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  8صبح را در انترنت بخوانید

مجلس  دوم  معاون  تعیین  برای 
جعفر  و  بهزاد  احمد  نمایندگان، 
به   50 رای  که  نتوانستند  مهدوی 
عالوه ی یک اعضای حاضر مجلس 

نمایندگان را به دست بیاورند.
اخیر  مرحله ی  در  ترتیب،  همین  به 
تعیین  برسر  انتخابات  دوم  دور 
معاون دوم که میان شاه گل رضایی 
برگزار گردید،  رمضان  احمدشاه  و 
کافی  رای  که  نتوانستند  نیز  آنان 
دوم  معاونیت  کرسی  احراز  برای 
دست  به  را  نمایندگان  مجلس 

آورند.
پیش از این گفته شده بود که داکتر 
شاه جهان و نعمت اهلل  غفاری مشمول 
گروه هایی بودند که اعضای مجلس 
استعمال رای سفید  به  را  نمایندگان 
همین رو،  از  و  می کردند  تشویق 
مجلس  دوم  معاونیت  نامزدهای 
نتوانستند  گذشته  در  نمایندگان 
مقام  احراز  برای  را  کافی  رای  که 
معاونیت دوم مجلس به دست آورند.

به  موثق  منبع  یک  حال،  همین  در 
می رود  احتمال  که  گفت  8صبح 
غفاری  نعمت اهلل  و  شاه جهان  داکتر 
نیز با دریافت رای های سفید مواجه 

رییس جمهور  ابراهیمی،  گفته ی  به 
در حال رایزنی با معاون دوم ریاست 
جمهوری در این زمینه می باشد و تا 
وزیران  معرفی  دیگر   روز  چند 
یادشده به مجلس نمایندگان نهایی 

می گردد.
هم چنین  نمایندگان  مجلس  رییس 
دارد  قصد  رییس جمهور  که  گفت 
تا طرح های خطوط اساسی دولت، 
ارگان های  قانون  انتخابات،  قانون 
اساسی  تشکیالت  قانون  و  محل 
مجلس  به  تصویب  برای  را  دولت 

نمایندگان معرفی کند.

مجلس  اعضای  کابل:  8صبح، 
در  سوم  بار  برای  امروز  نمایندگان 
انتخاب  برای  سه محله ای  انتخابات 
پای  به  مجلس،  این  دوم  معاون 

صندوق های رای  می روند.
سوی  از  که  خبرنامه ای  بنیاد  بر 
نمایندگان  مجلس  مطبوعاتی  دفتر 
است،  شده  فرستاده  رسانه ها  به 
غزنی،  نماینده ی  جهان  شاه  داکتر 
نماینده ی  محمد نعیم اللی حمیدزی 
قندهار، ناهید فرید نماینده ی هرات 
و نعمت اهلل غفاری نماینده ی هلمند، 
معاونیت  پست  برای  را  نامزدی شان 
اعالم  نمایندگان  مجلس  دوم 

کرده اند.
مجلس  دوم  معاون  انتخاب 
نمایندگان در گذشته با دشواری های 

زیاد به همراه بود.
آغاز  از  روز  بیست  از  بیش  هرچند 
تقنینی  شانزدهم  دور  دوم،  سال 
اعضای  اما  می گذرد،  ملی  شورای 
دور  دو  در  نمایندگان  مجلس 
معاون  انتخاب  برای  سه مرحله ای 
نتوانستند،  نمایندگان  مجلس  دوم 

موفق شوند.
در مرحله ی اخیر دور اول انتخابات 

اعضای  لیست  کابل:  8صبح، 
گرفتن  جهت  کابینه  باقی مانده ی 
مجلس  به  زودی  به  اعتماد  رای 

نمایندگان فرستاده می شود.
رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
می گوید  نمایندگان  مجلس 
رییس جمهور  با  که  نشستی  در 
رییس جمهور  است،  داشته  کرزی 
نامزد  لیست  که  است  کرده  تعهد 
از  وزارتخانه های شان  که  وزیرانی 
می شوند،  اداره  سرپرست ها  سوی 
مجلس  به  اعتماد  رای  دادن  جهت 

نمایندگان معرفی کند.

شوند.
اعضای  از  بسیاری  دیگر،  سوی  از 
که  هستند  معتقد  نمایندگان  مجلس 
حضور یک زن جوان و فعال سیاسی 
در هیات اداری، نیاز جدی به شمار 
بهترین  فرید  ناهید  خانم  و  رفته 
گزینه ای است که نمایندگان مجلس 
باور  توانمندی های وی  به  می توانند 

داشته باشند.
هیات  زمان  در  فرید  ناهید  خانم 
رییس  انتخاب  برای  موقت  اداری 
موقت  منشی  نمایندگان،  مجلس 
مجلس تعیین شده بود و توانایی های 
وی در اداره ی مجلس زبان زد عام و 

خاص شده بود.
انتظار می رود که خانم  این حال،  با 
سایر  به  نسبت  بیشتری  رای  فرید 
به  و  آورد  به دست  خود  رقیبان 
عنوان معاون دوم مجلس نمایندگان 

انتخاب گردد.
که  نیست  انتظار  از  دور  ولی 
استعمال  دلیل  به  یادشده  نامزدهای 
رای های سفید و باطل از سوی برخی 
سرنوشت  به  مجلس  نمایندگان 
نامزدهای دوره های گذشته معاونیت 

دوم روبرو شوند.

جمهور  رییس  وی،  گفته ی  به 
هم چنین در مورد سرنوشت رییس 
لوی  و  عالی  دادگاه  اعضای  و 
خواهند  تصمیم  نیز  را  سارنوال 

گرفت.
قطعیه ی  حسابات  حاضر،  حال  در 
پرسش های  با  دولت   1389 سال 
مجلس  اعضای  سوی  از  جدی 
انتظار  و  می باشد  مواجه  نمایندگان 
و  استجواب  پروسه ی  می رود 
استیضاح از برخی وزیران کابینه به 

زودی آغاز گردد.
ادامه در صفحه 2

بازداشت دو تن 
دست داشتن  اتهام  به 
ربانی  استاد  قتل  در 

اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  مقام های 
داشتن  دست  اتهام  به  تن  دو  که  گفته اند 
در  ربانی،  برهان الدین  استاد  قتل  در 

شدند.  بازداشت  پاکستان 
افغانستان در اسالم آباد،  یک مقام سفارت 
در  افراد  این  که  است  گفته  رسانه ها  به 
پیشین  رییس  قتل  اتهام  به  پاکستان  کویته 

بازداشت شدند.  شورای عالی صلح، 
شده  بازداشت  افراد  که  است  گفته  وی 
تروریستانی اند  از  تن  پنج  فهرست  شامل 
را  آنان  نام های  افغانستان  حکومت  که 
حکومت  به  بازداشت  و  تعقیب  منظور  به 

است.  فرستاده  پاکستان 
کرده  اعالم  افغانستان  دولت  این  از  پیش 
شده،  انجام  تحقیقات  اساس  بر  که  بود 
رییس  ربانی  برهان الدین  استاد  قتل  برنامه 
کویته  در  صلح  عالی  شورای  پیشین 

بود.  سازماندهی شده  پاکستان 
ماه  چهار  به  نزدیک  افغانستان  دولت 
استاد  قتل  اتهام  به  را  فرد  یک  پیش 
تن  پنج  نام های  و  کرد  بازداشت  ربانی 
سر  به  پاکستان  در  که  را  همکارانش  از 

افشا کرد.  می برند، 
فرد  شده،  انجام  تحقیقات  اساس  به 
استاد  شدن  کشته  به  منجر  که  انتحاری 
پاکستان  تبعه ی  یک  نیز  گردید،  ربانی 

بود. 

اعضای باقی مانده ی کابينه به مجلس نمایندگان معرفی می شوند رقابت 5 عضو مجلس برای به دست آوردن معاونيت دوم

هفتهآیندهنشستسهجانبهدرپاکستانبرگزارمیشود

افغانستاننباید
قربانیمنافعهمسایههاشود

در صفحه 9
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نگرانی  از انتقال زندانیان بگرام 
به پلچرخی

موضوع انتقال زندانیان از زندان بگرام به زندان های 
زیر نظارت دولت افغانستان، از اولین روزهای مطرح 
که  است. حال  داشته  پی  در  را  نگرانی هایی  شدنش، 
دیده می شود روند انتقال زندانیان از زندان بگرام به 
زندان پلچرخی آغاز شده است و شماری از زندانیان، 
در پیوند با این روند، به زندان پلچرخی منتقل شده اند، 
باید بر آسیب های احتمالی این انتقال توجه داشت و 

به آسیب شناسی همه جانبه ی آن پرداخت.
در خبرها آمده است که از آغاز روند انتقال زندانیان 
نیروهای  فرمان  تحت  زندان های  به  بگرام  زندان  از 
افغان تاحال شش صد زندانی یا از سوی امریکایی ها 
رها شده اند و یا هم به مقامات افغان سپرده شده اند تا 
در زندان های تحت نظارت دولت افغانستان نگهداری 
شوند. با این حال، موضوع انتقال مسوولیت های زندان 
برنامه ریزی شده ی  کارهای  از  دیگر  یکی  که  بگرام 
و  است  نشده  عملی  هنوز  تا  بود،  افغانستان  دولت 
به  را  بگرام  زندان  مدیریت  افغانستان  دولت  هنوز 

عهده نگرفته است.
در طی سال های اخیر، زندان های تحت فرمان نیروهای 
افغان، شاهد قضایای فرار گروهی و انفرادی زندانیان 
دست یابی  از  ناشی  بدامنی های  هم چنان  و  طالبان 
بوده اند.  زندان ها  داخل  در  اسلحه  به  زندانی  طالبان 
نگهداری  مورد  در  نگران کننده  موضوع های  از  یکی 
این   افغان  زندانبان های  سوی  از  طالبان  زندانیان 
رفتار  و  زندانیان  این  گذشته ی  به  توجه  با  که  است 
حقوق  نقض  موارد  گذشته،  در  مردم  با  خشن شان 
از سوی برخی  این گروه های زندانی  برابر  بشر در 
از زندانبان ها متصور است. از سویی هم، از آن جایی 
که نیروهای افغان در گذشته توانایی های شان را در 
امر نگهداری زندانیان به صورت درستی نتوانسته اند 
به اثبات برسانند، این نگرانی نیز وجود دارد که ممکن 
این زندانیان باز هم بتوانند موفق به فرار شوند و به 

درد سر بزرگی برای دولت و مردم مبدل گردند.
امر  در  افغان  نیروهای  توانایی  دیگر، عدم  از جانبی 
مراقبت از کسانی که به دیدن زندانیان می آیند و باعث 
انتقال مواد مخدر، وسایل مخابره و اسلحه می شوند، 
این نگرانی را ایجاد می کند که با افزایش شمار زیاد 
زندانیان طالبان در زندان های افغانستان و به تبع آن 
با افزایش شمار زیاد کسانی که به دیدار این زندانیان 
به  طالبان  بازهم  که  دارد  وجود  امکان  این  می آیند، 
آزار  باعث  و  بپردازند  زندان  محیط  ساختن  ناامن 
دیگر  یک بار  هم  یا  و  شوند  زندانیان  سایر  اذیت  و 
زندان ها  داخل  از  را  تروریستی  حمالت  زمینه های 

میسر بسازند.
موجود  زندانیان  و  بگرام  زندان  مسوولیت  گرفتن 
یک   خود  نفس  در  افغان،  نیروهای  سوی  از  آن  در 
روند  از  پیروی  با  زیرا  می آید،  به حساب  نیک  کار 
ملکی  خدمات  و  امنیتی  مسوولیت های  افغانی سازی 
این نوع مسوولیت ها نیز در پایان به نیروهای افغان 
نکته  این  به  هرکاری  آغاز  در  باید  اما،  برمی گردد. 
چنین  انتقال  از  ناشی  آسیب های  که  داشت  توجه 
مسوولیت ها به چه پیمانه ای متوجه مردم خواهد بود. 
نیروهای  ناتوانی  تداوم  صورت  در  که  است  بدیهی 
نگهبان زندان های افغانستان، گروه های زندانی طالب 
یک بار دیگر موفق به فرارهای گروهی خواهند شد و 
با این کار صفوف پراکنده ی طالبان را قوت خواهند 
و  مخابره  وسایل  به  دسترسی  با  هم  یا  و  بخشید 
اسلحه در داخل زندان ها، یک بار دیگر به ناامن ساختن 

محیط زندان ها خواهند پرداخت. 
حال بر دولت افغانستان است تا پیش از گرفتن هرنوع 
را  الزم  ظرفیت  و  توانایی  زمینه،  این  در  مسوولیت 
مسوولیت های  با  آینده  در  تا  کند  ایجاد  زندان ها  در 
بزرگی ناشی از این نوع مسوولیت پذیری ها در برابر 

مردم مواجه نشود.

زنگ اول
کمک ملل متحد برای کاهش مرگ و میر مادران

رهبران افغانستان، ایران و پاکستان در اسالم آباد دیدار می کنند

نماینده ویژه آلمان برای افغانستان از مقامش کناره گیری می کند

اعضای باقی مانده ی کابینه...                                         ادامه از صفحه 1

متحد  ملل  سازمان  جمعیت  صندوق 
شش میلیون دالر را در اختیار وزارت 
خدمات  که  است  داده  قرار  صحت 
نوزادان در  مادران و  برای  را  صحی 
برخی از والیات دورافتاده افغانستان 

بهبود بخشد.
دلیل، سرپرست وزارت صحت  ثریا 
آنها  اصلی  تمرکز  که  می گوید 
میر  و  مرگ  کاهش  برنامه،  این  در 

مادران و نوزادان است.
پول،  این  از  که  گفت  دلیل  خانم 
برای بهبود خدمات صحی در والیت 
بدخشان  والیت  فاریاب،  شمالی 
و  بامیان  والیات  و  شرق  شمال  در 
دایکندی در مرکز افغانستان استفاده 

خواهد شد.
فقیرترین  جمله  در  والیات،  این 
بر  می رود که عالوه  به شمار  مناطق 
سایر امکانات زندگی، سطح خدمات 
صحی به ویژه برای مادران و نوزادان 

در آن به شدت پایین است.
بلندترین  از  یکی  کل،  در  افغانستان 
در  را  کودکان  میر  و  مرگ  آمار 
مناطق  از  بسیاری  در  دارد.  جهان 
و  صحی  مراکز  میان  فاصله  کشور، 
زیاد  بسیار  مردم  زندگی  محالت 

پنج شنبه،  روز  پاکستان  خارجه  وزارت 
هفته  اسالم آباد  که  گفت  دلو،   20
آینده میزبان یک کنفرانس عالی سران 
آن  هدف  که  است  ایران  و  افغانستان 

مبارزه با تروریزم می باشد.
این همایش در زمانی صورت می گیرد 
جدی  طور  به  می خواهد  افغانستان  که 
طالبان  شورشیان  با  صلح  گفتگوهای 
از  حاکی  گزارش ها  بیاندازد.  راه  به  را 
با  نگران است که  این هستند که کابل 
مذاکرات ایاالت متحده امریکا و طالبان 

در قطر به کناری رانده شود.
خارجه  وزارت  سخنگوی  عبدالباسط، 
»این  که  گفت  خبرنگاران  به  پاکستان 
کنفرانس سران دو روز را در برگرفته و 
روزهای 16 و 17 فبروری در اسالم آباد 
که  افزود  همچنان  او  می شود.«  برگزار 
رییس  کرزی  حامد  کنفرانس،  این  در 
جمهور افغانستان و محمود احمدی نژاد 

رییس جمهور ایران شرکت می کنند.

آلمانی  روزنامه  گزارش  اساس  بر 
ویژه  فرستاده  شتاینر،  میشاییل  »بیلد«، 
از  پاکستان،  و  افغانستان  برای  آلمان 
آقای  می کند.  کناره گیری  مقامش 
اشتایتر مسوول برگزاری کنفرانس دوم 
افغانستان در شهر بن آلمان در دسمابر 

سال گذشته میالدی بود.
روز جمعه، 21 دلو، یک مقام وزارت 
روزنامه  گزارش  این  آلمان  خارجه 
خارجه  وزارت  کرد.  تایید  را  متذکره 
شتاینر  آقای  که  است  گفته  آلمان 
وظایفش را در چند هفته آینده ترک 

می کند.

 1391 سال  بودجه ی  دیگر،  جانب  از 
فرستاده  ملی  شورای  به  تصویب  برای 

شده است.
درحال  کشور،  اساسی  قانون  بنیاد  بر 
سال 1391که  ملی  بودجه  طرح  حاضر 
معرفی  سنا  مجلس  به  گذشته  هفته ی 
شد، در کمیسیون های دوازده گانه ی این 

مجلس به بحث گرفته شده است.
بحث  مدت زمان  کشور  اساسی  قانون 
روز  پانزده  را  سنا  مجلس  در  بودجه 
با  آن  از  پس  که  است  کرده  مشخص 
سنا  مجلس  اعضای  مشورتی  نظر  ارایه 
نمایندگان  مجلس  به  تصویب  برای 

فرستاده می شود.
تاکید  اعضای  از  برخی  حال،  این  با 

سطح مرگ و میر مادران و نوزادان 
در سطح منطقه است.

وزارت صحت امیدوار است با پولی 
متحد  ملل  سازمان  از  تازگی  به  که 
از  بیشتری  تعداد  به  کرده،  دریافت 
ارایه  حرفه ای  آموزش های  قابله ها 

کند.
همچنین در نظر است که به ویژه در 
بامیان،  و  فاریاب  دایکندی،  والیات 

برای همسایه شرقی اش )پاکستان( سر از 
سال 2014 گاز طبیعی تهیه کند.

این در حالی است که روز دوشنبه بارک 
اوباما رییس جمهور ایاالت متحده امریکا 
تحریم های اقتصادی تازه ای علیه بانک 
این  اعالم کرد. هدف  را  ایران  مرکزی 
تحریم ها جلوگیری از برنامه اتومی ایران 

است.
تحریم های  باسط در مورد  از  وقتی که 
جدید علیه ایران پرسیده شد، سخنگوی 
وزارت خارجه پاکستان مخالفت اش را 
با منازعات جدید در منطقه ابراز داشته و 

همه را به مذاکره فراخواند.
در  تشنج زدایی  حال  در  اسالم آباد 
که  می باشد  واشنگتن  با  مناسباتش 
اسامه  شدن  کشته  با  گذشته  سال  در 
پایگاه  یک  بر  هوایی  حمله  و  بن الدن 
 24 شدن  کشته  به  منجر  که  پاکستانی 
نهایت خراب  پاکستانی گردید،  سرباز 

شده است.

آقای شتاینر در مونشن و پاریس، حقوق 
تحصیل کرده است. او در سال 1981 در 

کادر وزارت خارجه آلمان داخل شد.
آقای شتاینر به حیث دیپلومات بلندپایه 
مهمی  پست های   راس  در  آلمانی 
تا   1998 سال های  بین  او  است.  بوده 
2001 مشاور امنیتی و خارجی گرهارد 
بود.  آلمان  وقت  اعظم  صدر  شرودر، 
تا   2002 سال های  بین  او  آن،  از  پس 
متحد  ملل  انتقالی  اداره  رییس   2003
 2003 سال  از  پس  بود.  کوزوو  برای 
ژنو  در  متحد  ملل  در  آلمان  نماینده 

گردید.

ناتوانی  به  متهم  قطعیه ی 1389  حسابات 
در مصرف بودجه های شان هستند.

به همین ترتیب، شاه عبداالحد افضلی، 
مجلس  در  بدخشان  مردم  نماینده ی 
که  تازمانی  است  معتقد  نیز  نمایندگان 
جدید  وزیران   نامزد  جمهور  رییس 
مجلس  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای  را 
سرنوشت  و  نکند  معرفی  نمایندگان 
رییس و اعضای دادگاه عالی و هم چنین 
آنان  نکند،  مشخص  را  لوی سارنوال 
تصویب بودجه سال 1391 را به  تعویق 

می اندازند.
این درحالی است که انتظار می رود بودجه 
ملی 1391 هفته ی آینده برای تصویب به 

مجلس نمایندگان فرستاده شود. 

مراکز جدید صحی برای مراقبت از 
زنان باردار ایجاد شود.

وزارت  گفته  به  این،  با  همزمان 
سیار  گروه های  است  قرار  صحت، 
داکتران و قابله ها در والیت بدخشان 
نیاز،  تا در صورت  ترتیب داده شود 
والیت  این  در  دورافتاده  محالت  به 
رفته و به مردم خدمات صحی فراهم 

کنند.

است و بسیاری از زایمان ها در خانه ها 
غیرحرفه ای  قابله های  نظر  تحت  و 

انجام می شود.
در  صحت،  وزارت  آمار  براساس 
حال حاضر به طور اوسط، در هر دو 
ساعت، یک زن در افغانستان به دلیل 
مشکالت ناشی از دوره بارداری جان 

خود را از دست می دهد.
باالترین  مقامات،  گفته  به  آمار،  این 

کرد:  نشان  خاطر  همچنان  باسط  آقای 
آن  از  جانبه  سه  سران  مذاکرات  »این 
جهت مهم است تا رهبران متذکره باهم 
منطقه یی  مهم  موضوعات  و  جمع شده 
و جرایم  تروریزم  علیه  مبارزه  با  مرتبط 
سازمان یافته به شمول قاچاق مواد مخدر 

را مورد بحث قرار دهند.«
مخالفت  امریکا  متحده  ایاالت  آنکه  با 
می کند، اسالم آباد می خواهد یک پروژه 
به  ایران  از  طبیعی  گاز  لوله  خط  انتقال 
آن کشور را با هزینه چندین میلیارد دالر 

احداث کند.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اذعان 
این  پروژه  تا  داریم  نظر  در  »ما  کرد: 
خط گاز را درسال 2014 تکمیل کنیم 
گوید.  پاسخ  انرژی  نیازمندی های  به  تا 
این پروژه برای رشد اقتصادی مان مهم 

است.«
در متن پروژه ای که در سال 2010 به امضا 
رسیده است، ایران توافق نموده است تا 

آقای شتاینر در بهار سال 2010 میالدی 
به این مقام تقرر یافت و در ضمن سایر 
برای  بن  دوم  کنفرانس  تالش هایش، 

افغانستان را تدارک دید.
از حلقه های نزدیک به شتاینر گزارش 
همان  از  دیپلومات  این  که  است  شده  
»صرفا  وظیفه  این  که  می دانست  آغاز 
برای یک برهه زمانی محدود« می باشد.

تاحال معلوم نیست چه کسی جای آقای 
گرفت.  خواهد  افغانستان  در  را  شتاینر 
این  از  بعد  این که  مورد  در  هم چنین 
آقای شتاینر چه مقامی را به دست خواهد 

گرفت، هنوز صحبت ها جریان دارد.

جمهور  رییس  که  زمانی  تا  می کنند 
رییس  سرپرست،  وزیران  سرنوشت 
هم چنین  و   عالی  دادگاه  اعضای  و 
لوی سارنوال را مشخص نکند، بودجه را 

تصویب نخواهند کرد.
اول  معاون  قدیر،  عبدالظاهر  حاجی 
رییس  که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
جمهور باید وزیرانی را که رای تاییدی 
این  به  ندارند  را  نمایندگان  مجلس 

مجلس معرفی کند.
حاضر  حال  در  وی،  گفته ی  به 
اساس  به  نمی توانند  سرپرست  وزیران 
بودجه ی های  کشور  اساسی  قانون 
وزارت خانه های شان را به مصرف برسانند 
در  آنان  از  بسیاری  دیگر  جانب  از  و 
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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 بیات1151
ه و تنظیم:

تهی

وآتش«  دود  وراي  »از  امروز  گزارش  در 
خواهري را با خود داريم كه خواهرش در اثر 
انفجار ماين كنار جاده هر دو پا و دست خود 
را چنين  داده و چگونگي حادثه  از دست  را 
جنگ  از  ناشي  »خشونت هاي  مي دارد:  بيان 
هيچ يك از هموطنان ما را بدون داغ نمانده و هر 
گوشه و كنار اين كشور مملو از خانواده شهيد 
و يا هم معلولين می باشد. اين همه دست آورد 
جنگ هايی بود كه در اين سه دهه اتفاق افتاد 
از ملت ما در حمالت  و هنوز هم همه روزه 
نيروهاي  شب هنگام  عمليات هاي  انتحاري، 
كارگذاري  بمب هاي  در  هم  يا  و  خارجي 
اين  و  می گيرد  قرباني  جاده ها  كنار  در  شده 
مردم  ما  نمي دانم كه گناه  دارد.  روند جريان 
جنوبي  واليت هاي  از  يكي  در  ما  چيست؟ 
شورشيان  آن جا  و  مي كرديم  زندگي  كشور 
ضددولتي هميشه با نيروهاي دولتي و خارجي 

اوباما  بارک  كه  می دهد  نشان  نظرسنجی  يك 
از  استفاده  با  ترور  به  مظنونان  عليه  حمله  در 
سربازان  كاهش  و  سرنشين  بدون  هواپيماهای 
اكثريت  حمايت  از  افغانستان،  در  امريكايی 

رای دهندگان امريكايی برخوردار است.
اين نظرسنجی كه توسط روزنامه واشنگتن پوست 
شد،  انجام  »ای بی سی«  تلويزيونی  شبكه  و 
سوال  مورد  كه  كسانی  83درصد  كه  حاكيست 
بدون  هواپيماهای  از  استفاده  گرفتند،  قرار 
سرنشين عليه مظنونان به تروريزم توسط اوباما را 

حمايت كردند.
رييس جمهور امريكا علنا در ماه گذشته از طريق 
گوگل برای نخستين بار اعتراف كرد كه از چنين 
استفاده  پاكستان  در  شورشيان  عليه  هواپيماهايی 
به طور  امريكايی  مقامات  اين  از  پيش  می شود. 

نيروی تفنگ دار دريايی امريكا اعالم كرد اعضای يك 
مستقر  افغانستان  در  كه  آن  تك تيرانداز  پيشرو   واحد 
منقش  پرچم  يك  برابر  در  جمعی  دسته  به طور  بوده، 
به نماد سازمان مخوف اس اس در آلمان  به نشانی شبيه 

نازی عكس انداخته است.
انتشار  با  امريكا  دريايی  تفنگ دار  نيروی  سخنگوی 
به وسيله  اس اس  نماد  كاربرد  كرد،  اعالم  بيانيه ای 
اعضای اين نيرو قابل پذيرش نيست و اين موضوع در 

دست بررسی است.

اين تحقيقات نشان می دهد نشان اس اس برروی پرچم 
واحد تك تيرانداز ارتباطی 
و  ندارد  نازی  آلمان  با 
مخفف كلمات اول نام اين 

واحد است.
گرگوری  سروان  به گفته 
نيروی  سخنگوی  ولف، 
امريكا،  دريايی  تفنگ دار 
قابل  اس اس  نشان  كاربرد 

پذيرش نيست.
است  گفته  پرونده  بازرس 
اعضای  تنبيه  به  نيازی  كه 

درگير جنگ بودند و در اين ميان مردم ملكي 
در  مي پرداخت.  را  جنگ  گزاف  قيمت  بايد 
تاريخ  كه  است  يادم  درست  روزها،  از  يكي 
9جدي امسال بود. تقريبا 38روز قبل زمانی كه 

هواپيماهای  از  كه  بودند  نكرده  تاييد  رسمی 
بدون سرنشين برای حمله بر تروريستان به ويژه 
در منطقه سرحدی پاكستان و افغانستان استفاده 

می كنند.
شمار  پايين آوردن  رای دهندگان  78درصد 
اوباما  به دستور  افغانستان  در  امريكايی  سربازان 
را تاييد كرده اند. 70درصد از تصميم اوباما كه 
شوند،  نگهداری  گوانتانامو  زندان  در  زندانيان 
اين نظرسنجی آخرين شاهد  حمايت كرده اند. 
كل  فرمانده  به عنوان  اوباما  كه  است  آن  بر 
توانسته  امريكا  متحده  اياالت  مسلح  نيروهای 
است نسبت به آنچه قبال جمهوری خواهان در آن 
امتياز داشتند، پيشی بگيرد. 56درصد كسانی كه 
مورد پرسش قرار گرفته اند، از نحوه مبارزه اوباما 
رامنی  ميت  طرح  از  36درصد  و  تروريزم  عليه 
كرده اند.  حمايت  او  جمهوری خواه  رقيب  نامزد 
در مسايل بين المللی 56درصد پرسش شوندگان از 

اوباما و 37درصد از رامنی دفاع كرده اند.
اين در حالی است كه اوباما تمام نيروهای جنگی 
امريكايی را در دسامبر سال گذشته ميالدی )بيش 
از يك ماه پيش( از عراق بيرون كشيد و قصد دارد 
تا 33هزار نيروی تقويتی اين كشور را تا پايان سال 
روان از افغانستان خارج كند. نيروهای باقی مانده 
ديگر  به همراه   2014 سال  پايان  تا  است  قرار  نيز 

سربازان بين المللی افغانستان را ترک كنند.

نشان  كاربرد  می دهد  نشان  تحقيقات  اساس،  اين  بر 
اس اس ازسوی تك تيراندازان مستقر در افغانستان جنبه 

نژادپرستانه نداشته است.
اين بيانيه می افزايد اين عكس در سپتامبر 2010 گرفته 
شده و تفنگ دارانی كه در تصوير ديده می شوند، ديگر 

در افغانستان مستقر نيستند.
بازرس كل تفنگ داران دريايی امريكا در نوامبر 2011 
متوجه اين عكس شد و تحقيقات الزم را برای بررسی 

آن شروع كرده است.

واحد تك تيرانداز نيست.

حمایت امریکاییان از طرح کاهش نیروهای نظامی 
در افغانستان

نظامیان امریکایی در افغانستان، در پیش نشان نازی ها عکس گرفتند

درحال  ولسوالی  بازار  در  خواهرم   حامل  موتر 
حركت بود، با ماينی كه توسط نيروهاي طالبان 
نتيجه  در  و  كرد  برخورد  بود،  شده  جاسازي 
آن  در  كه  افرادی  و  رفت  ازبين  كامال  موتر 

موتر بودند شهيد و زخمي شدند. در بين آن ها 
خواهرم نيز شامل بود. او 19 بهار زندگی اش را 
سپري كرده بود اما در اثر اين حادثه هولناک 
امروز  و  شد  معلول  پا  و  دست  هردو  ناحيه  از 
محتاج به كمك ديگران است و سخت نيازمند 
و  است  متاثر  بسيار  بابت  اين  از  مي باشد. 
نمي دانم كه آينده وي چه خواهد شد و به كجا 
دارد  آرزوهايی  آن هم  با  انجاميد. وي  خواهد 
شهروندان  اين  از  بيش  اي كاش  مي گويد  و 
اين مملكت قرباني حوادث نشوند. و يا در اثر 
حوادث معلول نشوند زيرا زندگي براي انسان 
تلخ مي شود. ما از جنگ خسته شده ايم و صلح 
همه  عامالن  بايد  اين كه  به شرط  خواهيم  مي 
جنايت ها در هر مقامی كه هستند مورد بازپرس 

عدالت قرار گيرند.«
اين  شدن  بهتر  جهت  محترم:-   خواننده گان 
پيشنهادات  و  انتقادات   ، نظريات  به  ما  بخش 
شريك  با  می نگريم  قدر  به ديده ی  شما  سالم 
نشانی ذيل  ساختن چنين گزارش های شما در 

منتظر می باشيم.  
Info_afg@solidarity for justice.org.af

تنها صلح می خواهیم
در يكي از روزها، درست يادم است که تاريخ 9جدي امسال بود. 
تقريبا 38روز قبل زمانی که موتر حامل خواهرم  در بازار ولسوالی 
درحال حرکت بود، با ماينی که توسط نيروهاي طالبان جاسازي شده 
بود، برخورد کرد و در نتيجه موتر کامال ازبين رفت و افرادی که 

در آن موتر بودند شهيد و زخمي شدند. در بين آن ها خواهرم نيز 
شامل بود. او 19 بهار زندگی اش را سپري کرده بود اما در اثر اين 
حادثه هولناك از ناحيه هردو دست و پا معلول شد و امروز محتاج 

به کمك ديگران است
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زمانی که اوباما انتخابات ریاست جمهوری را برد و حتا 
مشترک  ستاد  فرمانده  وفاداری،  سوگند  ادای  از  پیش 
به  شیکاگو  در  را  مولن  مایک  جنرال  امریکا،  نیروهای 

مالقات فراخواند.
متحد  ایاالت  رسیده ی  به قدرت  تازه  رییس جمهور 
در  امریکا  دوجنگ  از  صادقانه  ارزیابی  یک  خواهان 
افغانستان و عراق بود. او از جنرال مولن در مورد درجه ی 
ودوارد،  باب  پرسید.  افغانستان  ماموریت  دشواری 
اوباما«  امریکا در کتاب »جنگ های  برجسته ی  خبرنگار 
درباره ی این مالقات می نگارد که آقای مولن در پاسخ 
گفت که جنگ افغانستان سال ها از کمبود منابع الزم رنج 
برده است؛ اما در واقعیت، مولن گفته بود که هیچ برنامه 
افغانستان وجود ندارد. این دیدار در  راهبردی در مورد 

21 نوامبر 2008 میالدی صورت پذیرفت.
از این رو، پس از هفت سال اشغال و جنگ، ایاالت متحد 
کمبود  از  افغانستان  در  آن  متحد  دولت   40 و  امریکا 

یک چنین برنامه راهبردی رنج می برند. 
امریکا،  ارشد  جنراالن  از  پتریوس  جنرال  بعد،  ماه  دو 
جنگ  اداره ی  داخلی  ارزیابی های  از  بی شماری  تعداد 
به عنوان  عراق  جنگ  با  او  کرد.  بررسی  را  افغانستان 
اکنون که  بود.  نزدیک آشنا  از  ارشد در آن جا  فرمانده 
عراق  و  افغانستان  جنگ  دو  هر  ارشد  فرمانده  به عنوان 
ارتقا یافته بود، الزم داشت که در مورد جنگ افغانستان 

نیز اطالعات و تخصص الزم را به دست آورد. 
از  هاروی  دریک   به نام  دلخواه اش  تحلیلگران  از  یکی 
بخش آژانس استخبارات وزارت دفاع امریکا، در تحلیل 
می کرد.  کمک  او  به  مذکور  ارزیابی های  و  گزارش ها 
به گفته ی این تحلیلگر »در افغانستان نابینا، نابینای  دیگری 
را راه نشان می داد.« به نقل از کتاب ودوارد، »ما اطالعات 
کمی درباره ی دشمنان خود در افغانستان داریم و به همین 
دلیل تدوین یک برنامه ی راهبردی برای پیروزی دشوار 
است.« این همان لحظه ای بود که جنرال پتریوس باید به 

پیشانی خویش می زد.
شک ها،  و  پرسش ها  تمام  وجود  با  مدت،  این  تمام  در 
هیچ متحدی از جمله استرالیا راهبرد امریکا در افغانستان 

را زیر سوال نبردند.
ایتالف  رهبران  نشست های  بزرگ ترین  از  یکی  در 
تمام  لیسبون،  در  میالدی   2010 نوامبر  در  بین المللی 
پایان  تا  را  خود  نیروهای  که  شدند  متعهد  حکومت ها 
نیروهای  آن زمان  تا  نگهدارند.  کشور  در   2014 سال 
آورد  خواهند  به دست  آن را  ظرفیت  افغانستان  مسلح 
به نظر  گیرند.  به دست  مستقالنه  را  امنیت  مسوولیت  تا 

می آمد که امریکا باالخره هدفمند حرکت کند.
اما باید اکنون از سستی آن تعهد در شگفت شویم. اول، 
اضافی  سربازان  تمام  که  گرفت  تصمیم  اوباما  باراک 
آن  کند.  بیرون  افغانستان  از  بود،  فرستاده  را که  جنگی 
ایفای  افغانستان  در  جنگ  یک فصل  برای  تنها  نیروها 

ماموریت کردند.
استرالیایی می گوید:  بازنشسته  جنرال جیم مولن، جنرال 
با  اما  می باختیم؛  را  جنگ  امریکایی  نیروی  60هزار  »با 
پیروزی  نشانه های  دیگر  سرباز  30هزار  شدن  افزوده 
به چشم رسید. »این جنرال استرالیایی از سوی امریکایی ها 
بسیار تقدیر گردید. به او رهبری نظامی تمام نیروی های 

ایتالف، از جمله امریکا، در عراق داده شده بود.
جنرال مولن ادامه می دهد: »اما در سپتامبر امسال نیروهای 

به 60هزار نفر تقلیل پیدا خواهد کرد، البته تا حد بسیاری 
اضافه  خارجی  نیروهای  به  نیز  افغانستان  نیروهای  کمی 

خواهند شد.«
امسال، 33 هزار سرباز  تا سپتامبر  است که  امریکا گفته 
این 10  از  بیرون می کشد که پیش  افغانستان  از  خود را 
هزار تن آنان آن کشور را ترک گفتند، و در طول 8ماه 

آینده 23هزار سرباز دیگر هم بیرون می شوند. 
با آب  مولن خاطر نشان می سازد که آغاز فصل جنگ 
ماه های  میانه ی  در  یعنی  می گردد،  آغاز  برف ها  شدن 
اپریل و می. به این لحاظ اگر ماه سپتامبر را مدنظر بگیریم 
هزار   26 کمبود  با  جنگ  دیگر  فصل  برای  آن  از  پس 

سرباز رو به ور خواهیم شد. 
تصمیم  اوباما  که  زمانی  جدید،  کتاب  یک  اساس  بر 
خروج سی هزار نیرو از افغانستان را اعالم داشت، جک 
پتریوس که  جنرال  به  امریکایی،  بازنشسته  جنرال  کین، 
قومندان نیروهای ناتو در افغانستان بود، گفت که با این 

تصمیم خروج نیروها بهتر است که استعفا بدهد. 
چرا؟ پاوال برادول در کتاب خود به نام »بی نهایت خسته: 
ارتباط  این  در  پتریوس«  جنرال  درس های  و  تجارب 
می نگارد که »تصمیم خروج نیروها نه تنها جنگ را دراز 
می اندازد.  به خطر  نیز  را  ماموریت  کل  بلکه  می سازد؛ 
به عنوان  را  او  هم  اوباما  ندارد؛  استعفا  پتریوس  »جنرال 

رییس جدید سی آی ای تعیین کرد.
لیسبون  نشست  تعهد  دلیل دوم در مورد شک درباره ی 
به تعهد باراک اوباما پیوند می یابد. زمانی که یک سرباز 
افغان چهار سرباز فرانسوی را کشت، نیکوالس سارکوزی 
هراسان و عصبانی اعالم داشت که 3600سرباز خود را 
انتخابات  با  نیز  سارکوزی  می کند.  بیرون  افغانستان  از 

ریاست جمهور مواجه است. 
احتماال این اقدام رییس جمهور فرانسه باالی کاخ سفید 
نیز تاثیری بر جای گذاشته است. هفته ی گذشته، بدون 
به  امریکا  دفاع  وزیر  قبلی،  مشوره ی  و  هشدار  کدام 
می خواهد  اوباما  آقای  حکومت  که  گفت  خبرنگاران 
که نقش خود در افغانستان را از »میانه و یا اواخر 2013 
کمک رسانی  و  رایزنی  آموزشی،  به  جنگی  از  میالدی 
تغییر دهد.« همه از این اعالم چنین برداشت کردند که 
بخشیده  سرعت  افغانستان  از  خویش  خروج  به  امریکا 

است.
میت رامنی، کاندید پیشتاز جمهوری خواهان در انتخابات 
امریکا، واکنش محکمی از خود نشان داد. او، حکومت 
به  خروج  دقیق  تاریخ  ساختن  واضح  به خاطر  را  اوباما 

دشمنان، »ضعیف« و »گمراه« توصیف کرد. 
متحدان امریکا نیز ناراض اند. همتایان وزیر دفاع امریکا  
نشست  در  دیگر  کشور های  سایر  و  آلمان  بریتانیا،  از 
به  را  پنیتا  آقای  بروکسل  در  جلسه یی  در  دفاع  وزرای 
سال  پایان  تا  که  هستند  متعهد  آن ها  کشیدند.  چالش 

2014 در افغانستان بمانند.
به تصریح  شتابان  به صورت  مقابل  در  پانیتا  لیون  آقای 
اظهار نظر قبلی خود پرداخت، و اطمینان داد که امریکا 
خواهد  ادامه   2013 سال  از  فراتر  را  خود  جنگی  نقش 
تا  طالبان  که  عین حال  در  گفت  باید  ناگزیر  به  اما  داد؛ 
جان دارند به جنگ ادامه می دهند، و امریکا هم تا جایی 
که سیاست کوتاه مدت داخلی اش اجازه دهد به جنگ 
متحد  ایاالت  رهبران  تا حال  راستی،  به  است.آیا  متعهد 

امریکا این جنگ را جدی گرفته اند؟  
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امروز از سی و سومین سال تغییر نظام سیاسی در ایران تجلیل 
انقالب اسالمی صورت  باعنوان  تغییر نظام، که  این  می شود. 
گرفت، تبعات مثبت و منفی را در سطح منطقه و جهان داشت. 
با این انقالب، روابط این کشور با برخی از کشورهای دیگر 
به پیچیدگی گرایید و سر  ـ  امریکا  ایاالت متحده  از جمله  ـ 
در  انقالب  این  تبعات  نیز  منطقه  سطح  در  و  شد  قطع  انجام 
تحرکات  از  برخی  از  غیرمستقیم  و  مستقیم  مداخالت  قالب 
مجلس  لبنان،  حزب اهلل  آمد.  به چشم  منطقه ای  جنبش های  و 
احزاب  از  برخی  هم چنین  و  عراق  اسالمی  انقالب  اعالی 
جهادی دوران جهاد در افغانستان، از نهادهای منطقه ای بودند 
که به نحوی از سوی انقالبیون ایران مورد حمایت قرار گرفتند 
و شرایطی را در ثبات یا بی ثباتی سیاسی کشورهای شان ایجاد 

کردند.
نگاه ها به این انقالب در داخل این کشور نیز تغییر کرده است. 
برخی از کسانی که جز فعاالن اولیه انقالب بوده اند، اکنون در 
موضعی قرار گرفته اند که با افراد فعلی بر سر قدرت در این 
کشور ناهم خوانی موضع گیری سیاسی دارند و همین اختالف 
از  افراد  این  تا  باعث شده است  در موضع گیری های سیاسی 
مناصب و مدارج سیاسی در این کشور طرد شوند و با القابی 

چون فتنه پیشگان و غیره تحت تعقیب قرار می گیرند.
نسبت  ایرانی  داخلی  منتقدان  از  برخی  که  است  همین رو  از 
اولیه ای که  با شعارهای  آن  مقایسه  و  موجود  رژیم  به هویت 
انقالب یا تغییر نظام سیاسی در آن کشور بر مبنای آن شکل 
گرفت، به دیده تردید می نگرند. اخیرا یکی از مقامات سیاسی 
دوران اول انقالب که منصب رسمی در اولین دولت پس از 
شعارهای  این که  به خاطر  ایران  مردم  از  است،  داشته  انقالب 
برخی  حتا  است.  خواسته  معذرت  نشده اند،  عملی  اولیه 
یک  به  را  ایران  امروزه  سیاسی  رژیم  ایرانی،  معترضان  از 

دیکتاتوری مذهبی تشبیه می کنند.

به نظر می رسد شرایط داخلی ایران و نگاه مردم این کشور به 
شعارهای  با  آن  هم خوانی  عدم  یا  هم خوانی  و  سیاسی  رژیم 
اولیه انقالب این کشور چیزی است که به خود ایرانی ها مربوط 
می شود، اما از آن جایی که انقالب ایران تبعات منطقه ای داشته 
این  سوی  از  دست اندازی هایی  نیز  افغانستان  در  جمله  از  و 
کشور صورت گرفته، تبعات انقالب ایران از حیث اثرگذاری 

منطقه ای مساله ای است که می تواند قابل توجه باشد.
جماهیر  اتحاد  حمایت  تحت  دولت  ضد  بر  جنگ  شروع  با 
کودتای  با  که  افغانستان  در  سابق  سوسیالیستی  شوروی 
کسانی  از  برخی  خورد،  کلید  افغانستان  در   1357 ثور  هفتم 
گیرهای  و  کش  در  را  رهبری  نقش  بودند  عالقمند  که 
و  جنوب  در  همسایه  دو کشور  به  کنند،  بازی  به وجود آمده 
تا زمینه  این مساله سبب گردید  ایران عزیمت کردند.  غرب 
در  افغانستان  غربی  و  جنوبی  همسایه  کشور  دو  مداخله 

افغانستان هموار شود.
در گذشته و پیش از کودتای طرفداران نظام شبه کمونیستی 
در  همواره  افغانستان  جنوبی  همسایه  افغانستان،  در 
سیاست گذاری های خود از ناحیه افغانستان حذر داشت. این 

تاثیر  بدین معنا بود که سران پاکستان همواره خود را تحت 
سیاست گذاری های دولت کابل می دیدند. اما این شرایط بعد 
به  که  رهبرانی  کرد.  تغییر  پرچمی ها  و  خلقی ها  کودتای  از 
پاکستان پناهنده شدند، به آسانی پذیرفتند که تحت حمایت 
پاکستان به مخالفت در برابر رژیم کودتایی کابل ادامه دهند، 
و  خلقی ها  از  حمایت  در  که  روس ها  اخراج  زمینه  شاید  تا 
پرچمی ها به افغانستان آمده بودند، فراهم گردد؛ اگرچه این 
همسایه  سیاسی  مداخله  و  تهاجم  زمینه سازی  باعث  وضعیت 

جنوبی افغانستان بر افغانستان می شد.
افراد  نوع  این  از  دیگر  عده ای  گرفتن  پناه  دیگر،  سویی  از 
در ایران، سبب شد تا ایرانی ها نیز که در آن  زمان در رویای 
به  ابزارهای  از  که  افتادند  فکر  این  به  بودند،  انقالب  صدور 
دست آمده به آسانی و سهولت استفاده کرده و به این ترتیب 
ایران  اگرچه  ندهند.  دست  از  را  افغانستان  در  مداخله  زمینه 
در جهت مخالفت با اقدام روسیه در اشغال افغانستان در خط 
فکری که از جانب غربی ها رهبری می شد و از سوی عرب ها 
حمایت می گردید، شرکت نداشت. اما از آن جایی که ایرانی ها 
در پی این بودند که از فرصت ایجادشده برای نفوذ سیاسی 
بر افغانستان استفاده کنند، رهبران مجاهدین را پذیرفتند و از 
این  به نحوی  رسمی خویش،  نهادهای  در  تشکل هایی  طریق 

رهبران را در کنترول خویش قرار دادند.
از آن جایی که رهبران سیاسی افغانستان در آغازـ  که بعدا تغییر 
کردـ  اغلب بر اساس گرایش های مذهبی خویش پناهگاه های 
خویش را در دو کشور ایران و پاکستان انتخاب کرده بودند، 
نفوذ ایران بر برخی از رهبران سیاسی افغانستان این تصور را 
مرکزی  مناطق  از  آن دسته  که  کرد  ایجاد  جهانی  جامعه  در 
به صورت  دارد،  ایران  با  مذهبری  اشتراک  که  افغانستان 
دربست به قلمرو نفوذ ایرانی ها تبدیل شده است. همین مساله 
افغانستان  دوران جنگ های  در  چه  مناطق،  این  تا  شد  باعث 
و چه در دوره های بعد از جنگ، از سوی جامعه جهانی که 

اغلب سیاست غربی ها بر آن حاکم بود، با بی توجهی روبه رو 
افغانستان،  ایران در  نشان می دهد که دست اندازی  این  شود. 
منفی  تبعات  افغانستان،  مرکزی  مناطق  ساکنان  برای  حداقل 
است  گردیده  سبب  وضعیت  این  زیرا  است.  داشته  پی  در 
منطقه  این  ساکنان  به  نسبت  است  هنوز  که  هنوز  غربی ها  تا 

افغانستان اعتماد نکنند. 
در  نیز جریان  تاکنون  نگاه  همین  که  است  این  تاسف  جای 
سوی  از  و  پروژه ها  از  برخی  قالب  در  اکنون  هم  حالی که 
سوی  از  پروژه هایی  انحصاری،  به صورت  و  افراد  از  برخی 
ایران در افغانستان تطبیق می شود، اما دیده می شود که اثرات 
منفی بر یک کلیت کالن از مردم افغانستان تحمیل می گردد. 
پروژه های  اجرای  قالب  در  که  می شود  دیده  مثال  به گونه 
به چشم  رسانه ای  فعالیت های  از  برخی  افغانستان،  در  ایرانی 
ایرانی،  ایرانی دارند و نسبت به مقامات  می خورد که هویت 
اصطالحات عجیبی را به کار می برند که حتا در داخل ایران 
نیز چندان مورد استفاده نمی باشد. اما همین مساله سبب شده 
این  از  افغانستان  در  سیاسی  و  اجتماعی  کلیت  یک  تا  است 

وضعیت آسیب ببیند. 

افغان ها 
بازنده انتخابات امریکا
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انقالب ایران
 پیامدهای مثبت و منفی 

منطقه ای

 و 
 نویسنده- پیترهارچر

The Age منبع- روزنامه استرالیایی 
 برگردان- 8صبح

 حق بین
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کردیم، ولی موسسه»UNODC« در آن زمان 360هکتار 
آمار داده بود.«

به گفته وی، آمارهای ارایه شده از سوی موسسه مبارزه با 
جرایم و مواد مخدر سازمان ملل غیرواقع بینانه است چرا 
زمینی که کوکنار کشت شده  از مجموع 500هکتار  که 

بود، 480هکتار آن  را آن ها تخریب کرده اند.
کشت  پیش  رو،  سال  در  که  کرد  اضافه  فقیری  آقای 
کوکنار کاهش پیدا می کند؛ چون آن ها از مقام های محلی 
در ولسوالی ها و هم چنین از کشاورزان تعهد گرفته اند  تا 

دیگر کوکنار کشت نکنند.
کتبی،  ،به صورت  بدخشان  ولسواالن  که  کرد  اضافه  وی 
تعهد کرده اند که اگر در منطقه شان کوکنار کشت شود، 

استعفا خواهند داد.
اما آقای احمدزی می گوید: »1700هکتار غیر از تخریباتی 
و  داده اند  انجام  مخدر  مواد  با  مبارزه  مقام های  که  است 
بدخشان  در  را  زمین  1700هکتار  حاصالت  کشاورزان 
جمع آوری کردند و این اندازه غیر از تخریباتی است که 

صورت گرفته است.«
نیز آمار  مواد مخدر  با  مبارزه  پولیس  امنیتی در  مقام های 
مواد  و  جرایم  با  مبارزه  والیتی  دفتر  طرف  از  ارایه شده 
کشت  افزایش  زمینه  در  را  متحد  ملل  سازمان  مخدر 
دادن  از  عالوه  باید  می گویند  اما  می کنند،  رد  کوکنار 
آمار، جایی که کوکنار کشت می شود نیز به پولیس مبارزه 

با مواد مخدر نشان داده شود.
با  مبارزه  پولیس  مدیر  فروغی،  حبیب اهلل  سمنوال 
از  اریه شده  »آمار  می گوید:  بدخشان،  مخدر  مواد 
گذشته  سال  که  چرا  نیست  دقیق   »UNODC«سوی
حضور  در  را  کوکنار  کشت  زمین  از700هکتار  بیش  ما 
داشت معین مبارزه با مواد مخدر تخریب کردیم، ولی بعدا 
ما  برای  که  داد  موسسه»UNODC«350هکتار گزارش 

جهانی به اندازه ی تقاضاهای مافیای داخلی روی افزایش 
کشتزارهای کوکنار در کشور تاثیر ندارد. او گفت: »من 
بازارهای  در  قیمت ها  رفتن  بلند  که  هستم  عقیده  این  به 
جهانی، آن قدر مثل عالقمندی خود مافیای مواد مخدر در 
داخل افغانستان در ترویج و کشت مواد مخدر تاثیرگذار 
نیست.« آقای رنجبر تاکید کرد:  »مافیا همان جنایت کاران 
گروهی هستند که یک  بخش آنان را اولیای امور تشکیل 

دفتر والیتی سازمان مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان 
ملل متحد در والیت بدخشان، با نشر گزارشی، گفته است 

که آمار کشت کوکنار در بدخشتان افزیاش یافته است.
اعضای این سازمان می گویند که در سال گذشته میالدی 
و  بود  بخدشان کوکنار کشته شده  1700هکتار زمین در 

محصوالت آن نیز جمع آوری شده است.
 »UNODC« عبدالمنان احمدزی، مسوول بخش سروی
به 8صبح گفت: »ما هر سال یک گزارش دقیق از میزان 
کشت کوکنار ارایه می کنیم و گزارشی که در سال 2011 
از بدخشان داشتیم، 1700هکتار زمین زیر کشت کوکنار 

بود.«
میزان  که  می دهد  نشان  آن ها  بررسی های  وی،  به گفته 
کشت کوکنار در ولسوالی های مختلف بدخشان متفاوت 

بوده است.
وی گفت: »ولسوالی ارگو در سال گذشته، با 617هکتار 
با  را  کوکنار  کشت  بیشترین  کوکنار،  کشت  زیر  زمین 
بهارک   ولسوالی های  در  ترتیب  به همین  و  داشت  خود 
662 هکتار، تیشکان 145هکتار، فیض آباد64هکتار، جرم 
سال  در   زمین  50هکتار  پایان  یفتل  ولسوالی  و  43هکتار 

2011 زیر کشت کوکنار بود.«
با این حال، مقام های محلی در بدخشان آمار ارایه شده از 
طرف این نهاد را رد می کنند و می گویند این آمار ها دقیق 

نیست.
با مواد مخدر  سید قمبر فقیری، سرپرست ریاست مبارزه 
کشت  زیر  ولسوالی   6 گذشته  »سال  گفت:  بدخشان، 
کوکنار قرار داشت و به مساحت 500هکتار زمین کوکنار 
مواد  با  مبارزه  پولیس  همکاری  به  که  بود  شده  کشت 
مخدر حدود 480هکتار زمین کشتزار کوکنار را تخریب 

باره  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  هشدار  با  همزمان 
به  افغانستان  در  کوکنار  کشتزارهای  افزایش  احتمال 
برخی  بازارهای جهانی،  در  تریاک  قیمت  رفتن  بلند  اثر 
افزایش  به  عالقمندی  که  می گویند  کارشناسان  از 
کشتزارهای کوکنار نسبت به بازارهای جهانی، در داخل 
کارشناسان،  این  به گفته ی  است.  بیشتر  افغانستان  خود 
بهانه ای  جهانی،  بازارهای  در  مخدر  مواد  قیمت   افزایش 

برای افزایش کشتزارهای کوکنار در کشور می شود.
اخیرا ضراراحمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر، هشدار 
به   نسبت  بازارهای جهانی  در  مخدر  مواد  قیمت  که  داد 
سال گذشته ی میالدی نزدیک به سه برابر افزایش یافته و 
این مساله می تواند که مبارزه با مواد مخدر در افغانستان 
مقبل سال جاری  مواجه سازد. آقای  با چالشی جدی  را 
افغانستان،  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  را  میالدی 
پرچالش توصیف کرد. اما وی تاکید کرد که دولت در 
نظر دارد برنامه های وسیعی را برای جلوگیری از افزایش 

کشت کوکنار و قاچاق آن روی  دست گیرد.
نمایندگان،  مجلس  پیشین  عضوی  رنجبر  کبیر  اما، 
ضعیف  مخدر  مواد  با  مبارزه  امر  در  را  افغانستان  دولت 
کشتزارهای  توسعه  در  که  می گوید  کرده  توصیف 
داشته اند.  نقش  داخلی  عوامل  بیشتر  کشور،  در  کوکنار 
بازارهای  در  قیمت ها  افزایش  که  می افزاید  رنجبر  آقای 

قابل قبول نبود.«
به گفته وی، آن ها می پذیرند که کشت کوکنار در مقایسه 
با سال قبل افزایش یافته است، ولی نه به آن پیمان هایی که 

»UNODC« گزارش داده است.
وی گفت با توجه به افزایش کشت کوکنار در سال پیش 
هکتار  یک هزار  از  بیش  تخریب  توانایی  و  آماد گی   رو 
را  کشاورزان  هم چنان  و  دارند  را  کوکنار  کشتزار های 

مجازات می کنند.
فروغی گفت: »اگر گزارش آن ها دقیق باشد، کشتزارهای 
حتا  و  تخریب  جهت  در  تا  دهند  نشان  به ما  را  تریاک 

برخورد با کشاورزان اقدام کنیم.«
آقای فروغی خاطر نشان ساخت که 500هکتار 

نیرومند هستند در  بسیار  مافیا  این  افغانستان  می دهند. در 
تمام سطوح امکانات دارند.«

مخدر  مواد  قیمت  رفتن  بلند  که  می افزاید  رنجبر  کبیر 
بیشتر  ترویج  برای  »بهانه« ای  جهانی،  بازارهای  در 
او،  به گفته ی  می شود.  افغانستان  در  کشتزارهای کوکنار 
این  و  است  ناامن  مناطق  در  کوکنار  کشتزارهای  بیشتر 
مساله خود نشان دهنده عدم حاکمیت دولت است. آقای 

زمین را به آن ها آمار داده بودند، ولی آن ها 
را  کوکنار  کشتزارهای  700هکتار  از  بیش 
ولسوالی ها ی،  در  عمدتا  که  کردند  تخریب 

ارگو، درایم، تیشکان و جرم صورت بود.
او دلیل روی آوردن مردم به کشت کوکنار 
را خشک سالی، بلند رفتن بهایی مواد مخدر 
از طرف مافیای مواد مخدر و فقر و بی کاری 
می داند و می گوید تا زمانی که این سه پدیده 
هم چنان  کوکنار  کشت  باشد،  داشته  وجود 

باقی ست.
فروغی گفت آن ها در سال پیش  رو در نظر 
دارند تا با کشاورزانی که به کشت کوکنار 
کرده  قانونی  برخورد  می ورزند،  مبادرت 

آن ها را مجازات کنند.
دادن  از  بدخشان  والیت  در  محلی  مقام ها 
والیت  این  در  کوکنار  کشت  دقیق  آمار 
خودداری می کنند، اما مساحت کشتزارهای 
زمین  هکتار  یک هزار  از  کم تر  را  کوکنار 

می دانند.
سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر گفت: 
»آمار دقیقی از کشت کوکنار در بدخشان، با 
توجه به جغرافیای دشوار این والیت، دشوار 
هکتار  یک هزار  از  کم تر  تقریبا  ولی  است؛ 

زمین، کوکنار کشت شده بود.«
بخش  مسوول  احمدزی،  آقای  این حال،  با 
مواد  و  جرایم  با  مبارزه  والیتی  دفتر  سروی 
این  که  می گوید  متحد  ملل  سازمان  مخدر 
سروی  و  ستالیت  طریق  از  آن ها  را  آمار 

زمینی به دست آورده اند و کامال دقیق است.
وی گفت: »ما حقیقت را می گوییم و گفتن سخن حق به 
مقام های محلی بدخشان سخت می نمایاند و ارایه این آمار 

برای شان تکان دهنده است.«
آمار  بدخشان  مخدر  مواد  تولید  از  نیز  احمدزی  آقای 
مجموعی  به صورت  که  گفت  ولی  نکرد،  ارایه  دقیقی 
تولید این مواد در سطح کشور به 44.5کیلوگرام بر هکتار 

می رسد.
افزایش کشت کوکنار در چندسال اخیر در بدخشان سبب 
شده است تا این والیت از امتیاز یک ملیون دالر در سال از 

طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر محروم شود.

در  نیز  امور«  »اولیای  مناطق،  از  برخی  در  گفت  رنجبر 
کشت و ترافیک مواد مخدر نقش دارند. وی می گوید: 
»در برخی از مناطق چون بیشتر خود اولیای امور در کار 
را  آنان  جلو  کسی  و  هستند  شریک  مخدر  مواد  بار  و 
نمی گیرد، تریاک گسترش بیشتر پیدا می کند؛ یعنی این 
بیشتر  بازار جهانی(  در  تریاک  قیمت  رفتن  )بلند  مسایل 

یک بهانه است.«
حقوق  دانشکده  استاد  محمود،  نجیب  همین حال  در 
را  افغانستان  دولت  نیز،  کابل  دانشگاه  سیاسی  علوم  و 
می گوید  کرده  توصیف  ناکام  مخدر  مواد  با  مبارزه  در 
بین المللی  و  داخلی  نهادهای  اخیر  سال  چند  تالش های 
تاکنون با دست آورد قابل مالحظه ای به همراه نبوده است. 
آقای محمود هشدار داد که با قطع کمک های بین المللی 
در  کوکنار  کشتزارهای  کشور،  در  جنگ  تجدید  و 
افغانستان بیشتر خواهند شد. او گفت: »کار محار کردن 
مواد مخدر در افغانستان به جای این که یک کار واجب و 

مسوولیت باشد، به عنوان یک پروژه است.« 
جمله  از  اداری  فساد  که  می کند  تاکید  محمود  استاد 
چالش های مهم در کاهش تولید و قاچاق مواد مخدر در 
بازارهای  افزایش قیمت ها در  افغانستان است و هم چنین 
جهانی بهانه ای برای گسترش کشتزارهای کوکنار خواهد 
شد. وی می گوید که کاهش کمک ها و فعالیت نهادهای 
کوکنار  کشتزارهای  افزایش  روی  نیز،  افغانستان  در 
ممکن  که  داد  هشدار  او  کرد.  خواهد  تاثیر  کشور  در 
بزرگ  از کشورهای  افغانستان یک بار دیگر یکی  است 

صادرکننده مواد مخدر در جهان شود.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در حالی از احتمال افزایش 
می کند  نگرانی  ابراز  افغانستان  در  کوکنار  کشتزارهای 
راستا  این  در  دالر  میلیون  اخیر، صدها  چندسال  که طی 
هم  باز  کمک ها  این  مصرف  است.  رسیده  به مصرف 
در  کوکنار  کشتزارهای  افزایش  جلو  که  است  نتوانسته 

افغانستان را بگیرد.
سازمان  توسط  میزان  ماه  در  که  گزارشی  براساس 
از  بیش  افغانستان  در  تریاک  تولید  شد،  منتشر  ملل 
یافته  افزایش  خورشیدی  جاری  سال  در  شصت درصد 
در  مخدر  مواد  بیشتر  می گویند  مسوول  مقام های  است. 

مناطق ناامن تولید می شود.

عالقمندی به مواد مخدر
 در داخل افغانستان بیشتر است

کشت کوکنار در بدخشان

 افزایش یافته است 

 ظفرشاه رویی

 سیحون- فیض آباد

کارشناسان:
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پنج  تاریخ  از  که  نمایشگاهی  در  افغانستان  قالین 
بین  در  کرد،  دوام  ماه  یک  و  شد  آغاز  جنوری 
قالین های چندین کشور جهان مقام اول را کسب 
کرده است. این دومین بار است که قالین افغانستان 
و  تجارت  وزارت  می کند.  کسب  را  اول  مقام 
دست آورد،  این  از  استقبال  با  کشور،  صنایع 
تا زمینه رشد صنعت را در  می گوید تالش دارد 

افغانستان بیشتر فراهم کند. 
می گویند،  تجارت  وزارت  در  مقام ها 
قابل  سود  قالین،  صنعت  بر  سرمایه گذاری 
مالحظه ای برای افغانستان دارد، زیرا صنعت قالین 
در بازارهای جهانی رقیبان زیادی ندارد. انوارالحق 
احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان، می گوید 
کشورهای دیگر بر سر سایر صنایع رقابت بسیار 
جدی دارند، اما این رقابت در عرصه قالین بسیار 
کم رنگ است و افغانستان می تواند به زودی جای 
بهترین  و  بیشترین  تولیدکننده  به عنوان  را  خود 

قالین جهان در بازارهای جهانی باز کند. 
زیاد  بسیار  کارگر  قالین  »صنعت  گفت:  احدی 
کار دارد و در ممالک دیگر کارگر بسیار قیمت 
این  در  دیگر  کشورهای  دلیل  به همین  است. 

صنعت زیاد کار کرده نمی توانند.« 
آقای احدی می گوید این وزارت تالش دارد تا 
دو پارک صنعتی قالین را برای رشد این صنعت 
در جالل آباد و اندخوی اعمار کند. آقای احدی 
دعوای  به دلیل  جالل آباد،  پارک  کار  گفت 
چهاردیواری  ولی  است؛  متوقف  هنوز  حقوقی، 
و  شده  تکمیل  اندخوی  در  قالین  صنعتی  پارک 
قرار است در سال آینده کارهای دیگری نیز در 

آن  صورت گیرد. 
در حال حاضر  افغانستان  قالین  از  زیادی  قسمت 
برای قیچی و شستشو و به پاکستان برده می شود. 
افغانستان  حکومت  از  همواره  قالین  تاجران 
را  افغانستان  قالین  پروسس  زمینه  تا  خواسته اند 
آن ها  به گفته  زیرا  کند،  فراهم  کشور  داخل  در 
تنها  می شوند،  بافته  افغانستان  در  که  قالین هایی 
می شوند  برده  پاکستان  به  قیچی  و  شستشو  برای 
قالین  عنوان  زیر  و  خود  به نام  را  آن  پاکستان  و 
می کند.  صادر  جهان  بازارهای  به  پاکستانی 
از  پس  که  است  این  نیز  تجارت  وزارت  تالش 
این قالین هایی که در افغانستان بافته می شوند، در 

داخل کشور پروسس شوند. 
از  دوبی  قالین  نمایشگاه  در  افغانستان  قالین 
بود.  نمایش گذاشته شده  به  تنویر  سوی شرکت 
مسووالن این شرکت می گویند برای نخستین بار 
سرمایه گذاری  قالین  صنعت  بر  منظم  به صورت 
تنویر  شرکت  رییس  جبارخیل،  داوود  کرده اند. 
می گوید این شرکت از جمع آوری پشم گرفته تا 
آخرین مراحل پروسس قالین در والیات مختلف 
دارد  تالش  و  کرده  سرمایه گذاری  افغانستان 

فرهادی،  اصغر  فیلم سازی  کارنامه  بررسی  به  نوشتار  این 
از  نادر  »جدایی  فیلم  کارگردان  و  ایرانی  برجسته  فیلم ساز 
سعی  می پردازد.  اسکار  جایزه ی  دریافت  نامزد  سیمین« 
از  فرهادی  اصغر  کارنامه ی  اجمالی  بررسی  با  است  شده 
فیلمی  تا ساخت  تلویزیونی  برای مجموعه های  نویسندگی 
نبوغ  از  مناسب  نسبتا  نمای  یابد،  راه  اسکار  به  توانست  که 

این فیلم ساز ایرانی به دست آید. 
فرهادی  اصغر  نام  با  تنها  را  ایران  سینمای  بی شک  امروزه 
می توان تداعی کرد. فیلم سازی که در کارنامه ی هنری اش 
گرفت.  سراغ  نمی توان  را  ضعیفی  اتفاق  هیچ  دست  کم 
مجموعه ی  نویسی  فیلم  نامه  با  را  کارش  فرهادی  اصغر 
مجموعه ی  کرد.  آغاز  جوانی«  »روزگار  تلویزیونی 
تلویزیونی که به داستان زندگی چند جوان دانشجو در یک 
خوابگاه می پردازد. روایت صادقانه و بی آالیش فرهادی از 
زندگی این چند جوان است که به سرعت »روزگار جوانی« 
از  بعد  فرهادی  ساخت.  محبوب  خو  مخاطبان  بین  در  را 
را  شهر  داستان  تلویزیونی  مجموعه ی  ساخت  تجربه  این 
اجتماعی  مشکالت  به  که  تلویزیونی  مجموعه  کرد.  آغاز 
جامعه ی ایرانی می پرداخت. این مجموعه هم مورد توجه و 
عالقه بینندگان ایرانی قرار گرفت. ساخت این دو مجموعه 
توسط فرهادی دو چیز را به خوبی در مورد فرهادی نشان 
که  جامعه ای  مشکالت  به طرح  او  عالقه ی  نخست  می داد. 
اتفاق  آنچه  صادقانه ی  روایت  می کند.  زندگی  آن  در 
می افتد. روایت صادقانه ای که می تواند بسیار تلخ باشد؛ اما 
فرهادی واقعیت تلخ را به هر چیز دیگری ترجیح می دهد. 
ساخته های  تمامی  اصلی  عنصر  بعدها  تلخ  واقعیت  روایت 
شدیدترین  در  که  عنصری  می دهد.  شکل  را  فرهادی 
حالتش در آخرین ساخته فرهادی، »جدایی نادر از سیمین« 
این  بین  فاصله  در  می گیرد.  قرار  داستان  محوری  موضوع 
دو مجموعه ی تلویزیونی و آخرین ساخته سینمایی فرهادی 
چهار فیلم سینمایی دیگر نیز ساخته می شود. رقص در غبار، 
شهر زیبا، چهارشنبه سوری و درباره الی. در واقع فرهادی 
سینما را هم با نوشتن آغاز کرد. او نویسنده داستان ارتفاع 
است.  ایرانی  برجسته  کارگردان  حاتمی کیا  ساخته  پست، 
حاتمی کیا  خوب  فیلم های  از  یکی  خمیرمایه  که  داستانی 
شد. فرهادی بعد از آن خود به ساخت فیلم رقص در غبار 
دست زد. رقص در غبار داستان قصه ی جوانی به نام نظر که 
به خاطر  ریحانه،  به نام  دختری  با  ازدواج  و  آشنایی  از  بعد 
اما اصرار  بدنامی مادر ریحانه ناگزیر به طالق او می شود؛ 
با  دارد مهریه او را پرداخت کند. سپس نظر در یک فرار 
پیرمرد مارگیری آشنا می شود. آشنایی که در نهایت نظر و 
پیرمرد را به روایت و شناخت تازه یی از عشق می رساند. این 
فیلم با توجه به این که نخستین تجربه ی مستقل فرهادی در 
ساخت فیلم سینمایی بود، قابل قبول بود. ساخته بعدی او، 
شهر زیبا بود که توجه بیشتر منتقدان را به خود جلب کرد 
ساخت.  مطرح  سینماگران جدی تر  ذهن  در  را  فرهادی  و 
فرهادی با روایت داستان جوانی به نام اکبر که برای رهایی 
نگاه  می کند،  تالش  چوبه دار  از  قتلش  به  متهم  دوست 
جدی تری از دغدغه هایش را به تصویر می کشد. دو  ویژگی 
خاص این فیلم عالوه بر برجستگی های خاص  فیلم سازی و 
هنری آن، یکی قرار دادن آدم های داستان در موقعیت های 
پایان  کردن  رها  دیگری  و  اخالقی  تصمیم گیری  سخت 
بیننده است. دو  به دوش  اتمام آن  داستان و واگذار کردن 
ویژگی ای که بعد در جدایی نادر از سیمین با قوت بیشتری 

تکرار شد. 
که  فیلمی  بود.  سوری  چهارشنبه  فرهادی،  بعدی  فیلم 
ایران،  بومی  مردمی جشنواره  بینندگان  و  منتقدان  داوران، 
بهترین  جایزه ی  توانست  و  واداشت  تحسین  به  را  فجر 
کند.  خود  نصیب  را  کارگردانی  بهترین  و  زن  بازیگر 

تنویر  شرکت  دهد.  رشد  بیشتر  را  صنعت  این  تا 
می گوید از یک طرف تالش دارد تا زمینه زندگی 
سویی  از  و  کند  فراهم  قالین بافان  برای  را  بهتر 
دیگر شرایطی را برای قالین بافان گذاشته که آن ها 

نمی توانند کودکان شان را از مکتب باز دارند. 
مسووالن این شرکت می گویند یکی از دالیلی که 
از  بازارهای جهانی  در  افغانستان  قالین  سبب شده 
کیفیت خوبی برخوردار شود، بازاریابی و هم چنان 
مشتریان  عالقه  و  ذوق  براساس  قالین ها  تهیه 
گفت  جبارخیل  آقای  می باشد.  جهانی  بازارهای 
شرکت تنویر نقشه های جدید قالین را که در حال 
حاضر در بازارهای جهانی فروش بیشتر دارد، برای 
قالین  تا  شده  سبب  این  و  می کند  تهیه  قالین بافان 
افغانستان از جایگاه خوبی در بازارهای بین المللی 

برخوردار شود. 
تجارت  که  نظرند  این  به  تنویر  مسووالن شرکت 
اساسی عبارت از پیداکردن کار برای مردم است. 
چنان که این شرکت می گوید پروژه های قالین بافی 
آن ها توانسته اند هزاران نفر را در والیات مختلف 
می گویند  آن ها  کنند.  کار  صاحب  افغانستان 
را  کار  زمینه  گسترده ای  صورت  به  قالین  صنعت 
نیز  حاضر  حال  در  می کند.  فراهم  افغا ن ها  برای 
هزاران خانواده در افغانستان از راه بافتن قالین امرار 

معیشت می کنند. 
به دلیل  می گوید  تجارت  وزارت  همین حال،  در 
این  قالین بافان  از  شماری  بازار،  در  کار  افزایش 
پیشه را ترک کرده و به کارهایی روی آورده اند 
در  می گوید  احدی  آقای  دارد.  بیشتر  مفاد  که 
عرصه های  در  کار  زمینه های  گذشته  ده سال 
بر  مساله  این  و  شده  فراهم  افغان ها  برای  مختلف 

کاهش قالین بافی نیز تاثیر گذاشته است. 
هرچند برخی از نهادها ادعا کرده اند که صادرات 
قالین افغانستان کاهش قابل مالحظه ای داشته و حتا 
در سال جاری صادرات قالین افغانستان 70درصد 
اما وزارت تجارت می گوید  کاهش داشته است، 
هنوز آمار و ارقام دقیقی که نشان دهنده این کاهش 

باشد، وجود ندارد. 
ولی آقای احدی می پذیرد که تقاضا برای فروش 
قالین در بازارهای جهانی نسبت به گذشته کاهش 
اقتصادی  بحران  دنبال  به  می گوید  او  است.  یافته 
در اروپا و امریکا، حاال مردم تمایل به خریداری 
اجناس لکس ندارند. آقای احدی گفت: »درچند 
لکس  اجناس  برای  عموم  به صورت  گذشته  سال 
لکس  اجناس  جمله  از  قالین  و  شده  کم  تقاضا 
به شمار می رود. از طرف دیگر شماری از کارگران 
صنعت های  در  چون  می گویند  نیز  قالین  عرصه 
خوبی  پول  و  شده  فراهم  کار  آن ها  برای  دیگر 
طویل المدت  در  آن هم  با  اما  می آورند،  به دست 
یک تعداد زیاد مردم به قالین بافی رجوع می کنند.« 



آپارتمان  به یک  خدمتکار  یک  ورود  با  فیلم  این  داستان 
شروع می شود. ورودی که در فیلم جدایی نادر از سیمین نیز 
از مخاطب  نمایندگی  به  تکرار می شود. خدمتکار )روحی( 
ناظر داستان خیانت مرد خانه )مرتضی( به همسرش )هدیه( 
می شود. بیشتر فیلم به جستجوهای هدیه برای کشف خیانت 
دختر  برای  تنها  نهایت  در  که  خیانتی  می پردازد.  همسرش 
از  موفقی  فیلم  سوری  چهارشنبه  می شود.  کشف  خدمتکار 
آب درآمد و توانست فرهادی را جدی تر از گذشته در بین 

جامعه فیلم سازان ایرانی مطرح کند. 
اما شاید نقطه عطف کارهای فرهادی را بتوان »درباره الی« 
دانست. نقطه عطفی که با ساخته بعدی به نقطه اوج می رسد. 
فیلمی که در یک بی خبری کامل ساخته شد. در اواخر سال 
88 این فیلم که البته با محرومیت ها و تحریم هایی نیز مواجه 
حکومت  دستی  باال  مقامات  وساطت  با  نهایتا  و  بود  شده 
که  فیلمی  رفت.  سینما  نقره ای  پرده  روی  شد  تحریم  رفع 
البته در  و  فرهادی شناخته می شد  بهترین ساخته  تا آن زمان 
با سالن های سینمایی  بدترین شرایط به نمایش در آمد شد. 
محدود و شرایط زمانی که ایده آل نبود. شاید اگر این فیلم 
گوی  می توانست  می آمد،  در  نمایش  به   89 سال  بهار  در 
با  برباید.  ده نمکی  ساخته   2 اخراجی های  فیلم  از  را  سبقت 
این حال این فیلم موفقیت های خاص خود را داشت. کسب 
جایزه معتبر خرس نقره ای، ستایش منتقدانی هم چون دیوید 
بوردول و جاناتان رزنبام، کیفیت عالی و بی نظری بازیگری 
و تکنیک های فیلم سازی واقع گرایانه این فیلم جای تردیدی 
نبوغ  از  جدیدی  سطح  به  فرهادی  که  نمی گذاشت  باقی 

فیلم سازی اش رسیده است. 
سیمین«  از  نادر  او»جدایی  بعدی  ساخته ی  در  نبوغ  این 
سیمین  از  نادر  جدایی  در  داد.  نشان  را  خودش  به خوبی 
مهارت ها  عالقه مندی ها،  تجربیات،  مجموعه ی  می تواند 
ساخته های  ویژگی های  و  عناصر  از  مجموعه ای  حتا  و 
به عنوان  سال  همان  در  الی  باره  در  دید.  را  فرهادی  قبلی  
نتوانست  اما  شد؛  معرفی  اسکار  در  ایران  فیلم  نماینده ی 
به مرحله ی پایانی راه پیدا کند. با این حال تمجید و تحسینی 
از  بعد  ایران صورت گرفت،  رسانه های  در  فیلم  این  از  که 
انقالب ایران بی نظیر بود. این فیلم به خوبی نشان داد چطور 
تصمیم گیری ها، رفتارها و گفتارهای به ظاهر بی اهمیت انسان 
پیدا می کند و  معنای اخالقی جدی  در موقعیت های خاص 
می تواند تمام زندگی و آینده انسان را تحت تاثیر قرار دهد. 
دو فیلم آخر فرهادی ما را به این نتیجه می رساند که قضاوت 

کردن در مورد آدم های کار ساده ای نیست.
در صفحه 8
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کمیسیون  شمال  ساحوی  دفتر  نظرسنجی  یک  یافته های 
بیان  افغانستان  شمالی  شهر  چهار  در  بشر  حقوق  مستقل 
می دارد که سه چهارم باشندگان این شهرها از رویه پولیس با 
مردم راضی می باشند. یافته های این نظرسنجی در عین حال 
بیانگر آن است که نیمی از پرسش شوندگان اداره پولیس را 

سالم نمی بینند.
روش ارزیابی

این  از کارمندان  نفره  یازده  تیم  این نظرسنجی توسط یک 
مصاحبه  ضمن   ،1390 سال  میزان  و  سنبله  ماه های  در  دفتر 
با 411تن از باشندگان و مقامات دولتی به شمول 199 زن و 
212 مرد در شهرهای مزارشریف، ایبک، شبرغان و سرپل 
صورت گرفته است. 18 سوال مطرح شده در این نظرسنجی 
از  پرسش   4 است؛  گردیده  دسته بندی  گروه  چهار  در 
امنیتی،  حوزه های  منسوبان  از  سوال   6 عادی،  باشندگان 
از  و 4سوال  قضایی  و  ارگان های عدلی  مقامات  از  4سوال 
توقیف شده ها، زندانیان و افراد تحت حجز و نظارت پرسیده 

شده است.  
باشندگان

این نظرسنجی بیانگر آن است که 85 درصد پرسش شنوندگان 
این دسته، از تامین امنیت توسط پولیس راضی بوده اند. اما 
نشان  را  معناداری  تفاوت های  شهرها  جداگانه  بررسی 
می دهد؛ به این ترتیب که باشندگان شهر ایبک با احتساب 
امنیت  تامین  به  نسبت  را  رضایت  میزان  باالترین  94درصد 
با  نظر  این  از  شبرغانی ها  و  می باشند  دارا  پولیس  توسط 
قرار  رده بندی  جدول  پایین  در  خشنودی  میزان  75 درصد 
به  نشان دادن  با  سرپل  و  مزارشریف  باشندگان  می گیرند. 

ترتیب 85 و 84 درصد رضایت در حد میانی قرار دارند. 
نسبتا  حد  در  نیز  مردم  با  پولیس  رویه  از  رضایت  میزان 
80 درصد  زاویه  این  از  )74درصد(  است.  بوده  باالیی 
مثبت  پاسخ  ایبک  و  سرپل  شهرهای  پرسش شوندگان 
ابراز  پاسخ دهندگان  67درصد  مزارشریف  در  داده اند. 
77درصد  با  شبرغانی  پاسخ دهندگان  کرده اند.  رضایت 

پاسخ های مثبت در حد میانه یی قرار دارند.
نارضایتی  ابراز  پولیس  رویه  به  نسبت  که  کسانی  دالیل 
کرده اند، متنوع بوده است؛ بیش از نیمی از آنان )54درصد( 
گفته اند که پولیس رفتارهای خشنی دارد و به آزار و تحقیر 
هنگام  پولیس  که  گفته اند  18 درصد  می پردازد،  مردم 
حادثه از مردم پول می گیرد و حق را ناحق جلوه می دهد، 
مردم  رنجر  موترهای  با  که  کرده اند  خاطرنشان  16درصد 
به مواردی هم چون خویش و  بقیه  را می ترسانند، 12درصد 
قوم بازی پولیس، عدم آگاهی از قوانین و این که در بعضی 

واقعات جرمی، خود پولیس دست دارد اشاره کرده اند.
که  است  آن  بیانگر  عین حال  در  نظرسنجی  این  یافته های 
را سالم می دانند  پولیس  از پرسش شوندگان، دستگاه  نیمی 
تصور  فاسد  کامال  دستگاه  یک  را  آن  12درصد  فقط  و 
می دانند.60درصد  فاسد  حدی  تا  هم  38درصد  می کنند. 
فاسد  حدی  تا  یا  و  فاسد  را  پولیس  دستگاه  که  کسانی 
می دانند.  دستگاه  این  فساد  نشانه  را  رشوه ستانی  می دانند، 
از سوی  به شکایات  بی اعتنایی  را  فساد  دلیل  31درصد هم 
تبعیض آمیز  این دستگاه می دانند و فقط 9درصد رفتارهای 

را دلیل فساد می شمارند.
شهروندان  بیشترین  مذکور،  شهرهای  بین  مقایسه  مقام  در 
نظرسنجی  در  کننده  شرکت  سمنگانی  و  شبرغانی  مزاری، 
)به  می دانند  پولیس  دستگاه  در  فساد  نشانه  را  رشوه ستانی 
ترتیب 77، 65 و 60 درصد( اما از دیدگاه شهروندان سرپلی 
نسبت  پولیس  دستگاه  بی اعتنایی  نارضایتی،  عامل  بیشترین 
پاسخ دهندگان  )69 درصد  است  بوده  وارده  شکایات  به 
ناراضی( از دید پاسخ دهندگان ناراضی سمنگانی رفتارهای 
در  23درصد  احتساب  با  فساد،  نشانه  به عنوان  تبعیض آمیز 
جایگاه دوم قرار گرفته است. در حالی که فقط 3/5 درصد 
رفتارهای  مزاری  و  شبرغانی  ناراض  پاسخ دهندگان 
تبعیض آمیز را عامل نارضایتی شان ذکر کرده اند و در سرپل 

این عامل در حد صفر باقی مانده است.
چهارمین پرسش مطرح شده با مردم این بوده که در رابطه 
به آخرین حادثه ای که در محل زندگی و یا کسب و کار 
شما اتفاق افتاده، پولیس به موقع اقدام کرده و آیا اقداماتش 
در آن مورد رضایت بخش بوده است؟ در این رابطه نزدیک 
اقدام  که  گفته اند  )48درصد(  پرسش شوندگان  از  نیمی  به 
پولیس به موقع و رضایت بخش بوده است. 16درصد اقدام 
و 13درصد  دانسته  غیررضایت بخش  اما  موقع  به  را  پولیس 

به شکل  اما  نبوده  موقع  به  اگرچه  پولیس  اقدام  گفته اند 
پولیس  اقدام  15درصد  است.  گرفته  صورت  قناعت بخشی 
هم  7/5 درصد  دانسته اند.  رضایت بخش  نه  و  موقع  به   نه  را 

گفته اند که به چنین موردی برنخورده اند.
اگر پرسش شوندگان مرد و زن را به صورت جداگانه بررسی 
مردان  به  نسبت  زنان  بیشتر  خشنودی  بیانگر  آمارها  کنیم، 
تامین  به  نسبت  که  به طوری  است،  شده  یاد  زمینه های  در 
کرده اند  رضایت  ابراز  زن  پاسخ دهندگان  92درصد  امنیت 
مردان  رضایت آمیز  پاسخ های  زمینه  این  در  حالی که  در 
پولیس  رویه  از  زنان  خشنودی  ابراز  است.  بوده  72درصد 
فقط  حالی که  در  است،  بوده  89درصد  باالی  حد  در  نیز 
خشنود  پولیس  رویه  از  )53درصد(  مردان  از  نیمی  حدود 
بوده اند. همین طور در حالی که تنها 14درصد مردان دستگاه 
اداری پولیس را سالم دانسته اند و 25درصد آن را دستگاهی 
سالم  را  پولیس  اداره  زنان  73 درصد  گفته اند،  فاسد  کامال 
پولیس  اداره  که  گفته اند  آنان  3 درصد  فقط  و  دانسته اند، 
کامال فاسد می باشد. از نظر 61 درصد مردان پرسش شونده، 
دستگاه پولیس تا حدی فاسد است حال آن که میزان زنانی 
که ابراز داشته اند این دستگاه تاحدی فاسد است به کم تر از 

یک چهارم )24 درصد( می رسد.
در این نظرسنجی در مجموع با 259تن از باشندگان عادی 
تشکیل  زنان  را  آن  61 درصد  که  گرفته  صورت  مصاحبه 
از  )48درصد(  نیمی  به  نزدیک  دیگر  منظر  از  می داده اند. 
باشندگان پاسخ دهنده بی سواد بوده اند، نزدیک به یک سوم 
عالی  سواد  یک پنجم  حدود  و  ابتدایی،  سواد  )31درصد( 
داشته اند. یک سوم پاسخ دهندگان کاسب بوده اند. کارمندان 
ادارات و کسانی که گفته اند مصروف تدبیر منزل می باشند 
پاسخ دهندگان  یک پنجم  حدود  جداگانه  به طور  هرکدام 
بیکار  افراد  13 درصد،  با  غریبکاران  می داده اند.  تشکیل  را 
6 درصد  با  دانشگاه ها  و  مکاتب  شاگردان  و  9 درصد  با 

پاسخ دهندگان در مراتب بعدی قرار داشته اند.
و  حجز  تحت  افراد  زندانیان،  توقیف شده ها، 

نظارت
در جواب به این سوال که آیا در جریان گرفتاری، حقوق 
قانونی شما )حق سکوت، حق گرفتن وکیل مدافع و...( به 
شما ابالغ شده است؟ اکثریت قاطع پاسخ دهندگان جواب 
مزارشریف  شهرهای  نظر  این  از  )73درصد(  داده اند  منفی 
و   93 با  ترتیب  به  است؛  داشته  بدتری  وضعیت  سرپل  و 
پاسخ  43 درصد  با  ابیک  شهر  منفی.  پاسخ های  87 درصد 
منفی وضع به نسبت بهتری را به نمایش می گذارد. شبرغان 

هم با 61 درصد پاسخ منفی در حد میانی قرار دارد.  
اما در پاسخ به این پرسش که آیا فامیل شما به موقع )ظرف 
اکثریت  است؟  یافته  اطالع  شما  گرفتاری  از  ساعت(   24
قاطع پاسخ دهندگان بلی گفته اند)74 درصد( به طور جداگانه 
نمایش  به  را  خوبی  وضعیت  شبرغان  و  ابیک  شهرهای 
می گذارد؛ به ترتیب با 95و 85 درصد پاسخ های مثبت. سرپل 
و مزار شریف در جایگاه های بعدی قرار می گیرد؛ به ترتیب 

با 68 و 60 درصد پاسخ های مثبت.
گرفتار  یک سوم  که  می دهد  نشان  نظرسنجی  این  بررسی 
و  بدرفتاری  مورد  نظارت  و  گرفتاری  جریان  در  شده ها 
خشونت قرار گرفته اند. از این نظر شبرغان در بدترین وضع 
مراکز  و  محبس  در  پرسش شوندگان  57 درصد  دارد؛  قرار 
نظارت و اصالح این شهر گفته اند که هنگام گرفتاری مورد 
و  سرپل  مزار شریف،  شهرهای  گرفته اند.  قرار  بدرفتاری 
زیاد  نسبتا  فاصله  با  19 درصد  و   31  ،36 با  ترتیب  به  ابیک 
در مکان های بعدی قرار دارند.  آخرین سوال از این گروه 
توقیف  جریان  در  آیا  که  است  بوده  این  شونده  پرسش 
مورد شکنجه قرار گرفته اند؟ در این رابطه پاسخ 90 درصد 

پرسش شوندگان منفی بوده است.
خانه ها،  نظارت  اصالح،  مراکز  در  که  87تنی  مجموع  از 
محابس و توقیف خانه های این چهار شهر مورد پرسش قرار 
41 درصد  دیگر  منظر  از  بوده اند.  زن  45 درصد  گرفته اند، 
22 درصد  نظارت،  تحت  16 درصد  بوده اند،  توقیف  تحت 
بررسی  بوده اند.  حجز  تحت  هم  21 درصد  و  محبوس 
پاسخ های  با  حجز  تحت  اشخاص  پاسخ های  مقایسوی 
روشن  نظارت  تحت  اشخاص  و  توقیف شده ها  محبوسین، 
ساخت که تفاوت فاحشی میان آن ها وجود ندارد. بیشترین 

بیان  که  می خورد  به چشم  سوم  سوال  به  جواب  در  تفاوت 
توقیف شده ها  از  بیشتر  ده درصد  افراد تحت حجز  می کند 
و محبوسان در جریان گرفتاری و نظارت مورد بدرفتاری و 

خشونت قرار گرفته اند.
حوزه های امنیتی پولیس

در این نظرسنجی مجموعا با 40تن ـ به شمول یک زن ـ از 
آمران و منسوبان حوزه های امنیتی چهارشهر یاد شده گفتگو 
صورت گرفته است که شامل سه حوزه امنیتی در هریک از 
شهرهای ابیک، سرپل و شبرغان و 8 حوزه امنیتی در شهر 

مزار شریف می باشد.
حوزه  با  مردم  همکاری  از  پرسش شوندگان  92 درصد 
این سوال که  به  پاسخ  در  اما  بوده اند.  راضی  مربوطه خود 
یا  امکانات کافی در اختیار دارند  برای اجرای وظایف  آیا 
کمبود  به  است.57 درصد  بوده  منفی  پاسخ ها  95 درصد  نه 
و  سالح  ناکارآمدی  30 درصد  است.  کرده  اشاره  پرسونل 
و  شده  یادآور  را  لوجستیکی  تجهیزات  کمبود  همین طور 
27 درصد کمبود وسایط نقلیه را خاطرنشان نموده اند. کمبود 
به  بوده که  از موارد دیگری  معیاری و کمبود سالح  جای 
قرار  پرسش شوندگان  10 درصد  و   15 تذکر  مورد  ترتیب 
از کالنتران  پولیس  به میزان رضایت  رابطه  است. در  گرفته 
تفاوت های چشم گیری در پاسخ ها به نظر می رسد. در حالی 
که 40 درصد منسوبان حوزه های امنیتی شبرغان و سرپل از 
حوزه های  رضایت  داشته اند،  کامل  رضایت  همکاری  این 
امنیتی ابیک و مزار شریف از این نگاه به ترتیب به باالی 80 
از  و 70 درصد می رسد. در کل 58 درصد پرسش شوندگان 
همکاری کالنتران کامال راضی بوده اند و 42 درصد تاحدی 

خشنودی داشته اند.
گفته اند  )45درصد(  شنوندگان  پرسش  از  نیمی  به  نزدیک 
قرار می گیرند.  فشار  ماموریت تحت  اجرای  که در جریان 
ذکر  فشار  این  مرجع  را  مافوق شان  مقامات  5 درصد 
سایر  هم  20درصد  و  محلی  متنفذین  20 درصد  کرده اند. 
رابطه  این  فشارها گفته اند. در  این  را مرجع  مقامات دولتی 
در  می شود.  دیده  چهارشهر  این  بین  معنا داری  تفاوت 
90 درصد  و  ابیکی  پرسش شوندگان  صددرصد  که  حالی 
فشاری  هیچ گونه  که  گفته اند  شبرغانی  پرسش شوندگان 
فشار در  میزان عدم  این  نمی بینند،  اجرای وظیفه  در هنگام 
33 درصد  و   27 ترتیب  به  سرپل  و  مزار شریف  شهرهای 
می باشد. مطابق این نظرسنجی نزدیک به نیمی )47درصد( 
از پرسش شوندگان در حوزه های امینتی مزار شریف گفته اند 
که از سوی مقامات دولتی زیر فشار قرار می گیرند. در سرپل 
ازموارد  نیمی  به  نزدیک  در  متنفذین محلی هستند که  این 

قضایا )45 درصد(بر پولیس فشار می آورند.
یافته های نظرسنجی نشانگر آن است که طی یک سال اخیر 
)اواسط 89 الی اواسط 90( در مجموع بیشترین قضایایی که 
از؛  بوده  عبارت  بوده اند  این چهارشهر سردچار  در  پولیس 
در  سرقت.  و  خیابانی  جدال های  خانوادگی،  خشونت های 
مرتبه دوم، ولگرد، قتل و اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات 
الکلی قرار داشته و در جایگا سوم از این نظر، فریب کاری، 
نهایتا  میان قومی و  منزل، فساد اخالقی، جنجال های  از  فرار 
البته  که  است  داشته  قرار  دولت  مسلح  مخالفان  تهدیدهای 
اگر به طور جداگانه ارزیابی گردد، درجه بندی این قضایا در 

سطح شهرهای مذکور متفاوت می باشد.
آخرین سوالی که از منسوبان حوزه ها پرسیده شده، این بوده 
است که یک مظنون در هنگام گرفتاری دارای چه حقوقی 
می باشد که باید مراعات گردد. در جواب 53 درصد گفته اند 
که مظنون شکنجه و تحقیر نشود. 45 درصد به حق سکوت 
متهم اشاره کرده اند. حدود یک سوم گفته اند که حق گرفتن 
وکیل و حق مطلع شدن از اتهام وارد شده را دارد. 17 درصد 
حق گرفتن ترجمان و حق مطلع شدن اقارب شخص گرفتار 
به طور کلی ذکر کرده اند که  یادآور شده اند. 15 درصد  را 
مطابق قانون از حقوقش برخوردار می باشد. 5 درصد به حق 
دفاع از خود و حفظ کرامت انسانی مظنون اشاه کرده اند و 
صرفا 2/5 درصد حق تداوی و حق مصوونیت شخص گرفتار 

را متذکر شده اند.
قرار  مصاحبه  مورد  گروه  این  در  که  40تنی  مجموع  از 
حوزه  آمر  27 درصد  است.  بوده  زن  یک   صرفا  گرفته اند، 
حدود  تحصیل  نظر  از  منسوبان.  سایر  73 درصد  و  بوده 

آنان  بوده اند. یک سوم   12 فارغ  پرسش شوندگان  از  نیمی 
تحصیالتی زیر دوازده داشته اند و 15 درصد بقیه لیسانس یا 

فارغ 14 بوده اند. 
ارگان های عدلی ـ قضایی

در رابطه به این که آیا نحوه احضار متهمان توسط پولیس را 
قناعت بخش می دانند یا خیر، تنها 16 درصد پرسش شوندگان 
تا  )56 درصد(  آنان  از  نیمی  از  بیش  داده اند.  مثبت  جواب 
که  گفته اند  هم  28 درصد  و  دانسته اند  قناعت بخش  حدی 

نحوه احضار را اصال قناعت بخش نمی دانند.
به طور جداگانه میزان رضایت کامل در شهرهای مزار شریف 
و ابیک به ترتیب به 25 و 33 درصد می رسد، در حالی که 
در شبرغان و سرپل رضایت کامل در حد صفر می ماند. در 
شهرهای اخیرالذکر میزان نارضایتی کامل به 60 و 67 درصد 

می رسد.
را  شما  فیصله های  پولیس  آیا  که  سوال  این  به  جواب  در 
60درصد  به  نزدیک  می کند،  تطبیق  قناعت بخشی  به نحو 
منفی در سرپل  پاسخ های  این  »نه« گفته اند.  پاسخ دهندگان 
به 38 درصد کاهش  مزار شریف  افزایش و در  به 84 درصد 
بوده  متنوع  داده اند  منفی  پاسخ  که  کسانی  دالیل  می یابد. 
تشکیل  و  امکانات  کمبود  و  مسلکی  دانش  نبود  از  است، 
پولیس گرفته تا نبود نظم اداری، فساد و مسوولیت  ناپذیری 

در دستگاه پولیس.
سه چهارم پرسش شوندگان گفته اند که پولیس در مواردی 
محکمه  امر  ابتدا  است،  محکمه  امر  متضمن  اقداماتش  که 
12درصد  می شوند.  عمل  وارد  بعد  و  می کنند  حاصل  را 
عمل  خودسرانه  به شکل  پولیس  موارد  این  در  که  گفته اند 
می کند. 12درصد دیگر هم گفته اند که در بعضی موارد امر 
این  پرسش شوندگان  75 درصد  می کند.  را حاصل  محکمه 
گروه تایید نمی کنند که پولیس رفتارهای خشونت آمیزی با 
مردم دارد. در این رابطه اگر هرشهر به طور جداگانه ارزیابی 
که  حالی  در  می خورد؛  به چشم  معناداری  تفاوت  گردد، 
میزان عدم تایید در شبرغان و ابیک به ترتیب به صد درصد 
و   67 به  سرپل  و  مزار شریف  در  می رسید،  83 درصد  و 
می کنند  تایید  که  کسانی  اغلب  می یابد.  کاهش  50 درصد 
پولیس در جریان اجرای وظیفه رفتارهای خشونت آمیزی از 
خود بروز می دهد، دلیل عمده آن را در نبود دانش مسلکی و 
فقدان آگاهی پولیس از مسیوولیت های قانونی اش می دانند.

پرسش  مورد  گروه  این  در  که  نفری   25 مجموع  از 
سواد،  نظر  از  است.  بوده  زن  نفر  یک  فقط  گرفته اند  قرار 
فارغان  بوده اند.   12 فارغ  20درصد  و  لیسانسه،  62درصد 
داشته اند.  9 درصدی  سهم  هرکدام  ماسترها  و   14 صنف 
عدلیه  ریاست های  کارمندان  پرسش شوندگان  40 درصد 
30 درصد  هرکدام  محکمه  و  سارنوالی  منسوبان  بوده اند. 

مصاحبه شوندگان را تشکیل می داده اند. 
نتیجه گیری و پیشنهادات

نشانگر  پولیس  عملکرد  از وضعیت  ارایه شده  سنجش های 
سنجش ها  این  است.  پسین  سال های  طی  کلی  بهبود 
برای  مناسبی  راهنمای  آورنده ی  فراهم  می تواند  هم چنین 
وزارت  کلی  به طور  و  مذکور  والیات  امنیه  قوماندانی های 
در  اقداماتی  اتخاذ  جهت  پامیر   303 قوماندانی  و  داخله 
راستای رفع کاستی ها و بهبودی برنامه ریزی ها باشد. گزارش 
این نظرسنجی هم چنین بیانگر آن است که وزارت داخله و 
اولویت  در  را  آتی  نکات  مذکور  والیات  امنیه  قواماندانی 

توجه خود قرار دهند؛
بیشتری در رابطه به حقوق متهم و اهتمام  1 ـ آموزش های 

جدی تر برای تامین حقوق او.
2 ـ اصالح رویه های ناخوشایند پولیس با مردم به خصوص 

در زمینه رفع خشونت ها.
3ـ  تدابیر دقیق تر به منظور ریشه کنی فساد به ویژه رشوه ستانی، 

بی اعتنایی به شکایات و اعمال تبعیضات.
یک  این که  به منظور  بیشتر  پیگیری های  و  آموزش ها  ـ   4
پولیس چگونه فیصله های محاکم و هدایات سارنوالی ها را 

تطبیق نماید. 
نیازمندی های  رفع  بیشتر در جهت  توجه  و  برنامه ریزی  ـ   5
معیاری،  تعمیر  بخش  در  به ویژه  پولیس  امنیتی  حوزه های 
ساختن  کارآمد  و  لوجستیکی  الزم  تجهیزات  پرسونل، 

سالح ها.
و  محاکم  امنیه،  قوماندانی های  از  است  الزم  پایان  در 
سرپل  و  جوزجان  بلخ،  سمنگان،  والیات  سارنوالی های 
به خاطر همکاری و ارایه ی معلومات مورد نیاز و همین طور 
که   باشندگانی  آن عده  از  و  پولیس  امنیتی  حوزه های  از 
تحت  که  افرادی  به ویژه  شده اند،  مصاحبه  انجام  به  حاضر 
نظارت یا توقیف در زندان ها و یا مراکز اصالح بوده اند به 
این  محتوای  غنامندی  در  صمیمانه ی شان  همکاری  جهت 
می تواند  همکاری هایی  چنین  گردد.  قدردانی  نظرسنجی، 
و  شفاف تر  پولیس  عملکرد  و  به وضعیت  نسبت  را  ما  دید 
واقع بینانه تر کند و زمینه ای شود برای این که اقدامات بعدی 

با سنجش دقیق تر و موثرتری صورت گیرد.
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در شمال کشور زنان رضایت بیشتری
 از عملکرد پولیس دارند

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

یافته های یک نظرسنجی کمیسیون مستقل حقوق بشر بیانگر آن است که
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از صفحه 6

 بخش نخست
 غالم رضا جاویدی

برچسپ های  به راحتی  انسان ها  که  جامعه ای  در 
تماشای  اخالقی می خورند و دسته بندی می شوند، 
تردید های  و  چالش ها  دچار  را  آنان  فیلم  این 
این  می کند.  قضاوتشان  معیارهای  مورد  در  جدی 
چنان که  می کشاند،  بی انصافی  به  را  ما  گاه  نگاه 
در  الی  کاری  پنهان  موضوع  الی،  درباره  فیلم  در 
مورد نامزدش چنان اهمیت پیدا می کند و برجسته 
می شود که  فداکاری او را در نجات کودک که 
به مرگش منجر می شود را به طور کامل تحت تاثیر 
می کشاند.  فراموشی  به  نوعی  به  و  می دهد  قرار 
هنجارهای  با  بسیار  که  است  فیلمی  الی«  »درباره 
و  دارد  سازگاری  ایرانی  جامعه  اخالقی  و  رفتاری 
را  خود  می توانند  به راحتی  ایرانی  بینندگان  غالب 
در قالب یکی از آدم های داستان جای بیاندازند و 
تصور کنند که این اتفاق ممکن است برای من هم 

پیش آید.
در داستان این فیلم سیمین )لیال حاتمی( می خواهد 
)سارینا  ترمه  دخترش  و  نادر  همسرش  به همراه 
فرهادی( از ایران برود و همه مقدمات این  کار را 
نمی خواهد  معادی(  )پیمان  نادر  اما  کرده؛  فراهم 
پدرش را که از بیماری آلزایمر رنج می برد تنها رها 
سیمین  تا  می شود  سبب  اختالف هایی  چنین  کند. 
در  دادگاه  اما  کند؛  طالق  درخواست  دادگاه  از 
خواستش را رد می کند و او ناگزیر به خانه پدرش 
نادر  پدرش  پیش  می گیرد  تصمیم  ترمه  برگردد. 
آن ها  پیش  سیمین  مادرش  این که  امید  به  بماند 
برگردد. نادر نمی تواند از عهده مراقبت پدرش بر 
به نام  را  مستخدمی  یک  کار  این  برای  پس  بیاید. 
راضیه )ساره بیات( استخدام می کند. این زن جوان 
اطالع همسرش  بدون  را  کار  این  است  باردار  که 
یک روز  پذیرفته  است.  حسینی(  )شهاب  حجت 
نادر به خانه بر می گردد و پدرش را در حالی که 
طناب پیچ شده و تنها رها شده می بیند. وقتی راضیه 
می گیرد  در  شدیدی  دعوای  می گردد  بر  خانه  به 
که پی آمد اندوهبار آن نه تنها زندگی نادر را زیر 
او  به  نسبت  را  بلکه تصور دخترش  و رو می کند؛ 

دستخوش تغییر می سازد.
اصغر فرهادی درباره ی ایده این فیلم می گوید: من 
یک تصویری در ذهن خود داشتم که بعدها متوجه 
برایم  برادرم  که  گرفته  شکل  ماجرایی  از  شدم 
تعریف کرده  بود؛ مرد میان سالی که پدر پیر و مبتال 
به آلزایمر خود را تنهایی حمام می کند. این تصویر 
مانند دکمه ای بود که من را وادار کرد برایش کت 

بدوزم.
صدر  در  دالر،  10میلیون  با  تاکنون  فیلم  این 
قرار  ایران  سینمای  تاریخ  فیلم  پرفروش ترین 
فیلم  به  متعلق  این  از  پیش  که  رکوردی  دارد. 
»اخراجی های 2« ساخته مسعود ده نمکی بود؛ و البته 
فیلم سازی  ومولفه های  هنری  لحاظ  به  هیچ وجه  به 
حرفه ی قابل مقایسه با ساخته فرهادی نیست. حدود 
7میلیون دالر این فروش در خارج از ایران صورت 

مقدمه
نظام آموزشی و علمی هر کشور، یکی از خرده نظام  های 
از  ـ  توسعه نیافته  کشور های  می باشد.  کشور  آن  مهم 
جمله افغانستان ـ به عقب ماندگی علمی دچارند که این 
خود ناشی از علل و موانع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
شکل گیری  با  و  اخیر  سال  های  در  است.  فرهنگی  و 
و  علم  مقوله  به  توجه  کشور،  در  فراگیر  حکومت 
آموزش در کشور از اهمیت فراوانی برخوردار گردیده 
است، به خصوص تشکیل مراکز علمی خصوصی خود 
و  مراکز علمی  فزاینده  نقش  است.  مطلب  این  گویای 
علمی  همکاری های  نیز  و  دیگر  کشور های  آموزشی 
خود  کشورها  دیگر  و  افغانستان  میان  صورت گرفته 
تاثیرات فراوانی در رشد و شکوفایی علمی در کشور 
داشته است. پس از فروپاشی نظام طالبانی در افغانستان 
روزنه جدیدی فراروی این کشور در زمینه توسعه علمی 
با  زیادی  فاصله  شد؛ گرچه کشور  فرهنگی گشوده  و 
و  مشکالت  به  گذرا  نگاهی  نوشتار  این  دارد.  توسعه 

موانع توسعه علمی در افغانستان دارد.
مفهوم توسعه 

است.  افزایش  و  گستردن  معنای  به  لغت  در  توسعه 
)فرهنگ معین و عمید(

در لغت نامه دهخدا آمده است: »]ت َ س ِ ع َ[ )ع مص( 
فراخی و فراخ کردن و گاهی از غیر ناقص است هم بر 
این وزن مصدر می آید. )غیاث اللغات( )آنندراج(: وسع 
اِتّساع.  و  سعه  )اِمص(  )ناظم االطبا(.  توسعه.  و  توسیعا 
)اقرب الموارد(. فراخی و وسعت. )ناظم االطبا(. و با پیدا 

کردن و دادن و یافتن مستعمل است.«
و  »لفاف  از  معناي خروج  به  لغت  در  توسعه  اصطالح 
همان  لفاف  نوسازي،  نظریه  قالب  در  است.  پوشش« 
جامعه سنتي و فرهنگي و ارزش هاي مربوط به آن است 
مرحله سنتي  این  از  باید  متجدد شدن  براي  که جوامع 

خارج شوند.1
هم چنین در جایی دیگر به لحاظ لغوی، توسعه با توجه 
آمده  وسعت  و  فراخي  معناي  به  آن  عربي  مصدر  به 

است.2
تمایل ملت ها براي نیل به رفاه و آباداني با حفظ هویت و 
کرامت انساني ریشه در تاریخ دارد. این امر در دهه هاي 

اخیر تحت عنوان »توسعه« شدت بیشتری گرفته است.
در کل می توان گفت که توسعه، فرایندی است که در 
طی آن ظرفیت های تولیدی و خدماتی یک جامعه، با 
به کارگیري، گسترش و درون زا نمودن دست آوردهای 
مدرن علمي- فنی افزایش یافته و ضمن بازتوزیع اصولی 
مختلف،  گروه های  و  اقشار  بین  ملی  ثروت   منطقی  و 
و محرومیت،  فقر  )نظیر  اجتماعی  نامطلوب  پدیده های 
به  بی سوادي، بی کاري، بی خانماني، بزهکاری و...( را 
حداقل ممکن کاهش دهد. فرایند توسعه در هر جامعه 
اوال روندی طوالنی است؛ ثانیا عملی آگاهانه و هدفمند 
همه جانبه  و  دقیق  برنامه ریزی  براساس  که  می باشد 

تحقق می پذیرد. با توجه به این که در سطح سازمان ها، 
انسانی  لذا عامل  انسانی می باشد  منابع  مهم ترین عامل، 
هم موتور محرکه توسعه و هم  مهم ترین و اصلی ترین 

هدف توسعه محسوب می شود.
برای  توسعه  مفهوم  که  می رسد  به نظر  حال  هر  در 
اسمیت«  » آدام  توسط  اقتصاد  حوزه علم  در  نخستین بار 

در کتاب » ثروت ملل«  در قرن هجدهم مطرح شد.3
مهم ترین  که  بود  نظریه  این  اشاعه دهنده  اسمیت  آدام 
این  است.  بشریت  خوش بختی  توسعه  اخالقی،  اصل 
زیرا  بود،  انقالبی  نظری  واقعا  اسمیت  زمان  در  عقیده 
و  خشک  اصول  سلسله  یک  از  را  اخالق  یک سو  از 
ثابت صرفا آن دنیایی مجزا می کرد و از سویی دیگر بر 
رابطه معیار های اخالقی با زندگی توده وسیع بشریت، 
همین  در  می ورزید.  اصرار  توده،  این  رفاه  افزایش  و 
بد  و  نیک  از  آگاهی  که  داشت  عقیده  چسن  زمینه ها 

و خیر و شر، بدون ادراک ذات باری ممکن است...4
متعددي  تعاریف  توسعه  از  اجتماعي  علوم  دانشمندان 
ارایه کرده اند که در ذیل چند نمونه از آن ها آمده است:

الف( از نظر تودارو: »توسعه را باید جریاني چندبعدي 
دانست که مستلزم تغییرات اساسي در ساخت اجتماعي، 
طرز تلقي عامه مردم و نهادهاي ملي و نیز تسریع رشد 
اقتصادي، کاهش نابرابري و ریشه کن کردن فقر مطلق 

است.«5
را  جامعه  که  است  فعالیت هایي  مجموعه  توسعه  ب( 
به سوي زندگي بهتر و متوازن جمعي و فردي و تامین 
نیازهاي افراد جامعه در جهت خیر وصالح آنان، سوق 

مي دهد.6
ج( توسعه عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع 
جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه 
و توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص 

است.7
د(توسعه عبارت است از یک رشته کم و بیش خطي از 
تغییرات که طي آن از روش هاي ابتدایي به روش هاي 
روزمره  سختي هاي  از  و  مي رسیم  تولید  پیچیده تر 
زندگي، به یک زندگي راحت تر، به یاري پیشرفت هاي 
فن آورانه نایل مي آییم. پطروس غالي در مصاحبه اي با 
لوموند در پاریس در 4 اکتوبر 1994 مي گوید: »توسعه 
بلکه  کرد،  محدود  اقتصادي  رشد  به  تنها  نمي توان  را 
شامل بعدي سیاسي، انساني و زیست محیطي و هم چنین 

فرهنگي است.«8
این  می رسد  به نظر  که  آن چه  باال  موارد  به  توجه  با 
موضوع است که براي توسعه، تحرک در همه زمینه ها 
عمومي،  آگاهي هاي  سطح  بردن  باال  است.  ضروري 
علوم  رشته هاي  بسط  و  تحقیق  فني،  اندیشه  گسترش 
اجتماعي، علوم انساني و علوم طبیعي از ضروریات یک 

توسعه هماهنگ محسوب مي شوند.9
ادامه دارد

بیشتر  را  فیلم  این  غربی  در کشورهای  است  گرفته 
قضاوت  به  و  می شناسند  جدایی  یک  داستان  نام  با 
برخی از رسانه ها، این فیلم در فهرست 10فیلم برتر 

سال 2011 شناخته شده است.
گوناگونی  واکنش های  دیگر،  توجه  قابل  نکته ی 
خارج  و  داخل  در  فیلم  این  خصوص  در  که  بود 
اکثر  تحسین  مورد  فیلم  این  گرفت.  صورت  ایران 
صاحب نظران، هنر دوستان، منتقدان سینمایی و حتا 
محمد  سید  از  گرفت.  قرار  سیاسی  شخصیت های 
امریکا،  دولت  تا  ایران  سابق  رییس جمهور  خاتمی 
تبریک  فرهادی  اصغر  به  را  فیلم  این  موفقیت های 
ظرفیت  می تواند  به خوبی  که  موضوعی  گفتند. 
فعالیت های هنری را برای ایجاد فضای تفاهم نشان 
دهد. شاید اگر این اتفاق در زمان ریاست جمهوری 
دیپلماسی  باب  می توانست  می افتاد  خاتمی  آقای 
هنری و سینمایی را در دنیای سیاست باز کند. اتفاق 
مشابهی که بین چین و آمریکا با دیپلماسی ورزشی 
تنها  ایران،  بین دولت  مردان کنونی  اما در  رخ داد. 
سینمایی  سازمان  رییس  شمقدری،  جواد  محمد 
داد.  قرار  تحسین  مورد  را  فیلم  این  که  بود  ایران 
بتوان  را  دیدگاه  و  نظر  منفی ترین  و  تندترین  شاید 
به  فرج اله سلحشور، کارگردان مجموعه ی یوسف 
به  توهین  نوعی  را  فیلم  این  وی  داد.  نسبت  پیامبر، 
جامعه ی ایرانی دانست و در واکنشی اظهار داشت: 
»جدایی نادر از سیمین یک فیلم در ضدیت اعتقادات 
مردم و توهین به فرهنگ و خانواده در ایران است و 
برای همین نمی توان گفت این فیلم برای ایران و ما 
افتخار آورده  است.« وی ادامه داد: »مثال اگر کسی 
دزد خوبی باشد و بانکی را بزند و بعد به او جایزه 
متخصص  دکتری  اگر  یا  و  بدهند  را  دزد  بهترین 
تولید قرص های روان گردان باشد و جایزه بگیرد آیا 
واقعا باید به آن ها افتخار کرد؟ جدایی نادر از سیمین 
هم چنین نقشی را در گلدن کلوب ایفا کرد و برای 
افتخاری  هیچ  جایزه  این  کسب  رهبری ها  پیرو  ما 
ندارد. جدایی نادر از سیمین به همراه تایید کنندگان 
به  اسکار،  به  ارسالش  برای  آن  ارشاد(  )وزارت 
تمام  به نظر من و  و  کشور و اسالم خیانت کرده اند 
از  نادر  جدایی  کلوب  گلدن  جایزه  والیت مداران 
افتخاری برای کشور و ملت ما نیست؛  سیمین هیچ 
بلکه یک خیانت بزرگ در حق ملت است.« این نوع 
ایران  ساخته ی  فیلم های  سایر  با  ارتباط  در  قضاوت 
که نامزد جوایز بین المللی  می شوند نیز قبال صورت 
گرفته است و موضع جدیدی نیست. خصوصا اگر 
موضوع فیلم به طرح یک معضل و مشکل اجتماعی، 
فرهنگی و یا سیاسی در ایران پرداخته باشد. اتفاقی 
هم چون  ایرانی  فیلم سازان  برای  این  از  پیش  که 
افتاد. گذشته  کیارستمی  و  ابوالفضل جلیلی  قبادی، 
و  نظران  صاحب  غالب  دست،  این  از  نقدهایی  از 
منتقدان، معترف به برجستگی ها و قابلیت های هنری 

این فیلم  نامه و فیلم آن بوده اند.
ادامه دارد

یادآوری
در شماره 1333 روز سه شنبه، 18دلو 1390، در صفحه 8 روزنامه 
8صبح مطلبی زیر عنوان »تک گرایی یا کثرت گرایی؟« از آقای 
عباس فراسو به نشر رسید؛ خوانندگان گرامی مطلع باشند که 
نویسنده مطلب »تک گرایی یا کثرت گرایی؟« نویسنده دایمی 
روزنامه – که ایشان هم عباس فراسو نام دارند- نمی باشد.  
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افغانستان نبايد قربانی منافع همسايه ها شود
آينده،  هفته  در  پاکستان،  است  قرار  کابل:  8صبح، 
ميزبان يک کنفرانس سه جانبه بين رهبران سه  کشور 
رييس جمهور  باشد.  پاکستان  و  ايران  افغانستان، 
رييس جمهور  نژاد،  احمدی  محمود  و  حامد کرزی 
ايران، در اين کنفرانس اشتراک می کنند. در آستانه 
اتهام  به  را  دوتن  پاکستان  کنفرانس،  اين  برگزاری 
بازداشت  ربانی  برهان الدين  ترور  در  داشتن  دست 
کرده است. پاکستان پس از کشته شدن آقای ربانی با 
آن که افغانستان بارها از آن کشور خواست تا عامالن 

اين قتل را بازداشت کند، از اين مساله سر باز زد. 
 حنا ربانی، وزير خارجه پاکستان، در سفر اخيرش به 
افغانستان رسما از رييس جمهور کرزی دعوت کرد 

تا در اين کنفرانس شرکت کند. 
اين  است  گفته  پاکستان  خارجه  وزارت  سخنگوی 
ادامه خواهد يافت و در روزهای  کنفرانس دو روز 
پاکستان،  پايتخت  اسالم آباد،  در  فبروری   17 و   16

برگزار خواهد شد. 
روابط  که  می شود  برگزار  حالی  در  کنفرانس  اين 
امريکا  و  ايران  هم چنين  و  امريکا  و  پاکستان  ميان 
تحريم های شديد  اخيرا  امريکا  است.  تيره  به شدت 
از  اعمال کرده است.  ايران  بر  را  بانکی  صادراتی و 
نيروهای  مخالف حضور  شديدا  ايران  ديگر،  سويی 
بارها  ايرانی  مقام های  است.  افغانستان  در  امريکايی 
از  امريکايی  نيروهای  که  کرده اند  اعالم  آشکارا 
افغانستان  به  هدفی  چه  برای  دور  کيلومتر  هزاران 
آمده اند. اين در حالی ست که تحليلگران می گويند 
شوروی  نيروهای  شکست  از  پس  پاکستان  و  ايران 
در افغانستان به جای اين که برای ثبات در اين کشور 
جنگ های  ميدان  به  را  افغانستان  کنند،  همکاری 

نيابتی تبديل کرده اند.
می گويد  سياسی،  مسايل  تحليلگر  سعيدی،  احمد 
از  پاکستان  خروج  نشست  اين  برگزاری  از  هدف 
گفت:  سعيدی  آقای  است.  کنونی  سياسی  انزوای 
»پاکستان اين کنفرانس را برگزار می کند تا به امريکا 
بگويد که دوست استراتژيک شما که افغانستان است 
بنابراين  ماست؛  با  و  است  نشسته  ما  دسترخوان  در 

پاکستان را دست کم نگيريد.« 
کنفرانس،  اين  با  پاکستان،  سعيدی  آقای  باور  به 
در  موضوعی  هر  که  بفهماند  امريکا  به  می خواهد 
پاکستان  مقناطيسی  بايد در ساحه  افغانستان  به  رابطه 
باشد و از عينک پاکستان ديده شود. سعيدی افزود: 
کشور  سه  هر  ما  که  می شود  فيصله  جلسه  اين  »در 
دوست هستيم. با يک ديگر همکاری می کنيم. يعنی 
يک نوع بی اعتنايی نشان داده می شود. اين سفر آقای 

بر  را  کمتری  محدوديت های  امريکا  مسلح  نيروهای 
حضور زنان در نقش های رزمی اعمال می کنند.

بر اساس دستورالعمل تازه ارتش امريکا، از اين پس 
سربازان زن نقش بيشتری در عمليات رزمی  خواهند 
پياده  واحدهای  در  حضور  از  همچنان  ولی  داشت 

نظام، زرهی و کماندويی منع شده اند.
نظامی  واحدهای  در  زنان  حضور  مدافع  گروه های 

رابطه  در  را  امريکا  ترديد  و  شک  می تواند  کرزی 
زياد تر  مطمين،  شريک  يک  به عنوان  افغانستان،  به 

بسازد.« 
روابط پاکستان با امريکا نيز پس از بمباران پوسته های 
مرزی پاکستان توسط نيروهای ناتو به شدت به تيرگی 
نتيجه  به  روابط  اين  بهبود  برای  تالش ها  و  گراييده 
جامعه  و  افغان  مقام های  است.  نرسيده  مطلوبی 
جهانی می گويند مناطق قبايلی پاکستان مراکز اصلی 
تروريزم است و تازمانی که اين مراکز از بين نرود، 

ثبات و امنيت در افغانستان تامين نخواهد شد. 
به  برگزار می شود که  کنفرانس اسالم آباد در حالی 
باور تحليلگران، منافع افغانستان در همکاری نزديک 
همسايه  کشور  دو  اما  امريکاست،  متحد  اياالت  با 
قرار  امريکا  با  ضديت  در  همواره  پاکستان  و  ايران 
داشته اند و تنها چيزی که اين دو کشور می خواهند 

حفظ منافع خودشان است نه از افغانستان. 
در  امريکا  حاضر  حال  در  می گويند  تحليلگران 
افغانستان هزاران سرباز دارد و عليه تروريزم و طالبان 
در اين کشور مبارزه می کند. آن ها می گويند پاکستان 
افغانستان  به  و  کرده  تربيه  و  تجهيز  را  تروريستان 
بارها  آيساف  و  افغان  امنيتی  مقامات  و  می فرستد 
اختيار  در  که  را  ايران  ساخت  ماين های  و  سالح ها 
افغانستان  بنابراين  کرده اند.  پيدا  گرفته  قرار  طالبان 
بايد در روابط خود با همسايه ها محتاط باشد و منافع 

خود را قربانی منافع اين دو کشور همسايه نکند. 

امريکا تغييرات جديد را کافی نمی دانند.
زنان چهارده درصد نيروهای مسلح امريکا را تشکيل 

می دهند.
به گفته تحليلگران، تجربه جنگ های عراق و افغانستان 
بيانگر تغيير شرايط جنگی در سخت ترشدن تمايز ميان 

خط مقدم جبهه با پشت جبهه است.
سازمانی  پست  هزار   14 جديد،  تغييرات  اساس  بر 

»دستگاه  می گويد:  مورد  اين  در  سعيدی  آقای 
همسايه هايی  نفع  به  به نحوی  افغانستان  ديپلوماسی 
تبديل  می کنند،  پا  زير  را  افغانستان  ملی  منافع  که 
خارجی  سياست  ممثل  که  نمی دانيم  ما  است.  شده 
افغانستان کی است و افغانستان از کدام زاويه حرکت 

می کند.« 
در  گذشته  ده سال  در  پاکستان  و  ايران  چند  هر 
سياست های آشکار و رسمی شان از حکومت منتخب 
در افغانستان حمايت کرده اند، اما با آن هم تحليلگران 
مداخالت  افغانستان  در  مشکل  ريشه های  می گويند 

دو کشور همسايه می باشد. 
از  به گفته تحليلگران، در صورتی که پاکستان بيش 
و  نکند  حمايت  خود  خاک  در  تروريستان  از  اين 
در  هم چنين  و  نمايد  باز  ناتو  اکماالت  برای  را  راه 
آن صورت  در  کند،  عمل  صادقانه  صلح  مذاکرات 
است که می توان روی همکاری های پاکستان حساب 

کرد. 
در همين حال،  مذاکرات صلح در قطر نيز به موضوع 
داغی تبديل شده است، چنان که يوسف رضا گيالنی، 
نخست وزير پاکستان، هفته گذشته به قطر سفر کرد 

و حمايت خود را از مذاکره با طالبان اعالم نمود. 
افغانستان و پاکستان  افزايش تنش در روابط  از  پس 
پاکستان،  خارجه  وزير  ربانی،  حنا  نخستين بار  برای 
يک هفته پيش به افغانستان سفر کرد و گفت که از 

پروسه صلح افغانستان حمايت می کند. 

تعريف  امريکا  مسلح  نيروهای  در  زنان  برای  جديد 
شده است که بيشتر آنها مربوط به نيروهای زمينی و 

تفنگدار دريايی است.
امريکا خدمت  نظامی  واحدهای  در  زن  هزار  دوصد 
و  عراق  جنگ های  در  آنها  از  نفر   144 و  می کنند 

افغانستان کشته شده اند.


از صفحه 1

انفجار در مراکز نظامی و امنیتی 
شهر حلب در سوريه تلفاتی 

برجای گذاشت

همزمان با ادامه حمالت ارتش سوريه به بخش هايی از شهر حمص، 
روسيه  و  داده اند  خبر  حلب  شهر  در  انفجار  از  دولتی  رسانه های 
دانسته  کشور  اين  در  کشتار  مسوول  را  سوريه  حکومت  مخالفان 

است.
و  راديو  از  نقل  به  بين المللی  خبرگزاری های  جمعه،  روز  بامداد 
امنيتی  و  نظامی  مراکز  تلويزيون دولتی سوريه گزارش کردند که 
قرار  بمب گذاری  هدف  کشور،  اين  شمال  در  واقع  حلب،  شهر 
گذاشته  برجای  زخمی  شماری  و  کشته  يازده  کم  و دست  گرفته 

است.
شهر حلب دومين شهر سوريه و از مراکز اصلی فعاليت های اقتصادی 
اين کشور محسوب می شود و در جريان اعتراضات يازده ماهه عليه 

حکومت سوريه، کمابيش آرام بوده است.
به گزارش تلويزيون دولتی سوريه، در اين »عمليات تروريستی« دو 
بمب در دفتر محلی اداره ضد اطالعات ارتش و يک پايگاه امنيتی 
اين  قربانيان  ميان  در  غيرنظامی  و  نظامی  افراد  و  شد  منفجر  حلب 

انفجارها ديده می شوند.
همزمان، گروه ناظران حقوق بشر سوريه، که يک سازمان مخالف 
از  نقل  به  است،  کشور  اين  جمهور  رييس  اسد،  بشار  حکومت 
ساکنان حلب از وقوع سه انفجار خبر داده و گفته است که صدای 
اين گزارش  اما  شنيده شده  انفجارها  وقوع  محل  از  نيز  تيراندازی 

مورد تاييد منبع ديگری قرار نگرفته است.
مورد  در  گزارشی  در   - ايرنا   - ايران  دولتی  خبرگزاری 
از  يکی  که  است  گفته  حلب،  در  جمعه  روز  بمب گذاری های 
انفجارها در مقر »نيروهای حفظ نظم« در منطقه هنانو، و ديگری در 
بخش امنيت نظامی حلب در ميدان الواصل روی داده و افزوده است 
که عامل يکی از انفجارها، يک موتر بمب گذاری شده بوده است.

است که  از ساکنان حلب گفته  يکی  از  نقل  به  رويتر  خبرگزاری 
بخش  به  متعلق  مجتمع  به يک  منتهی  های  مسير  امنيتی  واحدهای 

ضد اطالعات ارتش را به روی رفت و آمد بسته اند.
اين نخستين بار از زمان آغاز اعتراضات عليه حکومت سوريه نيست 
که رسانه های خبری اين کشور از انفجار در مناطق شهری خبر داده 

و مخالفان را مسوول آن معرفی کرده اند.
روز 23 دسامبر، و يک روز پس از اعزام هيات ناظران اتحاديه عرب 
به سوريه، رسانه های اين کشور گزارش کردند که وقوع حمالت 
انتحاری در دمشق، پايتخت، دست کم چهل و چهار کشته برجای 

گذاشته است.
دولت سوريه شبکه القاعده را مسوول اين بمب گذاری معرفی کرد 
هرچند برخی از گروه های مخالف احتمال دست داشتن حکومت 
در اين انفجار را مطرح کردند و گفتند که ممکن است هدف دولت 

از اين اقدام، تاثيرگذاری بر ديدگاه اتحاديه عرب باشد.
عليه  اعتراضات  که  داشتند  تاکيد  سوری  مقامات  زمان،  آن  در 
حکومت اين کشور از سوی بيگانگان حمايت می شود و گروه های 

افراطی تروريستی در آن دست دارند.
و  بيست  شدن  کشته  سوريه  خبری  رسانه های  نيز  جنوری   6 روز 
شش نفر و زخمی شدن شصت و سه نفر ديگر در اثر وقوع انفجار 

انتحاری در پايتخت را گزارش کردند.
در پی انتشار اين خبر، وزير داخله سوريه هشدار داد که دولت »با 

مشت آهنين« با عامالن اين گونه حمالت برخورد می کند.

هفته آينده نشست سه جانبه در پاکستان برگزار می شود

ACKUپای نظامیان زن امريکايی به خط مقدم جنگ باز می شود
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همان سال، رمزی یوسف یک بمب پنج کیلویی در 
اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشته و آنها این بمب 
مشهد  در  شیعیان(  هشتم  )امام  رضا  امام  حرم  در  را 
منفجر کردند، که به کشته شدن حداقل ۲۶ نفر منجر 

شد.
اعترافات خود  در  یوسف  رمزی  مقام ها  این  گفته  به 
سازمان  با  بمب گذاری  آن  در  که  بود  کرده  تایید 

مجاهدین خلق همکاری کرده است.
از  یکی  محمد،  شیخ  خالد  زاده  برادر  یوسف  رمزی 

طراحان حادثه یازده سپتامبر است.
اوزی ربای، دبیر مرکز موشه دایان در دانشگاه تل آویو 
نیز راجع به همکاری گروه مجاهدین با اسراییل برای 
به اجرا درآوردن این ترورها گفته این کار هم ممکن 

است و هم در گذشته رخ داده است.
در  اسراییلی  تحلیلگر  برگمن،  رونن  دیگر،  سوی  از 
این باره به ان بی سی گفته این ترورها با در نظر داشتن 
سه هدف اصلی انجام می گیرد، اول حذف دانشمندان 
دوم،  آنان،  اطالعات  بردن  بین  از  و  ایران  هسته ای 
پیرامون  امنیتی  تدابیر  افزایش  به  ایران  کردن  مجبور 
دانشمندان و تاسیسات هسته ای آن و در نهایت، ایجاد 
تشویق  و  ایرانی  دانشمندان  میان  در  رعب و وحشت 

آنها به ترک برنامه هسته ای این کشور.
ایران همواره تاکید کرده است که برنامه های هسته ای 

این کشور با مقاصد صلح آمیز صورت می گیرد.


می کنند.
سازمان مجاهدین خلق در فهرست تروریستی وزارت 
برای  تالش هایی  اخیرا  اما  دارد،  قرار  امریکا  خارجه 

حذف آن از این فهرست صورت گرفته است.
که  گفته اند  سی  بی  ان  به  امریکا  انتظامی  مقام های 
با رمزی  سازمان مجاهدین خلق ایران در سال ۱۹۹۴ 
یوسف، طراح بمب گذاری سال ۱۹۹۴ برج های مرکز 
تجارت جهانی، ایتالفی تشکیل داده است و در جون 

و نیست. سازمان مجاهدین خلق قطعا هرگونه دخالت 
در این کار را رد می کند.«

او تاکید کرد که »آموزش اعضای سازمان مجاهدین 
خلق در خاک اسراییل« یک ادعای بیمارگونه است و 

»به هیچ وجه حقیقت ندارد.«
اما تحلیلگران به ان بی سی گفته اند این ترورها با چنان 
پیچیدگی و ظرافتی اجرا شده اند که از دست داشتن 
حکایت  آنها  در  تجربه  با  اطالعاتی  سرویس  یک 

مقام های امریکایی به شبکه »ان بی سی« گفته اند ترور 
دانشمندان ایرانی با حمایت و طراحی موساد سازمان 
خلق  مجاهدین  سازمان  توسط  و  اسراییل  اطالعات 

اجرا می شود.
این مقام ها که نخواسته اند نام شان فاش شود، گفته اند 
دولت آقای اوباما از این مساله با خبر است اما تاکید 

کرده اند امریکا نقشی در این ترورها نداشته است.
دو مقام ارشد دولتی در امریکا دست داشتن سازمان 
و  کرده اند  تایید  را  عملیات  این  در  خلق  مجاهدین 
یکی از آنها به شبکه ان بی سی گفته است تمام پیش 
ترورها  در  سازمان  این  نقش  درباره  قبلی  فرض های 

درست است.
اما یکی دیگر از این مقامات گفت این امر هنوز صد 

در صد تایید نشده است.
کلیه مقاماتی که با شبکه ان بی سی صحبت کرده اند، 

به اتفاق نقش امریکا را در این ترورها نفی کرده اند.
یا  رد  از  اسراییل  خارجه  امور  وزارت  پنجشنبه  روز 
تایید این خبر خودداری کرد. اما یک سخنگوی این 
وزارتخانه گفت تا زمانی که تمامی مستندات گزارش 

ان بی سی را نبیند، درباره آن اظهار نظر نخواهد کرد.
سازمان مجاهدین خلق این خبر را تکذیب کرده و آن 

را »کامال دروغ« خوانده است.
سازمان  نماینده  صفوی،  علی  ان بی سی،  گزارش  به 
»هیچ  گفت:  خبر  این  تکذیب  در  خلق  مجاهدین 
نبوده  اسراییل  در  خلق  مجاهدین  سازمان  از  عضوی 

موساد و مجاهدین خلق در ترورهای
دانشمندان هسته ای ایران نقش داشته اند 

پیام تبریکی انجمن خدماتی فرهنگی هرات باستان
اداره ی سالم و حکومت داری خوب از خواست های مهم مردم افغانستان می باشد. جای 
افتخار و سربلندی است که حکومت مرکزی، اداره ای محلی هرات را به عنوان الگو در 

حکومت داری خوب اعالم کرده است
داکتر  جاللتمآب  سازنده ای  مدیریت  از  حالی که  در  هرات  فرهنگی  خدماتی  انجمن 
داوودشاه صبا والی دانشمند هرات و دیگر عضوهای رهبری این والیت که توانسته اند 
در راستای حکومت داری بهتر الگوسازی کنند، تمجید به عمل می آورد، این موفقیت 
غرورآفرین را به تمام شهروندان افغانستان به ویژه رهبری و مردم نجیب هرات صمیمانه 

تبریک می گوید.

ACKU
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