
  ١٣٨٧ جمعه بيست و هفتم ارديبهشت ماه شماره صد و پنجاه و سوم،

 از حوزه محيط زيست 
  شود؟ خشکسالی سبب نبرد بر سر منابع طبيعی می

 

 
  ) پريزمواشنگتن(مؤسسه امنيت جهانی  -ارنست ويتيتو

 
 دوبالک، اتيوپی

 
در جنوب اتيوپی، هزاران دام خشمگين گروه گروه با چوپان های خود منتظر  )دی ماه(در يک پس از نيمروز گرم ژانويه 

 کيلومترها راه را با تحمل تشنگی طی کرده اند، اين زبان بسته ها با راهنمايی شبانان خويش.  اند تا بتوانند آبی بنوشندايستاده
  .تا به اين آبشخور برسند

 محکم خود علف های خشک و خاک را از جا می کنند آنها به جان منطقه ای پرارزش از درختان اقاقيا می افتند، و با گازهای
 .  شود سطح اين مرتع کنده کنده شوداين کارشان سبب می. و می خورند

 
. داستان نيستاما اين پايان.  گوسفند و گوساله در نوبت خود سهميه آبشان را نوشيده اندپيش از اين گله، هزاران بز، بزغاله،

 و بی آبی مقاوم ترين حيوانات می باشند، و به همين زيرا آنها در خشکسالی. چراکه هنوز شترها در صف منتظر نوبت هستند
 .  آخرين خواهند بودسبب نيز در اين صف انتظار

 
 را بر سر اين سرزمين می ريزد، زنجيره ای انسانی از افرادی تشکيل می همان طور که خورشيد حرارت طاقت فرسای خود

 با سختی و زحمت تمام کانال هايی آنها.  خواندن ترانه هايی ويژه، کار توان فرسا و کمرشکن خود را آغاز می کنندشود که با
 آنها گاهی ناچارند آب را از عمقی در.  و آن را به سوی آبشخورها روانه کنندرا حفر می نمايند، تا از چاه ها آبی درآورند

 .  متر بيرون بکشند۵٠حدود 
 

 در کنار چاه ديگری می باشد، که دولت اين کشور با استفاده از ماشين آالت اجتماع امروز اين افراد برای حفر چاهی دستی
با اين حال . حيوان فاصله می اندازند اين چاه ها تنها چيزهايی هستند که بين مرگ ناشی از تشنگی، و هزاران.  کنده استالزم

 چراکه اين زبان بسته ها بايد سه ماه ديگر در خشکسالی بی سابقه دوام بياورند، .اين وضعيت تنها آرامش قبل از طوفان است
 . تا دوباره فصل بارش آغاز شود

 
 

معاون  "کالگالو ديدا. "در بسياری از جاها مرگ اين حيوانات شروع شده است
به .  نداريمما هيچ علوفه ای برای تغذيه اين دام ها: "منطقه، در اين مورد می گويد

 مشکلی ما با. همين سبب اينک در سايه ترس و وحشت فراوانی به سر می بريم
  می او در هنگام گفتن اين سخنان چشمانش را به اطراف." بزرگ دست به گريبانيم
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 اين گرداند و به مردان ديگری که دوروبرش هستند و کودکانی می دوزد، که به لباس
 . مردها آويزان شده اند

 ٢٠هر مرد صاحب .  پيشينشان، اين حيوانات تنها منابع حيات محسوب می شوندبرای شبانان اينجا همانند نسل های بی شمار
 .  حشم است١٠٠٠ تا

 
می" گاره"محمد حسن سلطان قبيله .  رو به افزايشی وجود دارنددر بخش سوماليايی جنوب اتيوپی نيز، نگرانی های مشابه و

 نفره، در اتيوپی، کنيا  هزار٤٧٦اهالی اين قبيله .  اين منطقه هم درست به همان وحشتناکی نقاط ديگر استگويد، که موقعيت
 . و سومالی پراکنده هستند

 وضعيت آب و هوای  ميانسال است، که ريشی حنايی دارد و به آرامی و با کمی احساسات در باره تغييرحسن مردی قدبلند و
به همين سبب برخی از منابع آب.  ساالنه رو به کاهش استميزان بارش: "وی خاطرنشان می کند. منطقه خود سخن می گويد
 ."  خشکندحتی چشمه ها، دارند می

 
  حفاری های عميق تر

 
.  بايد در پی دستيابی به آب، زمين را عميق تر حفر کنندچراکه. کاهش منابع آب برای اين مردم، به مفهوم کار بيشتر می باشد

 کاهش ميزان ما داريم خشک شدن چاه ها و: " خود را در هوا حرکت می دهد، در اين مورد می گويدحسن در حالی که دستان
." ناچاريم برای رسيدن به آب، چاه های عميق تر حفر کنيمبنابراين. را به چشم می بينيم‘ داوا’آب رودخانه های بزرگی چون 

 
 

 کاسه کوزه ها را سر خارجی ها  که بر زندگی مردم قبيله اش تأثير می گذارند بيش از آن آگاهی دارد، که همهاو از مسائلی
 رفتن جنگل ها در منطقه در خالل دهه های اخير، افزايش جمعيت و دام به همين سبب نيز می گويد که به جز از بين. بشکند
 .  توانند در بدتر شدن اوضاع خشکسالی مؤثر بوده باشندنيز می

 حرارت باالتر رفته مثال نمی داند چرا در خالل چند سال گذشته درجه.  برخی از تغييرات پاسخی ندارداما در عين حال برای
 . است

@ 
 
 نيز اوضاع با ساير نقاط دستخوش خشکسالی شده، در اينجا. يکی از روستاهاييست که زير رياست حسن قرار دارد" له"

! بنوش" خوانند  روستا هم مردان جوان در حالی از چاه ها آب می کشند، که برای حشم خود میچراکه در اين. تفاوتی ندارد
 ."اگر ننوشی ديگر به من مربوط نيست. اين آبست

 
اينک تعداد .  پيش حفر کرده اند سال٤٠٠ تا ٣٠٠پشينيانمان چاه های له را : "رئيس اين منطقه می گويد"  گاناموابراهيم"

 حلقه ٩ طوری که تنها در چند سال اخير به سبب تغييرات و فرسايش زمين، به. آنها با وضعيتی نگران کننده کاهش می يابد
 ."  بازحفر آنها ندارنددر عين حال مردم روستا نيز، هيچ انگيزه و هدفی برای. شن و ماسه دفن شده اند آنها زير

 
اما برخی ديگر از مقوالت .  فرسايش زمين را، برای اين مسئله ذکر کندگانامو می تواند چندين دليل محيط زيستی از جمله

 بارش باران کاهش، و درجه حرارتمثال نمی داند چرا در خالل سال های اخير.  اين مورد، برايش قابل توضيح نيستندمؤثر در
 . هوا افزايش داشته است

دختران جوان شهر ديلو در اتيوپی، بشکه های خود

 های آب پر می کنند را از معدود چاه
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بنابراين در حالی  .اما همين قدر می داند که چنين رخدادهای ناگواری اتفاق افتاده اند
 به عالمت تأسف و که دو انگشتش را به عنوان نماد عدد دو باال می آورد و سری

 آمد، و تنها در سال گذشته فقط دو روز باران: "درماندگی تکان می دهد، می گويد
  ." درصد حشم خود را از دست دادند٨٠همين يک سال مردم 

 
 نابودی جوامع او می داند که اينگونه پديده ها خطرناکند، و می توانند سبب محو و

 کند، می به همين سبب همان طور که با چشمش گله احشام را دنبال می. شوند
 ."اگر حيوانات بميرند، آدم ها هم خواهند مرد: "افزايد

 
  بهای سنگين را آفريقا می پردازد

 
 نگرانی هايی شده، که در گزارش مشکل مربوط به دامداری اتيوپی سبب بروز

کمااينکه اين گزارش .  داشته استبازتاب" هيئت ميان دولتی تغييرات آب و هوا"
.  تغييرات برای قاره آفريقا خواهد بودپيش بينی می کند، که بيشترين مخاطرات اين

 به سبب دارا بودن پايين ترين ميزان آفريقا"در گزارش مورد اشاره آمده است 
 کمترين توليد گازهای گلخانه ای در سرانه مصرف سوخت های فسيلی و در نتيجه
 بالقوه تغييرات آب و هوا کمترين نقش را مقايسه با ساير نقاط عمده جهان، در توليد

 خواهد  امکانات محدود برای وفق دادن خود با اين تغييرات، بيشترين صدمه را از آنهااما به علت فقر گسترده و. داشته است
 ." خورد

 
.  می دهد، که نبايد قربانيان تغييرات آب و هوا را سرزنش کردهشدار" سازمان محيط زيست اتيوپی"مدير " نگوسو آکليلو"

 ما آفريقايی ها به  سبب اينست که ما آفريقايی ها مسئوليت شناس و متعهد نيستيم؟ آيا سبب اينست کهآيا: "وی می پرسد
 ."  به منابع طبيعی متکی هستيمچيزی اهميت نمی دهيم؟ نه، علت اين می باشد که ما فقيريم و

 اما.  طرزی مناسب مورد استفاده قرار نمی دهند، چون می خواهند زنده بمانندبه گفته وی تفاوت اينست که فقرا منابع را به
.  آسايش بيش از حد، و پرطمطراقی می باشندولی انگيزه شان اينست که در پی شيکی،. اغنيا هم همين کار را انجام می دهند

 
 با يک دالر  ميليون آفريقايی که روزانه تنها٣١٤سازمان ملل متحد، نيمی از "  امور انسانیاداره هماهنگی"براساس اعالم 

 درصدشان در بخش هايی از اين ٨٠به طوری که .  اندامورات خود را می گذرانند، برای زنده ماندن به حيواناتشان وابسته
 وسيعی ما در اتيوپی و بخش های: "آکليلو در اين مورد می گويد.  دامداری محسوب می شوندقاره زندگی می کنند، که نواحی

 ." به ما خواهد خورد)  تغييرات آب و هواناشی از(از آفريقا بيشترين آسيب پذيری را داريم، و سخترين لطمات 

@ 
 

  جنگ بر سر منابع
 

 جوامعی که بر سر همان مواد رو به کاهش آب و مراتع با شرايط بد و دشوار منابع طبيعی به ناچار سبب می شود روابط بين
در جنوب اتيوپی  "بورنا"، در منطقه )١٣٨۵خرداد ( ٢٠٠٦کمااينکه در ماه ژوئن .  به تيرگی بگرايدهم رقابت می کنند نيز،

 آن به راه افتاد، که قبيله گوجی ادعای مالکيت زمينی را کرد اين درگيری در پی. بين قبايل بورنا و گوجی در گيری ايجاد شد
 .  است به قبيله بورنا تعلق داردکه مدتهای مديدی

 
در پی درگيری در منطقه بورنا در جنوب اتيوپی بين

 گوجی بر سر مواد رو به کاهش آب و قبايل بورنا و

 نيز  هزار نفر٢٣مراتع، صدها تن به قتل رسيدند و 

ناچار شدند فرار را بر قرار ترجيح بدهند 

Page 3 of 23Washingtonprism

5/15/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=153



 . بدهند هزار نفر نيز ناچار شدند فرار را بر قرار ترجيح٢٣ رسيدند، و در خالل اين درگيری ها صدها تن به قتل
 

او که مادر هفت فرزند می باشد به سختی موفق شده  .فاجعه آميز بوده است" حبيبه گوتو"درگيری های مورد اشاره برای 
 نامبرده نيز، مايحتاج افراد هر دوقبيله. مغازه ای محقر باز کند" داوا" نمايد، که در شهر کوچک بود آن قدری پول پس انداز

 .عمده خود را از او می خريدند
در عين حال .  داد دو قبيله درگيری شد، حبيبه تمامی هست و نيست و بسياری از اقوام خود را از دستاما زمانی که بين اين

 .  در اين درگيری ها کشته شدند تنی بود، که از قبيله شان يعنی بورنا٢٦برادرشوهر او در بين 
 

  مکان نمود تا در کنار اقوام ديگر خود زندگی کند، و ديگر حتی پشت سرش را همنقل" نگله"حبيبه به ناچار به شهر کوچک 
به .  هر روز زندگی خود و بچه هايش می باشداو اينک قادر نيست به آينده فکر کند، و تنها در پی به شب رساندن. نگاه نکرد

 .  آنها گدايی می کندطوری که برای سير کردن شکم خود و
 
تحليلی را در ) بهمن سال گذشته خورشيدی( ماه فوريه سال جاری ميالدی ، در"برنامه کر بين المللی"کارمند " نگا اميرو"

 نبردهای رو به وخامت در پيوند با در اين تحليل از درگيری های فزاينده در منطقه، به عنوان بخشی از.  منتشر کرداتيوپی
 .  استجوامع دامدار در شاخ آفريقا نام برده شده

 درگيری های در پيوند با منابع را، در بين خشکسالی مداوم وشرايط رو به وخامت آب و هوا، آتش: "او خاطرنشان کرده
  ."جوامع دامدار شعله ورتر کرده است

 .  شده انددر عين حال اين درگيری ها با توجه به وجود گسترده سالح های خودکار بدتر

 
 
 گويد که پس از سقوط رژيم سوسياليست باالترين مقام دولتی منطقه بورنا می" عبدالقادر عبدی"
، مردم منطقه ميزان بسيار زيادی از سالح های )١٣٧٠( ١٩٩١در سال " منگيستو هايله ماريام"

 .  از مناطق نظامی به دست آوردندخودکار را به طور قاچاقی
 منطقه نيز، راه ديگر دستيابی به اينگونه سالح ها درگيری های موجود بين سومالی و سودان در

 . می باشد
 

  درپی راه حل
 

 درگيری ها، سازمان های غيردولتی و ريش سفيدان جوامع گوناگون در پی به موازات بدتر شدن
 .  مشکالت را پيش از رخدادن حل نمايندآنند که

 راهکارهايی است که مردم به خود کمک کنند، تا درهم حسن می گويد که در حال سازماندهی
 .  مزرعه داری با سيستم نوين کشاورزی را بياموزندآميختن طرق سنتی گله داری و

 اين مورد کار کرده اند، که جامعه را نسبت به از بين بردن جنگل ها همچنين او و شورايش در
زيرا به گفته وی شوراهايی مشابهی هم برای کمک به حل درگيری ها تشکيل شده  .حساس کنند

  .اند
 

 درگيری ها شورا می خواهد به همان روش های سنتی حل: "حسن در اين مورد می گويد
 متخاصم گردهم می بر اساس اظهارات وی در چنين راه هايی ريش سفيدان گروه های." برگردد

رهبران همچنين در .  تعيين می کنندآيند، و ميزان تنبيه و جريمه آغاز کنندگان درگيری ها را
 .  تبادل نظر می نمايندمورد طرق پيشگيری از درگيری ها آتی، بحث و

 
 تغييرات اجباری مطابقت بدهند، تنها می توانند در زمانی که جوامع دامدار می کوشند خود را با

 کشورهای دارا که عمدتا سبب ايجاد بحران های آب و هوايی هستند، برای منتظر باشند و ببينند آيا
 نخواهند  وضعيت به وجود آمده وارد عمل خواهند شد، يا هيچ کار عملی در اين مورد انجامتغيير
 .داد

 کند که چيزی که اينک در اينجا به وجود آمده، ممکنست در ظرف چند سال ديگر به گفته آکليلو جهان ثروتمند به هر حال بايد به اين مهم توجه
 .  آنها هم رخ بدهدبرای

 دارد تغييرنيازی نيست که بپرسيم آيا آب و هوا.  افتد، بايد برای جهان هشدار دهنده باشدآنچه اينک در آفريقا اتفاق می: "او در اين مورد می گويد

 
کالگالو ديدا معاون منطقه دوبالک در جنوب اتيوپی 

 هيچ علوفه ای برای تغذيه دام ها ما: "می گويد

به همين سبب اينک در سايه ترس و وحشت. نداريم

ما با مشکلی بزرگ دست . فراوانی به سر می بريم

 ."به گريبانيم
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 ." می کند؟ چراکه اين تغييرات واقعی هستند
 

 مرکز مورد .منتشر کرده است "اينديپندنت"در نشريه "  بحران هامرکز پوليتزر برای گزارش" خود را با حمايت مالی مقاله اين ارنست ويتيتو
   . کنداز گزارشات مسائل دنيا پشتيبانی می ، و به مؤسسۀ امنيت جهانی می باشددر واشنگتن و وابسته   مستقراشاره

 که واشنگتن ولوژی خاص می باشد،ئ هرگونه حزب سياسی و يا ايدمستقل، غير دولتی، غير انتفاعی و بدون وابستگی بهمؤسسۀ امنيت جهانی، 
 . استپريزم نيز يکی از پروژه های آن

 از حوزه ادبيات
 شعری از لينا روزبه حيدری 

 

 
 

  فرياد

 آهای مردم

 آهای مردم خوشبخت بدور از دردهای بی درمان آسيايی

 يکبار به افغانستان بياييد

 به مخروبه ای که هنوز کشورش می نامند

 نترسيد

 شما هم به زندگی در آن عادت خواهيد کرد

 اگر

 بياموزيد

 که چگونه

 آرام از کنار

 اجساد يخ زده زمستان گذشته بگذريد

 اجساد متالشی حمالت انتحاری

 آزارتان ندهد

 گوش هايتان به ناله های گدايان کودک و زنان کر باشد

 و از رنج مردم با وقاحت تمام لذت ببريد
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 اگر عادت کنيد که

 رشوت بدهيد و بستانيد

 جيب تان را به گشادی دالرهای سرازير شده بدوزيد

 با دموکراتيک ها دم از دموکراسی بزنيد

 با طالب، ريش اندازه کنيد و مسواک بکشيد

 با جنگ ساالر معامله رتبه نماييد

 مذاکره کنيد" يک دالر به نفع تو و نيم دالر به نفع من"با گروگان گير 

 در کنار خرابه های تاريک

 ديوارهای خانه تان را با مرمرهای سفيد روشن سازيد

 از افغانستان لذت خواهيد برد

 عادت می کنيد اگر 

 وجدانتان را با چاقوی تيز حرص از احساسات تان ببريد

 همه چيز را به سبزی يک تکه کاغذ بفروشيد

 آنطور بفروشيد که هيچگاه نفروخته ايد

 آنطور که فراموش کنيد که اين تکه کاغذ سبز را

 هرگز در سفيدی کفن با خود نخواهيد برد

 آهای مردم که در آن باال ها نشسته ايد

 به افغانستان بياييد

 ببينيد

 چه آسان است فراموش کردن انسانيت

 در مقابل يک تکه کاغذ 

 که برای آن
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 بسا فروخته اند وجدان را

 و زندگی مردمان

 و شخصيت و وقار را

 و ارزش هايی که ما را

 از حيوان متمايز می سازند

 آهای مردم

 به افغانستان بياييد

 شما هم پولدار خواهيد شد

 اگر لقمه های چرب را

 در مقابل چشم های گرسنه مردمی که نان قاق پوپنک زده را

 از دست يکديگر می قاپند

 برگيريد

 و آروغ های بلندتان 

 خانه های گلی و شکسته شان را

 خواهد لرزاند 

 آهای مردم

 به افغانستان بياييد

 ويکتور هوگو" بينوايان"که تراژدی 

 چخوف" باغ آلبالوی"دردهای 

 مارک توين" قرن طاليی"حرص 

 بالزاک" چرم ساغری"چشم گرسنه 

 مارگرت ميچل را" برباد رفته"زندگی 

Page 7 of 23Washingtonprism

5/15/2008http://www.washingtonprism.org/pdf.cfm?id=153



 فقط در يک کوچه آن 

 هر لحظه 

 صد بار

 به تجربه خواهيد نشست

 آهای مردم

 به افغانستان بياييد

 جرج اورول" مزرعه حيوانات"که 

 هر روز 

 بنمايش گذاشته می شود

 و در آخر جمله

 "ما همه مساوی هستيم، ولی عده ای از ما مساوی ترند"

 با لبخند گندزده تحويل مردم داده می شود

 آهای مردم

 به افغانستان بياييد

 اگر به ساديزم وحشت فروش کودکان

 تماشای درد گرسنگی و بدختی

 سقوط فلسفه انسان

 جهل مطلق

 و پولدار شدن

 و پولدار شدن

 و

 پولدار شدن
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 ! ايمان داريد

 بايد با گرسنگی بجنگند و نان پوپنک زده و قاق راتقديم به مردم گرسنه افغانستان که از يخ زدن در زمستان بدر آمدند، و حال
 اين کشور به تجربه آيا روزی آرامش را در. باز هم فرزندان خود را بفروشند تا زنده بمانند.  بخورندخريده در اب تر کنند و

 .خواهيم نشست؟ اهللا اعلم

   با واشنگتن پريزم همکاری می کندلينا روزبه حيدری خبرنگار با سابقه افغان،

از حوزه اجتماعی آيا چند همسری ويژه جوامع اسالمی و شرقی 
  است؟

 چند همسری در آمريکا و اسرائيل : بخش دوم
 

 
 

 واشنگتن پريزم -سروش مهاجر
 

 نگاه ها به شرق و به پيش می آيد، همه" تعدد زوجات" سخن از چندهمسری و به ويژه با واژه اسالمی آن وقتی: پيشگفتار
چراکه قرآن کتاب مذهبی مسلمانان با قيد شرايطی .  ذهن نيستالبته چنين نگاهی دور از. ويژه جهان اسالم معطوف می شود

 شمار می آيد، خود چند پيامبر اسالم نيز که به گفته صريح قرآن الگويی برای مسلمانان به.  شمرده استاين مسئله را جايز
  .همسر داشت

 .  اسرائيل مورد بحث قرار می گيرد هفته گذشته به چند همسری در کانادا پرداخته شد، و اينک اين مقوله در آمريکا ودر

)  فروردين٢٦( آوريل ١٤روز "  آسوشيتدپرسخبرگزاری"کمااينکه . اما مقوله چندهمسری تنها به کانادا محدود نمی شود
  بازجويی های به عمل آمده، اعضای فرقه ای که چند همسری را مجاز می داند، بهگزارش داد که بر اساس تحقيقات و

 . فراخوانده شده اند" سن آنجلو"دادگاهی در 
 

 جنوب سن  مايلی٤۵در الدورادو که در " مجتمع در آرزوی صهيون" ساله از ساکنان ١٦ دختری ماجرا از آنجا آغاز شد که
 اضطراری مربوط به خشونت های خانوادگی شکايت کرده آنجلو در ايالت تگزاس واقع شده، در تماس با يکی از خطوط تلفنی

 .  ساله خود قرار دارد۵٠ جسمی و جنسی شوهر بود که مورد سوء استفاده
 

.  گرديدتوسط فرقه ای مذهبی خريداری) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ پيش از اين محل بازی بوده، در سال  جريبی که١٧٠٠اين مجتمع 
سپس . هستند"  مسيح وابسته به قديسين روز بعدکليسای بنيادگرای عيسی"يا " کليسای مورمون ها"اين فرقه از پيروان 

 تصفيه  بزرگ شبيه به خوابگاه، يک مرکز درمانی کوچک، يک کارخانه پنير، يک دستگاهبناهايی از جمله تعدادی خانه های
 . آب، و يک معبد در آن ساخته شد

 
 

 کودک را از ٤٣٧ مجتمع مورد اشاره يورش ببرد، و پليس به)  فروردين١۵( آوريل ٣انتشار اين شکايت سبب گرديد که روز 
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به جز مواردی خاص، )  فروردين٢١( آوريل ٩ حمله، تا پس از اين. آنجا خارج کند
 زندگی اين افراد و همچنين خروج از آن جلوگيری به از هرگونه ورود به محوطه

 . عمل آمد
 زن نيز به همراه کودکان مورد اشاره از اين مجتمع انتقال داده ١٤٠در عين حال 

 تحت سرپرستی قانون قرار گرفتند، اما در مورد زنان چنين کودکان. شده اند
اظهارنامه های کارکنان حمايت از کودکان حاکی از آنست که آنها  .تصميمی اتخاذ نشد
 .  اشاره، آثاری از سوء استفاده به دست آورده انددر مجتمع مورد

 
 چندهمسری از طريق توافق والدين و اغلب بين دختران زير در فرقه مورد اشاره،

گرچه پيروان اين فرقه معتقدند که اين کار .  صورت می گيرد سال و مردان مسن١٨
 اما نوعا در کليسای مورمون ها چندهمسری به طور گسترده پاداش اخروی دارد،

  .رايج نيست
 

دادستان ايالت تگزاس در " گای چوئيت. " باشند وکيل از سراسر کشور داوطلب شده اند، که در پی آزادی بچه ها٣۵٠اينک 
 قوانين چراکه."  برای وکالی تگزاس مهم است، که همه به عدالت دسترسی داشته باشنداين واقعا: "اين مورد می گويد

 .  حق داشتن وکيل برخوردارستمربوط به بهزيستی کودکان اشعار می دارد، که هر بچه ای در اين ايالت از
 

 که اين مادران در نامه خود. فرماندار ايالت ياد شده، تقاضای کمک کرده اند"  پریريک"سه مادر اين فرقه در نامه ای برای 
 اند که برخی از فرزندانشان بيمارند و يک فتوکپی از آن به دست مسئوالن خبرگزاری آسوشيتدپرس رسيده است، ادعا کرده

 .  دارندحتی نياز به بستری شدن در بيمارستان
 ايالت درآمده اند، از آنها در مورد مسائلی پرسش شده که آنها همچنين می گويند از زمانی که کودکان زير سرپرستی قانونی

 .  دانندچيزی در موردشان نمی
 

 تن از مادرها در هنگام١۵ ساير مادران می باشند، می گويند که اين سه که نامه را امضاء کرده اند و مدعی هستند که نماينده
 خواهند در مورد محلی که کودکان به آنها همچنين نوشته اند که از پری می.  فرزندانشان توسط پليس حضور نداشتندانتقال

 به طوری که. بسياری از فرزندان ما در نتيجه شرايط اين محل بيمار گشته اند" زيرا. آنجا انتقال داده شده اند، بررسی کند
 ." حتی برخی از آنها، به ناچار به بيمارستان منقل شده اند

. مورد آن اظهار نظر کندسخنگوی پری اعالم کرده که چنين نامه ای دريافت نشده، و بنابراين نمی تواند در "رابرت بلک"اما 

@ 
 

 کودک مورد اشاره را از خانه ٤٣٧ که گرچه آسوشيتدپرس در گزارش ديگر خود خبر داد)  ارديبهشت٤( آوريل ٢٣روز 
والدينی که  . در جاهايی اسکان داده اند که تقريبا به خانه های والدينشان نزديک می باشدهايشان بيرون برده اند، اما آنها را

 کودکان سوء استفاده شده و يا رفتار نامناسبی در موردشان دارند بر عليه اين اتهام مبارزه می کنند، که در فرقه شان از اين
  .انجام گرفته است

 
 با اتوبوس به ساير نقاط شهر و به اماکن نگهداری از تن از آنها را١١٤گزارشات تکميلی حاکی از آن بود، که به حکم دادگاه 

 سراسر ايالت  مرکز مشابه در١٦براساس اين گزارش چند روز بعد بقيه کودکان نيز به .  کرده اندکودکان بی سرپرست منتقل
 . تگزاس نقل مکان داده شدند

 
در فرقه ای از پيروان کليسای مورمون ها که در 

 می کنند، چندهمسری از طريق ايالت تگزاس زندگی

  سال و١٨توافق والدين و اغلب بين دختران زير 

گرچه پيروان اين . مردان مسن صورت می گيرد

 اخروی دارد، اما فرقه معتقدند که اين کار پاداش

نوعا در کليسای مورمون ها چندهمسری به طور 

 گسترده رايج نيست
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 مفهوم برنده شدن دولت در برابر والدين اين اين حکم به. قاضی ايالت انجام شد" باربارا والتر"اين انتقال بر اساس حکم 
 ازدواجچراکه اين ظن وجود داشت، که اعضای فرقه دختران زير سن قانونی را مجبور به .کودکان در دادگاه مربوطه می باشد
 . و داشتن روابط جنسی کرده باشند

 بزرگ همچنين اين ترديد هم بود که تمامی بچه هايی که براساس قوانين اين کليسا
.  تبديل گردندمی شوند در اين خطر باشند، که قربانی تجاوز شده و يا خود به متجاوز

 
 

 سال را ١٨ مادران زير قاضی به ضميمه حکم مورد اشاره همچنين دستور داده که
 برادران نيز همينگونه عمل به همراه کودکانشان سکنی دهند، و در مورد خواهران و

 . شود
 فرقه به مرکزی بهداشتی برده شدند، در همين حال همگی کودکان و بزرگساالن اين

 حکم دادگاه صورت گرفت، که با آزمايش اين روند به. تا از ايشان خون گرفته شود
 های پيچيده خانوادگی ايشان را مشخص خون آنها، بتوان شجره نامه" دی ان ای"

 . کرد
 

و عضو پيشين کليسای نامبرده در حالی که "  ويليامزديويد"يکی از پدرها به نام 
:  ساله خود را در دست داشت، به خبرنگارن گفت٩ و ٧، ۵عکس هايی از سه پسر 

 درست من آمريکايی و پدر با شرافتی بوده ام، که با دقت برای بچه هايم سرپناهی.  استدولت بچه هايم را گروگان گرفته"
 از بچه ها و يا سوء رفتار با آنان در مجتمع مورد او سوء استفاده." کرده ام که آنها را از گناهان اين نسل محفوظ نگهدارد

  .اشاره را، تکذيب کرد
 

 بسياری از پدران مايل نيستند مورد آزمايش قرار وکيل کودکان نوپا در ايالت تگزاس گفت، که" سوزان هيز"در هيمن حال 
.  مربوطه کمک کنندچراکه می ترسند آزمايش ها واقعا برای اثبات جرم به مسئوالن.  خارج شده اندبرخی نيز از ايالت. بگيرند

 تک تک اين کودکان صادر شود، تا آشکار گردد آيا ممکنست سال جاری حکم دادگاه برای)  خرداد١٦( ژوئن ۵قرارست تا 
 .  باقی خواهند ماند بتوانند سرپرستی آنها را به دست بياورند و يا اينکه همچنان تحت قيمومت دولتوالدينشان دوباره

 
 ايالت های آريزونا و يوتا به هزاران نفر می رسد، پيش از اين هم به سببپيروان اين فرقه که تعدادشان در دو شهر مجاور در

به آنها شد نيز، ) ١٣٣٢( ١٩۵٣و ) ١٣٢٣( ١٩٤٤زيرا در حمالتی که در سال های .  زندگی خود مبارزه کرده اندشيوه
 .  داده شده بودندمردان، زنان و کودکان به اين طرف و آن طرف انتقال

 
" اورگ.تارنمای حقيقت گو"بنيانگزار " مارک هنکل"کمااينکه .  نيستاما اين مورد نيز، تنها مسئله از اين دست در آمريکا

 آمريکايی و زنانشان مانند ايالت مين در آمريکا قرار دارد، می گويد مردان چند همسره" اولد اورکارد بيچ" که دفترش در
 .  ندارندکانادايی های در همين موقعيت، ترس چندانی از قانون

@ 
 

در اين دوره زمانه کسی برای اين : "وی می گويد.  داند هزار می١٠٠او تعداد خانواده های آمريکايی چند همسره را کمتر از 
 به ثبت مشکل برای کسانی پيش می آيد که بخواهند ازدواج های از دوم به بعد را.  نمی شودکار محکوم و يا حتی متهم

 
 تن از فرزندان دستگير ١١٤به حکم دادگاه ابتدا 

 مستقر در تکزاس را که از پيروانشده فرقه مذهبی

 نقاط کليسای مورمون ها است، با اتوبوس به ساير

شهر و به اماکن نگهداری از کودکان بی سرپرست 

 ١٦ بقيه کودکان نيز به چند روز بعد. منتقل کردند

مرکز مشابه در سراسر ايالت تگزاس نقل مکان داده

 شدند
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 ."  ازدواج های اجباری بزنندبرسانند، و يا با استفاده از مسئله چندهمسری دست به کارهای خالفی چون
 

آغاز شده، در آمريکا و کانادا نظرهای موافقی را به ) ١٣٧٣( ١٩٩٤ سال به گفته هنکل جنبش چند همسره مسيحی که در
 رهبران مذهبی و پيامبران عهد مبنای اين مقوله بر نگرشی محافظه کارانه از انجيل، ستايش عملکرد.  کرده استخود جلب

 .  داردعتيق، و اعتقاد به قدرت محدود دولت ها، قرار
 شده، موسی دو همسر داشته و ابراهيم هم سه تا، به وقتی می بينيم نام داود با هشت همسرش در اين کتب ذکر: "او می گويد

 بيش از يک  چند همسری کاری تا اين حد بد و خطا باشد، نمی شود که مقدس ترين مردان انجيلاين نتيجه می رسيم که اگر
 ." همسر داشته باشند

 
 چند همسری، بدعت کليسای کاتوليک باستان است که بعدا صورت قانون به خود به گفته وی نظريه يک زن يک شوهر و ضد

  .اما اين به دولت ها مربوط نيست، که حقی را که خدا داده، تبيين کنند.  استگرفته

 صورتی که دولت ها از بين چراکه اين حق پيش از اينکه دولتی وجود داشته باشد بوده، و در
 ." بروند هم وجود خواهد داشت

 
 نام ، فيلمی به)"هات داکز(جشنواره بين المللی فيلم های مستند کانادا "در ( ١٣٨٠ )٢٠٠١در سال 

 که کارگردانان اين زنی. به نمايش درآمد" هدار کلينمن"و " تيمنا گدستين"به کارگردانی " هوو"
 سال از ازدواجش با ٢١نام داشت که  "زيپورا"مستند به عنوان محور داستان خود برگزيده بودند، 

 سال از زيپورا کوچک ١٤که " آئرال" خواست با حاال اين مرد می. می گذشت" هزريل"همسرش 
 . تر بود، ازدواج کند

 اما وقتی به خانه خود.  در جشن ازدواج شوهرش، ظاهرا مانند بقيه مدعوين شاد بودزيپورا
 داد، و مادر از صدای دختر خود غم عميق او را تشخيص. برگشت تلفنی با مادرش صحبت کرد

  است؟پرسيد که آيا آن شب شوهرش عروسی ديگر را به خانه آورده
 

گروه . می خوانند" اسرائيلی-عبری-آفريقايی" اين سه تن اهل گروهی مذهبی هستند، که خود را
 می باشند، به سبب فشارهايی که در اين کشور متحمل می مذکور که آمريکايی هايی سياه پوست

در " ديمونا"به " بی امنی"تحت قيادت رهبر مذهبی خود ) ١٣٤٠( ١٩٦٠شدند در اواخر دهه 
آنها پيرو متون باستانی عبری هستند، به روز .  جامعه ای مذهبی تشکيل دادنداسرائيل گريختند و

 .  توانند همزمان تا هفت زن بگيرند اعتقادی چون يهوديان دارند، تعطيالت يهوديان را رعايت می کنند، و مردان میشنبه
 

 جنسی با چند نفر به  رسد بيشتر ريشه در اعتقادات دينی دارد، می دانيم که در بسياری از جوامع روابطاما جدای از چندهمسری که به نظر می
 اين  پنهانی و گه گاه آشکارا با کسانی جز همسران خود همبستر می شوند، نمونه هایمردان و زنان متأهلی که اغلب. اشکال گوناگون وجود دارد

 . نوع روابط به شمار می روند
 ديگر از شکل  اصطالحا غربی ناميده می شوند، در مورد اينگونه روابط، روابط دو همجنس و برخیاينک بسياری از جوامع و به ويژه آنان که

  . در هيچيک از آنها حالتی مقبول و يا قانونی پيدا کنداما به نظر نمی رسد که چند همسری. های روابط جنسی حساسيتی ندارند
 

  مهاجر از نويسندگان واشنگتن پريزم استسروش

 
اسرائيلی می -عبری-گروهی که خود را آفريقايی

 باستانی عبری هستند، به روز خوانند پيرو متون

شنبه اعتقادی چون يهوديان دارند، تعطيالت 

 را رعايت می کنند، و مردان می توانند يهوديان

 همزمان تا هفت زن بگيرند

 از حوزه سياسی
 با شکنجه به جرم  سال زندان توأم۵: نشستی با بن عمار بن عطاء

 بيگناهی 
 

 
 

 واشنگتن پريزم -سوريه کبيری
 
 به محل تجمع افرادی بود، که گردهم آمدند تا)  ارديبهشت٢٤( ماه مه ١٣ روز سه شنبه در تورنتو" مرکز فرهنگی نور"
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 .گوش فرادهند" بن عمار بن عطاء"سرگذشت غم انگيز 
 سخنان کوتاهی وی طی.  مراسم و وکيل حقوق بشر کانادايی، با تشکر از حضار برنامه را آغاز کردگرداننده" فيصل بابا"

 . خوشامد گفت"  کوروالويسيسنيکول"آقای بن عطاء را به حاضرين معرفی نمود، و به او و وکيلش 
 

 وی گفت که بن عطاء.  حوادثی را که بر بن عطاء گذشته، برای حضار توضيح دادآقای بابا در سخنان خود به طور مختصر
 را تحمل کرد، که حتی اداره بازرسی  سال زندان۵فضا و ستوان پيشين نيروی هوايی الجزاير در حالی حدود -مهندس هوا

وی تأکيد نمود که شرايط .  زندانی شدن وی بر بيگناهيش صحه گذاشته بوددو ماه پس از) اف بی آی(مرکزی آمريکا 
 . مصداق شکنجه می داند او در زندان و طرز رفتار با وی به گونه ای بوده، که سازمان ملل متحد آن رانگهداری

 
به همين سبب نيز توسط . با مدارک جعلی از آمريکا به کانادا آمد ) ١٣٨٠ شهريور ١۵( ٢٠٠١ سپتامبر ۵بن عطاء روز 
 ١١ رخدادهای بدون اينکه روحش از)  شهريور٢٢( همان ماه ١٢اما روز .  اين کشور بازداشت گرديدمأموران مرزی

در حالی که هدف بن عطاء تقاضای .  آمريکايی تحويل داده شدسپتامبر در آمريکا خبردار باشد، توسط کانادايی ها به مأموران
 سوء ظن قرار بگيرد که با  کانادا بود، اما مسلمانی و آشنايی وی با فنون هوايی سبب گرديد که مورد اينپناهندگی از دولت

 .رخدادهای روز پيشين مرتبط می باشد
 

به نمايش " ريس وايترسپون" و" مريل استريپ"با شرکت هنرمندانی چون " استرداد" سخنان بابا، فيلم آمريکايی پس از
 .  می پردازد، که بيست سال پيش به آمريکا مهاجرت کرده استاين فيلم به سرگذشت يک مهندس شيمی مصری تبار. درآمد

 ازدواج با زنی آمريکايی) ان وای يو" (دانشگاه نيويورک"او در کنار تحصيل در 
 همراه پسر اين زن باردار به. کرده، که در حال حاضر فرزند دوم خود را در راه دارد

 از شش ساله شان به فرودگاه بين المللی شهر واشنگتن دی سی می رود، تا

 .  خانه بر می گرددشوهری که پس از شرکت در کنفرانسی در آفريقای جنوبی، به. شوهرش استقبال کند
 

 حاصل با تلفن دستی شوهر، و وحشت از اينکه چه بر سر همسرش اما پس از انتظاری طوالنی در فرودگاه، تماس های بی
 شوهر بی خبر از همه جاغافل از اينکه مأموران امنيتی در فرودگاه.  همراه پسر خود به خانه باز می گرددآمده است، به ناچار

 .  نامعلوم در خارج از خاک آمريکا منتقل نموده اندرا دستگير کرده، و به بازداشتگاهی امنيتی در نقطه ای
 

اما سناتور .  بهره مند است همکالسی پيشين خود می شود، که اينک در دفتر سناتوری با نفوذ از مقام بااليیزن دست به دامن
 . شوند، که به امنيت ملی ربط پيدا می کندمايل نيست که خود يا اطرافيانش در مسئله ای دخيل

  انواع شکنجه های جسمی و روحی قرار می گيرد، حق تماس با وکيل يا هيچ فرد ديگریاز ديگر سو مرد که در زندان مورد

 
فضا و ستوان پيشين نيروی -بن عطاء مهندس هوا

 سال زندان را تحمل۵ حالی حدود هوايی الجزاير در

 کرد، که حتی اف بی آی دو ماه پس از زندانی شدن

وی بر بيگناهيش صحه گذاشته بود 
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که در ) سيا( سازمان اطالعات مرکزی آمريکا اما تحليلگر. بنابراين سرانجام زير فشار شکنجه اعتراف دروغ می کند. را ندارد
  عرب حضور دارد، در می يابد که اين اعتراف ناشی از استيصال است و در واقعهنگام شکنجه وی توسط مأموران امنيتی

 .مبنايی ندارد
 

 قرار گرفت و ماجرای دستگيری، زندانی و شکنجه شدن خود پس از پخش حدود نيمی از اين فيلم، بن عطاء پشت تريبون
 بيست و وی گفت که آزارهای جسمی شامل گرسنه نگهداشتن، قرار گرفتن.  آمريکا را شرح دادتوسط مقامات امنيتی

وی با نشان دادن جای خالی يکی از .  استچهارساعته در معرض نور شديد برق، کتک خوردن و مسائلی از اين قبيل بوده
 .  را حين کتک خوردن از دست داده استدندان هايش خاطرنشان کرد، که اين دندان

 به طوری که هر گاه چرتش می برد، او را.  دادن، روش ديگر آزاررسانی به وی بوداو همچنين اظهار داشت که بی خوابی
 شديد، دست و بازويش را روی چشمان در عين حال اجازه نداشت برای استراحت در زير نور. برای بازجويی صدا می زدند

 .خود قرار دهد

@ 
 

فضا -پس از آموزش به عنوان مهندس هوا) ١٣٧١( ١٩٩٢بن عطاء در مورد نحوه دستگير شدنش گفت، که درست در سال 
 انتخابات يعنی همان سالی که دولت الجزاير که مورد حمايت نظاميان بود،.  کشورش پيوستبا درجه ستوانی به نيروی هوايی

اقدامی که سبب .  اسالمگرايانی انجام شد، که مخالف دولت بودنداين اقدام با هدف پيشگيری از به قدرت رسيدن. را منحل کرد
 . و قتل عام گرديدايجاد جنگ داخلی

 
اين خودداری منجر به زندانی .  بود، از همکاری با نظاميان سر باز زدبنابراين بن عطاء که شاهد سرکوبی ها به دست ارتش

 . در همين حال مورد تهديد پيکارجويان اسالمگرا هم قرار گرفت.  گرديدشدن وی
 دوره آموزشی فناوری هواپيما به وی نيز به همراه ديگر افسران الجزايری برای گذراندن) ١٣٧٩آذر ( ٢٠٠٠ دسامبر در

 آنها رفت، پس از پايان اين دوره شش ماهه از بازگشت به کشورش خودداری کرد ولی به داليلی که ذکر. آمريکا اعزام گرديد
 .  طور غيرقانونی در آمريکا ماندگار شدو به

 .  کانادا بيايدسپس تصميم گرفت به عنوان پناهنده به

 ١۵( ٢٠٠١ سپتامبر ۵همانگونه که گفته شد بن عطاء می خواست اين تصميم خود را در روز 
 . جعلی در مرز دستگير شدعملی کند، که به سبب به همراه داشتن مدارک)  ١٣٨٠شهريور 

 آشنايی پس از سخنان بن عمار بن عطاء، وکيلش در بيانات کوتاهی مسلمان بودن و
خانم  .فضا را، تنها داليل سرنوشت تلخ وی ذکر کرد-داشتن موکلش با مهندسی هوا

 ماهر کوروالويسيس با مقايسه بن عطاء با قهرمان فيلم به نمايش درآمده و همچنين
  .خواند" نژاد پرستی"عرار، روند دستگيری و زندانی شدن وی را مصداق بارز 

 
 جعلی در او گفت که بدشانسی ديگر آقای بن عطاء اين بود که هنگامی که با مدارک

 گرفته چراکه اگر حقوقدانی وکالت وی را به عهده. مرز دستگير شد، وکيل نداشت
 آی بر بيگناهيش، همچنان در زندان باقی نمی بود، از ناپديد شدنش آگاهی می يافت و اين فرد با وجود صحه گذاشتن اف بی

 . ماند
 

 . کوروالويسيس جلسه پرسش و پاسخ کوتاهی برگزار شدپس از سخنان خانم

 
 سپتامبر تلقی اين بود که بهترست مردان١١پس از 

 زندان باقی بمانند، تا از مشکوک مسلمان در

 اقدامات منفی احتمالی آنها پيشگيری شود
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 وکال از  سالست ساکن کانادا می باشد، و نمی داند چرا کانون۵٩ مسنی مطرح گرديد که گفت نخستين پرسش از جانب آقای
  ها پيشگيری کند؟دولت نمی خواهد با در پيش گرفتن راهکارهای مناسب از اينگونه حق کشی

 
 از وضعيت آقای بن عطاء وکالت او را به عهده گرفته، و در پی خانم کوروالويسيس در پاسخ اظهار داشت که پس از آگاهی

 همکارانش در تالش هستند وی خاطرنشان کرد که خود و.  همه جا رفته و با همه کس گفت وگو نموده استاحقاق حق وی به
که دست کم (چراکه اگر اين اتفاق بيفتد .  را فراتر از قانون قرار دهدکه اين واقعيت جامه عمل بپوشد، که دولت نمی تواند خود

 .  نمود، ديگر حد و مرزی ندارد و نمی توان انتهايی برايش تصور) آقای بن عطاء افتادهدر مورد
 

فيصل بابا اعالم کرد که در ماه نوامبر .  چگونه می باشدخانمی می خواست بداند، که اينک وضعيت اقامت بن عطاء در کانادا
 .  را به عنوان پناهنده پذيرفته استگذشته، دولت او) آبان(

 
 بهترين رسانه ها در چنين مواردی: " می شد، که خانم کوروالويسيس در اين مورد گفتسوآل بعدی به نقش رسانه ها مربوط

آنها .  به عنوان تروريست ياد می کردندکمااينکه سال ها از ماهر عرار. دوست و بدترين دشمن ما محسوب می شوند
 کار بنابراين معلوم نيست که اگر پيگيری های زنش نبود، عاقبت!  مردم نگويند چيزهااستداللشان اين بود که تا نباشد چيزکی،

 ." وی به کجا می رسيد

@ 
 

در عين حال نياز داريم، که آنها با ما. نفرت است- ارتباط عشقبنابراين رابطه ما با رسانه ها: "کوروالويسيس در ادامه افزود
اما طرف مقابلمان پول و .  ايم از دولت ها شکايت کرده ايم، و همه تالشمان را برای احقاق حق به کار گرفتهما. همدلی کنند
 ."  انتشار واقعيت به ما کمک کنندبنابراين توقع داريم رسانه ها با. قدرت دارد

 
 دو ماه پس از زندانی شدن بن عطاء بر) اف بی آی( که اداره بازرسی مرکزی آمريکا پرسش بعدی اين بود که چرا با وجودی

 اينکه چرا از جانب فعاالن کانادايی  سال همچنان در زندان باقی ماند؟ دو ديگر۵بيگناهيش صحه گذاشته بود، او نزديک 
  تنها مورد از اين دست بوده است؟اقدامی صورت نگرفت؟ سرانجام اينکه آيا اين

 
 را  از داليل اين بود، که آقای بن عطاء وکيل نداشت و ما هم چند سال بعد که پروندهخانم کوروالويسيس اظهار داشت که يکی

 . ديديم از اين مسئله آگاه شديم
 سپتامبر تلقی اين بود که بهترست مردان مشکوک مسلمان ١١چراکه پس از . بود "روش پيشگيرانه از تنش"دوم دليل اتخاذ 

نيز قاضی اظهار داشته، که به) ١٣٨٢( ٢٠٠٣ در سال.  زندان باقی بمانند، تا از اقدامات منفی احتمالی آنها پيشگيری شوددر
 .  در زندان نگه دارندآنها گفته شده بود اينگونه افراد را

 
بنابراين در کانادا کسی در اين مورد .  باال بين آمريکا و کانادا انجام شددليل بخش دوم پرسش اين بود، که گفتگوها در سطح

.خواست بداند داستان چه بوده است "شورای پناهندگان کانادا"وقتی سروصدای قضيه در آمريکا بلند شد، .  نمی دانستچيزی

 
.  اند بسياری از مردانی که به داليل مشابه در آمريکا زندانی شده اند، شکايت کردهبه همين سبب. و سرانجام اينکه اين مورد منحصر به فرد نبود

 . چراکه چنين عملکردی در مورد خودشان را منصفانه نمی دانند
 

 بسيار تلخش را مرور کند، خواست بداند که از ضمن تشکر از بن عطاء که در جمع حضور يافته و حاضر شده برای آگاهی آنان خاطراتخانمی
 . برمی آيددست خودش چه کاری برای اين مرد
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 کوروالويسيس هم گفت که خانم. اين بار نيز بن عطاء پاسخگويی را به وکيل خود واگذار کرد
 به آنها در مورد چنين رخدادهايی بهترين کمک پخش اين اطالعات در بين مردم، و آگاهی دادن

 . می باشد

 آنها مردم به مقامات مربوطه و تلفن کردن به) ايميل(او فرستادن پست الکترونيکی 
 اگر مرتب در اينگونه موارد به دفتر نخست: "را هم، کمک بزرگی دانست و گفت

 ."وزير تلفن کنيد يا ايميل بزنيد، او هم ناچار به پيگيری می شود
  نمايندگان حوزه انتخابيه هر فرد، پيشنهاد ديگر اين وکيل به کسانی بود کهصحبت با

 حرف با نمايندگان منتخب خود: "او افزود. مايلند در اين مورد اقدامی انجام دهند
 مورد بزنيد و از آنها بخواهيد مقامات مسئول را به مجلس فرا بخوانند، تا در اين

 ." دهندتوضيحی قانع کننده ارائه نمايند و يا اقدامی عملی انجام
 

پاسخ آمد که اين روند با پرونده ماهر عرار .  چه می توان کردآقايی هم مايل بود بداند، برای پيشگيری از تکرار چنين وقايعی
 از همان هنگام که به سبب اگر آقای بن عطاء هم.  هم اين بود که مدتها اجازه پيدا نکرد وکيل داشته باشدمشکل او. آغاز شد

 . به زندان های آمريکا نمی افتادداشتن مدارک جعلی بازداشت شد وکيل داشت، سر و کارش
 

 .  آخر فيلم استرداد برای حضار پخش شدپس از پايان جلسه پرسش و پاسخ، بخش

   استسوريه کبيری دبير ارشد واشنگتن پريزم

 
رابطه ما با: "نيکول کوروالويسيس وکيل بن عطاء

توقع داريم . نفرت است- عشقرسانه ها ارتباط

 ."رسانه ها با انتشار واقعيت به ما کمک کنند

 از حوزه فرهنگ
 ها و راهکار ها دستاوردها، چالش: آموزش و پرورش در افغانستان

 
 بخش نخست 

 

 
 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 

 کابل، افغانستان

امير "و بوسيله ی )  خورشيدی١٢۵٤(  ميالدی١٨٧۵نخستين مدرسه در افغانستان به گونه ی نيمه عصری، درست در سال 
)١٩٠٣( خورشيدی ١٢٨٢ مدارس به شکل امروزی و به سبک جديد، در سال اما. در شهر کابل بنا نهاده شد" شيرعلی خان

 . گزاری گرديددر کابل پايه" حبيبيه"با تاسيس مدرسه ی به نام " اميرحبيب اهللا خان" حکومت در دوران

به طوری که تاثير منفی سه دهه جنگ و  .آموزش و پرورش در افغانستان فراز و فرود های بيشماری را تجربه کرده است
 . آموزش و پرورش در سطح ابتدايی و پيش دانشگاهی، کامآل محسوس استبحران برنظام آموزشی اين کشور و بويژه

مردم را تشويق کرد تا به" بيايد سبق بياموزيم" شعاردولت افغانستان درست چهارسال پيش يعنی با فروپاشی نظام طالبانی، با
 دانشجويان و اما چنان به نظر می رسد که اکنون در برآوردن نيازهای دانش آموزان،.  آورندمدارس و دانشگاه ها روی

 .آموزگاران اين کشور کوتاه آمده است
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اين اولين .  اعتصاب آموزگاران روبرو گشته انداز چند روز گذشته دست کم دوسوم از مدارس شهرکابل و استان های ديگر با
  درين کشور می باشد، که آموزگاران با رقم درشتی دست به اعتصاب سراسری زدهبار در تاريخ آموزش و پرورش عصری

 .اند

 کليدی شهر، و ايجاد مشکل برای والدين دانش اعتصاب صدها آموزگار باعث تعطيلی يا نيمه تعطيلی شمار زيادی از مدارس
 . آموزان گرديده است

 اند، و آموزگاران هم می گويند که از دوماه پيش دستمزدها و حقوق شان را نگرفته
 بدون افزايش سرسام آور بهای مواد اوليه سبب گشته تا روزها خانواده های شان

 .صرف نان سپری کنند

 در پيوند با همين مساله، در سه گزارش دستاوردها، چالش ها و طرح های دولت
 ابتدا به. افغانستان برای آموزش و پرورش درين کشور را بررسی خواهيم کرد
 .دستاورد های اين دولت در زمينه آموزش و پرورش اشاره می شود

  هاوردادست

 وزير آموزش و پرورش دولت جمهوری اسالمی افغانستان در سومين دور از روند
حسابدهی حکومت به ملت، سياست نظام آموزشی کشور را که در برنامه پنج ساله و 

 : اجرای هشت مرحله ای تعيين گرديده است، چنين بيان کردبا

بر اساس پالن ) آموزش وپرورش(روی هشت برنامه ای که وزارت معارف "
اساس هدف ماموريت ما .)  باشدمی( ساله خود تدوين کرده، برنامه اول تعليمات ابتداييه، متوسط و ثانوی اجباری پنج) طرح(

بايد تا ) که( افغانستان تعيين کرده، که تعليم حق هر فرد افغان است را ماده های چهل و سه و چهل و چهارم قانون اساسی
 محروم مثل زنان، کوچیبصورت رايگان و متوازن و توجه خاص به اقشار) اين حق. ( به صورت اجباری باشدسطح متوسطه

براساس اين .  را موافقتنامه افغانستان در لندن تعيين می کندهدف دوم ماموريت ما. و معيوبين صورت می گيرد) عشاير(ها 
 فيصد ٦٠حد اقل  )٢٠١٠( ١٣٨٩ افغانستان در عرصه معارف مکلف است، که تا سه سال آينده يعنی ختم موافقتنامه دولت

)هم( فيصد پسران اين کشور که دارای سن مکتب هستند را ٧۵) همچنين. (دختران واجد شرايط مکتب را، شامل مکتب بسازد
 ."، شامل مکتب بسازد

 فيصد ٤٠ هزار دانش آموز جديد که ٨٠٠وزيرآموزش و پرورش جمهوری اسالمی افغانستان ازشموليت " محمدحنيف اتمر"
 ٤١٢ آموزان اين کشور که به پنج اعشاريه هفت ميليون رسيده اند، تاسيس آنرا دختران تشکيل می دهند، مجموع دانش

 هزار ٦٩ رساند، و فراغت  مدرسه می٦٢ هزار و ٩ جديد در سال گذشته که رقم مجموع مدارس افغانستان را به مدرسه
 تشکيل می دهند، به عنوان دستاوردهای بزرگ نظام آموزش کشور  فيصد آنرا دختران۵دانش آموز از کالس دوازدهم که 

 .يادآوری کرد

@ 

 : را، برجسته خوانده و گفتخصوصی و موسسات غير انتفاعی در تقويت نظام آموزشی کشور) بخش(وی نقش سکتور 

 هزار شاگرد در ٤٠ تنظيم کرده، و دولت همکاری خود را با سکتور خصوصی و سکتور غير انتفاعی در عرصه معارف" 

 
محمدحنيف اتمر وزيرآموزش و پرورش جمهوری 

 هدف ماموريت ما را اساس: "اسالمی افغانستان

ماده های چهل و سه و چهل و چهارم قانون اساسی

 تعيين کرده، که تعليم حق هر فرد افغان افغانستان

 اجباری است که بايد تا سطح متوسطه به صورت

." باشد
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 هزار ١۵٠اضافه از ) هم( هزار مکتب محلی ۵تقريبآ از طريق .  خوانند واليت کشور درس می٢٢ مکتب خصوصی در ٢٠٨
 ."  طريق موسسات غير انتفاعی درس می خوانندشاگرد از

 عنوان جهش کيفی در نظام اداره معارف کشور آقای اتمر از جايگاه خانواده در طرح پنج ساله ی نظام آموزشی افغانستان به
در  . در صد از مدارس افغانستان شوراهای خانوادگی ايجاد کرده است٣٣ حال حاضر در ياد آوری کرد و اظهار داشت، که در

 راستای انکشاف کيفيت آموزش و پرورش، در  ميليون دالر را جهت تصميم گيری در٤ اعشاريه ٧عين حال رقمی بالغ بر 
 بدستان  اقدام برای اولين بار نقش رهبری نظارتی و اداره کننده آموزش و پرورش رااو گفت با اين. اختيار آنها سپرده است

 . ايجاد کنندپدران و مادران دانش آموزان سپرده است، تا در نظام آموزشی دگرگونی

 دانش آموزان افغان پس از جنگ های داخلی نبود ساختمان کافی برای مدارس افغانستان يکی از آسيب های بوده است، که
 اما وزير آموزش و پرورش روند باز سازی و نوسازی مکاتب در.  گريبان بوده انددست کم در دو دهه اخير با آن دست و

او در اين پيوند .  پرورش کشور ياد کردکشور را قناعت بخش خوانده، و از آن به عنوان بزرگترين رقم در تاريخ آموزش و
 :اظهار داشت

 ١٩٩٣ واليت کشور ٣٤در .  داشتيمپيش رفت بسيار خوبی) ج(فضل خدا) به(در عرصه اعمار مکاتب در سال گذشته " 
بدين ترتيب. کار باقی مانده در جريان است) و( فيصد تکميل شده ٤٠ البته  ميليون دالر ساخته شدند، که١٦٠مکتب به ارزش 

 .  چهل فيصد مکاتب ما تعمير داشت٨۵ در سال

اين . پيدا کردند) ساختمان( مکاتب ما تعمير  فيصد٦٠ مکتب در حال حاضر ١٩٩٣با اعمار 
مکاتب به صورت عادالنه در سراسر .  در يک سال استبزرگترين رقم اعمار مکاتب باز هم

 ." مردم ما در قدم اول اعمار شدندواليات کشور بر محروم ترين

 چالش شرايط بد معيشتی و امتيازات پايين مدرسين، از ديگر موارديست که به عنوان
 اتمر محمدحنيف. بزرگ فراروی آموزش و پرورش در افغانستان از آن ياد می شود

 اين با يادآوری از شرايط زندگی آموزگاران به نکاتی اشاره کرد، که دستاوردهای
 . وزارت در جهت بهبود وضعيت زندگی آموزگاران عنوان می شود

 
  اتمر از مدرسين مدارس دينی، مسلکی و فنی، به عنوان کسانی ياد کرد که درآقای

 به.  در صدی از سوی اين وزارت آمده است٣امتيازات شان در سال گذشته افزونی 
 ٢۵٠ عنوان حقوق دريافت می کنند، که دست  هزارافغان به١٢گفته وی هر يک ازين مدرسين در حال حاضر مبلغی باالتر از 

 . دالر آمريکايی می شود
 ارسال گشته است، که با  ازدياد در حقوق سايرمدرسين گفت که طرحی از جانب حکومت افغانستان به شورای ملیاو در مورد

 . گرفته شده استتصويب آن دست کم دوچند افزايش در حقوق مدرسين در نظر
 

 مدرسين اين کشور که به يکی از موارد حاد مبدل گشته است را، پيدا آقای اتمر دستاورد دولت افغانستان در زمينه اسکان
 جستجوی مبلغی باالتر ازاو در اين پيوند گفت که در حال حاضر دولت در.  هفده واليت اين کشور عنوان کردکردن زمين در

 .  نقشه کشی کرده و برای توزيع آماده سازدميليون دالر است، تا با استفاده ازآن زمين ها را١٠

وی خاطرنشان کرد که .  می شود، خبر داداين وزير از توزيع کتاب های جديد که به عنوان نصاب جديد تعليمی کشور ياد
او.  از دهه ها وجود داشته است، تا چند روز ديگر برای هميشه حل خواهد شدمشکل عمده ی آموزش و پرورش در کشور که

 : اين پيوند اظهار داشتدر

 
نبود ساختمان کافی برای مدارس افغانستان يکی از 

 است، که دانش آموزان افغان پس آسيب های بوده

 از جنگ های داخلی دست کم در دو دهه اخير با آن

دست و گريبان بوده اند 
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@ 

( ١٣٨٧سال ) مرداد( بعد از ماه اسد در مورد نصاب تعليمی فقط يک خبر خوش را می خواستم خدمت تان عرض بکنم، که" 
البته اين کتب بر اساس نصاب جديد معارف که بر .  کتاب نخواهد بودهيچ شاگردی در هيچ گوشه کشور ما بدون) ٢٠٠٨

) ج( آخر اسد خواست خداو تا.  اساسی استوار است تاليف شده، همه روزه چاپ می شوند و به وزارت می رسنداحکام قانون
 عمده معارف که نبود و کمبود کتاب بود و از دهه های گذشته به بنآ مشکل. بود اين کتب برای تمام شاگردان کشور می رسد

 ." برای هميشه حل می شودميراث گرفته بود،

 فراهم سازی زمينه آموزش های دينی بوده، يکی از مشکالت اساسی در نظام آموزشی افغانستان کمرنگ بودن نقش دولت در
 زمينه عالقه مندان برای ادامه تعليمات دينی به نسبت نبود.  شماری مواجه گرديده استکه کشور ازين ناحيه با مشکالت بی

اين رويکرد که با .  ايران و پاکستان می شوندآموزش عالی در عرصه دين، مجبور به ترک کشور و رو آوردن به کشورهای
  پاکستان همراهست، با بازگشت به کشور نه تنها برای مردم افغانستان مصدر خدمتقرائت های جنگاوری دينی در مدارس

 و پرورش با اشاره به اين مورد، وزير آموزش. نگرديده که بيشترينه سهم ويرانی های کشور از همين نقطه بوده است
 : دينی را چنين بيان کرددستاورد جديد اين وزارت در زمينه آموزش های

 واليت مراکز عالی ١٧ که گذشت در آخرين خبر خوش در مورد مدارس دينی می خواستم خدمت تان عرض بکنم در سالی"
در تمام واليات کشور) ٢٠٠٨( ١٣٨٧ واليت صورت گرفت، تا آخر ٣٤ تاسيس در دينی به نام دارالعلوم ها عمآل اعمار شدند،

 .  تجهيزاتشان بهتر خواهد بودامکانات و) و هم(دارالعلوم ها هم امکانات تسهيالت فزيکی خواهد داشتند، 

 هزار بود ٢٠ بود که در حدود حد اکثر بنآ حد اقل شاگردان ما در مدارس دينی از حالتی که قبآل
اين وطن ديگر مجبور نخواهند بود، ) فرزندان( اوالد بدين ترتيب.  هزار افزايش می يابند٩٠به 

 خارج بروند و در کشور خود تحت نظر علمای کرام اين کشور که به خاطر درس علم دين به
 ." ديدآموزش خاص دينی خواهند

 افغانستان نبود استادان کافی در زمينه آموزش و پرورش، يکی از چالش های عمده
 .در عمر بيش از صد سال آموزش و پرورش عصری در اين کشور بوده است

 ظرفيت پايين و عدم تحصيل کافی برای مدرسان نيز، از عوامل عمده در بی کيفيت
 . بودن سيستم آموزش و پرورش در افغانستان می باشد

 مجمدحنيف اتمر اقدامات دولت افغانستان در رفع اين مشکل را تاسيس موسسات
 شمار دانش آموزان در موسسات عالی  در صد، افزايش۵٠٠تربيت معلم در تمامی واليات کشور، افزايش شمار مدرسان به 

 : اين موسسات عنوان کرد و افزود هزار، و نصاب جديد برای٨٧تربيت معلم به 

. دارالمعلمين ها در داخل و خارج کشور صورت می گيردنصاب جديد برای اين دارالمعلمين ها ساخته شد، و آموزش استادان"
 دارالمعلمين ها برنامه برای.  دارالمعلمينی در هيچ واليت کشور نخواهد بود، که تعمير نداشته باشدهيچ) ٢٠٠٨( ١٣٨٧سال 

 فيصد عموم معلمين، تربيت شده ٣٦پنجاه وهفت هزار معلم يا  )٢٠٠٧( ١٣٨٦در سال . آموزش وسيع ملی را مطرح کرديم
 مشکالت ما هم نهايت با وجود اين دستاوردها،.  هزار معلم می رسانيم١٤۵اين رقم را به ) ٢٠٠٨( ١٣٨٧ در سال). بودند(

 ." جدی بوده است

 . قسمت دوم اين گزارش پی می گيريممشکالت در زمينه آموزش و پرورش درافغانستان را، در
 

   سياووش خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن پريزم همکاری می کندبکتاش

 
عالقه مندان برای ادامه تعليمات دينی به نسبت نبود

 عالی در عرصه دين، مجبور به ترکزمينه آموزش

 کشور و رو آوردن به کشورهای ايران و پاکستان

می شوند 
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 از حوزه فرهنگ
 ها و راهکار ها دستاوردها، چالش: آموزش و پرورش در افغانستان

 
 بخش دوم 

 

 
 

 واشنگتن پريزم -بکتاش سياووش 
 

  کابل، افغانستان
 

  چالش ها
 

 برخی زمينه ها وضعيت آموزش بهبود قابل توجهی يافته است، به نظر می رسد با آنکه در شماری از مناطق افغانستان در
  . چالش های زيادی بر سر راه آموزش و پرورش در اين کشور وجود داردهنوز

 
 درصد از آموزگاران اين کشور تا هنوز فارغ ٢٨آنگونه که محمد حنيف اتمر وزير آموزش و پرورش افغانستان می گويد، 

 در صد از ٨٠با اين حساب دست کم .  فيصد از آنان کالس دوازد هم را به پايان رسانده اند٤٦کالس دوازدهم نيستند، و تنها 
 .آموزگاران افغان واجد شرايط معلمی نمی باشند

 
 مواد ممد آموزش، و نبود و) آزمايشگاه ها( کمبود کتب و نصاب کهنه درسی، عدم دسترسی به البراتوار ها آقای اتمر از

 . بزرگ فراروی نظام آموزشی اين کشور ياد کردفضای مصون برای آموزش و پرورش، به عنوان چالش های
 : کشور با دو دسته از مشکالت رو برو استبه گفته وی آموزش و پرورش درين

 
 ارقام با وجودی که. می باشد) مدرسه(دسته اول عدم دسترسی مردم ما به مکتب .  بوده ايمدو دسته مشکل را ما روبرو" 

 که هنوز هم نيمی از کودکان ما که دارای سن دقيق نداريم و احصائيه ملی تا هنوز جمع آوری نشده است، تخمين ما اينست
 .يعنی صرف پنجاه در صد از کودکان ما که دارای سن مکتب هستند، به مکتب می روند .مکتب هستند خارج از مکتب هستند

 ."  داردالبته اين پنجاه فيصد رقم ملی است که در سطح واليات ميان دختر و پسر تفاوت
 
 موضوع فارغين صنف دوازدهم سال پيش را ياد آور می من به گونه مثال. دوم عدم توازن بين واليات، و شهر و ده است"

 .  نفر فارغ داشتيم هزار٦٩) در آن سال. (شوم

 اضافه  واليت ديگر٦ نفر فارغ شدند، در حالی که در ٢٠٠ واليت کمتر از ۵در ) اما(
 در سطح کشور، شهر کابل يک سوم اين.  هزار نفر در همين سال فارغ شد٣تر 

 ."فارغين را تقديم کرد
 
) مسئله ديگر( و پرورش عدم توازن ميان دختر و پسر در دسترسی به آموزش"

 واليت ٤ تمرکز کنيم، در باز هم اگر همين نمونه فارغين سال پيش را رويش. است
  نفر دختر فارغ ٢٠ کمتر از واليت ديگر٤اصآل هيچ دختر فارغ نشده، در حاليکه در 
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 تن در هر ١٠٠٠ دارند، اضافه از  واليتی که در سطح بلند قرار٤اما در .) اند(شده 
 مجموع شموليت دختران با پسر اگر). ند(يک ازين واليات در سال گذشته فارغ شد

 پسر شامل ٢ در برابر هر دختر ها در مکاتب را در نظر بگيريم، در دوره ابتدائيه
 دختر شامل مکاتب ١ پسر٤ و ٣ مکتب شد، در حالی که در دوره ثانوی در برابر هر

 ."شده است
 

 حال حاضر  راستای تربيت آموزگاران و بهبود شرايط زندگی آنان يادآوری کرد و گفت، که درآقای اتمر از ناتوانی دولت در
وی از کمبود .  نفر را دارد۵٠٠ هزار و ١٢ جذب اما تنها ظرفيت.  هزار آموزگار نياز دارد٨٧وزارت آموزش و پرورش به 

 : مشکل ياد کرد، و افزودآموزگاران زن به عنوان مهمترين
 
دخترانی که از .) است( ايجاد يک حلقه خبيثه در نظام آموزشی کشورشده کمبود معلم زن مهمترين مشکل ماست، که باعث"

 زن در مدرسه هايشان وجود ندارد، برای اينکه آموزگاران.  ابتدائيه فارغ می شوند، به دوره پيش دانشگاهی نمی رونددوره
 که آنها به دوره پيش دانشگاهی نروند، ما هيچ وقتی نمی توانيم آموزگار کافی تا زمانی. می روند و به خانه خود می نشينند

 فيصد از شهرستان های ٤١ حال حاضر در) کمااينکه. (اينجاست که ما از ايجاد حلقه خبيثه صحبت می کنيم.  پيدا کنيمزن
 ."کشورمان هيچ آموزگار زن ندارد

@ 
 

 تعداد از شهرستانها نيستند و چه عواملی بر مشکالت او در مورد اينکه چرا شماری از آموزگاران زن حاضر به تدريس درين
 : افغانستان وجود دارد، خاطرنشان کردفراروی آموزش و پرورش در

 
 متاسفانه دستولی مجموع اين عوامل.  می آورد، البته در تمام واليات کشور يکسان نيستعواملی که اين مشکل را به ميان"

به شکلی که مورد قبول هيچ کس نيست نگه ) مدرسه( به دست هم می دهند، تا عدم دسترسی فرزندان اين وطن را به مکتب
 . بدارند

 وحشيانه به شهادت  تن از آموزگاران و دانش آموزان ما را١۵٢که متاسفانه در سال گذشته )  افکنیهراس(اول تروريسم 
) همچنين(تروريستان .  درمانگاه های کشور تحت تداوی قرار دارند نفر را زخمی کردند که در حال حاضردر٢٠٠رسانيدند، و 

) به همين سبب. ( دادند حمله تروريستی در مکاتب ما انجام١٣١ مکتب را تخريب يا به آتش کشانيدند، و ٦٢در سال گذشته 
که در) اين مسئله باعث شد. (اين تروريستان بسته ماند) از(  مکتب به علت وحشت٦٠٦ هزار مدرسه، ٩در مجموع از عموم 

 ." کودک ما از رفتن به مدرسه باز مانده اند هزار٣٠٠مجموع 
 
 تالش های که  اعمالی را باالی آموزگاران و دانش آموزان کشور انجام می دهند، بعد از تماماينکه چرا تروريستان چنين"

 دليل برای دشمنی تروريستان با آموزش و صورت گرفت رهبری وزارت آموزش و پرورش بدين نتيجه رسيد که فقط سه
 . پرورش در افغانستان وجود دارد

 شده نمی تواند، مگر اينکه هيچ ملتی قدرت مند. دشمنان خارجی کشور مان است) خط مشی( تطبيق اهداف و پاليسی اول
 ."فرزندان خود را با زيور علم مزين سازد

 
 ترويستی که به اصطالح مدرسه نام مکاتب را بسته می کنند، تا دانش آموز مجبور شود به مراکز. دوم سرباز گيری است "

 .  تروريستان قرار بگيرددارد به آن طرف سرحد برود و در خدمت اهداف
در جايی که مدرسه نبود، در آنجا حضور دولت در .  تروريستان می باشدسوم از بين بردن ارتباط ميان دولت و مردم هدف

محمد حنيف اتمر وزير آموزش و پرورش 

 دختران با پسر هااگر مجموع شموليت: "افغانستان

در مکاتب را در نظر بگيريم، در دوره ابتدائيه در 

 پسر شامل مکتب شد، در حالی که٢ دختر برابر هر

 دختر ١ پسر ٤ و ٣در دوره ثانوی در برابر هر 

." شامل مکاتب شده است
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  .شک است

" 
 

 مالی به عنوان عواملی ياد کرد، که اين وزير از کمبود آموزگار، فضای آموزشی و محدويت منابع
 .  کشور را گسترده تر ساخته استدر کنار تروريسم مشکالت آموزش و پرورش درين

در .  دالر است٢ هزار افغانی، يعنی روزانه معادل ٣  تا٢حقوق ماهيانه معلمان در افغانستان بين 
 ١٨٠ روزمزد در افغانستان، حاضر نيست روزانه در بدل کمتر از حاليکه يک کارگر عادی

 . کار کند)  دالر۴حدود (افغانی 
 

 نيز، سبب پيچيده تر شدن اين مشکل عدم هم آهنگی نهاد های دولتی جمهوری اسالمی افغانستان
 طرح ازدياد حقوق و دستمزدهای آموزگاران به عنوان نمونه مجلس نمايندگان. گرديده است

) دارايی( از تصويب آن با واکنش وزارت ماليه سراسر کشور را روی دست گرفت، ولی پيش
 . توانائی دولت برای ازدياد امتياز آموزگاران خبر دادچراکه اين وزارت از عدم. روبرو شد

 
 گويد که برای تکميل بودجه عادی به کمک های خارجی نيازمند است، و دولت وزارت ماليه می

 مشکل عدم پرداخت به وقت و مورد.  درصد از بودجه عادی خود را تهيه کند٦٧ تواند تنها می
 .  کنندنياز آموزگاران سبب گرديده است، بيشتر معلمان دلسرد شده و شغل خود را ترک

 
 .  باشد، که دولت تا حد زيادی در حل اين مشکل ناکام بوده استنبود ساختمان يکی از موارد حاد آموزش و پرورش در افغانستان می

 بايد سراسر سال آموزشی را در زير درختان،  هزار کودکی که وارد مدارس شده اند،٩٠٠ درصد از ۵٠ نمونه در سال روان بيش از به عنوان
 .  ويران و يا فضای کامال باز بگذرانندزير خيمه ها، ساختمان های نيمه

 
 زير خيمه آموزش می  هزار مکتب در افغانستان بدون ساختمان است، و دانش آموزان در فضای باز و يامثال در حال حاضر نزديک به چهار

 که جایاين در حالی می باشد،.  کشورهای همسايه نيز، به تعداد دانش آموزان افزوده استدر کنار اين، بازگشت هزاران پناهجوی افغان از. بينند
 . کافی برای پذيرش دانش آموزان جديد وجود ندارد

 . درين کشور را، در قسمت سوم اين گزارش پی می گيريمراهکارهای دولت افغانستان در زمينه آموزش و پرورش
 

   پريزم همکاری می کندبکتاش سياووش خبرنگار مستقل، از افغانستان با واشنگتن

 
مجلس نمايندگان طرح ازدياد حقوق و دستمزدهای 

 کشور را روی دست گرفت، ولی آموزگاران سراسر

پيش از تصويب آن با واکنش وزارت ماليه روبرو 

چراکه اين وزارت از عدم توانائی دولت برای  .شد

 ازدياد امتياز آموزگاران خبر داد

 جمهوری خواهان در حال سقوط؟
  .جمهوری خواهان در حال سقوط؟

 

  

 واشنگتن پريزم

   رابطه با احزاب دموکرات و جمهوری خواهنگاهی به جديدترين ارقام و نظرسنجی ها در

 :مقدار رقم پول برای خرج در انتخابات نمايندگان کنگره آمريکا

  ) سيکرتساوپن(سازمان اسرار فاش : منبع

 :نظر موافق يا مخالف در عملکرد دو حزب

کميته ملی حزب جمهوری خواه برای انتخابات کنگره آمريکا ميليون دالر 1/7
  آمريکاکميته ملی حزب دموکرات برای انتخابات کنگرهميليون دالر 3/44
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  )ارديبهشت 11الی  9( ماه آپريل 30 الی 28ان در روزهای -ان-نظرسنجی شبکه سی: منبع

  داريد؟به کداميک از احزاب در پياده کردن برنامه ای موفق بيشتر اعتماد: نظرسنجی

 22الی  19(ماه می  11 الی 8سی در روزهای -بی-بخش خبری شبکه ای نظرسنجی مشترک روزنامه واشنگتن پست و: منبع
  )ارديبهشت

  احزاب را ترجيح می دهيد؟ در انتخابات برای نمايندگی در کنگره آمريکا برتری کدامين يک از: نظرسنجی

 6(ماه آپريل  28الی  25سی در روزهای -بی- ژورنال و بخش خبری شبکه اننظرسنجی مشترک روزنامه وال استريت: منبع
  )ارديبهشت 9الی 

نظر موافقنظر مخالف
حزب جمهوری خواه  38%  53%
 حزب دموکرات  56%  35%

حزب جمهوری خواه 32%
 حزب دموکرات 53%
 هيچکدام 10%
 بدون عقيده  2%

حزب جمهوری خواه 34%
 حزب دموکرات 49%
 نامطمئن 17%
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