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نمایندگان مردم:

حوصله شنیدن نداریم
در صفحه 9 احتمال شکل گیری 

جنگ استخباراتی 
پس از 2014 در افغانستان 
به نقل از مقامات ارشد  خبرگزاری اسوشیتد پرس 
است که طرح  داده  امریکا گزارش  دفاع  وزارت 
زیر  ویژه«  عملیات های  »نخبگان  گرفتن  قرار 
مدیریت سازمان سیا در افغانستان پس از سال 2014 

در حال بررسی است.
این طرح که همانند طرح عملیات بر خانه اسامه 
چندین  از  یکی  است،  گذشته  سال  در  بن  الدن 
طرح پیشنهادی برای وزارت دفاع امریکا می باشد؛ 
وزیر  پنیتا،  لیون  به  تاکنون  برنامه  این  که  هرچند 
دفاع، کاخ سفید و یا کانگرس امریکا ارایه نشده 

است.
اگر این طرح تطبیق شود، ایاالت متحده و افغانستان 
می توانند بگویند که دیگر هیچ سرباز امریکایی در 
ندارد؛ چرا که  میدان جنگ حضور  در  افغانستان 
قطعه ویژه نیروی دریایی، نیروهای ویژه و نخبه زیر 
نظر سازمان استخبارات امریکا )سیا( قرار خواهند 

گرفت و جاسوس به شمار خواهند رفت.
با این همه، اهمیت ندارد که کدام سازمان مسوول 
نیروها خواهد بود؛ آنچه مهم است این که نیروهای 
با  را  شورشی  جنگجویان  هم چنان  ویژه  عملیات 
کمک نیروهای افغانستان هدف قرار خواهند داد و 
آموزش نیروهای امنیتی داخلی را ادامه خواهند داد.
استخباراتی  ارشد  مقام  یک  توسط  که  برنامه ای 
ایاالت  که  می آید  میان  به  هنگامی  شده،  مطرح 
می تواند  چگونه  که  می کند  فکر  این  به  متحده 
نیروهایش را با سرعت مناسب تا پایان سال 2014 از 

افغانستان بیرون بکشد.
ادامه در صفحه 2

افغانستان  حقوق بشر  سازمان  حال،  همین  در 
معضله  این  عمده  عوامل  از  یکی  می گوید 
که  زندانیانی  است  این  پلچرخی  زندان  در 
شده اند،  سنگین  و  عادی  جرایم  مرتکب 

یک جا نگهداری می شوند.
است:  گفته  اداره  این  رییس  لعل،  لعل گل 
»نگرانی که از گذشته ما داریم این است که 
زندانیانی که جرم های عادی و سنگین دارند 
را  آنان  تاهنوز  مجرمین حرفه ای اند،  شامل  و 
دستبه بندی نکرده اند. متاسفانه آنان را مسلکی 
نساخته است. هنوز هم چنین زندانیان یک جا و 
در یک اتاق با دیگر زندانیان زندگی می کنند. 
به اداره زندان الزم است که به اساس جرایم 

آنان را تقسیم بندی کند.«
گفته می شود اکنون در زندان پلچرخی کابل 

در حدود هفت هزار زندانی وجود دارد.
زندان  در  تروریستی  فعالیت های  تدریس  از 
می شود  زده  سخن  حالی  در  کابل  پلچرخی 
که چندی پیش روند انتقال زندانیان بگرام به 

این زندان آغاز شد.
برخی  تالش  مورد  در  گزارش ها  پخش 
دادن  آموزش  برای  پلچرخی  زندانیان  از 
زندانیان  دیگر  برای  تروریستی  فعالیت های 
توانایی  مورد  در  را  برخی ها  نگرانی های 
تقویت  را  زندان ها  بر  حکومت  کنترول 

می کند.

مسووالن زندان پلچرخی کابل می گویند، در 
دیگر  که  را  زندانیانی  از  عده  آن  دارند  نظر 
آن را به اجرای فعالیت های تروریستی در این 
زندان تشویق می کنند، از دیگر زندانیان جدا 

کنند.
زندان  مسوول  محمدخان،  خان  جنرال 
پلچرخی، به رادیو آزادی گفته است زندانیانی 
که تالش کرده اند تا ذهنیت دیگر زندانیان را 
به حمالت تروریستی و  را  تغییر داده و آنان 
دیگر کارهای نا شایسته تشویق کنند، از افراد 

مهم گروه طالبان و شبکه حقانی اند.
از  که  می دانید  را  این  »شما  است:  گفته  او 
بود؛  شده  ساخته  پاکستان  مدارس  محبس، 
که  کتاب هایی  و  مضامین  معموال  یعنی 
یا  پاکستان  حقانی  شبکه  مدرسه  در  آنان 
می دهند،  درس  مدارس  دیگر  و  حق الختک 
که  می دانند  همه  می دادند.  درس  جا  این  در 
بعضی  است.  پاکستان  در  مدارس  این  مرکز 
مطابقت  و سنت  قرآن  با  که  را  دیگر  مسایل 
را  آنان  و  می دادند  درس  آنها  برای  نداشت 
حمالت  برای  را  خود  تا  می ساختند  مجبور 

تروریستی آماده بسازند.«
که  معلوماتی  اساس  به  می گوید،  خان  آقای 
فعالیت های  تدریس  دارند،  دست  در  آنان 
تروریستی توسط  سران شبکه حقانی و طالبان 
پاکستان  استخبارات  سوی  از  زندان،  این  در 

طرح ریزی شده است.
به گفته وی، آنان از برنامه این زندانیان آگاه 
شده، برخی از این افراد را شناسایی کرده اند و 

در تالش شناسایی متباقی آنان هستند.
مضامین  تدریس  بدل  در  دارند  نظر  در  آنان 
افراطیت برای زندانیان، برنامه های آموزشی و 

حرفه ای تدریس شود.

عدم  از  انتقاد  با  تحلیلگران، 

ارایه  هنگام  در  نمایندگان  حضور 

می گویند  نامزدوزیران،  طرح های 

رای دادن  برای  نمایندگان  تصمیم 

این که  از  پیش  نامزدوزیران  به 

بیشتر  باشد،  آن ها  طرح های  بربنیاد 

بین  که  است  وابسته  معامالتی  به 

صورت  نامزدوزیران  و  نمایندگان 
می گیرد. 

در  حقوق  استاد  فریور،  موسی 

»هنگامی  می گوید:  کابل،  دانشگاه 

را  برنامه های شان  نامزدوزیران  که 

شرح می دهند، حضور وکال در داخل 

متاسفانه  اما  است؛  ضروری  مجلس 

افغانستان همیشه معامالت  چون در 

منفی پشت  پرده در جریان است، این 

جدا قابل تاسف است. زیرا اگر این 

نمایندگان می خواهند به نامزدوزیران 

رای بدهند، اول باید برنامه های کاری 

با قضاوتی که  آن ها را بشنوند بعدا 

از برنامه های آن ها پیدا کرده اند، رای 
دهند.«

که  زمانی  تا  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
زندان  مسوولیت  و  نگردد  قطع  شبانه  عملیات 
بگرام به نیروهای افغان سپرده نشود، این سند را 

امضا نخواهد کرد. 
این در حالی است که ناتو گفته است نیروهای 
افغان نه توانایی عملیات شبانه را دارند و نه هم 
توانایی نگهداری زندانیان خطرناک در بگرام را. 
و هم زمانی آن  تعلیق روند گفتگوها  با  اکنون 
و  امریکا  بین  بزرگی  شکاف  انتقال،  روند  با 
افغانستان به وجود آمده، چنان که این مساله آینده 
مبارزه با تروریزم را با چالش های بزرگی روبه رو 

خواهد کرد. 

سرنوشت پیمان استراتژیک در هاله ای از ابهام 
متحده  ایاالت  که  گفته اند  افغان  مقام های 
امریکا امضای سند همکاری های استراتژیک با 
افغانستان را به حالت تعلیق در آورده است. این 
مقام ها گفته اند که امریکا این تصمیم را در پاسخ 
به مواضع سخت گیرانه حکومت افغانستان گرفته 

است. 
سخنگوی  معاون  هروی،  سیامک  اما 
رییس جمهور کرزی تعلیق گفتگو در رابطه با 

امضای پیمان استراتژیک را رد کرده است
یک منبع به 8صبح گفت که اخیرا کاخ سفید 
و  فرستاده  کرزی  رییس جمهور  به  پیامی 
گفته است  در صورت تعلل در امضای پیمان 

استراتژیک، امکان دارد که امریکا روی شریک 
دیگری فکر کند. 

این منبع می گوید که آقای کرزی با مطرح کردن 
توقف عملیات شبانه و زندان بگرام، هدف اصلی 
خود را می خواهد بر امریکا تحمیل کند. گفته 
می شود که آقای کرزی ابقای خود در قدرت 
پس از سال 2014 و یا گماشتن فرد مورد اعتماد 
خود را در قدرت، به عنوان شرط اصلی امضای 

پیمان استراتژیک با امریکا مطرح کرده است.
ایاالت متحده امریکا اخیرا هیاتی را از سنای آن 
استراتژیک  سند  تا  فرستاد  افغانستان  به  کشور 
اما  برسد.   امضا  به  زودی  به  افغانستان  با 
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کارهای مهم تر از وکالت
مجلس  در  نامزدوزیران  حضور  با  هفته،  این 
نمایندگان، ارایه ی طرح های آن  ها برای جلب اعتماد 
نمایندگان مردم آغاز شد. به اساس این رویکرد، 
نامزد وزیران پیشنهادی حکومت برای جلب اعتماد 
از  پیش  اعتماد  رای  آوردن  به دست  و  نمایندگان 
این که نمایندگان در موردشان رای گیری کنند، باید 
طرح ها و برنامه های شان را ارایه کنند. در ضمن، 
برنامه های شان  و  طرح ها  مورد  در  پرسشی  اگر 
وجود  داشته باشد، باید از سوی نمایندگان پرسیده 

شود و وضاحت به دست بیاید.
اما، در پارلمانی که ما داریم، خواب چنان سنگینی 
تخصصی  سوال  چند  طرح  حوصله ی  که  می کند 
برای نمایندگان باقی نمی ماند. در دو روز گذشته، 
رفیقانه  برخورد  با  ملت  نمایندگان  که  شد  دیده 
کردن سوال های  مطرح  قصد  نه  نامزد وزیران،  با 
اساسی و نه هم حوصله ی طرح چنین سوال ها را 
دارند؛ در حالی که در برابر هر طرحی که از سوی 
در  سوال  ده ها  می شود،  ارایه  نامزد وزیران  این 
فراهم  از  سوال ها  این  می گیرد.  شکل  مردم  ذهن 
ساختن منابع مالی برای اجرای پروژه هایی که این 
نامزد وزیران از آن ها به عنوان اولویت های شان نام 
می برند، تا تخصص الزم برای اجرای این برنامه ها 
را در بر می گیرد. در برخی از موارد هم دیده شد 
که برخی از وکیالن، وقتی فرصت برای ارایه سوال 
به دست می آورند، سوال های بسیار سطحی را از 
نیز  دیگر  برخی  حتا  می کنند.  مطرح  نامزد وزیران 
تنها به جواب کتبی نامزدوزیران قناعت می کنند و 
حوصله ی شنیدن پاسخ های این نامزدان را ندارند.

از میان کمیسیون های متعددی که در پارلمان وجود 
دارد، هریک، حداقل باید یک سوال را از نامزدوزیران 
مطرح کنند. کمیسیون هایی که طرح های نامزدوزیر 
شامل محور کاری شان می شود، باید تا حدی که 
با طرح سوال های مختلف در باره ی  ممکن است، 
برنامه های این نامزد وزیران، وضاحت های بیشتر 

به دست بیاورند.
این  به  رای دادن  پارلمان  وظیفه ی  حالی که  در 
مردم  از  نمایندگی  به  پیشنهادی  نامزد وزیران 
که عالقمندی  دیده شد  گذشته  روز  دو  در  است، 
حرف های  شنیدن  برای  وکیالن  میان  در  چندانی 
مجلس،  سالون  ندارد.  وجود  نامزد وزیران  این 
دیده  رسانه ها  زنده ی  برنامه های  در  که  چنان 
که  می شود  خالی  آهسته آهسته  چنان  می شود، 
کرده اند،  ترک  را  سالون  که  وکیالنی  همه ی  گویا 
از قبل از طرح های این نامزد وزیران آگاه بوده اند. 
چنان که دیده شد حتا از هیات اداری نیز تنها رییس 
و یک منشی باقی  ماند و دیگران رفتند پی  کارهای 
مهم تر از وکالت مردم! در حالی که وکیل پارلمان 
در  افغانستان،  نظام  کارمندان  سایر  مانند  باید 
اگر  به مجلس حاضر شود و  ساعت کاری معین 
کار مهمی در دستور کاری اش قرار نداشت و الزم 
نبود بیشتر از وقت معینه در مجلس باقی بماند، در 

ساعت معین مجلس را ترک کند.
وقتی برخورد مجلس با نامزد وزیران چنین باشد، 
این ست  ایجاد می شود،  نزد مردم  که  پس سوالی 
در صندوق  که  نامزد وزیر  یک  به  اعتماد  رای  که 
ریخته می شود، به اساس کدام معیار و برای کدام 
را  پیام  این  بی عالقگی ها  این  همه ی  است.  برنامه 
قبل  از  وکیالن  از  یک  هر  که  می رساند  مردم  به 
تصمیم شان را بنابر هر دلیلی که هست، برای دادن 
رای اعتماد به نامزد وزیران معین گرفته اند. با این 
کار، امیدی که مردم به پارلمان و به نمایندگان ملت 
در  و  مبدل می شود  یاس  به  آهسته آهسته  دارند، 
پایان مردم می مانند و یک گروه از وزیرانی که از 
قبل به خدمت وکیالن رسیده اند و خدمت به مردم 

برای شان دیگر اولویت نیست.

زنگ اول


یکی از فعاالن گروه طالبان در کندز کشته شد

گذرگاه سالنگ به روی موترهای باربری بسته شد
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جریان حمله نزدیک بود که فرار کند، 
ولی توسط حمله کنندگان از پا درآمد 

و کشته شد.
از  یکی  سیدگل،  که  افزود  حسینی 
بود و در زمان  فعاالن طالبان در کندز 
به  »فروپاشی النه های طالبان در کندز« 
به تازه گی  اما  پاکستان فرار کرده بود، 

بازگشته بود.

ترافیک بسته شود.
و  رفت  پر  از  یکی  سالنگ  شاهراه 
به  کشور  شاهراه های  ترین  آمد 
شمار می رود که بیش از ده والیت 
و  به کابل و صل می کند  را  شمالی 
افزون بر آن انتقال کاالهای تجارتی 
به  میانه  آسیای  کشور های  از  برخی 
پاکستان و برعکس آن نیز از طریق 
می گیرد.  صورت  شاهراه  همین 
دچار  اخیر  سال های  در  شاهراه  این 
که  شده  زیادی  تخنیکی  مشکالت 
کم عرض  با  یک جا  موضوع  این 
ایجاد  باعث  آن  جاده های  بودن 
فصل  در  ویژه  به  فراوان   مشکالت 

سرما می گردد.

رهبری  به  جنگ  اگر  این،  بر  عالوه 
انجام  )سیا(  امریکا  استخبارات  سازمان 
از  شهروندان  که  معنااست  این  به  شود، 

هزینه های آن مطلع نخواهند بود.
جاسوسان سیا و عناصر شبه نظامی غالبا 
کار  ویژه  عملیات  نیروهای  کنار  در 
می کنند؛ اما در مواردی نیروهای عملیاتی 
که  می گیرند  قرار  سیا  اختیار  در  نخبه 
ایاالت متحده می خواهد ماموریت کامال 
بی سروصدایی باشد و حتا مقامات محلی 
مانند  باشند.  نداشته  اطالع  آن  وقوع  از 

آباد  ابیت  در  الدن  بن  کشتن  عملیات 
مقامات  اطالع  بدون  پاکستان که کامال 

انجام شد.
که  می رسد  نظر  به  حال،  همین  در 
کشور  این  مردم  و  افغانستان  مقامات 
از  بیشتر  امریکا  استخبارات  سازمان  به 
گرم  احساسات  ویژه  عملیات  نیروهای 
ده  در  که  آن  ویژه  به  می دهند؛  نشان 
در  ملکی  افراد  از  شماری  گذشته  سال 
کشته  ویژه  نیروهای  شبانه  عملیات های 

شده اند.

نگرانی 
باشندگان کندز 

از خروج کارمندان 
سازمان ملل

سازمان  کارمندان  شدن  بیرون 
نگرانی   باعث  کندز  از  متحد  ملل 
است.  شده  والیت  این  باشندگان 
شماری از باشندگان کندز می گویند 
ملل  هماهنگی  دفتر  موجودیت  که 
فعالیت  به  کندز  در  )یوناما(  متحد 
کمک  نیز  بین المللی  نهادهای  دیگر 

می کند.
محب اهلل مومند، یک تن از باشندگان 
آلمان  صدای  به  کندز  والیت 
دیگر  برای  یوناما  »دفتر  است:  گفته 
سازمان های بین المللی نیز یک روحیه 
همکاری  می توانست  یوناما  بود. 
در  را  بین المللی  دیگر  موسسات 
در  بازسازی  پروژه های  از  حمایت 
مربوط  ولسوالی های  و  شهر  سطح 
آن  نگران  حاال  نماید؛  جلب  کندز 
هستیم که این امر با مشکالتی روبرو 

گردد.«
در همین حال، حمداهلل دانشی معاون 
که  است  معتقد  نیز  کندز  والیت 
از  متحد  ملل  کارمندان  شدن  بیرون 
بازسازی  روند  می تواند  والیت  این 
آقای  سازد.  مواجه  مشکالتی  با  را 
می تواند  امر  »این  می گوید:  دانشی 
والیت  این  در  انکشاف  روند  بر 
سازمان  گذارد.  جا  به  منفی  اثرات 
ملل متحد از اعتبار زیاد در بین مردم 
برخوردار است و مردم به آن احترام 
متحد  ملل  دفتر  چنانچه  می گذارند. 

در بین خانه های مردم قراردارد.«
در حال حاضر، اکثر باشندگان کندز 
کارمندان  برگشتن  دوباره  خواهان 
ملل متحد بر سر کارشان هستند. آقای 
وضعیت  فعال  که  می گوید  دانشی 
هیچ گونه  و  است  کنترول  تحت 
ملل  برگشتن کارمندان  برای  مشکلی 

متحد به وظایف شان وجود ندارد.
ادامه  در  کندز  والیت  معاون 
متحد  ملل  دفتر  از  »ما  می افزاید: 
تلفاتی را  ما  حفاظت کردیم. پولیس 
دشمنان  به  شد.  متقبل  خاطر  این  به 
که  شود  داده  روحیه  این  نباید  صلح 
کار  حرکت  یک  با  می توانند  آنان 
موسسات را ضعیف سازند و آنان را 

به بیرون شدن از والیت وادارکنند.«
تظاهرات  از  پس  متحد  ملل  سازمان 
آن  که طی  هفته گذشته  خشونت بار 
شماری از تظاهرکنندگان به دفتر این 
بردند،  هجوم  کندز  شهر  در  سازمان 
کارمندان  کردن  بیرون  به  تصمیم 
خود از والیت کندز گرفت. هرچند 
گفته شده است که سازمان ملل متحد 
شدن  بهتر  تا  و  موقت  صورت  به 
اوضاع به چنین اقدامی دست زده،اما 
شماری از باشندگان کندز می گویند 
که این امر تاثیرات منفی بر وضعیت 
خواهد  بجا  والیت  این  در  عمومی 

گذاشت.
در  که  گذشته  هفته  تظاهرات  در 
نسخه هایی  سوزانیدن  به  اعتراض 
سربازان  پایگاه  در  کریم  قرآن  از 
امریکایی در میدان هوایی بگرام، در 
والیت کندز پنج نفر کشته و حدود 

پنجاه تن دیگرجراحت بر داشتند.

مشترک  حمله ی  پی  در  کندز:  8صبح، 
شبانه ی قطعه ی واکنش سریع فرماندهی 
پولیس کندز و نیروهای ویژه ی آلمانی 
»سید  کندز،  ناصری های  روستای  در 
گل« یک تن از فرماندهان طالبان کشته 
شد و دو تن از افراد وی بازداشت شدند. 
میل  چهار  شده  بازداشت  افراد  نزد  از 
نیز  جنگ افزار  مقدار  یک  و  تفنگ 

و  برفباری  اثر  در  سالنک  شاهراه 
موترهای  روی  بر  شدید   توفان های 

باربری بسته شد.
مراقبت  و  حفظ  اداره  مسووالن 
اثر  در  که  می گویند  سالنگ ها 
در  شدید  وتوفان های  برفباری 
سالنگ جنوبی، شاهراه سالنگ را به 
روی موترهای باربری بسته کرده اند.

و  حفظ  اداره  رییس  رجب  جنرال 
به  یکشنبه  روز  سالنگ ها  مراقبت 
و  »برفباری  است:  باستان گفته  بست 
در  این سو  به  از شب گذشته  توفان 
این  که  دارد  جریان  سالنگ  شاهراه 
امر منجر به ایجاد اختالل در جریان 
گرفته  تصمیم  و  گردیده  ترافیک 

پنتاگون پیش از این طرحی را برای انتقال 
مسوولیت جنگ به نیروهای عملیات ویژه 
ارایه کرده است. پیشنهاد جدید در واقع 
گام دیگری در راستای کاهش نیروهای 
افغانستان  در  تن  هزار   20 تا  امریکایی 
می باشد. این نکته را چند مقام امریکایی 

به شرط افشا نشدن نام شان گفتند.
لیتل، سخنگوی وزارت دفاع  اما جورج 
و  کرد  کتمان  را  موضوع  این  امریکا 
گفت که »وجود هر پیشنهادی برای چنین 
افزود:  همچنان  او  است.«  اشتباه  طرحی 

به دست آمده است.
سیدسرور حسینی، سخنگوی فرماندهی 
این  که  گفت  کندز  والیت  پولیس 
در  یک شنبه  شب   10 ساعت  حمله، 
روستای ناصری های چرخاب، واقع در 
راه انداز شده  پنجم شهر کندز  ناحیه ی 

بود.
در  سیدگل،  که  گفت  حسینی  آقای 

شد که شاهراه به روی ترافیک بسته 
شود.«

آقای رجب می گوید که اگر شدت 
شود،  بیشتر  توفان ها  و  برفباری 
نیز  برفکوچ ها  آمدن  فرود  احتمال 
این  که  است  ممکن  و  دارد  وجود 
مسافربری  موترهای  روی  بر  شاهراه 

نیز بسته شود.
سالنگ  شاهراه  امسال  زمستان  در 
بسته  ترافیک  روی  بر  بار  چندین 
رسیدن  فرا  از  پیش  است.  شده 
فواید  وزارت  مسووالن  زمستان 
تدابیر  اتخاذ  با  که  بودند  گفته  عامه 
در  که  نمی دهند  اجازه  پیشگیرانه 
روی  بر  سالنگ  شاهراه  زمستان  این 

کار  به  امریکا  ویژه  عملیات  »نیروهای 
استخباراتی  سازمان های  با  نزدیک خود 
در  ملی  امنیت  تهدیدات  با  مقابله  برای 

سراسر جهان ادامه می دهد.«
نیروهای  سریع  کاهش  همه،  این  با 
می تواند  احتماال  افغانستان  در  امریکایی 
سفید  کاخ  برای  سیاسی  دستاورد  یک 
و دولت افغانستان به شمار رود، به ویژه 
این که احساسات ضد امریکایی پس از 
پدید  افغانستان  در  سوزی  قرآن  حادثه 

آمده است.

ACKU



3

 ظفرشاه رویی

سال پنجم   شماره مسلسل 1351   دو شنبه 15 حوت 1390    

فساد  با  مبارزه  استراتیژی  تطبیق  بر  نظارت  عالی  کمیته 
اداری، در والیت بامیان به فعالیت خود آغاز کرد.

به نقل از بست باستان، حبیبه سرابی والی بامیان می گوید 
از  متشکل  اداری،  فساد  با  مبارزه  کمیته  اعضای  که 
فرماندهی  والیتی،  شورای  والیت،  مقام  نمایندگان 
پولیس، پولیس اتحادیه اروپا، یوناما  و کمیسیون مستقل 

حقوق بشر بامیان  می باشند.
هرنوع  با  مبارزه  کمیته،  این  ایجاد  از  »هدف  گفت:  او 
دفتر  را  آن  ریاست  است که  دراین والیت  اداری  فساد 

والیت بامیان به عهده دارد.«
مبارزه  کمیته  ایجاد  با  او  که  کرد  عالوه  سرابی  خانم 
ادارات  از  را  اداری  فساد  تا  است  مصمم  اداری  بافساد 

محلی والیت بامیان از بین ببرد.
سیستم  طریق  از  بامیان  محلی  حکومت  که  افزود  او 
نظارتی توسط نهادهای مختلف و تطبیق قانون در ادارات 

این والیت با فساد اداری مبارزه جدی خواهد کرد.
خانم سرابی اظهار داشت که این کمیته به زودی فعالیت 
خواهد  آغاز  نیز  والیت  این  ولسوالی  شش  در  را  خود 

کرد.
ریاست  مانند  اداره هایی  تاکنون   که  حالیست  در  این 
ریاست  اقتصاد،  ریاست  عامه،  فواید  آمریت  زراعت، 
معارف این والیت از طرف سارنوالی والیت بامیان متهم 

اعتراض  در  کابل،  شهر  دست فروشان  از  تن  ده ها 
دولت  سوی  از  محدودیت ها   ایجاد  که  آن چه  به 
برابر  برای دست فروشان می خوانند، روز گذشته در 
این  زدند.  مسالمت آمیز  اعتراض  به  دست  پارلمان 
برنامه ی  آغاز  از  پس  که  می گویند  دست فروشان 
موانع،  از وجود دست فروشان و  پاک سازی  جاده ها 
بی کار  کابل،  شهرداری  و  داخله  وزارت  توسط 

شده اند.
برنامه ی پاک سازی جاده ها و پیاده روهای شهر کابل 
و برخی از شهرهای بزرگ دیگر، اوایل فصل زمستان 
هزاران  کمپاین،  این  اجرای  از  پس  اما  شد؛  آغاز 
دست فروش و کراچی  وان، یگانه منبع عایداتی خود 
اجرای  از  مقام های دولتی هدف  دادند.  از دست  را 
این برنامه را پاک سازی  جاده ها و راه روها از وجود 
که  می گویند  کرده  عنوان  موانع،  و  دست فروشان 
راهروها  و  جاده ها  در  موانع  و  دست فروشان  وجود 
این  به گفته ی  بود.  ساخته   مشکل  را  آمد  و  رفت 
مقام ها، حضور سنگین دست فروشان و کراچی داران 
در کنار سرک ها و پیاده  روها، چهره اصلی شهر کابل 

را دگرگون ساخته بودند.
هرچند اجرای کمپاین پاک سازی جاده ها و راه روها 
از وجود موانع و دست فروشان، تاحدی در آسان شدن 
گشت و گذار وسایط نقلیه و عابران کمک کرد؛ اما 
منابع  یگانه  فقیر  خانواده ی  هزاران  تا  شد  باعث 
درآمد خود را از دست دهند. با این حال، نبود زمینه  
دست فروشان  تا  است  شده  باعث  دیگر  شغل های 
دولت  سوی  از  محدودیت هایی  برداشتن  خواهان 
برای دست فروشی شوند. این دست فروشان از دولت 

خواستند تا برای آن ها زمینه ی کار فراهم سازد.
پیش  به  دست  اکنون  کابل  شهر  دست فروشان 
نمایندگان شان  تا  کرده  دراز  پارلمان  اعضای 
انجام  آن ها  برای  کاری  و  بشنوند  را  صدای شان 
دهند. اعتراض کنندگان با حمل شعارهایی، از دوالت 
شعارهای  از  یکی  در  شدند.  نان  و  کار  خواستار 
نان  و  کار  دولت  از  »ما  بود:  نوشته  دست فروشان 
ما  نیست، بگذارد خود  قادر  اگر دولت  می خواهیم. 

کار کنیم و روزی خود را پیدا کنیم.«
کریم یک تن از دست فروشان در ساحه ی فروشگاه، 
در جمع اعتراض کنندگان در پیش پارلمان می گوید 
و  هستند  بی کار  که  است  سه ماه  مدت  آنان  که 
تمام  مدت  این  در  داشته اند  که  پس اندازهای  تمام 
که  می خواهیم  پارلمان  از  »ما  گفت:  او  است.  شده 
بازهم زمینه دست فروشی را در ناحیه ی دوم مساعد 
شهرداری  و  داخله  وزارت  مقام های  هرچند  سازد.« 

دست فروشان:

از دولت کار و نان 
می خواهیم به فساد شده  و شماری از مدیران این ادارات زندانی نیز 

شده اند.
گفت:  بامیان  والیتی  شورای  رییس  شفق،  عزیزاهلل 
»شورای والیتی که یک عضو مهم این کمیته است برای 
موسسات  و  دولتی  ادارات  از  اداری  فساد  بین بردن  از 

غیردولتی مبارزه جدی خواهد کرد.«
راستای  در  وچالش ها  دشواری ها  از  یکی  افزود،  وی 
که  است  اداری  فساد  موجودیت  والیت،  این  انکشاف 
پروژه های  بامیان،   محلی  ازادارات  فساد  بین بردن  از  با 

انکشافی بیشتر دراین والیت تطبیق خواهد شد.
کمیته  این  ایجاد  از  نیز  بامیان  مدنی  جامعه  نهاد های 
از  را در راستای  این کمیته  نموده و موجودیت  استقبال 

بین بردن فساد اداری موثر می دانند.

کابل با آغاز برنامه ی پاک سازی جاده ها و پیاده روها 
اعالم   کانکریتی،  موانع  و  دست فروشان  وجود  از 
کردند که برای دست فروشان و کراچی داران جاهای 
مشخصی برای ادامه ی کارشان در نظر گرفته اند؛ اما 
برای شان  مکانی  چنین  تاکنون  که  می گوید  کریم 
»می گویند جایی  می افزاید:  او  است.  نشده  مشخص 
است. در کجاست  هوایی  این  اما  انتخاب کرده؛  را 
و بیایند برای ما بگویند و تسلیم بدهند. البته جایی نه 
که در آن جا مردم نباشند و یا در یک کوه ببرند. در 
جایی که مردم نباشند ما باالی کی چیزی بفروشیم؟ 

باالی سنگ ها و کوه که چیزی فروخته نمی شود.« 
کریم که مدعی است مصارف ده اعضای خانواده اش 
را از طریق دست فروشی تامین می کند، می گوید در 
صورتی که آنان نتوانند دوباره به دست فروشی آغاز 

کنند، هم چنان به اعتراضات خود ادامه می دهند. 
مسووالن  که  می گویند  دست فروشان  این  هم چنین 
موقع  در  داخله،  امور  وزارت  و  کابل  شهرداری 
گرد  آوری اجناس و کراچی های شان، از آنان تذکره 
از  نقل  به  دست فروشان  این  می خواستند.  تابعیت 
جاده  ها  پاک سازی   برنامه ی  کننده  اجرا  مسووالن 
از  تابعیت  به  را  دست فروشان  آنان  که  می گویند 
کشورهای ایران و پاکستان متهم می کردند و به این 
بهانه نمی گذارند که آنان دست فروشی کنند. یک تن 
فروش  پودر  مثل  را  »ما  گفت:  دست فروشان  از 
نیستیم.  فروش  پودر  ما  حالی که  در  می کردند  صدا 
فروش  پودر  می فروشیم.  سبزی  و  میوه  کچالو،  ما 
که  نمی توانیم  ما  اما  می فروشند؛  آزاد  را  پودر خود 

آزادانه تر از پودرفروشان سودای خود را بفروشیم.«
می گوید:  دیگر  دست فروشی  علی آقا  هم چنین 
باغ  در  آزادانه  به صورت  پودر  که  اندازه  »به همان 
قاضی فروخته می شود، ما یک سیر کینو را فروخته 
خفه  کرده  چپه  می کنند،  گیر  را  ما  اگر  نمی توانیم. 
گفت  او  می اندازند.«  دریا  به  را  ما  مال  و  می کنند 
زمانی که دست فروشان از مسووالن امنیتی می پرسند 
که پس آن ها چه کاری باید بکنند، به نقل از علی آقا، 
می گویند:  دست فروشان  پاسخ  در  امنیتی  مسووالن 

»بروید چتلی را بخورید.«
در  می کنند  تاکید  دست فروشان  این حال،  با 
نشود،  رسیدگی  آنان  خواست های  به  صورتی که 
هم چنین  می دهند.  ادامه  خود  اعتراضات  به  آنان 
آنان می گویند در صورت مساعد نشدن زمینه کار، 
مخالفت  در  تا  می شوند  مجبور  جوان شان  فرزندان 

علیه دولت قرار گیرند.
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را  داخلى اش  وظايف  اصول  نمايندگان  مجلس 
به  مى تواند  تعديل  اين  براساس  و  کرده  تعديل 
پیشین  دوره ی  در  که  وزيرانى  نامزد  آن شمار 
دهد.  رای  سمت ها  همان  در  شده اند،  رد  تقنینى 
اين تعديل اگر بر اين مبنا باشد که فرصت رهبری 
قرار دهد  مديران شايسته ای  اختیار  را در  اجرايى 
که به هر صورت در دوره های گذشته رد شده اند، 
اگر  اما  باشد؛  سودمند  جامعه  برای  مى تواند 
منفعت جويانه  تعامل  برای  فرصتى  که  مبنا  بر اين 
و  نمايندگان  برای  پولى  به خصوص  و  شخصى 
نمايندگان  جمع  در  تصمیم گیری  سرخیل های  يا 
مى تواند  باشد،  گرفته  صورت  شود،  ايجاد 

نگران کننده باشد.
بین  ملى،  منافع  مبنای  بر  راهبردی  همکاری 
جامعه  يک  نیاز های  از  يکى  دولتى  اداره های 
سیاسى در راستای تثبیت اقتدار داخلى و خارجى 
تعامل در  اما وقتى  دولت در آن جامعه مى باشد؛ 
سودجويى های  مبنای  بر  دولتى  اداره های  روابط 
برای جامعه  نفعى  تنها  نه  گیرد،  شخصى صورت 
بر  اعتماد  بنیادهای  تا  بلکه سبب مى گردد  ندارد؛ 
دولت آسیب پذير شوند. دولت بدون اعتماد مردم 
نه در عرصه ی اجرای مسوولیت های داخلى خود 
بین المللى  در عرصه ی  نه  و  موفق گردد  مى تواند 

مى تواند جايگاه مناسبى برای خود پیدا کند.
تصمیم مجلس نمايندگان به تعديل اصول وظايف 
که  مى باشد  اهمیت  دارای  جهت  آن  از  داخلى ، 
آوازه هايى در خصوص تمايل برخى از نمايندگان 
به جای  شخصى  منفعت های  براساس  تعامل  به 
انجام مسوولیت سیاسى نمايندگى از مردم وجود 
نمايندگان  از  برخى  گرايش  بحث  اخیرا  دارد. 
نیز  مجلس  اين  توجه  مورد  پولى  معامله ی   به 
به  اگر  که  است  واضح  بسیار  است.  گرفته  قرار 
آن  مورد  در  و  نشود  رسیدگى  آلودگى ها  اين 
وضاحت دهى الزم به مردم صورت نگیرد، سبب 
از بین رفتن جايگاه مهم اين مجلس در میان مردم 

و در نزد حکومت مى شود. 
منافع  به  نمايندگان شان  که  مى شنوند  مردم  وقتى 
به اصل  را  اعتماد خويش  مالى خود مى انديشند، 
حکومت  وقتى  و  مى دهند  دست  از  دموکراسى 
مى شنود که در تعامل با مجلس مى تواند از اهرمى 
به نام پول و معامله ی  پولى استفاده کند، به سادگى 
با  و  بزند  خودسرانه  اجراات  به  دست  مى تواند 
کارکرد  به  نسبت  مجلس  اعتراضات  پول  دادن 

غیرمسووالنه اش را مهار کند.
به نظر مى رسد همین وضعیت سبب گرديده است 
تا مجلس نمايندگان از بررسى اتهام های معامله ی  
پولى خبر دهد. چنان چه که در رسانه های جمعى 
به  واکنش  در  ولسى جرگه  است،  شده  گزارش 
برخى  داشتن  دست  بر  مبنى  شده  مطرح  مسايل 
تصمیم  پولى،  معامله ی   به  مجلس  اين  اعضای  از 
مختلف  کمیسیون های  طريق  از  که  است  گرفته 
اين  دهد.  قرار  بررسى  مورد  را  مسايل  اين  خود، 
تصمیم مى تواند زمینه ساز آن گردد که گزارشى 
در مورد کارکرد اعضای اين مجلس و میزان نقش 

يا عدم نقش آنان در معامله ی  پولى ارايه گردد.
البته چیزی که مى تواند قابل توجه باشد، اين است 
به  اتهام مطرح شده نسبت  به  که اين کمیسیون ها 
هییت اداری و برخى از اعضای مجلس، به صورت 
وجود  شبهه  اين  زيرا  کند.  رسیدگى  بى طرفانه 
اتهامى  چنین  شدن  مطرح  به  توجه  با  که  دارد 
است  ممکن  دولت،  اداره ی رسمى  به وسیله  يک 
تصمیم  مجلس  اين  کننده  تحقیق  کمیسیون های 
بر مبنای  بگیرند که بررسى خود در اين زمینه را 
مصلحت سازمانى که در نظر دارند، انجام دهند. 
سازمانى  سنجى  مصلت  براساس  بررسى  اين  اگر 
کمیسیون های  که  نیست  شکى  گیرد،  صورت 
بررسى کننده به جای درک واقعیت و اعالم آن، 
به دنبال اين خواهند شد که فقط در پى رد اتهامات 

صورت گرفته باشند.

سه  با  همراه  که  عامه   صحت  وزارت  سرپرست  دلیل،  ثريا 
نامزدوزير ديگر برای ارايه ی برنامه های کاری شان در نشست 
بود، مى گويد که بخش  يافته  روز گذشته ی مجلس حضور 
بین المللى  کمک های  به  افغانستان  در  صحت  سکتور  اعظم 
جهانى  جامعه  کمک های  قطع  صورت  در  و  است  وابسته 

75درصد مراکز صحى در افغانستان مسدود مى شود.
در نشست روز گذشته ی مجلس نمايندگان، ثريا دلیل نامزد 
و  انرژی  وزارت  نامزد  محمداسماعیل  عامه،  وزارت صحت 
آب، داوودعلى نحفى نامزد وزارت ترانسپورت و هوانوردی 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  نامزد  سنگین  امیرزی  و 
به  اعتماد  برنامه های کارشان را جهت گرفتن رای  معلوماتى 

اعضای مجلس نمايندگان بیان داشتند.
حاضر  حال  در  که  گفت  صحت،  وزارت  نامزد  دلیل،  ثريا 
اساسى صحى  به خدمات  تا 65درصد شهروندان کشور   60
دسترسى دارند و او تالش مى کند که اين رقم را در سال های 

بعد باال ببرد.
انکشافى  بودجه ی  62درصد  آن  که  باوجود  وی،  به گفته ی 
سال 1389 و 61درصد بودجه ی انکشافى 1390 را تا اخیر ماه 
دلو سال روان به مصرف رسانده است، ولى به دلیل پايین بودن 
با  اين وزارت  افغانستان، هنوزهم  بودجه ی بخش صحت در 

دشواری های متعددی روبه رو مى باشد.
به شمول  صحى  مرکز  چندين  پروژه های  تکمیل  دلیل  خانم 
برای  را  کلنیک ها  و  شفاخانه ها  برخى  نوسازی  و  بازسازی 
درمان  زمینه ی  فراهم آوری  هم چنین  و  کشور  شهروندان 

کوچى ها را بخشى از دست آوردهای اين وزارت خواند.
مالى،  منابع  کمبود  به دلیل  که  گفت  صحت  وزارت  نامزد 
288مرکز درمانى کشور در خانه های کرايى و يا هم خانه های 

غیرمعیاری فعالیت دارند.
کشور  صحى  مراکز  در74درصد  دلیل،  خانم  به گفته ی 
مرکز  26درصد  در  هستند،  خدمت  مصروف  زن  کارمندان 
از  بسیاری  در  و  هستند  مواجه  زن  کارمندان  نبود  به  ديگر 

کشور  دوردست  مناطق 
کارمندان صحى وجود ندارد.

خانم دلیل افزود: »کمبود منابع 
تخصصى  ساحات  در  بشری 
وآيى،  قلبى  جراحى  مانند 
اناستیزی،  اعصاب،  جراحى 
راديولوژی،  امراض سرطانى، 
انجنیری  و  شفاخانه  مديريت 
تجهیزات طبى شديدا احساس 

مى گردد.«
اقتصادی،  مشکالت   

اجتماعى، امنیتى، جغرافیايى، بى سوادی، مهاجرت ها، کشت 
کوکنار، کاهش در عالقمندی کمک کننده ها، توسعه و رشد 
وزارت  نامزد  به گفته ی  که  شد  خوانده  مواردی  از  نفوس 

صحت عامه، عرضه خدمات صحى را متاثر ساخته است. 
و  بودجه    مصرف  در  دولتى  شفاخانه های  بیشتر  استقاللیت 
از  خصوصى  شفاخانه های  خدمات  شدن  معیاری  بر  تاکید 
صحت  وزارت  روان  سال  در  که  است  بوده  فعالیت هايى 

روی دست گرفته است.
به عنوان سرپرست کار مى کرد  دلیل گفت در مدتى که وی 
 102 ايجاد  برای  را  بین المللى  کمک های  دالر  300میلیون 

مرکز صحى تا سه سال آينده جذب کرده است.
بین المللى  کمک های  صورتى که  در  داد  هشدار  دلیل  خانم 
در بخش صحت به افغانستان کاهش يابد، بسیاری از مراکز 

درمانى از فعالیت باز مى ماند.
همکارهای  به  صحت  سکتور  مالى  »وابستگى  گفت:  دلیل 
هزينه ی  75درصد  امروز  است.  تشويش  مايه ی  بین المللى 
سکتور صحت را کشورهای خارجى مى پردازند.« خانم دلیل 
کمک ها  اين  اگر  که  کنید  تصور  لحظه  چند  »برای  افزود: 
توقف کند، در چنین حالت، درپى آن حداقل  يا  و  کاهش 
75درصد مراکز صحى در سرتاسر کشور مسدود مى گردد و 

اکثريت برنامه های ملى صحى توقف مى کند.«
تا در  نمايندگان خواست  از اعضای مجلس  اين حال، وی  با 
در  او  که  اصالحاتى  به  آنان  از  اعتماد  رای  گرفتن  صورت 

اخیرا در رسانه ها گزارش شد که عزيزاهلل لودين، 
ريیس اداره ی مبارزه با فساد اداری در گفتگوی با 
يکى از رسانه های خصوصى ادعا کرده است که 
هیات اداری و برخى از اعضای مجلس نمايندگان 
به  دريافت کرده اند. حتا  پول  تصمیم های  شان  در 
نقل از لودين گفته شده است که در تعیین هیات 
صورت  پولى  معامله های  نیز  مجلس  اين  اداری 

گرفته است. 
اين  برابر  نمايندگان در  حال اگر واکنش مجلس 
کمیسیون های  باشد،  دفاعى  واکنش  يک  اتهام 
خواهند  مدعى  بررسى  ختم  در  کننده  تحقیق 
صحت  از  عاری  لودين  آقای  گفته های  که  شد 
مى باشد؛ اما اگر اين واکنش واکنشى در راستای 
اعضای  و  مجلس  اين  به  نسبت  اعتمادسازی 
پس  جالبى  بسیار  نتیجه  است  ممکن  باشد،  آن 
اين  بررسى  برای  که  کمیسیون هايى  بررسى  از 

اتهامات موظف شده به دست آيد.
لودين  عزيزاهلل  برای  بررسى  اين  مى رسد  به نظر 
نهاد  يک  لودين  آقای  مى باشد.  اهمیت  حايز  نیز 
بسیار مقتدر و مهم دولتى را آماج اتهام قرار داده 
است. اگر گفته های وی درست نباشد  و مدارکى 
مجلس  از سوی  مى تواند  باشد،  نداشته  در دست 
متهم  زيرا  گیرد.  قرار  پى گرد  تحت  نمايندگان 
صورت  در  پولى  معامله های  به  مجلس  کردن 
از عناوين  با يکى  برای آمیزش  مى تواند زمینه ای 

جرمى با قابلیت تعقیب را داشته باشد. 
مطرح  اتهام های  تا  مى شود  سبب  که  چیزی  البته 
زياد  برای شخص وی  لودين  آقای  به وسیله  شده 
گفته های  در  که  است  اين  نباشد،  نگران کننده 
گرفته  صورت  اشاراتى  نیز  نمايندگان  از  برخى 
داشتن  به دست  نسبت  را  ترديدهايى  و  شک  که 
معامله های    در  مجلس  اين  اعضای  از  شماری 
پولى بر مى انگیزد. چنان که برخى از نمايندگان از 
ريیس مجلس  خواسته اند تا فهرست کسانى را که 
مبادرت به معامله  های پولى کرده اند، افشا شود و 
يا اين که برخى ديگر از اعضای اين مجلس مدعى 
شده اند که شماری از هم قطاران آنان با راه اندازی 
برخى از محافل در هوتل ها، برای دريافت پول از 

وزيران زمینه سازی کرده اند.

بخش خودکفايى صحى دارد، کمک کنند.
او افزايش بودجه ی بخش صحت که درحال حاضر 4درصد 

مى باشد، به 15درصد در کل بودجه ی ملى افغانستان شد.
به گفته ی وی، وضع مالیات بیشتر به واردات سگرت يکى از 

نمونه  های در آمد در بخش صحت است.
به همین گونه، محمداسماعیل، نامزد وزارت انرژی و آب نیز 
دست آوردها، مشکالت و برنامه های آينده ی اين وزارت را 

به اعضای مجلس توضیح داد.
محمداسماعیل ضمن بیان دست آوردهای اين وزارت در چند 
سال گذشته، گفت در بسیاری از واليت های کشور، به شمول 
کابل، مردم از نور برق مستفید شده اند و اين وزارت تالش 
افزايش  تا ظرفیت تولید برق را برای شهروندان کشور  دارد 

دهد.
او بازسازی و نوسازی شماری از بند های تولید برق و آب و 
وزارت  دست آوردهای  از  را  بندها  از  ديگری  شمار  مطالعه 

انرژی و آب خواند.
برق  میگاوات  5هزار  به  افغانستان  که  گفت  محمداسماعیل 
رسانیدن  توانايى  وزارت  اين  حاضر  حال  در  و  دارد  نیاز 

267میگاوات برق را به مشترکین برق دارد. 
کاهش  منظور  به  پنج ساله  برنامه ی  تهیه ی  از  هم چنین  وی 
ضايعات آب خبر داد که تحکیم سواحل دريای آمو بخشى 

از آن مى باشد.
و  ترانسپورت  وزير  نامزد  نجفى  داوودعلى  گونه،  به همین 
هوانوردی، بازسازی میدان های هوايى، شفافیت در قراردادها، 
امضای توافق نامه ها با شماری از کشورها، عضويت در سازمان 
معاش در آن  و  تطبیق سیستم رتب  و  ارتقای ظرفیت  جاده، 

وزارت را بخشى از کار های خود در اين وزارت خواند.
رشد ترانسپورت زمینى و هوايى، مصوونیت پروازها، ارتقای 
ظرفیت تخنیکى و مسلکى کارمندان وزارت، معیاری ساختن 
میدان های هوايى کابل و آمادگى برای انتقال مسوولیت های 

در صورت  اولويت های کاری خود  از  را  هوايى  میدان های 
گرفتن رای اعتماد نمايندگان مجلس، عنوان کرد.

 ارتقای انستیتوت هوانوردی به اکادمى هوانوردی، رسیدگى 
استخدام  در  شفافیت  و  شهری  ترانسپورت  مشکالت  به 
نامزدوزير  توسط  شده  ارايه ی  برنامه های  ديگر  از  کارمندان 

ترانسپورت بود.
و  مخابرات  وزارت  نامزد  سنگین  امیرزی  ترتیب،  به همین 
تکنالوژی معلوماتى، دست آوردهای اين وزارت را در ده سال 

گذشته به اعضای مجلس توضیح داد.
پوشش  زير  کشور  مناطق  درصد  هشتاد  که  گفت  سنگین 
مبايل  دارای  افغان  18میلیون  و  دارد  قرار  مخابراتى  خدمات 

هستند.
مخابراتى  خدمات  عرضه  از  ناشى  درآمد  که  گفت  وی 
بخش  در  نفر  هزار  يک صد  و  است  بوده  دالر  165میلیون 

مخابرات مشغول کار هستند.
وی درآمد پروژه ی فايبر نوری را ساالنه 55میلیون دالر دانست 
و گفت با وصل شدن اين سیستم با کشورهای همسايه، بهای 

خدمات انترنتى نیز کاهش يافته است.
نشرات  ساختن  ديجیتالى  الکترونیکى،  تابعیت  سند  توزيع 
رسانه های تصويری و نصب ستاليت در مدار، از برنامه های 

مهم نامزدوزير مخابرات و تکنالوژی معلوماتى بود. 
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تعدیل اصول وظایف
وابستگی بخش صحت و اتهام معامله گری؟

 به کمک های بین المللی
 مایه ی تشویش است

محمدهاشم قیام 

 جاوید

ثریا دلیل:

ACKU
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مایکل اسمیت: نقش ]شبکه حقانی[ در این حمله چه 
بود؟

فراهم  تسهیالت  حمله  این  برای  آن ها  صالح:  امراهلل 
کمک  با  و  لوگر  طریق  از  حمله کننده  زیرا  می کردند، 
آن ها به کابل آورده شده بود. اما عملیات متعلق به لشکر 

طیبه بود. 
مایکل اسمیت: لشکر طیبه یک...

امراهلل صالح: لشکر طیبه یک گروه افراطی پاکستانی 
در  طیبه(  لشکر  )اعضای  آن ها  است.  پنجاب  در  مستقر 
هدف  به  گروه  این  عمدتا  نیستند.  مستقر  قبایلی  مناطق 
حمله بر هند ساخته شده است. این همان گروهی است 

که حمالت بر بمبیی را طراحی و اجرا کرده است. 
مایکل اسمیت: شما وقایع متعددی را بررسی کرده اید. 
که  دیگر  برخی  و  »دست گیر«  از  ما  برای  می شود  آیا 
از  یکی  بگویید؛  نگفته اید،  سخن  موردش  در  تاکنون 
سازمان  نقش  نشانگر  روشن  صورت  به  که  وقایع  آن 
در  طالبان  طریق  از  آی اس آی  یا  پاکستان  استخباراتی 

افغانستان باشد؟
امراهلل صالح: دست گیر کسی است که نامش تاجمیر 
استخبارات  مسوول  طالبان،  اقتدار  زمان  در  او  می باشد. 
طالبان در جالل آباد بود. به دلیل خاصیت کارش او روابط 
آموزش  آی اس آی  سوی  از  و  دارد  القاعده  با  نزدیکی 
داده شده است. او یکی از دست پرورده های آی اس آی 
است. او اصال از اهالی والیت پکتیا می باشد. مرد بسیار 
ما  اما  دارد.  مستعار  اسم   70 حدود  او  است،  مجربی 

می دانیم که او تاجمیر است. 
مناطق  در  وزیرستان  در  تل،  از  را  خود  عملیات های  او 
تاجمیر  که  دریافتیم  بار  ده ها  ما  می کند.  رهبری  قبایلی 
ما  دارد.  نقش  مشخص  عملیات های  برخی  رهبری  در 
پنهان نشده  »این مرد در کوهستان  به آی اس آی گفتیم: 
است. او یا در پشاور است یا در فالن ساختمان مشخص 
به  اقدام  هیچ گاهی  آن ها  دارد.«  نیز  تلیفون  شماره  که 
خودشان  از  تاجمیر  زیرا  نکردند،  تاجمیر  دست گیری 
این  در  امریکا  ارتش  می داند.  مورد  این  در  سیا  است. 
تاجمیر  واقع  در  می داند.  نیز  اف بی آی  می داند.  مورد 
مسوول  به عنوان  آی اس آی  سوی  از  که  است  کسی 
عملیاتی القاعده کار می کند. این شخص مسوول بیشتر از 
نیمی از حمالت خونینی است که پس از سال 2004 در 

کابل رخ داده است. 
یا  است  القاعده  عملیاتی  مسوول  او  اسمیت:  مایکل 

طالبان؟
امراهلل صالح: هردو. 

از جانب آی اس آی آموزش دیده  او  مایکل اسمیت: 
است.

امراهلل صالح: بلی، دقیقا.
مایکل اسمیت: چه چیزی باعث شده تا فکر کنید که 

او هنوز از سوی آی اس آی رهبری می شود؟
امراهلل صالح: به این خاطر که او در کوهستان مخفی 
شهرها  از  یکی  در  و  اپارتمان  یک  در  او  است.  نشده 
کشف  را  او  زندگی  محل  بار  ده ها  ما  می کند.  زندگی 
کردیم و آن اطالعات را به آی اس آی انتقال دادیم. در 
می گفتید.  درست  »شما  گفت:  ما  به  آی اس آی  پاسخ 
استفاده  کابل  در  حمله  فالن  در  که  تلیفونی  شماره های 
شده اند با کسی در تل تماس برقرار کرده است.« اما آن ها 

هیچ گاهی او را دست گیر نکردند. 
مایکل اسمیت: شما با آی اس آی تماس می گرفتید؟

امراهلل صالح: بلی.
مایکل اسمیت: با چه کسی صحبت می کردید؟

اشفاق  پاکستان،  ارتش  ]فرمانده  با  من  صالح:  امراهلل 
و  تاج  ندیم  آی اس آی[  اسبق  ]رییس  کیانی،  پرویز[ 
صحبت  پاشا  احمدشجاع[  آی اس آی  فعلی  ]رییس 

می کردم. 
مایکل اسمیت: آیا در جریان صحبت با کیانی و پاشا از 

تاجمیر نیز سخن می گفتید؟
امراهلل صالح: بلی.

مایکل اسمیت: پاسخ آن ها چه بود؟
بررسی  را  »مساله  که  می گفتند  آن ها  صالح:  امراهلل 

این  که  کردند  دست گیر  می جنگید 
شخص نیز مربوط آی اس آی بود.

مایکل اسمیت: آن ها چگونه فهمیدند 
که وی مربوط به آی اس آی است؟ 

اعتراف  مرد  این  خود  صالح:  امراهلل 
تمام  و  دفتر  گروهش،  نام  او  کرد. 

چیزهای دیگر را بیان کرد.
آیا می شود یک مثال  مایکل اسمیت: 

دیگر را بگویید؟
یک  ما  چون  نه،  صالح:  امراهلل 
کسی  می گوید:  که  داریم  ضرب المثل 
که به یک سیب راضی نشود، اگر تمام 
باغ را هم بدهی راضی نمی شود. بنابراین 
را  چیزی  چه  متعدد  مثال های  تکرار 
می دانند  امریکایی ها  می کند؟  روشن 
نیز یک خطر  که آی اس آی برای آن ها 

است.
مایکل اسمیت: پاکستان انکار می کند.

امراهلل صالح: بلی، چون به ضررشان است.
طالبان  جانب  از  »ما  می گویند:  آن ها  اسمیت:  مایکل 
کمک  را  آن ها  باید  ما  چرا  گرفته ایم.  قرار  حمله  مورد 

کنیم؟«
امراهلل صالح: من می خواهم بگویم که آن ها از سوی 
از  نه  می گیرند،  قرار  حمله  مورد  ضدپاکستانی  عناصر 

جانب طالبان.
حمالت   ،2008 سال  تابستان  در  اسمیت:  مایکل 
فدرال  قبایلی  ]مناطق  فتا  در  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
پاکستان[ افزایش یافت. بحث هایی که در این زمینه شما 
با همتایان خود در سیا و ارتش امریکا داشتید، چه بود و 

احساس شما در آن  زمان چگونه بود؟
بر  مبنی  نزدیک  بسیار  روابط  ما  خوب  صالح:  امراهلل 
حمالت  اما  داشتیم.  امریکایی ها  با  معلومات  تشریک 
هواپیماهای بدون سرنشین یک مساله حساس و عملیاتی 

امریکا است. من در این زمینه معلومات زیادی ندارم.
مایکل اسمیت: باور نمی کنم که معلومات کافی نداشته 
معناست که  این  به  باشید. طوری که شما حرف می زنید 

نمی خواهید در این مورد با جزییات صحبت کنید.
امراهلل صالح: ]آن حمالت[ تحت کنترول من نبودند. 
بنابراین من در مورد مسایلی حرف می زنم که باالی آن 

کنترول داشتم. 
مایکل اسمیت: اما شرکای شما در سیا این حمالت را 

انجام می دهند؟
امراهلل صالح: درست است. و آن ها خیلی هم نسبت به 

این مساله افتخار می کنند.
مایکل اسمیت: اما آن ها اجرای آن را انکار می کنند.

امراهلل صالح: نه، فکر نمی کنم که انکار کنند.
به صورت رسمی  من فکر می کنم که  مایکل اسمیت: 

]انکار[ می کنند.
امراهلل صالح: برای من این مساله عجیب است. پس چه 
کسی دیگری در روی زمین توانایی این حمالت را دارد 

تا در فتا چنین کاری را بکند؟
را  گفتگوهایی  از  برخی  می شود  آیا  اسمیت:  مایکل 
با آن ها در مورد ماهیت این حمالت و هدف گیری  که 

داشتید، به ما بگویید؟
یاد  به  جالب تان خوشم.  پرسش  این  از  صالح:  امراهلل 
و  القاعده  دنبال  به  افغانستان  در  امریکا  که  باشید  داشته 
ماموریت  کدام  اجرای  منظور  به  آن ها  آمد.  طالبان 

بشردوستانه نیامده اند. این برنامه هنوزهم روشن نیست. 
مایکل اسمیت: آیا شما امریکایی ها را تشویق کردید 

تا حمالت هواپیماهای بدون سرنشین را افزایش دهند؟
از  تا  کردم  تشویق  را  امریکایی ها  من  صالح:  امراهلل 
بمباران  را  پاکستان  و  کرده  استفاده  خود  هوایی  قوای 
از حمایت طالبان  تا دست  کنند و آن ها را مجبور کنند 
و القاعده بردارند، نه این که تنها از از هواپیماهای بدون 
هواپیماهای  »حمالت  گفتم:  من  کنند.  استفاده  سرنشین 
بدون سرنشین کافی نیست. عملیات شبانه را اجرا کنید، 

می کنند.«
مایکل اسمیت: آیا آن ها همکاری او را با آی اس آی 

رد می کردند؟
امراهلل صالح: بلی، کامال.

شما  اما  می کردند؟  رد  آن ها  پس  اسمیت:  مایکل 
با  او  که  است  این  موید  شما  مدارک  که  می گویید 
آی اس آی کار می کند و به همین خاطر آی اس آی او را 

دست گیر نمی کند؟
امراهلل صالح: او یک افسر آی اس آی نیست، اما بدون 
حمایت آی اس آی او نمی تواند در جایی که فعال زندگی 
می کند، زندگی کند. وقتی او عملیاتی را اجرا می کند، 
یک  صاحب  او  ]آن جا[  در  می رود،  پشاور  به  دوباره 

دوکان است و آی اس آی این را می داند.
سیاست های  میان  که  می دانید  شما  اسمیت:  مایکل 
مخفی و سیاست های آشکار و رهبری مشخص این گونه 

افراد تفاوت وجود دارد؟ 
امراهلل صالح: من فکر می کنم که امریکا یک بار دیگر 
یازدهم سپتامبر دارد دوباره فراموشکار  از  قبل  مانند  هم 
آسیب  دوباره  شما  تا  شد  خواهد  باعث  این  و  می شود 

ببینید. 
در  مجرب  و  فهیم  مرد  یک  شما  اسمیت:  مایکل 
یک  استخدام  و  پنهان  سیاست  بین  هستید.  استخبارات 
فرد به عنوان جاسوس تفاوت وجود دارد؟ آیا ما در مورد 
آی اس آی  سوی  از  شما  درخواست های  پی گیری  عدم 
عملیات های تحت  مورد  در  این که  یا  صحبت می کنیم، 

رهبری آی اس آی گپ می زنیم؟ 
برای  را  شرایط  و  زمینه  آی اس آی  صالح:  امراهلل   
تا  است  کرده  فراهم  طالبان  و  حقانی  گروه  القاعده، 
حمایت  بدون  بزنند.  عملیات های شان  اجرای  به  دست 
به برنامه ریزی و استفاده از خاک  آی اس آی آن ها قادر 
بنابراین  این عملیات نخواهند بود.  پاکستان برای اجرای 
آی اس آی می داند که این گروه ها چه کاری می کنند و 
این  از طریق  زیرا  این کار آن ها خوشحال هم است.  از 
دنبال  افغانستان  در  را  خود  سیاست های  پاکستان  گروه 
از  از  طالبان  »چون  می کند  فکر  که  سیاستی  می کند؛ 

ماست، پس باید بر افغانستان کنترول داشته باشند.« 
را  آن ها  کسانی که  از  ما  بنابراین  اسمیت:  مایکل 
حمایت می کنند، باید حمایت کنیم؟ نه این که آن ها را 

دست گیر کنیم؟
امراهلل صالح: بلی، کامال درست.

مایکل اسمیت: آیا در جریان عملیات طالبان کسی و یا 
کسانی را دست گیر کرده اید که با خودش اسنادی داشته 

باشد که نشانگر ارتباط وی با آی اس آی باشد؟
امراهلل صالح: بسیار زیاد.

مایکل اسمیت: آیا می شود مثالی از آن را بیاورید؟
امراهلل صالح: به عنوان مثال کسی است به نام سید اکبر. 
او یک افسر فعال آی اس آی است، او را در والیت کنر با 
طالبان یک جا دست گیر کردیم و حاال او در زندان است.

مایکل اسمیت: مثال دیگر؟
و  من  همکاران  دیگر  مثال  به عنوان  صالح:  امراهلل 
فراه  والیت  در  طالبان  نفع  به   که  را  شخصی  پولیس، 

چنان که در قندهار اجرا می کنید.« این یک جنگ جهانی 
وجود  قندهار  در  تنها  جنگ  این  است.  تروریزم  علیه 

ندارد. من بسیار مستقیم با آن ها حرف می زدم. 
بلکه  نمی آورم  به حساب  سرمایه  یک  را  پاکستان  من 
مورد  این  در  من  می آورم.  به حساب  جهانی  یک خطر 
نیست  آن  معنای  به  این  می کنم.  صحبت  روشن  کامال 
که من از پاکستان نفرت دارم. من جنرال پاشا را به عنوان 
استخباراتی  هوشیار  و  آگاه  نجیب،  بی همتا،  انسان  یک 
و  بدنام  نهاد  یک  نماینده  او  اما  می شناسم.  پاکستان  در 

خون خوار است.
به  رابطه  در  دیگر  اضافی  مورد  یک  اسمیت:  مایکل 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین؛ شما گفتید که آن ها 

را تشویق می کردید که از تمام توان خود استفاده کنند.
امراهلل صالح: کامال.

مایکل اسمیت: اما به صورت مشخص در مورد حمالت 
هواپیماهای بدون شرنشین مشوره شما چه بود؟

از  نیست.  »این حمالت موثر  من گفتم:  امراهلل صالح: 
تمام توان ایاالت متحده به  منظور جلوگیری از بی ادبی و 

بدکرداری پاکستان استفاده کنید.«
بمباران  پاکستان  تا  می خواستید  شما  اسمیت:  مایکل 

شود؟
خاطر  این  به  را  افغانستان  آن ها  کامال.  صالح:  امراهلل 
وجود  آن طرف  و  این طرف  عادی  طالب  چند  که 
با  ندارند؛  کاری  پاکستان  با  اما  می کنند،  بمباران  دارد، 
وجودی که می دانند که تمامی اهداف با ارزش در آن جا 

مخفی شده است. این منصفانه نیست. 
سرنشین  بدون  هواپیما های  حمالت  اسمیت:  مایکل 
در 2008 افزایش و گسترش یافت. می خواهم بدانم که 

امراهلل صالح چه نقشی در این مساله ایفا کرده است.
شریک  امریکایی ها  با  را  اطالعات  ما  صالح:  امراهلل 
می ساختیم. این که آن ها چه اقداماتی را انجام می دادند، 
مورد  در  هیچ چیزی  من  بود.  خودشان  به  مربوط 
این  که  می دانم  نمی دانم.  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
با  آهنین  هیوالی  یک  چون  و  ندارند  پیلوت  هواپیماها 
خود بمب حمل می کنند. من چیزی دیگری در موردشان 

نمی دانم.
من به امریکایی ها اصرار می کردم حاال نیز اصرار می کنم 
حامیان  و  طالبان  القاعده،  به  می تواند  که  چیزی  هر  از 
باید استفاده کنند. این چیزی نیست  آن ها آسیب برسد، 
که امروز به خاطرش متاسف باشم. این جنگ در جوالی 
2011 به پایان نمی رسد ـ باور کنید. جوالی 2011 بسیار 
افراط گرایی  ریشه های  علیه  باید  جنگ  این  است.  زود 
خود  دشمن  را  امریکا  مستقیم  به صورت  که  باشد 

می پندارد. 
قبایلی  مناطقی  در  را  اهدافی  آیا شما  اسمیت:  مایکل 

برای شان مشخص کردید؟ 
امراهلل صالح: بلی.

بدون  هواپیماهای  با  بعدا  آن ها  که  اسمیت:  مایکل 
سرنشین آن ها را بمباران کردند. چگونه اطالعات خود را 

جمع می کردید؟ منابع شما چه ها و کی ها بودند؟
امراهلل صالح: من هیچ وقتی در مورد منابع خود صحبت 
مشترک  فکر  و  باور  ما  با  که  کسانی اند  آن ها  نمی کنم. 
آسیب  افراد  این  سوی  از  افغانستان  این که  آن  و  دارند 
دیده است و باید ما آن ها را هدف بگیریم. من آن ها را 

چون برادران و سرمایه های خود محسوب می کنم. 
انسانی در  یعنی شما منابع استخبارات  مایکل اسمیت: 

این مناطق داشتید؟
امراهلل صالح: بلی.

مایکل اسمیت: در مناطق قبایلی؟
امراهلل صالح: هر کجا که باشد.

مک  استانلی[  ]جنرال  زمانی که  اسمیت:  مایکل 
کریستال ]به عنوان فرمانده نیروهای امریکایی و نیروهای 
 2009 جون  ماه  در  آیساف[  یا  امنیت  یاری  بین المللی 

گماشته شد، عملیات شبانه افزایش یافت؟
فقرات  ستون  تا  شد  باعث  این  و  بلی.  صالح:  امراهلل 
بشکند.  درهم  افغانستان  داخل  در  میان رتبه  طالبان 
اوباما آمد، رییس جهمور کرزی  زمانی که رییس جمهور 
اجرای عملیات  از  بزنم و من  تا حرف  داد  اجازه  به من 

ویژه ستایش کردم. 
چه  شبانه  عملیات  مورد  در  شما  نظر  اسمیت:  مایکل 

بود؟
اجرای  ویژه ی  روش  یک  این  ببینید،  صالح:  امراهلل 
از موثرترین  عملیات است و اجرای عملیات ویژه یکی 
راه ها برای آسیب رساندن به دشمن است. شما نمی توانید 
چون  کنید،  استفاده  خود  تانک های  از  جنگ  این  در 
ملکی  مردم  میان  در  دشمن  نیست.  قلمرو  دارای  دشمن 
گذر  از  پس  من  که  آن چه  می کند.  پنهان  را  خود 
ما  است که چرا  این  اضافه کنم  چندین سال می خواهم 
نیستیم. آن ها  افغانستان  نیروی ویژه در  هنوز دارای یک 

می بایست این کار را می کردند.
ادامه دارد 

 رییس پیشین امنیت ملی افغانستان
ناگفته های

گفتگویی با امراهلل صالح

قسمت سوم
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هندی  کنسرسیوم  یک  معادن،  وزارت  این که  از  بعد 
معدن آهن  برنده داوطلبی  را  و یک شرکت کانادایی 
و  غربی  رسانه های  از  شماری  کرد،  اعالن  حاجیگک 
اظهار  نشده اند،  برنده  که  داوطلبان  از  برخی  و  منطقه 
کرده اند که شرکت های برنده، منابع مالی شان را واضح 

نساخته اند. 
هم چنین یک مقام آگاه و بلندرتبه در دولت، به ارتباط 
که  است  داده  نظر  حاجیگک  معدن  داوطلبی  روند 
شناخته  برنده  معادن  وزارت  جانب  از  شرکت هایی 
افغانستان  دولت  برای  کم  خیلی  مفاد  که  شده اند 
پیشنهاد کرده اند و در میان شرکت هایی که در فهرست 
مفاد  که  است  موجود  شرکت هایی  بوده اند،  داوطلبان 

چند برابر در طرح های پیشنهادی شان داشته اند. 
معدن آهن حاجیگک که در والیت بامیان واقع است، 
در  مقام ها  گفته  به  و  دارد  آهن  تن  میلیارد  دو  حدود 
وزارت معادن، کار استخراج یک بخش از چهار بخش 
گولد  »کیلو  به نام  کانادایی  شرکت  یک  به  معدن  این 
ماین« و سه بخش دیگر آن به شرکت فوالد هند واگذار 

شده است.
جواد عمر، سخنگوی وزارت معادن، می گوید: »نتایج 
ارزیابی داوطلبی از جانب کمیته موظف صورت گرفته 

و برنده تثبیت شده است.« 
او افزود که این مساله به کابینه گزارش شد و کابینه این 
ارزیابی را مورد تایید قرار داد و هدایت داد تا وزارت، 
با کنسرسیوم هند و شرکت کانادا، برای ترتیب و تدوین 
متن قرارداد، مذاکرات را آغاز کنند که مذاکرات آن ها 
با شرکت های برنده آغاز شده است و تا چهار ماه ادامه 

خواهد داشت. 
مذاکرات  این  در  که  افزود  معادن  وزارت  سخنگوی 
پیشنهادی شان  طرح های  در  شرکت ها  این  تعهدات  بر 
باره  در  آن،  بر  عالوه  گرفت.  خواهد  صورت  تاکید 
مسایل مالی، فنی و زیست  محیطی، زیرساخت ها، البته 
احداث خط آهن، کارخانه تولید انرژی و امثال آن ها 

بحث خواهد شد.
عمر گفت که بعد از آن، دوباره به کابینه گزارش داده 
داد  قرار  پارلمان،  و  کابینه  تایید  از  بعد  و  شد  خواهد 

رسمی به امضا خواهد رسید.
وارد  مساله  این  جزییات  به  که  دولت  آگاه  منبع  اما 
به  برنده  انتخاب شرکت های  است، نظر داده است که 
نفع دولت و مردم افغانستان نیست و هم چنان از وجوه 

مالی شرکت های برنده اظهار نگرانی شده است.
در یکی از بخش های این نظریه که کاپی آن در اختیار 
گزارش  »در  است:  شده  گفته  گرفته،  قرار  روزنامه 
مالی  تضمین  مقدار  به  اشاره  هیچ گونه  معادن  وزارت 

کمپنی ها نشده است.«
نگرانی شده  ابراز  نظریه  این  هم چنان در قسمت دیگر 
اطمینان بخش  برنده  شرکت های  مالی  وضع  که  است 
نیست و شاید شرکت های برنده با توجه به این که منابع 
مالی شان مشخص نشده است، نتوانند مکلفیت های شان 
در   داد  قرار  فسخ  و  دهند  انجام  درست  به صورت  را 
از  خالی  می کند،  پیدا  بین المللی  حیثیت  که  آن وقت 

مشکل ها نخواهد بود.
در ادامه آمده است: »در صفحه 33 گزارش ارایه شده 
) وزارت معادن( راجع به وضع مالی کمپنی کیلو گولد 
ماین، تذکر داده شده که از فروش سنگ آهن می تواند 
وجوه مورد نیاز را تهیه کند و در صفحه 36گزارش نیز 

به عدم توانمندی مالی این کمپنی اشاره شده است.«
تقریبا  کانادایی  که شرکت  است  شده  گفته  نظریه  در 
می خواهد  و  است  داوطلبی شده  شامل  با دست خالی 
آینده  فعالیت  معدنی،  سنگ  فروش  و  معدن  عواید  از 

را تنظیم کند.
از ذکر  معادن که  وزارت  سابق  هم چنین یک کارمند 
هویتش خودداری کرد، گفت: »کمپنی کانادایی که در 
به  بسازد،  برق  تولید  و  فوالد  ذوب  فابریکه  ندارد  نظر 
نسبت این که ایجاد شغل خیلی کم می شود، باید برنده 
شامل  کوتاه  فهرست  در  باید  حتا  و  نمی شد  شناخته 

نمی گردید.«
در نظریه مقام عالی دولتی در باره وضع مالی کنسرسیوم 

فابریکه  احداث  هندی  »کمپنی  است:  شده  گفته  هند 
دولت  منظوری  به  آن هم  و  قرضه  دریافت  با  را  فوالد 
هندوستان وابسته ساخته است و چنین برداشت می گردد 
که کمپنی هندی نیز در نظر ندارد که فابریکه تولید فوالد 

را احداث کند.«
 1389 سال  25سنبله  مصوبه  که  است  آمده  هم چنان 
را  حاجیگک  معدن  داوطلبی  اجرای  وزیران،  شورای 
به شرط احداث فابریکه ذوب و احداث خط آهن اجازه 
الی  اول  برای سه سال  داده و صدور سنگ آهن صرف 
ترتیب  در  که  شده  داده  هدایت  فوالد  فابریکه  احداث 
شرط نامه و داوطلبی اصال به آن توجهی صورت نگرفته 

است.
هر  آن ها  می دارند که  ابراز  معادن  وزارت  مسووالن  اما 

کاری را که انجام داده اند، از همه عواقب آن باخبر اند. 
را  بیت  این  ابتدا  معادن  وزارت  سخنگوی  عمر  جواد 
»وا چه خوب  آورد:  زبان  به  دولتی  مقام  این  به  خطاب 
کردی.«  ما  یاد  که  شد  چه عجب  ـ  کردی  صفا  آمدی 
از آن  انجام می دهیم  ما  را که  داد: »آن چه  ادامه  بعدا  و 
و  گرفت  نخواهد  صورت  اشتباهی  داریم،  آگاهی 
پیامد های آن را رهبری وزارت درک می کنند و حاضر 

هستند که جوابده باشند.«
با کمپنی های هندی و  قرارداد  »مساله  افزود:  جواد عمر 
از  هم  هند  دولت  و  است  رسمی  مساله  یک  کانادایی 
کنسرسیوم پشتیبانی می کند، لذا این جریان اطمینان را به 

 ما می دهد که سرمایه گذاری انجام می شود.«
معدن  ناکام  داوطلبان  از  شماری  حالی ست  در  این 
از  نیز  بین المللی  رسانه های  برخی  و  حاجیگک 
ناتوانی های مالی شرکت های برنده ابراز نگرانی کرده اند.

یکی  که  اکاتکو  شرکت  رییس  شنسب،  نصیر الدین 
»هردو  می گوید:  است،  داوطلبی  ناکام  شرکت های  از 
کمپنی که برنده شناخته شده اند، منبع پول نشان نداده اند 
و یگانه طرح پیشنهادی که سرمایه نشان داده، از من است 

که سند هم دارم.« 
به صورت  هندی  شرکت  که  می گوید  اکاتکو  رییس 
کجا  از  و  کجاست  پولش  منبع  که  است  نگفته   قطعی 
را می آورد و شرکت کانادایی گفته است که  پول  این 
در بازار اسهام، سهم می فروشد، در حالی که کل سرمایه 
کاری آن، چهار میلیون دالر است و سهم این کمپنی در 
بازار های بین المللی 18سنت است، پس باید چقدر سهم 

بفروشد که این سرمایه را تدارک ببیند؟
و  میلیارد  یک  که  است  داده  طرح  اکاتکو  شرکت 
آقای  و  می کند  سرمایه گذاری  دالر  میلیون  دوصد 
امریکا  تجارت  اتاق  که  را  اسنادی  حالی که  در  شنسب 
به  را  دالر  میلیون  دوصد  و  میلیارد  یک  پرداخت  وعده 
افزود:  و  داد  قرار  روزنامه  دسترس  در  داده،  کمپنی اش 
موسسه ای  به  امریکا  مونتانای  ایالت  در  را  ملکیتم  »من 
به نام اتاق تجارت امریکا که یک اتاق مشترک عرب ها 
و امریکایی ها است، گرو گذاشته ام و آن ها هم به من سند 
میلیارد و دو  داده اند که هر  زمانی که من بخواهم، یک 

صد میلیون دالر به من می دهند.«
قبل شهرانی  نیم سال  و  نصیرالدین شنسب گفت: »یک 

داوطلبی  در  که  داد  وعده  به من  و  دیدم  امریکا  در  را 
معدن حاجیگک هیچ گونه رشوت خوری و تقلب کاری 
نخواهد بود و من به خاطر همین وعده، روی این برنامه 
یک و نیم سال کار کردم و طرحی تهیه کردم که صد 
درصد متیقن بودم برنده می شود، اما کمپنی من به هیچ 

دلیلی برنده نشد.«
گذاشته  رقابت  به  روند  یک  وقتی  می گوید  عمر  اما 
را  سرو صدا هایی  ناراضی  افراد  شک،  بدون  می شود، 
ایجاد می کنند، ولی پروسه شفاف بوده و معیار های الزم 

در آن در نظر گرفته شده است.
شوند،  برنده  نتوانسته اند  که  شرکت هایی  افزود  او 
تجارب  و  تخنیکی  مالی،  توانمندی  در  مشکالتی  حتما 
نتوانسته اند منافع مردم  کاری شان وجود داشته است که 
پیشنهادی شان  طرح های  در  را  افغانستان  حکومت  و 

واضح تر تکمیل سازند.
ولی شنسب اظهار می دارد: »یگانه طرحی که پالن دقیق 
عقد  از  بعد  ما  و  است  من  از  داده  اقتصادی  و  تخنیکی 
و  فابریکه ها  ساخت و ساز  صرف  را  اول  42ماه  قرارداد، 

ساختمان ها می کنیم و بعد از 42ماه فوالد می سازیم.«
او ادامه داد: »مطابق برنامه، ما از جون سال 2015 به تولید 
دولت  به  ساالنه  سال،  همان  از  و  می کنیم  آغاز  فوالد 

افغانستان پول می پردازیم.«
حاجیگکدررسانهها

شماری از رسانه های بین المللی نیز در باره روشن نبودن 
گزارش هایی  حاجیگک  برنده  شرکت های  مالی  منابع 

به نشر رسانیده اند.
یعنی   2011  /  30  /  11 تاریخ  به  ژورنال  وال ستریت   
»یکی  است:  نوشته  برنده ها،  اعالن  از  بعد  روز  دو  یکی 
به کار  است:  گفته  هندی  شرکت  بزرگ  شرکای  از 
انداختن پروژه هنوز خیلی دور است و ما تاکنون روی 

سرمایه گذاری آن فکر نکرده ایم.«
ستیل گروپ، یک خبر دیگر در هندوستان در تاریخ 03 
)رییس کمپنی  ورما  اس  »سی  است:  نوشته   2011/  12/
فوالد هند( گفته که چون افغانستان شامل فهرست سیاه 
سرمایه گذاری ها در هند است، لذا کنسرسیوم در موقفی 

نیست که پول را تدارک ببیند.«
گفته  هندی  روزنامه  یک  به  هند  فوالد  وزیر  هم چنان 
تا  آمدند  ما  نزد  هندی  برنده  »اعضای کنسرسیوم  است: 
از ما پول بگیرند، ما تاهنوز در مورد تصمیم نگرفته ایم و 
باید با وزارت خارجه و دیگر مقام های هند حرف بزنیم 

که تا چه حد می توانیم به آن ها پول بدهیم.«
در 13 جنوری که آقای شهرانی، وزیر معادن افغانستان، 
نشریه  یک  اندیا«  آف  کلس  »پرس  بود،  هندوستان  در 
هندی از زبان سی اس ورما گفت: »چون پول زیاد به این 
پروژه ضرورت است و از جانبی، افغانستان در فهرست 
برای  ما  که  دارد  امکان  است،  هندی  کمپنی های  سیاه 
سرمایه گذاری در حاجیگک از خود حکومت افغانستان 

پول بخواهیم.«
این روزنامه هندی از آقای شهرانی در مورد می پرسد و 
شهرانی می گوید که »به ما گفته اند که پول دارند و منابعی 

را نشان داده اند که می توانستند پول بگیرند.«

اعالن  روز  در  که  است  امریکایی  نشریه  یک  »بلومبر« 
کمپنی  »رییس  است:  نوشته   2011  /  11  /  28 یعنی 
پولی  مسوولیت  هیچ گونه  ما  که  می گوید  کانادایی 

نداریم و نگفته ایم که پول می دهیم.«
یک  »میکالچی«  جاری  سال  فبروری   17 در  سرانجام 
که  دارد  وجود  »سروصدا هایی  نوشت:  امریکایی  نشریه 
داوطلبی درست صورت نگرفته است، تصور می شود که 
کمپنی های برنده پول نشان نداده اند و امکان دارد، پروژه 

را پیش برده نتوانند.«
بعد افزوده است: »مالک کمپنی اکاتکو می گوید که ما 
اما  داده ایم،  نشان  را  پول  منبع  که  هستیم  شرکتی  یگانه 

برنده نشده ایم و حتما مشکالتی وجود دارد.«
در  از مسووالن  یکی  نوشته، جلیل جمرانی،  این  از  بعد 
وزارت معادن جواب داده است که آن ها تا هنوز قرارداد 
امضا نکرده اند، در حالی که مطلب روزنامه روی قرارداد 
را  پرسش هایی  داوطلبی  پروسه  روی  روزنامه  و  نبود 

مطرح کرده بود.
آقای جمرانی گفته که به سوال های آقای شنسب جواب 

داده اند.
به من  هیچ جوابی  »هیچ کس  می دارد:  اظهار  شنسب  اما 
نداده و شخص وزیر را دوبار دیدم به من گفت که شما به 

دیگر پروژه ها طرح بدهید ما کمک می کنیم.«
نصیرالدین شنسب افزود: »آقای جمرانی در جواب خود 
گفته است که شنسب، قوانین افغانستان را زیر پا گذاشته 
است، اما این دروغ محض است، چون یک سند ندارند 

که این گفته را اثبات سازند.«
گذشته از این ها، میک کالچی در جواب آقای جمرانی 
جوابی  آنان  پرسش های  به  وزارت،  که  نوشت  دوباره 

نداده اند.
اما مقام های وزارت ابراز نظر رسانه های بین المللی را نیز 

جدی نمی گیرند.
بین المللی  رسانه های  »این که  می دارد:  اظهار  عمر  جواد 
چه گفته اند، حرفی دیگر است، مساله توانایی های مالی 
بر می گردد به روابط کمپنی کانادایی و کنسرسیوم هندی 
با منابع مالی شان و ما به خود اجازه تبصره را روی منابع 

مالی آن ها نمی دهیم.«
از جانب  ادامه داد: »روند داوطلبی معدن حاجیگک  او 
کمیته  در  که  است  شده  پی گیری  موظف  کمیته  یک 
وزاری  کمیسیون  نمایندگان  معادن،  وزارت  نماینده 
مشورتی  موسسه  همکاری  در  معادن،  امور  در  موظف 
یک  و  بودند  آن  عضو  »گوست اف سن«  بین المللی 
موسسه بین المللی به نام )انترنشنل ادوایزوری پنال( از این 

روند به صورت جدی نظارت داشت.«
شده  گفته  که  نیستیم  موافق  مساله  این  با  »ما  گفت:  او 
روند، با شفافیت انجام نشده و رییس این موسسه نظارتی 
اتفاق  را که در جریان داوطلبی  استند آن چه  نیز حاضر 

افتاده جواب گو باشند.«
ابهامدرحقامتیاز

و  اساسی  فکتور  یک  که  است  گفته  دولتی  آگاه  منبع 
تعیین کننده داوطلبی ها، در هم چو قرار دادها، حق امتیاز 
دولت )رویالیتی( می باشد که به کلی از نظر افتیده است. 
 5 برنده  که شرکت های  است  آمده  مقام  این  نظریه  در 
از 20در صد  بیش  ناکام  الی 5.5 درصد و شرکت های 
را پیشنهاد کرده اند که این تفاوت در تمام ذخایر معدن 
در صورت فروش سنگ معدنی 45 میلیارد دالر، فروش 
دالر  میلیارد   156 فوالد  تولید  و  دالر  میلیارد   90 آهن 

خواهد بود.
در بخش دیگر نظر مقام دولتی، گفته شده است که در 
استخراج هردو کمپنی  معادن، مجموع  گزارش وزارت 
برنده، 36 میلیون تن سنگ آهن در سال پیش بینی شده 
نزدیک  دولت  به  سنگ  تن  هر  از  آن  عواید  که  است 
ناکام هندی  از شرکت  در حالی که  می باشد،  به 29دالر 

حدود 68دالر در هر تن سنگ بوده است.
ادامه در صفحه 8
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کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

و  هوتل  در  کار  اطفال  کار  انواع  سایر 
رستورانت، کار در مزرعه، کار با نظامیان، 
در  کار  شبانه،  کار  گلیم بافی،  چوپانی، 
با  کار  طاقت فرسا،  سرد  و  گرم  هوای 
که  است  مواردی  از  خطرناک   وسایل 
ساحوی  نظارت  فعالیت های  جریان  در 
بررسی  مورد  و  شده  شناسایی  بشر  حقوق 
سال 1388 خورشیدی،  در  گرفته اند.  قرار 
31.1درصد مصاحبه شدگان اظهار داشته اند 
مشغول  15سال شان  سن  زیر  اطفال  که 
 1389 سال  در  می باشند.  متذکره  کار های 
مصاحبه شدگان  از  26درصد  خورشیدی 
فامیل شان  اطفال  پسر  که  داشته اند  اظهار 
مشغول  15سال(  باالی  و   15 زیر  ) شامل 
آن ها  45درصد  و  متذکره اند  کارهای 
اظهار داشته اند که اطفال دختر خانواده شان 

مشغول کارهای پیش گفته می باشند.                                 
و  جسمی  زیان بار  پیامدهای  کودکان  کار 
تحقیقات  جمله  از  و  دارد  آنان  بر  روانی 
نشان داده است که کودکان کارگر، پس 

زنان  لطف  دیگر  بار  که  می رسد  به نظر 
این  رییس جمهوری  حال  شامل  امریکایی 
 2۰12 سال  آستانه  در  است.  شده  کشور 
از حامیان خود  مهمی  اوباما بخش  باراک 
عمده  و  تعیین کننده  بخش  این  در  را 
بنابر  اما  بود.  داده  دست  از  رای دهندگان 
وضعیت  بهبود  با  نظرسنجی ها  آخرین 
اقتصادی و محوری کردن مسایل اجتماعی 
مانند بحث کنترول حاملگی درعرصه های 
میان  در  او  موقعیت  کشور،  عمومی 

رای دهندگان زن مستحکم تر شده است.
ریاست جمهوری  انتخابات  در  زنان 
می دهند  تشکیل  را  آرا  اکثریت  امریکا 
دموکرات  حزب  به  که  زنانی  درصد  و 
بیشتر است.  بقیه گرایش ها  از  تعلق دارند، 
جمهوری خواهان برای شکست دادن اوباما 
به حدود 4۰درصد از آرای زنان نیاز دارند. 
با آن که اقتصاد باالترین دغدغه خاطر زنان 
مسایل  از  طیفی  اما  است،  هردو  مردان،  و 
همجنس گرایان،  ازدواج  مانند  اجتماعی 
برخورداری از شیوه های کنترول خانواده، 
و جداکردن تحقیقات مربوط به سرطان از 
مساله سقط  جنین از ماه دسامبر جای مهمی 
مردم  بحث  مورد  موضوع های  میان  در 

آمریکا باز کرده است.
مکومب  اهل  اسپیرر،  پاتریسیا 
سیاسی  تعلق  نظر  از  که  می سی سی پی، 
جمهوری خواهان  به  متمایل  اما  مستقل 
به  با  »جمهوری خواهان  می گوید:  است، 
میان کشیدن مساله جلوگیری از حاملگی، 
دارند اشتباه بزرگی مرتکب می شوند و من 
خواهند  اوباما  به  را  انتخابات  که  مطمینم 

باخت.«

از  بلوغ  سن  به  رسیدن  و  کودکی  مرحله  از 
نوعی کمبود و احساس حقارت رنج می برند. 
و  داده اند  دست  از  را  خود  »کودکی«  زیرا 
تحصیل،  به  اشتغال  و  کردن  بازی  به جای 
مجبور به ورود به دنیای بزرگ ساالن و انجام 
ترتیب،  این  به  و  شده اند  زیان بار  کارهای 
خالی بزرگی در روند طبیعی رشد و زندگی 

آنان به وجود آمده است.        
قابل  رابطه  آموزش  و  کودکان  کار  بین 
درکی وجود دارد. تعداد زیادی از کودکان 
کار  طوالنی  ساعت های  و  شغل شان  به دلیل 
از  11.6درصد  محرومند.  آموزش  حق  از 
ناظران ساحوی  به  )465نفر(  مصاحبه شدگان 
کودکان شان  که  داشته اند  اظهار  بشر  حقوق 
کار،  طوالنی  ساعت های  و  شغل  به دلیل 

نمی  توانند مکتب بروند.                                 

برایان فالهرتی، نماینده جمهوری خواه ایالت 
را  وظیفه  این  است  15سال  که  کنتیکات 
برعهده دارد، می گوید: »اعضای هردو حزب 
می زنند  دامن  فرهنگی  مساله  این  به  دارند 
برای  را  انتخابات  بازار  می خواهند  چون 

قشرهای پایینی گرم کنند.«
رییس شاخه سیاسی سازمان  یانگ،  لیندا  اما 
برای  جنین  سقط  حق  مدافع  که  زنان  ملی 
گرفته اند  یاد  »زنان  می گوید،  است،  زنان 
و  بگیرند  تصمیم  خود  زندگی  برای  که 
کردن  محروم  کنند.  اداره  را  زندگی شان 
بارداری  از  جلوگیری  برای  از حق شان  آنان 
در قرن بیست و یکم حیرت انگیز است و توجه 

خیلی ها را جلب می کند.«
انتخاب  از  پس  می گویند  جمهوری خواهان 
بحث  به  دوباره  را  اقتصاد  قطعی،  نماینده 
دهانه  و  کرد  خواهند  تبدیل  انتخابات  اصلی 
اوباما  سوی  به  خودشان  جانب  از  را  توپ 
کمبود  چون  مسایلی  بر  و  گرفت  خواهند 

بودجه تمرکز خواهند کرد.
ریا لین چورننکی، رییس فدراسیون ملی زنان 
حزب  »تاوقتی  می گوید:  جمهوری خواه، 
هنوز نماینده خود را انتخاب نکرده، نمی شود 

گفت قصه به سر رسیده.«
نظرگاه های زنان  تغییری در  با گذشت زمان 
از  اما  نمی شود،  دیده  دموکرات  حزب  در 
ژانویه 2۰12 موضع گیری ها رفته رفته مشخص 

می شود.
اکنون  جمهوری خواه  زنان  از  39درصد 
دارند.  مساعد«  بسیار  »نظری  حزب شان  به 
زمان  همین  در  گذشته  سال  حالی که  در 

چنین  حزب  این  زنان  2۷درصد  تنها 
5۷درصد   ، همین حال  در  داشتند.  نظرگاهی 
حزب  مورد  در  دموکرات  حزب  زنان  از 
دارند.  نامساعد  بسیار  نظری  جمهوری خواه 
فراتر  5۰درصد  از  اولین بار  برای  که  رقمی 

رفته است.
براساس نظرسنجی مشترک اسوشیتد پرس- و 
گروه تحقیق جی اف کا، که اخیرا انجام شده، 
از ماه دسامبر میزان محبوبیت آقای اوباما در 
میان زنان امریکایی1۰ درصد افزایش یافته و 
زنان  است.  رسیده  53درصد  به  43درصد  از 
رقیبان  بر  اوباما  برتری  مهم  عامل  هم چنین 
زنان  نگاه  از  اوباما  هستند.  او  جمهوری خواه 
را  حریفش  هردو  دو به دو،  رویارویی  در 
شکست می دهد. اما در میان مردان، اوباما با 

هردو حریفش مساوی می کند.
جمهوری خواه،  رقیب  دو  برای  زنان  رای 
نیز  سانتوروم،  ریک  و  رامنی  میت  یعنی 
اهمیتی تعیین کننده دارد. نظرسنجی مشترک 
هفته  که  نیوز  ای بی سی  و  واشنگتن پست 
انجام شده، نشان می دهد که محبوبیت  پیش 
او  مخالفت  وجود  با  زنان  میان  در  سانتوروم 
که  این  و  خانواده  کنترل  و  جنین  سقط  با 
از حاملگی  پیش  معاینات  هزینه  دولت  نباید 
را بپردازد، از رقیبش میت رامنی پیشی گرفته 
است. 5۷ درصد از زنان جمهوری خواه به نفع 
سانتوروم نظر داده اند. این نظرسنجی هم چنین 
میان  در  سانتوروم  ریک  که  می دهد  نشان 
رامنی  از  بیش  نیز  مستقل  و  دموکرات  زنان 

محبوبیت دارد. 

به  منحصر  و  خودکفا  حق  یک  صرفا  آموزش 
از  برخورداری  برای  بستری  بلکه  نیست،  فرد 
همه حقوق است. در عین حال واضح است که 
راه حلی مناسب و دراز مدتی برای کار کودکان 
وجود ندارد، مگر مبارزه ای که به دست یابی همه 
به حق آموزش منتهی شود. آموزش ضروری ترین 
کودکان  کار  محو  برای  ابزار  تاثیر گذار ترین  و 

است.1 
در نهایت می توان گفت که کار کودکان، نشانگر 
زنجیره ای از قصور بزرگ ساالن، جامعه، خانواده 
نسبت  تعهدات شان  انجام  در  دولت،  خصوصا  و 
به کودکان است. و این واقعیت روشن می سازد 
که دولت آن گونه که باید در جهت کاهش کار 
مضر کودکان گام های موثر برنداشته و تعهدات 
ملی و بین المللی خود در قبال حقوق کودکان را 

ایفا نتوانسته است.                
ادامه دارد

پی نوشت ها:
1. معصومه صیدی، در سوگ زندگی )بررسی پدیده کودک آزاری(، انتشارات شیرازه، چاپ 

اول 1386، ص 184

7سال پنجم   شماره مسلسل 1351   دو شنبه 15 حوت 1390    
وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی 

در افغانستان 

نیروی زنان، عاملی تعیین کننده در انتخابات 
 منبع: صدای امریکا

متصدی صفحه: محمد عظیم بشارت

گزارش پنجم، از ۱۳۸۸-۸۹ 

 

است،  منطبق  انصاف  مثابه  به  عدالت  آغازه های  با  که  جامعه ای  اما 
زیرا  است،  داوطلبانه  اجتماعی  نظام  یک  به  جامعه  نزدیک ترین 
شرایطی  در  برابر  و  آزاد  انسان های  که  است  آغازه هایی  با  منطبق 
منصفانه با آن موافقت می کردند. به این معنا، اعضای چنین جامعه ای 
خودمختارند و وظایف به رسمیت شناخته شده را خود مقرر کرده اند.

تعلق دارد که  نیز  این تصور  انصاف  مثابه  به  به عدالت  به نظر راولز، 
انسان ها در وضعیت اولیه عقالنی هستند و عالیق آنان یک دیگر را 
هدف نمی گیرد. این به این معنا نیست که آنان خودخواهانی هستند 
که صرفا عالیق کامال معینی نسبت به ثروت، اعتبار و قدرت دارند. 
به  نسبت  عالقه ای  که  درآورد  تصور  به  بدین گونه  باید  را  آنان  اما 
در  محتمال  را  خود  روحی  اهداف  آنان  نمی یابند.  دیگران  عالیق 
به  وابستگان  اهداف  مانند  می دانند،  دیگران  اهداف  مخالف  جهت 
ادیان گوناگون. فراتر از آن، مفهوم عقالنیت نیز باید در محدود ترین 
فهمیده  اقتصادی رایج است  نظریه های  معنای آن و آن گونه که در 
باید برای اهداف مورد نظر به کار  ابزار  شود: یعنی این که موثرترین 

گرفته شوند. 
از  یکی  انصاف،  مثابه  به  عدالت  مفهوم  به  دست یابی  برای  راولز 
می داند  عدالت  آغازه های  تعیین  متوجه  آشکارا  را  اصلی  وظایف 
که در وضعیت اولیه برگزیده می شوند. وی ادعا می کند که انسان ها 
اولیه، دو آغازه ی کامال متفاوت را گزینش می کردند:  در وضعیت 
این  دیگر  و  را  اساسی  وظایف  و  حقوق  برابری  آغازه ی  نخست 
یا  و  ثروت ها  یعنی  اقتصادی،  و  اجتماعی  نابرابری های  را که  آغازه 
قدرت های مختلف میان افراد تنها هنگامی عادالنه است که از آن ها 
اعضای  که  کسانی  نصیب  به ویژه  شود،  هرکس  نصیب  فایده ای 
ضعیف تر جامعه هستند. به نظر راولز، شاید غایتمند اما ناعادالنه باشد 
به  اما  باشد،  بهتر  دیگران  وضع  تا  باشند  داشته  کم تر  بعضی ها  که 
هیچ وجه ناعادالنه  نیست اگر از مزایای بزرگ برای معدودی، وضع 

کسانی که از مزایای کم تری برخوردارند بهتر شود.
آن چه که راولز به تصور درمی آورد این ست که رفاه هرکس وابسته 
زندگی  نمی تواند  هیچ کس  آن  بدون  که  است  همکاری  آن  به 
رضایت بخشی داشته باشد و بنابراین تقسیم نعمات می بایست هرکس 
راولز،  به نظر  کنند.  همکاری  داوطلبانه  تا  وادارد  را  کم چیزان  حتا 
آغازه های یادشده پایه ی منصفانه ای برای آن است که افراد مستعدتر 
دیگران  بتوانند روی همکاری  برتر،  موقعیت  در  اجتماعی  نظر  از  و 
حساب کنند، مادامی که یک توافق عملی، شرطی ضروری برای رفاه 
همگان باشد. به محض آن که انسان ها تصمیم خود را به نفع تصوری 
از عدالت بگیرند که استعدادهای تصادفی طبیعی و مناسبات اجتماعی 
را در خدمت منفعت سیاسی و اقتصادی قرار نمی دهد، به آغازه های 
یادشده دست می یابند، آغازه هایی که آن جنبه های جهان اجتماعی 

را که از نظر اخالقی خودکامانه به نظر می رسند، در نظر نمی گیرد.
انسان ها می توانند در وضعیت  را که  راولز سپس آغازه های عدالت 
اولیه برسر آن ها توافق حاصل نمایند در دو گزاره ی زیر فرمولبندی 
می کند: 1ـ هرکس می بایست از حق برابر در گسترده ترین سیستم از 
افراد دیگر  برای همه ی  با سیستم مشابه  برابر که  بنیادین  آزادی های 

سازگار باشد، برخوردار گردد. 
2ـ نابرابری های اجتماعی و اقتصادی را باید به گونه ای سامان داد که:

الف ـ به شیوه ای عقالنی از آن ها انتظار رود که در خدمت منفعت 
هرکس باشند؛ 

ب ـ در پیوند با موقعیت ها و منصب هایی باشند که راه همگان به سوی 
آن ها باز باشد. 

راولز یک بار دیگر تاکید می کند که این آغازه ها عمدتا معطوف به 
ساختارهای بنیادین جامعه هستند و تفویض حقوق و وظایف اساسی 
پیش شرط  می کنند.  متعین  را  اقتصادی  و  اجتماعی  نعمات  تقسیم  و 
نظریه ی  یک  غایت-های  برای  که  این ست  آن ها  فرمول بندی 
در  بیش جدا  تا  کم  بخش  دو  منزله ی  به  اجتماعی  ساختار  عدالت، 
از  یکی  به  معطوف  یادشده،  آغازه های  از  هریک  شود.  گرفته  نظر 
از  که  اجتماعی  سیستم  سویه های  میان  ما  بنابراین  بخش هاست.  این 
از  و  می کند  تضمین  و  تعیین  را  برابر  اساسی  آزادی های  یک طرف 
می سازد  متعین  را  اقتصادی  و  اجتماعی  نابرابری های  دیگر  طرف 

تفکیک قایل می شویم.
ادامه دارد

 جان رالز و اندیشه عدالت
قسمت چهارم

)بهرام محی – دویچه وله(

قسمت بیست و نهم

حقوق بشر؛ مبنای عدالت، دموکراسی 
و آزادی های اجتماعی است.

ACKU
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سنگ  فروش  از  حق االمتیاز  که  است  گفته  منبع 
از  بعد  برنده  کمپنی های  را  فوالد  فروش  و  آهن 
منفی ساختن کرایه انتقال از دروازه معدن تا محل 
تحویل گیری خریدار، به دولت افغانستان می پردازد 
که به این محاسبه ممکن ما قرض دار شرکت شویم.

گفته  خودش  »وزارت  می گوید:  شنسب  هم چنان 
است که برای استخراج معدن حاجیگک از دوازده 
و نیم تا 20در صد مفاد می خواهند، اما معلوم نیست 

که چرا به 6 و 5 درصد قبول کرده اند.« 
او ادامه می دهد که هندوستانی ها گفته اند که 8 تا 
بعد  و  بسازند  را  فابریکه ها  که  دارند  کار  سال   12
اما شرکت  از مرحله تولید 5درصد مفاد می دهند، 

آن ها )اکاتکو( 20درصد مفاد می دهد.
هم چنان گروهی از انجنیران معترض به کارکرد های 
دوسال  به  نزدیک  آن ها  تن  نه  که  معادن  وزارت 
مراجع  عنوانی  که  نامه ای  در  دادند،  استعفا  قبل 
گفته اند:  نگاشته اند،  پارلمان  و  دولتی  مختلف 
بدون  را  حاجیگگ  آهن  معدن  معادن،  »وزارت 
به چهار  تخنیکي  و  معیار هاي علمي  نظرداشت  در 
بالك تقسیم و بالك ها را به داوطلبي گذاشته است 
معلومات  عدم  در  معدن دار  ساحات  تقسیمات  که 
کافي از مشخصات و سایر خصوصیات مواد معدني 
از  آگاهي  و  عدم تخصص  از  ناشي  بالك  هر  در 

مسلک، رهبري موجود وزارت معادن مي باشد.«
ابراز نگرانی کرده اند که  نامه شان  انجنیران در  این 
در تثبیت برنده داوطلبی معدن حاجیگک، وزارت 
دقت نکرده و حق امتیاز )رویالیتی( بهتر را انتخاب 

نکرده است.
جمله  از  که  گفت  معادن  وزارت  سابق  کارمند 
مقدار  داوطلبی ها  ارزیابی  اساسی  عامل های 
را  شرط نامه  باید  وزارت  و  می باشد  حق االمتیاز 
ترتیب داده باشد که خواست های عمده و اساسی 
سرمایه گذاری،  مقدار  حداقل  قبیل  از  اجاره دهنده 
و  مقدار حق االمتیار  تولید، حداقل  حداقل ظرفیت 
مالیه و تولیدات عمده مثل )فوالد، آهن، چدن( و 
را  غیره  و  زیربنا ها  اعمار  زیستی،  محیط  معیار های 

در آن درج کرده باشد.
از  محرمیت،  موافقت نامه  به خاطر  عمر  جواد  اما 
پیشنهادی  طرح های  جزییات  باره  در  نظر  اظهار 
خودداری  کانادایی  شرکت  و  هندی  کنسرسیوم 

می کند.
یک  حاجیگک  داوطلبی  »روند  می گوید:  او 
نمی توانیم  »ما  که  دارد  هم  محرمیت  موافقت نامه 
مالحظه  پیشنهادی  طرح های  جزییات  باالی 
شد  امضا  قرارداد  این که  از  بعد  اما  باشیم،  داشته 
شریک  رسانه ها  با  را  پیشنهادی  طرح های  همه 

می سازیم.« 
از  که  کرده اند  گزارش  رسانه ها  این  از  پیش  اما 
حدود  ساالنه  حاجیگگ  آهن  معدن  استخراج 
سه صد میلیون دالر به خزانه افغانستان واریز خواهد 

شد.
طرح  که  می گوید  اکاتکو  شرکت  رییس  ولی 
کمپنی او در پنج سال ابتدای تولید 800میلیون دالر، 
در پنج سال دوم ساالنه 960میلیون دالر ، در پنج سال 
ساالنه  اخیر  پنج سال  در  و  دالر  1120میلیون  سوم 
1280میلیون دالر می پردازد که در 20سال بیش از 
20میلیارد دالر مفاد را برای دولت افغانستان در نظر 

گرفته است.
آقای شنسب می گوید که بر عالوه او در طرحش 
تدارك  را  کار  زمینه  کارگر  5هزار  حدود  برای 
می بیند و خدمات اجتماعی مانند: شهرك رهایشی، 
بیمه صحی و شفاخانه، مکتب، مسجد، پارك های 
تفریحی، سینما و تیاتر، کتاب خانه و ده ها سهولت 
وزارت،  چرا  این که  اما  دارد.  نظر  در  نیز  را  دیگر 

محوطه ی زیارت سلطان میر عبدالواحد شهید در هرات، 
ازدحام  اما  است؛  ازدحام  از  پر  مردم  حضور  از  همیشه 
اصلی از حضور ده ها تن معتادان به مواد مخدر است که 

در گوشه و کنار این زیارت تجمع کرده اند. 
مردم  حتا  که  شده اند  زیاد  آن قدر  منطقه  این  در  معتادان 
از گشت و گذار در آن هراس دارند. گفته می شود بعضی 
کند،  گذر  تنهایی  به  منطقه  این  از  کسی  اگر  شب ها، 

معتادان اموال او را به زور می ربایند.
البته این یگانه منطقه ی بود و باش معتادان در هرات نیست، 
باره های  در اطراف منار های مصلی هرات و هم چنان در 
نیز معتادان حضور  باستانی هرات(  کهندژ مصرخ )منطقه 

دارند.
معتادان در چنین جایگاه هایی به راحتی مواد مخدر مصرف 
می کنند و با این که گاه گاهی نیرو های امنیتی برای پراکنده 
کردن آنان تالش می کنند؛ ولی بازهم آن ها دوباره به این 

جای ها بر می گردند. 
با  بیشتر  و  است  رقت آور  افراد  این  اکثر  وضع  سرو 
لباس های ژولیده و چهره های سیاه شده از دود آتش های 
که در شب، برای گرمی خود می افروزند، دیده می شوند. 
به گفته  و  هرویین  معتاد  که  است  افراد  این  از  یکی  رضا 

خودش پیش از این معتاد به تریاك بود .
او می گوید که از شهر مشهد ایران به هرات رد مرز شده 
نسبتا  زندگی  ایران  در  اول  در  او  رضا  به گفته ی  است . 
با درآمدی که  و  بود  خوبی داشت، کارش کفش دوزی 
از این  راه به دست می آورد، هم زندگی خودش را پیش 
کمک  مزارشریف،  در  خانواده اش  برای  هم  و  می برد 

می فرستاد . 
با  »من  می کند:  روایت  چنین  را  شدنش  معتاد  قصه ی  او 
تولیدات خود،  برای  را  زیرزمینی  دیگر. یک  افغان   یک 
او  و  می دوختم  کفش  من  بودیم.  کرده  اجاره  مشترك 
کیف و دستکول . دوستم از سر شوق، یا هم از فرط فشار 
کار گاهی تریاك می کشید و بالخره من هم با او همراه 

شدم .«
رضا ادامه داد: »گاهی پیش می آمد که به دلیل کار زیاد یا 
فشار روحی که به دلیل حضور غیرقانونی در ایران، بر ما 
به همین  بالخره  و  می کشیدیم  تریاك  زیاد  می شد،  وارد 
ترتیب معتاد شدم و یک روز که توسط نیرو های انتظامی 
ایران دست گیر و به هرات رد مرز شدم، حتا پول نداشتم 
که یک تکت برای رفتن به مزارشریف بخرم و اعتیاد هم 
به گدایی زدم و مواد مخدر  ناچار دست  فشار می آورد، 
و  هستم  افغانستان  در  که  است  سه سال  حاال  و  خریدم 

اعتیادم از تریاك به هرویین تبدیل شده است.«
رضا می گوید که دلش می خواهد که اعتیاد را ترك کند؛ 
یا  دارد  هم وجود  رابطه جایی  این  در  نمی داند  حتا  ولی 

خیر.
و  بوده  معتادان  از  تن  چندین  مرگ  شاهد  تاحال  رضا 
می گوید که روزی خودش هم همین سرنوشت را خواهد 
نخواهد  تغییری  هیچ  و  است  همین  ما  »روزگار  داشت: 
تنها راهش مرگ  و  ندارد  را  توان ترك  کرد، هیچ کس 

است که به زودی گریبان مرا هم خواهد گرفت.«
هرات  در  موجود  معتادان  بیشتر  سرنوشت  رضا،  قصه ی 
با گدایی کردن و گشت و گذار  است، آنان روز خود را 

شب  و  می رسانند  شب  به  هرات  کوچه های  در 
می کنند .  روز  مخدر  مواد  کشیدن  با  را  خود 
افزایش روز به روز این گونه معتادان که بیشترشان 
از کشور ایران می آیند، تبدیل به یک نگرانی در 
هراتی  شهروندان  اکثر  است .  شده  هرات  جامعه 
می گویند که از این افراد واهمه دارند و می ترسند 
که افزایش این گونه افراد، روزی به فاجعه بزرگ 

اجتماعی منجر نگردد . 
زندگی  رازی  فخر  امام  جاده ی  در  رحیم اهلل 
یک  سرك شان  در  که  می گوید  و  می کند 
پنج  ـ  چهار  که  است  بی صاحب  چهاردیواری 

معتاد را در خود جا داده است . 
از داخل  را  معتادان  آنان چندین بار  او گفت که 

به نظر  کرد،  معرفی  ناکام  را  اکاتکو  شرکت  طرح 
شنسب سه دلیل وجود دارد.

به  احترام  عدم  نافهمی،  و  »ندانستن  می گوید:  او 
ارزش های مملکت و عدم دوستی به مردم افغانستان 
نهایت  در  و  مملکت دوست  و خوش ساختن یک 
به  که  است  دالیلی  از  زیاد،  خیلی  هم  آن  رشوت، 

ذهن من می رسد.«
او افزود: »وزارت به صورت قطعی هیچ جوابی به من 
داده اند،  من  به  که  مکتوبی  یگانه  در  و  است  نداده  
و  کرده ام  اشتراك  این که  از  کرده اند  تشکر  فقط 
در  نشدم  برنده  چرا  که  نگفته اند  دلیلی  هیچ  دیگر 
حالی که من بیشتر از ده بار با آن ها تماس گرفتم که 

دلیل را برایم بگویند.« 
مقدار  باره  در  نظر  اظهار  از  وزارت  در  مقام ها  اما 
خودداری  محرمیت  موافقت نامه  به خاطر  امتیاز  حق 

می کنند.
تفاوت در قیمت زیربناها

صفحه  »در  است:  آمده  دلتی  آگاه  منبع  نظریه  در 
28 گزارش وزارت معادن کنسرسیوم هندی، قیمت 
7میلیون  مجموعی  ظرفیت  با  را  فوالد  فابریکه  دو 
دستگاه  قیمت  و  دالر  میلیارد   )7.829( سال  در  تن 
است،  داده  نشان  دالر  میلیارد  یک  را  حرارتی  برق 
فابریکه  یک  قیمت  »اکاتکو«  کمپنی  حالی که  در 
سال،  در  را  تن  5میلیون  ظرفیت  با  فوالد  تولید 
500میلیون دالر و قیمت دستگاه تولید برق حرارتی 
را 300میلیون دالر نشان داده است که به هیچ گونه، 

توازن در قیمت ها موجود نمی باشد.«
می شود  معلوم  »طوری  است:  شده  گفته  ادامه  در 
دادن  نشان  بلند  به منظور  هندی  کنسرسیوم  که 
مقدار  یک  اخذ  و  مالیه  از  فرار  و  سرمایه گذاری 
ناخالص،  عواید  از  استهالك  به نام  پول  هنگفت 
باعث  که  است  داده  نشان  بلند  ده مراتبه  را  قیمت ها 
مالیه  درك  از  دولت  عواید  مالحظه  قابل  تقلیل 

می گردد.«
گفته اند  که  هندی ها  که  می دارد  اظهار  نیز  شنسب 
بیش از ده میلیارد دالر سرمایه گذاری می کنند، قیمت 
فابریکه ها و دیگر زیرساخت ها را چندین برابر برای 

دولت افغانستان محاسبه کرده اند.
به خاطر  نظر  اظهار  از  این باره  در  وزارت  ولی 

موافقت نامه محرمیت خودداری کرد.
نشریه های  تبصره   به دلیل  حاجیگک  معدن  مساله 
به  حاال  اکاتکو،  شرکت  شکایت  و  جهان  معتبر 

پارلمان کشور نیز راه باز کرده است.
پارلمان  به  او  که  می دارد  اظهار  شنسب  نصیرالدین 
افغانستان  ریاست جمهوری  و  کابینه  به  کشور، 
شکایت نامه و اسناد های دست داشته اش را فرستاده 
است و منتظر است که ببیند این ها چه کاری خواهند 

کرد.
نیز  نمایندگان  مجلس  شکایات  سمع  کمیسیون  در 
است  بوده  بحث  مورد  حاجیگک  معدن  موضوع 
و  مذاکرات  از  بعد  که  می گوید  معادن  وزارت  و 
تایید  غرض  پارلمان  به  را  قرارداد ها  کابینه  تاییدی 

خواهند فرستاد. 
منرال ها،  قانون  »مطابق  می دارد:  اظهار  عمر  جواد 
یا  تایید کند و  این قرارداد را  پارلمان حق دارد که 

با ارایه دالیل رد کند.«
اما این که اگر پارلمان این برنده ها را تایید نکند چه 
خواهد شد، آقای عمر این را حاال یک پیش داوری 
برنده های  پارلمان  »اگر  می گوید:  اما  می خواند، 
حاجیگک را رد کند، وزارت کمپنی ریزرفی دارد 
را  آن  می تواند  که  نبرد(  نام  نیز  بدیل  شرکت  )از 
برنده اعالن کند و اگر باز هم رد شد، در آن صورت 

ما به اعالن داوطلبی دیگر خواهیم رفت.«


از  استفاده  با  هربار  ولی  بیرون کرده اند؛  این چهاردیواری 
تاریکی شب دوباره برگشته اند . 

به گفته رحیم اهلل این افراد، حتا چراغ های برق سر در خانه ها 
را هم دزدی می کنند و شیشه های موتر های را که در شب 
آن  داخل  از  و  شکسته  باشند،  پارك  خانه ها  از  بیرون  در 
از  رحیم اهلل  می کند.  دزدی  آمد  گیر شان  که  هرچیزی 
از  را  افراد  این  که  می خواهد  هرات  در  دولتی  مسووالن 
افراد  این  او،  به گفته ی  زیرا  کنند؛  گرد آوری  شهر  سطح 

برای جامعه خطرناك اند . 
درخواست مردم از دولت برای گرد آوری معتادان از سطح 
محلی  اداره  مسووالن  که  می شود  مطرح  حالی  در  شهر 
هرات می گویند که گرد آوری این همه معتاد از سطح شهر 

در توان آنان نیست.
»تعداد  می گوید:  هرات  والی  سخنگوی  نوری  محی الدین 
زیاد از این افراد معتاد از والیت های دیگر افغانستان هستند 
باقی   ایران، در همین جا  از کشور  از رد مرز شدن  بعد  که 
اداره  برای  ناممکنی  کار  نیز  آنان  جمع آوری  و  مانده اند 

محلی هرات است.«
به شکل  آقای نوری اظهار می دارد که در گذشته طرحی 
روی  هرات  والیت  جوانان  آمریت  سوی  از  آزمایشی 
افراد  از  تعدادی  طرح  این  براساس  که  شد  گرفته  دست 
هنوز  ولی  شدند؛  فرستاده  اصلی شان  والیت های  به  معتاد 
هرات  والی  سخنگوی  هرات اند .  در  دیگر  زیاد  تعداد  هم 
تاثیرات  می تواند،  هم  روند  همین  ادامه  که  می دارد  ابراز 
مثبت خود را داشته باشد و از سوی دیگر، ضرور است که 
این چالش یک میکانیزم عملی تر و  برای  افغانستان  دولت 

تاثیرگذار تری را روی دست بگیرد.
او می آفزاید که به تازگی یک مرکز صحی دیگر هم در 
هرات برای درمان معتادان ایجاد می گردد؛ ولی با این حال، 
بسنده  هرات  برای  نمی تواند  صحی،  مراکز  چنین  ایجاد 

باشد . 
هرات  والیت  مخدر  مواد  با  مبارزه  ریاست  مسووالن 
می گویند که در حال حاضر بین شصت تا هفتاد هزار معتاد 
در هرات وجود دارند که حدود شصت درصد از این افراد 

مهاجرینی هستند که از ایران رد مرز شده اند . 
در  مخدر  مواد  با  مبارزه  دفتر  رییس  دقیق  جیالنی  غالم 
هرات می گوید: »با این که تعداد افراد معتاد، روزبه روز در 
و  منظم  استراتیژی  هنوز یک  ولی  می یابد؛  افزایش  هرات 

دقیق برای رفع این معضل وجود ندارد.«
آقای دقیق اظهار داشت که در هرات تنها سه مرکز صحی 
85نفر  درمان  ظرفیت  که  دارد  وجود  اعتیاد  درمان  برای 
تعداد رو به  مقابل  این ظرفیت در  و  دارد  را  در یک وقت 
افزایش معتادان هیچ است و در کنار آن، امکانات تداوی 

معتادان نیز اندك است و کفایت نمی کند.
شهر  داخل  در  آنان  گشت و گذار  و  معتاد  افراد  افزایش 
معضل  یک  به  تبدیل  حاال  این که  با  مسکونی  مناطق  و 
برای  خطرناك شده است؛ ولی هنوز هیچ گونه دورنمایی 
رفع این معضل دیده نمی شود و این افراد هم چنان در داخل 
نامعلوم خود  آینده  سرگردان  هرات  مثل  بزرگ  شهر های 

هستند . 
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مجلس  دوره  نهمین  انتخابات  آرای  شمارش  ادامه  با 
از  برخی  در  شمارش  پایان  و  ایران  اسالمی  شورای 
حوزه ها، حوزه هایی که انتخابات در آنها به مرحله دوم 
اولیه  آمار  است.  شدن  مشخص  حال  در  شده  کشیده 
جمله  از  و  دهی  رای  حوزه   ۲۰ در  که  می دهد  نشان 

تهران، انتخابات مرحله دوم برگزار خواهد شد.
یا  یک  اول  مرحله  در  چنانچه  انتخابات،  قانون  برپایه 
چند نفر از نامزد ها یک چهارم آرا به عالوه یک را به 

دست نیاورند، انتخابات به مرحله دوم کشیده می شود.
بر این پایه، میان نامزدهایی که اکثریت یک چهارم آرا 
را در مرحله اول به دست نیاورده اند، تنها به تعداد دو 
بیشترین  که  کسانی  میان  از  نیاز  مورد  نمایندگان  برابر 
رای در مرحله اول کسب کرده اند، رقابت انتخاباتی در 

مرحله دوم برگزار می شود.
شامگاه  که  ایران  انتخابات  ستاد  آمار  آخرین  براساس 
شنبه ۱۳ حوت منتشر شد، ۱۶۳ نماینده مجلس شورای 
 ۲۹۰ اسالمی  شورای  مجلس  شدند.  مشخص  اسالمی 

کرسی دارد.
والیت   ۱۹ نمایندگان  که  دارد  آن  از  نشان  آمار  این 
در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی، به طور کامل 
دوازده  حوزه های  از  برخی  در  اما  شدند.  مشخص 
والیت دیگر، قرار است انتخابات دور دوم برگزار شود.
یزد،  همدان،  اصفهان،  ایالم،  خوزستان،  لرستان، 
تهران  و  اردبیل  فارس،  کردستان،  کرمانشان،  گیالن، 
دور  انتخابات  برگزاری  شاهد  که  هستند  والیت هایی 

دوم خواهند بود.
انتخابیه،  حوزه   ۱۱۴ به  ایران  تقسیم بندی  به  توجه  با 
و  می شود  مشخص  اول  مرحله  در  حوزه   ۹۴ تکلیف 

تکلیف ۲۰ حوزه دیگر در مرحله دوم تعیین می شود.
حوزه  در  که  است  داده  گزارش  ایلنا  خبرگزاری 
تهران بزرگ اکثر نامزد ها که بیشترین آرا را به دست 
آورده اند، موفق به کسب یک چهارم آرا نشده اند و بر 
همین اساس انتخابات در این حوزه به دور دوم کشیده 

خواهد شد.
حسنعلی نوری جانشین رییس ستاد انتخابات ایران هم 
شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در 
خصوص احتمال به دور دوم کشیده شدن انتخابات در 
تهران گفت: »معموال در انتخابات مجلس حوزه انتخابیه 

تهران به دور دوم کشیده می شود.«
نهمین  انتخابات  برگزاری مرحله دوم  هنوز زمان دقیق 
دوره مجلس شورای اسالمی مشخص نیست. مصطفی 
محمد نجار وزیر داخله ایران در گفتگو با شبکه سوم 
بود: »در  انتخابات گفته  سیما در خصوص مرحله دوم 
از  بعد  و  را خواهیم داشت  برخی حوزه ها مرحله دوم 
جمع بندی نتایج و تایید شورای نگهبان حداکثر ظرف 
مدت یک ماه زمان مرحله دوم انتخابات مجلس نهم را 

با توافق شورای نگهبان تعیین می کنیم.«

است  قرار  که  نامزدوزیرانی  از  چهارتن  گذشته  روز 
رای  مردم  نمایندگان  از  وزارت  چهار  پست  برای 
مجلس  نمایندگان  برای  را  برنامه های شان  بگیرند، 
تشریح کردند و به پرسش های آن ها پاسخ گفتند؛ اما 
نمایندگان  به سوال های  نامزدوزیران  این  در زمانی که 
نمایندگان  از  انگشت شماری  عده ی  می گفتند،  پاسخ 
مردم در جلسه حضور داشتند و بقیه مجلس را ترک 
کرده بودند. حتا در کرسی های هیات اداری نیز، به جز 

رییس و نایب منشی، از سایر اعضا خبری نبود. 
که  پاسخ هایی  براساس  مردم  نمایندگان  است  قرار 
در  اما  دهند.  رای  آن ها  برای  می دهند،  نامزدوزیران 
صورتی که نمایندگان برنامه ها و طرح های نامزدوزیران 
با  باشند،  نداشته  نشوند و در جلسه عمومی حضور  را 
قضاوت  آن ها  به  دادن  رای  هنگام  در  معیاری  چه 

خواهند کرد. 
نیز،  می شد  مطرح  وزیران  نامزد  از  که  سواالتی 
آگاهی  نمایندگان  که  می شد  دیده  نبود.  تخصصی 
در  این  ندارند.  نامزدوزیران  کارکرد  از  چندانی 
حالی ست که بسیاری از سوال ها به جای این که جنبه 

ملی داشته باشند، شکل سمتی و قومی داشت. 
در  نمایندگان  حضور  عدم  از  انتقاد  با  تحلیلگران، 
تصمیم  می گویند  نامزدوزیران،  ارایه طرح های  هنگام 
از  پیش  نامزدوزیران  به  رای دادن  برای  نمایندگان 
این که بر بنیاد طرح های آن ها باشد، بیشتر به معامالتی 
وابسته است که بین نمایندگان و نامزدوزیران صورت 

می گیرد. 
پس از آن که نمایندگان از وجود معامله بین نمایندگان 
و وزیران کابینه سخن گفتند، این نگرانی به وجود آمده 
که تمام تصمیم گیری ها در پارلمان براساس معامالت 

پولی گرفته می شود. 
کابل،  دانشگاه  در  حقوق  استاد  فریور،  موسی 
برنامه های شان  نامزدوزیران  که  »هنگامی  می گوید: 
مجلس  داخل  در  وکال  حضور  می دهند،  شرح  را 
افغانستان همیشه  متاسفانه چون در  اما  ضروری است؛ 
جدا  این  است،  جریان  در  پرده  پشت   منفی  معامالت 
قابل تاسف است. زیرا اگر این نمایندگان می خواهند 
به نامزدوزیران رای بدهند، اول باید برنامه های کاری 
آن ها را بشنوند بعدا با قضاوتی که از برنامه های آن ها 

که نمایندگان سخنان نامزدوزیران را گوش کنند.« 
حیثیت  نمایندگان  عمل  این  رنجبر،  آقای  به گفته 

پارلمان را پایین می آورد. و مایه  تاسف است.
اما با چنین وضعیتی که پول دادن به وکال نقش اساسی 
در رای گرفتن از آن ها داشته باشد، چگونه وزیرانی در 

آینده خواهیم داشت؟
تبادله  از  نمایندگان  خود  »حتا  می گوید:  رنجبر  آقای 
پول حرف می زنند و نمی شرمند. بنابراین وزیرانی که 
رای می گیرند رای شان پاک نیست. رای فاسد است و 
زمانی که رای فاسد باشد، این ها از هیچ گونه مشروعیتی 

برخوردار نیستند.«
توزیع  با  که  نامزدوزیری  می گوید  نیز  فریور  آقای 
آینده  پارلمان رای می گیرد، در  از  نمایندگان  به  پول 
هیچ اعتنایی به تعهداتی که به نمایندگان سپرده است، 

نخواهد داشت. 
آقای فریور می گوید: »این وزیران مطابق منافع شخصی 
و گروهی خود عمل خواهند کرد نه بر مبنای تعهداتی 

که به پارلمان سپرده اند.« 

پیدا کرده اند، رای دهند.« 
جلسه  در  گذشته  روز  آن که  با  می گوید  فریور  آقای 
داشتند،  حضور  نمایندگان  از  اندکی  تعداد  عمومی 
اکثریت  رای دهی  روز  در  که  شد  خواهد  دیده  ولی 
نمایندگان »براساس معامالتی که صورت گرفته« رای 

خواهند داد. 
که  است  سوال برانگیز  »این  می گوید:  فریور  آقای 
و  نداشته اند  حضور  مجلس  در  که  کسانی  چطور 
ندارند،  کافی  معلومات  وزیر  کارکردهای  مورد  در 
می توانند در رابطه به دادن رای یا ندادن رای اعتماد به 

این وزیران تصمیم بگیرند.« 
کبیر رنجبر، نماینده پیشین پارلمان، می گوید نمایندگان 
با غیابت در مهم ترین و حساس ترین لحظات، ظرفیت 
و احساسات وطن دوستی شان را به نمایش می گذارند. 
است؛  خجالت آور  واقعا  »این  می گوید:  رنجبر  آقای 
برای این که رای دادن یک مساله نمایشی و تشریفاتی 
قبل  از  نمایندگان  به  که  نامزدوزیری  فقط  است  شده 
نیست  نیازی  بنابراین  می گیرد.  رای  می پردازد،  جزیه 

تصادم  دنبال  به  محلی،  مقامات  اعالم  اساس  بر 
دو قطار در جنوب پولند، ۱۵ نفر کشته و ۵۰ نفر 

زخمی شده اند.
تلویزیون دولتی پولند گزارش داده است که این 
مسیر  در  مارچ،  سوم  شنبه،  روز  شامگاه  حادثه 

راه آهن ورشو- خارکوف رخ داده است.
است  گفته  پولند  راه آهن  ارشد  مقامات  از  یکی 
که دو قطار سریع السیر که یکی از آنها روی ریل 
برخورد  روبه رو  از  هم  با  می کرد،  اشتباه حرکت 

کرده اند.
را  حادثه  این  پولند،  نخست وزیر  تاسک،  دانلد 

»تراژیک ترین حادثه ریلی« پولند خوانده است.
به  مارچ،  چهارم  یک شنبه،  روز  بامداد  تاسک  آقای 

همراه سه وزیر دولت پولند به محل حادثه رفت.

کمک به زخمیان و نجات آسیب دیدگان به محل 
حادثه اعزام شده اند، ولی یکی از آتش نشانان در 
که  گفت  پولند  دولتی  تلویزیون  به  حادثه،  محل 
»واگن ها، آسیب قابل توجهی دیده اند و به کندی 
افرادی که گرفتار شده اند، دسترسی  به  می توانیم 

پیدا کنیم.«
این حادثه ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه به وقت محلی و 
زمانی رخ داد که فعالیت های انجنیری روی یک 
در  راه آهن  مسیر  در  شچکویی  ایستگاه  در  ریل 

حال انجام بود.
است  داده  گزارش  پولند  تی وی ان۲۴  تلویزیون 
ریل  روی  می رفت،  خارکوف  سمت  به  که  قطاری 

اشتباه بوده است.
طبق گزارش ها، سه واگن، آسیب هایی جدی دیده اند.

این دو قطار که در مجموع ۱۰ واگن داشتند، در زمان 
حادثه، حامل نزدیک به ۳۵۰ مسافر بودند.

برای  امدادرسانان  و  آتش نشانی  پولیس،  نیروهای 

نمایندگان مردم: 

حوصله شنیدن نداریم

در تصادم دو قطار در پولند پانزده نفر کشته شدند

انتخابات در ۱۱ والیت و شهر
 تهران به مرحله دوم کشیده شد 

  حکیمی

از صفحه ۱

9سال پنجم   شماره مسلسل 1351   دو شنبه 15 حوت 1390

• کابل: کوچه شماره ۵، پل سرخ، کارته سه.	
• مزارشریف: جاده احمد شاه مسعود مارکیت هاشم  برات، جمشید رادفر 	
• تیلفون: ۰7۰۵۹۶۲7۴۱ - چاپ مزار: جاده بیهقي، نصیري مارکت، مطبعه دوستان.	
• 	
• هرات: سه راه باد مرغان، مجتمع فرهنگي حرمت، طبقه دوم، فریدون آژند، تیلفون: ۰7۹7۴۱۶۰۶۲	
• غزني: علی غزنوی، تیلفون: ۰77۴۰۰۳۰۲۲	
• بامیان: بازار بامیان، مصطفي پالزا، احمدپور، تیلفون: ۰77۲۱۹8۵8۲	
• کندز: نورالعین، تیلفون: ۰7۹۳۴۰۵۵۹۹، چاپ: مطبعه یعقوبي، جاده والیت. 	
• تخار: جان محمد نبی زاده، تیلفون: ۰77۲۵۰۱77۰	
• بدخشان: سیحون، تیلفون: ۰7۰۵۵۳8۰8۴ 	
• بغالن: ابراهیم زمانی، تیلفون: ۰77۴۵۹۵۲8۳	
• جوزجان: فیاض، تیلفون: ۰7۰۵۵۵8۵۱۰	
• 	 Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل
• آدرس پستي: پسته خانه مرکزي صندوق پستي ۱۹۱۱، کابل، افغانستان	
• 8صبح در ویرایش و پیرایش مطالب وارده دست باز دارد. 	
• مقاالت وارده مسترد نمي گردد.	
• به جز سرمقاله، آراي مطرح شده در مقاالت 	

به نویسندگان آنها بر مي گردد.

• 	sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتیاز: سنجر سهیل  
• مدیر مسوول: قسیم اخگر     	
• معاون: شاه حسین مرتضوي  ۰7۹۹۰۳7۰8۳	
• 	parwiz_kawa@yahoo.com     ۰7۰۰۲۲8۹88    دبیر روابط عامه: پرویز کاوه
• خبرنگاران:  جمشید رادفر، سید سمیع اهلل سعیدي، قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، نازنین شفایي	
• دبیر بخش پشتو:  احمدشاه آرین   ۰7۰۰۴۹8۴۳۲	
• ویراستار: سید مجتبی هاشمی	
• هماهنگي خبر: ظفر شاه رویي ۰7۹۹۳۱۹۵۳۴	
• هماهنگی والیات: میرمحمدصدیق ذلیق ۰778۴7۰۰۶۱	
• توزیع و اشتراک: ۰7۰8۱۴۴۰۴7	
• پذیرش اعالن: وحیداهلل آرین ۰77۹۲۶۲۴۵8   	
• صفحه آرایي: حبیب بهزاد - سید علی موسوی ـ مصطفی سروری- احمدضیا 	
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ACKU



5th Year    No: 1351  Monday  5 March, 2012    Price: 10 Afghani

subh
8

ACKU


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



