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کرزی:
 برخی از کشورها می  خواهند در افغانستان 

ملوک الطوایفی ایجاد کنند
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سه فرمانده طالبان کشته شدند

8صبح، کابل: نیروهای امنیتی 
سیزده  شدن  کشته  از  کشور 
این  به شمول سه فرمانده  طالب 

گروه خبر داده اند.
وزارت دفاع با انتشار اعالمیه ای 
به  طالب  دوازه  که  است  گفته 
کشته  فرمانده شان  دو  شمول 
دو  و  زخمی  تن  سه  شده، 
فرمانده دیگر بازداشت شده اند.

که  است  افزوده  وزارت  این 
نیروهای  عملیات  در  افراد  این 
امنیتی در ولسوالی های اجرستان 

و  غزنی  والیت  ده یک  و 
پکتیکا،  والیت  برمل  ولسوالی 
ولسوالی میوند والیت نورستان، 
چک  و  نرخ  ولسوالی های 
کشته،  وردک  میدان  والیت 

زخمی و بازداشت شده اند.
در  که  افزوده  دفاع  وزارت 
در  جاده  کنار  ماین  انفجار  اثر 
مربوطات تنگی ابریشم ولسوالی 
سروبی والیت کابل یک تن از 
منسوبان اردوی ملی کشته شده 

است.

ملی  امنیت  مطبوعاتی  دفتر 
از  تن  یک  شدن  کشته  از  نیز 
بازداشت  و  طالبان  فرماندهان 
چهار تن دیگر در والیت کاپیسا 

خبر داده است.
اعالمیه ای  انتشار  با  اداره  این 
گروه  یک  که  می گوید 
طالبان  نفری  پنج  تروریستی 
مدتی  از  پادشاه  آغا  رهبری  به 
فعالیت های  مصروف  بدین سو 
ماین گذاری،  تروریستی 
مربوطات  در  راکت  شلیک 
دوم  حصه  اول،  حصه  ولسوالی 
در  که  بودند  کاپیسا  مرکز  و 
ریاست  موظفین  عملیات  نتیجه 
مقاومت  و  ملی  امنیت  عمومی 
این گروه  فرمانده  آنها  مسلحانه 
شان  دیگر  تن  چهار  و  کشته 

بازداشت شدند.
ادامه در صفحه 2

چالش های ساختاری روند دموکراتیک 
در افغانستان

در قطعیه سال 90 جنجال های بزرگی
 میان پارلمان و حکومت ایجاد شد و یازده وزیر به دلیل 

ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی وزارت خانه های 
مربوط خود مورد استیضاح قرار گرفته اما دو باره رای 

اعتماد گرفتند. در صورتی که پارلمان با اداراتی که 
نتوانسته اند کم تر از پنجاه درصد بودجه انکشافی خود را 
مصرف کنند برخود جدی نکند، کم کاری و سهل انگاری 

در ادارات نهادینه خواهد شد.

رییس جمهور گفت: »روزی که در دوحه
 کوشش شد که افغانستان را صاحب دو دولت بسازند، 
معلوم شد که ملت افغانستان یک صدا بلند شدند و رد 
کردند؛ حتا به شمول طالبان که اکثریت شان و آن هایی 
که وطن دوست و از این خاک هستند، به من تلیفون 

کردند و سخت مخالفت نشان دادند.«

 لشکر دانشجویان
 و کمبود فرصت های شغلی

13درصد معتادان افغانستان
 زن هستند 
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اطمیناندهی برای سفری
خبری  کنفرانس  در  دیروز  کرزی،  رییس جمهور 
بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  با  مشترک 
گفت از شش ماه به این سو، تالش هایی صورت گرفته 
از  برخی  واگذاری  طریق  از  افغانستان  در  تا  است 
آقای  ایجاد شود.  »ملوک الطوایفی«  طالبان،  به  مناطق 
کرزی گفت، پاکستان نیز در این تالش ها نقش داشته 
از  پاکستان  اظهار شگفتی کرد که  آقای کرزی  است. 
ما  می برد!  نفعی  چه  افغانستان،  ملوک الطوایفی سازی 
که  می گوییم  هم  حاال  و  بودیم  گفته  هم  این  از  پیش 
است.  فاجعه  طالبان،  برای  مناطق  از  برخی  واگذاری 
ندارد. سپردن  هیچ کشوری  برای  نفعی  هیچ  امر  این 
تالش  گروه،  یک  به  افغانستان  جغرافیای  از  بخشی 
است.  دولت  بدون  منطقه  ایجاد  راستای  در  آشکار 
در  تروریستی  گروه های  که  می شود  سبب  امر  این 
آن پایگاه سازی کنند و امنیت کل منطقه و جهان را با 

خطر مواجه سازند. 
سبب  پاکستان  قلمرو  در  بی دولت  مناطق  تجربه 
طالبان  و  القاعده  بیاید،  به وجود  وزیرستان  که  شد 
طالبان  برای  استراتژیک  عقبه  شوند،  خلق  پاکستانی 
دردسر  یک  دچار  جهان  و  شود  ساخته  افغانستان 
بزرگ شود. فکر واگذاری برخی از مناطق به طالبان 
ترور  جغرافیای  این که  از  غیر  افغانستان،  قلمرو  در 
نخواهد  دیگری  نتیجه  دهد،  گسترش  را  وحشت  و 
داشت. در ضمن چنین چیزی به هیچ وجه مورد قبول 
نخواهد  قرار  افغانستان  سیاسی  جریان های  و  مردم 

گرفت. 
در  که  نمی خواهند  هیچ وجه  به  افغانستان  مردم 
هر  شود.  ایجاد  گوناگون  دولت های  سرزمین شان، 
مورد  کند،  حمایت  امر  این  از  که  سیاسی ای  جریان 
چنین  کسانی که  می گیرد.  قرار  مردم  غضب  و  خشم 
فکری را دردسر می پروانند باید، از آن دست بردارند. 
به نظر می رسد که سفر دیوید کامرون به کابل، برای 
کامرون  آقای  بود.  افغانستان  دولت  به  اطمینان دهی 
به صراحت گفت، طرفدار رهبری و مالکیت افغان ها بر 
غرب  آجندای  در  دیگری  چیز  هیچ  و  است  مذاکرات 

نیست. 
حضور  افغانستان  در  که  کشورهایی  می رسد  به نظر 
همین  به  و  کرده اند  درک  را  کابل  نگرانی های  دارند، 
دیده  هم چنین  کرد.  سفر  کابل  به  کامرون  آقای  دلیل 
می شود که این روزها مقام ها و دیپلومات های غربی 
افغان ها« در تالش های مذاکره  مالکیت  بر »رهبری و 
ضروری  بسیار  کنونی  شرایط  در  می کنند.  تاکید 
مذاکره  بحث  به  پیوند  در  کشور  داخل  در  تا  است 
هم صدایی الزم به وجود آید. رییس جمهور کرزی باید 
این هم صدایی را ایجاد کند. رییس جمهور کرزی باید، 
مدنی،  جامعه  پارلمان،  اپوزیسیون،  با  هماهنگی  در 
کند.  موضع گیری  مطرح  چهره های  و  احزاب سیاسی 
افغانستان،  موضع  که  می شود  سبب  چیزی  چنین 

تقویت شود. 
پیوند  در  دیروز  خبری  کنفرانس  در  کرزی  آقای 
نظام  که  گفت  او  کرد.  نظر  ابراز  نیز  فدرال  نظام  به 
فدرال با شرایط کشور هم خوانی ندارد. رییس جمهور 
با  ما  کند.  نظر  اظهار  مورد  این  در  دارد،  کرزی حق 
هر  تحمیل  برای  تالش  که  موافق هستیم  کرزی  آقای 
افغانستان،  بر  خارج  از  سیاسی  و  اداری  نظام  نوع 
باید مردم  جواب نمی دهد و بحران را تشدید می کند. 
در  قانونی شان،  و  مشروع  نمایندگان  و  افغانستان 
مورد نوع نظام در کشورشان، تصمیم بگیرند. توصیه 
نوع  بحث  که  است  این  سیاست مداران  همه  برای  ما 
نظام را ایدیولوژیک نسازند. این که کدام نوع نظام با 
جواب  کشور،  در  موجود  اجتماعی  شرایط  به  توجه 
می دهد، یک مساله علمی است و باید جامعه شناسان، 
بحث  آن  مورد  در  متخصصان  و  سیاست شناسان 
کنند، البته هر کسی حق دارد در این مورد اظهار نظر 
منطقی  توجیه  بحث  این  ایدیولوژیک سازی  اما  کند، 
ندارد. نباید هر کسی که فکر می کند نظام فدرال برای 
دلیل  و  منطق  فکرش  برای  و  است  خوب  افغانستان 

دارد، تجزیه طلب لقب داده شود.

زنگ اول


امور  انسجام  مستقل  عمومی  ریاست 
شهرداری  درصد،   11 کوچی ها 
کابل 33 درصد، اداره ایجاد سهولت 
کوچک  تمویل  منابع  حمایه  برای 
شرکت  درصد،   2 افغانستان  در 
 17 کانالیزاسیون  و  آب رسانی 
درصد،   31 بریشنا  شرکت  درصد، 
درصد   46 کابل جدید  مستقل  بورد 
 27 بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  و 

درصد.
عالی  اداره  معلومات،  این  براساس 
مبارزه  استراتژی  تطبیق  بر  نظارت 
وزارت  درصد،   90 فساد  علیه 
امور  وزارت  درصد،   82 زنان  امور 
 72 کنندگان  عودت  و  مهاجرین 
اوقاف  درصد، وزارت حج ارشاد و 
 82 ملی  دفاع  وزارت  درصد،   71
خارجه  امور  وزارت  و  درصد 
بودجه  از  درصد   78 مصرف  با 
نهادهایی اند  جمله  از  خود  انکشافی 
انکشافی خود را  بیشترین بودجه  که 

مصرف کرده اند.
در قطعیه سال 90 جنجال های بزرگی 
میان پارلمان و حکومت ایجاد شد و 
بودجه  در  ناتوانی  بدلیل  وزیر  یازده 
مربوط  وزارت خانه های  انکشافی 
گرفته  قرار  استیضاح  مورد  خود 
در  گرفتند.  اعتماد  رای  باره  دو  اما 
که  اداراتی  با  پارلمان  صورتی که 
درصد  پنجاه  از  کمتر  نتوانسته اند 
مصرف  را  خود  انکشافی  بودجه 
کم کاری  نکند،  جدی  برخود  کنند 
نهادینه  ادارات  در  سهل انگاری  و 

خواهد شد.

بغالن  نقاط  دورترین  و  مرکز  در 
توظیف می شوند.«

داکتر حبیب فراغت این داروسازان 
خدمات  عرضه  در  را  قابله ها  و 
موثر  به مردم،  کیفیت  با  بهداشتِی 
نتیجه ی  »در  افزود:  خوانده، 
اخیر در بخش  تالش های 11 سال 
مادران  میر  میزان مرگ و  صحت، 
و نوزادان در سطح کشور، نزدیک 

به 80 در صد کاهش یافته است.«
و  مادران  دست رسی  میزان  هنوز، 
در  بهداشتی  خدمات  به  کودکان 
روستاهای بغالن، خیلی پایین است.

ده یک 2 طالب کشته شده است.
عملیات  این  جریان  »در  گفت:  او 
5 حلقه ماین و چند میل سالح نیز 
به دست سربازان اردوی ملی افتاده 
است و نیز یک عراده موتر صرف 
طالبان از سوی اردوی ملی تخریب 

شده است.«
در  نیز  پیش  دوشب  او  گفته  به 
ولسوالی  در  عملیات  جریان 
قره باغ، 2 طالب کشته و 3 تن دیگر 

بازداشت شدند.

نمک آب  ولسوالی  باشندگان 
ضمن استقبال از این اقدام پولیس، 
از دولت می خواهند تا با راه اندازی 
بازسازی،  بیشتر  پروژه های 
جوانان  این  به  را  اشتغال  زمینه ی 
به  آنان  رفتِن  مانع  ساخته،  فراهم 

کشورهای همسایه گردد.
نیز،  این  از  پیش  تخار  پولیس 
را  کوکنار  کشتزار  جریب   170
والیت  این  رستاق  ولسوالی  در 

تخریب کرده بود.

بدست  معلوماتی  کابل:  8صبح، 
که  می دهد  رسیده  نشان  8صبح 
اداره   27  ،1391 سال  قطعیه  در 
درصد  پنجاه  از  بیشتر  نتوانسته اند 
مصرف  را  خود  انکشافی  بودجه 

کنند.
خانه ای  وزارت  یازده  میان  این  در 
را در سال  انکشافی خود  بودجه  که 
1390 کمتر از پنجاه درصد مصرف 
نیز قادر  کرده بودند، در سال 1391 
درصد  پنجاه  از  بیش  مصرف  به 

بودجه انکشافی خود نشده اند.
روزنامه  به  که  معلوماتی  براساس 
سال  در  که  اداراتی  رسیده،  8صبح 
بودجه  درصد  پنجاه  از  کمتر   1391
کرده اند،  مصرف  را  خود  انکشافی 
ریاست  دفتر  می باشند:  ذیل  قرار 
 16 سنا  مجلس  درصد،   41 دولت 
رییس  محافظت  ریاست  درصد، 
امور  وزارت  درصد،   8 جمهور 
معارف  وزارت  درصد،   33 داخله 
33 درصد، وزارت تحصیالت عالی 
صنایع  و  معدن  وزارت  درصد،   40
 43 مخابرات  وزارت  درصد،   41
فرهنگ  درصد، وزارت اطالعات و 
29 درصد، وزارت عدلیه 17 درصد، 
ریاست  درصد،   26 سارنوالی  لوی 
درصد،   35 محل  ارگان های  مستقل 
درصد،   32 زیست  محیط  ریاست 
کمیته  درصد،   36 علوم  اکادمی 
ریاست  درصد،   33 المپیک  ملی 
جیودیزی و کارتوگرافی 38 درصد، 
ریاست کنترول و تفتیش 24 درصد، 
کمیسیون مستقل انتخابات 9 درصد، 
ریاست احصاییه مرکزی 34 درصد، 

8صبح، کندز: 55 تن از جوانان، 
دوره ی  سپری کردن  از  پس 
بخش های  از  ساله،  دو  آموزشی 
عالی  قابلگی  و  داروسازی 
در  وزیری  صحی  علوم  انستیتوت 
به دست  فراغت نامه  بغالن  والیت 

آوردند.
مسوول  حبیب،  محب اهلل  داکتر 
صحی  معلوماتی  سیستم  اداره ی 
محفل  در  بغالن  عامه ی  صحت 
»این  گفت:  افراد  این  فراغت 
خدمات  عرضه ی  برای  فارغان 
صحی به کودکان و مادران باردار 

8صبح، غزنی: در جریان عملیات 
اردوی ملی در ولسوالی های ده یک 
قره باغ غزنی، 4 طالب کشته و3  و 

تن دیگر آنان زخمی شدند.
نظیف اهلل سلطانی، معاون مطبوعاتی 
تندر   203 اردوی  قول  سوم  لوای 
چندی  از  که  می گوید  غزنی 
در  عقاب  زیرنام  عملیاتی  به این سو 
این  نا امن  بخش های  از  شماری 
که  است  شده  راه اندازی  والیت 
تاکنون در ساحه علم خیل ولسوالی 

والیت  پولیس  کندز:  8صبح، 
کشتزار  جریب   15 حدود  تخار، 
مردم،  همکاری  به  را  کوکنار 
والیت،  نمک آب  ولسوالی  در 

تخریب کرده است.
پولیس  فرمانده  حیدری،  عتیق اهلل 
که  می گوید  نمک آب،  ولسوالی 
تخریب شده  کوکنار  کشتزارهای 
که  جوانانی  از  شماری  سوی  از 
در برخی کشورهای همسایه معتاد 

شده اند، کشت شده بود.

پول   به  سرک ها  اعمار  گفت  اوژن 
برای  وزارت  این  و  دارد  نیاز  هنگفتی 
دریافت پول های کمکی ناگزیر است تا 

شرایط کمک کننده ها را نیز قبول کند.
تا  شده  سبب  مساله  همین  گفت  وی 
پروژه های  از  نتوانند  عامه  فواید  وزارت 

سرک سازی در کشور نظارت کند.
اعمار سرک ها، حفظ و مراقبت آن ها و 
مسوولیت های  از  آهن  خطوط  احداث 
اما  می باشد  عامه  فواید  وزارت  اصلی 
از  بخشی  وزارت  این  اوژن،  گفته  به 
انجام  زمینه  این  در  را  خویش  تعهدات 

داده است.
وزارت  این  گفت  عامه  فواید  وزیر 
مالی  پالن  دالر  میلیون   443 ارزش  به 
حکومت یعنی 63 پروژه در بخش زیربنا 

را به دوش دارد.
به گفته وی از این میان 38 پروژه ی آن 
از سال پیش باقی مانده و 25 پروژه ی  آن 
در سال روان شامل بودجه وزارت فواید 

عامه شده است.
می گویند  عامه  فواید  وزارت  مقام های 
پروژه   24 و  شده   تکمیل  پروژه  کار5 

دیگر جریان دارد.
کار  عامه  فواید  وزارت  بنیاد  آمار  بر 
ساخت یک پروژه معطل بوده، سروی و 
به اعالن گذاشته شده  دیزاین 13 پروژه 
و کار داوطلبی 13 پروژه ی دیگر جریان 

دارد.

وزیر  اوژن،  نجیب اهلل  کابل:  8صبح، 
مشکالت  شنبه   روز  که  عامه،  فواید 
و  ساز  و  ساخت  درچگونگی  موجود 
حفظ و مراقب سرک ها را به  نمایندگان 
کار  در  گفت  می داد  توضیح  مجلس 
در  سازی  سرک  پروژه های  از  بسیاری 
کشور اشتباه ها و حتا جفا صورت گرفته 

است.
وزیر فواید عامه گفت سپردن قرار دادها 
ظرفیت  کنترول  و  بررسی  بدون 
جواز  با  تنها  و  ساختمانی  شرکت های 
شده  انجام  شرکت ها  آن  دالری   750

است.
که  می شناسد  را  خانواده  ای  گفت  او 
است  ساختمانی  شرکت  هفت  داری 
دلیل  به  شرکت ها  از  یکی  هرگاه  و 
شرکت های  شود،  مجازات  بی ظرفیتی 
دست  به  را  قراردادها  دوباره  دیگر 

می آورند.
هماهنگی  عدم  گذشته  در  گفت  اوژن 
داشت  وجود  جاده ها   ساز  و  ساخت  در 
گذاشتن  نیم کاره  مشکالت  از  بخشی  و 
تیم های  توسط  سرک سازی  پروژه های 

بازسازی والیتی بوده است.
را  هزینه  ای  می گوید  عامه  فواید  وزیر 
که آیساف در بازسازی تونل سالنگ به 
آن ها و عده سپرده بود، در سال گذشته 
عملی نکرده و بخشی از کارهایی را که 
در سالنگ باید انجام می شد، عملی نشد.

وزیر فواید عامه: اشتباهاتی در ساخت 
سرک ها صورت گرفته است

76 اداره کم تر از پنجاه درصد بودجه 
انکشافی خود را مصرف کرده اند

۵۵ قابله در بغالن فراغت نامه
 به دست آوردند

چهار طالب در غزنی کشته شدند

1۵ جریب کشتزار کوکنار در تخار تخریب شد

8صبح، کابل: رییس جمهور کرزی 
روز سه شنبه به مشکل تظاهر کنندهای 

تخار رسیدگی می کند.
به دنبال تظاهرات اخیر در والیت تخار 
نمایندگان  به  کرزی  جمهور  رییس 
این  برگزارکنندگان  و  ملی  شورای 
مشکل  به  که  کرده  تعهد  تظاهرات 

آن ها رسیدگی خواهد کرد.
در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان 
نمایندگان تخار در مجلس  از  بسیاری 
حکومت  جدی  رسیدگی  خواهان 
تخار  مردم  خواسته های  به  پارلمان  و 

شدند.
مجلس  عضو  یک  ذکی،  قدرت اهلل 
و  ملی  مشارکت  راعدم  آنچه 
تخار  والیت  در  شایسته ساالری 
راه پیمایی مردم  اصلی  می خواند عامل 
تخار در برابر حکومت محلی می داند.

ذکی گفت بسیاری عزل و نصب ها در  
مردم  توافق  داشت  در نظر  بدون  تخار 
والیت  آن  در  قومی  ترکیب  بدون  و 

انجام می شود.
مقام های  از  انتقاد  با  مجلس  این عضو 
والی  که  است  مدعی  تخار  در  محلی 
به خواست های  و سایر مقام های تخار 

مردم توجه نمی کنند.
وی گفت تغییراتی که در این اواخر به 
از مداخله های معاون  ناشی  میان آمده 
والیت  آن  در  جمهوری  ریاست  اول 

بوده است.

امنیت  مطبوعاتی  خبرنامه  بر اساس 
بازداشت شده در جریان  افراد  ملی، 
خویش  به جرم  ابتدایی  تحقیقات 
در  که  گفته اند  و  کرده  اعتراف 
ولسوالی  تعمیر  بر  راکتی  حمالت 
حمله  کوهستان،  دوم  و  اول  حصه 

رییس جمهور به خواست تظاهر کننده های 
تخار رسیدگی می کند

ادامه از صفحه 1

سه فرمانده طالبان کشته...

کبیر مرزبان، یک عضو دیگر مجلس 
معاونانش  و  جمهور  رییس  گفت 
روستاهای  به  انتخاباتی  مبارزات  حین 
مردم  این  که  زمانی  اما  رفته اند  تخار 
به  هستند،  ناراض  محلی  حکومت  از 

خواسته های شان رسیدگی نمی کنند.
اصالحات  خواهان  مجلس  عضو  این 
وخیم  به  نسبت  و  شده  تخار  اداره  در 

شدن وضعیت در تخار هشدار داد.
ابراهیمی  عبدالرووف   این حال،  با 
به  پاسخ  در  نمایندگان  مجلس  رییس 
تخار گفت در  نمایندگان  نگرانی های 
جمهور  رییس  با  که  تلیفونی  تماس 
داشته، رییس  جمهور تعهد کرده است 
ملی  شورای  اعضای  با  نشستی  در  که 
خواست های  به  معترض  نمایندگان  و 

قانونی  آن ها رسیدگی خواهد کرد.
ادامه ی  نمایندگان  مجلس  رییس 
و  دولت  نفع  به  را  تخار  در  تظاهرات 
مردم نخواند و از اعضای شورای ملی 
نشست  در  خواست  تظاهر کننده ها  و 
پایان  به مشکل تخار  با رییس جمهور 

داده شود.
برکناری  از  این درحالی است که پس 
شهردار  تقرر  و  تخار  پولیس  فرمانده 
تخار،  پولیس  فرماندهی  به  آن والیت 
جهادی  سابق  فرماندهان  از  شماری 
واکنش  حکومت  اقدامات  به  نسبت 
این سو  به  هفته  یک  از  و  داده  نشان 

دست به تظاهرات زده اند.

رنجر  موتر  عراده  دو  بر  مسلحانه 
در  که  ملی  پولیس  و  ملی  اردوی 
کشته  پولیس  مامور  یک  آن  نتیجه 
شده و سه مامور دیگر زخمی شدند، 

سهم فعال داشته اند.
  

ACKU



13درصد معتادان افغانستان زن هستند
 حکیم مختار

3 سال هفتم   شماره مسلسل 1680   یک شنبه 9 سرطان 1392     

صحنۀ پنجم
مکان: داخلی

روشن  نیز  تلویزیون  و  نشسته اند  احمد  فامیل  )همه 
است.(

پدر احمد:
ـ حالی نمی فامم که مکتب ای بچه چطو خواد شد؟

مادر احمد:
ـ مه می رم مکتب شان گپ می زنم.

پدر احمد:
ـ می ری چی می گی؟ می گی بچیم معتاد شده نمی تانه 

بیایه!
مادر احمد:

ـ چی بگویم خی؟
پدر احمد:

ـ دلت اس ده مکتب آبروی ما بره؟
مادر احمد:

ـ فکر می کنی حالی آبروی ما نرفته؟
جمال:

تصدیق  یک  احمد  بره  اگه  که  می کنم  فکر  مه  ـ 
مریضی بگیریم، مشکل حل خواد شد.

مادر احمد:
ـ راست می گه یک تصدیق برش بگیر.

پدر احمد:
ـ تصدیق خو گرفته می شه باز ده مکتب چی بگوییم؟

جمال:
رفته  مکتب  ازو  بی  نشه  خوب  احمد  تا  کاکا جان  ـ 
بتین که مریض اس و هر  نمی تانه، حالی یک احوال 

وقت که بخیر مکتب رفت باز تصدیقه خودش ببره.

نتایج  اعالم  با  افغانستان  مدنی  جامعه  نهادهای  مجتمع 
تحقیقی زیر عنوان »دریافت عوامل و پیامدهای اعتیاد 
به مواد مخدر« می گوید که 13درصد معتادان  جوانان 
معتادان  شمار  می دهند.  تشکیل  زنان  را  افغانستان 
غیرحکومتی  و  حکومتی  نهادهای  سوی  از  افغانستان 
بیش از یک میلیون گفته شده است که مجتمع نهادهای 

جامعه مدنی افغانستان 13 درصد آن را زنان می داند.
دیروز  افغانستان،  مدنی  جامعه  نماینده  شهریار،  ایوب 
از  که  تحقیقی  نتایج  اعالم  هنگام  در  8سرطان،  شنبه،  
اجتماعی جوانان کابل صورت  سوی موسسه فرهنگی 
گرفته است، گفت، آماری که از وزارت صحت عامه 
به دست آمده، نشان می دهد که 13درصد تمام معتادان 
افغانستان را زنان تشکیل می دهند: »آخرین آماری را 
که ما از وزارت صحت عامه به دست آورده ایم، بیش 
از 13درصد معتادان افغانستان زنان هستند، اما متاسفانه 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

پدر احمد:
ـ بچیم مه از خاطر آبروی خود ده تشویش استم.

جمال:
ـ کاکاجان حالي کاري که شده، شده.

پدر احمد:
ـ راست می گی بچیم چاره نیس.

جمال:
ـ شما بهتر می فامین که آدم معتاد مریض اس و همگی 
مثل  نه  کنن  رفتار  همرایش  مریض  یک  مثل  به  باید 
ره  مسئله  ای  باید مسئولین  یک مجرم. ده مکتب  هم 

درک کنن.
)زنگ تلیفون به صدا درمی آید.(

مادر احمد:
ـ الو! بلی بفرمایین.

محمود:
ـ بلی مادرجان سالم!

مادر احمد:
ـ اوه محمود جان بچیم تو استی؟ باش تو که صدایت 

درست نمیایه.
محمود:

ـ بلی مادرجان مه استم می شنوی؟
مادر احمد:

 مادر صدقیت شوه، چطور استی بچیم؟
محمود:

ده  استین،  شما چطور  استم.  مادر جان خوب  تشکر  ـ 
خانه همگی خوب استن؟

مادر احمد:
ـ شکر همگی خوب استن اما احم... 

)پدر احمد تلیفون را به سرعت می گیرد و مادر احمد 

با در نظرداشت عرف و عادات و سنت های حاکم در 
هویدا  را  اعتیادشان  مساله ی  نمی توانند  زنان  افغانستان 
تحقیق  و  بشر  حقوق  گزارش  می گوید،   او  بسازند.« 
حاضر نشان دهنده این است که زنان معتاد نمی خواهند 

در برنامه های تحقیقی حاضر به مصاحبه شوند.
اجتماعی  فرهنگی  موسسه  سوی  از  که  تحقیقی  در 
جوانان کابل انجام شده است،  در مورد اعتیاد زنان هیچ 
مدنی  جامعه  مجتمع  نماینده  اما  ندارد،   وجود  آماری 
وزارت  از  را  افغان  زنان  اعتیاد  ارقام  او  که  می گوید 

صحت عامه کشور به دست آورده است.
فرهنگی  اجتماعی  موسسه  رییس  اندیش،  زبیر  فرید 
جوانان کابل هم می گوید که برای گروه تحقیقی آن ها 
اجازه داده نشده است تا با زنان معتادی که در شفاخانه 
تحت درمان قرار دارند،  مصاحبه کنند و آماری را که 
نماینده مجتمع جامعه مدنی افغانستان بیان کرده است، 

بعد از گرفتن تلیفون می گوید:(
ـ هی کالن آدم.

پدر احمد:
ـ بلی محمود بچیم!

محمود:
ـ سالم پدر جان چطور استین؟

جمال:
ـ کاکا جان! سالم مه ره هم به محمود جان برسانین.

پدر احمد:
سالم  و  شیشته  همینجه  هم  جمال جان  بچیم،  تشکر  ـ 

می رسانه. تو چطور استی همرای درسایت؟
محمود:

ـ سالم مه ره هم برسان! خوب استم بره رخصتیا میایم 
افغانس...

)از آن سوی خط تلیفون تلیفون قطع می شود.(
پدر محمود:

ـ او هو تلیفون قطع شد.
مادر احمد:

ـ چی گفت؟ گفت که بخیر میایه کابل؟
پدر احمد:

ـ ها! گفت که ده رخصتی ها میایه.
مادر احمد:

ـ خدا کنه که تا آمدن محمود، احمد جور شوه.

صحنۀ ششم
مکان: بیرونی

)جبار دروازه را باز کرده و پیش کریم می آید.(
جبار:

مربوط به وزارت صحت عامه کشور است. 
پیش از این اداره سازمان ملل متحد در امور مواد مخدر 
و جرایم در سال 2007 میالدی شمار معتدان افغانستان 
را 920هزار تن اعالم کرده بود که 120هزار تن آن ها 

را زنان تشکیل می داد.
فروش آزادنه

اجتماعی  فرهنگی  موسسه  سوی  از  که  تحقیقی  در 
جوانان کابل انجام شده است، نشان می دهد که بیشتر از 
81درصد معتادان بسیار به آسانی می توانند مواد مخدر 
محل های  در  مخدر  مواد  فروش  و  بیاورند  به دست 

تجمع معتادان به صورت آزادنه صورت می گیرد.
اجتماعی  فرهنگی  موسسه  مسوول  اندیش،  زبیر  فرید 
معتادان  درصد   81 از  بیشتر  می گوید،  کابل  جوانان 
می آورند.  به دست  مشخص  افراد  از  را  مخدر  مواد 
مسوولیت  امنیتی  نهادهای  قسمت  این  در  می گوید  او 
به  عمال  ما  کارمندان  »زمانی که  کنند:  اقدام  تا  دارند 
ساحه رفتند بیشتر از 81 درصد معتادان گفتند که افراد 
توزیع  برای شان  را  مخدر  مواد  و  می آیند  مشخصی 
می کنند.« بیشتر فروشنده های مواد مخدر به شکل سیار 
در محل های تجمع معتادان دست به فروش آن می زنند.

و  مخدر  مواد  آزادنه  فروش  می گوید،  شهریار  ایوب 
از  و  است  بحران آفرین  عام  محضر  در  آن  از  استفاده 
بگیرند.  را  کار  این  جلو  تا  می خواهد  امنیتی  نهادهای 
آقای شهریار گفت: »مواد مخدر در جاهایی که معتادان 
جای  و  می شود  فروخته  آزاد  به شکل  می کنند،   تجمع 
تاسف این است که نیروی امنیتی و پولیس به این مساله 
اجتماعی  فرهنگی  موسسه  تحقیق  در  ندارد.«  توجه 
جوانان کابل هم چنین آمده است: »بیشتر از 20 درصد 
می گیرد که  در مالی عام صورت  مخدر  مواد  استفاده 

ـ سالم کریم الال
سرفه  گاه  گاه  و  می کشد  چلم  که  حالی  در  )کریم 

می کند، جواب می دهد.(
کريم:

ـ والیکم و سالم خوش آمدی بیا بشی.
را صدا  قدوس  چلم  کشیدن  و  بلند  با صدای  )کریم 

می زند.(
استی  چطور  بیار.  چای  جبار  بره  قدوس  بچه  او  ـ 
جبار جان همرای مرغت؟ جنگ میندازیش گاهی وقتا 

یا نی؟
جبار:

ـ وال الال، می ندازم خو از یک چند روز چشمش مثلی 
که درست نمی بینه، نمی فامم که کور شده یا چی بال؟!

)کریم همچنان چلم می کشد.(
)قدوس با چاینک و پیاله های چای می آید.(

قدوس:
ـ اِنه الال چای 

ـ سالم جبال خان خوب استی؟
جبار:

ـ زنده باشی.
کريم: )در حال کشیدن چلم(

ـ چی کدی نفر پیدا کدی؟
جبار:

ـ نی الال! غم نخو هیچ گپی نیس خودم می برم.
کريم:

ـ مقصد فکرته بیگی که کسی نفامه.
جبار:

و  نکده  گیر  کسی  حال  به  تا  مره  الال  باش  بی غم  ـ 
نمی تانه گیر کنه.

می گردد  جامعه  در  دیگر  مشکالت  ایجاد  باعث  این 
نوجوانان و حتا  تاثیرات سوءباالی روحیه جوانان و  و 

اطفال دارد.«
تحقیقی زیر عنوان »دریافت عوامل و پیامدهای اعتیاد 
جوانان افغان به مواد مخدر« که در ناحیه ششم و هفتم 
شهر کابل »پل سوخته، جنگلک، گذرگاه،  ده مرادخان، 
ده دانا، گل باغ و قلعه مسلم« صورت گرفته است،  همه 
در  بوده اند.  سال   45 تا   16 بین  آن،  مصاحبه شوندگان 
که  پرسش نامه هایی  طریق  از  اطالعات  تحقیق  این 
کابل  دانشگاه  پالیسی  و  تحقیقاتی  مرکز  همکاری  به 
به صورت  همه  و  گردیده  تکمیل  است،  شده  ساخته 

حضوری از معتادان پرسیده شده است.
آماری که در این تحقیق ذکر شده ، نشان می دهد که: 

خانواده های شان  سرپرست  معتادان  45درصد  از  بیشتر 
هستند؛ 

بی کاری است؛  فقر و  اعتیاد،  از 76درصد عامل  بیشتر 
استفاده  مواد مخدر  تزریقی  به شکل  معتادان  19درصد 

می کنند؛ 
بیشتر از 54 درصد مردم رفتار تنفرآمیز با معتادان دارند؛ 
61درصد معتادان از هرویین استفاده می کنند؛ 33درصد 
مهاجران از ایران برگشته 28درصد مهاجران از پاکستان 

برگشته به مواد مخدر آغشته اند.
موسسه فرهنگی اجتماعی جوانان کابل در پیشنهادی از 
نهادهای جامعه مدنی خواسته است که در راستای بلند 
»نهادهای جامعه  بردن سطح آگاهی مردم تالش کند: 
مدنی و مسووالنی که در این راستا فعالیت دارند وظیفه 
دارند تا سطح آگاهی مردم را در رابطه با اضرار مواد 
مخدر  مواد  از  استفاده  بتوانیم...  ما  تا  ببرند  بلند  مخدر 
وظیفه  افغانستان  مدنی  نهادهای  برسانیم.  حداقل  به  را 
دارند تا به قسم گروه های فشار باالی نهادهای مسوول 
حداقل  تا  کنند  دادخواهی  غیرحکومتی  و  حکومتی 
پالیسی مشخصی در راستای محو و کاهش مواد مخدر 
به وجود بیاید و یا اگر پالیسی وجود دارد، برای تطبیق 

آن تالش شود.« 
و  حکومتی  نهادهای  سوی  از  افغانستان  معتادان  شمار 
غیرحکومتی بیشتر از یک میلیون گفته شده است. این 

رقم نظر به نفوس کشور بسیار بلند خوانده می شود. 
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لشکر دانشجویان
و کمبود فرصت های شغلی

 منبع: مجله تایم
 نویسنده: مجیب مشعل

 برگردان: فردوس کاوش

برخی از کشورها
می  خواهند در افغانستان

ملوک الطوایفی ایجاد کنند

کرزی:

 ظفرشاه رویی

که  می گوید  کشور  رییس جمهور  کرزی  حامد 
ملوک الطوایفی  ایجاد  باره  در  را  آوازه هایی  او 
و  شنیده   کشورها  از  برخی  توسط  افغانستان  در 

جرقه های آن را نیز احساس کرده است.
یک  در  سرطان،   8 شنبه،  روز  که  کرزی  آقای 
کامرون  دیوید  با  مشترک  خبری  کنفرانس 
نخست وزیر بریتانیا در کابل سخن می گفت، افزود 
تالش  که  است  پاکستان  کشورها  این  از  یکی  که 
طالبان  به  والیت  دو  یا  یک  طریق،  این  از  تا  دارد 
باره  »در  گفت:  کرزی  رییس جمهور  شود.  سپرده 
دادن  سمت  و  افغانستان  در  ملوک الطوایفی  ایجاد 
آوازه هایی شنیده ام  نظام ضعیف،  به یک  افغانستان 
ممالک  از  بعضی  طرف  از  هم  کوشش هایی  و 
ملوک الطوایفی  افغانستان  در  چون  دیده ام.  بیرونی 
بلکه در گذشته باعث بدبختی مردم  ندارد  خریدار 
است.«  شده  ناکام  تالش ها  این  شده،  افغانستان 
این  به  شش ماه  »از  افزود:  هم چنین  رییس جمهو 
است  جریان  در  کوشش هایی  که  می بینیم  طرف، 
که این ملوک الطوایفی را از طریق طالبان با سپردن 
یکی- دو جای به دست طالبان و باز از طریق  این ها 
افغانستان تحمیل کنند،  بر مردم  را  ملوک الطوایفی 
یک مساله ای است که با دولت های بیرونی صحبت 

شده است.«
جمله  از  پاکستان  که  می گوید  کرزی  حامد 
ملوک الطوایفی  دارد  تالش  که  است  کشورهایی 
و  آوازه ها  گفت  او  شود.  ایجاد  افغانستان  در 
است.  کرده  دریافت  باره  این  در  گزارش هایی 
در  ملوک الطوایفی  ایجاد  که  افزود  رییس جمهور 
تمام خواهد شد.  پاکستان  به ضرر  بیشتر  افغانستان، 
پاکستان  طالبان  »تحریک  می گوید:  کرزی  آقای 
چند روز اعالم کرد که تابع امارت اسالمی افغانستان 
است و مالمحمد عمر آخوند را کالن خود می داند. 
جدا  پاکستان  از  را  خود  این ها  ترتیب  این  به  پس 
افغانستان  طالبان  تحریک  وابسته  را  خود  و  کرده 
می دانند. پس تحریک طالبان پاکستان هم می تواند 
به دفتر قطر برود و با تحریک طالبان افغانستان، هر 
دو در قطر دفتر داشته باشند. این تالش ها را احساس 

کردیم و جرقه هایش را دیدیم.«
تالش ها  این  که  کرد  تاکید  کرزی  رییس جمهور 
نتیجه نمی دهد و دولت افغانستان با کشور هایی که 
تصور می شود در این مورد دست می زنند در تماس 
باز  قطر  در  طالبان  دفتر  که  روزی  گفت  او  است. 
افغانستان  تا  کردند  تالش  کشورها  از  برخی  شد، 
این  در  کرزی  آقای  بسازند.  دولت  دو  صاحب  را 
کنفرانس گفت که دولت افغانستان به شمول شماری 
از افراد طالبان یک صدا این تالش ها را رد کردند. 
رییس جمهور گفت: »روزی که در دوحه کوشش 

درون  به  جمعیت  موج  می شود،  باز  ورودی  در  وقتی 
و  زنان  و  است  راگ  موسیقی  کنسرت  گویی  می ریزد. 
مردان می خواهند، در باغ بابر کابل، راه شان را به جلو باز 
کنند. اما این جشنواره موسیقی نیست. شماری از شرکت ها 
و یکی از موسسات تحصیالت عالی گردهم آمده اند تا به 
جوانان جویای کار، برخی از مهارت ها را آموزش دهند. 
مشوره دهی، آموزش مهارت نوشتن »سی وی« و آماده سازی 
هدف  کارفرمایان،  با  مصاحبه  برای  کار  جویای  جوانان 

اصلی همایش باغ بابر است. 
حکومت ایاالت متحده این همایش را تمویل کرده است. 
در صندوقی  را  می کنند، خلص سوانح شان  جوانان تالش 
تصمیم  آن،  مورد  در  و  ببیند  را  آن  شاید کسی  تا  بریزند 
بگیرد. یکی از این جوانان احمدجاوید سی ساله است که 
در دانشگاه خصوصی دنیا، درس می خواند. جاوید در یکی 
جاوید  دارد.  سرکارگری  شغل  جاده سازی،  پروژه های  از 
به خانه می آیم و حوصله  از کار  می گوید: »شب ها خسته 
شغلش  که  دارد  هراس  او  آن هم  با  ندارم«  خواندن  درس 
نیروهای  خروج  با  می گوید،  جاوید  دهد.  دست  از  را 
بین المللی، پروژه ها کم می شود، به همین دلیل او در یک 
در  بتواند  تا  می خواند  درس  خصوصی  تحصیلی  موسسه 
از جوانان  بسیاری  دایمی شود.  آینده، صاحب یک شغل 

افغان، چنین چیزی می خواهند.
در  خصوصی  تحصیلی  موسسه های  دراماتیک  رشد 
سال های اخیر در افغانستان، فرصت های بی سابقه تحصیلی 
را در این کشور توسعه نیافته، به میان آورده است. 60000 
بیشتر  کرده اند.  ثبت نام  تحصیلی  موسسه   76 در  دانشجو 
آغاز کرده اند.  کار  به  اخیر  سال  دو سه  در  موسسات  این 
به  افغانستان  این که  مورد  در  که کسی  نمی رسد  به نظر  اما 
بداند،  است،  نیازمند  بیشتر  رشته ای  چه  فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها می توانند  فارغان  آیا  نیست که  هم چنین روشن 
در بازار کار افغانستان، که به دلیل خروج تدریجی نیروهای 

خارجی ضعیف شده است، جذب شوند. 
 60 است.  جوان  افغانستان  جمعیت  برآوردها،  مبنای  بر 
سن  سال  بیست  از  کم تر  و  کشور  این  جمعیت  درصد 
سال  پایان  در  می گوید،  افغانستان  معارف  وزارت  دارند. 
از  بسیاری  می شوند.  فارغ  مکاتب  از  تن   320000  ،2013
نخواهند  را  دولتی  دانشگاه های  در  جذب  فرصت  فارغان 
دولتی،  دانشگاه های  ظرفیت جذب  این که  به دلیل  داشت، 
40000 نفر در یک سال است. سال گذشته، دانشگاه های 
دولتی تنها 25 درصد داوطلبان آزمون کانکور را که شمار 

مجموعی شان به 170000 نفر می رسید، جذب کرد. 
تا چند سال پیش، داوطلب های بدچانس، تنها سه انتخاب 
در  تحصیل  کانکور،  امتحان  برای  مجدد  ثبت نام  داشتند، 
حاال  عالی.  تحصیالت  خیر  از  گذشتن  کشور،  از  خارج 
جدیدی  فرصت  خصوصی،  عالی  تحصیالت  موسسه های 

در اختیار جوانان مشتاق تحصیالت عالی قرار داده اند. 
کاردان موسسه تحصیلی پیشگام است که در سال 2002، 
خارجی  زبان  آموزش  برای  دالر،   300 ابتدایی  سرمایه  با 
 ،2007 سال  در  شد.  تاسیس  تجارت  اداره  مهارت های  و 
دارای مجوز رسمی،  موسسه تحصیلی  نخستین  به  کاردان 
تبدیل شد. در حال حاضر کاردان موسسه تحصیلی است 
آن  دانشجویان  شمار  و  دارد  سرمایه  دالر  میلیون  چند  که 
عمارت  دو  در  دانشجویان  این  می رسد.  تن  هزار  به شش 
علم  و  اقتصاد  تجارت،  اداره  رشته های  در  جداگانه، 

سیاست، تا مقطع لیسانس درس می خوانند.
مقطع  تا  را  تحصیالت شان  »کاردان«  استادان  از  بسیاری 

پایان  به  کشور،  از  خارج  در  ماستری 
بورسیه های  از  استادان  این  رسانده اند. 
دهه  در  که  برده اند  بهره  تحصیلی ای 
از سوی جامعه جهانی فراهم  گذشته، 
 130 تا  ماهانه  دانشجویان  بود.  شده 
آنان،  میان  در  می پردازند،  فیس  دالر 
و  وزیران  معاونان  پارلمان،  اعضای 
دیگر سیاست مداران نیز حضور دارند. 
را  تحصیالت شان  می خواهند  این ها 
که در دوران جنگ، ناتمام مانده بود، 
تمام کنند و خود را برای اقتصاد پس 
آماده  خارجی،  نیروهای  خروج  از 

سازند.
کنار  در  درس،  وقت  پایان  از  پس 

بسازند،  دولت  دو  صاحب  را  افغانستان  که  شد 
معلوم شد که ملت افغانستان یک صدا بلند شدند و 
و  اکثریت شان  که  طالبان  به شمول  حتا  کردند؛  رد 
آن هایی که وطن دوست و از این خاک هستند، به 

من تلیفون کردند و سخت مخالفت نشان دادند.«
کاهش حمایت از طالبان

که  بریتانیا،  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  هم چنین 
افغانستان  وارد  غیرمنتظره  سفر  یک  در  شنبه  روز 
کرزی  حامد  با  مشترک  خبری  کنفرانس  در  شد، 
از گفتگوهای سیاسی با طالبان اعالم حمایت کرد. 
آقای کامرون که قبل از مالقات با حامد کرزی در 
که  گفت  بود،  کرده  سفر  هلمند  والیت  به  کابل، 
اخیر  سال های  طی  طالبان  از  مردم  حمایت  میزان 
است.  یافته  کاهش  درصد  پنج  به  درصد  بیست  از 
نخست وزیر بریتانیا بر حمایت کشورش از افغانستان 
پس از 2014 تاکید کرد و افزود: »وقتی من در سال 
2006 برای نخستین بار از هلمند دیدن کردم، تقریبا 
هیچ نیروی افغان در آن جا حضور نداشت. اما، امروز 
افغانستان دارای بیش از 340 هزار نیرو است که این 
از گرفتن  ما  و  متعهد هستند  و  نیروها قوی شده اند 
می کنیم.«  حمایت  نیروها  این  توسط  مسوولیت 
نخست وزیر بریتانیا هم چنین گفت: »پیشرفت ها تنها 
در میدان جنگ نیست و در سایر عرصه ها نیز انجام 
هزار   130 حدود  در  امروز  هلمند  در  است.  شده 
به مکتب می روند  به شمول سی هزار دختر  کودک 
هشتاد  نبود. حدود  چنین  اصال  طالبان  زمان  در  که 
فاصله  در  به خدمات صحی  امروز  درصد جمعیت 
و  دارند  دسترسی  خانه شان  از  کیلومتر  ده  حدود 
هم چنین میزان حمایت از طالبان در دوسال پیش از 

بیست درصد به کم تر از پنج درصد رسیده است.«
پناهگاه   دیگر  افغانستان  که  گفت  کامرون  دیوید 
با  طالبان  او،  به گفته ی  بود.  نخواهد  تروریستان 
پیشرفت هایی که طی دهه اخیر در افغانستان صورت 
از  نمی توانند  دیگر  گرفته، درک خواهند کرد که 

طریق ترور به اهداف خود دست یابند.
این  که  کرد  اعالم  هم چنین  بریتانیا  نخست وزیر 
و  می کند  حمایت  سیاسی  قدرت  انتقال  از  کشور 
میلیون  مبلغ چهارونیم  نیز  انتخابات  برای کمیسیون 

پوند پرداخت خواهد کرد.
بریتانیا پس از ایاالت متحده امریکا بیشترین نیروی 
نظامی در افغانستان دارد. اکثریت نیروهای بریتانیایی 
در والیت هلمند، جایی که بیشترین مواد مخدر در 
نظامی  نیروهای  مستقر هستند.  تولید می شود  آن جا 
بریتانیا که از سال 2001 تاکنون در افغانستان حضور 
کشور  این  نخست وزیر  داده اند.  کشته   444 دارند، 
رزمی  نیروی   ،2014 سال  از  پس  که  می گوید 

بریتانیایی در افغانستان حضور نخواهد داشت.

موترها،  و  محافظان  از  زیادی  شماری  کاردان،  عمارت 
صف بنددند.

کسانی که وضع مالی خوبی دارند، دانشگاه های خصوصی 
را ترجیح می دهند. یکی از مقام های ارشد دولتی می گوید، 
این مقام  به گفته  دانشگاه های دولتی وضع اسفباری دارند. 
شصت  دهه  معیارهای  به  حتا  عمومی  دانشگاه های  دولتی 

میالدی نیز برابر نیست.
الهام غرجی، رییس دانشگاه خصوصی گوهرشاد می گوید 
سال ها  که  را  درسی ای  مواد  کابل،  دانشگاه  استادان  که 
پیش از استادان خود به ارث برده اند و30 سال از عمر آن 

می گذرد، حاال هم تدریس می کنند.
اولین  و  دارد  موقعیت  کابل  غرب  در  دانشگاه گوهرشاد، 
دوره فارغان خود را در سال آینده، به جامعه تقدیم می کند. 
فیس  دالر   300 بعد،  ماه  پنج  هر  دانشگاه،  این  دانشجویان 
بیست درصد تخفیف  برای دانشجویان دختر،  می پردازند. 
نیروهای  عضو  زنان  از  شماری  است.  شده  گرفته  نظر  در 

ویژه پولیس افغانستان نیز دانشجویان گوهرشاد استند.
موسسه های تحصیلی خصوصی افغانستان، به لحاظ کیفی، 
از هم دیگر فرق دارند. در ارزیابی اخیر حکومت، هیچ یک 
از این موسسات، برمبنای معیارهای این ارزیابی، رتبه عالی 

را کسب نکرد. 
ارزیابی شدند، 41  به لحاظ کیفی »خوب«  تنها 14موسسه 
 14 و  کردند  دریافت  »رضایت بخش«  رتبه  دیگر  موسسه 
موسسه دیگر، ضعیف خوانده شدند و به آنان سه ماه مهلت 
داده شد، تا خود را با معیارها سازگار کنند. رشته هایی که 
در موسسه های تحصیلی خصوصی درس داده می شود نیز، 
بخشی از مشکل است. بازار کار را فارغان رشته های حقوق 
و علم سیاست، پر کرده اند. در حالی که میزان تقاضا برای 

این رشته ها اندک است. 
»چیزی که در دانشگاه های خصوصی درس داده می شود، 
بخش  رییس  ترشتوال،  مسعود  نیست«  کار  بازار  نیاز 
موسسات تحصیالت عالی خصوصی در وزارت تحصیالت 
موسسه  هیچ  که  می کند  اضافه  مطلب  این  گفتن  با  عالی، 
نمی دهد.  درس  را  زراعت  رشته  خصوصی،  تحصیلی 
به گفته ترشتوال، افغانستان نیازجدی به متخصصان زراعت 

دارد.
محمود دستگیر، معاون موسسه تحصیلی کاردان، می گوید 
در  رقابت  و  می شود  تقویت  خصوصی  عالی  تحصیالت 
او، عمر  به گفته  بهتر شود.  بازار سبب می شود که کیفیت 
پنج،  از  کشور،  در  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات 

شش سال بیشتر نیست و در آینده وضع بهتر می شود.
که  می گوید  گوهرشاد  دانشگاه  رییس  غرجی  الهام  اما 
خصوصی،  عالی  تحصیالت  موسسات  رقم  افزایش 
فارغان  اشتغال  »نرخ  می گوید:  او  دارد.  نیز  آسیب هایی 
پایین  بسیار  عمومی،  و  خصوصی  تحصیلی  موسسه های 
است. صرف ده درصد فارغان می توانند، یک سال پس از 

فراغت صاحب شغل شوند.«
لحاظ  به  بی کار،  فارغ التحصیالن  »افزایش  غرجی:  به گفته 
اجتماعی  ناآرامی های  سبب  و  است  آسیب زا  امنیتی 
امنیتی  نظر  از  بی کار،  تحصیل کرده  میلیون  یک  می شود. 
یک فاجعه است.« بسیاری از دانشجویان جوان هم می دانند 

که راه دراز، خسته کن و دشواری پیش رو دارند.
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یک فرمانده بریتانیایی:
باید ده سال پیش با طالبان مذاکره می کردیم

افغان های مقیم مجارستان
از آلمان درخواست پناهندگی کردند

وزارت اطالعات و فرهنگ 
نمایندگان خبرنگاران را نپذیرفت
 احسان اهلل بکتاش



مسووالن نهادهای صنفی خبرنگاران می گویند که 
از  تن  دو  پذیرش  از  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
نمایندگان خبرنگاران که اخیرا انتخاب شده اند، در 

شورای عالی رسانه ها خودداری کرده است.
را  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اقدام  نهادها،  این 
غیرموجه خوانده می  افزایند که این وزارت در نظر 
نفر  دو  اخیرا ساخته،  براساس طرزالعملی که  دارد 
نمایندگان خبرنگاران در شورای عالی  به عنوان  را 

رسانه ها جذب کند.
شورای عالی رسانه ها که در قانون جدید رسانه های 
پالیسی  تدوین  مسوول  شده،  پیش بینی  همگانی 
نشراتی در افغانستان است. این شورا که باید چهار 
همگانی  رسانه های  قانون  تنفیذ  از  پس  قبل  سال 
ایجاد می شد، تاکنون ایجاد نشده اما اخیرا تالش ها 
مسووالن  است.  شده  بیشتر  شورا  این  ایجاد  برای 
که  می گویند  خبرنگاران  حامی  صنفی  نهادهای 
وزارت اطالعات و فرهنگ عمدا نخواست که این 

شورا را ایجاد شود.
نهادهای صنفی حامی خبرنگاران اخیرا با برگزاری 
انتخاباتی، دو تن را به عنوان نمایندگان خبرنگاران 
انتخاب  رسانه ها  عالی  شورای  در  عضویت  برای 
کردند، اما وزارت اطالعات و فرهنگ از پذیرش 

این دو تن خودداری کرده است.
رسانه ها  دیده بان  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  »نی«،  موسسه  در 
افغانستان، روز شنبه، 8 سرطان، در یک کنفرانس 
فدراسیون  اعضای  از  برخی  با  مشترک  خبری 
ژورنالیستان گفت که وزارت اطالعات و فرهنگ 
ساخته،  خودش  اخیرا  که  طرزالعملی  براساس 
نمایندگان  به عنوان  را  دیگر  تن  دو  می خواهد 
خبرنگاران در شورای عالی رسانه ها جذب کند. در 
این شورا، نهادهای جامعه مدنی نیز دو نماینده دارد 
که به گفته ی آقای توحیدی، نمایندگان این نهادها 
و  اطالعات  وزارت  طرزالعمل  تهیه  از  پیش  که 
فرهنگ انتخاب شده، مورد پذیرش وزیر اطالعات 
و فرهنگ قرار گرفته اند. صدیق اهلل توحیدی گفت: 
»دو نماینده نهادهای جامعه مدنی براساس انتخاباتی 
که در بین این نهادها صورت گرفته فرستاده شده 
و این دو تن را وزارت اطالعات و فرهنگ پذیرفته 
است و اکنون به نمایندگی از نهادهای جامعه مدنی 
افغانستان، عضویت شورای عالی رسانه ها را دارند. 
این دو  از پذیرش  اما وزارت اطالعات و فرهنگ 
کرده  خودداری  خبرنگاران  نمایندگان  به عنوان 

است.«
در همین حال، وزارت اطالعات و فرهنگ در نظر 
دارد که امروز یک شنبه با تدویر جلسه ای دو تن 
را به عنوان نمایندگان خبرنگاران برای عضویت در 
وزارت،  این  کند.  انتخاب  رسانه ها  عالی  شورای 

در  بریتانیا  ارشد  فرمانده  یک 
باید  غرب  که  است  گفته  افغانستان 
نظام  فروپاشی  از  بعد  قبل،  سال  ده 
با این گروه  طالبان تالش به گفتگو 

می کرد.
فرمانده  معاون  کارتر،  نیک  جنرال 
نیروهای ایتالف بین الملل به رهبری 
جنرال  این  است.  افغانستان  در  ناتو 
یافتن یک  است که  بریتانیایی گفته 
راه حل سیاسی زمانی که طالبان در 

حال گریز بودند، آسان تر بود.
فرمانده  این  بی بی سی،  گزارش  به 
ساده  »حاال  است:  گفته  بریتانیایی 
قضاوت  گذشته  مورد  در  که  است 
وقت  آن  در  می کنم  فکر  کنیم. 
شاید  می کردیم،  دقت  بیشتر  ما  اگر 
آنچه  که  می شدیم  این  متوجه 
آخرش  شد،  آغاز   ۲۰۰۱ سال  در 
گروه های  همه  نشست  می بایست 
افغان در کنار هم و صحبت آنها در 

مورد آینده کشورشان می بود.«
که  »مشکالتی  افزود:  کارتر  جنرال 
ما از سال ۲۰۰۱ به بعد در افغانستان 

مجارستان  در  افغان که  مهاجر  ده ها 
تقاضای پناهندگی شان پذیرفته شده 
با  دارند،  را  کشور  آن  پاسپورت  و 
کشور  این  از  آلمان،  به  مهاجرت 

درخواست پناهندگی کرده اند.
این  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
نفر  هفتاد  به  شمارشان  که  افراد 
خواسته  آلمان  دولت  از  می رسد، 
پناهندگی شان  درخواست  به  که 

رسیدگی کند.
گفته می شود که یک سوم این افراد 
تشکیل  سال  سیزده  زیر  را کودکان 

می دهد.
افغانی که از مجارستان به  مهاجرین 
تظاهرات  که  می گویند  رفته  آلمان 
برای  دوام دارشان  تحصن های  و 
در  مهاجران  زندگی  وضعیت  بهبود 

مجارستان بی نتیجه بوده است.
در  کمپی  در  اکنون  که  افراد  این 
می برند  سر  به  کارلسروهه  شهر 
با  تا در داخل کمپ  نیافته اند  اجازه 

خبرنگاران مصاحبه کنند.
اروپای  کشورهای  از  مجارستان 
این  به  سال  از چند  است که  شرقی 
اقتصادی روبه رو  با مشکالت  طرف 

است.
این  آمارها،  برخی  براساس 
یونان،  کشورهای  از  پس  کشور 
خطر  در  پرتگال  و  اسپانیا  ایتالیا، 
و  دارد  قرار  اقتصادی  ورشکستگی 
در بین کشورهای اروپای شرقی هم 
بدهکارترین کشور به شمار مي آید.

زیادی  مشکالت  با  مجارستان  مردم 
زندگی می کنند و برای کارکردن به 

دیگر کشورهای اروپایی می روند.
کشور  این  از  که  افغانی  مهاجران 

این تصمیم را پس از تهیه طرزالعملی که به گفته ی 
مسووالن نهادهای صنفی حامی خبرنگاران برخی 
رسانه ها  قانون  با  مغایرت  در  آن  ماده های  از 
در  می گویند  نهادها  این  است.  گرفته  دارد،  قرار 
وزارت  توسط  ساخته شده  طرزالعمل  صورتی که 
نشود،  اصالح  و  بازنگری  فرهنگ  و  اطالعات 
جلسه روز یک شنبه این وزارت را تحریم خواهند 
می گوید:  باره  این  در  توحیدی  صدیق اهلل  کرد. 
»این طرزالعمل بسیار به عجله آماده شده و وزارت 
اطالعات و فرهنگ برای تهیه آن وقت بسیار کم 
داده است. هم چنین فردا )روز یک شنبه( براساس 
خواهد  برگزار  مجلس شان  طرزالعمل  همین 
را  عیوبی  و  نواقص  نظرداشت  در  با  جدا  که  شد 
چنین  در  ما  داشتند،  اعالمیه  متن  در  دوستان  که 
انتخاباتی که هم مبهم است و هم گنگ است و در 
قانون رسانه های همگانی  با  مغایر  از موارد  برخی 

است، شرکت نمی کنیم.«
جلسه  برگزاری  توحیدی  صدیق اهلل  هم چنین 
برای  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  یک شنبه  روز 
بحث  و  خبرنگاران  نمایندگان  از  تن  دو  انتخاب 
روی موازین اخالقی خبرنگاری را در مخالفت با 
و  کرد  توصیف  رسانه ها  و  خبرنگاران  از  جعمی 
انسجام خبرنگاران  این وزارت  خواهان  افزود که 

و تطبیق قانون نیست.
افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون  همین حال  در 
نمایندگان  انتخاب  طرزالعمل  مواد  از  برخی  نیز 
خبرنگاران برای عضویت در شورای عالی رسانه ها 
را در مغایرت با قانون رسانه های همگانی خوانده 
و از وزارت اطالعات و فرهنگ خواسته که این 
و  اطالعات  وزارت  کند.  اصالح  را  طرزالعمل 
فرهنگ در یکی از ماده های این طرزالعمل نوشته 
تجربه  و  تحصیلی  درجه  از  نامزد  دو  اگر  هرگاه 
این  میان  باید  باشند،  برخوردار  یکسان  کاری 
ژورنالیسان،  فدراسیون  شود.  قرعه کشی  نفر  دو 
انتخاب چنین شیوه ای را توسط وزارت اطالعات 
که  می گوید  داده  قرار  انتقاد  مورد  فرهنگ  و 
استفاده از چنین روشی در انتخابات تاکنون تجربه 

نشده است.
ایجاد شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسیدگی 
موضوعات  جمله  از  رسانه ای  تخطی های  به 
حامی  نهادهای  مسووالن  میان  جنجال برانگیز 
به شمار  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  خبرنگاران 
می روند. وزارت اطالعات و فرهنگ تالش دارد 
که در این نهادها به اشخاصی عضویت داده شود 
که از مواضع حکومت در برابر رسانه ها دفاع کنند. 
اما، رسانه ها و نهادهای حامی آن تاکید دارند هر 
پیش بینی  همگانی  رسانه های  قانون  در  که  آن چه 

شده، باید مورد اجرا قرار گیرد.

با آن مواجه شدیم همه سیاسی اند و 
نتیجه  در  همواره  سیاسی  مشکالت 

گفتگوهای مردم حل شده است.«
داده  هشدار  هم چنین  کارتر  جنرال 
است که نیروهای امنیتی داخلی بعد 
از سال ۲۰۱۴ به حمایت های نظامی 

و مالی نیاز خواهند داشت.
افغانستان  دولت  که  است  گفته  او 
کنترول بسیار شکننده ای بر بعضی از 

نقاط این کشور خواهد داشت.
کل  در  می گوید  کارتر  جنرال 
افغانستان  ارتش  و  پولیس  نیروهای 
که  توانمندی اند  پایدار  نهادهای 
می توانند انتخابات ریاست جمهوری 

سال آینده را تضمین کنند.
روزنامه  در  کارتر  جنرال  اظهارات 
چند  فقط  بریتانیا،  چاپ  گاردین، 
از باالگرفتن تالش ها برای  بعد  روز 
آوردن طالبان به میز مذاکره، منتشر 

شده است.
نزدیک به دو هفته پیش گزارش شد 
مذاکرات  آغاز  منظور  به  طالبان  که 
صلح با ایاالت متحده، دفتری را در 

شده اند  پناهنده  آلمان  به  و  خارج 
نیز می گویند که شرایط زندگی در 
مجارستان برای شان سخت و دشوار 

بوده است.
سیمه ابراهیمی که دوازده سال دارد 
به خبرگزاری بخدی گفت که دچار 
مشکالت قلبی است و مانند هم سن 
و ساالن خود نمي تواند به بازی های 

کودکانه ادامه دهد.
سیمه می گوید که خانواده اش برای 
اما  کرده  زیادی  تالش  او  تداوی 
نبود  دلیل  به  مجارستانی  مقام های 
امکانات مالی این کشور، توجهی به 

وضعیت صحی او نکرده اند.
از  پس  که  می گوید  نیز  سمیه  مادر 
نهایت  در  تالش،  سال  یک ونیم 
پایتخت  بوداپست،  مهاجرین  اداره 
مجارستان گفته که هزینه کافی برای 

عمل جراحی این کودک ندارد.
مجارستان از جمله کشورهایی است 
به  رسیدن  برای  مناسب  مسیر  که 
پناهجویان  برای  اروپایی  کشورهای 
کشورهای مختلف به شمار می رود.

کسانی  از  یکی  محمدی،  میرویس 
که در این کشور پناهنده است و به 
»اکثر  گفت:  رفته،  آلمان  به  تازگی 
تقاضای  مجارستان  در  که  کسانی 
حداکثر  باید  مي کنند  پناهندگی 

دوحه، پایتخت قطر، ایجاد کرده اند 
و ایاالت متحده امریکا از مذاکره در 

این محل حمایت می کند.
ظاهرا طالبان تابلوی »امارت اسالمی 
فراز  بر  را  خود  پرچم  و  افغانستان« 
بودند  برافراشته  دفتر  این  ساختمان 
افغانستان  دولت  تند  واکنش  با  که 

مواجه شد.
دولت که نحوه استقرار این »دفتر« را 
نشانه اقدام طالبان برای معرفی خود 
افغانستان  کشور  نماینده  عنوان  به 
تلقی می کرد، آن را محکوم دانست 
و مخالفت خود را با چنین مذاکراتی 

اعالم داشت.
که  داشته  تاکید  هم چنین  دولت 
هرگونه مذاکره صلح باید به رهبری 
و تحت نظر کامل این دولت برگزار 
این  ایجاد  از  داشته  تالش  و  شود 
متحده  ایاالت  و  طالبان  که  شبهه 
به  هستند  گفتگو  اصلی  طرف های 

شدت جلوگیری کند.
نزدیک به 8۰۰۰ سرباز بریتانیایی در 
نیمی  به  نزدیک  مستقرند،  افغانستان 
حضور  هلمند  در  کمپی  در  آنها  از 
دارند و بقیه در آموزش و مشاورت 

نیروهای داخلی مشارکت دارند.
نظامی  مرکز   ۱۳۷ گذشته  سال  تا 
بریتانیا در هلمند وجود داشت. ولی 
نیروهای  تدریجی  خروج  آغاز  با 
در  تغییر  و   ،۲۰۱۵ سال  تا  رزمی 
 ۱۳ نیروها  این  ماموریت  ماهیت 
مرکز بریتانیایی در این والیت فعال 

خواهند بود.

شش ماه زندانی شوند و پس از آن 
به کمپی منتقل می شوند که شرایطی 

بهتر از زندان را ندارد.«
نزدیکی  در  این کمپ  او گفت که 
زندان قرار دارد و غذای کسانی که 
درخواست پناهندگی کرده اند نیز از 

زندان تامین می شود.
و  ریاضی  کارشناس  شهربانو، 
نفر  هفتاد  میان  در  است که  فیزیک 
سر  به  کارلسروهه  شهر  در  پناهنده 

می برد.
گفته  بخدی  خبرگزاری  به  او، 
فیصله های  آخرین  براساس  که 
پارلمان مجارستان، بی خانمانی جرم 
که  هرکسی  و  مي شود  محسوب 
به  و  است  مجرم  بخوابد  در جاده ها 

زندان انداخته مي شود.
کودکان  شهربانو،  گفته  به 
طرف  از  سرپناه  بدون  خانواده های 
واگذار  یتیم خانه ها  به  دولت 

مي شوند.
به گفته او، کرایه خانه در مجارستان 
پرداختی  پول  که  است  حدی  به 
کفایت  مجارستان  دولت  سوی  از 
کرایه یک خانه معمولی را نمی کند.

مجارستان نسبت به دیگر کشورهای 
را در خود  مهاجر  اروپایی کم ترین 

جای داده است.
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را بیشتر در معرض فرصت های سلیقه ای قرار داده 
رفتارهای  اعمال دیدگاه ها و  برای  است؛ و زمینه 
و  باوری  نهاد  به  بی پروا  و  قانون گریز  فرد محور، 

روندپذیری کارگزارانه را آماده کرده است. 
شماری  برابر  در  اجرایی  دستگاه  بی پروای  رفتار 
همین  در  را  پارلمان  فیصله های  و  قوانین  از 
آشکار  مداخله های  کرد.  تشریح  می توان  زمینه 
و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  رییس جمهور 
از  نشان  نیز  عالی  دادگاه  در  بی رویه  نفوذ  اعمال 
که  دارند  وی  سمت  مهارناشدنی  صالحیت های 
در چارچوب قانون اساسی برایش داده شده است. 
سمت  در  سیاسی  قدرت  شدید  تمرکز  هم چنان 
ریاست جمهوری و دستگاه حاکمیت مرکزی در 
سیاسی  فساد  به  زدن  دامن  و  نشات  راه  از  کابل، 
کم کاره گی،  سوءمدیریت،  سبب  اداری،  و 
بی کفایتی و ناموثریت برنامه های حکومت گردیده 
برنامه ریزی  در  اجرایی  دستگاه  ناکامی  است. 
پیشرو  توسعه ای  اهداف  به  رسیدن  و  استراتژیک 
به  پایه ای  خدمات  فراهم آوری  هم  و  پایدار  و 
شهروندان، کارایی و موثریت و حتا مناسب بودن 
عامه  افکار  در  را  افغانستان  در  دموکراتیک  نظام 

به شدت زیر پرسش برده است. 
ممد این ساختار انحصارگرا، فسادپرور و ناکارای 
است  انتخاباتی  قانون  محتوای  سیاسی،  قدرت 
به ویژه در  رقابت  احزاب سیاسی عرصه  برای  که 
در  و  است  کرده  تنگ تر  را  پارلمانی  انتخابات 
نتیجه انگیزه رشد و سهم آن ها را در ساختار نهاد 
قانون گذار افغانستان محدود ساخته و زمینه مناسبی 

برای پارلمانی ضعیف و فردمحور آفریده است. 
درون  در  حزبی  نیرومند  صف بندی های  نبود  در 
به عنوان  بیشتر  پارلمان  سنا،  و  نمایندگان  مجلس 
مجموعه پراکنده و سرگردان و در مواردی فاسد 
و رشوت خوار از وکال عمل کرده است و این امر 
تا اندازه زیادی آن را به نهادی سرگردان، بی تاثیر 
است.  ساخته  مبدل  فرصت طلب،  مواردی  در  و 
مهمش  وظایف  انجام  در  پارلمان  نهاد  این گونه، 
کارکردهای  بر  نظارت  قانون گذاری،  جمله  از 
رییس جمهور  از  بازخواست  اجرایی،  دستگاه 
اعتماد/عدم  رای  رسالت مندانه  کاربرد  حتا  و 
اعتمادش به نامزدان پیشنهادی رییس جمهور برای 
کرسی های مهم حکومتی و قضایی سخت کوتاه 
پارلمان ضعیف  آمده است. در تصویر بزرگ تر، 
و  اجرایی  دستگاه  یکه تازی های  برای  را  عرصه 
در راس آن مقام واحد ریاست حکومت و دولت 

خالی کرده است.
پدیده  به  بخشیدن  رسمیت  دیگر،  سوی  از 
به  مشروعیت بخش  نهاد  به عنوان  بزرگ«  »جرگه 
مرحله گذار  در  هم  پسا-بن  دموکراتیک  روند 
و  انتقالی  و سپس حکومت  موقت  اداره  به شمول 
تصویب قانون اساسی- که پایه روند دموکراتیک 
رسمیت  کردن  نهادینه  هم  و  می سازد  را  کنونی 
عالی ترین  به عنوان  غیردموکراتیک  نهاد  این 
سیاسی  مسایل  مهم ترین  در  تصمیم گیری  مرجع 

زمینه
تجربه سیاست ورزی دموکراتیک در افغانستان در 
با به کارگیری روش های سنتی  یک دهه گذشته 
در روندهای تصمیم گیری و سازمان دهی، بیشتر در 
حد فردمحوری و جرگه پردازی باقی مانده است و 
تاکنون نمودارهای روندی نهادمحور، سازمان یافته 
به نمایش گذاشته است. از  و قانون مدار را کم تر 
عنوان  امر  این  برای  که  دالیلی  عمده ترین  میان 
تجربه  تازه  دور  نوپایی  مساله  هم  یکی  شده اند، 
دموکراسی پس از سه دهه بحران های خشونت بار 
در افغانستان است که نبود نهادها و کمبود ظرفیت 
را  روند  این  کارگزاری  برای  الزم  زمینه های  و 
کم تجربگی  از  کمبود  این  است.  داشته  پی  در 
بازیگران سیاسی گرفته تا ناآشنایی نخبه ها و عامه 
پایه ها، الزمه ها، نهادها و قانون های رفتار  با  مردم 
بر  در  را  دموکراتیک  سیاسی  روند  و  شهروندی 

گرفته است. 
عوامل و طرح مساله

در کنار الزام نوپایی این روند، اما، می توان به یک 
رشته عوامل ساختاریی اشارت کرد که در ده سال 
روند  سازمان یافتگی  و  نهادپروری  برابر  در  پسین 

دموکراتیک در افغانستان ایستاده اند. 
که  سیاسی  قدرت  کنونی  متمرکز  ساختار    •
این  جغرافیایی  و  دموگرافیک  واقعیت های  با 

سرزمین هم خوانی ندارد. 
•  صورت کنونی قانون انتخابات.

نهاد  برای  جاسازی  و  مشروعیت پردازی   •
غیردموکراتیک »جرگه بزرگ« در روند پسا-بن 

و قانون اساسی ۲۰۰۴.
از  معینی  مرحله های  در  عوامل،  این  از  کدام  هر 
افغانستان  در  دموکراتیک  روند  برای  نهادسازی 
پس از ۲۰۰۱ به شیوه زیرکانه از سوی طرفداران 
فرضیه حاکمیت اکثریت تباری و هژمونی قومی- 
تاریخ  در  غیردموکراتیک  نظام های  میراث  که 
سیاسی این سرزمین است- جابه جا و تثبیت شده اند 
در  استحکام چنین حاکمیتی  و  برپایی  بهای  به  و 
دموکراسی  نوپای  تجربه  دموکراسی،  پوشش 
زمینه های  می رفت  انتظار  که  را،  افغانستان  در 
و  هم دیگرپذیری  تنوع،  بازتاب  برای  ساختاری 
سرزمین  این  موزاییک  جامعه  سطح  در  تحمل 
و  زمین گیر  ساختاری  به گونه  بسازد،  فراهم  را 
قربانی کرده اند. هر کدام از این عوامل در آستانه 
رویدادهایی عمده نظیر انتخابات، که فرصت های 
و  سازمان یافتگی  هم  و  محک زنی  در  مهمی 
رفتارهای  و  سازمان ها  ساختارها،  نهادینه سازی 
دموکراتیک استند، به نفع فرضیه غیردموکراتیک 

حاکمیت هژمونی تباری چالش آفرینی کرده اند.
به سوی  کنونی  سیاسی  شکننده  اوضاع  از  گذار 
روندی سامان مند و پایه دار دموکراتیک وابسته به 
برداشتن بی درنگ شماری از این موانع ساختاری 
و برنامه ریزی برای برچیدن بقیه آن ها، از راه طرح 
ارایه  پیاده کردن اصالحات سیاسی، که شامل  و 
سوی  از  می گردد،  ساختاری  موجه  بدیل های 
بازیگران عرصه سیاست و اجتماع به شمول دولت 
سیاسی  احزاب  مدنی،  جامعه  نهادهای  افغانستان، 
انتخابات  برای  و جریان های در حال شکل گیری 

سال ۲۰۱۴ میالدی است. 
کنونی  سیاسی  سیستم  در  دولت  ساختار 
را  سیاسی  قدرت  که  است  شده  چیده  به گونه ای 
است.  کرده  فشرده  ریاست جمهوری  درسمت 
ریاست جمهوری  سمت های  به هم آمیختگی 
حکومت  ریاست  و  اساسی«  قانون  شصتم  »ماده 
قانون  هفتادویکم  »ماده  دولت  اجرایی  دستگاه  یا 
به  را  ها  صالحیت  از  بزرگی  مجموعه  اساسی« 
تمرکز  زمینه  این گونه  و  واگذاشته  رییس جمهور 
قدرت در این مقام را فراهم کرده است. این امر 
در واقع فرصت سوءاستفاده از قدرت سیاسی برای 
کارکردهای  است؛  ساخته  مهیا  را  رییس جمهور 
او  نظر  زیر  اجرایی  به ویژه دستگاه  و  اداره دولت 

نمایندکی تناسبی نیز باید جزو قانون اصالح شده 
انتخابات افغانستان گردد.

جریان ها و احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی 
به شمول  بیرونی  تاثیرگذار  سازمان های  هم  و 
سازمان ملل متحد باید دولت افغانستان را زیر فشار 
بگیرند تا از برگزاری هر نوع »جرگه بزرگ«ی در 
رابطه با امر انتخابات و یا تعدیل سلیقه ای در قانون 
اساسی پیش از برگزاری انتخابات بپرهیزد و از این 

پرهیز ضمانت بدهد.
از سوی دیگر جریان ها و احزاب سیاسیی که در 
حال آمادگی برای رقابت در انتخابات سال ۲۰۱۴ 
مشخص  برنامه  یک  روی  هرکدام  باید  استند، 
خودشان  هم خوانش  و  انتخاباتی  پیشا  اصالحات 
پسا  ساختاری  اصالحات  گسترده  برنامه  ازیک 
پیاده  برای  واقع بینانه  سنجی  ظرفیت  انتخاباتی، 
گسترده  گفتمان های  راه اندازی  آن ها،  کردن 
روشن گرانه درباره آن ها در عرصه عامه و باالخره 
تبلیغ برای آگاه ساختن عامه از برنامه های شان کار 
طرح  تمام  راس  در  باید  برنامه هایی  چنین  کنند. 
ها و چشم اندازهای مفصل برای مسایل مهم ملی 
مانند اقتصاد، دفاع، امنیت )به شمول مبارزه روشن 
و هدفمند در برابر تروریزم طالبان و همدستان شان( 
و آموزش و پرورش، شامل تغییرات مهم در قانون 

اساسی شود، از جمله:
•  جدا کردن سمت های ریاست دولت و ریاست 

حکومت از هم دیگر؛ 
•  تغییر شیوه نظام سیاسی از متمرکز به غیرمتمرکز 
که در آن پخش قدرت سیاسی از مرکز به پیرامون 

به صورت واقع بینانه صورت بگیرد؛ 
• بازچینی اداری معنادار به جای چیدمان ناکارای 
کنونی که برای اهالی هر واحد اداری- اقتصادی 
و  گزینش  حد  در  سیاسی  صالحیت های  تازه 
بازپرسی مقام های محلی شان را واگذار کند و.... 

اساسی،  قانون  از  بزرگ«  »جرگه  نهاد  زدودن   •
و  افغانستان  سیاسی  فرهنگ  از  آن  برانداختن 
تاکید بر شیوه ها و نهادهای موجود دموکراتیک 

و شفاف برای تصمیم گیری های کالن سیاسی.
این اصالحات ساختاری مساله تمرکز 
در  عمودی  بیوروکراسی  و  قدرت 
توزیع  راه  از  را  حکومت  دستگاه 
سیاسی  قدرت  واقعیت گرای  و  افقی 
مداخله های  زمینه  می کند؛  حل 
سلیقه ای رییس جمهور در دستگاه های 
در  هم  و  قضایی  و  قانون گذار 
را  انتخابات  برگزارکننده  دستگاه های 
با والیات را  بر می چیند؛ رابطه مرکز 
دستگاه  کارایی  و  می سازد  دوطرفه 
تدارک  امر  در  را  قضایی  و  اجرایی 
کافی و عادالنه خدمات اساسی برای 
افزایش  باالیی  میزان  به  شهروندان 
می دهد که خود اعتماد عامه بر دولت 
و مشروعیت کل روند دموکراتیک را 

بهبود می بخشد.
پایان

چارچوب  یک  در  موارد  این  اگر 
نگردند  رونما  اصالحات  گسترده تر 
شده  سنجیده  و  بدیل  برنامه های  و 
برای اصالحات ساختاری گسترده در 
آینده محل کارزارهای انتخابات سال 
۲۰۱۴ قرار نگیرد، آینده روند سیاسی 
شکست  به  افغانستان  در  دموکراتیک 
این  سیاسی  نظام  و  انجامید  خواهد 
فرو خواهد  سناریو  بدترین  در  کشور 
پاشید و در بهترین سناریوی ممکن به 
نظامی خودکامه و مطلق گرا جا خالی 
از  اراده برای جلوگیری  خواهد کرد. 
و  تداوم  برای  تعهد  و  سناریوها  این 
در  دموکراتیک  سیاسی  روند  بهبود 
را  اصالحات  آن  کاربستن  به  و  طرح  افغانستان، 

ناگزیر می سازد.

جریان ها و 
احزاب سیاسی 

و نهادهای 
جامعه مدنی و 

هم سازمان های 
تاثیرگذار بیرونی 
به شمول سازمان 
ملل متحد باید 

دولت افغانستان 
را زیر فشار 
بگیرند تا از 

برگزاری هر نوع 
»جرگه بزرگ«ی 
در رابطه با امر 
انتخابات و یا 

تعدیل سلیقه ای 
در قانون اساسی 
پیش از برگزاری 
انتخابات بپرهیزد 
و از این پرهیز 
ضمانت بدهد.

سند،  این  در  تعدیل  جمله  از  اساسی  قانون  در 
ساختار  و  روند  دموکراتیک  جوهر  و  ماهیت 
از ۲۰۰۱ را زیر پرسش  افغانستان پس  سیاسی در 
برده است و در کل سرنوشت و آینده آن را در 
در  و  دولتی  دموکراتیک،  غیر  میکانیزمی  گرو 
ناپاسخگو  و  قدرتمند  رییس جمهوری  صالحیت 

قرار داده است. 
این  تاریخی  پیشینه  مستند  و  منتقدانه  بررسی 
بزرگ«  »جرگه  که  می دهد  نشان  روشنی  به  نهاد 
در  سیاسی  ابزار  رندانه ترین  و  کارآترین  به عنوان 
حکومت های  مشروعیت ستانی  برای  پسین  سده 
خودکامه از مردم آفریده شده و به کار رفته است. 
در ده سال گذشته نیز، رییس جمهور از این ابزار، 
در هم خوانی تمام با نقش و کارکرد تاریخی آن، 
برای پیاده کردن دیدگاه های شخصی و منحصرش 
مانند  دموکراتیک  نهادهای  راندن  حاشیه  به  با  و 
پارلمان کار گرفته است. حاال هم که یک سال به 
است،  مانده  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
سایه »جرگه بزرگ« هم چون حربه فشار در دستان 
رییس جمهور، برگزاری و سالمتی روند انتخابات 

را تهدید می کند.
چشم اندازها

روند  پویایی  و  تداوم  سالمتی، 
افغانستان  در  دموکراتیک  سیاسی 
یک  )تا  فوری  اصالحات  گرو  در 
سال، و برنامه ریزی میان مدت ۲ تا 
ساختاری  اصالحات  برای  ۳ساله( 
برگزاری  که  است  گسترده ای 
انتخابات  پذیرفتنی  و  شفاف 
شوراهای  و  ریاست جمهوری 
آن  از  پس  و   ۲۰۱۴ سال  والیتی 
کشور  این  در  پارلمانی  انتخابات 

مرز و محک آن هاست. 
الزم  اصالحات  بی درنگ  آوردن 
در قانون انتخابات که عرصه رقابت 
سیاسی  جریان های  و  احزاب  برای 
مبناها  اصالح  و  بسازد  گسترده  را 
ساختار  قانونی  چارچوب های  و 
مستقل  کمیسیون  کاری  دستور  و 
شکایات  کمیسیون  و  انتخابات 
صالحیت های  که  انتخاباتی 
ریاست جمهوری  پرسش ناپذیر 
این  اعضای  گماشتن  در  به ویژه 
در  دست کاری  و  کمیسیون ها 
کمیسیون  ساختاری  تمامیت 
مبرم  نیازهای  کند،  مهار  را  دومی 
باید  اصالحات  این  هم چنان  استند. 
میکانیزم های شفاف برای جلوگیری 
و  انتخابات  در  دولت  مداخله  از 
را  مواردی  چنان  با  قاطع  برخورد 

پی ریزی و پیش بینی کند. 
غیرقابل  واحد  رای  سیستم  تغییر  دیگر،  طرف  از 
سیستم  به  پارلمانی(  انتخابات  )برای  انتقال 

چالش های ساختاری روند دموکراتیک 
در افغانستان

- سلیمان قیامت
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چند چترباز اسلواکی 
در ایران بازداشت شدند

امور  وزارت  سخنگوی  گاندل،  بوریس 
در  کشور  این  که  است  گفته  اسلواکی  خارجه 
چترباز  شهروند  چند  وضعیت  پی گیری  حال 
از  عکاسی  و  جاسوسی  اتهام  به  که  است  خود 

تاسیسات نظامی ایران بازداشت شده اند.
به نقل از بی بی سی، آقای گاندل اطالعی درباره 

جزییات بازداشت این افراد نداده است.
یک روزنامه اسلواکیایی گزارش داده که شش 
شهروند این کشور سه هفته پیش به دلیل عکاسی 
بازداشت  ایران  نظامی  تاسیسات  از  هوایی 

شده اند.
شمار  اسلواکی  خارجه  وزارت  سخنگوی 

بازداشت شدگان را تایید نکرده است.
اتهام  به  اسلواکی  نیز یک شهروند  سال گذشته 
بازداشت  ایران  در  سیا  سازمان  برای  جاسوسی 

شده بود.
مخابرات  انسانی  منابع  مدیریت  در  که  فرد  این 
روز   ۴۰ از  پس  می کرد،  فعالیت  ارتباطات  و 
بازداشت انفرادی آزاد شد. او متهم شده بود که 
ایران  علمی  پیشرفت های  از  اطالع  برای کسب 

با پژوهشگران ایرانی ارتباط برقرار کرده است.
مقام های ایرانی تاکنون درباره خبر بازداشت های 
نظری  اظهار  اسلواکی  شهروند  چند  اخیر 

نکرده اند.

تاسف کمیسیون حقوق بشر 
از مرگ غالم نبی  حکاک

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حکاک  نبی  غالم  قاضی  وفات  از 
کمیسیون  این  حقوقی  مشاور 

ابراز تاسف کرده است.
توسط  که  اعالمیه ای  براساس 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
روز  حکاک  آقای  شده،  منتشر 

شنبه وفات کرده است.
را  حکاک  آقای  کمیسیون  این 
یک شخص صبور و دارای روحیه 
به مردم توصیف کرده و  خدمت 
مرگ او را به تمام بازماندگانش 

تسلیت گفته است. 

کی برای رهبر ایران مهم تر است؟ 
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• وب سایت:     احمدضیا محمدي	
• مزارشریف:     مارکیت هاشم  برات، تلیفون: ۰795367967	
• هــرات:      چهارراهي آمریت، جنب کمیساري سابقه، تلیفون: ۰797۴16۰62	
• آدرس پستي:   پسته خانه مرکزي صندوق پستي 1911، کابل، افغانستان	
• آدرس دفتر مرکزي: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل 	
• پذیرش اعالن و اشتراک:  ۰7۰81۴۴۰۴7	
• 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.	
• 	Afghanistan_8am@yahoo.com :ایمیل

• 	sanjarsohail@yahoo.com  صاحب امتیاز:   سنجر سهیل
• 	 parwiz_kawa@yahoo.com  ۰7۰۰228988  مدیر مسوول:    پرویز کاوه
• ســــردبیر:        شاه حسین مرتضوي  ۰799۰37۰83	
• خبرنگاران:       اکبر رستمي،  قدرت اهلل جاوید، فریدون آژند، شجاع الحق نوري، ظاهر شکوهمند، مختار	
• ویراستاران:       سید مجتبي هاشمي و فردوس کاوش	
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سال هفتم   شماره مسلسل 1680  یک  شنبه 9 سرطان 1392     

روز  ایران  منتخب  رییس جمهور  روحانی  حسن 
شنبه در همایشی در تهران سخنرانی کوتاهی داشت 
این  به  آورد  زبان  به  جمله ای  سخنرانی  این  در  و 
مضمون، حضور مردم در انتخابات امسال پیام صلح 
و آشتی به همراه داشت. حداقل آقای روحانی در 
این جمله این مساله را اعتراف کرده است که مردم 
با نظام قهر بودند. آنان بعد از حوادث سال 1388 
به  منجر  آن  از  پس  و  رای شان  تغییر  به  منجر  که 
را  خود  رابطه  شد،  رای دهندگان  بستن  و  کشتن 
دغدغه  بریدند.  اسالمی  جمهوری  نظام  با  کامال 
آیت اهلل خامنه ای رهبر ایران نیز همین بود که مبادا 
کسی پای صندوق های رای نیاید. در این جا بود که 
مشاوران آقای خامنه ای به داد او رسیدند. رهبر در 
مانند  دیگر  انتخابات  برگزاری  به  مانده  روز  چند 

سابق به جان »خس و خاشاک« نپرید. 
فتنه سال 88 نگفت. فقط تالش کرد که چهره  از 
این  تا  بگذارد  نمایش  به  خود  از  اغماض گری 
بیاورد.  به وجود  بیشتری  تاثیر  تاریخی اش  جمله 
اسالمی  جمهوری  نظام  مخالف  اگر  که  گفت  او 
چون  کنید.  شرکت  انتخابات  در  باید  هستید،  هم 
مخالف کشورتان نیستید. با توجه به حس نشنلیستی 
این  ایرانیان وجود دارد،  میان  فوق العاده ای که در 
در  مردم  بیشتر  حضور  برای  زیادی  تاثیر  جمله 
انتخابات به جا گذاشت. البته تنها دلیل حضور بیشتر 
مردم این جمله نبود. رهبر پس از حذف رفسنجانی 
از گردونه رقابت بخش زیادی از مردم را در ایران 
میانه رو  و  کاریزما  چهره  بود.  ساخته  خود  ضد  بر 
خود  خاص  طرفداران  هنوز  رفسنجانی  هاشمی 
می توانست که درصد  او  نبود  و  دارد  ایران  در  را 
حضور مردم را به حد کافی پایین بیاورد. اما رهبر 
به جای رفسنجانی، روحانی را که نزدیکی زیادی به 
هاشمی داشت، رد صالحیت نکرد. او می توانست 
و  باشد  رفسنجانی  از  مردم  حمایت  میراث دار 

  تهمورس

خامنه ای که همانا حضور مردم به اندازه انتخابات 
ریاست جمهوری سال 1388 بود تقریبا محقق شد. 

آقای  خارجی  و  داخلی  سیاست های  عرصه  در 
روحانی  حسن  بابت  از  نگرانی  هیچ  خامنه ای 
او  است.  کامل  مذهبی  روحانی یک  آقای  ندارد. 
به اصل والیت فقیه باور کامل دارد. اصالح طلب به 
معنی واقعی نیست و مهم تر از همه اهل سازش به 
معنی واقعی است. اصالح طلبان رادیکال به خوبی 
اگر  و  دارند  آقای روحانی خبر  فکری  از خطوط 
منع  او  به  دادن  رای  از  را  اصالح طلب  هوادران 
نکردند یا این که در مقابل او موضع گیری نکردند 
صرف به این دلیل بود که نمی خواستند میان بد و 
هیچ  قضیه  اصل  در  ورنه  شود  انتخاب  بدتر  بدتر، 

تغییری نیافته است. 
شعارهایی که آقای روحانی در این روزها به خورد 
سعید  حتا  که  است  شعارهایی  می دهد،  آن  و  این 
اندازه  به  هم  آنان  می دادند.  هم  قالیباف  و  جلیلی 
اصالح طلبان از حکومت احمدی نژاد منزجر بودند. 
عرصه های  در  بنیادی  تغییرات  هم ضرورت  آن ها 
حل  بر  و  داشتند.  قبول  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
بنا  می کردند.  تاکید  ایران  مردم  عمده  مشکالت 
میانه روی  فرد  میان  گسترده  خیلی  فرق  نمی توان 
با اصول گرای رادیکال چون  چون حسن روحانی 
با  بنیادی  تغییرهای  به  باور  شد.  قایل  جلیلی  سعید 
آرمان گرایانه  مقداری  یک  شاید  روحانی  حسن 
باشد و در وضعیت فعلی ایران پذیرش واقعیت های 
خیلی  عینی  واقعیت  این  بستر  در  حرکت  و  عینی 
بدون  آرمانی  کارهای  راه  تعقیب  از  تاثیرگذارتر 
به  زمان  بود.  خواهد  سیاسی  محکم  بستر  ایجاد 
خوبی نشان خواهد داد که در نبرد خامنه ای و مردم 
خواهان تغییر این آیت اهلل خامنه ای بود که بار دیگر 
کسی  به دست  پیروزی  پرچم  هرچند  شد.  پیروز 

است که رهبر شاید زیاد دوستش نداشته باشد. 

همین طور هم شد. 
حسن  از  خاتمی  و  رفسنجانی  حمایت  از  پس 
نامزد  تنها  روحانی و کنار رفتن محمدرضا عارف 
دیگر  روحانی  نفع  به  انتخابات  در  اصالح طلب 
همه چیز برای رفتن روحانی به کاخ ریاست جمهوری 
مهیا شده بود. با این حال هنوز خیلی ها بر پیروزی 
بودند  باور  این  به  خیلی ها  داشتند.  تردید  روحانی 
فرد  سرسپرده ترین  از  غیر  ندارد  دوست  رهبر  که 
به  را  ریاست جمهوری  چوکی  خود،  به  نزدیک 
کسی دیگر بدهد. ولی تجربه هشت ساله حکومت 
در  کس  هیچ  می گفت.  دیگری  چیز  احمدی نژاد 
به  احمدی نژاد  محمود  از  سرسپرده تر  امر  ظاهر 
در  احمدی نژاد  همین  ولی  نبود.  خامنه ای  آیت اهلل 
طول دو سال اخیر حکومتش بیشترین مشکالت را 
برای رهبر ایجاد کرد تا جایی که رهبر مجبور شد 
این  و  کرده  مداخله  حکومت  تصمیم  چندین  در 

تصامیم را تغییر دهد. 
به این ترتیب با این که خیلی ها تمایل آقای خامنه ای 
در  ولی  می دادند،  سوق  جلیلی  سعید  به سوی  را 
اصل خامنه ای دوست داشت فرد میانه روتری چون 
او  زیرا  برسد  ریاست جمهوری  به  روحانی  حسن 
می توانست بخشی از نگرانی تیم رهبری را که همانا 
رفع  بود،  انتخابات  در  مردم  گسترده  حضور  عدم 
کند. حتا براساس گزارش ها آقای خامنه ای دستور 
از  مساجد  امام جمعه های  و  مسلح  نیروهای  تا  داد 
هرگونه دخالت در امور انتخابات اجتناب کنند. در 
روزهای مانده به انتخابات فضای عمومی در شهرها 
نیروهای گشت  از  بود. دیگر  از همیشه شده  بازتر 
تا مو گذاشتن و  لباس پوشیدن  از نحوه  ارشاد که 
خبری  می کند،  بازرسی  شهروندان  رفتن  راه  حتا 
نامزدان کامال مساعد و  برنامه های  برای  نبود. فضا 
بیشتر  این ها همه زمینه را برای حضور  بود.  هموار 
آقای  خواسته  و  کرد  هموار  انتخابات  در  مردم 

شعارهایی که آقای روحانی در این روزها به خورد 
این و آن می دهد، شعارهایی است که حتا سعید 
جلیلی و قالیباف هم می دادند. آنان هم به اندازه 
اصالح طلبان از حکومت احمدی نژاد منزجر بودند. 
آن ها هم ضرورت تغییرات بنیادی در عرصه های 
اقتصادی و اجتماعی را قبول داشتند. و بر حل 
مشکالت عمده مردم ایران تاکید می کردند. بنا 

نمی توان فرق خیلی گسترده میان فرد میانه روی 
چون حسن روحانی با اصول گرای رادیکال چون 

سعید جلیلی قایل شد.
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.

8

Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

که  پناهجو  گروهی  جسمانی  وضعيت 
به  دست  آلمان  مونيخ  شهر  در  ميدانی  در 
اعتصاب غذا زده اند، بحرانی گزارش شده 

است.
از  نفر   ۵۰ حدود  بی بی سی،  از  نقل  به 
بيش  نيجريه  اتيوپيا و  پاکستان،  کشورهای 
اعتصاب  به  دست  که  است  هفته  يک  از 
 ۲۵ سه شنبه  روز  از  افراد  اين  زده اند.  غذا 
جون از خوردن هر نوع مايعاتی خودداری 

کرده اند.
براساس گزارش های دريافتی ۲۰ نفر از اين 
افراد برای مداوا به شفاخانه منتقل شده اند.

درخواست  تاکنون  آلمان  مقامات 
پناهندگی اين افراد را رد کرده اند.

روز جمعه ۲8 جون، اين افراد در بيانيه ای 
مرگ  به  يا  غذا  اعتصاب  اين  که  گفتند 

ايران،  منتخب  رييس جمهور  روحانی،  حسن 
از  پس  خود  عمومی  سخنرانی  نخستين  در 
سرطان،   8 شنبه،  روز  انتخابات،  در  پيروزی 
گفت که دولت آينده او خود را وامدار هيچ 
اين رو  از  نمی داند و  گروه سياسی و جناحی 
تالش می کند تنها شايسته ترين افراد را به شرط 

اعتدال به  کار بگيرد.
از  که  روحانی  آقای  فردا،  راديو  گزارش  به 
دست  در  را  ايران  دولت  اداره  اسد  ماه  ميانه 
می گيرد، با اشاره به گمانه زنی هايی که درباره 
می شود،  منتشر  رسانه ها  در  او  کابينه  ترکيب 
درباره  تصميمی  هيچ  تاکنون  که  کرد  تاکيد 
هيچ شخصی نگرفته و در حال حاضر مشغول 
مشورت با صاحب نظران و گروه های مختلف 

در اين رابطه است.
از  به  طور مستقيم  سخنرانی حسن روحانی که 
تلويزيون دولتی ايران پخش می شد به مناسبت 

آن ها  درخواست  يا  خواهد  منجر  آن ها 
خواهد  قرار  آلمان  دولت  قبول  مورد 

گرفت.
کمپی  آن ها  حاميان  و  اعتصاب کنندگان 
برپا  هفته گذشته  از شنبه  مونيخ  را درشهر 

کرده اند.
پايان  کمپ  اين  از  هدف  که  شده  گفته 
براساس  که  است  سياست هايی  به  دادن 
تحصيل  و  کار  اجازه  پناهندگان  به  آن 
ماه ها  که  مجبورند  آن ها  و  نمی شود  داده 
به  پاسخ  انتظار  در  نامناسب  شرايط  در 

درخواست پناهندگی خود به سر ببرند.
به  واکنش  در  مونيح  شهر  شهردار 
و  قوانين  که  گفته  غذا  اعتصاب  اين 
چنين  با  حقوقی  دادخواست های  نتايج 

تهديدهايی تغيير نخواهد کرد.

همايشی به نام »افق رسانه ملی« انجام می گرفت 
نيز حاوی  او  اظهارات  از  بخشی  رو  اين  از  و 

نظراتی درباره سياست های رسانه ای بود.
او ضمن تاکيد بر لزوم برقراری ارتباط دوسويه 
»دوران  که  گفت  مخاطب،  و  رسانه  ميان 
و  است  رسيده  پايان  به  رسانه ای«  مونولوگ 
اکتفا  »تک رسانه ها«  به  ديگر  مردم  که  اين 

نمی کنند.
از  بايد  رسانه ها  روحانی،  آقای  به گفته 
اگر  چنان چه  کنند،  دوری  دوگانه  معيارهای 
است،  بد  همه  برای  است،  بد  افترا  و  توهين 
اما بدانديش هايی هستند که برخی گروه ها را 
تشويق کرده  و »گفته اند که هتاکی و توهين در 

برخی موارد اشکال ندارد.«
او ادامه داد که اگر ظلم بد است، هميشه و همه 
را که در يک  نمی توان ظلمی  و  بد است  جا 
اما  برجسته کرد،  انجام می شود  کشور دشمن 

اگر همان ظلم در يک کشور دوست صورت 
»حقوق  گفت:  او  گرفت.  ناديده اش  بگيرد، 
بشر نيز حقوق بشر است، هر تعبيری که برای 
نمی کند، خواه حقوق  فرقی  ببريم  کار  به   آن 

بشر اسالمی يا تعبيری ديگر.«
رييس جمهور منتخب ايران هم چنين بر آزادی 
که  حکومتی  گفت،  و  کرد  تاکيد  رسانه ها 
تنها  نه  دارد،  مردم  رای  و  حمايت  در  ريشه 
آزادی  از  بلکه  نمی هراسد،  آزاد  رسانه  از 

قانون مند رسانه ها استحکام بيشتری می يابد.
آقای روحانی در بخشی ديگر از سخنان خود 
آن  مختلف  اقوام  و  ايران  گستره  به  اشاره   با 
بلکه يک  نداريم،  »ما جامعه کثيرالمله  گفت: 
اقليم و يک ملت به نام ايران داريم و البته در 
خاص  رسوم  و  آداب  کشور  مختلف  مناطق 
همه  اما  دارد،  و خرده فرهنگ ها وجود  آن جا 

زير يک چتر هستند.«

اعتصاب غذايی پنجاه پناهجو در آلمان روحانی: دولت آينده وامدار هيچ گروه و جناحی نيست 
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