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در سال گذشته 1691 رویداد 
آتش سوزی رخ داده است

طرحی برای ثبات، 
مشارکت و کارآمدی در 

افغانستان پساصلح
7

4

تخطی از حسن همجواری و حس هموطنی
به لحاظ تاریخی، افغانستان یگانه دولتی است که به عضویت کشور پاکستان در سازمان ملل متحد رای منفی داده است. 

این موضع گیری دولت افغانستان هرچند زیا دوام نکرد؛ اما دشمنی دیرپایی را میان دو کشور کلید زد. این عمل افغانستان 
در نگاه نخست تخطی از اصل حسن همجواری که اساس مناسبات دوستانه بین الملل را تشکیل می دهد، بود.

خلیل زاد به عبداهلل:

جهان توقع دارد که افغانستان با طرح واحد به نشست استانبول برود

مدیر عمومی زندان بلخ به اتهام پرداخت ۱۰۰ هزار افغانی 
رشوت بازداشت شد

امریکا  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی  کابل:  ۸صبح، 
بیست ویکم حمل  افغانستان روز شنبه،  امور صلح  در 
و  با محمداشرف غنی، رییس جمهور  و  آمد  کابل  به 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی دیدار 
ریاست  ارگ  که  استانبول  نشست  کرد.  گفت وگو  و 
جمهوری برگزاری آن را »قریب الوقوع« توصیف کرده 

است، یکی از محورهای این گفت وگوها بوده است.
دیدار  در  افغانستان  صلح  برای  امریکا  ویژه  نماینده 
تا  دارد  توقع  جهان  که  است  گفته  عبداهلل  عبداهلل  با 
به نشست  با طرح واحد  افغانستان  جمهوری اسالمی 

استانبول برود.
او هم چنان تأکید کرده است که کشورش از تالش های 
افغانستان حمایت می کند و در کنار مردم افغانستان در 

راستای تالش ها برای صلح و مرحله پساصلح می ماند.
برای  پیش رفت ها  از  خلیل زاد  که  می گوید  سپیدار 
ایجاد اجماع داخلی زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی 
و  او گفته است: »ایاالت متحده  قدردانی کرده است. 
جهان خواهان تسریع روند صلح و بیش ترین استفاده از 

۸صبح، کابل: مدیر عمومی زندان والیت بلخ از سوی 
ریاست عمومی امنیت ملی و سارنوالی کنترل و مراقبت 

به اتهام پرداخت رشوت بازداشت شده است.
لوی سارنوالی اعالم کرده است که مدیر عمومی زندان 
بلخ براساس اطالع منابع محرم روز جمعه، بیستم حمل 
به اتهام پرداخت ۱۰۰ هزار افغانی رشوت بازداشت شده 

است.
طبق اعالم سارنوالی، مظنون در حال حاضر در بازداشت 

است و قضیه زیر تحقیق قرار دارد.

فرصت موجود برای پایان جنگ و استقرار صلح دایمی 
در افغانستان است«.

طرف ها  تمام  از  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 
به  و دست یافتن  پایان جنگ  برای  که  است  خواسته 
معاونان،  دیدار،  این  در  کنند.  همکاری  دایمی  صلح 
اعضای رهبری شورای عالی مصالحه ملی و شماری از 

شخصیت های سیاسی کشور نیز حضور داشته اند.
عبداهلل در این نشست گفته است که افغانستان برای 

دست یافتن به صلح عادالنه و دایمی متعهد است.
رییس شورای عالی مصالحه عالی افزوده است که این 
شورا به عنوان یک چتر در راستای برقراری صلح تالش 
دیدگاه های جمهوریت  توحید  در  نهاد  این  و  می کند 
گام های مهمی برداشته و جمهوری اسالمی با طرح و 

دیدگاه مشترک به اجالس استانبول می رود.
و  غنی  ارگ، محمداشرف  اعالم  دیگر، طبق  از جانب 
خلیل زاد نیز در ارگ درباره پیش رفت های روند صلح و 
آماده گی ها برای نشست ترکیه درباره صلح افغانستان، 

گفت وگو کرده اند.

لوی سارنوالی خاطرنشان کرده است که یافته ها و نتایج 
این بررسی ها را پس از اکمال تحقیق همه گانی می کند.
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همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.
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نظام غیرمتمرکز نیاز افغانستان 
پس از صلح است

مرکز مطالعات استراتژیک صلح با نشر گزارش تحقیقی گفته است که با توجه به 
»فرصت تاریخی« توافق نامه صلح امریکا، برای شکل گیری نظام متمرکز در کشور 
نیاز است. این نهاد که زیر مجموعه شورای عالی مصالحه ملی شمرده می شود، 
معتقد است که براساس تجربه ها، نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت 
و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است، اما برخالف آن، نظام غیرمتمرکز رابطه 
افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی  با کاهش فساد مالی دارد و سبب  مستقیم 
نظام و آسان شدن نظارت مردمی می شود. در این تحقیق، شورای فقه اسالمی 
که طالبان پیشنهاد کرده اند، شبیه شورای نگهبان ایران خوانده شده و گفته شده 
است که این نهاد بیش تر از بحث های مذهبی، اهداف سیاسی را دنبال می کند. در 
این تحقیق با ایجاد این شورا مخالفت شده، اما گفته شده است که اگر ایجاد هم 

می شود، باید زیر نام »شورای عالی علمای افغانستان«...

نتیجه یک تحقیق:

در پاسخ باید گفت که حوزه دریایی هلمند شامل 9 حوزه فرعی است 
که در فقره )3( ماده پنجم مسوده مقرره ایجاد و طرز فعالیت شوراهای 
حوزه دریایی و حوزه فرعی دریایی که توسط اداره ملی تنظیم امور آب 
تهیه  شده )در یکی از نوشته های دیگر این اداره تعداد حوزه های فرعی 
را 8  واحد گفته است؛ اما چون مسوده مقرره چون یک متن تنظیم 
البته این مسوده  شده و مرور شده است، به آن استناد شده است، 

بیش تر از یک سال است که به شکل مسوده باقی مانده( آمده است.

۸

منابع آب افغانستان در گیرودار 
برجام معکوس ایران

فراتر از 
جهاد النکاح

صدها میلیون افغانی خسارت؛ 
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هر گروهی پس از حاکم شدن 
در جوامع اسالمی، باورهای خود 
را اسالمی تر و اجرایی تر پنداشته 
است. روابط این گروه ها با زنان، 

انسانی نبوده است  ؛ گروه هایی 
که زنان را از ابتدایی ترین و 

اساسی ترین حقوق شان، محروم 
می سازند...



معاونیت اول ریاست جمهوری:  
الخراسانی مسوول گروه داعش در شهر کابل 

بازداشت شد

آتش سوزی تانکرهای گاز در هرات حدود یک  میلیون 
دالر خسارت مالی برجای گذاشت

فرمانده جدید پولیس قندهار به کارش آغاز کرد

ریاست  اول  معاون  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
به  مشهور  غالم ناصر  که  کرد  اعالم  جمهوری 
گروه  اصلی  سردسته های  از  یکی  الخراسانی، 
گروه  مسوول  و  داعشی«  طالبان  »تروریستی 
داعش در شهر کابل از سوی نیروهای امنیتی 

بازداشت شده است.
نشر  با  بیست ویکم حمل  روز شنبه،  این دفتر 
ده ها  در  الخراسانی  که  است  گفته  خبرنامه ای 
حمله تروریستی و تخریبی در شهر کابل نقش 
تروریستی  فعالیت  عالوه  بر  که  داشت  اصلی 
»قتل و اختطاف، عمل شنیع لواطت« را نیز در 

کارنامه خود دارد.

هرات  محلی  مقام های  هرات:  ۸صبح، 
می گویند که به دنبال آتش سوزی در ذخیره گاه 
گاز مایع در شمال هرات، ۱۰ تانکر گاز در آتش 

سوخته است.
روزنامه  به  والی،  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
8صبح می گوید که آتش  سوزی طی سه ساعت 
قول  فرمان دهی  آتش نشانی  تیم  همکاری  با 

اردوی ۲۰۷ ظفر مهار شد.

ریاست  اول  معاونیت  دفتر  معلومات  طبق 
جمهوری، الخراسانی در کنار دیگر فعالیت هایش 
کابل  غرب  ساحه  از  را  ساله   ۱4 نوجوان  یک 
اختطاف کرده بود و پس از انتقال به تاله و برفک 
او را ابتدا با انواع و اقسام شکنجه مورد اذیت و 
آزار قرار داده و بعد از عمل »شنیع لواط«، به 

قتل رسانده است.
دفتر امراهلل صالح هم چنان در این خبرنامه گفته 
است که الخراسان پس از ارتکاب اعمال متذکره 
مخفیانه«  و  »دزدانه  و  بود  شده  پنهان  مدتی 
نیروهای  توسط  این که  تا  می کرد  گشت وگذار 

امنیت ملی از ناحیه هشتم کابل بازداشت شد.

به گفته او، آتش سوزی ساعت ۷:۰۰ صبح روز 
رعایت  بیست ویکم حمل، در پی عدم  شنبه، 
نکات ایمنی در هنگام انتقال گاز مایع از یک 
مجروح  یک  و  شد  آغاز  دیگر  تانکر  به  تانکر 

برجای گذاشت.
تصاویری که از دقایق نخست آتش سوزی در 
نشان می دهد  نشر شده  اجتماعی  شبکه های 
شدن  منفجر  حال  در  گاز  تانکر  چندین  که 

است.
در همین حال، ظاهرشاه توخی، رییس اتحادیه 
واردکننده گان گاز مایع هرات، می گوید که در 
پی این رویداد یک تانکر نفت، یک تانکر گاز 
مایع  گاز  خالی  تانکر  تا ۲۰  مایع، حدود ۱۵ 
و تاسیسات ذخیره گاز در آتش سوخته است.

ابتدایی،  بررسی های  اساس  بر  که  افزود  او 
خسارت  دالر  میلیون  یک  حدود  آتش سوزی 

مالی برجای گذاشته است.
در منطقه کمرکالغ شهر هرات، ده ها شرکت و 
ذخیره گاه گاز مایع و نفت فعالیت دارند. چند 
سال پیش نیز آتش سوزی در یک شرکت  گاز 
در این منطقه، سه کشته و  خسارت های مالی 

هنگفتی برجای گذاشته بود.

تأیید  عامه  صحت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
کرده است که نوع جهش یافته ویروس کرونا 
که به نوع »انگلیسی« مشهور است، در کشور 

به گردش درآمده است.
غالم دستگیر نظری، سخنگوی وزارت صحت 
عامه، به روزنامه 8صبح گفت که مواردی از 
در  کرونا  ویروس  یافته  جهش  نوع  به  ابتال 

والیت های شرقی کشور ثبت شده است.
نوع جهش یافته ویروس کرونا برای اولین بار 
در بریتانیا کشف شد و به نام »گونه انگلیسی« 

ویروس کرونا نیز یاد می شود.
به گفته نظری، ثبت موارد ابتال به نوع جدید 
ویروس کرونا و افزایش آن نسبت به هفته های 
گذشته، نشان می دهد که نوع جدید ویروس 

کرونا در کشور به گردش درآمده است.
دقیق  شمار  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی 
در  کرونا  ویروس  جدید  نوع  به  ابتال  وقایع 
مقایسه  که  گفت  اما  نکرد،  اعالم  را  کشور 
آمار دو هفته ی اخیر نسبت با هفته های قبلی 
نشان می دهد که شمار زیادی از شهروندان 

کشور به این نوع ویروس مبتال شده اند.
دستگیر نظری توضیح داد که میزان وخامت 
کرونا  یافته  جهش  ویروس  به  مبتال  افراد 
پایین تر است و به همین دلیل ممکن است 

شمار زیادی را در کشور آلوده کرده باشد.
نوع  به  مبتال  افراد  که شمار  داد  احتمال  او 
آمارهای  به  نسبت  کرونا  ویروس  انگلیسی 

رسمی بیش تر باشد.
سخنگوی وزارت صحت عامه، رعایت تدابیر 
مکرر  شستن  و  ماسک  از  استفاده  صحی، 
دست ها را برای جلوگیری از ابتال به نوع دوم 

ویروس کرونا مهم خواند.
نکات  اگر  که  داد  هشدار  حال  عین  در  او 
صحی رعایت نشود، ممکن است موج سوم 

ویروس کرونا نیز در کشور شیوع پیدا کند.
دستگیر نظری هم چنان از گروه ها و افرادی 
کرونا  واکسن  دریافت  شرایط  واجد  که 
هستند، خواست که خودشان را واکسن کنند 
تا از ابتال به نوع جدید ویروس کرونا در امان 

بمانند.
پنجم  در  کشور  در  کرونا  ویروس  اول  موج 
وزارت  کرد.  پیدا  شیوع   ۱398 سال  حوت 
صحت عامه شیوع موج دوم ویروس کرونا را 

در ماه عقرب سال گذشته تأیید کرد.
براساس آن چه تاکنون اعالم شده است، بیش 
کرونا  ویروس  به  کشور  در  تن  هزار   ۵۷ از 
مبتال شده اند و بیش از دو هزار و ۵۰۰ تن 
دیگر جان باخته اند. این آمار رسمی از سوی 
وزارت صحت عامه تأیید شده است. ممکن 
به محدودیت  توجه  با  غیررسمی  آمار  است 
دست رسی به خدمات صحی بیش تر از رقم 

اعالم شده باشد.

 

تصمیم امریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز قطعی 
نشده است. امریکا هم چنان نتایج ارزیابی هایش از توافق نامه دوحه 
نکرده است.  اعالم  را  توافق نامه  این  به  پابندی طالبان  و میزان 
وضعیت مذاکرات پنهانی امریکا و طالبان بر سر مسأله خروج نیز 
تا هنوز ناروشن است. تنها چیزی که امریکایی ها بارها روی آن 
تأکید کرده اند، مسأله دشوار بودن خروج در اول ماه می است. 
امریکا  برداشتی که از این تأکید می شود، آن است که احتماالً 
طرفدار تمدید ماموریت نیروهای خارجی و یا بازتعریف ماموریت 
آن ها در افغانستان پس از اول ماه می است. با این وصف، هیچ 

تصمیم قطعی در این زمینه تاکنون اتخاذ و اعالم نشده است.
برنامه خروج هیچ تغییری  اما در پیوند به  موضع گروه طالبان 
توافق نامه  طبق  برنامه  این  که  می گوید  گروه  این  است.  نکرده 
دوحه باید در اول ماه می تکمیل شود. هشدار طالبان آن است 
که اگر نیروهای خارجی نتوانند طبق توافق نامه از افغانستان خارج 
شوند، این گروه حمالت خود در برابر آن ها را از سر خواهد گرفت. 
البته در کنار این هشدار، مسأله خروج یکی از مباحث داغ در 
نشست های رهبران طالبان در هفته های اخیر بوده است. این که 
هنوز  تا  یافته اند،  نشست ها دست  این  در  نتایجی  به چه  آن ها 

نامعلوم است.
زمان برگزاری نشست استانبول که تاریخی و سرنوشت ساز توصیف 
شده است، نیز تاکنون روشن نیست. هم چنان گروه طالبان تاکنون 
بر خالف  است.  نکرده  اعالم  را  نشست  این  درباره  خود  موضع 
طالبان، دولت گفته است که برای شرکت در نشست استانبول 
آماده گی می گیرد. با این وصف، تعداد نماینده گان دولت و این که 
باید در چه سطحی به این نشست نماینده بفرستد، مشخص نشده 
است. به دلیل کندی در توحید طرح ها و دیدگاه ها، از جزئیات 
طرح دولت برای نشست استانبول نیز معلوماتی در دست نیست.

مجموع این ابهامات باعث شده است که وضعیت فردای افغانستان 
زیاد قابل پیش بینی نباشد. کنش گران سیاسی و ماموران بلندپایه 
دولت هم حاضر نیستند که وضعیت پیش رو را برای مردم توضیح 
بدهند. این ابهامات اما باعث خلق نگرانی عمیق در زنده گی مردم 
شده است. به همین علت، بسیاری ها از اقدام به انجام کارهای مهم 
زنده گی خود که از وضعیت عمومی متأثر است، دست کشیده اند.

امریکایی  و  افغان  مقامات  بین  که  گفت وگوهایی  متأسفانه، 
نمی شود.  عمومی  هرگز  می شود،  انجام  بسته  درهای  پشت  در 
نماینده گان طالبان هم حاضر نیستند نتایج گفت وگوهای خود 
با جانب امریکا را عمومی کنند. چیزی که از این گفت وگوها به 
رسانه ها گزارش می شود، یک مجموعه از اطالعات کلی، تکراری 
و کم اهمیت است که نمی تواند ذهن پرسش گر مردم را قانع کند.

قضاوت عمومی، به دلیل این ابهامات، آن است که افغانستان به 
صلح نمی رسد. آن ها در صدد آن هستند که چگونه می توانند 
برای کنار آمدن با شرایط بدتر از شرایط فعلی راه چاره ای پیدا 
کنند. هیچ وقت مردم تا این حد نسبت به روند مذاکرات صلح 
حاصل  تردیدی،  هیچ  بدون  بی باوری  این  بودند.  نشده  بی باور 

کوهی از ابهاماتی است که در برابرشان قرار گرفته است.
اطالع رسانی دقیق درباره وضعیت از مسوولیت های حکومت های 
دموکراتیک و پاسخگو به مردم شان است. این مهم اما در حکومت 
نیستند،  امریکایی ها هم حاضر  است.  گرفته شده  نادیده  فعلی 
فقدان  دلیل  به  کنند.  مسوولیت  ادای  وضعیت  این  به  نسبت 
اطالعات نسبت به آنچه در پیوند به قضیه جنگ و صلح افغانستان 
می گذرد، در زنده گی مردم، جای امید به آینده را نگرانی و ترس 
پر کرده است. آن ها هم چنان در میان این ابهامات راه و مسیر 
زنده گی خود را گم کرده اند و قادر به تصمیم گیری برای وضعیت 

حال و آینده خود نیستند.
چشم انداز  و  اکنون  وضعیت  درباره  اطالع رسانی  از  نباید  دولت 
آینده کشور بترسد. آگاهی از تهدیدات و فرصت ها به مردم امکان 
می دهد که تصمیم درست تری در نسبت خود با دولت و زنده گی 
فردی و جمعی اتخاذ کنند. زنده گی در ابهام و ترس و قطع امید 
از آینده که معلول کتمان کاری است، اعتماد مردم نسبت به دولت 
را به شدت آسیب می زند. این در حالی است که دولت ها برای 
بقای خود بیش از هر چیزی به اعتماد ملت ها نیاز دارند. از این رو، 
انتظار می رود که پیش رفت ها و بن بست های برنامه های در دست 
انجام به صورت روشن و به موقع به مردم اطالع رسانی شود. آن ها 
حق دارند از آنچه بر سرنوشت شان می رود و یا قرار است برود، 
آگاه باشند. این آگاهی از جانب دیگر یک ضرورت اجتناب ناپذیر 
برای آن ها به منظور تعیین دقیق تر نسبت شان با وضعیت فعلی 
و وضعیت آینده است. دولت افغانستان و امریکا باید این ضرورت 
را درک کنند و به حق آگاهی مردم از آنچه بر زنده گی آن ها در 

حال حاضر می رود و یا قرار است در آینده برود، احترام بگذارند.

وضعیت مبهم
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وزارت صحت عامه: 

نوع انگلیسی ویروس کرونا در 
کشور به گردش درآمده است

سرطیب،  محمدشریف  قندهار:  ۸صبح، 
شنبه،  روز  قندهار  پولیس  جدید  فرمانده 
بیست ویکم حمل به صورت رسمی به کارش 

آغاز کرد.
والی  خان زاده  روح اهلل  او،  معرفی  مراسم  در 
قندهار، گل آغاز شیرزوی و تادین خان فرمانده 

پیشین پولیس قندهار حضور داشتند.

عنوان  به  از  پیش  سرطیب،  محمدشریف 
فرمانده قطعه چهارم لوای سوم سرحدی در 

قندهار کار کرده بود.
در پانزدهم حمل، منابعی در قندهار به روزنامه 
فرمانده  خان،  تادین  که  بودند  گفته  8صبح 

پولیس قندهار از سمتش استعفا کرده است.
خان  تادین  استعفانامه  منابع،  این  گفته  به 

سه ماه پیش ارایه شده بود، اما محمدمسعود 
اندرابی، وزیر پیشین وزارت امور داخله با آن 

مخالفت کرده بود.
میزان  اخیر  در  و  دارد  سال  تادین خان 38 
عبدالرازق  جایگزین جنرال  عنوان  به   ۱39۷
قندهار،  پولیس  پیشین  فرمانده  اچکزی، 

معرفی شد.
عبدالرازق اچکزی در ماه میزان همین سال در 
پایان یک نشست امنیتی در حمله پولیسی که 

نفوذی گروه طالبان خوانده شد، کشته شد.
گفتنی است که او براساس پیشنهاد بزرگان 

قندهار به این وظیفه گماشته شده بود.
منابع همین طور به روزنامه 8صبح گفته اند 
که تادین خان به عنوان عضو رهبری شورای 

عالی مصالحه ملی تعیین شده است.



عبداالحمد حسینی 

ریاست عمومی اداره رسیده گی به حوادث و اطفاییه 
در یک سال گذشته  که  داخله می گوید  امور  وزارت 
والیت   34 در  آتش سوزی  واقعه   ۶9۱ و  هزار  یک 
زیان های  آتش سوزی ها  این  است.  داده  رخ  کشور 
براساس  است.  داشته  پی  در  هنگفتی  مالی  و  جانی 
آتش سوزی  دلیل  به  اداره،  این  مسووالن  معلومات 
میلیون   ۲۰۰ از  بیش  گذشته،  سال  یک  جریان  در 
این که  ضمن  است.  شده  وارد  اقتصادی  زیان  افغانی 
به حوادث  اداره رسیده گی  ریاست عمومی  مسووالن 
نیز  را دقیق نمی دانند، گزارش ها  آمار  این  اطفاییه  و 
گذشته  سال  یک  جریان  در  که  است  آن  از  حاکی 
بیش از این زیان وارد شده است. این در حالی است 
که تنها در آتش سوزی »اسالم قلعه« هرات بیش تر از 
38۰ میلیون افغانی به برخی از تاجران کشور خسارت 
وارد شده است. این آمار به دلیل تکمیل نشدن روند 
بررسی آن، در مجموع آمار ذکر نشده است. از سوی 
دیگر ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفاییه 
دلیل  به  آتش سوزی ها  این  بیش تر  که  می گوید 
تانک های  بودن  غیرمعیاری  شهروندان،  بی توجهی 
رخ  غیرمعیاری  ساختمان های  ساخت  وساز  و  تیل 
بیش تر  که  می گویند  اداره  این  مسووالن  است.  داده 
معیاری  سیستم  تجارتی  مارکیت های  و  ساختمان ها 
بیش تر  علت  و  ندارد  برق  توزیع  محافظتی  و  ایمنی 
داخل  در  آتش زا  مواد  موجودیت  نیز  آتش سوزی ها 
مارکیت ها و استفاده غیرمعیاری از برق است. هم چنان 
این اداره از عدم همکاری مردم و رسانه ها شکایت دارد 
میزان  کنند،  همکاری  شهروندان  اگر  که  می گوید  و 
می یابد.  کاهش  چشم گیری  شکل  به  آتش سوزی ها 
مسووالن اما تصریح می کنند که در جریان سال های 
اخیر امکانات بهتری در اختیار این اداره قرار دارد و 
آن ها در تالش اند این امکانات را بیش تر سازند تا بدین 

ترتیب به صورتی آنی آتش سوزی ها را مهار کنند.
به حوادث  طبق معلومات ریاست عمومی رسیده گی 
سال  یک  سال ۱399  داخله،  امور  وزارت  اطفاییه  و 
پر چالش برای این ریاست بوده است. مبتنی بر آمارها، 
در جریان سال گذشته یک هزار و ۶9۱ آتش سوزی در 
34 والیت کشور به وقوع پیوسته است. سیدنظام الدین 
8صبح  روزنامه  به  اداره،  این  عمومی  رییس  پادشاه، 
گفت که از مجموع این آتش سوزی ها، 394 مورد آن 
را  این آتش سوزی ها  او  در شهر کابل رخ داده است. 
»پُرخسارت« توصیف کرد و گفت که به دلیل وقوع 
به  افغانی  میلیون   ۲۰۰ از  بیش   آتش سوزی ها  این 
شهروندان زیان وارد شده است. آقای پادشاه افزود که 
این اداره توانسته است بیش تر آتش سوزی ها را مهار 
کند و به ارزش ۵۰۰ میلیون افغانی اموال و اجناس 
مردم را نجات دهد. او اما این آمار را موثق ندانست؛ 
و گفته های  براساس تخمین  را  آمارها  اداره  این  زیرا 
متضرران آتش سوزی ها و زیان های به  جا مانده از آن 
ثبت و بررسی می کند. آقای پادشاه معتقد است که 
میزان زیان های مالی وارد شده به  دلیل آتش سوزی ها 
در سال روان به مراتب بیش تر از آمارهای ثبت شده 

است.
گمرک  در  که  بزرگی  آتش سوزی  دیگر  سوی  از 
اسالم قلعه هرات به وقع پیوست، در این آمار گنجانیده 
نشده است. طبق گفته های رییس عمومی رسیده گی 
به حوادث و اطفاییه وزارت امور داخله، هنوز تحقیقات 
رو،  این  از  و  است  نشده  نهایی  بررسی کننده  هیأت 
داده  آمار جای  این  در  آن  از  مانده  برجای   زیان های 
نشده است. این در حالی است که در گمرک اسالم قلعه  
آتش سوزی  گذشته  سال  دلو  بیست وپنج  در  هرات 
بزرگی رخ داد که اضافه تر  از هزار موتر افزون بر اموال 
نشان  نخستین  بررسی های  آتش شد.  تاجران طعمه 
میلیون  از ۵۰  بیش   آتش سوزی  این  در  که  می دهد 
دالر، معادل 38۰ میلیون افغانی، به تاجران زیان وارد 
شده است. با این همه، بیش ترین موارد آتش سوزها در 
جریان سال گذشته در والیت های کابل، هرات و بلخ 

رخ داده است. 
 

شهروندان با اطفاییه همکاری نمی کنند
آتش سوزی ها عالوه بر خسارات مالی، تلفات جانی نیز 
در پی داشته است. براساس معلومات رییس عمومی 
اطفاییه و رسیده گی به حوادث، در سال ۱399 هجری 
در جریان  به شمول یک کودک  تن  خورشیدی سه 
طوری   آن  حال  این  با  جان  باخته اند.  آتش سوزی ها 
آتش سوزی ها  اصلی  دلیل  می گوید،  پادشاه  آقای  که 
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سیستم های  نبود  شهروندان،  بی دقتی  و  بی توجهی 
معیاری ایمنی و مخافظتی، موجودیت مواد آتش زا در 
مارکیت های تجارتی و نبود سیستم منظم توزیع برق 
است. او افزود: »شهروندان زیاد توجه نمی کنند. زیادتر 
مکان های تجارتی معیارها را در نظر نمی گیرند. مثاًل 
در داخل مارکیت ها به پیاده رو جای نیست. در راه زینه 
آشپزی  دکان  داخل  در  می مانند.  مال  پیاده روها  و 
می کنند. مواد آتش زا را در داخل دکان های شان جای  
داده اند. در بعضی جاها زیر مارکیت نانوایی است. بعضاً 
جابه جا  مارکیت  بام  باالی  در  را  مخابراتی  آنتن های 
کرده اند. آن ها ذخایر بزرگ تیل را نگهداری می کنند. 
بیش تر  را  ما  آسیب پذیری های  و  نگرانی  کارها  این 

ساخته است.«
اداره  هم چنان سیدنظام الدین پادشاه، رییس عمومی 
اطفاییه، خاطر نشان کرد که  و  به حوادث  رسیده گی 
ویژه  به  شهرها  در  که  ساخت وسازهایی  درصد   9۰
افزود  او  است.  غیرمعیاری  گرفته،  کابل صورت  شهر 
تسهیالت  نوع«  »هیچ  ساخت وسازها  این  در  که 
با حوادث  مقابله  امکانات  و  آتش سوزی  از  جلوگیری 
در نظر گرفته نشده است. افزون بر این، رییس عمومی 
به حوادث گفت که در بیش تر  اطفاییه و رسیده گی 
ساختمان های اعمار شده در شهرها، به ایجاد کوچه 
و سرک  توجه نشده است. پادشاه بیان کرد که حجم 
موترهای اطفاییه نسبت به سایر موترها بزرگ تر است، 
از این رو در کوچه و پس کوچه های کابل داخل شده 
ساخت و سازهای  مشکل،  »یگانه  گفت:  او  نمی توانند. 
غیرقانونی است. زمینه عبور موترهای ما در کوچه های 
تنگ، نیست. مثاًل مارکیت های جاده نادر پشتون اگر 
جاده بزرگ و برای موتر قابل عبور می بود، آن حادثه 

خسارات زیاد به  جای نمی گذاشت.« 

گفتنی است که جاده نادر پشتون یکی از جاده های 
»مارکیت   ۱39۷ سال  در  و  است  کابل  شهر  شلوغ 
خیرخواه« در این جاده آتش گرفت. در آن آتش سوزی 
به  افغانی  میلیون  صدها دکان متضرر و حدود ۱۱4 
حال  این  با  شد.  وارد  خسارت  دکان ها  آن  مالکان 
ریاست عمومی اداره رسیده گی به حوادث و اطفاییه 
می گوید که این اداره به تازه گی برای حل این چالش 
یک تعداد وسایل و امکانات را تهیه کرده که می توانند 
در کوچه های باریک نیز عبور و مرور کنند. به گفته او 
با تهیه این وسایل، مشکالت عمده ریاست اطفاییه تا 

جایی حل شده است. 

تانک های تیل غیرمعیاری است
داخل  در  که  تیل  تانک های  اکثر  پادشاه گفت  آقای 
بیان  پادشاه  است.  غیرمعیاری  دارد،  موقعیت  شهرها 
کرد که بیش تر تانک های تیل  نورم های پذیرفته شده 
را در نظر نگرفته اند. رییس عمومی اداره رسیده گی به 
حوادث و اطفاییه خاطر نشان کرد که این اداره حدود 
معیاری  و  موقعیت  به  رابطه  در  را  سروی  هزار  پنج 
بودن تانک های تیل انجام داده است که براساس آن 
است.  و غیراستندرد  تانک ها غیرمعیاری  این  بیش تر 
توصیه  تیل  تانک های  مالکان  به  ملحوظ  همین  به 
شده که تانک های تیل شان را معیاری کنند. پادشاه 
اما افزود، زمانی که کارمندان این ریاست برای کنترل 
این  به  بیش ترشان  که  است  شده  مشخص  رفتند، 
تیل  تانک های  که  گفت  او  نکرده اند.  توجه  توصیه ها 

و مراکز تجارتی باید با امکانات اطفاییه مجهز باشند و 
»هایدریت« های تعمیراتی داشته باشند. 

از جانب دیگر حدود دو سال پیش یک کمیته مشترک 
عمومی  ریاست  توسط  آتش سوزی  از  جلوگیری 
رسیده گی به حوادث و اطفاییه وزارت داخله و وزارت 
بود.  ایجاد شده  به حوادث  رسیده گی  امور  در  دولت 
این کمیته به مالکان مراکز تجارتی و تانک های تیل 
هشدار داده بود که اگر دستورالعمل ها و تدابیر ایمنی 
به  نکنند،  رعایت  را  آتش سوزی  از  پیش گیری  برای 
لوی سارنوالی معرفی می شوند. به باور رییس عمومی 
اداره رسیده گی به حوادث و اطفاییه وزارت داخله، اما 
مورد  این  برای  مجازاتی  جزا،  ُکد  در  که  آن جایی   از 
پیش بینی نشده است، از معرفی مالکان مراکز تجارتی 
)لوی سارنوالی(  کل  دادستانی  به  تیل  تانک های  و 
اجتناب کرده  و به  جای آن اقدامات جریمه نقدی و 
مسدود کردن مراکز تجارتی و تانک های تیل را روی 
دست گرفته اند. طبق گفته های پادشاه، ریاست عمومی 
رسیده گی به حوادث و اطفاییه، مالکان مراکز تجارتی 
و تانک های تیل را از دو هزار تا ده هزار افغانی جریمه 
نقدی کرده است. با این حال وی بار دیگر از مالکان 
که  خواست  تیل  تانک های  و  تجارتی  مارکیت های 
نسبت به این مسایل جدی باشند و مکان های تجارتی 

و تانک های تیل را معیاری بسازند. او هشدار داد که 
اگر مالکان این اصناف به توصیه ها و هشدارهای این 
ریاست جمهوری  هدایت  نکنند، طبق  توجه  ریاست 

امالک و تانک های تیل شان بسته خواهد شد. 

تشکیالت اطفاییه برای شهر کابل بسنده نیست
از جانب دیگر رییس عمومی اداره رسیده گی به حوادث 
و اطفاییه می گوید که در حال حاضر میزان رضایت 
شهروندان نسبت به قبل بیش تر شده است. این اداره 
می گوید که در سابق اگر یک حادثه آتش سوزی صورت 
می گرفت، وسایط این اداره به دلیل نبود امکانات شهری 
دیرتر می رسید. به گفته سیدنظام الدین پادشاه، اکنون 
اما برعکس شده و با تدابیری که این نهاد سنجیده، تا 
جایی  این مشکل رفع شده و شهروندان از این بابت 
ابراز رضایت دارند. او به عنوان نمونه به شهر کابل اشاره 
کرد و گفت، تشکیالت اطفاییه که برای این والیت در 
نظر گرفته شده، از زمان داوودخان است و اکنون برای 
این میزان جمعیت بسنده نیست. طبق گفته های او، 
در زمان داوودخان ریاست اطفاییه برای ۷۰۰ هزار نفر 
اما در حال حاضر جمعیت  بود؛  نظر گرفته شده  در 
و  نفر می رسد  میلیون  از شش  بیش  به  کابل  والیت 
این تشکیالت به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کنونی 
نیست. او اما خاطر نشان کرد که ریاست عمومی اداره 
رسیده گی به حوادث و اطفاییه با پالن گذاری »خوب«، 

این مشکل را تا جایی رفع کرده است. 
در  آتش نشانی  شعبه  یازده  حاضر  در  که  گفت  او 

نقاط مزدحم شهر کابل فعال است و در صورت وقوع 
آتش سوزی، به موقع به محل حاضر می شوند. پادشاه 
ساحه  در  شعبه ها  این  حاضر  حال  در  که  کرد  بیان 
بگرامی،  کابل،  غرب  آریانا،  کارته  خیرخانه،  کوتل 
که  نقاطی  سایر  و  مندوی  ارزان قیمت، حوزه هشت، 
بیش تر آسیب پذیر است، فعال اند. او افزود، به محض 
رخ  شعبه ها  این  ساحه  زیر  آتش سوزی  کدام  این که 
خواهد  محل  به  موقع  به  آتش نشانی  موترهای  دهد، 

رسید. 
به  اواخر نسبت  این  نیز در  از سوی دیگر شهروندان 
فعالیت ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفاییه 
ازدحام  علی رغم  اکنون  مردم،  گفته  به  خوش  بین اند. 
ترافیکی، موترهای اطفاییه بدون تاخیر به محل حضور 
که  افزود  پادشاه  این حال سیدنظام الدین  با  می یابد. 
این ریاست در تالش است تا تعداد شعبه های اطفاییه 
را در شهر کابل افزایش دهد. براساس معلومات، هم 
اکنون در شهر کابل ۷ »استیشن« آتش نشانی وجود 
دوم،  اول،  ناحیه های  در  کنونی  استیشن های  دارد. 
کابل  شهر  هفدهم  و  هشتم  دوازدهم،  چهارم،  سوم، 
موقعیت دارد. او گفت که این اداره در تالش است تا 
این استیشن ها را به ۱4 استیشن افزایش دهد. به گفته 

او، هم اکنون ایجاد سه استیشن زیر کار است. 

گمرک ها باید با آتش نشانی مجهز باشد
از سویی هم رییس عمومی اطفاییه و حوادث می گوید 
که در حال حاضر گمرک ها و شاهراه های کشور زیر 
پوشش نیروهای اطفاییه قرار ندارد. عالوه بر آن، بیش 
از 4۰۰ ولسوالی با سیستم های اطفاییه مجهز نیستند. 
همین طور وی یاد آور شد که بیش تر بنادر کشور تیم 
آتش نشانی مسلکی و مجهز ندارد. او گفت  که گمرک ها 
تیم  از خود  این وزارت  مالیه است و  زیر نظر وزارت 
اطفاییه دارد. او اما بیان کرد که این تیم غیرمسلکی 
را  آتش سوزی  وقوع  از  دانش الزم جلوگیری  و  است 
ندارد. پادشاه افزود، با وجودی  که بارها از وزارت مالیه 
خواسته است که امکانات الزم را در اختیار این ریاست 
کند،  جابه جا  بنادر  در  را  مسلکی  افراد  تا  دهد  قرار 

وزارت مالیه به این خواست ها وقعی نگذاشته است. 
او گفت: »بعد از آتش سوزی اسالم قلعه بارها خواستیم 
قرار  ما  اختیار  در  را  ظرفیت ها  که  صورتی  در 
نمی دهند، حاضر هستیم که افرادشان را تربیه کنیم 
و آموزش بدهیم. در صورتی  که مسلکی می بودند و 
آتش سوزی  مرحله  نخستین  در  می داشتند،  اطفاییه 
می توانستند کار انجام دهند. باز هم می خواهیم که با 
ما قرارداد انجام دهند، ما حاضریم که با تشکیالت خرد 
خو پوشش بدهیم. در بندر اسالم قلعه اطفاییه داشتیم، 
او  نمی تواند.«  شده  داخل  اطفاییه  اجازه،  بدون  اما 
این بخش  در  توجه الزم  داد، در صورتی که  هشدار 
صورت نگیرد، ممکن در آینده  نیز »فاجعه« رخ دهد. 
با این حال خواستیم دیدگاه وزارت مالیه را نیز در این 
زمینه داشته باشیم، اما با وجود تالش های مکرر، موفق 

به گرفتن نظر این وزارت نشدیم. 
گفتنی است که ریاست اطفاییه در حال حاضر دو هزار 
حوادث  با  مبارزه  بر  عالوه  ریاست  این  دارد.  کارمند 
در  افراد  جست وجوی  بخش های  در  آتش سوزی 
سیالب، رانش زمین و برف کوچ فعالیت دارد. احتمال 
با چالش های  نیز  روان  در سال  نهاد  این  که  می رود 
جدی روبه رو شود؛ زیرا تنها با گذشت چند روز آغاز 
رویداد  چندین  شاهد  افغان  شهروندان   ،۱4۰۰ سال 
آتش سوزی بوده اند. در تازه ترین مورد، ذخیره گاه گاز 
حمل،  بیست ویکم  شنبه،  روز  هرات  شمال  در  مایع 
آتش گرفت. در نتیجه این رویداد ۱۰ تانکر گاز مایع 
ابتدایی، حدود  براساس آمارهای  طعمه حریق شد و 
یک میلیون دالر امریکایی معادل ۷۷ میلیون افغانی به 

مالکان این تانکرها زیان وارد شده است.

در سال گذشته 1691 رویداد آتش سوزی 
رخ داده است

از سوی دیگر آتش سوزی بزرگی که در گمرک اسالم قلعه هرات به وقع پیوست، در 
این آمار گنجانیده نشده است. طبق گفته های رییس عمومی رسیده گی به حوادث و 
اطفاییه وزارت امور داخله، هنوز تحقیقات هیأت بررسی کننده نهایی نشده است و از این رو، 

زیان های برجای  مانده از آن در این آمار جای داده نشده است. این در حالی است که در گمرک 
اسالم قلعه  هرات در بیست وپنج دلو سال گذشته آتش سوزی بزرگی رخ داد که اضافه تر  از 

هزار موتر افزون بر اموال تاجران طعمه آتش شد. بررسی های نخستین نشان می دهد که در 
این آتش سوزی بیش  از 50 میلیون دالر، معادل 380 میلیون افغانی، به تاجران زیان وارد 
شده است. با این همه، بیش ترین موارد آتش سوزها در جریان سال گذشته در والیت های 

کابل، هرات و بلخ رخ داده است. 

صدها میلیون افغانی خسارت؛
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هواپیمای حامل اسد قیصر، رییس پارلمان پاکستان که 
به دعوت رییس مجلس نماینده گان عازم افغانستان بود، 
ظاهراً بنا به دالیل امنیتی اجازه نشست در میدان هوایی 
بین المللی کابل را نیافت. بعداً تعدادی از نماینده گان 
در  هستند،  ارگ  به  نزدیک  عالیق  دارای  که  مجلس 
توجیه بازگرداندن هواپیمای یک مقام عالی رتبه کشور 
همسایه نوشتند: »تنها برای رییس جمهور و یا پادشاه 
عکس نصب می شود...« در کنار این، دالیل زیادی وجود 
دارد که نشان دهنده پیچیده بودن برگشت هواپیمای 

رییس پارلمانی پاکستان است.

این عمل حکومت افغانستان را می توان در چند 
بُعد بررسی کرد:

افغانستان یگانه دولتی است  تاریخی،  اول- به لحاظ 
که به عضویت کشور پاکستان در سازمان ملل متحد 
رای منفی داده است. این موضع گیری دولت افغانستان 
هرچند زیا دوام نکرد؛ اما دشمنی دیرپایی را میان دو 

اسالمی،  جوامع  در  شدن  حاکم  از  پس  گروهی  هر 
باورهای خود را اسالمی تر و اجرایی تر پنداشته است. 
روابط این گروه ها با زنان، انسانی نبوده است  ؛ گروه هایی 
اساسی ترین حقوق شان،  و  ابتدایی ترین  از  را  زنان  که 
محروم می سازند. پس از چند هفته مطالعه و تحقیق، به 
چیزهایی دست یافتم که بحث برانگیزترین آن ها، رابطه 

داعش با زنان است.
در سال ۱99۲ پس از سقوط حکومت داکتر نجیب  اهلل 
افغانستان،  در  مجاهدین  حکومت  آمدن  کار  روی  و 
و  زنان  بر  شرایط خاص  وضع  مجاهدین،  اقدام  اولین 
محدود ساختن آنان بود. این محدودیت ها نه تنها موارد 
شخصی، بلکه تمام عرصه های زنده گی اجتماعی زنان 
را نیز در بر می گرفت. حقوق اساسی زنان از نزدشان 
گرفته شد و دیگر اثری از اقتدار قبلی دیده نمی شد. 
برابر  در  تنها  جهاد  انگار  که  بود  طوری  محدودیت ها 
کار،  این جای  تا  باشد.  گرفته  صورت  زنان  آزادی های 
تحت  اما  بودند؛  برخوردار  کار  و  تعلیم  حق  از  زنان 

شرایطی خاص و قوانینی که طرح شده بود.
کار  روی  و  مجاهدین  دولت  سقوط  با  اما  آن  از  پس 
آمدن گروه طالبان، اولین اقدام این گروه نیز در برابر 
خانه نشین  کامل  صورت  به  زنان  گرفت.  صورت  زنان 
روی  بر  دفاتر  و  دانشگاه ها  مکاتب،  دروازه های  شدند. 
جایز  محرم شرعی  بدون  زنان  بسته شد. خروج  آنان 
گروه  این  قانون  از  فراتر  کسی  اگر  و  نمی شد  خوانده 
عمل می کرد، حکم مرگ او صادر می شد. محکمه های 
دفاع  حق  محکوم  و  می شد  دایر  زنان  برای  صحرایی 
نداشت. امروز هم می توان ایدیولوژی گروه طالبان در 
برابر زنان را همانند گذشته، شاهد بود. عناصر القاعده 
نیز در مورد زنان، باور شبیه به طالبان دارند؛ اما داستان 

زنان در میان گروه داعش، متفاوت است.
به نظر می رسد که در ایدیولوژی داعشیان، چیزی فراتر 
از نگاه شهوت آمیز نسبت به تن و زنانه گی یک زن، وجود 
دارد. باوری که در سال های اخیر بر آن بیش تر تاکید 
صورت گرفته، حضور زنان به عنوان قطعه »الخنساء« در 
گروه داعش بوده است؛ اما آنچه بیش تر قابل تأمل است، 
حضور زنان در خطوط نخست جنگ این گروه است. 
جنگ زنان داعش به قطعه الخنساء خالصه نمی شود. 
قطعه ای که از زنان می خواهد، تک تیراندازی بیاموزند، 
در ساخت کمربندهای انتحاری با مردان داعشی کمک 
کنند و مسوولیت اجرایی شدن قوانین شریعت بر زنان 

قطعاً اثرات خود را روی میز مذاکرات صلح افغانستان، 
برجا خواهد گذاشت.

از  تعدادی  میزبان  پاکستان  حکومت  اخیراً  دوم- 
رییس  جمله  از  افغانستان  سیاسی  شخصیت های 
پارلمان کشور بود. نفس این سفرها قابل بحث است و 
این که چرا افغانستان به عنوان یک کشوری با ادعاهای 
تاریخی به جایی رسیده است که کشور همسایه خالف 
پذیرایی  سیاسی  شخصیت های  از  آن،  حاکمان  میل 
می کند، پرسشی است که باید حکومت افغانستان به 

آن پاسخ دهد.
و  افغانستان  سیاسی  مناسبات  اخیر  سال  بیست  در 
پاکستان به گونه همه جانبه زیر ذره بین ارگ قرار داشت 
و همه تحرکات دیپلماتیک اعم از گمارش مهره ها تا 
دید و بازدید و مالقات ها، بر محور برداشت حاکمیت 
کابل از مناسبات با پاکستان، به پیش رفته است. این 
دیپلماتیک   - سیاسی  عقب مانده گی  مسوولیت  یعنی 
افغانستان نسبت به پاکستان به گونه مستقیم به دوش 
ارگ  است؛ اما چرا باید رییس مجلس نماینده گان پاسخ 

آن را بدهد؟
التزام و تعهد به قانون اساسی ایجاب می کند که جایگاه 
مهمان  بازگرداندن  لذا  شود؛  احترام  پارلمان،  رییس 
رسمی رییس مجلس نماینده گان افغانستان از میدان 
خانه  جایگاه  به  اهانت  که  است  دیگری  دلیل  هوایی، 
کوتاه  نهایت  در  و  اساسی  قانون  به  التزام  عدم  ملت، 

فکری سیاسی را به نمایش می گذارد.
حاکمان ارگ در مناسبت های متعددی ثابت ساخته اند 
اصل  هیچ  به  گروهی،  و  قومی  ملحوظات  جز  به  که 
تا  که  است  پارلمان  بر  این  و  نیستند  پابند  دیگری 
رسیدن به ریشه مسأله، هیچ گونه فروگذاشت به خرچ 
استجواب/ را  مربوطه  مسووالن  باید  پارلمان  ندهد. 
استیضاح کند و مهم تر از همه باید به خانه تکانی اداری 
اعظم  بخش  که  ولسی جرگه  دارالنشای  اصالح  غرض 
آن ها  بی کفایتی  به  تشریفاتی،   - اداری  نابسامانی های 

برمی گردد، فکر کند.

کرده  تأکید  زن«  »مجاهدین  نقش  بر  جوالی ۲۰۰۵ 
و گفته بود: »زنان مجاهد فرزندان شان را برای زنده گی 
کردن پرورش نمی دهند، بلکه آنان را پرورش می دهند 
تا بجنگند و کشته شوند.« زرقاوی در همان سال در 
گفت:  گروه  این  عناصر  میان  در  دیگری  گردهمایی 
»بسیاری از خواهران مجاهد از عراق نزد من آمدند و 
درخواست اشتراک در عملیات شهادت طلبانه )انتحاری( 

را کردند.«
تطبیق  بر  نظارت  مسوول  الخنساء  قطعه  که  قوانینی 
نقاب  پشت  از  نباید  زنان  صورت  آرایش  است:  آن ها 
یا  و  بازداشت  باید  صورت  این  غیر  در  باشد،  نمایان 
باید مجازات شالق را متحمل شوند. زنان و مردان در 
مکان های عمومی نباید مختلط باشند. زنان حق وارد 
شدن در مکان های عمومی را بدون حضور محرم شرعی 

خود ندارند.
بازار  در  »الدلیل«  نام  زیر  که  داعش  جزوه  بنیاد  بر 
در  می توانند  داعش  عناصر  شد،  منتشر  برده فروشی 
شرایط خاص بر دختران نابالغ تجاوز کنند. دختران در 
بازارهای برده فروشی در میان داعشیان نظر به شرایط ، 
درجه تحصیل، نژاد و توانایی  های شان به فروش می رسند.

به  زنان،  برای  داعش  چرا  که  است  این جا  اما  سوال 
دست رسی  بسیاری  موارد  به  که  غربی  زنان  خصوص 

دارند، از آن همه جذابیت برخوردار باشد؟ جذابیتی که 
ایدیولوژی خشونت آمیز این گروه  زنان را به پذیرفتن 

وادار می سازد.
الخنساء صورت  جذب زنان در داعش براساس کتیبه 
اجتماعی  شبکه های  از  استفاده  در  داعش  می گیرد. 
طالبان  برعکس  است.  بوده  پیش تاز  زنان،  برای جلب 
که  زنانی  از  بسیاری  به  هم چنان  داعش  القاعده،  و 
می دهد  اجازه  هستند،  گروه  این  در  خدمت  مصروف 
که در شبکه های اجتماعی نقش فعالی داشته باشند. 
و  بهترین  اجتماعی،  شبکه های  و  اینترنت  این رو،  از 
داعش،  گروه  در  زنان  جذب  برای  ابزار  کاربردی ترین 
به شمار می رود. زنانی که می توانند منافع و جذابیت 
بزنند. روند جذب  برای گروه داعش رقم  را  بیش تری 
از  فقط  اجتماعی  شبکه های  در  گروه  این  برای  زنان 
طریق زنان داعشی، ممکن است. وعده های آنان برای 
زنان، خیلی ایده آل و مناسب با شریعت اسالمی است. 
در میان وعده های این گروه که زیر نام »خالفت جدید« 
برای زنان داده می شود، زنان وظایف مختلفی را بر عهده 
گویا  زنان جذب شده،  اغلب  منظر  از  خواهند گرفت. 
داعش بستر رهایی از رسم ها و فرهنگ های زن ستیزانه 
را فراهم می سازد. هیجان برای بیرون شدن از زنده گی 
یک نواخت و وارد شدن به دنیای پرهیجان که داعش 
برای این زنان از راه های مختلف، وعده می سپارد. فرار از 
تبعیض، گرفتن اسلحه، گویا »برابر بودن حقوق زنان با 
مردان« در میان گروه داعش و آوردن تغییرات بزرگ در 
جهان از سوی این گروه، داعش را برای زنان در جوامع 

مختلف، جذاب تر می سازد.
دالیلی دور هم جمع می شود، تا موجود لطیفی به اسم 
زن، تبدیل به قاتل وحشتناک و فاجعه آور  شود. زنانی 
که وارد این گروه می شوند، راه بازگشت به زنده گی قبلی 
را ندارند. پس از اقدام به فرار، اسیر و یا کشته می شوند. 
برای  بزرگ  قبلی، خطر  زنده گی  به  زنان  این  رسیدن 
داعش محسوب می شود. این زنان محرم رازهای بزرگ 
این گروه تروریستی اند که همانا فاش شدن رازهای این 

گروه، داعش را با خطر جدی روبه رو خواهد ساخت.
براساس برخی از مستندهای نشر نشده، رفتار داعش 
با زنان در روزها و هفته های نخست، به »ماه عسل« 
این  است.  تلخ   زنان  این  از  پایان هرکدام  اما  می ماند؛ 
تلخ کامی تا جایی است که دختران برای فرار از جهنم 

آن، دست به خودکشی نیز می زنند.

نخست  نگاه  در  افغانستان  عمل  این  زد.  کلید  کشور 
مناسبات  اساس  که  همجواری  اصل حسن  از  تخطی 
دوستانه بین الملل را تشکیل می دهد، بود. بازگرداندن 
بدون  پاکستان  عالی رتبه  مقام  یک  حامل  هواپیمای 
نسبت  افغانستان  تاریخی  رفتار  همانند  موجه،  دالیل 
یعنی  است.  همجواری  حسن  از  تخطی  پاکستان،  به 
حکومت افغانستان در کنار فهم بر رسمی بودن سفر 
کشور  در  وی  حضور  از  پاکستان،  پارلمان  رییس 
نیک  نیت  که  گرفت  نتیجه  می توان  کرد.  جلوگیری 
بین  دوستانه  ستدهای  و  داد  گسترش  به  نسبت 
حال،  عین  در  ندارد.  وجود  پاکستان  و  افغانستان 
صلح  کلید  شک  بدون  که  است  کشوری  پاکستان 
افغانستان را حمل می کند و نیت خیر نسبت به صلح 
در افغانستان ایجاب می کند تا از کوچک ترین فرصت 
شود.  اعظمی  استفاده  صلح،  راستای  در  آمده  پیش 
بدون شک  کابل  هوایی  میدان  از  قیصر  اسد  برگشت 
حامل پیام نامیمون دیپلماتیک برای پاکستان است که 

را برعهده بگیرند. از همه مهم تر، موارد اصلی برای زنان 
فرزندان  تربیت  و  النکاح«  »جهاد  الخنساء،  قطعه   در 
داعشی است. جهاد النکاح بُعد وحشتناک تری را نیز به 
همراه دارد، زن داعشی پس از کشته شدن شوهرش، 
باید فوراً به نکاح جنگ جوی دیگری درآورده شود. در 
این میان، بیش تر زنان آفریقایی تبار برای جهاد النکاح 
برگزیده می شوند. شماری از سران این زنان، مسوولیت 

قاچاق مواد و عناصر گروه داعش را نیز برعهده دارند.
زنان داعشی به همان اندازه که در جذب زنان دست 
باالیی دارند، نقش تاثیرگذاری را هم در جذب مردان 
قربانی  که  زنانی  می کنند.  بازی  داعش،  گروه  برای 
سبب  بیاورند،  جهان  به  مبارز  فرزندان  تا  می دهند 
شده است بیش تر عواطف و احساسات زنان در جوامع 
اروپایی به بازی گرفته شود و آنان فریب این گروه را 
بخورند. این جا دوباره جنگ روانی است که پیروزتر از 

هر جنگ دیگری می نماید.
از این رو، زن در ادبیات داعش تنها یک مبارز نمادین 
نیست. این گروه، زنان را تنها از دید شهوانی نمی نگرد. 
با این حال باور و هدف این گروه در مورد زنان، بزرگ تر 
از چیزی است که ما تصور می کنیم. چیزی که زنان 
را وامی دارد؛ داوطلبانه تن و و فکر و زنده گی خود را 
در  الزرقاوی  ابومصعب  ببخشند.  گروهی،  چنین  برای 

به لحاظ تاریخی، افغانستان 
یگانه دولتی است که به 
عضویت کشور پاکستان در سازمان 

ملل متحد رای منفی داده است. این 
موضع گیری دولت افغانستان هرچند 

زیا دوام نکرد؛ اما دشمنی دیرپایی 
را میان دو کشور کلید زد. این عمل 

افغانستان در نگاه نخست تخطی از اصل 
حسن همجواری که اساس مناسبات 

دوستانه بین الملل را تشکیل می دهد، 
بود. بازگرداندن هواپیمای حامل یک مقام 

عالی رتبه پاکستان بدون دالیل موجه، 
همانند رفتار تاریخی افغانستان نسبت 
به پاکستان، تخطی از حسن همجواری 

است. یعنی حکومت افغانستان در 
کنار فهم بر رسمی بودن سفر رییس 

پارلمان پاکستان، از حضور وی در کشور 
جلوگیری کرد. می توان نتیجه گرفت 
که نیت نیک نسبت به گسترش داد و 
ستدهای دوستانه بین افغانستان و 

پاکستان وجود ندارد. در عین حال، پاکستان 
کشوری است که بدون شک کلید صلح 

افغانستان را حمل می کند و نیت خیر 
نسبت به صلح در افغانستان ایجاب 

می کند تا از کوچک ترین فرصت پیش 
آمده در راستای صلح، استفاده اعظمی 

شود. برگشت اسد قیصر از میدان هوایی 
کابل بدون شک حامل پیام نامیمون 

دیپلماتیک برای پاکستان است که قطعًا 
اثرات خود را روی میز مذاکرات صلح 

افغانستان، برجا خواهد گذاشت.





به نظر می رسد که آنچه باقی مانده است باید نام 
شاه، خدایان و معبدی در همان نزدیکی ها باشد.

خط  متخصصان شان  توسط  سنگ نوشته،  این 
بِراهمی تشخیص داده شده است؛ اما ممکن است 
از خطوط  دیگر، خط دیگری  پژوهشگران  توسط 
منطقه تشخیص داده شود. با آن هم این کتیبه به 

هر خطی که باشد، کهن و ارزشمند است.

سنگ نوشته هایی از دوران غزنویان و غوریان 
در ناور غزنی

مجموعه  صورت  به  غزنی،  ناور  سنگ نوشته های 
در  سیاه  سنگ های  روی  کوهی  در  سنگ نوشته 
نزدیکی یک گورستان کهن کنده شده  است. این 
برخی  است.  نوشته  شده   زمان  مرور  در  نوشته ها 
از این نوشته ها جدید است و برخی کهن به نظر 
می رسد. خط های کنده  شده  در این نوشته ها برخی 
روشن  است و الیه های کهن سیاه رنگی که ناشی 
از گذر زمان و رسوب آهک، گل  و الی که در اثر 
باد، باران و برف به وجود می آید، در آن ها شکل 
نگرفته  است؛ اما برخی بسیار کهن به نظر می رسد 
و  شده   متمایل  زردی  به  کنده  شده،  و خط های 
از  از حروف و سطرهای آن در مرور زمان  برخی 
بین رفته  است که نشان از کهن بوده گی آن ها دارد.

 

چندگانه  سنگ های  براساس  نوشته ها  این  تاریخ 
از  پس  آن ۵۷۷،  تاریخ  نخستین  است.  گوناگون 
آن ۵9۷، ۵9۰ و آخرین آن ۵9۶ باید باشد. این 
تاریخ هم زمان است با حاکمیت سالطین غزنوی و 
قدرت گیری حاکمان غوری که جنگ های خونین 
آنان بیش تر در شمال غزنی، ناور، جاغوری، ارزگان، 
به  اگر  باشد.  افتاده  اتفاق  باید  اجرستان  یا  دایه 
تاریخ ادبی و ادبیات فارسی مقایسه شود، به دوران 

»سوزنی سمرقندی« می رسد.
نمونه  خط این سنگ نوشته ها همانندی با سنگ های 
گورستان های کهن شهر غزنی و اطراف آن و عهد 
غزنویان دارد. بیش ترین حروف این سنگ نوشته ها 
مانند خط قرآن و دیگر خطوط  است که در دوران 

غزنویان و غوریان نوشته شده  است.
  

این سنگ نوشته ها به فارسی و عربی نوشته شده  
و  اهلل  اسماء  بیش تر  آن  عربی  نوشته های  است. 
اسماء الحسنی است. بیش تر دعا و مناجات است. 
برخی از نام ها و صفات خداوند نیز در آن به ترتیب 
و  است  کوفی   برخی  آن  خط  نمونه  است.  آمده  
»ی« عربی در آن، نقطه گذاشته شده است. برخی 
دیگر عربی عادی به نظر می رسد. عربی نویسی در 
دوران حاکمان غزنوی و غوری اصل و نامه نگاری و 
کتاب نویسی در این روزگار بیش تر عربی بوده  است. 
در این دوران، کوتاه مدتی فارسی نویسی رایج شده 
بود که دوباره عربی نویسی جای آن را گرفته بود و 

اصل در مراسالت، عربی نگاری دستوری شده بود.
برخی دیگر از نوشته ها شعر و نثر فارسی  است. یک 

متن  در  می نامند.  سیاه کنده  را  منطقه  این 
است.  آمده  کنده  و  سیاه کنده  هم  سنگ نوشته 
سیاه کنده، منطقه دورافتاده ای است که در گذشته 
محل نظامی یا جایی برای نگه داری و پرورش اسب 
بوده است. این منطقه میدان کوچک هموار دارد 
که از کناره آن الخ سنگی را کنده یا حفر کرده اند تا 
آب را رد کنند. کانالی که آبراهه بوده است. جریان 
و  نظامی  محل  یک  ساختن  و  آبراهه  این  کندن 

حکومتی باید در این سنگ نوشته آمده باشد.
آن،  از  پایین تر  کمی  سنگ نوشته،  این  کنار  در 
خانه ای است که سنگ نوشته ای در اسطبل آن قرار 
داشته است. صاحب خانه نخست می خواسته است 
که این تخته سنگ را به خاطر خانه سازی بشکند؛ 

اما در پایان به همان صورت باقی گذاشته است.
این سنگ نوشته  در منطقة هزاره نشین قرار دارد که 
نوشتن  و  باشنده گان آن  بودن  بومی  نشان دهنده 
باختری  زبان  و  خط  به  مردم  این  کهن  ساکنان 
است که یکی از کهن ترین خط و زبان در منطقه 

است.

سنگ نوشته ای به خط بِراهمی در بهسود
سنگ نوشته ای به خط بِراهمی در روستای غرغره 
کوه بیرون بهسود، در بیست کیلومتری جنوب غرب 
دامنه  ریگ  سیاه  دره  دهن  در  شاه فوالدی  قله 

جنوبی کوه بابا یافت شده است.
خطی  کهن ترین  بِراهمی،  خط  یا  بَِرهمایی  خط 
است که در آسیای مرکزی و افغانستان کنونی در 
میانه هزاره پیش از میالد استفاده می شده  است. 
این خط در هند باستان و آسیای جنوبی نیز کاربرد 
داشته است. الفبای براهمی  که برای نوشتن زبان 
سانسکریت نیز به  کار می رفته، در سده پنجم پیش 
از میالد کاربرد منطقه ای داشته است. همین گونه، 
با  متناسب  تغییرات  با  را  براهمی  الفبای  سکاها 

زبان شان به کار می برده اند.
 

شمالی  شاخه  از  شاید  بهسود  سنگ نوشته 
یا  سکاها  دوران  در  باید  که  باشد  براهمی  خط 
سانسکریت نویسان کهن نوشته شده باشد. در این 
سنگ نوشته از پادشاهی نام برده شده است که با 
نشانه ها،  و  رفتن حرف ها  بین  از  به خاطر  تأسف 
این  حروف  از  بسیاری  نمی شود.  خوانده  درست 
و  باران  باد،  توسط  زمان  مرور  در  سنگ نوشته 
با  عده ای  توسط  دیگر  برخی  و  نابود  محل  مردم 
هم درآمیخته شده  است. به طور نمونه حرف )ش( 
با سنگ نوک  با حرف دیگر توسط یکی  بِراهمی 
تیز پیوند داده شده و برخی از حرف ها زیر نقاشی 
جدید و نام یادگاری فارسی از بین برده شده  است. 

سنگ نبشته های مورد بررسی 
در هزارستان بیش تر کنده کاری 

روی تخته سنگ است که به 
 طور معمول واقعه  تاریخی بر 

روی آن نوشته شده است. این 
سنگ نوشته ها بیش تر فرمان 

شاهان و فرمانروایان و یا توصیف 
وقایع و تاریخ جنگ ها است که به 
زبان های باختری، ِبراهمی، فارسی 

و عربی  نوشته شده  است. این 
سنگ نوشته ها معتبرترین سند 

گذشته گان برای انتقال اطالعات 
و تاریخ از باشنده گان کهن این 

مناطق  است. سنگ نوشته هایی که 
یادگاری هایی از زمان های تاریخی 

منطقه  و راویان خاموش سرگذشت 
این سرزمین  اند؛ راویان تاریخی که 
بخشی از تاریخ گم شده این دیار را 

بازگو می کنند.

هزارستان یک شنبه
شماره 3579
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سال سیزدهم
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سنگ نوشته ها در

در این نوشته به بررسی سه سنگ  نبشته نویافته، 
در هزارستان که به خط و زبان تخاری، بِراهمی، 
فارسی و عربی پس از اسالم، نگاشته شده ، پرداخته 
شده است. خط این سنگ نبشته ها به زبان تخاری، 
نکته ای که سنگ  و عربی است.  فارسی  بِراهمی، 
نبشته ای به زبان تخاری را از دیگر نبشته های زبان 
این  بر  محلی  گویش  تأثیر  می کند،  جدا  تخاری 
سنگ نوشته ها است. این ویژه گی جایگاه ویژه ای از 
این سنگ نبشته ها  برای  نظر بررسی تحول زبانی 

ایجاد می کند.
تاریخی  هنری،  گوناگون  زوایای  از  آثار  این 
این  حاصل  است.  بررسی   قابل  محتوایی  و 
و  مختلف  نسل های  بین  ارتباط  سنگ نبشته ها 
انتقال تجربه و دست آوردهای تاریخی گذشته گان 

به آینده گان است.
این سنگ نوشته ها در مرور زمان گرفتار آسیب های 
در سنگ نوشته  طور  نمونه  به   است.  شده   زیادی 
مانند  تخریبی  عوامل  علت  به  بهسود،  بِراهمی 
آفتاب، افت وخیز و ریزش های جوی و عوامل  اثر 
انسانی، چند سطر آن از بین رفته  و هنوز دقیق 
مشخص نشده که این کتیبه متعلق به کدام دوره 

تاریخی است.
هزارستان  در  بررسی  مورد  سنگ نبشته های 
به  که  است  تخته سنگ  روی  کنده کاری  بیش تر 
 طور معمول واقعه  تاریخی بر روی آن نوشته شده 
و  فرمان شاهان  این سنگ نوشته ها بیش تر  است. 
جنگ ها  تاریخ  و  وقایع  توصیف  یا  و  فرمانروایان 
فارسی  بِراهمی،  باختری،  زبان های  به  که  است 
سنگ نوشته ها  این  است.  شده   نوشته  عربی   و 
معتبرترین سند گذشته گان برای انتقال اطالعات 
است.  مناطق   این  کهن  باشنده گان  از  تاریخ  و 
زمان های  از  یادگاری هایی  که  سنگ نوشته هایی 
این  خاموش سرگذشت  راویان  و  منطقه   تاریخی 
تاریخ  از  بخشی  که  تاریخی  راویان  سرزمین  اند؛ 

گم شده این دیار را بازگو می کنند.
 - توصیفی  روش  از  بهره گیری  با  نوشته  این 
تحلیلی و با مطالعات کتاب خانه ای ضمن بررسی 
سنگ نوشته ها به این نتیجه دست یافته است که 
این کهن کتیبه ها ضمن خط  شناسی و اطالعات 
مطالعات  به  تازه ای  رویکرد  می توانند  تاریخی 

هزاره پژوهی و گویش این مردم داشته باشند.

سنگ نوشته به خط و زبان باختری در بغالن 
- دره نیک پی

این سنگ نوشته روی الخ سنگ بزرگ سیاه کنده 
شده است. نوشته آن به خط و زبان باختری است. 
پخته گی  نوشته ها،  بستر  و  که سنگ   آن جایی  از 
الزم را نداشته، در مرور زمان و در اثر باد، باران و 
برف، بخشی از نوشته ها از بین رفته  و مقدار کمی 
با  سنگ نوشته  محتوای  است.  مانده  باقی  آن  از 
توجه به خواندن ابتدایی پروفسور نیکالس سیمز 
باختری  و  سغدی  زبان های  متخصص  ویلیامز،   -
و  مطالعات شرقی  دانشکده  در  انگلیسی  استاد  و 
آفریقایی )SOAS( دانشگاه لندن، سند یا یادمان 
یک کار بزرگ توسط شاه یا امیر است که خبر از 

حفر چاه یا کانال آب می دهد.

سنگ نوشته به خط و زبان باختری در بغالن - دره نیک پی

سنگ نوشته ای به خط بِراهمی در بهسود

سنگ نوشته ای از دوران غزنویان و غوریان در ناور غزنی

سنگ نوشته  دیگر از دوران غزنویان و غوریان در ناور غزنی

نمونه آن رباعی است.
***

دنیا گذران است اگر بیداری
در خواب مشو اگر چه دنیاداری

دنیا همه در غرور دارد پاری
پس غره مشو بر هر کاری

***
در باالی این شعر نام »ابوبکر اسماعیل بهروز« آمده 
است که نویسنده این شعر یا شاید شاعر آن باشد. 
در متن دیگری که نویسنده آن »محمد بن علی 
بهیر« است، نثر کهن عهد غزنویان دیده می شود 
که آمده است: »... بر این نبشته ام... هرکه خواند، 
نثر ۵9۰  این  تاریخ  از جگر«.  مرا  دعایی کند مر 
می کند.  غزنویان  عهد  نثر  با  همانندی  که  است 
دعائیه ای  دیگر  جای  در  بهیر«  علی  بن  »محمد 
نوشته و از خداوند عذر خواسته است که نثر آن 
آهنگین است و شباهتی به نثر مرسل عهد غزنویان 

دارد.
مشخص  دقیق  سنگ نوشته ها  این  نویسنده گان 
نیستند. در چند جایی نام چند نفر دیده می شود 
که یکی از آنان »ابوبکر اسماعیل بهروز« است. این 
نام کهن و مربوط به دوران غزنویان و غوریان باید 
باشد. »محمد بن علی بهیر«، »یوسف بن بلدوف« 
کهن  که  دیگری  اند  نام های  بلد«  بن  »یوسف  یا 

می نمایند.
مجموعه  این  در  نقاشی  سنگ،  یا  هیروگلیف ها 
سنگ نگاری ها هم کهن می نماید. بدون شک برخی 
به دوره پیش از اسالم و برخی شاید به دوره غزنویان 
و روزگار کنونی برسد. نمادها و مهرهای کنده  شده 
سنگ نگاری ها  و  سنگ نوشته ها  مجموعه  این  در 
که  است  جاغوری  سیاه زمین  سنگ نوشته  مانند 

شاید »مهر تغرا« باشد.
این  دقیق  تاریخ  و  بیش تر  تحقیقات  برای 
سنگ نوشته ها و هیروگلیف ها نیاز است تا محققان 
به منطقه بروند و با دیدن از نزدیک و به آزمایشگاه 
بردن گرده های آن، تاریخ دقیق آن ها را مشخص 
کنند. آنچه نوشته آمد، برداشت من از این مجموعه 

سنگ نوشته ها و هیروگلیف ها است.

منابع و پانوشت
گم شده،  هزاره های   ،)۱38۰( پرویز  رجبی،   -۱

تهران: توس.
ترجمه  خط،  تاریخ   ،)۱3۶۷( آلبرتین  گاور،   -۲

عباس مخبر و کوروش صفوی، تهران: پنگوئن.
3- عکس های سنگ نوشته بغالن از علی نظر نظری، 
استاد یونس طغیان ساکایی و صاحب نظر سنگین  

است.
4- عکس سنگ نوشته بهسود از نجیب بلخی است.
همایون  از  ناور  سنگ نوشته های  عکس های   -۵

هژیر است.
این  شناسایی  در  محمدی  علی   استاد   -۶

سنگ نوشته ها کمک کرده است.

داکتر حفیظ شریعتی )سحر(



طرحی برای ثبات، مشارکت و کارآمدی 
در افغانستان پساصلح

یادآوری
با اجماع جهانی و منطقه ای  ۱. روند جاری صلح که 
همراه است، فرصت استثنایی برای افغانستان شمرده 
سیاسی  توافق  با  بتواند  آن،  از  استفاده  با  تا  می شود 
فراگیر، راهی به ثبات و توسعه بگشاید و آتش فروزان 

جنگ و منازعه خونین را برای همیشه خاموش کند.
۲. بدون تردید، نظام سیاسی فعلی که بنا بر موافقت نامه 
بن و قانون اساسی ۱38۲ شکل گرفت، با کاستی های 
متعددی همراه است که مشروعیت و کارآمدی در صدر 
قرار دارد. بر فرض این که مشروعیت نسبی آن پذیرفته 
دانسته  منتفی  و  مردود  کاماًل  آن  کارآمدی  اما  شود؛ 
می شود و دلیل عمده آن مرکزگرایی شدید و متراکم 
ارزیابی  اداری  و  سیاسی  عرصه  دو  در  سیستم  بودن 

می گردد.
3. با توجه به فرصت ناشی از روند صلح، ایجاب می کند 
توافق سیاسی، همان گونه که در طرح موسسه »رند« 
خلیل زاد  داکتر  آقای  سوی  از  ارایه  شده  طرح  نیز  و 
به  معطوف  بنیادین  مسائل  به  است،  پیش بینی شده 
فقدان  به  نظر  ویژه  به  و  بپردازد  نیز  پساصلح  دولت 
مشروعیت و کارآمدی نظام موجود، تمرکز جدی روی 
درستی  به   نقیصه  دو  این  که  گیرد  صورت  مواردی 
رفع و راه تامین مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی 

افغانستان در فردای پس از صلح، هموار گردد.
و  مهم  نکته  همین  به  توجه  با  حاضر  نوشتار   .4
می کند  ترسیم  آینده  دولت  برای  ساختاری  بنیادی، 
که در آن، مشروعیت و کارآمدی نظام به  گونه موثری 
تامین و تضمین شده است. از همین رو، بدون نیاز به 
تکرار مباحثات و مناقشات جاری در مورد شوراها یا 
کمیسیون های احتمالی مندرج در طرح امریکا همانند 
و  انتقالی  حکومت  وظایف  لیست  فقه،  عالی  شورای 
نموده  تمرکز  مواردی  به  رأسا  آن،  امثال  و  آتش بس 
است که این دو هدف را تامین می کند؛ هم چنین از 
مورد  ارایه دیدگاه اصالحی در  و  قلم، بحث  این  دید 
قانون  تدوین  هنگام  در  آن،  غیر  یا  انتخاباتی  نظام 
حاضر،  حال  در  و  گیرد  صورت  باید  جدید  اساسی 

پرداختن به آن ها بی فایده است.
به  افغانستان  بساطت  و  وحدت  نوشتار،  این  در   .۵
عنوان اصل مسلم و غیرقابل بحث تلقی شده است و با 
درنظرداشت مبانی و اصول، پیشنهادهای مشخصی در 
ساختار دولت واحد و به  لحاظ سیاسی متمرکز، ارایه 

می گردد.

الف- مبانی
کننده سالمت  تامین  که  نوشتار  این  در  مبانی طرح 
و صالبت آن است، عبارت است از: اسالم، ارزش های 

انسانی و هویت جمعی.
1. دین اسالم

اسالم به مثابه کامل ترین دین آسمانی، دارای شریعت 
برای  وحیانی  تعالیم  از  برخوردار  و  ابدی  و  جاودانه 
آموزه های  است.  انسان ها  جمعی  و  فردی  زنده گی 
و  اسالمی  جامعه  در  ویژه  به   اسالم،  مقدس  دین 
محور  بر  همواره  مسلمانان،  اجتماعی  زنده گی  برای 
ََّما  )إن اخوت  و مدار  واِحَدًة(  أُّمًة  َتُکم  أُمَّ َهِذهِ  )إنَّ  امت 
الُمؤِمُنوَن إِخَوٌة( فهم و تبیین می گردد؛ امت و اخوت، 
دو مفهوم کلیدی و دو عامل اساسی برای شکل گیری 
حیات جمعی بر مبنای عدالت ارزیابی می شود. انتظار 
می رود در افغانستان اسالمی، شکل دهی حیات جمعی 
و تنظیم امور عمومی با توجه جدی به این نکته مهم 
صورت گیرد و جامعه بر مبنای مفهوم امت اسالمی و 

محور اخوت دینی سروسامان یابد.
2. ارزش های انسانی

انسان به عنوان گل سرسبد آفرینش به تصریح کریمه 
قرآنی از کرامت ذاتی برخوردار است و به موجب آن، از 
منظر اخالقی نباید و نمی تواند از جایگاه شریفانه تنازل 
کند و منزلت انسانی خود را نادیده انگارد و از منظر 
حقوقی، کرامت عامل اساسی تعریف حقوق و تکالیف 

انسجام، نتیجه منطقی دو اصل پیشین است. در مقابل، 
و  تفکیک  اصل  دو  به  احترام  به  انسجام  اصل  رعایت 
تناسب منجر می شود و سرانجام این که اصل انسجام، 
تضمین کننده کارآمدی نظام و تامین کننده استحکام 

آن خواهد بود.

ج- ساختارهای پیشنهادی
یادشده  اصول  براساس  ما  پیشنهادی  ساختارهای 
در  و  مجال  این  در  پیش گفته،  مبانی  از  الهام  با  و 
مرحله شکل گیری توافق سیاسی برای عبور از جنگ 
به مصالحه، به صورت کل در دو عرصه  و دست یابی 
دید  از  و  می گردد  ارایه  قرار  این  به  اداری  و  سیاسی 
هدف  با  ساختاری  اصالح  برای  الزم  تدابیر  قلم،  این 
تامین مشروعیت و کارآمدی بایستی در مرحله انتقالی 
پساصلح نیز اعمال گردد و در واقع، اعمال آن می تواند 
مرحله آزمایشی برای تجویز دایمی آن در قانون اساسی 

جدید هم به شمار آید:
1. ساختار سیاسی

ارزیابی و فهم ما این است که در شرایط کنونی، حفظ 
اما  و ضروری،  مفید  افغانستان  برای  ریاستی  ساختار 
ضمن  است.  جدی  تغییرات  و  اصالحات  نیازمند 
حفظ  برای  خود  دالیل  اتقان  و  صحت  از  اطمینان 
این ساختار که در جای خود بیان خواهد شد، در این 
مجال، با تمرکز بر اصالحات الزم و مناسب در ساختار 
قدرت، از نهادمندی رهبری دولت و تضمین تفکیک 

قوا، دفاع می نماییم.
1/1. نهادمندی رهبری دولت

در حال حاضر و به ویژه نظر به اختیارات پرشمار رییس 
جمهور در قانون اساسی ۱38۲، رهبری دولت فردی 
است که بدون تردید، با مخاطرات جدی و آسیب های 
فراوان همراه است. طرح ما این است که رهبری دولت 
نهادمند شود و ریاست جمهوری به مثابه باالترین نهاد، 

در رأس دولت قرار گیرد.
به این منظور و با توجه به اصل مشارکت عادالنه به 
مقتضای واقعیت های عینی و اجتماعی، الزم است برای 
حوزه های  در  معاونت  جایگاه  سه  جمهوری،  ریاست 

مشخص، به این قرار تعریف و ایجاد گردد:
۱. معاونت در امور اقتصاد و توسعه؛

۲. معاونت در امور حکومت داری و حاکمیت قانون؛
3. معاونت در امور سیاست، دفاع و امنیت.

براساس این الگو:
جمهوری  ریاست  و  شده  نهادمند  دولت،  رهبری   .۱
همانند یک نهاد با اجزای به هم پیوسته و در عین حال، 

دارای نقش و کارکرد اختصاصی عمل خواهد کرد.
۲. مشارکت حداکثری اقوام در رهبری دولت، تامین 

می گردد.
3. صالحیت ها و اختیارات عمدتاً اجرایی رهبری دولت 
از تمرکز و تراکم خارج و میان اضالع نهاد رهبری دولت 
توزیع می شود و در نتیجه، شخص رییس جمهور در 

جایگاه و کسوت واقعی یک رهبر ظاهر می گردد.
4. پیش برد امور دولت، تخصصی و مسووالنه می شود 
جلوگیری  غیرعلمی  و  سلیقه ای  عمل کردهای  از  و 

می گردد.
۵. احترام و اقتدار نهاد رهبری دولت و از طریق آن، وقار 
گروه های قومی شریک در قدرت، تامین و در نتیجه، 

وحدت و همدلی میان همه مردم ترویج می گردد.
2/1. تضمین تفکیک قوا

یکی از آسیب های جدی ساختار کنونی، درهم تنیده گی 
و تداخل قوا در قانون اساسی ۱38۲ است که به موجب 

فردی در ظرف روابط اجتماعی است.
که  است  آن  مستلزم  حقوقی  کرامت  دیگر،  بیان  به 
گرایش های  و  تعلقات  تمام  از  جدا  افراد،  از  یک  هر 
ممکن، دارای حقوق برابر و تکالیف یکسان خواهد بود 
که دیگران به شمول دولت نمی توانند نسبت به آن ها 
بی تفاوت باشند. بر این اساس، برابری و نفی تبعیض، 
کثرت گرایی،  آزادی،  و  انسانی،  کرامت  مقتضای 
زنده گی  الزمه  سیاسی،  مشارکت  و  قانون مداری 

اجتماعی است.
3. هویت جمعی/ملی

افغانستان همانند بسیاری از کشورها، برخوردار از تنوع 
جمعیتی است و در این جغرافیا گروه های مختلف قومی 
زنده گی می کنند. ویژه گی ممتاز و متمایز یک جامعه 
سیاسی در این است که افراد در آن به دور از تعلقات 
طبیعی و جبری، بر مبنای اصل دولت مداری گرد هم 
می آیند و با تعریف هویت واحد جمعی بنای ملتی را 
می گذارند که براساس هم زیستی و هم سرنوشتی شکل 

می گیرد.
ملت، واحد فرهنگی و ساختار روانی ـ سیاسی است  
که برخالف سایر گروه بندی های انسانی همانند قومیت، 
اعضای آن خود را ملت و دارای هویت جمعی واحد 
جامعه  یعنی  می بینند؛  ارادی  هم بسته گی  برمبنای 
سیاسی که دارای آرمان سیاسی در شکل تالش برای 

کسب یا حفظ استقالل سیاسی یا دولت مداری است.

ب- اصول
طرح حاضر با درنظرداشت اصولی ترتیب یافته است 
که اتقان و استحکام آن را تامین و تضمین می کند؛ 
این اصول عبارت است از: اصل تفکیک، اصل تناسب 

و اصل انسجام.
1. اصل تفکیک

تجویز  و  تعریف  در  بنیادی  و  مهم  اصول  از  یکی 
ساختارهای کالن، تفکیک بین عرصه های سیاسی و 
اداری است؛ هرچند این دو عرصه چنان به هم آمیخته 
دشوار  بسیار  دو  آن  بین  دقیق  مرزگذاری  که  است 
مناسب  ساختار  تجویز  حال،  عین  در  اما  می نماید؛ 
و کارآمد برای دولت، ایجاب می کند که بین این دو 

عرصه تفکیک شود.
نفع  به  همه  از  بیش  اداره  و  سیاست  میان  تفکیک 
نظام سازی در جوامع در حال توسعه و عقب مانده است 
و کم ترین پیامد مثبت و مفید آن، غیرسیاسی شدن 
اداره و مصونیت آن از دست اندازی ارباب سیاست در 

بر  امنیت  و  نظم  تامین  و  ارایه خدمات  و  اداری  امور 
مبنای صالحیت و اهلیت است.

2. اصل تناسب
اصل تناسب در واقع، گویای رابطه بین اجزا و فضای 
یک کلیت است. بنابراین، تجویز یک ساختار سیاسی 
ایجاب می کند که بین اجزا و فضای کلی آن تناسب 
نقد  قابل  از موارد  باشد. در گذشته، یکی  برقرار  الزم 
این بوده که در تعریف نظام و تجویز ساختارها به اصل 
تورم  با  آن،  اثر  در  و  است  نشده  الزم  توجه  تناسب 
زیادی  کاری های  دوباره  و  موازی  ادارات  تشکیالتی، 

مواجه بوده ایم و هستیم.
منطق سازمانی و سازمان مندی اقتضا دارد که اجزای 
و  تناسب  آن  فضای  کلیت  با  نحوی  به  سازمان  یک 
هم خوانی داشته باشند که هم به وحدت و یک پارچه گی 
و هم به کارآیی و کارآمدی آن منجر شود و افزون بر 
اجتماع،  نیازهای  و  ضرورت ها  گرفتن  نظر  در  با  آن، 

پاسخگوی زمان نیز باشد.
3. اصل انسجام

به حکم منطق، ساختار باید از انسجام الزم برخوردار 
باشد و این در صورتی فراهم خواهد شد که در تجویز 
ساختار، به ویژه ساختار سیاسی یا اداری به این اصل 

بنیادی توجه شود.
به عبارت دیگر، رعایت دو اصل تفکیک و تناسب به 
اصل  واقع،  در  و  می انجامد  انسجام  به  منطقی  گونه 

آن، حکومت و دستگاه اجرایی، در موقعیت برتر و تعیین  
کننده قرار دارد و در واقع، تصمیم گیرنده اصلی و نهایی 
ماهیت  مقتضای  به  اجرایی هرچند  قوه  برتری  است. 
را در ساختار  آن   وزن  آنچه  اما  است؛  قابل درک  آن 
مستقیم  ریاست  می کند،  سنگین تر  دولت،  کنونی 
رییس  جمهور و مهم تر از آن، صالحیت تقنینی و توان 
بیان دیگر،  به  این قوه است.  از سوی  سیاست گذاری 
مشکالت جاری و روزافزون کنونی، ناشی از اختیارات 
پرشمار رییس  جمهور نیست؛ بلکه ریشه در اختیارات 
دیوار  فروریختن  باعث  که  دارد  اجرایی  دستگاه  زیاد 
اصل تفکیک قوا شده و ریاست مستقیم رییس جمهور 

بر آن، موجب تقویت و توسعه آن شده است.
به موجب قانون اساسی ۱38۲ با تأسی از قانون اساسی 
یا  سیاست گذاری  اصلی  مرجع  حکومت  مشروطه، 
تعیین خطوط اصلی سیاست کشور است و در همین 
راستا، افزون بر این که در تهیه و تدوین طرح قانون و 
ارایه آن به شورای ملی، با ابتکار و چه بسا با انحصار 
با  دارد  می شود، صالحیت  عمل  وارد  مالی(  امور  )در 
تشخیص خود به صدور فرمان تقنینی مبادرت ورزد و 
زمام روند قانون گذاری را از این طریق کاماًل در اختیار 

خود بگیرد.
از آن جا که در نظام حقوق اساسی افغانستان، نظارت 
اساسی و مکانیسم عقالنی و منطقی آن مفقود است، 
قوه اجرایی در اعمال و اقدامات بر مبنای صالح دید، با 
هیچ عامل نظارت و کنترل مواجه نیست و از همین رو، 
بدون توجه به حریم و استقالل قوا یا محدودیت های 
می کند  عمل  می داند  الزم  که  آن گونه  آن،  از  ناشی 
و  سلطه  قضائیه  و  مقننه  قوه  دو  هر  بر  بدین سان،  و 
سیطره یافته است. در حالی که نظارت اساسی، ضامن 
دو اصل تفکیک قوا و حاکمیت قانون است و در نتیجه، 
در فقدان نظارت اساسی، نه از تفکیک قوا خبری است 
بنابراین، در اصالحات  اثری.  قانون،  از حاکمیت  نه  و 
ساختاری به منظور تضمین اصل تفکیک قوا، افزون بر 
سلب صالحیت حکومت مبنی بر صدور فرمان تقنینی، 
نظارت  اعمال  برای  منطقی  و  موثر  مکانیسم  بایستی 
اساسی نیز تعریف گردد تا بنای نظام حقوق اساسی 

مدرن در افغانستان شکل بگیرد.
2. ساختار اداری

به مقتضای اصول تفکیک و انسجام، الزم است میان 
ساختار سیاسی و اداری، در عین انسجام و هماهنگی، 
تمرکز  برخالف  یعنی  گیرد؛  صورت  الزم  تفکیک 
سیاسی و ضرورت آن در شرایط کنونی، به دلیل تراکم 
شدید و تمرکز سنگین در سیستم اداری موجود که 
موجب ناکارآمدی و عامل ناکامی آن در ارایه خدمات، 
ایجاب  است،  دولت  و حاکمیت  امنیت  و  نظم  تامین 
می کند تا سیستم اداری با مالحظه عوامل و مالحظات 

گوناگون، غیرمتمرکز شود.
الزمه برقراری عدم تمرکز اداری، انتخابی بودن مقامات 
محلی، خودگردانی محلی و استقالل شخصیت حقوقی 
تامین  به  نسبت  آن،  اثر  در  که  است  محلی  ادارات 
بودجه و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز از صالحیت 
ذاتی برخوردار خواهند بود. این عدم تمرکز، افزون بر 
مزایای پرشمار و آثار و نتایج ارزش مندی که به همراه 
دارد، زمینه ساز همگرایی در سطح ملی نیز خواهد شد. 
زیرا در این حالت، مردم به  گونه مستقیم در امور محلی 
تصمیم گیری  در  نظرشان  و  رأی  با  و  هستند  دخیل 
و  می کنند  ایفا  را  الزم  نقش  محلی،  امور  پیش برد  و 
خواهند  رضایت  احساس  مرکزی،  قدرت  از  این گونه 

داشت.
نکته مهم و درخور توجه در برقراری عدم تمرکز اداری، 
به  نظر  الزم  این رو،  از  و  است  آن  مکانیسم  و  نحوه 
می رسد در تعریف مکانیسم و درجه عدم تمرکز، دقت 
و احتیاط صورت گیرد تا به فروپاشی و وارفته گی منجر 
نشود. بنابراین، تالش برای شناسایی درست و تفکیک 
بین امور ملی و محلی، چگونه گی ارتباط ادارات محلی 
با اداره مرکزی و نیز پذیرش درجه و میزان عدم تمرکز 
برای جلوگیری از مخاطرات آن، تعیین کننده است. 
بر این اساس، درست و بایسته آن است که حاکمیت 
سیاسی به  گونه بسیط و واحد مورد احترام قرار داشته 
باشد و تنها از بعد اداری، به خودگردانی محلی روی 

آوریم.
برخی کشورها، خودگردانی  تجربه  به  نظر  هم چنین، 
محلی به گونه متفاوت در دو سطح ممکن است صورت 

گیرد:
۱. در سطح والیات؛

۲. در سطح ولسوالی.
ما هم اگر بخواهیم در شرایط کنونی، به گونه تدریجی 
و  کلی  مصالح  درنظرداشت  با  و  احتیاط  حفظ  با  و 
برخی مالحظات کالن در کشور و نیز با هدف تحکیم 
برویم،  اداری  تمرکز  عدم  به سوی  حاکمیت سیاسی 
می توانیم ابتدا در سطح والیات به آن بپردازیم و در گام 
بعدی، پس از یک دوره زمانی و ارزیابی بازخورد آن، 
خودگردانی محلی و عدم تمرکز را به سطح ولسوالی، 

توسعه دهیم.
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داکتر عبدالعلی محمدی

یکی از اصول مهم و بنیادی 
در تعریف و تجویز ساختارهای 
کالن، تفکیک بین عرصه های سیاسی 

و اداری است؛ هرچند این دو عرصه چنان 
به هم آمیخته است که مرزگذاری دقیق 

بین آن دو بسیار دشوار می نماید؛ اما در 
عین حال، تجویز ساختار مناسب و کارآمد 

برای دولت، ایجاب می کند که بین این دو 
عرصه تفکیک شود.

تفکیک میان سیاست و اداره بیش از همه 
به نفع نظام سازی در جوامع در حال 

توسعه و عقب مانده است و کم ترین 
پیامد مثبت و مفید آن، غیرسیاسی 

شدن اداره و مصونیت آن از دست اندازی 
ارباب سیاست در امور اداری و ارایه 

خدمات و تامین نظم و امنیت بر مبنای 
صالحیت و اهلیت است.
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بررسی مشروعیت تجارت آب
از  امروز  تا  دور  گذشته های  از  آب  فروش  موضوع 
موارد بحث برانگیز در افغانستان بوده است. در دوران 
عثمان  اسحاق  محمد  اعتمادی،  احمد  نور  حکومت 
)نماینده کابل در شورای ملی( توسط دوستان خود 
در وزارت امور خارجه، متن قرارداد پیشنهادی ایران 
برای خرید آب از افغانستان را به دست آورد و آن را در 
ولسی جرگه در محضر سایر وکال خواند. او آب فروشی 
دانست.  مترادف  وطن فروشی  و  خاک فروشی  با  را 
)اعظم سیستانی، ۲۰۱۷: 38۵( شکی نیست که چنین 
سخنی احساساتی است؛ زیرا به گونه  مطلق قضاوت 
کردن و وطن فروش دانستن فروشنده گان آب منطقی 
نیست؛ اما به گونه  مقید، می توان درباره آن بحث کرد، 
شرایط و معیارها را بررسی نمود و نفع و ضرر آن را از 

منظر منافع ملی سنجید.
ابزار  اقتصاد  دیپلماسی  مشروعیت  برای  الزم  شرایط 
این است که کشور فروشنده، آب مازاد بر نیاز انسانی و 
محیط زیستی خود برای مبادله داشته باشد و به  هیچ  
عنوان از این دیپلماسی به  عنوان اهرم تهدید و تطمیع 
و هم چنین برای تثبیت حق و تعیین حق آبه استفاده 
نشود. البته این دو شرط الزم است؛ اما کافی نیست و 
شرایط متعدد دیگری برای مشروعیت آن وجود دارد 

که پرداختن به آن فراتر از ظرفیت این جستار است.
برای بررسی این که آب اضافه بر نیاز در حوزه هلمند 
وجود دارد، از آمار و ارقام و روش به کار گرفته شده 
توسط ادارات حکومتی افغانستان در ادامه این بحث 
استفاده و مشروعیت معامله پیشنهادی محمد اشرف 
غنی در پرتو آن بررسی می گردد، هرچند درباره این 
نمی خواهد  نگارنده  ولی  دارد؛  وجود  مالحظاتی  آمار 
صحت وسقم آمار و روش به کار رفته، محل نزاع باشد.
و  موجودی  حجم  که  دارد  وجود  وقتی  مازاد  آب 
ظرفیت تامین محلی از میزان نیاز انسانی )جمعیت( 
از  جهانی  استانداردهای  مطابق  باشد.  گرفته  پیشی 
اداره ملی تنظیم امور آب  جمله شاخص فالکن )که 
از آن استفاده کرده است(، سرانه آب مورد نیاز برای 
اگر  در سال ست.  مترمکعب  به ۱۷۰۰  برابر  نفر  هر 
این مقدار بین ۱۷۰۰ تا ۱۰۰۰ باشد، حوزه مورد نظر، 
دچار تنش آبی و در بین ۱۰۰۰ و ۵۰۰ در حالت فقر 
آبی )خطر ثبات آب وجود دارد( و در حالت کم تر از 
این مقدار در وضعیت فقر مطلق )خطر بقای آب وجود 

دارد( قرار دارد.
اداره ملی تنظیم آب واحد سرانه آب در حوزه هلمند  
را ۲3۷4 مترمکعب محاسبه کرده است. این محاسبه 
در سال حدود ۶۷4  نفر  هر  برای  که  نشان می دهد 
به  و  دارد  وجود  انسانی  نیاز  بر  مازاد  آب  مترمکعب 
نفت  مقابل  در  آن  تبادل  و  آب  تجارت   این  ترتیب 
مجاز دانسته می شود. آیا این محاسبه درست است و 

صداقت الزم در آن وجود دارد؟
در پاسخ باید گفت که حوزه دریایی هلمند شامل 9 
حوزه فرعی است که در فقره )3( ماده پنجم مسوده 
مقرره ایجاد و طرز فعالیت شوراهای حوزه دریایی و 
حوزه فرعی دریایی که توسط اداره ملی تنظیم امور 
آب تهیه  شده )در یکی از نوشته های دیگر این اداره 
تعداد حوزه های فرعی را 8  واحد گفته است؛ اما چون 
مرور  و  شده  تنظیم  متن  یک  چون  مقرره  مسوده 
شده است، به آن استناد شده است، البته این مسوده 
باقی  مسوده  به شکل  که  است  سال  یک  از  بیش تر 
آبی حوزه دریایی هلمند  آمده است. ظرفیت  مانده( 
مطابق ارقام ارایه  شده از طرف این اداره برابر به 8.4 
میلیارد )کیلومترمکعب( است و جمعیت مسکون در 
از  نفر  این منطقه در سال ۱399 حدود ۶۶49388 
طرف اداره ملی احصاییه و معلومات اعالم  شده است. 
واحد سرانه ساالنه  بر جمعیت،  مقدار آب  تقسیم  از 
آب در سال ۱399 برابر به ۱۰98 مترمکعب به دست 
جمعیت  گرفتن  نظر  در  بدون  محاسبه  این  می آید. 
کوچی ها است؛ اما اگر جمعیت کوچی ها با توجه به 
برابر  سرانه  این  شود،  گرفته  نظر  در  حوزه  مساحت 
این  ترتیب،  این    به   به ۱۰۲۱ مترمکعب خواهد شد. 
و در  حوزه در سال گذشته در آخرین مرحله تنش 
این حوزه  آبی می شود.  فقر  مرحله  وارد  سال جاری 
در سال ۱399 بدون در نظر گرفتن کوچی ها حدود 
۶۰۱ و در سال ۱4۰۰ با همین روند رشد نفوس حدود 
۶33 مترمکعب برای هر نفر در سال و در مجموع در 
سال ۱399 حدود 4.۱۵ و در سال ۱4۰۰ حدود 4.۵ 

کیلومتر مترمکعب آب در هر سال کمبود دارد.
با در نظر گرفتن نفوس کوچی ها در سال ۱399 حدود 

وقتی تصمیم گرفت تا سند جامع همکاری های ایران 
- افغانستان را بپذیرد و در چارچوب آن گفت وگوهای 
از  کند،  شروع  ایران  دولت  با  را  مرزی  آب های 
چنین جوانانی جهت اقناع نماینده گان شورای ملی، 
جامعه  اعضای  از  برخی  و  والیان  والیتی،  شوراهای 
مدنی حوزه دریایی هلمند و هریرود استفاده شد و در 
نشست هایی که در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، 
القا می شد  به شرکت کننده گان چنین  آنان  توسط 
که گویا در حوزه دریایی هلمند بیش از دو میلیارد 
معنای  به  این  و  دارد  وجود  اضافی  آب  مترمکعب 
هریرود  حوزه  در  است.  آب  تجارت  و  مبادله  جواز 
نیز تالش می شد که این موضوع توسط کارشناسان 
وزارت انرژی و آب به  پیش برود؛ اما این کارشناسان 
که از پیامدهای چنین معامله ای نگران بودند، هدایت 
ارگ ریاست جمهوری را برنتافتند و به  جای اجرای 
آن، واقعیت های موجود در هریرود را بیان کردند که 
شورای  نماینده گان  از  زیادی  تعداد  مخالفت  باعث 
ملی و سایر شرکت  کننده گان این نشست ها با برنامه 
برنامه  این  و  ریاست جمهوری شد  ارگ  پیشنهادی 

برای مدتی به تعویق افتاد.
ارگ ریاست جمهوری به بهانه جوان گرایی، سرنوشت 
از  برخی  به  را  مهم  پست های  و  ادارات  از  تعدادی 
و سپس  واگذار می کند  فرمان بردار  و  نام جو  جوانان 
توسط آن ها منافع و آجندای شخصی خود را به پیش 
و  سند  نوع  هر  امضای  به  مجبور  را  آن ها  و  می برد 
طرحی می کند. در انتخاب جوانان جویای نام قابلیت 
اقدامات  مسوولیت پذیری،  برای  آن ها  از  استفاده 
ارگ  از  مطلق  فرمان برداری  و  ملی  منافع  خالف 
ریاست جمهوری دو اصل مهم است. از این نوع موارد 
می توان به  پیش فروش منابع سرزمینی به  ویژه منابع 
تخریب  و  انحصارگر  شرکت های  برای  معادن  و  آب 
و  کارشناسان  کردن  حاشیه نشین  اداری،  بنیان های 
انتقال صالحیت های ادارات به ارگ ریاست جمهوری 

اشاره کرد.
از  سریع  بهره برداری  استراتژی  که  حاضر  حال  در 
این آمارسازی شدت  بندها روی دست گرفته  شده، 
دامنه  این  است.  شده  وسیع تر  آن  دامنه  و  گرفته 
عالوه بر مقدار آب در حوزه، درباره ظرفیت ذخیره، 
اراضی زیر کشت و حتا پیش رفت پروژه های زیربنایی 
اعمار  با  است.  داده  شده  تعمیم  نیز  بندها  جمله  از 
ریاست جمهوری تصمیم می گیرد  ارگ  بندها،  بدنه 
که این بندها را افتتاح کند. برای اقناع جامعه سناریو 
سرعت  حیرت آوری  گونه  به  کار  می شود.  ساخته 
ناگهانی در  به  طور  بندها  گرفته و درصد پیش رفت 
یک دوره زمانی، خیلی بیش تر از مقدار واقعی نشان 
درصد  از  ماه  در ظرف چند  نهایت  در  می شود.  داد 
پایین به صد درصد می رسد. به  عنوان  مثال، در روز 
۲8 حوت ۱399 رادیو کلید از قول سخنگوی اداره 
ملی تنظیم آب گفته است که بند پاشتان )پاشدان( 
۶۰ درصد پیش رفت داشته است، در روز چهارم حمل 
اعالن  هرات  والی  آن،  از  روز  پنج  فاصله  در   ۱4۰۰
کرد که این بند 8۵ درصد پیش رفت داشته است که 
 ۲۵ حدود  روز  مدت شش  ظرف  در  این   ترتیب  به  
درصد پیش رفت را نشان می دهد.  همین موضوع در 
روز ۷ حمل ۱4۰۰ خورشیدی توسط وب سایت اداره 
ملی تنظیم امور آب نیز اعالن  شده است. در نگاه اول 
چنین به نظر می رسد که رادیو کلید عدد ۶۰ درصد 
را به گونه نادرست از قول سخنگوی اداره  مذکور نقل 
کرده باشد؛ اما با جست وجوی بیش تر دیده می شود 
که چنین موضوعی را سخنگوی این اداره در گفت وگو 
درباره  است.  گفته  بالواسطه  آریانانیوز  تلویزیون  با 
ظرفیت ذخیره این بند و مقدار زمین زیر کشت نیز 
گفتار  در  ساده  جست وجوی  با  که  شده  عددسازی 
پیشین و جدید این اداره به  ساده گی قابل  اثبات است.
دو  یکی  و  پایین رتبه  مقامات  به  تنها  کار  این  البته 
مورد محدود نمی شود؛ بلکه مقامات بلندپایه نیز در 
ظرفیت  دارند.  نقش  جعلی،  آمارسازی های  این گونه 
 ۶33( میلیون   ۶4۰ حدود  در  سلما  بند  ذخیره 
بوده و در طول سالیان  ابتدا  میلیون( مترمکعب در 
از حجم آن  تغییرات مورفولوژیکی  دلیل  به  گذشته 
با  در صحبت  جمهور  رییس   اما  است؛  شده  کاسته 
جوانان )8 حمل ۱4۰۰( ظرفیت ذخیره این بند را 
۷۶۰ میلیون مترمکعب بیان می کند. این آمارسازی 
اهداف غیرصادقانه دیگری نیز دارد که به  زودی در 
نوشتار تفصیلی از آن رمزگشایی خواهد شد. سلسله 
این سناریوسازی در پروژه های دیگر نیز دیده می شود.

وب سایت  در  مقاله  این  کامل  نسخه  یادداشت: 
در  آن  است. نسخه چاپی  نشر شده  روزنامه 8صبح 
چهار نوبت به نشر می رسد. برای مطالعه نسخه کامل 

به وب سایت روزنامه مراجعه کنید.

استخراج گردد که از آمار بسیار سابق جمعیت برای 
خیلی  فعلی  جمعیت  و  شود  استفاده  توجیه پذیری 
کم تر از مقدار واقعی در نظر گرفته شود. در صورتی 
 که آمار جدید )سال ۱399( توسط اداره ملی احصاییه 
و معلومات اعالن  شده است و واحد سرانه آب در هر 
محاسبه  آماری  دوره  همان  مطابق  باید  آماری  دوره 

شود و سرانه دوره های پیشین بی اعتبار است.
عدم  دلیل  به  نفت  برابر  در  آب  مبادله  پیشنهاد  اگر 
فهم رییس  جمهور از مسایل پیش  پا افتاده حقوقی 
و دیپلماسی آب صورت گرفته باشد، موضوع دیگری 
است؛ اما اسنادی که به  زودی ضمن بحث دیپلماسی 
آب منتشر خواهد شد، نشان می دهد که نگارنده پیش 
از این رییس  جمهور را از اتخاذ دیپلماسی ابزارنگر در 

چنین شرایطی بر حذر داشته است.
چنین  به سمت  رییس  جمهور  اگر  وضعیت  این  در 
معامله ای برود، آب این مملکت را به غرقاب فنا سوق 
که  است  کم نظیری  تاریخی  این جسارت  و  می دهد 
حق انسانی نسل امروز و آینده را قربانی می کند، باید 
تاکید کرد که در مقابل نسل امروز و آینده تنها رییس 
تمامی  بلکه  بود؛  نخواهد  پاسخگو  و  مسوول   جمهور 
رهبران سیاسی، شورای ملی، جامعه مدنی، رسانه ها، 
عموم مردم به خصوص مردم حوزه رودخانه هلمند و 
هریرود و به  ویژه کسانی  که شریک مصلحت و منفعت 
کرده اند،  اختیار  خاموشی  و  هستند  رییس  جمهور 
آینده محکوم خواهند شد.  در محاکم وجدانی نسل 
از طرف دیگر، فروش آب در جهان در جایی معمول 
از جمله  مختلف  به دالیل  باالدست  که کشور  است 
آن  از  نتواند  بی کفایتی  یا  و  کشاورزی  زمین  نبود 

استفاده کند.

منطق محاسباتی
نظر  به  چنین  است  ممکن  شتاب زده  نگاه  یک  در 
کارشناسی  ضعف  از  محاسباتی  چنین  که  برسد 
آب  منابع  مدیریت  نهادهای  علمی  توانایی  عدم  و 
سرچشمه گرفته است. اما، با شناختی که نگارنده از 
شیوه سوءاستفاده ارگ ریاست جمهوری از مجبوریت 
روسای ادارات دارد، تردید دارد که چنین کاری، ناشی 
از عدم توانایی نهادهای مدیریت منابع آب باشد. چون 
این محاسبات یک تقسیم ساده و در حد مهارت یک 
این نوع  از جانب دیگر،  ابتدایی مکتب است.  متعلم 
آمارسازی به  طور معمول توسط مشاوران ارگ ریاست 
جمهوری با دالیل خاص و با مکانیسم ویژه و اسناد 
منسوخ صورت می گیرد و سپس برای روسای برخی 
ادارات )که از بین جوانان جویای نام و نشان برگزیده 
شده اند( هدایت داده می شود که از طرق مختلف آن را 

اعالن کنند و این کار مسبوق به سابقه است.
رهبری حکومت وحدت  در سال ۱39۵ خورشیدی 
آب،  منابع  ارشد  کارگزاران  مخالفت  علی رغم  ملی 

۶۷9 و در سال ۱4۰۰ حدود ۷۰۶ مترمکعب برای هر 
نفر در سال و در مجموع در سال ۱399 حدود ۵.۰4 
و در سال ۱4۰۰ حدود ۵.38 کیلومتر مترمکعب در 
سال کم تر از مقدار مورد نیاز آب دارد. به بیان ساده تر، 
با توجه به محاسبات انجام  شده، نه  تنها آب اضافه بر 
نیاز در این حوزه وجود ندارد؛ بلکه آب موجود تنها  
پاسخگوی کم تر از )۶۵%، ۶4%، ۶۰% و ۵9%( نیازها 
با توجه به چهار سناریوی فوق می باشد و بیش تر از 
باقی  پاسخ  بدون  نیازها  و %4۱(   %4۰ ،%3۷ ،%3۵(
می ماند که بقای منابع آب را برای سپیده دم فردا با 
شدن  روشن تر  برای  می سازد.  مواجه  جدی  خطری 
موضوع، مجموع این محاسبات در جدول ۲ نگاشته 
حوزه  در  آب  سرانه  تغییرات   ۱ گراف  و  است  شده 
هلمند را در دهه گذشته و پیش بینی آن در دهه آینده 
را بدون نفوس کوچی ها و گراف ۲ همین تغییرات را با 

نفوس کوچی ها نشان می دهد.

جدول )۲( محاسبه کمبود آب در حوزه آبی هلمند

این  شده ،  داده   نشان  فوق  گراف  در  که  همان طور 
حوزه از یک دهه قبل دچار تنش آبی بوده است و اگر 
رشد نفوس به همین شدت ادامه یابد، بدون در نظر 
گرفتن جمعیت کوچی ها در سال ۱4۰3 خورشیدی 
این جمعیت در  نظر گرفتن  با در  و  بعد(  )سه سال 
سال جاری، وارد مرحله فقر آبی می شود. براساس این 
محاسبات، ارقام ارایه  شده از طرف اداره  ملی تنظیم 
امور آب نادرست و دور از صداقت کارشناسی است. 
انسانی و  باید توجه داشت که این محاسبه نیازهای 
محیط زیستی را در نظر گرفته است، آن هم در صورتی 
 که توسعه آب محور به آب بیش تری از نیازهای انسانی 

و محیط زیستی ضرورت دارد.
معامله   که  است  روشن  نتیجه گیری  و  بی گفت وگو 
پیشنهادی رییس  جمهور مشروعیت حقوقی ندارد و 
برای مشروع جلوه  اما  است؛  غیرمجاز  کامل  به  طور 
واحد سرانه  تنظیم آب  اداره ملی  تجارت،  این  دادن 
آب را بیش تر از دو برابر واحد سرانه آب موجود نشان 
داده است. این کار در صورتی می تواند از دل محاسبات 

علی احمد عثمانی
وزیر پیشین انرژی و آب

بخش دوم

منابع آب افغانستان

گراف )۱( - مقایسه سرانه آب با شاخص فالکن در حوزه هلمند در دهه گذشته و آینده بدون نفوس کوچی ها

گراف )۲( - مقایسه سرانه آب با شاخص فالکن در حوزه هلمند در دهه گذشته و آینده با نفوس کوچی ها
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» دعوت به داوطلبی  روش باز ملی«
شماره دعوت به داوطلبی :-

پروژه کاهش دهی خطرات ناشی از تغیر اقلیم )CDRRP( وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام 
داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی احداث و نصب ۱۲۰ باب گلخانه های 
کوچک برای مستفدین در والیت ننگرهار و جوزجان اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در 
فلش دسک )حافظه(  بشکل رایگان از پروژه مذکور  بدست آورده ، آفر های خویش را مطابق شرایط 
مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی ساعت 
۱۰:۰۰  قبل از ظهر مورخ ۰3 می ۲۰۲۱ به دفتر جلسات تعمیر آمو، منزل دوم، پروژه کاهش دهی 

خطرات ناشی از تغیر اقلیم ارائه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی  مبلغ /۵۵۰.۰۰۰ پنجصد پنجاه هزارافغانی بوده ، جلسه 
پیش آفرگشایی مورخ ۲4 اپریل ۲۰۲۱  ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر و جلسه آفر گشایی مورخ ۰3 می 

۲۰۲۱  ساعت ۱۰:۰۰  قبل از ظهر در اطاق جلسات پروژه CDRRP تدویر میگردد.
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مرکز مطالعات استراتژیک صلح با نشر گزارش تحقیقی 
گفته است که با توجه به »فرصت تاریخی« توافق نامه 
صلح امریکا، برای شکل گیری نظام متمرکز در کشور 
نیاز است. این نهاد که زیر مجموعه شورای عالی مصالحه 
ملی شمرده می شود، معتقد است که براساس تجربه ها، 
نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی 
در ارایه خدمات دولتی شده است، اما برخالف آن، نظام 
غیرمتمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد مالی دارد و 
سبب افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی نظام و آسان 
شدن نظارت مردمی می شود. در این تحقیق، شورای 
فقه اسالمی که طالبان پیشنهاد کرده اند، شبیه شورای 
نگهبان ایران خوانده شده و گفته شده است که این نهاد 
بیش تر از بحث های مذهبی، اهداف سیاسی را دنبال 
می کند. در این تحقیق با ایجاد این شورا مخالفت شده، 
اما گفته شده است که اگر ایجاد هم می شود، باید زیر 
نام »شورای عالی علمای افغانستان« با صالحیت های 
محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب »استبداد فقهی« 
در کشور نشود. این نهاد هم چنان بحث آتش بس را در 
در  که  کرده  تصریح  و  خوانده  »شکننده«  روند صلح 
توافق نامه آتش بس  باید  توافق نامه صلح،  امضای  کنار 
شود.  امضا  بین المللی  تضمین  و  جزییات  درج  با  نیز 
و  صلح  روند  در  زنان  جایگاه  بر  هم چنان  گزارش  در 
بحث های تصمیم گیری تأکید شده است؛ زیرا به باور 
این نهاد، با توجه به خشونت آمیز بودن گفتمان مردانه 
در معادالت استراتژیک صلح، شمولیت معنادار زنان و 
برخی دیگر از موارد وابسته به آن مهم است. این نهاد 
گفته است که زنان افغان در حال حاضر بیش  از هر 
وقت دیگر به صدای واحد و هماهنگ نیاز دارند و باید 
هنگام توافق برای شان پُست های تخصصی اجرایی در 

سطوح مختلف تصمیم گیری در نظر گرفته شود.  

تمرکززدایی  برای  توافق صلح، فرصتی »خوب« 
است

مرکز مطالعات استراتژیک صلح در گزارشی زیر عنوان 
»گزارش پژوهشی در پیوند به توافق نامه صلح« گفته 
است که طرح توافق صلح کنونی امریکا در واقع فرصتی 
برای شکل گیری نظام غیرمتمرکز است. این نهاد که 
می کند،  فعالیت  ملی  مصالحه  عالی  شورای  چتر  زیر 
به نظام  گفته است که »تغییر نظام بسته و متمرکز 
غیرمتمرکز و کارا نیاز است«؛ زیرا »نظام متمرکز سبب 
فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی 
به 8صبح  آن  نمونه  که  گزارش  این  در  است«.  شده 
رسیده، آمده است که نیاز است »توافق نامه صلح نه تنها 
به موضوع تقسیم عمودی قدرت، بلکه به تقسیم افقی 
قدرت نیز بپردازد تا جلو منازعه قدرت گرفته شود«؛ 
»تجارب گذشته  که  است  نیاز  نهاد،  این  باور  به  زیرا 
تکرار نشود«. مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم چنان 
در گزارش خود تذکر داده است که »رابطه مستقیمی 
میان تمرکززدایی و کاهش فساد مالی وجود دارد؛ زیرا 
براساس بررسی این نهاد، با یافتن منشأ قانونی برای 
تمرکززدایی، در کاهش فساد مالی نیز شکل بارزتری 
پیدا شده است.« مبتنی بر این تحقیق، تمرکززدایی در 
کنار کاهش قدرت دولت مرکزی و افزایش مشروعیت 
سیاسی و کارایی ناظم حاکم، زمینه نظارت آسان برای 
اعمال مدیران توسط مردم را فراهم می سازد و سبب 

هم بسته گی مردم و تضمین حقوق اقلیت ها می شود.
بر  تکیه  با  که  است  آمده  هم چنان  گزارش  این  در 
قادر  آینده  در  افغانستان  »دولت  تمرکززدایی،  اصل 
خواهد بود که با سپردن بخشی از مسوولیت هایش به 
واقعی در  قالب دولت محلی، مشارکت  شهروندان در 
امور سیاسی - اداری را در سطح محل و کشور فراهم 
این کار سبب  یافته است که  ادامه تصریح  کند.« در 
ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه و تاسیس یک دولت 
ملی و فراگیر می شود. بدین ترتیب گفته شده است: 
نوع پیمان صلحی که مردم نهاد، محلی گرا  »البته هر 

آمده است که براساس بررسی ها، اقدامات تجاوزکارانه، 
رفتارهای  دیگر  و  مسلحانه  مخاصمات  تروریستی،  
می رساند.  زیان  همه  از  بیش   زنان  به  خشونت آمیز، 
بدین ترتیب گفته شده است که با توجه به نقش زنان 
در استقرار و استمرار صلح، مشارکت سیاسی زنان از 
مهم ترین مسایل در توافق های صلح در زمان مذاکرات 
و پس از توافق های صلح است. هم چنان تصریح شده 
گفتمان  بودن  خشونت آمیز  در نظرداشت  با  که  است 
زنان  دیدگاه  صلح،  استراتژیک  معادالت  در  مردانه 
زنان  با  مشورت  به  توجه  با  صلح  توافق نامه های  در 
شمولیت  صلح،  مدل های  صلح،  مذاکرات  ساختار  در 
نیازمندی  گرفتن  نظر  در  روند،  این  در  زنان  معنادار 
و خواسته های زنان در متن توافق نامه و فرجام آن و 
همکاری های فنی زنان برای تسوید معاهده صلح، مهم 

است. 
استراتژیک  مرکز مطالعات  ادامه گزارش  در  هم چنان 
صلح آمده است که »بدون مشارکت زنان و گنجانیدن 
دیدگاه های آنان در فرایندهای رسمی و غیررسمی این 
روند، صلح پایدار به میان نخواهد آمد.« بدین ترتیب 
گفته شده است که زنان افغانستان بیش  از هر زمانی 
ساختن  شامل  برای  هماهنگ «  و  واحد  »صدای  به 
رژیم  چوکات  در  سیاسی شان  مشروع  خواست  های 
تصریح  گزارش  در  دارند.  نیاز  بین المللی  بشر  حقوق 
شده است: »برای این که این خواسته ها در توافق نامه 
صلح با طالبان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می شود 
که سهمیه خاصی، چه بر مبنای قانون اساسی فعلی 
یا مکانیسم جدید، برای مشارکت معنادار زنان در متن 
توافق نامه صلح در نظر گرفته شود. هم چنان تخصیص 
در  زنان  برای  اجرایی  مشخص  پُست های  از  بعضی 
ریاست  معاونت  مانند  تصمیم گیری  مختلف  سطوح 
جمهوری،  معاونت صدراعظم، راس بعضی از وزارت ها و 
نهادهای مستقل حکومتی به گونه واضح درج توافق نامه 
شود. در ضمن برای رسیده گی به خشونت هایی که در 
برابر زنان در جریان منازعه مسلحانه افغانستان رخ داده 
آن  به  رسیده گی  برای  مکانیسم های مشخصی  است، 

تعریف شود.«
براساس  که  می شود  نشر  حالی  در  گزارش  این 
در  طرف ها  است  قرار  احتمالی،  زمان بندی های 
نشستی  در  و  بروند  استانبول  به  حمل  بیست وهفتم 
که »سرنوشت ساز« خوانده شده است، اشتراک کنند. 
برعهده  متحد  ملل  سازمان  را  نشست  این  رهبری 
دارد و در آن، طرف ها دیدگاه های شان در مورد طرح 
کشور  این  سوی  از  بیش تر  که  را  امریکا  پیشنهادی 
»توافق نامه« خوانده می شود، ارایه خواهند کرد. در این 
طرح بحث ایجاد دولت انتقالی صلح و توافق سیاسی 
یافته  تصریح  صلح  گفت وگوهای  روند  تسریع  برای 
است. امریکا پیش تر این طرح را با حکومت، طالبان و 
سیاسیون شریک کرده بود تا پیش از برگزاری نشست، 
رای زنی های شان را تکمیل و دیدگاه های شان را توحید 

کنند.

به  هم چنان  صلح  استراتژیک  مطالعات  مرکز  گزارش 
است.  پرداخته  نیز  اسالمی  فقه  عالی  شورای  بحث 
نشانه ها،  به  توجه  با  که  است  آمده  گزارش  این  در 
»شورای عالی فقه اسالمی که در طرح توافق نامه صلح 
هدف  دنبال  به  بیش تر  است،  شده  پیشنهاد  امریکا 
سیاسی است تا مذهبی.« در ادامه تصریح یافته است: 
»وظایف آن ]شورای عالی فقه اسالمی[ تنها به ارایه 
فرهنگی  و  اجماعی  مسایل  در  اسالمی  رهنمایی های 
محدود نمی شود، بلکه دارای صالحیت قضایی انطباق 
قوانین، مقررات و حتا فرامین تقنینی را با عقاید و احکام 
اسالمی به عهده خواهد داشت. بعید به نظر می رسد که 
این نهاد محدود به یک نهاد مشورتی باقی بماند. در 
ضمن با در نظرداشت این که متون دینی دارای تفاسیر و 
قرائت های گوناگون است، تفسیر و قرائت این نهاد خواه 
ناخواه با قرائت های معمول در موارد مختلف هم خوانی 
که  امر سبب می شود  این  رو،  این  از  داشت.  نخواهد 
نقش نهادهای دموکراتیک به مرور زمان کم رنگ شده 

و به تفکیک قوا صدمه برسد.«
به  توجه  با  که  است  گفته شده  تحقیق  در  هم چنان 
عاریت گرفتن طرح ساختار و مدل نهاد شورای عالی 
فقه اسالمی از مدل شورای نگهبان ایران، »مهم پنداشته 
می شود که نوع نظام،  فلسفه ایجاد و تاریخچه این نهاد 
و بافت اجتماعی هر دو کشور بیش تر مورد بررسی قرار 
گیرد.« مرکز مطالعات استراتژیک صلح در این تحقیق 
تصریح کرده است که با توجه به کارکرد شورای نگهبان 
در ایران و نیاز به تاییدی مداوم قوانین مصوب مجلس 
شورای اسالمی توسط این نهاد، »پیشنهاد می شود که 
چنین شورایی در آغاز نباید ایجاد شود.« هم چنان گفته 
شده است که »اگر بنا بر فشارها ایجاد می شود، باید 
زیر نام شورای عالی علمای افغانستان با صالحیت های 
محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب استبداد فقهی 
در کشور نشود.« در این گزارش آمده است: »از سویی 
هم مشارکت افراد در این نهاد باید به گونه عادالنه با 
رعایت اصل مشارکت قومی،  جنسیتی، مذهبی و حزبی 
در نظر گرفته شود. در غیر آن، این امر سبب می شود 
که شکاف های قومی و مذهبی، فساد سیستماتیک و 
عدم پاسخگویی افزایش یابد که خود سبب نارضایتی 
عمومی در آینده می شود. در ضمن تجربه نشان داده 
نهادهای غیرانتخابی گرفته  است در صورتی که جلو 
کاهش  را  انتخاباتی  نهادهای  قدرت  تدریج  به  نشود، 

داده و در فرجام منجر به استبداد رای می گردد.«

تأکید بر جایگاه زنان در تصمیم گیری های صلح
در بخشی از گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح 

اجتماعی  برقراری عدالت  راستای  و غیرمتمرکز و در 
و توزیع برابر فرصت ها نباشد، شکننده و منجر به بروز 
اختالفات تازه ای خواهد شد.« با این حال در بخشی از 
این گزارش تذکر یافته است که مرکز ثقل تصمیم گیری 
در نظام های متمرکز در دست افراد معدودی بوده است 
و این کار سبب می شود که با کاهش احتمال مشارکت 
قدرت  منابع  بر  فرد  چند  کنترل  سیاسی،  رقابت  و 

افزایش یابد. 
در بخشی از این گزارش زیر عنوان »انتخابات زودهنگام 
از  برخی  داشته های  بر  اتکا  با  گذار؟«،  حکومت  یا 
دانشمندان، گفته شده است که ایجاد دوره موقت برای 
تسویه حساب با حکومت قبلی و ایجاد حکومتی که بر 
باشد، »ضروری« است.  مبنای خواست ستم دیده گان 
هرچند تصریح یافته است که حکومت موقت در برخی 
از کشورها به عنوان »پُلی میان استبداد در گذشته و 
آینده دموکراتیک« بوده ، اما در ادامه گفته شده است 
که حکومت موقت به گونه حتمی سبب ثبات سیاسی 
از  بخشی  در  نمی شود.  افغانستان  در  پایدار  صلح  و 
که  است  داده  نشان  »تجربه  است:  آمده  گزارش  این 
حکومت های موقت اغلب در کوتاه مدت پُلی میان صلح 
و دموکراسی بوده  است. در درازمدت، این بیش تر به 
قشر سیاسی جامعه بر می گردد که منافع ملی کشور را 
در اولویت قرار داده و برای منازعات شان راه  های حل 
پیشنهاد  فرجام  در  کنند.  انتخاب  را  مسالمت آمیزی 
می شود که در دوره پس از گذار به گستره اقتدار دولت، 
مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که 
نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان، 
تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارآمدی نظام بیش 
از هر مساله دیگر توجه جدی شود تا به ختم جنگ و 

صلح پایدار برسیم.«
صلح،  مذاکرات  اولویت  عنوان  به  آتش بس  بحث  در 
برخی  به  استناد  با  صلح  استراتژیک  مطالعات  مرکز 
منابع تاریخی، تصریح کرده است که آتش بس همواره 
میز  روی  حداقلی  »پیش شرط های  از  یکی  عنوان  به 
طرفین منازعه قرار دارد تا طرفین را وادار به صلح کند.« 
با این حال، این نهاد گفته است که براساس تجربه های 
زیرا  است«؛  شکننده  اغلب  صلح  »روندهای  عملی، 
شمار زیادی از موافقت نامه های صلح نقض می شود و 
به سمت  دوباره  ماه  فاصله چند  در  درگیری  طرفین 
ترتیب  بدین  می روند.  دیگر«  تمام عیار  »جنگ  یک 
در تحقیق گفته شده است که انتظار می رود دولت و 
جامعه جهانی با طالبان با جزییات روی مکانیسم جامع 
آتش بس و تضمین های بین المللی توافق کنند. در ادامه 
آمده است که توافق نامه صلح نمی تواند به گونه مشرح 
الزم  دلیل،  همین  به  و  بپردازد  آتش بس  جزییات  به 
است که موافقت نامه آتش بس جداگانه با مکانیسم های 
تعریف شده که خلع سالح، ادغام مجدد و تضمین های 
جهانی در آن به وضوح بیان گردد، میان دولت و طالبان 

منعقد شود. 

مخالفت با شورای فقه اسالمی

نظام غیرمتمرکز نیاز افغانستان 
پس از صلح است

نتیجه یک تحقیق:

حسین پیشتاز
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به مناسبت پانزدهمین سالگرد روز ملی فن آوری هسته ای 
روز  کشور،  این  جمهور  رییس   روحانی،  حسن  ایران،  در 
شنبه، ۲۱ حمل، از بهره برداری از »۱33 دست آورد جدید 

هسته ای« خبر داد.
به  تاخیر  روز  یک  با  که  مراسمی  در  روحانی  آقای 
مناسبت این روز و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد، 
از »دست آوردهای صنعت هسته ای« ایران در والیت های 

اصفهان، مرکزی، البرز، تهران و قم رونمایی کرد.
ایران  اتمی  انرژی  سازمان  مقام های  یورونیوز،  گزارش  به 
سانتریفیوژ   ۱۶4 به  اول  فاز  گازدهی  آغاز  که  می گویند 
نسل  سانتریفیوژ  ماشین های  تولید  خط  افتتاح   ،IR6S
جدید در نطنز و راه اندازی مرکز ملی جداسازی و توسعه 
کاربرد ایزوتوپ های پایدار در قم از جمله این دست آوردها 

بوده است.
در  نطنز  در  پیش رفته  سانتریفیوژ های  تولید  افتتاح خط 
طی  گذشته  سال  سرطان  در  که  می گیرد  صورت  حالی 
ایران  سانتریفیوژسازی  قبلی  سالون  از  بخشی  انفجاری، 
ایرانی  مقام های  شد.  تخریب  و  گرفت  قرار  حمله  هدف 
اسراییل کردند، در حالی که  را متوجه  مسوولیت حادثه 
اسراییل درباره نقش احتمالی خود در این حادثه توضیح 

رسمی ارایه نکرد.
انرژی  آژانس  شنبه،  روز  مراسم  در  ایران  جمهور  رییس  
ایران  هسته ای  برنامه  به  کمک رسانی  عدم  به  را  اتمی 
پادمان  به  و  پیوستیم   NPT به  »ما  گفت:  و  کرد  متهم 
عمل می کنیم، اآلن آن ها باید بگویند که در این زمینه چه 
کمکی به ما کرده اند؟ بگویند در ساخت سانتریفیوژها، لیزر، 
ایزوتوپ های پایدار و حتا آب سنگین که صلح آمیز است، 
چه کمکی کرده اند؟ آژانس که فقط برای بازدید و نوشتن 

گزارش نیست.«
رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژها در نطنز در حالی انجام 
تازه ترین  در  اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس  که  می گیرد 
گزارش خود ایران را به نقض تعهداتش متهم کرده و از 
به  که  است  خواسته  ایران  اسالمی  جمهوری  مقام های 

همکاری با بازرسان این نهاد ادامه دهند.
آقای روحانی در سخنرانی خود که از محل کاخ ریاست 
 جمهوری در سعدآباد ایراد می شد، با رد فعالیت های نظامی 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران، نگرانی جامعه جهانی را 
از برنامه اتمی ایران »نابه جا« خواند و گفت دلیل حساسیت 

غرب این است که »کافر همه را به کیش خود پندارد«.
پرونده اتمی ایران از سال ۲۰۰3 و با افشای مرکز غنی سازی 
نطنز، به مناقشه ای بین المللی بدل شد. قدرت های غربی 
ایران را متهم می کردند که به دنبال دست یابی به فن آوری 

ساخت بمب اتم است.

هشدار امریکا درباره بن بست در مذاکرات وین: 
کل تحریم ها را لغو نخواهیم کرد

رونمایی از »نسل جدید 
سانتریفیوژ های پیش رفته« 

در ایران هم زمان با روز ملی 
یورونیوز گزارش داده است که دولت جو بایدن در فن آوری هسته ای

امریکا روز گذشته مذاکرات درباره برجام را »جدی 
و سازنده« خواند، با این حال اعالم کرد که اصرار 
به  بازگشت  از  پیش  تحریم ها  کلیه  لغو  بر  ایران 
تعهدات اتمی، ممکن است پیش برد کار را با مشکل 

مواجه کند و مذاکرات وین را به بن بست بکشاند.
یک مقام ارشد امریکایی در کنفرانسی تلفنی با ابراز 
خوش بینی به سرنوشت مذاکرات گفت: »پیشنهادات 
ارایه شده بسیار جدی بوده و طرف های مقابل ایران 
نشان دادند تا چه میزان در عزم خود مصمم هستند. 
با این حال این پرسش هنوز وجود دارد که ایران تا 

چه میزان در نیت خود جدی است.«
به  شود،  فاش  نامش  نخواست  که  مقام  این 
خبرنگاران گفت که این کشور برای احیای توافق 
برجام تک تک تحریم های اقتصادی وضع شده علیه 

جمهوری اسالمی را برنخواهد داشت.
اظهارات این مقام امریکایی پس از آن بیان شد که 
جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در توییتی گفت تا 
کلیه تحریم های دوره دونالد ترمپ لغو نشود، تهران 

تعهدات کامل اتمی اش را از سر نخواهد گرفت.
با  وین  مذاکرات  در  گذشته  هفته  امریکا  و  ایران 
حضور کشورهای طرف برجام حضور یافتند، اما از 
گفت وگوی مستقیم خودداری کردند. در حالی که 
امریکا از مذاکره مستقیم استقبال کرده بود، عباس 
عراقچی، معاون وزارت خارجه ایران، گفته بود که 
امریکا با خروج از برجام اجازه ندارد در جلسات گروه 

۱+۵ شرکت کند. مذاکرات »غیر مستقیم« به این 
شکل باعث اتالف بیش از اندازه زمان و الجرم به 
درازا کشیده شدن مذاکرات خواهد شد؛ مساله ای 
به  منافع طرفین  راستای  در  نمی رسد  نظر  به  که 
ویژه دولت حسن روحانی باشد. علی خامنه ای، رهبر 
ایران، در سخنان نوروزی خود تصریح کرده بود که 
مجموعه تحت فرمانش عجله ای برای مذاکره ندارد.

بازگشت  برابر  در  امریکا  تحریم های  لغو  موضوع 
ایران به تعهدات برجامی اش، طی هفته های اخیر به 
محل بحث برای پیش برد مذاکرات بدل شده است. 
یک مقام ایرانی که نخواست نامش فاش شود، روز 
گذشته به خبرگزاری کیودوی جاپان گفته بود که 
امریکا در برابر لغو تحریم های غیرهسته ای مقاومت 

می کند.
امریکا  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  زمان  همین  در 
روز گذشته گفت که توافق برجام به ایاالت متحده 
با  غیرمرتبط  دالیل  به  را  ایران  تا  می دهد  اجازه 
برنامه هسته ای تحریم کند و اگر تیم امریکایی به 
این نتیجه برسد که تحریم دوران ترمپ به دالیل 
قانونی دیگری اعمال شده است، خود را ملزم به لغو 

آن ها نخواهد دانست.
را  گسترده ای  ایران طیف  علیه  امریکا  تحریم های 
می گویند  واشنگتن  مقام های  که  می شود  شامل 
موشکی  برنامه  بشر،  حقوق  به  مربوط  تحریم های 
تحریم های هسته ای  تروریسم شامل  از  و حمایت 

نمی شود.

هدف  با  بهداشت  جهانی  سازمان  کواکس  برنامه 
در دسترس قرار دادن واکسین کرونا به کشورهای 

فقیرتر، ایجاد شده است.
جهانی  سازمان  که  است  داده  گزارش  بی بی سی 
بهداشت از »عدم توازن هولناک« در توزیع واکسین 
کرده  انتقاد  فقیر  و  ثروتمند  کشورهای  بین  کرونا 
است. رییس این سازمان گفته که هدف تعیین شده 
در مورد اجرای واکسیناسیون در تمام کشورها عملی 

نشده است.
این نهاد جهانی مدت ها می شود که خواستار توزیع 

عادالنه واکسین کرونا در بین کشورها است.
در  واکسین  آن که  برای  بهداشت  جهانی  سازمان 
دسترس کشورهای فقیرتر هم قرار بگیرد، برنامه ای 

تحت عنوان »کواکس« را به اجرا درآورده است.
تحت برنامه کواکس بیش از 38 میلیون دوز واکسین 

به حدود یک صد کشور جهان ارسال شده است.

کواکس امیدوار است که در کم تر از یک سال، بیش 
کشور  اختیار ۱9۰  در  واکسین  دوز  میلیارد  دو  از 
اطمینان  می خواهد  ویژه  به  سازمان  این  بگذارد. 
با  هم زمان  فقیرتر  کشور   9۲ که  کند  حاصل 
داشته  واکسین دسترسی  به  ثروتمندتر  کشورهای 

باشند.
تدروس آدهانوم ِگبِریِسوس، رییس سازمان جهانی 
گذشته  روز  که  خبری  کنفرانسی  در  بهداشت، 
برگزار شد، گفت که توازن توزیع واکسین در جهان 

هم چنان »هولناک« است.
پردرآمد،  در کشورهای  متوسط  »به طور  او گفت: 
تقریباً از هر چهار نفر، یک نفر واکسین دریافت کرده 
است، در حالی که در کشورهای کم درآمد این میزان 

یک نفر در بیش از ۵۰۰ نفر است.«
انتظار می رفت که براساس برنامه کواکس ، حداقل 
در  مارچ  ماه  پایان  تا  واکسین  دوز  میلیون   ۱۰۰

 38 فقط  تاکنون  اما  شود،  توزیع  جهان  سراسر 
میلیون دوز به کشورها تحویل داده شده است.

تدروس گفت: »امیدواریم بتوانیم در ماه های اپریل و 
می به این هدف برسیم.«

به  برنامه کواکس  از  از کشورهایی که در خارج  او 
تولیدی شان  واکسین های  درباره  معامالتی  دنبال 

هستند، انتقاد کرد.
»برخی  گفت:  بهداشت  جهانی  سازمان  رییس 
با  و تجاری  به دالیل سیاسی  کشو رها و شرکت ها 
انجام قراردادهای دوجانبه با کشورهایی که نیازمند 
می زنند.«  دور  را  کواکس  برنامه  هستند،  واکسین 
به گفته او »این توافقات دو جانبه به خطر نابرابری 

توزیع واکسین دامن می زند.«
داد که  تدروس هشدار  اوایل سال جاری دکتر  در 
سر  بر  فاجعه باری«  اخالقی  »شکست  با  جهان 

نابرابری واکسین روبه رو است.

سازمان جهانی بهداشت از »شکاف هولناک« در توزیع واکسین کرونا انتقاد کرد

چین کنسرن تجاری آنالین »علی بابا« را به دلیل نقض 
قانون رقابت این کشور، دو میلیارد و 3۰۰ میلیون یورو 
جریمه کرد. علی بابا بزرگ ترین فروشگاه آنالین چین 
است و از فعال ترین پورتال های اقتصادی در سراسر 

جهان شناخته می شود.
آژانس دولتی »تنظیم بازار چین« حکم جریمه شرکت 
از ماه دسامبر  اتمام تحقیقاتی که  از  علی بابا را پس 

سال پیش ادامه داشت، صادر کرد.
بر  نظارت  نهاد  زیر ذره بین  بود  این کنسرن مدت ها 

فعالیت های اقتصادی چین قرار داشت.
دویچه وله به نقل از شین هوا، خبرگزاری دولتی چین، 
روز شنبه، ۲۱ حمل، گزارش داد که شرکت علی بابا 
بازار  از موقعیت غالب خود در  متهم به سوءاستفاده 

شده است.
به گفته مقام های چینی، علی بابا از روش هایی استفاده 
تجارت  پلتفرم های  سایر  تا  شده  موجب  که  کرده 
خدمات  و  کاال  فروش  به  آزادانه  نتوانند  الکترونیک 
چین  ضدانحصاری  قوانین  خالف  بر  این  و  بپردازند 

بوده است.
در پی آن، این کنسرن موفق چینی، ۱8 میلیارد یوآن 

)برابر با ۲،3 میلیارد یورو( جریمه شد.
 )Ant( عالوه بر علی بابا، بازوی فنی و اقتصادی آن آنت

نیز زیر تحقیق مقام های چینی قرار گفته بود.
باالی  حجم  از  چینی  مقام های  که  می رسد  نظر  به 

فعالیت جک ما، بنیان گذار علی بابا، نگران شده اند.
توسط   ۱999 سال  در  علی بابا  انترنتی  کنسرن 
آموزگاری به نام ما یون، با نام آشناتر جک ما، در شهر 
از  علی بابا  بنیان گذار شرکت  پایه گذاری شد.  هانگژو 
نهاد نظارت بر فعالیت های اقتصادی انتقاد کرده بود. 
این میلیاردر چینی بعد از این انتقادها در ماه نوامبر 
سال پیش، بیش از دو ماه از صحنه ناپدید شد. او در 
اواسط جنوری در یک ویدیو در ستایش رهبری حزب 

کمونیست دوباره ظاهر شد.
کنسرن علی بابا ضمن پذیرش جریمه میلیاردی اعالم 
کرد که به طور کامل با تحقیقات نهادهای دولتی چین 

همکاری خواهد کرد.

دولت چین شرکت علی بابا را 
3،2 میلیارد یورو جریمه کرد


