
جان مک کین که در انتخابات سال 
امریکا  ریاست جمهوری   2008
شکست  اوباما  بارک  مقابل  در 
پرنفوذ  شخصیت  یک  و  خورد 
تاکید  امریکاست،  جمهوری خواه 
فکر  چنان  افغانستان  در  که  کرد 
این  از  امریکا  گویا  که  می شود 
و  می شود  خارج  زودی  به  کشور 
باشد،  زمانی که چنین فکر موجود 
مذاکرات  موفقیت  بر  موضوع  این 

تاثیر منفی خواهد گذاشت.
اعالن  از  بعد  که  مک کین  آقای 
توسط  امریکایی  نیروهای  خروج 

یک نشست خبری گفت: »این سی و 
هفتمین گروه مخالفان مسلح است که 
تاکنون در هرات  از آغاز سال روان 

زندگی ملکی را اختیار کرده  است.«
افراد  این  پیوستن  با  افزود  آقای صبا 
گلران  ولسوالی  در  امنیت  دولت،  به 
بهبود  تورغندی،   - هرات  شاهراه  و 

خواهد یافت.
گروه  این  قوماندان  عبدالغنی  مال 
به  گروه اش  پیوستن  دلیل  مهم ترین 

سناتوران  از  یکی  مک کین،  جان 
مورد  در  امریکا  جمهوریخواه 
هشدار  طالبان  با  امریکا  مذاکرات 
داده گفت، کشورش که می خواهد 
خارج  افغانستان  از  را  نیروهایش 
با  ضعیف  موقف  یک  از  کند، 

طالبان صحبت می کند.
کرزی  رییس جمهور  آن که  از  بعد 
با  گفت، بحث های مخفی سه جانبه 
قصر  است،  گرفته  صورت  طالبان 
کرد  تایید  پنج شنبه  روز  به  سفید 
که در مذاکرات به رهبری افغان ها 

شرکت کرده است.
آقای مک کین در کابل در جریان 
ای بی سی  تلویزیون  با  مصاحبه ای 
که  است  مهم  این  گفت،  امریکا 
امکان  که  جایی  هر  در  مذاکرات 
صورت  باشد،  داشته  وجود  آن 
که  است  مهم  هم  این  ولی  گیرد؛ 
امریکا  توجه شود که  مساله  این  به 
به پیروزی در میدان جنگ هم نیاز 

دارد تا این مذاکرات موفق شود.

یک گروه 20نفری طالبان در ولسوالی 
روند  به  دوشنبه  روز  هرات  گلران 

صلح پیوست.
مالعبدالغنی  فرماندهی  به  گروه  این 
بزرگان  درمیانی  پا  با  اسحاق زی 
قوم، شورای عالی صلح و کارمندان 
با 12 میل  امنیت ملی هرات  ریاست 
سالح مختلف النوع و مقداری مهمات 

انفجاری به روند صلح پیوست.
در  دیروز  هرات،  والی  صبا،  داوود 

دایم  را  وی  اوباما،  رییس جمهور 
گفت  است،  داده  قرار  انتقاد  مورد 
افغانستان  با  که  است  مهم  این 
باشد  داشته  استراتژیکی  روابط 
در  بتواند  امریکا  آن  اساس  بر  که 
داشته  درازمدت  حضور  افغانستان، 

باشد.
وی  باور  به  افزود  مک کین  آقای 
برای یک حل مسالمت آمیز بهترین 
راه این است که یقین حاصل شود 
تا  و  ماندنی است  این جا  امریکا در 
زمانی که دولت و مردم افغانستان به 
امریکا نیاز دارند در این جا می ماند.

تماس های  مورد  در  گزارش ها 
منتشر  حالی  در  طالبان  با  ابتدایی 
متحدینش  و  امریکا  که  شده اند 
پایان  تا  افغانستان  از  خروج  برای 

سال 2014 آمادگی می گیرند.
خواهان  است  گفته  واشنگتن 
ولی  است،  طالبان  با  مذاکره 
شرط هایی دارد، از جمله قطع کلی 

روابط طالبان با القاعده.

سخنگوی وزارت امور داخله گفت: »در 
تروریستانی  آن  از  چهارتن  کنر  والیت 
از  تن  یک  و  چهل  می خواستند  که 
که  را  بی گناه  و  معصوم  کودکان 
سال  یازده  تا  شش  بین  سنین شان 
وته پور  ولسوالی  مربوطات  از  و  است 
والیت کنر هستند، به پاکستان انتقال 
داده، شامل مدرسه های مذهبی کنند تا 
این افراد )کودکان( شست و شوی مغزی 
شوند و دوباره به صفت دشمنان مردم 
فرستاده  بیگانگان  توسط  افغانستان 

شوند.«

دولت را خروج نیروهای خارجی از 
امنیتی  انتقال مسوولیت های  کشور و 
غبدالغنی  خواند.  داخلی  نیروهای  به 
گفت وی از دیگر مخالفان دولت در 
هرات خواست تا دست از خونریزی 

برداشته و به روند صلح یکجا شوند.
بنا به گفته مقامات محلی، با پیوستن 
صلح،  روند  به  20نفری  گروه  این 
شمار مخالفان تسلیم شده در هرات به 

460 تن رسیده است. 

امریکاازیکموقفضعیفباطالبانصحبتمیکند

یکگروه20نفریطالباندرهراتبهدولتپیوست

www.8am.af 

  8صبح را در انترنت بخوانید
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از تروریست شدن بیش از 
40 کودک جلوگیری شد

در صفحه 9

حملهانتحاریبهپوسته
پولیسقندهاریککشتهداد

قندهار،  شهر  در  انتحاری  بمب گذاری  یک 
دست کم یک مامور پولیس را کشته و چهار نفر 

دیگر را زخمی کرده است.
دو نفر از زخمی های این حادثه غیرنظامیان و دو 

نفر دیگر ماموران پولیس هستند.
مسووالن امنیتی می گویند، فرد مهاجم بمب هایی 
در  بود،  کرده  جاسازی  موتر  یک  در  که  را 
نزدیکی یک پوسته پولیس در داخل شهر منفجر 

کرد.
والیت  ساختمان  نزدیکی  در  پولیس  پوسته  این 
موقعیت  خارجی  نیروهای  پایگاه  یک  و  قندهار 

دارد.
شماری از ساکنان محلی به بی بی سی گفته اند که 
امنیتی در سراسر  از یک هفته پیش تدابیر شدید 
حتا  پولیس  و  بود  شده  گذاشته  اجرا  به  قندهار 
دولتی  ساختمان های  نزدیک  مسکونی  خانه های 

را در این شهر بازرسی کرده است.
به  تالشی ها  این  امنیتی،  مسووالن  گفته  به 
برخی  به  احتمالی  حمالت  کردن  خنثا  منظور 
گرفته  صورت  قندهار  در  دولتی  ساختمان های 

است.
هرات  در  پولیس  مسووالن  دیگر،  خبر  یک  در 
گفته اند که یک انجنیر اهل ترکیه همراه با راننده 
ربوده  والیت  این  شیندند  ولسوالی  در  او  افغان 

شده اند.
بنا بر گزارش های رسیده، این انجنیر از کارکنان 

یک شرکت ساختمانی بوده است.
پولیس  و  نیست  معلوم  آدم ربایی  این  علت  هنوز 
داده  خبر  مورد  این  در  تحقیقات  آغاز  از  هرات 

است.

ACKU
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مذاکرات انتخاباتی 
یا گفتگوهای واقع گرایانه

رییس  مک کین،  جان  سناتور  که  می رساند  گزارش ها 
از  که  است  گفته  امریکا،  سنای  مجلس  نظامی  کمیته ی 
در  امریکا  اما  طالبان حمایت می کند،  با  امریکا  گفتگوهای 
روند گفتگوها با طالبان از موقف ضعیفی وارد شده است. 
در صورتی  را  طالبان  با  گفتگوها  امریکایی،  سناتور  این 
نیز  نبرد  میدان  در  امریکایی  نیروهای  که  می داند  الزم 
پیروزی هایی داشته باشند. این سناتور تایید کرده است که 

مقام های امریکایی با طالبان وارد گفتگو شده اند.
گفتگوی امریکا با طالبان از همان آغاز با انتقاد های شدید 
ادعا  افغان چنین  افغانستان مواجه بود و مقام های  دولت 
داشتند که باید در این گونه روندها دولت افغانستان نقش 
اول  همان  از  نیز  افغانستان  مردم  باشد.  داشته  کلیدی 
آن  در  مردم  که  صلحی  روند  هر  که  بودند  باور  این   به 
مردم اند  این  و  نمی برد  به جایی  راه  باشند،  نداشته  نقش 
که  زجر هایی  و  داده اند  که  قربانی هایی  براساس  باید  که 
کشیده اند، مذاکره و یا عدم مذاکره با طالبان و یا هر گروه 

خشونت آفرین دیگر را مورد تایید قرار بدهند.
و  دولت  تنها  نه  امریکایی ها،  سوی  از  طالبان  با  مذاکره 
مردم افغانستان را دچار سراسیمگی ساخته، بلکه آن گونه 
که معلوم می شود، سایر گروه های خشونت آفرین نیز در 
یک سرخوردگی از پیامد های احتمالی این گفتگوها به سر 
آینده ی  و  آینده شان  نگران  افغانستان  مردم  می برند. 
زیر  در  کردن  زندگی  عذاب  چون  هستند؛  فرزندان شان 
سیطره ی طالبان را تجربه کرده اند و هنوز از عملکردهای 
نیز  افغانستان  دولت  رنج اند.  در  گروه  این  خشونت آمیز 
نگران این موضوع است که چگونه می تواند تحمل کند که 
روند صلح با »برادران« را کشور دیگری به پیش ببرد، با 
افغانستان  با دولت  به مذاکره  آن که طالبان هرگز حاضر 
نشده اند. از سویی هم، غیرت بهیر یکی از مقام های حزب 
با  جنگ  در  حاضر  حال  در  حزبش  پیروان  که  اسالمی 
هر گروهی  است  گفته  می برند،  به سر  افغانستان  حکومت 
که بخواهد می تواند به سادگی برای دولت مشکل خلق کند 
و خشونت بیافریند. اظهارات این مقام حزب اسالمی چنین 
می رساند که حزب اسالمی نیز نگران در حاشیه ماندن از 
این روند شده است و به نظر می رسد در صورتی که حزب 
اسالمی در روند گفتگوها شامل نشود و حق خودش را از 
این معامله به دست نیاورد، حاضر است به خشونت آفرینی 
و وحشت پراکنی در میان مردم ادامه بدهد و از نگرانی های 

مردم نیز باکی نداشته باشد.
اکنون که بحث مذاکره با طالبان در ظاهر امر هم از حمایت 
دولت برخوردار است و هم از حمایت کشورهای همسایه 
افغانستان  از مردم  و حتا کشورهای غربی، جمع بزرگی 
در نگرانی از پیامد های این گفتگوها به سر می برند و نگران 
آینده ی شان هستند. دولت افغانستان هم بارها اعالم کرده 
بهای  پرداختن  به  حاضر  صلح،  آوردن  برای  که  است 
با  دیگر  یک بار  که  مساله اند  این  نگران  مردم  و  است  آن 
آزادی های شان بازی نشود و یک بار دیگر در فضای مملو 

از ترس و وحشت طالبانی فرو برده نشوند.
شود،  توجه  آن  به  باید  میان  این  در  که  اول  نکته ی 
در  امریکایی  مقام های  از  هریک  اظهارات  در  که  این ست 
مورد مذاکره و یا جنگ با طالبان، تنها نفع برداری از این 
امریکا مشاهده  انتخاباتی سال 2012  پیکار های  در  روند 
توجهی  افغانستان  در  موجود  واقعیت های  بر  و  می شود 
بازی های  چارچوب  از  باید  طالبان  با  گفتگو  نمی شود. 
سیاسی و انتخاباتی کشورهای دخیل در جنگ افغانستان 
مبنای  بر  باید  مذاکرات  چنین  و  شود  آورده  بیرون 
دوم  نکته ی  بگیرد.  شکل  افغانستان  موجود  واقعیت های 
قابل توجه این ست که اگر با طالبان گفتگو شد و آنان در 
ساختار سیاسی و قدرت شریک شوند، پس با گروه های 
اسالمی، شبکه ی حقانی  مانند حزب  دیگر،  خشونت آفرین 
و سایر سازمان های تروریستی که در افغانستان فعالیت 
دارند، چه برخوردی خواهد شد؟ اظهارات مقام های حزب 
اسالمی زنگ خطری را عمال در گوش مردم افغانستان در 
این مورد نواخته است. نکته ی سوم که باید در این روند 
از نظر نیفتد، این ست که پذیرفتن دست آوردهای سال های 
اخیر مانند ارزش های دموکراسی و حقوق بشر و جامعه ی 
مدنی و حقوق زنان... باید شرایط اصلی هر گفتگویی باشد. 
اگر بر این نگرانی ها از همین امروز پاسخ ارایه نشود، دیگر 
مردم دلیلی برای دل خوش کردن به حضور امریکایی ها و 

یا حمایت از دولت کنونی نخواهند داشت. 

زنگ اول


سیالب ها در مزارشریف ده ها خانه را ویران کرد
در  اخیر  باران های  مزارشریف:  8صبح، 
والیت بلخ باعث آب خیزی و سرازیر 
شهر  نقاط  بعضی  در  سیالب ها  شدن 
مزارشریف شده که در نتیجه آن ده ها 

خانه  تخریب گردیده است.
و  فاروق  عمر  شهرک  باشندگان 
مزارشریف   شرق  در  سخی  کمپ 
در  دوشنبه  شب  خانه های شان،  که 
اثر جاری شدن سیالب ها ویران شده 
است،  می گویند که سیالب های شب 
مناطق  این  در  را  خانه  صدها  گذشته 

متضرر ساخته است.
باشندگان  از  تن  یک  محمدعارف 
»حدود  می گوید:  عمرفاروق  شهر 
سیل  ناگهان  که  بود  شب   3 ساعت 
تنها  ما  و  گردید  ما  خانه های  وارد 
توانستیم جان خود را نجات دهیم، اما 
گل  و  آب  زیر  ما  بود  و  هست  تمام 

ماند.«
او از دولت شکایت کرده و گفت که 
تا به حال مسووالن دولتی، مسیر آب 

را تغییر داده اند و بس.
که  دارند  ادعا  مناطق  این  باشندگان 
بیش از 250 خانه را تنها در منطقه عمر 

که  دارند  نیاز  گرم   لباس  و  خوراکی 
برای شان به زودی تهیه می شود.

هیات  از  عبدالقیوم  حال،  همین  در 
ساحه  در  که  سره میاشت  سروی 
»قسمت  گفت:  بود،  سروی  مصروف 
پنج، شهرک عمرفاروق که حدود 10 
است  آب  زیر  مکمل  است،  سرک 
من سروی  در یک سرک که  تنها  و 
کردم، 21 خانه متضرر گردیده است.«

فاروق  عمر  شهرک  که  است  گفتنی  
کیلومتری  بیست  در  کمپ  سخی  و 
شرق شهر مزار شریف قرار دارند و از 
محالت فقیرنشین مزارشریف به شمار 

می روند.

یک تن به اتهام 
کمیشن کاری 

پاسپورت در جوزجان 
بازداشت شد

نام  به  شخصی  شبرغان:  8صبح، 
سنچارک  ولسوالی  باشنده  که  نوید 
توسط  زمانی  می باشد،  سرپل  والیت 
که  شد  بازداشت  جوزجان  پولیس 
می خواست 7 جلد پاسپورت را برای 
گزاف  پول  بدل  در  نام  جان محمد 

نماید. تهیه 
غیرت،  عبدالعزیز  مل پاسوال 
اظهار  جوزجان  والیت  امنیه  فرمانده 
افغانی  147هزار  نام برده  که  داشت 
 7 تهیه  به خاطر  جان محمد،  از  را 
که   داشت  مطالبه  پاسپورت  جلد 
محمدجان 65هزار افغانی را پرداخت 
باقی مانده  که  بود  قرار  و  بود  کرده 
اتمام کار پاسپورت ها،  از  پول را بعد 

پرداخت نماید . 
شده  بازداشت  فرد  غیرت،  به گفته ی 
را  جرمش  ابتدایی  تحقیقات  در 
تحقیقات  به خاطر  قضیه  و  پذیرفته 
گردیده  محول  سارنوالی  به  بیشتر 

است .
این  او  به رسانه ها گفت که  نوید،  اما 
اسداهلل  همکاری  به  را  پاسپورت ها 
در  او  با  که  است  می کرده  تهیه  نام 
این  از  و  شده  معرفی  سرپل  والیت 
بوده،  بیشتر  کار  این  در  منفعتش  که 

به این عمل پرداخته است.
در  پاسپورت ها  خریدار  جان محمد، 
حالی که می گوید غرض تهیه 7 جلد 
پاسپورت به نوید 65هزار افغانی داده 
است، ادامه می دهد که پاسپورت ها را 
خانوادگی اش  مشکالت  رفع  به خاطر 
مصاب  پسرخاله اش  زیرا  می گرفت، 
او  بود  قرار  و  است  سرطان  مرض  به 
کشور  از  خارج  به  تداوی  غرض  را 

انتقال دهد.
پاسپورت  مدیریت  در  پاسپورت  نبود 
اواخر  این  در  جوزجان  والیت 
اما  بود،  آورده  به بار  را  مشکل هایی 
این روزها، به این مدیریت 800 جلد 
پاسپورت رسیده است که  کار توزیع 

آن جریان دارد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 امتحان کانکور 
در کابل برگزار شد

نخستین دور آزمون کانکور سال روان 
خورشیدی از فارغان لیسه های مرکز و 
ولسوالی های شهر کابل، دیروز برگزار 

شد. 
بری  افغانستان،  بخیر  صبح  از  نقل  به 
تحصیالت  وزارت  معیین  صدیقی 
عالی دیروز در کابل گفت، قرار است 
دور  سه  در  کابل  در  کانکور  آزمون 
نهایی شود که هر دور امتحان نزدیک 
صنوف  فارغان  از  تن   12500 به 

دوازدهم اشتراک خواهند کرد.
فارغان  کانکور  امتحان  وی  گفته  به 
روز  سه  تا  امسال  دوازدهم  صنوف 

دیگر اخذ می گردد.
متفرقه  بخش  افزود،  صدیقی  آقای 
تاریخ 15  به  امتحان کانکور در کابل 

حوت گرفته خواهد شد.
به گفته ی مسووالن وزارت تحصیالت 
این  عمومی  نتایج  است  قرار  عالی، 
ماه  اوایل  تا  کشور  سراسر  از  آزمون 
اعالم  خورشیدی  آینده  سال  حمل 

شود.

فاروق سیل ویران کرده است.
کمیته  رییس  زاهد،  رحمت اهلل  اما 
مردم،  ادعای  رد  با  بلخ  اضطرار 
ما،  ابتدایی  سروی  به  »نظر  می گوید: 
تخریب  را  خانه   60 حدود  سیالب ها 
کرده است، ولی مردم به خاطر بزرگ 
جلوه دادن موضوع، ارقام را زیاد بیان 

می کنند.
آقای زاهد ادامه داد: »تیم های سروی 
هم چنان  و  دارند  ساحه حضور  در  ما 
در مقام والیت یک نشست اضطراری 
به متضررین کمک  تا  صورت گرفته 

فوری صورت بگیرد.«
وی افزود در قدم نخست آنها به مواد 

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 بیات1158
ه و تنظیم:

تهی

آتش«  و  دود  ورای  »از  امروز  گزارش  در 
که  داریم  خود  با  را  دردمندی  خواهر 
حادثه  جریان  و  داده  دست  از  را  برادرش 
نیروهای  »زمانی که  می کند:  بازگو  را چنین 
آن هم  با  کردند  قبول  را  شکست  روسی 
روا  ظلم  مردم  باالی  کمونیستی  حکومت 
احزاب  بین  شدید  جنگ های  و  می داشت 
داشت.  جریان  دولتی  نیروهای  و  جهادی 
خشونت،  و  خون ریزی  مدتی  از  بعد  اما 
باالخره نیروهای دولت کمونیستی، شکست 
باداران روسی شان قبول نمودند و  را بعد از 
واگذار  جهادی  احزاب  برای  را  حکومت 
دست  در  را  امور  زمام  مجاهدین  کردند. 
مدت  حکمرانی شان  از  هنوز  و  گرفتند 
زیادی نگذشته بود که به خاطر قدرت طلبی، 
کابل را به میدان جنگ مبدل ساختند. تقریبا 

بود  شده  تبدیل  ویرانه  به  کابل  شهر  تمامی 
و مردم بی چاره از یک طرف شهر به طرف 
دیگر آن نیاز به عبور از چندین مرز داشتند 

درگیری ها  نبود.  خطر  از  عاری  آن هم  که 
روز به روز به نقطه اوج خود می رسید و کسی 
نبود که به فریاد مردم گوش دهد. جز راکت 

مردم  یار  و  مونس  دیگری  چیزی  مرمی  و 
بهار   28 که  برادرم  روزها  از  یکی  در  نبود. 
دارای سه  بود و  نموده  را سپری  زندگی اش 
فرزند بود، از بخت بد در یک حادثه راکتی 
در اثر درگیری بین احزاب به شهادت رسید. 
با دنیایی از غم تنها رها کرد.  او فامیل ما را 
داغ  دلم  می بینم  وقت  هر  را  اوالدهایش 
ابدی  نفرین  او  به عامالن شهادت  می شود و 
ایشان  از خداوند می خواهم که  و  می فرستم 
از  خاتمه  در  برساند.  اعمال شان  جزای  به  را 
شهدا  اوالد های  برای  که  می خواهم  دولت 
اعمال  سزای  به  را  قاتالن  و  نماید  کمک 

ناشایسته شان برساند.«
خواننده گان محترم :-  جهت بهتر شدن این 
انتقادات و پیشنهادات   ، به نظریات  بخش ما 
سالم شما به دیده ی قدر می نگریم با شریک 
ساختن چنین گزارش های شما درنشانی ذیل 

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

جز راکت، یاری نداشتیم
مجاهدین زمام امور را در دست گرفتند و هنوز از 

حکمرانی شان مدت زیادی نگذشته بود که به خاطر قدرت طلبی، 
کابل را به میدان جنگ مبدل ساختند. تقریبا تمامی شهر کابل 

به ویرانه تبدیل شده بود و مردم بی چاره از یک طرف شهر 
به طرف دیگر آن نیاز به عبور از چندین مرز داشتند که آن هم 

عاری از خطر نبود. درگیری ها روز به روز به نقطه اوج خود 
می رسید و کسی نبود که به فریاد مردم گوش دهد. جز راکت 

و مرمی چیزی دیگری مونس و یار مردم نبود.

ناهور  ولسوالي  باشندگان  از  برخی  غزنی:  8صبح، 
غزني مي گویند که در یک ماه اخیر حدود بیست تن 
مختلف  مناطق  در  بودند،  زنان  و  اطفال  بیشترشان  که 
خدمات  به  دسترسي  عدم  به خاطر  ناهور،  ولسوالي 

صحي از اثر بیماري و سردي هوا جان باخته اند.
فعال  صحي  مراکز  ناهور،  ولسوالي  در  آنان  به گفته 

وجود ندارد. 
این باشندگان که در شوراي والیتي غزني حضور یافته 
بودند، از مسووالن دولتي خواستند که به مشکالت شان 

رسیدگی شود.  
غالم حسین، یک تن از بزرگان قومي در ولسوالي ناهور، 
گفت: »روز گذشته دوتن از باشندگان منطقه »ورقلخ«  
دوش  روي  بودند،  بیمار  که  ناهور  ولسوالي  »بایي«  و 
مردم محل در شفاخانه دولتي در شهر غزني انتقال داده 

جان باختن بیست تن از اثر سرما به آن ها گزارش داده 
نشده است.

از جانبی دیگر باشندگان ناهور از مسدود بودن راه های 
مواصالتی این ولسوالی نیز شکایت دارند.

کرده اند،  مراجعه  والیتی  شورای  به  که  باشندگانی 
هنوز  تا  امسال  برف باري های  آغاز  از  که  دارند  ادعا 
راه مواصالتی این ولسوالي با مرکز مسدود مي باشد و 

دولت براي پاك کاري آن از برف اقدام نکرده است.
ناهور  ولسوالي  در  دولت  کارمند  یک  محمدنعیم 
پاك کاري  براي  ارگاني  هیچ  به حال  تا  که  مي گوید 
آغاز  از  و  است  نکرده  اقدام  ناهور  ولسوالي  جاده 
قطع  غزني  شهر  با  ولسوالي  این  ارتباط  برف باري 

مي باشد. 
رد  را  گفته ها  این  غزنی  محلی  حکومت  مسووالن  اما 

دوردست  مناطق  باشندگان  از  شماری 
والیت هلمند می گویند که افراد طالبان 
مسیر  در  تالشی  پوسته های  استقرار  با 
راه ها، به آزار و اذیت مردم می پردازند. 
با شندگان این والیت هم چنین نیروهای 
داده  قرار  انتقاد  مورد  را  داخلی  امنیتی 
خالف ورزی های  برابر  در  می گویند 
اقدامی  هیچ  طالب،  شورشیان  علنی 

نمی کنند. 
یک باشنده والیت هلمند به رادیو آشنا 
گفته است: »ما را طالبان مسلح در مقابل 
پولیس نظم عامه لت و کوب کرد و مرا 
کرده  تعقیب  پولیس  پوسته  مقابل  در 
را  مردم  طالبان  این جا  در  لگدمال کرد. 
از موتر پایین می کنند، می کشند، با خود 
می برند و یا از آنها پول می گیرند، ولی 

پولیس هیچ کاری نمی کند.«
سال  در  می گوید  متحد  ملل  سازمان 
اتهام  به  غیرنظامی  صدها  گذشته 
همکاری یا حمایت از حکومت، توسط 
شورشیان طالب ترور شده اند. اما طالبان 

اداره عالی مبارزه با فساد اداری تاکید می کند 
با  مبارزه  عالی  اداره  با  موازی  که  اداره هایی 
فساد اداری در کشور عمل می کنند، باید از بین 

برده شوند.
عزیزاهلل لودین، رییس اداره عالی مبارزه با فساد 
اداری، به رادیو آزادی گفته است که اداره های 
فساد  علیه  مبارزه  برابر  در  را  موازی مشکالتی 

اداری ایجاد کرده اند.
اداری،  فساد  با  مبارزه  باره  »در  است:  گفته  او 
اداره های متعددی خلق شده اند که نه کارشان 
و  وقت  ضیاع  دیگر  سویی  از  و  است  معلوم 
که  است  این  مشکالت شان  است.  هم  سرمایه 
ما مکلفیت مبارزه با فساد اداری را داریم، مبالغ 
را  مبالغ  این  می شود،  مصرف  اینجا  هنگفتی 
هم  مردم  می کنند.   کمک  خارجی  موسسات 
مراجعه کنند و  به کجا  و  به کی  نمی دانند که 

کی از فساد جلوگیری بکند.«
 12 اداری،  فساد  با  مبارزه  عالی  اداره  گفته  به 
می کنند.  فعالیت  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره 
این  از  تعدادی  که  می گوید  اداره  این  رییس 
ایجاد  کشور  خانه های  وزارت   در  اداره ها 

شده اند.

شده است.«
وي مي گوید: »این دوتن حاال در شفاخانه دولتي غزني 
آپندکس  تکلیف  و یک تن آن ها که  مي باشند  بستري 

داشت، عمل شده است.«
اما مسووالن صحت عامه غزنی جان باختن بیست تن از 

اثر سرما در این ولسوالی را شایعه می دانند.
ضیاگل اسفندهي، رییس صحت عامه غزني، مي گوید: 
»در ولسوالي ناهور هفت مرکز صحي وجود دارد و این 
مردم  براي  دارند  اختیار  در  که  امکانات  مطابق  مراکز 

خدمات صحي ارایه مي کنند.«
ناهور  ولسوالي  که  مي دارد  اظهار  اسفندهی  خانم 
وسیع  مناطق  که  مي باشد  غزني  ولسوالي  بزرگ ترین 
در  مردم  برخي  که  است  ممکن  همین رو  از  و  دارد 
اما  باشند،  نداشته  دست رسي  صحي  مراکز  به  زمستان 

مي کنند و اظهار می دارند که راه های مواصالتی توسط 
قراردادی ها پاك شده است. 

»راه  غزني، مي گوید:  والي  معاون  احمدی،  محمدعلي 
پاك  قراردادي ها  توسط  این  از  پیش  ناهور  ولسوالي 
اخیر  برف باري  اثر  در  است که  ولي ممکن  بود،  شده 

دوباره بسته شده باشد.«
پاك کاري  براي  که  مي دارد  اظهار  احمدي  آقاي 
جاده هاي ولسوالي ها، با کساني قرار داد شده است که 
از سوي شوراي والیتي و شوراي ولسوالي هاي مربوط 

معرفي شده اند.
غزني  برف گیر  و  سرد  بسیار  ولسوالي هاي  از  ناهور 
با فاصله 110کیلومتر در غرب شهر غزني  مي باشد که 

موقعیت دارد. 

همواره انتقادات آزار و اذیت غیرنظامیان 
را رد کرده اند.

ضمن  سنگین،  ولسوال  شریف،  محمد 
منطقه،  این  در  امنیتی  مشکالت  تایید 
کمک  خواستار  مقامات  از  که  گفت 

برای بهبود امنیت شده است.
لوای  مسوول  غفوری،  غالم سخی  اما 
والیت  عامه  نظم  پولیس  قوماندانی 
هلمند، می گوید تا حال هیچ درخواستی 
آنها  از  امنیتی  فعالیت های  تسریع  برای 
»ایشان  گفت:  او  است.  نگرفته  صورت 
یا  ندارند،  تماس  والیت  مسوولین  با  یا 
از کارکرد پولیس نظم عامه خبر ندارند 
مردم  ندارند که  مردم خود خبر  از  یا  و 
توقعات  از کی  و  است  به کی عالقمند 

بیشتر دارند.«
کارکردهای شان  از  مقام ها  حالی که  در 
از  مردم  می زنند،  سخن  امنیت  تامین  و 
شاکی اند  امنیتی  روزافزون  مشکالت 
نکوهش  را  جنگ  درگیر  طرفین  و 

می کنند.

جمله  از  مالیه  و  داخله  معارف،  وزارت های 
وزارت هایی اند که در چوکات این وزارت ها، 
اداره هایی به خاطر مبارزه علیه فساد اداری ایجاد 

شده اند.
رییس اداره مبارزه با فساد اداری می گوید که 
در مورد اداره های موازی با اداره مبارزه با فساد 
کرده  شکایت  کرزی  رییس جمهور  به  اداری 

است.
اداره ها  این  لغو  لودین،  آقای  گفته  به  اما 
و  اداری  اصالحات  کمیسیون  صالحیت  از 

خدمات ملکی است.

اصالحات  کمیسیون  دیگر  سویی  از 
می گوید،  ملکی  خدمات  و  اداری 
لغو  زمانی  تا  موازی  اداره های 
اساسی  تشکیالت  قانون  که  نمی شوند 
دولت از سوی پارلمان تصویب نشود.

این  نشرات  رییس  آریافر،  عزیزاهلل 
قانون  »وقتی که  گفت:  کمیسیون 
سوی  از  دولت  اساسی  تشکیالت 
است  طبیعی  شود،  تصویب  پارلمان 
که اداره های موازی یا ادغام می شوند 
لودین  نظر جناب  یا هم حذف. من  و 
را تایید می کنم که اساسا در حکومت 
افغانستان در سطح کالن و کوچک تشکیالت 
موازی زیادی وجود دارد. در این راستا تالش 
پالیسی های  به  مربوط  بیشتر  این  دارد،  جریان 
برابر  در  اداره  باید یک  ما  است،  کالن دولت 

مبارزه با فساد اداری داشته باشیم.«
اصلی  عامالن  که  کرده  ادعا  همیشه  حکومت 
این  در  بین المللی  اداره های  افغانستان  در  فساد 
کشوراند. شماری از آگاهان از حکومت انتقاد 
فساد  نوعی  را  موازی  اداره های  ایجاد  و  کرده 

می خوانند.

باشندگان ناهور غزنی از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند

طالبان در هلمند پوسته های تالشی بر 
افراشته اند

اداره های موازی با اداره مبارزه با فساد اداری لغو شوند
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 دولتمرادی

سایه ی  در  و  شرایط  سخت ترین  در  افغانستان  مردم 
با  تا  رفتند  رای  صندوق های  پای  به  طالبان  تهدید 
خانه ی  در  را  اراده ی شان  خود،   نمایندگان  گزینش 
تماشاگر  مردم  تمام  سال  یک  کنند.  تمثیل  ملت 
انتخابات بودند و در آن شرایط  از  جنجال های پس 
تا  سرازیر شده  ملت  خانه ی  به  مردم گروه گروه  نیز 
ارزش های  و  نهاد ها  از  را  پاسداری شان  و  حمایت 
همه  آن  از  پس  گذارند.  نمایش  به  دموکراتیک 
به کار  توجه  با  مردم  نمایندگان  که  داشتند  انتظار 
نیز  و  بینا  و  خوب  ناظران  نقش  در  پارلمان  ویژه 
واسطه ای میان مردم و حکومت عمل کنند. بسیاری 
اعالم  نهایی  برندگان  که  آن  از  پس  نمایندگان  از 
برای  و عده های شان  ثبت  دفتر های  گردیدند، دیگر 
مردم را برای همیشه بستند و با زادگاه و والیت شان 
به خاطر  اکنون  نمایندگان  این  کردند.  خداحافظی 
برای  خوب  واسطه ای  نه  مردم  با  رابطه ی شان  قطع 
حکومت  اجراات  بر  خوب  ناظری  هم  نه  و  مردم 

می باشند.
اعتراف  نمایندگان  از  یکی  تا  شده  سبب  مساله  این 
مردم  برای  پارلمان  نبودن  یا  و  بودن  حاال  که  کند 

اهمیت ندارد.
میان قوای سه گانه جایگاه  پارلمان کشور در  اکنون 
اکنون  کشور  پارلمان  است.  داده  دست  از  را  خود 
در تمام مسایل کالن ملی به حاشیه رفته است. بحث 
برسر گفتگو با طالبان، امضا پیمان استراتژیک و ده ها 
و  دیدگاه  داشت  نظر  در  بدون  دیگر  مهم  مساله ی 
جایگاه پارلمان مطرح و پیش برده می شود نمایندگان 
مردم اکنون جایگاه شان از نقش قوه ی نظارتی درحد 
دالل پاسپورت تقلیل یافته و به همین خاطر است که 
در  را  قوه  این  جایگاه  و  فیصله ها  هیچ گاه  حکومت 

معادالت داخلی درنظر نمی گیرد.
با  شانزدهم  دور  پارلمان  که  می رفت  انتظار  هرچند 
کار آزموده  چهره های  حضور  و  گذشته  از  تجارب 
کاری؛  یک سال  گذشت  با  اما  گردد؛  ظاهر  قوی تر 
معلوم شده است که مجلس نمایندگان فاقد کارایی 
و موثریت الزم در نقش نظارت و رابطه میان مردم 
نخستین بار صدای  برای  اکنون  و حکومت می باشد. 
از  پیش  می گردد.  بلند  تاالر  درون  از  معامله گری 
قلمداد می کرد؛  این صداها را یک شایعه  این، همه 

تمام  محور  معامله  حاال  اما 
کار های پارلمان را شکل می دهد. 
احراز  برای  که  وزیرانی  اکنون 
می شوند  معرفی  وزارت  چوکی 
دیدگاه ها  ها،  طرح  ارایه  به جای 
در  ضیافت  برنامه های شان  و 
دالر  پاکت های  توزیع  و  هوتل 
خود  برنامه های  سرلوحه ای  را 
شبانه ها جهت  هم  یا  و  داده  قرار 
معامله گری به خانه های بسیاری از 

نمایندگان می روند.
نمایندگان زیر سوال  پارلمان و حیثیت  اعتبار  امروز 
قرار گرفته است، مردم انتظار داشتند که خانه ای ملت 
به عنوان مظهر اراده ای مردم نقش اساسی در نظارت 
بر کارکرد حکومت و زوایایی پنهان مقامات داشته 
و با فساد لجام گسیخته مبارزه کند؛ اما اکنون خانه ای 
ملت به خانه ای فساد مالی بدل شده است. بدون شک 
نماینده ای که در بدل پول با وزیران معامله می کند و 
یا تیل و قباله زمین می گیرد، هرگز نمی تواند چشمان 
چپاول های  و  یغماگیری  برابر  در  را  خود  بینای 
غارت گران بیت المال باز نگه داشته و صدای اعتراض 

خود را بلند کنند.
گذشته از این چگونگی رفتار نمایندگان نشان می دهد 
که در ساختار پارلمان بیشتر افراد به جای ارایه منطق 
بدنی  متوسل شده و زورآزمایی  فزیکی  به خشونت 
نظر  در  داخلی  رقابت های  در  اصل  به عنوان یک  را 
می گیرند. روزها و فرصت های طالیی نمایندگان به 
سپری  داخلی  بی نظمی های  و  فریاد  و  داد  مشاجره، 
می شود در پارلمانی که نه معیار حزبی باشد و نه معیار 
گروه های پارلمانی؛ بلکه همه چیز را منافع فردی رقم 
داشت. ضعف  نمی توان  انتظار هم  بیشتر  این  از  زند 
در ترکیب و ساختار هیات اداری یکی از چالش های 
اساسی است؛ اما بازی های چهل روزه نمایندگان بر 
و  قومی  دایره های  از  عبور  عدم  و  رییس  تعیین  سر 
چهره های مطرح در پارلمان از عوامل مهمی بود که 
امروز پیامد های آن را به خوبی می توان احساس کرد. 
استعفای رییس می خواهد  با طرح  اگر عده ای  حاال 
وضعیت را بهتر کنند، معلوم نیست که برای جایگزین 
رییس کنونی باز هم چه درامه های نانوشته ای به اجرا 
نمایندگان  که  است  این همه خوب  با  گذاشته شود. 
از  که  کنند  درک  و  آمده  خود  به  یک بار  حداقل 
کدام آدرس آمده و در چه جایگاهی قرار دارند تا 
با ارایه منطق  با فرهیختگی و خردورزی و  باشد که 
از وضعیت جاری عبور کرده و تصویر یک پارلمان 
برای  مردم  آن  غیر  در  گذارند.  نمایش  به  را  موثر 
و  داد  خواهد  دست  از  خانه  این  به  را  امید  همیشه 
حکومت نیز هرگز احساس نخواهد کرد که ناظرانی 

قوی بر کارنامه های آن نظارت می کنند. 
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جان  که  است  شده  گزارش  خبری  رسانه های  در 
مک کین سناتور امریکایی گفته است که ایاالت متحد 
امریکا از یک موقف ضعیف با طالبان صحبت می کند. 
به  انتخاباتی  انگیزه های  با  می تواند  سخن  این  اگرچه 
 نفع حزب جمهوری خواه بیان شده باشد؛ اما این سخن 
می تواند تاثیر بسیار منفی بر اذهان عمومی در افغانستان 
نامزد سابق ریاست جمهوری حزب  باشد. وقتی  داشته 
امریکا  متحد  ایاالت  ضعف  از  امریکا  جمهوری خواه 
در  مستقیمی  نقش  می گوید،  سخن  طالبان  برابر  در 
تشجیع طالبان از یک سو و هراس اذهان عامه از سوی 

دیگر دارد.
اظهارات مک کین در واکنش به سیاست های جاری از 
سوی باراک  اوباما رییس جمهور ایاالت متحد امریکا 
در خصوص افغانستان، این پرسش را به میان می آورد 
که آیا امریکا در حال فرار از افغانستان می باشد! اگر 
افغانستان  از  امریکا  بر سیاست خروج  انتقاد مک کین 
نیروهای  خروج  با  اوباما  که  باشد  این  معنای  به 
پروسه ی  گرفتن  سردست  بر  و  یک سو  از  امریکایی 
افغانستان  می خواهد  دیگر،  سوی  از  طالبان  با  گفتگو 
را در یک کشمکش تازه ی داخلی قرار دهد، می تواند 

نگرانی های جدی را در پی داشته باشد.
و  ناامنی  بردن  بین  از  ادعای  با  امریکا  متحد  ایاالت 
حاکمیت  به  دست یابی  به  افغانستان  مردم  به   کمک 
وارد  را  خود  نظامی  نیروهای  دموکراسی  بر  مبتنی 

این کشور بخواهد  اگر  با چنین حالی  افغانستان کرد. 
در زمینه سازی برای بازگرداندن مجدد طالبان به قدرت 
و درگیر ساختن افغانستان در کشمکش داخلی بعد از 
خروج نیروهای بین المللی کار کند، هرگز قابل توجیه 
متعهد  را  خود  امریکایی  دولت مردان  اگر  نمی باشد. 
ثبات  تامین  برقراری کامل دموکراسی و  تا  ندانند که 
در  باید  را  جدی  کمکی  نقش  افغانستان  در  سیاسی 
این کشور داشته باشند، این تصور در نزد مردم ایجاد 
افغانستان  با  ابزاری  نیز برخورد  امریکا  خواهد شد که 
داشته ،  سهم  افغانستان  سرنوشت  بر  معامله  در  و  دارد 

شریک بوده است.
انتخابات  زمان  شدن  نزدیک  با  که  نیست  شکی 
حزب  سیاست مداران  امریکا،  ریاست جمهوری 
حزب  این  نامزد  نزدیک سازی  برای  جمهوری خواه 
سیاست های  تا  کرد  خواهند  کوشش  سفید  کاخ  به 
یا  بی نتیجه  را  افغانستان  در  اوباما  باراک  انجام شده ی 
شکست خورده معرفی کنند؛ اما این رقابت های حزبی 
نباید به گونه ای صورت گیرد که سبب تقویت روانی 
و ذهنی طالبان و تضعیف روحیه ی مردم در افغانستان 

گردد.
به  ضعیف  ورود  از  امریکایی  سیاست مداران  وقتی 
گفتگوها سخن می گویند، کم ترین تاثیری که بر روند 
در  طالبان  سران  که  بود  خواهد  این  دارد،  گفتگوها 
برخورد  خواهانه  تمامیت  خویش،  امتیازخواهی های 
و  افغانستان  دولت  به  طالبان  بی اعتنایی  اعالم  کنند. 

برای  را  افغانستان  دولت  این که  بر  گروه  این  تاکید 
تبعات  از  یکی  شاید  نمی دانند،  اعتماد  قابل  گفتگوها 
منفی همین روحیه بخشی های کاذبی باشد که از سوی 
صورت  طالبان  به  نسبت  امریکایی  سیاست مداران 

گرفته است.
سناتور جمهوری خواه امریکا جان مک کین در مورد 
گفتگوهای امریکا با طالبان هشدار داده و گفته است 
را  نیروهایش  می خواهد  امریکا  متحد  ایاالت  که 
با  ضعیف  موقف  یک  از  و  کند  خارج  افغانستان  از 
جان  سوی  از  اظهارات  این  می کند.  صحبت  طالبان 
مک کین که یکی از سیاست مداران مورد اعتماد حزب 
که  گرفته  آن صورت  از  بعد  می باشد،  جمهوری خواه 
بحث های  که  است  گفته  اخیرا  کرزی  رییس جمهور 
گروه  و  افغانستان  دولت  امریکا،  بین  سه جانبه  مخفی 
طالبان صورت گرفته است. کاخ سفید این موضوع را 
رهبری  به  گفتگوها  در  که  است  اعالم کرده  و  تایید 

افغان ها شرکت کرده است.
با  اش  مصاحبه  جریان  در  مک کین  این که  البته 
تلویزیون  ای بی سی امریکا گفته است که پیروزی در 
می باشد،  برخوردار  اهمیت  از  طالبان  با  جنگ  میدان 
دشمن  را  طالبان  هم  هنوز  امریکا  که  معناست  این  به 
گفتگوها  که  وی  اظهارات  از  بخش  این  اما  می داند؛ 
باعث  می تواند  می گیرد،  صورت  ضعیف  موضع  از 
افغانستان  مردم  گردد.  مردم  میان  در  نگرانی  ایجاد 

سال ها شاهد حکمروایی طالبان بوده اند. تکرار برخی 
حکومت شان  دوره  در  طالبان  منفی  رویکردهای  از 
برای برخی از مردم تکان دهنده می باشد. طالبان برای 
نخستین بار در برابر برخی از شهروندان کشور تحریم 
نقاط کشور  از  برخی  اقتصادی وضع کرد، طالبان در 
سیاست سرزمین سوخته را به اجرا در آورد، این گروه 
در برابر آموزش و کار دختران و زنان ممنوعیت وضع 
داد  نشان  جامعه  در  را  تصویر  این  هم چنین  و  کرد 
مردم  و  دارد  تعلق  این گروه  رهبری  به  که حاکمیت 
این گروه می باشند.  به پذیرش و اجرای رهبری  ملزم 
طبیعی است که تصور بازگشت به چنین وضعیتی برای 
از  یادآوری  این رو  از  می باشد.  آزاردهنده  بسیاری ها 
معنای خبر  به  بسیاری ها  برای  طالبان،  برابر  در  ضعف 
طالبان  مجدد  بازگشت  از  گویا  که  است  زجرآوری 

حکایت می کند.
این  مک کین  جان  اظهارات  در  قوت  نکته ی  البته 
خروج  بر  تاکید  که  است  کرده  تاکید  وی  که  است 
روانی  تقویت  سبب  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
طالبان می گردد. به خصوص وقتی دیده می شود ایاالت 
متحد امریکا نیز با شتاب به دنبال دست یابی به مصالحه 
و گفتگو با طالبان می باشد، این نگرانی ایجاد می شود 
از  فرار  به  امریکا  تا  شده  سبب  جنگ  خستگی  که 
مسوولیتی که خود در راستای کمک به تثبیت امنیت 
افغانستان اعالم کرده  و ثبات مبتنی بر دموکراسی در 

است، بیندیشد.

خانه ای که دیگر
 به آن امیدی نیست!

سال پنجم   شماره مسلسل 1342   سه شنبه 2حوت 1390    

 حامد

انتخابات امریکا
 و بازی با افغانستان

این قوه را در معادالت داخلی درنظر نمی گیرد.به همین خاطر است که حکومت هیچ گاه فیصله ها و جایگاه از نقش قوه ی نظارتی درحد دالل پاسپورت تقلیل یافته و و پیش برده می شود نمایندگان مردم اکنون جایگاه شان دیگر بدون در نظر داشت دیدگاه و جایگاه پارلمان مطرح با طالبان، امضا پیمان استراتژیک و ده ها مساله ی مهم مسایل کالن ملی به حاشیه رفته است. بحث برسر گفتگو را از دست داده است. پارلمان کشور اکنون در تمام اکنون پارلمان کشور در میان قوای سه گانه جایگاه خود 
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این  پروژهای  88درصد  که  کرد  تاکید  نیازی  این حال،  با 
وزارت که در سال 1389، مصرف آن ها صفر بوده است، در 

سال 1390 تطبیق گردیده است.
نیازی گفت: »88درصد پروژه های که در سال 1389 مصرف 
نشده، در ماه اول سال 1390، که نه مساله ی استیضاح بود و نه 
مساله ی استجواب، پروژه ها تعدیل شده و 88درصد پول شان 

به مصرف رسیده است.«
خورشیدی  روان  سال  شش ماه  در  که  افزود  هم چنین  وی 
بودجه ی  88درصد  که  است  بوده  وزارت های  نخستین  از 

توسعه ای خود را به مصرف رسانده است.
گزارش  بارد  مهاجرین  وزیر  انوری  جماهیر  گونه،  به همین 
قطعیه ی سال 1389، می گوید که بررسی  آن ها نشان می دهد 
که درصدی بودجه ی این وزارت، بیش از 40درصد می باشد، 
بودجه ی  مصرف  رقم   1389 سال  قطعیه ی  در  درحالی که 

توسعه ای این وزارت 38درصد بوده است.
این  در  پروژه هایی  وی  از  پیش  می گوید  مهاجرین  وزیر 
اداری  فساد  آن  در  که  بود  شده  گرفته  دست  روی  وزارت 
وجود داشت و پس آن که وی تصدی  آن وزارت را به عهده 
گرفت 15میلیون از قراردادهایی که نتوانسته بودند پروژه های 

آن وزارت را تطبیق کنند، خسارت گرفته است.
در عین حال وی تاکید کرد که در سال روان خورشیدی بیش 
50درصد بودجه ی توسعه ای خود را که دربرگیرنده ی تطبیق 
پروژه های اعمار شهرک ها برای مهاجرین می شود، به مصرف 

رسانده است.
به همین ترتیب، داوودعلی نجفی سرپرست وزارت ترانسپورت 
و هوانوردی گفت که برخالف بودجه ی تصویب شده به آن 
وزارت درسال 1389، وزارت مالیه تنها 17میلیون افغانی برای 
تطبیق پروژه های آن وزارت تخصیص داده بود که از این میان 

افغانی  میلیون  ده  آنان  زمستان  ماه های  در  هوا  سردی  به دلیل 
را در بودجه ی وسط سال 1389 به وزارت مالیه مسترد کرده 
بودند و  آن وزارت به دلیل نبود مجلس نمایندگان تغییر مقدار 
یادشده را به شورای وزیران فرستاد و تعدیل ده میلیون افغانی 

را تصویب کرد.
وی گفت که اسناد تغییر در بودجه ی توسعه ای آن وزارت در 

شورای وزیران و وزارت مالیه وجود دارد.
مالی  کمیسیون  یک عضو  عثمانی  صدیق احمد  همین حال  در 
و بودجه ی مجلس نمایندگان می گوید که اعتراف سرپرست 
وزارت ترانسپورت نشان می دهد که ادعای مجلس نمایندگان 
نمایندگان  بدون تصویب مجلس  بودجه  تغییر سقف  بر  مبنی 

واقعیت دارد.
را  سال 1389  بودجه ی  در  تغییر  مالیه  وزیر  عثمانی  به گفته ی 

رد کرده بود.
از سوی دیگر احمدجاوید جاللی رییس بودجه ی وزارت مالیه 
با رد گفته های وزیران عدلیه، ارشاد حج و اوقاف، مهاجرین و 
سرپرست وزارت ترانسپورت می گوید که وزارت های یادشده 
به  را  استدالل های  چنین  سال 1389  قطعیه ی  تهیه ی  زمان  در 

وزارت مالیه نکرده اند.
وزیر  چهار  استجواب  از  پس  نمایندگان  مجلس  این حال،  با 
فیصله کرد تا در پایان پروسه ی استجواب از 16وزیر، وزارت 
از  قطعیه ی سال 1389 کم تر  با 16وزارت خانه ی که در  مالیه 
رسانده اند،  به مصرف  را  توسعه ای شان  بودجه ی  40درصد 
تا مجلس  قرار دهد  این مجلس  اختیار  در  را  گزارش کاملی 

نمایندگان در مورد آن ها تصمیم گیری کند.

استجواب  پروسه ی  نمایندگان  مجلس  پیشین  تصمیم  بنیاد  بر 
16وزیری که کم تر از 40درصد بودجه ی توسعه ای سال 1389 

خود را به مصرف رسانده اند، روز گذشته آغاز شد.
در جلسه ی استجوابیه ی دیروزی مجلس نمایندگان، حبیب اهلل 
و  حج  ارشاد  وزیر  نیازی  محمد یوسف  عدلیه،  وزیر  غالب 
و  کنندگان  عودت  و  مهاجرین  وزیر  انوری  جماهیر  اوقاف، 
ترانسپورت و هوانوردی،  داوودعلی نجفی سرپرست وزارت 
 1389 سال  توسعه ای  بودجه ی  نشدن  مصرف  دالیل  نخست 

خود را به اعضای مجلس نمایندگان بیان کردند.
بر بنیاد حساب های قطعیه ی دولت در سال 1389 که چگونگی 
به  نظر  را  دولتی  اداره های  و  خانه ها  وزارت  خرج  و  دخل 
و  توسعه ای  بودجه  می کند،  مشخص  سال  همان  بودجه ی 
مصارف چهار وزارت یادشده، در قطعیه ی سال 1389 بررسی 

شده است.
ساله ی  یک  قطعیه ی  حسابات  کشور  اساسی  قانون  بنیاد  بر   
سوی  از  سال،  همان  مالی  سال  پایان  از  پس  شش ماه  دولت 
وزارت مالیه به هدف بررسی و تفتیش، به اداره ی کنترول و 
تفتیش فرستاده می شود و آن اداره چگونگی بررسی خود را به 

مجلس نمایندگان می فرستد.
مالی  کمیسیون  به  که   1389 سال  قطعیه ی  اساس حسابات  بر 
بودجه ی  است،  شده  فرستاده  نمایندگان  مجلس  بودجه ی  و 
توسعه ای و مصارف وزارت های عدلیه، ارشاد حج و اوقاف، 

مهاجرین و وزارت ترانسپورت و هوانوردی قرار زیر است:
1- وزارت عدلیه: 9 میلیون و پنج صد هزار بودجه ی منظور شده 

دارد که رقم مصرف آن 35درصد است.
افغانی  هزار  شش صد  و  30میلیون  ترانسپورت:  وزارت   -2

بودجه منظورشده دارد که رقم مصرف آن 33درصد است.
و  4میلیون  عودت کنندگان:  و  مهاجرین  امور  وزارت   -3

بودجه ی  افغانی  800هزار 
مصرف  که  دارد  منظورشده 

آن 38درصد است.
و  حج  ارشاد،  وزارت   -4
سه صد  و  4میلیون  اوقاف: 
بودجه ی  هزارافغانی 
رقم  که  دارد  منظورشده 

مصرف آن 32درصد است.
گذشته ی  روز  نشست  در 
حبیب اهلل  نمایندگان  مجلس 
کشور  عدلیه ی  وزیر  غالب 

 ،1389 سال  در  وزارت  این  قطعیه،  گزارش  بر خالف  گفت 
که  داشت  بودجه  افغانی  دوهزار  و  شش صد  و  میلیون  شش 
وزارت مالیه  تنها تخصیص چهار میلیون و دوصد و هشتاد هزار 
و  میلیون  سه  مقدار  آن  از  که  بود  کرده  صادر  را  آن  افغانی 

سه صد و ده هزار افغانی آن را به مصرف رسانده است.
به گفته ی وی مصارف بودجه  ی توسعه ای آن وزارت 56درصد 

می شود.
 ،1389 سال  قطعیه ی  گزارش  اساس  بر  که  درحالی ست  این 
و  میلیون  نه  وزارت،  این  توسعه ای  شده  منظور  بودجه  ی 

شش صد هزار افغانی بوده است.
بودجه ی  در  که  دیگری  پول  مقدار  عدلیه،  وزیر  به گفته ی 
توسعه ای به نام  آن وزارت ثبت شده است، از پروژه های انتقالی 
سال های گذشته بوده است که آن وزارت به آن ها نیاز نداشته 

است.
وزیر عدلیه، دشواری ها در نهایی نشدن پروژه های نوسازی و 
بازسازی این وزارت را که شامل اعمار زندان ها در والیت های 
عدم  عوامل  از  را  می شود  کابل  و  بامیان  دایکندی،  لوگر، 

مصرف بودجه ی توسعه ای خود می خواند.
به همین ترتیب، محمدیوسف نیازی وزیر ارشاد حج و اوقاف 
با آن که گزارش قطعیه ی سال 1389 را در مورد آن وزارت 
زمین های  غصب  دالیل  به  که  می کند  تاکید  ولی  می پذیرد؛ 
تدارکات  درقانون  مشکل  زورمندان،  به وسیله ی  وزارت  این 
اعمار  این وزارت که شامل  پروژه های  بسیاری  و سردی هوا 
مساجد و اداره های مربوط به این وزارت، تطبیق نشده بود و 
پول های  آن به پروژه های دیگر در سال 1390 اختصاص داده 

شده است.

بازی های  برای  ابزاری  به  امریکا  و  افغانستان 
سیاسی تبدیل شود. او می گوید در حال حاضر 
ارگ ریاست جمهوری، امریکا و تحلیلگران، 
تحلیل های متفاوتی از وضعیت دارند. به گفته 
به  ریاست جمهوری  ارگ  شریفی،  آقای  به 
توطیه در  تیوری  بیشتر  مسایلی می اندیشد که 
امضای  می گوید  اما شریفی  است.  مطرح  آن 
سند همکاری های استراتژیک سبب می شود تا 
افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی دچار 
انزوای سیاسی نشود. او می گوید چنین پیمانی 
بیشتر برای دفاع از افغانستان و حفظ نظام موثر 
است تا منافع افراد. شریفی می گوید: »ما حاال 
و  اشخاص  از  یک تعداد  دید  در  را  تفاوت 

کارکرد یک سیستم در درازمدت می بینیم.« 
عضو  احمدی فرید،  ناهید  همین حال،  در 
نمایندگان،  مجلس  بین المللی  امور  کمیسیون 
می گوید براساس اطالعاتی که وزارت خارجه 
توافق های  داده،  قرار  آن ها  اختیار  در  کشور 
گرفته  صورت  پیمان  این  امضای  برسر  کلی 
و تنها اختالف نظرهایی که وجود دارد شامل 
بگرام  زندان  تحویل دهی  مشخص  زمان بندی 
به افغانستان و هم چنین قطع عمیات های شبانه 

می باشد. 
پس  افغانستان  که  می کند  تاکید  فرید  خانم 
انزوا برود. او می گوید  به  نباید  از سال 2014 
به  مربوط  نیز  اروپایی  کشورهای  حمایت 
امریکا  متحده  ایاالت  با  افغانستان  روابط 
صورتی که  در  فرید،  خانم  باور  به  می باشد. 
روابط  امریکا  متحده  ایاالت  با  افغانستان 
حوزه  کشورهای  باشد،  داشته  استراتژیک 
اروپا نیز به حمایت های نظامی و اقتصادی شان 
ادامه خواهند  از سال 2014  افغانستان پس  از 

داد. 
از سویی دیگر او تاکید می کند که افغانستان 
به  خارجی  نیروهای  خروج  با  تا  دارد  نیاز 
چنین  در  می گوید  او  برسد.  عمل  استقالل 
نباشد  انزوا  افغانستان در  تا  نیاز است  وضعیتی 
ارتباط  در  دانش  و  ثروت  قدرت،  منابع،  با  و 

تنگاتنگ و دایمی قرار داشته باشد. 
انزوا  در  تا  است  »نیاز  می گوید:  فرید  خانم 
انزوا  افغانستان را در  نباشیم. اگر بخواهیم که 
قرار ندهیم، باید با حوزه های قدرت، سیاست 
از  را  افغانستان  تا  باشیم  ارتباط  در  اقتصاد  و 
تهدیدهای امنیتی ای که در اطراف آن وجود 
دارد، برهانیم. پس اهمیت این پیمان حیاتی و 

بنیادی است.« 
  

آمده   کابل  به  امریکایی  سناتوران  از  هیاتی 
همکاری های  سند  امضای  خواستار  و  است 
برگزاری  از  پیش  افغانستان  با  استراتژیک 
بحث ها  است.  امنیتی شیکاگو شده   کنفرانس 
دارد.  ادامه  این سو  به  ماه ها  از  سند  این  برسر 
پایان  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
عملیات های شبانه و تحویل دهی زندان بگرام 
شرط های  پیش  از  افغانستان،  حکومت  به 

امضای این سند. 
شماری از سیاست مداران برجسته  امریکایی، 
جمهوری خواه  سناتور  مک کین،  جان  مانند 
امریکا نیز در این هیات حضور دارد. افغانستان 
و امریکا پیش از این نیز گفتگوهایی در رابطه 

به سند همکاری های استراتژیک داشته اند. 
در  گفته اند  افغانستان  حکومت  در  مقام ها 
ایاالت  برسد،  امضا  به  سند  این  صورتی که 
متحده امریکا در دو عرصه بسیار مهم نظامی 
افغانستان  با   2014 سال  از  پس  اقتصادی  و 
همکاری خواهد کرد. نگرانی اصلی این است 
 2014 سال  از  پس  افغانستان  سرنوشت  که 
سوی  از  اخیرا  که  گزارشی  شد.  خواهد  چه 
با  طالبان  که  می دهد  نشان  رسید،  به نشر  ناتو 
خروج  با  می خواهند  تاکتیکی  عقب نشینی 
 2014 سال  در  افغانستان  از  خارجی  نیروهای 
به دست  افغانستان  در  را  قدرت  دیگر  یک بار 
طالبانیزه شدن  برنامه  از  نیز  پاکستان  و  گیرند 
خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 

حمایت می کند. 
در همین حال، شماری از تحلیلگران می گویند 
بین  استراتژیک  همکاری های  سند  امضای 
بقای  برای  امریکا  متحده  ایاالت  و  افغانستان 
حیاتی  اهمیت   2014 سال  از  پس  افغانستان 

دارد. 
سیاسی،  مسایل  تحلیلگر  شریفی،  عمر 
سند  امضای  بر  عنعنوی  لویه جرگه  می گوید 
همکاری های استراتژیک مهر تایید گذاشت. 
برای  قانونی  مانع  با  افغانستان  دلیل،  این  به 
شریفی  آقای  نیست.  مواجه  سند  این  امضای 
مورد  در  که  نظر هایی  اختالف  به  رابطه  در 
می گوید:  دارد،  وجود  پیمان  این  امضای 
»موارد اختالفی بیشتر مسایل تاکتیکی است تا 
استراتژیک، زیرا در نحوه روابط طرفین تغییر 
خواهد  تغییراتی  اجرات  در  صرف  نمی آید 

آمد.«
شرایط  در  که  می کند  تاکید  شریفی  آقای 
بین  درازمدت  همکاری های  نباید  کنونی 

سند استراتژیک با امریکا 
اهمیت حیاتی دارد

پروسه ی استجواب
 از وزیران آغاز شد

 حکیمی

 فرزاد

وزیران عدلیه، مهاجرین، ارشاد حج و اوقاف و سرپرست 
وزارت ترانسپورت استجواب شدند

تحلیلگران: 

ACKU



وزارت خارجه
انفعال كاركردي

و كشمكش هاي داخلي

۶ سال پنجم   شماره مسلسل 1342   سه شنبه 2 حوت 1390    

افغانستان  كبراي  سفارت  در  فزيكي  برخوردهاي 
نيز  و  بين المللي  و  داخلي  رسانه هاي  در  واشنگتن،  در 
مثل فيس بوك و همين طور در  اجتماعي ای  شبكه هاي 
بازتاب  تحليلي  وب سايت هاي  و  شخصي  وبالك هاي 
سفير  لت و كوب  خارجه،  وزارت  اما  داشت.  گسترده 
افغانستان در واشنگتن را رد كرده تنها برخورد فزيكي 
و تحت مداوا بودن يك ديپلومات را تاييد كرده است. 
واقعيت اين است كه رد و تكذيب لت وكوب سفير و 
هيچ  افغانستان،  سفارت  در  فزيكي  برخورد  تنها  تاييد 
است  كافي  همين  و  نمي آورد  ماجرا  اصل  در  تغييری 
كه وزارت امور خارجه آن را تاييد كرده است. من در 
مورد قباحت اين ماجرا حرفي نخواهم گفت، بلكه اين 
سوال را مطرح خواهم كرد كه واقعا در وزارت خارجه 
چه مي گذرد و اين نهاد چه نقشي در سياست خارجي 
دارد؛ ضوابط اخالقي و سياست كادري در اين وزارت 
از  خارج  در  افغانستان  مردم  حيثيت  و  منابع  مدافع  كه 
فزيكي  برخوردهاي  كه  مي باشد  چگونه  است،  كشور 

اين همه ارزان شده است.
نيم نگاهي  براي درك اين سوال كمي فراتر مي روم و 
هم به گذشته مي اندازم. شايد جدي ترين متن در مورد 
تاريخ سياست خارجي افغانستان، كتاب »تاريخ روابط 
سياسي افغانستان« توسط لوديك آدمك است. در اين 
كتاب به اغراق از هوش و استعداد ديپلوماتيك شاهان 
افغانستان، از جمله عبدالرحمان، ياد مي شود. البته اغراق 
اين دست، خط اصلي روايت تاريخي  از  و دروغ هاي 
افغانستان را تشكيل داده و منطق حاكم بر روايت هاي 
تاريخي ما شده است. در حالي كه اصال مفهوم سياست 
است  افغانستان  در  پسين  بسيار  پديده  يك  خارجي 
»سياست  از  مفهومي  درك  يا  مفهوم سازي  هنوز  كه 
دولت  كل  در  خارجه«  امور  »وزارت  و  خارجي« 

افغانستان، ابتدايي و پيش پا افتاده است.
سياست  مسايل،  پيچيده ترين  از  يكي  امروز،  دنياي  در 
گلوباليزم،  عصر  با  كه  است  آن  پيچيده  ابرازهاي  و 
تروريزم،  مساله  جهاني،  نظم  ديناميزم  منطقه اي سازي 
كاهش  اقتصادي،  بحران  و  فقر  امنيت،  پيچيده شدن 
منابع و بحران انرژي، سالح هاي كشتار جمعي و تهديد 
جنگ هاي داخلي همه و همه سياست خارجي را پيچيده 
كرده و بر اين اساس نهادها به نام »وزات امور خارجه« 
كه  است  حكومت ها  ارگان هاي  حساس ترين  از  يكي 
بازي  را  امنيت جهاني نقش مركزي  بقاي ملي و  براي 
مورد  يك  افغانستان،  مورد  ميان،  اين  در  اما  مي كنند. 
شاخصه هاي  و  ويژگي ها  كه  است  حساس  و  خاص 
اين مبنا، وقتي  بر  به فرد خود را دارا مي باشد.  منحصر 
صورت  به  كنيم،  نگاه  افغانستان  خارجه  وزارت  به 

فزاينده اي وضعيت ياس آور و نااميدكننده است.
از زمان به وجود آمدن افغانستان تا رژيم طالبان، سياست 
قرار  مشخص  عامل  چند  گرو  در  افغانستان  خارجي 
داشته است كه سبب ناكامي ها و سياه روزی هاي كشنده 
افغانستان بوده اند و نشان مي دهد كه چگونه  در تاريخ 

»سياست خارجي ادامه سياست داخلي است.
به چند نمونه می پردازم:

1- سياست خارجي خانداني: از زمان احمدشاه ابدالي تا 
دوره عبدالرحمان، افغانستان سياست خارجي به معناي 
»خارجي ها«  با  افغانستان  روابط  اما  نداشت،  را  امروز 
فردي  منافع  و  منابع خانداني، جنگ خانداني  بر  مبتني 
بوده  قبيله اي  ميان   رقابت هاي  و  قدرت  تصاحب  براي 

است.
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عبدالرحمان خان در فرايند سركوب گسترده غلزايي ها، 
ازبك ها، هزاره ها و تاجيك ها در شرق، شمال و مركز 
افغانستان، دو تحول مهم را به وجود آورد: اول، حاكميت 
و استبداد قبيله اي را مستحكم ساخت؛ حاكميت قبيله اي 
را  غلزايي ها  مثل  پشتون  ديگر  قبايل  كه  معنا  اين  به 
و  آورد  در  زانو  به  گسترده اي  صورت  به  و  سركوب 
حريف درون قومي از ديگر قبايل پشتون براي خود باقي 
نگذاشت و قدرت دراني ها را مستحكم كرد. دوم اين كه 
براي قبايل مختلف و متخاصم پشتون، منافع بيرون قومي 
دشمن تراشي هاي  و  تعريف  به  دست  و  كرد  ايجاد  را 
قومي زد تا اين كه از آنها در سركوب و كشتار مردمان 
مركز و شمال كشور استفاده كرد كه در نتيجه تا امروز 
قومي  جدايي هاي  و  بدگماني ها  تخاصم،  از  افغانستان 
رنج مي برد. اما براي اين كار، حمايت هاي مالي و نظامي 
انگليس را با خود داشت. بنابراين، در اين دوره، روابط 
و  كرد  عبور  خانداني  شكل  از  كم كم  »خارجي ها«  با 
قومي  چيره دستي  نهايتا  و  قبيله  قدرت  استحكام  به سوي 
به پيش رفت، تا اين كه از زمان امان اهلل خان تا داوود خان 
كامال سياست خارجي كشور مبتني بر ناسيوناليزم قومي 
نخست  قومي،  ناسيوناليزم  عيار شد كه در آن روزگار، 
از ناسيوناليزم تك قومي تركي در تركيه و پس از آن از 

نازيزم آلمان الهام گرفته مي شد. 
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يك  طالبان،  و  مجاهدين  كمونيستي،  حكومت هاي 
و  شد  افزوده  خارجي  سياست  التزام  در  ديگر  عنصر 
و  )كمونيزم  ايديولوژيك  انعطاف ناپذير  كاربست  آن، 
نتوانست  هيچ گاهي  افغانستان  اين گونه،  بود.  اسالميزم( 
مبتني  و  غيرايديولوژيك  خارجي  سياست  يك  به سوي 

بر منافع ملي به پيش برود.
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و  اقتصادي  گسترده  حمايت هاي  با  جديد،  حكومت 
يك  بايستي  كه  گرفت  شكل  جهاني  جامعه  نظامي 
اجرا  به  و  تدوين  قوي  و  فعال  ملي  خارجي  سياست 
گذاشته مي شد؛ اما برعكس، افغانستان در گرداب يك 
سياست خارجي انفعالي غرق شد. اما من مختصرا به همين 

دوره خاص مي پردازم.
براي  تعبير  مناسبترين  انفعالي،  نوسان-  خارجي  سياست 
ولي،  است.  افغانستان  كنوني  خارجي  سياست  توصيف 
از طرفی ديگر، عوامل ساختاري، رابطه اي و فردي اين 
انفعال و نوسان را بايد تحليل كنيم و بدانيم كه مناسبات و 
تعامالت در داخل وزارت خارجه و سياست گذاري هاي 
از سياست  نخبگان و مسووالن سياسي  كدري و درك 
»وزات  فلسفه  با  چگونه  اصل  در  و  هست  چه  خارجي 

برخوردي  و  معامله  خارجه«  امور 
وزارت  چرا  مي گيرد؟  صورت 
ابتكار است، حتا از  خارجه بدون 
مسووليت هايش  عادي ترين  زير 
نمي تواند موفقانه بيرون بيايد؟ چرا 
خارجه  وزارت  ارشد  كارمندان 
وارد  حتا  و  دارند  نزاع  هم  با 
مي شوند؟  فزيكي  خشونت هاي 
»از  مي نويسد:  8صبح  روزنامه 
وزارت  پست های  كه  آن جايی 
داكتر  رفتن  كنار  از  پس  خارجه 
به شدت  پست  اين  از  سپنتا 
وابستگان  ميان  و  شده  سياسی 
شده  تقسيم  زورمندان  اكثريت 
رويدادی  يك چنين  وقوع  است، 

به سادگی  بيرون  در  كشور  سياسی  نمايندگی های  در 
محتمل به نظر می رسد. زيرا افرادی كه بازور و حمايت 
به  می شوند،  كشور  ديپلوماسی  دستگاه  وارد  سياسی 
بيشتر  اخالقی،  و  اداری  قواعد  و رعايت  اطاعت   عوض 
ناظران  با مديران خود برخورد می كنند.  اتكای زور،  به 
از  برخی  ناكارآمدی  داليل  از  يكی  كه  باوراند  بدين 
سفارت های مهم كشور نيز ريشه در شيوه تعييناتی دارد 
كه از مدتی به اين سو به خاطر جلب رضايت و حمايت 
زورمندان داخلی و با دستور وزير و معينيت اداری وزارت 
خارجه صورت گرفته است. در اين شيوه، نقش عمده را 
در تعيين ديپلومات ها در سفارت خانه های مهم، نه توانايی 
و ظرفيت كاری آنان، بلكه وابستگی خانوادگی و روابط 

افراد با زورمندان تشكيل می دهد.«
در  را  مساله  اين  بگذاريد  است؟  چنين  قضيه  واقعا  آيا 
يك چارجوب واضحتر به بررسي بگيريم. وزارت امور 
و سپس حضور گسترده  طالبان  از شكست  بعد  خارجه 
جبهه متحد در ساختار حكومت جديد، به لحاظ موازنه 
مربوط  جناج  تسلط  تحت  قومي،  و  سياسي  نيروهاي 
از  بسياري  و  گرفت  قرار  رباني،  رهبري  به  جمعيت،  به 
كادرهاي وزارت خارجه مربوط به اين جناح بود. سپس 
با آمدن دكتر سپنتا در راس وزارت امور خارجه، مساله 
تدوين  و  خارجه  وزارت  مدرن سازي  قومي،  توازن 
كه  نيز  عبداهلل  داكتر  البته  شد.  مطرح  خارجي  سياست 
مربوط به جناح جمعيت اسالمي بود، در سال هاي آخر 
وزارت  درهم ريخته  شكل  تا  كرد  تالش  تصدي اش 
كليدي  پست هاي  هم چنان  اما  بدهد.  سامان  را  خارجه 
»مادام العمر«  و  غيرشفاف  به صورت  »افراد خودي«  ميان 
تقسيم شده بود. داكتر سپنتا، در چهار نكته مشخص عمل 
كادري  سياست  مثابه  به  شفاف  ميكانيزم  نخست،  كرد: 
براي استخدام كادرهاي تحصيل كرده وضع كرد. دوم، 
كشور  خارجي  سياست  براي  مفهومي  چارچوب  يك 
خارجي  سياست  اصلي  خطوط  حداقل  تا  كرد  تعريف 
كشور مبتني بريك كاربست مفهومي قابل درك و فهم 
وزارت  در  اصالحات  و  مدرن سازي  سوم،  مساله  باشد. 
شخصي  كنترول  از  سياسي  پست هاي  كه  بود  خارجه 
افراد زورمند بيرون شده و درآمد حاصل از منابع وزارت 
خارجه را باال برد و ميكانيزم نظارتي بر »دخل و خرج« 
تاحد  خارجه  وزارت  چهارم،  شد.  آورده  به وجود  آن 
قابل مالحظه اي از زير يوغ ارگ نشينان و تيم قومي حامد 
كرزي بيرون آورده شد. هرچند بر اساس قانون اساسي، 
تعيين كننده  خارجي  سياست  در  رييس جمهور  نقش 
است، اما در زمان سپنتا هم در عرصه كارگزاري و هم 
در عرصه اجراي سياست خارجي، نقش وزارت خارجه 
حالت  از  كه  شد  سبب  نيز  نكته  همين  و  شد  برجسته 

سكوت كم و بيش بيرون شود.
اما در زمان زلمي رسول، وزير خارجه در كابينه جديد، 
فرورفت.  عميق  سكوت  يك  در  خارجه  امور  وزارت 
بركنار  كار  از  وزارت  كادرهاي  جدي ترين  از  بعضي 
شدند، نظم و انسجام نسبي دروني از هم پاشيد، رقابت هاي 
سمتي و قومي به اوج خود رسيد، اختالف جدي و نفوذ 
در  فزيكي  خشونت هاي  و  برخوردها  سبب  زورمندان 
داخل وزارت خارجه و بعضي سفارت خانه هاي افغانستان 
درآمد  منابع  بر  نظارتي  ميكانيزم هاي  شد.  خارج  در 
امتحان  مثل  استخدام  ميكانيزم هاي  خارجه،  وزارت 
كانكور براي استخدام افراد واجد شرايط و تربيت كادر 
و نيروي انساني معياري و متخصص، به صورت ريشه اي، 
ميان  خارجه  وزارت  پست هاي  از  بخشی  شدند.  حذف 
چنان  افراد  استخدام  و  شد  تقسيم  زورمند  جناح هاي 
بيرويه صورت گرفت كه در نهايت تعداد افراد كارمند از 
تعداد پست و بست اداري بيشتر شد. صحن داخلي وزات 
خارجه به پارك زرنگار و پاركينك موترهاي شخصي 
بي مديريتي  و  قعر سكوت  در  وزارت خارجه  شد.  بدل 

و بي نظمي فرورفت. با وجودی كه اين مشكالت سبب 
و  دولت  اما  شد،  گروهي  رسانه هاي  گسترده  انتقادات 

پارلمان هيچ واكنش موثري نشان ندادند.
را  عزم شان  كرزي  رييس جمهور  تيم  ديگر،  جانبی  از 
در  را  خارجه  وزارت  كامل  كنترول  تا  كردند  جزم 
)خسربره  قريشي  مالك  دليل  اين  به  بگيرند.  دست 
وزارت  دفتر  رييس  به عنوان  كرزي(  رييس جمهوري 
اداري در وزارت خارجه  مناسبات  تا  تعيين شد  خارجه 
را تحت كنترول بگيرد. از سويی هم، عبدالحي حيدر به 
حمايت برخی حلقات به عنوان معين اداري وزارت امور 
خارجه تعيين شد كه در مدت كوتاهی، ده ها نفر را بدون 
هيچ گونه شفافيت و معيار الزم در داخل و خارج مقرر 
كرد. اين گونه، وزارت خارجه از يك طرف به يك اداره 
كوچك و دورافتاده ارگ رياست جمهوري بدل شد و از 
طرفی ديگر، محلي براي رقابت و منازعه مقام های دولتی 
در زمينه هاي استخدام و اشغال نمايندگي هاي پردرآمد. 
عالوه بر اين دو جريان، افراد زورمند ديگر در دولت و 
هم چنين نماينده هاي پارلمان و مسووالن عدلي و قضايي 
كشور نيز در گستردگي فساد حاكم بر ضوابط و روابط 
در وزارت خارجه نقش اساسي و مهمي را بازي كردند. 
تا آن جا كه شخصي كه سفير كبير افغانستان در امريكا را 
مورد لت وكوب قرار داده بود، پسر لوي سارنوال كشور 
است كه به زور پدرش، بدون هيچ ميكانيزم شفافي، در 

اين سفارت مقرر شده بود.
در  افغانستان  خارجه  وزارت  اساسي  مشكل  بنابراين، 
سطوح مختلف قابل بررسي است. نخست اين كه تا هنوز 
مفاهيمی مثل »سياست خارجي« و »نهاد وزارت خارجه« 
اين  ندارد.  را  خود  معناي  افغانستان  دولت  قاموس  در 
مشكل تا آن جا عميق است كه در كل دستگاه وزارت 
دارد،  رسمي  كارمند  نفر  از هشت صد  بيش  كه  خارجه 
)پي ايچ دي(  دكترا  سطح  در  دست  انگشتان  اندازه  به 
سياسي،  اقتصاد  بين الملل،  حقوق  و  روابط  متخصص 
ندارد.  وجود  غيره،  و  ديپلوماسي  بين المللي،  امنيت 
همين گونه جاي متخصصان زبان هاي خارجي، مطالعات 
به عنوان  است.  خالي  به شدت  موردي  متخصصان  و 
افغانستان حداقل يك چين شناس  وزارت خارجه  مثال، 
وزير  ندارد. شخص  مركزي  آسياي  متخصص  هم  يا  و 
اداري،  معيين  حيدر  عبدالحي  زلمي رسول،  خارجه، 
اكليل حكيمي كه معين سياسي بود و فعال سفير افغانستان 
است و ده ها مقام ارشد ديگر وزارت خارجه، اصال در 
اتفاقا  نكرده اند.  تحصيل  انساني  علوم  يا  و  سياسي  علوم 
از  ناشی  افغانستان  دولت  در  جدي  فسادهاي  از  يكي 
مسايل  با  غيركارشناسانه  و  غيرتخصصي  برخوردهاي 
مملكت  اداري  و  سياسي  عرصه هاي  در  تخصصي 
دفتر  يك  به  تبديل  خارجه  وزارت  اين گونه،  است. 
و  خارجي  كشورهاي  ميان  هماهنگ كننده  و  تشريفاتي 
توسط  بلند  معاشات  دريافت  و  رياست جمهوري  ارگ 
عده اي، تبديل شده است و هيچ گونه كاركرد جدي در 
عرصه هاي ديپلوماتيك و سياست خارجي ندارد تا بتواند 
سياست  كند.  رقابت  منطقه  ديپلوماسي  دستگاه هاي  با 
توسط  رياست جمهوري  ارگ  در  افغانستان  خارجي 
تعريف مي شود  و  تعيين  تيمي اش  رفيق هاي  و  فرد  يك 
تبديل  سليقه اي  و  مقطعي  واكنش هاي  به  نهايت  در  كه 
از جنگ و بحران،  ميان كشورهاي پس  شده است. در 
افغانستان يكي از بدترين و ضعيف ترين سياست خارجي 

را دارا مي باشد.
جامعه  كه   2001 از  بعد  جديد  دوره  در  بنابراين، 
سياست  تنها  نه  افغانستان  شد،  افغانستان  وارد  بين المللي 
و  داشت  انفعالي  چارجوب  يك  در  نوساني  واكنشي- 
مدرن  بروكراتيك  نهاد  يك  به عنوان  نتوانست  هيچ گاه 
و جدي و صاحب فكر و انديشه تبديل شود؛ بلكه تبديل 
و  حكومت  در  بي نظم  و  ناكارآمد  نهادهاي  از  يكي  به 
بي خبر  و  غيرمسوول  افراد  ظالمانه  كشمكش هاي  محل 
تاسف باري،  به صورت  نهايت  در  شد.  همه چيز  از 
كساني  دست  در  مملكت  خارجي  سياست  سرنوشت 
حاكم  شرايط  و  خارجي  سياست  از  دركي  نه  كه  افتاد 
منافع  به  نسبت  تعهدي  نه هم  و  منطقه و جهان دارند  بر 
خارجه،  امور  وزارت  دست اندركاران  ضعف  اين  ملي. 
دانش  عدم  و  بي خبري  سر  از  هم  و  هست  عمدي  هم 
در  سياسي.  شعور  و  فهم  و  ديپلوماتيك  آگاهي الزم  و 
استندردها  نفهمي و بالهت،  و  بي خبري  بازار  گرماگرم 
يا همان معيارهايي كه جدي ترين مساله در دستگاه هاي 
افغانستان  ديپلوماسي كشورها است، در وزارت خارجه 
نه تنها كه شكل نگرفت بلكه پيش زمينه هاي آن نيز نابود 
ضعف  كه  گرفت  نتيجه  چنين  بايد  ترتيب،  اين  به  شد. 
از  فراتر  خيلي  خارخه،  امور  وزارت  در  بي كارگي  و 
برخورد فزيكی دو و يا چند ديپلومات در واشنگتن است.

 شمس پارساپور
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

قوميت ،  رفت،  تذكر  قبال  كه  همان گونه 
تحقيقات،  انجام  در  مالحظه ای  قابل  متغير 
در  تحقيقي  گزارش هاي  و  پژوهش ها 
و  مصاحبه  هر  در  اين رو  از  است.  افغانستان 
عامل  اين  نبايد  تحقيقي  خبري-   گزارش 
حاضر،  گزارش  در  داشت.  دور  نظر  از  را 
از  مشخصي  دسته بندی های  سال،  هر دو  در  
هركدام  از  كه  مصاحبه هايی  تعداد  و  هرقوم 
صورت گرفته در اين جا مشخص شده است. 
اشکال  در  رابطه  اين  در  را  بيشتري  جزيات 

زير مشاهده كنيد. 

در  را  سال  سال هاي  كه  عودت كنند گان 
ديگر  كشورهاي  همسايه  يا  كشورهاي 
دسته هاي  و  اقشار  جمله  از  كرده اند،  سپري 
حساب  به  افغانستان  جامعه  آسيب پذير  
مصاحبه هاي  كه  است  اين رو  از  مي آيند. 
با مهاجرين و  عودت كنند گان  صورت گرفته 
چنان كه  يافته اند.  انعکاس  گزارش  اين  در 
از  مي بينيد،  371تن  زير  اشکال  در 

به  دولت  مکلفيت  به  رابطه  در   48 ماده ی 
برای  مناسب  اشتغال  و  كار  فرصت  ايجاد 

شهروندان كشور، توضيح داده است.
ماده های 52 و 53 در رابطه به مکلفيت دولت 
خدمات  ارايه ی  و  تداوی  فرصت  ايجاد  به 
صحی به هم وطنان، به صورت مساوی اشاره 

دارد.
به  رابطه  در  را  دولت  مکلفيت   54 ماده ی 

حمايت از خانواده عنوان كرده است.
و باالخره ماده ی 58 اين قانون كه حمايت از 
حقوق بشر را به عنوان يکی از مکلفيت های 

دولت عنوان كرده است.
و  قوانين  اجرای  به  نسبت  دولت  تعهدات 
اسناد بين المللی حقوق بشر كه عمال آن ها را 
مورد ديگری  است،  نموده  امضا و تصويب 
است كه دولت را مکلف به تامين شرايط و 
شهروندان  برای  زندگی  اوليه  سهولت های 
اقتصادی،  حقوق  بين المللی  ميثاق  می كند. 
اجتماعی و فرهنگی، اعالميه ی جهانی حقوق 
حقوق  جهانی  اعالميه ی  و  كنوانسيون  بشر، 
تبعيضات  كليه  رفع  كنوانسيون  كودک، 
عليه زنان، برخی از اسنادی است كه تاكنون 
آن ها  تصويب  با  و  پيوسته  آن ها  به  دولت 

عمال مکلف به اجرای آنان است.

مصاحبه شوند گان اين گزارش در سال 1388 را 
افغانستان  داخل  در  كه  داده اند  تشکيل  كساني 
بی كاری  يا  خشک سالی،  امنيتي،  داليل  به 
مشکالت ديگر، محل بودوباش اصلي خود را 
ترک كرده و به مناطق ديگر كشور پناه برده اند. 
كشورهاي  از  همه  شکل،  اين  در  افراد  مابقي 
به  دوباره  ديگر  كشورهاي  پاكستان  يا  ايران، 
افغانستان برگشته اند. جزييات بيشتر را در شکل 

زير ببينيد.  
از  1814تن  با  خورشيدی   1389 سال  در 
مهاجرين برگشته از ايران، پاكستان و كشورهاي 

ديگر مصاحبه صورت گرفته است. از مجموع 
1814تن از مهاجرين برگشته،  1299تن آن ها از 
پاكستان، 481تن آن ها از ايران و 34تن ديگر از 
كرده اند.  عودت  افغانستان  به  ديگر  كشورهاي 
مهاجرين  شد،  باال  ذكر  در  كه  همان گونه 
برگشته از بيرون، به داليل مختلفی آسيب پذير 
تامين  و  اشتغال  نبود  هرچند  مي شوند.  تلقي 
بديهي  به صورت  عودت  كنند گان،  معيشت 

دولت  كه  می دهد  نشان  كميسيون  تحقيقات 
عالوه بر مکلفيت قانونی كه دارد هنوز نتوانسته 
به تعهداتش در اين زمينه عمل نموده و شرايطی 

كه توقع می رفت، به وجود بياورد.
فقر گسترده

حقوق  وضعيت  باعنوان  كميسيون  گزارش 
می دهد  نشان  كشور  در  اجتماعی  و  اقتصادی 
كه در حدود  36درصد نفوس كشور زير خط 
گزارش  اين  بر  مبتنی  مي كنند.  زندگي  فقر 
به  كشور  نفوس  مجموع  از  نفر   9ميليون 
در  هستند.  رو به رو  اقتصادي  جدي  مشکالت 
»يافته های  است:  آمده  گزارش  اين  از  بخشی 
بشر  حقوق  مستقل  كميسيون  ساحوی  نظارت 
از  كه  می دهد  نشان   1388 سال  در  افغانستان 
آن ها  32.1درصد  مصاحبه شوندگان،  مجموع 
50افغانی  از  كم تر  روزانه  كه  داشته اند  اظهار 
روزانه  گفته اند ،  21.8درصد  و  دارند  درآمد 

بيشتر از 50افغانی عايد دارند.«
مشکالت مسکن

اساسی  مشکل  يک  به عنوان  هم چنان  مسکن 
و  داشته  وجود  كشور  شهروندان  زندگی  در 
ميزان درآمد و كرايه ی خانه،  بين  توازن  عدم 
يکی از دشواری های زندگی مردم كم درآمد 
كشور است. تحقيقات كميسيون نشان می دهد 

ميزان آسيب پذيري آن ها را باال مي برد، اما فرهنگ 
چندين ساله  دوري  از  بعد  آن ها،  جامعه پذيري  و 
جمله  از  ديگر،  فرهنگ  و  جامعه  در  زندگي  و 
مشکالت ديگري به حساب مي آيد. موارد ذكر شده 
امنيتي، يافتن مسکن و سرپناه و  در كنار مشکالت 

موضوعات مشابه، از جمله مشقت هاي قابل توجه در 
برابر مهاجرين عودت كننده به شمار مي رود. 

ادامه دارد

خانه های  در  كه  مردم  8درصد  به  نزديک  كه 
از خانه و  با تهديد اخراج  كرايی زندگی می كنند 

بی سرپناهی مواجه اند.
عدم دسترسی به آب صحی

دسترسی به آب صحی و سالم به خصوص در ميان 
شهرنشينان كشور يکی از معضالت اساسی زندگی 
نشان  زمينه  اين  در  كميسيون  تحقيقات   است. 
آب  به  مردم  از  60درصد  به  نزديک  كه  می دهد 
ندارد. چنان كه در بخشی  صحی و سالم دسترسی 
از گزارش حقوق اقتصادی و اجتماعی می خوانيم: 
»يافته های نظارت ساحوی كميسيون مستقل حقوق 
 1388 سال  در  كه  مي دهد  نشان  افغانستان  بشر 
مصاحبه شوندگان  از  59.1درصد  خورشيدی، 
در  دارند  مشکل  آب  با  رابطه  در  كه  گفته اند 
و  يافته  افزايش   1389 سال  در  رقم  اين  كه  حالی 
62.6درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند  در رابطه 
با آب مشکل دارند. مشکالت مربوط به آب متعدد 
است. مثال درسال 1387 خورشيدی، 33.7درصد، 
سال  در  و  39.2درصد  خورشيدی،   1388 درسال 
مصاحبه شدگان  از  55.6درصد  خورشيدی،   1389
استفاده شان  مورد  آب  گفته اند   كشور  سطح  در 
خورشيدی،   1388 سال  در  نيست.  پاک  و  صحی 
منبع  كه  گفته اند  مصاحبه شوندگان  از  67.3درصد 
آب قابل استفاده كم تر از 15دقيقه )راه يک طرفه(، 
آب  منبع  گفته اند  ديگر  25درصد  و  دارند  فاصله 
دارند  هم چنين 7.7درصد  فاصله  از 15دقيقه  بيشتر 
آن ها گفته اند  منبع آب بيشتر از يک ساعت فاصله 
بر  آب،  منبع  از  فاصله  معيار   1389 سال  در  دارد. 
در سال 1389  است.  كيلومتر سنجش شده  اساس 
مصاحبه شوندگان  از  82.1درصد  خورشيدی، 
گفته اند  كم تر از يک كيلومتر و 16درصد آن ها 1 
تا 3 كيلومتر و 2درصد آن ها بيشتر از 3كيلومتر از 

منبع آب فاصله دارند.«
ادامه دارد

7سال پنجم   شماره مسلسل 1342   سه شنبه 2حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

چالش های  دسترسی
 به نیازهای اولیه  زندگی

 م. ع. بشارت                                       قسمت دوم

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

رای اعتماد به وزرا: رييس جمهور كه رياست قوه مجريه را بر عهده دارد، 
پارلمان  به  اعتماد  رای  گرفتن  برای  را  خود  كابينه  بايد  لحاظ  همين  از 
بفرستد. اگر دقت كنيم در می يابيم كه قوه مقننه بر قوه مجريه اقتدار كامل 
دارد چرا كه اعضای قوه مقننه طبق ماده 83قانون اساسی جمهوری اسالمی 
افغانستان از طريق انتخابات مستقيم انتخاب می شوند. )اعضای ولسی جرگه 
انتخاب  مستقيم  و  سری  عمومی،  آزاد،  انتخابات  طريق  از  مردم  توسط 
می شوند.( اما انتخاب كننده و تاييدكننده اعضای كابينه پارلمان می باشد، 
پارلمان می تواند به وزرايی رای اعتماد بدهد كه بيشتر به پارلمان گرايش 

داشته باشد.
خود  وظايف  راستای  در  مجريه  قوه  پارلمان:  مقابل  در  كابينه  مسووليت 
پارلمان می تواند تک تک وزرا را مورد  پارلمان مسوول هستند  در مقابل 
قناعت  پرسش  طريق  از  هرگاه  شفاهی  و  كتبی  به طور  دهد  قرا  پرسش 
حاصل نگردد مساله استيضاح  وزير پيش می آيد و پارلمان می تواند وزير 
را سلب اعتماد كند. )مواد 91 و92 قانون اساسی(. اما رييس جمهور نيز از 
اين امر مستثنا نمی باشد، ولی مسووليت رييس جمهور محدود است. مطابق 
ماده 69قانون اساسی رييس جمهور در مقابل ملت و ولسی جرگه مسوول 

است و آن هم در چند مورد: 
1( ارتکاب جرايم ضد بشری  

2( خيانت ملی  
3( جنايت

 كه اين اتهامات می تواند از طرف يک ثلث اعضای ولسی جرگه پيشنهاد و 
دوثلث ديگر ولسی جرگه آن را تاييد كند.

نظارت مالی قوه مقننه: يکی ديگر از وظايف قوه مقننه نظارت مالی بر قوه 
مجريه است. نظارت مالی، بيشتر بر بودجه مالی كشور است كه حکومت 
بايد قبل از اتمام سال مالی در خالل ربع چهارم آن طرح بودجه سال آينده 
را با حساب بودجه سال قبلی به شورای ملی تقديم كند اين هم می تواند 

يک نوع اقتدار قوه مقننه را نشان دهد. ماده )98 قانون اساسی.(
بند دوم: اقتدار کامل قوه مقننه بر قوه قضاییه

قوه  زيرا  دارد  را  قوانين  بر  نظارت  وظيفه  قضاييه  قوه  تمامی كشور ها  در 
مقننه كليات را وضع می كند و جزييات را قوه قضاييه می تواند وضع كند. 
اما از آن جا كه قوه مقننه وظيفه وكالت از مردم را به عهده دارد بايد بر تمام 
اعمال نهادها نظارت داشته باشد. از همين لحاظ می توان اقتدار قوه مقننه را 

باالی  قوه قضاييه به اقسام ذيل مورد بررسی قرار داد:
رای اعتماد وعدم اعتماد به اعضای قوه قضاييه: قوه قضاييه هم از اقتدار قوه 
قوه قضاييه  نمانده است. اعضای ستره محکمه كه در راس  بی بهره  مقننه 
و در  بگيرد  اعتماد  پارلمان رای  از  بايد  دارد در زمان تصدی پست  قرار 
راستای انجام وظيفه در مقابل پارلمان مسوول هستند. اگر در راستای انجام 
اعتماد  سلب  را  آن ها  می تواند  پارلمان  بدهند  انجام  تخطی  كدام  وظيفه 

نمايد. )ماده 117 قانون اساسی(
قضاييه  قوه  بی كفايتی  از  كشور  شهروندان  هرگاه  شکايات:  به  رسيدگی 
كنند.  ارايه  پارلمان  به  را  خود  شکايت  می توانند  باشند  داشته  شکايت 
به همين خاطر پارلمان دارای كميسيون های دايمی می باشد كه باالی اعمال 
هردو قوه نظارت دارد. از آن جمله دو كميسيون آن در همين راستا وظيفه 
و قضايی  و ديگری كميسيون عدلی  دارد يکی كميسيون سمع شکايات 
ارايه  شکايات  سمع  كميسيون  به  را  خود  شکايت  شهروندان  پارلمان. 
می كند و پارلمان از طريق كميسيون عدلی و قضايی مسوولين قوه قضاييه 
اعضای  اعتماد  سلب  به  منجر  حتا  گاهی  و  می دهد  قرار  پرسش  مورد  را 

قوه ی قضاييه می گردد. 
اقتدار قوه ی مقننه بدين معنا نيست كه قوه قضاييه استقالل خود را از  اين 
دست بدهد بلکه تنها ناشی از صالحيت هايی است كه قانون به قوه مقننه 
داده است. قوه قضاييه در تمامی كشورها از استقالل كامل برخوردار است 
را  اجازه می دهد كه درتمامی دعاوی احکام  به قضات  استقالليت  اين  و 
قضاييه  قوه  اگر  نمايند.  صادر  ديگر  نهاد  دو  طرف  از  فشار  كدام  بدون 
استقالل نداشته باشد ديگر قانون معنای خود را از دست خواهد داد. زيرا 
قانون عالوه بر وضع و تصويب نياز به نهادی دارد كه قانون را به نحو احسن 
تفسير و در دعاوی اشخاص حقيقی و حکمی آن را تطبيق كند. دفاع از 
حقوق شهروندان يک كشور مستقيم به استقالليت قوه قضاييه وابسته است، 
زيرا زمانی كه يک شهروند به عنوان مدعی و يا مدعی عليه در دعاوی با 
حکومت قرار می گيرد در اين جا قوه قضاييه بايد با بی طرفی كامل قضيه را 

طوری حل و فصل نمايد كه عدالت به بهترين نحو آن تامين گردد.
ادامه دارد

تفکیک قوا در نظام 
سیاسی افغانستان

قسمت دوم 

نویسنده: نصراهلل محسنی؛ دانشجوی سال دوم حقوق 
موسسه تحصیالت عالی کاتب قسمت بیستم

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی
 و آزادی های اجتماعی است.
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جامعه ی  موجودیت  بدون  جامعه،  یک  در  دموکراسی 
داشته  مفهومی  نمی تواند  سیاسی  احزاب  و  فعال  مدنی 
باشد. آن جا که جامعه ی مدنی و احزاب سیاسی وجود 
به نام  چیزی  جامعه ،  آن  در  که  گفت  می توان  ندارد، 

دموکراسی هنوز شکل نگرفته است.
دولتي که در نبود احزاب سیاسي و نهاد هاي مدني ادعا 
کند که نظامی است، ولی متکی بر اصول دموکراسی، 
که  دولت هایی  گونه  به همین  می گوید.  دروغ  یقین  به 
پیوسته در جهت تضعیف جامعه ی مدنی و بیرون راندن 
احزاب سیاسی از حوزه ی فعالیت سیاسی تالش می کنند، 
اساسا  نیستند.  دموکراسی  اصول  به  باورمند  دولت های 
به نام  که  دولت هایند  چنین  جهان  دولت های  بدترین 
بلند می کنند.  برابر دموکراسی قد  دموکراسی، خود در 
دادگسترانه ی  ارزش های  دولت ها،  چنین  آن که  برای 

جهانی را زیرپا می کنند و به مسخر گی اش می کشانند.
به  رسیدن  برای  انتخابات،  در  سیاسي  احزاب  چند  هر 
دوران  در  آن ها  اما  مي کنند؛  اشتراک  سیاسي  قدرت 
به دموکراسي، نقش  پیوند  انتخاباتي خود، در  مبارزات 
و  حقوق  اجتماعي،   – سیاسي  برنامه هاي  در  مردم 
اطالعات  خود  سیاسی  برنامه های  و  شهروندی  وظایف 
نقطه  این  از  می کنند.  ارایه  مردم  به  را  آگاهی هایی  و 
هدف  مدني  جامعه ی  نهادهاي  با  سیاسي  احزاب  نظر، 
به  آگاهي دهي  آن که  براي  مي کنند؛  دنبال  را  مشترکی 
مردم، با استفاده از آموزش هاي مدني، یکي از برنامه هاي 

همیشگي جامعه ی مدنیست. 
جامعه ی  نهادهاي  با  سیاسي  احزاب  اساسي  تفاوت  اما 
اندیشه  مدني در این است که جامعه ی مدني هرگز در 
در   نیست،  سیاسي  قدرت  آوردن  به دست  تالش  و 
به قدرت سیاسي  براي رسیدن  احزاب سیاسي  حالي که 
تالش مي کنند. به همین گونه دانشمندان علوم اجتماعي 
و سیاست باوردارند که موجودیت یک جامعه ی مدني 
در  دموکراسي  استقرار  و  دوام  اساسي  شرط  نیرومند، 

یک جامعه است.
و  انجمن ها  نهادها،  از  مجموعه اي  مدني  جامعه ی 
ساختار های اجتماعي است که وابسته به دولت و قدرت 
سیاسي نیستند؛ ولي نقش تعیین کننده اي در صورت بندي 
روابط  جهت،  یک  در  آن ها  دارند.  سیاسي  قدرت 
فی مابین خود را تنظیم می کنند و در جهتی دیگر روابط 
داوطلب  سازمان هایی  مدنی  جامعه ی  را.  دولت  با  خود 
برای ایجاد پیوند بین مردم و دولت هستند. در حقیقت 
ریشه های ثبات و پایداری دموکراسی از طریق جامعه ی 
مدنی به مردم می رسد واین مردم اند که میزان مشروعیت 
می کنند.  تضمین  را  دموکراسی  ثبات  و  حکومت ها 
مشروعیت  نمی تواند  مردم  حمایت  بدون  دموکراسی 
مدنی  نهادهای  و  سیاسی  احزاب  از  وقتی  باشد.  داشته 
از سازمان های پویایی  بحث می شود در حقیقت، بحث 
می توانند  دموکراتیک  گونه ی  به  که  می آید  به میان 
هم اکنون  که  دشواری هایی  کنند.  نمایند گی  مردم  از 
توجه  قابل  بخشی  دارد،  وجود  افغانستان  دولت  در 
مدنی  جامعه ی  هنوز  تا  که  امر  این  به  می گردد  بر  آن 
تاثیرگذار  حوزه ی  به گونه  یک  است  نتوانسه  افغانستان 

در سیاست های بزرگ دولت ظاهر شود.
واکنشی  به گونه ی  هنوز  مدنی  جامعه ی  موارد  بسی  در 
دیدگاه ها،  طراح  و  پیشگام  به گونه ی  تا  می کند  عمل 
اندیشه ها و برنامه ها در حیات سیاسی و اجتماعی کشور. 
افغانستان، حوزه ای بدون برنامه  حوزه ی جامعه ی مدنی 
دست  در  افغانستان  دولت  مهار  که  همان گونه  است. 
کشور های دیگر و عمدتا در اختیار امریکا و اروپاست، 
به همین گونه مهار جامعه ی مدنی افغانستان نیز در دستان 
قرار  غربی  کشور های  و  جهانی  امداد  منابع  کفایت  با 

دارد. 
بسیار  و  بسیار  آلمانی،  فیلسوف  هابرماس،  تعریف   این 
تکرار شده است که جامعه ی مدنی پلی ست میان مردم 
چیزی  پل  چه  این  از  که  این جاست  پرسش  دولت.  و 
خواست های  همان  تردید  بدون  آن چیز  می گذرد؟ 
خواست های  مدنی  جامعه ی  است.  مردم  اجتماعی 
نهایت  در  و  می گذراند  پل  ین  از  را  مردم  اجتماعی 
براساس دادخواهی سبب می شود و یا به مفهومی دیگر 

خویش  پالیسی های  در  تا  می سازد  ناگزیر  را  دولت 
مردم  در آن سود  تغییراتی که  آورد،  پدید  را  تغییراتی 
است. ایجاد تغییر در روش ها و پالیسی ها و ایجاد تغییر 
در قوانین به سود مردم در حقیت تغییر در سیاست دولت 
است. چنین است که در موجودیت یک جامعه ی مدنی 
سیاسی  خواست  به  مردم  اجتماعی  خواست های  فعال، 
امر  در  مدنی  جامعه ی  نقطه نظر،  این  از  می شود.  بدل 
نیاز های  به  نظر  قوانین  در  تغییر  ایجاد  و  قوانین  تدوین 
ممکن  امر  این  دارد.  بزرگی  مسوولیت  مردم  اجتماعی 
نخواهد شد تازمانی که نهاد های جامعه ی مدنی که حوزه 
جامعه ی مدنی را پدید می آورند، روابط میان خودی را 
مردم  با  استواری  پیوند  دیگر  جهتی  در  و  نکنند  تنطیم 
از  افغانستان  مدنی  جامعه ی  که  باشند؛ چیزهایی  نداشته 
این نقطه نظر بسیار فقیر و ناتوان به نظر می آید. نهاد های 
به گونه ی حریفان و گاهی حتا  بیشترینه  افغانستان  مدنی 
دشمنان در برابر هم  قرار می گیرند، در حالی که صدای 
بلند جامعه ی مدنی به تفاهم نهاد های مدنی نیازمند است. 
و  حق  همسرایان  کشور  یک  در  مدنی  نهاد های  گویی 
عدالت اجتماعی و آزادی بیان اند. چیز هایی که پایه های 

دموکراسی را می سازد.
نهاد های مدنی که با مردم و خواست های مردم آشنایی 
ندارند، چگونه می توانند نیاز مندی های سیاسی، فرهنگی 
براساس  اقتصادی آن ها را درک کنند و  اجتماعی و  و 
خویش  پالیسی های  در  تا  بخواهند  دولت  از  آن، 
تغییراتی پدید آورد. دادخواهی نهاد مدنی در افغانستان 
یعنی  پروسه ای؛  دادخواهی  نه  پروژه ایست،  دادخواهی 
که  داد  پول  افغانستان  مدنی  نهاد  برای  امداد  منبع  اگر 
اما  در این یا آن زمینه دادخواهی کن، چنین می کند و 
اگر پروژه ای نبود دیگر بر دهن ها و چشم ها مهر است. 
جامعه ی مدنی افغانستان هنوز با چشم منبع امداد می بیند 
آن گاه  همین جاست،  هراس  می اندیشد.  آن ها  مغز  با  و 
در  مدنی  دیدگاه  و  اندیشه  آیا  نباشد  امدادی  منبع  که 

جامعه ی ما باقی خواهد ماند!
داریم.  فراوانی  مشکالت  خود  دولتی  دستگاه  در  ما   
بیداد می کند. وزیران و  اداری و مالی در دستگاه  فساد 
نژاد محور اند  و  زبان محور  قوم محور،  بیشتر  اریکه نشینان 
و این امر وزارت خانه های ما را به وزارت خانه های زبانی 
همه  اندیشه ی  و  تفکر  است. گویی  بدل کرده  قومی  و 
ندارد.  ورود  اجازه ی  ما  دولتی  نهاد های  به  افغانستانی 
چنین مشکالتی خود سرچشمه مشکالت گسترده ای در 
پرسش  است.  شده  مردم  اقتصادی  و  اجتماعی  زند گی 
این جاست که جامعه ی مدنی افغانستان که گاهی چنان 
انتقاد  با شالق  را  نشسته و همگان  باال  عقل کل در آن 
است؟  مانده  کنار  بر  بیماریی  چنین  از  آیا  می کوبد، 
همان  از  ما  مدنی  حوزه ی  کنم.  باور  نمی توانم  که  من 
مشکالت  دولت.  حوزه ی  که  می برد  رنج  بیماری 
جامعه ی مدنی به مانند مشکالت دولت بسیار گسترده و 
چشم گیر است. ما دولت را همیشه به نداشتن استراتژی 
یا برنامه های راهبردی کارا و موثر انتقاد کرده ایم، این در 
حالی ست که جامعه ی مدنی افغانستان نیز حوزه ی بدون 
یک  دارای  مدنی  نهاد های  از  بسیاری  استراتژی ست. 
سازمان های  دنباله رو  و  نیستند  روشن  کاری  دورنمای 
امداد خارجی اند. پروژه ها بیشتر در چارچوب خواست ها 
و دیدگاه های سازمان های امداد خارجی اجرا می شوند، 
به تعبیر شعر حافظ: هر چه استاد فند گفت بکن، می کنند. 
برنامه ای،  اجرای  جهت  افغانستان،  مدنی  نهاد های  آیا 
گاهی هم دست به تحقیق در میان مردم زده اند و نیاز های 
اساسی آن ها را شناسایی کرده اند تا براساس آن برنامه ای 
به میان آورند! به مشکل می توان باور کرد. شاید مواردی 
نهاد های  کار  اصول  کلیت  در  ولی  باشد؛  داشته  وجود 
مدنی افغانستان چنین است که هرچه منبع امداد خارجی 
خواست همان می شود. این نکته را به یاد داشته باشیم که 
بخشی از مشکالت دولت و جامعه ی مدنی افغانستان بر 
می گردد به این امر که سازمان های امداد خارجی پیوسته 
نقش  بیشتر  ما  و  پرداخته اند  دیدگاه های شان  تحمیل  به 
نکات  می توان  آمدیم  گفته  آن چه  از  داشته ایم.  افزاری 

زیرین را دسته بندی کرد:
- جامعه ی مدنی افغانستان نمی تواند پیوسته به مانند یک 

در  نخستین گام  در  باید  بلکه  باقی بماند،  بی طرف  منتقد 
نگرش  به  خود  دست داشته ی  تجربه های  و  خود  مورد 
از  مدنی  جامعه ی  تا  آن که  برای  بپردازد؛  سازنده ای 
نشان  دولتی  دستگاه  به  نسبت  را  خود  برتری  هرجهت 
به حیث  را  آن  دولت  که  داشت  انتظار  نمی توان  ندهد، 
سخنانش  به  و  بشناسد  به رسمیت  شفاف  حوزه ی  یک 

توجهی داشته باشد.
باید در یک جهت مناسبات و روابط  - جامعه ی مدنی 
است،  شایسته  که  پویا  و  زنده  به گونه  را  فی مابین خود 
تنظیم کند و در جهتی دیگر باید پیوند استواری با مردم 

داشته باشد.
- جامعه ی مدنی باید در پیوند به مسایل مربوط به حیات 
دنباله رو  حالت  از  کشور  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی، 
سازمان های امداد خارجی به در آمده و به حوزه ی فعال، 

مبتکر و پیشگام مدنی بدل شود.
یک  در  مدنی  جامعه ی  و  دموکرات  سیاسی  احزاب   -
عملکرد  از  موثر تری  و  بیشتر  می توانند  سازنده  تفاهم 
و  سیاسی  احزاب  میان  در  هنوز  تا  کنند.  نظارت  دولت 
نهاد های مدنی افغانستان چنین پیوندی دینامیک به وجود 

نیامده است.
- نباید فرصت داده شود تا از نشانی زنان و به نام زنان به 
آن ها خیانت صورت گیرد و به نام حقوق زن چندتن از 
نان و شهرت کاذبی  و  به آب  را  استفاده جو خود  زنان 

برسانند.
شهروند  یک  گونه ی  به  تا  دارند  حق  افغانستان  زنان   -
– اجتماعی  از حقوق، مکلفیت ها و نقش سیاسی  آگاه 
باور  این سخن  به  باشند. اگر جامعه ی مدنی  خود آگاه 
توجه  بیشتر  زنان  برای  مدنی  آموزش  امر  به  باید  دارد، 

کند.
فرهنگی  و  اجتماعی  آگاهی  می تواند  زنان  آگاهی   -
با  زنان  که  آن  برای  کند؛  تضمین  را  کشور  آینده ی 
و  اجتماعی  ارزش های  تداوم  در  کودکان  پرورش 

فرهنگی نقش سازنده ای دارند.
- بازسازی یک امر بزرگ ملی است و این امر به تمام 
نیروی بشری افغانستان نیاز دارد، با دریغ هنوز نقش زنان 
در پیوند به بازسازی قابل توجه نیست. از مقایسه با دوران 
بگذریم، می توان گفت که هنوز عمده ترین  طالبان که 
نیروی بشری زنان به گونه ی ایستا باقی  مانده است و در 
جامعه ی  زمینه  این  در  می رود.  ازبین  نیز  ایستایی  همان 

مدنی افغانستان مسوولیت سنگینی برعهده دارد.
ارزش های  باید  مدنی  جامعه ی  در  حاکم  ارزش های   -
مدنی باشد و برای فریاد تحقق حق و عدالت حنجره ی 
سرطان  از  که  جنجره ا ی  با  چون  باشد؛  داشته  همگانی 

می برد  رنج  نژادی  و  زبانی  و  قومی  ارزش های  و  فساد 
نمی توان صدای شفاف، بلند و ماندگار در مقیاس تاریخ 

کشور داشت.
- جامعه ی مدنی افغانستان باید از یک حوزه ی واکنشی 
امر  این  شود.  بدل  برنامه ریز  و  فعال  حوزه ی  یک  به 
ممکن نخواهد شد تازمانی که نهاد های مدنی افغانستان 
بزرگ ترین مشکل  نباشند.  مدنی  ارزش های  به  باورمند 
دموکراسی  که  است  این  در  افغانستان  در  دموکراسی 
که  می شود  زده  فریاد  اریکه نشینانی  حنجره ی  از 
دموکراتیک  ارزش های  به  باورمندی  کوچک ترین 
افغانستان  مدنی  نهاد های  امروزه  به همین گونه  و  ندارند 
تفکر  از  که  می شود  رهبری  کسانی  به وسیله ی  بیشتر 
نزدیک  برای  اراده ای  اساسا  و  دور اند  فرسخ ها  مدنی 
شدن به آن ندارند. چنین است که ما به جای دموکراسی 
داریم.  سروکار  آن ها  کارتون های  با  مدنی  جامعه ی  و 
بلند نشسته  شکارچیان ماهری هستیم! پرنده بر شاخه ای 

است و ما سایه ی آن را محکم گرفته ایم.
نوع  به  تاکنون  مردان،  چه  و  زنان  چه  ما،  مردم   -
خود آگاهی سیاسی – اجتماعی که مشارکت آگاهانه ی 
کند،  تضمین  اجتماعی  سیاسی  پروسه های  در  را  آنان 
مشکل  بزرگ ترین  امر  این  و  یافته اند  دست  کم تر 
در  که  می دانیم  است.  دموکراسی  به  رسیدن  راه  در 
تا  آگاه  شهروند  یک  به حیث  آگاهانه  مشارکت  میان 
جامعه ی  دارد.  وجود  بسیار  تفاوتی  غریزی  مشارکت 
مشارکت  میزان  تا  دارد  مسوولیت  افغانستان  مدنی 

آگاهانه ی مردم را باال ببرد.
- جامعه ی مدنی افغانستان باید از هم اکنون این پرسش 
 2014 سال  از  پس  آیا  که  دهد  قرار  خود  برابر  در  را 
نمی تواند  اگر  نه؟  یا  دهد  ادامه  هستی خود  به  می تواند 
باید گفت که آن ها جز همان طباالن پایان یک دوره ی 
طبل  صدای  نیستند.  دیگری  چیز  افغانستان  در  تاریخی 
بلند است؛ اما با دریغ این صدا از بام همان بلند منزل هایی 
می آید که رییس جمهور خواستار آن شده است که اگر 
با فاد هم می شود، آبادش کنید. سخن آخر این که اگر 
می خواهیم وضع را دگرگون سازیم، پس نیاز داریم تا 
ذهنیت  با  کنیم.  عوض  را  خود  ذهنیت  و  نگرش  دید، 
به سوی  نمی توان  باشد،  که  آن  هرنوع  از  سنگ شده 
دموکراسی و کثرت گرایی گامی به پیش برداشت. شاید 
چنین است که ما همیشه روبه عقب پیشرفت داشته ایم. 
گویی پیوسته اسپان تیزتک سیاست، کیاست و کاردانی 
خود را در پشت گادی تاریخ بسته ایم! ظاهرا این روز ها 

این گادی را دو اسپه به عقب می رانیم.
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 پرتو نادری

دولت،جامعهمدنیوبیماریهایهمگون
جامعه ی مدنی افغانستان باید از هم اکنون این پرسش را در برابر خود قرار 
دهد که آیا پس از سال 2014 می تواند به هستی خود ادامه دهد یا نه؟ اگر 
نمی تواند باید گفت که آن ها جز همان طباالن پایان یک دوره ی تاریخی در 

افغانستان چیز دیگری نیستند. صدای طبل بلند است؛ اما با دریغ این صدا از 
بام همان بلند منزل هایی می آید که رییس جمهور خواستار آن شده است که 

اگر با فاد هم می شود، آبادش کنید. سخن آخر این که اگر می خواهیم وضع را 
دگرگون سازیم، پس نیاز داریم تا دید، نگرش و ذهنیت خود را عوض کنیم.
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این درحالی ست که از حدود صد و پنجاه هزار پولیس، 
و  بیست  به  نزدیک  داخله،  امور  وزارت  به گفته ی 

پنج هزار تن آنان مسلکی هستند.
چالش های  از  پولیس،  بی سوادی  و  نبودن  مسلکی 
به گفته ی  می رود.  به شمار  داخله  امور  وزارت  عمده ی 
سی و شش  به  نزدیک  حاضر  حال  در  وزارت،  این 
هستند،  محروم  سواد  نعمت  از  پولیس  ماموران  درصد 
اما برنامه هایی برای سواد آموزی این افراد، روی دست 

است.
طی  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  همین حال،  در 
مستقل  عملیات  دو  پولیس  نیروهای  اخیر،  هفته ی  یک 
کرده اند  راه اندازی  مشترک  عملیات  چهار  و  بیست  و 
که طی این عملیات ها، 138تن از تروریستان بازداشت، 
204حلقه ماین کشف و خنثا و هم چنین 132میل سالح 
که  می افزاید  وزارت  این  شده اند.  مختلف النوع کشف 
در  تخریبی  و  تروریستی  اخیر، 54حمله  هفته  طی یک 
52واقعه  کشف  است.  گرفته  صورت  کشور  سراسر 
تن  نه  و  بازداشت شصت  و  مجموع 88واقعه  از  جنایی 
به اتهام دست داشتن در این واقعات و هم چنین کشف 
از جمله  مواد مخدر  پنج صد کیلوگرام  و  هزار  از  بیش 
گذشته  هفته  جریان  در  پولیس  دست آوردهای  دیگر 

است.

پولیس کامال مسلکی
می گویند  داخله  امور  وزارت  مقام های  همین حال،  در 
ماموران  تمام  آینده  سه سال  تا  دارند  نظر  در  آنان  که 
سخنگوی  به گفته ی  بسازند.  مسلکی  کامال  را  پولیس 
طول  در  پولیس  مسلکی سازی  برنامه  وزارت،  این 
وزارت  این  مهم  برنامه  شش  شامل  آینده،  سه سال 
پولیس  »مسلکی سازی  می گوید:  است. صدیق صدیقی 
و داشتن پولیس کارا، یکی از موضوعاتی است که در 
صدر شش اولویت وزارت امور داخله قرار دارد. همیشه 
افغانستان  مردم  آینده  سه سال  تا  است  این  بر  تالش ها 
پولیس مسلکی، آموزش دیده، کارا و مورد پسند  داشته 
باشند. این آرزو و دیدگاه وزارت امور داخله جمهوری 

اسالمی افغانستان است.«
روز  در  است  قرار  که  گفت  صدیقی  آقای  هم چنین 
چهارشنبه این هفته، سه هزار تن به عنوان افسر از مراکز 
آماده ی  ملی  پولیس  به عنوان  و  فارغ  پولیس  آموزشی 
خدمت شوند. او افزود که این افسران به مدت شش ماه 
صدیق  گرفته اند.  قرار  مسلکی  آموزش های  تحت 
خوبی  آموزش های  افسران  این  که  می گوید  صدیقی 

دیده اند.
مسلکی  که  می گوید  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
امنیت کمک می کند.  تامین  پولیس، در  ماموران  شدن 

والیت  پولیس  می گویند  داخله  امور  وزارت  مقام های 
از تروریستانی را که می خواستند چهل و  کنر چهارتن 
یک کودک را جهت آموزش برنامه های تروریستی به 
منتقل  پاکستان  به  دینی  مدارس  در  درس خواندن  بهانه 
این  مقام های  به گفته ی  است.  کرده  بازداشت  کنند، 
که  داشتند  تصمیم  بازداشت شده  تروریستان  وزارت، 
انجام حمالت  برای  و  را مغزشویی کرده  این کودکان 
قرار  سواستفاده  مورد  افغانستان،  مردم  علیه  تروریستی 

دهند.
روز  داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
فوق،  موضوع  بیان  با  خبری،  نشست  یک  در  گذشته 
که  تروریستانی  آن  از  چهارتن  کنر  والیت  »در  گفت: 
و  معصوم  کودکان  از  تن  یک  و  چهل  می خواستند 
است  سال  یازده  تا  شش  بین  سنین شان  که  را  بی گناه 
به  هستند،  کنر  والیت  وته پور  ولسوالی  مربوطات  از  و 
پاکستان انتقال داده شامل مدرسه های مذهبی کنند تا این 
به  دوباره  و  شوند  مغزی  )کودکان( شست و شوی  افراد  
افغانستان توسط بیگانگان فرستاده  صفت دشمنان مردم 
این  که  افزود  داخله  امور  وزارت  سخنگوی  شوند.« 
به خانواده های شان  پولیس والیت کنر  کودکان توسط 

برگردانده شده اند.
داخله می گوید که  امور  این حال، سخنگوی وزارت  با 
خود  از  می خواهند  که  دارند  دشمنانی  افغانستان  مردم 
برخی ها  او،  به گفته ی  استفاده کنند.  علیه شان  مردم  این 
ماموریت دارند تا کودکان را به بهانه  شامل ساختن در 
جهت  و  کرده  خارج  کشور  از  پاکستان  دینی  مدارس 
کنند.  تربیه  افغانستان،  در  تروریستی  حمالت  انجام 
قبال  در  تا  خواست  خوانده ها  تمام  از  صدیقی  صدیق 
باشند. او گفت: »ما از  سرنوشت کودکان خود محتاط 
می کنیم  تقاضا  افغانستان  سراسر  در  خود  عزیز  والدین 
که  افرادی  باشند؛  باخبر  )تروریستان(  افراد  این  از  که 
ماموریت دارند تا در افغانستان بیایند کودکان معصوم، 
به  و  دهند  قرار  هدف  را  ما  بی چاره ی  مردم  و  بی گناه 
و  ببرند  مرز  آن سوی  به  را  کودکان  مختلف  بهانه های 
آماده بسازند تا دوباره باالی مردم خود دست به حمالت 
بزنند.« آقای صدیقی خطاب به خانواده ها تاکید کرد که 
در شناسایی ترویستانی که کودکان را مورد سواستفاده 

قرار می دهند، هوشیار باشند.
این درحالی ست که مقام های امنیت ملی در این اواخر 
به  رسیدن  به منظور  تروریستان  که  تاکید کرده اند  بارها 
به گفته ی  می کنند.  سواستفاده  کودکان  از  اهداف شان، 
بهانه  به  را  کودکان  تروریستان  ملی،  امنیت  مقام های 
آموزش های  پاکستان،  دینی  مدارس  در  ساختن  شامل 

تروریستی می دهند.

از تروریست شدن بیش از 40کودک
 جلوگیری شد
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بازرسان آژانس وارد 
تهران شدند

  ظفرشاه رویی

حمایت مرکل از نامزد ریاست جمهوری مخالفان
حمایت  خبری  کنفرانس  یک  در  که  مرکل  خانم 
گفت:  می کرد،  اعالم  گاوک  آقای  از  را  خود 
آلمان  مسالمت آمیز  انقالب  که  نکنیم  »فراموش 

شرقی را مدیون کشیشانی مانند گاوک هستیم.«
خانم مرکل که خود در آلمان شرقی بزرگ شده، 

فرزند یک کشیش پروتستان است.
مالی  فساد  به  شدن  متهم  از  پس  وولف  کریستیان 
مصوونیت  صلب  برای  سارنوال ها  درخواست  و 

قضایی او، از سمت خود استعفا داد.

سال  در  را  گاوک  آقای  نیز  دیگر  بار  یک  مخالفان 
2010 برای ریاست جمهوری نامزد کرده بودند که در 

آن زمان مورد مخالفت خانم مرکل قرار گرفت.
ریاست جمهوری آلمان یک سمت تشریفاتی است.

همه  پشتیبانی  با  گاوک  آقای  می رسد  نظر  به  بار  این 
احزاب عمده در آلمان به ریاست جمهوری برسد.

یواخیم گاوک که 72 سال سن دارد یک فعال حقوق 
بشر شناخته شده است و پس از اتحاد دو آلمان مدیریت 
آرشیف پولیس مخفی آلمان شرقی را برعهده گرفت.

را  خود  حمایت  آلمان،  صدراعظم  مرکل،  آنگال 
برای  مخالف  احزاب  نامزد  گاوک،  یواخیم  از 

ریاست جمهوری این کشور اعالم کرده است.
شرقی  آلمان  در  بشر  حقوق  فعاالن  از  گاوک  آقای 

سابق و یک کشیش پروتستان است.
جایگزینی  برای  دموکرات  سوسیال  و  سبز  احزاب 
که  آلمان  مستعفی  رییس جمهور  وولف،  کریستیان 
شخص  این  کرد،  کناره گیری  خود  سمت  از  جمعه 

نامزد کرده اند.

تیم بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتومی، برای ادامه 
این  هسته ای  برنامه  سر  بر  ایرانی  مقام های  با  مذاکرات 

کشور وارد تهران شد.
خبرگزاری مهر دوشنبه اول حوت، تایید کرده است که 
تیم بازرسان آژانس را »هرمن نکرتس« معاون مدیرکل 

این نهاد بین المللی سرپرستی می کند.
هوایی  میدان  در  تهران  به  سفر  از  پیش  نکرتس  آقای 
وین به خبرنگاران گفته بود: »امیدواریم که پس از این 
سفر، نتایج ملموسی داشته باشیم و البته همچنان اولویت 
نخست، ]بررسی[ جنبه های نظامی احتمالی برنامه اتومی 

ایران است.«
آقای نکرتس و هیات همراهش که پیشتر به ایران سفر 

کرده بودند، این کشور را 20 روز پیش ترک کردند.
منابع دیپلوماتیک به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند 
با بازرسان  تا  ایران فشار آورده اند  به  که روسیه و چین 

آژانس همکاری بیشتری داشته باشد.
محققان  از  بعضی  با  صحبت  خواهان  آژانس،  بازرسان 
نظامی  تاسیسات  از  بعضی  به  ایران و دسترسی  هسته ای 

این کشور هستند.
ابعاد  درباره  مذاکره  از  گذشته  سال  چهار  در  ایران 
به  مربوط  اتهام  و  باز زده  اتومی خود سر  برنامه  نظامی 
ساختگی  را  کشور  این  در  نظامی  هسته ای  فعالیت های 

دانسته است.
نوامبر  که  گزارشی  در  اتومی  انرژی  بین المللی  آژانس 
اتومی  فعالیت های  از  بعضی  کرد،  منتشر  گذشته  سال 

ایران را دارای ماهیت نظامی دانسته بود.
امریکا و اسراییل ایران را به تالش برای به دست آوردن 
بارها  ایران  متهم می کنند.  اتومی  توانایی ساخت سالح 

این اتهام را رد کرده است.
افزایش  برای  اخیر  هفته های  اروپا در  اتحادیه  و  امریکا 
فشار بر ایران برای توقف غنی سازی یورانیم، تحریم های 
گسترده ای را علیه این کشور اعمال کرده اند و این کشور 
هم در پاسخ از توقف فروش نفت خام به شرکت های 

بریتانیایی و فرانسوی خبر داده است. ACKU
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