
تأخیر بیش از حد 
طوالنی شد

اعالم  برای  انتخابات  کمیسیون 
نتایج ابتدایی تاریخ تازه ای اعالم کرد. تا 
بیش تر از دو هفته ی دیگر )23  عقرب( 
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات اعالم 
شود. به نظر می رسد کمیسیون انتخابات 
اعضای  از  برخی  قبال  است.  سردرگم 
اگر  که  بودند  کرده  اعالم  کمیسیون 
اعالم نتیجه ی انتحابات به تأخیر بیفتد، 
این تأخیر کم تر از یک هفته خواهد بود، 
هفته  سه  از  بیش  تأخیر  این  اکنون  اما 
کمیسیون  آیا  نیست  معلوم  است.  شده 
ابتدایی  نتایج  عقرب   23 در  می تواند 
تأخیر  دوباره سناریوی  یا  کند  اعالم  را 
دلیل  شد.  خواهد  تکرار  نتایج  اعالم 
انتخابات  کمیسیون  که  تأخیر  همه  این 
مشکالت  نیست.  منطقی  می آورد، 
نظر  در  پیش  از  پیش  باید  تخنیکی 
گرفته می شد. در این صورت سرنوشت 
شد.  خواهد  چه  انتخابات  نهایی  نتایج 
نتایج  کمیسیون قرار بود در 16 عقرب 
نهایی را اعالم کند، اما تا این زمان حتا 
کند.  اعالم  را  ابتدایی  نتایج  نتوانست 
پرسش برانگیز  مردم  برای  وضعیت  این 
دست کم  بنابراین ،  است؛  نگران کننده  و 
افغانستان  مردم  برای  باید  کمیسیون 

پاسخ روشن بدهد...

اسکان  شفاخانه ی  توبرکلوز  بخش  در  فوالدی،  جواد 
 33 تمامی  است.  نرس  دایکندی  والیت  میرامور  ولسوالی 
می شود  روز  پنج  شفاخانه  این  داکتران  به شمول  کارمند 
کاری  اعتصاب  حقوق شان،  پرداخت نشدن  به  اعتراض  در 

کرده اند. 
ماه   10 که حدود  کنون  تا  پارسال  ماه جدی  از  جواد 
نکرده  دریافت  را  خود  معاش  از  زیادی  بخشی  می شود، 

است. 
»برنامه  راه اندازی  با  عامه سال گذشته  وزارت صحت 
به  را  والیات  تمام  در  صحی  خدمات  صحت مندی«، 
مؤسسات خصوصی سپرد. این مؤسسات از دارو تا معاش 
کارکنان صحی را تأمین می کنند. بانک جهانی تمویل کننده ی 

این برنامه است. 
براساس این برنامه، قراداد کارکنان صحی طوری تنظیم 
ماه  هر  را  خود  معاش  درصد   80 کارمندان  که  است  شده 
دریافت می کنند و 20 درصد آن به حساب »متحوله« واریز 

می شود که بعد از شش ماه و...

حمله ی اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان در دسامبر 
مصادف  تقریبا  که  دوره ای  می شود؛  ساله  چهل  پیش رو 
این چهار دهه،  ایران. طی  اسالمی  با عمر جمهوری  است 
درون مرزهای  در  خود  منافع  از  است  کرده  تالش  تهران 
همسایه ی شرقی پرآشوبش محافظت کند. فعالیت های ایران 
عراق،  در  کشور  این  فعالیت های  اندازه ی  به  افغانستان  در 
سوریه، یمن و خلیج فارس توجه بیرونی را به خود جلب 
مهم  عرصه ی  همچنان  افغانستان  این حال،  با  است.  نکرده 
که  کشوری  است؛  ایران  خارجی  سیاست  دشوار  اغلب  و 
به  دارند  از چندین دهه کوتاهی،  آن پس  تصمیم گیرندگان 

آرامی روش عوض می کنند.
منافع ایران در افغانستان از بعضی جهات محدود است. 
توان مندسازی  بر  را  خود  تالش های  سنتی  به لحاظ  ایران 
متمرکز  شیعیان  از  حمایت  و  کشور  این  در  فارسی زبانان 
هدف  اخیر  سال های  در  افغانستان  شیعیان  است.  کرده 
اسالمی  دولت  جمله  از  سنی  شبه نظامیان  هولناک  حمالت 

قرار گرفته اند.
با این حال مهم تر از همه ایران خواهان ثبات در...

پنج سال پیش از روی ناگزیری سه تارش را برداشت 
از وطنی که همه چیزش را  و راهی سفر شد. سفر دایمی 
گرفته بود به خانه ی همسایه ی شرقی که »سالمش را پاسخ 

نخواهد گفت«.
وقتی در ماه میزان سال 93 به هرات رسید، هیچ چیز 
میزان به نظر نمی رسید. کوبه ی درِ هر اداره ای را که کوبید، 
ُدم اسبی،  به موی  باز شد،  اگر  یا هم  باز نشد. و  به رویش 
به کواله کپ فرانسوی و به لهجه ی اصفهانی اش خندیدند. 
همایون زارعان ماه ها دور خودش می چرخید و نمی دانست 
بدهد.  پناهندگی  به کجا مراجعه کند و چگونه درخواست 
پولیس  به بخش روابط خارجه ی فرماندهی  البته وقتی هم 
و آمریت توریزم هرات مراجعه می کند، مسئوالن آن  به دلیل 
عدم آگاهی از شرایط پناهندگی، به او جواب رد می دهند و با 
تمسخر می گویند که افغانستان به کسی پناهندگی نمی دهد. 
سه سال می شود که او در افغانستان پناهندگی سیاسی 
گرفته است و حاال در کمپی در شرق کابل، در اتاقک چوبی، 

بدون برق، بخاری و...

اعتصاب کاری کارمندان صحی در دایکندی؛ 
»قرضداریم، آبرو نمانده، 

معاش بدهید«

هدف ایران از نزدیکی 
با طالبان چیست؟

پناهنده ی ایرانی در افغانستان؛ 
نوازنده ای که ساز زندگی اش 

کوک نمی شود

ردیف  در  را  صوتی  آلودگی  کابل  مردم 
قرار  پایتخت  در  زندگی  مشکالت  بزرگ ترین 
با  گذشته  سال   18 از  بیش  جریان  در  می دهند. 
وجود افزایش روزافزون این آلودگی، برای کنترل 
آن کم ترین توجه صورت گرفته است. هرازگاهی 
که اقداماتی روی دست گرفته شده، مقطعی و گذرا 

بوده و نتیجه ای در پی نداشته است. 
شهرداری کابل می گوید روزانه شمار زیادی از 
شهروندان کابل به شماره روابط عمومی شهرداری 
آزاردهنده ی  مشکالت  از  و  می گیرند  تماس 

آلودگی صوتی شکایت دارند...

پایتخت زیر امواج آلودگی صوتی

ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
از  دست  که  می خواهد  طالبان  گروه  از  افغانستان 

خشونت برداشته و آتش بس اعالم کنند.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری 
نشست  یک  در  عقرب(   5 )یک شنبه،  دیروز  که 
خبری در کابل صحبت می کرد، همچنان گفت که 
اولویت حکومت افغانستان و رییس جمهور اشرف 
غنی صلح است، اما صلحی که پایدار باشد و در 
ملی  منافع  و  گذشته  سال   18 دست آوردهای  آن 

کشور حفظ شود.
آقای صدیقی افزود که...

ارگ: 
طالبان آتش بس کنند
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دو شنبه  ۶ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۳۵

یونایتد دیگر خواهان 
جذب گرت بیل نیست

دیلی میل می گوید منچستریونایتد از 
ابراز عالقه خود برای جذب گرت 

بیل، ستاره ولزی...

اتلتیکو به بارسلونا رسید
اتلتیک  شکست  با  مادرید  اتلتیکو 
اللیگا  دوم  رتبه  به  توانست  بیلبائو 

صعود کند...

ابوبکر بغدادی؛ 
عملیات ارتش امریکا 

علیه رهبر داعش
امریکایی  اطالعات روز: رسانه های 
ایاالت  ارتش  که  کرده اند  گزارش 

متحده امریکا عملیاتی را...

ویتنام  در  اطالعات روز: خانواده ها 
منتظر نتیجه آزمایش های شناسایی از 

طریق دی ان ای هستند تا...

تریلی مرگ؛ 
گرفتن تست دی ان ای 
از خانواده های ویتنامی 
برای شناسایی قربانیان
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کمیسیون انتخابات 
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 

را در ۲۳ عقرب اعالم می کند



صفحه ویـژه جـوانان

دو شنبه  ۶ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۵گزارش خبرهای داخلیدو شنبه  ۶ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۵

اطالعـات روز: زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی 
وزارت خارجـه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان پس از 
سـفر به بلجیم و روسـیه، دو روز پیش )شـنبه، 4 عقرب( 

بـه کابل آمده اسـت.
صدیـق صدیقـی، سـخن گوی ریاسـت جمهوری بـه 
روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه آقای خلیـل زاد پس از 
ورود بـه کابـل، بـا رییس جمهـور اشـرف غنی نیـز دیدار 

کرده اسـت.
آقـای صدیقـی همچنـان بعدازظهـر دیـروز در یـک 
نشسـت خبـری در کابـل گفـت کـه خلیـل زاد و غنی در 

مـورد موضوعـات مرتبـط بـه صلـح بحـث و گفت وگـو 
کرده انـد. او همچنـان گفـت که آقـای خلیـل زاد در مورد 
آخریـن فعالیت هایـش در راسـتای صلـح افغانسـتان بـه 

رییس جمهـور غنـی گـزارش داده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه خلیـل زاد حـدود یـک هفتـه پیش 
دور تازه ای از سـفرهایش را در مورد صلح افغانسـتان در 
حالـی آغـاز کـرد کـه او در دسـت کم نُـه دور مذاکـره با 
گـروه طالبـان کـه از سـوی رییس جمهـور دونالـد ترمپ 
متوقف شـد، بـه امضای یـک توافقنامه نزدیک شـده بود.
رییس جمهـور ترمـپ دلیل توقـف این مذاکـرات را 

کشته شـدن دوازده نفـر از جملـه یک سـرباز امریکایی در 
یـک حملـه ی طالبـان در کابل، اعالم کـرده بود.

از سـرگیری  بـرای  امـا تالش هـای جهانـی  اکنـون 
مذاکـرات امریـکا و گـروه طالبـان آغـاز شـده اسـت، اما 
معلـوم نیسـت کـه ایـن مذاکرات چـه وقت از سـر گرفته 

شـد. خواهد 
اخیـرا نماینـدگان روسـیه، چیـن، امریکا و پاکسـتان 
کـه  رسـیده اند  توافـق  بـه  و  دیـدار  هـم  بـا  مسـکو  در 
مذاکـرات امریـکا و طالبـان بایـد هـر چـه زودتـر از سـر 

گرفتـه شـود.

خلیل زاد با رییس جمهور اشرف غنی دیدار کرد

اطالعـات روز: موالنا محمد عبداهلل، عضو کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات کشـور اعالم کرده اسـت که براسـاس 
طرزالعمل هـای  و  لوایـح  و  انتخابـات  قانـون  تعدیـل 
رأی  هـزار   900 تـا  هـزار   770 دسـت کم  نافذشـده، 

می شـود. شـناخته  »بی اعتبـار« 
عقـرب(   4 )شـنبه،  پیـش  شـب  دو  عبـداهلل  آقـای 
در صفحـه ی رسـمی فیس بـوک خـود نوشـته اسـت کـه 
دفاتـر والیتـی ایـن کمیسـیون دو روز بعـد از انتخابـات 
ششـم میـزان از اشـتراک دو میلیـون و 695 هـزار و 890 
رأی دهنـده گـزارش کـرده بودنـد، امـا آخریـن آمـار طی 

و  نشـان دهنده ی یک میلیـون  بیومتریکـی،  مراحل شـده ی 
791 هـزار و 703 تـا یک میلیـون و 929 هـزار و 333 

می باشـد. اشـتراک کننده 
آقـای عبداهلل نوشـته اسـت که از مجمـوع یک میلیون 
و 929 هـزار و 333 رأی، 137 هزار و 630 رأی آن »قابل 

بحث و تدقیق« اسـت.
او در عیـن حال نوشـته اسـت: »آن عده از مسـئولین 
والیتـی کمیسـیون کـه در بـاره ی تقلب هـای مراکز تحت 
اداره ی شـان گـزارش ارایـه نکرده انـد، به مراجـع عدلی و 

قضایـی معرفی خواهند شـد.«

ایـن در حالی اسـت کـه انتخابات ریاسـت جمهوری 
در تاریـخ ششـم میـزان سـال جـاری برگـزار شـد. قـرار 
بـود کـه نتیجـه ی ابتدایـی ایـن انتخابـات در تاریـخ 27 
میـزان و نتیجـه ی نهایـی نیـز در تاریـخ 16 عقـرب اعالم 
شـود. کمیسـیون مسـتقل انتخابـات امـا تا کنـون موفق به 

اعـالم نتیجـه ی ابتدایی نشـده اسـت.
دو روز پیـش اورنگ زیب، عضو کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات در یـک نشسـت خبـری گفتـه بـود کـه تاریخ 
)یک شـنبه(  دیـروز  را  انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج  اعـالم 

اعـالم می کنـد.

موالنا عبدهللا: 
براساس قانون، حدود ۹۰۰ هزار رأی بی اعتبار شناخته می شود

کمیسیون انتخابات نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در ۲۳ عقرب اعالم می کند
اطالعـات روز: حواعلـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در یـک 
نشسـت خبـری اعـالم کرد کـه نتایـج ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری در تاریخ 23 

عقـرب اعـالم می شـود. 
موالنـا محمـد عبـداهلل، عضـو کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در ایـن نشسـت خبـری 
در  تأخیـر  بیومتریـک،  دسـتگاه های  معلومـات  انتقـال  سـرعت  پایین بـودن  کـه  گفـت 
رسـیدگی بـه اعتراضـات ناظریـن برخـی از تیم هـای انتخاباتـی و بسـته ماندن دروازه ی 
عمومـی مرکـز دیجیتالـی از دالیلی بوده که کمیسـیون نتوانسـت نتایج ابتدایـی را در زمان 

تعیین شـده ی آن اعـالم کنـد.

آقـای عبـداهلل همچنـان گفـت: »یک سلسـله کم کاری هـا در وجود شـرکت درملوگ 
اسـت کـه بعـد از طـی مراحـل قضایـا مطابـق بـه قـراردادی کـه بیـن دولـت افغانسـتان، 
کمیسـیون انتخابـات و تـدارکات ملی و شـرکت درملوگ بوده، این هم بررسـی می شـود 

کـه نقیصـه در کجـا بوده.«
انتخابـات ریاسـت جمهوری در تاریـخ ششـم میـزان برگـزار شـد. قـرار بـود نتایـج 
ابتدایـی ایـن نتایـج در تاریـخ 27 میـزان و نتایج نهایـی آن نیز در تاریـخ 16 عقرب اعالم 
شـود، امـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات آن را به  دلیـل وجـود برخـی مشـکالت فنـی بـه 

انداخت. تأخیـر 

پناهنده ی ایرانی در افغانستان؛ 
نوازنده ای که ساز زندگی اش کوک نمی شود

که  است  نگران  ناظر  نهادهای 
بیش  است  ممکن  ابتدایی  نتایج  اعالم 
از حد جنجالی شود. درست است که 
نباید شفافیت را قربانی سرعت کرد؛ اما 
تأخیر هم نباید به اندازه ای باشد که تمام 
برنامه های کمیسیون را به چالش بکشد. 
انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  از  برخی 
»سردرگم«  کمیسیون  که  می گویند 
کند.  کار  چه  که  نمی داند  و  است 
نگرانی اصلی این نهادها این است که 
با توجه به پیشرفت کارها در کمیسیون 
نتیجه ی  اعالم  است  ممکن  انتخابات، 
ابتدایی و نهایی مانند انتخابات پارلمانی 
سرنوشت  اگر  بکشد.  طول  ماه ها 
به  ریاست جمهوری  انتخابات  نتایج 
روبه رو  پارلمانی  انتخابات  سرنوشت 
جدی  نگرانی  جای  متأسفانه  شود، 
دارد. نشانه ها، نشان می دهد سرنوشت 
این زودی ها روشن  به  انتخابات  نتایج 
اطالعات  بسیار  تأخیر  با  نمی شود. 
سرور  به  بیومتریک  دستگاه های  از 
بررسی  کنون  تا  شد.  منتقل  مرکزی 
جریان  مرکزی  سرور  در  آرا  تصفیه ی 
چقدر  کار  این  که  نیست  معلوم  دارد. 
نوبت  آن  از  پس  بود.  خواهد  زمان بر 
با  بیومتریک شده  آرای  مقایسه ی  به 
میان  این  در  می رسد.  رای دهی  اوراق 
هم  شکایت  هزاران  سرنوشت  به  باید 
رسیدگی شود. با وجود هزاران شکایت 
آرای  آمار  تفاوت  انتخابات،  مورد  در 
بیومتریک نشده،  و  بیومتریک َشده 
به  محل  هزاران  که  دارد  احتمال 
بدون شک  برود.  تفتیش  و  بازشماری 
موالنا  است.  زمان بر  فرایندی  چنین 
مستقل  کمیسیون  عضو  عبداهلل،  محمد 
کرده  اعالم  به تازگی  کشور  انتخابات 
انتخابات  قانون  تعدیل  براساس  که 
نافذشده،  طرزالعمل های  و  لوایح  و 
رأی  هزار  تا 900  هزار  دست کم 770 
بنابراین،  می شود.  شناخته  »بی اعتبار« 
با  را  مراحل  این  تمام  باید  کمیسیون 
در  ببرد.  پیش  به  مشخص  زمان بندی 
غیر آن صورت کارها با سردرگمی به 

جایی نمی رسد. 
مشکالت  می گذرد،  که  روز  هر 
سبز  کمیسیون  کار  راه  سر  تازه ای 
شکسته شدن  چون  مشکالتی  می شود؛ 
قفل دروازه ی بیرونی ساختمانی که در 
می شود،  نگهداری  مرکزی  سرور  آن 
برانگیخت.  زیادی  تردیدهای  و  شک 
متوقف  روز  دو  برای  کمیسیون  کار 
تردیدهای  و  شک  نیز  اکنون  ماند. 
انتخابات  نتایج  روی  به شدت  سیاسی 
هر  پیشتاز  نامزدان  است.  افکنده  سایه 
روز  هر  می کنند.  پیروزی  ادعای  روز 
خط و نشان تازه می کشند. در تازه ترین 
مورد عبداهلل عبداهلل گفته است قربانی 
تکرار   2014 بار  این  اما  داده ،  بسیار 
نیز  غنی  رییس جمهور  تیم  نمی شود. 
انتخابات  بارها اعالم کرده که برنده ی 
است. از یک طرف کندی و سردرگمی 
سیاسی  تردیدهای  و  شک  کمیسیون 
دیگر  سوی  از  و  می کند  بیش تر  را 
زمینه ی مداخله و حتا تقلب را بیش تر 
هم  سر  پشِت  نقض  پیامد  می سازد. 
و  شک  افزایش  تنها  انتخاباتی  تقویم 
تردیدهای سیاسی نیست، یک احتمال 
انتخابات  اگر  است:  متصور  نیز  دیگر 
این  با  نداشت،  برنده ای  اول  دور  در 
همه زمان کشی، فرصت برای برگزاری 
انتخابات نمی ماند. کمیسیون  دور دوم 
برگزار  را  دوم  دور  نمی تواند  فوری 
به  برمی خورد  برگزاری دور دوم  کند. 
زمستان که در بسیاری از مناطق کشور 
به دلیل سردی هوا و راه های دشوارگذر 
امکان برگزاری انتخابات وجود ندارد. 
مشروعیت  پرسش برانگیزبودن  به رغم 
حکومت  حکومت،  کار  ادامه ی 
شد.  خواهد  ساله  شش  ملی  وحدت 
بعید است که فضای سیاسی افغانستان 
این رو،  از  برتابد.  را  وضعیت  چنین 
کارها  در  سردرگمی  و  سهلنگاری 
به  پرچالشی  و  چندگانه  پیامدهای 

همراه دارد. 
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اطالعات روز: زلمی خلیل زاد، نماینده ی 
امریکا برای صلح  ویژه ی وزارت خارجه ی 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با  افغانستان 

کشور دیدار کرده است.
 5 )یک شنبه،  دیروز  اجراییه  ریاست 
عقرب( در اعالمیه ای گفته است که در این 
صلح  مذاکرات  مورد  در  طرف  دو  دیدار 
و  پایدار  صلح  به  دست یافتن  زمینه های  و 

عادالنه بحث و گفت گو کرده اند.
عبداهلل  و  خلیل زاد  اعالمیه،  از  نقل  به 
و  مردم  اولویت های  از  را  صلح  دو  هر 
بر  و  خوانده  امریکا  و  افغانستان  حکومت 
دست یافتن به صلح دایمی تأکید کرده اند. دو 
و  کاهش خشونت  همچنان خواستار  طرف 
برقراری آتش بس از سوی طالبان برای آغاز 

مذاکرات بین االفغانی شده اند.
زلمی خلیل زاد پس از سفر به بلجیم و 
به  عقرب(   4 )شنبه،  پیش  روز  دو  روسیه، 
کابل آمده است. صدیق صدیقی، سخن گوی 
ریاست جمهوری پیشتر به روزنامه اطالعات 
از  پس  خلیل زاد  آقای  که  بود  گفته  روز 
اشرف  رییس جمهور  با  کابل،  به  ورود 
صدیقی  آقای  است.  کرده  دیدار  نیز  غنی 
نشست  یک  در  دیروز  بعدازظهر  همچنان 
غنی  و  خلیل زاد  که  گفت  کابل  در  خبری 
در مورد موضوعات مرتبط به صلح بحث و 
گفت وگو کرده اند. او همچنان گفت که آقای 
در  فعالیت هایش  آخرین  مورد  در  خلیل زاد 
راستای صلح افغانستان به رییس جمهور غنی 

گزارش داده است.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
انتخابات  پیشتاز  نامزدان  از  یکی  و  اجرایی 
تیم  ناظران  با  دیداری  در  ریاست جمهوری 
انتخاباتی »ثبات و همگرایی« گفته است که 

2014 دیگر هرگز تکرار نخواهد شد. 
که  است  گفته  همچنان  عبداهلل  آقای 
سالمت  به خاطر  میالدی   2014 سال  در 
بسیار  قربانی  و  کرده  گذشت  افغانستان 
هرگز  بار  این  او،  گفته ی  به  است.  داده 
مردم  واقعی  رأی  و  نمی شود  تکرار   2014

تعیین کننده خواهد بود.
عبداهلل عبداهلل پس از دیدار با ناظران تیم 
صفحه ی  در  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
رسمی فیس بوک خود نوشته است: »مطمیین 
باشید که رأی واقعی مردم تعیین کننده است 

و ما به خاطر سالمت افغانستان گذشت زیاد 
کردیم، حوصله داشتیم و خوب است صبور 
باشیم، اما باور داشته باشید که هرگز 2014 
کرده  تأکید  عبداهلل  آقای  نمی شود.«  تکرار 
افغانستان  ناکامی  تقلب  نتیجه ی  که  است 
صورت  این  در  او،  گفته ی  به  زیرا  است، 

کسی به انتخابات و نظام باور نمی کنند.
 2014 ریاست جمهوری  انتخابات 
بُن بست مواجه شد.  با  میالدی در دور دوم 
پس از ماه ها تنش میان دو تکت انتخاباتی به 
رهبری اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل و ناتوانی 
نتایج  شفاف سازی  در  انتخابات  کمیسیون 
ملی  وحدت  حکومت  سرانجام  انتخابات، 
با وساطت وزیر امور خارجه امریکا تشکیل 

شد و به بحران انتخاباتی 2014 پایان داد.

دیدار خلیل زاد و عبدهللا: 
طالبان برای آغاز مذاکرات بین االفغانی، 

آتش بس اعالم کنند

عبدهللا: 
قربانی بسیار داده ایم، 

اما این بار ۲۰۱۴ تکرار نمی شود

ارگ  روز:  اطالعات 
از  افغانستان  ریاست جمهوری 
دست  که  می خواهد  طالبان  گروه 
آتش بس  و  برداشته  خشونت  از 

اعالم کنند.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
دیروز  که  ریاست جمهوری 
یک  در  عقرب(   5 )یک شنبه، 
صحبت  کابل  در  خبری  نشست 
که  گفت  همچنان  می کرد، 
و  افغانستان  حکومت  اولویت 
صلح  غنی  اشرف  رییس جمهور 
باشد  پایدار  که  اما صلحی  است، 
سال   18 آن دست آوردهای  در  و 
حفظ  کشور  ملی  منافع  و  گذشته 

شود.
که  افزود  صدیقی  آقای 
و  طرح  افغانستان  حکومت 
صلح  روند  پیشبرد  برای  نقشه ای 
راه  کوتاه ترین  طرح  این  و  دارد 

رسیدن به صلح است که از سوی 
می  شود.  دنبال  غنی  رییس جمهور 
امیدواری  ابراز  حال  عین  در  او 
کرد که جامعه جهانی نیز در تطبیق 
را  افغانستان  حکومت  طرح  این 
طرح  این  براساس  کند.  حمایت 
گونه ی  به  باید  طالبان  گروه 

مستقیم با حکومت افغانستان وارد 
مذاکره و گفت وگو شود.

فعلی  تمرکز  او،  گفت ی  به 
ایجاد  روی  افغانستان  حکومت 
است  صلح  آوردن  برای  زمینه ها 
جز  نیز  مذاکره  به  دعوت  و 

برنامه های صلح حکومت است.

ریاست جمهوری  سخن گوی 
که  بین االفغانی  نشست  مورد  در 
پایتخت  بیجینگ،  در  بود  قرار 
که  گفت  نیز  شود،  برگزار  چین 
نشست های  ادامه ی  نشست  این 
حکومت  و  است  مسکو  و  قطر 
موافقت  آن  برگزاری  با  افغانستان 

کرده است.
نشست  این  او،  گفته ی  به 
مستقیم  گفت وگوی  و  مذاکره 
تنها دیدگاه ها  بلکه در آن  نیست، 
مطرح  افغانستان  صلح  مورد  در 

می شود.
بخشی  در  صدیقی  آقای 
که  گفت  صحبت هایش  از 
صلح  مور  در  که  آن چیزی  هر 
باید  می گیرد  صورت  افغانستان 
با  نزدیک  مشوره  و  رهبری  به 
حکومت افغانستان صورت بگیرد.
که  کرد  عالوه  صدیقی  آقای 
بیجینگ  نشست  برگزاری  زمان 
او  است.  نشده  مشخص  هنوز 
همچنان گفت که تا کنون فهرست 
دولت  از  نمایندگی  به  که  افرادی 
می کنند،  شرکت  آن  در  افغانستان 
آن  روی  کار  و  نشده  نهایی  نیز 

جریان دارد.

ارگ: 
طالبان آتش بس کنند

عابر شایگان

پنـج سـال پیـش از روی ناگزیری سـه تارش را برداشـت 
و راهـی سـفر شـد. سـفر دایمـی از وطنـی که همه چیـزش را 
گرفته بود به خانه ی همسـایه ی شـرقی که »سـالمش را پاسـخ 

نخواهـد گفت«.
وقتـی در مـاه میـزان سـال 93 به هـرات رسـید، هیچ چیز 
میـزان به نظـر نمی رسـید. کوبـه ی درِ هـر اداره ای را کـه کوبید، 
به رویـش بـاز نشـد. و یـا هم اگر باز شـد، بـه موی ُدم اسـبی، 
بـه کواله کپ فرانسـوی و به لهجـه ی اصفهانـی اش خندیدند. 
همایـون زارعـان ماه هـا دور خودش می چرخید و نمی دانسـت 
بـه کجـا مراجعه کنـد و چگونه درخواسـت پناهندگـی بدهد. 
البتـه وقتـی هم به بخـش روابط خارجـه ی فرماندهـی پولیس 
و آمریـت توریـزم هرات مراجعـه می کند، مسـئوالن آن  به دلیل 
عـدم آگاهـی از شـرایط پناهندگـی، بـه او جـواب رد می دهند 
و بـا تمسـخر می گوینـد کـه افغانسـتان بـه کسـی پناهندگـی 

نمی دهـد. 
سـه سـال می شـود که او در افغانسـتان پناهندگی سیاسی 
گرفتـه اسـت و حـاال در کمپـی در شـرق کابـل، در اتاقـک 
چوبـی، بـدون بـرق، بخـاری و دروازه بـا دو پتـو شـب و روز 

سـر می کنـد. 
از جاسوس انگاری تا محاکمه

در سـیزدهم جوزای سال 94 خورشـیدی، مأموران امنیت 
ملـی، در پارکـی در شـهر هرات، همایـون زارعان را بازداشـت 
می کننـد. مأمـوران امنیـت ملـی 12 شـبانه روز از او بازجویـی 

 . می کنند
بکشـی؟  را  کسـی  کـه چـه  آمـدی  این جـا  »می گفتنـد 
و بعـد کـه تحقیـق کردنـد، فهمیدنـد کـه مـن مخالـف دولت 
ایـران هسـتم. در لب تاپم یک سـری فیلم از تظاهـرات ایران و 
سـخنرانی هایم بـود. هرچـه مواد داشـتم، دیدنـد و فهمیدند که 

مـن مخالـف رژیم هسـتم.«
سـرانجام در دادسـتانی هـرات علیـه زارعـان، پرونـده ی 
جنایـی تشـکیل می شـود. پرونـده ای بـا اتهام هـای متنـوع و 
سـنگین: جاسوسـی بـرای دولـت ایـران در خـاک افغانسـتان، 
ارتبـاط بـا گروه های تروریسـتی، قاچاق، جعل اسـناد و اقامت 

غیرقانونی. 
قاضـی در نخسـتین جلسـه ی دادگاه بـه زارعـان برائـت 
می دهـد، امـا او آزاد نمی شـود. بـه جـرم جعل اسـناد و اقامت 
غیرقانونـی شـش مـاه پشـت میله هـای زنـدان هرات مـی رود.
او می گویـد پـس از تـرک ایـران در جریان هفت- هشـت 
ماهـی که در هرات بدون سرنوشـت بـوده، تصمیم می گیرد که 
بـرای یافتـن شـغل، اقامت بگیرد. شـخصی از او پـول می گیرد 
کـه برایـش اقامـت بگیـرد، امـا شـناس نامه ی جعلـی درسـت 
می کنـد و همین مسـاله پـای او را بـه زندان هرات می کشـاند. 
دارد؛  تلـخ و شـیرینی  تجربه هـای  زنـدان هـرات  از  او 
چندیـن بـار هم سـلوالن افغـان بـه او حملـه می کننـد، آن هـم 
به دلیـل کار نکـرده: بدرفتـاری دولـت ایـران با مهاجـران افغان 
و نفـرت افغان هـا از دیدن یـک ایرانی در افغانسـتان. در مقابل 
افـرادی هـم بوده اند کـه برخورد خوبی بـا او داشـته اند؛ به قول 
خـودش این برخوردهـای خوب، برایش روزنـه ی امیدی بوده 

بـرای زنده بـودن و زندگی کـردن. 
در کل تمـام ماجـرای گرفتاری و محاکمه و زندانی شـدن 
همایـون زارعـان، یـک سـال و 13 روز در بـر گرفتـه اسـت. 
روحیـه ی  افغانسـتان  قضایـی  و  عدلـی  دسـتگاه  می گویـد 
بیگانه سـتیزی دارد؛ زیـرا در چشـم دادسـتان ها و قاضی ها اول 
یـک بیگانـه بـوده و سـپس یک خـالف کار. بـا وجود ایـن، از 
نظـر او دسـتگاه  عدلـی و قضایی دو کشـور، از هـم تمایزهایی 
هـم دارد: »شـیوه ی برخـورد دسـتگاه قضایـی افغانسـتان متأثر 
از افـکار تـوده یـا مـردم اسـت. یـک شـهروند ایرانـی را بـه 
 چشـم جاسـوس و خـالف کار می بیننـد. تفاوت هایـی هـم بـا 
سیسـتم عدلـی و قضایـی ایـران دارد؛ این کـه موقعـی کـه در 
زنـدان هسـتی از طـرف ارگان های دیگر شـکنجه نمی شـوی. 
آزادی هایـی داری. حـق انتخـاب وکیـل مدافـع داری و او هـم 
می توانـد آزادانـه کار خـودش را پیش ببرد و حتـا وکیل مدافع 
به طـور رایـگان در اختیـارت می گـذارد. ایـن خـوب اسـت.«

درخواست پناهندگی و کار در هرات

آقـای زارعـان از زنـدان هـرات بـه حقـوق بشـر تمـاس 
می گیـرد و درخواسـت کمک می کند. پـس از چندی نماینده ی 
کمیشـنری عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور پناهنـدگان به 
دیـدار او مـی رود و درخواسـت پناهندگـی اش را ثبت می کند. 
در نخسـت او را به عنـوان پناهنده ی موقت می پذیـرد و پس از 

رهایـی، برگه ی پناهنـده ی سیاسـی می دهد. 
همایـون زارعـان پـس از ایـن، هـر بـاری کـه بـا برگه ی 
دروازه هـای  شـغل،  یافتـن  بـرای  ملـل  سـازمان  پناهندگـی 
اداره هـای دولتـی و سـازمان های کوچـک و بـزرگ خصوصی 
می گویـد  او  می زننـد.  سـینه اش  بـه  رد  دسـت  می زنـد،  را 
کـه کمیشـنری عالـی سـازمان ملـل در امـور پناهنـدگان هیـچ 
توضیحـی در مـورد حـق و حقـوق پناهندگـی اش نمی دهـد و 
بعـد از یک ونیـم سـال خـودش پرس وجـو و تحقیـق می کنـد 

کـه به عنـوان یـک پناهنـده چـه حقوقـی دارد. 
»آن هـا در مـورد حقوقـم هیچ توضیحـی نمی دادند. به من 
می گفتنـد کـه مـا هیچ چیزی نداریم که به شـما بدهیـم. این جا 
غیـر از خـارج اسـت. فقط یـک برگـه پناهندگی دادنـد که 90 
درصـد اداره هـای دولتی و خصوصی نسـبت بـه این برگه هیچ 

ندارند.« شناختی 
روزی  پناهندگـی اش،  پذیرفته شـدن  از  پـس  زارعـان 
به منظـور یافتـن شـغل بـه وزیـر کار و امـور اجتماعـی نامـه 
می نویسـد. پاسـخ می آیـد کـه به دلیـل نداشـتن شـناس نامه و 

گذرنامـه حـق کار نـدارد.
او بعدهـا بـا برخـی اعضـای انجمـن ادبـی هـرات، آشـنا 
می شـود و از طریـق آن هـا در یکـی دو شـبکه ی تلویزیونـی 
محلـی کار پیـدا می کنـد؛ سـاخت و اجـرای برنامه هـای ادبـی 
و فرهنگـی در بـدل غـذا و جـای خـواب، بـدون امتیـاز پولی. 
مدتـی هـم شـاگرد خصوصـی می گرفتـه و تئـوری موسـیقی، 
آهنگ سـازی و سـه تار آموزش می داده اسـت. یک و نیم سـال 

دیگـر در یـک مکتب دولتـی به طـور رایگان تدریـس می کرده 
و مسـئول گـروه تیاتـر و ترانـه ی آن بوده اسـت.

او مـی گویـد: »در هـرات وضـع روحـی خوبی نداشـتم. 
کلیه هـای مـن عفونـت کـرده بـود. سـازمان از مـن خبـری 
نمی گرفـت. شـبیه بازپرس هـا بـا من برخـورد می کردنـد. بعد 
از یـک سـال و نیـم فهمیدم که چـه حقوقی دارم و به سـازمان 
مراجعـه کـردم. به رغـم اعتـراض و پی گیری شـدید مـن، فقط 
چهـار و نیـم هـزار افغانی به من مـی داد. وقتی دوباره شـکایت 
کـردم کـه ایـن پـول هزینـه ی زندگـی و اجـاره ی خانـه ی من 
نمی شـود، بعـد از حـدود شـش مـاه بـه 8 هـزار رسـید. و بـا 
اعتراض های شـدید دیگـر این پول به 16 هزار افغانی رسـید.«

»ایـن در حالـی اسـت کـه بـا ایـن مـدرک پناهندگـی که 
مـن دارم، در تمـام کشـورها بـه پناهندگان حـق کار و تحصیل 
و زندگـی می دهنـد. ایـن مـدرک را در این جـا قبـول ندارند و 
از کارکـرد سـاقط اسـت. سـازمان ملـل ایـن کاغذ را بـا مقدار 
ناچیـزی پـول به شـما می دهـد و می گوید برو داخـل جامعه و 

دیگـر به مـن ربطی نـدارد.«
»تضییع حقوق« و اعتصاب آرام

همایـون زارعـان یـک مـاه پیـش از هـرات به کابـل آمده 
اسـت. حدود سـه هفتـه قبـل به دلیـل »تضییع حقوق« ش سـه 
شـبانه روز در مقابل دفتر کمیشـنری عالی سـازمان ملل در امور 
پناهنـدگان در کابـل دسـت بـه اعتـراض می زنـد. بـه گفتـه ی 
زارعـان زمانـی کـه رسـانه ها از ایـن مسـأله خبـر می شـوند، 
مسـئوالن ایـن دفتـر برایـش پیشـنهاد سـکوت در مقابـل پول 
می دهنـد. زمانـی کـه او پیشـنهاد آن هـا را رد می کنـد و مسـأله 
رسـانه ای می شـود، دفتر کمیشـنری عالی سـازمان ملل در امور 
پناهندگان توسـط ماموران امنیت ملی او را همراه با وسـایل اش 
بـه زور از مقابـل دفتـر برمی دارنـد و در اتاقک یک کمپ بدون 
امکانـات و بیرون از شـهر منتقـل می کنند؛ جایی کـه به گفته ی 

خـودش برای یـک پناهنده ی سیاسـی امن نیسـت. 
»در اتـاق چوبـی، بـدون در، بـدون بخـاری و بـا دو پتـو 
مـرا انداختـه انـد. اجـازه نمی دهنـد با رسـانه ها صبحـت کنم. 
هدف شـان از این کار این اسـت که من خسـته شـوم و از حق 

و حقوقم دسـت بکشـم.« 
آقـای زارعـان می گویـد کـه کمیشـنری سـازمان ملـل در 
امـور پناهنـدگان در افغانسـتان، هنـوز در خصـوص حقـوق 
پناهنـدگان مـواد کتبی در اختیارش نگذاشـته و به طور شـفاهی 
برایـش گفتـه کـه این سـازمان بـه جـز پرداخـت 200 دالر در 

مـاه، دیگـر مسـئولیتی در قبـال پناهنـدگان ندارد.

بـا تماس هـای مکـرر چندیـن روز تـالش کـردم کـه در 
خصـوص ادعاهـای همایـون زارعان، پاسـخ کمیشـنری عالی 
سـازمان ملـل در امور پناهنـدگان را بگیرم، اما مسـئوالن بخش 

روابـط عمومـی این سـازمان پاسـخی ندادند. 
تا هنـوز دولت افغانسـتان قانون پناهندگی نـدارد. وزارت 
مهاجریـن و عودت کننـدگان می گویـد کـه پیش نویـس قانـون 
پناهنـدگان را تهیـه کـرده وبـرای طـی مراحـل قانونـی بـه 
وزارت عدلیـه فرسـتاده اسـت. ایـن قانـون کـه اطالعـات روز 
بـه نسـخه ای از پیش نویـس آن دسـت یافتـه، دارای پنج فصل 
و 32 مـاده اسـت. در فصـل دوم آن کـه راجع به حقوق پناهنده 
اسـت، حق تحصیل، حق اشـتغال، دسترسـی بـه کلیه خدمات 
اجتماعـی، بهداشـتی، خدمـات عدلـی و قضایی، دسترسـی به 
اطالعـات و حـق مالکیـت امـوال غیرمنقول برای یـک پناهنده 

به رسـمیت شـناخته شـده است.
عودت کننـدگان  و  مهاجریـن  وزارت  آمـار  براسـاس 
افغانسـتان  دولـت  بـه  خارجـی  شـهروند   821 افغانسـتان، 
درخواسـت پناهندگـی سیاسـی داده انـد. از این میـان،420 نفر 
آن شـهروند پاکسـتانی، صـد شـهروند ایرانی، شـش شـهروند 
شـهروندان  آن هـا  بقیـه ی  و  چینـی  شـهروند  یـک  عراقـی، 
کشـورهای تاجیکسـتان، بنگالدیش و دیگر کشـورها هسـتند. 
همایـون زارعـان، شـهروند ایرانی، متولد اصفهان اسـت و 
35 سـال سـن دارد. در دانشـگاه هنـر اصفهان تحصیـل کرده و 
در رشـته ی موسـیقی سـنتی یا موسـیقی ملی ایران کارشناسـی 
ارشـد گرفتـه اسـت. مدتی هـم شـاگرد محمدرضا شـجریان، 
موسـیقی دان، آهنگ سـاز و خواننـده ی محبـوب ایرانـی بـوده 
اسـت. در دوران دانشـجویی و پس از آن فعالیت سیاسی داشته 
و به خاطـر ایـن فعالیت هـا و نـوع عقیـده اش سـه بـار در ایران 

زندانی شـده اسـت. 
»مـن مخالـف نظـام سـرمایه داری و حکومت هـای دینی 
هسـتم. من انسان دیگراندیشی هسـتم. دین نباید وارد سیاست 

بشـود و اگرنه دیکتاتوری و کشـتار می شـود.«
همایـون زارعـان می گویـد هر جایـی که برایـش فرصت 
اشـتراک، ادغـام، کار، امنیـت و زندگـی داده شـود، همان جـا 
وطـن اش خواهـد بود. می گویـد اگر این فرصت در افغانسـتان 
برایـش فراهـم شـود، سـه تـارش را بـر مـی دارد و در کنـار 

افغان هـا می ایسـتد و سـاز سـازندگی می زنـد. 
»اگـر حقـوق مـن به عنـوان یک بشـر و یـک انسـان داده 
نشـود، مـن از سـازمان ملـل می خواهـم که مـرا به جـای امنی 

انتقـال بدهد«. 

به   93 سال  میزان  ماه  در  وقتی 
هرات رسید، هیچ چیز میزان به نظر 
نمی رسید. کوبه ی دِر هر اداره ای را که 
کوبید، به رویش باز نشد. و یا هم اگر 
باز شد، به موی ُدم اسبی، به کواله کپ 
اصفهانی اش  لهجه ی  به  و  فرانسوی 
خندیدند. همایون زارعان ماه ها دور 
خودش می چرخید و نمی دانست به 
کجا مراجعه کند و چگونه درخواست 
به  وقتی هم  البته  بدهد.  پناهندگی 
فرماندهی  خارجه ی  روابط  بخش 
هرات  توریزم  آمریت  و  پولیس 
مراجعه می کند، مسئوالن آن  به دلیل 
عدم آگاهی از شرایط پناهندگی، به 
تمسخر  با  و  می دهند  رد  جواب  او 
کسی  به  افغانستان  که  می گویند 

پناهندگی نمی دهد. 

»در اتاق چوبی، بدون در، بدون بخاری و با دو پتو مرا انداخته اند. اجازه نمی دهند با رسانه ها صبحت کنم«. 
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به  شوروی  جماهیر  اتحاد  حمله ی 
ساله  چهل  پیش رو  دسامبر  در  افغانستان 
با  می شود؛ دوره ای که تقریبا مصادف است 
عمر جمهوری اسالمی ایران. طی این چهار 
دهه، تهران تالش کرده است از منافع خود 
در درون مرزهای همسایه ی شرقی پرآشوبش 
محافظت کند. فعالیت های ایران در افغانستان 
به اندازه ی فعالیت های این کشور در عراق، 
بیرونی  توجه  فارس  خلیج  و  یمن  سوریه، 
این حال،  با  است.  نکرده  جلب  خود  به  را 
اغلب  و  مهم  عرصه ی  همچنان  افغانستان 

مردم کابل آلودگی صوتی را در ردیف 
بزرگ ترین مشکالت زندگی در پایتخت قرار 
می دهند. در جریان بیش از 18 سال گذشته 
با وجود افزایش روزافزون این آلودگی، برای 
کنترل آن کم ترین توجه صورت گرفته است. 
هرازگاهی که اقداماتی روی دست گرفته شده، 
مقطعی و گذرا بوده و نتیجه ای در پی نداشته 

است. 
شمار  روزانه  می گوید  کابل  شهرداری 
روابط  شماره  به  کابل  شهروندان  از  زیادی 
از  و  می گیرند  تماس  شهرداری  عمومی 
مشکالت آزاردهنده ی آلودگی صوتی شکایت 

دارند. 
هفته ی  کابل  شهرداری  دلیل  همین  به 
گذشته در یک اقدام و به منظور کاهش آلودگی 
صوتی جمع آوری بلندگوهای دست فروشان و 
رستوران ها را از نواحی پرجمعیت کابل آغاز 

کرد. 
شهرداری  سخن گوی  مومند،  نرگس 
کارزار  این  می گوید  روز  اطالعات  به  کابل 
شهر  دوم  و  اول  نواحی  از  بار  اولین  برای 
کابل شروع شده که حدود 200 بلندگو از نزد 
دست فروشان و رستوران ها ضبط شده است. 

پیاده  کابل  شهر  تمام  در  برنامه ها  این 
خواهد شد. به گفته ی خانم مومند در روزهای 
پیش رو مأموران شهرداری به نواحی 6 و 13 
برای کاهش آلودگی صوتی، االینده ی صوتی 

را جمع آوری خواهند کرد. 
تهدید خاموش

و  پنهان  تهدید  یک  صوتی  آلودگی 
باور  به  است.  زیست محیطی  خاموش 
در  می تواند  آالینده ها  این  اثر  کارشناسان، 
بلندمدت اثرات جبران ناپذیر و درمان ناپذیری 

را بر روان انسان وارد کند. 
شهروندان کابل می گویند با گشت وگذار 
به جای آرامش، بیش تر عذاب  در شهر کابل 
می بینند و از سروصداهای بیش از حد شهر 

خسته می شوند.
محمد در دانشگاه کابل دانشجو است. او 
می گوید هر روز از مسیر پل سوخته - کوته 
کوته   - سوخته  پل  مسیر  می گذرد.  سنگی 
که  است  پرتردد  و  مزدحم  مسیر  سنگی 
برای خود  آن  در  زیادی  دست فروشان سیار 
کراچی ها  »اکثر  کرده اند:  دست وپا  کاروبار 

ایران نمی خواهد همسایه ی شرقی اش به میدان 
درگیری تهران و واشنگتن تبدیل شود. ایران 
پایگاه ها و سربازان امریکایی در افغانستان را 
حتا در صورت تشدید خصومت ها در خلیج 
فارس هدف قرار نخواهد داد؛ زیرا این امر 
باعث آشوب و بی ثباتی همسایه ی شرقی اش 
خواهد شد. با این حال سیاست گذاران ایرانی 
را  افغانستان  امریکایی  نیروهای  می خواهند 
ترک کنند، زیرا متقاعد شده اند که وضعیت 
دیپلماتیک  راه  از  می تواند  اکنون  افغانستان 

مدیریت شود.
مرکز  در  را  ثبات  ایران  هرچند 
قرار  افغانستان  خصوص  در  استراتژی اش 
دیروزش  دشمن  با  خود  روابط  است،  داده 
یعنی طالبان را نیز بهبود بخشیده است. ایران 
رسیده  نتیجه  این  به  متحده  ایاالت  همانند 
است که سازش با طالبان تنها راه برای ایجاد 
آینده ی صلح آمیزتر برای همسایه ی شرقی اش 

است.
هم رزمان

ایران و  روابط فرهنگی و زبانی عمیق، 
افغانستان را به هم پیوند می دهد. فارسی یا 
پارسی، زبان ملی ایران، به صورت گسترده در 
افغانستان به گویش محلی دری و گویش های 
افغان ها  و  ایرانی ها  می شود.  صحبت  دیگر 
دارند.  مشابه  موسیقی  و  تلویزیون  ادبیات، 
افغانستان  در غرب  بزرگ ترین شهر  هرات، 
در قرن نوزدهم جزء ایران بود و از جایگاه 
تاریخی در فرهنگ فارسی برخوردار است. 
ارتباط  مذهبی  هویت  مدرن،  عصر  در 
میان مرزی مهم دیگری را بین دو کشور شکل 
پیشاانقالب  سلطنتی  رژیم  هم  است.  داده 
تمویل  با  اسالمی  جمهوری  هم  و  ایران 
خیریه،  موسسات  و  دانشگاه ها  مساجد، 
عمدتا در بین هزاره های افغانستان، که بخش 
عمده ی شیعیان این کشور را تشکیل می دهند، 
سرمایه گذاری های کالنی در جامعه شیعه این 

کشور کرده است.
بر  که  دیری ست  پیوندها  این  همه ی 
سیاست ایران در افغانستان سایه افکنده است. 
افغانستان  که  دورانی   ،1980 دهه  در  ایران 
عراق  با  بود،  شده  اشغال  شوروی  توسط 

آن  از  مردم  کند،  مبارزه  صوتی  آالینده های 
در  به ویژه  کابل  شهروندان  می کنند.  استقبال 
از  داشته اند:  مختلف  واکنش های  فیس بوک 
این  نتیجه بخش بودن  به  تردید  تا  خوشحالی 

برنامه.
نوراحمد احمدی، در واکنش به این کار 
شهرداری در فیس بوک خود نوشته است: »در 
سرک 11 تایمنی کابل زندگی می کنم، چندین 
با دست فروشان  بلندگوها  بار به خاطر همین 
دعوا کردم. فروشنده های زرنج در صبح وقت 
با صدای بلندشان نه لحاظ مریض را می کنند 

توبرکلوز  بخش  در  فوالدی،  جواد 
میرامور والیت  ولسوالی  اسکان  شفاخانه ی 
کارمند   33 تمامی  است.  نرس  دایکندی 
روز  پنج  شفاخانه  این  داکتران  به شمول 
پرداخت نشدن  به  اعتراض  در  می شود 

حقوق شان، اعتصاب کاری کرده اند. 
جواد از ماه جدی پارسال تا کنون که 
از  زیادی  بخشی  می شود،  ماه   10 حدود 

معاش خود را دریافت نکرده است. 
با  گذشته  سال  عامه  صحت  وزارت 
خدمات  صحت مندی«،  »برنامه  راه اندازی 
مؤسسات  به  را  والیات  تمام  در  صحی 
تا  دارو  از  مؤسسات  این  سپرد.  خصوصی 
می کنند.  تأمین  را  صحی  کارکنان  معاش 
بانک جهانی تمویل کننده ی این برنامه است. 
کارکنان  قراداد  برنامه،  این  براساس 
صحی طوری تنظیم شده است که کارمندان 
دریافت  ماه  هر  را  خود  معاش  درصد   80
می کنند و 20 درصد آن به حساب »متحوله« 
واریز می شود که بعد از شش ماه و پس از 

ارزیابی کارمند پرداخت می شود. 
پرداخت  آن  از  پس  متحوله  معاش 
و  جهانی  بانک  از  هیأتی  که  می شود 
کارکرد  ثالث«  »جناح  مربوطه  مؤسسه  ی 
کند.  بررسی  و  ارزیابی  را  صحی  کارمند 
پس از بررسی مشخص می شود که کارمند 
داده  انجام  برنامه  طبق  و  درست  را  کارش 
است یا خیر. این معاش به کارکرد کارمند 
بستگی دارد، به هر میزانی که کارمند درست 
کار کرده باشد، به همان میزان از 20 درصد 
اگر  می شود.  مستحق  متحوله اش  معاش 
انجام  درست  صددرصد  را  کارش  کارمند 
معاش  درصد   20 تمام  مستحق  باشد،  داده 
برنامه  اگر فعالیتش طبق  متحوله می شود و 
نبود و نقص و عیب داشت، از 20 درصد 

معاش متحوله اش کم می شود. 
جواد کارمند بخش توبرکلوز شفاخانه 
او  است.  افغانی  هزار   12 او  معاش  است. 
و  می کند  کار  توبرکلوز  بخش  در  چون 
توبرکلوز  به  ابتال  خطر  معرض  در  پیوسته 
است، 10 هزار افغانی »حق الخطر« می گیرد. 
ولسوالی  در  او  چون  ترتیب  همین  به 
هزار   10 می کند،  کار  میرامور  دورافتاده ی 
دیگر حق سختی )Hardship( می گیرد. 
هزار   32 ماه  هر  جواد  مجموعی  به گونه ی 

افغانی معاش دارد. 
ارایه  پارسال  عامه  صحت  وزارت 
به  را  دایکندی  والیت  به  صحی  خدمات 
این  سپرد.   )Move( »موف«  مؤسسه ی 
مؤسسه قرارداد تمام کارمندان صحی در این 

والیت را به روز و جدید کرد. 
تمامی  در  صحت مندی«،  »برنامه   طبق 
کارمندان  معاش  درصد   80 کشور  والیات 

توحید  که  زده اند  کاری  اعتصاب  به  دست 
وزارت  سخن گوی  معاون  شکوهمند، 
روز  اطالعات  روزنامه  به  عامه  صحت 
به   )Move( موف  مؤسسه ی  که  می گوید 
درصد   80 که  است  داده  گزارش  وزارت 
والیت  صحی  کارمندان  تمام  معاش 
پرداخت  امسال  ماه سنبله  تا آخر  دایکندی 

شده است. 
صحت  وزارت  سخن گوی  معاون 
بود  این  برنامه  نخست  که  می گوید  عامه 
که ارزیابی و سپس پرداخت معاش متحوله 
کارمندان صحی هر شش ماه انجام شود، اما 
قراردادی  مؤسسات  و  جهانی  بانک  بعدتر 
فیصله کردند که این ارزیابی هر 9 ماه انجام 

شود.
به گفته ی او تا کم تر از یک ماه دیگر 
معاش متحوله  والیات نیز پرداخت خواهد 

شد. 
هدف  که  کرد  اضافه  شکوهمند  آقای 
ارایه  صحت مندی«  »برنامه  راه اندازی  از 
هر  »عملکرد  است:  بهتر  صحی  خدمات 
ارزیابی می شود، در صورتی که در  کارمند 
نمی کنند،  کار  یا خوب  می کنند  غفلت  کار 
ضمن کسر 20 درصد معاش ، بست به اعالن 
می رود و کارمند جدیدی استخدام می شود. 
این برنامه برای شفافیت و مؤثریت در کار 

طرح شده است.«
»دیگر برای ما آبرو نمانده است«

قرارداد  مبنای  بر  او  که  جواد می گوید 
را  متحوله اش  معاش  باید  ماه  هر شش  که 
تنظیم  را  مصارفش  و  خرج  کند،  دریافت 
کرده است، اما حاال حدود 10 ماه می شود 

که آن را دریافت نکرده است.
تأمین کننده ی  و  نان آور  تنها  جواد 
است.  نفری اش   11 خانواده ی  مصارف 
قرض  با  مدت  این  در  که  می گوید  جواد 
است:  گذرانده  روزگار  نانوا  و  دکاندار  از 
»قبال معاش ثابت داشتم و مصرف خود را 
بر مبنای همان معاش سنجیده بودم. درآمد 
غیر از معاش ندارم. در این 11 ماه که معاش 
دریافت نکرده ام از دکاندار آرد، برنج و دیگر 
با ختم شش  بود  قرار  مواد قرض گرفته  ام. 
ماه معاش متحوله پرداخت شود اما تا حاال 
ما  قرضداریم  از بس  است.  نشده  پرداخت 
دیگر نمی توانیم در بازار پیش قصاب، نانوا، 
دکاندار برویم. برای ما آبرو نمانده. به خدا 
را  نان خشک  نانواها  پیش  قسم، چند روز 
افغانی  هزار  چهار  چون  کردند  قطع  ما  بر 
ضمانت  دوباره  رفتیم  ما  بودیم.  قرضدار 
کردیم. ما عمال در این وضعیت قرار داریم.«
دریافت  برای  که  می گوید  جواد 
حقوقش او بارها به مؤسسه ی موف مراجعه 
زشت«  و  »نامناسب  برخورد  با  اما  کرده، 

دشوار سیاست خارجی ایران است؛ کشوری 
که تصمیم گیرندگان آن پس از چندین دهه 
کوتاهی، دارند به آرامی روش عوض می کنند.
منافع ایران در افغانستان از بعضی جهات 
محدود است. ایران به لحاظ سنتی تالش های 
در  فارسی زبانان  توان مندسازی  بر  را  خود 
این کشور و حمایت از شیعیان متمرکز کرده 
اخیر  سال های  در  افغانستان  شیعیان  است. 
از  سنی  شبه نظامیان  هولناک  هدف حمالت 

جمله دولت اسالمی قرار گرفته اند.
با این حال مهم تر از همه ایران خواهان 

و دست فروشان بلندگو دارند، از هر بلندگو 
که  است  وقت هایی  می شود.  بلند  صدا  یک 
گیجی  احساس  سروصدا  همه  این  بین  در 
از  سوخته  پل   - سنگی  کوته  مسیر  می کنم. 

خسته کننده ترین مسیرهایم است.«
شهر  چنداول  محله  باشنده ی  محدثه 
هر  هستم  »مجبور  می گوید:  او  است.  کابل 
نیاز  مورد  وسایل  و  سودا  خرید  برای  روز 
خانه از سینمای پامیر بگذرم. صدای بلند نوار 
را  حرف  یک  پی هم  که  بلندگوها  موسیقی، 
تکرار می کنند، خسته کننده و آزاردهنده است.«
حسن غالمی، رییس صحت محیطی و 
محیط زیست شهرداری کابل می گوید، این  نهاد 
تصمیم دارد تا ماه دوبار به نقاط مزدحم شهر 
برود و تفتیش و نظارت روی آلودگی صوتی 

داشته باشد. 
از  استفاده  غالمی،  آقای  گفته ی  به 
بلندگوها یکی از فرهنگ های غلط شهرنشینی 
است و این  کار آرامش مردم و شهر را بر هم 
می زند. اما از نظر آقای غالمی آلودگی صوتی 
به دلیل تهدیدات خاموش، کم تر مورد توجه 
بخش  در  مقرراتی  و  گرفته  قرار  مسئوالن 
آلودگی صوتی وضع شده، اما عملی نمی شود. 
پیش  سال  دو  محیط   زیست،  اداره ی 
آلودگی  از  جلوگیری  و  »کاهش  مقرره ی 
صوتی« را تصویب کرد. این مقرره به منظور 
تشخیص  محیط زیستی،  معیارهای  رعایت 
الودگی صوتی و جلوگیری از آلودگی صوتی 

در افغانستان تدوین شده است. 
محیط   زیست  رییس  همایون،  کاظم 
کابل می  گوید: »مقرره ی کاهش و جلوگیری 
اداه  توسط  پیش  سال  دو  آلودگی صوتی  از 
پالن های  شد.  تصویب  کابل  محیط   زیست 
عملیاتی آن به وزارت خانه ها و ادارات مسئول 
فرستاده شده است. تطبیق کننده های اصلی این 
مقرره، شاروالی کابل، ریاست ترافیک، ریاست 
و  اطالعات  و  داخله  وزارت  محیط   زیست، 

فرهنگ هستند.« 
در این مقرره از شهروندان کشور خواسته 
شده تا برای استفاده از بلندگو در محالت باز 
و اجتماعات اجازه کتبی داشته باشند. در فقره 
یکم ماده دهم مقرره کاهش و جلوگیری از 
در  بلندگو  از  »استفاده  آمده:  صوتی  آلودگی 
آلودگی  باعث  که  باز  محالت  و  اجتماعات 

به  شوروی ها،  از  بعد  هم  و  قبل  هم  کابل، 
خشم آمدند. پاکستان به پول عربستان سعودی 
وابسته است و با حمایت از گروه های سلفی 
تندرو، حمایت مخفیانه از شورشیان فعال در 
سیستان و بلوچستان ایران و مهم تر از همه، 
برافروختن جناح های ضدایرانی درون طالبان، 
منافع سعودی ها را پیش می برد. همان طور که 
از کشتار دیپلمات های ایرانی در سال 1998 
در مزارشریف حدس زده می شد، شبه نظامیان 
سنی منافع ایران در افغانستان را هدف قرار 
انجام  دوباره  را  کار  این  احتماال  و  داده اند 

می دهند.
ترمیم روابط

که  داشتند  انتظار  ایرانی  رهبران 
سرنگونی طالبان در سال 2001 باعث کاهش 
افغانستان  سیاست  عرصه  در  پاکستان  نفوذ 
می شود، ولی این کار نشد. نفوذ پاکستان حتا 
دست نخورده  سپتامبر   11 حمالت  از  پس 

ادامه یافت.
تغییر  افغانستان  در  اسالم آباد  اهداف 
یک  موجودیت  پاکستان  است.  نکرده 
»عمق  برای  را  افغانستان  در  دوست  دولت 
رقیب،  هنِد  با  رابطه  در  خود  استراتژیک« 
شده  باعث  ضرورت  این  می داند.  ضروری 
است که پاکستان پس از سرنگونی طالبان و 
حتا مواجهه با انتقادهای تند بین المللی، دست 

از این گروه برندارد.
تعهد به طالبان روابط پاکستان و ایاالت 
متحده را متأثر کرده است. با این وجود، ایران 
انتظار ندارد که حضور نظامی ایاالت متحده 
در افغانستان بتواند با نفوذ فزاینده اسالم آباد 
از  نکته  این  به  توجه  با  ایران  کند.  مقابله 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، حتا 
دوباره  رسیدن  قدرت  به  معنای  به  این  اگر 
طالبان باشد، حمایت می کند. ایران به تقویت 
روابط با دولت اشرف غنی ادامه خواهد داد. 
کردند  توافق  افغان  و  ایرانی  مقامات  اخیرا 
نزدیک تری  همکاری   انرژی  زمینه  در  که 
کابل  خواسته ی  این حال،  با  باشند.  داشته 
هرچه باشد، تهران پی برده است که طالبان 
بازی گران  همچنان  آن  پاکستانی  حامیان  و 
ایران  اگر  بود.  خواهند  افغانستان  در  اصلی 

غوغا است. در ساعت 9 شب هیچ کسی در 
روشن  لودسپیکر  اما  نیست،  سرک  و  جاده 

است.«
بلندگوهای  از  برخاسته  آلودگی 
گوشه ی  یک  رستوران ها  و  دست فروشان 
کابل  در شهر  آالینده های صوتی  از  کوچک 
را تشکیل می دهد. گشت وگذار و هارن های 
انسان ها، پخش  بی مورد موترها، داد و فریاد 
هتل ها،  بلندگوهای  طریق  از  موسیقی 
جنراتورهای  موجودیت    و  کست فروشی ها 
اساسی  دلیل های  از  خیابان ها  در  بی شمار 
افزایش آلودگی صوتی در شهر کابل به شمار 

می روند.
محمدکاظم همایون، رییس محیط   زیست 
درجه  کشورها  سایر  در  می گوید  کابل  شهر 
حد مجاز آلودگی صوتی در ساحات رهایشی، 
در  حتا  است.  مشخص  صنعتی  و  حساس 
برخی کشورها برای کسانی که آلودگی صوتی 
ایجاد می کنند، مجازات و حبس در نظر گرفته 

شده است. 
از  استفاده  می گوید  همایون  آقای 
بلندگوها به صورت فردی و سیار در شهر کابل 

یک چالش کالن به شمار می رود. 
از نظر او تطبیق مقرره ی اداره محیط   زیست 
فساد گسترده  و  بروکراسی  با وجود سیستم 
در ادارات دولتی ناممکن است: »این معضل 
تنها در سطح شهر خالصه نمی شود، بلکه در 
نیز وجود دارد.  ساحات رهایشی و حساس 
با وجود فساد گسترده ی حکومتی و سیستم 
تطبیق  مقرره  این  نیست  ممکن  بروکراسی 

شود.« 
آلودگی صوتی و تأثیر آن بر صحت و روان 

انسان ها
کارشناسان  و  روان شناسان  باور  به 
افراد  طوالنی مدت  حضور  محیط   زیستی 
آسیب های  می تواند  پرسروصدا  اماکن  در 
جبران ناپذیری فیزیکی و روانی را برای انسان 

در پی داشته باشد. 
محیط   زیست  کارشناس  غالمی،  حسن 
می گوید آالینده های صوتی به دلیل اثرات پنهان 
است.  شده  گرفته  کم تر جدی  خاموشش  و 
به گفته ی او حضور بلندمدت افراد در اماکن 
پرسروصدا می تواند عوارض و تأثیرات سوء 

را به وجود آورد که اصال قابل درمان نیست. 

آقای غالمی تأکید می کند که آالینده های 
و  تأثیر می گذارد  روان  و  اعصاب  بر  صوتی 

باعث ایجاد تشنج های عصبی می شود. 
از  روان شناس  عظیمی،  شرف الدین 
وسواس،  افسردگی،  عصبی،  مشکالت 
در  بی ارادگی  شنوایی،  مشکالت  بی خوابی، 
برخورد و کنش های اجتماعی را از چالش های 

بلندمدت آلودگی صوتی می خواند.
و  آزاردهنده  صداهای  عظیمی  آقای 
اذیت کننده را عامل اصلی خشم و عصبانیت 
می داند. به گفته ی او وقتی صدا از حد مجاز 
و  خشم  ایجاد  سبب  می گذرد،  آن  معیار  و 
به  عصبانیت  و  »خشم  می شود:  عصبانیت 
برخوردهای  و  روابط  و  می انجامد  خشونت 
متأثر  جامعه  در  را  افراد  اجتماعی  و  فامیلی 

می کند.«
آقای عظیمی می گوید آالینده های صوتی 
در  کروتزول  ترشح هورمون  عوامل  از  یکی 
ایجاد  سبب  که  هورمونی  است،  انسان  بدن 
ناآرامی، ناراحتی، لرزش دست، عرق، ناامیدی، 
خستگی، قهر و در مواردی باعث مختل شدن 
مسایل جنسی، برهم خوردن روابط اجتماعی 

می شود. 
روان شناسی  استاد  این  گفته ی  به 
پرسروصدا  پرورشی  و  آموزشی  مکان های 
حل  مشکالت  همچون  اختالالت  می تواند 
مسأله، عدم تمرکز، فراموشی و کاهش سطح 

یادگیری را به دنبال داشته باشد. 
اختالل  از  او  ترتیب  همین  به 
وحشت زدگی به عنوان آسیب دیگر این معضل 

برای انسان یاد می کند.
ایتالیا  آلودگی صوتی در سال 1970 در 
کشورها  بیش تر  در  زمان  آن  تا  شد.  کشف 
آلودگی  برابر  در  ویژه ای  مقررات  و  قوانین 
صوتی وجود نداشت. اما اکنون در بسیاری از 
کشورهای رعایت استانداردها برای جلوگیری 
از آلودگی صوتی الزامی است. اکنون بسیاری 
از کشورها به عوارض ناشی از آلودگی صوتی، 
به عنوان یکی از معضل های زیست محیطی نگاه 
تصویب  و  برنامه ها  با طرح ریزی  و  می کنند 
قانون با آلودگی صوتی مبارزه می کنند. اما به 
نظر می رسد در افغانستان هنوز برای حالصی 
از آلودگی صوتی مردم راه دور و درازی در 

پیش دارند. 

می خواهد جایگاهش در افغانستان حفظ شود 
و نفوذ پاکستان را به حداقل برساند، مجبور 

است دل طالبان را به دست بیاورد.
از  پس  طالبان  و  ایران  فعلی  روابط 
 1990 دهه  در  طرف  دو  بین  که  رنجشی 
هرچند  است.  یافته  بهبود  بسیار  آمد،  پیش 
ایاالت متحده گاه گداری ایران را به همکاری 
متهم  این گروه  با طالبان در سطح عملیاتی 
می کند، اما شواهد معتبر اندکی حاکی از چنین 
بسیاری  این حال، شواهد  با  است.  همکاری 
نشان می دهد که روابط سیاسی ایران و طالبان 
گذشته  سال  دسامبر  در  است.  بهبود  به  رو 
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی 
ایران تأیید کرد که ایران برای مقابله با »ناامنی 
گسترده« در افغانستان، در هماهنگی با دولت 
کابل، گفت وگو با طالبان را آغاز کرده است.

هنوز  طالبان  درون  جناح های  برخی 
کینه  افغانستان  شیعیان  و  ایران  به  نسبت 
این گروه  این حال سایر جناح های  با  دارند. 
مایل به برقراری روابط بهتر با تهران هستند. 
اختیار  بهتری در  ایرانی دالیل  دیپلمات های 
ایران  به  که  می دهد  قرار  طالبان  رهبری 
اعتماد کنند. ایران به طور علنی نشان می دهد 
به رسمیت می شناسد.  را  طالبان  اهمیت  که 
در  ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  جواد 
شبکه ی  یک  در  وقتی   2019 جنوری  ماه 
تلویزیونی هند تأکید کرد که طالبان باید در 
نقش  افغانستان  در  سیاسی  ساختار  هرگونه 
داشته باشند، خشم دولت غنی را برانگیخت.

پیش  سال  ده  حتا  و  پیش  سال  بیست 
چنین اظهاراتی از جانب وزیر خارجه ایران 
در مورد طالبان غیرقابل تصور بود، اما ایران 
افغانستان  در  خود  اولویت های  مورد  در 
کرد  خواهد  سعی  و  است  کرده  بازنگری 
به دست  متحده  ایاالت  آنچه  از  صرف نظر 
می آورد یا نمی تواند به دست بیاورد، با طالبان 
سازش کند. یک هفته از فروپاشی مذاکرات 
بود  نگذشته  طالبان  و  متحده  ایاالت  صلح 
شدند.  تهران  وارد  گروه  این  نمایندگان  که 
ایران می داند که برای دور نگه داشتن دشمنان 
نگه  خود  نزدیک  را  سابق  دشمنان  بزرگ، 

دارد.

درگیر جنگ بود و تأثیر چندانی بر شکل گیری 
نداشت،  افغانستان  در  ضدشوروی  مقاومت 
ولی از گروه های شبه نظامی خرد و کوچک 
از خروج  پس  کرد.  هزاره حمایت  و  شیعه 
شوروی گروه های شبه نظامی کوچک شیعه و 
هزاره درون گروهی فراگیر شیعی به نام حزب 
وحدت اسالمی افغانستان گردهم آمدند، اما 
این حزب در مقایسه با گروه های مجاهدین 
اهل سنت که از حمایت پاکستان، عربستان 
بودند،  برخوردار  متحده  ایاالت  و  سعودی 

نسبتا کوچک بود.
در  خود  دخالت  محدودکردن  با  ایران 
افغانستان به وابستگی های مذهبی و زبانی، در 
واقع نفوذی را که می توانست پس از خروج 
باشد، محدود  داشته  این کشور  در  شوروی 
کرده بود. در سال 1996 طالبان سنی مذهب، 
عمدتا پشتون و برخوردار از حمایت پاکستان، 
قدرت را به دست گرفتند. این امر مایه نگرانی 
مورد  در  ایران  ملی  امنیت  عالی  شورای 
افغانستان  فارسی زبانان  و  شیعه ها  سرنوشت 
شد. این شورا به حمله و تصرف هرات رای 
داد، اما این حمله هرگز اتفاق نیفتاد. در سال 
1998، یک گروه وابسته به پاکستان و متحد 
طالبان 11 دیپلمات و یک روزنامه نگار ایرانی 
را در کنسول گری ایران در شهر مزارشریف 
به قتل رساندند. ایران در واکنش به آن 200 
هزار سرباز را در مرز با افغانستان مستقر کرد. 
ایران در کنار هند، روسیه و سایر قدرت های 
گروه های  ائتالف  شمال،  اتحاد  از  منطقه ای 
شبه نظامی که علیه طالبان در شمال افغانستان 

مقاومت کردند، حمایت کرد.
با توجه به این سابقه، ایران تصمیم گرفت 
به ائتالف نظامی تحت رهبری امریکا که از 
سرنگونی  برای  شمال  اتحاد  انسانی  نیروی 
کمک  کرد،  استفاده   2001 نوامبر  در  طالبان 
ایاالت  گسترش یافته ی  هرچند حضور  کند. 
ایران را خوش  افغانستان رهبران  متحده در 
عربستان  و  پاکستان  فزاینده  نفوذ  اما  نیامد، 
سعودی در این کشور بیش تر از نفوذ امریکا 

مایه نگرانی ایران شد.
مقامات ایران از تالش های مکرر پاکستان 
برای نصب دولت  های تحت سلطه پشتون در 

شهرداری  اقدام  این  که  امید  را.  اطفال  نه  و 
به خاطر چند قطعه عکس نبوده باشد.«

فیس بوک  کاربران  دیگر  از  عیار  فردین 
نوشته است: »در سایر کشورهای جهان مردم 
خواب  از  خوش خوان  پرنده های  صدای  با 
بیدار می شوند، اما در شهر کابل باشندگان این 
بیدار  پیاز و کچالو از خواب  شهر با صدای 

می شوند.«
صدای  می گوید  نیز  تواب  احسان 
برخاسته از بلندگوها خیلی آزاردهنده است: 
»به خاطر 30 افغانی رومی، تمام کوچه و شهر 

ماهوار پرداخت می شود و 20 درصد آن به 
بخش متحوله می رود. 

موف  مؤسسه ی  که  می گوید  اما  جواد 
طبق برنامه عمل نکرده است و با کارمندان 

سلیقه ای و گزینشی برخورد کرده است. 
تنظیم شده است  قرارداد جواد طوری 
درصدش   33 معاشش  مجموع  از  او  که 
به  آن  درصد   67 و  می گیرد  نقد  ماهانه  را 
حساب متحوله حواله می شود. جواد اکنون 
مستحق  ماهانه  که  معاشی  هزار   32 از 
دریافت  افغانی  هزار   13 فقط  می شود، 

می کند.
این در حالی است که به گفته ی جواد، 
در  مرکز مؤسسه ی موف  در  که  کارمندانی 
دایکندی کار می کنند، تمام 80 درصد معاش 

خود را دریافت کرده اند. 
دایکندی  والیت  عامه  ریاست صحت 
صحت مندی،  برنامه  طبق  که  می گوید  اما 
هر مؤسسه مختار است که چگونه و به چه 

ترتیب با کارمندانش قرارداد کند. 
اسحق  علی درمان، رییس صحت عامه 
روزنامه  با  صحبت  در  دایکندی  والیت 
اطالعات روز گفت که مؤسسه ی موف به 
با کارمندانش قرارداد امضا  شرایط مختلفی 
کرده است: »مثال با بعضی ها طوری قرارداد 
کرده است که 33 درصد معاشش را ماهوار 
متحوله  به  را  آن  درصد   67 و  می پردازد 

می گذارد.«
آقای درمان می گوید که مؤسسه موف 
داده  انجام  را  کار  این  برنامه،  دوام  برای 
دوونیم  بتواند  این که  برای  »مؤسسه  است: 
سال قرارداد خود را تکمیل کند، 80 درصد 
معاش کارمندان را پرداخت نکرده است و 
از آن برای ادامه ی برنامه ذخیره کرده است. 
را  تمام 80 درصد معاش  مؤسسه می گوید 
اگر پرداخت کنم، بودجه در یک ونیم سال 
برای  که  برنامه  نهایت  در  و  می شود  تمام 
دوونیم سال طرح شده است، ناکام می شود. 

مؤسسه هم حق به جانب است.«
به گفته ی آقای درمان، پس از اعتراض 
مؤسسه  والیت،  این  در  صحی  کارمندان 
توافق کرده است که معاش تمامی کارمندان 
درصد   20 و  ماهوار  درصد   80 همان  را 

متحوله پرداخت کند. 
که  می گوید  عامه  صحت  وزارت  اما 
 80 باید  قراداد  اساس  بر  موف  مؤسسه ی 
پرداخت  ماهوار  را  کارمندان  معاش  درصد 
والیت  صحی  کارمندان  معاش  که  کند 
شده  پرداخت  ترتیب  همین  به  دایکندی 

است.
کارمندان  از  زیادی  شماری  حال  در 
به دلیل  دایکندی  والیت  در  صحی 
قرارداد  براساس  معاش شان  پرداخت نشدن 

مسئوالن مؤسسه روبه رو شده است: »وقتی 
اخطار  رسما  می کنیم  مراجعه  مؤسسه  به 
می کنیم.  تبدیل تان  و  منفک  که  می دهند 
این که  برای  کارمند زن  پیش دو  چند شب 
اعتراض  و  بودند  شده  حقوق  شان  خواهان 
شفاخانه  از  و  برکنار  کار  از  شبانه  کردند، 

بیرون کردند.«
مجبور  آنان  نهایت  در  می گوید  جواد 
شدند که دست به اعتصاب کاری بزنند. به 
گفته ی آقای فوالدی، در مجموع حدود 700 
اعتصاب  دایکندی  والیت  صحی  کارمند 

کرده اند. 
ولسوالی  پالس  کلینیک  در  آمنه،  بانو 
او  است.  قابله  دایکندی  ولسوالی  میرامور 
ماه   10 حدود  دارد.  جواد  با  مشابه  شرایط 
دریافت  را  متحوله اش  معاش  که  می شود 
نکرده است. آمنه از مجموع حقوق ماهوارش 
که 35 هزار افغانی می شود، در این مدت هر 
ماه فقط 13 هزار افغانی دریافت کرده است. 
آمنه می گوید که او در ولسوالی میرامور 
در خانه ی کرایی زندگی می کند و 13 هزار 
معاشی که می گیرد حتی کفاف کرایه خانه 
نمی کند:  را  خودش  خوراک  و  خرج  و 
باشنده ی اصلی والیت غزنی هستم و  »من 
تنها که  نه  آمده ام.  میرامور  به  برای خدمت 
نمی توانم به خانه پول بفرستم، بلکه بعضی 
و  خرچ  هزار   13 این  که  شده  هم  ماه ها 
خوراک و کرایه خودم را هم کفاف نکرده 

است.«
کارمندان  حاال  آمنه،  بانو  گفته ی  به 
با  مردم  کرده اند،  اعتصاب  پالس  کلینک 
فقط  »فعال  مواجه شده اند:  مشکالت جدی 
بخش ایمرجنسی و بخش والدی باز است. 
نشود،  اجرا  متحوله  معاش  که  صورتی  در 
دیگر  شود.  بسته  نیز  بخش ها  این  ممکن 
می کنند،  مراجعه  کلینیک  به  وقتی  بیماران 
پزشکان در برابر پول آنان را معاینه می کنند 
و بابت دارو هم باید پول بپردازند. مصارف 

مردم باال رفته است.«
سهراب اعتمادی، عضو شورای والیتی 
کارمندان  اعتصاب  و  اعتراض  دایکندی، 
و  می داند  برحق  را  والیت  این  در  صحی 
تأکید  آنان  خواست  به  فوری  رسیدگی  به 

می کند. 
روزنامه  با  صحبت  در  اعتمادی  آقای 
صحی  »کارمندان  گفت:  روز  اطالعات 
برحق هستند برای این که معاش آنان را طبق 

قرارداد پرداخت نکرده اند.«
می گوید  فوالدی  جواد  که  آن طور 
کارمند   700 آمنه حدود  بانو  و  او  کنار  در 
تا  و  کرده اند  اعتصاب  نیز  دیگر  صحی 
این  به  متحوله شان،  معاش  پرداخت نشدن 

اعتصاب ادامه خواهند داد. 

شوروی  تجاوز  است.  افغانستان  در  ثبات 
سه  حدود  افغانستان  بی ثباتی  آن  به دنبال  و 
ایران کرد. حضور  میلیون مهاجر را روانه ی 
مهاجران در بسیاری از شهرهای ایران منابع 
و خدمات عمومی را متأثر کرد. عالوه براین، 
تهران می ترسد که مبادا عربستان سعودی از 
بی ثباتی در افغانستان برای ایجاد عناصر نیابتی 

در مرز شرقی ایران استفاده کند.
بسیاری  تهران در  این که واشنگتن و  با 
مناطق دیگر با هم اختالف دارند، اما منافع شان 
در افغانستان متقابال به هم گره خورده است. 

صوتی می شود، بدون اجازه ی کتبی شاروالی 
جواز  محیط   زیست  حفاظت  ملی  اداره ی  و 

ندارد.«
بدون  که  کسانی  برای  مقرره  این  در 
استفاده  بلندگو  از  مسئولین  کتبی  اجازه ی 
نقدی  جریمه ی  افغانی   500 مبلغ  می کنند، 
تعریف شده است و در صورت تکرار تخلف، 
متخلف مکلف به پرداخت دوچند جریمه ی 

نقدی شده است. 
استقبال و تردید

با  گرفته  تصمیم  شهرداری  که  اکنون 

اعتصاب کاری کارمندان صحی در دایکندی؛ 
»قرضداریم، آبرو نمانده، معاش بدهید«

فارن افرز ـ ماهان عابدین ترجمه: جلیل پژواک 

هدف ایران از نزدیکی با طالبان چیست؟

ملیحه کاظمی 

پایتخت زیر امواج آلودگی صوتی

محدثه باشنده ی محله چنداول شهر کابل است. او می گوید: »مجبور هستم هر روز برای خرید 
سودا و وسایل مورد نیاز خانه از سینمای پامیر بگذرم. صدای بلند نوار موسیقی، بلندگوها که 

پی هم یک حرف را تکرار می کنند، خسته کننده و آزاردهنده است.«

جواد می گوید که برای 
دریافت حقوقش او 
بارها به مؤسسه ی 

موف مراجعه کرده، اما 
با برخورد »نامناسب 

و زشت« مسئوالن 
مؤسسه روبه رو 

شده است: »وقتی 
به مؤسسه مراجعه 

می کنیم رسما اخطار 
می دهند که منفک و 

تبدیل تان می کنیم. چند 
شب پیش دو کارمند 

زن برای این که خواهان 
حقوق  شان شده بودند 

و اعتراض کردند، 
شبانه از کار برکنار و از 

شفاخانه بیرون کردند.«
عکس از شبکه های اجتماعی
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اعتراض ها در عراق؛ نمایندگان حامی مقتدی صدر تحصن کردند
اطالعـات روز: جمعـی از نماینـدگان پارلمان عراق خواسـتار کناره گیری 

نخسـت وزیر از قدرت شـده و تحصـن کرده اند.
ایـن نماینـدگان از حامیـان مقتـدی صـدر، روحانی بانفوذ شـیعه هسـتند 
و تحصـن خـود را »نامحـدود« عنـوان کرده انـد. آقـای صـدر کـه به تازگـی 
مقـام  از  عبدالمهـدی  عـادل  کناره گیـری  خواهـان  کـرده،  سـفر  ایـران  بـه 

اسـت. نخسـت وزیری 
ادامـه ی  در  گزارش هـا  براسـاس  فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
ناآرامی هـای عـراق، امـروز )یک شـنبه 27 اکتبـر( دسـت کم »هفـت تـن« در 

شـهر حلـه کشـته و 38 تـن دیگـر مجـروح شـدند.
گزارش هـا حاکـی اسـت کـه ایـن رویـداد پـس از آن اسـت کـه گفتـه 
شـده »اعضـای سـازمان بـدر به سـوی معترضـان تیرانـدازی کردنـد«. رهبری 
سـازمان بـدر را هادی عامـری برعهده دارد. این سـازمان سیاسـی - نظامی با 

حکومـت ایـران روابط نزدیکـی دارد.
در همیـن حـال در پایتخـت، بـا وجـود حمله شـبانه ی نیروهـای امنیتی 
بـه تجمـع معترضـان به منظور متفرق کـردن آنان، صدهـا تن در میـدان تحریر 

واقـع در مرکـز بغـداد باقـی مانده اند.
از  را  خیابانـی  اعتراض هـای  جمعـه  روز  از  دولـت،  بـه  معترضـان 
اعتراض هـا در روز هـای جمعـه و  ایـن  سـرگرفته اند. شـمار کشته شـدگان 

شـنبه »67« تـن گـزارش شـده اسـت.
در پـی دسـتور نخسـت وزیر عـراق نیروهـای ضدتروریسـم محافظت از 
سـاختمان نهادهـای دولتـی را در بغـداد برعهـده گرفتنـد. دلیـل اسـتفاده از 
نیروهـای ضدتروریسـم به جـای پولیـس، ادامـه اعتراض هـا عنـوان شـده که 

بایـد از سـوی نیروهـای امنیتـی کنترل شـود.
بـه گـزارش رویترز نیروهای ضدتروریسـم عراق از »تمامـی تدابیر الزم« 

بـرای پایـان دادن بـه اعتراض ها علیـه دولت عـادل عبدالمهدی بهـره خواهند 
گرفت.

دومیـن مـوج اخیـر اعتراض های ضد دولتی کـه از پایتخت به شـهرهای 
جنوبـی عـراق گسـترش یافته با همراهـی دانشـجویان روبه رو اسـت. فعاالن 
سیاسـی می گوینـد کـه ده ها مدرسـه و دانشـگاه تعطیـل شـده و دانش آموزان 

و دانشـجویان بـه خیابان هـا آمده اند.
اعتراض هـای خیابانـی در شـهرهای متعـدد عـراق پیـش از ایـن در مـاه 
جـاری میـالدی منجـر بـه کشته شـدن 157 تـن و برجاماندن بیـش از 6 هزار 

مجروح شـد.
ایـن تظاهـرات در اعتـراض به فسـاد، کمبـود خدمات دولتـی و بی کاری 
آغـاز شـد. نخسـت وزیر وعده داده کـه اصالحات را در پیـش خواهد گرفت. 

با این حال معترضان خواسـتار اسـتعفای او هسـتند.

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می 
شود،که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری ومالداری در نظر دارد، قرارداد داوطلبی 
 )Procurement of Lab Reagents( ریجنت ها برای البراتوار ریاست صحت حیوانی(
 MAIL/ARTF/NHLP/NCB تحت )NHLP( ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری
LC-GO-2019-50 (Rebid–( را با شرکت حسین زاده لمیتد به قیمت مجموعی مبلغ 
6,147,397.00 شش میلیون یکصد چهل و هفت هزار سه صد نود هفت افغانی، اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش 
را از  تاریخ نشر این اعالن الی چهارده )14( روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات، وزارت زراعت, آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل،  افغانستان وفق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

تریلی مرگ؛ گرفتن تست دی ان ای 
از خانواده های ویتنامی برای شناسایی قربانیان

ابوبکر بغدادی؛ 
عملیات ارتش امریکا علیه رهبر داعش

نتیجـه  منتظـر  ویتنـام  در  خانواده هـا  روز:  اطالعـات 
آزمایش هـای شناسـایی از طریق دی ان ای هسـتند تا بفهمند 
کـه آیـا اعضـای خانواده شـان جـزو 39 مهاجـر غیرقانونـی 
کـه در یـک تریلـی در بریتانیا جـان  باخته اند، هسـتند یا نه.

خبرگـزاری رویتـرز گـزارش کـرده کـه پولیـس ویتنام 
نمونه های آزمایشـی مو و خـون از خانواده هایی جمع آوری 
کـرده کـه فکـر می کنند اعضایشـان در ایـن تریلـی بوده اند.

جمـع  نمونه هـای  فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
آوری شـده قـرار اسـت بـرای انجـام آزمایـش دی ان ای بـا 

باختـگان در تریلـی مطابقـت داده شـود. جـان 
ایـن  جسـدهای  کشـف  دربـاره  پولیـس  تحقیقـات 

دارد. ادامـه  همچنـان  مهاجـران 
پولیـس اسـکس بریتانیا، مـو رابینسـون، راننـده تریلی 
حامـل 39 مهاجـر غیرقانونـی را که همگی در خـودروی او 

جـان باختنـد، به قتـل متهم کرده اسـت.
اعضـای خانـواده بوی تـی نهونـگ 19 سـاله در میـان 
خانواده هـای ویتنامـی هسـتند کـه نگـران حضـور عضـو 

خانواده ی شـان در میـان قربانیـان هسـتند.
تصـور می شـود کـه او جوان تریـن جان باختـه تریلـی 

باشـد. مرگ 
یـک نماینـده از طـرف سـایت اینترنتـی ویتنامی هـای 
سـاکن بریتانیـا، تصاویـر 20 نفر را که ممکن اسـت در میان 

قربانیـان باشـند به بازرسـان پولیـس ارائه کرده اسـت.
در حـال حاضـر پولیـس گفتـه اسـت کـه در حـال 
»تحقیـق گسـترده تری« اسـت؛ زیـرا تصـور می شـود کـه 
مهاجـران  حامـل  تریلـی   3 از  یکـی  کشف شـده،  تریلـی 
غیرقانونـی بـوده و جمعـا 100 نفـر مسـافر ایـن تریلی هـا 

بوده انـد.
چندیـن خانـواده در ویتنـام، پـس از انتشـار اولیه خبر 
کشـف اجسـاد، نسـبت به حضور اعضـای خانواده شـان در 

میـان کشته شـدگان ابـراز نگرانی کـرده  بودند.
مـو رابینسـون کـه 25 سـاله اسـت، پـس از پیدا شـدن 
جسـد 31 مـرد و 8 زن در یـک کانتینـر یخچـال دار در روز 

پنج شـنبه )24 اکتبـر( بازداشـت شـد.

گـزارش  امریکایـی  رسـانه های  روز:  اطالعـات 
کرده انـد کـه ارتـش ایـاالت متحـده امریـکا عملیاتـی را 
بـر علیـه ابوبکـر البغـدادی، رهبـر گـروه دولـت اسـالمی 

انجـام داده اسـت. بـه داعـش  موسـوم 
البتـه هنـوز به صـورت رسـمی این ادعـا تایید نشـده 

ست. ا
گفتـه  سـفید  کاخ  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
یـک  امریـکا  رییس جمهـور  ترمـپ،  دونالـد  کـه  اسـت 
»بیانیـه بسـیار مهـم« را امـروز اعـالم خواهـد کـرد، امـا 

اسـت. نگفتـه  بیش تـری  جزییـات  و  اطالعـات 
آقـای ترمـپ، نیـز در تویتـی نوشـت که »یـک اتفاق 

خیلـی بـزرگ همیـن االن به وقوع پیوسـت«.
دیدبـان حقـوق بشـر سـوریه نیـز گـزارش کـرده در 
جریـان یـک عملیات توسـط هلیکوپترهای نظامـی، 9 نفر 
در روسـتایی در نزدیکـی شـهر ادلب کـه نیروهای داعش 

در آن حضـور داشـتند کشـته شـده اند.
همزمـان خبرگـزاری رویتـرز بـه نقـل از منابـع خود 
مدعـی شـده اسـت که بـه ایـران و عـراق اعالم شـده که 
امریکایـی  نیروهـای  عملیـات  طـی  در  بغـدادی  ابوبکـر 

کشـته شـده است.
برخـی مقامـات رسـمی امریـکا که نـام آن ها توسـط 
کـه  گفته انـد  نشـده،  منتشـر  کشـور  ایـن  رسـانه های 
نیروهـای ارتـش ایـن کشـور روز شـنبه در شـمال غربـی 
سـوریه بـه محل اقامـت ابوبکر البغـدادی حملـه کرده اند.

نشـریه نیوزویـک نوشـته اسـت که این حمله توسـط 
نیروهـای عملیـات ویـژه و پـس از دریافـت »اطالعـات 

قابـل اتـکا« انجام شـده اسـت.
مقامـات امریکایـی بـه خبرگـزاری رویتـرز گفته انـد 
کـه چنیـن عملیاتی صـورت پذیرفتـه، اما خبرهای منتشـر 
شـده در خصـوص کشته شـدن البغدادی را تأییـد نکردند.
در گذشـته نیـز خبرهایـی مبنـی بـر کشته شـدن رهبر 

داعـش منتشـر شـده بود.
کاخ سـفید تـا کنـون در مـورد انجـام ایـن عملیات و 

یـا نتیجـه ی آن چیـزی را تأییـد نکرده اسـت.

بـه گفتـه پولیس وی همچنیـن متهم بـه تخلفاتی مانند 
قاچاق انسـان و مهاجرت و پول شـویی شـده اسـت.

آقـای رابینسـون قـرار اسـت روز دوشـنبه در دادگاه 
منطقـه چلمزفـورد حاضـر شـود.

دو مـرد و یـک زن دیگـر نیز در خصوص ایـن پرونده 
تا کنون توسـط پولیس بازداشـت شـده اند.

پولیـس ایرلنـد شـمالی در روزهای گذشـته اعالم کرد 
کـه در جریـان تحقیقـات مرتبـط به ایـن رویـداد پولیس به 
سـه ملک در ایرلند شـمالی یـورش برده و همزمـان آژانس 
ملـی جرایـم در حـال یافتن سـرنخ هایی از ارتبـاط میان این 
رویـداد دل خـراش و گروه هـای  تبهـکاری سـازمان یافتـه 

است.
پولیـس دوبلیـن نیز یک مـرد 20 سـاله را در خصوص 

این پرونده بازداشـت کرده اسـت.
گفتـه می شـود کانتینـر حامـل اجسـاد از بلژیـک آمده 
بـود و پولیـس بلژیـک گفته اسـت تحقیقات در ایـن باره را 

شـروع کرده اسـت.
کانتینـر  اسـت  گفتـه  بلژیـک  پولیـس  سـخن گوی 
در سـاعت 14:29 روز سه شـنبه وارد شـهر بـروژ شـد و 
بعدازظهـر روز همـان روز این شـهر بندری را تـرک کرد و 
سـاعات اولیه چهارشـنبه وارد پورفلیت در شـرق انگلستان 

. شد
او گفت مشـخص نیسـت قربانیان چه موقـع به کانتینر 
منتقـل شـده اند و این اتفـاق در بلژیک رخ داده اسـت یا نه.

پیش تـر پولیـس گفتـه بود ایـن کامیـون از بلغارسـتان 
آمـده امـا بعـد اعـالم شـد ایـن کامیـون از بلژیـک حرکت 

اسـت. کرده 
گفتـه  بلغارسـتان  خارجـه  امـور  وزارت  سـخن گوی 
اسـت کامیـون در ایـن کشـور به نام یـک شـهروند ایرلندی 

ثبت شـده اسـت.
در جـون سـال 2000 هم اجسـاد 58 مهاجـر چینی در 
پشـت یـک کامیون در بنـدر دوور در جنوب انگلسـتان پیدا 
شـد. یـک راننـده کامیـون هلنـدی سـال بعـد به جـرم قتل 

آن هـا زندانی شـد.

ابوبکر البغدادی کیست؟
رهبـر گـروه حکومـت اسـالمی موسـوم بـه داعـش 
و  تعقیـب  تحـت  همـه  از  بیش تـر  کـه  فـردی  به عنـوان 

می شـود. شـناخته  بـوده،  پی گـرد 
او را  ایـاالت متحـده رسـما  اکتبـر سـال 2011،  در 
به عنـوان »تروریسـت«  معرفـی کـرد و جایـزه 10 میلیـون 
دالـری بـرای هر نـوع اطالعاتی کـه منجر به دسـت گیری 

یـا مـرگ او شـود تعییـن کرد.
نام واقعی وی ابراهیم عواد ابراهیم البدری اسـت.

و  منظـم  بسـیار  کـه  فـردی  به عنـوان  البغـدادی 
سـازمان یافته بـوده و تاکتیک هـای جنگـی اش بی رحمانـه 

می شـود. شـناخته  اسـت، 
تصـور می شـود کـه بغـدادی متولـد سـال 1971 در 

شـهر سـامرا در شـمال بغـداد باشـد.
طبـق گزارش هـا، او در حوالـی زمانـی حملـه امریکا 
بـه عـراق در سـال 2003 از روحانیون مسـجد شـهر بوده 
اسـت. برخـی بـر ایـن باورنـد کـه او در زمـان حکومـت 
صـدام حسـین هـم یـک پیکارجوی جهـادی بوده اسـت.

بعضـی دیگـر می گوینـد کـه او در خالل چهار سـالی 
کـه در اردوگاه بـوکا زندانـی بود، به تنـدروی روی آورد. 
اردوگاه بـوکا در جنـوب عـراق جایی بود کـه امریکایی ها 
محبـوس  آن جـا  در  را  القاعـده  فرماندهـان  از  بسـیاری 

می کردنـد.
او در سـال 2010 و پـس از کشـته شـدن ابومصعـب 
الزرقـاوی، رهبـری القاعـده عـراق را در دسـت گرفـت. 
القاعـده عـراق یکـی از گروه هایـی بـود کـه بعـدا داعش 
تالش هـای  جریـان  در  بغـدادی  دادنـد.  تشـکیل  را 
بـا جبهـه نصـرت در سـوریه  اتحـاد  بی سـرانجام بـرای 

موقعیـت برجسـته ای پیـدا کـرد.
داعـش در ابتـدای سـال 2019 ویدیویـی را منتشـر 
کـرد که گفـت تصاویـر جدید البغـدادی اسـت. از 2014 
کـه البغـدادی در شـهر موصـل خالفـت خـود بـر گـروه 
دولـت اسـالمی اعالم کرد، تصویری از وی منتشـر نشـده 

. بود

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد:
الت )1( پروژه اعمار سربند وکانال و دیوار محافظوی پیروخیل ولسوالی اچین والیت ننگرهار)الت اول( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-01/98را با  شرکت ساختمانی مرسی افغان 
دارنده جواز نمبر )D-46721( واقع پهلوی مسجد خواجه جمع ولی، کوچه باغ داود سرک پغمان مرکز کابل را به قیمت مجموعی )4,765,494.50( چهار میلیون و هفت صد و شصت پنج هزارو چهار 

صد و نود چهار اعشاریه پنج افعانی.
الت )2( پروژه اعمار سربند وکانال پا خیل ولسوالی اچین والیت ننگرهار)الت دوم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-02/98را با  شرکت ساختمانی مصور ویار دارنده جواز نمبر 

)38503( واقع پهلوی واتر پمپ کوچه اول خانه اول شهر جالل آباد را به قیمت مجموعی )5,650,858( پنج میلیون و شش صد و پنجاه هزارو هشت صد و پنجاه هشت افعانی.
الت )3( پروژه اعمار دیوار محافظوی کاریز مشنگی ولسوالی غنی خیل والیت ننگرهار)الت سوم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-03/98را با  شرکت ساختمانی خواجه محمد الیاس 
دارنده جواز نمبر )D-02-2267( واقع خواجه محمد الیاس سرای هوتل پنج ستاره ته مخامخ ناحیه اول شهر جالل آباد کابل را به قیمت مجموعی )1,877,192.00( یک میلیون و هشت صد و شصت 

هفتاد وهفت هزارو یک صد و نود دو افعانی.
الت )4( پروژه اعمار دیوار محافظوی وکانال اشخیل ولسوالی اچین والیت ننگرهار)الت چهارم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-04/98را با  شرکت ساختمانی مرسی افغان دارنده 
جواز نمبر )D-46721( واقع پهلوی مسجد خواجه جمع ولی، کوچه باغ داود سرک پغمان مرکز کابل را به قیمت مجموعی )2,316,205.40( دو میلیون و سه صد و شانزده هزارو دو صد و پنج اعشاریه 

چهار افعانی.
الت )5( پروژه اعمار سربند وکانال خوسا چینکی ولسوالی دور بابا والیت ننگرهار)الت پنجم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-05/98را با  شرکت ساختمانی مرسی افغان دارنده 
جواز نمبر )D-46721( واقع پهلوی مسجد خواجه جمع ولی، کوچه باغ داود سرک پغمان مرکز کابل را به قیمت مجموعی )2,638,912.82( دو میلیون و شش صد و سی هشت هزارو نه صد و دوازده 

اعشاریه هشتاد و دو افعانی.
D-( را با  شرکت ساختمانی زید عالمی دارنده جواز نمبرMAIL/PD/NCB/W/292-06/98 را شماره تشخصیه )الت )6( پروژه اعمار سربند وکانال اللی ولسوالی اچین والیت ننگرهار)الت ششم

1196-02( واقع خانه نمبر 309 سرک اول چشمه خانجی شهر جالل آباد را به قیمت مجموعی )4,974,610.00( چهار میلیون و نه صد و شصت هفتاد چهار هزارو ششصد وده افعانی.
الت )7( پروژه اعمار سربند و کانال خم میران ولسوالی ده باال والیت ننگرهار)الت هفتم ( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-07/98را با  شرکت ساختمانی افغان ویست دارنده جواز 

نمبر )D-33155( واقع والیت لوگر خوشی لوگر را به قیمت مجموعی )6,591,154.00( شش میلیون و پنج صد و شصت نود یک هزارو یک صد و پنجاه چهار افعانی.
الت )8( پروژه اعمار سربند سپین پله ولسوالی غنی خیل والیت ننگرهار)الت هشتم ( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-08/98را با  شرکت ساختمانی افغان ویست دارنده جواز نمبر 

)D-33155( واقع والیت لوگر خوشی لوگر را به قیمت مجموعی )6,121,980.05( شش میلیون و یک صد و بیست یک هزارو نه صد و هشتاد اعشاریه صفرپنج افعانی.
الت )9( پروژه اعمار سربند وکانال کچکول لمسو ولسوالی نازیان والیت ننگرهار)الت نهم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-09/98را با  شرکت ساختمانی مرسی افغان دارنده جواز 
نمبر )D-46721( واقع پهلوی مسجد خواجه جمع ولی، کوچه باغ داود سرک پغمان مرکز کابل را به قیمت مجموعی )3,114,944.98( سه میلیون و یک صد و چهارده هزارو نه صد و چهل و چهار  

اعشاریه نود وهشت افعانی.
الت )10( پروژه اعمار سربندوکانال شمشالی ولسوالی اچین والیت ننگرهار)الت دهم( را شماره تشخصیه MAIL/PD/NCB/W/292-10/98را با  شرکت ساختمانی اظهارصافی دارنده جواز نمبر 

)37944( واقع مجبور آباد زیر جومات ترحنگ ناحیه چهار شهر جالل آباد را به قیمت مجموعی )2,599,042.50( دو میلیون و پنج صد و نود نه هزاروچهل دو اعشاریه پنج افعانی.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات وزارت زراعت, 

آبیاری ومالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم ، کابل  افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

دیلی میل می گوید منچستریونایتد 
جذب  برای  خود  عالقه  ابراز  از 
مادرید  رئال  ولزی  ستاره  بیل،  گرت 
امر،  این  علت  و  برداشته  دست 
مصدومیت های پرتعداد بیل در ماه های 

اخیر بوده است.
روزنامه انگلیسی دیلی میل گزارش 
داد منچستریونایتد که شایعات زیادی 
درباره تالشش برای به خدمت گرفتن 
مادرید  رئال  ولزی  ستاره  بیل،  گرت 
مطرح شده بود از تالشهای خود برای 
این  علت  و  برداشته  دست  او  جذب 
امر، سابقه مصدومیت های پرتعداد بیل 

اتلتیکو مادرید با شکست اتلتیک بیلبائو توانست به رتبه 
دوم اللیگا صعود کند.

اتلتیکو مادرید شنبه شب در هفته دهم اللیگا به مصاف 
اتلتیک بیلبائو رفت و 2 بر صفر مهمانش را شکست داد.

در شروع بازی یان اوبالک یک مهار فوق العاده داشت و 
اجازه نداد دروازه اتلتیکو باز شود. دروازه بان اهل اسلوونی 
در ادامه یک ضربه دیگر را مهار کرد. سائول نیگس در دقیقه 

مدیران  که  بوده  اخیر  زمانی  برهه  در 
یونایتد را نگران کرده است.

رئال  گزارش،  این  اساس  بر 
جنوری  ماه  در  است  مایل  مادرید 
اجازه خروج گرت بیل را صادر کند و 
تمایل دارد از او به عنوان ابزاری برای 
استفاده  پوگبا  پل  گرفتن  خدمت  به 
رئالی ها  که  است  دلیل  به همین  کند. 
بیشتر دوست دارند گرت بیل را راهی 

منچستریونایتد کنند.
اخیر  سالهای  در  که  یونایتد  اما 
گذاشته  سن  به  پا  بازیکنان  جذب  از 
باستین  و  سانچس  الکسیس  مثل 

28 گل نخست قرمز و سفیدپوشان را به ثمر رساند.
در نیمه دوم آلوارو موراتا با گلزنی در دقیقه 64 شرایط 
را برای میزبان بهتر کرد. اوبالک تا پایان دروازه اش را بسته 
نگه داشت تا مانند دیدارهای گذشته نقشی مهمی در کسب 
امتیاز تیمش داشته باشد. اتلتیکو با 19 امتیاز و یک بازی بیشتر 
به جایگاه دوم صعود کرد. این تیم به دلیل تفاضل گل کمتر 

پایین تر از بارسلونا قرار دارد.

زیادی  ضربه های  شواین اشتایگر 
پیشنهاد  این  مقابل  در  حاال  خورده، 
رئال مادرید از خود اکراه نشان می دهد 
و با وجود تمایلی که هواداران باشگاه 
به حضور گرت بیل در تیم شان دارند 
قصد ندارد با رئال درباره او معامله کند.

در  حضور  دوران  در  بیل  گرت 
و  شده  مصدوم  بار   21 مادرید  رئال 
در  که  متعددی  مشکالت  خاطر  به 
به  کرده  پیدا  پا  ساق  و  قوزک  ناحیه 
بیل  است.  مفتخر شده  "شیشه"  لقب 
در فصل جاری تنها هفت بار برای تیم 

زیدان بازی کرده.

یونایتد دیگر خواهان جذب گرت بیل نیست

اتلتیکو به بارسلونا رسید
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مرضیه سلطانی 

وزارت صحت عامه نگران کسانی اند که 
با  مجاوربودن  به دلیل  اما  نمی کشند،  سیگار 

سیگاری های دود آن را تنفس می کنند.
کنترل  رییس  اروال،  حبیب  سید  داکتر 
امراض غیرساری وزارت صحت عامه می گوید 
که  کسی  از  زیادتر  یا  نصف  اندازه ی  به  که 
سیگار می کشد، کسی که در مجاور سیگاری  ها 
است، از ضررهای سیگار متأثر می شود. به باور 
آقای اروال، دود سیگار باعث امراض تنفسی و 

سرطان های ریه و شش می شوند.
در سروی که وزارت صحت عامه کشور 
انجام داده است می گوید که در مجموع کسانی 
که در افغانستان از سیگار استفاده می کنند 8.6 

درصد است.
از سوی هم 14.2 درصد آن مردان و 2.6 
درصد آن زنان است. براساس این آمار مردانی 
که در سن 30 تا 44 قرار دارد، 17.7درصدشان 
سیگار می کشند. همچنان در این میزان سنی، 

درصدی زنان 5.5 درصد است.
 30 عامه،  صحت  وزارت  آمار  براساس 
از مصرف  ناشی  بیماری های سرطانی  درصد 
دخانیات است که 1.3 درصد آن ها جان شان را 

از دست می دهند.
برای  راه حلی  که  می گوید  اروال  آقای 
پیش  در  تنباکو،  استفاده ی  از  جلوگیری 
گرفته ایم که »به جز 16 محل که در مکان های 
این  امثال  باغ وحش،  بابر،  باغ  مانند  تفریحی 
تبلیغات  را ممنوع قرار داده است و همچنان 
آغاز  را  کشور  مکاتب های  در  اگاهی دهی  و 

کرده ایم.«
او همچنان می گوید که مبارزه علیه تنباکو 
است؛  شده  سخت تر  آن ها  از  جلوگیری  و 
چون کسانی که تجارت تنباکو می کنند، شکل 
سیگار  به  را  »سیگار  می دهند:  تغییر  را  آن ها 
الکترونیکی تبدیل کرده و می گویند برای ترک 
سیگار خوب است. در حقیقت این طور نیست، 
بلکه ضررهای خودش را دارد؛ چلم را به قلیان 
را مشکل   کار  برای مان  که  است  کرده  تبدیل 

می کند.«

شش سال پیش مجلس نمایندگان با 101 
اماکن  در  دخانیات  منع  قانون  موافق،  رای 
عمومی سرپوشیده و هتل ها را تصویب کرد. 
رعایت  را  آن   که  کسانی  قانون  این  براساس 
خواهند  نقدی  جریمه ی  افغانی   300 نکنند، 
هنوز  نشد.  عملی  قانون  این  هرگز  اما  شد. 
مشکل استفاده از دخانیات در اماکن عمومی 

سرپوشیده پابرجا است. 
عامه  صحت  وزارت  دوباره  به تازگی 
آنان  از  دولتی  ادارات  به  مکتوب  فرستادن  با 
خواسته است که استفاده از دخانیات از جمله 
سیگار در محوطه ی دفاتر ممنوع و برای این 

کار محل مشخص ایجاد کنند. 
نظرسنجی وزارت صحت  عامه  براساس 
افغانستان  مردم  جمعیت  درصد   8.6 کشور 
زنان  آن  میان 2.8 درصد  این  از  سیگاری اند. 

هستند. 
وزارت صحت عامه می گوید 30 درصد 
کسانی که در افغانستان مبتال به بیماری سرطان 

است، ناشی از کشیدن سیگار است.

و  ترس  بی هیچ  نیز  می کنند  استفاده  سیگار 
رعایت حال دیگران هرجا که بخواهند سیگار 

آتش می زنند.
به  وارداتی  سیگار  از  زیادی  بخش 
افغانستان، دوباره به کشورهای خارجی صادر 
می شود که این مسأله باعث شده قیمت سیگار 

در بازارهای کشور نسبتا ارزان باشد.
عرضه  معین  پیکان،  فدامحمد  داکتر 
خدمات صحی وزارت صحت عامه می گوید 
مکتوبی  طی  جاری  سال  میزان  هفتم  در 
عامه  وزارت صحت  مختلف  ادارات  عنوانی 
است  نوشته  داخله  امور  وزارت  همچنان  و 
سایر  و صحت مندی  مصئونیت  »به منظور  که 
دود  از ضررهای  ادارات  کارمندان  کارمندان« 
سیگار، استعمال سیگار را در محالتی که قانون 
پیش بینی کرده است، ممنوع کرده و محالتی را 
برای کشیدن سیگار مشخص کنند. او از این 
ادارات خواسته است که با انجام این کار هم 
از آلودگی هوا جلوگیری کنند و هم استراتژی 

کنترل تنباکو و دخانیات را عملی کنند.
فقره ی یک ماده دهم قانون کنترل تنباکو و 
دخانیات استعمال محصوالت تنباکو از جمله 
محل  در 16  را  نسوار  و  چلم  قلیان،  سیگار، 
به صورت مشخص ممنوع کرده است و گفته 
است که مسئوالن این محالت برای جلوگیری 
از استعمال محصوالت تنباکو باید تدابیر الزم 

را اتخاذ کنند.
»دفاتر ادارات دولتی، شفاخانه ها، کلینک ها 
و سایر مراکز صحی، ترمینل های هوایی مگر 
این که مکان خاص به این منظور تعیین شده 
تحصیلی  انستیتوت های  و  دانشگاه ها  باشد، 
هتل ها  ورزشگاه ها،  لیلیه ها،  نظامی،  و  ملکی 
و رستوران ها، کتابخانه ها، فروشگاه ها و سایر 

محالت سربسته«.
اما برخالف این ماده قانون، در افغانستان 
شاهد  همه روزه  یادشده  محالت  تمامی  در 
مصرف محصوالت تنباکو هستیم و کم تر کسی 
را می توان دید که در محالت یادشده هنگام 

سیگار کشیدن متوجه دیگران باشد.

سیگاری های کابل پا در گلیم دیگران دراز می کنند

میلیارد   10 آن  گمرکی  »ارزش  است:  شده 
مانند  مختلف  کشورهای  از  که  است  افغانی 
وارد  مختلف  نوع های  با  کوریا،  هند،  چین، 

کشور می شود.«
می گوید،  مالیه  وزارت  سخن گوی 
درصد   20 کشور  در  سیگار  واردکنندگان 

مالیات پرداخت می کنند.
فروش  غرفه ی  صدها  کابل  شهر  در 
آن  کنار  در  و  دارد  خیابانها وجود  در  سیگار 
سیگار  نیز  خوراکه فروشی  مغازه های  تمامی 
از  که  افرادی  می کنند.  عرضه  مشتریانشان  به 

حکومت افغانستان کنوانسیون بین المللی 
این  مبنای  بر  که  پذیرفته  را  دخانیات  منع 
را  مقرراتی  باید  عضو  دولت های  کنوانسیون 
برای محدودکردن عرضه و استفاده از دخانیات 
به خصوص  و  دخانیات  هنوز  اما  کنند،  وضع 
هیچگونه  بدون  و  آزادانه  به صورت  سیگار 
فروش  به  کشور  بازارهای  در  محدودیتی 

می رسد.
شمروز خان مسجدی، سخن گوی وزارت 
مالیه کشور به اطالعات روز می گوید در سال 
افغانستان  وارد  تُن سیگار  از 10  بیش   1397

حکومت افغانستان کنوانسیون بین المللی منع دخانیات را پذیرفته 
که بر مبنای این کنوانسیون دولت های عضو باید مقرراتی را برای 
محدودکردن عرضه و استفاده از دخانیات وضع کنند، اما هنوز دخانیات 
و به خصوص سیگار به صورت آزادانه و بدون هیچگونه محدودیتی در 
بازارهای کشور به فروش می رسد.

استعمال  دخانیات  و  تنباکو  کنترل  قانون  دهم  ماده  یک  فقره ی 
محصوالت تنباکو از جمله سیگار، قلیان، چلم و نسوار را در ۱۶ محل 
به صورت مشخص ممنوع کرده است و گفته است که مسئوالن این 
محالت برای جلوگیری از استعمال محصوالت تنباکو باید تدابیر الزم 

را اتخاذ کنند.


