساسی و 
متخصصان علم حقوق گذاشته است.  اما قید »بدون ارایه ی قبلي آن به مقامات دولتي« 
می رساند که طرف اصلی حق آزادی بیان حکومت افغانستان قرار دارد. مگر از منطوق 
ماده استفاده کنیم و بگوییم که به طور مطلق آزادی بیان از تعرض هر شخص حقیقی 
و حقوقی زورآور و نهادهای حکومتی مصوون است. یعنی مصونیت را به معنای وسیع 
کلمه بگیریم. با این شیوه اگر شخص حقیقی که از پشتوانه های مردمی برخوردار است 
از  با استفاده  تاثیر قرار می دهد  نیز تحت  قانون و حکومت را  و حتا مواردی است که 
ابزارهای مردمی حق آزادی بیان را به مخاطره بیندازد یا سلب کند، نیز مشمول حقوق 
کیفری می باشد. اما متبادر به ذهن از سلب کننده ی حق آزادی بیان دولت است. مصادیق 

تعرض به حریم آزادی بیان، عبارتند از سانسور، زندان و محاکمه.
علت قید اطالق آزادی بیان

از یک طرف هر انسانی حق دارد تا آزادانه عقیده اش را بیان کند. اما ممکن است همین 
آزادی از سوی خود شهروندان مخدوش شود. به بیان دیگر ممکن است در پناه آزادی 
بیان اعمالی از سوی شهروندان تبارز پیدا کند که با اصل آزادی در تباین باشد. گاهی 
بیان بر کرامت جامعه ای خدشه وارد می کند. یعنی اگر حق شهروندی آزادی  آزادی 
بیان علی االطالق باشد، ممکن است که با توسل به اصل آزادی بیان حرمت شکنی گردد.

پی نوشت ها:
1- قانون جزای افغانستان، ج3، ماده ي3۹4

2- همان، ج3، ماده ي 3۹8
3- همان، ج3، ماده ي 3۹5
4- همان، ج3، ماده ي 3۹6

5- همان، بند2، ج3، ماده3۹۹
6- قانون جزای افغانستان، بند1، ج3، ماده3۹۹

7- همان، بند1، ماده400
8- همان، بند2، ماده400

۹- قانون جزای افغانستان، بند3، ماده400
10- قانون اساسی افغانستان، ماده7
11- قانون جزای افغانستان، ماده27

12- اعالمیه ی جهانی حقوق بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ی 3
13- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ماده ی6

بند4،  بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد،  14- میثاق 
ماده ی6

بند5،  ملل متحد،  سازمان  عمومی  مجمع  سیاسی،  مدنی-  حقوق  بین المللی  میثاق   -15
ماده ی6

16- اعالمیه ی اسالمي حقوق  بشر، مصوب 14 محرم 1411 قمري مطابق با 15 اسد 136۹ 
شمسي، اجالس وزراي امور خارجه سازمان کنفرانس اسالمي، قاهره، ماده ی2

17- قانون اساسی افغانستان، ماده ی24
18- قانون اساسی افغانستان، ماده ی24

1۹-  دانشنامه آزاد ویکی پدیا
20- قانون اساسی افغانستان، ماده ی 37

ادامه دارد


_____________ علی پیام _____________
______________ قسمت یازدهم ______________

 )سوره اسرا آیه 70(

اسالم دینی است که در آن به کرامت انسانی توجه خاصی صورت گرفته است. 

چنانچه خداوند )ج( در قرآن کریم می فرماید: و ما فرزندان آدم را کرامت بخشيدیم.

 : ع. برهانقسمت پنجم

جدول آمار تاثیرات تنبیه جسمي بر اطفال زیر پوشش در مکتب ها
درصدي جواب ها
18 درصد در مقابل تنبیه دهنده عقده مند شدم

3 درصد به شکل منظم به مکتب نمي روم
17 درصد احساس کوچکي و کمي مي کنم
38 درصد احساس ترس مي کنم

1 درصد با اطفال ٌخردتر از خود برخورد خشونت آمیز مي کنم
3 درصد چند روز از درس محروم شدم
6 درصد در مقابل مضمون معلم تنبیه دهنده کم عالقه شدم
6 درصد و کینه  احساس  نموده،  جسمي  تنبیه  را  من  که  کساني   از 

انتقام جویي دارم
4 درصد براي و  مي زنند  مي شوم/ریشخند  اذیت  همصنفانم  طرف   از 

من طعنه مي دهد
1 درصد  همیشه با دیگران رفتار خشن مي کنم تا خودم مورد خشونت

قرار نگیرم
3 درصد سایر موارد

100 درصد مجموع

ACKU



انديشه

»صدای  قبلی،  مقاله  دو  تداوم  واقعیت  در  نوشته  این 
آزادی در کرانه های نیل«  و »قرآن سوزی و نژادپرستی 
انتشار  صبح   8 روزنامه  در  که  قلم  همین  از  فرهنگی« 

یافتند، می باشد.
گمان  این  بر  فرانسوی  افریقایی-  اندیشمند  سزر،  امه 
تمدن«  »آیات  اروپایی  سپیدپوستان  که  روزگاری  بود 
آمده  سر  به  می کردند،  »فوت«  افریقایی  انسان  بر  را  
است. بسیاری از فرزندان سیه روز و سیه چرده افریقایی 
نیز باامید و فداکاری بی مانندی پا به نیمه دوم قرن بیستم 
برافراشتند.  را  عدالت  و  استقالل  درفش  و  گذاشتند 
کانگوی لومومبا، الجزایر  بن بال، تونس  بورقیبه، مصر 
ناصر، گانای قوام نکرومه، رودیشیا )زمبابوه( موگابه و 

بسیار دیرتر ها افریقای جنوبی ماندیال. 
استخبارات  سازمان  سی آی ای،  همکاری  با  لومومبا 
که  حالی  در  متحد  ملل  سازمان  دستیاری  و  امریکا 
دلیل  به  بود،  کشورش  مشروع  و  قانونی  صدراعظم 
بلژیکی را در  برده پروری  آن که سلطه خون، کشتار و 
حضور پادشاه آن کشور مورد انتقاد قرار داده بود، در 
سال 1961 دستگیر و اعدام شد. بورقیبه راه استبداد را 
جهانی  نظم  تابع  سیاستمدار  به  خود  گرفت،  پیش  در 
تقلیل یافت تا این که در پی کودتای بن جدید در سال 
و  استبدادی  نظام  با  جدید  بن  گردید.  سرنگون   1987
نیز در  فرانسه داشت  با  پیوند های عمیق  غارتگرش که 
سعودی  عربستان  به    2011 سال  در  مردم  انقالب  پی 
در  بومدین  کودتای  پی  در  بال  بن  احمد  شد.  متواری 
را  کشورش  نیز  بومدین  و  شد  خانه نشین   1965 سال 
بسوی اردوگاه شوروی و فرانسه رهبری کرد و دولت 
استبدادی خونین و نظامی را بر مردمش حاکم ساخت. 
ملی  را  سویز  کانال  سال1956  در  عبدالناصر  جمال 
اعالن کرد و ناگزیر شد تا با اردو های فرانسه، انگلیس 
و اسراییل مصاف بدهد. وی به کمک جو مساعد ملی 
و بین المللی برنده شد و به قهرمان ملی مردم مصر و به 
نماد نیرومند ناسیونالیسم عربی تبدیل شد. وی نیز بیشتر 
این که  تا  استبداد و حکومت تک حزبی روی آورد  به 
جانشینان  درگذشت.  قلبی  سکته  اثر  در  سال1970  در 
و  رشوه  نظام  و  استبدادی  کشور  یک  به  را  مصر  وی 
جمهور  رییس  آخرین  این که  تا  کردند،  مبدل  تاراج 
نظامی این کشور در پی انقالب مردمی در سال جاری 

سرنگون شد.
نیست.  روشن  هم  هنوز  کشور  این  تحوالت  دورنمای 
تنها  نه  گانا،  رهایی بخش  نهضت  رهبر  نکرومه  قوام 
رهبری  پیشرفت  و  رفاه  بسوی  را  کشورش  نتوانست 
مبدل  خودکامه  نظام  یک  به  نیز  وی  نظام  بلکه  کند، 
کشور  این  متعدد  کودتاهای  پی  در  این که  تا  شد. 
سمت گیری دموکراتیک پیدا کرد. در زیمبابوه رهبران 
و  شدند  مبدل  دیکتاتور ها  به  آزادی بخش  نهضت 
کشورشان را به صحنه انتقام های نژادی و کشوری فقیر 
و استبدادزده مبدل کردند. در این میان، این ماندیالی 
و  نژادی  خون ریزی های  از  توانست  که  است  بزرگ 
اما  کند.  پیش گیری  آپارتاید  دوران  تسویه حساب های 
جامعه افریقای جنوبی نیز در معرض تهدید های جدی، 
و  ایدز  طبقاتی،  تفاوت های  نژادی،  جدایی های  مانند: 
مشکالت دیگر قرار دارد و کسی نمی داند که پس از 
افریقا  استعمارزدایی در  پروژه  ماندیال چه خواهد شد. 
تاکنون به پیروزی نرسیده و پروژه جهان سوم در جهان 
به شکست انجامیده است. )اولریش منزل( استعمارگران 
سپید و بلوند در قرن بیست و یکم نیز کماکان بر فرزندان 
افریقا و خاورمیانه »آیات تمدن را فوت می کنند.« بحث 
سیر  بر  که  گسست هایی  و  استعمار  میراث  سر  بر  من 
طبیعی جوامع جهان سومی وارد کرد، نیست. بحث من 
بر سر شکست دولت های پسااستعمار هم نیست. بحث 
من بر سر استعمار است که در پی برگشت به قاره افریقا 
تا دست آورد های  است  تالش  در  و  بوده  خاورمیانه  و 
نهضت های دموکراسی اخیر در شمال افریقا را دوباره 
در کشور های خاورمیانه و افریقا زمین گیر سازد و این 
سرزمین ها را همچنان به مثابه علفچر ستوران سرمایه و 

غارت نگه دارد.
این  فرجام،  در  و  بود  اسالمی  خالفت  آغاز،  در   .1
خالفت اسالمی نزد عثمانیان بود. این خالفت و نواحی 
توابع آن در روزگار پیش مدرن، مشعل دار تمدن بشری 
اندیشمندان بزرگ توابع این خالفت، به خصوص  بود. 
دانشمندان خراسان زمین و َمور های شمال افریقا، چراغ 
برافراشتند.  زمان  آن  ممکن های  به  متناسب  را  علوم 
و  داده  نجات  را  یونانی  دست نوشته های  از  برخی 
کالسیک  امپراتوری  نظام  به  را  بدوی  حکومت داری 
و  رسامی  هنر های  روی  بر  هم  اندکی  دادند.  ارتقا 
به  اسالمی  جوامع  در  گردید.  رونما  گشایش  خطاطی 
فرهنگ های  و  گوناگون  فرهنگ های  حضور  دلیل 
تنوع و کثرت فرهنگی و کثرت  از  نوعی  غیراسالمی، 
مسلمانان  گردید.  مبدل  جامعه  واقعیت  به  برداشت ها 
تسامح و دگرپذیری پیش مدرن را به االندلس )اسپانیا( 
قرناطه  در  را  اسالم  تمدن  بزرگ  کانون  دو  بردند. 

)کوردوبا(  قرطبه  و  )گرانادا(  
نیایش گاه های  کردند.  ایجاد 
گشوده  یهودیان  و  مسیحیان 
فاتحان  نشدند.  ویران  و  ماندند 
و حسادت  پی رشک  در  اسپانیا 
خلفای  جانب  از  عربی  قبیله ای 
کیفر  چنان  )شام(  دمشق  اموی 
که  شدند  مجازات  و  دیدند 
آخر  تا  االندلس  فاتح  سرداران 
پرداختن  برای  دمشق  در  عمر 
از  شده  تحمیل  جریمه های 
دریوزه گری  به  خلفا  جانب 
امپراتوری  این  می پرداختند. 
عباسیان  و  امویان  از  بعد  بزرگ 
احیا  عثمانی  پادشاهان  به دست 
بزرگ  بخش های  در  گردید. 
به نام  چیزی  امپراتوری  این 

بود  که  آنچه  نداشت.  وجود  ملی  دولت های  و  ملت 
نام خدا بر  به  رعایای پادشاه بودند که سلطان و خلیفه 
سیاست  و  می گرفتند  مالیه  می کردند،  حکومت  ایشان 
می کردند؛ سیاست به همان مفهوم جزیه گرفتن، خراج 
جمع کردن،  پوست برکندن، واسکت بریدن، تیل داغ 
غیره.  و  افکندن  زیر  به  مناره ها  و  دیوار ها  از  و  کردن 
و  ناتوانی  دلیل  به  عثمانی  اسالمی  خالفت  این که  تا 
فروپاشید.  غربی  مدنیت  برابر  در  تمدنی  عقب ماندگی 
فرانسه  و  انگلستان  آنها  راس  در  و  استعمارگر  غربیان 
خالفت  عربی  سرزمین های  در  را  مصنوعی  ملت های 
تنها  نه  تاکنون  که  دولت هایی  کردند؛  ایجاد  عثمانی 
میراث  برزخ  در  بلکه  عدالت ستیز اند  و  دموکراسی 

استعماری می سوزند.
و  عرب ها  جدی  رویارویی  نخستین  بتوان  شاید   .2
حاکمیت  را  غربی  استعمار  با  عرب شده  مصری های 
ناپلیون بناپارت بر مصر در سال1798 دانست. اردو های 
فرانسه لشکر های عثمانی-مصری را در این سال شکست 
وعده های  علی رغم  اما  یافتند.  استیال  مصر  بر  و  دادند 
از خاک خود  را  فرانسویان  مصر  مردم  تمدن خواهانه، 
راندند و نخستین تالش استعماری مغرب زمین در مصر 

با شکست روبرو شد.
در جنگ جهانی اول، انگلیس ها به قبایل و شیوخ عرب 
وعده دادند که در صورتی که در برابر خالفت عثمانی 
استقالل  آنها  به  عثمانی ها  شکست  از  بعد  کنند،  قیام 
از  آمیخته ای  که  عرب،  لورنس  داستان  داد.  خواهند 
است.  زمان ها  همین  مولود  است،  واقعیت  و  افسانه 
و  شیوخ  حسرت های  با  بریتانیا  امپراتوری  منافع  تالقی 
جهانی  جنگ  در  عرب ها  که  شد  موجب  عرب  قبایل 
زوال  و  برسانند  ترک ها  به  را  آسیب ها  بیشترین  اول 
بخشند.  سرعت  را  عثمانی  نزع  حال  در  امپراتوری 
آشکار بود که توهم عرب ها که حاکمیت سرزمین های 

پایان جهان دو قطبی موجب شد تا جهان 
غرب با آنچه که خود آفریده و سال ها 

از آن در برابر کمونیسم بهره برده بود، 
رو در رو شود. دشمن نو، افراطیت 

اسالمی بود که در کشور های گوناگون 
عربی با نام های گوناگون، فعالیت 

داشت. در میان دیکتاتوران عربی و 
افراطیون بنیادگرا، غربی ها سال ها 

جانب دیکتاتوران را گرفتند، تا این که 
شورش های جوانان عرب در آغاز سال 

2011، که نه دل خوشی از دیکتاتوران 
داشتند و نه هم از بنیادگرایان، 

زمین لرزه سیاسی نیرومندی را در جهان 
عرب موجب گردید. این شورش های 
مردمی، در واقعیت همزمان شدند با 
تداوم بحران اقتصادی جهان غرب و 

بحران اقتصاد بازار آزاد.

عربی را به دست خواهند گرفت، نمی توانست واقعیت 
ترک  سلحشوران  عرب،  جنگ جویان  که  وقتی  بیابد. 
را در بیابان های سوزان عربی به امید رسیدن به استقالل 
قتل عام می کردند، مدیران استعماری در لندن و پاریس 
بزرگ  قدرت  دو  میان  را  سرزمین ها  این  تقسیم  نقشه 
از مدیران  استعماری آن وقت ترسیم می نمودند. یکی 
دریا  دو  میان  عثمانی  والیت  سه  انگلیس  استعماری 
وزیر  کرد.  ایجاد  عراق  دولت  نام  به  را  النهرین(  )بین 
ایجاد  یهودیان  به  بالفور  لورد  انگلستان،  خارجه  امور 
داد  وعده  فلسطین  سرزمین  در  را  یهودی  دولت  یک 
را  اسراییل  و  فلسطین  معضله  بنای  سنگ  بدین گونه  و 
»من  انگلستان می گفت:  اعظم  گذاشت. چرچیل صدر 
نه  کردم.«  ایجاد  ظهر  از  بعد  یک  در  را  هاشمی  اردن 
تنها توهم استقالل به واقعیت نپیوست، بلکه کشور های 
با  به آرزو ها و مشترکات مردم  گوناگونی بدون توجه 
به  لبنان  و  سوریه  آمدند.  وجود  به  مصنوعی  مرز های 
به  خلیج  شیخ نشین های  و  عمان  یمن،  عراق،  و  فرانسه 
عبدالعزیز،  ملک   1932 سال  در  شدند.  داده  انگلیس 

قبایل پراکنده عرب را در شبه جزیره عربستان شکست 
 1951 سال  در  کرد.  ایجاد  را  سعودی  عربستان  و  داد 
لیبیا، استقاللش را اعالن کرد و ملک  کشور پادشاهی 
بیست  برای  را  نظامی  پایگاه های  تا  کرد  تعهد  ادریس 

سال در اختیار امریکا و انگلیس قرار دهد.  
از جانب دیگر، ناسیونالیسم عربی در حال شکل گیری 
بود. اگر پادشاهان عرب از مصر تا بغداد و اردن هاشمی 
با لندن سر تمکین داشتند، ناسیونالیستان عرب از ناصر، 
میشل افالک تا عبدالرحمن عارف و دیگران یکی پی 
دیگری عصیان کردند. در الجزایر، نهضت آزادی بخش 
استعمار  قربانی،  میلیون  نیم  و  یک  به  نزدیک  دادن  با 
فرانسه را به زانو درآورد و مجلس ملی فرانسه به تاریخ 
رسمیت  به  را  کشور  این  استقالل   1962 جوالی  سوم 

شناخت.
3. جنگ سرد و دنیای دو قطبی پس از جنگ جهانی 
دوم، موقعیت جدیدی را در مناسبات کشور های عربی 
اردوگاه  دو  به  عرب  جهان  آورد.  وجود  به  جهان  با 
وقت  آن  شوروی  اتحاد  جانبدار  و  غرب  جانب دار 
شوروی  جانب  به  رویکردی  ناسیونالیستان  شد.  تقسیم 
تا  بودند.  انگلیس  و  امریکا  جانب دار  محافظه کاران  و 
پایان جهان دوقطبی، اگر از استثنای مصر بگذریم، این 

صف بندی به همین گونه ادامه یافت.
پایان جهان دو قطبی موجب شد تا جهان غرب با آنچه 
که خود آفریده و سال ها از آن در برابر کمونیسم بهره 
اسالمی  افراطیت  نو،  بود، رو در رو شود. دشمن  برده 
نام های  با  عربی  گوناگون  کشور های  در  که  بود 
عربی  دیکتاتوران  میان  در  داشت.  فعالیت  گوناگون، 
بنیادگرا، غربی ها سال ها جانب دیکتاتوران  و افراطیون 
را گرفتند، تا این که شورش های جوانان عرب در آغاز 
از دیکتاتوران داشتند و  نه دل خوشی  سال 2011، که 
نه هم از بنیادگرایان، زمین لرزه سیاسی نیرومندی را در 

مردمی،  شورش های  این  گردید.  موجب  عرب  جهان 
اقتصادی  بحران  تداوم  با  شدند  همزمان  واقعیت  در 
جهان غرب و بحران اقتصاد بازار آزاد. سیاست گذاران 
مهندسی  پی  در  عربی  کشور های  از  برخی  در  غربی، 
این نهضت ها شدند، در برخی از کشور های محافظه کار 
تحکیم  پی  در  متحده  امارات  و  قطر  سعودی،  مانند 
دیکتاتور  آن  در  که  در کشورهایی  و  برآمدند  نظام ها 
دیوانه ای مانند قذافی حکومت می کند، در پی مداخله 

نظامی شدند.
دیوانه ترین  و  مخوف ترین  از  یکی  این که  علی رغم 
مداخله  در  می کند،  حکومت  لیبیا  بر  دیکتاتوران 
کشور های عضو ناتو به لیبیا هیچ عنصر مثبتی را نمی توان 
یافت تا باور کرد که در اینجا، مسایل حقوق بشر و یا 
باشد.  داشته  نقشی  اندک  می تواند  آزادی  موضوع 
ایجاب  جهانی،  موجود  اقتصادی  بحران  از  برون رفت 
استراتژیک  اهمیت  دارای  خام  مواد  منابع  تا  می کند 
زیر کنترول درآورد. در  به  دوباره  را  مهم  بازار های  و 
ناتو، در اوایل سال های 1990 این  نو  تدوین استراتژی 

موضوع با صراحت کامل مطرح گردیده است.
صدراعظم فرانسه، فرانسوا فیون در ماه گذشته در مجلس 
ملی فرانسه سه بار به »حوزه مدیترانه« اشاره داشت و از 
نوینی  عصر  راند،  سخن  حوزه  این  در  نوینی«  »عصر 
موضع گیری های  و  استعمار  از  بود  خواهد  »آزاد  که 
فرانسوی  اروپا مرکزبینان  پیش همین  ماه  تا دو  سنتی.« 
الجزایر،  از  افریقا  شمال  مردمان  که  بودند  باور  این  بر 
میان  انتخاب  نیستند.  دموکراسی  شایسته  لیبیا  تا  تونس 
این  از  است.  اسالمی  بنیادگرایی  و  نظامی  دیکتاتوران 
منظر دیکتاتوران نظامی بهتراند. )به نقل از: دی سایت، 

31 مارچ 2011(  
نیکوالی  آنها،  نوین  رهبر  و  فرانسه  راست های  هنوز 
استعمار  دوران  حسرت های  لهیب  در  سرکوزی، 
ژولیان،  اندره  ژان  فرانسوی  تاریخ نگار  می سوزند. 
بود:  نوشته  فرانسویان  خصلت  درباره  پیش  سال  پنجاه 
در  است  انقالبی  و  دموکرات  خانه  در  که  »فرانسوی 
و  محافظه کار  دیگر  سرزمین های  فرزندان  با  برخورد 
سنت گرا می شود.«  )همانجا( نیکوالی سرکوزی چهار 
که  گفت  آشکارا  الجزیره  از  دیداری  در  پیش  سال 
»فرانسه به خاطر آنچه که اتفاق افتاده است، عذرخواهی 
نمی کند.« و باز وی در سخنرانی در دانشگاه داکار در 
»تمدن ساز  ماموریت  از  استعمار  به  اشاره  سنگال ضمن 
این  در  »آنها  این که  از  و  راند  سخن  استعمارگران« 
کرده  هم  اشتباه  چه  اگر  بوده اند،  صادق  خود  باور 
مستعمرات  که  زمانی  دوگل،  جنرال  )همانجا(  باشند.« 
نهضت  ضربه های  دلیل  به  زمانی  مدت  برای  فرانسه 
مردم  رهایی بخش  مبارزات  و  الجزایر  آزادی بخش 
»افریقای فرانسوی« بسیار پرمصرف شده بودند، ناگزیر 
شده بود تا استقالل برخی از این کشور ها را به رسمیت 
در  پیرفیت  آالن  با سخنگویش  گفتگویی  در  بشناسد، 
سال 1961 چنین می گوید: »گمان می کنید من از این که 
رسمیت  به  را  کشور ها  ]استقالل  می کنم،  را  کار  این 
آموزش  اردو  دین  در  که  منی  خوشحالم؟  می شناسم[ 
دیده ام و اردویی که به مثابه ضامن حاکمیت امپراتوری 
فرانسوی  افریقای  در  و  فرانسوی  الجزایر  در  فرانسه 
عمل کرده است؟« )همانجا( صدراعظم امروزی فرانسه 
قرار  این  از  موضوع  گفت  یادشده  سخنرانی  همان  در 
کنیم.  ارایه  فرانسه  از  را  نوینی  برداشت  باید  که  است 
وی با آوردن نقل قولی از جنرال دوگل، مبنی بر این که 
باشد« )همانجا(  فرانسه  نمی تواند  »فرانسه بدون عظمت 
فرانسوی«   »افریقای  در  فرانسه  دولت  نیات  به  تلویحا 

اذعان کرد. 
برابر  در  غرب،  استعماری  نو  موج  این  دورنمای   
دارای  جهان  خصوص  به  و  سوم  جهان  کشور های 
منابع استراتژیک طبیعی، کامال ناروشن است. سخن بر 
فرجام  آیا جنبش های مردمی که در  این است که  سر 
فاصله گرفتن  با  دوباره سربلند خواهند کرد، می توانند 
به »دموکراسی  با توسل  قبیله ای،  و  افراطیت مذهبی  از 
لیبرتر« )هبرماس(  به این موج استعماری پاسخ بگویند و 
یا این که باز هم استعمار غرب در همدستی با سلطه پذیران 
داخلی خواهد توانست جهان را زیر سلطه اش درآورد؟! 
خیزش  حال  در  کشور های  که  است  این  دیگر  سخن 
جنوبی  افریقای  برازیل،  هند،  چین،  مانند  سوم،  جهان 
و یا روسیه در این رابطه چه موضعی را اتخاذ خواهند 
کرد؟! این ها همه مسایلی اند که باید با دقت و روشنی به 
پیگیری آنها پرداخت. من هنوز بر این باورم که »تاریخ 
به فرجام«  )فوکویاما( نرسیده است، بردگی سرنوشت 
نیمه  محتوم انسان ها نیست، در »عقالنیت مدرن که در 
راه مانده« است )هبرماس(، انرژی بیکرانی برای رهایی 
)ماکس وبر( مکنون است  »افسون زدگی«  بند  از  انسان 
که می توان از آن به جای به اسارت کشیدن انسان برای 
رهایی او بهره برد. تا سپیده رهایی راه درازی در پیش 

است.


تجاوز بر لیبیا
فصل دیگری از استعمار؟

)اندر دموکراسی خواهی غرب استعماری(
 سرور آزادی
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موضع مشترک رهبران بريتانيا، فرانسه و امريکا؛ قذافی بايد برود 

به قربانيان واقعه هسته ای جاپان غرامت داده می شود

بازهم هزاران تن در سوريه خواهان اصالحات شدند

کامرون  ديويد  فرانسه،  رييس  جمهور  سرکوزی  نيکوال 
نخست وزير بريتانيا، و باراک اوباما رييس جمهور امريکا 
در يک موضع متحد اعالم کردند که آينده ليبيا با حضور 
کنار  قدرت  از  بايد  او  و  نيست  امکان پذير  قذافی  معمر 

برود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بيانيه و موضع امريکا، بريتانيا 
ليبيا،  و فرانسه در حالی اعالم شد که معمر قذافی، رهبر 
نيز با حضور در يک تور نمايشی در جاده های طرابلس، 

به عنوان پيام مقاومت، مشت های گره کرده خود 
را به مردم نشان داد.

پيام مشترک نيکوال سرکوزی، ديويد کامرون و 
باراک اوباما، در روزنامه های واشينگتن پست در 
امريکا، تايمز لندن در بريتانيا و فيگارو در فرانسه 

منتشر شده است.
اين در حالی است که عايشه قذافی، دختر معمر 
نمايشی  از حضور  پس  پنجشنبه  شامگاه  قذافی، 
پدرش در طرابلس گفت که درخواست ها برای 
کنار رفتن قذافی از قدرت، »بی احترامی به مردم 

ليبيا« است.
معمر قذافی با شعارهای »خدا، ليبيا، معمر و ديگر 
هيچ« بين حاميانش به جاده های طرابلس آمد و 
در محله »باب العزيزيه« که نزديکی محل سکونت اوست، 
سوار بر موتری و با مشت های گره کرده، در ميان مردم 

ديده شد.
روز پنج شنبه برلين شاهد حضور وزيران خارجه کشورهای 
عضو سازمان ناتو بود که البته اين جلسه نتيجه ويژه ای در 
پی نداشت. آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه در اين جلسه 
از هيالری کلينتون خواسته بود امريکا دوباره کمک ها و 

عمليات نظامی را از سربگيرد که به گزارش خبرگزاری 
فرانسه، اين دعوت از سوی امريکا رد شده است.

امريکايی  نيروهای  که  امريکايی گفت  نظامی  مقام  يک 
عهده  به  را  ليبيا  در  نظامی  عمليات  چهارم  يک  حدود 
بيشتری  مشارکت  ندارند  قصد  حاضر  حال  در  و  دارند 

داشته باشند.
روز پنجشنبه نيروهای حامی قذافی حمالت به مصراته را 
شدت دادند و به گفته يکی از سخنگويان معترضان ليبيا، 
در پی حمالت سنگين تانک ها و راکت ها، 13 تن کشته و 

بيش از 50 تن زخمی شدند.
اين در حالی است که خبرگزاری رويترز به نقل از يکی 
نفر   23 را  کشته شدگان  تعداد  معترضان  سخنگويان  از 
بيشتر کشته شدگان زن  افزوده است که  گزارش کرده و 

و کودک بودند.
اين سخنگوی شورشيان هشدار داده است در صورتی که 
شاهد  مصراته  شهر  نيافزايد  خود  عمليات  شدت  بر  ناتو 

کشتار گسترده ای خواهد بود.
گزارش ها از اجدابيا حاکی است که هرچند روز پنجشنبه 
درگيری های گسترده ای در اطراف شهر گزارش شده، اما 

روز جمعه درگيری ديده نشده است.

دولت جاپان از شرکت تپکو، گرداننده نيروگاه هسته ای 
زلزله و سونامی آسيب  اثر  در  ماه گذشته  فوکوشيما که 
غرامت  حادثه،  اين  از  متاثر  افراد  به  که  خواست  ديد، 

بپردازد.
 30 فاصله  در  که  خانوار  هزار   48 حدود  ترتيب  اين  به 
می کنند  زندگی  فوکوشيما  پايگاه  اطراف  کيلومتری 
اوليه  غرامت  دالر  هزار  دوازده  معادل  دريافت  مشمول 

خواهند شد.
اين ميزان غرامت »علی الحساب« توصيف شده و پرداخت 

آن روز 28 آپريل 2011 آغاز می شود.
تخمين زده می شود که شرکت تپکو تا پايان سال جاری 

ميالدی بابت اين غرامت ها 24 ميليارد دالر بدهکار شود.
به  می خواهد  جاپان چطور  دولت  که  نيست  معلوم  هنوز 

اين شرکت در تامين اين پول کمک کند.
تالش برای ايمن سازی و تحت کنترول در آوردن نيروگاه 

فوکوشيما هنوز ادامه دارد.
يوکيو ادانو، سخنگوی ارشد شرکت تپکو گفته است که 
اين شرکت قرار است به سرعت به هر خانواده يک ميليون 
حکم  اجرای  هزينه  بابت  دالر  هزار  دوازده  معادل  ين، 

تخليه خانه ها و حکم ماندن در 
خانه ها پرداخت کند.

نظر  »به  گفت:  ادامه  در  وی 
دالر  هزار  دوازده  پرداخت  ما 
هر  به  اوليه  پرداخت  عنوان  به 
بايد  و  است  ضروری  خانواده 

به سرعت انجام گيرد.«
شرکت تپکو و دولت جاپان هر 
پيشنهاد  زودتر  آن که  برای  دو 
نداده اند،  غرامت  پرداخت 

مورد انتقاد قرار گرفتند.
ترک  به  وادار  که  کسانی 
نيروگاه  به  نزديک  نواحی 

هسته ای شده اند هنوز بعد از يک ماه در پناهگاه ها به سر 
می برند.

با بسته شدن مراکز کسب و کار، رها شدن مزارع و مشاغلی 
بر خانه های شان،  مردم عالوه  از  بسياری  ماهيگيری،  مثل 

وسيله معاش خود را نيز از دست داده اند.
پا شده  بر  نيز  تپکو تظاهراتی  در مجاورت دفاتر شرکت 

است. بسياری از جاپانی ها از نقاط دوردست به آنجا سفر 
ابراز  را  اعتراض خود  ماه گذشته  در طول يک  و  کرده 

کرده اند.
پرداخت  اعالم  ضمن  تپکو،  رييس  شيميزو،  ماساتاکا 
غرامت از ساکنان اين ناحيه »عميقا عذر خواهی کرده« و 
گفته است که شرکت، هزينه ها را کاهش خواهد داد تا از 

پس پرداخت ها برآيند.

از  تن  هزاران  سوريه،  در  دولت  مخالفان  دعوت  پی  در 
بانياس،  درعا،  شهرهای  در   15 جمعه  روز  معترضان، 
اصالحات  و خواستار  کردند  تظاهرات  دمشق  و  قامشلی 

سياسی شدند.
سوريه  جنوب  در  درعا  شهر  از  تظاهرات  بزرگترين 
گزارش شده است که به گفته شاهدان، معترضان در آن 

فرياد »آزادی« سر داده اند.
تظاهراتی هم در شهر ساحلی بانياس برگزار شد.

برگزاری تظاهرات کوچکتری هم از شهر دمشق، پايتخت 
سوريه گزارش شده است.

براساس گزارش ها، کردهای سوريه هم در روزهای اخير 
آنها ديروز در  از  پيوسته اند و گروهی  معترضان  به جمع 

شهر دامشلی تظاهرات کردند.
از  گروهی  که  حاکيست  گزارش ها  اين 
کردند  سعی  تظاهرات  اين  در  شرکت کنندگان 
شعار »مردم خواهان سقوط حاکميت هستند« سر 

بدهند، اما جمعيت با آنها همراهی نکرد.
ناآرامی ها در سوريه از چند ماه پيش آغاز شد و 
تا کنون حدود 200  بشر،  فعاالن حقوق  به گفته 

نفر از معترضان در جريان آن کشته شده اند.
اسد،  بشار  حکومت  پنجشنبه  روز  امريکا  دولت 
برای  که  کرد  متهم  را  سوريه  جمهور  رييس 

سرکوب معترضان از ايران کمک گرفته است.
دولت های سوريه و ايران اين اتهام را رد می کنند.

اجرای  با  است  کوشيده  اخير  هفته های  در  اسد  آقای 
اصالحاتی خشم مخالفان را فرو نشاند.

سازمان ملل می گويد۳۴ نفر در 
حمله به اشرف کشته شدند 

 
سازمان ملل متحد تاييد کرده است که در حمله نيروهای 
عراقی به اردوگاه اشرف در روز جمعه 8 آپريل، 34 نفر 

کشته شده اند.
بعد از بازديد ناظران سازمان ملل متحد از اين اردوگاه 
که محل سکونت اعضای سازمان مجاهدين خلق ايران 
از  »ما  متحد گفت:  ملل  است، يک سخنگوی سازمان 
کشته شدن 34 نفر در داخل کمپ و در محوطه اطراف 

آن آگاه شده ايم.«
بشر  حقوق  سخنگوی  کالويل،  روپرت  اظهارات 
سازمان ملل متحد اولين اظهار نظر مستقل درباره تعداد 
اشرف  اردوگاه  در  روز جمعه  در حادثه  کشته شدگان 

است.
در  عراق  دولت  سخنگوی  الدباغ،  علی  حال  اين  در 
افراد  اين  شدن  کشته  فرانسه،  خبرگزاری  با  گفتگو 
که  گفت  و  کرد  تکذيب  را  عراقی  نيروهای  توسط 

دولت عراق در اين مورد تحقيق خواهد کرد.
که  دارند  عقيده  ما  امنيتی  »نيروهای  گفت:  او 
نگهبانان  دست  به  و  داشته اند  فرار  قصد  کشته شدگان 

مجاهدين کشته شده اند.«
پيش از اين سازمان مجاهدين خلق از کشته شدن بيش 
از 30 نفر در حمله نيروهای عراقی به کمپ اشرف خبر 
داده بود، اما مقام های امنيتی عراق می گفتند که در اين 

حادثه دست کم سه نفر کشته شدند.
سخنگوی سازمان ملل متحد از تالش ناظران اين سازمان 
برای دريافت اطالعات بيشتر خبر داده و گفته است که 
جسد 28 نفر از کشته شدگان حمله روز جمعه هنوز در 

داخل اردوگاه اشرف است.
بنا بر گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس به نقل از يک 
شليک  اثر  در  تعداد  اين  از  نفر   25 غربی،  ديپلومات 
با  احتمالی  برخورد  پی  در  نفر  سه  دست کم  و  گلوله 

موترهای نيروهای عراقی جان باخته اند.
امنيتی  نيروهای  جمعه،  روز  بامداد  اوليه  ساعات  در 
عراق به اردوگاه اشرف، محل اقامت شماری از اعضای 
سازمان مجاهدين خلق ايران، حمله کردند و بين آنان و 
ساکنان اين اردوگاه درگيری هايی روی داد که به کشته 

شدن شماری از ساکنان اين اردوگاه منجر شد.
از  شماری  جمعه،  روز  حوادث  به  واکنش ها  ادامه  در 
نمايندگان پارلمان اروپا از سازمان ملل متحد و امريکا 
خواسته اند تا در جهت حفاظت از جان ساکنان اردوگاه 

اشرف تالش کنند.
از  نفر   100 از  بيش  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
با  آپريل   14 پنج شنبه  روز  اروپا  پارلمان  نمايندگان 
امضای بيانيه ای از اتحاديه اروپا هم خواستند که خواهان 

خروج فوری نيروهای عراقی از کمپ اشرف شود.
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سیا عملیاتش را در پاکستان 
متوقف نمی کند 

 

  

استخباراتی  امریکایی می گویند که سازمان  مقامات 
پاکستانی،  اعتراض  رهبران  علی رغم  سیا،  امریکا، 
هیچ برنامه ای برای تعلیق عملیات هایش ضد مضونین 

به  ترور در پاکستان ندارد.  
یک مقام بلندپایه امریکایی که نخواست نامش فاش 
بارها  پاکستان  »هرچند  گفت:  پنج شنبه  روز  شود، 
ضد  امریکایی  بی سرنشین  هواپیماهای  حمالت  از 
جنگجویان اسالمگرا در پاکستان انتقاد کرده است، 
اما لیون پانیتا رییس سیا به ماموران استخباراتی گفته 
است که او در برابر جلوگیری از حمالت بر امریکا، 

مسوولیت دارد.«
 او گفت: »پانیتا با همتای پاکستانی خود روشن گفته 
است که مسوولیت بنیادی او حفاظت از مردم امریکا 
می باشد، و او عملیات هایی را که این هدف را دنبال 

می کند، متوقف نمی سازد.«
دوشنبه  روز  امریکا،  استخبارات  سازمان  رییس 
گذشته یک دیدار رسمی چند ساعته با احمد شجاع 
داشت.  پاکستان  استخبارات  سازمان  رییس  پاشا، 
پاشا و دیگر  امریکایی گزارش دادند که  رسانه های 
حمالت  تا  خواستند  امریکا  از  پاکستانی  مقامات 
تعداد  و  کنند  کنترول  را  بی سرنشین  هواپیماهای 
ماموران سیا و نیروهای عملیات ویژه را در این کشور 

کاهش بدهند. 
هواپیماهای  سیا،  رییس  گفته های  راستای  در  ظاهرا 
روز  را  خود  راکتی  حمالت  امریکایی  بی سرنشین 
چهارشنبه یکبار دیگر از سر گرفتند. این حمالت که 
جنگجویان  گرفت،  انجام  ماهه  یک  وقفه ی  از  پس 
در  است،  القاعده  با  مرتبط  که  را  حقانی  شبکه 

نزدیکی مرز افغانستان هدف قرار داد. 
این رابطه گفتند که هواپیمای  مقامات پاکستانی در 
وزیرستان  در  موتری  به  راکت  چهار  بی سرنشین 
این موتر در مسیری در حال  جنوبی شلیک کردند. 
گذر بود که غالبا توسط طالبان و جنگجویان متحد 
نیروهای  به  حمله  و  افغانستان  به  عبور  برای  القاعده 

ناتو، مورد استفاده قرار می گیرد.
 17 در  بی سرنشین  هواپیماهای  حمله  این،  از  پیش 
اعتراضات مردم و رهبران پاکستان قرار  مارچ مورد 
و  پولیس  به شمول  نفر  در آن حمله 39  بود.  گرفته 

افراد ملکی در وزیرستان شمالی کشته شده بودند.

 

 

 حقوق . 2علوم سياسي                   .1
 . جامعه شناسي4اقتصاد                         .3
 رهبري و نظارت تعليمي . 5

 رشته هاي جديد:

روان شناسي عمومي 
(براي اولين بار دركشور) روان شناسي باليني 
دركشور)ر پژوهشگري (براي اولين با 
(براي اولين بار دركشور) مددكاري اجتماعي 

 

 امتيازات:

60تخفيف براي خانم ها % 
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 رايگانمشاوره تحصيلي و روان شناختي 
 كورس هاي رايگان زبان انگليسي و

 كامپيوتر

 ... و 

 مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد
 زير محصل مي پذيرد:هاي در رشته 

سرك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه.، مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  

�مل  ٢٦��ه �ر� � روز  ����� کان�ور

سفر یوسف رضا گیالنی به افغانستان 

سیاست یک بام و دو هوا
کمک به طالبان یا حسن نیت با  دولت افغانستان
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