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سال پنجم       شماره مسلسل 1117   دو شنبه 8 حمل 1390    قيمت 5 افغاني

نود درصد حمالت تروریستی 
خنثا می شوند

معین وزارت خارجه کشور می گوید بر بنیاد آخرین اطالعاتی که از مقام های 
زندان های  در  افغان  زندانی  هزار   5 به  نزدیک  کرده اند  دریافت  ایرانی 

ایران به سر می برند.
از  اتهام قاچاق مواد مخدر  به  این زندانی ها  از  به گفته ی وی 4 هزار تن 

سوی نهاد های عدلی و قضایی ایران مجرم شناخته شده اند.

پيشنهادات دولت برای تغيير 
فعاليت های یوناما پذیرفته شد

ریاست عمومی امنیت ملی مدعی 
از  درصد   90 از  بیش  که  است 
تروریستی  و  انتحاری  حمالت 
در کشور، پیش از وقوع از سوی 

آنان کشف و خنثا می شود. 
افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
لطف اهلل مشعل سخنگوی ریاست 
نشست  در  ملی  امنیت  عمومی 
همچنان  کابل  در  دیروز  خبری 
ادعا کرد که نهادهای امینت ملی 
از  پس  نهاد  بهترین  افغانستان  در 
کی جی بی روسیه در سطح منطقه 

می باشد. 
91 درصد  افزود که  مشعل  آقای 
از برنامه های تروریستی و حمالت 
سوی  از  کشور  در  انتحاری 

وزارت خارجه افغانستان می گوید، 
پیشنهادات و تغییراتی را که دولت 
یوناما  وظایف  الیحه  در  افغانستان 
در  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر  یا 
سوی  از  بود  کرده  وارد  افغانستان 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 

پذیرفته شده است.
سخنگوی  فقیری،  احمدظاهر 
در  یک شنبه  روز  خارجه  وزارت 
کابل  در  خبری  کنفرانس  یک 
در  اصالحات  واردشدن  گفت که 
رهبری  سپردن  انتخابات،  پروسه 
مخالفین  مجدد  ادغام  و  مصالحه 
و  انسجام  افغانستان،  دولت  به 
فعالیت های  و  کمک ها  هماهنگی 
از  بین المللی  نیروهای  و  یوناما 
طرح  در  که  است  مسایلی  جمله 
یوناما  وظایف جدید  جدید الیحه 

گنجانیده شده است. 
را  مشخص  »طرح  گفت:  فقیری 
وظایف  الیحه  تغییر  جهت  در 
دفتر یوناما پیشنهاد کردیم. در این 

نهادهای  و  ملی  امنیت  موظفین 
خنثا  و  کشف  امنیتی  دیگر 

می گردد. 
وسیع  برنامه  که  نمود  عالوه  وی 
یک  توسط  که  تروریستی  حمله 
انتحارکنندگان  نفری  گروه هفت 
مربوطات  در  نوروز  روزهای  در 
از  بود  شده  طراحی  کابل  شهر 
کشف  ملی  امنیت  موظفین  سوی 
نیز  آن  عاملین  و  گردیده  خنثا  و 

بازداشت شده اند. 
در  اشخاص  این  گفت  او 
در  که  گفته اند  خود  اعترافات 
در  تخریبی  و  انتحاری  حمالت 
حمله  چندین  و  قندهار  کابل، 
مختلف  مربوطات  در  دیگر 
گفته  به  داشتند.  دست  کشور 
به  مربوط  افراد  این  مشعل  آقای 
که  بوده  حقانی  تروریستی  شبکه 
تخریبی  و  تروریستی  حمالت 
آموزش  پاکستان  خاک  در  را 

دیده اند.

انسجام  و  هماهنگی  انسجام  طرح 
فعالیت های  انسجام  و  کمک ها 
خود دفتر یوناما در کابل و هم چنان 
و  آیساف  نیروهای  فعالیت های 
مبنی  افغانستان  دولت  تعهد  و  ناتو 
روند  در  اصالحات  آوردن  بر 

انتخابات شامل می باشد.«
پیش از این به شمول رییس جمهور 
کرزی، شماری از مقامات دولتی از 
عملکرد سازمان ملل در زمینه های 
مختلف از جمله استفاده و مصرف 
افغانستان  کمک های بین المللی در 

انتقاد کرده بودند. 
خارجه  وزارت  سخنگوی 
می گوید، دولت افغانستان در تالش 
متقاعد  را  جهانی  جامعه  تا  است 
انتقال  پروسه  با  همزمان  که  بسازد 
ملکی  دربخش  افغان ها،  به  امنیت 
به  را  مسوولیت ها  اعظم  بخش  نیز 
افغان ها بسپارند تا افغان ها با استفاده 
از تجارب سال های گذشته در این 

زمینه سهم بگیرند. 

تالش برای رهایی 
50 مامور پوليس 
ربوده شده در کنر

کنر  والیت  در  محلی  مقام های 
رهایی  خاطر  به  تالش ها  می گویند 
محلی  پولیس  مامور   50 حدود 
ادامه  طالبان  سوی  از  ربوده شده 

دارد.
کنر  والیتی  شورای  عضو  یک 
»با  است:  گفته  آزادی  رادیو  به 
چپه  دره  ولسوالی  قومی  بزرگان 
گرفته  صورت  مذاکره  والیت  این 
شده  ربوده  محلی  پولیس های  که 

رها گردند.«
قوماندان  ضیایی  خلیل اهلل  جنرال 
امنیه والیت کنر می گوید به تعداد 
پولیس محلی  ماموران  از  پنجاه تن 
معاشات  اخذ  از  بعد  شنبه  روز 
به  سالح  بدون  نورستان  از  خود 
که  بودند  حرکت  در  کنر  سمت 
طالبان  سوی  از  چپه دره  منطقه  در 

ربوده شدند.
این  ربودن  مسوولیت  طالبان  گروه 
بدوش  را  محلی  پولیس  سربازان 

است. گرفته 

اعالن کاریابی
کفایت گروپ به دو کارمند از طبقه  ذکور و اناث  در پروژه بزرگترین 
سوپر مارکیت در بلخ  ضرورت دارد واجدین شرایط  CV یا خلص سوانع 
شان به امیل ادرس: hairstyle2001@hotmail.com   بفرستند و یا 

به شماره مبایل 0786338517  به تماس شوند.
نامه  تصدیق  یا   و  دانشگاه  مدرک  باید  شرایط  واجد  افراد  نوت: 
انگلیسی  زبان  به  تسلط  و  حقوق  انجینیری  اقتصاد  های  دانشکده 

داشته باشند.
 Kefayat Group is looking to hire 2 employees for Project of
biggest Super market in Balkh
 Men or women Candidates can send their CVs to this email
   id: hairstyle2001@hotmail.com
Or contact 07836338517
 Note: candidates should have University certificate of
 finance, management, economy or engineering and skills in
 Computer and English language

عناوین 
مطالب امروز:

کتابچه های 
سفید، زرد و سرخ  

توزیع می شوند
شهردار کابل گفت: »ما امسال 
را  صفایی  کتابچه  نوع  سه 
شورای  طریق  از  که  ساخته ایم 
نیز منظور شده  محترم وزیران 
سه  با  کتابچه  نوع  سه  است. 
سفید  رنگ  که  داریم  رنگ 
پالن  مطابق  که  خانه هایی  برای 
توزیع  شده اند،  ساخته  شهری 
رنگ  با  کتابچه ای  می شود؛ 
مردم  که  خانه هایی  برای  سرخ 
خریده   شخصی  زمین های  در 
توزیع  ساخته اند،  غیرپالنی  و 
رنگ  با  کتابچه ای  اما  می شود. 
باالی  که  خانه هایی  برای  زرد 
صورت  به  دولتی  زمین های 
شده اند،  ساخته  خودسرانه 

توزیع می شود.«
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جاوید لودین:

ایران 280 افغان 
را اعدام می کند

 ادامه در صفحه 4

دوستی ناپایدار ایران...

ایجاد حکومت داری...
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با  کشور  جمهور  رییس  کرزی  حامد 
ایرانی  همتای  نژاد  احمدی  محمود 
همتای  محمدوف  بردی  قلی  قربان  و 
و  دیدار  خود  ترکمنستانی  و  ایرانی 

گفتگو کرده است.
شنبه  روز  ظهر  از  بعد  کرزی  آقای 
وارد  نوروزی  جشن  در  شرکت  برای 

جمهوری اسالمی ایران شد.
با  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
روسای  می گوید  اعالمیه ای  انتشار 
مورد  در  ایران  و  افغانستان  جمهور 
و  کرده  گفتگو  خاورمیانه  اوضاع 
ابراز  خاورمیانه  در  موجود  وضع  از 

نگرانی کرده اند.
به نقل از این اعالمیه، آقای کرزی در 
مورد آغاز روند انتقال مسوولیت ها از 
کشور  در  مستقر  بین المللی  نیروهای 
نقش  و  داخلی  امنیتی  نیروهای  به 
امنیت  تامین  در  همسایه  کشورهای 

افغانستان نیز تاکید داشته است.
احمدی نژاد  محمود  حال،  همین  در 

آلمان  دفاع  وزیر  دیمیزیر،  توماس 
از  افغانستان،  به  سفرش  دوم  روز  در 
کندز  در  کشورش  نظامی  واحدهای 

دیدن کرد. 
از  آلمان  دفاع  وزیر  شنبه  روز 
در  آلمانی  سربازان  مرکزی  پایگاه 
بود. دیمیزیر  مزارشریف دیدن کرده 

مقام های محلی والیت غزنی روز یک شنبه 
ساختمان  بر  شنبه  روز  طالبان  که  گفتند 
ولسوالی رشیدان این والیت حمله کردند و 
سه تن آنان درنتیجه این حمله کشته شدند.

به  غزنی  والی  سخنگوی  ایوبی،  معروف 
بر  شنبه  روز  طالبان  که  گفته  نیوز  طلوع 
حمله  غزنی  رشیدان  ولسوالی  ساختمان 

افغانستان  در  مستقر  ناتو  نیروهای 
حمله هوایی بر ولسوالی نوزاد والیت 
هلمند را تایید کرده می گویند که در 

این مورد تحقیق خواهند کرد.
که  بود  گفته  شنبه  روز  هلمند  والی 
نتیجه حمله ای که  غیرنظامی در  هفت 

پکتیکا  والیت  در  محلی  مقام های 
در  یک شنبه  شب  که  می گویند 
ایتالف  نیروهای  هوایی  حمله 
این  برمل  سرحدی  ولسوالی  در 

والیت 17 طالب کشته شده اند.
والی  سخنگوی  افغان  مخلص 
گفته  آزدی  رادیو  به  پکتیکا 
مناطق  از  مسلح  افراد  »این  است: 
ولسوالی  به  پاکستان  سرحدی 

برمل عبور کرده بودند.«
»در  گفت:  همچنان  افغان  آقای 
سالح های  هوایی  حمله  این 
و  شده  تخریب  نیز  مخالفین 
خاطر  به  امنیتی  نیروهای  از  هیاتی 
شده  اعزام  ساحه  به  آن  ارزیابی 

است.«
خبر  این  مورد  در  هنوز  تا  طالبان 

واکنشی نشان نداده است.
روز  دفاع  وزارت  همچنین 
 24 طول  در  کرد  اعالن  گذشته 

ایاالت  می گوید،  امریکایی  مقام  یک 
در  مخدر  مواد  کشتزارهای  متحده 
مقامات  زیرا  نمی برد  بین  از  را  افغانستان 
تقاضا  مورد  این  در  حاال  تا  افغان 

نکرده اند.
پالیسی  اداره  گیل کارلیکوفسکی رییس 
در  امریکا  مخدر  مواد  کنترول  ملکی 
روسیه  انترفاکس  خبرگذاری  با  صحبت 
گفته است که هر کشور دارای حاکمیت 

پاکستان  و  ایران  افغانستان،  سه کشور 
اعالمیه  از  نقل  به  که  کرده  پیشنهاد 
این  افغانستان،  ریاست جمهوری  دفتر 
جلسه به احتمال زیاد در کابل برگزار 

خواهد شد.
در این سفر، آقای کرزی قرار است با 
آیت اهلل علی خامنه ای رهبر جمهوری 

اسالمی ایران نیز دیدار کند.
جداگانه  اعالمیه  یک  در  همچنین 
آمده است که آقای کرزی در حاشیه 
بردی  قلی  قربان  با  نوروزی  جشن 
ترکمنستان  جمهور  رییس  محمدوف 

نیز گفتگو کرده است.
از این اعالمیه، محور اصلی این  به نقل 
کشور  دو  میان  روابط  گسترش  گفتگو 
افغانستان و ترکمنستان بوده است. رییس 
جمهور  رییس  از  ترکمنستان  جمهور 
کرزی دعوت کرده است که در ماه می 
سال جاری میالدی از عشق آباد پایتخت 

ترکمنستان دیدن کند.
ترکمنستان  جمهور  رییس  همچنین 
تامین  برای  کشورش  که  است  گفته 
بردی  می کند.  کمک  برق  انرژی 
»ترکمنستان  است:  افزوده  محمدوف 
شبکه  در  افغانستان  که  می خواهد 
است  قرار  که  گردد  شامل  آهن  خط 
و  ترکمنستان  ایران،  کشورهای 

تاجیکستان را باهم وصل کند.«

نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  رییس 
و  »سخت کوش  را  افغانستان  مردم 
زحمت کش« توصیف کرده و از آغاز 
روند انتقال مسوولیت های امنیتی ابراز 

خرسندی کرده است.
همتای  با  دیدار  این  در  کرزی  حامد 
سران  جلسه  برگزاری  خود  ایرانی 

مرحله  یک  در  را  افغانستان  بحران 
حساس توصیف کرده است.

با گرم شدن  انتظار می رود  او  به گفته 
مقابل  در  طالبان  بهار،  فصل  در  هوا 
موفقیت های نظامی ایتالف بین المللی، 
واکنش نشان خواهند داد. وزیر دفاع 
ماموریت  زودهنگام  آغاز  از  آلمان 
هواپیماهای  در  آلمانی  سربازان 
کرد.  صحبت  آواکس  اکتشافی 
با  سفرش  این  در  همچنین  دیمیزیر 
رییس جمهور حامد کرزی و جنرال 
دیوید پتریوس، فرمانده کل نیروهای 
کرده  گفتگو  افغانستان،  در  آیساف 

است. 

طالب   ۳ رویداد  این  درنتیجه  که  کردند 
زخم  شان  دیگر  تن  یک  و  شده  کشته 

برداشته اند.
نیروهای  به  رویداد  دراین  که  افزود  وی 

امنیتی آسیبی نرسیده است.
این رویداد چیزی  تا کنون درباره  طالبان 

نگفته اند.
ناامن ترین  از  یکی  رشیدان  ولسوالی 
که  شمارمی رود  به  غزنی  ولسوالی های 
والیت  این  بخش های  بیشتر  در  طالبان 

فعالیت دارند.
بر  طالبان  این  از  پیش  که  می شود  گفته 
پوسته های پولیس نیز در این والیت حمله 

کرده  بودند.

روز  به  ناتو  هلیکوپتر  یک  توسط 
جمعه صورت گرفت، کشته شده اند.

در اعالمیه پخش شده از دفتر گالب 
دو  مرد،  دو  که  است  آمده  منگل 
حمله  این  قربانیان  کودک  سه  و  زن 

بودند.
روز جمعه  را  موتر  دو  ناتو  هلیکوپتر 
قرارداد  هدف  نوزاد  ولسوالی  در 
موتر ها  این  از  یکی  سرنشینان  که 

کودکان بودند.
و  غیرنظامیان  کشته شدن  حاال  تا  ناتو 

ارقام تلفات را تایید نکرده است.

از  را  طالب  چهار  ساعت گذشته 
و  ارزگان  زابل،  قندهار،  والیات 
مقداری  و  شده  بازداشت  پکتیا 
بدست  نیز  مهمات  و  سالح 

امنیتی آمده است. نیروهای 
در اعالمیه ای که از سوی وزارت 
دفاع منتشر شده آمده است که از 
جمله این مخالفین مسلح دو تن از 
خاص ارزگان و ولسوالی پنجوایی 
قندهار و دو تن دیگر از ولسوالی 
دستگیر  پکتیا  والیت  یوسف  خیل 

شده اند.

برای  را  کاری  آنها  و  است  خود  ملی 
صورت  به  مخدر،  مواد  کردن  ریشه کن 
تحمیلی در افغانستان به اجرا نمی گذارند.

رییس  امریکایی،  مقام  این  گفته  به 
تخریب  تا  است  جمهور کرزی خواسته 
به صورت گسترده  کشتزارهای کوکنار 
صورت نگیرد و به شکل تدریجی انجام 

شود.
می گوید:  همچنان  کارلیکوفسکی  آقای 
کشت  و  بوده  موثر  کرزی  روش  »این 
مواد مخدر در بسیاری والیات افغانستان 

صفر شده است.«
و  کند  تغییر  پالیسی ها  اگر  او  گفته  به 
حمایت  خواهان  افغانستان  حکومت 
مواد  بین بردن  از  برای  ایتالف  نیروهای 
مخدر شود، آنها داخل اقدام خواهند شد.

گفتگوی کرزی با احمدی نژاد و محمدوف در تهران

وزیر دفاع آلمان 
از نیروهای کشورش در کندز دیدار کرد

حمله طالبان 
بر ولسوالی رشیدان والیت غزنی

ناتو در مورد حمله هوایی در هلمند 
تحقیق می کند

هفده طالب در والیت پکتیکا 
به قتل رسیدند

امریکا کشتزارهای کوکنار را از بین نمی برد
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مهاجرین  بی سرنوشتی  مسوول 
افغان در ایران کیست؟

از  افغانستان  خارجه ی  وزارت  مقامات 
موجودیت 5000 زندانی افغان که به دالیل 
در  دلیلی  هیچ  بدون  بسا  چه  و  گوناگون 
از  نیز  و  می برند  سر  به  ایران  زندان های 
نهایی  حکم  به  آنها  تن   280 محکومیت 
می دهند.  خبر  اعدام،  به  کشور  آن  محاکم 
بر  مبتنی  ارقام  این  که  است  بسیار روشن 
داده ها و اطالعات مقامات ایرانی به مقامات 
نادرستی  اطالعات  شامل  و  است  افغانی 
کرد.  اعتماد  آن  به  نمی توان  که  است 
رابطه  در  قبل  خیلی  از  ایرانی ها  برخورد 
)افاغنه(  آنان  موهن  تعبیر  به  یا  افغان ها  با 
و  صفوی  شاه حسین  دوره ی  یادگار  که 
اشغال ایران و اصفهان توسط شاه محمود 
غیرانسانی  است،  هوتکی  اشرف  شاه  و 
نمی توان  البته  دفاع.  غیرقابل  و  است  بوده 
انتظاری غیر از آن هم از آنان داشت، زیرا 
نحوه ی برخورد حکام ایرانی با شهروندان 
ایرانی معلوم است، تاچه رسد به مهاجرین 
بی دفاع افغانی که نه حمایت گری دارند و نه 
گذشته  در  و  بازخواست گری  نه  و  مدافعی 

نداشته اند. هم 
وزارت  معین  لودین،  آقای  گفته ی  قرار 
ماه  چهار  از  پس  ایرانی  مقامات  خارجه، 
مقامات  نامه ی  به  پاسخی  نشده اند  حاضر 
تردید  نمی توان  این  در  بدهند.  افغانی 
و  موقعیت  و  مقام  تعیین کننده ی  که  کرد 
یا  ایران  نگاه  در  افغانی  مهاجرین  ارزش 
آنان  جایگاه  چگونگی  دیگری،  کشور  هر 
سیاسی  معین  است.  کشورشان  داخل  در 
موجودیت  که  است  گفته  خارجه  وزارت 
غیرقابل  ایران  در  افغان  زندانی  هزار   5
اظهار  همین  صرف  به  آیا  اما  است،  تحمل 
در  که  همان گونه  شد؟  قانع  می توان  نظر 
در  و  تاسف  اظهار  یک  به  دیگر  موارد 
بسنده  لفظی  محکومیت  و  تقبیح  نهایت 
یکی  که  بود  قبل  چندی  همین  می شود. 
کشته  اجساد  از  تصاویری  رسانه ها  از 
مرزی  منطقه ی  در  افغان  مهاجرین  شده ی 
و  ایرانی  نظامیان  اهانت آمیز  برخورد  و 
نشر  به  را  آنان  تمسخرآمیز  خنده های 
شد  انکار  فقط  ایران  جانب  از  که  رسانید، 
نشان  خود  از  واکنشی  افغانستان  دولت  و 
آنان قطع  امدادهای خفیانه ی  مبادا  )تا  نداد 

نگردد!(
دفاع  مسوولیت  که  آنجا  از  و  حال  هر  در 
 - افغان  شهروند  هر  حقوق  از  حراست  و 
از آن  چه در داخل کشور و چه در خارج 
دولت  از  می توان  است،  دولت  برعهده ی   –
مسوولیت،  این  انجام  در  که  داشت  انتظار 
را  مصلحت کارانه اش  و  سیاسی  مالحظات 
انسانی  حقوق  رعایت  انتظار  بگذارد.  کنار 
برخالف  نه  و  است  دشمنی  نه  مهاجرین 
دولت  این  و  و همسایگی،  حسن همجواری 
حافظ  باید  و  می تواند  که  است  افغانستان 
و حامی حقوق اساسی و انسانی مهاجرین 
از سناتوران  همین حال شماری  در  باشد. 
که اظهارات معین وزارت خارجه برای شان 
دولت  خاموشی  است،  نبوده  قانع کننده 
داده  قرار  انتقاد  مورد  رابطه  این  در  را 

اقدامات جدی تری شده اند. خواستار 

زنگ اول
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جاری  سال  در  که  است  گرفته  تصمیم  کابل  شهرداری 
مردم  پول  رفتن  هدر  و  وقت  ضایع شدن  از  خورشیدی 
این  و  منازل، جلوگیری کند  اخذ کتابچه های صفایی  برای 
کتابچه ها را از طریق تیم هایش خانه به خانه برای شهروندان 

شهرداری  مقام های  اکنون  اما،  می دادند.  تحویل  شهرداری 
باشنده گان کابل را آسان کرده اند  کابل می گویند که کار 
و پس از این الزم نیست که شهروندان شهر کابل برای اخذ 

کتابچه صفایی منزل شان وقت خود را ضایع کنند.
روز  که  کابل  شهردار  نواندیش،  یونس  محمد  انجنیر 
افزود که  یک شنبه در یک نشست خبری سخن می گفت، 
خانه هایی  برای  را  صفایی  کتابچه  نوع  سه  کابل  شهرداری 
که  خانه هایی  شده اند،  اعمار  پالن شده  ساحات  در  که 
که  خانه هایی  و  دارند  موقعیت  شده  غیرپالن  ساحات  در 
به  است.  کرده  تهیه  شده اند،  اعمار  دولتی  زمین های  باالی 
گفته ی آقای نواندیش، با توزیع کتابچه های صفایی جدید، 
عواید خود  میزان  از یک سو  تا  قادر خواهد شد  شهرداری 
را بلند ببرد و از جانب دیگر آمار مشخصی در مورد تعداد 
منازل مسکونی در کابل به دست بیاورد. شهردار کابل گفت: 
»ما امسال سه نوع کتابچه صفایی را ساخته ایم که از طریق 
شورای محترم وزیران نیز منظور شده است. سه نوع کتابچه 
با سه رنگ داریم که رنگ سفید برای خانه هایی که مطابق 
با  کتابچه ای  می شود؛  توزیع  شده اند،  ساخته  شهری  پالن 
رنگ سرخ برای خانه هایی که مردم در زمین های شخصی 
اما کتابچه ای  خریده  و غیرپالنی ساخته اند، توزیع می شود. 
به  دولتی  زمین های  باالی  که  خانه هایی  برای  زرد  رنگ  با 
انجنیر  می شود.«  توزیع  شده اند،  ساخته  خودسرانه  صورت 
این کتابچه ها را  »ما  افزود:  نواندیش همچنین  محمد یونس 
چاپ و تیم هایی را موظف کرده ایم که در هر ناحیه تیم ها 
به پشت خانه هر نفر می روند و در کتابچه معلوماتی که از 
آن خانه الزم است را ثبت می کنند و از پشت دروازه برای 
خانه هر کس توزیع می کنند. یعنی هیچ کسی نیاز ندارد که 

کابل توزیع نماید.
قبال اخذ کتابچه صفایی منزل، روزها و ماه ها طول می کشید 
و برای به دست آوردن آن، باشنده گان شهر کابل باید مقدار 
نیز به عنوان شیرینی و یا رشوه به برخی از ادارات  پولی را 

کند.  مراجعه  شهرداری  به  صفایی  کتابچه  گرفتن  به خاطر 
تا  ماه ها در شهرداری می دویدند  قبال روزها و  در حالی که 
روند  یک  بسیار  که  شود  توزیع  برای شان  صفایی  کتابچه 

طوالنی بود.« 
کتابچه ها،  این  توزیع  با  که  کرد  تاکید  کابل  شهردار 
منازل  تعداد  مورد  در  مشخصی  آمار  می تواند  شهرداری 
در ساحات پالن شده و غیرپالن شده ی شهر کابل به دست 
آورد. به گفته ی او، تاکنون هیچ آماری در مورد تعداد منازل 
آقای  ندارد.  وجود  کابل  شهر  در  غیرمسکونی  و  مسکونی 
نواندیش همچنین افزود که پس از توزیع شدن کتابچه های 
افزایش  نیز  کابل  شهرداری  عواید  میزان  جدید،  صفایی 
تمام جزییات  یافت. در کتابچه های صفایی جدید،  خواهد 
نیز ثبت می شود که  به منازل و تعداد باشندگان آن  مربوط 
به گفته ی شهردار کابل، با این کار تعداد نفوس شهر کابل 
نیز مشخص خواهد شد. طبق آمارهای غیررسمی، در حال 

حاضر شهر کابل نزدیک به پنج میلیون باشنده دارد.
برنامه های بازسازی در سال جاری

بازسازی  برای  که  می گوید  کابل  شهردار  حال  همین  در 
متعددی  برنامه های  کابل،  شهر  وضعیت  بهبود  و  سرک ها 
را در سال جاری خورشیدی روی دست گرفته است. محمد 
سرک،  کیلومتر  چهل  بازسازی  گفت  نواندیش  یونس 
پیاده روها،  سنگ کاری  پارک،  پانزده  احداث  و  بازسازی 
ایستاده،  آب های  جاری ساختن  برای  کانال   چندین  ایجاد 
برنامه های  جمله  از  جدید  جویچه های  ایجاد  و  پاک کاری 
شهرداری برای سال جاری خورشیدی است. آقای نواندیش 
افزود ایجاد فضای سبز و پروسس کثافات جامد و بلند بردن 
ظرفیت کارمندان شهرداری از دیگر برنامه های این اداره به 
از سوی موسسات  برنامه ها  این  او گفت که  شمار می رود. 
ارتش  و  انکشافی   اداره  ترکیه،  تیکای  جاپان،  جایکای 
ایاالت متحده امریکا و همچنین بانک جهانی تمویل خواهد 
شد. شهردار کابل افزود: »ما در برنامه های خود برنامه ارتقای 
جدید  کادرهای  برای  سال  سه  برای  را  آموزش  و  ظرفیت 
خود در نظر گرفته ایم تا سه سال بعد یک نسل جدید آماده 
برای این شوند که شهرداری کابل را اداره و رهبری بکنند. 
برای این که ما یک نسل نو و پرانرژی و باخالقیت را داشته 
باشند  بلند  نمرات  دارای  که  را  فارغ التحصیالنی  ما  باشیم، 
ضرورتی  بنابه  می پذیریم.  باشند،  که  دانشکده ای  هر  از  را 
انجنیری  دانشکده های  فارغ التحصیالن  دارد،  شهرداری  که 
استثنا  بدون  را  کابل  دانشگاه  انجنیری  و  پولی تخنیک 

می پذیریم و تحت برنامه های آموزشی خود قرار می دهیم.«
سال  جریان  در  که  می افزاید  کابل  شهرداری  حال  این  با 
شهر  داخل  سرک  کیلومتر  ده ها  نیز  خورشیدی  گذشته ی 
این  بازسازی  برای  بازسازی شده و همچنین تالش ها  کابل 
سرک ها جریان دارد. شهرداری کابل با آمدن محمد یونس 
شهر  این  شهروندان  اکثر  و  گرفت  تازه ای  جان  نواندیش، 
نظر  به  نسبتا راضی  اکنون  از تالش ها و کارکرد شهرداری 

می رسند.



شهرداری کابل:

کتابچه های سفید، زرد، 
و سرخ  توزیع می شوند

ری
حرا

 . ا
س آتش و  دود  ورای  از 

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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و دولت کمونیستی آغاز شد. مردم سخت در 
ریشه  از  را  کمونیستی  دولت  که  بودند  تالش 
برکنند زیرا آنها برخالف اصول و قواعد اسالم 
رفتار می نمودند. آنها شب هنگام وارد خانه های 
را  سرشناس  و  بی گناه  افراد  و  می شدند  مردم 
بین  از  و  می کردند  دستگیر  مختلف  به نام های 
و  زمین  طریق  از  قریه جات  باالی  و  می بردند 
پسرکاکایم  می دادند.  انجام  را  حمالتی  هوا 
در آن زمان مصروف درس و تعلیم اوالد این 
وطن بود که در یکی از شب ها، افراد مزدور و 
مسلح دولت کمونیستی وارد خانه پسر خاله ام 
می شوند و بعد از تالشی و لت و کوب فامیلش، 
او را با خود می بردند. از آن روز مدت 30 سال 
می گذرد اما از او خبری نیست که در کجاست، 
آیا زنده است و یا شهیدش نموده اند؟! این یک 
نمونه از جنایت های بی شمار دولت کمونیستی 
نمی شود  و هم دستان جنایت کارشان است که 
بخشید،  را  آن  عامالن  و  نمود  فراموش  را  آن 
مردم  بدبختی های  همه  اصلی  مقصر  آنها  زیرا 

افغانستان هستند و باید مجازات شوند.«


همان  آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
را  ما  مردم  که  است  همیشگی  تلخ  حقیقت 
نمود.  انکار  را  آن  نمی شود  و  است  رنجانیده 
را در  پسرخاله اش  داریم که  با خود  را  برادری 
زمان کمونیست ها از دست داده است. او چنین 
سپری  خوبی  به  بسیار  ما  »زندگی  می گوید: 
شمالی  والیت های  از  یکی  در  ما  زیرا  می شد، 
مصروف  آنجا  در  و  داشتیم  سکونت  کشور 
ما  اقوام  این  کنار  در  بودیم.  زراعت  و  کشت 
شغل های مختلفی داشتند، از جمله پسر کاکایم 
دانش  و  علم  طریق  از  می خواست  و  بود  معلم 
هدایت  خوشبختی  سوی  به  را  مردم  خود، 
نماید. اما آن زمان تازه اختناق و بدبختی مردم 
نام کمونیستی  به  نظامی  زیرا  بود،  ما آغاز شده 
خاطر  به  آنها  بود.  نموده  فعالیت  به  شروع  تازه 
دوام و اقتدار بیشتر، نیروهای بیگانه روسی را به 
کشور خواستند، آنها هم با تمام نیروهای زمینی 
و هوایی وارد کشور عزیز ما شدند و آن را در 
اشغال خود قرار دادند. مردم هم در مقابل آنها 
بی کار ننشستند و مقاومت در برابر اشغال بیگانه 

پسرکاکایم در آن زمان مصروف درس 
و تعلیم اوالد این وطن بود که در یکی 
از شب ها، افراد مزدور و مسلح دولت 
خاله ام  پسر  خانه  وارد  کمونیستی 
از تالشی و لت و کوب  می شوند و بعد 
با خود می بردند. از آن  او را  فامیلش، 
او  از  اما  می گذرد  سال   30 مدت  روز 
زنده  آیا  کجاست،  در  که  نیست  خبری 
این  نموده اند؟!  شهیدش  یا  و  است 
یک نمونه از جنایت های بی شمار دولت 
جنایت کارشان  هم دستان  و  کمونیستی 
فراموش  را  آن  نمی شود  که  است 
آنها  زیرا  را بخشید،  عامالن آن  و  نمود 
مردم  بدبختی های  همه  اصلی  مقصر 
افغانستان هستند و باید مجازات شوند.

با گذشت 
30 سال از او 
خبری نیست
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5هزار  از  می گویند  افغانستان  خارجه  وزارت  مقام های 
زندانی افغان که به دالیل گونه گون در زندان های ایران به 
نهایی دادگاه های  براساس حکم  سرمی برند، 280 تن آن ها 

آن کشور محکوم به اعدام هستند.
که  افغانستان  خارجه  وزارت  سیاسی  معین  لودین،  جاوید 
وضعیت افغان های بیرون از کشور را به مجلس سنا توضیح 
می داد گفت هرچند دولت افغانستان خواهان متوقف شدن 
حکم اعدام بر افغان های زندانی در آن کشور بوده است اما 
مقام های ایرانی از چهار ماه به این سو پاسخی به نامه ی رسمی 

دولت افغانستان نداده اند.
آخرین  بنیاد  بر  می گوید  کشور  خارجه  وزارت  معین 
نزدیک  کرده اند  دریافت  ایرانی  مقام های  از  که  اطالعاتی 

به 5 هزار زندانی افغان در زندان های ایران به سر می برند.
قاچاق  اتهام  به  زندانی ها  این  از  تن  هزار   4 وی  گفته ی  به 
مجرم  ایران  قضایی  و  عدلی  نهاد های  سوی  از  مخدر  مواد 

شناخته شده اند.
قطعی  حکم  به  افغان  زندانی های  از  تن   280 گفت  لودین 

دادگاه های آن کشور به مجازات اعدام محکوم شده اند.
هزار   5 حضور  افغانستان  خارجه ی  وزارت  سیاسی  معین 
زندانی افغان در ایران را که در وضعیت بدی به سر می برند، 

از سوی دولت افغانستان غیرقابل تحمل خواند.
مملکت  یک  زندان  در  وقتی  افغان  »5هزار  گفت:  لودین   
برای  اصال  که  حالتی  دریک  آن هم  و  سرمی برند  به  دیگر 
اتباع خود مسوولیت داریم  به عنوان کسی که در مقابل  ما 
واضح نباشد، در  آن مورد این یک وضعیت غیرقابل تحمل 

است.«
سال  یک  در  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
یک  به  ایران  در  افغان  زندانی های  اعدام  مساله  گذشته 
بحث داغ گروهی و رسانه ای در افغانستان مبدل شده بود و 
مقام های افغان همواره از نبود رقم واقعی زندانی های افغان 

درایران و چگونگی مجازات آن ها انتقاد داشتند.
مرزی  والیت های  باشندگان  گذشته  سال  اوایل  هرچند 
افغانستان از اعدام نزدیک به 50 زندانی افغان در  ایران خبر 
زندانی  ده  اعدام  تنها  افغانستان  دولت  مقام های  ولی  دادند 

افغان از سوی مقام های ایرانی را  تایید کردند.
باشنده های والیت های مرزی همچنین گفته بودند که شاهد 
افغانستان  داخل  به  ایران  از  که  بوده اند  ده ها جسدی  انتقال 

انتقال داده می شدند.
مقام های  که  است  درحالی  این 
از  معدودی  شمار  اعدام  تنها  ایرانی 
تایید  را  ایران  در  افغان  زندانی های 
گروه های  برخی  و  بودند  کرده 
میان  روابط  زدن  برهم  در  را  افغان 

افغانستان و ایران متهم کردند.
تاکید کرده اند  بارها  افغان  مقام های 
دولت  توافقنامه  نشدن  عملی  که 
ایران که در سال 1386  با  افغانستان 
چالش های  از   ، رسید  امضا  به 
زندانی های  وضعیت  فراراه  عمده ی 

افغان در ایران می باشد.
خارجه  وزارت  سیاسی  معین 
افغانستان به سناتوران گفت با آن که 
دولت افغانستان موافقتنامه  ی استرداد 
مجرمین و موافقتنامه استرداد متهمین 
را 4 سال پیش نهایی کرده است اما 

در  رییس جمهور  است که حامد کرزی  آمده  در خبرها 
ایران  با محمود احمدی نژاد رییس جمهور  به تهران،  سفر 
دیدار و  گفتگو کرده است.  حامد کرزی روز شنبه برای 
جشن  است.  کرده  سفر  ایران  به  نوروز  جشن  در  شرکت 
از  یکی  در  همه ساله  رسمی  مراسم  یک  قالب  در  نوروز 
سه کشور افغانستان، تاجیکستان و ایران برگزار می شود و 

امسال ایران میزبان این جشن می باشد. 
در گزارش ها آمده است که دو رییس جمهور بر گسترش 
اگرچه  کرده اند.  تاکید  ایران  و  افغانستان  بین  همکاری ها 
کوشش  ایران  و  افغانستان  دولتمردان  اخیر،  سال  چند  در 
نشان  کشور  دو  بین  روابط  از  خوبی  تصویر  تا  می کنند، 
دهند، اما کارشناسان به این نظر می باشند که دوستی میان 
دو دولت ایران و افغانستان چندان از ثبات و پایداری الزم 
اهداف  مبنای  بر  دوستی  این  زیرا  نمی باشد،  برخوردار 

استراتژیک و پایدار بنیانگذاری نشده است.
با یکدیگر،  حامد کرزی و محمود احمدی نژاد در دیدار 
مهم  ترین تحوالت منطقه و روابط دوجانبه بین افغانستان و 
ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند. خبرگزاری مهر 
ایران گزارش داده است که در این دیدار طرفین  گفته اند 
که افزایش مناسبات و همکاری های تهران - کابل می تواند 

به نفع دو ملت باشد.
اگرچه سران دو کشور بر همکاری تاکید کرده اند و حامد 
کرزی نیز در این دیدار بر گسترش روابط افغانستان و ایران 
اشاره کرده است، اما آنچه در روابط عملی بین دو کشور 
به نمایش گذاشته می شود، غیر و متفاوت با آن چیزی است 
که در رفتار عملی میان دو کشور به نمایش گذاشته می شود 
و اتباع دو کشور نیز از آن متاثر می گردند. در عمل دیده 
می شود که مشکالت قابل وصفی چون حل نشدن مشکل 
ترانزیت تیل و معضل زندانیان محکوم به اعدام افغانستانی 

در ایران، در روابط دو کشور همسایه وجود دارد.
گسترش  بر  حالی  در  افغانستان  و  ایران  جمهور  روسای 
گفته ی  به  که  می کنند  تاکید  کشور  دو  میان  مناسبات 
ایجاد  مشکالت  ایرانی،  مقامات  هم  هنوز  افغان،  مقامات 
به  نفتی  مواد  حامل  الری های  ترانزیت  مسیر  در  شده 
افغانستان را حل نکرده اند. مسدودشدن مسیر ترانزیت تیل 
اقتصاد  به  تا صدماتی  باعث گردید  ایران،  از سوی دولت 
دو  روابط  در  آنچه  دیگر  سوی  از  گردد.  وارد  افغانستان 
کشور تاثیرگذار است، حضور زندانیان افغان در زندان های 
ایران می باشد. به اساس گزارش ها شماری از این زندانیان 
شده اند.  اعدام  به  محکوم  ایران  قضایی  نهاد های  سوی  از 
در خبرها آمده است که رییس جمهور کرزی در سفر به 
تهران، در رابطه به سرنوشت افغان های زندانی و محکوم به 
ایرانی گفتگو می کند. وارد  با مقامات  نیز  ایران  اعدام در 
و  از حق  دفاع جدی  بر  تمرکز  با  اگر  بحث  این  به  شدن 
حقوق افغان های زندانی و یا در شرف اعدام باشد، می تواند 

حال  در  و  نشده اند  نهایی  ایران  جانب  از  موافقتنامه ها  این 
حاضر در شورای نگهبان ایران به سر می برند.

پاکستان  و  ایران  در  مهاجرین  وضعیت  مساله  گفت  لودین 
این  و  بوده  افغانستان  خارجه  وزارت  عمده ی  اولویت های 
کشور  به  افغان  پناه جویان  بازگردانیدن  تالش  در  وزارت 

بوده است.
وی گفت آنها چهار ماه پیش در نامه ای رسمی از مقام های 
ایرانی خواهان توقف اعدام افغان ها در ایران شده بودند ولی 
تاکنون مقام های ایرانی به دولت افغانستان در این مورد پاسخ 

نداده اند.
در  حاضر  حال  در  کرزی  جمهور  رییس  این  با  همزمان   
ایران به سر می برد و به گفته ی معین سیاسی وزارت خارجه 
افغانستان در گذشته، مساله مهاجرین و زندانی های افغان در 
افغان  مقام های  که  است  بوده  گفتگوهایی  از  بخشی  ایران 

حین سفر به ایران، با مقام های آن کشور داشته اند.
لودین گفت: »تالش می کنیم آن ها )ایرانی ها( را قانع بسازیم 
و  مجرمین  )استرداد  موافقتنامه  ها  همین  کنیم  تشویق شان  و 
بتوانیم  ما  مطابق آن  و  نهایی شوند  متهمین( زودتر  استرداد 
در  که  ما  افغان  5هزار  همین  که  بکنیم  را  استرداد  تقاضای 
افزود:  لودین  بیاوریم.«  به وطن  را  آن جا هستند، پس آن ها 
»تالش های ما در مورد این هم است که فعال درقدم اول همان 
تعداد 280 نفری که حکم اعدام باالی شان صادر شده جلو 
آن را بگیریم. البته هنوزهم جواب نهایی نداریم متاسفانه. ما 
ایرانی دادیم در ماه  بار که رسما مکتوب به جانب  آخرین 

نوامبر سال گذشته بود.«
معین  اظهارات  مجلس  سناتوران  از  شماری  حال  همین  در 
در  افغان ها  وضعیت  مورد  در  را  افغانستان  خارجه  وزارت 
در  افغانستان  دولت  خاموشی  از  و  ندانسته  قانع کننده  ایران 

برابر اقدام های مقام های ایران انتقاد کردند.
کشور  سنای  مجلس  در  نیمروز  سناتور  میرزاد،  صالحه   
افغانستان  دولت  اطالع  بدون  ایرانی  مرزبانان  که  می گوید 
نوار مرزی را دیوار کرده و سیم های خاردار می گیرند و به 

خاک افغانستان تجاوز می کنند.
ایرانی ها  به جای  را  افغان ها  ایرانی  مقام های  گفته ی وی  به 

اعدام کرده اند.
)بر خاک  »از طریق همان سیم خاردار  میرزاد گفت:  خانم 
در  ما  جوان های  می شود،  تجاوز  ما( 
تمام  در  می شوند،  کشته  دریا  لب 
وقت این ها خودشان تجاوز می کنند 
چرا  می سازند  پوسته  خود  برای  و 
سفیر  هم  روز  یک  خارجه  وزارت 
میرزاد  خانم  نخواست؟!«  را  آن ها 
افزود: »کسانی را که آن ها )ایرانی ها( 
آن جا  در  مخدر  مواد  قاچاقبر  نام  به 
بکنید  باور  شما  می کنند،  دستگیر 
آن ها  محبس های  و  زندان ها  در  که 
افغان های ما به عوض ایرانی ها کشته 
می شود  آویخته  دار  به  و  می شوند 
را  وقت یک حساسیت  هیچ  من  که 
ندیدم. بر عالوه که آن ها )ایرانی ها( 
این کارها را می کنند بازهم ما  آن ها 
را برادر خطاب می کنیم. تا چه وقت 
ما به آن ها برادر خطاب کنیم و آن ها 

با ما دشمنی می کنند!«


بر روابط افغانستان و ایران تاثیرگذار باشد.
بر اساس این گزارش، احمدی نژاد در این دیدار با استقبال 
افغان،  نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت  انتقال  پروسه ی  از 
و  امنیت  قادرند  افغانستان  دولت  و  ملت  که   است  گفته 
کنند.  تامین  خارجیان  حضور  بدون  را  خود  کشور  ثبات 
کارشناسان سیاسی می گویند، ایران به این دلیل از خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان استقبال کرده و بر آن تاکید 
می تواند  افغانستان،  از  بین المللی  عساکر  خروج  که  دارد 
ایران  نفوذ  گسترش  و  افغانستان  دولت  تضعیف  زمینه ساز 

در آن گردد.
در برخی گزارش ها که بعضا در خصوص روابط افغانستان 
اشاره  مورد  موضوع  این  همواره  می گردد،  منتشر  ایران  و 
با  اصولی  نظر  از  این که  با وصف  ایران  که  می گیرد  قرار 
قدرت یابی مجدد طالبان در افغانستان موافقت ندارد، اما در 
تالش است تا به نحوی از تقابل طالبان با نیروهای خارجی 

در افغانستان سود ببرد. 
با  طالبان  نظامی  تقابل  ادامه  طرفدار  جهت  این  از  ایران 
شکست  که  است  افغانستان  دولت  و  خارجی  نیروهای 
انسجام  راستای  در  خود  برای  تهدید  نوعی  را  طالبان 
باور  به  تلقی می کند.  اتومی اش  برنامه های  علیه  بین المللی 
نحوی  به  تا  می کند  سعی  ایران  منطقه ای،  کارشناسان 
متحدان  و  افغانستان  دولت  دسترسی  از  جلوگیری  در 

بین المللی اش به پیروزی در برابر طالبان کمک شود. 
مقامات ایرانی بدین باورند که پیروزی در جنگ افغانستان 
این  و  شود  قوی تر  بین المللی  انسجام  تا  می گردد،  باعث 
مسیر  در  را  مزاحمت هایی  می تواند  دراز مدت  در  انسجام 
ایجاد  هسته ای اش  فعالیت های  جهت  در  ایران  تالش های 
کند. از این رو است که بعضا خبرهایی منتشر می شود که 
از  یا  و  ایرانی  مهمات  و  سالح  هرازگاهی  می دهد،  نشان 
آن  در  طالبان  که  مناطقی  سوی  و  سمت  به  ایران  طریق 

مناطق نفوذ دارند، بارگیری می شود.
از  ناشی  تلقی  این  باور اند که  این  به  از کارشناسان  برخی 
به  نسبت  تحلیل  و  ارزیابی  و  محاسبه  در  ایران  دقت  عدم 
اجرای  با  جهانی  جامعه  می باشد.  بین المللی  سیاست های 
نشان  لیبیا  فراز  بر  ممنوعه  پرواز  منطقه ی  اعمال  عملیات 
نقطه ای  هر  در  خطر  پنداشتن  جدی  صورت  در  که  داد 
امکان دستیابی به تصمیم سریع و اقدام عاجل وجود دارد. 
بر  مبنی  قذافی  به  هشدارهایی  به دنبال  جهانی  جامعه ی 
گرفته شدن  نادیده  و  غیرنظامیان  کشتار  از  برداشتن  دست 
شد.  عمل  وارد  سرعت  به  قذافی  سوی  از  هشدارها  این 
برای  توانمندی  از  جهانی  جامعه ی  که  می دهد  نشان  این 
برخوردار  بین المللی  جدی  عرصه های  در  تصمیم گیری 
می باشد و دست اندازی های ایران در افغانستان نیز نمی تواند 

مانع از این مساله گردد.

280 افغان را 

می کند
اعدام
ایران

 قدرت اهلل جاوید

 احسان اهلل دولت مرادی

دوستی ناپایدار

افغانستانبا  ایران

ادامه از صفحه 1
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یا  نام  روز جهاني توبرکلوز  به  روز 24 مارچ )سوم حمل( 
بيماری توبرکلوز نام گذاري شده است. بيماري توبرکلوز از 
گذشته هاي دور به عنوان یك بيماري ساری مزمن، موجب 
ترس و نگراني جوامع انساني بوده است، در حالي که این 
بيماري همچنان به عنوان شایع ترین علت مرگ انسان ها در 

ميان دیگر بيماري هاي انتانی شناخته شده است. 
رابرت کخ،  وسيله  به  بار  نخستين  توبرکلوز  بيماري  عامل 
همين  به  و  شد  کشف   1882 مارچ   24 در  آلماني،  داکتر 
دليل این روز، روز جهاني توبرکلوز نام گذاري شده است. 
است  توبرکلوزیس  مایكوباکتریوم  باکتري  بيماري،  عامل 

که به آن باسيل کخ هم گفته مي شود.
در حدود یك سوم جمعيت جهاني یعني حدود 2 ميليارد 
 10 ساالنه  و  هستند  توبرکلوز  به  آلوده  دنيا  مردم  از  نفر 
حال  در  مي شود.  گزارش  توبرکلوز  جدید  مورد  ميليون 
مبتال  توبرکلوز  بيماري  به  نفر  ميليون   20 از  بيش  حاضر 
هستند. این عامل بيماري زا بيش از هر عامل عفوني دیگري 
توبرکلوز  از  ناشي  مير  و  مرگ  مي شود.  مرگ  به  منجر 
قابل  مرگ هاي  از  درصد   25 توسعه یافته  کشورهاي  در 

پيشگيري را تشكيل مي  دهد.
95 درصد از موارد ابتال به توبرکلوز و 98 درصد از مرگ 
و مير ناشي از توبرکلوز در کشورهاي در حال توسعه اتفاق 
این موارد در گروه سني  از  مي افتد و همچنين 75 درصد 
50 ـ 15 سال که از لحاظ اقتصادي جمعيت فعال محسوب 
مي شوند، قرار دارد. بيماري توبرکلوز داراي رتبه هفتم در 
بار جهاني بيماري هاست و پيش بيني مي شود تا سال 2020 
همچنان جایگاه کنوني خود را حفظ کند. در سال 2000 
بيش از 3/5 ميليون نفر به علت بيماري توبرکلوز جان خود 

را از دست داده  اند.
در   %60 تا  و  مردها  در   32% افغانستان  در  بيماری  شيوع 
آن  مير  و  مرگ  ميزان  و  است  شده  داده  گزارش  خانم ها 
مقامات  به گزارش های  نظر  فی  صدهزار   32 افغانستان  در 

وزارت صحت عامه می باشد.
این در حالي است که همه موارد مرگ و مير ناشي از ابتال به 
بيماري توبرکلوز قابل پيشگيري است. اما جهان در مقایسه 
با اواسط دهه 1950 ميالدي در وضعيت خطرناك تري قرار 

دارد.
این  براي  است  مناسبي  فرصت  توبرکلوز  جهاني  روز 
همچنين  و  عمومي  دانش  و  آگاهي  افزایش  با  بتوانيم  که 
بيشتر براي تداوم تالش هایي که در زمينه  همكاري هرچه 
کنترل این بيماري انجام مي شود، صداي مان را براي نجات 
انسان ها از چنگال  بيماري توبرکلوز به گوش همه برسانيم. 
اگرچه این بيماري کامال قابل درمان و پيشگيري است، اما 

ساالنه سبب مرگ 2 ميليون نفر در سطح جهان مي شود.
توبرکلوز  باسيل  وسيله  به  که  است  انتانی  بيماري اي  سل 
که  فردي  توسط  معموال  توبرکلوز  بيماري  مي شود.  ایجاد 
افراد سالم منتقل  به  به توبرکلوز ریوي مسري است،  مبتال 
ریز حاوي  قطرات  و عطسه،  با سرفه  بيماران  این  مي شود. 
ميكروب ها را در هواي اطراف خود پخش مي کنند. ذرات 
و  بمانند  معلق  هوا  در  ساعت  چند  تا  مي توانند  بزرگ تر 
سپس در قسمت هاي باالي دستگاه تنفسي جاي بگيرند که 
بلعيده  یا  بيرون رانده شده  به  از سوي سيستم مژکي  بيشتر 
مي شوند؛ اما ذرات کوچك تر تا کيسه هاي هوایي راه یافته 

و در صورت استقرار و تكثير، ایجاد عفونت مي کنند.
این بيماري معموال به ریه ها آسيب مي رساند و از فرد بيمار 
به فرد سالم سرایت مي کند. ميكروب این بيماري از طریق 
تنفس وارد بدن مي شود و گاهي سال ها به صورت نهفته در 
بدن باقي مي ماند و در صورت وجود شرایط مناسب مانند 
ضعف سيستم ایمني بدن یا ابتال به بيماري هایي که زمينه ساز 
ابتال به این بيماري هستند، عامل بيماري زا فعال مي شود و 

ایجاد بيماري مي کند.

شده است و مصونيت کامل در برابر بيماري توبرکلوز ایجاد 
نمي کند، اما از ابتال به بيماري توبرکلوز کشنده و مننژیت 
توبرکلوز  بيماري  گفت  باید  اگرچه  مي کند،  جلوگيري 
این  است.  درمان  قابل  کامال  دارویي  درمان هاي  طریق  از 
مي شود.  تزریق  تولد  بدو  در  نوبت  یك  در  تنها  واکسن 
بود. اگرچه  تزریق مكرر واکسن هم چندان موثر نخواهد 
و  موارد خطرناك جلوگيري مي کند  بروز  از  این واکسن 
در  اما  مي دهد،  را کاهش  توبرکلوز  از  ناشي  مير  و  مرگ 
پيشگيري از گسترش بيماري توبرکلوز نقش چنداني ندارد.

تست  و  سينه  قفسه  رادیوگرافي  خلط،  کشت  از  معموال 
پوستي توبرکوسين براي تشخيص بيماري استفاده مي شود. 
آزمایش مستقيم خلط یكي از مهم ترین، قابل دسترس ترین 
و ارزان ترین روش هاي تشخيص توبرکلوز ریوي است. در 
در  نمونه خلط  سه  به سل،  مشكوك  فرد  از  آزمایش  این 
3 روز جمع آوري مي شود و مورد آزمایش ميكروسكوپي 
حساس تر  خلط  آزمایش  از  خلط  کشت  مي گيرد.  قرار 
است؛ اما معموال نتایج آزمایش بعد از 2 ماه اعالم مي شود.

بيماران  خلط  آزمایش  ریوي،  توبرکلوز  تشخيص  اساس 
مشكوك به توبرکلوز است بنابراین باید گفت که در این 
زمينه، رادیوگرافي نقش مهمي را ایفا نمي کند؛ زیرا ممكن 
است تصاویر بيماري هاي مختلف ریه در رادیوگرافي مشابه 
نمي توان شكل  رادیوگرافي  به کمك  این  بر  باشد. عالوه 

غيرفعال و فعال بيماري را تشخيص داد.
در تست پوستي توبرکوسين نيز از نظر باليني خيلي با ارزش 
نخواهد بود. تست مثبت هميشه دليلي بر بيماري نيست و از 
سوي دیگر، تست منفي نيز تشخيص توبرکلوز را کامال رد 
نمي کند. البته این بيماري معموال پيش از این که تشخيص 

داده شود، در بدن گسترش یافته است.
تشكيل  دارویي  درمان  را  توبرکلوز  بيماري  درمان  اساس 
مي دهد، وتحت نظارت مستقيم به خود بيمار داده می شود 
سل،  ضد  داروهاي  مصرف  گفت  مي توان  بنابراین  و 
خطر  موارد  بيشتر  در  است.  بيماري  این  درمان  اصلي  راه 
بين  از  از آغاز درمان موثر  از 2 هفته  بيماري پس  سرایت 
مي رود. براي بيماران جدید تحت درمان، رژیم کوتاه مدت 
تشكيل  مرحله   2 از  که  مي شود  گرفته  نظر  در  ماهه اي   6

مي شود.
در مرحله اول به مدت 2 ماه، 4 دارو )ایزونيازید، رینامپين، 
نظارت  تحت  و  روزانه  طور  به  اتامبوتول(   و  پيرازیناميد 
مستقيم یك نفر از کارکنان مراکز بهداشتي از سوي بيمار 
درمان  ماه،   4 مدت  به  دوم  مرحله  در  و  مي شود  مصرف 
و  داشت  خواهد  ادامه  رینامپين  و  ایزونيازید  داروي   2 با 
از این پس ادامه  به داکتر به طور هفتگي  مراجعات بعدي 
تاکنون  از سال 1990  است که  البته گفتني  یافت.  خواهد 
موارد متعددي از گسترش توبرکلوز مقاوم به چند دارو در 
مناطق مختلف جهان گزارش شده است که عموما ناشي از 
توبرکلوز  از داروهاي اصلي ضد  نادرست  نابجا و  استفاده 

است.
اگر ميكروب توبرکلوز با داروي خاصي از ميان نرود به آن 
»توبرکلوز مقاوم« گفته مي شود. اگر بيمار داروهایش را به 
مدت کافي و یا به ميزان کافي مصرف نكرده باشد، بيماري 

توبرکلوز نسبت به درمان مقاوم مي شود.
خود  بيماري  مي توانند  مقاوم  توبرکلوز  به  مبتال  بيماران 
توبرکلوز  مناطقي که شيوع  در  کنند.  منتقل  دیگري  به  را 
بيشتر است، توبرکلوز مقاوم به درمان در ميان بيماراني که 
ساکن مناطق دوردست و کوچك هستند بيشتر دیده شده 
است. اگر مقدار زیادي از داروها نتوانند بيماري توبرکلوز 
داراي  توبرکلوز  ميكروب  مي شود  گفته  کنند،  درمان  را 

مقاومت چنددارویي است.
در هر ثانيه یك نفر به باسيل توبرکلوز آلوده مي شود، هر 
4 ثانيه یك نفر به بيماري توبرکلوز مبتال مي شود و هر 10 
ثانيه یك نفر در اثر ابتال به این بيماري جان خود را از دست 
اقتصاد  به  توبرکلوز  مانند  دیگري  بيماري  هيچ  مي دهد. 
جامعه لطمه نمي زند. فقر در جمعيت هاي مختلف، تغييرات 
همچنين  و  مهاجرت ها  و  جمعيت  افزایش  مانند  جمعيتي 
پوشش بهداشتي نامناسب و ناکافي از دالیل اصلي افزایش 
وسعت جهاني توبرکلوز هستند عالوه بر کنترل ناموفق در 
بيماریابي و اپيدمي، ایدز نيز نقش بسيار مهمي در گسترش 

این بيماري داشته است.
بيماري  انتشار  مهم ترین راه پيشگيري از سل، حذف منابع 
خلط  آزمایش  که  ریوي  توبرکلوز  به  مبتال  بيماران  یعني 
آنها مثبت بوده است، خواهد بود که از طریق درمان موثر 
ضد توبرکلوز امكان پذیر خواهد بود. به طور کلي با ارتقای 
آموزش  افراد،  زندگي  محيط  و  در جامعه  بهداشت  سطح 
عفونت  انتقال  خطر  مي توان  مناسب  تغذیه  و  بهداشت 
به  مبتال  مادران  نوزادان  داد.  تا حدي کاهش  را  توبرکلوز 
توبرکلوز ریوي و کودکان زیر 5 سال که در تماس نزدیك 
را  توبرکلوز  بيماري  باليني  عالیم  و  بوده  اند  معلول  فرد  با 
ندارند، در معرض خطر بيشتري قرار دارند و براي درمان و 

پيشگيري این بيماران از ایزونيازید استفاده مي شود.

شاگردان مکاتب در جوزجان:

 مکتب های ما
 تعمیر ندارند 

 فیاض ـ جوزجان 

ثبات  و  صلح  تقویت،  انكشاف،  و  پيشرفت  برای  تربيه  و  تعليم 
در کشور امری ضروري می باشد. مردم والیت جوزجان همانند 
اما  مي باشند  معارف پرور  و  معارف دوست  والیات،  دیگر  مردم 
در طول جنگ های خانمان سوز سه دهه اخير معارف زیربناهای 

اساسی خود را در این والیت  از دست داده است.
در تحوالت یك دهه اخير هرچند تا حدودی کارهای زیربنایی 
و نيمه زیربنایی در زمينه آموزش در این والیت انجام یافته، ولی 
به وضاحت دیده  نبوده و هنوز هم کمبودها  به هيچ وجه کافی 
معارف  وضعيت  که  شود  تصور  اول،  نگاه  در  شاید  مي شوند. 
مورد  وضعيت  دقت  با  اگر  ولی  کرده  پيدا  توجهی  قابل  بهبود 
بسيار اسفبار  مطالعه قرار گيرد، معلوم می شود که وضع معارف 
است. اگر از ميان تمامی مشكالت فراراه معارف این والیت  به 
برجسته ترین آنها اشاره کنيم ناگزیر موارد ذیل را باید برشماریم: 
نبود تعمير، نبود امنيت، کمبود آموزگاران مسلكي، کمبود ميز و 
دانش آموزان  براي  ولسوالي ها  در  اناث  استادان  کمبود  چوکي، 

اناث و ده ها مورد دیگر.
مي گوید:   1 نمبر  خانه  چرمگر  مكتب  شاگردان  از  یكی  زبيده، 
»در حال حاضر ما 12 صنف در زیر یك هنگر مصروف آموزش 

هستيم و در این وضعيت آموختن درس  بسيار مشكل است.«
و  ندارد  وجود  درسي  اتاق  هيچ  مكتب  این  در  مي گوید  وي 
تمامي شاگردان این مكتب یا در داخل هنگر و یا در زیر خيمه ها 

مصروف فراگيري علم و دانش هستند.
به  توجهی  معارف  وزارت  که  مي شود  »خوب  کرد:  عالوه  او 
براي آن تعمير  باشد و  مكتب ما که در داخل شهر است داشته 

بسازد تا شاگردان خوبتر بتوانند به آموزش خود ادامه دهند.«
»دخترم  می گوید:  محل  این  باشند گان  از  یكی  سرور،  محمد 
صنف 11 مكتب است، او با سایر هم صنفانش مجبور هستند که 

روی خاك بنشينند و درس بخوانند.«
و  دارد   از درس هایش شكایت  روز  هر  مي گوید دخترش  وي 
از او )پدرش( درخواست مي کند که او را به کدام مكتب دیگر 
انتقال دهد، چون موجودیت چندین صنف درسي در داخل یك 
هنگر باعث اذیت و آزار تمام شاگردان شده و مانع یاد گرفتن 

درس هاي شان مي شود.
قاري محب اهلل، یك تن از دانش آموزان ليسه موالنا اذنب نيز از 
کمبود  صنف درسي شكایت کرده مي گوید: »ما در یك صنف 
دانش آموز مصروف آموز ش  ندارد 50  را  تن  که گنجایش 30 

هستيم که یك مشكل بسيار بزرگ است.«
وي همچنين از نبود آب آشاميدني اشاره کرد و افزود: »یك بمبه 
آب در این مكتب وجود دارد که آن هم معموال خراب مي باشد 
و شاگردان مجبور هستند که آب را همراه خود بياورند و یا هم 

گرماي تابستان را با تشنگي بگذرانند.«
محب اهلل کمبود کتب درسي را از دیگر مشكالتی برشمرد که با 
آن دست به گریبان هستند و همه ساله باید کتاب چندین مضمون 

را از بازار خریداري نمایند.
در همين حال عبدالحی یشين، ریيس معارف والیت  جوزجان، 
هزار  پنجاه  و  یك صد  از  باالتر  والیت  این  در  که  می گوید 
دانش آموز در 323 باب مكتب مصروف درس و تعليم هستند که 

161 مكتب آن فاقد تعمير می باشند.
و  درس  به  فراوان  عالقمندي  والیت  این  در  افزود  یشين  آقاي 
تعليم وجود دارد و خوشبختانه 85 درصد از فارغان صنوف  12 

توانستند به تحصيالت عالي راه یابند.
وي مي گوید درحالي که اضافه تر از دوهزار آموزگار در چوکات 
کمبود  آن هم  با  هستند  تدریس  مصروف  والیت  این  معارف 
همچنان  است.  نمایان  دوردست  ولسوالي هاي  در  زن  استادان 

حدود هفتاد هزار شاگرد از داشتن ميز و چوکي محروم اند.
به گفته وي ریاست معارف در نظر دارد به خاطر بلند بردن ظرفيت 
الحاقيه  درزاب،  و  خانقاه  قرقين،  ولسوالي  در  معارف  کيفيت  و 
به حيث  را  ولسوالي ها  آن  دختران  تا  نماید  ایجاد  را  معلم  تربيه 
این  داده و مشكل کمبود آموزگاران زن در  آموزگار آموزش 

مناطق را مرفوع کند.
این در حالي است که سوم حمل دروازه معارف کشور با نواختن 
زنگ مكتب از طرف ریيس جمهور کشور به صورت رسمي باز 

گردید و شاگردان با خوشي روانه مكاتب شدند.

 پوهنمل داکتر عبدالقدیر بران

توبرکلوز

روش هاي  و  موثر  داروهاي  وجود  برخالف  امروزه 
عنوان  به  توبرکلوز  به  ابتال  همچنان  مناسب،  تشخيصي 
یكي از بزرگ ترین قاتل انسان ها در طول تاریخ، در حال 
گذشته،  سال هاي  با  مقایسه  در  سال  هر  و  است  گسترش 
ابتال  از  ناشي  مير  و  مرگ  آمار  همچنين  و  مسلولين  آمار 
به این بيماري افزایش مي یابد. اکنون در ميان بيماري هاي 
مير  و  مرگ  علت  شایع ترین  توبرکلوز  بيماري  ميكروبي، 
بيماري  به  ابتال  نتيجه  در  که  افرادي  تعداد  و  انسان هاست 
تعداد  از  حتا  مي دهند  دست  از  را  خود  جان  توبرکلوز 
است  بيشتر  هم  مي ميرند  ماالریا  یا  ایدز  اثر  بر  که  افرادي 
و با توجه به این که بيماري از طریق تنفس منتقل مي شود، 

مي توان گفت حتا از ایدز هم رعب انگيزتر است.
اما  کند،  مبتال  را  بدن  اعضاي  تمام  مي تواند  توبرکلوز 
اگرچه  است.  ریوي  توبرکلوز  بيماري،  شكل  شایع ترین 
انتقال بيماري تنفس است، اما ميكروب توبرکلوز  تنها راه 
پس از ورود به ریه و ایجاد ضایعات اوليه مي تواند از طریق 
جریان خون، عروق لنفاوي و برونش ها یا به علت مجاورت 
بدن  قسمت هاي  دیگر  به  مستقيم  طور  به  دیگر،  اعضاي 
به صورت  بيماري  مي توان گفت  بنابراین  شود؛  منتقل  نيز 
بيمار  فرد  در  ریوي  خارج  توبرکلوز  یا  ریوي  توبرکلوز 

تظاهر مي یابد. 
بيمار درگير مي شود،  فرد  ریه  معموال  توبرکلوز ریوي  در 
آلوده  بدن  اعضاي  دیگر  نيز  موارد  درصد   30 در  اگرچه 
به عامل بيماري زا مي شوند. در مراحل اوليه، عالیم معموال 
و  وزن  کاهش  شبانه،  تعریق  تب،  شامل  و  غيراختصاصي 
ایجاد  تدریجي  صورت  به  که  است  ضعف  و  بي اشتهایي 
که  است  بيماري  این  عالیم  دیگر  از  نيز  سرفه  مي شوند. 
و  مي شود  دیده  توبرکلوز  بيماري  به  مبتال  افراد  بيشتر  در 
با کمي خلط همراه است که گاهي رگه هاي خون  اغلب 
از  غير  اگر  باشد.  داشته  وجود  خلط  در  است  ممكن  نيز 
به  شوند،  مبتال  توبرکلوز  به  نيز  بدن  اعضاي  دیگر  ریه ها، 
این  مي شود.  گفته  ریوي  خارج  توبرکلوز  بيماري  این 
استخوان ها  پرده جنب،  بدن،  لنفاوي  اعضا شامل گره هاي 
و  ادراري  مجاري  فقرات( ،  ستون  )به خصوص  مفاصل  و 
است؛  دیگري  اعضاي  و  روده ها  عصبي،  سيستم  تناسلي، 
منتقل  دیگر  افراد  به  به ندرت  ریوي  خارج  توبرکلوز  اما 

مي شود.
عوامل بسيار زیادي وجود دارد که سبب مي شود آلودگي 
به توبرکلوز، تبدیل به بيماري شود یا فرد سالم در معرض 
به  گيرد.  قرار  بيماري  این  به  ابتال  براي  بيشتري  خطرات 
طور کلي مي توان گفت نوجوانان، سالمندان و زنان باردار 
از گروه هاي دیگر در معرض خطر هستند؛ همچنين  بيش 
سوتغذیه، نارسایي کليوي و ابتال به دیابت نيز احتمال ابتال 
درمان  تحت  که  افرادي  مي دهند.  افزایش  را  توبرکلوز  به 
بوده و ملزم به مصرف داروهاي ضعيف کننده سيستم ایمني 
بدن هستند یا افرادي که مبتال به بدخيمي اند، بيش از افراد 
دیگر در معرض خطر ابتال به بيماري توبرکلوز قرار دارند. 
این  مساعدکننده  عوامل  درباره  شده  انجام  بررسي هاي 
مخدر،  مواد  از  استفاده  که  است  داده  نشان  بيماري 
کمبود  داشتن  یا  بدن  وزن  کاهش  خوني،  بيماري هاي 
ابتال  در  مهمي  نقش  نيز  ایدز  ویروس  به  آلودگي  و  وزن 
ایمني  سيستم   ،HIV ویروس  دارند.  توبرکلوز  بيماري  به 
بدن را به حدي تضعيف مي کند که بدن نمي تواند در مقابل 
توبرکلوز  ميكروب  بنابراین  و  کند  مقاومت  ميكروب ها 
شروع به رشد و تكثير مي کند و موجب توبرکلوز فعال یا 
بيماري  توبرکلوز مي شود، در نتيجه مي توان گفت احتمال 
بسيار  HIV مثبت  نهفته در بدن فرد  فعال شدن توبرکلوز 

زیاد است.
نام  به  واکسني  تولد  اول  هفته هاي  در  کودکان  همه  به 
ب.ث.ژ تزریق مي شود که حاوي باسيل گاوي زنده ضعيف 

 بیماری ای  که 
هنوز هم قربانی می گیرد
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به  را  بزرگ«  »بازى  تركيب  كه  كسى  نخستين 
كار برد يك  افسر انگليسى به نام »كانلى« بود. 
او پيش از آن كه »الكساندر برنس« به سفر بخارا 
از  بپردازد،  جاسوسى  معلومات  كسب  براى 
طرف دولت بريتانيا ماموريت يافت كه به »سنت 
پيترزبورگ« برود و از آن جا در خفا خودش را 
از راه افغانستان به هندوستان برساند. »كانلى« در 
اين سفر گاهى خودش را »حكيم« معرفى كرد 
و گاهى بازرگان. او زبان ها را خوب بلد بود و 
هنگامى كه از او مى پرسيدند از كجاست، پاسخ 
مانند  »كانلى«  است.  هندوستان  از  كه  مى داد 
»الكساندر« يكى از نخبگانى بود كه از دانشگاه 
علوم سياسى سند فراغت داشت. اين دانشگاه در 
مرام  و  داشت  وجود  ارتش  براى  تنها  روز  آن 
و جاسوسى  سياست  علم  به  افسران  معرفى  آن، 
در  را  جوانيش  سال هاى  نخستين  »كانلى«  بود. 
دانشگاه »رگبى« كه براى افسران سياسى ساخته 
نبود  بيش  هنوز جوانى  و  سپرى كرد  بود،  شده 
ميدان  كه  هندوستان  در  را  آموزه هاى خود  كه 
اين  كرد.  پياده  عمل  در  بود،  سياست  و  جنگ 
از  را  خودش  تا  توانست  »كانلى«  چگونه  كه 
از  برساند،  هندوستان  به  پيترزبورگ«  »سنت 
شگفتى هاى روزگار است. براى اين كه در طول 
راه او با دشوارى هاى زيادى برخورد و يكى از 
به  بخارا  امير  چنگال  به  افتادن  دشوارى ها  اين 
و  داشت  به جنون شهرت  او  شمار مى رفت كه 
او  و  مى گذشت  او  از سرزمين  كه  هر كسى  بر 
را  او  و  نمى كرد  ترحم  مى ساخت  مشكوك  را 

از بين مى برد. 
به هندوستان سفرنامه ى  از رسيدن  »كانلى« پس 
خودش كه »سفر از انگلستان به شمال هند با عبور 
افغانستان« عنوان  و  فارس  از كشور هاى روسيه، 
داشت را نوشت و در اين سفرنامه كه بخشى از 
آن سرى بود و تنها دولت بريتانيا از آن آگاهى 
بود كه هر  نتيجه رسيده  اين  به  داشت، »كانلى« 
دو  بياورند،  هجوم  هندوستان  به  روس ها  گاهى 
راه را براى آمدن به هندوستان خواهند برگزيد: 
هندوكش  از  گزار  و  آمو  رود  از  عبور  با  يكى 
از راه هرات به كمك دولت فارس. و  و ديگر 
در پايان نوشته بود كه ممكن تزار روس برنامه ى 
راه  دو  هر  از  بخواهد  كه  باشد  داشته  بزرگترى 
به سوى هند سپاهش را بفرستد. او براى اين كه 
باشد،  نگهداشته  دور  هندوستان  از  را  روس ها 
سود  به  كه  بود  داده  مشوره  بريتانيا  دولت  به 
افغانستان را از حالت آن روز كه  تا  بريتانياست 
متشكل از كشور هاى كوچكى بود، به افغانستان 
بهتر  كه  بود  نوشته  »كانلى«   . كند  مبدل  متحد 
شود.  افغانستان  پادشاه  كامران  شهزاده  است 
انگيزه ى  يادداشت هايش  در  تفصيل  به  سپس 
است،  بريتانيا  به سود  متحد  افغانستان  را كه  آن 
نگاشته بود كه روس ها ممكن است در صورتى 
مردم  باشد،  امير  چند  چنگال  به  افغانستان  كه 
كنند  استفاده  يكديگر  عليه  را  كشور  اين  خود 
اگر  اما  كنند  تصرف  آسانى  به  را  افغانستان  و 
باشد، دشوار است كه مهاجمى  افغانستان متحد 

به آسانى آن را به چنگ آورد.
باربار  را  »كانلى«  يادداشت هاى  اين  »مكناتن« 
كه  داشت  باور  »كانلى«  مانند  و  بود  خوانده 
روس  پيشرفت  عليه  سدى  چون  را  افغانستان 
فرمانرواى  برگزيدن  در  اما  كند،  استفاده 
باور داشت كه  او  او توافق نداشت.  با  افغانستان 
آن  مردم  تمام  بر  افغانستان  در  پادشاهى  اگر 
اين  در  بريتانيا  توسط  و  كند  فرمانروايى  كشور 
راه مدد يابد، بايد يكى از دست نشاندگان دولت 
را  بريتانيا  كمك  هيچ گاهى  كه  باشد  بريتانيا 
برنامه  اين  مى توانست  كه  نكند. كسى  فراموش 
را به اجرا درآورد، شاه شجاع الملك درانى بود 
كه حاضر بود به هر شيوه اى خودش را به تخت 

شاهى افغانستان برساند.
هنوز درست آشكار نشده است كه آيا انگليس ها 
افغانستان  اشغال  خيال  راستى  به  روس ها  يا  و 
بزرگ  قدرت  اين  دوى  هر  يا  و  داشتند  را 

 Buffer  مى خواستند كه اين كشور را به حيث
Zone نگهدارند. اما يك موضوع آشكار است 
كه در آن هنگام اين دو كشور هم پيمان يكديگر 
بودند  توانسته  به خاطرى كه  به شمار مى رفتند، 
كشور هاى  و  كوبند  درهم  را  تركيه  امپراتورى 
آسيايى را بدون هراس از حضور قدرت ديگرى 
كشور هاى  گرفتن  روسيه  كنند.  تقسيم  بين شان 
آسياى ميانه را پى ريزى كرده بود و مى خواست 
كه فارس را هم زير سيطره اش بياورد و از اين سو 
به  هندوستان  از  بزرگى  بخش  بريتانيا  دولت 
اين  بود.  ساخته  خود  آن  از  را  پنجاب  استثناى 
هراس  اين  از  هم پيمان،  ظاهر  در  كشور  دو 
را  كشور هايى  آنها  از  يكى  مبادا  كه  داشتند 
يعنى  بستاند.  ديگرى  از  است،  نفوذش  زير  كه 
مبادا روس به هندوستان لشكر بكشد و يا دولت 
كند.  اشغال  را  ميانه  آسياى  كشور هاى  بريتانيا 
با  اين كشور ها  دوى  هر  كه  برد  گمان  مى توان 
متصرفات شان راضى بودند اما با اين كه هم پيمان 
اعتماد  يكديگر  بر  مى شدند،  شمرده  يكديگر 

نداشتند.
دولت بريتانيا از خطر هجوم افغان ها بر هندوستان 
فارغ شده بود. آخرين شاه اين كشور يعنى محمد 
زمان سدوزايى كه خيال گرفتن سرزمين هاى از 
دست رفته ى احمدشاه ابدالى را داشت، پيش از 
فراخوانده  جنگ  به  را  سينگ  رنجيت  كه  آن 
برادر خود شاه محمود شكست  از دست  باشد، 
و  رنجيت  هم  بود.  شده  متوارى  و  خورده 
افغانى  ديگر  كه  مى دانستند  بريتانيا  دولت  هم 
در  را  هندوستان  گرفتن  خيال  توانست  نخواهد 
پيشرفت  از  بريتانيا  دولت  اما  باشد،  داشته  سر 
روس به سوى آسياى ميانه مى هراسيد. از سوى 
ديگر هيچ يك از اين دو كشور مايل نبودند تا 
همين  به  بجنگند، پس  آسيا  در  با هم  روياروى 
علت كشور هاى آسياى ميانه، افغانستان و فارس 
شد  كشور  دو  اين  سياسى  چوگان بازى  ميدان 
پيشگام  بازى  اين  و جاسوسان هر دو كشور در 
كه  وجود  اين  با  محمدخان  دوست  امير  بودند. 
آدم بي سوادى بود، سياست آن زمان را به خوبى 
مى دانست و يكى از بازيگران مهم اين چوگان 
كه  هنگامى  ويژه  به  مى رفت،  شمار  به  بازى 
نماينده ى روس را به دربار پذيرفت، بريتانيايى ها 
را از دوستى ميان افغان و روس هشدار داد. مرام 
آوردن  دست  به  بازى ها  اين  از  محمد  دوست 
براى  و  بود  سينگ  رنجيت  چنگ  از  پشاور 
با روس  نداشت كه  باكى  اين آرزو،  به  رسيدن 
هم پيمان شود و يا با بريتانيا. هر يكى از اين دو 
كشور كه در عمل او را براى گرفتن پشاور مدد 
مى كرد، دوست محمد با همان كشور هم پيمان 
»الكساندر  كه  هنگامى  همين،  براى  مى شد. 
سال  در  بخارا،  سوى  به  سفرش  در  برنس« 
آمد،  كابل  به  افغانستان  امير  نزد  ميالدى   ١٨٣٢

پيرامون جواسيس بريتانيايى 
و نقش آنها در جنگ بزرگ 
معلومات به قدر كافى است اما 
روس ها هم جواسيس نخبه اى 
براى اين كار گماشته بودند كه 
آن ها در هنر جاسوسى كم از 
بريتانيايى ها به شمار نمى رفتند. 
يكى از اين جواسيس مردى 
بود به نام Vitkevich ويتكويچ 
كه در ماه اكتوبر سال ١٨٣٥ 
ميالدى درست چهار سال 
پيش از هجوم بريتانيايى ها به 
افغانستان، خود را به دربار 
امير دوست محمدخان رساند و 
پيشنهاد دوستى به امير كرد. 
اين مرد از طرف تزار روس 
»نيكوال« براى انجام اين كار 
ماموريت يافته بود.

گوشه هایی از تاریخ

امير دوست محمد خان به »برنس« پيشنهاد كرد 
كه تا بريتانيا هم پيمان او شود و او را در گرفتن 
به  »برنس«  از دست رنجيت كمك كند.  پشاور 
امير دوست محمد فهماند كه رنجيت از دوستان 
افغانستان  امير  نمى تواند  بريتانيا  و  است  بريتانيا 
اين  كند.  كمك  آرزويش  آوردن  بر  در  را 
جواب رد از سوى بريتانيا، امير دوست محمد را 

واداشت تا از روس ها مدد گيرد.
در  آنها  نقش  و  بريتانيايى  جواسيس  پيرامون 
است  كافى  قدر  به  معلومات  بزرگ  جنگ 
اين  براى  نخبه اى  جواسيس  هم  روس ها  اما 
جاسوسى  هنر  در  آن ها  كه  بودند  گماشته  كار 
از  يكى  نمى رفتند.  شمار  به  بريتانيايى ها  از  كم 
 Vitkevich نام  به  بود  مردى  جواسيس  اين 
ميالدى  اكتوبر سال ١٨٣٥  ماه  در  ويتكويچ كه 
درست چهار سال پيش از هجوم بريتانيايى ها به 
افغانستان، خود را به دربار امير دوست محمدخان 
رساند و پيشنهاد دوستى به امير كرد. اين مرد از 
كار  اين  انجام  براى  »نيكوال«  روس  تزار  طرف 
خان  محمد  دوست  امير  بود.  يافته  ماموريت 
از  را  ناراحتى خود  »ويتكويچ«  با  ديدار  اين  در 
آمدن انگليس ها به مرز هاى كشورش ابراز كرد 
و گفت كه مى خواهد به كمك روس ها پشاور 
را از رنجيت سينگ بگيرد و در برابر بريتانيايى ها 
اما هنگامى كه »الكساندر  باشد.  هم پيمان روس 
بعد،  سال  چند  و  برگشت  بخارا  سفر  از  برنس« 
در سال ١٨٣٧ ميالدى براى ديدن دوستش امير 
محمد  دوست  امير  آمد،  خان  محمد  دوست 
با  ديگر  بار  يك  را  دوستى  پيشنهاد  عين  خان 
آنها  طريق  از  بتواند  مگر  تا  كرد  بريتانيايى ها 
كه  مدتى  اين  در  آورد.  دست  به  را  پشاور 
تا برگشت  جاسوس روس كابل را ترك كرد، 
»الكساندر برنس« امير دوست محمد به اين نتيجه 
دور  بسيار  كشورش  از  روس ها  كه  بود  رسيده 
بودند، در حالى كه سپاه بريتانيا در مرز كشورش 
قرار داشت و به همين علت مناسب مى شمرد كه 
با دولت بريتانيا هم پيمان شود و به مرامش برسد. 
دوستان  از  را  خود  كه  آن  براى  محمد  دوست 
از  را  برنس«  »الكساندر  باشد،  داده  نشان  بريتانيا 
به دربارش آگاه ساخت.  آمدن جاسوس روس 
نتوانست كه  اگرچه  مهربانى دوست محمد  اين 
شاه  آمدن  از  و  مجذوب  خود  به  را  انگليس ها 
شجاع جلوگيرى كند، يك نتيجه ى مثبت داشت 
و آن برپايى دوستى ميان او و »الكساندر برنس« 
با  هندوستان   به  بازگشت  از  پس  »برنس«  بود. 
محمد  دوست  امير  از  خستگى ناپذير  تالشى 
بايد  بريتانيا گفت كه  دولت  به  و  پشتيبانى كرد 
برنامه ى  »مكناتن«  اما  باشد،  امير  اين  دوستان  از 
ديگرى داشت و آن گرفتن تاج شاهى و سپردن 
آن به شاه شجاع بود. پيداست كه دولت بريتانيا 
خاطرى  به  داد،  گوش  »مكناتن«  مشوره ى  به 
ميدان  در  باتجربه  و  ارشد  افسرى  »مكناتن«  كه 
سياست بود، در حالى كه »الكساندر برنس« تازه 

در اين راه گام برمى داشت.
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

نباتی،  مواد  از  به دست آمده  انرژی  برای  تقاضا 
احتکار مواد غذایی و سفته بازی در بازار بورس، 
قیمت  بر  همه  آب خیزی ها،  و  خشک سالی ها 
غله جات و سایر مواد غذایی تاثیر دارند. در حال 
یافته  افزایش  دوباره  غذایی  مواد  قیمت  حاضر 

است. 
قیمت مواد غذایی اکنون باالتر از قیمت های سال 
بی نهایت  افزایش   2008 سال  در  است.   2008
و  اعتراض ها  بــروز  باعث  غذایی  مــواد  قیمت 
تظاهرات متعددی در کشورهای رو به توسعه شد.

در سپتمبر سال 2010 سازمان خوراکه و زراعت 
کوچک  موفقیت  یک  می توانست  متحد  ملل 
جهان  گرسنگان  شمار  زمان  آن  در  باشد.  داشته 

اندکی کمتر از یک میلیارد انسان بود. 

سازمان  مدیرکل  ــوف،  دی ژاک  زمــان  آن  در 
می داد:  هشدار  متحد  ملل  زراعــت  و  خوارکه 
بازارهای غذایی جهان عالمت  امروز در  »نوسان 
با  شاید  که  است  مورد  این  در  دهنده ای  هشدار 
بلند  قیمت ها  دوبــاره  کنونی  قیمت های  سقوط 
افزایش  با  همراه  قیمت  زیاد  نوسان های  بروند. 
زیاد قیمت مواد غذایی موانع بیشتری را در مبارزه 

علیه گرسنگی به وجود می آورد.« 
اوایل سال 2011 اوضاع چنان خراب گردید  در 
 2008 سال  از  بلندتر  خواروبار  قیمت  اکنون  که 
بلند رفتن قیمت ها سبب  می باشد. در سال 2008 
به  رو  کشورهای  تعداد  یک  در  ناآرامی هایی 

توسعه گردید.
عالیم خرابی وضعیت غذایی سال گذشته مشهود 

موجب  روسیه  در   خشک سالی  طوری که  بود، 
در  که  شد  باعث  امر  این  شد.  آتش سوزی ها 
نخست  پوتین،  والدیمیر   2010 سال  آگست  ماه 
وزیر روسیه، در کشورش که یکی از بزرگترین 
کشورهای تولید کننده گندم در جهان می باشد، 

منع صادرات گندم را اعالم کند.
در پاکستان بر اثر وقوع آب خیزی ها و سیالب ها، 
گدام  که  مناطقی  روز  چند  جریان  در  فقط 
شده  آب  زیر  می شد  پنداشته  پاکستان  غله جات 
این  اثر  بر  غذایی  مواد  قیمت  گردیدند.  تخریب 

فاجعه سه تا چهار برابر افزایش یافت. 
و  خوراکه  سازمان  اجرایی  مدیر  شیران،  جوزیته 
»در  بود:  گفته  رابطه  این  در  متحد  ملل  زراعت 
ایتالیا  اندازه خاک  به  ساحه ای  )پاکستان(  این جا 
زیر آب می باشد. پنج دستگاه تولید برق زیر آب 
شده اند. 60 درصد سرک ها تخریب شده اند. من 

مردمی بیچاره تر از این ندیده ام.« 
خرابی اقلیم و متضررشدن فقیرترین ها 

دو  هر  که  مورد  این  در  هم  هنوز  کارشناسان 
با  سیالب-  جاری شدن  و  جنگل سوزی  فاجعه- 
تغییر اقلیم جهانی مرتبط می باشند، در حال مناقشه 
قربانی ها  نخستین  که  مورد  این  در  اما  هستند. 
نخستین  زیرا  ندارد،   وجود  مناقشه ای  کی هااند، 
هستند،  بی درآمد  افراد  و  فقیرترین ها  قربانی ها 
حمایت  یا  و  داشتن تضامن  فاقد  که  افــرادی 
چه  ندارند،  نیز  ذخیره ای  کدام  و  اجتماعی اند 
در  که  این  یا  و  چین  و  هندوستان  پاکستان،  در 

کشورهای افریقایی باشند. 
ادامه دارد



جواب منفي داده اند.
زیر  مکتب هاي  در  جسمي  تنبیه  آم��ار 

پوشش  
که  هویداست  و  آشکار  تحقیق  یافته هاي  از 
کشور  مکتب هاي  در  اطفال  علیه  جسمي  تنبیه 
شاگردان  بیشترین  و  دارد  وجود  باال  درصدي  به 
گفته اند، در جریان سال تعلیمي با خشونت جسمي 

در مکاتب روبه رو شده اند.
این در حالي است که فقره دوم ماده 28 کنوانسیون 

حقوق طفل تصریح مي دارد: 
»کشورهاي متعهد به این کنوانسیون، تدابیر مناسب 
به نحوي  مکتب  انضباط  و  نظم  تا  مي نمایند  اتخاذ 
تطبیق شود که با مقام انساني طفل سازگار بوده و با 

این کنوانسیون مطابقت داشته باشد.«
از محتوا و روح فقره متذکره آشکار مي گردد که 
شود.  جلوگیري  اطفال  برابر  در  خشونت  از  باید 
خوشبختانه قانون جدید معارف کشور نیز تصریح 

نموده است که:
حتا  شاگردان،  روحي  و  جسمي  تعذیب  »هرنوع 
مي باشد.  ممنوع  آنها  اصالح  و  تادیب  به منظور 
متخلفین مطابق به احکام قانون مورد تعقیب عدلي 

قرار مي گیرند.« 
جداگانه  به گونه  پسران،  و  دختران  درصدي  اگر 
از مجموع دختران  دیده مي شود که  تحلیل شود، 
زیر پوشش تحقیق حاضر؛ ۵8.2 درصد گفته اند که 
مورد تنبیه جسمي در مکتب قرار گرفته اند و ۴1.8 

درصد پاسخ منفي داده اند.
از مجموع پسران زیر پوشش تحقیق؛ 68.۴ درصد 
تنبیه  مورد  مکتب هاي شان  در  آن ها  که  گفته اند 
که  گفته اند  درصد   ۳1.6 و  گرفته اند  قرار  جسمي 

مورد تنبیه جسمي قرار نگرفته اند.
مشترک  مجموع  از  که  مي دهد  نشان  فوق،  ارقام 
ارقام پسران و دختران و از مجموع ارقام جداگانه، 
جسمي  تنبیه  مورد  بیشتر  دختران  به  نسبت  پسران 
در  که  اطفالي  مجموع  از  هم چنین  گرفته اند.  قرار 
گرفته اند،  قرار  جسمي  تنبیه  مورد  مکتب هاي شان 
۴2.۳ درصد )1۴.۹ درصد دختران و 2۷.۴ درصد 
درصد   20.۳( درصد   ۵۷.۷ و  شهرها  در  پسران( 
دختران و ۳۷.۷ درصد پسران( در روستاها زندگي 

مي کنند.
ادامه دارد



۲- ۳ تنبیه جسمي اطفال در مکتب ها
در جواب این پرسش که آیا شما در جریان سال 
مواجه  جسمي  تنبیه  با  مکتب،  در  گذشته  تعلیمي 

درصد   2۳( اطفال  درصــد   6۵ خیر،  یا  شده اید 
 ۳۵ و  مثبت  پاسخ  پسران(،  درصد   ۴2 و  دختران 
پسران(  درصد   1۹ و  دختران  درصد   16( درصد 
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ماده شانزدهم اعالمیه حقوق بشر و شهروند:
جامعه ای که در آن تضمین حقوق تامین نگردیده و تفکیک قوا 

معلوم نشده باشد، دارای هیچ گونه سازمان بنیادی نیست. 

نقش کمیسیون 
مستقل حقوق بشر 
در تامین حقوق 
بشری افغان ها

رعایت اصل تساوی موقف اتباع کشور در برابر قانون
و  محکمه  سارنوالی،  اداره ی  )پولیس(،  قانون  مجریان  اصل،  این  مبنای  بر 
کنند.  رعایت  را  اصل  این  اجراآت شان  در  بایست  عدلیه  امور  محترم  وزارت 
نصوص قوانین را معیار عمل خویش قرار داده از اجراآت تبعیض آمیز و دوگانه 
عملکرد  یا  می دهد  زندانیان  و  متهمان  برای  غیرقانونی  امتیاز  یا  به نحوی  که 
تبعیض آمیز، باعث اتالف یا تحدید حقوق قانونی متهمان یا زندانیان می گردد، 
اجتناب ورزند. ماده ی 22 قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: »هرنوع 
تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد 
در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشد.« به همین ترتیب ماده ی 
2 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی که افغانستان آن را متعهد گردیده چنین 

تصریح می دارد:
این  در  شناخته شده  که حقوق  می شوند  متعهد  میثاق  این  دولت های طرف   -1
میثاق را درباره ی کلیه ی افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت شان بدون هیچ گونه 
تمیزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان مذهب، عقیده ی سیاسی یا عقیده دیگر 
اصل و منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و 

تضمین کنند.
اساسی  قانون  اصول  طبق  بر  که  می شود  متعهد  میثاق  این  طرف  هردولت   -2
آن  غیر  و  قانونگذاری  تدابیر  اتخاذ  زمینه ی  در  میثاق  این  مقررات  و  خویش 
به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبال به موجب قوانین موجود 

یا تدابیر دیگری الزم االجرا نشده است به عمل آورد.
۳- هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که:

 الف: تضمین کند که برای هرشخصی که حقوق و آزادی های شناخته شده در 
این میثاق در باره ی او نقض شده باشد وسیله ی مطمین احقاق حق فراهم شود 
هرچند که نقض حقوق به وسیله ی اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای 

مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
دیگری  مقام  هر  یا  مقننه  یا  اداری  قضایی،  مقامات صالح  تضمین کند که  ب: 
شخص  درباره ی  دارد  صالحیت  کشور  آن  قانونی  مقررات  موجب  که 
مقامات  تظلم   امکانات  همچنین  کنند  حق  احقاق  )عارض(  دادخواست دهنده 

قضایی  توسعه بدهند.
ج: تضمین کند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شود 

ترتیب اثر صحیح بدهند.
در حالی که در شرایط کنونی این اصل با در نظرداشت موثربودن آن در تامین 
عدالت، رعایت نمی گردد. به طور مثال از غصب امالک دولتی می توان یادآوری 
کرد. در حال حاضر مقدار زیادی از زمین های دولتی غصب شده است ولی فقط 
چند نفر محدود از این اشخاص که واسطه و پول برای رشوه دادن نداشته اند به 

محکمه کشانیده شده اند. درحالی که غاصبان واقعی از چنگ عدالت بدور اند.
اصل رعایت قانونی بودن جرایم و مجازات

رعایت این اصل، در واقع تضمینی است برای  تامین حق آزادی که یک حق 
بشری می باشد. بر مبنای این اصل مراجع کشفی و تحقیقی صرف به گرفتاری 
افراد اقدام می کنند. آن هم درصورتی که عمل آنان قبل از ارتکاب، در قوانین 
جزایی کشور جرم پنداشته شده و یک جزای معین برای آن پیش بینی شده باشد. 
از  مانع  نموده  قانونی جلوگیری  از گرفتاری های بدون مجوز  این اصل  رعایت 
قانون اساسی کشور  افراد در جامعه می گردد. چنانچه ماده ی 2۷  آزار و اذیت 
در زمینه چنین صراحت دارد: »هیچ عملی جرم پنداشته نمی شود مگر به حکم 
قانون که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. هیچ شخصی را نمی توان تعقیب، 
گرفتار یا توقیف نمود مگر به حکم قانون. هیچ شخص را نمی توان مجازات نمود 
مگر به حکم محکمه ی با صالحیت و مطابق به احکام قانون که قبل از ارتکاب 
فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.« ولی در کشور ما متاسفانه هنوز هم به نسبت 
عدم حاکمیت قانون، افراد به اتهام اعمالی گرفتار می شوند که در قوانین کشور 
نه تنها جرم محسوب نگردیده است بلکه هنگام مراجعه برای دفاع از حق خود 
مورد سلب آزادی قرار می گیرد. به طور مثال از سلب آزادی دختر و پسر جوانی 
که واجد شرایط ازدواج بودند می توان یاد کرد. وقتی آنان به خاطر انعقاد عقد 
ازدواج منزل را ترک می نمایند، به طور غیرقانونی گرفتار می گردند. در حالی که 
بر مبنای حکم ماده ی ۷۷ قانون مدنی کشور در کنار سایر شرایط، ایجاب و قبول 
در عقد ازدواج از جمله شرط اساسی صحت عقد ازدواج بیان گردیده است که 

متاسفانه بعضا در نظر گرفته نمی شود. 
ادامه دارد
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ــــــــــــــــــــــ قسمت دوم ــــــــــــــــــــــ

آمار تنبیه جسمي در مکتب هاي زیر پوشش تحقیق، با تفکیک جنسیت

درصدي مجموع بلي خیر جنسیت

۳۹ درصد 2۳ درصد 16 درصد دختران
61 درصد ۴2 درصد 1۹ درصد پسران

100 درصد 6۵ درصد ۳۵ درصد مجموع

جدول شماره:1

جدول شماره:2

مجموع منطقه روستایي منطقه شهري جنسیت
۳۵.2 درصد 20.۳ درصد 1۴.۹ درصد دختر
6۴.8 درصد ۳۷.۴ درصد درصد2۷.۴  پسر
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توماس بارفیلد و نعمت اهلل نجومی
الف. تمکی 

روستایی،  مناطق  به  نفوذ  در  افغانستان  دولت  توانایی 
بیست  و  نوزده  قرن  اواخر  به  آنها  بر  مستقیم  حکومت  و 
و  ارتباطی  سیستم های  و  جدید  جاده های  برمی گردد. 
قدرت نظامی بیشتر، ظرفیت دولت کابل را افزایش داد تا 
حاکمیت خود را اعمال کند، هرچند سطح خودمختاری 
این  دلیل  ماند.  باقی  باالتر  به دیگر کشورها  نسبت  محلی 
و  استعماری  افغانستان حاکمیت  بود که  این  تا حدی  امر 
بریتانیا  اداره  تحت  آسیا  جنوب  دولت سازی  پروژه های 
مهمتر  نپذیرفت.  را  روسیه  اداره  تحت  مرکزی  آسیای  و 
از  و  ماند  باقی  محلی  عمدتا  افغانستان  اقتصاد  همه،  از 
برای  که  چیزی  شد،  نگهداشته  دور  بین المللی  تجارت 
را  موفقیت هایی  است.  موثر  محلی  خودمختاری  حفظ 
که دولت های افغانستان در راستای بسط و گسترش دامنه 
سلطه حکومت مرکزی به صورت دردناک به آنها دست 
جنگ  شدن  شعله ور  از  بعد  و  بودند  ناچیز  عمدتا  یافتند، 
در 1978 به طور کامل از بین رفتند. در دهه 1990 قدرت 
سیاسی به دست فرماندهان ملیشه افتاد. برخی آنها در ایجاد 
برخی  که  حالی  در  بودند  موفق  منطقی  حکومت داری 

دیگر به طور کامل ناکام ماندند.
تاریخ پرچالش دولت سازی در افغانستان و مشکالت آن، 
 2001 سال  از  بعد  کشور  این  ملی  نهادهای  بازسازی  در 
نهادها  تمامی  نشد.  شناخته  به رسمیت  به صورت درست 
که به یک اندازه ساخته شده اند، خود سند ناکامی بودند، 
کشور  این  تاریخی  تنوع  با  آنها  که  دلیل  این  به  مشخصا 
ولسوالی ها  و  والیات  است  ممکن  نداشتند.  همخوانی 
که  می دانند  افغان ها  اما  برسند  نظر  به  هم  مشابه  نقشه  در 
آسان تر  دیگری  به  نسبت  آنها  از  برخی  حاکمیت،  برای 
هستند. ساختار اداری دولت این تنوعات را در نظر نگرفته 
مناطق  در  موفقیت  برای  ابزار حکومت داری الزم  فاقد  و 
خارجی ها  برای  می باشد.  محلی  اقتصاد  با  کم جمعیت 
شده  نتیجه گیری  این  به  منجر  حوزه ها  این  در  ناکامی 
است که کل افغان ها غیرقابل حکومت کردن هستند. در 
و  شهرها  در  حکومت  رسمی  نهادهای  احیای  حقیقت، 
دره های حاصل خیز و پرجمعیت افغانستان، هم ضروری و 
هم ممکن بود. میزان عملکرد خوب آنها و این که چگونه  

شکل گرفته اند، یک موضوع کلیدی است. 
لیگو را دارید؟  آیا شما جعبه درست عناصر   –  4
همگرایی  و  عمیق تر  ریشه های  دارای  مناطق 

بزرگتر نسبت به دولت افغانستان می باشند.
هیجدهم  قرن  اواسط  به  افغانستان  دولت  سرمنشای 
امپراطوری  به  آن  اطراف  مناطق  تاریخ  اما  برمی گردد، 
فارس قرن ششم پیش از میالد برمی گردد.  فرق نمی کند 
که چه کسی باالی آنها حکومت کرده، مناطق افغانستان 
هویت محلی خود را حفظ نموده و نقش سیاسی قدرتمندی 
داشته است. هر یک از این حکومت ها بر محور شهرهای 
بزرگ )جنوب قندهار، غرب، هرات، شمال، مزار شریف، 
کابل  در  امیران  است.  بوده  متمرکز  کابل(  مرکز  و  شرق 
مجبور بوده اند به هر یک از این مناطق و حاکمان آنها که 
خود زمانی رقبای قدرت ملی بوده اند، خودمختاری قابل 
توجهی را اعطا کنند. طی یک صد و بیست سال گذشته، 
قدرت  تقویت  منظور  به  کابل  در  ملی  حکومت های 
به  این کشور را  به طور روزافزون  مرکزی و سلطه خود؛ 
اما  کردند.  تقسیم  سیاسی  بی اهمیت  و  کوچک  والیات 
صرفا با نقشه کشی مجدد نمی توان این تقسیم بندی ها را از 
بین برد چرا که آنها عمیقا در تاریخ افغانستان جا افتاده اند. 
جنگ های  درگیر   1990 دهه  در  کشور  این  که  زمانی 
داخلی شد، تقسیم بندی های سیاسی قدیم مجددا به عنوان 
واحدهای مهم سر برآوردند. )این که  اینها بیشتر واحدهای 
سیاسی - اقتصادی طبیعی هستند، همچنان در شکل گیری 
منطقه ای  ایتالف های  فرماندهی  مراکز  عنوان  به  مجدد 

آشکار است.(
برنامه ریزی های  که  است  متنوع  کشوری  چنان  افغانستان 
آمده اند.  در  آب  از  غیرموثر  تاریخی  لحاظ  به  ملی 
پیچیدگی  با  توانسته اند  ندرت  به  کابل  در  وزرات خانه ها 
این کشور تعامل کنند. با این حال،  این امر زیاد مهم نبوده 

است چرا که دولت خدمات کمتری را در بیرون کابل و یا 
دیگر شهرهای بزرگ ارایه کرده است. هرچند این دیگر 
اهمیت ندارد، اما کمبود مدیران مسلکی و افزایش تعداد 
والیات، شدیدا آن را از دید دور نگه داشته است. مهمتر 
بین  از همه، الزم  است که روابط عادالنه تر و چندجانبه 
اولویت های محلی و ملی ایجاد گردد بدون این که تفاوت 
چنین  می راند.  فرمان  کابل  در  کسی  چه  که  باشد  داشته 
تغییری مستلزم مشارکت بازیگران محلی در اجرای برنامه 

ملی در زمینه امنیت، توسعه و 
حکومت داری است چرا که 
در  که  هستند  باورمند  آنها 

این پروسه مسوولیت دارند.
آنچه برای تغییر در برداشت 
می باشد،  مهم  محلی 
نهادهای  در  اعتمادسازی 
افغانستان،  در  است.  ملی 
روی  اعتمادی  چنین  یک 
شخصی،  وفاداری های 
مثبت  نتایج  و  خونی  روابط 
شده  بنا  موجود  روابط  از 
توصیه  روابط  این  است. 
متحده  ایاالت  که  می کند 
کمک کننده  کشورهای  و 
کنند  اتکا  فرمولی  روی 
شروع  از  پیش  بتواند  که 
مسوولیت های  واگذاری 

طور  به   ،2011 تابستان  پایان  در  افغان  نیروهای  به  امنیتی 
موفقانه تکمیل گردد. این امر مرحله ای را برای ماموریت 
منظور  به  که  کرد  خواهد  ایجاد  متحده  ایاالت  جدید 
پیشرفت افغانستان در سال های آتی، راه را برای این کشور 

امن و باثبات سازد.
باید  است.  الزم  نشست ها  برخی  برگزاری   -  5
کار  به  حکومت داری«  »محور  با  استراتژی 

گماشته شود. 
عملیات  یک  افغانستان،  در  کنونی  ضدشورش  مبارز 
فساد  توسط  مبارزه  این  است.  سیاسی  جبهه  بدون  نظامی 
و  اجرایی  قوه های  بین  سیاسی  اختالفات  گسترده،  اداری 
مشترک  سیاسی  ملی  برنامه  غیبت  و  دولت  قانون گزاری 
حکومت داری  ارایه  همین رو،  از  است.  شده  محدود 
مبارزه  هدف  باید  جعبه«  در  »حکومت  به  نسبت  خوب 
جستجوی  در  که  آنهایی  )حتا  باشد.  ضدشورش  جاری 
که  دارند  کمی  ایمان  می باشند،  بهتر  حکومت داری 
حکومت کابل بتواند آن را فراهم کند.( از این رو، ایاالت 
مقامات  از  حمایت  نگران  کمتر  باید  آیساف  و  متحده 
غیرمحبوب منتصب کابل باشند، بلکه بیشتر نگران برآورده 
ساختن نیازهای امنیتی و اقتصادی مردم محل باشند که هم 
کابل،  سلطه طلبی  هم  و  هستند  طالبان  بازگشت  مخالف 

مخصوصا اگر توسط نیروهای خارجی حمایت گردد.
حضور این نیروها در قلب مناطق روستایی، بی ثبات کننده 
کابل  رژیم  مدافعان  عنوان  به  آنها  اگر  مخصوصا  است، 
نگریسته شوند نه جمعیت محلی. توازن بین سرمایه گزاری 
بهبود  از  پس  سریع  خروج  وعده  توانایی  و  درازمدت 

وضعیت الزم است که ایجاد گردد. 
مرکزی  دولت  ساخت  برای  سیاسی  فعلی  استراتژی 
مخالفت  با  که  بود  خواهد  غیرسازنده  زمانی  قدرتمند، 
مشکل  این  گردد.  رو  در  رو  روستایی  مناطق  در  قوی 
اگر  حتا  می آورد،  به بار  را  مشکالت  که  است  ساختاری 
برسد. تالش ها  نظر  به  توانمند  نظر، صادق و  دولت مورد 
برای توسعه حاکمیت کابل از طریق فرمان، فقط مشکل را 
پیچیده می سازد. یک چنین استراتژی با »محور حکومت« 
از  این که  نه  بیشتر می گردد  ایجاد درگیری  باعث  معموال 
آن بکاهد. یک رویکرد بدیل که بر استراتژی »محوریت 
زیادی  راه های  تاکید کند، درمی یابد که  حکومت داری« 
این  دارد.  وجود  سیاسی  ثبات  و  صلح  به  دستیابی  برای 
محلی  سطح  در  خودگردان  عناصر  اجرای  به  استراتژی 
اولویت خواهد داد و تمرکز دولت مرکزی را به مشکالت 
سطح باالتر معطوف خواهد داشت که فراتر از توان اداره 

همه ی  در  که  نیست  رویکرد  این  است.  محلی  جوامع 
مهم ترش  وظایف  انجام  در  دولتی که  باشد.  ثابت  اوقات 
موفق باشد، می تواند اعتبار مورد نیاز را برای توسعه دامنه 

حاکمیت اش در سطح وسیع تر به دست آورد.
در  نفعی  هیچ  »ما  گفت:  که  زمانی  اوباما  جمهور  رییس 
اشغال کشور شما نداریم.« در میان افغان ها نمره ی باالیی 
می رسد  نظر  به  درحالی که  نظر  اظهار  این  آورد.  به دست 
می تواند  باشد،  روشن  امریکایی  سیاست گزاران  برای 

باشد که در آن جامعه مشترک المنافع  تغییری  برای  نبض 
برآورد.  سر  می تواند  کرزی  ایتالفی  شرکای  شمول  به 
طالبان  شفاف تر  ادغام  به  منجر  می تواند  همچنین  این 
بر  آن که  بدون  شود،  فعلی  سیاسی  پروسه  به  آشتی پذیر 
سازش  سپتامبر  یازده  حادثه  از  پس  دست آوردهای  سر 
از  اوباما  جمهور  رییس  صادقانه  ارزیابی  گیرد.  صورت 
سال  هشت  طی  بار  نخستین  برای  متحده  ایاالت  نقش 
جنگ، مسیری را برای این ماموریت ترسیم کرده است. با 
این حال، ایاالت متحده و متحدان آن کشور تنها می توانند 
ملکی  و  نظامی  نیروهای  هماهنگ  تالش های  طریق  از 
روی  باید  تالش ها  این  و  گردند  پیروز  ماموریت  این  در 
اعتمادسازی و در نتیجه ثبات متمرکز باشد. ده پیشنهاد ذیل 

ابزار عملی برای رسیدن به این هدف است.
10 راه به سوی پیشرفت های غیرنظامی

آن  درگیر  متحده  ایاالت  که  نظامی  عملیات  مقیاس 
پیشرفت های ملکی که ظرفیت خلق حقایق  با  باید  است، 
را در میدان دارد، قابل مقایسه باشد. ما ده مسیر را تعیین 
کرده ایم که در مدتی کوتاه ما را به این هدف می رساند. 
نظر می رسند، همه  به  از چالش ها کوچک  هرچند برخی 
می باشند.  انقالبی  حتا  افغانی  دید  از  و  هستند  مهم  کامال 
در حالی که هیچ کدام از این ده مسیر راه حل نمی باشند، 
در  حکومت داری  بهبود  در  مهم  صورت  به  یک  هر  اما 
احسن  نحو  به  حکومت  این  تا  می  کند،  کمک  افغانستان 
عین حال  در  و  مردمش رسیدگی کرده  نیازمندی های  به 
به  همچنین  تدابیر  این  دهد.  افزایش  را  خود  مشروعیت 
سطوح باالیی از اعتماد عمومی مورد نیاز خواهد انجامید، 
وسیع تر  همکاری  و  این کشور  درازمدت  ثبات  این که  تا 

منطقه ای را تضمین کند.
حاکمیت قانون

بردن  بین  از  با  اما  کنید،  مبارزه  شورش گری  با   –  1
حاکمیت  به  احترام  بی قانونی،  و  معافیت  قانون گریزی، 

قانون را تشویق نمایید.
صورتش  هر  در  ناامنی  عادی،  افغان های  برای 
می دهد.  رخ  مختلف  اشکال  به  و  است  بی ثبات کننده 
این جنگ  که  سازیم  متقاعد  را  آنها  نتوانیم  که  زمانی  تا 
آنها خواست  از  نمی توان  داشت،  پی خواهد  در  را  ثبات 
دولت  که  زمانی  تا  همچنین  بجنگند.  طالبان  شورشیان  با 
ملی افغانستان اعتبار خود را بهبود نبخشیده است، نمی توان 
کنند.  حمایت  کشور  این  ملی  دولت  از  خواست  آنها  از 
شده  توصیف  شورش گری  عنوان  به  آنچه  عمده  بخش 
بی قانونی می باشد  قانون گریزی و  به سادگی همان  است، 

تنها زمانی  به آن دامن زده است. پولیس  اداری  که فساد 
مورد احترام قرار می گیرد که از جمعیت محافظت کرده 
و تالش نکند این احترام را با زور به دست بیاورد. از بین 
بردن این خطر، مستلزم تضمین حمایت مردم از دولت در 
معافیتی  احساس  همان حال،  در  است.  این کشور  سراسر 
که به قدرتمندان اجازه می دهد حاکمیت قانون را نادیده 
بدنام ترین  کردن  برطرف  گردد.  ممنوع  باید  بگیرند، 
باشد،  مشکل  سیاسی  لحاظ  از  است  ممکن  قانون شکنان 
و  ضعیف  افراد  حتا  که  دارد  را  یادآوری  ارزش  این  اما 
جامعه  نشده اند.  روبرو  مجازاتی  هیچ  با  هرگز  غیرمهم، 
مردمی  چنین  به  که چگونه  کند  بازنگری  باید  بین المللی 
توسط قراردادهایش کمک می کند. صحبت از حاکمیت 

قانون بدون مجازات، بی فایده است. 
غیررسمی  نهادهای  تقویت  و  شناختن  رسمیت  به   –  2
جوامع که با تصمیم گیری، حل مناقشات و آشتی سازی در 

سطح روستاها و ولسوالی ها سر و کار و دارند. 
نظام  درون  در  فساد  و  است  دولتی  هر  نشان  عدالت 
مهمی  دست آوردهای  باالی  شدت  به  افغانستان  عدلی 
ناکامی  این  است.  افگنده  سایه  آمده  به وجود  حال  تا  که 
میان  در  مناقشات  غیررسمی  فصل  و  حل  دیرینه  سنت  با 
جوامع افغانی جبران شده است. این پیشنهاد در جستجوی 
پایان  مناقشات  به  که  است  برای مشکالت  راه حلی  یافتن 
و  شده  نگریسته  عادالنه  محلی  جوامع  سوی  از  داده، 
برگزاری  با  پیشنهاد  این  کند.  حفظ  را  عمومی  آرامش 
گردهم آیی های غیررسمی به منظور ایجاد تفاهم که برای 
تمامی شرکت کنندگان الزامی باشد، چنین کاری را انجام 
می دهد. آنچه که درباره این سیستم خیلی متفاوت است، 
تاکید آن بر استفاده از اعضای جامعه یا خارجی های مورد 
حقیقت یاب  افراد  عنوان  به  دعوا  طرفین  منتخب  احترام 
سیستم  این  ضعف  و  قوت  می باشد.  تصمیم گیران  یا  و 
و  منظور حل  به  قضاوت  و  میانجی گری  بر  آن  اتکای  به 
مشکالت  حل  در  ناکامی  دارد.  بستگی  مشکالت  فصل 
را  خون ریزی  خطرات  که  چالش هایی  مخصوصا  جدی، 
می کند، چیزی  مداخله  به  وادار  را  دارد، دولت  همراه  به 
که احزاب را به جای شعله ور ساختن مناقشات بین شان، به 
سازش تشویق می کند. به همین دلیل، دولت همیشه نقش 
افقی داشته است، حتا هنگامی که به صورت آشکار حاضر 
نبوده است. تقویت این نهادهای به شدت موثر غیررسمی 
افغانستان می کاهد و  از تجمع زیاد در دادگاه های دولتی 
درحالی که  می دهد،  ارایه  را  کارآمدی  گزینه  همچنین 
خانه تکانی  تا  می دهد  افغانستان  دولت  به  را  الزم  فضای 
کند و کادرهای متخصص را که توسط قانون اساسی الهام 

شده است، توسعه دهد. 
هرچند این نهادهای غیررسمی اساس حکومت داری محلی 
می باشند، اما در حال حاضر به صورت ساختاری قابل دید 
نیستند. این نهادها باید هم طراز جامعه مدنی نگریسته شده 
و با آنها برخورد گردد. مقامات دولتی باید پیش از اجرای 
آنها  حل  راه  شوند.  جویا  را  آنها  نظرات  کابل،  فرامین 
بوده  رسمی  قضایی  سیستم  در  قانونی  موقف  دارای  باید 
نباید خواسته  آنها  از  نباشند.  افراد  بنیادی  ناقض حقوق  تا 
به عنوان عوامل  یا  تا قانون دولت را تحمیل کنند و  شود 
تغییر اجتماعی استفاده شوند. )آنها صرف بازتاب دهنده ی 
از  را  آنها  تغییر  صالحیت  آنها  هستند؛  جامعه  ارزش های 
زمانی  تنها  نهادهایی  چنین  که  چرا  ندارند.(  دیکته  طریق 
می توانند موثر باشند که خاصیت انعطاف پذیر و غیررسمی 
رهبران  بوده،  دایمی  نهادها  این  اگر  کنند.  را حفظ  خود 
تعیین شده در آنها گماشته شوند و یا حقوق آنها از سوی 
دولت پرداخت گردد، شکست خواهند خورد. شوراهای 
نهادهای  این  نیستند.  آنها  برای  بدیلی  والیتی  و  ولسوالی 
رسمی دستگاه های خدمات رسانی مدرنی هستند که هنوز 

ریشه در جوامع محلی ندوانیده اند.
مسوولیت پذیری دولت

3 – ولسوال ها و والی ها باید مشروعیت حکومت کردن را 
از طریق انتخابات برای یک دوره محدود به دست آورند.

مسوول ساختن والی ها نسبت به جمعیت خود شان به آنها 
غریزه ای را می دهد که در درازمدت فکر کنند و نگران 
تاثیر  محلی  مناطق  بر  ملی  سیاست های  چگونه  که  باشند 
خواهد گذاشت. مسوولیت های محلی تنوع بیشتری را خلق 
را  سیستماتیک  برابر شکست  در  آسیب پذیری  و  می کند 
کاهش می دهد. دادن چنین موقعیت هایی برای یک دوره 
محدود، از تبدیل شدن این دفاتر توسط زورمندان به عنوان 
انتخابات  که  ترسی  می کند،  جلوگیری  دایمی  سنگرهای 
ریاست جمهوری اخیر نتوانست آن را از بین ببرد. از طریق 
مسوول  می توانند  والی ها  و  ولسوال ها  محلی،  انتخابات 
ناکامی ها باشند، به خاطر موفقیت های شان پاداش بگیرند و 
محبوبیت خود و دولت ملی را افزایش دهند. این انتخابات 
که  داد  خواهد  را  سازنده ای  انقالبی  توسعه  افغانستان  به 
دولت و شهروندان این کشور را قادر خواهد ساخت پیمان 
جدیدی را امضا کنند که برای دموکراسی شکننده در  این 

کشور حیاتی می باشد.
ادامه دارد

حکومت داری موثرتر در ایجاد

افغانستان
ده راه به سوی ثبات  منبع: میدل ایست پالیسی

 قسمت دوم
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بحرین، گرفتار بین تهران و ریاض 
کارن لی ـ منبع: تايم

تظاهرات  تعداد زيادی کودک در جريان 
پادشاهي در  مقابل کاخ  روز 12 مارچ در 
بحرين، کفن پوشيده بودند. کفن پوشيدن 
است.  مرگ  براي  آمادگي  معنای  به 
مسالمت آميز  بود  قرار  تظاهرات  اين  اما 
ماه  سه  بحراني  وضعيت  شود.  برگزار 
روزهاي  در  کوچک  جزيره  اين  اخير 
و  شهر ها  همه  در  نظامي  حکومت  با  اخير 
گزارش هايی مبني بر نگهباني دادن اراذل و 
بازرسي،  ايست های  و  خيابان ها  در  اوباش 

پر تنش تر شده است. 
بحرين،  سني  پادشاه  ميان  خونين  تنش 
حمد بن عيسي آل خليفه، و معترضان شيعه 
باالگرفته است و باعث شده است که پادشاه 
همکاري  شوراي  توافقنامه  طبق  بحرين 
عربستان  همسايه اش  از  فارس،  خليج 
مارچ،   14 روز  کند.  کمک  درخواست 
بيش از صد تانک عربستان براي کمک به 
در  کشور  اين  پادشاهي  از  دفاع  و  بحرين 
کشور  اين  خاک  وارد  معترضان،  مقابل 
است که يک کشور  بار  اولين  اين  شدند. 
کشور های  در  اعتراضات  از  بعد  از  عرب 

عربي، در جريان اعتراضات مداخله می کند. 
سعودي   بانک  اقتصادي  مدير  اسفاکياناکيس،  جان 
کشورهاي  نمی خواهد  »عربستان  گفت:  فرانسي، 
دست  از  را  سياسي شان  ثبات  سادگي  اين  به  همسايه 
که  است  اين  می فرستند  سعودي ها  که  پيامي  بدهند. 
براي  آنها و شوراي همکاري کشور های خليج فارس 

امنيت کشورها وارد عمل می شوند.«
به  عربستان  مقام  يک  سه شنبه،  روز  بعدازظهر  در 
آسوشيتدپرس گفت که يک سرباز سعودي با شليک 
تير يکي از معترضان بحريني، کشته شده است. اين خبر 
بانک  ساله   25 کارمند  است. حسن،  نشده  تاييد  هنوز 
در منامه که خود از برگزارکنندگان اعتراضات است، 
گفت: »مردم بحرين بيش از پيش بر سقوط حمد اصرار 
با سربازان  فرقي  هيچ  ما  براي  دارند. سربازان سعودي 

بحريني ندارند.«
باعث  تنها  نه  عربستان  غافلگيرکننده  نظامي  عمليات 
خشمگين شدن بيشتر معترضان در منامه شده است، بلکه 
در ايران هم موجب خشم شده است و احتمال دارد که 
ديگر  جنگ  يک  صحنه  به  بدل  کوچک  جزيره  اين 
خليج  بر  تسلط  دنبال  به  که  مدت هاست  ايران  بشود. 

فارس است. جان فريدمن در روز 14 مارچ نوشت که 
خواهد  پيدا  گسترش  بحرين  در  بيشتري  شورش های 
کرد و اين يک »فرصت طاليي« براي ايران است. ايران 
پنهان اش در  نيروهاي  از  باشد  به اين موضوع که قادر 
شکل دادن واقعيت های سياسي در منطقه استفاده کند، 
عادت کرده است. اين همان کاري است که درعراق 
می کند. سعودي ها با توجه به اين مساله و خطراتي که 
برای شان در بر دارد، با امريکايي ها مشورت کرده اند و 
تحت فشار نيروهاي پوششي مجبور شده اند تا بيش از 

اختيارات شان در بحرين عمل کنند. 
نظامي عربستان،  اوج مداخله  ايران در  مسلم است که 
امورخارجه  مهمان پرست، وزير  رامين  وارد عمل شد. 
نيروهاي خارجي   ايران روز سه شنبه گفت که حضور 
قبول  قابل  غير  بحرين  داخلي  امور  در  آنها  مداخله  و 
است و مساله را پيچيده تر خواهد کرد. در همين رابطه 
است  مواجه  گزينه  اين  با  ايران  »حاال  گفت:  فريدمن 
که چگونه با بي ثباتي بحرين کنار بيايد. اگر وارد عمل 
ثبات  عدم  از  آمده  به وجود  طاليي  فرصت  اين  شود 
از  را  خود  قدرت  باالبردن  و  فارس  خليج  در  سياسي 

دست می دهد.«
فريدمن می نويسد ايران می تواند باعث جنگ قدرت ها 

شوراي  ديگر  کشور های  در  شورش  ايجاد  با  يا  بشود 
تضعيف  را  عربستان  نيروهاي  فارس،  خليج  همکاري 
و  دريا  طريق  از  خودش  است  ممکن  حتا  کند. 
همان جايي که ناوگان پنجم امريکا قرار دارد، مداخله 
کند و اين يک »فاجعه« براي اين کشور است. از طرف 
ديگر اسفاکيانسکي می گويد: »ايران وضعيت بحرين را 

از نزديک زير نظر گرفته است.«
روز 11 مارچ، در اولين روزي که معترضان در مقابل 
بودند،  زده  تظاهرات  به  ريفا دست  در  پادشاهي  کاخ 
اشک آور  گاز  نزديک   فاصله  از  بحريني  نيروهاي 
شليک کردند که اين باعث زخمي شدن چهار معترض 
شد. نبيل رجب، رييس مرکز حقوق بشر بحرين  که با 
پرچم بحرين و دسته گل در ميان جمعيت ايستاده بود و 
فرياد می زد »مرگ بر خليفه«، گفت: »دو کاخ پادشاهي 

در منامه سمبول زور و نقض حقوق بشر هستند.«
اينجا  که  است  گفته  »پادشاه  معترضان گفت:  از  يکي 
باشد  او  قلمرو  بحرين  تمام  بود  قرار  اما  اوست.  قلمرو 
بياييم.« يکي ديگر از  اينجا پيش  تا  و فکر نمی کرد ما 
بحرين  از  بيرون  خليفه،  »جاي  کنندگان گفت:  تظاهر 

است.«
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افزایش ۱۰ میلیون برابری تشعشع در فوکوشیمای جاپان اوباما: 
جلوی حمام خون 
در لیبیا گرفته شد  

 

 
با ادامه حمله  هوایی نیروهای ایتالف به لیبیا، مخالفان دولت این 
کشور می گویند شهر بریقه را نیز  به تصرف خود درآورده اند. 
در همین حال باراک اوباما رییس جمهور امریکا، نیز در همین 
وقوع  به  از  ایتالف،  نیروهای  مداخله  که  داشت  اظهار  روز 

پیوستن »حمام خون« در لیبیا جلوگیری کرده است.
تصرف  از  خبرگزاری ها  که  آن  از  پس  ساعاتی  و  شنبه  روز 
شهر اجدابیا به دست مخالفان خبر دادند، مخالفان اعالم کردند 

کنترول شهر بریقه را نیز به دست گرفته اند.
داده  گزارش  مخالف  نیروهای  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاری 
است که مخالفان قذافی شهر نفتی بریقه واقع در ۸۰ کیلومتری 

اجدابیه را به تصرف خود درآورده اند.
در همین حال باراک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده، که 
خاطر  به  جمهوری خواهان  و  دموکرات ها  از  شماری  سوی  از 
عملیات نظامی در لیبیا مورد انتقاد قرار گرفته است، از تصمیم 

خود برای اعزام نیرو به این کشور دفاع کرد.
»اشتباه  باره گفت:  این  در  رادیویی خود  پیام  در  اوباما  باراک 
نکنید، از آنجایی که ما سریع عمل کردیم، از یک فاجعه انسانی 

جلوگیری شد و جان شماری زیادی از شهروندان حفظ شد.«
باراک اوباما اظهار داشت، وقتی رهبر لیبیا مردمش را تهدید به 
راه انداختن »حمام خون« کرده، و در حالی که کشورها آماده 
می شدند که با یکدیگر واکنش درخور نشان دهند، شرکت در 
عملیات نیروهای ایتالف در راستای مسوولیت ها و منافع امریکا 

بود.
جان  این که  از  امریکایی ها  تک  »تک  گفت:  اوباما  باراک 

انسان ها در لیبیا در امان ماند، به خود ببالند.«
و  جمهوری خواهان  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
دموکرات ها، از این که باراک اوباما کنگره امریکا را به اندازه 
کافی از روند عملیات نیروهای امریکایی در لیبیا مطلع نکرده، 

انتقاد کرده اند.
نیروهای  که  حالی  در  گفته اند،   همچنین  منتقدان  از  برخی 
عملیات  انجام   دارند،  حضور  افغانستان  و  عراق  در  امریکایی 
مشخصی  هدف  آن،  هزینه های  از  صرف نظر  لیبیا،  در  نظامی 
ماموریت  اوباما  باراک  انتقادها،  این  به  واکنش  در  ندارد. 
و گفت:  دانست  و حساب شده«  »روشن  را  امریکایی  نیروهای 
ما  هستیم.  ماموریت مان  در  پیروزی  به  دستیابی  حال  در  »ما 
در  دیگر  قذافی  نیروهای  ساختیم.  نابود  را  لیبیا  هوایی  پدافند 
اعزام  اوباما می گویند  باراک  منتقدان  نمی کنند.«  پیشروی  لیبیا 
لیبیا  امنیت در  برای اجرای قعطنامه  شورای  امریکایی  نیروهای 
در حکم جنگ است و رییس جمهور باید از کنگره برای این 
اهداف  که  کرد  تاکید  اوباما  باراک  می گرفت.  مجوز  اقدام 
امریکا در لیبیا محدود است و مسوولیت این عملیات به متحدان 
ایاالت متحده و ناتو واگذار خواهد شد و امریکا نیروی زمینی 

به لیبیا نمی فرستد.
باراک اوباما گفت: »ایاالت متحده نباید و نمی تواند هر دفعه که 

بحرانی در گوشه ای از جهان روی می دهد مداخله کند.«

آب  در  تشعشع  میزان  که  کردند  اعالم  جاپانی  مقامات 
فوکوشیما  دیده  آسیب  نیروگاه  دوی  شماره  راکتور 

۱۰میلیون برابر حد معمولی است.
به گزارش سی ان ان، در پی شناسایی تشعشعات بسیار باالی 
از  اکتیو، دو کارگری که در محل حضور داشتند،  رادیو 

راکتوری در نیروگاه هسته ای فوکوشیما خارج شده اند.
فعالیت در راکتور شماره سه نیز پس از آنکه میزان تشعشع 

رادیواکتیو به ۱۰ هزار برابر عادی رسید، متوقف شد.
در  اکتیو  رادیو  ید  میزان  افزودند  همچنین  مقامات  این 
آب های دریای نزدیک نیروگاه، اینک ۱۸۵۰ برابر حالت 

عادی افزایش یافته اند.
در  رادیواکتیو  مواد  میزان  افزایش  دنبال  به  همین حال  در 

کشتیرانی  شرکت های  از  برخی  جاپان،  ساحلی  آب های 
توکیو،  بندرهای  به  خود  کشتی های  اعزام  از  بین المللی 

یوکوهاما و ناگویا خودداری  می کنند.
کننده  بهره برداری  شرکت  از  جاپان  دولت  میان  این  در 
مورد  در  است،  خواسته  فوکوشیما  هسته ای  نیروگاه  از 
وضعیت این نیروگاه اطالعات شفاف تری در اختیار دولت 

قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت جاپان شرکت 
هسته ای  نیروگاه  از  بهره برداری  که  الکتریک،  توکیو 
فوکوشیما را برعهده دارد، متهم کرده است، که در چند 
مورد از جمله فرستادن کارگران به داخل این نیروگاه بدون 

پوشش حفاظتی، مرتکب اشتباه شده است.

سونامی  و  جاپان  در  پیش  هفته  دو  مهیب  زلزله  دنبال  به 
شدید ناشی از آن سامانه خنک کننده رآکتورهای هسته ای 
نیروگاه فوکوشیما به دلیل قطع برق و آسیب دیدگی یکی 

پس از دیگری از کار افتاد.
چندین  هسته ای،  سوخت  میله های  دمای  رفتن  باال  اثر  بر 
نیروگاه  این  انفجار در رآکتورهای شماره یک، دو و سه 
این  خارجی  جداره  انفجارها  این  اثر  بر  و  داده  روی 

رآکتورها فروریخته است.
در جریان زمین لرزه جمعه دو هفته پیش جاپان که شدت 
آن نزدیک به ۹ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین اعالم 
شده است، بیش از ۱۰ هزار نفر جان خود را از دست داده 

و بیش از ۱۷ هزار نفر دیگر ناپدید شده اند.

 

                                                                               
 سياسيعلوم                     حقوق 
اقتصاد                             جامعه شناسي 
رهبري و نظارت تعليمي  

 رشته هاي جديد:

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

 امتيازات:

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

 كامپيوتر

. 

 �ؤ��ه ���یالت عا�ی �و�شاد
 زير محصل مي پذيرد:هاي در رشته        
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مؤسسه تحصيالت عالي گوهرشاد  رك داراالمان، مقابل ليسه حبيبيه، س 
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