
سفیر ایران در عراق: 
ونده  بین المللی کردن پر
کشته شدن سلیمانی و المهندس 
به مصلحت نیست

آتش سوزی مهیب در اسالم قلعه؛ 
ده ها میلیون دالر دود شد 
و به هوا رفت

غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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بایدن: 
نتیجه ی استیضاح ترمپ 

نشانگر شکننده بودن 
دموکراسی است 

چین از ارائه 
اطالعات مهم کووید به 
سازمان بهداشت جهانی 
»خودداری کرده« صفحه 6صفحه 6

ریاست جمهوری  اول  معاون  صالح،  امراهلل  آقای 
افغانستان در واکنش به حادثه گمرک اسالم قلعه 
است  نوشته  فیسبوکش  صفحه  در  متنی 
این  این که  از  شد.  خواهد  پیدا  کاله  باشد  »سر 
حادثه ی دلخراش تلفات جانی در قبال نداشته، 
خوشحالم.«. همچنین با حادثه دیدگان احساس 
داده  توضیح  او  ادامه  در  است.  کرده  همدردی 
است که »با مقام والیت هرات صحبت کردم. آن ها 
تالش زیاد نموده و با مدیریت خوب توانستند از 
گسترش فاجعه جلوگیری نمایند.«. ظاهرا آقای 
صالح تعریف شان از مدیریت خوب با معیارهای 
مدیریت پاسخگو و مسئول کمی متفاوت است 
آتش  خاموش کردن  و  تحقیق  انجام  به  تنها  و 
محدود می شود که نتیجه ملموسی را در بهبود 
داالن های  بزرگ ترین  از  یکی  آینده  وضعیت 
ترانزیتی کشور و سکتور خصوصی ایجاد نمی کند. 
ترانزیتی  داالن های  مهم ترین  اسالم قلعه  گمرک 
می رسد  به نظر  است.  کشور  جنوب غرب  حوزه 
موترهای  و  نقلیه  وسایط  اندازه  از  بیش  تراکم 
حامل مواد سوختی در این مسیر و مقدار زمان 

توقف این موترها...
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حکمتیار: 
امریکا قصد دارد از 
توافق نامه ی دوحه عقب نشینی کند

کابل نان؛ 
وقتی زندگی به بند ُتنبان گره می خورد

صفحه 8

صفحه 2

صفحه 3

صفحه 6

اطالعات روز: گلبدین حکمتیار، رهبر حزب 
اسالمی می گوید که از آخرین اظهارات جو بایدن، 
رییس جمهور جدید ایاالت متحده ی امریکا...

اطالعات روز: ایرج مسجدی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در عراق، گفت که متهم اول کشته 
شدن قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس،...

فساد سازمان یافته 
ین عامل فاجعه  مهم تر

در اسالم قلعه

آموزش سهامی 2؛ 
سهمیه بندی کانکور در سال 1399 چگونه اجرا شده است؟
عدالت و توازن در آن در نظر گرفته نشده است.

کابینه  سوی  از   1397 سال  در  طرح  این  آن که  از  پس 
جدی  اعتراض های  شد،  تأیید  ملی  وحدت  حکومت 
شهروندان را در پی داشت و بسیاری ها آن را در مغایرت با 

شایسته ساالری و تبعیض آمیز دانستند. | صفحه 4

یافته های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد اجرای طرح 
ظرفیت  درصد   25 آن  براساس  که  کانکور  سهمیه بندی 
پذیرش رشته های طب، انجنیری، اقتصاد، حقوق، کمپیوتر 
پر  سهمیه بندی  براساس  دانشگاه   14 زراعت  و  ساینس 
و  است  همراه  جدی  پرسش های  و  کاستی ها  با  شود، 

دردرسهای قانون مندسازی 
وسایط »یک کلید«

آیا از موترهای ضبط شده استفاده ی 
»غریقانوین« می شود؟

زمان  از  ترافیک  عمومی  ریاست  معلومات  براساس 
ریاست  به  صبح  نیم  و  شش  جلسه  تصمیم  اعالم 
هزار  تا حاال حدود 18  ریاست جمهوری  اول  معاون 
وسیله نقلیه ی »یک کلید« در کابل و 13 هزار از این 
گونه وسایط در سایر والیات »جواز سیر«، »اسناد« و 

»نمبر پلیت« دریافت کرده است.
امراهلل صالح معاون اول رییس جمهور در 10 قوس در 
جلسه شماره 39 از ثبت موترهای بی اسناد و بی پلیت 
نقلیه  وسایط  گونه  این  ثبت  که  گفت  و  داد  خبر 
همچنین  صالح  آقای  می یابد.  افزایش  برابر«   10«
چنین  فیسبوکش  صفحه  در  هم   44 یادداشت  در 
عراده   700 داده شده  گزارش  »قرار  است:  نگاشته 
موتر بی اسناد که اکنون در اختیار وزارت داخله است 
اسناد  مالکان  وقتی  می شود.  توزیع  ولسوالی ها  به  و 

این موترها را...
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این روزها بودجه ملی افغانستان به یک جنجال میان هر 
اختالف ها  این  اعظم  قسمت  که  است  شده  بدل  قوا  دو 
به  و  است  دولت  کارمندان  معاشات  یکسان سازی  بر سر 
همین دلیل دوبار مسوده بودجه ملی سال مالی 1400 از 

سوی مجلس نمایندگان کارت سرخ | صفحه 7

رضورت تعدیل 
معاشات کارمندان دولیت

خارجه ی  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  روز:  اطالعات 
با سردار عمرزاکوف، معاون نخست وزیر و  افغنستان 

وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی...
صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

صفحه 2

راننده ی 
وزیر دفاع و 

پسرش در کابل 
کشته شدند

کابل و تاشکند برای تطبیق 
پروژه های مشترک »برنامه ی عمل« 

جامع را امضا می کنند
رییس و 

هفت کارمند 
گمرک ننگرهار 

به اتهام فساد 
بازداشت شدند

پیام رییس جمهور غنی 
به مناسبت ۲۶ دلو: 

فرصت برای ختم جنگ 
و رسیدن به صلح فراهم 

شده است
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در  طالبان  گروه  جنگ جویان  با  دفاعی  و 
بخش های مختلف کشور گرم است.

مذاکرات صلح میان دولت جمهوری اسالمی 
در دوحه مدتی  و گروه طالبان  افغانستان 
است که به »بُن بست نسبی« رسیده و از 
این طرف هیچ نشست رسمی  به  هفته ها 
طرف  دو  مذاکره کننده ی  هیأت های  میان 

برگزار نشده است.
دولت افغانستان گروه طالبان را به فرار از 
میز مذاکره متهم می کند، درحالی که گروه 
جمهوری  مذاکره کننده ی  هیأت  طالبان 
برای  فاقد صالحیت  را  افغانستان  اسالمی 

مذاکره می داند.
این  بارها  اما  افغانستان  دولت  مقام های 
را رد کرده و گفته اند  ادعای گروه طالبان 
که صالحیت کامل برای هیأت مذاکره کننده 
داده شده تا در مورد آجنداهای مطرح شده، 

با طالبان رایزنی کند.

که تالش های جاری در راستای تأمین صلح، 
زمینه را برای پایان جنگ چهل ساله و قطع 
خشونت ها فراهم کند تا مردم افغانستان به 

آرامش و توسعه دست یابند.
از  »ما  است:  آمده  عبداهلل  آقای  پیام  در 
هر اقدام عملی برای تحقق صلح استقبال 
می نماییم و صلح را از هر اولویتی ضرورتر 

می دانیم.«
در 2۶ دلو سال 13۶7 خورشیدی آخرین 
از  پس  شوروی  جماهیر  اتحاد  سربازان 
نزدیک به ده سال حضور در افغانستان، این 
کشور را ترک کردند و به جنگی که هزاران 
سرباز روسی نیز در آن کشته شده بودند، 

نقطه ی پایان گذاشتند.
سی ودو سال پس از آن روز، رییس جمهور 
غنی درحالی از فرصت برای ختم جنگ و 
رسیدن به صلح در کشور سخن می گوید 
که میدان های نبرد میان نیروهای امنیتی 

این که خروج نیروهای شوروی از افغانستان 
مسئوالنه نبود و هیچ تدبیری برای آینده ی 
کشور در نظر گرفته نشده بود، افغانستان 
داخلی چندبُعدی« درگیر  به یک »جنگ 
امنیتی،  نیروهای  آن  نتیجه ی  در  که  شد 
نهادهای ملی و زیربناهای افغانستان از هم 

پاشید.
که  است  کرده  تأکید  غنی  رییس جمهور 
او  باید آموخته شود.  از درس های گذشته 
و  وحدت  تدبیر،  هم  »حاال  است:  افزوده 
یک پارچگی ما این نظر را که گفته می شود 
افغانستان به صلح نخواهد رسید، غلط ثابت 
به  به صلح خواهیم رسید  ما  خواهد کرد. 
صلح دوامدار و صلحی که در آن عزت هر 

افغان نهفته باشد.«
رییس  عبداهلل  عبداهلل  حال،  همین  در 
شورای عالی مصالحه ی ملی نیز در پیامی به 
همین مناسبت، ابراز امیدواری کرده است 

غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
در پیامی به مناسبت 2۶ دلو، سی ودومین 
از  شوروی  سرخ  قشون  اخراج  سال روز 
فرصت  اکنون  که  است  گفته  افغانستان، 
ختم جنگ و رسیدن به صلح در این کشور 

فراهم شده است.
پیام ویدیویی همچنان  این  آقای غنی در 
گفته است که فرصت برای صلحی فراهم 
و  نظامی  نهادهای  آن  در  که  است  شده 
تقویت  پیش  از  بیشتر  و  غیرنظامی حفظ 
شود و زنان، جوانان و تمام اقشار مردم از 

آن بهره مند شوند.
برحق«  »جهاد  از  هدف  غنی،  گفته ی  به 
مردم افغانستان این بود که پس از خروج 
نیروهای شوروی، در افغانستان یک نظام به 
خواست مردم به میان بیاید تا نهادهای ملی 

و نظامی را تقویت و از آن حفاظت کند. 
غنی در عین حال گفته است که به دلیل 

ییس جمهور غین به مناسبت ۲۶ دلو:  پیام ر

فرصت برای ختم جنگ و رسیدن به صلح فراهم شده است )گاهی چندین هفته( عامل اصلی حادثه 
است. در قانون گمرکات این طور آمده 
است که این موترها باید در طی یک روز  
موجود  فساد  اما  شوند.  ترخیص  کاری 
در گمرک و مافیای قدرتمندی که این 
آن  از  مانع  می کند،  کنترل  را  گمرک 
می شود که یک موتر در زمان تعیین شده 
از این گمرک ترخیص شود. عامل مهم 
دیگری که موجب می شود موترها هفته ها 
در این گمرک باقی بمانند، زیرساخت های 
مدیریت  نتیجه ی  در  است.  این گمرک 
ضعیف و موجودیت فساد، همچنین نبود 
گمرک،  این  در  اساسی  زیرساخت های 
موجب بروز حادثه شده است. حادثه ای 
که ابعاد خسارات آن بزرگ است و دود 

آن به چشم مردم می رود. 
مواد  تانکر   500 حدود  گزارش ها  بنابر 
سوختی طعمه حریق شده است. اگر از 
زیان های زیست محیطی آتش سوزی مواد 
برآوردهای  کنیم،  صرف نظر  سوختی، 
ابتدایی حادثه نشان می دهد که بالغ بر 
خصوصی،  سکتور  به  دالر  میلیون   50
خسارت وارد شده است. ابعاد این خسارت 
و  هرات  والیت  در  برق  قطع  همچنین، 
به صورت ملموس تر، افزایش قیمت مواد 
پیش بینی  بود.  افغانستان  در  سوختی 
آینده قیمت مواد  می شود طی روزهای 
کشور  والیت های  از  برخی  در  سوختی 

همچنان افزایش یابد. 
وزارت ترانسپورت، اداره استندارد، ریاست 
عمومی گمرکات، والت هرات، مهم ترین 
نهادهایی هستند که به نظر می رسد در 
فاجعه گمرک اسالم قلعه تالش می کنند 
واقعیت  دهند.  جلوه  مقصر  را  دیگری 
این است که گمرک اسالم قلعه را بیش 
از آن که دولت افغانستان و سازمان های 
مربوطه اش، اداره و کنترل کنند، مافیای 
مذکور  نهادهای  اتفاقا  که  گسترده ای 
بخش جدایی ناپذیر از فساد سازمان یافته 
می کنند.  کنترل  می باشند،  آن  درون 
نظارت  عدم  و  سازمان یافته  فساد  این 
دلیل  نظارتی  و  ملی  نهادهای  و  دولت 
واضحی است برای طوالنی بودن صف های 
موترهای سوختی در این گمرک حیاتی 

کشور.
به دلیل بی کفایتی بخش دولتی در تأمین 
زیرساخت های مناسب و همچنین وجود 
بخش  سازمان یافته،  و  گسترده  فساد 
حادثه  این  طی  افغانستان  خصوصی 
پرسش  است.  دیده  را  آسیب  بیشترین 
آقای  منطق  با  که  است  این  اساسی 
صالح »سر باشد کاله پیدا خواهد شد« 
چگونه ضررهای بخش خصوصی جبران 
نهادهای  بی کفایتی  آیا  شد؟  خواهد 
مسئول در این زمینه با این منطق جبران 
زیست محیطی  پیامدهای  شد؟  خواهد 
و اقتصادی  ای را که این حادثه به مردم 
روزهای  طی  آنان  اقتصاد  و  افغانستان 
آینده خواهد زد چه کسی جبران خواهد 
زیان  این  جبران  باید  حکومت  کرد؟ 
بزرگ اقتصادی را بپردازد. براساس قانون 
حکومت مسئول حفاظت از اموال تاجران 
در گمرکات است. به همین دلیل مالیات 

می گیرد. 
جدی  بازنگری  زمان  می رسد  به نظر 
و  مؤثر  مدیریت  گمرکات،  سیستم  در 
این  باشد.  رسیده  فرا  گمرکی  کارآمد 
حق مردم است که از امکانات و خدمات 
باشند.  برخوردار  زمینه  این  در  حداقلی 
است.  فساد  در  غرق  اسالم قلعه  گمرک 
شبکه ی پیچیده ای از فساد سازمان یافته 
و مافیا این گمرک را مدیریت می کند و 
ارگان های دولتی نقش مهمی در تولید 
این فساد عریان دارند. باید نهادها، افراد 
و کسانی که در حادثه آتش سوزی نقش 
داشتند، شناسایی و محاکمه شوند. تکرار 
پیامدهای جبران ناپذیر  فاجعه ای  چنین 
دارد.  دنبال  به  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
و  ضعیف  مدیریت  از  عمومی  نارضایتی 
فساد گسترده در این گمرک، کارد را به 

استخوان مردم رسانده است.

کشیده است، کار خواهد کرد.
گراهام  لیندزی  بایدن،  آقای  از  پیش 
جنرال  و  امریکایی  جمهوری خواه  سناتور 
)ستاد  سنتکام  فرمانده  کنزی  مک 
اظهاراتی  نیز  امریکا(  مرکزی  فرماندهی 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  مورد  در  را 

افغانستان مطرح کرده بودند.
نیروهای  که  بود  گفته  گراهام  لیندزی 
در  شده  پیش بینی  زمان  در  امریکایی 
توافق نامه ی امریکا با طالبان، افغانستان را 
ترک نخواهند کرد. جنرال مک کنزی نیز 
گفته بود که خروج نیروهای امریکایی از 

افغانستان باید مبتنی بر شرایط باشد.
در مقابل، گروه طالبان بر خروج نیروهای 
خارجی از افغانستان تا ماه می تأکید کرده 
و گفته است که عملی سازی توافق نامه ی 

دوحه به نفع امریکا و این گروه است.
که  صورتی  در  گفته اند  همچنان  طالبان 
از  تعیین شده  زمان  در  خارجی  نیروهای 
این  بر  حمالت  نشوند،  خارج  افغانستان 

نیروها را از سر خواهند گرفت.

در  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  خلیل زاد 
امور صلح افغانستان و مال عبدالغنی برادر 
در  طالبان  دفتر  رییس  و  سیاسی  معاون 

قطر به امضا رسید.
براساس این توافق نامه، امریکا تعهد سپرده 
است که تمام نیروهایش را تا ماه می سال 
افغانستان  از   )2021( میالدی  جاری 
خارج می کند. در مقابل، طالبان نیز تعهد 
اجازه ی  گروهی  هیچ  به  که  سپرده اند 
استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای 

دیگر را نمی دهند.
از سوی هم، جو بایدن چند روز پیش در 
امریکا  دفاع  وزارت  از  دیدارش  نخستین 
)پنتاگون( گفته بود که می تواند مسأله ی 
از  کشور  این  نیروهای  خروج  مهلت 
افغانستان در ماه می سال جاری میالدی 

)2021( را کنار بگذارد.
بایدن همچنان گفته بود که بر دیپلماسی 
امریکا  دولت داری  نخست  ابزار  به عنوان 
تأکید دارد و برای پایان دادن »مسئوالنه« 
به جنگ هایی که در جهان بسیار به درازا 

این کشور هیچ انتخاب دیگری جز خارج 
شدن از افغانستان ندارد.

با  نه  بایدن  جو  که  کرد  تأکید  حکمتیار 
می تواند  افغانستان  در  جنگ  ادامه ی 
نقض  با  هم  نه  و  باشد  داشته  دست آورد 
توافق نامه ی دوحه. به باور او، آقای بایدن 
به  وادار  را  طالبان  فشار  با  نمی تواند 

»تنازل« کند.
گبدین حکمتیار این اظهارات را درحالی 
ایاالت  جدید  دولت  که  می کند  مطرح 
بایدن  جو  رهبری  به  امریکا  متحده ی 
اعالم کرده است که توافق نامه ی دوحه را 

بازنگری می کند.
دولت جو بایدن گفته است که می خواهد 
ببیند که آیا طالبان به تعهداتش در قبال 
قطع ارتباط با گروه های تروریستی، کاهش 
خشونت در افغانستان و مذاکرات معنی دار 
طرف های  دیگر  و  افغانستان  دولت  با 

دخیل پایبند بوده یا خیر.
سال  حوت  دهم  در  دوحه  توافق نامه ی 
زلمی  توسط  خورشیدی  گذشته ی 

رهبر  حکمتیار،  گلبدین  روز:  اطالعات 
آخرین  از  که  می گوید  اسالمی  حزب 
جدید  رییس جمهور  بایدن،  جو  اظهارات 
ایاالت متحده ی امریکا در مورد افغانستان 
قصد  امریکا  که  می شود  برداشت  چنین 

عقب نشینی از توافق نامه ی دوحه را دارد.
 2۶ )یک شنبه،  دیروز  که  حکمتیار  آقای 
دلو( در مراسم سی ودومین سال روز اخراج 
صحبت  کابل  در  شوروی  سرخ  قشون 
عقب نشینی  که  گفت  همچنان  می کرد، 
توجیه  هیچ  دوحه  توافق نامه ی  از  امریکا 

عقالنی، منطقی و اخالقی ندارد.
دوحه،  توافق نامه ی  حکمتیار،  گفته ی  به 
توافق نامه ی یک شخص با طالبان نه، بلکه 
توافق نامه ی نظام و دولت امریکا با این گروه 
و شخصی  حزبی  اختالفات  نباید  و  است 
رییس جمهور  ترمپ  دونالد  با  بایدن  جو 
پیشین امریکا، باعث شود که قصر سفید از 

این توافق نامه عقب نشینی کند.
او امضای توافق نامه ی دوحه میان امریکا و 
طالبان را ضرورت امریکا خواند و گفت که 

حکمتیار: 
یکا قصد دارد از توافق نامه ی دوحه عقب نشیین کند امر

مشترک همکاری کنند.
افغانستان،  که  است  درحالی  این 
اوزبیکستان و پاکستان نقشه ی راه و سند 
مزارشریف  آهن  راه  و ساخت  برنامه ریزی 
– کابل – پیشاور را در همایشی در شهر 
کرده  امضا  اوزبیکستان  پایتخت  تاشکند، 

بودند.
ایجاد  با  براساس معلومات وزارت خارجه، 
این خط آهن، گام مهمی در راستای اتصال 
و گسترش همکاری های منطقه ای برداشته 
»اتصال  مشترک  رویای  و  است  شده 
آسیای مرکزی با آسیای جنوبی از طریق 

افغانستان« تحقق می یابد.

و  افغانستان  میان  جاده ای  حمل ونقل 
اوزبیکستان، ارائه ی خدمات طبی و آموزشی 
در مرز والیت سرخان دریا و ترمذ، افزایش 
امکان سنجی  افغانستان،  زراعتی  صادرات 
سرمایه گذاری در معادن افغانستان، احیای 
آبدات فرهنگی و هنری و حفظ میراث های 
فرهنگی مشترک از دیگر پروژه های شامل 

برنامه ی عمل هستند.
قرار  که  گفته  ادامه  در  خارجه  وزارت 
سطح  در  پالیسی ساز  گروه  یک  است 
یک  و  اوزبیکستان  و  افغانستان  رهبری 
سکتوری  نهاد   2۶ شامل  تخنیکی  گروه 
پروژه های  اجرای  راستای  در  دو کشور  از 

عمل،  برنامه ی  این  خبرنامه،  از  نقل  به 
در  مهم  پروژه های  تطبیق  برای  را  زمینه 
عرصه های تجارت، ترانزیت، زراعت، انرژی، 
معادن و همکاری های آموزشی و فرهنگی 

مساعد خواهد کرد.
که  است  گفته  همچنان  خارجه  وزارت 
عملی سازی نقشه ی راه آهن مزارشریف – 
برای عملی سازی  کابل – پیشاور، تسریع 
کیلوولت   500 برق  انتقال  لین  پروژه ی 
سرخان – پلخمری، ارتقای حجم تجارت 
دوجانبه و ایجاد زون آزاد تجارتی در ترمذ 

از پروژه های شامل برنامه ی عمل هستند.
رشد  که  است  شده  گفته  همچنان 

وزیر  اتمر،  محمدحنیف  روز:  اطالعات 
عمرزاکوف،  سردار  با  افغنستان  خارجه ی 
سرمایه گذاری  وزیر  و  نخست وزیر  معاون 
مورد  در  اوزبیکستان  خارجی  تجارت  و 
تطبیق پروژه های مشترک میان دو کشور 
یک  نهایی سازی  روی  و  کرده  گفت وگو 
»برنامه ی عمل« جامع به توافق رسیده اند.

در خبرنامه ی وزارت خارجه آمده است که 
این گفت وگو شب گذشته )شنبه، 25 دلو( 
از طریق ویدیوکنفرانس انجام شده است. 
براساس تصمیم دو طرف، قرار است تا ده 
روز آینده این برنامه ی عمل نهایی و امضا 

شود.

کابل و تاشکند برای تطبیق پروژه های مشرتک »برنامه ی عمل« جامع را امضا می کنند

در همین حال، ضیاءالحق امرخیل، والی ننگرهار می گوید که تنها پنج نفر به شمول 
حشمت اهلل علی زی، رییس گمرک این والیت به اتهام فساد بازداشت شده اند.

آقای امرخیل همچنان می گوید که این افراد به دلیل طی مراحل کردن اسناد در 
نبود موترهای یک کلید بازداشت شده اند.

پیش از این نیز نیروهای قطعه ویژه مبارزه با جرایم سنگین، 30 کارمند ریاست 
گمرک ننگرهار را به اتهام فساد بازداشت کرده بودند.

ننگرهار می گویند که حشمت اهلل  والیت  ریاست گمرک  در  منابعی  روز:  اطالعات 
علی زی رییس و هفت کارمند دیگر این گمرک به اتهام فساد بازداشت شده اند.

این منابع دیروز )یک شنبه، 2۶ دلو( به روزنامه اطالعات روز گفته اند که این افراد در 
نتیجه ی عملیات نیروهای مبارزه با جرایم سنگین بازداشت شده اند.

به گفته ی منابع، رییس، دو معاون، مدیر ارزیابی، مدیر گدام ها و سه کارمند دیگر 
گمرک ننگرهار شامل بازداشت شدگان اند.

ییس و هفت کارمند گمرک ننگرهار به اتهام فساد بازداشت شدند ر

به روزنامه اطالعات روز گفت  فردوس فرامرز، سخن گوی فرماندهی پولیس کابل 
که قضیه زیر بررسی قرار دارد. به گفته ی او، احتمال می رود که این رویداد از اثر 

اختالفات خانوادگی اتفاق افتاده باشد.
یک منبع امنیتی دیگر به روزنامه اطالعات روز می گوید که محمدافضل و پسرش 

با ضرب گلوله کشته شده اند.
وزارت دفاع ملی هنوز به گونه ی رسمی در این مورد چیزی نگفته است.

اطالعات روز: محمدافضل از افسران ارتش و پسر پنج ساله اش در ساحه ی مکروریان 
چهارم، از مربوطات ناحیه ی نهم شهر کابل کشته شده اند. این رویداد دو شب پیش 

)شنبه، 25 دلو( رخ داده است. 
او  است.  بوده  ملی  دفاع  وزیر  خالد،  اسداهلل  راننده ی  محمدافضل  که  شده  گفته 
باشنده ی والیت کاپیسا است. پولیس کابل وقوع رویداد را تأیید کرده، اما می گوید 

که هنوز نوعیت رویداد مشخص نشده است.

یر دفاع و پرسش در کابل کشته شدند راننده ی وز
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آقای اکرمی می گوید که از موترش حمیداهلل 
صدیقی  امید  راننده ای  که  آغا  خان  ولد 
داخله  وزارت  )انتک(  هدف گیری  رییس 
است استفاده می کند: »چیزی کم یک ماه 
می شود موتر مرا امید صدیقی رییس انتک 
نمی دهد و خودش از آن استفاده می کند.«

رد اتهام
)انتک(  هدف گیری  رییس  صدیقی  امید 
موتر  از  شخصی  استفاده  داخله  وزارت 
می گوید  کرده،  رد  را  اکرمی  محمدبصیر 
که آن ها مطابق قانون عمل می کنند. آقای 
صدیقی می گوید که موتر محمدبصیر اکرمی 
صبح  نیم  و  شش  جلسه  تصمیم  از  پیش 
معاون نخست ریاست جمهوری گرفته شده 
وزارت  هدف گیری  رییس  گفته ی  به  است. 
بی اسنادش  موتر  با  اکرمی  آقای  داخله 
این خاطر توسط  به  »گشت وگذار« می کرد 
پولیس ضبط شده است: »در میثاق امنیتی 
از  اوپراتیفی  وظایف  در  که  بود  شده  گفته 
موترهای بی اسناد استفاده شود. محمدبصیر 
قانون وضاحت  و  اداره مراجعه کند  به  باید 

می دهد که موترش را پس بدهد یا نه.«
می گوید  صدیقی  امید  آقای  که  آنچه 
موترفروشی های  از  امنیتی  میثاق  در  که 
عنوان  به  کمپنی  ساحه  »غیرقانونی« 
موترهای  آن  در  که  است  شده  یاد  مکانی 
سرقتی و دزدی شده خرید و فروش می شود 
محمدبصیر  آقای  موتر  و  شود  جمع آوری 
ضبط  پولیس  توسط  دلیل  این  به  اکرمی 
شده است: »طرزالعمل از روزی که تصویب 
ماه  سه  است.  تطبیق  قابل  می شود  انفاذ  و 
پیش از هدایت معاون اول این موتر گرفته 
شد و موترش پیش من نبوده و در وظایف 
اوپراتیفی است چیزی که در میثاق درباره 
برایش  مه  می شود.  استفاده  گفته شده  آن 
مراجعه  »انتک«  اداره  به  که  کردم  مسیج 
کند هر چه قانون گفت مطابق به آن اجراات 
کند. پشت دروازه دفترم کسی دو هفته نه 

بلکه دو ساعت هم منتظر نمانده است.«
براسـاس معلومات ریاسـت عمومـی ترافیک 
وسـایط  ثبـت  بـرای  تصمیـم  زمـان  از 
بی اسـناد و »یک کلیـد« تـا حاال حـدود 18 
هزار واسـطه نقلیـه ی »یک کلیـد« در کابل 
توانسـته اند  والیـات  سـایر  در  هـزار   13 و 
جـواز سـیر، اسـناد و پلیـت دریافـت کنند. 
ریاسـت عمومـی ترافیک می گویـد موترها و 
وسـایط که اسـناد نـدارد و شـامل احصاییه 
نشـده اسـت غیرقانونـی بـوده و توسـط این 

ریاسـت متوقـف می شـود.

و مالیه تمام شد و به من تماس گرفتند که 
موترم را برای محصول به گمرگ ببرم. بعد 
از آن طی عریضه ای به وزارت داخله از آن ها 

خواستم اسنادم را مطالعه کنند.«
آنچه آقای اکرمی می گوید او اسناد موترش 
ماه  از یک  بیشتر  اما  است  تکمیل کرده  را 
است که نتوانسته موترش را به دست آورد.

براساس گفته های محمدبصیر موترش را در 
حال حاضر امید صدیقی، رییس هدف گیری 
دفتر  رییس  قبال  که  داخله  وزارت  )انتک( 
بود  داخله  وزارت  امنیتی  ارشد  معینیت 
می کند:  استفاده  »غیرقانونی«  به گونه ی 
»بعد از بررسی اسناد موتر، وزارت داخله و 
مکتوبی که توسط ریاست کشف و اوپراتیفی 
که  شد  گفته  شد  داده  برایم  وزارت  این 
موترم را از نزد رییس انتک وزارت داخله به 
نام امید صدیقی که استفاده می کند تسلیم 

شوم.«
بـه  اکرمـی  محمدبصیـر  کـه  عریضـه  در 
بخشـی  در  اسـت  فرسـتاده  داخلـه  وزارت 
از آن گفتـه شـده اسـت: »موتـرم کـه فعـال 
رییـس دفتـر معینیـت وزارت داخلـه از آن 
اسـتفاده می نمایـد از شـما خواهشـمندم تا 
به منظـور طـی مراحـل گمرگی موتـرم رها 
گـردد تـا مشـکالتم از ایـن ناحیـه مرفـوع 

مسئوالن  که  می گوید  اکرمی  محمدبصیر 
گونه ی  به  موترش  از  داخله  وزارت  در 

»غیرقانونی« استفاده می کند.

یک ماه سرگردانی
 200۶ ُمدل   »BMW »بی ام دبلیو  موتر 
جلسه  تصمیم  از  پیش  اکرمی  محمدبصیر 
ثبت  به  ارتباط  در  صبح  نیم  و  شش 
تحقیقات  ریاست  توسط  بی اسناد  موترهای 
شده  ضبط  کابل  پولیس  فرماندهی  جنایی 
و به ریاست تحقیقات جنایی منتقل گردید. 
آقای اکرمی می گوید که موترش را به دلیل 
در  موترفروشی  یک  در  اسناد  نداشتن 
کمپنی ایستاد کرده بود تا تصمیم دولت در 
مورد موترهای بی اسناد مشخص شود تا این 
که ریاست تحقیقات جنایی کابل این موتر 

را ضبط کرد.
اسناد  که  می  گوید  اکرمی  محمدبصیر 
موترش را تکمیل کرده و باید برای تحویل 
محصول به گمرگ کابل، موترش حاضر باشد 
اما رییس هدف گیری )انتک( وزارت داخله 
حاضر  موترش  از  »غیرقانونی«  استفاده  با 
گمرگ  »به  بدهد:  تحویلش  را  آن  نیست 
را ثبت جدول  و موترم  کابل مراجعه کرده 
کردم. پروسه عدم مسئولیت ترافیک امنیت 

هادیخوشنویس

براساس معلومات ریاست عمومی ترافیک از 
زمان اعالم تصمیم جلسه شش و نیم صبح 
به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تا حاال 
»یک کلید«  نقلیه ی  وسیله  هزار   18 حدود 
در کابل و 13 هزار از این گونه وسایط در 
سایر والیات »جواز سیر«، »اسناد« و »نمبر 

پلیت« دریافت کرده است.
امراهلل صالح معاون اول رییس جمهور در 10 
قوس در جلسه شماره 39 از ثبت موترهای 
بی اسناد و بی پلیت خبر داد و گفت که ثبت 
افزایش  برابر«  نقلیه »10  این گونه وسایط 
یادداشت  در  همچنین  صالح  آقای  می یابد. 
44 هم در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته 
عراده   700 داده شده  گزارش  »قرار  است: 
وزارت  اختیار  در  اکنون  که  بی اسناد  موتر 
داخله است و به ولسوالی ها توزیع می شود. 
تکمیل  را  موترها  این  اسناد  مالکان  وقتی 
کرده و در اختیار دولت قرار دادند و در مدت 

سه روز موترهای شان پس داده می شود.«
روز  اطالعات  روزنامه  به  که  شکایتی  در 
رسیده، یکی از شهروندان کابل مدعی است 
که  با وجودی که اسناد موترش را تکمیل 
می شود  ماه  یک  از  بیشتر  اما  است  کرده 
بیاورد.  به دست  را  موترش  نتوانسته  که 

گـردد.« در حکـم وزیـر داخلـه تاریـخ 23 
شـده  گفتـه  مـورد  ایـن  در   1399 قـوس 
اسـت: »ریاسـت کشـف و مبـارزه بـا جرایم 
طبـق طرزالعمـل و در روشـنایی قوانیـن در 

زمینـه اجـراات بداریـد.«
آقای اکرمی می گوید با وجودی که از مقام 
قانونی  را  کارش  و  گرفته  حکم  اداره  اول 
موترش  نتوانسته  اما هنوز  است  برده  پیش 
را به دست آورد. به گفته ی محمدبصیر، امید 
مقامش  و  موقف  از  سؤاستفاده  با  صدیقی 
و  کرده  »قبضه«  را  افراد  شخصی  وسایط 
استفاده »غیرقانونی« می کند: »رییس انتک 
دو هفته است که هیچ مرا به دفترش اجازه 
نمی دهد. هر وقت می روم می گوید که رییس 
معاون  دارد.  جلسه  امنیتی  ارشد  معین  با 
اداری اش برایم گفت »موترت ضبط شده و 
نمی دهم.« با وجودی که از شخص اول اداره 
احکام دارم و کارم قانونی پیش  رفته اما این 

نفر سرکشی از امر و قانون می کند.«
مدیریت   3309/331۶ شماره  مکتوب  در 
عمومی کشف و تعقیب به ریاست تحقیقات 
شده  گفته  کابل  پولیس  فرماندهی  جنایی 
است: »مالک عراده اسناد ثبت گمرگی خود 
واسطه  تسلیمی  خواهان  و  نموده  ارایه  را 
خویش گردیده است و جریان به مقام شما 
نگاشته شده و هر طور الزم می دانید هدایت 

فرمایید.«
برای  که  می افزاید  اکرمی  محمدبصیر 
تا  کرده  تالش  بارها  موترش  بازپس گیری 
به  کس  هیچ  اما  آورد  به دست  را  موترش 
دادش نرسیده و نتوانسته کمکش کند و در 
موردی به او گفته شده که زورشان به معین 
تا جایی که  امنیتی نمی رسد و آن ها  ارشد 
دادند:  انجام  را  کارشان  داشتند  صالحیت 
»هرجای رفتم هیچ کس از احکام و امضای 
کارشان  که  می گویند  نتوانست.  دفاع  خود 
را انجام داده و نفر که موترش را گرفته نفر 
او  به  زورشان  و  است  امنیتی  ارشد  معین 

نمی  رسد.«

آیاازموترهایضبطشدهاستفادهی»غیرقانونی«میشود؟

دردرسهای قانون مندسازی وسایط »یک کلید«

می خواندم، بعد انترچنچ را شروع و تمام کردم.« 
بیست  حدود  در  عبداهلل  با  بود.  »عبداهلل«  اسمش 
دقیقه ای حرف زدم. از حرف هایش طوری احساس 
خوب  کابل  دانشگاه  در  را  درس هایش  که  می شد 
بدبختی  و  باسواد  منطقی،  آدم  اما  است.  نگرفته  یاد 
در  است.  آمده  دنیا  به  کابل  در  پیش  بود. 34 سال 
دوران طالبان به زادگاه پدری اش در بهسود می رود. 
سالی  چند  کرزی،  حامد  ریاست جمهوری  دوران  در 
به  بعد  می کند.  معلمی  بهسود  در  مکتب  یک  در  را 
کابل می آید. انگلیسی می خواند و دانشگاه می رود. از 
رشته ی گرافیک دیزاین فارغ می شود، ولی هیچ وقت 
از دواج  نوایی برسد.  نان و  به  از آن رشته  نمی تواند 
گوناگون  شغل های  انجام  به  را  چندسالی  و  می کند 
به عنوان  این که  تا  این جا و آن جا سپری می کند.  در 
»نگهبان شب« در وزارت زراعت و مالداری مشغول 
به کار می شود. پس از دو سال نگهبانی در آن جا، در 
آغاز شیوع ویروس کرونا از آن کار نیز بیکار می شود. 
از آن پس به دنبال کار، خود را به هر دری که می زند، 
به دیوار برمی خورد. سرانجام خودش را بندتنبان بار 
تا کرایه ی خانه و خرج  به خیابان می آید  و  می کند 
زن و دو فرزندش را پیدا کند. او گفت جز در روزهای 
صد  از  بیشتر  بکشی،  را  خودت  عید،  سه  از  پیش 
افغانی در روز از فروش بند تنبان فایده نمی کنی. این 
جمله ی او جواب بیشتر سوال هایم در مورد »پیرمرد« 

نیز بود. 
این جا کابل جان است.

روی دستانم افتاده بود، گویی منتظر بود، دستانم را 
داخل جیبم ببرم. نه، من واقعا هیچ حرفی برای گفتن 
نداشتم. از پرسیدن باقی سوال هایم خجالت کشیدم. 

باهم خداحافظی کردیم.    
را  فردی  تا  رفتم  کوته سنگی  به  روز  آن  فردای 
بازار  از  می خواستم  می فروشد.  شلوار  بند  که  بیابم 
شلواربند فروشی سردربیاورم و قصه های ناگفته ی بابه 
سایه ی  سیاهی  در  کوته سنگی،  در  کنم.  تکمیل  را 
پیش روی »مارکت زدران« چهار-پنج مرد شلواربند 
می فروختند. به یکی از آن ها سالم کردم. وقتی یک 
چانه  کرد،  »بیع«  قیمت  بازار  برابر  سه  را  شلواربند 
نزدم. در عوض سر صحبت میان ما باز شد. او با یک 
بود  این  اعتراضش  کرد.  باز  را  صحبت  سر  اعتراض 
که چرا »شلواربند« می گویم؛ شلوار که بند ندارد، با 
ایزاربند هم درست  کمربند بسته می شود. می گفت، 
برایم  نمی گوید،  خیاطی  به  کس  هیچ  چون  نیست. 
این ها  بدوز.  پیراهن تنبان  بدوز، می گوید  پیراهن ایزار 

»بند تنبان« است.    
خندیدم و گفتم: »ادبیاتت خیلی قوی است!«

گفت: »من شعر و شاعری را خیلی دوست دارم. در 
دوران مکتب خودم شعر می گفتم.«
گفتم: »نه؛ حتما شوخی می کنی!«

سال  چند  من  دارم؟  شوخی  همراهت  »مگر  گفت: 
معلم بودم. در سال 92 از رشته ی گرافیک دیزاینینگ 
از دانشگاه کابل فارغ شده ام. سیستم انترچینج زبان 
را  استریم الین  اول  کرده ام.  تمام  هم  را  انگلیسی 

از مربوطات مرکز بامیان بود. چند سال است که در 
راه  از  سال ها  این  در  می کند.  زندگی  برچی  دشت 
 فروش ایزاربند، دستکش لباس شوی و دستمال کاغذی 
مرطوب در خیابان ها و سر چهارراهی ها زندگی اش را 
می گذراند. دخترانش ازدواج کرده و تنها پسرش در 
سال اول ریاست جمهوری اشرف غنی راه مهاجرت در 
پیش گرفته است. او پس از چند سال کار در ایران 
راهی اروپا شده و حاال بابه خبر ندارد که در ترکیه 
است یا یونان و یا جای دیگر؛ فقط همین قدر می داند 
که در یک کمپ به سر می برد. درحالی که پدر پیرش 
در کابل مریض است. هرقدر پولی که از دست فروشی 
گیرش می آید، در دوافروشی ها از دستش می رود. باید 
است،  سخت یاب  هم  دوایش  کند.  مصرف  دوا  مدام 

فقط در یک دواخانه در »شهر نو« پیدا می شود.
 15 با  دیدم،  را  بابه  من  که  بعدازظهری  آن  صبح 
از برچی به مندوی رفته بود: »چند روز  افغانی  صد 
به خاطر مریضی در خانه روی بستر بودم. امصبح یک 
پانزده صد افغانی در جیبم بود، گفتم توکل به خدا 
می روم مندوی ایزاربند می خرم. شاید پول گولی هایم 
را پیدا کنم. چون کرایه ملی بس پیشم نماند، از آن 

طرف پیاده آمدم.«
چون ده روپیه در جیبش نمانده بود، از مندوی تا پل 
ریزش  و  دلیل خیرخیر سینه  بود.  آمده  پیاده  سرخ 
عرق هایش همین بود. می خواستم بپرسم بیماری اش 
گفتنی  »کدام  پرسید:  من  از  زودتر  او  اما  چیست؟ 
داری؟« وقتی این سوال را پرسید، مردمک چشمانش 

سهرابسروش

بعدازظهر چند روز پیش، کنار خیابان عمومی کارته 
»شلواربند«  را  خودش  که  دیدم  را  پیرمردی  چهار 
از روی شانه ها،  بود. شلواربند ها بسته بسته  بار کرده 
بازوها و آرنج هایش آویزان بود. شش هفت نوع بود. 
بود.  سفید  پیرمرد  ریش  رنگ  مثل  بیشترشان  رنگ 
پیرمرد  ریش سفید تند و مصمم راه می رفت که من 
دقیقه صبر  »بابه، چند  گفتم:  و  ایستادم  راهش  سر 

می کنی، چند تا سوال پرسان کنم؟«
صبر کرد و باهم گفت و گویی کوتاهی داشتیم. حین 
گفت وگو دانه های عرق از زیر لب کاله کشی اش بیرون 
حاشیه ی  از  می لغزید،  پیشانی اش  روی  از  می آمد، 
سرعت  به  و  می شد  بزرگ تر  می گذشت،  چشمانش 
داخل تارهای ریشش گم می شد. از رد آن خط های 
دانه های  که  می ماند  به جا  گونه هایش  روی  باریکی 
بعدی عرق از اطراف آن سرازیر می شدند، آن قدر که 
او مجبور شد، بسته های شلواربند را جابه جا کرده، از 
و  بیاورد  بیرون  دستمالی  از جیب هایش  یکی  درون 
تند  نفس های  آن مدت  تمام  کند.  تمیز  را  صورتش 
سینه اش  بازدم  و  دم  هر  در  می کشید.  صداداری  و 
به نظر می آمد  غیژغیژ می کرد و سرفه اش می گرفت. 
پرسیدم:  او  از  را  سوال ها  این  من  دارد.  سینه قیدی 
از کجا می خری؟ چند سال می شود  را  »شلواربندها 
زندگی  کجا  هستی؟  کجا  از  می کنی؟  را  کار  این 

می کنی؟ چند بچه داری؟ و بچه هایت کجاست؟«
براساس جواب هایش، بابه از روستایی به نام »سرآسیه« 

وقیت زندیگ به بند ُتنبان گره یم خورد

محمدبصیر اکرمی می افزاید که 
برای بازپس گیری موترش بارها 

تالش کرده تا موترش را به دست 
آورد اما هیچ کس به دادش 

نرسیده و نتوانسته کمکش کند 
و در موردی به او گفته شده که 

زورشان به معین ارشد امنیتی 
نمی رسد و آن ها تا جاییی که 

صالحیت داشتند کارشان را انجام 
دادند
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سخن گوی  فیضی،  محمد  دوست  می شوند. 
پروسه  مانند  »موضوع  می گوید:  اداره  این 
انتخابات نیست بلکه کوچی ها فقط در والیتی 
که  می شوند  سهمیه  شامل  و  داده  امتحان 
و  باشند  شده  فارغ  والیت  همان  مکتب  از 
امتیازشان مانند دیگر شهروندان همان والیت 

است.«
گفته  دیگر  پرسش  به  پاسخ  در  اداره  این 
است که به والیت ها نظر به سهم هر والیت 
دانشگاه های  پذیرش  ظرفیت  و  پارلمان  در 
مربوطه سهم داده می شود که می بایست به 
کوچی ها نیز نظر به سهم شان در پارلمان که 
این  اما  10 کرسی دارند سهم داده می شد، 
فرمول در مورد کوچی ها عملی نشده، بلکه 
هم  معلوم  و  دارد  سهم  والیت  هر  در  آن ها 

نیست که چه تعداد.

چگونه  والیت ها  به  دادن  سهم  فرمول 
است؟

اداره ملی امتحانات در گزارش قبلی اطالعات 
به  نظر  والیت ها  به  که  بود  کرده  ادعا  روز 
تعداد نمایندگان هر والیت در پارلمان سهم 
داده می شود. اما بررسی اطالعات روز نشان 
می داد که معیار سهم دادن به والیات، تعداد 
کرسی های هر والیت در پارلمان نیست. اگر 
معیار سهم هر والیت در پارلمان باشد، باید 
تا  باشد  داشته  وجود  مشترک  ضریب  یک 
به والیت ها به صورت عادالنه سهم برسد، اما 
ضریب ها در سال 1398 از 8.77 تا 25.25 
از  ضریب ها   1399 سال  در  داشت.  تفاوت 

9.33 تا 27.75 تفاوت دارد.
در کانکور 1398 به والیت های پکتیکا، میدان 
وردک، خوست، لوگر، پکتیا، غزنی، نورستان، 
بلندترین ضریب در  کنر و لغمان به ترتیب 
نظر گرفته شده و به والیت های تخار، قندوز، 
بدخشان، بغالن، هرات، پروان، غور و کاپیسا 
کمترین ضریب در نظر گرفته شده بود. در 
پکتیکا،  والیت های  به  نیز   1399 کانکور 
میدان وردک، خوست، نورستان، لوگر، پکتیا، 
غزنی، کنر و لغمان بلندترین ضریب در نظر 
قندوز،  تخار،  والیت های  به  و  شده  گرفته 
بدخشان، بغالن، هرات، پروان، غور، کاپیسا و 
فراه به ترتیب کم ترین ضریب در نظر گرفته 

شده است.
تعداد  می گوید  امتحانات  ملی  اداره  اکنون 
ظرفیت  و  پارلمان  در  والیت  هر  نمایندگان 
به  دادن  سهم  معیار  مربوطه  دانشگاه های 
نمایندگان  تعداد  اگر  یعنی  است.  والیت ها 
یک والیت در پارلمان بیشتر باشد و ظرفیت 
دانشگاهی که این والیت در آن دانشگاه سهم 
دارد نیز زیاد باشد، سهم این والیت در کانکور 

نیز زیاد می شود.
به عنوان نمونه ما چهار والیت را نظر به این 
در  ننگرهار  والیت  می کنیم.  بررسی  فرمول 

مراکـز والیت هااند یا از ولسـوالی ها. حکومت 
و وزارت تحصیـالت عالـی در سـال 1397 
گفتـه بـود کـه در ایـن طـرح رقابـت از بین 
نرفته و کسـانی از سـهمیه مستفید می شوند 
کـه در زون خـود بلندتریـن نمـره را گرفتـه 
باشـند. اگر این حرف دقیق باشـد و از سـوی 
دیگـر بـا توجـه به تفاوت سـطح آمـوزش در 
مراکـز والیت ها و ولسـوالی ها می تـوان گفت 
که بازهم داوطلبانی از این سـهمیه مسـتفید 
می شـوند کـه از مراکـز والیت هـا در آزمـون 

کانکـور شـرکت می کنند.
تمامی  امتحانات  ملی  اداره  دید  از  اگر 
درجه  یک  در  افغانستان  ولسوالی های 
محرومیت قرار دارد، چرا ولسوالی های کابل 
از این سهمیه برخوردار نشده است و چرا از 
برخی از ولسوالی های شماری والیت ها از این 
تنها چند  یا  و  نشده  مستفید  هیچ  یا  سهم 

داوطلب محدود مستفید شده اند؟
با  بتوان  که  دارد  وجود  زیادی  نشانه های 
استناد به آن ها گفت که طرح سهمیه بندی 
نیز  اشتباه است و  ناقص و  از اساس  کانکور 
ندارد که در جریان  کارشیوه ی دقیق وجود 
تطبیق این طرِح هرچند ناقص و اشتباه توازن 

و عدالت میان شهروندان کشور رعایت شود.

شهروندان  بقیه  از  بیشتر  سهمیه بندی 
افغانستان به نفع کوچی ها است؟

به نظر می رسد که طرح سهمیه بندی کانکور 
در پی آن است که کوچی ها از طریق این طرح 
بیشتر وارد دانشگاه ها شوند، چون پس از آن 
که کابینه حکومت وحدت ملی در 14 قوس 
سال 1397 طرح سهمیه بندی کانکور را تایید 
کرد، سه اقدام حکومت نشان می دهد که این 
طرح در صدد وارد کردن بیشتر دانش آموزان 

کوچی ها به دانشکده های مهم اند. 
نخست این که در طرح نخستین سهمیه بندی 
کانکور، افغانستان به هشت زون تقسیم شده 
و  هستند  زون  هر  شامل  کوچی ها  و  است 
می توانند از هر زون در سهمیه بندی کانکور 
کانکور  در  که  این  دوم  باشند.  داشته  سهم 
والیت ها  مخصوص  کدرشته های  در   1398
تنها نوشته شده بود »مخصوص والیت ...«، اما 
برای  در کدرشته های والیتی کانکور 1399 
»مخصوص  که  شده  نوشته  والیت ها  تمام 
والیت... و کوچی ها«. یعنی کوچی ها از سهم 
هر والیت سهم می گیرند، حتا در والیت های 

که کوچی ندارد. 
والیت  در  کانکور  امتحان  برگزاری  زمان  در 
والیت  این  مخصوص  کدرشته ی  پنجشیر، 
که در آن نوشته شده بود »مخصوص والیت 
پنجشیر و کوچی ها« در شبکه های اجتماعی 
اعتراض های را خلق کرد که این والیت کوچی 
کوچی ها  به  والیت  این  سهم  از  چرا  ندارد، 
بعدا کدرشته ی دیگر  سهم داده شده است. 
در شبکه های اجتماعی دست به دست و گفته 
و  اصالح  را  آن  امتحانات  ملی  اداره  که  شد 
این والیت حذف  از سهم  را  سهم کوچی ها 

کرده است. 
طرح،  این  عملی شدن  از  پس  که  این  سوم 
ملی  اداره  عالی،  تحصیالت  وزارت  میان 
مورد  در  کوچی ها  انسجام  اداره  و  امتحانات 
درصدی   25 سهمیه   در  کوچی ها  شمولیت 

317 کرسی خالی مخصوص سهمیه بندی
در سال 1399 خورشیدی 15 دانشگاه )کابل، 
علوم طبی کابل و پلی تخنیک کابل، ننگرهار، 
شیخ زاید خوست، پکتیا، قندوز، تخار، بلخ، 
قندهار، علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان، 
البیرونی، پروان، هرات و بامیان( سهمیه بندی 
خورشیدی   1398 سال  در  است.  شده 
پولی  کابل،  طبی  علوم  )کابل،  دانشگاه   14
تخنیک، ننگرهار، شیخ زاید خوست، پکتیا، 
بامیان،  هرات،  قندهار،  بلخ،  تخار،  قندوز، 

پروان و البیرونی( سهمیه بندی شده بود.
و  سه هزار   1398 سال  در  طرح،  براساس 
390 کرسی در رشته های مورد نیاز انکشاف 
اقتصاد،  حقوق،  انجنیری،  )طب،  متوازن 
دانشگاه  در 14  ساینس(  کمپیوتر  و  زراعت 
دوهزار  اما  بود،  یافته  اختصاص  سهمیه  به 
۶۶7 داوطلب کانکور براساس سهمیه در این 
رشته ها کامیاب شدند و 732 چوکی ظرفیت 
جذب جدیدالشموالن مخصوص سهمیه بندی 
خالی ماند. در کانکور 1399 سه هزار و 473 
کرسی این دانشکده ها باید براساس سهمیه پر 
می  شد، اما سه هزار و 15۶ داوطلب براساس 
که  نیست  معلوم  شده اند.  کامیاب  سهمیه 
مانده  خالی  یا  پر شده  کرسی چگونه   317
که  می گوید  امتحانات  ملی  اداره  است. 
خالی  والیات  سهمیه  مخصوص  کرسی های 
مانده است، اما اطالعات روز تایید نمی تواند 
که این کرسی ها واقعا خالی مانده یا از افراد 

دیگر پر شده است.
در  والیت  هر  برای  کابل،  والیت  جز  به 
علوم  و  حقوق  انجنیری،  اقتصاد،  رشته های 
انجنیری  کابل،  دانشگاه  زراعت  و  سیاسی 
تکنالوژی  معادن،  و  جیولوژی  ساختمانی، 
دانشگاه  ساینس  کمپیوتر  و  کیمیاوی 
پولی تخنیک و طب و ستوماتولوژی دانشگاه 
علوم طبی کابل یک_یک کرسی داده شده 
است. براساس طرح سهمیه بندی برای کانکور 
سال 1399، در مجموع باید 3۶3 کرسی در 
براساس  کابل  دانشگاه  سه  مهم  رشته   11
براساس  تن   341 اما  می شد،  پر  سهمیه 
معلوم  شده اند.  دانشگاه ها  این  وارد  سهمیه 
سهمیه  مخصوص  کرسی   22 که  نیست 
والیت ها در این دانشکده ها واقعا خالی مانده 

یا به شکل دیگر پر شده است.
هرگاه  که  می گوید  امتحانات  ملی  اداره 
به  مربوط  کدرشته های  والیت ها  داوطلبان 
نکرده  انتخاب  را  والیت های شان  سهمیه 
خالی  سهمیه بندی  ویژه  کرسی های  باشند، 
می ماند. یعنی داوطلبان کانکور کدرشته های 

سهمیه بندی را انتخاب نکرده اند.

سهم دادن به والیت ها خالف هدف طرح
به  توجه  سهمیه بندی  طرح  اهداف  از  یکی 
والیت های کم تر توسعه  یافته گفته شده بود، 
اما بررسی این طرح در دو سال اخیر و نتایج 
کانکور 1398 و 1399 نشان می دهد که به 
کم تر  والیت های  از  توسعه یافته  والیت های 
توسعه یافته بیشتر سهم داده شده است. به جز 
والیت کابل که از والیت های توسعه یافته است 
و از سهمیه  بندی مستفید نشده، خالف هدف 
این طرح، در سال 1398 و 1399 والیت های 
ننگرهار، غزنی هرات، قندهار و بلخ به ترتیب از 

بیشترین سهم برخوردار شده است.
در طرح اولیه سهمیه بندی کانکور آمده بود 
موردنیاز  رشته های  ظرفیت  درصد   25 که، 
برای  دانشگاه   14 در  متوازن  انکشاف 
دانش آموزانی از والیت های کمتر توسعه یافته 
و کوچی ها اختصاص می یابد. اما در دو سالی 
و  نشده  چنین  شده،  تطبیق  طرح  این  که 
والیت های توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته 

کمترین سهم را از این طرح برده است.
والیت های  می گوید  امتحانات  ملی  اداره 
تعداد  و  دارد  بیشتر  نفوس  چون  بزرگ 
بنا  است،  بیشتر  پارلمان  در  نمایندگان شان 
سهم بیشتر گرفته است. سخن گوی این اداره 
والیت ها  در  مردم  وضعیت  مالک  می افزاید 
شرایط  در  بلکه  نیست،  والیت ها  مرکز  تنها 
والیت های  ولسوالی های«  »تمام  کنونی 
درجه  »عین  در  توسعه نیافته  و  توسعه یافته 

محرومیت« قرار دارد.
در نتایج کانکور ولسـوالی داوطلبان مشخص 
نیسـت و نمی تـوان تشـخیص داد داوطلبانی 
کـه براسـاس سـهمیه کامیـاب شـده اند، از 

یافته های روزنامه اطالعات روز نشان می دهد 
اجرای طرح سهمیه بندی کانکور که براساس 
آن 25 درصد ظرفیت پذیرش رشته های طب، 
انجنیری، اقتصاد، حقوق، کمپیوتر ساینس و 
زراعت 14 دانشگاه براساس سهمیه بندی پر 
شود، با کاستی ها و پرسش های جدی همراه 
است و عدالت و توازن در آن در نظر گرفته 

نشده است.
از   1397 سال  در  طرح  این  آن که  از  پس 
سوی کابینه حکومت وحدت ملی تأیید شد، 
اعتراض های جدی شهروندان را در پی داشت 
و بسیاری ها آن را در مغایرت با شایسته ساالری 
و تبعیض آمیز دانستند. بررسی اطالعات روز 
در  کانکور  سهمیه بندی  اجرای  و  طرح  از 
سال های 1398 و 1399 نشان می دهد که 
این طرح هرچند از ابتدا ناقص بود، تطبیق 
آن نیز مشکل دارد و به والیت ها براساس یک 
فرمول واحد که در آن عدالت و توازن در نظر 

گرفته شود، سهم داده نشده است.
والیت های  به  توجه  طرح،  اهداف  از  یکی 
بررسی  اما  بود،  شده  گفته  توسعه نیافته 
اطالعات روز در دو سال اخیر نشان می دهد 
سهم  بیشتر  توسعه یافته  والیت های  به  که 
داده شده است. همچنان حکومت و نهادهای 
مربوط به تحصیالت عالی در جریان دو سال 
اخیر سه اقدام مشخص را روی دست گرفته 
نفع  به  بیشتر  طرح  این  می دهد  نشان  که 
بیشتر  و می خواهد کوچی ها  کوچی ها است 

از این طرح مستفید شوند. 
در  که  داوطلبانی  کانکور  نمرات  برسی 
 1399 و   1398 سال های  کانکور  آزمون 
دانشگاه های  وارد  سهمیه بندی  براساس 
از  پایین تر  مراتب  به  شده اند،  کشور  مهم 
نمرات کسانی ست که بدون سهمیه وارد این 
دانشگاه ها شده اند. کسانی که براساس سهمیه 
کامیاب شده اند، نمرات شان در قعر جدول قرار 
دانشگاه ها می گویند  استادان  دارد. همچنان 
که وضعیت درس و توانایی دانشجویانی که 
شده اند،  دانشگاه ها  وارد  سهمیه  براساس 
دانشجویان  این  اکثر  و  است  خراب  بسیار 
نمی توانند درس های دانشگاه را پیش ببرند. 
شماری از آن ها پس آن که متوجه می شوند، 
نمی توانند درس های دانشگاه را پیش ببرند، 
تأجیل  شماری  می کنند،  تحصیل  ترک 
می مانند  باقی  که  اندک  شمار  و  می گیرند 
بعد از چانس های متعدد به سختی می توانند 

ترم های دانشگاه را پشت سر بگذارند.
وارد  پایین  بسیار  نمرات  با  که  داوطلبانی 
کشور  مهم  دانشگاه های  و  دانشکده ها 
می شوند و بعدا نمی توانند تحصیالت شان را 
پیش ببرند، در دو مرحله فرصت تحصیل را 
از جوانانی می گیرند که شایستگی و توانایی 

دارند. 
چوکی   732 خورشیدی   1398 کانکور  در 
و در کانکور 1399 خورشیدی 317 چوکی 
خالی  دانشگاه ها  در  سهمیه بندی  مخصوص 
روز  اطالعات  بررسی  همچنان  است.  مانده 
در  والیت ها  برخی  سهم  که  می دهد  نشان 
کانکور 1399 نسبت به کانکور 1398 بدون 
افزایش  در نظرگرفتن معیار واحد و عادالنه 
یافته، اما سهم بیشتر والیت ها تغییر نکرده 

است.
کانکور  برای  سهمیه بندی  طرح  مطابق 
1399، قرار بود 25 درصد ظرفیت پذیرش 
دانشکده های طب، انجنیری، اقتصاد، حقوق 
زراعت  و  ساینس  کمپیوتر  سیاسی،  علوم  و 
براساس سهمیه های والیتی پر  15 دانشگاه 
شود. اما بررسی اطالعات روز نشان می دهد 
که 25درصد ظرفیت این دانشکده ها براساس 
نمونه  به عنوان  است.  نشده  پر  سهمیه 
براساس  قندهار  دانشگاه  ظرفیت  24درصد 
سهمیه پر شده و در دانشگاه بلخ این درصدی 
دانشکده های طب  در  درصدی  است.   21.8
دانشگاه های قندهار و بلخ به ترتیب 2۶.1 و 
25 و در دانشکده های انجنیری دانشگاه های 
ننگرهار، هرات، شیخ زاید خوست و پکتیا به 

ترتیب 2۶.3، 2۶، 2۶ و 27 است.

مکتوب  یک  گرفت.  صورت  توافقی  کانکور 
که  کوچی ها  امور  انسجام  عمومی  ریاست 
امتحانات فرستاده شده، نشان  اداره ملی  به 
می دهد که در مورد شمولیت فارغان صنوف 
درصدی   25 سهمیه  در  کوچی ها  دوازدهم 
وزارت  معین  میان  متعددی  نشست های 
و  امتحانات  ملی  اداره  رییس  تحصیالت، 
برگزار  کوچی ها  امور  انسجام  اداره  رهبری 

شده و توافقی صورت گرفته است.
در این نشست ها فیصله شده که اداره انسجام 
امور کوچی ها فهرست تمامی فارغان صنوف 
دوازدهم کوچی ها را جمع آوری و با اداره ملی 
امتحانات شریک سازند. اداره ملی امتحانات با 
در نظرداشت طرزالعمل سهمیه 25 درصد هر 
والیت در کانکور زون مربوطه، جوانان کوچی 

را شامل این سهمیه کند.
همچنان در این مکتوب آمده که در کدهای 
عالوه  بر  کانکور  امتحان  پارچه  والیتی 
داوطلبان  کوچی بودن  هویت  والیت،  اسم 
مسأله  این  شود.  ذکر  پارچه  روی  بر  نیز 
والیت ها  سهم  در  که  است  آن  نشان دهنده 
در کانکور افغانستان، کوچی ها در هشت زون 
و هر والیت سهم مشخص تر نسبت به بقیه 

شهروندان افغانستان دارند.
یکی از فیصله ها میان این سه اداره این است 
وزارت  و  ]امتحانات[  کانکور  ملی  »اداره  که 
تحصیالت عالی با در نظر داشت تعداد فارغان 
سهمیه های  زون،  هر  والیات  و  کوچی ها 
والیتی را تعیین خواهد کرد.« این بند فیصله 
نشان می دهد که برای هر والیت نظر به تعداد 
داده  سهم  دیگر  فارغان  و  کوچی ها  فارغان 
فارغان  والیتی  در  اگر  نمونه،  به عنوان  شود. 
در کل  والیت  آن  باشد، سهم  کم  کوچی ها 
نیز کم خواهد شد، اما اگر در والیتی تعداد 
فارغان کوچی ها بیشتر باشد، سهم آن والیت 

نیز بیشتر خواهد بود.
این  پاسخ  در  امتحانات  ملی  اداره  مسئوالن 
مکتوب دستور داده اند این فیصله ها در زمان 
در  والیات  مخصوص  رشته های  کد  ترتیب 
اداره  این فیصله ها،  از  نظر گرفته شود. پس 
ملی امتحانات در کدرشته های والیتی تمامی 
والیت ها برای کانکور 1399 به کوچی ها نیز 

سهم داده است. 
در نتایج کانکور 1399 مشخص نشده است 
که چه تعداد از داوطلبانی که براساس سهمیه 
پس  کوچی اند،  شده اند،  دانشگاه ها  وارد 
چه  که  گفت  مشخص  صورت  به  نمی توان 
تعداد کوچی ها از هر والیت از سهمیه بندی 

کانکور مستفید شده اند.
هرچند این سه اقدام به وضوح به نفع کوچی ها 
که  می گوید  امتحانات  ملی  اداره  اما  است، 
کوچی ها در هر والیتی که درس می خوانند و 
ثبت نام  فورم  والیت  همان  از  می شوند  فارغ 
مستفید  والیت  همان  سهم  از  و  گرفته 

محمدعارف نعیم زاد، رییس 
دانشکده انجنیری دانشگاه کابل 
در صحبت با اطالعات روز می گوید 
که اکثر دانشجویانی که در کانکور 
1398 براساس سهمیه بندی 
وارد این دانشکده شده بودند، 
بعد از چند روز حضور در صنف ها، 
یا خودشان را از دانشکده 
منفک کردند یا تأجیل گرفتند 
و شمارشان که باقی ماندند، 
نتیجه ی درس آن ها قناعت بخش 
نیست.

آموزش هسایم 2؛ 

هسمیه بندی کانکور در سال 1399 چگونه اجرا شده است؟

عصمتاهللسروش
گزارشگر
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می مانند  باقی  که  اندک  شمار  و  می گیرند 
بعد از چانس های متعدد به سختی می توانند 

ترم های دانشگاه را پشت سر بگذارند.
در  دانشگاه  استاد  سه  با  روز  اطالعات 
کرده  مصاحبه  کابل  و  ننگرهار  دانشگاه های 
و  ناراضی اند  سهمیه بندی  طرح  از  آن ها  که 
می گویند که این طرح نتیجه ی مثبت در پی 

نداشته است.
محمدعارف نعیم زاد، رییس دانشکده انجنیری 
روز  اطالعات  با  صحبت  در  کابل  دانشگاه 
می گوید که اکثر دانشجویانی که در کانکور 
این  وارد  سهمیه بندی  براساس   1398
دانشکده شده بودند، بعد از چند روز حضور 
در صنف ها، یا خودشان را از دانشکده منفک 
کردند یا تأجیل گرفتند و شمارشان که باقی 
قناعت بخش  آن ها  درس  نتیجه ی  ماندند، 
نیست: »اکثریت شان پس از دو-سه هفته اول 
و پس از آن که کیفیت درس و نظام آموزشی 
را دیدند، خودشان را منفک کردند. کسانی که 
دانشگاه  به  دوباره  هم  می گیرند  تأجیل 
که  نمی دانم  می شوند.  متواری  برنمی گردند. 
کجا می روند. کسانی که باقی ماندند آدم های 
اصال  که  بودند  درمانده اند. کسانی  و  ضعیف 
ظرفیت ادامه تحصیل را نداشتند. این افراد به 

مشکل کامیاب می شوند.«
سهمیه بندی  که  می افزاید  نعیم زاد  آقای 
وارد  طرح  این  براساس  را  کسانی  و  کانکور 
در  مثبتی  نتیجه ی  تاکنون  کردن  دانشگاه 
کسانی که  او،  گفته ی  به  است.  نداشته  پی 
براساس سهمیه بندی وارد  در دو سال اخیر 
دانشکده انجنیری شده اند، پایین ترین نمرات 
را گرفته اند و نمره های آن ها با معیار نمره این 

دانشکده برابر نبود.
دانشکده  استاد  صافی،  حبیب  محمداجمل 
که  می گوید  نیز  ننگرهار  دانشگاه  انجنیری 
پی  در  منفی  نتیجه ی  کانکور  سهمیه بندی 
وارد  سهمیه  براساس  که  کسانی  و  داشته 
این دانشکده شده اند، بسیار ضعیف هستند و 
نمی توانند درس ها را پیش ببرند: »نخست این 
که با نمرات بسیار پایین آمده اند. از نگاه سویه 
تحصیلی در جریان تدریس بسیار ضعیف اند. 
با محصالنی که با نمرات بلند آمده اند، مقایسه 
نمی شود. ]برای این که کامیاب شوند[ باید از 
صنف اول تا فراغت با این افراد مراعات شود.«
آقای صافی می افزاید که سهمیه بندی کانکور 
روی روند تحصیالت عالی تأثیر منفی می گذارد 
در  حق تلفی  سهمیه بندی  طرح  همچنان  و 
مورد کسانی ست که نمرات بلند می گیرند، اما 
چانس آن ها را به افرادی می دهند که سویه 
تحصیلی شان بسیار پایین است: »در مجموع 
این  از  تعدادی  است.  نداده  خوب  نتیجه ی 
داوطلبان یا به پوهنتون دیگر تبدیل کردند 
یا تأجیل گرفتند. متأسفانه نتیجه ی اکثریت 
کسانی که آمدند، خوب نبوده، چون این ها در 
جاهای که تحصیل کرده اند، سطح تدریس در 
مکاتب پایین بوده و نتوانسته اند اساسات را که 

باید در مکاتب می خواندند، یاد بگیرند.«
دانشگاه  حقوق  دانشکده  استاد  فرید،  شهال 
کانکور  سهمیه بندی  طرح  از  انتقاد  با  کابل 
کسانی ست  ضرر  به  طرح  این  که  می گوید 
که شایستگی و توانایی تحصیل در دانشگاه 
را دارند، اما جای آن ها را کسانی پر می کنند 

که توانایی و شایستگی ندارند.
با  تدریس  جریان  در  می افزاید  فرید  خانم 
دانشجویانی که براساس سهمیه وارد دانشکده 
حقوق شده اند، دچار مشکل شده و وضعیت 
درس و دانش این افراد نه تنها خراب است، 
گفته ی  به  است.  خراب  »فوق العاده«  بلکه 
طرح  شدن  عملی  از  پیش  کسانی که  او، 
سهمیه بندی وارد دانشکده حقوق می شدند، 
توانایی پیش برد درس ها را داشتند، اما پس 
براساس  از میان کسانی که  از کانکور 1398 
شده اند،  دانشکده  این  وارد  سهمیه بندی 
پایه  سواد  چون  شدند،  کامیاب  به ندرت 
آن ها ضعیف اند بنا در دانشگاه دچار مشکل 

می شوند: »از هر لحاظ این افراد ضعیف اند.«
این استاد دانشگاه می گوید که شخصا مخالف 
طرح فعلی سهمیه بندی است و سهمیه بندی 
صرف حساسیت های ملیتی و قومی را بیشتر 
می کند: »یک سیستم مؤثر و خوب نبود و هر 
کس باید مطابق توانایی و استعداد خود یک 
نیز مؤثر  آینده  انتخاب کند که در  را  رشته 

واقع می شود.«

25 درصد ظرفیت سهمیه بندی شده یا 
بیشتر؟

در طرح سهمیه بندی گفته شده بود که هر 
ساله 25 درصد ظرفیت پذیرش دانشکده های 
طب، انجنیری، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، 
دانشگاه   15 زراعت  و  ساینس  کمپیوتر 
براساس سهمیه های والیتی پر شود. بررسی 
اطالعات روز نشان می دهد که به صورت دقیق 
براساس  دانشکده ها  این  ظرفیت  درصد   25

سهمیه پر نشده است. 
طرح  تطبیق  نمونه  به عنوان  بخش  این  در 
دانشکده  و  دانشگاه  چند  در  سهمیه بندی 
و  )قندهار  دانشگاه  دو  است.  شده  بررسی 
دانشگاه  دو  این  طب  دانشکده های  بلخ(، 
دانشگاه های  در  انجنیری  دانشکده های  و 
پکتیا  و  خوست  زاید  شیخ  ننگرهار،  هرات، 
بررسی شده است. بررسی نشان می دهد که 
24 درصد این دانشکده های دانشگاه قندهار 
بلخ  دانشگاه  در  و  شده  پر  سهمیه  براساس 
این درصدی 21.8 است. دانشکده های طب 
دانشگاه های قندهار و بلخ به ترتیب 2۶.1 و 
25 درصد براساس سهمیه پر شده است. این 
ننگرهار،  انجنیری  دانشکده های  درصدی در 
ترتیب  به  پکتیا  و  زاید خوست  هرات، شیخ 

2۶.3، 2۶، 2۶ و 27 است.
و  هزار  دو  پذیرش  ظرفیت  قندهار  دانشگاه 
839 دانشجوی جدید را داشته، اما سه هزار و 
213 دانشجو به این دانشگاه معرفی شده اند. 
دانشکده های طب، انجنیری، اقتصاد، حقوق 
دانشگاه  و کمپیوتر سانیس  علوم سیاسی  و 
قندهار ظرفیت جذب 8۶3 دانشجوی جدید 
این  در  تن   175 و  هزار  یک  اما  داشته،  را 
دانشکده کامیاب معرفی شده است که از این 
میان 285 تن کسانی ست که براساس سهمیه 
یعنی 24.2 درصد ظرفیت  کامیاب شده اند. 
این دانشکده ها براساس سهمیه پر شده است.

دانشگاه بلخ ظرفیت جذب چهار هزار و 805 
دانشجوی جدید را داشته، اما پنج هزار و 321 
معرفی شده اند.  کامیاب  دانشگاه  این  در  تن 
دانشکده های طب، انجنیری، اقتصاد، حقوق 
زراعت  و  ساینس  کمپیوتر  سیاسی،  علوم  و 
این دانشگاه ظرفیت پذیرش یک هزار و 505 
دانشجوی جدید را داشته، اما دو هزار 92 تن 
در این دانشکده ها کامیاب شده اند که 457 
تن آنان کامیاب شدگان سهمیه بندی اند. یعنی 
21.8 ظرفیت این دانشکده ها براساس سهمیه 

پر شده است. 
دانشکده طب دانشگاه بلخ ظرفیت جذب 11۶ 
دانشجوی جدید را داشته، اما 157 تن در این 
دانشکده کامیاب معرفی شده اند که 41 تن 
یعنی  سهمیه بندی اند.  کامیاب شدگان  آنان 
2۶.1 تن براساس سهمیه وارد این دانشکده 

شده اند.
دانشکده طب دانشگاه قندهار ظرفیت جذب 
107 دانشجوی جدید را داشته، اما 144 تن 
که  معرفی شده اند  کامیاب  دانشکده  این  به 
3۶ تن آنان کامیاب شدگان سهمیه بندی اند. 
یعنی 25 درصد ظرفیت این دانشکده براساس 

سهمیه پر شده است.
ظرفیت  ننگرهار  دانشگاه  انجنیری  دانشکده 
پذیرش 24۶ دانشجوی جدید را داشته است، 
اما 323 نفر در این دانشکده کامیاب شده اند 
می شود.  کرسی   80.75 آن  درصد   25 که 
اما 85 نفر براساس سهمیه در این دانشکده 

کامیاب شده اند که 2۶.3 درصد می شود.
ظرفیت  هرات  دانشگاه  انجنیری  دانشکده 
را داشته که  پذیرش 210 دانشجوی جدید 
25درصد آن 52.5 کرسی می شود. اما 284 
دانشجو در این دانشکده کامیاب شده اند که 
ولی 74  آن 71 کرسی می شود.  25 درصد 
تن براساس سهمیه در این دانشکده کامیاب 

شده اند که 2۶ درصد می شود.
دانشکده انجنیری دانشگاه شیخ زاید خوست 
ظرفیت جذب 24۶ دانشجوی جدید را داشته 
است که 25 درصد آن ۶1.5 کرسی می شود. 
کامیاب  دانشجو   323 دانشکده  این  در  اما 
شده اند که 25 درصد آن 80.75 می شود. در 
این دانشکده 84 تن براساس سهمیه کامیاب 

شده اند که 2۶ درصد می شود.
ظرفیت  پکتیا  دانشگاه  انجنیری  دانشکده 
جذب 297 دانشجوی جدید را داشته که 25 
درصد آن 74 کرسی می شود. 3۶5 داوطلب 
در این دانشکده کامیاب شده اند که 25 درصد 

بغالن و قندوز به ترتیب بیشتر افزایش یافته 
است، اما سهم والیت های بامیان، دایکندی، 
پنجشیر، پروان، غور، کاپیسا، هرات، نیمروز، 
فاریاب، هلمند  فراه،  بادغیس،  ارزگان،  زابل، 
کل  در  است.  نیافته  افزایش  قندهار  و 
کرسی های ویژه سهمیه بندی در سال 1399 
نسبت به سال 1398 خورشیدی 83 کرسی 

افزایش یافته است.
صورتی که  در  می گوید  امتحانات  ملی  اداره 
در  کند،  تغییر  دانشگاه ها  پذیرش  ظرفیت 
نیز  دانشگاه ها  آن  در  والیت ها  سهم  تعداد 

تغییر می آید.
میدان  ننگرهار،  والیت های  سهم  هرچند 
بدخشان،  غزنی،  پکتیکا،  خوست،  وردک، 
نورستان، تخار، بغالن و قندوز بیشتر افزایش 
یافته، اما بررسی ظرفیت پذیرش دانشجویان 
این  حوزه های  به  مربوط  که  دانشگاه های 
ظرفیت  می دهد  نشان  می شود،  والیت ها 
به  نسبت  حوزه ها  این  دانشگاه های  جذب 
سال 1398 افزایش نیافته است. سهم والیت 
اما  یافته،  افزایش  کرسی   11 که  ننگرهار 
سال  در  والیت  این  دانشگاه  جذب  ظرفیت 
1398 چهار هزار و 749 کرسی بوده است 
و در سال 1399 ظرفیت آن به چهار هزار و 
495 کرسی کاهش یافته است. سهم والیت 
کرسی  ده-ده  که  خوست  و  وردک  میدان 
افزایش یافته، اما ظرفیت جذب دانشگاه شیخ 
در  خوست  و  وردک  سهم  که  خوست  زاید 
هزار  دو  سال 1398  در  است،  دانشگاه  این 
و ۶23 بوده که در سال 1399 به دو هزار و 
یافته است. سهم والیت غزنی  455 کاهش 
ظرفیت  اما  یافته،  افزایش  کرسی  شش  که 
جذب دانشگاه های پکتیا و شیخ زاید خوست 
که سهم غزنی در این دو دانشگاه است نیز 
کاهش یافته است. سهم والیت های بدخشان، 
بغالن، تخار، و قندوز که به ترتیب )۶، 5، 5 
جذب  ظرفیت  یافته،  افزایش  کرسی   )5 و 
دانشگاه تخار افزایش و ظرفیت جذب دانشگاه 
قندوز کاهش یافته است. سهم این والیت ها 

در این دو دانشگاه است.
ظرفیت  کانکور  امتحان  از  پیش  همه ساله 
پذیرش تمامی دانشگاه ها از سوی اداره ملی 
نتایج  اعالم  با  ولی  می شود.  اعالم  امتحانات 
کانکور، بیشتر از ظرفیت دانشگاه ها دانشجو 
فرستاده می شود. احتمال دارد که اداره ملی 
از  را  دانشگاه ها  پذیرش  ظرفیت  امتحانات 
روی داوطلبانی که کامیاب معرفی می شوند، 
سنجیده و بگوید که سهم برخی والیت ها با 
افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه های مربوطه 
افزایش یافته است. اطالعات روز این احتمال 
نشان می دهد  که  است  بررسی کرده  نیز  را 
براساس این معیار نیز سهم والیت ها افزایش 

نیافته است.
به عنوان نمونه نتیجه ی بررسی چهار والیت 
چنین است. در کانکور سال 1398 چهار هزار 
و 599 داوطلب در دانشگاه ننگرهار کامیاب 
شده بودند و در کانکور 1399 چهار هزار و 
782 تن در این دانشگاه کامیاب شده اند. در 
سال 1398 دو هزار و 481 تن در دانشگاه 
و در  بودند  زاید خوست کامیاب شده  شیخ 
کامیاب  تن   744 و  هزار  دو   1399 سال 
شده اند. در کانکور 1398 چهار هزار و 3۶1 
تن در دانشگاه هرات کامیاب شده بودند و در 
کامیاب  تن  و 498  هزار  چهار  سال 1399 
شده اند. در کانکور 1398 پنج هزار و 80 تن 
در دانشگاه بلخ کامیاب شده بودند و در سال 

1399 پنج هزار و 321 تن کامیاب شده اند.
افزایش  که  می دهد  نشان  ارقام  و  آمار  این 
افزایش  به  نظر  والیت ها  کانکور  سهم  در 
کامیاب شده ها در دانشگاه های مربوط همان 
باید  می بود،  این  معیار  اگر  نیست،  والیت ها 
در سهم والیت های خوست، بلخ، ننگرهار و 
هرات به ترتیب افزایش می آمد. در حالی که 
فعال در سهم والیت ننگرهار 11، خوست 10، 

بلخ 1 و هرات 0 افزایش یافته است.

داشته،  سهم   258 خورشیدی   1399 سال 
سهم این والیت در پارلمان 14 نماینده است 
و دانشگاه ننگرهار ظرفیت جذب چهار هزار و 
495 دانشجوی جدید را داشته است. والیت 
داشته،  سهم   232 امسال  کانکور  در  هرات 
سهم این والیت در پارلمان 17 نماینده است 
و دانشگاه هرات ظرفیت جذب چهار هزار و 
است. والیت  داشته  را  دانشجوی جدید   20
داشته،  سهم   241 امسال  کانکور  در  غزنی 
سهم این والیت در پارلمان 11 کرسی است و 
دانشگاه های شیخ زاید خوست و پکتیا که این 
والیت در این دانشگاه ها سهم دارد، به ترتیب 
و  و دو هزار  ظرفیت جذب دو هزار و 455 
392 دانشجوی جدید را داشته است. والیت 
بدخشان در کانکور امسال 85 سهم داشته، 
در پارلمان 9 کرسی سهم دارد و دانشگاه های 
بلخ، تخار و قندوز که سهم این والیت در این 
دانشگاه ها است به ترتیب ظرفیت جذب چهار 
هزار و 805، یک هزار و 925 و یک هزار و 

550 دانشجوی جدید را داشته است.
که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  بررسی  اما 
این معیار نیز به صورت همسان برای تمامی 

والیت ها در نظر گرفته نشده است.
پرسش  این  به  پاسخ  در  اداره  این  همچنان 
به  روز که چرا خالف هدف طرح،  اطالعات 
والیت های توسعه یافته بیشتر و به والیت ها 
است؟  شده  داده  سهم  کمتر  توسعه نیافته 
نفوس  چون  بزرگ  والیت های  که  می گوید 
در  شان  نمایندگان  تعداد  و  دارد  بیشتر 
پارلمان بیشتر است، بنا سهم بیشتر گرفته 
اداره ملی امتحانات در مورد  است. اظهارات 
معیارهای سهم دادن به والیت های متناقض 
است که معلوم نیست براساس کدام فرمول 

واحد به والیت سهم داده شده است.

به  نسبت  برخی والیت ها  افزایش سهم 
کانکور 1398

برای  کانکور  سهمیه بندی  طرح  بررسی 
در   1399 سال  کانکور  سراسری  امتحان 
برخی  سهم  که  می دهد  نشان  افغانستان 
والیت ها در این طرح نسبت به سال 1398 
افزایش یافته و سهم برخی والیت های دیگر 
تغییر نکرده است. سهم برخی از این والیت ها 
است. سهم  یافته  افزایش  نیز  تا 11 کرسی 
خوست،  وردک،  میدان  ننگرهار،  والیت های 
تخار،  نورستان،  بدخشان،  غزنی،  پکتیکا، 

آن 91 می شود، ولی 99 تن براساس سهمیه 
سهمیه  براساس  می شود،  درصد   27 که 

کامیاب شده اند.

وضع نمرات کامیاب شدگان سهمیه بندی 
در کانکور 1399

نشان  و 1399  کانکور 1398  نتایج  بررسی 
می دهد که میزان نمرات کسانی  که براساس 
انکشاف  نیاز  مورد  رشته های  در  سهمیه 
متوازن در 14 و 15 دانشگاه کامیاب شده اند، 
نمرات  از  کم تر  مالحظه  قابل  به صورت 
کسانی ست که بدون سهمیه به آن رشته ها 
کامیاب شده اند. در کانکور 1398 از میان دو 
هزار و ۶۶7 داوطلب که براساس سهمیه وارد 
باالی 300  تن  بودند، 1۶1  دانشگاه ها شده 
نمره، یک هزار و 457 تن بین 200 تا 300 
نمره و یک هزار و 49 تن پایین تر از 200 نمره 

گرفته بودند.
بررسی نتیجه ی کانکور 1399 نشان می دهد 
از سه هزار و 15۶ داوطلبی که براساس سهمیه 
کامیاب شده اند 311 تن باالی 300 نمره، دو 
هزار و 43 تن بین 200 تا 300 نمره و 802 
تن دیگر پایین تر از 200 نمره گرفته اند. دیده 
می شود که وضع نمرات کسانی که در کانکور 
شده اند،  کامیاب  سهمیه  براساس   1399
نسبت به نمرات کامیاب شدگان سهمیه بندی 

کانکور سال 1398 اندکی بهتر است. 
به عنوان نمونه دانشگاه طبی کابل برای کانکور 
1399 ظرفیت جذب ۶70 دانشجوی جدید 
را داشته، اما 73۶ تن در این دانشگاه کامیاب 
شده اند. از این جمع ۶۶ تن براساس سهمیه 
کامیاب شده اند که حداکثر آن ها یعنی 48 تن 
باالی 300 نمره گرفته اند. در کانکور 1398 از 
۶۶ داوطلبی که براساس سهمیه در دانشگاه 
طبی کابل کامیاب شده بودند، 32 تن یعنی 
بودند  گرفته  نمره   300 باالی  نصف  حدود 
دانشکده  این  نیز در  نمره  با 172  و کسانی 
مهم کامیاب شده بودند. اما در کانکور 1399 
کامیاب شدگان سهمیه بندی  نمره  پاین ترین 

این دانشکده 24۶ است.
داوطلبی که  میان 177  از  کانکور 1399  در 
کامیاب  ننگرهار  دانشگاه  طب  دانشکده  در 
شده اند، 45 تن آنان کسانی ست که براساس 
جمع  از  شده اند.  دانشکده  این  وارد  سهمیه 
آن ها  اکثر  حد  سهمیه بندی  کامیاب شدگان 
در  گرفته اند.  نفر   300 باالی  تن   3۶ یعنی 
براساس  که  داوطلب   44 از   1398 کانکور 
سهمیه وارد این دانشکده شده بودند، نصف 
آن ها )22 تن( باالی 300 نمره گرفته بودند.

از 2۶ داوطلبی که از والیت نورستان در سال 
کانکور 1398 براساس سهمیه کامیاب شده 
نگرفته   نمره   2۶0 باالی  کسی  هیچ  بودند، 
 50 میان  از   1399 کانکور  در  اما  بودند. 
سهمیه  براساس  والیت  این  از  داوطلبی که 
نمره  باالی 2۶0  نفر  چهار  شده اند،  کامیاب 
گرفته اند. در کانکور 1398 از 152 داوطلبی 
کامیاب  سهمیه  براساس  بلخ  والیت  از  که 
شده بودند، تنها 11 تن باالی 300 نمره و 
بیشترشان پایین تر از 200 نمره گرفته بودند. 
داوطلبی که  از جمع 175  کانکور 1398  در 
براساس سهمیه کامیاب شده اند، 13 تن باالی 
300 نمره و حدود نصف آن ها بین 200 تا 

300 نمره گرفته اند.
سال  کانکور  در  کسانی که  نمرات  هرچند 
شده اند،  کامیاب  سهمیه  براساس   1399
بهبود  اندکی   1398 سال  کانکور  به  نسبت 
یافته است، اما با آن هم نمرات کامیاب شدگان 
به  مختلف  دانشگاه های  در  سهمیه بندی 
مراتب پایین تر از کسانی ست که بدون سهمیه 
نتایج  بررسی  شده اند.  دانشگاه ها  این  وارد 
اعمال  دانشکده های که سهمیه بندی در آن 
شده نشان می دهد کسانی که براساس سهمیه 
کامیاب شده اند، نمرات شان در قعر جدول قرار 

دارد.
وضع درس کامیاب شدگان سهمیه بندی 

در دانشگاه ها
براساس  کسانی که  نمرات  و  درس  وضعیت 
سهمیه وارد دانشگاه ها شده اند خوب نیست و 
استادان دانشگاه ها می گویند که اکثر این افراد 
نمی توانند درس های دانشگاه را پیش ببرند. 
شماری از آن ها پس آن که متوجه می شوند، 
نمی توانند درس های دانشگاه را پیش ببرند، 
تأجیل  شماری  می کنند،  تحصیل  ترک 

آموزش هسایم 2؛ 

هسمیه بندی کانکور در سال 1399 چگونه اجرا شده است؟

یکی از اهداف طرح سهمیه بندی توجه به والیت های کم تر توسعه  یافته گفته 
شده بود، اما بررسی این طرح در دو سال اخیر و نتایج کانکور 1398 و 1399 

نشان می دهد که به والیت های توسعه یافته از والیت های کم تر توسعه یافته 
بیشتر سهم داده شده است. به جز والیت کابل که از والیت های توسعه یافته 

است و از سهمیه  بندی مستفید نشده، خالف هدف این طرح، در سال 1398 و 
1399 والیت های ننگرهار، غزنی هرات، قندهار و بلخ به ترتیب از بیشترین سهم 

برخوردار شده است.
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به برخی تأخیرهای قانونی اشاره کرد و گفت که سنا 
مقام سابق  استیضاح یک  برای  قانونی حقی  لحاظ  به 

را ندارد.
حزب  از  نمایندگان  مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی 
دموکرات، روز شنبه در واکنش خود به نتیجه استیضاح، 
رویکرد آقای مک کانل را »اسفبار« خوانده و گفت که 
خود میچ مک کانل باعث تأخیر جلسه استیضاح شده و 
اکنون این تأخیر را به عنوان »بهانه« برای رأی ندادن 

علیه ترمپ قرار داده است.
رأی  که  را  جمهوری خواهی  نمایندگان  پلوسی  خانم 
به تبرئه ترمپ دادند »بزدالنی« خواند که »نخواستند 
اقدام  این  پیامدهای  و  داده  انجام  رییس جمهور  آنچه 

برای کشور را بپذیرند«.
دونالد ترمپ در واکنش به تبرئه خود در سنا در بیانیه ای 
ضمن استقبال از این موضوع، از تیم وکال و همچنین 
نمایندگان کنگره که از او دفاع کردند، تشکر کرده است.
و  ترمپ  دونالد  استیضاح  دومین  شنبه  روز  جلسه 

کوتاه ترین دادگاه استیضاح در سنای امریکا بود.

که دموکراسی شکننده است و وظیفه هر امریکایی این 
است که از حقیقت دفاع کند.«

استیضاح  جلسه  برگزاری  هنگام  به  که  بایدن  آقای 
و  می بُرد  به سر  دیوید  کمپ  ریاست جمهوری  کاخ  در 
بنابر گزارش ها عمداً از تماشای پخش مستقیم جلسه 
خودداری کرده است، از توجه زیاد به قضیه استیضاح 
با معضل کووید19  مبازره کنگره  کار  در  که می تواند 

تأخیر بیندازد انتقاد کرده است.
بایدن اما با اصل قضیه »پاسخگو« کردن ترمپ در این 
مورد موافق بوده و در ادامه بیانیه اش نوشته است که رأی 
هفت سناتور هم حزب آقای ترمپ علیه او و همچنین 
سخنرانی میچ مک کانل، رهبر اقلیت جمهوری خواه در 
سنا، »نشان می دهد که در اصل موضوع، یعنی تحریک 

شورشیان از سوی ترمپ، مناقشه ای در کار نیست.«
در  رأی گیری،  نتایج  اعالم  از  پس  مک کانل  میچ 
سخنرانی اش در صحن سنا به شدت از اقدامات دونالد 
در  اما  کرد  انتقاد  کنگره  به  حمله  جریان  در  ترمپ 
توضیح این که چرا به مقصر دانستن او رأی مثبت نداده 

این موضوع را »غم انگیز«  امریکا  رییس جمهور کنونی 
»دموکراسی  که  کرد  یادآوری  شهروندان  به  و  خواند 

شکننده است.«
مجلس  رییس  پلوسی،  نانسی  فردا،  رادیو  گزارش  به 
تبرئه کنندگان دونالد ترمپ به شدت  از  نیز  نمایندگان 

انتقاد کرد و آن ها را »بزدل« نامید.
در جریان حمله گروهی از هواداران خشن دونالد ترمپ 
مأمور  یک  جدی،   17 روز  در  کنگره،  ساختمان  به 
پولیس و چهار نفر دیگر کشته شدند و موضوع استیضاح 
به این قضیه برمی گشت که آیا آقای ترمپ در تحریک 

این گروه مقصر بوده است یا نه.
روز شنبه با وجود اینکه همه نمایندگان دموکرات به 
اضافه هفت سناتور جمهوری خواه به محکومیت دونالد 
ترمپ در این زمینه رأی دادند، حد نصاب کافی به دست 

نیامد و ترمپ تبرئه شد.
ایاالت متحده، روز شنبه در  بایدن، رییس جمهور  جو 
واکنش به نتیجه این رأی گیری در بیانیه ای گفت که 
»این فصل غم انگیز در تاریخ ما به ما یادآوری می کند 

شنبه  روز  امریکا  سنای  آن که  از  پس  روز:  اطالعات 
25 دلو، دونالد ترمپ، رییس جمهوری سابق امریکا را 
بایدن،  جو  کرد،  تبرئه  شورش«  به  »تحریک  اتهام  از 

بایدن: 
نتیجه ی استیضاح ترمپ نشانگر شکننده بودن دموکرایس است 

حقوقی انتقام سخت و اخراج امریکایی ها« را طراحی کرده 
است.

باقری افزود که »انتقام سخت« که علی خامنه ای وعده آن 
را داده است »بخشی نظامی و فیزیکی« است اما »عرصه 
حقوقی آن نیازمند درک مشترک ایران و عراق از مفهوم 

امنیت، ناامنی و مصادیق ناامنی« است.
پیشتر مقام های جمهوری اسالمی از جمله محسن بهاروند، 
معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه، اعالم کرده 
بودند که »با پایان یافتن تحقیقات قضایی« درباره پرونده 
کشته شدن سلیمانی و المهندس این پرونده در »مراجع 

بین المللی« پیگیری  خواهد شد.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق در بخش دیگری از 
سخنان روز شنبه 25 دلو ماه خود تاکید کرد که »حکومت 
عراق امروز دوست ماست و نکته ای که باید برجسته شود 
جنایت های دولت بعثی صدام است و ما نباید روابط فعلی 
چالش  دچار  گذشته  خاطر  به   را  عراق  دولت  با  خودمان 

کنیم«.
مسجدی افزود که ساالنه 12 میلیارد دالر با عراق مناسبات 
اقتصادی هم در بخش انرژی و هم تجارت و بازرگانی داریم 
و در بخش سیاسی شش نمایندگی جمهوری اسالمی از 

سفارت تا کنسولگری  در عراق مستقر هستند.
او با بیان اینکه همکاری های امنیتی، اقتصادی، سیاسی و 

گردن این کشور بیافتد.«
از  داده های  ارائه  در  دوایر گفت که محدودیت  پروفسور 
سوی چین در گزارش نهایی سازمان بهداشت جهانی ذکر 

سفری ایران در عراق: 
بنی املللی کردن پرونده کشته شدن سلیماین و املهندس به مصلحت نیست

چنی از ارائه اطالعات مهم کووید به سازمان بهداشت جهاین »خودداری کرده«

ایران و عراق وجود دارد،  فرهنگی بسیار گسترده ای بین 
اربعین و در حوزه  گفت که در حوزه های اجتماعی، زوار 
روابط علمی و دانشگاهی هم روابط ایران و عراق در سطح 

خوبی قرار دارد.

منتشر می  آینده  هفته  احتماال  که  گزارشی  خواهد شد، 
شود.

این تیم اوایل جنوری وارد چین شد و چهار هفته را در این 
کشور گذراند که دو هفته اول آن در قرنطینه بود. چین 

بعد از چند ماه مذاکره باالخره اجازه ورود آنها را می داد.
پکن پافشاری کرده است که عملکردش در قبال محققان 
این سازمان شفاف بوده است. با این حال مقام های چینی 

به دقت اعضای هیات را در این سفر زیر نظر داشتند.
امریکا چین را متهم کرده است که ابعاد واقعی شیوع اولیه 
بیماری را پنهان کرده و از شروط تعیین شده برای سفر 
هیات بررسی سازمان بهداشت جهانی انتقاد کرد. تیم دبلیو 
اچ او برای تردد و مصاحبه با شاهدان آزادی کامل نداشت.

محققان به نیویورک تایمز گفتند که اختالف ها، از جمله 
و  داد  به  گاه  بود که  بیماران، چنان شدید  رکورد  بر سر 

فریاد می کشید.
گزارش مقدماتی این سازمان در ماه پیش از واکنش اولیه 
توانست  و می گفت که »چین می  انتقاد می کرد  چین 
تدابیر بهداشت عمومی را با قاطعیت بیشتری اعمال کند.«

تیم دبلیو اچ او همچنین خواستار بررسی بیشتر احتمال 
انتقاد از طریق »زنجیره یخی« شده است که اشاره ای به 
احتمال انتقال ویروس از طریق مواد غذایی منجمد است.

شدن  کشته  پرونده  در  بین المللی  محاکم  داشت  انتظار 
سلیمانی اقدام موثری انجام دهند.

مصوبه  امریکایی ها  خروج  که  گفت  همچنین  مسجدی 
پارلمان عراق و برای دولت این کشور الزم االجرا است. او 
گفت که امریکایی ها درحال حاضر به شدت نیروهای خود 
را در عراق کاهش داده اند و نیروهای باقی مانده را در دو 

پایگاه عین االسد و حریر جمع کرده اند.
مرزی  برون  شاخه  قدس  نیروی  فرمانده  سلیمانی،  قاسم 
سپاه پاسداران،  13 جدی سال 98 به دستور دونالد ترمپ، 
رییس جمهوری وقت امریکا، با حمله هوایی ارتش امریکا 
در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد کشته شد. ترمپ او را 
»تهدیدی برای نیروهای امریکایی در عراق و قاتل سربازان 

امریکایی« خواند.
همزمان با سخنان سفیر ایران در عراق مبنی بر  مصلحت 
نبودن ارجاع پرونده کشته شدن سلیمانی و المهندس به 
محاکم بین المللی، علی باقری، معاون امور بین الملل قوه 
قضاییه، نیز در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که پیگیری 
پیگیری  از  »کمتر  سلیمانی  شدن  کشته  پرونده  حقوقی 

قضایی نیست«.
او گفت که در سفر هفته گذشته ابراهیم رییسی، رییس 
یادداشت  عراق  به  ایران،  اسالمی  جمهوری  قضاییه  قوه 
پیگیری  امضا شد که »زیرساخت  بین دو طرف  تفاهمی 

دسامبر 2019 در آن شناسایی شد. از آن زمان بیش از 
10۶ میلیون مورد ابتال در جهان ثبت شده و 2.3 میلیون 

نفر هم در اثر آن جان باخته اند.

تیم دبلیو اچ او به دنبال چه اطالعاتی است؟
سازمان  این  محققان  گفت  رویترز  به  دوایر  پروفسور 
خواستار داده های خام 174 مورد شناسایی شده از ابتال 

به کرونا در دسامبر 2019 در ووهان بودند.
که  فروشی  ماهی  بازار  با  اولیه  مبتالیان  از  نیمی  فقط 

ویروس ابتدا در آنجا شناسایی شد در تماس بودند.
پروفسور دوایر گفت: »برای همین اصرار داشتیم که این 
که  بدهم  نظر  توانم  نمی  من  کنیم.  دریافت  را  اطالعات 
چرا اینها تحویل داده نمی شود. اینکه دلیل سیاسی دارد 
آیا دالیل  اینکه  یا دشوار است...  به زمان است  یا مربوط 
دیگری برای موجود نبود این اطالعات وجود دارد یا نه من 

نمی دانم. فقط می شود حدس زد.«
تیا ُکلِسن فیشر، ایمنی شناس دانمارکی که بخشی از تیم 
دبلیو اچ او بود، به نیویورک تایمز گفت که به موضوع به 

نظر او جنبه های »شدیدا ژئوپولیتیکی« دارد.
»همه می دانند که چقدر فشار روی چین هست تا در برابر 
تحقیقات شفاف عمل کند و ممکن است چقدر تقصیرها به 

اطالعات روز: ایرج مسجدی، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در عراق، گفت که متهم اول کشته شدن قاسم سلیمانی و 
ابومهدی المهندس، دونالد ترمپ و فرماندهان ارتش امریکا 
هستند اما بین المللی کردن این پرونده به مصلحت نیست.
به گزارش ایران اینترنشنال، سفیر جمهوری اسالمی ایران 
»هماهنگی  جلسه  در  سخنانی  طی  شنبه  روز  عراق  در 
دفاع  بین المللی  حقوقی  مطالبات  بین المللی  همایش 
مقدس« که در »پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس« 
برگزار شد، با تاکید براینکه متهم ردیف اول پرونده کشته 
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد  المهندس،  و  سلیمانی  شدن 
»بین   گفت:  امریکایی هستند،  فرماندهان  و  امریکا،  وقت 
اختیار  در  پرونده  که  معنا  این  به  پرونده  کردن  المللی 
تاثیر  تحت  آنها  چون  نیست  مصلحت  به  گیرد  قرار  آنها 
امریکایی ها هستند و آن روند هرگز نمی تواند نتیجه بخش 

باشد.«
ایران  و  بین عراق  افزود که یک کمیته قضایی  مسجدی 
درباره مباحث حقوقی کشته شدن سلیمانی و المهندس 

ایجاد شده و ما این را باید محور قرار دهیم.
سفیر جمهوری اسالمی ایران در عراق  تاکید کرد که »اگر 
می خواهیم مراجع بین المللی کاری کنند ایرادی ندارد، اما 
این پرونده را نباید به آنها ارجاع بدهیم چون معلوم نیست 
از سمت آنها نتیجه ای به دست بیاید.« او افزود که نمی توان 

اطالعات روز: یک از اعضای تیم سازمان بهداشت جهانی 
)دبلیو اچ او( که درباره سرمنشاء کووید19 تحقیق می کند 
تیم  این  به  ارائه داده های کلیدی  از  می گوید که چین 

خودداری کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، دومینیک دوایر به رویترز، وال 
استریت ژورنال و نیویورک تایمز گفت که تیم کارشناسان 
خام  داده های  دریافت  خواستار  جهانی  بهداشت  سازمان 
بیمارانی بود که ابتدا در این همه گیری مبتال شدند، اما 

فقط خالصه ای از آن را دریافت کرد.
چیـن بـه ایـن ادعا پاسـخ نـداده اما قبـال پافشـاری کرده 
اسـت کـه در همکاری بـا »دبلیو اچ او« شـفاف عمل کرده 

است.
از  موجود  های  داده  است  کرده  ترغیب  را  چین  امریکا 
قرار  دسترس  در  را  کرونا  ویروس  شیوع  نخست  روزهای 
دهد، چون می گوید »نگرانی های عمیقی« درباره گزارش 

سازمان بهداشت جهانی دارد.
تیم این سازمان هفته پیش گفت »خیلی بعید« است که 
ویروس کرونا از آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان در چین 
از سال پیش  این نظریه جنجالی که  باشد و  نشت کرده 

مطرح بود را رد کرد.
اواخر  اولین جایی بود که ویروس جدید کرونا در  ووهان 
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معـاش  سـطح  ایـن  اسـت،  کار  تقاضـای  از  کمتـر  کار 
نمی دهـد.  پوشـش  را  زندگـی  هزینه هـای 

در شـرایط کنونی اگر فشـار برای یکسان سـازی معاشـات 
بـه  شـود  دولتـی  کارمنـدان  معاشـات  افزایـش  باعـث 
موجـب ایـن افزایـش قیمـت تمام شـد کاالهـا و خدمات 
بلنـد مـی رود و بـه نوبـه خـود هزینه هـای دولتـی و نیـز 
هزینه هـای زندگـی را بـاال می بـرد و ایـن دور افزایـش 
تحـت  دولتـی  کارمنـدان  امریـکا  در  می یابـد.  ادامـه 
پوشـش اتحادیه هـا هـر فصـل، براسـاس شـاخص قیمـت 
مصرف کننـده بـرای افزایـش قیمـت کاالهـا و خدمـات، 
تعدیـل دریافـت می کننـد. قوانیـن در ایـن زمینه بسـیار 

انعطاف پذیـر تهیـه شـده اسـت.
3. قدرت پرداخت دولت

قـدرت پرداخـت دولـت متغیـر مهمـی در تعییـن میـزان 
معاشـات کارمنـدان اسـت. وقتـی مـردم می بیننـد کـه 
میلیاردهـا افغانـی را دولـت صـرف پروژه هـای غیـر مثمر 
و بـدون بـازده می کننـد ایـن انتظـار معقـول را دارند که 
حقوق شـان افزایـش یابـد؛ چـرا که فکـر می کننـد دولت 

تـوان پرداخـت بـاال را دارد.

کارایی فرد و جبران خدمات
نبایـد  افـراد  و  کارکنـان  معاشـات  و  تعییـن حقـوق  در 
کارایـی و بازدهـی آنان نادیـده گرفته شـود. قانون گذاران 
بایـد کارایـی هـر فـرد را بـا معیارهـای دقیـق و درسـت 
اندازه گیـری نماینـد و سـهم کارایـی وی در کنـار بقیـه 
عوامـل همچـون فنـاوری و سـرمایه در بهـای تمام شـده 

کاال و خدمـات تـا جـای ممکـن محاسـبه شـود. 
در طراحی سیسـتم معاشـات کارمندان دولت افغانسـتان 
بایـد همزمـان  ایـن بخـش  قانون گـذاران و متخصصـان 
نظریه هـای خـرد پرداخت حقـوق و معاشـات، نظریه های 
هرزبـرگ،  عاملـی  دو  مازلـو،  نیازهـای  مراتـب  سلسـله 
موفقیت طلبـی مـک کللنـد، نیازهـای آلدرفـر، نظریه های 
هدف گـذاری، برابـری و انتظـار و همچنیـن نظریه هـای 
کالن پرداخـت حقـوق و معـاش )کارایی، هزینـه زندگی، 
قـدرت پرداخـت دولـت و عرضه و تقاضای منابع انسـانی( 
مـد نظـر قـرار گیـرد تا بتـوان سیسـتمی را طراحـی کرد 
کـه با جـذب و حفـظ منابع انسـانی کلیدی، بـرای دولت 
مزیت هـای کالن اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعـی را خلق 

. کند

بـه دریافـت آن باشـد، قابل چانه زنـی، مذاکـره و مصالحه 
اسـت. بایـد دقـت داشـت کـه معمـوال حداقـل دسـتمزد 
توسـط دولت هـا تعییـن می شـود ولـی دسـتمزد باالتر از 
آن قابـل مذاکـره اسـت. در بخـش خصوصـی ایـن نظریه 
مصـداق بیشـتری دارد و کارفرمایان و کارگران بر اسـاس 

قـدرت چانه زنـی بـه دسـتمزد مـورد توافق می رسـند.
در برخـی کشـورهای غربـی، کارگـران معمـوال ترجیـح 
کارگـری  اتحادیه هـای  از طریـق  را  می دهنـد چانه زنـی 
انجـام دهنـد کـه چانه زنـی جمعـی معـروف اسـت. در 
اکثریـت کشـورهای جهـان حداقـل دسـتمزد یـا حقـوق 
کارکنان شـان توسـط نهادهـای قانون گـذاری در قوانیـن 
و مقـررات دولتـی انعـکاس یافتـه و تطبیـق می گـردد. 
اکثریـت کشـورهای همسـایه حداقـل دسـتمزد را قانونی 

سـاخته انـد کـه هـر دوسـال قابـل تغییر اسـت.

عوامل مؤثر در تعیین حقوق و دستمزد
بدیهـی اسـت که سیسـتم سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی 
هـر جامعـه ای در تعییـن حقوق، دسـتمزد و معاشـات آن 

جامعـه تأثیر دارد.
بـه طـور کلـی، توجه به چهـار عامـل در تعییـن حقوق و 

دسـتمزد بسـیار ضروری است:
1.  قانون عرضه – تقاضا 

نـگاه بـه حقـوق، دسـتمزدها و معاشـات از منظـر عرضـه 
و تقاضـا جالـب توجـه اسـت. بـر این اسـاس، قیمـت کار 
افـراد مثـل قیمـت کاالهـا و خدمـات تعییـن می شـود. 
وقتـی کاالیـی در بـازار زیـاد می شـود، قیمـت آن کاهش 
و وقتـی کمیـاب می شـود، قیمـت آن افزایـش می یابـد.

بـه عنـوان مثـال در شـرایط فعلی در کشـور تعـداد افراد 
متقاضی شـغل معلمی بسـیار زیاد و عرضـه زیاد آن باعث 
شـده اسـت که حقـوق این شـغل پاییـن بیایـد. برعکس، 
عرضـه مدیـر پـروژه یـا داکتر خانـم در مناطق دوردسـت 
از تقاضـای آن کمتـر اسـت و کارفرمایـان و دولـت حاضر 

اسـت حقـوق باالیی بـرای این شـغل بپردازند. 
البتـه در کشـورهای مترقـی جهـان اتحادیه هـای قـوی 
کارگـران در ایـن رابطـه مداخلـه می کننـد و درصددند تا 
براسـاس قانـون عرضه و تقاضـا، حقوق و دسـتمزد از حد 
خاصـی پایین تر نرود ولی در کشـورهای مانند افغانسـتان 
بـه دلیـل فقـدان اتحادیه هـای قدرتمنـد کارگـری هـم 
بـرای  روش هایـی  کارفرمایـان خصوصـی  هـم  و  دولـت 

نادیـده گرفتـن قوانیـن پیـدا می کننـد. 
2. هزینه زندگی

دولـت بایـد هزینـه زندگـی بـر مبنـای شـاخص قیمـت 
مصرف کننـده را در تعییـن میـزان حقـوق و معاشـات در 
نظـر بگیرنـد. افزایـش روزافـزون کاالها و خدمـات و تنوع 
زندگـی  هزینه هـای  شهرنشـینی،  گسـترش  و  فزاینـده 
را بـاال بـرده اسـت و بـا افزایـش هزینـه زندگـی، قـدرت 
و  کاالهـا  بـرای خریـد  معاشـات  و  دسـتمزدها  حقـوق، 
خدمـات مـورد نیـاز زندگـی کاهـش می یابد. در شـرایط 
رکـود اقتصـادی کشـور که سـطح تولیـد پاییـن و عرضه 

همـه هزینه هـا چیـزی باقی مانـد باید بـه عنـوان مزد به 
کارگـران پرداخت شـود.

نظریه اشتغال کامل
اقتصاددانـان نیـز حساسـیت زیـادی بـه بحـث حقـوق و 
درآمـد یـا دریافت هـای کارمندان به عنوان معاش داشـته 
انـد. در نـگاه کینـزی، و بـر مبنـای نظریه اشـتغال کامل، 
درآمـد ملـی برابـر بـا مجمـوع مصـرف و سـرمایه گذاری 
در  مـواردی  در  کـه  اسـت  ایـن  دولـت  وظیفـه  اسـت. 
تـا  بـر درآمـد ملـی مداخلـه کنـد  اثرگـذار  متغیرهـای 

اشـتغال کامـل حاصـل شـود.
کوتاه مـدت  در  می توانـد  کارفرمـا  نئوکینزیهـا  نـگاه  در 
سـطح دسـتمزدها را تعییـن کنـد ولـی سـطح دسـتمزد 
حاصـل  کارگـری  اتحادیه هـای  و  کارفرمایـان  توافـق  از 

می شـود. 

نظریه مصرف
از منظـر نظریـه مصـرف یـا نظریـه قـدرت خریـد، میزان 
حقـوق و دسـتمزد تعییـن کننـده قدرت خریـد و مصرف 
اسـت. افزایـش مصـرف موجـب تولیـد می شـود و تولیـد 
طـور  بـه  بـازار  سـازوکار  اسـت.  مصـرف  مشـوق  خـود 
خـودکار ایـن کار را انجـام می دهـد و نیـازی بـه دخالـت 
دولـت نیسـت. البتـه از منظـر نظریـه نهـادی، ذینفعان و 
نهادهـای مختلفـی در تعییـن میـزان حقـوق و دسـتمزد 
دخالـت دارنـد و صرفـا کارگـر و کارفرمـا تعییـن کننـده 
منظـر  از  اقتصـادی  نظریه هـای  از  برخـی  نیسـتند. 
بهـره وری نهایـی و کارایـی مولـد بـه موضـوع حقـوق و 

دسـتمزد کارمنـدان پرداختـه انـد.

نظریه بهره وری
بـر مبنـای نظریه بهـره وری تورن آلمانی، و یک انگلیسـی 
و کالرک آمریکایـی، دسـتمزد هـر کارگـر بایـد بـه اندازه 
ارزشـی باشـد که وی بـه مجموع ارزش تولیدات سـازمان 
اسـتخدام  بـه  اقـدام  کارفرمـا  وقتـی  می کنـد.  اضافـه 
کارگـر می کنـد بـه نقطـه ای می رسـد کـه آخریـن نفـر 
استخدام شـده بـه انـدازه دسـتمزد خـود تولید مـی  کند؛ 
تولیـدی  ارزش  بعـدی،  نفـر  اسـتخدام  حالـت  ایـن  در 

کمتـری بـرای سـازمان در پـی خواهـد داشـت.
آخریـن کارگـری کـه اسـتخدام می شـود، کارگـر نهایـی 
مـزد  می شـود،  پرداخـت  وی  بـه  کـه  مـزدی  و  اسـت 
کارگـران مشـابه را تعییـن می کنـد. ایـن نظریـه در صدد 
اسـت تـا بیـن عملکرد کمـی و کیفـی کارگر با دسـتمزد 

وی ارتبـاط برقـرار کنـد.

نظریه چانه زنی
در عالـم واقعـی، دسـتمزد هـر کارگر بـه صـورت مذاکره 
فـردی بـا کارفرمـا تعیین نمی شـود بلکه قـدرت چانه زنی 
افـراد در ایـن زمینـه مهم اسـت. طبـق نظریـه چانه زنی ، 
دسـتمزدی کـه کارفرمـا مایل بـه پرداخـت و کارگر مایل 

نثاراحمدبارز

بـه یـک جنجـال  افغانسـتان  ایـن روزهـا بودجـه ملـی 
میـان هـر دو قـوا بـدل شـده اسـت کـه قسـمت اعظـم 
ایـن اختالف هـا بر سـر یکسان سـازی معاشـات کارمندان 
دولـت اسـت و بـه همین دلیـل دوبار مسـوده بودجه ملی 
سـال مالـی 1400 از سـوی مجلـس نماینـدگان کارت 
سـرخ دریافـت کـرد. حقـوق اکثریـت کارمنـدان دولـت 
از سـال 2007 بدین سـو بـا وجـود فشـارهای تورمـی و 
کاهـش ارزش پـول تغییـر چشـم گیر نداشـته اسـت. بـا 
این حـال خواسـت اکثریـت کارمنـدان و کارکنـان دولتی 
از مجلـس نماینـده گان ایـن اسـت تـا حداکثر فشـار الزم 
را در زمینـه یکسان سـازی معاشـات آن هـا بـر حکومـت 
وارد نماینـد تـا از ایـن طریـق در دسـترخوان ایـن قشـر 
تغییـر مثبـت وارد شـود. ایـن نوشـتار در پـی آن اسـت 
تـا ضـرورت و اهمیـت تعدیـل مقـررات و قوانیـن مرتبط 
بـه حقـوق کارمنـدان را برجسـته سـاخته و در صـورت 
وارد آمـدن تعدیـل، مسـئولین امـور بـه نکات ذیـل توجه 

دارند. معطـوف 
کـه  نشـان می دهـد  یافتـه  توسـعه  تجـارب کشـورهای 
یـک سیسـتم پرداخـت معاشـات دولتـی بایـد حداقـل 

باشـد: داشـته  را  زیـر  ویژگی هـای 
_ مکفـی :)Adequate( بـرای امرار معـاش کافی بوده و 

بتوانـد نیازهای اصلی را برآورده سـازد.
انگیـزش   )Incentive – Providing(: انگیزاننـده   _

بـرای عملکـرد بهتـر کارمنـدان را فراهـم سـازد.
_ اقتصـادی :)Cost – Effective( متناسـب بـا تـوان 
مالـی دولـت و مهارت هـا و توانایی هـای کارکنـان باشـد.
 )Competitive and Secure(: ایمنـی  _ رقابتـی و 

قابـل رقابـت بـا سـازمان های مشـابه باشـد.
بـرای  سـاختارش   )Acceptable(: پذیـرش  قابـل   _

باشـد. منطقـی  و  کارکنـان شـفاف 
بـرای  ضوابـط  و  شـرایط   )Equitable(: عادالنـه   _

باشـد. یکسـان  مزایـا  و  حقـوق  تخصیـص 
در اکثریـت قریـب به اتفاق کشـورهای جهـان نظریه های 
پرداخـت حقـوق و معاشـات کارمنـدان از لحـاظ سـطح 
تجزیـه و تحلیـل بـه دو گـروه نظریه هـای خـرد و کالن 
کالن،  نظریـه  اهمیـت  دلیـل  بـه  می گـردد.  تقسـیم 
نظریه پـردازان زیـادی بـه ایـن مسـأله پرداختـه انـد کـه 
در اینجـا بـه مهم تریـن آنهـا بـه اجمـال اشـاره می شـود. 

قانون آهنین دستمزد
بحـث  بـه  جامعه شـناختی  زاویـه  از  نظریه هـا  برخـی 
حقـوق، دسـتمزدها و معاشـات پرداختـه و معتقدنـد کـه 
حقـوق دریافتـی کارمنـدان بایـد نیازهای افـراد جامعه را 
پوشـش دهـد. ایـن نظریه هـا بـه مرتبـط کردن حقـوق با 
عملکـرد فـرد توجهـی ندارنـد. در ایـن زمینـه نظریـه بقا 
بـر مبنـای تفکـرات دیویـد ریـکاردو عنـوان می کنـد که 
حقـوق بایـد غـذا، پوشـاک و مسـکن فرد را پوشـش دهد 
تـا او بتوانـد بـه بقـای خـود ادامـه داده، زندگـی حداقلی 

باشد. داشـته 
براسـاس ایـن نظریـه، اگر میـزان درآمد کارگـر از حداقل 
نیـازش بیشـتر شـود، عرضـه نیـروی کار افزایـش و اگـر 
میـزان عرضـه نیـروی کار بیشـتر از تقاضـای کارفرمایان 
در بـازار کار باشـد، حقـوق و دسـتمزد کاهـش می یابـد. 
از ایـن اصـل تحـت عنـوان قانـون آهنیـن دسـتمزد یـاد 

می شـود.

نظریه عدالت اجتماعی
نظریـه دیگـر، نظریـه عدالـت اجتماعـی اسـت. عـده ای 
معتقدنـد کـه حقـوق همـه افـراد بایـد یکسـان باشـد و 
همـه از حداقـل امکانـات و رفـاه برخوردار باشـند. عده ای 
نیـز معتقدنـد کـه عدالـت زمانـی بـر دسـتمزدها حاکـم 
می شـود کـه افـرادی بـا داده هـای )تحصیـالت، تجربـه، 
مهـارت و…( یکسـان حقـوق یکسـانی دریافـت کننـد. 

نگاه مارکسیستی
توجـه  جالـب  نیـز  مارکسیسـتی  نـگاه  زمینـه  ایـن  در 
اسـت. بـر مبنـای نظریـه مارکـس، ارزش افـزوده فقط از 
طریـق انسـان ایجـاد می شـود و ارزش کاال برابـر با ارزش 
نیـروی کاری اسـت که صرف تولید آن شـده اسـت. بقیه 
ابزارهـای تولیـد سـهم چندانـی در تولیـد ندارنـد. عقایـد 
مارکـس بـر خـالف این عقیده اسـت که اگر پس از کسـر 

رضورت تعدیل معاشات کارمندان دولیت
در شرایط کنونی اگر فشار برای یکسان سازی 

معاشات باعث افزایش معاشات کارمندان 
دولتی شود به موجب این افزایش قیمت 

تمام شد کاالها و خدمات بلند می رود و به 
نوبه خود هزینه های دولتی و نیز هزینه های 

زندگی را باال می برد و این دور افزایش ادامه 
می یابد. در امریکا کارمندان دولتی تحت 

پوشش اتحادیه ها هر فصل، براساس شاخص 
قیمت مصرف کننده برای افزایش قیمت 
کاالها و خدمات، تعدیل دریافت می کنند. 

قوانین در این زمینه بسیار انعطاف پذیر تهیه 
شده است.
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آتش سوزی شده بود، اما منابع معتبر به روزنامه اطالعات روز 
می گویند که هیچ کمکی صورت نگرفته است.

برخی از سایت های خبری ایران مدعی شده اند که هواپیماهای 
ایرانی برای مهار آتش سوزی دست به کار شده اند، اما شاهدان 
عینی به روزنامه اطالعات روز می گویند که هیچ کمک هوایی 

برای مهار آتش  سوزی در اسالم  قلعه صورت نگرفته است.
جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات می گوید که گروهی از 

آتش نشانان ایرانی به گمرک اسالم قلعه آمده  بودند. 
بارها صنعت گران و سرمایه گذاران هرات از نبود زیرساخت ها 
در گمرک اسالم قلعه ابراز نگرانی کرده بودند و هشدار داده 
بودند که در نبود این زیرساخت ها، احتمال آتش سوزی در 

این گمرک زیاد است.
حمداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات در صحبت 
با روزنامه اطالعات روز می گوید که بارها درخواست افزایش 
با مقام های ارشد در میان  ظرفیت در بخش آتش نشانی را 
گذاشته  ایم، اما کاری در این بخش صورت نگرفته است: »اگر 
اسالم قلعه می بود،  در  آتش سوزی  مهار  برای  کافی  امکانات 
و  صنعت گران  متأسفانه  نمی سوخت.  آتش  در  موتر  صدها 

واردکنندگان مواد از ایران، خساره هنگفت دیده اند.«
او از حکومت می خواهد که برای حمایت از صنعت گران اقدام 
کند و تمام تدابیر محافظتی برای کاالهای شان مد نظر بگیرد.

گمرک به شهر منتقل شود
گمرک اسالم قلعه در اوایل سال 98 از مرکز شهر هرات به 
شهرک مرزی »اسالم قلعه« منتقل شد، اما حاال صنعت گران 
و سرمایه گذاران هرات خواستار انتقال مجدد این گمرک به 

داخل شهر شده اند.
یونس قاضی زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 
می گوید که گمرک اسالم قلعه امکانات کافی برای طی مراحل 
در  گمرک  این  تأسیسات  از  بخشی  و  ندارد  گمرکی  اسناد 

آتش سوخته است. 
گمرک  مرکزی  حکومت  زودتر  چه  هر  که  دارد  تأکید  او 

اسالم قلعه را به داخل شهر منتقل کند.
جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات می گوید که بخشی از 
تأسیسات گمرک یا تخریب شده و یا سرقت شده است و باید 
دوباره تأسیسات این گمرک فعال شود: »تجهیزات گمرکی از 
شعبه های گمرک یا از بین برده شده و یا سرقت شده است.«
با این همه، ناامنی در مسیر شاهراه هرات _ اسالم قلعه زیاد 
است. بارها تاجران هرات در مسیر این شاهراه، هدف انفجار، 

ترور و آدم ربایی قرار گرفته اند.
اعتراضی  تجمعات  برپایی  با  هرات  سرمایه گذاران  بارها 
شهر  داخل  به  اسالم قلعه  گمرک  منتقل کردن  خواستار 

شده اند تا از میزان مشکالت امنیتی شان کاسته شود.

بررسی وضعیت آتش سوزی به مرز اسالم قلعه رفته است. او 
نیروهای امنیتی را توظیف کرده است تا جلو سرقت  کاالهای 
تجارتی را بگیرند. اما این اقدام مقام های محلی هرات با تأخیر 
محل  به  دولتی  نیروهای  وقتی که  تا  و  است  گرفته  صورت 

اعزام شده اند، بخشی از کاالهای تجارتی سرقت شده است.
یونس قاضی زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 
می گوید که آتش سوزی در اسالم قلعه تا صبح روز یک شنبه، 
2۶ دلو ادامه داشته است و افراد غیرمسئول حجم زیادی از 

کاالهای بخش خصوصی را غارت کرده اند.
او با انتقاد از عملکرد وزارت ترانسپورت و اداره نورم و استندرد 
می گوید که مقصر اصلی آتش سوزی در مرز اسالم قلعه این 
تانکرهای  به  دلیل طرزالعمل جدید دو هفته  اداره است که 

نفت و گاز را برای نمونه گیری متوقف کرده است.
بیش از یک هفته از اعتصاب کاری صرافی ها در پیوند به اقدام 
بانک مرکزی برای تبدیل صرافی ها به شرکت های خدمات 
پولی می گذرد و یکی از دالیل ازدحام بیش ازحد در گمرک 

این موضوع بوده است. 
که  می گوید  هرات  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  رییس 
اسناد  مراحل  طی  برای  تجارتی  کاالهای  واردکنندگان 
از  نتوانستند که  و  داشتند  نیاز  افغانی  پول  به  گمرکی شان 
صرافی ها پول بکشند: »می توان گفت که در دو دهه ی اخیر 
این  و  است  نداده  رخ  افغانستان  در سطح  فاجعه ای  چنین 

فاجعه ی بزرگ به سکتور خصوصی است.«

قطع برق ایران
با آتش سوزی در مرز اسالم قلعه هرات، جریان برق وارداتی 
ایران قطع شده است. برشنا اعالم کرده است که گروهی از 
مهندسان فنی برای ترمیم پایه آسیب دیده برق به اسالم قلعه 
اعزام شده اند، اما به دلیل دوام آتش سوزی قادر به ترمیم این 

پایه برق نشده اند.
در خبرنامه این نهاد آمده است که پس از مهار آتش سوزی، 

برشنا برای ترمیم پایه های برق وارداتی اقدام خواهد کرد. 
برق هرات از کشورهای ایران و ترکمنستان تأمین می شود. 
مسئوالن در برشنا به روزنامه اطالعات روز می گویند که بیش 
از 50 درصد از هراتیان از برق ایران استفاده می کنند. اما قطع 
برق ایران، فعالیت کارخانه های تولیدی در شهرک صنعتی 

هرات را مختل نکرده است.
حمیداهلل خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات می گوید 
شده  تأمین  ترکمنستان  کشور  از  صنعتی  شهرک  برق  که 
است و در فعالیت کارخانه های تولیدی مشکل ایجاد نشده 

است.
هرچند اداره محلی هرات در نخستین ساعات آتش سوزی در 
اسالم قلعه از نیروهای حمایت قاطع خواستار کمک برای مهار 

مدعی است بیش از یک هزار موتر باربری در آتش سوزی در 
مرز اسالم قلعه از بین رفته است. او می گوید که هیچ پروتکل 
ایمنی برای مهار آتش سوزی در گمرک هرات وجود نداشته 

است.
او هشدار می دهد که بیم وقوع آتش سوزی های این چنینی 
با  گمرک  این  زمانی که  تا  داشت  خواهد  وجود  گمرک  در 

تجهیزات پیشرفته مجهز شود.

میلیون ها دالر خساره
به  هنگفت  زیان های  هرات  اسالم قلعه  مرز  در  آتش سوزی 
تاکنون  است.  کرده  وارد  ایران  کشور  از  کاال  واردکنندگان 
آمار مشخصی از میزان خساره مشخص نیست، اما مسئوالن 
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تخمین می زنند که  در 
از 50  نتیجه ی آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه ، بیش  در 
میلیون دالر امریکایی برای شهروندان کشور خساره وارد شده 

است.
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  معاون  صدیقی،  احمدسعید 
هرات به روزنامه اطالعات روز می گوید که  دلیل آتش  سوزی 
در مرز اسالم قلعه، نشت یک موتر گاز مایع بوده است و پس 

از آن موترهای دیگر آتش گرفته است.
مسئوالن در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می گویند که 
در حدود 400 موتر حامل مواد نفتی و گاز مایع در توقف گاه 
مرز اسالم قلعه متوقف بوده است و بخش زیادی از این موترها 

حریق شده است.
از  بیشتر  مالی  خسارات  آمار  که  می گویند  مسئوالن  این 
این نیز افزایش خواهد یافت. اما جیالنی فرهاد، سخن گوی 
والی هرات می گوید که از حریق 2500 موتر باربری در مرز 

اسالم قلعه هرات جلوگیری شد.
نتیجه ی  در  که  می دهد  نشان  هرات  مسئوالن صحی  آمار 
آتش سوزی در مرز اسالم قلعه، 17 نفر زخمی و برای درمان 

به شفاخانه حوزوی هرات منتقل شده اند.
محمدرفیق شیرزی، سخن گوی صحت عامه هرات به روزنامه 
اطالعات روز گفت که تا کنون آماری از تلفات انسانی در این 

آتش سوزی به آنان گزارش نشده است.
صنعت  وزارت  سخن گوی  احمدی،  فواد  حال  همین  در 
اسالم  قلعه  مرز  در  آتش سوزی  در  که  می گوید  تجارت  و 
صدها موتر حریق شده اند و نهادهای مسئول باید به تاجران 

خساره مند کمک کنند.

غارت اموال 
از شعله های آتش در  تجارتی که  موترهای حامل کاالهای 
مرز اسالم قلعه مصون مانده بودند، از سوی ساکنان مرزنشین 

»غارت« شده است. 
نشان می دهد  اسالم قلعه منتشر شده،  از مرز  تصاویری که 
که ساکنان محل در حال سرقت اموال تجارتی هستند و با 
افزایش  تاجران هرات  بر  روند، میزان خسارات  این  ادامه ی 

یافته است.
سید وحید قتالی، والی هرات شامگاه روز شنبه، 25 دلو برای 

واجدروحانی

آتش سوزی عظیم که روز شنبه، 25 دلو در گمرک مرزی 
مهار  کامل  به گونه ی  اکنون  تا  افتاد  اتفاق  اسالم  قلعه هرات 
روزنامه  به  آتش سوزی  از محل  عینی  است. شاهدان  نشده 
اطالعات روز می گویند که هنوز شماری از کانتینرها در این 

گمرک در آتش می سوزد. 
به گفته ی مقام های محلی در این آتش  سوزی بیش از 400 
تریلی حاوی مواد سوختی و دیگر کاالهای وارداتی از ایران 
حریق شده و بیش از 50 میلیون دالر به بازرگان خسارت 

وارده شده است. 
در  آتش  سوزی  این  در  گاز  و  نفت  تانکرهای  انفجار  شدت 
حدی بوده است که حتا از فضا قابل مشاهده بوده است. اداره 
هوانوردی و فضایی ملی امریکا یا ناسا گزارش داده است که 
دو انفجار در بندر اسالم قلعه در هرات به حدی قوی بود که 
از ماهواره های این اداره در فضا نیز دیده شده  است. بر بنیاد 
انفجار نخست حوالی ساعت یک و ده دقیقه  ناسا،  گزارش 
از آن  بعدتر  نیم ساعت  انفجار دومی  و  روز شنبه  بعدازظهر 

رخ داده است.
عدم  علت  به  که  می خواهند  حکومت  از  متضرر  بازرگانان 
تهیه سیستم ایمنی باید برای شان غرامت بپردازد. رانندگان 
نیروهای  باربری مدعی اند که کارمندان گمرک و  موترهای 
دولتی به بهانه اخاذی بیش از دو هفته موترهای شان را در 

توقف گاه گمرک متوقف کرده بودند.
اسالم  قلعه  مرز  در  آتش سوزی  در  علی احمد  نفت کش   سه 
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  او  است.  رفته  بین  از 
امریکایی خساره مند  دالر  می گوید که در حدود 100 هزار 
حفر  اخاذی  برای  چاله های  گمرک  داخل  »در  است:  شده 
شده است و تنها موترهای باربری از مسیرهای مشخص عبور 
کرده می توانند که به نیروهای دولتی و مأموران گمرکی باج 

بدهند.«
در  فساد  با  مبارزه  کنار  در  که  می خواهد  حکومت  از  او 
زیادی  شمار  کند.  پرداخت  غرامت  آنان  برای  گمرکات، 
اسالم قلعه  گمرک  دروازه  پشت  باربری  موترهای  مالکان  از 

منتظرند، تا به آنان اجازه داده شود، وارد گمرک شوند. 
در  امریکایی  دالر  هزار   95 ارزش  به  آرین  بصیر  موتِر  سه 
گمرک اسالم قلعه کامال سوخته است. او در صحبت با روزنامه 
نیروهای  گمرک،  مأموران  از  برخی  می گوید  روز  اطالعات 
اجازه  باربری  موترهای  از  اخاذی  از  پس  مافیا  و  دولتی 

می دهند که کاالها وارد هرات شود.
به  قادر  عنوان  هیچ  به  هرات  محلی  اداره  که  می گوید  او 
مهار آتش سوزی نبوده است و در حدود 1500 موتر باربری 
گمرک  از  بخش های  اسکواتور  »با  است:  سوخته  آتش  در 
از  باربری  موترهای  تا  کرده اند،  حفر  را  هرات  اسالم قلعه 
راه های باریک عبور کنند و از هر موتر باربری تا 400 دالر 

امریکایی رشوه دریافت می کنند.«
او مدیریت بحران اداره محلی هرات را برای مهار آتش سوزی 

به ناتوانی متهم می کند. 
سید طاها صادق، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان 

آتش سوزی مهیب در اسالم قلعه؛ 
ده ها میلیون دالر دود شد و به هوا رفت

سه موتِر بصیر آرین به ارزش 95 هزار دالر 
امریکاییی در گمرک اسالم قلعه کامال سوخته 
است. او در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
می گوید برخی از مأموران گمرک، نیروهای 
دولتی و مافیا پس از اخاذی از موترهای باربری 
اجازه می دهند که کاالها وارد هرات شود.


