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میلیون ها افغانی از پول ساخت جاده  
»شهید مزاری« حیف ومیل شده  است
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.

4 4

نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...

7

افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.

رییس عمومی امنیت ملی: برخی احزاب در پروان برای 
تقویت داعش تالش می کنند

9

به دنبال حمالت طالبان بر مناطق »کمانه« و »موسا آباد« در ولسوالی های ُکهسان 
و غوریان هرات، دست کم 27 نیروی سرحدی ارتش به دست طالبان اسیر و پنج 
تن دیگر کشته شده اند. طالبان ادعا دارند که در این حمالت یک کندک و یک 
تولی نیروهای سرحدی در مناطق کمانه و موساآباد به تصرف آنان در آمده است. 
منابع معتبر مردمی در ولسوالی های کهسان و غوریان هرات تأیید می کنند که این 
شمار از نیروهای سرحدی ارتش، در پی دو حمله جداگانه جنگ جویان طالبان که 
نیمه های شب انجام شد، اسیر و کشته شده اند. به روایت منابع مردمی، شماری 
از نیروهای امنیتی تاکنون ناپدید هستند. هرچند منابع امنیتی در پیوند به آمار 
تلفات این رویداد جزییات ارایه نمی کنند، اما یک مقام ارشد امنیتی هرات در 
صحبت با روزنامه 8صبح می پذیرد که طالبان حمالتی بر مواضع نیروهای امنیتی 

انجام داده و به نیروهای سرحدی ارتش تلفات وارد شده است.

جنگ در هرات شدت گرفته است
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نشست استانبول؛ ضرورت بازتعریف مفهوم ملت و بازساخت ساختار ملت - دولت در افغانستان
فرصتی برای تمرکززدایی 

و جبران اشتباه بن با رفع ضرورت بازتعریف مفهوم ملت در کنار ضرورت بازساخت ساختار دولت، می توان به هویت ملی ای دست یافت که ظرفیت 
تشخیص منافع و مضار ما را دارا باشد. بر مبنای همین منافع و مضار می توان دوست و دشمن خویش را شناخت و روابط معنادار 

براساس آن برقرار کرد. در غیر آن، مثل همیشه قربانی مصالح و منافع دیگران خواهیم بود.

پرداخت بل صرفیه برق در کابل ماهوار شد
۸صبح، کابل: شرکت برشنا اعالم کرده است که 
پرداخت بل صرفیه برق در شهر کابل ماهوار شده 

است.
طبق اعالمیه  شرکت برشنا که روز جمعه، بیستم 
حمل نشر شد، این روند از کابل آغاز شده است و 
به تدریج در سایر والیت ها نیز تطبیق خواهد شد.

پیش از این برشنا هر دو ماه بعد پول صرفیه برق را 
جمع آوری می کرد که هزینه نسبتاً سنگین را روی 

دست خانواده های نادار می  گذاشت.
از  یکی  برق  صرفیه  بل  پرداخت  شدن  ماهوار 

رییس  سراج،  احمدضیا  پروان:  ۸صبح، 
عمومی امنیت ملی می گوید که برخی از 
احزاب برای تقویت گروه داعش در پروان 

تالش می کنند.
سراج که روز پنج شنبه، نوزدهم حمل برای 
بررسی وضعیت امنیتی پروان به این والیت 
دیدار  در  را  موضوع  این  بود،  کرده  سفر 
والیت  این  محلی  مسووالن  از  شماری  با 

مطرح کرده است.
رییس عمومی امنیت ملی از احزاب حامی 
داعش نام نبرده است، اما تأکید کرده است 
که جلو این احزاب باید از سوی نیروهای 

امنیتی گرفته شود.
پیش تر شماری از فعاالن مدنی و سیاسی 

خواست های جدی باشنده گان شهر کابل بود.
شرکت برشنا در گذشته با وجود وعده مکرر به این 

درخواست پاسخ نداده بود.
این شرکت گفته است که ماهوار شدن پرداخت 
پول صرفیه برق در کابل زیان مالی برای شرکت 
برشنا به بار می آورد، اما با درک وضعیت نابسامان 
اقتصادی مشتریان خود به ویژه خانواده های نادار 

تن به این تصمیم داده است.
طبق برآورد شرکت برشنا، ماهوار شدن بل برق در 
نقش  این شرکت،  مشترکان  کاهش صرفیه  کنار 
اقتصادی  توسعه  راستای  در  را  حیاتی  و  بنیادین 
کشور خواهد داشت و هزینه برق را نصف می کند.

شرکت برشنا از مردم خواسته است که با توجه به 
این تصمیم در پرداخت بل برق به صورت ماهوار 

تعلل نکنند.
پس  که  است  کرده  تعهد  هم چنان  شرکت  این 
به  نارسایی ها  و  خالها  همه  شناسایی  و  درک  از 
تدریج روند برق رسانی را سرعت  می بخشد و تعرفه 

یک سان را اجرا کند.
ویژه  بازرس  اداره  گزارش  تازه ترین  این،  وجود  با 
امریکا در امور بازسازی افغانستان نشان می دهد که 
تنها ۳۰ درصد جمعیت کشور به برق دست رسی 

دارند.

»حزب  که  بودند  کرده   ادعا  پروان  در 
تحریر« برای تقویت داعش در پروان کار 

می کند.
رییس عمومی امنیت ملی هم چنان گفته 
امنیتی در سال جاری  نیروهای  است که 
قرار  هدف  را  طالبان  مواضع  و  مراکز 

می دهند؛ زیرا طالبان به صلح باور ندارند.
در همین حال، فضل الدین عیار، والی پروان 
در دیدار با رییس عمومی امنیت ملی گفته 
است که نیروهای امنیتی و دفاعی از حالت 
تغییر  تهاجمی  حالت  به  فعال«  »دفاع 

موضع بدهند.
والی پروان گفته است که حالت دفاع فعال 

وضعیت شکننده را به وجود آورده است.
فضل الدین عیار هم چنان بر تقویت تجهیز 
بیش تر نیروهای امنیتی تأکید کرده است. 
آسیب پذیر  مناطق  در  که  است  گفته  او 
بیش تر  منابع  باید  امنیتی،  نظر  از  پروان 
قرار  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  اختیار  در 

داده شود.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

۳۰۰۰ افغانی

8۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

همه روزه از رویدادها و خبرها آگاه شوید.
با گرفتن اشتراک در روزنامه،

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

در آستانه نشست استانبول؛



همایش »صدای مردم کابل در مورد صلح«؛ 
تأکید بر حفظ نظام و اعالم آتش بس

برای اجرای احکام محاکم قطعه خاص پولیس 
ایجاد می شود

۸صبح، کابل: هزاران تن از باشنده گان پایتخت 
با تجمع در ورزشگاه غازی در شهر کابل نسبت 
به روند صلح اعالم موضع کردند. این همایش 
از  نام »صدای مردم کابل در مورد صلح«  زیر 

سوی مقام والیت کابل برگزار شده بود.
محمدیعقوب حیدری، والی کابل در این همایش 
گفت که باید از ارزش های قانون اساسی کشور 
در روند صلح پاسداری شود. به گفته او، آزادی 
بشری،  حقوق  ارزش های  زنان،  حقوق  بیان، 
انتخابات، نیروهای ملی دفاعی و امنیتی، نقش 
تأثیرگذار رسانه ها و سایر دست آوردهای کشور 

نباید در روند صلح به معامله گرفته شود.
صلح«  مورد  در  کابل  مردم  »صدای  همایش 

قطع نامه یازده ماده ای را صادر کرده است.
نشست  که  است  شده  گفته  قطع نامه  این  در 
فرصت  یک  استانبول  در  قریب الوقوع  صلح 
کشور  در  ثبات  و  صلح  استقرار  برای  بی نظیر 
جهت  مذاکرات  جریان  در  طرف ها  و  است 
با  همه جانبه  تفاهم  و  اجماع  یک  به  رسیدن 

حسن نیت عمل کنند.
جنگ  اطراف  از  قطع نامه  این  در  کابل  مردم 
مناسب  فضای  ایجاد  برای  که  است  خواسته 
برای مذاکرات و گفت وگوهای موفقانه صلح و 
تقویت اعتماد مردم جنگ زده کشور به هر دو 
استانبول  اقدام در نشست  طرف، در نخستین 
روی آتش بس دایمی و یا موقتی توافق کنند. 
از این  طبق این قطع نامه، سازمان ملل متحد 

آتش بس نظارت کند.
در این قطع نامه تأکید شده است که مردم کابل 
خواهان صلح پایدار، باعزت، همه شمول و قابل 
از صلحی حمایت  و  مردم هستند  برای  قبول 
جمهوریت،  نظام  حفظ  باعث  که  می کنند 

۸صبح، کابل: وزیر عدلیه کشور اعالم کرده 
قطعه  محاکم  احکام  اجرای  برای  که  است 

خاص پولیس ایجاد می شود.
نشستی  در  عدلیه  وزیر  معنوی،  فضل احمد 
در هرات گفته است که برای تطبیق احکام 
قطعی و نهایی محاکم، کار روی ایجاد قطعه 

خاص پولیس جریان دارد.
است  کرده  تأکید  دیگر  جانب  از  معنوی 
موضوع  این  منتظر  نباید  حقوق  ادارات  که 
بنشینند و در اجرای احکام محاکم کم  کاری 

کنند.
وزیر عدلیه ایجاد قطعه خاص پولیس همکار 
مشکل«  و  »جدید  موضوع  را  حقوق  ادارات 
دانسته و گفته است که ضرور است تا ایجاد 

و چگونه گی مدیریت این قطعه تجربه شود.

اساسی،  قانون  ارزش های  امنیتی،  نیروهای 
آزادی  بیان،  آزادی  دموکراتیک،  ارزش های 
فعالیت های سیاسی، آزادی حق انتخاب کردن و 
انتخاب شدن، تقویت حقوق اساسی شهروندی 

و حقوق بشری شهروندان شود.
مردم کابل هم چنان تأکید کرده اند که بادرک 
از تجربه پی آمدهای تلخ و ناگوار حاکمیت های 
بنیاد گرای مذهبی، دیگر حاضر  و  ایدیولوژیک 
تلخ  تجربه های  و  برگردند  عقب  به  تا  نیستند 

گذشته را بیازمایند.
در ماده ای از این قطع نامه از انتخابات به عنوان 
»تأمین کننده اصل حاکمیت مردم بر مردم از 
طریق نماینده گان انتخاباتی شان« و اصل عمده 
نظام مردم ساالری یاد شده است و از کشورهای 
داخلی  جهت های  و  صلح  روند  در  دخیل 
از  قدرت صرف  انتقال  که  است  خواسته شده 
آزاد، همه شمول،  باز،  انتخابات  برگزاری  طریق 
فراگیر، شفاف و دموکراتیک تحت نظر و نظارت 
مستقیم جامعه بین المللی در رأس سازمان ملل 

متحد، صورت بگیرد.
از  بین المللی  نیروهای  خروج  با  ارتباط  در 
خروج  خواستار  کابل  مردم  نیز  افغانستان 
نیروها  این  وضعیت  بر  مبتنی  و  مسووالنه 

شده اند.
در  کابل  مردم  »صدای  همایش  قطع نامه 
جایگاه  تثبیت  و  سهم  خواهان  صلح«  مورد 

پایتخت نشینان در روند صلح شده است.
مورد  در  کابل  مردم  صدای  همایش  قطع نامه 
ملی،  مصالحه  عالی  شورای  حکومت،  به  صلح 
نماینده گان  و  طالبان  مذاکره کننده  هیأت 
سیاسی  نماینده گی های  و  متحد  ملل  سازمان 

مقیم شهر کابل فرستاده شده است.

به گفته او، با تشکیل و مدیریت قطعه خاص 
پولیس همکار ادارات حقوق، موثریت ادارات 
حقوق بیش تر و هم آهنگی برای تطبیق احکام 

محاکم تقویت خواهد شد.
وزیر عدلیه از جانب دیگر هشدار داده است 
احکام محاکم  تطبیق  در  اداره  ای که  که هر 
مطابق قانون همکاری نکند، به نهادهای عدلی 

و قضایی معرفی می شود.
قرار شده  که  است  گفته  معنوی  فضل احمد 
است در تشکیل ۱4۰۰ خورشیدی، مدیریت 
حقوق به آمریت های عدلیه تغییر کند و تحت 
چتر آن هم آهنگی و مدیریت قوی به وجود 

بیاید.
وزیر عدلیه هم چنان گفته است تا سال آینده 

در هر ولسوالی باید دفاتر حقوق فعال شود.

۸صبح، کابل: مجلس نماینده گان روز شنبه، 
هیأت  سفر  لغو  قضیه  حمل،  بیست ویکم 
پارلمانی پاکستان به ریاست اسد قیصر را در 

یک نشست فوق العاده بررسی می کند.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
است  گفته  خبر  این  اعالم  با  نماینده گان 
حضور  با  فوق العاده  نشست  این  در  که 
میدان  مسووالن  و  امنیتی  ارشد  مسووالن 
هوایی بین المللی حامد کرزی روی عوامل و 
انگیزه های وقوع این حادثه بحث خواهد شد.

صورت  در  که  است  داده  هشدار  رحمانی 
»تعلل کاری« در این زمینه برخورد قانونی 

صورت خواهد گرفت.
نماینده گان  رییس مجلس  قیصر،  اسد  سفر 
تنظیم  پنج شنبه  روز  برای  کابل  به  پارلمان 
شده بود، اما هواپیمای حامل قیصر به دلیل 
آن چه کشف مهمات منفلق ناشده در ساحه 
هوایی خوانده  قوای  به کندک 777  متصل 

شد، نتوانست نشست کند.
اداره هوانوردی ملکی گفته است که به این 
هوایی  میدان  در  برخاست  و  نشست  دلیل 
ساعت  یک  برای  کرزی  حامد  بین المللی 

متوقف شده بود.

از لغو سفر  وزارت خارجه نیز در اعالمیه ای 
است.  کرده  تأسف  ابراز  کابل  به  قیصر  اسد 
که  است  کرده  امیدواری  ابراز  وزارت  این 
به  برنامه سفرشان  پاکستان  پارلمانی  هیأت 

افغانستان را دوباره تنظیم کند.
مجلس  رییس  رحمانی،  میررحمان 
نماینده گان گفته است که از اسد قیصر برای 
تحکیم روابط پارلمانی افغانستان و پاکستان 

دعوت کرده بود تا به افغانستان سفر کند.
به گفته او، طبق مراودات دیپلماتیک، اجندا، 
پارلمانی  تاریخ دقیق سفر هیأت  جزییات و 
پاکستان از قبل با حکومت، نهادهای امنیتی 
تا  بود  شده  گذاشته  میان  در  تشریفاتی  و 
اقدامات تشریفاتی و تدابیر امنیتی اتخاذ شود.

کرد  تأکید  نیز  نماینده گان  مجلس  رییس 
بار  پاکستان  پارلمانی  هیأت  سفر  که  است 

دیگر تنظیم می شود.
محمدصادق خان، نماینده ویژه نخست وزیر 
که  است  گفته  توییتی  در  نیز  پاکستان 
هواپیمای حامل اسد قیصر به دلیل تهدیدات 
امنیتی در میدان هوایی کابل قادر به نشست 

نشده است.

۸صبح، کابل: یک داکتر صبح روز جمعه، 
ناحیه سوم شهر  بیستم حمل در مربوطات 

کابل کشته شده است.
یک منبع در پولیس کابل می گوید که این 
مربوطات  از  سخی  کارته  ساحه  در  رویداد 

حوزه سوم شهر کابل رخ داده است.
او  نام داشت و جسد  این داکتر »صفی اهلل« 
شده  فرستاده  عدلی  طب  به  بررسی  برای 

است.
را  رویداد  این  نوعیت  تاکنون  امنیتی  منابع 

مشخص نکرده اند.
این  از  »سرقتی«  که  می گویند  منابع  این 
داکتر صورت نگرفته است، اما نتیجه نهایی 

پس از بررسی مشخص خواهد شد.

 

ارگ ریاست جمهوری دو طرح را برای قضیه جنگ و صلح افغانستان 
آماده کرده است. طرح »الف« ارگ همان طرح چند مرحله ای است 
که رئوس آن طی هفته گذشته رسانه ای شد و رییس جمهور آن را 
در یک نشست کوچک تشریح کرد. این طرح برای ارایه در نشست 
استانبول به سپیدار نیز سپرده شده است. شاه بیت این طرح، »دولت 

صلح« و »انتخابات زودهنگام« است.
طبق آنچه غنی در تشریح طرح »الف« ارگ گفته است، دولت صلح با 
مشارکت نماینده گان گروه طالبان در قدرت سیاسی تشکیل می شود. 
او تأکید کرده است که مبنای این مشارکت باید قانون اساسی باشد. 
غنی اما توضیح نداده است که کدام ماده های قانون اساسی می تواند 

در مشارکت طالبان در این دولت، مبنا واقع شود.
اشرف غنی هم چنان گفته است که پس از توافق صلح آماده می شود 
تا قدرت را از طریق انتخابات به رییس جمهور منتخب جدید واگذار 
کند. این انتخابات به گفته او، باید در فاصله زمانی شش تا نُه ماه پس 
از استقرار دولت صلح برگزار شود. برگزاری و مدیریت این انتخابات را 

طبق این طرح باید سازمان ملل متحد برعهده داشته باشد.
لویه جرگه  برگزاری  و  بین المللی  تضمین  آتش بس،  سیاسی،  توافق 

برای تأیید توافقات صلح از دیگر رئوس طرح »الف« غنی است.
ارگ ریاست جمهوری مثل دیگران - به جز گروه طالبان که تا هنوز 
اظهار نظر صریح درباره نشست استانبول نداشته است - این نشست را 
یک فرصت تاریخی برای صلح و آینده افغانستان می بیند. از همین رو، 
اشرف غنی در تشریح طرح خود گفته که در صدد استفاده بهینه از 
این نشست است. او ظاهراً پافشاری دارد که از حوزه جمهوریت تنها 
یک طرح به نشست استانبول فرستاده شود. از دید غنی، تعدد طرح 
را دشوار  توافق در آن  به یک  راه رسیدن  این نشست می تواند  در 

بسازد.
ارگ ریاست جمهوری هم زمان با گرفتن آماده گی برای شرکت در 
آن  واقع طرح »ب«  در  که  دوم خود  روی طرح  استانبول  نشست 
او طرح  فعلی  که طرح  است  گفته  غنی  اشرف  کار می کند.  است، 
طالبان  و  کند  پیدا  ادامه  »کشتار«  هرگاه  است.  حکومت  »الف« 
نشست استانبول را به عنوان یک »فرصت طالیی« از دست بدهند، 
مردم باید مجدداً تصمیم بگیرند. او تأکید دارد که در این حالت نباید 
»غافل گیر« شد و برای تصمیم گیری تازه باید »لویه جرگه« فراخوانده 

شود.
ارگ ریاست جمهوری جزئیات برنامه خود برای تهیه طرح »ب« را 
توضیح نداده است. از اظهارات رییس جمهور در تشریح طرح »الف« 
او فقط همین قدر فهمیده می شود که ارگ برای رویارویی با وضعیت 
اتخاذ آماده گی  از شکست احتمالی نشست استانبول در حال  پس 
است. از همین رو، برای مقابله با یک وضعیت متفاوت، سرگرم تهیه 

طرح »ب« خود است. این طرح اما باید به تصویب لویه جرگه برسد.
جنگ ممکن است شاه بیت طرح »ب« ارگ برای مواجهه با وضعیت 
جدید باشد. غنی بارها گفته است که قدرت را به دولت جدید بدون 
انتخابات واگذار نمی کند. بدیهی است که او برای تحقق این تصمیم، 
تنها دو گزینه در اختیار دارد. انتظار اشرف غنی آن است که طرح 
پذیرفته  از جانب طالبان  میز مذاکره  زودهنگام در پشت  انتخابات 
او به گزینه  انتظار برآورده نشود، بدیهی است که  شود. هرگاه این 
تفنگ بر خواهد گشت. زیرا در این حالت غیر از بازگشت به جنگ، 
گزینه دیگری برای تحقق هدف فوق در دست رس غنی نخواهد بود.

اما واقعیت این است که گروه طالبان مخالف انتخابات زودهنگام است. 
این گروه حتا تاکنون به انتخابات هیچ باور ندارد و پیوسته آن را رد 
می کند. گروه طالبان هم چنان با دولت مشارکتی صلح مخالفت کرده  
است. در چنین حالتی، اگر اشرف غنی به دولت صلح مورد نظر خود 
و پیشنهاد انتخابات زودهنگام محکم بچسبد و گروه طالبان هم با آن 
موافقت نکند، نشست استانبول به جز از شکست سرنوشت دیگری 
نخواهد داشت. این وضعیت قطعاً برای ارگ قابل پیش بینی است و از 

همین رو هم روی طرح »ب« خود کار را آغاز کرده است.
آماده گی ارگ برای مقابله با وضعیت ناشی از شکست احتمالی نشست 
استانبول، نشانه بیم آن از کنار نیامدن طالبان در این نشست است. 
در عین حال، باید توجه داشت که یکی از مهم ترین وظایف حکومت 
مراقبت از فرصت های صلح سازی و به نتیجه رساندن تالش های صلح 
هم است. گروه طالبان هم نباید به فکر آن باشد که می تواند با برخورد 
این  برسد.  خود  هدف  به  غیرمنعطف  مواضع  اتخاذ  و  سخت گیرانه 
گروه باید درک کند که انعطاف در حوزه جمهوریت محدود به منافع 
مردمی است که طرفدار جمهوریت هستند. اگر قرار باشد که گروه 
انعطافی از خود نشان ندهد، کلیه تالش های صلح به   طالبان هیچ 
شمول نشست استانبول شکست خواهد خورد. در این حالت، حوزه 
جمهوریت به صورت ناخواسته وارد یک جنگ دیگر برای حفظ و 

بقای اصل جمهوریت نظام خواهد شد.
انتظار می رود که تالش های همه طرف ها تنها روی دست یافتن به 
پیشنهادات  باشد.  استانبول متمرکز  توافق مطلوب در نشست  یک 
ویژه  شرایط  و  مردم  زنده گی  اقتضائات  با  نامتناسب  و  غیرعملی 
افغانستان، می تواند همه طرف ها را از رسیدن به یک توافق مطلوب 
باز دارد. به دلیل آن که جنگ افغانستان به بن بست رسیده است، در 
طرح »ب« دولت و طالبان نباید این گزینه به عنوان تنها راه حل 
برای یک سره کردن قضیه افغانستان مورد تأکید قرار گیرد. بهتر است 
در طرح »ب« هر دو طرف، تأکید عمده روی جست وجوی راه های 
تازه ای باشد که می تواند افغانستان را به صلح عادالنه و پایدار و ثبات 

سیاسی برساند.

طرح »ب« ارگ
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مجلس نماینده گان برای 

بررسی قضیه لغو سفر هیأت 
پارلمانی پاکستان جلسه 
فوق العاده برگزار می کند

یک داکتر در کابل کشته شد



برچی  متره   4۰ جاده  ساخت وساز  روند  هرچند 
شهید  »جاده  به  موسوم  قندهار   - کابل  شاهراه  تا 
مزاری« باید ماه ها پیش پایان می یافت، اما این سرک 
به  روزنامه 8صبح  اکنون  است.  نیمه کاره  هم چنان 
اسنادی دست یافته است که نشان می دهد کار این 
جاده به دلیل دست به دست شدن بین شرکت ها، به 
تأخیر افتاده و بیش از ۳8 میلیون افغانی از بودجه 
این  ساخت وساز  قرداد  است.  شده  حیف ومیل  آن 
به  به گونه کامل  اولی  بار توسط شرکت  سرک دو 
میان  این  در  است.  شده  واگذار  دیگر  شرکت های 
بیش از ۳4 میلیون افغانی در یک قرارداد خطی که 
به جیب مسووالن  تأکید شده،  آن  بر »محرمیت« 
میلیون  چهار  هم چنان  است.  رفته  اولی  شرکت 
افغانی دیگر از این پول به دلیل وساطت، برای دو 
تدارکات  اداره  است.  گرفته شده  نظر  در  دیگر  نفر 
در  تنها  قراردادی  شرکت های  که  می گوید  ملی 
هماهنگی با شهرداری می توانند 2۰ درصد قرارداد 
در  مسووالن  کنند.  واگذار  دیگر  شرکت  یک  به  را 
این نهاد تصریح می کنند که اگر بیش از 2۰ درصد 
پروژه بدون هماهنگی و ذکر در متن قرارداد واگذار 
شود، شرکت برای سه سال از دریافت پروژه محروم 
موضوع  این  مورد  در  اما  کابل  شهرداری  می شود. 
سکوت اختیار کرده است. با این حال اعضای مجلس 
این  در  خود  مسووالن  که  می گویند  نماینده گان 
فساد شریک اند و وضعیت دیگر پروژه ها در کشور نیز 
تفاوت چندانی با وضعیت پروژه تمدید جاده شهید 

مزاری ندارد.
نشان  که  یافته  دست  اسنادی  به  8صبح  روزنامه  
پروژه   پول  از  افغانی  میلیون   ۳8 از  بیش   می دهد 
 - کابل  شاهراه  الی  برچی  متره   4۰ جاده   ساخت 
سوی  از  مزاری«  شهید  »جاده  به  موسوم  قندهار 
شرکت های قراردادی »پسران محمدنعیم« و »نوین 
ساخت وساز  است.  شده   حیف ومیل  حکیم زاده« 
قرارداد  غیرقانونی  واگذاری های  به  دلیل  جاده  این 
به  محمدنعیم  پسران  قراردادی  شرکت  سوی  از 
شرکت های دومی )شرکت انجنیر کیهان( و سومی 
)دایمند سیتی( و حیف ومیل بودجه  آن، نیمه کاره 

مانده  است.

 ۵۵4 و  هزار   ۹8۳ و  میلیون   ۳4 اسناد،  براساس 
مجاهد،  حاجی  توسط  پروژه  این  پول  از  افغانی 
رییس شرکت پسران محمدنعیم، در اعطای قرارداد 
پروژه  اصلی  قیمت  از  کم تر  قیمت  به  و  غیرقانونی 
به شرکت سومی )شرکت دایمند( حیف ومیل شده 
 است. هم چنان سه میلیون و 8۵۰ هزار افغانی از ۳8 
برادر حاجی  را حاجی شجاع الدین،  افغانی  میلیون 
پسران  شرکت های  بین  وساطت  بدل  در  مجاهد، 
محمدنعیم و شرکت دایمند سیتی به دلیل اعطای 

قرارداد گرفته  است.
بربنیاد این اسناد، کارهایی که تاکنون صورت گرفته، 
نیز از کیفیت خوب و مطابق قرارداد برخوردار نیست. 
گرید   ۶۰ کیفیت  با  پروژه  این  گول  سیخ   هرچند 
با کیفیت  قرارداد شده ،  اما شرکت قراردادی آن را 
4۰ گرید کار کرده است. هم چنان سنگ هایی  که 
از سوی شرکت برای کنارهای جاده در نظر گرفته 
شده ، آزمایش را پشت سر نمی گذارد و پس از یک 
به  دلیل  این،  کنار  در  می شود.  تخریب  زمستان 
دست به دست شدن این پروژه به صورت غیرقانونی 
پسران محمدنعیم، هنوز  از مهر شرکت  استفاده  و 
معاش  و  سرای  دفتر،  ماشینری،  پایه  ده ها  کرایه  
انجنیران و کارمندان عادی از سوی شرکت سومی 
پرداخت نشده  است. طبق قرارداد، این پروژه که ۳ 
اعشاریه 7۹۱ کیلومتر طول دارد، باید در مدت ۱۵ 
ماه کاری تکمیل می شد. هرچند با صرف نظر از سه  
ماه زمستان و سه ماه قرنطین کرونا، میعاد تکمیل 
این پروژه گذشته است، اما پروژه هم چنان ناتکمیل 

 است.
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ماجرا از چه قرار است؟
بر بنیاد اسنادی که به روزنامه 8صبح رسیده ، پروژه  
ساخت وساز جاده  4۰ متره برچی تا شاهراه کابل - 
قندهار موسوم به جاده شهید مزاری با ارزش 284 
میلیون و ۹8۳ هزار و ۵۵4 افغانی در بیست وسوم 
جوزای ۱۳۹8 از سوی شهرداری کابل به شرکت های 
ریاست حاجی مجاهدالدین  )به  پسران محمدنعیم 
نوین  سرک سازی  و  ساختمانی  شرکت  و  مجاهد( 
صورت  به  هاشمی(  فواد  ریاست  )به  حکیم  زاده 
با شماره   داوطلبی داده شده  است. در مکتوبی که 
از   ۱۳۹8 سرطان  دوازدهم  در   ۶۵8 بر   ۱۶۱۶
سوی ریاست تنظیم برنامه ها و پروژه های معینیت 
شرکت های  عنوانی  کابل  شهرداری  ترانسپورت 
شده،  نوشته   حکیم زاده  نوین  و  محمدنعیم  پسران 

این موضوع صراحت یافته  است.
ساختمان  امور  »پروژه  است:  آمده  مکتوب  این  در 
ادامه سرک 4۰ متره دشت برچی الی سرک قندهار 
کابل  شاروالی  اداره  فی مابین  سیزدهم  ناحیه  واقع 
پسران  سرک سازی  و  ساختمانی  شرکت های  و 
مجموعی  ارزش  به  حکیم زاده  نوین  و  محمدنعیم 
به میعاد  افغانی  284 میلیون و ۹8۳ هزار و ۵۵4 
تاریخ  به  زمستانی(  وقفه  بدون  کاری  ماه   ۱۵(

2۳/ ۳/ ۱۳۹8 عقد شده  است.«
به  »بناًء  است:  یافته  تصریح  مکتوب  این  ادامه  در 
و  محمدنعیم  ]پسران  نام برده  محترم  قراردادی 
نوین حکیم زاده[ اطالع داده می شود تا هرچه زودتر 
مطابق قرارداد اجراآت عملی خویش را در ساحه آغاز 
و غرض تسلیم گیری ساحه حاضر گردد و قراردادی 
محترم با درنظر داشت اطالعیه فوق، این اداره را از 

اجراآت عملی خویش اطمینان داده ممنون سازد.«

شرکت پسران محمدنعیم پس از گرفتن مکتوب کار، 
خالف قانون تدارکات ملی و پروژه های دولتی، این 
انجنیر  نام »شرکت  به  دیگری  به شرکت  را  پروژه 
از  کیهان« واگذار کرده است. این شرکت نیز پس 
یک مدت، کار را پیش برده نتوانسته و ورشکست 
پسران  شرکت  رییس  مجاهد،  حاجی  است.  شده 
 2۵۰ قیمت  به  را  پروژه  این  ادامه  در  محمدنعیم، 
»شرکت  نام  به  سومی  شرکت  به  افغانی  میلیون 
دایمند سیتی« به ریاست حاجی زمان واگذار و ۳4 
میلیون و ۹8۳ هزار و ۵۵4 افغانی از بودجه آن را 

حیف ومیل کرده  است.
در  و  دارد  بند   ۳۰ که  خطی  قراداد  یک  در 
بیست وپنجم حوت ۱۳۹8 میان شرکت های پسران 
شده،  امضا  سیتی  دایمند  شرکت  و  محمدنعیم 
شرح  کار  پیش برد  چگونه گی  و  واگذاری  موضوع 
یافته  است. در بند نخست این قرارداد آمده است : 
ساختمانی،  شرکت های  فی مابین  »قرارداد خط 

سرک سازی و انجنیری پسران محمدنعیم و شرکت 
 )D-۲۹۶۶۴( ساختمانی دایمند سیتی با نمبر جواز
در رابطه به پروژه ادامه سرک 4۰ متره دشت برچی 
الی کندهار )جاده کابل - کندهار( تحت شرایط زیر 
یافته  تصریح  قرارداد خط  این  سوم  بند  در  است«. 
و ۹8۳  میلیون  پروژه 284  مجموع  »قیمت  است: 
هزار و ۵۵4 افغانی بوده که 2۵۰ میلیون افغانی به 
قردادی واگذار کردیم. بنابر این، ۳4 میلیون و ۹8۳ 
ساختمانی  شرکت  مربوط  آن  افغانی   ۵۵4 و  هزار 

پسران محمدنعیم می شود.«
به همین گونه در بند سی ام این قراردادخط از محرمیت 
این سند نام برده شده  است: »در صورتی که قراردادی 
محرمیت قرارداد خط را حفظ ننماید، در این صورت 
7٪ مالیه که از سوی دولت وضع می گردد، به دوش 
این  با  می باشد«.  سیتی(  دایمند  )شرکت  خودشان 
 حال اسناد نشان می دهد که حاجی مجاهد، رییس 
شرکت پسران محمدنعیم، قرارداد پروژه ساخت و ساز 
جاده 4۰ متره برچی الی شاهراه کابل - قندهار را به 
وساطت شجاع الدین، برادر و انجنیر عبداالحد طنین، 
انجنیر شرکت خود به شرکت »دایمند سیتی« واگذار 
این دو  به وساطت  کرده  است. بدین ترتیب معامله 
تن در بدل ۵۰ هزار دالر امریکایی معادل ۳ میلیون و 

8۵۰ هزار افغانی صورت گرفته  است. 
در یک تفاهم نامه  قلمی که در بیست وپنجم حوت 
رییس  زمان  حاجی  و  شجاع الدین  میان   ۱۳۹8
است:  آمده  شده ،  نوشته  سیتی«  »دایمند  شرکت 
»حاجی زمان تعهد می کند که بعد از تسلیمی ساحه 
و یک هفته بعد آن مبلغ ۵۰ هزار دالر امریکایی خود 

را به حاجی صاحب شجاع الدین می دهم«.

قانون چه می گوید؟
رامین ایاز، سخنگوی اداره تدارکات ملی، در صحبت 
با روزنامه  8صبح گفت که روش قرارداد این پروژه به 
شکل داوطلبی باز بوده و میان شرکت های ساختمانی 
و سرک سازی پسران محمدنعیم و شهرداری کابل 
امضا شده است. آقای ایاز می افزاید که شرکت های 
قراردادی می توانند در هماهنگی با شهرداری،  2۰ 
درصد قرارداد را به یک شرکت دیگر واگذار کنند. 
او اما تأکید می کند که این کار باید در هماهنگی 
با شهرداری صورت بگیرد و در قرارداد نیز ذکر شده 
اداره تدارکات ملی اضافه می کند:   باشد. سخنگوی 
»در صورتی  که بیش تر از 2۰ درصد پروژه از سوی 
هماهنگی  بدون  دیگر  شرکت  یک  به  شرکت  یک 
قرارداد کننده و متن قرارداد واگذار شود، این شرکت 

برای سه سال از دریافت پروژه محروم می شود«.
حاضر  اما  کابل،  شهرداری  سخنگوی  رسا،  سمیرا 
نشد که در باره  اعطای قرارداد از سوی شرکت پسران 
کند.  صحبت  سیتی  دایمند  شرکت  به  محمدنعیم 
این حال اسناد نشان می  دهد که شرکت پسران  با 
محمدنعیم همه این پروژه را به شرکت دومی )شرکت 
انجنیر کیهان( و با ورشکست شدن این شرکت، این 
سیتی(  دایمند  )شرکت  سومی  شرکت  به  را  پروژه 
واگذار کرده است. بدین ترتیب اکنون این پروژه به 

دلیل حیف ومیل از بودجه  آن نیمه کاره مانده  است.
طرزالعمل   ۱۵۰ حکم  در  که  است  حالی  در  این 
تخطی  اثر  به  قرارداد  »هرگاه  است:  آمده  تدارکات 
جبران  به  مکلف  قراردادی  گردد،  فسخ  قراردادی 
شرط نامه  مندرجات  طبق  اداره  به  وارده  خساره 

را  باقی مانده  تدارکات  اداره   یا  و  می  باشد  قرارداد  و 
طی پروسه داوطلبی جدید در میعاد اعتبار قرارداد 
اولی فراهم و تفاوت قیمت آن را از قراردادی اولی به 

عنوان جبران خساره حصول می  نماید«.

اعضای مجلس: مسووالن در فساد نقش دارند
از  انتقاد  با  نماینده گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
نزدیک  روابط  که  می گویند  حکومتی  مسووالن 
سبب  حکومتی،  مسووالن  با  قراردادی  شرکت های 
فساد در این پروژه شده است و مسووالن نیز در کنار 
شرکت های قراردادی در حیف ومیل و فساد این پروژه 
دست دارند. فوزیه ناصر گل دره ای، نماینده مردم کابل 
در مجلس نماینده گان، در صحبت با روزنامه  8صبح 
گفت که نه تنها در این پروژه فساد بیش از حد صورت 
گرفته، بلکه در تمام پروژه ها وضعیت همین گونه است. 
این عضو مجلس افزود: »شرکت هایی این پروژه ها را 
دریافت می کنند که با حکومت روابط نزدیک دارند و 
مسووالن حکومتی در حیف ومیل و فساد این پروژه با 

شرکت های قراردادی هم دست هستند«.
هم چنان گل احمد نورزاد، نماینده  مردم نیمروز در 
با روزنامه  8صبح گفت که در  مجلس، در صحبت 
همه پروژه هایی که در افغانستان از سوی مسووالن 
قرارداد  پایان  و  آغاز  در  می شود،  قرارداد  حکومتی 
نخست  بار  این  او،  گفته  به   فساد صورت می گیرد. 
نیست که در پروژه  جاده  برچی الی شاهراه کابل - 
قندهار فساد صورت می گیرد، بلکه میلیاردها افغانی 
پول های کمک شده از سوی کشورهای کمک  کننده 
همین گونه به دلیل فساد و دست داشتن مسووالن 
»اگر  افزود:  او  است.  شده   حیف ومیل  حکومتی 
دست  پروژه  این  در  فساد  در  حکومتی  مسووالن 
نمی داشتند، بدون شک این پروژه به شکل درست 

آن تکیمل می شد و اکنون قابل استفاده بود«.
که  می خواهند  حکومتی  مقام های  از  نماینده گان 
به  قانون  مطابق  را  قراردادی  مسووالن شرکت های 
پای میز محاکمه بکشانند تا با پرداخت خساره، این 
پروژه تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. این در 
نشر  با  تازه گی  به  کابل  شهرداری  که  ا ست  حالی 
ویدیویی در صفحه فیس بوکش، تصریح کرده است 
الی شاهراه  که »کار ساختمان جاده شهید مزاری 
کابل - قندهار به شدت ادامه دارد«. گفتنی است که 
پیش از این بارها از فساد در پروژه های ساخت وساز 
جاده ها گزارش شده و مسووالن حکومتی متهم به 

فساد در پروژه های عمرانی شده اند.

میلیون ها افغانی از 
پول ساخت جاده  
»شهید مزاری« 
حیف ومیل شده  است

روزنامه  8صبح به اسنادی دست یافته که نشان می دهد بیش  از 38 میلیون افغانی از پول 
پروژه  ساخت جاده  40 متره برچی الی شاهراه کابل - قندهار موسوم به »جاده شهید مزاری« 

از سوی شرکت های قراردادی »پسران محمدنعیم« و »نوین حکیم زاده« حیف ومیل شده  است. 
ساخت وساز این جاده به  دلیل واگذاری های غیرقانونی قرارداد از سوی شرکت قراردادی پسران 

محمدنعیم به شرکت های دومی )شرکت انجنیر کیهان( و سومی )دایمند سیتی( و حیف ومیل بودجه  آن، 
نیمه کاره مانده  است. مجتبی بیگزاد
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پس از آن که فئودالیسم در اروپا از میان می رود و با 
رفتنش دین نیز از مسند قدرت در اروپا ساقط می شود، 
از  دم  و  می کنند  قدرت  ملکیت  دعوای  اروپا  مردم 
سیاست مداران  می زنند.  )دموکراسی(  مردم ساالری 
اما ضرورت بازتعریف قدرت را پیش می کشند و آن را 
با زبان ماکیاولی تعریف می کنند. ماکیاولی قدرت را 
مال دولت می دانست و به باور او مردم نیز باید میزان 
ملی  قامت دولت های  در  را  قدرت خویش  مقدار  و 
جست وجو می کردند. ماکیاولی مبنای تشکیل ملت 
را ویژه گی های مشترک اجتماعی نوشته بود. تفاوت 
صفت  نژاد  همین  و  بود  آنان  نژاد  آلمان،  با  ایتالیا 
ممیزه دو ملت بود. امتیاز آنان را از دیگری نیز میزان 
اقتدار آنان می دانست و میزان اقتدار با مقدار گستره 
جغرافیا مشخص می شد. شهریار ماکیاولی بر عالوه 
را  پرده حرم سرای سیاست  فوق،  مفاهیم  بازتعریف 
درید و اسرار آن را بر نامحرمان آشکار کرد. کلیسا که 
آن زمان به جای خدا بر مسند قدرت نشسته بود و 
حرمدار سیاست بود، سال ها او را به جرم پرده دری 
مورد پیگرد و تعقیب قرار داد. اما سیاست مدارانی که 
خدا را از مسند قدرت به زیر کشیده بودند، سخنان 
قدرت  و  ساختند  خویش  گوش  آویزه  را  ماکیاولی 
دولت  و  میهن  ملت،  مثل  عناوینی  تحت  را  مردم 
قدرت  نام  با  را  آنان  سال ها  گرفتند.  آن ها  از  ملی 
ملی، ملت برتر و... مواد سوخت ماشین های جنگی 
خود ساختند و تا توانستند عاشقانه به سوی دنیای 

نامتناهی قدرت تاختند.
مقاومت  با  تشکیل  بدو  در  مدرن  دولت های 
این  در  شدند.  روبه رو  محلی  و  بومی  حکومت های 
درگیری، حکومت های محلی حفظ ارزش ها و فرهنگ 
بومی را سنگر و در عین حال هدف خویش قرار دادند 
و با رویکرد محافظه کارانه به مصاف دولت های مدرن 
رفتند. از طرف دیگر دولت های مدرن، حکومت های 
محلی و فرهنگ های بومی را مانع گسترش چنبره 
و در تالش جایگزینی آن  قدرت خویش می دیدند 
فرهنگ  آنان  زعم  به  بودند.  همه شمول  فرهنگ  با 
با تربیت مرتبط است و می توان آن را ساخت و به 
صورت دلخواه شکل داد. در این میان، روشن فکران 
بومی  از حکومت های  که  نفرتی  دلیل  به  زمان  آن 
شتافتند.  مدرن  دولت های  کمک  به  داشتند، 
ساختارهای اجتماعی جوامع بومی در تضاد با عقاید 
داشت.  قرار  روشن فکران  روشنگرانه  اصطالح  به 
بنابراین، با تمام ظرفیت ها و توانایی های سیاسی و 
شوند.  روشن فکران  رشد  مانع  می کوشیدند،  دینی 
معلوم،  قوانین  نداشتن  دلیل  به  مدرن،  دولت های 
جایگاه  روشن فکران  به  محلی،  حکومت های  مانند 
قانون گذاری را نوید می دادند. از آنان می خواستند تا 
قوانین نظم جوامع را بنویسند. آنان نیز با خرسندی 
به تحلیل جامعه و تاریخ پرداختند، به خیال این که 
آرزوی هزاران ساله روشن فکران تحقق یابد و خواب 

هویت  و  نرسیدند  خودشناسی  مرحله  به  ضعیف 
دیگران  نکردند،  تعریف  دیگران  برای  را  خویش 
کوشیدند هویت مورد تایید خویش را بر آنان تحمیل 
کنند. بنابراین، ملت های ضعیف پیوسته مدافع منافع 
دیگران بوده اند. همیشه برای منافع قدرت های بزرگ 
قربانی شده اند. به جای آن که خود را معرفی کنند و 
پیگیر منفعت خویش باشند، به حرف دیگران گوش 
سپرده  و به دنبال منافع آنان تاخته اند. در درگیری 
از  ضعیف  ملت های  نیز  غرب  و  شرق  بالک های 
تعریف هویت خویش عاجز بودند. منفعت خویش از 
مضرت خود نشناختند و هر آن چه دیگران به آنان 
دیکته کردند را پذیرفتند. حدود نیم قرن در گرمی 
جنگ های سرد سوختند. پس از جنگ های سرد، این 
ملت ها بی خبر از ستمی که بر هویت شان رفت، فکر 
کردند که مجال تعیین هویت خویش را یافته اند. این 
ستم، ایجاد زخم بی درمان شکاف جغرافیایی بود که 
جان هویت ملی ملت های تحت نفوذ بالک شرق را تا 

ابد زجر خواهد داد.
هرچند قدرت های استعماری در جریان جنگ هایی 
سر  از  را  خویش  اشغال  دست  سرد  اصطالح  به 
اقتدار  مراقب  اما  برداشتند؛  اشغالی  سرزمین های 
بیش از حد این سرزمین ها نیز بودند و تهدید بالقوه 
آنان را حس می کردند. برای تضمین رفع این تهدید 
از  نتوانند  ابد  تا  که  داشتند  روا  آنان  بر  را  ستمی 
زیر بار آن برخیزند. این قدرت ها پس از فروپاشی، 

سرزمین های تحت اشغال خویش را به گونه ای میان 
ساکنان آن ها توزیع کردند که از یک طرف مردمان 
یک نژاد توسط مرزهای سیاسی به چند پاره تقسیم 
آمدند  به وجود  از طرف دیگر، کشورهایی  و  شدند 
این  در  بودند.  متفاوت  نژاد  چندین  از  متشکل  که 
سرزمین ها اکثریت و اقلیت معنا ندارد و اکثریت آنان 
را اقلیت ها تشکیل می دهند. ماکیاولی مبنای تشکیل 
ملت را ویژه گی های مشترک اجتماعی نوشته بود. با 
این تعریف، در این کشورها ملت سازی ناممکن است.

افغانستان به عنوان یک واحد سیاسی - جغرافیایی 
یکی از همین نوع کشورها است. کشوری که از هر 
استثمار و  استعمار،  بنگریم نشانه های  به آن  طرف 
است.  مشاهده  قابل  وضوح  به  آن  در  شدن  قربانی 
گردهم  متفاوت  اجتماعی  ویژه گی های  با  مردمانی 
از نقض حقوق خویش می نالند.  آمده اند و هرکدام 
اصطالحات »ما« و »آن ها«  برای آنان، مردمان فراتر 
از نژاد آنان را احتوا نمی کند. هر یک از این نژادها 
اقلیت  را  هیچ کدام خود  و  اکثریت اند  مدعی وصف 
روی  آنان  از  بخشی  حداقل  که  مردمی  نمی دانند. 
ندارند  تفاهم  ملی  و شخصیت های  مفاهیم  نمادها، 
و در چنین جامعه ای واژه هایی که اصطالح ملی را 
باور  به  است.  چالش برانگیز  می کشد،  یدک  با خود 
اکثراً  دارد،  »ملی«  پسوند  که  استعاره هایی  عده ای 
فاقد مصداق مفهوم »ملی« است؛ زیرا ملتی وجود 
ندارد. با این حال، همه ضرورت ملت سازی را حس 
می کنند. برخی ها نپرداختن امریکا به ملت سازی در 
می کنند.  تلقی  راهبردی  اشتباه  یک  را  افغانستان 
توانایی  امریکا  که  می کنند  فکر  دیگر  برخی  اما 
ملت سازی را در افغانستان در خود نمی دید/نمی بیند. 
این ناتوانی را بایدن در دوران ریاست جمهوری ترمپ 
ناتوانی  ابراز  به جای  او  اگرچه  بیان کرد،  به وضوح 
امریکا از ملت سازی در افغانستان، عدم امکان آن را 

مطرح کرد.
آن چه از این مقدمه می توان فهمید، درستی ادعای 
با  افغانستان  در  ملت سازی  امکان  عدم  و  بایدن 
برای  اما  است.  دولت   - ملت  ساختار  غربی  تعریف 
رفته،  کشور  این  ملی  هویت  بر  که  ستمی  مرمت 
ضرورت بازتعریف و بازساخت ساختار دولت - ملت 
به میان می آید. با بازتعریف مفهوم »ملت« می توان 
زیرا  داد.  جلوه  ممکن  را  ملت سازی  افغانستان  در 
ساختار ملت -دولت با هیأت غربی آن عبایی نیست 
که به تن ناجور کشورهایی مانند افغانستان جور آید. 
این بازتعریف نیازمند شناخت درست و بی غرض از 
واقعیت های اجتماعی - سیاسی کشور است. تعریفی 
که به مفهوم »ملت« ظرفیت هضم کثرت نژادی را 
داده است و قابلیت انطباق با ویژه گی های اجتماعی - 
سیاسی این مرز و بوم را دارا باشد. در کنار بازتعریف 
در  ملت   - دولت  ساختار  بازساخت  ملت،  مفهوم 
از نظریه پردازی ضرورت است. ساختار  دنیای فراتر 
دولت - ملت در افغانستان پیوسته بحث برانگیز بوده 

است.
این که دولت براساس مقتضیات و ویژه گی های ملت 
دولت  ساختار  براساس  ملت سازی  یا  شود،  ساخته 
موضوع  مختلف  صورت های  با  همیشه  یابد،  تبلور 
بوده  ما  گفت وگوی مجالس سیاسی و روشن فکری 
است. به رای من، پرسش اساسی اصل و فرع بودن 
دولت و ملت است. با در نظرداشت اصل بودن ملت 
با ویژه گی ها و  و عدم انطباق ساختار کنونی دولت 
مقتضیات ملت، شکل گیری دولت براساس مقتضیات 

و ویژه گی های ملت ضرورت جدی است.
با رفع ضرورت بازتعریف مفهوم ملت در کنار ضرورت 
ملی ای  به هویت  بازساخت ساختار دولت، می توان 
دست یافت که ظرفیت تشخیص منافع و مضار ما 
را دارا باشد. بر مبنای همین منافع و مضار می توان 
دوست و دشمن خویش را شناخت و روابط معنادار 
همیشه  مثل  آن،  غیر  در  کرد.  برقرار  آن  براساس 
قربانی مصالح و منافع دیگران خواهیم بود. همانند 
ما  از  گروهی  استخدام  با  هرکسی  حال  و  گذشته 
و  ظرفیت ها  تمامی  خویش،  خواسته   خدمت  در 
توانایی های ما  را بر علیه خود ما به کار خواهد گرفت.

آرمان شهرشان به حقیقت بدل شود و تمام نیروی 
خویش را برای ایجاد آن آرمان شهر بسیج کردند. اما 
زمانی که دولت های مدرن حکومت های محلی را با 
به کمک  برداشتند،  راه خویش  از  فرهنگ های شان 
را  جامعه  تکنولوژی  قدرت  و  روشن فکران  نظریات 
نظم دادند، نظارت همیشه گی بر جامعه را به دست 
آوردند و روشن فکران را از جایگاه قانون گذاری بدر 

کردند.
نظام  از  را  خویش  قدرت  که  محلی  حکومت های 
فئودالی و ارزش های دینی - اجتماعی می گرفتند، 
در برابر لشکر قدرتمند دولت های ملی که متشکل 
از سیاست مداران و روشن فکران و مسلح با تکنولوژی 
و  گشتند  تاریخ  معدوم  جزء  نیاوردند،  تاب  بودند، 
این گونه دولت - ملت به عنوان ساختار سیاسی - 
اجتماعی پا به عرصه وجود نهاد. دولت های ملی با 
سیاسی،  قدرت  مدار  از  روشن فکران  راندن  بیرون 
سوی  به  تمدن  داعیه  با  نهادند.  بنا  را  امپریالیسم 
قادر »علی کل  را  هنوز خدا  تا  که  رفتند  مردمانی 
شی« می دانستند و قدرِت باالتر از او را قابل تصور 
آنان  خدای  قدرت  غربی  امپریالیسم  نمی دانستند. 
آنان  را به چالش کشیدند و به استعمار و استثمار 

پرداختند.
از آن جا که قدرت های امپریالیستی هیچ کدام خود را 
از دیگری کم تر نمی دیدند و همه داعیه قدرت بیش تر 
را داشتند، برای اثبات میزان قدرت خویش و اعدام 
تهدید بالقوه دیگری، به رقابت پرداختند. در دور اول 
این رقابت )جنگ اول جهانی( پیروز میدان مشخص 
خویش  حریف  آن  از  را  برد  رقابت،  بازنده  و  نشد 
نمی دانست. بنابراین، رقابت به دور دوم )جنگ دوم 
دو  هر  متفقین  و  متحدین  بار  این  و  رفت  جهانی( 
باختند. امریکا که نقش داور بازی را ایفا می کرد، از 
میان دود و غبار هر دو دور رقابت بیرون آمد و خود 
را برنده رقابت ها اعالن کرد. اما روسیه این پیروزی 
را نپذیرفت و عنوان بازنده را شایسته خویش ندید 
و این رقابت ها را ادامه داد. در این گیرودار، امریکا 
صدد  در  داعیه  این  با  و  می داد  سر  آزادی  داعیه 
تقلیل پهنای ساحه نفوذ بالک شرق بود. لیبرالیسم 
بهانه ای به ظاهر زیبا برای امریکا بود تا با آن برخالف 
دولت های امپریالیستی پیش از خود که به تسخیر 
فیزیکی ملت ها و منابع آنان می پرداختند، به تسخیر 
شرق،  بالک  دیگر،  طرف  از  بپردازد.  ملت ها  روان 
می خواست  سرزمین ها  اشغال  با  و  برابری  داعیه  با 
به زعم خود جهنم روی زمین را به بهشت موعود 
این میان سرزمین ها و  مارکسیسم تبدیل کند. در 
مردمانی که تا هنوز به خودشناسی نرسیده بودند، 
فراهم  را  رقابت  این  سوخت  مواد  و  جنگ  میدان 

می کردند.
منافع و مضار یک ملت زمانی قابل تشخیص است 
که هویت آن مشخص باشد. از آن جا که ملت های 

عبدالهادی کمیل

دولت های مدرن در بدو تشکیل 
با مقاومت حکومت های بومی 

و محلی روبه رو شدند. در این درگیری، 
حکومت های محلی حفظ ارزش ها و فرهنگ 

بومی را سنگر و در عین حال هدف خویش 
قرار دادند و با رویکرد محافظه کارانه به 

مصاف دولت های مدرن رفتند. از طرف دیگر 
دولت های مدرن، حکومت های محلی و 

فرهنگ های بومی را مانع گسترش چنبره 
قدرت خویش می دیدند و در تالش جایگزینی 
آن با فرهنگ همه شمول بودند. به زعم آنان 
فرهنگ با تربیت مرتبط است و می توان آن را 
ساخت و به صورت دلخواه شکل داد. در این 

میان، روشن فکران آن زمان به دلیل نفرتی 
که از حکومت های بومی داشتند، به کمک 

دولت های مدرن شتافتند. ساختارهای 
اجتماعی جوامع بومی در تضاد با عقاید به 
اصطالح روشنگرانه روشن فکران قرار داشت. 

بنابراین، با تمام ظرفیت ها و توانایی های 
سیاسی و دینی می کوشیدند، مانع 

رشد روشن فکران شوند. دولت های مدرن، 
به دلیل نداشتن قوانین معلوم، مانند 
حکومت های محلی، به روشن فکران 

جایگاه قانون گذاری را نوید می دادند. از 
آنان می خواستند تا قوانین نظم جوامع 
را بنویسند. آنان نیز با خرسندی به تحلیل 

جامعه و تاریخ پرداختند، به خیال این که آرزوی 
هزاران ساله روشن فکران تحقق یابد و خواب 
آرمان شهرشان به حقیقت بدل شود و تمام 

نیروی خویش را برای ایجاد آن آرمان شهر 
بسیج کردند. اما زمانی که دولت های مدرن 

حکومت های محلی را با فرهنگ های شان 
از راه خویش برداشتند، به کمک نظریات 

روشن فکران و قدرت تکنولوژی جامعه را 
نظم دادند، نظارت همیشه گی بر جامعه 

را به دست آوردند و روشن فکران را از جایگاه 
قانون گذاری بدر کردند.
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زمین شناسی و جایگاه آن 
در جامعه علمی افغانستان

و  تجربی  دانشی  به  زمین شناسی  یا  جیولوژی 
پروسه ها  مطالعه  بر  که  می شود  اطالق  تطبیقی 
و فرایند های موجود در زمین پرداخته، ماهیت و 
ساختار خرد و بزرگ سیاره زمین را با پروسه های 
زایشی  آن مطالعه می کند و به تبیین دستورالعمل ها 
شرایط  در  رفتار جهان  پیش بینی  برای  قوانین  و 
به  توجه  با  می پردازد.  گوناگون  موقعیت های  و 
ماهیت  توضیح  به  علم  این  ـ  علم  این  مباحث 
جهان و بهره وری بهینه منابع طبیعی آن می پردازد 
میالد  از  قبل  به 4۵۰۰ سال  علم  این  پیشینه  ـ 
بر می گردد که انسان قادر به استخراج منابع مس 

و طال شده بود.
به علم زمین شناسی  نخستین نوشته های مرتبط 
را می توان به کار های ارسطو )۳۳2-۳48 قبل از 
والعالم«  »السما  کتاب  در  که  داد  نسبت  میالد( 
نخستین  است. هم چنان می توان  پرداخته  آن  به 
گام های دانش در این بخش را شناخت چیستی 
سنگ ها ،  چون  متعارف  حدودی  تا  پدیده های 
صنف بندی  و  حیاتی  اعضای  بقایای  منرال ها ، 
چگونه گی آن ها دانست. اهمیت علم زمین شناسی 
بعد از جنگ دوم جهانی )۱۹۳۹-۱۹4۵( میالدی 
به صورت جهشی غرض تامین نیازمندی های علم 
و صنعت افزایش یافت. این علم همواره با معرفی 
و شناخت جهان پیرامون بشر، دو اهداف کلی را 
و  طبیعی  منابع  از  بهینه  استفاده  می کرد:  دنبال 
مدیریت حوادث طبیعی. امروزه این بخش از دانش 
تجربی در گرایش های مختلف چون سنگ شناسی ، 
آب ،  مطالعه  خاک ،  شناخت  منرال ها ،  شناخت 
تکوین  تاریخ  مطالعه  طبیعی ،  حوادث  مدیریت 
صدها  و  طبیعی  منابع  از  بهینه  بهره وری  زمین، 
بخش  دیگر با گرایش های علمی و تخنیکی مطالعه 

می شود .

نیم نگاهی به زمین شناسی افغانستان 
آن گونه که موقعیت جغرافیایی افغانستان منحصر 
به فرد است، ساختار زمین شناسی این کشور نیز 
تنوع و پیچیده گی خاصی دارد؛ طوری که پهنه های 
شکسته گی های  اطراف  در  کشور  این  از  مختلف 
بزرگی قرار گرفته که عمدتاً دارای امتداد شرقی، 
این  است.  جنوب غربی  و  غربی  شمال شرقی، 
از  بخش هایی  از  است  متشکل  عظیم  پهنه های 
پلیت  جنوب،  و  شرق  در  هند  تکتونیکی  پلیت 
ایروآسیا در شمال و پلیت عرب در مناطق غربی 
با کتله های مرکزی در مناطق  و جنوب غربی که 
مرکزی و غربی به همراه است و ضمن شکل دهی 
گاز،  و  مایع  جامد،  معدنی  منابع  مختلف  انواع 
ساختار متغیری از مناطق کوهستانی تا صحرایی 
را به بار آورده و هر از گاهی در اثر لغزش پلیت های 
یاد شده به امتداد شکسته گی های مذکور حوادثی 
چون زلزله نیز واقع می شود. این حوادث، خسارات 

جانی و مالی نیز در پی دارد.
پروسه های  محصول  افغانستان  زمین شناسی 
به  مرتبط  )تشکیالت  مگماتیزم  چون  گوناگونی 
دگرگون  قبلی  )تشکیالت  تحول  مگما(،  مذابه 
رسوبی  پروسه های  و  حرارت(  و  فشار  بر اثر  شده 
بوده که در نهایت افغانستان را به کشوری دارای 
سنگ های قیمتی چون زمرد، اکوامرین، کونزیت، 
چون  نیمه قیمتی  سنگ های  یاقوت،  و  تورمالین 
الجورد و عقیق، منرال های فلزات چون آهن، مس، 
مانند  فوسیلی  سوخت های  و  نقره  و  طال  قلعی، 
ذغال سنگ، گاز مایع، نفت و منابع سرشاری از آب 
و مواد ساختمانی می سازد. بهره وری مناسب این 
منابع و قرار گرفتن آن در چرخه اقتصاد و توسعه 
کشور، آرزوی دیرینه ملت و دولت افغانستان است.
یکی از مباحث گرم قرون معاصر، انکشاف و توسعه 
پایدار و مصونیت محیط زیست بوده که با فکتور 
شده  تنیده  باهم  مسالمت آمیز  و  بهینه  بهره وری 
بیش تر  و  بهتر  شناخت  نیازمند  امر،  این  است. 
پروسه ها و پدیده های زمین بوده و با دانش و تجربه 
بشر از محیط پیرامون آن بسته گی دارد. اکنون این 
سوال مطرح می شود که با توجه به پیچیده گی های 
ناشی  کم کاری های  و  افغانستان  زمین شناسی 
علوم  بخش  در  اقتصادی  و  امنیتی  مشکالت  از 
زمین شناسی افغانستان، آیا وضعیت مجامع علمی 

این  از  یکی  است.  مواجه  مختلف  محرومیت های 
محرومیت ها، نبود تعداد کافی کادر تدریسی است. 
در اکثر مراکز تحصیلی کشور قلت کادر علمی و 
پایین بودن سطح تحصیلی آن ها محسوس است 
که در هیچ صورتی با ملل دیگر جهان قابل مقایسه 
نیست و به شدت روی کیفیت تدریس تاثیر منفی 
مسووالن  کندکاری های  دیگر  از سوی  می گذارد. 
هم چنان  خال،  این  پرکردن  در  تحصیلی  دستگاه 
قابل نگرانی و به شدت مساله آفرین است. در این 
زمینه وزارت تحصیالت عالی باید روی فراهم سازی 
کادرهای  تجربی  و  علمی  ظرفیت  ارتقای  زمینه 

علمی در داخل و خارج از کشور توجه کند.
آن چه حوزه علوم طبیعی را از علوم بشری متمایز 
می سازد و از ضروریات ماهوی آن دانسته می شود، 
و  تجربه  با  است.  تحقیقی  آزمایشگاه های  داشتن 
خواص  برای  علوم  عینی  مفهوم  تنها  نه  آزمایش 
عموم  به  آن  افهام  در  حتا  بلکه  می شود،  تبیین 
افراد جامعه نیز سهولت به بار می آید. با تاسف اکثر 
بخش های علوم طبیعی به ویژه علم زمین شناسی 
به سر  محرومیت  در  دانشگاه های کشور  اکثر  در 
می برد و به ابتدایی ترین و سایل و تجهیزات تحقیقی 
این وضع به شدت روی کیفیت  دسترسی ندارد . 
اشتغال  و  بازار کار  بر  و  تاثیر گذار است  تحصیلی 
سطح  در  زمین شناسی  حوزه  دانش آموخته گان 
کشور و جهان تاثیرات منفی می گذارد. در حوزه 
این علوم، باز دیدهای ساحه ای شدیداً ضروری است 
فرضیه های  و  نظری  اندوخته های  بدین وسیله  تا 
علمی به آزمون کشیده شود و با کارهای مختلف 
تجربی ، روش های مبتکرانه ابداع گردد. اما آن چه 
که جامعه علمی زمین شناسی افغانستان را به گلیم 
حسرت شانده و دست و پای دانشجویان و محققان 
این رشته را در مطالعات ساحه ای بسته، چند دهه 
جنگ و شرایط نا خوش آیند امنیتی است. این خود 
نقطه عطفی در تاریخ علوم زمین شناسی افغانستان 
محسوب می شود. بناًء بر دستگاه تحصیالت عالی 
کشور الزم است تا در زمینه تجهیز دیپارتمنت های 
علوم زمین شناسی و گرایش های مرتبط به آن در 
تمامی دانشگاه های کشور اقدام و زمینه دوره های 
کار آموزی را در سکتورهای ذی ربط زمین شناسی 
معادن،  وزارت های  مانند  آن  مرتبط  و بخش های 
انرژی و آب و فواید عامه، اداره ملی رسیده گی به 
شهر داری ها،  زیست،  محیط  اداره  طبیع،  حوادث 
اداره ملی هوا شناسی و نهاد های خصوصی ای که در 
این زمینه فعالیت می کنند فراهم کرده بر عملکرد 

و موثریت آن نظارت کند. 

مراکز  علمی  فعالیت های  در  ناهماهنگی 
تحصیلی و جامعه علمی کشور 

از سوی دیگر آن چه برای ترویج علوم در سطوح 
وجود  بوده،  محسوس  بین المللی  و  ملی  مختلف 
انجمن های فعال علمی در زمینه های مختلف علوم 
است. جامعه زمین شناسان افغانستان بیش  از هر 
وقت دیگر، داشتن چنین انجمنی با حمایت مادی 
و معنوی دستگاه دولت در سطح کشور را احساس 
می کند، زیرا یکی از موثر ترین مراجع برای تشریک 
جامعه  هماهنگی  علمی،  فعالیت های  و  تجارب 
به  توجه  با  می شود.  دانسته  کشور  زمین شناسان 
اقتصادی، سیاسی  جایگاه علوم زمین در ساختار 
و اجتماعی و بحران های محیط زیستی جهان به 
خصوص در کشور های رو به انکشاف که نیازمند 
نیروی بشری کافی در راستای تحقیق و مدیریت 
از  بخش  این  هستند،  طبیعی  حوادث  و  منابع 
علوم یکی از پر طرفدار ترین گرایش های تحصیلی 
چون  کشوری  در  اساس  بدین  می شود.  شناخته 
افغانستان که بخش عظیمی از چرخه اقتصاد آن بر 
محور منابع طبیعی می چرخد و دورنمای اقتصادی 
متکی بر منابع معدنی دارد و از سوی دیگر در گیر 
بهره وری  راستای  در  طبیعی  منابع  مدیریت 
مناسب، پایدار و مصون از محیط زیست است، باید 
به علوم زمین و تمامی گرایش های مرتبط به آن 
دانش آموخته گان  زیرا  گیرد؛  صورت  جدی  توجه 
فرایندهای  از  بهتر  شناخت  و  درک  با  علوم  این 
زمین، نقش خیلی مناسب و بنیادین در مدیریت و 

استحصال منابع زمین دارند.

بداند. به همین دلیل، الزم است علوم زمین شناسی 
تحت  در مضامینی  لیسه  دوره  تمامی صنوف  در 
»زمین شناسی  عمومی«،  »زمین شناسی  عنوان 
و  طبیعی  حوادث  »زمین شناسی  و  افغانستان« 

راه های مدیریت آن« تدوین شود.

امکانات  نبود  در  غیر فعال  صنف های 
آزمایشگاهی و آموزگاران مسلکی

به باور متخصصان تعلیم و تربیه، اثربخشی علوم 
نیازمند جلسات فعال آموزشی است. برای رسیدن 
عصر  در  تحصیلی  و  آموزشی  عالی  اهداف  به 
کالسیک  روش   بر  نمی توان  پیش رفت،  و  توسعه 
با استفاده  بناًء الزم است  اتکا کرد،  استاد محوری 
)گروپی(،  مشارکتی  چون  نوینی  میتود های  از 
تحقیقی )پرس و جو(، تجربه محور و بازدید ساحه ای 
به سراغ تدریس علوم زمین رفت. با توجه به امکان 
دسترسی به بیش ترین تجربه و مشاهده ساحه ای 
تمامی  است،  میسر  منطقه  و  محیط  هر  در  که 
علوم  تحصیل  و  تعلیم  دستگاه  در  دخیل  افراد 
زمین شناسی نقش فعال ایفا کرده و برای تشکیل 
بر  زنند.  بر  همت  آستین  آموزشی  فعال  صنوف 
مسووالن امور هم الزم است که زمینه و امکانات 

الزم را فراهم کنند.
شکی نیست که در پروسه تعلیم و تحصیل نقش 
آموزگار و جایگاه تخصصی و تجربه او مهم بوده و 
نقش مرکزی را در انتقال و ترویج علوم دارد، بنابراین 
در گمارش آموزگاران حوزه علوم زمین شناسی به 
دانش آموخته گان علوم زمین شناسی و گرایش های 
دیگر  جانب  از  شود.  ویژه  توجه  آن  به  مرتبط 
ارتقای  و  آموزش  زمینه  کشور  معارف  دستگاه 
ظرفیت و تجارب آن ها را فراهم سازد. اکنون اما 
با توجه به آن چه در بیش تر مراکز تعلیمی کشور 
زمین شناسی  مضمون  آموزگاران  می شود،  دیده 
خود  این  که  غیر تخصصی اند  و  غیر مسلکی  افراد 
کشور  تعلیمی  نظام  در  بنیادین  نا هنجاری  یک 

شناخته می شود .

دستگاه  محرومیت های  و  محدودیت ها 
تحصیالت عالی  

نیز  کشور  تحصیلی  مراکز  در  رفته  هم   روی 
با  آن  به  مرتبط  گرایش های  و  زمین شناسی 

و آموزشی این کشور در وضعیت قناعت بخش قرار 
دارد؟ به دالیل ذیل، پاسخ این سوال منفی است.

تعدد  و  باز بینی  نیازمند  تعلیمی  نصاب 
مضامین است

در  زمین شناسی  علوم  آموزش  کتاب  نخستین 
عنوان  تحت  دهم  صنف  در  افغانستان  مکاتب 
و  که ۱۵4 صفحه  می شود  نصاب  وارد  جیولوژی 
8 بخش دارد. هر بخش مشتمل بر چندین فصل 
علوم  به  مختلف،  بخش های  در  کتاب  این  است. 
می کند.  اجمالی  اشاره  آن  گرایش های  و  زمین 
در این کتاب اما به هیچ عنوان از موقعیت فضایی 
سیاره زمین از دید ناظر بیرون در منظومه شمسی 
اشاره نشده و به تاریخ تکوین زمین و تیوری های 
مرتبط به آن نیز پرداخته نشده است؛ بحثی که 
بدون پرداختن به آن ماهیت زمین و سیستم های 
از  می گیرد.  قرار  ابهام  از  هاله ای  در  آن  مختلف 
نیز  آن  با  مقابله  و  زیستی  محیط  زمین شناسی 
تذکری نرفته، در حالی که مقابله با حوادث طبیعی 
در کشوری  محافظتی  رعایت دستورالعمل های  و 
چون افغانستان که با انواع چالش ها از جمله زلزله، 
سیالب، لغزش زمین، خشک سالی، بهره وری سوء 
می کند،  نرم  دست و پنجه  آلوده گی   انواع  و  آب  از 
آموزش  به  نواقص،  این  است.  با اهمیت  خیلی 
نا متعارفی می انجامد که به مدیریت منابع طبیعی 
چون آب و انرژی که نیازمند انعطاف پذیری الگوی 

رفتاری انسان است، آسیب می زند.
تجارب و دانش علوم زمین را می توان بر فرایند  های 
نقاط  در  اما  داد،  تعمیم  زمین  سیاره  از  فراتر 
مختلف جهان خصوصیات زمین شناسی و عملکرد 
آن دستور العمل  با  متناسب  که  بوده  مختلف  آن 
نیز متفاوت  با طبیعت  انسان ها  برخورد  قوانین  و 
دوره های  در  که  دانشجویی  برای  بنابراین،  است. 
تحصیلی در بخش هایی غیر از علوم زمین شناسی 
باید  می پردازد،  تحصیل  به  انجنیری  به خصوص 
خصوصیات  معدنی،  زون های  از  الزمی  شناخت 
شکسته گی های  آبی،  حوزه های  بزرگ،  معادن 
زمین شناسی  عمومی  ساختار  تکتونیکی،  عمده 
کشور، زون های زلزله و مناطق زلزله خیز افغانستان 
داشته باشد و روش های مقابله با حوادث طبیعی را 
که به مصونیت فردی و اجتماعی کمک می کند، 

خیرالدین راسخ، استاد دانشگاه ننگرهار



یادداشت: در آستانه نشست تاریخی استانبول قرار داریم. گفته شده که این نشست تاریخی یک نشست »سرنوشت ساز« درباره صلح و آینده سیاسی افغانستان 
است. با توجه به اهمیت نشست استانبول، فعاًل موضوع »ساختار نظام سیاسی آینده« به یک بحث جدی در بین طیف های مختلف مردم تبدیل شده است. از 

این رو، روزنامه 8صبح با ایجاد یک صفحه ویژه در پی آن است تا دیدگاه های متنوع درباره »ساختار نظام سیاسی آینده« را بازتاب دهد و از این طریق بستری را 
برای گفت وگوی سازنده و راه گشا در این باره فراهم کند. نویسنده گان، احزاب و جریان های سیاسی با استفاده از این فرصت می توانند دیدگاه های خود درباره این 

مسأله مهم ملی را با مردم شریک کنند.

فرصتی برای تمرکززدایی و جبران اشتباه بن

هلموت اشمیت، نخست وزیر سابق آلمان در یک 
نوشته  طوالنی و توصیه گرانه به دولت انگال مرکل 
 2۰۱۰ سال  در  آلمان   )Die Zeit( روزنامه   در 
از  ائتالف  نیروهای  خروج  اشاعه   بحبوحه   در  و 
امریکایی ها  خروج  برای  اوباما  طرح  و  افغانستان 
و  رفاه  دولت  یک  هیچگاه  »افغانستان  بود:  گفته 
قومی،  ساختار  به  توجه  با  و  نبوده  کارآمد  کاماًل 
اجتماعی،  درهم تنیده گی های  و  تباری  بافتار 
هرگز نمی تواند در چارچوب یک ساختار متمرکز 
توصیه  تبدیل شود«.  به یک دولت کاماًل کارآمد 
اشمیت به مرکل و پالیسی سازان دولت او این بود 
بر  تنها  و  نیست  تک عاملی  افغانستان  قضیه  که 
محور تروریسم نمی چرخد؛ بلکه  مناقشه و منازعه 
اصلی بر سر چگونه گی مشارکت اقوام در قدرت و 
حاکمیت است و توزیع عمودی و نامتوازن قدرت 
و منابع هر آن بستر درگیری های بنیاد براندازتری 
خروج  فرایند  باید  آلمان  و  کرد  خواهد  میسر  را 
و  اروپایی  با همکاران  را در هماهنگی  نیروهایش 
امریکایی خویش محتاطانه تر آغاز کند. او هم چنان 
گفته بود: »پشتون ها که در پایان سال ۱8۹۰ با 
دخالت خودسرانه  هند بریتانیایی در دو جغرافیا و 
دو ساختار متفاوت تقسیم شدند و بخش کوچک 
آن ها که چهل  درصد جمعیت افغانستان امروز را 
تشکیل می دهند...، و بخش بزرگ تر آن ها که در 
می برند،  سر  به  پاکستان  غربی  و  قبایلی  مناطق 
را  پشتون والی(شان  قومی  )روحیه   اتحاد  همواره 
تحکیم  به  قادر  اسالم آباد هیچگاه  حفظ کرده اند. 
و  نبوده  مناطق  این  بر  مرکزی  دولت  حاکمیت 
مرزهای وسیع این دو کشور و فقدان یک دولت  
این  آسیب پذیری  افغانستان،  در  مقتدر  و  کارآمد 
تشدید  پاکستان  ناحیه   از  را  )افغانستان(  کشور 

کرده است.«
کنراد شیتر، تاریخ  و جغرافیه  پژوه و همکار »مرکز 
تحقیقاتی توسعه   بن« در رساله  شانزده صفحه   ای 
به مجله »پورتال معلوماتی جنوب آسیا« در سال 
2۰۰4 نوشته است: »... بعد از سرنگونی شاه امان هلل 
مسیر  تغییر  و  )کلکانی(  دوم  حبیب اهلل  توسط 
قدرت از پشتون ها به تاجیکان، گفتمان قدرت در 
افغانستان بر محور قومیت شکل گرفت و سرنگونی 
حیثیت  اعاده   معنای  به  واقع  در  دوم  حبیب اهلل 
قومی و بازیافت قدرت  موروثی و خاندانی پشتون ها 
در  قومیت  مقوله   نقش  به  هم چنان  کنراد  بود.« 
و  پرچم«  و  »خلق  به  دموکراتیک  حزب  انشعاب 

می تواند  می نگرند،  افغانستان  منازعه  پایان  برای 
و  بنیادی  نگاه  با  بن«  »پروژه  اشتباهات  جبران 
منابع  و  قدرت  متوازن  تقسیم  مسأله   به  ریشه ای 
با ایجاد یک نظام غیرمتمرکز در چارچوب فدرال، 
شبه فدرال و حتا کنفدراسیون با ایجاد و مشارکت 

جمهوری های خودمختار باشد.

از  عبور  و  تمرکززدایی  قدرت؛  مسأله  حل 
دموکراسی اکثریت به دموکراسی اجماعی

ارند لیجفارت، متخصص و نظریه پرداز سیاست های 
کسی  نخستین  امریکایی   - هلندی  تطبیقی 
مقابل  در  را  اجماعی  دموکراسی  نظریه   که  بود 
به  کشورهای  در   )۵۰+۱( اکثریت  دموکراسی 
کرد.  پیشنهاد  چندالیه  و  پیچیده  قومی  لحاظ 
دموکراسی اجماعی و نماینده گی تناسبی که زمینه  
مشارکت تمام اقوام و گروه های کوچک و بزرگ را 
در فرایندهای تصمیم گیری مساعد می کند، تنها 
محتمل  احزاب  حضور  و  فدرال  ساختار  یک  در 
توافقی  یا  اجماعی  مردم ساالری  است.  ممکن  و 
که  »ماژوریتی«  اکثریتی  مردم ساالری  برعکس 
اقلیت«  بر  اکثریت  »استبداد  را  آن  پوپر  ریموند 
اقلیت ها  حضور  با  و  متکثر  جوامع  در  و  می داند 
سطح  می انجامد،  اکثریت  مطلق  سلطه   به  اغلب 
مشارکت را باال می برد و قدرت را به صورت افقی 
و  حزبی  مذهبی،  قومی،  گروه های  تمام  میان 
گروهی )مینوریتی( تقسیم می کند. اتریش، آلمان 
دموکراسی  از  موفق  و  بارز  نمونه   سه  سوئیس  و 
حکومت  واقع  در  فدرال اند.  ساختار  با  اجماعی 
ائتالفی  حکومت  اجماعی،  مردم ساالری  حاصل 
یا  اقلیت ها است که در یک ساختار فدرال  میان 
شبه فدرال محتمل است. فدرالیسم تجربه  تازه ای 
در عرصه دولت داری و دولت سازی نیست؛ بلکه از 
قدیم با شیوه های گونا گون در قلمروهای مختلف 
موجب  هیچگاه  که  تجربه ای  است.  شده  تجربه 
فروپاشی ساختارها، نظام ها و دولت ها نشده؛ بلکه 
اغلب به عنوان موثرترین نسخه برای جلوگیری از 
فروپاشی و تجزیه سرزمین های دارای تکثر قومی، 
فرهنگی و زبانی تجویز شده است. نخستین قانون 
اساسی ایاالت متحده  امریکا براساس همین نسخه 
اما نه دموکراسی اجماعی - تهیه و  - فدرالیسم، 
تصویب شد. قابل ذکر است که با توجه به کثرت 
گروه های قومی و مذهبی در افغانستان، فدرالیسم 
دموکراسی  فقدان  در  و  اکثریتی  دموکراسی  با 
الکسی  نمی انجامد.  بحران  حل  به   اجماعی 

گرایش های قومی سران حزب و تاثیر شکننده ای 
این گرایش ها بر پیکره  حزب و هم چنان قومی شدن 
احزاب جهادی اشاره می کند؛ اما می نویسد: »جنگ 
افغانستان، به  ویژه جنگ های پسا ۱۹۹2، نه  تنها 
قومی، بلکه جنگی بر سر قدرت بوده است. چنین 
قدیر  حاجی  و  سیاف  رسول  عبدالرب  جنگی 
)سران جهادی پشتون( را که با روی صحنه آمدن 
و  نفوذ  پشتون ( ساحه   )دیگر سران  طالبان  گروه 
قدرت شان محدود شده بود، به ائتالف با نیروهای 
مقاومت شمال وادار کرد«. اشمیت و کنراد هردو 
به این مهم می پردازند که تقسیم قدرت و منابع از 
یک طرف، تاثیر گرایش های قومی سیاست گذاران 
بر نهاد دولت از طرف دیگر و هم چنان دخالت های 
بیرونی، زمینه منازعات طوالنی مدت افغانستان را 
هموار کردند و ظهور و مبارز ه دوامدار طالبان نیز 

در ادامه همین نگرش قابل تعریف است.
بحران دیرپا و  ویرانگر افغانستان معلول چهار عامل 
تروریسم  و  بیرونی  مداخالت  قدرت،  قوم،  است: 
و  گروهی  منافع  و  قوم  پدیده های  بین المللی. 
در  درونی  عامل های  بنیادی ترین  قدرت  مفهوم 
تروریسم  و  بیرونی  افغانستان اند. مداخالت  جنگ 
بین المللی در امتداد این دو عامل بروز می کنند و 
از فضای خلق  شده توسط عنصر های قوم و منافع 
گروهی به نفع خود استفاده می برند. این دو پدیده 
بیرونی( همواره در  جهانی )تروریسم و مداخالت 
منازعه  درگیر  و  جنگ  حال  در  کشورهای  همه 
وارد  مشابه  روش های  با  و  داشته  مشابه  کارکرد 
معرکه شده اند. رئالیسم سیاسی، نظام بین الملل را 
ساختار انارشیک و میدان یارگیری، تقویت قدرت 
و توسعه حوزه نفوذ کشورها می داند. بنابراین، هر 
فرصتی که زمینه  نیل به این غایت )تقویت قدرت 
کشورهای  کند،  تسهیل  را  نفوذ(  حوزه  توسعه   و 
کارگزاران  و  تروریستی  سازمان های  ذی نفع، 
اقتصادهای جنایی و مافیایی وارد عمل می شوند. 
قدرت«  و  »قوم  مسأله  و  داخلی  بحران  حل  با 
عامل  دو  اشاعه   منافذ  طور چشم گیر  به  می توان 
بیگانه و بیرونی را پُر کرد و به نقطه پایان غایله 
دیرینه افغانستان نزدیک شد. حل مسأله قومیت 
و قدرت قوم محور در افغانستان در چارچوب نظام 
سیاسی متمرکز و حتا پارلمانی - صدارتی و تقسیم 
عمودی و قومی قدرت نه  تنها محتمل نیست؛ بلکه 
بحران زا، فسادآور، غیرشفاف و ادامه  یک دور باطل 
است. پروسه  صلح و به ویژه نشست استانبول که 
بسیاری ها به آن به عنوان یک فرصت احتمالی موثر 

دوتوکویل )۱8۳۵( در کتاب معروفش »دموکراسی 
در امریکا« در نقد دموکراسی اکثریت می نویسد: 
»...تا وقتی که اکثریت هنوز تصمیم شان را نگرفته 
محض  به  ولی  می کند؛  پیدا  ادامه  بحث  باشند، 
این که تصمیم به صراحت و به شکل لغوناپذیری 
اعالم شود، همه گان سکوت و موافقان و مخالفان 
راهکار مزبور در توافق بر صالحیت و درستی آن، 
امر کاماًل روشن است:  این  توافق می کنند. دلیل 
که  ندارد  مطلقه ای  قدرت  چنان  پادشاهی  هیچ 
همه قدرت های جامعه را در دست خود بگیرد و 
قادر  اکثریتی  را مسخر کند؛ چون  همه مخالفان 
به انجام این کار است که هم حق وضع قانون و 
هم حق اجرای آن را دارد«. بنابراین، در کانتکست 
افغانستان فدرالیسم نامتقارن، مانند بلژیک و هند 
، یا شبه فدرال نمونه  اسپانیا و دموکراسی اجماعی 

الزم و ملزوم هم اند.
پس از پایان جنگ های جهانی اول و دوم، دولت های 
بزرگ و کوچک زیادی در همین ساختار )فدرال در 
اشکال مختلف( و با همین نسخه شکل گرفتند که 
به استثنای یوگسالوی، بقیه همواره از ثبات پایدار، 
رفاه اجتماعی باال، اقتصاد و جامعه  پویا و یک دست 
برخوردار اند. از خوبی های نسخه  فدرالیسم همین 
پارچه ای  است؛  آن  وفق پذیری  و  انعطاف  قابلیت 
ا ست که می توان به هر قد و اندام و مطابق هر ذوق 
و عالقه  ای از آن لباسی دوخت. آن گونه که عرض 
ویژه گی های  با  در جوامع مختلف  فدرالیسم  شد، 
مختلف قومی، زبانی و فرهنگی به اشکال مختلف 
اعمال شده است. مثاًل قانون اساسی هند مقررات 
و قوانین خاصی در مورد کشمیر و ایالت های آسام، 
گوا، ناگلند و... دارد. بلژیک هم چنان در سه  حوزه  
منافع  که  است  کرده  وضع  ویژه ای  قوانین  زبانی 
اقوام و گوینده گان زبان های دیگر مثاًل فرانسوی را 
در یک ایالت هلندی زبان  تضمین و از استبداد قوم 

حاکم جلوگیری می کند.
یکی از نگرانی ها و استدالل های مخالفان فدرالیسم 
در افغانستان این است که گویا این نظام اسباب 
تجزیه  کشور را فراهم خواهد کرد؛ اما به استثنای 
و  دالیل  که  اتحاد جماهیر شوروی  و  یوگسالوی 
مسایل دیگر، از جمله اصالحات رادیکال گورباچف 
- پروسترویکا )بازسازی( و گالسنوست )شفافیت( 
- تقابل ایدیولوژیک شوروی با غرب و پایان جنگ 
سرد، و یکه تازی صرب ها به  ویژه شخص میلوسویچ 
برابر  در  یوگسالوی(  صرب تبار  رهبر  )آخرین 
دولت های ایالتی سبب فروپاشی شان شد، تاکنون 
نمونه ا ی از فروپاشی کشورهایی با ساختار فدرال 
نداریم. پیچیده ترین جوامع و کشورها و  را سراغ 
و  اجماعی  دموکراسی  و  فدرالیسم  را  ساختارها 
نماینده گی تناسبی سروسامان داده و از فروپاشی 
و تجزیه  کشورها جلوگیری کرده اند. حتا جمهوری 
بوسنی و هرزگوین که به لحاظ ساختاری یکی از 
پیچیده ترین ساختارها و سیستم های دولت داری 
شورای  ملت،  یک  و  ملیت  سه  جمهوری،  دو  با 
ریاست جمهوری - نه ریاست جمهوری - با نظارت 
نماینده گی عالی و دایمی سازمان ملل در جهان 
فروپاشی  وحشتناک  فاجعه   محصول  و  مدرن 
جمهوری فدرال یوگسالوی سابق است، توانسته باز 
هم با همین نسخه و نخ و سوزن فدرالیسم زخم ها 
را بخیه زند و کابوس ها را عبور کند و ملت - دولتی 
را شکل دهد که احتماالً به زودی به اتحادیه  اروپا 

بپیوندد.
متمرکز  ساختار  با  افغانستان  اشمیت،  سخن  به 
یک  هیچگاه  اکثریت  نماینده گی  و  دموکراسی  و 
در  و  است  نبوده  مفید  و  کارآمد  کاماًل  دولت 
آینده نیز نخواهد بود. بنابراین، تغییر نسخه  کهنه، 
تمرکززدایی و توزیع منابع و رعایت بالنس قدرت 
تامین  همنوایی،  و  همگرایی  فرصت  می توانند 
کشور  در  را  فرصت ها  برابری  و  اجتماعی  عدالت 
سبب شوند و از جنگ  احتمالی آینده جلوگیری 
کنند. اگر نشست استانبول نتواند به  پرسش های 
جدی ای که حول مسأله  قوم و قدرت قوم محور و 
توزیع عادالنه  منابع مطرح است، پاسخ دهد، صلح 
آغاز یک بحران و جنگ داخلی دیگر  حاصل آن 

خواهد بود.
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باسط آریانفر

نشست استانبول؛

بحران دیرپا و  ویرانگر افغانستان 
معلول چهار عامل است: قوم، 

قدرت، مداخالت بیرونی و تروریسم 
بین المللی. پدیده های قوم و منافع 
گروهی و مفهوم قدرت بنیادی ترین 

عامل های درونی در جنگ افغانستان اند. 
مداخالت بیرونی و تروریسم بین المللی 

در امتداد این دو عامل بروز می کنند و 
از فضای خلق  شده توسط عنصر های 

قوم و منافع گروهی به نفع خود 
استفاده می برند. این دو پدیده جهانی 
)تروریسم و مداخالت بیرونی( همواره 

در همه کشورهای در حال جنگ و 
درگیر منازعه کارکرد مشابه داشته و با 
روش های مشابه وارد معرکه شده اند.
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این مقاله ترکیبی از دو جستار قابل مناقشه  »تجارت 
است  زیربنایی«  پروژه های  از  »بهره برداری  و  آب« 
که حول محور بهره برداری از بند کمال خان نگارش 
دارد،  آب پایه  سرشت  که  نوشتار  این  است.  یافته 
سطوح  در  مدیریتی  تجربه  بر  مبتنی  شهود  حاصل 
عالی، آگاهی بلندمدت و استدالل منطقی برخاسته 
از بدیهیات عقلی است که در آن سعی شده است، 
مسایل پیچیده فنی مرتبط با منابع آب، ساده نویسی 
شود تا قابلیت تحلیل و بررسی همه گانی داشته باشد.

 - حقوقی  ماهیت  یکی  که  جستار  دو  این  هرچند 
دارد،  توسعه ای - سیاسی  و دیگری سرشت  تجاری 
مربوط به دو پارادایم متفاوت است؛ اما هم زمان شدن 
این دو با افتتاح بند کمال خان وجه مشترک در این 
بند  پروژه  افتتاح  روز  در  است.  کرده  ایجاد  موضوع 
محمد  خورشیدی(،   ۱4۰۰ حمل  )چهار  کمال خان 
اشرف غنی، رییس  جمهور افغانستان با اشاره تلویحی 
به تجارت آب با دولت ایران )نقل به مضمون ضمن 
اظهار تعهد به معاهده هلمند( گفت۱: اگر ایران بیش تر 
از معاهده آب می خواهد، بیاید مذاکره کند و آب در 

مقابل نفت مبادله می شود و نه به  صورت رایگان.
پرسش جستار اول نیز از همین پیشنهاد سرچشمه 
حوزه  در  نفت  مقابل  در  آب  تجارت  که  می گیرد 
شده  امکان سنجی  مکانیسمی  چه  با  هلمند  دریایی 
است؟ دارای چه سطحی از مشروعیت است؟ آیا این 
پیشنهاد مسبوق به سابقه است یا طرحی است جدید 
و ابتکاری؟ آیا در ذیل این پیشنهاد، تحلیل بنیادی 
و استراتژیک صورت گرفته و بحث به پخته گی الزم 
فنی - حقوقی رسیده و یا سخن ناگهانی، شتاب زده و 
بدون بررسی است. آیا هدف خاصی در زیرپوست این 
پیشنهاد نهفته است یا پیشنهاد ملی گرایانه است؟ آیا 
این پیشنهاد تامین  کننده منافع ملی دو کشور است، 
یا یک جانبه است؟ یا منافع سیاسی مقامات یک یا دو 
طرف را تامین می کند؟ برخی از این پرسش ها در این 

مقاله واکاوی می شود.

پیشینه دیپلماسی اقتصاد ابزار
با آن که افغانستان از تجربه طوالنی در زمینه دیپلماسی 
آب بهره مند  است و تجارب موفق و ناموفق متعددی 
اما  را طی یک ونیم  قرن گذشته سپری کرده است؛ 
یافته ها گویای آن است که هنوز هم زیرساخت های 
حکومتی در بخش دیپلماسی آب از کم ظرفیتی شدید 
حقوقی و سیاسی رنج می برند و قوام استراتژیک الزم 

را پیدا نکرده اند.
ایران  و  افغانستان  آب  دیپلماسی  مناسبات  واکاوی 
نشان می دهد که کارگزاران ارشد دیپلماسی آب در 
ایران از گذشته دور در تکاپوی تامین آب از طریق 
مبادله  جهت،  همین  به  بوده اند،  دیگر  کشورهای 
بین  دیرپایی  بحث  آب(  )فروش  نفت  مقابل  در  آب 
موضوع  یک  ساده شده  صورت  و  ایران  و  افغانستان 
پیچیده تاریخی تحت عنوان دیپلماسی اقتصاد ابزار 
است.  آب  ابزارنگر  دیپلماسی  کلی تر  حالت  در  و 
مشروعیت  خاصی  حاالت  در  ابزارنگر  دیپلماسی 
دارد و به طور معمول در مقابل دیپلماسی علمی و 
دیپلماسی مبتنی بر تعهدات الزام آور بین المللی قرار 
می گیرد. اسناد تاریخی گواه آن است که از گذشته 
دور تاکنون کارشناسان ایرانی به  طور پیوسته به دولت 
خود توصیه کرده اند که برای تامین منافع آب به هر 
طریق ممکن حکومت افغانستان را به  سوی دیپلماسی 
اقتصاد ابزار سوق دهد و از این گزینه برای تثبیت حق 
و تعیین حق آبه کشور ایران و هم چنین مبادله آب به  

عنوان کاالی اقتصادی استفاده کند.
در یکی از آخرین موارد در سال ۱۳۹7 خورشیدی 
کارشناسی  گزارش  ایران،  بودجه  و  برنامه   سازمان 
برنامه های  تاثیرات  »بررسی  عنوان  تحت  جامعی 
تنظیم آب کشورهای همسایه در حوضه های مشترک 
فرامرزی بر ایران« نشر کرد که در تهیه آن عالوه بر 
مطالعه منابع و مدارک داخلی و بین المللی، از نظرات 
کارشناسان برجسته این حوزه در قالب یک نشست 
تخصصی تحت همین عنوان )در ثور همان سال( و 
استفاده  شده  دیگر  متعدد  کارشناسی  نشست های 
است. در این گزارش پرحجم، به دولت ایران توصیه  
شده است که از محاط بودن افغانستان به خشکه و 

طرفی، مطابق برنامه ریزی اداره2 ملی تنظیم امور آب 
)خان محمد تکل، سخنرانی افتتاحیه بند کمال خان، 
4 حمل ۱4۰۰(، قرار است بند کمال خان ۱84,۰۰۰ 

هکتار زمین را آبیاری کند.
با توجه به  شدت گرما، دیوتی، ضایعات آب و سایر 
حدود  به  زمین  مقدار  این  آبیاری،  فنی  فاکتورهای 
در  با  دارد.  ضرورت  آب  مترمکعب  کیلومتر   2,2۱۰
نظرداشت آب باقی مانده )۱,۳8 میلیارد( حدود 8۳۰ 
میلیون مترمکعب کمبود آب برای این اراضی وجود 
دارد. از طرفی، این محاسبه با دو محدودیت زیر نیز 

مواجه است:
مربوط  مترمکعب(  میلیارد   ۱,۳8( این آب  تمام   -۱
تمام  به  مربوط  بلکه  نیست،  هلمند  رودخانه  به 
رودخانه های )مجموعاً ۹ رودخانه در این حوزه وجود 
بند  به  آن ها  از  برخی  آب  که  است  آن حوزه  دارد( 

کمال خان منتهی نمی شود.
2- معیارهای جهانی از جمله شاخص مصرف سازمان 
ملل به دلیل آسیب جدی به رودخانه ها اجازه مصرف 
بین  باید  رابطه  این  در  بلکه  نمی دهد؛  را  آب  کامل 
محیط  و حقوق  توسعه ای  نیازهای  انسانی،  نیازهای 
عمل  آن  براساس  و  برقرار  معنا داری  رابطه  زیستی 

شود.
مطابق محاسبه نگارنده اگر مقدار آب مصرفی ارایه شده 
توسط اداره ملی تنظیم امور آب درست پنداشته شود، 
در خوش بینانه ترین حالت، با در نظر نگرفتن بسیاری 
از محدودیت ها، این بند نمی تواند بیش تر از هشتاد 
هزار هکتار زمین را زیر کشت قرار دهد. در جدول ۱ 
این محاسبات به شکل هم زمان نشان داده  شده است 
)در این جدول مقدار آب به میلیارد مترمکعب و زمین 

به هکتار است(.

جدول )۱( محاسبات امکان سنجی فروش آب

اراضی  مقدار  این  آبیاری  برای  برنامه ریزی  بنابراین، 
)۱84۰۰۰ هکتار( توسط بند کمال خان غیرکارشناسی 
ملی  اداره  توسط  بیان شده  واقعیت های  با  که  است 
تنظیم امور آب هم خوانی ندارد. طبیعی است که وقتی 
آب برای آبیاری و کشت زمین های برنامه ریزی شده 
به  طریق  اولی،  برای فروش آن  باشد،  وجود نداشته 

چیزی وجود ندارد.

حجم اضافی و هزینه های تحمیلی
هزینه های  کنارهم،  در  ارقام  و  اعداد  این  چینش  با 
اضافی و غیرضروری که ناشی از برنامه ریزی نادرست 
و ضعف کارشناسی است، قابل  محاسبه و برآورد است. 
برنامه ریزی برای آبیاری این مقدار زمین به حجم کار 
ساختمانی بسیار زیادتری نسبت به حجم مورد نیاز 
مبتنی بر منابع آب موجود ضرورت دارد که هزینه های 
بیهوده مالی زیادی را بر بودجه ملی تحمیل خواهد 
کرد. اگر هم قصد و نیت نادرستی در ارایه این اعداد 
و ارقام وجود نداشته باشد، در خوش بینانه ترین حالت، 
می توان گفت که این ارقام از منابع منسوخ استخراج  
شده که با تحلیل ساده کارشناسی قابل اصالح است؛ 
اما عقالنیت فنی کارگزاران ارشد منابع آب ضعیف تر 

از آن به نظر می رسد.

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

به وب سایت روزنامه مراجعه کنید.

2- خبرگزاری جمهور

امر  آن  محور  بر  شکل گرفته  دیپلماسی  در  تطمیع 
معمول و رایج است، هرچند مزیت نیست؛ اما بحث 
آب موضوع انسانی، محیط زیستی و توسعه ای است و 
تهدید و تطمیع در آن نه طبیعی است، نه مزیت و نه 
هم از مشروعیت برخوردار است. از طرفی، منابع آب 
تجارب  در  دارد که  را  به خود  دیپلماسی مخصوص 
کنوانسیون های  در  و  رفته  کار  به  گذشته  مشروع 
سند  که  آن جا  از  شده  است.  تعریف   بین المللی 
جامع همکاری ها رویکرد تهدید و تطمیع ابزار دارد، 
دیپلماسی شکل گرفته در چارچوب آن از مشروعیت 
الزم برخوردار نیست و با دیپلماسی های مشروع در 

تضاد قرار گرفته است.
حکومت  برخالف  ملی  وحدت  حکومت  دوره  در 
توانست  ایران  پیشین )حکومت حامد کرزی( دولت 
براساس  و  کند  طی  را  سند  این  رسمی سازی  روند 
آن حکومت افغانستان را به  پای میز مذاکره بکشاند. 
جمهور  روسای  بین  نامه هایی  چارچوب،  همین  در 
جمله  از  مربوط،  نهادهای  چشم  از  دور  کشور  دو 
وزارت انرژی و آب و شورای ملی در مورد مذاکرات 
آب ردوبدل و تا ماه جوزای ۱۳۹۶ این نامه ها مخفی 
نگه  داشته شد. تا این که در جریان مذاکرات آب های 
این  کابل  در  ایران  سفیر  توسط  تهران  در  مرزی 

موضوع افشا شد.
می ماند  تشنه ای  هیوالی  به  همکاری ها  جامع  سند 
رودخانه های  آب  از  زیادی  بخش  می خواهد  که 
منافع شخصی  تامین  مقابل  در  را  هریرود  و  هلمند 
با  را  ببلعد و هر دو حوزه  افغانستان یک جا  مقامات 
بحران بیش تر مواجه سازد. این هیوالی تشنه کام، زاده 
اندیشه ای است که تاکنون ده ها میلیارد مترمکعب از 
آب فالت متمدن ایران را بلعیده و منابع آب آن کشور 
در دریاچه ارومیه، کارون، زاینده رود، شادگان، بختگان 
بحران  با  را  ایران  از دشت های  نیمی  و حتا  غیره  و 
جدی مواجه ساخته و هنوز هم عطش سیری ناپذیر 

آن برطرف نشده است.
این سند در بین مقامات افغانستان حامیان قدرتمندی 
داشت؛ لیکن در سطوح مدیریتی و بدنه کارشناسی 
آب، ناقدان ریزبینی به  نقد آن می پرداختند؛ اما نقد 
منتقدان و انتقادهای کارشناسی مانع حرکت این سند 
تنها  نشد.  و مشروعیت حکومتی  در مسیر رسمیت 
از سرعت حرکت آن کاست و  این بود که  تاثیر آن 
رفتار مقامات در برخورد با آن را محتاطانه تر ساخت، 
و زمانی که سپرهای بلند دفاعی در برابر این سند از 
وزارت انرژی و آب حذف شدند، سرنوشت منتقدان 
دیگر نیز آشفته و پریشان شد، برخی طرد و حذف 
و صاحب  بی سر  آب  منابع  آن ها  از  عده ای  و  شدند 
افغانستان را با همه خیروبرکتش به خدای آن سپردند 
این  و  شدند  روان  خود  نامعلوم  سرنوشت  پی  در  و 

اژدهای تشنه کام پیروز میدان شد.

امکان سنجی پیشنهاد رییس  جمهور
جدای از وضعیت و ظرفیت زیرساخت های تجاری و 
حقوقی برای انجام چنین تجارت حساس، مهم ترین 
پیشنهادی  معامله  امکان سنجی  بخش  در  موضوع 
دریایی  حوزه  در  مبادله  برای  آبی  آیا  که  است  این 
هلمند وجود دارد؟ مطابق آمار اداره ملی تنظیم امور 
آب مجموع ظرفیت ساالنه آب های سطحی در حوزه 
هلمند 8,4 کیلومترمکعب )میلیارد متر مکعب( است 
به  حوزه  این  در  آن  کیلومترمکعب   ۶,2 حدود  که 
مصرف می رسد. با کسر 82۰ میلیون مترمکعب حق آبه 
ایران حدود ۱,۳8 کیلومترمکعب آب باقی می ماند. از 

احتیاج آن به مسیرهای ترانزیت به  عنوان اهرمی برای 
تامین منافع آب ایران استفاده شود. لیکن کارگزاران 
دیپلماسی آب ایران با درک پیچیده گی ظاهر موضوع، 
ابزار اقتصادی را برای تامین منافع آب این کشور الزم، 
اما کافی و وافی به مقصود ندانستند و با اجماع نظر 
عنوان »سند جامع  تحت  را  و سیاسی طرحی  فنی 
همکاری های راهبردی ایران - افغانستان« تهیه کردند 
تامین آب  ابزارهای مختلفی در مقابل  از  که در آن 

استفاده  شده است.
نوشتار  در  نزدیک  آینده  در  جستار  این  نویسنده 
و  این سند  از جزئیات  قالب یک کتاب  در  تفصیلی 

حاشیه های مربوط به آن رمززدایی خواهد کرد.
اما به گونه خالصه باید گفت که دولت ایران بعد از 
قدرت های  با  هسته ای  مذاکرات  در  طوالنی  تجارب 
بزرگ جهان )گروه ۱+۵( با دقت و ظرافت ستودنی 
قواعد بازی یک طرفه ای را در قالب این سند وضع کرد 
و به حکومت افغانستان سپرد. این سند از روی »برنامه 
یا برجام )برنامه توافق هسته  اقدام مشترک«  جامع 
ایران با گروه ۵+۱( شبیه سازی  شده که در آن کلمه 
»سند« با واژه »برنامه« و »همکاری های راهبردی« 
جامع،   = جامع  برنامه،   = )سند  مشترک«  »اقدام  با 
همکاری های راهبردی = اقدام مشترک( تعویض شده 
است. دیده می شود که این دو سند عالوه بر رویکرد، 

تشابه اسمی نیز دارند.
به  مانند »سند«  نشده ای  تعریف  از کلمات  استفاده 
جای کلمات تعریف شده ای هم چون »تفاهم نامه« و 
غیره در ایران معمول است. اسنادی مانند تفاهم نامه 
مجلس  جمله  از  دولت  درون  مراحل  طی  به  نیاز 
قانون گذاری کشورها دارد و حتا برای آن مدل هایی 
تعریف شده است.« ولی  باین  مانند مدل »نیکالس 
در کلمه ای به نام سند، چنین الزامی دیده نمی شود. 
را  نهایی سازی  مراحل  آخرین  سند  این  که  اکنون 
درون وزارت های خارجه دو کشور می پیماید، بر سر 

نام گذاری آن نیز تفاوت نظر وجود دارد.
قدرت  ابزار  چهار  همکاری ها«  جامع  »سند  در 
اجتماعی(  و  امنیتی  دفاعی،  )اقتصادی،  کالسیک 
و  هریرود  آب  مقابل  در  تطمیع  و  تهدید  رویکرد  با 
رودخانه هلمند قرار گرفته و از این ابزار برای تثبیت 
حق و تعیین حق آبه ایران استفاده  شده است. طبیعی 
است که پنجمین ابزار قدرت کالسیک )ابزار سیاسی( 
در بیرون از این سند مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همکاری ها(  جامع  سند  و  )برجام  سند  دو  هر  در 
قرار  هم  کنار  در  گونه  مشترک  به  تهدید  و  تطمیع 
گرفته است. در سند جامع همکاری ها جای ایران با 
به سخن  است.  شده  معکوس  و  تعویض  گروه ۵+۱ 
 ۵+۱ گروه  کننده  تطمیع  و  تهدید  برجام  در  دیگر، 
لیکن  دارد؛  قرار  آن  معرض  در  ایران  دولت  و  است 
در سند جامع همکاری ها، دولت ایران جایگاه تهدید 
و تطمیع کننده را به دست آورده است و افغانستان 
مورد تهدید و تطمیع قرار می گیرد. به همین جهت، 
این سند از نظر مکانیسم اجرایی همان برجام؛ اما به 
گونه  معکوس یا »برجام معکوس« است. طبیعی است 

که محتوا و اهداف دو سند باهم تفاوت دارد.
دارند  باور  ایران  سیاسی  نظام  کارگزاران  از  بسیاری 
به دست  موفقیتی  برجام  میدان  در  ایران  که دولت 
سند  در  و  است   ۱+۵ آن  از  برتر  جایگاه  و  نیاورده 
جامع همکاری ها، ایران خود را در جایگاه گروه ۱+۵ 
و حکومت افغانستان را در جایگاه پیشین ایران قرار 
ماهیت  هسته ای  مسایل  این که  ضمن  است.  داده 
حتا  و  تهدید  داشتن  موضوعیت  و  دارد  تهدیدآمیز 

علی احمد عثمانی
وزیر پیشین انرژی و آب

بخش اول

منابع آب افغانستان

1- https://president.gov.af/da/?p=27721
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و  »کمانه«  مناطق  بر  طالبان  حمالت  دنبال  به 
»موسا آباد« در ولسوالی های ُکهسان و غوریان هرات، 
دست کم 27 نیروی سرحدی ارتش به دست طالبان 
اسیر و پنج تن دیگر کشته شده اند. طالبان ادعا دارند 
که در این حمالت یک کندک و یک تولی نیروهای 
سرحدی در مناطق کمانه و موساآباد به تصرف آنان 
ولسوالی های  در  مردمی  معتبر  منابع  است.  در آمده 
کهسان و غوریان هرات تأیید می کنند که این شمار 
از نیروهای سرحدی ارتش، در پی دو حمله جداگانه 
جنگ جویان طالبان که نیمه های شب انجام شد، اسیر 
از  مردمی، شماری  منابع  روایت  به  و کشته شده اند. 
نیروهای امنیتی تاکنون ناپدید هستند. هرچند منابع 
جزییات  رویداد  این  تلفات  آمار  به  پیوند  در  امنیتی 
در  امنیتی هرات  ارشد  مقام  اما یک  نمی کنند،  ارایه 
صحبت با روزنامه 8صبح می پذیرد که طالبان حمالتی 
نیروهای  به  و  داده  انجام  امنیتی  نیروهای  مواضع  بر 
تأکید  منبع  است.  شده  وارد  تلفات  ارتش  سرحدی 
و  داشت  ادامه  صبح  تا  نیمه  شب  از  جنگ  که  دارد 
نیروهای تازه نفس برای کنترل اوضاع به مناطق کمانه 

اسالمی  وحدت  حزب  رهبر  خلیلی،  محمدکریم 
افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری می گوید 
قضیه ی  از  می کردند  تالش  حکومت  در  حلقاتی  که 
آن  به  حتا  و  بسازند  ملی«  »بحران  یک  بهسود 
بهسود  باشنده گان  اما  بدهند؛  جنبه های »فراافغانی« 
دنبال  به  حکومت  که  کردند  ثابت  حوصله مندی  با 
»بهانه گیری« است. او تأکید می کند که مردم حامی 
حکومت  با  مشکلی  هیچ  و  هستند  مردم ساالر  نظام 
ندارند و همین طور هیچ فکر و برنامه ای برای براندازی 

و یا جنگ با حکومت و نظام در سر ندارند.
اندرابی،  مسعود  که  است  باور  این  به  خلیلی  آقای 
یافته های  پذیرفتن  به خاطر  داخله  امور  پیشین  وزیر 
گزارش هیأت حقیقت یاب رویداد دهم دلو در بهسود 
میدان وردک، از وظیفه اش سبکدوش شده است. آقای 
بیستم  جمعه،  روز  چاشت  را  اظهارات  این  خلیلی 
بهسود والیت  ولسوالی  در  نفر  میان صدها  در  حمل 

میدان وردک مطرح کرد.
معاون پیشین ریاست  جمهوری، با اشاره به حادثه ی 
دهم دلو سال گذشته در بهسود گفت که ۱۱ تن از 
نیروهای  مستقیم  تیراندازی  اثر  بر  محل  باشنده گان 
باره  این  در  امور  مسووالن  اما  باختند؛  جان  امنیتی 
صدای خود را نکشیدند. به باور آقای خلیلی، مسعود 
و  اشتباهات  »همه  با  داخله  پیشین  وزیر  اندرابی، 
ضعف هایی« که داشت، پس از دریافت گزارش هیأت 
این  در  که  کرد  اعتراف  بهسود،  رویداد  حقیقت یاب 

خلیلی، سرانجام وقتی این نیروها به بهسود رسیدند، 
همه کشورها و چهره ها »تماشاگر« بودند.

وی با انتقاد از دولت گفت، درحالی که در گوشه گوشه 
کشور و ولسوالی ها به دست طالبان سقوط می کند و 
به گفته ی او، در قندهار 2۰۰ پاسگاه به طالبان تسلیم 
هلی کوپتر  یک  اخیر  روزهای  در  همین طور  و  شدند 
از این قضایا  سقوط داده شد، حکومت به هیچ یکی 
به عنوان  نداد.  نشان  بهسود  رویداد  مانند  واکنشی 
نمونه از سقوط ولسوالی چرخ لوگر در »زادگاه رییس  
قضیه  این  به  نسبت  که  اما گفت  کرد؛  یاد  جمهور« 

هیچ گونه اعمال زور صورت نگرفت.
آقای خلیلی در بخشی از گفته هایش بیان داشت که 
و  ملی  پیشگاه  در  اکنون هم  بهسود،  رویداد  عامالن 
هم در پیشگاه وجدان انسانی »شرم سار« هستند. او 
همین طور از جامعه جهانی انتقاد کرد و با »بی انصاف« 
خواندِن شرکای بین المللی دولت افغانستان گفت که 
صورت  کشورها  همین  امکانات  با  بهسود،  بر  هجوم 
گرفته، اما در مقابل، جهان خاموشی اختیار کرده است.
رهبر حزب وحدت هم چنان افزود که مردم می خواهند 
پروسه  سرنوشت ساز صلح به موفقیت برسد و مخالف 
هرگونه برنامه ای می باشند که این روند را برهم بزند؛ 
اما به باور او، حکومت عالقه مند برنامه هایی است که 
حکومت  به  خطاب  خلیلی  بزند.  برهم  را  صلح  روند 
حرکت های  متوجه  باید  حکومت  رهبری  که  گفت 
دولتی  ارگان های  و  افراد  برخی  »عاقبت نیاندیشانه« 
در  امنیتی  نیروهای  حضور  که  کرد  تأکید  او  باشد. 
و  نیست  محل  مردم  و  حکومت  مصلحت  به  بهسود 

هرچه زودتر باید ساحه را ترک کنند.

روز   ۱۵ جریان  در  مردمی،  منابع  معلومات  براساس 
گذشته حمالت طالبان در برخی ولسوالی های هرات 
به شمول شین دند، ادرسکن، پشتون زرغون، غوریان، 
دیگر  مناطق  برخی  و  رباط سنگی  کشک  کهسان، 
ساکنان  معلومات  است.  داشته  چشم گیری  افزایش 
ولسوالی های هرات نشان می دهد که در روش جدید 
جنگ طالبان، بیش تر حمالت در تاریکی شب انجام 
نیروهای  مواضع  بر  طالبان  و حمالت شبانه  می شود 

امنیتی، تلفات زیادی را به دنبال داشته است.
و  است  هرات  راهبردی  مناطق  از  غوریان  و  ُکهسان 
امنیتی  دارد.  مقام های  مشترک  مرز  ایران  کشور  با 
پاسگاه های  موقعیت  دلیل  به  که  می گویند  هرات 
مرز  نزدیکی  در  سرحدی  نیروهای  تولی  و  امنیتی 
مشترک با ایران، حمالت هوایی در مناطق مرزی باید 
با هماهنگی مقام های ایرانی انجام شود. یک مقام ارشد 
امنیتی در هرات بدون افشای نامش، حمله طالبان بر 
اما  می کند،  تأیید  را  غوریان  و  ُکهسان  ولسوالی های 
از شمار تلفات به جای مانده از آن چیزی نمی گوید. 
به گفته منبع، نیروهای تازه نفس به مناطق کمانه و 

موسا آباد فرستاده شده اند.
با  دارند که طالبان  پافشاری  امنیتی هرات  مقام های 
انجام حمالت پراکنده نمی توانند به اهداف شان دست 
را  آنان  پاسخ حمالت  امنیتی  نیروهای  و  کنند  پیدا 
به  ناامن  می دهند و نمی گذارند ولسوالی ها و مناطق 
دست جنگ جویان طالبان سقوط کند. چندی پیش 
خیزش  نیروهای  بر  طالبان  حمالت  دنبال  به  نیز 
مردمی در ولسوالی غوریان هرات که زیر اثر ریاست 
عمومی امنیت ملی هرات است، به این نیروها تلفات 
سنگین وارد شد. برخی مناطق ولسوالی کهسان نیز 

گواه حمالت طالبان بود.
با این همه، باورها بر این است که در آستانه برگزاری 
نشست صلح استانبول، نبردها میان نیروهای امنیتی 
و طالبان افزایش یافته و طرف های درگیر قصد دارند 
در  باالتری  دست  جنگ،  در  فشار  افزایش  طریق  از 

مذاکرات صلح داشته باشند.

رییس  جمهور وقت پذیرفته نشد، شخص خودش وارد 
بهسود شد تا از بروز فاجعه در آینده جلوگیری شود.

از  جلوگیری  برای  که  گفت  هم چنان  خلیلی  آقای 
این  اما  کرد،  تالش«  »بسیار  بهسود  اخیر  حوادث 
توصیف  او  که  آن طور  نرسید.  جایی  به  نیز  تالش ها 
کرد، از اتحادیه اروپا، زلمی خلیل زاد، عبداهلل عبداهلل، 
سیاسی  مشاور  ملی،  امنیت  شورای  کرزی،  حامد 
جنرال اسکات میلر و... خواسته شده بود که جلو فاجعه 
بهسود گرفته شود، اما هیچ کدام این چهره ها و نهادها 
پاسخ روشن ندادند و سرانجام »حادثه خلق شد و ۱۱ 
نفر کشته شدند و ۳۹ نفر دیگر زخمی.« به باور آقای 

ولسوالی غوریان را نیز به گونه کامل تصرف کرده اند. به 
گفته او، در این حمله هشت سرباز به شمول فرمانده 
تولی کشته و ۱۱ نفر دیگر به شمول معاون تولی اسیر 

شده اند. 
جداگانه  حمله  دو  جریان  در  که  دارند  ادعا  طالبان 
کهسان  ولسوالی های  موسا آباد  و  کمانه  مناطق  بر 
مهمات،  جنگ افزار،  زیادی  مقدار  هرات،  غوریان  و 
موترهای کالن، تانکر انتقال سوخت و برخی دیگر از 

تجهیزات نظامی به دست آنان افتاده است.
که  دارند  باور  هرات  مدنی  فعاالن  دیگر،  جانب  از 
افزایش  اخیر  هفته  دو  جریان  در  طالبان  حمالت 
نبرد،  میدان  دیگر  سوی  در  و  داشته  چشم گیری 
نیروهای امنیتی کشور نیز حمالت خود را بر مواضع 
طالبان شدت بخشیده اند. سیداشرف سادات، از فعاالن 
می گوید  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات،  مدنی 
مردم امید داشتند که با آغاز فصل بهار، شاهد برقراری 
صلح و آتش بس در کشور باشند، اما با گرم شدن هوا، 
میدان های نبرد داغ شد و نبردها از نظامیان و مردم 
عادی قربانی می گیرد. به باور او، جنگ جویان طالبان 
با حمالت پراکنده بر مواضع نیروهای امنیتی در برخی 
مناطق هرات، تلفاتی را بر این نیروها وارد کرده اند و 
در تازه ترین مورد حمالت در ولسوالی های کهسان و 
سادات  آقای  داشت.  دنبال  به  زیادی  تلفات  غوریان، 
باور دارد که افزایش حمالت طالبان و شدت گرفتن 
نبرد در والیت های گوناگون کشور، پیوند مستقیم با 
مذاکرات صلح به ویژه نشست صلح استانبول دارد و 
طرف های درگیر جنگ تالش دارند تا با افزایش فشار 
بیش تری  امتیاز  گفت وگو  میز  در  جنگ،  میدان  در 

کسب کنند.

اصلی  مقصر  و  شده اند  کشته  غیرنظامیان  ولسوالی 
میدان وردک  پولیس  پیشین  فرمانده  فدایی،  اهلل داد 

بوده است.
طبق گفته های آقای خلیلی، اندرابی تصمیم گرفته بود 
به عنوان وزیر داخله به بهسود سفر و از باشنده گان محل 
به خاطر اتفاق افتادن این حادثه رسماً معذرت خواهی 
به عنوان  را  »شهدا  تمام  داشت  بنا  همین طور  کند. 
آقای  گفته ی  به  اما  کند.  ثبت  جمهوری«  شهدای 
خلیلی، چند روز بعد، به »بهانه  سقوط هلی کوپتر« هم 
وزیر داخله برکنار شد و هم حکومت نیروی سنگینی 

را به ولسوالی بهسود اعزام کرد.
آقای خلیلی در بخشی از سخنانش خطاب به حکومت 
گفت که هرچه زودتر نیروهای امنیتی اعزام شده به 
بهسود را از این ولسوالی خارج کند و نباید از نیروهای 
امنیتی به عنوان ابزار سیاسی علیه مردم استفاده شود. 
»زخم  و  »جنگ زده«  منطقه  یک  را  بهسود  خلیلی 
خورده« یاد کرد و گفت، این دومین بار است که او در 

شرایط »بحرانی« وارد بهسود می شود.
خلیلی از کوچی ها نیز یاد کرد و گفت زمانی که معاون 
جمهور  رییس   از  بارها  بود،  جمهوری  ریاست   دوم 
قانون  مطابق  کوچی  مشکل  تا  بود  خواسته  پیشین 
اساسی به گونه ریشه ای حل شود. وی افزود که طرح 
او برای حل دایمی این معضل، دادن اسکان مشخص 
نتیجه  به  تالش هایش  این  اما  بود؛  کوچی ها  برای 
نرسید. به گفته ی آقای خلیلی، وقتی طرحش از سوی 

و موسا آباد فرستاده شده اند. فعاالن مدنی هرات باور 
دارند که در جریان ۱۵ روز اخیر، حمالت طالبان در 
ولسوالی ها افزایش چشم گیری یافته و این امر پیوند 

مستقیم با کنفرانس صلح استانبول دارد.
 27 دست کم  شدن  اسیر  از  هرات  در  مردمی  منابع 
دیگر  نفر  پنج  و کشته شدن  ارتش  نیروی سرحدی 
خبر می دهند. بر اساس گزارش های مردمی، به دنبال 
حمله طالبان بر تولی موساآباد ولسوالی غوریان هرات، 
۱۶ نیروی سرحدی ارتش اسیر و سه تن دیگر کشته 
شده اند. افزون بر این، ۱۱ نیروی سرحدی ارتش در 
نفر  دو  اسیر،  هرات  ُکهسان  ولسوالی  کمانه  منطقه 
کشته، یک نفر زخمی و سه نفر دیگر ناپدید شده اند. 
طالبان به گونه هم زمان پنج شنبه شب، نوزدهم حمل، 

بر مناطق کمانه و موسا آباد حمله کردند.
ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان، می گوید که کندک 
از  ُکهسان  ولسوالی  کمانه  منطقه  در  ارتش  نیروهای 
سوی جنگ جویان طالبان تصرف شده و در پی آن پنج 
سرباز کشته و ۱۰ نفر دیگر اسیر شده اند. او می افزاید 
که طالبان تولی نیروهای سرحدی در منطقه موسا آباد 

حلقاتی می خواستند به قضیه بهسود، 
جنبه فراافغانی بدهند

جنگ در هرات شدت گرفته است
در آستانه نشست استانبول؛

خلیلی: 

الیاس طاهری

خلیل اسیر
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باستان شناسان موفق به کشف یک شهر باستانی در مصر با 
قدمتی ۳4۰۰ ساله شده اند که مربوط به دوران حکمرانی 

آمنهوتپ سوم، از قدرتمندترین فراعنه مصر است.
به گزارش نیویورک   تایمز و به نقل از رادیو فردا، این شهر 
قرن ها  برای  کوهستانی  مناطق  نزدیکی  و  زمین  دل  در 
از بزرگ ترین شهرهای باستانی  مدفون شده بود و یکی 

مصر است.
دولت مصر نام آن را »شهر طالیی گم شده« گذاشته و اعالم 
کرده که یکی از »بزرگ ترین« کشف های باستان شناسی 

این کشور اتفاق افتاده است.
زاهی حواس، رهبر تیم باستان شناسی که از پاییز گذشته 
حفاری ها در این منطقه را آغاز کرده  است، می گوید که 
سالم  بسیار  خاک  زیر  شده  مدفون  اتاق های  و  دیوارها 
سفال های  جواهرات،  مانند  معیشتی  لوازم  و  مانده  باقی 
رنگ آمیزی شده و آجرهای گلی با مهر آمنهوتپ سوم در 

این شهر باستانی کشف شده است.
نزدیک  در  االقصر،  منطقه  غربی  بخش  در  شهر  این 
مجسمه های »ممنون«، معبد هابو و معبد رامسس دوم 
مصر چندان  فراعنه  زنده گی  از محل  و  است  واقع شده 

دور نیست.
پیتر لوکاوارا، مدیر موسسه باستان شناسی و میراث مصر 
اکتشاف  عملیات های  در  امریکا که 2۰ سال  در  باستان 
آثار باستانی مصر کار کرده است، می گوید که کشف شهر 
برای  باید  و  است  اهمیت  حایز  بسیار  شده  یاد  باستانی 
حفظ آثار باقی مانده، این منطقه به عنوان »پارک باستانی« 

تحت کنترل باشد.

شاهزاده فیلیپ همسر ملکه بریتانیا درگذشت

یک شهر بزرگ باستانی با 
قدامت ۳۴۰۰ سال در مصر 

کشف شد

شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه الیزابت دوم، به عمر 
۹۹ ساله گی درگذشت. کاخ باکینگهام بریتانیا این 

خبر را تأیید کرده است. 
به گزارش بی بی سی، شاهزاده فیلیپ در سال ۱۹47 
با شاهدخت الیزابت، پنج سال پیش از آن که ملکه 
بریتانیا شود، ازدواج کرد. او طوالنی ترین دوره را به 
عنوان همسر سلطنتی در تاریخ بریتانیا سر کرده 

است.
باکینگهام آمده است: »علیاحضرت  بیانیه کاخ  در 
همسر  مرگ  عمیق  ناراحتی  با  دوم  الیزابت  ملکه 
دوک  فیلیپ،  شاهزاده  واالحضرت  خود،  محبوب 
آمده  بیانیه  این  در  می کند.«  اعالم  را  ادینبورگ 
است: »واالحضرت صبح در قلعه ویندزور در آرامش 

درگذشت.«
است  گفته  بریتانیا،  نخست وزیر  جانسون،  بوریس 
جوانان  زنده گی  »الهام بخش  فیلیپ  شاهزاده  که 

بی شماری بوده است.«
شاهزاده فیلیپ در ماه مارچ از شفاخانه ای که تحت 

درمان بود، مرخص شد.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای جانسون که در 
سخن  استریت  داونینگ  در  نخست  وزیری  دفتر 

می گفت، افزود: »او در هدایت خانواده سلطنتی و 
نهاد سلطنت کمک ارزشمندی بود، به نحوی که 
این نهاد امروز به عاملی مسلم و حیاتی برای حفظ 
توازن و سعادت زنده گی ملی ما تبدیل شده است.«

نخست وزیر بریتانیا گفته است که خبر »درگذشت 
دوک ادینبورگ« را »با اندوه فراوان« دریافت کرد.

آقای جانسون با ادای احترام به نقش دوک ادینبورگ 
به عنوان شخصی که طوالنی ترین زنده گی مشترک 
را با یکی از فرمان روایان تاریخ بریتانیا داشته، از او 
به عنوان یکی از آخرین بازمانده گان افرادی نام برد 
که در عملیات نظامی در جنگ جهانی دوم شرکت 
داشتند. آقای جانسون گفت: »او معیارهای اخالقی 
را که در طول خدمت نظامی در آن درگیری آموخت، 
در خدمات خود در جریان تحوالت بی سابقه دوران 

پس از جنگ به کار گرفت.« 
یونانی  جزیره  در  میالدی   ۱۹2۱ سال  در  فیلیپ 
کورفو به دنیا آمد. اندرو، پدر فیلیپ، شاهزاده یونان 
و دانمارک، پسر کوچک تر شاه جورج اول یونانی ها 
بود و مادرش آلیس که شاهدخت باتنبرگ خوانده 
نواسه ملکه  لوییس مونتباتن و  لرد  می شد، دختر 

ویکتوریا بود.

اعالم  پنج شنبه  روز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 
کرد که با کشیده شدن جنگ به شهرها و افزایش 
گروه های تفنگ دار، استفاده از مواد منفجره دست ساز 
نیز افزایش می یابد. او از کشورها خواست که برای 

کاهش تجهیزات جنگی باهم همکاری کنند.
به گزارش دویچه وله، آنتونیو گوتریش گفت که در 
سه سال گذشته، با تمویل مالی سازمان ملل متحد 
عراق،  افغانستان،  در  مربع  کیلومتر   ۵۶۰ از  بیش 
کامبوج و کلمبیا از مواد منفجره دست ساز پاک سازی 
شده اند. این کشورها از جمله آلوده ترین کشورهای 
جهان به ماین های زمینی و مواد منفجره هستند. او 
گفت، این مساحت برابر است با ۱۰ برابر مساحت 
منهتن که بخشی از نیویارک است و اکنون می شود 
از آن ساحات برای احداث ساختمان، زراعت، ایجاد 

بازار، مکتب و جاده استفاده کرد.
وجود  با  که  افزود  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر 
دیگر  سازمان های  و  ملل  سازمان  موفقیت های 
بیماری  همه گیری  و  یافته«  افزایش  »چالش ها 
کووید-۱۹ باعث شده که امکانات پاک سازی اراضی 

آلوده به ماین محدود شود.
گوتریش گفت که مواد منفجره دست ساز بزرگ ترین 
تهدید برای نیروهای محافظ صلح اتحادیه آفریقا در 
کشورهای سومالیا و مالی به شمار می آید. او توضیح 
داد که ماین ها و تجهیزات باقی مانده از دوران جنگ، 
سودان  در  را  صلح  حافظ  نیروهای  حرکت  جلو 
جنوبی می گیرد و در جمهوری آفریقای مرکزی و 
کانگو »تهدیدهای انفجاری جدید« در حال پیدایش 

است.

دبیرکل سازمان ملل در ادامه گفت که ۱۶4 کشور، 
ماین های  از  استفاده  منع  بین المللی  پیمان  عضو 
سال  در  که  پیمان  این  براساس  هستند.  زمینی 
۱۹۹7 بسته شده، استفاده از این ماین ها، ذخیره، 
این،  بر  افزون  است.  ممنوع  انتقال شان  و  تولید 
ماین ها  این  نابودی  خواهان  امضاکننده  کشورهای 

شده اند.
ملل  سازمان  عضو  دیگر  کشور   ۳۳ از  گوتریش 
متحد که تا به حال این معاهده را امضا نکرده اند، 
دهند.«  انجام  بالفاصله  را  اقدام  »این  که  خواست 
ایاالت متحده امریکا، روسیه، چین، کوریای شمالی، 
کوریای جنوبی، میانمار، مصر، هندوستان، پاکستان، 
کشورهایی  جمله  از  ویتنام  و  سعودی  عربستان 

هستند که این پیمان را تا به حال امضا نکرده اند.

سازمان ملل متحد: استفاده از مواد منفجره دست ساز در سراسر جهان رو به افزایش است

حضوری  نشست  دومین  یورونیوز،  گزارش  به 
سه شنبه،  روز  از  که  برجام  مشترک  کمیسیون 
۱7حمل در ویانا، پایتخت اتریش از سر گرفته شده 
بود، روز جمعه 2۰ حمل پشت درهای بسته در 
همین شهر برگزار شد و بعد از حدود یک ساعت 

و نیم پایان یافت.
در  گرفته  صورت  فنی  رای زنی های  گزارش  ارائه 
لغو  و  هسته ای  کارشناسی  گروه های  جلسات 
تحریم، مهم ترین دستور کار نشست روز جمعه بود؛ 
اما هنوز جزئیات چندانی از درونمایه گفت وگوها در 

این نشست منتشر نشده است.

نماینده  اولیانوف،  میخائیل  یورونیوز،  گزارش  به 
در  مستقر  بین المللی  سازمان های  در  روسیه 
ویانا با هم رسانی کردن پیامی در توییتر از پایان 
او  داد.  خبر  جمعه  روز  نشست  »رضایت بخش« 
در  )برجام(  مشترک  کمیسیون  »جلسه  نوشت: 
ویانا به پایان رسید. اعضای برجام کارهایی را که 
انجام  کارشناسان  دست  به  گذشته  روز  سه  طی 
شده، ارزیابی کرده و پیش رفت ابتدایی را بارضایت 
هفته  در  دیگر  بار  کمیسیون  کردند.  خاطرنشان 
آینده برای حفظ این حرکت مثبت تشکیل جلسه 

می دهد.«

از  پس  هم  چین  نماینده  اسکای نیوز،  گزارش  به 
پایان دومین نشست کمیسیون برجام در ویانا گفته 
ایران  با  توافق هسته ای  است که مذاکرات درباره 
در مسیر درست پیش می رود و اختالفات در حال 

کاهش است.
به گزارش رسانه های ایران، سید عباس عراقچی، 
نماینده تهران در این دور مذاکرات در وین ضمن 
تأکید بر اراده کشورش برای »تعامل جدی«، گفته 
اراده  مشاهده  به  مشروط  سیاست  این  که  است 

سیاسی جدی در دیگر طرف های گفت وگو است.
عراقچی بار دیگر تأکید کرد که لغو کلیه تحریم های 
امریکا علیه ایران گام ضروری برای احیای برجام 
است و ایران آماده است تا پس از راستی آزمایی لغو 
تحریم ها، »اقدامات جبرانی« خود را متوقف کند و 

به تعهدات برجامی اش بازگردد.
در پایان جلسه روز جمعه، شرکت کننده گان توافق 
کردند که نشست آتی کمیسیون در سطح معاونان 

در روز چهارشنبه، 2۵ حمل برگزار شود.

دومین نشست کمیسیون مشترک برجام؛ 
دیپلمات روس از »پیش رفت  ابتدایی« خبر داد


