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عدم مصوونیت مردم
 و مسوولیت ناپذیری دولت
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امتحان کانکور آغاز شد
ازميان160هزارتن،34460نفربهموسساتتحصيالتعالیراهمییابند

در صفحه 4

عالی  اعضای شورای  از  شماری 
برای  تالش ها  ادامه ی  از  صلح 
با طالبان  آغاز گفتگوهای صلح 
خبر داده می گویند که این شورا 
گفتگو  وارد  طالبان  با  مستقیما 

خواهد شد.
یک  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
عالی  شورای  اعضای  از  تن 
صلح گفته که از دو راه مختلف 
طالبان  با  گفتگو  برای  تالش ها 

تنظیم شده است.
مولوی ارسال رحمانی، از اعضای 
از  شورای عالی صلح، می گوید 
یک سو از طریق شوراهای محلی 
در والیات در تالش ایجاد تماس 

جعل و تقلب در امتحان کانکور یکی از 
دردسرهای امتحان کانکور در سال های 
گذشته بوده، اما معین وزارت تحصیالت 

عالی می گوید بیشترین تالش صورت 
می گیرد تا در امتحان امسال چنین 

اتفاقاتی رخ ندهد. آقای صدیقی گفت 
هم اکنون این وزارت با نمایندگان 
پارلمان، و چندین ارگان دولتی در 

تماس است تا نگذارند افراد زورمند 
جریان امتحان کانکور را متاثر سازند. 
او گفت برخی از زورمندان در کانکور 
مداخله می کنند به این دلیل همه ساله 
صدها تن از اشتراک کنندگان کانکور، 
از راه یابی به موسسات آموزش های 

عالی به دلیل تقلب در امتحان، محروم 
می شوند. همه ساله هزاران تن از 

جوانانی که از صنوف دوازدهم فارغ 
می شوند، در امتحان کانکور بی نتیجه 

می مانند. 

گفته اند  کشور  در  ناتو  نظامیان 
تا زمان آمادگی کامل نیروهای 
امنیتی افغانستان برای تامین امنیت 
کشور، به اجرای عملیات شبانه 

ادامه خواهند داد.
در  نیروها  این  سخنگوی  یک 
عملیات های  که  گفت  کابل 
با  نزدیک  همکاری  در  شبانه 
نیروهای داخلی اجرا خواهد شد.
این اظهارات در پی اعتراض تازه 
حامد کرزی، رییس جمهور در 
نیروهای  شبانه  عملیات  مورد 

خارجی مطرح می شود.
عملیات  منتقد  افغانستان  دولت 

شورایعالیصلح
مستقيماباطالبانواردگفتگومیشود

عملياتشبانهدرافغانستانادامهمییابد

با طالبان هستند و از سوی دیگر 
تالش می شود تا آدرس مشخصی 
به  آنها  با  تا  دریابند  طالبان  برای 
شکل مستقیم وارد مذاکره شوند. 
او گفته است که به منظور یافتن 
آدرس مشخص طالبان، سفرهایی 
به ترکیه و پاکستان نیز انجام شده 

است.
ابراز  همچنان  رحمانی  آقای 
از  هیچ گاه  طالبان  که  داشت 
ولی  نکرده اند  انکار  مذاکرات 
که  دارند  شرایطی  خود  از  آنها 
دارد  تالش  صلح  عالی  شورای 
مذاکره  میز  در  شرایط   چنین 
مطرح گردد.   ادامهدرصفحه2

شبانه ناتو است و رییس جمهور 
کشور بارها تاکید کرده است که 
این عملیات ها باید متوقف شوند.

مقام های دولتی می گویند اجرای 
این عملیات باعث ایجاد ترس و 
رعب در میان خانواده ها می شود 
و همچنین سبب می شود تا فاصله 

میان دولت و مردم بیشتر شود.
دفاع  عملیات  این  از  ناتو  اما 
باور دارند  ناتو  می کند. نظامیان 
که اجرای عملیات شبانه، یکی 
از موثرترین راه ها برای سرکوب 

گروه های شورشی است.
ادامهدرصفحه2

عناوین مطالب امروز:

دانشگاهکابلدرگذر...

نيروهایامنيتی...

ایراننمیتواند...
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دست فروشان کابل:

فرزندان ما 
گرسنه می مانند

با آنکه دست فروشان و کراچی داران 
راهروها  و  جاده ها  به  ورودشان  از 
منع شده اند، اما در مواردی از سوی 
ماموران پولیس مورد ضرب و شتم 
قرار گرفته اند. جان محمد یک  هم 
در  می گوید  دست فروشان  از  تن 
دستور  از  کراچی داران  صورتی که 
پولیس سرپیچی کنند، مورد ضرب 
می گوید:  او  می گیرند.  قرار  شتم  و 
اما  را که کار کردن نمی گذارند  »ما 
لت و کوب هم می کنند. کراچی های 
ما را چپه می کنند و وسایل ما را دور 
می اندازند.« وی گفت در صورتی که 
دست فروشان  برای  مناسبی  جای 
که  حاضرند  آنان  شود،  تعیین 
مزاحمت در جاده ها را کمتر سازند. 
هیچ  تاکنون  او،  گفته ی  به  اما 
برای  دولت  سوی  از  مناسبی  جای 
دست فروشان و کراچی داران تعیین 

نشده است.
در صفحه 5

موسسه بین المللی ورلدویژن خدمات انترنتی ضرورت دارد
تاریخ: 27- قوس -1390

در والیات  و  بوده  المللی  بین  افغانستان یک موسسه خیریه  دفتر ورلدویژن  مناقصه:  به  دعوت 
هرات، بادغیس، و غور در پروگرامهای زراعتی، انکشاف و توسعه مکاتب، تامین غذائی، صحت، 

ساختمانی و وترنری فعالیتهای ارزنده ای را ارائه میدارد. 
این دفتر برای فعالیت های روزانه  خویش به انترنت ضرورت دارد بدین منظور از تمام شرکت های 

مخابراتی که خدمات انترنتی را ارائه می نمایند دعوت بعمل میاید تا از تاریخ نشراعالن الی چهار یوم 
نرخنامه خویش را طبق مشخصات ذیل به دفتر ورلد ویژن هرات به آدرس زیر تحویل نمایند. 

آدرس: هرات، چهار راهی آمریت، مقابل ریاست زراعت، داخل کوچه لیسه خصوصی اقبال، دفتر 
ورلدویژن افغانستان.

عالقمندان به این مناقصه  باید با معیار های ذیل مطابقت داشته باشند.
1. باید ثبت و راجستر وزارت مربوطه دولتی  و جواز فعالیت داشته باشند.

2. دارای حداقل 2 سال سابقه کاری در این خصوص باشند.
دفتر ورلدویژن حق انتخاب و یا رد ارزانترین و یا گرانترین نرخ را برای خود محفوظ میدارد. 

فورمه نرخنامه همراه با نرخ پیشنهاد شده شامل مالیه، همچنین فتوکاپی جواز تجارت را در یک 
پاکت الک و مهر کرده و به عنوانی آدرس این دفتر ارائه دهند.

برای معلومات بیشتر با شماره تلفون 0799433325 و یا ایمل آدرس 
Dawood_Habibi@wvi.org در تماس شوید. 

نوت: آنعده شرکت های انترنتی که نمایندگی خاصی در شهر هرات ندارند میتوانند نرخنامه خود 
انترنتی که مستقر در شهر  بدارند. وآنعده شرکت های  الکترونیکی فوق ارسال  را عنوانی پست 
هرات هستند میتوانند نرخنامه خود را عنوانی دفتر بین اللملی ورلدویژن بیاورند و تحویل بخش 
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وقتی که فرمانده اردو 
متهم می شود!

تلویزیونی  شبکه  یک  از  نقل  به  محلی  رسانه های 
آلمان گزارش داده اند که فرمانده قول اردوی شاهین 
تلویزیون  این  می باشد.  ارتباط  در  حقانی  شبکه  با 
کرده  منتشر  ارتباط  این  در  نیز  شواهدی  و  اسناد 
است. زلمی ویسا فرمانده قول اردوی شاهین گفته 

است که قضاوت را به مردم واگذار می کند. 
باشد  گرفته  که صورت  هدفی  هر  با  خبر  این  نشر 
برای جامعه ی جهانی و حکومت افغانستان یک خبر 
گذشته  ده سال  در  می رود.  شمار  به  تکان دهنده 
ساختار،  از  افغانستان  حکومت  و  جهانی  جامعه ی 
بازسازی و نوسازی اردوی ملی و مسوولیت پذیری 
افغان ها در تامین امنیت یاد کرده اند. مردم افغانستان 
نیز براساس نظرسنجی ها و گزارش های تحقیقی که 
صورت گرفته است نشان داده اند که اعتماد مردم به 
ملی  اردوی  است.  بوده  نیروها  از سایر  بیش  اردو 
کیفی  و  کمی  از رشد  گذشته  ده سال  در  افغانستان 
اعتماد  که  است  توانسته  و  بوده  برخوردار  خوبی 

مردم را در بسیاری از  والیات کسب نماید. 
اردوی ملی افغانستان در ده سال اخیر با چالش هایی 
پست ها  تقسیم  چالش ها،  از  یکی  است.  بوده  همراه 
و   اقوام  میان  سهمیه بندی  براساس  وزارت  این  در 
احزاب بانفوذ در ارگ بوده است. این چهره ها بیش 
به  بیشتر  باشند  متعهد  ملی  ارزش های  به  آن که  از 
پاسخ ده  و  باورمند  خود  تنظیمی  و  قومی  رهبران 
غیرسیاسی  راستای  در  حکومت  تالش  هستند. 
نگهداشتن اردو تاکنون با موفقیت هایی همراه نبوده 
است. اکنون انتظار اساسی این است که اردوی ملی 
از  تمامیت ارضی با مفکوره ملی  در راستای دفاع 
و به دور از تاثیرپذیری جریان های قومی و سیاسی 
در راستای مسوولیت پذیری های بیشتر گام بردارد. 
در غیر آن اردو هرگز نمی تواند به عنوان مظهر اراده 

ملی در عرصه های دفاعی تبلور نماید. 
می باشد.  ملی  اردوی  از  فرار سربازان  دوم  چالش 
که  باوراند  این  بر  نظامی  کارشناسان  از  برخی 
به  نسبت  ملی  اردوی  در  بلندپایه  فرماندهان 

زیرمجموعه های خود توجه الزم ندارند. 
اردوی  سرباز  هر  آموزش  و  تربیت  شک  بدون 
ملی هزینه های هنگفتی را به همراه دارد و فرار این 
سربازان به معنای هدردادن این سرمایه ها و مایه ی 
تضعیف دیگر سربازان خواهد شد. چالش سوم در 
برابر اردو نفوذ دستگاه استخباراتی منطقه می باشد. 
طی سال های اخیر برخی اتفاق هایی در اردوی ملی 
داشت.  همراه  به  را  سوال هایی  که  گرفت  صورت 
نفوذ یک انتحاری در مقر وزارت دفاع، بازداشت چند 
به جرم سازمان دهی حمله های  اردو  افسران  از  تن 
که  است  مواردی  از  اردو  مربیان  قتل  و  انتحاری 
گزارشی  نشر  با  اکنون  کرد.  اشاره  آن  به  می  توان 
در مورد یک فرمانده بلندرتبه اردو، باید حکومت این 
گزارش ها را جدی گرفته و پیگیری نماید. اگر دستگاه 
باشد  کرده  نفوذ  پیمانه  این  تا  پاکستان  استخبارات 
می تواند زنگ خطری برای اردوی ملی به شمار آید. 
پس  مردم  و  افغانستان  حکومت  جهانی،  جامعه ی  
از سال 2014 امید بیشتری باالی اردو دارند و اگر 
فرماندهان اردو در خدمت حلقه های تروریستی قرار 
اگر  اعتماد کرد.  گرفته باشند به کدام نیرو می توان 
با  غربی  متحدین  به  باید  باشد  غلط  گزارش ها  این 
تضعیف  راستای  در  چرا  که  شود  برخورد  جدیت 

اردوی ملی به اتهام و پروپاگند روی می آورند. 

زنگ اول


راهرسیدنبهاسترالیاغرقمیشود.
که گفت استرالیا داخله وزیر
کماکان جستجو و نجات عملیات

ادامهخواهدیافت.
روز دو تقریبا »حاال گفت: او
میگذرد، کشتی شدن غرق از
گرم کشتی غرق محل آبهای
شدت به دریا شرایط اما است،

نامناسباست.«
هم اندونزیایی هلیکوپترهای
دریایی نیروی کشتیهای با همراه
کشور، این ماهیگیری قایقهای و
جستجوی در را یکشنبه روز تمامی
سپری شده غرق کشتی مسافران

کردند.
چندین یافتهاند نجات که کسانی
مراقبت و بودهاند آب در ساعت

صحینیازداشتند.
برخیازآنهاگفتندکهبرایرسیدن
به دالر هزار چندین استرالیا، به

دالالنغیرقانونیپرداختهبودند.
پناهجو پنجاه حدود هم گذشته ماه

در تسریع به کمک برای استرالیا
پناهجویی دهها نجات عملیات
آبهای در آنان حامل کشتی که
و هواپیما یک شد، غرق اندونزیا
فرستاده حادثه محل به کشتی یک

است.
بیشتر که پناهجویان حامل کشتی
از پناهجویانی را آن مسافران
تشکیل ایران و افغانستان کشورهای
از پس شنبه روز شامگاه میدادند،
برخوردبایکموجسنگین،غرقشد.
نفر ازدوصد بیش گزارششدهکه
براینکشتیسواربودهاندوتاکنون
تنها شدهاند موفق نجات گروههای
نجات را آنان از نفر سی حدود

دهند.
سالم جان حادثه این از که افرادی
بدربردهگفتهاندکهکشتیبهمقصد
استرالیادرحرکتبودکهغرقشد.
توجه مورد کشورهای از استرالیا
سفر برای گاه که است پناهجویان
پناهجوی عنوان به کشور آن به
با اندونزیا سواحل از غیرقانونی،

کشتیعازماسترالیامیشوند.
مقاماتاسترالیاییعالوهبرکمکبه
عملیاتنجات،گفتهاندکهماموران
پولیسرانیزبهمحلمیفرستندتادر
مورداینکهچهکسیبرنامهسفراین
پناهجویانراتنظیمکردهبودتحقیق

کنند.
کشتی این که است شده گزارش
مسافر خود ظرفیت برابر دو حدود

داشتهاست.
اخیر ماه دو ظرف دومینبار این
استکهکشتیحاملپناهجویاندر

با بودند استرالیا عازم کشتی با که
از را خود جان کشتی، این غرق

دستدادند.
نیز پناهجویان دیگر کشتی یک
اندونزیا در نوامبر ماه اوایل در
آن مسافر پنجاه از بیش و شد غرق
از نفر اماحدودهفت یافتند، نجات

مسافرانغرقشدند.
ساالنههزارانپناهجوتالشمیکنند
آنها، از شماری و برسند استرالیا به
پول اندونزیا در انسان قاچاقچیان به
انتقال استرالیا به را آنها تا میدهند

دهند.

شورای عالی صلح...
ادامه از صفحه 1
عالی شورای رحمانی، آقای گفته به
با دارد تالش حاضر حال در صلح
افرادیکهبارهبریطالبانرابطهدارند
بااقاربآنهاتماسحاصلنمایند ویا
خواستها که کنند تشویق را آنها تا
مطرح مذاکره میز در را شرایطشان و

نمایند.
آقایرحمانیگفت:»مذاکراتصلحبا
طالبانبایدتوسطافغانهاصورتگیرد
وخارجیهافقطنقشهمکارومشوره

دهندهراداشتهباشند.«
حالی در رحمانی ارسال اظهارات این
ایرادشدهاستکهوزیرخارجهدوروز
در روندصلح زمانیکه تا گفت پیش
کشورازسویافغانهاپیشبردهنشود،
هیچنتیجهایرادرپینخواهدداشت.

یاد بود از سالروز 
زندانی شدن عالمه 
فیضانی در کندز 

8صبح، کندز:محفلیدرپیوندبهسیو
نهمینسالروززندانیشدنعالمهمحمد
عطااهللفیضانیعارفواندیشمندسیاست

وتصوفدرکندزراهاندازیشد.
درایننشست،سخنرانانازمحمدعطاهلل
و برازنده شخصیت عنوان به فیضانی
سترگومکتبداردرزمینههایعرفان،
اندیشه،سیاستوتصوفیادکرده،از

آثاراوبهنیکویینامبردند.
عطاهلل محمد آنان، گفتههای بنیاد بر
فیضانی۵۲اثررادرزمینههایگوناگون

بهرشتهیتحریردرآوردهاست.
درچندسالپسین،همایشهاییدریادبود
عطاهلل محمد شدن زندانی روز سال از

فیضانیدرکندزراهاندازیشدهاست.

طالبان یک کارمند 
امنیت ملی را ربودند

8صبح، سرپل:مقامهادرفرماندهیپولیس
والیتسرپلمیگویندکهیککارمند
اینوالیتشامدیروز ملی امنیت اداره
ازقریهیشیرمنمدانمرکزاینوالیت
همراهباپسرکاکایشتوسططالبانمسلح

ربودهشدهاند.
سمونوالجهانگیر،آمرامنیتفرماندهی
گفت: رسانهها به سرپل والیت امنیهی
ملی امنیت کارمندان از یکتن »عنایت،
بودهکههمراهباپسرکاکایش،حینرفتن
بهخانهیخواهرش،ازسویطالبانمسلح

ربودهشدهاند.«
نیروهای اطالعات طبق که گفت وی
ساحه یک به شده ربوده افراد امنیتی،
دوردست،توسططالبانانتقالدادهشده

اند.
جهانگیرافزودکهاقدامهابرایرهاییاین
کارمندامنیتملی،باهمکاریومشورهی

ریشسفیدانمحلآغازشدهاست.
اماسیدامینقاضیزادهرییسامنیتملیاز
اینقضیهاظهاربیاطالعیکردهوگفت
کههنوزاینموضوعبرایآنهاثابتنشده

است.
قضیه شدن روشن زمان تا که گفت او

اطالعیدادهنمیتواند.

عملیات شبانه...
ادامه از صفحه 1
اینمساله،یکیازمواردجنجالبرانگیز
میاندولتافغانستانوناتوبودهاست.

ناتومشخص اظهاراتتازهسخنگوی
دیگر، سال سه تا حداقل که میکند
افغانستان امنیتی نیروهای که زمانی
مسوولیتکاملامنیتکشوررابرعهده
ادامهخواهد میگیرند،عملیاتشبانه

یافت.
تمامی ،۲۰۱۴ سال تا ناتو است قرار
نیروهای به را امنیتی مسوولیتهای
داخلیواگذارکند،وتکمیلاینبرنامه
بهحضورنظامیناتودرافغانستانپایان

خواهدداد.
نکته این روی دولت هم و ناتو هم
توافقدارندکهبیشترشدننقشافغانها
کاهش به نظامی عملیات اجرای در

حساسیتمردمکمکخواهدکرد.

پولیس بغالن 500 
بوتل مشروب الکلی 
و دوحلقه ماین را 

کشف کرد
پولیس مقامهای پلخمری:  8صبح، 
فرماندهیامنیهوالیتبغالنازکشف
وبهدستآوردن۵۰۰بوتلمشروب
الکلیوبازداشتیکتنبایکعراده

موترکامازخبردادهاند.
پولیس فرمانده شیرزاد اسداهلل جنرال
»این گفت: خبرنگاران به بغالن
کاماز موتر یک در الکلی مشروبات
وروی ماهرانهجاسازیشده بهشکل
آنباچوبسوختپوشانیدهشدهبود.«
مبارزه اداره منسوبین که افزود وی
والیت امنیه فرماندهی مخدر مواد با
دو بند ساحه در را موتر این بغالن،

متوقفساختهوضبطکردند.
که افزود بغالن والیت امنیه فرمانده
مشروببهدستآمدهازشیرخانبندر
تاحال و بود شده پلخمری شهر وارد
معلومنیستکهبهکجامنتقلمیشد.

فرمانده شیرزاد آقای حال همین در
ماین دو ازکشف بغالن امنیهوالیت

جاسازیشدهخبرداد.
منسوبین تالش اثر »در گفت: وی
پولیسوهمکاریمردممحل،دوحلقه

ماینکشفوخنثاگردیدهاست.«
ماین شیرزاد، فرمانده گفتههای قرار
به نزدیک غوری دند ساحه در اولی
یکمکتبجاگذاریشدهبودوماین
دومیکهتوسطریموتکنترولاداره
به مربوط زمانخیل ساحه در میشد،
بغالنمرکزی،ازسرکعمومیکشف

وخنثاگردید.

استرالیا برای تسریع عملیات نجات پناهجویان افغان و ایرانی کمک می کند
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ري
حرا

 . ا
س از وراي دود و آتش

»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1119
ه و تنظیم:

تهی

حامل  الری های  طویل  صف  است  گفته  هلمند  والی 
كاالهای ترانزیتی در یک منطقه مرزی ایران و افغانستان 

توقف كرده بودند كوتا شده است.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، محمد یكشنبه 
شب رانندگان بیش از ۵۰۰ الری و تیلر حامل كاالهای 
تزانزیتی در چند روز گذشته در منطقه »میلک« توقف 

كردند.
این رانندگان افغان اصرار به خروج مواد سوختی بیش 

از میزان مقرر درقوانین ایران داشتند.
والی هلمند گفت موترهای سنگین حامل كاالها هنگام 
لیتر تیل داخل  از ۵۰  از مرز اجازه ندارند بیش  خروج 
مازاد  قیمت  تفاوت  باید  و  باشند  داشته  تانكی شان 

از  كنر  والیت  ملی  همبستگی  برنامه  مسووالن 
بهره برداری 61 پروژه عام المنفعه در این والیت خبر 

داده اند. 
این  ملی  همبستگی  برنامه  مسوول  میرزمان  انجنیر 
والیت دیروز به رسانه ها گفته است كه این پروژه ها 
صحی،  آشامیدنی  آب  شبكه های  تمدید  شامل 
اعمار ذخیره آب و  ایجاد سربند ها،  احداث سرک، 

سوخت همراه خود را به نرخ شناور پرداخت كنند.
به گزارش ایرنا چند صد راننده در انتظار خروج از ایران 
به مقصد افغانستان روز دوشنبه در منطقه مرزی »میلک« 

داخل موترهای خود گذراندند.

چند پروژه  دیگر می باشد. 
آقای میرزمان افزود این پروژه ها در 9 ولسوالی و اسعد 
تطبیق  مردم  ده درصد سهم  با  این والیت  مركز  آباد 

شده است. 
به  نزدیک  پروژه ها  این  بهره برداری  با  می شود  گفته 

شش هزار خانواده از مزایای آن بهره مند شده اند. 


از صف طویل الری ها در گذرگاه مرزی ایران و 
افغانستان کاسته شد

تطبیق 61 پروژه انکشافی در والیت کنر 

خانم  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
دردمندی را با خود داریم كه مدت هاست چشم 
انتظار شوهرش نشسته است. او حادثه مفقودشدن 
شوهرش را چنین بیان می دارد: »ما زندگی خوشی 
زندگی  كه  بود  مدتی  و  می كردیم  سپری  را 
مشترک را آغاز نموده بودیم اما ناگهان كودتای 
7 ثور آغاز شد و مردم سخت پریشان بودند. در 
آن زمان ما در قریه خود سكونت داشتیم. از قضا 
مركز  به  از روزهای سال 13۵8 شوهرم  یكی  در 
از  اما  به خاطر كاری كه داشت رفت،  شهر كابل 
بودیم كه  ما هم در تالش آن  نشد و  وی خبری 
او را پیدا كنیم، هر قدر كه جستجو  كردیم كمتر 
و  می ریختم  اشک  روز  و  نتیجه  گرفتیم. شب  به 
از  تبعه  یک  روز  یک  باالخره  تا  می كردم،  ناله 
كار  صدارت  در  كه  امروزی  تاجیكستان  كشور 
سگرت  زرورق  در  كه  را  نامه ای  برایم  می كرد، 
توسط شوهرم نوشته شده بود آورد. در نامه نوشته 
و  است  زندانی  دولت  افراد  نزد  او  كه  بود  شده 
اما زمانی كه آنجا رفتم  من هم به دنبال او آمدم، 
برده اند.  او را در زندان پلچرخی  به ما گفتند كه 

باالخره  و  رفتم  پلچرخی  زندان  به طرف  هم  من 
از او سرنخی به دست آوردم. او را در بالک دوم 
جرمش  اما  بودند،  كرده  زندانی  پلچرخی  زندان 
هیچ معلوم نبود. من در روزهای مالقاتی برای او 
لباس و بعضی اشیای مورد ضرورتش را می بردم 
و از آن طرف لباس های دیگرش را با خود دوباره 
آمدها  و  رفت  این  سال  مدت یک  تا  می آوردم. 

اما  داشت،  ادامه  پلچرخی  زندان  تا  ما  ولسوالی  از 
زندان  دروازه  به عقب  زمانی كه  از یک سال  بعد 
كه  خواستم  زندانبان  از  گذشته  مانند  و  رسیدم 
برایم  زندانبان  ببرند،  برایش  را  شوهرم  لباس های 
نمی شناسد.  اینجا  را در  نام كسی  این  به  گفت كه 
من به وی گفتم كه تا هفته قبل شوهرم در همین جا 
دوم  بالک  در  كه  می شود  یک سال  مدت  و  بود 

از ولسوالی ما تا زندان پلچرخی ادامه داشت، اما بعد از یک 
سال زمانی که به عقب دروازه زندان رسیدم و مانند گذشته 
از زندانبان خواستم که لباس های شوهرم را برایش ببرند، 

زندانبان برایم گفت که به این نام کسی را در اینجا نمی شناسد. 
من به وی گفتم که تا هفته قبل شوهرم در همین جا بود و 

مدت یک سال می شود که در بالک دوم زندانی است، اما عسکر 
موصوف گفت دیگر به دنبال او نگرد و خود را هم سرگردان نکن 

و ما را هم به دردسر نینداز.

به  دیگر  گفت  موصوف  عسكر  اما  است،  زندانی 
دنبال او نگرد و خود را هم سرگردان نكن و ما را 
هم به دردسر نینداز. من دوباره با نا امیدی به طرف 
منتظرش  درازی  سالیان  و  برگشتم  خود  ولسوالی 
اسالمی،  حكومت های  آمدن  روی كار  با  اما  بودم 
طالبان و دولت كنونی تمامی امیدی كه داشتم تمام 
از  با جمعی  شد. مدت دو سال می شود كه همراه 
نهادهای مدنی برسر مزار شهدای بی گناه و مظلوم 
خود در پولیگون پلچرخی می رویم و اشک ماتم 
آنجا  كه  ندادند  اجازه  ما  به  امسال  اما  می ریزم، 
برویم زیرا آنجا مربوط وزارت دفاع است و ورود 
اشخاص غیرمسوول ممنوع می باشد. خواست من و 
تمامی خانواده های شهدا از دولت این است كه ما 
بخشش  قابل  ما  عدالت می خواهیم، خون شهیدان 
نیست و جنایت كاران را نمی بخشیم، این تنها و تنها 
حق ماست و كسی دیگر حق ندارد خون شهدای 
با خون آنها  به خاطر منافع خود  یا  ببخشد و  ما را 

معامله های سیاسی نمایند.«
بخش  این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
چنین  شریک ساختن  با  می نگریم  قدر  دیده ی  به 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
       Info_afg@solidarityforjustice.org.af

شوهرم از زندان مفقود شد
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حامد کرزی گفته است که مردم افغانستان در زندگی 
زبان  از  وقتی  ندارند.  مصوونیت  خویش  شخصی 
پرسش  این  می شود،  اظهار  سخن  این  جمهور  رییس 
پیش می آید که در عدم مصوونیت مردم، چی نهادی 
عدم  این  می رسد  نظر  به  شود.  تلقی  مسوول  می تواند 
ناکامی  یا  و  ناپذیری  مسوولیت  از  نمایی  مصوونیت، 

دولت افغانستان است.
ایجاد زمینه های آسایش روانی  ثبات و  امنیت و  تامین 
از وظایفی است   ایجاد مصوونیت  و جسمی و در کل 
که بر عهده دولت گذاشته شده است. بر مبنای تیوری 
آن  از  جهان  سطح  در  امروزه  که  اجتماعی  قرارداد 
هدف  همین  برای  واقع  در  دولت ها  می شود،  استقبال 
در  نظم  برقراری  و  تامین  با  بتوانند  که  شده اند  ایجاد 
جامعه برای مردم مصوونیت ایجاد کنند. به همین دلیل 
است که هزینه ی مستقیم و غیرمستقیم دولت ها در قالب 
مالیه عمومی، تکس بر کاالهای بازرگانی و یا استفاده 

از منابع مربوط به عام، از سوی مردم تامین می گردد.
حال اگر دولتی نتواند این مسوولیت را به انجام برساند، 
بایستی همواره با دید معذرت خواهانه به سمت و سوی 
مردم نگاه کند؛ اما در افغانستان دیده می شود که چنین 
افغانستان  در  ساده تر  عبارت  به  ندارد.  وجود  وضعیتی 
اعضای دولت به حکومت به چشم مسوولیت ننگریسته؛ 
بلکه به دید امتیاز می نگرند و در قالب آن می خواهند 
رابطه حاکم و محکوم بین خود و مردم برقرار کنند. از 
این رو وقتی مسووالن به عدم مصوونیت مردم و یا عدم 
کامیابی در مبارزه با فساد اداری اشاره می کنند، حالتی 
شرم از ناکامی در انجام مسوولیت را به خود نمی نگرند. 
آن  ناکامی ها  سوی  و  سمت  به  دولتمردان  نگاه  اصال 
گونه  نیست که این وضعیت از کالم و نگاه آنان درک 
مسوولیت  چنین  انجام  و  اجرا  پی  در  آنان  که  شود  
بوده اند و اکنون که در اجرا و انجام آن ناتوان شده و 

ناکام مانده اند، اظهار شرم می کنند.
دهنده  گزارش  نقش  در  افغانستان  مقامات  این که 
عمل می کنند و همواره از کمبود ها و کاستی ها سخن 
این  که  می شود  روبه رو  تفسیر  این  با  بعضا  می گویند، 
این  ندارند.  کاستی ها  رفع  برای  برنامه ای  مقامات 
عنوان  به  قراردارند  آن  در  که  کرسی هایی  به  مقامات 
یک عرصه وظیفوی و مسوولیت زا توجه نمی کنند. اگر 
می داشت،  وجود  مقامات  این  نزد  در  روحیه ای  چنین 
تنها به گزارش از کاستی ها قناعت نمی کردند و مردم را 
بیشتر ناامید نمی ساختند؛ بلکه با اعالم راهکارهای موثر 
و سودمند برای مقابله با کاستی ها سبب ایجاد امیدواری 

در میان مردم می گردیدند.
مقام های  زبان  از  مردم  وقتی  که  است  روشن  بسیار 
مصوونیت  عدم  با  می شنوند،  را  نا امیدی  مسوول ساز 
روبه رو می شوند و این تصور در نزد شان ایجاد می شود 
که آینده جامعه به سمت و سوی غیرقابل اعتماد پیش 

کانکور  امتحان  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت 
و ظرف  آغاز کرده  قندهار  و  ارزگان  در والیات  را 
هفته ی جاری در ده والیت دیگر برگزار خواهد شد. 
در  کانکور  امتحان  می گویند  وزارت  این  در  مقام ها 
و  می شود  برگزار  کشور  والیت   34 در  جاری  سال 
امتحان  این  در  می توانند  آسانی  به  کانکور  داوطلبان 
به  رسیدگی  گذشته  سال های  در  کنند.  شرکت 
حوزه های امتحان، یکی از مشکالت داوطلبان کانکور 

را تشکیل می داد. 
براساس اظهارات مقامات در وزارت تحصیالت عالی 
در سال جاری حدود 160 هزار تن از فارغان لیسه ها 
وزارت  این  اما  می کنند؛  شرکت  کانکور  امتحان  در 
تنها ظرفیت پذیرش حدود 34 هزار تن را در موسسات 

تحصیالت عالی دارد.
بری صدیقی معین امور محصالن وزارت تحصیالت 
عالی روز گذشته در یک کنفرانس خبری در کابل 
دانشگاه ها  به  دانشجو   34460 حدود  »امسال  گفت: 
جذب خواهند شد که ازدیاد قابل مالحظه ای را نشان 

می دهد.« 
در  کانکور  امتحان  نخست  مرحله  در  است  قرار 
والیات سردسیر برگزار شود زیرا پس از این راه های 
ارتباطی اکثر ولسوالی ها در این والیات بسته می شوند. 
ورق های  جاری  سال  امتحان  در  دیگر  سوی  از 
مقامات  گفته  به  که  شده اند  ترتیب  طوری  امتحان 
نام و نمرات  از مفقود شدن  وزارت تحصیالت عالی 
داوطلبان کانکور جلوگیری خواهد شد. معین وزارت 
در  تا  خواست  کانکور  داوطلبان  از  عالی  تحصیالت 
انتخاب رشته های شان دقت کنند زیرا پس از انتخاب، 
یک  از  و  دیگر  رشته  به  رشته  یک  از  تبدیل  امکان 

دانشگاه به دانشگاه دیگر وجود ندارد. 
جعل و تقلب در امتحان کانکور یکی از دردسرهای 
معین  اما  بوده،  گذشته  سال های  در  کانکور  امتحان 
تالش  بیشترین  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
اتفاقاتی  چنین  امسال  امتحان  در  تا  می گیرد  صورت 
رخ ندهد. آقای صدیقی گفت هم اکنون این وزارت 
با نمایندگان پارلمان، و چندین ارگان دولتی در تماس 
است تا نگذارند افراد زورمند جریان امتحان کانکور 
را متاثر سازند. او گفت برخی از زورمندان در کانکور 
از  تن  صدها  همه ساله  دلیل  این  به  می کنند  مداخله 
موسسات  به  راه یابی  از  کانکور،  اشتراک کنندگان 
محروم  امتحان،  در  تقلب  دلیل  به  عالی  آموزش های 
می شوند. همه ساله هزاران تن از جوانانی که از صنوف 
بی نتیجه  امتحان کانکور  در  فارغ می شوند،  دوازدهم 

می مانند. 
در  می گویند  عالی  تحصیالت  وزارت  در  مقامات 
موسسات  به  تنها  کنندگان  اشتراک  امسال  کانکور 
آموزش های عالی جذب می شوند؛ اما کسانی که بی 
نتیجه می مانند پس از اعالم نتایج، فهرست نام آنها به 
وزارت های معارف و صحت عامه داده می شود تا این 
وزارت ها، براساس نیازمندی های شان بی نتیجه ها را 
صدیقی  آقای  کنند.  معرفی  عالی  نیمه  موسسات  در 
که  معارف  و  عامه  صحت  وزارت های  می گوید 
چندین موسسه آموزشی نیمه عالی را در اختیار دارند 

بی نتیجه های کانکور را جذب خواهند کرد.
از  تن  هزار   90 حدود  صدیقی  آقای  گفته ی  به 
راه  فرصت  مجموع  در  کانکور  کنندگان  اشتراک 
عالی  نیمه  و  عالی  آموزش های  موسسات  به  یابی 
کانکور  داوطلبان  این  از  پیش  کرد.  خواهند  پیدا  را 

عدم  پدیده ی  تا  می گردد  سبب  امر  همین  می رود. 
مختلف  عرصه های  در  و  گسترده  شکل  به  مصوونیت 
جامعه زندگی مردم را تحت الشعاع قرار داده و آن ها را 
از نظر روانی بیشتر از پیش متضرر سازد. این در حالیست 
در  مسوولیت ها  و  صالحیت ها  به  مسووالنه  نگاه  که 
مردم  و  دهد  تغییر  را  روند  این  می تواند  حاکمان  نزد 
به جای  مسووالن شان  زبان  از  که  باشند  این  شاهد  نیز 
و  برنامه ها  و  کارکردها  گزارش  ها،  کاستی  گزارش 

طرح ها برای مقابله و رفع کاستی ها را بشنوند.
زمینه ی  در  که  دالیلی  عمده  از  یکی  می رسد،  نظر  به 
موجودیت  می آید،  چشم  به  مردم  مصوونیت  عدم 
مسوولیت های  اجرای  در  فساد  و  ضعف  عارضه ی 
حاکمیتی از سوی دولت می باشد. در برخی از ساحات 
تواند  نمی  و  دارد  ضعیف  بسیار  نقش  دولت  کشور، 
از  برخی  در  و  باشد  داشته  مردم  برای  حمایتی  نقش 
به  گرفتاری  دلیل  به  نیز  دارد  قوی  نقش  که  ساحات 
که  آن گونه  را  مسوولیت خود  تواند  نمی  اداری  فساد 

باید و شاید به انجام برساند.
ضعف در اجرای حاکمیت که در برخی مناطق به چشم 
می آید، یکی از عوامل عدم مصوونیت مردم می باشد. 
اشاره  این گزارش  به  مثال  به گونه ی  چنان که می توان 
کرد که در برخی از رسانه ها نشر شده و نشان می دهد 
فعالیت  محاکم  غور  والیت  ولسوالی  شش  در  که 
ندارند. طبیعی است که وقتی در چنین ولسوالی هایی که 
شاید مانند های دیگری نیز در سطح کشور داشته باشد، 
مجبور  مردم  باشد،  ضعیف  دولت  قضایی  حاکمیت 
می گردند برای حل اختالفات خویش به قوماندان های 
مسلح محلی غیرمسوول، زورمندان و اربابان منطقه و یا 

حتا گروه طالبان مراجعه کنند.
دولت  نفوذ  که  مناطقی  از  برخی  در  دیگر  سوی  از 
متنفذان  که  دارد  وجود  اعتراف  این  است،  گسترده 
سیاسی مانع از این می شود که عدالت به اجرا گذارده 
روانی  مصوونیت  تا  می گردد  سبب  مساله  همین  شود. 
مردم از بین برود و سایه ای از نا امیدی در زندگی مردم 

به چشم بیاید.
در  تنها  مصوونیت  که  پذیرفت  را  واقعیت  این  باید 
نظر  از  نیست.  بررسی  قابل  مردم  برای  امنیتی  عرصه ی 
روانی نیز وقتی مردم خود را با حکومت ضعیف روبه رو 
می بینند، همواره با عدم مصوونیت روبرو هستند. از این 
رو می توان گفت که تامین مصوونیت وظیفه ی دولت 
این که  به جای  نیز  رییس جمهور  و  می باشد  افغانستان 
این  از  است  بهتر  می گوید،  سخن  مصوونیت  عدم  از 
ایجاد مصوونیت  برای  را  برنامه هایی  خبر دهد که چه 
در جامعه روی دست گرفته است و این برنامه ها تا چه 
میزانی می تواند در ایجاد مصوونیت کارساز واقع شده 

و چشم انداز آینده آن چه خواهد بود.


نیمه عالی  ادامه آموزش، موسسات  برای  می توانستند 
را نیز در ورقه امتحان کانکور، انتخاب کنند. 

تا  می توانستند  کانکور  داوطلبان  سال های گذشته  در 
ده رشته دلخواه شان را انتخاب کنند؛ اما امسال تعداد 

رشته ها به 5 رشته کاهش یافته است. 
در  گذشته  سال های  که  کسانی  مشکالت  از  یکی 
بعضا  که  بود  این  داشتند  شرکت  کانکور  امتحان 
به شمال  از جنوب  به جنوب و  فارغان والیت شمال 
افتاده است که فارغان  اتفاق  بارها  کامیاب می شدند. 
آموزش  ادامه ی  از  منطقه،  به  بلدیت  عدم  دلیل  به 
تحصیالت  وزارت  در  مقام ها  اما  شده اند؛  منصرف 
عالی می گویند در امتحان کانکور امسال هر دانشگاه 
که  صورتی  در  و  دارند  را  خود  مشخص  کودهای 
اشتراک کنندگان کانکور به درستی و با دقت رشته ها 
این  با  انتخاب کنند  را  نظر شان  و دانشگاه های مورد 

مشکل روبه رو نخواهند شد. 
کنندگان  اشتراک  از  عده  آن  گفت  صدیقی  آقای 
کامیاب  در والیاتی  در سال های گذشته  کانکور که 
شدند که مورد عالقه شان نبود، علت اصلی آن اشتباه 

آن ها در انتخاب والیات و دانشگاه ها بوده است. 
او گفت که در امتحان کانکور امسال از هر دانشجو 
امضا گرفته می شود تا پس از اعالم نتایج کانکور برای 
تبدیلی از یک والیت به والیت دیگر به این وزارت 

مراجعه نکنند. 
اندک  ظرفیت  دلیل  به  که  دارد  جود  و  نگرانی  این 
از  تن  هزاران  ساله  همه  عالی  تحصیالت  وزارت 
می پیوندند.  بیکاران  جمع  به  دوازدهم  صنف  فارغان 
این انتقادها پیش از این نیز متوجه دولت افغانستان بوده 
با  است؛ زیرا از یک سو مقامات می گویند افغانستان 
کمبود کارشناسان و افراد  آموزش دیده روبه رو است 
و از سوی دیگر هزاران جوان افغان به دلیل بی نتیجه 
ماندن در امتحان کانکور از ادامه آموزش باز می مانند.

یکی از مشکالت کسانی که 
سال های گذشته در امتحان 
کانکور شرکت داشتند این 
بود که بعضا فارغان والیت 
شمال به جنوب و از جنوب 
به شمال کامیاب می شدند. 
بارها اتفاق افتاده است که 
فارغان به دلیل عدم بلدیت 
به منطقه، از ادامه ی آموزش 

منصرف شده اند؛ اما مقام ها در 
وزارت تحصیالت عالی می گویند 

در امتحان کانکور امسال هر 
دانشگاه کودهای مشخص 

خود را دارند و در صورتی که 
اشتراک کنندگان کانکور به 
درستی و با دقت رشته ها و 
دانشگاه های مورد نظر شان 

را انتخاب کنند با این مشکل 
روبه رو نخواهند شد. 
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جاده ها تامین معیشت می کنند، نگران ساخته است.
کابل  سنگی  کوته  در  دست فروشان  دیگر  از  احمد  علی 
است که به گفته ی خودش با دیدن ماموران پولیس، روزانه 
چندین بار از یک محل به محل دیگر کراچی اش را پنهان 
می کند تا مورد خشم ماموران پولیس قرار نگیرد. گرچند او 
از این که مورد خشم ماموران پولیس قرار گیرد هراس دارد 
یازده  خانواده  نتواند  که  است  این  از  وی  اصلی  ترس  اما 
می گوید:  وی  بدهد.  دست  از  فقر  به دلیل  را  خود  نفری 
»ما در این روزها در حال فرار هستیم و نمی توانیم که در 
یک محل باشیم، چون هرجایی که باشیم پولیس می آید و 

امنیت این والیت، نسبت به گذشته، بهتر شده است و تنها 
در دو ولسوالی »قوش تپه« و »درزاب« 85 درصد ساحه های 
آن در دست پولیس قرار دارد و در دیگر ساحه ها امنیت 

نسبی وجود دارد.
وی افزود: »فعال در تمام ولسوالی ها و قریه های این والیت، 
یک  با  پولیس   1050 مجموعا  شبرغان،  شهر  شمول  به 

کندک اردوی ملی که در 
حدود 250 سرباز می باشد، 
نیازمند  که  است  موجود 

افزایش و تجهیز هستند.«
مردم  دیگر،  سوی  از 
از  نیز  جوزجان  والیت 
پروسه انتقال مسوولیت های 
نیرو های  برای  امنیتی 
و  می کنند  استقبال  افغان 
پیش  این  از  که  می گویند 
مسوولیت های  تمامی  نیز 
نیرو های  به دوش  امنیتی 

افغان بود. 
از  یک تن  صمیم  محمد 
شبرغان  شهر  دکانداران 
ما  حالی  به  »تا  می گوید: 
نیروهای  که  ندیده ایم 
والیت  در  که  خارجی 
هستند،  مستقر  جوزجان 
و  باشند  کرده  کاری 
کار  افغان  نیرو های  همیشه 

می کنند.«
در  که  کرد  اضافه  او   
امر،  این  تحقق  صورت 
وضیعت امنیتی بهتر خواهد 

شد.
اسدی،  حشمت اهلل   

ما را نمی گذارد. ما هم مجبوریم که کار کنیم و خانواده 
خود را باید نان بدهیم. من یازده نفر عیال دارم که از طریق 
دستفروشی و کراچی وانی نان می دهم. اگر کراچی را هم 

از ما بگیرند، ما گرسنه خواهیم ماند.«
استفاده از خشونت

به  ورودشان  از  کراچی داران  و  دست فروشان  آنکه  با 
سوی  از  مواردی  در  اما  شده اند،  منع  راهروها  و  جاده ها 
ماموران پولیس مورد ضرب و شتم هم قرار گرفته اند. جان 
صورتی که  در  می گوید  دست فروشان  از  تن  یک  محمد 
کراچی داران از دستور پولیس سرپیچی کنند، مورد ضرب 
کردن  کار  که  را  »ما  می گوید:  او  می گیرند.  قرار  شتم  و 
ما  کراچی های  می کنند.  هم  کوب  و  لت  اما  نمی گذارند 
را چپه می کنند و وسایل ما را دور می اندازند.« وی گفت 
در صورتی که جای مناسبی برای دست فروشان تعیین شود، 
آنان حاضرند که مزاحمت در جاده ها را کمتر سازند. اما به 
گفته ی او، تاکنون هیچ جای مناسبی از سوی دولت برای 

دست فروشان و کراچی داران تعیین نشده است.
این  راه اندازی  از  امور داخله هدف  در همین حال وزارت 
کمپاین را که در هفت شهر بزرگ به تاریخ نوزدهم قوس 
نظم در جاده ها  امنیت، آوردن  تامین  به  آغاز شد، کمک 
که  می گوید  کرده  عنوان  ترافیک  جریان  شدن  سریع  و 
جاهای مشخصی برای دست فروشان و کراچی داران برای 
صدیقی،  صدیق  است.  شده  مشخص  کاسبی شان  ادامه ی 
می گوید:  مورد  این  در  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
نزد دست فروشان  از  نیست که  این  به منظور  »این کمپاین 
داخله  امور  وزارت  شود.  گرفته  کارشان  کراچی داران  و 
که  بود  این  داشتند  که  تشویشی  اولین  کابل  شهرداری  و 
باید برای دست فروشان جای مشخصی تعیین شود.« آقای 
»موجودیت دست فروشان در روی سرک  افزود:  صدیقی 
و پیاده روها فوق العاده سبب این شده که نه شهرداری کار 

خود را کرده بتواند و نه جریان ترافیک سالم باشد.«
که  گفت  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  حال  این  با 
پولیس  حوزه های  و  داخله  امور  وزارت  کابل،  شهرداری 
را  مشخصی  جاهای  دست فروشان  نمایندگان  با  توافق  در 
گرچند  گفت  وی  کرده اند.  تعیین  دست فروشان  برای 
دست فروشان از این کمپاین ناراض هستند، اما میلیون ها نفر 

دیگر از راه اندازی این کمپاین استقبال کرده اند.


انتقال  که  دارد  تاکید  نیز  دولتی  ادارات  از  یکی  کارمند 
مسوولیت های امنیتی از نیرو های خارجی به نیرو های افغان 

تاثیر بهتری برای تامین امنیت در افغانستان دارد.
شهرهای  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  دوم  دور  قراراست 
چغچران مرکز والیت غور، شهر جالل آباد، مرکز والیت 
ننگرهار، غزنی، میدان شهر و قلعه نو، از نیروهای خارجی 

به نیروهای افغان واگذار شود.
ولسوالي  یک  بدخشان،  ولسوالي   7 ولسوالی ها،  جمله  از 
بادغیس، سه ولسوالي هلمند، تمامي ولسوالي هاي هرات، 
چهار  لغمان،  ولسوالي  سه  شیندند،  ولسوالي  استثناي  به 
استثناي  به  پروان،  ولسوالي هاي  تمامي  ننگرهار،  ولسوالي 
ولسوالي شینواري و سیاه گرد، تمامي ولسوالي هاي سرپل، 
به استثناي ولسوالي صیاد و سه منطقه والیت میدان وردک 
تامین  مسوولیت هاي  انتقال  دوم  مرحله  پیشنهاد  شامل  نیز 

امنیت مي باشد.

وجود می داشت که ما هم راضی نبودیم برای دیگر مردم 
مزاحمت خلق کنیم. اما ناچار هستیم که دست فروشی کنیم 
تا یک لقمه نان حالل پیدا کنیم. حاال یافتن یک لقمه نان 
بتوانم تا شب قیمت پنج  حالل هم سخت شده و من اگر 
اما همین هم  پیدا کنم، خوشحالم.  نان خشک را هم  دانه 

مشکل است چون در هیچ جای نمی مانند.«
راه اندازی کمپاین پاکسازی جاده ها از وجود دست فروشان 
از  گرچند  داخله،  امور  وزارت  توسط  کراچی داران  و 
یک سو جاده ها را خلوت تر ساخته، اما هزاران خانواده فقیر 
روی  کار  و  دست فروشی  طریق  از  تنها  مردان شان  که  را 

تجهیز  از  آن که  امنیتی، ضمن  مسوولیت  انتقال  کمیسیون 
و  مدرن  جنگ افزارهای  با  افغان  امنیتی  نیروهای  شدن 
نداشتن  از  اما  می دهد،  خبر  زرهی  پیشرفته  تانک های 
تاسیسات اردو در بعضی از والیت ها ابراز نگرانی می کند.

آقای احمدزی گفت: »قسما منسوبین لواها و کندک های 
ما، هنوزهم، در خیمه زندگی می کنند. در این جا امکانات 
وجود دارد و به زودی ممکن است اقدام کنیم، تا تاسیسات 

سراسری آماده کنیم.«
خاطرنشان  ملی،  پولیس  تجهیزات  به  اشاره  با  موصوف 
نشده  تجهیز  به درستی،  ملی،  پولیس  حال  تا  که  ساخت 
نیز  ملی  پولیس  تجهیز  و  افزایش  برای  تالش ها  و  است 

جریان دارد.
امنیه  فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز  جنرال  حال،  همین  در 
در  پولیس  آمادگی های  بر  تاکید  با  جوزجان  والیت 
برای  کامل  آمادگی  ما  »نیروهای  می گوید:  والیت،  این 

پذیرفتن مسوولیت امنیت از نیروهای خارجی دارند.«
 به گفته وی، در حال حاضر پولیس توانسته از آزمون های 

ابتدایی، در راستای تامین امنیت، موفقانه بدرآید.
تاکید  توسط خارجی ها  افغان  نیروهای  تجهیز  بر  اما وی   
کرد و افزود: »هنوزهم، نیروهای افغان، به ویژه پولیس ملی 
دارد  پیشرفته  و  به جنگ افزار های مدرن  نیاز  این والیت، 
و حتا تشکیل پولیس این  والیت به خاطر تامین امنیت در 
بخش هایی از ولسوالی ها کفایت نمی کند و باید نیروهای 
خارجی با بیرون شدن از کشور، تمامی نیروهای افغان را 

تجهیز و بر افزایش این نیروها تالش کنند.«
تاحال  جوزجان،  »دروالیت  افزود:  غیرت  همچنین  آقای 
هیچ پولیس محلی وجود ندارد و از جمع مخالفان که به 
در  آنان  تن  یک صدوهشتاد  بودند،  پیوسته  صلح  پروسه 
ساحه های ناامن ولسوالی های قوش تپه و درزاب و یا مناطق 
خودشان در بدل 150 دالرامریکایی معاش ماهانه ازسوی 
عاجل«  »راه حل های  یا  خارجی)سی آی پی(  نیروهای 
آن  در  آزادانه  پولیس  و  می باشند  امنیت  تامین  مصروف 

مناطق گشت و گذار کرده می تواند.«
وی در رابطه به وضعیت امنیتی این والیت گفت که فعال 

از  کم  کم  روزها  این  کابل  شهر  راهروهای  و  جاده ها 
با  اما  وجود دست فروشان و کراچی  داران خالی می شوند. 
خلوت شدن این جاده ها، شاید خیلی از خانواده  ها که بجز 
ندارند،  درآمد  منبع  دیگر  و کراچی وانی  از دست فروشی 

دیگر هیچ منبع درآمدی  نداشته باشند.
از خانه   این روزها زودتر  در  را  خیراهلل کراچی دستی اش 
بیرون می کشد تا جای مناسب تری را برای خود پیدا کند و 
از آزار و اذیت ماموران پولیس نیز در امان باشد. اما چانس 
را  مکانی  هر  و  نمی کند  یاری  چندان  او  با  روزها  این  در 
پولیس  ماموران  می کند،  انتخاب  خود  کراچی  برای  که 
نمی گذارند که در کنار جاده ها و جاهایی که حداقل رفت 
و آمد مردم بیشتر است، لباس های لیالمی اش را به فروش 

برساند. 
خیراهلل که به گفته ی خودش چهل و پنج سال عمر دارد، 
نظر می رسد که مشکالت روزگار وی  به  از چهره اش  اما 
از  که  سال هاست  او  است.  کرده  پیر  عمرش  از  بیشتر  را 
طریق کراچی  وانی و دست فروشی نیازمندی های خانواده ی 
این که  از  اکنون  اما  می کند،  تامین  را  خود  نفری  هفت 
و  دست فروشان  این  از  پس  نمی گذارند  پولیس  ماموران 
خود  کاسبی  به  راهروها  و  جاده ها  کنار  در  کراچی داران 
چگونه  این  از  پس  که  است  شده  مایوس  بدهند،  ادامه 
اقدام  از  وی  کند.  تامین  را  خود  خانواده ی  نیازمندی های 
وزارت داخله برای پاکسازی  جاده ها از وجود دست فروشان 
کاش  که  می کند  آرزو  و  دارد  شکایت  کراچی داران  و 
زمینه ی دیگری برای کاسبی در این شهر »بیکاری« وجود 
روز حداقل  در طول  نتوانسته  این که  از  می داشت. خیراهلل 
قیمت پنج قرص نان خشک را پیدا کند، می گوید: »عجیب 
دولتی داریم که حاال غریبی کردن هم نمی ماند. این مردم 
بیکار چه کنند، کاش در این شهر بیکاری، کاری  فقیر و 

حالی  در  جوزجان،  والیت  محلی  مقام های  از  شماری 
خواهان تجهیز نیروهای این  والیت هستند که قرار است 
ـ تا نزدیک به یک ماه دیگر ـ مسوولیت تامین امنیت شهر 
شبرغان، مرکز این والیت، از نیروهای خارجی به نیروهای 

افغان واگذار شود.
هر  از  که  حالی  در  جوزجان  والیت  محلی  مسووالن 
خبر  امنیتی  مسوولیت های  گرفتن  منظور  به  آمادگی  نوع 
می دهند، اما می گویند که جامعه ی جهانی باید در قسمت 
افزایش و ظرفیت سازی پولیس جوزجان  تجهیز، تقویت، 

توجه جدی کند.
با  هیات  با  دیدار  در  جوزجان،  والی  ساعی،  محمدعالم 
امنیتی،  مسوولیت های  انتقال  پروسه  کمیسیون  صالحیت 
اخیر،  ماه  شش  طی  افغان،  امنیتی  »نیروهای  گفت: 
این  در  امنیت  تامین  خاطر  به  چشمگیری  فعالیت های 

والیت داشته اند.«
 وی از تامین امنیت در ولسوالی های »قوش تپه« و »درزاب« 
این والیت توسط نیروهای افغان، ستایش کرد و ادامه داد 
که در عملیات های شش ماه اخیر، نقش نیروهای خارجی 

ضعیف و کم رنگ بوده است. 
خارجی  نیروهای   نقش  جوزجان،  والی  گفته ی  به 
حد  در  ولسوالی ها  این  در  دوباره،  امنیت،  درآوردن 
پروازهای اکتشافی و چرخبال های حمایتی از طرف شب 
افغان  نیروهای  توسط  عملیاتی  فعالیت های  دیگر  و  بوده 

صورت گرفته است.
وی بر این نکته تاکید کرد که نیروهای پولیس، اردوی ملی 
و امنیت ملی می توانند در حفظ امنیت نقش چشمگیری را 

بعد از پروسه انتقال مسوولیت امنیتی داشته باشند.
مسوول  احمدزی،  اشرف غنی  داکتر  دیگر،  سوی  از 
کمیسیون انتقال مسوولیت از نیروهای خارجی به نیروهای 
امنیتی  ارزیابی وضعیت  منظور  به  می شود  گفته  که  افغان 
والیت جوزجان به این والیت سفر کرده است، می گوید: 
»تمامی بررسی ها و مشکل های این والیت طی گزارشی به 
رییس دولت ارایه می گردد و تصمیم در مورد انتقال کامل 
افغان  مقام های  از سوی  این والیت،  در  امنیتی  مسوولیت 

گرفته خواهد شد.«
رییس  امنیتی،  مسوولیت  انتقال  دوم  دور  آستانه  در 

فرزندانماگرسنهمیمانند
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یک سال از حادثه ای که به انقالب های عربی جرقه زد 
البوعزیزی  محمد  خودسوزی  حادثه ی  است.  گذشته 
بوزید  سیدی  منطقه  اهل  تونسی  سبزی فروش  جوان 
آن  با  زندگی  در  که  ناکامی هایی  تمام  به  اعتراض  در 

روبه رو بود.
ابتدا گفته می شد اعتراضی بود به سیلی یک زن پولیس. 
زن  حمدی  فادیه  انقالب،  از  پس  تونسی  دادگاه  اما 
پولیس را که ماه ها در بازداشت به سر برد، از اتهام زدن 

سیلی به صورت البوعزیزی تبریه کرد.
آغاز  برای  شد  جرقه ای  البوعزیزی  خودسوزی 
انقالب ها در جهان عرب، انقالب هایی که به سرنگونی 
زین العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارک در مصر 
و معمر قذافی در لیبیا انجامید. علی عبداهلل صالح رییس 
با  هم  سوریه  جمهور  رییس  اسد  بشار  و  یمن  جمهور 
موجی گسترده ای از اعتراض ها روبه رو هستند که آنها 

را در آستانه ی پایان حکومت شان قرار داده است.
از  مملو  زید  بو  سیدی  شهر  بزرگ  میدان  شنبه  روز 
سالگرد  نخستین  که  شد  زنان  و  جوانان  از  نفر  هزاران 
نماد  زمانی  شهر  این  داشتند.  گرامی  را  تونس  انقالب 
ساکنانش  افتخار  مایه ی  امروز  اما  بود؛  تونسی ها  یاس 
است؛ مردمی که خود را آغازگر بهار عربی می دانند. 
سیدی  مردم  البوعزیزی،  محمد  خودسوزی  از  پس 
بوزید دست به اعتراض های خیابانی زدند و پس از آن 
این اعتراض ها دیگر مناطق تونس را در کام خود فرو 

برد.
جوانان سیدی بو زید افتخار می کنند که تغییر چهره ی 
سیاسی خاورمیانه از شهرشان و به طور دقیق تر از میدان 
تاریخ  نقطه عطف  آغاز شد. ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰  بزرگ 
منطقه است. خودسوزی محمد البوعزیزی که چند روز 
پس از آن در بیمارستان بر اثر شدت سوختگی جان داد، 

به اعتراض های گسترده ای علیه فقر و بیکاری انجامید.
جنوری  چهاردهم  حادثه،  این  از  ماه  یک  از  کمتر 
از  فرار  به  ناگزیر  را  بن علی  زین العابدین  اعتراض ها 
تونس کرد. در تحولی بارز، انقالب تونس، الهام بخش 
انقالب ها در مصر، لیبیا، یمن و سوریه شد؛ انقالب هایی 

علیه استبداد که چهره سیاسی منطقه را تغییر داد.
پرچم ها  بود.  سرور  و  جشن  بوزید  سیدی  همه  شنبه 
زن  و  پیر  و  جوان  هزاران  از  میدان ها  و  شد  برافراشته 
اندک،  هرچند  ساعت هایی  برای  و  بود  پر  کودک  و 

یک مقام امریکایی گفت برای ایران دشوار است که 
هواپیمای  در  موجود  فن آوری  و  اطالعات  از  بتواند 
ارزش  زیرا  کند؛  بهره برداری  سیا  سازمان  جاسوسی 
دلیل  به  هواپیما،  این  در  شده  نگاهداری  اطالعات 
ماموریتش بر روی منطقه ای پرتنش در حداقل ممکن 

است. 
در  ایران  ادعای  رغم  علی  گفت،  امریکایی  مقام  این 
شهر  نزدیکی  در   ۱۷۰ آر کیو  هواپیمای  کردن  ساقط 
باور دارد که هواپیما دچار نقص فنی  کاشمر، امریکا 
کار  این  در  »ایرانی ها  گفت:  مقام  این  است.  شده 

گفت:  مردم  بزرگ  جمع  در  سخنانی  در  المرزوقی 
فقر و محرومیت رنج  از  منطقه ای است که  »این   همان 
او  بازگرداند.«  تونسی ها  همه  به  را  کرامت  اکنون  برد 
به زندگی شما  این است که شادی را  ما  افزود: »نقش 

بازگردانیم.«
با حضور  آینده  روزهای  در  بوزید  سیدی  در  جشن ها 
گروه های موسیقی وشخصیت های عربی از جمله توکل 
کرمان زن یمینی برنده جایزه ی صلح نوبل ادامه خواهد 

یافت.
یک سال پس از انقالب، تونس گام های بلندی به سمت 
تحول دموکراتیک برداشت؛ اما دشوارهای اقتصادی و 

بی کاری همچنان گریبان مردم را گرفته است.
حزب  تونس،  دموکراتیک  انتخابات  نخستین  در 

استفاده شده است. 
کریستین ساینس مانیتور روز پنج شنبه به نقل از یک 
تهران  که  نوشت  نبرد،  او  از  نامی  که  ایرانی  مهندس 
سیستم  در  که  خالیی  از  استفاده  با  را  هواپیما  کنترل 
از  استفاده  با  و  کرده  ردیابی  دارد  وجود  آن  ناوبری 
مرکز  با  آن  تماس  که  هنگامی  جی پی اس،  فن آوری 
نشانده  به زمین  امریکا قطع شده است،  آن را  کنترل 

است. 
این مهندس گفته است که ایران به سیستم الکترونیکی 
این هواپیما نفوذ کرده و رابطه ی آن را با ماهواره قطع 
کرده و به آن وانمود کرده است که در حال بازگشت 

به پایگاه خود در افغانستان است. 
او گفته است: »سیستم ناوبری جی پی اس نقطه ضعف 

این هواپیماست.« 
هواپیمای  یک  فقط  ایران  گفته اند  امریکاییان 
از  با مرکز کنترل را  ارتباط خود  بدون سرنشین را که 

دست داده بود، بر زمین نشانده است. 
باره  این  در  گزارشی  در  تخصصی  سایت  وب  یک 
هدف  نخستین  مخابراتی  سیستم های  که  است  نوشته 

دشمن در اینگونه جنگ افزار هاست. 
 در این گزارش آمده است که »یک سیستم پارازیت 
ابتدایی جی پی اس می تواند در فاصله ی نزدیک بر روی 

سیستم های ناوبری این گونه هواپیماها تاثیر بگذارد.« 
که  کرده اند  تایید  رشته  این  متخصصان  برخی 
بلند  دقت  از  سایت  وب  این  در  شده  ارایه  مدارک 
هواپیماهای  ضعف  نقطه ی  و  است  برخوردار  علمی 

بدون سرنشین را بازگو می کند. 

شادی جای خشم را در شهر گرفت؛ شهری که همچنان 
از فقر رنج می برد.

از  پرده برداری  با  تونس  انقالب  جشنواره ی  نخستین 
به ده  ارتفاع آن  البوعزیزی که  مجسمه ی بزرگ محمد 
به عنوان  البوعزیزی دیگر  متر می رسد آغاز شد. اکنون 

قهرمان ملی شناخته می شود.
پس از آن از مجسمه دیگری پرده برداری شد که گاری 
این  است.  کشیده  تصویر  به  را  چوکی  چند  و  سبزی 
مجسمه اشاره ای است به این که گاری یک سبزی فروش 
بر  دهه  یک  که  خود  کرسی های  از  را  حکام  از  برخی 

روی آن تکیه کردند، به زیر کشید.
جوانان سرمای زمستان را فراموش کردند و با آهنگ های 
را  شهر  خیابان های  موسیقی  رقصیدند. گروه های  محلی 
دیوار ها  انقالب،  کشته شدگان  تصاویر  و  درنوردیدند 
عکس های  جایگزین  که  تصاویری  کردند؛  مزین  را 
دهه  سه  از  بیش  که  مردی  شدند؛  بن علی  العابدین  زین 

تصویر های خود را بر دیوار ها نگاه داشت.
مادر بوعزیزی

البوعزیزی به مزار بسیاری از اهالی سیدی بو  قبر محمد 
زید و مردم دیگر مناطق تبدیل شد که اکنون او را الهام 
رویترز  خبرگزاری  به  البوعزیزی  مادر  می دانند.  بخش 
از  شود..  آزاد  توس  تا  سوزاند  را  خود  »محمد  گفت: 
مسووالن می خواهم به مناطق فقیر رسیدگی کنند و برای 

جوانان  اشتغال ایجاد کنند.«
به  که  تونس  جدید  جمهور  رییس  المرزوقی  منصف 
همراه شمار زیادی از مسووالن و شخصیت های بلندپایه 
شجاعت  از  کرد،  شرکت  بوزید  سیدی  جشن های  در 
پولیس  سرکوب  دربرابر  او  گفته  به  که  منطقه  مردم 
انقالب تونس  ایستادگی کردند تمجید کرد. در جریان 

شمار زیادی از جوانان سیدی بوزید کشته شدند.

دخالتی نداشته اند.« 
این مقام، که خواست نامش فاش نشود، جزییات بیشتری 
را فاش نساخت؛ ولی متخصصان مستقل گفتند داده ها و 
شده  رمزگذاری  جاسوسی  هواپیمای  مخابراتی  سیستم 
است و استفاده از اطالعات آن برای ایران دشوار خواهد 
بود. مقامات امریکایی پیش از این گفته بودند که این 

هواپیما دارای مکانیسم خود نابودسازی نیست. 
است؛  قندهار«  »هیوالی   ۱۷۰ آرکیو  هواپیمای  لقب 
زیرا نخستین بار بر فراز افغانستان شناسایی شده است. از 
این هواپیما برای ردیابی اسامه بن الدن در پاکستان هم 

میانه رو  حزب  عنوان  به  را  خود  که  نهضت  اسالمگرای 
دست  چشم گیری  پیروزی  به  توانست  می کند،  معرفی 
یابد و با ایتالف با دو حزب سکوالر، ریاست دولت را 
در دست گیرد. این حزب متعهد شد که توجه ویژه ای به 

مناطق محروم همچون سیدی بوزید از خود نشان دهد.
در هفته های اخیر در برخی مناطق تونس مردم با خواست 
بهبود اوضاع اجتماعی و اقتصادی خود تظاهرات کردند. 
تجاوز  نفر  هزار  از ۸۰۰  تونس  در  بیکاران  شمار  اکنون 
کرده است، رشد اقتصادی در حدود صفر در صد است 
و بسیاری از بنگاه های اقتصادی از حرکت باز ایستاده اند.

را  المرزوقی  هفته ی گذشته  که  تونس  موسسان  مجلس 
به عنوان رییس جمهور برگزید، قرار است قانون اساسی 

پس از بن علی را تدوین کند. 

بناین، متخصص هواپیماهای بدون سرنشین در  ولی تد 
برای  سیستمی  ایرانیان  که  است  »بعید  گفت  فلوریدا 
داشته   ۱۷۰ کیو  آر  هواپیمای  روی  بر  پارازیت  ارسال 

باشند.« 
به گفته ی او هواپیمای امریکایی از کد های »جی پی اس 
آن  کد های  و  زمان بندی  که  می کنند  استفاده  نظامی 
جی پی اس  دستگاه های  درحالی که  شده اند.  طبقه بندی 

عادی از فریکانس های غیرنظامی استفاده می کنند.«
امریکا  مایک راجرز، رییس کمیته ی اطالعات کنگره 
سالم  هواپیمای  به  ایرانی ها  اگر  حتا  گفت  هفته  این 
دست پیدا کرده باشند، در واقع فن آوری ای را به دست 

آورده اند که دیگر کهنه شده است. 
علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ی ایران روز شنبه گفت 
انجام  با تاخیر  که تهران نمایش هواپیمای جاسوسی را 

داده است. 
امریکا در ابتدا اعالم کرده بود که یکی از هواپیماهای 
است  شده  افغانستان گم  و  ایران  مرز  در  جاسوسی اش 
در  را  هواپیما  این  ایران  که  کرد  تایید  نهایت  در  و 

اختیاردارد. 
اعمال  حال  در  امریکا  که  است  گفته  اوباما  باراک 
فشار بر ایران است تا از دست یابی این کشور به سالح  

هسته ای جلوگیری کند. 
گمان  این  غربی  کشورهای  از  دیگر  بسیاری  و  امریکا 
را دارند که ایران در حال تولید مخفیانه بمب هسته ای 
می باشد؛ ولی تهران می گوید که برنامه هسته ای اش تنها 

به منظور تولید انرژی برق دنبال می شود. 
منبع: واشنگتن پست

سالروز آتش بر خرمن دیکتاتورها

واشنگتن پست از زبان یک مقام امریکایی:

ایران نمی تواند
از هواپیمای بدون سرنشین استفاده کند
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

نتیجه گیري
در سال 1389 ه. ش. 70 مورد نقض حق مالکيت 
مستقل  کميسيون  واليتي  و  ساحوي  دفاتر  در 
حقوق بشر افغانستان ثبت شده است. از جزييات 
تخطي ها،  اين  اکثر  که  برمي آيد  قضايا  اين 
دولتي  مسووالن  و  قدرتمند  اشخاص  توسط 
صورت گرفته است. از جمله قضاياي ثبت شده 
شماري  کميسيون،  واليتي  و  ساحوي  دفاتر  در 
از افرادي که از نقض حق مالکيت شان شکايت 
مهاجرين  داخلي،  بيجاشدگان  زنان،  دارند، 
آسيب پذير  دسته هاي  ساير  و  برگشت کننده 
اجتماعي اند. بي نصيب شدن زنان از حق ميراث 
ملکيت  نداشتن  و  فاميل شان  اعضاي  توسط 
مالکيت  حق  نقض  عام  بسيار  موارد  از  دايمي 
زنان شمرده مي شود. مشکالت اساسي در زمينه 
در  بي  اعتنايي  و  سهل انگاري  حق،  اين  اعاده 
روش پيگيري قضاياي نقض حق مالکيت افراد 

به وسيله نهادهاي مسوول دولتي مي باشد. 
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  آن،  بر  افزون 
به  مربوط  قضاياي  پيگيري  در  نيز،  افغانستان 
نقض حق مالکيت با مشکالت خاصي از جمله 
مقامات  کم توجهي  و  غيرمسووالنه  برخورد 

افغانستان  تحقيقات،  تازه ترين  براساس 
اين  در  است.  زنان  برای  کشور  خطرناک ترين 
کشور زنان با انواع مشکالت رو به رو است، که 

شايع ترين آن، خشونت های خانوادگی است. 
عليه  خشونت  قربانيان  از  يکی  ساله،  نه  نازنين 
مورد  کاکايش  دو  توسط  که  است  زنان 
می گويد:  نازنين  مادر  است.  گرفته  قرار  تجاوز 
»احساسم را هنوز به خاطر دارم، وقتی که او را 

بعد از تجاوز ديدم. او ترسيده بود.«
عاملين  محاکمه  و  عدالت  تامين  خواستار  مادر 
اين  به  که  نيست  مطمين  اما  است،  قضيه  اين 

خواستش رسيدگی می شود.
است.  غمگين  و  خسته  بی نهايت  دختر  نازنين 
شقاوت  شوم  لحظات  از  تلخش  نگاه های 
حکايت می کند. نازنين دو سال داشت که پدر 
را از دست داد و به سن چهارسالگی اش به دليل 
آن  شد.  جدا  هم  او  از  مادرش،  مجدد  ازدواج 
توسط  او  شد.  او شروع  رنج های  که  بود  وقت 
کاکاها و مادر بزرگش مورد ضرب و شتم قرار 
و  ريختاندند  او  بر  جوش  آب  حتا  می گرفت. 
ترساندنش تا آنچه بر او گذشته است را به کسی 

نگويد.
نازنين تنها دختری نيست که قربانی خشونت و 
تجاوز شده است. به باور کارشناسان حقوق بشر 
در افغانستان، مشکالت امنيتی افغانستان يکی از 
داليل اصلی خشونت عليه زنان به شمار می رود. 
نيستند دخترانی که خشونت خانوادگی  اما کم 

زندگی آنها را تاريک ساخته است.
بشر  حقوق  مستقل  کميسيون  آمار  براساس 
افغانستان، آمار خشونت عليه زنان در افغانستان 
به صورت نگران کننده باال است. در سال 2009، 
در  می رسيد،  مورد   2206 به  خشونت ها  موارد 

ناظران  با  آنان  الزم  همکاري  عدم  و  مربوط 
کميسيون، مواجه مي شود. 
7 - حق مسکن مناسب

بشري  مهم  حقوق  از  مناسب  مسکن  داشتن  حق 
بشر  حقوق  بين المللي  اسناد  در  حق  اين  و  بوده 
به ويژه ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي 
تا  مي کند  مکلف  را  حکومت ها  فرهنگي،  و 
برخورداري  حق  تحقق  به  منظور  را  فعاليت هايي 
به  شخص  هر  براي  مناسب  زندگي  سطح  از 
حق  دربرگيرنده  تالش ها  اين  که  درآورند  اجرا 
بايد  زندگي  مکان  مي باشد.  نيز  مناسب  مسکن 
دسترسي  آن  در  که  باشد  داشته  قرار  موقعيتي  در 
اماکن  صحي،  خدمات  کاريابي،  فرصت هاي  به 
و  اطفال  از  مواظبت  مراکز  تحصيلي،  و  تعليمي 
ساير تسهيالت اجتماعي در نظر گرفته شده باشد. 
ويژگي مهمي که پيرامون اعمار و جايگاه زندگي 
بايد در نظر گرفته شود، شرايط مناسب و مصوون 
مسکوني  منازل  مي باشد.  زيست  محيط  لحاظ  از 
يا  دارند  آلوده  فضاي  که  موقعيت هايي  در  نبايد 
باشندگان  صحت  که  آلودگي  منابع  نزديکي  در 
را به مخاطره مي اندازد، اعمار شود. اين حق )حق 
بيکاري،  ايام  در  حمايت  شامل  مناسب(  مسکن 

سال 2010 به 2765 و در سال 2011 تاکنون 2433 
مورد خشونت عليه زنان ثبت شده است.

لطيفه سلطانی، هماهنگ کننده برنامه های کميسيون 
مستقل حقوق بشر افغانستان می گويد نسبت به سال 
افزايش  حال  در  جنسی  تجاوز  قضايای  گذشته 
حاکم  خشونت،  اين  افزايش  اصلی  دليل  و  است 
بودن فضای بی ثباتی است که باعث گرديده زنان 

به عنوان قشر مظلوم باقی بماند.
معافيت  فرهنگ  سلطانی  خانم  ديگر،  سوی  از 
داده،  قرار  انتقاد  مورد  را  مجرمين  مجازات  از 
می گويد دليل عمده ازدياد قضايايی تجاوز جنسی 
بر زنان، تطبيق نشدن قانون و عدم رسيدگی به اين 

قضايا از سوی نهادهای دولتی است.
افغانستان  زنان  امور  وزارت  معاون  کاکر،  پلوشه 
اين  از  مورد  تنها  نازنين  قضيه  هرچند  می گويد 
دست نيست، اما رسانه ها بيشتر بر قضايای حساس 
خشونت عليه زنان تمرکز می کنند به جای اين که 
که  می افزايد  او  کنند.  توجه  مجرمان  مجازات  بر 
زندگی زنان بعد از سقوط طالبان تغيير دراماتيک 
بخش  در  چالش هايی  هنوز  اما  است،  کرده 
می گويد  او  دارد.  وجود  زنان  برای  پاليسی سازی 
وزارت امور زنان در اين رابطه صالحيت اجرايی 

ندارد.
به  افغانستان  در  خانوادگی  خشونت های  هرچند 
حقوق  از  آگاهی  عدم  سواد،  پايين  سطح  دليل 
در  زنان  اما  می شود،  ناشی  قانون  نشدن  تطبيق  و 
ممالک پيشرفته و توسعه يافته نيز از خشونت ها رنج 

می برند.
»بی ای جی«  از سازمان  برلينی،   خانم روتر جينيفر 
در برلين که در مورد مبارزه با خشونت عليه زنان 
چهارم  يک  نيز  آلمان  در  می گويد  می کند،  کار 
خانم ها قربانی خشونت های خانوادگی می شوند. به 
گفته او، داليل اصلی خشونت عليه زنان در آلمان، 
کمک های  به  خانواده ها  وابستگی  و  بی کاری 

مريضي، معلوليت، بيوگي، کهولت و ساير حاالتي که 
افراد در آن آسيب پذير مي باشند، نيز مي گردد.  

به   در سال 1389، 13 مورد نقض حق مسکن مناسب 
نقاط  در  موارد،  اين  که  است  شده  ارجاع  کميسيون 
تخار،  فارياب،  لغمان،  قندهار،  چون:  کشور  مختلف 
بغالن، کندز، ننگرهار، بلخ و بدخشان ثبت شده است. 
قابل يادآوري است که از مجموع موارد ثبت شده نقض 
حق مسکن مناسب، 10 مورد آن به طور موثر از جانب 
دست آورد  نتيجه،  در  که  شده  پي گيري  کميسيون 
در  ديگر،  عبارتي  به  است.  داشته  دنبال  به  مطلوبي 
مورد 90.25 درصد قضاياي نقض شده اين حق، رجوع 

موثري صورت گرفته است. 
نقض مصوونيت مسکن در برابر تعرض، از جمله موارد 
براساس  مي افتد.  اتفاق  افغانستان  در  است که  معمولي 
سال  در  امر  اين  بشر،  حقوق  وضعيت  قبلي  گزارش 
و  شده  ثبت  کميسيون  دفاتر  در  مورد   24 نيز   1388
است.  شده  خانواده ها  از  تعدادي  بي سرپناه شدن  سبب 
در يکي از اين قضايا که توسط دفاتر ساحوي کميسيون 

ثبت شده است، چنين آمده است:
»شاکي ادعا دارد اين که: يک تن از افسران قومانداني 
امنيه ولسوالي جرم همراه با 8 تن ديگر. او را همراه با 
خانمش شديدا مورد لت  وکوب قرارداده و مجني عليه ها 
معروض عليه  عمل کرد  از  ناشي  وحشت  و  ترس  از 
برده  پناه  ولسوالي  آن  امنيه  قومانداني  به  همراهانش  و 
 5 بر   4 در شب  و  مي کنند  آن جا سپري  در  را  و شب 
تعدادي  معاونت  با  همراه  مدعي عليه   ،1389 ثور  ماه 
و  منزل مسکوني شاکي شده  وارد  بي بندوبار،  افراد  از 
تمام اموال و اجناس داخل خانه او را نيز غارت کرند  
قومانداني  سربازان  از  تن  يک  متذکره  افسر  هم چنين 
امنيه ولسوالي جرم را ترغيب به کشتن شاکي مي کند، 
بر  اما شخص متذکره طبق دستورات وي عمل نکرده 
اثر فشار معروض عليه، وظيفه سربازي را ترک کرده و 

به کشور ايران فرار مي کند.
ادامه دارد

اجتماعی است.
عمر  سال   45 از  باالتر  که  زنانی  »برای  می گويد:  او 
نسبت  خوبتری  کار  يا  بهتر  درآمد  که  زمانی  دارند، 
است.  بيشتر  خشونت  تهديد  دارند،  شوهران شان 
نيز  کم  آموزش  و  الکول  زياد  نوشيدن  آن،  برعالوه 

عوامل خشونت عليه زنان اند.«
طبقه  هر  در  خانوادگی  »خشونت های  او،  گفته  به 
به  می گيرد.«  صورت  اجتماعی  وضعيت  هر  و  جامعه 
باور او، 12 تا 14 درصد زنان در کل اروپا با خشونت 
دارد،  وجود  که  تفاوتی  اما  رو به رو اند.  خانوادگی 
کودکانی  و  زنان  غربی  کشورهای  در  که  است  اين 
دولت شان  از  خانوادگی اند،  خشونت های  قربانی  که 
کشورهای  همه  می کنند.  حمايت  و  کمک  تقاضای 
مورد  که  خانم هايی  برای  مشوره دهی  مراکز  غربی 

خشونت قرار می گيرند، وجود دارد.
زنان  از  حمايت  برای  قوانينی  نيز  افغانستان  حکومت 
افغانستان  زنان  امور  وزارت  است.  کرده  تصويب 
نيز  و  زنان  آگاهی  ارتقای  برای  آموزشی  برنامه های 
برنامه های آموزشی جنسيتی را راه اندازی کرده است. 
خانوادگی  خشونت های  کاهش  در  آموزش ها  اين 

موثر اند.
خانم ها  هم  افغانستان  »در  می گويد:  کاکر  خانم 
مستقل  کميسيون  و  مدنی  جامعه  نهادهای  به  دسترسی 
ارگان های  به  خانم ها  دسترسی  دارند.  بشر  حقوق 
قضايی نيز در کاهش ميزان خشونت ها موثر واقع شده و 
خانم ها می توانند در صورت خشونت از جانب اعضای 

فاميل شان به خانه های امن مراجعه کنند.«
افغانستان که يک نهاد غيردولتی است و  شورای زنان 
مناطقی  در  که  است  گفته  می کند،  فعاليت  زنان  برای 
به  زنان  به  که  است  بيشتر  خانوادگی  خشونت های 
عنوان جنس دوم برخورد می شود. اين شورا به اين نظر 
قريه ها و روستا صورت  بيشتر در  است که خشونت ها 
تعليم  به  کمتری  دسترسی  مردم  که  مناطقی  می گيرد، 

تربيه دارند.

افسانه
تهديد به اعدام، استراتژی موثری برای مقابله با تروريسم است.

واقعیت
خشونت آميز  اعمال  به  دست  وسيع،  مقياس  در  آماده اند  که  کسانی 
بزنند تا ترس و هراس در جامعه بيفکنند، می دانند که جان خود را به 
خطر می اندازند. بنابراين، چندان نگران حال خود نيستند، يا در اصل، 
به ايمنی خودشان نمی انديشند. اعدام اين افراد، تبليغاتی می شود برای 
گروهی که به آن تعلق دارند، و با شهيد ساختن از آنان، موجب جذب 
هواداران بيشتری به آن گروه می شود. با اين حال، بسياری از کشورها 
تالش کرده اند تا با مجازات مرگ در برابر تروريسم بايستند. عراق در 
تصويب  به  را  عراق«  تروريستی  »قانون ضد  نوامبر سال 2005  تاريخ 
رساند. اين قانون، تعريف مبهمی از »تروريسم« ارايه می دهد و اعمال 
گوناگونی را »تروريستی« شمرده و حتا اگر موجب مرگ کسی نشده 
باشد، مستوجب مجازات مرگ می داند. برپايه اين قانون و متون ديگر، 

چندين اعدام در عراق صورت گرفته است.
افسانه

اگر اکثريت اهالی موافق اعدام باشند، اين مجازات پذيرفتنی است.
واقعیت

عفو بين الملل حق قانونگذاری را برای کشورها به رسميت می شناسد. 
اما اين قوانين بايد حقوق بشر را محترم بشمارند. موارد نقض حقوق 
بشر در تاريخ که زمانی با تاييد اکثريت مردم صورت گرفته و سپس 
هولناک شمرده شده، بسيار فراوان است. در برخی جوامع، برده داری، 
تبعيض نژادی و مُثله کردن آدميان به نحو گسترده ای پذيرفته بوده، در 

حالی که حقوق قربانيان را يکسره نقض می کرده است.
اين که مردم از رهبران خود بخواهند عليه خشونت اقدام کنند، و خشم 
با  فهم است.  قابل  نمايند،  ابراز  از عامالن جنايات خشن  را  خودشان 
بايد  معتقد است که شخصيت های سياسی  بين الملل  اين، عفو  وجود 
سرمشق باشند و با مخالفت با مجازات اعدام، از حقوق بشر دفاع کنند. 
افزون براين، آنان بايد به شهروندانشان توضيح دهند که به چه دليل 

دولت ها بايد اين مجازات را کنار بگذارند.
اين  به  اعدام  پژوهش درباره مجازات  از 30 سال  بين الملل پس  عفو 
نتيجه رسيده است که حمايت افکار عمومی از اين مجازات، اساساَ بر 
اين پايه بنا شده که مردم می خواهند جنايتی صورت نگيرد. سنجش 
افکار عمومی در اياالت متحده و جاهای ديگر نشان می دهد، زمانی 
اعدام  حکم  جايگزين  مشروط،  آزادی  امکان  بدون  ابد  حبس  که 
می شود، حمايت از مجازات اعدام به نحو چشمگيری کاهش می يابد. 
داد  نشان  امريکا  نظرسنجی موسسه گالوپ در  ماه می سال 2006  در 
که در صورت جايگزينی حکم اعدام با حبس ابد بدون امکان آزادی 
به 48 درصد  از 65 درصد،  مجازات مرگ  هوادارن  ميزان  مشروط، 

کاهش می يابد.
افسانه

اعدام در مقابل جنايت های خشن، راه حلی مقرون به صرفه است.
واقعیت

جامعه نمی تواند با پذيرفتن خشونت، حقوق بشر را به منظور کاهش 
هزينه ها قربانی کند. انگيزه های مالی نبايد مبنای تصميم گرفتن درباره 
مرگ و زندگی يک انسان باشد. از سوی ديگر، استفاده از اعدام برای 
کاستن از شمار زندانيان، مطلقا بيهوده است. اياالت متحده 2/2 ميليون 
زندانی دارد که تنها 3000 تن از آنان محکوم به مرگ شده اند. حتا 
اگر همه اعدام شوند، جمعيت زندانی کاهش چندانی نخواهد داشت.
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1300    سه شنبه 29 قوس 1390    
وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
مجازات اعدام، شدیدترین کيفر

خشونت، از خانه شروع می شود 

 قسمت سی و پنجم

 منبع: دویچه وله 

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

قسمت سوم تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نویسنده: عفو بین الملل/ترجمه بنیاد عبدالرحمن برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

صلح یکی از ضروریات اجتماعی و از الزمه ی توسعه و انکشاف محسوب گردیده و 
تامين آن از مسووليت های دولت و جامعه ی جهانی است. ولی نباید فراموش کرد 

که حتا صلح نمی تواند حقوق بشری و عدالت را نادیده گرفته و از بين ببرد.

این که مردم از رهبران خود بخواهند علیه خشونت اقدام کنند، 
و خشم خودشان را از عامالن جنایات خشن ابراز نمایند، 

قابل فهم است. با وجود این، عفو بین الملل معتقد است که 
شخصیت های سیاسی باید سرمشق باشند و با مخالفت با 
مجازات اعدام، از حقوق بشر دفاع کنند. افزون براین، آنان 
باید به شهروندانشان توضیح دهند که به چه دلیل دولت ها 

باید این مجازات را کنار بگذارند.

ACKU



دانشگاه کابل در گذر زمان
 پوهاند دکتور امیرشاه حسن یار 

 قسمت دوم و پایانی

8 سال پنجم   شماره مسلسل 1300    سه  شنبه 29 قوس 1390    

در مورد استادان: 
می کردند  تدریس  فاکولته ها  در  که  استادانی  اکثریت 
یا استادان خارجی بودند یا افغان های آموزش دیده  در 
درصد   33 دکتور،  در صد   26 کلی  صورت  به  خارج. 
ماستر و 41 فی صد لیسانسه وجود داشته است. لیسانسه ها 
حق تدریس مستقل را نداشتند. استادان با آمادگی کامل 
به صنف می آمدند. در محاسبه سود درسی هر استاد در 
شده  ذکر  آمادگی  ساعت  دو  درسی  ساعت  هر  برابر 
اجازه   )... و  پوهنوال  )پوهاند،  علمی  امتیاز  قانون  بود. 
نمی داد.  استادان  به  دانشگاه  از  در خارج  را  ثانوی  کار 
بنابراین برای حل مشکالت دانشجویان همیشه در دفتر 
به  نشستن  زمان  آن  در  داشتند.  حضور  البراتوارشان  یا 

کرسی استادی یک رویا بود. 
استادان سر و وضع بسیار خوب داشتند. رفتار و ادب شان 
اتوکشیده مطابق  با نزاکت و مودبانه بود. دریشی  بسیار 
بسیار  با دانشجو  استاد  ارتباط  اما  مود روز می پوشیدند؛ 

رسمی و حتا آمرانه بود. 
در مورد دانشجویان: 

آموزشی  ضعیف  بسیار  پیش زمینه  با  دانشجویان  اکثر 
داخله  تعداد  مثال،  عنوان  به  می شدند.  دانشگاه  شامل 
لیسه ها در سال 1343 مساوی به 4528 و در سال 1350 
به 31824 نفر بوده است )4(. درحالی که تعداد معلمان 
این  است.  بوده  نفر   22 فقط   1350 سال  در  لیسانسه 
بین  در  ناکامی  فی صدی  که  بود  گردیده  سبب  مساله 

دانشجویان صنف اول بسیار بلند باشد. 
بودند  آمده  فرهنگ  سالح  با  دانشگاه  در  غربی ها 
مقابله  آنها  با  قبیله ای  فرهنگ  سالح  با  نتوانستیم  ما  اما 
و  لباس  مود  چون  غربی  زندگی  سبک  بنابراین  کنیم. 
هم  دختران  از  شماری  بود.  دانشجویان  توجه  مورد  مو 
آنها  می پوشیدند.  کوتاه  آستین  و  زنانه  تنگ  لباس های 
از  درک نکرده بودند که تمام رفتارها و حرکات آنها 
ذره بین  زیر  جامعه  بی سواد  طبقه  و  تیزاب پاش ها  سوی 
متوجه  چهارچشمی  باید  دختر  دانشجویان  داشت.  قرار 

رفتارشان می بودند که نبودند. 
آپارتاید علمی: 

علوم  رشته های  در  دانشجویان  فی صد   70 حدود 
اجتماعی و 30 فی صد در رشته های علوم طبیعی درس 
می خواندند.  دانشجویان عالقه ی  کمتری در رشته های 
علوم طبیعی داشتند. چرا ساینس در افغانستان در جایگاه 
برای  علمی  و  تاریخی  نگاه  دو  داشت؟  قرار  پایینی 
جواب این پرسش وجود دارد. از لحاظ علمی، کهنگی 
و بی خاصیت بودن کتاب های درسی در مکاتب البته نه 
به آن معنا که این کتاب ها فایده ای نداشت؛ بلکه متون 
تکراری، رنج آور، حجم بسیار زیاد، جمالت بسیار مغلق 
بار  و پیچیده آن ها شاگردان مکاتب را »ساینس گریز« 
آورده بودند. یکی دیگر از دالیل بی عالقگی شاگردان 
زراعت،  مخصوصا  طبیعی  علوم  مختلف  رشته های  به 
وترنری، زمین شناسی و کیمیا، بیولوژی، فزیک، ریاضی 
متاسفانه  این رشته هاست.  به  نسبت  دیدگاه کلی جامعه 
طبقه  و  سطح  یک  در  ساینس  رشته های  ما  کشور  در 
به طوری که  دارند.  قرار  نیز  اکادمیک  نهادهای  پایین 
شاگردانی که در امتحان کانکور نمرات پایین دارند به 

این رشته ها معرفی می شوند. 
تحصیلکردگی  افغانستان   در  اساسا  تاریخی،  لحاظ  از 
یعنی داکتر )طب(، قاضی و حاکم باشند. جامعه این را 
یک افتخار می  دانند. متاسفانه هنوز علمای ما نتوانسته اند 
در  آن  جایگاه  و  ساینس  از  مشخص  تعریف  یک 

پیشرفت جامعه ارایه دهند)2(. 
یک بام و دو هوا 

دانشگاه نه سند درس ملی و نه یک استراتژی فرهنگی 
مشابه  فاکولته های  از  فاکولته ها  بلکه  داشت،  خود  از 
کاپی  امریکا  و  آلمان  روسیه،  فرانسه،  کشورهای  در 
یک  هر  خارجی،  توامیت  تیم های  بودند.  شده  برداری 
کاپی فاکولته های کشور خود را داشتند. در کاپی های 
سالی  نظام  اروپایی  کاپی  در  و  ترمی  نظام  امریکایی 
به  موازی  توامیت  تیم های  اداری  نظام  داشت.  وجود 
در  توامیت  تیم های  روسای  اما  فاکولته ها؛  ریاست 
نخست  آموزشی حرف  بورس های  و  استادان  استخدام 

را می زدند. 
را  رقابت ها  سرد،  جنگ  مثل  زمان  آن  سیاسی  شرایط 

بلکه وزارت خانه های دیگر هم کدرهایی دارند که در 
دانشگاه کابل آموزش دیده اند. در یکی از مالقات هایم 
با رهبری دانشگاه بیجینگ با پروفیسور ایلیان استاد زبان 
فارسی آن دانشگاه آشنا شدم که دانش آموخته فاکولته 

ادبیات دانشگاه کابل بود. 
در  خارجی  تیم های  کمک  با  دانشگاه  که  وجودی  با 
مسیر تحول نوین قرار گرفت، اما موجودیت این تیم ها 
سبب تحریک سیاسی شدن دانشگاه نیز گردید. مفاهیمی 
چون چپ و راست، مرتجع و مترقی، عدالت اجتماعی، 
امپریالیزم، سوسیالیزم، غرب زدگی، غرب ستیزی، تهاجم 
دانشجویان  میان  در  مهمی  شکاف افگن های  فرهنگی 

بودند. 
دانشگاه زنده و پویا: 

فعالیت  بر  یعنی  عالوه  زنده  یعنی چه؟  زنده  می پرسید 
علمی و آکادمیک، فعالیت های اجتماعی نیز در دانشگاه 
مدنی  فعالیت های  جای  به  دانشجویان  اما  باشند.  فعال 
بودند.  شده  داده  سوق  سیاسی  مبارزات  به  صنفی  و 
و  ویتنام  جنگ  برضد  که  دانشجویی  جنبش  موجی 
بود  گرفته  شکل  اروپا  و  امریکا  در   سرمایه داری  نظام 
حکومتی  ظاهرشاه  دیگر،  طرف  از  رسید.  کابل  به 
عقب ماندگی  سبب  که  بود  کرده  تحمیل  ملت  به  را 
سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان گردیده بود. این 
عقب ماندگی و فضای آزاد سیاسی بستر مناسبی را برای 

میان تیم های توامیت تشدید کرده بود و هر یک تالش 
تربیه کرده،  البراتوار ها و  بیشتری را  استادان  تا  می کرد 
علمی  آموزش  کنند.  تجهیز  و  اعمار  را  آزمایشگاه ها 
انشگاهی  د  نظام  تیوریکی  آموزش  کنار  در  )مهارتی( 
آورده  حرکت  در  تمدن ساز  دانشگاه  یک  به سوی  را 
از این رقابت استفاده   نتوانست  اما رهبری دانشگاه  بود؛ 

اعظمی نماید. 
و  روسی  فرانسوی،  آلمانی،  زبان های  موجودیت 
انگلیسی به حیث زبان دوم در دانشگاه سبب گردیده بود 
تا دانشگاه در  انحصار یک زبان قرار نگیرد. ما که در 
قلمرو چند فرهنگی فعالیت داشتیم بسیار چیزهایی را از 

این تنوع فرهنگی آموختیم. 
اعتبار دهی  یک نوع  توامیت  تیم های  موجودیت 
بین المللی را به دانشگاه ها داده بود. به طوری که دیپلوم 
آن از اعتبار بین المللی برخوردار بود. این اعتباردهی پای 
کشانید.  دانشگاه  صحن  در  را  خارجی  دانشجوی   200
به عبارت دیگر، در دهه 40 خورشیدی دانشگاه نه تنها 
برای حکومت افغانستان، بلکه برای کشورهای خارجی 
که  زمانی  من  نمونه،  به گونه ی  می کرد.  تربیه  کدر  نیز 
با   )1993 مارچ   22 )مطابق   1372 حمل  دوم  تاریخ  به 
خارجه  وزارت  اول  معین  چیاشوان  تانگ  جاللتماب 
چین در بجنگ دیداری داشتم وی برایم گفت:  دانشگاه 
تربیه کرده؛  ما کدر  وزارت خارجه  برای  تنها  نه  کابل 

شعله جاوید مردم را دعوت می کردند که بپاخیزید و با تمام مرتجعین 
و سوسیال امپریالیست ها و امپریالیزم جهانی مبارزه گرم را آغاز کنند. 

شعارهای پرچمی ها چنین بود: مرگ بر اتحاد نامقدس امپریالیزم 
وشوونیزم، استبداد،  ارتجاع و فیودالیزم )روزگار شماره 30، 13 ثور 

1351(. امروز ما بدون آن که نام کسی را ببریم می دانیم که شماری از 
آن  انقالبیون ضدامپریالیزم در خدمت امپریالیزم درآمده اند. 

اعتراضات دانشجویی که فکر می کردند چشم و چراغ 
یک جامعه بی سواد هستند فراهم ساخته بود؛ اما جنبش 
دانشجویی که در ابتدا به شکل مستقل برای اصالحات 
اداری تشکیل شده بود بسیار زود به دام احزاب سیاسی 
سیاسی  احزاب  قانون  توشیح  عدم  به خاطر  هنوز  که 
یکی  سیاسی  جریان  دو  افتاد.  بود  نکرده  پیدا  رسمیت 
راستی و  دیگر چپی در دانشگاه به وجود آمد. چپی ها 
و  ماوو  مریدان  نقش  بیشتر  و  نبودند  متفکری  مغزهای 
بازی می کردند. سازمان جوانان مسلمان که در  لنین را 
تشکیل  مصر  در  اخوان  المسلمین  از حزب  الهام  با  ابتدا 

شده بود، خواهان حکومت اسالمی در افغانستان بود. 
این جریان های سیاسی با تظاهرات شش ماهه و 170 روزه 
دامنه پیشرفت دانشگاه را کند ساختند. اما هیچ وقت آنها 
به ابعاد خسارات عظیم فرهنگی و اقتصادی که بر پیکر 
نظام آموزش های عالی کشور وارد کرده بودند متوجه 
نشدند. حدود 350 ساعت درسی تلف گردید. اگر این 
میزان اتالف وقت به اضافه مصارف لیلیه، حقوق ماهوار 
استادان مددمعاش دانشجویان و مصارف اداری حساب 
البته  می رسید.  افغانی  میلیون ها  به  خسارات  این  کنیم، 

خسارات فرهنگی آن را نمی توان با پول تعیین نمود. 
شعارهای چپی ها بسیار انقالبی بود. به عنوان مثال، آقای 
اعظم دادفر در یک اجتماع دانشجویان گفت:  ما طرفدار 
مشی  ما  اتحادیه  چرا  هستیم  ایدیالوژیک  مسایل  طرح 
توده ها  انقالبی  پرورش روح  باشد و در  نداشته  سیاسی 
در  می خواهند  حاکمه   طبقات  و  امپریالیزم  نکوشد، 
 ،18 )روزگار شماره  مبارزه ی صنفی شود  تنها  اتحادیه 
2 دلو 1351(. شعله جاوید مردم را دعوت می کردند که 
امپریالیست ها و  با تمام مرتجعین و سوسیال  بپاخیزید و 
شعارهای  کنند.  آغاز  را  گرم  مبارزه  جهانی  امپریالیزم 
امپریالیزم  نامقدس  بر اتحاد  پرچمی ها چنین بود: مرگ 
وشوونیزم، استبداد،  ارتجاع و فیودالیزم )روزگار شماره 
را  نام کسی  بدون آن که  ما  امروز  ثور 1351(.   13 ،30
ببریم می دانیم که شماری از آن  انقالبیون ضدامپریالیزم 

در خدمت امپریالیزم درآمده اند. 
به  اداری  اصالحات  به  پرداختن  عوض  به  حکومت ها 
تبدیلی روسای دانشگاه پرداختند. با وجودی که درآن 
تجربه ساالر  هم  و  علم ساالر  هم  دانشگاه  روسای  زمان 
بودند؛ اما به خاطر چسپیدگی چپی ها به سردار داوودخان 
و راستی ها به سردار ولی خان و فضای سیاسی جالتینی 
را  بنیادین  اصالحات  به  دست زدن  شهامت  دولت،  
لجاجت  بر کرسی  دیگر،  چپی ها که  از سوی  نداشتند. 
را  شنود  و  گفت  و  دیالوگ  فرهنگ  بودند،  نشسته 
مقابل  در  دولت  پی درپی  عقب نشینی های  نداشتند. 
هر  از  تا  کرد  تشویق  را  آنها  غیراکادمیک،  خواست 
فرصتی برای بیان اعتراضات شان استفاده کنند. از رفتن 

به پارک زرنگار تا تجمع در دانشگاه. 
پسگفتار: 

دانشگاه در دهه 40 خورشیدی با کمک تیم های توامیت 
خارجی هر روز بیشتر از گذشته پله های ترقی را پیمود. 
دانش آموختگان،  استادان،  امید  تنها  نه  کابل  دانشگاه 
نسل جوان و آیندگان بود؛ بلکه امید همه مردم افغانستان 
نیز بود، اما ساخت قصر آموزشی را که غربی ها معماری 
کرده بودند و ما خشت آنان را بنا نهادیم پس از کودتای 
به  را  خود  کابل  دانشگاه  نمی بود،  اکنون  خان  داوود 

دانشگاه های برتر کشورهای آسیایی نزدیک می کرد. 
اگر از منظر پنجاه سال اخیر به  جریان رشد علمی کشور 
نگاه کنیم،  متوجه می شویم که در طی سی سال اخیر تا 

چه حد مایه  تنزل فرهنگی ما بوده است. 
فراپیچیدگی ها، عصر  در عصر  دانشگاه  امروز   رسالت 
اطالعاتی،  مهاجرت های  عصر  و  فراشناخت  فرامدرن، 
تربیه جوانان خودآغازگر، خود مشاهده گر و خود آگاه 

و خوداتکا می باشد. 
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شامگاه يک شنبه، 27 قوس )18 دسامبر( تلويزيون دولتی 
کوريای شمالی اعالم کرد که کيم جونگ ايل، رهبر اين 

کشور، در اثر حمله قلبی درگذشته است.
کيم جونگ ايل رهبر کوريای شمالی، بر يکی از معدود 
حکومت  جهان  در  باقيمانده  کمونيستی  کشورهای 
می کرد و مهمترين ويژگی نظامی که در راس آن قرار 
از  جلوگيری  و  بين المللی  خودخواسته  انزوای  داشت 

ارتباط متقابل مردم کوريای شمالی با جهان خارج بود.
خاطر  به  شمالی  کوريای  حکومتی  نظام  جهانيان،  برای 
سياسی،  آزادی های  فقدان  بشر،  حقوق  فاحش  نقض 
نفوذ  اطالعاتی،  و  امنيتی  نهادهای  فراوان  قدرت 
و جلوگيری  تشکيالت حکومتی،  در  نظاميان  قابل توجه 
از تحوالت سياسی شهرت دارد در حالی که دستگاه های 
تبليغاتی حکومت تاکيد دارند که شرايط دشوار زندگی 
هزينه ای است که »خلق کوريا« بايد برای حفظ استقالل 
واقعی کوريای شمالی و مقابله با تهديد دايمی از خارج 

بپردازند.
در سال های اخير، اقدام دولت کوريای شمالی در توسعه 
تسليحات هسته ای و موشکی و شرايط وخيم اقتصادی، به 
خصوص بروز قحطی و کمبود مواد غذايی در بخش هايی 
از اين سرزمين به اطالعات اندکی که ار وضعيت داخلی 

اين کشور در دست است افزوده است.
ايل  کيم  پدرش،  درگذشت  از  پس  ايل  جونگ  کيم 
حکومت  جمهوری  رييس  آخرين  و  اولين  سونگ، 
کمونيستی کوريای شمالی، در راس حکومت اين کشور 
قرار گرفت و به زودی، همانند پدرش، کيش شخصيت 

در اطراف او شکل گرفت.
دموکراتيک  جمهوری  رييس  عنوان  سونگ  ايل  کيم 
اين  او،  درگذشت  از  پس  اما  داشت  را  کوريا  خلق 
عنوان به فرد ديگری داده نشد و لقب کيم جونگ ايل 
مردم  چند  هر  می شد  خوانده  کوريا  اعظم«  »رهبر  رسما 
به استفاده از القاب ديگری مانند »رهبر محبوب« و »پدر 

گرامی« نيز ترغيب می شدند.
شرح  شمالی،  کوريای  در  زندگی  جنبه های  ساير  مانند 
حال کيم جونگ ايل نيز با هاله ای از ابهام و رمز و راز 

احاطه شده است.
به گفته منابع رسمی کوريای شمالی، جونگ ايل در روز 
16 فبروری سال 1942 در يک اردوگاه نظامی مخفی در 
کوهستان های کوريای تحت اشغال جاپان به دنيا آمد و 
هنگام تولد اين نوزاد استثنايی، دو رنگين کمان بر فراز 

کوهستان ظاهر شد.
شوروی  دوره  از  مانده  باقی  پرونده های  حال،  عين  در 
سال  در  ايل  جونگ  کيم  که  است  آن  از  حاکی  سابق 
1941 در روستايی در نزديکی خاباروسک روسيه متولد 
شد و در آن زمان، پدرش، کيم ايل سونگ، فرماندهی 
يک گردان متشکل از تبعيديان چينی و کوريايی تحت 

امر ارتش شوروی را برعهده داشت.
نام  به  زنی  ايل  مادر کيم جونگ  اين گزارش،  براساس 

کيم جونگ سوک، همسر اول کيم ايل سونگ بود.
در سال 1945، جنگ دوم جهانی و همراه با آن، اشغال 
نيروهای  توسط  کوريای  جزيره  شبه  ساله  چند  و  سی 

جاپانی خاتمه يافت و کيم ايل سونگ 
همراه با خانواده، با يک کشتی متعلق 
در  و  بازگشتند  کوريا  به  شوروی  به 
کنونی  پايتخت  يانگ،  پيونگ  شهر 

کوريای شمالی، مستقر شدند.
 با پايان جنگ دوم جهانی، طبق توافق 
امريکا و شوروی، شبه جزيره کوريای 
سال  در  و  شد  تقسيم  بخش  دو  به 
1948، جمهوری خلق کوريای شمالی 
بخش  در  شوروی  حمايت  تحت 
صنعتی تر رسما اعالم موجوديت کرد 
در  را  آن  رهبری  سونگ  ايل  کيم  و 

دست گرفت.
کيم  رسمی  زندگی نامه  براساس 
ابتدايی  تحصيالت  او  ايل،  جونگ 
يانگ  پيونگ  در  را  خود  متوسط  و 
زمان  همان  از  و  رساند  اتمام  به 
و  فعاليت های حزبی  در  دانش آموزی 
سياسی و رهبری تشکل های حزبی در 
مدارس شرکت فعاالنه داشت هر چند 

بعضی از منابع خارجی گفته اند که در طول جنگ کوريا 
فرزند رهبر وقت کوريای شمالی در  تا 1953(،   1950(

چين به مدرسه می رفت.
سونگ  ايل  کيم  دانشگاه  از  بعدها  جونگ  ايل  کيم 
که  می شود  گفته  و  شد  فارغ التحصيل  شمالی  کوريای 
و  پدرش  دوستی  از  استفاده  با   ،1970 دهه  اوايل  در 
نخست وزير وقت جزيره مالت، مدتی را در آن کشور به 

آموختن زبان انگليسی گذراند.
جانشين  جونگ  ايل  کيم  هم  زمان  اين  در  حتا  ظاهرا 
 ،1975 سال  در  و  می شد  محسوب  پدرش  شده  شناخته 

لقب »رهبر محبوب« را دريافت کرد.
در دوره بين سال های 1980 و 1994 کيم ايل جونگ به 
سمت های مهمی در تشکيالت حزبی، نظامی و حکومتی 
سونگ  ايل  کيم  درگذشت  با  و  شد  منصوب  کوريای 
به عنوان رهبر کوريای شمالی،  در جوالی سال 1994، 

جانشين پدر شد.
کیم جونگ  رهبری  دوران  در  شمالی  کوريای 

ايل
هنگامی که کيم جونگ ايل به رهبری کوريای شمالی 
با  و  نبود  دست  در  او  مورد  در  چندانی  اطالع  رسيد، 
در  ندرت  به  حکومتی،  مهم  سمت های  تصدی  وجود 

انظار عمومی ديده شده بود.
مسيول  را  ايل  جونگ  کيم  حنوبی  کوريای  رسانه های 
جنوبی  کوريای  مسافربری  هواپيمای  يک  کردن  ساقط 
فردی  عنوان  به  او  از  و  می دانستند   1987 سال  در 
مشروبات  و  غذا  به  عالقمند  و  کم هوش  خودپرست، 

الکلی نام می بردند.
در عين حال، برخی ديگر از کسانی که از نزديک با کيم 
جونگ ايل تماس داشته اند، از او به عنوان فردی زيرک 
و آشنا به رموز سياسی داخلی و بين المللی ياد کرده اند و 
از جمله مادلين آلبرايت، وزير خارجه پيشين امريکا، پس 

اطالعات خوب  با  فردی  را  او  آقای کيم،  با  از مالقات 
توصيف کرد.

در طول زمامداری کيم ايل جونگ، کوريای شمالی و 
شبه جزيره کوريای شاهد تحوالت چشمگيری بود.

در  قحطی  بروز  از  گزارش هايی   ،1990 دهه  اوايل  در 
پس  ايل  جونگ  کيم  و  يافت  انتشار  شمالی  کوريای 
اين  در  غذايی  مواد  کمبود  تاييد  با  زمامداری،  آغاز  از 
کشور، خواستار دريافت کمک از کشورهای خارجی، 

به خصوص جمهوری خلق چين شد.
نمی کرد،  سفر  هواپيما  با  هرگز  که  ايل،  جونگ  کيم 
دو  اين  از  و  رفت  روسيه  و  چين  به  قطار  با  بار  چندين 

کشور ديدار رسمی به عمل آورد.
دولت  ايل،  جونگ  کيم  زمامداری  اول  سال های  در 
کوريای شمالی به اقداماتی برای کاهش تنش با کوريای 
در  و  زد  دست  متحده  اياالت  با  روابط  بهبود  و  جنوبی 
به  جنوبی  کوريای  جمهوری  رييس   ،2000 سال  جون 
پايان  از  نخستين بار  برای  و  کرد  سفر  شمالی  کوريای 
با  کوريای  دو  رهبران   ،1953 سال  در  کوريای  جنگ 

يکديگر مالقات کردند.
مهمترين نتيجه اين ديدار، افزايش ارتباط بين دو کشور 
از جمله ارسال اقالم غذايی از جنوب به شمال و موافقت 
شمال با مالقات اعضای چندين هزار خانواده های ساکن 
دو کوريا بود که از زمان جنگ کوريا به بعد، با يکديگر 

ارتباطی نداشتند.

با اينهمه، روند بهبود روابط کوريای شمالی با کشورهای 
غربی و کوريای حنوبی ادامه نيافت و در سال های اخير، 
انزوای  که  زده  دست  اقداماتی  به  ديگر  بار  کشور  اين 

بين المللی آن را به دنبال آورده است.
 تصميم دولت کوريای شمالی به ادامه برنامه های هسته ای 
آن کشور به توقف کمک های اقتصادی امريکا و تيرگی 
انتشار خبر آزمايش نوعی  روابط دو جانبه منجر شده و 
تسليحات اتومی در کوريای شمالی، تشديد تحريم های 

بين المللی را در پی داشته است.
ارتش کوريای شمالی از زمان تاسيس اين کشور همواره 
در  چرخش  احتماال  و  بوده  قدرت  مهم  مراکز  از  يکی 
سياست خارجی اين کشور و تاکيد بر تهديد »دشمنان« 
در  ارتش  نقش  با  دفاعی  بنيه  تقويت  لزوم  و  خارجی 

سياست کوريای شمالی بی ارتباط نبوده است.
خبر درگذشت کيم جونگ ايل در حالی انتشار يافته است 
که اختالف کوريای شمالی و کشورهای غربی همچنان 
موضع گيری  در  نرمش  از  چندانی  نشانه  و  است  باقی 

دولت کمونيستی کوريای شمالی ديده نمی شود.
در سال های گذشته، بارها گزارش هايی در مورد بيماری 
کوريای  رسانه های  در  خصوص  به  ايل  جونگ  کيم 
جنوبی منتشر شده بود و شامگاه يکشنبه، تلويزيون دولتی 
کوريای شمالی گزارش کرد که »رهبر عزيز« اين کشور 

در پی يک حمله قلبی، روز شنبه درگذشته است.
منبع: بی بی سی

رهبر کوریای شمالی درگذشت

در دوره بین سال های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۴ کیم ایل جونگ به سمت های 
مهمی در تشکیالت حزبی، نظامی و حکومتی کوریای منصوب شد و 

با درگذشت کیم ایل سونگ در جوالی سال ۱۹۹۴، به عنوان رهبر 
کوریای شمالی، جانشین پدر شد.
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زرداری پس از معالجه طبی 
به پاکستان برگشت

پاکستان  جمهور  ریيس  زرداری  علی  آصف   
بازگشته  کشورش  به  دوبی  در  معالجه  از  پس 

است.
جنوب  در  هوایی  پایگاه  یک  در  او  هواپيمای 

شهر کراچی به زمين نشست.
دليل  به  دسامبر  ماه  اوایل  در  دوبی  به  او  سفر 
پی  در  را  او  کناره گيری  شایعه  قلبی،  بيماری 
رد  را  شایعه  این  پاکستان  مقامات  اما  داشت. 

کردند.
به  او  است که  اعالم کرده  آقای زرداری  دفتر 
استراحت احتياج دارد و زمان بازگشت او به دفتر 

ریاست جمهوری هنوز مشخص نيست.
نتایج  تمامی  گذشته،  هفته  در  بيانيه ای  طبق 
بوده  منفی  زرداری  آقای  طبی  آزمایش های 

است.
بر سر  پاکستان  در هفته های اخير دولت ملکی 
درخواست مقامات پاکستانی از امریکا طی یک 
یادداشت دیپلوماتيک، تحت فشار زیادی در این 

کشور بوده است.
بيرون  به  که   - یادداشت  آن  در  می شود  گفته 
درز کرد - از امریکا برای مقابله با یک کودتای 
احتمالی توسط نظاميان درخواست کمک شده 

بود.
کرده  تکذیب  را  یادداشت  این  زرداری  آقای 

است.
شمار تلفات سیل در فیلیپین 

از ۶۵۰ نفر گذشت
کشته  فيليپين  سيل های  در  که  کسانی  شمار 

شده اند از ۶۵۰ نفر گذشته است.
این سيل ها ناشی از توفان استوایی واشی است.

سربازان و داوطلبان همچنان در جستجوی ۸۰۰ 
نفری هستند که در جزیره ميندانایو در جنوب 

این کشور مفقود شده اند.
افتادند  دام  به  خانه هایشان  در  مردم  از  بسياری 
آب  مناطق  برخی  در  که  می شود  گزارش  و 

روستاها را به طور کامل برده است.
مورد  در  کافی  اخطار  عدم  دليل  به  مقام ها 

شدت توفان مورد انتقاد قرار گرفته اند.
دولت اسراییل ۵۵۰ زندانی 

فلسطینی را آزاد کرد 
زندانی   ۵۵۰ اسرایيل  دولت  یک شنبه  شامگاه 
گروه  دومين  عده  این  کرد.  آزاد  را  فلسطينی 
از زندانيان فلسطينی بودند که در مقابل آزادی 
گيالد شاليط سرباز اسير اسرایيلی در نوار غزه، 

به آزادی دست یافتند.
و ۵۵ کودک  زن  آزادشدگان، شش  ميان  در 

بين 14 تا 17 سال حضور دارند.
مقام های فلسطينی در شهر رام اهلل ورود نخستين 
گروه از این افراد را که شامگاه یکشنبه با بس به 
کرانه باختری رود اردن رسيدند، اعالم کردند.

دو ماه پيش مقام های اسرایيلی و فلسطينی توافق 
کردند در صورت آزادی گيالد شاليط پس از 
فلسطينی  زندانی  هزار  یک  از  بيش  سال،  پنج 

آزاد خواهند شد.

تلویزیون دولتی ایران اعترافات مردی که 
می گوید به اتهام جاسوسی برای سازمان 
اطالعات مرکزی امریکا دستگير کرده را 

پخش کرده است.
این مرد که خبر دستگيری او روز شنبه از 
سوی ایران اعالم شده بود به عنوان امير 

ميرزاحکمتی معرفی شده است.
است  آمده  ایران  تلویزیون  گزارش  در 
که آقای حکمتی در سال 2۰۰1 به ارتش 
ایران  به  ورود  از  پيش  و  پيوست  امریکا 

آموزش های ویژه دریافت کرد.
امير  که  گفت  ایران  تلویزیون 
به  نفوذ  با  داشت  قصد  ميرزاحکمتی 
غلط  اطالعات  ایران،  اطالعات  وزارت 

در اختيار مقام های ایران قرار دهد.
به  به ۳۰ ساله  آقای حکمتی که نزدیک 
نظر می رسد در این مصاحبه گفت: »آنها 
)ماموران امریکایی( به من گفتند اگر در 
تو  می توانيم  باشی  موفق  ماموریت  این 
ماموریت های  و  بيشتر آموزش دهيم،  را 
دیگری به تو بدهيم... الزمه این ماموریت 

سفر به ایران است.«
مرکز  یک  در  »من  گفت:  همچنين  او 
جاسوسی در بگرام بودم... به دوبی رفتم 

و بعد... به تهران پرواز کردم.«
گفتند  من  به  »آنها  گفت:  همچنين  او 
نظامی  اطالعات  منبع  هفته  سه  برای  تو 
و  بود  خواهی  ایرانی ها  برای  امنيتی  و 
برای این کار پول خواهی گرفت و بعد 

برمی گردی.«
از  شنبه  روز  ایران  اطالعات  وزارت 
ایرانی تبار  »»جاسوس  یک  دستگيری 

خبر  امریکا«  مرکزی  اطالعات  سازمان 
امریکا  بود.  نکرده  معرفی  را  او  اما  داده 
تبليغات  عنوان  به  را  اتهام  آن  بالفاصله 

دروغ رد کرد.
آمده  ایران  اطالعات  وزارت  بيانيه  در 
در  جاسوسی  به  متهم  شخص  که  بود 
ماموران  اما  شده،  دستگير  ایران  خاک 
برای  که  زمانی  از  را  او  ایران  اطالعاتی 
انجام ماموریتش وارد افغانستان شده بود، 

زیر نظر داشته اند.
وزارت اطالعات ایران گفت که شخص 
سازمان  »تحليلگران«  از  شده  دستگير 
سابقه  و  است  امریکا  مرکزی  اطالعات 
ارتش  اطالعاتی  واحدهای  در  فعاليت 
نظامی  پایگاه های  در  حضور  و  امریکا 

امریکا در افغانستان و عراق را دارد.
بوده  قرار  فرد  این  که  می گوید  ایران 
اطالعات  وزارت  به  فریب«  »اطالعات 
فراهم  را  جاسوسی  زمينه  و  بدهد  ایران 

کند.
ایران  اطالعات  وزارت  بيانيه  اساس  بر 
ورود  محض  به  جاسوسی  به  متهم  فرد 
ایران  شناسایی  مورد  بگرام  پایگاه  به 
خاک  به  ورود  از  پس  و  گرفت  قرار 
و همزمان  بود  تعقيب  مدتی تحت  ایران 
بازداشت  جاسوسی«  »ماموریت  آغاز  با 

شده است.
محل  و  زمان  ایران،  اطالعات  وزارت 
را  به جاسوسی  متهم  این  بازداشت  دقيق 

مشخص نکرد.

و  اروپایی  همپيمانان  همراه  به  متحده  ایاالت 
در  پيش رو  نشست  در  دارند  قصد  خود  عرب 
با موضوع تحریم ها عليه جمهوری اسالمی،  رم 
نحوه برقراری ثبات در بازار انرژی جهانی، پس 
از تحریم نفت و بانک مرکزی ایران را بررسی 

کنند.
نقل  به  جورنال  استریت  وال  امریکایی  روزنامه 
نخواستند  که  امریکایی  و  اروپایی  مقام های  از 
نامشان فاش شود، آورده است که تحریم نفت و 
بانک مرکزی ایران بزرگترین مواجهه اقتصادی و 
مستقيم غرب و ایران است و به همين دليل غرب 
در صدد است امنيت انرژی خود پس از اعمال 

این تحریم ها عليه ایران را تضمين کند.
مدافع  کشور   11 نمایندگان  زمينه  همين  در 
تحریم های ایران در قالب گروهی با نام »ایتالف 
سه شنبه  روز  دارند  تصميم  هم فکر«،  کشورهای 
در رم گرد هم آمده و در خصوص نحوه کاهش 
تاثيرات منفی این تحریم ها بر بازار جهانی گفتگو 

کنند.
به گفته مقام های آگاه، غرب خواهان آن است تا 
در صورت اجرایی شدن کامل این تحریم ها در 
ماه های آینده، کشورهای توليد کننده نفت نظير 
افزایش  با  امارات  و  کویت  سعودی،  عربستان 
سطح صادرات خود به اتحادیه اروپا و کشورهای 
آسيایی تحریم کننده ایران، نيازهای حوزه انرژی 

آن ها را تامين کنند.
امریکا و هم پيمانانش در صدد هستند تا به منظور 
مقابله با برنامه اتومی ایران که نگرانی از ماهيت 
انرژی  بين المللی  آژانس  اخير  گزارش  در  آن 
جمهوری  می خورد،  چشم  به  همچنان  اتومی 
اسالمی را از هرچه بيشتر تحت فشار قرار دهند. 
این بار از جمله مساله تحریم بانک مرکزی و نفت 

ایران نيز مطرح شده است.
در این ميان آن چه نگرانی غرب و هم پيمانانش 
را برانگيخته، تاثير ناگوار این تحریم ها بر حوزه 

انرژی جهانی است.

تاکيد  ضمن  بارها  نيز  اسالمی  جمهوری 
امکان پذیر  ایران  نفت  تحریم  این که  بر 
اقدام  این  که  است  داده  هشدار  نيست، 
موجب افزایش شدید قيمت نفت شده و 

بازار جهانی را متالطم خواهد کرد.

عبارتند  نشست روز سه شنبه  حاضران در 
بریتانيا،  امریکا،  جی7؛  گروه  اعضای  از 
کانادا،  و  جاپان  ایتاليا،  آلمان،  فرانسه، 
استراليا،  جنوبی،  کوریای  همچنين  و 

عربستان سعودی و امارات.

اعترافات متهم به جاسوسی برای امریکا 
از تلویزیون ایران پخش شد

ACKUمذاکره گروه جی هفت بر سر تحریم نفت ایران 
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