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ولسوالی های برگ متال و کامدیش 
این  از  پیش  نورستان  والیت  در 
به  و  شده  خارج  دولت  کنترول  از 

تصرف طالبان درآمده بود.
نورستان یکی از والیت های ناآرام 

در شرق کشور است.
به  حالی  در  وایگل  وانت  منطقه 
که  کرده  سقوط  طالبان  دست 
حامد کرزی زمان آغاز روند انتقال 
نیروهای  از  امنیت  تامین  مسوولیت 
خارجی به نیروهای داخلی را اعالم 

کرده است.
آقای  که  زمانی  جدول  اساس  بر 
اعالم  حمل  دوم  روز  در  کرزی 
سه  امنیت  تامین  مسوولیت  کرد، 
ماه سرطان  از  والیت و چهار شهر 
خواهد  واگذار  داخلی  نیروهای  به 

شد.

عناوين 
مطالب امروز:

وزیر دفاع:
 افغانستان نباید النه 

تروریستان شود
آمادگی ها  گفت  کشور  دفاع  وزیر 
تامین  مسوولیت  انتقال  برای 
به  خارجی  نیروهای  از  امنیت 
نیروهای افغان ادامه دارد و این 
سال  تا  تدریجی  صورت  به  روند 

2014 پایان می یابد.
که  والیتی  شش  وی  گفته ی  به 
از اول  امنیت آن  تامین  صالحیت 
نیروهای  به  سال روان  سرطان 
براساس  می گیرد  تعلق  افغان 
امنیت،  بهبود  تهدیدها،  تناسب 
کاهش  و  سالم  حکومت داری 
آن  مناطق  در  دهشت افگنی 

انتخاب شده اند.
ادامه در صفحه 4

به تعهدات ایران و پاکستان بی باوریم
معاون اتاق های تجارت:

حاوی  کانتینر  هزار  ده   به  نزدیک 
اموال تجارتی تاجران افغانستان از 
تقریبا یک و نیم ماه پیش در بندر 
پاکستان  دولت  سوی  از  کراچی 
از  کراچی  بندر  بود.  شده  متوقف 
که  پاکستان است  مهم  بنادر  جمله 
بیشتر اموال تجارتی توسط تاجران 
افغانستان  وارد  بندر  این  از 

می شود.

ما را با القاب...

89 سالی بدون...

چالش ها و آفت های...

کانکوری که...
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با  افغانستان  دولت  مصالحه  از  روسیه 
طالبان حمایت کرده و برای گفتگو با 
طالبان ابراز آمادگی نموده است. این 
ابراز می شود  موقف روسیه در حالی 
روند  جاری  سال  در  است  قرار  که 
افغانستان  از  کاهش سربازان خارجی 

شروع شود.
هراس  روسیه  تحلیل گران،  باور  به   
دارد که خروج نزدیک به 140 هزار 
از ماه  افغانستان که  از  سرباز خارجی 
می شود،  شروع  روان  سال  جوالی 
یک خالیگاه امنیتی در افغانستان به جا 
بگذارد. در آن صورت، شورشیان در 
کشورهای دارای نفت و گاز آسیای 

میانه نفوذ خواهند کرد. 
هیالری کلینتون، وزیر خارجه ایاالت 

تصمیمی  می گوید  مرکزی  بانک 
بانک  کابل  انحالل  با  رابطه  در 

است. نشده  گرفته 
پیرامون  گزارش هایی  نشر  دنبال  به 
انحالل  بر  مبنی  حکومت  تصمیم 
مرکزی  بانک  مقام های  کابل بانک، 
واقعیت  از  دور  به  را  گزارش ها  این 

می دانند.
از  بین المللی  نشریه های  از  برخی 
تازگی  به  واشنگتن پست  جمله 
گزارش دادند که حکومت افغانستان 
و  امریکا  گسترده  فشار  نتیجه  در 
کرده  توافق  پول  بین المللی  صندوق 
مورد  در  را  کار  آینده  ماه  تا  است 

لغو کابل بانک آغاز کند.
بانک  مشاور  علوی،  اسحق  سید  اما 
رادیو  به  شنبه  سه  روز  مرکزی 

افراد مسلح ناشناس، کاروان اکماالتی 
را  افغانستان  در  مستقر  ناتو  نیروهای 
مورد حمله قرار داده که طی آن یک 
موتر این نیروها تخریب و راننده ی آن 

زخمی شده است.
منطقه  در  دیروز  صبح  حمله  این 
صورت گرفت  هنگامی  ایالت،  قالت 
ناتو،  نیروهای  اکماالتی  موترهای  که 
به طرف  هوتل  در یک  توقف  از  بعد 

قندهار در حرکت بودند.
در  پولیس  افسر  یک  خان  شوکت 
گفته  پژواک  خبری  آژانس  به  منطقه 
فرار  حمله  از  بعد  مسلح،  افراد  که 

ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
افراد  از  تن  شش  بازداشت  از 
و  خوست  والیات  در  طالبان 

میدان وردک خبر داده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  ریاست  این 
افراد  این  از  تن  چهار  که  گفته 
والیت  از  که  هنگامی  تازگی  به 
میرامشاه  سمت  به  خوست 
دستگیر  می رفتند،  پاکستان 

شده اند.
افراد  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
اعتراف کرده اند که آموزش های 

تفاهم  گذشته  روز  کابل:  8صبح، 
شبکه  و  زنان  وزارت  بین  نامه ای 
این  امضا رسید. طی  به  افغان  زنان 
که  زنانی  از  تن   20 نامه  تفاهم 
هستند  فعال  زن  حقوق  عرصه  در 
دوره  یک  سپری کردن  برای 
هندوستان  کشور  به  آموزشی 

می شوند. فرستاده 
امور  وزیر  غضنفر،  حسن بانو 
»هدف  گفت:  محفل  این  در  زنان 
امضا  محفل  این  برگزاری  از 
با شبکه زنان و هم چنین  تفاهم نامه 
و  توانمندی  باالبردن  برای  پالن ها 

می باشد.« زنان  ظرفیت سازی 
روی  همکاری  »این  گفت:  او 
عیار  ساله   10 کاری  پالن  یک 
پالن  تطبیق  به خاطر  که  است  شده 

دارد  انتظار  افغانستان  حکومت 
روان  سال  در  راستا  این  در  تالش ها 

نتیجه بدهد. 
»اگر  افزود:  کابل  در  روسیه  سفیر 
که  باشند  طالبان  میان  در  کسانی 
بتوانند این گام را بردارند )به مصالحه 
حاضر شوند( – ما مطمین هستیم که 
به  چنین اشخاصی هستند و ما حاضر 

گفتگو با آن ها خواهیم بود.«
شرایطی  همان  نیز  کابلوف  ضمیر 
که  کرد  بیان  را  طالبان  با  گفتگو  در 
به  مدت ها  از  امریکا  متحده  ایاالت 
این سو تاکید کرده است. این شرایط 
شامل دست کشیدن از خشونت، قطع 
قانون  پذیرفتن  و  القاعده  با  رابطه 

اساسی افغانستان است. 

نگه داشته  دور  گذاری  سرمایه  از 
شود.

می گوید  مرکزی  بانک  مشاور  اما 
سایر  و  کابل بانک  فعال  که 
به  کشور  در  خصوصی  بانک های 
نمی توانند  بانکداری  قانون  اساس 

کنند. سرمایه گذاری  به  اقدام 
انحالل  مورد  در  گزارش ها  نشر 
و  تشویش  می شود  گفته  کابل بانک، 
نگرانی تعدادی از مشتریان این بانک 
سپرده های شان  مصوونیت  به خاطر  را 

افزایش داده است.
اما نجیب اهلل منلی مشاور وزارت مالیه 
نباید تشویش داشته  گفته است مردم 
در  مردم  پول  او  گفته  به  زیرا  باشند 
بانک  قیمومیت  تحت  که  کابل بانک 

مرکزی قرار دارد، مصوون است.

عربستان سعودی 
به طالبان 

کمک می کند 
از  نقل  به  ویکی لیکس،  انترنتی  صفحه 
پیشین  رییس  زی  داوود  عمر  محمد 
دفتر رییس جمهور افغانستان گفته است 
ایران؛ عربستان  پاکستان و  بر  که عالوه 
مسلح  طالبان  از  شماری  با  نیز  سعودی 

کمک می کند. 
از  که  لیکس  ویکی  انترنتی  صفحه 
در  مخفی  معلومات  اینسو  به  یک سال 
باره افغانستان و دیگر کشورهای جهان را 
منتشر می کند؛ این بار معلومات تازه ای را 

در اختیار رسانه ها قرار داده است. 
به نقل از این صفحه انترنتی، محمد عمر 
سال  فبروری  ماه  مالقات  در  داوودزی 
گذشته با ریکاردون معاون سفیر امریکا 
در کابل گفته بود که عربستان سعودی 
در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان 
با مجاهدین کمک می کرد و اکنون نیز 
شماری از طالبان را که در برابر نیروهای 

بین المللی می جنگند، حمایت می کند. 
منبع همچنان افزوده که ایران نیز شماری 
دوره  یک  از  پس  را  افغان  جوانان  از 
برای  خود،  خاک  در  نظامی  آموزش 
به  بین المللی  نیروهای  برابر  در  جنگ 

افغانستان می فرستد. 
اما آقای داوود زی که در حال حاضر به 
حیث سفیر افغانستان در اسالم آباد وظیفه 
دارد، تا کنون در این مورد اظهار نظری 

نکرده است.

والی نام نهاد طالبان 
در جوزجان گرفتار شد

در  آیساف  نیروهای  عملیات  نتیجه  در 
ولسوالی قوش تپه والیت جوزجان، والی 
نام نهاد طالبان برای این والیت، همراه با 
سه تن دیگر بازداشت و دو طالب کشته 

شدند.
امنیت  آمر  ابراهیم،  محمد  سمونوال 
آژانس  به  جوزجان،  امنیه  قوماندانی 
عملیات،  این  که  گفته  پژواک  خبری 
شب سه شنبه باالی مواضع طالبان در قریه 
تراغلی افغانیه ولسوالی قوش تپه، صورت 

گرفت.
دو  عملیات،  این  در  وی   گفته ی  به 
طالب کشته و چهار تن دیگر به شمول 
برای  نهاد طالبان  نام  مال احسان اهلل والی 

جوزجان، دستگیر شده اند.
بر اساس گفته های وی، در این عملیات، 
هواپیماها  توسط  ابتدا  آیساف  نیروهای 
مواضع طالبان را بمبارد کرده و بعد از آن 

به تالشی مواضع آنها پرداختند.
آمرامنیت قوماندانی امنیه جوزجان اظهار 
پایگاه  به  شدگان  دستگیر  که  داشت 

امریکایی ها در بگرام انتقال داده شده اند.

خانم   20 تعداد  به  دوره  این  در 
دوره های  کردن  سپری  برای  را 
زنان،  حقوق  زمینه  در  آموزشی 
زنان   دادخواهی  و  شبکه سازی 
فرستاده  هندوستان  کشور  به 

می شوند.«
عرصه  در  که  زنانی  این حال  با 
و  کرده اند  فعالیت  زن  حقوق 
برای  فعالیت هایی  زنانی که  یا 
از  داشته اند  زنان  وضعیت  بهبود 
این  به  که  هستند  کسانی  جمله 
سفر  هند  کشور  به  آموزشی  دوره 
دوره  این  این  حال  با  می کنند. 
سفر  این  هزینه  و  روز   20 به مدت 
بود.  خواهد  زنان  شبکه  به دوش 
برنامه  این  زنان  امور  وزیر  به گفته 

داشت. خواهد  ادامه  هم چنان 

گفته  فبروری  ماه  در  امریکا  متحده 
تالش های  امریکا  متحده  ایاالت  بود 
به  پایان دادن  برای  را  دیپلوماتیک 
او  می کند.  شروع  افغانستان  جنگ 
گفته بود تنها گزینه طالبان این است 
که رابطه خود را با القاعده قطع کنند، 
قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و به 

گفتگو بپیوندند. 
ضمیر کابلوف، سفیر روسیه در کابل، 
گفته  انترفکس  روسی  خبرگزاری  به 
طالبان  با  مستقیم  تماس  »ما  است: 
در  ملی  مصالحه  روسیه  اما  نداریم. 
حیاتی  اهمیت  از  که  را  افغانستان 

برخوردار است، حمایت می کند.«
آمادگی شان  طالبان  تاهنوز  هرچند 
اما  نکرده اند،  ابراز  را  مصالحه  به 

هیچ  تاکنون  که  گفت  آزادی 
سرنوشت  مورد  در  نهایی  تصمیم 

است. نشده  اتخاذ  بانک  کابل 
نهایی  تصمیم  هنوز  »تا  گفت:  وی 
ارتباط  در  مرکزی  بانک  سوی  از 
است.  نشده  گرفته  کابل بانک  به 
گزارش ها  این  از  بسیاری  محتوای 
قضایای  واقعیت های  بر  منطبق 
نیست،  کابل بانک  به  مرتبط 
تصمیم گیری  حوزه  در  مخصوصا 
هیچ  به  بانک  کابل  انحالل  باره  در 
قابل  مرکزی  بانک  نظر  از  وجه 

نیست.« تایید 
بانک  است،  نوشته  واشنگتن پست 
تمام  که  کرده  فیصله  مرکزی 
امانت  به  را  کابل بانک  سرمایه های 
کابل بانک  این ترتیب  به  تا  بگذارد 

نموده اند.
مسلح،  افراد  از  شماری  که  افزود  وی 
مورد  را  ناتو  موترهای  دیروز  صبح 
داده  قرار  و خفیف  ثقیل  اسلحه  حمله 
و سپس یک کانتینر را حریق نموده اند.

به اساس گفته های وی، یک راننده نیز 
مجروح  مسلح  افراد  شلیک  نتیجه  در 
به  تداوی  جهت  اکنون  و  گردیده 

کویته فرستاده شده است.
را  رویداد  این  مسوولیت  تاکنون 
کسی برعهده نگرفته است، اما معموال 
این گونه حمالت از سوی افراد طالبان 

در پاکستان صورت می گیرد.

پاکستان  میرامشاه  در  را  نظامی 
چندین  در  و  بودند  گرفته  فرا 
تخریبی در والیت کندز  فعالیت 

بوده اند. دخیل 
است  آمده  همچنان  اعالمیه  در 
تن  دو  ملی  امنیت  موظفین  که 
حمالت  در  که  را  افرادی  از 
در  داشته اند،  دست  تروریستی 
گرفتار  وردک  میدان  والیت 

کرده اند.
اعتراف  جرم شان  نیزبه  افراد  این 

نموده اند.

پالیسی هایی  افغانستان  زنان  کاری 
طرح می کنیم که به جامعه مدنی و 
فعالیت  زمینه  این  در  که  نهادهایی 
این رو  می گردد.از  ارایه  می کنند 
و  ظرفیت سازی  و  باالبردن  برای 
به  اقدام  ما  آنان  توانمندساختن 
از کشور  خارج  به   آنان  فرستادن 
و  تجارب  به دست آوردن  برای 
حال  این  با  کرده ایم.  آموزش 

اعالم آمادگی روسیه برای گفتگو با طالبان

بانک مرکزی گزارش انحالل کابل بانک را رد کرد

کاروان اکماالتی ناتو در بلوچستان 
مورد حمله قرار گرفت

شش تن طالب در والیات 
خوست و میدان وردک دستگیر شدند

20 تن از فعاالن زن
برای یک دوره آموزشی به هند می روند
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برای  را  آمادگی اش  نیز  روسیه 
گفتگو با طالبان اعالم کرد

روسیه با اعالم حمایت از مصالحه و گفتگو 
زیرا  داد،  نشان  را  آمادگی اش  طالبان،  با 
نیروهای  خروج  آغاز  با  می کند  احساس 
افغانستان، ناگزیر در خط اول  از  بین المللی 
جبهه ی جنگ قرار می گیرد. در این میان و با 
افغانستان  در  جنگ  گذشته ی  درنظرداشت 
که  جنگ  بی حاصل  خسارات  و  تلفات  و 
ناخواسته اش  خروج  به  منجر  نهایت  در 
از  را  او  نتیجه  در  و  شد  افغانستان  از 
برانداخت،  نظامی گر  ابرقدرت  یک  اریکه ی 
جانب  که  است  آموخته  او  به  را  تجربه  این 
احتیاط را فرو نگذارد که دیگر طاقت تحمل 
ازاین  پس  ندارد.  را  جنگی  چنین  هزینه های 
فبروری  ماه  در  امریکا  خارجه ی  وزیر  که 
تالش های  امریکا  متحده  »ایاالت  کرد  اعالم 
در  جنگ  دادن  پایان  برای  را  دیپلوماتیک 
گذاشت  شرط  و  می کند«  آغاز  افغانستان 
پذیرش  نیز  و  القاعده  با  رابطه  قطع  که 
خشونت،  ختم  و  افغانستان  اساسی  قانون 
روسیه  باشد،  مذاکره  این  آغاز  می تواند 
مصالحه  و  مذاکره  از  حمایت  جز  چاره ای 
ندید. ضمیر کابلوف، سفیر روسیه در کابل 
است  گفته  انترفکس  روسی  خبرگزاری  به 
نداریم  طالبان  با  مستقیم  تماس  »ما  که 
افغانستان  در  ملی  مصالحه ی  روسیه  اما 
است  برخوردار  حیاتی  اهمیت  از  که  را 
اهمیت  از  وی  منظور  می کند.«  حمایت 
روسیه  برای  که  ست  اهمیتی  آن  حیاتی، 
جنگ  یک  به  روسیه  افتادن  از  زیرا  دارد. 
جنگی  از  بزرگ  خیلی  ابعاد  با  آن هم  تازه 
که در 1989 خاتمه یافت، جلوگیری می کند. 
سابق  جمهوری های  دیگر  و  روسیه  هرچند 
شیوع  و  مخدر  مواد  ناحیه ی  از  شوروی 
هم  افغانستان  طریق  از  آن  گسترش  و 
از  آنان  عمده ی  نگرانی  ولی  هستند،  نگران 
که  است  افراطی ای   جناح های  نفوذ  ناحیه ی 
پاکستان  مقاصد  و  نیات  مذهب،  پوشش  در 
را به پیش می برند و روسیه با شاخه ای از 
و  است  کرده  جنگ  قفقاز  منطقه  ی  در  آنان 
از کجا و چگونه هدایت و  خوب می داند که 
پیگیری  را  اهدافی  چه  و  می شوند  حمایت 
که  دارد  این  از  هراس  روسیه  می کنند. 
مجهز  نفری  هزار   140 نیروی  یک  باخروج 
به همه تجهیزات الزم از افغانستان که از ماه 
جوالی آغاز می شود، یک خالیگاه امنیتی در 
افغانستان به وجود آید که می آید و روسیه 
ناگزیر از آن گردد که درصدد پرکردن این 
برایش  آن  ابعاد  حالی که  در  شود.  خالیگاه 
را  الزم  امکانات  و  زمینه  ها  و  نیست  معلوم 
تاحد  بین المللی  نیروهای  ندارد. حضور  نیز 
که  می داد  خاطر  اطمینان  روسیه  به  زیادی 
ماند  افغانستان محدود خواهد  در  این جنگ 
مخدر  مواد  قاچاق  از  نهایت  در  روسیه  و 
کشورهای  مسیر  از  که  کند  جلوگیری  باید 
می شود.  قاچاق  روسیه  به  میانه  آسیای 
چندان  نبود،  بی هزینه  هرچند  که  کاری 
ناممکن هم نبود. اما اکنون روسیه احساس 
است.  این ها  از  جدی تر  خیلی  خطر  می کند 
بنابر این، راه مصالحه و مذاکره تنها راهی 
کاهش  را  جدی  خطر  آن  می تواند  که  است 

دهد. 

زنگ اول
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تاثیر منفی برجای گذاشت. آقای احدی گفت: »مشکل 
تاریخ نظیرش  از زمانی شروع شد سیالب هایی که در 
همان  از  شد.  سرازیر  پاکستان  در  است،  کم  بسیار 
دید  ضرر  شدیدا  پاکستان  ترانسپورتی  تسهیالت  وقت 
به  را  ما  ترانزیتی  و  مال تجارتی  بود  قرار  و کمپنی که 
از دست داد که  را  این ظرفیت  بدهد،  انتقال  افغانستان 
تراکم  آن  نتیجه ی  در  که  بدهد  انتقال  ما  برای  را  مال 

کانتینرها به میان آمد.«
بیشتر کانتینرها از حدود یک و نیم ماه پیش در پاکستان 
صنایع،  و  تجارت  وزیر  گفته ی  به  و  شده اند  متوقف 
دادگاه عالی پاکستان دستور سختگیرانه ای را در مورد 
آن  طریق  از  افغانستان  تاجران  تجارتی  اموال  انتقال 
سوی  از  دستور  این  گفت  او  بود.  کرده  صادر  کشور 
تعدادی  که  شد  صادر  زمانی  پاکستان  عالی  دادگاه 
در  انتقال  زمان  در  افغانستان  تاجران  کانتینرهای  از 

شاهراه های آن کشور تخیله شدند.
مشکالت  که  می گوید  صنایع  و  تجارت  اتاق   اما، 
افغانستان در پاکستان تاکنون به صورت کامل  تاجران 
دولت  بودن  پابند  به  کشور  تاجران  و  است  نشده  حل 
دارند. خان جان  تردید  و  تعهداتش شک  در  پاکستان 
کنفرانس  این  در  تجارت  اتاق های  معاون  الکوزی، 
گفت با آن که دولت های افغانستان و پاکستان در سطح 
دارند،  تجارتی  اموال  انتقال  مورد  در  توافقاتی  بلند 
او  نیست.  پابند  چندان  خود  تعهدات  به  کشور  آن  اما 
گفت: »متاسفانه سکتور خصوصی به تعهدات پاکستان 
ازبکستان  و  ایران  مانند  همسایه  کشورهای  دیگر  و 
بلند کرده   اکثرا تعهداتی در سطح  بی باور هستند. آنها 
و وعده هایی داده اند اما در سطح پایین به تعهدات خود 
می کنند.«  ایجاد  مشکالت  ما  برای  و  نمی کنند  عمل 
افزود: »حال که  اتاق  تجارت و صنایع همچنین  معاون 
که  می گذرد  )پاکستان(  آنها  وعده  از  روز  چهار  سه- 
روزانه ان ال سی سه صد کانتینر را بارگیری می کند و 
همچنین از طریق ریل شصت تا هفتاد کانیتنر بارگیری 
می شود، اما تا حال آنان ده درصد از تعهدات خود را 

عملی نکرده اند.«
سال  پاکستان  و  افغانستان  دولت  که  حالیست  در  این 
امضا  به  نیز  را  ترانزیتی  مهم  توافقنامه  یک  گذشته 
باربری  الری های  توافقنامه،  این  براساس  رساندند. 
در  مهمی  بندرهای  به  یافت  خواهند  اجازه  افغانستان 
و  گمرکی  هزینه های  همچنین  بروند.  پاکستان  داخل 
ترانزیتی پایین می آید و زمینه های اشتغال فراوانی نیز در 
هردو کشور ایجاد خواهد شد. با آن که از امضای این 
اما تاهنوز این  توافقنامه نزدیک به شش ماه می گذرد، 

توافقنامه از سوی دولت پاکستان اجرایی نشده است.



مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند که مشکل 
در  افغان  تاجران  تجارتی  مواد  حامل  توقف الری های 
داده  اجازه  کشور  آن  دولت  و  شده  کراچی حل  بندر 
تاجران  کانتینر  چهارصد  روزانه  این  از  پس  تا  است 
افغانستان  سمت  به  و  بارگیری  کراچی  بندر  از  کشور 

منتقل شود.
نزدیک به ده  هزار کانتینر حاوی اموال تجارتی تاجران 
افغانستان از تقریبا یک و نیم ماه پیش در بندر کراچی 
از سوی دولت پاکستان متوقف شده بود. بندر کراچی 
از جمله بنادر مهم پاکستان است که بیشتر اموال تجارتی 

توسط تاجران از این بندر وارد افغانستان می شود.
با این حال، مقام های وزارت تجارت و صنایع می گویند 
تاجران  کانتینر های  انتقال  اجازه  پاکستان  دولت  که 
اما  است،  داده  کشور  به  را  کراچی  بندر  در  افغانستان 
اتاق تجارت در مورد حل شدن مشکالت تاجران افغان 
احدی،  انورالحق  است.  کرده  تردید  ابراز  پاکستان  در 
نشست  یک  در  گذشته  روز  صنایع  و  تجارت  وزیر 
که  گفت  تجارت  اتاق های  معاون  با  مشترک  خبری 
بندر  در  افغان  تاجران  تجارتی  کاالهای  توقف  مشکل 
کراچی حل شده و طی سه هفته تمام کاالهای تجارتی 
متوقف شده وارد کشور خواهد شد. او گفت: »موضوع 
مشکل  با  است  چندی  که  پاکستان  از  کانتینرها  انتقال 
پاکستان  به  که  هیاتی   سفر  با  مشکل  این  بود،  مواجه 
طول  در  است.  شده  حل  زیادی  اندازه ی  تا  بود،  رفته 
چند روز گذشته در حدود 586 کانتینر از بندر کراچی 
حرکت داده شده است. دیروز )دوشنبه( در حدود صد 
و  هستند  کانتینر  الری حرکت کرده که حامل دوصد 
الری  دوصد  حدود  در  چهارشنبه(  )امروز  فردا  ممکن 
از کراچی حرکت کنند که در حدود چهارصد کانتینر 
ما  »اگر  کرد:  اضافه  همچنین  او  شد.«  خواهد  حمل 
آورده  کراچی  از  را  کانتینر  چهارصد  حدود  روزانه 
بتوانیم، انشااهلل در مدت سه هفته مشکلی که ما در آنجا 

در ارتباط کانتینرها داریم، حل می شود.«
که  بودند  گفته  افغان  تاجران  از  برخی  این  از  پیش 
است  فاسد شدن  حال  در  آنان  تجارتی  اقالم  از  برخی 
و همچنین آنان روزانه صدها هزار دالر از بابت توقف 
کانتینرها خسارت می بینند. با این حال، وزارت تجارت 
و صنایع می گوید اموالی که قابل خراب و فاسد شدن 
داده شده و روند  اجازه حرکت  مواد  این  برای  بودند، 

انتقال آن در حال اتمام است.
انورالحق احدی می افزاید که مشکل انتقال اموال تجارتی 
تاجران افغانستان از بنادر پاکستان پس از سرازیر شدن 
سیالب های ویرانگر در سال گذشته در پاکستان ایجاد 
با سرازیر شدن سیالب های ویرانگر  شد. به گفته ی او، 
در پاکستان، تسهیالت ترانسپورتی پاکستان تخریب شد 
و این مساله باالی انتقال اموال تجارتی تاجران افغان نیز 

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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هستند و آنها آینده کشور را می سازند و خود را به خطر 
انداخته اند تا که این کشور آزاد باشد. بسیار زود اوضاع 
به خاطر آزادی  تا دیروز  نمود، چون کسانی که  تغییر 
به  دست  قدرت  تقسیم  خاطر  به  می جنگیدند،  کشور 
انداختند،  راه  به  را  خونینی  جنگ های  و  بردند  سالح 
صدها  و  بی خانمان  انسان  میلیون ها  آن  درنتیجه  که 
شدید  جنگ  زیرا  شدند.  معلول  و  شهید  هم  نفر  هزار 
باالی خانه های مسکونی اصابت  بود و مرمی و راکت 
این  تاوان  بودند که  بین مردم ملکی  این  می کرد و در 
جنگ را می پرداختند. در یکی از روز های جنگ، خانم 
ایورم در صحن حویلی مصروف شستن ظروف بود که 
ناگهان راکتی در کنار او اصابت نمود و آن بی چاره را 
به آخ گفتن هم نگذاشت و در همان ثانیه های اول شهید 
کرد. زمان می گذرد اما ما آن روز شوم و خاطر ه ی تلخ 
که  کسانی  باید  نماییم.  فراموش  که  نتوانسته ایم  آن را 
مجازات  انداخته اند،  حالت  این  به  را  افغانستان  مردم 
شوند و حق مردم است که بدانند چرا و به کدام جرم 
خانه  های شان به تاراج رفت و عزیزان شان به ناحق شهید 
مسوول  کی  و  است  سوال  این  پاسخگوی  کی  شدند. 

است؟!«



با  را  خانمی  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
خود داریم که سرگذشت تلخ روز های جنگ را چنین 
بیان می دارد: »ما در یک فامیل بزرگ که در آن خسرم، 
یک جا  بودند،  اوالدهای شان  و  خانم  با  همراه  ایورهایم 
زندگی می کردیم. زیرا همه می گفتند که خیر و برکت 
در همین یک جا بودن است و ما هم در کنار هم خوش 
نداشت،  مشکل  کدام  اقتصادی  نظر  از  ما  فامیل  بودیم. 
بیرون را می نمودند و تالش داشتند  مردها همه کار های 
آن زمان  در  اما  بیاورند.  حالل  نانی  لقمه  ما  برای  که 
نگاه  که  طرف  هر  بود.  خفقان آور  بسیار  کشور  اوضاع 
به چشم می خوردند  اشغالگر روسی  نیروهای  می کردید 
آنها  چون  نمی کردند.  احساس  راحت  را  خود  مردم  و 
و  دستگیر  را  بی گناه  مردم  کمونیستی،  جنایت کاران  با 
مردم  که  شد  سبب  خشونت ها  این  می نمودند.  شکنجه 
و  دهند  انجام  را  گسترده ای  قیام های  حکومت  آن  علیه 
کمونیستی  منفور  رژیم  باالخره  زیاد  تالش های  از  بعد 
از  حکومت  دادند.  شکست  ما  کشور  شجاع  مردم  را 
که  حکومتی  و  شد  بیرون  کمونیستی  نیروهای  تصرف 
توسط نیروهای مجاهدین در بیرون از مرز های افغانستان 
مردم  گرفت.  را  جایش  بود،  شده  طرح ریزی  و  تشکیل 
خرسند بودند که حکومت به دست نیروهای افغان افتاده 
است و همه می گفتند که ایشان الیق این مقام و منصب 

در یکی از روز های جنگ، خانم ایورم 
در صحن حویلی مصروف شستن 
ظروف بود که ناگهان راکتی در 

کنار او اصابت نمود و آن بی چاره 
را به آخ گفتن هم نگذاشت و در 
همان ثانیه های اول شهید کرد. 

زمان می گذرد اما ما آن روز شوم و 
خاطر ه ی تلخ آن را نتوانسته ایم که 
فراموش نماییم. باید کسانی که 
مردم افغانستان را به این حالت 
انداخته اند، مجازات شوند و حق 

مردم است که بدانند چرا و به کدام 
جرم خانه  های شان به تاراج رفت و 
عزیزان شان به ناحق شهید شدند. 
کی پاسخگوی این سوال است و کی 

مسوول است؟

در همان 
ثانیه های اول 
شهیدش کرد

معاون اتاق های تجارت: 

به تعهدات 
ایران و پاکستان 

بی باوریم
_______________ : ظفرشاه رویی  _______________

     از صفحه )1(
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ایجاد  وزیر دفاع کشور درحالی که تصمیم گیری در مورد 
این  با  استراتژیک  روابط  داشتن  و  امریکایی  پایگاه های 
کشور  قانونی  نهادهای  و  مردم  از صالحیت های  را  کشور 
با  استراتژیک  روابط  داشتن  که  می کند  تاکید  اما  می داند 

امریکا باعث تامین صلح و ثبات در منطقه می شود.
افغانستان که در کنار وزیر  عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع 
داخله و معاون اداره ی امنیت ملی برای توضیح پروسه انتقال 
به  جهانی  جامعه  با  دوامدار  روابط  چگونگی  و  مسوولیت 
مجلس سنا فراخوانده شده بود گفت هدف از داشتن روابط 
بیرونی،  کشورهای  مداخله های  از  جلوگیری  درازمدت 
افغانستان  مردم  آرزوهای  تقویت  و  ملی  تضمین حاکمیت 

برای یک افغانستان قوی بوده است.
وردک گفتگوها برای روابط دوامدار با امریکا را مقدماتی 
خواند و تاکید کرد که هرگونه تصمیم گیری  در مورد آن از 

صالحیت های شورای ملی و لویه جرگه می باشد.
امریکا  نظامی  پایگاه های  ایجاد  افغانستان گفت  دفاع  وزیر 
در شماری از کشورها باعث صلح و ثبات در آن کشورها 

شده است.
اما آقای وردک می گوید هرگونه روابط استراتژیکی که از 
باید  با کشورهای دیگر صورت می گیرد،  افغانستان  جانب 
افغانستان  ملی  حاکمیت  و  استقالل  ارضی،  تمامیت  درآن 

تضمین شود.
باید  استراتژیک  روابط  که  کرد  تاکید  کشور  دفاع  وزیر 
منافع ملی افغانستان را تضمین کند و افغانستان را بار دیگر به 

النه  های تروریستان مبدل نسازد.
درازمدتی  استراتیژیک  مشارکت  »هرنوع  گفت:  وردک 
پیمانی  به هر  یا  و  یا هر کشوری  با هر کسی  افغانستان  که 
را  ما  )تا(  افغانستان  ملی  منافع  بر  باشد  مبتنی  باید  می کند، 
یک  بتوانیم.  کرده  دفاع  مستقالنه  خود  از  که  بسازد  قادر 
گپ )دیگر( این باشد که آن قدر ما را قوی بسازد که خود 
حتا جرات  هیچ کسی  )و(  باشیم  بازدارنده  قدرت  ما یک 
مداخله در کارهای ما به صورت مخفی یا علنی را نداشته 
باشد.« وردک افزود: »آن )روابط استراتژیک( باید نگذارد 

که باز افغانستان به النه تروریستان مبدل شود.«
مسوولیت  انتقال  برای  آمادگی ها  گفت  کشور  دفاع  وزیر 
تامین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای افغان ادامه دارد 

و این روند به صورت تدریجی تا سال 2014 پایان می یابد.
امنیت آن  تامین  به گفته ی وی شش والیتی که صالحیت 
می گیرد  تعلق  افغان  نیروهای  به  سال روان  سرطان  اول  از 

براساس تناسب تهدیدها، بهبود امنیت، حکومت داری سالم 
و کاهش دهشت افگنی در آن  مناطق انتخاب شده اند.

انتقال مسوولیت به نیروهای امنیتی  وردک گفت هدف از 
افغانستان  دولت  توسط  اقدامات  تمام  رهبری  داخلی، 
کمک کننده   عنوان  به  جهانی  جامعه  درحالی که  می باشد 

افغانستان نقش حمایت کننده را خواهد داشت.
انتقال مسوولیت  پایان روند  با  دفاع کشور می گوید   وزیر 
به حمایت دوامدارشان در  افغان جامعه جهانی  نیروهای  به 
ادامه خواهند  افغانستان  برای  اقتصادی  و  نظامی  بخش های 

داد.
شکل  می خورد،  تغییر  حمایت  »شکل  گفت:  وردک 
پشتیبانی تغییر می خورد، تمام چیزها در پرتو حاکمیت ملی 
تجهیز،  دوام خواهد کرد.  پشتیبانی  اما  بود  افغان ها خواهد 

از مجموع بیش از یک صد و هفده هزار جوانی که برای 
به  نزدیک  بودند،  کرده  نام  ثبت  عالی  آموزش  فراگیری 
هفتاد و شش هزار تن، بی نتیجه مانده  اند. نهادهای آموزشی 
تامین  مسوولیت  که  عالی  تحصیالت  وزارت  به  مربوط 
دارند،  را  کشور  جوانان  برای  عالی  آموزش  فرصت های 
با  کرده  اند.  جذب  را  تن  هزار  یک  و  چهل  از  بیش  تنها 
توجه به این آمار دیده می شود که تنها عده ی محدودی از 
مجموع جوانان عالقمند به تحصیل می توانند به فرصت های 

تحصیلی در نهادهای مربوط به دولت دست پیدا کنند.
شش  و  هفتاد  جمع  از  محدودی  تعداد  دیگر،  طرف  از 
عالی  تحصیالت  موسسات  وارد  می توانند  بی نتیجه،  هزار 
قابل  اکثریت  که  می شود  دیده  بنابراین  شوند.  خصوصی 
مالحظه ای از بی نتیجه ها، با این سرنوشت مواجه اند که به 

صف و جمع بیکاران بپیوندند.
نیز خطرات زیادی را  بی کارماندن جوانان  از سوی دیگر 
از  نان آوری  توقع  با  این جوانان که  از  برخی  دارد.  درپی 
تا  می شوند  مجبور  هستند،  روبرو  خانواده های شان  سوی 
بپردازند  تکاپو  و  تالش  به  نانی  لقمه ی  کردن  پیدا  برای 
سرنوشت  به  است  ممکن  نشوند،  موفق  بدان  اگر  که 
به کشورهای  مطمین  نا  مهاجرت  روبرو شوند.  خطرناکی 
به صفوف گروه های غیرقانونی و مافیایی،  پیوستن  دیگر، 
گروپ های  به  پیوستن  مخدر،  مواد  به  آوردن  روی 
اختطاف کننده و سارق، مسیرهای احتمالی هستند که این 

جوانان ممکن است بدان ها گرفتار شوند.
از سوی دیگر نفس بی نتیجه ماندن در امتحان نیز می تواند 
برای جوانان یک ضربه ی روانی تلقی شده و باعث گردد تا 
آنان متمایل به پناه بردن به مخدرات گردند. با توجه به رشد 
بی رویه ی جمعیت معتادان در کشور و نبود مراکز درمانی 
با توجه به موجودیت  باز پروری آنان و از سوی دیگر  و 
دارد  وجود  خطر  این  مخدر،  مواد  دسترس بودن  قابل  و 
کانکور  در  قبول نشدن  به خاطر  که  جوانانی  از  که جمعی 
خطرناک  ماده ی  این  به  می کنند،  سرخوردگی  احساس 

روی بیاورند.
این نشان می دهد که نابرابری در میزان داوطلبان شمولیت 
در موسسات تحصیالت عالی و زمینه ها و امکانات موجود 
برای جذب و جلب داوطلبان، باعث به میان آمدن خطرات 
زیادی می گردد. از سوی دیگر دیده می شود که در راستای 
ایجاد توازن در این مساله نیز کار زیادی صورت نگرفته و 
مشکالتی که در این عرصه وجود داشته، همچنان با شدت 

و حدت و حجم بیشتر باقی مانده است.
یابد،  ادامه  نیز  آینده  در  روند  این  اگر  که  نیست  شکی 
باقی  همچنان  نیز  وضعیت  این  از  ناشی  احتمالی  خطرات 
خواهد ماند. از این رو مسوولین دولتی فعال و مسوول در 
عرصه تعلیم و تربیت و آموزش عالی، بایستی سیاستی را به 

کار ببرند که در کاستن این مشکل مفید واقع گردد.
کارشناسان به این نظراند که یکی از راه هایی که می تواند 
به جوانان در این زمینه کمک کند، بکارگیری شیوه های 
به خصوص  می باشد.  مکتب  دوره ی  در  آموزشی  مدرن 
اینکه در صنوف باال باید به متعلمین آموخته شود که مبتنی 
خود  در  که  بالقوه ای  توانمندی  و  استعداد  و  ظرفیت  بر 

در  قسم  همین  و  امنیتی  نیروهای  تربیه ی  و  تعلیم  و  تسلیح 
بخش های اقتصادی دریک میکانیزم جدید، کمک ها دوام 

خواهد کرد. تشویشی در این مورد نباید موجود باشد.«
او گفت برای تمویل نیروهای امنیتی افغان تا 15 سال آینده 
به همکاری جامعه جهانی نیاز دارند و گفتگوها برای تحقق 

آن ادامه دارد.
در  افغانستان  داخله  وزیر  محمدی،  بسم اهلل  دیگر  جانب  از 
در کشور  ناامنی  افزایش  از  سناتوران  نگرانی های  به  پاسخ 
مردم  کشتار  باعث  تروریستی  حمله های  هرچند  گفت 
افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  ولی  است  شده  افغانستان 
دست  از  افغانستان  سرتاسر  در  را  پایگاه های شان  بیشتر 

داده اند.
سال  در  را  هلمند  و  قندهار  والیت های  در  عملیات  وی 
والیت های  امنیت  در  بهبود  آمدن  میان  به  باعث  گذشته 
جنوبی کشور خواند و به گفته آقای محمدی وضعیت این 
مناطق نسبت به دو سال گذشته تغییر چشم گیری کرده است.

 وی گفت به دلیل عدم حمایت مردم در سال های گذشته 
نتیجه  کشور  جنوبی  والیت های  در  حکومت  عملیات های 
نداشت ولی به گفته ی وی در سال اخیر که عملیات نظامی 
همزمان با بازسازی و توجه به حکومتداری انجام شده مردم 

از حکومت حمایت می کنند.
افغانستان  پولیس  برای  را کالن ترین چالش  بی سوادی  وی 
می داند و از استخدام 10 هزار معلم برای آموزش آن ها خبر 

می دهد.
 وی شمار نیروهای پولیس را در حال حاضر 125 هزار تن 
می خواند که به گفته وی این رقم تا اخیر سال روان به 152 

هزار تن می رسد.
عمومی  ریاست  اوپراتیفی  معاون  ضیا،  احمد  حال  این  با   
امنیت  تامین  برای  ریاست  این  آمادگی های  از  ملی  امنیت 
عهده  به  آنها  امنیت  تامین  مسوولیت  که  والیتی  شش 

نیروهای امنیتی افغان قرار می گیرد، خبر می دهد.
وی ایجاد اکادمی برای آموزش دانشجویان در بخش امنیت 
از  بخشی  را  کشور  عالی  تحصیالت  وزارت  توافق  با  ملی 
اداره  این  در  ظرفیت  بهبود  برای  ریاست  این  برنامه های 

خواند.
هرچند انتقادهایی از رهایی افراد متهم به اعمال تروریستی 
از سوی امنیت ملی، مطرح شده اند ولی به گفته ی وی امنیت 
و  می سپارد  وقضایی  عدلی  نهادهای  به  را  متهم  افراد  ملی 

محاکم  وسیله ی  به  موردآن ها  در  تصمیم گیری  هرنوع 
صورت می گیرد.

وی صالحیت نگهداری افراد متهم به اعمال تروریستی تنها 
برای 3 روز جهت بازجویی ازآن ها را کافی نمی داند و به 
به  ناقصی  پرونده های  می شود که  باعث  امر  این   باور وی 

محاکم فرستاده شوند و تروریستان رها شوند.
پرونده های  به  رسیدگی  ویژه ی  محکمه ی  نبود  ضیا  آقای 
اداره  این  فراراه  چالش های  دیگر  از  را  تروریستی  اعمال 

می داند.
 درهمین حال وی افرادی که به پروسه صلح می پیوندند را 
افرادی خواند که دیگر توان مقابله با نیروهای امنیتی افغان 

را ندارند.

انتخاب رشته های تحصیلی مورد  دارند، به سمت و سوی 
عالقه ی خویش در رده های دانشگاهی حرکت کنند. 

در کنار آن بایستی کوشش شود تا به متعلمین در صنوف 
امتحان  از  مناسب  بهره مندی  برای  الزم  آموزش های  باال 
کانکور داده شود. بسیاری از داوطلبان با گرفتن نمره های 
متعلمان  این  که  می دهد  نشان  این  می مانند.  بی نتیجه  بلند 
عالی  تحصیالت  موسسات  به  راهیابی  برای  الزم  استعداد 
را داشته اند، اما به خاطر عدم آشنایی با کانکور و شیوه های 
بسیار  این رو  از  می شوند.  مشکل  دچار  رشته،  انتخاب 
مهارت های  مکاتب،  باالی  در صنوف  که  است  ضروری 
برای شاگردان آموزش  قبولی  افزایش چانس  الزم جهت 

داده شود.
می توانند  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسه های  اگرچه 
یک بخش محدودی از جوانان را جذب کنند، اما مشکل 
هزینه ی  تامین  توانایی  جوانان  از  بسیاری  که  است  این 
دیده  دیگر  از سوی  ندارند.  را  موسسات  این  در  تحصیل 
دولت  در  موسسات  این  به  نسبت  نظر خوش  که  می شود 

وجود ندارد.
در  کرزی  جمهور  رییس  پیش  روز  چند  اینکه  جالب   
برضد  تبلیغی  مانور  جدید،  تعلیمی  سال  آغاز  مراسم 
و  داد  صورت  خصوصی  تحصیلی  و  تعلیمی  موسسات 
که  کرد  موضع گیری  موسسه ها  این  به  نسبت  به گونه ای 
تعلیمی  موسسه های  به  نسبت  مردم  اطمینان  شود،  باعث 
که  حالیست  در  این  یابد.  کاهش  خصوصی  تحصیلی  و 
فعالیت موسسه های تعلیمی و تحصیلی خصوصی نیز بخشی 
افغانستان  در  سیاسی  نظام  مدرن شدن  دستاوردهای  از 
می باشد و دولت افغانستان موظف است تا از آن به صورت 

کمی و کیفی حمایت کند.
تا  کند  کوشش  بایستی  افغانستان  دولت  که  نیست  شکی 
جلوگیری  موسسات  این  مطلق  تجارتی شدن  گرایش  از 
جمهور  رییس  وقتی  اما  کند،  نظارت  آنان  برکارکرد  و 
باعث می شود  این موسسات سخن می گوید،  به  بدبینی  با 
اعتماد  و  کند  تغییر  موسسات  این  به  نسبت  مردم  نگاه  تا 

خویش را نسبت به آنان از دست دهد. 
اکتفا به انتقاد از موسسات تعلیمی و تحصیلی خصوصی از 
سوی رییس جمهور نمی تواند مسوولیتی که وی و دولت 
تحت رهبری وی در خصوص نظارت از وضعیت تعلیمی 
این  با  مردم  نماید.  ادا  را  دارد  موسسات  این  تحصیلی  و 
روی  خصوصی  تحصیلی  و  تعلیمی  موسسه های  به  انتظار 
می آورند که بتوانند فرصت های بهتر تعلیمی و تحصیلی را 
برای فرزندان خویش ایجاد کنند. بنابراین دولت افغانستان 
وظیفه دارد که برای تامین منافع مردم، بر وضعیت تعلیمی 
و تدریسی موسسات تعلیمی و تحصیلی خصوصی نظارت 

کند.
واقع  در  موسسات،  این  از  کرزی  جمهور  رییس  انتقاد 
نوعی عریضه بر علیه دولت محسوب می گردد. زیرا وقتی 
رییس جمهور از کم و کیف این موسسات انتقاد می کند، 
به این معنا است که نظارتی از سوی دولت بر این موسسات 
صورت نگرفته و دولت وظیفه ی خود را در این راستا انجام 

نداده است. 

وزیر دفاع:
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سالی بدون پیشرفت.       
89.    برای غزنی 
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این روز ها صفحات فیس بوک جوانان افغان بیشتر حاوی 
خبر ها و جدل های مختلفی در مورد نتایج کانکور است. 
از دادن خبر خوش پذیرفته شدن جوانی تا خبر خودکشی 
جوانی دیگر که گویا به دلیل بی نتیجه ماندن در کانکور 
در  دراز  بحث های  است.  زده  به خودکشی  امسال دست 
هر  و  است  گرفته  در  اجتماعی  سایت های  در  زمینه  این 
مطرح  را  نظراتی  کانکور  به  نسبت  خود  نوبت  به  کسی 
کرده است. وزارت تحصیالت عالی اواخر شام شنبه ششم 
حمل، نتایج کانکور سال 1390 تحصیلی را بر روی سایت 
این وزارت خانه نشر کرد و از همان زمان ترافیک سنگینی 
مشتاق  جوان  هزاران  آمد.  وجود  به  سایت  این  روی  بر 
رسیدن نتایج کانکور به کافی نت ها هجوم آوردند و یا هم 
از طریق انترنت خانه شان نتایج را گرفتند و یک تعداد هم 
انترنت در  که نه به کافی نت دسترسی داشتند و نه هم به 
خانه، از دوستان شان تقاضا کردند تا نتیجه امتحان آنان را 
هم پیدا کنند. ولی این اشتیاق برای خیلی ها تبدیل به غم 
و ناامیدی گردید. زیرا صفحات متعددی که فقط به یک 
شکل نتیجه را به کانکوردادگان اعالم می کرد، خیلی زیاد 
برای سال  »بی نتیجه«.  بود  نوشته  متواتر  بود. صفحاتی که 
فارغین  و  دوازدهم  صنف  فارغ  هزار   120 حدود   1390
به  که  داشته اند  کانکور شرکت  امتحان  در  قبل  سال های 
شصت  حدود  عالی،  تحصیالت  وزارت  مسوولین  گفته 
هزار تن از آنان به موسسات تحصیالت عالی و نیمه عالی 
پذیرفته شدن  معنای  به  میزان  این  که  می گردند  پذیرفته 
کانکور  در  که  است  کسانی  تمام  از  درصد   50 حدود 
است  این  می آید  پیش  می کنند. حاال سوالی که  شرکت 

که پنجاه درصد دیگر چه کار باید بکنند؟ 
کانکور  امتحان  از  که  است  کسانی  جمله  از  ضمیر  سید 
در  می گوید  او  است.  آورده  به دست  را  »بی نتیجه«  نمره 
نیست  اشتغال زایی در کشور در حدی  حال حاضر سطح 
که این پنجاه درصد به جا مانده از کانکور را بپذیرد و بدتر 
این که نهاد هایی هم که کارمند می پذیرند، سطح تحصیلی 
که  برای کسانی  بنابراین  و  می کنند  لیسانس شروع  از  را 
نشده اند،  کانکور  شامل  و  هستند  دوازدهم  صنف  فارغ 
یا  به وجود نمی آید و مجبور اند  دیگر هیچ گونه موقعیتی 
به شغل های کاذب بپردازند یا هم اگر شانسی داشتند وارد 

بازار گردند. 
درصد  پنجاه  به  نزدیک  پذیرش  می گوید  ضمیر  سید 
و  عالی  تحصیالت  موسسات  در  کانکور  شاملین  کل  از 
نیمه عالی اصال هم منصفانه نیست زیرا پنجاه درصد دیگر 
را بالتکلیف می مانند. از سوی دیگر موسسات تحصیالت 
عالی خصوصی هم آن قدر شهریه باال و هزینه های مختلف 
را بر گردن محصلین می اندازند که کمتر کسی توان رفتن 

به موسسات تحصیالت عالی را دارد. 

سال 89 با تمام فراز و نشیب هایش گذشت و به باور مردم 
غزنی در این سال نسبت به سال های قبل تغییراتی در عرصه 
است.  نشده  رونما  غزنی  در  معارف  و  امنیت  بازسازی، 
غزنی  در   1389 سال  در  امنیت  مورد  در  غزنی  شهروندان 
می گویند بعد از حضور جامعه جهانی در افغانستان و تامین 
امنیت در کشور، امنیت در والیت غزنی ثابت و استوار نبوده 

بپرسی که در آینده کدام رشته را انتخاب می کنی جواب 
خواهد داد که طب یا انجنیری و اگر خیلی کم توقع باشد 
حقوق و ساینس و غیره را هم مطرح خواهد کرد. گفته 
را  خود  اول  انتخاب  کانکور  شاملین  بیشترین  می شود 
طب یا انجنیری یا هم حقوق می زنند و طبیعتا با این گونه 
با مشکل روبرو می گردند.  انتخاب درست  رویکرد برای 
شاملین کانکور هم این مشکل را اعتراف می کنند. نعیمه 
ایوبی که برای دومین بار چانسش را در کانکور آزموده 
امتحان کانکور  روز  در  مانده می گوید  بی نتیجه  بازهم  و 
کمتر کسی را دیده است که انتخاب اول خود را بر اساس 
استعداد و عالقه درج کرده باشد. او می گوید به دلیل این 

تهدید های شدید امنیتی مواجه اند. امنیت در غزنی نسبت به 
سال های گذشته تفاوتی نکرده است، چون در سال 89 برای 
چند ساعت ولسوالی خوگیانی غزنی توسط طالبان سقوط 
ولسوالی   87 سال  در  رشیدان،  ولسوالی   88 سال  در  کرد، 
اجرستان و در سال 86 ولسوالی ناوه که تا هنوز این ولسوالی 
کلی  نگاه  این  کردند.  سقوط  دارد،  قرار  طالبان  اختیار  در 
اخیر  سال  چند  در  غزنی  امنیتی  وضعیت  که  می دهد  نشان 

متزلزل بوده و ثبات نداشته است.  
عبدالرحیم، باشنده ولسوالی اندر غزنی ادعا دارد که امنیت 
قبل  سال های  با  مقایسه  در  اندر  ولسوالی  در   89 سال  در 
می گوید:  اندر  ولسوالی  باشنده  این  است.  نکرده  تفاوتی 
غزنی  یک  درجه  ولسوالی های  از  یکی  اندر  »ولسوالی 
تنها  اما  است،  زیاد  محله های  و  قریه ها  دارای  که  می باشد 
در مرکز ولسوالی امنیت نسبی وجود دارد و در باقی قریه ها 
و دهات امنیت وجود ندارد. این وضعیت در سال گذشته و 

سال های قبل بدون تفاوت یکسان بوده است.«
غالم نبی، باشنده ولسوالی جغتوی غزنی می گوید: »امنیت در 
سال 89 در ولسوالی جغتوی نسبت به سال های قبل بدتر شده 
است. در سال های قبل کارمندان دولت از مسیر راه پیره که ـ 
قیاق بدون ترس و هراس رفت و آمد می کردند، اما در سال 
مسیر  این  در  نمی توانستند  دولت  کارمندان  از  بسیاری   89

گشت و گذار داشته باشند.«
قبل  سال های  به  نسبت  امنیتی  تفاوت  نیز  غزنی  شهر  در 
گاه گاهی  قبل  سال های  در  که  همان گونه  نمی شود.  دیده 
می گرفت،  قرار  دور  راه  از  راکت  اصابت  مورد  شهر  این 
باشنده  یک  اما  داشت.  ادامه  وضعیت  این  نیز   89 سال  در 
شهر غزنی می گوید: »در دو سال گذشته ما دو انتخابات را 
پشت سرگذاشتیم، انتخابات سال 89 در فضایی بهتر از سال 
88 برگزار شد و این نشان از بهبود وضعیت امنیت غزنی در 

سال 89 دارد.« 
سال  در  غزنی  در  بازسازی   به  نسبت  غزنی  باشندگان  اما 
باشندگان غزنی می گویند  اکثر  دارند.  متفاوتی  نظرات   89

و  ساینس  و  حقوق  آن  دنبال  به  و  انجنیری  و  طبابت  که 
کامپیوتر و کمابیش اقتصاد در آینده رشته هایی درآمدزا 
استند، همه به این فکر اند که وارد این دانشکده ها بشوند. 
او می گوید خودش انتخاب اول خود را حقوق زده است 
تعلیم  دانشکده  به  نمره اش  که  حالی  در  همین خاطر  به  و 
نعیمه  او بی نتیجه اعالم شده است.  و تربیه می خورد ولی 
ولی  می مانند  بی نتیجه  شکل  این  به  افراد  اکثر  می گوید 
یاوری  را رد می کنند. عبدالقادر  مساله  این  عده ای دیگر 
است  شده  قبول  هرات  دانشگاه  ادبیات  دانشکده  در  که 
و کم  کانکور  شاملین  تعداد  بودند  باال  دلیل  به  می گوید 
بودن ظرفیت پذیرش، نمره قبولی به دانشگاه های افغانستان 
با  گذشته  در  می گوید  او  می رود.  باالتر  مداوم  طور  به 
نمره ای که فعال گرفته می توانست به دانشکده طب شامل 
شود ولی حاال از ادبیات بیشتر نتوانسته برود. او می گوید 
تنها راه حال کم کردن تعداد بی نتیجه ها، باال بردن ظرفیت 
بی نتیجه  داستان  آن  غیر  در  است،  دانشگاه ها  در  پذیرش 

ماندن کانکوری ها همچنان نقل مجالس خواهد بود. 
می گردد  مطرح  عنوان آخرین حرف  به  آنچه  هرحال  به 
دلیل  به  که  گفته اند  دانشگاه ها  مسوولین  که  است  این 
طریق  از  که  کانکور  نتایج  لیست  در  فاحش  اشتباهات 
سایت وزارت تحصیالت عالی منتشر شده است، نمی توان 
زیاد به این نتایج اعتماد کرد. یک تن از استادان دانشگاه 
اشتباهات زیادی وجود  لیست ها  این  هرات گفت که در 
دارد و حتا اسم تعدادی از شاملین کانکور در این لیست ها 
وجود ندارد. مسوولین دانشگاه هرات به کسانی که به این 
آمدن  منتظر  باید  که  گفته اند  کرده اند  مراجعه  دانشگاه 
نتایج کانکور و انتشار آن از طریق خود دانشگاه بمانند تا 
دقیقا معلوم شود که چه کسانی پیروز شده اند و چه کسانی 
هم  یا  شده اند،  خود  سرنوشت  راهی  یا  و  مانده  بی نتیجه 
منتظر برای چانس بعدی خود مانده اند. ولی با تمام این ها 
نمی توان از یک موضوع گذشت و آن هم تعداد بی حد 

بی نتیجه های کانکور  است که هر سال بیشتر می شوند.   

روند بازسازی در غزنی بسیار کند بوده است. با وجود این 
به  اسالمی  کشورهای  طرف  از   2013 سال  در  غزنی  که 
اما  است،  گرفته  لقب  اسالمی  تمدن  فرهنگی  مرکز  عنوان 
و  تاریخی  آبدات  اعمار  و  مرمت  نوسازی،  بازسازی،  کار 
باستانی در غزنی رضایت بخش نبوده است. شهروندان غزنی 
می گویند در سال 89 نشان اندکی از بازسازی وجود داشته 

است. 
سال  در  غزنی  معارف  فعالیت های  غزنی  باشندگان  باور  به 
است.  بوده  بهتر  حدودی  تا  گذشته  سال های  به  نسبت   89
اما  دارد،  مکتب وجود  باب  تقریبی 500  به طور  غزنی  در 
معارف دچار مشکالت  این والیت،  ناامن  ولسوالی  در 13 
جدی بوده است، طوری که در این چند سال تمام مکاتب 
ناامن  ولسوالی های  در  ذکور  مکاتب  از  تعدادی  و  اناث 
مسلکی  معلمین  نبود  ناامنی،  بر  عالوه  بودند.  بسته  غزنی 
بوده است. مردمان  فراروی معارف در غزنی  چالش دیگر 
فارغ صنف  اکثر معلمین مکاتب  محل در غزنی می گویند 

دوازدهم می باشند. 
سال  »در  می گوید:  غزنی  معارف  رییس  مبارک،  حسنی 
گذشته تمام مکاتب در غزنی باز بوده است، البته این کار با 
همکاری بزرگان قومی و شوراهای مکاتب، متنفذین قومی 
و شش  بیست    88 سال  در  است.  گرفته  محلی صورت  و 
مکتب و در سال 87  هشتاد و دو مکتب در غزنی بسته بوده 
است، اما در سال 89 تمام مکاتب در غزنی باز بوده است.« 
رییس معارف غزنی در قسمت کمبود معلمین مسلکی در 
داریم  غیرمسلکی  معلمین  فی صد   40 »ما  می گوید:  غزنی 
ولسوالی های  در  معلم  تربیه  چهار  معضل  این  رفع  برای  و 
در  معارف  مسوولین  گفته  به  کرده ایم.«  ایجاد  تازه  غزنی 
غزنی در سال گذشته تمام مکاتب ذکور باز بوده است، اما 
مردمان محل می گویند در ولسوالی های ناامن غزنی با وجود 
پایین بوده و نصاب  بازبودن مکاتب ذکور، کیفیت درسی 

تعلیمی معارف درست تطبیق نمی شده است.


 آژند

کانکوری که
 بی نتیجه اش بیشتر از

 بانتیجه اش است 

او می گوید ده سال است که توجه جامعه جهانی به سوی 
رشد تعلیم و تربیه در افغانستان بوده و پول های گزافی هم 
در این راستا به افغانستان کمک شده ولی مسوولین با این 
همه پول نتوانسته اند ظرفیت جذب دانشجو را در موسسات 

تحصیالت عالی و نیمه عالی باال ببرند. 
ندارند  درستی  جواب  مورد  این  در  هم  امور  مسوولین 
تا  دارند  دوست  بیشتر  خاطر  همین  به  بدهند.  ارایه  که 
برای  هم  من  تالش  ندهند.  جواب  رسانه ها  سوال های  به 
مصاحبه با رییس دانشگاه هرات به جایی نرسید و سکرتر 
من  شماره  و  اسم  کردن  یادداشت  با  هم  دانشگاه  رییس 
گفت به زودی با شما تماس گرفته خواهد شد، ولی این 
تماس چه وقت برقرار خواهد شد خود جناب سکرتر هم 

نخواهد دانست. 
به هر حال یکی از مشکالت عمده ای که تعدادی از شاملین 
کانکور به آن پرداخته اند میکانیزمی است که براساس آن 
کسانی که امتحان کانکور داده اند به دانشکده های خاصی 
اولین  اگر کسی  میکانیزم  این  اساس  بر  شامل می گردند. 
انتخاب خود را به دانشکده ای اختصاص دهد که نمره اش 
با آن همسان نباشد برای رفتن به انتخاب دوم ده نمره اش 
مسایل  پرچالش ترین  از  یکی  مساله  این  می گردد.  کسر 
افغانستان  انتخاب رشته در  در امتحان کانکور است. زیرا 
اساس  بر  که  کانکوردهنده  استعداد  و  اساس عالقه  بر  نه 
اگر  شاگرد  ضعیف ترین  از  حتا  است.  آن  آینده  درآمد 

است. شاید بیش از هفت سال است که وضعیت امنیتی این 
والیت رضایت بخش نمی باشد. غزنی دارای هجده ولسوالی 
است.  متزلزل  امنیت  آن،  ولسوالی  دوازده  در  که  می باشد 
در  که  است  سال  چهار  از  بیشتر  والیت  این  ناوه  ولسوالی 
امنیت  غزنی  ولسوالی  پنج  تنها  دارد.  قرار  طالبان  دست 
نسبی دارند درحالی که راه های مواصالتی این ولسوالی ها با 

 محمدضیا حسینی

مسوولین امور هم در این مورد جواب درستی ندارند که ارایه بدهند. به 
ندهند.  جواب  رسانه ها  به سوال های  تا  دارند  بیشتر دوست  خاطر  همین 
و  نرسید  جایی  به  هرات  دانشگاه  رییس  با  مصاحبه  برای  هم  من  تالش 
به  یادداشت کردن اسم و شماره من گفت  با  سکرتر رییس دانشگاه هم 
برقرار  وقت  چه  تماس  این  ولی  شد،  خواهد  گرفته  تماس  شما  با  زودی 

خواهد شد خود جناب سکرتر هم نخواهد دانست.
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از  مرکب  و  متشکل  انسانی  جامعه ي 
خاندان های  و  قبايل  اقوام،  نژاد ها، 
مختلف با زبان های گوناگون، رنگ های 
متفاوت، چهره های متمايز و صورت های 
قاره،  هر  در  انسان ها  است.  رنگارنگ 
بعد  از  در هر کشور و در هر محیط چه 
عین  در  جسمی  نظر  از  چه  و  روحی 
زيادی  تفاوت های  همگونی،  و  مشابهت 
نیز با يکديگر دارند. يکی دارای استعداد 
شگفت انگیز،  فکری  نبوغ  و  عالی  بسیار 
نهايت غبی، کم فهم و کندذهن  ديگری 
و سومی هم از استعداد متوسطی بهره مند 
با  انسان ها  هم  فیزيکی  بعد  از  است. 
اندام  دارای  يکی  متفاوت اند،  يکديگر 
از  ديگری  و  کامل،  اعضای  و  سالم 
از  و  است  محروم  بدن  اعضای  سالمت 

اين ناحیه رنج می برد.
حوادث،  جنگ،  مثل  مختلف  عوامل 
آمدن  وجود  به  باعث   ... و  امراض 
معلولیت  کارشناسان  می شوند.  معلولیت 
تقسیم  گوناگوني  بخش های  به  را 
ما  جامعه ي  در  معلولین  حاال  نموده اند. 
آن گونه که الزم است پذيرفته نمي شوند 
و هر از گاهي با القاب زشت و نامیموني 

آزرده می شوند.
نابینايي يکي از شاخه های معلولیت است 
عوامل  و  علل  اثر  در  زيادي  تعداد  که 
مختلف از آن متاثر شده اند. آگاهان امور 
مهم ترين عوامل نابینايي را بیماري ها، عدم 
مراقبت های بهداشتي، نبود درمان گاه های 
می دانند.  مصیبت ها  و  جنگ  پیشرفته، 
و  برخورد  چگونگي  است  مهم  آن چه 
نگرش به اين شاخه ي معلولیت در محیط 
نامناسب  فرهنگ  که  همان گونه  ماست. 
در اکثر مناطق کشور ما بر ساير بخش های 
نابینايان  است،  جاري  و  ساري  زندگي 
معلولیت دچار  از ديگر بخش های  بیشتر 
می شوند.  ناگوار  و  منفي  برخورد های 
به  با  مردم  از  شماري  می گويند  نابینايان 
کار بردن واژه ي کور آن ها را می رنجانند 

و باعث رنجش روحي آن ها می شوند.
پروژه ي  مسوول  اکرمي،  اکرم  سید 
نظر  اين  به  تخار  در  معلولین  توانبخشي 
تنها  نه  کور  واژه ي  »کاربرد  که:  است 
نويسندگان  اکثر شاعران و  نبشته های  در 
گذشته ديده می شود که مردمان عصر ما 
نیز متوجه نیستند و در اغلب اوقات نابینايان 
را با واژه ي کور از خود رنجانده اند.« وي 
می گويد: »اين که اين نگرش ها را چگونه 
زمان و آگاهي  به  نیاز  بدهیم  مسیر  تغییر 

صدرالدين نوري، آموزگار دريكي از مكاتب تالقان می گويد: »از نظر زندگی 
اجتماعی، دين مبین اسالم تاکید بیشتری در ارتباط با دستگیری انسان های 
ضعیف دارد، و اجازه نمی دهد که انسان ها به خاطر ناتوانی جسمی و يا روحی 
که دارند مورد تمسخر و استهزا قرار گرفته توهین شوند. آبرو و عزت مسلمان 
سرمايه ي بسیار باارزش و پراهمیتی بوده دست درازی و يا مختل ساختن آبرو 
و عزت مسلمان گناه بزرگی تلقی می گردد. پديده های شومی همچون استهزا 
و تمسخر، بدگمانی نسبت به مسلمان ديگری، تجسس و يادکردن کسی به 

القاب زشت از منفورترين گناهان قرار داده شده اند.«

بیشتر  ما  آگاه  قشر  تا  دارد  بیشتر 
در  ناهنجاري  اين  عوام  مردمان  از 
در  و  کرده  درك  را  نابینايان  مقابل 
بیاورند؛  تغییر  نگرش شان  و  برخورد 
تا رفته رفته اين بستر ايجاد گردد که 
در امور گونه گون زندگي که شامل 
و  افراد  و  می شود  مختلف  جهات 

اشخاص بسیاري را دربر می گیرد، واژه ي 
با واژه اي که  تبديل کند  کور جايش را 
نابینايان از نظر رواني دچار آسیب نشوند 
و  اجتماعات  کاري،  محیط های  در  و 
زده  آنان  از  حرف  که  مکان هايی  ساير 

می شود، احساس کمبود نکنند.«
در  نابینايان  از  زيادي  شمار  هم اکنون 
سويدن  کمیته ي  معلولین  بازتواني  مرکز 
بريل  مخصوص  خط  با  تالقان  شهر  در 
می بینند.  آموزش  ويژه  صنف  يك  در 
می گويد:  اداره  اين  مسووالن  از  يکي 
که  زماني  مدت  طول  در  نابینايان  »اين 
هستند،  آموزش  مصروف  مرکز  اين  در 
ثابت کرده اند که خیلي توانمند هستند و 
قادر به انجام بسیاري از کار های روزمره 
وضعیتي  چنین  در  می باشند.  خويش 
امیدواري های زيادي وجود دارد که اين 
شاخه ي معلولیت نیز مانع رشد نمی شود و 
آنان در همکاري با مردم توانايي های شان 

را بیشتر خواهند کرد.«
از جانب ديگر شاخه های ديگر معلولیت 
در  و  نیستند  امان  در  آسیب  اين  از  نیز 
محیط و اجتماع خويش از سوي مردم با 
القاب زشت مورد خطاب قرار می گیرند. 
يکي از معلولین می گويد او را هیچ گاهي 
همیشه  و  نمي زنند  صدا  اصلي اش  نام  به 
نظر  به  فالني.  لنگ  می گويند  برايش 
می رسد اگر اين گونه برخورد ها ادامه پیدا 
کند، معلولین بیشتر آسیب پذير می شوند. 
در  معلولین  توانبخشي  پروژه ي  مسوول 
مهم  اهداف  از  »يکي  می گويد:  تخار 
برخورد  شیوه  در  نمودن  وارد  تغییر  ما 
قشر  اين  دربرابر  اجتماع  نگرش   طرز  و 
آسیب ديده است، اگر ما فقط شخصی را 
تنها به خاطر معلول بودنش ناتوان بنامیم 
در  يقینا  نمايیم،  طرد  جامعه  از  را  او  و 
حق آنان جفا کرده ايم.« وي اضافه کرد: 
»مهم ترين هدف و پیام پروژه ي توانبخشي 
معلولین کمیته ي سويدن اين است که در 
حمايت  معلولین  حقوق  از  بايد  هرجايی 
ساير  کنار  در  آنان  به  و  گیرد  صورت 
از  تا  شود  داده  مساوی  حق  جامعه  افراد 
يك طرف اصول انسانیت رعايت شود و 

کنفرانسی برای توانمندسازی زنان در کندز و در پیوند به پايان يافتن برنامه ی 
پیرامون وضعیت  آن  در  و  راه اندازی شد  زنان،  ظرفیت  ارتقای  ساله ی  يك 
برنامه ی يك ساله ی  و جايگاه زنان در جامعه و دين بحث صورت گرفت. 
ارتقای ظرفیت زنان، توسط دفتر ECW در سه واليت شمال شرقی راه اندازی 

گرديده بود.
برنامه را برای بهبود وضعیت  اين  نادره گیاه، ريیس امور زنان واليت کندز 
به زنان  برای آگاهی دهی  نیز  پايانی آن را  اثرگذار دانست و کنفرانس  زنان 

ارزشمند خواند.
نادره گیاه گفت که آموزش دهی برای زنان و کسانی که به نحوی می توانند 
در کاهش خشونت و اعاده حقوق زنان کار کنند، يك گام بزرگ و استوار 

است.
نخستین سخنران اين کنفرانس مولوی نورالهدی مولوی زاده کريمی بود که در 
پیوند به جايگاه و حقوق اجتماعی زنان حرف  زد. او در پیوند به شکل گیری 
خانواده و ارزش زن در خانواده و حقوق او در اسالم سخنرانی کرد و گفت: 

»فرق گذاری میان پسر و دختر در اسالم قطعا روا نیست.« 
او با رويکرد به تاريخ اسالم و چگونگی برخورد ها در برابر زنان گفت: »در 
مرد  نیست. آن چنان که  افتخار  نیز  بودن  مرد  و  نیست  بودن جرم  اسالم، زن 

بودن هم جرم و زن بودن هم افتخار نیست.« 
به معاشرت  مولوی نورالهدی مولوی زاده کريمی ادامه داد: »خداوند مرد را 

نیك با زن امر کرده است.« 
را  برچسب هايی  دين  به  کوتاه شان،  دانش  با  که  هستند  شماری  افزود  او 
خواسته های  با  برابر  مسوولیت ها،  و  حقوق  اسالم  در  که  حالی  در  می زنند، 

بیولوژيکی و اورگانیزم و قوه ی فزيکی زنان و مردان مشخص شده است.
روی  کندز،  واليت  فرهنگی  امور  کار شناس  بابر،  عطاالرحمان  همین گونه 
در  که  افزود  و  داشت  ارايه  را  حرف هايی  زنان  توانمندسازی  چگونگی 
توانمندسازی زنان، آگاهی دهی مهم تر از همه است و نخست بايد روی ارزش 
اين مساله مکث شود. او گفت توانمندسازی از خانواده بايد آغاز شود و در 

اجتماع بیشتر شود.
گاللی، يك تن از شرکت کنندگان اين کنفرانس در مورد پايان برنامه ی يك 
ساله ی ظرفیت سازی زنان و کنفرانس توانمندسازی زنان، اين برنامه ها را برای 
آوردن دگرگونی مثبت در وضعیت زنان، باارزش خواند و به اثرگذاری آن، 

امیدواری نشان داد.
او گفت آموزش دهی برای نزديك به ۱۵۰ تن در سه واليت شمال شرقی از 
سوی نهاد ACW  می تواند باعث آگاهمند شدن هزاران تن شود و اين زمینه 

را برای توانمند شدن زنان برابر می سازد.
نهادهای جامعه ی مدنی واليت  میديوتیك و ريیس  عبداهلل رسولی، مسوول 
کندز، در سخنرانی اش گفت: »اکنون بیشتر از ۹ سال از آمدن روند تازه در 

افغانستان می گذرد و هنوز مو ها بريده می شوند و چهره ها خراشیده.« 
او گفت: »به امید آن روز که اين برنامه ها اثرگذاری شان را به نمايش بگذارند 
فقر،  زدودن  در  مردان  دوشادوش  زنان  که  باشیم  آن  شاهد  بتوانیم  ما  و 

بی سوادی، ناامنی و...کار کنند.« 
راه های  از  يکی  را  زنان  از  پشتیبانی  مستقل  مرکزهای  بنیان گذاری  او 
نتیجه ی خوبی در پی خواهد  توانمندسازی زنان خواند و افزود که اين کار 

داشت.
در کل، گفته می شود که بحث ها و حرف های پشتیبانی از حقوق زنان، بیشتر 
در شهر ها و جاهايی صورت می گیرد که دشواری های حقوقی زنان آنجا ها 
کمتر به مشاهده می رسد و موجوديت سنت های قبیله ای، نه تنها اين که توانسته 
آمدن  زمینه های  حتا  بلکه  شوند،  حقوق شان  صاحب  نگذارد  را  زنان  است 

تمدن به روستا ها را نیز از میان برده است.
حقوق  و  پرورش  و  آموزش  از  دور  به  روستا ها،  در  زنان  که  می شود  گفته 

نخستینه ی خودشان زندگی می کنند و از حقوق اسالمی شان نیز آگاه نیستند.
نادره گیاه، ريیس امور زنان کندز در اين مورد می گويد: »ما بايد برای زنی 
کار کنیم که شوهرش معتاد است و به خانمش می گويد از هرجا که می يابی، 

به من پول موادم را بده. از تو ديگر توقعی ندارم.«
کردن  مراعات  و  مسوولیت  ادای  به  مجبور  را  زنان  »وقتی  گفت:  گیاه  بانو 
وجايب شان می دانیم، بايد مردان را نیز چنین متعهد به مراعات کردن ها و ادای 
مسوولیت  های شان بدانیم و به همه آگاهی بدهیم که چه کسی کدام حق و 

مسوولیت را دارد و چه کسی حق انجام کدام کار را ندارد.« 
به  عبدالحکیم  و  بشر  حقوق  ساحه ای  رياست  از  نمايندگی  به  سپر،  شفیقه 
در  را  اداره های شان  کرده ی  کارهای  کندز،  پولیس  فرماندهی  از  نمايندگی 
ارزش  و  داشتند  ارايه  گزارش هايی  در  هرکدام  زنان،  توانمندسازی  راستای 

توانمندسازی زنان را به بررسی گرفتند.
 NED به همکاری ECW کنفرانس توانمندسازی زنان، از سوی نهاد مدنی

و رياست امور زنان واليت کندز راه اندازی شده بود.



عقده ها  آمدن  میان  به  از  ديگر  از طرف 
مقابل  در  معلولین  موضع گیری های  و 
مرتبط در  ارگان های دولتی و موسسات 

زمینه جلوگیری گردد.«
از  دريکي  آموزگار  نوري،  صدرالدين 
نظر زندگی  »از  تالقان می گويد:  مکاتب 
اجتماعی، دين مبین اسالم تاکید بیشتری 
در ارتباط با دستگیری انسان های ضعیف 
به  انسان ها  که  نمی دهد  اجازه  و  دارد، 
که  روحی  يا  و  جسمی  ناتوانی  خاطر 
قرار گرفته  استهزا  و  دارند مورد تمسخر 
مسلمان  عزت  و  آبرو  شوند.  توهین 
پراهمیتی  و  باارزش  بسیار  سرمايه ي 
ساختن  مختل  يا  و  دست درازی  بوده 
تلقی  بزرگی  گناه  مسلمان  و عزت  آبرو 
همچون  شومی  پديده های  می گردد. 
به  نسبت  بدگمانی  تمسخر،  و  استهزا 
يادکردن  و  تجسس  ديگری،  مسلمان 
منفورترين  از  زشت  القاب  به  کسی 

گناهان قرار داده شده اند.«
اگرچه  عرصه،  اين  کارشناسان  نظر  به 
ممکن است فرد معلول با ديگران تفاوت 
بر محدوديت های  تکیه  ولی  باشد  داشته 
فرد، نه تنها کمکی به وی نمی کند بلکه بر 
مشکالت وی خواهد افزود. افراد معلول، 
غالبا مشکالتی دارند که مانع انجام برخی 
احتماال  يا  می شود؛  آن ها  فعالیت های  از 
آن ها بعضی از کارها را به شکل ديگری 
نیز  معلول  افراد  اکثر  اما  می دهند،  انجام 
بسیاری  الزم،  آموزش  از  پس  می توانند 
از فعالیت های عادی زندگی را با اندك 
تفاوت يا آهسته تر از ديگران انجام دهند. 
و  پذيرفتن  دارد  نیاز  معلول  يك  آنچه 
غصه  نه  اوست،  توانايی های  کردن  باور 

خوردن برای ناتوانی وی.
از  تخار  معلولین در واليت  اين حال  در 
دست  روي  بر  عالوه  می خواهند  دولت 
توانبخشي و  برنامه های گوناگون  گرفتن 
خودکفايي معلولین، در قسمت آگاهي و 
تغییر نگرش مردم نسبت به آنان بي توجه 
تازگي  به  که  را  معلولین  قانون  و  نباشد 
به درستي  توشیح و تصويب شده است، 

تطبیق نمايد.

ما را با القاب زشت
معلولين در تخار:

 نورالعين

 عبدالحسيب شريفي

خطاب
مولوی نورالهدی در کنفرانس توانمندسازی زنان:

در اسالم زن بودن 
جرم و مرد بودن 

افتخار نیست

نکنید!

ACKU
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

مهم ترین عنصر بازدارنده از حاکمیت استبدادی، 
میزان حاکمیت آن در یک جامعه  بوده و  قانون 
رعایت  به  نظام  اراده ی  میزان  از  آشکار  نشانه ی 
اجتماعی  و  افتصادی  سیاسی،  حقوق  احترام  و 

شهروندان است. 
معنی  به  خود  مفهوم کلی  در  قانون  حاکمیت 
قانون،  تطبیقی  قابلیت های  و  ظرفیت  موجودیت 
تمام  ــاالی  ب یکسان  شکل  به  و  تفاوت  ــدون  ب
عادی  افراد  و  جمهور  رییس  از  اعم  شهروندان 
حاکمیت  که  جامعه ای  در  اســت.  جامعه  یک 
به اراده ی  قانون وجود دارد، برتری قانون نسبت 
حاکمیت  جامعه  آن  حکام  و  یافته  تحقق  حاکم 
کند  می  تمثیل  قانونی  مجاری  بر  مبتنی  را 
در  قانون  حاکمیت  پذیرش  ظرفیت های  بنابراین 
بوده و حکومت های  بیشتر  جاکمیت های مردمی 
به  نسبت  قوی تری  تعهد  و  پایبندی  مردم ساالر 

مردم ساالر  یا  غیر دموکراتیک  حکومت های 
خواهد داشت.

توشیح  روز  دلو   6 بهانه ی  به  بشر  حقوق  مجله  
قانون اساسی کشور مصاحبه ای را با محترم عزیز 
و  نظارت  دفتر  عضو  و  بشر  حقوق  ماستر  نوری 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  در  گزارش دهی 
بحث  آن  در  که  است  داده  ترتیب  افغانستان، 
حاکمیت قانون معطوف به ده سال گذشته را در 

کشور، مورد بررسی قرار داده است.
قانون  حاکمیت  از  شما  تعریف  مجله: 

چیست؟
نوری: برای درک بهتر حاکمیت قانون الزم است 

ابتدا مفهوم مشروعیت مورد توجه قرار گیرد.
است.  مشروعیت  حکومت  پایه های  از  یکی 
مشروعیت آن بنیادی است که توجیه گر اقتدار و 
رفتار مبتنی بر امر و نهی حاکمان بر مردم است. 

به عبارتی مشروعیت آن فلسفه و ایده ای است که 
کنند.  اطاعت  از حکومت  مردم  می شود  موجب 
قدرت  و  زور  تنها  کنیم  خیال  اگر  است  اشتباه 
عریان است که باعث اطاعت مردم می شود. شاید 
در مرحله اول کسانی بر اساس زور و غلبه بر مردم 
حاکم شوند اما برای دوام حکومتشان الزم است 

که برای مشروعیت خویش مبنایی بیابند. 
مردم  حکومت ها  مشروعیت  مبنای  گذشته،  در 
اطراف  بر  بزرگی  و  قداست  از  هاله ای  نبودند. 
بزرگی  توجیه گر  که  می شد  تصور  و حاکم  شاه 
او  برای  را  فرمانروایی  بوده، قدرت  او  و عظمت 
به ارمغان می آورد. این گونه تصور می شد که فره 
و  شاهان  بدن  در  خدایی  روح  و  خون  و  ایزدی 
این  از  باید  مردم  نتیجه  در  و  وارد شده  حاکمان 

موجود نیمه آسمانی و برتر اطاعت کنند. 
بعد از رنسانس در اروپا، مبنای مشروعیت مبتنی 
برتری ذاتی شاهان و حاکمان زیر سوال رفته  بر 
از لحاظ  ایده قوت گرفت که اوال شاهان  این  و 
مردم اند  این  ثانیا  و  برابرند  مردم  دیگر  با  ذاتی 
قدرت  و  تصمیم گرفته  برای خود  باید خود  که 
عزل و نصب حاکم خویش را داشته باشند. برای 
چارچوب های  که  بود  خواسته  این  عملی ساختن 
شکلی و قانونی گذشته در هم ریخت. دیگر شاه 
و حاکم یگانه قانون گذار و مجری و پاسبان قانون 
براساس  و  مردم  نمایندگان  توسط  قانون  نبود. 
از  حاکم  و  شد  تدوین  آنها  مصالح  و  خواست 
مجری  به  و  شده  کشیده  پایین  زرینش  تخت 
تقلیل  مشخص  چارچوبهای  در  و  قانون  صرف 
یافت. قوه قضاییه به وجود آمد تا از اجرای قانون 

پاسبانی کرده و متخلفان از آن را مجازات کند. 
ادامه دارد

اطفال  علیاي  منافع  مخالف  و  مغایر  عملي 
دارد.  درپــي  را  نــاگــواري  عواقب  ــوده،  ب
مي دهد  نشان  به وضاحت  تحقیق،  یافته هاي 
فرهنگ  هنوز  کشور،  مکتب هاي  در  که 
معارف  وزارت  و  دارد  وجــود  خشونت 
نتوانسته است براي منع خشونت علیه اطفال 
در مکتب ها، برنامه هاي مناسب و قابل قبولي 
را به راه اندازد و بر تطبیق آن، نظارت نماید. 
به گفته یکي از کارشناسان تعلیم و تربیت: 
و  سرمعلمان  معلمان،  اکثریت  تاسف  »با 
که  فکراند  این  در  هنوز  مکتب ها  مدیران 
تنبیه جسمي، یگانه راه حل مشکل و  تطبیق 
این  و  است.«   مکتب  در  اطفال  آرام کردن 
محمد)ص(  حضرت  که  است  حالي  در 
فرموده است: »از ما نیست کسي که خردان 
ما را مورد شفقت قرار نمي دهد و به بزرگان 

ما احترام نمي گذارد.« 
بیست وهشتم  ــاده  م دوم  فقره  هم چنین 

کنوانسیون حقوق طفل تصریح مي دارد:
»کشورهاي متعهد به این کنوانسیون، تدابیر 
انضباط  و  نظم  تا  مي نمایند  اتخاذ  مناسب 
مقام  با  که  شــود  تطبیق  به نحوي  مکتب 
انساني طفل سازگار بوده، با این کنوانسیون 
فقره  این  محتواي  از  باشد«  داشته  مطابقت 
روشن مي شود که باید از خشونت در مقابل 
قانون  خوشبختانه،  شود.  جلوگیري  اطفال 
تعذیب  هرنوع  نیز،  کشور  معارف  جدید 
را  متخلفان  و  شاگردان  روحي  و  جسمي 
طبق قانون قابل پیگرد عدلي دانسته است.«  
اما هنوز براي عملي شدن و تطبیق این ماده، 
اتخاذ  عملي،  راهبردي  و  برنامه اي  تدابیر 

نشده است.
در  اطفال  جسمي  تنبیه  انواع   ۴-۳

مکتب ها
پی نوشت ها:

 /۱۳۸۸ عزیزي،۲۲ جدي  عبدالکریم  اظهارات   -۱
۱۲ جنوري۲۰۱۰

مقاله هاي  مجموعه  اســام،  در  طفل  حقوق   -۲
سمینار مطالعه نظام قضایي و عدلي در جامعه آینده 

افغانستان، صفحه ۲۵۵.
ادامه دارد

 

در سایر موارد، جواب این پرسش قابل نگراني 
آن ها  که  گفته اند  تعدادي  مي رسد.  نظر  به 
مکتب  در  جسمي  تنبیه  مورد  همه روزه  تقریبا 
قرار مي گیرند و شماري گفته اند، از این لحاظ 

مکتب هاي شان،  در  متعدد  موارد  در  آن ها  که 
تنبیه  تعداد  مي گیرند،  قرار  جسمي  تنبیه  مورد 

براي شان معلوم نیست.
قابل یادآوري است که تنبیه جسمي شاگردان، 
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حاکمیت قانون یا 
قانون مداری 
در افغانستان

بررسي تنبیه جسمي 
اطفال در مکتب هاي 

افغانستان 
1388

ـــــــــــــــــــــــــــــ قسمت نهم  ـــــــــــــــــــــــــــــ

نقش کمیسیون 
مستقل حقوق بشر 
در تامین حقوق 
بشری افغان ها

به همین ترتیب دستگیری افراد توسط پولیس مطابق حکم ماده ی 
دانسته  مجاز  ذیل  حاالت  در  موقت  جزایی  اجراآت  قانون   ۳۰

شده است:
۱- هنگام  ارتکاب جرم جنایت یا جنحه ای که جزای آن حبس 

متوسط باشد.
۲- شخصی که به حیث مرتکب جرم جنایت قلمداد شده و امکان 

غایب شدن او متصور باشد.
اساس  به  عدلی  پولیس  توسط  گرفتاری  حاالت  سایر  در   -۳

دستور مقامات عدلی و قضایی با صاحیت صورت می گیرد.
احکام  مغایر  دستگیری ها  اکثر  فعلی  شرایط  در  حالی که  در 
در  بشر  حقوق  ناظران  وقتی  می گیرد  صورت  متذکره  ماده ی 
مجوز  بدون  آزادی شان  حق  که  می گیرند  قرار  افراد  از  دفاع 
قانون سلب شده، سروصدایی از طرف اداراتی که خاف قانون 
است که گویا  ایجاد گردیده  نموده اند  اقدام  افراد  به گرفتاری 
کمیسیون از مجرمان حمایت می نماید در حالی که کمیسیون در 

چنین موارد حمایت از افراد بی گناه می نماید.
رعایت اصل داشتن وکیل مدافع

که  است  متهمان  بشری  حقوق  جمله ی  از  وکیل مدافع  داشتن 
می بایست در تمام مراحل قضایی رعایت گردد. مردم ما اکثرا 
به خاطر عدم فهم حقوقی، آگاهی کاملی است به حقوق خویش 
ندارند. زیرا حضور وکای مدافع جهت دفاع در مراحل مختلف 
قضایی بسیار موثر است که متاسفانه کمتر متهمان در افغانستان 
امر  این  می باشند.  مستفید  مدافع(  وکیل  )داشتن  حق  این  از 
الزام  دالیل  نبود  با  متهمان  از  زیادی  تعداد  که  می گردد  باعث 
اساسی  قانون   ۳۱ ماده ی  گردد،  محکوم  مختلف  حبس های  به 
می تواند  شخص  »هر  دارد:  صراحت  چنین  زمینه  در  افغانستان 
خود،  حق  اثبات  برای  یا  گرفتاری  مجرد  به  اتهام  دفع  برای 
وکیل مدافع تعیین کند. متهم حق دارد به مجرد گرفتاری از اتهام 
می کند  تعیین  قانون  که  میعاد  داخل  در  و  یابد  اطاع  منسوب 
متهم  برای  قضایای جنایی  در  در محکمه حاضر گردد. دولت 
مکالمات،  محرمیت  می نماید.  تعیین  مدافع  وکیل  بی بضاغت 
مراسات و مخابرات بین متهم و وکیل آن، از هر نوع تعرض 
مصوون می باشد. وظایف و صاحیت های وکای مدافع توسط 

قانون تنظیم می گردد.«
بین المللی حقوق  میثاق  ماده ی۱4   4 و  پاراگراف۲  در  همچنین 
به عنوان یک حق  را  وکیل مدافع  به  دسترسی  نیز  سیاسی  مدنی 
بر  بنا  فعلی  در شرایط  اما  است.  نموده  پیش بینی  متهمان  بشری 
کشور  قوانین  مقتضیات  مطابق  ما  کشور  در  مختلف  عوامل 
مواردی  حتا  نداشته  مدافع  وکیل  به  دسترسی  متهمان  همه ی 
برای  موانع  تحقیق  و  کشف  ارگان های  که  می گردد  مشاهده 
در  را  پرونده  می نمایند،  ایجاد  مدافع  کاری وکای  برنامه های 
اختیار وکیل مدافع قرار نمی دهند یا اجازه ی ورود به دفتر برای 

وکای مدافع داده نمی شود.
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  فوق  موارد  ذکر  با 
معیارها،  و  اصول  رعایت  با  جرایم  عامان  که  می خواهد 
بشر  مستقل حقوق  محاکمه شوند. کمیسیون  عادالنه  به صورت 
بلکه  است  ننموده  از مجرمان حمایت  هیچگاه  تاکنون  آغاز  از 
به منظور رعایت قانونیت، تامین عدالت و رعایت حقوق بشری 
متهمان و زندانیان خواهان رعایت اصول و معیارهای محاکمه ی 
عادالنه در تمامی مراحل عدلی و قضایی بوده است و با هرگونه 
برخورد مصلحتی ادارات ذی صاح دولتی با مجرمان و متخلفان 
در  را  مجرمان  شیوه ای  چنین  زیرا  می ورزد.  مخالفت  قانون 
ارتکاب به جرایم جرات بخشیده و به نظم جامعه بیش از پیش 

صدمه می زند.
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شخصی به نام »مردم« خواست تا برای خود خانه ای بسازد. 
ساخت  فراهم  را  مصالح  و  معمار  نقشه،  زمین،  بهترین 
خانه  ساخت  شروع  از  که  روز  هر  بسازد.  را  خانه اش  تا 
می گذشت »مردم« مشتاق تر از قبل، در انتظار به اتمام رسیدن 
ساخت خانه و بهره مندی از  آرامش و آسایش سکونت در 
خانه بود. خانه که ساخته شد، مردم خواست تا به بام خانه اش 
او  ببیند.  است  ساخته  که  را  خانه ای  بام،  بلندای  از  تا  رود 
سال ها  آنچه  دیدن  از  رسید  خانه  بام  به  وقتی  داشت  انتظار 
موفقیت،  احساس  است  کشیده  زحمت  ساختنش  برای 
شادی و آرامش داشته باشد. اما زمانی که به بام خانه رسید 
با تعحب متوجه شد آنچه احساس می کند متفاوت از چیزی 
است که انتظار داشت. مردم احساس غم، حسرت و پشیمانی 
اما  نمی دانست چرا این احساس را دارد. مدتی در  داشت. 
این حیرت گذشت، تا این که روزی فردی به درب خانه اش 
او  به  است  ساخته  که  را  خانه ای  که  او خواست  از  و  آمد 
واگذار کند، چرا که مردم خانه را در زمین او ساخته است. 
اشتباه در زمین  به  را  بود که خانه اش  این  »مردم« در  اشتباه 
همسایه ساخته بود و قاعدتا مرد همسایه نیز می توانست ادعا 
کند که زمینش را پس بگیرد. وقتی »مردم« این ادعا را شنید 
متوجه دلیل احساس غم و اضطراب خود شد. زندگی کردن 
معیار  و  خواسته ها  آرزوها،  زمین  در  خود  خانه  ساختن  و 
دیگران، شیوه ای است که بسیاری از ما مردم به اجبار و یا 
از روی ضعف خودمان به آن تن داده ایم. زمانی که ما برای 
خوشنودی دیگران، ترس از سرزنش های پدر و مادر، تبعیت 
تحت  و  آشنایان  و  دوستان  تصمیمات  از  منفعالنه  و  اشتباه 
شغلی  و  تحصیلی  آینده  برای  بودن،  جامعه  معیارهای  تاثیر 
خود تصمیم می گیریم، در حقیقت داریم خانه زندگی مان 

را در زمین دیگران می سازیم.
در زمین دگران خانه مکن

فکر خود کن فکر بیگانه مکن )موالنا(
سرافراز  و  مسرور  کشور،  محصالن  از  بسیاری  روز ها  این 
پوست  در  کنکور  امتحانات  در  آورده  به دست  نتیجه  از 
خود  نمی گنجند و از درون می خواهند فریاد بکشند که  ای 
مردم خبردار شوید که من در دانشگاه قبول شدم و آن که 
باشد،  شده  کامیاب  معتبرتری  رشته  در  و  بیشتر  رتبه اش 
مشتاق تر است تا دیگران را نیز از این موفقیت خود خبردار 
نتایج  از  ناکام  را می بینیم که  سازد. در دیگرسو محصالنی 
رقابت  میدان  این  شکست خورده ی  را  خود  آمده،  به دست 
افتاده  اتفاق  آنچه  مقصر  و  دلیل  دنبال  به  احتماال  و  دیده 
تا  را  آنان  از شکست،  ناشی  یاس  بسا  است می باشند و چه 
اختالالت افسردگی و اضطراب پیش برده و به مرز پوچی و 

خودکشی سوق دهد. 
آنچه در این بین از پرداختن به آن غفلت می شود، موضوع 
و  محصل  هر  برای  آمده  به دست  پیروزی های  تناسب  مهم 
توانایی ها و ویژگی های شخصیتی اوست. من به عنوان یک 
یا  دو  دیده ام که حتا  را  زیادی  انسان های  مشاور تحصیلی، 
انتخاب  سه سمستر بعد از ورود به دانشگاه، از رشته ای که 
به دست  پیروزی  شیرینی  و  لذت  و  گشته  پشیمان  کرده اند 
ادامه  به  هرچند  که  محصالنی  داده اند.  دست  از  را  آمده 
می خوانند  آنچه  به  چندانی  اشتیاق  اما  می پردازند  تحصیل 
ندارند و اگر ضرورت ادامه تحصیل و ناچاری هایی همچون 
قضاوت های  از  ترس  امروزی،  جامعه  در  مدرک  کسب 
اجتماعی اطرافیان، خانواده و دوستان و بسیاری دالیل دیگر 
نبود، چه بسا عطای درس خواندن در دانشگاه را به لقایش 

می بخشیدند. 
اتمام  به  لیسانسه  مقطع  در  را  درس شان  که  نیز  آنهایی 
رسانده اند بعد از حداقل چهار سال درس خواندن چیزی به 
آنها  است.  نرسیده  به دست شان  تحصیلی  جز یک مدرک 
نه حتا  را دارند و  به کار گرفتن آنچه آموخته اند  توانایی  نه 
ماستری  مقاطع  در  خود  رشته  در  تحصیل  ادامه  به  اشتیاقی 
رشته  آن قدر  تحصیل  طول  در  حتا  افراد  این  دارند.  را 
تحصیلی شان را بی تناسب با توانمندی های هوش، رغبت های 
شخصیتی و اهداف شغلی شان می بینند که اشتیاق زیادی نیز 

به درس خواندن و فراگیری درس ها نخواهند داشت. 
را  کنترول کننده  حکم  می تواند  تحصیلی  رشته  انتخاب 
باشد.  داشته  شغلی  تحصیلی-  زندگی  قطار  ریل  مسیر  در 
چنانچه کنترول کننده کار خود را در هدایت قطار زندگی 
تحصیلی- شغلی درست انجام ندهد، گر چه در ظاهر آنچه 
فعال دیده می شود یک انحراف بسیار کوچک و ظاهرا قابل 
چشم پوشی از مسیر حرکت است؛ اما نباید از این نکته غافل  
بود که اگر این انحراف با همین زاویه بسیار کوچک همین 
طور ادامه پیدا کند ممکن است یک قطار را به شهر موفقیت، 
و قطار دیگری را به شهر ندامت و بطالت بکشاند. کم نیستند 
و  تحصیلی  رشته  بین  سازگاری  هیچ  امروزه  که  کسانی 
کاری که در آن مشغولند، نمی یابند. افزایش افرادی با این 
تحصیل  اثرگذاری  و  اهمیت  بلندمدت،  در  سرنوشت  نوع 
پایین می آورد.  در موفقیت های زندگی را در سطح جامعه 
دانش آموز و دانشجویی که می بیند غالب تحصیل کردگان 
در اطرافش شغلی بی ارتباط با رشته تحصیلی شان دارند و یا 
بسیاری از افراد تحصیل نتوانسته اند هیچ بهره ای از تحصیل 
از  تدریج  به  ببرند،  زندگی شان  و  شغلی  موفقیت  در  خود 
اهمیت و تاثیرگذاری تحصیل در ذهن شان کاسته می شود. 
هر  با  که:  می رسند  باور  این  به  یا  جامعه  محصالن  کم کم 
مدرک تحصیلی می توان به سر هر کاری رفت و یا اصوال 
آنچه  و  می خوانی  آنچه  بین  واقعی  و  مستقیم  ارتباط  هیچ 

می توانی وجود ندارد. 
ایتالف  باعث  این عدم مدیریت  این که،  بسیار مهمتر  نکته 
و  نرم افزاری  امکانات  مالی،  انسانی،  منابع  رفتن  هدر  به  و 
مجری  و  برنامه ریز  مسووالن  می شود.  کشور  سخت افزاری 
وزارت خانه های معارف و تحصیالت عالی باید چالش ها و 
آفت های پیش روی محصالن را در انتخاب رشته دانشگاهی 
بکوشند،  آن  رفع  و  مدیریت  در  و  شناسایی کرده  به خوبی 
در غیر این صورت عمال بسیاری از اهداف آموزشی کشور 
شد.  خواهد  تبدیل  اجتماعی  و  روانی  ناهنجاری های  به 
از  ناکام  توانمند  بی کار، مشتاقان مستعد و  تحصیل کردگان 
در  اضطراب  و  افسردگی  شغلی،  نارضایتی های  تحصیل، 
میان نوجوانان، بدبینی و تردید نسبت به امر تحصیالت عالی 
آفت های ناشی از سومدیریت این موضوع می تواند باشد. از 
سوی دیگر مسووالن وزارت تحصیالت عالی خود بهتر از 
هر کس دیگری می دانند که فراهم کردن امکانات تحصیل 
برای هر دانشجو چه هزینه سنگینی بر کشور تحمیل می کند 
که البته اگر درست مدیریت شود بازدهی غیرقابل مقایسه ای 
خواهد داشت و برعکس، اگر ناشی گرانه و پرخطا مدیریت 
شود، هزینه های روانی، مالی و زمانی سنگینی را دربرخواهد 
داشت. از همین رو است که مسووالن باید به فکر مدیریت 
دانشجویان کشور  و  تحصیلی شغلی محصالن  مسیر  هدایت 

باشند. 
این که چه عواملی در انتخاب های اشتباه محصالن تاثیرگذار 
بر  ذیل  عوامل  در  خالصه  طور  به  می توان  را  بود  خواهند 

شمرد.
1- اطالعات اشتباه نسبت به رشته های تحصیلی یا 

مشاغل
رشته  می کنند  تصور  افراد  از  بسیاری  مثال  عنوان  به 
برای  پزشکی، کاربردی درمانی  مهندسی  یا  و  گیاه پزشکی 
افراد بیمار دارد و همچون سایر گرایش های طبی، به درمان 
این دو رشته هیچ  بیماران می پردازد در صورتی که اصوال 
بیماری ها  به  یکی  ندارد.  بیماران  درمان  با  مستقیمی  ارتباط 
ابزار  ساخت  به  دیگری  و  می پردازد  گیاهان  آفت های  و 
و  توانایی ها  اصوال  و  پرداخته  پزشکی  تکنولوژی های  و 

مهارت های  مهندسی و فنی را می طلبد. 
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یا مشاغل
نسبت  که  محدودی  اطالعات  دلیل  به  افراد  از  بسیاری 
تحصیلی  رشته های  شغلی  آینده  و  فرصت ها  امکانات،  به 
خود دارند، در آینده ای نزدیک متوجه عدم کاربرد آن در 

آنهایی نیز که درس شان را در مقطع 
لیسانسه به اتمام رسانده اند بعد 

از حداقل چهار سال درس خواندن 
چیزی به جز یک مدرک تحصیلی به 
دست شان نرسیده است. آنها نه 

توانایی به کار گرفتن آنچه آموخته اند 
را دارند و نه حتا اشتیاقی به ادامه 

تحصیل در رشته خود در مقاطع 
ماستری را دارند.

زندگی خود شده و یا نخواهند توانست آن رشته را در حد 
که  غلطی  تصور  همچنین  ببرند.  پیش  آن  کردن  کاربردی 
بین تحصیل در یک رشته و شرایط اشتغال حوزه وجود دارد 
نیز این مشکل را پیش می آورد. به طور نمونه می توان این 
مشکل را در رشته علوم سیاسی و سیاسیون دید. در غالب 
کشور ها عمال این تحصیل کردگان علوم سیاسی نیستند که 
در عرصه سیاست به کار و فعالیت مشغولند. اما محصالن ما 

ممکن است چنین تصوری نداشته باشند.
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هوشی تحصیل در هر رشته 
باشد  باهوش  اگر  تنها  انسان  که  می کنیم  تصور  غالبا  ما 
این  بپردازد.  تحصیل  به  رشته ای  هر  در  توانست  خواهد 
مشکل به دلیل عدم شناخت صحیح ما از هوش و استعداد 
به وجود می آید. انسان ها عالوه بر هوش عمومی و اولیه شان، 
و  یادگیری  در  موفقیت  در  که  دارند  متفاوتی  هوش های 
مثال  عنوان  به  دارد.  اساسی  نقش  تحصیلی شان  پیشرفت 
ساختمان(  و  )راه  انجنیری  رشته  در  می خواهد  که  فردی 
تحلیل-  باید هوش تجسمی- فضایی و  بخواند حتما  درس 
منطقی قوی داشته باشد و ضعف در هوش های کالمی، بدنی 
یا سایر هوش ها کمترین مشکل را در پیشرفت تحصیلی او 

ایجاد خواهد کرد.
4- عدم شناخت و تناسب بین توانایی و رغبت های 

تحصیلی- شغلی و انتخاب صورت گرفته
انسان ها تیپ های شخصیتی متفاوتی دارند که تعیین می کند 
یا خیر. کسی که  موفق شوند  نظر  مورد  می توانند در شغل 
نمی تواند  قاعدتا   می کند  عمل  موفق  هنری  شغل های  در 
افراد  کند.  عمل  قوی  سیاسی  یا  مدیریتی  رشته های  در 
باشند  داشته  قراردادی  هنری-  شخصیتی  تیپ  باید  هنرمند 
تهوری-  شخصیتی اش  تیپ  باید  مدیر  یک  درحالی که 
در  است در درس خواندن  فرد ممکن  این  باشد.  اجتماعی 
رشته مورد نظر موفق عمل کند و نمرات خوبی در تحصیل 
در آن رشته به دست بیاورد ولی در حیطه کار به احتمال قوی 
رشته  در  که  هستند  زیادی  افراد  کرد.  نخواهد  عمل  موفق 
آماده بودن  علی رغم  اما  کرده اند  عمل  خوب  تحصیلی شان 
در  را  عمل شان  موفق  گرفتن  به کار  توانایی  شرایط،  تمامی 
بسیار  روحیات  عمل  فضای  که  نداشته اند. چرا  عمل  حیطه 

متفاوتی را نسبت به حیطه عمل می طلبد. 
چند پیشنهاد:

1- وزارت معارف می بایست محصالن را با مشاغل گوناگون 
آشنا سازد. یکی از اهداف مهمی که باید مدیریت وزارت 
معارف در برنامه کار بلندمدت خود قرار دهد، آشنا ساختن 
است.  با مشاغل مختلف  محصالن در طول دوران تحصیل 
رشته های  مشاغل،  به  نسبت  تدریجی  آشنایی  با  محصالن 
تحصیلی مرتبط با هر شغل، فرایند رسیدن از تحصیل به شغل 
مورد نظر و شرایط و وضعیت ادامه تحصیل در رشته مورد 
این  تصمیمات آگاهانه تری خواهند گرفت.  نظر در کشور 
متاثر  ناگهانی،  هیجان زده،  تصمیمات  از  را  محصالن  اقدام 
اعتبارات اجتماعی و اطالعات محدود دور می سازد.                                                                                      
برای این هدف می توان هفته ای را به عنوان هفته مشاغل در 
نظر گرفت و یکی از سال های تحصیلی بین صنف های 9 تا 
12 را هم، تحت قالب یکی از مضامین درسی یا در حاشیه 

یکی از دروس مرتبط به این هدف اختصاص داد.

2-اجرای طرح هدایت تحصیلی
می بایست  مکاتب،  در  تربیت  و  تعلیم  مهم  اهداف  از  یکی 
به  باشد.  محصالن  شغلی  هدایت  و  حرفه ای  رشد  تسهیل 
رغبت ها،  عالیق،  بتواند  شخص  است  الزم  منظور  این 
ضعف  و  قوت  نقاط  و  شخصی  خصوصیات  و  توانایی ها 
دانش آموزان  به  تحصیلی  هدایت  در  بشناسد.  را  خود 
و  استعداد ها  از  آگاهی  و  شناخت  با  تا  می شود  کمک 
رغبت های خویش و شناخت کامل رشته تحصیلی و مشاغل 
نمایند.  انتخاب  درست  و  مناسب  را  خود  هدف  گوناگون 
انتخاب و تصمیم گیری صحیح تحصیلی و شغلی برای  این 
تنها  نه  انتخاب  این  را دارد چراکه  اهمیت  باالترین  فرد  هر 
می گذارد.                                                                                                                                         تاثیر  نیز  جامعه  و  خانواده  بر  بلکه  فرد،  بر خود 
دنیا  از کشورهای  بسیاری  در  است که  به 80 سال  نزدیک 
شغل  و  تحصیلی  رشته  درست  انتخاب  به  کمک  برای 
و  هالند  همچون  رغبت سنجی  پرسشنامه  از  دانش آموزان 
پرسشنامه های  پراستفاده ترین  پرکاربردترین و  استرانگ که 

رغبت است، استفاده می شود.
این پرسشنامه پیش بینی کننده مناسبی در زمینه انتخاب رشته 
به حساب می آید و می تواند به نحوی دقیق با در نظر گرفتن 
خصوصیات شخصیتی و رغبت افراد، انتخاب رشته صحیح 

را پیش بینی نماید.
آنچه در ابتدا می توان به عنوان یک هدف حداقلی در نظر 
گرفت آموزش برخی از معلمان لیسه های عالی با ویژگی ها، 
که  لیسه هایی  در  آزمون  این  اجرای  نحوه  و  قابلیت ها 
این  به  توجه  با  است.  می باشند،  دارا  را  تا 12   9 صنف های 
شده اند  تهیه  نیز  آزمون ها  این  تصحیح  و  اجرا  نرم افزار  که 
بسیار به سهولت و سریع می توان، حداکثر در طی یک دو 
را  آن  نتایج  و  اجرا  مکاتب  در  را  آزمون  این  کاری  هفته 
این خود محصالن  نهایت  در اختیار محصالن قرار داد. در 
هستند که تصمیم بگیرند در چه رشته ای وارد دانشگاه شوند. 
اما خوب است که توانی، رغبت و استعداد خود را نیز جزو 
مالک های تصمیم گیری خویش قرار داده با آگاهی بیشتری 
بلندمدت  در  هدف  این  نسبی  تامین  کنند.  رشته  انتخاب 
می توان نقش بسیار مهمی در مدیریت منابع انسانی، مالی و 

امکاناتی تحصیالت عالی کشور داشته باشد.
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حیاتی
با نگاهی عمیق به آنچه در دانشگاه های خصوصی می گذرد، 
می توان به این نتیجه رسید که غالب این دانشگاه ها صالح دید 
به  پرداختن  مالی در  به لحاظ سهولت راه اندازی و  را  خود 
یا  و  انسانی  علوم  رشته های  می بینند.  کم هزینه تر  رشته های 
رشته هایی که نیاز مند امکانات سخت افزاری کمتری هستند 
قاعدتا بیشتر مورد توجه دانشگاه های خصوصی می باشند و یا 
حداقل نوعی اولویت در راه اندازی این دانشگاه ها محسوب 
می شوند. با توجه به هجوم متقاضیان دانشگاه های دولتی به 
سمت رشته هایی همچون طب، انجنیری و....، به نظر می رسد 
باید  عالی  تحصیالت  وزارت  موقت  البته  و  فعلی  پالیسی 
افزایش ظرفیت دانشگاه در رشته فوق الذکر باشد. مسووالن 
را  خود  کمی  هدف  می بایست  عالی  تحصیالت  وزرات 
ضروری تری  و  کابردی تر  جنبه  که  رشته هایی  روی  بر 
قرار  دارند،  نیاز های عاجل تر و حیاتی تر جامعه  تامین  برای 
همچون،  انسانی  علوم  رشته های  بر  را  کیفی  هدف  و  داده 
معارف  و  حقوق  اجتماعی،  علوم  ژورنالیزم،  سیاسی،  علوم 
نیز می بایست  انسانی  میان رشته های علوم  از  متمرکز کنند. 
رشته های  برروی  کمی  لحاظ  به  اصلی  سرمایه گذاری 
حقوق  و  تربیتی  علوم  اقتصاد،  همچون  کاربردی تری 
این رشته ها  به  نیاز  نظر می رسد  به  این که  از  باشد. گذشته 
با کیفیت و کمیت  نیز می توانند  دانشگاه  های خصوصی  را 
این سیاست هم خواسته ی جمع  با  تامین کنند.  مناسب تری 
دانشگاه های  در  نظر  مورد  رشته های  متقاضیان  از  بیشتری 
مالی و روانی  از صدمات و هزینه های  تامین شده و  دولتی 
کاسته می شود و هم تربیت نیروی انسانی متخصص به سمت 

نیازهای مبرم تر جامعه رهبری می شود.
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را برای این امکان قانونی فراهم سازد تا دانشجویان پذیرفته 
شده در رشته های با تقاضای باال قرار دهد تا بعد از سمستر 
دوم بتوانند در یکی از رشته های پذیرفته شده در رشته های 
با تقاضای کمتر تغییر رشته دهند. امتیازاتی همچون پذیرفته 
اول  سمستر های  در  شده  گذرانده  عمومی  دروس  شدن 
و  نظر  مورد  رشته های  برای  قبولی  ضریب   دادن  دوم،  و 
بخشش  دانشجویان،  بومی  دانشگاه های  انتخاب  همچنین 
سایر  و  انتخابی جدید  رشته  دوم  و  اول  سمستر های  شهریه 

سیاست های تشویقی برای انجام تغییر رشته.
کنکور  برگزاری  مجری  و  برنامه ریز  سازمان های  همچنین 
معرفی  راهنمایی الزم در خصوص  اطالعات و  تمامی  باید 
و  رشته  هر  در  موجود  ظرفیت های  تحصیلی،  رشته های 
دانشگاه، تسهیالت و شرایط تحصیل در هر رشته و دانشگاه 
همچون لیلیه، هزینه ها و امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر 
را در اختیار متقاضان ورود به دانشگاه قرار دهند. مسلم است 
که این اطالعات حتما باید قبل از برگزاری امتحان کنکور 
در اختیار محصالن، مسووالن آموزشگاه ها و سایر مخاطبان 
و  مشاوره  مهلت  و  شرایط  تا  شود  داده  قرار  موضوع  این 

راهنمایی برای محصالن فراهم شود.



چالش ها و آفت های انتخاب

 سید روح اهلل رضوانی- ماستر روانشناسی بالینی

رشتهدانشگاهی
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مقام امريکايی: در مورد تغییر رژيم در ايران، فقط مردم ايران تصمیم گیرنده   هستند 

عفو بین الملل پايان آدم ربايی ها به دست نیروهای قذافی را خواستار شد 

بحث مشاور و مشاورين و معاشات دالری شان از دير زمانی 
است که در محافل سياسی، اجتماعی و فرهنگی نهادهای 
داخلی مطرح بحث بوده و به يک موضوع جنجالی و حاد 

سياسی و اجتماعی مبدل گشته است.
واليت باستانی غزنی نيز از اين ميوه مثمر نااميد و مستثنا 
چهار  صاحب  واليت،  اين  والی  اواخر  اين  در  و  نبوده 
مشاور گرديده است؛ مشاورين که حداقل تجربه کاری 
منجمنت،  و  اداره  الفبای  با  و  نداشته  دولتی  دوساله 
حکومت داری  شيوه های  با  باالخره  و  اقتصاد  و  سياست 
بابونه  گل های  اين  به  زمانی  توجه ام  نيستند.  آشنا  بهتر 
معطوف گرديد که معاون جديد التقرر والی اين واليت 
کارمندان  به  والی  از سوی  و  آغاز کرد  به کارش  رسما 
زمان  اين  در  گرديد.  معرفی  دولتی  ادارات  مسوولين  و 
با کمره های عکاسی دست داشته شان و  بعضی مشاورين 
تعدادی هم همانند محافظين والی وی را بدرقه و همراهی 
در  ما  تازه کار  ژورناليستان  که  کردم  فکر  می کردند 
جستجوی شکار صحنه جالب هستند اما بعدا دريافتم که 
و می خواهند  والی هستند  مشاورين  افراد  اين  از  تعدادی 

از  بعد  دهند.  قرار  پوشش خبری  تحت  را  محفل  جريان 
اندکی مکث به فکر افتادم که اين مشاورين نام نهاد حتما 
ادارات  و  دونرها  با  واليت  بهتر  ارتباط  تامين  منظور  به 
بشری  منابع  کيفيت  ارتقای  بخش  در  هم  يا  و  ذی ربط 
اجتماعی،  اقتصادی،  از  اعم  کاری  ابعاد  ساير  و  واليت 
سياسی و فرهنگی موظف هستند. پس چرا اين ها همانند 
محافظين و سکرتران والی وقت گران بهای  شان  را صرف 
مردم  درحالی که  می نمايند  تشريفاتی  مجالس  و  محافل 
اين خطه باستانی چشم اميد دوخته اند که گويا واليت شان 
تمدن  مرکز  و  پايتخت  حيث  به  ميالدی   2013 سال  در 
از  بی خبراند  اما  می گردد  اتنخاب  اسالمی  کشورهای 
اين که مشاورين واليت شان با معاش های ماهانه 1500 دالر 
و  محافل  از  نظارت  و  امريکايی مصروف عکس برداری 
مجالس تشريفاتی هستند؛ پس آيا با چنين روندی تغييری 
در سيمای اين شهر تکه و پارچه به وجود خواهد آمد که 

جواب اين پرسش برای هميش نه خواهد بود.
از طرف ديگر پرظرفيت ترين اشخاص اين واليت بدون 
سرنوشت و يا هم در بست های پنجم و ششم با معاشات 

می نمايند  وظيفه  اجرای  شرايط  يک  چنين  در  ناچيز 
به  و  بوده  آنان  رشد  جستجوی  در  تا  نيست  کسی  اما 
به  مشاور  ديگر  جهت  از  گذارد.  مرهم  زخم های شان 
تجربه،  والی  از شخص  باالتر  که  می شود  گفته  شخصی 
مختلف  ابعاد  در  بتواند  تا  باشد  داشته  علميت  و  ظرفيت 
اين  بنده  گمان  به  اما  دهد  مشوره  بهتر  حکومت داری 
ارايه  سودمندی  مشوره  يک  هنوز  تا  نام نهاد  مشاورين 
اين  يک ساله  معاش  تا  بود  خواهد  بهتر  پس  نکرده اند. 
امريکايی  دالر  هزار  هفتاد  از 70000  باالتر  که  مشاورين 
يا  و  رسد  به مصرف  انکشافی  پروژه های  باالی  می شود 
حداقل با اين هزينه جاده مقابل دروازه ورودی واليت که 
تکه و پارچه به نظر می رسد قيرريزی گردد. بنا اميدوارم 
شخص رييس جمهور به اين موضوع توجه مبذول داشته و 
به اداره مستقل ارگان های محلی هدايت دهد تا از چنين 
جريان منفی دست برداشته و باالی پالن های شان تجديد 
نظر نمايند تا از يک جهت پرداخت معاشات يک بام و 
دو هوا از بين رفته و از جهت ديگر باعث دلسردی ساير 

کارمندان به اجرای وظايف محوله شان نشود.

کنفرانسی  جريان  در  امريکا  دولت  در  ارشد  مقام  يک 
در واشنگتن در عين اشاره به اين که امريکا از حکومت 
نظر  اظهار  چنين  نمی آيد«،  »خوشش  اسالمی  جمهوری 
کرد که هرگونه تغيير رژيم در ايران در دست مردم ايران 

است و تنها آنها بايد در اين مورد تصميم بگيرند.
رابرت آين هورن، مشاور ويژه وزارت خارجه امريکا در 
زمينه کنترول تسليحات، در اين زمينه همچنين خاطرنشان 
حکومت  تغيير  بر  واشنگتن  مقامات  تالش  که  کرد 

جمهوری اسالمی در ايران متمرکز نيست.
آقای آين هورن که در نخستين روز کنفرانس »خط مشی 
بين المللی هسته ای« در موسسه معتبر کارنگی در واشنگتن 
سخن می گفت تاکيد کرد که حکومت جمهوری اسالمی 
تحول خواهد شد که  و  تغيير  ايران دستخوش  در  زمانی 
مردم ايران در اين زمينه تصميم بگيرند. به گفته اين مقام 
تهران  در  که  حکومتی  از  »ما  امريکا،  دولت  در  ارشد 
که  داريم  باور  اما  نمی آيد،  خوش مان  است  کار  بر سر 
اين حکومت تنها زمانی تغيير خواهد کرد که مردم ايران 

تصميم بگيرند نياز به تغيير آن هست.«
کرد  اضافه  همچنين  آين هورن  رابرت 
مردم«  دست  به  »بايد  حکومت  تغيير  که 

صورت بگيرد.
تنها زمان کوتاهی پس از آغاز اعتراضات 
غالب   1388 سال  در  ايران  در  مردمی 
و  جاده  ها  در  حاضر  مردم  اعتراض 
متوجه حکومت جمهوری  آنها  شعارهای 
به عنوان  اسالمی و آيت اهلل علی خامنه ای 
رهبر آن شد. اما اعتراض به نوع حکومت 
در ايران و به ويژه رهبری آيت اهلل خامنه ای 
در تظاهرات روز 25 بهمن ماه سال 1389 با 
شعارهايی چون »مرگ بر خامنه ای« شدت 
گرفت و اکنون در فضای مجازی بسياری 

به  نياز  از  جنبش سبز  حاميان  و  معترضان  از 
تغيير رژيم در ايران سخن می گويند.

اين اظهار نظرها به ويژه با آغاز موج قيام مردمی در جهان 

ديکتاتورهای  سرنگونی  و  پيش  ماه  سه  حدود  از  عرب 
ديگری  از  پس  يکی  مصر  و  تونس  چون  کشورهايی 

شدت گرفته است.

ضمن  بيانيه ای  در  سه شنبه  روز  بين الملل  عفو  سازمان 
متهم کردن نيروهای تحت فرماندهی معمر قذافی در ليبيا 
قذافی  از  اپوزيسيون  شکستن  درهم  برای  آدم ربايی  به 
فراهم  را بالفاصله  افراد  اين  به  خواست شرايط دسترسی 

آورد.
بشر آمده  اين سازمان مدافع حقوق  بيانيه  آن طور که در 
است، تاکنون بيش از 30 نفر، از جمله چند فعال سياسی و 
چند حامی اپوزيسيون، در جريان اين آدم ربايی ها ناپديد 

شده اند.
عفو بين الملل در بيانيه خود همچنين می گويد که از جمله 

اين ناپديدشدگان دو پسر نوجوان 14 ساله هستند.
به گفته مالکوم اسمارت، مدير خاورميانه و شمال آفريقا 
در عفو بين الملل، »با توجه به شرايط ناپديدشدن اجباری 
خطر  در  افراد  اين  که  گرفت  نتيجه  می توان  افراد،  اين 

جدی شکنجه و بدرفتاری هستند.«
او  اطرافيان  و  قذافی  از  بشری  حقوق  سازمان  اين 
و  ناپديدشدگان  به  دسترسی  بالفاصله  که  است  خواسته 
دستگيرشدگان را فراهم کنند تا »از سالمتی و ايمنی آنها 

از شکنجه اطمينان حاصل شود.«
در بيانيه عفو بين الملل که مقر آن در لندن است از جمله 

معترضانی  ناپديدشدگان  از  برخی  که  است  شده  اشاره 
شهر  از  عقب نشينی  هنگام  به  قذافی  نيروهای  که  هستند 

بنغازی در شرق ليبيا با خود برده اند.
حالی  در  بشر  حقوق  مدافع  سازمان  اين  بيانيه  تازه ترين 
منتشر شده است که نيروهای شورشی ليبيا تحت حمايت 
توانسته اند  اخير  روز  چند  در  بين المللی  نيروهای  هوايی 
را  اجدابيا و راس النوف  از جمله  استراتژيک  چند شهر 
بار ديگر تصرف کرده و نيروهای معمر قذافی را به عقب 

برانند.

 نامه وارده
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مخالفان قذافی از سوی قطر به رسمیت شناخته شدند اعضای دولت سوریه استعفا کردند

 

 

به دنبال بیش از یک هفته نا آرامی، تلویزیون دولتی سوریه 
اعالم کرده که اعضای دولت این کشور استعفا داده و بشار 

اسد نیز این استعفا را پذیرفته است.
پیشتر ده ها هزار نفر از مردم در حمایت از بشار اسد رییس 
جمهور این کشور، در مرکز دمشق دست به تظاهرات زده 

بودند.
دولت  فراخوان  با  که  تظاهرات،  این  مشابه  می رود  انتظار 
سوریه برگزار شده، در سایر شهرهای این کشور نیز برگزار 

شود.
بشار اسد رییس جمهور  بود که  پیشین حاکی  گزارش های 
این  گذشته  هفته  یک  آرامی های  نا  به  واکنش  در  سوریه 
روزهای  در  شده،  نفر  ده ها  شدن  کشته  موجب  که  کشور 

آینده یک رشته برنامه های اصالحی را اعالم خواهد کرد.
این اصالحات از جمله احتماال شامل لغو وضعیت فوق العاده 
است که نزدیک به پنجاه سال از به اجرا گذاشته شدن آن 

می گذرد.
پیشتر و در آخرین رشته از اعتراضات مردم، ماموران امنیتی 
برای متفرق ساختن صدها  سوری روز دو شنبه )۲۸ مارچ( 
شده  متوسل  اشک آور  گاز  به  درعا  شهر  در  کننده  تظاهر 

بودند.
به گفته شاهدان عینی تظاهرکنندگان خواستار آزادی سیاسی 

بوده اند.
در  تیراندازی  از شنیدن صدای  هم چنین گزارش ها حاکی 
این شهر بود اما این موضوع از سوی مقامات دولتی رد شد.

نا آرامی های سوریه از شهر درعا در نوزدهم ماه مارچ آغاز 
شد و سپس به چند شهر دیگر سوریه سرایت کرد.

این بزرگترین خطری است که بشار اسد در دوران ریاست 
بوده  مواجه  آن  با  تاکنون   ۲۰۰۰ سال  از  خود  جمهوری 

است.

جمعیت روسیه نزدیک به سه و نیم 
میلیون نفر کمتر شده است 

جمعیت روسیه طی 1۰ سال گذشته سه میلیون و 4۰۰ هزار 
نفر کمتر شده است. بر اساس آمارگیری کلی که در اکتوبر 
۲۰1۰ در حدود پنج ماه پیش انجام شد، جمعیت روسیه 14۲ 

میلیون و 9۰۰ هزار نفر اعالم شده است.
در آمارگیری مشابهی در سال ۲۰۰۲ در این کشور، جمعیت 

روسیه 145 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده بود.
 1995 سال  در  روسیه  جمعیت  کاهش  رویترز،  گزارش  به 
چند سال پس از فروپاشی اتحاد جمهوری های شوروی آغاز 
شد و تالش دولت مسکو برای تشویق خانواده ها به افزایش 

نوزادان، بی نتیجه مانده است.

 

                                                                               
 سياسيعلوم                     حقوق 
اقتصاد                             جامعه شناسي 
رهبري و نظارت تعليمي  

 رشته هاي جديد:

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

 امتيازات:

60 تخفيف براي خانم ها % 
50تخفيف براي آقايان % 
رايگانشناختي مشاوره تحصيلي و روان 
رايگان زبان انگليسي و  كورسهاي

 كامپيوتر

. 

 �ؤ��ه ���یالت عا�ی �و�شاد
 زير محصل مي پذيرد:هاي در رشته        

 

 ۱۳۹۰�مل  ۱۲��ه �ر� � کان�ور روز 
مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  رك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه، س 

با  قطر  امیرنشین  خارجه  امور  وزارت  اطالع رسانی  پایگاه 
انتشار اطالعیه ای اعالم کرده است که این کشور تصمیم 
نماینده  تنها  عنوان  به  را  انتقالی  ملی  شورای  است  گرفته 
مشروع مردم لیبیا به رسمیت بشناسد. در این اطالعیه آمده 
نشان  انتقالی  ملی  شورای  شناسایی  به  تصمیم  که  است 
در  آن  نمایندگان  و  این شورا،  است که  این  به  اعتقاد  از 
محسوب  لیبیا  مردم  نمایندگان  عمال  لیبیا،  مختلف  مناطق 
مورد  را  انتقالی  شورای  نیز،  کشور  این  مردم  و  می شوند 
قبول قرار داده اند. به این ترتیب، قطر نخستین کشور عرب 
است که رسما شناسایی خود از حکومت به رهبری معمر 
رسمیت  به  را  انتقالی  ملی  شورای  و  پس گرفته  را  قذافی 

عنوان  به  نیز  فرانسه  دولت  این،  از  پیش  است.  شناخته 
نخستین کشور خارجی، شورای مخالفان حکومت لیبیا را 
به عنوان نمایندگان مشروع این کشور مورد شناسایی قرار 
داده بود. در حال حاضر، تنها فرانسه و قطر به طور رسمی 
قانونی  دولت  عنوان  به  را  قذافی  معمر  حکومت  مخالفان 
خارجه  وزیران  پیش،  هفته  دو  کرده اند.  شناسایی  لیبیا 
عربستان  قطر،  از  متشکل  فارس،  خلیج  همکاری  شورای 
سعودی، عمان، بحرین، کویت و امارات عربی متحده، در 
تا برای »خاتمه دادن به  از اتحادیه عرب خواستند  بیانیه ای 
خونریزی« در لیبیا اقدام کند و در صدد تماس با مخالفان 

حکومت قذافی برآید.
در آن زمان، وزیر امور خارجه قطر تاکید کرد که رژیم 

لیبیا »مشروعیت خود را از دست داده است.«

اعالن تسلیت 
از درگذشت جانکاه علی سینا فرزند پرتو نادری همه در مالل و اندوهیم. علی سینا 
نونهالی که قد کشید، جوان شد، و در آستانه شکوفایی اش پژمرد و همه را غمین 
نادری، فامیل محترم شان و  ساخت. مراتب تسلیت به حضور استاد ورجاوند پرتو 

دوستان آن جوان از دست رفته تقدیم می گردد. 
از طرف: داکتر رنگین دادفر سپنتا، داکتر  داوود صبا، سیامک هروی، سیدنصیر احمد 

علوی، جنرال عدیل، داکتر پرویز آرزو، داکتر داوود مرادیان، عبداهلل فیض.
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