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صلح ،نقطه بی اعتمادی!

ــــــــــسرمقاله

معیارهای مبارزه
با فساد باید مشخص شود
محمدرضا هویدا
حکومت افغانســتان به صورت پراکنده با فساد اداری مبارزه می
کند .تدابیری برای مبارزه با فساد اداری از سوی حکومت گرفته
شده است ،اما استراتیژی مشخصی برای مبارزه با فساد اداری که
در حال حاضر تمامی ادارات دولتی را در خود غرق کرده اســت،
دیده نمی شود .اولین سئوال در برابر اقداماتی که از سوی دولت
به منظور مبارزه با فساد طرح می شود این است که خود این طرح
ها دولت برای مبارزه با فساد با چه قاعده ،قانون و ضمانتی ثابت
شــده که می توانند جلو فساد اداری را بگیرند .به اصطالح واضح
این که؛ از کجا معلوم که این اقدامات خود ســبب فســاد اداری
نشــوند؟ چطور می توانیم بفهمیم که این اقدامات دولت راه های
دیگری را برای گسترش فساد اداری باز نکند.
دولت باید معیارها و مالک ها را برای مبارزه با فساد اداری مشخص
کند تا بعد از اجرای برنامه ها مردم بتوانند ارزیابی کنند که آیا این
برنامه ها موفق بوده اند یا خیر .مثال یکی از مصادیق فساد اداری
وجود تبعیض در ادارات دولتی است .اینکه بخش اعظم کارمندان
یک وزارت یا اداره از یک قوم ،یک والیت ،یک زبان خاص باشند و
از قوم ،والیت ،زبان و یا گرایش حزبی خاصی در آن وزارت یا اداره
حضور کمرنگ و بی اثری داشته باشند ،مصداق واضح فساد اداری
اســت .لذا مثال اگر برنامه ای در یک ارگان ،وزارت یا اداره خاصی
اجرا می شــود ،به این معضل پاسخ داده شود ،و بعد از اجرای آن
مسئله تعصب و تبعیض علیه شهروندان رفع شود ،در این صورت
ثابت می شــود که با فساد اداری مبارزه شــده است .ولی اگر با
اجرای برنامه مبارزه با فساد ،تبعیض و تعصب نهادینه تر شود ،و
یا اصوال تغییری در وضعیت نامناسب گذشته رخ ندهد ،ثابت می
شود که برنامه مبارزه با فساد ،خود فساد را بیشتر کرده و یا اثری
در مبارزه با فساد نداشته است.
بنابر این در بسیاری از ادارات دولتی که تا کنون در مورد کارمندان
شان ،اصالحات آورده اند ،باید تحقیق شود که آیا این اصالحات
عدالت ،مساوات و توزیع عادالنه فرصت های شغلی را برای عموم
شــهروندان به ارمغان آورده است ،یا بالعکس بر میزان فساد ،بی
عدالتی و تبعیض افزوده است .ادارات مختلفی در یکی – دو سال
اخیر به ریفورم هایی دســت زده اند ،که باید مورد مطالعه قرار
بگیرند.
عین مســئله را در مورد برنامه های اقتصادی نیز می توان مطرح
کرد .شاید بسیاری از شهروندان این خبر را به تکرار شنیده باشند
که در کمیته ملی تــدارکات از صرفه جویی میلیون ها افغانی در
قراردادها خبر می دهد .هر از گاهی این خبرها تکرار می شوند .از
یک جهت این خبرها فقط یک ادعا هستند که از سوی مسئوالن
کمیته ملی تدارکات اعالم می شــوند .زمانی این ادعاها می تواند
ثابت شود که تحقیق شود که آیا واقعا آنچه ادعا می شود درست
اســت .مثال در کمیته ملی تدارکات اصول و ارزش های ملی برای
عقد قراردادها در نظر گرفته شده است و زمینه های فساد در عقد
این قراردادها دیده نمی شــود؟ و یا اینکه این اقدامات نتیجه ای
برعکس داده است.
حکومت به طور معمول ،ادعا می کند ،و انتظار دارد تا رسانه ها و
افکار عمومی گفته های حکومت را بپذیرند .در حقیقت بسیاری از
ادعاها و برنامه های حکومت اغوا کننده و فریب دهنده هستند.
کمتر تغییری در برنامه های اساسی و زیربنایی حکومت افغانستان
دیده می شــود .اولویت هیچ تغییری نکرده اند .زمینه های فساد
از بین برداشــته نشده اند .تبعیض و بی عدالتی همچنان در اکثر
ادارات و برنامه ها دیده می شوند .اقداماتی از قبیل عزل و نصب
ها نیز در نبود مالک ها و معیارها راه به جایی نمی برند .سالهاست
کــه با همه تغییر و تحوالت ،نه در ســکتور امنیت تغییری آمده
است و در پروژه های اساسی و زیربنایی در کشور اصل عدالت و
مساوات و توزیع عادالنه ثروت و فرصت و امکانات در نظر گرفته
می شود.

آخرین اطالعاتی که راجع به روند صلح در
رسانه ها نشــر گردیده است هم غم انگیز
اســت و هم خنده آور .شاید کمتر مواردی
چنین تراژدی داشــته باشــد .روند صلح
افغانســتان پس از فرازونشیب های بسیار،
قرار گردید که بــا هماهنگی و کمک چهار
کشور یعنی افغانستان ،پاکستان ،امریکا و
چین به پیش برده شود .در این راستا جمع
بندي چهار نشســت ،موجب تهيه نقشه
راه براي صلح افغانســتان شــد كه عمده
ترين فقرات آن دو امر اساســي بود :يكي
تعهد پاكســتان براي حاضر كردن طالبان
بر میــز مذاکره و گفتگــو و دیگری تعهد
چهار كشــور براي مقابله با جنگ طلبان.
اما با پايان مذاكرات هيچ يك از تعهدات و
ماده هاي نقشــه راه عملي نشد و سرانجام
طالبان مذاکرات صلح را به شدت رد نموده
و با اعالم تهاجم بهاری بنام»عمری» فرمان
جنگ را برعلیه دولت صادر كردند.
در این میان نه پاكستان از خود حساسیت
و تکانی نشان داد تا آب رفته روند گفتگوی
صلح را به جوی بازگرداند و و کشــور های
ضمانت کننــده ای چون چین و امریکا خم
به ابروی خود آوردند تا در برابر جسارت و
گستاخی طالبان از خود اتخاذ موضع نمایند
حتا در سطح یک اظهار نظر و اعالمیه  .اینک
در آخرین خبر هــا از مذاكرات چهارجانبه
صلح حاكــي از بي بــاوري و بی اعتمادی
حکومت افغانســتان نسبت به به نتايج اين
مذاكرات در برقراري صلح در كشــور و لغو
عضويت از اين مجموعه می باشد.
اعالم بی اعتمــادی و حتا خروج حکومت
افغانستان از جرگه چهار کشور روند صلح
از سویی می تواند خبر ناگوار و تلخی باشد.
زیرا طی مدت چندین ســال فرصت و توان
حکومت و مردم افغانســتان در مســیری
صرف گردید که در همان اوایل مشخص بود
که به نتیجه الزم دست نخواهد یافت .کاش
برای وقت گذاشتن و صرف هزینه های کالن
به خصوص هزینه فرصت و زمان برای گفتگو
با مخالفین ،حکومت تالش می کرد که آن
هزینه و توان را در جهت تقویت و افزایش
توانمندی های امنیتــی و نظامی نیروهای
امنیتی بکار می برد .بنابراین از دست رفتن
فرصت ها و هزینه ها برای جامعه آســیب
دیده ما سخت خواهد بود .اما از جهت دیگر
این خبر می تواند موجــب خوش بینی و
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امیدواری هم شود .این خوشی و امیدواری
از آن جهت است که با لغو عضويت حکومت
افغانســتان از مذاكرات چهارجانبه شاید
ســبب گردد که با اتخاذ روش های قاطع
نظامی و امنیتی بــرای مقابله با مخالفین،
روحيه نيروهاي امنيتي كشــور را تقويت
نمایــد .تقویت روحیه نیروهــای نظامی و
امنیتی در شرایط کنونی که جنگ و ناامنی
گســترش و شدت گرفته است ؛ و از سویی
مخالفین هم اعــام عملیات بهاری خود را
بنام « عمری « نمــوده اند ؛ تقویت خواهد
شد و انگیزه الزم را در آن ها تقویت خواهد
کرد .البته این مسئله هم مشروط است به
این موضوع که مسئوالن حکومتی و امنیتی
و نظامی در هماهنگی و انسجام کامل قرار
گرفته و سنجیده عمل نمایند.
همانطور کــه پیش از این نیز گفته شــد
هماره آگاهان سیاسی کشور تاکید داشتند
که افزون بر مشــکالت و نارساییهای در
ساختار و تخنیک روند گفتگو وجود دارد،
غیبت عناصر زیر بعنــوان بنیادهای پیش
برنده صلح یا گفتگو ســبب گردیده است
که این روند تاکنون جز تبلیغات سیاســی
یا به معنای دقیقتر بازی سیاسی ،فراتر از
آن چیزی تصور نگــردد .نبود یک ارادهی

سیاســی قوی برای تحقق صلح نخستین
عنصر غایب در این روند دانســته شده
اســت .هرچند هم حکومت و هم جامعه
جهانی و حتا مخالفین نیز سخن از گفتگو
و پیش کشــیدن راههای مسالمت امیز و
صلح جویانه را برزبان آورده و بر آن تاکید
میورزند؛ اما واقعیت آنســت که تاکنون
هیچ یک از طرفیــن با انگیزه و اراده الزم
و قاطع دربــاره آن فکر ننموده و راه حلی
را پیش کش ننموده اند .همین امر موجب
شده است که موضوع صلح و یا گفتگو به
مثابه یک بازی بسیار سخیف و بی نتیجه
در افکار عمومی جلوه نموده و فاقد هرگونه
اعتماد و اطمینان در ســطح جامعه و حتا
در نزد بازیگران سیاســی تبارز یابد .عدم
اســتقالل طالبان ،عنصر دیگری است که
روند صلح و گفتگو را به بن کشانیده است.
در طی این مدت هم حکومت افغانســتان
و هــم برخی از کشــورهای غربی مدعی
شــده اند که طالبان فاقد اراده و اختیار
سیاســی اند .آنان برای گفتگو و مذاکره و
اتخاذ تصمیم مجبور اند که با کسان دیگر
مشورت نموده و در صورت موافقت آنان،
احتمال اینکه روند یاد شــده رنگ ورویی
بخود بگیرد .فقدان اراده سیاسی طالبان

گواه آن اســت که آنان در این بازی بزرگ
ابزاری در دست کشــورهای منطقه بیش
نخواهند بود .این عــدم اعتماد به نفس و
نبود اراده سیاسی جز این که آنان را هرروز
بیش از پیش بکام مرگ نزدیک ســازد،
هیچگونه موفقیتی را در چشم انداز آنان
قرار نگیرد .یعنی حتا در صورت موفقیت
و ســقوط دادن حکومت کابل بازهم آنان
برنده اصلی نخواهند بود.
بنابراین همانطور که یادآورشدیم سیاست
جاری در کشور و منطقه تاکنون کوشیده
اند که از بســیاری مســایل چون روند
مذاکــرات صلح ،پیمــان امنیتی کابل –
واشنگتن ،انتخابات و ...به دست آوردهای
سیاســی و امتیازات سیاســی ویژه خود
ارتباط دهند  .حال آنکه چنین مســایلی
مربوط به اهداف ملی بوده و بعنوان پروسه
های ملی بایســتی تعقیب گردیده و در
تحقق آن تالش صورت گیرد .به هرصورت
وجود اختالفات میان طرفهاي مرتبط با
موضوع صلح باعــث گردیده تا بدبینیها
و ســرخوردگی های زیادی نسبت به این
پروســه پیش بیاید ،تاجاییکه بسیاری از
مقامهای بلند پایــه حکومت و مرتبط به
شــورای عالی صلح امید خود را از تحقق

روند صلح بریده و به صراحت بیان دارند که
اصال چیزی بنام « روند صلح» وجود خارجی
و عینی ندارد .اعــام بی اعتمادی به روند
صلح و خروج از جرگه چهارجانبه آشــکار
ترین نشانه هایی اســت که بی برنامگی و
بی هدفــی روند را از آغاز تاکنون برمال می
سازد .حال آنکه روندصلح و حمایت از آن،
باید براســاس یک درک و برداشت روشن
و مشــخص بودن چارچوب سیاسی آن از
ســوی طرف های قضیه ،بخصوص حکومت
افغانســتان که جانب اصلی هرنوع مذاکره
برای صلح شــناخته میشود و پاسخگوی
مردم میباشــد ،با یک اســتراتژی دقیق،
دنبال گردد ..در این صورت میتوان تا اندازه
ای امیدوار بود که روزنه ای برای گشــودن
گره کور « صلــح « بوجود آید .در غیر این
صورت ،صلــح با همه زیبایی و روشــنی
بخشــی آن ،تاریک از صحنه های جنگ و
دود خواهد بود.
اینک که قضایای صلح بدینجا رسیده است
به نظر می رســد حکومت وحدت ملی باید
این نقطــه ضعف را بدل به نقطه قوت نماید
و آن اینســت که تــوان و اراده خود را در
جهت تقویت بیش از پیش نیروهای امنیتی
بکار انــدازد .وزارت دفاع را بعنوان یکی از
مهم ترین نهاد امنیتی از حالت سرپرستی
خارج سازد .میان نیروهای امنیتی انسجام
و هماهنگی دقیق ومحکمی را ایجاد نماید.
با حمایت همه جانبه از نیروهای امنیتی این
اعتماد و بــاور مندی را در نیروهای امنیتی
بوجود آورد که حکومت بــا تمام توان در
حمایــت از آنان و خانواده های شــان می
باشد .هم چنین با تشــدید عملیات های
تهاجمی فرصت سازماندهی را از مخالفین
باز ستاند .در عرصه تبلیغات نیز بکوشد تا
با برجسته ســاختن واقعیت افکار عمومی
وخصوصی در داخل و خارج از کشــور را
نسبت به حقایق آشــنا گرداند .با تشدید
و دقت در هدف تبلیغاتــی  ،فرصت را از
مخالفین گرفته و اجــازه ندهد که آنان با
اغواگری و دروغ پردازی جوانان کشــور را
بسوی خود بکشانند .حال دیده شود که با
تشدید جنگ های بهاری در کندز و هلمند و
دیگر نقاط کشور مسئوالن حکومت وحدت
ملی تا چه اندازه درایت و دلسوزی خود را
نسبت به کشــور و آینده نظام سیاسی به
نمایش خواهند گذارد.

پناهجویان و آینده مبهم در استرالیا
حسین بهمن
رسیدن به اســترالیا برای پناهجویان طی
سالهای گذشــته یک رویای طالیی بوده
اســت .ده ها هزار پناهجو از نقاط مختلف
جهان دســتکم طی یک ونیم دهه گذشته
با تحمل مشــکالت فراوان وصرف پولهای
هنگف خودشــانرا به اســترالیا رساندند.
صدها تن نیز در مســیر اســترالیا قبل از
آنکه به خاک این کشور پا بگذارند در ابها
غرق شده و ارزوهای رسیدن به استرالیا را
با خود به اعماق ابها بردند .هرچند در اغاز
سالهای  2000میالدی تعدادی از پناهجویان
با رســیدن به استرالیا به ارزوهای شان نیز
رســیدند و زنده گی را که سالها در ارزوی

 کارتون روز

ان بودند در استرالیا اغاز کردند .با گذشت
هرسال و سرازیر شدن سیل از پناهجویان
به اســترالیا و همچنیــن افزایش مرگ و
میر پناهجویان در مســیر استرالیا شرایط
پناهنده گی درین کشــور نیــز به تدریج
پیچیده تر شــد .با وجود پیچیده تر شدن
شرایط پناهنده گی در اســترالیا سیل از
مهاجرت ها به استرالیا همچینان ادامه یافت
تا انکه در فاصله میان سالهای  2008تا 2012
به اوج خود رسید .پناهجویان درین سالها
بدون در نظر داشت مشکالت پناهنده گی
در استرالیا عمدتا تحت تبلیغات قاچاقبران
انسان سیل اســا به طرف استرالیا سرازیر
شدند .تراکم درخواست های پناهنده گی
پناهجویان کار بررســی این درخواست ها
را برای حکومت استرالیا نیز دشوار ساخت.
به تازه گی معلومات از داخل اســترالیا به
بیرون درز کرده اســت که نشــان میدهد
که درخواســت های ده ها هزار پناهجو تا
اکنون بدون بررسی باقی مانده و سرنوشت
این پناهجویان تا اکنون در هاله ی از ابهام
قرار دارد .حکومت استرالیا نیز تائید کرده
است که ده ها هزار پناهجو که طی سالهای
گذشته در استرالیا در خواست پناهنده گی
داده اند همچینان در بی سرنوشتی به سر
میبرند .پیتر داتن وزیر مهاجرت وسرحدات
استرالیا میگوید که از مجموع سی هزار در
خواست پناهنده گی که از دوران حکومت
حزب کارگر باقی مانده بود،تا اکنون فقط به
درخواست پناهنده گی حدود دوهزار انان
رسیده گی صورت گرفته است.
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عدم رســیده گی بموقع به درخواســت
پناهنده گی پناهجویان در استرالیا همواره
از ســوی پناهجویان و نهادهای مدافع از
حقوق پناهجویان مورد انتقاد بوده است.
پیش ازین بارها پناهجویان که در کمپهای
استرالیا به سر میبرند از عدم رسیده گی به
موقع به درخواست های پناهنده گی شان
شکایت کرده بودند اما این بار اول است که
یک مقام مسئول حکومت استرالیا تائید
میکند که ده ها هزار پناهجو که از ســال
 2008میالدی به بعد وارد استرالیا شده اند
در بی سرنوشتی به سر میبرند .پیتر داتن
وزیر مهاجرت وسرحدات استرالیا میگوید
که از مجموع ســی هزار پناهجویی که در
زمان حاکمیت حزب گارگر به استرالیا امده
بودند تنها درخواست پناهنده گی  1700تن
از انان نهایی شده که تعداد زیاد انان یا به
صورت اجباری ویاهم به صورت داوطلبانه
به کشورهای شــان باز گشته اند اما بیش
از بیست و هشــت هزار پناهجوی دیگر
همچینان در بی سرنوشــتی بسر میبرند.
پیتر داتن حزب کارگر را مسئوول طوالنی
شدن روند بررسی درخواست پناهجویان
عنوان کرد و گفــت ممکن یک دهه طول
بکشد تا این مسئله نهایی شود.
پیتر داتــن وزیر مهاجرت وســرحدات
اســترالیا گفت همانطوری که سروسامان
دادن به مشــکالت اقتصادی استرالیا که
ازسوی حزب کارگر به ما به میراث رسیده
نیاز به یک دهه وقت دارد،ممکن اســت
مسئله بررسی درخواست های پناهجویانی

نیز به یک دهه وقت ضرورت داشته باشد.
به اساس گزارشــها در حال حاضر حدود
بیست وشش هزار پناهجو که در خواست
های پناهنــده گی انان نهایی نشــده با
اســتفاده از بریجنگ ویزا در اســترالیا
زنده گی میکنند .گرچند این پناهجویان
میتوانند که در جامعه استرالیا آزادانه زنده
گی کــرده و از حق کار نیز برخوردارند اما
در نهایت تا اکنون مشخص نیست که انان
در اینده در استرالیا ماندگار خواهند شد
ویاهم به کشورهای اصلی شان بازگردانده
خواهند شــد .حتی اگر این پناهجویان
مســتحق پناهنده گی هم شناخته شوند
ســالها طول خواهد کشــید تا سرنوشت
مشخص شــود .کابوس اخراج اجباری نیز
تا زمانی همراه این پناهجویان خواهد بود
که سرنوشت انان مشخص شود .به احتمال
زیاد شــماری زیادی ازین پناهجویان با
خطر اخراج اجباری روبــرو خواهند بود.
هرچند حکومت فعلی استرالیا به رهبری
مالکوم ترنبل هیچگونــه تقصیری را در
رابطه با طوالنی شــدن روند پناهنده گی
ایــن پناهجویان نمیپذیــرد اما برخی از
ســناتوران هوادار حزب کارگر حکومت
اقــای ترنبل را به کنــد کاری در رابطه با
سرنوشت این پناهجویان متهم کرده است.
با توجه به اینکه طی دو سال گذشته روند
مهاجرت های غیرقانونی به اســترالیا به
کلی متوقف شــده است انتظار میرفت که
به زودی درخواست تمامی پناهجویانی که
از سالهای گذشته باقی مانده بودند تکمیل

شده و سرنوشــت تمامی پناهجویانی چه
انانکه در جامعه استرالیا زنده گی میکنند
وچه انانکه در کمپها به سر میبرند مشخص
میشد اما به نظر میرســد که این روند به
شــدت طوالنی خواهد بود .با اینهم هنوز
قاچاقبران انسان در اندونیزیا تالش میکنند
که پناهجویان را ترغیب کنند تا به صورت
غیرقانونی راهی اســترالیا شوند .گزارشها
حاکیست که قاچاقبران انسان در اندونیزیا
و مالیزیا این روزها به شدت تالش میکنند
تا بــه پناهجویان به غلــط بفهمانند که با
پایان دوران حکومت مالکوم ترنبل سیاست
اســترالیا در قبال پناهجویــان نیز تغییر
خواهد کرد .باید یاد اورشد که این تالشها
به هیچ صورت راه بــه جایی نخواهد برد
زیرا پالیسی اســترالیا در قبال پناهجویان
غیرقانونی به این زودیها قابل تغییر نیست
و حتی حکومت استرالیا نیز در حال حاضر
نمیتواند که به این پالیســی تغییر بیاورد
زیرا پالیســی مهاجرتــی بخصوص بخش
برگرداندن کشتیهای حامل پناهجویان به
اندونیزیا به تائید دادگاه عالی اســترالیا
نیز رسیده اســت .دادگاه عالی استرالیا
اخیرا الیحه ی را تائید کرده اســت که به
اساس ان حکومت استرالیا میتواند تمامی
کشــتیهای را که پناهجویان غیرقانونی را
به اســترالیا انتقال میدهد قبل از ورود به
اســترالیا متوقف و انان را با سرنشــینان
انان بــه اندونیزیا باز گردانــد .روند باز
گرداندن کشــتیهای حامل پناهجویان به
اندونیزیا دوســال قبل اغاز شد .از زمان
اغاز این برنامه تا اکنون دســتکم بیست و
هشت کشتی و با حدود هفتصد سرنشین
قبل از انکه وارد ابهای اســترالیا شوند از
سوی نیروهای بحری اســترالیا متوقف و
دوباره به اندونیزیا باز گردانده شده است.
هرچند پالیســی ســختگیرانه حکومت
اســترالیا علیه مهاجرتهای غیرقانونی به
این کشــور بارها از سوی نهادهای مدافع
حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است اما
حکومت استرالیا همواره اینگونه انتقادات
را رد کرده و گفته اســت که برنامه های
سختگیرانه این کشــور باعث شده است
که از تلفات پناهجویان در مسیر استرالیا
جلوگیری شود .به اساس گزارشها از سال
 2008تا ســال  2013دستکم  1200پناهجو
هنگام ســفرهای غیرقانونی به اســترالیا
جانهای شانرا از دست داده اند اما این رقم
از ســال  2013به بعد که حکومت استرالیا
پالیسی خود را در قبال پناهجویان تغییر
داد به صفر تقرب نموده است.
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