
کابل - دهلی - کابل هفته سه پرواز
پنج شنبه دو شنبه   شنبه   

Delhi Flights
KABUL - DELHI
DEP: 10:00 AM Local Time
ARR: 01:00 PM Local Time

DELHI - KABUL
DEP: 02:30 PM Local Time
ARR: 03:30 PM Local Time

flyariana.com | 1333+93 (0) 790 07 1333 |

شماره 3487
سال سیزدهم

یک شنبه
9 قوس 1399
29 نومبر 2020

قیمت: 20 افغانی

»جمهوری اسالمی« طرح تیراندازی 
بر مهاجران غیرقانونی را بررسی می کند
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طرحی با عنوان »سامان دهی اتباع خارجی غیرمجاز« از طرف 32 نماینده پارلمان 
اتباع غیرمجازی که در ایران حضور داشته  ارایه شده است. در این طرح  ایران 
باشند، عالوه بر طرد از این کشور، مجازات نیز خواهند شد. در صورت تایید این 
طرح، تیراندازی بر مهاجران غیرقانونی در ایران مجوز می گیرد و حتا دیه نیز از 
آن ساقط شده است. برخی از مهاجران افغان در ایران معتقد اند که این رویکرد 
در برابر مهاجران، »غیرانسانی« است و به گفته ی آنان، نفی دیه به عنوان یک 
حق انسانی و اسالمی تنها ثابت می سازد که حکومت ایران برای مهاجران حقی 
قایل نیست یا آنان را مسلمان نمی داند. منابع در وزارت خارجه اما می گویند که 
این وزارت نگرانی های دولت و مردم را با مجلس شورای اسالمی ایران در میان 
گذاشته است تا از مجاری دیپلماتیک، به آن رسیده گی شود. این در حالی است 
که بر اساس آمارهای رسمی، دو میلیون و 500 هزار مهاجر افغان هم اکنون در 

ایران اقامت دارند.
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نقش تدارکات الکترونیک فصل تازه ی کشتار
در کاهش فساد اداری گروه طالبان از توافق با ایاالت متحده  امریکا خرسند به نظر می رسید. برداشت طالبان از توافق دوحه، پیروزی و غلبه بر نیروهای 

خارجی و ارتش افغانستان بود. چون آنان در آن توافق امتیاز زیادی به دست آورده بودند و مهم ترین امتیازشان کسب مشروعیت 
داخلی، منطقه ای و جهانی بود.

معامالت  قانون  بی سرنوشتی  سال  پانزده  از  پس  کابینه 
این  جاری  سال  سنبله  سوم  در  الکترونیکی،  امضای  و 
قانون را تأیید و تصویب کرد. مسووالن وزارت مخابرات 
فراهم کردن  را  قانون  این  تکنولوژی معلوماتی، هدف  و 
زمینه ایجاد چارچوب قانونی برای معامالت الکترونیکی 
نصرت  نصراهلل  گفته  به  می دانند.  الکترونیکی  امضای  و 

ناصری، سخنگوی وزارت مخابرات...
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قانون امضای الکترونیکی؛ 
اجرای این قانون چه تحول و سهولت هایی 

در نحوه معامالت ایجاد می کند؟

هیات دولت به دو اردوگاه 
تقسیم شده است

۲۴ هزار و ۵۹۷ کیلوگرام مواد مخدر در ننگرهار وزارت مالیه ۲۰۰ کارمندش را به تقاعد سوق داد
به آتش کشیده شد

۸صبح،  ننگرهار: مقامات محلی در ننگرهار 2۴ 
هزار و 5۹۷ کیلوگرام مواد مخدر را که در جریان دو 

سال اخیر جمع آوری شده بود، آتش زدند.
ضیاالحق امرخیل،  والی ننگرهار روز شنبه، هشتم 
قوس گفت که این مقدار از مواد مخدر در نتیجه 

5۱0 عملیات جداگانه به دست آمده است.
چرس،  هیرویین،  شامل  مواد  این  که  افزود  او 
مشروبات الکولی و سایر مواد کیمیاوی است که در 

جریان سال  روان و سال گذشته ضبط شده بود.

۸صبح، کابل: وزارت مالیه 200 کارمندش 
را به تقاعد سوق داده است.

در اعالمیه این وزارت که روز شنبه، هشتم 
قوس نشر شد، آمده است که دوره خدمت 

این کارمندان به اکمال رسیده است.
تقاعد  به  که  کارکنانی  اعالمیه،  این  طبق 
مقطع  بست های  در  شده اند،  داده  سوق 

ورودی تا بست سوم کار می کردند.
تصمیم سوق دادن این کارمندان به تقاعد 
کارکنان  قانون  بیست ونهم  ماده  مطابق 

خدمات ملکی گرفته شده است.

به گفته والی ننگرهار، 5۷0 تن در پیوند به نگهداری 
این مقدار از مواد مخدر بازداشت شده اند و افزون بر 

این، 2۱3 واسطه نقلیه ضبط شده است.
هم چنان 2۷5 میل سالح مختلف النوع و ۱2 هزار 
و 3۱3 فیر نیز در جریان ضبط این مواد به دست 

آمده است.
فرمانده  استانکزی،  سنایی  غالم  حال،  همین  در 
این  که  گفت  ۸صبح  روزنامه  به  ننگرهار  پولیس 
مقدار مواد مخدر شامل 5۴2 کیلوگرام هیرویین، 
تریاک و ۱۱ هزار و ۴5 کیلوگرام  ۷۸۹ کیلوگرام 

چرس بوده است.
سال های  جریان  در  ننگرهار  پولیس  او،  گفته  به 
کیلوگرام   ۹30 و  هزار  هشت   ،۱3۹۹ و   ۱3۹۸
خشخاش، یک هزار و 235 کیلوگرام مواد کیمیاوی 
جامد، ۸۹0 لیتر مشروبات الکولی و مواد کیمیاوی 
نایتریت،  امونیم  کیلوگرام   ۴5 هم چنان  و  مایع 
نیز کشف و ضبط کرده  را  مواد  و سایر  امفتامین 

است.
این مواد در حالی آتش زده شد که پولیس ننگرهار 
در روزهای اخیر از ضبط صدها کیلوگرام مواد مخدر 

در این والیت خبر داده بود.

وزارت مالیه هدف از تقاعد این کارکنان را 
ایجاد زمینه کاری برای کادرهای شایسته و 

توانا به خصوص جوانان عنوان کرده است.
استخدام  برای  که  است  گفته  وزارت  این 
نخستین بار  برای  شایسته  کادرهای 
و  خالی  بست های  تمام  که  می خواهد 
به رقابت  را به صورت تدریجی  پیشنهادی 

بگذارد.
پروسه  این  که  است  گفته  مالیه  وزارت 
طوری تنظیم شده است که امور روزمره این 

وزارت با سکته گی مواجه نشود.

توافقات دوحه؛ 

شرایط بغرنج افغان ها در ایران؛



حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
خانواده های  از  نقل  به  اعالمیه ای  نشر  با  بشر 
گفته  دانش  کوثر  آموزشگاه  بر  حمله  قربانیان 
از حمله  ماه  یک  از  بیش  گذشت  با  که  است 
یا  پیش رفت  از  هنوز  آموزشی،  مرکز  این  بر 
دست آورد تحقیقات درباره این حمله اطالعی به 

خانواده های قربانیان داده نشده است.
منطقه  در  کوثر  آموزشی  مرکز  بر  حمله   
دشت برچی از مربوطات حوزه سیزدهم امنیتی 
این  در  شد.  انجام  عقرب  سوم  در  کابل  شهر 
از جمله دانش آموزان کشته و  تن  حمله ده ها 

زخمی شدند.
که  است  گفته  بشر  کمیسیون مستقل حقوق 
در چهارم ماه جاری با خانواده های قربانیان این 

حادثه دیدار کرده است.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعالم  طبق 
حادثه  این  قربانیان  خانواده های  تاکنون 
چه  فرزندان شان  کشتار  عامل  که  نمی دانند 

کسانی بوده اند.
این نهاد از ارگان های امنیتی، عدلی و قضایی 
خواسته  است که عامالن حمله را شناسایی و 

عدالت را برای بازمانده گان تأمین کنند.
بشر شنیدن صدای  کمیسیون مستقل حقوق 
گفته  و  خوانده  مهم  را  قربانیان  خانواده های 
است که نهادی مسوول مکلفیت دارند که پیام  
آن ها را بشنوند و به خواست های شان رسیده گی 

کنند.

با  بامیان  محلی  مسووالن  بامیان:  ۸صبح، 
عصر  مرگ بار  انفجارهای  از  روز  چهار  گذشت 
روز سه شنبه، چهارم قوس در مرکز این والیت، 
چهار  نزد  از  تحقیقات  هنوز  که  می گویند 
رویدادها  این  به  پیوند  در  شده  فردبازداشت 

جریان دارد.
سید انور رحمتی، والی بامیان پیش از چاشت 
روز شنبه، هشتم قوس، در یک نشست خبری 
و  یافت  این والیت حضور  امنیتی  با مسووالن 
از  اداره محلی  بنیاد گزارش هایی که  بر  گفت، 
مراجع امنیتی مرکز دریافت کرده  است، مراکز 
اجرای  بعدی  هدف  والیت  این  در  آموزشی 

حمالت تروریستی است.
نام های  و  هویت  به  رابطه  در  بامیان  والی 
بازداشت شده ها چیزی نگفت؛ اما افزود که این 
سمنگان،  کابل،  والیت های  باشنده گان  افراد 

پنجشیر و بامیان هستند.
به گفته ی والی بامیان، »سرنخ های بسیار جدی« 
به دست آمده است اما به خاطر حساسیت قضیه 
و پیچیده گی رویدادهای انفجاری شهر بامیان، 
اختیار  معلومات قطعی در  هنوز زود است که 

رسانه ها قرار داده شود.
جمعه،  روز  افراد  این  که  گفت  هم چنان  وی 

مجلس  عضو  کوچی،  فرزانه  کابل:  ۸صبح، 
نماینده گان می گوید که روند رای اعتماد و ارائه 
روز  مجلس  این  به  کابینه  اعضای  برنامه های 

یک شنبه، نهم قوس از سر گرفته می شود.
بانو کوچی گفت که این تصمیم در مجلس عمومی 
که روز شنبه، هشتم قوس برگزار شد، گرفته شده 
در  نماینده گان  مجلس  دیگر،  جانب  از  است. 
نشست روز یک شنبه سند بودجه وسط سال را 

نیز تأیید کرده است.
طبق این تصمیم، روند ارائه برنامه های نامزدوزیران 

از روز یک شنبه، نهم قوس از سر گرفته می شود.
رای  روند  قوس  چهارم  در  نماینده گان  مجلس 

اعتماد به اعضای کابینه را متوقف کرد.
این تصمیم در پی اظهارات امراهلل صالح، معاون 
مورد  در  ژنو  نشست  در  جمهوری  ریاست  اول 
دخیل بودن شماری از اعضای مجلس نماینده گان 

در فساد گرفته شد.
مجلس نماینده گان قباًل هشدار داده بود تا زمانی 
به  رای دهی  روند  نکند،  ارائه  اسناد  صالح  که 

اعضای کابینه را متوقف می کند.
این مجلس هم چنان طرح وادارکردن امراهلل صالح 
را به استفعا از سوی رییس جمهور غنی پیش کش  

کرده بود.

فرزانه کوچی گفت که دیدگاه شماری از اعضای 
بوده  این  او  خود  شمول  به  نماینده گان  مجلس 
است که روند رای اعتماد از سر گرفته شود. به 
گفته او، کابینه نباید قربانی تنش های اخیر شود 
رای  روند  ارائه خدمات،  و  بهتر  مدیریت  برای  و 

اعتماد به کابینه از سر گرفته شود.
از جانب دیگر، محمداشرف غنی، رییس جمهور با 
هیأت اداری مجلس نماینده گان دیدار کرده است.

بانو کوچی گفت که رییس جمهور در این دیدار 
گفته است که اظهارات اخیر بازتاب دهنده دیدگاه 

او نبوده است.
طبق اعالم ارگ، در دیدار رییس جمهور با هیأت 
اداری مجلس نماینده گان، روی هم آهنگی بین دو 

قوه دولت گفت وگو شده است.
رییس جمهور از تأیید صالحیت ۱0 عضو کابینه 
کرده  نماینده گان سپاس گزاری  از سوی مجلس 

است.
این دیدار روی یک سلسه  در  ارگ،  اعالم  طبق 

راهکارها نیز توافق شده است.
پیش تر حمداهلل محب، مشاور امنیت ملی نیز با 
میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان 
و فضل هادی مسلم یار، رییس مجلس سنا دیدار 

کرده بود.

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه اعالم کرد که 
در شبانه روز گذشته ۱2 بیمار کرونایی در کشور 
جان باخته و ۱2۱ بیمار جدید شناسایی شده اند.

طبق اعالم این وزارت، در 2۴ ساعت گذشته ۸۷3 
البراتوارهای کشور  در  کرونا   به  نمونه مشکوک 

بررسی شده است.
هم چنان در شبانه روز گذشته 3۴۹ بیمار کرونایی 

صحت یاب شده اند.
با این حساب، شمار مجموعی مبتالیان به کرونا 

در کشور به ۴5 هزار و ۹۶3 تن رسیده است.
تن جان  و ۷52  هزار  تاکنون یک  میان،  این  از 

باخته و 3۶ هزار و ۶۴۴ تن دیگر بهبود یافته اند.
و  ابتال  موارد  در کشور  کرونا  دوم  موج  با شیوع 

مرگ ومیر ناشی از آن افزایش یافته است.

دیگر  جانب  از  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
در دومین پیام خانواده های قربانیان آورده است 
که با تحقیق درباره حمالت متفاوت تروریستی 
بازمانده گان  دادخواست های  به  رسیده گی  و 
مسوول  نهادهای  و  شود  برخورد  دوگانه  نباید 
حمالت  به  مربوط  قضایای  تمامی  پرونده  به 

تروریستی به گونه جدی رسیده گی کنند.
طبق اطالعات این نهاد، به شماری از خانواده های 

قربانیان تاکنون اکرامیه پرداخت نشده است.
قرار است در محل انفجار، مرکز فرهنگی شامل 
کتاب خانه و بنای یادبود و موزیم آثار قربانیان 
تأسیس شود. خانواده های قربانیان از نهادهای 
مددرسان ملی و بین المللی خواسته اند که برای 

ایجاد این مرکز یاری کنند.
که  گفته اند  هم چنان  قربانیان  خانواده های 
کابل  غرب  در  امنیتی  بلند  تهدیدات  دلیل  به 
ویژه  تدابیر  که  است  نیاز  آن،  آسیب پذیری  و 
در  آموزشی  مراکز  امنیت  تأمین  برای  امنیتی 

نظر گرفته شود.
آموزشی  مرکز  بر  حمله  قربانیان  خانواده های 
جزایی  دادگاه  از  که  گفته اند  دانش  کوثر 
کشتار  پرونده  که  می خواهند  بین المللی 
غیرنظامیان و به ویژه حمله بر مراکز آموزش و 

آموزشگاه کوثر دانش را بررسی کند.
مسوولیت حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش را 
گروه داعش بر عهده گرفته است، اما برخی از 

مقام های حکومت طالبان مسوول آن خواندند.

فرزانه کوچی، عضو مجلس نماینده گان

کابل  به  بیش تر  تحقیقات  برای  قوس،  هفتم 
انتقال شده اند.

نام  یا فرد خاصی  از گروه  بامیان هرچند  والی 
اما گفت که شماری در تالش آزادسازی  نبرد 
با  می خواهند  و  هستند  شده  بازداشت  افراد 

حاشیه سازی ها اذهان عامه را مغشوش کنند.
در همین حال، فرمانده پولیس بامیان در این 
نشست خبری گفت که یک هیأت بلندپایه از 
وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به 
بامیان آمده است و هر مسوول امنیتی که غفلت 

کرده باشد، مورد پی گرد قرار می گیرد.
انفجار مرگ بار در  از دو  در حالی که چهار روز 
شهر بامیان می گذرد، مسووالن محلی بامیان در 
پیوند به این حمله پاسخ قناعت بخش به مردم و 

خانواده های قربانیان ارائه نکرده اند.
برای  مردمی  دادخواهی  ستاد  حال،  این  با 
نشر  با  بامیان،  تروریستی  انفجارهای  قربانیان 
اعالمیه ای گفته است که اگر به زودترین فرصت 
توضیحات قناعت بخش به مردم ارایه نشود، آنان 
جمله  از  مسوول  مقام های  استعفای  خواهان 
سید انور رحمتی والی بامیان، زبردست صافی 
رییس  عزیزی،  عبدالستار  و  پولیس  فرمانده 

امنیت ملی هستند.

 

تأکید اتحادیه ی اروپا، بریتانیا و امریکا بر تشکیل فوری شورای عالی 
مصالحه ی ملی معنادار است. آن ها درست یک روز پس از موضع گیری 
در  صلح  مذاکرات  احتمالی«  »پیش رفت های  برابر  در  ارگ  انتقادی 
دوحه با صدور اعالمیه های جداگانه بر تشکیل فوری این شورا تأکید 
کردند. به باور آن ها، شورای عالی مصالحه ی ملی، تنها نهادی است که 
مسوولیت »رهبری و مدیریت« روند صلح را بر عهده دارد. از این رو، 
اتحادیه ی اروپا، بریتانیا و امریکا که تاکنون موضع خود در برابر شورای 
عالی مصالحه ی ملی را اعالم کرده اند، جایی برای دخالت نهاد ریاست 

جمهوری در روند صلح نمی بینند.
طبق بند سوم از بخش دوم »توافق نامه ی سیاسی« 2۸ ثور، شورای عالی 
مصالحه ی ملی »امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری« 
می کند. این شورا دارای دو بخش »مجمع عمومی« و »کمیته ی رهبری« 
است که در رأس آن عبداهلل عبداهلل قرار دارد. وزارت دولت در امور صلح 
و هیأت مذاکره کننده، هر دو زیرمجموعه ی شورای عالی مصالحه ی ملی 
هستند و به عنوان دبیرخانه ی آن عمل می کنند. بنابراین، وزارت دولت 
در امور صلح و هیأت مذاکره کننده تنها در برابر شورای عالی مصالحه ی 

ملی و رییس آن عبداهلل پاسخ گو و مسوول هستند.
در شورای عالی مصالحه ی ملی، نقش تعیین کننده برای اشرف غنی در 
نظر گرفته نشده است. طبق توافق نامه ی سیاسی، اشرف غنی تنها در 
صورت لزوم، »جلسات مشورتی« شورای عالی مصالحه ی ملی را دعوت 
می کند. نقش دیگر غنی، مشوره دهی به عبداهلل در زمینه ی تعیین سه 
معاون از مجموع پنج معاون شورای عالی مصالحه ی ملی و تشکیل این 
شورا است. هم چنان در جلسات کمیته ی رهبری شورای عالی مصالحه ی 
ملی یک کرسی برای نماینده ی با صالحیت غنی اختصاص یافته است 
که تنها از همین طریق مجاز به اعمال نفوذ در تصامیم این شورا است.

توافق نامه ی سیاسی 2۸ ثور، غنی را به عنوان رییس جمهور در زمینه ی 
صلح کاماًل خلع صالحیت کرده است. برعکس، این عبداهلل است که بر 
مقدرات صلح کاماًل حاکم است و از طریق ساختاری به نام شورای عالی 
این وصف،  با  اعمال صالحیت می کند.  زمینه  این  در  ملی  مصالحه ی 
عبداهلل با گذشت بیش از شش ماه از انفاذ توافق نامه ی سیاسی، تاکنون 
موفق به تشکیل این شورا نشده است. این ناکامی، صرف نظر از این که 
معلول چه عواملی است، ضعف و سستی عبداهلل را بر آفتاب و از او در 

سپهر سیاست یک چهره ی منفعل و بی برنامه ترسیم می کند.
خالء  با  صلح  روند  به  پیوند  در  حاضر  حال  در  افغانستان  دولت 
تصمیم گیری سازمانی روبه رو است. به حکم توافق نامه ی سیاسی 2۸ 
ثور، نه نهاد ریاست جمهوری مجاز به تصمیم گیری در پیوند به صلح 
است و نه هم تصمیم یک تنه و فردی عبداهلل اعتبار الزم را دارد. طبق 
با رأی اکثریت اعضا  این توافق نامه، باید شورای عالی مصالحه ی ملی 
نسبت به هر اقدامی در پیوند به صلح تصمیم بگیرد. بنابراین، تصمیم 

عبداهلل لزوماً منعکس کننده ی رأی این شورا نیست. 
و  ارگ  مواضع  که  است  شده  باعث  سازمانی  تصمیم گیری  خالء 
ادبیات ارگ  بنماید.  قبال صلح، در موارد زیادی، متناقض  سپیدار در 
ادبیات  این  است. در سپیدار  تهاجمی  و  تند  برابر طالبان کماکان  در 
کلیه ی  ارگ در پشت  دید  از  است. طالبان  و آشتی جویانه  نرم  نسبتاً 
صراحت  این  با  سپیدار  اما  دارند؛  قرار  تروریستی  و حمالت  ناامنی ها 
است. هم چنان دو طرف  نخوانده  این حمالت  عامل  را  لهجه، طالبان 
درباره ی روند مذاکرات دوحه نیز نگاه متناقض دارند. هیأت مذاکره کننده 
که زیرمجموعه ی شورای عالی مصالحه ی ملی به رهبری عبداهلل است، 
مذاکرات  بن بست  شکستن  برای  پیش رفت هایی  اخیراً  که  می گوید 
صورت گرفته است؛ اما جانب ارگ می گوید که هنوز هیچ پیش رفتی به 
میان نیامده و بن بست مذاکرات کماکان پابرجا است. این تناقض گویی و 
نبود ادبیات یک دست در حوزه ی جمهوریت ناشی از خالء تصمیم گیری 
تشکیل  در  است که  عبداهلل  آن هم  و مسوول نخست  است  سازمانی 

شورای عالی مصالحه ی ملی تا این دم ناکام بوده است.
روند  در  نفوذ  حال  در  پیوسته  خالء  این  از  استفاده  با  غنی  دسته ی 
مذاکرات صلح و تأثیرگذاری روی این روند بوده است. این کار با تماس 
مأموران  طریق  از  هم چنان  و  مذاکره کننده  هیأت  اعضای  با  مستقیم 
دولتی که عضو این هیأت هستند، انجام شده است. گفته می شود که 
داشت،  کابل  به  پیش  چندی  که  سفری  در  استانکزی  محمدمعصوم 
جزئیات آخرین پیش رفت ها در زمینه ی صلح را با غنی شریک کرده 
است. این کار تاکنون به صورت رسمی تأیید نشده است. با این وصف، 
ارگ گفته است که توافقات استانکزی با مولوی عبدالحکیم برای عبور از 
بن بست مذاکرات را تأیید نمی کند و با آن مخالف است. معنای ضمنی 
و  توافق صلح  نوع  به پذیرش هر  این سخن آن است که غنی حاضر 
شرایط طالبان نیست و برای خود در برابر تصامیم هیأت مذاکره کننده 
وتو  به رهبری عبداهلل، حق  نهایت شورای عالی مصالحه ی ملی  و در 

قایل است.
جای تردیدی نیست که اعالمیه های اتحادیه ی اروپا، بریتانیا و امریکا 
پیش رفت های  به  پیوند  در  ارگ  تازه ی  موضع گیری  با  وثیق  پیوند 
امریکا  و  بریتانیا  اروپا،  اتحادیه ی  دارد.  دوحه  در  مذاکرات  احتمالی 
صورت  به  ملی،  مصالحه ی  عالی  شورای  فوری  تشکیل  بر  تأکید  با 
غیرمستقیم به غنی یادآوری کرده اند که مطابق توافق نامه ی سیاسی، 
این  پیام دیگر  باشد.  پیرو عبداهلل  باید  امور صلح  ندارد و در  وتو  حق 
اعالمیه ها آن است که موضع ارگ لزوماً بازتاب دهنده ی موضع حوزه ی 
جمهوریت در پیوند به صلح نیست و از این رو آن ها نمی توانند پشت آن 
بیاستند. موضع این اعالمیه ها از آن رو حایز اهمیت است که از یک طرف 
توافق نامه ی سیاسی 2۸ ثور را مرجع قرار می دهد و از طرف دیگر قلمرو 
تالش احتمالی غنی برای نفوذ در مذاکرات با انگیزه ی حفظ قدرت را 
مرزگذاری می کند. حاال نوبت عبداهلل است که از حالت انفعالی بیرون 
شود و برای تشکیل شورای عالی مصالحه ی ملی و آغاز به کار آن هرچه 

زودتر اقدام کند.

غنی حق وتو ندارد
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یک ماه پس از حمله به کوثر دانش؛ 
از پیش رفت در تحقیقات به خانواده های قربانیان 

اطالع داده نشده است

والی بامیان: 
مراکز آموزشی هدف بعدی تروریستان است

مجلس روند رای 
اعتماد به اعضای کابینه 

را امروز از سر می گیرد

موج دوم کرونا؛ 
مرگ ۱۲ بیمار و ثبت 
۱۲۱ مورد جدید ابتال



دوحه  مذاکرات  از  آگاه  منابع 
میان  توافق  که  می گویند 
هیأت های مذاکره کننده دولت 
نهایی  کارشیوه  روی  طالبان 
آخرین  در  ارگ  اما  بود،  شده 
زده  هم  به  را  چیز  همه  لحظات 
منابع  معلومات  بر اساس  است. 
معتبر، هیأت طالبان پس از چانه زنی های زیاد توافق کرد 
که هم زمان با توافق نامه دوحه، »اعالمیه کابل و واشنگتن 
افغانستان«،  مردم  »خواست  صلح«،  به  رسیدن  برای 
به عنوان  را  و »اراده طرفین«  »خواست سازمان ملل« 
هیأت  اعضای  بیش تر  هرچند  بپذیرد.  مذاکرات  اساس 
توافق نامه  و حتا  توافق کرده اند  موارد  این  با  نیز  دولت 
آماده امضا بوده است، اما ارگ در آخرین لحظات، رییس 
هیأت و یک فرد برجسته دیگر را به کابل فرا خوانده و با 

این شیوه از توافق مخالفت کرده است. 
رییس جمهور غنی از هیأت دولت خواستار اصالح برخی 
به هم  از  است که پس  گفتنی  است.  گزینه ها شده  از 
خوردن این توافق، طالبان پافشاری بر مواضع شان در میز 
مذاکرات را بیش تر ساخته اند و در میان اعضای هیأت 
بر  افزون  است.  گرفته  شکل  نظرها  اختالف   نیز  دولت 
این، برخی از سازمان ها و کشورهای خارجی نیز از اقدام 
ارگ متاثر شده  و گفته اند که برای تصمیم گیری در مورد 
صلح، باید کار کمیته رهبری و مجمع عمومی شورای 
این همه در  آغاز شود.  زودتر  عالی مصالحه ملی هرچه 
کارشیوه 2۱  روی  کردند  اعالم  طالبان  که  است  حالی 
ماده ای مذاکرات در هفدهم ماه جاری میالدی میان دو 
طرف در حضور دولت قطر توافق شده است. هیأت دولت 
اما می گوید که مقدمه طرزالعمل نیازمند بحث بیش تر 
دو  تأیید  و  عمومی  نشست  از  پس  تنها  توافق  و  است 

هیأت، نهایی می شود.
مذاکرات  کارشیوه  سر  بر  چانه زنی  ماه  دو  از  پس 
توافق  امضای  مانع  دقایق  آخرین  ارگ در  بین االفغانی، 
حاصل شده میان هیأت های دولت و طالبان شده است. 
هیأت مذاکره کننده طالبان هم زمان با آغاز مذاکرات، تنها 
تأکید  به عنوان مبنای مذاکرات  بر »توافق نامه دوحه« 
بارها  اعضای هیأت مذاکره کننده دولت  داشت. هرچند 
گزینه هایی، از جمله »اعالمیه مشترک کابل و واشنگتن 
برای رسیدن به صلح« و »قطع نامه لویه جرگه مشورتی 
مخالفت  آن  با  طالبان  اما  گذاشت،  میز  روی  را  صلح« 
کردند. هیأت مذاکره کننده طالبان استدالل داشت که 
و  کابل  اعالمیه  ویژه  به  موارد،  از  بیش تر  در  گروه  این 
واشنگتن نقش نداشته و لویه جرگه مشورتی نیز شکل 

سال  پانزده  از  پس  کابینه 
معامالت  قانون  بی سرنوشتی 
در  الکترونیکی،  امضای  و 
این  جاری  سال  سنبله  سوم 
کرد.  تصویب  و  تأیید  را  قانون 
و  مخابرات  وزارت  مسووالن 
این  معلوماتی، هدف  تکنولوژی 
قانونی  چارچوب  ایجاد  زمینه  کردن  فراهم  را  قانون 
الکترونیکی  امضای  و  الکترونیکی  معامالت  برای 
سخنگوی  ناصری،  نصرت  نصراهلل  گفته  به  می دانند. 
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، قانون معامالت 
رهنمودی  اصول  روشنایی  در  الکترونیکی  امضای  و 
آن،  شدن  اجرایی  با  و  است  شده  تهیه  متحد  ملل 
حکومت داری  عرصه های  در  را  الزم  سهولت های 
خوب، رشد اقتصادی، اقتصاد پویا، کاهش فساد اداری، 
اعتباردهی بین المللی به معامالت تجارتی و تحول و 
فراهم کرده است. در  توسعه یافته گی  به سوی  تغییر 
همین حال شماری از کارشناسان مسایل حقوقی نیز 
تصویب این قانون را به نفع دولت می دانند و می گویند 
که با تطبیق آن زمینه حکومت داری خوب فراهم شده 

و فساد کاهش خواهد یافت.
نصرت ناصری، سخنگوی وزارت تکنولوژی معلوماتی، 
به  الکترونیکی  امضای  قانون معامالت و  می گوید که 
و  دیجیتالی  انقالب  راه  گشای  مادر«،  »قانون  مثابه 
ماه  سه  حدود  قانون  این  است .  کشور  در  معلوماتی 
در  عدلیه  وزارت  توسط  اخیراً  و  شده  تصویب  پیش 
جریده رسمی به نشر رسیده است. آقای ناصری افزود 
که  قانون  معامالت و امضای الکترونیکی دارای شش 
فصل و 32 ماده است. به گفته ی وی، با تصویب این 
جهان  دیجیتالی  کاروان  به  رسماً  افغانستان  قانون، 
اقتصاد  رشد  زمینه  آن  شدن  اجرایی  با  و  پیوسته 
یک  به  رفتن  و  دیجیتالی  حکومت داری  دیجیتالی، 
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روز چهارشنبه، پنجم قوس، برخالف گفته های اعضای 
هیأت دو طرف، در یک نشست خبری گفت که هیچ 
خواست  و  نشده  حاصل  دوحه  مذاکرات  در  پیش رفتی 
اساسی  قانون«  »خالف  بن بست  شکست  برای  طالبان 
است. وی افزود که دولت طرف اصلی مذاکرات است، اما 
طالبان را »گروه« خواند. به گفته ی آقای صدیقی، قرار 
نیست دولت به هر خواست گروه طالبان تن بدهد و حتا 
حاضر نیست که »حذف نام نظام« جمهوری اسالمی را 

به خواست گروه طالبان بپذیرد.
تصریح  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  معتبر  منابع 
می کنند که بیش تر اعضای هیأت مذاکره کننده دولت با 
این تصمیم ارگ مخالف بودند، اما با وجود آن، »گروه 
کوچکی« در هیأت که به ارگ تمایل دارد، این موضع 
این  منابع،  گفته ی  به  است.  کرده  ارایه  طالبان  به  را 
مسایل حتا به جنجال ها میان اعضای هیأت دولت منجر 
شده است و برخی از آن ها معتقد اند که با آنان مشوره 
نمی شود. با این حال، اعضای هیأت منتظر پاسخ طالبان 
ماندند تا پیشنهادشان را ارایه کنند. قاعده بر این است که 
اگر یک طرف پیشنهاد طرف دیگر را رد کند، باید خود 
مذاکره کننده  هیأت  کند.  ارایه  پیشنهادی  آن  جای  به 
طالبان اما در برگشت،  گزینه ها را به »درخواست سازمان 
ملل« و »اعالمیه کابل و واشنگتن« کاهش داد. زمانی  
اعضای  کرده  ،  اشاره  پیش تر  توافق  به  دولت  هیأت  که 
هیأت مذاکره کننده طالبان گفته اند که دیگر آن حرف ها 
گذشته است و بدین ترتیب شرایط را سخت گرفته اند. با 
این حال، قطر گفته است که می تواند طالبان را دوباره به 
همان توافق قبلی برگرداند، اما ارگ تصریح کرده است 
آن،  غیر  در  و  شود  پذیرفته  پیشنهادی  موارد  باید  که 

توافق صورت نگیرد. 
امریکا  قطر،  تسهیل  با  توافق  این  که  می گویند  منابع 
از  پس  اما  بود،  شده  حاصل  کشورها  از  دیگر  برخی  و 
اختالف ارگ، این کشورها بدین نتیجه رسیدند که باید 
مصالحه  عالی  شورای  عمومی  مجمع  و  رهبری  کمیته 
ملی برای تصمیم گیری در مورد صلح بین االفغانی هرچه 
نماینده گی های  دلیل  همین  به  شود.  تشکیل  زودتر 
اعالمیه هایی،  نشر  با  امریکا  و  بریتانیا  اروپا،  اتحادیه 
خواستار نهایی شدن هرچه سریع تر تشکیل شورای عالی 
مصالحه ملی شدند. ارگ نیز تصریح می کند که تالش ها 

امضا  معامالت،  مقابل  در  تبعیض  )عدم  اساسی  اصل 
و مراسالت الکترونیکی ، بی طرفی تکنولوژی ، معادالت 
نهاده شده و  بنا  کاربردی و  اصل استفاده داوطلبانه ( 
این قانون در تمامی بخش های دولتی و شخصی چون 
حکومت داری الکترونیکی، تبادله پیام معلوماتی، امضای 
بانک داری، خرید و  الکترونیکی، تصدیق  الکترونیکی، 
فروش آنالین ، پرداخت ها و گمرکات قابل تطبیق بوده 
و  اداری، سرعت عمل  امر شفاف  سازی کارهای  و در 

مبارزه با فساد موثر است.
 با این همه مسووالن وزارت مخابرات تصریح می کنند 
که این قانون به طور معمول ساحه کابردی معامالت 
و امضاهای الکترونیکی اشخاص حقیقی و حقوقی را 
تعریف می کند، اما در  زمینه ی فعالیت های تجارتی یا 

غیرتجاری کاربرد مشخصی ارایه نمی کند. 

امضای الکترونیکی چیست؟
به  عدلیه  وزارت  سوی  از  که  رسمی ای  جریده ی  در 
الکترونیکی آمده است:  نشر رسیده، در مورد امضای 

برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی ادامه دارد و این 
شورا به زودی تشکیل می شود. 

این موارد محمداشرف غنی، رییس جمهور  با  هم زمان 
و عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی، روز 
شنبه، هشتم قوس، در ارگ دیدار کردند. آقای صدیقی با 
نشر رشته  توییتیی نوشت که در این دیدار آقای عبداهلل 
پیرامون سفر اخیرش به ترکیه معلومات داده و افزون بر 
این، در مورد پیش رفت ها در گفت وگوهای صلح دوحه به 
صورت مفصل بحث شده است. هم چنان دو طرف روی 
آماده گی ها برای برگزاری جلسه قریب الوقوع شورای عالی 
مصالحه ملی گفت وگو کرده اند. با این حال، منابع آگاه 
می گویند که حتا در بحث گشایش نشست های شورای 
عالی مصالحه ملی میان ارگ و سپیدار اختالف نظر وجود 
دارد، زیرا ارگ می خواهد که آقای غنی این نشست را 
آن  در  و  کند  افتتاح  ریاست جمهوری شخصاً  کاخ  در 
صورت، احتمال دارد برخی از چهره های سیاسی در آن 

شرکت نکنند.
روز  طالبان  گروه  که  می افتد  اتفاق  حالی  در  این همه 
شنبه،  هشتم عقرب، اعالم کرد که هیأت مذاکره کننده 
دولت و طالبان در هفدهم ماه جاری کارشیوه 2۱ ماده ای 
محمدنعیم،   کرده اند.  نهایی  را  بین االفغانی  مذاکرات 
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با نشر یک توییت 
گفت که این کارشیوه در هفدهم ماه جاری میالدی در 
حضور کشور تسیهل کننده و میزبان به خوانش گرفته 
دو هیأت  هر  تأیید  از  گفته ی وی، پس  به  است.  شده 
مذاکره کننده، یک نسخه این کارشیوه به کشور میزبان 
نیز سپرده شده است. هیأت مذاکره کننده دولت اما گفته 
است که روی 2۱ ماده به استثنای مقدمه آن توافق شده 
بحث  و  وضاحت  به  طرزالعمل  مقدمه  »متن  اما  است، 
بیش تر میان هیأت ها نیاز دارد«. به گفته اعضای هیأت 
نوامبر فیصله شده است که  دولت، در نشست هفدهم 
طرزالعمل به نشست عمومی ارایه می شود و »تنها پس از 

تصویب دو هیأت، نهایی پنداشته می شود«.
سال  سنبله  بیست ودوم  در  بین االفغانی  مذاکرات 
هیأت های  میان  بحث ها  هرچند  یافت.  گشایش  جاری 
اما  شد،  آغاز  زود  خیلی  طالبان  و  دولت  مذاکره کننده 
اختالف  نظرها در مورد تعیین مبنای پیش برد مذاکرات 

سبب شد که گفت وگوها به بن بست بخورد.

پیام  با  که  است  الکترونیک  شکل  به  »معلومات 
منطقی  گونه  به  یا  شده(  )ضمیمه  منضم  معلوماتی 
متصل شده یا در آن موجود باشد و جهت شناسایی 
امضا کننده، پیام معلوماتی استفاده گردیده و موافقت 

امضاکننده  پیام معلوماتی را نشان می دهد.«

معامله و معامله الکترونیکی
امضای  و  معامالت  قانون  و ۱۸  ماده های ۱۷  مطابق 
الکترونیکی، معامالت و امضای الکترونیکی اجراآت یا 
مجموعه ای از اجراآت اداری، تجارتی و یا مدنی است 
منظور  به  طرف  دو  از  بیش تر  یا  طرف  دو  میان  که 
متبادل  تعهدات  ایجاد  یا  طرف  یک  بر  تعهد  ایجاد 
میان بیش تر از یک طرف، صورت می گیرد و معامالت 
الکترونیکی نیز هرنوع معامله ای  است که به وسیله  پیام 
معلوماتی میان طرف ها به طور کلی یا جزیی منعقد یا 

اجرا می شود.
تصویب  حقوقی،  آگاهان  از  شماری  حال  همین  در 
نفع دولت می دانند.  به  را  قانون  این  اجرایی شدن  و 
وحیداهلل فرزه ای، عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان، 
استفاده  برای  با روزنامه ۸صبح گفت که  در صحبت 
از تکنولوژی و معامالت الکترونیکی، نیاز است نخست 
نافذ شود. وی بیان کرد که در  قوانین آن تصویب و 
حال حاضر دولت افغانستان در بخش معامالت تجارتی، 
حکومت دارای و اجراآت اداری مشکالت زیاد دارد، اما 
تا کنون قوانین الزم وجود ندارد. او گفت: »ایمیل ها 
و به رسمیت شناختن ایمیل و تصدیق مراجع معتبر 
تکنولوژی  از  اسناد  براساس  که  دارد  نیاز  اسناد  به 
استفاده کنیم. این قانون به نفع افغانستان است.« او 
اما تصریح کرد که روند اجرای این قانون باید متصل 
به یک سلسله آموزش ها و آگاهی های عامه باشد. به 
گفته ی او، اکثر مردم افغانستان به ویژه کسانی که از 
این قانون استفاده می کنند، معلومات موثر ندارند، از 
این رو نهادهای مسوول باید در این مورد به شهروندان 

معلومات دهند و آگاهی دهی کنند. 
افغانستان در حالی قانون معامالت و امضای الکترونیکی 
بیش  این  از  پیش  که  است  کرده  نافذ  و  تصویب  را 
کرده اند.  اجرایی  را  قانون  این  جهان  کشور   ۱00 از 
براساس معلومات، با اجرایی قانون فساد کاهش یافته و 

روابط و معامالت بهبود یافته است.

»سفارشی« داشته است. از سویی هم، هیأت دولت اعتقاد 
نداشته  نقشی  دوحه  توافق نامه  در  حکومت  که  داشت 

است و آن را به تنهایی نمی پذیرد.
کردند  تایید  غیررسمی  گونه ی  به  طرف  دو  سرانجام 
از  پس  است.  شده  روبه رو  بن بست  با  مذاکرات  که 
و  دولت  مذاکره کننده  هیأت های  دوام دار،  چانه زنی های 
توافق  کارشیوه  تهیه  برای  موارد  از  برخی  روی  طالبان 
۸صبح  روزنامه  به  مذاکرات  این  از  آگاه  منابع  کردند. 
با  سرانجام  و  بحث  روزها  از  طالبان پس  که  می گویند 
پادرمیانی امریکا، قطر و پاکستان، حاضر شدند گزینه های 
هیأت دولت را بپذیرند. این گروه اما تصریح کرده است 
که باید در گزینه های ارایه شده، اصالحات اعمال شود. به 
گفته ی منابع، هیأت طالبان هم زمان با توافق نامه دوحه، 
از گزینه »خواست مردم افغانستان در لویه جرگه  مشورتی 
موافقت  آن  افغانستان«  مردم  »خواست  با  تنها  صلح«، 
را  صلح  مشورتی  لویه جرگه  گروه  این  هیأت  زیرا  کرد ، 

»سفارشی« خوانده است.
»قطع نامه  طالبان  مذاکره کننده  هیأت  این،  بر  افزون 
ملل  سازمان  »درخواست  با  را  امنیت«  شورای   ۱325
متحد« تعدیل کرد و »اراده طرفین« را جای گزین »اراده 
دولت افغانستان و گروه طالبان« ساخت . بیش تر اعضای 
توافق  گزینه ها  این  با  گفت وگوها  از  پس  دولت  هیأت 
کار  این  به محض  دو طرف  هیأت  اعضای  حتا  کردند. 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تأیید کردند که پیش رفت 
حاصل شده و »بن بست شکسته است«. منابع آگاه نیز 
طرف  دو  مذاکره کننده  هیأت های  که  می کنند  تایید 
توافق کامل را حاصل کرده بودند و همه چیز آماده امضا 
بوده است، اما ارگ در آخرین لحظات دستور داده است 

که این توافق انجام شود. 
ادامه معصوم استانکزی، رییس  رییس جمهور غنی در 
هیأت مذاکره کننده دولت و عبدالسالم رحیمی، معاون 
شورای عالی مصالحه ملی و نماینده ویژه رییس جمهور 
در امور صلح را به کابل فرا خواند. این دو عضو هیأت با 
پرواز چارتر به کابل آمدند. ارگ به این دو عضو هیأت 
گفته است که باید »قطع نامه شورای امنیت«، »خواست 
دولت  »اراده  و  صلح«  مشورتی  لویه جرگه  در  مردم 
ذکر شود.  توافق  در  گونه ی صریح  به  طالبان«  گروه  و 
نیز  جمهوری،  ریاست  ارگ  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 

بنیادین مهیا شده است.  به صورت  جامعه معلوماتی 
این  که  می کنند  تصریح  مخابرات  وزارت  مسووالن 
قانون در روشنایی اصول رهنمودی ملل متحد از جمله 
تجارت  نمونه  قانون  الکترونیکی،  امضای  نمونه  قانون 
الکترونیکی و کنوانسیون ملل متحد در مورد استفاده 
از  مراسالت الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، تهیه 

شده است. 
آقای ناصری می گوید که با تطبیق و اجرایی شدن این 
و  الکترونیکی  معامالت  برای  قانونی  قانون،  چارچوب 
امضای الکترونیکی،  اعتباردهی به معامالت الکترونیکی، 
امضای الکترونیکی و مراسالت الکترونیکی، فراهم کردن 
الکترونیکی  مراسالت  و  معامالت  گسترش  زمینه ی 
ایکو سیستم  رشد  و  توسعه  زمینه ی  کردن  فراهم  و 
دیجیتلی، ایجاد و فراهم خواهد شد. از سویی هم به 
زمینه   قانون،  این  شدن  اجرایی  با  وزارت،  این  گفته 
خوبی برای مبارزه با فساد اداری، مبارزه با کندکاری و 
رفتن به سمت یک جامعه مدرن و کارا هموار خواهد 
الکترونیکی روی چهار  شد. قانون معامالت و امضای 

توافقات دوحه؛ 
هیات دولت به دو اردوگاه تقسیم شده است

قانون امضای الکترونیکی؛ 
اجرای این قانون چه تحول و سهولت هایی 

در نحوه معامالت ایجاد می کند؟

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی 
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گروه  که  می رسد  نظر  به 
موضع  تغییر  دوباره  طالبان 
خالف  بر  و  است  داده 
امریکا  با  توافق نامه  امضای 
کاهش  به  متعهدشدن  و 
خشونت ها در شهرهای بزرگ، 
شهرها،  بر  مرگ بار  حمالت 
اماکن عمومی و کشتار مردم بی گناه را از سر گرفته 
چندین  گواه  کابل  اخیر  هفته های  در  چون  است. 
اواخر روزی  این  حمله ی تروریستی بوده است. در 
قتل،  دزدی،  اختطاف،  هدف  کابلیان  که  نیست 
تجاوز و ترور قرار نگیرند. کابل در هفته های اخیر 
و  اختطاف  جنایی،  تروریستی،  رویدادهای  گواه 
تجاوزهای جنسی بوده است. از این جهت پایتخت 
و بیش تر والیت های کشور روزها و شب های سختی 
تقریباً  اخیر  هفته های  در  می گذراند.  سر  پشت  را 
کابل هر روز شاهد حمالت انتحاری بوده است. تا 
جایی که در روز هشتم قوس، کابل گواه دو حمله ی 
انتحاری بود. به تاریخ ۴ قوس حمله ی مرگ بار در 
والیت بامیان صورت گرفت که در آن ۱5 تن کشته 
در  دوباره  روز،  آن  فردای  شدند.  زخمی  تن  و ۶0 
پیش،  گرفت. چندی  انفجاری صورت  بامیان  شهر 
شلیک راکت ها بر شهر کابل جان چند نفر را گرفت 
و چندین نفر را زخمی ساخت. بر اساس گزارش ها 
اول  معاون  صبح  شش ونیم  جلسه ی  تازه ترین  از 
ریاست جمهوری، کابل در ۴۸ ساعت گذشته شاهد 
۹ حادثه بوده که از میان این ۹ حادثه، ۷ رویداد آن 
این  است.  بوده  تروریستی  آن  رویداد  دو  و  جنایی 
۹ حادثه در اطراف ارگ رخ داده است و نیروهای 
جمهوری  ریاست  اول  معاونیت  برای  آن را  امنیتی 
گزارش کرده اند. شبیه به این و حتا خون بارتر از این 
رخدادها، در والیات و ولسوالی های دور دست کشور 
حمالتی انجام شده است که متأسفانه هیچ گاه در 
جلسات شش و نیم صبح یا دیگر جلسات تأثیرگذار 
مطرح نمی شود. اوضاع و رویدادهای خونینی که این 
روزها در کابل و والیات کشور رخ می دهد و حاکم 

بهتر قوانین تدارکاتی در  به منظور اجرای هر چه 
افغانستان، می توان از شیوه های نوین در این عرصه 
تدارکات  از  می توان  مثال،  عنوان  به  گرفت.  کار 
مزایده ها  و  مناقصه ها  برگزاری  در  الکترونیک 
استفاده کرد. این نوع تدارکات در بیش تر کشورهای 

توسعه یافته به چشم می خورد. 

1- تدارکات الکترونیک
رفته  کار  به  واژه ی  عمومی،  تدارکات  و  تأمین 
و  خدمات  کاال،  تأمین  پروسه های  خصوص  در 
دولتی  بخش  سازمان های  به  مربوط  فعالت های 
صرف  را  بودجه  از  باالیی  مبالغ  دولت ها  است. 
تأمین کاالها و خدمات مورد نیاز خود می کنند. این 
مبلغ تقریباً ۱0 تا ۱5 درصد از GDP کشورهای 
توسعه یافته و20 تا ۷0 درصد از GDP کشورهای 
در حال توسعه را به خود اختصاص می دهد. تأمین و 
تدارکات عمومی فعالیت اصلی دولتی جهت مدیریت 

کارآمد منابع عمومی است.
فساد در حیطه ی تأمین و تدارکات عمومی زمانی 
خدمات  و  کاال  نیاز  تأمین  که  می پیوندد  وقوع  به 
عدم  و  مخفی کاری  با  دولت  اجرایی  بخش های 
نظارت کافی به دلیل فقدان مکانیسم های کنترلی، 
کشورها  بروکراسی  و  الزم  پاسخ گویی  و  شفافیت 
تدارکات  و  تأمین  از  متخصصان  می شود.  مواجه 
الکترونیکی به عنوان راهکار مناسب برای حل این 

معضل نام برده اند. 
بانک توسعه ی آسیایی اعالم کرده است که تأمین 
در  را  مهمی  نقش  دولتی  الکترونیکی  تدارکات  و 
دولتی  تدارکات  و  تأمین  در حوزه ی  فساد  کاهش 
به  را  الکترونیکی  تدارکات  و  تأمین  می کند.  ایفا 
ارتباطات  و  اطالعات  تکنولوژی های  از  کارگیری 
)ICT( با کمک انترنت یا سیستم های بر مبنای وب 
تعریف کرده اند که به منظور تسهیل تأمین کاالها و 

است، عالمت رجعت طالبان به روی کرد نخستین و 
اصلی شان که همانا ایجاد ترس و وحشت در میان 
مردم است، می باشد. حمالت انتحاری روزهای اخیر 
با  توافق شان  به  طالبان  پشت کردن  نشان دهنده ی 

ایاالت متحده  امریکا است.
امریکا  متحده   ایاالت  با  توافق  از  طالبان  گروه 
خرسند به نظر می رسید. برداشت طالبان از توافق 
دوحه، پیروزی و غلبه بر نیروهای خارجی و ارتش 
افغانستان بود. چون آنان در آن توافق امتیاز زیادی 
به دست آورده بودند و مهم ترین امتیازشان کسب 
مشروعیت داخلی، منطقه ای و جهانی بود. زیرا ایاالت 
متحده امریکا، یعنی ابرقدرت جهان که برای نابودی 
القاعده و طالبان در افغانستان لشکر ریخته بود، سر 
میز مذاکره حاضر شد و با آنان گفت وگو کرد. برای 
همین آنان خوشبین بودند تا دونالد ترمپ بار دیگر 
رییس جمهور ایاالت متحده امریکا شود و صلحی را 
که مورد نظر طالبان و ترمپ بود، در افغانستان برقرار 
و  اند  غیردموکراتیک  گروه  یک  که  طالبان  سازد. 
هیچ گاه از حمله بر اماکن عمومی، مساجد، مکان های 
آموزشی و اکادمیک دریغ نکردند و پشیمان نیستند، 
تعهد  و دادن  امریکا  ایاالت متحده  با  توافق  از  بعد 

خدمات بخش دولتی از موسسات خصوصی طراحی 
شده است. در حقیقت تأمین و تدارکات الکترونیکی 
در  الکترونیک  مدیریت  و  یک پارچه گی  معنای  به 
خرید،  درخواست  شامل  فعالیت ها،  کلیه ی  انجام 
و  خریدار  بین  پرداخت  و  تحویل  سفارش،  تأیید، 

تأمین کننده است.
به کارگیری از سیستم تأمین و تدارکات الکترونیکی 
سریع ترشدن  انتخاب،  قدرت  باالرفتن  موجب 
منطقی کردن  تأمین کننده،  انتخاب  و  شناسایی 
کاهش  نیز  و  تأمین کننده  با  ارتباط  مدیریت  و 
به همراه  تقلب  و  استفاده  بروکراسی، کاهش سوء 
و  معامالت  کاهش  و  محصوالت  کیفیت  باالرفتن 
تأمین  و  تهیه  امر  در  بیش تر  نتیجه سودآوری  در 

تدارکات می شود.
خرید با استفاده از پشتیبانی الکترونیکی که تحت 
عنوان تدارکات الکترونیکی شناخته می شود، مطابق 

پروسه ی ذیل صورت می گیرد: 
- مدیریت بخش به صورت آنالین و با استفاده از 

کاتالوگ ها، درخواست را تنظیم می کند.
سیستم  وسیله ی  به  الکترونیکی  درخواست   -
شبکه ای خودکار بازبینی و تصویب مراحل خود را 
طی می کند و کل اطالعات در سیستم برای تجدید 

نظر موجود است.
- درخواست خرید الکترونیکی تصویب و به صورت 

الکترونیکی برای فروشنده ارسال می شود.
- فروشنده سفارش خرید الکترونیکی را دریافت و 

محصول مورد نظر را ارسال می کند.
- صورت حساب به صورت خودکار پرداخت می شود.
- محصول مورد نظر توسط مدیر بخش دریافت و 

تحویل آن تصدیق می شود.
2- تجربه ی سیستم تأمین و تدارکات الکترونیکی 

در کشورهای دیگر
 ،AMRتحقیقاتی موسسه ی  مطالعات  اساس  بر 

تنها  نه  گاهی  افغانستان،  در  کاهش خشونت ها  به 
مسوولیت حمالت مرگ بار و تروریسیتی را بر عهده 
آنان  می کنند.  هم  محکوم  آن را  بلکه  نمی گیرند؛ 
مسوولیت حمله بر آموزشگاه کوثر و دانشگاه کابل را 
بر عهده نگرفتند؛ اما دولت افغانستان گفت که هر دو 

حمله کار طالبان است.
تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده 
کابل  از جمله  بزرگ  در شهرهای  امریکا، خشونت 
جریان  در  کابل  حداقل  بود،  یافته  کاهش  اندکی 
و  تروریستی  رویداد  سه  گواه  روز  هر  توافق  این 
بایدن  جو  آمدن  کار  روی  از  پس  اما  نبود.  جنایی 
برنامه ی طالبان ظاهراً عوض شده است. بعد از روی 
کار آمدن بایدن در ایاالت متحده امریکا، روی کرد 
طالبان نسبت به جنگ افغانستان به کلی تغییر کرده 
است. زیرا در روزهای اخیر پایتخت، والیت بامیان، 
والیت هلمند و دیگر والیت های کشور مورد حمالت 
انتحاری قرار گرفته است. در اغلب والیت های کشور 
داده اند.  افزایش  را  خود  خشونت  و  تحرک  طالبان 
هرچند طالبان مسوولیت بسیاری از حمالت مرگ بار 
را بر عهده نمی گیرند؛ اما واقعیت این است که در 
به  دست  که  هستند  قادر  طالبان  فقط  افغانستان 

سیستم های  تاکنون  که  شرکت هایی  درصد   ۱۷
در  نخریده اند  را  الکترونیکی  منبع یابی  و  تدارکات 
برای  و  داد  خواهند  انجام  را  اقدام  این  بعد  سال 
کرده اند.  پیش بینی  را  درصدی  رشد ۱2  بازار  این 
سال  در  مطالعه ای  در   IPRG تحقیقاتی  گروه 
الکترونیکی  با پروژه های تدارکات  200۶ در رابطه 
در آسترالیا اعالم کرد که در مقایسه با بررسی های 
الکترونیکی  تدارکات  پیاده سازی های  سال 200۴، 
گسترش  محدوده  و  اهداف  برآورده سازی  نظر  از 
سیستم هایی  بیش تری  سازمان های  و  است  یافته 
در  را  سازمان  عملیات  کل  که  کرده اند  پیاده  را 
و  عملیات  از  وسیع تری  محدوده ی  و  برگرفته 
فعالیت های تدارکات الکترونیکی را شامل می شود. 
مسأله ی  آن  دنبال  به  و  تغییرات  این  با  سازگاری 
یک پارچه گی نرم افزار و کاتالوگ ها و همگون سازی 
به چالش  تغییرات عمده،  این  با  فرهنگ سازمانی 
بر  است.  مبدل شده  سازمان ها  برای  توجهی  قابل 
و  نقش  نرم افزارها  این  ارایه شده،  آمارهای  اساس 
و  دارد  سازمان ها  در  راهبردی  فوق العاده  اهمیت 
استفاده از آن ها مدیریت اطالعات درون سازمان ها 
را به نحو قابل مالحظه ای بهبود بخشیده و تعداد 
کارمندان را کاهش داده  است. از طرف دیگر، برخی 
افراد  ناچار به آموزش  سازمان ها اعالم کرده  اند که 
با تخصص های جدید در زمینه ی تهیه و تدارکات 

الکترونیکی شده اند.
سهم  دولتی،  بخش  توسط  انجام شده  خریدهای 
قابل مالحظه ای از تولید ناخالص داخلی هر کشور 
را به خود اختصاص می دهد. برای مثال در اقتصاد 
است.  درصد   ۱۶ معادل  سهم  این  اروپا  اتحادیه ی 
این خریدها ابزاری برای پشتیبانی از سیاست های 
بنابراین  می شود،  محسوب  کشور  یک  اقتصادی 
باید به نحو مناسبی در قالب یک پارچه مدیریت و 

ساماندهی شود.

انتحاری  حمالت  بزنند.  مرگ باری  حمالت  چنین 
شیوه ی جنگ طالبان با حکومت افغانستان بوده و 
و  طالبان  کار  همیشه  ترس،  و  ارعاب  ایجاد  است. 

گروه های هم سو با آنان بوده است.
به  بایدن  جو  انتخاب شدن  از  بعد  ظاهراً  طالبان 
این  به  امریکا،  ایاالت متحده  عنوان رییس جمهور 
توافق  این  از  بایدن  است  ممکن  که  می کنند  فکر 
با  امریکا  ایاالت متحده  توافق  بیرون بکشد. زیرا  پا 
طالبان بیش تر نوعی برنامه ی کمپاین دونالد ترمپ 
بود تا یک توافق جامع و پایدار، برای همین بسیار با 
شتاب، به سود طالبان و به ضرر کابل، جمهوریت و 
یک جامعه ی دموکراتیک انجام شده است. بنابراین 
آن  در  امریکا  متحده  ایاالت  ماندن  برای  طالبان 
صلح،  مذاکرات  ادامه ی  آن  مبنای  بر  و  توافق نامه 
گزینه و راه دیگری جز توسل به خشونت، حمالت 
انتحاری و ایجاد رعب و وحشت ندارند. به نظر آنان 
ایجاد رعب و وحشت ممکن است ایاالت متحده و 
به سود طالبان  توافق ضعیف  به یک  وادار  را  کابل 
کند. این سخت سری و قساوت طالبان در ۱۹ سال 
پسین نتیجه ی قانع کننده برای طالبان داشته است. 

نتیجه اش توافق آنان با ایاالت متحده امریکا است.

انجام خریدهای دولتی به صورت صحیح و اصولی 
نیازمند عدم تبعیض، رعایت انصاف و شفافیت در 

بازار است که با استقرار این سامانه تحقق می یابد.
در  گسترده  صورت  به  کاوی،  بهینه  مطالعات 
سراسر  در  سیستم  این  موفق  نمونه های  خصوص 
دنیا )اتحادیه ی اروپا، امریکا، کوریای جنوبی، هند، 
انگلیس، ترکیه، کانادا، ایتالیا و...( انجام شده است. 
سیستم  قالب  در  خریدها  کل  درصد   ۹0 حدود 
پیاده سازی  است.  انجام شده  الکترونیکی  تدارکات 
در  الکترونیکی  تدارکات  و  تأمین  سیستم های 
نشان  مکزیک  و  جنوبی  کوریای  چون  کشورهای 
تکنولوژی های  از  استفاده  چگونه  که  می دهد 
اطالعاتی جدید، ما را در جلوگیری  و کنترل فساد 

در تأمین و تدارکات عمومی یاری می رساند. 

نتیجه گیری
تدارکات  و  تأمین  سیستم های  ایجاد  و  طراحی 
الکترونیکی از طریق کاهش دخالت عوامل انسانی 
و بهبود امنیت و نظارت سیستم های ارتباطی مبتنی 
بر وب، می تواند میزان فساد اداری را در افغانستان به 
صورت قابل توجهی کاهش و شفافیت و پاسخ گویی 
فعالیت های  و  تجاری  معامالت  در  را  دولت ها 

اقتصادی دستگاه های اجرایی افزایش دهد.

منبع ها
۱. مهسا صالحی، سعید زرندی، تأمین و تدارکات 
فصل نامه ی  داری،  فساد  با  مبارزه  در  الکترونیک 

رسالت مدیریت دولتی، ۱3۹2.

حبیب حمیدزاده

مرتضی محقی، استاد دانشگاه و دانشجوی دکترای 
murtaza.mohiqi@gmail.com -حقوق خصوصی

2. OECD, A. (2005), Fighting 
Corruption and Promoting Integrity 
in Public Procurement, Organization 
for Economic Co-operation and 
Development, Paris.
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
  شماره تماس: 0781235040

info@ayenasehat.af :ایمیل آدرس

تخفیف ويژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني
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چکیده
زیادی  سال های  و  است  سنتی  کشور  افغانستان 
می شود که مردم این سرزمین در برخورد با مسایل 
مختلف، از ارزش ها و سنت های اجداد و پدران شان 
پیروی کرده اند؛ اما با آن هم طی دوره های مختلف 
ایجاد  راستای  در  کشور  این  زمام داران  تاریخی، 
گرفتن  نظر  در  و  زنان  برای  آموزشی  زمینه های 
موثری  کارهای  دولتی،  اداره های  در  آنان  نقش 
انجام داده اند که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. 
دسترسی زنان به دانش و مشارکت آنان در سیاست 
در دوره ی امان اهلل جوانه زد و این پادشاه در زمان 
حکومت داری اش برای دستیابی زنان به تحصیل از 

هیچ گونه تالش دریغ نکرد.
ایجاد حکومت پسا بن در کشور،  از  هم چنان پس 
مشارکت زنان در عرصه های مختلف، از مباحث مهم 
و کلیدی به حساب می آید. چنان چه گفته شده است 
بدون  جامعه  یک  توسعه ی  و  پیش رفت  رشد،  که 

مشارکت و سهم گیری زنان ممکن نیست.
در  سیاسی  جدید  اداره ی  آمدن  کار  روی  از  پس 
کشور، فضای نسبتاً باز و بهتر برای حضور زنان در 
عرصه های مختلف فراهم شد. قوانینی به حمایت از 
حقوق زنان تصویب شد تا حضور و مشارکت زنان 
افغانستان را به خصوص در عرصه ی سیاسی در نظام 

جدید زمینه سازی کند.

مقدمه
یک قرن  تاکنون،   ۱۹۱۹ در  افغانستان  استقالل  از 
پیش رفت  افغانستان  صد  سال  این  طی  می گذرد. 
سیاست  و  دیپلماسی  دستگاه  در  مالحظه ای  قابل 
که  مستقل  افغانستان  است.  داشته  خود  خارجی 
فرصت  زودترین  به  بود،  اول  جهانی  جنگ  شاهد 
دیپلماسی  ایجاد  و  مستقالنه  سیاست گذاری های 
هم چنان  زد.  رقم  خود  خارجی  روابط  در  را  نوین 
دولت برای دستیابی به یک سیاست بی طرف تالش 
بی شماری کرد. از دسامبر ۱۹2۷ تا جوالی ۱۹2۸، 
از  تعدادی  و  ایران  مصر،  به  امان اهلل  شاه  سفرهای 
کشورهای اروپایی، اتحاد جماهیر شوروی و ترکیه، 
مثال خوبی از سیاست خارجی مستقل و دیپلماسی 

فعال افغانستان در این دوره است.
با گذشت بیش از صد  سال از استقالل افغانستان ، 
به نظر می رسد که عصر امانی )۱۹۱۹-۱۹2۹( عصر 
شکوفایی و رونق در سیاست خارجی افغانستان بوده 
هستند  باور  این  به  کارشناسان،  از  بسیاری  است. 
نوین  خارجی  سیاست  بنیان گذار  خان  امان اهلل  که 
یک  به  دستیابی  برای  و  است  بوده  افغانستان  در 
از سه  بُعد داخلی و خارجی  افغانستان مستقل در 
شیوه کار گرفت. چنان چه داکتر محمد اکرم عارفی 
به  رسیدن  برای  امان اهلل  که  است  عقیده  این  به 

استقالل از سه روش کار گرفته است: 

خان  امان اهلل  راهبرد  نخستین  جنگ:  راهبرد   .1
ارتش  با  جنگ  تدارک  استقالل،  به  رسیدن  برای 
بود  شکلی  به  امان اهلل  جنگی  راهبرد  بود.  بریتانیا 
آن  قبایل  افغانستان،  نیروهای  حمله ی  از  قبل  که 
طرف مرز شورش کنند و آن زمان حمله از سوی 
در  افغانستان  سوی  از  حمله  شود.  آغار  افغانستان 

در سیاست خارجی، حضور  امان اهلل  سومین هدف 
بر  این دوره  امان اهلل در  بود.  فعال در جهان اسالم 
استقالل ملت های اسالمی تأکید داشت و تالش کرد 

که نقش فعال در جهان اسالم بازی کند.
توسعه  امان اهلل،  خارجی  سیاست  هدف  چهارمین 
تا  کرد  فراوان  تالش  وی  بود.  افغانستان  ترقی  و 
افغانستان را به کشور مدرن مبدل کند. امان اهلل در 
این راستا از کشورهای آلمان، روسیه و فرانسه کمک 

گرفت و به نتایج خوبی رسید.
به عقیده ی نگارنده، در این دوره دستگاه دیپلماسی 
افغانستان نیز فعال بود و وزیران حکومت امانی افراد 
کارکشته و کارفهم بودند. محمود طرزی، نخستین 
وزیر خارجه ی افغانستان و محمد ولی دروازی، نقش 
مهمی در موفقیت سیاست خارجی امان اهلل داشتند. 
این  در  افغانستان  خارجی  سیاست  دست آوردهای 
سیاست  پژوهش گر  )موالیی،  بود.«  ملموس  دوره 

خارجی(

خارجی  سیاست  در  زنان  نقش  بر  نگاهی 
افغانستان

افغانستان  در  سیاسی  جدید  نظام  آمدن  کار  روی 
در  زنان  سیاسی  مشارکت  مسأله ی  تا  شد  سبب 
کشور مورد توجه  قرار گیرد. تالش برای برقراری 
نظام دموکراتیک و توجه این نظام به فراهم آوردن 
سیاسی  فعالیت های  افزایش  برای  الزم  زمینه های 
در  زنان  بیش تر  حضور  موجب  زنان  اجتماعی  و 
عرصه های سیاسی و اجتماعی شده است. در این جا 
نگاهی بر نقش زنان در سیاست خارجی می اندازیم. 
نخستین زنی که راه را برای زنان افغانستان باز کرد، 
ملکه ثریا بود. روش او برای زنان افغانستان سبب شد 
تا زنان کشور به حیث یک زن مستقل، بدون تبعیض 
جنسیتی وارد سیاست شوند و در سیاست گذاری ها 
و مسایل کالن سیاسی و اجتماعی در کشور سهم 

بگیرند و نقش خود را ادا کنند.
ملکه ثریا که یکی از زنان روشن فکر و عدالت خواه 
کشور بود، در آموزش و پرورش زنان کشور کارهای 
زن  این  تالش های  اثر  در  داد.  انجام  ارزشمندی 
شجاع، نخستین مکتب دخترانه در شهرآرای کابل 
تأسیس شد. نخستین نشریه ی مخصوص زنان به نام 
»ارشادالنسوان« منتشر شد و گروهی از دختران به 

هدف تحصیل به خارج فرستاده شدند.
و  مردساالر  جامعه ی  در  زن  نخستین  ثریا  ملکه 

سه جبهه آغاز شد که در جبهه ی مشرقی نیروهای 
افغانستان منتظر شورش قبایل نماندند و حمله را 
آغاز کردند که عقب زده شد . در جبهه ی خوست، 
را  بریتانیا  قلمرو  از  بخش  یک  افغانستان  نیروهای 
نیروهای  نیز  قندهار  جبهه ی  در  و  کردند  تصرف 
جنگ  البته  نداشتند.  خاص  پیش رفت  افغانستان 
برای مدت زیادی طول نکشید و هر دو طرِف متارکه 
ختم جنگ را اعالم کردند و نماینده گان طرفین وارد 

مذاکره شدند.
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افغانستان، هیأتی را برای مذاکره به هند  استقالل 
بریتانوی فرستاد تا در مورد استقالل افغانستان بحث 
دوره  چندین  در  مذاکرات  این  کنند.  گفت وگو  و 
بی نتیجه به پایان رسید. تا این که سرانجام دو طرف 
در سال ۱۹2۱ در شهر راولپندی به توافق رسیدند 
و بریتانیا استقالل افغانستان را به رسمیت شناخت.

3. راهبرد فشار: ضلع سوم و کامل کننده  ی راهبرد 
همین  به  بود.  فشار  از  استفاده  امان اهلل،  استقالل 
منظور امان اهلل خان هیأتی از طریق بخارا به مسکو، 
تا  فرستاد  اروپا  جانب  به  آن جا  از  و  مرکز شوروی 
کشور  یک  به  حیث  افغانستان  شناسایی  مورد  در 
مستقل بحث و گفت وگو کند. توافقات این هیأت با 
کشورهای خارجی، به خصوص شوروی سابق فشار 
مضاعف را روی انگلیس ها وارد کرد و همین طور بود 
که انگلیس ها به استقالل افغانستان تن دادند و آن را 

پذیرفتند.
طرح این راهبرد سه بُعدی خیلی زیرکانه و واقع بینانه 
از  شاه  ژرف  و  دقیق  درک  بیان گر  امر  این  و  بود 
مسایل بین المللی نیز بود. در این دوره افغانستان با 
کشورهای معتددی روابط برقرار کرد و حتا هیأتی به 

امریکا برای مذاکره فرستاده شد.
اهداف سیاست خارجی امان اهلل نیز نظر به نیازهای 
بود. نخستین  آماده شده  و  افغانستان، طرح  عینی 
استقالل  کسب  امان اهلل  خارجی  سیاست  هدف 
دومین  ذکر شد.  فشرده  به صورت  باال  در  که  بود 
روابط  توسعه ی  افغانستان،  خارجی  سیاست  هدف 
دوره  این  در  بود.  جهان  کشورهای  با  افغانستان 
دوستی  پیمان  متعددی  کشورهای  با  افغانستان 
دوستی  پیمان  امضای  آن  مهم ترین  که  کرد  امضا 
با  شوروی، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه و ایران بود. 

سنتی افغانستان بود که بدون داشتن برقع )چادر( 
فصل  تابوشکنی،  این  شد.  ظاهر  لویه جرگه  در 
در  اقدام  این  گشود.  زنان  زنده گی  در  را  جدیدی 
شدت  به  جامعه ی  در  انقالبی  منزله ی  به  زمانش 
سفر  در  هم چنان  ثریا  ملکه  بود.  افغانستان  سنتی 
مشهور امان اهلل به اروپا، او را همراهی کرد. نماینده ی 
با ملکه  مجله ی »هلو« در پاریس پس از مصاحبه 
ثریا نوشت: »من با خیلی از ملکه ها و زنان درجه اول 
مقامات مصاحبه کرده ام؛ ولی کم تر زنی را به متانت 
و تیزهوشی و معلومات ملکه ی افغانستان دیده ام. از 
این مالقات مرا یقین حاصل شد، محیط افغانستان 
هم دوش  و  مستعد  می پروراند،  ملکه ای  چنین  که 
ابراهیمی،  )رقیبه  است.«  دنیا  مترقی  ممالک  با 

خبرنگار(.
در پی زحمات و تالش شاه و ملکه ی افغانستان بود 
در دستگاه سیاست خارجی  زنان  نقش  امروزه  که 
است.  کرده  چشم گیری  پیش رفت  افغانستان 
دیپلمات  زنان  انجمن   20۱۶ سال  در  چنان چه 
انجمن به هدف نقش بیش تر زنان  این  ایجاد شد. 
تا  است  شده  ایجاد  خارجی  سیاست  دستگاه  در 
تأثیرگذاری زنان در تصمیم گیری ها بیش تر شود. در 
حال حاضر در دستگاه سیاست خارجی کشور، چهار 
خانم به حیث سفیر وظیفه اجرا می کنند. هم چنان 
وزرات خارجه چندین معین زن داشت که این خود 
بیان گر نقش زنان در دستگاه دیپلماسی و سیاست 

خارجی کشور است.

نتیجه گیری
»هم چنان که زنان حق دارند که باالی چوبه ی دار 
بروند، به همان  سان نیز حق دارند که باالی سکوی 

خطابه بروند.« )المپ دوگوژ(.
مختلف،  برهه های  در  تاریخ  طول  در  کشور  زنان 
خود  از  متفاوت  بخش های  در  مردان  هم ردیف 
ایجاد  با  به ویژه  گذاشته اند.  جا  به  کارنامه هایی 
و  کشور  در  بن  کنفرانس  از  پس  جدید  حکومت 
استعداد  شکوفایی  برای  زمینه ها  فراهم شدن  با 
زنان و ایجاد فرصت های شغلی در کشور، زنان در 
بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی 
دست آوردهای چشم گیر و قابل مالحظه ای داشته اند 
که از چشم هیچ آدم منصف پوشیده نیست. حکومت 
امر  با تالش های پی گیر در  نیز مسوولیت دارد که 
تحقق خواست زنان مبنی بر ایجاد جامعه ی سالم و 
فراهم سازی زمینه های رشد و پیش رفت زنان کشور 
تالش کند. هرچند رسم های ناپسند، فقر و بی سوادی 
هنوز هم در راستای رشد و بارورشدن استعداد زنان 
در کشور مانع ایجاد می کند؛ اما حکومت باید در این 
خصوص نیز برنامه های تبلیغاتی را برای از بین بردن 
ذهنیت ها و رسم های ناپسند در امر رسیدن زنان به 
بگنجاند. جامعه ی  برنامه های خود  در  حقوق شان 
افغانستان زمانی به یک جامعه ی سالم مبدل خواهد 
شد که حقوق زنان کشور به گونه ی اساسی تأمین 

شود.
منبع ها

نقش زنان در دستگاه سیاست خارجی
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»سامان دهی  عنوان  با  طرحی 
از  غیرمجاز«  خارجی  اتباع 
پارلمان  نماینده   32 طرف 
ایران ارایه شده است. در این 
طرح اتباع غیرمجازی که در 
ایران حضور داشته باشند، عالوه 
این کشور، مجازات  از  بر طرد 
نیز خواهند شد. در صورت تایید این طرح، تیراندازی 
بر مهاجران غیرقانونی در ایران مجوز می گیرد و حتا 
دیه نیز از آن ساقط شده است. برخی از مهاجران 
برابر  در  رویکرد  این  که  اند  معتقد  ایران  در  افغان 
مهاجران، »غیرانسانی« است و به گفته ی آنان، نفی 
دیه به عنوان یک حق انسانی و اسالمی تنها ثابت 
حقی  مهاجران  برای  ایران  حکومت  که  می سازد 
در  منابع  نمی داند.  را مسلمان  آنان  یا  نیست  قایل 
وزارت خارجه اما می گویند که این وزارت نگرانی های 
دولت و مردم را با مجلس شورای اسالمی ایران در 
میان گذاشته است تا از مجاری دیپلماتیک، به آن 
بر اساس  که  است  حالی  در  این  شود.  رسیده گی 
آمارهای رسمی، دو میلیون و 500 هزار مهاجر افغان 

هم اکنون در ایران اقامت دارند.
هر چند برخی رسانه های ایرانی به گونه ی سهو یا 
عمد مجازات این افراد را درجه یک )حبس 25 ساله 
و جریمه ۱00 میلیون تومانی( عنوان کردند، اما در 
طرح اصلی که در پایگاه ملی اطالع رسانی قوانین و 
مقررات ایران نشر شد، این مورد در مجازات درجه 
شش ثبت شده است. براساس متن قانون مجازات 
اسالمی در ایران، مجازات درجه شش شامل حبس 
از شش ماه تا دو سال، جریمه نقدی دو تا هشت 
میلیون تومان و 3۱ تا ۷۴ ضربه شالق است. یکی 
از موضوعاتی که در این طرح وجود دارد، رسیده گی 
است.  انقالب  دادگاه های  در  افراد  این  جرایم  به 
صالحیت دادگاه های انقالب در ایران در خصوص 
جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی  است که شامل 
»محاربه« و »فساد فی االرض«، »بَغی«، »تبانی و 
اجتماع علیه حکومت اسالمی«، »احراق و تخریب 
نظام  با  مقابله  قصد  به  مسلحانه  »اقدام  اموال«، 
جمهوری اسالمی« و »جرایم مربوط به مواد مخدر 

شامل حمل، نگهداری، ساخت و قاچاق« می شود.
جامعه  بین  در  زیادی  واکنش های  موضوع  این 
مهاجر داشته است،  زیرا آنان باور دارند که مهاجران 
کار در ایران نباید هم ردیف قاچاق چیان مواد مخدر 
دیگر  موضوع  شوند.  محاکمه  امنیتی  مجرمان  و 
در این طرح، اجازه تیراندازی بر موتر حامل اتباع 
این طرح  بند هفتم  اقامتی است. در  فاقد مدرک 
بازرسی  مجوز  مکلف اند  »دادستان ها  است:  آمده 
از محل های مشکوک تردد و اقامت اتباع و مجوز 
مشکوک  عبوری  خودرو های  بازرسی  و  توقیف 
به سمت  تیراندازی  را صادر کنند.  اتباع  به حمل 
خودرو  چنان چه  غیرمجاز  اتباع  حامل  خودروی 
قوی  و ظن  کند  فرار  پولیس  بازرسی  و  ایست  از 
قانون  با رعایت سایر ضوابط  باشد،  اتباع  به حمل 
اتباع  چنان چه  است.  مجاز  سالح  به کارگیری 
غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پولیس نیز ضوابط 
را رعایت کرده باشد، دیه ای پرداخت نخواهد شد«. 
این در حالی  است که دیه در شریعت اسالمی حق 

هر مسلمانی خوانده شده است.
حقوق  فعال  و  مهاجر  خبرنگار  قلی زاده،  فریبا 
پناهنده گان، در این رابطه به روزنامه ۸صبح گفت، 
موضوعی که در این طرح کم تر به آن پرداخته شده، 
در رابطه با اموال مهاجران غیرمجاز در ایران است. 
تملک  هرگونه  این طرح  بر اساس  وی،  گفته ی  به 
دارایی توسط اتباع غیرمجاز فاقد اعتبار خواهد بود 
و توسط دادستان ضبط می شود و هر ایرانی ای که 
سعی در مخفی کردن اموال این افراد داشته باشد، 
نیز مجازات خواهد شد. به گفته ی وی، »این طرح 
پیرامون اموال و دارایی ها تبصره ای برای مهاجران 
است«.  مضحک  خودش  نوع  در  که  دارد  قانونی 
مجاز  خارجی  اتباع  همه ی  تبصره،  این  بر اساس 
که مجوز اقامت می گیرند )به غیر از اتباعی که با 
به صورت  نیز مکلف اند  وارد کشور می شوند(  ویزا 
ساالنه صورت اموال و دارایی های تحصیل شده در 
ایران را به امور اتباع مقام والیت )استانداری ( اعالم 
کنند. بانو قلی زاده گفت: »فکر کنید ما ساالنه به 
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را  مردم  و  دولت  نگرانی های  خارجه  امور  »وزارت 
در این رابطه با مقامات ذی صالح در ایران شریک 
ساخته است. عبدالغفور لیوال، سفیر افغانستان در 
ایران،  پارلمان  رییس  قالی باف،  محمد  با  ،تهران، 
رابطه  در  را  افغانستان  جانب  نگرانی های   و  دیدار 
و  اعالن کرده  این طرح  و عملی شدن  با تصویب 
خواستار همکاری های الزم در بخش رفع نگرانی ها 
شده است. سعی و تالش ما مجدانه جریان دارد تا 
دیپلماتیک  از مجاری  استفاده  با  نگرانی ها  این  به 

رسیده گی کامل صورت بگیرد.«
و  مهاجرین  امور  وزارت  این،   با  هم زمان 
نگرانی  ابراز  طرح  این  ارایه  از  عودت کننده گان 
وزارت،  این  سخنگوی  انصاری،  عبدالباسط  کرد. 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح تاکید کرد که موقف 
بلند  و  انعکاس مشکالت  وزارت مهاجرین هرچند 
کردن صدای آن ها است، اما مساله مهم این  است 
که وزارت مهاجرین به تنهایی نمی تواند گره گشای 
ناراحتی،  ابراز  وزارت ضمن  این  باشد.  این مشکل 
لغو  را  این طرح  که  می خواهد  ایرانی  مقام های  از 
این  همواره  ما  »تالش  افزود:  ادامه  در  وی  کنند. 
بوده که برخورد انسانی با مهاجران در ایران صورت 
بگیرد، به گونه ای که بیش تر بازگشت ها داوطلبانه 
باشد. به گفته ی آقای انصاری، وزارت مهاجرین با 
کمک های  ارایه  زمین،  نمره  توزیع  سرپناه،   اعمار 
بشردوستانه به عودت کننده گان، در تالش است تا 

بستر بازگشت داوطلبانه را فراهم کند.«
آقای انصاری تصریح کرد که از ابتدای سال 2020 
از  نفر  هزار   500 آمار،  آخرین  مطابق  و  میالدی 
مرزهای ایران عودت کرده اند که با توجه به شیوع 
سال  با  قیاس  در  مرزها  انسداد  و  کرونا  ویروس 
گذشته آمار کم تری است. وی افزود که به گونه ی 
میانگین روزانه دو هزار نفر از مرزهای اسالم قلعه و 
نیمروز به کشور باز می گردند. در حال حاضر بیش 
مهاجر  ایران  در  افغان  هزار  و 500  میلیون  دو  از 
اقامتی ندارند و به  هستند که بیش ترشان مدرک 
عنوان کارگران ساالنه و فصلی در ایران مشغول کار 
و سهولت های  راهکار  نبود  دلیل  به   افراد  این  اند. 
مشخص از سوی کشور میزبان، همواره نسبت به 
اقامتی، نبود تسهیالت و هم چنین نگرانی  شرایط 

از وضعیت شکننده اقتصادی، سرگردان می شوند.
مهاجران با چنین وضعیتی می پرسند که در صورت 
تصویب طرح مذکور، آیا دیواری کوتاه تر از مهاجران 
کارگر افغان پیدا نمی شود که به همین آسانی اجازه 
تیر از سوی پولیس به آن ها داده شود، در حالی که 
مکانیزمی برای قانون مند شدن آن ها وجود ندارد؟ 
این بار نخست نیست که سیاست های اعمال شده 
از سوی دولت ایران زمینه را برای تحقیر مهاجران 
افغان در این کشور فراهم می کند. پیش از این، بارها 
مسووالن این کشور که به باور شهروندان ایرانی، »در 
حل معضل بی کاری« عمل کرد ضعیف و نامطلوب 

داشته اند، بار کاستی ها را بر دوش مهاجران گذاشته  
بی کاری  نرخ  رشد  عامل  را  افغان  پناهنده گان  و 

عنوان کرده اند. 
با این حال، نمودارها در برخی از نهادهای این کشور 
نشان می دهد که این توجیه برای وضعیت نابه سامان 
داده های  ندارد.  صحت  ایران  در  بی کاری  رشد 
رسمی مرکز ملی آمار ایران که در پایگاه انترنتی آن 
نیز موجود است، بیان گر این وضعیت است. براساس 
آمارها، نرخ بی کاری در والیاتی که تمرکز جمعیت 
که  است  والیاتی  از  کم تر  است،  بیش تر  مهاجران 
می باشد.  ممنوع  افغان ها  تردد  و  اقامت  سکونت، 
شایان ذکر است که خراسان رضوی، قم، تهران و 
سمنان از جمله والیاتی اند که حجم زیاد مهاجران 
آذربایجان  لرستان،  و  بوده  ساکن  آن ها  در  افغان 
نیز  بختیاری  چهارمحال  و  اردبیل  گیالن،  شرقی، 
در شمار والیاتی می آیند که مناطق ممنوعه برای 
افغان ها اعالن شده اند. نمودارها در این والیت های 
ایران بیان گر آن است که رشد بی کاری به حضور 

مهاجران ارتباطی ندارد. 

 

در این جدول نرخ بی کاری در والیات ایران در 
تابستان ۱3۹۹ به تفکیک نشر شده است.

»جمهوری  میزبانی  از  دهه  چهار  حدود  تاکنون 
اسالمی« ایران از مهاجران افغان می گذرد؛ کشوری 
که به رغم شعارهای رنگارنگ همدلی و مشترکات 
در  ناامیدکننده ای  کارنامه ی  فرهنگی،  و  تاریخی 
روند  این  دارد.  جنگ زده اش  مهمانان  از  پذیرایی 
عدم  و  افغانستان  در  ناامنی   تشدید  با  هم زمان 
توجه ایران به شرایط همسایه هم جوار، ناامیدی ها 
است.  کرده  بیش تر  را  کشور  دو  رابطه  پیرامون 
مهاجران افغان در ایران معتقد اند که شعار »اسالم 
مرز ندارد« حکومت ایران با ارایه  چنین طرحی، در 

حال رنگ باختن است.

اقامتی  مدارک  تمدید  برای  که  گرفتاری هایی  جز 
دارایی  و  اموال  اعالم  نام  به  داریم، معضل دیگری 
هم داشته باشیم. این موضوع باعث نگرانی گسترده 

میان مهاجران قانونی در ایران شده است.«
سوی  از  طرح  این  ارایه  ادامه،  در  قلی زاده  خانم 
شماری از نماینده گان مجلس ایران را »غیرانسانی« 
تصویب  و  رای آوری  روند  افزود: »هرچند  و  خواند 
آرای  کسب  صورت  در  و  بوده  طوالنی  طرح  این 
الزم و تصویب از مجلس به شورای نگهبان می رود، 
مهاجران،  با  رابطه  در  موضوعاتی  چنین  طرح  اما 
ناخوش آیند و در حقیقت زنگ خطر می باشد. این 
مهاجران  بیش تر  که  کنیم  فراموش  نباید  را  نکته 
غیرقانونی  طور  به  ایران  در  که  افغانستان  کشور 
جان  نگران  بیش تر  که  بوده  کارگر  قشر  می روند، 
عزیزان خود هستند. اجازه حکم تیر، انسانی نیست 
و در کنار آن دیه در اسالم حق هر انسانی است. 
این سوال خلق می شود که آیا میزبان اسالمی برای 
مهمان مسلمان خود حقی قایل نیست با مهمانش 

را مسلمان نمی داند؟«
این خبرنگار مهاجر و فعال حقوق پناهنده گان بر 
این موضوع تاکید می کند که ایران ضمن توجه به 
کرامت انسان ها، فارغ از اسناد و مدارک آن ها، باید 
بتواند  آن  چهارچوب  در  تا  کند  اتخاذ  را  تدابیری 
طرحی به عنوان سامان دهی مرزها پی ریزی شود؛ 
زیرا به گفته ی وی، روابط بین دو کشور و آمار تردد 
میان ایران و افغانستان انکارناپذیر است. هم  چنین 
او گفت که جدا از توجه کارفرمایان ایرانی به جذب 
کارگران مهاجر افغان، نباید این نکته پنهان بماند 
نقش  افغان  سرمایه گذاران  اخیر،  سالیان  در  که 
باور  به  داشته  اند.  ایران  اقتصاد  چرخه  در  پررنگی 
سهولت   ایجاد  شرایطی،  چنین  در  قلی زاده،  فریبا 
مدرک  فاقد  مهاجران  شدن  قانونی  زمینه های  و 
ایران  به  بزرگی  کمک  نخست  قدم  در  اقامتی، 

محسوب می شود.
لیوال،  عبدالغفور  موضوع،  این  بررسی  با  هم زمان 
سفیر افغانستان در تهران، روز شنبه، هشتم قوس، به 
روزنامه ۸صبح از دیدار با مقام های ذی صالح ایرانی 
با محوریت واضح ساختن ابعاد این طرح خبر داد. او 
افزود که در دیدار با مقام های ایرانی خواستار روشن 
ساختن ابعاد این طرح و تالش برای رفع نگرانی ها 
نسبت به این موضوع شده  است. آقای لیوال جزییات 
بیش تری پیرامون این طرح ارایه نکرد و تنها گفت 
گزارش کاملی از پی گیری ها و رای زنی ها در رابطه 
از  شده،  ارایه  ایران  مجلس  به  که  اخیری  طرح  با 
سوی سفارت به وزارت خارجه و وزارت مهاجرین و 

عودت کننده گان ارسال شده است.
به دنبال واکنش های گسترده، به  ویژه در شبکه های 
وزارت  طرح،  این  از  جدی  انتقادهای  و  اجتماعی 
داد.  نشان  واکنش  نیز  افغانستان  خارجه  امور 
حامد تهذیب، معاون سخنگوی این وزارت، گفت: 

شرایط بغرنج افغان ها در ایران؛ 
»جمهوری اسالمی« طرح تیراندازی بر مهاجران 

غیرقانونی را بررسی می کند

آسیه حمزه ای



محلی  ارگان های  مستقل  اداره  در  معتبر  منابع 
می پذیرند که تمام اشتراک کننده گان در آزمون بست 
ریاست شهرداری هرات ، ناکام شده اند. مقام ها در این 
نهاد می گویند که برای تقرر یک »شخص باظرفیت« به 
عنوان شهردار، تالش دارند و شهردار جدید تا »اواخر 

هفته روان یا اوایل هفته آینده« معرفی خواهد شد.
شهرداری  ریاست  بست  نهاد،  این  معلومات  بر اساس 
هرات دو مرتبه به اعالم رفت و هر دو بار هیچ یک از 
اشتراک کننده گان معیارهای الزم را برای کامیابی کسب 
کمیسیون  و  محلی  ارگان های  مستقل  اداره  و  نکرد 
مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، روی »گزینه 
سوم« برای تقرر فردی جدید به عنوان شهردار هرات 

تالش می کنند.
هرات  شهرداری  مشورتی  بورد  اعضای  از  شماری 
حلقات«  »برخی  اخیر  سال های  طی  که  دارند  باور 
گذشته  از  و  گرفته اند  تصمیم  هرات  شهرداری  برای 
جریان  هرات  شهرداری  سر  بر  سیاسی«  »بازی های 

داشته و هنوز هم جریان دارد.
ریاست  بست  آزمون  اشتراک کننده گان  تازه گی  به 
شهرداری هرات که روز سه شنبه، چهارم قوس، در کابل 
برگزار شد، مدعی شده اند که برخی »حلقات خاص« 
به  را  امتحان  برگزاری  جریان  و  کرده  دخالت  آن  در 
سود »فردی مشخص« مهندسی کرده اند؛ ادعایی که 

از سوی اداره مستقل ارگان های محلی رد شده است.
در روزهایی که شهرداری هرات در بی سرنوشتی قرار 
دارد و چندین روز می شود که این نهاد مهِم خدماتی 
رها  به حالش  وارسی کننده«  و  معاون  »رییس،  بدون 
شده، برگزاری آزمون بست ریاست شهرداری جنجالی 

شده است.
با  صحبت  در  آزمون  این  شرکت کننده گان  برخی 
روزنامه ۸صبح ادعا دارند که حلقات خاص می خواهند 
»مهره های« خود را به عنوان شهردار مقرر کنند و به 
را  آن  برگزاری  و  آزمون دخالت  روند  در  دلیل  همین 

امروزه آلوده گی هوا به یکی از نگرانی های اصلی مردم 
و دولت ها مبدل شده است. آلوده گی هوا به حیث یک 
عامل زیان آور و دارای تأثیرات سوء بر سالمت و حیات 
با فرا  انسان و تمام موجودات زنده شناخته می شود. 
رسیدن فصل زمستان، تحت عوامل انسانی چون دود 
چوپ،  )زغال،  نامناسب  احتراقی  مواد  نقلیه،  وسایط 
پالستیک، تایر، رابر(، سیستم های غیرمعیاری تسخین 
به  پاک  انرژی  و  مناسب  بدیل  به  دسترسی  عدم  و 
مجتمع های  خانه ها،  تسخین  و  حرارت  تولید  منظور 
و  فعالیت ها  سایر  و  فابریکه ها  شهرک ها،  رهایشی، 
عوامل طبیعی مانند محصوربودن شهر کابل با کوه ها، 
نبود باد و بارنده گی کافی برای انتقال و رفع آلوده گی 
از فضای شهر، آلوده گی هوای شهر کابل افزایش پیدا 

می کند. 
محققان عوامل و منابع آلوده گی هوا را به منابع طبیعی 
چون ذرات خاک، گرد، فعالیت آتش فشانی، آلوده گی 
ذرات گیاهی و حیوانی و منابع مصنوعی مانند وسایط 
و  تسخین  سیستم های  صنایع،  و  فابریکه ها  نقلیه، 
دسته بندی  زباله سوزها  و  جنراتورها  انرژی،  تولید 
می کنند.  بعضی نویسنده گان منابع آلوده کننده ی هوا 
را به منابع داخلی یا خانه گی و منابع بیرونی تقسیم 
می نمایند. از منظر محیط زیست انسانی، ساخت و ساز 
و حوض های  منزل ها، شهرک ها، داش ها، حمام  بلند 
آب بازی و فابریکه ها و صنایع صنعتی بدون در نظر 
در  سبز  ساحات  و  معیاری  تسخین  سیستم  گرفتن 
تشدید  دیگر  عامل  کابل،  در  جمله  از  بزرگ شهرها، 

آلوده گی هوا است.
منابع آلوده کننده ی هوا بر اساس ماده ی چهارم مقرره ی 
کاهش و جلوگیری از آلوده گی هوای افغانستان، شامل 
وسایط نقلیه، وسایل موتوردار، فابریکه ها، کارخانه ها، 

منابع تجارتی، منابع خانه گی و منابع متفرقه است. 
در کنار عوامل فوق الذکر، اینورژن و تأثیر آن بر تراکم 
آلوده گی هوا بر فضای شهر، موضوعی است که در امر 
مبارزه با آلوده گی هوا کم تر به آن پرداخته شده است. 
پدیده  ی  که  است  این  اصلی  پرسش  اساس  این  به 
اینورژن چیست و چه تأثیر بر متراکم ساختن آلوده گی 

هوا بر زمین و فضای شهر دارد؟ 

1. اینورژن چیست؟ 
معکوس شدن  یا  دما  وارونه گی  یا  اینورژن  پدیده ی 
گفته  وضعیتی  به  هوا،  سرمایی  و  گرمایی  سطوح 

تصمیم گرفته اند و از گذشته »بازی های سیاسی« بر 
سر این نهاد جریان داشته و هنوز هم جریان دارد.

والی هرات، می پذیرد  نوراحمد حیدری، معاون  داکتر 
بی سرنوشتی شهرداری، مشکالتی  و  نبود شهردار  که 
را برای این نهاد به میان آورده، اما در سفری که او به 
تازه گی برای رسیده گی به این معضل به مرکز کشور 
داشته، معین اداره مستقل ارگان های محلی اطمینان 
به زودی شهردار جدید معرفی خواهد  داده است که 

شد.
قانون،  بر اساس  که  دارد  پافشاری  هرات  والی  معاون 
عنوان  به  فردی  تقرر  صالحیت  هرات  محلی  اداره 
باید  و  ندارد  را  شهرداری  ریاست  »وارسی کننده« 
هرات  شهرداری  سرنوشت  مورد  در  مرکزی  حکومت 

تصمیم بگیرد.
تنظیف،  بخش  کارمندان  از  شماری  این همه،  با 
در  هرات،  شهرداری  تحصیل دار  پولیس  و  سرسبزی 
اعتراض به پرداخت نشدن اضافه کاری شان، روز شنبه، 
خیابان  و  نهاد  این  دروازه  مدتی  برای  قوس،  هشتم 
از  اندکی  زمان  گذشت  از  پس  بستند.  را  آن  مقابل 
اعتراض، مسدود شدن بخشی از خیابان مرکزی شهر 
ایجاد راه بندان بزرگی شد و مقام های محلی و  سبب 
اعضای شورای والیتی مجبور شدند برای گفت وگو با 
معترضان و یافتن راهی برای پایان اعتراض، اقدام کنند.
هرات،  والیتی  شورای  رییس  پادرمیانی  با  سرانجام 
اعتراض کننده گان به اداره محلی هرات ضرب االجل »دو 
هفته ای«  تعیین کرده و اعتراض خود را پایان دادند، اما 
هشدار دادند که اگر معاش شان پرداخت نشود، دست به 
اعتراض های گسترده زده و دروازه شهرداری را دوباره 

مسدود خواهند کرد.
برخی اعضای بورد مشورتی شهرداری هرات باور دارند 

- هوای سرد و خشک که باعث جذب حرارت زمین 
می شود؛

- آسمان صاف و بدون ابر که عمل تشعشع را سرعت 
می بخشد؛

- هوای آرام و بدون باد که باعث عدم تداخل هوای 
سرد و گرم می شود؛

- کمبود میزان بارنده گی که باعث پایدارماندن الیه ی 
اینورژن حرارتی می شود. 

طوالنی  شب های  در  زمین:  بر  آفتاب  تابش  عدم   -
به  آفتاب، زمین  تابش  به دلیل عدم  ابری  و روزهای 
سرعت حرارت خود را از دست می دهد و سرد می شود. 
هر چه شب طوالنی تر و روزها ابری تر باشد، ضخامت 

الیه ی اینورژن ضخیم تر می شود. 

3. تأثیر اینورژن بر متراکم شدن آلوده گی هوا بر 
فضای شهر چیست؟ 

پدیده ی اینورژن در تابستان به دلیل افزایش گرمای 
هوا، در ارتفاع باالتر و در زمستان به دلیل سردی هوا 
در  سبب  همین  از  می گیرد.  قرار  پایین تر  ارتفاع  در 
تابستان آلوده گی هوا با چشم عادی کم تر به مشاهده 
می رسد، در حالی که آلوده گی وجود دارد؛ اما در سطح 

باالتر و دورتر از سطح زمین است.  
زمین  به سطح  نزدیک  اینورژن  در زمستان ها الیه ی 
است، به سبب ایجاد پایداری و ممانعت برای تبادل و 
تهویه ی هوا تأثیری مستقیم بر متراکم شدن آلوده گی 
هوا در فضای نزدیک به سطح زمین و شهر دارد. در این 
حالت به دلیل عدم تهویه ی هوا، پایدارشدن و مجاورت 
هوای سرد به سطح زمین و غلظت ذرات، آلوده گی هوا 
متراکم شده و در سطح و فضای نزدیک به زمین باقی 
می ماند. از این رو آلوده گی هوا متراکم می شود.  این 
امر در شهر کابل هنگام صبح و شام به وضاحت بیش تر 

نمایان می شود.
می افتد.  اتفاق  طبیعی  صورت  به  اینورژن  بنابراین، 
پیامدهای آن نیز ایجاد الیه ای است که مانع تهویه ی 
هوا  آلوده گی  متراکم نمودن  و  هوا  آلوده گی  رفع  هوا، 
برای فضای نزدیک به زمین می شود. عدم دسترسی به 
انرژی و مواد سوخت پاک باعث می شود تا مردم از مواد 
سوخت غیرمعیاری و دودزا استفاده کنند. کمبود برق 
و نرخ بلند نفت و گاز، به خصوص در فصل زمستان  
سبب می شود تا مردم از چوب و زغال سنگ و سایر 
استفاده کنند.  منظور تسخین  به  دودزا  مواد فسیلی 

از  می  خواستند  مشخص«  »چهره های  از  شماری  که 
کارمندان  اعتراض  از  و  بگیرند«  ماهی  ِگل آلود  »آب 
شهرداری به سود خودشان سوء استفاده کنند. معاون 
والی هرات نیز بستن خیابان و دروازه شهرداری از سوی 

معترضان را خالف قانون می داند.
هم زمان با اعتراض، معاون والی هرات هم به شهرداری 
آمد و در نشستی مشترک با مقام های ارشد این نهاد، 
برای  تالش ها  که   سپرد  وعده  معترض  کارمندان  به 
نهایی سازی بودجه شهرداری در پارلمان ادامه دارد و 
با تایید بودجه از سوی مجلس نماینده گان، اضافه کاری 
کارمندان پرداخت می شود. این در حالی است که دیروز 
شنبه، ۸ قوس، سند بودجه وسط سال از سوی مجلس 

نماینده گان به تصویب رسید.
از  یکی  هرات  شهرداری  اخیر،  سال های  جریان  در 
در  محلی  نهادهای  جنجالی ترین«  و  »بحرانی ترین 
و  والی ها  میان  نظرها  اختالف  است.  بوده  والیت  این 
مسدود  و  اعتراضی  خیمه های  شدن  برپا  شهردارها، 
شدن دروازه شهرداری، روند ارایه خدمات در این نهاد 

را مختل کرده است.
فساد گسترده مالی، بحران سرپرستی، بازداشت گروهی 
ده ها کارمند شهرداری به اتهام دست داشتن در فساد 
اداری، فرار چندین کارمند متهم به فساد از کشور و 
زندانی شدن دو شهردار به اتهام فساد گسترده مالی، 
گوشه هایی از بحران شهرداری در سال های پسین است.
عواید  که  دارند  باور  برخی ها  اوضاعی،  چنین  در 
چشم گیر شهرداری هرات سبب شده تا برخی چهره ها 
و جریان های سیاسی در هرات و مرکز کشور، به منابع 
»بازی های  و  باشند  داشته  طمع  چشم  آن  عایداتی 
سیاسی« و دخالت در شهرداری، این بحران را »عمیق تر 

و پیچیده تر« کرده است.

ذرات دودزا با وقوع اینورژن تا مدت طوالنی در فضای 
نزیک به شهر باقی می ماند، از این رو سطح آلوده گی 

فوق العاده بلند به نظر می رسد.

راه حل
به نظر می رسد به لحاظ فرهنگی، مبارزه با آلوده گی هوا 
ضرورت به ترویج فرهنگ محیط زیستی دارد. به لحاظ 
مسلکی الزم است تا انرژی پاک )برق( و مواد سوخت 
مناسب )نفت و گاز( تأمین شود. پخته کاری جاده ها و 
از گرد و خاک،  به موقع جاده ها  کوچه ها، پاک کاری 
نصب فلترهای تصفیه ی دود در سیستم های تسخین 
منزل ها،  بلند  شهرک ها،  به  مربوط  انرژی  تولید  و 
فابریکه ها، حمام ها، معاینات دودی موترها و توسعه ی 
نقش  هوا  آلوده گی  طرف کردن  بر  در  سبز  ساحات 
ارزنده دارد. هم چنان باید ادارات سکتوری )اداره ی ملی 
حفاظت محیط زیست، شاروالی ها، اداره ی تنظیم نفت 
و گاز، اداره ی ترافیک، وزارت های ترانسپورت، معادن، 
صنعت و تجارت( و سکتور خصوصی به صورت مداوم و 

پی گیر در این زمینه کار کنند.

منبع ها

۱- بصیر، عباس، )۱3۹۶(، مدیریت جامع محیط زیست از منظر 
حقوق بین الملل، کابل، انتشارات دانشگاه کاتب. ص ۱۶2. 

محیط  و  مصرف  الگوی  اصالح   ،)۱3۸۸( سعید،  فراهانی،   -2
زیست، تهران، فصل نامه ی علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی، ص 

 .۱0۴
 ،)۱3۹0( حسین،  محمد  صراف زاده،  و  امین  وثوقی،   -3
مطالعه و بررسی پدیده ی وارونه گی هوا و اثر آن روی آلوده گی 
محیط  در  پاالیش  فناوری های  همایش  اولین  کالن شهرها، 

زیست، تهران، صص ۴-3.
هوا،  آلوده گی  مدل سازی   ،)۱3۹۸( مجید،  عباس پور،   -۴
اول،  دانشگاه صنعتی شریف، جلد  علمی  انتشارات  موسسه ی 

صص ۹3-۹2. 
آبادی، سیده  موسوی حسین  معتمدی،  معتمدی، محمد   -5
عطیه، )۱3۹5(، بررسی تأثیر وارونه گی بر آلوده گی کالن شهرها، 
بین المللی پژوهشی در مهندسی، علوم و  چهارمین کنفرانس 

تکنولوژی، ص ۱۴. 
هوای  آلوده گی  بررسی   ،)۱3۷2( طاهره،  مقدم،  انصافی،   -۶
)اینورژن(،  جو  دمای  وارونه گی  و  پایداری  با  رابطه  در  تهران 
پایان نامه ی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه تربیت 

مدرس، ص 3۴.

به سود یک فرد مهندسی کرده اند. به ادعای آنان، روز 
سه شنبه، چهارم قوس، یکی از مقام های پیشین محلی 
شرکت  آزمون  در  می خواست  قانون  خالف  که  هرات 
اداره  اما  شد،  خارج  امتحان  برگزاری  محل  از  کند، 
مستقل ارگان های محلی می گوید این فرد اشتباهی وارد 
اتاق برگزاری آزمون شده بود و سپس محل را ترک کرد.

محلی  ارگان های  مستقل  اداره  در  معتبر  منابع 
می پذیرند که هیچ کدام از 2۱ نفری که در آزمون بست 
ریاست شهرداری هرات اشتراک کرده بودند، موفق نشد 
معیارهای الزم برای کامیابی در این بست را کسب کند 

و همه ناکام شدند.
و  عامه  آگاهی  و  اطالعات  رییس  مومند،  نرگس 
روزنامه  به  محلی،  ارگان های  مستقل  اداره  سخنگوی 
۸صبح می گوید که این نهاد برای تقرر فردی »با ظرفیت 
باال« به عنوان شهردار تالش می کند و شهردار جدید 
هرات تا اواخر هفته روان یا اوایل هفته آینده معرفی 
خواهد شد. به گفته ی او، اداره مستقل ارگان های محلی 
و کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی، 
بررسی »گزینه سوم« برای تقرر فردی جدید به عنوان 
تازه ای  شخص  و  می کنند  بررسی  را  هرات  شهردار 
خارج از »فهرست 2۱ نفری که در آزمون ناکام شدند« 

شهردار هرات خواهد شد.
هرات،  شهرداری  مشورتی  بورد  اعضای  از  شماری 
»دو  اشتراک کننده گان  از  هیچ یک  نشدن  کامیاب 
دوره« آزمون بست ریاست شهرداری را که »برخی آنان 
تجربه الزم برای پیش برد امور شهرداری را داشتند«، 

پرسش برانگیز می دانند.
عبدالرحمان مولوی زاده، معاون بورد مشورتی شهرداری 
هرات، در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که طی 
سال های اخیر »برخی حلقات« برای شهرداری هرات 

می شود که میان هوای گرم و هوای سرد، الیه ای شکل 
می گیرد که مانع تهویه ی هوا می شود. به عبارت دیگر 
در وضعیت عادی آب و هوا، هوای سرد در سطح باالتر 
از سطح زمین و هوای گرم در سطح پایین تر و نزدیک 
حالت  در  فیزیکی  لحاظ  از  می گیرد.  قرار  زمین  به 
عادی، هوای گرم به سمت باال و هوای سرد به دلیل 
سنگینی به سمت پایین حرکت می کند. اینورژن زمانی 
رخ می دهد که الیه ای از هوای گرم باالی هوای سرد 
در مجاورت زمین قرار بگیرد. در چنین شرایطی تبادل 
می شود.   ایجاد  هوا  پایداری  و  متوقف  هوا  تهویه ی  و 
بنابراین پدیده ی اینورژن به حالتی گفته می شود که 
ایجاد شود که  میان هوای سرد و هوای گرم الیه ای 
مانع تبادل و تهویه ی هوا گردد. اینورژن انواع گوناگون 
نبشته خارج  این  از حوصله ی  آن ها  بررسی  که  دارد 
است. اشکال ذیل تهویه ی هوا در حالت عادی و حالت 
اینورژن و تراکم آلوده گی هوا را در سطح نزدیک به 

زمین نشان می دهد.
   

 

2. اینورژن تحت کدام عوامل واقع می شود؟
حال پرسش این است که اینورژن تحت کدام عوامل 
ایجاد می شود؟ عوامل متعدد در ایجاد و وقوع اینورژن 
حرارتی نقش دارد. در این مورد سردی هوا به خصوص 
سرعت  به  زمین  سطح  که  سحر  و  شب  هنگام  در 
حرارت خود را از دست می دهد، نقش بیش تری دارد. 
مهم ترین عوامل وقوع اینورژن حرارتی قرار ذیل است:

جنجال گزینش شهردار هرات؛ 

شايسته ساالری يا بازی  سیاسی؟

پدیده ی اینورژن و نقش آن در تراکم آلوده گی 
هوا بر فضای شهر
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نعمت اهلل سلطانی، استاد دانشگاه

8صبح، هرات

حالت عادی

حالت اینورژن
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را  مزارع  این  »آیا  می پرسد: 
می شناسی؟« نگاهی به اطراف 
گیاهان  از  انبوهی  و  می کنم 
را می بینم. می گویم نه، برایم 
آشنا نیست . همان گونه که راه 
خود  با  را  کلمات  این  می رود، 
ارزن  »مزارع  می کند:  تکرار 

است، مزارع ارزن!« 
از کنار مزارع ارزن می گذریم و به مزارع پنبه می رسیم. 
زنان و کودکان زیادی آن جا مشغول کار اند. می گوید: 
می کند.  اشاره  مزارع  سمت  به  ببین!«  را  »آن جا 
بگوید  می خواهد  انگار  می کند.«  کار  آن جا  »همسرم 
مشغول  ماه  و  ستاره  چند  که  آن جا  ببین،  را  آن جا 

نور افروختن اند.  
به دنبالش می رویم تا به خانه اش برسیم. این مرد که 
نمی خواهد نامش گرفته شود، عضو گروه خیزش های 
برابر  در  زیادی  مدت  و  بوده  فیض آباد  در  مردمی 
امکانات شان  طالبان جنگیده است و زمانی که دیگر 
را  از سر جبر فیض آباد  برای جنگ محدود می شود، 
به قصد مزارشریف ترک می کند. او حاال با خانواده ی 

۹  نفری اش در منطقه  پروژه آزادی، زنده گی می کند.
ولسوالی فیض آباد یکی از بخش های والیت جوزجان 
در شمال افغانستان است. باشنده های آن اکثراً به زبان 
اوزبیکی صحبت می کنند و زبان فارسی به عنوان زبان 

دوم در میان آن ها کاربرد کم تری دارد.
 همین که درب حویلی را باز می کند، چند کودک که 
فرزندان او هستند، به استقبال ما می آیند و چیزی به 
زبان شیرین اوزبیکی زیر لب زمزمه می کنند. پدر رو 

می کند به ما و می گوید:»می گن مهمان آمده«.

تمامی  برای  پایدار«  توسعه ی   « و  غذایی«  »امنیت 
کشورها از اهمیت خاص برخوردار است و رسیدن به 
انکشاف اقتصادی و توسعه ی پایدار هدف اساسی یک 

جامعه و یک کشور را تشکیل می دهد.
یکی از عوامل تعیین کننده و کلیدی در رسیدن به این 
هدف، انکشاف زراعت است. رشد صادرات محصوالت 
زراعتی موجب شکوفایی بخش زراعت می شود که به 

نوبه ی خود زیربنای انکشاف اقتصادی است.
را  افغانستان  اقتصاد  تهداب  زراعت،  آن جایی که  از 
تشکیل می دهد، باید به آن به عنوان یکی از ارکان های 
طرف  از  گیرد.  صورت  خاص  توجه  توسعه،  اساسی 
انتخاب  دیگر بسیار مهم است تا نباتاتی برای کشت 
شود که بیش ترین بهره وری اقتصادی را دارا باشد. در 
میان محصوالت مختلف تولیدی در بخش زراعت، یکی 
دارد  فوق العاده ای  اقتصادی  ارزش  که  است  زعفران 
 )High value Crop( یا  خاص  محصوالت  جزء  و 

شناخته شده است.
در حال حاضر در حدود بیش تر از ۹0 درصد عملیات 
تولید زعفران در جهان به صورت دستی یا غیرمکانیزه 
در  دست مزدها  بلندبودن  دلیل  به  می شود.  انجام 
چشم گیر  نحو  به  تولید  سطح  اروپایی،  کشور های 
کاهش یافته است. به طوری که تولید این محصول در 
اسپانیا از 25 تُن در گذشته به 2.3 تُن در حال حاضر 
کاهش یافته است. بنابراین افغانستان در تولید زعفران 
به دلیل داشتن نیروی کار فراوان و ارزان، دارای مزیت 

و برتری مطلق است. 
می تواند  افغانستان  در  زعفران  تولید  دیگر،  سوی  از 
جای خود را به حیث یک کشت بدیل برای کوکنار 
باز  بیش تر  چه  هر  مناسب،  اقلیم  دارای  والیات  در 
نماید و باعث نهادینه  شدن اقتصاد و درآمد مشروع به 
جای اقتصاد نامشروع که عواقب اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی مهلکی را به همراه دارد، شود.
عالوه بر آن چه ذکر شد، تغییرات اقلیمی، عدم ضرورت 
زعفران به آب و آبیاری در فصل تابستان، آسانی حمل 

او پدر شش فرزند است و مادرش نیز با آن ها زنده گی 
می کند. وقتی وارد اتاق شدیم، تنها مادر با چند نواسه ی 
قد و نیم قدش نشسته بود. می گوید اسمم ریزه ُخل/گل 
است. سنش را به یاد ندارد. جنگ حافظه اش را از او 

گرفته است. 
پسر دیگر خانم ریزه گل هنوز در آقچه است. می گوید او 
نتوانست بیاید. این را می گوید و نگرانی از چشم هایش 
به چین و چروک های صورتش سرایت می کند. »همی 
بود  اربکی  به خاطری که  برامد،  بچیم یک رقم کده 
بود،  )عضو گروه خیزش های مردمی( جانش د خطر 
اجازه  منطقه  اهالی  به  طالبان  می کشتنش.«  طالبا 
نمی دهند تا از آن جا خارج شوند؛ آن هایی که آمده اند 
با هزار مشکالت فرار کرده  و تنها جان شان را نجات 

داده  و تمام دار و ندار شان را در همان جا گذاشته اند.
ناگواری  خبرهای  می گوید  و  ما  به  می کند  رو  مرد 
ما  آمدن  از  بعد  طالبان  این که  فیض آباد،  از  شنیده ام 

خانه ی ما را به آتش کشیده اند.

صادرات زعفران جهان به افغانستان تعلق دارد.
 ۱3۹۷ سال  صادرات  دالر  میلیون   ۸50 مجموع  از 
میلیون   5۹5 معادل  درصد،   ۷0 حدود  افغانستان، 
که حدود 25  است  بوده  زراعتی  آن محصوالت  دالر 
میلیون دالر یعنی ۴.3 درصد آن زعفران است که نشان 
می دهد سهم صادرات زعفران افغانستان در بازارهای 
قبل(  )چهارسال  پنج ساله  در شروع طرح  که  جهانی 
به حدود 2.5 درصد  امسال  بود،  حدود 0.۴5 درصد 

افزایش یافته است.
زعفران از جمله ی اشتغال زاترین محصوالتی است که 
در 3۴  نفر  از 30000  بیش تر  در حال حاضر حدود 
والیت کشور به تولید زعفران اشتغال دارند. هم چنین 
با توجه به سطح زیر کشت زعفران در افغانستان، این 
صنعت توانسته است حدود بیش تر از ۱0000 شغل 
دایمی و حدود 2,۱۶0,000 روز کار فصلی، ایجاد کند .

در  مستقل  سکتور  یک  عنوان  به  زعفران  شمولیت 
استراتژی  تصویب  و  تدوین  و  صادرات  ملی  پالیسی 
شورای  و  اقتصاد  عالی  شورای  در  زعفران  صادرات 
وزیران در کنار تصویب طرح ملی پنج ساله ی انکشاف 
زعفران  کیفیت  کنترل  البراتوار  ایجاد  زعفران،  پایدار 
و تالش برای اعتباردهی سرتفکیت های آن در سطح 
بین المللی به کمک ITC، ایجاد انستیتوت بین المللی 
تحقیقات و آموزش زعفران که کار ساختمان آن آغاز 
شده است، نمایان گر عزم راسخ وزارت زراعت، آبیاری 
و مالداری برای حمایت از انکشاف پایدار این صنعت 

است.
تجهیز  و  ایجاد  طریق  از  کیفیت  تضمین  به  توجه 
از  حمایت  و  تسهیل  بسته بندی،  و  پروسس  مراکز 
سرتفکیت های  دریافت  جهت  خصوصی  سکتور 
ملی  کنفرانس  پنجمین  برگزاری  بین المللی، 
خارجی،  کشورهای  متخصصان  اشتراک  با  زعفران 
زعفران،  ملی  اتحادیه ی  در  متشکل ساختن شرکت ها 
خارجی  و  داخلی  کوتاه مدت  آموزش های  برگزاری 
آموزشی،  کارمندان، چاپ جزوه های  و  دهقانان  برای 

درس  و  می رفتند  مکتب  به  فیض آباد  در  او  فرزندان 
می خواندند و حاال که پنج ماه می شود به مزارشریف 

آمده اند، دیگر فرزندانش نتوانسته اند به مکتب بروند.
همواره  طالبان  است.  دختر  او  بزرگ  فرزند 
سخت گیرانه ترین قوانین را برای دختران وضع کرده  و 
با ورود شان به فیض آباد مکتب دخترانه را نیز به آتش 

کشیده اند.
ما در جنگ کشته  گروه  اعضای  اکثریت  او می گوید 
شدند؛ جوانان رشیدی که تنها امید خانواده های شان 
بودند. او خود نیز زخم برداشته بوده و بعد از این که به 
مزارشریف آمده، وضعیتش بهتر شده است. ماه های اول 
ورود به مزارشریف، سخت ترین روزهای او و خانواده اش 
بوده در خانه ای زنده گی می کرده که نه درب داشته 
و نه پنجره تا این که تالش می کند خود را با جریان 
زنده گی در مزار وفق بدهد و کاری هرچند کم در آمد 
برایش دست و پا کند؛ اما او که از میان هزار ناامیدی 
دوباره به پا برخاسته است، نمی تواند آن چنان که باید، 

زنده گی اش را به وضعیت عادی باز گرداند. 
می کند،  یاد  همسرش  از  دوباره  حرف ها  میان  در 
از  که  مزارعی  در  و  نیست  خانه  در  او حاال  می گوید 
کنار شان گذشتیم، پنبه می چیند و روزانه ۴0 تا 50 

افغانی برایش دست مزد می دهند.
مانند او صدها خانواده ی دیگر هستند که جنگ بافت 
زنده گی شان را به هم زده است و با دست خالی تالش 
می کنند به زنده گی ادامه بدهند تا شاید روزی اوضاع 

بهتر شود و بتوانند به خانه ی شان برگردند.

کمیته ی  و  تخنیکی  اجرایی،  طرزالعمل های  تدوین 
کمیته ی  سکرتریت  ایجاد  زعفران،  کیفیت  کنترل 
ملی حمایت از انکشاف زعفران، تهیه ی مدل انکشاف 
پایدار کمی و کیفی زعفران، شروع اجرای طرح های 
و  والیات  سطح  در  ترینرها  تربیه ی  تحقیقاتی، 
ولسوالی ها، تهیه ی خشک کن های اتوماتیک، برگزاری 
معرفی  انگلیسی  بولتن  چاپ  زعفران،  جشنواره های 
توزیع آن در کشورهای مختلف  و  افغانستان  زعفران 
از طریق سفارت خانه های جمهوری اسالمی افغانستان، 
ممنوع ساختن واردات زعفران و غوزه ی آن به حکم 
چین،  کشور  با  تفاهم نامه ها  عقد  و  جمهور  رییس 
در  نیز  می توان  را  هندوستان  و  عرب  متحده  امارات 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزرات  برنامه های  راستای 
جهت رسیدن به خودکفایی و افزایش صادرات زعفران 

ارزیابی کرد.
عالوه بر دست آوردهای چشم گیر فوق، وزارت زراعت 
تهیه  دست  در  که  خود  دوم  پنج ساله ی  برنامه ی  در 
با تمرکز و سرمایه گذاری  تا  است، سعی خواهد کرد 
بازاریابی  زعفران،  مزارع  مولدیت  افزایش  باالی 
اتحادیه های  و  انجمن ها، شرکت ها  از طریق  مستقیم 
تولیدکننده گان، ترویج استفاده از انترنت برای بازاریابی 
استانداردهایی  و  بسته بندی  کارگیری  به  الکترونیک، 
کمک  زعفران،  بازاریابی  و  پروسس  برای  جهانی 
نشان  معرفی  و  تدوین  جهت  خصوصی  سکتور  به 
افغانستان،  صادراتی  زعفران  برای  مخصوص  تجاری 
اعمال  و  صادرکننده گان  مناسب  سازمان دهی 
 ،ISO, HACCP, CODEX جهانی  استانداردهای 
ایجاد تسهیالت برای کاهش صادرات زعفران به شکل 
عمده و ایجاد و توسعه ی تشکل های بازاریابی تخصصی، 
الزم جهت  شرایط  و  کند  اقتصادی  را  زعفران  تولید 
افزایش عاید تولیدکننده گان صنعت زعفران را فراهم 
با توجه  بتواند  افغانستان در آینده ی نزدیک  تا  سازد 
به ظرفیت های موجود از نظر شرایط مناسب اقلیمی و 
کیفیت عالی زعفران تولیدی، حدود 50 درصد زعفران 
تولیدی و مورد نیاز بازارهای جهان را به خود اختصاص 

دهد و ما را به خودکفایی اقتصادی نزدیک کند.

خانه ای که او در آن زنده گی می کند، دیوار های کاه ِگلی 
دارد که مقاومتش در برابر بارنده گی بسیار پایین است. 
مزار  شهر  برای  زمستان ها  سردترین  از  یکی  امسال 
پیش بینی شده است که با بارنده گی همراه خواهد بود.
می گوید این خانه را ماهانه ۱000 افغانی کرایه می دهد. 
او شغل آزاد دارد و روزانه برای پیدا کردن لقمه ای نان 
به مرکز شهر مزار می رود. »کار پیدا تانستم، یک لقمه 

نان میارم، نتانستم، نیست دگه.«
با یک تکه گلیم دست باف، کف  وارد خانه می شویم. 

اتاقش را پوشانده اند.
دست زنان فیض آباد نشین با زیور بافت گلیم و قالین 
آراسته است. در روزگار صلح و آرامش، این ولسوالی 
از پیش تازان تولید کننده گان قالین و گلیم دست بافی 
بودند که اکثراً به خارج از کشور صادر می شد و کمک 
اما  می آمد؛  حساب  به  کشور  اقتصاد  رشد  به  بزرگی 
حاال همین مردم زیر سایه جنگ به دنبال لقمه ای نان 

حیران و سرگردان اند. 

و نقل به دلیل کم حجم بودن، امکان انجام ۸0 درصد از 
کارهای برداشت و پروسس توسط زنان و دیگر اعضای 
فامیل، ایجاد زمینه ی کار برای مردم قریه ها در فصل 
بی کاری )عقرب و قوس(، مقاومت در مقابل امراض و 
حشرات، عدم ضرورت هر ساله به غوزه، آماده ساختن 
زمین و عملیات کشت و عالقه مندی زارعین و دست 
اندرکاران سکتور خصوصی به کشت این نبات به دلیل 
درآمد زیاد، از مزیت های پیشتازی افغانستان در تولید 

زعفران شمرده می شود.
و  )غوزه(  تخم  قبل  سال  چند  حدود  تا  افغانستان 
وارد  خارج  از  را  ضرورت  مورد  زعفران  خشک  تار 
می ساخت که بر اساس اطالعات موجود، در گذشته ی 
و  بازار هرات  در  نه چندان دور طبق سروی که من 
مزارشریف انجام دادم، سالیانه حدود ۴00 کیلو زعفران 
بسته بندی شده با کیفیت پایین از ایران وارد می شد و 
جهت مصرف داخلی به فروش می رسید. ضمن این که 
غوزه ی مورد نیاز زعفران نیز از هالند و ایران به شکل 
اثر  از  اکنون  اما  می شد؛  وارد  غیررسمی  یا  و  رسمی 
تدوین  و  خصوصی  سکتور  عالقه مندی  دولت،  توجه 
زعفران  انکشاف  پنج ساله ی  موفقانه ی طرح  اجرای  و 
زیر  سطح  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  توسط 
تا چهار سال قبل حدود ۱000  نبات که  این  کشت 
هکتار بود، به حدود از ۸000 هکتار و سطح تولید به 
یافته است و ذخایر  افزایش  از 22000 کیلو  بیش تر 
موجود غوزه ی زعفران در افغانستان، حدود بیش تر از 

۱20,000 تُن تخمین زده می شود.
افغانستان که تا چندی قبل در جهان به عنوان کشور 
تولیدکننده ی زعفران شناخته نمی شد، امروز در بین 
30 کشور که به تولید زعفران روی آورده اند، جایگاه 
دوم را با ۴.3 درصد تولید زعفران جهان از آن خود 
ساخته است و ارزش این صنعت در افغانستان حدود 

بیش تر از ۱۴0 میلیون دالر تخمین زده می شود.
در زمینه ی صادرات نیز کشور عزیز ما بعد از ایران و 
اسپانیا، در جایگاه سوم ایستاده است و ۱۶.۴5 درصد 

طالبان خانه ام را آتش زدند

زعفران؛ الگوی خودکفايی اقتصادی
محمدهاشم اسلمی

مشاور ارشد توسعه ی زعفران در وزارت زراعت

هما همتا
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آیت اهلل علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، می گوید که انتقام 
مرگ دانشمند هسته ای این کشور را خواهند گرفت.

حمله ی  یک  در  قوس،   ۷ جمعه،  روز  فخری زاده  محسن 
مسلحانه در شهر آب سرد زخمی شد و سپس در شفاخانه 

جان باخت.
حکومت های غربی و اسراییل به این باور بودند که فخری زاده 

مهندس برنامه ی سری تسلیحات ایرانی بوده است.
به گزارش صدای امریکا، رهبر ایران گفته است که مقام های 
و  عامالن  و  کنند  پی گیری  را  قضیه  این  باید  کشور  این 

دستور دهنده گان حمله بر دانشمند ایرانی را مجازات کنند.
اسراییل گفته بود که فخری زاده نقش مرکزی را در تالش 

دست یابی ایران به تسلیحات هسته ای دارد.
حسن روحانی، رییس جمهور ایران، روز شنبه، هشتم قوس، 
اسراییل را به دست داشتن در این قضیه متهم کرد و گفت که 

ایران »در موقع مناسب« پاسخ خواهد داد.
حزب اهلل لبنان که از حمایت ایران برخوردار است، نیز اسراییل 

را در این حمله مقصر خواند.
رسانه های اسراییل گزارش داده اند که به تمامی سفارت های 
یک  درجه  احضارات  در  تا  است  داده شده  دستور  اسراییل 

قرار بگیرند.
اسراییل تا اکنون در این خصوص اظهار نظر نکرده است.

از   20۱۸ سال  در  اسراییل،  نخست وزیر  نتانیاهو،  بنیامین 
موادی پرده برداشت که به گفته  ی او از آرشیف هسته ای ایران 
دزدیده شده بود. او گفته بود: »یکی از بخش های کلیدی این 
طرح، تشکیل سازمان های جدید برای پیش برد کار بود. داکتر 
محسن  فخری زاده، رییس پروژه آماد، این گونه آن  را طراحی 

کرده است. این نام را به خاطر داشته باشید، فخری زاده.«
دانشمند  چهار  حد اقل  و 20۱2،   سال های 20۱0  میان  در 

ایرانی کشته شدند.

به گزارش دویچه وله فارسی، شماری از هنرمندان کوبایی در 
اقدامی کم سابقه برای دفاع از آزادی بیان، مقابل ساختمان 
وزارت فرهنگ این کشور در هاوانا تجمع کردند. این تظاهرات 
در  هنرمندان  بر یک مجتمع  پولیس  یورش  به  واکنش  در 

پایتخت کوبا برگزار شد.
شماری از اعضا و هواداران جنبش هنری و روشن فکری »سن 
ساختمان  مقابل  در  گذشته  روز   )San Isidro( ایسیدرو« 
با  گفت وگو  خواستار  و  کردند  تجمع  کوبا  فرهنگ  وزارت 
و  جنبش  این  فعاالن  با  برخورد  درباره  مسوول  مقام های 

محدود کردن آزادی بیان شدند.
برخی منابع شمار تجمع کننده گان مقابل وزارت فرهنگ را 
بیش از ۱50 نفر گزارش کرده اند و خبرگزاری فرانسه تعداد 

آن ها را حدود 200 نفر گزارش کرده است.
مجتمع  یک  بر  یورش  با  پولیس  ماموران  می شود  گفته 
هنرمندان، ۱۴ نفر آن ها را به بهانه عدم رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی مقابله با کرونا مجبور به ترک محل کرده اند. ظاهراً 
مقررات  مکسیکو  از  بازگشت  از  پس  هنرمندان  از  یکی 
قرنطینه را نقض کرده است. تجمع کننده گان مقابل ساختمان 
وزارت فرهنگ خواستار آزادی یک خواننده رپ شده اند که 
مدتی پیش بازداشت و به اتهام توهین به هشت ماه حبس 
هم چنین  کوبایی  معترض  هنرمندان  است.  شده  محکوم 

خواستار اطالع از وضعیت لوئیس مانوئل اوترو آلکانتاراز، از 
بنیان گذاران جنبش سن ایسیدرو، شده اند که گمان می رود 
پس از مقاومت در برابر نیروهای پولیس بازداشت شده است.

عقیدتی«  »زندانی  یک  را  آلکانتاراز  بین الملل  عفو  سازمان 
بازداشت  اعتقاداتش  آگاهانه  ابراز  به خاطر  خوانده که فقط 

شده و خواهان آزادی فوری او شده است.
ماموران  و  امنیتی  نیروهای  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
پولیس کوبا با فاصله تجمع کننده گان را زیر نظر گرفته  ، اما 

برای بر هم زدن تجمع اقدامی نکرده اند.
جنبش سن ایسیدرو در سال 20۱۸ و در واکنش به تصویب 
قانونی که به باور آن ها محدودیت ها و سانسور حکومتی بر 

فعالیت های فرهنگی را تشدید می کند، شکل گرفت.
این قانون که به فرمان 3۴۹ مشهور است، راه نظارت دولت 
بر آثار هنری و فعالیت های فرهنگی چه در فضای عمومی و 
چه در محیط کار هنرمندان را باز کرده است. دولت کوبا ادعا 
می کند که تصویب این قانون برای تشدید سانسور نیست، 

بلکه هدف اصلی آن مقابله با فرار مالیاتی است.
هنرمندان،  از  متشکل  گروهی  ایسیدرو  سن  جنبش 
به  که  است  دانشگاه  استادان  و  دانشجویان  روزنامه نگاران، 
خاطر اعتراض به محدودیت های آزادی بیان در کوبا بارها با 

برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده  است.

ده ها هنرمند کوبایی در واکنش به محدود شدن 
آزادی بیان اعتراض کردند

Lorem 

   اطفال ما آینده ما است  

 

 

اطفال تان را در مقابل پولیو
واکسین کنید و آیند افغانستان

را درخشان سازید

اطفال تان را هر بار با دادن دو قطره واکسین پولیو از مرض پولیو نجات دهید

Lorem 

   زموږ ماشومان زموږ راتلونکی دی  

 

 

خپل ماشومان مو د پولیو پھ
وړاندې واکسین کړئ او د

افغانستان راتلونکې روښانھ کړئ

هر ځل خپلو ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکې واکسین ورکړئ تر څو له دې ناروغي څخه خوندي وي

ایران: انتقام مرگ 
فخری زاده را می گیریم

اندونیزیایی  مقام های  امریکا،  صدای  گزارش  به 
به گروه داعش در  تندروان مرتبط  می گویند که 
جزیره   در  مسیحی نشین  دورافتاده  ساحه  یک 

سالویسی، چهار تن را کشته اند.
شاهدان عینی گفته اند که گروه هشت نفری تندروان 
که با تفنگ و شمشیر مسلح بوده، چندین خانه و 
یک محل موقتی عبادت را به آتش کشیده اند. آنان 
هم چنان گفته اند که حمله کننده گان، یک تن را 

سر بریده و یک نفر دیگر را آتش زده اند.
گروهی  هیچ  را  حمله  این  مسوولیت  اکنون  تا 
بر عهده نگرفته، اما مقام های اندونیزیایی می گویند 
در  شرقی  اندونیزیای  مجاهدین  گروه  ممکن  که 
پشت این حمله قرار داشته باشد که با گروه داعش 

بیعت کرده است.
مقام های اندونیزیایی می گویند که اگر ثابت شود 
این  پشت  در  شرقی  اندونیزیای  مجاهدین  گروه 
حمله قرار دارد، این نخستین حمله ی بزرگ این 
آن  رهبر  شدن  کشته  از  پس  سال  چهار  گروه، 
اندونیزیا  دهشت افگنی  با  مبارزه  نیروهای  توسط 

خواهد بود.
و  اسالمی  افراط گرایی  با  دیرزمانی  از  اندونیزیا 

حمالت تروریستی دست به گریبان است.
یک  عضو  شش   ،20۱۸ سال  در  این  از  پیش 
خانواده بر سه کلیسا حمالت انتحاری انجام دادند 
که در آن کم از کم ۱3 نفر - به شمول شش مهاجم 

انتحاری - کشته و ۴۱ نفر دیگر زخمی شدند.
مسیحیان نه درصد جمعیت 2۶0 میلیونی اندونیزیا 

را تشکیل می دهند.

داعش چهار تن را 
در اندونیزیا کشت


