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حکومت و معضالت اقتصادی خانواده ها

ــــــــــسرمقاله

ریشه های عمیق فساد
در ادارات
حفیظ اهلل زکی

فســاد دیگر نه به عنوان یک عمــل مجرمانه که به صورت یک
فرهنگ و یک اصل در ادارات افغانســتان شــناخته می شود و
کارمندان دولتی بدون همکاری با باندهای فســاد و مافیای ثروت
و قدرت قادر نیســتند ،کار خود را به درستی انجام دهند .امروزه
عنکبوت فساد در تمام ادارات دولتی النه کرده و اغلب کارمندان
را در جال خود گرفتار ســاخته است .متأسفانه مردم نیز این امر
را پذیرفته و با دادن رشــوه در تقویت و گسترش فساد کمک می
کنند.
در ســال های گذشته عالوه بر این که ملیاردها دالر از کمک های
جامعه جهانی در چرخه فساد نابود گردیده ،ساالنه بیشتر از سه
ملیارد دالر از جیب مردم به مقامات و کارمندان دولتی به عناوین
مختلف رشوه داده شده است .این نشان می دهد که دامنه و عمق
فساد در افغانستان تا کجاها رسیده است.
حکومت پیشــین مبارزه با فســاد را جزء اولویت های کاری اش
برشمرد و برای مبارزه با فساد حدود ده کمیسیون ،شورا و کمیته
را تأسیس کرد .اما با تأسیس هر سازمان ،مشکالت مردم در ادارات
چند برابر افزایش پیدا می کرد و ســطح رشوه خواری نیز تا چند
برابر باال می رفت .این شوراها نه تنها کمترین گامی را در راستای
مبارزه با فســاد برنداشته است که خود به عنوان محور گسترش
فساد تبدیل شده است و میلیون ها دالر دیگر از بودجه دولت به
نام معاشات و امتیازات کارکنان این ادارات ضایع می شود.
با این که در هفت ســال اخیر جامعه جهانی روی مبارزه با فساد
از ســوی دولت افغانستان تکیه و تأکید می کند و ادامه کمک ها
را در عزم ،اراده و تصمیم جدی حکومت در از بین بردن فســاد
مربوط می ســازد؛ با آنهم اراده قاطع و جدی در این راستا قابل
مشاهده نمی باشــد .از نظر مردم و کارشناسان و تحلیل گران،
حکومت اصوال اراده جدی در مبارزه با فســاد نداشــته و تمامی
وعده ها و کارکردها دراین زمینه نمایشــی و مؤقتی بوده است.
سران حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین انتخاباتی خود مبارزه
با فساد را در اولویت سیاست های خود قرار داده بودند و با شروع
کار حکومت نیز برخی حرکت های فردی و نمادین از سوی رییس
جمهور آغاز گردید که همین امر ســبب امیدواری مردم در عزم
حکومت برای مبارزه با فساد اداری گردید .متأسفانه دیری نپایید
که این امیدواری ها نیز مانند آرزوهای دیگر مردم این ســرزمین
در خاکســتر قدرت طلبی ،باندبازی و تبارگرایی خاکستر گردید.
همین ناکامی بود که افغانســتان در فساد اداری مقام دوم را در
جهان احراز کرد.
اکنون بقای دولت افغانســتان و تامین صلح در این کشــور به
جلوگیری فوری از فســاد ،محدود شــدن دخالت سیاســی و
خویشخوری (تبارگرایی) و به محاکمه مفسدان بستگی دارد.
کارشناســان معتقداند که قدرت در افغانســتان توسط عده ای
کوچک انحصار شده است و هیچ اداره ای از نفوذ و تأثیر این عده
در امان نیســت و این امر هم به دامنه و عمق فساد کمک کرده
است و هم روند مبارزه با فساد را با چالش مواجه ساخته است.
به نظر می رســد که مشکل عمده مبارزه با فساد به افغانستان به
چند عامل بستگی دارد:
 -1عدم اراده جدی حکومت برای مبارزه بافساد.
 -2دخیل بودن مقامات بلند پایه حکومتی در تقویت و گسترش
فساد.
 -3ضعف نهادهای عدلی و قضایی و وابســتگی آنها به دستگاه
اجرایی و عدم استقاللیت کامل آنها در بررسی پرونده های قضایی.
 -4فقدان انسجام و هماهنگی میان ادارات دولتی که در ارتباط با
فساد اداری کار می کنند.
 -5عدم یک سیاست جامع و دراز مدت که به صورت عادالنه همه
جوانب قضایای فساد را در بر بگیرد.
 -6معافیت های قضایی کســانی که به صورت گسترده در فساد
متهم هستند.
تاهنوز ما کمتر شــاهد به دادگاه کشانیده شدن مقامات بلند پایه
دولتی به اتهام فساد بوده ایم .اکنون نه جامعه جهانی امیدی برای
مبارزه با فســاد در افغانســتان دارد و نه مردم به عزم و توانایی
حکومت دراین زمینه باور دارند.

طی سالهای اخیر موضوع بیکاری یکی از
چالش های اساسی برای حکومت و جامعه
بوده است .شدت و وسعت این بیکاری به
اندازه ای بوده است که نگرانی های جدی
را موجب گردیده و حتا تبعات بسیار منفی
را نیز به بار آورده است .هرچند مقام های
رسمی همواره از تالش و برنامه ریزی برای
مقابله و کاهش بیکاری در جامعه ســخن
گفته اند ولی واقعیت اینست که تاکنون
این تالش ها و اقدامات دست آورد چشم
گیر و اثر گذار در کاهش و کمرنگ ساختن
وضعیــت بیکاری در جامعــه و در میان
جوانان به همراه نداشــته است .جوانان
بخش عمــده جمعیت فعــال و اثرگذار
جامعه ما را تشــکیل میدهند .بر اساس
آخرین آماری که از ســوی وزارت کار و
امور اجتماعی نشــریافته است گفته می
شود که چهل درصد جمعیت جوان کشور
از بیکاری رنج می برنــد .انتظار عمومی
بر این بــود که وقوع تحوالت اخیر ،بویژه
در راســتای تحقق روند بازسازی کشور،
مشــکلی بنام بیکاری و یا عدم استفاده
از توان و انرژی نیروی جوان کشور وجود
نداشته باشــد .بخصوص که ویرانی های
بازمانده از ســه دهه جنگ و نیز نوسازی
های که بر اســاس شرایط جدید بایستی
صورت گیرد این انتظار را تقویت می نمود.
ولی با تاسف چنین آرزویی تا حال تحقق
نیافته اســت و موضوع بیکاری بخصوص
در میان نسل جوان به یک بحران ملی و
تهدید بالفعل و بالقوه بدل شده است .
وجود صدها شهروند جوان در چهار راهی
های پایتخت و شــهرهای عمده کشور،
حاکی از وجود بیکاری شــدید در جامعه
می باشد .افراد یاد شده با ساعت ها انتظار
کشــیدن  ،در پایان روز با دســت خالی
و روحیه شکسته و افســرده به آغوش
خانواده های خود بر می گردند که تکرار
این وضعیت و مبهم بودن آینده آن تبعات
ناگواری را از جنبــه فردی و خانوادگی و
اجتماعی به همراه داشته است .البته نمی
توان انکار ورزید که پدیده بیکاری ،یک
پدیده جهانی می باشد.
یعنی همه کشورها بگونه هایی مختلف با
مشکل بیکاری دست بگریبان بوده و با آن
دســت و پنجه نرم می نمایند .اما تفاوت

رضا احسانی

اساسی در اینســت که متاسفانه مسئولین
کشــور ما هیچگونه توجه جدی و برنامه
روشــن برای مقابله با بیکاری روی دست
ندارند .اصال احســاس مسئولیت و وجدان
انسانی که دغدغه رفع بیکاری را در جامعه
داشته باشــند در وجود مسئوالن مشاهده
نمی شــود .به همین جهت با وجود فشار
های وســیع اجتماعی و هشدار های پیاپی
تاکنون حکومت بــرای حل بحران بیکاری
بخصوص برای جوانان تاکنون گام اثر گذاری
بر نداشته است.
البته باید یاد آور شــد که مسئله بیکاری
درمیان جوانان کشور فقط به آن مجموعه
کارگران عادی محــدود نمی گردد؛ امروزه
خیل عظیمــی از جوانــان تحصیل کرده
که یــا دوره صنف دوازدهــم را به پایان
رســانیده اند و قادر نشده اند که به مراکز
عالی تحصیلــی راه بیابند ،هم چنان در بال
تکلیفی و ســرگردانی بسر می برند؛ یا آن
عده از جوانانی که از مراکز تحصیلی عالی
با مدارک بلند فارغ التحصیل شــده اند اما
حکومت قادر نیســت که برای آنان زمینه
اشــتغال را فراهم نماید و آنها را در ادارات
دولتی اســتخدام کند .زیرا عالوه بر عامل
ناتوانی و ضعف مدیریــت و برنامه ریزی،
واســطه گرایی ها و روابــط قوم و خویش
خوری و دهها مسأله فساد آمیز دیگر براین

مشکل افزوده است.
در استخدام افراد نیز سبب گردیده است
که افراد تحصیل کرده بیکارمانده و بجای
آنها افراد واسطه دار به کار گمارده شوند،
از سوی دیگر یک نفر ممکن است بخاطر
داشتن واسطه در اداره و مقامات باال چند
پســت و موقعیت کاری را اشغال و غصب
کرده باشد .از جانب دیگر عدم توجه الزم
از سوی مقامات مسئول نسبت به آموزش
جوانان در حرفه هــای مختلف باعث آن
شده اســت که هزاران کارگر خارجی در
بخش های مختلف وارد بازار کار کشــور
شوند .کامال روشن است که از این بابت نیز
کشور با آسیب و زیان های فراوان مالی و
به هدر رفتن نیروی کار و از جمله نگرانی
ها و تهدید های امنیتی روبروی گردد.
چنانچه هم اکنون با یک مراجعه ســطحی
به بازار کار شاهد خواهیم بود که کارگران
خارجی در بخش های مختلف ساختمانی،
چاپخانه ها و شغل های دیگر مصروف کار
هستند  .هرچند عوامل متعددی در افزایش
بیکاری در جامعه ،بخصوص در میان جوانان
دخیل می باشــد ،اما از زمــره مهم ترین
عوامل را می توان فقــدان برنامه و اقدام
جدی از سوی حکومت ،نبود کارگران ماهر،
مهاجرت های داخلی و خارج از کشــور و
ادامه جنگ و ناامنی بر شمرد.

امروزه در اثر بیکاری بســیاری از جوانان
تمام دارایی خود و خانــواده برای رفتن
به کشــورهای خارجی قمار می زنند .این
افراد عالوه بر این که ســبب گرسنگی و
فقر در داخل کشور می شوند و جان های
شــان را به خطر مواجه می سازند؛ سال
های مفید عمر خــود را در اردوگاه ها و
کمپ های مهاجرین ســپری می کنند .در
اخیر هــم بیش از پنجاه فیصد آنها رد می
شــوند و مأیوسانه به کشور باز می گردند.
از اینرو اگر حکومت بــرای از بین بردن
معضل بیکاری چاره اندیشی نکند ،ممکن
است این مسأله در سال های آینده چالش
های بیشــتری را فــراروی دولت و مردم
افغانستان قرار دهد.
امــا در مورد تبعــات و پیامدهای چالش
بیکاری در کشور ،عالوه بر اینکه از نیرو و
انرژی فوق العاده جوانان برای رشد و ترقی
کشور استفاده مناسب صورت نمی گیرد،
چه بسا که بیکاری زمینه ای شده است در
پیوستن جوانان به گروه های مخالف دولت،
که این خود در وضعیت امنیتی تاثیر گذار
است .چنان چه بســیاری از آگاهان امور
بدین باور اند که یکی از دالیل مهم ناامنی
در کشــور بیکاری و نبود اشــتغال برای
جوانان می باشد .تردید نمی توان داشت
که بيكاري عالوه بر جنبه هاي اقتصادي،

بطور قطع پيامدهــاي ناگوار اجتماعي و
سياســي را به همراه دارد ،بگونه اي كه
عدم رفع این زمینــه و بهانه یا عامل مي
تواند منجر به ايجاد و گسترش روز افزون
بحران هاي ديگري از جمله خود كشــي،
اعتياد به مواد مخدر و...گردد.
ادامه چنین وضعیتی حتا ممکن اســت
موجب ســقوط مقبولیت و مشــروعیت
حکومت نیز گــردد .بنابر این برای مقابله
با پدیده بیکاری و پیشــگیری از آن باید
تدابیر جدی و قاطعی را روی دست گرفت.
شک نباید داشت که برای مبارزه با بحران
بیکاری در کشور به اراده ی ملی نیاز است.
دولت افغانستان و نهاد های اقتصادی که
با استفاده از نام بازار آزاد صرف به منافع
شخصی شان می اندیشند برای حل این
بحران باید گام های جدی را برداشــته و
حتا نسبت به بســیاری از سیاست ها و
روشــهای خود با در نظر داشتن واقعیت
های جامعه تجدید نظر نمایند.
برای مهار و کنتــرل بیکاری در جامعه و
گام نهادن در مســیر ریشه کن ساختن
آن حکومت بایســت در قدم نخست باید
قوانین و مقرره های کار را باز نگری نماید
و بر اســاس نیاز جامعــه و واقعیت های
موجود در آن تغییرات الزم را وارد نماید.
مبــارزه با فســاد و روی آوردن به اصل
شایسته ساالری و ارج نهادن به دانش و
تخصص را در ســرلوحه مدیریتی خود از
صدر تا ذیل قرار دهد .به شیوه ناپسند و
غیراصولی خویش خوری و واسطه بازی ها
پایان دهد.
بدون شک وزارت کار و امور اجتماعی در
این راستا نسبت به سایر وزارت خانه ها
به لحاظ وظیفه قانونی مسئولیت سنگین
تری بعهده دارند .این وزارت خانه هم باید
در راســتای برنامه ریزی و هم در جهت
تطبیق آن در همکاری با نهاد های مربوطه
با جدیت و قاطعیت و شفافیت عمل نماید.
تا هنگامی که موضوع و مشــکل بیکاری
در جامعه و بخصــوص برای جوانان بیکار
و سرگردان این کشــور حل نگردد و در
این راستا برنامه ریزی و اقدام مسئوالنه
صورت نگیرد نمی توان چشم انداز روشن
و قابل اعتمادی را برای ثبات سیاســی و
اجتماعی انتظار داشت.

 ۶جدی؛ روز سیاه در تاریخ افغانستان

پــس از پيروزي كودتاي كمونيســيتي
7ثور ،1357روس ها در اين گمان بودند
كه حكومتي در كابل بنا شــده كه حافظ
منافع آنها مي باشــد و كمونيســتها،
سرمستانه مي انديشــيدند كه به تمام
آرزوها و آرمانهاي سياسي و اجتماعي
خود رسيده و ضمن تحقق بدون دردسر
حاكميت خود ،جامعه افغانســتان را طي
چند ســال به يك جامعه سوسياليستي
مبدل خواهند كرد .اما حكومت
بي طبقه ّ
با سبكســري ،افراط كاري و روي كار
گرفتن خشــونت و دهشــت افكني در
ميان مــردم ،با مقاومت و ســتيز پيش
بيني نشــده و وصف ناپذير مردم دلير
افغانستان روبرو شــدند .مقاومت مردم
تحقق ايــن رؤياها را جــدا ً به مخاطره

 کارتون روز
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qمدیر مسوول :محمد رضا هویدا
qسردبير  :حفیظ اهلل زکی

انداخته ،شــادماني روزهاي نخســتين
پيروزي را به تلــخ كامي ،نگراني و خواب
هاي پريشان مبدل ساخت[ ،]1تاجايي كه
از بدو كودتاي هفت ثور تا زمان اشــغال
افغانســتان توسط ارتش سرخ در تاريخ 6
جدي  ،1358نزديك به هفتاد قيام در نقاط
مختلف افغانستان صورت گرفت]2[.
از ميان ايــن قيام ها مي تــوان به قيام
نورســتان ،مردم دره صوف ،مردم مناطق
هزاره جات 24 ،حوت هــرات و چنداول
اشاره كرد كه دو قيام اخير از مهمترين و
موثرترين آن ها در رابطه با هجوم نظامي
شوروي مي باشند.
روس ها در چند مرحله از تاريخ افغانستان
دســت به امضاي تفاهم نامه هاي نظامي با
اين كشــور زده اند كه اين تفاهم نامه ها،
هر كدام به نحوي وابستگي بيشتر را براي
افغانســتان به دنبال آورد .اولين مرحله
ايــن قراردادها به زمان امــان اهلل خان و
«معاهده بي طرفي و عدم تعرض متقابل»
موســوم به معاهده پغمان(درسال )1305
بر مي گــردد .درآن مرحله از تاريخ هدف
از امضاي اين قرارداد ،زمينه ســازي براي
سركوب مســلمانان بخارا كه در آن زمان
تحت سيطره روس ها بود و ثاني ًا قراردادن
افغانستان در خط سياســي روسيه بود.
زيرا بــي طرفي افغانســتان از نظر روس
ها به معني عدم پشــتيباني اين كشور از
مجاهدان بخارا و دوري از رقباي قدرتمند
غربي شــوروي ارزيابي مي شد .همچنين
در ســال  1310در زمان نادرخان ،دومين
قرارداد «عدم تعرض متقابل و بي طرفي»
با پيشنهاد روس ها به امضا رسيد كه منجر
به تداوم اهداف معاهده اول مي شد.
مهمترين قرارداد در ايــن زمينه معاهده
دوســتي 14قــوس  1357در زمان دولت
ترهكي مي باشــد .پس از تشــنج اوضاع
داخلي افغانســتان به دليــل قيام هاي
مردمي و كنارزده شــدن جنــاح پرچم،
روس ها تصميــم گرفتند كه قبل از وخيم
شدن اوضاع ،يك ســند نظامي و در واقع
بهانه اي براي اشــغال نظامي افغانستان را
با دولت تره كي به امضا برسانند .از اين از
رو با دعوت برژنف ،ترهكي در كنار حفيظ
اهلل امين در صدر يــك هيئت عالي رتبه
سياسي عازم مســكو گرديدند .مهمترين
دستاورد شــوروي از اين ســفر ،امضاي
«قرارداد دوســتي و همكاري مشــترك
بين افغانســتان و اتحاد شوروي» در طي
15ماده ،كه بين ترهكــي و برژنف به امضا
رسيد مي باشــد .روس ها با اين معاهده،
زمينه ســازي الزم را براي اشغال نظامي
فراهم نمودند.
قيام هــاي مردمي مانند قيــام هرات و
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چنــداول ،نگراني روس هــا را ،در مورد
ازدســت دادن طعمه ديرينــه خود در
منطقــه ،دوچندان مي كرد .پروفســور
جان اريكسن استاد دانشــگاه ادينبرو،
آغاز زمينه ســازي عملي روس ها براي
مداخله نظامي در افغانســتان را بعد از
قيام  24حوت هرات مــي داند و معتقد
اســت كه روس ها بعد از اين قيام بود كه
نقشــه عمليات تهاجمي به افغانستان را
كشــيدند[ .]3اما داليل تاريخي بررسي
شــده نشــان مي دهد كــه روس ها از
ديرباز به دنبال تصرف افغانستان بوده و
با هرشــيوه و بهانه اي سعي در حفظ اين
سرزمين داشته اند.
عالوه بر اهــداف ديرينه شــوروي در
افغانســتان ،مهمترين عواملي كه روس
ها را در لشــكر كشــي نظامي به خاك
اين كشــور ترغيب مي كرد را به صورت
خالصه ،مي توان در ذيل برشمرد:
-1تقاضــاي مكــرر خلقي هــا :ژنرال
گروموف(فرمانــده كل نيروهاي نظامي
شــوروي در افغانستان) در كتاب «ارتش
سرخ در افغانستان» در مورد درخواست
هاي مكرر خلقــي ها از دولــت اتحاد
جماهير شوروي براي اعزام نيروي نظامي
به اين كشور ،به تفصيل به بحث پرداخته
اســت .وي در اين كتاب به دستپاچگي
تــره كي بعــد از قيام24حــوت هرات
پرداخته و متــن مكالمه تلفني تره كي و
كاسيگين(نخست وزير وقت شوروي) را
درج كرده اســت .با مطالعه اين مكالمه
تلفني عمق سرسپردگي رژيم كمونيستي
افغانســتان به اتحاد جماهير شوروي و
اســتيصال آنها در برابر نيروي مردم به
وضوح قابل مشــاهده است .همچنين در
اين مكالمــه تلفني تره كي به صراحت از
كاسيگين درخواست اعزام نيروي نظامي
به خاك افغانســتان را مي كند ،اما روس
ها كه هنوز زمينه الزم براي هجوم نظامي
را نچيده اند تنها به اين درخواســت تره
كي بــا كمك هاي تســليحاتي و نظامي
پاسخ مي دهند[ .]4پس از ترهكي ،امين
هم كه با خودكامگيها ،افراط كاري ها و
خشونت هايي كه به خرج داده بود ،براي
حفظ قدرت و زنــده ماندن خود ،نيازمند
اســتمداد از نيروهاي ارتش ســرخ بود،
تاجايي كه طبق اســناد منتشر شده در
كل دوران تره كي و امين  20تقاضا توسط
نمايندگان شــوروي بــراي اعزام نيروي
نظامي به افغانســتان صورت گرفت كه از
اين بين  7نامه توســط شخص امين در
زمان حكومتش ارسال شده است]5[.
 -2نجات رژيم كمونيســتي :روس ها در
طي ســال هاي متمادي با چيدن توطئه

ها و نقشــههاي فراوان ،سعي در ايجاد
حكومتي داشتند كه تامين كننده منافع
آنها در منطقه باشد و از طرفي جلو نفوذ
مخالفان آنهــا را بگيرد .از اين رو پس از
تالش هاي فــراوان ،با حمايت از كودتاي
7ثــور 1357توانســتند ،بــه اندكي از
خواسته هاي خود در افغانستان برسند.
حفظ اين نظام كمونيســتي و نجات آن
از ســقوط از مهمترين اهداف سياسي-
استراتژيكي شوروي بود.
 -4گســترش نفوذ و ايجــاد پايگاه هاي
بيشتر در آســيا ،اطراف خليج فارس و
خاورميانه :چنانچه يك نويسنده كنجكاو
آمريكايي ذكر مي كند«:اين اولين مورد
تجاوز نيروهاي شوروي به مرزهاي قانوني
يك كشور مســتقل بود و اين تصور را به
وجود آورد كه مســكو در صدد است از
افغانســتان به عنوان يك سكوي پرش
براي قبضه كردن حوزه هاي نفتي خليج
فارس و ايجــاد پايگاه هــاي نظامي در
اقيانوس هنداستفاده كند» ]8[.و در واقع
اين همــان چيزي بود كه «گورباچف» نيز
در خاطرات خود به همين صورت يادآور
شده است.
روس ها با توجه به انگيزه ها و داليل فوق،
به بهانه تقويت ارتش شكســت خورده
اميــن و تره كي ،در ســال  1358مقدار
زيادي ســاح و مهمات وارد افغانستان
كردنــد .روس هــا حفيــظ اهلل امين را
واداركردند كه به قصر داراالمان در جنوب
غرب كابل برود تا تجاوز نظامي به شــهر
آسان تر گردد .پس از اين اقدام ،در تاريخ
3جدي يك پل هوايي بين كابل-تاشكند
برقرار گرديد و يك گردان از لشــكر105
هوابرد شوروي وارد كابل شده و در نقاط
مهم شهر جابجا گرديد ،تا تاريخ 6جدي
حدود پنج هزار ســرباز روسي وارد كابل
شدند .ساعت شش عصر روز پنجم جدي،
غرش توپ و گلولــه قصر داراالمان را به
لرزه درآورد و درگيري ميان ارتش روس و
محافظان قصر آغاز گرديد .به اين ترتيب
حفيظ اهلل امين كه براي نجات خود دست
به دامان شوروي شده بود ،با دست خود،
خود را به چاه هالكت افكند.
روس هــا ناگزير بودند كه به گونه اي اين
اقدام خويش را براي اقناع اذهان عمومي
توجيه نمايند و لذا از جانب كميته مركزي
حزب كمونيســت اتحاد شوروي مقاالتي
تهيه گرديــد و در اختيار رســانه هاي
گروهي آن كشــور قرار گرفته و به عالوه
نامه هايي به صورت جداگانه به نمايندگي
شوروي در شــوراي امنيت و ديگري به
كشورهاي هم پيمان شــوروي فرستاده
شد .دو نكته در اين نامه ها ذهن خواننده
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را بيشــتر به خود منعطف مي سازد .اين
دو نكته قانوني مربوط به منشــور سازمان
ملل متحد و قــرارداد 14قوس  1357بين
افغانستان و شوروي بود.
اســتناد به ماده  51منشــور
-1
سازمان ملل متحد :در نامه اي كه شوروي
به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گسيل
مي دارد ،با اســتناد به ماده  51منشــور
اين ســازمان ،قصد توجيه تجاوز خود به
افغانســتان را مي كند .در قسمتي از اين
نامه پس از متهم كردن كشورهاي همسايه
و جلوه دادن دســت هــاي خارجي در
ناآرامي هاي افغانســتان ،اين چنين آمده
اســت« :در اين رابطه الزم است همچنان
تاكيد كنيم كه اتحاد شوروي و افغانستان
از حقوق حقه خود مبني بر دفاع انفرادي
يا جمعي كه در ماده  51آيين نامه سازمان
ملل(منشورســازمان ملــل متحد) درج
گرديده اســت ،بهره مــي گيرند .به گونه
اي كه روشن اســت ،بسياري از دولت ها،
از جملــه اعضاي دايمي شــوراي امينت
سازمان ملل متحد به خاطر حفظ و احياي
صلح جهاني و امنيت ،بارها ازاين حق انكار
ناپذير استفاده كرده اند».
اســتناد به معاهــده 14قوس
-2
 :1357در نامــه اي كه اتحــاد جماهير
شــوروي به هم پيمانان خود مي نويسد،
در ابتــدا بارديگر ســعي در متهم كردن
دست هاي بيگانه مانند نيروهاي ارتجاعي،
امپرياليســم آمريــكا و  CIAو همچنان
رهبــران پكن كرده و ســپس به ماده 4
تعهدنامه بين المللي امضاشــده در تاريخ
14قوس  1357ميان افغانستان و شوروي
اســتناد مي كنند .در ماده  4اين معاهده
آمده است «:جانبين متعاليه تعهد كننده،
بــا عملكرد مطابق روحيه ي ســنت هاي
دوســتي و همســايگي نيكي و همچنان
مطابق آيين نامه سازمان ملل متحدبا هم
به رايزني پرداخته و با توافق هر دو جانب،
تدبيرهاي الزم را به منظور تامين امنيت،
اســتقالل و تماميت ارضي طرفين اتخاذ
مي نمايند .بــه خاطر تحكيم توانايي دفاع
جانبين متعاليه ي تعهــد كننده ،آنان به
همكاري در عرصه ي نظامي ادامه خواهند
داد».
بی ثباتی سیاســی ،جنگ هــای داخلی،
مهاجرت میلیون ها نفر ،کشــته و معلول
شــدن میلیون ها انســان دیگر ،تخریب
زیربناهای اقتصادی و بنیان های اجتماعی
و فرهنگی از پیامدهای مهم و ناخوشایند
تجاوز شوروی به افغانستان بود که تا هنوز
مردم افغانستان نتوانســته از پیامدهای
ناگوار آن خود را برهانند.
منبع « :انترنت «
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