
افزايش ديدگاه هاي 
منفي نسبت به افغانستان 

و پاکستان در امريکا
میزان  جدید،  نظرسنجی  یک  براساس 
دیدگاه های مثبت شهروندان امریکا نسبت به 
این  یافته است.  افغانستان و پاکستان کاهش 
دهمین  در  ناتو  و  امریکا  که  است  درحالی 
سال جنگ علیه طالبان و القاعده قرار دارند.

»گالوپ«،  موسسه  نظرسنجي  نتایج  براساس 
نظر  امریکایی  شهروندان  درصد   14 حدود 
مطلوب نسبت به افغانستان دارند و 82 درصد 

نظرات منفي نسبت به این کشور داشته اند. 
دیدگاه  با  امریکایي ها  درصد   18 همچنان   
که  حالي  در  مي نگرند  پاکستان  به  مطلوبي 
76 درصد دیگر دیدگاه هاي نامطلوب نسبت 

به این کشور دارند.
میزان  باالترین  »گالوپ«  بررسي  این  نتایج 
و  افغانستان  به  نسبت  منفي  دیدگاه هاي 
نظرسنجي هاي  شروع  زمان  از  را  پاکستان 
بار  نخستین  براي  مي دهد.  نشان  موسسه  این 
افغانستان  مورد  در   2005 سال  در  »گالوپ« 
و پاکستان به بررسي افکار عمومي پرداخت. 
شهروندان  درصد   40 حدود  سال  آن  در 
با دیدگاه مثبت نسبت به این  ایاالت متحده 

دو کشور مي دیدند. 
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حمله  نتیجه  در  می گویند  محلی  مقام های 
امنیه  قوماندانی  بر  طالبان  گذشته  روز 
پولیس  مامور  دو  شمول  به  تن   15 قندهار، 
کشته شدند و 26 تن دیگر زخمی گردیدند. 
سخنگوی والی قندهار گفت 9 کودک نیز 

شامل زخمیان این حادثه می باشند.
بعد از وقوع انفجاری در نزدیکی قوماندانی 
بر  سنگین  سالح های  با  مسلح  طالبان  امنیه، 
حمله  این  کردند.  حمله  پولیس  مقر  این 

نزدیک به سه ساعت ادامه یافت.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته 
گفته اند شش تن از جنگجویان شان در یک 
امنیه  قوماندانی  نزدیکی  در  عروسی  سالون 
طالبان  معنوی  پایگاه  قندهار که  در والیت 

عنوان می شود، جابه جا شده بودند. 
از  فرانس پرس  خبرنگار  گزارش  براساس 
ششم  منزل  از  حمله کنندگان  حادثه،  محل 

سالون عروسی بر قوماندانی حمله کردند. 
حمله  قندهار  والی  سخنگوی  ایوبی،  زلمی 
بر قوماندانی امنیه این والیت را تایید کرد. 

او افزود: »شلیک بر پایگاه پولیس از سالون 
زرنگار که در طرف دیگر سرک و 50 متر 
قرار دارد، صورت  پولیس  پایگاه  از  دورتر 

گرفته است.«
از  قبل  که  افزود  قندهار  والی  سخنگوی 
به  انفجاری  قوماندانی،  بر  شلیک  شروع 
فرانس پرس  خبرنگار  اما  پیوست.  وقوع 
یک  صدای  محل  همین  در  گفته است 
او،  گفته  به  است.  شنیده  را  دیگر  انفجار 
صدای تیراندازی از دیگر قسمت های شهر 

قندهار نیز شنیده می شود. 

به  طالبان  سخنگوی  احمدی،  یوسف 
از  »تیمی  گفت:  پرس  فرانس  خبرگزاری 
سالون  داخل  مرد  به شمول شش  ما  رفقای 
آن را  کنترول  و  شده  زرنگار  عروسی 
افراد  این  که  افزود  او  اند.«  گرفته  به دست 
بر پایگاه پولیس با سالح های سنگین حمله 

کردند. 
قندهار، بزرگ ترین شهر در جنوب کشور، 
طالبان  معنوی  و  سنتی  پایگاه  عنوان  به 
شناخته می شود که شاهد بیشترین ناآرامی ها 
به  سال  یک  از  والیت  این  است.  بوده 
این سو تحت تمرکز نیروهای بین المللی در 

افغانستان قرار دارد. 
رهبری  تحت  نیروهای  سخنگوی  یک 
واحدی  گفت  افغانستان  جنوب  در  ناتو 
فرستاده  محل  به  افغان  و  ناتو  نیروهای  از 
شده اند. به گفته او اعضای ناتو هم در پایگاه 
والی  دفتر  در  هم  و  می کنند  کار  پولیس 
هلیکوپترها  مصروف اند.  فعالیت  به  قندهار 

در فضای شهر قندهار به پرواز درآمده اند. 

دو کشور همسایه، ایران و پاکستان 
به  مالی  مساعدت  و  آموزش  در 
گروه های مسلح مخالف دست دارند. 
که  کسانی  از  عده ای  حال  این  با 
مساله  این  به  شده اند  دستگیر 
برنامه های  که  کرده اند  اعتراف 
به  ایران  حکومت  طریق  از  تخریبی 

آن ها داده شده است.

نزديک به سی کشته و زخمی در حمله طالبان باالی قوماندانی امنیه قندهار
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دور چهارم انتخابات باز هم بی نتیجه
مجلس  نمایندگان:

محکمه ي اختصاصي 
لغو شود

داوود  دوم  دور  در 
شکریه  و  راي  کلکاني91 
نمایندگان  راي   53 بارکزي 
مجلس را دریافت کردند که 
در نتیجه نتوانستند ریاست 

مجلس را به دست بیاورند.
راي   56 انتخابات  این  در 
باطل  راي   26 و  سفید 

استفاده شد.

اعالن کاریابی
یک  به  باستان  بست  خبرگزاری 

ادیتور پشتو ضرورت دارد.
باید واجد  شخص درخواست کننده 

شرایط ذیل باشد:
و  دری  و  پشتو  زبان  به   تسلط  ـ 
توانایی برگردان متن از هر دو زبان 

ـ سابقه کار در رسانه ها
ـ تحصیالت عالی 

ـ  مهارت کاربرد کمپیوتر 
می توانند  شرایط  واجد  اشخاص 
این  به  را  خویش  سوانح   خالصه 

آدرس ارسال دارند:
 bostbastannews@gmail.com

بگیرند:   تماس  شماره  این  به  یا 
0793042475

آدرس: کابل ـ سرک پنج قلعه فتح اهلل 
ـ خانه نمبر 562 ـ خبرگزاری بست 

باستان 

عناوين 
مطالب امروز:

گالب منگل والی هلمند:

ایران و پاکستان مخالفان مسلح را حمایت می کنند
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توقعات مردم بلخ...

راه های ولسوالی ها...
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گمرکات  در  مسووالن  حالی که  در 
گمرکی  عواید  شدن  بیشتر  از  کشور 
هماهنگی  نبود  اما  می دهند،  خبر 
بندرها  در  دولتی  ادارات  میان  الزم 
از  گمرکات  در  پیشرفته  تجهیزات  و 
مشکالت اساسی در این عرصه خوانده 

می شود.
بسم اهلل  آزادی،  رادیو  گزارش  به 
کاموی رییس گمرکات می گوید، این 
اموال  مقدار  یک  تا  شده  سبب  مساله 
بدون محصول گمرگی از طریق برخی 
بندرها، وارد کشور شود که به خزانه ی 
دولت از این بابت ساالنه هزاران میلیون 

افغانی ضرر می رسد.
مشکل  این  گمرکات،  رییس  گفته  به 
مانند  کشور  ناامن  مناطق  در  بیشتر 
برخی  و  پکتیکا  خوست،  والیت های 
ایران وجود دارد.  با  بندرها هم سرحد 
آن هم  با  می گوید،  کاموی  آقای  اما 

از  نگراني ها  درپي 
محکمه ي  فیصله هاي 
مورد  در  اختصاصي 
انتخابات  نتایج 
نمایندگان،  مجلس  
در  مجلس  این 
ماده اي  سه  مصوبه ي 
خواهان  آرا  اتفاق  به 
از  محکمه   این  لغو 
جمهور  رییس  سوي 

شده  است.
با  مجلس  نمایندگان 
 156 ماده ي  به  اتکا 

قانون اساسي و ماده هاي 58، 63 و64 
فیصله  گذشته  روز  انتخابات  قانون 
کردند که هرگونه تصمیم گیري در 
محکمه ي  سوي  از  انتخابات  مورد 
اختصاصي غیرقانوني است و رییس 
جمهور مطابق ماده ي 64  دستور لغو 

آن را صادر کند.
سرور عثماني، رییس موقت مجلس 
محکمه ي  مي گوید  نمایندگان 
اختصاصي در نظر دارد تا 83 عضو 

این مجلس را تغییر دهد.
محکمه ي  این  از  پیش  هرچند 
عضو  سه  جلب  حکم  اختصاصي 
داراالنشاي  به  را  نمایندگان  مجلس 
این مجلس فرستاده بود ولي مجلس 
بودن  غیرقانوني  دلیل  به  نمایندگان 
محکمه ي  درخواست  محکمه،  این 

اختصاصي را نپذیرفت.
مجلس  مصوبه ي  متن  که  عثماني 
گفت  مي کرد  بیان  را  نمایندگان 
قانون  براساس  مجلس  نمایندگان 
و  ایجاد  انتخابات،  قانون  و  اساسي 
اختصاصي  محکمه ي  فعالیت  تداوم 
را غیرقانوني دانسته و فیصله هاي آن 

را مردود مي  شمارند.
این  ایجاد   -1« گفت:  عثماني 
محکمه  خالف قانون اساسي و قانون 
و  تصمیم  هرگونه  بوده،  انتخابات 
انتخابات  نتایج  مورد  در  آن  فیصله  

غیر قانوني بوده و مردود مي  باشد.

دو مامور پولیس توسط طالبان ربوده شدند
را  پولیس  مامور  دو  طالبان  افراد 
وانت  ولسوالی  امنیه  قوماندانی  از 

وایگل والیت نورستان ربوده اند.
این  امنیه  قوماندان  محمد  اختر 
ولسوالی، به آژانس خبری پژواک 
این  قبل  روز  دو  که  است  گفته 
مامور پولیس از سوی طالبان ربوده 

شدند.
وی افزود که یک گروه ٢5 نفری 
طالبان مسلح، در کمین آنها بودند.

نورستان،  والیتی  شورای  رییس  مذهب یار  عنایت اهلل 

پژواک  به  حادثه  این  تایید  ضمن 
از  پولیس  مامور  دو  این  گفت 
وایگل  وانت  به  سمت  ننگرهار،  
راه  امتداد  در  و  بودند  در حرکت 

ربوده شده اند.
به گفته ی او، این دو مامور پولیس 
از منطقه مگنگ ولسوالی مانوگی 

ربوده  شده اند.
طالبان،  سخنگوي  مجاهد  ذبیح اهلل 
ماموران  این  ربودن  مسوولیت 

پولیس را به دوش گرفته است.

مسووالن  حال  عین  در 
می گویند،  گمرکات 
مجهز  منظور  به  تالش ها 
گمرکات  تمام  ساختن 
پیشرفته  وسایل  با  کشور 
برای  که  دارد  ادامه 
به  کار  این  کردن  عملی 

میلیون ها دالر نیاز است.
رییس  گفته ی  به 
گمرکات در حال حاضر 
گمرک حیرتان، شیرخان 
وسایل  با  تورخم  و  قلعه  اسالم  بندر، 
است  قرار  و  شده اند  تجهیز  عصری 
و  نیمروز  فراه،  والیت های  کمرگ 
وسایل  همین  با  زودی  به  هم  قندهار 

مجهز گردند.
رفتن  بلند  از  تاجران  از  شماری  اما 
و  گمرکی  محصوالت  افزون  روز 
برخی  مسیر  قانونی در  غیر  اخاذی های 

113 راي بود، به دست آورند.
انتخابات  در  نفر   ٢٢4 دور  دراین 
شرکت داشتند و٢1 راي سفید و 8 

راي باطل استفاده شده بود.
در دور دوم داوود کلکاني91 راي و 
نمایندگان  راي   53 بارکزي  شکریه 
در  که  کردند  دریافت  را  مجلس 
را  مجلس  ریاست  نتوانستند  نتیجه 

به دست بیاورند.
در این انتخابات 56 راي سفید و ٢6 

راي باطل استفاده شد.
گذشته،  روز  نشست  پایان  در 
که  درحالي  مجلس  نمایندگان 
ادامه ي  مورد  در  خود  تصمیم  از 
کردند  شرمندگي  ابراز  انتخابات 
داخلي  وظایف  اصول  در  تعدیل  بر 

مجلس نمایندگان پافشاري داشتند.
با آن که نشست دیروزي این مجلس 
بدون نتیجه  پایان یافت اما قرار بر این 
شد تا امروز درمورد چگونگي طرح 

تعدیل گفتگو شود.
براي  گذشته  نامزدهاي  یافتن  اجازه 
برگزاري  رقابت جدید،  شرکت در 
که  نامزدهایي  براي  سوم  دور 
نمي توانند در دور اول و دوم پیروز 
نامزدها و  به  شوند، راي دادن علني 
اعضای  سایر  و  رییس  نامزد  معرفي 
هیات اداري به صورت دسته جمعي 
از عمده ترین پیشنهادهاي نمایندگان 

مجلس به شمار مي  رفت.

دوسال  به  نسبت  گمرکات  عواید 
گذشته دو برابر بلند رفته است.

که  توانستیم  »ما  افزود:  کاموی  آقای 
 1387 سال  تناسب  به  را  خود  عواید 
ما  عواید  وقت  آن  که  سازیم،  دوچند 
ما  توقع  امسال  بود.  افغانی  میلیارد   ٢0
 40 حدود  در  ما  عواید  که  است  این 

میلیارد افغانی شود.«

انتخابات  پروسه ي  موارد جرمي   -٢
اساس  بر  قانوني  مجاري  از  صرفا 
فقره ي سوم ماده 64 قانون انتخابات 

قابل تعقیب مي باشد.
رییس  محترم  جاللت مآب  از   -3
به  افغانستان  اسالمي  دولت  جمهور 
استناد ماده ي 64 قانون اساسي تقاضا 
کشمکش هاي  این  بر  تا  مي گردد 
شود  گذاشته  پایان  نقطه ي  سیاسي 
و با الغاي آن، فیصله هاي نمایندگان 

ملت را حمایت نمایند.«
این درحالي است که رییس جمهور 
به  ملي  شوراي  افتتاح  با  همزمان 
بود  داده  دستور  اختصاصي  محکمه  
در  بررسي هایش  حوت  سوم  تا  که 
معترض  نامزدان  شکایت هاي  مورد 

انتخابات پارلماني را نهایي کند.
انتخابات چهارم 
بازهم بی نتیجه 

مرحله ي  در  مجلس  نمایندگان 
چهارم انتخابات براي گزینش رییس 
انتخاب  از  بازهم  نمایندگان  مجلس 

رییس عاجز ماندند.
چهارم  مرحله ي  اول  دور  در 
ریاست  کرسي  براي  انتخابات 
با  داوود کلکاني  نمایندگان  مجلس 
بارکزي  شکریه  راي،   79 دریافت 
65 راي و عارف رحماني با گرفتن 
51 راي نتوانستند که 50 به عالوه 1 
راي نمایندگان حاضر مجلس را که 

به خصوص شاهراه هرات  از شاهراه ها 
کابل، شکایت دارند.

قالین  تاجران  از  یکی  وهاب  حاجی 
مالیات  رفتن  بلند  ضرر  که  می گوید 
متحمل  مردم  فقط  را  تاجران  اموال  بر 

می شوند.
گفته می شود که بخش عمده ی عواید 
دولت از طریق گمرکات تامین می شود. 
بندرها حیرتان، تورخم، شیرخان بندر و 
اسالم قلعه از عمده ترین این بندرها به 
شمار می روند که ساالنه هزاران میلیون 
تاجران  اموال  محصول  بابت  از  افغانی 
کشور  وارد  بندرها  این  طریق  از  که 
می گردند، وارد خرانه دولت می گردد.

بر اساس معلومات مسووالن گمرکات 
هم اکنون  گمرکی  عواید  بیشترین 
هرات  والیت  در  قلعه  اسالم  بندر  از 
به دست می آید که ساالنه در حدود 1٢ 

میلیارد افغانی تخمین شده است.

افزايش ديدگاه هاي
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علیه  جنگ  سال  ده  جریان  در 
گاهي  روابط  امریکا  تروریزم، 
پاکستان  و  افغانستان  با  ناآرام 
ایاالت  مقام هاي  است.  داشته 
فزاینده  صورت  به  متحده 
بودن  اعتماد  قابل  مورد  در 
جمهور  رییس  کرزي،  حامد 
میان  در  عناصري  و  افغانستان 
ابراز  پاکستان  نظامي  استخبارات 
نظرسنجي هاي  کرده اند.  تردید 
از کاهش  نیز حاکي  جداگانه یي 
از  امریکا  شهروندان  حمایت 
در  القاعده  و  طالبان  علیه  جنگ 

افغانستان بوده است. 
»گالوپ« در این نظرسنجي اش که 
بالغ  شهروند   1015 دیدگاه هاي 
کرده،  بررسي  را  متحده  ایاالت 
دیدگاه هاي  که  است  دریافته 
جنوبي  کوریاي  به  نسبت  مثبت 
درصد   65 است.  افزایش  به  رو 
مطلوب  نظر  امریکا  شهروندان 

نسبت به کوریاي جنوبي دارند. 
»گالوپ«،  نظرسنجي  براساس 
کشور  محبوب ترین  جاپان 
شهروندان  نزد  در  آسیایي 
درصد   8٢ است.  متحده  ایاالت 
پرسش شوندگان دیدگاه مطلوبي 

نسبت به این کشور داشته اند. 
که  حساسیت هایي  وجود  با  اما 
در روابط ایاالت متحده امریکا با 
چین وجود داشت، دیدگاه مثبت 
کشور  این  به  نسبت  امریکایي ها 
 47 است.  یافته  افزایش  کمي 
چین  به  پرسش شوندگان  درصد 
حالي  در  داشته اند  مطلوب  نظر 
 4٢ گذشته  سال  در  رقم  این  که 

درصد بود. 
»گالوپ«  نظرسنجي  براساس   
شمالي،  کوریاي  کنار  در  ایران 
نزد  در  را  محبوبیت  کمترین 
امریکا  متحده  ایاالت  شهروندان 
پرسش  درصد  یازده  تنها  دارد. 
نظر  نظرسنجي  این  شوندگان 
کشور  دو  این  به  نسبت  مطلوب 

داشته اند. 

عوايد گمرکات نسبت به دوسال گذشته دو برابر افزايش يافته است

دور چهارم انتخابات باز هم بی نتیجه
مجلس  نمايندگان:

محكمه ي اختصاصي لغو شود
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ولسی جرگه باز هم 
در انتخاب رییس ناکام ماند

در  بار،  چهارمین  برای  ولسی جرگه  نمایندگان 
پایان  در  و  ماندند  ناکام  مجلس  رییس  گزینش 
نشست با ابراز شرمندگی  از عدم موفقیت شان 
در انتخاب رییس مجلس، تعدیل در اصول وظایف 
داخلی مجلس را تنها راه برون برآمدن از معضل 
محکمه ی  که  است  حالی  در  این  یافتند.  جاری 
دارد 83 عضو ولسی جرگه  نظر  در  اختصاصی 
قرار  تعقیب  انتخابات مورد  تقلب در  اتهام  به  را 
دهد. پیش از این نیز محکمه ی اختصاصی، جلب 
مجلس  این  داراالنشای  به  را  مجلس  عضو  سه 
این که  دلیل  به  ولسی جرگه  ولی  بود،  فرستاده 
را  آن  درخواست  است،  غیرقانونی  محکمه  این 
نپذیرفت. برخی از وکالی مجلس معتقدند معضل 
توفیق  عدم  در  عمده  عوامل  از  یکی  سفید  رای 
مجلس در انتخاب رییس مجلس می باشد. گرچه 
برابر  در  مجلس  موضع گیری  که  است  روشن 
و  است  قانونی  و  برحق  اختصاصی،  محکمه ی 
بر  مبنی  رییس جمهور  از  نمایندگان  درخواست 
الغای آن درست می باشد، ولی چگونگی برخورد 
در  توفیق شان  وعدم  رییس  انتخاب  در  مجلس 
انتخاب آن، وزنه ی مجلس را به شدت ضربه زده 
است . مردم عادی نیز مجلسی را که در انتخاب 
رییس خودش ناکام است، آن قدر جدی نخواهند 
اظهارات شان،  در  نمایندگان  از  بسیاری  گرفت. 
که  می کردند  شکوه  جاری  مشکالت  از  چنان 
گویی عواملی جادویی و شیطانی این مشکالت را 
آفریده اند. تعدیل موادی از اصول وظایف داخلی 
خواهد  خمیری ای  بینی  کنونی،  وضعیت  در  نیز 
ماندگار  و  برجسته تر  را  مجلس  ناکامی  که  بود 
جالب  بگشاید.  کار  از  گره ای  بی آن که  می سازد، 
آن که در دور اول انتخابات دیروز که 224 نفر در 
آن شرکت داشتند، 21 رای سفید و 8 رای باطل 
استفاده شده بود، اما در دور دوم که رقابت میان 
دو عضو قبلی بود 56 رای سفید و26 رای باطل 
مورد استفاده قرار گرفت. این امر نشان دهنده آن 
بود که مزاج و ذایقه ی برخی از وکال حتا ظرف 
می شود.  برعکس  و  می کند  تغییر  ساعت  چند 
قبل  دور  نامزدهای  از  برخی  نمایندگان،  از  یکی 
را مسوول استفاده از رای سفید دانست و گفت 
مقام  نامزد  مجددا  که  آن اند  آرزوی  در  آنها  که 
ریاست گردند. یکی دیگر از نمایندگان رای دادن 
علنی را گره گشای مشکل دانسته و پیشنهاد کرد 
خواهد  حل  علنی  رای گیری  طریق  از  مشکل  که 
شد. اگر چنین باشد، معلوم می شود که در دیگر 
و  مالحظات  نیز  مجلس  تصاویب  و  تصامیم 
مصلحت هایی تعیین کننده است که اکثر مردم از 
که  هرکسی  ماجراها  این  از  پس  بی خبرند.  آنها 
رییس شود و با هر مقدار رایی که موفق شود، 
جدی نخواهد بود. جایگاه و موقعیت هر پارلمانی 
را، با اعتباری می توان سنجید که در نظر و باور 

مردم دارد.  

زنگ اول
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هدیه  خداوند  جانب  از  که  است  رحمت  برف  دانه های 
مردم  زندگی  برای  امید  برف ها  این  باریدن  و  می شود 
زمستان  گفته اند  چون  است،  کرده  بیشتر  را  زراعت پیشه 

بی زر باشد، بی برف نه.
هشتاد  از  بیش  که  است  زراعت پیشه  والیتی  یک  غزني 
تامین  مالداری  و  زراعت  طریق  از  مردم  زندگی  درصد 
را  خشک سالی  طوالنی  سالیان  زجر  مردم،  این  می شود. 
مدت  این  در  را  قیمت ها  صعودی  سیر  تمام  و  کشیده اند 

از دید خشک سالی می  بینند. زمستان امسال از نیمه گذشته 
نباریدن برف  از  است و در این مدت مردم غزنی کم کم 
زمستانی نا امید شده بودند. اما ریزش برف در این دو روز  
متواتر در کشور، مردم غزنی را نسبت به زندگي در سال 
خداوندی  نعمت  این  از  و  است  کرده  خوش بین  آینده 

شکر   گذار هستند.
ب��ا وج��ود ای��ن خ��وش��ی ه��ا، راه ه���اي م��واص��ات��ي اکثر 
برف باري ها مسدود شده  اثر  در  این والیت  ولسوالی هاي 
گیرو،  مالستان،  جاغوری،  اجرستان،  ناهور،  ولسوالی  اند. 

ناوه، گیان و جغتو با مرکز غزنی ارتباط مواصاتی 
زیادی  مشکات  با  ولسوالی ها  این  مردم  و  ندارند 

رو  برو هستند. 
براي  مي گویند  درغزني  مقامات  این که  وجود  با 
ولسوالي ها  سرك هاي  زمستاني  برف پاکي هاي 
دراین  اما  است،  گرفته  صورت  ق��رار داد  مرکز  تا 
مسدود  ولسوالي ها  این  مواصاتي  راه هاي  روز  دو 
قراردادی ها عملي  این  از طرف  است و هیچ کاري 
جاغوري  ولسوالي  باشنده  اهلل  نجیب  است.  نشده 
جاغوري  راهي  که  است  روز  دو  مي گوید  غزني 
ریاست  طرف  از  برف پاکي  قرارداد  است.  مسدود 
فواید عامه غزني با بعضي از شرکت هاي خصوصي 
جاغوري  - غزني  راه هاي  تمام  اما  گرفته،  صورت 
این  پاك کاري  براي  قرار دادي ها  این  و  است  بسته 

راه ها هیچ کاري نکرده اند.
از  نیز  غزني  ناهور  ولسوالي  باشنده  محمدیاسین 
و  دارد  شکایت  ولسوالي  این  راه ه��اي  بودن  بسته 
غزني  عامه  فواید  و  دهات  انکشاف  مسوولین  از 
با  غزني  راه ه��اي  بودن  بسته  مشکل  تا  مي خواهد 
ولسوالي ها را حل نماید. این باشنده ولسوالي ناهور 
است،  کم  ناهور  در  صحي  مراکز  چون  مي گوید 
با  ولسوالي  این  مواصاتي  راه هاي  بودن  بسته  درصورت 

مرکز مردم دچار مشکات زیادی شوند.
در  ابهام  وضعیت  از  مالستان  ولسوالي  باشنده  نبي  غام 
او مي گوید: سه شبانه روز است  دارد.  قراردادها شکایت 
ما  ولسوالي  راه  مي باشم،  هوتل  در  شهرغزني  در  من  که 
بسته است، هیچ قراردادي وجود ندارد که براي پاك کاري 
سرك ها اقدام کند، ما نمي دانیم که مسوولین غزني با کدام 
ولسوالي هاي  باشندگان  است.«  کرده  داد  قرار  شرکت 

به بسته شدن راه هاي  ناوه، گیرو، گیان و جغتوتیز نسبت 
این  دارن���د.  مشابه  نظر  ولسوالي هاي شان  مواصاتي 
باشندگان از مقامات غزني مي خواهند  تا براي پاك کاري 
رییس  مایل  سنایی  کنند.  جدي  توجه  مواصاتي شان  راه 
پاك کاری  می گوید  غزنی  والی��ت  ده��ات  انکشاف 
سرك های مرکز به ولسوالی و ولسوالی به ولسوالی مربوط 
این ریاست نمی باشد، بلکه پاك کاری سرك های درجه3 
از وظایف انکشاف دهات است، یعنی پاك کاری راه های 
انکشاف  می گوید  وی   کلینیک ها.  به  قریه  و  قریه  به  قریه 
برای  غزنی  والیتی  ش��ورای  وک��ای  مشوره  با  ده��ات 
وظایف  از  که  درجه سه  سرك های  از  بخشی  پاك کاری 
انکشاف دهات است  اقدام خواهد کرد و در این قسمت 
کدام مشکل وجود ندارد. انجنیر قربانعلی، آمر فواید عامه 
سرك های  تمام  پاك کاری  برای  می گوید  غزنی  والیت 
با ولسوالی ها قرار داد صورت گرفته است اما چون  مرکز 
تا  شده  مانع  امر  این  دارد،  جریان  هنوز  تا  برف ها  باریدن 
نکنند،  اقدام  سرك ها  پاك کاری  برای  قراردادی ها  این 
آمر فواید عامه غزنی می گوید قرارداد برف پاکی سرك ها 
صورت گرفته است، و این  قرارداد با مردم محل و تایید 
غزنی  شهروندان  است.  شده  انجام  غزنی  والیتی  شورای 
می گویند  و  می گیرند  نیک  فال  به  را  برف ها  این  باریدن 
این برف ها سبب می  شود تا سال آینده یک سال پر از خیر 
و برکت برای تمام کشور به خصوص والیات زراعتی باشد. 



ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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کنار می زدیم، همه در هراس بودیم که شاید او در آنجا 
نباشد، اما بعد از تاش چند دقیقه ای توانستیم که او را 
بیرون بکشیم او زنده نبود زیرا در همان دقایق اول در اثر 
اصابت پارچه های راکت،  و ریزش چوب های سقف و 
گل و خاك به شهادت رسیده بود، خون از قسمت های 
زیاد بدن او جاری بود. دیگر زندگی همه ی ما گویا به 
نمود و  بود. در همان روز منطقه ما سقوط  آخر رسیده 
اکثر  و  است  زمان درگذر  فرار شدند.  به  مجبور  مردم 
دست  از  غم  اما  می نماید،  فراموش  انسان  را  حادثات 
دادن عزیزان را نمی شود که فراموش نمود به خصوص 
مرگ جوان را که مقابل چشمانت از بین برود، تصور 
را  او  که  نتوانستم  من  است.  بسیار سخت  هم  کردنش 
فراموش نمایم زیرا امید و آرزو داشتم. اما جنایت کاران 
او را از من گرفتند و خودشان امروز در عیش و نوش 
و  شوند  مجازات  جنایت کاران  که  می خواهم  هستند، 
قانونی  پیگرد  مورد  را  متهمین  هم  دولت  این  کنار  در 
به جزای  و  ایشان گرفته شود  از  مردم  تا حق  قراردهد 
اعمال و جنایت های شان برسند. دسترسی به عدالت حق 
مسلم ماست و ما خواهان آن می باشیم و با جنایت کاران 

صلح نمی شود، زیرا ایشان جنایت کار هستند.«



دشمن  مقابل  در  دیروز  تا  کسانی که  همان  زیرا  رفت، 
و  بودند  ایستاده  هم  مقابل  در  آن روز  در  می جنگیدند 
حال  که  بودند،  متحیر  مردم  می جنگیدند،  قدرت  برسر 
این  و  بسیار زود همه جاگیر شد  با کیست، جنگ ها  حق 
مردم بیچاره بودند که هر روز قربانی حوادث جنگ های 
 22 روز  که  است  یادم  درست  می شدند،  میان گروهی 
خانه  در  همه  بود،  کابل  جنگ های  اول  سال  همان  دلو 
بسیار  ما  ما آغاز شد،  منطقه  بودیم که جنگ در  نشسته 
وحشت زده شده بودیم. نمی دانستیم که چه کنیم و به کجا 
برویم زیرا منطقه ما تقریبا محاصره بود، اما با آن هم ما در 
فکر می کردیم، که شاید  مانند سابق  ماندیم  منتظر  خانه 
برشدت  لحظه  به  لحظه  اما  بسیار زود ختم شود،  جنگ 
را  زندگی اش  بهار   15 که  پسرم  می شد،   افزوده  جنگ 
از  نمی دانست،  را  بد  و  هنوز خوب  و  بود  نموده  سپری 
او  اما هنوز  برود،  برای رفع حاجت  بیرون شد که  اطاق 
در دهیلز بود که ناگهان صدای اصابت راکت همه جا را 
تکان داد و چند تا شیشه که در پنجره ها باقی مانده بود، 
شکستند. همه به طرف دهلیز دویدیم می خواستیم که فرار 
نماییم، فکر می کردیم که راکت در اطاقی که ما بودیم 
اصابت نموده است، اما زمانی که به دهلیز رسیدیم، متوجه 
شدم که راکت در آنجا اصابت نموده است، پسرم را که 
هر قدر صدا نمودیم از وی صدایی نیامد. همه ما به طرف 
آن رفتیم و با دست و بیل خاك ها و چوب های شکسته را 

از  را  جوانش  پسر  که  داریم  خود  با  را  مادری  امروز 
دست داده. او دردهای جانکاه در زندگی اش دارد، این 
اما  نبود،  بد  ما چندان  »زندگی  بیان می دارد:  مادر چنین 
تعریف چندانی هم نداشت، یک زندگی بخور و نمیری 
بود که از کسی قرضدار نبودیم و شب و روز به خوبی 
نفرت  آتش  در  زمان  آن  در  کشور  اما  می رفت،  پیش 
را  این که حکومت شان  به خاطر  را  مردم  تا  می سوخت، 
علیه  که  انسانی  هر  ناحق  به  نمایند،  تحمیل  آنها  باالی 
از  مردم  بین  در  هم  یا  و  می گفت  چیزی  وقت  دولت 
جایگاه خوب برخوردار بودند، به طور وحشیانه دستگیر، 
شکنجه و بعد آنها را به شهادت می رساندند، این برنامه 
مدت زیادی دوام نمود. تا این که روس ها در اثر مقاومت 
مردم دلیر و شجاع ما شکست داده شد و با خسارات زیاد 
حکومت  نمودند.  ترك  را  کشور  جانی  تلفات  و  مالی 
داد  دست  از  خویش را  حامی  زمانی که  کمونیستی 
مجبور به واگذاری قدرت شد. گروه های مجاهدین قبا 
دولت ایتافی را تشکیل داده بودند و با هم در بیرون از 
افغانستان به توافق رسیده بودند که باید کی کدام پست 
و کدام وزارت را تسلیم شود، آنها در سال 1371 رسما 
کشور  در  کمونیستی  نظام  و  شدند  تسلیم  را  حکومت 
سرنگون و شکست خورد. مردم فکر می کردند که دیگر 
کشور ما به سوی بهبودی و آرامی پیش می رود، اما بسیار 
از بین  با آغاز جنگ های داخلی  باورهای مردم  این  زود 

خون 
پسرم را 
نمی بخشم

راه های ولسوالی ها 
با مرکز غزنی مسدود شد

������������������������������������������������� محمد ضیا حسینی �������������������������������������������������

راه ه��اي  خوشی ها،  ای��ن  وج��ود  با 
ولسوالی هاي  اك��ث��ر  م��واص��ات��ي 
برف باري ها  اث��ر  در  والی��ت  ای��ن 
مسدود شده اند. ولسوالی ناهور، 
مالستان،  ج��اغ��وری،  اج��رس��ت��ان، 
مركز  با  جغتو  و  گيان  ناوه،  گيرو، 
ندارند  مواصاتی  ارتباط  غزنی 
با  ول��س��وال��ی ه��ا  ای���ن  م���ردم  و 
هستند.  رو  ب��رو  زی��ادی  مشکات 
درغزني  مقامات  این كه  وج��ود  با 
برف پاكي هاي  ب���راي  مي گویند 
ولسوالي ها  سرك هاي  زمستاني 
گرفته  ص��ورت  ق��رار داد  مركز  تا 
راه هاي  روز  دو  دراین  اما  است، 
مواصاتي این ولسوالي ها مسدود 
این  ط��رف  از  هيچ كاري  و  اس��ت 
است. نشده  عملي  ق��راردادی ه��ا 
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طی  در  مونیخ  کنفرانس  از  بازگشت  در  حامد کرزی 
ایاالت  تمایل  از  کابل،  در  مطبوعاتی  کنفرانس  یک 
نظامی در  پایگاه های دایمی  ایجاد  برای  امریکا  متحده 
از  دفاع  وزیر  آن  دنبال  به  که  گفت   سخن  افغانستان 
آن حمایت کرد. حامد کرزی در کنفرانس مطبوعاتی 
در  آمریکا  و  ما  »میان  داشت:  اظهار  این گونه  متذکره 
در  آیا  این که  و  استراتژیک  قرارداد  یک  ایجاد  مورد 
افغانستان  در  آمریکا  نظامی  پایگاه های  قرارداد  این 
سناتورهای  گفته های  از  بلی؛  نیست،  یا  است  مطرح 
آمریکایی و مقامات آمریکایی که در مطبوعات گفتند 
و با ما هم در صحبت ها گفتند، )معلوم است که( آن ها 
این آرزو را دارند و این مساله ای است که ما با آن ها 

در صحبت هستیم.«
با  افغانستان  استراتژیک  قرارداد  که  است  این  سوال 
آمریکا و یا ایجاد پایگاه های دایمی امریکا در افغانستان 
چه معنای سیاسی و استراتژیک می تواند برای افغانستان 
نظامی  پایگاه های  ایجاد  به عبارت دیگر،  باشد؟  داشته 
برای  می تواند  را  منفعتی  چه  افغانستان  در  امریکا 

افغانستان به دنبال بیاورد؟ 
باید  نخست  گام  در  سوال،  این  به  دادن  پاسخ  برای 
به  کنیم.  را درک  افغانستان  استراتژیک  نیازمندی های 
لحاظ تاریخی، موقعیت جغرافیایی افغانستان، تهدیدات 
مخاصمه ای  و گسست های  فقر  بین المللی،  و  منطقه ای 
درک  برای  اساسی  نکته های  جمله  از  داخلی 
نیازمندی های استراتژیک افغانستان برای تامین امنیت، 
توسعه ی  و  دموکراتیک  دولت سازی  ثبات،  برقراری 
چتر  یک  ایجاد  با  افغانستان  پس  می باشند.  فراگیر 
در  امنیت خارجی خود  تامین  موازنه ساز جهت  امنیتی 
می تواند  آمریکا  با  استراتژیک  قراردادهای  چارچوپ 
صاحب  و  کند  تقویت  را  خود  امنیتی  و  نظامی  توان 

نهادها و ساختارهای مطمین امنیت داخلی نیز شود.  
بوده  خارجی  امنیت  فاقد  افغانستان  تاریخی  لحاظ  به 
کشورهای  برای  استراتژیک  محاسبات  در  است. 
امنیت  تحلیل  و  درک  افغانستان،  مثل  آسیب پذیری 
خارجی و داخلی و میزان وابستگی آن ها نسبت به هم، 
امنیت خارجی،  نبود  بر  بااهمیت می باشد. عالوه  بسیار 
همواره  و  است  نداشته  نیز  داخلی  امنیت  افغانستان 
شتاب  با  مختلف،  گسست های  و  تحوالت  اساس  بر 
زمامداران  ضمن،  در  است.  رفته  بی ثباتی  سوی  به 
افغانستان نیز همواره خواسته اند تا بر اساس رویکرد های 
کنند.  تامین  را  داخلی  ثبات  و  امنیت  سرکوب گرایانه 
بوده اند  ناکام  امنیت خارجی همواره  تامین  برای  ولی، 
خود  با  را  منطقه ای  و  بین المللی  قوی  متحدان  و 
برای  قدرتمند  منابع  و  ابزارها  براین،  افزون  نداشته اند. 
است.  نداشته  وجود  نیز  کشور،  خارجی  امنیت  تامین 
دالیل  از  یکی  که  است  داده  نشان  تاریخی   تجربه ی 
اساسی بی ثباتی در افغانستان، نبود امنیت خارجی بوده و 
افغانستان همیشه در برابر مداخالت خارجی یک کشور 

بی دفاع بوده است. به عنوان مثال:
عنوان  به  افغانستان  که  زمانی  در   -1
بریتانیای  امپراتوری  میان  حایل  کشور 
امنیت  فاقد  داشت،  قرار  روسیه  و  کبیر 
قرار  بود و همواره مورد مداخله  خارجی 
می گرفت و این مداخالت سبب جنگ ها 
و خشونت های فراوانی شدند. این شرایط 
ادامه داشت. عالوه  امان اهلل  تا سقوط شاه 
زمینه ساز  که  داخلی  فراوان  عوامل  بر 
امان اهلل  شاه  سقوط  و  نوگرایی  شکست 
برای  را  زمینه  مسایلی که  از  یکی  شدند، 
امان اهلل  عوامل خارجی جهت سقوط شاه 
و  خارجی  امنیت  نبود  کرد،  مساعد 

مداخالت پی در پی انگلیس بود.  
2- سقوط داوود خان و به قدرت رسیدن 
شوروی  حمایت  به  کمونیستی  احزاب 
سابق نیز به دلیل نبود امنیت خارجی، عدم 
بحرانی   و  قدرت  منطقه ای  توازن سازی 
شدن ثبات داخلی، تحقق یافت و اسباب 
را  داخلی  بیشتر  بی ثباتی های  و  کودتاها 

مساعد ساخت.  
در  کمونیستی  حکومت های  سقوط   -3
مجاهدین  رسیدن  قدرت  به  و  افغانستان 
بر اساس مداخالت خارجی و ضعف  نیز 
یافت.  تحقق  افغانستان  خارجی  امنیت 
چون در این مرحله نیز افغانستان فاقد یک 
در  بازدارنده  و  موازنه ساز  امنیت خارجی 

منطقه بود.  
و  ربانی  برهان الدین  دولت  سقوط   -4
مداخالت  اساس  بر  نیز  طالبان  ظهور 
صورت  داخلی  بی ثباتی های  و  خارجی 

گرفت. در این زمان بود که افغانستان زیربناهای سیاسی 
و  داد  دست  از  کامال  را  اجتماعی خود  و  اقتصادی  و 

تبدیل  به النه ی تروریزم بین المللی شد. 
امنیت  فقدان  که  کرد  مطرح  را  تِز  این  می توان  پس 
در  افغانستان  برای  بازدارنده  و  موازنه ساز  خارجی 
بی ثباتی داخلی شده و  ناامنی و  منطقه ای، سبب  سطح 
تشدید  را  داخلی  بحران  و  یا گسست های مخاصمه ای 
باز  خارجی  مداخالت  و  نفوذ  برای  را  راه  و  کرده 
دولت  نهاد  فروپاشی  به  منجر  نهایت  در  که  می کند 
معنا  بدان  این  اما  می شود.  داخلی  جنگ های  بروز  و 
و  نداشته  داخلی  مشکالت  افغانستان  گویا  که  نیست 
یک کشور با ثبات بوده و همه چیز بستگی به مداخالت 
مشکالت  دچار  افغانستان  برعکس،  دارد.  خارجی 
متعدد داخلی مثل گسست های خشن قومی-اجتماعی، 
گسست های ناعادالنه سیاسی-اقتصادی و گسست های 
این که  برای  اما  است؛  فرهنگی-فرقه ای  پرمخاصمه ی 
شود،  ایجاد  ملی  همگرایی  و  باشد  داشته  وجود  ثبات 
افغانستان نیاز به قطع مداخالت خارجی و تامین امنیت 
برای  فرصتی  تا  دارد  منطقه  در  موازنه ساز  خارجی 
شدن  نهادینه  و  توسعه  دولت سازی،  فرایند  تکمیل 
دموکراسی داشته باشد. تامین امنیت خارجی افغانستان 
صفری  نقطه ی  دیگر  افغانستان  که  است  معنا  این  به 
و  بازی های خشن  و  مداخالت  برای  منطقه  در  قدرت 
چاقو کشی های نیابتی نباشد و در چارچوب هنجارهای 
و  دولت-دولت سازی  دموکراتیک  فرایند  بین المللی، 

برقراری ثبات به ثمر برسد.  
منطقه  یک  در  جغرافیایی  موقعیت  نظر  از  افغانستان 
حساس قرار دارد که ایجاب می کند تا امنیت خارجی 
قوی داشته و حد اقل مانع مداخالت و بازتاب منازعات 
موقعیت  حساسیت  شود.  خود  داخل  در  منطقه ای 
موارد  به  توجه  با  امنیتی  لحاظ  به  افغانستان  جغرافیایی 

زیر مهم و اساسی است:
بر  مستقیما  پاکستان  و  هند  میان  منازعه  و  ستیز    -1
تالش  در  پاکستان  می گذارد.  تاثیر  افغانستان  وضعیت 
و  منطقه  در  قدرت  موازنه  ایجاد  خاطر  به  تا  است 
عنوان  به  را  افغانستان  میانه،  آسیای  به  یافتن  دست 
عمق استراتژیک خود در اختیار داشته باشد. عالوه بر 
طرف  یک  از  کشمیر،  منازعه  پاکستان،  سلطه خواهی 

طرف  از  و  است  هویتی  و  ایدیولوژیک  ابعاد  دارای 
می باشد؛  بین المللی  و  منطقه ای  ابعاد  دارای  دیگر، 

بنابراین، بر امنیت افغانستان تاثیرگذار است.  
سبب  منطقه،  بازیگران  میان  منطقه ای  رقابت های   -2
جنگ های  میدان  به  تبدیل  افغانستان  تا  است  شده 
نیابتی شود. عالوه بر رقابت میان بازیگرانی مثل ایران، 
و  تخاصم  منطقه ای،  ابعاد  در  روسیه  و  هند  پاکستان، 
تقابل منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی در چارچوب های 
میدان  افغانستان  تا  است  شده  سبب  نیز  فرامنطقه ای 
آن  در  سیاسی  گسست های  و  شده  نیابتی  جنگ های 

عمیق تر شوند.  
منطقه ای  منابع  و  پایگاه ها  با  بین المللی  تروریزم   -3
تهدید  را  افغانستان  امنیت  که  است  دیگری  فکتور 
منطقه  دولت های  توسط  بنیادگرایی  صدور  می کند. 
ایدیولوژی  شدن  مسکن گزین  نیز  و  افغانستان  به 
جامعه  فرهنگی-مذهبی-سیاسی  بافت  در  بنیادگرایی 
سبب شده اند تا افغانستان مکان امنی باشد برای تروریزم 
و افراط گرایی که ریشه های بین المللی و منطقه ای دارد. 
به این دلیل است که افغانستان از سوی القاعده، طالبان، 
حزب التحریر، حرکت اسالمی ازبکستان و جنگجویان 
چچینی تبار، مکان مطمینی برای سازمان دهی حمالت 

تروریستی در سطح منطقه و جهان تلقی می شود. 
در نتیجه، افغانستان از نظر موقعیت جغرافیایی در خط 
تهدیدات گوناگونی قرار دارد که به تنهایی توان مبارزه 
با آن ها را ندارد؛ در حالی که اگر امنیت افغانستان تامین 
شود، افغانستان می تواند پلی باشد در 
منطقه برای وصل جنوب آسیا به آسیا 
به  مرکزی  آسیای  وصل  و  مرکزی 
شکوفایی  و  توسعه  جهت  خاور میانه 

اقتصادی بیشتر. 
بنابراین، افغانستان با انواع  گوناگونی 
که  است  مواجه  امنیتی  تهدیدات  از 
را  تهدیدات  این  خالصه  صورت  به 

می توان در سه سطح خالصه کرد:
مثل  منطقهای؛  سطح در -1
منازعات  و  افراط گرایی  شبکه های 
میان دولت ها و ستیزهای سکتاریستی 
هستند  منطقه ای  تهدیدات  جمله  از 
این  همسایه،  و  منطقه  که کشورهای 
افغانستان   بی ثباتی  برای  را  جریان ها 
کارگردانی  را  آن ها  کرده  حمایت 
و  پاکستان  مثال،  عنوان  به  می کنند. 
بازیگران اند که  این  از جمله ی  ایران 
برجسته  نقشی  افغانستان  بی ثباتی  در 
مثل  افراطی  گروه های  از  داشته 
طالبان و گسست های قومی- فرقه ای 

حمایت می کنند.   
ابعاد  بینالمللی؛  تهدیدات -2
و  القاعده  مثل  تهدیدات  بین المللی 
به آن نقش اساسی  شبکه های وابسته 
منازعه  تداوم بحران و  بی ثباتی و  در 
در افغانستان بازی می کنند. القاعده و 
شبکه های وابسته به آن، در زمان رژیم 
طالبان که روابط گسست ناپذیر با آن 
پایگاه  به  افغانستان را  داشت و دارد، 
نظامی خود بدل کرده بود. کشورهای 

حوزه ی خلیج فارس نیز عقبه های استراتژیک تهدیدات 
بین المللی را در افغانستان می سازند. فراموشی افغانستان 
است  تهدیدی  نیز خود  بین المللی  سیاست  گفتمان  در 
افغانستان  بنابراین،  است.  افغانستان خطرناک  برای  که 
بوده  بین المللی مطرح  فعال جامعه  عنوان عضو  به  باید 

امنیت آن ضمانت شود.  
مهم  سطوح  از  یکی  داخلی؛  تهدیدات -3
است.  افغانستان  در  تهدیدات  داخلی  تهدیدات، سطح 
گسست  و ستیزهای داخلی و نیز جریان های افراطی مثل 
آسیب  را  دولت-ملت سازی  روند  می توانند  طالبانیزم 
 زده یک بار دیگر نهاد دولت را در افغانستان با سقوط 

و شکست مواجه سازد. 
بنابراین آنچه ذکر شد، افغانستان نیازمندی های اساسی 
موازنه ساز  حفاظتی  چتر  و  امنیت  تامین  بخش  در 
افغانستان  است  قرار  دارد.  منطقه  در  بازدارنده  و 
تا سال 2014 برعهده  امنیت داخلی خود را  مسوولیت 
به  وابسته  شدت  به  افغانستان  داخلی  امنیت  اما  بگیرد، 
منطقه ای  موازنه ساز  استراتژی های  و  خارجی  امنیت 
مطرح  حالی  در  افغانستان  خارجی  امنیت  می باشد. 
است که افغانستان حداقل در طی دهه های آینده قادر 
منطقه  در  قوا  توازن  ایجاد  و  خارجی  امنیت  تامین  به 
داخلی،  مشکالت  بر  عالوه  افغانستان،  چون  نیست. 
و  شدید  فقر  زیرساخت ها،  نداشتن  تروریزم،  با  جنگ 
گسست های سیاسی-اجتماعی، حداقل در سه دایره از 
در  افغانستان  امنیتی  لحاظ  به  اول،  دارد.  قرار  محاصره 
قرار دارد  محاصره ی کشورهای هسته ای و سلطه طلب 
که به شدت با هم در رقابت و مخاصمه های پیدا و پنهان 
اقتصادی  افغانستان در محاصره ی  به سر می برند. دوم، 
در منطقه قرار دارد و کشورهای منطقه به خاطر اعمال 
فشار نمی خواهند افغانستان از محاصره ی اقتصادی آن ها 
تروریزم  محاصره ی  در  افغانستان  سوم،  یابد.  رهایی 
بین المللی مثل القاعده و طالبان و سایر شبکه های وابسته 
خط  در  افغانستان  براین،  عالوه  دارد.  قرار  آن ها  به 
دارد.  قرار  فرقه ای-نژادی  پرمخاصمه ی  گسست های 
تا  است  استراتژیک  متحدان  نیازمند  افغانستان  بنابراین 
در بلند مدت بر مشکالت خود فایق آمده صاحب یک 

چتر موازنه ساز امنیتی بازدارنده در سطح منطقه شود. 
افغانستان،  امنیت  تامین  برای  مهم  راه حل های  از  یکی 
و  امنیت محور  خارجی  سیاست  یک  اتخاذ  از  عبارت 
کند  تالش  افغانستان  آن  به واسطه  که  است  موازنه ساز 
و  ناتو  سازمان  مثل  نیرومند  استراتژیک  متحدان  تا 
ایاالت متحده را در کنار خود داشته باشد تا چتر امنیت 
خارجی افغانستان ضریب مطین ضمانتی پیدا کند؛ آن 
گونه که در کوریای جنوبی و جاپان تجربه شده است. 
نظامی  دایمی  پایگاه های  ایجاد  گفتگوهای  بنابراین، 
آمریکا در افغانستان باید مبتنی بر نیازهای استراتژیک 
آسیب پذیری  میزان  شده  ارزیابی  و  تحلیل  افغانستان 
یاد شده  نیازمندهای  به  توجه  با  تحلیل شود.  افغانستان 
و آسیب پذیری مطلق افغانستان، قرارداد استراتژیک با 
آمریکا و ایجاد پایگاه های نظامی دایمی در افغانستان، 
بایستی  که  است  افغانستان  برای  تاریخی  فرصت  یک 
شود.  برخورد  استراتژیک  عقالنیت  با  آن  به  نسبت 
که  آن  بر  عالوه  فرصت،  این  از  استفاده  با  افغانستان 
نهادها  می تواند  می شود،  ضمانت  خارجی اش  امنیت 
تقویت کند و مسوولیت  را  امنیتی خود  و ساختارهای 

امنیت داخلی را موفقانه به دست بگیرد. 

ایجاد پایگاه های دایمی امریکا
 و ضمانت امنیت افغانستان

شاکرمهریار

 قرارداد استراتژیک با آمریکا و ایجاد پایگاه های نظامی دایمی در 
افغانستان، یک فرصت تاریخی برای افغانستان است که بایستی 
نسبت به آن با عقالنیت استراتژیک برخورد شود. افغانستان با 
استفاده از این فرصت، عالوه بر آن که امنیت خارجی اش ضمانت 
می شود، می تواند نهادها و ساختارهای امنیتی خود را تقویت کند 

و مسوولیت امنیت داخلی را موفقانه به دست بگیرد.

ACKU
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از  را  پدیده  این  نمی توان  سال  یک  در  دلیل  به همین 
بین برد.

این درحالی است که شمار معتادان به تریاک و هرویین 
در کشور در سال های اخیر به سرعت افزایش یافته و 
باعث شده است تا افغانستان  که بزرگترین تولید کننده 
مواد مخدر در جهان بود، به یکی از مصرف کنندگان 

عمده این مواد هم تبدیل شود.
برپایه گزارش ها تقریبا سه درصد از جمعیت بزرگسال 
این آمار  معتاد هستند که  به هرویین و تریاک  کشور 
نشان دهنده ی دو برابر شدن شمار معتادان به این مواد 

طی تنها پنج سال گذشته است.
در نتیجه، کشور دارای باالترین نرخ رشد اعتیاد به مواد 

مخدر در سطح جهان محسوب می شود.
گزارش اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل یادآور 
درصد  نود  حدود  تولید  محل  افغانستان  که  می شود 

تریاک کل جهان است.
افغانستان بخش اعظم مواد مخدر جهان را تولید می کند 

نمایندگان شان  اکثر  از  گذشته  در  که  بلخ  والیت  مردم 
در  بلخ  مردم  از  نمایندگي  به  مي گفتند  و  بودند  ناراض 
نشد،  صحبت  پارلمان  در  وکال  سوی  از  سال  پنج  طول 
امید داشتند که پارلمان بهتری داشته باشند. اما امید مردم 
بلخ از این نمایندگان در همین اواخر به خاطر مشکالتی 

که برسر چوکي ریاست مجلس اتفاق افتاد، چیده شد.
دانشکده  سوم  سال  محصل  که  عزیزي  رشاد  احمد 
در  شهروند  یک  منحیث  »من  مي گوید:  است  بلخ  طب 
ندارد  این ملت  به  فعلي که دولت توجه چندانی  شرایط 

هلمند روز گذشته  والی والیت  منگل،  محمد گالب 
در جمع خبرنگاران از کاهش 40 درصدی کشت مواد 
مخدر در والیت هلمند خبر داد. اوگفت: »طبق پالن و 
استراتیژی جدیدی که ما در سال 2010 به کار گرفتیم، 
هلمند  والیت  در  را  کوکنار  کشت  که  توانستیم 
کاهش دهیم.« او دلیل کاهش کشت مواد مخدر را به 
کار گیری یک پالن و استراتیژی دقیق دانست و گفت: 
از تجربه هایی که در گذشته داشتیم در  استفاده  با  »ما 
به مبارزه  اقدام  مناطق حاصل خیز هلمند، در 3 مرحله 
کردیم.« در مرحله اول آگاهی عامه از مرکز تا قصبات 
شکل  اجتماعی  کارمندان  و  دین  علمای  طریق  از 
گرفت. در مرحله دوم در اختیار قرار دادن بدیل کشت 
مدنظر  بالاستثنا  قانون  کردن  عملی  و  کشاورزان  به 
گرفته شد. یعنی هر شخصی که به کشت و نگهداری 

و قاچاق آن اقدام کند طبق قانون مجازات می شود.
به گفته  وی در گذشته برای نابودی مزارع مواد مخدر 
به کشاورزان پول داده می شد. این کارسبب شده بود 
که کشاورزان مواد مخدر بیشتری کشت کنند تا پول 
بیشتری نیز برای نابودی آن به دست آورند. در سال های 
که  می شد  تخریب  زمین های کشاورزان  اجبار  به  بعد 
این امر خود باعث شد تا عده ای از کشاورزان به طالبان 
بپیوندند. طالبان نیز از این فرصت استفاده می کردند و 

در کنار کشاورزان می ایستادند.
او در ادامه با اشاره به 10 درصد افزایش در قیمت مواد 
است  این  عمده   »مشکل  می گوید:  بازارها  در  مخدر 
که یک تعداد گروه های مافیایی از خارج از کشور به 
داخل هلمند آمده اند و به زارعین 2 برابر قیمت گندم 

را به شکل پیش پرداخت می دهند.«
او ادامه می دهد در مناطقی که حکومت وجود ندارد 
و یا ضعیف است، طالبان مردم را مجبور به کشت مواد 

مخدر می کنند. 
تریاک  که   است  سال   30 به  نزدیک  وی  گفته  به 
بخشی  که  طوری  می شود  کشت  هلمند  والیت  در 
می شود.  تلقی  والیت  این  کشاورزان  فعالیت های  از 

بعد از چندین ماه انتظار و کشمکش و بعد از افتتاح پارلمان 
پارلمان  به طرف  همه  امید  دیده ي  دلو،  در ششم  جدید 
جدید بود و همه دید متفاوتی به پارلمان فعلي نسبت به 
پارلمان گذشته داشتند. ولي با تاسف که کشمکش ها بر 
سر چوکي ریاست مجلس و جنگ و جنجال هایی که در 
ملت صورت گرفت  نمایندگان  توسط  ملت  داخل خانه 
و همچنین دامن زدن به تعصبات قومي و زباني نشان داد 
هیچ تغییری در این مجلس نیامده و هیچ ایده ای به خاطر 

مردم سازي در مجلس جدید وجود ندارد.

و بخشی از درآمد ناشی از تولید مواد مخدر از راه های 
دسته های  و  شورشی  گروه های  دست  به  گوناگون 
مافیایی در کشور می رسد. والیت های جنوبی کشور، 
به شمار  تولید مواد مخدر  به ویژه هلمند مرکز اصلی 
می روند و محل اصلی فعالیت های شورشیان هم همین 

مناطق است.

طالبان  است.  شکسته  درهم  طالبان  جنگی  توان  هلمند  در  که  است  معتقد  او   
نمی توانند در سراسر والیت هلمند علیه قوای آیساف و یا پولیس ملی بجنگند، البته 
غیر از ماین گذاری و یا حمالت چریکی که این نوع حمالت در هر جایی امکان پذیر 

است.
به گفته منگل در مناطق مرکزی و جنوبی هلمند امنیت به طور کامل برقرار است. 
او می افزاید در ولسوالی های شمالی، مانند ولسوالی سنگین پیشرفت هایی خوبی 

صورت گرفته است.

توقعاتم از پارلمان و نمایندگان فعلي زیاد بود. اما متاسفانه 
و  آرزو  این  نمایندگان  بین  معامله ها  و  کشمکش ها 

انتظارات ما را به یاس و ناامیدي تبدیل ساخت. 
به  »ما  نمایندگان جدید گفت:  از  به گونه شکایت   وي 
عقب روان هستیم و هیچ گونه پیشرفت در راه ملت سازي 

دیده نمي شود.« 
و  علما  از  دور چهره های خوبی  این  در  این که  با وجود 
اما  مي شوند  دیده  بلخ  از  نمایندگی  به  دانشگاه  استادان 
این  از  خوبي  به  نمي توانند  است  اندک  تعداد شان  چون 

مردم نمایندگي نمایند. 
گل محمد، یک تن از کارمندان دولت مي گوید: »قسمي 
که در این چند روز دیده شد بین نمایندگان جدید مانند 
نمایندگان گذشته اصال پذیرش و وحدت وجود ندارد و 

تنها پول و وقت مردم را ضایع مي سازند.« 
گل محمد اضافه نمود: »از این که در پارلمان جدید اکثر 
زورمندان و سرمایه داران راه پیدا نموده اند از این رو یک 
را  آینده  شخصا  من  و  است  ضعیف  و  بي کاره  پارلمان 

خیلي تاریک می بینم.« 
 محمد فیروز فرزام، یکي از جوانان که از فعالیت شوراي 
وظیفه  »مهم ترین  مي گوید:  نیست  خوشنود  کشور  ملي 
مجلس نمایندگان به عنوان یکی از سه نهاد مهم کشور، 
وظیفه  این  انجام  در  موفقیت  برای  و  است  قانونگذاری 

کاهش توان جنگی طالبان
پوسته های  شکل  ولسوالی ها  »قبال  می گوید:  منگل 
مردم  برای  خدمات  نوع  هیچ  یعنی  داشتند.  را  نظامی 
ولسوالی های  اکثریت  در  امروز  اما  نداشت.  وجود 
هلمند، ادارات محلی تقویت شده اند و کیفیت کاری 
به گفته وی  بلند رفته است.«  این مراکز  کارمندان در 
غیر از دو ولسوالی شمالی در دیگر ولسوالی ها پرسنل 
و  است  باز  راه ها  می شوند.  داده  انتقال  موتر  توسط 
او  می کنند.  ارایه  خدمات  مردم  به  دولتی  ادارات 
معتقد است که با گذشت زمان مردم اعتماد و رضایت 

بیشتری نسبت به دولت و اداره هلمند پیدا می کنند.
او معتقد است که در هلمند توان جنگی طالبان درهم 
والیت  سراسر  در  نمی توانند  طالبان  است.  شکسته 
هلمند علیه قوای آیساف و یا پولیس ملی بجنگند، البته 
غیر از ماین گذاری و یا حمالت چریکی که این نوع 

حمالت در هر جایی امکان پذیر است.
به گفته منگل در مناطق مرکزی و جنوبی هلمند امنیت 
به طور کامل برقرار است. او می افزاید در ولسوالی های 
خوبی  پیشرفت هایی  سنگین  ولسوالی  مانند  شمالی، 

صورت گرفته است. 
مسلکی  گذشته  دوسال  طی  در  »پولیس  می گوید:  او 
شده است و دارای تجهیزات خوبی نیز شده است. از 
این رو استراتیژی ما این است که ما نباید صرف حضور 
نظامی در بین مردم داشته باشیم بلکه ارایه خدمات و 
تامین امنیت نیز از کارهای پولیس است.« با این حال 
به گفته منگل فعال در 3 ولسوالی بغران، دیشو و اشیر 
از  هلمند  ولسوالی های  دیگر  اما  دارد.  حضور  طالبان 

امنیت برخوردارند.
در  پاکستان  و  ایران  همسایه،  کشور  دو  او  گفته  به 
آموزش و مساعدت مالی به گروه های مسلح مخالف 
دست دارند. با این حال عده ای از کسانی که دستگیر 
برنامه های  که  کرده اند  اعتراف  مساله  این  به  شده اند 
شده  داده  آن ها  به  ایران  حکومت  طریق  از  تخریبی 

است.


خطیر الزم است که نماینده ، حقوقدان و یا حداقل درکی 
نمایندگان  تعداد  یک  متاسفانه  اما  باشد.  داشته  قانون  از 
مورد  در  نگرانی  هرچند  ندارند.  کافی  سواد  حداقل  ما 
و  داشته  نیز وجود  باشد  تنش  منبع  پارلمان خود  این که 
ولی  دهد  انجام  کاری  نتوانست  گذشته  پارلمان  دارد، 
حاال باید منتظر ماند و دید که پارلمان فعلی با تاثیرپذیری 
از تجارب و کارکردهای مجلس قبلی، چه نقشی را در 

افغانستان بازی خواهد کرد؟«
است  چه  فعلي  نمایندگان  از  مردم  توقعات  این که  وي 
است  این  فعلی  پارلمان  از  مردم  توقع  »بلی!  مي گوید: 
نماید.  تمام  را  گذشته  پارلمان  ناتمام  مثبت  کار های  که 
شهرداری ها  انتخابات  قانون  تصویب  هم  یکی  جمله  از 
مورد  در  اساسی  قانون   141 ماده  اخیر  بند  در  که  است 
انتخابات شهرداری چنین آمده است: شاروال و اعضای 
مجالس شاروالی، از طریق انتخابات آزاد، عمومی، سری 
شاروالی ها  به  مربوط  امور  می شوند،  انتخاب  مستقیم  و 
را  قانون  بند  این  که  امید  می گردند.  تنظیم  قانون  توسط 

هم مثل گذشته نادیده نگیرند.«
به  گذشته  نمایندگان  از  بعضي  کارکرد  از  فرزام  آقاي 
نمی توان  »البته  گفت:  و  ستود  را  آنها  و  کرد  یاد  نیکي 
در  را  مشرانو جرگه  و  ولسی جرگه  اعضای  جانبازی های 
جریان دوره گذشته نادیده گرفت که بیشتر از ده تن از 
اعضای این دو مجلس در مرکز و والیات طعمه حمالت 
تروریستی شدند. به گونه مثال در حادثه بغالن چندین تن 
از نمایندگان فعال ما را به کام مرگ کشاند که روح شان 

شادباد.«
افتتاح مجلس  از  هفته  دو  است که حدود  در حالی  این 
به  موفق  هنوز  تا  نمایندگان  ولی  می گذرد  ملی  شورای 
انتخاب رییس مجلس نشده اند و جنجال هایی که به خاطر 
را  این مجلس  اعتبار  افتاد،  اتفاق  پارلمان  رییس  انتخاب 

نزد مردم کاهش داده است.

والی هلمند:

 نازنین شفایی

}ادامه از صفحه 1{

ایران و پاکستان مخالفان مسلح را 
کمک می کنند

توقعات مردم بلخ از پارلمان جدید 
 جمشید رادفر
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سياسي همسو، دوره گذار به سوي دموكراسي را بدون 
چالش به پيش ببرند تا با برگزاري انتخابات، اوضاع مصر 
مطمين  پيش زمينه  با  مصر  تحوالت  اگر  برسد.  ثبات  به 
تدارك  گذار  دوره  براي  برنامه ريزي  و  می بود  همراه 
چشم انداز  می توانست  مصر  تحوالت  ادامه  می شد، 
برنامه ريزي  آن جايي كه  از  اما  باشد.  داشته  مطمين تري 
اعالم  آن  آغاز  براي  تاريخي  حتا  و  گذار  دوره  براي 
در  تازه اي  دردسرهاي  می تواند  مبارك  رفتن  نشده، 

پي داشته باشد.
را  اوضاع  تفاهم  با  نتوانند  مصر  سياسي  رهبران  اگر 
كه  داشت  خواهد  وجود  چالش  اين  كنند،  مديريت 
مصر  در  متعدد  سياسي  رهبران  بين  سياسي  اختالفات 
فرو  داخلي  اختالف  به كام  كشور  اين  و  گردد  تشديد 
رود. در صورت عدم تفاهم رهبران سياسي مصر برنحوه 
در  می كنند  سعي  كه  كشورهايي  گذار،  چگونگي  و 
كوشش  باشند،  تاثيرگذار  جهاني  سياسي  بازي های 
می كنند تا وارد عرصه سياسي مصر شده و در پي تكثير 

و تشديد نفوذ خود باشند. 

در  حكومت  ضد  گسترده  تظاهرات  روز   18 از  پس 
حيث  به  موقفش  از  جمعه  روز  مبارك  حسنی  مصر، 
رييس جمهور اين كشور كنار رفت و قدرت را به اردو 
معاون  سليمان  توسط عمر  اين خبر  اعالم  واگذار كرد. 
سراسر  در  مظاهره چيان  سوی  از  مصر  جمهور  رييس 
روبه رو  استقبال  با  قاهره،  ميدان تحرير  در  ويژه  به  مصر 
از  مبارك  حسني  كناره گيري  از  مردم  استقبال  شد. 
به  را  پيروزي خود  اين است كه مردم  از  ناشي  قدرت، 
دست آورده اند. اما كناره گيري مبارك از قدرت، اولين 
مرحله پيروزي مردم مصر مي باشد. با بركناري مبارك، 
سياستمداران مصري بايد درپي تشكيل دولت جايگزين 
عمل  وارد  چگونه  مصري  سياستمداران  اين كه  باشند. 

می شوند، از اهميت زيادي برخوردار خواهد بود.
به اين كه خيزش مردم مصر به صورت فوري و  با توجه 
نگراني  اين  گرفت،  صورت  الزم  پيش زمينه هاي  بدون 
كمر  مصر  در  تغيير  براي  كساني كه  كه  دارد  وجود 
كشور  اين  اوضاع  بتوانند  و  نشده  زده  هيجان  بسته اند، 
را مديريت كرده و با ايجاد زمينه تفاهم ميان گروه هاي 

تا كنون بان كی مون سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد،  
بارك اوباما رييس جمهور اياالت متحده امريكا، انگال 
اعظم  كامرون صدر  ديويد  و  آلمان  اعظم  مركل صدر 
استقبال  مصر  در  قدرت  صلح آميز  انتقال  از  انگلستان، 
به  رسيدن  براي  مردم  صلح آميز  تالش  از   و  كرده 
تقريبا  نگاهي  مقام ها  اين  كرده اند.  ستايش  دموكراسي 
مشابه نسبت به مصر و آينده اين كشور دارند. از سوي 
ديگر دولت ايران نيز از استعفاي مبارك استقبال كرده 
است. اين در حالي است كه نگاه دولت ايران به تحوالت 
مصر دقيقا در تقابل با نگاه های مقام های غربي قرار دارد.

اين كشورها و  از  نشان می دهد كه هر كدام  مساله  اين 
نهادها با اين اميد از تحوالت در مصر استقبال كرده اند كه 
بتوانند با استفاده از وضعيت موجود، ذهنيتي با محوريت 
ايجاد كنند. همين تالش  اين كشور  سياسي خود را در 
متناقض باعث می گردد تا اثرات منفي بر وضعيت داخلي 
در  غربي ها  كه  پنداشت  می توان  حداقل  بگذارد.  مصر 
تالش هستند تا مشاركت مردم را در قالب محقق سازي 
تالش هايي  به  و  ببينند  اين كشور جدي  در  دموكراسي 
از  شوند.  كمك   می گيرد،  صورت  راستا  اين  در  كه 

سوي ديگر كشورهايي چون ايران كه در تالش هستند 
تا رژيم هايي از نوع آنچه در تهران حاكميت دارد، بيشتر 
گردد و جوامع زيادي را تحت استيال قرار دهد، تالش 
می كنند تا به سياستمداران طرفدار مفكوره سياسي از نوع 
بر سرنوشت سياسي مصر مسلط  تا  نمايند  تهران كمك 

شوند.
اين  آينده  و  مصر  براي  گذار  دوره  مديريت  اين رو  از 
سوي  از  می باشد.  برخوردار  زيادي  اهميت  از  كشور 
ديگر با توجه به اين كه هم اكنون قدرت به اردوي مصر 
واگذار شده است، نحوه انتقال قدرت به مردم با اجراي 
اين كه  با  نظر می رسد.  به  پيچيده  بسيار  نيز  مرحله گذار 
شوراي  راس  در  كه  مصر  دفاع  وزير  طنطاوی  حسين 
مسلح مصر و در راس قدرت قرار گرفته، آمادگي خود 
را برای برآورده ساختن خواسته های مشروع مردم، مصر 
برآورده  ميكانيزم  و  نحوه  اين كه  اما  است،  اعالم كرده 
وي  طرف  از  مصر  مردم  مشروع  خواسته های  ساختن 
بر  از  وي  تعبير  اساسا  و  چگونه صورت خواهد گرفت 
آورده كردن خواسته های مشروع مردم مصر چه خواهد 

بود، از اهميت بسيار زيادي برخوردار می باشد.
ساختن  شامل  به  منجر  كه  اردو  به  قدرت  واگذاري 
معيارهاي  با  می باشد،  قدرت  اعمال  و  سياست  به  اردو 
اين  همين رو  از  ندارد.  زيادي  سازگاري  دموكراتيك 
از  پس  مصر  مردم  خوشحالي  كه  دارد  وجود  تصور 
نياورد.  دوام  زياد  قدرت،  از  مبارك  حسني  بركناري 
زيرا تعلق گرفتن قدرت به اردو می تواند زمينه ساز توافق 
پنهان بين حزب دموكرات ملي و اردو گردد. با توجه به 
اين احتمال هنوز اين نگراني وجود دارد كه كنار رفتن 

مبارك از قدرت نتواند چيزي را تغيير دهد. 
تعديالتي  رود،  كنار  قدرت  از  مبارك  اين كه  از  پيش 
با  نيز  اكنون  شد.  ايجاد  مصر  ملي  دموكرات  حزب  در 
عمر  اما  است،  رفته  كنار  قدرت  از  مبارك  وصفي كه 
الطنطاوي  حسين  يا  و  جمهور  رييس  معاون  سليمان 
وزير دفاع در رابطه به اجراي گذار و يا آغاز آن سخني 
روز  نوزده  اين كه  به  توجه  با  ديگر  سوي  از  نگفته اند. 
خسته كننده  می تواند  نيز  تجمع  و  گردهمايي  و  مظاهره 
باشد، اين تصور نيز وجود دارد كه مردم مصر به حيث 
بر مبارك و دستگاه حاكمه،  واردكنندگان فشار اصلي 
ادامه  به  و  تصور كرده  آمده  بدست  را  مقصود خويش 
سياسي  رژيم  در  تغيير  طرفدار  سياستمداران  به  كمك 
گيرد  صورت  كار  اين  اگر  ندهند.  نشان  تمايلي  مصر 
را  ذهنيت  همين  نيز  جمهور  رييس  معاون  يا  و  اردو  و 
به  آنان  مبارك  بركناري  با  كه  كند  القا  مردم  ميان  در 
بسيار جدي  يافته اند، چالش های  خواسته های شان دست 
از  ايجاد خواهد گرديد.  تغيير  به  مسير رسيدن مصر  در 
اين رو می توان گفت كه مصر بعد از كناره گيري مبارك 
تاريخ  در  سياسي  حساس  مرحله  به  تازه  قدرت،  از 
آن  سياسي  رهبران  تعامل  و  گرديده  وارد  خود،  جديد 

تعيين كننده خواهد بود.

غلبه مردم مصر بر مبارك؛
 پيروزي اوليه مردم و آغاز دوره سرنوشت ساز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  محمد هاشم قيام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگر رهبران سياسي مصر نتوانند 
با تفاهم اوضاع را مديريت 

كنند، اين چالش وجود خواهد 
داشت كه اختالفات سياسي بين 

رهبران سياسي متعدد در مصر 
تشديد گردد و اين كشور به كام 

اختالف داخلي فرو رود. در صورت 
عدم تفاهم رهبران سياسي 

مصر برنحوه و چگونگي گذار، 
كشورهايي كه سعي می كنند در 

بازي های سياسي جهاني تاثيرگذار 
باشند، كوشش می كنند تا وارد 

عرصه سياسي مصر شده و در پي 
تكثير و تشديد نفوذ خود باشند. 
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

رییس  تایلر،  چالرز  دل��و(   19( سه شنبه  روز 
 11 در  دادستان  سوی  از  لیبریا  پیشین  جمهور 
این  شد.  شناخته  مقصر  جنگی  جنایت  مورد 
جنگ ساالر با شعار »مردم بی گناه خون ندارند« 
آنها را به شکل های وحشیانه ای به قتل می رساند.  
مدعی العموم  یا  دادستان  هولیس،  برندا  خانم 
در  را  لیبریا  پیشین  جمهور  رییس  تایلر،  چارلز 
شخص  یک  »تایلر  کرد:  معرفی  چنین  دادگاه 
متقلب باهوش و کاریزماتیک است. حاکمان او 
جنایت های او را بر قربانیان بی دفاع در سیرالیون 

عملی کردند.«
او در ادامه گفت، تایلر دسته های قاتل را به وجود 
آورد و آن ها را کنترول می کرد. این جنگ ساالر 

تربیتي  و  آموزشي  نظام هاي  توسعه  در  بحث  اصلي 
کشورها به حساب مي آید .«

گزارش جهاني دیدبان اجتماعي-بخش تعلیم و تربیت، 
بر امر مهم دیگر انگشت گذاشته است که اندک اندک 
رسانه ها،  نیروگرفتن  و  ارتباط جمعي  وسایل  ورود  با 
جدي و قابل تامل مي شود. در این گزارش آمده است 
بر سر  در کشورهاي جهان  دیجیتالي که  »شکاف  که: 
و  آموزشي  وسایل  اطالعات،  از  یکسان  برخورداري 
صدر  در  پیش  از  بیشتر  را  مهم  این  دارد،  وجود  غیره 

اولویت هاي نظام تعلیمي و تربیتي قرار مي دهد.« 
تذکر  حداکثري  خواست هاي  از  قبال  که  آنگونه  اما، 
باالترین سطح  به  انتظار رسیدن  نباید در  به عمل آمد، 
ابتدایي  آموزشي،  تجهیزات  و  معیارها  از  برخورداري 
عالوه براین،  کرد.  فراموش  را  خواست ها  مبرم ترین  و 
آن  با  خویش  جامعه  در  که  چالش هایي  و  مشکالت 
نادیده  خویش  پژوهش هاي  در  نباید  را  هستیم  درگیر 

بگیریم. 
منظور  به  که  وک��ارآم��دي  موثر  جدید،  شیوه هاي 
یادگیري بهتر و نتیجه پرثمرتر در مکتب ها به کار گرفته 
پرسش نامه  در  که  بوده  موضوعاتي  جمله  از  مي شود، 
این تحقیق مطرح شده است. در پرسشي که آیا شما در 
مکتب تان تجربه و آزمایش را در شیوه هاي درسي اجازه 
به دست آمده است.  قابل توجهي  مي دهید، پاسخ هاي 
گفته اند  پاسخ دهندگان  77.4درص��د  ارتباط،  این  در 
که از تجربه و آزمایش و ابتکارات دیگر در هنگام و 
شیوه هاي درسي شان استفاده مي کنند. تجربه، آزمایش 
آزمایشگاه،  شامل  عمدتا  مکتب ها  این  در  ابتکار  و 
جدول و تصویر، شاگردمحوري، کار گروهي، تشویق، 
تدریس  اصول  سمینار،  تدویر  پرسش،  طرح  ترغیب، 
از  مربوط  مضامین  در  که  مي شود  نمونه  درس هاي  و 
مجموعه اینها استفاده مي شود. 21.7 درصد دیگر جواب 
منفي داشته و کمتر از یک درصد دیگر پاسخ مشخصي 
ارایه نکرده اند. از مجموع 558 مکتبي که تحت پوشش 
مکاتب  از  77.4درص��د  است،  قرارگرفته  تحقیق  این 
پرسش شونده، کارها، فعالیت ها و ابتکارات شاگردان را 
به شیوه جدید ارزیابي مي کنند. این در حالي است که 
رقم در یافت شده در گزارش قبلي 82 درصد شاگردان 
را نشان مي داد که فعالیت و ابتکارات شان به گونه جدید 
ارزیابي شده بود. ارزیابي کارشاگردان به شکل مقایسه 
صنوف، اخذ امتحان، ترتیب نشست هاي پرسش و پاسخ 
و کار گروهي صورت گرفته و به این ترتیب فعالیت ها 
و تالش هاي آنها مورد تشویق و ترغیب قرار مي گیرد. 

 
ادامه دارد



يافته هاي تحقیق
تجربه، تشويق و آزمايش 

تجهیزات  وجود  مدرن،  و  معیاري  تعلیمي  نصاب 
این  از  امکاناتي  و  آزمایشگاه  تجربي،  ابزارهاي  و 
شمار  به  باکیفیت  تربیت  و  تعلیم  پیش شرط  دست، 
شاگردان  ابتکار  و  توانایي  مهارت،  ارتقاي  مي رود. 
امکانات  به  انکارناپذیري  رابطه مستقیم و همبستگي 

تجربي دارد. 
روز  ارت��ق��اي  ب��راي  هرمکتب  ای��ن ه��ا،  ب��ر  ع��الوه 
افزون خویش نیاز به داشتن یک برنامه منظم درسي، 
از  یکي  در  چنان که  دارد.  مستمر  ارزیابي  و  نظارت 
گزارش هاي بین المللي در مورد تعلیم و تربیت آمده 
و  توانایي  مهارت ها،  درسي  برنامه  »در  که  است 
ظرفیت شاگردان، ابتکار و شیوه هاي برخورد و رفتار 

فامیل  همدیگر،  با  آنها 
موضوعاتي  از  جامعه  و 
به گونه  باید  که  اس��ت 
گرفته  نظر  در  ج��دي 

شود .« 
معارف  درس��ي  نصاب 
عمده ترین  از  ی��ک��ي 
و  تغییر  انکشاف،  منابع 
علمي  و  ذهني  ارتقاي 
حساب  ب��ه  ش��اگ��ردان 
دیگر،  بیان  به  مي آید. 
محتوا  در  که  هرآنچه 
مستقیم  تاثیر  باشد،  گنجانده شده  درسي  برنامه  متن  و 
به جا  و ذهن شاگردان  بر شخصیت  قابل مالحظه اي  و 
نیز  تربیت  و  تعلیم  وضعیت  قبلي  گزارش  مي گذارد. 
قبلي  گزارش  در  داشت.  مهم  این  بر  جدي  تاکیدي 

آمده است که:
باید  ت��دوی��ن ش��ده  درس��ي  نصاب  همه  از  »مهم تر 
دربرگیرنده  مطالبي باشد تا با درنظرداشت ظرفیت هاي 
راستاي  در  تالش  حداکثر  شاگردان،  رواني  و  ذهني 
دهد.  انجام  آنها  بالقوه  ذهني  استعدادهاي  شکوفایي 
مواردي  از  محوري  شاگرد  و  تشویق  تجربه،  بنابراین، 
به حساب مي آید که دسترسي به این هدف را تسهیل 
جدید  ابزارهاي  به  دسترسي  دیگر،  سوي  از  مي کند. 
ارتباطات و جستجوي اطالعات، برخورداري شاگردان 
محورهاي  از  یکي  وسایلي  چنین  با  مکاتب  تجهیز  و 

حامی  و  سر کرده  لیبریا  پیشین  جمهور  رییس  و 
ترور در این منطقه بود و دست نشاندگان زیادش 
تایلر  انعام می داد.  با پول و مقام های حکومتی  را 
هیچ  و  می کرد  صادر  را  جنایتی  هر  دستور  خود 
»اطاعت  گفت:  او  نمی کرد.  تحمل  را  مخالفتی 
به درازا  را در سیرالیون  انسان ها  بردگی  تایلر،  از 
کشانید. کار اجباری در معادن الماس از این جمله 

بود، تا او بتواند الماس ها را غارت کند.«
نقل کرد  را  تایلر  از  هولیس، سخنی  برندا  خانم   
با  او  ندارند.«  خون  ملکی  »مردم  بود:  گفته  که 
این شعار مردم بی گناه را طبق دلخواه خود مورد 
سو استفاده قرار می داد و آنها را به قتل می رساند. 
داغ  جنگساالر  این  شکنجه های  ان��واع  از  یکی 

به  نیز  از دختران  و  بود؛  انسان ها  بدن  بر  گذاشتن 
اطفال  عنوان کنیزان سواستفاده جنسی می کرد و 

را مجبور به خدمت سربازی می نمود.«
 باندهای سازمان او به ویژه »جبهه انقالبیون متحد« 
وحشت انگیز بودند، چون آنها دست قربانیان شان 
دادستان  هولیس،  برندا  خانم  می کردند.   قطع  را 
چارلز تایلر در این باره گفت: »مردم مجبور بودند 
قطع  نوبت  تا  بکشند  انتظار  و  بایستند  صف  در 
قربانیان مجبور می شدند  برسد.  بدن شان  اعضای 
خویشاوندان شان  و  اطفال  شده ی  قطع  سرهای  تا 
را در انظار عام در محله ها بچرخانند. مردم مجبور 
به تماشای صحنه هایی می شدند که در آن اطفال 
خواسته  آنها  مادران  از  و  می شدند  به گور  زنده 

می شد که بخندند.«
 با توجه به آمار، در ده سال جنگ داخلی سیرالیون 
کشته  انسان  هزار    120 حدود   ،2001 سال  تا 
شدند. چارلز تایلر 62 ساله که به سخنان دادستان 
خودش را  علیه  اتهامات  می داد،  گوش  آرامی  به 
»مجموعه ای از دروغ های شیطانی« خواند و خود 
را در 11 مورد جنایات جنگی ذکر شده، بی گناه 
دانست. او گفت که دادگاه بر اساس »دروغ« بر پا 
اما خانم  استخباراتی می باشد.  توطیه  شده و یک 
اسناد  و  شواهد  صحت  بر  تاکید  با  هولیس  برندا 
و  است  مقصر  صورت  هر  به  تایلر  »آقای  گفت: 

این را می توان بدون شک و شبهه اثبات کرد.«
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محاکمه ی چارلز تایلر 
ارباب الماس و قدرت 

قسمت پنجاهم    

تاریخچه ی 
حقوق بشر

وضعيت تعليم و تربيت 
در افغانستان 
10 ــ حق اشتغال در تحقیقات علمي و استفاده از نتايج در سال 1388

آن: 
علوم  مختلف  بخش هاي  در  آثارعلمي  ارزشترین  با  وتالیف  ایجاد 
نتیجه تحقیقات علمي توسط  اختراعات علمي،  مهمترین کشفیات و 
تعیین  را  اجتماعي  ترقي  و  توسعه  دور نماي  که  است  دانشمندان 
براساس تخصص  تا  دارد  لحاظ هرکسي حق  مي نماید. روي همین 
در هر رشته علمي به تحقیقات پرداخته، آثار علمي را تالیف نموده به 
اختراعات و کشفیات علمي نایل آید و از نتایج تحقیقات وکشفیات 

خویش به طور دلخواه استفاده نماید. 
را  ومخترع  مولف  حقوق  ندارند  حق  دولت ها  شمول  به  هیچ کس 
پامال ونتیجه کارو تحقیق آنها را از طریق زور تصاحب نمایند،  بلکه 
واختراع  تحقیق  نتیجه  که  است  شخص  خود  به  وابسته  کامال  این 
خویش را به دولت یا اشخاص دیگر واگذار نماید. یا خود به طرق 
دیگر از آن استفاده کند. در صورت ضرورت، دولت مي   تواند بنابر 
اختراع  علمي،  اثر  ومعنوي  مادي  امتیاز  اعطاي  با  شخص  رضایت 

وکشف وي را تصاحب نماید. 
حق اشتغال در تحقیقات علمي نیز در ماده 27 اعالمیه جهاني حقوق 
بشر وماده 47 قانون اساسي جدید افغانستان تسجیل ودولت مکلف به 

حمایت از حقوق شخص در این زمینه گردیده است.
11 ــ حق انتخاب هرنوع کسب و پیشه: 

وپیشه  هرنوع کسب  به  وانتخاب خود  بنابرمیل  دارد  فرد حق  هر   ��
»طوري که به حقوق دیگران آسیب نرسد،« بپردازد. و از این طریق 
هم  مهارت، استعداد وشخصیت خود را تکامل بخشیده، هم از عواید 

حاصله از آن، احتیاجات زندگي خود و فامیل ا ش را مرفوع سازد. 
�� این حق از طریق اشتغال به حرفه و پیشه هاي آزاد مثل: تجارت، 
ضمنا  تامین  وغیره  قالین بافي  آهنگري،  نجاري،  معماري،  خیاطي، 

بخش مهمي از ضرورت هاي جامعه نیز مرفوع مي گردد. 
مورد  پیشه  و  به کسب  اشتغال  از  را  ندارد شخص  هیچ کس حق   ��
عالقه اش منع یا به زور وي را وادار به اشتغال در کسب وپیشه دیگر 
نماید. تنها دولت مي تواند بنابر ایجاب منافع  عامه شخص را در بدل 
به خدمت  وادار  و حرفه ها  ازپیشه ها  یکي  در  عادالنه  مزد  یا  پاداش 

نماید. 
12 ــ حق ايجاد مطابع )چاپخانه( و آزادي مطبوعات: 

مهمترین  بوده،  افکاروبیان  عقیده،  آزادي  الزمه  مطبوعات  آزادي 
از  دارد که  فرد حق  هر  براین  بنا  مي رود.  به شمار  دموکراسي  رکن 
باره  در  را  خود  ونظرات  عقاید  گردیده،  مستفید  مطبوعات  آزادي 
جامعه، دولت وسیاست آن وسایر امور زندگي به شکل کتاب، مقاله 
یا بیان شفاهي از طریق مطبوعات و وسایل اطالعاتي جمعي به نشر 
شخص  نشر  قابل  یا  شده  نشر  مکاتیب  بر  ندارد  حق  دولت  برساند. 

سانسور وضع نماید. 
اطالعات  وسایل  سایر  و  مطابع  که  دارند  حق  اشخاص  همچنین 
جمعي را به طور شخصي و آزاد تاسیس نموده  به نشر مطالب و پخش 
افکار ونظریات مردم و واقعیت هاي جامعه اقدام نموده، مردم را در 

جریان وقایع و رویداد هاي روز قرار دهند. 
 به کمک مطبوعات و سایر وسایل اطالعات جمعي، افراد مي توانند 
معلومات مورد نیاز شان را درباره وقایع داخل کشور و جهان به  آساني 
قاطع  نقش  اطالعاتي  وسایل  و  مطبوعات  همچنین  بیاورند.  به دست 
و  نشر  و  سیا ست  تطبیق  دولت،  توسعه  طرح  تطبیق  در  را  واساسي 
پخش خواسته ها و اقدامات آن براي مردم، بازي مي نماید. به همین 

سبب، مطبوعات را رکن چهارم دولت نیز گفته اند. 
از  استفاده  با  ندارند  حق  افراد  مطبوعات:  آزادي  محدودیت هاي 
آزادي مطبوعات به نشر اخبار ومطالب غلط ونا درست، بهتان زدن، 

دشنام به مردم و توهین به عقاید ومقدسات دیني اقدام نمایند. 
مطابق ماده 34 قانون اساسي جدید کشور: »هر افغان حق دارد مطابق 
به احکام قانون، به طبع ونشر مطالب بدون ارایه قبلي آن به مقامات 
دولتي بپردازد.« احکام مربوط به مطابع وسایر وسایل اطالعات جمعي 

به طور مفصل در قانون جدید مطبوعات )1382( تنظیم شده است. 
ادامه دارد
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را  مصر  وقایع  معجزه آسای  ماهیت  نمی تواند  کسی  هیچ 
نادیده بگیرد: وقایعی که وقوع آن را کمتر کسی پیش بینی 
می کرد و تحلیل بسیاری از کارشناسان را نقض کرد. گویا 
قیام عمومی ریشه های اجتماعی نداشته و نتیجه امداد غیبی 
بوده است، یا به بیان افالطونی، سرمنشا آن عقاید جاودانی 

)انتزاعی( آزادی، عدالت و کرامت بوده است.
قیام مصری ها به صورت عمومی قابل فهم است: بدون این 
که شناخت قبلی از فرهنگ و مردم مصر داشته باشیم، برای 
همه در گرداگرد جهان درک آن ممکن بوده و می دانیم که 
انقالب آیت اهلل  انقالب مصر برخالف  در مورد چه است. 
خمینی در ایران )آن زمان که حتا کمونیست ها می خواستند 
اسالمی  در چارچوب  را  پیام های خود  قاچاقی  به صورت 
ابراز نمایند(، دارای ارزش ها و چارچوب های روشن است: 
اخوان  حزب  که  عدالت  و  آزادی  سکوالر  درخواست 
معترضین  سکوالر  خواسته های  با  را  خود  نیز  المسلمین 

مسلمان تطبیق داده است.
لحظات عالی آن گاه فرارسید که مسلمانان و مسیحیان قبطی 
هستیم!« شرکت  یکی  همه  »ما  شعار  با  مشترک  نیایش  در 
ورزیدند که پاسخی به خشونت های فرقه ای بود. آن تعداد 
از  را  جوامع  بودن  چندفرهنگی  که  نومحافظه کارانی  از 
نقد  دموکراسی  و  آزادی  چون  جهانی  ارزش های  موضع 
آیا  قرار گرفته اند:  با حقیقت  مواجهه  اکنون در  می نمایند، 

شما خواهان آزادی و دموکراسی هستید؟ 
می طلبند،  مصر  مردم  که  است  خواسته هایی  همان  این 
این  به نظر می آیند؟ آیا  ناراحت  پس چرا نومحافظه کاران 
عدالت  کنار  در  مصری  معترضین  که  است  خاطری  به 
و  آزادی  خواستار  میزان  همان  به  اجتماعی  و  اقتصادی 

کرامت انسانی شده اند؟
از  عبارت  سمبولیکی  طرز  به  معترضین  خشونت  آغاز،  از 
را  دولت  اقتدار  آنها  بود.  رادیکال  و  جمعی  اطاعت  عدم 
نبود  درونی  آزادی  تنها  این  درآوردند.  تعلیق  حالت  به 
و  بندگی  زنجیرهای  شکستن  جهت  اجتماعی  عمل  بلکه 
اطاعت بود. خشونت فزیکی به واسطه قلدرها و آدم کشان 
حسنی مبارک صورت گرفت که با اسپ و شتر وارد میدان 
کردند؛  کوب  و  لت  را  مردم  و  شدند  قاهره  در  التحریر 

بسیاری معترضین هم از خود دفاع نمودند.
تا  بود  مبارک  حسنی  رفتن  کنار  معترضین  خواسته های 
از  که  آزادی  شود؛  باز  مصر  در  بیشتر  آزادی  برای  فضا 
و  ارتش  بر  آنها شعار مرگ  نباشد.  بی بهره  آن هیچ کسی 
یا پولیس منفور کشور سر ندادند، در عوض به آنها گفتند: 
به  خصلت  این  بپیوندید!«   ما  به  بیایید  برادریم!  هم  با  »ما 
پوپولیست  تظاهرات  از  را  رهایی بخش  اعتراضات  روشنی 
راستگراها متمایز می نماید: بسیج راستگرایان مدعی وحدت 
دشمنان  نابودی  پی  در  که  اتحادی  است،  مردم  ارگانیک 

معین )یهودیان و خاینین( می باشد. 
یک  که  هنگامی  داریم؟  قرار  کار  کجای  در  ما  حاال 
دو  می شود،  نزدیک  نهایی  بحران  مرز  به  اقتدارگرا  رژیم 
نابودی خود فاصله دارد. قبل از سقوط واقعی آن،  گام از 
گسیختگی ای رخ می دهد: به ناگهان، مردم به یکباره درک 
می کنند که بازی تمام شده، و بعد دیگر از رژیم نمی ترسند. 
از  را  مشروعیت خود  بقایای  رژیم آخرین  که  این  تنها  نه 

مبارک،  پیرامون طبیعت حکومت جانشین  تبلیغاتی  جنگ 
درک  از  فارغ  تهران،  تا  تل آویو  و  لندن  تا  واشنگتن  از 
آن  پذیرفتن  برای  آنها  آمادگی  یا  مصر  مردم  خواسته های 

ادامه دارد. 
از  ناشی  خارجی  حکومت های  نگرانی  و  رفت  مبارک 
انتظارش را  عواقب خانه تکانی بزرگی است که خاورمیانه 

می کشد. 
بی تردید در رنگین کمان تمایالت سیاسی امروز مردم مصر، 
سوسیال  غربی،  نوع  آزادی خواهی  کنار  در  نیز  مسلمانی 
دموکراسی، و البته ملی گرایی، جای خاص خود دارد. ولی 
بعد از کسب آزادی، حضور طبیعی اسالم سیاسی در طیف 
آن  مطلقه  برتری  معنای  به  لزوما  مصر،  مردم  گرایش های 

نیست. 
بنیامین نتانیاهو و حسنی مبارک با یک زبان مشترک ترس 
از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر را می پراکنند. 
انگیزه ای  با  اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی 
از  ترس  از  ناشی  که  متفاوت،  زبانی  ولی  مشابه  کامال 
حکومت های  دوران  یافتن  پایان  و  سیاسی  آزادی  استقرار 
خودکامه و زورگو در بقیه خاورمیانه است، جنبش کنونی 
از  نقطه  هر  در  را  اسالم  و  اسالمی  را  مصر  آزادی خواهان 

جهان، وابسته به خود و از آن خود معرفی می کند. 
اسالمی  جمهوری  رهبران  خنده دار،  ارث خواهی  این  در 
سخنگویان  صریح  و  روشن  بیانیه های  نشنیدن  به  تظاهر  با 
و  نسبت  نوع  هر  داشتن  منکر  هم  که  اخوان المسلمین 
خویشاوندی با جمهوری اسالمی اند و هم منکر داشتن نقش 
رهبری در جنبش آزادی خواهی مردم مصر، همچنان اصرار 
دارند که انقالب ایران )بعد از ۳۲ سال( الگوی امروز مردم 

مصر برای شکل دادن به انقالبی دیگر است. 

شبحاخوانالمسلمین
خارج از مصر، اسالم سیاسی را در مصر با اخوان المسلمین 
تعریف می کنند. چون در درون این گروه استحاله شده و پیر 
مذهبی-سیاسی، شاخه ها یا عناصری در گذشته به خشونت 
و براندازی رو کرده اند، امروز باقی مانده اخوان المسلمین را 
اولیه آن، یک جا،  مکتب  و  فلسفه وجودی  به  توجه  بدون 

وارث برحق افراط گرایی اسالمی معرفی می کنند. 
بنیان  را  بنا که در دهه ۱۹۳۰ گروه اخوان المسلمین  محمد 
از  برای رهایی  بود.  استعماری  نهاد، مخالف حکومت های 
استعمار و تغییر نظام های خودکامه، محمد بنا تغییر تدریجی 

را توصیه می کرد و مخالف توسل به خشونت بود. 
شد،  تشکیل  آن  اشغال  با  اسراییل  که  فلسطین  در 
اخوان المسلمین مقاومت مسلحانه را البته مجاز شمرد. محمد 
بنا در سال ۱۹۴۹ به دست حکومت مصر و با دستور بریتانیا 

به قتل رسید و اخوان المسلمین به زیرزمین رفت. 
یا  انتخابات ملی  این گروه مذهبی - سیاسی که در تمامی 
محلی مصر که اجازه شرکت یافته، تاکنون حضور داشته، 

طی چند دهه گذشته بارها دچار تجزیه شده است. 
بسیاری از رهبران قدیمی گروه از آن جدا شده اند، تعدادی 
کنونی  رهبری  شده اند.  غربی  و  مستقر  آمریکا  و  اروپا  در 
دارای  و  سالمنداند  عموما  نیز  پیش  دهه  چند  از  مانده  و 
یا  غیراسالمی  جوانان  خواسته های  از  متفاوت  دیدگاهی 
و  قاهره  خیابان های  در  امروز  که  نوین  اسالم گرایان  حتا 

اسکندریه، لزوم استقرار آزادی را فریاد می کنند. 
اخوان المسلمین ۷۰ سال پیش در جامعه سیاسی امروز مصر 
دلیل  به  اخوان المسلمین  از  حمایت  است.  شده  استحاله 
نظامی خودکامه صورت  یا حکومت های  استعمار  با  تقابل 
معاصر  تاریخ  از  برهه ای  در  و  این  از  پیش  می گرفت. 
پان عربیسم  داد،  خاتمه  فاروق  حکومت  به  ناصر  که  مصر 
مصر  عمومی  افکار  در  را  اخوان المسلمین  ناسیونالیسم،  و 

کامال به فراموشی سپرد. 
در تقابل با حکومت شبه سلطانی مبارک نیز اخوان المسلمین 
هرگز بیش از ۲۰ درصد آرای مردم مصر را به دست نیاورد. 
در شرایط برگزاری انتخابات آزاد در آینده نیز که طی آن 
تقابل با حکومت خودکامه و نمایندگان برگزیده آن مطرح 
شناخته  سیاسی  گروه های  رشد  عدم  وجود  با  حتا  نیست، 
میزان  که  نمی رود  انتظار  منسجم،  احزاب  حضور  و  شده 

حمایت رای دهندگان از آن ها از این حدود فرا تر برود. 
ترکیه و ایران

مردم مصر بعد از مبارک، بی تردید به دنبال کسب آزادی 
رفاه و قدرت اند.  ترقی و  به رشد و  یافتن  سیاسی و دست 
از مردم مصر مسلمان اند و در هر حال  از ۸۵ درصد  بیش 
فرهنگ اسالمی نیز در گرایش های سیاسی آن ها تاثیرگذار 

خواهد بود. 
مشابه این شرایط را با تعداد و ترکیب جمعیت نسبتا مشابه، 

مردم مصر در ترکیه و ایران جمهوری اسالم زده می بینند. 
ترکیه در عین حفظ استقالل رای سیاسی در جهان، منطق 
همکاری با جامعه جهانی را انتخاب کرده و در داخل، در 
حال گسترش آزادی ها و احترام به گرایش های متنوع است. 
ترکیه مسلمان، بدون داشتن نفت و گاز قابل مالحظه، امروز 
در ردیف یکی از ۲۰ اقتصاد بزرگ جهانی قرار دارد و طی 
۵ سال آینده یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا خواهد شد. مردم 
ملیت  به  و  برخوردارند  احترام  از  جهانی  جامعه  در  ترکیه 

خود می بالند. 
سیاسی  رهبری  مشی  با خط  آشکار  تفاوت  یک  در  ایران 
ترکیه، خود را در تقابل با جامعه جهانی قرار داده است. به 
دلیل عملکرد تخریبی رهبری جمهوری اسالمی، تصویری 
مخدوش از مردم ایران در ذهن جهانیان ترسیم شده است. 

اقتصاد ملی ایران که هر سال یک گام به جلو و دو گام به 
عقب برمی دارد، در صورت محروم ماندن از منابع نفت و 
گاز یک شبه از هم خواهد پاشید. دولت جمهوری اسالمی 
به شهادت منابع مستقل تحقیقاتی، از فاسد ترین دولت های 
جهان است. نرخ فحشا و اعتیاد در ایران در مقایسه با سایر 

نقاط جهان در ردیف باال ترین هاست. 
نسبت  به  اعدام  جهانی  رکورددار  که  سال هاست  ایران 
جمعیت است و انتظار می رود که در سال جاری مقام اول 
را از نظر تعداد مطلق اعدامی ها، بدون در نظر گرفتن تعداد 

جمعیت از چین گرفته و آن را از آن خود سازد. 
کشیدن  زندان  به  جهانی  رکوردداران  از  یکی  ایران 
بیان  آزادی  نداشتن  و  روزنامه ها  تعطیلی  روزنامه نویسان، 
متمرکز  مدیریت  اعمال  سایه  در  ایران  هست.  نیز  افکار  و 
افزوده  کویر هایش  میزان  بر  روز  هر  دولتی،  بی دانش  و 
می شود، آب رودخانه هایش تحلیل می رود و هوای شهر ها 
سایه  در  ایران  مردم  می شود.  پیش  از  آلوده تر  روز  هر 
باال تر  جمهوری اسالمی دنیا و آخرت و سالمت و رفاه و 
از همه آزادی های انسانی و فضیلت استقالل رای را یک جا 

از دست داده اند. 
مسلمان  کشور  دو  از  الگو  دو  بین  انتخاب  در  بی شک 
خاورمیانه، فارغ از ترس هایی که دولت اسراییل می پراکند 
یا جمهوری اسالمی به شکلی وارونه و ظاهرا از در دوستی،   
همان ترس ها را تقویت می کند، مردم مصر بعد از حکومت 
الگوی  دنبال  به  آزادی  کسب  صورت  در  و  مبارک 

جمهوری اسالمی ایران نخواهند رفت. 
به  وابسته  جوانان  از  بسیاری  من جمله  مصر،  مردم  انتخاب 
اخوان المسلمین، در یک انتخابات آزاد، ترکیه امروز خواهد 
بود که هم مسلمان است و هم در مسیر ترقی و آزادی، هر 
چند که رهبری جمهوری اسالمی، بدون خجالت حاکمیت 
ترکیه را هم خودی می خواند و از برکات انقالب اسالمی 

معرفی می کند! 

دست می دهد، وقتی که  قدرت خود را هم اعمال می نماید، 
نظر  در  ضعف  روی  از  و  وحشت آلود  واکنش  همچون 
کالسیک  کارتون  پایانی  صحنه های  شاید  می شود.  گرفته 
موش و پشک را به یاد بیاورید که پشک به لب کوه رسیده 
و با چشم های بسته همچنان پیش می رود، آن هم در حالی 
که زیر پایش هیچ زمینی وجود ندارد. او زمانی به قعر دره 
زیر  و  می کند  باز  را  خود  چشم های  که  می نماید  سقوط 
پاهایش را می بیند. هنگامی که رژیم مشروعیت خود را از 
دست می دهد، به پشکی لب صخره ی کوه می ماند:  برای 

این که سقوط نماید باید یکبار زیر پای خود را نگاه کند. 
روایت  شاهان،  »شاه  کتاب  در  کاپوشنیسکی  ریشارد 
کالسیک از انقالب خمینی«، به توصیف دقیق از آن لحظه 
از  یکی  تهران،  تقاطع های  از  یکی  در  می پردازد:  گسست 
تکان  خود  جای  از  پولیس  فریاد  وجود  با  تظاهرکننده ها 
نزد.  فریاد  دیگر  و  شرمید  تظاهرکننده  از  پولیس  نخورد. 
و  شد  خبردار  حادثه  این  از  تهران  تمام  بعد  ساعاتی  طی 
پیدا کرد،  ادامه  جنگ های خیابانی برای هفته های متمادی 

زیرا همه دانستند که بازی پایان یافته است.
آیا چیزی مشابه به این در مصر جریان دارد؟ در آغاز برای 
چندین روز، حسنی مبارک شبیه همان پشک مشهور تصور 
می شد. بعد از جانب او یک عملیات سازمان دهی شده برای 
حرکت  این  وقاحت  زد.  سر  انقالب  گرفتن  گروگان  به 
و  استخبارات  سابق  رییس  سلیمان،  عمر  است:  نفس گیر 
به  عمومی  انظار  در  زندانیان،  وسیع  شکنجه های  مسوول 
انتقال  روند  بر  که  شد  ظاهر  رژیم  انسانی«  »چهره  صورت 

مصر به سوی دموکراسی نظارت می نماید.
چشم اندازها  و  نظرات  تنازع  مصری ها  پایدار  مبارزه ی 
نیست، بلکه نبرد بین آزادی و قدرت کور سرسختی است 
که برای به چنگ گرفتن قدرت از هر وسیله ممکن- ترور، 
کمبود غذایی، خستگی مردم، دادن رشوه زیر نام افزایش 
معاشات عمومی-  استفاده می کند تا اراده ی آزادی خواهی 

را درهم بشکند.
ابراز  عنوان  به  مردم  خیزش  از  اوباما  باراک  که  زمانی 
گردد،  تصدیق  حکومت  سوی  از  باید  که  عقاید  مشروع 
در  مصری ها  رسید:  نهایی  به حد  نمود، سرگیجی  استقبال 
قاهره و الکساندریه نیازی به تایید خواسته های خود از سوی 
به  را  رژیم  مشروعیت  و  نداشتند  مبارک  حسنی  حکومت 
نمی خواستند که حکومت  آنها  می کردند.  انکار  معنا  تمام 
شعار  و  ورزد  شرکت  ملی  گفتگوهای  در  مبارک  حسنی 
کنار رفتن مبارک را سر می دادند. مردم خواهان روی کار 
آمدن حکومت جدید نبودند تا به مطالبات آنها توجه نماید،  
بلکه می خواستند دولت را شکافته و طرحی از نو دراندازند.  
حقیقت  بلکه  نیستند  مطالباتی  و  عقاید  صاحب  تنها  آنها 

روشن مصر امروزاند. 
درباره این ترس که پس از سقوط مبارک، حکومت خصم 
حکومت  اگر  گفت؟  باید  چه  بیاید،  کار  روی  اسراییل 
آزادی  از  که  مردمی  حقیقی  خواسته های  نماینده  جدید 
یهودستیزی محصول  بود.  نگران  نباید  باشد،  لذت می برند 
گزارشی  در  )سی ان ان  است.  خفقان  و  ناامیدی  شرایط 
حکومت  چگونه  که  می داد  نشان  مصر  در  روستا  یک  از 
یهودیان  گویا  که  است  شایعه  این  حال گسترش  در  مصر 
و  سازماندهی  را  تظاهرکنندگان 
خبرنگاران غربی را روانه مصر کرده اند 

تا این کشور را ضعیف سازند.(
موجود  کنایه های  بی رحم ترین  از  یکی 
این است که غرب طرفدار گذار قانونی 
کشوری  مصر  حال  تا  انگار  است- 
فراموش  ما  آیا  است.  بوده  قانون  پایبند 
کرده ایم که در مصر قانون ثابت حالت 
مبارک  حسنی  است؟  حاکم  اضطرار 
کشور  کرده،  معلق  را  قانون  حکومت 
سیاسی  مطلق  حالت سکون  یک  در  را 
مصر  سیاسی  واقعی  حیات  و  داده  قرار 
است  خاطر  همین  از  است.  کشته  را 
میدان  معترضین در  از  تعداد زیادی  که 
التحریر قاهره می گفتند که برای نخستین 
بودن  بار در عمر خویش احساس زنده 
بشود،  می خواهد  هرچه  می نمایند.  را 
زندگی  احساس  همین  مهم  موضوع 
توسط  نباید  که  است  مصری ها  مجدد 
واقع بینی سیاسی کلبی مسلکانه ی موجود 

دفن گردد.

معجزه ی 
میدان التحریر مصر

اسالویژیژک
برگردان:ضیازیرک

رویای آزادی در مصر: 

تقلید از ترکیه، پرهیز از ایران 
 

 رضاتقیزاده)تحلیلگرمسایلایران(

ACKU



9سال چهارم    شماره مسلسل 1087   یک شنبه 24 دلو 1389

• کابل: کوچه شماره 5، پل سرخ، کارته سه.	
• رادفر 	 جمشيد  مزار،  سراي  مهمان  اول  منزل  بلخي  محمد  الدين  جالل  موالنا  جاده  بلخ،  مزارشريف:دروازه 

تيلفون: 0705962741 - چاپ مزار: جاده بيهقي، نصيري مارکت، مطبعه دوستان.
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فريدون آژند، تيلفون: 0797416062	
• باميان: بازار باميان، مصطفي پالزا، احمدپور، تيلفون: 0772198582	
• غزني: محمد سنايي، تيلفون: 0799000262	
• کندز: نورالعين، تيلفون: 0793405599، چاپ: مطبعه يعقوبي، جاده واليت. 	
• تخار: حسيب شريفي، تيلفون: 0700708546	
• بدخشان: سيحون، تيلفون: 0705538084 	
• بغالن: برين مهر، تيلفون: 0700707264	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ايميل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ويرايش و پيرايش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت به نويسندگان آنها بر مي گردد.	

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز: سنجر سهيل  
• مدير مسوول: قسيم اخگر     0799290407	
• معاون: شاه حسين مرتضوي  0799037083 	
• دبير روابط عامه: پرويز کاوه    0700228988	
• خبرنگاران:  جمشيد رادفر، سيد سميع اهلل سعيدي، قدرت اهلل جاويد، فريدون آژند، نازنين شفايي	
• ويراستار: تقي حسني	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رويي 0799319534	
• توزيع و اشتراک: 0708144047	
• پذيرش اعالن: هارون معترف 0778890506   	
• صفحه آرايي: حبيب بهزاد -ابراهيم ـ موسي آتبين - خيبر رحيمي	

8

www.8am.af :وب سايت

معترضان يمنی خواهان انقالب در اين کشور شدند

پولیس الجزاير با معترضان آزادی خواه برخورد کرد

خواهان  و  زده  تظاهرات  به  دست  يمن  در  نفر  هزاران 
کناره گيری علی عبداهلل صالح، رييس جمهور اين کشور 

شده اند.
تظاهرکنندگان خواهان انقالب در يمن شده اند.

خبرگزاری ها می گويند نيروهای امنيتی به ضرب و شتم 
معترضان پرداخته اند.

و  مصر  دولتی  ضد  تظاهرات  از  الهام  با  تظاهرات  اين 
به دهه ها حکومت رهبران  تونس برگزار شده است که 

اين کشورها پايان داد.
گروهی از معترضان هم از سوی هواداران رييس جمهور 

يمن مورد حمله قرار گرفتند.
حمله  معترضان  به  باتون  و  چاقو  با  دولت  هواداران 

کرده اند.
پس  يمنی،  »انقالب  شعار  ديروز  تظاهرکننده  هزاران 
دادند و خواهان کناره گيری  را سر  انقالب مصری«  از 

رييس جمهور اين کشور شدند.

صدها نفر در الجزيره، پايتخت الجزاير به رغم ممنوعيت 
خواهان  و  کرده  تجمع  دولت،  سوی  از  تظاهرات 

دموکراسی شده اند.
گزارش ها حاکی از درگيری ميان اين افراد و پوليس ضد 
شورش است و گفته شده که چند نفر از تظاهرکنندگان 

بازداشت شده اند.

شورشيان فارک در کلمبيا دو گروگان ديگر 
آزاد  کشور  اين  جنوبی  نواحی  در  را  خود 

کرده اند.
گروه نيروهای مسلح انقالبی کلمبيا )فارک( 
اوايل هفته جاری يک گروگان را رها کرده 

بود.
فارک آرماندا آکونا، )48 ساله( از مقام های 
نيروی  ساله( سرباز   25( لوپز  هنری  و  محلی 
تفنگداران دريايی را در دو محل جداگانه در 

جنوب کلمبيا آزاد کرد.
خوان مانويل سانتوس، رييس جمهور کلمبيا 
از  يکی  را  فارک  توسط  گروگان ها  آزادی 
اين  با  صلح  مذکرات  آغاز  شرط های  پيش 

گروه می داند.
فارک وعده داده است که روز يک شنبه نيز 

يک گروگان ديگر را آزاد کند.
اقدامی  را  گروگان ها  رهايی  گروه  اين 
درباره  بودن  جدی  اثبات  برای  يک جانبه 

صلح اعالم کرده است.
سرباز   15 دست کم  هنوز  فارک  اين حال  با 

دو گروگان از سوی 
شورشیان فارک در کلمبیا آزاد شدند

ارتش و مامور پوليس را در اختيار دارد و در 
از  شماری  رهايی  آنان خواهان  آزادی  برابر 

اعضای زندانی خود بوده است.
ميان  در  گروه  قديمی ترين  که  فارک 
گروه های چپگرای کلمبياست در سال 1964 

تشکيل شد.
هدف اين گروه در بدو امر نبرد مسلحانه برای 
تاسيس يک رژيم مارکسيستی در کلمبيا بود.

تغيير  را  تاکتيک خود  فارک در دهه 1990 
هزينه  تامين  برای  فزاينده ای  طور  به  و  داد 
روی  مخدر  مواد  تجارت  به  خود  مبارزات 

آورد.
اين گروه طی سال های اخير متحمل ضربات 
فرماندهان  از  زيادی  شمار  و  شده  سنگينی 
کشته  کلمبيا  ارتش  حمالت  در  آن  ارشد 

شده اند.
آغاز  از  پيش  که  می گويد  کلمبيا  دولت 
و  مين گذاری  به  بايد  فارک  مذاکرات، 
نيروهای  و  محلی  مقام های  عليه  حمالتش 

دولتی نيز خاتمه دهد.

نگرانی سازمان ملل 
در مورد بی اعتنايی 
به حقوق فلسطینی ها

متحد،  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميشنری 
اسراييل را به بی اعتنايی به سرنوشت فلسطينی های 
ساکن در مناطق اشغالی متهم کرده و از وضعيت 
مقامات  کنترول  تحت  مناطق  در  فلسطينی ها 
جنبش  کنترول  تحت  غزه،  نوار  در  و  فلسطينی 

حماس، نيز ابراز نگرانی کرد.
حقوق  عالی  کميشنری  پيالی،  ناوی  خانم 
خود  بازديد  اولين  در  متحد  ملل  سازمان  بشر 

در  اشغالی  مناطق  و  فلسطينی  سرزمين های  از 
مقامات  »متکبرانه«  رفتار  از  گفت  اسراييل 
اسراييلی در مورد سرنوشت فليسطينی هايی که با 
نشين  يهودی  معضل ديوار حايل و شهرک های 
ساخت اسراييل روبرو هستند دچار شگفتی شده 

است.
سخن  خبری   نسشت  يک  در  که  پيالی  خانم 
می گفت اظهار داشت: » چنان وانمود می شود که 
گويی اين مساله اهميت چندانی ندارد حال آنکه 
ما در اينجا با تخطی های آشکار از حقوق بشر در 

يک مقياس بزرگ روبرو هستيم.«
ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميشنری 
و  سازی  شهرک  سياست  ادامه  که  کرد  تاکيد 
و  اسراييل  جانب  از  بيت المقدس شرقی  انضمام 
حقوق  و  روابط  نظر  از  حايل  ديوار  موجوديت 

بين المللی غيرقانونی محسوب می گردد.
اين  در  ويژه  به  ادامه گفت وی  در  پيالی  ناوی 
به  منجر  سياست ها  اين  که  است  نگران  مورد 
بشر  فراموشی حقوق  يا  و  دادن  بی اهميت جلوه 

در اسراييل و مناطق اشغالی گردد.
متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  عالی  کميشنری 
اخبار  انتشار  از  را  خود  نگرانی  همين حال  در 
مربوط به بازداشت های ناموجه و رفتار ناشايسته 
اداره  حاکميت  تحت  مناطق  در  زندانيان  با 
گفت  و  کرده  اظهار  نيز  فلسطين  مختار  خود 
از جمله حقوق  دشواری های اعمال حقوق بشر 
تحت  مناطق  در  اعدام  حکم  اجرای  و  زنان 
او شده  ناراحتی  کنترول جنبش حماس موجب 

است.
پرتاب  از  کرد  تقاضا  حماس  جنبش  از  وی 
راکت به داخل اسراييل و ايجاد وحشت در ميان 
جنايت جنگی  نظر وی يک  از  که  غيرنظامی ها 

محسوب می گردد، خودداری کند.

صنعا  دانشگاه  برابر  در  دانشجو  صد  سه  ديروز،  صبح 
چند  دادند.  سر  دولت  عليه  شعارهايی  و  کرده  تجمع 
ساعت بعد شمار اين افراد به چند هزار نفر رسيد و آنها به 

سمت سفارت مصر در صنعا راهپيمايی کردند.
که  داشتند  حضور  هم  دولت  هواداران  محل  اين  در 

درگيری هايی ميان دو گروه روی داد.

الجزاير نيز مانند تونس و مصر طی هفته های اخير شاهد 
تظاهرات مردمی برای کسب آزادی های بيشتر بوده است.

قانون  وضع  زمان  از  مردمی  تجمعات  و  تظاهرات 
اضطراری در اين کشور در سال 1992 ممنوع است.

نيروی  هزار   20 از  بيش  معترضان،  با  مقابله  برای  دولت 
پوليس به نقاط مختلف پايتخت اعزام کرده است.

برای  مردم  تجمع  مانع  کشور  اين  پوليس  جمعه،  روز 
مصر  جمهور  رييس  مبارک،  حسنی  سقوط  از  شادمانی 
روز  سی سال،  از  پس  مصر،  سابق  جمهور  رييس  شد. 

جمعه از قدرت کناره گيری کرد.
برای  »اتحاد  مخالف  حزب  سخنگوی  بلعباس،  محسن 
فرهنگ و دموکراسی« در اين باره به خبرگزاری رويترز 
در  دموکراسی  برای  خوبی  روز  »امروز،  است  گفته 

الجزاير خواهد بود.«
پوليس در الجزاير همواره حضور قابل توجهی دارد و اين 
برای شهروندان اين کشور به مساله ای عادی تبديل شده 
است اما خبرنگاران می گويند حضور پوليس در پايتخت 

حزب  هواداران  می گويد  آسوشيتدپرس  خبرگزاری 
حاکم با بس به ميدان اصلی شهر منتقل شده اند. اين افراد 
شوند،  ميدان  اين  در  مخالفان  تجمع  مانع  اين که  برای 

می خواهند زودتر در اين ميدان، چادر بزنند.
که  داده  قول  يمن  جمهور  رييس  صالح،  عبداهلل  علی 
پايان  به  او  جمهوری  رياست  دوره  که   ،2013 سال  در 
همچنين  او  نشود.  انتخابات  کانديدای  ديگر  می رسد، 

گفته که پسرش هم در اين انتخابات نامزد نخواهد شد.
البته رييس جمهور يمن چند سال پيش هم وعده مشابهی 

داده بود.
برگزار  دولتی  ضد  تظاهرات  مرتب  طور  به  يمن  در 
از  الهام  با  معترضان  اخير،  هفته های  طی  اما  می شود 
خود  تظاهرات  حجم  بر  مصر،  و  تونس  تظاهرات 

افزوده اند.
ملی  وحدت  دولت  تشکيل  بر  حالی که  در  هم  دولت 

تاکيد کرده، به بازداشت معترضان پرداخته است.

توجه  قابل  تظاهرات،  از آغاز  پيش  و  بامداد  در ساعات 
بود.

حداقل پانزده موتر پوليس، جيپ های ارتشی و بس های 
پر از سرباز در ميدان »اول مه« که محل تظاهرات اعالم 
شده بود، حضور داشتند. در جاده های اطراف و در کنار 

شفاخانه مصطفی نيز همين مقدار نيرو ديده شده است.
گزارش شده که گروهی از هواداران عبدالعزيز بوتفليقه، 

رييس جمهور الجزاير هم در جاده ها حضور دارند.
عبدالعزيز بوتفليقه، رييس جمهور الجزاير، دو هفته پيش 
حدود  که  را  العاده  فوق  وضعيت  قانون  که  داد  وعده 
لغو  براين کشور حاکم بوده، در آينده نزديک  19 سال 

می کند.
وضعيت  قانون  از  الجزاير  دولت  که  می گويند  منتقدان 

فوق العاده برای سرکوب مخالفان استفاده می کند.
 1992 سال  در  الجزاير  داخلی  جنگ  از  پس  قانون  اين 
اجرا  همچنان  درگيری ها  خاتمه  وجود  با  و  وضع شد 

می شود.
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آگاهی برنامهء آموزشی موضوعات حقوقی رسانه ها 

موسسهء نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان و دفتر شبکهء انترنیوز با همکاری 
پنسلوانیای  دانشگاه  اننبرگ  ارتباطات  دانشکدهء  جهانی  ارتباطات  مطالعات  مرکز 
آمریکا به منظور آشنائی هرچه بیشتر حقوقدانان به حقوق رسانه ها با معیارها  و پرنسیب 
موضوعات  عرصهء   در  گرائی  تخصص  فرهنگ  ترویج  و  المللی  بین  و  ملی  های 
حقوقی رسانه ها   ، در نظر دارد تا برنامه های آموزشی موضوعات حقوقی رسانه ها 

را  برگذار نماید.
 این برنامه های آموزش حقوق رسانه ها سه هفته را در بر می گیرد که در هر ماه شامل یک کورس آموزشی یک هفته یی خواهد 

بود.
تاریخ برگذاری  برنامه های آموزشی:

o هفتهء اول:   موضوعات  حقوقی رسانه ها ، قانون رسانه ها ...  17 الی 21 اپریل 2011 
o هفتهء دوم : موضوعات مربوط  به مدیرت رسانه ها ...22 الی 26  می  2011 

o هفتهء سوم :  موضوعات حقوقی  مربوط به  مخابرات/ارتباطات  ... 26  الی 30 جون -  2011
شرایط پذیرش:

1. داشتن دیپلوم لیسانس از دانشکده  های حقوق و یا شرعیات
2. داشتن جواز وکالت دفاع 

3. سه سال تجربه کاری در قضایای جزائی ، مدنی در محاکم
4. آشنائی کامل از نظام حقوقی و قضائی افغانستان

5. آشنائی مسلکی در بخش قانونگذاری و تقنین
6. توانائی تحلیل قوانین مربوط کار رسانه یی

7. عالقمند رسانه ها  و دادخواهی برای آزادی رسانه ها
8. توانائی مساعدت حقوقی برای رسانه ها و خبرنگاران در وقت ضرورت

9. داشتن مهارت عالی در فن نویسندگی و برقراری ارتباطات
10.   برای کسانیکه عمأل در رسانه ها  به حیث مشاور حقوقی و یا و کیل مدافع کار میکنند  اولویت داده می شود.

تاریخ ختم  پذیرش درخواست متقاضیان :  25 فیبروری 2011
متقاضیان محترم می توانند خلص سوانح خویش را به  ایمل  m.qasim@nai.org.af ارسال نمایند  و یا کاپی اسناد خود را در 

دفاتر ساحوی موسسه نی   در مزار و جالل آباد  که نشانی آن در پائین این ورق است تسلیم نمایند.
 برای معلومات بیشتر لطفا به این شماره تماس بگیرید: 0799830905 

یاداشت: سه نفر اشتراک کننده گان ممتاز بعد از ختم  هفتهء سوم این برنامه  جهت اشتراک در کورس تابستانی رسانه ها و پالیسی 
رسانه  به دانشگاه  اکسفورد لندن کشور انگلستان  فرستاده خواهند شد.

کارتون هفته

بدون شرح

واشنگتن  میان  تازه  اختالف های 
یک  بازداشت  برسر  آباد،  اسالم  و 
در  قتل  اتهام  به  امریکایی  شهروند 

پاکستان اوج گرفته است. 
رایموند  گزارش ها،  براساس 
دیویس دیپلومات امریکایی که در 
الهور  شهر  در  امریکا  قونسلگری 
وظیفه داشت، سه هفته پیش دو مرد 
به قتل  گلوله  ضرب  با  را  پاکستانی 
زندانی  حاضر  درحال  و  رسانده 

جشن و شادمانی مردم مصر از کناره گیری حسنی مبارک 
از ریاست جمهوری همچنان در جریان است.

ده ها هزار نفر از مردم مصر به معترضان در میدان تحریر 
پیوستند تا کناره گیری آقای مبارک پس از هجده روز 

ناآرامی گسترده را جشن بگیرند.
و  جاده ها  در  مردم  حضور  ادامه  بیانگر  گزارش ها 

میدان های قاهره تا ساعت های اولیه بامداد دیروز بود.
بسیاری از جاده های منتهی به میدان تحریر و محله های 
اطراف آن به خاطر حجم باالی آمد و شد موترها مسدود 

شده است.
عمر سلیمان، معاون رییس جمهور مصر روز جمعه در 

کوتاه  سخنانی  در  و  شد  ظاهر  دولتی  تلویزیون  صفحه 
از کناره گیری حسنی مبارک از قدرت پس از سی سال 

خبر داد.
مسلح  نیروهای  عالی  شورای  سلیمان،  آقای  گفته  به 
به رهبری فیلدمارشال محمد حسین طنطاوی، وزیر دفاع، 

عهده دار اداره مصر شده است.
این خبر با هلهله و شادی معترضان در میدان تحریر قاهره 
و تظاهرکنندگانی که در برابر ساختمان تلویزیون و کاخ 

ریاست جمهوری جمع شده بودند، همراه شد.
شهر  مقصد  به  را  قاهره  مبارک  آقای  می شود  گفته 

تفریحی شرم الشیخ ترک کرده است.

اختالف میان امریکا و پاکستان، شدت یافته است 
وزیران خارجه  نشست،  این  در  که 
شماری  نمایندگان  و  کشور  هرسه 
مساله ی  در  دخیل  کشورهای  از 

افغانستان اشتراک خواهند داشت. 
خارجه  وزارت  حال  همین  در 
جانبه  سه  اجالس  که  گفته  امریکا 
منابع  اما  شد،  خواهد  برگزار 
در  هنوز  تا  که  گفته اند  پاکستانی 
این مورد تصمیم نهایی اتخاذ نشده 

است. 

می اندازند.
آقای گیبس در آخرین جلسه خود 
و  دولت  »اگر  گفت:  خبرنگاران  با 
اعتراض  از  راستی  به  ایران  مقامات 
همان  هستند،  خوشحال  مصر  مردم 
خود  مردم  به  را  حقوق  و  اجازه 

بدهند.«
به  با  مقارن  که  »همین  افزود:  وی 
مصر،  مردم  اعتراض  رسیدن  نتیجه 

می باشد. 
است  ممکن  می شود  گفته 
این  بازداشت  برسر  اختالف ها 
برگزاری  امریکایی،  دیپلومات 
نشست سه جانبه ی امریکا، پاکستان 
از 23  قرار است  را که  افغانستان  و 
تا 25 ماه روان میالدی در واشنگتن 
برگزار شود، به چالش مواجه کند. 

سفیر  از  نقل  به  رویترز  خبرگزاری 
است  گفته  واشنگتن  در  افغانستان 

رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید، 
مبارک،  حسنی  رفتن  کنار  از  پس 
رییس جمهور مصر از قدرت گفت 
مردم  اراده  از  کامال  ایران   مقامات 
تا  خودشان ترسیده اند و آنهایی که 
چند روز پیش حرف های میان خالی 
درباره اعتراض مردم مصر می زدند، 
قطع  را  اینترنت  و  شبکه ها  حاال 
می کنند و فعاالن سیاسی را به زندان 

ایرانی  مقامات 
ی  شبکه ها
را  ماهواره ای 
و  می کنند  قطع 
را  دستگیری ها 
افزایش می دهند 

سبز یک جسد  جنبش  می گویند  یا 
همین  می کنند،  تهدید  یا  و  است 
نشانه ترس آنها از مردم ایران است.«
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