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نزدیک به 90 طالب 
در عمليات های اخير 

به قتل رسيدند
به  سه شنبه  روز  دولتی  مقام  یک 
عملیات  یک  در  که  گفته  طلوع  نیوز 
مشترک نیروهای داخلی و خارجی در 
والیت کنر، ۹۰ طالب کشته شده و ۱۸ 

تن دیگر زخم برداشته اند.
شمشاد   ۲۰۲ زون  در  دولتی  مقام  یک 
در  دوشنبه  روز  عملیات  این  که  گفت 
برای  کنر  والیت  مانوگی  ولسوالی 
راه اندازی  ولسوالی  این  پاک سازی 

شده است و تا کنون ادامه دارد.
به  نیز  جنگ افزار  مقداری  گفت  وی 

دست نیروهای امنیتی افتاده است.
وی افزود که دراین رویداد به نیروهای 

امنیتی آسیبی نرسیده است.
شده  راه اندازی  درحالی  عملیات  این 
خارجی  و  داخلی  نیروهای  که  است 
پیش  ۶ روز  را  نظامی  عملیات گسترده 
این  سرکانو  و  مرور  ولسوالی های  در 

والیت راه اندازی کرده اند.
این  پاک سازی  منظور  به  عملیات  این 
و  است  شده  راه اندازی  ولسوالی ها 
سرباز  یک  امریکایی،  سرباز   ۶ تاکنون 

داخلی و ۳ طالب کشته شده اند.
والیت کنر با پاکستان هم مرز می باشد 
که ولسوالی های مرور، سرکانو، غازی 
ناامن  ولسوالی های  از  دره  چپه  و  آباد 

کنر به شمار می روند.
گفته  دولتی  مقام های  این  از  پیش 
مرز  سوی  آن  از  شورشیان  که  بودند 
پوسته های  بر  و  می شوند  کشور  داخل 

نیروهای مرزی حمله می کنند.
راه های  از  طالبان  که  گفته اند  مقام ها 
مرزی این ولسوالی ها برای قاچاق مواد 

مخدر استفاده می کنند.
می گویند  دولتی  مقام های  همچنین 
یک  جریان  در  آیساف  نیروهای 
در  را  غیرنظامی   5 خودسرانه  عملیات 

شمال کشور کشته اند.
 ۲۰۹ اردوی  قول  قوماندان  ویسا  زلمی 
است  گفته  آزادی  رادیو  به  شاهین 
سوی  از  سه شنبه  شب  عملیات  این  که 
صیاد  ولسوالی  در  آیساف  نیروهای 

والیت سرپل اجرا شد.
نیروهای  است،  گفته  ویسا  آقای 
فرد  پنج  کشتن  کنار  در  بین المللی 
خود  با  را  دیگر  نظامی  غیر   5 ملکی 

برده اند.
یک  در  که  است  گفته  آیساف  اما 
نیروهای داخلی در  با  عملیات مشترک 
والیت سرپل شماری از مخالفان مسلح 
اشخاص  از  برخی  و  را کشته اند  دولت 

مشکوک را گرفتار کرده اند.
با نشر یک اعالمیه ای  نیروهای آیساف 
ولسوالی  در  عملیات  این  که  گفته اند 
گرفته  صورت  سرپل  والیت  صیاد 

است.
در همین حال گزارش ها حاکیست که 
ولسوالی  باشندگان  که  غیرنظامی   ۳
روز  بودند،  ننگرهار  والیت  چپرهار 
کشته  ناشناس  افراد  سوی  از  دوشنبه 

شدند.
والی  سخنگوی  عبدالزی  احمد ضیا 
شناسایی  جهت  که  گفته  ننگرهار 
را  آنان  که  کسانی  و  شده  کشته  افراد 

کشته اند، هیاتی تعیین گردیده است.
تا حال مسوولیت این حادثه را کسی به 

عهده نگرفته است.

کارل آیکن بیری سفیر ایاالت 
افغانستان  در  امریکا  متحده 
قرآن  از  نسخه ی  سوزاندن 
در  کشیش  یک  توسط  کریم 

امریکا را محکوم کرد.
عملکرد  است،  گفته  وی 
شخص  یک  متعصبانه  و  منفور 
و  احترام  ارزش،  نمایانگر 
ایاالت  مردم  تحمل پذیری 
مذهبی  تنوع  برابر  در  متحده 

نیست.
آیکن بیری در یک اعالمیه ای 
سوی  از  دوشنبه  روز  که 
در  متحده  ایاالت  سفارت 
است:  گفته  یافت  انتشار  کابل 
مقدس  کتاب های  »سوختاندن 
مردم  که  است  آنچه  خالف 

امریکا به آن باور دارند.«
کابل  در  متحده  ایاالت  سفیر 
گفته است، به کتاب الهی قرآن 
کریم و سایر کتاب های مقدس 
احترام قایل اند و هر عمل را که 

نماینده ملکی ناتو در افغانستان 
کرزی  جمهور  رییس  ادعای 
گروه های  اینکه  مورد  در  را 
بازسازی والیتی در این کشور 
در  حکومتداری  تقویت  مانع 
کرد  رد  را  می شوند  افغانستان 
و گفت حضور این تیم ها موثر 

بوده است.
سه شبنه  روز  سدویل  مارک 
است:  گفته  آزادی  رادیو  به 
والیتی  بازسازی  »گروه های 

امریکایی تظاهرات کردند.
آزادی،  رادیو  از  نقل  به 
»ما  می گفتند:  تظاهرکنندگان 
کشانیدن  محاکمه  به  خواهان 
کشیش امریکایی هستیم، قرآن 
رهبر  محمد  ماست،  قانون 

ماست.«
دانشجویان  این  از  یکی 
کسانی که  »خواستیم  می گوید: 
کردند،  توهین  اسالم  علیه 
و  کنیم  محکوم  را  آنها  عمل 
کشیدن  محاکمه  به  خواستار 
حکومت،  از  ما  شویم.  آنها 
مردم، علما و پارلمان افغانستان 
می خواهیم تا کسانی که به دین 
به  را  آنها  کرده اند،  توهین  ما 

بکشانند.« محکمه 
محوطه  در  که  دانشجویان  این 
تظاهرات شان  کابل  دانشگاه 
بودند،  کرده  راه اندازی  را 
خشونت بار  تظاهرات  همچنان 
را  کندهار  و  شریف  مزار 

که این تیم ها فعالیت دارند، در 
در  را  کارهایی  موارد  بسیاری 

بی احترامی به عقاید دینی باشد 
محکوم می کند.

با  همچنین  بیری  آیکن  کارل 
طی  که  کسانی  خانواده های 
در  اخیر  خشونت بار  تظاهرات 
ابراز  شده اند  کشته  افغانستان 
است  گفته  و  کرده  همدردی 
آنها  اندوه  در  را  خود  که 

شریک می داند.
از  تن  صدها  حال  همین  در 
روز  کابل  دانشگاه  دانشجویان 
سه شنبه در اعتراض به سوزاندن 
کشیش  یک  توسط  قرآنکریم 

در  خوب  بسیار  سابقه 
والیاتی  در  دارند،  افغانستان 

می گویند:  کرده  محکوم 
از  ندارد  حق  »هیچ کس 
استفاده  سو  مردمی،  تظاهرات 

کند.«
با  همچنان  دانشجویان  این 
ایاالت  از  قطعنامه ای  صدور 
متحده امریکا خواستند تا تیری 
که  را  امریکایی  کشیش  جونز 
خشم  قرانکریم  سوختاندن  با 
است،  برانگیخته  را  مسلمانان 

محاکمه کند.
والیات  باشندگان  این  از  قبل 
اعتراض  در  نیز  کندهار  و  بلخ 
به سوختاندن نسخه قرآن کریم 
والیات  این  در  را  تظاهراتی 
راه اندازی کرده بودند، اما این 
تا  که  عواملی  بنابر  تظاهرات 
به خشونت  نیست  روشن  هنوز 
و  مردم  از  تعدادی  و  گرایید 
همچنان کارمندان سازمان ملل 
این  در  مزارشریف  در  متحد 

جریان کشته شدند.

مکاتب،  ساز  و  ساخت  بخش 
شفاخانه ها،  کلینک ها، 
بخش  در  کمک  و  سرک ها 

انجام داده اند.« آبیاری 
رییس  که  است  حالی  در  این 
اواخر  این  در  کرزی  جمهور 
فعالیت  بار روی توقف  چندین 
در  والیتی  بازسازی  گروه های 
گفته  و  کرده  تاکید  افغانستان 
پیشرفت  مانع  تیم ها  این  است، 

می شوند. افغانستان  در 

سفير امریکا در کابل عمل کشيش امریکایی را محکوم کرد

مارک سيدویل حضور تيم های بازسازی والیتی را موثر خواند

عناوین 
مطالب امروز:

  ولسی جرگه
 در اولین

آزمون قدرت
دارد،  ارزش  آنچه  مردم  برای 
آگاهی از جریان تقابل و استدالل 
اعضای شورای ملی و لوی سارنوال 
در  لوی سارنوال  می باشد. 
در  که  دارد  قرار  نهادی  راس 
افغانستان  حقوقی  نظام  چوکات 
مردم  از  نمایندگی  به  بایستی 
جامعه  در  موجود  ارزش های  از 
هنجارشکنان  و  کرده  محافظت 
اجتماعی و حقوقی را تحت تعقیب 
جریان  دهد.  قرار  تحقیق  و 
نمایندگان  تقابل و استدالل بین 
شورای  ولسی جرگه ی  در  مردم 
می تواند  لوی سارنوال،  و  ملی 
را  نهاد  دو  رویکرد هر  شیرازه ی 
در عرصه ی حراست از ارزش ها و 

خواست های جامعه روشن سازد.
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واکنش ها در برابر امتیازدهی در کانکور

خشونت کنید 
تا امتیاز بگیرید

لوی سارنوال...

تابلویی کوبيسم...
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8صبح، هرات: در  دو حمله جداگانه 
در  محلي  پوليس  نيروهاي  بر   طالبان 
پوليس  نه   كم  دست  افغانستان  غرب 
شده  زخمي  ديگر  تن  چهار  و  كشته 
كشته  باعث  حمالت  اين  از  اند.يکی 
پوليس در ولسوالي شيندند  پنج  شدن  
واليت هرات گرديده  و شش پوليس 
ديگر نيز در حمله  ديگری  در ولسوالي 
زخمي  و  كشته  فراه  واليت  پشت رود 

شده اند.
شيندند  ولسوال  عمرزي  محمد  لعل 
اين  در  پوليس  بر  حمله  كه  گفت 
زماني  دوشنبه   روز  عصر  ولسوالی  
از  محلي  پوليس  افراد  از  تعدادی  كه 
زيركوه  قريه  سمت  به  شيندند  بازار 
به گفته  مي رفتند صورت گرفته است. 
سايکل  موتور  طالبان  از  شماري  او  
كمين  محلي  پوليس  مسير  در  سوار 
كرده بودند. ولسوال شيندند گفت كه 
به  خريداري  جهت  محلي  پوليس هاي 

عليه  افغانستان،  در  تظاهرات  ادامه  با 
متحده  اياالت  در  قرآن  سوزاندن 
حزب  نماينده  كونيگس،  تام  امريکا، 
فدرال  پارلمان  در  آلمان  سبزهايی 
پيشين  ويژه  فرستاده  و  كشور  اين 
خواستار  افغانستان،  در  ملل  سازمان 

امريکايی شد. قانونی كشيش  پيگرد 
روز  امريکايی  كشيش  جونز،  تری   
برای   2011 سال  مارچ  ماه  بيستم 
كتاب  قرآن،  جلد  يک  بار  دومين 
كه  سوزاند  را  مسلمانان  مقدس 
را  مسلمانان  خشم آلود  اعتراض های 
خشونت بارترين  در  داشت.  پی  در 
شهر  در  تظاهركنندگان  مورد، 
حمله  متحد  ملل  دفتر  به  مزارشريف 
قتل  به  را  آن  كارمند  هفت  و  كردند 

رساندند. 
متحده  اياالت  از  كونيگس   تام 
كشيش  جونز،  تری  خواست،  امريکا 
پيگرد  تحت  را  امريکايی  افراطی 
روز  شماره  در  او  دهد.  قرار  قانونی 
دويچه  »ميتل  آلمانی  روزنامه  سه شنبه 
جنايت  يک  »اين  گفت:  سايتونگ«، 
ممکن  »چگونه  او،  گفته  به  است.« 
يک  كه  كنند  تماشا  دنيا  تمام  است، 

صالح الدين  مال  کندز:  8صبح، 
از  خودش،  گفته های  بر  بربنياد  كه 
مجبوريت از دو سال به اينسو با طالبان 
يک جا برعليه دولت در ولسوالی امام 
به  جنگيد،  می  كندز  واليت  صاحب 

پوليس پيوست.
پيوستن اش  انگيزه ی  مال صالح الدين  
از  پاسداری  و  حفاظت  را  پوليس  به 
ناموس و آبرويش عنوان كرده گفت: 

محمود احمدی نژاد رييس جمهوری 
اسالمی ايران اليحه ای را توشيح كرد 
كه بر اساس آن زندانيان، ميان ايران و 

افغانستان تبادله خواهند شد.
كه  می گويد  افغانستان  عدليه  وزارت 
امضا  را  موافقتنامه ای  ايران  با  اخيرا 
دقيق  تعداد  كشور  آن  تا  بود  كرده 
زندانيان افغان را در ايران اعالن نمايد.

جلسه  در  سناتوران  از  زيادی  شمار 
بر  اشاره  با  شنبه  سه  روز  عمومی 
معارف  عرصه  در  كه  مشکالتی 
وزارت  می گويند،  است  موجود 
چالش ها  اين  كاهش  در  معارف 

توجه جدی ندارد.
مصارف  مسلکی،  غير  تقرری های 
بيجا و عدم نظارت از كار مسوولين 
جمله  از  واليات  در  معارف 
آن  به  سناتوران  كه  بود  انتقادهايی 

اشاره كردند.
عزيزاهلل  آزادی،  راديو  از  نقل  به 
الفتی منشی مجلس سنا در اين مورد 
فورمول بندی  و  »توجه جديد  گفت: 
رشد  تا  بگيرد  صورت  دقيق  بسيار 
مورد  ولسوالی ها  و  مركز  در  متوازن 
خاطر  به  بگيرد.  قرار  دقيق  محاسبه 
وركشاپ های  معارف  كيفيت  بهبود 
تابستانی  تعطيالت  ايام  در  آموزشی 
اختصاصی  رشته های  در  زمستانی  و 
ديگر  مساله ای  شود.  گرفته  مد نظر 
اين است كه نظارت از نحوه آموزش 
صورت بگيرد و از طرف ديگر معيار 
برای استادان به منظور ارتقای ظرفيت 

علمی شان معين شود.«
مساله  اين  به  سناتوران  از  شماری 
در  متوازن  معارف  كه  داشتند  انتقاد 

هنگام  و  بودند  آمده  ولسوالي  مركز 
بازگشت با اين حادثه مواجه شدند كه 
وضعيت دو تن از مجروحين نيز وخيم 

گزارش شده است.
طالبان  ديگر،  مشابه  حادثه  يک  در 
قريه  مسير   در  كمين  ايجاد  با  مسلح 
فراه  واليت  پشت رود  ولسوالي  مساو 
چهار  دست كم  سه شنبه  روز  بامداد 
پوليس محلي را  كشته و دو تن شان را  

زخمي كرده  اند.
فراه  والي  سخنگوي  فراهي  نقيب اهلل 
افراد  اين  كه  گفت  خبر  اين  تاييد  با 
منطقه  و  قريه  امنيت  تامين  مسووليت 
گشت زني  حال  در  كه  داشتند  را  خود 
در مسير سرك پشت رود  حوالي ساعت 

هفت صبح با كمين طالبان برابر شدند.
اين  در  كه  كرده اند  ادعا  نيز  طالبان 
كشته  را  پوليس  ده  از  بيشتر  حمالت 
تخريب  نيز  را  موترشان   عراده  دو  و 

كرده اند.

به  را  عاقل  آدم های  نفر 
می گيرد.« مسخره 

كرد:  عالوه  كونيگس 
دقيقا  می خواست  »جونز 
برسد.  هدف  همين  به 
كار  اين  كشيش  يک  اگر 
انجام  )آلمان(  جا  اين  را 
می داد، به حق كه به زندان 

می افتاد.«
حزب  سياستمدار  اين 
سخنانش  ادامه  در  آلمان،  سبزهای 
مقام های  البته  كه  كرد  تصريح 
واعظانی  برابر  در  بايد  نيز  افغانستان 
كه نفرت پراكنی می كنند، وارد عمل 
)اين  »مسوولين  او،  گفته  به  شوند. 
محاكمه  ميز  پای  به  بايد  حوادث( 

شوند.« كشانده 
سخنگوی  نيش،  موتسه  رولف   
سياست خارجی جناح حزب سوسيال 
فدرال  پارلمان  در  آلمان  دموكرات 
اين كشور نيز گفت: »خوب است كه 
امريکا  متحده  اياالت  عدليه  وزارت 
كاری  می توان  آيا  كه  كند  بررسی 
به  داد؟«  انجام  جونز(  )تری  او  عليه 
بحث  يک  بايد  »حداقل  او،  گفته 

سياسی داخلی به راه افتد.«
اين باور  به  نيش  اين، موتسه  بر  عالوه 
است كه جريان خشونت ها سوال های 
به  است.  آورده  وجود  به  را  ديگری 
نيروهای  كه  است  واضح  او،  گفته 
به كنترول خشونت  قادر  افغان  امنيتی 
سياست  برای  مساله  اين  و  نبوده اند 
برنامه  به  توجه  با  افغانستان  در  آلمان 
آلمانی،  سربازان  كشيدن  بيرون 

ايجاد می كند.  را  مشکلی 

»طالبان به هيچ اصلی پايبند نبوده اند و 
من مجبور بودم آبرو و ناموس خود را 

در دو سال اخير نگهداری كنم.«
امنيه  فرمانده  قطره  سميع اهلل  جنرال 
اين  پيوستن  به  پيوند  در  كندز  واليت 
برای  دولت  كه  گفت  طالبان  فرمانده 
برادرانی كه تا حال به خاطر ملحوظاتی 
از دولت فاصله گرفته بودند، زمينه های 

كار آبرومندانه را فراهم می كند.

ايسنا،  خبرگزاری  گزارش  اساس  به 
تشخيص  مجمع  سوی  از  اليحه  اين 
كشور  آن  پارلمان  و  مصلحت 
اليحه  اين  حاال  و  بود  شده  تصويب 
را رييس جمهور ايران امضا نموده تا 
آنچه در آن اليحه گفته شده، عملی 

گردد.
عدليه  وزارت  هيات  يک  اخيرا 
با  ايران سفر كرده بود و  به  افغانستان 
عدلی  موافقتنامه   آن كشور  حکومت 

و قضايی را امضا كرد. 
افغانستان  خارجه  وزارت  مقام های 
نزديک  حاضر  حال  در  گفته اند،  نيز 
زندانی اند  ايران  در  افغان  هزار   5 به 
اعدام  به  زندانيان  اين  از  تن   280 كه 

محکوم شده اند.

كشور وجود ندارد.
به باور آنها در واليات ناامن غربی و 
جنوبی كيفيت معارف در سطح پايين 
قرار دارد و شمار خيلی كم شاگردان 

به مکتب می روند.
در اين ميان شمار ديگر از سناتوران 
و  خصوصی  مکاتب  به  اشاره  با 
بی كيفيت بودن تعليم در آن مکاتب 
به  تعليمی  موسسات  »اين  گفتند: 

هدف تجارت تاسيس شده است.«
اما صفت اهلل صافی سخنگوی وزارت 
به  انتقادات  اين  به  پاسخ  در  معارف 
»وزارت  است:  گفته  آزادی  راديو 
دقيق  و  شفاف  گزارش های  معارف 
اين گزارش ها  و در  ارايه می كند  را 
و  ندارد  وجود  تناقض  نوع  هيچ 
برای  معارف  وزارت  كه  را  ارقامی 
با  می دارد،  اعالم  رسانه ها  و  مردم 
می شود  پياده  عمل  در  كه  كارهايی 
مطابقت دارد. موقف ما واضح است 
و هيچ گونه مجهوليت در كار نيست.«

كرزی  جمهور  رييس  قبل  چندی 
به  و  معارف  جريان  مورد  در  نيز 
در  تعليم  كيفيت  مورد  در  خصوص 
از  و  نموده  انتقاد  خصوصی  مکاتب 
در  كه  بود  خواسته  مربوط  ادارات 

زمينه توجه جدی نمايند.

طالبان 9 سرباز پولیس را کشتند

تام کونیگس 
خواستار پیگرد قانونی کشیش امریکایی شد

11 طالب به پولیس کندز پیوست

احمدی نژاد الیحه تبادله زندانیان
 بین ایران و افغانستان را توشیح کرد

انتقاد مجلس سنا از کارکرد ضعیف وزارت معارف

2سال پنجم    شماره مسلسل 1125    چهارشنبه 17 حمل 1390

نمرات اضافی اعطای 
راه حلی که بر مشکل می افزاید

برای  اضافی  نمرات  اعطای  تجویز 
که  والیت  شانزده  دانشجویان  از  تعدادی 
دست  به  نتیجه ای  گذشته  سال  درکانکور 
بتواند  اگرهم  که  است  نیاورده اند، روشی 
ازاین  که  دانش آموزانی  برای  موقتا 
قانع کننده  می یابند  راه  دانشگاه  به  طریق 
به  آینده  در  را  زیادی  باشد، مشکالت  هم 
این که  خصوص  به  آورد.  خواهد  وجود 
دانشگاه ها  به  شمول  متقاضیان  تعداد 
در  جبرا  و  می یابد  افزایش  سال به سال 
از این طریق  افراد بیشتری باید  آینده نیز 

گردند. دانشگاه  وارد 
این  که  شد  خواهد  بیشتر  وقتی  مشکل 
نخواهند  طبیعی  صورت  به  دانشجویان 
در  که  دانشجویانی  آن  با  هم پا  توانست 
و  صالحیت  و  شده اند  کامیاب  امتحانات 
دارند،  را  دانشگاه  در  شمول  شایستگی 
درنصاب  می توان  آیا  بروند.  پیش  به 
نیز  دانشجویان  این  برای  آموزشی 
این  ثانی  در  دانست؟  مجاز  را  تغییراتی 
را  تبعیض  نوعی  آشکار  صورت  به  کار 
»تبعیض  را  اسمش  اگر  که  می دهد  نشان 
مثبت« هم بگذاریم، درماهیت آن تفاوتی به 
قیاس  برهمین  اگر  وانگهی  نمی آید.  وجود 
دیگری  متعدد  موارد  با  برویم  پیش  به 
حل  راه  هیچ  شاید  که  خواهیم شد  مواجه 
نیابیم.  آنان  برای  مصلحتی  و  اضطراری 
تکامل  ویژگی های  از  یکی  ناهماهنگ  رشد 
نابرابری  آن  نتیجه ی  که  ماست  اجتماعی 
ممکن  آیا  است.  بوده  تاریخی  فرصت های 
همگان  برای  مساله  این  به  بی توجه  است 

داد؟  یکسان  فرصت 
وزارت  که  گفت  می توان  آسانی  به 
حاتم بخشی  این  با  عالی  تحصیالت 
را  تبعیض  ظالمانه ی  بنیاد  غیرعاقالنه، 
است  نهاده  بنا  کشور  آموزشی  درنهاد 
خواهد  ثبت  خویش  کارنامه ی  در  آن را  و 
مورد  همیشه  برای  و  بارها  تا  کرد، 
حقوقی  عرف  یک  وبه  گیرد  قرار  استناد 
امحای  خاطر  به  مبارزه  که  گردد؛  بدل 
بود.  خواهد  ناممکن  بلکه  مشکل  نه  آن 
چنین  اعطای  که  شود  افزوده  باید  البته 
امتیازی هیچ مبنای قانونی ندارد، بلکه در 
است  معیارهایی  همه  با  تقابل  و  ضدیت 
کسی  شود.  گرفته  کار  به  باید  قاعدتا  که 
گوناگون،  عوامل  بنابر  است  نتوانسته  که 
این  صرف  به  نمی توان  شود،  طب  داکتر 
ادعا که می خواسته است مورد مراجعه ی 
داد  اجازه  او  به  بگیرد،  قرار  مریضان 
اعطای  بپردازد.  مریضان  تداوی  به  که 
همان  به  شخصی  چنین  به  امتیاز  هر 
خیانت  اوست،  به  دلسوزی  که  اندازه ای 
برای  است  ممکن  که  است  مردمی  به 
کنند. درهر صورت  مراجعه  او  به  معالجه 
حل  برای  فراقانونی  شیوه های  به  توسل 
باشد،  هم  نیت  حسن  با  اگرچه  مشکالت، 
که  می گذارد  برجای  منفی  وعواقب  نتایج 
است  قانون  به  دادن  بها  کم  آنها،  از  یکی 
سایر  کم کم  و  یابد  گسترش  می تواند  که 
عمومی  رواج  و  دربرگیرد  را  عرصه ها 

یابد.

زنگ اول
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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 گزارشها 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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راخنثانماییم،اماازقضامایناینباربهشکل
بسیارجدیدوپیشرفتهجاسازیشدهبودکه
انفجارنمودودراینحادثههشتنفرماجام
زخمی دیگر تن چهار و نوشیدند شهادت
شدند.منهمجزوآنزخمیهابودم،کهدر
اینحادثهپایچپخویشراازناحیهزانواز
دستدادمواینبرایمدراوایلبسیاردردآور
روزهای در و داشتم سال 18 من زیرا بود
است این افتخارمن اما بودم. آغازجوانیام
کهماینیکهمنرابهاینحالترسانید،جان
و داد نجات را دیگر بیگناه انسان چندین
باید اما بودیم. رفته کار این خاطر به هم ما
یا و وطن خاطر به کهکیها باشد تفکیکی
همبیگناهشهیدومعلولشدندوکیهاخود
عاملبدبختیدیگرانبودندکهبهآنحالت
است این ما دولت از من خواست رسیدند.
کههمهرابهیکنظرننگردوفرقبینحق
وباطلراداشتهباشد.بهعامالنجنایتهای
بیشمارکهدرکشورصورتگرفتهجزاداده

شود،تادرسعبرتیبرایدیگرانباشد.«



برادری وآتش« ورایدود »از امروز درگزارش
داخلی جنگهای سبب به که داریم خود با را
معلولشدهاست.اواززندگیاشراضیاست.از
زبانخوداومیشنویمکهچنینمیگوید:»زمانی
کهکشورمادرآتشنیروهایکمونیستیواتحاد
در زمان آن در ما میسوخت، شوروی جماهیر
مصروف ما داشتیم. سکونت کشور شرقی مناطق
کاری حکومت با و بودیم خود غریبی و کار
نداشتیم.امازمانانسانراوامیداشتکهدرمقابل
که هرشکلی به آنهم کند، مقابله الحاد و کفر
شود.ماباقلم،بادست،بازبانوهمهاعضایوجود
بیبندوباریها و بیعدالتیها مقابل در خویش
مردم باالی روسی اشغالگر نیروهای طرف از که
تحمیلمیشد،ایستادگیکردیم.دراوایلانقالب
مننظربهسنکمیکهداشتمازاینکارهامحروم
بودم.زمانیکهجنگودرگیریبهنقطهاوجخود
رسید،نیروهایروسیکشورراترکنمودهبودند،
اماباآنهمدولتکمونیستیازکشتاروویرانگری
ازروزهای نبود.دریکی مادستبردار مناطق در
دوازده ما که بود یکشنبه روز دقیقا 1368 سال
بقایای تا بودیم، ماینپاکی بخش مسوول نفر
بود شده جاسازی روسها زمان در که ماینهایی

در یکی از روزهای سال 1368 دقیقا روز 
مسوول  نفر  دوازده  ما  که  بود  یک شنبه 
بخش ماین پاکی بودیم، تا بقایای ماین هایی 
را  بود  شده  جاسازی  روس ها  زمان  در  که 
خنثا نماییم، اما از قضا ماین این بار به شکل 
بسیار جدید و پیشرفته جاسازی شده بود 
که انفجار نمود و در این حادثه هشت نفر ما 
جام شهادت نوشیدند و چهار تن دیگر زخمی 
شدند. من هم جزو آن زخمی ها بودم، که در 
این حادثه پای چپ خویش را از ناحیه زانو 
از دست دادم و این برایم در اوایل بسیار 
دردآور بود زیرا من 18 سال داشتم و در 
روزهای آغاز جوانی ام بودم. اما افتخار من 
این است که ماینی که من را به این حالت 
رسانید، جان چندین انسان بی گناه دیگر را 

نجات داد

پای چپ 
خود را از 
دست دادم

الکو، اسحاق استیضاحمحمد لویسارنوالی مقامهای
را نمایندگان مجلس سوی از افغانستان لویسارنوال
جلسهی در وی نشدن ازحاضر و خوانده غیرقانونی

استیضاحیهیروزشنبهخبردادهاند.
آنچه بنابر شنبه روز افغانستان نمایندگان مجلس
و پارلمانی انتخابات در لویسارنوالی مداخلهی
لویسارنوال سوی از مجلس این دانستن نامشروع
الکو اس��ح��اق محمد ح��ض��ور خ��واه��ان خ��وان��د،

لویسارنوالافغانستاندرمجلسنمایندگانشد.
اماپسازآنکهویازشرکتدرجلسهیاستجوابیه
خواهان آرا اتفاق به نمایندگان ک��رد، خ��ودداری

استیضاحویدرروزشنبهآیندهشدند.
در لویسارنوالی ادارهی معاون نظری، رحمتاهلل
مادهی مطابق لویسارنوالی میگوید تحقیق بخش
مستقلاستوهرگونهمداخلهی اساسی قانون 134
قانون نقض خود آن اجراات در نمایندگان مجلس

اساسیپنداشتهمیشود.
نشست یک در روزگذشته که لویسارنوالی معاون
استیضاح میکرد، صحبت خبرنگاران با خبری
لویسارنوالازسویمجلسنمایندگانرا»غیرقانونی«

وماجراجوییشماریازنمایندگانمجلسخواند.
مطالعه را قانون محترم »ولسیجرگه گفت: نظری
استجواب و استیضاح صالحیت آنه��ا بکنند،
)استیضاح( مکتوب این ما و ندارند. را لویسارنوال

جمهوری لویسارنوال و کردیم خواهیم جواب را
به آنها استیضاحیهی جلسهی در افغانستان اسالمی
هیچصورتاشتراکنخواهدکرد.چراکهماارگانی
را قانون که هستیم
و میکنیم  تطبیق
نقض به وقت هیچ
نخواهیم ق��ان��ون

کرد.«
لویسارنوالی معاون
م��یگ��وی��دق��ان��ون
منظور ب��ه اس��اس��ی
از ج���ل���وگ���ی���ری
نمایندگان مداخله
مستقل ب��ر مجلس
لویسارنوالی بودن
تاکید اجرااتش در

کردهاست.
ه��رچ��ن��دم����ادهی
در م���ش���خ���ص���ی
ق���ان���وناس��اس��ی
ب����رایاس��ت��ی��ض��اح
وجود لویسارنوالی
اعضای ام��ا ن���دارد
نمایندگان مجلس
همان م��یگ��وی��ن��د
طوریکهصالحیت

قانون 64 ماده 11 بند مطابق وزی��ران از استجواب
اساسیرادارند،صالحیتاستجوابواستیضاحسایر
مقامهاییکهبهآنهارایاعتماددادهاندرانیزدارند.
مجلس اساسی، کانون 103 و 90،91،92 مادههای
تا است داده صالحیت را سنا مجلس و نمایندگان

وزیرانرابرایاستجوابواستیضاحفراخوانند.
،91 ،90 مادههای که میگوید لویسارنوالی معاون
و92قانوناساسیصریحاستوقاعدهوقیاسیراکه
قانوناساسیمطرحکرده برتطبیق کمیسیوننظارت

استدرموردلویسارنوالدرستنیست.
نظریمیگویدلویسارنوالیاجرااتخودرابهرییس
جمهورارایهمیکندورییسجمهورهمدربرابرمردم

مسوولنیست.
مقابل در هم جمهور رییس »خ��ود گفت: نظری 

ولسیجرگههیچمسوولیتندارد.«
آمده چنین اساسی قانون 69 مادهی اول بند در  اما
ولسیجرگه و ملت برابر در جمهور »رییس است:

مطابقبهاحکاماینمادهمسوولمیباشد.«
413 شامل مجلس کنونی عضو 59 میگوید نظری
شکایات کمیسیون سوی از تقلب به متهم نامزد
انتخاباتیهستندوبیشترکسانیکهخواهاناستیضاح
خطر احساس محکمه جانب از هستند، لویسارنوال

میکنند.
بهگفتهیوی50درصدادعاهایتقلبدرانتخابات
شمرده درست اختصاصی محکمهی توسط پارلمانی

شدهاست.
نظریگفت:»)59عضومتهمبهتقلب(چونمیبینند

موردشان در ممکن محکمه، فیصلهی از بعد که
ماجراجویی ای��ن به دس��ت ش��ود، اتخاذ تصمیمی
میزنند.برایدیگروکالتقریبااکثریتتاحدود200
نفریا190نفرکلشانبرایمامحترماستندوباآرای

مردمآمدهاند،ماباآنهاکداممشکلینداریم.«
خواستهی »به که کرد تاکید لویسارنوالی معاون

غیرقانونیتعدادکمیازوکال«تننخواهیمداد.
مجلس در پیش سال دو افغانستان لویسارنوال 
نمایندگانوعدهدادهبودکهوقتینمایندگانمجلس

بخواهنددرجلسهیآنهاحاضرخواهدشد.
امامعاونلویسارنوالیمیگویدکهوعدهلویسارنوال
استیضاح در وی که نیست الزم و ب��وده اخالقی

غیرقانونینمایندگانمجلسحاضرشود.
خود وعده در صاحب »لویسارنوال گفت: نظری 
گفتهبودکههروقتکهشمابخواهیددرولسیجرگه
میشوم. حاضر خدمتتان الکو( اسحاق )محمد من
اینجا،آن تاخواستنفرقمیکند.در ولیخواستن
واین بود خواهد مشکالت حل خاطر به خواستن
با صریح مخالفت در و استیضاح خاطر به خواستن

احکامقانوناساسیاست.«
نمایندگانمجلسدرصورت انتظارمیرود باآنکه
حاضرنشدنلویسارنوالتصمیمبهردصالحیتوی
تصمیم که میگوید لویسارنوال معاون ولی گیرند
نمایندگانغیرقانونیخواهدبودوبرایلویسارنوالی

قابلقبولنخواهدبود.



لوی سارنوال 
در جلسه ی استیضاح حاضر نمی شود
:قدرتاهللجاوید
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که  گفته اند  ملی  شورای  ولسی جرگه ی  نمایندگان 
اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان را روز شنبه هفته ی 
لوی سارنوال  استیضاح  استیضاح می کنند. طرح  آینده 
آزمون  اولین  ملی،  شورای  ولسی جرگه ی  توسط 
به  توجه  با  به ویژه  می باشد.  دوم  مجلس  برای  قدرت 
رویکرد  انتخابات،  به  رابطه  در  لوی سارنوالی  این که 
خاصی داشته است، تقابل ولسی جرگه ی شورای ملی 
و لوی سارنوالی می تواند در روند تثبیت قانون نقطه ی 
دارد  اهمیت  بسیار  مردم  برای  شود.  محسوب  عطفی 
و  لوی سارنوالی  بین  که  قدرتی  آزمون  در  ببینند  که 
ولسی جرگه قرار است صورت گیرد، جایگاه آنان در 

کجای این تقابل قرار خواهد داشت.
البته هنوز روشن نیست که تصمیم مجلس نمایندگان 
در رابطه به استیضاح لوی سارنوال محقق خواهد شد، 
یا خیر. برخی از رسانه ها خبر داده اند که لوی سارنوال، 
خواهد  برگزار  وی  استیضاح  برای  که  جلسه ای  در 
سخنگوی  ایمان،  امان اهلل  نمی کند.  اشتراک  شد، 
لوی سارنوالی به بی بی سی گفته است که لوی سارنوال، 
حاضر  استیضاح  این  در  اساسی،  قانون  مواد  براساس 
براساس  که  است  گفته  نهاد  این  نمی شود. سخنگوی 
قانون اساسی، شورای ملی هیچ صالحیتی در زمینه ی 

استیضاح لوی سارنوال ندارد.
در  که  است  کرده  استدالل  لوی سارنوالی  سخنگوی 
اساسی آمده که ولسی جرگه می تواند  قانون  ماده 91 
ماده،  این  در  اما  کند،  استیضاح  را  وزرا  از  یک  هر 
مقنن به طور آگاهانه قید قضا و لوی سارنوال را حذف 
کرده، چون این موضوع حساسیت دارد. وی همچنین 
به  رابطه  در  ولسی جرگه  تصمیم  که  است  گفته 
استیضاح لوی سارنوال غیرقانونی است و لوی سارنوال 

این استیضاح را هیچگاه موجه نمی داند.
در  مردم  نمایندگان  از  نقل  به  دیگر  سوی  از 
ولسی جرگه ی شورای ملی گفته شده است که وقتی 
یک  صالحیت  رد  و  تایید  حق  نمایندگان  مجلس 
بر کارکرد  نظارت  بایستی فرصتی  باشد،  دارا  را  مقام 
و استیضاح آن مقام را نیز داشته باشد. به نظر می رسد 
زیرا  می باشد.  مهم  کافی  اندازه ی  به  نیز  استدالل  این 
برای  برکارکرد  نظارت  بدون  تایید  حق  شدن  قایل 
لوی سارنوال،  چون:  مقاماتی  به  نسبت  ولسی جرگه 
رییس بانک مرکزی و سایر مقاماتی که با رای اعتماد 
روح  با  می شوند،  گمارده  کار  به  نمایندگان  مجلس 

حضور مردم در قدرت سازگاری ندارد.
اجابت  عدم  که  باورند  این  به  کارشناسان  از  برخی 
لوی سارنوالی  سوی  از  نمایندگان  مجلس  خواسته ی 
مبتنی  برخورد  در  جدید  سرفصل  یک  ایجاد  باعث 
بر عدم همکاری میان نهادهای دولتی خواهد گردید. 
روز  ملی،  ولسی جرگه ی شورای  در  مردم  نمایندگان 
دوشنبه و پس از بحث زیاد در واکنش به عدم حضور 
به این مجلس، تصمیم گرفته اند که وی  لوی سارنوال 
را استیضاح کنند. قرار بود اسحاق الکو لوی سارنوال، 
حاضر  ولسی جرگه  عمومی  جلسه ی  در  دوشنبه  روز 

فرستاده ی خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، از 
موضع گیری اخیر حامد کرزی رییس جمهور کشور، در قبال 
مساله سوزاندن قرآن کریم توسط یک کشیش امریکایی در 
ایالت فلوریدا و اعتراض های اخیری که در کشور در پی آن 
بیانیه رییس جمهور را در این  انتقاد کرده و  به وجود آمد، 

مورد »احساساتی« توصیف کرده است.
آن که عمل  با  بی بی سی،  با  در گفتگو  میستورا  استیفان دی 
سوزاندن قرآن کریم توسط یک کشیش امریکایی را تقبیح 
این  قبال  در  جمهور  رییس  بیانیه  که  است  گفته  اما  کرده، 

حوادث، منجر به شعله ور شدن آتش می شود.
در  جونز  تری  کشیش  توسط  کریم  قرآن  سوزاندن  پی  در 
امریکا، شماری از شهروندان کشور در برخی از والیات به 
خشونت باری  اعتراضات  به  قندهار  و  بلخ  والیت های  ویژه 
دست زدند که طی آنها ده ها تن کشته و زخمی شدند. در 
پس  شریف  مزار  شهر  در  گذشته  جمعه  روز  که  تظاهراتی 
از ادای نماز جمعه برگزار شد، صدها تن از تظاهرکنندگان 
به دفتر سازمان ملل در این شهر هجوم بردند و هشت تن از 
کارمندان این سازمان به شمول هفت کارمند خارجی آن را 

به قتل رساندند.
افغانستان  برای  متحد  ملل  سرمنشی  خاص  فرستاده  گرچند 
گفته  اما  نکرده،  جمهور  رییس  بیانیه  به  مشخصی  اشاره ی 
باشد  داشته  اظهاراتی  این که  از  قبل  کرزی  آقای  که  است 
و یا بیانیه ای صادر کند، باید آن را مورد ارزیابی قرار دهد؛ 
از  هر یک  است  ممکن  میستورا،  آقای دی  به گفته ی  زیرا 

کلماتش دامن آتش را گسترده تر کند.
تظاهرات  درپی  کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
تاریخ  به  اعالمیه ای  در  قندهار  و  بلخ  والیات  خشونت بار 
دانست  مردم  حق  را  مسالمت آمیز  تظاهرات  حمل  سیزدهم 
قرآن  امریکا خواست کسانی که  و دولت  ملل  از سازمان  و 
کریم را به آتش کشیده اند، را به پنجه ی قانون بسپارند. در 
ریاست  دفتر  سوی  از  حمل  سیزدهم  روز  به  که  اعالمیه ای 
در حالی  »رییس جمهور  است:  آمده  منتشر شد،  جمهوری 
از  می داند،  مردم  قانونی  حق  را  مسالمت آمیز  تظاهرات  که 
کسانی که تظاهرات می کنند درخواست می نماید که اجازه 
ندهند افراد فرصت طلب از احساسات پاک مردم سواستفاده 
ملی  دارایی های  رفتن  بین  از  و  مردم  کشتن  باعث  و  کنند 
شوند.« همچنین در این اعالمیه آمده است: »رییس جمهور به 
نمایندگی از دولت و مردم افغانستان، در اولین ساعاتی که در 
ایالت فلوریدا به قرآن کریم بی حرمتی صورت گرفت، قویا 
آن را تقبیح کرد و از دولت امریکا و سازمان ملل خواست تا 

عامالن این قضیه را به پنجه قانون بسپارند.«
اما، استفان دی میستورا در برابر موضیع گیری رییس جمهور 
فکر  من  حاال  »همین  است:  گفته  اخیر،  حوادث  قبال  در 
برابر  در  کرزی  حامد  جمهور  رییس  واکنش  که  می کنم 
آنچه که واقع شد، بدبختانه آزاردهنده است. او از یک بار 
بیشتر این کار را کرده است. آنچه را که رییس جمهور باید 
می کرد، این بود که به جای این که این واقعه را تقبیح کند، 
اعالمیه یا بیانیه خود را سنجش می کرد، چرا که ممکن است 

هر کلمه ی آن به آتش دامن بزند.«
با این حال، برخی از کارشناسان سیاسی نیز موضع گیری های 
راه اندازی  و  کریم  قرآن  سوزاندن  پی  در  کرزی  آقای 
»احساساتی« خوانده می گوید  اخیر را  تظاهرات خشونت بار 
خود«  »وجهه  ساختن  بهتر  خاطر  به  جمهور  رییس  که 
وحید  می دهد.  نشان  واکنش  غیرنظامیان  کشتار  برابر  در 

شده و به سواالت نمایندگان جواب دهد.
تصمیم به استیضاح لوی سارنوال نیز پس از آن اتخاذ 
گردیده که وی، درخواست اعضای ولسی جرگه مبنی 
بر حضور درجلسه ی استجوابیه را رد کرد و با ارسال 
مجلس  صالحیت  از  خارج  را  خود  احضار  نامه ای 
وی  که  است  گفته  نامه  این  در  لوی سارنوال  خواند. 
در خصوص انتخابات مطابق قانون اساسی رفتار کرده 

است.
همین  کار باعث شد تا نمایندگان خواستار استیضاح 
ولسی جرگه،  رییس  ابراهیمی  عبدالروف  شوند.  وی 
ولسی جرگه  درخواست  به  لوی سارنوال  بی اعتنایی  از 
ملی  شورای  ولسی جرگه  اکنون  است.  کرده  انتقاد 
استیضاح  کشور  لوی سارنوال  تا  است  گرفته  تصمیم 
بعدا  باشد،  چه  استیضاح  این  نتیجه ی  این که  شود. 
اهمیت  می تواند  مردم  برای  آنچه  اما  می شود.  معلوم 
تثبیت  راستای  در  تالش  که  است  این  باشد،  داشته 
حاکمیت قانون به نفع یا ضرر هر نهاد عمومی که تمام 
شود، باعث تثبیت اقتدار قانون و تضمین ثبات و امنیت 

روانی و ذهنی مردم می گردد.
جریان  از  آگاهی  دارد،  ارزش  آنچه  مردم  برای 
لوی سارنوال  و  ملی  اعضای شورای  استدالل  و  تقابل 
می باشد. لوی سارنوال در راس نهادی قرار دارد که در 
نمایندگی  به  بایستی  افغانستان  حقوقی  نظام  چوکات 
محافظت  جامعه  در  موجود  ارزش های  از  مردم  از 
تحت  را  حقوقی  و  اجتماعی  هنجارشکنان  و  کرده 
استدالل  و  تقابل  جریان  دهد.  قرار  تحقیق  و  تعقیب 
بین نمایندگان مردم در ولسی جرگه ی شورای ملی و 
لوی سارنوال، می تواند شیرازه ی رویکرد هر دو نهاد را 
در عرصه ی حراست از ارزش ها و خواست های جامعه 

روشن سازد.
لوی سارنوالی پس از اعالم نتیجه ی انتخابات پارلمانی، 
خواستار ابطال نتیجه ی انتخابات شد و از نهاد قضایی 
را  انتخابات  دست اندرکاران  از  شماری  تا  خواست 
استیضاح  موضوع  که  اکنون  دهد.  قرار  تعقیب  تحت 
لوی سارنوال از سوی اعضای مجلس نمایندگان مطرح 
می گردد، این تصور نیز ایجاد می شود که مبحث های 
احتمالی  جلسه ی  جریان  در  نیز  انتخابات  به  مربوط 

استیضاح لوی سارنوال باز خواهد گردید. 
شود  مدعی  می تواند  نیز  لوی سارنوال  دیگر  سوی  از 
راستای  در  ملی  شورای  ولسی جرگه ی  حرکت  که 
عقده گشایی  از  ناشی  است  ممکن  وی،  استیضاح 
اعضای این مجلس نسبت به وی به خاطر مسایل مربوط 
می تواند  مبحث  این  شدن  مطرح  باشد.  انتخابات  به 
باعث ایجاد شک و تردیدهایی در رابطه به پروسه ی 
استیضاح لوی سارنوال شود. با توجه به این مساله، آنچه 
در جلسه ی استیضاحیه ی لوی سارنوال به بحث گرفته 

می شود، می تواند برای مردم روشن کننده باشد.


مورد  این  در  افغانستان،  در  سیاسی  مسایل  کارشناس  مژده، 
می گوید: »آقای کرزی به عنوان کسی که بازهم می خواهد 
این  از  نیکی  نام  الاقل  یا  بکند  پیدا  ادامه  حکومت اش  که 
باشد،  داشته  است،  نداشته  نیک  نام  هیچ  که  حکومت 
نام برده  افغانستان به عنوان کسی  می خواهد از او در تاریخ 
امریکایی ها مخالفت  از سوی  با کشتار غیرنظامیان  شود که 
را  عملیات شان  به  که  خواسته  بار  چند  هم  آنها  از  و  کرده 
افغانستان خارج شوند.« همچنین آقای  از  یا  متوقف کنند و 
مژده افزود: »آقای کرزی در جهت بهتر ساختن وجهه خود 
بگوییم  ما  که  نیست  طوری  آنهم  و  می کند،  را  کار  این 
افغانستان  مردم  حال  به  دلش  زیاد  بسیار  کرزی  آقای  که 
می سوزد، اما به فکر آینده سیاسی خودش در کشور است، 
و حرف هایی هم که می زند در حقیقت هم سویی با مردمی 

است که کشته می دهند و مصیبت می بینند.«
نیروهای  قبل  سال  ده  آن که  با  می کند  تاکید  مژده  وحید 
بین المللی با مجوز سازمان ملل متحد وارد افغانستان شدند، اما 
این سازمان در قبال کشتار غیرنظامیان تاکنون واکنش تندی 
نشان نداده و این مساله باعث شده است که خود آقای کرزی 
دست به اعتراض بزند. او گفت حمله تظاهرات کنندگان در 
حمله   بزرگترین  آن که  با  ملل  سازمان  دفتر  به  مزارشریف 
این سازمان در  اما عدم موضع گیری های  بود،  نوع خود  در 
کرزی  آقای  کشور،  در  غیرنظامیان  تلفات  قبال  در  گذشته 
را وادار ساخت تا به طور احساساتی برای راضی نگهداشتن 
مردم اعالمیه ای صادر کند که اکنون مورد انتقاد فرستاده ی 

سازمان ملل در افغانستان قرار گرفته است.
از کارشناسان  در همین حال، احمد سعیدی یک تن دیگر 
اظهارات  واکنش هایی،  چنین  در  که  می گوید  سیاسی 
مقام های بلندپایه دولتی معموال تحریک کننده است و رییس 
جمهور نباید طوری موضع گیری می کرد که تحرکات بیشتر 
 شود. آقای سعیدی می افزاید: »باور من این است که در چنین 
خیلی  بلندپایه  مقام های  یا  و  جمهور  رییس  حرف  مواردی 
تحریک کننده است. تا جایی که موضوع به رییس جمهور 
تعلق می گرفت، باید به این شیوه موضع نمی گرفت و به این 
شیوه صحبت نمی کرد. همچو صحبت ها می تواند بحران های 
بزرگتری  را به بار بیاورد.« او همچنین تاکید می کند: »متاسفانه 
استفاده ی  دشمن  جمهور  رییس  احساساتی  صحبت های  از 

سو کرد و مشکل بزرگی آفرید.«
کشیش  اهداف  از  یکی  که  می کند  عالوه  سعیدی  احمد 
با  بود،  مسلمانان  بودن«  »خشن  دادن  نشان  که  امریکایی 
زخمی  و  کشته  به  منجر  که  کشور  در  اخیر  تظاهرات های 
شدن ده ها تن شد، برآورده شد و این کشیش به اهداف خود 

رسید.
در این تظاهرات ها که در واکنش به سوزاندن قرآن کریم از 
سوی یک کشیش امریکایی در برخی از والیات راه اندازی 
شد، عالوه بر کشته و زخمی شدن ده ها تن، زیان مالی های 

فراوانی نیز وارد شده است.
جدال میان دفتر نمایندگی سازمان ملل و حکومت افغانستان، 
یکبار در زمان انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید. 
حامد کرزی پس از این جدال ها تالش کرد تا صالحیت های 
نمایندگی سازمان ملل محدود و حد اقل در رابطه به انتخابات 
میان  تیرگی در روابط  نظر می رسد که   به  کمرنگ گردد. 
نمایندگی سازمان ملل و حکومت کرزی، پیامد های زیادی 

را به همراه داشته باشد.

 محمد هاشم قیام

ولسیجرگه
دراولینآزمونقدرت

 ظفرشاه رویی

دیمیستوراجدال
باحامدکرزی
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تحلیلگران می گویند امتیازدهی به دانش آموزان والیات 
امتحان کانکور حساسیت هایی را در والیات  ناامن در 
امن ایجاد می کند و از سوی دیگر این موضوع تشویق 
به والیاتی  بیشتر  امتیازات  ناامنی است زیرا  خشونت و 

داده می شود که بیشتر خشونت می کنند. 
وزارت تحصیالت عالی در امتحان کانکور سال 1389 
این  ناامن 20 نمره و برای پسران  برای دختران والیت 
با  مساله  این  و  گرفته  نظر  در  اضافی  نمره   15 مناطق 
پیش  که  درحالیست  این  است.  شده  همراه  انتقاداتی 
جامعه  از کمک های  مالحظه ای  قابل  درصدی  این  از 
نظر  به  و  رسیده  مصرف  به  ناامن  والیات  در  جهانی 
به  نیز  امن  والیات  تا  شده  سبب  مساله  این  تحلیلگران 
این فکر بیافتند که باید والیات شان را ناامن کنند تا از 

کمک های جهانی بهره گیرند.
افغانستان  مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی  عزیز 
که  است  بوده  آن  شاهد  افغانستان  تاریخ  می گوید 
اما کسانی  داده شده  امتیاز  برای خشونت گران  همیشه 
او  بوده اند.  محروم  همواره  دارند  انسانی  برخورد  که 
کردی  خشونت  اگر  که  است  این  »واقعیت  می گوید: 
امتیاز می گیری.« به گفته آقای رفیعی هر نوع امتیازدهی 
حساسیت های بسیار بزرگی را در جامعه ایجاد می کند: 
»شما در صورتی که به یک نفر بدون دلیل قانع کننده یا 
بدون مجوز قانونی امتیاز می دهید در واقع و در حقیقت 
امر، حق یک نفر دیگر را تلف می کنید و یک کسی 

که زحمت کشیده حق اش تلف می شود.«

گریه  مادرم  آن قدر 
کرد  نفرین  و  ناله  و  زاری  و 

کنم.  ازدواج  که  شدم  راضی  باالخره  تا 
زندگی  مجردی  رفاه  در  که  بود  درازی  سالیان 

می کردم و هیچ گونه عالقه ای به ازدواج نداشتم. چون 
هرچه دوست و رفیق می دیدم ازدواج کرده و روزگار 
سیاه شده بود و این مساله برایم درس عبرتی شده بود 
تا خودم را به ورطه زندگی مشترک نیاندازم. ولی زور 
روز  همچنان  سالگی   20 از  مادرم  دارد!  کی  را  زن ها 
تا  بگیرم  زن  باید  که  می کرد  پف  گوشم  در  شب  و 
باالخره این خواسته اش در سی و سه سالگی جامه عمل 
پوشید. از لحظه ای که جواب بلی را از من گرفتند مادر 
و سه خواهرم آستین ها را باال زدند و شروع به پالیدن 
آنجایی  از  مورد عالقه خود کردند. خوشبختانه  دختر 
به  رسد  چه  است  مشکل  خیلی  زن  دو  هم اندیشی  که 
این که چهار زن به یک اجماع کلی برسند، بنده هم بعد 
از بلی گفتن حدود شش ماه راحت بودم چون اگر یکی 
از این چهار نفر کسی را برایم در نظر می گرفت حتما 
یکی از سه تن باقی مانده روی وی نقطه منفی می یافت. 
خالصه این وضعیت به جایی رسید که باالخره خودشان 
متوجه شدند که با این رویکرد اصال و ابدا برایم زنی 
میسر نخواهد شد و بنده هم که به این وضعیت راضی 
هستم همچنان راحت و آسوده خواهم ماند. پس به این 
تصمیم رسیدند که اولین کسی را که یافتند بی معطلی او 
را برایم خواستگاری کنند. از قضای روزگار باری که 

والیات محروم نیز این امتیاز را قایل شده است. آقای 
از  که  داوطلبانی  برای  امتیازات  این  می گوید  رفعت 
والیات فقیر و محروم در کانکور اشتراک می کنند به 
این دلیل داده شده که در این والیات زمینه های رشد 
و یا آمادگی برای سپری کردن امتحان کانکور محدود 
مراکز  به  دانش آموزان  والیات  این  در  زیرا  است، 
می گوید  رفعت  ندارند.  دسترسی  کانکور  آمادگی 
وقتی داوطلبان والیات محروم و ناامن در یک رقابت 
رشد  مراکز  به  که  امنی  والیات  داوطلبان  با  تنگاتنک 
این جاست  در  می گیرند،  قرار  دارند  دسترسی  ظرفیتی 

که جوانان مناطق ناامن و فقیر عقب می مانند. 
به نظر آقای رفعت راه حل معضل کانکور، بلند بردن 
سطح ظرفیت و پذیرش نهادهای تحصیالت عالی دولتی 
است. او می گوید آنچه را که وزارت تحصیالت عالی 
به عنوان تبعیض مثبت انجام می دهد از روی ناگزیری 
است ولی این ناگزیری خود می تواند بر حق محصالن 

و داوطلبان والیات امن تاثیر منفی داشته باشد. 
رفعت می گوید: »این تبعیض مثبت از یک سو یک کار 
مثبت و اجتناب ناپذیر است ولی در عین حال از لحاظ 
در  که  محصالنی  به  نسبت  را  عدالت  می تواند  دیگر 
والیات دیگر هستند متاثر بسازد، زیرا آنها هم خود را 

مستحق می دانند.«
به باور آقای رفعت دانش آموزان والیات امن نیز نباید 

در چنین مواردی از حق شان محروم شوند. 
سواستفاده زورمندان 

در نظر گرفتن امتیازات در کانکور برای دانش آموزان 
جوانان  که  آورده  بار  به  را  نگرانی  این  ناامن  والیات 
به  راه یافتن  برای  خواندن  درس  طریق  از  والیات  این 

محترم و بلندرتبه ای را گیر آورده ام. خالصه بعد از چند 
فقره رفت و آمد ما را در غیاب هر دو طرف اصلی )مرا 
اجازه ندادند و طرف را هم حجب و حیا مجبور ساخته 
بود آفتابی نشود( با هم نامزد کردند و قرار شد بنده هم 
برای دیدار به خانه خسرم بروم. پیش از رسیدن به خانه 
با  می آمدند که چگونه  به سراغم  زیادی  افکار  خسرم 
نامزدم روبرو شوم، چگونه با خشو مصافحه کنم و هزار 
و یک فکر و خیال دیگر. وقتی با صد دلهره وارد خانه 
بعدا  که  ساله ای  دوازده  ده  پسر  با  را  خسرم  تنها  شدم 
معلوم شد برادر نامزدم می باشد، در خانه دیدم. بعد از 
احوال پرسی خسرم سریعا رشته کالم را به دست گرفت 
و اصول و دیپلوماسی دایر بر خانه اش را به من گوشزد 
کرد.  او گفت داماد عزیز، من از جمله افرادی هستم 
که به قانون احترام زیادی دارم بنابراین تمام این وصلت 
باید قانونی و شرعی باشد. من سر از پا نمی شناختم که 
باالخره در این مملکت یکی پیدا شده و وصلت قانونی 
و شرعی را سرلوحه قرار می دهد. خسرم ادامه داد داماد 
را  نامزدات  عروسی  روز  تا  نداری  حق  که  اوال  جان! 
هم  را  نکاح تان  و  نیستید  محرم  هم  به  شرعا  که  ببینی 
قبل از شب عروسی نمی کنم چون ما رسم نداریم قبل 
زودتر   باید  دوم  قدم  در  کنیم.  نکاح  عروسی  روز  از 
تدارک عروسی را بگیری و عروسی طبق قانون جدید 
باید به طور جداگانه و در دو سالون مجزا برگزار شود. 
لباست نباید در تضاد با سنت ها باشد بنابراین یک جوره 
افرادی که  تعداد  برایت درست می کنی.  تنبان  پیراهن 
باشد،  قانون  طبق  باید  می کنی  دعوت  عروسی ات  به 
نفر  سه صد  بنابراین  نشود.  بیشتر  نفر  چهارصد  از  یعنی 
باقی مانده از طرف شما  نفر  را  ما خبر می کنیم و صد 
برای  امروزی  جلف  لباس  قانون  طبق  بود.  خواهد 
خانمت  عروسی  روز  در  باید  و  نیست  مجاز  عروس 
چادر برقع به سر داشته باشد و رویش را به کسی نشان 
ندهد. همچنین همه مهمان های زن هم مجبور هستند با 
چادری به مجلس بیایند. طبق قانون هیچ گونه طویانه از 
است ولی شیربها  بر خالف شرع هم  نمی گیرم که  تو 
باید بدهی که شرعی است و ما از تو 15 هزار دالر ناچیز 
عروسی ات  هزینه  نباید  قانون  طبق  می گیریم.  شیربها 
زیاد باشد پس چیزی حدود بیست سی هزار دالر را در 

دانشگاه ها تالش نکنند و از سوی دیگر، دانش آموزان 
والیات امن از چنین امتیازهایی بی بهره بمانند و دست 
به اقداماتی بزنند که نشان دهنده ناامنی در والیات شان 

باشد و از این طریق در کانکور امتیاز بگیرند. 
به  منجر  موضوع  این  می گویند  رفعت  آقای  اما 
کانکور  در  امتیازگیری  برای  والیات  ناامن سازی 
نخواهد شد ولی به گفته او این احتمال وجود دارد که 
امتحان کانکور خودرا  از  از دانش آموزان پیش  برخی 
به والیات ناامن تبدیل کنند و از این راه امتیاز بگیرند. 
رفعت می گوید اگر وزارت تحصیالت عالی می خواهد 
در سال های آینده نیز این شیوه را دنبال کند باید تنها به 
دانش آموزانی این شانس را بدهد که حداقل دو یا سه 

سال در این والیات درس خوانده باشند. 
به  نفر  هزار  از 41  بیش  تنها  امتحان کانکور 1389  در 
 75 از  بیش  که  حالی  در  رفته اند،  دولتی  دانشگاه های 
از  بسیاری  و  مانده اند  بی نتیجه  کانکور  داوطلب  هزار 
انتقاد  ناامن  والیات  به  امتیازدهی  از  دانش آموزان  این 
نمره  یک  حتا  کانکور  در  می گویند  آنها  می کنند. 
می تواند سرنوشت یک جوان را تغییر دهد درحالی که 
بسیاری از جوانان با دادن چنین امتیازهایی از راه یافتن 

به دانشگاه ها محروم می شوند. 
در  ناامن  والیات  به  امتیازدهی  تحلیل گران  باور  به 
والیات  دانش آموزان  تنبلی  سبب  یک سو  از  کانکور 
ناامن خواهد شد زیرا آنها این امید را دارند که ناامنی 
سبب راه یافتن بدون زحمت آنها به دانشگاه ها خواهد 
که  شد  خواهد  سبب  مساله  این  دیگر  سوی  از  و  شد 
دانشگاه ها  به  یافتن  راه  از  امن  مناطق  دانش آموزان 
ناامنی  کانکور،  در  کامیابی  معیار  زیرا  شوند،  مایوس 

است نه اندازه تالش و کوشش در راه آموزش. 
در همین حال برخی از تحلیل گران می گویند راه یافتن 
با  همواره  گذشته  در  دولتی  دانشگاه های  به  جوانان 
تبعیض همراه بوده و امید می رفت که در فصل جدید، 
و  آموزشی  برابر  زمینه های  از  افغانستان  شهروندان 
برخی  برای  امتیازدهی  اما  برخوردارشوند  تحصیلی 
والیات می تواند بنیاد تبعیض مدرن را به بهانه های واهی 
امتیاز  به جای  این آگاهان می گویند که دولت  نهد.  بنا 
دادن، باید امنیت را در والیات ناامن برقرار کند و زمینه 
والیات  این  در  دانش آموزان  برای  را  بیشتر  آموزش 

فراهم نماید. 

نظر بگیر نه بیشتر.  
کمی  دل  در  هم  باز  ولی  رفت  هوا  به  کله ام  از  دود 
قانون مندی  خسر  اینها  همه  با  که  بودم  خوشحال 
همه  کندن  جان  هزار  با  خالصه  شده ام.  نصیب  را 
بانکی  قرضه  را گرد آوردم، قرض کردم،  پس انداز ها 
رفتم.  به جنگ عروسی  را مسلح کرده  گرفتم و خود 
روز عروسی هم خسرم طبق قانون در محضر عام شیربها 
را نقدا از نزدم قاپید و عروسی هم برگزار شد. منتها من 
در تمام طول عروسی خانمم را ندیدم. کیک عروسی 
را هم من در تاالر مردانه بریدم و ایشان در تاالر زنانه. 
خانه  به  را  عروس  هم  ما  و  شد  تمام  عروسی  خالصه 
دادند  پیغام  من  به  که  بود  آخر شب  و   آوردیم  خود 
بروم.  خودم  اتاق  به  خانمم  دیدن  برای  می توانم  که 
دختری  با  اولین بار  برای  می لرزید،  پایم  و  دست  تمام 
ترس  هزار  با  می شدم.  روبرو  نزدیک  خیلی  فاصله  از 
با چادر  نازنینم همچنان  اتاق شدم. عروس  لرز وارد  و 
برقع روی تخت نشسته بود. من هم کمی دورتر روی 
لحظه عذاب آور خانمم که  از چند  بعد  نشستم.  تخت 
دید جراتی برای پس کردن برقع اش ندارم خودش این 
کار را کرد و من با یک حرکت ناگهانی چهره خانمم 

را دیدم. 
زده  فرقم  بر  را  آسمایی  کوه  تمام  گویا  یک باره  به 
باشند، از چشمانم برق پرید. عروس خانم نازنین که از 
تمام نازنینی تنها حرف نون آخر برایش مانده، از شب 
چین های  از  صورتش  روی  چین  های  بود.  سیاه تر  هم 
چادری اش هم بیشتر بود. وقتی به سویم خندید معلوم 
نزدیک  وی  از  خداوند  کامل  دندان   32 جمله  از  شد 
دندان یک  سه  به جای  و  کرده  دریغ  را  دندان   15 به 
دندان گذاشته است. در خوشبینانه ترین حالت 13 سالی 
از من بزرگتر بود. چشمانم سیاهی کرد و دیگر چیزی 
نفهمیدم. از آن زمان بیش از یک سال می گذرد و من 
زندگی مشترک خود را پیش می برم. زنم که ماه جان 
نام دارد و اصرار می کند او را نیلوفر صدا بزنم، خیلی 
از من راضی است و من هم از خداوند راضی هستم که 
برایم  را  قانون  طبق  عروسی  مزه  که  داد  برایم خسری 

چشاند و خوشحالم که طبق قانون ازدواج کردم. 


و  بوده  برنده  باج گیری  فرهنگ  رفیعی  آقای  نظر  به 
کسانی برنده می شوند که خشونت کنند: »به این ترتیب 
یک ولسوالی باید خشونت کند تا امتیاز بگیرد، این نه 
تنها برای مناطق امن افغانستان نقص می کند بلکه برای 
می خواهند  آنها  چون  می کند،  نقص  هم  ناامن  مناطق 
ناامنی را بیشتر کنند تا امتیاز بیشتر بگیرند.« به باور آقای 
رفیعی این امتیازدهی به جای فایده ضررش برای مردم 

افغانستان می رسد.
اما ضیا رفعت استاد دانشگاه کابل می گوید ریشه اصلی 
مشکل در پایین بودن ظرفیت وزارت تحصیالت عالی 
از سطح  بیشتر  کانکور  متقاضیان  که  زمانی  زیرا  است 
یافتن  راه  شانس  طبیعی  صورت  به  باشند،  پذیرش 

داوطلبان کانکور در دانشگاه کاهش می یابد. 
به  ناامن،  والیات  کنار  در  عالی  تحصیالت  وزارت 

مادرم 
زیارت  به 

آشنا  زنی  با  بود  رفته 
به  دم بخت  دختری  که  می شود 

خانه دارد و بعد از چند لحظه صحبت کردن 
مصمم می شود که آن دختر را برایم خواستگاری کند. 
در خانه به دلیل این که هیچ کس دختر را ندیده بود، 
در  هم  بنده  ایراد  و  بگیرند  ایرادی  وی  از  نتوانستند 
این باره که دختر ندیده را چگونه می شود خواستگاری 
کرد، جایی را نگرفت و فردایش لشکر جرار خانواده 
برای خواستگاری دختر به خانه آنها رفتند و بعدازظهر 
رسید.  گوشم  به  دختر  خانواده  رضایت  خبر  که  بود 
دختر  بی حد  حیای  و  حجب  از  مادرم  که  بود  جالب 
چنان با آب و تاب می گفت که گویی چندین سال با 
بس که  از  دختر  می گفت  مادرم  کرده اند.  زندگی  هم 
حجب و حیا دارد نمی تواند با ما روبرو شود و تنها از 
پشت در سالم علیکی کرده و مادرم هم عاشق صدای 
عروس آینده اش شد. پدر دختر هم یکی از افراد بلندپایه 
در وزارت عدلیه بود و می گفتند آدم باانضباطی است. 
من که دیگر زمان خوشبختی هایم سر رسیده بود خود 
خسر  که  است  خوب  حداقل  که  می دادم  دلداری  را 

واکنش ها در برابر امتیازدهی در کانکور:

خشونت کنید
 تا امتیاز بگیرید

 عروسی بر طبق قانون

        طنز 
        

        
        

 فریدون آژند 

 حکیمی

طبق قانون لباس جلف امروزی برای عروس مجاز نیست و باید در روز 
عروسی خانمت چادر برقع به سر داشته باشد و رویش را به کسی نشان 
ندهد. همچنین همه مهمان های زن هم مجبور هستند با چادری به مجلس 
بیایند. طبق قانون هیچ گونه طویانه از تو نمی گیرم که بر خالف شرع هم 
تو 15  از  ما  و  باید بدهی که شرعی است  است ولی شیربها 
هزار دالر ناچیز شیربها می گیریم. طبق قانون نباید 
چیزی  پس  باشد  زیاد  عروسی ات  هزینه 
حدود بیست سی هزار دالر را در 

ACKUنظر بگیر نه بیشتر.  



۶ سال پنجم    شماره مسلسل 1125    چهار شنبه 17 حمل 1390

وسیمه  از  داستانی  مجموعه  می برد«  باد  را  »کلمه 
است.  افغانستان  جوان  نسل  نویسنده  بادغیسی، 
انتشارات   ،1388 سال  چاپ  داستان  مجموعه  این 
شامل  مجموعه  این  است.  هرات  در  هروی  فدایی 
ده داستان کوتاه در 92 صفحه است.  نقد و بررسی 
متخصص  یک  دقت  نیازمند  داستان  مجموعه  این 
در دنیای ادبیات داستانی و جامعه شناسی افغانستان 
بادغیسی فعال در عرصه سیاسی و  نقیب  اما  است. 
اجتماعی و ژورنالیست جوان، شخصیتی که اولین 
داستان به او تقدیم شده است، اصرار داشت که من 
هم این داستان را مطالعه کنم و اگر چیزی به نظرم 

می رسد بنویسم. 
ابتدای هر کار به خصوص در حیطه ادبیات مهمترین 
قسمت کار است. شاید ناشر خواسته است در ابتدا 
در  ریشه  که  فارسی  کهن  ادبیات  به  ادبی  عرض 
است  تقدیر  قابل  این  بکند.  دارد  بزرگ  خراسان 
نویسنده کرده  به  مقدمه کوتاه چه خدمتی  این  اما 

است؟ 
در مقدمه ناشر موظف است  کاری که از زیر چاپ 
معرفی  خوانندگان  و  کتاب  دنیای  به  را  درمی آید 
تا  گرفته  چاپ  اهمیت  و  نویسنده  پیشینه  از  کند. 
ناشر  بنویسد.  شده  منتشر  کتاب  برجستگی  معرفی 
برای معرفی ادب و حسن و احترام خودش مقدمه 
به  را  ناشر  مقدمه  که  هستند  بسیاری  نمی نویسد. 
آیا  بدانند  تا  می کنند  مطالعه  کتاب  اعتبار  عنوان 
نویسنده در چشم ناشر فردی قابل اعتماد هست یا 
داشته  تجاری  جنبه  فقط  شده  چاپ  کتاب  این که 
است. یک کتاب خوب را ناشر با تاکتیکی زیرکانه 
معرفی می کند تا برای آینده و سابقه کاری نویسنده 

هم سندی باشد.   
قبول  قابل  نظر  به  گرافیک  و  گرفته  کار  به  خط 
تنظیمات  با  کمی  خط  که  بود  بهتر  اما  می آید. 
امالیی  غلط  که  مهمتر  همه  از  می شد.  انتخاب 
نکته های  از  این  نمی خورد.  چشم  به  چشم گیری 
بسیار مهم این کتاب است. اما پاراگراف بندی بهتر 
ایجاد  خواننده  برای  بیشتری  جذابیت  می توانست 
کند. این که پارگراف ها تنظیمی موافق با متن داشته 

باشند، کار زیباتر به چشم می آید. 
و  متن  به  بگذریم،  که  کتاب  شمایل  و  شکل  از 
محتوا می رسیم. همان طور که نویسنده خودش هم 
فارسی  به  »باید  است:  داستان ذکر کرده  اولین  در 
سره بنویسم« به راستی که متن به زبان پارسی روان 
انتخاب  شده اند.  انتخاب  آگاهانه  و جمالت  است 
باید  نویسنده  نمی گیرد.  شکل  سادگی  به  آگاهانه 
تجربه قلم به دست گرفتن داشته باشد. معلوم است 
که  است  نگرفته  تصمیم  روزه  یک  نویسنده  که 

جامعه اش را به نقد بنشیند و داستان بنویسد. 
هر  پایان  در  ویژه  یا  و  عامیانه  کلمات  همه  تقریبا 
و  یافتم  را  کلمه  یک  فقط  شده اند.  معنی  داستان 
می توان  و  بود  متفاوت  نگارشش  لغت  درفرهنگ 
و آسیب  به حساب گویش محلی گذاشت  را  آن 
چندانی به متن نمی رساند. امروزه توجه کمتری به 
نگارش صحیح کلمات می شود و این شاید یکی از 
آسیب هایی است که همه ما به زبان پارسی می زنیم. 
این دقت و توجه از خوبی های این مجموعه داستان 

است.     
اندیشه ای نویسنده را  چیدمان زمانی داستان ها سیر 
داستان  مجموعه  این  در  نکته  این  می دهد.  نشان 
نویسنده،  یک  اندیشه ای  سیر  است.  نشده  رعایت 
در  تاریخی  حوادث   بازتاب  است.  تاریخ  فلسفه 

اندیشه روشنفکران همان عصر است. شما می توانید 
ولتر  هوگو،  ویکتور  نگاشته های  در  را  نکات  این 
ببینید.  مختلف  دوره های  نویسندگان  از  بسیاری  و 
مکانیزم  نوعی  داستان ها  چینش  در  تاریخی  نظم 
مکانیرم  می نامند.  علی  مکانیزم  را  آن  که  است 
نویسنده  می کند.  توجیه  را  معلول  و  علت  علی، 
بسیاری  نگاشته هایش  در  داستان  مجموعه  این 
از  بسیاری  است.  کرده  نقد  را  زمانش  حوادث  از 
سنت ها و عملکرد های جامعه اش را زیر سوال برده 
است. این نشان دهنده آگاهی کامل نویسنده نسبت 
دیگر،  زبانی  به  باید  شاید  است.  خودش  زمان  به 
از  روشنفکری  این  است.  روشنفکر  یک  نویسنده 
نه تنها نقطه قوت، بلکه  نقاط قوت نویسنده است. 
ویژگی نسل جدید را به خوبی به نمایش می گذارد. 
نسل جدید، نسل جنگ و زورآزمایی و احساسات 
نیست. نسل تفکر است و خواننده به آسانی می تواند 
داستان  مجموعه  این  جای جای  در  را  ویژگی  این 
بیابد. نکته زیبایی را نویسنده در اولین داستان اشاره 
به  است.  دانش اندوزی  و  اندیشیدن  آن  و  می کند 
صراحت آرزو می کند که مردمش کتاب بخوانند. 
است  افغانستان  اندیشه ورز  و  جوان  نسل  نقد  این 

جایی  در  است.  شده  ارزشی  دگردیسی  دچار  که 
مدرن  ادبیات  الگوهای  به  داستان  همین  از  دیگر 
که  التین  امریکای  نویسندگان  به  می کند.  اشاره 
مارکز  گارسیا  گابریل  دارند.  نفوذ  آسیا  قلب  در 
که از منتقدین پاقرص سنت گرایی اجتماعی است 
پارسی  زبان  به  که  دارد  ارزشمندی  نگاشته های 
آشنا  جهان  ادبیات  با  نویسنده  است.  شده  ترجمه 
است و این نشان دهنده جستجوگری مثبت نویسنده 

است.  
اشاره زیبای دیگری در همین داستان جلب توجه 
می خوانیم.  ما  می کنند  ترجمه  ایرانی ها  می کند. 

به بهانه انتشار مجموعه داستان »کلمه را باد می برد« از وسیمه بادغیسی

تابلویی کوبیسم آویخته بر 
دیوار اندیشه یک زن

گاهی شخصیت داستان را در مجلس عروسی می بینید با لباسی 
مخملی و با اندیشه ای انقالبی و گاهی او را بیزار از دنیا در حال 

درنوردیدن کوه و بیابان می بینید. گاهی جنگ و گاهی بعد از جنگ به 
تصویر کشیده می شود. لحظه ای نوحه ای برشهر خراب شده و درختان 
بریده شده، زمانی در قبرستان و گاهی بر سر چشمه کوزه بر دوش و 
حیران در میان نگاه های پرسشگر سربازهایی ناشناس سرگردان است. 

صحنه ای که سربازها سرراه دخترک کوزه به دوش را سد می کنند.

از شکل و شمایل کتاب که بگذریم، به متن و 
محتوا می رسیم. همان طور که نویسنده خودش 
هم در اولین داستان ذکر کرده است: »باید 
به فارسی سره بنویسم« به راستی که متن 
به زبان پارسی روان است و جمالت آگاهانه 
انتخاب شده اند. انتخاب آگاهانه به سادگی شکل 
نمی گیرد. نویسنده باید تجربه قلم به دست 
گرفتن داشته باشد. معلوم است که نویسنده یک 
روزه تصمیم نگرفته است که جامعه اش را به نقد 
بنشیند و داستان بنویسد.

این که  یعنی  روشنی  به 
هنوز هم راهی بس دراز 
بتوانیم  تا  داریم  پیش  در 
اندیشه  وابستگی  از 
راستی  به  دربیاییم. 
افغانستانی  فردا  افغانستان 
اندیشه هایی  با  دیگر 

مستقل و بزرگ خواهد بود؟! این آرزوهای نویسنده 
نشان دهنده عالقه نسل جدید به آینده سرزمین شان 
است. با همه بدی هایی که جنگ برای افغانستان و 
برای  نامحسوس  ارمغانی  داشت،  دنبال  به  مردمش 
نسل جدید داشته است. نسل روشنفکر در افغانستان 

دچار تحول شده اند و این بسیار اهمیت دارد.  
اما با این همه هوشمندی و ظرافت نگارنده، خواننده 
و  تاریخی  حوادث  میان  در  می شود.  گیج  مرتب 
سنت هایی که نویسنده آنها را تجربه و به نقد نشسته 
است. اندیشه ای که مرتب  به این سوی و آن سوی 
می رود. اگر از افغانستان خارج شویم و کتاب را به 
دست یک پارسی زبان بدهیم، یا از خواندن خسته 
این  در  که  می کند  سوال  مرتب  این که  یا  می شود 
قسمت تجربه نگارنده به کدام تاریخ بازمی گردد. 

عروسی  مجلس  در  را  داستان  شخصیت  گاهی 
و  انقالبی  اندیشه ای  با  و  مخملی  لباسی  با  می بینید 
گاهی او را بیزار از دنیا در حال درنوردیدن کوه و 
بیابان می بینید. گاهی جنگ و گاهی بعد از جنگ 
به تصویر کشیده می شود. لحظه ای نوحه ای برشهر 
خراب شده و درختان بریده شده، زمانی در قبرستان 
و گاهی بر سر چشمه کوزه بر دوش و حیران در میان 
سرگردان  ناشناس  سربازهایی  پرسشگر  نگاه های 
است. صحنه ای که سربازها سرراه دخترک کوزه 
به دوش را سد می کنند. نگاه های دو نفربا شور بیان 
می شود و در نهایت هیچ توجیهی برای این نگاه ها 

وجود ندارد. دخترک از این نگاه ها دل بد می شود 
هیچ  و  نمی داند  کس  هیچ  چیست؟  دلیلش  ولی 
پراکندگی  این  نمی شود.  داده  خواننده  به  جوابی 

گاهی باعث رنج خواننده می شود.   
با  که  ندارند  اجازه  هم  داستان  شخصیت های  حتا 
کارکترهای شان خودشان را معرفی کنند. شخصیت  
اصلی در تاکسی نشسته در حال ورود به شهر است. 
فردی  تاکسی  راننده  که  نیست  روشن  خوبی  به 
آشناست یا شخصی دیگر همراه شخصیت داستان 
صحنه های  ناگهان  دارد.  وجود  راهنما  عنوان  به 
و  می دهند  دست  از  را  واقعی شان  شکل  داستان 
سرگردان  خواننده  می گیرند.  سمبلیک  شکل 
را  یا سمبل ها  مراجعه کند  واقعیت  به  نمی داند که 
فقط  بفهمد. سمبل ها هم آن گونه هستند که شاید 

تفسیرشان فقط از عهده نویسنده برآید.

است.  منولوگ  داستان ها  تمام  در  نویسنده  سبک 
سبک زیبایی است. اما شاید خواننده بپرسد نگارنده 
را  اندیشه اش  دنیای  دیگر  پنجره ای  از  ندارد  قصد 
تابلویی  نویسنده  این سبک  نمایش بگذارد؟ در  به 
کوبیسم  به  بیشتر  که  می کند  ترسیم  زیبایی  به  را 
می ماند. یعنی فهم آن برای هر کسی آسان نیست. 
هر کسی نمی تواند درک کند که چرا دخترکی در 
فصلی نامعین دنبال انار می گردد؟ شخصیت اصلی 
توجیه  می بافد.  فلسفه  است.  سرگردان  داستان ها 
می کند. سوال می کند. جواب می دهد. صحنه ها را 
تصویر می کند. بر چیزهایی که از دست داده است 
مرثیه می خواند. این ها همگی باارزشند ولی دنیایی 
دیده  خودش  چشم  با  را  آن  نویسنده  که  است 
است  و هیچ تالشی نمی کند تا این تصویر را برای 
خواننده هم روشن تر شرح دهد. بعضی از صحنه ها 
مانند  تکرار آمده اند.  به  داستان  و تصویرها در دو 
درختان کنار جاده که مفقود شده اند، در دو داستان 
حسرت  خالی شان  جای  برای  نویسنده  و  هستند 

می خورد.
دلگرمی های  و  پیام ها  کوبیسم  سبک  تابلوی  این 
زیادی دارد. حداقل به کسانی که کسی را می پالند 
مرگ  از  واقعیت هایی  بگوید.  را  واقعیت ها  این  تا 
شیفته  که  کشیده  رنج  انسان  هزاران  زندگی  و 
برای شان  ارمغانی جز مرگ  آرمان هایی شدند که 

نداشت.
»کلمه را باد می برد« نام شایسته ای است. بسیاری از 
باد آنها را می برد. در حالی که  کلمه ها می آیند و 
به  این کلمه  دارد.  را  ارزش خاص خود  هر کلمه 
چه شیوه ای به کار برده شود و به کار گرفته شود، 

از هر چیزی مهم تر است.    
ادبیات  که  گفت  می توان  جرات  به  نهایت  در 
داستانی در میان زنان رشد بیشتری داشته است. این 
افغانستان در سراسر  زنان  است که  دلگرمی  باعث 
جهان جزو زنان بلنداندیش هستند. به این امید که 
نگاشته چاپ شده چنین  تنها  داستان  این مجموعه 
و  ادب  دنیای  و  نباشد  جراتی  چنین  با  نویسنده ای 
هنر بتواند با تکیه به قلم وی قدمی به پیش بگذارد.



 بی بی فاخره موسوی
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

 17 تاریخ  در   ،ICC تریبونال  تشکیل  از  قبل 
به امضای  جوالی 1998 توافقنامه ای در شهر رم 
آن کشورهای  در  که  رسید  از کشورها  تعدادی 
این  امضای  و  تایید  در صورت  )البته  امضاکننده 
توافقنامه توسط مجلس، رییس دولت و یا رییس 
جمهور هر کشور در قدم نهایی( تعهد نمودند که 
مرتکب  که  افرادی  اتهامات  به  رسیدگی  برای 
جنایت جنگی، کشتار دسته جمعی و جنایت علیه 
صورت  در  را  خود  شهروندان  شده اند،  بشریت 
درخواست دادگاه کیفری ویژه ای )تریبونال( که 

قرار  دسترس  در  شد،  خواهد  تشکیل  آینده  در 
دهند.

 14 افریقایی،  کشور   30( کشور   108 تاکنون 
کشور   41 و  التین  امریکای   23 آسیایی،  کشور 
اروپایی( این توافق نامه را تایید و امضا نموده اند. 

رم  توافق نامه  روسیه  جمله  از  دیگر  کشور   41
)تایید  تعهدنامه  مرحله  به  اما  نمودند  امضا  را 
ـ  خود  متبوع  کشور  مجلس  یا  و  دولت  رییس 

RATIFICERA( نرسیده اند.
امضای  از  چین  و  لیبیا  قطر،  عراق،  کشورهای 
ماه  یک  )کلینتون  زده انــد  باز  سر  رم  توافقنامه 

امضا  آن را  جمهوری  ریاست  دوره  پایان  از  قبل 
اسراییل  نکرد،  تایید  آن را  بوش  اما  بود  نموده 
امضای  هنوز  اما  نمود  امضا  را  رم  توافق نامه  نیز 

تعهدنامه ای )RATIFICERA( نداده است.( 
ابتکار  به  هرچند  توافقنامه  و  )رم(  اجالس  این 
سازمان ملل بوده و این حرکت را سازماندهی و 
به راه انداخت و پذیرای پرداخت هزینه های مالی 
ارتباط  اما  گردید،  نیز  آینده  در  تریبونالی  چنین 
این  با  رهبری  زاویــه  از  تشکیالتی  و  سازمانی 

تریبونال ندارد.
پس از این توافقنامه بود که در سال 2002 دادگاه 
بین المللی کیفری هاگ ICC در هلند مستقر شد 

و ساختار و تشکیالت خود را یافت.
از جمله موارد قابل ذکر این است که این تریبونال 
رسیدگی  دادگاه  این  تشکیل  از  پیش  جرایم  به 
نمی کند. و برای رسیدگی به جرایمی که پیش از 
این تاریخ روی داده اند، می بایست شورای امنیت 
سازمان ملل ابتدا قراری را صادر کرده و پس از 

آن حکم به تشکیل تریبونال ویژه ای دهد. 
هرچند نباید فراموش کرد که طبق قوانین قضایی 
بین  که  مقاوله نامه هایی  و  کشورها  از  برخی 
شهروند  می شوند،  امضا  اتحادیه ها  یا  و  کشورها 
صورت  در  می توان  را  جرایم  ارتکاب  به  متهم 
گرفت.  تحویل  و  جلب  ثالث  کشور  در  اقامتش 
توسط حکم  آنهم  انگلیس  در  پینوشه  دستگیری 

دادگاهی از اسپانیا نمونه بارز آن است.
که  هاگ  بین المللی  دادگاه  حکم  با  ارتباط  در 
برای نخستین بار در تاریخ حکم دستگیری رییس 
می کند،  صادر  را  )سودان(  کشور  یک  جمهور 
طرح  بین الملل  روابط  با  ارتباط  در  زیر  مسایل 

می شوند.
ادامه دارد



يک طفل مشاهد بیان مي دارد:
توسط  را  هم صنفي هایم  از  یکي  ما  نگران  »معلم 
اثر  از  ما  هم صنفي  بیني  و  کرد  لت وکوب  چوب 
لت وکوب بسیار خونریزي کرد، سپس این شاگرد 
ریختند،  آب  باالیش  و  برده  صنف  از  بیرون  را 
خونریزي بیني هم صنفي ما متوقف شد. هم صنفي 
چند  بیني اش،  زخمي شدن  و  لت وکوب  اثر  از  ما 
روز غیبت کرد و پس از چند روز براي بار دیگر 
تاسف  اظهار  بسیار  ما  نگران  معلم  به مکتب آمد، 
کرد و گفت که از اثر بي توجهي شاگرد به اصول 
است،  کرده  اقدام  لت وکوب  نوع  این  به  مکتب؛ 

سپس معلم ما از شاگرد خود معذرت خواست.«
اظهارات یکي از شاگردان مشاهد تنبیه جسمي در 
مکتب، شهرکابل، 8 اسد 1388/ 30 جوالي 2009
۳-۷ داليل تنبیه جسمي اطفال در مکتب ها

پوشش  زیر  مکتب هاي  در  اطفال  جسمي  تنبیه 

تحقیق، بنا بر دالیلي صورت 
شــاگــردان  اســـت.  گرفته 
جریان  در  که  مطالعه  مورد 
مورد  گذشته  تعلیمي  سال 
گرفته اند،  قرار  جسمي  تنبیه 
را  خود  جسمي  تنبیه  دالیل 

چنین بیان کرده اند:
شماري از دالیل تنبیه جسمي 
زیر  شاگردان  آن  اثر  از  که 
مورد  بیشتر  تحقیق،  پوشش 
تنبیه جسمي در مکتب خود 
تحلیل  چنین  گرفته اند،  قرار 

مي شود: 
ادامه دارد
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نگاهی به تاریخچه 
محکمه جزایی بین المللی یا 
ICC(INTERNATIONAL 

CRIMINAL COURT)

بررسي تنبیه جسمي 

اطفال درمکتب هاي 

 افغانستان  

1388
___________قسمت چهاردهم ___________

حقوق شهروندی 
در قانون اساسی 

افغانستان با رویکرد 
تحلیل فصل دوم 

قانون اساسی

2- حق زندگی
این  به  است.  )حق حیات(  زندگی  افغانستانی حق  دومین حق شهروندی شهروند 
معنا که هر شهروند افغانستانی حق دارد که زنده باشد و زندگی کند. قانون اساسی 
افغانستان از این حق به موهبت الهي و حق طبیعي انسان تعبیر کرده و اظهار داشته 

است که هیچ شخص بدون مجوز قانوني از این حق محروم نمي گردد.«12
تحلیل ماده ی 2۳ قانون اساسی افغانستان

ظاهر لحن قانون اساسی می گوید که حفظ زندگی و حق حیات، حق شهروندی 
انسان افغانستانی است. اما در واقع این ماده  شامل دو بخش می باشد که این دو بخش 
عبارتند از حق زندگی و حق مرگ. بدین توضیح که قسمت اول ماده ی حق حیات 
را حق طبیعی و حق اول و بالذات انسان افغانستانی معرفی کرده است. اما قسمت 
بگیرد.  خودش  به  حق  جنبه  می تواند  نیز  حیات  سلب  که  است  کرده  اعالم  دوم 
قسمت دوم ماده ی 23 گفته است که هیچ شخص بدون مجوز قانوني از این حق 
الزامی  محروم نمي گردد.13 منطوق ماده ی مربوط اعالم می کند که حفظ حیات 
باشد،  داشته  قانونی  مجوز  کسی  اگر  که  می گوید  ماده   مخالف  مفهوم  اما  است. 
می تواند حیات کسی را سلب کند. مثال در مورد سلب حیات در مجازات مرگ 
مانند اعدام، قاضی حق دارد که حیات فرد محکوم به اعدام را با طی مراحل قانونی 
سلب کند. اما حق سلب حیاتی که در اینجا مطرح می کنیم ناظر به دایره این حق در 
اسناد تقنینی افغانستان می باشد و شامل دیدگاه های لغو اعدام )جزای مرگ( که در 
کشورهای دیگر وجود دارَد نمی باشد. حق سلب حیات یا مجازات مرگ را از نظر 
تیوری به یک بحث دیگر موکول می کنیم. فعال به همین اندازه اکتفا می کنیم که 

حق حیات یکی از حقوق بنیادین شهروندی شهروندان شهریار افغانستان می باشد.
ابعاد کیفری سلب حیات

ماده ی 23 قانون اساسی افغانستان به همین اطالق اکتفا کرده است که هیچ کسی حق 
ندارد جان کسی را بگیرد مگر با اجازه ی قانون. اما اگر کسی حیات کسی را سلب 
کرد یا حق سلب حیات کجاست؟ اشاره ای نکرده است و تمام سنگینی بار را به 
دوش متخصصان حقوق و مفسران حقوق اساسی گذاشته است. بنابراین برای تفسیر 
و تحلیل ماده ی 23 قانون اساسی و دایره ی بحث حق حیات و حق سلب حیات باید 
به سایر اسناد تقنینی مراجعه کرد. قانون اساسی با همین لحن آمره  حکم کرده است 
که هیچ کسی حق سلب حیات شهروند افغانستانی را ندارد. اما اگر کسی حق حیات 
شهروندی را سلب کرد، چه پیامدهای حقوقی به وجود خواهد آمد؟ قانون جزای 
افغانستان پیش بینی کرده است که سلب حق حیات عملی مجرمانه است و مجازات 
گردد،  کسی  حیات  سلب  مرتکب  که  را  کسی  مجازات  قانون  این  دارد.  پی  در 
1- حبس تعزیری، 2- اعدام، 3- حبس دوام، 4- حبس طویل، 6- حبس سه ساله 
و جزای نقدی، 7- حبس متوسط و جزای نقدی، 8- حبس هفت ساله دانسته است.

پی نوشت ها: 
www.moj.gov. ،1- علي پیام، ماهنامه عدالت، وزارت عدلیه

 Afghanistan78، اخبار افغانستانk - 162=af/?lang=da&p=magazines&nid
News, Afghanistan News.org ,Afghanistan

34k - 65=www.moj.gov.af/?lang=da&p=magazines&nid -2
 ،33k - 27=www.sadayeafghan.com/article.php?id ،3- محمداحسان میرزایی

2008-04-07، وبسایت: صدای افغان
8am.af/index.php?option=com_content.http://www، 4- روزنامه 8 صبح

-09-31-10-3:2008=catid&15-21-16-11-10-1197:1387=&view=article&id
Itemid&07-37=488، چهارشنبه, 11 جدي 1387 20:50

5- آرمان، html.http://www.arman1,20m.com/far253، وبسایت آرمان
6- حلیم سروش، php.000053/http://www.afghanpress.af/news، افغان پرس، 

یکشنبه، 26 جوزا ماه 1387
7- قانون اساسی افغانستان، ماده22

8- کنوانسیون  بین المللي  رفع  هرنوع  تبعیض  نژادي ، مصوب  21 دسامبر 1965 میالدي  مطابق  
با1344/8/30 شمسي ، مجمع  عمومي  سازمان  ملل متحد

9- کنوانسیون حذف کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان، مصوبه 18 دسامبر 1979، مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد

10- کنوانسیون حذف کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ی1، مصوبه ی 18 دسامبر 1979
سازمان  عمومي  مجمع   1965 دسامبر  مصوب21  نژادی،  تبعیض  هرنوع  رفع  کنوانسیون   -11

ملل متحد
12- قانون اساسی افغانستان، ماده ی 23
13- قانون اساسی افغانستان، ماده ی 23

ادامه دارد

_____________ علی پیام _____________
قسمت پنجم

جدول شماره: 6
درصدي دالیل

27.7 درصد  عدم توجه به درس و یاد
نگرفتن آن

14.5 درصد ناوقت آمدن به مکتب
13.1 درصد شوخي کردن

12.5 درصد  عدم اجراي کار خانگي
10,2 درصد جنگ با شاگرد دیگر

8.2 درصد غیرحاضري
2.2 درصد نیاوردن کتاب هاي درسي
1.9 درصد نداشتن کتابچه
1.8 درصد عدم رعایت یونیفورم مکتب
1.4 درصد پرسش از معلم
1.1درصد عدم رعایت نظافت
1.0 درصد عقده شخصي
1.0 درصد فرار از مکتب
0.8درصد فراموش کردن قلم
0.7درصد گفتن حرف هاي زشت

0.4 درصد شکایت به اداره مکتب

1.5درصد سایر موارد

100 درصد مجموع
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برای  خوبی  بهانه  لیبیا  در  طوالنی تر شدن جنگ  با 
ستیزه جوی  خودکش  سرگردان  نیروهای  تجمع 
سرزمین  آن  در  لیبیایی  مبارزان  کنار  در  القاعده 
در  نخستین بار  برای  ناخواسته  که  است  فراهم شده 
برای یک  بین المللی  ایتالف  نیرو های  با  یک جبهه 

هدف به آشتی می نشینند.
از جانب دیگر ادامه این حالت به نیروهای پیرامون 
قذافی امکان می دهد تا با بازنگری وضعیت سیاسی 
و جنگی به جبهه مخالفین پیوسته و همه دربستر یک 
لیبیا به مذاکره بنشینند تا  تشکیل نوین برای آزادی 
از یک سو پیکره نظام و سامانه اردو از هم نپاشد و 
با  قذافی  از  برگشته  مترقی  نیروهای  دیگر  ازطرف 
نیروهای خردمند جنگی مخالفین به یک حکومت 
مناسب دست یابند تا با هماهنگی با نیرو های ایتالف 
خارجی دخیل در جنگ بدون حساسیت های قبلی 
شاهد  داشتند،  جنگی  مشترک  جبهه  از  بیرون  که 

یک ساختار کامال جدید در لیبیا باشند.
مکانیزم  به یک  اطراف  همه  تازمانی که  این جنگ 
که از مجرای زمان جبرا عبور می کند توافق نکنند، 
ادامه خواهد یافت زیرا توافق رزمی در جنگ های 
مشترک نظامی به مشترکات سیاسی و تحمل پذیری 
ازطریق  و  می انجامد  یک دیگر  به  نسبت  فرهنگی 
فرهنگی،  تنش های  پایان  به  هماهنگی جبهه جنگ 

سیاسی و تمدنی نزدیک می شود.
ورود دسته های استخباراتی امریکا و انگلیس ضمن 
ارزیابی وضعیت جبهه جنگ به دوستی های پنهانی 
می خواهند  که  می شود  منجر  متضاد  نیرو های  میان 
نه  پیداکنند،  دسترسی  مجهزتر  مهمات  و  سالح  به 
کنار کشورهای  در  وقدرت  دولت  تنها سالح، که 

اروپایی به دست آنها سپرده خواهد شد. 
یک  وجود  از  اروپایی  دولت های  زمانی که  تا 
هم پیمان و دوست در همجواری اروپا پس از رفتن 
قذافی مطمین نشوند، دولت قذافی کجدار و مریز با 
وضعیت کنونی در محاصره خواهد ماند و این جال 

تنیده برچیده نخواهد شد. 
شبیه  قذافی  دولت  مخالف  نیروهای  کردن  مسلح 
شوروی  برابر  در  افغانستان  مجاهدین  نمودن  مسلح 
نیست که پس از سقوط دولت کمونیستی با نداشتن 
نیز  گذشته  دوستان  از  منطقه  در  محتاج  هم پیمان 
رنجش خاطر داشته باشند وسرکشی دوستان پیروز 
به  منجر  که  نمایند  تعویض  دیگری  جنگ  با  را 
سیاست  در  ناشناس  گروه  القاعده  سازمان  تشکیل 
به  دست  کم بینی،  این  انتقام  از  که  شود  بین المللی 

شورش جهانی بزند.
برخالف امریکا و اروپا به یک دولت دوست نفتی 
ثروتمند همسایه ای دریایی همانند لیبیا شدیدا نیازمند 
قلدری های حکومت گذشته و سرکشی  از  تا  بوده 

مرد بوالهوس سیاسی چندمزاجه رهایی یابند.
وفق  دموکراتیک  دولت  یک  تشکیل  تجربه  شاید 
در  زیرا  دهد  مکان  تغییر  لیبیا  به  مصر  از  پس  مراد 
بعدی  تشکیل  در  اخوانی ها  وجوش  جنب  مصر 

توجه بیشتر به لیبیا در تجربه نوین 
دموکراسی نسبت به مصر که کشوری 
است بزرگ و دارای اندیشه ها و 
دیدگاه های گوناگون موزون و ناموزون 
نسبت به دموکراسی و روابط آینده با 
منطقه و جهان؛
برافراشتن پرچم امریکا، فرانسه وانگلیس 
پس از ادای نماز جمعه در بنغازی به 
نشانه ی سپاسگزاری و قناعت به نقش 
نیروهای بین المللی نسبت به دوستان 
پرحرف و بی عمل در منطقه

دولت آن کشور خیلی روشن است و ازهمین حاال 
ممکن است باعث دلسردی کشورهایی که درصدد 
و  دیپلوماتیک  روابط  در  تنش  بهانه های  برچیدن 
از  فارغ  که  امروزی  وجهان  خاورمیانه  با  فرهنگی 
باشند،  حزب اهلل  و  ایران  و  سوریه  حساسیت های 

بگردد. 
از  بهتر  سرنوشتی  لیبیا  می رسد  نظر  به  آن طورکه 
دامنه دار  با  و  داشت  خواهد  منطقه  دموکراسی های 
صدام  سرنوشت  به  نیز  قذافی  آینده  جنگ،  شدن 
از  رفتن  با  تنها  است  ممکن  و  خورد  نخواهد  گره 
افریقایی  کشورهای  از  یکی  به  وپناهندگی  قدرت 
که هنوز جایگاهی در نزد سران افریقا و تارهایی با 
برخی کشورهای اروپای شرقی دارد، بسنده نمایند.

و  نرسد  پایان  به  نظامی  طریق  از  جنگ  این  شاید 
از طریق محاصره دوامدار  باشند که  چنین سنجیده 
فرسایشی به دور از  خطر جانی و زیان های اقتصادی 

درنبود نیروهای زمینی به جنگ پایان بخشند.
گریز  به  منجر  بیشتر  است  ممکن  استراتژی  این 
سیاسی  جبهه  به  پیوستن  و  قذافی  دولت  مسوولین 
مخالف قذافی شود که دیگر گریز از جبهه قذافی 
و پیوستن به جبهه جنگ در هر زمان، معنی دفاع از 
خط انقالب و باور به ساختار دموکراسی است که 

در راه است نه متهم شدن به خیانت ملی.
فرار محمد کوسه وزیر خارجه قذافی به انگلیس و 
گزارش ها از جدایی محمد ابوالقاسم الزاوی دبیرکل 
ابوزید  نفت،  وزیر  غانم  شکری  لیبیا،  ملی  مجلس 
علی  لیبی،  سابق  وزیر خارجه  زدن  سرباز  و  دورده 
سازمان  در  لیبیا  نماینده  قبال  که  تریکی  عبدالسالم 
ملل متحد بود از قبول هرگونه مسوولیت در دولت 
خالی  را  قذافی  پای  زیر  اندک  اندک  و...  قذافی 
انزوای سیاسی، جنگ  اقتصادی،  نموده و محاصره 
و  زمینی  خارجی،  فضای  وبستن  جبهه ای  دوامدار 

هوایی آهسته آهسته درز در نظام قذافی می اندازد.
اقتصادی  هزینه  ایتالف  برای  جنگ  این گونه 
و  محدود  هوایی  نیروی  حضور  ندارد،  کمرشکن 
آن چنان  خزیده اند  دریاها  دامن  در  که  کشتی هایی 
هزینه بردار نیستند که شاهد اختالفات جدی در میان 

ایتالف در آینده های نزدیک باشیم.
سربازان ایتالف از تیررس به دورند و فرهنگ انتحار 
به  نیافته است. چنین  تطبیق  برای  تا هنوز جایی  هم 
تجربه  وافغانستان  عراق  جنگ  که  می رسد  نظر 
کافی برای چگونه عمل کردن در نقاط دیگر جهان 

به دست ناتو و سایر نیروهای بین المللی داده است.
افغانستان  در  که  چنانی  ونظام  اردو  ریختن  برهم 
از  ناآگاه  نیروهای  جابجایی  و  شد  واقع  وعراق 
بزرگ ترین  نظام،  ساختار  با  ناآشنا  و  نظامی گری 
اخیر  جنگ های  تاریخ  در  ودولتی  نظامی  اشتباه 
که  است  بوده  کشور ها  این  در  بین المللی  نیروهای 

دیگر عالقه چندان به تکرار آن نمی بینند.
شورشیان  ساختن  مسلح  است  ممکن  این جهت  از 
با فرار سران  تا  به درازا بکشد  با چانه زنی ها اندکی 
زمینه  آن کشور  اردوی  نظامیان  و  قذافی  دولت 
تشکیل  از  پس  قذافی  دولت  خودبه خودی  سقوط 
منسجم  نیروهای  با  دولتی  سیاسی  ساختار  کلی 
نظام  از  بیرون  مناطق  در  رزمی  آب دیده  و  فکری 

قذافی آماده شود. 
به دور از ذهن نخواهد بود که در لیبیا بهترین زمینه 
نمونه ای  که  دموکراتیک  دلخواه  نظام  یک  ایجاد 
با حضور  باشد،  اروپایی  همسایه  نظام های  از  مشابه 
که  جهان  دموکرات  نیروهای  و  بین المللی  جامعه 
می جنگند،  همدوش  لیبا  مبارزان  پهلوی  در  عمال 

خیلی منطقی و دلگرم کننده باشد.
ایران  و  سوریه  فرمان  به  تن  دیگر  که  نیروهایی 

لیبیا در محراق 
جهانتوجه

سربازان ایتالف از تیررس به دورند و فرهنگ انتحار هم تا هنوز 
جایی برای تطبیق نیافته است. چنین به نظر می رسد که جنگ عراق 
وافغانستان تجربه کافی برای چگونه عمل کردن در نقاط دیگر جهان 

به دست ناتو و سایر نیروهای بین المللی داده است.
برهم ریختن اردو ونظام چنانی که در افغانستان وعراق واقع شد 
و جابجایی نیروهای ناآگاه از نظامی گری و ناآشنا با ساختار نظام، 

بزرگ ترین اشتباه نظامی ودولتی در تاریخ جنگ های اخیر نیروهای 
بین المللی در این کشور ها بوده است که دیگر عالقه چندان به تکرار 

آن نمی بینند.

 سید عزیز صفوی


وحزب اهلل و... که حقیقتا درچنین حالتی هیچ گونه 
کمک عملی چنانچه که در بحرین رخداد نتوانستند 
با همکاری و همیاری قدرت هایی  بکنند و مجبورا 
عام  قتل  از  ایشان  نجات  و  آنها  به داد  عمال  که 
دسته جمعی رسیده وکمک نموده اند دست به دست 

ایشان بسپارند و ازآنها دراین مامول تشکر نمایند.
از  پس  وانگلیس  فرانسه  امریکا،  پرچم  برافراشتن 
ادای نماز جمعه در بنغازی نشانه ای از سپاسگزاری و 
قناعت به نقش نیروهای بین المللی است که تا دیروز 
بنا به گرایش های سنتی با دولت های منطقه با شک 

وتردید به آنها نگاه می کردند.
لیبیا  تحوالت  به  نسبت  ترکیه  موضع  از  انتقاد 
جنگ  میدان  در  گیرمانده  نیروهای  که  می رساند 
ترکیه،  همانند  سابق  دوست  کشورهای  برخورد  از 
این  برای  را  جذابیت  بیشترین  که  ایران  و  سوریه 

رزمندگان داشتند، آزرده خاطر هستند.
سیاسی  فعالیت های  با  انگلیس  دیگر  سوی  از 
در  امروز  آن  گام  نخستین  که  ترکیه  با  مشترک 
دیدار هیات ویژه دولت قذافی با سران دولت یونان 
ومتعاقبا سفر به ترکیه در جهت رسیدن به یک توافق 
از  نشانه ای  است،  آغازگردیده  انگلیس  با  درتبانی 
گسترده کردن نقش ترکیه سنی در منطقه وبه انزوا 
سنی  کشورهای  فشارهای  طریق  از  ایران  کشانیدن 

عربی می باشد.
ونشست  کویت  از  ایرانی  دیپلومات  سه  طرد   
اخیرمجلس همکاری های خلیج در ریاض پایتخت 
در  ایران  دخالت  تقبیح  بر  مبنی  سعودی  عربستان 

کشورهای منطقه دلیلی بر این فرایند است.
اعتراضات  درتنگنای  نیز  ایران  هم پیمان  سوریه 
می شود  زده  دامن  بهانه ای  به  روز  هر  که  مردمی 
وباعث تضعیف نقش منطقه ای آن کشور شده، گیر 

مانده است.
مشروع  خواسته های  عالوه  بر  ناآرامی ها  این  در 
که  سنی  اخوانی های  نقش  هرصنف،  از  معترضین 
به دست  سعودی  دولت  از  را  کمک ها  بیشترین 
می آورند درکنار بازماندگان کشته شدگان نیم قرن 
گذشته درمنطقه حلب که از سوی حافظ االسد پدر 
نادیده  نمی توان  را  گردیدند  عام  قتل  االسد  بشار 
مردمی  ومشارکت  دموکراسی  خواهان  که  گرفت 
در دولتی می باشند که بیشتر از اقلیت علوی تشکیل 

شده است.
درچنین اوضاعی گویا تنها کسانی که با دموکراسی 
با  وآنهم  هستند  دیکتاتوران  نمی کنند،  صلح 
استقالل  حاکمیت،  مقوله  از  برگرفته  توجیهات 

وغرورملی.
میان  که  منافع  آمیختگی  درهم  منطق  درحالی که 
اقلیت امروز بشر در پرتو روابط تنگاتنگ فرهنگی و 
اخالقی به هربهانه برقرار می شود نه تنها سیاست که 

فرهنگ، تمدن و ادیان را فراتر از آشتی به هم زیستی 
بهترین وقت  که  داریم  قرار  زمانی  در  ما  می نشاند. 
برای  وقت  بدترین  و  مشارکت  و  دین گرایی  برای 

یک حکومت تک حزبی و دینی است.
شعار  و  مخلوع  رهبران  ثروت  خشکاندن  امروز 
ارجاع آن به ملت های خاورمیانه می رساند که نظام 
بستر  در  غیرمریی  عدالت  یک  به سوی  بین المللی 

یک فرهنگ مشترک درحرکت است.
دزدیدن  مسولیت  تنها  که  سوم  جهان  رهبران 
غیرت  استقالل طلبی،  نام  زیر  را  مردم  دارایی های 
ملی، قومی و دینی دارند، مجبور هستند که از ترس 
واریزشده  ارقام  که  شفاف  دولت های  و  ملت ها 
سرمایه های ایشان را ازبانک ها دقیقا بازنویسی کرده 
و به ملت های شان بازپس می دهند، دیگر سرمایه های 
خود را زیر بالشت های خواب و درمیان بکس های 
به  اال، المحاله  و  باشند  داشته  با خود  دستی همیشه 

ملت ها تعلق خواهد گرفت.
خالصه تحلیل فوق:

•  ضرورت ایجاد یک دولت دوست نفتی ثروتمند 
ژوپولیتیکی  امنیت  تضمین کننده  که  اروپا  برای 
با کشورهای  نفتی  پیمان های  تامین کننده  و  دریایی 

پیرامون مدیترانه باشد؛

•  استراتیژی جدید ایتالف، مبنی بر ادامه محاصره 
انزوای سیاسی، جنگ دوامدار جبهه ای،  اقتصادی، 
در  هوایی  و  دریایی  زمینی،  خارجی،  فضای  بستن 
دولت  مسوولین  پیوستن  زمینه  است  ممکن  لیبیا، 
رژیم  شکست  و  مخالف،  سیاسی  جبهه  به  قذافی 

قذافی را فراهم سازد؛
دموکراسی  نوین  تجربه  در  لیبیا  به  بیشتر  توجه    •
دارای  و  بزرگ  است  کشوری  که  مصر  به  نسبت 
اندیشه ها و دیدگاه های گوناگون موزون و ناموزون 
نسبت به دموکراسی و روابط آینده با منطقه و جهان؛

•  برافراشتن پرچم امریکا، فرانسه وانگلیس پس از 
ادای نماز جمعه در بنغازی به نشانه ی سپاسگزاری و 
قناعت به نقش نیروهای بین المللی نسبت به دوستان 

پرحرف و بی عمل در منطقه؛
در  ترکیه  و  انگلیس  مشترک  تالش های  سرنخ    •
ترکیه  نقش  کردن  گسترده  از  نشانه ای  لیبیا  مورد 
ایران  و  سوریه  کشانیدن  انزوا  به  و  منطقه  در  سنی 

است از طریق فشارهای کشورهای سنی عربی؛
رهبران  میلیاردی  سرمایه های  کردن  آشکار    •
نیمه شفاف  دولت های  بانک  سوی  از  مخلوع 
دربستر  غیرمریی  عدالت  نوعی  بر  دلیلی  درجهان 
یک فرهنگ مشترک انسانی است که دزدان دولتی 
ثروت های  دیگر  تا  می کند  مجبور  را  سوم  جهان 
درمیان  و  بالشت های خواب  زیر  را  بادآورده خود 

بکس های دستی همیشه با خود داشته باشند.

ACKU
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مخالفان ريیس جمهور ساحل عاج کاخ رياست جمهوری را تسخیر کردند

هشدار عفو بین الملل نسبت به طرح نظارت بر سازمان های غیر دولتی در ايران 

درگیری  شديد در مصراته؛ تالش های ديپلوماتیک ترکیه برای پايان جنگ در لیبیا 

در ادامه درگيری ها در ابيجان، مهمترين شهر ساحل 
عاج، گزارش شده که اقامتگاه رياست جمهوری در 

اين شهر توسط نيروهای مخالف تسخير شده است.
لوران  سکونت  محل  جمهوری  رياست  اقامتگاه 
که  است  کشور  اين  سابق  جمهوری  رييس  باگبو، 
نتيجه انتخابات گذشته را که منجر به پيروزی آساالن 

واتارا شد، قبول ندارد و هنوز بر مسند قدرت است.
بين المللی  جامعه  که  واتارا  آالسان  هوادار  نيروهای 
او را به عنوان رييس جمهور ساحل عاج می شناسد، 
محل  سخت،  نبرد  روز  يک  از  پس  که  گفته اند 

زندگی آقای باگبو را به تصرف خود در آورده اند.
پاتريک آچی، سخنگوی آقای واتارا گفته است که 
هنوز مشخص نيست که آيا هنگام تصرف اين محل، 

آقای باگبو در ساختمان بوده است يا نه.
بنا بر گزارش ها صدای شليک تسليحات سنگين از ساعات 

اوليه روز سه شنبه در نزديکی اين محل شنيده می شد.
ملل  سازمان  هليکوپترهای  آپريل،  چهارم  دوشنبه،  روز 
نزديکی  باگبو را در  نظامی آقای  فرانسه مواضع  متحد و 

اقامتگاه رياست جمهوری هدف آتش قرار دادند.
اين  که  است  گفته  ملل  سازمان  دبيرکل  مون،  کی  بان 
حمالت اعالن جنگ به آقای باگبو نبوده و فقط به منظور 

دفاع از غيرنظاميان انجام شده است.

به گفته آقای بان، نيروهای هوادار آقای باگبو برای حمله 
سنگين  تيربارهای  و  آرپی جی  خمپاره،  به  غيرنظاميان  به 
متوسل شده اند. ميليون ها غير نظامی در جريان نبرد خونين 
در ابيجان در پنج روز گذشته، بدون آنکه آب، غذا و برق 

در خانه هايشان داشته باشند، گرفتار شده اند.
با وجود اين که سازمان ملل برنده آقای واتارا را انتخابات 
نوامبر گذشته اعالم کرده، اما لوران باگبو هنوز حاضر به 

ترک قدرت نشده است.
هفته گذشته، هواداران مسلح آقای واتارا با حمله نظامی 

به مواضع آقای باگبو در شمال و غرب ساحل عاج، 
بخش هايی از اين کشور را تصرف کرده اند.

باگبو را در  آقای آچی گفته است که مردم آقای 
اقامتگاه رياست جمهوری ديده اند اما هنوز موفق به 

يافتن او نشده اند.
او در پاسخ به اين سوال که در صورت دستيابی به 
آقای باگبو با او چه خواهد شد، گفت که او دستگير 

و »محاکمه« خواهد شد.
افراد  از  يک  هيچ  هنوز  اخير  درگيری های  پی  در 
نزديک به آقای باگبو در ساحل عاج چيزی اظهار 
نظری نکرده، اما ابدون ژرژ ابيتو، يکی از مشاوران 
خبر  صحت  درباره  که  است  گفته  لندن  در  او 
را  آن  و  دارد  شک  باگبو  آقای  اقامتگاه  تصرف 

صرفا »تبليغات و جنگ روانی« خواند.
اکنون چندين هفته است که لوران باگبو در انظار عمومی 
گارد  توسط  عمدتا  او  اقامت  محل  و  است  نشده  ظاهر 

رياست جمهوری محافظت می شده است.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد از زمان آغاز درگيری ها 
اثر  بر  نفر  ميليون  يک  گذشته،  سال  دسامبر  ماه  در 
خشونت ها از نقاط مختلف ساحل عاج و به خصوص شهر 
درگيری ها کشته  اين  در  نفر  و صدها  ابيجان گريخته اند 

شده اند.

به  نسبت  سوم«  »عرصه  سازمان  و  بين الملل  عفو  سازمان 
اسالمی  شورای  مجلس  در  طرحی  پيش نويس  تصويب 
غير  سازمان های  همه  ثبت  »امتياز  آن  مبنای  بر  که  ايران 
دولتی فعال در ايران عمال لغو خواهد شد« هشدار دادند 
و از نمايندگان مجلس خواستند که اين طرح را تصويب 

نکنند.
اشاره اين دو سازمان به تصويب کليات طرح شش ماده ای 
»تاسيس، فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد« است که 
روز دوشنبه در نخستين جلسه علنی مجلس ايران در سال 

1390 صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسالمی، ايرنا، بر اساس 
مصوبه جديد مجلس، از اين پس هيات عالی سازمان های 
که  شد  خواهد  تشکيل  ناظرانی  از  ايران  در  دولتی  غير 
متعلق به سه وزارتخانه اطالعات، امور خارجه و داخله و 
همچنين نهادهای ديگری چون سازمان بسيج مستضعفين، 
انتظامی  نيروی  و  قضاييه  قوه  اسالمی،  تبليغات  سازمان 

هستند.
کليات اين طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علنی 
مجلس شورای اسالمی به تصويب رسيده است و بررسی 
برنامه ريزی  نوروزی  تعطيالت  از  بعد  برای  آن  جزييات 

شده  است.

بر اساس اين طرح همه سازمان های غيردولتی 
که خواهان ادامه فعاليت و يا شروع به کار 
جديدی  نظارتی  ساختار  توسط  بايد  هستند 
که اعضای آن وابسته به وزارت اطالعات و 

بسيج هستند، تاييد شوند.
و  بين الملل  عفو  سازمان  مطبوعاتی  بيانيه 
کرده اند:  تاکيد  باره  اين  در  سوم«  »عرصه 
سازمان های  همه  طرح  اين  »براساس 
يا  و  فعاليت  ادامه  خواهان  که  غيردولتی 
ساختار  توسط  بايد  هستند  کار  به  شروع 
وابسته  آن  اعضای  که  جديدی  نظارتی 
تاييد  هستند،  بسيج  و  اطالعات  وزارت  به 
فعاليت های  در  اساسی  تصميم های  و  شوند 
توسط  دولتی  غير  سازمان های  همه  اجرايی 

اين ساختار جديد گرفته شود.«
سوم  عرصه  و  بين الملل  »عفو  می افزايد:  بيانيه  اين 
فعاليت های  بر  نظارت  و  تاسيس  طرح  که  باورند  براين 
ميخ  آن  با  که  است  ضربه ای  دولتی  غير  سازمان های 
ديگری بر تابوت حق آزادی انجمن و تشکل ها در ايران 

کوبيده می شود.«
همه  انحالل  قدرت  جديد،  »طرح  بيانيه،  اين  نوشته  به 

پاسخگوی  غير  تشکيالت  به  را  دولتی  غير  سازمان های 
فعاليت های  بر  نظارت  عالی  هيات  عنوان  تحت  جديدی 
سازمان  هر  و  می کند  واگذار  دولتی  غير  سازمان های 
و  بين المللی  سازمان های  با  ارتباط  به  مايل  که  غيردولتی 
يا هر نوع مشارکتی در فعاليت های بين المللی است، بايد 
قبل از هر گونه اقدامی از اين هيات نظارت مجوز دريافت 

کند.«

مصراته  شده  محاصره  شهر  از  فرار  به  موفق  که  افرادی 
شده اند، اوضاع اين شهر را بسيار وخيم توصيف کرده و 
گفتند نيروهای وفادار به معمر قذافی در اين شهر دست 
رويترز،  خبرگزاری  گزارش  برپايه  زده اند.  عام«  »قتل  به 
و  است  قذافی  معمر  نيروهای  محاصره  در  مصراته  شهر 
برای  را  اقداماتی  که  کرد  اعالم  نيز  ترکيه  ميان  اين  در 
ميانجی گری ميان معترضان دولت قذافی انجام داده است 

تا به خونريزی ها در اين کشور پايان داده شود.
از سوی ديگر همسايه غربی ليبيا، الجزاير گفته است که 

اين اوضاع و احوال تالش کرده است  القاعده در  شبکه 
که اسلحه  از ليبيا به کشور مالی واقع در جنوب الجزاير 
گزارش  رويترز  خبرگزاری  که  آنچنانکه  کند.  قاچاق 
می دهد کسانی که بخت فرار از مصراته را داشته اند، اين 

شهر را به »جهنم« تشبيه کرده اند.
بنا به گفته اين افراد، خيابان های مصراته مملو از جسد و 

بيمارستان ها انباشته از زخمی ها است.
عليه  که  بود  ليبيا  غربی  نيمه  از  شهر  آخرين  مصراته 
حکومت معمر  قذافی شوريد و اکنون برپايه گزارش های 

منتشر شده، نيروهای قذافی با پشتيبانی تانک اين شهر را 
زير آتش دارند.

را  قذافی  نيروهای  مواضع  ايتالف  نيروهای  که  درحالی 
هنوز  کشور  اين  معترضان  حال  اين  با  می کنند،  بمباران 

نتوانسته اند در نبرد دست باال را داشته باشند.
برپايه گزارش های منتشر شده، يک کشتی ترکيه ای که با  
اسکورت جنگنده های اين کشور قصد داشت زخمی ها را 
از بندر مصراته تخليه کند، به علت هجوم جمعيت مجبور 

شد، بندر را بالفاصله ترک کند.

پرده برداری از قتل 
سیاستمداران مهم بريتانیايی 

پس از جنگ جهانی دوم

 
سرويس اطالعات داخلی بريتانيا )ام آی فايو( اسناد محرمانه ای 
را منتشر کرده که از توطيه ترور چندين شخصيت سياسی مهم 
بريتانيا در سال های پس از جنگ جهانی دوم پرده برمی دارد.

مجموعه ای از 180 پرونده محرمانه از روز 15 حمل در آرشيو 
ملی بريتانيا در دسترس عموم قرار داده شد.

يکی از اسناد انتشار يافته مربوط به توطئه ترور شخصيت های 
سياسی بريتانيايی از سوی يک گروه تندروی يهودی بعد از 

جنگ جهانی دوم است.
در اين سند گفته می شود که اين گروه قصد سو قصد به جان 

ارنست بوين وزيرخارجه وقت بريتانيا را داشته است.
از سفر  قبل  اسناد حاکی است که  اين  از گزارش های  يکی 
وزير خارجه بريتانيا به مصر در سال 1946 داستان اين توطيه 

در تمام خاورميانه برسر زبان افتاده بود.
در اين اسناد همچنين به توطئه قتل وينستون چرچيل نخست 
گروه  يک  توسط  بريتانيا  دوم  جهانی  جنگ  دوران  وزير 

تندروی يهودی اشاره شده است.
در سال 1944 لرد موين يکی از وزرای بريتانيا در خاورميانه 
و دوست نزديک چرچيل توسط اعضای يک گروه تندروی 

يهودی به قتل رسيد.
در آن زمان سازمان اطالعات و جاسوسی بريتانيا از احتمال 

قتل وينستون چرچيل ابراز نگرانی کرده بود.
بعد از جنگ جهانی دوم اعمال تروريستی گروه های تندروی 

يهودی در آن منطقه شدت گرفت.
يهوديان می خواستند قيموميت بريتانيا بر فلسطين خاتمه يابد 
و دولت وقت بريتانيا را برای ايجاد يک کشور يهودی تحت 

فشار قرار دادند.
در  فلسطين  در  بريتانيا  امنيتی  افسران  از  يکی   1946 درسال 
يک تلگرام رمزی به دولت بريتانيا هشدارداد که جان وزرا 
و شخصيت های سياسی مهم اين کشور از سوی يک گروه 

افراط گرای يهودی در معرض خطر قرار دارد.
به  بريتانيا  جاسوسی  و  اطالعات  سازمان  ديگر،  اسناد  در 
دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  آلمان  نازی های  که  سالح هايی 

ساخته و قصد استفاده از آن را داشتند اشاره شده است.
از  بعد  آلمان  نازی های  مخفی  رهبران  اسناد  اين  براساس 
شکست در جنگ جهانی دوم می خواستند که شخصيت های 

مهم متفقين را به قتل برسانند.
و  مثل چاکليت، شيرينی های سمی  آنها خوراکی های سمی 
قهوه نسکافه آلوده برای مسموميت افراد مورد نظر در اختيار 

جاسوسان خود قرار می دادند.
همچنين جاسوسان زن با خود اليتر هايی حمل می کردند که 

روشن کردن آن گاز سمی توليد می کرد.
مورد  در  اطالعات  بريتانيا،  جاسوسی  و  اطالعات  سازمان 
خوراکی و اشيای سمی نازی ها را از دو جاسوس آلمانی که 
در سال 1945 در شمال فرانسه دستگير شده بودند به دست 

آورده بود.

ACKU
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اوباما در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۱۲ خود را نامزد می کند

 
 

 

 

 باراک اوباما، رییس جمهور امریکا اعالم کرده است که 
در انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال ۲۰۱۲ میالدی 

شرکت خواهدکرد.
خبر شرکت آقای اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 
منتشر شده و گفته شده که  او  آینده در وبسایت شخصی 

فعالیت ها در این زمینه در جریان است.
و  بازگشایی شده  منظور  این  به  دفاتری  این خبر،  براساس 

ایمیل ها و پیام هایی به حامیان او فرستاده شده است.
جاری  هفته  ظرف  اوباما  آقای  انتخاباتی  تیم  است  قرار 

مدارک مربوط به شرکت در انتخابات را ارایه دهد.
رقابت  وارد  جمهوریخواهان  از  شماری  می رود  انتظار 
کاندیدای  جمهوریخواهان،  هنوز  شوند.  اوباما  آقای  با 

واحدی ندارند.
سفید  کاخ  به  میالدی   ۲۰۰۹ سال  جنوری  در  اوباما  آقای 
راه یافت. به نظر می رسد که ظرف دوسال گذشته از میزان 

محبوبیت او کاسته شده باشد.
در نوامبر سال گذشته دموکرات ها، اکثریت خود در مجلس 

نمایندگان را از دست دادند.
دموکرات  حزب  برای  انتخابات  این  نتیجه  اوباما  باراک 
به نگرانی های رای  را »مفتضحانه« دانست و وعده داد که 

دهندگان امریکایی توجه خواهد کرد.
در جریان نظرسنجی که در ماه گذشته میالدی انجام شد، 
حدود ۴۷ درصد از واجدین شرایط رای دادن، تمایل خود 
این در حالی  نشان دادند.  اوباما  انتخاب مجدد آقای  به  را 
است که ۳۷ درصد گفته اند که ترجیح می دهند به یکی از 
کاندیداهای چندان شناخته نشده جمهوریخواه رای بدهند.

جاپان برای مهار بحران هسته ای از 
روسیه کمک خواست 

مواد  به  اقیانوس  آلودگی آب  بحران  با  مقابله  برای  جاپان 
رادیواکتیو، از روسیه کمک خواست.

»روس  شرکت  سخنگویان  از  یکی  ناویکوف،  سرگیی 
اتوم«، بامداد سه شنبه گفت که روسیه درخواست جاپان را 

برسی می کند.
که  اتومی  زیردریایی  یک  است  خواسته  روسیه  از  جاپان 
را  رادیواکتیو  مواد  به  آلوده  آب های  جمع آوری  توانایی 

دارد به جاپان بفرستد.
افتاده  کار  از  نیروگاه   رآکتورهای  روی  بر  آبفشانی 
آب های  بازگشت  و  دریا  آب  از  استفاده  با  فوکوشیما 
آلوده به اقیانوس آرام و نیز نشت مواد رادیواکتیو از دیواره  
نیروگاه آسیب دیده بر اثر زلزله و سونامی، منطقه را با بحران 
کرده  روبه رو  و خاک  هوا آب  آلودگی  و  زیست  محیط 

است.
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 امتيازات:

60تخفيف براي خانم ها % 
50تخفيف براي آقايان % 
 رايگانمشاوره تحصيلي و روان شناختي 
 كورس هاي رايگان زبان انگليسي و

 كامپيوتر

 ... و 

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

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

�مل  ٢٦��ه �ر� � روز  ����� کان�ور
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