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وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی؛

قتل «مرموز»
دو نیروی خیزش
مردمی در
شهر غزنی

شهردار و هشت مقام
شهرداری هرات به اتهام فساد
بازداشت شدند

پروژهها چگونه قرارداد شده است؟

اطالعات روز – هرات :منابع معتبر حکومتی در
والیت هرات تأیید میکنند که غالمحضرت مشفق،
شهردار این والیت با هشت مقام بلندپایهی دیگر
این شهرداری از سوی ادارهی مبارزه با...

روزنامه اطالعات روز به نسخهای از گزارش هیأت باصالحیت دولتی که کارکرد پنج ساله وزارت عدلیه را
بررسی کرده ،دست یافته که نشان میدهد برخی از پروژههای تدارکاتی این وزارت خالف قانون تدارکات و
طرزالعمل تدارکاتی طی مراحل و امضا شده است.
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صفحه 2

پنج طالب در حملهی
هوایی نیروهای امریکایی
در میدانوردک کشته شدند

طالبان آمر معارف
ولسوالی «واغظ»
غزنی را ربودند
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نقش «ثالث باالخیر»

کرونا در افغانستان؛
شناسایی ۱۰۴
مریض تازه و
فوت چهار نفر

گفتوگو با دکتر اورزال نعمت
در مورد ضرورت میانجی در مذاکرات بیناالفغانی
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صفحه 6

عالمان دین بنگالدیش جنگ افغانستان را حرام خواندند

اطالعات روز :عالمان و مفتیهای جمهوری بنگالدیش در نشستی زیر
عنوان «دعوت بهسوی صلح در افغانستان» ،جنگ جاری در افغانستان را
حرام و مخالف نصوص شرعی اسالم خواندهاند.

آیا میتوان طالبان را
بخشید؟

در نشست عالمان دین بنگالدیش که دو روز پیش (یکشنبه ۴ ،عقرب)
در شهر داکه ،پایتخت این کشور برگزار شده ،از طرفهای درگیر در
جنگ افغانستان خواسته شده است که | صفحه 2

کرونا و زمستان پیشرو

آیا بهتر نیست آنچه را اتفاق افتاده فراموش کرد و
امکانات عمومی را صرف بازسازی و تقویت زیربناهای
جامعه کرد ،بهویژه که جوامع پس از جنگ به دالیل
گوناگون از محدودیت منابع کمیاب رنج میبرند
(شاباس)۲۰۱۲ ،۱۸۶ ،؟ آیا منطقی است تا چارچوب
ازپیشتعیینشده برای پرداختن به جنایات گذشته
(رژیم عدالت انتقالی) را بر یک جامعه تحمیل کرد،
درحالیکه جوامع با یکدیگر از هر لحاظ متفاوتاند
و حتا مفهوم عدالت از یک جامعه تا جامعهی دیگر
فرق میکند (اورینتلیشر)۲۰۰۷ ،۱۸ ،؟ و آیا نمیتوان
نمونههای یافت که در آن جوامع دارای تجارب
گذشتهی تلخ ،با فراموشی یکسرهی تلخیهای آن
دوره ،امروز آسودهاند و از دموکراسی و همزیستی
همه باهم لذت میبرند (مانند اسپانیای پسا فرانکو)؟
اگرچه حقایقی در پرسشهای باال وجود دارد ،اما
آنچه در این میان از نظر دور داشته میشود...،

زمستان در نیمکره شمالی به سرعت درحال نزدیکشدن
است و محققان هشدار میدهند که شیوع کووید 19در
این فصل بهویژه در مناطقی که این ویروس تحت کنترل
درنیامده ،احتماال بدتر خواهد شد.
دیوید رلمن ،میکروبیولوژیست در دانشگاه استنفورد
میگوید که روزهای اوج ویروس کرونا در راه است .او
میگوید« :ماههای بسیار جدی و دشواری را پیش رو
داریم».
عفونتهای ناشی از بسیاری از ویروسهای تنفسی
بهشمول آنفوالنزا و برخی از ویروسهای خانواده
کرونا ،در زمستان افزایش و در تابستان کاهش مییابد.
محققان میگویند که هنوز خیلی زود است که بگوییم
آیا کووید 19به بیماری فصلی تبدیل خواهد شد یا خیر،
اما شواهد فزاینده براساس آنچه که در مورد نحوه انتشار
این ویروس و رفتار مردم در ماههای سرد سال به دست
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آمده نشان میدهد که یک اثر فصلی کوچک احتماال به
شیوع بیشتر این ویروس در زمستان کمک خواهد کرد.
ماوریشیو سانتیالنا ،ریاضیدان در دانشکده پزشکی
هارواد که گسترش بیماریها را مدلسازی میکند،
میگوید که در فصل زمستان مردم بیشتر در فضاهای
سربسته نشست و برخاست میکنند و از آنجایی که
این فضاها تهویه مناسب ندارد ،خطر انتقال ویروس در
فصل زمستان افزایش مییابد.
اما راچل بیکر ،ا ِپیدمیولوژیست در دانشگاه پرینستون
میگوید که جدا از یک اثر فصلی کوچک ،عامل اصلی
افزایش شیوع ویروس ،رقم بزرگی از...

صفحه5

نگاهی از منظر حقوق بینالملل

آیا سرمای زمستان
شیوع کووید 19را تشدید خواهد کرد؟

هشدار بهموقع

در کمتر از ده روز گذشته ،دومینبار است که
نیروهای امریکایی طالبان را هدف قرار میدهد.
نیروهای امریکایی روز گذشته اعالم کرده است
با حمله هوایی در میدان وردک پنج عضو
طالبان را کشته است .در روزهای پیش نیز
نیروهای امریکایی طالبان را در جنگ هلمند
هدف قرار دادند .نیروهای امریکایی تأیید کرده
که موضع طالبان را هدف قرار دادهاند .اولینبار
است که نیروهای امریکایی در افغانستان پس
از موافقتنامه امریکا و طالبان در دوحه رسما
تأیید میکنند که موضع طالبان را هدف قرار
دادهاند.
حمله هوایی نیروهای امریکایی به مواضع
طالبان و دخالت در جنگ یک هشدار بهموقع و
حسابشده است .پیام دخالت امریکا در جنگ
به این معناست که طالبان در محاسبات خود
دقیقتر عمل کنند .محاسبهی گروه طالبان این
است که میتواند با افزایش جنگ امتیازهای
بیشتری در میز مذاکره بهدست آورند .به همین
دلیل همزمان با مذاکرات بیناالفغانی گروه
طالبان بهشدت جنگ افزوده است .اکنون سطح
بلند خشونتها در افغانستان بیپیشینه است.
دوباره طالبان به حمالت پیچیده روی آوردهاند.
این سطح از خشونت همزمان با مذاکرات صلح
را هیچکسی نمیتواند نادیده بگیرد...
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حملات نیروهـای امریکایی در واقع واکنشـی
اسـت بـه خشـونتورزی روزافـزون طالبـان.
قبلا هـم امریـکا ایـن هشـدار را داده بـود.
بنابرایـن ،اصـرار طالبـان بـر ادامـه جنـگ
میتوانـد بـه زیـان ایـن گـروه تمـام شـود.
گـروه طالبـان نمیتوانـد دخالـت امریـکا
در جنـگ را زیـر عنـوان نقـض و تخطـی از
توافقنامـه دوحـه بـه چالـش بکشـاند .زیـرا
اگـر مبنـای قضـاوت توافقنامـه دوحه اسـت،
ایـن طالبـان اسـت کـه از توافقنامـه تخطـی
کـرده اسـت .در توافقنامـهی چنـد مـاه پیش
طالبـان و امریـکا در دوحه ،این گـروه در ازای
خـروج نیروهـای این کشـور از افغانسـتان ،به
خـودداری از انجام حمالت بزرگ و تهاجمی و
انتحـاری در بزرگشـهرها متعهد شـده بودند.
امـا طالبـان چنـد روز پیش در والیـت هلمند
بـه قصـد سـقوط ایـن والیـت بزرگتریـن
حملـهی خـود را سـازماندهی کردنـد .پس از
آن دسـت بـه حملـهی مرگبـار انتحـاری در
والیـت غـور زدند .افـزون بر اینهـا کارگذاری
ماینهـای کنارجـادهای در افغانسـتان هـر
روز از شـهروندان و غیـر نظامیـان قربانـی
میگیـرد .ایـن رویکـرد طالبـان شـواهدی
آشـکار بـرای تلاش دورزدن توافـق این گروه
بـا امریکا و مصـداق بارز انجـام حمالت بزرگ
و تهاجمـی و انتحاری در بزرگشـهرها اسـت.
موقـع آن رسـیده اسـت کـه دوبـاره نیروهای
رزمـی امریـکا در میـدان جنـگ افغانسـتان
بازگـردد .ترمـپ قـول داده بـود کـه اگـر
طالبـان دسـت از پـا خطـا کنند ،جنـگآوران
امریکایـی بـا چنـان سـرعت و قدرتـی بـه
افغانسـتان برخواهنـد گشـت که نظیـر آن در
گذشـته دیـده نشـده باشـد .عطـش طالبـان
بـرای جنـگ تقریبـا امیـد مـردم افغانسـتان
از رسـیدن بـه صلـح را نابـود کـرده اسـت.
بـدون قبـول آتشبـس ،رسـیدن بـه صلـح
ممکـن نیسـت .طالبـان تـا کنـون بـه تمـام
درخواسـتها مبنـی بـر کاهـش خشـونت و
قطـع جنگ جـواب رد دادهانـد .از طرف دیگر،
بیـش از یـک ماه اسـت کـه هیـأت مذاکراتی
حکومـت افغانسـتان و طالبـان در قطر در میز
مذاکـره هیچ پیشـرفتی نداشـته اسـت .با این
وضعیـت امیـد چندانـی بـه موفقیـت مذاکـره
باقـی نمیمانـد.
از آغـاز نگرانـی همیـن بـود کـه طالبـان
نمیتواننـد ایـن حجـم بزرگـی از
انعطافپذیـری را کـه امریـکا در مذاکـرات بـا
ایـن گـروه در پیش گرفته هضـم کنند .اکنون
روشـن شـده اسـت کـه اسـتراتژی مذاکـره
ایـاالت متحـده کـه تاکنـون تسلیمشـدن در
برابـر خواسـتههای طالبـان بـوده اسـت ،ایـن
گـروه را سـازشناپذیرتر کرده اسـت .از اینرو،
بهنظـر میرسـد طالبـان در رونـد کنونـی
صداقـت الزم را ندارنـد و بـرای فراهمکـردن
زمینـه خـروج نیروهـای ناتـو از افغانسـتان
بـه مذاکـرات پیوسـتند ،امـا بهدنبـال احیـای
امـارت اسلامی خـود هسـتند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه نـگاه انتخاباتـی تیـم
امنیتی کاخ سـفید به مسـأله صلح افغانسـتان
باعث شـد ایدئولـوژی تمامیتخواهانه طالبان
نادیـده گرفتـه شـود .اکنون روشـن اسـت که
خمیـر صلـح کـه خلیـلزاد سرشـته ،بـرای
ترمـپ در انتخابـات نـان نمیشـود .وقـت آن
رسـیده اسـت که در مسـأله بیصبـری خروج
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان و مواجهـه
بـا رونـد صلـح بازنگـری جـدی شـود .یـک
راهـش ایـن اسـت کـه گفتوگوهـا تـا زمانی
کـه طالبـان انعطافپذیـری بیشـتری از خـود
نشـان ندادهانـد ،تعلیـق شـود .راه دوم ریختن
بمبهـای بیشـتر جنگندههـای امریکایـی بـر
مواضـع طالبـان اسـت .هـدف ایـن اسـت بـه
طالبـان فهمانـده شـود کـه بـا اختیارکـردن
میـدان جنـگ بـرای گشـت بـه قـدرت دچار
خطـای جدی محاسـباتی اسـت.

شهردار و هشت مقام شهرداری هرات
به اتهام فساد بازداشت شدند

اطالعات روز – هرات :منابع معتبر حکومتی در والیت هرات تأیید میکنند که
غالمحضرت مشفق ،شهردار این والیت با هشت مقام بلندپایهی دیگر این شهرداری
از سوی ادارهی مبارزه با جرایم سنگین وزارت داخله به اتهام فساد بازداشت شدهاند.
این منابع که نخواستند نامشان در خبر ذکر شود ،دیروز (دوشنبه ۵ ،عقرب) به
روزنامه اطالعات روز گفتند که این افراد بالفعل به اتهام فساد دستگیر شدهاند.
منابع افزودند که این افراد شامل مدیران منابع بشری ،کنترل ساختمانها و بیلبوردها
و دیگر بخشها اند.
به گفتهی آنان ،مقامهای شهرداری با همکاری مستقیم ادارهی محلی هرات بازداشت
شدهاند و به کابل منتقل میشوند.
در همین حال ،طارق آرین ،سخنگوی وزارت داخله میگوید که شهردار هرات با
هفت تن از همکارانش به اتهام فساد و اخذ رشوت توسط پولیس بازداشت شدهاند.
شهرداری یکی از نهادهای دولتی متهم به فساد در هرات است .بارها نگرانیهایی
مبنی بر وجود فساد در شهرداری هرات وجود داشته است.
چند سال پیش فرهاد نیایش ،شهردار پیشین هرات به اتهام فساد بازداشت شده بود
و هم اکنون در زندان به سر میبرد.

www.etilaatroz.com
پنج طالب در حملهی هوایی نریوهای امر یکایی
در میدانوردک کشته شدند

اطالعات روز :نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان اعالم کردهاند که در یک
حملهی هوایی هدفمند این نیروها در مربوطات ولسوالی نرخ والیت میدانوردک ،پنج
جنگجوی این گروه کشته شدهاند.
سانی لگت ،سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان در تویتی نوشته است که این
حمله دو شب پیش (یکشنبه ۴ ،عقرب) انجام شده است .به گفتهی او ،این حمله در
دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان انجام شده است.
گروه طالبان گفته است که این حمله در منطقهی درانی ولسوالی نرخ صورت گرفته
است .این گروه همچنان ادعا کرده است که نیروهای امریکایی با این حمله توافقنامهی
امریکا – طالبان را نقض کردهاند که در نتیجهی آن سه کودک کشته شدهاند.
سخنگوی نیروهای امریکایی اما ادعای نقض توافقنامهی امریکا – طالبان را رد کرده
است .محباهلل شریفزی ،سخنگوی والی میدانوردک نیز در صحبت با روزنامه
اطالعات روز گفت که در این حمله پنج جنگجوی طالب کشته شدهاند.
نیروهای امریکایی چندی پیش در والیتهای فراه و هلمند نیز مواضع طالبان را
بمباران کرده بودند .به دنبال آن ،طالبان نسبت به ادامهی چنین حمالت از سوی
نیروهای امریکایی هشدار دادند.

عاملان دین بنگالدیش جنگ افغانستان را حرام خواندند

اطالعات روز :عالمان و مفتیهای جمهوری
بنگالدیش در نشستی زیر عنوان «دعوت
بهسوی صلح در افغانستان» ،جنگ جاری در
افغانستان را حرام و مخالف نصوص شرعی
اسالم خواندهاند.
در نشست عالمان دین بنگالدیش که دو روز
پیش (یکشنبه ۴ ،عقرب) در شهر داکه،
پایتخت این کشور برگزار شده ،از طرفهای
درگیر در جنگ افغانستان خواسته شده
است که به صدای اکثریت مطلق مردم
لبیک گفته آتشبس فوری و دایمی اعالم
کنند.

آنان از گفتوگوهای جاری صلح در قطر
حمایت کرده و از طرفهای درگیر در جنگ
افغانستان همچنان خواستهاند که برای پایان
دادن به خشونتها و اعتمادسازی میان دو
طرف بهخاطر کامیابی مذاکرات جاری صلح
صادقانه تالش کنند.
وزارت خارجهی افغانستان از این اقدام
عالمان دین بنگالدیش و فتوای آنان در
مورد حرامخواندن جنگ افغانستان ،استقبال
کرده و آنرا گامی مهم در راستای حمایت
از دیدگاه صلحخواهانهی دولت و مردم
افغانستان دانسته است.

در اعالمیهی وزارت خارجه تأکید شده است
که کاهش خشونتها و آتشبس فوری شرط
مهم و عملی برای کامیابی مذاکرات جاری و
برقراری صلح و ثبات دایمی در کشور است.

آمادگی عالمان دین افغانستان برای
میانجیگری میان دولت و طالبان
دو روز پیش گروهی از عالمان دین در
افغانستان نیز در نشستی زیر عنوان «نشست
سراسری علما در حمایت از مذاکرات صلح»
جنگ افغانستان را حرام خوانده و اعالم
کردند که آمادهاند میان دولت افغانستان و

گروه طالبان میانجیگری کنند.
آنان گفتند که در حال حاضر هیچ بهانهای
برای ادامهی جنگ وجود ندارد .عالمان
دین همچنان از طرفهای درگیر در جنگ
افغانستان خواستند که جنگ را متوقف و
صلح را بپذیرند.
این درحالی است که بیش از  ۴۰روز از
افتتاح رسمی مذاکرات صلح در دوحه،
پایتخت قطر گذشته است ،اما هیأتهای
مذاکرهکنندهی دولت جمهوری اسالمی
افغانستان و گروه طالبان هنوز نتوانستهاند
روی طرزالعمل مذاکرات به توافق برسند.

مجلس نمایندگان خوشحال سادات را به دادستاین کل معریف کرد

اطالعات روز :کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان خوشحال سادات،
رییس عمومی تصدی ملی محافظت عامهی وزارت امور داخلهی کشور را به دادستانی
کل معرفی کرده است.
خانآغا رضایی ،رییس کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی مجلس نمایندگان دیروز
(دوشنبه ۵ ،عقرب) در تویتی گفته است که آقای سادات اخیرا متهم به آوردن شهروندان
خارجی بدون ویزا به افغانستان شده است.
همچنان در مکتوبی که از سوی آقای رضایی به نشر رسیده ،آمده است که اعضای این
کمیسیون مجلس نمایندگان در تاریخ  ۱۳میزان بهدنبال حاضرنشدن رییس عمومی

تصدی ملی محافظت عامهی وزارت داخله به این کمیسیون ،فیصله کردهاند که او را به
دادستانی کل معرفی کند.
در این مکتوب همچنان از وزارت امور داخله نیز خواسته شده است که وظیفهی او را
به حالت تعلیق درآورده و از تطبیق این فیصله ،به کمیسیون امور داخلی و امنیت ملی
مجلس نمایندگان گزارش دهد.
خوشحال سادات حدود هفت ماه پیش ( ۲۳حمل) به سمت ریاست عمومی تصدی ملی
محافظت عامهی وزارت داخله گماشته شده بود .آقای سادات همچنان قبل از آن بهعنوان
معین ارشد امنیتی این وزارت کار میکرد.

پنج غرینظامی در دو انفجار در میدانوردک کشته شدند
اطالعات روز :مسئوالن محلی در والیت
میدانوردک تأیید میکنند که در نتیجهی
انفجار دو حلقه ماین کنارجادهای در
میدانشهر ،مرکز و ولسوالی چک این والیت
پنج غیرنظامی کشته شدهاند.
محباهلل شریفزی ،سخنگوی والی
میدانوردک به روزنامه اطالعات روز
گفت که رویداد نخست شام دو روز پیش
(یکشنبه ۴ ،عقرب) در مسیر شاهراه نمبر
دوی میدانشهر – ولسوالی جلریز در

ساحهی «کوتهعشرو»ی مرکز این والیت
رخ داده است.
آقـای شـریفزی افـزود کـه ایـن رویـداد
ناشـی از برخـورد یک موتر مسـافربری نوع
«سـراچه» با یـک حلقه مایـن کنارجادهای
بـوده اسـت .بـه گفتـهی او ،این موتـر چهار
سرنشـین داشـته و تمامـی سرنشـینان آن
کشـته شـدهاند.
از سویی هم ،سخنگوی والی میدانوردک
گفت که صبح دیروز در انفجار یک حلقه

قتل «مرموز» دو نریوی خزیش مردمی
در شهر غزین

اطالعات روز :مسئوالن محلی در والیت غزنی تأیید میکنند که دو عضو نیروهای
خیزش مردمی ولسوالی قرهباغ این والیت بهگونهی مرموز در شهر غزنی ترور شدهاند.
واحداهلل جمعهزاده ،سخنگوی والی غزنی به روزنامه اطالعات روز گفت که این رویداد
شام دو روز پیش (یکشنبه ۴ ،عقرب) در ساحهی «پالن چهارم» شهر غزنی رخ داده
است .آقای جمعهزاده افزود که این نیروهای خیزش مردمی در داخل یک خانهی
مسکونی به قتل رسیدهاند.
بهگفتهی او ،عامالن این رویداد ،موفق شدهاند که از ساحه فرار کنند.
سخنگوی والی غزنی تأکید کرد که تالش نیروهای کشفی و امنیتی برای بازداشت
آنان آغاز شده است .هنوز مسئولیت این رویداد را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته
است .اما در اکثر نقاط والیت جنوبی غزنی بهشمول مرکز آن جنگجویان گروه
طالبان حضور و فعالیت گسترده دارند.

ماین کنارجادهای دیگر در ولسوالی چک
این والیت ،یک غیرنظامی کشته شدهاند .او
توضیح داد که این رویداد ناشی از برخورد
یک موتر باربری «مازدا» با ماین بوده است.
به گفتهی او ،این ماینها توسط جنگجویان
گروه طالبان جاسازی شده بود.
گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی
نگفته است.
این درحالی است که روز سهشنبهی هفتهی
گذشته نیز دو موتر حامل غیرنظامیان در

برخورد با دو حلقه ماین کنارجادهای در
ساحهی کوتهعشرو  ۱۲نفر کشته و چهار
نفر دیگر زخمی شدند .مسئوالن محلی در
آن هنگام اعالم کردند که این ماینها توسط
جنگجویان طالبان جاسازی شده بود.
والیـت میـدانوردک در جنوبغـرب کابـل
از والیتهـای ناامـن اسـت .جنگجویـان
گـروه طالبـان در بیشـتر نقـاط ایـن والیت
از جملـه میدانشـهر حضـور و فعالیـت
گسـترده دارنـد.

کرونا در افغانستان؛
شناسایی  ۱۰۴مر یض تازه و فوت چهار نفر

اطالعات روز :وزارت صحت عامهی کشور اعالم کرد که در بیستوچهار ساعت گذشته،
 ۴۳۱نمونهی مشکوک به ویروس کرونا در البراتوارهای این وزارت تست شده که نتایج
آزمایش  ۱۰۴مورد آن مثبت تشخیص شده است.
این تعداد موارد مثبت کرونا در والیتهای کابل ،هرات ،قندهار ،تخار ،قندوز ،نیمروز،
غزنی ،زابل و ارزگان به ثبت رسیده است .به این ترتیب ،شمار مبتالیان به ویروس
کرونا در کشور به  ۴۰هزار و  ۹۳۷نفر افزایش یافته است.
براساس معلومات وزارت صحت عامه ،در بیستوچهار ساعت گذشته ۲۱ ،فرد مبتال
به کرونا بهبود یافتهاند و شمار بهبودیافتگان این ویروس در کشور به  ۳۴هزار و ۱۵۰
نفر رسیده است.
همچنان در بیستوچهار ساعت گذشته ،چهار مریض «کووید »۱۹جان دادهاند .شمار
فوتیهای ناشی از مریضی «کووید »۱۹در کشور به یکهزار و  ۵۱۸نفر رسیده است.

طالبان آمر معارف ولسوایل «واغظ» غزین را ربودند
اطالعات روز :وزارت معارف کشور تأیید
میکند که گروه طالبان عبدالمنان قادری،
آمر معارف ولسوالی واغظ والیت غزنی را
ربوده است.
نوریـه نزهـت ،سـخنگوی وزارت معـارف
دیـروز (دوشـنبه ۵ ،عقـرب) بـه روزنامـه
اطالعـات روز گفـت که آقای قـادری حدود

 ۲۰روز پیـش توسـط جنگجویـان طالبان
ربـوده شـدهاند.
خانم نزهت افزود که هماکنون آمر معارف
ولسوالی واغظ در مکان نامعلومی توسط
طالبان نگهداری میشود .او گفت« :طالبان
عبدالمنان قادری را به خاطر محاکمه
(ممکن) به بیرون از کشور منقتل کرده

باشند».
در همین حال ،ریاست معارف غزنی با نشر
اعالمیهای گفته است که ربودن او توسط
طالبان برخالف ادعای این گروه مبنی بر
حمایتشان از آموزش و پرورش است.
در اعالمیه از طالبان خواسته شده است که
او را بدون «قیدوشرط» و در «اسرع وقت»

رها کنند.
گروه طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته
است.
والیت غزنی در جنوبشرق کشور از
والیتهای ناامن است که جنگجویان گروه
طالبان در بخشهایی از این والیت حضور و
فعالیت گسترده دارند.

www.etilaatroz.com
آیا بهتر نیست آنچه را اتفاق افتاده فراموش کرد
و امکانات عمومی را صرف بازسازی و تقویت
زیربناهای جامعه کرد ،بهویژه که جوامع پس
از جنگ به دالیل گوناگون از محدودیت منابع
کمیاب رنج میبرند (شاباس)۲۰۱۲ ،۱۸۶ ،؟
آیا منطقی است تا چارچوب ازپیشتعیینشده
برای پرداختن به جنایات گذشته (رژیم عدالت
انتقالی) را بر یک جامعه تحمیل کرد ،درحالیکه
جوامع با یکدیگر از هر لحاظ متفاوتاند و حتا
مفهوم عدالت از یک جامعه تا جامعهی دیگر
فرق میکند (اورینتلیشر)۲۰۰۷ ،۱۸ ،؟ و آیا
نمیتوان نمونههای یافت که در آن جوامع
دارای تجارب گذشتهی تلخ ،با فراموشی
یکسرهی تلخیهای آن دوره ،امروز آسودهاند و از
دموکراسی و همزیستی همه باهم لذت میبرند
(مانند اسپانیای پسا فرانکو)؟ اگرچه حقایقی در
پرسشهای باال وجود دارد ،اما آنچه در این میان
از نظر دور داشته میشود ،عمق تقابل و تضاد
در جامعهی خشونتدیده است .جامعه معموال
در نتیجهی ارتکاب جنایات گسترده ،دوپاره و
چندپاره میشود .در این میان ،یکی از پارهها
(عامالن) جنایات خویش را بهشدت تمام توجیه
میکند ،درحالیکه پارهی دیگر (قربانیان) ،رفتار
پاره اولی را جنایت دانسته و خواهان رسیدگی به
آن میباشد (آرنت .)۲۷۶ ،۱۹۵۸ ،پرسش این
است که چگونه میتوان در چنین جامعهای که
وضعیت کنونی جامعهی افغانی است ،ارزشهای
مشترک یافت که بتوان بر بنیاد آن جامعهی
جدیدی بنا نهاد .آیا اصال جنایتکار و قربانی ،در
سادهترین تصویر ،میتوانند در یک کوچه کنار
هم زندگی کنند؟ در نوشتهی حاضر به چارچوب
عدالت انتقالی و جنایتهای انجامشده از سوی
طالبان (بخش اول)؛ و امکان عفو این گروه بر
بنیاد حقوق بینالملل (بخش دوم) پرداخته شده
است.
بخش اول
برای تعمیل برنامهی عدالت انتقالی باید با سه
جهت وارد گفتوگو شد :قربانی ،عامل جنایت
و جامعه .ما نیاز داریم به قربانی حس عضویت
در جامعه و خودیبودن بدهیم .باید ثابت کنیم
که او بخشی از جامعه است و اگر بر وی جنایتی
رفته ،جامعه بهعنوان نهاد مدافع ،از او دفاع خواهد
کرد .عامل جنایت :اگر وی را به پاسخگویی
نطلبیدهایم ،بدین مفهوم است که او را عضو
جامعهی خویش نمیدانیم .فرد تنها در برابر یک
جمع که جز آن هست ،پاسخگو میباشد .مسئول
ندانستن جانی به مفهوم بیگانه دانستن اوست و
این پیام را میرساند که جامعه نمیتواند ،نه در
حال و نه هم در آینده ،با او در ارتباط باشد و او
را درک کند .یکی از دالیل اصلی عدم محاکمهی
زندانیان گوانتانامو و برخورد ویژه با آنها همین
امر است .دولت امریکا آنها را افراد متفاوت و
غیرپاسخگو میداند .کسانی که غیرقابل درک
هستند و هرگز امکان ایجاد ارزشهای مشترک
با آنها وجود ندارد( .جایگاههای قربانی و عامل
جنایت میتوانند با هم عوض شوند و نیز یک فرد
میتواند همزمان هر دو باشد) .سرانجام جامعه
بهعنوان قربانی بزرگ و شاهد جنایت باید فعال
شود .اتوریتهی او باید دوباره احیا شود .دادگاه
که سخنگوی نظام قانونی جامعه است ،باید
برپا شود و اصول خویش را که پیونددهندهی
پارههای جامعه خواهد بود ،بیان کند .دادگاه
سازندهی اخالق جدید همهشمول برای جامعه
است (دوف.)۲۰۰۹ ،
طالبان متهم به کدام جرایماند؟
براساس گزارشهای ساالنهی تلفات ملکی که
از سوی یونما منتشر میشود ،گروه طالبان،
ترتیب درجهی اطمینان ،متهم به ارتکاب
به
ِ
شکنجه ،جنایات جنگی ،جرایم علیه بشریت و
نسلکشی است (دولت افغانستان نیز متهم به
برخی از این جرایم است که باید در محلش به آن
پرداخته شود) .در این صورت بخشی از پرسش
این است که مسئولیت دولت افغانستان و دیگر
دولتها در قبال هر یک این جرایم چیست؟
شکنجه :تنها پرسشی که در مورد شکنجه
توسط طالبان پیش میآید این است که
براساس کنوانسیون ضد شکنجه ،شرط اصلی
برای ارتکاب این جرم ،انجام آن توسط مأمور
دولت و یا با دخالت او میباشد (مادهی اول
کنوانسیون)؛ بنابراین ،طالبان چون مأمورین
دولتی نیستند (البته آنها را اگر دولت بهحساب
نیاوریم) ،موارد شکنجه از سوی آنان جرم
بینالمللی دانسته نمیشود .اما از آن سو ،دولت
افغانستان نیز بهدلیل عدم دسترسی به ساحات
زیر کنترل طالبان ،عمال نمیتواند به این دسته
جرایم رسیدگی کند .برخی حقوقدانان ،در این
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آیا یمتوان طالبان را بخشید؟
نگاهی از منظر حقوق بینالملل
حفیظاهلل نادری

صورت ،نظریه شبهسازی را مطرح کردهاند .یعنی
اینکه با گروه شورشی بهعنوان دولت برخورد
شود .همانگونه که دولت در سرزمینی دارای
حاکمیت است ،گروههای شورشی نیز در ساحات
تحت تسلط خود قدرت بالمنازعاند .بدین ترتیب،
با فعالسازی میکانیزم نظارت بینالمللی ،ارتکاب
شکنجه توسط گروههای غیردولتی مسلط بر
بخشی از کشور نیز جرم بینالمللی شمرده
میشود (گایتا .)۲۰۰۸ ،ازاینحیث ،طالبان متهم
به ارتکاب جرم بینالمللی شکنجهاند.
جنایات جنگی :دولتها مکلفاند به جنایات
جنگی رسیدگی کنند (ماده  ۴۹کنوانسیون اول
ژنو) .اما بنابر دالیل که در این نوشته امکان توضیح
آن نیست ،جنایات جنگی تنها در جنگهای
میان کشوری مطرح بوده است .با اینوجود،
دادگاه بینالمللی جزایی برای یوگسالوی سابق
که از سوی سازمان ملل متحد تأسیس شده
است ،برای اولینبار در سال  ،۱۹۹۵فردی را به
اسم «تادیچ» محکوم به ارتکاب جنایات جنگی
در جنگ داخلی کرد که مورد استقبال بسیاری
دولتها واقع شد و به تعقیب آن این امر در
اساسنامه دادگاه بینالمللی جزایی نیز پذیرفته
شد .جنایات جنگی در این صورت شامل موارد
زیر میشود :هدف قراردادن عمدی افراد و اموال
ملکی ،گروگانگیری ،اعدام افراد بدون محاکمه،
بیجاسازی افراد ملکی بهصورت عمدی ،قتل و یا
زخمیکردن اسیران جنگی ،کاربرد زهر بهعنوان
حربه ( ...پاراگراف سوم ،ماده هشتم اساسنامه
روم) .بر اساس شواهد ،طالبان مرتکب تمامی
ش یوناما در مورد تلفات
این جرایم شدهاند (گزار 
ملکی ،جنوری تا جون .)۸-۵ ،۲۰۱۹
جرایم علیه بشریت :این دسته جرایم بهصورت
تاریخی در پیوند به تجربهی اذیت و آزار و
تعقیب سیستماتیک یهودان ،کمونیستان،
همجنسگراها و دیگر قربانیان توسط رژیم نازی
آلمان ،مطرح شده است .به همین دلیل ،شرط
اصلی آن نیز ارتکاب آن توسط مأمورین دولت
تعیین شده است (کسیسی و گایتا .)۸۶ ،۲۰۱۳
امروزه اما بهدلیل ارتکاب گستردهی این جرایم
توسط گروههای نظامی غیردولتی و به مقصد رفع
خألی پاسخگویی ،مانند مورد جرم شکنجه ،افراد
گروههای نظامی غیردولتی نیز قادر به ارتکاب این
جرم دانسته شدهاند ،مشروط به اینکه گروههای
مذکور دارای ویژگیهای شبه دولت باشند که
بیشتر به مفهوم انسجام و رهبریت است ،و جرم
مذکور را بهعنوان بخشی از پالیسی عمومی
خویش انجام دهند .این جرم شامل کشتار
گسترده و سیستماتیک افراد ملکی ،تعقیب،
اذیت و آزار افراد ملکی ،بیجاسازی گسترده افراد
ملکی ،زندانیسازی ،شکنجه ،تجاوز ،ناپدیدسازی
افراد و دیگر جرایم میشود (ماده هفتم اساسنامه
روم) .ظاهرا طالبان ،بهعنوان یک گروه شبهدولتی
این جرایم را به مثابه بخشی از پالیسی عمومی
خویش ،در برابر افراد ملکی بهشمول مأمورین
ملکی دولتی ،مأمورین نهادهای غیردولتی،
مبلغین دینی مخالف و دیگر گروههای ملکی،
انجام دادهاند (گزارش یوناما در مورد تلفات
ملکی.)۵۰ ،۲۰۱۹ ،
نسلکشی :نسلکشی سنگینترین جرم
بینالمللی پنداشته میشود .هرتس لیترپچ،

پیشنهادکنندهی اصطالح بدیل «جرایم علیه
بشریت» ،هشدار داده است که میباید در کاربرد
اصطالح «نسلکشی» احتیاط به خرج داد ،چون
طرح این اتهام منجر به پخش نفرت عمیق میان
گروه مرتکب و گروه قربانی میشود که به هیچ
شیوهی قابل زدایش نیست .درحالیکه جرم
جنایت علیه بشریت برای حمایت از «افراد»
در برابر خشونت گسترده به میان آمده است،
نسلکشی در حقوق بینالملل ،بهمنظور حمایت
از «گروهها» شکل گرفته است .اثبات ارتکاب
نسلکشی از سوی طالبان به نسبت جرایم قبلی
دشوارتر بهنظر میرسد ،بهدلیل اینکه یکی
از شرایط اصلی ارتکاب این جرم ،داشتن قصد
حذف گروه قربانی میباشد .ارتکاب این جرم
معموال از دو طریق به اثبات رسیده است :شواهد
عینی (کیها معموال هدف قرار میگیرند؟) و
نیز بیانیهها و اسناد گروه عامل در این زمینه
(کسیسی و گایتا ،۱۲۵ ،همان) .طالبان را میتوان
در قدم اول متهم به ارتکاب نسلکشی در برابر
پشتونها دانست و سپس هزارهها .با اینوجود،
یکی از مباحث پیچیده در این زمینه این است
که آیا یک گروه میتواند در برابر خود مرتکب
نسلکشی گردد (نسلکشی خودی)؟ پاوال
گایتا ،استاد حقوق جزای بینالمللی ،این امکان
را محتمل میبیند .به نظر او ،بهعنوان نمونه،
در جریان جنگ دوم جهانی ،یهودان ،نازیها
را در کشتار دیگر یهودان کمک میکردند .در
مورد نسلکشی روآندا نیز توتسیها و هوتیها
(قربانیان و عامالن) ،در نهایت از یک قوم بودند؛
تنها چیزی که آنها را از هم جدا میکرد ،کارت
ِ
هویت بود که بهتناسب ثروت هر گروه ،از سوی
بلژیکیها بهعنوان نیروی استعمارگر توزیع شده
بود؛ بنابراین ،با اتکا بر روش اولی اثبات این جرم
(کیها بیشتر قربانیاند) ،احتمال متهم ساختن
طالبان به نسلکشی پشتونها وجود دارد .عالوه
بر این ،از آنجا که طالبان چندین بار هزارهها
را بهصورت مستقیم مورد حمله قراردادهاند،
میتوان این گروه را متهم به ارتکاب این جرم
علیه هزارهها نیز دانست.
مسئولیت دولتهای عضو در قبال هر یک این
جرایم بستگی به نوعیت رژیمی دارد که از سوی
کنوانسیون مربوطه تعیین شده است .براساس
کنوانسیون منع نسلکشی ،تنها کشور متضرر
(افغانستان) و یا دادگاه بینالمللی صالحیت
رسیدگی به این جرم را دارد .اتهام شکنجه
اما دایره را بر متهم تنگتر میسازد و توسط
هر دولتی که وی در سرزمین آن قرار داشته
باشد ،قابل رسیدگی میباشد .جنایات جنگی
از لحاظ نظری از وسیعترین امکان رسیدگی
بهرهمند است :صالحیت جهانی .یعنی تمام
کشورهای جهان صرفنظر از اینکه متهم در
کجا بهسر میبرد ،صالحیت رسیدگی به آن را
دارند .اما دولتها در رسیدگی به این جرم عمال
رژیم نسلکشی یا شکنجه را بهکار میگیرند .در
زمینهی جنایت علیه بشریت تا هنوز کنوانسیونی
وجود ندارد اما بر بنیاد اساسنامهی روم ،دولت
افغانستان مکلف به رسیدگی به آن میباشد
و دیگر کشورهای عضو میباید او را در این
زمینه همکاری کنند .این احکام نتایج روشنی
برای تمامی کشورها دارد ،بهویژه کشورهای که

نمایندگان طالبان در آن بهسر میبرند و یا به آن
سفر میکنند.
بخش دوم
امکان عفو طالبان
یکی از سواالت مشکلی که حقوقدانان را به
چالش میکشد این است :اگر یک گروه شورشی
متهم به جنایات بینالمللی ،عفو خویش را شرط
توقف جنگ تعیین کند ،آیا الزم است حقوق
بینالملل تأکید بر به دادگاه کشاندن افراد این
گروه کند؟ اگر جواب مثبت است ،مسئولیت
ادامهی جنگ توسط شورشیان و دوام ارتکاب
جنایات بر عهدهی کی خواهد بود؟ آیا حقوق
بینالملل در این مورد خیلی ایدئالیستی و
دیکتاتورمآبانه عمل نمیکند (شاباس،۱۹۶ ،
همان ،اورینتلیشر ،۲۱ ،همان)؟
حقوق بینالملل ،برخالف حقوق ملی ،همواره
در میان ایدئال و واقعیت قرار داشته است .این
رشته از یک سو هدف رهایی جهان از خشونت
و جنایت را در سر دارد ،و از سوی دیگر ،یکی از
سرچشمههای اصلی خود را رفتارهای روزمرهی
دولتها میداند؛ دولتهایی که هر روز جنگ
میافروزند و نیز با گروههای تبهکار ،پیمان
معافیت آنها را میبندند .جالب است که همزمان
با پیشرفت هرچه بیشتر حقوق جزای بینالمللی
که بر دولتها شرایط سختتر برای تعقیب
عدلی جنایتکاران بینالمللی میگذارد ،شمار
پیمانهای معافیت این جنایتکار نیز افزایش
یافته است (فریمن و پنسکی ،)۲۰۱۲ ،۵۶ ،و
به گونهی تناقضآمیز ،حقوق بینالملل بستن
این پیمانهای معافیت را حقوق عرفی میداند
که بعد از اسناد کتبی ،دومین سرچشمه اصلی
قواعد این رشته را شکل میدهد .از آن سو،
قواعد مکتوب حقوق بینالمللی اما چندان روی
خوشی برای بخشیدن متهمان جرایم بینالمللی
نشان نمیدهد .ازاینحیث ،همان گونه که ویلیم
شاباس اشاره کرده است ،هیچکس نمیتواند
هنگام سخنگفتن از عفو متهمین در حقوق
بینالملل ،بیطرف باشد .چون هنگامیکه رفتار
دولتها را بهحساب گیرد یک نتیجه ،و هرگاه
متون قانونی را مورد استناد قرار دهد ،نتیجهی
دیگری به دست میآید؛ درحالیکه هر دو
سرچشمههای قواعد حقوق بینالمللاند.
به نظر نگارنده نمیتوان تنها با اتکا بر یک
سرچشمهی قواعد رشتهی حقوق بینالملل
(رفتار دولتها) ،دست به نتیجهگیری زد .برای
دریافت قاعدهی حقوق بینالملل الزم است تمام
منابع آن در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،در
نگاه به رفتار دولتها نیاز است به موارد پاسخگو
دانستن متهمین نیز توجه صورت گیرد (مانند
افریقای جنوبی ،سیرالیون ،ارجنتین ،روآندا،
اوگاندا و.)...
عین دودلی را میتوان نزد نویسندگانی دید که
صلح را از منظر حقوق بشر مینگرند .حقوق بشر
در عمل نتوانسته است از حقوق قربانیان جنگ به
دفاع برخیزد .اوال به این دلیل که حقهای بشری
تقریبا تماما مشروطاند .حتا حق حیات که شاید
بتوان آن را بنیادیترین حق بشری خواند ،مطلق
نیست و تحت شرایطی میتوان فرد را از این حق
محروم کرد .حق تأمین عدالت برای قربانیان نیز

پر است از استثنا و به همین سبب تأمین این
حق نمیتواند حقهای از دسترفتهی قربانیان را
به آنها باز پس گرداند .در ادامهی این نقد ،همان
گونه که کاسکیونومی در مقالهی «تأثیر حقوق بر
فرهنگ سیاسی »۱۹۹۹ ،بهدرستی نشان داده
است ،حقهای بشری متناقضاند .حق برپایی
تظاهرات با حق امنیت و مصونیت ،حق آزادی
بیان با حق حرمت شخصی ،حق آزادی دینی
با اخالق عامه و سکوالریسم و در نهایت آنچه
به بحث ما ارتباط دارد ،حق دسترسی به عدالت
و جبران خسارت برای قربانیان با حق دسترسی
به صلح در تناقض قرار دارد .پس در این صورت
دو مدافع حقوق بشر ،هر دو میتوانند بر بنیاد
حقوق بشر ،از دو موقف متضاد پشتیبانی کنند؛
یکی از بخشیدن طالبان با اتکا بر حق دسترسی
افراد به صلح و دومی از مسئول دانستن این گروه
با استناد بر حق دسترسی به عدالت و جبران
خسارت برای قربانیان.
در همچو وضعیتی ،دستگاه حقوق بشر برای
دریافت راهحل ،دست به تعامل میان حقهای
متناقض میزند و در پایان موقف تعدیلشده اما
تقریبا همهپذیر اختیار میکند .از اینحیث آنچه
تقریبا همهی حقوقدانها به آن موافقاند ،این
است که بهدلیل طبیعت جرایم بینالمللی ،عفو
«مطلق» متهمین به این جرایم ،خالف حقوق
بینالملل میباشد .جرایم بینالمللی احساس
همه انسانهای روی زمین را جریحهدار میکند.
اگر افراد ملکی در جنگی در دادفور یا فلسطین
هدف قرار میگیرند ،شما بهعنوان انسان (به
دور از ایدئولوژی و مذهب) متأثر میشوید
و در نتیجه قربانی هستید (اگرچه بهصورت
غیرمستقیم) .پس جامعهی دادفوری (سودانی) یا
فلسطینی ،حق بخشیدن متهم را بدون شنیدن
ن از طریق حقوق بینالملل بلند
صدای شما که آ 
کردهاید ،ندارد .گذشته از مسأله جهانی ،یک
دموکراسی (مورد حکومتهای غیردموکراتیک
بیشتر پرسشبرانگیز است) نیز نمیتواند متهم
را بهصورت مطلق ببخشد .دموکراسی نمایندگی
سیاسی اکثریت است و الزاما نمیتواند در قضیه
جرمی از قربانی نمایندگی کند.
اما کمترین امری که عفو را در حقوق بینالملل
از «مطلق» بودن بیرون میآورد ،چیست؟
بهدلیل اینکه هر اقدامی دیگری (مثل به دادگاه
کشاندن متهمان) میتواند حق دسترسی به صلح
را به خطر مواجه سازد« ،حق دانستن حقیقت»
حداقل که عفو را مشروط میسازد به
بهعنوان
ِ
رسمیت شناخته شده است (شاباس ،۱۸۷
همان) .همه حق دارند بدانند چه چیزی اتفاق
افتاده است .نهتنها نسل فعلی که نیز نسل آینده.
هیچ نسلی حق ندارد نسل دیگری را از دانستن
حقیقت و تاریخ محروم کند .بخشیدن مطلق
متهم و سخن نگفتن از آنچه او انجام داده است ،و
اجازه دادن تا شواهد که برای اثبات جرم او وجود
دارد از میان بروند ،به مفهوم ازمیانبردن فرصت
دانستن حقیقت است؛ و ما این حق را نداریم.
سخن آخر
جنگ جاری در افغانستان ادامهی جنگهای
سالهای هشتاد و نود است .ما هیچگاه بهصورت
رسمی و جمعی از خویش نپرسیدهایم به چه
علت آن جنگها واقع شدند و کیها عامالن
جنایاتی بودند که بر همه رفت .روایتهای
طرفین آن جنگها محکم بر جای خود باقی
مانده و در حال حاضر دوباره مورداستفاده
واقع میشود .الزم است متهمان به جنایات ،با
حقایق روبهرو شوند .این اشتباه است که تصور
کرد آنها همه میدانند که گویا مزدورند و آدم
میکشند .برخالف ،اکثریت متهمان ،جنگ و
خشونت خویش را مقدسترین کاری میدانند
که هر انسان آزاده ،به قول خودشان ،باید انجام
دهد .تا این روایت نشکند و حقایق روشن نگردد،
نمیتوان انتظار صلح پایدار را داشت .حقوق
بینالملل بر همین درک استوار است .اگرچه
این رشته متهم به بیگانگی با حقایق میدانهای
جنگ و جوامع خشونتدیده است ،اما تجربهی
بیشتر از هفتاد سال ،حقوق بینالملل (جزای
بینالملل) را بهاندازه کافی آگاه کرده تا بالهای
فردای عفو مطلق جنایتکاران بینالمللی را ببیند.
دولت افغانستان و نیز امریکا ،هیچکدام ،بهحکم
حقوق بینالملل که خود در ساخت آن نقش
داشتهاند ،نمیتوانند خون قربانیان سالیان دراز
در افغانستان را بهصورت «مطلق» ببخشند.
در تنگنظرترین دید ،حقوق بینالملل حداقل
حکم به ایجاد میکانیزم رسمی برای درک و
فهم جنایات اتفاق افتاده میکند .الزم است
قربانیان
مردم بهعنوان قربانیان عمومی در کنار
ِ
مستقیم جنایاتِ مستمر در کشور ،این خواست
را با جدیت مطرح کنند.

گزارش
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روزنامه اطالعات روز به نسخهای از گزارش
هیأت باصالحیت دولتی که کارکرد پنج
ساله وزارت عدلیه را بررسی کرده ،دست
یافته که نشان میدهد برخی از پروژههای
تدارکاتی این وزارت خالف قانون تدارکات
و طرزالعمل تدارکاتی طی مراحل و امضا
شده است.
مشـکالت بیشـتر قراردادهـا از نظـر هیـأت
بررسـیکننده شـامل ایـن مـوارد اسـت:
عـدم نشـر آگهـی داوطلبـی پـروژه در
وبسـایتهای اداره تدارکات و وزارت عدلیه،
عـدم نشـر آگهـی اعطـای قـرارداد ،مطلـع
نکـردن تمـام داوطلبـان اشـتراککننده در
پروسـه داوطلبی در مراسـم اعطای قرارداد،
درجنشـدن شـرایط اهلیـت داوطلبـان در
شـرطنامه ،اسـتفاده از روش داوطلبـی
منبـع واحـد و مقیـد ،مشـخصنکردن
قیمـت تخمینـی برخـی پروژههـا از سـوی
وزارت ،امضـای قـرارداد بـا قیمـت بلندتـر
از قیمـت تخمینـی ،آفرگشـایی زودتـر از
وقـت معینـه ،ارزیابینکـردن پیشـنهادهای
تمـام داوطلبـان در مرحله ارزیابـی ابتدایی،
تقسـیم یک پـروژه بـه دو پـروژه در جریان
مراحـل تدارکاتـی ،افزایـش قیمـت پـروژه
پـس از امضای قـرارداد ،درجنکردن تخفیف
داوطلبـان در فرمههـای آفرگشـایی.
عبدالبصیر انور ،وزیر پیشین عدلیه در
صحبت با اطالعات روز یافتههای هیأت را
نادرست میخواند و میگوید که گزارش
هیأت «مغرضانه» و بدون در نظر گرفتن
دالیل مسئوالن بخش تدارکات این وزارت
نوشته شده است.
هیأت بررسیکننده از میان قراردادهای
وزارت عدلیه در سال های  1394تا 1398
خورشیدی  23قرارداد تدارکاتی را بررسی
کرده که قیمت پنج قرارداد آن در این
گزارش مشخص شده و ارزش مجموعی آن
حدود  61میلیون افغانی میشود.
براسـاس بررسـی هیـأت تفتیـش ،وزارت
عدلیـه در سـال  1398در مجمـوع 19
قـرارداد داشـته کـه  10قـرارداد از طریـق
منبـع واحد ،سـه قـرارداد از طریق داوطلبی
مقیـد و شـش قـرارداد از طریـق داوطلبـی
بـاز ،در سـال  1397هفـت قـرارداد داشـته
کـه دو قـرارداد از طریـق منبـع واحد و پنج
قـرارداد آن از طریـق داوطلبی باز ،در سـال
 1396ایـن وزارت  19قـرارداد داشـته کـه
پنـج قـرارداد از طریـق منبـع واحـد و 14
قـرارداد از طریـق داوطلبـی بـاز ،در سـال
 1395خورشـیدی  12قـرارداد داشـته
کـه چهـار قـرارداد از طریـق منبـع واحد و
هشـت قـرارداد از طریـق داوطلبی بـاز و در
سـال  1394هشـت قرارداد داشـته که یک
قـرارداد آن از طریـق منبـع واحـد و هفـت
قـرارداد آن از طریـق داوطلبـی بـاز طـی
مراحل شـده اسـت.
هیأت بررسیکننده در گزارش خود شماری
از قراردادها را شرح داده که در طی مراحل
تدارکاتی آنها قانون رعایت نشده است.
هیأت گفته مسئوالنی که در طی مراحل
پروسههای تدارکاتی احکام قانون را رعایت
نکرده ،مورد پیگرد عدلی قرار گیرند.
امان ریاضت ،سخنگوی وزارت عدلیه به
روزنامه اطالعات روز میگوید که دادستانها
در حال تحقیق از مسئوالن بخش تدارکات
هستند و این وزارت تالش کرده تا در
بخش تدارکات شفافیت بیاورد .او میافزاید
ایجاد سیستم ثبت و طی مراحل قراردادها
یکی دیگر از مواردی است که روی آن کار
میشود.
قراردادهای سال مالی 1398
براساس گزارش هیأت بررسیکننده ،وزارت
عدلیه در سال  1398در مجموع  19قرارداد
داشته که  10قرارداد از طریق منبع واحد،
سه قرارداد از طریق داوطلبی مقید و شش
قرارداد از طریق داوطلبی باز طی مراحل
شده است .هیأت تفتیش از میان این
قراردادها ،هشت قرارداد را بررسی کرده و
در آن خالء و نواقص یافته است.
در گزارش هیأت آمده است که در سال
 1398وزارت عدلیه قرارداد تهیه فرش،
پرده و قالین دفاتر برای ساختمان جدید
وزارت را با یک شرکت از طریق داوطلبی

وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی؛

پروژهها چگونه قرارداد شده است؟
عصمتاهلل سروش و عابر شایگان

مقید به مبلغ پنج میلیون و  322هزار
و  947افغانی امضا کرده است .گزارش
افزوده که دالیل وزارت عدلیه برای
انتخاب روش داوطلبی مقید با مواردیکه
تویکم طرزالعمل تدارکاتی
در ماده بیس 
پیشبینی شده است ،مطابقت ندارد .نوعیت
شارتلیست شرکتها مشخص نبوده و
همچنان قیمت تخمینی پروژه در گزارش
ارزیابی ،شش میلیون و  400هزار افغانی
درج شده ،اما شرایط اهلیت داوطلبان درج
شرطنامه نشده و در جریان ارزیابی در نظر
گرفته نشده است .همچنین مرجع ترتیب
مشخصات تخنیکی و قیمت تخمینی
تدارکات مشخص نمیباشد.
در یـک مـورد دیگـر وزارت عدلیـه پروسـه
تدارکاتـی  64قلـم روغنیـات ،فلتربـاب
و  226قلـم پرزهجـات ،ترمیـم وسـایط
نقلیـه را بـا اسـتفاده از روش داوطلبـی
مقیـد طـی مراحـل کـرده اسـت .هیـأت
دریافتـه کـه قیمـت تخمینـی پـروژه در
گـزارش ارزیابـی هشـت میلیـون و 673
هـزار افغانـی درج شـده کـه میبایسـت
مطابـق رهنمـود انسـجام مراحـل داوطلبی
تـدارکات ادارات دولتی ،این پروژه از سـوی
اداره تـدارکات ملـی طـی مراحـل میشـد،
درحالیکـه وزارت عدلیـه ایـن پـروژه را بـه
قیمـت در حـدود  13میلیـون افغانـی بـا
شـرکت وارداتـی خصوصـی قـرارداد کـرده
اسـت .قانـون تـدارکات صالحیـت امضـای
قراردادهـای زیـر هشـت میلیـون افغانـی
را بـه ادارات داده و پروژههـای کـه ارزش
آنهـا بیشـتر از هشـت میلیـون افغانـی
باشـد ،بایـد از طریـق اداره تـدارکات ملـی
طـی مراحـل شـود .همچنـان در گـزارش
آمـده کـه اطالعیه تصمیـم اعطای قـرارداد
ایـن پـروژه طبـق مـاده چهلوسـوم قانـون
تـدارکات نشـر نشـده اسـت.
در هشتم جوزای  1398پروژه چاه آب
ساختمان وزارت عدلیه براساس دستور
عبدالبصیر انور ،وزیر عدلیه پیشین بنا به
ضرورت ساختمان ،استعجالیت موضوع و
مشکل خریداری آب ،با استفاده از روش
منبع واحد طی مراحل شده است .هیأت
بررسی دریافته که نرخ ارائهشده توسط
داوطلب پروژه  64.14درصد از قیمت
تخمینی انجنیری بلندتر است و هیأت
ارزیابی با در نظرداشت بلندبودن قیمت ،به
مقام وزارت پیشنهاد و وزیر عدلیه گزارش
هیأت ارزیابی را تأیید کرده که در نهایت
قرارداد با  64.14درصد بلندتر از قیمت
تخمینی امضا شده است.
پروژه تدارک  78قلم قرطایسه باب مطبوع

و غیرمطبوع با استفاده روش داوطلبی باز
ملی طی مراحل شده و آگهی تدارکات در
روزنامه آرمان ملی نشر شده است ،اما زمان
تسلیمی آفرها طبق حکم بیست و هشتم
طرزالعمل تدارکاتی که حداقل مدت آن 21
روز بعد از نشر آگهی تدارکات است ،در نظر
گرفته نشده است .همچنان آگهی تدارکات
این پروژه در وبسایتهای اداره تدارکات
ملی و وزارت عدلیه نشر نشده است.
در پروسه داوطلبی این پروژه ،شش آفر
دریافت شده که توسط هیأت آفرگشایی،
بازگشایی و معلومات آن درج فورمههای
معیاری آفرگشایی صادره اداره تدارکات
ملی گردیده ،اما هیأت ارزیابی صرف یک
داوطلب را که در روز آفرگشایی نرخ ارزان
ارائه کرده شامل ارزیابی ابتدایی کرده و
آفرهای پنج داوطلب دیگر را شامل ارزیابی
ابتدایی نکرده است .وزارت عدلیه مطابق به
فقره دوم ماده چهلوسوم قانون تدارکات
همزمان با نشر اطالعیه تصمیم اعطای
قرارداد ،تمام داوطلبان اشتراککننده در
پروسه داوطلبی را رسما مطلع نکرده است.
پـروژه دیگـر تهیـه و تـدارکات  100هـزار
لیتـر تیـل پتـرول و  70هـزار لیتـر تیـل
دیـزل بـا اسـتفاده از روش داوطلبی باز ملی
طـی مراحـل شـده ،امـا وزارت عدلیه آگهی
تـدارکات پـروژه را در وبسـایتهای اداره
تـدارکات ملـی و وزارت عدلیـه نشـر نکرده
و همزمـان بـا نشـر اطالعیه تصمیـم اعطای
قـرارداد ،تمـام داوطلبـان اشـتراککننده
در پروسـه داوطلبـی را خبـر نـداده اسـت.
همچنـان در گـزارش آمده که اسـناد مبنی
بـه ایـن کـه اداره حیـن تثبیـت قیمـت
تخمینـی از واقعبینـی و متناسـب بودن آن
بـا شـرایط جدیـد اقتصـادی بـازار اطمینان
حاصـل کـرده باشـد ،در دوسـیه نیسـت.
پروژه تدارک فرنیچر شامل کوچ ،میز،
الماری برای کتابها و دیکور دفتر وزیر
عدلیه براساس حکم عبدالبصیر انور با
استفاده از روش تدارکات منبع واحد طی
مراحل شده است .در گزارش آمده که دالیل
اداره برای انتخاب روش منبع واحد مخالف
تودوم طرزالعمل تدارکاتی
حکم ماده بیس 
است.
تهیـه و تـدارک طبـع و نشـر یکـی دیگر از
پروژههـای سـال  1398وزارت عدلیـه بوده
کـه بـا اسـتفاده از روش داوطلبـی بـاز ملی
طی مراحل شـده اسـت ،اما هیـأت دریافته
کـه طـی مراحـل تدارکاتـی ایـن پـروژه بـا
تخطیهـای همـراه بـوده اسـت .براسـاس
گـزارش هیـأت بررسـیکننده ،معیـاد
تسـلیمی آفرهـا مطابـق ماده بیسـتوهفتم

طرزالعمـل تدارکاتـی کـه حداقـل مـدت
آن  21روز بعـد از نشـر آگهـی تـدارکات
میباشـد ،در نظـر گرفتـه نشـده اسـت.
آگهـی تـدارکات در وبسـایتهای اداره
تـدارکات ملـی و وزارت عدلیـه نشـر نشـده
اسـت .هیـأت آفرگشـایی قیمـت مجموعی
ارائـه شـده و تخفیـف داوطلبـان را درج
فورمههـای معیـاری آفرگشـایی نکـرده
اسـت .هیـأت ارزیابـی ،آفـر یـک شـرکت
داوطلـب را بـه مبلـغ سـه میلیـون و 462
هـزار افغانـی در مرحلـه ارزیابـی ابتدایـی،
مالـی و تخنیکـی و مقایسـوی برنـده اعلام
کـرده اسـت ،امـا براسـاس حکـم وزیـر
عدلیـه ایـن قـرارداد بـه مبلـغ سـه میلیون
 924هـزار افغانـی بـا تفـاوت  462هـزار
افغانـی بـا شـرکت دیگـر امضا شـده اسـت
در حالـی کـه تضمیـن آفـر ایـن شـرکت
درج فورمههـای آفرگشـایی نشـده اسـت.
در گـزارش آمـده کـه مطابـق جـز چهـارم
فقـره یـک مـاده چهلوچهـارم طرزالعمـل
تدارکاتـی ،در صورتیکـه تضمیـن آفـر
مطابـق شـرطنامه تسـلیم نگردیـده باشـد،
آفـر رد اسـت .افـزون بـه ایـن مشـکالت در
ایـن پـروژه ،وزارت عدلیـه همزمـان با نشـر
اطالعیـه تصمیـم اعطـای قـرارداد ،تمـام
داوطلبـان اشـتراککننده در داوطلبـی را
رسـما خبـر نـداده اسـت.
قراردادهای سال مالی 1397
وزارت عدلیه در سال مالی  ،1397هفت
قرارداد داشته که دو قرارداد آن از طریق
منبع واحد و پنج قرارداد آن از طریق
داوطلبی باز طی مراحل شده است .هیأت
بررسی کننده از میان این قراردادها سه
قرارداد را بررسی کرده که دارای مشکالت
قانونی بوده است.

هیأت بررسیکننده در گزارش
خود پیشنهاد داده که وزارت
عدلیه برای تأمین شفافیت
در زمینهی جمعآوری عواید با
همکاری وزارتهای مربوطه
مدیریت الکترونیکی را ایجاد و یک
میکانیزم اصولی برای جمعآوری و
ازدیاد عواید در هر یک از بخشهای
درآمدزا تنظیم کند.
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پـروژه جریده رسـمی بخش اسـناد تقنینی،
بخش اعلان تجارتی ،ماهنامـه مجله عدالت
و اخبـار آگاهـی حقوقی با اسـتفاده از روش
داوطلبـی بـاز ملـی طـی مراحـل شـده ،اما
آگهـی تـدارکات پـروژه در وبسـایتهای
اداره تـدارکات ملـی و وزارت عدلیـه نشـر
نشـده اسـت و همچنـان همزمـان بـا نشـر
اطالعیـه تصمیـم اعطـای قـرارداد ،تمـام
داوطلبـان اشـتراککننده را رسـما خبـر
نـداده اسـت .در گـزارش آمـده کـه مطابق
مـاده پنجـم طرزالعمـل تدارکاتـی ،در
تـدارکات اجنـاس در صورتیکـه از لحـاظ
تخنیکـی پیچیده نباشـد و قیمـت تخمینی
آن کمتـر از شـش میلیـون افغانـی باشـد،
تجربـه مشـابه و حجـم معامالت سـاالنه در
نظـر گرفتـه نمیشـود ،اما در این پـروژه در
نظـر گرفته شـده اسـت.
پروژه تدارک  26هزار  260کیلو گرام گاز
مایع و دو هزار و دو لیتر تیل دیزل برای
تسخین شعبههای وزارت و مدیریتهای
حقوقی ولسوالیهای کابل با استفاده از
روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده ،اما
نشر اعالن تدارکات در وبسایتهای اداره
تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده و
همچنان توانایی مالی منحیث شرط اهلیت
داوطلبان در شرطنامه درج نگردیده است.
افزون به این کاستیها ،اطالعیه تصمیم
اعطای قرارداد پروژه طبق ماده چهلوسوم
قانون تدارکات نشر نشده و وزارت عدلیه
همزمان با نشر اطالعیه تصمیم اعطای
قرارداد تمام داوطلبان اشتراککننده در
پروسه داوطلبی را رسما مطلع نکرده است.
پروژه تدارک  80هزار لیتر تیل پترول و 60
هزار لیتر تیل دیزل هرچند با استفاده از
روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده،
اما آگهی تدارکات در وبسایتهای اداره
تدارکات ملی و وزارت عدلیه نشر نشده،
توانایی مالی منحیث شرط اهلیت داوطلبان
در شرطنامه درج نشده و در جریان ارزیابی
نیز در نظر گرفته نشده است.
قراردادهای سال مالی 1396
در سال مالی  1396وزارت عدلیه 19
قرارداد داشته که پنج قرارداد از طریق منبع
واحد و  14قرارداد از طریق داوطلبی باز طی
مراحل شده است .هیأت در گزارش خود از
این میان ،پنج قرارداد تدارکاتی را بررسی
کرده که مشکالتی قانونی داشته است.
پـروژه تـدارکات  90هـزار لیتر تیـل پترول
و  60هـزار لیتـر تیـل دیـزل بـا اسـتفاده از
روش داوطلبـی بـاز طـی مراحـل شـده ،اما
مراحـل تدارکاتـی ایـن پـروژه با مشـکالت
و تخطیهـای متعـدد همـراه بـوده اسـت.
هیـأت بررسـی دریافتـه که اعلان تدارکات
ایـن پـروژه بـرای یـک پـروژه در نظـر
گرفتـه شـده اسـت امـا بعـد از نشـر اعلان
تـدارکات و در زمـان ترتیـب شـرطنامه بـه
دو پـروژه تقسـیم شـده اسـت .شـرطنامه
منظـور شـده و آفـر یـک شـرکت داوطلب
درج دوسـیه نشـده اسـت .در داوطلبـی
بـار نخسـت دو شـرکت اشـتراک کـرده،
امـا فورمههـای آفرگشـایی آن در دوسـیه
و همچنـان توانایـی مالـی جهـت تثبیـت
اهلیـت داوطلـب در شـرطنامه درج نشـده
اسـت .در فـورم شـماره چهارم تسـلیمی و
گشـایش آفرگشـایی ،آمـده اسـت کـه هیچ
یـک از داوطلبان تخفیف ارائه نکرده اسـت،
در حالیکـه در فـورم شـماره دوم تسـلیمی
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و گشـایش آفرهـا ،بـرای یک شـرکت دیگر
دو افغانـی در هـر لیتـر تیـل دیـزل تخفیف
درج شـده اسـت .همزمـان با نشـر اطالعیه
تصمیـم قـرارداد به تمام داوطلبان اشـتراک
کننـده در پروسـه داوطلبـی رسـما اطلاع
داده نشـده اسـت .قیمت ارائه شده از سوی
شـرکت برنـده دو میلیـون و  700هـزار
افغانـی بوده و این شـرکت در هـر لیتر تیل
دیـزل دو افغانـی تخفیـف ارائـه کـرده کـه
قیمـت آفر شـرکت بعد از وضـع تخفیف دو
میلیـون  580هـزار افغانـی از سـوی هیأت
ارزیابـی تشـخیص شـده ،اما قـرارداد دوباره
بـه مبلـغ دو میلیـون و  700هـزار افغانی با
ایـن شـرکت امضا شـده اسـت.
پروژه ساخت ساختمان مرکز اصالح و
تربیت اطفال ریاست عدلیه والیت بامیان از
طریق اداره تدارک ملی طی مراحل شده که
میعاد قرارداد آن دو ساله بوده است ،اما به
دلیل این که مکتوب آغاز کار با تأخیر به
شرکت قراردادی صادر شده ،بار اول به مدت
 42روز تمدید شده و بار دوم میعاد قرارداد
از  30سرطان  1398الی تاریخ  30میزان
 1398بدون تایید هیأت تخنیکی به خاطر
عدم اجرای پرداختها از سوی وزارت عدلیه
تمدید شده است .شرکت به تاریخ  28میزان
همان سال از تکمیل شدن  100درصد کار
پروژه گزارش داده است ،ولی مکتوب مورخ
پنجم قوس 1398ریاست پالن و پالیسی
به آمریت تدارکات نشان میدهد که کار
100درصد تکمیل نشده است.
پروژه طبع و نشر جریده رسمی ،مجله
عدالت و اخبار آگاهی حقوقی وزارت
عدلیه با استفاده از روش باز ملی طی
مراحل شده است ،اما آگهی تدارکات در
وبسایتهای اداره تدارکات ملی و وزارت
عدلیه به نشر نرسیده است و همچنان
توانایی مالی منحیث شرط اهلیت داوطلبان
درج شرطنامه نشده است .همزمان با نشر
اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد به تمام
داوطلبان اشتراککننده رسما اطالع داده
نشده است.
پروژه ساخت طعامخانه وزارت عدلیه با
استفاده از روش داوطلبی مقید از سوی اداره
تدارکات ملی طی مراحل شده و پیشنهاد
اعطای قرارداد آن از طرف کمیسیون
تدارکات ملی  35میلیون و  922هزار و
 942افغانی منظور شده ،اما بعدا در ارزش
این قرارداد پنج میلیون و  388هزار افغانی
که 15درصد قیمت مجموعی پروژه می
شود ،افزایش یافته است .در گزارش آمده
که مطابق فقره هفت ماده  98طرزالعمل
تدارکات ،تعدیل در این قرارداد باید از سوی
کمیسیون تدارکات ملی منظور میشد،
درحالیکه برای منظوری به کمیسیون
تدارکات ملی ارسال نشده و از سوی وزیر
عدلیه منظور شده است.
پروژه اعمار ساختمان مرکز اصالح و تربیت
اطفال والیت پکتیکا با استفاده از روش
داوطلبی باز ملی طی مراحل شده است .اما
اعالن تدارکات این پروژه در سوم سرطان
 1396نشر گردیده که مطابق قانون باید
 21روز بعد از نشر مرحله آفرگشایی انجام
میشد در حالیکه آفرگشایی سه روز زودتر
از موعد معین انجام شده است.
قراردادهای سال مالی 1395
براساس گزارش هیأت بررسیکننده ،وزارت
عدلیه در سال مالی  1395خورشیدی 12

پروژههای وزارت عدلیه در سالهای مالی  1394الی 1398

قرارداد داشته که چهار قرارداد آن از طریق
منبع واحد و هشت قرارداد آن از طریق
داوطلبی باز طی مراحل شده است .از میان
این قراردادها این هیأت دو قرار را بررسی
کرده است.
پـروژه تـدارک  80هـزار لیتـر تیـل پتـرول
و  50هـزار لیتـر تیـل دیـزل بـرای وسـایط
وزارت عدلیـه بـا اسـتفاده از روش داوطلبی
بـاز ملـی طـی مراحـل شـده ،امـا حجـم
معاملات سـاالنه و تجربه مشـابه داوطلبان
درج شـرطنامه نشـده و میعـاد ضرباالجل
تسـلیمی آفرهـا بعـد از ختـم زمـان معینـه
تسـلیمی آن تمدیـد شـده اسـت .اسـناد
مبنـی بـه دریافـت معلومات صحت و سـقم
تضمیـن آفـر ،تضمین اجـرا و توانایـی مالی
درج دوسـیه نبـوده اسـت.
پروژه طبع جریده رسمی ،مجله عدالت و
اخبار ماهنامه آگاهی حقوقی با استفاده از
روش داوطلبی باز ملی طی مراحل شده
است .در داوطلبی پروژه سه آفر دریافت
شده ،دو داوطلب تخفیف غیرمشروط ارائه
کرده که درج فورمههای آفرگشایی گردیده
است .هیأت ارزیابی در مورد یک داوطلب
که نرخ نازل ارائه کرده ،اشتباه محاسباتی
آفرش را محاسبه کرده ،اما در مورد آفر ارائه
شده داوطلب دوم که نرخ نازل دوم ارائه
کرده ،اشتباه محاسباتی آفرش را تصحیح
نکرده است.
قراردادهای سال مالی 1394
براساس گزارش هیأت بررسیکننده ،وزارت
عدلیه در سال  1394هشت قرارداد داشته
که یک قرارداد آن از طریق منبع واحد و
هفت قرارداد آن از طریق داوطلبی باز طی
مراحل شده است .هیأت تفتیش از میان
این قراردادها ،سه قرارداد را بررسی قیدی
کرده که در گزارش آمده کدام مشکلی در
آن دیده نمیشود.
پیشنهادهای هیأت
هیـأت بررسـیکننده در گـزارش خـود
پیشـنهاد داده کـه وزارت عدلیـه بـرای
تأمیـن شـفافیت در زمینـهی جمـعآوری
عوایـد بـا همـکاری وزارتهـای مربوطـه
مدیریـت الکترونیکـی را ایجـاد و یـک
میکانیـزم اصولـی برای جمـعآوری و ازدیاد
عوایـد در هـر یـک از بخشهـای درآمـدزا
تنظیـم کنـد.
هیأت همچنان پیشنهاد کرده که در
بخشهای تدارکاتی به منظور تأمین
شفافیت بیشتر احکام قانون طرزالعمل
تدارکات و سایر اسناد تقنینی رعایت و
قراردادها طی یک میکانیزم شفاف قانونی
طی مراحل شود.
عبدالبصیـر انـور ،وزیـر پشـینین عدلیـه در
خصـوص ادعـای هیـأت در مـورد خلاف
قانونـی بـودن برخـی پروژههـای تدارکاتـی
ایـن وزارت میگویـد در مواردیکـه
پـروژه اسـتعجالیت داشـته ،او بـه عنـوان
آمـر اعطـای قـرارداد و براسـاس صالحیـت
قانونـیاش ،قراردادهـا را از طریـق منبـع
واحـد طـی مراحل کـرده اسـت .آقـای انور
میافزایـد کـه ممکـن اسـت کارکـرد بخش
تـدارکات ایـن وزارت کاسـتیهایی داشـته،
امـا او فرصـت «فسـاد» را به کارمنـدان این
بخـش نـداده اسـت .او تأکیـد مـی کند که
جلو فسـاد و سواسـتفاده را گرفتـه و اگر در
مـواردی بـا تخلـف بـر خـورده بـا آن جدی
برخـورد کـرده اسـت.
وزیـر پیشـین عدلیـه میگویـد« :هفـت یـا
هشـت کارمنـد بخـش تـدارکات وزارت از
طریق رقابت آزاد اسـتخدام شـدند .در میان
آنهـا کسـی بـود کـه زراعـت خوانـده بود،
از ایـن موضـوع در کابینـه شـکایت کـردم
کـه چگونـه بـا اینهـا کار کنیـم ،نـادری
[نـادر نـادری ،رییـس کمیسـیون مسـتقل
اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی] گفـت
اصلاح میشـود[ .کار را یـاد میگیـرد] اگر
در کار بخـش تـدارکات مشـکالتی وجـود
داشـته ،گفتـه نمیتوانـم ،بـه خاطـری کـه
آنهـا بـدون تجربـه کاری در ایـن وزارت
شـروع بـه کار کردنـد کـه [ممکـن] در
کارشـان نواقـص باشـد .مـن نمیتوانـم
مسـئولیت کاتـب تـدارکات را بگیـرم».

کروان و زمستان پیشرو

آیا سرمای زمستان شیوع کووید 19را تشدید خواهد کرد؟
اسمریتی ماالپاتی ،نیچر
مترجم :جلیل پژواک

زمستان در نیمکره شمالی به سرعت درحال نزدیکشدن است و
محققان هشدار میدهند که شیوع کووید 19در این فصل بهویژه
در مناطقی که این ویروس تحت کنترل درنیامده ،احتماال بدتر
خواهد شد.
دیوید رلمن ،میکروبیولوژیست در دانشگاه استنفورد میگوید
که روزهای اوج ویروس کرونا در راه است .او میگوید« :ماههای
بسیار جدی و دشواری را پیش رو داریم».
عفونتهای ناشی از بسیاری از ویروسهای تنفسی بهشمول
آنفوالنزا و برخی از ویروسهای خانواده کرونا ،در زمستان
افزایش و در تابستان کاهش مییابد .محققان میگویند که هنوز
خیلی زود است که بگوییم آیا کووید 19به بیماری فصلی تبدیل
خواهد شد یا خیر ،اما شواهد فزاینده براساس آنچه که در مورد
نحوه انتشار این ویروس و رفتار مردم در ماههای سرد سال به
دست آمده نشان میدهد که یک اثر فصلی کوچک احتماال به
شیوع بیشتر این ویروس در زمستان کمک خواهد کرد.
ماوریشیو سانتیالنا ،ریاضیدان در دانشکده پزشکی هارواد که
گسترش بیماریها را مدلسازی میکند ،میگوید که در فصل
زمستان مردم بیشتر در فضاهای سربسته نشست و برخاست
میکنند و از آنجایی که این فضاها تهویه مناسب ندارد ،خطر
انتقال ویروس در فصل زمستان افزایش مییابد.
اما راچل بیکر ،ا ِپیدمیولوژیست در دانشگاه پرینستون میگوید
که جدا از یک اثر فصلی کوچک ،عامل اصلی افزایش شیوع
ویروس ،رقم بزرگی از مردم است که هنوز مستعد آلودهشدن
هستند .محققان میگویند که این یعنی ساکنان مناطقی که
فصل تابستان را در پیش دارند نیز نباید بیاحتیاطی کنند.
بیکر میگوید« :بزرگترین عاملی که بر اندازه شیوع تأثیرگذار
خواهد بود ،اقدامات پیشگیرانه و کنترلی مانند فاصلهگذاری
اجتماعی و ماسکپوشیدن است».
شواهد
عوامل مختلف از جمله رفتار افراد و خواص ویروس بر روندهای
ت ویروسی تأثیر میگذارد .بعضی ویروسها
فصلی عفون 
آبوهوای گرم و مرطوب را میپسندند و برخی دیگر برعکس.
آزمایشها نشان میدهد که ویروس جدید کرونا با آبوهوای
سرد و خشک و سطوح خارج از تابش مستقیم نور آفتاب،
سازگارتر است .برای مثال ،اشعه ماورای بنفش مصنوعی بهویژه
اگر دمای محیط حدود  40درجه سانتیگراد باشد ،میتواند
ذرات کرونا را بر روی سطوح و در «هواپخش» (یا ذرات گرد
و غبار معلق در هوا) غیرفعال کند .ویروس عفونی همچنین
روی سطوح در محیطهای گرمتر و مرطوبتر سریعتر از بین
میرود .دیلن موریس ،زیستشناس نظری در دانشگاه پرینستون
میگوید که مردم تمایل دارند دمای خانههای خود را تا 20
درجه سانتیگراد باال ببرند .به باور او «دمای خانهها در زمستان
برای ماندگاری ویروس کرونا بسیار مناسب است».
محققان معموال برای ارزیابی اینکه آیا عفونت ناشی از یک

ماوریشیو سانتیالنا ،ریاضیدان در دانشکده
پزشکی هارواد که گسترش بیماریها را مدلسازی
میکند ،میگوید که در فصل زمستان مردم بیشتر
در فضاهای سربسته نشست و برخاست میکنند و
از آنجا�یی که این فضاها تهویه مناسب ندارد ،خطر
انتقال ویروس در فصل زمستان افزایش مییابد.

ویروس با تغییر فصل افزایش مییابد یا کاهش ،گسترش آنرا
ل و طی چند سال
در یک جغرافیای خاص و چندین بار در سا 
مطالعه میکنند .اما کووید 19مدت طوالنی نمیشود که شیوع
کرده است و بنابراین محققان تالش کردهاند تأثیر تغییر فصل
بر انتقال این ویروس را از طریق بررسی نرخ آلودگی به آن در
مناطق مختلف جهان ارزیابی کنند.
در مطالعهای که در  13اکتبر منتشر شد ،محققان رشد
عفونتهای مرتبط با ویروس کرونا را در چهار ماه اول همهگیری،
یعنی قبل از اینکه بیشتر کشورها تدابیر کنترلی را روی دست
بگیرند ،بررسی کردند .آنها دریافتند که نرخ آلودگی به این
ویروس در مکانهایی که نور ماورای بنفش کمتری دارد ،باالتر
است .آنها همچنین پیشبینی کردند که در نبود کدام تدابیر
خاص ،موارد آلودگی به ویروس کرونا در تابستان کاهش و در
زمستان به اوج خود میرسد .کوری مرو ،اکولوژیست در دانشگاه
کانتیکت و یکی از نویسندگان این مطالعه میگوید که در
زمستان «خطر افزایش مییابد اما شما هنوزهم میتوانید در
سطح فردی با در پیش گرفتن رفتارهای محتاطانه ،خطر را برای
خودتان به طور چشمگیری کاهش دهید».
اما فرانسوا کوهن ،اقتصاددان محیطزیست در دانشگاه بارسلونا
میگوید که آزمایش در اوایل همهگیری کامال محدود بود و
ب و هوا و تغییر
هنوز غیرقابل اعتماد است ،بنابراین تعیین تأثیر آ 
فصل بر شیوع این ویروس هنوز غیرممکن است.
بیکر تالش کرده است با استفاده از دادههای مربوط به حساسیت
به رطوبت یک ویروس دیگر از خانواده کرونا ،تأثیر آبوهوا را
بر الگوی فصلی موارد ابتال به ویروس جدیدی کرونا در طی
شیوع همهگیری کووید 19تعیین کند .او و همکارانش افزایش
و کاهش نرخ آلودگی به این ویروس مشابه را طی چندین سال
در شهر نیویورک با و بدون تأثیر آبوهوا و با اقدامات کنترلی
در سطوح مختلف ،مدلسازی کردند .آنها دریافتند که اگر
اقدامات کنترلی فقط برای مهار ویروس باشد ،وقتی آبوهوا
یا فصل تغییر کند ،یک اثر فصلی کوچک میتواند شیوع را به
صورت قابلتوجهی تشدید کند .این تیم نتایج مطالعه خود را در
 10سپتامبر برروی سرور  medRxivقرار دادند .نویسندگان
این مطالعه توصیه میکنند که در زمستان برای مهار شیوع ،به
اقدامات کنترلی سختگیرانهتری نیاز است.
آینده
کتلین اورایلی ،اپیدمیولوژیست ریاضیاتی در دانشکده بهداشت و
طب گرمسیری لندن میگوید که اگر ویروس جدید کرونا بتواند
در آبوهوای سرد بهتر دوام بیاورد ،بازهم تشخیص تأثیر این
امر بر شیوع ویروس از تأثیر رفتار افراد بر شیوع ویروس دشوار
است .او میگوید« :آنفوالنزا صدها سال است که وجود دارد ولی
ما هنوزهم دقیق نمیدانیم که چرا در فصل زمستان آنفوالنزا
اوج میگیرد».
با اینحال با گذشت زمان اثرات فصلی میتواند نقش مهمی در
روند عفونت داشته باشد ،زیرا به مرور زمان بدن افراد بیشتری
در مقابل این ویروس ایمنی پیدا میکنند .بیکر میگوید که
دستیابی به ایمنی در سطح جهان ممکن از طریق عفونت
طبیعی تا پنج سال و اگر مردم واکسن شوند کمتر از پنج سال
طول بکشد.
اما اینکه آیا شیوع کووید 19اصال الگوی فصلی خواهد داشت یا
خیر و اگر داشته باشد شکل ظاهری آن چگونه خواهد بود ،به
گفته زیستشناس کالین کارلسون که بیماریهای نوظهور را در
دانشگاه جورج تاون مطالعه میکند ،به عوامل بسیاری که هنوز
ناشناخته هستند بستگی دارد ،از جمله اینکه مصئونیت در برابر
کرونا چه مدت دوام میآورد ،بهبودی از این بیماری چه مدت
طول میکشد و احتمال آلودهشدن دوباره افراد چقدر است.

گفتوگو
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دکتر اورزال نعمت ،رییس واحد تحقیق
و ارزیابی افغانستان ،از اینکه دعوت
ما را بپذیرفتید و این فرصت گفتوگو
را در اختیار ما گذاشتید ،تشکری
میکنیم .بهعنوان مقدمه و اولین سوال
میخواهم بگویم که روند مذاکرات
صلح بیناالفغانی بدون شک پیچیده و
دشوار است .دو طرف گفتوگوها را آغاز
کردهاند ،اما پس از گذشت یک ماه هنوز
روی تهیه طرزالعمل مذاکرات به توافق
نرسیدهاند .با اینحال ،دو طرف از همان
شروع گفتوگوها روی یک موضوع
توافق کردند که نباید هیچ میانجی
یا تسهیلگر در روند مذاکرات صلح
بیناالفغانی وجود داشته باشد .بهنظر
شما چرا دو طرف در رابطه به وجود
و حضور میانجی یا تسهیلگر در میز
مذاکرات حساسیت دارند؟
پاسخ :تشکر ،سالمت باشید .قبل از اینکه در
رابطه به حساسیت و ضرورت نقش میانجیها
در پروسه صلح افغانستان صحبت کنیم،
نیاز است که روی پیشینهی وضعیت فعلی
تبصره کنیم .بهطور مثال منازعه افغانستان
بیشتر از چهل سال است که جریان دارد،
اما به مرحلهی پس از 2001م ،به حضور
امریکاییها و متحدانش در افغانستان نظر
اندازیم که مذاکره فعلی هم عمدتا در مورد
همین دوره است ،به یاد ما میآید جورج
بوش ،رییسجمهور وقت امریکا اولین
بیانیهی خود را که در مورد عملیات نظامی
در افغانستان داد ،یک پیام بسیار واضح برای
افغانستان و تمام دنیا داشت؛ او گفته بود که
«گزینهی سومی وجود ندارد ،یا ما باشید یا با
تروریستها».
بنیاد ائتالفهای سیاسی و اقتصادی پس
از 2001م ،را همین اصل تشکیل میدهد.
در نتیجه بسیار طبیعی بود که ائتالفها
شکل بگیرد و حتا به تدریج سه مملکتی که
رژیم طالبان را به رسمیت میشناخت ،پس
از حادثه یازدهم سپتمبر دفعتا به رسمیت
شناختنشان را زود پس گرفتند .زمانیکه
عملیات نظامی شروع شد ،وقتی زیادی را
هم نگرفت که طالبان مجبور شدند مراکز
خود را بگذارند و فرار کنند .یک عقبنشینی
بیسابقه و تاریخی صورت گرفت و همگی گم
شدند .این خأل به یک شکلی توسط گروههای
دیگری در همان زمان مشخص پر شد .ولی
چیزی که در سطح افغانستان ،منطقه و جهان
صورت گرفت این بود که ولو صادقانه ،نسبتا
غیرصادقانه یا کامال غیرصادقانه ،هیچ کسی
جانب طالبان را نگرفت.
در رابطه به ائتالف جهانی ضد تروریسم،
بهطور مثال کشور ایران ،با وصف اینکه
مناسباتشان با امریکا برای همه معلوم است،
مگر در قسمت افغانستان تفاهم صورت گرفت
که آنها ائتالف را به رسمیت شناختند.
چرا که طالبان و تروریسم در افغانستان را
متحد خود نشمردند .با درنظرداشت چنین
پیچیدگی جنگ افغانستان ،ناگزیر ما را به این
نقطه میرساند که اکنون نیاز بسیار شدید به
میانجی واقعا «ثالث باالخیر» به همان مفهوم
وطنی و عربیاش است .بدون شک [میانجی]
ضرورت است ،اما چرا حساسیتبرانگیز شده؟
به این دلیل نقش میانجی حساسیتبرانگیز
شده که بسیاری از افراد ،کشورها و رهبران
سیاسی جهان به این منازعه از این دیدگاه
نمیبینند که واقعا اینجا «افغانکشی» ختم
شود .هیچ کس عالقهمند گرفتن مسئولیت
یک مملکت و یک ملت دیگر نیست .آنها
زیادتر به این دید میبینند که این یک معضل
جهانی است ،در اینجا نیروهای بینالمللی از
چندین کشور گردهم آمدند و یک کارزار

نظامی یا عملیات را به راه انداختند ،چیزهای
به نتیجه رسید و چیزهای هم برعکس شد،
حاال حل کردن این معضل یک اعتبار جهانی
برایشان میدهد ،و یا یک عالیق سیاسی
مشخصشده و منحصر به خود در این
پروسه دارند .به همین دلیل است که جانبین
مذاکرات که چه حکومت/دولت افغانستان
باشد یا نمایندگان طالبان ،هر دو این رابطه
حساسیت نشان میدهند .چون هر دو جانب
میفهمند که یک نیروهای بیطرف وجود
ندارد .بهخصوص اگر این نیروهای بیطرف
از یک دولت نمایندگی کند .بهخاطریکه
دولتها در سال 2001م ،موضعشان را معلوم
کرده بود که کدام طرف باشند.
قبل از شروع مذاکرات بیناالفغانی
همواره این موضوع مطرح بوده که
مدیریت و رهبری پروسه صلح به دست
خود افغانها باشد .به نظر شما ،فرض
بگیریم که میانجی یا تسهیلگر در
این میان باشد ،این در تضاد با موضوع
مالکیت و رهبری پروسه صلح به دست
خود افغانها است؟
پاسخ :مبحث یا گفتمانی مالکیت افغانها و
پروسهی که از خود افغانها باشد و به رهبری
افغانها باشد ،مثل یک اعالن تجارتی مکرر
مطرح شده ،با تأسف از سوی کسانی زیاد
تکرار شده که خودشان اصال هیج وجهی به
این مسأله قائل نبوده و هیچ اهمیتی برایشان
نداشته است .ما شاهد بودیم که در مرحله
ابتدایی این پروسه که منتج به توافقنامه بین
امریکا و طالبان شد ،هیچ چیزی بهنام رهبری
افغانها وجود نداشت و حتا یک افغان هم در
آن اتاقی که این سند امضا شد حضور نداشت،
به جز آنهای که میتوانیم بپذیریم که افغان
هستند ،ولی مشخصا نمایندگان طالبان
بودند .بدون حضور نمایندگان طالبان هیچ
افغان دیگری حتا یک خبرنگار آزاد و مستقل
افغانستان هم حضور نداشت.
این جمل ه همیشه استفاده شده که پروسه
صلح باید به رهبری و مالکیت افغانها باشد،
بیشتر یک اعالن تجارتی است .افغانستان
بهصورت عموم یک کشور سنتی است .در
کنار اینکه یک کشور سنتی است ،در  20یا
 40سال گذشته هر منطقه و محل افغانستان
مرکز مداخالت خارجی بوده .مداخالت
خارجی تنها مربوط روسها و امریکاییها
نمیشود ،مداخالت خارجی از ایران و
پاکستان گرفته تا انگلستان ،چین ،روسیه و
امریکا را شامل میشود .این را به یاد داشته
باشیم که قریههای افغانستان از مداخالت در
امان نبوده است .مشخصا تحقیق و مطالعات
من متمرکز روی قریههای افغانستان و
همین مداخالت بوده است ،به همین خاطر
میخواهم یادآوری کنم که در کنار اینکه ما
یک کشور سنتی داریم ،این گذشته را هم
با خود داریم که همچون حقیقت جزئی از
زندگی ما شده است .بادرنظرداشت این
حقیقت ،اینجا هم قبل از جنگها ،هم در
جریان جنگها و امروز هم که متأسفانه
جنگ جریان دارد ،در افغانستان از محالت
و قریهجات گرفته تا سطوح باالتر «سیستم
جرگهها و شوراها» بسیار یک تاریخچه قوی
دارد .یعنی هر معضلی که بین دو نفر یا در
یک خانوادهها به وجود میآید ،در چارچوب
خود خانواده نمیتواند حل شود ،بلکه ناگزیر
میشوند که یک تعداد کسانی را بخواهند تا
مسأله را از طریق شورا یا جرگه حل کنند.
در افغانستان یک فرهنگی وجود داشته که
جایگاه میانجیگر یک جایگاه بسیار خوب
بوده ،طوریکه یک نفر در یک قریه میانجی
خوبی است ،ولی یک روزی اگر در خانواده
خودش منازعه به وجود میآید ،او با وصف
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نقش «اثلث ابالخیر»

گفتوگو با دکتر اورزال نعمت در مورد ضرورت میانجی در مذاکرات بیناالفغانی
عباس عارفی

اینکه یک میانجی بسیار قوی است ،در
مجلس نمینشیند که مشکل را حل کند؛ چرا
که او طرف واقع میشود .او ناگزیر است که
برود دو سه نفر دیگر را بیاورد که میانجیگری
کند .ما همچون فرهنگی داریم.
حاال اگر دو طرف متخاصم که تاکنون چندان
هم باهمدیگر ننشستند ،فرض کنیم که به
دوحه رفتهاند تا روبهروی همدیگر بنشینند و
گفتوگو کنند ،اگر هر دوی اینها نمایندگی
از همین افغانستان کنند که همچون فرهنگی
دارد ،هیچ امکان ندارد که دو طرف به
نتیجه برسند .به چرا که نه از دیدگاه فکری
و ایدئولوژیک ،نه از دیدگاه سیاسی و نه از
دیدگاه ارزشی اینها وجوه مشترک ندارند.
هر کدام ارزشهای خود را دارند و به خاطر
ارزشهایشان در جنگ خونشان ریخته
میشود .اینجا مسأله مالکیت در معرض
خطر قرار نمیگیرد ،به خاطریکه جایگاه
پارتی یا طرف سوم تعریف شده است.
با توجه به شناخت و مطالعات میدانی
شما که در ساحات مختلف افغانستان
تحقیق میکنید ،و همچنان شناختی که
از بسترهای منازعه در افغانستان دارید
که در بسیاری موارد کشورهای مختلف
در آن دخیل هستند ،و همینطور با
توجه به تفکیک مفاهیمی همچون
میانجی ،تسهیلگر یا ضامن ،اگر شما
یکی از این مفاهیم را پیشنهاد بدهید
که یک یا چند کشور در قالب آن به میز
مذاکرات بیایند؟ و هر یک از این مفاهیم
چه نقش و کارکرد مشخص دارد؟
پاسخ :اگر فرض کنیم که کشورها بهعنوان
میانجی مطرح باشند ،همانطور که گفتم،
منازعه افغانستان ابعاد مختلف دارد؛ ابعاد
داخلی ،منطقهای ،فرامنطقهای و جهانی .این
را هم گفتم که تمام این بازیگران منطقهای،
فرامنطقهای و جهانی هر کدام نقش و تاریخچه
دارند که یک طرف از این جوانب متخاصم
را مستقیما تمویل کردند و تحت تأثیرشان
بوده است .بنابراین بسیار مشکل خواهد بود

که نقش میانجیگری را این کشورها داشته
باشند .البته ضمانت یا ضامن بودن یک
موضوع جداگانه است .در ضمانت ما میتوانیم
که کشورهای که بهصورت نسبتا مستقیمتر
در پروسه سهیم بودند ،مثال کشورهای که
مسئولیت تسهیل کردن محالت بودوباش،
تسهیلکردن پاسپورتها ،اسناد و سفرهای
اینها را داشته است ،ممکن بتوانند یک
ضامن خوب باشند .و همینطور کشورهای
که تمویلکننده جمهوری اسالمی افغانستان
بوده ،شاید از این طرف بتوانند ضمانت خوب
بکنند .حکومتی که تمویلکننده آن در مدت
چند سال بوده ،یعنی نمایندگی از کشورهای
که اگر مشخصتر بگویم ،همسایهها و
کشورهای اروپایی بکنند .اما مشکل در
ل کردن و میانجیگر بودن
کجا است؟ تسهی 
مساوی با ضمانت کردن نیست .این کشورها
ضمانت هم میتوانند ،به خاطریکه اینها یک
امتیاز باالی این دو طرف متخاصم دارند .اما
تسهیل بحث کار این کشورها نیست .بر بنیاد
تحقیقات و مطالعاتی که من روی منازعات
مختلف داشتهام ،فکر میکنم که هیچ نهاد
و حکومت؛ حتا همان نهادهای بینالمللی هم
در اینجا یک تاریخچه دارند که برای شان
مشکل است میانجیگری کنند .به طور مثال
سازمان ملل متحد و سازمان کنفرانسهای

در افغانستان یک فرهنگی وجود
داشته که جایگاه میانجیگر یک
جایگاه بسیار خوب بوده ،طوریکه
یک نفر در یک قریه میانجی خوبی
است ،ولی یک روزی اگر در خانواده
خودش منازعه به وجود میآید ،او
با وصف اینکه یک میانجی بسیار
قوی است ،در مجلس نمینشیند
که مشکل را حل کند؛ چرا که او طرف
واقع میشود.

اسالمی .اینها نمیتوانند بهخاطریکه تاریخ
معاصر نشان داده که عمال این نهادها تجارب
خوب در قسمت میانجیگری نداشتهاند .باز
هم این نهادها از طریق همین کشورها فن
میشوند که در اینجا یک «تضاد منافع»
مطرح است.
چیزی که من به حیث یک محقق میخواهم
مطح کنم این است که ما برویم در سطح
همین کشورها و فراتر از آن در سطح
منطقه و فرامنطقه دنبال افرادی باشیم که
از دیدگاه تخنیکی اتوریته خوب در قسمت
میانجیگری دارند .از سکتورهای خصوصی،
اکادمیک ،تحقیقاتی و مطالعاتی که از
دیدگاه تخنیکی همان فن تسهیل کردن را
بلد هستند ،اینها مورد اعتماد هر دو جانب
قرار گرفته میتوانند .یک ترکیبی از افراد و
اشخاصی باشد که در همینطور منازعات
از دیدگاه تخنیکی یک اندازه تجربه داشته
باشند .من میفهمم که بعد سیاسی مسأله
را نمیتوانیم از نظر بیاندازیم ،ولی اگر فرض
کنیم که کشورها بیایند و دوباره در اینجا در
نقش تسهیلکننده سهیم شوند ،این باز هم
مسأله را سیاسی میسازد ،و به همین خاطر
هم است که هر دو جانب تا هنوز موافقت
نکردهاند که نقش میانجیگری را در اینجا
کسی ایفا بکند.
اگر مشخصا بپرسم که کدام کشورها،
نهادها یا بازیگران بینالمللی به طور
باالقوه ظرفیت میانجیگری را دارند؟
و اینکه دولت قطر اکنون در نقش
تسهیلگر عمل نمیکند؟ و نقش این
کشور در روند مذاکرات تأثیر دارد؟
پاسخ :تسهیل کردن قطر یک نوع تسهیل
کردن مخانیکی است .مثال «فضای فزیکی» را
برای مذاکرات فراهم ساخته ،ولی ما میبینیم
که فضای فزیکی یک جانب این قضیه است.
بسیار خوب است ،اگر این نمیبود که ما یک
همچون فرصت را هم نداشتیم .یک فرصتی
که مؤثریت آن برای هیچ افغان تاکنون به
اثبات نرسیده ،ولی الاقل میفهمیم که یک
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راهی است که ممکن یک روزی ما را به
صلح برساند .چون برای افغانها همچنان
خونریزی ادامه دارد و جنگ ختم نشده
است.
نقش قطر مهم است .وقتی تسهیل کردن
چنین پروسهها مطرح میشود ،یکی از
ضرورتها فضای فزیکی است که در آنجا
هر دو جانب احساس اطمنان و اعتماد کنند،
در آنجا سفر کرده بتوانند و از فرصتهای
فزیکی استفاده کنند تا با یکدیگر گفتوگو
داشته باشند .بحث دیگری که در قسمت
میانجیگری مطرح میشود ،موارد و محتوای
صحبت است .در مراحل مختلف این پروسه
در دو سال گذشته ،مشکل کالن این پروسه
در ابعاد مختلف قابل ارزیابی است ،ولی یک
بُعد آن را که من در اینجا مطرح میکنم این
است که بحث هیچ وقت محتوایی نشد ،حتا
در این مرحله بحث دینی شد و روی اینکه
نام نظام چطور میشود ،اما اینها مباحث
محتوایی نیست.
ما چرا اختالف سر دین و مذهب داشته
باشیم؟ مردم افغانستان  99،9فیصد مسلمان
هستند .اسالم در افغانستان در سال 1994
نیامده که حاال ما بر بنیاد آن تأکید کنیم که
کدام جریان سیاسی چی میخواهد .بنابراین
مسألهی مهم که در اینجا مطرح است ،اینکه
وقتی بحث از میانجیگری میشود ،زیادتر
توجه روی این مسأله شود که بحث را بیشتر
از سیاست و تقسیم قدرت به طرف محتوا
بیاوریم .چنانچه در تجربه کشورهای دیگر نیز
این مسأله مشهود بوده که میانجیگرها موفق
شدند تا جوانب منازعه متوجه بسازند که
محتوای بحث چی باشد و جوانب مختلف در
محتوا به نتیجه برسند ،تا اینکه در شکلیات
یا مباحث حساسیت برانگیز ،که هیچگاه در
مورد آن به نتیجه نمیرسند.
همانطوری که قبال هم بحث شد ،جنگ
یا منازعه جاری در افغانستان تنها جنگ
خود افغانها نیست .در اینجا کشورهای
همسایه ،منطقه ،فرامنطقه و در سطح
جهانی در جنگ افغانستان دخیل بوده
و اخیرا در پروسه صلح نیز .همانطوری
که دو طرف مذاکرات توافق کردهاند که
میانجی نباشد ،یعنی اینکه این کشورها
نیز در حاشیه باشند .ولی این کشورها
منافع خود شان را در جنگ و صلح
افغانستان دارند ،بنابراین این کشورها
تالش خواهند کرد که در روند و نتایج،
و همچنان در نظامی که مورد توافق قرار
خواهند گرفت تأثیر بگذارند .به نظر شما
ضرورت است که این کشورها را به طور
رسمی دخیل در پروسه کنند یا اینکه
بهتر است در حاشیه باشند؟
پاسخ :ما دیدیم و تاریخ چهل ساله ما شاهد
این واقعیت است که هر کشور و هر گروه
که در حاشیه قرار گرفت ،باعث مشکل شد.
بنابراین یک سهم مشخص در نطرگرفتن
برای هر کشور که به نوعی در این منازعه
دخیل بوده ،بسیار ماهرانه است .البته نقش
متحدین بینالمللی افغانستان به تناسب
کمکهای اقتصادی و به تناسب عسکری
که به افغانستان فرستادند ،متفاوت است .به
طور مثال نقش امریکا و اروپا در این مسأله
مساویانه نیست .به خاطریکه نه عساکر
شان به صورت مساویانه در اینجا حضور
داشته و نه کمکهای مالی و اقتصادی شان
در این بیست سال به افغانستان مساوی
بوده ،به همین تناسب نقش شان نیز فرق
دارد .بنابراین تا زمانیکه رهبری واقعی این
پروسه را افغانی نشود ،بسیار مشکل است که
یک توازن در این پروسه به وجود بیاید .اما

گفتوگو
اکنون این پروسه هیچ توازن ندارد .صرف
به خاطریکه دو طرف حاضر شدند در یک
شهر زندگی کنند ،به معنای توازن و توافق
نیست .اینها در مدت یک ماه در مورد اصول
مقدماتی به توافق نرسیده ،چه رسد به اینکه
جنگ را ختم کنند .برای ما این مسأله قیمت
تمام میشود ،چرا که همه روزه مردم در
اینجا کشته میشوند.
راه حلی که چطور از این جنجال بیرون شویم
و برای این کشورها چطور یک مکانیزم را به
وجود بیاورد که اینها سهیم باشند ،نیاز به
دو شرط بسیار مهم و اساسی است .یکی
این است که نیاز به یک رهبری بسیار قوی
و همهشمول جناح دولت دارد .جناح افغانی
متحد که بتواند با یک اتوریته نمایندگی از
مردم افغانستان کند و بتواند در یک طرف
میز مذاکره مقابل طالبان قرار بگیرد .ما
در اینجا دیدیم که تضادهای فراوان بین
گروههای سیاسی مختلف در این بیست سال
گذشته در افغانستان وجود داشته و این باعث
شد که در این زمینه مشکل داشته باشیم.
تا اینکه دو سال را دربرگرفت تا باالخره
توانستیم یک تیم مذاکراتی را تشکیل بدهیم
که اعضای آن یک نمایندگی خوب از الیتها/
بزرگان یا نخبگان سیاسی افغانستان بکنند.
این موضوع برای ما نشان میدهد که توافق
سیاسی بین رهبری افغانستان یک توافق
میکانیکی بوده؛ یک کس بچه خودش را آنجا
روان کرده ،یک کس یک نماینده سمبولیک
خود را روان کرده ،البته یک تعداد نمایندگان
واقعی از نهادهای مختلف هم هستند که
نمیتوانیم نادیده بگیریم .ولی به هر حال،
رویهمرفته همان تفاهمی که به خاطر
رسیدن به صلح واقعی و دامدار بین رهبری
سیاسی افغانستان باشد ،با تأسف بگویم که
صادقانه وجود ندارد .وقتی خود ما در خال
رهبری واقعی هستیم ،ما نمیتوانیم یک
نقش باالفعل داشته باشیم که چطور نقش
میانجیگرهای فراتر از افغانستان را در این
پروسه تسهیل کنیم .منحیث یک رهبری
متعهد از افغانستان خود ما سر خود اعتماد
نداریم .بنابراین این اعتماد هر زمان که در
رهبری سیاسی افغانستان به وجود آمد ،ما
به سادگی میتوانیم که نقش میانجیگرها
را تعریف بکنیم ،شرایط را برای شان مطرح
بکنیم و اعتماد طرف مقابل را نیز جلب
نماییم .البته طالبان هم باید رهبری قوی
داشته باشند .طالبان هنوز هم سیاست
شان یک پیام را میرساند؛ پیامی که زیادتر
مطبوعاتی و تبلیغاتی است و عمدتا روی این
موضوع است که «ما برمیگردیم به قدرت»،
روی این نیست که ما تفاهم میکنیم که
اتحاد به وجود بیاید .حاال هم رهبری طالبان
و هم دولت افغانستان هنوز به آن مرحلهی
نرسیدهاند که خود را بشناسند و بتوانند یک
تعریف مشخص از این پروسه صلح داشته
باشند .اینها در قدمهای ابتدایی هم هنوز
داخل نشدهاند .به خاطریکه هر زمانی
سر محتوا بحث کنند ،آنجا بدون حضور
میانجیگرها بسیار مشکل خواهد بود که
اینها به نتیجه برسند.
در همین رابطه با توجه به اینکه
کشورهای منطقه و مشخصا همسایههای
افغانستان ،منافع شان را هم در جنگ و
هم در صلح افغانستان دارند و یا تعریف
میکنند .حاال داکتر عبداهلل عبداهلل،
رییس شورای عالی مصالحه ملی،
سفرهای را برای به دست آوردن اجماع
منطقهای پیرامون صلح آغاز کرده ،به
نظر شما در عدم یک چارچوب رسمی و
عدم تعریف نقش این کشورها در پروسه
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صلح افغانستان ،اجماع منطقهای به چی
معنا؟
پاسخ :من وقتی میگویم که مشکل در
اتحاد و اتفاق رهبری افغانستان داریم ،همین
است که در این بیست سال نهادهای دولتی
و غیردولتی چقدر سفر کرده است و از این
سفرها ما چقدر نتیجه گرفتهایم؟ شاید یک
چیزی نتیجه گرفته باشیم؛ آگاهی مردم
در قبال افغانستان بلندتر رفت ،فهمیدند
که افغانستان تنها مرکز بدبختیها نیست،
استعدادها و تواناییها دارد ،دستاورهای
خوبی داشتهایم .اما وقتی حرف اجماع
سیاسی منطقهای میشود ،تا یک پالن
باالفعل بسیار قوی نداشته باشیم و آن پالن
را تا زمانی که عملیاتی نکرده باشیم ،بسیار
سخت است که تنها با یک سفر بتوانیم اجماع
به وجود بیاوریم .به خاطریکه سفر مرحله
نهایی ،مطبوعاتی و تشریفاتی است .ما نیاز
داشتیم که یک رهبری سیاسی قوی را به
وجود بیاوریم که اول در سطح اعتماد مردمی
نسبت به رهبری سیاسی به وجود بیاید که
همه روزه گراف این اعتماد پایینتر میآید.
به خاطریکه مردم افغانستان با قیمت جان
خود در انتخابات رأی دادند تا این دولت از
آنها نمایندگی کند ،اما امروز با تشویش و
نگرانی در رابطه به آینده خود و اوالد خود
هستند .رهبری سیاسی از جانب دیگر موضوع
همهشمولیت را درنظر بگیرد .همهشمولیت
در اینجا باز هم محدود و منحصر به چند

من فکر میکنم که ضرورت
عاجل به گروه میانجیگر است.
گروه میانجی میتواند ضرورتا
از نهادهای باشد که بهصورت
مستقیم در افغانستان نه
حضور داشته و نه هم ضرورتا
نقش داشتند .به خاطریکه
اعتمادسازی
مقدار
یک
میتواند از اینجا شروع شود
که آنها در پروسه افغانستان
سهیم نبودهاند.

گروه سیاسی نباشد .مردم افغانستان از تمام
والیات ،اقوام و قبایل خود را در این رهبری
سیاسی پیدا کنند .ما میدانیم که در اینجا
انکشاف و توزیع منابع نامتوازن است .بنابراین
رهبری سیاسی تا خودش به شکلی عمل
نکند که برنامه مشخص تعریف شده داشته
باشد ،اگر در آجندای خود بگنجاند که ما تا
این مرحله میرویم و یک توافق مشخص با
کشورهای منطقه جداگانه مطرح میکنیم،
از آنها هم یک تعهد کتبی در حضور
نمایندگان جامعهالمللی میگیریم ،این چنین
سفرها نقش سمبولیک دارد .اگر سفرها
را درنظر بگیریم ،اقای خلیلزاد هیچ وقت
بیسفر کابل نبودند .آیا گفته میتوانیم که
نتیجه چنین سفرها به معنای این است که
این پروسه افغانشمول و با مالکیت افغانها
بوده است؟ سفر کردن از هیچ کرده خوب
است ،اما به عقیده من سفری که آجندا
نداشته باشد و یک نتیجه مشخص و تعریف
شده از آن بیرون نیاید ،نتیجه دلخواه ندارد.
از زمان شروع گفتوگوهای بیناالفغانی
در دوحه یک گروهی تحت عنوان
«گروه حامی صلح افغانستان» متشکل
از نمایندگان کشورهای آلمان ،ناروی،
امریکا و قطر شکل گرفته است .آنچه

گفته میشود این گروه در یک چارچوب
غیررسمی به طرفهای مذاکرهکننده
مشورت میدهند .نقش این گروه را در
پروسه صلح چگونه بررسی میکنید؟ آیا
ممکن است این گروه تبدیل به میانجی
یا تسهیلگر در قالب رسمی شوند؟
پاسخ :کشورهای که شما یادآوری کردید
در این پروسه نقش مهم ایفا کردند .اما نقش
این کشورها به تناسب تعداد عساکر و مقدار
کمکها و امتیاز شان باالی حکومت افغانستان
است .بنابراین هر کدام این واقعیتها را
درنظرگرفته میخواهند یک نقش را ایفا کنند.
اینها در تسهیل پروسه نقش شان مؤثر است،
تا به حال مؤثر بوده ،به طور مثال نقش قطر
بسیار واضح است .امریکا هم نقشاش واضح
است ،آجندای مشخص خودش را تعریف
کرده ،هیچ طرفی هم نمیتواند آنرا به خاطر
همان نقش برجستهاش در این بیست سال
گذشته درنظر نگیرد .کشورهای اروپایی هم
به همین تناسب نقش شان را دارند .البته
ناروی و آلمان دو کشوری که بسیار مطرح
هستند .این دو کشور عضو اتحادیه اروپا
هم هستند که میتوانند نمایندگی از نقش
اتحادیه اروپا در افغانستان بکنند .اما اینها
نه میتوانند که ضامن این پروسه باشند ،و
نه هم میتوانند میانجی باشند .به خاطریکه
این کشورها مستقیما در جنگ افغانستان
دخیل بودند و در اینجا عسکر داشتند .این
جنگ بیست ساله را نمیتوانیم اینطور فکر
کنیم که در اینجا هیچ چیزی اتفاق نیفتاده
است .همانطوری که حاال در مقابل طالبان،
حکومت و نیروهای امنیتی افغانستان قرار
دارند ،تا سال 2014م ،تمام این کشورها
در مقابل طالبان میجنگیدند .بنابراین یکی
از ویژگی بسیار مشخص افراد و نهادهای
میانجیگر ،این است که در منازعه سهیم
نباشند .البته ناممکن نیست ،اما بسیار سخت
است که کشورهای را پیدا کنیم که همان
شعار آقای بوش را در سال 2001م ،تعقیب
نکرده باشند .حاال اگر کشورهای را پیدا کنیم
که کمی بیطرفی را حفظ کرده باشند و
مورد اعتماد دو طرف قرار بگیرند ،میتوانیم
از آنها افراد خبره و دارای تجارب در زمینه
حل منازعات را شناسایی کنیم .با ایحال،
افغانستان هنوز هم محراق مداخالت خارجی
است .این مسأله تنها محدود به کشورهای
همسایه افغانستان نمیشود ،بلکه فراتر از آن
کشورهای مختلف در اینجا هم در جنگ و
هم در صلح منافع خود شان را دارند.
بادرنظرداشت تجربه مصالحه در
کشورهای دیگر که پروسه مصالحه
را پشت سر گذاشته اند ،فرد ،گروه یا
نهادی که بهعنوان میانجی در آینده
مطرح باشد ،چه نقش را در این روند
مذاکرات صلح افغاسنتان میتوانند بازی
کنند؟
پاسخ :من فکر میکنم که ضرورت عاجل به
گروه میانجیگر است .گروه میانجی میتواند
ضرورتا از نهادهای باشد که بهصورت مستقیم
در افغانستان نه حضور داشته و نه هم ضرورتا
نقش داشتند .به خاطریکه یک مقدار
اعتمادسازی میتواند از اینجا شروع شود
که آنها در پروسه افغانستان سهیم نبودهاند.
نام نمیبرم ،ولی مطمئن هستم که چنین
نهادهای وجود دارد .وقتی ما با کسانی در این
حوزه متخصص هستند صحبت کردیم ،آنها
میگویند که چنین نهادهای وجود دارد .باید
درنظرداشته باشیم که تمام این پروسه که در
مورد آن صحبت میکنیم ،یک پروسه خیلی
حساس و فوقالعاده پیچیدهی سیاسی است.
حاال کسی یا نهادی را که بهعنوان میانجیگر

درنظر میگیریم ،بادرنظرداشت این ویژگی
که آنها مستقیم در جنگ افغانستان سهیم
نبودند و از کشوری نمیآیند که در اینجا
عسکر داشته ،باید آنها تکنیکهای مذاکره،
حل منازعه و میانجی را نیز باید بفهمند.
ممکن است که همچون افراد را در داخل و
در قریههای افغانستان پیدا کنیم که ترکیبی
از افراد باشد که هم فرهنگ سنتی افغانستان
در حل منازعه به کار بگیرد ،و هم افرادی
از متخصصین بینالمللی که تجارب دنیا را
میآورند .همینطور جنگی که در افغانستان
بوده ،ممکن در نقاط دیگر جهان نیز وجود
داشته باشد .بنابراین اگر پروسه را ورا از
سیاست ،عمدتا تخصصی در قسمت میانجی
داشته باشیم ،امیدواری است که این پروسه
را تسریع بسازد.
در صورت اصرار به عدم حضور میانجی
در روند مذاکرات و تأکید بر ادامه
گفتوگو بر همین شیوه که دو طرف به
توافق رسیده اند ،دخالت غیررسمی
کشورهای که در افغانستان نفوذ دارند را
در پروسه صلح چگونه بررسی میکنید؟
به طور مثال اخیرا تعدادی از سیاسیون
راه افتادهاند به طرف کشورهای منطفه با
این عنوان که در رابطه به پروسه صلح
افغانستان گفتوگو میکنند.
پاسـخ :هرقدر نظام سیاسـی در افغانسـتان
قـوی باشـد ،همانقـدر جلـو حرکتهـای
سیاسـی غیرمسـئوالنه سیاسـیون افغانستان
میتوانـد گرفتـه شـود .قـوی بـودن نظـام
ضرورتـا از راه زور ،اسـتبداد و سیاسـتهای
دیکتاتـوری نمیآید .بدبختانه افغانسـتان در
ایـن چهـل سـال تجـارت همـهی اینهـا را
داشـته اسـت .قوی بـودن نظام در این اسـت
کـه هرقـدر نظـم بـه ذات خـود همهشـمول
باشـد ،در تعییـن سیاسـتهای خـود مـورد
اعتمـاد جوانـب مختلـف باشـد ،ضـرورت به
ایـن نمیشـود کـه هـر کـس سـر بـه خـود
یـک طـرف بـرود و کشـورهای دیگـر از این
مسـأله اسـتفاده کنند.
یک اصطالح عامیانه است که میگویند« :زور
باالی زور ،خاک بر سر کم زور» یعنی هرقدر
یک فرد ضعیف باشد همانقدر دیگران از
او سوءاستفاده میکنند .در این پروسه هم
هر طرفی که کم زور باشد ،همانقدر مورد
ظلم و ستم قرار میگیرد .به خاطریکه
زوردار کار خودش را میکند .حاال در تعادل
کشورهای منطقه و افغانستان ،هرقدر که
نظام در افغانستان ضعیف باشد ،هر کسی
که در جایگاه رهبری کشورهای همسایه قرار
بگیرد همین کار را میکند .به خاطریکه این
اصول «احترام به سرحدات» یک حرف است،
چون هر کشور منافع تعریف شده خودش را
دارند .هر کشور یک لیست از منافع را برای
خودش دارد که هیچ چیز را در مقابل آن
معامله نمیکند .حاال اگر ما هم همینقدر
قوی شویم ،هیچ وقت کشورهای همسایه ما
به خود حق نمیدهند که در اینجا مداخله
کنند؛ به خاطریکه عواقب آن را میفهمند.
هرقدر که افغانستان ضعیف باشد ،همانقدر
کشورهای همسایه در جستوجوی فرصت
میباشند چطور از نقاط ضعیف ما استفاده
کنند .مثال سفر اخیر یکی از سیاسیون
نه چندان نیک نام افغانستان به پاکستان
یک مثال خوب از این موضوع است .به
نظر میرسد کشور همسایه ما ضعیفهای
را متوجه شده که میخواهد از آن به نفع
خود استفاده کند .با اینحال هر کشوری
میخواهد متحدین خودش را داشته باشد.
این را هم درنظر دارند که اگر طالبان نباشد،
دیگر چه گزینههای را دارند.

Tuesday 27 October 2020 Year 09 Print 2012

سهشنبه |  6عقرب  | 1399سال نهم | شماره 2012
لیاقت الیق
گزارشگر

نتیجهی یک نظرسنجی دیدبان شفافیت
افغانستان نشان میدهد که سطح رضایت
شهروندان در  11شهر از ارائهی خدمات
عامهی شهرداریها نسبت به سالهای گذشته
پایین آمده است.
دیدبـان شـفافیت دیـروز (دوشـنبه ،پنجـم
عقـرب) در نشسـت خبـری نتیجـهی برنامـه
«کارت گزارشدهـی شـهروندان دربـاره
خدمـات شـهرداریها» را منتشـر کـرد .ایـن
برنامـه از سـال  2014بـه اینسـو هردو سـال
یکبـار از سـوی ایـن نهـاد اجـرا میشـود.
نتیجـهی نظرسـنجی اخیـر ایـن برنامـه
نشـان میدهـد کـه در عمـوم سـطح رضایـت
شـهروندان از خدمات شـهرداریها نسـبت به
دو سـال پیـش پاییـن آمـده اسـت.
در این برنامه ،نظر شهروندان در  11شهرداری
در مورد  16شاخص زیر پرسیده شده است:
همکاری مردم برای داشتن شهرهای پاک،
ثبت اسناد و فرایند صدور جواز ،اعمار
جادهها و پیادهروها ،شفافیت در جمعآوری
مالیات ،تنظیف ،حفظ و مراقبت زیربناها،
مدیریت زبالههای جامد ،مشارکت عامه در
تصمیمگیری ،غرس نهال و ایجاد فضای
سبز ،سیستم فاضالب ،حسابدهی به مردم،
معیاریسازی ساختوسازهای شخصی،
دسترسی مردم به اطالعات ،مؤثریت شکایات،
پارکینک وسایط و تهیهی ایستگاههای بس.
نتیجهی نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان
نشان می دهد که نظر به شاخصهای باال،
شهر گردیز ،مرکز والیت پکتیا در بدترین
وضعیت قرار گرفته است .تنها  28درصد از

انرضاییت مردم از خدمات هشرداریها افزایش یافته است

نظرسنجی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد فعالیت شهرداریهای  11والیت

شهروندان در این شهر گفتهاند که از خدمات
شهرداری در عموم راضیاند .پس از آن کابل
نیز در بدترین وضعیت قرارگرفته است .تنها
 45درصد از اشتراککنندگان در نظرسنجی
در شهرکابل گفتهاند که از خدمات شهرداری
راضیاند.
همینگونـه بـه ترتیب 52 ،درصد شـهرواندان
هـرات 57 ،درصـد شـهروندان جاللآبـاد،

 58درصـد شـهروندان بامیـان 62 ،درصـد
شـهروندان چاریـکار 74 ،درصـد شـهروندان
مـزار شـریف 75 ،درصـد شـهروندان قنـدوز،
 76درصـد شـهروندان مهتـرالم 84 ،درصـد
شـهروندان محمودراقـی ،مرکـز والیـت
کاپیسـا و  86درصـد شـهروندان در شـهر
قندهـار گفتهاند کـه از خدمات شـهرداری در
آن شـهر راضیانـد.

در گزارش دیدبان شفافیت آمده است که
امسال در شاخصهای شانزدهگانه ،هیچ
شهرداری امتیاز «خوب» را از سوی شهروندان
ن میدهد که سطح
نگرفته است .گزارش نشا 
رضایت مردم از کیفیت ارائهی خدمات
شهرداری از سال  2017تا  2019پایین آمده
است؛ بهویژه در شهر گردیز مرکز والیت پکتیا
و کابل.

اطﻔﺎل ﻣﺎ آﯾﻧده ﻣﺎ اﺳت
اطﻔﺎل ﺗﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﭘوﻟﯾو
واﮐﺳﯾن ﮐﻧﯾد و آﯾﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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پیشنهادها
دیدبان شفافیت افغانستان با نشر این
گزارش پیشنهاد کرده است که برای باال
بردن سطح رضایت مردم شهرداریها باید
روی ارائهی خدمات بهتر سرمایهگذاری
کنند .در پیشنهادهای این نهاد عمدتا آمده
است شهرداری باید برای عملکرد بهتر روی
موضوعات مثل آموزش کارمندان ،اختصاص
منابع مالی و بشری بیشتر ،تغییر در شیوهی
خدماترسانی ،ریشهکنکردن فساد و
حکومتداری خوب ،توجه کنند.
سید اکرام افضلی ،رییس دیدبان شفافیت
افغانستان در نشست خبری گفت که عامل
اساسی کاهش در رضایتمندی شهروندان از
خدمات عامه شهرداریها تأخیر و عدم توجه
در امور ضروری شهرداریها بهشمول بودجه
و تشکیالت آن بوده است .آقای افضلی از
رییسجمهور و ادارات مربوطه خواست که
در این مورد توجه کنند .او گفت که برای
تحرک بیشتر شهرداریها باید رییسجمهور
صالحیت بیشتری به ادارات محلی تفویض
کند و اصالحات واقعی را در بخشهای
ضروری آن بیاورد.
دیدبان شفافیت پیشنهاد کرده است که
استراتژیها در تطبیق قانون دسترسی به
اطالعات ،مشارکت واقعی مردم ،رسیدگی به
شکایات مردم بازنگری و مورد توجه قرار گیرد.
شهرداریها باید برای زمینهسازی مشارکت
واقعی شهروندان بهویژه زنان و اقلیتهای
کمسواد و اقوام باید سرمایهگذاری کند تا
تعامل مثبت و بهتر آنان با شهرداریها افزایش
یابد .از این طریق سطح نظارت باال برده شود
و کیفیت ارائهی خدمات عامه نیز بهتر شود.

