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پاکستان از مال عمر 
خواسته است 

به افغانستان برگردد
پاکستان پس از تحت فشار قرار گرفتن از سوی جامعه 
بین المللی، پیامی بدست جنرال حمید گل برای مال 
عمر رهبر گروه طالبان فرستاده و از او خواسته است 

که خاک پاکستان را ترک کند.
به  سه شنبه  روز  افغانستان  دولت  پايه  بلند  مقام  يک 
آژانس خبری پژواک گفته که جنرال حمیدگل، اين 
پیام اداره استخباراتی پاکستان )آی اس آی( را چهار 
روز قبل در شهر کويته به مال محمد عمر رسانده است.

بر اساس گفته  های اين مقام دولتی، در اين پیام به مال 
محمد عمر رهبر گروه طالبان گفته شده است که شهر 

کويته را ترک کند و به کشورش برگردد.
اين مقام دولتی که نامی از او برده نشده است، عالوه 
کرده که پاکستان به مالعمر گفته است که اين کشور 

تحت فشار امريکا و جامعه جهانی قرار گرفته است.
اين منبع افزوده است که پاکستان از مالعمر خواسته 
که  زمانی  و  نشود  ناراحت  تقاضا  اين  از  تا  است 
وضعیت دو باره نور مال شد، وی می تواند دو باره به 

کويته برگردد.
اين منبع افزوده است که پاکستان می خواهد مال عمر 
را از کويته خارج نمايد و وی را به هلمند منتقل کند. 
سپس با ارايه معلومات به امريکا، او را توسط نیروهای 

امريکايی به قتل برساند.
به گفته اين مقام دولتی، پاکستان با اين کار می خواهد 
به جهان نشان بدهد که تروريستان صرف در پاکستان 
مخفی نیستند، بلکه افراد مهم آنها در افغانستان نیز فعال 

هستند.
به گفته ی اين مقام دولت افغانستان، پاکستان می خواهد 
با اين ترفند، بدنامی را که بعد از کشته شدن اسامه 
امريکايی در آن کشور  بن الدن توسط کماندوهای 
نصیب  شده است، از دامن خود پاک کند و امريکا 

نیز مراعات اين کشور را نمايد.

عواقب ناخواسته ی...

سونام اعتیاد...

اندر بیان...
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80 درصد مردم 
به خدمات مخابراتی 

دسترسی دارند

عناوين مطالب امروز:

4] در صفحه 3[

8

تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  سرپرست 
معلوماتی می گوید که نبود امنیت، بلند بودن 
خدمات  کیفیت  ب��ودن  پایین  مکالمه،  ن��رخ 
انترنت  از  استفاده  نرخ  همچنین  و  مخابراتی 
از جمله چالش های مهم این وزارت است. او 
حکومت،  سکتور  هر  موفقیت  »معیار  گفت: 
برای  آیا  که  است  مردم  به  خدمات  رساندن 
مردم کاری را در بخش خود انجام داده اند و 
این  بخش  در  که  می کنیم  فکر  ما  اما  خیر.  یا 
تمام  در  و  گرفته  صورت  کار  همین  سکتور 
زندگی  در  انترنت  و  تلیفون  امروز  عرصه ها 

مردم یک نقش مهم پیدا کرده است.«

ACKU
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جنگ با القاعده 
مصالحه با طالبان؟ 

از  خبرها  بن الدن،  مرگ  از  پس  هفته  دو  درست 
طالبان  نماینده  با  امریکا  متحده  ایاالت  گفتگوهای 
گزارش  پست  واشنگتن  روزنامه  می کنند.  حکایت 
داده است که یک نماینده طالبان با مقام های امریکایی 

حداقل 3 بار در قطر و آلمان دیدار داشته است.
 به نظر می رسد که ایاالت متحده امریکا با رویکرد 
جنگ با القاعده و مصالحه با طالبان در صدد است 

تا به جنگ 10 ساله در افغانستان پایان دهد.
این گفتگوها در حالی صورت گرفته است که قبل 
از این مقام های امریکایی از خطوط سرخ در برابر 

مصالحه با طالبان سخن گفته بودند.
صراحت  به  بارها  امریکا  متحده  ایاالت  مقامات 
یادآوری کردند که پیش شرط هر نوع مصالحه با 
طالبان، پذیرش قانون اساسی افغانستان و جدایی 
طالبان از القاعده می باشد. اکنون معلوم نیست که 
پیش شرط ها  آن  بر  هم چنان  امریکا  متحده  ایاالت 
سیاسی شان  دیدگاه  در  آن که  یا  و  می کند  تاکید 
متحده  ایاالت  اگر  است.  شده  رونما  تغییراتی 
نماید،  تاکید  خود  قبلی  پیش شرط های  بر  امریکا  
گفتگو با طالبان نتایجی را به همراه نخواهد داشت. 
زیرا بر اساس گفته های فرماندهان نظامی ناتو در 
افغانستان، هم  اکنون در حدود 100 تن از اعضای 
با  همکاری  در  و  می باشند  افغانستان  در  القاعده 
طالبان فعالیت می کنند و گذشته از این حمله ای در 
قندهار که به انتقام از کشته شدن بن الدن صورت 
القاعده  با  گروه  این  پیوند  که  داد  نشان  گرفت، 
همچنان پابرجا است و با بیعتی که بن الدن با مال 
آسانی جدایی پذیر  به  همفکری ها  این  داشته،  عمر 

نخواهد بود.
میان  یک سو  از  که  گفت  می توان  ترتیب  این  به 
معلومات افراد و مقام های سیاسی امریکا در مورد 
رابطه القاعده و طالبان هم نظری وجود ندارد و از 
چگونه  امریکا  پیوند،  این  به  توجه  با  دیگر  سوی 
نصیب  را  نتایجی  جاری  گفتگو های  از  می تواند 

شود.
گفتگو های امریکا با نماینده طالبان در حالی آغاز 
به شدت  پاکستان  با  امریکا  شده است که روابط 
به سردی گراییده است. با توجه به نفوذ پاکستان 
باالی طالبان، اکنون معلوم نیست که این گفتگوها 
همان گونه  تردید  بدون  رفت.  خواهد  پیش  کجا  تا 
که پاکستان در روند گفتگو های حکومت افغانستان 
نیز در  اکنون  ایجاد کرد،  با شورای کویته اخالل 
همچنان  مداخله اش  خطر  سیاسی  پرتنش  فضای 
باقی می باشد. پاکستان با حفظ رهبران گروه های 
تروریستی همواره کوشیده است تا نقش محوری 
به  و  نموده  حفظ  منطقه  تحوالت  در  را  خود 
حکومت  بخشد.  ادامه  خود  باج گیری  سیاست 
پاکستان با پول هایی که در چند دهه ی اخیر نصیب 
گرو  در  را  خود  سیاسی  حیات  عمال  اکنون  شد، 
احتمال  حفظ چنین وضعیتی می بیند. بدین ترتیب 
مداخله ی پاکستان در روند گفتگو ها و ایجاد اخالل 
زمانی که  تا  تردید  بدون  می باشد.  باقی  هم چنان 
طالبان نتوانند خود را از حصار نظامیان پاکستان 
و  مستقالنه  گفتگوهای  توان  هرگز  دهند،  نجات 

سرنوشت ساز را نخواهند داشت.
 نکته اساسی دیگر این است که معلوم نیست که 
شورای  با  هماهنگ  و  همسو  چقدر  گفتگوها  این 

عالی صلح و حکومت افغانستان می باشند.
اگر این گفتگوها هماهنگ با روند مصالحه حکومت 
آقای  دیدگاه های  تقویت  نوعی  افغانستان  باشند، 
اگر  اما  می باشد  طالبان  با  گفتگو  بر  مبنی  کرزی 
کانال های  از  یک  امریکا هر  و  افغانستان  حکومت 
مشخص و جداگانه، با اهداف متفاوت وارد گفتگو 
نخواهد  همراه  به  را  نتایجی  تنها  نه  باشند،  شده 
داشت، بلکه روند گفتگوها را پیچیده و با مشکالت 

جدی روبرو خواهد ساخت.

زنگ اول


به شرکت تبدیل شد.
مجلس سنا پس از آن خواهان توضیح 
مقام های شرکت برشنا در مورد افزایش 
هزینه  برق برای شهروندان کابل شد که 
افزایش  از  کابل  باشندگان  از  شماری 

صرفیه برق شکایت دارند.
می گویند  برشنا  شرکت  مقام های 
میترهای دیجتالی که احتمال برده می شد 

از منکر شد و سناتور فوزیه سادات بر 
فرهنگ   و  اطالعات  وزارت  خوداری 
رسانه های جدید  به  کار  جواز  ازدادن 

تاکید کرد.
از سناتوران تاکید  اما شماری دیگری 
و  اساسی  قانون  براساس  که  داشتند 
فعالیت ها  در  رسانه ها  رسانه ها،  قانون 
که  کسانی  و  هستند  آزاد  ی شان 

دفتر شورای عالی صلح در بدخشان گشایش یافت

آن  از  ناشی  برق  صرفیه های  افزایش 
که  شده  معلوم  بررسی  از  پس  باشد، 

میترها کدام مشکلی نداشته اند.
حکومت  حاضر  درحال  گفت  صمدی 
از  را  برق  وات  کیلو  یک  افغانستان 
خریداری  افغانی   5 به  همسایه  کشورهای 
که  کشور  شهروندان  درحالی  می کند 
بیش از300 کیلوات در ماه مصرف نداشته 
باشند، تنها یک و نیم افغانی را در بدل یک 

کیلو وات برق می پردازند.
به گفته ی وی خانواده هایی که بیش از 
در  وات  کیلو   700 تا  وات  کیلو   300
ماه به  مصرف می رسانند هر کیلو وات 
آن 4 افغانی  حساب می شود و از 700  
وات  کیلو  هر  قیمت  باال،  به  کیلووات 

بهای برق به 6 افغانی افزایش می یابد.

را داده اند که در آن آزادی 20 زندانی 
شده  خواسته  نیز  گوانتانامو  زندان  از 
است. طالبان همچنین خواستار خروج 
خواهان  و  خارجی،  نیروهای  تمام 
در  آن ها  واقعی  نقش  یک  تضمین 

دولت افغانستان شده اند.
از سوی دیگر، ایاالت متحده و دولت 
به  که  می خواهند  طالبان  از  افغانستان 
همه خشونت ها پایان بدهند و به قانون 
و  زنان  حقوق  به  احترام  که  اساسی 
حاکمیت قانون را تضمین کرده است، 

پایبند باشند.
این  که  می گوید  واشنگتن پست 
گرفته  صورت  طالبانی  با  گفتگوها 
یا  و  دارند  ارتباط  با مالعمر  است که 

بر شورای کویته تاثیرگذار می باشند.
همچنین از مقام ها نقل قول شده است 
شبکه  با  گفتگویی  هیچ  تاهنوز  که 
شبکه  است.  نگرفته  صورت  حقانی 
افغان  جنگجویان  از  گروهی  حقانی، 
وزیرستان  قبایلی  منطقه  در  که  است 
که  هستند  مستقر  پاکستان  شمالی 
و  بی رحم  را  آن  اوباما  بارک  دولت 

آشتی ناپذیر می داند.

میالدی،  نود  دهه  در  طالبان  گروه 
بن الدن را در افغانستان پناه داده بود، تا 
این که حمالت یازدهم سپتامبر 2001 
به مرکز تجارت جهانی، سبب شد که 
افغانستان حمله  به  امریکا و متحدانش 
کنند و رژیم طالبان را سرنگون نمایند.
در  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش 
حمایت  کاهش  و  اخیر  سال های 
ویژه  به  غربی،  کشورهای  داخلی 
شده  سبب  جنگ،  از  متحده  ایاالت 
کرزی  حامد  تالش های  از  تا  است 
برای آشتی با طالبان، پشتیبانی صورت 

بگیرد.
است  نوشته  همچنین  واشنگتن پست 
که گفتگوی مستقیم با طالبان از طریق 
دولت های  و  غیردولتی،  میانجیگران 
عربی و اروپایی صورت گرفته است. 
به  طالبان  که  می گوید  روزنامه  این 
پافشاری  امریکا  با  مستقیم  گفتگوی 
رسمی  دفتر  یک  گشایش  و  می کنند 

را در قطر پیشنهاد کرده اند.
این گفتگوها هنوز در مرحله اولیه قرار 
دارد. بر اساس گزارش واشنگتن پست، 
خواسته های شان  قدیمی  لیست  طالبان 

متحده  ایاالت  براساس یک گزارش، 
طالبان  با  مستقیم  گفتگوی  به  امریکا 
راه حل  یک  طریق  از  تا  برداشته  گام 
سیاسی، به جنگ ده ساله در افغانستان 
این  تحلیلگران،  گفته  به  بدهد.  پایان 
حرکت امریکا می توانست در گذشته 

آسانتر باشد.
داده  گزارش  واشنگتن پست  روزنامه 
ایاالت متحده  نماینده  است که یک 
مقام  یک  با  بار  سه  حداقل  امریکا 
طالبان، در قطر و آلمان دیدار کرده 
یا  هشت  آن  مورد  آخرین  که  است 
واشنگتن  است.  بوده  پیش  روز  نه 
پست به نقل از یک مقام افغان نوشته 
بسیار  طالبان  نماینده  این  که  است 
نزدیک  طالبان  رهبر  مالعمر،  به 

می باشد.
این روزنامه می گوید واشنگتن امیدوار 
ماه  از  پیش  را  گفتگوها  این  که  بود 
جوالی پیش ببرد؛ هنگامی که بارک 
متحده  ایاالت  جمهور  رییس  اوباما، 
تدریجی  خروج  دارد  قصد  امریکا 
و  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
واگذاری مسوولیت امنیتی به نیروهای 

افغان را آغاز کند.
طالبان  با  مستقیم  گفتگوی  از  سخن 
اسامه  که  می آید  میان  به  هنگامی 
هفته  دو  القاعده  شبکه  رهبر  بن الدن، 
پیش در حمله نیروهای ویژه امریکایی 
شد.  کشته  پاکستان  در  پناهگاهش  به 
بن  مرگ  که  می گویند  تحلیلگران 
در  سیاسی  گفتگوهای  مسیر  الدن، 
که  چرا  می کند،  روشن  را  افغانستان 
اکنون برای طالبان آسان تر شده است 

تا رابطه خود را با القاعده قطع کنند.

عالقمند تماشای موسیقی و یا سریالی 
نیستند، از نشرات رسانه هایی که به میل 

آن ها می باشد، استفاده کنند.
تا  کرد  فیصله  سنا  مجلس  حال  بااین   
و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید 
توضیح  برای   آینده  هفته ی  فرهنگ 
این  به  تصویری  رسانه های  فعالیت   از 

مجلس حضور یابد.

طالبان دو معلم را 
در غزنی 

با خود بردند
8 صبح، غزنی: طالبان بعدازظهر دیروز 
دو معلم را که در یک مکتب دولتی در 
اجرای  غزنی  والیت  ده یک  ولسوالی 

وظیفه می کردند، با خود بردند.
امنیه  قوماندان  طوفان،  فیض محمد 
»بعد  می گوید:  غزنی  ده یک  ولسوالی 
که  را  معلم  دو  طالبان  دیروز  ظهر  از 
ده یک  ولسوالی  سلیمان زی  مکتب  در 

مصروف تدریس بودند، با خود بردند.«
وی می افزاید که این دو معلم مضامین 
درس  مکتب  در  را  دینی  تعلیمات 

می دادند. 
از  ده یک،   امنیه  قومندان  گفته  به 
خبری  تاهنوز  معلم  دو  این  سرنوشت 

نیست.
مسووولین  که  است  حالی  در  این 
معارف غزنی و حتا وزیر معارف بارها 
به معارف و  گفته اند که طالبان دیگر 

معلمین کاری ندارند. 

برشنا  مقام های شرکت  کابل:  8صبح، 
به  را  کشور  برق  تنظیم  مسوولیت  که 
عهده دارند، می گویند ساالنه دو میلیارد 
دولت  به  برق  ضایعات  دلیل  به  افغانی 

خسارت وارد می شود.
عبدالرزاق صمدی، رییس شرکت برشنا 
نگرانی  توضیح   برای  که  روز گذشته 
سنا  مجلس  در  نمایندگان شان  و  مردم 
به این مجلس فراخوانده شده بود گفت 
افزایش  و  برقی  ساعته   24 خدمات 
استفاده از وسایل برقی توسط شهروندان 
مالی  هزینه های  افزایش  باعث  کشور، 

شده است.
برشنا  که شرکت  آقای صمدی گفت 
که یک موسسه ی خدمات برق رسانی 
دولتی است که دو سال پیش از تصدی 

8صبح، کابل: مجلس سنای افغانستان 
را  تصویری  رسانه های  برخی  نشرات 
از  و  خواند  اسالمی  فرهنگ  مخالف 
خواست  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
نشرات  چگونگی  توضیح  برای 
تلویزیون های خصوصی هفته آینده به 

این مجلس حضور یابد.
سنا  مجلس  گذشته ی  روز  نشست  در 
موسیقی،  نشر  سناتوران  از  شماری 
باورآنان  به  سریال ها و فلم هایی را که 
اسالمی  و  ملی  ارزش های  مخالف 
مبتذل  فرهنگ  ترویج  باعث  می باشد، 
کنترول  نبود  از  و  خواندند  کشور  در 
وزارت اطالعات و فرهنگ از نشرات 

آن ها انتقاد کردند.
فعالیت   سناتوران  از  برخی  چند  هر 
رسانه های همگانی در ده سال گذشته 
دستاورد مهم دولت افغانستان خواندند 
ولی شماری دیگر خواهان محدودیت 

بر نشرات تلویزیون ها شدند.
خواهان  حیدری،  رفیع اهلل  سناتور 
فعالیت مجدد نهاد امربه معروف و نهی 

آغاز گفتگوی مستقیم امریکا با طالبان

رییس شرکت برشنا: 
ساالنه دو میلیارد افغانی درآمد برق ضایع می شود

مجلس سنا:
نشرات مبتذل در تلویزیون ها قطع شود

8صبح، بدخشان: دفتر والیتی شورای عالی صلح، طی محفلی 
درتاالر ریاست اطالعات و فرهنگ بدخشان، با حضورداشت 
مقام های محلی، نمایندگان مردم و رسانه ها، رسما گشایش یافت.

داکتر شاه ولی اهلل ادیب، والی بدخشان گفت: »با ایجاد این دفتر 
آنانی که  به  و  شد  خواهد  تقویت  صلح  پروسه  بدخشان،  در 
به پروسه صلح می پیوندند زمینه کار و آموزش های حرفوی 

فراهم ساخته می شود.«
اشتراک  قوم که در محفل  بزرگان  از  ابوامان یک تن  سناتور 
نموده بود، گفت: »جنگی که در افغانستان جریان دارد، جهاد 
نیست بلکه یک جنگ نامشروع و خالف ارزش های دینی به 

شمار می رود.«

این  اظهار  با  بدخشان  پولیس  فرمانده  رحمتی،  صبور  جنرال 
شمار  به  بشری  جوامع  اساسی  نیازهای  از  صلح  که  مطلب 
می رود گفت: »ما امیدواریم که با ایجاد دفتر ساحوی شورای 
عالی صلح در این والیت، زمینه ها برای  فضای صلح آمیز در 

این والیت بیشتر شود.
درایم  ولسوالی  در  طالبان  نیروهای  این سو  به  چندی  از  اما 

والیت بدخشان دست به تحرکات  نظامی می زنند.
امنیتی  نیروهای  که  داشت  اظهار  بدخشان  پولیس  فرمانده 
نیروهای مخالف دولت  این والیت آماده اند، در صورتی که 
از  نپذیرند  را  دولت  جویانه  صلح  خواست های  افغانستان 

ابزارهای نظامی استفاده کنند.

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

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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درگزارشامروز»ازورایدودوآتش«خواهریراباخود
داریمکهشهادتبرادرشدرزمانجنگهایمیانگروهی
رابرایماچنینبیانمیدارد:»مایکزندگیعادیداشتیم
ماصحتمند زیراهمه بودیم، بسیارخوش بابت این از و
آرامی داشتیم که آرزویی تنها خود خداوند از و بودیم
مملکتمابود.فکرمیکردیمزمانیکهمملکتماآرامی
باشدوهمهدرصلحوصفازندگینمایند،اینبزرگترین
نعمتخواهدبود.بههرصورتزمانحکومتکمونیستی
بامشکالتوپریشانیکهداشتتاآخرینروزهایآنبه
ترسودلهرهسپریشددرقدمنخستکهنیروهایروسی
ازکشورشکستخوردندوبیرونشدندواینبرایمابسیار
کمونیستی حکومت که آن، از بعد بود. خوشبختی جای
چندان نیز میبرد پیش به را کشور امور زمام تنهایی به
قابلپذیرشنبود،اماباآنهمازقبلکردهوضعیتمردم
بهترشدهبودزیرادیگرسنگینیگامهایعساکرروسیرا
بررویقلبخویشاحساسنمیکردیم.باآنهممردماز
دولتوکارنامهسیاهیکهداشت،ناراضیبودندوامیدشان
بعدازخداوندتنهابهنیروهایمجاهدینبودکهبرایآزادی

کشورمیجنگیدند.سرانجامنظربهتوافقاتیکهبیندولت
ومجاهدینصورتگرفته،دولتکمونیستیازبینرفتو
نیروهایمجاهدینقدرتراگرفتندکهاینکارهمبسیار
بهطورمسالمتآمیزصورتگرفتوهیچگونهمقاومتاز
وآنها نشد، دیده مجاهدین درمقابل دولت نیروهای سوی

مردم احساس می کردند که گویا از نو تولد شده اند و فکر نمی کردند 
که بعد از مدتی به آرزو و آرمان  شان که آزادی کشور بود رسیده 

باشند، اما این واقعیت داشت. روزهای خوشی این دوره بسیار کم پس 
از آن، بود و در مدت بسیار کم گروه های مسلح جنگ بر سر قدرت را 
آغاز نمودند و جنگ بود که مردم بیچاره را قربانی می کرد، زیرا مال و 

جان شان در خطر بود. تعدادی به کشورهای همسایه پناه بردند و موفق 
شدند، اما مردم غریب و بی دست و پا مانند ما چاره ای جز این نداشتند 

که جنگ تحمل نمایند. هر روز بر شدت جنگ افزوده می شد.

که میکردند احساس مردم آمدند. اینها و رفتند کنار
گویاازنوتولدشدهاندوفکرنمیکردندکهبعدازمدتی
باشند، رسیده بود آزادیکشور آرمانشانکه و آرزو به
امااینواقعیتداشت.روزهایخوشیایندورهبسیارکم
پسازآن،بودودرمدتبسیارکمگروههایمسلحجنگ

برسرقدرتراآغازنمودندوجنگبودکهمردمبیچارهرا
قربانیمیکرد،زیرامالوجانشاندرخطربود.تعدادیبه
کشورهایهمسایهپناهبردندوموفقشدند،امامردمغریب
وبیدستوپامانندماچارهایجزایننداشتندکهجنگ
در میشد. افزوده جنگ شدت بر روز هر نمایند. تحمل
او که بود پنجشنبه روز است یادم درست روزها از یکی
جسد اما بیاورد، نان نانوایی از ما برای تا رفت نان دنبال
آغشتهبهخوناوراساعتیکبعدازظهربرایماآوردندبا
دیدنجسداودنیایماگویابهآخررسیدهباشد.اوجوانی
23سالهبودکههنوزامیدهاییدردلداشتامااوراازما
گرفتند.بلیاودریکحادثهراکتیشهیدشدوماراتنهای
تنهاگذاشتورفت.خوشابهحالاوکهازایندنیایبیوفا
بامشتیانسانهایجنایتکاررفت،اینماهستیمکههمه
روزباچهرههایجنایتکارواعمالضدانسانیآنهاشبو
ازخداوندمیخواهمکه راسپریمینماییم. روزخویش
جزایکارهایاینجنایتکارانرادردنیاوآخرتبدهد،
و دادهاند هم دست به دست جهانی جامعه و دولت زیرا
میخواهندکهازجنایتهایآنهاچشمپوشینمایدوحق
مردمبیگناهوبیچارهراپایمالنمایند،امامانمیتوانیمکه
قاتالنعزیزانخودراببخششیم.ماجزعدالتچیزدیگری

ازدولت،جامعهجهانیوخداوندنمیخواهیم.«


جسد آغشته به خونش را برای ما آوردند

مقامهایوزارتمخابراتوتکنالوژیمعلوماتیمیگویند
کهتوسعهخدماتمخابراتیدرافغانستاندرطیچندسال
بینظیر جهان در حتا و همسایه کشورهای میان در اخیر،

بودهاست.
تکنالوژی و مخابرات وزارت سرپرست سنگین، امیرزی
روز می، ماه هفدهم مناسبت به گذشته روز معلوماتی
درصد هشتاد از بیشتر گفت معلومات و مخابرات جهانی
قرار مخابراتی خدمات پوشش تحت کشور مناطق از
گرفتهاندوبیشازشانزدهمیلیوننفرازاینخدماتاستفاده
میکنند.اوافزودافغانستاننسبتبهسایرعرصههادربخش
ارایهخدماتمخابراتیتوسعهچشمگیریداشتهوعایدات
دولتنیزهمهسالهافزایشیافتهاست.آقایسنگینگفت:
از بیشتر افغانستان در داریم، ما که احصاییهای »براساس
هشتاددرصدنفوسکشورمابهخدماتمخابراتیدسترسی
دارندوایندرمنطقهبینظیراست.دراینمعیار،ماازهند،
پاکستانودیگرکشورهایمنطقهپیشهستیموآنهاهنوز
شصتتاشصتوپنجدرصدنفوسکشورشانبهخدمات
از فعال که ما هموطنان تعداد دارند. دسترسی مخابراتی
تلیفوناستفادهمیکنند،به16.2میلیوننفررسیدهاستکه
ایناحصاییهازآخرسال2010است.«سرپرستوزارت
که »سرمایهگذاری افزود: معلوماتی تکنالوژی و مخابرات
درسکتورمخابراتتاآخرسال2010صورتگرفتهاست،
دالر میلیارد 1.6 امروز تا و میرسد. دالر میلیارد 1.6 به

تکنالوژی و مخابرات وزارت سرپرست ح��ال، این با
بلندبودننرخمکالمه، معلوماتیمیگویدکهنبودامنیت،
نرخ همچنین و مخابراتی خدمات کیفیت بودن پایین
استفادهازانترنتازجملهچالشهایمهماینوزارتاست.
رساندن حکومت، سکتور هر موفقیت »معیار گفت: او
خدماتبهمردماستکهآیابرایمردمکاریرادربخش
خودانجامدادهاندویاخیر.امامافکرمیکنیمکهدربخش
عرصهها تمام در و گرفته صورت کار همین سکتور این
امروزتلیفونوانترنتدرزندگیمردمیکنقشمهمپیدا

کردهاست.«
خدمات ارایهکنندهی شرکتهای از سنگین امیرزی
مخابراتیوانترنتیخواستکهنرخاستفادهازاینخدمات
موضوع دیگر مهم »چالش گفت: وی دهند. کاهش را
قیمتهای که دارند شکایت همیشه مردم قیمتهاست.

خارجی مستقیم سرمایهگذاری بزرگترین سرمایهگذاری
پیمانه این به دیگر سکتور هیچ در که ماست کشور در
سرمایهگذاریصورتنگرفتهاست.همچنینعایداتمادر
مخابرات سکتور عایدات 86 سال در یعنی اخیر، سال سه
یکصدوپنج ،87 سال در دال��ر، میلیون 85 دولت برای
میلیوندالرودرسال1388عایدما129میلیوندالربود.«
میزانعایداتسکتورمخابرات تاکیدکردکه اوهمچنین
تا150میلیوندالر بهدولتدرسالگذشتهیخورشیدی،

تخمینشدهاست.
درحالحاضرپنجشرکتمخابراتیبهشمولیکشرکت
در خصوصی مخابراتی شرکت چهار و دولتی مخابراتی
گفتهی به که دارند فعالیت مخابراتی خدمات ارایه زمینه
اینشرکتها در نفر هزار ازصد بیشتر مخابرات، وزارت

کارمیکنند.
استفاده هزینهی بودن بلند دلیل به انترنتی گرچندخدمات
وزارت اما، نداشته چندانی توسعهی تاکنون برق نبود و
مخابراتمیگویدکهدرحالحاضرنزدیکبهدومیلیون

نفردرافغانستانبهخدماتانترنتیدسترسیدارند.
امیرزیسنگینافزودکهروزجهانیمخابراتومعلومات،
امسالدرتمامکشورهاباشعار»توسعهیخدماتمخابراتی
درروستاها«تجلیلمیشود.اوگفتکهاینوزارتبرای
توسعهخدماتمخابراتیدربیستدرصدازمناطقافغانستان
نگرفتهاند،سی قرار اینخدمات پوشش تاکنونتحت که

میلیوندالراختصاصدادهاست.

تلیفونوانترنتبلنداست.«
کشور در مخابراتی خدمات اخیر سال چند طی آنکه با
و کیفیت مورد در اما است، داشته چشمگیری توسعه
نشده چندانی توجه تاکنون خدمات این از استفاده قیمت
از مکالمه قیمت که میگویند شهروندان از برخی است.
یکشبکهبهشبکهیدیگرداخلیتفاوتزیادداردواین
مسالهباعثشدهاستکهیکتن،ازسیمکارتچندشبکه

استفادهکند.
تاکید معلوماتی تکنالوژی اینحال،وزارتمخابراتو با
تشویق ازطریق تا است درتالش وزارت این میکندکه
توسعهی و مخابراتی خدمات ارایهکنندهی شرکتهای
اینخدمات از استفاده نرخ سراسرکشور، در نوری فایبر

راکاهشدهد.


وزارت مخابرات: 

80 درصد مردم 
به خدمات مخابراتی  

دسترسی دارند
ـــــــــــــــــــــــــــ :ظفرشاهروییـــــــــــــــــــــــــــ

گرچند خدمات انترنتی به دلیل بلند بودن هزینه ی استفاده و 
نبود برق تاکنون توسعه ی چندانی نداشته اما، وزارت مخابرات 
می گوید که در حال حاضر نزدیک به دو میلیون نفر در افغانستان 
به خدمات انترنتی دسترسی دارند. امیرزی سنگین افزود که 
روز جهانی مخابرات و معلومات، امسال در تمام کشورها با شعار 
او  می شود.  تجلیل  روستاها«  در  مخابراتی  خدمات  »توسعه ی 
بیست  مخابراتی در  برای توسعه خدمات  این وزارت  که  گفت 
درصد از مناطق افغانستان که تاکنون تحت پوشش این خدمات 

قرار نگرفته اند، سی میلیون دالر اختصاص داده است.

از صفحه )1(
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تا  رفتم  واشنگتن  به  من   2009 سال  اکتبر  در 
القاعده  درباره  روزه   یک  کنفرانس  یک  در 
نهایی  بحث  کنم.  شرکت  متحدین اش  و 
یافت.  اختصاص  پاکستان  موضوع  به  گروهی 
جنرال محمود علی درانی، سفیر سابق پاکستان 
استراتژی  اتحاد  اهمیت  درباره  واشنگتن  در 
نظامی ایاالت متحده و پاکستان  مخصوصا در 
وزیرستان جنوبی صحبت کرد. او این منطقه را 

»مرکز ثقل جنگجویان« توصیف کرد. 
با جریان های  پاکستان  ارتش  نیم بند  تالش های 
طالبان  داشت.  قبال  در  سختی  پیامد  تندرو 
به  شروع  و  کردند  حمله  آی اس آی  دفاتر  بر 
دره  جمله  از  پاکستان  از  بخش هایی  تصرف 
با  مایل  یک صد  از  کمتر  که  کردند  سوات 
از  پیش  هفته  دو  دقیقا  دارد.  فاصله  اسالم آباد 
این کنفرانس، طالبان بر مرکز فرماندهی ارتش 
در راولپندی در یک مایلی محل زندگی جنرال 
بر  کنترول  آی اس آی  کردند.  حمله  درانی 

دست پرورده خود را از دست داد.
درانی از ایاالت متحده خواست تا به همکاری 
خود با پاکستان ادامه دهد: »به ما اعتماد کنید، 
تروریزم،  با  مبارزه  در  پاکستان  توانایی  تقویت 
منافع زیادی به همراه خواهد داشت.« او افزود: 
اما  برسم  نظر  به  ناسپاس  که  نمی خواهم  »من 
شده  پرداخت  پاکستان  به  سال  پنج  طی  آنچه 
تا  کردم  پیدا  فرصت  که  زمانی  است.«  ناچیز 
سوالی را مطرح کنم،  خاطر نشان ساختم که از 
حادثه یازده سپتامبر تا حال امریکا یازده میلیارد 
دالر به پاکستان داده است که بخش عمده آن 
در قالب کمک های نظامی بوده است اما بخش 
اسلحه  خرید  برای  نامناسب  طور  به  آن  عمده 
کند.   دفاع  هند  برابر  در  تا  است  شده  مصرف 
با  مبارزه  امکانات  و  تجهیزات  پاکستان  اگر 
این  آیا  نداشت،  را  قبایلی  مناطق  در  شورشیان 
به  امریکا  کمک  اگر  و  امریکاست؟  اشتباه 
به   – نظامی  کمک های  مخصوصا   – پاکستان 
جای مثبت بودن بیشتر ضرر رسانده است، نباید 

به شدت کاهش یابد؟
ارتش  بازنشسته  جنرال  یک  مسعود،  طلعت   
ضرری  که  داد  پاسخ  نشست  این  در  پاکستان 
را که پاکستان در جنگ علیه ترور متقبل شده 
می رسد.  دالر  میلیارد  چهل  از  بیش  به  است 
زیاد  دالر  میلیارد  یازده  روی  »لطفا  گفت:  او 

نچرخید.« 
رسمی اش  اتحاد  خاطر  به  حقیقت  در  پاکستان 
سال  در  است.  دیده  آسیب  متحده  ایاالت  با 
کشور  این  در  انتحاری  حمله  شش   2006
صورت گرفت. سال بعد پنجاه و شش حمله با 
سال  پیوست.  وقوع  به  کشته  چهل  و  شش صد 

گذشته یک هزار و دوصد نفر توسط بمبگذاران 
از سه هزار سرباز و  بیش  انتحاری کشته شدند. 
افسر نظامی پاکستان به شمول هشتاد و پنج عضو 
در  این  این جنگ کشته شدند.  در  آی اس آی 
خود کرده  زخم ها  این  از  بسیاری  که  حالیست 
مانند  گروه هایی  آی اس آی  و  ارتش  است، 
علیه  اینک  و  دادند   پرورش  و  ایجاد  را  طالبان 
که  پولی  و  کرده اند.  علم  قد  پاکستان  دولت 
رسیده  به مصرف  تندرو  سازمان های  این  برای 

است از مالیه دهندگان امریکایی آمده است. 
خارجی  سیاست  کارشناسان  از  بسیاری 
امریکا  برهه  این  در  که  می سازند  خاطر نشان 
قطع  را  پاکستان  به  نظامی اش  نباید کمک های 
در  عناصری  که  گردد  کشف  اگر  حتا  کند 
داده  پناه  بن الدن  اسامه  به  آی اس آی  داخل 

باشند. دو نظریه در این باره وجود دارد:
نخست این که امریکا برای شکست دادن طالبان 
به حمایت پاکستان نیاز دارد. این نظریه استدالل 
پایان  را  خود  کمک های  امریکا  اگر  می کند 
ما  که  کند  تاکید  پاکستان  است  ممکن  دهد، 
–سرنشین-  بدون  هواپیماهای  نمی توانیم  دیگر 
مان را بر فراز مناطق قبایلی به پرواز درآوریم. 
برنامه  از  مخفیانه  طور  به  سال ها  پاکستان  اما 
قرار  برابر هدف  هواپیماهای بدون سرنشین در 
از  خود  که  طالبان  نیروهای  از  عده  آن  دادن 
عهده سرکوب آن ها برنمی آید،  حمایت کرده 
به  پاکستان  ارتش  امریکا،  کمک  بدون  است. 
دیگر  زمانی  هر  از  بیش  هواپیماها  این  حمایت 

نیاز خواهد داشت.
تندروهای  که  است  این  نگرانی  عمده ترین 
دست  هسته ای  سالح های  به  نحوی  به  اسالمی 
در  یا  مخفی  ابزارهای  طریق  از  چه  یابند، 
از  شاه،   زبیر  پیر  رسیدن شان.  قدرت  به  با  واقع 
»ارتش  گفت:  من  به  پاکستانی  گزارش گران 
پولی  نصف  حدود  است.«  مساله  این  نگران 
نیروهای  با  تا  داد  پاکستان  ارتش  به  امریکا  که 
ساخت  صرف  بجنگد،  افغانستان  در  شوروی 
خان،   عبدالقدیر  شد.  هسته ای  سالح های 
و  طرح ها  بعدا  پاکستان  هسته ای  بمب  پدر 
شمالی  کوریای  لیبیا،  به  را  هسته ای  تجهیزات 
حمالت  از  پیش  ماه  یک  فروخت.  ایران  و 
یازده سپتامبر، دانشمندان هسته ای پاکستان حتا 
بودند.  شده  القاعده  با  مخفی  گفتگوهای  وارد 
و  خان  این که  مورد  در  گفت  پاکستان  دولت 

دستیارانش چه می کردند هیچ چیزی نمی داند.
کرد  اعالم  پاکستان  دولت   ،2009 فبروری  در 
برده  بین  از  را  هسته ای  سیاه  بازار  »شبکه  که 
وجود  ادعا  این  اثبات  برای  راه  هیچ  است.« 
بین المللی  نه آژانس  ایاالت متحده و  نه  ندارد. 

با خان  تا  نیافتند  اجازه  هیچ کدام  اتومی  انرژی 
مصاحبه کنند. بر اساس گزارش اخیر سرویس 
شبکه  جاری  »وضعیت  کنگره   تحقیقات 
در  نیست.«  روشن  پاکستان  هسته ای  صادرات 
توانایی  از  امریکایی  سیاستمداران  حال،  همان 
بارها  آنها  آمده اند.  ستوه  به  پاکستان  هسته ای 
اظهار نگرانی کرده اند که اگر پاکستان به حال 
آن  هسته ای  مواد  و  رازها  گردد،  رها  خودش 
نادرستی  افراد  دستان  در  است  ممکن  کشور 

قرار گیرد. اما این هم اکنون اتفاق افتاده است.
کمک های نظامی امریکا نه تنها هدر رفته، مورد 
شده  استفاده  ما  علیه  و  گرفته  قرار  استفاده  سو 
پاکستان  ارتش  است کامال  ممکن  بلکه  است، 
کمک های  از  که  ارتشی  سازد.  تضعیف  را 
نسبت  مراتب  به  اما  است  استفاده کرده  فراوان 
می باشد.  ضعیف تر  هند  ارتش  رقیب اش،  به 
اگر میزان سنجش کمک های ما، شکر گذاری 
باشد،  آنها  دولت  وفاداری  و  پاکستان  مردم 
شکست  به  واضح  طور  به  کمک ها  این  پس 
که  نظر سنجی  گذشته  سال  است.  انجامیده 
گرفت  صورت  »پیو«  تحقیقات  مرکز  توسط 
باورند  این  بر  پاکستانی ها  نصف  که  دریافت 
یا  و  کرده  ناچیز  کمکی  یا  متحده  ایاالت  که 
اصال کمک نکرده است. حتا حفیظ شیخ، وزیر 
مالیه پاکستان ماه گذشته گفت که این »تا حد 
زیادی یک افسانه است که ایاالت متحده ده ها 
و  است.«  پاکستان کمک کرده  به  دالر  میلیارد 
اگر میزان سنجش کمک های ما امنیت داخلی 
پاکستان است، این برنامه از این جهت نیز ناکام 
خطر  معرض  در  تنها  نه  پاکستان  است.  بوده 
هند قرار دارد همان طوری که اسالم آباد بر این 
گرا  بنیاد  از سوی جنبش های  بلکه  است،   باور 
به  تا  کرد  کمک  آنها  پایه ریزی  در  ارتش  که 
نیز تهدید  عنوان عوامل تروریست عمل کنند،  

می گردد.
قطع کمک های نظامی برای پاکستان و یا کاهش 
این  اما  دارد  قبال  در  را  پیامدهایی  آن  شدید 
داریم.  ترس  ما  نباشد که  آنهایی  شاید  عواقب 
را  بیشتری  فضای  نظامیان  قدرت  بردن  بین  از 
برای حاکمیت غیرنظامی باز می کند. بسیاری از 
امریکا  کمک های  کاهش  طرفدار  پاکستانی ها 
هستند. شعار آنها این است »تجارت نه کمک«. 
یک چنین حرکتی می تواند طبقه متوسط مردم 
پاکستان را قدرتمند بسازد. بدون شک هند از 
کاهش کمک نظامی امریکا به پاکستان حمایت 
می کند و ایاالت متحده می تواند از آن به عنوان 
مردم  به  تا  کند  استفاده  هند  باالی  فشار  ابزار 
کشمیر اجازه دهد خود سرنوشت آینده  شان را 
انتخاب کنند،  که به احتمال زیاد به استقالل رای 

خواهند داد.
میلیاردها  از  بیشتر  مراتب  به  شاید  کار  دو  این 
دالر که هم اکنون امریکا به پاکستان می پردازد 
دوستی  تضمین  و  این کشور  ثبات  افزایش  در 

آن با امریکا موثر باشد.
مخفی  سازمان  یک  آی اس آی  درون  در 
می شود  تصور  که  می باشد  اس  شاخه  نام  به 
و  ارتش  بازنشسته  افسران  از  عمده  طور  به 
آی اس آی تشکیل شده باشد. یک منبع نزدیک 
در  سازمان  »این  گفت:  من  به  آی اس آی  به 
مسوول  اس  شاخه  ندارد.«  وجود  کاغذ  روی 
این  می باشد.  تندرو  عناصر  با  روابط  هدایت 
بیافتد،  اتفاق  چیزی  »اگر  داد:  توضیح  منبع 
اگر  کنند.«  انکار  آن را  می توانند  آنها  آن وقت 
مخفی  در  پاکستان  ارتش  داخل  در  گروهی 
گروه  این  باشد،  کرده  کمک  بن الدن  کردن 
احتماال همان شاخه اس است. هشت روز پیش 
اشفاق  جنرال  بن الدن،  اسامه  شدن  کشته  از 
کیانی، رییس ارتش پاکستان به اکادمی نظامی 
کاکول در ایبت آباد رفت که کمتر از یک مایل 
با ویالی محل زندگی بن الدن فاصله دارد. پیر 
گفت:   من  به  پاکستانی  گزارشگر  شاه،  زبیر 
ما  گفت،  نظامی  محصالن  به  کیانی  »جنرال 
ستون فقرات جنگجویان را شکسته ایم؛  اما این 
ستون فقرات دقیقا آنجا بود.« حمید گل، رییس 
کرده  تعجب  اظهار  آشکارا  آی اس آی  پشین 
است که بن الدن در شهری با سه پایگاه نظامی 
یک  از  کمتر  در  آنهم  است،  کرده  زندگی 
مایلی اکادمی نظامی در خانه ای که ظاهرا برای 
محافظت از او ساخته شده است. جدا از ارتش، 
اسوشیتدپرس  خبرگزاری  به  گل  حمید  جنرال 
دفتر  است،  محلی  پولیس  آنجا  »در  گفت: 
ارتش،  استخبارات  است،  استخبارات  سازمان 

آی اس آی همه در آنجا حضور دارند.«

برخی از رسانه ها خبر داده اند که محمد عمر 
گفته  پاکستان  در  افغانستان  سفیر  داودزی 
است که اسالم آباد به تروریست ها و مخالفان 
این  نمی کند.  کمک  افغانستان  دولت  مسلح 
افغانستان  سیاسی  نماینده  سوی  از  موضوع 
که  می گردد  ابراز  حالی  در  پاکستان  در 
کشته شدن بن الدن در نزدیکی های اسالم آباد 
و  پاکستان  میان  رابطه  در  را  جدیدی  موج 
این جریان  در  و  است  ایجاد کرده  افغانستان 
آمده  به وجود  افغانستان  در  باور  این  جدید، 
است که پاکستان نقش عمده ای در همکاری 

با مخالفان مسلح افغانستان داشته و دارد.
آنچه شک و تردید در مورد پاکستان و نقش 
مسلح  مخالفان  با  همکاری  در  کشوررا  این 
است  این  می دهد  افزایش  افغانستان  دولت 
در  باربار  کرزی  جمهور  رییس  شخص  که 
سخنان خود به این موضوع اشاره کرده است 
که مخفیگاه و اقامت گاه و مراکز سازمان دهی 
فعالیت مخالفان مسلح دولت افغانستان مناطق 
ورای مرزهای جنوبی افغانستان می باشد و حتا 
رییس جمهور کرزی بار بار از امریکایی ها و 
قوای ناتو نیز خواسته است که به جای تمرکز 

داخلی  مناطق  در  عملیاتی 
خاستگاه های  به  افغانستان، 
اصلی تروریزم توجه کنند.

در چنین حالتی وقتی سفیر 
ادعا  پاکستان  در  افغانستان 
نقشی  پاکستان  می کند که 
مخالفان  از  حمایت  در 
افغانستان  دولت  مسلح 
ندارد، به این معنا است که 
نماینده ی سیاسی افغانستان 
نظرش  اسالم آباد،  در 
سیاست های  مورد  در 
اسالم آباد غیر از آن چیزی 
تحلیلگران  که  است 
افغانستان  سیاست  رسمی 
معتقد  بدان  کابل  در 
در  و  کابل  در  می باشند. 
سیاست  رسمی  ارزیابی 
باور  منطقه ای  گذاری های 
با  پاکستان  است که  بر این 
افغانستان  مسلح  مخالفان 
باور  این  دارد.  همکاری 
هر  که  ناشی شده  آنجا  از 

به  است،  شده  دستگیر  که  کننده ای  انتحار 
خاک  در  که  است  نموده  اعتراف  صراحت 
برای  نیز  از همانجا  و  پاکستان آموزش دیده 
اعزام  افغانستان  به  انتحاری  ماموریت  اجرای 

شده است.
همکاری  عدم  از  وضعیتی  چنین  در  وقتی 
افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان  با  پاکستان 
توسط نماینده ی سیاسی افغانستان در پاکستان 
سخن گفته می شود، می تواند بیانگر دو حالت 
باشد که هرکدام از این حالت ها تاثیر منفی بر 

تثبیت منافع ملی افغانستان دارد.
یا این اختالف نظر ناشی از اختالف دید سفیر 
افغانستان در پاکستان با مقامات رسمی کشور 
اگر  می باشد.  رییس جمهور کرزی  از جمله 
است  معنا  این  به  باشد،  درست  احتمال  این 
که در اسالم آباد کسی از افغانستان نمایندگی 
با نظر رسمی دولت  می کند که نظر متفاوت 
و  طبیعی  صورتی  چنین  در  دارد.  افغانستان 
شخصی  چنین  که  بود  خواهد  تصور  قابل 
کشور  به  نسبت  شده  مثبت القا  ذهنیت  که 
محل ماموریت خود داشته باشد، در تعامالت 
با  نیز  کشور  دو  روابط  به  مربوط  سیاسی 
حسن نظر ناشی از القایات ذهنی خود برخورد 
نفوذ سیاسی  باعث تحکیم  نتیجه  و در  کرده 
محل  کشور  سیاسی  برتری جویی های  و 

افغانستان  دولت  بر  نماینده ای  مامورت چنین 
می گردد.

در فرض دوم این اختالف نظر می تواند ناشی 
از مصلحت سنجی شخصی سفیر افغانستان در 
پاکستان باشد. به این معنا که سفیر افغانستان 
در پاکستان علیرغم اینکه می داند پاکستان با 
مخالفان مسلح دولت افغانستان همکاری دارد 
دارد  وجود  باور  این  همگان  برای  امروزه  و 
که رهبران مخالفان دولت افغانستان در خاک 
دولت  آزار  مورد  و  دارند  اقامت  پاکستان 
گفتگوهای  در  اما  نمی گیرند،  قرار  پاکستان 
را  واقعیت  این  نمی خواهد  خود  سیاسی 
آشکار کند. به عبارت ساده تر سفیر افغانستان 
خود را  شخصی  نفع  می خواهد  پاکستان  در 
وی  یعنی  دهد.  ترجیح  ملی  محاسبات  بر 
نمی خواهد که با ابراز نظر صریح و تصریح بر 
به سیاست های  واقعیت های موجود در رابطه 
دولت  با  خود را  افغانستان،  قبال  در  پاکستان 
که  است  طبیعی  کند.  شاخ  و  سر  پاکستان 
نمی تواند  نیز  روحیه ای  چنین  با  فردی  چنین 

سیاسی  استراتژیک  و  ملی  منافع  حافظ 
افغانستان در کشور محل ماموریت خود باشد.
از سوی دیگر نشر این خبر یک واقعیت تلخ 
در  سیاسی  ساخت و بافت های  به  رابطه  در  را 
افغانستان ثابت می کند و آن اینکه در کشور 
برخی  نزد  ملی  منافع  به  جدی  تعهد  یک  ما 
از سیاستمداران کشور وجود ندارد. حتا دیده 
می شود که در نزد برخی از سفیران افغانستان 
نیز این مشکل موجود است. به عبارت ساده تر 
افغانستان  سفرای  که  است  این  مردم  انتظار 
دولت  رسمی  و  سیاسی  نمایندگان  به عنوان 
روابط  تامین  عرصه  در  بایستی  افغانستان 
و  ذهن  ماموریتش،  محل  کشور  با  افغانستان 
مفکوره اش متمرکز بر منافع افغانستان باشد و 
حتا رو در رو با مقامات کشور محل ماموریت 
این موضوع را در نظر داشته  بایستی  خویش، 
برخی  که  می شود  دیده  برعکس  اما  باشند. 
را  خویشتن  اینکه  بجای  افغانستان  سفرای  از 
بدانند،  افغانستان  ملی  منافع  حفظ  به  متعهد 
نمک گیری  حق  باید  که  هستند  نظر  این  به 
ادا  را  خویش  ماموریت  محل  کشورهای 
نیز  در گفته های رسمی خویش  و حتا  کرده 
منافع کشورهای محل ماموریت خویش را بر 
منافع ملی دولت متبوع خویش ترجیح دهند. 
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 مواد پالستیکی عبارت از بخش وسیع مواد ترکیبی یا نیمه 
تولیدی  صنایع  مواد  در  که  است  عضوی  جامد  ترکیبی 
استفاده می گردد. پالستیک ها در مجموع پولیمیر های دارای 
دیگری  متمم های  بر  مشتمل  و  می باشد  بلند  مالیکول های 
یا کم ساختن مصارف  بهبود کارآیی  به خاطر  هم است که 
استفاده می گردد. کلمه »پالستیک« التین بوده و چیز نرم یا 
ذوب شده را می گویند. در مجموع دو نوع پالستیک وجود 
یاد  پولیمیرها  ترموستینگ  و  ترموپالستیک  به نام  که  دارد 
می گردد. ترموپالستیک آنهایی است که زمانی که حرارت 
داده شود ترکیب کیمیاوی آن تغییر نمی کند و می تواند به 
حالت اولی برگردد. مثال های آن را می توان پولی ایتایلین، 
تترافلوروایتایل ذکر  پولی  و  پولیونایل کلوراید  پولیسترین، 
کرد. پالستیک ترموست ها آن است که قابلیت ذوب شدن را 
داشته و اشکال مختلف را بخود می گیرد و زمانی که سخت 

شد به همان حالت سخت باقی می ماند. 
استفاده از خریطه ها و اشیای پالستیکی درافغانستان حیثیت 
جنس لوکس را داشته و تقریبا به یک مودل ضروری جهت 
خرید سودا، انتقال مواد از یکجا به جای دیگر، نگهداشتن 
گرد  از  کاالها  و  مواد  تحفظ  بیشتر،  زمان  مدت  برای  غذا 
به خاطر  بام  پوشش  زمستان،  در  کلکین ها  پوشش  وخاک، 
جلوگیری از چکاک در فصول بارانی، مسطح اطاق، فرش 
یا کراچی،  اطاق، فرش زینه ها، تحفظ رنگ ها، چتر دکان 
آن که  با  می شوند.  استفاده  غیره  و  کندن کاری ها،  لوایح، 
اثرات مثبت آن در کوتاه مدت مشهود است اما در درازمدت 
باقی  زمین  در روی  است که  موادی  بحرانی ترین  از جمله 
افغانستان به شمول کابل که از  می ماند. در شهرهای عمده 
از  بیشتر  روزانه  است،  کشور  شهر های  پرنفوس ترین  جمله 
این جنس  می رسد.  مصرف  به  پالستیک  خریطه  تن  چهار 
 1200 حدود  تقریبا  شهر  هر  در  و  بوده  وارداتی  قلم  یک 

از  که  است  خداوندی  موهبتی  زیست،  محیط  و  طبیعت 
مجموعه موجودات، منابع و عوامل و شرایط هماهنگی که 
در اطراف هر موجود زنده وجود دارد و ادامه حیات به آن 

وابسته است، به وجود می آید.
اثر  طبیعی  چرخه  و  کیفیت  بر  زیست  محیط  آلودگی 
انسان،  زندگی  برای  زیان باری  پی آمدهای  و  می گذارد 
حیوان، گیاه و بناها دارد. در جهان امروز، مساله آلودگی، 
انسانی  تمدن  مشکل های  حادترین  و  مهم ترین  از  یکی 
بسیار  زیست  محیط  آلودگی  در  انسان  نقش  و  است 
چشم گیر است. طبیعت، برای بقای نسل بشر آفریده شده 
است و پیوندی ناگسستنی میان انسان و طبیعت وجود دارد. 
اختیار  در  امانت  به  خداوند  که  است  نعمتی  طبیعت،   .1
بهره برداری  برابر چگونگی  در  آدمیان  و  داده  قرار  انسان 

از آن مسوول هستند.
2. آلودگی محیط زیست به زیان انسان و همه موجودات 

تمام می شود.
طبیعت، بستر رشد و تعالی انسان

فرهنگ اسالمی، طبیعت را گهواره و زمینه ساز پرورش و 
کمال انسان می داند. از این رو، با هر کس که به این عامل، 
آسیب و زیان رساند و آن را برای رشد بشر ناامن سازد، 
آفریده  حکمت  اساس  بر  طبیعت،  نظام  می کند.  مقابله 
شده و همه عناصر آن از ابر و باد و مه و خورشید و فلک 
درکارند تا آدمی در پرتو آنها از مادیت به معنویت برسد 

و دنیا و آخرت را به شایستگی در خود به کمال برساند:
برای  طبیعت،  عالم  در  را  خود  نعمت های  همه  خداوند 
رشد و تعالی آدمی آفریده و انسان را خلیفه و مالک این 
برای  موظفند  همگان  بنابراین،  است.  داده  قرار  نعمت ها 

حفظ طبیعت بکوشند.
حفظ طبیعت در جهان بینی اسالمی

جهان بینی  در  و  است  حفیظ  خداوند،  صفات  از  یکی 
اسالمی، کل هستی در حوزه حفاظت پروردگار قرار دارد. 
بر اساس آموزه های دینی، انسان مسلمان نیز باید خود را 
به این صفت بیاراید و خود را در هر مکان و موقعیتی نگه 
دارد و پاسدار امانت ها و نعمت ها از جمله محیط زیست 
انسانی بداند. پیشگیری از نابودی و تلف شدن طبیعت نیز 

با رعایت امانت داری و حفاظت امکان پذیر است.
می داند  خداوند  امین  و  انسان  مادر  را  زمین  اسالم  پیامبر 

بیشترین آن ها در شهر کابل موقعیت دارند مصروف واردات 
مارکیت های  به  بعدا  که  می باشند  پالستیکی  خریطه های 
و  دوم  اول،  نواحی  کابل،  شهر  در  می گردد.  توزیع  عمده 
یازدهم مارکیت های عمده پالستیک و حدود بیشتر از 36 
می باشد.  موجود  عمده  شکل  به  پالستیک فروشی  دکان 
این  در  دوره گرد  توزیع کنندگان  نفر   173 از  بیشتر  حدود 
شغل نیز مصروف می باشند که روزانه حدود پنج و نیم تن 
خریطه پالستیک را به سایز های مختلف به فروشندگان مواد 
غذایی، کاالها و مواد دیگر به فروش می رسانند. اوسط نرخ 
تعداد  بوده که  افغانی  پالستیک حدود 14  فی کیلو خریطه 
خریطه ها در فی کیلو نظر به سایز آن فرق می کند. به اساس 
محاسباتی که توسط این اداره صورت گرفته است هرکیلو 
خریطه پالستیک طور اوسط 56 خریطه را دارا می باشد. به 
همین ترتیب تنها در شهر کابل حدود 308000 پالستیک به 
فروش می رسد که این خریطه ها بعد از نیم الی یک ساعت 
جامد  کثافت  یا  فضله  ماده  یک  به  لوکس  جنس  یک  از 

حیات و زندگی بخشی همچنان برای نسل های آینده فراهم 
باشد.

گیاهی،  پوشش های  بردن  میان  از  آب ها،  کردن  آلوده 
استفاده بی رویه از چوب جنگل ها، هدر دادن انرژی طبیعی 
و کوتاهی در بازسازی محیط زیست، در واقع، دور شدن 

از آموزه های ارزشمند انسانی و الهی است.
همه  اخالقی  و  شرعی  وظیفه  زمین،  ساختن  آباد 

انسان هاست.
از  است،  آفریده های خداوند مسوول  قبال همه  در  انسان 
جمله در برابر جنگل که ثروت و سرمایه ای طبیعی به شمار 
از  یکی  آدمی،  نیازهای  تامین  و  رفاه  زمینه  در  و  می رود 

نعمت های بزرگ خداوند است.
را  درخت  »خداوند،  می فرماید:  علیه السالم  صادق  امام 
برای انسان آفرید و بر او تکلیف کرد که آن را بکارد و 

آبیاری کند و برای نگه داری آن تالش ورزد«.
نقش خاک در محیط زیست انسان

از انواع آلودگی های محیط زیست، آلودگی خاک است. 
خاک، از منابع مهم طبیعت و پاالینده و تصیفه کننده آن 
است. بدون خاک سالم، ادامه زندگی ممکن نیست؛ زیرا 
می شود. خداوند،  تامین  زمین  از  انسان  غذای  درصد   95
زمین و آسمان و همه نعمت های آن را برای آدمی آفریده 
و طبیعت را رام و مطیع انسان ساخت تا بتواند هرگونه بهره 

را از آن ببرد.

حدود  روزانه  که  مفهوم  این  به  می گردند.  تبدیل  عضوی 
5.5 تن پالستیک فاضله در شهر کابل به کوچه ها، جاده ها، 
خدماتی  ساحات  و  تجارتی  ساحات  رهایشی،  ساحات 
پراگنده شده که اگربه شکل عادی جمع آوری گردد حدود 
نماید و در  احتوا  را  باز  یا محالت دفن سر  ایکر زمین  نیم 
اشغال  را  مترمربع زمین  صورتی که پرس گردند حدود 25 
می کند. باوجودی که اینها مواد عضوی اند اما عموما از 400 

الی 900 سال را دربرمی گیرد تا تجزیه گردند. 
از حدود 109 دکان خوراکه فروشی،  نمونوی ای که  آمار 
پرچون  دستی،  فروشی های  ترکاری  ترکاری،  مارکیت 
و  دواخانه ها  پرزه فروشی ها،  بزرگ،  مغازه های  فروشی ها، 
غیره جمع آوری گردید، نشان می دهد که هریک ازین منابع 
روزانه طور اوسط نیم کیلوگرام خریطه پالستیک یا حدود 
استفاده  مشتریان شان  ساختن  خوش  جهت  را  خریطه   27
در  موجوده  دکان های  و  مارکیت ها  به  توجه  با  می کنند. 
قسمت های مرکزی شهر کابل که تقریبا بیشتر از 9340 باب 
می گردد، تنها در شهر کابل به 4670 کیلوگرام یا 261520 
صورتی که  در  است.  ضرورت  پالستیکی  خریطه  عدد 
این  نماییم  محاسبه  را  شهر  اطرافی  ساحات  یا  دوم  حلقه ی 
عمده  ازعوامل  یکی  می رود.  بلند  تن   5.5 تاحدود  رقم 
آگاهی  پایین بودن  پالستیکی  از خریطه های  استفاده  ازدیاد 
هنوزهم  که  می باشد  آن  محیطی  و  صحی  اضرار  از  مردم 
فکر می کنند که خریطه پالستیکی یک شی مورد نیاز برای 
این  در  ما  نیاکان  درحالی که  است.  دیگر  اشیای  و  سودا 
فعلی صدها  تعلیم یافته  نسل  و حتا  فعلی  نسل  نسبت  ارتباط 
مرتبه بهتر بودند. آنها در همان زمان از وسایل ساده و پاک 
پاکت های  سانی،  خریطه های  خصوصا  می کردند  استفاده 
بعد  که  می ساختند  اشیایی  از  را  خریطه ها  یاهم  و  کاغذی 
تنها  نه  به زودترین فرصت تجزیه می گردید که  از استفاده 
بلکه  می کرد  جلوگیری  آب  و  خاک  هوا،  آلودگی  از 
می رفت.  شمار  به  خاک  حاصل خیزی  برای  وسیله  بهترین 
در سال های اخیر علمای محیط زیست اشیای تجزیه شونده 
طبیعی)Biodegradable sacks(  را پیشنهاد می نمایند.  

 

همه  بلکه  و  انسان ها  همه  آِن  از  طبیعت،  عناصر  همه 
و  نابودی  حق  کس  هیچ  و  است  خداوند  آفریده های 
شهرنشینی،  رشد  چون  عواملی  ندارد.  را  آنها  آلودگی 
مواد  برخی  شدن  جذب  و  شهری  زباله های  ازدیاد 
بی رویه  چرای  معادن،  حفاری های  خاک،  در  کیمیاوی 
بیش  مصرف  و  آفت کش ها  و  سموم  از  استفاده  دام ها، 
خاک  آلودگی  و  فرساش  به  کیمیایی،  کودهای  حد  از 
از  منابع محیط زیست،  زمین می انجامد.  تخریب سطح  و 
مشترکاتند و همه حق دارند درست و منظم از آنها استفاده 
بکنند و کسی حق ندارد با آلوده کردن و استفاده نادرست 
آنها، زیست دیگران را به محیطی غیربهداشتی، دشوار و 
خطر آفرین تبدیل کند و همه در برابر این عناصر، مسوول 

هستند.
به  از آن،  استفاده درست  و  از آلوده کردن خاک  پرهیز 
منظور تامین نیازهای انسان، نوعی شکرگذاری، دوستی با 
طبیعت و امانت داری در مقابل نعمت های خداوندی است.

دنیای امروز و محیط زیست بی روح
دنیای صنعتی امروز با تخریب جنگل ها و نابودی فضاهای 
سبز و پژمردگی و مرگ گل و گیاه روبه روست. پیشرفت 
بی رویه صنعت، همان گونه که صفا، یک دلی و پیوندهای 
استوار خانوادگی را از مردم صنعت زده گرفته و روان شان 
را رنجور و افسرده ساخته است، آخرین روزنه های امید را 
نیز که جنگل ها و دشت های خرم و مزرعه های سرسبز بود، 
تباه ساخت و انسان را در میان آهن های خشن، دیوارهای 
بتونی و دود و آلودگی های گوناگون صنعتی، بی کس و 
به سرگردانی،  انسان های بی شماری  اکنون  تنها رها کرد. 
شوم  نتیجه  که  شده اند  دچار  افسردگی  و  پریشان حالی 
فاجعه ای  به  آرام آرام  و  است  صنعتی  جهان  ناخواسته  و 
انسانی تبدیل می شود. گفتنی است که دانشمندان، آفات 
صنعتی را بیش از بالهای طبیعی دانسته اند. بر این اساس، 
و  سرزندگی  برگرداندن  و  زیست  محیط  دوباره  احیای 
نشاط  روحیه  ایجاد  در  مهمی  عامل  آن،  به  زمین  شادابی 

و امید در انسان هاست.
انسان ها می انجامد و  افسردگی  به  تخریب محیط زیست، 
آبادسازی محیط زیست، با شادابی آنان ارتباط تنگاتنگ 

دارد.
منبع:  انترنت

مستهلکین  به  آن  عرضه  و  توزیع  فروش،  واردات،  در  نفر 
مصروف می باشند. میزان استفاده از پالستیک در افغانستان 
کشورهای  از  افغان  مهاجرین  زمانی که   1372 سال  از  بعد 
فی صد   90 حدود  تقریبا  و  شده  بیشتر  برگشتند،  همسایه 
ترویج  دهه  همین  در  پالستیک  خریطه های  از  استفاده 

گردید. 
ناچیز  افغانستان  در  پالستیک  تولیدی  صنایع  تسهیالت 
پالستیکی  مواد  تولید  محدود  دستگاه  چند  جز  به  و  بوده 
آبخوری،  گیالس های  ظروف،  بدنی،  دولچه،  شمول  به 
از  خارج  از  آن  واردات  اما  ندارد  وجود  پاپوش  و  چپلک 
نوع  این  می باشد.  روزانه  نیازمندی های  از  بیشتر  کشور 
دارند.  به عهده  را معموال سرمایه گذاران کوچک  واردات 
به اساس سروی هایی که از طریق اداره تحفظ محیط زیست 
در  شمسی   1388 و   ،1385  ،1384 سال های  در  افغانستان 
مزارشریف، هرات و جالل آباد صورت گرفته  شهر کابل، 
است، حدود شش شرکت تجارتی عمده در این شهرها که 

و می فرماید: »در نگه داری زمین بکوشید و به آن حرمت 
نهید که مادر شماست. هر کس بر روی آن کار نیک و یا 

بدی انجام دهد، گزارش خواهد کرد.«
پیروان  به  را  پیامبر آن  به طبیعت که  نگاهی  داشتن چنین 
خود می آموزد و نیز خود را فرزند و پرورش یافته دامن او 

دانستن، در بهره وری درست از آن، اثر فراوان دارد.
پیام متن:

1. آن که در حفظ طبیعت و محیط زیست کوشاست، در 
واقع به صفتی خدایی آراسته شده است.

2. به فرموده پیامبر گرامی اسالم: »زمین را نوازش کنید و 
از آن برکت بگیرید؛ زیرا او مادر شماست، مادری که به 

فرزندانش مهربان است.«
آبادگری در بینش اسالمی

با طبیعت دارد.  در بینش دین اسالم، انسان پیوند ویژه ای 
باید حرمت آن را نگه  انسان از زمین پدید آمده است و 
آباد  را  آن  که  است  این  به  زمین  حرمت  حفظ  دارد، 
قرآن  در  نیز  خداوند  دارند.  امان  در  ویرانی  از  و  سازند 
از زمین پدید آورد و خواست که  »او شما را  می فرماید: 
آبادانش دارید.« از نگاه قرآن، آبادانی زمین، وظیفه انسان 
است. خداوند با این که طبیعت را رام شده ی انسان می داند 
او  به  بکند،  آن  از  بهره برداری  هرگونه  می تواند  اینکه  و 
هشدار می دهد که به بهانه استفاده از طبیعت، نباید آن را 
نابود سازد. باید به گونه ای از طبیعت بهره برد که جریان 
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پالستیک و اثرات محیط زیستی
 و صحی آن 

جایگاه محیط زیست در زندگی انسان ها 
ACKU برگرفته از پایگاه حوزه
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شیرین شکر  محدثان  و  اخبار  راویان  اما  و 
سخن چینان  و  معانی  باغ  بلبالن  و  گفتار 
رها  چنان  را  سخن  لگام  سخن دانی  عرصه 
داده اند که اندر زمان های ماضیه پس از آن 
خونخوار  آن  و  سفاک  جابر  آن  کار  که 
و  شد  نیکو  بن الدن  اسامه  یعنی  هتاک 
و  غوغا  فرستادند،  اسفل السافلین  به  را  او 
سینه چاکان  و  مریدان  از  بی شمار  ناله های 
خون  او  سایه  در  را  عمری  که  غدار  این 
بی گناهان  صورت های  و  نوشیده  کسان 
رفت.  آسمان  بر  بودند،  پوشیده  خاک  بر 
چنان که روایت کنند هزاران کس در بالد 
ملکی است  اسمش  برخالف  پاکستانیه که 
بسی  دارد  حکمروایان  و  ناپاک  به غایت 
ناپاک تر، بر جسد نامعلوم اسامه نماز جنازه 
گذاردند و به یاد کشتار هایش گریه کردند. 
ایرانیه  بالد  اندر  ببود  سلطانی  میان  این  در 
که او را احمدی نژاد گفتندی و هاله ای نور 
چون  داشتی.  که  پنداشتی  خویش  سر  بر 
و  کرد  در جا غش  بشنید  اسامه  مرگ  خبر 
چون به هوش آمد جامه بر خود پاره کرد 
نبود، الجرم جمپرش  و چون او را گریبان 
نوع  و  گویند  کاپشن  آن  به  ایرانیان  که  را 
تا  گشته،  آفاق  شهره  احمدی نژادی اش 
یا  گفتند  مریدان  درید.  هم  از  آخر  به 
و  ناله  چنین  که  می شود  چی  را  شما  شیخ 
دشمن  که  می کنید  کسی  مرگ  بر  زاری 
در  احمدی نژاد  پس  باشد.  ایدیولژیک مان 
میان هق هق، مریدان را بگفت که شما سر 
دشمن،  دشمن  که  ندانید  حکمت ها  این 
مرگش  از  لحاظ  این  به  باشد.  دوست 
بنمایانم و نشان  افسرده  خویشتن غمگین و 

دهم که گریانم. 
ابوضرغام ریایی فرمانده صدا و سیما روایت 
کند که چون خبرچینان که در عرف مدرن 
ژورنالیستش گویند از احمدی نژاد بپرسیدند 
که مرگ بن الدن را چگونه دیدید، گفت 
مرا خبر رسید که بن الدن را قبل از کشتن 
کردن  مریض  چون  و  کردند  مریض 
خودش بمرد. گفتند این کار را کی کرد؟ 
پرسیدند  چون  و  امریکا  بر  مرگ  بگفت 
ای  بگفت  دریافتید،  را  اینها  چگونه  شما 
لشکری  را  ما  که  نمی دانید  مگر  بی خبران 
از ماورا ها  باشد که خبر  از غیبیان و جنیان 
دهند که کس دیگر خبر ندارد. شیخ الهمدم 
از  من خود  کند که  روایت  جنتی  آیت اهلل 
زبان احمدی نژاد شنیدم که گفت فرزندان 
آدم تروریست باشند و چون پرسیدم چگونه 
تروریست  آدم  فرزندان  که  دارد  امکان 
باشند، گفت بسیار ساده است مگر نمی دانی 
که قابیل برادرش هابیل را ترور کرد؟ گفتم 
تنها  بمرد  هابیل  چون  گفت  پس  می دانم. 
قابیل بماند و از وی فرزندانی در وجود آمد 
همه ی  پس  شدند،  پراکنده  جهان  در  که 
هستند  تروریست  فرزند  چون  او  فرزندان 
پس تروریست هستند. گفتم یا سلطانی که 
چهل میلیون رای به زور گرفتی از رعیت، 
ایشان  از  بود که  آدم را فرزندان دیگر هم 
تروریست  هم  آنان  آمد  وجود  در  نسل ها 
حوصله  را  ما  چون  داد  جواب  باشند؟! 
تفکیک فرزندان قابیل با دیگران نباشد همه 

را در یک ترازو حساب کنیم چنان که در 
کشور خود همه را فتنه حساب کنیم و دمار 

از روزگار همه درآوردیم. 
از او نیز روایت شده است که گفت نمرود 
ترور  را  بود. گفتند کی  بزرگی  تروریست 
گفتند  را.  ابراهیم  حضرت  بگفت  کرد؟ 
داد  بمرد، جواب  مرگ خویش  به  ابراهیم 

ترور نافرجام کرد. 
که  پرسید  احمدی نژاد  از  شخصی  گویند 
باشد؟  شباهت ها  چی  بن الدن  با  را  شما 
ادعا  ما  هرچه  که  این  اول  چندین،  بگفت 
ادعا  ما  این که  مانند  دهد.  انجام  او  کنیم 
می کنیم که امریکا نابود می شود او انجامش 
می دهد. گفتند دیگر چی شباهت ها است؟ 
گفت اسم های ما سه حرف مشترک دارد. 
گفتند دیگر؟ گفت هردوی مان خوش تیپ 
آرزوی  هردو  گفت  دیگر؟  گفتند  باشیم. 
گفتند  داریم.  اسراییل  و  امریکا  نابودی 
کشتن  به  متهم  دوی مان  هر  گفت  دیگر؟ 
چی  پرسیدند  پس  هستیم.  بی گناه  افراد 
گفتند  خیلی.  فرمود  دارید؟  تفاوت هایی 
هاله  خویش  سر  بر  من  گفت  دهید.  مثال 
نور دارم، او ندارد. گفتند دیگر؟ گفت من 

چهل میلیون رای در انتخابات دموکراتیک 
نیاورد.  او  آوردم،  دست  به  رضایت  به 
سازمان  بگو؟ گفت ساختمان  دیگر  گفتند 
گفتند  است.  ندیده  او  دیدم،  متحد  ملل 
گفت  باشد؟  شما  میان  تفاوت  چی  دیگر 
کاری  هر  در  که  است  این  آن  مهم ترین 
دست حمایت امام زمان پشت من است، او 
همین  به  و  ندارد  حمایت گری  دست  هیچ 

خاطر او را کشتند. 
که  است  روایت  احمدی نژاد  از  همچنین 
اسفندیار  پریشان  زلفان  به  دشمنی  گفت 
اسفندیار رحیم مشایی( کرده  )منظور  جان 
پا  از  نگیرم  را  بن الدن  خون  انتقام  تا  باشم 
ننشینم. برخی پرسیدند از کی انتقام خواهی 
گرفت؟ بگفت از گروه فتنه. بگفتند اینها را 
چی ربطی با کشتن بن الدن به دست امریکا 
نداشته  ربطی  که  نیست  مهم  گفت  باشد؟ 
انتقام بگیریم، هرکه  باشد ما تصمیم داریم 
جلومان بیاید از او انتقام می گیریم. فی الحال 

که جریان فتنه در جلومان است. 

خوانش  بر  درویشان  از  گروهی  می گویند 
پرسید  درویشان  ساالر  پس  شدند.  حاضر 
چیده  برهم  چگونه  تروریسم  هاله!  شیخ  یا 
خواهد شد؟ بگفت با تطبیق عدالت. گفتند 
کی عدالت خواهد آورد؟ بادی در غبغب 
باشد.  ما  از  بهتر  کی  گفت  و  انداخت 
سی هزار  جمالت  این  ختم  با  می گویند 
درویش درجا جان به جان آفرین سپردند و 
از فیض عدالت گستری وی در امان ماندند. 
زیاد  احمدی نژاد  شیخ  از  شیرین  روایات 
تنها  است.  کم  تعریف  مجال  ولی  باشد 
گریه ها  خفا  در  که  گفت  می توان  این قدر 
چرا  گفتند  را  اسامه  مرگ  کردی  بسیار 
نزدیکان  بگذار  می گریی  اسامه  بر  چنین 
امریکای  بود  او  تا  خودش بگریند؟ بگفت 
جهانخوار با وی به مغازله مشغول بودی و از 
ما فارغ و ما کارک های خویش می کردمی 
ولی حاال امریکا را دوباره بر ما نظر باشد و 
انجام  نتوانیم  ما کارک های خویش خوب 

دهیم.

 شهروندستان

پراگماتیسم 
دموکراسی معجون

گویند شخصی از احمدی نژاد 
پرسید که شما را با بن الدن 
چی شباهت ها باشد؟ بگفت 
چندین، اول این که هرچه 
ما ادعا کنیم او انجام دهد. 
مانند این که ما ادعا می کنیم 
که امریکا نابود می شود او 
انجامش می دهد. گفتند دیگر 
چی شباهت ها است؟ گفت 
اسم های ما سه حرف مشترک 
دارد. گفتند دیگر؟ گفت 
هردوی مان خوش تیپ باشیم. 
گفتند دیگر؟ گفت هردو آرزوی 
نابودی امریکا و اسراییل 
داریم. گفتند دیگر؟ گفت هر 
دوی مان متهم به کشتن افراد 
بی گناه هستیم. پس پرسیدند 
چی تفاوت هایی دارید؟ فرمود 
خیلی.

کلکین  پشت  از  معمول  طبق  و  برمی خیزید  از خواب  کنید صبح  مجسم 
با  طالب  مشتی  می شوید.  مبهوت  و  مات  و  می اندازید  سرک  به  نگاهی 
ریش های بلند و تفنگ به دوش را می بینید که دست در گردن آدم های 
می روند  رژه  تاس  کله های  با  خندان  نیکتایی زده ی  و  دریشی کرده  چاق 
و صدای قهقهه شان تا دوردست ها به گوش می رسد. اولین چیزی که به 
خاطرتان می رسد چیست؟ بلی! شما نگارنده این سطور هزل آمیز را مسخره 
می کنید که رویایی غیرممکن ساخته و پرداخته است. حاال بدون خواب 
و  موجود  نظام  )عملگرایی(  پراگماتیسم  به  بیاندازید  نگاهی  بیداری  و 
نیروهای تشکیل دهنده ی آن و آرمان ها و افق های رنگارنگ و چندگانه ی 
آن. تناقض از بنیاد آغاز می شود. از قانون )به قول دولتی ها وثیقه ی ملی(! 
قانون، اتباع را به رعایت دستوراتی ملزم می سازد که شباهت زیادی به دو 
شخصیت فلم کارتونی »تام و جری« دارد که هرگز سرآشتی ندارند مگر 
آن  حقوقی  و  حقیقی  شخصیت  مقطعی.  صورت  به  و  مصلحت  روی  از 
بنیادگرا،  باید در عین زمان یک مسلمان  طور که در قانون طراحی شده 
منتقد  سوسیالیستی  سیلندر،   6 بشرخواهی  حقوق  محافظه کار،  لیبرالیستی 
حال  عین  در  و  سرسخت  قوم گرایی  غیرتی،  ملی گرایی  خرده گیر،  و 
آزاداندیشی سیاست پیشه و پیرو اقتصاد بازار آزاد، کمونیستی دگرخواه و 
اهل جنبش احیا و اصالح دینی باشد و ده ها مولفه ی متناقض دیگر را هم 

با خودحمل کند.
پس استعاره اولی چندان بی ربط نیست. نیروهای مختلف و متناقضی زیر 
این چتر به اصطالح وثیقه ی ملی جمع شده اند و »عمل سیاسی« می کنند 
که دو تیپ فرضی باال صرف مثال هایی برای این معجون هستند. مشکل و 
مانع جدی که باعث ندیدن آن منظره ی هول انگیز ابتدای نوشتار می شود، 
ازدهام و چندگانگی سرسام آوری است که در صور ظاهری، چشم ها را 
نیروها که پراگماتیسم نظام موجود را رقم  این  اما  خسته و کور می کند. 
سیر  بررسی  نیستند.  اندیشه ها  آن  راستین  و  واقعی  نمایندگان  نیز  می زنند 
نشان  خوبی  به  متناقض  گروه های  این  برجسته ی  شخصیت های  تکاملی 
می دهد که روایت حاکم بر زندگی و »عمل سیاسی«شان، همواره انحراف 

بوده است و به قول عوام، به کیش خود نیز مسلمان نبوده اند. 
به همین دلیل مفاد آن وثیقه ی ملی در زمان تطبیق، پراگماتیسم وحشت 
امضا  را  جهانی  کنوانسیون های  پشت سرهم  نظام  سر  آن  بارمی آورد.  را 
راه  مظاهره  و  می سازد  بالمعروف  امر  کمیته ی  نظام  سر  این  می کند، 
این سرنظام همچون  ناسزا و فحش می گیرد،  باد  به  را  می اندازد و جهان 
سرطانی از فساد و سواستفاده و باج گیری رشد می کند و متورم می شود، 
آن سر نظام فریاد کمک سر می دهد و تن به سازش های کثیف می دهد. 
این سرنظام خودش را می جود و متالشی می کند، آن سر نظام مهمانی های 
باشکوه برگذار می کند و هلهله می کند. و همه ی این کارخانه ی هراس در 
مقابل چشم بیش از 20 میلیون انسان همچنان کار می کند و می چرخد تا 
به قول نیمچه لیبرال های وطنی، خوش باشیم که داریم سیستم می سازیم و 
باید بپذیریم که دموکراسی یک شبه به دست نمی آید و یک روند است. 
هم  را  سادگی مان  آن که  حال  شدیم،  پیچیده  وحشت باری  طرز  به  ما  و 
»تعامل  می گوید  بی شکل  معجون  این  به  هم  جهان  بودیم.  نکرده  درک 
می پردازد  اعانه  هراس  کارخانه ی  این  حیات  ادامه  برای  و  دموکراسی« 
و  قرار می گیریم  با خبر مرگ مان در صدر خبرهای جهان  هر روز  ما  و 
اثری  ما  مرگ های  همه  این  این که  بدون  می شویم.  اعالم  اقصانقاط  به 
در  و  می بلعد  را  تازه  چیز های  همچنان  بدهضم  معده ی  این  باشد.  داشته 
خود جای می دهد و از بس به تخلیه نمی رسد، در درون خود می گندد و 
گاه بوی گندش تا اقصانقاط پخش می شود. اما به قول رسانه های جهانی، 
تعامل دموکراسی در افغانستان جریان دارد. جهان، گاه که بسیار این بوی 
را  و صورتش  می گیرد  با دست  را  بینی اش  نوک  می دهد،  آزارش  گند 
برمی گرداند و این همان وقت هایی است که البی ها دست به کار می شوند 
با  بدهضم  معده ی  این  و  می کند.  پیدا  جریان  تعامل  یا  معامله  دیگر  وبار 
آن  به  آن  مجریان  و  می افتد  کار  به  دوباره  دهشت بار،  سروصدا های 
است  این  ندهد.  آزار  بویش  دیگر  تا  می زنند  خوشبوکننده  اسپری های 

حکایت پراگماتیسم دموکراسی معجون.
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7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

10. پیشنهادها
اعتياد  از  جلوگيري  براي  گزارش  اين  پيشنهادهاي 
چهار  در  مي تواند  اطفال  اين  به  رسيدگي  و  اطفال 
بخش دسته بندي گردد: نخست اين پيشنهادها براي 
در  دوم  دولت،  برنامه هاي كالن  و  سياست ها  تغيير 
براي رسيدگي  قوانين موجود  تنفيذ  تطبيق و  بخش 
بلندبردن  قسمت  در  سوم  اطفال،  اعتياد  مشکل  به 
اضرار  مورد  در  اطفال  از  به خصوص  مردم  آگاهي 
نقش جامعه مدني  مواد مخدر و چهارم در قسمت 
و مردم در راستاي مبارزه با كشت و استعمال مواد 

مخدر.
و  سیاست ها  بخش  در  پیشنهاد   .10.1

نهاد  اداری  فساد  با  مبارزه  برای  افغانستان  حکومت 
جديدی تحت عنوان »كميته مشترک نظارت و ارزيابی 
مردم  اما  است،  كرده  ايجاد  را  اداری«  فساد  با  مبارزه 
در  ستانی  رشوه  پيهم،  اداره ه��ای  ايجاد  با  می گويند 

اداره های دولتی بيشتر شده است.
نظارت  كميته  دوره ای  رييس  عثمانی،  ياسين  محمد 
كميته  اين  افتتاح  مراسم  در  روز چهارشنبه  ارزيابی  و 
در  كه  ميليونی  رشوه های  از  افغانستان  مردم  گفت 

ادارات عالی دولتی تبادله شده بی خبر مانده اند.
و  دولت  بودجه  كه  است  »فسادهايی  افزود:  عثمانی 
زمينه ساز  و  شده  گرفته  معامله  به  وارده  كمک های 

عيش و نوش معامله گران می گردد.«
از فسادهای كالن  باری است كه مقام ها  اين چندمين 
نام  آن  عامالن  از  اما  می كنند،  صحبت  دالری  ميليون 
نمی برند. آقای عثمانی نيز از اين ادارات و كسانی  كه 

چنين رشوه ها را به دست آورده نام نگرفت.
عضو  آن  سه  و  دارد  عضو  شش  شده  ايجاد  كميته 
خارجی هستند كه به گفته عثمانی، سه عضو خارجی 
فساد  با  متخصص  مبارزه  كشورهای شان  در  كميته 

می باشند.

برنامه هاي کالن دولت 
تهيه  و  تدوين  تحقيق،  نتايج  داشت  نظر  بادر  الف: 
به نظر  الزم  كشور،  در  اطفال  اعتياد  با  مبارزه  قانون 
مي رسد تا بدانوسيله در اثر ريشه كن سازي اين پديده 

خانمانسوز اقدامات جدي صورت گيرد. 
 ب: در مرور و تجديد نظر در استراتژي ملي انکشافي 
به  بايست  شد،  خواهد  انجام  به زودي  كه  افغانستان 
توجه  آسيب پذير  گروه  يک  به حيث  معتاد،  اطفال 
به موضوع  فعلي  استراتژي  خاص مبذول گردد. در 
اعتياد به شکل عام آن پرداخته شده است. همچنين 
فقرزدايي  براي  به حيث يک راهکار  استراتژي،  اين 
كشوري، بايست ارتباط بهبود وضع عمومي اقتصادي 

رشوه  ستانی  زمينه  اداری  پيچيدگی های  گفت  عثمانی 
اس��ت:  آورده  وج��ود  ب��ه  را  دول��ت��ی  اداره ه����ای  در 
»پيچيدگی های روش های اداری زمينه ساز رشوه و فساد 
شده است. اكثر مقام ها می دانند كه ساختار اداری شان 
هيچ  ولی  می باشند  فساد انگيز  و  شده  طرح  ظالمانه 

ريفورمی به وجود نياورده اند.«
اين  در  جرگه  ولسی  رييس  ابراهيمی،  عبدالرووف 
مراسم گفت  فساد و رشوه ستانی فاصله مردم از دولت 
آينده شان  به  نسبت  مردم  به حدی كه  بيشتر كرده،  را 

بی باور شده اند.
مسوولين  همه  كه  تازمانی  هستيم  متيقين  »ما  افزود:  او 
ريشه كن  برای  و  ندهند  هم  دست  به  دست  صادقانه 
كردن اين پديده بدنام دست به كار نشوند، يک اداره 
همکاری  خانه ها  وزارت  از  ولی  باشد  جدی  هر قدر 

نشود، مشکل به حالت خود باقی می ماند.«
فساد پیشه های مصوون

افغانستان كه  عزيز رفيعی، رييس مجتمع جامعه مدنی 
كه  كرد  نشان  خاطر  می گفت  سخن  مراسم  اين  در 
به  را  افغانستان  رشوه ستانی  و  فساد  روز  افزون  افزايش 

عمق فاجعه و بحران مواجه كرده است.

افغان ها برای ريشه كن  رفيعی گفت تا زمانی كه خود 
كردن فساد اقدام نکنند، هيچ كشور خارجی نمی تواند 

با فساد در افغانستان مبارزه كند.
دست  كالن  فساد  در  كسانی  رفيعی  آقای  گفته  به 
با وجود رشوه ستانی های از  دارند كه معافيت دارند و 
مجازات و مکافات در امان هستند: »متاسفانه آنانی كه 
معافيت دارند و مصوون هستند، بازهم معافيت دارند و 

مصوون هستند.«
می گويند  كابل  باشندگان  از  شماری  حال  همين  در 
به جای  فساد  با  مبارزه  پی در پی  كميسيون های  ايجاد 
شاكر  می شود.  آن  افزايش  سبب  رشوه ستانی،  كاهش 
دانشگاه  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجوی  طاهريان، 
فساد،  با  مبارزه  متعدد  نهادهای  ايجاد  می گويد  كابل 
بيشتر  را  دولتی  اداره های  در  و كارشکنی  رشوه ستانی 

كرده است.
می خورد  رشوت  ارگان  يک  اگر  »قبال  می گويد:  او 
از  كه  حاال  ولی  می پرداختند  كمتر  رش��وت  م��ردم 
با فساد در ادارات  سارنوالی و اداره های متعدد مبارزه 
نظارت می  كنند مردم بايد پول هنگفتی بپردازند تا آنها 

بين خود تقسيم كنند و همه شان راضی شوند.«
می كند  داری  خود  خود  نام  گرفتن  از  كه  خانمی 
شده  غصب  زورمند  فردی  توسط  زمينش  می گويد 
ولی قاضی ها به جای آن كه حق اش را به او برگردانند، 
زور  به  نفر  »او  می كنند:  فيصله  رشوه  ميزان  براساس 
را  پيسه  فقط  هم  قاضی ها  گرفته.  فيصله  سه  پيسه اش 

می بينند و خالص.«
نهادهای  به  مراجعه  بارها  از  پس  می گويد  خانم  اين 
عدلی و قضايی برای به دست آوردن حق اش نااميد شده 

و می خواهد پس ازاين به زيارت گاه ها مراجعه كند.



را با پيامدهاي كاهش اعتياد در اطفال ارزيابي نموده 
اشتغال  كم ساختن  جهت  در  را  خاصي  برنامه هاي 

اطفال به كارهاي فيزيکي، مد نظر قرار دهد. 
ج: از آنجايي كه ارتباط اشتغال اطفال با اعتياد آنان 
قانون  آنکه  وجود  با  و  شده  واضح  تحقيق  اين  در 
نموده  دسته بندي  را  ثقيل  و  خفيف  كارهاي  كار، 
اشتغال اطفال در كارهاي خفيف را مجاز دانسته  و 
است، پيشنهاد مي گردد كه همين اشتغال به كارهاي 
اكثر  عمل،  در  زيرا  گردد؛  محدودتر  نيز  خفيف 
اطفال به كارهاي ثقيل مشغولند. از جانبي محيط هاي 
كاري، شرايط براي اعتياد آسان تر را فراهم مي سازد. 
اين تحقيق نشان داد كه اطفال در محيط مکتب  د: 
استعمال  به  جمعي  دسته  شکل  به  آن،  از  بعد  و 
برنامه  مي گردد  پيشنهاد  مي زنند.  مخدر دست  مواد 
سياست ها  از  بخشي  به عنوان  اطفال  اعتياد  با  مبارزه 
تعريف  معارف  وزارت  عمده   استراتژي هاي  و 
شده نقش معلمان و مسووالن مکاتب در اين راستا 
محلي  كميته هاي  از  استفاده  با  مثال  گردد.  وسيع تر 
مکتب با همکاري اوليا در قسمت توجه به موضوع 
اعتياد اطفال طرح ها و برنامه هايي روي دست گرفته 

شود. 
تنفیذ  و  تطبیق  بخش  در  پیشنهادها   10.2

قوانین 
الف: با وجود اين كه مبارزه عليه كشت خشخاش و 
كوكنار و ساير مواد مخدر در كشور به شکل جدي 
اماهنوزهم، نظر به مشکالت و عوامل  جريان دارد؛ 
متعدد، در ميزان آن كاهش قابل مالحظه اي به چشم 
نمي خورد. ارگان هاي ذي ربط بايست در اين زمينه 
در برنامه هاي شان بازنگري نمايند؛ زيرا به اساس اين 
وفور  به  كشور  در  مخدر  مواد  كه  تا زماني  تحقيق 
وجود داشته باشد، امکان اعتياد اطفال به مواد مخدر 

زياد مي باشد. 
اطفال  تداوي  براي  شبانه روزي  مراكز  ايجاد  ب: 
وزارت  عامه،  صحت  وزارت  همکاري  با  معتاد، 
وزارت  و  معارف  وزارت  مخدر  مواد  عليه  مبارزه 

عدليه، امر الزم و مطلوب به نظر مي رسد.
ادامه دارد
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مبانی 
و سير تحول 
حق آزادی 

و امنيت شخصی
تعيين  افراد در  از حق مشاركت  آزادی های مدنی و سياسی همچنين 
اين وجود آزادی های مدنی و  با  پشتيبانی می كنند.  نيز  سرنوشت شان 
سياسی برای بهره مندی حقيقی انسان ها از آزادی كفايت نمی كرد زيرا 
نابرابری های بسيار زيادی وجود داشت كه در عمل امکان بهره مندی 
اقتصادی  به چنين وضعيتی، آزادی های  با توجه  نبود.  از آزادی  افراد 
كرد.  پيدا  ضرورت  آزادی  از  تمتع  برای  نيز  فرهنگی  و  اجتماعی  و 
اين آزادی ها با دخالت دولت تحقق پيدا می كند و بدين معناست كه 
دولت حداقل امنيت مادی را برای فرد تامين كرده و به او امکان دهد 
مسکن،  خوراک،  همچون:  زندگی  اساسی  نيازهای  از  را  خود  كه 
عمومی  آزادی های  حاضر  عصر  در  سازد.  رها  بهداشت  و  درمان 
)آزادی های  سياسی  و  مدنی  آزادی های  از  دسته  هردو  دربرگيرنده 
و   اجتماعی  فرهنگی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  آزادی های  و  سنتی( 
فرهنگی )آزادی های نوين( است. اما بازهم آزادی های سنتی از اهميت 
پايه ای تر و ضروری تر از آزادی های نوين برخوردار است زيرا تا حريم 
فردی مصونيت نداشته باشد و افراد نتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند، 
امکان حداقل زندگی آزادانه وجود ندارد. بنابراين در عصر حاضر نيز 
فوريت  سياسی  و  مدنی  آزادی های  و  تامين حقوق  به  دولت ها  تعهد 
داشته ولی تعهد دولت ها در مورد فراهم كردن حقوق و آزادی های 
است.  برخوردار  تدريجی  از جنبه ی  فرهنگی  و  اجتماعی  و  اقتصادی 
در ميان آزادی های مدنی و سياسی نيز، آزادی های شخصی از اهميتی 
پايه و شالوده ی حقوق و آزادی ها به شمار  بنيادين برخوردار بوده و 
می رود. زيرا تا هنگامی كه انسان آزادی و امنيت نداشته باشد، استفاده 
نمونه هنگامی كه  برای  ندارد.  او مفهومی  برای  نيز  از ساير آزادی ها 
حريم  يا  باشد  زندانی  يا  بازداشت  گردد،  حيات  سلب  به  تهديد  فرد 
ساير  از  بهره مندی  امکان  بگيرد،  قرار  تعرض  مورد  خصوصی اش 
حقوق را نيز ندارد. آزادی های شخصی نيز گستره ی وسيعی دارند و 
حق زندگی، آزادی رفت وآمد و اختيار مسکن، مصونيت مسکن، حق 
حفظ حريم خصوصی و حق آزادی و امنيت شخصی را دربرمی گيرند. 
نيز پس از حق زندگی، حفظ آزادی و  در ميان آزادی های شخصی 
از هرگونه  اين حق  می آيد.  به شمار  بنيادی ترين حق  امنيت شخصی 
سلب خودسرانه آزادی جسمانی افراد جلوگيری كرده و پايه اصلی را 

برای حفظ امنيت افراد در جامعه فراهم می آورد.
ج( آزادی و امنیت شخصی

حق آزادی و امنيت شخصی بدين معناست كه از هيچ فردی نمی توان 
سلب آزادی كرد مگر برمبنای قانون و با دستور مرجع صالح قانونی 
افراد در  به اصل آزاد بودن  با احترام  از سازوكارهايی كه  با پيروی  و 
قانون كشوری  در  كه  در صورتی  است.  شده  پيش بينی  قانونی  متون 
چنين پيش بينی هايی نشده باشد در اين صورت بايد گفت كه مردم آن 
كشور از حق آزادی و امنيت شخصی برخوردار نيستند. براساس اسناد 
جهانی حقوق بشر حق آزادی و امنيت شخصی با گستره ی آن كه در 
برگيرنده ی سازوكارهايی برای سلب آزادی است به رسميت شناخته 
بنابراين در سلب آزادی افراد حداقل بايد موازينی را كه  شده است. 
مدنی  حقوق  بين المللی  ميثاق  به ويژه  و  بشر  حقوق  جهانی  اسناد  در 
به  با توجه  بر اين،  افزون  كرد.  رعايت  است،  شده  پيش بينی  سياسی  و 
اين كه قوانين داخلی كشورها قواعد حقوقی را با تفصيل بسيار بيشتری 
هركشور  كيفری  دادرسی  آيين  در  كه  است  بديهی  می دارند  بيان 
بايد سلب آزادی افراد بارعايت تضمينات گسترده تری نسبت به اصل 

آزاد بودن افراد صورت بگيرد.
از حق آزادی و امنيت شخصی، طيفی از حقوق برای فرد و سلسله ای 
از تکاليف برای دولت پديد می آيد. براساس اين حق، هرنوع توقيف 
در  و  قانون  براساس  تنها  آزادی  سلب  می گردد.  ممنوع  خودسرانه 
جرايم غير مشهود با دستور مرجع قضايی صالح و به وسيله ی ضابطان 
دادگستری كه برمبنای قانون مشخص و معين هستند صورت می گيرد. 
توقيف  به  راسا  می توانند خود  دادگستری  مشهود ضابطان  در جرايم 

افراد اقدام نمايند. 
ادامه دارد

ماده بيست و یکم اعالميه اسالمی حقوق بشر:

گروگان گيری به هيچ شکلی 
از نظر اسالم مجاز نيست.

قسمت بيستم

نهادهای متعدد مبارزه با 
فساد و افزایش رشوه  ستانی 
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شیوع  مدیریت  و  پیشگیری  راهبردهای 
اعتیاد

با این معتادان چکار باید کرد؟ این سوالی است که 
در جمع مطرح می شود و هر یک جوابی می دهند. 
باید همه شان را به دریا انداخت. یک چند روز اینا 
را در اتاق گشنه تشنه بندی کنن دیگه مواد و نشگی 
از یادشان می ره. کار دولت است، باید همه شان را 
اگر  می گن  کرده اند.  پر  را  شهر  تمام  کنند  بندی 
را  یکی  من  می شن.  خوب  زود  کنند  آب درمانی 
کمپ های  همین  در  رفت  خودش  می شناختم 
باز  بی بخت  شد،  خوب  مدت  یک  اعتیاد  ترک 
می رن  باز  نیستند،  ترک دادنی  این  رفت سراغش. 
سراغ همین کسب. با این کارا که نمی شه از خود 
کنن،  مصرف  متادون  باید  داره.  دوا  داره،  داکتر 

شاید مصرف شان کمتر شد.
و  می گوید  سخن  دری  از  کسی  هر  خالصه 
پیشنهادی می دهد. موضوع از آنجا شروع شد که 
نقل پسر یکی از غایبان سرشناس جمع به میان آمد 
که معتاد شده بود و حاال همه در پی احوالش بودند 
که ترک کرده است یا خیر؟ درمان اعتیاد موضوع 
تفاوت های  با  نظرات مختلف  پیچیده ای است که 
زیادی نسبت به آن وجود دارد. بیشتر مردم اعتیاد 
برخی آن را در حد  را غیرقابل درمان می دانند و 
یک استثنا فرض می کنند که ممکن برخی معتادان 

خاص و نادر بتوانند از پس آن برآیند. 
جریان  با  باید  چگونه  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
کرد؟  مقابله  ویرانگر  سونامی  این  موج گونه ی 
از هم تفکیک کرد. اول  باید دو نکته را  ابتدا  در 
که  کارهایی  بعد  و  داد  انجام  نباید  که  کارهایی 
و  کارشناسی نشده  برخوردهای  داد.  انجام  باید 
در  مهمی  تشدیدکننده  عامل  می تواند  غیرعلمی 
گسترش و غیرقابل کنترل شدن این پدید در جامعه 
باشد. حکومت هایی که دارای نقشه راه در مواجهه 
مسیر  تنها  دهند  انجام  اقدامی  هر  نباشند،  اعتیاد  با 
خواهند  دورتر  بعدی  اقدامات  برای  را  موفقیت 
چه  دلیلی،  چه  به  که،  این  به  باید  راه  نقشه  کرد. 
کسی، از چه مبدیی، از چه مسیری، در چه زمانی 
جایی  چه  به  و  کند  حرکت  باید  ابزاری  چه  با  و 
برسد تا موفقیت حاصل شود، بپردازد. اولین الزمه 
است.  موضوع  خود  شناخت  نیز  راه  نقشه  داشتن 
در  بلکه  موجود،  شرایط  مورد  در  تنها  نه  باید  ما 
خود  جامعه  آینده  اعتیاد  و  اعتیاد  آینده  با  ارتباط 
اعتیاد  سونامی  باشیم.  داشته  برآورد  و  پیش بینی 
جریانی است که امواج اوج خیزش از زیر پوست 
شهر شروع به حرکت کرده و با بلعیدن خانواده ها 
در گرداب خود، ساحل امن خانواده و جامعه را به 

انواع فسادهای اخالقی، اجتماعی، مالی و سیاسی 
آلوده خواهد ساخت. 

چرخه برخورد با جامعه معتادان در کشورهایی که 
نقشه راه و نظام پیشگیری و مدیریتی درستی در آن 

وجود ندارد معموال به صورت زیر است.
مصرف مواد عوارض اجتماعی )حفظ مشتری در 

دایره مصرف(
عوارض اجتماعی مقابله آهنین )دستگیری معتادان، 

زندان و. ..(
جامعه  در  اعتیاد  بقای  موجب  همواره  چرخه  این 
مرحله  تشدید  باعث  اقدامی،  هر  و  شد  خواهد 
و  بنیادی  برنامه  که  کشورهایی  در  می گردد.  بعد 
این  ندارد  وجود  اعتیاد  با  مواجهه  برای  بلندمدت 
چرخه هر چند وقت یکبار تشدید می شود. به این 
فشار  تاثیر  تحت  حکومت ها  معموال  که  صورت 
به  اعتیاد  لجام گسیخته  شیوع  تبعات  یا  و  رسانه ها 
اقدامات آهنین دست زده، و به عنوان ماشه چکان 

فعال کننده شدیدتر این چرخه می شوند. 
سیاست های پیشگیرانه امروزه به عنوان یک اصل 
در مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی پذیرفته شده 
است. این سیاست ها با توجه به مقرون به صرفه بودن 
همواره  آن  بلندمدت  و  گسترده تر  تاثیرگذاری  و 
نتایج  بوده اند.  جهانی  کنوانسیون های  توجه  مورد 
کنوانسیون های جهانی به عنوان زیربنای سیاست ها 
و استراتژی های عرصه پیشگیری از شیوع اعتیاد به 

مواد مخدر به شرح زیر ارایه شده اند:
1- اولویت دادن به پیشگیری اولیه سومصرف مواد

2- توجه جدی به تقویت نقش مذهب
و جنسیت  بومی، سن  فرهنگ  گرفتن  نظر  در   -3

افراد در اقدامات پیشگیرانه و مواجهه
سازمان های  با  دولتی  سازمان های  همکاری   -4
به  خصوصی  بخش  از  بهره گیری  و  غیردولتی 

منظور بسیج عمومی.
نهاد های  به  قابل توصیه ای که می توان  پیشنهادات 
دولتی و غیردولتی مرتبط و درگیر با پدیده اعتیاد 
خالصه  زیر  مورد  در  می توان  کل  در  را  داشت 

کرد: 
محلی  آموزش  شبکه های  ایجاد   -1

مهارت های زندگی
موثرترین  عنوان  به  زندگی  مهارت های  آموزش 
اجتماعی  آسیب های  شیوع  در  پیشگیرانه  اقدام 
جنسی  سواستفاده های  خشونت،  اعتیاد،  همچون 
نوجوان  یک  آنچه  می شود.  محسوب  جنسیتی  و 
می سازد،  مصون  شدن  معتاد  به  نسبت  را  جوان  و 
خود،  توانایی های  شناخت  همچون  مهارت هایی 
ارتباط سالم و سازنده با گروه همساالن و بزرگترها، 

کنترل استرس ها و فشار های روانی، تفکر انتقادی، 
توانایی اظهار نظر و مخالفت و رد کردن تعارفات 
پرخطر و کنترل خشم است. همچنین آگاهی کامال 
مخدر،  مواد  ویژگی های  به  نسبت  عینی  و  شفاف 
آثار و پیامدهای سومصرف و اعتیاد به مواد مخدر 
را  انسان  می تواند  جامعه  بر  آن  تاثیر  همچنین  و 
مواد  مسکن  و  لذت بخش  آثار  وسوسه  به  نسبت 

مخدر مصون سازد. 
مهارت های  آموزش  کردن  فراگیر  در  گام  اولین 
به خصوص  جامعه،  مختلف  اقشار  به  زندگی 
آموزش  شبکه های  ایجاد  جوانان  و  نوجوانان 
شبکه های  این  شکل دهی  در  است.  محلی 
عامه  صحت  معارف،  وزارت خانه های  آموزشی، 
سازمان های  سایر  همکاری  با  داخله  وزارت  و 
مرتبط می بایست اقدام مشترک داشته باشند. اولین 
بتوانند  تا  است  آموزش دیده  کادر  تربیت  گام، 
مهارت های الزم را به دانش آموزان نوجوان منتقل 
مقرون  و  بهترین  تربیت کادر متخصص  کنند. در 
در  مکاتب  معلمان  آموزش  اقدام  به صرفه ترین 
نسبت  آگاه سازی  و  پیشگیری  با  مرتبط  زمینه های 
به  دادن  اولویت  است.  مواد  مصرف  پیامدهای  به 
امتیازات  ارایه  و  آموزشی  محلی-  سیاست های 
تشویقی خاص به مکاتبی که طرح آموزش معلمان 

و دانش آموزان را اجرایی می کنند. 
گروه های  از  استفاده  و  سازماندهی   -2

همتایان
امروزه یکی از موفق ترین طرح های درمان معتادان 
که کمترین احتمال بازگشت و عود به اعتیاد را نیز 
داشته است، طرح شکل گیری انجمن های معتادان 
این گروه ها جزو گروه های  است.   NA یا  گمنام 
آموزشی  گروه های  می شوند.  محسوب  همتایان 
سبک های  و  گروه ها  موثرترین  از  یکی  همتایان 
آموزشی برای انتقال تجربیاتی از این درست است. 
همتایان آموزش دهنده معموال دارای سن، جنس، 
طبقه اجتماعی یا خرده فرهنگ های شبیه به گروه 
هدف )معتادان( هستند. آنها دارای انگیزه، تجربه و 
تجربه خود  و  دانش  انتقال  برای  فوق العاده  انرژی 
)ترک اعتیاد( به سایر کسانی هستند که در شرایط 
گروه های  آموزش های  هستند.  آنان  گذشته ی 
همتا قابل اعتمادتر و موثرتر است زیرا برخاسته از 
بیشتری  انرژی  و  انگیزه  آنان  است.  فرد  تجربیات 
برای آموزش و همراهی با سایر معتادان دارند زیرا 
تشنه  و  چشیده اند  را  اعتیاد  ترک  اهمیت  و  لذت 
معتادان  انجمن های  هستند.  سایرین  به  آن  انتقال 

گمنام از دو ویژگی عمده برخوردارند: 
توانسته اند  معتادانی که  انجمن خود  این  در  الف( 
اعتیاد به مواد مخدر را ترک کنند عضویت داشته 
و به صورت کامال ناشناخته و گم نام، بدون استفاده 
کامال  نهادی،  و  سازمان  هیچ  مالی  کمک های  از 
متکی به خودشان به سایر معتادان کمک می کنند 
اعتیاد  که  کسی  تنها  کنند.  ترک  را  اعتیادشان  تا 
را تجربه کرده باشد می تواند درد و محرومیتی را 
که یک معتاد تجربه می کند، درک کند. به همین 
معتاد را در  بهترین کسی که می تواند یک  لحاظ 
پیمودن مسیر ترک مواد مخدر کمک کند، فردی 
باشد.  کرده  طی  را  مراحل  این  خودش  که  است 
انجمن های معتادان گمنام نیز با همین هدف شکل 
این گروه ها هر فرد موفق در ترک  می گیرند. در 
اعتیاد به سایرین کمک می کند تا تجربه او را داشته 

و بتواند از اعتیاد فاصله بگیرد.
از  استفاده  گروه ها  این  دیگر  مهم  ویژگی  ب ( 
ظرفیت های معنوی انسان در ترک اعتیاد است. در 
این گروه ها معتادان با طی 11 گام از پذیرش این 
به خود کمک کنند  نکته که خودشان نمی توانند 
به  کمک  عهده  از  که  آنند  از  ضعیف تر  که  چرا 
از خود  از فردی سالم تر  باید  برآیند و حتما  خود 
با  این مرحله می رسند که  به  بطلبند،  کمک یاری 
استفاده و بهره گیری از ظرفیت های معنوی خویش 
خواهند توانست بر هرنوع وابستگی تسلط یافته و 
تجربه  شوند.  رها  نیز  مخدر  مواد  به  وابستگی  از 
انجمن های معتادان گمنام در کشورهایی همچون 
همسایه  و  آسیا  شرقی  جنوی  کشور های  آمریکا، 
می تواند وزارت صحت عامه و سازمان های مرتبط 
را به این نکته جلب کند که تجربه معتادان درمان 
شده را رها نکنند و با سازماندهی آنها، سعی کنند 
البته  دهند.  شکل  را  همتایان  آموزشی  گروه های 
در  نیز  مشابهی  گروه های  که  است  ذکر  شایان 
ارتباط با اعتیاد به الکل، پرخوری و... شکل گرفته 

است.
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سر و صدایی که در یکی از فروشگاه های کنار سرک عمومی 
بلند بود، توجه هر رهگذری را به خود معطوف می کرد.

از  بود،  کرده  اعطا  خریدار  به  که  متاعی  مقابل  در  فروشنده 
گرفتن پول های مندرس که خیلی کهنه شده بودند، خودداری 
از  هم  او  را  پول ها  این  که  می کرد  تاکید  و خریدار  می کرد 

دیگران گرفته است.
فروشنده گفت:  به  او که جوانی در حدود 28 سال می نمود 
چاپ  که  خودم  و  گرفته ام  دیگران  از  من  را  پول ها  »این 

نکرده ام تا برای شما پول های جدید بدهم.«
اما فروشنده که به فرسودگی نوت های صد و پنجاه افغانیگی 
خریدار اشاره می کرد، با اصرار می گفت که این پول ها دیگر 
از استفاده خارج شده است و او نمی تواند اموالش را در مقابل 

این پول به مشتری بدهد.
عدم  به  متهم  را  مرکزی  بانک  زیاد،  مشاجره  از  بعد  دو  این 
تبادله  برای  بارها  که  گفتند  کرده  مندرس  پول های  دریافت 
پول های کهنه و مندرس شان به این بانک مراجعه کرده اند، اما 

هیچ بانک این پول ها را قبول نمی کند.
می گوید:  تالقان،  شهر  فروشنده های  از  یکی  ساله   35 صمد 
»هر روز ما همراه مردم درگیر هستیم، پول کهنه وناچل پیش 
بانکی که می بریم  برهر  را  پول  این  ما زیاد جمع شده است. 
کرده  جمع  را  این ها  می کنیم  خواهش  دولت  از  نمی گیرند. 

پول نو بدهد.«
اما این سر و صدا ها در بازار های صرافی بیشتر شنیده می شود.

»بارها  می گوید:  تخار  بازار صرافی  در  زلمی کالنتر صرافان 
بانک  این  کارمندان  اما  می برند،  مرکزی  بانک  به  را  پول ها 

همواره از قبول کردن پول مندرس ابا ورزیده اند.«
وی می گوید: »پیشنهاد ما این است که در صورتی که بانک 
جمع آوری  را  پول ها  این  ما  کند،  توافق  صرافان  با  مرکزی 
و  می گیریم  نو  پول  داده  تسلیم  مرکزی  بانک های  به  کرده 
مثبت  ما جواب  پیشنهاد  به  تا هنوز کسی  اما  توزیع می کنیم، 

نداده است.«
بازارهای  در  روزمره  ستد  و  داد  کهنه،  و  مندرس  پول های 

والیت تخار را به مشکل مواجه کرده است.
تبادله  کهنه  پول  این که  از  شهر  مختلف  نقاط  در  همه روزه 

می گردد، مشاجره های کوتاه و سر و صدا ها شنیده می شود.
افغانی،  پول  شدن  فرسوده  از  شکایت  ضمن  محلی  تاجران 
می گویند که بانک های دولتی و خصوصی و حتا صرافی ها از 

تحویل گرفتن پول های مندرس خودداری می کنند.
افغانستان  شرق  شمال  در  مرکزی  بانک  در  مسووالن  اما 
به  نامه  چندین  فرستادن  با  می گویند  و  کرده  رد  را  ادعا  این 
پول ها  نوع  این  بر جمع آوری  و خصوصی  دولتی  بانک های 

همواره تاکید کرده اند.  
افغانستان  بانک مرکزی  شفیق اهلل شفق، آمر زون شمال شرق 
دولتی  بانک های  از  رسمی  نامه های  ارسال  با  »ما  می  گوید: 
مندرس  پول های  که  خواسته ایم  بار  چندین  قبال  وخصوصی 
را دریافت کرده به عوض آن پول جدید در اختیار مشتریان 

قرار دهند.«
او با اطمینان می گوید که مراجعه مشتریان و یا صرافان به خاطر 
تبادله پول های کهنه هیچ گاهی بی جواب گذاشته نشده و حتما 

پول های کهنه با پول های جدید تبادله شده است.
پول،  مندرس شدن  و  کهنه شدن  در  عمده  عوامل  از  یکی 

استفاده نادرست از پول و عدم توجه در نگهداری آن است.
 کیف مخصوص پول در بازار ها وجود دارد وبه عنوان بهترین 
وسیله ی رایج برای جابجایی و نگهداری پول در سراسر جهان 
قبول شده است، اما در افغانستان بسیاری از مردم این وسیله را 

اصال نمی شناسند.
اداره بانک مرکزی افغانستان هم همواره تاکید کرده که برای 

نگهداری پول، حتما از کیف استفاده شود.
برنامه ی آگاهی دهی الزم را در زمینه  تاکنون  اداره  این  ولی 

نگهداری پول نداشته است.
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گفتگوی نمايندگان قذافی با مقام های روسیه در مسکو 

مخالفت دادگاه با آزادی ريیس صندوق بین المللی پول 

ديدار وزير خارجه ی لیتوانیا با والی کندز

نمايندگان معمر قذافی، رهبر ليبيا، برای گفتگو با مقامات 
رسمی روسيه به مسکو رفته اند.

مذاکرات جداگانه ای  چهارشنبه،  امروز  می رفت  انتظار 
انجام شود،  ليبيا در مسکو  نمايندگان مخالفان دولت  با 
ولی اين طور که مقامات رسمی روسيه اعالم کرده اند، 

به داليل فنی اين مذاکرات به تاخير افتاده است.
ليبيا  دولت  مخالفان  پذيرش  از  تاکنون  روسيه  دولت 
خودداری  کشور  آن  مردم  مشروع  نماينده  عنوان  به 
حفظ  را  قذافی  معمر  با  رسمی  روابط  هنوز  و  ورزيده 

کرده است.
اين در حالی است که بعضی کشورهای 
)مخالفان  انتقالی  ملی  شورای  اروپايی، 
دولت ليبيا( را به عنوان طرف گفتگو در 

ليبيا به رسميت شناخته اند.
اکامپو،  مورنو  لوييس  دوشنبه،  روز 
بين المللی،  کيفری  دادگاه  کل  سارنوال 
قذافی  بازداشت  حکم  صدور  خواستار 

شد.
آقای اکامپو تصريح کرد که معمر قذافی، 
سانوسی،  عبداهلل  و  پسرش  سيف االسالم، 
رييس اطالعات و امنيت ليبيا، بيشترين مسووليت را در 
ليبيا  در  غيرنظاميان  به  منظم«  و  گسترده  »حمالت  قبال 

دارند.
حکم  صدور  درباره  بين المللی  کيفری  دادگاه  قضات 

بازداشت اين سه نفر تصميم خواهد گرفت.
در عين حال، دولت ليبيا پيشاپيش اعالم کرده است که 

تصميم اين دادگاه را به رسميت نمی شناسد.
بر اساس خبرهايی که از ليبيا منتشر شده اند، در ساعات 

در  انفجارهايی  صدای  می،   17 سه شنبه،  روز  اوليه 
نزديکی محل سکونت قذافی در طرابلس، پايتخت ليبيا 

شنيده شده است.
هوايی  حمله های  آخرين  در  گزارش ها،  اساس  بر 
ساختمان  دو  ليبيا،  پايتخت  طرابلس،  به  ناتو  نيروهای 
اصلی دولتی در نزديکی محل اقامت قذافی هدف قرار 

گرفته اند.
اين حمله ها  از  بعد  ليبيا بالفاصله  مقامات رسمی دولت 
محل  به  را  خبرنگاران  سه شنبه،  روز  ساعات  اولين  در 
آتش  در  که  را  دولتی  ساختمان های  و  بردند  بمباران 

بودند، به آنها نشان دادند.
از  يکی  که  است  گفته  ليبيا  دولت  سخنگوی  يک 
به  متعلق  است،  گرفته  قرار  هدف  که  ساختمان هايی 
نظامی  ارزش  هيچ  و  بود  ليبيا  فساد  با  مقابله  وزارت 
نداشت. ساختمان ديگری هم که هدف ناتو قرار گرفته 
بوده  ليبيا  امنيتی  سرويس های  ادارات  از  يکی  است، 

است.
اين حمله های هوايی ناتو فقط چند ساعت بعد از بمباران 

دوباره مقر معمر قذافی انجام شد.

آزادی  درخواست  نيويارک  در  دادگاهی  قاضی 
دومينيک استراوس کان، رييس صندوق بين المللی پول 

را با سپردن وثيقه يک ميليون دالری رد کرده است.
تالش  و  جنسی  آزار  و  تعرض  به  استراوس کان  آقای 
نيويارک  در  هوتلی  زن  مستخدم  به يک  تجاوز  برای 

متهم شده است.
نيويارک،  منهتن  جنايی  سارنوالی  کونل،  مک  جان 
روز دوشنبه از قاضی دادگاه خواست به دليل احتمال 
خروج رييس صندوق بين المللی از کشور و فرار وی با 

آزاديش مخالفت کند.
استراوس کان  دومينيک  بود که وکالی  در حالی  اين 
با ارايه وثيقه يک ميليون دالری خواهان آزادی وی تا 

برگزاری جلسه بعدی دادگاه بودند.
دادگاه  سارنوال های  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دومينيک  محکوميت  صورت  در  می گويند  جنايی 
وی  دارد  احتمال  دادگاه،  در  ساله   62 استراوس کان 

حداکثر به  25 سال زندان محکوم شود.
به گفته پوليس، اين زن مستخدم مدعی است زمانی که 
وی مشغول نظافت اتاق بود، آقای استراوس کان برهنه 
راهروی  تا  و  پريده  سمتش  به  آمده،  بيرون  حمام  از 
هوتل دنبالش کرده است و به زور او را به سمت يکی 

او را مورد  برده و  اتاق خواب ها  از 
آزار قرار داده است.

رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کرده  اضافه  زن  مستخدم  اين 
دست  از  بود  توانسته  او  که  است، 
آقای  اما  بگريزد،  استراوس  آقای 
و  گرفته  ديگر  بار  را  او  استراوس 

سمت حمام برده است.
در بيانيه سارنوالی آمده است: »آقای 
استراوس کان با قفل کردن دروازه 
زن  اين  خروج  از  مانع  سوييت 

خدمتکار شده بود.«
اين نخستين حضور رييس صندوق 
زمان  از  دادگاه  در  بين  المللی 
بازداشت وی به اتهام تعرض جنسی 

اسکور«  »تايمز  در  هوتل  »سوفيتل«  مستخدم  زن  به 
نيويارک، بود. 

دومينيک استراوس کان در زمان حضور در دادگاه با 
به  دادگاه  جلسه  پايان  از  پس  و  نکرد  صحبت  قاضی 

بازداشتگاهی در نيويارک منتقل شد.
بن برافمن، وکيل دومينيک استراوس کان، در دادگاه 

دادگاه  به  حادثه  محل  از  شده  ارايه  »شواهد  گفت: 
اين  باور داريم  باشند و  اتفاقی  بيانگر چنين  نمی توانند 
پرونده بسيار قابل دفاع است و موکلم از شرايط آزادی 

به قيد وثيقه برخوردار است.«
تعيين  می  ماه   20 روز  را  دادگاه  بعدی  جلسه  قاضی 

کرده است.

6 تن از نیروهای آيساف 
کشته و زخمی شدند

عبدالحميد آرمان سخنگوی پی آر تی در شمال گفته  8صبح، مزار: 
است در اثر واژگون شدن يک عراده تانک نيروی های آيساف در 
تن  آنان کشته و 5  نيروی های  از  تن  بلخ يک  کمپ سخی واليت 

ديگرشان زخمی گرديده اند.
سخنگوی پی آر تی  می گويد اين عساکر مربوط کشور هنگری بوده 

که در چوکات آيساف در شمال فعاليت دارند.
مذکور  موتر  شدن  واژگون  از  پيش  می گويند  عينی  شاهدان  اما 
صدای شنيده شده که نشان دهنده انفجار در داخل اين تانک بوده 

است.
ولی سخنگوی پی آر تی با رد اين سخنان می گويد دليل انحراف موتر 
نيروهای آيساف دقيق معلوم نيست و تحقيقات در زمينه جريان دارد. 

خارجه ی  وزير  آژوباس  اورانوس  کندز:  8صبح، 
ليتوانيا و رييس سازمان همکاری های امنيتی اروپا، در 
راس يک هيات 14 نفری از آن سازمان، پس از چاشت 
بندر  به شيرخان  از مسير تاجيکستان  سه شنبه 27 ثور، 
و  مشاور  وزير  جگدلک  انور  محمد  با  و  آمده  کندز 

والی کندز ديدار و گفتگو کرد.
مقام  دفتر  رييس  مسوول،  اسماعيل  محمد  گفته ی  به 
اوضاع  پيشرفت  چگونگی  روی  آنان  کندز،  واليت 
در  تاجيکستان  و  افغانستان  روابط   مرزی،  امنيتی 
زمينه های مرزی و بازرگانی، آموزش و تربيت پوليس 
برداشت های  بازرگانی  آزاد  زون  ساختن  و  مرزی 
از  طرف،  دو  هر  که  گذاشتند  ميان  در  باهم  خودرا 
نيکی ياد  به  به ميان آمده در آن زمنيه ها  پيشرفت های 

کردند.

والی واليت کندز در رابطه به ايجاد زون آزاد بازرگانی 
در بندر شيرخان و آموزش بيشتر و بهتر پوليس مرزی 
توسط سازمان همکاری های امينتی اروپا تاکيد کرده، 
آنرا در تقويت روابط افغانستان و سازمان يادشده موثر 

خواند.
در واليت کندز کشت  اين که  يادکرد  با  والی کندز 
خشخاش به صفر رسيده و به همکاری وزرات مبارزه 
واليت  اين  به  دالر  ميليون  يک  ساالنه  مخدر،  مواد  با 
با  بيشتر  پيوند  و  همکاری  خواهان  می شود،  همکاری 
کشور ليتوانيا و سازمان همکاری های امنيتی اروپا شد.

سازمان  رييس  و  ليتوانيا  خارجه  امور  وزير 
همکاری های امنيتی اروپا از پيشرفت های به ميان آمده 
آن  روابط  گسترش  خواهان  و  کرده  خشنودی  اظهار 
تاجيکستان  و  افغانستان  با  سازمان در جهت همکاری 

شده است.
پوليس  آموزش  زمينه ی  در  را  خود  همکاری  آنان 
شيرخان  بندر  در  بازرگانی  آزاد  زون  ايجاد  و  مرزی 

اعالم کردند.
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3- استفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی - مذهبی
دارد  وجود  ما  کشور  در  که  مذهبی  اجتماعات  گسترده  شبکه های 
پيشگيرانه  اقدامات  برای  موجود  ظرفيت  قوی ترين  عنوان  به  شايد 
به  دارد،  وجود  مساجد  در  که  مذهبی  اجتماعی  شبکه  کند.  عمل 
لحاظ های زير بهترين ظرفيت را برای آموزش های پيشگيرانه کنترل 

اعتياد دارا می باشد:
شهر  سطح  مساجد  شهر،  سطح  در  مساجد  توجه  قابل  تعداد  الف( 
و  ساخته  منطقه  هر  جمعيت  تراکم  و  نياز  اساس  بر  طبيعی  به طور 
سازماندهی شده و از گستردگی نسبتا خوبی در بين مردم برخوردار 

است. اين قابليت را مکاتب شهر نيز دارا هستند.
ب( رجوع منظم افراد مشخص در زمان های مشخص که به خودی 
جلسات  برگزاری  در  را  غيرمستقيم  و  طبيعی  نظم  نوعی  خود 

آموزشی ايجاد می کند.
انگيزه بيشتری در بين  ج( افرادی که در مساجد حضور می يابند از 
برخوردارند.  نوع دوستانه  فعاليت های  جهت  جامعه،  متوسط  قشر 
خوبی  بسيار  حمايت کننده  افراد  اين  مذهبی  و  دينی  انگيزه های 
برای تداوم و احساس تعهد اين افراد جهت همراهی و مشارکت در 

طرح های مورد نظر است. 
برای  انسانی  نيروهای  طبيعی  سازماندهی های  دارای  مساجد  د( 
عنوان  به  مسجد  مالی  از  هستند.  شبکه ای  آموزشی  فعاليت های 
رهبران گروه های آموزشی، تا هيات های امنا به عنوان زيرشاخه های 
پايين ترين گروه آموزش پذير  دوم و در نهايت عامه مردم به عنوان 
جهت  آموزشی  شبکه های  فعاليت  گسترده ترين  عنوان  به  می توان 
خدمات بهداشتی آموزشی بهره جست. موضوعات بهداشت عمومی 
سواستفاده های  قابليت  کمتر  که  دارند  را  مزيت  اين  پيشگيرانه  و 
بين  در  بااليی  بسيار  توجيه کنندگی  ظرفيت  از  و  دارند  را  سياسی 
يافت که حداقل  نمی توان  را  فردی  تقريبا هيچ  برخوردارند.  جامعه 
و سالمت  بهداشتی  پيشگيرانه  آموزشی  اقدامات  عليه  علنی  طور  به 
اين  عليه  حاشيه ای  موضوعات  از  آن که  مگر  بگويد  سخن  عمومی 

اقدامات استفاده کند.
دارند.  نيز  شهر  سطح  مکاتب  را  شده  ذکر  قابليت های  از  بسياری 
است.  آن  مخاطبان  در  مساجد  با  مکاتب  شبکه های  اصلی  تفاوت 
تناسب جامعه  به  بايد  اوليه  متخصص  آموزش کادر  لحاظ  همين  به 
نوجوانان  را  بايد گروه هدف  بيشتر  مکاتب  باشد.  متفاوت  مخاطب 
و جوانان در نظر گرفته و مساجد بيشتر روی خانواده و بزرگساالن 

متمرکز شوند. 
به مواد مخدر آلوده است و  اعتياد  از  اعتيادی شديدتر  به  ما  جامعه 
آن اعتياد به اهمال کاری مديريتی و فساد اداری است که نمی گذارد 
کشور  مديران  شود.  مديريت  و  حل  کشور  معضالت  از  يک  هيچ 
بدانند.  مواد مخدر  به  معتادان  از  سالم تر  لحاظ  اين  به  را  نبايد خود 

آنان به مواد مخدر معتادند و مديران به اهمال کاری. 
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گیالنی: چین رفیق نیمه راه نیست

یوسف رضا گیالنی، نخست وزیر پاکستان، سفری رسمی را 
به چین آغاز کرده است.

به خاطر کشتن  امریکا  پاکستان و  میان  در حالی که روابط 
اسامه بن  الدن در ابیت آباد در نزدیکی اسالم آباد، با مشکل 
روبرو شده است، سفر آقای گیالنی از نزدیک دنبال می شود.

اعتمادترین  قابل  و  بهترین  را  چین  پاکستان،  وزیر  نخست 
دوست کشورش خوانده است.

این اظهارات آقای گیالنی در آستانه سفر چهار روزه او به 
پکن منتشر شد.

خشم آلود  سخنرانی  یک  جریان  در  پاکستان  وزیر  نخست 
برای پارلمان این کشور انتقادهای امریکا از پاکستان را که 
چرا اسامه بن الدن در پاکستان مخفی مانده بود، رد کرد و 

صریحا گفت چین »رفیق نیمه راه نیست.«
این که رهبر  از  امریکایی ها  از  بسیاری  براساس گزارش ها، 
که  آن  بدون  را  سال   ۱۰ تقریبا  بود  توانسته  القاعده  شبکه 
رد او گرفته شود، در نزدیکی پایتخت پاکستان به سر برد، 

خشمگین هستند.
بود،  داده  پناه  اسامه  به  پاکستان  آیا  می پرسند  آنها همچنین 
آیا امریکا باید موضع سخت گیرانه علیه این کشور در پیش 

بگیرد.
در مقابل، بسیاری در پاکستان خشمگینند که امریکا به خاک 

کشورشان تعدی کرده است.
امریکایی جان کری، روز دوشنبه )۱۶ می(، در  اما سناتور 
جریان سفری به اسالم آباد گفت دو کشور امریکا و پاکستان 

باید روابط خود را بار دیگر دوستانه کنند.
مصادف شدن سفر آقای گیالنی به چین با بحران در روابط 
کشورش با امریکا، برای پاکستان این فرصت را فراهم کرده 

که پیامی قوی را برای امریکا ارسال کند.
چین، پاکستان و یا امریکا خواهان تغییر اساسی در روابطشان 
نیستند اما چین تمایل دارد که نفوذ خود را گسترش دهد که 
به این معنی خواهد بود که توازن دیپلوماتیک موجود میان 

سه طرف، شکننده خواهد شد.

محمود عباس 
از جامعه جهانی خواست فلسطین 

را به رسمیت بشناسد
در  فلسطینی،  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
درخواستی جدید از جامعه بین الملل خواسته است تا کشور 

فلسطین را به رسمیت بشناسد.
منتشر  تایمز  نیویارک  نشریه  در  که  مطلبی  در  عباس  آقای 
مجمع  نشست  در  بین الملل  جامعه  تا  است  خواسته  شده، 
عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را 

به رسمیت بشناسد.
او گفته است که طرح این درخواست از کشورهای سازمان 
ملل متحد، حرکتی نمایشی نیست و به رسمیت شناخته شدن 
علیه  تا  می دهد  فلسطینیان  به  را  امکان  این  فلسطین،  کشور 
اقامه  الهه(  )دادگاه  بین المللی  داوری  دیوان  در  اسراییل 

دعوی کنند.

کاروان همبستگی با مردم بحرین 
به ایران بازگردانده شد 

کشتی های حامل نخستین کاروان دریایی همبستگی با مردم 
بازگردانده  ایران  به  این جزیره  به  سفر  راه  نیمه  از  بحرین 

شده است.
اقراریان،  مهدی  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری  شنبه،  سه  روز 
دبیرکل جمعیت یاوران انقالب اسالمی، گزارش کرد که 
تذکر  از  »بعد  بحرین  مردم  با  همبستگی  دریایی  کاروان 
بوشهر  سواحل  به  بین المللی،  آب های  در  ساحلی  گارد 

بازگشت.«
کاروان همبستگی با مردم بحرین عصر روز دو شنبه با دو 
بوشهر، ظاهرا عازم بحرین  بندر دیر، در والیت  از  کشتی 
انجام  هماهنگی های  »طی  اقراریان،  آقای  گفته  به  اما  شد 
دوازده  تا  یعنی  در آب  سرزمینی  داشتیم  اجازه  تنها  شده، 

مایلی از سواحل کشورمان حرکت کنیم.«
به  نیز  مایل  پنج  حدود  کشتی ها  این  که  است  گفته  وی 
نفتکش ها قرار  نفوذ کردند و در مسیر  بین المللی  آب های 
گرفتند اما »با تذکر گاردهای ساحلی، مجبور به بازگشت 

به سواحل بوشهر شدند.«
پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از والی بندر دیر گزارش 
کرده بود که کاروان همبستگی بسیج دانشجویی تهران و 
چند شهر دیگر، با عضویت حدود یک صد و بیست نفر، 

برای عزیمت به بحرین به این بندر وارد شده است.
براساس این گزارش، اعضای این کاروان از نقاط مختلف 
مسیر  در  دیر،  والی  گفته   به  و  بودند  شده  دیر  عازم  ایران 
حرکت کاروان، افراد بیشتری هم به آن پیوستند و تعدادی 
شرکت  آن  در  نیز  روحانیون  و  مجلس  نمایندگان  از 

کردند.
به گزارش فارس، بر یکی از این دو کشتی نام یک شاعره 
بحرینی به نام »آیات القرمزی« و بر دیگری نام سفینه النجاه 

یا کشتی نجات گذاشته شده بود.
والی دیر به خبرگزاری فارس گفت عالوه بر دانشجویان، 
تعدادی از زنان، کارگران، کارمندان، کودکان و کودکان 
اندرکاران  دست  ورزشکاران،  هنرمندان،  شیرخوار، 
کاروان  این  عضو  هم  قشرها  سایر  و  همگانی  رسانه های 
ابراز  بحرین  به  این کاروان  اعزام  از  بوده اند. ظاهرا هدف 
بوده  علیه حکومت آن کشور  مبارزه  در  مردم  از  حمایت 
است و به گفته والی دیر، کاروان »با پیام حمایت از مردم 

مظلوم بحرین« عازم آن کشور شد.
روز سه شنبه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه 
در  نمادین  حرکتی  را  کاروان  این  اعزام  و  تشکل  ایران، 
سرکوب ها  شدیدترین  »تحت  که  دانست  مردمی  از  دفاع 
قرار دارند« و ابراز امیدواری کرد که دولت بحرین سیاست 
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