مردی در
ولسوایل «جاغوری»
دخرتش را همراه
با یک پرس ُکشت

ر ییسجمهور غین
فرمان رهایی شماری
از زندانیان پا کستاین را
صفحه 2
امضا کرد

صفحه 2
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گزارشی از روز نخست کنفرانس ژنو

حوثیهای یمن:
به تأسیسات نفتی
آرامکو در جده
حمله کردیم

بحث روی تأمین صلح پایدار ،مبارزه با فساد،
اولویتهای اقتصادی و مؤثریت کمکها

انتخابات امریکا؛
چهره حامی
ترمپ از او خواست
شکست را بپذیرد

گزارش «جنایت جنگی»
نیروهای استرالیایی در افغانستان؛

ُ
نه سرباز خودکشی کردند

اطالعات روز :به دنبال نشر گزارش تحقیقی بازرس
کل نیروهای دفاعی استرالیا از تخطیهای جنگی
نیروهای ویژهی آن کشور در افغانستان...،
صفحه 2

در پیگیری قتل یما سیاوش
پیشرفت صورت نگرفته است

بوسه نگران کننده
ام باپه

صفحه 2

کنفرانس ژنو؛

یونایتد
برای اولین بار
در  ۱۸۰۰روز اخیر
باالتر از سیتی
قرار گرفت

دیدار کاخنشینان شرمسار
و کوخنشینان سرفراز
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صفحه 8

سراج:

طالبان با دیگر گروههای تروریستی انتحاری خریدوفروش میکنند
اطالعات روز :احمدضیا سراج ،سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که گروه طالبان با سایر گروهها
بهصورت منظم ارتباط دارد و این گروهها باهم «بازار خریدوفروش و حتا قرضگیری انتحاریها» را ساختهاند.
آقای سراج که دیروز (دوشنبه ۳ ،قوس) برنامههای کاریاش را در مجلس نمایندگان ارایه میکرد ،گفت که طالبان
و سایر گروههای تروریستی بهصورت منظم از تواناییهای یکدیگر در انجام حمالتشان | صفحه 2

رحمتهللا نبیل:

اشرف غنی رهبر شاخهی
خراسان داعش را بهعنوان
رشوت به «آیاسآی»
آزاد میکند

اطالعات روز :رحمتاهلل نبیل ،رییس پیشین
امنیت ملی میگوید که رییسجمهور اشرف غنی
اسلم فاروقی ،رهبر شاخهی خراسان گروه داعش
و صدها تروریست پاکستانی را بهعنوان رشوت به
«آیاسآی» آزاد میکند.
آقای نبیل دیروز (دوشنبه ۳ ،قوس) در تویتی این
اظهارات را در واکنش به فرمان رییسجمهور غنی
مبنی بر رهایی زندانیان پاکستانی مطرح کرده است.
نبیل گفته است که صدها تروریست پاکستانی که
قرار است آزاد شوند ،هزاران تن از شهروندان افغان
را به قتل رساندهاند.
عبداهلل اورکزی مشهور به اسلم فاروقی ،رهبر شاخهی
خراسان گروه داعش در ماه حمل سال...

2

صلحسازان بینالمللی
در تاجیکستان و افغانستان

تاجیکستان در شمال کشور نهتنها حدود یک هزار و
 300کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد که هردو
همسایه دارای اشتراکات زبانی و فرهنگی نیز هستند.
در ضمن ،عالیق تجاری و | صفحه 4

شهر در تسخیر معتادان

 6تا  8هزار معتاد بیسرپناه در کابل زندگی میکنند

«محصلام .نیاز به مکان آرام دارم… اما این روزها
از بس که پارک بوی چرس میدهد ،نمیتوانم بیشتر
از سه-چهار دقیقه در اینجا بمانم» روایت فاروق که
در شهر کابل بهدنبال جای کوچک است که بتواند
ساعتی با آرامش در آنجا درس بخواند .او از والیت

دوردست برای ادامه تحصیل به کابل آمده است .در
اتاق دانشجویی شش-هفتنفری زندگی میکند .فاروق
میگوید نمیتواند در اتاق شلوغاش درس بخواند ،به
همین دلیل از اتاق میزند بیرون تا نزدیکترین پارک
محل زندگیاش گوشهی دنجی | صفحه 5

موج دوم کرونا؛
ترس از فاجعه انسانی

از نظر نهادهای صحی افغانستان موج دوم کرونا
در افغانستان از راه رسیده است .برآورد وزارت
صحت عامه کشور نشان میدهد که شیوع
کرونا این روزها نسبت به هفتههای پیش 18
تا  29درصد بیشتر شده است .دیروز نسبت به
روزهای پیشتر بلندترین آمار مبتالیان به ثبت
رسیده است .در یک شبانهروز گذشته 282
مریض جدید شناسایی شدهاند .هشت بیمار نیز
جان دادهاند .از طرف دیگر ،این روزها یک بار
دیگر ،همرسانی کاربران شبکههای اجتماعی
از خبر مرگ عزیزانشان بیشتر شده است که
نشاندهند واضح افزایش مرگومیر ناشی از
کرونا و رفتن افغانستان بهسوی یک وضعیت
دشوارتری است.
حکومت بهدلیل ترس از گسترش بیشتر کرونا
هتلهای عروسی را تا پایان ماه قوس تعطیل
کرده است .همچنان کابینه فیصله کرده است
که دانشگاههای خصوصی و دولتی تعطیل
شوند .وزارت صحت گفته است که برای مقابله
با موج دوم ویروس کرونا در افغانستان برنامهی
جامعی را طراحی کرده است .بهنظر میرسد
منظور از برنامهی «جامع» تنها تعطیلی برخی
از نهادها و مراکز گردهمایی شهروندان باشد ،نه
چیزی بیشتر از این...
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رساج:

طالبان با دیگر گروههای ترور یسیت انتحاری خر یدوفروش میکنند

مشکالت بزرگتری که باعث شیوع بیشتر
ویروس کرونا میشود ،هنوز سر جایش
است.
شهروندان بهطرز ناامیدکنندهای خطر کرونا
را دستکم میگیرند .بیباوری به خطر
کرونا در میان مردم نتیجه سیاست ضعیف
نهادهای مسئول در امر آگاهیرسانی به
شهروندان است .واقعیت این است که هنوز
از آغاز شروع این بحران صحی-اجتماعی
برای مردم آگاهیدهی درست صورت
نگرفته است .تناقض در حرف و عمل
نهادهای سیاستگذار باعث شده است که
افکار عمومی این خطر را جدی نگیرد .به
شهروندان اعالم میشود که از ماسک
استفاده کنند ،اما در بسیاری از تجمعات
حکومتی هیچ یکی از مقامهای حکومتی
ماسک استفاده نمیکنند .به شهروندان
توصیه میشود که فاصله اجتماعی را رعایت
کنند ،اما در مورد این نیاز کمترین توجهی
در نشستهای حکومتی نمیشود .پیامد
روشن این تناقض در حرف و عمل بیباوری
شهروندان و بیتوجهشدن به خطر کرونا
است .بخشی از دلیل بیتوجهی شهروندان
به خطر کرونا ناشی از سر ناچاری است .برای
رسیدگی به نیازهای اولیه مردم حکومت
کوچکترین قدمی بر نداشته است .طبیعی
است وقت آگاهیدهی درست وجود ندارد
و برنامهای هم برای رسیدگی به نیازهای
اولیه شهروندان در چانتهی حکومت نیست،
وضعیت بهتر از این را نمیتوان تصور کرد.
کارکرد حکومت افغانستان در رویارویی با
بحران کرونا از آغاز شیوع کرنا بهصورت
جدی مورد انتقاد و پرسش قرار دارد .در
دور اول مدیریت ضعیف ،مبارزه نابهسامان
و شعاریبودن برنامهها ،چالشهایی بود که
باعث شد در عمل کنترل بحران ناشی از
کرونا در افغانستان از دست حکومت خارج
شود .در نتیجه تدابیری که در افغانستان
برای مبارزه با ویروس کرونا روی دست
گرفته شد ،پاسخگوی نیازمندیها نبود.
حکومت نتوانست با توجه به شرایط سخت
اقتصادی مردم قرنطین و قیود را بهگونهی
کامل اجرا کند .در طول چند ماهی که
افغانستان در بحران صحی-اجتماعی کرونا
درگیر بود ،مدیریت مبارزه با کرونا ضعیف
و تقریبا ناکارآمد بود .افغانستان نباید یک
بار دیگر در همین دام گرفتار شود .پیش از
اینکه موج دوم کرونا در افغانستان جدی
شود و بار دیگر نظام بهداشتی ضعیف
افغانستان را فلج کند ،طرحهای عملی
و حسابشدهای به کار گرفته شود .در
صورت جدیشدن موج دوم کرونا و بهدلیل
همزمانشدن فصل سرما میتواند شرایط را
دشوار کند و تلفاتی انسانی بیشتری را در
افغانستان برجای بگذارد .راه حل این است
که حکومت از همین حاال برنامههای موثر
مبارزه با کرونا را تدوین کند .هم در زمینه
تشخیص و عرضهی خدمات صحی و هم
برای مقابله با گرسنگی و گرانی.
روی دیگر این سکه مردم است .بسیاری از
شهروندان خطر کرونا را تمامشده میدانند.
به همین دلیل رفتار مردم بهگونهای است
که خبری از رعایت پروتکلهای بهداشتی
در آن دیده نمیشود .گردهمایی ،رفتوآمد
و معاشرت مردم مثل دوران پیش از کرونا
است .رعایت فاصله فیزیکی و استفاده
از ماسک به کلی فراموش شده است.
مسئولیت شهروندان هم جدیگرفتن
هشدارهای نهادهای صحی ،رعایت
پروتکلهای بهداشتی و جدیگرفتن خطر
موج دوم کرونا است .اگر حکومت به هر
دلیلی از انجام مسئولیتش کوتاهی کند،
شهروندان نباید روزهای سخت دو ماه پیش
را فراموش کنند .دوام بیاعتنایی میتواند
فاجعهی بزرگتر از دور اول را رقم بزند.
هم شهروندان و هم حکومت نباید روزهای
سخت و دشوار دو ماه پیش را فراموش
کنند.

اطالعات روز :احمدضیا سراج ،سرپرست
ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که
گروه طالبان با سایر گروهها بهصورت
منظم ارتباط دارد و این گروهها باهم «بازار
خریدوفروش و حتا قرضگیری انتحاریها»
را ساختهاند.
آقای سراج که دیروز (دوشنبه ۳ ،قوس)
برنامههای کاریاش را در مجلس نمایندگان
ارایه میکرد ،گفت که طالبان و سایر
گروههای تروریستی بهصورت منظم از
تواناییهای یکدیگر در انجام حمالتشان
استفاده میکنند.
او افزود که برمنبای اسناد و اطالعات

ریاست عمومی امنیت ملی که این گروهها
عالوه بر ایجاد خریدوفروش بازار انتحاریها،
در بخش شریکسازی مسائیل آموزشی و
تواناییهای یکدیگر نیز باهم همکاری دارند.
سرپرست این ریاست تأکید کرد« :طالبان
وقتی به یک انتحاری ضرورت داشته باشند،
از سایر گروهها [انتحاری را] میگیرند».
همچنان به گفتهی او ،در بسیاری از حمالت،
یک گروه تروریستی طرحریزی آن را انجام
میدهد ،گروه دومی مسائیل لوژیستیکی آن
را فراهم میکند و گروه سومی نیز انتحاری
آن را میفرستد.
از سویی هم ،احمدضیا سراج گفت که

افغانستان هماکنون در یک جنگ تحمیلی
بهسر میبرد و نیروهای دفاعی و امنیتی
کشور با بیش از  ۲۰گروه تروریستی که
حمایت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای
منطقه و سازمان استخباراتی آنان را دارند،
در حال مبارزه اند.
او همچنان گفت که هدف تعداد از این
گروهها در خارج از افغانستان است ،اما به
کمک گروه طالبان در افغانستان فعالیت
میکنند.
آقای سراج افزود« :طالبان چتر اصلی تمام
گروههای تروریستی است .زمینهساز تمام
این فعالیتها طالبان است .بدون شک بدون

همکاری طالبان امکان ندارد که گروههای
تروریستی دیگر در شاهجوی زابل ،اندر غزنی
و جرم بدخشان فعالیت داشته باشند».
با این حال ،او تأکید کرد که نیروهای
امنیتی نه تنها بهخاطر حفظ حاکمیت ملی
و تمامیت ارضی و محافظت از شهروندان
کشور با این گروهها مبارزه میکنند ،بلکه
بهخاطر تأمین امنیت کشورهای منطقه نیز
با این گروهها میجنگند.
سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت
که هیچ یکی از این کشورها توانی را که
افغانستان در مقابله این گروهها میپردازد،
ندارد.

ر ییسجمهور غین فرمان رهایی شماری از زندانیان پا کستاین را امضا کرد
اطالعات روز :رییسجمهور اشرف غنی به هدف «حسن نیت» و «تحکیم روابط دوستانه
با پاکستان» فرمان رهایی و عفو مجازات شماری از زندانیان پاکستانی را امضا کرده است.
در این فرمان که در تاریخ  ۲۸عقرب به امضا رسیده ،آمده است که آن تعداد از زندانیان
پاکستانی که مدت حبس شان الی یک ماه باقی مانده باشد ،از زندان رها میشوند.
همچنان جزای نقدی آن تعداد از زندانیان شهروند پاکستان که بهدلیل عدم پرداخت
جزای نقدی «محکومبها» تحت حبس قرار دارند ،نیز بخشیده میشود.
این فرمان یک روز پس از سفر عمران خان ،نخستوزیر پاکستان به کابل ،نافذ شده است.

آقای خان روز پنجشنبهی هفتهی گذشته ( ۲۹عقرب) در رأس یک هیأت بلندرتبه به
کابل آمد .او حین سفرش در یک نشست خبری با رییسجمهور غنی گفت که سفر او به
کابل در شرایطی صورت میگیرد که مردم افغانستان صلح میخواهند ،اما علیرغم جریان
گفتوگوهای صلح در دوحه ،خشونتها در حال افزایش است.
عمران خان همچنان گفت که به کابل آمده است تا اطمینان بدهد که دولت او هر آنچه
را که در توان داشته باشد ،مردم افغانستان را در راستای کاهش خشونتها و برقراری
آتشبس کمک خواهد کرد.

رحمتهللا نبیل:

ارشف غین رهرب شاخهی خراسان داعش را بهعنوان رشوت به «آیاسآی» آزاد میکند
اطالعات روز :رحمتاهلل نبیل ،رییس پیشین
امنیت ملی میگوید که رییسجمهور اشرف
غنی اسلم فاروقی ،رهبر شاخهی خراسان
گروه داعش و صدها تروریست پاکستانی را
بهعنوان رشوت به «آیاسآی» آزاد میکند.
آقای نبیل دیروز (دوشنبه ۳ ،قوس) در
تویتی این اظهارات را در واکنش به فرمان
رییسجمهور غنی مبنی بر رهایی زندانیان
پاکستانی مطرح کرده است .نبیل گفته
است که صدها تروریست پاکستانی که قرار

است آزاد شوند ،هزاران تن از شهروندان
افغان را به قتل رساندهاند.
عبـداهلل اورکزی مشـهور بـه اسـلم فاروقی،
رهبـر شـاخهی خراسـان گـروه داعـش
در مـاه حمـل سـال جـاری خورشـیدی
بازداشـت شـد .او شـهروند پاکسـتان اسـت
و قبلا درخواسـت پاکسـتان مبنـی بـر
سـپردن اسـلم فاروقـی بـه آن کشـور از
سـوی افغانسـتان رد شـده بـود.
نبیل همچنان نوشته است« :متأسفانه عالوه

بر طالبان ،داکتر اشرف غنی جهت ابقایش
در قدرت ،به منبع ازدیاد مشکالت برای
افغانستن تبدیل گردیده ،تا منبع کاهش
مشکالت برای افغانستان».
این درحالی است که رییسجمهور غنی
اخیرا فرمان رهایی و عفو مجازات شماری از
زندانیان پاکستان را امضا کرده است .هدف
از این اقدام غنی ،نشان دادن حسن نیت
و تحکیم روابط دوستانه با پاکستان گفته
شده است.

این فرمان یک روز پس از سفر عمران خان،
نخستوزیر پاکستان به کابل ،امضا شده
است .عمران خان روز پنجشنبه هفتهی
گذشته به کابل آمد .او پس از دیدار با
رییسجمهور غنی با او در یک نشست
خبری مشترک ظاهر شد.
او گفت که به کابل آمده است تا اطمینان
دهد که کشورش بیش از آنچه در توان دارد
برای کاهش خشونت و برقراری آتشبس در
افغانستان تالش میکند.

در یپگریی قتل یما سیاوش پیرشفت صورت نگرفته است
اطالعات روز :خانوادهی یما سیاوش ،مجری پیشین تلویزیون
خصوصی طلوع نیوز و مشاور امور روابط عامهی آمریت عمومی
دفتر ریاست بانک مرکزی شکایت دارند که عامالن قتل یما
سیاوش هنوز بازداشت نشدهاند.
بکتاش سیاوش ،برادر یما سیاوش دیروز (دوشنبه 3 ،قوس) در
صحبت با روزنامه اطالعات روز گفت که هنوز هیچ پیشرفتی در
پیگیری قضیه صورت نگرفته است.
در همین حال ،امراهلل صالح ،معاون اول ریاستجمهوری نیز میپذیرد که در پیگیری
پروندهی قتل یما سیاوش هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است.
صالح صبح دیروز (دوشنبه ۳ ،قوس) در صفحهی فیسبوک خود نوشته است که قضیه را
فراموش نکردهاند و بهگونهی جدی و صمیمی روی پرونده کار میکنند .او در نوشته است:
«ما کدام پیشرفت نداریم ورنه شما را در جریان قرار خواهیم داد .کار جدی و صمیمی

داریم انجام میدهیم».
یما سیاوش و دو همکار دیگرش در هفدهم عقرب در انفجار ماین
مقناطیسی در ساحهی مکروریان ناحیهی اول شهر کابل کشته
شدند.
ن ُه روز پس از این رویداد ،خانوادهی یما سیاوش در شکایتنامهای
کشتهشدن او را «مرموز» خوانده و خواستار بررسی آن از سوی
دولت شد .خانوادهی سیاوش گفته است که نسبت به عملکرد
بانک مرکزی در مورد انفجار بر موتر آقای سیاوش نیز مشکوک است.
در شکایتنامه گفته شده است که ادارهی بانک مرکزی با مراجعی که عالقمند حقیقتیابی
این حادثه بودند ،حاضر به همکاری نشده است.
به دنبال آن ،بانک مرکزی اعالم کرد که در پیگیری پروندهی قتل یما سیاوش با نهادهای
کشفی و امنیتی همکاری همهجانبه کرده است.

گزارش «جنایت جنیگ» نریوهای اسرتالیایی در افغانستان؛ ُنه رسباز خودکیش کردند
اطالعات روز :به دنبال نشر گزارش تحقیقی
بازرس کل نیروهای دفاعی استرالیا از
تخطیهای جنگی نیروهای ویژهی آن
کشور در افغانستان ،نشریهی بریتانیایی
«دیلی میل» گزارش کرده است که ن ُه
سرباز استرالیایی خودکشی کردهاند.
در گزارش «دیلی میل» آمده است که یک
زن و هشت سرباز مرد از نیروهای استرالیایی
بین سنین  ۲۰تا  ۵۰ساله در جریان سه
هفتهی گذشته خودکشی کردهاند.

به نقل از گزارش ،خودکشی این تعداد از
سربازان استرالیایی در چنین مدت کوتاهی
در تاریخ نظامی معاصر آن کشور بیسابقه
است .در گزارش «دیلی میل» آمده است:
«باور بر این است که استرس ناشی از
این گزارش [گزارش جنایت جنگی] که
شواهدی از قتل  ۳۹نفر توسط نیروهای
ویژه استرالیا را افشا کرد ،در برخی از این
خودکشیها نقش داشته است».
نسخه ویرایش شده گزارش بازرس کل

نیروهای دفاعی استرالیا از تخطیهای
جنگی نیروهای ویژهی ارتش آن کشور در
افغانستان ،پس از هفتهها بحث دربارهی
محتوای آن روز پنجشنبه هفتهی گذشته
منتشر شد .در این گزارش که پس از
چهارسال تحقیقات آماده شده ،آمده است
که نیروهای ویژهی استرالیا در جریان
جنگ افغانستان  ۳۹نفر را بهطور غیرقانونی
کشتهاند .در گزارش همچنان آمده است که
 ۲۵نفر از نیروهای ویژهی هوایی استرالیا در

این کشتارها دست داشتهاند.
افغانستان از نشر گزارش وزارت دفاع
استرالیا استقبال کرد و آن را یک اقدام الزم
در جهت تأمین شفافیت و کسب اطمینان
از طی مراحل قانونی ،تأمین عدالت
و رسیدگی به قضایای قتل غیرقانونی
شهروندان افغانستان خواند.
به تازگی مجلس سنای افغانستان خواهان
بررسی ادعاهای مطرح شده در این گزارش
توسط دادگاه الهه شده است.

مردی در ولسوایل «جاغوری» دخرتش را همراه با یک پرس ُکشت
اطالعات روز :مسئوالن امنیتی در والیت غزنی تأیید میکنند که یک
مرد در ولسوالی جاغوری این والیت دخترش را به همراه یک پسر
به قتل رسانده است.
نجیباهلل توسلی ،فرمانده پولیس ولسوالی جاغوری به روزنامه
اطالعات روز گفت که این رویداد دو روز پیش (یکشنبه ۲ ،قوس)
در روستای «چال» ،از مربوطات مرکز این ولسوالی رخ داده است.
آقـای توسـلی افـزود کـه فـرد متهـم به قتـل بازداشـت شـده و در
جریـان تحقیقـات پولیـس بـه قتـل دختـرش بـه همـراه یـک پسـر اعتـراف کرده اسـت.
او گفت که این مرد ادعا کرده که این دو نفر را به دلیل داشتن روابط «نامشروع» کشته است.
از ســویی هــم ،فرمانــده پولیــس جاغــوری گفــت کــه دو روز پیــش یــک مــرد حــدود ۴۵

ســاله در منطقـهی «پاتــو»ی ایــن ولســوالی نیــز بــه قتــل رســیده
ا ست .
او جزئیاتــی بیشــتری در ایــن مــورد نــداد ،امــا تأکیــد کــرد کــه
عامــل قتــل بازداشــت شــده و تحقیقــات از او جریــان دارد.
در همیــن حــال ،حســن جعفــری ،از نزدیــکان ایــن فــرد از او بــه
نــام «جــواد یــاری» یــاد کــرده ،گفــت« :آقــای یــاری توســط دو
پســر  ۱۶ســاله و  ۱۳ســاله کشــته شــده اســت».
او افــزود کــه ایــن افــراد او را پــس از درگیــری لفظــی بــا «چــره» کشــتهاند .بــه گفتـهی
آقــای جعفــری ایــن افــراد توســط پولیــس بازداشــت شــده و هماکنــون در بازداشــگاه
پولیــس بهســر میبرنــد.

www.etilaatroz.com
نشست دو روزه کنفرانس ژنو (جنوا) زیر نام
«کنفرانس  2020افغانستان» که در آن
میزان تعهدات مالی کشورهای کمککننده
به افغانستان مشخص خواهد شد ،روز گذشته
(دوشنبه ،سوم قوس) به میزبانی و مدیریت
مشترک افغانستان ،فنالند و سازمان ملل متحد
در مقر این سازمان در شهر ژنو سویس آغاز شد.
در این کنفرانس قرار است نمایندگان حدود
ن بینالمللی حضور داشته
 100کشور و سازما 
باشند و تعهدشان را در راستای کمک مالی و
حمایت سیاسی از افغانستان برای چهار سال
آینده ،اعالم کنند.
هدف اصلی این کنفرانس تشخیص اهداف
و تعهدات مشترک توسعهای برای سالهای
 2021تا  2024برای دولت افغانستان و جامعه
جهانی است .همچنان تعهدات حمایت مالی،
یک چارچوب جدید توسعهای ،اعالمیه مشترک
سیاسی و یک طرح جدید کمک برای حمایت
از نیازهای توسعهای افغانستان و اولویتها از
نتایج پیشبینیشده این کنفرانس است.
نشستهای روز دوشنبه جانبی بود و نشست
اصلی کنفرانس ژنو روز سهشنبه 24 ،نوامبر
برگزار میشود که در آن رییسجمهور غنی
و آنتونیو گوترش ،دبیر کل سازمان ملل
متحد در افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.
در روز نخست نشست نمایندگان کشورها و
سازمانهای بینالمللی که عمدتا از طریق
ویدیو در کنفرانس وصل بودند در سه نشست
جانبی در مورد تأمین صلح پایدار با تأکید بر
تضمین و تقویت حقوق بشر و مشارکت زنان
و ادغام مجدد مهاجران و برگشتکنندگان؛
روشهای سازمانی و اجتماعی برای مبارزه با
فساد و اولویتهای اقتصادی و مؤثریت کمکها
بحث کردند.
ریاست هیأت اعزامی افغانستان در کنفرانس
ژنو را حنیف اتمر ،وزیر امور خارجه به عهده
دارد و آقای اتمر نشست روز دوشنبه را افتتاح
کرد .عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه ،عطااهلل
نصیب رییس واحد تسهیل سرمایهگذاری،
عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه
و جمعی از رؤسا و مشاورین وزارتهای امور
خارجه و مالیه اعضای این هیأت هستند.
شمار دیگر از مقامهای افغانستان و نمایندگان
نهادهای جامعه مدنی ویدیویی در این نشستها
سخنرانی کردند.
تأمین صلح پایدار
یکی از نشستهای جانبی روز اول کنفرانس ژنو
در مورد تأمین صلح پایدار با تأکید بر تضمین
و تقویت حقوق بشر و مشارکت زنان و ادغام
مجدد مهاجران و برگشتکنندگان بود .در
این بخش حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان،
کمیشنر مدیریت بحران اتحادیه اروپا ،روال غنی
بانو نخست افغانستان ،سید سعادت منصور
نادری وزیر دولت در امور صلح و میشل بچلت
کمشنر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر
صحبت کردند.
محمدحنیف اتمر ،وزیر خارجه افغانستان گفت
که دولت متعهد است تا به جنگ چهار دههی
اخیر در این کشور ،نقطهی پایان بگذارد .آقای
اتمر افزود که تروریسم یک تهدید مشترک
برای افغانستان و جامع ه جهانی است و در مقابل
صلح در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و
جهان است .او تأکید کرد که صلح در نهایت با
اراده و خواست افغانها تعیین میشود و مورد
پذیرش جامعهی بینالمللی قرار میگیرد.
همچنان در مورد تضمین و تقویت حقوق بشر
و مشارکت زنان محمد معصوم ستانکزی رییس
هیأت مذاکرهکننده صلح دولت افغانستان،
رییس اداره ملل متحد برای زنان ،وزیر امور
خارجه ناروی ،وزیر همکاریهای اقتصادی و
توسعهای آلمان ،شهرزاد اکبر رییس کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان ،حبیبه سرابی و
فوزیه کوفی دو عضو هیأت مذاکرهکننده دولت
افغانستان ،ماری اکرمی رییس شبکه زنان
افغانستان صحبت کردند.
نمایندگان کشورهای کمککننده و نهادهای
بینالمللی در سخنرانیهایشان تأکید کردند
که برای تأمین صلح پایدار حفظ و تقویت
حقوق زنان ،حقوق بشر ،حقوق اقلیتهای
قومی و مذهبی و برگشت و ادغام مجدد و
برنامهریزیشدهی مهاجران از نیازهای جدی
است .نمایندگان کشورهای خارجی و نهادهای
بینالمللی همچنان تصریح کردند ،برای این
که روند جاری صلح به نتیجه برسد ،نیاز است
خشونتها کاهش یابد و در نهایت به یک
آتشبس منجر شود.
میشل باچلت ،کمیشنر سازمان ملل در امور

گزارش
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گزاریش از روز نخست کنفرانس ژنو

بحث روی تأمین صلح پایدار ،مبارزه با فساد،
اولویتهای اقتصادی و مؤثریت کمکها
عصمتاهلل سروش و لطف علی سلطانی

حقوق بشر گفت« :در حالی که طالبان تعهد
سپرده بودند که خشونت را کاهش میدهند،
در نه ماه نخست امسال حدود شش هزار
غیرنظامی کشته و زخمیشدهاند .این بیانگر
سطح باالی خشونت است .ما یک بار دیگر
از طرفهای درگیر میخواهیم که خشونت
را کاهش دهد تا در نهایت آتشبس و صلح
برقرار شود ».خانم باچلت تأکید کرد که در
روند جاری صلح باید صدای زنان ،جامعه مدنی
و قربانیان جنگ شنیده شود« :صلح پایدار در
صورتی تأمین میشود که صدای همه در آن
شنیده شود».
روال غنی ،بانوی اول کشور در این نشست نیز به
سهیمکردن زنان به گونهی فعال در روند جاری
صلح تأکید کرد و گفت که زنان افغانستان در
سال  2019با صدور قطعنامهای خواهان سهم
فعال در گفتوگوهای صلح شدند .خانم روال
غنی ،حفظ نظام جمهوری و قانون اساسی را
مهم خواند و گفت که جمهوریت در واقع احترام
به تنوع در افغانستان است.
او خطاب به طالبان گفت« :طالبان باید
خواستهای خود را از طریق سیستم
دموکراتیک و انتخابات مطرح کنند .امیدوارم
که طالبان به حرفهای کسانی که آنان را علیه
کشورشان تحریک میکنند ،گوش ندهند».
سید منصور سعادت نادری ،وزیر دولت در امور
ت در کشور ادامه دارد،
صلح گفت با آنکه خشون 
تالشها برای موفقیت پروسهی جاری صلح نیز
ادامه مییابد.
در عین حال ،محمد معصوم ستانکزی ،رییس
هیأت دولت افغانستان در مذاکرات بیناالفغانی
گفت که دستیابی به صلح نیاز به «صبر و
حوصله» دارد .او اضافه کرد که در توافقنامهی
امریکا و طالبان خروج نیروهای خارجی از
افغانستان مشروط به حفظ دستآوردهای دو
دهه اخیر بهویژه حقوق بشر و قانون اساسی
افغانستان است .به گفتهی او ،اگر این تعهد در
نظر گرفته نشود ،صلح پایدار به میان نخواهد
آمد« :تمامی حقوق مردم افغانستان در قانون
اساسی موجود تأمین شده و نیاز است که
جامع ه جهانی از آن حمایت کند .ما از تمامی
همپیمانان بینالمللی خود میخواهیم که سهم
معنیدار در پیشبرد روند صلح داشته باشند».
آقای ستانکزی همچنان نقش زنان و قربانیان
جنگ در روند صلح را مهم خواند.
حبیبه سرابی ،عضو هیأت مذاکراتی دولت
افغانستان گفت که هیأت دولت افغانستان به
گونهی دوامدار با قربانیان جنگ در تماس است
و خواستها و حرفهای آنان را میشنود .خانم
سرابی افزود که اگر روند جاری صلح منتج به
تأمین صلح و آتشبس دایمی در کشور شود ،در
واقع این کشور روند جدیدی را آغاز میکند که
ک و همکاری جامع ه جهانی است.
نیازمند کم 
اینه ارکسن سوریده ،وزیر خارجهی ناروی هم
آزادی بیان ،تساوی حقوق زنان و مردان و
آزادیهای مدنی از جمله آزادی مذهبی را برای

تأمین صلح پایدار الزامی و مهم عنوان کرد .او
اضافه کرد که تأمین حقوق زنان در افغانستان
برای ناروی اولویت دارد ،بنا بر این کشورش
به حمایت از زنان افغانستان ادامه میدهد.
وزیر خارجه ناروی سطح موجود خشونتها در
افغانستان را باال عنوان کرد و گفت که برای
پیشبرد روند صلح کاهش خشونت مهم و الزامی
است.
روبرت ریدبرگ ،معاون وزارت خارجه سویدن
هم بر تأمین حقوق زنان و در نظرگرفتن آن
در مذاکرات صلح تأکید کرد .خانم ریدبرگ از
اینکه در هیأت مذاکره کنندهی طالبان هیچ
زنی حضور ندارد انتقاد کرد .در عین حال
او خواهان هرچه زودتر کاهش خشونت در
افغانستان شد.
مارتین جاگر ،وزیر همکاریهای اقتصادی
و انکشافی آلمان ضمن تأکید بر حفظ
دستآوردهای دو دهه بهویژه حقوق بشر
و حقوق زنان گفت که زمانی صلح پایدار در
افغانستان تأمین میشود که افغانها به همدیگر
باور پیدا کنند« :این باور با جنگ به میان
نمیآید ».به گفتهی او ،جامعهی مدنی و زنان
اگر در این روند نقش معنادار نداشته باشند ،در
واقع  40درصد فرصت برای دستیابی به صلح
کم میشود.
شهرزاد اکبر ،رییس کمیسیون مستقل حقوق
بشر افغانستان نیز سطح خشونت جاری در
کشور را باال خواند و گفت برای اینکه مردم
به روند جاری صلح باورمند شوند باید آتشبس
برقرار شود« :بسیار مهم است که به یک
آتشبس برسیم .سطح باالی خشونت باور مردم
را نسبت به صلح کم میکند ».در عین حال
خانم اکبر از هدف قرارگرفتن فعاالن حقوق بشر
ابراز نگرانی کرد.

باید حمایت خود را از مهاجران و بیجاشدگان
داخلی افغانستان افزایش دهد .او از کشورهای
ایران و پاکستان نیز خواست که تا رسیدن
افغانها به یک راه حل سیاسی ،از مهاجران
افغان حمایت کنند.
نور رحمن اخالقی ،سرپرست وزارت امور
مهاجرین گفت که دولت افغانستان به بازگشت
مهاجران افغان متعهد است« :وزارت امور
مهاجرین و عودتکنندگان با سایر حامیان خود
در تالش است تا از طریق یک برنامهی منظم،
بازگشت با عزت پناهجویان افغان به کشور را
تضمین کند ».او افزود که مهاجران افغان برای
بازگشت به کشور ،نیاز به حمایت جامع ه جهانی
دارند.
هارتویگ ،معاون آسیایی بانک جهانی گفت
توافق با طالبان و تأمین صلح در افغانستان
ممکن است برگشت شمار زیادی از مهاجران
افغان را در پی داشته باشد و این در حالی
خواهد بود که ساالنه حدود  600هزار کارگر
تازه به شمار متقاضیان کار در افغانستان
اضافه میشود .با این حال او گفت که خطر
این است که این وضعیت روی دولت افغانستان
فشار بیاورد و این کشور در این زمینه نیازمند
کمکهای بینالمللی خواهد بود.
چارلوت اسلنت ،سرمنشی شورای پناهندگان
دنمارک گفت به نظر میرسد که کمکها به
افغانستان کاهش یابد و پروژههای بلندمدت به
کوتاهمدت تبدیل شود .اما او افزود که سفارش
دولت دنمارک این است تمویلکنندهها باید
برای کمک به افغانستان برنامههای درازمدت
در نظر داشته باشند .او اضافه کرد که باید برای
برگشت محفوظ مهاجرانکار شود؛ طوری که
وقتی آنان به افغانستان بر میگردند ،از خدمات
مورد نیاز بهرمند شوند.

ادغام مجدد مهاجران و برگشتکنندگان
در بخش ادغام مجدد مهاجران و
برگشتکنندگان کمیشنر عالی سازمان ملل
برای پناهندگان ،نور رحمن اخالقی نامزدوزیر
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان افغانستان،
وزیر انکشاف پایدار ،خارجی و دفتر توسعه
بریتانیا ،معاون آسیای جنوبی بانک جهانی،
رییس عمومی سازمان بینالمللی مهاجرت،
سرمنشی شورای پناهندگان دنمارک و چند
تن دیگر صحبت کردند.
فیلپیو گراندی ،کمیشنر عالی ملل متحد برای
پناهندگان گفت که افغانستان بیشترین مهاجر
و بیجاشده را در جهان دارد .به گفتهی او،
 40درصد پناهندگانی که در یونان هستند،
افغانند .او تأکید کرد که خواست مهاجران و
بیجاشدگان باید در گفتوگوهای صلح شنیده
شود .آقای گراندی نیز به کاهش خشونت تأکید
کرد و گفت اگر خشونت کاهش نیابد افغانهای
بیشتری مهاجر و بیجا میشوند و به این ترتیب
بحث ادغام مجدد هم به میان نخواهد بود.
آقای گراندی اضافه کرد که جامع ه جهانی

روش های نهادی و اجتماعی برای مبارزه
با فساد
در این نشست جانبی سفیر بریتانیا در
افغانستان ،وزیر بریتانیا در امور کشورهای
مشترک المنافع و انکشافی ،کمیشنر اتحادیه
اروپا برای همکاریهای بینالمللی نماینده خاص
سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان،
امراهلل صالح معاون اول ریاستجمهوری ،لیلما
ناصری رییس مؤسسه عدالت افغانستان ،فرید
حمیدی دادستان کل افغانستان ،محقق ارشد
دانشگاه برمینگهام و شماری اعضای جامعه
مدنی و رسانههای افغانستان صحبت کردند.
لورد احمد ،وزیر بریتانیا در امور کشورهای
مشترکالمنافع و انکشافی گفت که دسترسی
شهروندان به خدمات پایه و اساسی که در
دیگر کشورهای جهان ساده و آسان است ،در
افغانستان دشوار است .به گفتهی او ،نبود این
خدمات به علت موجودیت فساد ،فقر را افزایش
داده است« :بخاطر که شفافیت کم است .بیش
از نیمی از افغانها زیر خط فقر زندگی میکنند
و افغانستان در جمع سه فاسدترین کشور دنیا

قرار دارد ».او به کمکهای جامع ه جهانی در
امر مبارزه با کرونا به افغانستان اشاره کرد
و گفت که این کمکها درست و در جایش
مصرف نشده است .او تأکید کرد برای اینکه
شهروندان به دولت باورمند شوند ،مبارزه با
فساد مهم است .در عین حال او نقش رسانهها
و جامعهی مدنی در کار مبارزه با فساد را مهم
و ارزنده خواند.
جوتا اورپیالینن ،کمیشنر اتحادیه اروپا برای
همکاریهای بینالمللی گفت که برای رسیدن
افغانستان به صلح پایدار و خودکفایی مبارزه با
فساد بسیار مهم است .او تأکید کرد که اتحادیه
اروپا از تالشهای دولت افغانستان برای مبارزه
با فساد حمایت میکند.
امراهلل صالح ،معاون نخست ریاستجمهوری
گفت که حکومت افغانستان متعهد است
که از هر دالر و یوروی جامع ه جهانی و از هر
افغانی مالیهدهندگان افغان حساب دهد .آقای
صالح افزود که حکومت برای مبارزه با فساد
ارادهی جدی دارد .او به عنوان نمونه به چند
اقدام حکومت در این راستا از جمله جلسات
مشترک با بازرگانان یاد کرد« :برنامهای داشتیم
که در یک طرف میز بازرگانان مینشستند و در
سوی دیگر مقامهای مسئول و شکایت آنان را
میشنیدند .آنان نامهای مفسدان را میگرفتند
و ما تمام آن موارد را فهرست میکردیم و از
وزارتهای مربوطه میخواهیم که در آن زمینه
اقدام کنند».
آقای صالح بخشی از فساد را به انجوها نسبت
داد و از جامع ه جهانی خواست که به انجوها
فشار وارد کنند که حسابده شوند.
فرید حمیدی ،دادستان کل افغانستان هم
گفت که حکومت افغانستان در سالهای پسین
مبارزه با فساد اداری را اولویت خود قرار داده
و اخیرا به معاون اول خود وظیفه سپرده است
که در این زمینه کار کند .آقای حمیدی افزود
که برای مبارزه با فساد امنیت جان دادستانها
بسیار مهم است و تأکید کرد که مبارزه با این
پدیده نیازمند کار مشترک نهادی است.
شماری از اعضای جامعهی مدنی و مسئوالن
رسانهها اما عملکرد حکومت افغانستان در
راستای مبارزه با فساد را ناکافی خواندند و از
آن انتقاد کردند.
ذکی دریابی ،مدیر مسئول روزنام ه اطالعات
روز که بهتازگی نامزد دریافت جایزهی مبارزه
با فساد سازمان شفافیت بینالملی شده است ،با
اشاره به نشر گزارشهای تحقیقی این روزنامه
گفت« :استقبال گستردهای که از این گزارشها
در میان خوانندگان اطالعات روز بهوجود آمد
بیانگر این است که فساد در کنار ناامنی یکی
از عوامل اصلی ناامیدی مردم از حکومت و یک
چالش واقعی در زندگی آنهاست».
در سومین نشست جانبی روز نخست کنفرانس
ژنو نمایندگان کشورها و برخی از مقامهای
افغانستان در مورد اولویتهای اقتصادی و
مؤثریت کمکها نیز صحبت کردند.
تعهد  15.2میلیارد دالری در کنفرانس
بروکسل 2016
کنفرانس کشورهای کمککننده برای حمایت
مالی از افغانستان هر چهار سال یک بار برگزار
میشود که کنفرانس سال  2016در بروکسل
و کنفرانس سال  2012در توکیو برگزار شده
بود .در کنفرانس دو روزه بروکسل که به تاریخ
چهارم و و پنجم اکتوبر سال  2016برگزار شد،
نمایندگان  70کشور و  20نهاد بینالمللی
متعهد شدند که تا سال  2020میالدی 15.2
میلیارد دالر امریکایی برای افغانستان در بخش
اولویتهای انکشافی کمک کنند .به عنوان
نمونه در آن کنفرانس تعهد شد که یک میلیارد
و  700میلیون دالر از سوی آلمان ،حدود یک
میلیارد دالر از سوی بریتانیا ،حدود یک میلیارد
دالر از سوی هند 900 ،میلیون دالر از سوی
چاپان 600 ،میلیون دالر از سوی ترکیه87 ،
میلیون دالر از سوی ناروی 500 ،میلیون دالر
از سوی پاکستان و  100میلیون دالر از سوی
عربستان سعودی طی چهار سال آینده به
افغانستان کمک میشود.
دولت افغانستان در مقابل در بخشهای بهبود
امنیت و ثبات سیاسی ،مبارزه با فساد ،تقویت
حکومتداری ،حاکمیت قانون ،حقوق بشر،
پایداری مالی و شفافیت در امور مالی دولتی
و بانکداری تجاری ،اصالح برنامهریزی و
مدیریت توسعه و تضمین حقوق شهروندان،
توسعه بخش خصوصی ،رشد و توسعه فراگیر،
مشارکت توسعهای و مؤثریت کمکها تعهد
کرده و مشخص شده بود انجام این تعهدات
برنامههایی را روی دست بگیرد.

گزارش
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امامعلی رحمان ،رییس جمهور تاجیکستان (چپ) و رهبر مخالفان سید عبداهلل نوری (راست) در دسامبر  1996توافقنامه آشتی ملی را در مسکو امضا کردند

صلحسازان بینامللیل
در اتجیکستان و افغانستان
فاطمه فرامرز
گزارشگر

تاجیکستان در شمال کشور نهتنها حدود
یک هزار و  300کیلومتر مرز مشترک با
افغانستان دارد که هردو همسایه دارای
اشتراکات زبانی و فرهنگی نیز هستند.
در ضمن ،عالیق تجاری و ترانزیتی پیوند
دیگری بین تاجیکستان و افغانستان پس
از طالبان ،ایجاد کرده و بر بنیاد سخنان
مقامات رسمی ،هردو طرف دارای بهترین
نمونه روابط سیاسیاند.
اشتراکات این دو همسایه همینجا به پایان
نمیرسد .شهربانو تاجبخش ،پژوهشگر
ایرانی-امریکایی و مشاور سازمان ملل در
زمینه سازش صلح ،حل منازعات ،مبارزه
با تروریسم و عوامل رادیکالسازی که روی
امنیت انسانی در آسیای میانه و افغانستان
کار میکند ،با درنظرداشت وجه مشترک
تاجیکستان و افغانستان در داشتن تاریخچه
جنگ داخلی ،فرایند صلح و مداخله جامعه
جهانی ،تفاوتها در موفقیت صلحسازان
بینالمللی در تاجیکستان و علت عدم
موفقیتشان در افغانستان را به شرح زیر
میداند:
ماهیت جنگ و صلح در دو تنظیم
متفاوت
غالبا گفته میشود كه آسیای میانه و
افغانستان به یك مجموعه منازعات
منطقهای تعلق دارند كه بیثباتی در یك
كشور میتواند به كشور دیگر نیز منتقل
شود .در عین حال ،سیر جنگ و صلح در
دو نمونه ،مسیرهای بسیار متفاوتی را دنبال
کرده است.
تاجیکستان؛ از جنگ سریع تا صلح
سریع
روند صلح در تاجیکستان همانند حرکت
جنگی سریع و غیرمنتظره بود .در آگست
 1990حاکمیت تاجیکستان اعالم و قوانین
اتحاد جماهیر شوروی با قوانین جمهوری
تغییر کرد .پس از کودتا در اگست 1991
در مسکو ،تاجیکستان در  9سپتامبر 1991
بهعنوان کشوری مستقل اعالم شد .حزب
کمونیست در اول رسما منسوخ و بعدا
بهنام «حزب سوسیالیست تاجیکستان»
تبدیل شد .تاجیکستان در سال  1991با
ده جمهوری دیگر شوروی سابق به عضویت
کشورهای مستقل مشترکالمنافع ()CIS
درآمد .همچنین در مارچ  1992به عضویت
کنفرانس امنیت و همکاری اروپا ()CSCE
درآمد.
استقالل از اتحاد جماهیر شوروی وظیفه
چالشبرانگیز در شرایط سخت را بر عهده
جمهوری جدید گذاشت .ترکیبی از فقر
گسترده ،یک دولت ضعیف بدون پایگاه

اقتصادی و مالی مناسب برای قدرت دولت
یا نیروهای اصلی امنیت ملی ،سیاستمداران
بلندپرواز اما بیتجربه ،رقابتهای منطقهای
ناشی از سیاست تقسیم و حاکمیت مسکو،
و مداخله نیروهای خارجی که از هرجومرج
برای پیشبرد منافع ملی خود استفاده
میکنند .نتایج فاجعهبار بود .جنگ داخلی
تاجیکستان که در بهار سال  1992آغاز
شد و با یک توافقنامه صلح با میانجیگری
سازمان ملل در سال  1997به پایان رسید،
بهطور تقریبی کشتهشدن  50هزار نفر
و آوارگی  500هزار تن دیگر را به همراه
داشت.
گرچه درگیری در تاجیکستان در
ابتدا توسط مطبوعات غربی و روسی با
اصطالحات ایدئولوژیک تفسیر میشد .این
جنگ ظاهرا توسط ائتالفی از دموکراتها
و اعضای حزب اسالمی که بالفاصله پس از
نابودی اتحاد جماهیر شوروی با مخالفان
قدیمی و کمونیستها مخالفت کردند،
تحریک شده بود اما منافع مورد نظر در واقع
ایدئولوژیک نبود .درگیری سیاسی بهانهای
برای احیای برخوردهای منطقهای بهدلیل
تقسیمبندی جغرافیایی بود .به باور بسیاری
از پژوهشگران درگیری در تاجیکستان
بار «منطقهای» داشت .این جنگ ناشی
از خالی قدرت و فروپاشی نهادی بود و
فرصت را برای افرادی فراهم میکرد که با
سیاستهای گذشته شوروی به حاشیه رانده
شده بودند.
افغانستان از جنگ طوالنی تا آینده
نامطمئن
در اکتبر  2001هنگامیکه نیروهای ائتالف
به رهبری امریکا حملهای علیه رژیم طالبان
آغاز کردند ،افغانستان قبال یک تجربه
طوالنی و ناگوار بیش از  23سال جنگ
تقریبا مستمر را داشت که طی آن یک
میلیون نفر کشته شده و یک میلیون نفر
دیگر معلول شده بودند.
زمانیکه در پاسخ به حمالت تروریستی
 11سپتامبر  2001در ایاالت متحده ،یک
ائتالف بینالمللی به رهبری ایاالت متحده به
افغانستان حمله کرد ،رژیم طالبان برچیده
شد و بهزودی با تشکیل یک دولت در
نتیجهی نشست بن جایگزین شد .براساس
مفاد توافقنامه بن ،در ابتدا یک دولت موقت
 30نفره را تشکیل شد تا اینکه در جنوری
 2002لویه جرگه اضطراری تشکیل شد و
در جنوری  2004نیز قانون اساسی تصویب
شد.
همانطور که قانون اساسی تصریح کرده
بود ،انتخابات ریاستجمهوری در اکتبر
 2004و انتخابات پارلمانی در سپتامبر
 2005برگزار شد .بهرغم برخی کاستیهای
قانون اساسی در مورد عدم انتخابات شورای

منطقهای ،نقشه راه بن در اواخر 2005
اعالم شد .با وجود اینکه لیست بررسی
مورد نیاز در نشست بن برای ایجاد یک
کشور دموکراتیک تکمیل شد ،اما به مرور
زمان ثابت شد که صلح و سازش ملی بدون
طالبان به افغانستان نمیرسد.
عوامل مداخله
تالشهای جامعه جهانی در ایجاد و سازش
صلح در تاجیکستان و افغانستان نظر به
انگیزههای مشارکت دچار تغییرات زیادی
شده است.
تاجیکستان؛ یک عضو جوان جامعه
جهانی
مداخله جامعه جهانی در تاجیکستان بسیار
واضح «مسئولیت حفظ امنیت منطقهای»
بود .در کمتر از شش ماه تقریبا  50هزار
نفر کشته و نیم میلیون نفر در داخل کشور
آواره شده و یا از مرزهای افغانستان عبور
کرده بودند .حداقل سه سازمان CIS ، UN
و  CSCEخود را مسئول خاموشکردن
آتشسوزی در یکی از جدیدترین کشورهای
اضافهشده به جامعه بینالملل میدانستند.
بیثباتی در تاجیکستان در ابتدا مورد
نگرانی کشورهای  CISچون ازبیکستان،
قرغیزستان و ترکمنستان بود که تا سپتامبر
 1992بیانیه مشترکی را امضا کردند و
خواستار آتشبس فوری و مذاکرات صلح
میان گروههای درگیر شدند .در جوالی
 1993نورسلطان نظربایف ،رییسجمهور
وقت قزاقستان اعالم کرد که صلح در
تاجیکستان نهتنها به عهده کشورهای
آسیای میانه و روسیه است ،بلکه به

تالشهای سازمان ملل جهت یافتن فرمولی
برای ایجاد ثبات در منطقه بستگی دارد.
در آگست  1993روسیه با درک اینکه
تنها راه برای برونرفت از درگیریهای
تاجیکی راهحل سیاسی است ،فشارهای
دیپلماتیک را آغاز کرد .حلقه اعضای CIS
که ابزار نگرانی میکردند ،گسترش یافت و
رهبران قزاقستان ،ازبیکستان و قرغیزستان
در اوایل آگست  1993با بوریس یلستین،
امامعلی رحمانوف و نماینده رییسجمهور
ترکمنستان در مسکو دیدار کردند و در
مورد وضعیت تاجیکستان گفتوگو کردند.
اول روسیه و به دنبال آن ازبیکستان بر رهبر
تاجیکستان فشار آوردند تا با رهبران مخالف
مذاکره کند .در همان زمان برای حفاظت
جمعی از مرزهای تاجیکستان و افغانستان
که مرز جنوبی  CISرا تشکیل میدهد،
در جریان اجالس  CISدر سپتامبر 1993
از یک نیروی حافظ صلح جمعی 2500
نفری  CISنیز کمک خواسته شد .طبق
این طرح ،عالوه بر لشکر  201اسلحه
موتوری فدراسیون روسیه که پس از خروج
ارتش شوروی از تاجیکستان عقب مانده
بود ،ازبیکستان ،قزاقستان و قرغیزستان و
همچنین نیروهای مرزی روسیه یک یک
گردان بفرستند .هرچند که اجرای این
طرح دشوارتر بود ،اما قزاقستان گردان
وعده داده شده را در سال  1994ارسال
کرد .قرغیزستان برای نگهداشتن واحدهای
خود در گورنو-بدخشان به جذب داوطلب
متوسل شد .نیروهای ازبیکستان با حفظ
فاصله از جنگ در استان لنینآباد مستقر
بودند.
در مجمع عمومی سازمان ملل در سپتامبر
 1993قزاقستان و روسیه درخواست کردند
که نیروهای مسلح  CISدر تاجیکستان
اجازه کار بهعنوان یک نیروی صلح سازمان
ملل را داشته باشند .مجمع در بحبوحه
آشوب سیاسی و جنگ داخلی از ترس
دخالت به  CISمأموریت رسمی نداد.
بنابراین خود سازمان ملل باید مستقیما
درگیر تالشهای صلح میشد ،چون اوضاع
تاجیکستان قبال در اواخر آگست  1992در
شورای امنیت سازمان ملل مورد بحث قرار
گرفته بود.
دو ماه بعد مأموریت حسن نیت متشکل از
نمایندگان امور سیاسی سازمان ملل متحد،
کمیساریای عالی پناهندگان و برنامه جهانی
غذا که خواستار تعامل دایمی سازمان ملل
در پاسخ به درخواست برای ارائه کمک
سیاسی بود ،در میانجیگری دخیل شد
و زمینه ایجاد دفتر سیاسی سازمان ملل
در دوشنبه را در جنوری  1993فراهم
کرد .در نومبر  1993بوترس غالی ،دبیر
کل وقت سازمان ملل رامیرو پیریز بالون،
سفیر اروگوئه را بهعنوان نماینده ویژه
سازمان ملل در تاجیکستان منصوب کرد.
به دنبال توافقنامههای صلح ،سازمان ملل
متحد مأموریت ناظران سازمان ملل در
تاجیکستان ( )UNMOTرا که مورد
پشتیبانی کشورهای ضامن بود تأسیس
کرد .این مأموریت در کمک به طرفین در
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اجرای توافقنامه صلح در  1997موثر بود.
افغانستان؛ محل تشدید واکنشها
در تاجیکستان سه بازیگر با مأموریتهای
مختلف و ابزارهای مختلفی درگیر بودند،
یعنی  CISاعمال فشار و اعزام نیروهای
صلح ،سازمان ملل متحد در حال انجام
مذاکرات مستقیم و گفتوگوی سیاسی بین
طرفهای درگیر و  CSCEکه اصالحات
دموکراتیک را ترویج میداد .همهی آنها در
هدف خود برای پایان دادن به جنگ داخلی
و برقراری صلح دموکراتیک متحد بودند.
در مقابل ،منطق مداخله بینالمللی در
افغانستان با گذشت زمان تغییر کرد .دقیقا
به همان روشیکه ماهیت درگیریها در
افغانستان طی قرن گذشته تغییر کرده
است :در ابتدا عملیات به رهبری امریکا که
از  7اکتبر  2001آغاز شد ،بهعنوان پاسخی
به حمالت  11سپتامبر تصور شد .هدف
اعالمشده از حمله ،دستگیری اسامه بن
الدن ،انهدام القاعده و برکناری رژیم طالبان
بود که از القاعده پشتیبانی کرده بود .ائتالف
بینالمللی به رهبری ایاالت متحده با آنچه
که میتوان یک مأموریت انتقامجویانه
قلمداد کرد ،جنگ علیه ترور را رسما آغاز
کرد .سپس سازمان ملل متحد قطعنامهای
را در  20دسامبر  2001تصویب کرد که
اجازه میداد یک نیروی بینالمللی کمک
به امنیت ( )ISAFبرای محافظت از امنیت
جامعه جهانی و از بینبردن تهدید برای
امنیت بینالمللی بود ،در افغانستان مستقر
شود ،درحالیکه تأمین امنیت انسانی مردم
افغانستان اولویت بعدی نبود.
به هر حال ،مردم افغانستان از دههها پیش
بهطور مداوم از داشتن حکومت ضعیف ،فقر
مزمن و نقض حقوق بشر رنج میبردند و
پس از انتقال نیروهای شوروی به خارج
از کشور در سال  1989به معنای واقعی
کلمه توسط غرب رها شده بود تا اینکه
تبدیل به خطری برای غرب شد .پس از 11
سپتمبر ایجاد ثبات درازمدت در افغانستان
و منطقهی پیرامون آن نیاز به استراتژی
مشارکتیتری داشت ،استراتژی که باید
قبل از مداخله تدوین شود و به واکنشهای
موقت در برابر رویدادها واگذار نشود.
تعهد و مشارکت؛ تقسیم مسئولیت
منطقهای
انگیزههای پنهانی بهطور حتم همکاری موثر

مردم افغانستان از دههها پیش
بهطور مداوم از داشتن حکومت
ضعیف ،فقر مزمن و نقض حقوق
بشر رنج میبردند و پس از انتقال
نیروهای شوروی به خارج از کشور
در سال  1989به معنای واقعی کلمه
توسط غرب رها شده بود تا اینکه
تبدیل به خطری برای غرب شد.
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با قدرتهای منطقهای را که ممکن است
در ادامهی یک درگیری نیز سهیم باشند،
مختل میکند .یکی از تفاوتهای عمده در
نحوه مذاکره صلح توسط جامعه جهانی در
دو مورد افغانستان و تاجیکستان ،تمایل به
درگیرکردن طرفهای خارجی مربوط بود.
هماهنگی منطقهای برای تاجیکستان
سازمان ملل متحد با اولین مداخله خود در
یک منطقهی پسا شوروی ،ضرورت مشارکت
بازیگران اصلی منطقه در تاجیکستان را
درک و به آن عمل کرد .نمایندگان ویژه
سازمان ملل متحد با نشاندادن مهارتهای
دیپلماتیک قابل توجه در پایتخت کشورهای
اطراف تاجیکستان کار میکردند و در مورد
مشارکت سازنده آنها مذاکره میکردند.
سرانجام با کمک یک گروه تماس از جمله
روسیه و ایران ،سرانجام توافقنامه صلح را در
سال  1997در مسکو امضا شد.
عالقه روسیه به تاجیکستان ماهیتی
استراتژیک داشت و خود را مسئول
حفاظت از مرزهای تاجیکستان-افغانستان
یعنی مرزهای جنوبی  CISدر برابر نفوذ
«بنیادگرایی اسالمی ،افراطگرایی ،مواد
مخدر و اسلحه» میدانست .یلتسین
مستقیما نیروها را برای محافظت از این
مرزها فرستاده بود.
ازبیکستان نیز از تشدید جنگ داخلی در
تاجیکستان نگران بود .روابط ازبیکستان
و تاجیکستان از مرزهای مشترک و
خانوادههای مختلط آنان ناشی میشود.
اکثر جمعیت استان سغد ،دره غربی هیسور
و بخشی از استان خاتلون به دو زبان صحبت
میکنند .با ایجاد ازبیکستان در سال ،1924
سیاستگذاران شوروی جمعیت تاجیک را
بین دو جمهوری تاجیکستان و ازبیکستان
تقسیم کردند .پایتختهای سنتی
تاجیکستان یعنی سمرقند و بخارا با اکثریت
جمعیت تاجیک ،در ازبیکستان تازهتأسیس
گنجانده شدند .با ورود نیروهای ملیگرا
و اسالمی به تاجیکستان ،مسأله پرخطر
سمرقند و بخارا و ظهور احزاب سیاسی
مسلمان در دره فرغانه دولت ازبیکستان را
نگران کرد.
در این میان ایران براساس ویژگیهای
مشترک تاریخی ،زبانی و مذهبی خود ،روابط
خود را با تاجیکستان بهطور فعال دنبال
میکرد .پیشروی طالبان در افغانستان
بهعنوان دشمنان سنی جمهوری اسالمی
دولت ایران را بر آن داشت تا بهطور فعال
به دنبال حل مسأله درگیری تاجیکستان و
ایجاد ثبات در منطقه باشد.
شکاف بین مسائل شرق و غرب در
افغانستان
برعکس تاجیکستان ،تالش صلحسازی برای
ثبات افغانستان بدون مشارکت سازندهی
بازیگران منطقهای صورت گرفته است.
اگرچه حمایتهای تمویلکنندگان قابل
توجه بوده است ،اما با وجود سرازیرشدن
کمکهای جامعه بینالمللی به افغانستان،
مسئولیت اصلی تثبیت وضعیت از طریق
نظامی ،بر عهده ایاالت متحده ،انگلستان،
کانادا و دیگر اعضای اصلی ناتو بوده است.
در هر دو مورد ممکن است قدرتهای
منطقهای در آغاز درگیری سهیم بوده و
تحت اشکال مختلف دخالت داشته باشند،
اما آنها نقش مهمی در روند ثبات و صلح
بازی نمیکنند .این تفاوت اساسا با ماهیت
دخالت جامعه بینالمللی در ارتباط است.
در پرونده تاجیکستان ،سازمان ملل متحد
توانست آنچه را که یک عملیات صلحآمیز
بود ،هدایت کند و از ابزارهای دیپلماتیک
برای درگیر ساختن بازیگران منطقه
استفاده کند .در افغانستان ،دفتر یوناما به
نقش ثانوی اجرای توافقنامه بن مانند ایجاد
نهادها ،حمایت از حقوق بشر ،هماهنگیهای
بشردوستانه و توسعه منتقل شد .بازیگران
اصلی بینالمللی در صحنه ،در واقع نیروهای
نظامی ایاالت متحده و ناتو بودهاند.
روش گفتوگو
پرونده تاجیکستان یک مأموریت کالسیک
صلح بود که در آن موفقیت از تمایل همه

طرفها برای مذاکره در مورد توافق صلح
با میانجیگری سازمان ملل و قدرتهای
منطقه حاصل شد .تفاوت در مورد
افغانستان این است که در ابتدا مذاکرات با
دشمن شکستخورده کنار گذاشته شد ،و
وقتی این کار انجام شد ،طرف دیگر جنگ
افغانستان بهنحوی کنار گذاشته شد.
تاجیکستان؛ صلح از طریق گفتوگو
برای آشتی ملی
در ابتدا مذاکرات بهعنوان تنها راه حل
جنگ تاجیکستان دیده نمیشد .دولت
بهتازگی قانون اساسی جدیدی را در
نومبر  1993تهیه كرده بود كه قصد
داشت آنرا به همهپرسی عمومی بگذارد.
با وجودیکه تعداد زیادی از تاجیكها به
خارج از تاجیكستان پناهنده شده بودند و
نمیتوانستند در همهپرسی شركت كنند،
رأیدادن برای دولت ،راه حل متشکل از
انحالل همه مکانیزمهای تقسیم قدرت بود.
درحالیکه قبل از انتخابات ریاستجمهوری
نومبر  1994دولت تاجیکستان مایل بود
موضع آشتیجویانه اتخاذ کند ،اما پس
از آنکه مشروعیت الزم را کسب کرد،
میتوانست همه اعتراضها را کنار بگذارد
و مطابق میل خود رفتار کند.
انتخابات پارلمانی در فبروری  1995بدون
مشارکت مخالفان برگزار شد .مخالفان با
توجه به کمبود مقررات برای ادغام نظرات
مخالف ،ترجیح دادند خارج از سیستم
سیاسی و با مقاومت مسلحانه از افغانستان
عمل کنند ،درحالیکه خواستار تحریم روند
سیاسی در داخل کشور تا پس از بازگشت
پناهندگان و رفع ممنوعیت موجود برای
گروههای سیاسی بودند.
بین سالهای  1994و اوایل سال 1997
هشت دور گفتوگوهای رسمی در چندین
شهر مختلف با حمایت سازمان ملل و با
کمک روسیه ،ایران و کشورهای آسیای
میانه برگزار شد ،درحالیکه جلسات
موازی دیپلماسی معروف به گفتوگوی
بین تاجیکی با کمک به ابتکار عمل جامعه
مدنی ایاالت متحده پیش میرفت .چندین
جلسه در مقیاس کوچکتر نیز مستقیما
بین نمایندگان هر دو طرف از جمله
رییسجمهور امامعلی رحمان و رهبر گروه
مخالف ،سید عبداهلل نوری رخ داد.
توافقنامه آتشبس در اکتبر  1994امضا شد
و قرار بود به محض ورود ناظران سازمان
ملل به تاجیکستان برای نظارت بر آتشبس،
اعمال شود .در دسامبر  1994توافقنامه
مأموریت ناظران سازمان ملل برای نظارت بر
تاجیکستان ایجاد شد .صلح در تاجیکستان
قبل از هر چیز از طریق ابزارهای سیاسی
با اقدامات امنیتی تسریع شده و در حال
حاضر با توسعه اقتصادی در حال تحکیم
است.
افغانستان؛ چه کسی باید مذاکره کند؟
اگـر مذاکـرات بیـن دو طـرف متخاصـم
کـه یکسـال پـس از جنـگ داخلـی آغـاز
شـده بـود ،سـتون فقـرات پرونـده صلـح
تاجیکسـتان و آغـاز اقدامـات اعتمادسـازی
و اعتبـار بـرای یـک رهبـری بـود ،در
افغانسـتان  19سـال پـس از برکنـاری
طالبـان از قـدرت ،آشـتی ملـی هنـوز اتفاق
نیفتـاده اسـت .بهدلیـل تصـور غلـط در آن
زمـان کـه طالبـان مسـأله گذشـته اسـت،
توافقنامـه بـن  2001بهعنـوان یـک توافـق
صلـح بومـی تصـور نشـد و همچنیـن نیـاز
بـه رونـد آشـتی را بـه درسـتی در نظـر
نگرفـت .عـدم حضـور طالبـان در نشسـت
بـن ،همـراه بـا توانمندسـازی مجاهدیـن
کـه اتحـاد شـمال را تشـکیل مـیداد و از
مبـارزات نظامی بـه رهبری امریـکا حمایت
کـرده بـود ،مانـع از آن شـد کـه مذاکـرات
بن اسـاس آشـتی و عدالت انتقالـی را بنیان
بگـذارد .توافقنامـه بـن یکـی از طـرف های
درگیـر یعنـی طالبـان را کاملا از مذاکرات
خـارج کـرد .در درازمـدت حاشیهنشـینی
آنهـا از یـک سـو مانع امکان سـازش شـد
و از سـوی دیگـر منجـر بـه ایـن پیشفرض
غلط شـد کـه جنـگ از طـرف دیگـر پیروز
یـا حـل و فصـل شـده اسـت.

هشر در تسخیر معتادان

 6تا  8هزار معتاد بیسرپناه در کابل زندگی میکنند
فریضه عالمی
گزارشگر

«محصلام .نیاز به مکان آرام دارم… اما این روزها از بس
که پارک بوی چرس میدهد ،نمیتوانم بیشتر از سه-چهار
دقیقه در اینجا بمانم» روایت فاروق که در شهر کابل بهدنبال
جای کوچک است که بتواند ساعتی با آرامش در آنجا درس
بخواند .او از والیت دوردست برای ادامه تحصیل به کابل آمده
است .در اتاق دانشجویی شش-هفتنفری زندگی میکند.
فاروق میگوید نمیتواند در اتاق شلوغاش درس بخواند ،به
همین دلیل از اتاق میزند بیرون تا نزدیکترین پارک محل
زندگیاش گوشهی دنجی برای درسخواندن پیدا کند .فاروق
ت روز میگوید پارک نزدیک سرک اول کارته چهار
به اطالعا 
به او نزدیک است ،اما هر گوشهی پارک معموال در تسخیر
معتادان و یا افرادی است که بهصورت گروهی چرس میکشند.
 6تا  8هزار معتاد بیسرپناه در کابل
حضـور افـراد معتـاد بیسـرپناه بـرای حکومـت نیـز مشـکل
بزرگتـر از تـوان اسـت .وزارت صحـت عامـه و فرماندهـی
پولیـس کابـل نیـز مشـکل روبهافزایـش افـراد معتـاد در
خیابانهـای کابـل را تأییـد میکنند .مسـئوالن وزارت صحت
عامـه مـی گوینـد بـرآورد ایـن نهـاد نشـان میدهـد کـه  ۶تا
 ۸هـزار معتـاد بـدون سـرپناه تنهـا در شـهر کابـل زندگـی
میکننـد .امـا وزارت صحـت عامـه ظرفیـت رسـیدگی به این
میـزان معتـادان را نـدارد.
آمارها نشان میدهد که نزدیک به  2.4میلیون فرد بالغ در
افغانستان معتادند .البته طبق آمار تقریبی دولت افغانستان
حتا تعداد مجموعی معتادان به سه میلیون نفر رسیده است
شهر در تسخیر معتادان
پـارک ،پیـادهرو ،پـل و هـر نقطـهای از شـهر بـه گفتـهی
شـهروندان کابـل شـاهد افزایـش روزافـزون حضـور معتـادان
اسـت .وضعیتـی که بـه نگرانی اجتماعـی مردم دامـن میزند.
شـهروندان مدعیانـد کـه افزایـش معتـادان در مکانهـای
تفریحـی و پیادهروهـا باعـث مزاحمـت در گشـتوگذار آنهـا
شـده است.
جواد باشنده کارته سه کابل است .خانه او در نزدیکی پارک
عالءالدین قرار دارد .جواد دو پسر و یک دختر کوچک دارد .او
به اطالعات روز میگوید بهدلیل حضور گستردهی معتادان در
پارک جرأت نمیتواند کودکانش را برای تفریح پارک نزدیک
خانهاش بفرستد« :قبال در این پارک خرد و بزرگ همه برای
تفریح و سرگرمی میآمدند .اما حاال جای امن برای هیچ کس
نیست .چون مردم در آنجا چرس و دیگر مواد مخدر استفاده
میکنند .باور کنید به ستوه آمدهایم از دست معتادان .در
پیادهروها در پارکها هر کجا مواد مخدر استفاده میکنند.
کودکانم در خانه دیق میآورند .هر روز برای رفتن به پارک
جنجال میکنند .بهدلیل حضور معتادان در پارک کودکانم را
در خانه حبس میکنم .نمیگذارم پارک بروند و ساعتتیری
کنند .میترسم کودکانم از همین خردی با پدیده شوم اعتیاد
معرفی شوند».
نگرانی بیشتر جواد و دیگر باشندگان کابل از این است که هر
روز بر تعداد معتادان در پارکها و پیادهرو افزوده میشود و
دولت هیچ کاری برای جمعآوری و تداوی آنها انجام نمیدهد.
فریحه دانشجو است .او از اینکه سه-چهار معتاد خانه
همیشگیشان را کنار درخت نزدیک دروازه محل آموزش او
ساختهاند ،شکایت دارد .به گفتهی فریحه وجود این معتادان
در نزدیک کورس باعث شده تا او راه رفتوآمدش را طوالنیتر
کند .فریحه میترسد معتادان راهش را نگیرد.
وقتی برای گفتوگو با شهروندان به چندین پارک از جمله

حضور افراد معتاد بیسرپناه برای حکومت نیز
مشکل بزرگتر از توان است .وزارت صحت عامه و
فرماندهی پولیس کابل نیز مشکل روبهافزایش
افراد معتاد در خیابانهای کابل را تأیید میکنند.
مسئوالن وزارت صحت عامه می گویند برآورد
این نهاد نشان میدهد که  ۶تا  ۸هزار معتاد بدون
سرپناه تنها در شهر کابل زندگی میکنند .اما
وزارت صحت عامه ظرفیت رسیدگی به این میزان
معتادان را ندارد.

پارک عالءالدین رفتم ،عمق فاجعه را از نزدیک دیدم .سه
جوان ،شانهبهشانه همدیگر ،درست مقابل یک ساختمان
بزرگ و شیک کنار پیادهرو نشسته بودند .در پیادهرو پارک
عالءالدین ،کارته سه ،جایی در قلب پایتخت .یکی از آنها،
زرورق سیاهشدهای را به یک دست گرفته و با دست دیگر،
فندکش را زیر زرورق ،به چپ و راست میبرد تا دودی را که
از گرد ریختهشده روی زرورق بلند میشود به درون بکشد.
موهای چرب و سیاهش ،از پیشانی در اطراف این اسباب ساده،
رها شده و انگار هر لحظه ممکن است آتش بگیرد .دو همراه
دیگرش غرق در بیخیالی و دنیای خود بودند .و مردم در حال
گشتوگذار از کنار آنها بود .بدون اینکه توجهی به آن سه
کنند .انگار نه انگار سه مرد در کنار پایشان زندگیشان را
دود میکنند.
پاسکاری مشکل
وزارت صحت عامه میگوید از نظر قانونی رسیدگی به وضعیت
معتادان و جمعآوری این افراد مسئولیت وزارت داخله است.
معصومه جعفری ،سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید با این
ت عامه دست به کار شده است« :قانونا وظیفه
هم وزارت صح 
جمعآوری معتادان بدون سرپناه جز مکلفیتهای پولیس
مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله است .ولی با آن هم
بدون پالنهای قبلی ،مدت دو هفته میشود وزارت صحت
عامه از طریق برنامه ملی کاهش تقاضای مواد مخدر جمعآوری
معتادان بدون سرپناه را آغاز کرده است .و این برنامه تا ختم
سرمای زمستان بهشدت ادامه دارد ».خانم جعفری افزود
که تا حال براساس این طرح  ۶۰۰فرد معتاد به مواد مخدر
جمعآوری شده است.
اما فردوس فرامرز ،سخنگوی فرماندهی پولیس کابل مسئولیت
جمعآوری معتادان را وظیفه وزارت صحت عامه میداند .او
میگوید برنامه اصلی و تقسیم اوقات را وزارت صحت عامه
میدهد .و پولیس بهعنوان قوه اجراییه در کنار مسئوالن
این وزارت حضور دارند« :ما مطابق پالن که وزارت صحت
عامه دارد ،از نواحی مختلف شهر کابل معتادان را جمعآوری
میکنیم .بعد به مراکز ترک احتیاط معرفی میکنیم .طی یک
ماه ما نزدیک به صد تن معتادان را طی برنامه مشترک که
با وزارت صحت عامه داشتیم ،از نواحی مختلف شهر کابل
جمعآوری کردیم».
سخنگوی پولیس کابل میگوید وجود معتادان در کابل یک
مشکل بزرگ است .به گفتهی آقای فرامرز پولیس تا کنون
افرادی معتادی را که امنیت محیطی شهروندان را به خطر
انداختهاند ،دستگیر کرده است« :ما یک تعدادی که معتاد
بودند در جرایم محیطی دستگیر کردیم .همین گونه که
میدانید متعاد یک شخص بیمار است و نیاز به تداوی دارد.
وقتی ما شخص بیمار را در چنین قضایا دستگیر میکنیم به
مراکز ترک اعتیاد میفرستیم».

خبرهای خارجی
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حویثهای یمن:

به تأسیسات نفیت آرامکو در جده حمله کردیم
اطالعات روز :شبهنظامیان حوثی یمن اعالم کردند که در
حمالت موشکی به تاسیسات نفتی عربستان در شهر جده
به آن آسیب رساندهاند.
به نقل از بیبیسی فارسی ،تاکنون مقامات عربستان
هیچگونه واکنشی به این خبر نشان ندادهاند ،اما تصاویر
منتشر شده نشان میدهد که دود از محل تاسیسات
شرکت آرامکو در حال بلند شدن است.
رسانههای ایران به نقل از یحیی سریع ،سخنگوی
حوثیها نوشتهاند که «نیروهای موشکی توانستند ایستگاه
توزیع آرامکو در جده را با موشک بالدار  ،قدس  ۲هدف
قرار دهند».
به گفته آقای سریع «هدفگیری بسیار دقیق بود و

آمبوالنس ها و خودروهای اطفاء حریق به محل مورد نظر
شتافتند».
این حمله تنها چند روز پس از آن صورت میگیرد که
دولت آقای ترمپ اعالم کرد که در نظر دارد تا شبه
نظامیان حوثی را بعنوان یک گروه تروریستی بشناسد.
سازمان ملل متحد به امریکا هشدار داده است که چنین
کاری تمام تالشها برای رسیدن به صلح را از بین خواهد
برد و این کشور را دچار بدترین قحطی در دهه اخیر
جهان گرفتار خواهد کرد.
حمله به آرامکو
این چندمین حمله حوثیها به تاسیسات نفتی عربستان

نخستوز یر ارسائیل «در سفری مخفیانه به عربستان
با بنسلمان و پمپئو دیدار کرده است»
اطالعات روز :رسانههای اسرائیلی گزارش دادهاند که
بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر اسرائیل ،روز یکشنبه
در سفری «مخفیانه» به عربستان سعودی رفته است.
این گزارشها میگوید آقای نتانیاهو در این سفر با
محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان و مایک پمپئو،
وزیر خارجه امریکا دیدار کرده است.
گفته میشود یوسی کوهن ،رییس موساد ،سازمان
اطالعات و امنیت اسرائیل هم در این دیدار حضور
داشته است اما بنی گانتز ،وزیر دفاع و گابی اشکنازی،
وزیر خارجه اسرائیل در جریان این سفر نبودهاند.
به گزارش بیبیسی فارسی ،تاکنون هیچ مقامی به
صورت رسمی این خبر را تایید نکرده اما توپا لوک،
یکی از مشاوران آقای نتانیاهو در توییتی به صورت
تلویحی گفت است که این سفر و دیدار انجام شده
است .رادیو ارتش اسرائیل هم خبر این دیدار را اعالم
کرده است.
گزارش شده که هواپیمای آقای نتانیاهو ساعت هفت
و نیم بعد از ظهر یکشنبه  ۲۲نوامبر به سمت شهر
نیوم در عربستان پرواز کرده و بعد از نیمهشب به
اسرائیل بازگشته است.
پرواز آقای نتانیاهو به شهر نیوم در ساحل دریای
سرخ در سایتهای ردیابی پرواز رصد شده است.
عادیسازی روابط بین اسرائیل و عربستان ،به
عنوان یکی از مهمترین کشورهای مسلمان
خاورمیانه ،همواره در دستور کار دولت دونالد ترمپ،
رییسجمهور امریکا بوده است.

آقای ترمپ امیدوار است در اقدامی مشابه آنچه در
عادیسازی روابط میان اسرائیل با امارات متحده و
بحرین رخ داد ،عربستان و اسرائیل را هم به پای میز
توافق بکشاند.
حدود دو ماه پیش امارات و بحرین در واشنگتن
بیانیه مشترکی برای تعهد به صلح با عنوان «توافق
ابراهیم» با اسرائیل امضا کردند.
این توافق به عنوان نقطه عطف و تحولی تاریخی
در روابط رسمی کشورهای عربی و اسرائیل در طی
دههای اخیر توصیف شد.
بعد از اعالم این توافق ملک سلمان ،پادشاه عربستان
از تالش امریکا برای بهبود روابط اسرائیل با کشورهای
عربی استقبال کرد اما تاکید کرد که کشورش خواهان
حل دائمی و عادالنه مسئله فلسطین است.
از سوی دیگر خبر دیدار آقای نتانیاهو با محمد بن
سلمان و مایک پمپئو در حالی منتشر میشود که
حدود دو هفته پیش رسانهها گزارش دادند که دولت
ترمپ قصد دارد در هفتههای پایانی کار خود ،با
هماهنگی اسرائیل و چند کشور عربی خلیج فارس
مجموعهای از تحریمهای تازه و غیرمرتبط با برنامه
هستهای علیه ایران اعمال کند.
در آن گزارشها دلیل چنین اقدامی جاری کردن
«سیلی» از تحریمهای غیرهستهای و افزایش فشار
بر ایران برای سختترشدن بازگشت دولت جو بایدن،
رییسجمهور منتخب امریکا ،به برجام عنوان شده
بود.

سعودی است ،بزرگترین حمله آنان تابستان سال به
تاسیسات نفتی آرامکو در نزدیکی سواحل خلیج فارس
انجام شد که مدتی تولید و صادرات نفت عربستان را
مختل کرد.
مجموعـه پاالیشـگاهی بقیـق و میـدان نفتـی حقـل
خریـص در شـرق عربسـتان سـعودی واقـع شـده و بقیق
در  ۶۰کیلومتـری جنـوب غربی ظهران قـرار دارد .ظهران
بزرگتریـن مجموعـه پاالیشـگاهی دنیاسـت که بیشـترین
صـادرات نفـت عربسـتان در خلیـج فـارس را نیـز انجـام
میدهـد.
سخنگوی شبه نظامیان جنبش انصاراهلل (حوثیها) یمن
اعالم کرده بود که این گروه مسئول این حمالت بوده و با

 ۱۰پهپاد این حمالت را انجام دادهاند.
هرچند که در جنگ طوالنی میان عربستان و متحدانش با
گروه انصاراهلل یمن ،این گروه حمالت متعددی به اهدافی
در خاک عربستان داشته ،با این حال پیچیدگی و موقعیت
جغرافیایی تاسیسات آرامکو ،که در نزدیکی مرز یمن
نیست ،باعث شده تردیدهایی درباره مسئولیت حوثیها
در این زمینه به وجود بیاید.
ایران میگوید در حمله به آرامکو نقش نداشته و اگر
حملهای انجام دهد مسئولیت آن را میپذیرد.
ی از گروههای مورد حمایت ایران در
شبهنظامیان حوث 
منطقه هستند و پیش از این هم بارها حمایت ایران از
آنها خبرساز شده است.

دانشگاه آ کسفورد اعالم کرد وا کسن کرونا تولیدیاش
 ۷۰درصد اثربخیش دارد
اطالعات روز :دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی
«آسترازنکا» اعالم کردند نتایج مرحله سوم
کارآزمایی بالینی واکسن تولیدیشان برای کرونا
نشان میدهد این واکسن به طور متوسط دارای ۷۰
درصد اثربخشی است.
به نقل از ایران انترنشنال ،پیش از این و در هفتههای
اعالم شد که دو واکسن «فایزر» و «مدرنا» دارای
اثربخشی بیش از  ۹۰درصد هستند .با این حال اعالم
شده است که واکسن تولیدی آکسفورد/آسترازنکا
شرایط نگهداری و توزیع آسانتری دارد.
شرکت آسترازنکا روز دوشنبه سوم قوس در بیانیهای
اعالم کرد که اثربخشی  ۷۰درصدی نتیجه اولیه
آزمایشهای بالینی در سطح گسترده در بریتانیا و
برزیل است.
بنابر بیانیه آسترازنکا ،هیچ یک از شرکتکنندگان
در آزمایشها عوارض جدی از خود نشان ندادند و
بستری نشدند.
نتایج این مرحله بر اساس آزمایشهای بالینی بر روی
 ۲۰هزار نفر است که از این میان فقط  ۱۳۱نفر به
کرونا مبتال شدند.
همچنین ،با استفاده از دوزهای مختلف این واکسن،
اثربخشی آن تا  ۹۰درصد افزایش مییابد .به نوشته
بیانیه این شرکت دارویی ،کسانی که نیم دوز واکسن
دریافت کردند و یک ماه بعد یک دوز دیگر به آنها
داده شد اثربخشی واکسن در آنها  ۹۰درصد بود.
اما این اثربخشی برای دسته دیگری از اشخاص که با

فاصله یک ماه ،دو دوز واکسن را دریافت کردند۶۲ ،
درصد بوده است.
آزمایشگاه داروسازی آسترازنکا جزییات بیشتری
درباره این تفاوت اثربخشی در این دو گروه از
شرکتکنندگان در آزمایشها ارائه نکرده است.
اما پیشتر در مجله پزشکی النست اعالم شده بود
کسانی که باالی  ۷۰سال دارند به این واکسن واکنش
ایمنی مثبتی نشان دادهاند.
آسترازنکا اعالم کرد که بهزودی نتایج اولیه
آزمایشهای خود را برای دریافت اولین مجوزها به
دولت بریتانیا ارائه خواهد کرد.
پاسکال سوریوت ،مدیرعامل این شرکت در این بیانیه
تاکید کرد که به لطف یک «شبکه توزیع آسان»
واکسن «در سراسر جهان در دسترس خواهد بود».
شرکت آسترازنکا اضافه کرده که فورا برنامه ساخت
سه میلیارد دوز از این واکسن را پیش خواهد برد و
این مقدار در سال  ۲۰۲۱در دسترس خواهد بود.
مت هانکوک ،وزیر بهداشت بریتانیا در گفتوگو با
شبکه اسکای نیوز ،از این خبر ابزار خرسندی کرد و
آن را «امیدوارکننده» خواند.
او با این حال گفت بر ضرورت بررسی این واکسن
از سوی آژانس تنظیم مقررات محصوالت پزشکی
و مراقبت از سالمت بریتانیا تاکید کرد و گفت:
«استفاده از این واکسن که اینجا تولید شده ،بسیار
آسانتر از واکسن فایزر است که باید در دمای منفی
 ۷۰درجه نگهداری شود».

انتخابات امر یکا؛ چهره حامی ترمپ از او خواست شکست را بپذیرد

اطالعات روز :کریس کریستی ،یکی از چهرههای عمده
حامی دونالد ترمپ ،از او خواسته است که تالشهایش
برای رد کردن شکستش در مقابل جو بایدن را متوقف کند
و نتیجه را بپذیرد.
به گزارش بیبیسی فارسی ،آقای کریستی فرماندار سابق
نیوجرسی بوده و در این چهار سال حامی دونالد ترمپ بوده
است .او از جمله یکی از کسانی بود که برای آمادگی آقای
ترمپ در مناظره با آقای بایدن ،با او تمرین میکرد.
او در گفتوگو با برنامه هفتگی شبکه تلویزیونی ایبیسی
امریکا گفته است که رفتار گروه وکالی دونالد ترمپ ،مایه
«شرم کشور» است.
دونالد ترمپ ،رییسجمهور امریکا ،هنوز حاضر نشده
بپذیرد که در انتخابات ریاستجمهوری شکست خورده
است .او مرتب ادعاهایی درباره تقلب گسترده در انتخابات
تکرار میکند ولی او و گروه حقوقیاش ،همچنان شواهد و
مستنداتی برای آن ارائه نکردهاند.
خیلی از جمهوریخواهان از تالشهای آقای ترمپ برای
بهچالشکشیدن نتیجه در چند ایالت حمایت کردهاند اما
گروه کوچک ولی رو به افزایشی از آنان دارند راهشان را از
او جدا میکنند.
روز شنبه تالشهای دادگاهی دونالد ترمپ یک بار دیگر
ناکام ماند .قاضی دادگاه پنسیلوانیا شکایت گروه حقوقی
آقای ترمپ را که خواستار ابطال میلیونها رای پستی در

محقق نشده ،رخ داده است».
کریس کریستی از جمله به سیدنی پاول ،یکی از وکالیی
که روز پنجشنبه در کنفرانس خبری گروه حقوقی دونالد
ترمپ حاضر شده بود ،و بدون ارائه شواهد ،گفت که سامانه
رایگیری الکترونیکی در امریکا میلیونها رای را به نفع جو
بایدن جابهجا کرده است؛ ادعایی که خود آقای ترمپ هم
چند بار تکرار کرده است.
روز یکشنبه ستاد دونالد ترمپ در بیانیهای گفت که خانم
پاول عضو گروه حقوقی آقای ترمپ نیست.
اما دونالد ترمپ چند روز پیش در توییتش به طور مشخص
نام سیدنی پاول را هم به عنوان عضوی از گروه حقوقیاش
ذکر کرده بود.

این ایالت تعیینکننده شده بود ،رد کرد .این قاضی گفته
که استداللهای حقوقی آنان هیچ موضوعیتی نداشته است.
به این ترتیب راه برای تایید نهایی نتیجه ایالت پنسیلوانیا
که موعد آن روز دوشنبه است ،هموار شده .جو بایدن،
رییسجمهور منتخب ،از حزب دموکرات ،در این ایالت با
بیش از  ۸۰هزار رای پیشتاز است.
‹بیرون دادگاه مدعی تقلب  -داخل دادگاه خبری نیست ‹
کریس کریستی ،که نخستین فرماندار بود که در دوره قبلی

انتخابات در سال  ۲۰۱۶از دونالد ترمپ حمایت کرد ،در
این مصاحبه گفت که آقای ترمپ «بیرون دادگاه مدعی
تقلب در انتخابات است ولی وقتی وارد دادگاه میشوند
مدعی تقلب نمیشوند و درباره این ادعا هم استداللی
مطرحی نمیکنند».
او گفته است« :من حامی رییسجمهور بودهام .هر دو بار
به او رای دادهام .ولی انتخابات ،تبعات دارد .و نمیتوانیم
همچنان طوری رفتار کنیم که انگار اتفاقی که در واقعیت

از حاال تسلیم شدن ،یب احرتامی به هوادار است

چه خبر از «انتقال قدرت»؟
خودداری رییسجمهور دونالد ترمپ از اعالم شکست،
روندی را که به طور معمول بعد از انتخابات برای انتقال
قدرت به فرد پیروز صورت میگیرد ،پیچیده کرده است.
جو بایدن قرار است روز سهشنبه اعالم کند نخستین
گروهی که برای مقامهای کابینهاش در نظر گرفته چه
کسانی هستند.
او پیشتر گفته بود اینکه هنوز دونالد ترمپ و دولتش
حاضر نشدهاند روند انتقال قدرت را آغاز کنند ،شرمآور
خوانده بود.
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لنگله :بله؛ هنوز می توانیم قهرمان اللیگا شویم

مدافع فرانسوی بارسا معتقد است علی
رغم شروع بد همچنان شانس قهرمانی در
اللیگا را دارند.

بوسه ام باپه بر لوگوی پیراهن پاری سن
ژرمن در دیدار برابر موناکو باعث نگرانی
سران و هواداران رئال مادرید شد.
به نقل از اسپورت ،کیلیان ام باپه از
بهترین و گران قیمت ترین بازیکنان حال
حاضر فوتبال جهان است که در پاری سن
ژرمن بازی می کند.
رئال مادرید سخت در تالش است تا این
بازیکن را در تابستان پیش رو جذب کند
این درحالی است که پاری سن ژرمن هم
تمدید قرارداد با او را مهم ترین اولویت
باشگاه قرار داده است.
به نظر می رسد که ام باپه هم با رفتارها
و اظهارات خود نشان می داد که دوست

بارسـلونا امروز از هفته چهارم دور گروهی
لیـگ قهرمانـان در زمیـن دیناموکیـف
بـه میـدان خواهـد رفـت .باشـگاه کاتاالن
بـرای بازی امـروز در قلب دفاع مشـکالت
زیـادی دارد .پـس از مصدومیـت سـنگین
جـرارد پیکـه و آمـاده نبـودن سـاموئل
اومتیتـی و آرائوخـو ،دسـت رونالـد کومان
کاملا بسـته اسـت و او از مینگسـا مدافع
تیـم دوم بارسـلونا بـرای بـازی امـروز
دعـوت کرده اسـت.
کلمنت لنگله مدافع فرانسوی بارسا در
نشست خبری این بازی گفت «:از حیلی
جهات بازی امروز مهم است .برای ادامه
روند خوب مان در لیگ قهرمانان به برد

نیاز داریم .این بازی همچنین فرصت
مناسبی برای مربی بود تا دست به تغییرات
بزند و به تعدادی بازیکن استراحت بدهد».
کمبود مدافع «:از این حیث بدشانس بوده
ایم .نمی دانم تصمیم باشگاه چه چیزی
است و من تصمیم گیرنده در مورد خرید
بازیکن در انتقاالت زمستانی نیستم.
خوشبختانه من مصدوم نیستم و امیدوارم
با همین سطح از آمادگی بتوانم به تیم
کمک کنم».
بارسا و دریافت گل های زیاد «:در مدیریت
زمان و کار دفاعی تیمی مشکالتی داریم
و باید سختگیر تر باشیم .در بدترین
زمان گل می خوریم و از این حیث باید

بهتر شد .برای مثال گلی که دقیقه 48
از اتلتیکو دریافت کردیم ،برای مان گران
تمام شد .همه تیم باید در دفاع مشارکت
کنند و بهتر خواهیم شد .تغییر سیستم؟
فکر نمی کنم با سیستم کنونی دفاع کردن
دشوارتر شده باشد .در بازی های ابتدایی
به نظر منسجم تر بودیم و سپس افت
کردیم .باید بیشتر کار کرد».
وضعیت بد در اللیگا «:معتقدم همچنان
شانس قهرمانی داریم چون بازی های
زیادی باقیمانده و اگر از حاال تسلیم شویم،
نشانه خوبی به لحاظ حرفه ای نخواهد بود.
این بی احترامی به هواداران است .باید این
وضعیت را تغییر داد».

بوسه نگران کننده ام باپه
دارد پاری سن ژرمن را به مقصد رئال
مادرید ترک کند و این امید زیادی را
در بین هواداران و باشگاه رئال مادرید به
وجود آورد.
سایت دیوینسا سنترال نزدیک به رئال
مادرید نوشت حرکت اخیر ام باپه در دیدار
برابر موناکو خوشایند رئال مادرید نبود.
ام باپه در دیدار اخیر پاری سن ژرمن برابر
موناکو که با پیروزی سه بر دو موناکو به
پایان رسید هر دو گل تیمش را به ثمر
رساند .او بعد از گلزنی بر لوگوی پیراهن

پاری سن ژرمن بوسه زد و همین گمانه
زنی هایی را درباره عالقه او به ماندن در
تیم به وجود آورد.
بعضی از خبرگزاری ها نوشتند که این
حرکت ام باپه ابراز عالقه او برای ماندن در
پاری سن ژرمن است و به نظر می رسد که
او راهی رئال مادرید نخواهد شد.
قرارداد ام باپه  ۲۱ساله با پاری سن ژرمن
تابستان  ۲۰۲۲به پایان می رسد و به این
ترتیب باید تکلیف ماندن و یا جدایی او در
تابستان پیش رو مشخص شود.

یونایتد برای اولنی بار
در  ۱۸۰۰روز اخری باالتر از
سییت قرار گرفت

برای اولین بار در  ۱۸۰۰روز اخیر
منچستریونایتد باالتر از منچسترسیتی در
جدول لیگ برتر انگلیس قرار گرفت.
به نقل از دیلی میل،منچستر یونایتد با غلبه
بر وست بروم (یک بر صفر) موفق شد در
جدول رده بندی از منچسترسیتی پیشی
بگیرد که این هفته برابر تاتنهام شکست
خورد .یونایتد خوش شانس بود که در نهایت
با پنالتی برونو فرناندس  ۳امتیاز این دیدار
خانگی را به دست آورد و اولین برد خود را در
اولدترافورد در این فصل لیگ برتر به دست
بیاورد.
این اتفاق برای اولین بار در  ۱۸۳۰روز رخ
داده است .هر چند وضعیت دو تیم شهر
منچستر در این فصل چندان خوب نبوده
ولی یونایتد شرایط بهتری نسبت به سیتی
در جدول رده بندی دارد و این نکته را نیز
نباید فراموش کرد که سیتی و یونایتد هر
کدام یک بازی عقب افتاده در پرونده دارند.
در حال حاضر منچستریونایتد  ۷امتیاز و
سیتی  ۸امتیاز با صدر جدول فاصله دارند و
شرایط چندان خوبی را در این فصل تجربه
نکردهاند .یونایتد و سیتی در لیگ قهرمانان
نیز حضور دارند و امیدوارند از گروه خود
راهی مرحله حذفی رقابت ها شوند.
منچستریونایتد در بازی بعدی خود در لیگ
قهرمانان به دیدار باشاک شهیر ترکیه خواهد
رفت و منچسترسیتی نیز با المپیاکوس دیدار
می کند.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله بتأسی از فقره ( )2ماده ( )43قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که اداره ملی تنظیم امور آب در نظر دارد قرارداد خریداری مقدار ( )55000کیلوگرام گاز مایع جهت تسخین شعبات مرکزی و واحدهای دومی برای
زمستان سال  1399دارای کد نمبر  NWARA/PD/G017-99/NCBرا به شرکت منصورجماللمیتد دارنده جواز نمبر ( )3571-0101واقع ( تهیهمسکن ،مرکز کابل) به قیمت مجموعی ( )3,410,000افغانی اعطاء نماید .اشخاص
حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تدارکات اداره ملی تنظیم امور آب واقع سرک داراالمان ایستگاه
سناتوریم ،وفق احکام ماده ( )50قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد نخواهد شد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که حمایت
از برنامههای ملی دارای اولویت دوم  SNaPP2وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد ،اطالعیه تصمیم
اعطای قرارداد ،پروژه (تهیه و خریداری ابزار جهت رشد توسعه لبنیات برای خانمها در والیات ننگرهار ،هرات
و بغالن) را با شرکت محترم (خدمات لوژستیکی افغانالخدمت) دارای جواز نمبر ( )33913آدرس  -شهرنو
کوچهگلفروشی مرکز کابل افغانستان به قیمت مجموعی ( )2,130,750.00دومیلیون و یکصد و سیهزار و
هفتصد و پنجاه افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامههای ملی
دارای اولویت دوم  ،SNaPP2وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع جمالمینه ناحیه سوم کابل ،افغانستان طبق
احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد
نخواهد شد.

«اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد»

بدینوسیله به تاسی از فقره ( )2ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود ،که حمایت
از برنامههای ملی دارای اولویت دوم  SNaPP2وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری در نظر دارد ،اطالعیه تصمیم
اعطای قرارداد ،پروژه (تهیه و خریداری ابزار باغداری مورد ضرورت خانوادهها برای والیت کابل) را با شرکت
محترم (طلوعآسیا پامیرلمیتد) دارای جواز نمبر ( )0101-19642آدرس  -کارتهنو سرک  3مرکز کابل افغانستان
به قیمت مجموعی ( )12,171,330.00دوازدهمیلیون و یکصد و هفتاد و یکهزار و سهصد و سی افغانی اعطاء
نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند ،میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر
این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات برنامه حمایت از برنامههای ملی
دارای اولویت دوم  ،SNaPP2وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری واقع جمالمینه ناحیه سوم کابل ،افغانستان طبق
احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوقالذکر و طی مراحل قانونی بعدی ،قرارداد منعقد
نخواهد شد.
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کنفرانس ژنو؛

دیدار کاخنشینان رشمسار
و کوخنشینان رسفراز
خادمحسین کریمی

در احتمـاال بزرگتریـن کمـک مالـی کـه در
تاریـخ معاصـر بـه یک کشـور صـورت گرفته،
افغانسـتان در دو دهـهی گذشـته ،صدهـا
میلیـارد دالـر کمک نقـدی و غیرنقـدی برای
بازسـازی ،تحکیم نظـام و اسـتقرار یک دولت
مـدرن دریافـت کـرد .در پـی حملات 11
سـپتامبر و حملهی نظامی ائتلاف بینالمللی
ضدتروریـزم به افغانسـتان ،یک حشـر جهانی
بـه راه افتـاد تـا افغانسـتان را بـرای فصـل
جدیـدی از حیـات سیاسـی و اجتماعـیاش
دسـتگیری کنـد .بر پایـهی آخریـن گزارش
سـیگار ،بـازرس ویژهی ایـاالت متحده در امور
بازسـازی افغانسـتان ،در دو دهـهی گذشـته
تنهـا ایـاالت متحـده  137میلیـارد دالـر بـه
افغانسـتان کمـک کرده اسـت.
بازدهی یکی از بزرگترین کمکهای مالی
به یک کشور در تاریخ معاصر جهان اما،
یک فاجعهی واقعی است .پس از  20سال و
سرازیرشدن صدها میلیارد دالر کمک نقدی و
غیرنقدی به افغانستان ،افغانها هنوز هم از
نبود و کمبود اولیهترین خدمات و زیربناها رنج
میبرند .پایتخت هنوز به برق پایدار و سیستم
فاضالب مناسب دسترسی ندارد .بارش باران
و برف برای ساکنان کابل ،نزول یک بال و
مصیبت است .یک باران چند ساعته و سبک،
اکثر جادهها و کوچههای شهر را در آب غرق
میکند .معنای خدمات برقرسانی برای
ساکنان پایتخت ،چیزی در حدود استفاده از
روشنایی جرعه-جرعهی باتری یک چراغ قوه
در یک جنگل پرت است .برای بخش بزرگی
از پایتخت ،مفهوم جاده یا خاکراهی پر از
گرد و خاک است که عبور یک بایسکل دو
برابر حجماش خاک به هوا بلند میکند یا
جادههایی که پارگی و شکستگی در آن بیش
از بخشهای اسفالتشده است .در کابل ،حتا
انبارشدن کوههای زباله در جادهها ،یکی از
مصیبتهای شهر است.
بـا خـروج از حـدود پایتخـت بـه چهارسـوی
کشـور ،ماجـرای خدماترسـانی حداقلـی،
فاجعهبارتـر میشـود .هـزاران کـودک از
ابتداییتریـن امکانـات آموزشـی در سراسـر
کشـور محرومانـد .هـزاران مـادر بـاردار بـه
خدمـات صحـی ابتدایـی دسترسـی ندارنـد.
والیتهایـی بـا دسـتکم یـک میلیـون
جمعیـت ،حداکثـر سهمشـان از خدمـات
صحـی ،یـک شـفاخان ه دولتـی بـا  50بسـتر
اسـت کـه  20بسـتر آن از کار افتـاده اسـت.
هـزاران کـودک در دوردسـتهای افغانسـتان
و حتـا در همسـایگی دیـوار بـه دیـوار کابـل،
از سایهسـار تـوت و چنـار یـا صخره و سـنگ،
بهعنـوان صنـف درسـی اسـتفاده میکننـد
کـه بـه دور از گزنـد آفتـاب سـوزان ،آمـوزش
ببیننـد .آب آشـامیدنی بـرای بخـش بزرگـی
از افغانهـا تأمیـن نیسـت .دههـا هـزار زارع
و زمیـندار افغانسـتان هنـوز هـم از سیسـتم
زراعـت بدوی اسـتفاده میکنند .آمـار مادران
نیازمنـد به خدمـات صحی ،کـودکان نیازمند
بـه غـذا و مبتلا بـه سـوءتغذیه ،دانشآموزان
نیازمنـد بـه ابتداییتریـن امکانـات آموزشـی
و دههـا صنـف مختلـف اجتماعـی و سـنی،

هرکـدام از یـک میلیـون کمتـر نیسـت.
ماجرای محرومیت افغانها از خدمات ابتدایی،
داستان حزنانگیز و بسیار طوالنی است که
شرح مبسوط آن مثنوی هزار من میشود .به
اختصار میتوان گفت سهم مردم افغانستان از
دریای کمکی که در  20سال گذشته به این
کشور سرازیر شد ،چند جویبار کمآب و باریک
است.
برخالف وضعیت اسفبار مردم ،داستان مقامات
دولتی و سیاسی افغانستان با کمکهای
جامع ه جهانی در دو دههی گذشته ،متفاوت
است .این یک واقعیت تلخ اما جاری و واقعی
در افغانستان است .مقامی که پس از چند
سال کار در یکی از نهادهای دولت ،دستش از
ثروث فاسد خالی باشد ،اکثرا به «بیعرضگی»
متهم میشود .کسی که چنین سرنوشتی در
افغانستان داشته باشد« ،بهندرت» بهدلیل
امتناع از واردشدن در تاالب فساد ،ستایش
و تکریم میشود .این دو تکه ،مصداقی از
مصادیق فراوان و آشکار تبدیلشدن فساد به
یک «فرهنگ مسلط» در کشور است.
تفریحگاههـای افغانسـتان کـه عمدتـا در
اطـراف کابـل قـرار دارنـد ،یکـی از سـاحات
رویـش انبـوه نتایـج فسـاد افسارگسـیختهای
اسـت کـه در دو دهـهی گذشـته پنجـه در
گلـوی کشـور فشـرده اسـت .بـا خـروج از
درواز هی پایتخـت بـه شـمال ،شـمالی بـزرگ
در حـد فاصـل میـان کوتـل خیرخانـه تـا
گلبهـار در دامنـهی گـذرگاه مرتفـع سـالنگ،
قلمـرو صدهـا کاخ اشـرافی و مجلـل اسـت
کـه در میانـهی زمینهـای زراعـت دهقانـان
عمدتـا تهیدسـت و خانههـای گلیـن تـودهی
فقیـر و بینصیـب از کمتریـن خدمـات دولتی
اعمـار شـده اسـت .کاخهایـی محصـور در
باغهـای وسـیع و گلبـاران و تزئینـات فـوق
اشـرافی .اگـر معـدود تاجـران خودسـاختهی
باهـوش و ناآلـوده بـه فسـاد را از مالـکان این
کاخهـای تفریحی جـدا کنیم ،آنچـه میماند،
مجموعـهای از مقامـات دولتـی اسـت کـه بـا
عناویـن وزیر ،سـفیر ،جنرال ،قومنـدان امنیه،
معیـن ،رییـس و حتا فرمانده حـوزهی امنیتی
پولیـس و عناویـن دیگـر ،پـس از چنـد سـال
کار در دسـتگاه دولـت ،بـه خـرواری از ثـروت
بـادآورده رسـیدهاند.
شمالی ،فقط گوشهای از مصادیق و نتایج فساد
مقامات دولتی افغانستان است .کالنشهرهای
افغانستان و بهخاصه کابل ،از ملکیتهای
میلیونی مقامات فاسد دولتی مملوست.
عمارتهای تجارتی ،تانک تیلها و دهها نوع
تجارتهای پرسودی که بنیه و تنهاش را از
ثروتهای فاسد گرفته ،در واقع بازدهی و
تغییرشکل پولی است که سهم دانشآموز
محروم از مکتب ،مادر محروم از امکانات
درمانی ،روستایی نیازمند به شفاخانه و مردمی
است که به کمترین سطح از خدمات دولتی
دسترسی دارند .خارج از خاک افغانستان،
مراکز تجارت و انباشت و توسعهی ثروت در
منطقه از دبی در امارت متحدهی عرب تا
ازمیر و استانبول در ترکیه ،آدرسهای امن و
مطمئن انتقال و استقرار ثروت فاسد مقامهای

شمالی ،فقط گوشهای از
مصادیق و نتایج فساد مقامات
دولتی افغانستان است.
کالنشهرهای افغانستان و
بهخاصه کابل ،از ملکیتهای
میلیونی مقامات فاسد
دولتی مملوست .عمارتهای
تجارتی ،تانک تیلها و دهها
نوع تجارتهای پرسودی که
بنیه و تنهاش را از ثروتهای
فاسد گرفته ،در واقع بازدهی
و تغییرشکل پولی است که
سهم دانشآموز محروم از
مکتب ،مادر محروم از امکانات
درمانی ،روستا�یی نیازمند به
شفاخانه و مردمی است که
به کمترین سطح از خدمات
دولتی دسترسی دارند.

دولتی افغانستان است .صدها مقام پیشین و
برحالی که در دولت افغانستان کار کردهاند،
در شهرها و بانکهای امارت و ترکیه ،خانه،
امالک ،شرکت و حسابهای بانکی میلیونی
دارند.
اگر مقاماتی که شخصا یا بهصورت خانوادگی
تاجر و تجارتپیشه بودهاند و آندسته از
مقاماتی را که از ورود به تاالب فساد شجاعانه
امتناع و «بیعرضگی» انتخاب کردند کسر
کنیم ،کمتر کسی از جمع مقامات عالیرتبه
و میانرتبهی افغان میتوان سراغ داشت که
پس از چند سال کار در نهادهای دولت ،ثروتی
هنگفت و فاسد نیندوخته باشد .چگونه ممکن
است مقامی که دستمزد قانونی کارش در حد
فاصل  50تا  200هزار افغانی در ماه است،
پس از چند سال کار در نهادهای دولت ،ساعت
چندهزار دالری به مچ ببندد ،کارت حساب
بانکی میلیونی به جیب بگذارد ،در خانهای به
جالل شاهی و اشرافی زندگی کند ،کاروانی
از موترهای آخرین مدل زیر پایش فرش کند
و سند مالکیت امالک و تجارتهای میلیونی
را در گاوصندوق خانهاش نگه دارد؟ هیچ
مقام دولتی فاسد افغانستان ،به هیچ صورتی
نمیتواند از مسئولیت این پرسش سنگین
و شرمآور ،فرار کند .برای پیگرد قضایی و
قانونی فاجع ه و جنایت فساد در افغانستان
بهعنوان یکی از سهمگینترین پروندههای
فساد در تاریخ معاصر ،اگر در یک فرض بعید
روزی اتفاق بیفتد ،آنچه بسیار فراوان است و
به خروار میتوان تهیه و جمعآوری و ارائه
کرد ،مدرک و سند است.
دو دهه پس از آنکه صدها میلیارد دالر کمک

حشر جهانی برای بازسازی افغانستان ،به
کام حریص و زشت فساد مقامات افغانستان
حیفومیل شد ،برای چندمین بار در طی 20
سال گذشته ،دیروز کنفرانس بررسی تجدید
و دوام کمکهای مالی جهان به افغانستان
در ژنو (جنوا) برگزار شد .این کنفرانس اما،
صحنهی دیدار و مذاکرهی دو دسته از مقامات
مالی و سیاسی بسیار متفاوت است.
نمایندگان افغانستان در کنفرانس ژنو به
نمایندگی از دولتی تا گلو غرق در فساد برای
تجدید کمکهای مالی به کشورشان با کسانی
بهصورت مجازی یا فیزیکی دیدار میکنند که
در مقایسه با دولتمردان و مقامات کاخنشین
و اشرافیمشرب افغانستان ،کوخنشینانی بیش
نیستند .مواجهشدن این دو دسته افراد با
همدیگر ،صحنهی مواجهشدن کاخنشینهای
شرمسار و کوخنشینان سربلند است.
نمایندگان افغانستان به نمایندگی از نسلی از
مقامات فاسد و اشرافیمشرب ،در کنفرانس
ژنو از کسانی مطالبهی تجدید و دوام
کمکهای مالی به افغانستان میکنند که پس
از سالها و دههها کار پرافتخار و انجامدادن
شایستهی مسئولیتهایشان ،به بازنشستگی
که میرسند ،در خرجکردن بودجهی
زندگیشان ،ریاضت میکشند .مقامات دولتی
در کشورهای فوقالعاده ثروتمندی که دولت
افغانستان از آنها مطالبهی کمک مالی دارند،
برخالف مقامات افغان ،در خانههایی معمولی
زندگی میکنند که اغلب تفاوت چندانی با
خانههای شهروندان متوسط کشورهاشان
ندارند .آنها اگر مالحظات تشریفاتی و
اداری یا تدابیر امنیتی مطرح نباشد ،برخالف
مقامات افغان که شیفتهی قطارکردن کاروانی
از موترهای آخرین مدل است ،با بایسکل
یا ترانسپوت عمومی مثل مترو و تاکسی به
محل کارشان میروند .آنها ،برخالف مقامات
افغان که کلکسیونی از ساعتهای چند
دههزار دالری در اختیار دارند ،ساعتهای
 50دالری به مچ میبندند .مقامات دولتی در
کشورهایی که نمایندگانشان در کنفرانس ژنو
با نمایندگان دولت افغانستان در کنفرانس
ژنو گفتوگو میکنند ،اگر متهم به فسادی
در حد استفاده از خدمات دولتی برای امور
شخصی و خانوادگی یا حیفومیل یک هزار
دالر بودجهی دولت شوند ،کمترین کاری
که انجام میدهند ،معذرتخواهی آشکار و
عمومی از مردم و استعفاکردن از مقامشان
است .در افغانستان ،مقامی که به  500میلیون
دالر فساد و اختالس متهم و اتهاماش ثابت
شود ،کلکاش هم نمیگزد.
یک مقام دولتی در کشورهایی که
نمایندگانشان در ژنو با نمایندگان افغانستان
گفتوگو میکنند ،پس از یک عمر کار
پرافتخار و باکیفیت بهعنوان وزیر ،دیپلمات،
جنرال ارتش ،سفیر و عناوین بلندرتبهی دیگر،

به بازنشستگی میروند و اغلبشان سعی
میکنند در استفاده از حقوق بازنشستگی یا
پساندازی که به سختی اندوختهاند ،بهصرفه
رفتار کنند.
به استثنای اصحاب فسادی که در دو دههی
گذشته بودجهی شفاخانه ،مکتب و سرک
هموطنان محروم و محتاجشان را تاراج
کردند ،افغانها در مواجهه با کنفرانس ژنو و
در میانهی نیاز حیاتی به دوام کمک جهان و
بیزاری از فساد دولتمردانشان نمیدانند چه
واکنشی به آن داشته باشند .از یکسو دوام و
ثبات حداقلی نظام ،زندگی و آیندهشان به
این کمکها وابسته است و از سوی دیگر،
چنگ آلوده و بیرحم فساد مقامات دولت
به این مساعدتها فرورفته است و آنچه از
این کمکها به مردم میرسد ،چند جرعهی
ناچیز و حداقلی و فربهشدن روزافزون مافیای
قدرتمند فساد در دستگاه دولت است.
افغانها و جامع ه جهانی از حجم فسادی
که در افغانستان جاریست ،به خستگی و
بیزاری رسیدهاند اما شبیه به ناچاری که مردم
افغانستان با آن مواجهاند ،جامعه جهانی نیز
با یک ناگزیزی مواج ه است .دوام کمکها به
افغانستان ،ریختن پول مالیهدهندگان غربی به
کام هیوالی فساد است اما قطع این کمکها
به سقوط دولت ،فروپاشی ،انارشیزم و فاجعهی
انسانی منجر خواهد شد که تبعاتش به حدود
افغانستان محصور نمیماند و دودش به چشم
جهان نیز خواهد رفت.
بـه بیزاریرسـاندن جهـان از توجـه و کمـک
مالـی بـه افغانسـتان بهعنـوان کشـوری کـه
مافیـای هفـت سـر فسـادش مهارشـدنی
نیسـت ،فاجعه و رفتـار جنایتآمیـز با فرصت
تاریخـی بـود کـه اگر از آن اسـتفاده میشـد،
افغانسـتان بـا یـک تحـول شـگفتیآور ،از
باتلاق توسـعهنیافتگی نجـات مییافـت .در
فصـل بینظیـری کـه صدهـا میلیـارد دالر به
کشـور سـرازیر کرد ،ایـن امکان وجود داشـت
کـه دار و ندار کشـور کوبیده شـده و همهچیز
از نـو سـاخته شـود ،امـا مافیـای هفـت سـر
فسـاد دولتـی باعث شـد افغانسـتان همچنان
در صدر نیازمندترین و فاسـدترین کشـورهای
جهـان جایگاهـش را تثبیـت کنـد .ایـن فصل
امـا اکنـون بـه مرحلـهای رسـیده اسـت کـه
جهـان ،از دوام و تجدیـد کمکهایـش بـه
افغانسـتان بیـزار اسـت و بعیـد نیسـت ایـن
بیـزاری بـه رهاکـردن کشـور بـه سرنوشـت
خـودش و خـروج حامیـان اسـتراتژیک
از کارزار کمـک بیهـوده بـه افغانسـتان و
مبـارزهی پایانناپذیـر و بینتیجـه بـا ایـن
فسـاد سرسـامآور منجر شـود .اتفاقـی که اگر
رخ بدهـد ،فاجعـه و کابـوس واقعـی افغانهـا
از راه خواهـد رسـید و مسـئولیت ایـن فاجعه
بـر دوش دولتمـردان دو دهـهی گذشـتهی
افغانسـتان اسـت.

