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اعالم رسمی نگرانی از دخالت حکومت در انتخابات

مقام های شورای امنیت ملی افغانستان نگرانی خود را 
از احداث بند برق داسو در باالی رودخانه »کابل-
اندوس« در ایالت خیبرپختونخواه پاکستان اعالم کرد.

گذشته  روز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
)دوشنبه/12 حوت( با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد که 
دولت پاکستان می خواهد یک بند در باالی رودخانه 
کابل-اندوس احداث کند که به ضرر افغانستان است.

بر اساس این اطالعیه، شورای امنیت ملی افغانستان به 
وزارت خانه های خارجی و مالیه کشور دستور داده 
است تا نگرانی دولت افغانستان را در این راستا به بانک 

جهانی انتقال دهند.
در این اطالعیه آمده است که دولت پاکستان طرح 
پیشنهـادی را به بـانک جهـانی فـرستـاده و طی آن 
تصمیـم دارد تـا بند »داسـو« را روی رودخانه کابل 
– اندوس در منطقه کوهستانی ایالت خیبر پختونخواه 

احداث کند.
بر اساس این منبع، بانک جهانی طرح این 
پروژه را جهت نظرخواهی به دولت افغانستان 

فرستاده است.
شورای امنیت ملی افغانستان همچنین اعالم 
بند  این  تاکنون در مورد احداث  کرد، که 
میان  موافقتی  هیچ گونه  پاکستان،  سوی  از 

2 کشور صورت نگرفته است.
بر اساس این اطالعیه، مقام های افغانستان و 
پاکستان باید در این مورد بررسی های الزم و 

همه جانبه را انجام دهند.
شورای امنیت ملی افغانستان همچنین از بانک جهانی 
و موسسات بین المللی خواسته است تا از ادامه احداث 
افغانستان  دولت  کتبی  موافقت  بدون  پروژه  این 

خودداری کنند.

بر اساس گزارش ها، کار احداث این بند از سال 2014 
میالدی آغاز شده و تا سال 2037 میالدی تکمیل 

خواهد شد.
این بند توانایی تولید بیش از 4هزار و 300 میگاوات 
برق را خواهد داشت و هزینه احداث آن نیز 7 میلیارد 

دالر تخمین زده شده است.

با رییس جمهور در میان گذاشته شد.  انتخابات  نگرانی ها از دخالت حکومت در 
کمیسیون مستقل انتخابات، چندی قبل نامه ای را به ریاست جمهوری فرستاد؛ اما تاکنون هیچ گونه پاسخی در قبال این نامه به کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده نشده 

است.
انتخابات شده است. برگزاری  بر دخالت حکومت در روند  مبنی  انتخابات، خواستار توضیح ریاست جمهوری  به همین منظور، مقام های کمیسیون مستقل 

به  انتخابات  نامزدان  انتقادهای  بر  بنا  را  مکتوبی  قبل،  چندی  کمیسیون  این  که  است  گفته  جمهور  خبرگزاری  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  بختیاری،  عزیز 
ریاست جمهوری فرستاد که در این مکتوب آمده است تا ریاست جمهوری از دخالت حکومت و مقامات عالی رتبه در روند برگزاری انتخابات پاسخ دهد.

افغانستان را کاهش می دهد. نگرانی های مردم  انتخابات، گراف  اظهارات کمیسیون مستقل  افغانستان در خصوص  پاسخ دادن حکومت  بختیاری می افزاید: 
انتخابات است. انتخابات می گوید که نگران مداخله برخی از مقامات عالی رتبه حکومت چون والی و وزرای کابینه در روند  این مقام کمیسیون مستقل 

عزیز بخیتاری بیان می دارد که هرگاه ثابت شود، مقام های حکومت در انتخابات مداخله کرده اند؛ حکومت افغانستان باید این افراد را برکنار کرده و به دادگاه عدلی 
و قضایی معرفی کند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که رییس جمهورکرزی بارها دخالت حکومت را در انتخابات رد نموده است. 

شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  مسووالن   
انتخاباتی می گویند که همزمان با آغاز رقابت های 
این  نامزدان شوراهای والیتی، کمیشنران والیتی 
کمیسیون نیز سر از امروز )سه شنبه/12 حوت( به 

کارشان آغاز می کنند.
به  رسیدگی  کمیسیون  سخنگوی  محسنی  نادر 
شکایت های انتخاباتی روز گذشته به خبرنگاران، 
گفت: » کمیشنران والیتی کمیسیون رسیدگی به 
شکایات  انتخاباتی سر از امروز راهی والیت های 

مربوطه شان شده و تا فردا مستقر می شوند«.
می توانند  والیت   34 شهروندان  افزود:  محسنی 
کمیسیون های  در  را  شان  شکایات  و  تخلفات 

والیتی رسیدگی به شکایات درج کنند.

والیتی  نمایندگی های  انتخابات،  قانون  اساس  بر 
ابتدایی  رسیدگی  صالحیت  شکایات  کمیسیون 
به شکایت های انتخاباتی را دارند؛ اما در صورت 

نیاز، به دفتر مرکزی این اداره ارجاع می شود.
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  سخنگوی 
اداره  این  کمیشنران  که  ورزید  تأکید  انتخاباتی 
خواهند  عمل  مستقل  کاماًل  و  دارند  صالحیت 

کرد.
وارده در  به شکایات  این کمیسیون  روز گذشته 
والیتی  شورای  نامزد   90 تحصیلی  اسناد  مورد 

رسیدگی کرد.
به   « کرد:  خاطرنشان  مورد  این  در  محسنی  نادر 
 90 تحصیلی  اسناد  مورد  در  وارده  شکایت های 
توانستند  آنان  تن   ۸5 شد؛  رسیدگی  علنی  نامزد 
اسناد قانع کننده ارایه کنند؛ اما 5 تن این نامزدان 
اسناد تحصیلی نداشتند و از لیست حذف شدند«.

نادر محسنی در ارتباط به مدارک تحصیلی آنان 
مطرح  کمیسیون  نزد  که  چیزی   « داشت:  بیان 
است؛ اسناد و مدارک دست داشته نامزدان است. 
کمیسیون بدون دلیل و یا شواهدی نمی تواند سد 

راه نامزدان شود«.
به گفته او؛ هم اکنون، شکایت های مطرح شده 
در مورد 400 نامزد شورای والیتی به دلیل عدم 
ارایه اسناد از سوی وزارت معارف بدون بررسی 

مانده اند.
والیتی  شوراهای  در  عضویت  برای  نفر   2700
34 والیت کشور خودشان را در انتخابات آینده 

نامزد کرده اند.

روزه ی  یک  بندی  درجه  در  بار  اولین  برای  افغانستان 
این لیست، مقام 12  جهانی کرکت، جای گرفت و در 

را از آن خود کرد.
به  کرکت،  جهانی  شورای  سوی  از  که  خبرنامه ای  در 
افغانستان  که  است  آمده  شده،  منتشر  حوت   12 تاریخ 
بعد ازآن در درجه بندی جهانی جای پیدا کرد، که دو 
روز قبل بنگالدش کشور درجه اول کرکت را شکست 
داد و این درحالی بود که پنج ماه قبل به جام جهانی یک 

روزه ی کرکت در سال 2015، راه یافت.

درخبرنامه ی شورای جهانی کرکت آمده است که یک تیم، 
زمانی دردرجه بندی جهانی قرار خواهد گرفت که دو تیم عضو 
دایم را شکست دهد و یا در برابر کشورهای هم سطح خود، 
درصدی پیروزی آن از 65 بیشتر باشد، که افغانستان شرط دوم 

را پیش از این تکمیل کرده بود.
درجه  در  استرالیا  حاضر،  درحال  که  است  یادآوری  قابل 
بندی جهانی مقام اول وهندوستان، سریالنکا، افریقای جنوبی، 
بنگالدش،  اندیز،  ویست  و  نیوزیلیند  پاکستان،  انگلستان، 
دارا  را  یازدهم  تا  دوم  مقام های  ترتیب  به  ایرلیند  زمبابوی، 

می باشند وافغانستان نیزمقام دوازدهم را دارد.
همچنین افغانستان دردرجه بندی مسابقات 20 اوره جهانی، مقام 
11 را از آن خود کرده است؛ دو سال افغانستان درمقام هشتم 

قرار داشت.
کرکت بورد افغانستان، از این اعالم شورای جهانی کرکت 
استقبال کرده واین را برای کرکت کشور، یک دستاورد بزرگ 

خوانده است.
مشاور شهزاده مسعود رییس عمومی کرکت بورد افغانستان، به 
پژواک گفت که کرکت بورد افغانستان، درحال پیشرفت است 
و ابراز امیدواری کرد که افغانستان در آینده نیز دراین درجه 

بندی پیشرفت کند.
وی افزود که افغانستان این افتخار را درنتیجه ی دستاوردهای بی 

مانند بازیکنان وتالش های مثبت اداری به دست آورده است.
ضراب شاه ظهیر از مسووالن کرکت کلپ به پژواک گفت: در 
حال حاضر کرکت افغانستان بسیار پیشرفت کرده و درپهلوی 
بازیکنان اسبق، بازیکنان نوجوان نیز در مسابقات جهانی از خود 

شایستگی نشان می دهند.

شروع فعالیت کمیسیون شکایات انتخاباتی در 3۴ والیت

نگرانی افغانستان از احداث بند »داسو« در پاکستان

رتبه دوازدهم کرکت 
افغانستان در جهان

منابع طبیعی؛
گنجي كه عسل  است  يا زهر

کشور  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
گسترده ای  بازتاب  که  سخنانی  در 
به  امریکا  گفت:  داشت،  رسانه ها  در 

افغانستان خیانت کرده است.
حامد کرزی در گفت وگویی با روزنامه 
واشنگتن پست، امریکا را به خیانت به 
افغانستان متهم کرد و گفت:افغان ها در 
جنگی کشته می شوند که از آنان نیست.

کرزی با انتقاد شدید از 12 سال جنگ 
بی ثمر نیروهای سازمان پیمان اتالنتیک 
در  امریکا  رهبری  به  )ناتو(  شمالی 
افغانستان از کشته شدن انسان های بی گناه 
از جمله نظامیان امریکایی به شدت ابراز 

تاسف کرد.
کرزی به واشنگتن پست گفته است که 
به وی خیانت  امریکا  احساس می کند 

کرده است، زیرا واشنگتن به تعهداتش 
در افغانستان عمل نکرد و به پناهگاه های 
تروریزم در خاک پاکستان بی توجه بود.

القاعده  کرزی  گزارش  این  اساس  بر 
و  خواند  غیرواقعی  اسطوره ی  یک  را 
گفت اکثر زندانیان زندان های امریکا در 

افغانستان، بی گناه بودند.
کرزی در عین حال آنچه را که جنگ با 
تروریزم خوانده می شود، به نفع امریکا 
زمانی که  تا  گفت  و  دانست  غرب  و 
افغانستان محقق نشود و شاهد  شروط 
نباشم،  افغانستان  در  صلح  روند  آغاز 

پیمان امنیتی با امریکا را امضا نمی کنم.
می تواند  اوباما  باراک  گفت:  کرزی 
برای امضای توافقنامه امنیتی منتظر رییس 

جمهور بعدی افغانستان باشد.

رييس جمهور:

امریکا به افغانستان
 خیانت کرد



شماره 762 سال پنجم * سه شنبه 13 حوت 1392  * 3 جمادي االول  1435 * 4 مارچ  2014

شورای والیتی،
 ساختار موثر 
یا سمبولیک؟

سخن اول

قرار است از امروز مبارزات انتخاباتی یا کمپاین نامزدان 
همیشه  شورایی که  گردد؛  آغاز  نیز  والیتی  شورای 
رقابت میان آنان به دلیل همزمانی با کاروزار انتخاباتی 
ریاست جمهوری تحت شعاع فاز قوی تر این کاروزار 

یعنی رقابت نامزدان ریاست جمهوری قرار می گیرد. 
سال  در  والیتی  شورای  اعضای  نام  ثبت  و  حضور 
دلیل  به  ولی  بود،  تعداد  پر  گذشته  همانند  نیز  جاری 
که  ضابطه مندی  فیلترهای  و  قانونی  سخت گیری  های 
این  ساختار  تا  است  براین  امیدواری  گردید،  ایجاد 
و  تشکیل شده  به گذشته  نسبت  بهتری  افراد  از  شورا 
کارایی آن نیز مطلوب تر از پیش باشد. از سوی دیگر، 
نظارتی  صالحیت  آن  مبنای  بر  بود  قرار  طرحی که 
نمایندگان  مجلس  در  گردد،  سلب  والیتی  شورای 
تصویب، اما از سوی مجلس سنا رد شد. این دو فاکتور، 
نشانه ی خوبی بر این مسأله است که بهار امسال شورای 

والیتی نیکو خواهد بود. 
اهمیت  چیزی که  است،  کار  آغاز  کمپاین  فصل  اما 
بیش تر و فراوانی دارد، این است که اعضای این شورا 
از حیطه و محدودیت وظیفه یی و صالحیت های شان 

چگونه استفاده خواهند کرد. 
آنچه در قانون اساسی کشور برای این شورا به عنوان 
صالحیت مد نظر گرفته شده است، در ماده های 13۸ و 
139 این قانون بیان شده و براساس آن »شورای والیتی 
در تأمین اهداف انکشافی دولت و بهبود امور والیت به 
نحوی که در قوانین تصریح می گردد، سهم گرفته و در 

مسایل مربوطه به والیت مشوره می دهد.«
در قانون شورای والیتی نیز، وظایف و مسوولیت های 
این شورا چنین بیان شده است: »اعضای شورای والیتی 
باید از مردم والیت نمایندگی نموده و به نگرانی های 
آن ها گوش بدهند و نقش مهمی را در انکشاف پالیسی 
اعضای  این،  بر  اضافه  نمایند.  بازی  والیت  بودجه  و 
را غرض  مردم  به  مهم گزارش دهی  متذکره وظیفه ی 
و  تصامیم  در  شورا  اعضای  که  این  از  آنان  اطمینان 
را  دارند  نقش  اداره محلی و شورای والیتی  اجراآت 

به دوش دارند.«
در ادامه این قانون از دیگر وظایف شورای والیتی نقش 
والیتی  امور  در  مشارکت  و  دهی  مشورت  در  آن ها 
آمده است. عالوه بر آن، حل مشاجرات محلی، محو 
عنعنات و رواج های خالف اسالم، ارتقای حقوق بشر 

و... نام برده شده است.
شورا  این  کارکرد  به  تحلیلی  نگاه  اگر  وجود،  این  با 
طی دو دوره پیشین داشته باشیم، مشاهده می شود که 
مسوولیت های  و  صالحیت  طبق  شورا  این  کارنامه ی 
پیش بینی شده در قانون آن گونه که باید درخشان نبوده 
مجرای  خوبی  به  شورا  این  است.  نشده  واقع  موثر  و 
ارتباطی را میان مردم و نهادهای حکومت محلی فراهم 
نیاورده و نظارت موثری نیز از کارکردهای حکومت 
شورای  اعضای  موارد،  بسا  در  است.  نداشته  محلی 
محلی،  حکومت  اصالح  و  نظارت  جای  به  والیتی 
هم نوایی را با این نهادها داشته و تنها موضع گیری های 
رسانه یی در خصوص برخی از موارد یا حل مشکالت 
شده  گنجانیده  آنان  کارنامه ی  در  مراجعین،  جزیی 

است. 
اینکه این نقص در عدم تخصیص امتیاز الزم برای این 
شورا بوده یا هم تحت تأثیر نهادهای محلی قرار داشته 
است، روشن نیست. اما انتظار می رود تا این شورا در 
آینده پیرو ساختار غیر موثر سابق بوده و به عنوان یک 

نهاد سمبولیک ظاهر شود. 

ن جديد سخ

سخن جديد

ن اول سخ

ادامه از ص 4

تهیه کننده: محمدتقی جعفری

که از ربع قرن پیش آغاز شده است.
فایننشال تایمز هم در مقاالت خود از همین منظر 
به بحران اوکراین پرداخته است. سردبیر روزنامه 
باره  این  در  فبروری  تاریخ 23  در  مقاله خود  در 
می نویسد: به مدت یک ربع قرن این منطقه از جهان 
دست خوش نزاع قدرت روسیه و غرب بوده است. 
در سال 200۸ تالش های جرج بوش برای پیوستن 
اما  خورد.  شکست  ناتو  به  گرجستان  و  اوکراین 
بحران اخیر در اوکراین بهترین فرصت برای اتحادیه 
اروپا و غرب است که اوکراین را از بلوک روسیه 

خارج کرده و متحد خود کنند.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 فرصتی 
استثنایی برای گسترش نفوذ قدرت های امپریالیستی 
بود. این سقوط، آغازی بود بر فرایند تاراج ثروت و 
دارایی های عمومی مردم این کشورها توسط الیگارشی 
بازار آزاد جهان. ثروت اجتماعی ای که در طی نسل ها 

متمادی، توسط مردم و کارگران، خلق شده بود، یک 
شبه به جیب سرمایه داران غربی رفت. همه دستاوردهای 
این کشورها در زمینه آموزش عمومی، مراقبت های 
بهداشتی و صحت و زیر ساخت های اقتصادی، دود 

شد و به هوا رفت.
آن ها  نبود.  کافی  امریکا  و  اروپا  برای  این  اما 
می خواستند مطمئن شوند که دیگر هیچ گاه روسیه 
بود.  نخواهد  آنان  جهانی  سلطه  برای  تهدیدی 
آرزویی که به خوبی خود را در نقل قول ابتدایی 
تا سال 2009  می دهد.  نشان  از دیک چنی  مقاله 
ناتو توانست تقریباً تمامی کشورهای شرقی اروپا را 
که قبالً متحد و تحت نفوذ روسیه بودند را به خود 
ضمیمه کند. اما تالش برای الحاق جمهوری های 
سابق شوروی به ناتو با مقاومت سرسختانه مسکو 
حوزه  کشور  سه  از  غیر  به  البته  خورد.  شکست 
بالتیک: لتونی، لیتوانی و استونی. اوکراین با جمعیتی 

بالغ بر 46 میلیون نفر، به واسطه موقعیت استراتژیک 
خود که در حد فاصل روسیه، اروپا، قفقاز و دریای 

سیاه قرار دارد، در مرکز تالش های غرب بود.
تالش امریکا در سال 2004 با راه اندازی انقالب 
نارنجی نیز منجر به شکست شد. اما اکنون امریکا و 
کشورهای غربی می کوشند که از فرصت به دست 
آمده در اوکراین برای اجرایی کردن نقشه های شان 

بهره برداری کنند. 
صلح  برای  کارنگی  بنیاد  اعضای  از  شتسوا  لیلیا 
بین المللی )SIC(  در این باره می گوید: احتمال 
منطقه  کشورهای  دیگر  در  اوکراین  وقایع  دارد 
اوکراین  شود.  تکرار  نیز  روسیه  خود  حتی  و 
ضعیف ترین حلقه زنجیره متحدان روسیه در عصر 
پسا شوروی بود. وقایع مشابه در سایر کشورها کاماًل 

ممکن و محتمل است. 
شستوا بر نقش اساسی نیروهای رادیکال در اوکراین 

در سرنگونی یاناکوویچ تاکید می کند. مخصوصاً 
میلیشیای فاشیست اوکراین. این میلیشا سابقه ای 
تاریک در تاریخ اوکراین دارد. گروه های سازمان 
یافته ای که در جریان جنگ جهانی دوم یهودیان 
و کمونیست ها را در اوکراین قتل و عام می کردند. 
اوکراین،  تحوالت  در صحنه  نیروها  این  حضور 
نقشی سرنوشت ساز و تأثیر گذار برای نقشه های 

غرب در این کشور دارد.
اوکراین  اقتصادی  وخیم  اوضاع  دیگر  سوی  از 
زندگی را برای مردم این کشور بیش از گذشته 
سخت کرده است. تورم باال در این کشور، هزینه 
زندگی را به نحو سرسام آوری افزایش داده است. 
اوکراین  مردم  سپرده  و  ذخیره  تمام  که  تورمی 
در طی این سال ها را نابود می کند. برنامه ریاضت 
اقتصادی، خود را در کاهش هزینه های اجتماعی و 

حمایتی دولت نشان می دهد. 

ابعاد ژئوپولیتیکی ...

افغانستان به لحاظ دارا بودن ذخایر معدني و منابع 
طبیعي از جمله کشورهایي است که خداوند از این 

نعمت، مردم را به خوبي بهر مند ساخته است.
 افغانستان، معادن و منابع طبیعي فراواني دارد که 
اگر استفاده ی خوب و بهینه از این گنج صورت 
گیرد و دل سوزانه و مدبرانه مدیریت و بهره برداري 
شود، مي تواند در زماني نه چندان طوالني، ثمره اي 

بزرگ براي مردم کشور داشته باشد.
اما این کار نیازمند رهبري مسووالنه است که افراد 
مسوول براي انجام تک تک کارهاي شان خود را 
در مقابل  ملت پاسخ گو بدانند و در وجود مدیریت 
آن  پیش  برد  ظرفیت  و  پتانسیل  باید  بخش  این 
موجود باشد وگرنه، نه تنها ثمره ي مفیدي به بار 
نخواهد آورد، که باعث حیف و میل این سرمایه ی 

ملي نیز خواهد شد.
استخراج و  تمامي مراحل  هم چنین شفافیت، در 
استفاده از منابع طبیعي از امور بسیار با اهمیت و 
حیاتي است که مي تواند آینده ی منابع طبیعي در 

کشور را جهت دهد.
در این رابطه گفت وگویي داشتیم با استیفن کارتر، 
ویتنس  »گلوبل  موسسه  افغانستان  بخش  رییس 
)global witness( یا شاهد جهانی« وي که در 
مورد رابطه بین جنگ، فساد اداری و منابع طبیعی 
فعالیت هایي انجام داده و تحقیقات و بررسی  هایی 

در این رابطه به ثمر رسانده است، بد نیست با بعضي 
نظریاتش در این رابطه آشنا شویم.

سخن جدید: شما در کنفرانس خبری که چندي 
طبیعی  منابع  که  گفتید  داشتید،  رسانه ها  با  قبل 
می تواند عاملی باشد برای بروز جنگ ها و تنش ها 

در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
کارتر: ما گفتیم که منابع طبیعی می تواند عاملی 
باشد هم برای جنگ ها و تنش ها و هم برای آوردن 
رفاه و آبادانی ملت ها. همان طور که منابع طبیعی 
می تواند باعث پیشرفت ملت ها باشد و منبعی برای 
تغذیه ی مادی کشور برای حرکت رو به جلو، در 
عین حال اگر بر منابع طبیعی و در روند استخراج 
نگیرد  کنترل صحیح صورت  آن  استفاده های  و 
آن  برداری  بهره  و  قراردادی  پروسه های  در  و 
شفافیت وجود نداشته باشد، اختالف ها و تنش ها 

بروز خواهد کرد و موجب پدید آمدن جنگ ها ، 
بین نحله های متعدد جامعه خواهد گردید.

تحقیقات ما نشان داده است که بین جنگ، فساد 
اداری و منابع طبیعی رابطه ی وجود دارد.

سخن جدید: شما در مورد معادن افغانستان تا چه 
نتایجی دست  به چه  اندازه ای تحقیق کرده اید و 

یافته اید؟
کارتر: تحقیقاتی که ما داریم، حدس می زنیم که 

منابع طبیعی در افغانستان یک گنج عظیم است که 
مفاد  افغانستان  برای  دالر  میلیارد  می تواند هزاران 
داشته باشد و بسیاری از منابع دست نخورده اند و 
برخی از آن ها نیز تا حدی مورد استفاده قرار گرفته 
است که دولت افغانستان می تواند با کنترل دقیق 
بر منابع طبیعی و پروسه های قراردادی و استخراج 

معادن، استفاده ی خوبی از این گنج ببرد.
قابل  به طور  افغانستان می تواند  منابع طبیعی  گنج 

توجهی موجب انکشاف و توسعه افغانستان شود.
که  دارد  وجود  جهان  در  متعددی  نمونه های 
جزء  توانسته اند  خود  طبیعی  منابع  از  استفاده  با 

کشورهای توسعه یافته باشند.
سخن جدید: نمونه   ی خوبی از کشوری که توانسته 
باشد از منابع طبیعی خود به درستی استفاده کند به 
نظر شما کدام است و افغانستان چطور می تواند از 

آن الگو بگیرد؟
کارتر: بلی در این رابطه مثال های خوبی که وجود 
دارد می توان کشور ناروی را نام برد که توانسته از 
ظرفیتی که از قسمت منابع طبیعی داشته استفاده ی 
مفیدی برده و از این گنج طبیعی خود بهره برداری 

باالیی داشته باشد.
کشور ناروی در قسمت پروسه های معادن خود و 
نیز قراردادها و اینکه چه کسانی کار پروژه را در 
دست گرفته و به پیش می برد، بسیار شفاف عمل 
در  مهمی  نقش  توانسته  جهت  این  از  و  می کند 

انکشاف این کشور داشته باشد.
نام برد کشور  از کشورهای دیگری که می توان 

گنج منابع طبیعی افغانستان 
می تواند به طور قابل 
توجهی موجب انکشاف و 
توسعه افغانستان شود.

نمونه های متعددی در 
جهان وجود دارد که با 
استفاده از منابع طبیعی 
خود توانسته اند جزء 
کشورهای توسعه یافته 
باشند

منابع طبیعی؛

گنجي که عسل است یا زهر
منابع  از  استفاده ی خوبی  توانسته  »پرو« است که 

طبیعی خود ببرد.
این  از تجربه ای که  با استفاده  افغانستان می تواند 
کشورها در بخش منابع طبیعی دارند و با رایزنی 
و تبادل افکار و نشست ها و نیز بهره گیری از علم 
آنان در این راستا، بهترین استفاده را از منابع طبیعی 

خود ببرد.
البته در این قسمت باید یاد آور شد نکاتی هستند 

که بسیار با اهمیت اند که قرار ذیل اند:
نام  قراردادها،  قسمت  در  شفافیت؛   –  1
شرکت های طرف قرارداد، و اینکه چه کساني 
مردم  اطالع  به  باید  هستند  دخیل  کار  این  در 
شفاف  باید  آن  پروسه هاي  وتمام  شود  رسانده 
و  معادن  کار  به  مربوط  مدارک  تمامي  و  بوده 
منابع طبیعي در اختیار مردم و نمیاندگان آنان در 
شوراي ملي گذاشته شود تا از سوء استفاده و یا 

حیف میل آن جلوگیري به عمل آید.
2 – در نظرداشت پروسه رقابت سالم:  دولت افغانستان 
ایجاد رقابت سالم و شفاف  از  با استفاده  می تواند 
و بی طرف در بخش های مختلف استفاده از منابع 
طبیعی، باالترین بهره وری را از آن خود کرده و منافع 

دو طرف قرارداد مهم است.
رقابت  پروسه ی  در  که  نظرداشت  مد  باید  البته 
اولویت با طرف های محلی است و باید از افرادی 
که در محل هستند در قدم اول استفاده نمود و اگر 
احیانا نفع همگانی در آن نبود و یا در محلی کسی 
نباشد که توانایی این کار را داشته باشد بعد می توان 

دیگران را در قدمی بعدی در نظر داشت.
3 – امنیت: امنیت محل استخراج و یا کار منابع 
باید  و  داد  فراوانی  اهمیت  به آن  باید  نیز  طبیعی 
کسانی  چه  به  را  محل  امنیت  که  داشت  توجه 
واگزار نمایند تا در عین بی طرفی، از سوء استفاده ها 

نیز جلوگیری به عمل آید.
4 – مشوره: دولت افغانستان می تواند با استفاده 
دیگر  کشورهای  تجربه ی  و  مشوره گیری  از 

گنج  این  از  طبیعی  منابع  از  استفاده  بخش  در 
استفاده حداکثری برده و در تمامی بخش های 

آن موفق عمل نماید.
سخن جدید: در دوازده سال گذشته چرا جامعه 
جهانی به طور جدی در بخش حمایت از بخش 

معادن در افغانستان انگیزه ای جدي نداشته است؟
کارتر: کشورهای دیگر و دوستان افغانستان فقط 
با  و همکاری ها  مشوره دهی  بخش  در  می توانند 
افغانستان کمک کنند، ولی در قسمت استخراج 
در  نمی توانند  منابع  این  از  استفاده  چگونگی  و 

کارهای دولت افغانستان دخالت کنند.
این دولت افغانستان است که باید تصمیم بگیرد 
این منابع طبیعی برای مردم کشورشان، زهر باشد 
یا عسل، از منابع طبیعی رفاه و آسایش و آبادانی 

به وجود بیاید یا تنش وجنگ و درگیری.
در  طبیعی  منابع  استخراج  سخن جدید: 
ظرفیت  داشتن  به  وابسته  مختلف  بخش های 
منابع  از  استفاده  مراحل  استخراج و  برای عمل 
طبیعی است، آیا به نظر شما افغانستان توانایی و 

ظرفیت الزم را دارد؟

کارتر: در بخش هایی که توانایی و ظرفیت دارد 
می تواند مستقل عمل کند و در بخش هایی که 
کمک  با  می تواند  ندارد  وجود  الزم  ظرفیت 
شرکای بین المللی خود ظرفیت سازی کرده و این 

خالی گاه را پر کند.
سخن جدید: باسپاس از شما آقای استیفن کارتر

)گفت وگو با استیفن کارتر، رییس بخش افغانستان موسسه "global witness" یا شاهد جهانی(
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اشکال  و  رنگ  سبک،  در  بلند گوهایی 
برجسته تر  برخی  اما  شده  ساخته  مختلف 
حلزونی  بلندگوی  این  بوده اند.  بقیه  از 
دارد  فرق  بقیه  با  نظر شکل کمی  از  شکل 
بلندگو  این  است.  حمل  قابل  و  سبک  و 
دستگاه های  برای  را  صدا  مشکل  می تواند 
تا  کم صدا  یا  و  بلندگو  فاقد  الکترونیکی 

حدودی مرتفع سازد. 
است.  راحت  بسیار  بلندگو  این  از  استفاده 
با  می شود.  گوشی  صدای  تقویت  موجب 
هر نوع ابزار صوتی و دستگاه های رسانه ای 
اندروید  دستگاه های  تلفن،  ویندوز،  مانند 
استفاده  قابل  الکترونیکی  لوازم  بیش تر  و 

است.
کافی است فیش هدفون 3.5 میلی متری آن 
برقرار  ارتباط  تا  کنید  متصل  دستگاه  به  را 
است  باتری  یک  دارای  بلندگو  این  شود. 
پخش  حالت  در  ساعت  سه  مدت  به  که 
عمر می کند و برای چارچ مجدد آن کافی 
برق  یا  کامپیوتر  به   USB یک  با  است 

وصل شود.
شکل  حلزونی  جیبی  بلندگوی  این  قیمت 

۸ دالر برابر با تقریبا 5 یورو است.

این چه حـرفی است که در عالم باالست بـهـشـت  
هر کجا وقت خـوش افـتـاد همان جاست بهشـت

                      دوزخ  از تیــــرگی  بـخت  درون  تـــــو  بــود
                     گر درون تیره نباشد همه دنیـــاست بـهـشـت

ي
د

ي شهرون
الفبا

ملوین سیمن معتقداست ساختار بوروکراسی جامعه 
در  که  است  کرده  ابقا  و  ایجاد  را  شرایطی  مدرن، 
نتایج  و  عواقب  نمی توانند  یک سو  از  انسان ها  آن 
دیگر  سوی  از  و  کنند  کنترل  را  خود  رفتارهای 
نحوه ی کنترل و مدیریت جامعه و سیستم پاداش دهی 
اجتماعی نیز به گونه ای است که فرد بین رفتار خود 
ارتباط  نمی تواند  جامعه  سوی  از  ماخود  پاداش  و 
برقرار کند و در چنین شرایطی احساس انفعال و از 
خودبیگانگی برفرد مستولی می شود و او را به کنشی 
منفعالنه و غیرمشارکتی وا می دارد« به نظر او پنج نوع 

احساس از خود بیگانگی قابل تمییز است.
نوعی   ،  Powerlessness بی قدرتی  1-احساس 
می کند  احساس  فرد  که  است  بیگانگی  ازخود 
مشارکتی  کنش های  و  اجتماعی  وضعیت های  در 
ناشی  عقیده  این  از  احساس  این  نیست.  تاثیرگذار 
بلکه  مردم  خواست  به  نه  شهر  اداره ی  که  می شود 

و  می شود  اداره  قدرتمند  اقلیت  میل  و  سلیقه  بر  بنا 
مشارکت آنها در چارچوب از پیش تعیین شده قرار 
خواهد گرفت و نفعی به حال اکثریت نخواهدداشت.

 ،Meaninglessness بی معنایی  2-احساس 
دراین حالت فرد احساس می کند که هیچ راهنمایی 
دچار  و  ندارد  خود  عقیده  و  سلوک  انتخاب  برای 
نمی تواند در تصمیم گیری،  ابهام می شود و  و  شک 
جامعه  در  موجود  استانداردهای  با  را  عقیده ی خود 
و  باور  میان  در  شهروند  حالت  این  در  و  دهد  وفق 
در  خود  مشارکت  تاثیرگذاری  میزان  به  ناباوری 
تصمیم گیری امور قرار گرفته و از خود عکس العمل 

نشان نمی دهد.
حالتی   ،Normlessness بی هنجاری  3-احساس 
است که فرد توسل به ابزار و وسایل نامشروع را تنها 
می کند.  فرض  خود  مطلوب  اهداف  به  حصول  راه 
متقاعد  فرد  که  می کند  بروز  هنگامی  احساس  این 

که  است  به هدف کنش هایی  رسیدن  راه  تنها  شود 
اهداف  میان  هنگامی که  نیست.  جامعه  تائید  مورد 
مطلوب و ابزارهای حصول به آن تعارض پدید آید؛ 
ابداع شیوه ی جدید خالف هنجار جامعه تنها شیوه ای 

است که بروز می کند.
 :Social isolation4- احساس  انزوای اجتماعی
از  فرد  فکری  انفکاک  مبین  احساس  این 
اهداف  از  او  بیگانگی  و  فرهنگی  استانداردهای 
نظام اجتماعی است، شهروند به دلیل عدم اطالعات 
اجتماعی  اهداف  و  شخصی  اهداف  بین  کافی 

تعارض وسیعی را احساس می کند.
 :self – estrangement 5- احساس از خودبیزاری
حالتی است که شهروند به جهت ناتوانی ها درانجام 
نموده  ناخشنودی  احساس  مشارکتی  فعالیت های 
ازانجام  بیش  برایش  وفردی  شخصی  وفعالیت های 

وظایف شهروندی اهمیت می یابد.

الکتریک  میتسوبیشی  موترسازی  شرکت 
خود  موترهای  برای  پیش گویی  فناوری  از 
با  رونمایی کرده است که در صورت مواجهه 
ترافیک و بر اساس تاریخچه رانندگی پیشین، به 

راننده مسیر جایگزین پیشنهاد می کند.
راننده با این سیستم به سادگی می تواند با فشار 
عالقه  مورد  رادیویی  برنامه  دکمه  یک  دادن 
خود را بیابد، با شماره تلفن های مورد نظر خود 
تماس برقرار کرده و حتی وضعیت تهویه هوای 

موتر را تغییر دهد.
برای  که  میتسوبیشی  جدید  فناوری  این   
است،  شده  طراحی  موتر  داخلی  سیستم های 
موتر  سازندگان  دسترس  در   201۸ بهار  تا 

بود. خواهد 
میتسوبیشی نمونه اولیه این سیستم را در نمایشگاه 

»اوپن هاوس« توکیو رونمایی کرده است.
عرضه  مدل  عنوان  به  که  راننده ای  درچوکی 
چهار  راحتی  به  توانست  راننده  است،  شده 
برقراری  مسیریابی،  و  هدایت  اصلی  عملکرد 
اندازی  راه  و  هوا  تهویه  تنظیم  تلفنی،  تماس 

سیستم صوتی و تصویری را اجرا کند.

عملیاتی  تاریخچه  بر  پیشگو،  فناوری  این 
شده  طی  مسیرهای  و  مقصد ها  مانند  پیشین 
درون  عملکردهای  پیشین  استفاده  همچنین  و 
زمان  همچنین  فناوری  این  دارد.  تکیه  موتر 
سوخت،  میزان  سرعت،  موقعیت،  تاریخ،  و 
نظر  در  نیز  را  رانندگی  شرایط  و  ترافیک 

می گیرد.
که  عملیاتی  رایج ترین  می شود  زده  تخمین 
روی  بر  می دهد  انجام  خود  درموتر  راننده 

شود. داده  نشان  راننده  سر  باالی  نمایشگر 

مشارکت شهروندی )۴(

بلندگوی  جیبی 
حلزونی

اتمی  انرژی  المللی  بین  آژانس  حکام  شورای 
روند  موضوع  خود  دوشنبه ی  روز  نشست  در 

طرفین  تعهدات  اجرای 
در توافق هسته ای جنوا 
قرار  بررسی  مورد  را 

داد.
رویترز،  گزارش  به 
مدیرکل  آمانو  یوکیا 
المللی  بین  آژانس 
ادامه  از  اتمی  انرژی 
برای  آژانس  فعالیت 
ایران  اقدامات  بررسی 
توافق شش  راستای  در 
ماهه با کشورهای 5+1 
خبر داد. وی با بیان این 

طرفین  سوی  از  اجرا  حال  در  جنوا  توافق  که 
تعهداتش  به  ایران  پایبندی  کرد  تاکید  است، 
فصل  و  برای حل  اما  بوده،  مثبت  راستا  این  در 
اقدامات  باید  هنوز  اختالف  مورد  موضوعات 

بیشتری انجام گیرد.
این سخنان در نشست روز دوشنبه که  35 عضو 
داشته،  حضور  آن  در  آژانس  حکام  شورای 
اصلی  محور  اساس  این  بر  است.  شده  ایراد 
ایران  هسته ای  برنامه  نشست،  این  در  رایزنی ها 

این کشور در مذاکرات  تعهدات  انجام  و روند 
جنوا است.

با وجود توافق موقت جمهوری اسالمی ایران و 
شش قدرت جهان برای حل و فصل گام به گام 
و دوجانبه اختالفات بر سر برنامه هسته ای ایران، 
قرار  تحت الشعاع  برای  صهیونیستی  البی  تالش 
دادن این توافق و زیرسوال بردن اقدامات ایران 
دارد. گفتنی است آخرین دور مذاکرات  ادامه 
انجام  ماه گذشته در وین  ایران و 5+1  هسته ای 
گرفت و قرار است دور بعدی آن نیز در هفدهم 

مارچ در همین شهر پیگیری شود.

مدیرکل آژانس انرژی هسته ای:

توافق جنوا در حال اجرا است

وابسته  نظامی  بیست  اعدام  از  عراقی  منابع 
به  داعش  یورش  در  اخیرا  که  ارتش  به 
بودند  اسیر شده  فلوجه  در جنوب  قرارگاهی 

دادند. خبر 
به گزارش القدس العربی، منابع عراقی اعالم 
دولت  به  وابسته  تروریست های  کردند: 

شام  و  عراق  اسالمی 
را  عراقی  سرباز  بیست 
عام  مالء  در  فلوجه  در 

اعدام کردند.
افزودند:  منابع  این 
داعش  تروریست های 
به  یورش  با  قبل  سه روز 
به  وابسته  نظامی  قرارگاه 
فلوجه  در  عراق  ارتش 
اسیر  را  سربازان  این 

بودند. کرده 
اعالم  عراقی  منابع 
با  مسلح  افراد  کردند: 
قرارگاهی  به  یورش 

با  که  فلوجه  جنوب  در  النعیمه  منطقه  در 
سنگین  و  متوسط  و  سبک  سالح های  انواع 

طول  به  ساعت  پنج  به  نزدیک  و  شد  انجام 
به  با  و  اسیر  را  عراقی  سرباز  بیست  انجامید 
طور  به  عراق  ارتش  ادوات  کشیدن  آتش 
اسیران  این  شدند.  مسلط  پادگان  بر  کامل 
از  شده  گرفته  غنیمت  به  نظامی  موترهای  با 
داعش  تروریست های  سوی  از  عراق  ارتش 

به فلوجه منتقل شدند و 24 ساعت بعد اعدام 
گردیدند.

اعدام بیست نظامی عراقی
 توسط گروه داعش

موتر پیش گو

پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 دیک چنی که در آن زمان 
وزیر دفاع امریکا بود، اعتقاد داشت که باید کاری کرد که فروپاشی 
شوروی به فروپاشی روسیه هم منتهی شود. به اعتقاد او، تنها با فروپاشی 
روسیه است که این کشور دیگر هیچ گاه تهدیدی برای بقیه جهان 

نخواهد بود.
رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق امریکا با اشاره به این مطلب می نویسد:  
این روزها بحران اوکراین در صدر اخبار تمام رسانه های جهان قرار 
دارد. اوکراین- با موقعیتی استراتژیک که در میانه روسیه، اروپا، دریای 
سیاه و قفقاز قرار دارد، مکانی است که نقشی تعیین کننده در سرنوشت 

آینده معادالت سیاسی در منطقه خواهد داشت.
درحالی که روسیه حاضر نیست به هیچ قیمتی اوکراین را از دست 
دهد، امریکا این کشور را نقطه ی آغاز حرکت علیه روسیه می داند. 
مطلب زیر فشرده ای از تحلیل پیتر شوارتز- تحلیل گر پایگاه کانادایی 

گلوبال ریسرچ- است. 
پرتو  اوکراین  اخیر  بحران  ژئوپولیتیکی  ابعاد  بر  نظر گیتس  اظهار 
می افکند. آنچه در این بحران حایز اهمیت است، مسایل و مشکالت 
داخلی اوکراین و یا مبارزه بر ضد فساد و دیکتاتوری نیست، بلکه در 
اصل نزاعی بین المللی بر سر قدرت و نفوذ در منطقه در جریان است 

ابعاد ژئوپولیتیکی بحران اوکراین

صائب تبریزی


