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عزیزاهلل لودین : 

اراده ای سیاسی برای 
مبارزه با فساد وجود ندارد

کرزی: فساد اداری در کشور ریشه ی داخلی و خارجی دارد 

افغانستان  فوتبال  تیم  کابل:  ۸صبح، 
آسیا،  جنوب  فدراسیون  مسابقات  در 
با  افغانستان  رسید.  نایب قهرمانی  به 
شکست دادن تیم فوتبال نیپال، به دور 
در  اما  یافت،  راه  مسابقات  این  نهایی 
رویارویی با تیم هند بازی را چهار بر 

صفر به هند واگذار کرد.
نخستین بار  این  افغانستان  تاریخ  در 
تا  تیم فوتبال کشور توانسته  است که 
کشورهای  جام  مسابقات  نهایی  دور 

جنوب آسیا پیش برود. 
به  افغانستان  تیم  بازی  اول،  نیمه  در 
پیش  گل  بدون  و  مساوی  صورت 
رفتند. اما زمانی که حمیداهلل یوسفزی 
داور  توسط  افغانستان  تیم  دروازه بان 
بازی، کارت سرخ دریافت کرد و از 
بازی کنان  شد،  ساخته  خارج  میدان 
هندی دست آوردهای بیشتری به دست 

کشور،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
حمله به مراسم عاشورا در شهر کابل 
را »ضربه کامیابی« افغانستان در اجالس 

بن آلمان دانسته است.
آقای کرزی روز یک شنبه، در همایشی 
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در 
کابل گفت که در این حادثه، براساس 
آخرین گزارش ها، ۸۰ نفر کشته شده اند.

انتحاری  انفجار  از  ناشی  حمله  این 
بود که عزاداران مراسم عاشورا را در 
زیارت گاه حضرت ابوالفضل در مرکز 

در صفحه 5

آوردند.  
از  پس  افغانستان  تیم  ترتیب  این  به 
بازی  پایان  تا  دروازه بانش  اخراج 

ده نفره بازی کرد. 
هندی ها  گل  نخستین  شدن  وارد  با 
افغان  بازی کنان  افغانستان،  دروازه  به 
و  زدند  حمله  به  دست  دفاع  به جای 
حتا چهار بازیکن افغان بر یک بازیکن 

هندی حمله می کردند.
مسابقات  در  افغانستان  قهرمانی  نایب 
داخل  در  استقبال  با  نیز  آسیا  جنوب 
کشور مواجه شده است، زیرا در طول 

شهر کابل هدف قرار داد و مقام های 
را  پاکستان  جنگوی  لشکر  دولتی 

مسوول آن دانسته اند.
به عنوان  این حادثه  از  رییس جمهور 
یک »مساله مهم ملی« یاد کرد و گفت 
که این حمله یک روز پس از اجالس 

بن در آلمان روی داد.
کشورهای  که  گفت  کرزی  آقای 
مختلف جهان حتا کشورهایی که در 
دیگر محافل بین المللی با هم اختالف 
دارند، در این اجالس در مورد قضیه 

تیم  به  زیادی  توجه  گذشته  ده سال 
فوتبال نشده است.  

در  تن  هزاران  گذشته  روز  شام 
افغانستان  نقاط  سایر  و  شهرکابل 
افغانستان  فوتبال  تیم  پیروزی  منتظر 
افغانستان  اما رسیدن تیم فوتبال  بودند 
نایب قهرمانی جام آسیا دست آورد  به 

بزرگی به حساب می آید. 
صدها تن در ورزشگاه خاتم النبین در 
غرب کابل مسابقات فوتبال افغانستان 
تماشا  پروجکتور  طریق  از  را  هند  و 

می کردند. 
افغانستان  بازی  آغاز  از  پیش  دقایقی 
برای  کرزی  رییس جمهور  هند  و 
موفقیت  آرزوی  افغانستان  بازی کنان 
که  است  گفته  کرزی  آقای  کرد. 
را  افتخارات خوبی  فوتبال کشور  تیم 

نصیب افغانستان کرده است. 

از  و  داشتند  واحدی  موضع  افغانستان 
را  آن  او  کردند.  حمایت  کشور  این 

یک »کامیابی« برای افغانستان دانست.
»در  که:  کرد  تاکید  کرزی  آقای 
وارد  ما  بر  عاشورا  در  که  مصیبتی 
او  دیدیم.«  را  کامیابی  این  شد، ضربه 
همچنین محتمل دانسته که ممکن است 
در پشت چنین حمله ای »یک سیاست 
فراتر و بزرگتری است که نمی گذارند 

که افغانستان و منطقه امن شود.«
ادامه در صفحه 2

افغانستان نایب قهرمان فوتبال جنوب آسیا شد

کرزی:
اجالس بن یک پیروزی بود

 آگهی بورسیه تحصیلی
لیسانس  الی درجه  افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا  از  آنعده  به آگاهی 
الی  تحصیل  ادامه  زمینه  که  گردد  می  ابالغ  باشند   رسانیده   اکمال  به 
تعلیماتی(  مشاوره  و  متداوم  )انکشاف  های  رشتهء  در  ماستری  درجه 

Sustainable Development Practice and Education Counseling

برای مدت دوسال در دانشگاه  تیری مستقر در دهلی جدید و دانشگاه 
تاتا مستقر در ممبیی  کشور هندوستان مساعد شده است.عالقمندان می 

توانند جهت معلومات بیشتر واخذ فورمه به ایمیل آدرس
yusufm@osafg.org      -      m.yusufjan@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784 609 868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  5 جنوری سال 2012 میالدی 

می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA  خانه شماره 53، چهارراهی 

شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

فساد رو به گسترش 
و دولت ناتوان

پرونده  ده ها  گذشته  سال  چند  در 
از آنها مربوط افراد  فساد که شماری 
قدرتمند دولتی بود نیز به رسانه ها درز 
چکری،  صدیق  پرونده های  که  کرد 
قاسمی  عنایت اهلل  و  قادری  حمیداهلل 
در  هم  یا  و  ترانسپورت  اسبق  وزرای 
آخرین مورد پرونده عبدالقدیر فطرت 
این دست  از  مرکزی  بانک  رییس 

پرونده ها اند.
در صفحه 5

مبارزه با فساد
 یا فساد سازمان یافته

اداری  با فساد  مبارزه  آنجایی که  از 
و ایجاد حکومت داری خوب، یکی 
از تعهدهای اصلی دولت افغانستان 
در  که  می باشد  جهانی  جامعه  به 
کنفرانس نیز تصریح شده، ایجاب 
فساد  برابر  در  مبارزه  که  می کند 
جدیت  با  افغانستان  در  اداری 

بیشتری دنبال شود. 
در صفحه 4

کرزی 
نگرانی ما را

 بیشتر می سازد!
منبع  مهمترین  حالی که  در 
افغانستان  رسمی  درآمد 
کمک های خارجی و قرضه های 
حکومت  است،  جهانی  بانک 
استراتژی  یک  دادن  نشان  از 
»نقشه ی  عنوان  به  اقتصادی 
راه« ناتوان بوده است. احتماال 
خارجی  کمک های  جذب 
برای  تالش حکومت  مهمترین 
باشد،  کشور  بودجه ی  تامین 
میزان  به  کمک ها  این  اگر  اما 
در  یابد  کاهش  چشم گیری 
اقتصادی  وضعیت  صورت  آن 
را  حکومت  پایه های  خطرناک 
یک  تصور  و  می کند  سست 
فقدان  از  ناشی  مرج  و  هرج 
دشوار  عمومی  مالی  منابع 

نمی باشد.
در صفحه 4
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وقتی اراده ای 
برای مبارزه با فساد نباشد 

تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کشوری که مقام 
دوم را در  فساد کسب کرده است، جالب و قابل توجه 
با  ـ  افغانستان  گذشته، حکومت  ده سال  می باشد. طی 
تمام فشارهای داخلی و خارجی ـ موفق نشد تا از این 

مقام خود را عبور دهد. 
بدل  فرهنگ  یک  به  کشور  در  فساد  متاسفانه،  اکنون، 
شده است. زشتی و قبیح بودن رشوه در جامعه، از بین 
عادی ترین  برای  شهروندان  که  به گونه ای  است؛  رفته 
ماموران  می شوند.  متوسل  رشوه  دادن  به  خود،  کار 
دولتی نیز از دریافت رشوه در محل کار و یا خارج از 

آن، هیچ گونه هراسی ندارند. 
دارد؛ بخشی  گوناگونی  عوامل  در کشور،  فساد  رشد 
از این عوامل در گفته های رییس  جمهور کرزی و آقای 
لودین، به خوبی، بیان شد. عدم حاکمیت و تطبیق قانون 
از مهم ترین عوامل به شمار می رود. هرچند که حکومت 
برف بام خود را همواره بر بام دیگران می اندازد و در هر 
قضیه ای  عوامل ناکامی را به خارجی ها نسبت می دهد؛ 
اما با یک نگاه کلی، به خوبی، می توان یافت که حکومت 
افغانستان در این امر بیش از هر کس و نهادی، مسوول 
بوده است. آقای کرزی، در ده سال گذشته، افرادی را 
تعداد  اکنون  که  گماشت  محلی  اداره های  و  کابینه  در 
دارند.  لوی سارنوالی دوسیه های سنگین  در  زیادشان 
به سر می برند و برخی  افراد در خارج  این  از  برخی 

دیگر در داخل مشغول زندگی عادی خود می باشند. 
برای  را  محکمه ای  هیچ  تاکنون،  افغانستان  حکومت 
بررسی و بازخواست از این مقام ها برگزار نکرده است 
معافیت  در  عده ای  تا  همین سیاست سبب می شود  و 
قضایی به سر ببرند. این رویکرد حکومت، فقدان اراده 
به خوبی،  فساد،  در  با  مبارزه  در  را  مقامات  سیاسی 

نشان می دهد. 
یکی از رسوایی هایی که اخیرا نصیب حکومت افغانستان 
شد، تاراج دارایی های کابل بانک بود. این تاراج، توسط 
از  حکومت  در  آن  بستگان  که  گرفت  کسانی صورت 
موقعیت و جایگاه بلندی برخوردار می باشند. این افراد 
را  معافیت  نوعی  بستگان شان،  حضور  سایه ی  در 
احساس کرده و بدون هیچ نوع هراسی، دست به چنین 

اقدامی زده اند. 
رشد فساد در کشور مردم و جامعه ی جهانی را نسبت 
به توانایی حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد، 

بی باور کرده است. 
یکی از عوامل مهم در فساد، پارلمان کشور می باشد. 
رییسان  و  وزرا  معرفی  هنگام  در  پارلمان  نمایندگان 
اداره های مستقل، با آنان وارد داد و ستد و معامله های 
نقدی می شوند. این مقام ها پس از آن که موفق می شوند 
تا  نمی شوند  دیگر حاضر  کنند،  عبور  پارلمان  فلتر  از 

برای پارلمان پاسخ گو باشند. 
به  معامله  با  دارایی شان  آن جایی که  از  نیز  نمایندگان 
صندوق ها ریخته شده است، توان نظارتی خود را باالی 

اداره های حکومتی از دست می دهند. 
بدون تردید، اگر مجلس نمایندگان نقش نظارتی فعال و 
جدی داشته باشد، از میزان خودسری ها و حیف و میل 

اموال و دارایی های عمومی کاسته خواهد شد. 
و  حکومتی  نهادهای  از  پارلمان  نظارت  و   جدیت 
می تواند  رییسان،  و  وزیران  از  پرسش  و  بازخواست 
گام مهمی در راستای مبازره با فساد، نظارت و کنترول 

بر  اداره های حکومتی به شمار آید. 
نقش ضعیف پارلمان در این عرصه، سبب شده است که 
وزیران کابینه هیچ نظارتی نسبت به کارکردهای شان 

احساس نکنند. 
تعهد  برای جامعه ی جهانی  اکنون  افغانستان  حکومت 
و  جدی  گام های  فساد  با  مبارزه  در  تا  است  سپرده 
عملی بردارد. بدون شک، اگر این اقدامات اثرات عملی 
افغانستان  تعهد  باشد،  نداشته  عرصه ها  همه ی  در 
که  نیست  بعید  و  می رود  سوال  زیر  بن  نشست  در 
حمایت های گسترده از این کشور از بین برود و میزان 

نارضایتی های مردمی هم افزایش یابد. 

زنگ اول


نیروهای  خروج  از  بعد  را  کشور 
خارجی به عهده گیرند.

باید  الن گفت شورشیان  جنرال جان 
خروج  روز  منتظر  و  بدانند  را  این 

نیروهای بین المللی نباشند.
مقامات ناتو می گویند که روابط این 
 2014 سال  از  بعد  افغانستان  با  پیمان 
امریکا،  همکاری های  ادامه  طریق  از 
بریتانیا، فرانسه و آلمان تداوم خواهد 
افغانستان  با  که  کشورهایی  و  یافت 
حال  در  کرد  خواهند  همکاری 

افزایش اند.
در  ناتو  ملکی  نماینده  گس  سایمون 
افغانستان گفته است که کنفرانس بن 
که هفته گذشته دایر شد، نشانه ای از 

به  کشور  این  که  است  داده  نشان 
پیش  به  بهتر  به سوی آینده  سرعت 

می رود.
افزود  مراسم  این  رییس جمهور در 
پیمان  امضای  پی  در  افغانستان  که 
کشورهای  با  هند،  با  استراتژیک 
نیز  آلمان  و  بریتانیا  فرانسه،  امریکا، 
درازمدت  و  استراتژیک  پیمان های 

امضا خواهد کرد.
حتا  که  دارد  »امکان  افزود:  او 

این منظور استفاده کرده است.
ایران  عبید  آقای  احضار  جریان  در 
رسمی  اعتراض  یادداشت  یک  طی 
دولت  فوری  توضیح  خواستار 
تکرار  از  جلوگیری  افغانستان، 
حسن  رعایت  و  حوادث  این گونه 
شده  ایران  با  کشور  این  همجواری 

است.
که  سویس  سفیر  این  از  پیش  ایران 
است  ایران  در  امریکا  منافع  حافظ 
و  کرده  احضار  دلیل  همین  به  را 
برای  رسمی  اعتراض  یادداشت 

مقام های امریکایی فرستاده بود.
ملل  سازمان  در  ایران  دایم  نماینده 
متحد هم خواستار محکومیت ورود 
به  امریکایی  بدون سرنشین  هواپیمای 
سازمان  سوی  از  ایران  هوایی  حریم 

ملل شده است.

در  امریکایی  و  ناتو  نیروهای  فرمانده 
بعد  که  داد  هشدار  طالبان  به  کشور 
افغانستان،  از  ناتو  نیروهای  خروج  از 
را  امنیتی  یا  سیاسی  خال  یک  انتظار 

نداشته باشند.
عمومی  فرمانده  آلن  جان  جنرال 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای 
ناتو،  نیروهای  خروج  با  است،  گفته 
بین  جامعه  و  افغانستان  بین  مشارکت 

المللی متوقف نخواهد شد.
فکر  طالبان  اگر  الن،  جان  گفته  به 
می کنند که گویا در اول جنوری سال 
خروج  ختم  بعدی  روز  یعنی   2015
با  و  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
به  امنیتی  مسوولیت های  کامل  انتقال 
برای آنها هموار  نیروهای داخلی راه 

می شود، چنین نخواهد شد.
حاشیه  در  را  مساله  این  الن  جان 
کنفرانس مربوط به افغانستان و روابط 

عامه، در دبی ابراز داشت.
زمان  برای  »ما  گفت:  الن  جنرال 
ماند  خواهیم  افغانستان  در  طوالنی 
نظامی  افسر  به حیث یک  و حال که 
امریکا صحبت می کنم باید بگویم که 
نیرومند  اردوی  یک  ایجاد  ما  هدف 

در افغانستان است.«
ناتو در تالش ایجاد یک اردو و قوای 
افغانستان  در  نفری  هزار  پولیس 325 
امنیتی  مسوولیت های  بتواند  تا  است 

این  در  کرزی  آقای  چند  هر 
نام  از کشور خاصی  سخنرانی خود 
که  می رسد  نظر  به  ظاهرا  اما  نبرد، 
اشاره او به پاکستان است که اجالس 
بن را تحریم کرده بود و نماینده این 

کشور در آن حضور نداشت.
هدفی  هر  که  گفت  کرزی  حامد 
به  باشد،  عاشورا  در پس حادثه  که 
آسیب  افغانستان  مردم  ملی  وحدت 
نخواهد رساند و مسیر ده ساله کشور 

افغانستان  سفیر  عبید،  عبیداهلل  ایران 
امور خارجه  وزارت  به  را  تهران  در 

احضار کرده است.
در  افغانستان  سفیر  احضار  علت 
اختیار  در  به  اعتراض  تهران، 
هوایی  حریم  و  خاک  قرارگرفتن 
افغانستان توسط هواپیمای جاسوسی 
ایران  علیه  امریکا  بدون سرنشین 
است. ایران هفته گذشته از سرنگون 
کردن یک فروند هواپیمای تجسسی 
بدون سرنشین امریکا در حریم هوایی 

خود خبر داده بود.
این هواپیمای تجسسی بدون سرنشین 

به جانور قندهار موسوم است.
بین المللی  قوانین  مطابق  ایران 
می گوید که این هواپیمایی تجسسی 
را  هوایی اش  حریم  سرنشین  بدون 
به  افغانستان  از خاک  و  نقض کرده 

طالبان نباید در انتظار خالی امنیتی بعد از سال 2014 باشند

اجالس بن...                                                                  ادامه از صفحه 1

سفیر افغانستان به وزارت خارجه ایران احضار شد

بخش  در  بین المللی  جامعه  تعهدات 
ادامه همکاری ها با افغانستان بود.

آقای گس گفت: »ما در این کنفرانس 
صحبت  انتقال  از  دهه  یک  باره  در 
کردیم. این پیغام کنفرانس بن بود که 
که  را  کاری   2024 تا   2014 سال  از 
افغانستان  این طرف در  به  از ده سال 

آغاز کرده ایم، تکمیل نماییم.«
چیز  همه  »اگر  گفت:  گس  سایمن 
در افغانستان درست به پیش برود این 
استراتژیک  موقعیت  دلیل  به  کشور 
مرفه  کشور  که  سرشار  منابع  و 
ما  آنچه  از  منطقه  تمام  و  خواهد شد 
را  آن  به  رسیدن  تالش  افغانستان  در 

داریم، بهره مند خواهند شد.«

ما  به  مورد  این  در  روسیه  و  چین 
و  بهتر  پیمان های  که  کنند  مراجعه 

محکم تری با آنها هم داشته باشیم.«
به  نسبت  پاکستان  این  از  پیش 
میان  استراتژیک  پیمان  امضای 
افغانستان و هند واکنش تندی نشان 
که  می گویند  مقام ها  و  است  داده 
افغانستان  با  هند  نظامی  همکاری 
منافع پاکستان در افغانستان را با خطر 

مواجه می کند.

هفته  اواخر  ایران  دولتی  تلویزیون 
هواپیمای  از  تصاویری  گذشته 
به  را  امریکا  تجسسی  سرنگون شده 
نمایش گذاشت که بدنه آن سالم به 

نظر می رسید.
مقام های ارشد نظامی ایران گفتنه اند 
که سرنگونی این هواپیما »با اطالعات 
جمع آوری شده و مراقبت های دقیق 

الکترونیکی« صورت گرفته است.
گفته می شود که این هواپیما از نوع 

»RQ1۷0 سنتینل« است.
هواپیمای  نوعی  مدل،  این 
که  است  شناسایی  بدون سرنشین 
به   200۹ سال  در  آن  ساخت  خبر 
رسانه های فعال در حوزه امور نظامی 
نیروی   2010 سال  در  و  کرد  درز 
را  آن  کارگیری  به  امریکا  هوایی 

تایید کرد.

توزیع کمک های 
زمستانی در بلخ

8صبح، بلخ: برای بیش از نه صد خانواده 
از  بلخ،  عودت کننده و بي جا شده در 
والیت  این  مهاجران  ریاست  سوی 
مورد ضرورت  لوازم  و  مواد خوراکه 

زمستانی، توزیع شد.
مهاجران  رییس  قادری،   عبدالصبور 
از  کمک ها  »این  گفت:  بلخ  در 
ملل  سازمان  عالی  کمیشنری  سوی 
برای  جهان  غذایی  برنامه  و  متحد 
و   2010 سال های  عودت کنندگان 

2011 میالدی صورت گرفته است.«
این  شامل  خانواده   ۹13 او  گفته   به 
برنامه است که برای هر خانواده، یک 
سنگ،  ذغال  بوری  دو  گندم،  بوری 
یک  آب،  بشکه  زمستانی،  البسه 
توزیع  تخته کمپل  پنج  و  منقل گازی 

می شود.
بلخ  عودت کنندگان  از  شماری 
اظهار  کمک ها  این  از  حالی که  در 
نبود  از  می کردند،  خوشحالی 

فرصت های شغلی شکایت داشتند.
از  حالی که  در  نیز  مهاجران  رییس 
زمینه  در  و کوشش  بیشتر  کمک های 
 ایجاد فرصت های آموزشی و امکانات 
صحی و اشتغال برای عودت کنند گان 
مشکل  را  بی کاری  کرد،  یادآوری 

اصلی آنها دانست.
از  پس  کمک ها،  این  است  گفتنی 
قبل  آن صورت مي گیرد که دو هفته 
سرماي زودرس  زمستان جان 2  فرزند 

این بیجا شدگان را  گرفت.

افغانستان قهرمان 
رقابت های آسیایی 

کرکت شد

بیست  آسیایی  رقابت های  در  افغانستان 
آن  از  را  قهرمانی  لقب  کرکت،  اوره  

خود کرد.
کرکت  ملی  تیم  مدیر  ستانکزی  شفیق 
قوس   20 تاریخ  به  نیپال،  در  افغانستان 
از طریق تماس تلیفون به آژانس خبری 
روز  نهایی،  مسابقه  که  گفت  پژواک 
و  افغانستان  تیم های  میان  یک شنبه 

هانگ کانگ صورت گرفت.
موصوف افزود که قرعه را تیم افغانستان 
را آغاز  مسابقه  یا  بیتینگ  برد و نخست 

نمود.
تیم  ورزشکاران  که  گفت  ستانکزی 
از  زود  دیگری،  پی  یکی  افغانستان، 
نایب  گلبدین  اما  شدند،  خارج  میدان 
را  خود  تیم  دوش  و  درخشید  خوب 
به  را  زیادی  کمک  که  رساند،   125 به 

همکارانش نمود.
نایب 5۷،  گلبدین  نامبرده،  گفته ی  قرار 
حمید  و   13 نوری  شبیر   ،24 محمدنبی 

حسن 10 دوش را انجام دادند.
تیم  که  گفت  ملی  تیم  منیجر 
هانگ کانگ، تا اجرای 12٦ دوش، بازی 
خوب نمود و تا 52 دوش، صرف یک 

بازیکن آن کنار رفته بود.
آن،  از  بعد  که  افزود  موصوف  اما 
توپ زنان افغانستان بازی خوبی به نمایش 
گذاشتند و به طور ویژه حمید حسن در 
را  هانگ کانگ  بازیکن  سه  اور،  یک 

خارج کرد  و آنها را بی مورال نمود.
هانگ کانگ  تیم  که  گفت  نامبرده 
 11۷ رساندن  سر  به  با  بیستم،  دور  در 
بازی  این  افغانستان  رفت،  کنار  دوش 
را با تفاوت ٨  دوش، برنده شد و لقب 

قهرمانی این مسابقات را به دست آورد.
این مسابقه  برتر  حمید حسن، ورزشکار 

اعالم گردید.

ACKU
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»از وراي دود و آتش« سلسله گزارش هايي است که بر اساس گفته هاي  قربانيان 
جنگ هاي سه دهه اخير افغانستان تهيه شده است. اين گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه هاي قومي، مذهبي، سمتي و زباني تهيه گرديده اند، بازتاب دهنده 
روايت هاي 23 سال جنگ در کشور مي باشند. 

محمد عارف بیات1113
ه و تنظیم:

تهی

احدی:

درتالش بدیل راه انتقاالتی از پاکستان هستیم
افغانستان  8صبح، کابل: وزارت تجارت و صنایع 
پاکستان  حکومت  که  صورتی  در  می گوید 
مشکل های فرا راه تاجران افغان راحل نکند، تاجران 
اموال   دیگر  راه های  طریق  از  ناگزیرهستند،  افغان 

تجارتی شان را به کشور انتقال دهند.
و صنایع کشور که  تجارت  وزیر  احدی،  انورالحق 
در پایان ششمین نشست همکاری های تجارتی میان 
سخن  رسانه ها  به  کابل،  در  پاکستان  و  افغانستان 
است  قرار  که  گفت  موضوع  این  بابیان  می گفت 
هیات تجارتی افغانستان به رهبری او، تا ده روز دیگر 
چابهار  وارد  انتقاالتی،  بدیل  راه های  دریافت  برای 

ایران خواهند شد.
که  است  این  در  ما  فایده ی  »فعال  گفت:  احدی 
وارد  کراچی  طریق  از  خودرا  تجارتی  مال های 
کنیم و به نفع پاکستان هم هست، عاید هم به دست 
می آورند و توقع ما از پاکستان این است که شرایط 
کند،  را  کار  این  اگر  و  نسازد  سخت  ما  باالی  را 
راه های  طریق  از  بود  خواهند  ناچار  افغان  تاجران 
هم  برای شان  اگر  حتا  کنند  وارد  خودرا  مال  دیگر 

قیمت تمام شود.«
تاجران  مشکل های  برخی  آن که  با  گفت  احدی 
افغان با امضای توافتنامه ی ترانزیتی میان افغانستان و 
به دلیل  به گفته ی وی  اما  پاکستان حل شده است، 
تعبیرهای گوناگون، هنوزهم مشکل های در زمینه ی 
بندر  طریق  از  افغان  تاجران  کاالهای  و  مواد  انتقال 

کراچی پاکستان وجود دارد.
با این حال، وزیر تجارت و صنایع  افغانستان همچنین 
که  امریکا گفت  با  تجارت  مورد همکاری های  در 
هرچند میزان صادرات افغانستان به امریکا بسیار ناچیز 
می باشد ولی با راه اندازی برنامه های  آگاهی دهی به 
میوه های  صادرات  تا  دارند،  نظر  در  افغان  تاجران 

افغانستان به  امریکا را افزایش دهند.
صادرات  زمینه های  امریکا  گفت  همچنین  احدی 
مال و کاالهای تجارتی را برای تاجران افغان مساعد 
تا  دارد  انتظار  نیز  افغانستان  دولت  و  است  ساخته 
افغانستان  در  شده  تولید  محصوالت  از  نیز  امریکا 

استفاده کند.
وزیر تجارت و صنایع افغانستان همچنین از همکاری 
در  افغانستان  عضویت  دریافت  برای  امریکا  دولت 
که  کرد  تاکید  گفته  سخن  جهانی  تجارت  سازمان 
افغانستان پیش شرط های این سازمان را به عضویت در 

آن روی دست گرفته است.
تا  دارد  انتظار  افغانستان  دولت  احدی،  گفته ی  به 
امریکا سرمایه گذاری در بخش زیربناها به خصوص 

معادن افغانستان را بیشتر سازد.
احدی از نهایی شدن 9 قانون و کار روی سه  طرح 
قانون دیگر را برای شرکت در سازمان تجارت جهانی 

نیز خبرداد.
مایکل دینی، معاون وزارت تجارت  از سوی دیگر، 
آسیای  و  جنوب  آسیای  امور  در  امریکا  ونماینده ی 
انتقال  برنامه ی  با  همزمان  امریکا  که  گفت  مرکزی، 
چگونگی  مورد  در  افغانستان،  دولت  به  مسوولیت ها 
برداشته  گام های  افغانستان  با  تجارتی  همکاری های 

شود.
معاون وزارت تجارت امریکا همچنین گفت افغانستان 
آموزش های  بخش  در  تا  کرده اند  توافق  امریکا  و 
حکومت  پالیسی های  در  شفافیت  هدف  به  تجارتی 

افغانستان برای مردم افغانستان همکاری کنند.
امریکا و افغانستان همچنین توافق کردند که زنان نیز 
سهم فعالی در تجارت داشته باشند و بخش خصوصی 

نیز تقویت گردد.

 آگهی بورسیه تحصیلی
به آگاهی آنعده از افرادیکه  تحصیالت عالی شانرا الی درجه 
لیسانس به اکمال رسانیده  باشند  ابالغ می گردد که زمینه 
بشر(   )حقوق  رشتهء  در  ماستری  درجه  الی  تحصیل  ادامه 
برای   )MATERS DEGREE IN HUMAN RIGHTS(
مدت یک سال در دانشگاه اسیکس  کشور انگلستان مساعد 
واخذ  بیشتر  معلومات  توانند جهت  می  است.عالقمندان  شده 

فورمه  به ایمیل آدرس:
 yusufm@osafg.org    -   york.cambridge.s@gmail.com

و یا به شماره متذکره  0784609868  در تماس شوند. 
تاریخ ختم پذیرش برگه های درخواستی  16 جنوری سال 

2012 میالدی می باشد.
خانه شماره    OSA افغانستان  باز  جامعه  موسسه  نشانی: 

53، چهارراهی شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش 
سرگذشت تلخ و زندگی مملو از درد برادری 
کار  زمینه  نبود  و  معلولیتش  از  که  است 
شکایت دارد، او چگونگی معلولیتش را چنین 
زندگی  ثور   7 کودتای  »آغاز  می دارد:  بیان 
مردم ما دچار مشکالت متعدد شد، زیرا نظام 
کمونیستی با اعمال فشار می خواست که نظام 
آنها  بر  را جبرا  مردم  عقاید  خرافی و خالف 
تحمیل کند. همین موضوع سبب شد که تعداد 
ایستادگی  ایشان  مقابل  در  مردم  از  زیادی 
تعدادی  نمایند.  آغاز  را  مجاهدت شان  و 
باحمایت های  عده ی  و  مالی  کمک های  با 
سرخ  ارتش  طاغوتی  لشکر  مقابل  در  جانی  
ایستادند. و تا پای جان از تمامیت ارضی، دین 
و مردم شان دفاع نمودند. نیروهای جنایت کار 
در  را  مردم  تمام  شدت  با  دولتی  و  روسی 
مرکز و والیات سرکوب می کردند. عده ای از 

جوانان و متنفذین قومی و سایرین را که گمان 
می رفت در مقابل شان ایستادگی می کنند، آنها 
را دستگیر و برای اطاعت از افکار کمونیستی 
هم  یا  و  می کردند  شکنجه  مرگ  سرحد  تا 
دسته جمعی  صورت  به  را  آنها  مدتی  از  بعد 
را  قصبات  و  قریه ها  می رساندند.  شهادت  به 

از  یکی  می کردند.  بمباران  اوقات  اکثر  نیز 
هم  یا  و  ماین خوشه ای  آنها  نمونه های جنایت 
کاشت ماین های دیگری بود که در اکثر نقاط 
کشور فرش می نمودند. در یکی از روزها، من 
با ماین برخورد کردم و معلول شدم. آن حادثه 
گذشت، اما اثرات ناگوار آن باالی زندگی من 

در یکی از روزها، من با ماین برخورد کردم و معلول شدم. آن حادثه 
گذشت، اما اثرات ناگوار آن باالی زندگی من تاثیرات منفی گذاشته 
است. گرچند کوشش می کنم که کار کنم و باردوش جامعه خویش 

نباشم، اما کجاست زمینه کار و زندگی. من شخصا مسوولیت نفقه 10 
نفر را به دوش دارم. خواست من از دولت این است که زمینه کار را 
برای ما و تمامی مردم مهیا بسازد، زیرا کشور سخت به نیروی کاری 

ضرورت دارد. باید دولت در قسمت زیربناها سرمایه گذاری کند و ما 
کاری می خواهیم که دوام دار باشد نه کوتاه مدت.

کوشش  گرچند  است.  گذاشته  منفی  تاثیرات 
می کنم که کار کنم و باردوش جامعه خویش 
من  زندگی.  و  کار  زمینه  کجاست  اما  نباشم، 
شخصا مسوولیت نفقه 10 نفر را به دوش دارم. 
خواست من از دولت این است که زمینه کار 
زیرا  بسازد،  مهیا  مردم  تمامی  و  ما  برای  را 
دارد.  نیروی کاری ضرورت  به  کشور سخت 
سرمایه گذاری  زیربناها  قسمت  در  دولت  باید 
باشد  دوام دار  که  می خواهیم  کاری  ما  و  کند 
شده ام،  خسته  هم  جنگ  از  کوتاه مدت.  نه 
هرصورت  به  شدم  مشکل  این  قربانی  خودم 
زندگی من سیاه و تاریک شد، اما نمی خواهم 
که فرزندانم با این همه مشکالتی که دارند، در 

آینده نیز دچار مشکل باشند.«
این  بهترشدن  جهت  محترم:-   خوانندگان 
بخش ما به نظریات انتقادات و پیشنهادات سالم 
شما به دیده ی قدر می نگریم با شریک ساختن 
منتظر  ذیل  نشانی  در  شما  گزارش های  چنین 

می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

نمی خواهم آینده فرزندانم خراب شود
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بن  از هفتاد کشور جهان در کنفرانس  بیشتر  این که  با 
دوم متعهد به حمایت درازمدت از افغانستان شده اند اما 
به نظر می آید که نگرانی از آینده ی افغانستان در نبود 
نیروهای خارجی هر روز به صورت پررنگ تری مطرح 
می گردد. با این که حکومت با اطمینان از آینده حرف 
می زند، حلقات سیاسی داخلی باور دارند که حکومت 
را  مسوولیت ها  مستقالنه ی  پذیرش   برای  آمادگی ای 
ندارد. زیرا برنامه ای که چنین آمادگی ها را بازتاب دهد 
به ویژه که درآمد  نمی گردد.  ارایه  از سوی حکومت 
حکومت وابسته به کمک  های خارجی است و تشکیل 

قوای مسلح افغانستان فراتر از توان مالی ما می باشد.
از  عینی  نمونه ی  یک  عاشورا  روز  انتحاری  حمله ی 
به شمار می آید.  به آینده  بی اعتمادی و نگرانی نسبت 
به مجرد وقوع حادثه این پرسش مطرح گردید که آیا 
خطرناک  و  بی مانند  فرقه ای  دشمنی های  سرآغاز  این 

در این کشور است؟
حلقات  که  درونی ای  همبستگی  و  اتحاد  خوشبختانه 
سیاسی، دینی و اجتماعی در برابر این رویداد از خود 
نگرانی داشت.  این  بر کاهش  مثبت  تاثیر  نشان دادند، 
زیرا، همه انگشت اتهام به سوی پاکستان بردند که در 
رویداد  مسوولیت  جنگوی  لشکر  افراطی  گروه  آن جا 
که  شد  معلوم  همه  برای  گرفت.  عهده  به  را  مذکور 
برای  و  دارد  بیرونی  ریشه های  خصومت هایی  چنین 
افغان ها چنین نفرت و جنایت فرقه ای نا آشنا و غیر قابل 

پذیرش است.
ناحیه  از  که  ای  بی ثباتی  و  آشوب  حال،  عین  در  اما 
متوجه  پاکستانی  افراطی  و  تروریست  گروه های 

است.  یافته  خود  به  تازه  ابعاد  می گردد،  افغانستان 
افزوده شدن وجوه  با  که  است  این  برداشت  مهمترین 
جدید به بی ثباتی و جنگ افغانستان، پاکستان کشور ما 
را به سوی یک هرج و مرج غیر قابل کنترول به پیش 
می برد؛ هرج و مرجی که گاه خود این کشور را ضربه 

می زند.
که  پوشید  چشم  نگرانی  این  از  توان  نمی  این حال  با 
تداوم بی ثباتی و گسترش دامنه ی جنگ و کشتار که در 
آن پاکستان تبدیل به صحنه گردان اصلی شده است، 
افغانستان را به سوی کدام مسیر خواهد برد؟ کشور و 
مردم ما چقدر ظرفیت و تحمل این وضعیت را خواهند 
داشت و در نهایت چه کسی از میان ما برخواهد خاست 

و کاری برای ما و کشور ما خواهد کرد؟
در حال حاضر شواهد و تحلیل ها بیانگر آن است میان 
تعهد جامعه ی جهانی به حمایت و روابط  درازمدت با 
سوی  از  بیشتر  خشونت های  به  زدن  دامن  و  افغانستان 
عاشورا  زیرا، حمله  دارد.  وجود  ارتباط  یک  پاکستان 
میان  نظامی  نبرد  تنها  نه  کشور  این  که  می دهد  نشان 
حکومت  و طالبان را به نفع خود می داند که بی ثباتی 
از طریق ایجاد جنگ های مذهبی و فرقه ای هم کمکی 

اداری  فساد  ضد  بر  مبارزه  جهانی  روز  از  تجلیل  در 
محو  برای  افغانستان  دولت  تالش های  بر  کابل،  در 
گرفت.  صورت  تاکید  کشور  در  منفی  پدیده ی  این 
در این مراسم رییس جمهور کرزی و عزیزاهلل لودین 
سخنرانی  اداری  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره ی  رییس 
اداری  فساد  با  مبارزه  برای  دولت  از تالش  و  کردند 
سخن گفتند. با توجه به سخنان این دو مقام رسمی و 
با مقایسه ی این اظهارات با سطح فساد در کشور، این 
پرسش مطرح می گردد که آیا در افغانستان مبارزه با 
فساد در جریان می باشد و یا این که این کشور به سمت 

و سوی فساد سازمان یافته به پیش می رود.
گرامی  مناسبت  به  جمهور  رییس  که  سخنرانی  در 
در  اداری  فساد  ضد  بر  مبارزه  جهانی  روز  از  داشت 
سبب  فساد  موجودیت  که  گفت  کرد،  ایراد  کابل 
بی اعتمادی بین دولت افغانستان و جامعه جهانی شده 
این  بر  کرزی  جمهور  رییس  دیگر  سوی  از  است. 
نکته نیز تاکید کرد که در امر ناکامی مبارزه با فساد 
اداری در افغانستان نه تنها متنفذین سیاسی داخلی و هم 
از  انتقاد  اگرچه  است.  بوده  دخیل  خارجی  نهادهای 
پرداخت های  یا عدم شفافیت در  نهادهای خارجی و 
خارجی ها و قرادادهایی که آنان داشته اند می تواند از 
یک سو قابل انتقاد و اعتراض باشد؛ اما از سوی دیگر 
دولت  مسوولیت گریزی  به  باشد  اشاره ای  می تواند 

افغانستان در امر مبارزه با فساد.
که  می کند  تایید  کرزی  جمهور  رییس  وقتی  اما 
این  دارند،  فساد  آتش  بر  دستی  نیز  سیاسی  متنفذین 
ریاست  از  باالتر  مقامی  چه  که  می آید  پیش  پرسش 
از  استفاده  با  که  دارد  وجود  افغانستان  در  جمهوری 
هیوالی  با  مبارزه  می تواند  خود  قانونی  صالحیت 
ببرد و رهبری کند. در چنین حالتی  پیش  به  را  فساد 
سیاسی  متنفذین  منفی  نفش  از  جمهور  رییس  وقتی 
در گسترش فساد گالیه می کند، دو احتمال را ایجاد 
رسالت  به  جمهور  رییس  این که  نخست  می کند. 
سیاسی خود و صالحیت قانونی که دارد باور ندارد و 
دو دیگر این که در افغانستان فساد سازمان یافته شکل 
رییس  که  می باشد  شکل گرفتن  حال  در  یا  و  گرفته 
یا  و  کند  مبارزه  آن  برابر  در  نمی خواهد  نیز  جمهور 
شاید هم این عدم مبارزه قاطع برای رییس جمهور نیز 

سودی در پی داشته باشد.
شکایت  به  لب  موضوع  این  از  جمهور  رییس  وقتی 
تا  می گردند  سبب  سیاسی  متنفذین  که  می گشاید 
برخورد قانونی با عوامل فساد صورت نگیرد، حد اقل 
افغانستان  در  مقامات  که  است  واقعیت  این  گویای 
اراده غیرقانونی متنفذین سیاسی را در حمایت از فساد 
وقتی  دیگر  سوی  از  می دانند.  قانون  از  برتر  اداری 
یا خواهش  امر و دستور و  تامین  مراجع ذیصالح در 
متنفذین سیاسی، مبادرت به عدم اجرای قانون در برابر 
مرتکب  نیز  خود  واقع  در  می کنند،  کنندگان  فساد 

نقض قانون و اتخاذ تصمیم فراقانونی می شوند.
فساد  با  مبارزه  اداره  رییس  دیگر، گفته های  از سوی 
مشکل  که  می کند  آشکار  را  واقعیت  این  نیز  اداری 
اراده  نبود  در  اداری  فساد  با  مبارزه  در  موفقیت  عدم 

از  این  که  می کند  افغانستان  در  کشور  این  مقاصد  به 
جهات گوناگون خیلی خطرناک و آسیب زننده است.

پاکستان هم اکنون جنگ  این تحلیل درست است که 
تا به  نامعلومی به وسیله طالبان ادامه می دهد  را تا زمان 
امید این که امریکایی ها بعد از سال 2014 افغانستان را 
به گونه ی  ترک کنند. در آن صورت آینده ی جنگ 
خواهد  وخامت  به  رو  هم اکنون  از  پیش بینی ناپذیری 
رفت وضعیت اقتصادی و قوای مسلح افغانستان کامال 

در پرده ی ابهام قرار گرفته است.
افغانستان  رسمی  درآمد  منبع  مهمترین  حالی که  در 
است،  جهانی  بانک  قرضه های  و  خارجی  کمک های 
به  اقتصادی  استراتژی  یک  دادن  نشان  از  حکومت 
جذب  احتماال  است.  بوده  ناتوان  راه«  »نقشه ی  عنوان 
برای  حکومت  تالش  مهمترین  خارجی  کمک های 
به  کمک ها  این  اگر  اما  باشد،  کشور  بودجه ی  تامین 
میزان چشم گیری کاهش یابد در آن صورت وضعیت 
اقتصادی خطرناک پایه های حکومت را سست می کند 
مالی  منابع  فقدان  از  ناشی  مرج  و  هرج  یک  تصور  و 

عمومی دشوار نمی باشد.
راحتی  نفس  کابل  زمامداران  زمانی  ترتیب،  این  به 
می کشند که کشور های غربی بودجه ی حکومت آنها 
را تامین کند، بدون این که ابتکار عمل جدید برای رفع 
مشکالت باال در اختیار داشته باشند و یا درصدد پیدا 

کردن آن بر آیند.
شخص  ویژه  به  کشور،  رهبری  که  این  خطرناک تر 
وضعیت  توجیه  برای  راه  آسان ترین  جمهور،  رییس 
کنونی را، ترسیم یک تصویر مطمین از آینده و حال 
بیشتر بر  یافته است که این  توسط پروپاگندای رسمی 
نگرانی ما می افزاید. زیرا، در این شرایط بحرانی کشور، 

مردم طالب شنیدن سخنان محکم و با محتوا را از دهان 
مقامات انتظار دارند. و نه انکار و پروپاگند.

زمانی که فساد دستگاه حکومت افغانستان را فلج کرده 
است، رییس جمهور در مصاحبه ای با هفته نامه آلمانی 
اشپیگل می گوید که روند اصالحات قضایی ادامه دارد 
و در یکی از آخرین تصمیم هایش قاضی ای را از کار 

برکنار کرده است.
پاسپورت  گرفتن  برای  آلمانی  خبرنگار  شک،  بدون 
حل  برای  یا  و  نمی رود،  افغانستان  داخله ی  وزارت  به 
مراجعه  ما  محاکم  از  یکی  به  خود  حقوقی  مشکل 
نمی کند، و یا کدام برادر و خواهرش در توقیف خانه 
رفع  جهت  که  نیست  زندانی  پولیس  حوزه ی  فالن 
و  وزیر  فالن  به  یا  و  ببرد  به جیب  مشکل خود دست 

رییس زنگ بزند تا کارش اجرا شود. 
ولی مردم عادی افغانستان به خوبی شاهد اند که رییس 
جمهور کشور شان، اصالحات و اقدام جزیی حکومت 
ولی  می کشد،  دیگران  رخ  به  کرنا  و  بوق  با  را  خود 
وقتی پای مسایل و مشکالت حل ناشده کنونی به میان 
کابل  قضیه  مانند  هم  یا  و  می کند  سکوت  یا  می آید، 

بانک آن را به دست های خارجی نسبت می دهد.

رسانه های  از  که  آنگونه  می باشد.  کار  این  برای 
تصویری به صورت زنده به نشر رسید و در رسانه های 
لودین،  عزیزاهلل  گردید،  منعکس  نیز  تصویری  غیر 
مراسم  در  افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  اداره ی  رییس 
اداری  فساد  ضد  بر  مبارزه  جهانی  روز  از  تجلیل 
وابسته  اداری  فساد  با  مبارزه  در  موفقیت  که  گفت 
فساد  با  مبارزه  برای  سیاسی  اراده ی  موجودیت  به 
این زمینه  بین المللی در  از تجربه ی  می باشد. وی حتا 
یاد آور شد و تاکید کرد که تجربه مبارزه با فساد در 
کشورهای گوناگون جهان نشان داده که این امر بدون 

اراده ی سیاسی ناممکن است.
با فساد  نکته جالب توجه در خصوص معمای مبارزه 
از  دیگر  بخش  یک  از  می تواند  افغانستان  در  اداری 
سخنان رییس اداره مبارزه با فساد به دست آید که در 
اظهاراتش ضمن تاکید بر اینکه باید در سطوح باالی 
نظام، اراده ی سیاسی برای مبارزه با فساد وجود داشته 
باشد، از حامد کرزی رییس جمهور خواست که برای 
با فساد در کشور، حمایت الزم  تقویت برنامه مبارزه 

سیاسی را فراهم کند.
در  که  است  واقعیت  این  گویای  تنها  وضعیت  این 
افغانستان فساد اداری اکنون به یک عمل سازمان یافته 
تبدیل شده و ادعای مبارزه با آن از سوی این دستگاه 
نخواهد  نتیجه ای  و  رسید  نخواهد  جایی  به  هرگز 
شعار  تا  می گردد  سبب  که  موضوعاتی  از  یکی  داد. 
رهبری  تحت  دولت  سوی  از  اداری  فساد  با  مبارزه 
رییس جمهور کرزی جدی تلقی نشود، این است که 
آقای کرزی با گماشتن رییس سابق کمیسیون مستقل 
انتخابات در راس اداره ی مبارزه با فساد اداری، سبب 
ایجاد ذهنیت منفی روانی نسبت به روند مبارزه با فساد 

شده است.
در  جمهوری  ریاست  انتخاباتی  مبارزات  جریان  در 
کرزی  آقای  انتخاباتی  رقبای  از  برخی   1388 سال 
به  را  وی  و  کرده  انتقاد  لودین  آقای  از  صراحت  به 
کردند.  متهم  کرزی  جمهور  رییس  از  طرفداری 
سیاسی  های  رقابت  از  ناشی  انتقادها  آن  اگر  هرچند 
افراد جامعه می تواند  از  بر اذهان برخی  بازهم  باشند، 
شاهد  افراد  این  وقتی  است  طبیعی  باشد.  تاثیرگذار 
انتخابات پرجنجال ریاست  گماردن رییس کمیسیون 
بر ضد فساد  مبارزه  اداره  به سمت ریاست  جمهوری 
می شوند، از نظر روانی نمی توانند اعتماد کنند که این 
اداری  فساد  قمع  و  قلع  جهت  گماردن ها  و  انتصاب 

صورت گرفته باشد. 
با فساد اداری و ایجاد حکومت  از آنجایی که مبارزه 
داری خوب، یکی از تعهدهای اصلی دولت افغانستان 
به جامعه جهانی می باشد که در کنفرانس نیز تصریح 
اداری  برابر فساد  مبارزه در  ایجاب می کند که  شده، 
از  یکی  شود.  دنبال  بیشتری  جدیت  با  افغانستان  در 
چیزهایی که می  تواند از نظر روانی بر روند مبارزه با 
باور مردم را  تاثیر مثبت بگذارد و  افغانستان  فساد در 
نسبت به این روند تغییر دهد، این است که در ساختار 
اداره مبارزه با فساد نیز از افرادی گماشته شوند که بر 

اذهان مردم تاثیر روانی مثبت داشته باشند.

سال پنجم   شماره مسلسل 1294    دو شنبه 21 قوس 1390    

  ضیا زیرک

  محمد هاشم قیام

کرزی نگرانی ما را
 بیشتر می سازد!

مبارزه با فساد
 یا فساد سازمان یافته
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 اراده سیاسی برای مبارزه با فساد
 وجود ندارد

5سال پنجم   شماره مسلسل 1294    دو شنبه 21 قوس 1390    

دستگاه بسیار ناتوان را به میان آورد که هیچ برنامه ای برای 
بیرون شدن از این وضع نداشت و ندارد.«

در  فساد  که  دارند  تاکید  نیز  پارلمان  نمایندگان  از  شماری 
ادارات دولتی افغانستان ریشه ی عمیق و زنجیره ای دارد.

در  کسانی که  »بیشتر  می گوید:  پارلمان  نماینده  دانش  حبیبه 
فساد اداری دخیل استند، متاسفانه کسانی اند که در بدنه خود 

نظام قرار دارند و صاحب صالحیت استند.«
نبرد، گفت که هنوزهم  نام  از فرد مشخصی  او در حالی که 
مخدر  مواد  کشت  و  قاچاق  در  دولتی  مقامات  از  بسیاری 

دخیل اند.

کارمندان  اما  بود،  امروز  از  بدتر  اقتصادی  وضعیت  دارای 
دولتی به دلیل این که به آینده ی خود اطمینان داشتند، رشوت 

نمی گرفتند.
فساد با پاسپورت خارجی

دارای  کسانی که  می گوید  جمهور  رییس  همچنین 
برخوردار  بیشتر  امتیاز  از  هستند،  خارجی  پاسپورت های 
می باشند و این افراد به دلیل این که پناهگاه دارند، در گسترش 
فساد کمک کرده اند. حامد کرزی می افزاید کسانی که زور 
و پاسپورت خارجی داشته اند، از پیگرد قانونی معاف بوده اند. 
وی گفت: »معافیت یک مشکل بزرگ است. این مشکل را 

در  بدون  و  زنجیره ای  گونه ای  به  نصب ها  و  عزل  افزود  او 
مورد  این  در  دولت  و  می شود  انجام  شایستگی  نظرگرفتن 

بیشتر مصلحت گرایی کرده است.
صالحیت  عدم  را  فساد  افزایش  در  عمده  دلیل  یک  او 
پارلمان افغانستان در نظارت از پروژه هایی دانست که توسط 
خارجی ها راه اندازی می شوند و به گفته او در کنار اداره های 
حکومتی افغانستان، شماری از موسسات خارجی نیز در فساد 

دخیل اند.
دولت افغانستان برای مبارزه با فساد در کنار ایجاد کمیسیون ها 
برای  نهاد های مستقل دیگر، حتا یک دادستانی خاص را  و 

این منظور ایجاد کرد.
آنها  از  شماری  که  فساد  پرونده  ده ها  گذشته  سال  چند  در 
کرد  درز  رسانه ها  به  نیز  بود  دولتی  قدرتمند  افراد  مربوط 
که پرونده های صدیق چکری، حمیداهلل قادری و عنایت اهلل 
مورد  آخرین  در  هم  یا  و  ترانسپورت  اسبق  وزرای  قاسمی 
این دست  از  مرکزی  بانک  رییس  فطرت  عبدالقدیر  پرونده 

پرونده ها اند.
و  می برند  سر  به  خارج  در  اکنون  افراد  این  این همه  با  ولی 
هیچ کدام  است  نتوانسته  دولت  تالش،  سال ها  وجود  با 
مورد  را  می برند  سر  به  بیرون  در  که  را  فساد  به  متهمین  از 

مجازات قرار دهد.
می شود  وزیر  نفر  یک  وقتی  که  است  نظر  این  به  سیحون 
به  مسلما  می یابد،  تقرر  دولتی  بزرگ  دستگاه  یک  در  یا  و 
یک مرجع قدرت، تعلق دارد، چون این دولت یک شرکت 
سهامی است که چند دستگاه سیاسی قدرت را میان خودشان 

توزیع کردند.
افغانستان  سیاسی  دستگاه  »در  می گوید:  سیحون  استاد 
کسی که رده های قدرت را تا وزارت می پیماید، باید از سه 
یا  درون  در  قدرت  نهاد های  یا  باشد،  داشته  را  یکی  فکتور 
امکانات داخلی و یا وابستگی به کشور های بیرونی که آنها 
سیاست ها را اعمال می کنند، لذا کسانی که در رده های باالیی 
در  حمایت هایی  بدون شک  می زنند  فساد  به  دست  دولت 
درون دستگاه دارند، در غیر آن نمی توانند به سادگی  بیایند 
و بروند و به یقین که در افغانستان فساد، فساد سیاسی است.«

سال  قطعیه  تاهنوز  که  می دارد  ابراز  تاسف  با  دانش  خانم 
بود الینحل است و وجوه  قبلی  پارلمان  اول  1384 که سال 

مصرفی میلیارد ها افغانی تاهنوز در پرده ابهام قرار دارد.
دولتی  رتبه  بلند  افراد  از  تن  پنج  آن زمان  در  پارلمان  که  او 
را به دادستانی راجع کرد که تاهنوزهم این پرونده ها انباشته 

روی هم باقی مانده است.

هم در داخل خود داریم و کسی که زور دارد معاف است. 
به  دارد  زور  کسی که  امروز،  افغانستان  دولت  در  که  برحق 
خارجی  پاسپورت  کسی که  برحق  و  نمی شود.  سپرده  قانون 
دارد هر فساد را کرده می تواند و گریخته می تواند. کسی که 
پاسپورت خارجی دارد هر فسادی که دلش بخواهد، می کند 
و باز پناهگاه دارد، به پناهگاه خود می گریزد. همان طوری که 
طالبان پناهگاه دارند این فاسدین هم در خارج پناهگاه دارند.«
شدن  موثر  برای  که  کرد  تاکید  جمهور  رییس  حال،  این  با 
در  قانون  تطبیق  در  جهانی  جامعه ی  اداری،  فساد  با  مبارزه 
دولتی  ادارات  همچنین  و  کند  همکاری  دولت  با  افغانستان، 
تمویل کننده  منابع  از  او،  از مداخالت سیاسی مصوون شود. 
نزدیک  که  افرادی  و  شرکت ها  با  که  خواست  بین المللی 
رییس  گفته ی  به  نکنند.  قرارداد  هستند،  دولتی  مقام های  به 
جمهور، قراردادهای خیلی بزرگی با بستگان مقام های دولتی 
از سوی نهادهای بین المللی خارجی عقد شده است که ارزش 

این قراردادها به میلیاردها دالر می رسد.
نبود اراده سیاسی

در همین حال، عزیزاهلل لودین، رییس اداره ی مبارزه با فساد 
با  مبارزه  امر  در  ناکامی  دالیل  از  یکی  که  می گوید  اداری 
دولتی  بلندپایه  مقام های  سوی  از  سیاسی  اراده  نبود  فساد، 
است. به گفته ی آقای لودین، با آن که بارها از سوی مقام های 
شده  تاکید  فساد  با  جدی  مبارزه ی  بر  مبنی  دولتی  بلندپایه 
است، اما جدیت الزم برای از بین بردن فساد صورت نگرفته 
است. عزیزاهلل لودین گفت: »باید این اراده قوی در مسوولین 
هیچ کس  بپذیرند  که  آید  به وجود  ما  نظام  باالی  سطوح 
نمی تواند باالتر از قانون باشد و قانون باید باالی همه در هر 

سطح و مقامی که باشند، به صورت یکسان تطبیق شود.« 
که  کرد  تاکید  همچنین  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره  رییس 
تاکنون  افغانستان،  در  قوی  سیاسی  اراده ی  نبود  به دلیل 
محاکمه  شده اند،  فساد  به  متهم  که  مقام هایی  از  هیچ یک 
نشده است. وی گفت جدیت الزم برای تطبیق قانون صورت 
نگرفته و همچنین در بعضی موارد با مجرمان برخود ترجیحی 
شده است. آقای لودین گفت که افغانستان هنوز در مبارزه با 
فساد اداری در قسمت اول راه قرار دارد و از بین بردن فساد 

در کشور، زمان طوالنی را در بر خواهد گرفت.
پیش  مهم  چالش های  از  یکی  که  افغانستان  در  اداری  فساد 
روی دولت پنداشته می شود، نگرانی جامعه ی جهانی را نیز در 
پی داشته است. دولت افغانستان در کنفرانس بین المللی دوم 
بین بردن فساد، جدیت  از  از این در  بن، تعهد کرد که پس 

بیشتری از خود بخرج خواهد داد.

تازه اش گفت که با وجود ده سال تالش جامعه 
همچنان  کشور  این  افغانستان،  دولت  و  جهانی 
دوم  رده  در  شمالی،  کوریای  و  سومالیا  از  بعد 

فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
بررسی اش  این  در  بین الملل  شفافیت  سازمان 
شماره  از  را  جهان  کشور   183 در  فساد  میزان 
اساس،  براین  است.  کرده  رتبه بندی  ده  تا  یک 
یک  رتبه  در  فساد  باالی  میزان  با  کشورهایی 
قرار  دهم  رتبه  در  فساد  بدون  کشورهای  و 

گرفته اند.
یک  نبود  به  تاکید  اقتصادی  مسایل  تحلیلگران 

اراده سیاسی برای مبارزه با فساد دارند.
دانشگاه  در  اقتصاد  استاد  سیحون  سیف الدین 
با  موثر  مبارزه  مانع  عمده ترین  می گوید  کابل 
فساد و نبود یک اراده سیاسی و یا بینش سیاسی 

است.
با  می کنند  ادعا  کسانی که  یا  »نهاد ها  گفت:  او 
فساد مبارزه می کنند، خودشان شرکا یا بخشی از 
روابط اند و یک کسی که در بند این روابط تنیده 
فرافگنی  تا  می کند  این چنینی  ادعا های  باشد، 
نسبت  خارجی ها  به  را  فساد  گاهی  لذا  کنند، 
می دهند و یا این که به ضعف نهاد ها و ساختار ها 

انگشت می گذارند.«
این  واقعا  اگر  که  است  معتقد  سیحون 

که  نهاد هایی  زیرا  است،  فسادزا  کنیم،  تحلیل  را  حاکمیت 
به  و  داشتند  نقش  جامعه  ارزش های  شکست خوردگی  در 
بودند،  شریک  درگیری ها  در  جنگی  اقتصاد  در  گونه ای 
دولت کنونی را تشکیل دادند، دولتی مبتنی بر یک تفاهم که 

در  کنفرانس بن میان گروه های جنگی شکل گرفت.
را  عمومی  دستگاه های  »این ها  می دارد:  ابراز  سیحون  استاد 
اقتصاد  که  فسادپرور  بدنه  یک  و  کردند  تقسیم  خود  بین 
مخدر  مواد  قاچاق  اقتصاد  انسان،  قاچاق  اقتصاد  پول شویی، 
طرف  یک  از  و  تنید  بیرونی  روابط  با  که  زمین خوارگی  و 

دیگری  عوامل  جمله  از  آینده،  به  دولتی  کارمندان  اعتماد 
رشد فساد اداری در کشور است. به گفته ی او، ماموران دولتی 
به فردایی که بتوانند یک لقمه نان باعزت پیدا کنند، اعتماد 
ندارند. رییس جمهور می گوید: »مشکل سوم که یک مشکل 
ما  بسیار جدی  با توجه  او فقط و فقط  بسیار عمده است که 
حل  ما  خارجی  همکاران  همکاری های  با  و  افغانستان  مردم 
آیا  که  است  فردا  به  ما  مردم  و  مامور  اعتماد  عدم  می شود، 
فردای این کشور امن و با ثبات خواهد بود و یا نه. آیا فردا 
یا  پیدا خواهیم کرد و  باعزت  نان  لقمه  در کشور خود یک 
نه.« آقای کرزی تاکید کرد در حالی که افغانستان در گذشته 

در حالی که رییس جمهور کرزی می گوید فساد در افغانستان 
ریشه های داخلی و خارجی دارد، تحلیلگران مسایل اقتصادی 
فساد  و  بیشتر دستگاه دولت است  فساد  منشا  دارند که  باور 

سیاسی در افغانستان بیداد می کند.
روز  مناسبت  به  که  مراسمی  در  دیروز  کرزی  حامد 
بود، گفت که  برگزار شده  کابل  در  فساد  با  مبارزه  جهانی 
را  فساد  زمینه  حکومت  در  واسطه بازی ها  و  قانون شکنی ها 
مساعد کرده است و وجود ادارات موازی خارجی ها سبب 
توان  والیات  و  مرکز  در  افغانستان  حکومت  تا  است  شده 

مبارزه با فساد را نداشته باشد.
معافیت است. کرزی  از دالیل بزرگ فساد،  او گفت یکی 
موازی سبب  ادارات  هم  چنان  و  دولت  در  زورگویی  افزود 
شده است تا افغانستان در مبارزه با فساد دست آورد چندانی 

نداشته باشد. 
با  مبارزه  عالی  اداره  رییس  لودین  عزیز اهلل  حال،  همین  در 
محو  برای  راه  یگانه  که  گفت  مراسم  این  در  اداری  فساد 
فساد، اراده سیاسی برای مبارزه با این پدیده در سطوح باالیی 

حکومت افغانستان می باشد. 
آقای لودین گفت به دلیل نبود اراده مبارزه با فساد، معافیت 
به  افغانستان  فساد  با  مبارزه  ادارات  قضایی،  مصوونیت  و 
و  هستند  فساد  نظاره گر  تنها  که  می مانند  بی دندان  شیرهای 
در  که  افزود  لودین  نمی آید.  بر  دست شان  از  کاری  عمال 
حال حاضر چندین دوسیه فساد در این اداره وجود دارد، ولی 
نمی تواند این دوسیه ها را تعقیب  و عامالن آنرا مجازات کند. 
به گفته لودین فرهنگ معافیت به قانون نانوشته ای تبدیل شده 

و راهبرد مبارزه با فساد را ناکام کرده است.
مبارزه  استراتژی  تطبیق  بر  نظارت  اداره عالی  ایجاد  از  پیش 
جمله  از  دیگر  کمیسیون  چند  افغانستان  دولت  فساد،  با 
کمیسیون مبارزه با ارتشا و فساد اداری را نیز ایجاد کرده بود، 
اما هیچ کدام از این نهاد ها نتوانسته اند که فساد را در افغانستان 

مهار کنند و افغانستان هم چنان در فساد پیشتاز است.
سازمان شفافیت بین الملل روز پنج شنبه، 10 قوس، در گزارش 

حامد کرزی، رییس جمهور کشور، جامعه ی جهانی را در امر 
مبارزه با فساد اداری متهم به گسترش فساد اداری در افغانستان 
کرد و گفت که »همکاران خارجی« نه تنها در تطبیق قانون 
در افغانستان همکاری نکرده، بلکه موانعی بر سر اجرای قانون 

در کشور بوده اند.
مبارزه  جهانی  روز  مناسبت  به  مراسمی  در  که  کرزی  آقای 
قانون،  تطبیق  عدم  که  افزود  می گفت،  اداری سخن  فساد  با 
آینده  به  دولتی  کارمندان  اطمینان  عدم  زورگویی،  معافیت، 
در  دولت  ناکامی  در  مهمی  عوامل  جمله  از  واسطه بازی  و 
امر مبارزه با فساد اداری بوده  است. رییس جمهور گفت که 
کشورهای خارجی در افغانستان ـ در برخی از موارد ـ از افراد 
متهم به فساد حمایت کرده اند که این موضوع باعث گسترش 
فساد در کشور شده است. آقای کرزی گفت: »دلیل دیگری 
که قانون تطبیق نمی شود، همکاران خارجی ما هم در تطبیق 
شدن قانون در چند سال نه تنها که همکار نبودند، بلکه موانع 
بودند.« رییس جمهور از بازداشت یک شخص متهم به فساد 
نیروهای  یادآور شد و گفت که  توسط سارنوالی در هرات 
خارجی در این والیت تالش کردند که این شخص را به زور 
از سارنوالی هرات بیرون بکشند. وی همچنین از اقدام کشتن 
توسط  قندهار  والیت  سارنوالی  کارمندان  و  امنیه  قوماندان 
نیروهای  چهل و دو تن از ملیشه های داخلی که تحت اداره 
افراد  این  و گفت  نیز شکایت کرد  می کردند،  کار  خارجی 

بازداشت شده اند.
رییس جمهور افغانستان تاکید کرد که فساد اداری در کشور 
ریشه ی داخلی و خارجی دارد. به گفته ی او، وجود فرهنگ 
در کشور  اداری  فساد  افزایش  در  نیز  واسطه بازی  و  معافیت 
عدم  که  گفت  کرزی  آقای  همچنین  است.  کرده  کمک 

فساد رو به گسترش و دولت ناتوان
 صدیق ذلیق

 ظفرشاه رویی

عزیزاهلل لودین:
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همایش بررسی وضعیت صحی افغانستان 
برگزار شد

 جان محمد نبی زاده - تالقان

 سید روح اهلل رضوانی

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1294    دو  شنبه 21 قوس 1390    

 بیش از یک سال از شنیدن خبرهای شروع کار پروژه ی 
تمدید لین برق وارداتی از تاجیکستان به تخار، از طریق 
ریاست  مقام های  اما  می گذرد،  همگانی  رسانه های 
اظهار  پروژه،  این  کار  آغاز  از  ـ  هنوزهم  ـ  تخار  برق 

بی اطالعی می کنند.
حاجی محمد مومند، رییس اداره ی برق تخار، می گوید: 
»تمام کارهایی مربوط به نصب پایه ها، تمدید لین برق 
ایستگاه مرکزی برق  در شهر و مونتاژ وسایل تخنیکی 
جریان  آهستگی  به  می گیرد،  ارتباط  اداره  این  به  که 

دارد.«
مرکزی  ایستگاه  تخنیکی  وسایل  تن   16« می افزاید:  او 
)پایه های  تاورهای  نصب  مسیر  است،  شده  مونتاژ  برق 
کیلومتر   74 طول  به  تالقان  تا  کندز  از  برق  لین  فلزی( 
روی  بر  کار  مشغول  حاضر  حال  در  و  شده  سروی 
پروژه  کار  آغاز  مورد  در  اما  هستیم.  شهری  شبکه ی 
هندی  شرکت  یک  که   )K.E.C( کمپنی  توسط 
هیچ  است،  کرده  قرارداد  را  پروژه  این  و  می باشد 

معلوماتی ندارم.«
تکمیل  این که  دلیل  »به  می گوید:  تخاربرشنا  رییس 
را  زیادی  مدت  تخار  برق  قرارداد  تدارکاتی  پروسه ی 
برشنا تصمیم گرفت  بر می گرفت، ریاست عمومی  در 
برای تطبیق این پروژه، با یک شرکت معتبر قرارداد کند 
اختصاری  نام  با  هندی  شرکت  یک  منظور  این  به  که 

)K.E.C( انتخاب شد.«
اما شرکت  با آن شرکت آغاز شد،  او گفت: »مذاکره 
انتخاب شده با 20 میلیون دالر که هزینه این پروژه بود، 
که  کرد  تقاضا  دالر  میلیون  نه  و  بیست  و  نکرد  موافقه 
پروژه  تمویل  که  آسیایی  انکشاف  بانک  را  هزینه  این 
را تعهد کرده بود، نپذیرفت و وجود این اختالفات میان 
شده  سبب  قراردادی  و  تمویل کننده  سفارش دهنده، 

است که زمان آغاز کار این پروژه مبهم باقی بماند.«

اولین همایش علمی دانشجویی طب با موضوع بررسی 
وضعیت صحی افغانستان از سوی دانشگاه خاتم النبیین 

)ص( برگزار شد.
مسووالن  حضور  با  گذشته  روز  که  همایش  این  در 
برگزار  عالی  تحصیالت  وزارت  و  صحت  وزارت 
ابعاد  در  افغانستان  صحت  وضعیت  موضوع  به  شد، 

گوناگون پرداخته شد. 
رییس  بختیاری  مکارم  داکتر  آقای  اظهارات  به  بنا 
هدف  )ص(،  خاتم النبیین  دانشگاه  طب  دانشکده 
تحقیقات  گزارش  ارایه  همایش  این  برگزاری  از 
کشور،  صحی  وضعیت  با  ارتباط  در  صورت گرفته 
طب،  اساتید  و  دانشجویان  توانمندی های  از  استفاده 

می گوید: »بارها در باره ی این پروژه، با مقامات مربوط 
در مرکز کشور صحبت کرده ایم و آنان وعده داده اند 
داد،  خواهند  انجام  وقت  زودترین  در  را  کار  این  که 
معلوماتی  هیچ  پروژه  کار  آغاز  مورد  در  هم  هنوز  اما 

نداریم.«
پروژه  کار  در  ابهامات  این  وجود  از  نیز  تخار  مردم 
نگرانی  ابراز  تخار،  به  تاجیکستان  برق  لین  کشیدن 
از رییس جمهور و مسووالن  این مورد،  می کنند و در 

محلی را مقصر می دانند.
»اصال  می گوید:  تالقان  شهر  باشنده ی  نجیب اهلل 
زیرا  نیست،  تخار  مردم  فکر  به  کشور  رییس جمهور 
اگر به فکر مردم مستحق تخار می بود، در این ده سال ما 

صاحب برق می شدیم.«
گل آغا، یک تاجر در والیت تخار اظهار می دارد: »در 
والیت تخار هر کسی که عهده دار مقام بلندی می شود، 
خود را در مقابل مردم مسوول نمی داند و برای پیشرفت 

این والیت کار نمی کند.«
که  است  این  تخاریان،  به  برق رسانی  در  دیگر  مشکل 

تپه ای  در  تخار  برق  ریاست  ملکیت  زمین 
به نام »ورته بز« تالقان نیز از سوی تعدادی از 
گرفته  قرار  تعرض  مورد  زورمند  اشخاص 

است.
آنان که عالقمند بازی سنتی بزکشی اند و 
را  بزکشی  مسابقات  ساحه  این  در  سال ها 
تاسیسات  منتاژ  مخالف  کرده اند،  برگزار 
ایستگاه مرکزی برق تخار در این منطقه اند.

این که  با  تخار،  برق  اداره ی  در  مقام ها  اما 
با کارمندان  مشاجرات لفظی این اشخاص 
نشان دادن  با  اداره ی برق را رد نمی کنند، 
در  که  تخار  برق  اداره ی  شرعی  قباله ی 
عبدالطیف  والیت   پست  تصدی  دوران 
می گویند  است،   شده  تنظیم  ابراهیمی، 
کار های  آنان  مشکل ها،  تمام  وجود  با  که 
مربوط به خودشان  را به پیش خواهند برد. 
از   تخار  ورزشی  آمریت  مسووالن  اما 
ورزش  دوستداران  میان  لفظی  درگیری 
بزکشی با مسووالن اداره ی برق تخار اظهار 

بی اطالعی می کنند.
شجاع محمد خراسانی، آمر ورزش تخار، 
اشخاص  لفظی  درگیری  از  حالی که  در 

سایر زمینه ها می باشد.
مسعود ترشتوال، رییس بخش دانشگاه های خصوصی 
از  یکی  عنوان  به  نیز  عالی  تحصیالت  وزارت  در 
استعداد های  وجود  اشاره   با  برنامه،  این  سخنرانان 
درخشان و امیدوارکننده در آینده تحصیلی کشور، از 
برنامه وزرات تحصیالت عالی در ایجاد رویه واحد در 
موسسات تحصیالت عالی خصوصی در زمینه جذب 

دانشجویان و برگزاری کانکور خبر داد. 
آقای داکتر عبداهلل فهیمی، مشاور وزارت صحت نیز با 
تاکید به این نکته که در مقایسه با گذشته این وزرات 
توانسته است پیشرفت های خوبی داشته باشد، با توجه 
ارایه شده در همایش در  این که اکثر گزارش های  به 
همین  آدرس  از  کشور  صحت  وضعیت  خصوص 
قرار  اساتید  و  دانشجویان   اختیار  در  خانه  وزرات 
گرفته، تفسیر و نتیجه گیری از این گزارش را نیازمند 
پذیرفتن  با  وی  دانست.  منصفانه تری  مقایسه  و  دقت 
آنچه در گزارش های وزارت صحت عامه اعالم شده، 
بهبودی  و  انکشاف  در  وزارت خانه  این  عملکرد  از 
وضعیت صحی کشور دفاع کرد و شرایط موجود را 

در مقایسه با قبل مطلوب تر دانست. 
این همایش موضوعاتی همچون، خدمات صحی  در 
صحت  وضعیت   کشور،  در  ایدز  بیماری  کشور، 
روانی، وضعیت تغذیه و دارو در کشور مورد بررسی 
و ارزیابی قرار گرفت. از گزارش ها و اطالعات قابل 
توجهی که در همایش ارایه شد می توان به موارد زیر 

قناعت بخش  پیشرفت  بر  همچنان  تخار،  والیت  مقام  اما 
را  وجودآمده  به  تاخیر  و  می کند  تاکید  تخار  برق  کار 

قابل نگرانی نمی داند.
می گوید  تخار،  والی  سخنگوی  توحیدی،  فیض محمد 
که در کار پروژه برق تخار، مشکلی که موجب نگرانی 
مردم باشد، وجود ندارد، اما او نیز زمان مشخصی را برای 

شروع و ادامه کار تعیین نمی کند.
آگاهان امور و فعاالن جامعه ی مدنی از این که مقام های 
این  کار  زمان شروع  مورد  در  معلومات  دادن  از  دولتی 
پروژه به رسانه ها طفره می روند، ابراز نارضایتی می کنند.

آنان به این نظراند که هر مقامی با خبر دادن از روی دست 
گرفتن کارهای برق تخار، می خواهد از این موضوع به 

سود خود بهره برداری سیاسی کند.
خبرنگاران  ملی  اتحادیه ی  رییس  دهزاد،  سیدیاسین 
تخار  ملی  تلویزیون  رادیو  اداره ی  مسوولیت  که  تخار 
به 10  نزدیک  »در مدت  دارد، می گوید:  برعهده  نیز  را 
مجلس  از  آمده،  تخار  به  که  والی ای  هر  گذشته،  سال 
تخار،  پایان وظیفه اش در  تا  معرفی اش در پست والیت 
خانه های شان  شدن  روشن  خبر  دادن  با  را  مردم  پیوسته 
از نور برق، امیدوار ساخته است، اما به وعده اش جامه ی 

عمل نپوشانیده و رفته است.«
او اضافه می کند که والی کنونی تخار نیز پس از بازگشت 
که  گفت  تخار  دولتی  تلویزیون  در  سفرش  آخرین  از 
به تخار،  از تاجیکستان  لین برق وارداتی  قرارداد تمدید 
»نمی دانیم  می گوید:  دهزاد  آقای  اما  است،   نهایی شده 
که دلیل در کجای کار است با آن که قرارداد نهایی شده 

کار پروژه آغاز نمی شود.«
مقام ها در شورای والیتی تخار نیز به خاطر نداشتن اطالع 
در مورد زمان شروع برق رسانی به تخار عصبانی به نظر 

می رسند.
تخار  والیتی  شورای  رییس  ورسجی،  محمداهلل  مولوی 

افزایش ایجاد نشاط علمی در دانشگاه و ارایه پیشنهادات 
کاربردی در خصوص بهبود وضعیت صحی کشور بود.
عبدالقیوم  سید  داکتر  صحبت های  با  همایش  این 
وی  شد.  آغاز  خاتم النبیین  دانشگاه  رییس  سجادی،  
از  تحصیل  و  علم  موضوع  به  اهمیت  ندادن  و  اصالت 
در  کلی  چالش  مهمترین  را  کشور  مسووالن  سوی 
دانست.  کشور  تحقیقاتی  و  علمی  انکشاف  پیش روی 
گسترده  و  مطلوب  حضور  عدم  گفت  سجادی  داکتر 
و  علمی  جنبه  صرفا  که  همایش هایی  در  مسووالن 
سیاسی،  برنامه های  برخالف  باشد،  داشته  پژوهشی 
در  سیاسی   مسووالن  باورمندی  عدم  نشان دهنده 
خصوص نقش علم و تخصص در انکشاف کشور در 

بی اطالعی  اظهار  تخار  برق  اداره ی  مسووالن  با  زورمند 
در آن  بزکشی  بازی  تاکنون  »ساحه ای که  کرد، گفت: 
انجام می شد، قبال از سوی شخصی به نام حاجی فقیر در 
اختیار ورزشکاران بزکشی قرارداده شده بود و هنگامی 
برق،  اداره ی  به  ساحه  این  تسلیم دهی  کمیسیون  که 
موازی  والیت،  مقام  کرد،  تثبیت  را  اداره  این  مالکیت 
به  تالقان،  دریاخانه ی  ساحه ی  در  را  زمین  جریب   40

چاپندازان بزکشی، اختصاص داد.«
آمر ورزش تخار افزود که در این قسمت، هیچ مشکلی 

بین اداره ی برق و تیم بزکشی تخار وجود ندارد.
با این حال، باشندگان تالقان از دولت خواهان رسیدگی 
به مشکل های موجود بر سر راه آغاز کار پروژه ی تمدید 

لین برق از کندز به تالقان می باشند. 
در نزدیک به 10 سال که از اداره جدید می گذرد، مردم 
والیت تخار منتظر آغاز کار تمدید لین برق وارداتی از 
کشور تاجیکستان به والیت تخار بوده اند، اما این آرمان 
تا هنوز تحقق نیافته است و هنوز هم در هاله ای از ابهام 

قرار دارد.

اشاره داشت:
در هر 27 دقیقه یک مادر از دست می رود و ساالنه 100 

هزار کودک مادر خود را از دست می دهد.
هزینه تداوی هر فرد در کشور در سال 42 دالر می باشد 
که 11 دالر آن از سوی کشور های کمک کننده و 31 

دالر آن از سوی خود مردم پرداخت می شود.
کشور  در  ایدز  بیماری  به  ابتال  مورد   1250 همچنین 
تشخیص شده است که بیشترین شیوع آن در رده سنی 

25 سال می باشد.
در هر ماه 170 نفر معتاد به مواد مخدر در کشور تداوی 
می شوند، که 60 الی 70 درصد آنها دوباره به اعتیاد بر 

می گردند.
 15 در  نیاز  مورد  داروی  از  درصد   2 تنها  کشور  در 
کابل  در  آنها  همه  که  می شود  تولید  خرد  کارگاه 

متمرکزاند. 
همچنین در مورد وضعیت صحت روانی کشور، آقای 
رضوانی از اساتید این دانشگاه با اشاره شیوع اختالالت 
 »PTSD« اختالل  همچنین  و  پرخاشگری  و  تشویشی 
فضای  که وجود  داشت  اشاره  نکته  این  به  در کشور، 
بروز و آشکار شدن مشکالت  امنیتی در کشور اجازه 
اظهار  وی  نمی دهد.  را  خانه،  داخل  ارتباطی  و  روانی 
داشت، به احتمال زیاد ما چند سال بعد از ایجاد امنیت 
در کشور، شاهد علنی شدن اختالالت روانی و رفتاری 
گفته  به  بود.  خواهیم  جامعه  و  خانواده ها  در  نهفته 
تجربه ای  به  توجه  با  مشکالت  این  مهم ترین  رضوانی 
اختالالت  دارد،  وجود  زده  جنگ  کشورهای  در  که 
رفتاری همچون خشونت، اختالالت جنسی و تشویشی 

خواهد بود. 
در مورد موثریت این گونه همایش ها، سید رضا موسوی 
دبیر این همایش گفت افزایش توانمندی و نشاط علمی 
حاصل از برگزاری چنین جلسات و همایش های علمی 
و  علمی  وضعیت  انکشاف  در  می تواند  تخصصی  و 
پژوهشی کشور نقش تاثیرگذار و عمده ای داشته باشد.



ده سال در انتظار برق
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

5. 4 حق اطالع فوري متهم و توقیفي 
از اتهام

». . . متهم حق دارد به مجرد گرفتاري، از اتهام 
منسوب اطالع يابد.« پيرامون آگاهي و اخبار 
سهل انگاري  وارده،  اتهام  از  متهم  به  فوري 
بسياري  در  دارد.  وجود  فراواني  مشکالت  و 
اما  افراد گرفتار و توقيف مي شوند  از موارد، 
هيچ نوع  آن ها  به  بازداشت،  دليل  مورد  در 
معلوماتي داده نمي شود، به علت عدم آگاهي 
مردم از اين حق فقط دو مورد نقض اين حق 
تحقيقات  اما  است؛  شده  ثبت  کميسيون  در 
اين حق را در  نظارت هاي کميسيون نقض  و 
مورد اطفالي که در مراکز اصالح و تربيت به 

سر مي برند بسيار باال نشان مي دهد. 
سال  به  نسبت  ارقام  اين  که  است  ذکر  قابل 

قضیه اول:
در شب 1-2  /1390/9 حوالي ساعت يك 
و نيم بجه شب، سه تن از اعضاي يك فاميل 
فارياب  بلوچ شيرين تگاب واليت  قريه  در 
مجروح  ديگر  تن  سه  و  مي رسند  قتل  به 

مي گردند.
قومانداني  کشفي  مسووالن  اظهارات  قرار 
امنيه ولسوالي شيرين تگاب، به تعداد ده نفر 
طالبان  گروه  از  که  موترسايکل سوار  مسلح 
مي باشند در اين شب حوالي ساعت يك و 
سه  و  شده   بلوچ  قريه  داخل  شب  بجه  نيم 
اسامي  خانه  داخل  مسلح  افراد  اين  از  تن 
ابراهيم شده موصوف  غياث الدين ولد سيد 
را با خانمش گل پيکي و دخترش ريحانه به 
رگبار بسته و به قتل مي رسانند و در جريان 
که  فرشته  به نام هاي  دخترش  دو  حادثه 
شانزده  که  عاقله  و  داشته  عمر  سال  هشت 
به اسم شيرآقا که  با يك پسرش  بوده  ساله 
کرده  اصابت  پاي شان  و  دست  به  مرمي 
فعال  زخمی ها  وضعيت  مي گردند.  مجروح 
اين که  از  است.  رضايت بخش خوانده شده 
قضيه جديدا به وقوع پيوسته و زير تحقيق و 
کشف نهادهاي ذ  ي ربط  قرار دارد علل  و 
در  و  نيست  معلوم  دقيقا  تاهنوز  قتل  انگيزه 
پيوند به قضيه تا تاريخ 1390/9/2 که بخش 
نمود  نظارت  قضيه  از  بررسي  و  نظارت 
وجود  شايعاتی  اما  بود  نشده  گرفتار  کسي 
غياث الدين  دختر  مقتول  ريحانه  که  داشت 
مقتول که شوهرش در ايران بوده و در خانه 

در  مثال  طور  به  مي دهد  نشان  را  کاهش   1388
اتهامات  از  کودکان  درصد   21.5 سال،  اين 
وارده عليه خويش آگاهي نداشته و 37.3 درصد 
که  بود  نشده  صادر  براي شان  توقيف  ابالغيه 
به  بيشتر  توجه  حاصل  کاهش  اين  است  ممکن 
داشت که  توجه  بايد  اما  باشد.  حقوق کودکان 
رقم 12.9 درصد نيز رقم قابل مالحظه اي است 
در  کودکان  از  زيادي  تعداد  مي دهد  نشان  که 
به طي  از حق دسترسي  تربيت  و  مراکز اصالح 
مراحل رسيدگي قانوني برخوردار نبوده و قانون 

در مورد آنان رعايت و تطبيق نمي شود. 
5. 5 حق رسيدگي به شکايت مجني عليه

آشکار  کميسيون  در  موجود  اسناد  و  معلومات 
مي سازد که موارد متعدد نقض اين حق موجود 
مکرر  تقاضاي  يا  مراجعه  وجود  با  که  است 

پدرش غياث الدين  بودوباش داشته است. وی 
و  نبوده  برخوردار  خوبي  شهرت  از  قريه  در 
از  بوده  و يك تن  نامشروع  به کارهاي  متهم 
به اسم قاري فيروز که در صف  همسايگانش 
طالبان قرار دارد  به موصوفه  اخطاريه مي داده 
همين  به  بردارد.  عمل ها  اين  از  دست  که 
و  ناجوانمردانه  عمل  اين  به  دست  شايد  دليل 
نمي توان  دقيقا  اما  باشد.  زده  جنايت کارانه 
تحليل نمود که علل و انگيزه ی قتل چی بوده 

است.
قضیه دوم: 

توره  اسامي   1390/8/27 مورخ  جمعه  روز 
ولسوالي  قلعه  بازار  قريه  مسکونه  صوفي 
قتل  به  منزلش  در  خانمش   با  دولت آباد 
گرفتار  کسي  قضيه  به  پيوند  در  و  مي رسد 
قومانداني  اظهارات  براساس  است.  نگرديده 
امنيه ولسوالي دولت آباد آنها توسط خداي نظر 
عامل  و  رسيده  قتل  به  دامادش  شيرنظر  ولد 

قضيه به صفوف طالبان پيوسته است. 
در  فعال  که  صوفي  توره  دختر  شاه  زينب  اما 
ادعا  فارياب زندگی می کند  امن واليت  خانه 
دارد که چند سال قبل درحالي که سيزده سال 
به عقد  او را  عمر داشت تعدادي مي خواستند 
يك مرد مسن درآورند ولی پدرش موافق نبود 
و از طرف ديگر هرکسي تالش مي کرد که او 
می گويد  او  درآورد.  نکاح خويش  و  عقد  به 
مورد تهديدها نيز قرار داشته و بنا به مجبوريت 
پدرش او را به مامايش غالم رسول تسليم نمود 
می گويد:  زينب شاه  نمايد.  سرپرستي  او  از  تا 

قرباني، به شکايت وي توجه الزم صورت نگرفته و 
سال  در  است.  نشده  انجام  زمينه  در  قانوني  اجراات 
دفاتر  در  حق  اين  نقض  مورد  پنج  و  چهل   ،1389
کميسيون ثبت گرديده که از اين تعداد 11 مورد در 
رابطه به زنان و 11 مورد مربوط کودکان بوده است. 
در يکي از قضايا که مورد تعقيب و پيگرد کميسيون 
اواسط سال 1385  از  قتل  به  متهم  »فردي  دارد  قرار 
در حبس به سر مي برد که در همان سال به 16 سال 
محکمه   ،1387 سال  در  و  گرديده  محکوم  حبس 
استيناف، وي را به ده سال حبس محکوم نموده است 
مداوم  پيگيري هاي  با وجود  تاکنون  زمان  از آن  اما 
قضيه توسط کميسيون حقوق بشر و ديگر ارگان هاي 
مدت  نامبرده  و  مانده  ملتوي  وي  دوسيه  ذي ربط، 

طوالني است که بي سرنوشت مي باشد.« 
و  سهل انگاري  که  قضيه  اين  مشابه  قضاياي   
مشکل  نهايت  در  و  ذي ربط  ارگان هاي  کم توجهي 
نشان  را  بشري شان  حقوق  به  دسترسي  در  افراد 
به  ارجاع شده  قضاياي  بين  در  به وفور  مي دهد، 
مي شود.  مشاهده  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 
سبزپوش  خواجه  ولسوالي  توقيف خانه  از  شخصي 
واليت  اين  در  کميسيون  دفتر  به  فارياب  واليت 
در   ،1389 سال  در  که  است  کرده  شکايت  چنين 
انتخابات  ناظر  صفت  به  ولسي جرگه  انتخابات  روز 
وظيفه  ايفاي  ولسوالي  اين  ده نو  راي دهي  مرکز  در 
مي کرده است. تعدادي از هواداران يکي از نامزدها 
به  راهنمايي  و  تهديد  را  زنان  و  شده  مرکز  وارد 
نظرشان کرده اند که مورد  نامزد مورد  به  راي دادن 
اعتراض  اين  مي گيرد.  قرار  سايرين  و  وي  اعتراض 
اما  است  داشته  پي  در  را  فيزيکي  و  لفظي  مشاجره 
مقامات امنيتي ايشان را با عده اي ديگر دستگير کرده 
و از طرف مقابل کسي را دستگير نمي کند و تصميم 
دارند که تنها وي را جزا بدهند که ايشان اين عمل 
سارنوالي را غيرقانوني مي دانند که با پيگيري بخش 
فارياب، طرف  در  دفتر کميسيون  بررسي  و  نظارت 

مقابل نيز دستگير و به جزاي نقدي محکوم شدند. 
ادامه دارد

مدتي  از  بعد  و  آورده  خود  خانه  به  مرا  »مامايم 
به  عمل  اين  و  داد  انجام  بااليم  را  نامشروع  عمل 
بوده  وي  نکاحي  زن  من  گويا  که  درآمد  شکلی 
باشم که بعدا پدر و مادرم را در جريان اين موضوع 
شدند.  خبر  واقعه  اين  از  اقاربم  تمام  و  گذاشتم 
بعد  سال  سه  و  نمود  فرار  و  ترك  را  قريه  مامايم 
که در سن شانزده سالگي قرار داشتم فاميلم زمينه 
شيرنظر  ولد  نظر  خداي  پسرخاله ام  با  را  ازدواجم 
فراهم نمود و قبل از عقد نکاح، فاميلم موضوع را 
با پسرخاله ام در ميان گذاشت که زينب شاه دختر 
باکره نمي باشد به همين شرط موصوف مرا به عقد 
و نکاح خويش درآورد و هشت ماه با من زندگي 
کرد با طعنه و کنايه که شما باکره نبوديد باالخره 
پايان کار  اين  اما  ايران رفت.  به  و  ترك  را  محل 
ايورم  رفت  ايران  کشور  به  شوهرم  زماني که  نبود 
امام نظر با من روابط نامشروع برقرار نمود و بااليم 
در  نمود.  فرار  نيز  و موصوف  نمود  تجاوز جنسي 
اين اواخر شوهرم از ايران برگشته و من که در خانه 
پدرم بودم مرا تهديد به مرگ مي نمود بنابراين به 
مورد  که  گرديدم  عارض  دولت آباد  ولسوالي 
در خانه  را  بنده  ولسوالي  مقامات  قراردارم  تهديد 
در  فعال  که  نمود  معرفي  ميمنه  شهر  در  زنان  امن 

خانه امن قرار دارم.«
باشد  حقيقت  به  مقرون  اگر  زينب شاه  ادعاي  اين 
قتل  اين  که  را  امنيه  قومانداني  اظهارات  مي تواند 
حدودي  تا  است  گرفته  صورت  دامادش  توسط 
همين  شايد  قتل  انگيزه  و  علل  که  نمايد  تاييد 

موضوع بوده باشد.


در جامعه  های سراسر جهان، استنباط زنان از فرهنگ شکل  های گوناگون 
و  آن  و سيطره  نوين  استعمار  برابر  در  مقاومت  آن  مشهود ترين  يافته که 
دارنده  نيز  زنان  فرامليتی،  سرکوب  با  مبارزه  در  است.  ناسيوناليسم  تاييد 
باوجود  می توان  معنا  اين  در  دارد.  نام  فرهنگ  که  هستند  چيزی  همان 
ذاتی  قابليت  واجد  را  پديده  اين  فرهنگ،  بازدارنده  جنبه  های  از  انتقاد 
تغييراتی که  برانگيز  تامل  معذالك سرشت  دانست.  ]ملی[  ر هايی  راه  در 
ناسيوناليسم در ترفيع جايگاه زنان به خود می گيرد، موضوع را پيچيده تر 
می کند. تنوع گسترده نظرياتی که در باب قابليت و نقش زنان در خالل 
مبارزات ناسيوناليستی به ظهور رسيد، غالبا به بروز سردرگمی و هدف های 
است  ماترکی  اين  و  شد  جنسيت محور  مناسبات  سياسيات،  در  متناقض 
می کند  تحميل  امروز  پسااستعماری  جامعه  های  بر  را  خود  همچنان  که 
)جاياوارِدنا 1986(. همين روند دستخوش مبارزات جهانی فمنيست  ها نيز 
شده است. ساليان سال زنان سراسر جهان مجبور بوده اند که مکان و منظره 
مسير های  شجاعانه  و  دريابند  را  يکديگر  فرهنگی  گذشته  چشم بند های 
تا  نوردند،  در  را  فرهنگی  بومی گرِی  خطرناك  و  سنگالخ  از  آکنده 

يکديگر را دريابند و متحدا دست به اقدام زنند.
همين  به  است؛  اهميت  واجد  فرهنگی  حساسيت  بين المللی،  صحنه  در 
ميزان حفظ آگاهی ما نسبت به سرکوب جنسيت محور درون اجتماعی و 
نتيجتا آگاهی جامع ما نسبت به همزيستی سرکوب  های چند جانبه، اهميت 
ناسيوناليستی  وجود  های  ابراز  مقهور  جنسيت  زمانی  دير  دارد.  فراوان 
می بوده است؛ دير زمانی برابری زن و مرد را از متن ساير مبارزات، تحت 
عنوان مساله ای ثانوی، به حاشيه رانده اند. دير زمانی از زنان می خواستند 
در مبارزات آزاديخوا هانه بعضی از اهداف خود را کنار گذاشته و اهداف 
نظريه  کنند.  دنبال  و  انتخاب  آن  معين  و  محدود  شکل  در  را  ديگری 
نژادی، طبقاتی، جنسيتی،  تبعيضات  افشای همزمان  بر  با اصرار  فمينيستی 
جنسی و استعماری و امثالهم سرشت در آميخته آزادی های سرکوب شده 
را برمال کرده و ثابت نموده که اين سرکوب  ها مرتبط و انفکاك ناپذيرند 
و درجه بندی )دروغين( ظاهرا انفکاك پذير سرکوب  ها به تنها نتيجه ای که 
ختم می شود بازتوليد راهبرد های ناقص و مشکوك در مسير دستيابی به 
آزادی و برابری است. اين واقعيت که زنان غالبا چنين تحليل  های گمراه 
کننده ای نسبت به شوربختی خود را می پذيرند، نمی تواند دليلی باشد بر 

ناممکن دانستن امکان اتحاد در متن اختالفات واقعی آنان.
از  مجموعه ای  و  تغييرناپذير  و  ساکن  محملی  فرهنگ  صورت،  هر  در 
اطالعات مشخص نيست که بتوان از متن آن قابليت انطباق و کاربرد حقوق 
بشر را اندازه گرفت. به عکس فرهنگ مجموعه ای از رفتار های اجتماعی 
و شارحان  مقام شرکا  و  قدرت  از  آن،  معنای  است که  متعامل  و  متغاير 
آن اثر می پذيرد. به عالوه فرهنگ فقط يك مولفه از مجموعه مولفه  های 
روابط پيچيده شبکه بده بستان های قدرت است که حيات ما را احاطه کرده 
است. عارف ديرليك Arif Dirlrk )1987( می نويسد: »برخورد انتقادی 
با مقوله فرهنگ، که تنزل آن را به يك سالح ايديولوژيك برای توجيه 
آن  بر  را  ما  می کند،  افشا  و  داده  قرار  سوال  مورد  گروه[،  ]يك  سيطره 
می دارد که چنين پديده ای را صرفا ويژگی يك کلّيت ندانيم، بل فعاليتی 
تلقی کنيم که با جريان مناسبات اجتماعی آميخته شده و به همان ميزان که 

نشانه همبستگی است، قرينه ای بر تضاد نيز هست.« )15(
ديده  خود  به  خالف آمد  چرخش  های  قرون،  طی  در  فرهنگ  بازسازی 
است. مثال کارگزاران استعمار در خلق »افسانه  ها« و »فرهنگ عامه« دست 
به کار شدند )مثل مورد مااوری Maori در نيوزلند( تا ترتيبات تصرف  
»سنتی« اراضی را سرهم بندی کنند )مثل مورد فی جی FiJi ( و تعريف 
بدهند.  دست  به  مستعمرات  کليه  در  جنسيت محور  نقش  های  از  ديگری 
در واقع نظام های رسمی حقوقی کشور های مستعمره سابق غالبا از آرمان 
حقوقی حق به جانب  اربابان استعمارگر سابق تغذيه شده است. تصاحب 
يك چنين »فرهنگ« درهم جوشی توسط مستعمرات سابق به خودی خود 
ُجست  مغلطه آميزی  سياست بازی  در  بايد  را  واقعی  بغرنج  نيست.  بغرنج 
که رفتار های تاريخا محتمل و تغيير يابنده را به بديهيات جاودانی بی برو 

برگرد تبديل می کند.
ادامه دارد
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وضعيت حقوق بشر 

در افغانستان
سياسيات جنسيت و فرهنگ

 در گفتمان جهانى حقوق بشر

قتل اعضاي دو خانواده در واليت فارياب

 قسمت سی و یکم

 تحمیداهلل عظیمي - مسوول نظارت و بررسي از تخطي ها در دفتر والیتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

    قسمت پنجم

تهیه شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
»سال 1389ه. ش«

نویسنده: آراتی رایو/ترجمه ع-ر رهگذر/بنیاد برومند
/http://www.iranrights.org :منبع

حقوق بشر، حقوق همه انسان ها است که از کرامت 
ذاتى هر فرد ناشى مى شود.

از مجموع کودکان موجود در مراکز اصالح و تربیت که طي سال 1389 
مصاحبه شده اند، 12.9 درصد ایشان از اتهامات وارده علیه خویش 

اطالع نیافته  بودند و 25.4 درصد گفته اند که ابالغیه توقیف براي شان 
صادر نشده است. نظارت بر این مراکز هم چنین نشان مي دهد که 
20.8 درصد کودکان در مورد مراحل رسیدگي به قضیه خود، آگاهي 

نداشته  و 30.3 درصد آنان از حقوق خویش باخبر نشده اند.

ACKU



انزوای شگفت انگیز بریتانیا در جامعه اروپا

نشست جهانی دوربان
یک ناکامی دیگر؟

رضاتقیزاده

بیژنروحانی
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بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  تاریخی  تصمیم 
دایر بر مخالفت با تغییر پیمان اروپا نسبت به واگذاری 
قدرت بیشتر به بروکسل در زمینه وضع مالیات  و تنظیم 
سقف مخارج کشورهای عضو، که به یکپارچه تر کردن 
از  عمال  را  لندن  انجامید،  خواهد  اروپایی  اقتصادهای 
صف ۲۶ کشور دیگر اروپا، به خصوص ۱۷ کشور عضو 

پول واحد، جدا ساخت.
انزوای بریتانیا در اروپا، عالوه بر نتایج وضع اقتصادی، 
رویای  و  اروپا  جامعه ی  خارجی  سیاست  می تواند 
تشکیل ارتش واحد اروپایی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

بریتانیا، بعد از آلمان و با فاصله ای اندک پس از فرانسه، 
است.  اروپا  جامعه ی  اقتصادی  بزرگ  قدرت  سومین 
جامعه ی اروپا بزرگ ترین گروه اقتصادی جهان به شمار 
بازار  می رود. در عین حال، جامعه ی اروپا  بزرگ ترین 
بانک های  ذخایر  می شود.  محسوب  بریتانیا  صادراتی 
بریتانیایی و سیتی لندن )مرکز مالی بریتانیا( شامل بیش 

از ۶۰۰ میلیارد یورو است.
تعهدداخلی

به دنبال سقوط مالی یونان و قرار گرفتن وضعیت مالی 
ایتالیا در شرایطی مشابه، »یورو« ـ پول واحد اروپایی ـ 
در خطر فروپاشی قرار گرفته بود. ایتالیا سومین قدرت 

بزرگ اقتصادی عضو گروه یورو محسوب می شود.
هدف از برگزاری اجالس دوروزه ی سران کشورهای 
اروپا، که از آن به عنوان بااهمیت ترین اجالس طی سه 
دهه گذشته یاد شده است، یافتن راه هایی برای خروج 
و  بحران زده  کشور های  به  کمک  بحران،  از  یورو 
همچنین پیش گیری از تکرار این وضعیت در آینده بود.

پیش از حرکت به بروکسل به منظور شرکت در جلسه 
سران ۲۷ کشور عضو جامعه، کامرون متعهد شده بود، 
با هر تصمیمی در بروکسل که منافع ملی بریتانیا را مورد 

تهدید قرار دهد، مخالفت کند.
موضعبریتانیا

مانند  اروپایی  بزرگ  کشور های  خالف  بر  که  بریتانیا 
»پوند  واگذاری  از  اسپانیا،  و  ایتالیا  فرانسه،  آلمان، 
اروپایی خودداری  واحد  پول  به  پیوستن  و  استرلینگ« 

در  جهانی  توافق  به  دستیابی  برای  مثبتی  چشم انداز 
این  ندارد.  وجود  هوایی  و  آب  تغییرات  خصوص 
مضمون اصلی سخنان بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل 
کشورهای  جنوبی،  افریقای  دوربان  شهر  در  که  است 
مخاطب  را  بین المللی  کنفرانس  در یک  شرکت کننده 

قرار داده است.
نشست جهانی تغییرات آب و هوایی که از ۲۸ نوامبر تا 
نهم دسامبر در دوربان برگزار می شود قرار بود بسترهای 
توافق  یک  به  رسیدن  برای  را  الزم  فنی  و  حقوقی 
همه  جانبه و جهانی برای کنترول تغییرات اقلیمی و آب  
از  اما حاال دبیر کل سازمان ملل  فراهم کند،  و هوایی 
آینده ای  در  حداقل  توافقی  چنین  دسترس ناپذیربودن 

نزدیک سخن می گوید.
به نظر می رسد بحران اقتصادی در بسیاری از کشورها 
انداخته  جهانی  نشست  این  برسر  را  خود  سنگین  سایه 
هدف  با  مالی  منابع  اختصاص  برای  تصمیم گیری  و 
کاهش تاثیرات تغییرات و آب و هوایی را با دشواری 
رو به رو کرده است. با این حال بان کی مون به جز بحران 
استراتژی های  و  منافع  تضاد  سیاسی،  مسایل  اقتصادی، 
با  مواجهه  خصوص  در  کشورها  از  برخی  متفاوت 
نتیجه  به  دستیابی  عدم  در  شدت  به  نیز  را  مساله  این 
ملل  دبیرکل سازمان  دانسته است.  امیدوارکننده دخیل 
همچنین گفته است او تنها به دنبال دیدن پیشرفت های 
کوچک، اما مثبت بوده است، چیزی که به نظر می رسد 

اکنون از آن ناامید شده باشد.
باید  جهانی  نشست  این  در  که  کلیدی  و  اصلی  نکات 
مورد بحث قرار بگیرند روشن است: آینده پیمان کیوتو 
و امکان دستیابی به یک توافق یا معاهده  جدید جهانی. 
محدود  جهت  در  جهانی  است  پیمانی  کیوتو  پیمان 
کردن انتشار گازهای گلخانه ای ازجمله گازهای کاربن 
شدن  گرم  و  هوایی  و  آب  تغییرات  عوامل  جزو  که 
از  امریکا  متحده  ایاالت  این حال  با  زمین هستند.  کره 

تصویب آن سرباز زده است.
است  الزم  است،  پایان  به  رو  پیمان  این  که  آن جا  از 

در اوج جنگ لیبیا، این دو متحد بزرگ اروپایی، ضمن 
داشتن مکالمات روزانه تلیفونی، هر چند روز یکبار به 

دیدار یکدیگر می شتافتند.
تاثیربرسیاستخارجی

جامعه ی  در  لندن  خودخواسته ی  انزوای  بی شک 
درون  در  داغ  موضوع  همچنان  آینده  ماه ها  طی  اروپا 
سیاسی  بی پایان  مجادله ی  یک  و  اروپایی  کشور های 
بریتانیا، محافظه کاران دست  بریتانیا خواهد بود. در  در 
بزرگ  حزب  دو  هر  در  چپگرا،  کارگران  و  راستی 

بریتانیا، با پیوستن به جامعه اروپا مخالف اند.
عالوه بر نتایج مالی و اقتصادی این جدایی، بی تردید، 
بین  مناسبات  سردی  راه  از  نیز  اروپا  خارجی  سیاست 
فراوان خواهد  تاثیر  اروپایی  بزرگ  رهبران کشور های 

گرفت.
پیش از جدی تر شدن بحران مالی دوسال اخیر در گروه 
کشورهای عضو پول واحد اروپایی، جامعه ی اروپا در 
حتا  و  اروپا  خارجی  سیاست  ساختن  یک پارچه  صدد 

ادغام ارتش های اروپایی بود.

آن سرباز زده است.
پیمان  آینده  خصوص  در  همچنان  اصلی  مساله  اما 
نپیوست،  آن  به  هرگز  امریکا  که  پیمانی  کیوتوست؛ 
برای  بین المللی  و  قانونی  چارچوب  اصلی ترین  اما 
دوره  نخستین  است.  گازهای گلخانه ای  انتشار  کاهش 
الزام آور این پیمان که کشورها در آن متعهد به کاهش 
در  بودند  شده  خود  گلخانه ای  گازهای  پنج درصدی 
سال ۲۰۱۲ به پایان می رسد، اما جاپان، کانادا و روسیه 
بازهم  الزام آور  دوره   این  نیستند  حاضر  می گویند 

افزایش بیابد و تمدید شود.
بنابراین تنها اتحادیه اروپا به عنوان یکی از بزرگ ترین 
آن  تمدید  به  مایل  که  تجاری  و  اقتصادی  واحدهای 
اتحادیه  که  آن جا  از  حال  این  با  می ماند.  باقی  است 
است،  روبه رو  زیادی  بسیار  با مشکالت  نیز خود  اروپا 
این  به  نیز  مانند چین  تا قدرت های دیگری  است  الزم 
تعهدات الزام آور بپیوندند و حداقل آن را تا سال ۲۰۲۰ 

چین نیز تاکنون از دادن چنین تعهداتی در سطح بین المللی خودداری کرده است، اما 
اخیرا رویکرد تازه ای به کاهش گازهای گلخانه ای در سطح ملی در پیش گرفته است 
بدون آن که بخواهد خود را در سطح جهانی چندان متعهد کند. به عبارت دیگر چین 

گرچه می خواهد در جهت کاهش گازهای گلخانه ای حرکت کند، اما چندان مایل نیست 
آن را در چارچوب های بین المللی همراه با تعهدات مربوطه انجام دهد.

کرده است، در گذشته نیز با افزایش قدرت پارلمان اروپا 
مخالف بوده است. اما میزان ایستادگی اخیر نخست وزیر 
جان  یا  و  تاچر  خانم  گذشته  ایستادگی های  از  بریتانیا 
میجر، جانشین او، در برابر دیگر کشورهای اروپایی فرا تر 

رفته است.
ایرلند،  کشور های  در  اخیر  سال های  مالی  بحران  بروز 
خطر  در  یورو  گرفتن  قرار  و  اسپانیا  و  ایتالیا  و  یونان 
تنها مواضع نخست وزیر محافظه کار  نه  فروپاشی،  جدی 
بریتانیا را در مقابل سیاست های پولی، بانکی و اقتصادی 
حزب  رهبران  حتا  که  ساخت  سخت تر  اروپا  جامعه 
به  پیوستن  از  طرفداری  ضمن  که  را  دموکرات  لیبرال 
پول اروپایی، در یک دولت ایتالفی با محافظه کاران نیز 

شریک اند، به قبول سکوت در این زمینه وادار ساخت.
تاثیر فوری ایستادگی انفرادی بریتانیا در مقابل تصمیم های 
۲۶ عضو دیگر جامعه در حدی بود که نیکوال سارکوزی، 
نخست وزیر  کنار  از  عبور  هنگام  فرانسه  رییس  جمهور 
بریتانیا، طی اجالس روز اول که تا ساعت ۴ صبح به درازا 
کشید، با چشم دوختن به سمت دیگری از فشردن دست 
درازشده ی کامرون پرهیز کرد، درحالی که سه ماه قبل و 

برای جایگزین کردن آن با پیمانی جدید در همین زمینه 
ملل  سازمان  ابتکار  به  پیش  چندسال  از  شود.  رایزنی 
هوایی  و  آب  تغییرات  خصوص  در  ساالنه  نشست هایی 
به راه افتاده است، اما تاکنون هیچ کدام از این نشست ها 

نتوانسته   اند انتظارات را برآورده سازند.
ازجمله مسایل دیگری که در نشست دوربان می بایست 
مورد بحث قرار گیرد، آغاز به کار یک »صندوق اقتصاد 
کشورهای  به  کردن  کمک  آن  هدف  که  است  سبز« 
گازهای  انتشار  میزان  از  کاستن  برای  توسعه  حال  در 
تغییرات آب  از  گلخانه ای و جبران زیان هایی است که 

 و هوایی متحمل می شوند.
در خصوص این صندوق چندمیلیارد دالری، امریکا قرار 
بود نقش موثری در کمک به آن و تامین مالی آن داشته 
تا  این کمک ها را  این کشور می گوید  اکنون  اما  باشد، 
نباشد  شفاف  و  روشن  صندوق  این  مدیریت  که  زمانی 
آغاز نخواهد کرد. احتمال دارد در پایان این کنفرانس، 
مساله صندوق کمک ها، تنها مساله ای باشد که کشورها 

بتوانند در مورد آن به توافق برسند. 
محدود  جهت  در  جهانی  است  پیمانی  کیوتو،  پیمان 
کردن انتشار گازهای گلخانه ای. ازجمله گازهای کربن 
که جزو عوامل تغییرات آب و هوایی و گرم شدن کره 
زمین هستند. با این حال ایاالت متحده امریکا از تصویب 

تصمیمهاییکهگرفتهشد
دوروزه ی  اجالس  در  اتخاذشده  تصمیم های  مهم ترین 
افزایش  و  تازه  مالیات های  وضع  به  مربوط  اروپا  سران 
عضو  کشور های  هزینه های  تنظیم  در  بروکسل  قدرت 

پول اروپایی بود.
در مقابل این تصمیم، ابتدا بریتانیا، مجارستان و جمهوری 
کشور  دو  آن،  تعقیب  به  ولی  کردند،  ایستادگی  چک 
دیگر اروپایی از مخالفت دست کشیدند و بریتانیا را تنها 

گذاشتند.
از  مالی  حمایت  صندوق  دیگری،  تصمیم  اساس  بر 
جوالی  ماه  از  ایتالیا،  به خصوص  بحران زده،  کشور های 
این  ثابت  به صورت  فعالیت خود را آغاز و  سال ۲۰۱۲ 

مسوولیت را ادامه خواهد داد.
اگرچه بانک مرکزی اروپا دارای توان مالی کافی برای 
کمک به ایتالیا و نجات یورو از بحران کنونی است؛ اما 
بحران  تشدید  محدودکننده،  ضوابط  نبودن  صورت  در 
دیگر  کشور های  در  آن  تکرار  و  آینده،  در  کشور  آن 

همیشه به عنوان یک خطر جدی باقی می ماند.
براساس تصمیم دیگری در اجالس بروکسل، نرخ بهره 
بانکی در جامعه اروپا در حد یک درصد باقی می ماند. 
جهت  در  است.  درصد  نیم  بریتانیا  در  بانکی  بهره  نرخ 
اروپا  مرکزی  بانک  گذشته،  پولی  تصمیمات  تعدیل 
همچنین تصمیم گرفت اوراق قرضه ی ایتالیا را با تحمیل 

بهره کمتری )شش و نیم در صد( خریداری کند.
و  شد  اتخاذ  بروکسل  در  روز  دو  طی  که  تصمیم هایی 
رضایت ضمنی آلمان و فرانسه را در بر داشت، طی سه 
کشور های  کار شناسان  بررسی  و  بحث  مورد  آینده  ماه 
عضو قرار گرفته است و پاره ای از تصمیم ها ممکن است 
کشور ها،  از  بعضی  در  حتا  آن ها  قبول  یا  رد  جهت  در 

مانند ایرلند و مجارستان، به همه پرسی گذاشته شود.
اروپا بدون بریتانیا تصمیم به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، 
خود  واحد  پول  نجات  و  کنونی  بحران  ار  خروج 
الزم  شرط  تنهایی،  به  تصمیم  اتخاذ  ولی  است،  گرفته 
زمینه ها  این  در  مطلوب  نتیجه  به  رسیدن  برای  کافی  و 
ماه های  اروپا  اقتصاد  و  یورو  برای  آینده  ماه های  نیست. 

سرنوشت سازی است. 

تمدید کنند.
سطح  در  تعهداتی  چنین  دادن  از  تاکنون  نیز  چین 
رویکرد  اخیرا  اما  است،  کرده  خودداری  بین المللی 
در  ملی  سطح  در  گلخانه ای  گازهای  کاهش  به  تازه ای 
پیش گرفته است بدون آن که بخواهد خود را در سطح 
دیگر چین گرچه  عبارت  به  کند.  متعهد  چندان  جهانی 
می خواهد در جهت کاهش گازهای گلخانه ای حرکت 
چارچوب های  در  را  آن  نیست  مایل  چندان  اما  کند، 

بین المللی همراه با تعهدات مربوطه انجام دهد.
الزام  باید  توسعه یافته  معتقد است کشورهای  چین ضمنا 
گلخانه ای  گازهای  کاهش  به  نسبت  قانونی  تعهد  و 
داشته باشند، اما چین و سایر کشورهای در حال توسعه 
اتخاذ  امر  این  به  نسبت  ضعیف تری  تعهدات  می توانند 
کنند تا آسیبی به روند توسعه و پیشرفت آن  ها وارد نشود.

برخی کشورها ازجمله افریقای جنوبی معتقدند در لحظه 
تعدادی  گرفت:  پیش  در  رویکرد  دو  می توان  حاضر 
اما  کنند،  تمدید  را  کیوتو  پیمان  می بایست  کشورها  از 
تعدادی دیگر آماده تمدید کردن آن در آینده نزدیک 
باشند. همچنین کشورهای در حال توسعه باید از وجود 

یک صندوق مالی حمایتی مطمین شوند.
ناکامی  یک  دوربان  نشست  از  مسایل  این  پیچیدگی 
است.  ساخته   جهانی  توافقی  به  رسیدن  جهت  در  دیگر 
درحالی که مسایل سیاسی، اقتصادی و صنعتی بر میزان 
کاهش گازهای گلخانه ای سایه افکنده است، دانشمندان 
و کارشناسان محیط زیست مدام در خصوص بحران های 
انسان ها  زندگی  بر  آن  تاثیر  و  محیطی  زیست  آینده  

هشدار می دهند.
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مذاکره کنندگان درباره تغييرات آب و هوايی 
در نشست دوربان آفريقای جنوبی روز يکشنبه 
بر سر امضای يک معاهده جديد برای مقابله با 
اساس  بر  که  رسيدند  توافق  به  زمين  گرمايش 
وادار  را  زمين  آلوده کننده های  بزرگترين  آن 
خواهد کرد تا برای کاهش گازهای گلخانه ای 

اقدام های الزم را به اجرا در آورند.
بان کی مون، دبيرکل سازمان متحد از دستيابی 
توافق  اساس  بر  کرد.  ستايش  توافق  اين  به 
در  اجرا  به  برای  وسيع تری  تالش های  جديد، 

آوردن پيمان کيوتو صورت خواهد گرفت.
صنعتی  کشور   37 سوی  از  که  کيوتو  پيمان 
پايان  در  است،  گرفته  قرار  تصويب  مورد 
پيمان  اين  رسيد.  خواهد  پايان  به   2012 سال 
از  تا  است  کرده  مجبور  را  صنعتی  کشورهای 

ميزان گازهای گلخانه ای خود بکاهند.
دبيرکل سازمان ملل »از توافق برای ايجاد دور 

به گفته وی،  استقبال کرد« که  پيمان کيوتو  به  نسبت  تعهد  دوم 
مشوق های  و  بخشيد  خواهد  کاربن  بازار  به  بيشتری  »وضوح 
فناوری  های  زمينه  در  جديد  گذاری های  سرمايه  برای  اضافی 
را  هوايی  و  آب  تغيير  با  مقابله  منظور  به  ساختاری  نيازهای  و 

فراهم می کند.«
که  کرده اند  اعالم  منتقدان  توافق،  اين  به  دستيابی  رغم  به 
اقدام های در نظرگرفته آن قدر موثر نيست که بتواند با گرمايش 

زمين مقابله کند.
به  که  دوربان  نشست  در  آمده  دست  به  توافق های  اساس  بر 
پروتوکل کيوتو ضميمه خواهد شد، يک صندوق مالی تشکيل 
خواهد شد که با استفاده از آن به کشورهای فقير کمک خواهد 
برای  چارچوبی  و  کرده  مقابله  هوايی  و  آب  تغييرات  با  تا  شد 

چگونگی کاهش آالينده های هوا تعيين شود.
و  کوچک  جزاير  از  برخی  رويترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
و  درياها  آب  آمدن  باال  خطر  با  که  توسعه  حال  در  کشورهای 
تغييرات شديد جوی دست و پنجه نرم می کنند، گفته اند که اين 

توافق بيانگر پايين ترين ميزان اشتراک نظر و فاقد ابزارهای الزم 
برای اطمينان ايجاد کردن در زمينه دور شدن از خطر است.

که  جنوبی  افريقای  خارجه  امور  وزير  ماشابانه،  انکوانا  مايته 
»آ« در  برنامه  با  »ما  بر عهده داشت گفت:  را  رياست مذاکرات 
اينجا حاضر شديم و بحث ها را نيز با برنامه »آ«، به منظور حفظ  
کره زمين در آينده و برای کودکان و نواسه های خود که به دنيا 

خواهند آمد، به نتيجه رسانديم.«
وی با به پايان بردن اين نشست که طوالنی ترين مذاکرات درباره 
تغييرات آب و هوايی ظرف دو دهه گذشته بود، اظهار داشت: 

»ما تاريخ را رقم زديم.«
هيات های  دوربان  نشست  در  منتشره،  گزارش های  اساس  بر 
نمايندگی توافق کردند تا در سال آينده تالش های خود را برای 
تنظيم يک پيمان قانونی جديد مقيدسازی تا سال 2015 به منظور 
کاهش گازهای گلخانه ای آغاز کنند و از سال 2020 اين پيمان 

به مرحله اجرا در آيد.

خواسته  کانادا  از  امريکا 
فعاليت  از  مانع  تا  است 
تسليحات  تهيه کنندگان 
برای  ممنوعه  تجهيزات  و 

ايران شود.
گلوب  روزنامه  گزارش  به 
جاکوبسن،  ديويد  ميل،  اند 
در  متحده  اياالت  سفير 
اعضای  با  ديدار  در  کانادا 
هيات تحريريه اين روزنامه، 
از  کانادا  ممانعت  خواهان 

ايران  به  ممنوعه  کاالهای  صادرکنندگان  فعاليت 
شده است.

فناوری های  افرادی  »اگر  گفت:  جاکوبسن  آقای 
ممنوعه را صادر می کنند و شما از آن مطلع هستيد، 
را  کار  اين  بايد  است،  مطلع  آن  از  کانادا  دولت 

متوقف کنند.«
آقای جاکوبسن در پاسخ به سوالی درباره محتوای 
سايت  در  افشاشده  ديپلوماتيک  پيام های  از  يکی 

ويکی ليکس صحبت می کرد.
اين پيام بيانگر اعزام يک هيات عالی رتبه امريکايی 

در سه سال پيش به اتاوا است.
اعضای اين هيات نگرانی امريکا را از عدم برخورد 
کاالهای  صادرکنندگان  با  کانادا  دولت  الزم 
غيرمجاز به علت محدوديت های قانونی، به اطالع 

دولت اين کشور رساندند.
از  خاص  طور  به  امريکايی  هيات  اساس،  اين  بر 
بازداشت  برای  کانادايی  مقام های  همکاری  عدم 
يک فرد متهم به صدور قطعات موشک ضدتانک 

تاو به ايران، گله داشت.
باره  اين  در  نظر  اظهار  از  کانادايی  مقام های 

خودداری کرده اند.
به نوشته روزنامه گلوب اند ميل، موضوع مقابله با 
شبکه های ارسال تجهيزات ممنوعه به ايران به خاطر 
تالش  گرفتن  شدت  از  غربی  امنيتی  منابع  نگرانی 
ايران برای توليد سالح هسته ای، به طور فزاينده ای 

مورد توجه است.

ايران برنامه اتومی خود را صلح آميز می داند و به 
اين  نظامی  ماهيت  به  مربوط  گزارش های  شدت 

برنامه را رد می کند.
ديگر  و  کانادا  امريکا،  جاکوبسن،  آقای  گفته  به 
کشورها در شرايط سختی از جهت مقابله با ارسال 

تجهيزات ممنوعه به ايران قرار دارند.
مورد  درباره  نظر  اظهار  بدون  جاکوبسن  آقای 
دولت  از تالش  ويکی ليکس  در سايت  اشاره شده 
کانادا برای تشديد تحريم های بين المللی عليه ايران 

تقدير کرد.
آقای جاکوبسن گفت: »کانادا در اين روند )تحريم 
اقدام های  از  آنها  و  است  بوده  ما  شريک  ايران( 
تحريم  درباره  بخصوص  بين المللی،  سازمان های 

ايران حمايت کرده اند.«
کانادا در ماه نوامبر همزمان با تحريم های جديدی 
که از سوی امريکا، بريتانيا و فرانسه عليه ايران وضع 
ايرانی  بانک های  با  مالی  مبادالت  اعالم کرد  شد، 
و صادرات کاالهای مورد استفاده در صنايع نفت، 
گاز و پتروشيمی اين کشور را متوقف کرده است.

ايران  عليه  را  تحريم هايی  نيز  تر  پيش  کشور  اين 
اعمال کرده بود.

ايران را به دست داشتن در  پس از آن که امريکا 
واشنگتن  در  سعودی  عربستان  سفير  ترور  توطيه 
قدس  نيروی  با  مرتبط  فرد  پنج  کانادا  کرد،  متهم 
سپاه پاسداران را در فهرست تحريم های خود قرار 

داد.

هزاران معترض روس در مسکو و چند شهر ديگر 
اين  نخست وزير  پوتين،  والديمير  عليه  روسيه 

کشور، شعار سر دادند.
شدن  باطل  خواستار  مسکو  در  تظاهرکنندگان 
انتخابات هفته گذشته شدند که بنا بر آمار دولت، 
به 50 درصد  حزب روسيه متحد توانست نزديک 
که  انتخاباتی  دهد؛  اختصاص  خود  به  را  آرا  از 

مخالفان می گويند در آن تقلب شده است.
دولت،  مخالف  رهبر  يک  ريژکوف،  والديمير 
می گويد اگر کاخ کرملين نتايج انتخابات را باطل 
نکند، تظاهرات ديگری در شب کريسمس  اعالم 

برگزار خواهد شد.
هيالری  روسيه،  نخست وزير  پوتين،  والديمير 
به  متهم  را  متحده  اياالت  خارجه  وزير  کلينتون، 

تحريک مردم کرده است.
می گويند  بين المللی  و  داخلی  ناظران  از  شماری 
در انتخابات پارلمانی يک شنبه هفته گذشته به نفع 
جمله  از  و  شده  تقلب  پوتين  متحد  روسيه  حزب 
قانونی  غير  صورت  به  رای دهندگان  از  گروهی 

بيش از يک بار رای داده اند.

انتخابات، گروه های مخالف هواداران  اين  از  پس 
خود را به خيابان ها فرا خواندند.

پوتين  نامزدی  اعالم  می گويند  همچنين  مخالفان 
به معنای در دست  نامزدی رياست جمهوری  برای 
گرفتن قدرت برای شش سال ديگر در اين کشور 

است.
به گزارش خبرگزاری ها در شهر مسکو نزديک به 
50 هزار نفر در مرکز اين شهر راهپيمايی کرده و 
و  است«  دزد  »پوتين  داريم«،  وجود  »ما  شعارهای 

»روسيه بدون پوتين« سر دادند.
به دليل برگزاری اين راهپيمايی که با مجوز دولت 
نظامی،  نيروی  هزار   25 به  نزديک  شد،  انجام 
حضور  مسکو  جاده های  در  نيز  امنيتی  و  انتظامی 

داشتند.
شهر  چندين  در  منتشرشده  گزارش های  برپايه 
شده  برگزار  ضدپوتين  تظاهرات  نيز  روسيه  ديگر 
نفر  هزار  سه  به  نزديک  پوليس  اعالم  بر  بنا  است. 
در شهر تمسک و هفت هزار نفر هم روز شنبه در 

سن پترزبورگ تجمع کردند.

توافق جديد در نشست آب و هوايی سازمان ملل برای مقابله با گرمايش زمين 

درخواست امريکا از کانادا برای مانع شدن از تهيه تسليحات 
ممنوعه به ايران

ده ها هزار نفر در روسيه عليه پوتين تظاهرات کردند 
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یک  نامزد جمهوری خواه 
امریکایی فلسطینی ها را 

تروریست خواند

جمهوری خواه  نامزد  گینگریچ،  نیوت 
امریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 

فلسطینی ها را »تروریست« دانست.
با  مناظره  جریان  در  گینگریچ  آقای 
انتخابات  کاندیدای  دیگر  رامنی  میت 
ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه، با 
دفاع از اظهارات قبلی خود علیه فلسطینی ها 
باید جرات گفتن حقیقت  نفر  گفت: »یک 

را داشته باشد.«
اظهارات  به  انتخاباتی،  نامزد  این  اشاره 
آن  جریان  در  که  است  پیشش  روز  دو 
بود  خوانده  »ساختگی«  ملتی  را  فلسطینی ها 

که به دنبال نابودی اسراییل هستند.
تشکیالت  نخست وزیر  فیاض،  سالم 
آقای  اظهارات  فلسطینی،  خودگردان 
توصیف  شرم آور«  و  »سخیف  را  گینگریچ 

کرده است.
به  گینگریچ  نیوت  از  حاضر  حال  در 
درون حزبی  رقابت های  پیشتاز  عنوان 
انتخابات  نامزدی  برای  جمهوری خواهان 
برده  نام  امریکا  آینده  ریاست جمهوری 

می شود.
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مسابقه مقاله نویسی
جمعیت افغانی سره میاشت جهت ارج گذاری به رضاکاران و رضاکاری در کشور در نظر دارد تا مسابقه مقاله نویسی را تحت عنوان )اهمیت 
رضاکاران و رضاکاری جمعیت افغانی سره میاشت در افغانستان( به راه اندازد از تمامی نویسنده گان و قلم بدستان عزیز تمنا داریم تا پیرامون 
عنوان فوق مقاالت شانرا به یکی از لسانهای پشتو و یا دری الی تاریخ 21 برج قوس سال روان تحت شرایط ذیل به جمعیت افغانی سره میاشت 

ارسال نمایند. به سه مقاله برتر جوایز نقدی و تقدیر نامه ها نیز توزیع میگردد.

1- مقاله باید در فونت 14 خط تایمز نیورومن تحریر و کمتر از 3 صفحه نباشد.
2- مقاالت باید کمتر از یک هزارودوصد و بیشتر از یکهزاروپنجصد کلمه نباشد.

3- مقاالت باید در فارمت word باشد.
لطفآ سافت کاپی مقاالت تانرا الی ساعت 4 بجه بعد از ظهر 21 قوس سال روان به ایمیل آدرس های ذیل ارسال نمائید.

communication@arcs.org.af
walid_akbar_84@yahoo.com
walidakbar.sarwary@arcs.org.af

جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل تماس حاصل فرمائید.
0777715118
0777715129
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