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دور هفتم مذاکرات
صلح در دوحه؛ چند قدم
تا صلح؟

دور هفتم گفتوگوهای صلح
میان نمایندگان امریکا و طالبان آغاز شد
صفحه ۲

از آن رای نقطهدار تا شکستن میز ریاست؛
سرانجاممیررحمانرحمانی
رییس مجلس نمایندگان شد

چرا کشتی اقتصاد پاکستان
در حال غرقشدن است؟

هفتمین دور مذاکرات امریکا با
طالبان در قطر دیروز آغاز شد .در شش
دور قبلی مذاکرات در طی حدود 9
ماه ،مذاکرات اصلی بر خروج نیروهای
امریکایی از افغانستان و قطع رابطهی
گروه طالبان با سازمانهای تروریستی،
مشخصا القاعده متمرکز بوده است.
هفتمین دور مذاکرات امریکا با
طالبان در شرایطی شروع میشود که
هنوز پیشنویسی از توافقات میان دو
گروه تهیه نشده و یا دستکم طرفین در
مورد آن صحبتی نکردهاند .اما مقامات
امریکایی از سفیر امریکا در کابل تا
وزیر خارجهی این کشور ،رسیدن
به توافق نهایی تا قبل از برگزاری
انتخابات ریاستجمهوری ماه سپتامبر
در افغانستان را محتملتر از رسیدن
به بنبست در گفتوگوهای صلح
دانستهاند.
در حالی امریکاییها نوید رسیدن
به توافق نهایی در این دور یا دورهای
بعدی مذاکرات تا ماه سپتامبر را
میدهند ،که جنگ خونین میان طالبان
و دولت افغانستان در چندین والیت
جریان دارد و اختالفات سیاسی دولت
افغانستان با امریکاییها بر سر چگونگی
گفتوگو و صلح با طالبان همچنان پا
برجاست.
حکومت افغانستان ضمن استقبال از
تالشهای زلمی خلیلزاد و امریکاییها
برای رسیدن به صلح ،مداخله و نقش
پاکستان در ناامنی و دامنزدن به
خشونت در افغانستان را عامل اصلی
دانسته و...
صفحه ۲

چرا بازار پرهرجومرج دارو مدیریت نمیشود؟

پس تنشها و جنجالهای بسیار و چهار دوره و هفت مرحله رأیگیری
علنی و سری ،سرانجام میررحمان رحمانی ،بهحیث رییس مجلس نمایندگان...

دولت پاکستان روز  11جون بودجه ساالنهاش را برای سال مالی -2019
 2020ارایه کرد و پس از  17روز تاخیر ،سرانجام در  28جون توانست آن را به
تصویب برساند .دلیل این تاخیر قابلتوجه مقاومت شدید اپوزیسیون دولت در...

بهای بلند دارو و کیفیت پایین آن دو مسأله چالشبرانگیز برای بیشتر
شهروندان کشور است .شهروندانی که بیشتر از نیم آنها زیر خط فقر زندگی
میکنند و کمترین میزان دسترسی به درمان رایگان را دارند.
همسر غالمحیدر ،ساکن غرب کابل ،در یکی از شفاخانههای دولتی بستری
است .وقتی حرف از قیمت دارو به میان میآید بغض گلویش را میفشارد و...
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دور هفتم گفتوگوهای صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان آغاز شد

گفتوگوهـای صلـح با طالبـان بدون
شـاملکردن پاکسـتان در گفتوگوها
را ناموثـر و ناپایـدار عنوان میکند .از
دیـد دولت ،توافق سیاسـی بـا طالبان
زمانـی اثرگـذار و پایدار اسـت که در
توافـق صلـح قیوداتـی بـر عملکـرد
پاکسـتان وضـع و ضمانـت و نظارت
بینالمللـی بـر آن وجـود داشـته
باشـد .دولـت همچنـان بـر مالکیـت
افغانـی رونـد سیاسـی بـرای ختـم
خشـونتها اصـرار دارد و دورماندن
دولـت از رونـد کنونـی را چالشـی
بـرای رسـیدن بـه توافـق عنـوان
میکنـد .دولـت همچنـان صلـح را
اولویـت پـس از برگـزاری انتخابـات
و رونـد زمانگیـر میدانـد کـه بایـد
براسـاس یـک برنامـهی طوالنیمدت
پنجسـاله صـورت بگیـرد.
امـا بـرای امریکاییهـا چالـش
اصلـی و پابرجـا در رسـیدن به صلح،
کسـب توافـق طالبـان بـرای ورود به
مرحلهی تازهای از گفتوگوهاسـت:
مذاکرهی بیـن االفغانـی .گزارشهای
متعددی ضمن خوشبینی از رسـیدن
بـه توافق بر سـر دو موضوع اساسـی
مذاکـرات امریـکا با طالبان که شـامل
خـروج نیروهـای امریکایـی و قطـع
رابطـهی گـروه طالبان با سـازمانهای
تروریسـتی اسـت ،امضـای توافقنامه
را مشـروط بـر ورود طالبـان بـه
مرحلـهی تـازهی گفتوگوهـای
صلـح میداننـد؛ مرحلـهای کـه بدون
شـک جنجالیتـر از دو مرحلـهی
اول خواهـد بـود .نیروهـای سیاسـی
بهشـمول دولـت در مـورد چگونگی
مذاکـره بـا طالبـان دچـار اختالفاند.
بحـث بـر سـر مالکیـت پروسـه،
موضوعـات قابـل بحـث ،مـکان و
زمـان بحـث از اختالفهایـی اسـت
کـه تالشهـای صلـح دولـت و
سیاسـیون را بـه بنبسـت کشـانده
اسـت .تلاش دولـت بـرای تشـکیل
هیـأت مذاکرهکننـده و ارایهی طرحی
بـرای صلـح بهدلیـل منافـع متضـاد
گروههـای سیاسـی و درگیریهـای
داخلـی ،بینتیجـه مانـده و
سیاسـتمداران و مقامـات دولـت
آمادگـی برگـزاری گفتوگوهـای
داخلـی را ندارنـد.
افـزون بـر اختالفـات داخلـی
تشدیدشـده میـان مقامـات دولـت
و سیاسـیون ،گروههـای جامعـهی
مدنـی ،رسـانهها و زنـان نیروهـای
اثرگـذار بـر رونـد گفتوگوهـای
صلحانـد کـه جایـگاه روشـنی در
گفتوگوهـای کنونـی ندارنـد.
دولـت افغانسـتان از برگشـت امارت
اسلامی ،نـوع نظـام سیاسـی ،حقوق
مدنـی و سیاسـی و مواجهـه بـا اصل
آزادی بیـان در توافقـات صلح نگران
اسـت .امـا نگرانـی اصلـی و تعارض
اصلـی بر سـر این اصـول و ارزشها
میان زنـان ،جامعهی مدنـی ،نهادهای
دموکراتیک و نسـل جدید افغانسـتان
بـا گـروه بنیادگـرا و تنـدرو طالبـان
اسـت .هیـچ صحبتـی در مـورد
حکومـت جمهـوری مبتنـی بـر آرای
شـهروندان یـا حکومـت انتصابـی
دینـی در توافقـات صلح انجام نشـده
اسـت .سرنوشـت آزادیهای مدنی و
سیاسـی و حقـوق زنـان و اقلیتهـا
روشـن نیسـت.
بنابرایـن تـا رسـیدن بـه صلـح،
ضمـن توافقـات ابتدایی میـان امریکا
و طالبـان راه طوالنـی در پیش اسـت.
موفقیـت دور هفتـم گفتوگوهـا
در توافـق بـر سـر دو مرحلـهی
اول نیسـت .موفقیـت ایـن دور در
بازکـردن و اعمـال شـرایطی بـر
مذاکـرات اصلـی میـان افغانهاسـت
کـه امریکاییهـا مسـئولیتی در ایـن
مـورد برعهـده نمیگیرنـد.

اطالعـات روز :دور هفتـم
گفتوگوهـای صلح میان زلمـی خلیلزاد،
نمایندهی ویـژهی وزارت خارجهی امریکا
بـرای صلـح افغانسـتان و نماینـدگان گروه
طالبـان دیـروز (شـنبه ۸ ،سـرطان) آغـاز
شـده اسـت.
ذبیـحاهلل مجاهـد ،از سـخنگویان
طالبـان در یـک پیـام تویتـری گفتـه اسـت
کـه ایـن گفتگوهـا در شـهر دوحـه،

پایتخـت قطـر آغـاز شـده اسـت.
تاریـخ آغـاز ایـن دور گفتگوهـا بـه
تاریـخ اول سـرطان از سـوی خلیـلزاد
اعلام شـده بـود .خلیـلزاد در آن زمـان
در یـک پیـام تویتـری گفتـه بـود کـه در
ایـن دور از گفتوگوهـا تمـام جناحهـا
خواسـتار پیشـرفت سـریع در رونـد صلح
افغانسـتان میباشـند.
هفتمیـن دور گفتوگوهـا میـان

خلیـلزاد و نماینـدگان گـروه طالبـان در
حالـی آغاز شـده اسـت کـه مایـک پمپئو،
وزیـر خارجـهی امریـکا روز سهشـنبهی
هفتـهی گذشـته ( ۴سـرطان) در یک سـفر
از قبـل اعالمنشـده بـه کابـل گفتـه بـود
کـه گفتوگوهـای کشـورش بـا طالبـان
پیشـرفتهای خوبـی داشـته و انتظـار
مـیرود توافـق بـا طالبـان بـر سـر ایـن
مسـأله که دیگر از افغانسـتان بـرای اهداف

تروریسـتی اسـتفاده نشـود ،بهزودی نهایی
شو د .
او همچنـان ابـراز امیـدواری کـرده
بـود کـه توافـق صلـح بـا طالبـان پیـش از
برگـزاری انتخابـات ریاسـتجمهوری ماه
میـزان امسـال صـورت گیـرد .وزیـر امـور
خارجـه امریـکا گفته بـود« :امیـدوارم قبل
از اول سـپتامبر یک توافق صلح در دسـت
داشـته باشـیم .هـدف مـا همین اسـت».

جان بس:

امیدواریم هفتمین دور گفتوگو با طالبان زمینهی گفتوگوهای بیناالفغانی را فراهم سازد

اطالعــات روز :همزمــان بــا آغازشــدن دور هفتــم
مذاکــرات نماینــدهی ویــژهی امریــکا بــرای صلــح
افغانســتان بــا نماینــدگان طالبــان در قطــر ،ســفیر امریــکا
در کابــل میگویــد امیــدوارم اســت مذاکــرات اخیــر
دروازه را بــرای گفتوگوهــای بیناالفغانــی بــاز کنــد.
جــان بــس ،ســفیر امریــکا در کابــل دیــروز (شــنبه،
 8ســرطان) در نشســتی بــا خبرنــگاران گفــت پیشبینــی
میکنــد کــه گفتوگوهــای جــاری امریــکا بــا طالبــان
منجــر بــه آغــاز گفتوگوهــای بیناالفغانــی شــود تــا
ایــن گفتوگــو بتوانــد زمینــهی یــک صلــح پایــدار و
قابــل اعتمــاد بــرای تمــام افغانهــا را فراهــم ســازد.
آقــای بــس گفــت هرچنــد دشــوار اســت کــه در
مــورد موفقشــدن دور هفتــم گفتوگوهــای امریــکا
بــا طالبــان صحبــت کــرد ،امــا بســیار مهــم اســت کــه
«جامعـهی افغانــی آمــاده اســتفاده از ایــن فرصــت باشــد».
بــه گفتــهی ســفیر امریــکا در کابــل ،طالبــان از
گفتوگوهــای گذشــته فهمیدهانــد کــه نمیتواننــد
تاریــخ مشــخصی را بــرای خــروج نیروهــای خارجــی
از افغانســتان دریافــت کننــد ،زیــرا خــروج امریــکا از

افغانســتان بســتگی بــه شــرایط و زمــان دارد.
آقــای بــس گفــت« :اگــر آنــان دنبــال چنیــن فرصتــی
هســتند ،بایــد زمینــهی آنرا فراهــم کننــد کــه ایــن اتفــاق
بیفتــد .بــه ایــن معنــا کــه آنــان بایــد بــا بخــش دیگــر
جامعــه نیــز بنشــینند و روی تفاوتهــای بــزرگ مثــل
چگونگــی دولــتداری و نظــام گفتوگــو کننــد».
زلمــی خلیــلزاد ،نماینــدهی ویــژهی امریــکا در
امــور صلــح افغانســتان در شــش دور گذشــته بــا طالبــان
روی چهــار موضــوع اساســی از جملــه مبــارزه بــا
هراسافگنــی ،خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان،
گفتوگوهــای بیناالفغانــی و برقــراری آتشبــس
دوامــدار گفتوگــو کــرده اســت.
مقامهــای امریکایــی پیــش از ایــن گفتهانــد کــه
روی دو موضــوع نخســت بــا طالبــان بــه توافقاتــی
دســت یافتهانــد و انتظــار مــیرود در هفتمیــن دور
مذاکــرات توافــق روی مبــارزه بــا هراسافگنــی و
خــروج نیروهــای خارجــی از افغانســتان نهایــی شــود.
ســفیر امریــکا نیــز میگویــد کــه کشــورش
چشــم بــه راه تضمیــن معتبــر از ســوی طالبــان اســت

تــا ایــن تضمیــن بتوانــد امریــکا را قناعــت دهــد کــه
پــس از توافــق صلــح ،افغانســتان بــار دیگــر تبدیــل بــه
پنــاهگاه تروریــزم نخواهــد شــد .او گفــت کــه امریــکا
تنهــا بــه تعهــد گــروه طالبــان بســنده نمیکنــد ،بلکــه
میخواهــد طالبــان امریــکا ،شــهروندان افغانســتان و
جامعـهی جهانــی را مطمییــن بســازند کــه پــس از صلــح،
افغانســتان محلــی بــرای فعالیــت گروههــای تروریســتی
نخواهــد بــود.
آقــای بــس درحالــی ایــن گفتههــا را بــا خبرنــگاران
شــریک کــرد کــه امــروز هفتمیــن دور مذاکــرات زلمــی
خلی ـلزاد بــا طالبــان در قطــر آغــاز شــده اســت .هنــوز
روشــن نیســت کــه ایــن دور بــه چــه نتایجــی دســت
مییابــد ،امــا هفتــهی گذشــته مایــک پمپئــو ،وزیــر
خارج ـهی امریــکا در یــک ســفر از قبــل اعالمنشــده بــه
کابــل گفتــه بــود کــه گفتوگوهــای کشــورش بــا طالبــان
پیشــرفتهای خوبــی داشــته و انتظــار مـیرود توافــق بــا
طالبــان بــر ســر ایــن مســأله کــه دیگــر از افغانســتان برای
اهــداف تروریســتی اســتفاده نشــود ،بــهزودی نهایــی
شــود.

پایان روند ثبتنام تقویتی رأیدهندگان؛ بیش از  ۲۴۴هزار نفر در  ۳۳والیت ثبتنام کردهاند

اطالعــات روز :رونــد ثبتنــام
تقویتــی رأیدهنــدگان انتخابــات
ریاســتجمهوری دیــروز (شــنبه8 ،
ســرطان) در  33والیــت کشــور (بــه
اســتثنای والیــت غزنــی) رســما بــه پایــان
رســید.
کمیســیون مســتقل انتخابــات
میگویــد کــه از آغــاز ایــن رونــد تــا
تاریــخ هفتــم ســرطان  244هــزار و 831

نفــر ثبتنــام کردهانــد.
عبدالعزیــز ابراهیمــی ،معــاون
ســخنگوی کمیســیون مســتقل انتخابــات
عصــر دیــروز (شــنبه 8 ،ســرطان) بــه
روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه از
آغــاز رونــد ثبتنــام سراســری در
والیــت غزنــی تــا تاریــخ ششــم ســرطان
 60هــزار و  532نفــر ثبتنــام کردهانــد.
آقــای ابراهیمــی افــزود کــه در حدود

 36درصــد از ثبتنامشــدگان در سراســر
کشــور را زنــان تشــکیل میدهنــد .بــه
گفتــهی او ،رونــد ثبتنــام رأیدهنــدگان
در والیــت غزنــی تــا روز پنجشــنبه
( 13ســرطان) ادامــه خواهــد یافــت.
پیشتــر کمیســیون مســتقل انتخابــات در
اعالمیـهای گفتــه بــود کــه ایــن رونــد تــا
تاریــخ  15ســرطان ادامــه مییابــد.
رونــد ثبتنــام تقویتــی رأیدهنــدگان

انتخابــات ریاســتجمهوری در ۳۳
والیــت و رونــد ثبتنــام سراســری
رأیدهنــدگان در والیــت غزنــی بــه
تاریــخ  ۱۸جــوزا آغــاز شــد.
براســاس تقویــم اعالمشــده از
ســوی کمیســیون مســتقل انتخابــات،
انتخابــات ریاســتجمهوری قــرار اســت
بــه تاریــخ ششــم میــزان ســال جــاری
برگــزار شــود.

عبدالسالم رحیمی بهحیث نمایندهی خاص رییسجمهور و وزیر دولت در امور صلح تعیین شد

روز:
اطالعــات
رییسجمهــور اشــرف غنــی
بــا صــدور فرمانــی ،عبدالســام
رحیمــی را بهعنــوان نماینــدهی
خــاص رییسجمهــور و وزیــر
دولــت در امــور صلــح تعییــن
کــرده اســت .در همیــن حــال
یــک منبــع در ارگ ریاســت
جمهــوری بــه اطالعــات روز
تاییــد میکنــد کــه فیــضاهلل
کاکــر بهجــای عبدالســام
رحیمــی بهحیــث رییــس دفتــر
رییــس جمهــور تعییــن شــده
اســت.

در متــن فرمــان آقــای غنــی
کــه دیــروز (شــنبه 8 ،ســرطان)
منتشــر شــده ،آمــده اســت« :بــه
تأســی از فقــرهی  13مــادهی
شــصتوچهارم قانــون اساســی
افغانســتان ،تعییــن محتــرم
عبدالســام رحیمــی را در بســت
خــارج رتبــه بهحیــث نماینــدهی
خــاص رییسجمهــور و وزیــر
دولــت در امــور صلــح ،بــا
عضویتشــان در جلســات
کابینــه ،شــورای امنیــت ملــی،
کمیســیونها و شــوراهای
عالــی بــا حفــظ تمــام حقــوق

و امتیــازات قبلیشــان منظــور
مینمایــم».
گفتنــی اســت کــه
آقــای رحیمــی پیــش از ایــن
بهعنــوان رییــس دفتــر مقــام
ریاســتجمهوری کار میکــرد.
از ســویی هــم او از ســوی
رییسجمهــور غنــی بهحیــث
رییــس هیــأت دوازدهنفــری
مذاکرهکننــدهی صلــح حکومــت
افغانســتان تعییــن شــده بــود.
آقــای رحیمــی در حالــی
بهعنــوان نماینــدهی خــاص
رییسجمهــور و وزیــر دولــت

در امــور صلــح تعییــن شــده
اســت کــه مایــک پمپئــو ،وزیــر
خارج ـهی امریــکا روز سهشــنبه
( 4ســرطان) در یــک ســفر از
قبــل اعالمنشــده بــه کابــل
بــا رهبــران حکومــت وحــدت
ملــی در مــورد صلــح بحــث و
گفتوگــو کــرده بــود.
آقــای پمپئــو پــس از آن در
یــک نشســت خبری در ســفارت
امریــکا در کابــل ابــراز امیدواری
کــرده بــود تــا توافــق صلــح
بــا طالبــان پیــش از برگــزاری
انتخابــات ریاسـتجمهوری مــاه

میــزان امســال صــورت گیــرد .او
گفتــه بــود« :امیــدوارم قبــل از
اول ســپتامبر یــک توافــق صلــح
در دســت داشــته باشــیم .هــدف
مــا همیــن اســت».
وزیــر امــور خارجــهی
امریــکا همچنــان گفتــه بــود کــه
گفتوگوهــای کشــورش بــا
طالبــان پیشــرفتهای خوبــی
داشــته و انتظــار م ـیرود توافــق
بــا طالبــان بــر ســر ایــن مســأله
کــه دیگــر از افغانســتان بــرای
اهــداف تروریســتی اســتفاده
نشــود ،بــهزودی نهایــی شــود.

ولسوال نهرین بغالن:

اطالعــات روز :منابــع محلــی در
والیــت بغــان میگوینــد کــه در
حمل ـهی جنگجویــان گــروه طالبــان بــر
پاســگاههای نیروهــای خیــزش مردمــی
در ولســوالی نهریــن ایــن والیــت  25نفــر
از ایــن نیروهــا کشــته شــدهاند.
فضلالدیــن مــرادی ،ولســوال
ولســوالی نهریــن والیــت بغــان دیــروز
(شــنبه 8 ،ســرطان) بــه روزنامــه اطالعــات
روز گفــت کــه جنگجویــان گــروه
طالبــان حوالــی نیمـهی دو شــب قبــل بــر
ســه پاســگاه نیروهــای خیــزش مردمــی

 ۲۵نیروی خیزش مردمی از سوی طالبان کشته شدهاند

در روســتای «کهگــدای» ایــن ولســوالی
حملــه کردنــد.
آقــای مــرادی همچنــان گفــت
زمانــی کــه نیروهــای کمکــی بــه ســاحه
اعــزام شــدند ،در مســیر راه بــا کمیــن
جنگجویــان طالبــان مواجــه شــدند کــه
در نتیجــه پــس از حــدود ســه ســاعت
درگیــری 25 ،نفــر از نیروهــای خیــزش
مردمــی کشــته و هشــت نفــر دیگرشــان
زخمــی شــدهاند.
او افــزود کــه افــراد کشتهشــده از
ســوی ریاســت امنیــت ملــی حمایــت

میشــدند و مســئولیت تأمیــن امنیــت
مناطقشــان را داشــتند .بــه گفتــهی
ولســوال ولســوالی نهریــن ،ایــن افــراد
قــرار بــود در صفــوف نیروهــای خیــزش
مردمــی جــذب شــوند.
آقــای مــرادی هرچنــد گفــت کــه در
جریــان ایــن درگیــری بــه جنگجویــان
طالبــان نیــز تلفاتــی وارد شــده ،امــا آمــار
مشــخصی ارایــه نکــرد.
او افــزود کــه روســتای «کهگــدای»
بخشــی از ولســوالی نهریــن اســت کــه
قبــا تحــت کنتــرل طالبــان بــود ،امــا

اخیــرا نیروهــای خیــزش مردمــی بــه
کمــک نیروهــای امنیتــی کنتــرل ایــن
منطقــه را از طالبــان پــس گرفتــه بودنــد.
در همیــن حــال گــروه طالبــان ادعــا
کــرده اســت کــه در ایــن حملــه ســه
پاســگاه «پولیــس» را تصــرف کــرده و 28
ســرباز پولیــس را نیــز کشــتهاند.
والیــت بغــان در شــمال افغانســتان
از والیتهــای نــاآرام بــه حســاب
میآیــد کــه گــروه طالبــان در شــماری
از ولســوالیهای آن حضــور و فعالیــت
گســتردهی تروریســتی دارد.
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از آن رای نقطهدار تا شکستن میز ریاست؛

سرانجام میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان شد

لطفعلیسلطانی

مرحلهی اول دور دوم میان میان احمدجاوید جیحون،
عبدالشکور واقف حکیمی و قاضی میرافغان صافی برگزار
شد ،اما هیچ یک از این نامزدان نتوانستند آرای الزم برای
احراز کرسی ریاست را بهدست بیاورند .در مرحله دوم دور
سوم ،خان آقا رضایی و خان آقا وردک ،نمایندگان کابل
برگزار شد .در این مرحله خان آقا رضایی  84رأی آورد و
خان آقا وردک  105رأی ،اما هیچ کدام نتوانستند آرای 50
درصد به عالوه یک را تکمیل کنند.
براساس اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان ،اگر در سه
دور هیچ یک از نامزدان نتوانند آرای  50درصد به عالوه یک
رای را تکمیل کنند ،انتخابات بین دو نامزدی که بیشترین
آرا را در سه دور گرفته بودند ،برگزار میشود .براساس این
اصل ،میررحمانی رحمانی که در دور نخست  123رأی و
خانمحمد وردک که در دور سوم  105رأی گرفته بودند ،به
دور نهایی راه یافتند .سرانجام دیروز میررحمان رحمانی با
کسب  136رأی بهحیث رییس مجلس انتخاب شد.

پــس تنشهــا و جنجالهــای بســیار
و چهــار دوره و هفــت مرحلــه رأیگیــری
علنــی و ســری ،ســرانجام میررحمــان
رحمانــی ،بهحیــث رییــس مجلــس
نماینــدگان انتخــاب شــد.
آقــای رحمانــی بــا کســب  136رأی بــه
ایــن مقــام دســت یافــت .خانآقــا وردک
رقیــب آقــای رحمانــی بــا کســب  96رأی،
از دور خــارج شــد .در ایــن دور نصــاب
مجلــس  245نفــر بــود و در آن دو رأی
ســفید و  11رأی باطــل اســتعمال شــد.
آقــای رحمانــی از مرحلــهی اول تــا
کنــون یکــی از نامــزدان کرســی ریاســت
مجلــس بــود .آقــای رحمانــی گفــت کــه
او بــا دو قــوهی دیگــر (اجراییــه و قضاییــه)
بهعنــوان همــکار کار خواهــد کــرد .رقیــب
او ،خانآقــا وردک در ایــن دور درحالیکــه
آقــای رحمانــی را در آغــوش کشــید و
ریاســت مجلــس را بــه او تبریــک گفــت،
گفــت« :مــن بهعنــوان یــک وکیــل بــا
آقــای رحمانــی همــکار خواهــم بــود .از
تمــام وکیلهــا و کســانی کــه بــه او رأی
دادهانــد یــا رأی ندادهانــد ،میخواهــم بــا
او همــکاری کننــد».
کمتــر از یــک مــاه بــه رخصتــی
تابســتانی مجلــس نماینــدگان مانــده اســت.
قــرار اســت ســر از امــروز رییــس مجلــس
نماینــدگان انتخابــات هیــأت اداری مجلــس
را برگــزار کنــد.
انتخــاب رییــس مجلــس هفدهــم یکــی
از جنجالیتریــن انتخاباتهــا بــر ســر
کرســی مجلــس نماینــدگان بــود .در ایــن
دور تنشهــای فزیکــی و لفظــی میــان
نماینــدگان مجلــس بــر ســر طرفــداری از
اصولــی و رحمانــی بــه اوجــش رســید؛ در
حــدی کــه چوکیهــای مجلــس شکســت
و نماینــدهای بــا چکــش بــر ســر نماینــدگان
دیگــر حملــه کــرد.
دیــروز رییــس موقــت پارلمــان
پــس از آنکــه آقــای حمانــی را برنــدهی

انتخابــات ریاســت پارلمــان اعــام کــرد،
گفــت« :حیثیــت پارلمــان در ســطح ملــی و
بینالمللــی صدمــه خــورد».
جنجــال بــر ســر کرســی ریاســت
مجلــس چگونــه آغــاز شــد؟
در نخســتین دور انتخابــات بــرای
رســیدن بــه کرســی مجلــس ،میررحمــان
رحمانــی ،نماینــدهی مــردم پــروان،
کمالناصــر اصولــی ،نماینــده والیــت
خوســت ،میرویــس یاســینی ،نماینــدهی
والیــت ننگرهــار و عمرنصیــر مجــددی،
نماینــدهی والیــت هــرات نامــزد بودنــد ،امــا
هیــچ یــک نتوانســتند کــه آرای  50درصــد
بــه عــاوه یــک رأی را بهدســت بیاورنــد و
انتخابــات بــه دور دوم رفــت.
براســاس اصــول وظایــف داخلــی
مجلــس نماینــدگان ،دور بعــدی انتخابــات
میــان دو نامــزد پیشــتاز (میررحمــان
رحمانــی ۷۹ ،رأی و کمالناصــر اصولــی،
 ۶۹رأی) برگــزار شــد .در دور بعــدی کــه
نصــاب مجلــس  247نفــر بــود میررحمــان
رحمانــی  123رأی آورد و کمــال ناصــر
اصولــی  55رأی .میــر رحمــان رحمانــی
بــا کســب  124رأی آرای  50درصــد جمــع
یــک را تکمیــل کــرد امــا یــک رأی نقطـهدار
کــه بــه نفــع آقــای رحمانــی بــه کار رفتــه
بــود ،کار را بــه جنجــال کشــاند.
کمالناصــر اصولــی کــه  55رأی آورده
بــود ،ریاســت آقــای رحمانــی را نپذیرفــت؛
کاری کــه باعــث شــد جنجــال آغــاز شــده و
روزهــا بــه طــول بینجامــد.
بــرای حــل تنــش انتخابــات ریاســت
مجلــس یــک کمیتــهی  15نفــره متشــکل
از نماینــدگان رحمانــی و اصولــی و پنــج
نماینــدهی بیطــرف تشــکیل شــد ،امــا ایــن
کمیتــه نتوانســت اختــاف را حــل کنــد.
جنجــال بــر ســر رأی نطق ـهدار هفتههــا بــه
طــول انجامیــد.
ســرانجام ریاســت موقــت مجلــس
رأی نقطــهدار را بــه رأیگیــری گذاشــت.

نماینــدگان مجلــس بــا اکثریــت آرا یــک
رای اختالفــی را باطــل اعــام کردنــد .در
ایــن دور انتخابــات ۲۲۹ ،عضــو مجلــس
اشــتراک داشــتند کــه از ایــن مجمــوع۱۲۰ ،
نماینــده رأی رد بــه یــک رأی مــورد مناقشــه
دادنــد و  ۹۰نماینــدهی دیگــر نیــز آن را
تاییــد کردنــد .بــا ایــن حســاب رحمانــی و
اصولــی از دور خــارج شــدند و نماینــدگان
جدیــد خودشــان را نامــزد کردنــد.
مرحلــهی اول دور دوم میــان میــان
احمدجاویــد جیحــون ،عبدالشــکور واقــف
حکیمــی و قاضــی میرافغــان صافــی برگــزار
شــد ،امــا هیــچ یــک از ایــن نامــزدان
نتوانســتند آرای الزم بــرای احــراز کرســی
ریاســت را بهدســت بیاورنــد .در مرحلــه
دوم دور ســوم ،خــان آقــا رضایــی و خــان
آقــا وردک ،نماینــدگان کابــل برگــزار شــد.
در ایــن مرحلــه خــان آقــا رضایــی  84رأی
آورد و خــان آقــا وردک  105رأی ،امــا هیــچ
کــدام نتوانســتند آرای  50درصــد بــه عــاوه
یــک را تکمیــل کننــد.
براســاس اصــول وظایــف داخلــی
مجلــس نماینــدگان ،اگــر در ســه دور هیــچ
یــک از نامــزدان نتواننــد آرای  50درصــد بــه
عــاوه یــک رای را تکمیــل کننــد ،انتخابــات
بیــن دو نامــزدی کــه بیشتریــن آرا را در
ســه دور گرفتــه بودنــد ،برگــزار میشــود.
براســاس ایــن اصــل ،میررحمانــی رحمانــی
کــه در دور نخســت  123رأی و خانمحمــد
وردک کــه در دور ســوم  105رأی گرفتــه
بودنــد ،بــه دور نهایــی راه یافتنــد .ســرانجام
دیــروز میررحمــان رحمانــی بــا کســب 136
رأی بهحیــث رییــس مجلــس انتخــاب شــد.
انتخابــات ریاســت مجلــس شــانزدهم

نیــز جنجالــی بــود و حتــا در چنــد دور
انتخابــات ،منتــج بــه انتخــاب رییــس نشــد.
در نهایــت براســاس یــک فیصلــه ،محمــد
محقــق ،عبدالرئــوف ابراهیمــی ازبیکتبــار
را بــه مجلــس پیشــنهاد کــرد و اعضــا در
رأیگیــری علنــی بــه وی رأی دادنــد.
ابراهیمــی کــه تــا آن زمــان یــک نماینــدهی
عــادی و فــرد گمنــام بــود ،بــه یکبارگــی
بــه ریاســت یکــی از قوههــای ســهگانه
افغانســتان رســید و پــس از آن تــا کنــون
آقــای ابراهیمــی در نشســتهای مهــم
سیاســی و تصمیمگیریهــای بــزرگ
کشــوری حضــور دارد.
میررحمــان رحمانــی نماینــده مــردم
پــروان در مجلــس اســت .او در دور
شــانزدهم نیــز بــه نمایندگــی از مــردم پروان
در مجلــس حضــور داشــت .آقــای رحمانــی
پیــش از اینکــه وکیــل پارلمــان شــود،
بــه تجــارت مشــغول بــود .وی بهعنــوان
رییــس شــورای اجتماعــی مــردم بگــرام کار
کــرده و در صفــوف ارتــش افغانســتان تــا
درجــه جنرالــی رســیده اســت.
آقــای رحمانــی رییــس اتــاق تجــارت
و صنایــع والیــت پــروان نیــز بــوده اســت.
او از تاجــران بــزرگ افغانســتان بهشــمار
مــیرود و بیشتــر ثــروت خــود را از
راه فــروش خدمــات حمــل و نقــل و
قراردادهــای ســوخت بــا دولــت افغانســتان
و نیروهــای امریکایــی مســتقر در افغانســتان
بهدســت آورده اســت.
چکش ،میز و صندلی شکسته
در پایــان نخســتین انتخابــات کرســی
ریاســت مجلــس ،پــس از آن آقــای
دهقانپــور بیآنکــه سرنوشــت رأی

کار  ۷۰پروژهی انکشافی در هرات بهدلیل منظورنشدن بودجهی شهرداری متوقف شده است

اطالعــات روز – هــرات :مســئوالن شــهرداری هــرات
میگوینــد کــه کار بیــش از هفتــاد پــروژهی انکشــافی
در ایــن والیــت از شــش مــاه بدینســو بهدلیــل
منظورنشــدن بودجــهی انکشــافی ایــن اداره از ســوی
حکومــت مرکــزی متوقــف شــده اســت.
غالمحضــرت مشــفق ،شــهردار هــرات بــه روزنامــه
اطالعــات روز گفــت کــه بهدلیــل وجــود مشــکل فنــی در
طــرح بودج ـهی انکشــافی ایــن اداره ،حکومــت مرکــزی
آن را مســترد کــرده اســت.
آقــای مشــفق افــزود« :بودجـهی انکشــافی شــهرداری

هــرات دســتکم چهارصــد میلیــون افغانــی پیشبینــی
شــده اســت و انتظــار مـیرود تــا یــک هفتـهی دیگــر بــه
حســاب شــهرداری هــرات از مرکــز کشــور واریــز شــود».
منظورنشــدن بودج ـهی انکشــافی شــهرداری هــرات
انتقــاد تُنــد نماینــدگان شــورای والیتــی هــرات را نیــز
برانگیختــه اســت.
نجیــب اهلل محبــی ،منشــی شــورای والیتــی هــرات
بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه مســئوالن مرکــزی
ســاالنه میلیونهــا افغانــی از مــردم هــرات بــه بهانههــای
مختلــف از آدرس شــهرداری هــرات مالیــات گــردآوری

میکننــد ،امــا بــا گذشــت نیمــی از ســال مالــی تــا کنــون
بودجــهی انکشــافی شــهرداری ایــن والیــت را ارســال
نکردهانــد.
آقــای محبــی گفــت کــه نبــود بودجــهی انکشــافی
ســبب شــده تــا کار اســفالت خیابــان درب قندهــار،
داغگیــری خیابانهــای مرکــزی شــهر هــرات و ســاخت
کانالهــای آب َرو ایــن شــهر متوقــف بمانــد.
برخــی دیگــر از نماینــدگان شــورای والیتــی هــرات
امــا معقتدنــد کــه مســئوالن حکومــت مرکــزی درگیــر
زدوبندهــای سیاســی هســتند و توجهــی بــه برنامههــای

نقطـهدار و ســه رأی دیگــر را کــه گــم بــود
مشــخص کنــد ،رفــت کــه آقــای رحمانــی را
بــه کرســی ریاســت پارلمــان بنشــاند ،امــا بــا
مخالفــت کمالناصــر اصولــی و هوادارانــش
مواجــه شــد.
اســتدالل کمالناصــر اصولــی و
هــوادران او ایــن بــود کــه رحمانــی اکثریــت
آرای اعضــای مجلــس را بهدســت نیــاورده
و نمیتوانــد رییــس مجلــس شــود .در
ویدیویــی کــه در شــبکههای اجتماعــی
منتشــر شــد ،دیــده میشــود کــه ظلمحمــد
زلمــی نــوری ،نماینــده مــردم پنجشــیر بــا
بهدســت گرفتــن وســیلهای کــه بعدتــر
مشــخص شــد چکــش اســت ،قصــد دارد
بــر مخالفــان میررحمــان رحمانــی کــه او
را از نشســت بــه کرســی ریاســت پارلمــان
منــع میکنــد ،حملــه کنــد ،امــا بــا ممانعــت
نماینــدگان دیگــر مواجــه میشــود.
در یــک ویدیــوی دیگــر دیــده میشــود
پــس از آنکــه کمالناصــر اصولــی
رأیگیــری ســری بــرای حــل اختــاف بــر
ســر رأی نقطــهدار را نمیپذیــرد ،امــاناهلل
گــذر نماینــده مــردم کابــل میخواهــد
بــا رجزخوانــی رحمانــی را بــر کرســی
ریاســت پارلمــان بنشــاند ،امــا بــا مخالفــت
شــدید هــواداران اصولــی مواجــه میشــود.
در تصویــر دیــده میشــود کــه هــواداران
اصولــی میــز و چوکــی ریاســت را دو
دســتی از جــا می َکننــد و دور میاندازنــد.
همچنیــن در روزهــای کــه تنــش بــر
ســر کرســی جریــان داشــت ،گــزارش شــد
کــه کمالناصــر اصولــی بــا شــماری از
هوادارانــش دروازهی پارلمــان را شکســتانده
و بــه زور وارد مجلــس شــدهاند.

انکشــافی در والیتهــای کشــور ندارنــد.
داکتــر نوراحمــد حیــدری ،عضــو شــورای والیتــی
هــرات بــه روزنامــه اطالعــات روز گفــت کــه ســاکنان
هــرات از افزایــش بینظمــی شــهری بــه ســتوه آمدهانــد.
بــه گفت ـهی آقــای حیــدری اگــر مســئوالن مرکــزی
در قســمت ارســال بودجـهی انکشــافی شــهرداری هــرات
ب ـهزودی اقــدام نکننــد ،فاصلــه میــان حکومــت و مــردم
نســبت بــه گذشــته بیشتــر خواهــد شــد و مــردم
از پرداخــت مالیــات و صفایــی خانــه بــه شــهرداری
خــوداری خواهنــد کــرد.
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چرا کشتی اقتصاد پاکستان در حال غرقشدن است؟
دولت پاکستان روز  11جون بودجه
ساالنهاش را برای سال مالی -2019
 2020ارایه کرد و پس از  17روز تاخیر،
سرانجام در  28جون توانست آن را به
تصویب برساند .دلیل این تاخیر قابلتوجه
مقاومت شدید اپوزیسیون دولت در
مجلس بود که دولت را به سوءمدیریت
اقتصادی متهم و به راهاندازی اعتراضات
تهدید کرد.
وضعیت اقتصادی امروز پاکستان
به راستی که نگرانکننده است .گزارش
دولتی «سروی اقتصادی پاکستان»
برای سال جاری که پیش از ارایهی
بودجه ساالنه منتشر میشود ،تصویر
ناامیدکنندهای را از اقتصاد داخلی این
کشور بیرون داده است.
تقریبا تمام شاخصهای مالی شاهد
روند نزولی بودهاند .نرخ رشد اقتصادی
پاکستان با کاهش تقریبا  50درصدی
از  6.2به  3.3درصد افت کرده است.
پیشبینی میشود که این کاهش در سال
آینده نیز ادامه یابد و به  2.4درصد برسد؛
رقمی که پایینترین نرخ رشد در  10سال
گذشته این کشور خواهد بود .روپیهی
پاکستانی نیز از آغاز سال مالی جاری تا
کنون یک-پنجم ارزش خود را در برابر
دالر از دست داده است و انتظار میرود
که تورم در طی  12ماه آینده به حدود
 13درصد برسد که باز هم در  10سال
گذشته بیسابقه خواهد بود.
در سوی دیگر بدهیهای در
حالافزایش پاکستان است که هرساله
حدود  30درصد بودجه را میبلعد.

پاکستان همچنان وام میگیرد تا بتواند
قرضهای قبلیاش را بپردازد .این کشور
اخیرا توافق دیگری را با صندوق بینالمللی
پول برای بستهی کمکی  6میلیارد دالری
امضا کرده است.
عمران خان ،نخستوزیر پاکستان،
در یک سخنرانی تلویزیونی اعالم کرد که

بهای بلند دارو و کیفیت پایین آن
دو مسأله چالشبرانگیز برای بیشتر
شهروندان کشور است .شهروندانی که
بیشتر از نیم آنها زیر خط فقر زندگی
میکنند و کمترین میزان دسترسی به
درمان رایگان را دارند.
همسر غالمحیدر ،ساکن غرب
کابل ،در یکی از شفاخانههای دولتی
بستری است .وقتی حرف از قیمت دارو
به میان میآید بغض گلویش را میفشارد
و به آهستگی میگوید که در افغانستان
آنچه نرخ ندارد ،دارو است« :در افغانستان
اگر مریض شوی و پول نداشته باشی،
میمیری .داکتران و داروفروشان هیچ
رحمی به مردم فقیر ندارند».
غالمحیدر از کیفیت پایین دارو
نیز شکایت دارد .همسرش از هفت ماه
به اینسو مریض است .او با مراجعه به
چندین شفاخانهی دولتی و خصوصی و با
مصرف دهها هزار افغانی تا هنوز نتیجهای
از این درمانهای پرهزینه نگرفته است:
«تا زمانی که پول داشتم ،چندین بار به
شفاخانهی خصوصی مراجعه کردم .قیمت
دارو بلند و کیفیت آن پایین بود .همسرم
خوب نشد ،وقتی جیبم خالی شد ،مجبور
شدم به شفاخانهی دولتی مراجعه کنم.
اینجا هم باید دارو از بیرون خریداری
کرده و مصرف کنی و هیچ فرقی نکرده
است».
انتقاد از کیفیت پایین دارو و بهای
بلند آن در حالی باال گرفته است که بنابر
آمار رسمی وزارت صحت عامهی کشور
حدود  85درصد داروی مصرفی افغانستان
وارداتی است .این میزان دارو به ترتیب
از کشورهای هندوستان ،پاکستان ،ایران
و کشورهای اروپایی و امریکایی ساالنه
به ارزش  600 – 400میلیون دالر وارد
میشود .بیشترین صادرکنندهی دارو به
افغانستان کشورهای هندوستان ،پاکستان
و ایران است.
سوال این است که مسئوالن بخش
صحت افغانستان ،میزان  85درصدی
واردات دارو را تا چه اندازه از نظر کیفی و
کمی کنترل میکند؟ آیا کیفیت سمنجی

داروهای وارداتی معیاری است؟
میزان بلند واردات دارو بهویژه از
کشور پاکستان و هندوستان ،آن هم
بهشکل قاچاقی و غیرقانونی آن ،یگانه
عامل بهای بلند و کیفیت پایین دارو در
افغانستان پنداشته میشود .چهار سال
پیش کمیتهی مستقل نظارت و ارزیابی
مبارزه با فساد اداری گزارش داده بود که
نیم از داروهای وارداتی افغانستان
حدود ِ
بهگونهی غیرقانونی و قاچاقی وارد بازار
میشود .بنابر گزارش این کمیته ،حدود
 60درصد داروی وارداتی از پاکستان،
ویژهی بازار افغانستان است که در داخل
پاکستان بنابر پایینبودن کیفیت ،اجازهی
فروش ندارد.
در سالهای اخیر آمارهای رسمی
وزارت صحت عامه نیز نشان میدهد
که حدود  30درصد داروی وارداتی
بهصورت قاچاقی و غیرقانونی وارد بازار
افغانستان میشود .دوسال پیش وزارت
صحت عامهی کشور اعالم کرد که واردات
فعالیت حدود  90شرکت واردکنندهی
دارو را بنابر کمکیفیتبودن آن ممنوع
کرده است .اما اکنون مسئوالن وزارت
صحت عام ه میگویند که تنها نگرانیشان،
واردات داروی قاچاقی و غیرقانونی است.
داکتر غالمسعید راشد ،رییس ادارهی ملی
تنظیم امور ادویه و محصوالت صحی به
اطالعات روز میگوید که شرکتهای
قانونی و ثبتشدهی دارو زیر کنترلشان
است ،اما بنابر عدم تسلط و کنترل کامل
مرزها ،داروی کمکیفیت اگر وارد هم
میشود ،بهگونهی قاچاقی است .آقای
راشد از میزان قاچاق دارو آمار دقیقی
ارایه نمیکند ،اما میگوید که تیم نظارتی
این اداره به همکاری بخشهای امنیتی
هر سال دهها تُن داروی کمکیفیت و
قاچاقشده را که صاحبان آن نتوانستهاند
اسناد قانونی ارایه کنند ،از سراسر کشور
جمعآوری کرده و میسوزانند.
چرا دارو قاچاق میشود؟
فرار از مالیات و محصوالت گمرگی،
عدم حاکمیت قانون ،عدم تسلط و کنترل
کامل بر مرزها از عاملهای قاچاق دارو
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الجزیره ـ طاها صدیقی
مترجم :جلیل پژواک

به همکاری یکی از ساکنان خیرخانه با کسی معرفی میشوم که قبال دست به سرقتهای
مسلحانه میزده است و اکنون اما رانندهی یک شرکت خصوصی است .فواد (اسم مستعار)
میگوید مهمترین عامل روآوردن جوانان به سرقت و راهگیری ،بیکاری و فقر است .او
میافزاید« :جوان بهخاطر غرورش مجبور است پول پیدا کند ،وقتی کار نیست و سرمایه
نیست ،مجبور دست به این کار بزند».

یک کمیسیون ویژه برای بررسی اینکه
چرا این کشور این قدر بدهی باال آورده
است ،ایجاد میشود.
اما خان برای دانستن اینکه مشکل
در کجا قرار دارد ،کافی است به بودجهای
که دولت خودش ارایه کرده است ،نگاه
کند :این کشور دارای منابع درآمد پایین

اما مصارف غیرانکشافی باال است؛ وضعیتی
که به خودی خود منجر به فاجعهی مالی
میشود.
مقامات پاکستانی در طول این چند
دهه نتوانستهاند روشهای موثری را
برای جمعآوری مالیات ایجاد کنند .در
حالحاضر ،تنها یک درصد پاکستانیها

مالیات خود را میپردازند و نسبت
درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص
داخلی این کشور ،یکی از پایینترین
نسبتها در جهان است.
دولتهای پاکستان ،یکی پی دیگری،
از اعمال قوانین مالیاتی سختگیرانهتر
خودداری کردهاند؛ زیرا اعضای این دولتها

همان «نخبگان» بودهاند که سابقهی فر
مالیاتی چشمگیر دارند .ناکارآیی دولت د
کنار فساد گستردهای که در این کشو
حاکم است ،این «نخبگان» را قادر ساخت
از پرداخت مالیات طفره بروند .در واقع
برای این «نخبگان» رشوهدادن ارزانتر
پرداخت مالیاتشان است.
در نتیجه ،این فقرا هستند ک
بار مالیاتی را در پاکستان بر دوش
میکشند؛ کسانی که به سختی میتوانن
نیازهایشان را برآورده کنند ،اما دولت
آنها به روشهای غیرمستقیم و مختلف
پول میستاند .در حالحاضر ،یک-سو
پاکستانیها زیر خط فقر زندگی میکنند
عمران خان پیش از رسیدن به قدرت
قول داد که جلو فرار مالیاتی و فساد
میگیرد ،اما تا کنون پیشرفت چندانی د
این زمینه نداشته است .بهعنوان مثال،
حتا نتوانسته اقداماتی را برای رسیدگی
به فساد در ردههای حزب خودش معرفی
کند .با اینکه اخیرا معلوم شد که یکی
وزرای کابینهی خان ،با انتقال داراییه
و ثروتش به یکی از کارمندانش ،توانست
سالها از پرداخت مالیات فرار کند ،ا
تا کنون اقدامی علیه وی صورت نگرفت
است.
با توجه به این عدالت گزینشی ،جای
تعجب نیست که طرح معافیت مالیاتی ک
توسط دولت تطبیق میشود و براساس
آن بدهی مالیاتی در بدل مبلغی بخشید
میشود ،نتوانست شروع به کار کند.
دولت عمران خان از یکسو قاد
به افزایش درآمد نیست و از سوی دیگ
نمیتواند هزینهها و مصارف غیرانکشافی
را کاهش دهد .بزرگترین منبع این
مخارج پس از بازپرداخت بدهی ارتش
پاکستان است که ساالنه حدود  18تا 3
درصد بودجه را دریافت میکند.
بودجهای که ارتش از بودجهی
دولت دریافت میکند ،عالوه بر درآمدی
است که از عملیاتهای بزرگ تجاریاش

چرا بازار پرهرجومرج دارو مدیریت نمیشود؟
است .شماری از مسئوالن شرکتهای
بزرگ واردکنندهی دارو به اطالعات روز
میگویند که یکی از علتهای مهم قاچاق
دارو ناقصبودن فهرست داروهای مجاز
وزارت صحت عامه است.
اسداهلل کاکر ،معاون اتحادیهی
شرکتهای واردکنندهی دارو به اطالعات
روز میگوید سالهاست که فهرست
داروهای مجاز که از سوی بورد ملی دوا و
غذا تهیه میشود ،بهروز نشده است .آقای
کاکر میگوید که در این صورت شرکتها
داروهای مورد نیاز را کامال نمیتوانند
بهگونهی قانونی وارد کنند ،بلکه مجبور
میشوند از راه غیرقانونی وارد کنند.
رییس ادارهی ملی تنظیم امور
ادویه و محصوالت صحی اما قاچاق دارو
را به علت کاملنبودن و یا بهروز نبودن
فهرست دارو ،رد میکند و میگوید که
اکنون حدود دوهزار و  800قلم دارو در
فهرست این اداره شامل است .آقای راشد
میگوید ،آنان و مشخصا بورد ملی دوا و
غذا بهصورت متداوم بازار دارو را ارزیابی
میکنند و هر آنچه که الزم باشد ،در
فهرست مجاز میگنجانند« :در سال
گذشته حدود  1400قلم در فهرست
اضافه شد و امسال نیز بررسیها جریان
دارد».
آقای کاکر با انتقاد از کاملنبودن
فهرست داروی مجاز میگوید که گرچند
بهتازگی شماری از اقالم به این فهرست
اضافه شده است ،اما بازهم کافی و کامل
نیست« :با توجه به پیشرفت تکنولوژی،
تولید دارو و امراض نیز پیچیده شده
است ،اما مسئوالن صحت افغانستان
ظرفیت بازنگری در فهرست مجاز را

ندارند».
آقای راشد اما علت قاچاق دارو
را فرار مالیاتی شماری از شرکتهای
واردکنندهی دارو میداند.
کیفیت دارو در داخل کشور کاسته
میشود؟
شماری از مسئوالن این شرکتها
از غیرمعیاریبودن و زمانبربودن ثبت
و راجستر دارو در گمرک و آزمایشگاه

و همچنان پیچیدهبودن روند اداری
آن شکایت دارند و میگویند که دارو
با کیفیت خوب داخل کشور میشود،
اما در گمرکها بیش از یک ماه متوقف
میشود .با آن هم در این مدت طوالنی،
مکان مناسب برای آن وجود ندارد و معیار
درجه دمای دارو رعایت نمیشود.
بنابر آمار رسمی ادارهی ملی تنظیم
امور ادویه و محصوالت صحی ،اکنون

حدود  400شرکت فعال واردکنندهی
دارو در افغانستان فعالیت دارد ..این
شرکتها بهگونهی قانونی دارو را وار
کشور میکنند.
آقای کاکر میگوید در سراسر کشو
اکنون تنها یک آزمایشگاه در کابل وجو
دارد .برای ثبت و راجستر دارو مسئوال
شرکتها مجبورند روزها سفر کنند
نمونهی دارو را در آزمایشگاه برسانند .د
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ـکه شامل  50نهاد تجاری با حدود 1.5
میلیارد دالر درآمد ساالنه استـ بهدست
میآورد .ارتش پاکستان بهتازگی ،در
مواردی با تسهیل دولت خان وارد سکتور
استخراج معدن و نفت و گاز نیز شده
است.
بنابراین ،ارتش پاکستان با وجود
ثروتمندبودن ،همچنان باری بر دوش
اقتصاد پاکستان است و از امتیازات ویژه
برخوردار میشود .در حال حاضر ،هیچ
نشانهای وجود ندارد که حاکی از تغییر
این وضعیت در دولت فعلی باشد.
اوایل ماه جاری ،خان تشکیل
کمیتهی جدیدی را بهنام شورای
توسعهی ملی برای نظارت بر استراتژی
رشد اقتصادی پاکستان اعالم کرد .جدا از
تعدادی از وزرای مربوطه کابینه و مقامات
کلیدی دولت ،رییس ارتش نیز عضو این
شورا است .این عضویت نشان میدهد
که ارتش پاکستان همچنان در هرگونه
تصمیمگیری دربارهی اقتصاد این کشور
دست خواهد داشت.
چند روز پیش از اینکه بودجهی
ساالنه به پارلمان فرستاده شود ،عمران
خان اعالم کرد که ارتش بهصورت
داوطلبانه خواهان کاهش بودجهاش
است .خان این تصمیم ارتش را مشخصا
به آشفتگی اقتصادی نسبت داد .با
اینحال ،وقتی که جزئیات بودجه عمومی
شد ،معلوم شد که بهجای کاهش ،سهم
ارتش  17.6درصد نسبت به سال گذشته
افزایش یافته است .در نتیجه ،برخی
کارشناسان بر این باورند که سخنان
عمران خان صرفا تالشی برای جذب
حمایت عمومی به هدف فریبدادن
طلبکاران بینالمللی پاکستان مانند
صندوق بینالمللی پول ـکه از دولت
خواسته هزینههای غیرانکشافیاش را
کاهش دهدـ بوده است.
با وجود فشارهای مستمر از سوی
نهادهای خارجی ،پاکستان همچنان به
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ضمن ،پروسهی تجزیه و تحلیل دارو تنها
در آزمایشگاه  15روز در برمیگیرد« :بنابر
روند پیچیدهی اداری ،سرانجام تا اینکه
وزارت صحت عامه امر خروج دارو را از
گمرگ میدهد بیش از یک ماه تا  40روز
در برمیگیرد».
به گفتهی آقای کاکر اگر در تأسیس
بیشتر آزمایشگاهها در شماری از والیات
و محل نگهداری دارو در گمرگها توجه

تحلیل
هزینههای دفاعیاش اولویت میدهد و
این سیاست را با آنچه که تهدید از جانب
کشورهای همسایه میخواند ،توجیه
میکند.
افغانستان و پاکستان مرتب در
رسانههای جریان اصلی پاکستان
بهعنوان منابع تهدید قلمداد میشوند،
اما این واقعیت که گروههای شبهنظامی
که این دو کشور را هدف قرار میدهند،
فعالیتهایشان را با اجازهی ارتش در
خاک پاکستان سازماندهی میکنند،
اغلب نادیده گرفته میشود.
حضور این گروهها در خاک پاکستان
ریشهی اختالفات با کشورهای همسایه
است و دولت بهراحتی از آن برای توجیه
افزایش هزینههای نظامی برای حفاظت
از پاکستان در برابر «دشمنان خارجی»
استفاده میکند.
بهنظر میرسد که پاکستان در
چرخهی فاسد تأمین منافع ارتش و
نخبگان اقتصادی قدرتمند گیر کرده
است که اقتصاد این کشور را فلج میکند
و مجبور میکند به قرضگرفتن از
نهادهای بینالمللی ادامه دهد؛ امری که
پاکستان را بیشتر در گرداب بدهی غرق
و به فروپاشی کامل اقتصادی نزدیکتر
میکند.
کسانی که در قدرت هستند و کسانی
که از امتیازات اقتصادی برخوردارند باید
بدانند که وضعیت موجود ناپایدار است.
یگانه راه برون رفت ،تطبیق یک نظام
مالیاتی درست همراه با کاهش یا دستکم
جلوگیری از افزایش «بودجه نظامی
همواره در حال افزایش» است.
اگر پاکستان میخواهد از فاجعهی
اقتصادی که در حال شکلگرفتن است،
جلوگیری کند ،باید در مورد هزینههای
کنونیاش تجدیدنظر کند و مصارفی را
در اولویت قرار دهد که واقعا به توسعهی
اقتصادی و اجتماعی میانجامد و وضعیت
فقرا را بهبود میبخشد.

شود 80 ،درصد سهولت خواهد آمد و
کیفیت دارو نیز تضمین خواهد شد:
«سکتور صحت نیز مانند سایر بخشها
سیاسی شده است .بدون آزمایشگاه کافی
و محل نگهداری مناسب چطور کیفیت
دوا را در داخل تضمین کرد .با چشم ساده
نمیتوان مواد و داروها را بررسی کرد».
رییس ادارهی تنظیم امور دوایی و
محصوالت نیز میپذیرد که کیفیت دارو با
شرایط کنونی گمرگها و توقف 40روزهی
آن ،تضمین شده نمیتواند ،اما در تالشاند
تا سال آینده این مشکلها رفع شود .به
گفتهی آقای راشد کار ساختمان چهار
آزمایشگاه بزرگ در شهرهای جاللآباد،
کندهار ،مزارشریف و هرات تا شش ماه
آینده تکمیل میشود .همچنان تجهیزات
و نیروی بشری آن نیز تا آخر سال آینده
تکمیل خواهد شد.
چه کسانی عامل افزایش خودسرانهی
بهای دارو است؟
فروش دارو بهصورت خودسرانه با
قیمت باال از سوی داروفروشان همیشه
انتقاد شهروندان را در پی داشته است.
هدایت سلیمانخیل ،مسئول بخش
بازاریابی یکی از شرکت های وارداتی
دارو میگوید که شرکتهای بزرگ ،دارو
را با قیمت ثابت و قانونی آن به فروش
میرسانند ،اما داروخانههای کوچک شهر
بهطور خودسرانه و بدون توجه به قیمت
قانونی آن ،به مردم میفروشند.
رییس ادارهی ملی تنظیم امور ادویه
و محصوالت صحی نیز فروش دارو به
بهای غیرمعیاری را در سطح داروخانهها
میپذیرد ،اما میگوید که برای جلوگیری
آن برنامه دارند« :از هر  1افغانی بهای
اضافی  50افغانی جریمه میشوند .تا
کنون صدها داروخانه جریمه شده و
کمپاین جمعآوری داروی غیرمجاز و
نشهآور بهصورت دستفروش نیز جریان
دارد».
بنابر آمار رسمی ادارهی ملی تنظیم
امور ادویه و محصوالت صحی اکنون
حدود  14هزار دواخانه در سطح کشور
فعالیت دارد.
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بیابانِ دانستن


سخیداد هاتف

تمام زندگی که خبرگی در فالن فن یا حرفه
نیست .آدمی به دانستن چیزهای دیگر نیز نیاز
دارد .برای یک طبیب کافی نیست که فقط در
دانش طبابت ماهر و خبره باشد .او بهعنوان
فردی که هزار ماجرای دیگر با زندگی فردی
و اجتماعی دارد ،میخواهد یا میباید اطالعات
خود در زمینههای دیگر را نیز افزایش بدهد و
پاالیش و پیرایش کند .او نیاز دارد که درخت
ذوق خود را نیز آب بدهد و گاهی بگذارد که
احساسش نیز (فارغ از خطکشیهای دانش
تکنیکی) در بوستان کلمات هوایی بخورد .به
بیانی دیگر ،وقتی که از حوزههای خاص فن
و حرفهی خود فارغ میشویم و در دنیای
دغدغههای دیگر و گستردهتر پا میگذاریم ،چه
بخوانیم؟

قســمتی از پاســخ بــه پرســش
«چــه بخوانیــم؟» آســان اســت و
قســمتی دیگــر دشــوار .قســمت
آســانش ایــن اســت :هــر کــس بایــد
تمرکــز مطالعـهی خــود را روی آثــاری
بگــذارد کــه بــا حــوزهی تخصــص،
فــن و حرفــهاش ارتبــاط دارنــد.
دســت یافتــن بــه مهارتهــای الزم
در هــر حــوزه هــم نیــاز بــه تمریــن
عملــی دارد و هــم بــه کوشــش
فکــری .روشــن اســت کــه بــرای
اکثــر آدمهــا کوشــش فکــری بــدون
خوانــدن کتــاب کوشــش کمثمــری
اســت .در سراســر دنیــا عــدهی کمــی
چنــان ظرفیــت اندیشــهگری دارنــد
کــه بــا تکیــه بــر منبــع سرشــار نبــوغ
خــود و بــدون تعامــل پیوســته بــا
کتابهــا و آثــار دیگــران بتواننــد در
عالــم اندیشــهگری راه دوری برونــد.
بــرای بقیــه ،یعنــی اکثریــت ســاکنان
جهــان ،دانــشوری همــان تمریــن
جمعــی متعــارف اســت .یکــی از
ِ
واســطههای ایــن تمریــن جمعــی،
و شــاید سودمندترینشــان ،کتــاب
اســت.
یکــی از روانشناســان گفتــه بــود
کــه هــر کســی کــه بخواهــد در کاری
چیرهدســت شــود ،نیــاز دارد کــه
ده هــزار ســاعت از عمــر خــود را
بــرای تســلط در آن کار صــرف کنــد.
مثــا نقاشــی کــه میخواهــد در
هنــر خــود اســتادی باکفایــت شــود،
بایــد ده هــزار ســاعت تمریــن و کار

کنــد (آن هــم نــه هــر تمریــن و
کاری؛ کار و تمرینــی پیوســته) .ایــن
دیــدگاه از انتقــاد دانشــمندان دیگــر
در امــان نمانــده اســت .منتقــدان یــا
بــر روش رســیدن بــه ایــن دریافــت
خــرده گرفتهانــد ،یــا نمونههــای
دیگــر آوردهانــد در نقــض ایــن
قاعــده و یــا تعییــن عــدد ده هــزار
را دلبخواهــی خواندهانــد .بــا وجــود
ایــن انتقادهــا ،آنچــه در ایــن میــان
خدشــه نمیپذیــرد ایــن اســت کــه
آدم هرقــدر هــم کــه بااســتعداد و
هوشــمند باشــد ،تــا بــه خبرگــی و
چیرهدســتی در کاری برســد ،بارهــا
میافتــد و برمیخیــزد و هنگامــی
کــه اطمینــان قلبــی پیــدا میکنــد
کــه حــاال دیگــر سررشــته به دســتش
آمــده و چنــد و چــون کار خــود را
میشناســد ،مــی بینــد کــه ســالها
را پشــت ســر گذاشــته .تــو بگو هشــت
هــزار ســاعت ،ده هــزار ســاعت ،پانزده
هــزار ســاعت .قــد ِر مســلم ایــن اســت
کــه خبــره شــدن در هــرکاری بســیار
زمــان میبــرد .پــس هرکــس ،اگــر
ســودای خبرگــی در فنــی هســت،
جــز آنکــه بــه تمریــن عملــی نیــاز
دارد ،بایــد پیوســته در حــوزهی فــن
و حرف ـهی خــود کتــاب نیــز بخوانــد.
ایــن قســمت آســان ماجراســت.
قســمت دشــوار پاســخ دادن بــه
ســوال «چــه بخوانیــم؟» ایــن اســت:
تمــام زندگــی کــه خبرگــی در
فــان فــن یــا حرفــه نیســت .آدمــی

بــه دانســتن چیزهــای دیگــر نیــز
نیــاز دارد .بــرای یــک طبیــب کافــی
نیســت کــه فقــط در دانــش طبابــت
ماهــر و خبــره باشــد .او بهعنــوان
فــردی کــه هــزار ماجــرای دیگــر بــا
زندگــی فــردی و اجتماعــی دارد،
میخواهــد یــا میبایــد اطالعــات
خــود در زمینههــای دیگــر را نیــز
افزایــش بدهــد و پاالیــش و پیرایــش
کنــد .او نیــاز دارد کــه درخــت ذوق
خــود را نیــز آب بدهــد و گاهــی
بگــذارد کــه احساســش نیــز (فــارغ
از خطکشــیهای دانــش تکنیکــی)
در بوســتان کلمــات هوایــی بخــورد.
بــه بیانــی دیگــر ،وقتــی کــه از
حوزههــای خــاص فــن و حرفــهی
خــود فــارغ میشــویم و در دنیــای
دغدغههــای دیگــر و گســتردهتر پــا
میگذاریــم ،چــه بخوانیــم؟
جــواب دادن بــه ایــن ســوال
دشــوار اســت .بــرای اینکــه مــا
نمیدانیــم افــراد از کلماتــی کــه در
کاغــذ چیــده شــدهاند و بــا شــیرازهای
بــه هیــأت کتــاب درآمدهانــد،
چــه میطلبنــد .آیــا خطــاب بــه
ایــن کلمــات میگوینــد «بــه مــن
کمــک کنیــد»« ،مــرا شــاد بســازید»،
«از بــار رنجــی کــه بــر شــانهام
هســت بکاهیــد»« ،مــرا بــه آفــاق
فراموشــی ببریــد»« ،مناظــر دلانگیــز
کودکـیام را پیــش چشــمم بیاوریــد»،
«تاریکیهــا و ســایهی روشــنهای
درون آدمــیزاد را بــه مــن نشــان
بدهیــد»« ،سرگذشــت تاریخــی
انســان را برایــم شــرح دهیــد»...؟
بهخاطــر همیــن پرســشها و
خواســتهای متنــوع اســت کــه
نمیتــوان گفــت چــه کتابــی بــرای
چــه کســی خــوب اســت .گاهــی،
درونمایــهی یــک کتــاب و زبانــش
بــا آنچــه مــا میجوییــم ســازگار
میافتــد .گاهــی دیگــر ،ایــن اتفــاق
نمیافتــد و کتــاب مــا را نمیگیــرد.
نمیگیــرد ســهل اســت ،حتــا مــا را
میرمانــد.
گاهــی الزم نیســت خودمــان
بــه روشــنی بدانیــم کــه در پــی چــه
هســتیم .کتابــی را بــدون پرسشــی
میخوانیــم و از آن لــذت میبریــم
و تنهــا آن وقــت اســت کــه میدانیــم
پــی چــه بودهایــم و چــه چیــزی
در ِ
بــه مــا رضایــت میبخشــیده.
بــا همــهی اینهــا ،مــن در
ســودمندی یــک مــورد اطمینــان
شــخصی دارم و آن را بــا خواننــدگان
بحــث «چــه بخوانیــم؟» در میــان

میگــذارم .ایــن اطمینــان مبتنــی بــر
پژوهــش نیســت .فقــط یــک دریافــت
شهودی-شــخصی اســت:
بهنظــر مــن ،هــر فــردی بایــد
پــارهای از وقــت خــود را بــه خوانــدن
قصههــای خــوب اختصــاص بدهــد.
در قصــه (رمــان ،داســتان کوتــاه،
داســتان بلنــد و نظایرشــان) حکمـ ِ
ـت
زندگــی بســیار اســت .معمــوال هــر
ـی یــک عمــر تجربهی
کــدام از مــا از پـ ِ
زندگــی بــه بعضــی دریافتهــای
تجربــی ،بــه بعضــی درسهــا،
میرســیم .غالبــا ایــن درسهــا بــا
ســختی و تلخــی میآینــد .طرفــه
آنکــه همیــن دریافتهــا و درسهــا
و حکمتهــا بــه تکــرار در قصههــا
بازنمــوده شــدهاند و ای بســا کــه در
کتابــی یــا در کتابهایــی در نزدیکــی
خانـهی مــا خامــوش نشســته باشــند.
الزم نیســت پنجــاه ســال منتظــر
ـرق تلــخ آن حکمــت
بنشــینیم تــا عـ ِ
از جبیــن خودمــان بتــراود .میتــوان
در قصههــا بــه اســتقبال آن حکمــت
رفــت .میتــوان بــه ســراغ آن
کتابهــای قصــه رفــت و بــه ســخن
گفتــن وادارشــان کــرد.
امــا قصهخوانــی شــرط دارد:
اوال قصــه بایــد قص ـهی خــوب باشــد.
در هــر قصــهای حکمــت زندگــی
نیســت .هــر مجموعــه کاغــذ کلمـهدا ِر
شــیرازه بستهشــدهای محصــول
ِ
شــناخت عمیــق
هنــر و خالقیــت و
نویســندهای بصیــر و خبیــر نیســت.
ثانیــا ،دیــدن حکمــت در قصــه
نیــاز بــه پــرورش توانایــی «دیــدن»
دارد .دیــده باشــید کــه گاهــی یــک
مطلــب تحلیلــی را میخوانیــم و تــا
نویســنده مثالــی بــرای مطلــب خــود
نیــاورد ،خــوب نمیفهمیــم کــه چــه
میگویــد .در قصــه ایــن جریــان
معکــوس اســت .یعنــی در قصــه فقــط
مثــال داریــم و خــود ماییــم کــه
بایــد از آن تحلیلــی نیــز درآوریــم.
بــه بیانــی دیگــر ،بایــد بتوانیــم پــس
از خوانــدن یــک قصــهی خــوب بــه
خــود بگوییــم« :اگــر مــن ایــن قصــه
را زندگــی میکــردم ،در پایــان چنــان
تجرب ـهای چنیــن دریافتــی برایــم رخ
مینمــود ».ایــن یعنــی اینکــه
«اهــا ،گرفتــم .پیــش از آنکــه پنجــاه
ســال در ایــن تجربــه غوطــه بخــورم و
بشــکنم و بیفتــم و برخیــزم ،دریافتــم
کــه در چنیــن راهــی چــه تجربههــای
ممکنــی چهــره میگشــایند».
قصـهی خــوب کــدام اســت؟ ایــن
بمانــد بــرای فرصتــی دیگــر.
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کارتر:

بهدلیل مداخلهی روسیه در انتخابات ،ریاستجمهوری ترمپ مشروع نیست

اطالعات روز :جیمی کارتر،
امریکا،
اسبق
رییسجمهور
مشروعیت ریاستجمهوری دونالد
ترمپ رییسجمهوری کنونی امریکا
را زیر سوال برد و گفت که او بهدلیل
«مداخلهی روسیه» هماکنون در کاخ
سفید است.
آقای کارتر که در نشستی در
دانشگاه ویرجینیا سخن میگفت،

بهشکل غیرمستقیم ،دونالد ترمپ را
به همدستی با روسیه نیز متهم کرد.
جیمی کارتر گفت« :تردیدی
وجود ندارد که روسها در انتخابات
 ۲۰۱۶دخالت کردند .من فکر میکنم
یک تحقیقات کامل نشان خواهد داد
که ترمپ در انتخابات سال ۲۰۱۶
پیروز نشد .او در انتخابات شکست
خورد و به خاطر مداخلهی روسیه

که به نمایندگی از او انجام دادند ،او
را در قدرت قرار دادند».
به نقل از بیبیسی فارسی ،در
این لحظه ،مجری برنامه از آقای
کارتر پرسید که با این وصف آیا
او معتقد است که دونالد ترمپ
یک «رییسجمهور نامشروع» است؟
آقای کارتر در پاسخ گفت« :با توجه
به حرفی که زدم و حاال نمیتوانم

پس بگیرم ،بله».
آقای کارتر در فاصله سالهای
 ۱۹۷۷تا  ۱۹۸۱رییسجمهور امریکا
بود .او یک سیاستمدار بازنشستهی
حزب دموکرات است که رقیب
سیاسی حزب جمهوریخواه در
امریکا محسوب میشود.
سازمانهای اطالعاتی امریکا
در پایان تحقیقاتشان دربارهی
انتخابات سال  ۲۰۱۶اعالم کردند
که روسیه در یک عملیات دولتی،
با حمالت سایبری (مانند هککردن
ایمیلهای رقیب دونالد ترمپ) و
همچنین انتشار گستردهی خبرها و
گزارشهای غیرواقعی در شبکههای
اجتماعی ،در انتخابات امریکا
مداخله کرده است.
این موضوع موجب شد تا
وزارت دادگستری امریکا رابرت
مولر را بهعنوان بازپرس ویژهی
پروندهی مداخله روسیه در انتخابات
تعیین کند .در پی این تحقیقات ،علیه
تعدادی از شهروندان کشور روسیه
اعالن جرم شد و برخی نزدیکان

آقای ترمپ مانند پل مانفورد ،رییس
کمپین تبلیغاتی او ،مایکل کوهن،
وکیل شخصی او و مایکل فلین،
مشاور امنیت ملی او محاکمه شدند.
برخی از این افراد هماکنون در
زندان هستند.
ضمن اینکه رابرت مولر در
نهایت اعالم کرد که نمیتواند
شخص دونالد ترمپ را نیز از اتهام
تالش برای اعمال نفوذ بر پروندههای
قضایی (ممانعت از اجرای عدالت)
تبرئه کند .آقای مولر اعالم کرد که
براساس اختیارات قانونی نیز او
نمیتواند بهعنوان بازپرس ویژه علیه
رییسجمهور اعالن جرم کند و این
کار براساس قانون اساسی امریکا
برعهده کنگره است.
اظهارات تازهی جیمی کارتر
دربارهی اهمیت مداخلهی روسیه
در انتخابات امریکا در زمانی بیان
میشود که با آغاز مناظرههای
درونحزبی دموکراتها برای
انتخابات سال  ،۲۰۲۰عمال فصل
انتخابات ریاستجمهوری امریکا

آغاز شده است و بسیاری از فعاالن
دموکرات این نگرانی را بیان میکنند
که روسیه کماکان به نفع دونالد
ترمپ در این انتخابات مداخله کند.
همزمان مالقات دوجانبهی
دونالد ترمپ با والدیمیر پوتین،
رییسجمهوری روسیه در حاشیهی
نشست جی ۲۰نیز موجب شد تا
بار دیگر بحث مداخلهی مسکو در
انتخابات امریکا مطرح شود.
در این دیدار و زمانی که دو
رییسجمهور در برابر خبرنگاران
قرار گرفته بودند ،آقای ترمپ در
پاسخ به پرسشی در این ارتباط
با لحنی نه چندان جدی رو به
دیپلماتهای روس گفت« :در
انتخابات ما مداخله نکنید».
برخی رسانههای امریکایی لحن
آقای ترمپ را طنزگونه توصیف
کردند.
ریاستجمهوری
انتخابات
بعدی امریکا در روز سوم نوامبر
 ۱۳( ۲۰۲۰عقرب  )۱۳۹۹برگزار
خواهد شد.

اجالس گروه :۲۰

اطالعات روز :دونالد ترمپ ،رییسجمهوری امریکا و
شی جینپینگ ،رییسجمهوری چین در حاشیهی اجالس
گروه  ۲۰در جاپان موافقت کردند مذاکرات تجاری را از سر
بگیرند .ایاالت متحده و چین در طی یک سال گذشته جنگ
تجاریای را آغاز کردهاند که تبعات مخربی بر اقتصاد جهان
داشته است.
اجالس گروه  ۲۰به میزبانی جاپان ،سومین اقتصاد بزرگ
جهان در حال برگزاری است .اوزاکا در روزهای  ۲۸و ۲۹
جون (هفتم و هشتم سرطان) میزبان رهبران  ۲۰کشور جهان
است و هشت شهر دیگر جاپان ،شاهد جلساتی در سطح
وزرا.
 ۲۰اقتصاد مهم جهان از جمله چین و ایاالت متحده در
این اجالس حضور دارند .این دو کشور قرار بود در حاشیهی
اجالس بر سر پایان جنگ تجاری که به رشد اقتصادی جهانی
صدماتی وارد کرده ،مذاکره کنند.
به گزارش شبکهی جهانی بیبیسی ،ترمپ گفته است
صحبتهای امروز میان ایاالت متحده و چین «عالی» بوده
است .او پیشتر تهدید کرده بود که بر  ۳۰۰میلیارد دالر از
واردات چین تعرفه اضافی وضع خواهد کرد.
به نقل از رادیو زمانه ،با این حال بعد از جلسهای که
شنبه  ۲۹جون (هشتم سرطان) در اوزاکا برگزار شد ،ترمپ
تایید کرد که واشنگتن تعرفههای اضافی وضع نخواهد کرد و
«فعال» مذاکرات با پکن را ادامه خواهد داد.
ایاالت متحده و چین در طی یک سال گذشته جنگ
تجاریای را آغاز کردهاند که تبعات مخربی بر اقتصاد جهان

امریکا و چین با از سرگرفتن مذاکرات تجاری موافقت کردند

داشته است.
ترمپ چین را به دزدیدن مالکیت معنوی ابداعات و
ابتکارات امریکایی متهم کرده و گفته است که این کشور
شرکتهای ایاالت متحده را وادار میکند برای کسب و کار
فرامرزی ،رازهای تجاری خود را فاش کنند.
او اقدامات تجاری چین را دلیل بستهشدن  ۶۰هزار
کارخانه در امریکا و از دست رفتن شش میلیون فرصت
شغلی میداند.
چین اما گفته است درخواست امریکا برای اصالح
کسبو کار غیرمنطقی است.
رییسجمهوری امریکا در اوایل ماه مارس سال گذشته
از طرح خود برای وضع تعرفه بر واردات فوالد و آلومینیوم
در راستای سیاست «اول امریکا» پرده برداشت .از آن زمان تا
کنون تعرفههای واردات کاالهای چینی به امریکا بهصورت
پلهای در حال افزایش بوده است.
در حال حاضر نزدیک به  ۲۵۰میلیارد دالر از صادرات
چین به امریکا مشمول تعرفه  ۲۵درصد شده است .دولت
ایاالت متحده همچنین غول مخابراتی چین ،هوآوی را در
لیست سیاه خود قرار داده است.
البته چین نیز ساکت ننشسته و اعالم کرده است در
صورت ادامهی این روند ،صادرات خود به امریکا را به صفر
میرساند.
دولت چین همچنین در مقابله با ایاالت متحده بر ۶۰
میلیارد دالر کاالهای وارداتی امریکایی تعرفه  ۲۵درصدی
وضع کرده .عالوه بر این ،اواسط ماه گذشته وزارت بازرگانی

«اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد»

بدینوســیله بــه تاســی از مــاده چهــل وســوم قانــون تــدارکات بــه اطــاع عمــوم
رســانیده میشــود کــه وزارت زراعــت ،آبیــاری ومالــداری در نظــر دارد تــا پــروژه
(تــدارک  989قلــم پــرزه جــات وســایط نقلیــه مختلــف النــوع مــورد ضــرورت
ریاســت اداری بــه اســاس قــرارداد چهارچوبــی) تحــت شــماره داوطلبــی
را به شرکت مقدس عزیزی لمیتددارنده جواز نمبر()10113
			
به قیمت مجموعی فی واحدمبلغ ()4,326,354چهارمیلیون وسه صدو بیست وشش هزارو
سه صدو پنجاه وچهارافغانی اعطا نماید.
اشــخاص حقیقــی و حکمــی کــه هرگونــه اعتــراض در زمینــه داشــته باشــند ،میتواننــد
اعتــراض خویــش را از تاریــخ نشــراین اعــان الــی هفــت روز تقویمــی طــور کتبــی تــوام
بــا دالیــل آن بــه ریاســت تهیــه وتــدارکات وزارت زراعــت ،آبیــاری ومالــداری واقــع
کارتــه ســخی ،جمــال مینــه ،وفــق احــکام مــاده پنجاهــم قانــون تــدارکات ارایــه نماینــد.
ایــن اطالعیــه بــه معنــی عقــد قــرار داد نبــوده والــی تکمیــل میعــاد فــوق الذکــر وطــی
مراحــل قانونــی بعــدی ،قــرار داد منعقــد نخواهــد شــد.
MAIL/PD/NCB/G۱۶۸/98

چین اعالم کرد به زودی یک لیست از شرکتهای غیرقابل
اعتماد خارجی را بهعنوان پاسخی به تصمیم امریکا مبنی بر
مجازات هوآوی برای نقض حق مالکیت معنوی و فرار از
تحریمهای ایران منتشر میکند.
دو کشور اما چندین بار تالش کردهاند که به توافقی
برای پایان این جنگ تجاری دست یابند.
مذاکرات دور قبل میان چین و ایاالت متحده در ماه می
سال جاری به شکست انجامید و از این رو تنشها و تهدیدها
در ماههای اخیر منتهی به اجالس گروه  ۲۰شدت گرفت.

حال ترمپ بعد از صحبت با شی در اجالس گروه ۲۰
گفته که مذاکرات بار دیگر در مسیر خود قرار گرفته است.
وزارت امور خارجه چین هم در بیانیهای اعالم کرده
که دو طرف در مذاکرات آتی جزییات مشخصی را به بحث
میگذارند ،اما در این مورد توضیح بیشتری ارایه نشده است.
یک خبرگزاری دولتی چین از شی جینپینگ نقل قول
آورده است که« :چین و ایاالت متحده منافعی دارند که بسیار
در هم ادغام شده و فضاهای همکاری گستردهای دارند و
نباید در به اصطالح دامهای نزاع و رویارویی بیفتند».

« دعوت به داوطلبی روش باز ملی»

شماره دعوت به داوطلبی -:
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط
دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک ریجنت ها برای البراتوار ریاست صحت
حیوانی ( )Procurement of Lab Reagentsضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری
( )NHLPاشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک (حافظه) بشکل رایگان
از ریاست تهیه و تدارکات ،تعمیرمعینیت مالی و اداری وزارت زراعت  ،آبیاری و مالداری
بدست آورده  ،آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل
تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت  09:45قبل از ظهر مورخ JULY 30
 2019به دفتر جلسات ریاست تهیه وتدارکات  ,منزل اول تعمیر معینیت مالی و اداری ارائه
نمایند .آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
قابل یادآوری است که جلسه پیش آفرگشایی مورخ  2019 JULY 16ساعت  10:00قبل
از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ  10:00 2019 JULY 30قبل از ظهر در اطاق جلسات
آفر گشایی ریاست تهیه وتدارکات تدویر میگردد .
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اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل وسـوم قانـون تـدارکات بـه اطلاع
عمـوم رسـانیده میشـود کـه وزارت زراعـت ،آبیـاری ومالـداری در نظـر
داردتـا پـروژه تهیـه وخریـداری بسـته انکشـاف طویلـه ضـرورت بخـش
مالـداری پـروژه ملـی باغـداری ومالـداری ایـن وزارت تحـت کـود نمبـر
را به شرکت محترم
							
طلوع آسیا پامیر لمیتد ( )Tolo-e-Asia Pamir Co. Ltdدارای جواز
نمبر  19642-0101به قیمت مجموعی تصحیح شده مبلغ 5,167,920.00
(پنج میلیون یکصد و شصت هفت هزارو نه صد و بیست) افغانی اعطا نماید.
اشـخاص حقیقـی و حکمـی که هرگونـه اعتراض در زمینه داشـته باشـند،
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریـخ نشـراین اعلان الـی چهـارده روز
تقویمـی طـور کتبـی توام با دالیـل آن به ریاسـت تهیه وتـدارکات وزارت
زراعـت ،آبیـاری ومالـداری واقـع کارتـه سـخی ،جمـال مینه ،وفـق احکام
مـاده پنجاهـم قانون تـدارکات ارایـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده والـی تکمیـل میعـاد فـوق
الذکـر وطـی مراحـل قانونـی بعـدی ،قـرار داد منعقـد نخواهـد شـد.

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده
میشود که وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری در نظر دارد ،تا (تطبیق پروژه  20فارم
تجارتی ماهی پروری در والیت هرات ویک حوض تخم گذاری ماهی (Hatchery
) در والیت گندهار) ضرورت پروژه ملی باغداری ومالداری ( )NHLPاین وزارت
تحت کود نمبر
را بـه موسسـه (Livelihoods Economic and Agriculture
 Development Organization (LEADOدارای جـواز نمبـر 1228بـه
قیمـت مجموعـی مبلـغ ( 26,973,200.00بیسـت و شـش میلیـون نـه صـد و
هفتـادو سـه هـزار و دوصـد) افغانـی اعطـا نمایـد..
اشـخاص حقیقـی و حکمـی کـه هرگونـه اعتـراض در زمینـه داشـته باشـند،
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریخ نشـراین اعلان الی چهـارده روز تقویمی
طـور کتبـی تـوام بـا دالیـل آن بـه ریاسـت تهیـه وتـدارکات وزارت زراعـت،
آبیـاری ومالـداری واقـع کارتـه سـخی ،جمـال مینه ،وفـق احکام مـاده پنجاهم
قانـون تـدارکات ارایـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده والـی تکمیل میعـاد فـوق الذکر
وطـی مراحـل قانونـی بعـدی ،قـرار داد منعقـد نخواهد شـد.

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

بدینوسـیله بـه تاسـی از مـاده چهـل وسـوم قانـون تـدارکات بـه اطلاع
عمـوم رسـانیده میشـود کـه وزارت زراعـت ،آبیـاری ومالـداری در
نظـر دارد پـروژه تهیـه وخریـداری خوراکـه حیوانـی ضـرورت بخـش
مالـداری پـروژه ملـی باغـداری ومالـداری ایـن وزارت تحـت کـود نمبـر
را به شرکت محترم
							
طلوع آسیا پامیر لمتید دارای جواز نمبر  19642-0101به قیمت مجموعی
مبلغ (12,610,000.00دوازده میلیون و ششصد و ده هزار افغانی) افغانی
اعطا نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند،
میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی چهارده روز تقویمی
طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت ،آبیاری
ومالداری واقع کارته سخی ،جمال مینه ،وفق احکام ماده پنجاهم قانون
تدارکات ارایه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی
مراحل قانونی بعدی ،قرار داد منعقد نخواهد شد.

بدینوسـیله بـه تاسـی از ماده چهل وسـوم قانـون تدارکات بـه اطالع عموم
رسـانیده میشـود کـه وزارت زراعـت ،آبیـاری ومالـداری در نظـر دارد ،تـا
تطبیـق پـروژه  20فـارم تجارتـی ماهـی پـروری در والیـت بلـخ) ضرورت
پـروژه ملـی باغـداری ومالـداری ( )NHLPایـن وزارت تحـت کـود نمبـر
را به موسسه Livelihoods
						
Economic and Agriculture Development Organization
 LEADOدارای جواز نمبر 1228به قیمت مجموعی مبلغ 20,158,000.00
(بیست میلیون یکصد و پنجاه و هشت هزار) افغانی اعطا نماید..
اشـخاص حقیقـی و حکمـی که هرگونـه اعتراض در زمینه داشـته باشـند،
میتواننـد اعتـراض خویـش را از تاریـخ نشـراین اعلان الـی چهـارده روز
تقویمـی طـور کتبـی توام با دالیـل آن به ریاسـت تهیه وتـدارکات وزارت
زراعـت ،آبیـاری ومالـداری واقـع کارتـه سـخی ،جمـال مینه ،وفـق احکام
مـاده پنجاهـم قانون تـدارکات ارایـه نمایند.
ایـن اطالعیـه بـه معنـی عقـد قـرار داد نبـوده والـی تکمیـل میعـاد فـوق
الذکـر وطـی مراحـل قانونـی بعـدی ،قـرار داد منعقـد نخواهـد شـد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
برای ادارات دولتی و شرکتها

قیمت 20 :افغانی
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یازده ماه طالبانی ،سه هفتهی دولتی؛
روایتی از صلح و جنگ در خواجهعمری غزنی

در هفدهم جوزای امسال ،نیروهای
دولتی پس از نزدیک به یک سال ولسوالی
خواجهعمری والیت غزنی را از کنترل گروه
طالبان درآوردند .هرچند که این ولسوالی
شمالی غزنی فاصلهی کمی از مرکز این
والیت دارد ،اما مردم این ولسوالی مجبور
شدند نزدیک به یازده ماه به طالبان باج و
عشر و ذکات بدهند و از قوانین و فرامینشان
تابعیت کنند.
پرسش این است که ساکنان این
ولسوالی در مدت یازده ماه زیر حاکمیت
طالبان چه کشیدند؟ به چه میزان از حقوق
اجتماعی ،مذهبی و آموزشی خود برخوردار
بودند؟ حاال با گذشت سه هفته از شکست
طالبان ،آیا مردم این ولسوالی در شرایط بهتر
از زمان حاکمیت طالبان قرار دارند؟
با آنکه حاال همهچیز زیر سایهی دولت
است ،اما مردم دل خوشی از وضعیت ندارند.
تعدادی هنوز در حال ترککردن این ولسوالی
است .بهدلیل بیثباتی و احتمال جنگ و
درگیری و انداختهای پراکندهی توپ و
هاوان ،مکاتب بیرمق است و دانشآموزان
میلی به مکتبرفتن ندارند.
با چند باشندهی بیجاشدهی خواجهعمری
در رابطه به وضعیت فعلی خواجهعمری
و روزگار مردم در زمان حاکمیت طالبان
صحبت کردم .سید اسحاق از ساکنان
بیجاشدهی این ولسوالی فعال با خانوادهاش در
شهر غزنی زندگی میکند .او برادرزادهی یکی
از قربانیانی است که در درگیری میان طالبان
و نیروی دولتی کشته شده است .اسحاق
پس از کشتهشدن کاکایش بهدلیل وضعیت
جنگی و بیثباتی خواجهعمری ،آنجا را به
قصد غزنی ترک کرده است.
«وقتی کاکایم مصروف آبیاری
زمینهایش بود ،با اصابت هاوانی به شهادت
رسید .هنوز معلوم نیست که این هاوان از
طرف طالبان شلیک شده بود یا نیروهای
دولتی .ما حتا فاتحهی شهدا را بهدرستی
گرفته نتوانستیم .در روزی که فاتحه داشتیم،

از غزنی بهسمت خواجهعمری توپ شلیک
میشد .نزدیک بود دوباره تلفات داشته
باشیم».
سمیع از باشندگان بیجاشدهی دیگر
خواجهعمری میگوید آنهایی که توان مالی
داشتند ،به غزنی و کابل کوچیدند و حاال فقط
کسانی ماندهاند که توانایی آن را ندارند.
«همین امروز یکی از فامیلهای ما محل
را ترک کرده و در مسیر راه است که به کابل
بیاید .خانواده خودم هم که قبال به غزنی
متواری شده بود ،تا چند روز دیگر طرف کابل
میآید».
به گفتهی سمیع ،فعال مرکز ولسوالی در
کنترل دولت و چهار اطراف در کنترل طالبان
است .مردم ملکی به تنگ آمده و در حال
ترککردن محل است؛ زیرا هر لحظه امکان
دارد که هاوان و توپ در محل اصابت کند.
اسحاق زمان طالبان را بهتر از وضعیتی
میداند که امروز در خواجهعمری حاکم

است .به باور او در زمان طالبان مردم آرامش
بیشتری داشتهاند« :مشکل فقط ُعشر و
مالیات طالبان بود که آن را دولت باشد/
نباشد ،از مردم میگیرند».
او وضعیت خواجهعمری را مبهم و
ناامیدکننده توصیف میکند و میگوید که
روستاها به ساحهی جنگی مبدل شده است،
مکاتب تقریبا تعطیل است ،وضعیت کار و
زندگی مردم خوب نیست .میگوید احتمال
دارد هر دم هاوان و توپی اصابت کند و
ساکنان باقیماندهی خواجهعمری را نیز به
سرنوشت کاکایش دچار کند.
احمدضیا یعقوبی ،ولسوال خواجهعمری
هم نسبت به وضعیت این ولسوالی نگران
است و چشم به امید وعدهی مسئوالن
بلندپایهی ملکی و نظامی است« :وضعیت 40
درصد قابل تشویش است که با ایجاد پستهها
حل میشود».
سید احمد ،نمایندهی مردم ولسوالی

خادم آزاد

خواجهعمری میگوید هنوز تمام این ولسوالی
پاکسازی نشده و در بخشهای از آن طالبان
حضور دارند .به باور او در مسیری که طالبان
حمله میکنند ،پاسگاههای نظامی ایجاد
نشده و طالبان میتوانند تا نزدیکی مقر
ولسوالی بیایند.
از سید احمد در رابطه به روحیهی مردم
و وضعیت مکاتب میپرسم .میگوید که مردم
هنوز آرامش الزم و اطمینانی را که باید داشته
باشند ،ندارند؛ زیرا از دو جانب تهدید وجود
دارد .اشارهی او به درگیری طالبان و نیروهای
دولتی است که راکتهای کور آنها میتواند
از ساکنان این ولسوالی بار دیگر قربانی بگیرد.
میافزاید که رفتن به مکتب ریسک بزرگی
دارد و بسیاری از خانوادهها نمیگذارند
فرزندانشان به مکتب بروند« .شش مکتب ما
هنوز غیر فعال است».
ولسوال خواجهعمری تبدیلشدن قریهها
و مزارع مردم به «منطقهی جنگی» را مشکل

عمدهی فعلی مردم این ولسوالی عنوان
میکند.
با تمام کسانی که گفتوگو کردم ،از
فیر توپهای دوربُرد که از غزنی بهسوی
خواجهعمری شلیک میشود ،شکایت دارند.
به گفتهی سمیع نیروهای دولتی توپ دوربرد
را از غزنی بهسمت خواجهعمری بدون توجه
به نقطهی هدف ،شلیک میکنند.
سید احمد با ابراز نارضایتی میگوید که
در این جنگ فقط مردم ملکی قربانی میشود:
«دو شهید و  12زخمی ملکی داریم ،خانههای
 12قریه و سولرهای برقی مردم تخریب و یک
تعداد مکاتب مسدود شده است».
به گفتهی آقای سید احمد این ولسوالی
 36شورای انکشافی قریه دارد که از این میان
هنوز  15شورای انکشافی در تصرف طالبان
است.
مقامهای محلی و امنیتی اما به مردم
خواجهعمری اطمینان میدهند .وحیداهلل
کلیمزی ،والی غزنی در صحبتی با مردم
این ولسوالی میگوید« :اطمینان میدهم که
درکنار مسایل امنیتی ،در بخش حکومتداری
و انکشاف توجه خاصی خواهیم کرد .در
بخش امنیتی نیز تشویش نداشته باشید .به
هیچ قیمتی حاضر نیستیم به دشمن دوباره
فرصت بدهیم».
در زمان حاکمیت طالبان در
خواجهعمری ،تمام مکاتب آن فعال بوده است.
طالبان با وضع شرایط و محدودیتهایی،
به مردم این ولسوالی اجازه داده بودند که
کودکانشان را به مکتب بفرستند.
سید اصغر میری ،ساکن خواجهعمری
میگوید که طالبان تاکید داشتند که
مضامین اسالمی بیشتر تدریس شود و
دختران حجاب اسالمی را رعایت کنند .به
اضافهی این ،سه کلینیک نیز در این ولسوالی
فعال بوده و به مردم خدمات ارایه میکرده
است.
از اسحاق در مورد وعدههای مقامهای
محلی و مرکزی در خصوص ایجاد پاسگاه و
افزایش نیرو میپرسم .میگوید هنوز از آن
پاسگاهها خبری نیست و تعداد معدودی از
سربازان فقط در اطراف ساختمان ولسوالی
مستقر شدهاند .اسحاق پیام و خواست صریح
دارد« :اگر دولت واقعا برای این آمده که برای
مردم امنیت و آرامش بیاورد ،بهجای اینکه
خانه و کشتزارهای مردم را به ساحهی جنگی
مبدل کند ،به مناطقی که طالبان حاکم
است ،برود و آنجاها را پاکسازی کند».

