
روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1295

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار بامیان

سال پنجم    شماره مسلسل 1295   سه شنبه 22 قوس 1390    قيمت 5 افغاني

کشف تازه ی 
رییس جمهور

6

سفیر امریکا در کابل:

در مبارزه با فساد اداری 
با افغانستان متعهد هستیم

وزیر دفاع آلمان گفته است که برای 
از  آلمانی  نیروهای  کردن  بیرون 
افغانستان تا پایان سال 2014، به نیروی 
آلمانی  نیروهای  و  است  نیاز  بیشتری 
بعد از سال 2014 نیز در افغانستان باقی 

می مانند.
توماس دیمیزیر، وزیر دفاع آلمان در 
»الیبسیگر  آلمانی  نامه  روز  با  گفتگو 
سایتونگ« که روز دو شنبه منشتر شد، 
گفته است که بیرون کردن سربازان به 
او گفته است:  نیاز دارد.  بیشتر  نیروی 

وزیر  نخست  گیالنی،  رضا  یوسف 
با  گفتگویی  جریان  در  پاکستان 
احتماال  که  است  گفته  بی بی سی 
به  ناتو  کاروان های  مسیر  کشورش 
پاکستان  طریق  از  که  را  افغانستان 
دیگر  هفته  چندین  برای  می گذرد، 

مسدود نگه خواهد داشت.
به  اعتراض  در  است  گفته  پاکستان 
حمالت هوایی دو هفته پیش امریکا، 
راه انتقال تدارکات ناتو به افغانستان 

در صفحه 5

»ممکن است که ما در دو سال آینده 
- 2013 و 2014 به خصوص برای این 
پایان سال  منظور )خروج سربازان در 
2014(، به سربازان بیشتر در افغانستان 

نیاز داشته باشیم.«
بر آن،  آقای دیمزیر گفت که عالوه 
باید  در اخراج سربازان  ارتش آلمان 
نیز همکاری کند.  ایتالف  کشورهای 
او گفت: »بدون این که مباحث مربوط 
را  نیروها  مجموع  کشیدن  بیرون  به 
مشخص کرد، چگونگی سازمان دهی 

را بسته است.
به  امریکا  در جریان حمالت هوایی 
درمناطق  ارتش  تالشی  پوسته  یک 
افغانستان دست کم 2۶ سرباز  مرزی 

پاکستانی کشته شدند.
از  عذرخواهی  ضمن  پیشتر  ناتو 
هوایی  حمله  این  پاکستان،  دولت 
غیرعمدی«  و  تاسف بار  »حادثه  را 
توصیف کرد و کاخ سفید کشته های 
اسف بار  حادثه  یک  را  حادثه  این 

نیروها در سال 2013 و 2014  خروج 
دچار اشکال می گردد.«

دیدگاه  این  گفت،  آلمان  دفاع  وزیر 
»عمال نادرست« است که بعد از سال 
در  رزمی  نیروی  هیچ  دیگر   2014
افغانستان مستقر نخواهند بود، چون به 
برنامه ریزی شده  »آموزش  او،  گفته ی 
را  افغانستان  نظام  پیاده  نیروهای 
پرستاران امور صحی انجام نمی دهند، 
بلکه مسلما مربیان نیروهای پیاده نظام 
آن را عملی می کنند و این ها سربازان 

توانا در رزم هستند.«
کمکی  »سربازان  که  افزود  دیمیزیر 
آموزش  به  که  می مانند  باقی  توانا 
سربازان افغان بعد از سال 2014 ادامه 
می دهند.« او حتا گفته است که بعد از 
سال 2014 نیز نیروهای رزمی آلمان در 

افغانستان باقی می مانند.
ادامه در صفحه 2

خواند.
باره  در  گمانه زنی ها  گیالنی،  آقای 
به  پاکستان  هوایی  حریم  بسته شدن 

روی امریکا را تایید نکرد.
کردند  تایید  پاکستان  مقامات  اما 
که در پی خاتمه مهلت تعیین شده، 
پایگاه  یک  امریکایی  نیروهای 
منطقه  در  را  کشور  این  هوایی 

بلوچستان پاکستان تخلیه کردند.
ادامه در صفحه 2

وزیر دفاع آلمان: 

موقتا به نیروی بیشتر در افغانستان نیاز است

تاکید پاکستان بر مسدود ماندن راه انتقال تدارکات ناتو به افغانستان

 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  0784609868  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 

نشست سه جانبه و 
فضاسازی منفی همسایگان

برگزاری کنفرانس بن دوم و تعهداتی که 
داد، سبب  افغانستان  به  جامعه ی جهانی 
این  در  پاکستان  شرکت  عدم  تا  گردید 
وضعیت  این  نشود.  تلقی  مهم  کنفرانس 
کرده  ایجاد  پاکستان  را  عقده هایی 
استفاده  با  می خواهد  ایران  حال  است. 
از این فرصت، با شرکت در نشست سه 
جانبه ی همکاری با افغانستان و پاکستان، 
برای  دلسوز  همسایه  یک  به گونه ی 
این  میان  فاصله  و  شود  ظاهر  پاکستان 

کشور با ایاالت متحده را بیشتر سازد.
در صفحه 4

هواپیمای بی سرنشین 
چطور از ایران 

سر در آورد
اگر تفسیر امریکایی ها را قبول کنیم، این 
هواپیما در نزدیکی مرز افغانستان سقوط 
توانسته  تنها  ایران  بنابراین  است.  کرده 
آن را پیدا کند. با توجه به گفته های دولت 
شهر  نزدیکی  در  هواپیما  این  تهران، 
مرز  کیلومتری   ۲۰۰ حدود  در  کاشمر 
دیده شده است. این بدین معنا است که 
سپاه پاسداران امکانات تکنولوژیکی الزم 
برای خنثاکردن پهپادهای »دشمن« را دارد. 
در صفحه 8

کنفرانس بن 
راهی برای 
دهه تحول

آقای لودین، دست آوردهای کنفرانس 
و  خواند  بااهمیت  و  مهم  را،  بن  دوم 
و  اهداف  به  افغانستان  کرد  تاکید 
توقعاتی که از برگزاری این کنفرانس 
سیاسی  معین  آورد.  بدست  داشت، 
وزارت خارجه افزود: »یک تعهد بسیار 
قوی سیاسی بین افغانستان و جامعه 
بین المللی، در این سند کنفرانس بن 
گنجانیده شده است و هدف هم همین 
بود.« وی همچنین تاکید کرد: »بعد از 
ختم  انتقال  دوره ی  که   ۲۰14 سال 
می شود، یعنی از سال ۲۰15 تا سال 
دنیا  بین  جدید  مشارکت  یک   ۲۰۲5
و افغانستان ایجاد شد. دهه ی ۲۰15 
تا ۲۰۲5 را ما بنام دهه ی تحول یاد 
سال  در  انتقال  روند  از  بعد  کردیم. 
خواهد  شروع  تحول  دهه ی   ،۲۰14
خوشحالیم  ما  تحول  دهه ی  در  شد. 
اما  افغان ها خواهد بود،  از  که رهبری 
همکاری  ما  با  نیز  جهانی  جامعه ی 

خواهد داشت.«
در صفحه 5

ACKU
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افغانستان در محور 
توجه جهان باقی خواهد ماند؟ 

سفیر امریکا در کابل گفته است که اشتباه گذشته 
تکرار نخواهد شد و پس از سال 2014 نیز حمایت 

از افغانستان ادامه خواهد یافت. 
روابط افغانستان با کشورهای منطقه و جهان، در 
سه دهه ی اخیر، با فراز و نشیب های فراوانی همراه 
سخت ترین  و  تلخ ترین  هفتاد،  دهه ی  است.  بوده 
شرایط برای مردم افغانستان به شمار می رود. در 
این دوره، افغانستان از سوی جهان به فراموشی 
سپرده شد و این کشور در یک منازعه ی دوامدار، 

روزها و فصل های سختی را سپری کرد. 
در زمان حکومت طالبان نیز جهان به افغانستان 
مرحله، صرفا حکومت های  این  در  نکرد.  توجهی 
طالبان  از  حمایت  به  امارات  و  ایران  پاکستان، 
تماشاچی،  نقش  در  کشورها  سایر  و  برآمدند 
بودند.  طالبان  حاکمیت  سیاه  روزهای  نظاره گر 
پس از سقوط طالبان، افغانستان در محور توجه 
مرحله،  دراین  گرفت.  قرار  مختلف  کشورهای 
به  سربازان شان  اعزام  با  جهان  کشورهای 
افغانستان به حمایت و همکاری از مردم پرداختند. 
این کشورها در نشست های مختلف، تعهدات بزرگ 
مالی را در راستای حمایت از حکومت افغانستان، 
بازسازی و نوسازی زیرساخت های این کشور و 

انکشاف در عرصه های گوناگون سپردند. 
سال  تا  تالش اند  در  کشورها  از  بسیاری  اکنون، 
2014، ماموریت های شان را در افغانستان خاتمه 
است  این  مردم  جدی  و  اساسی  نگرانی  بخشند. 
درنظرداشت  بدون  و  شتاب  با  خروج  این  که 
مردم  نگیرد.  صورت  کشور  عینی  واقعیت های 
انتظار دارند که پس از توانمندی  نیروهای امنیتی 
و  قابلیت  از   مرحله ای  به  رسیدن  و  افغانستان 
توانایی، زمینه برای واگذاری مسوولیت ها فراهم 
شود. در این میان، جایگاه افغانستان پس از سال 

2014 در سطح بین المللی حایز اهمیت می باشد. 
نشست بن نشان داد که جهان هنوز با افغانستان 
افغانستان  و حکومت  مردم  به  حمایت  این  است. 
نابسامانی ها  رغم  به  کشور،  این  که  داد  اطمینان 
توجه جهانیان  در محور  هنوز  در حکومت داری، 

قرار دارد. 
افغانستان، یک فرصت تاریخی  این فرصت برای 
انزوا،  دهه  سه  از  عبور  با  افغانستان  است.  
قرار گرفته است و  اکنون در محور توجه جهان 
حکومت باید با استفاده از این ظرفیت ها و امکانات 
فرصت ها را برای رشد و ترقی این کشور فراهم 

سازد. 
کشور،  در  سیاسی  بی ثباتی های  و  جنگ  سه دهه 
سبب شده است تا مردم نسبت به آینده، هنوزهم، 
رییس  گفته های  در  بی باوری  این  باشند.  بی باور 
جمهور کرزی در روز مبارزه با فساد نیز به خوبی 
یافت. تالش حکومت در راستای حمایت  انعکاس 
پیمان های  امضای  قالب  در  جهانی  جامعه ی 
به  مطرح،  کشورهای  دیگر  و  امریکا  با  راهبردی 
بیشتری  اطمینان  روانی،  و  نظر روحی  از  مردم، 

می بخشد. 
افغانستان  از  برای حمایت  امریکا  اظهارات سفیر 
ثبات  برای  اطمینان  نوعی   2014 سال  از  پس 
سیاسی، به شمار می رود و امیدواری های فراوان 
نوسازی  و  بازسازی  پروسه های  تداوم  برای  را 
تا  می شود  سبب  حمایت ها  این  می  کند.  خلق 
مخالفان صلح و همسایگان کشور، از دسیسه های  
دوامدارشان دست بردارند و با رویکرد جدید وارد 

همکاری و تعامل با حکومت افغانستان شوند. 

زنگ اول


در  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده 
افغانستان گفته است: »ما چه ضرورت 
قتل  به  را  پاکستانی  سرباز  تا  داشتیم 
برسانیم و اين کار، چه نفعی برای ما 

داشت؟«
از  آنها  الن،  جان  جنرال  گفته  به 
کشته شدن سربازان پاکستانی، خیلی 
حادثه،  اين  مورد  در  و  متاسف اند 
همه  بعدها  و  داده  انجام  تحقیقاتی 

در  ناتو  نیروهای  عمومی  فرمانده 
هیچ ضمانتی  ناتو  می گويد  افغانستان 
ديگر حادثه ی  بار  که  نمی تواند  داده 
در  ايجنسی  مهمند  واقعه  مشابه 

پاکستان، تکرار نخواهد شد.
عمومی  فرمانده  الن  جان  جنرال 
نیروهای ناتو در افغانستان، اين مطلب  
روزنامه  يک  با  مصاحبه ای  در  را 
شد،  منتشر  يک شنبه  روز  که  عربی 

بیان داشته است.
جاری،  ماه  قوس  پنجم  به تاريخ 
مقیم  امريکايی  هلیکوپترهای 
ايجنسی،  مهمند  سالله  در  افغانستان 
نیروهای  تالشی  پوسته  دو  باالی 
پاکستانی حمله کردند که در نتیجه ی 

آن 24 سرباز پاکستانی کشته شدند.
آنها  که  است  گفته  آلن  جان  جنرال 
در منطقه در حال جنگ با شورشیان 
قرار دارند و در اين حالت، نمی توانند 
تضمین کنند که واقعاتی چون حادثه 

مهمند ايجنسی تکرار نمی شود.
باالی  حمله  که  است  افزوده  وی 
در  پاکستانی  سربازان  پوسته های 
بلکه  نبوده  عمدی  ايجنسی،  مهمند 

حمالت غیرارادی بودند.

جنرال الن: 

ضمانت نمی کنیم که حادثه حمله بر مهمند ایجنسی تکرار نشود

که  شد  خواهد  مشخص  موضوعات 
اين حادثه، چگونه به وقوع پیوست.

در  وضعیت  که  است  گفته  وی 
و  افغانستان  بین  مشترک  سرحد 
ناتو  و  است  دشوار  بسیار  پاکستان، 
تالش می کند تا در آينده از اين گونه 
تضمین  ولی  نمايد  جلوگیری  وقايع 
تکرار  وقايع  اين گونه  که  نمی تواند 

نخواهد شد.

استرالیا بخش اعظم 
نیروهایش را از افغانستان 

خارج می کند 
روزنامه سیدنی مارنیگ هیرالد در يک 
گزارش می نويسد که استرالیا در جريان 
افغانستان  در  را  نیروهايش  آينده  سال 

به طور چشمگیری کاهش می دهد.
اين روزنامه استرالیايی در يک گزارش 
می نويسد، منابع افشا کردند که وزارت 
کار  برنامه ای  باالی  کشور  اين  دفاع 
می کند تا شماری سربازان استرالیايی را 
که همین اکنون در واليت ناآرام ارزگان 
مصروف فعالیت اند، تا آغاز سال 2013 
میالدی به طور قابل مالحظه ای کاهش 

دهد.
از  بعد  برنامه  مطابق  گزارش،  اساس  بر 
سرباز   150 صرف  میالدی   2012 سال 
اين کشور از 900 سرباز که همین اکنون 
در منطقه فعالیت دارند، به طور دوره ای 
نظامی  افغان را آموزش  امنیتی  نیروهای 

می دهند.
آن  از  که  استرالیايی  منابع  اين  از  يکی 
نامبرده نشده در پاسخ اين سوال که چرا 
آنها تا زمانی که زمینه تامین امنیت را برای 
نیروهای افغانستان مساعد نسازند، به طور 
مکمل افغانستان را ترک نمی کنند؟ به اين 
نشريه گفته است: »يگانه دلیلی که من فکر 
کرده می توانم مصلحت سیاسی می باشد 

که به نظر من غیرقابل قبول است.«
وزارت دفاع استرالیا تاکنون در مورد اين 

گزارش واکنشی نشان نداده است.

موقتا به نیروی بیشتر...
ادامه از صفحه 1

به گفته وزير دفاع آلمان، در خروج سربازان 
آلمانی، برنامه ها و شیوه های عملی سربازان 
شوند.  گرفته  نظر  در  بايد  نیز  امريکايی 
اياالت متحده امريکا تا سپتامبر سال 2012 
هزار   68 سپس  و  سرباز  هزار   33 خروج 

سربازش را برنامه ريزی کرده است.
وزير دفاع آلمان افزوده است: »تا ماه سپتامبر 
سربازان،  شمار  اين  با  آلمانی ها   ،)2012(
و حمايت  تدارکات  دلیل  به  به خصوص 
گذاره  خوبی  به  ايتالف،  نیروهای  الزم 
می کنند. اين که بعد از آن امور چگونه به 
پیش خواهد رفت، امريکايی ها در ماه اپريل 
در جريان خواهد  را  متحدين اش   )2012(

گذاشت.«
اين درحالی است که گیدو وستروله، وزير 
خارجه آلمان واضحا از بیرون کشیدن هزار 

سرباز آلمانی سخن  می گويد. 
»ما  است:  گفته  آلمان  دفاع  وزير  اما 
به  را  ما  سربازان  اول  قدم  در  می خواهیم 
معنای  به  اين  کنیم؛  محدود  سرباز   4900
سطح  با  رابطه  در  سرباز   450 کاهش 
ماموريت کنونی است... تا تمديد ماموريت 
بعدی در آغاز سال 2013، بايد نیروهای ما 
تا به4400 سرباز کاهش يابند. سپس از اين 
شمار حدود هزار سرباز  کمتر می شوند که 

وزير خارجه از آن سخن می گويد.«

تاکید پاکستان...
ادامه از صفحه 1

امنیتی  در همین رابطه يکی از مقامات 
گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  پاکستان 
امروز  امريکايی  است: »يک هواپیمای 
هوايی  پايگاه  دسامبر(   11  ( شنبه  يک 
شمسی در بلوچستان را به همراه 32 نفر 
امريکا ترک کرده  پرسونل  از آخرين 

است.«
گفته  بیانیه ای  در  هم  پاکستان  ارتش 
است : »ارتش پاکستان اين پايگاه را در 

کنترول خود دارد.«
گفتگو  اين  جريان  در  گیالنی  آقای 
بین  اعتماد  ايجاد  بر  تاکید  ضمن 
گفت:  امريکا  و  پاکستان  کشور  دو 
»شکاف محسوسی در روابط دو کشور 
دو  بین  اعتمادی  هنوز  و  دارد  وجود 

کشور وجود ندارد.«
نخست وزير پاکستان برضرورت بهبود 

در روابط دو کشور تاکید کرد.

ACKU
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س از وراي دود و آتش

»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 بیات1114
ه و تنظیم:

تهی

والی سرپل:
برای انتقال آماده ایم

والیت سرپل یکی از 18 منطقه ای ست که قرار است 
نیروهای  به  آن  امنیت  انتقال  پروسه  دوم  مرحله  در 
افغان سپرده شود. این والیت یک سال پیش به یکی 
این  در  طالبان  شد.  تبدیل  شمال  امن  نا  والیات  از 
جاده ای  کنار  ماین های  جاسازی  به  دست  والیت 
سرپل  والی  حاال  اما  می زدند.  تهاجمی  حمالت  و 
می گوید طالبان در اثر عملیات نیروهای افغان و ناتو 
توانایی های خودرا از دست داده اند و حاال قدرتی را 

که سال گذشته داشتند، ندارند.
یک  در  گذشته  روز  سرپل  والی  رحمتی  انور  سید 
والیت  این  گفت  8صبح  به  تلیفونی  گفتگوی 
تمام  »ما  شود:  انجام  آن  در  انتقال  تا  دارد  آمادگی 
آمادگی های خود را داریم و این پروسه را به حیث 
یک پروسه ملی سعی خواهیم کرد که موفق شود.« 

در  طالبان  های  فعالیت  به  رابطه  در  رحمتی  آقای 
را  شکست ها  سخت ترین  »طالبان  گوید:  می  سرپل 
درصد   95 پارسال  شده اند.  متحمل  والیت  این  در 
ولسوالی صیاد در اختیار طالبان بود و امروز در تمام 
مناطق این ولسوالی حاکمیت دولتی تمثیل می شود. 
پارسال ولسوالی کوهستانات در اختیار طالبان بود اما 
حاال آنها هیچ تحرکی را در این ولسوالی انجام داده 

نمی توانند.«
به گفته والی سرپل، سال گذشته طالبان به اندازه ای 
در سرپل قدرت داشتند که می توانستند حتا حمالتی 
را بر مرکز این والیت نیز سازمان دهی کنند و باالی 
حمله  نظامی  مراکز  و  شخصی  خانه های  بانک، 
نمایند. اما در حال حاضر تمام این امکانات از دست 

طالبان بیرون شده است. 
او می گوید طالبان حاال نیز بی تفاوت نخواهند نشست 
کردن  ناکام  و  بی نظمی  برای  را  تالش های شان  و 
به باور والی سرپل  انتقال انجام خواهند داد.  پروسه 
کسانی در این والیت هستند که امنیت و آرامی را 
او در حال  به گفته  منافع شان می دانند زیرا  خالف 
حاضر امالک دولتی در اختیار شان قرار دارد و از 
که  صورتی  در  و  می کنند  استفاده  خود  نفع  به  آن 
ناامنی ها ادامه یابد دولت برای مصادره این امالک 

اقدام خواهد کرد. 
به  انتقال  تا  دارد  جریان  تالش ها  گفت  سرپل  والی 
هدف خود برسد و در برابر این پروسه چالشی ایجاد 
نشود. با این هم والی سرپل می گوید نیروهای پولیس 
نیروهای کافی  در این والیت کمبود است و تاهنوز 
امنیتی برای تامین امنیت سرپل در این والیت جابجا 

نشده اند. 
آقای رحمتی گفت فقر و بیکاری می تواند چالش های 
والیاتی  از  سرپل  باشند.  سرپل  والیت  در  دیگری 
از  اندکی  سهم  و  نقش  گذشته  ده سال  در  که  است 

کمک های جامعه جهانی داشته است. 
والی سرپل می گوید در این والیت بعضا تالش هایی 
ایجاد  به منظور  نیز  از سوی حلقات مشخص سیاسی 
»بعضا  می گیرد:  صورت  والیت  این  در  بی نظمی 
برنامه هایی که  به خاطر  حلقات مشخص سیاسی هم 
در  ولی  بکنند  مشکل آفرینی  می کنند  سعی  دارند 
و  محلی  حاکمیت  از  سرپل  والیت  مردم  مجموع 

حکومت مرکزی حمایت می کنند.« 
به  تا  دارد  جود  و  تالش ها  سرپل  والی  گفته  به 
نظامی  ظرفیت های  افزایش  به  رابطه  در  خواست ها 
هرچند  شود.  رسیدگی  والیت  این  در  بازسازی  و 
افغانستان به شمار  والیت سرپل از والیات نسبتا امن 
می رود اما تنها در دو ولسوالی این والیت فعالیت های 

طالبان محسوس است. 

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

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

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

2012 میالدی می باشد.
نشانی: موسسه جامعه باز افغانستان OSA خانه شماره 53، 

چهارراهی شهید،  شهر نو، کابل، افغانستان 

در گزارش امروز »از ورای دود و آتش« یکی 
با  را  عاشورا  روز  حمله  قربانیان  بازماندگان  از 
خود داریم که برادرزاده اش را در حادثه حمله 
انتحاری چند روز پیش از دست داده و زندگی 
برادرزاده اش را چنین بیان می دارد: »ما در کنار 
سپری  را  سعادت  با  و  خوش  زندگی  یکدیگر 
این  کنار  و  گوشه  در  روز  هر  اما  می کردیم. 
هم دستان  و  کمونیستی  نظام  نیروهای  کشور 
ملکی  مردم  علیه  را  جنایت هایی  روسی شان 
بی عدالتی  به خاطر  همه  مردم  می دادند.  انجام 
کنند،  آغاز  را  جهاد  شدند  مجبور  آنها  ظلم  و 
تا پای جان بیاستند و خون شان را برای آزادی 
کشور بریزند. کشور ما درمدت سه دهه جنگ 
این  و  داده  معلول  و  کشته  میلیون  دو  تقریبا 
همان  برکت  از  است  نسبی  آرامش  و  آزادی 
را  شهدایی  کرد.  فراموش  نباید  قربانی هاست 
طالبان  زمان  و  میان گروهی  جنگ های  در  که 
متحجر به ناحق خون شان به زمین ریخته شد هم 

امروز است  از  اما درد من  برد.  یاد  از  نمی شود 
که چرا دولت سیاست دوگانه بازی می کند، از 
یک طرف با گروه های شورشی در جنگ است 
امتیازاتی می دهد  ایشان  برای  دیگر  از طرف  و 
یاد می کند.  از آنها  القاب  برادر و سایر  به نام  و 
که  هستیم  محکوم  جرم  کدام  به  ما  نمی دانم 
سیاست های  و  حکومت ها  قربانی  باید  همیشه 

نادرست شان شویم و درسوگ عزیزان مان به ماتم 
حمایت  به  جدید  حکومت  که  زمانی  بنشینیم. 
شد  تشکیل  افغانستان  در  جهانی  جامعه  نیروهای 
ما کمی امیدوار بودیم که دیگر روزهای خوش 
زندگی ما آغاز شد، اما با گذشت ده سال از این 
هر  زیرا  می دهیم  دست  از  را  خود  امید  ما  روند 
روز ناآرامی ها زیاد می شود و ما شاهد خشونت ها 

نمی دانم ما به کدام جرم محکوم هستیم که همیشه باید قربانی 
حکومت ها و سیاست های نادرست شان شویم و درسوگ عزیزان مان به 
ماتم بنشینیم. زمانی که حکومت جدید به حمایت نیروهای جامعه جهانی 

در افغانستان تشکیل شد ما کمی امیدوار بودیم که دیگر روزهای 
خوش زندگی ما آغاز شد، اما با گذشت ده سال از این روند ما امید خود 

را از دست می دهیم زیرا هر روز ناآرامی ها زیاد می شود و ما شاهد 
خشونت ها و جنایت های تازه هستیم. خانواده ما در این مدت بسیار رنج 
دیده بود، اما این بار در روز دهم محرم برادرزاده ام شهید شد و کمر ما 

را شکست.

این  در  ما  خانواده  هستیم.  تازه  جنایت های  و 
مدت بسیار رنج دیده بود، اما این بار در روز دهم 
محرم برادرزاده ام شهید شد و کمر ما را شکست. 
و  نمایم  فراموش  نمی توانم  هرگز  را  حادثه  این 
آن  در  زیرا  کنم.  چشم پوشی  جنایت  این  از 
حادثه از تمامی اقوام به سنین مختلف کودکان، 
مردان  و  زنان  نوجوانان،  جوانان،  سالخوردگان، 
یکی  که  بود  انتحاری  المناک  حادثه  این  شامل 
خواهان  ما  محشر  روز  در  بود.  برادرزاده ام  هم 
گرفتن خون او از عامالن این رویداد هستیم. زیرا 
دولت و جامعه جهانی همیشه چنین رویدادها را 
تقبیح نموده اند. این تقبیع نمودن ها کاش جلوی 
چنین حادثات تلخ و ناگوار را می گرفت که ما 
هم آن را به شدیدترین الفاظ محکوم می کردیم. 
دیگر  بگیرد  صورت  بیشتر  عملی  کار  باید 
اقدامات جدی  و  عملی  کار  ما  است  بس  شعار 

می خواهیم.«
خوانندگان محترم:-  جهت بهترشدن این بخش 
شما  سالم  پیشنهادات  و  انتقادات  نظریات،  به  ما 
با شریک ساختن چنین  به دیده ی قدر می نگریم 

گزارش های شما در نشانی ذیل منتظر می باشیم.
Info_afg@solidarity for justice.org.af

برادر زاده ام را کشتند
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و  هژمونی  خطر  افغانستان  برای  تهدید  اساسی ترین 
و  است  منطقه  در  پاکستان  استراتژیک  بلندپروازی های 
البته با وجودی که احساسات ضد پاکستانی در کشور ما 
قوی است اما با این حال درک این خطر و مبارزه با آن 
نیازمند یک سلسله آمادگی ها و ظرفیت سازی ها می باشد. 
پاکستان درگیر  است.  مهم  اول  قدم  در  این خطر  درک 
مبارزه ی شدید با نفوذ هند در منطقه است؛ مبارزه ای که 
جنون آمیز و غیرقابل درک به حساب می آید. در عصری 
می زند،  را  اول  حرف  سرمایه  گسترش  و  تجارت  که 
انتحار، موقعیت  کشوری می خواهد از طریق تروریسم و 
از  این کشور  بدون شک،  کند.  تثبیت  را  منطقه ای خود 
فرض  جدید  دهلی  با  مواجهه  در  را  خود  تاسیس  آوان 
کرده و برای مقابله با این امر به هر سیاست و اقدامی دست 
زده است؛ از جنگ نظامی گرفته تا حمایت از گروه های 
تروریستی جهت اجرای عملیات های تروریستی در خاک 

هند. 
در عین حال که پاکستان از بحران های شدید اقتصادی و 
قوی  دموکراسی  با  هند  می برد،  رنج  اجتماعی  و  سیاسی 
به  اقتصاد آسیا  پایه های  از  پیشرفت خود  به  اقتصاد رو  و 
حساب می آید که تا چند سال آینده در کنار کشور های 
قوی غربی قرار می گیرد. رشد اقتصادی این کشور ایدیال 
بوده و جمعیت زیاد و آموزش دیده ای آن، در عین حال 
این  برای  به فرصت خوبی  دارد،  را  که چالش های خود 
کشور تبدیل شده است. از این رو، رویارویی پاکستان با 
هند رویا رویی یک کشور بحران زده و فقیر با یک کشور 

قوی و با ثبات است.
کرده  مبارزه  هند  نفوذ  با  پاکستان  که  جایی  در  تنها 
استراتژی  است.  خراب کاری  و  تروریسم  می تواند، 
که  دارد  نیاز  پاکستان  است.  هند  به  زدن  ضربه  پاکستان 
مفید  روابط  از  و  داده  کاهش  هند  با  را  خود  اختالفات 
بازرگانی با این کشور بهره ببرد. به جای صرف وقت بر 
رقابت نظامی به فکر گسترش مناسبات اقتصادی و سیاسی 
با دهلی جدید بر آید. اما جنرال های پاکستانی که سکان 
دست  به  را  این کشور  داخلی  و  خارجی  سیاست  اصلی 
که  پاکستانی اند  ناسیونالیسم  نوعی  آن  به  وفادار  دارند، 
هژمونیک و مقابله جویانه است و در بهترین حالت دارای 

یک پارانویای ویرانگر است.
نمی توان فراموش کرد که افغانستان با استفاده از فرصت 
روابط اقتصادی، سیاسی و آموزشی خود را با هند گسترش 
داده است. از این راه، کشور ما فایده های زیاد اقتصادی 
و اجتماعی برده است. اما در عین حال این روابط به ترس 
افغانستان  حکومت  می زند.  دامن  هند  نفوذ  از  پاکستان 
بارها تالش کرده است که گسترش روابط با هند را برای 
سیاست گزاران  اما  بدهد؛  نشان  بی خطر  پاکستان  امنیت 
پاکستانی این موضع افغانستان را باور نداشته و در مقابل 
بر حکومت ما از طریق تقویت طالبان و گروه حقانی فشار 
افغانستان  و  کرده  پیدا  کاهش  مناسبات  این  تا  می آورند 

سیاست نزدیک تر با پاکستان را دنبال کند.
حتا  افغانستان  که  دارند  باور  افغان  تحلیلگران  از  بسیاری 
بشناسد و  به رسمیت  را هم  در صورتی که خط دیورند 
در روابط خود با هند تجدید نظر کند، بازهم اسالم آباد 
روابط خود با کابل را حسنه نخواهد کرد. اما در واقعیت 
امر اساس دیپلماسی منطقه ای افغانستان روابط نزدیک با 
نیز  افغانستان  جهت  این  از  است.  منطقه  کشور های  تمام 
روابط  پاکستان  با  مقابله جویی  جای  به  که  است  مایل 
دهد.  گسترش  کشور  آن  با  را  خود  سیاسی  و  اقتصادی 
به گونه ی نمونه، به رغم حساسیت های حکومت و مردم، 
آقای کرزی در اسالم آباد با این کشور قرارداد آموزش 
اردوی افغانستان را به امضا رسانید که یک گام بزرگ در 
اما  به حساب می آمد.  از جانب کابل  نیت  راستای حسن 
پاسخ اسالم آباد به این حسن نیت تحریم کنفرانس بن به 

بهانه حمله ناتو بر سربازان پاکستانی بود.
هرگز  پاکستان  و  افغانستان  روابط  تاریخی  صورت  به 
نبوده است. تاریخ کوتاه این کشور نشان می دهد  خوب 
بی اعتمادی  هند  با  نزدیک  روابط  و  ما  مرزی  ادعای  که 
نهادینه شده ای را میان دو کشور به وجود آورده است. در 
با  مناسبات خود  است که  پاکستان تصمیم گرفته  نهایت 

افغانستان،  سران  نشست  طرح  از  ایرانی  رسانه های 
ایران و پاکستان خبر داده و این نشست را قریب الوقوع 
گزارش  ایران  خبری  وب سایت های  در  خوانده اند. 
نشستی  چنین  تدویر  سر  بر  توافق  که  است  شده 
جمهور  رییس  کرزی  حامد  تلیفونی  گفتگوی  در 
ایران  افغانستان و محمود احمدی نژاد رییس جمهور 
صورت گرفته است. در این خبر که به نقل از اطالعیه 
دفتر ریاست جمهوری افغانستان در مطبوعات ایرانی 
منتشر شده، گفته شده است که این پیشنهاد را رییس 
را  نیز آن  ایران مطرح کرده و حامد کرزی  جمهور 

پذیرفته است.
به  خبر،  این  مورد  در  ارایه شده  گزارش های  در 
سه جانبه  نشست  این  که  است  نشده  اشاره  صراحت 
اساس  بر  اما  شد؛  خواهد  برگزار  کشور  کدام  در 
دارد،  وجود  گزارش ها  این  در  که  پیش بینی هایی 
پایتخت  اسالم آباد،  در  نشست  این  است  ممکن 
پرسش  این  از  نظر  صرف  شود.  برگزار  پاکستان، 
افغانستان،  که نشست های سه جانبه ی برگزارشده بین 
همکاری های  ایجاد  در  نفعی  چه  پاکستان  و  ایران 
نظر  به  است،  داشته  کشور  سه  این  میان  منطقه ای 
می رسد که تالش ایران برای برگزاری چنین نشستی 
بر این امر متمرکز است که در شرایط خاص کنونی 
تنش هایی که  و  از وضعیت موجود  استفاده  با  بتواند 
در روابط امریکا و اسالم آباد آمده است، بر خالف 

ایاالت متحده ذهنیت سازی کند.
با  رسمی  مخاصمت  در  کنون  تا  گذشته  از  ایران 
امریکا  بر  به سر می برد. عالوه  امریکا  ایاالت متحده 
این کشور در این اواخر رابطه سیاسی خود با انگلستان 
را نیز قطع کرده است. بسیاری از کارشناسان سیاسی 
به این باورند که ایران به سمت و سوی انزوای سیاسی 
به پیش می رود. زیرا با توجه به آخرین گزارشی که 
و  کرد  ارایه  اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس  رییس 
فعالیت های  از  برخی  بودن  نظامی  احتمال  آن  در 
بین المللی  حساسیت های  نکرد،  رد  را  ایران  هسته ای 
این  به  نسبت  نیز  ایران  یافته و  افزایش  ایران  برابر  در 
حساسیت ها واکنش نشان داده است. در چنین حالتی 
ایران می خواهد برخی از همسایگان را نیز به سمت و 

سوی همرنگی با خویش بکشاند.
از آن جایی که در ماه نوامبر 24 سرباز پاکستانی بر اثر 
افغانستان کشته شدند،  با  ناتو در مرز  حمله ی هوایی 
این حادثه نشان  به  نیز واکنش های شدیدی  پاکستان 
داد. دولت پاکستان از امریکا خواست تا پایگاه هوایی 
شمسی در ایالت بلوچستان این کشور را تخلیه کند. 
اسالم آباد همچنین مسیر تدارکاتی ناتو به افغانستان را 
دوم  بن  کنفرانس  همچنین  کشور  این  کرد.  مسدود 

برای افغانستان را تحریم کرد.
جامعه ی  که  تعهداتی  و  دوم  بن  کنفرانس  برگزاری 
جهانی به افغانستان داد، سبب گردید تا عدم شرکت 
این  نشود.  تلقی  مهم  کنفرانس  این  در  پاکستان 
است.  کرده  ایجاد  پاکستان  را  عقده هایی  وضعیت 
با  فرصت،  این  از  استفاده  با  می خواهد  ایران  حال 
شرکت در نشست سه جانبه ی همکاری با افغانستان و 

افغانستان را نه از طریق بهبود روابط که از طریق روی کار 
آوردن یک گروه دست نشانده ای مانند طالبان در کابل، 
قوی سازد. در نهایت افغانستان از نظر پاکستان باید یک 
منطقه حایل امنیتی باشد؛ مصوون کردن مرزهای جنوبی 
و شرقی خود. پاکستان کشمیر را نیز از همین زوایه نگاه 

می کند.
 1996 سال  در  طالبان  توسط  کابل  تسخیر  با  پاکستانی ها 
میالدی به این هدف خود دست یافته بودند؛ اما با سقوط 
پایان  به  استراتژیک  شیرین  رویای  این   2001 در  طالبان 
رسید و اسالم آباد برای تسخیر مجدد کابل یک جنگ 
فرسایشی را توسط طالبان آغاز کرد. این کشور امیدوار 
در  پیروزی  از  شدن  امید  نا  با  امریکایی ها  که  است 
افغانستان در سال 2014 در یک توافق آبرومندانه با طالبان 
کابل را ترک کنند. یعنی از طریق روند مصالحه به قدرت 
این گروه در کابل بیفزاید و در عین حال ایاالت متحده 
امریکا واضح سازد که همانند عراق آخرین سرباز خود را 

در چند سال آینده بیرون می کشد.
امریکا  استراتژیک  توافقات  با  ایدیال  سناریوی  این  اما 
با وجود  است.  به رو شده  رو  بزرگ  مانع  با  افغانستان  و 
اسالم آباد  تشویق  جهت  افغانستان  و  امریکا  تالش های 
کشور،  در  صلح  گفتگو های  روند  از  حمایت  برای 
ممکن  شیوه ی  بدترین  به  را  تالش  هر  پاسخ  پاکستان 
استخبارات  طریق  از  اواخر  این  در  امریکایی ها  می دهد. 
داشته  نشست هایی  حقانی  گروه  نمایندگان  با  پاکستان 
اما پاسخ این گروه حمله شدید به سفارت امریکا  است. 

در کابل بود.
احمد رشید، نویسنده پاکستانی، به خوبی توضیح می دارد 
که اسالم آباد زمانی از روند مصالحه در افغانستان حمایت 
می نماید که امریکا جدول زمانی خروج نیروهای خود را 

مشخص سازد. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد یک شکست 
آمد  خواهد  حساب  به  افغانستان  حکومت  برای  سیاسی 
با  با امضای سند همکاری های استراتژیک  که می کوشد 
هم اکنون  کند.  دفع  را  پاکستان  نفوذ  خطر  متحد  ایاالت 
نشانه های امضای سند استراتژیک میان دو کشور بیشتر از 

عدم وقوع آن است.
 2011 افغانستان  که  بپذیرد  باید  آباد  اسالم  حال،  هر  به 
میالدی با افغانستان سال های 1990 میالدی متفاوت است. 
استراتژیک  همکاری های  سند  که  صورتی  در  ویژه  به 
تسخیر  به  نمی تواند  اسالم آباد  رسد،  امضا  به  افغانستان  با 
کابل توسط طالبان دل ببندد. در آن صورت بایستی طالبان 
کند  تشویق  افغانستان  موجود  حکومت  با  مصالحه  به  را 
تا  دست کم از شکست و فروپاشی این گروه جلوگیری 
کند؛ اما باید حکومت با هوشیاری متوجه باشد که الزاما 
روند صلح افغانستان را لبنان دیگر نسازد تا طالبان قدرت 

همانند حزب اهلل را در درون کشور در اختیار نگیرند.
پاکستان  هژمونی  با  مقابله  راه  که  گفت  باید  نهایت  در 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  فراگیر  اصالحات  آغاز 
افغانستان  حکومت  چنان که  است.  ما  حکومت  توسط 
جهانی  جامعه ی  به  خویش  تعهدات  بر  بن  کنفرانس  در 
این  اجرای  کرد.  تاکید  خوب  حکومتداری  قسمت  در 
قوای  نسبت گسترش  به  حتا  موثرتر،  اصالحات گزینه ی 

مسلح افغانستان، می باشد.

پاکستان، به گونه ی یک همسایه دلسوز برای پاکستان 
با ایاالت متحده  ظاهر شود و فاصله میان این کشور 

را بیشتر سازد. 
از همین رو چیزی که قابل پیش بینی به نظر می رسد 
افغانستان،  سران  جانبه  سه  نشست  اگر  که  است  این 
روابط  بهبود  از  پیش  و  زودی  به  پاکستان  و  ایران 
تبارز  بحث  محور  شود،  برگزار  امریکا  با  پاکستان 
ذهنیت منفی علیه امریکا خواهد بود. شکی نیست که 
ایران در انزوای موجود می خواهد دولت های دیگر را 
همراه خود کند، از این رو به این موضوع دامن خواهد 
زد و پاکستان نیز با انگیزه های امتیاز طلبی همراه با این 

ساز، هم آواز خواهد شد. 
نشست هایی  از چنین  را  بیشترین صدمه  میان  این  در 
افغانستان دریافت می کند. زیرا با توجه به هیجان زدگی 
افغانستان  سیاسی  موضع گیری های  از  برخی  در  که 
وجود دارد، این نگرانی می توانند وجود داشته باشد 
که افغانستان نیز با اشتراک در چنین نشست هایی زیر 
خوب  مراوده ی  ضد  بر  موجود  منفی  ذهنیت  تاثیر 
غربی  کشورهای  خصوص  به  و  جهانی  جامعه ی  با 
با  افغانستان  دولت  که  حالیست  در  این  گیرد.  قرار 
بهره مندی از ذهنیت منفی که نسبت به امریکا و ناتو 
استفاده ی  می تواند  شده  ایجاد  اسالم آباد  و  ایران  در 
نقطه  عنوان  به  شدن  واقع  بدیل  جهت  در  را  بهتری 
از  و  ایفا کند  این کشورها  با  مرکزی روابط سیاسی 
این طریق در جهت گسترده تر ساختن نقش خود در 
سیاستگذاری های منطقه ای و بین المللی کمک گیرد.

پاکستان در چهل سال گذشته و پس از تغییر روابط 
امریکا و ایران بعد از تغییر رژیم سیاسی در ایران در 
سال 1357 با ظاهر شدن در نقش متحد استراتیژیک 
و  اقتصادی  سیاسی،  امتیازات  منطقه،  در  امریکا 
در جریان  پاکستان  آورد.  به دست  را  زیادی  نظامی 
کرد  زیادی  استفاده  نقش  همین  از  نیز  اخیر  سال  ده 
در  تروریزم  علیه  جنگ  در  همکاری  عنوان  به  و 
از  برخی  آورد.  دست  به  را  کالنی  پول های  منطقه 
کارشناسان به این باوراند که سران اسالم آباد اکنون 
می پرورانند  سر  در  آزمایشی  صورت  به  را  باور  این 
رابطه دوگانه و سودجویانه ای  که می توانند همچنان 
گروه های  و  یک سو  از  ناتو  سازمان  و  امریکا  با  که 
تحت نفوذ  آی اس آی از سوی دیگر دارند را حفظ 
بازی  این  می دهد،  نشان  شواهد  چنان که  اما  کنند. 
دوگانه سبب عدم رضایت امریکا، سازمان ناتو و حتا 
دولت افغانستان شده است. از این رو سران اسالم آباد 
و  امریکا  با  تا در جبهه مخالفی که خود  می خواهند 
سازمان ناتو ایجاد کرده، افغانستان را نیز با خود داشته 
روابط  سود دهی  میزان  که  حالیست  در  این  باشد. 
ایران  و  پاکستان  و  بین المللی  جامعه ی  با  افغانستان 
نمی تواند قابل مقایسه باشد. از این رو بسیار ضروری 
از  حالی که  در  افغانستان  رهبران  که  می آید  نظر  به 
یک سو در تالش اند تا روابط خود با جامعه جهانی را 
مستحکم تر سازند، در جهت دیگر در روابط خود با 
همسایگان با احتیاط به چاله های ایجاد شده از سوی 

همسایگان گرفتار نشوند.
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  ظفرشاه رویی

 در مبارزه با فساد اداری با افغانستان
متعهد هستیم
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وی همچنین تاکید کرد: »بعد از سال 2014 که دوره ی انتقال 
ختم می شود، یعنی از سال 2015 تا سال 2025 یک مشارکت 
جدید بین دنیا و افغانستان ایجاد شد. دهه ی 2015 تا 2025 
را ما بنام دهه ی تحول یاد کردیم. بعد از روند انتقال در سال 
2014، دهه ی تحول شروع خواهد شد. در دهه ی تحول ما 
جامعه ی  اما  بود،  خواهد  افغان ها  از  رهبری  که  خوشحالیم 

جهانی نیز با ما همکاری خواهد داشت.«

سفیر آلمان می گوید که جامعه ی جهانی در جریان یک دهه ی آینده که از 
آن به نام دهه ی »تحول« در افغانستان نام برده می شود، حمایت جدی و 

قوی از افغانستان می کند. وی تاکید کرد که سند نهایی کنفرانس دوم بن، 
نشان می دهد که جامعه ی جهانی دیگر نمی خواهد تجربه ی گذشته را که 

افغانستان را پس از خروج نیروهای شوروی سابق تنها گذاشت، تکرار کند. 

باید  همین گونه  به  باشد.  شده  واقع  تخطی  هایی  قراردادها، 
در  )یو اس ای دی(  ما  توسعه ای  بخش  و  دفاع  وزارت  گفت 
مورد چگونگی پروسه ی قراردادی تجدید نظر می کنند تا این 

تخطی ها و  نواقص ها در آینده رخ ندهد.«
را  قراردادها  در  اداری  فساد  مساله ی  امریکا  وی،  گفته ی  به 
فساد  به  متهم  که  کشور  آن  شهروند  هر  و  می گیرد  جدی 

اداری شود، آن را به کمک دولت افغانستان پیگری می کند.

ده سال  افغانستان  که  را  راهی  لودین،  آقای  گفته ی  به 
به  راه  این  به  متعدد،  مشکالت  وجود  با  کرد،  انتخاب  قبل 
می گوید:   وی   داد.  خواهد  ادامه  جهانی  جامعه  همکاری 
استوار  راستا  این  در  ما  داده ایم،  که  قربانی هایی  »علی رغم 
در  هم  دنیا  تعهد  می داریم.  بر  هم  امروز  و  برداشته ایم  قدم 
کنفرانس بن، این بود که در ادامه ی این سفر با ما خواهند بود 

که البته روش و یا نحوه ی این مشارکت تغییر خواهد کرد.«
آلمان که کشورش  در همین حال، رودیگر کیونیگ سفیر 
در  داشت،  عهده  به  را  بن  دوم  بین المللی  کنفرانس  میزبانی 
این نشست خبری در کابل، گفت توقعاتی را که دولت های 
داشتند،  بن  دوم  کنفرانس  برگزاری  از  افغانستان  و  آلمان 
کنفرانس  این  در  کیونیگ،  آقای  گفته ی  به  شد.  برآورده 
تعهدات بزرگی در قبال افغانستان توسط نمایندگان جامعه ی 
نتایج  از  »ما  گفت:  آلمان  سفیر  گرفت.  صورت  جهانی 
کنفرانس بن، بسیار خوشنود هستیم و چیزی را که از بن امید 
داشتیم، بدست آوردیم. تعهدات بسیار بزرگی در کنفرانس 

بن صورت گرفت.«
یک  جریان  در  جهانی  جامعه ی  که  می گوید  آلمان  سفیر 
دهه ی آینده که از آن به نام دهه ی »تحول« در افغانستان نام 
برده می شود، حمایت جدی و قوی از افغانستان می کند. وی 
می دهد  نشان  بن،  دوم  کنفرانس  نهایی  سند  که  کرد  تاکید 
را  گذشته  تجربه ی  نمی خواهد  دیگر  جهانی  جامعه ی  که 
تنها  سابق  شوروی  نیروهای  خروج  از  پس  را  افغانستان  که 

گذاشت، تکرار کند. 
رودیگر کیونیگ، می گوید که سند نهایی کنفرانس دوم بن، 
با  همگام  را  جهانی  جامعه ی  که  است  ساخته  را  چارچوبی 
دولت افغانستان، در دهه ی تحول، جهت می دهد. سفیر آلمان 
گفت: »در کنفرانس چارچوبی ساخته شد که ما را به طرف 

دهه ی تحول سوق می دهد.«
امضای  برای  افغانستان  دولت  تالش  از  کیونیگ،  آقای 
موافقتنامه استراتژیک با آلمان ابراز خرسندی کرد و گفت 
که کشورش نیز می خواهد که روابط خود را با افغانستان در 

چارچوب یک توافقنامه استراتژیک بیشتر گسترش دهد.
کنفرانس بین المللی دوم بن که نمایندگان جامعه ی جهانی در 
آن حضور گسترده داشتند، از سوی دولت پاکستان تحریم 
باالی  امریکایی  نیروهای  به دلیل حمله  پاکستان،  شد. دولت 
یک پوسته تالشی سربازان این کشور در مناطق مرزی، این 
کنفرانس را تحریم کرد. با این حال مقام های وزارت خارجه 
تاثیر  کنفرانس،  این  در  پاکستان  عدم حضور  که  می گویند 

منفی باالی نشست نداشت.


استرداد  رییس جمهور کرزی خواهان  روز گذشته  هر چند 
مورد  در  مرکزی  بانک  پیشین  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
پیگیری پرونده ی کابل بانک شد؛ ولی سفیر امریکا می گوید 
به آن کشور  را  تقاضا  به صورت رسمی چنین  افغانستان  که 
مطرح نکرده است و رییس پیشین بانک مرکزی به صورت 

قانونی در امریکا زندگی می کند.
امریکا  در  قانونی  صورت  به  فطرت  »آقای  گفت:  کراکر 
تقاضای  افغانستان  جانب  از  تاکنون  ما  و  می کند  زندگی 
یک  نکرده ایم.  دریافت  وی   بازگردان  برای  را  رسمی 
پروسه ی قانونی را می طلب تا عملی شود و از سوی دیگر باید 
این را هم بگویم که میان امریکا و افغانستان کدام سند قانونی 

وجود ندارد که فردی را به یک دیگر تحویل دهند.«
دهم  روز  انتحاری  امریکا حمله های  سفیر  ترتیب،  همین  به   
تروریست های  فعالیت های  را  محرم در کابل و مزار شریف 
بیرونی و به خصوص لشکر جنگوی خواند، که به گفته ی وی 

در بیرون از افغانستان پناه گاه دارند.
که  تروریستان  برابر  در  را  افغانستان  مردم  همبستگی  کراکر 
و  ستود  داشتند،  را  شیعه  و  سنی  شهروندان  میان  نفاق  قصد 

حمله های دهشت افگنانه  ی روز عاشورا را تقبیح  کرد.
رییس  ویژه ی  نماینده ی  جونزمعاون  پیت  دیگر،  سوی  از 
نشست  این  در  پاکستان  و  افغانستان  امور  در  اوباما،  جمهور 
از  و  گفت  سخن  پاکستان  با  امریکا  روابط  مورد  در  خبری 
پاکستان  با  امریکا  روابط  بهبود  برای  کشور  این  تالش های 

خبر داد.
مرکز  یک  پاکستان،  خواست  به  امریکا  وی،  گفته ی  به 
برای  اما  است،  مسدود کرده  این کشور  در  عملیاتی خودرا 
به  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  کشور  آن  همکاری های  بهبود 

گفتگوهای شان ادامه خواهند داد.
وی گفت تحقیقات در مورد چگونگی حمله ی هواپیمای ناتو 
در خاک پاکستان که منجر به کشته شدن 26 سرباز آن کشور 

شد، ادامه دارد.
خانم جونز گفت: »ما اکنون با پاکستان روشن و با صراحت 
آمده  میان  به  ما  میان  که  را  مشکل هایی  تا  می کنیم  صحبت 
حل کنیم. بحث ها در این مورد جریان دارد و انتظار داریم که 

اعتماد با پاکستان را دوباره به دست بیاوریم.«
برای  پاکستان  با  امریکا  روابط  بهبود  گفت  همچنین  وی 
و  است  مهم  تروریزم  با  مبارزه  امر  در  افغانستان  با  همکاری 
میان  دست رفته  از  اطمیان  زودی  به  که  دارد  انتظار  امریکا 

دوکشور، دوباره به دست  آید.

نبوده  کنفرانس  چنین  برگزاری  شاهد  تاحال،  خود،  تاریخ 
را،  بن  دوم  کنفرانس  دست آوردهای  لودین،  آقای  است. 
اهداف  به  افغانستان  کرد  تاکید  و  خواند  بااهمیت  و  مهم 
بدست  داشت،  کنفرانس  این  برگزاری  از  که  توقعاتی  و 
آورد. معین سیاسی وزارت خارجه افزود: »یک تعهد بسیار 
سند  این  در  بین المللی،  و جامعه  افغانستان  بین  سیاسی  قوی 
بود.«  همین  هم  هدف  و  است  شده  گنجانیده  بن  کنفرانس 

دوره ی  پایان  از  پس  و  می دهد  ادامه  افغانستان  به 
انتقال مسوولیت ها به نیروهای افغان همچنین به عنوان 

همکاران استراتژیک باقی خواهد ماند.
استراتژیک  سند  در  پیشرفت ها  برخی  از  کراکر 
از سوی دو کشور  است  قرار  افغانستان که  و  امریکا 
نیز خبر داد و گفت که اهداف مشترک  امضا شود، 

افغانستان و امریکا در آن نهفته است.
 سفیر امریکا تاکید کرد که این کشور ـ مانند دهه ی 
نودـ  مردم افغانستان را تنها نخواهد گذاشت و جامعه ی 
جهانی نیز درکنار مردم افغانستان تا مدت های طوالنی 

خواهد ماند.
کراکر گفت: »به زبان ساده باید بگوییم که ما بار دیگر 
اشتباه دهه 90 را تکرار نخواهیم کرد که افغانستان را 
تنها رها کنیم. ما به همرای شما در درازمدت خواهیم 
بود، به عنوان دوست و همکار باقی  خواهیم ماند و به 
همین گونه سایر اعضای جامعه ی جهانی متعهد هستند 

که در درازمدت با شما خواهند بود.«
رییس جمهور در  از گفته های  امریکا همچنین  سفیر 
مورد مبارزه بافساد  اداری در افغانستان پشتیبانی کرد 
و گفت که این کشور، شانه به شانه، در کنار دولت 

افغانستان برای مبارزه با فساد اداری قرار دارد.
برخی   در  که  پذیرفت  امریکا  سفیر  حال،  این  با 

قراردادهای این کشور، فساد اداری وجود دارد و این کشور 
در تالش است تا به تخطی های ناشی از فساد اداری رسیدگی 

کند.
کراکر گفت: »ما در محضر عام هم، این اعتراف را کرده ایم 
فساد  به  جاها   بعضی  در  اشتباهی  و  تصادفی  به صورت  که 
از  برخی  در  آن هم  و  باشیم  کرده  کمک  شاید  اداری 

مقام های وزارت امور خارجه ی افغانستان و سفارت آلمان در 
کابل، از برگزاری موفقانه ی کنفرانس بین المللی دوم بن در 
آلمان ابراز رضایت می کنند و می گویند که این کنفرانس راه 

را برای رفتن به دهه ی »تحول« باز کرد.
ماه  دسامبر  پنجم  دوشنبه،  روز  بن  دوم  بین المللی  کنفرانس 
و  کشور  صد  از  بیش  نمایندگان  حضور  با  میالدی،  جاری 
سازمان بین المللی در آلمان در باره ی افغانستان برگزار شد. 
ادامه  ی  بر  کنفرانس،  این  در  جهانی  جامعه ی  نمایندگان 
کمک های شان به افغانستان پس از تکمیل شدن روند انتقال 
تا یک دهه ی  امنیتی در سال 2014 میالدی،  مسوولیت های 
چالش های  بررسی  کنفرانس،  این  در  کردند.  تعهد  دیگر 
با  مصالحه  و  آینده  برای  برنامه ها  طرح  گذشته،  ده سال 
بحث  مورد  مهم  موضوعات  از جمله  دولت  مسلح  مخالفان 

بود.
پایان  در  افغانستان  دولت  و  جهانی  جامعه ی  نمایندگان 
بر  ماده ای،  سه  و  سی  سند  یک  صدور  با  کنفرانس  این 
تعهد  تا سال 2024  از سال 2014  متقابل پس  همکاری های 

کردند.
می گویند  آلمان  و  افغانستان  دولت  مقام های  حال،  این  با 
که این سند نهایی کنفرانس بین المللی دوم بن، راه را برای 
رفتن به دهه ی تحول مشخص ساخت. به گفته ی این مقام ها، 
و  است  شده  نامیده  تحول  دهه ی   ،2024 تا   2014 سال های 
قرار است طی این دهه، جامعه ی جهانی با دولت افغانستان، 
در بخش های مختلف اما متفاوت تر از گذشته، به همکاری 

خود ادامه دهد.
جاوید لودین، معین سیاسی وزارت امور خارجه ی افغانستان، 
رودیگر  با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  گذشته  روز 
در  افغانستان  که  گفت  کابل،  در  آلمان  سفیر  کیونیگ، 

سفارت امریکا در افغانستان، یک روز پس از اظهارات رییس 
جمهور کرزی در مورد چگونگی فساد اداری در قراردادهای 
پذیرفته است که ممکن است در  با آن،  مبارزه  بین المللی و 
برخی قراردادهای این کشور فساد اداری وجود داشته و این  

کشور به فساد اداری درافغانستان کمک کرده باشد.
 به گفته ی سفیر امریکا در افغانستان، با آن هم امریکا متعهد 
را  افغانستان  دولت  اداری،  فساد  با  مبارزه  امر  در  که  است 

کمک کند.
امریکا در کابل و پیت  ایاالت متحده ی  رایان کراکر، سفیر 
افغانستان  امور  اوباما در  باراک  نماینده ی ویژه  جونز، معاون 
و پاکستان که روز گذشته در یک نشست مشترک خبری با 
دولت  دست آوردهای  همچنین  می کردند،  صحبت  رسانه ها 

افغانستان را ده سال گذشته ستودند.
سفیر امریکا در کابل گفت که افغانستان، در ده سال گذشته، 
شاهد  امریکا،  ویژه  به  خود  بین المللی  دوستان  همکاری  به 

پیشرفت های چشمگیری بوده است.
افغانستان دربخش های آموزش و پروش،  به گفته ی کراکر، 
دست آوردهای  خود،  امنیتی  نیروهای  تقویت  و  صحت 
مهمی داشته است و برگزاری دو کنفرانس به رهبری دولت 
گرفتن  آمادگی  از  نمونه ای  گذشته،  سال  دریک  افغانستان 

مسوولیت ها به خود افغان ها بوده است.
کنفرانس  در  را  جهان  کشور   80 از  بیش  تعهد  کراکر، 
دیگر  از  مختلف،  دربخش های  افغانستان  دولت  به  بن  دوم 

موفقعیت های دولت افغانستان خواند.
 به همین ترتیب، سفیر امریکا گفت که این کشور در کنار 
درازمدتش  همکاری  به  افغانستان،  بین المللی  همکاران  سایر 

 قدرت اهلل جاوید

سفیر امریکا در کابل:

کنفرانس بن
 راهی برای دهه تحول
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در راستای ارشادات حکیمانه و رهبری کننده ی فاسدین 
مبارزه  اداری جناب رییس جمهور که در روز جهانی 
با فساد اداری ایراد فرمودند و در کل چون ما دوست 
زیرا  برود،  بین  از  ما  در کشور  اداری  فساد  نداریم که 
چه  را  جهانی  کمک های  که  نیستیم  بلد  دیگر  آن گاه 
در  اداری  فساد  که  آنجایی  از  و  کنیم   مصرف  رقم 
نه  چالش  یک  عنوان  به  دیگر  این،  از  پس  افغانستان، 
بلکه به عنوان یک اصل اداری در نظر گرفته می شود و 
چون جامعه جهانی با چهل رقم نیروی نظامی نتوانست 
دولت افغانستان را به راه بیاورد؛ بنا دفتر رییس جمهور، 
افغانستان  اداری  نظام  راستای  در  را  مهمی  تغییرات 
این  شود.  عملی  باید  که  است  گرفته  روی دست 

تحوالت مهم در نظام اداری این ها می باشند:  
الف: پس از این، هیچ کسی حق ندارد تا فساد اداری را 
به عنوان یک چالش در دولت فعلی، به حساب بیاورد، 
دولت  مهم  عنوان یک دست آورد  به  باید  آن  را  بلکه 
در  ما  تنها چیزی که  ده سال  این  در  زیرا  حساب کند؛ 
نباید آن  اداری است و  آن رشد کرده ایم، همین فساد 
 را دست کم بگیریم. رسانه ها نیز پس از این در راه تبلیغ 
و  کنند  کار  باید  افغانستان  در  اداری  فساد  گسترش  و 
به آن عده کسانی که هنوز یاد ندارند  معلومات کافی 

چگونه فساد اداری انجام دهند، ارایه کنند.  
ب: اداره ی مبارزه با فساد و ارتشا، پس از این، تغییر نام 
اداری  ارتقای ظرفیت برای فساد  اداره  نام  به  می یابد و 
فرهنگ  گسترش  آن  وظیفه  که  می شود  نام گذاری 
فساد اداری در همه ادارات دولتی و غیردولتی می باشد. 
همچنین این اداره، وظیفه دارد تا پس از این، افرادی را 
که توانایی انجام فساد اداری را ندارند، شناسایی کنند و 
به عنوان افراد ناالیق و کارخراب کن به پنجه ی عدالت 

مردمانی که رهبران هشیار دارند، چقدر خوشبخت اند! 
اما چقدر بدبخت آنهایی اند که نمی توانند هشیاری  و 
فهمیدم که  بود  دیروز  همین  دریابند.  را  رهبران خود 
بی خبری  دریای  از  و  زیسته ام  بدبختی  در  سال هاست 
آب نوشیده ام. با خود گفتم خدای من چگونه در این 
سال های دراز، عقلم این همه کوتاهی کرد که نتواستم 
باری قامت بلند هشیاری رییس جمهورم را تماشا کنم 
که چگونه از هفت آسمان خرد آن سوتر گذشته است. 
با این حال، خدا را شکرگزارم که دیروز از برکت روز 
پیش  از  بی خبری  پرده ی  اداری، هفت  فساد  با  مبارزه 
چشمانم برداشته شد و دیدم که رییس جمهور با ماه و 
ستاره در آسمان کشف و شهود زانو به زانو نشسته و از 

ناز سخن به چشم و ابرو می گوید!
و  اخبار  راویان  و  بود  درآمده  سخن  به  دریاوار  او 

و  کنند  غصب  را  دولتی  زمین های  بروند  که  می شود 
اگر می توانند بیشتر زمین های اوقاف را غصب کنند که 
سودی اخروی هم »دارد« و آن  را بلندمنزل بسازند تا هم 

کشور ما رشد کند و هم پول ها به خارج نرود.  
ز: به کشور هایی که با ما رابطه دارند و کمک های پولی 
تمام  تا  می شود  داده  دستور  ما  به  هم کرده اند،  زیادی 
فساد  شکم سیر  این  از  قبل  که  را  دوپاسپورته  افرادی 
اداری کرده و پول ها را گرفته و به خارج فرار کرده اند، 
محاکمه  مورد  آنان  تا  کنند  مسترد  افغانستان  به  دوباره 
می کنند  افغانستان  در  را  فسادش  چرا  که  بگیرند  قرار 
آنها  این که  عوض  به  می برند.   خارج  به  را  پولش  و 

سعادت  همای  تا  گشاده!  بختت  و  باد  دراز  عمرت 
شناسیم  را  طالبان  ما  نشیناد!  شانه هایت  روی  سوم  بار 
انفجار دارند  از سرزمین آتش و  تابیعت  که تذکره ی 
کدوی  جای  و  آفاق اند  شهره ی  ریش  انبوهی  در  و 
اما فسادپیشگان را چه  نارنجکی در بغل دارند؛  نسوار 

نشانه هایی است؟
نشته  رویش  به  رو  که  زهره  ستاره ی  بر  اشرف الوزا 
نارنجک،  جای  اینان  گفت:  و  زد  چشمکی  بود، 
آن  ورق  هر  مهر  که  دارند  جیب  در  پاسپورت هایی 
بر  هزاربار  نیز  را  پاکستان  بلکه  را،  تو  و  من  تنها  نه 
فوته ای  آن  برابر  در  که  است  چنان  و  آویزد  صلیب 
نفس اند  آتش  طالبان  دارند.  گردن  بر  اخالص  از 
عدالت  کشتار  در  می آیند،  انتحار  برخنگ  سوار  و 
را  خود  و  می کشند  یک سان  را  همگان  پیشه اند. 
طیاره های  بال  با  پاسپورت دار،  فسادپیشگان  اما  نیز؛ 
»شفافیت!« و »حساب دهی!« پرواز می کنند، می آیند و 
انفجار راه  در گدام خانه ی »کوربجت« و »ریزرو فند« 
می اندازند، در یک چشم به هم زدن »درآمد ملی« را 
»برآمد ملی« می سازند. ما را می کشند و خود؛ اما چنان 
در»  که  هم  بار  هزار  اگر  کارتونی  سینمای  بازیگران 
و  پاسپورت خود رهاشوند  افسون  به  آیند  تلک« گیر 
نمیرند! پرند گانی اند که پرواز جایی کنند، تخم جایی 

گذارند و دانه از انبار خلق اهلل خورند!
بلندپرواز  سیمرغ  که  ای  گفتیم  صدا  یک  همه  ما 
سدره نشین! مگر این ها همان هایی نیستند که سال هاست 
با تو نرد رفاقت می بازند و بر شطرنج کشورداری در 
بیدقی سیاه هشیاری و مشوره دهی اند؟ شانه  تو  دستان 

بسپرند.  
ج: با توجه به این که برنامه ی ارتقای ظرفیت ها که از چند 
سال به این طرف برای باال رفتن ظرفیت کاری کارمندان 
دولت  برای  سودی  هیچ  جهانی  جامعه  سوی  از  دولت 
کارمندان  ظرفیت  روز  به  روز  برعکس  و  است  نداشته 
دولت پایین آمده می رود؛ بنا این برنامه سر از امروز لغو 
برای  برنامه ی کاهش ظرفیت ها  به عوض آن  و  می شود 
ماموران دولت آموزش داده می شود که هم ساده است و 

هم کارمندان دولتی ما در آن مهارت کامل دارند.  
افغانستان  در  هزارتایی  کمیسیون های  ایجاد  دنبال  به  د: 
آفریده  کاری  چه  برای  نیست  مشخص  بیشتر شان  که 
بررسی  کمیسیون  نام  به  دیگر  کمیسیون  یک  شده اند، 
چگونگی مصرف عایدات فساد اداری ایجاد شود. وظیفه 
از  عایداتی که  کند  بررسی  است که  آن  این کمیسیون 
راه فساد اداری نصیب کارمندان دولت می شود، در چه 
دولتی  کارمندان  همچنین  و  می شود  مصرف  راه های 
باید تشویق شود تا بتوانند پول حاصل از فساد اداری را 
بلندمنزل بسازند.  زیرا ساختن بلندمنزل باعث رشد کشور 

خواهد شد.  
پول های  تا  ندارند  حق  اداری  فاسدین  هیچ وجه،  به  ه: 
بادآورده ی حاصل از فساد اداری را، به خارج از کشور 
از  تا  می کنیم  بهانه  و  حیله  رقم  هزار  ما  بدهند.   انتقال 
تحت  خود  کارمندان  برای  پول  کمی  جهانی  جامعه ی 
نام بازسازی افغانستان گدایی کنیم، باز آنها را دوباره به 
بنا وظیفه  نیست.   این اصال درست  بدهند،  انتقال  خارج 
نیرو های امنیتی این است که از خروج پول های حاصل از 
فساد اداری به خارج، اکیدا جلوگیری کنند و طرف را 

مجبور کنند تا برود بلندمنزل بسازد.  
ساخت  برای  شخصی  زمین های  که  این  به  توجه  با  و: 
بلندمنزل در شهر های بزرگ ـ مثل کابل ـ خالص شده 
و هرچه مانده زمین دولتی است و پول های فساد اداری 
هم در جیب فاسدین مانده و نگرانی از این وجود دارد 
اداری حکم  به فاسدین  بنا  برود،  به خارج  این پول ها  تا 

قلم  با  را روی صفحه ی جان  او  آثار، گفته های  ناقالن 
در  فرشته ای  که  می شنیدم  ومن  می نوشتند  اخالص 
که  دریاب/  دریاب  »زمان خوشدلی  می خواند:  آسمان 
است،  لذت ناک  چقدر  نباشد.«  گوهر  صدف  در  دایم 
پس از ده سال یکه تازی در معرکه های بی خبری، ناگهان 
گرسنگان  هان  ای  و  هان  که  یافتن  دست  حقیقتی  به 
پابرهنه ی افغانستان،  ای خاکسترنشینان انتحار و انفجار! 
یک  از  طالبان  و  فسادپیشگان  که  باشید  آگاه  و  بدانید 

قماش اند!
گفتند چگونه؟ گفت: هر دو را در بیرون در آن سوی 
استوار  است  پناه گاهی  شور  آبهای  سوی  آن  در  مرز، 
مرغ  هیچ  سایه ی  که  آسایش  و  امن  ستون های  بر 
من،  چون  کوتاه خردی  نیفتد!   آن  بام  بر  بلندپروازی 
کیاست!  و  سیاست  کاروان ساالر  هان  ای  که  پرسید 

بانک های  بسازند، می روند در  بلندمنزل  افغانستان  را در 
خارجی آنها را نگهداری می کنند.  

ح: با توجه به این که در میان اعضای مجلس نمایندگان 
در کنار افرادی که با تقلب و فساد اداری به مجلس راه 
مجلس  به  مردم  رای  اساس  بر  هم  تعداد  یک  یافتند، 
قوانین  مقابل  در  افراد  این  دارد  احتمال  و  آمده اند 
کمیسیون  به  بنا  کنند؛  مخالفت  حکومت  فسادگرایانه 
مجدد  بررسی  بهانه ی  به  می شود،  داده  دستور  انتخابات 
زور  به  که  را  مجلس  اعضای  تمام  انتخابات،  کارنامه ی 
انتخابات  اتهام تقلب در  به  به مجلس آمده اند،  رای شان 
از مجلس بیرون کنند و به جای شان فاسدان و متقلبان را 

دوباره جای گزین بسازند تا ما کیف کنیم.  
این ها بخش مهم تحوالتی است که ما در نظر گرفته ایم؛ 
هرکس هم در این مورد انتقادی دارد، انتقادش بجا نیست 
و ما باید در راستای گسترش فساد اداری به جایی برسیم 
که رکورددار این مساله شویم و هرکس ما را به انگشت 

به دیگران نشان دهد.  
خانه تان آباد به خیر باشین.  

به شانه با تو راه می روند و چمچه به چمچه  با تو کنار 
خوان دولت می نشینند! چگونه شد که این همه سال ها 
پاسپورت آنها، آن کتابچه ی جادو یی را ندیده بودی؟ 
شهریار، لحظه ی خاموش ماند و من فکر کردم که همه 
غروب  او  سر  روی  شهادت  و  الهام  آسمان  ستارگان 
سال ها  همه  این  گفت:  سرخ رویی  با  این که  تا  کرد، 
از آن چشمان دیگری  را که خداوند سفیدتر  چشمانم 
نیافریده است، دود دموکراسی کور کرده بود و امروز 
از سرمه دان  مبارزه با فساد اداری، سرمه ی گزارشی در 
تنها  نه  آنها  جیب  در  هم اکنون  که  کشیده اند  چشمانم 
اما  می بینم؛  را  رنگارنگ  پاسپورت  چند  بلکه  یک، 

هیچکدام رنگ الجوردی ندارد. 
ما همگان خدا را شکر بر جای آوردیم که اداره ی عالی 
مبارزه با فساد اداری، این سرمه در چشمان رییس جمهور 
کرده است، ورنه اگر سرمه در گلوی او می کرد، دیگر 
گفتیم  ما  می ماند.  بی صدا  همیشه  بزرگ  کشف  این 
چیزی بر ما بگو  ای پیشوای شفافیت و حسابدهی!  با این 
عدالت که تو داری ما را پندار بر این است که خود همان 
که  کنیم  کاری  تا  بگوی  چیزی  را  ما  ادهمی!  ابراهیم 
برهانیم! که  از چنگال دیوی جهان خواره ی فساد  دامن 
این دیو، استخوان هستی ما را شکسته است. تا او چیزی 
بر  خویش،  گزافه های  سرمه دان  با  »لودین«  که  بگوید 
منبر ارشاد رفت و ذهن های تنبل و عقب مانده ی ما چنان 
بر  گذشته ها  به  شیهه ای  بی هیچ  رم کرده ای،  اسب های 
گشت و ما دریک لحظه تمام ماجرا های سیاه انتخابات 

ریاست جمهوری را با شرمساری تماشا کردیم. 


فساد اداری کنید بلندمنزل بسازید

ACKU



کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

است.  بشر«  حقوق  جهانی  »روز  دسامبر  دهم 
از این جهت است که در  این روز  نام گذاری 
دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان 
آن  فعالیت  از  بیشتر  چندسالی  هنوز  که  ملل 
پاریس  در  را  مهم  قطعنامه ای  نمی گذشت، 
سنگ بنای  که  قطعنامه ای  رساند؛  تصویب  به 
عرصه  در  ملل  سازمان  بعدی  حرکت های 

حقوق بشر شد.
با ۲۰  )مقارن  واپسین ساعت های آن روز   در 
که  کشوری   ۵۶ نمایندگان   ،)۱۳۲۷ قوس  ماه 
در آن هنگام، عضو سازمان ملل متحد بودند، 
تا  آمدند  گرد  پاریس  »شلو«ی  کاخ  تاالر  در 
شماره  قطعنامه  درباره  را  نهایی شان  تصمیم 
A۲۱۷ مجمع عمومی سازمان ملل اعالم کنند.

 روند تدوین قطعنامه
بود.  تنظیم شده  از قبل  پیشنهادی قطعنامه  متن 
تشکیل  از  پیش  تا  که  بشر«  »کمیسیون حقوق 
اصلی  ارگان  کنونی،  بشر«  حقوق  »شورای 
موضوع های  و  مسایل  زمینه  در  ملل  سازمان 
دومین  در  می شد،  محسوب  بشری  حقوق 
جلسه خود )دسامبر ۱۹۴۷( متنی را فراهم کرده 
)شورای  اکوسوک  طریق  از  متن  آن  که  بود 
اقتصادی- اجتماعی ملل متحد( ]۱[ در اختیار 

مجمع عمومی سازمان قرار گرفته بود.
مجمع عمومی نیز در جریان سلسله نشست های 
ساالنه خود )سپتامبر ۱۹۴۸( همین متن را برای 
نهایی در اختیار »کمیته سوم«  تنظیم  بررسی و 
جلسات  جریان  در  واقع  در  بود.  داده  قرار 
عمومی«  مجمع  سوم  »کمیته  سنگین  و  فشرده 
بود که متن کنونی اعالمیه جهانی حقوق بشر 

تنظیم و ارایه شد.
آن  در  که  کشوری   ۵۶ نمایندگان  میان  از 
هنگام عضو مجمع عمومی سازمان ملل بودند، 
حقوق  جهانی  اعالمیه  به  کشور،  هشت  تنها 
بشر رای مثبت ندادند؛ رژیم آپارتاید افریقای 
چهار  با  همراه  سعودی  عربستان  و  جنوبی 
کشور اصلی بلوک شرق، یعنی اتحاد جماهیر 
یوگسالوی،  و  چکسلواکی  لهستان،  شوروی، 
کشوری  هشت  بالروس،  و  اوکراین  به عالوه 
از  دادند.  ممتنع  رای  قطعنامه  این  به  بودند که 
التین  امریکای  کشورهای  تمامی  تقریبا  میان 
این  به  کانادا،  و  امریکا  دولت های  اضافه  به 
متن رای مثبت دادند. در آسیا و خاورمیانه نیز 
سوریه،  عراق،  ایران،  هند،  چین،  دولت های 
لبنان، افغانستان و پاکستان به قطعنامه پیشنهادی 
به  اکثرا  هم  افریقایی  کشورهای  دادند.  رای 
مجمع  در  نماینده ای  استعمار،  مساله  سبب 
در  بخواهند  که  نداشتند  ملل  سازمان  عمومی 

رای گیری شرکت کنند.
 قدرت اجرایی قطعنامه

حقوق  جهانی  »اعالمیه  که  است  این  واقعیت 
چهارچوب  در  ندارد.  اجرایی  قدرت  بشر« 
اعالمیه  بین الملل،  نظریه های کالسیک حقوق 
جهانی حقوق بشر نیز همانند سایر قطعنامه های 
است.  اجرایی«  »ضمانت  فاقد  عمومی،  مجمع 
را  دولتی  مقام  یا  دولت  هیچ  که  معنا  این  به 
نادیده  یا  اعالمیه  مفاد  به سبب نقض  نمی توان 
سند  این  در  که  آزادی هایی  و  حقوق  گرفتن 
آمده، تحت پیگرد حقوقی قرار داد. این مفاد 
صرفا جنبه توصیه ای دارند و با هدف نرم سازی 
تدوین  بشری  حقوق  هنجارهای  طرح  یا 

شده اند.
همان  از    که  کرد  اشاره  باید  نیز  نکته  این  به   

موافق  مساله ای  چنین  با  دولت ها  تمامی  ابتدا، 
و  گفتگو ها  جریان  در  نمونه  برای  نبودند. 
را  طرحی  انگلستان  دولت  اولیه،  مذاکره های 
»قانونی«  جنبه  اعالمیه  متن  که  بود  کرده  ارایه 
سبب  به  حال،  این  با  می کرد.  پیدا  »الزام آور«  یا 
و  امریکا  نمایندگان  کارشکنی ها و مخالفت های 
قالبی مطرح  در  اعالمیه  متن  در   نهایت  شوروی، 

شد که ضمانت اجرایی نداشت.
کالسیک،  و  مرسوم  اجراهای  ضمانت  نداشتن   
نیست.  حقوقی  سند  یک  بی اعتباری  معنای  به 
امروزه تالش می شود نرم ها و هنجارهایی که در 
اعالمیه جهانی حقوق بشر معرفی شده اند، به مثابه 
معنا  این  به  شوند.  قلمداد  بین المللی«  »عرف های 
عرف  به  متکی  ارزش ها  این  اجرایی  قدرت  که 

است و نه متون الزام آور. ]۳[
 منشور حقوق بشر

شد،  اشاره  نیز  پیشین  قسمت  در  که  همانطور 
اعالمیه جهانی حقوق بشر، به رغم برخورداری از 
»قدرت عرفی«، فاقد ضمانت اجراهای کالسیک 
نیز  ابتدا  همان  از    است.  بین الملل  حقوق  در 
وارد  جدی  نارسایی  این  به  گوناگونی  نقدهای 

جهانی  اعالمیه  سازمان،  عضو  دولت های  بود. 
حقوق بشر را جدی نمی گرفتند و آن را در حد 
یک سند ساده توصیفی که جنبه تشریفاتی دارد 

قلمداد می کردند.
جهانی  اعالمیه  به  که  بودند  کشور  هشت  تنها 
آپارتاید  رژیم  ندادند؛  مثبت  رای  بشر،  حقوق 
افریقای جنوبی و عربستان سعودی همراه با چهار 
جماهیر  اتحاد  یعنی  شرق،  بلوک  اصلی  کشور 
یوگسالوی،  و  چکسلواکی  لهستان،  شوروی، 
کشوری  هشت  بالروس،  و  اوکراین  به عالوه 

بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
نارسایی ساختاری،  این  برطرف کردن  منظور  به 
طرح  پیشرو،  کشورهای  از  برخی  نمایندگان 
با  را  الزام آور  معاهده ای  یا  کنوانسیون  تصویب 
هدف فراهم سازی ضمانت اجراهای معمول برای 
ارزش های حقوق بشری مطرح کردند. ابتدا قرار 
بود این موازین و نرم های الزام آور در قالب یک 
اما  یا کنوانسیون مشخص جمع شود،  سند واحد 
به سبب تنش ها و مالحظات سیاسی-  در   نهایت 
این  سرد،  جنگ  فضای  در  حاکم  ایدیولوژیک 
تنظیم  مستقل  و  جداگانه  سند  دو  در  هنجار ها 

شدند.
کنوانسیون  سال،   ۴۵ گذشت  از  پس  هنوز 
بین المللی حقوق مدنی- سیاسی ]۴[ و کنوانسیون 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  بین المللی حقوق 
]۵[ نه فقط از مهم ترین و پایه ای ترین اسناد حقوق 
بشری محسوب می شوند، بلکه در شمار مهم ترین 
اسناد تصویبی هستند که سازمان ملل تاکنون تهیه 
و  بشری  ادبیات حقوق  در  است.  کرده  تنظیم  و 
بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  از  بین الملل،  حقوق 
شامل  خود  که  الزام آور-  سند  دو  این  با  همراه 

پروت,کل های الحاقی نیز می شود- به عنوان »منشور 
جهانی حقوق بشر« نام می برند.

چالش ساختاری
که  اسنادی  سایر  مانند  به  بشر،  حقوق  جهانی  منشور 
محصول  شده ،  تدوین  ملل  سازمان  چهارچوب  در 
تصمیم و رایزنی نمایندگان دولت هاست. به این معنا 
بلوک بندی های  یا  دولت ها  سیاسی  مالحظات  که 
محتوا،  تعیین  در  برجسته ای  نقش  به هرحال  قدرت، 
اسناد  این  به  آن ها  پایبندی  میزان  و  جهت گیری 
نمی توان  پنهان  از سوی دیگر،  است.  داشته  تصویبی 
کرد که خود دولت ها بزرگ ترین ناقضان حقوق بشر 

به شمار می آیند.
دولت ها نه فقط در حیطه نقض حقوق و آزادی های 
گردهمایی،  آزادی  بیان،  آزادی  مانند  اول،  نسل 
آزادی رفت وآمد، دادرسی منصفانه، حق حیات، منع 
شکنجه و... متهم ردیف اول به حساب می آیند، بلکه 
عدم تحقق واقعی و فراگیر حقوق نسل دوم و سوم نیز 
و  نارسایی  عدم کارایی،  نتیجه  در  مستقیم  گونه ای  به 

بی تدبیری همین دولت ها است.
خدمات  به  دسترسی  رایگان،  و  همگانی  آموزش 
از  برخورداری  دلخواه،  کار  بهداشتی،  مطلوب 

محیط  از  بهره مندی  معیشت،  و  زندگی  حداقل های 
همگی  و...  صلح  فرهنگی،  مشارکت  سالم،  زیست 
در  امروزه  که  هستند  امتیازاتی  و  حقوق  زمره  در 
طبقه بندی  سوم«  و  دوم  نسل  »حقوق  چهارچوب 

می شوند و دولت ها مکلف به رعایت آن هستند.
سایر  و  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  دیگر،  بیانی  به 
نمایندگان دولت ها تصویب  توسط  معاهده ای،  اسناد 
سایر  از  بیشتر  که  هستند  دولت ها   خود  و  است  شده 
سازمان های  و  نهاد ها  )افراد،  بین المللی  بازیگران 
محلی و جهانی( عدم پای بندی خود را به این هنجار ها 
میان  تفاوت آشکاری  نشان داده اند. روشن است که 
عملکرد و رفتار دولت ها وجود دارد، اما با این حال، 
هیچ دولتی را نیز نمی توان نشان داد که ناقض حقوق 
این  با  مواجهه  چگونگی  می رسد  نظر  به  نباشد.  بشر 
بشر  حقوق  فعاالن  اساسی  پیش روی  چالش  مساله، 
با در نظر داشتن این واقعیت که بدون  باشد. به ویژه 
مثابه  )به  پایدار«  »توسعه  نهاد دولت،  نظام مند  مداخله 
خاستگاه اصلی تحقق حقوق بشر( امکان پذیر نخواهد 

بود.
پانوشت:

و  بشر  حقوق  جهانی  »اعالمیه  جانسون  ۱-گلن 
تاریخچه آن« برگردان: محمد جعفر پوینده )نشر نی- 

تهران، ۱۳۷۸( صفحه: ۲۷
شورای  مسوولیت های  و  وظایف  بررسی  برای 
اینجا  به  نیز می توانید  اقتصادی اجتماعی سازمان ملل 

مراجعه کنید.
 ۲-کمیته سوم مجمع عمومی، عهده دار مسایل حقوق 

بشری در این رکن اصلی سازمان ملل است.
بین الملل، عرف های پذیرفته  برابر موازین حقوق   .۳ 
شده می تواند یکی از منابع حقوق بین الملل قلمداد و 

در دادگاه ها به آنها استناد شود.

در جامعه  های سراسر جهان، استنباط زنان از فرهنگ شکل  های گوناگون 
و  آن  و سیطره  نوین  استعمار  برابر  در  مقاومت  آن  مشهود ترین  یافته که 
دارنده  نیز  زنان  فراملیتی،  سرکوب  با  مبارزه  در  است.  ناسیونالیسم  تایید 
باوجود  می توان  معنا  این  در  دارد.  نام  فرهنگ  که  هستند  چیزی  همان 
ذاتی  قابلیت  واجد  را  پدیده  این  فرهنگ،  بازدارنده  جنبه  های  از  انتقاد 
تغییراتی که  برانگیز  تامل  معذالک سرشت  دانست.  ]ملی[  ر هایی  راه  در 
ناسیونالیسم در ترفیع جایگاه زنان به خود می گیرد، موضوع را پیچیده تر 
می کند. تنوع گسترده نظریاتی که در باب قابلیت و نقش زنان در خالل 
مبارزات ناسیونالیستی به ظهور رسید، غالبا به بروز سردرگمی و هدف های 
است  ماترکی  این  و  شد  جنسیت محور  مناسبات  سیاسیات،  در  متناقض 
می کند  تحمیل  امروز  پسااستعماری  جامعه  های  بر  را  خود  همچنان  که 
)جایاوارِدنا ۱۹۸۶(. همین روند دستخوش مبارزات جهانی فمنیست  ها نیز 
شده است. سالیان سال زنان سراسر جهان مجبور بوده اند که مکان و منظره 
مسیر های  شجاعانه  و  دریابند  را  یکدیگر  فرهنگی  گذشته  چشم بند های 
تا  نوردند،  در  را  فرهنگی  بومی گرِی  خطرناک  و  سنگالخ  از  آکنده 

یکدیگر را دریابند و متحدا دست به اقدام زنند.
همین  به  است؛  اهمیت  واجد  فرهنگی  حساسیت  بین المللی،  صحنه  در 
میزان حفظ آگاهی ما نسبت به سرکوب جنسیت محور درون اجتماعی و 
نتیجتا آگاهی جامع ما نسبت به همزیستی سرکوب  های چند جانبه، اهمیت 
ناسیونالیستی  وجود  های  ابراز  مقهور  جنسیت  زمانی  دیر  دارد.  فراوان 
می بوده است؛ دیر زمانی برابری زن و مرد را از متن سایر مبارزات، تحت 
عنوان مساله ای ثانوی، به حاشیه رانده اند. دیر زمانی از زنان می خواستند 
در مبارزات آزادیخوا هانه بعضی از اهداف خود را کنار گذاشته و اهداف 
نظریه  کنند.  دنبال  و  انتخاب  آن  معین  و  محدود  شکل  در  را  دیگری 
نژادی، طبقاتی، جنسیتی،  تبعیضات  افشای همزمان  بر  با اصرار  فمینیستی 
جنسی و استعماری و امثالهم سرشت در آمیخته آزادی های سرکوب شده 
را برمال کرده و ثابت نموده که این سرکوب  ها مرتبط و انفکاک ناپذیرند 
و درجه بندی )دروغین( ظاهرا انفکاک پذیر سرکوب  ها به تنها نتیجه ای که 
ختم می شود بازتولید راهبرد های ناقص و مشکوک در مسیر دستیابی به 
آزادی و برابری است. این واقعیت که زنان غالبا چنین تحلیل  های گمراه 
کننده ای نسبت به شوربختی خود را می پذیرند، نمی تواند دلیلی باشد بر 

ناممکن دانستن امکان اتحاد در متن اختالفات واقعی آنان.
از  مجموعه ای  و  تغییرناپذیر  و  ساکن  محملی  فرهنگ  صورت،  هر  در 
اطالعات مشخص نیست که بتوان از متن آن قابلیت 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  متغایر 
آن اثر می پذیرد. به عالوه فرهنگ فقط یک مولفه از مجموعه مولفه  های 
روابط پیچیده شبکه بده بستان های قدرت است که حیات ما را احاطه کرده 
است. عارف دیرلیک Arif Dirlrk )۱۹۸۷( می نویسد: »برخورد انتقادی 
با مقوله فرهنگ، که تنزل آن را به یک سالح ایدیولوژیک برای توجیه 
آن  بر  را  ما  می کند،  افشا  و  داده  قرار  سوال  مورد  گروه[،  ]یک  سیطره 
می دارد که چنین پدیده ای را صرفا ویژگی یک کلّیت ندانیم، بل فعالیتی 
تلقی کنیم که با جریان مناسبات اجتماعی آمیخته شده و به همان میزان که 

نشانه همبستگی است، قرینه ای بر تضاد نیز هست.« )۱۵(
دیده  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 نیوزلند( تا ترتیبات تصرف  
»سنتی« اراضی را سرهم بندی کنند )مثل مورد فی جی FiJi ( و تعریف 
بدهند.  دست  به  مستعمرات  کلیه  در  جنسیت محور  نقش  های  از  دیگری 
در واقع نظام های رسمی حقوقی کشور های مستعمره سابق غالبا از آرمان 
حقوقی حق به جانب  اربابان استعمارگر سابق تغذیه شده است. تصاحب 
یک چنین »فرهنگ« درهم جوشی توسط مستعمرات سابق به خودی خود 
ُجست  مغلطه آمیزی  سیاست بازی  در  باید  را  واقعی  بغرنج  نیست.  بغرنج 
که رفتار های تاریخا محتمل و تغییر یابنده را به بدیهیات جاودانی بی برو 

برگرد تبدیل می کند.
ادامه دارد
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نبود برق و افزایش بهای مواد سوختی
در بغالن

نگاه »اشترن« به سرنگونی هواپیمای بی سرنشین امریکایی

هواپیمای بی سرنشین چطور از ایران سر در آورد

 ابراهیم زمانی- پلخمری
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بغالن،  والیت  مرکز  پلخمری،  شهر  در  آن که  با 
برق  بند دوم(   اول و  )بند  برق آبی  بند  در کنار دو 
پلخمری  باشندگان  ولی  دارد،  وجود  هم  وارداتی 
شهر  مناطق  تمامی  در  شب ها،  این  در  برق،  نبود  از 

پلخمری شکایت دارند. 
به  پلخمری  شهر  در  برق،  این طرف  به  مدتی  از 
پلخمری  باشندگان  اما  می شود،  توزیع  نوبت  اساس 
توزیع  منظم،  به گونه ی  نیز  نوبتی  برق  که  می گویند 
نمی شود و عدالت در این توزیع در نظر گرفته نشده 

است.
شفیق اهلل یک باشنده ی شهر پلخمری می گوید: »برق 
خانه های ما، به اساس نوبت روشن می شود، ولی اکثر 
شب ها که نوبت هم باشد برق نمی باشد و وقتی نوبت 
هم باشد، نیم شب برق را روشن می کنند که هیچ به 

درد ما نمی خورد.«
 اما مسووالن ریاست برق در شهر پلخمری می گویند 
که این پرچاوی ها به اساس ظرفیت موجود در شبکه 

برق تنظیم می شود. 
انجنیر غالم حسین، رییس شبکه برق بند دوم گفت: 
»در حالی که شهر پلخمری در یک شبانه روز به سی 
میگاوات برق نیاز دارد، ولی ما تنها شانزده میگاوات 
باعث  موضوع  این  و  می توانیم  کرده  تامین  را  آن 

می شود که برق را بر اساس نوبت توزیع کنیم.«
یک  در  شبکه،  خود  تولید  ظرفیت  که  افزود  وی 
شبانه روز، فقط چهار میگاوات است و باقی دوازده 
تاجیکستان  جمهوری  وارداتی  برق  از  را  میگاوات 

تامین می کنند.
مصرف  زمستان  در  »چون  افزود:  غالم حسین  آقای 
برق خانواده ها بلند می رود و مردم برای گرم ساختن 
می کنند،  استفاده  برقی  وسایل  از  هم  منازل شان 

بنابراین دلیل، ما از پرچاوی ها استفاده می کنیم.«
برق شان  بدون آن که  از خانه ها  بسیار  در همین حال، 
خاموش شود، به صورت دایمی برق دارند و مردم از 

این کار ریاست برق ناراضی اند. 
باشنده شهر پلخمری می گوید که   پاینده محمد یک 
دولت باید چراغ همه را روشن بسازد نه آن که یک 

امریکایی  بی سرنشین  هواپیمای  یک  توانست  ایران 
را منهدم کند و از آن به عنوان یک وسیله تبلیغاتی 
منطقه ای  قدرت  عنوان  به  خود  کردن  مطرح  و 
این مساله  از  برد. ولی آیا حکومت دین ساالر  بهره 
می تواند استفاده ی سیاسی نیز ببرد؟ بر سر هواپیمای 

امریکایی چه خواهد آمد؟ 
هواپیمای  است:  مطرح  مدام  پرسش ها  این 
ایران درآورد؟  از  امریکایی چگونه سر  بی سرنشین 
جمهوری  دست  به  چگونه  و  بود؟  چه  آن  هدف 
اسالمی افتاد؟ پاسخ های مختلفی نیز به این سواالت 
داده شده است. مقامات امریکایی ادعا می کنند که 
این هواپیما را در غرب افغانستان از دست داده اند؛ 
اما مقامات ایرانی ادعا می کنند که این هواپیما را در 

خاک خود منهدم کرده اند. 
ابتدا  دارد:  وجود  رویداد  این  از  تفسیر  دو  حتا 
منهدم شده  بی سرنشین  هواپیمای  این  که  گفته شد 
ازطریق  را  آن  کنترول  که  شد  گفته  سپس  است، 
اکنون  هرحال  به  گرفته اند.  دست  به  الکترونیکی 
واقعیت این است که این هواپیما در دست جمهوری 
به خوبی آن را تمیز  این هواپیما که  اسالمی است. 
کرده بودند، با افتخار در تلویزیون ایران نمایش داده 
شد. البته قسمت تحتانی هواپیما در تصاویر مشخص 

نبود. 
»ما  گفت:  تهران  در  خارجی  نظامی  مسوول  یک 
)هواپیمای  پهپاد  این  پرواز  زمان  از  نمی دانیم  دقیقا 
چه  کنترولش  دست دادن  از  تا  سرنشین(  بدون 
به  محتمل  انهدام  مساله  گرچه  است.  مدت گذشته 
نظر  به  سالم  کامال  تصاویر  در  زیرا  نمی رسد،  نظر 

که از برق فابریکه نساجی افغان استفاده می کنند، با 
مشکالت زیاد تر از این روبه رو هستند. 

افغان  نساجی  رهایشی  خانه های  در  که  محمدنبی 
برق شکایت  غیرعادالنه  تقسیم   از  می کند،  زندگی 

دارد و می گوید که برق آنها دو شب در میان است.
از همین  او گفت: »مسووالن، برق را می فروشند و   

خاطر است که برق برای ما کم تر می رسد.«
اما مسووالن برق نساجی می گویند که برق را براساس 

مصرف میتر ها به فروش می رسانند.
می گوید:  نساجی،  برق  بند  آمر  اسالم الدین،  آقای 
به قید میتر فروخته می شود  بلکه  نه،  »برق غیرقانونی 
و از پول آن برای مصارف روزانه و معاش کارمندان 

استفاده می شود.«

دارد،  اختیار  در  را  پهپاد  این  تنها  نه  اکنون  و  داده 
است.  یافته  دست  نیز  محرمانه ای  اطالعات  به  بلکه 
حاجی زاده گفت: »متخصصان ما به خوبی واقف اند 
که این هواپیما چه اطالعات تکنولوژیکی باقیمتی با 

خود دارد.«
 سرنوشت این هواپیما چه خواهد شد؟ 

سرنوشت این هواپیما هرچه باشد، برای امریکایی ها 
به  این که آیا اطالعات  ناخوشایند است. ولی  بسیار 
خیر،  یا  است  مفید  تهران  برای  آن  از  دست آمده 

جای بحث دارد. 
این  سر  بر  چه  می شود:  مطرح  سوال  این  اکنون 

عده ی خاص را مورد توجه قرار دهد. 
که  است  خانه  چندین  ما،  کوچه  »در  افزود:  وی 

برق شان دایمی می باشد، چون واسطه دار هستند.«
مساله،  این  پذیرفتن  برق، ضمن  ریاست  مسووالن  اما 
اظهار می دارند که از گذشته این مشکل وجود داشته 

است.
ضمن  پلخمری  برق  شبکه  رییس  غالم حسین،  آقای 
پذیرفتن این مساله می گوید: »این مشکل از گذشته ها 
در شبکه وجود داشت و از شش ماه که من به این پست 
مقرر شده ام، کوشش دارم تا امتیاز بین قوی و ضعیف 

وجود نداشته باشد.«
در شهر پلخمری، شماری از باشندگان از برق فابریکه 
نساجی افغان استفاده می کنند، اما در همین حال کسانی 

اعالم کرد  ابتدا  اسالمی  دولت جمهوری  می رسید.« 
که این هواپیمای بی سرنشین منهدم شده، ولی سپس 
اعالمیه خود را تغییر داد. امیرعلی حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوایی سپاه پاسداران، در این خصوص گفت: 
»زمانی که این پهپاد به آسمان ایران وارد شد، بخش 
کامپیوتری ما توانست آن را در دام خود گرفتار سازد 
و درنهایت با کمترین خسارت آن را به دست آورد.«
این هواپیما چه چیزی را جاسوسی می کرد؟ 
اگر تفسیر امریکایی ها را قبول کنیم، این هواپیما در 
بنابراین  است.  کرده  سقوط  افغانستان  مرز  نزدیکی 
ایران تنها توانسته آن را پیدا کند. با توجه به گفته های 
دولت تهران، این هواپیما در نزدیکی شهر کاشمر در 
حدود ۲۰۰ کیلومتری مرز دیده شده است. این بدین 
تکنولوژیکی  امکانات  پاسداران  سپاه  که  است  معنا 

الزم برای خنثاکردن پهپادهای »دشمن« را دارد. 
در  می کرد؟  را جاسوسی  دقیقا چه چیزی  پهپاد  این 
ولی  است.  ایران  هسته ای  تاسیسات  منظور  این جا 
در  تماما  و  ندارد  قرار  ایران  شرق  در  تاسیسات  این 
مرکز و غرب ایران است. بنابراین این هواپیمای بدون 
سرنشین باید هزاران کیلومتر راه بپیماید تا به تاسیسات 
اقدام  یک  واقع  به  نیز  این  که  برسد  ایران  هسته ای 
ماهواره ای  تصاویر  متحده  ایاالت  است.  خطرناک 
آنها آژانس  به وسیله  دارد که  اختیار  در  مدارکی  و 
درحال  اسالمی  که جمهوری  کرد  متقاعد  را  اتومی 

ساخت بمب می باشد. 
یک  هواپیما  این  انهدام  اسالمی،  جمهوری  نظر  از 
ادعا  ایران  دولتی  تلویزیون  است.  الهی«  »عنایت 
شکست  را  امریکا  تکنولوژیکی  لحاظ  از  که  کرد 

است،  رایگان  نساجی  کارگران  برق  که  افزود  او   
وسایل  از  و  نمی گیرند  نظر  در  را  انصاف  بنابراین 
از حد استفاده می کنند  پز بیش  گرم  کننده و پخت و 

که باعث تضعیف می شود. 
برق  بند  این  در  به مشکالت موجود  عین حال  در  او 
اشاره کرد و گفت: »از جمع سه توربین که حدودا 7۰ 
دوتای  و  فعال  آن  یکی  است،  نصب شده  پیش  سال 
پیدا  هم  آن  پرزه های  و  شده  استهالک  که  دیگر 
این  جوابگوی  نمی تواند  که  است  غیرفعال  نمی شود، 

همه مصرف باشد.«
در همین حال، انجنیر غالم حسین، رییس بند برق دوم 
از تعویض سیستم فعلی به یک سیستم قوی تر خبر داد 
و گفت: »ما می خواهیم سیستم شش هزار بر چهارصد 
ولت را به سیستم بیست هزار بر چهارصد ولت تعویض 

کنیم.«
این  ساختن  فعال  با  کرد  اظهار  غالم حسین  آقای 
قابل مالحظه  به صورت  آنها  تولیدی  ظرفیت  سیستم، 

افزایش می یابد. 
از  حالی  در  پلخمری  شهروندان  که   است  گفتنی 
نبود برق شکایت دارند که گاز هم در بازارهای این 
یک  قیمت  شهرداری  آن که  با  و  است  کم یاب  شهر 
است،  نرخ گذاری کرده  افغانی   5۰ را  گاز  کیلوگرام 
ولی هنوز هم یک کیلو گاز در دوکان ها به 75 و 8۰ 

افغانی به فروش می رسد.
ذغال  ـ  سوخت  مواد  بهای  کل  در  دیگر،  سوی  از 
سنگ و چوب ـ هم بلند رفته است و همین اکنون یک 
خروار چوب به بهای بیش از 7 هزار افغانی و یک تن 
ذغال سنگ حدود هفت هزار افغانی به فروش می رسد 

که اکثر خانواده های فقیر توان خرید آن  را ندارند. 

هواپیما خواهد آمد؟ یک تحلیلگر سیاسی در تهران 
با این هواپیما کار چندانی  می گوید: »از آنجایی که 
که  است  این  کار  عاقالنه ترین  داد،  انجام  نمی توان 
افغانستان  به دولت  معامله  قالب یک  در  هواپیما  این 
مسترد شود.« این پهپاد همچنین در مذاکرات هسته ای 

می تواند بسیار مثمر واقع شود. 
»برای  می گوید:  ادامه  در  سیاسی  تحلیلگر  این 
در  متحده  ایاالت  رویکرد  تغییر  اسالمی،  جمهوری 
این  از  باارزش تر  و  مهم  تر  بسیار  هسته ای  مذاکرات 

هواپیما و اطالعات موجود در آن است.«
منبع: اشترن، ۱۰ دسامبر 
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از  اين کشور  ادامه دارد، دولت  ناآرامی در سوريه  در حالی که 
آغاز رای گيری در انتخابات شوراهای محلی خبر داده است.

از صبح روز دوشنبه، رای گيری در انتخابات شوراهای محلی در 
سوريه آغاز شد و دولت اين کشور گفته است که در مقايسه با 
دوره های قبل، در اين دوره نامزدهای انتخاباتی و رای دهندگان 

از آزادی بيشتری برخوردارند.
اين  در  شرکت  دولت  مخالف  فعاالن  و  گروه ها  اين همه،  با 
برای  مناسب  شرايط  که  گفته اند  و  کرده  تحريم  را  انتخابات 

مشارکت آزادانه مردم در اين انتخابات فراهم نيست.
اسد،  بشار  آنکه  بدون  انتخاباتی  در چنين  آنان، حضور  به گفته 
رييس جمهور، اصالحات اساسی مورد نظر معترضان را در کل 
اين  تاييد  منزله  به  باشد  گذاشته  اجرا  به  حکومتی  تشکيالت 

حکومت است.
ادامه و تشديد نا آرامی و مشخص نبودن نحوه مبارزات انتخاباتی 
انتخابات  اين  در  مردم  مشارکت  احتماال  که  است  آن  معنی  به 

پايين خواهد بود.
با توجه به ناامنی و ناآرامی در سطح کشور، بعيد به نظر می رسد 
رای گيری  مراکز  در  حضور  با  باشند  حاضر  رای دهندگان  که 

خود را به مخاطره بيندازند.
روزهای  در  معترضان  با  دولتی  نيروهای  خشونت آميز  برخورد 
روز  بشر،  حقوق  مدافع  نهادهای  گفته  به  و  داشته  ادامه  اخير 

گذشته دست کم هجده نفر در جريان ناآرامی ها کشته شدند.
انتخابات  اين  بودن  »آزادانه تر«  از  اين که دولت سوريه  با وجود 
برای  تا  است  نداده  اجازه  خارجی  ناظران  به  اما  گفته،  سخن 

نظارت بر نحوه رای گيری به آن کشور سفر کنند.

حکومتی  نهادهای  که  گفته اند  سوری  مقامات 
انتخابات هستند  قادر به نظارت و تضمين آزادی 
»حق  خارجی  ناظران  از  دعوت  که  افزوده اند  و 

حاکميت« دولت را نقض می کند.
ناظران خارجی اين ادعا را رد کرده و گفته اند که 
سياسی،  آزادی های  از  برخوردار  کشورهای  در 
و  مستقل  رسمی  سازمان های  نظارت  بر  عالوه 
انتخابات،  برگزاری  بر  مدنی  جامعه  نهادهای 
نيز  خارجی  ناظران  حضور  از  دولت ها  معموال 

می کنند. استقبال 
عضو  کشورهای  آينده،  شنبه  روز  است  قرار 
اتحاديه عرب برای مذاکره پيرامون ابتکار جديد 
در  به خشونت  دادن  منظور خاتمه  به  اين سازمان 

سوريه تشکيل جلسه دهند.
اتحاديه عرب از سوريه خواسته است به برخورد خشونت آميز با 
معترضان خاتمه دهد و برای حصول اطمينان از اين موضوع، به 
ناظران اتحاديه عرب اجازه دهد در نقاط مختلف سوريه مستقر 

شوند.
دولت سوريه اين پيشنهاد را به طور مشروط پذيرفته و قرار است 
اتحاديه عرب اين شرط ها را در اجالس شنبه آينده مورد بررسی 

قرار دهد.
همزمان، گزارش های رسيده از ادامه و تشديد خشونت در نقاط 
مختلف سوريه حکايت دارد و به نظر نمی رسد که اعتراضات نه 

ماهه اين کشور به پايان خود نزديک شده باشد.
شديدترين  گذشته  روز  دو  طی  گزارش ها،  اين  براساس 
و  حکومت  به  وفادار  ارتشی  واحدهای  بين  مسلحانه  درگيری 
نقاط مختلف سوريه،  داد در حالی که در  نظاميان مخالف روی 
اعتصاب  به  دعوت  به  پاسخ  در  عمومی  اماکن  و  فروشگاه ها 

سراسری تعطيل بود.
به  واحدهای زرهی  است که  رويترز گزارش کرده  خبرگزاری 
با  سوريه  مرز  نزديکی  در  واقع  بصرالحرير  شهرک  در  مناطقی 
زخمی  و  کشته  تعدادی  عمليات،  اين  در  و  کردند  حمله  اردن 

شدند.
مخالف  نظاميان  بردن  ميان  از  عمليات،  اين  از  هدف  ظاهرا 
چندين  برای  گذشته  روز  شاهدان،  گفته  به  و  بوده  حکومت 
ساعت از ارتفاعات نزديک شهر صدای رگبار مسلسل و انفجار 

به گوش می رسيد.

تزريق  يک  تنها  امريکا،  و  بريتانيا  در  تازه  مطالعات  براساس 
ـ  بيماری  نوعی  ـ   هموفيلی  به  مبتال  افراد  درمان  برای  می تواند 

کافی باشد.
در اين مطالعه به شش بيمار، ويروسی تزريق شد که باعث توليد 

پروتين های منعقدکننده خون می شود.
چهار نفر آنها پس از اين معالجه از مصرف دارو بی نياز شدند.

می تواند  بالقوه  طور  به  درمانی  ژن  نوع  اين  که  گفتند  داکتران 
زندگی بيماران را متحول کند.

توصيف  چشمگير«  واقعا  »مطالعه  يک  را  آن  نيز  محققان  ساير 
کرده اند.

وجود  بی اشکالی  نوع  هموفيلی  به  مبتال  افراد  ژنتيکی  کد  در 
»عامل آی اکس«  نام  به  پروتينی  نتوانند  باعث می شود  دارد که 

را توليد کنند.
اين پروتين در انعقاد خون نقش اساسی دارد.

اکس«،  آی  »عامل  تزريق  با  حاضر  درحال  هموفيلی  بيماران 
گاهی تا چند بار در هفته، معالجه می شوند اما فرآيند توليد اين 

دارو پرهزينه است.
کودکان  تحقيق  شفاخانه  و  لندن  کالج  دانشگاه  در  محققان 

سن جود در امريکا در جستجوی راه حلی دايمی تر بودند.

عوارضی  که  را  وی«  اِی  »اِی  به  موسوم  ويروس  نوع  يک  آنها 
ندارد، برداشتند و آن را طوری اصالح کردند که سلول های کبد 

را به ماده ژنتيکی »عامل آی اکس« آلوده کند.
اين ژن سپس در سلول های کبد باقی می ماند و به سلول ها دستور 

ساخت پروتين انعقاد خون را می دهد.
اين ويروس در مجموع به شش نفر در شفاخانه فری رويال لندن 

تزريق شد.
باال  دوز  نفر  دو  و  متوسط  دوز  نفر  دو  دوز کم،  آنها  نفر  دو  به 

تزريق شد.
ميزان  که  داد  نشان  نيوانگلند  پزشکی  نشريه  در  نتايج چاپ شده 

عامل آی اکس می تواند در اثر اين تزريق افزايش يابد.
در  بيماران  اين  بدن  در  اکس  آی  عامل  ميزان  طبيعی  طور  به 

مقايسه با افراد سالم کمتر از يک درصد بود.
 12 تا   2 به  آنها  بدن  در  اکس  آی  عامل  ميزان  تزريق،  از  پس 

درصد رسيد.
دو  ماه   16 از  بيش  برای  معالجه شده  بيمار  اولين  در  آن  ميزان 
که  بيمارانی  از  يکی  در  آن  ميزان  ماند.  باقی  باالتر  يا  درصد 
متغير  درصد  دوازده  تا  هشت  از  کرد،  دريافت  را  دوز  بيشترين 

ماند که برای 20 هفته دوام داشت.

همزمان با خروج نيروهای امريکايی از عراق، نوری 
مالکی، نخست وزير اين کشور، به واشنگتن رفت تا 

فصل جديدی را در روابط دو کشور بگشايد.
واشنگتن  به  خود  دوروزه  سفر  در  مالکی  آقای 
امريکا  جمهور  رييس  اوباما،  باراک  با  که  بناست 

ديدار کند.
اين سفر همزمان است با نگرانی ها درباره وضعيت 
اين  از  امريکايی  نيروهای  از خروج  بعد  عراق  در 

کشور.

تا  است  قرار  امريکايی  نيروهای 
)حدود  ميالدی  جاری  سال  پايان 
بيست روز ديگر( به طور کامل از 

عراق بيرون بروند.
آقای  داده که  کاخ سفيد گزارش 
با  امريکا،  به  خود  سفر  در  مالکی 
کشور،  اين  جمهور  رييس  معاون 

جو بايدن، هم ديدار کند.
از  بعضی  با  او  اين ها،  بر  عالوه 
نمايندگان کنگره امريکا هم ديدار 

می کند.
به  مربوط  مسايل  درباره  بناست  ديدارها  اين  در 
قضايی  مسايل  و  آموزش  انرژی،  عراق،  امنيت 

صحبت هايی بين دو طرف انجام شود.
از  تعدادی  سفر،  اين  در  مالکی  آقای  همراهان 

اعضای دولت او و مقام های ديگر عراقی اند.
سال  از  امريکا  به  مالکی  آقای  سفر  سومين  اين 
2006 ميالدی )پنج سال پيش( است که او قدرت 

را در عراق به دست گرفت.

دميتری  روسيه،  در  گسترده  اعتراض های  پی  در 
اين کشور دستور تحقيق  مدودف، رييس جمهور 
مورد  در  مطرح شده  ادعاهای  درباره  تفحص  و 
تقلب در انتخابات پارلمانی يک شنبه هفته گذشته 

را صادر کرد.
اعتراض  در  شنبه  روز  روس،  معترض  هزار  ده ها 
پوتين  والديمير  عليه  پارلمانی،  انتخابات  نتايج  به 
و خواستار  متحد« شعار سردادند  »روسيه  و حزب 
که  تظاهراتی  شدند؛  انتخابات  دوباره  برگزاری 
جماهير  اتحاد  فروپاشی  زمان  از  می شود  گفته 

شوروی بی سابقه بوده است.
نفع  به  پارلمانی  انتخابات  در  می گويد  اپوزيسيون 
حزب حاکم، روسيه متحد، تقلب شده است. برپايه 
نتايج اعالم شده اين حزب که نزديک به والديمير 
پوتين است، نزديک به 50 درصد از کل آرا را به 

خود اختصاص داده است.
مدودف،  دميتری  اعتراض ها  اين  به  واکنش  در 
فيس بوک خود  در صفحه  روسيه،  رييس جمهور 
انتخابات  درباره  تا  داده  دستور  که  کرد  اعالم 

تحقيق و تفحص صورت گيرد.
و  شعار ها  از  هيچ يک  با  »من  نوشت:  مدودف 
نيستم.  انتخابات داده شد، موافق  بيانيه هايی که در 
حوزه های  در  تا  دادم  دستور  من  حال،  اين  با 

در  اطالعات  همه  رای گيری 
قوانين  با  مطابقت شان  مورد 
قرار  بررسی  مورد  انتخاباتی 

گيرد.«
 وی با اين حال مشخص نکرد 
اين  مسوول  نهادی  چه  که 

بررسی خواهد بود.

شنبه  روز  معترضان 
داشتند  در دست  پالکاردهايی 
بود  شده  نوشته  آنها  روی  که 
»دزد ها و متقلب ها! انتخابات را 

به ما پس بدهيد.«
پيکان  نوک  که  شعارهايی 
حزبش،  و  پوتين  والديمير  آن 

روسيه متحد، را هدف قرار داده بود.
در  اعتراض ها  اين  به  اشاره  با  مدودف  دميتری 
نوشت: »شهروندان روسيه  فيس بوک خود  صفحه 
هستند.  برخوردار  اجتماعات  و  بيان  آزادی  از 
مردم حق دارند همانند روز گذشته موضع خود را 
ابراز کنند. هر آنچه که روز گذشته روی داد در 

چارچوب قانون بود.«
انجام  دولت  مجوز  با  که  شنبه  روز  راهپيمايی  در 
شد، هزاران نيروی نظامی، انتظامی و امنيتی نيز در 

جاده های مسکو حضور داشتند.
دو   2008 تا   2000 سال  از  که  پوتين  والديمير   
کرده  اعالم  بود،  روسيه  جمهور  رييس  دوره 
نامزد  را  خود  ديگر  بار  يک  دارد  قصد  که  است 

رياست جمهوری اين کشور کند.
پوتين،  حزب  از  پس  گذشته،  هفته  انتخابات  در 
»روسيه  دموکرات  سوسيال  حزب  کمونيست ها، 
دموکرات  »ليبرال  راستگرای  حزب  و  عادالنه« 
روسيه« به دوما، راه يافتند؛ اما »حزب دموکراتيک 
نيافتن  راه  ماند.  باز  دوما  به  رفتن  از  روسيه«  متحد 
از  يکی  دوما  به  روسيه  متحد  دموکراتيک  حزب 

داليل اعتراض های اخير در روسيه است.

دولت سوريه انتخابات محلی را آزادتر برگزار می کند

کفايت يک تزريق برای درمان افراد مبتال به هموفیلی

سفر نخست وزير عراق به واشنگتن برای آغاز فصل جديد با 
امريکا 

مدودف دستور بررسی دوباره نتايج انتخابات روسیه را صادر 
کرد 
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زرداری تا دو هفته دیگر در 
دوبی بستری می ماند

زرداری،  آصف علی  پاکستان،  مقام های  گفته ی  به 
رییس جمهور این کشور، برای پی گیری معالجاتش 
در  شفاخانه ای  در  دیگر  هفته ی  دو  همچنان  باید 

دوبی بستری باشد.
به علت  پاکستان  پیش که رییس جمهور  از هفته ی 
باره ی  در  شایعاتی  شد،  دوبی  عازم  قلبی  مشکالت 
یوسف رضا  اما  افتاد؛  زبان ها  بر  او  استعفای  احتمال 
در  گذشته  شب  پاکستان،  نخست وزیر  گیالنی، 
دیگر  یک بار  بی بی سی  جهانی  شبکه ی  با  مصاحبه 

این شایعات را رد کرد.
دوبی  در  شفاخانه ای  در  زرداری  آقای  او،  گفته  به 
بستری است و حال عمومی او رو به بهبودی است. 
اما او گفت که رییس جمهور دو هفته زمان نیاز دارد 

تا دوباره به کشورش بازگردد.
استعفای  مورد  در  همچنین  پاکستان  نخست وزیر 
ریس جمهور گفت: »چرا باید چنین کاری کند. تمام 

اعضای مجلس از او حمایت می کنند.«
آقای گیالنی تاکید کرد که کودتای بی سر و صدای 

نظامی هم از نظر او مردود است.

به مناسبت هفته حقوق بشر، رسانه ها و آزادی بیان، بنیاد آرمان شهر با همراهی انستیتوت فرانسوی افغانستان در کابل، گروه هماهنگی عدالت 
انتقالی، کمپاین 50% زنان، مشارکت سیاسی زنان، کاشانه نویسندگان، جامعه باز، روزنامه 8 صبح، اداره همکاری های سویس برای افغانستان، 

سفارت فرانسه و سازمان بین المللی حمایت از رسانه ها)I.M.S( برگزار می کند:

رسانه ها و آزادی بیان:
بررسی یک دهه فعالیت

گفتگو، پلی میان نخبگان و شهروندان 85 )سال ششم(

سخنران ها: آقای علی رضا روحانی )مشاور ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر(، آقای صدیق اهلل توحیدی )مسوول دیدبان رسانه ها(، آقای شاه حسین مرتضوی )معاون 
روزنامه 8 صبح(، آقای ملک شفیعی )دبیر جشنواره پاییزی حقوق بشر(، خانم صبرینا ثاقب )نماینده سابق مردم در مجلس نمایندگان(

گزارش از بن 2:
داکتر عالمه )کیمته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین 50%( خانم ثریا پرلیکا )اتحادیه سراسری زنان و کمپاین %50(

گفتگو گردان: روح االمین امینی
پرسشگر: عزیزاهلل شیرزاد

زمان: چهارشنبه 23 قوس 1390 برابر با 14 دسمبر 2011 ساعت 2 بعد از چاشت
نشانی: انستیتوت فرانسوی افغانستان، لیسه استقالل روبروی شهرداری کابل

شماره گان تماس: )0779217755( و )0775321697(
آدرس الکترونیک:

 armanshahrfoundation.openasia@gmail.com http://armanshahropenasia.wordpress.com

توجه، توجه! انستیتیوت فرانسه از قبول شرکت کنندگان بدون کارت دعوت و از ورود وسایط به داخل محوطه معذور است. لطفًا هنگام ورود 
کارت و یا کاپی آن را با خود داشته باشید.

این برنامه با حمایت مالی سفارت فرانسه و اتحادیه اروپا برگزار می شود اما به هیچ وجه بازتاب مواضع این نهاد ها به شمار نمی رود.
بنیاد آرمان شهر عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر )FIDH( است.
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