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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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موج سوم کرونا 
به نقطه اوج نزدیک می شود

شورای عالی دولت و 
قمار سیاسی اشرف غنی
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رواج یافتن تظاهرات مسلحانه
ارگ ریاست جمهوری به ادامه کارهای خالف خواست مردم و خالف مصلحت ملی، برای والیت فاریاب والی جدید تعیین کرد 
که با واکنش و اعتراض قاطع و تعیین کننده مردم آن والیت مواجه شد. تصمیم اشتباه و لجاجت ارگ، مردم را وادار به گرفتن 

سالح و خشونت کرد. این بار نخست نیست که تصمیم ارگ با مخالفت مردم محل روبه رو می شود.

ناتو بار دیگر بر ادامه کمک های مالی خود به نیروهای امنیتی افغان تأکید کرد
۸صبح، کابل: ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان 
کایا  با  دیدار  در  ناتو  یا  شمالی  اتالنتیک  پیمان 
درباره خروج سربازان  استوانیا  نخست  وزیر  کاالس، 
این سازمان از افغانستان و حمایت از تالش های صلح 

گفت وگو کرده است.
دبیر کل ناتو روز سه شنبه، چهارم جوزا، میزبان کایا 
کاالس، نخست  وزیر استوانیا در مقر این سازمان بود. 
او در یک نشست خبری مشترک با کایا کاالس گفت 
که خروج منظم و هم آهنگ نیروهای این سازمان از 
افغانستان ادامه دارد و اما ناتو به همکاری هایش با 

افغانستان ادامه خواهد داد.

معرفی سرپرستان ولسوالی ها در پروان 
جنجالی شده است

3

افزایش فشارها بر حکومت؛ 

که  است  کرده  تاکید  دیدار  این  در  ناتو  کل  دبیر 
ناتو به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان پس از 

خروج سربازان خود ادامه می دهد.
استولتنبرک هم چنان گفته است که سازمان ناتو به 
مردم افغانستان و تأمین صلح در این کشور کمک 

خواهد کرد.
به گفته دبیر کل ناتو ، این سازمان پس از خروج 
امنیتی  نیروهای  آموزش  و  تمویل  به  افغانستان  از 
را  مالی  برای آن ها کمک  و  پرداخت  افغان خواهد 

فراهم می کند.
با  دیدار  در  ثور،  سی ویکم  در  استولتنبرگ  ینس 

پاریس  در  فرانسه،  رییس جمهور  ماکرون،  امانوئل 
همکاری های  به  محور  سه  در  که  بود  کرده  اعالم 
خود پس از خروج نیروهای ناتو با افغانستان ادامه 

می دهد.
این سه محور شامل ماموریت مشورت دهی و حمایت 
مالی مستمر از نیروهای افغان، فراهم سازی آموزش 
نیروهای ویژه در خارج از افغانستان و تامین بودجه 
حمایت از عملکرد میدان هوایی کابل می شود. دولت 
افغانستان از این برنامه ناتو حمایت کرده است. ناتو 
 ۲۰۲۴ سال  تا  که  است  کرده  تعهد  این  از  پیش 

کمک به نیروهای امنیتی افغانستان را ادامه دهد.

فروش زمین
یک قطعه زمین به مساحت }90۸0 مترمربع{ واقع قرغه }ناحیه 5 ، کابل-افغانستان{ به قیمت مناسب به فروش رسانیده 
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+93 (0)797888154 / +93 (0)798888802



 

رقم مرگ ناشی از ویروس کرونا در کشور برای دومین روز پی هم 
رقم  سه شنبه،  روز  عامه،  وزارت صحت  است.  شده  گزارش  بلند 
نفر  را 19  بیماران کرونایی در جریان ۲۴ ساعت  جان باخته گان 
اعالم کرد. در همین مدت 8۴۰ بیمار جدید نیز شناسایی شده اند. 
یک روز پیش از آن، رقم جان باخته گان کرونایی ۲۴ نفر اعالم شده 
بود. در همان روز اعالم شده بود که 6۲8 نفر نیز جدیداً به این 
بیماری مبتال شده اند. این ارقام نشانه افزایش چشم گیر بیماران 
کرونایی و نیز مرگ ناشی از این بیماری در پی شیوع موج سوم 
کرونا در کشور است. شیوع این موج در افغانستان در اواسط ماه 

ثور امسال تأیید شده بود.
بیش از یک سال و سه ماه از شیوع ویروس کرونا در افغانستان 
سپری شده است. در این مدت تالش های بسیاری انجام شده است 
آن  با  مبارزه  هم چنان  و  ویروس  گسترش  شیوه های  با  مردم  تا 
آشنا شوند و در پیکار جهانی با این پدیده سهم موثر بگیرند. این 
تالش ها اما نتوانسته است باورهای کلیشه ای مردم را تغییر بدهد 
و به بازار گرم شایعات در این کشور پایان دهد. مردم هنوز باور 
را  را نکشد، ویروس کرونا جان آن ها  اگر »خدا« آن ها  دارند که 
نخواهد گرفت. به همین سان در بین مردم شایعه شده که واکسین 
کرونا برای صحت آدمی مضر است و احتماالً باعث ناباروری، لخته 
شدن خون، فلج، نابینایی و غیره خواهد شد. بسیاری به دلیل این 
شایعات، به رغم دسترسی به واکسین کرونا، از دریافت واکسین 
واکسین  قبلی،  باور  به خاطر همان  نیز  بعضی ها  پرهیز کرده اند. 
کرونا را نجات دهنده و امنیت بخش نمی دانند. این باورها و شایعات 
در  مردم  بین  در  »بی احتیاطی«  فرهنگ  ترویج  باعث  متأسفانه 
مواجهه با ویروس کشنده ای شده که سرعت انتشار آن بسیار بلند 

است.
مردم عام تا هنوز باور دارند که کرونا کشنده نیست. بخشی از این 
باور غلط از کتمان کاری خانواده هایی می آید که علت مرگ عضو 
از دست رفته خود را پنهان کرده اند. متأسفانه تا هنوز اعتراف به 
مرگ به علت ابتال به کرونا در بین جامعه جا باز نکرده و این کار با 
نوعی شرم و سرافکنده گی گره خورده است. از همین رو، بسیاری 
اوقات دیده می شود که بسیاری  علت مرگ عضو خانواده خود را 

بیماری های غیر از بیماری کرونا در بین مردم تبلیغ می کنند.
گسترش  در  انسانی  عامل  نقش  کرده،  ثابت  تحقیقات  چنان که 
از  است.  برجسته تر  دیگری  عامل  هر  به  نسبت  کرونا  ویروس 
پرهیز شود،  بزرگ  تجمعات  از  که  است  آن  بر  توصیه  همین رو، 
دست ها به صورت مرتب با آب و صابون شسته شود و در محالت 
عمومی از ماسک کار گرفته شود. هدف از این توصیه ها آن است 
که از گردش کرونا در بین اجتماع و همین طور ابتالی افراد بیش تر 
رغم  به  توصیه ها  این  متأسفانه  پیش گیری شود.  ویروس  این  به 
تأکیدات بسیار تاکنون مورد توجه عموم نیست و برپایی محافل 
عروسی، ختم قرآن، فاتحه و شب نشینی ها مثل گذشته در جریان 
است. ضمن آن که هیچ تدابیر پیش گیرانه ای در مکاتب ، دانشگاه ها، 
بازارها، محالت کار و موترهای عمومی نیز به مشاهده نمی رسد. 
در چنین وضعیتی، واضح است که ویروس کرونا درب هر خانه را 
خواهد کوبید و کسانی را که آسیب پذیرتر هستند در معرض خطر 

مرگ قرار خواهد داد.
حاال که موج سوم کرونا در حال گسترش است و بیماران زیادی تا 
هنوز جان داده اند، بد نیست که وزارت صحت عامه، وزارت اطالعات 
اوقاف، وزارت معارف، وزارت تحصیالت  و فرهنگ، وزارت حج و 
عالی و دیگر وزارت ها و نهادهای مرتبط دست به راه اندازی کمپاین 
وسیع تر بزنند. کرونا، ویروسی است که تا هنوز مهار نشده است 
جان  کمین  در  افغانستان  در  زمانی  چه  تا  که  نیست  روشن  و 
نامبرده،  وزارت های  که  است  نیاز  بنابراین،  بود.  خواهد  انسان ها 
روی راه اندازی یک کمپاین سراسری کار کنند که به واسطه آن 
بتوانند به بازار گرم شایعات در برابر واکسین کرونا پایان بدهند و 
باورهای غلط مردم درباره این ویروس را کمی تغییر بدهند. تنها 
با کمک آگاهی دهی درست و موثر می توان سطح »احتیاط« مردم 
در مواجهه با این ویروس را بلند برد و سالمت مردم و جامعه را در 

برابر تهدیدات ویروس کرونا تضمین کرد.
آینده  بد در  آماده شرایط  باید  عامه  وزارت صحت  این،  در کنار 
باشد. با توجه به بی احتیاطی که در سطح جامعه مشاهده می شود، 
احتمال دارد که وضعیت در روزهای آینده بسیار وخیم شود. برای 
پیش گیری از وخامت بیش تر اوضاع و هم چنان ارایه خدمات صحی 
نیاز است که وزارت صحت در حال آماده باش  بهتر به مبتالیان 
قرار گیرد و تمام امکانات و نیروی انسانی خود را برای نجات جان 
مبتالیان بسیج کند. در حال حاضر، رقم ابتالی روزانه به ویروس 
کرونا بلند است و دست کم آمارهای مربوط به دو روز اخیر نشان از 
گسترش جهشی این ویروس در کشور دارد. مبارزه با ویروس کرونا 
و پیش گیری از اشاعه بیش تر آن وظیفه مشترک دولت و مردم 

است و باید همه در این پیکار مشارکت جویند.

موج سوم کرونا؛ 
احتیاط کنید
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نویسنده برجسته  و  اسماعیل خویی، شاعر 
منتقدان  از  او  درگذشت.  تبعید  در  ایرانی، 
از  بود و پس  ایران  نظام جمهوری اسالمی 
به  و  کرد  ترک  را  ایران  نظام،  این  استقرار 

بریتانیا رفت و تا پایان عمر در آن جا ماند.
روز  بود،  بیمار  سو  این  به  مدتی  از  که  او 
در  خویی  شد.  منتقل  شفاخانه  به  جمعه 

هنگام مرگ 8۳ سال عمر داشت.
اسماعیل خویی در سال  1۳1۷ در مشهد 
در  را  عالی  تحصیالت  او  شد.  متولد  ایران 
دانش سرای عالی ایران فرا گرفت و پس از 
و  فلسفه  رشته  در  لیسانس  مدرک  گرفتن 
به  تحصیل  ادامه  هدف  به  تربیتی،  علوم 

بریتانیا رفت.
لندن  دانشگاه  از  ایرانی  معروف  شاعر  این 
کانون  بنیان گذاران  از  و  گرفت  داکترا 

نویسنده گان ایران به شمار می رفت.
و  دارد  شعر  دفتر  چندین  خویی  اسماعیل 
شعرهایش به دیگر زبان ها نیز ترجمه و چاپ 

شده است.

مستقل  اداره  که  وجودی  با  کابل:  ۸صبح، 
سرپرست  فاریاب  والیت  برای  محلی  ارگان های 
تعیین کرده است، با آن هم اعتراضات باشنده گان 
به  لغمانی  محمدداوود  تعیین  علیه  که  فاریاب 
پایان  بود،  گرفته  شکل  والیت  این  والی  عنوان 

نیافته است.
که  می گوید  فاریاب  والیتی  شورای  عضو  یک 
جوزا،  چهارم  سه شنبه،  روز  لغمانی  محمدداوود 
کابل  به  فاریاب  از  اعتراضات  روز  یازدهمین  در 

برگشته است.
به  فاریاب  والیتی  شورای  عضو  نوری،  آق محمد 
روزنامه 8صبح گفت که دروازه های ادارات دولتی 
توسط معترضان هم چنان بسته است و آن ها برای 
یازدهمین روز نیز به اعتراضات شان ادامه دادند و 

راهپیمایی کردند.
اداره مستقل ارگان های محل دوشنبه شب، سوم 
مالی  معاون  راسخ،  عبدالمقیم  کرد  اعالم  جوزا، 
و  مشکالت  خاطر حل  به  فاریاب،  والیت  اداری 
امور  برای سرپرستی  والیت،  این  مردم  خواست 

والیت توظیف شده است.
که  گفت  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در  راسخ 
تاکنون کارش را به عنوان سرپرست آغاز نکرده 
است. او پس از برکناری نقیب اهلل فایق نیز برای 
از  راسخ  بود.  فاریاب  والیت  سرپرست  مدتی 

باشنده گان فاریاب و به لحاظ تعلق تباری پشتون 
است.

محمدظاهر انیق، از خبرنگاران محلی فاریاب به 
دارند  اصرار  معترضان  که  گفت  8صبح  روزنامه 
که باید والی فاریاب با تأیید مارشال عبدالرشید 

دوستم تعیین شود.
آق محمد نوری نیز می گوید که احتمال این که 
دهند،  ادامه  اعتراض شان  به  معترضان هم چنان 

بیش تر است.
اداره مستقل ارگان های محلی درباره تعیین والی 

جدید برای فاریاب تاکنون چیزی نگفته است.
محمدداوود لغمانی در سوم ثور به جای نقیب اهلل 
به  جنبش  حزب  شد.  تعیین  فاریاب  والی  فایق 
از  رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و شماری 
این  از همان زمان نسبت به  باشنده گان فاریاب 

تقرری اعتراض کردند.
 ۲۵ در  که  شد  گسترده  آن  از  پس  اعتراضات 
شد.  اعالم  لغمانی  داوود  معرفی  برنامه  ثور  ماه 
مانع نشست هواپیمای  معترضان در همین روز 
لوای  لغمانی دو روز بعد در  اما  او شدند،  حامل 
اول قول اردوی ۲۰9 شاهین به کارش آغاز کرد. 
از ۲۵ ثور به این سو شماری از باشنده گان فاریاب 
اطراف مقام والیت چادر زدند و دروازه های برخی 

ادارات دولتی را بسته اند.

داوود لغمانی فاریاب را ترک کرد، اما اعتراضات 
ادامه دارد

روز ملی فرهنگ هندوها و سیک ها در تقویم کشور درج می شود

رییس اسبق »پشتنی  بانک« به اتهام اختالس ۹۰۰ هزار دالر 
به زندان محکوم شد

اسماعیل خویی، شاعر 
برجسته ایرانی درگذشت

انفجار ماین کنار جاده ای در 
قره باع کابل هفت زخمی 

برجا گذاشت

نیروهای ارتش ۴۱ نفر را از 
زندان طالبان در هرات آزاد کردند

۸صبح، کابل: رییس مرکز رسانه های حکومت 
به وزارت کار  می گوید که رییس جمهور غنی 
را  روزی  تا  است  داده  اجتماعی هدایت  امور  و 
در تقویم به عنوان »روز ملی فرهنگ هندوها و 

سیک ها«ی کشور ثبت کند.
رسانه های  مرکز  رییس  مینه پال،  دواخان 
حکومت، روز سه شنبه، چهارم جوزا، به روزنامه 
8صبح گفت که وزارت کار و امور اجتماعی در 

این مورد کار می کند.
مینه پال گفت که رییس جمهور در دیدار با ۴۰ 
تازه گی به کشور  به  خانواده   هندو و سیک که 

بازگشته اند، این موضوع را مطرح کرده است.
در  روز  یک  تعیین  از  پس  مینه پال،  گفته  به 
تقویم از سوی وزارت کار و امور اجتماعی، این 

که  کرد  اعالم  عالی  دادگاه  کابل:  ۸صبح، 
جرایم سنگین  به  رسیده گی  استیناف  محکمه 
فساد اداری، رییس اسبق پشتنی  بانک و شریکان 
جرمی  او را به اتهام اختالس به پنج سال و یک 

ماه زندان محکوم به مجازات کرده است.
و  حقوقی  مطالعات  رییس  قویم،  فهیم  احمد 
روزنامه  به  عالی،  دادگاه  سخنگوی  و  قضایی 
8صبح گفت که نشست قضایی حیات اهلل دیانی، 
اختالس  اتهام  به  بانک  پشتنی   اسبق  رییس 
9۰۰ هزار دالر به عنوان فاعل قضیه، عبدالهادی 
مدیر نماینده گی و عضو کمیته کریدت پشتنی 
بانک، نصیراحمد آمر اسبق مالی و اداری کمیته 
محاسبه  مدیر  آقا  دل  و  بانک  پشتنی  کریدت 
روز  جرمی اش،  شرکای  به حیث  بانک  پشتنی 

سه شنبه، چهارم جوزا، برگزار شد.

موضوع از سوی کابینه تأیید و روز ملی فرهنگ 
هندوها و سیک ها ثبت تقویم می شود.

در همین حال، انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا 
براساس هدایت  است که  توییتی گفته  در  نیز 
رییس جمهور غنی به وزارت کار و امور اجتماعی 
و  هندوها  و  فرهنگ  ملی  »روز  نام  به  روزی 

سیک ها« در تقویم ثبت می شود.
در  که  افغانستان  سیک   و  هندو  شهروندان 
باشنده گان  از  توجهی  قابل  جمعیت  گذشته 
اخیر  سال های  در  می دادند،  تشکیل  را  کشور 
شماری از آن ها به دلیل تهدیدات امنیتی کشور 
و  هندو  خانواده   ۴۰ امسال  کرده اند.  ترک  را 
سیک دوباره به کشور بازگشتند و مورد استقبال 

گسترده قرار گرفتند.

به گفته قویم، همه طرف های قضیه در نشست 
قضایی حضور داشتند و سرانجام دادگاه استنیاف 
حکم کرد که هر یک از متهمان به پنج سال و 
یک ماه حبس تنفیذی محکوم به مجازات شوند.
با جرایم سنگین فساد  استیناف مبارزه  دادگاه 
اداری متهمان را به رد 9۰۰ هزار دالر محکوم 

کرده است.

۸صبح، پروان: در نتیجه انفجار یک ماین 
کنار جاده ای در ولسوالی قره باغ والیت کابل 
هفت تن به شمول چهار غیرنظامی زخمی 

شده اند.
محمدحنیف صدیقی، ولسوال قره باغ والیت 
8صبح  روزنامه  به  خبر  این  تایید  با  کابل 
گفت که این ماین یک تانک هاموی نیروهای 
ارتش را که در حال گشت زنی بود، هدف قرار 
داده است. این رویداد ساعت 8:۰۰ صبح روز 

سه شنبه، چهارم جوزا، رخ داده است.
او وضیعت شماری از زخمی های این رویداد 

را وخیم گزارش داده است.
هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این رویداد را 

بر عهده نگرفته است.

۸صبح، هرات: در پی اجرای عملیات ویژه 
زندان  از  تن   ۴1 هرات  در  ارتش  نیروهای 

طالبان رها شدند.
هرات  والی  دفتر  از سوی  که  در خبرنامه ای 
گفته  شد،  نشر  جوزا،  چهارم  سه شنبه،  روز 
امنیتی در یک عملیات  نیروهای  شده است 
آنان  تن   19 که  را  زندانی   ۴1 کماندویی 
نظامی هستند، از زندان طالبان در ولسوالی 

پشتون زرغون هرات آزاد کردند.
خاص  قوای  کماندوهای  را  عملیات  این 
غرب،  دوم  لوای  و  ملی  خاص  وظایف  لوای 
ماروای  دوشنبه شب، سوم جوزا، در روستای 

ولسوالی پشتون زرغون هرات، اجرا کرده اند.
عملیات  پی  در  که  است  افزوده  خبرنامه 
و  غیرنظامی  و  نظامی  زندانیان  آزادسازی 
درگیری با طالبان، هفت طالب که نگهبانان 

این زندان بودند نیز کشته شده اند.
چهار  پیکا،  سالح  میل  یک  خبرنامه،  طبق 
یک  پنج  تیره،  میل  یک  کالشینکوف،  میل 
آی کم  مخابره  پایه  دو  و  تانک  دوربین  قاب 
بدست نیروهای امنیتی افتاده و شش عراده 

موترسایکل تخریب شده است.



شایق قاسمی

وزارت صحت عامه می گوید که 
ویروس  به  مبتالیان  میزان 
روزهای  جریان  در  کرونا 
افزایش  فطر  عید  از  پس 
یافته است. این وزارت با ابراز 
ویروس  صعودی  سیر  از  نگرانی 
شهروندان  که  می گوید  کرونا، 
و  صحی  نکات  به  نسبت  عید  روزهای  جریان  در 
توصیه های وزارت صحت عامه بی توجه بوده اند و این 
سبب افزایش آمار مبتالیان به این ویروس شده است. 
مسووالن وزارت صحت عامه تأکید دارند که افغانستان 
عماًل در موج سوم قرار دارد و در حال حاضر به طرف 
»قله« موج سوم در حرکت است. آمارهای رسمی که از 
سوی این وزارت به نشر می رسد، نیز بیانگر این مسأله 
اخیر  هفته  دو  در جریان  آمار ها،  این  براساس  است. 
پنج هزار و ۳9۴ تن و تنها در روز گذشته 8۴۰ تن به 
این ویروس مصاب شده اند. در همین حال مسووالن 
برای مبارزه  وزارت صحت عامه تصریح می کنند که 
تأیید  مورد  که  کرده اند  تهیه  را  پالنی  سوم،  موج  با 
کمیته عالی مبارزه با ویروس کرونا قرار گرفته است. در 
این پالن هرچند »وضع محدودیت« نیز شامل است، 
کشور  در  وضعیت  که  می کنند  تأکید  مسووالن  اما 
به گونه ای بحرانی نیست که قرنطین اعمال شود. از 
سویی هم این مسووالن مبارزه با این پاندمی را بدون 
همکاری مردم دشوار می دانند و می گویند که تجربه 
در کشورهای دیگر نشان داده است که بدون همکاری 
این ویروس مشکل است.  انتشار  از  مردم، جلوگیری 
از شهروندان  بار دیگر  این مسووالن  به همین دلیل 
می خواهند که توصیه های صحی را جداً مراعات کنند 

تا از افزایش شیوع این ویروس جلوگیری شود. 
به  مبتالیان  میزان  رمضان  ماه  جریان  در  آن که  با 
روزهای  در  اما  بود،  گرفته  نزولی  کرونا سیر  ویروس 
اخیر رمضان و در جریان روزهای عید، مردم به گونه 
بی مالحظه از خانه بیرون شدند و این سبب افزایش 
مبتالیان به این ویروس شد. وزارت صحت عامه در آن 
زمان از افزایش شیوع ویروس کرونا به مردم هشدار 
داده و از آنان خواسته بود که در جریان روزهای عید، 
دید و بازدید خود را محدود کنند. وزارت ارشاد، حج 
و اوقاف نیز از مردم و مال امامان مساجد خواسته بود 
که در روزهای عید تدابیر جدی را برای جلوگیری از 
انتشار این ویروس در نظر گیرند. این وزارت توصیه 

چهار شنبه
شماره 3609

5 جوزای 1400
26 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال پانزدهم

3

کرده بود که نماز عید در فضای باز برگزار و از رو بوسی 
و بغل کشی خودداری شود. با این حال براساس شواهد 
بی توجه  نکات  این  به  نسبت  مردم  چشم دیدها،  و 
بودند و در روزهای عید به شکل گسترده به خانه های 
هم دیگر می رفتند و دید و بازدیدشان به شکل عادی 
به  عید  روزهای  از  پس  که  آمارهایی  داشت.  جریان 
نشر رسید، به گونه بی سابقه ای افزایش ابتال به کرونا 
را نشان می داد. طبق معلومات وزارت صحت عامه، در 
جریان دو هفته اخیر پنج هزار و ۳9۴ تن به ویروس 
تن  از 1۰۰  بیش  مدت  این  در  شده اند.  مبتال  کرونا 
جان باخته و دو هزار و ۲۵۷ بیمار کرونا صحت یاب 
شده اند. براساس آمارهای وزارت صحت عامه تنها در 
شده اند.  مبتال  ویروس  این  به  تن   8۴۰ گذشته  روز 
عالوه بر این، در جریان این روز 19 بیمار جان باخته و 

۲۲۳ بیمار دیگر صحت یاب شده اند. 
عامه،  صحت  وزارت  سخنگوی  نظری،  غالم دستگیر 
تایید کرد که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا پس از 
روزهای عید افزایش یافته است. او به روزنامه 8صبح از 
بی توجهی مردم نسبت به شیوع این ویروس انتقاد کرد 
و گفت با وجود این که وزارت صحت عامه شهروندان 
ابتال به کرونا  از  برای پیش گیری  را به رعایت نکاتی 
توصیه کرده بود، شهروندان اما نسبت به این توصیه ها 
توجه نداشتند. او با انتقاد از این برخورد مردم گفت 
این  با  کرونا،  ویروس  با  مبارزه  امر  در  که شهروندان 
وزارت همکاری نکرده اند و این سبب افزایش ابتال به 

این ویروس شده است. 
با این حال آقای نظری گفت که افغانستان عماًل موج 
سوم ویروس کرونا را سپری می کند. به باور سخنگوی 
وزارت صحت عامه، هم اکنون کشور به طرف قله موج 
سوم در حرکت است، اما به نقطه اوج نرسیده است. با 
این حال آمارهای نشر شده از سوی وزارت صحت عامه 

نگرانی برخی از شهروندان را برانگیخته است.
 دستگیر نظری به 8صبح گفت که وزارت صحت عامه 
برای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا آماده گی دارد. 
او گفت که این وزارت برای مبارزه با این موج، پالنی را 
آماده کرده است که مورد پذیرش کمیته عالی مبارزه 
آقای نظری گفت:  قرار گرفته است.  با ویروس کرونا 
»به  خاطر عرضه خدمات صحی بنا بر ظرفیت و توانایی 
موجود در سکتور صحت آماده گی خود را داریم. برای 
آماده گی  ریزرفی  پرسونل  و  ریزرفی  بسترهای  تهیه 

داریم«.

در صورت همکاری نکردن مردم، مبارزه با کرونا 
دشوار می شود

از جانب دیگر با افزایش شمار مبتالیان به ویروس کرونا، 
برخی گمانه ها وجود داشت که شاید محدودیت هایی 
باالی برخی اصناف وضع شود. سخنگوی وزارت صحت 
عامه نیز گفت در پالنی که این وزارت برای مبارزه با 
از  تهیه کرده است، وضع محدودیت یکی  موج سوم 
گزینه ها است. او افزود که این وزارت با در نظرداشت 
شواهد و حقیقت ها و نیاز مبرم، بحث هایی را در رابطه 
به قرنطین مطرح کرده است. آقای نظری خاطر نشان 
کرد که اکنون وضعیت کرونایی به گونه ای  نیست که 
افزود  صحت  وزارت  سخنگوی  شود.  وضع  قرنطین 
که اگر محدودیت هم وضع شود، تا زمانی که مردم 
همکاری نکنند، تاثیری بر کاهش انتشار کرونا نمی کند. 
به باور او تا زمانی که شهروندان توصیه های صحی را 
جدی نگیرند، مبارزه با این پاندمی یک چالش است. 
کالن  »مشکل  گفت:  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی 
توصیه های صحی  کسی  که  است  این  افغانستان  در 
را جدی نمی گیرد. این بی توجهی مشکل کالن را به 
وجود آورده است«. او در ادامه تصریح کرد که تجربه 
و شواهد نشان می دهد یگانه راه خالص شدن از این 
مشکل و مبارزه با این ویروس، همکاری مردم است. 
او از شهروندان خواست که به گونه جدی از ماسک 

استفاده کنند و از شرکت در تجمعات دوری ورزند. 

نوع  توان تشخیص ویروس  وزارت صحت هنوز 
»هندی« را ندارد

از جانب دیگر شیوع ویروس جهش یافته یا نوع انگلیسی 
در کشور بر نگرانی ها افزوده است. وزارت صحت عامه 
می گوید که تاکنون بیش از ۵۰۰ تن به ویروس نوع 
انگلیسی مبتال شده اند. دستگیر نظری گفت که بیش تر 
این واقعات در والیت های ننگرهار، کنر، لغمان، کابل و 
لوگر ثبت شده است. در کنار این نوع ویروس احتمال 
یافته  نیز در کشور شیوع  آن  نوع هندی  می رود که 
هند  به  افغانستان  شهروندان  که  آن جایی  از  باشد. 
رفت وآمد دارند، احتمال شیوع این ویروس زیاد دانسته 
نیز  عامه  وزارت صحت  شده است. پیش تر مسووالن 
گفته بودند که احتمال شیوع نوع هندی کرونا وجود 
می گوید  عامه  صحت  وزارت  سخنگوی  اکنون  دارد. 
ویروس  این  تشخیص  توانایی  وزارت  این  تاکنون  که 

را ندارد. او گفت که وزارت صحت عامه در حال حاضر 
برای تشخیص ویروس نوع هندی کرونا »کیت« ندارد. 
او افزود که این کیت ها توسط سازمان جهانی صحت 
نهاد  این  با  تماس ها  نظری،  گفته  به  می شود.  تهیه 
جریان دارد و امید می رود که به  زودی کیت هایی به 
او هم چنان  بگیرد.  قرار  عامه  وزارت صحت  دسترس 
در رابطه به عالیم این نوع  ویروس ها گفت که عالیم 
نوع ویروس انگیسی با نوع عادی آن تفاوت ندارد، اما 

سرعت انتشار آن بیش تر است.
و  لندن  دانشگاه  استاد  نوروز حقمل،  در همین حال 
آگاه امور صحی، در این رابطه گفت که ویروس نوع 
عادی با نوع انگلیسی و نوع هندی سه تفاوت دارد. به 
گفته او میزان انتشار ویروس نوع عادی کرونا به مراتب 
کم تر از نوع انگلیسی و هندی است. آقای حقمل افزود 
که تفاوت نوع انگلیسی تنها در قسمت انتشار است و 
بیان  اما  او  ندارد.  تفاوتی  کدام  مرگ و میر  قسمت  در 
کرد که ویروس نوع هندی هم سرعت انتشارش و هم 
میزان مرگ و میرش نزد افراد بیش تر است. این ویروس 
عالوه بر این که افراد مسن و افراد دارای بیماری های 
مزمن   را مصاب می کند، سایر افراد و حتا کودکان را 
نیز مصاب کرده است. او از حکومت خواست که در این 

بخش آماده گی داشته باشد. 

600 هزار نفر واکسین دریافت کرده اند
وزارت صحت عامه برای جلوگیری از افزایش ویروس 
این  است.  کرده  آغاز  را  واکسین  تطبیق  روند  کرونا 
واکسین  را  نفر  هزار   6۰۰ از  بیش  کنون  تا  وزارت 
که  کرد  بیان  نظری  است. دستگیر  کرده  کووید-19 
روند تطبیق دوزهای دوم واکسین کرونا برای کسانی  
که دوز اول را دریافت کرده اند، جریان دارد. او افزود 
که به زودی ۷۰۰ هزار دوز واکسین دیگر از چین به 
افغانستان می رسد. به گفته او، به محض رسیدن این 
محموله، روند تطبیق آن آغاز می شود. گفتنی است 
که وزارت صحت عامه تاکنون 968 هزار دوز واکسین 
فراهم کرده است. ۵۰۰ هزار دوز از این واکسین ها را 
هند و ۴86 هزار دوز دیگر را سازمان جهانی صحت از 

طریق برنامه کوواکس کمک کرده است.
نخستین مورد مثبت ویروس کرونا در پنجم حوت 
سال 1۳98 در والیت هرات به ثبت رسید. پس از 
یافت.  گسترش  والیات  تمامی  به  ویروس  این  آن، 
تاکنون 6۷ هزار و ۷۴۳ تن در کشور به این ویروس 
مبتال شده اند که از این میان بیش از ۵6 هزار نفر 
صحت یاب شده و بیش از دو هزار و 8۰۰ تن دیگر 

جان باخته اند.

موج سوم کرونا به نقطه اوج نزدیک می شود

پروان  برای هفت ولسوالی والیت  حکومت طی فرمانی 
سرپرست معرفی کرده است. این افراد تا زمان استخدام 
ولسواالن از طریق رقابت آزاد، روند حکومت داری در این 
ولسوالی ها را به پیش می برند. در میان نُه ولسوالی در 
شده اند.  ابقا  در سمت های شان  ولسوال  دو  تنها  پروان، 
این پیشنهاد در سیزدهم ثور سال روان به ارگ ریاست 
جمهوری فرستاده شده است و رییس جمهور حکم آن 
را در بیست ودوم همین ماه امضا کرده است. با این حال 
برخی  پادرمیانی  با  آن هم  تنها یک سرپرست  تاکنون 
سرپرستان  سایر  است.  کرده  آغاز  کارش  به  افراد،  از 
نامزدان  از  برخی  و  مردم  مخالفت  دلیل  به  ولسوالی ها 
کرسی  ولسوالی ها، معرفی نشده اند. این موضوع در میان 
مردم پروان و کاربران شبکه های اجتماعی در این والیت 
بحث برانگیز شده است. بیش تر باشنده گان پروان معتقدند 
که این افراد سواد کافی ندارند و از سوی حلقات سیاسی 
به این سمت ها معرفی شده اند. از سوی دیگر شماری به 
این باورند که افراد تازه معرفی شده بدون سپری کردن 
رقابت آزاد و از راه غیردموکراتیک بر مردم و باشنده گان 
اعضای شورای والیتی  از  برخی  پروان تحمیل شده اند. 
نشدن  توجه  در صورت  که  می دهند  نیز هشدار  پروان 
به خواست مردم، ولسواالن را به رسمیت نمی شناسند. 
همانند  که  می کند  تصریح  اما  محلی  ارگان های  اداره 
حکم ریاست جمهوری، افراد جدید تنها تا زمان معرفی 

ولسواالن جدید در کرسی شان باقی می مانند.
روان  سال  ثور  سیزدهم  در  محلی  ارگان های  اداره 
پیشنهاد تقرر هفت تن را برای سرپرستی ولسوالی های 
است.  کرده  ارایه  جمهوری  ریاست  ارگ  به  پروان 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در بیست ودوم 
ثور حکم تقرر این سرپرستان را امضا کرده است. بر  اساس 

راه انداخته است«.
معرفی سرپرستان تازه برای هفت ولسوالی در پروان، در 
شبکه های اجتماعی و مشخصاً میان کاربران فیس بوک 
این تصمیم حکومت  از  بسیاری   و  نیز سوژه خلق کرد 
شبکه های  کاربران  از  بسیاری  باور  به  کردند.  انتقاد 
اجتماعی در پروان، حکومت باید نهادهای محلی به ویژه 
یا  آزاد  رقابت  طریق  از  را  شهردارها  و  ولسوال ها  والی، 

راه اندازی انتخابات برگزیند.
در این میان شماری از بانوان در پروان نیز به معرفی 
مرکزی  حکومت  سوی  از  ولسوالی  سرپرست  هفت 
در  زنان  جایگاه  که  می گویند  و  می کنند  اعتراض 
حکومتی که همواره از حقوق زنان سخن زده می زند، 

خالی است. 
حسیبا عفت، نماینده پیشین شورای والیتی و از فعاالن 
حقوق زن در پروان، می گوید که اگر حکومت به حقوق 
زنان احترام قایل است، باید در میان این هفت سرپرست 
می گرفت.  نظر  در  کرسی  یک  نیز  بانوان  برای  حداقل 
زنان  جایگاه  و  حقوق  از  همواره  حکومت  او،  گفته  به 
در نهادهای دولتی سخن می گوید، اما کم تر دیده شده 
است که بانوان کشور در نهادها و سمت های مهم دولتی 
افزود: »من فکر  او  به ویژه در والیت ها گماشته شوند. 
می کنم که زنان در چند سال گذشته خودشان تالش 
اما  کنند،  ثابت  جامعه  در  را  جایگاه شان  تا  کرده اند 
حکومت همیشه حرف زده و عمل نکرده است. زنان هم 
در  را  ولسوالی ها  ویژه  به  رهبری  بخش های  دارند  حق 
دست بگیرند و از حق اساسی شان مسفید شوند، چون 

این ضرورت جامعه است«.
پروان  والیتی  اعضای شورای  از  برخی  این،  با  هم زمان 
با مداخله  و  به گونه غیرقانونی  افراد  این  می گویند که 
نقش  تعیینات  در  همیشه  که  سیاسی  حلقات  برخی 
داشته اند، از سوی حکومت به این سمت گماشته شده اند. 
امین اهلل شکوری، رییس شورای والیتی پروان، می گوید 
که هرچند قرار بود ولسواالن در مشوره با مردم محل و 
شورای والیتی گماشته شوند، اما حکومت در این مورد به 

پیشنهاد اداره ارگان های محلی، عبدالقدیر نذیر شینواری 
به عنوان سرپرست ولسوالی شینواری، نقیب اهلل صافی به 
عنوان سرپرست ولسوالی کوه  صافی، محمدهاشر رووفی 
به عنوان سرپرست ولسوالی جبل السراج، سیدفاضل شاه 
پارسا،  سرخ   ولسوالی  سرپرست  عنوان  به  مظفری 
ولسوالی شیخ  علی، الله  عنوان سرپرست  به  سیدرسول 
آقاشیرین  بگرام و  به عنوان سرپرست ولسوالی  شیرین 
ندیم به عنوان سرپرست ولسوالی سالنگ والیت پروان 
معرفی شده اند. با این حال ولسواالن سیدخیل و سیاه گرد 

پروان در سمت های شان ابقا شده اند.
حکم  منظوری  از  روز   1۰ از  بیش  که  حاضر  حال  در 
سرپرستی این هفت تن می گذرد، تاکنون تنها سرپرست 
معرفی  افراد  از  برخی  پادرمیانی  با  بگرام  ولسوالی 
کرسی  نامزدان  و  باشنده گان  ترتیب  بدین  است.  شده 
ولسوالی ها در شش ولسوالی دیگر با حضور سرپرستان 
پروان  در  جوانان  از  شماری  کرده اند.  مخالفت  جدید 
بازی می کند  مردم  با سرنوشت  که حکومت  می گویند 
و در حالی  که در بسیاری از این ولسوالی ها افراد باسواد 
هستند، اما رییس جمهور غنی افراد بی سواد و کم سواد 
عبدالعلی  است.  ساخته  حاکم  مردم  سرنوشت  بر  را 
گفت:  8صبح  روزنامه  به  پروان،  باشنده گان  از  عزیزی، 
افغانستان این است  »انتظار بسیاری  به ویژه از جوانان 
که سمت های مهم دولتی از سوی حکومت در مشوره 
با مردم با حضور افراد تحصیل کرده ، کادر و با تجربه، پر 

شود«. 
به گفته او، حکومت به بهانه سرپرستی، این ولسوال ها 
سرانجام  و  ساخته  حاکم  مردم  سرنوشت  بر  سال ها  را 
ابقا  سمت ها  این  در  گوناگون«  »نیرنگ های  با  را  آنان 
می کند. او افزود: »حداقل انتظار نسل ما این است که 
حکومت به خواست مردم و به ویژه جوانان تمکین کند. 
از  اگر کاری در والیت ما صورت می گیرد و ما جوانان 
آن خبر نداریم، این مشکل از حکومت است که سال ها 
است می گوید نسل جوان آینده افغانستان را می سازند. 
ما فکر می کنیم که حکومت با مردم بازی موش و پشک 

خواست باشنده گان پشت پا زده است. به گفته او، هرگاه 
خواست مردم از سوی حکومت نادیده گرفته شود، فاصله 
با  را  میان مردم و حکومت بیش تر می شود و حکومت 
چالش های تازه مواجه خواهد کرد. رییس شورای والیتی 
پروان هشدار می دهد که اگر به خواست مردم و شورای 
والیتی این والیت رسیده گی نشود، افراد تازه معرفی شده 

را به عنوان ولسوال نمی شناسند.
در حالی  که فضل الدین عیار، والی پروان، حداقل دو تن از 
سرپرستان تازه معرفی شده را خودش در سمت های شان 
به گونه رسمی معرفی کرده، در مصاحبه ای گفته است 
که از این موضوع آگاهی ندارد و اظهار نظر در این مورد 
را پیش از وقت می داند. دفتر والی پروان نیز این روزها 
بسیاری ،  است.  جوانان  و  ریش سفیدان  حضور  شاهد 
خواست و اعتراض شان را از طریق والی پروان به گوش 

حکومت مرکزی رسانده اند.
ارگان های  اداره  سخنگوی  مومند،  نرگس  این همه  با 
زمان  تا  افراد  این  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  محلی، 
اداری،  اصالحات  کمیسیون  سوی  از  آزمون  برگزاری 
برای هفت ولسوالی به عنوان سرپرست معرفی شده اند. 
گفتنی است که در فرمان ریاست جمهوری که در میزان 
امنیت،  تامین  و  ثبات  تحکیم  است،  شده  نشر   1۳99
مردم  مشارکت  و  انسجام  محلی،  حکومت داری  بهبود 
تسریع  محلی،  و  ملی  برنامه های  از  حمایت  جهت  در 
روند استخدام ولسوال ها و توظیف افراد متنفذ از دالیل 
برکناری ولسوال های  پیشین و گماشته شدن افراد تازه 

به این ولسوالی ها خوانده شده است.
این در حالی است که اخیراً معرفی مقام های دولتی در 
بسیاری از والیت ها جنجال برانگیز شده است. برخی از 
انتخاب  برای  پنجشیر  والیت  در  تازه گی  به  شهروندان 
ولسواالن شان صندوق رای گذاشتد و انتخابات راه اندازی 
کردند. گفتنی است که بر اساس این انتخابات، سه شخص 
شده اند.  معرفی  مرکزی  حکومت  به  مردم  نظر  مورد 
هم زمان با این، مردم فاریاب از چندین روز بدین سو برای 
والی تازه معرفی شده از سوی حکومت اجازه رفتن به 
دفتر کاری اش را ندادند. به باور مردم فاریاب، مقام های 
محلی باید از میان مردم باشند و مشکالت باشنده گان 

مناطق شان را به خوبی درک کنند.

افزایش فشارها بر حکومت؛
معرفی سرپرستان ولسوالی ها در پروان جنجالی 

شده است

عبداالحمد حسینی 



شورای عالی دولت و قمار سیاسی اشرف غنی
کار روی ترکیب و جایگاه شورای 

عالی دولت جریان دارد و تشکیل 
آن بخشی از توافق نامه  سیاسی 

28 ثور 1399 میان غنی و 
عبداهلل است. این شورا در حالی 

قرار است تشکیل  شود که در 
نزدیک به یک ماه، سه ولسوالی 

)دولت شاه لغمان، بورکه بغالن 
و جلریز میدان وردک( به دست 

طالبان سقوط کرده و چندین پوسته  
امنیتی بدون درگیری به طالبان 

تسلیم شده است. جنگ در چندین 
والیت به شدت جریان دارد، از 

سرنوشت نشست استانبول هم 
خبری نیست و نیروهای خارجی در 
حال ترک افغانستان اند. هم چنان 

اجماع سیاسی در سطح رهبری 
دولت و در میان سیاسیون و 

احزاب سیاسی وجود ندارد.
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رواج يافنت تظاهرات مسلحانه

جانب حکومت بود، مورد حمله و کشتار قرار گرفت. 
اعضای جنبش رستاخیز تغییر پس از روزها اعتراض 
مواجه  امنیتی  نیروهای  شلیک  با  مسالمت آمیز، 
شدند که در آن چند تن از جوانان کشته و زخمی 
آن  از سرکوب  که پس  رسید  جایی  به  کار  شدند. 
اعتراض  کابل  در  دیگر  مسالمت آمیز،  اعتراض های 

مدنی راه نیفتاد.
بقیه  و  دوستم  عبدالرشید  مارشال  هواداران  اکنون 
مردم فاریاب با درس گرفتن از تجربه اعتراض های 
قبلی به شیوه کاماًل متفاوت به خیابان آمده و دست 
اعتراض  روز  چند  از  پس  آنان  زده اند.  اعتراض  به 
مسالمت آمیز در جاده های فاریاب متوجه شدند که 
اعتراض ها  و  حرکت ها  چنین  به  مرکزی  حکومت 

تاکنون این نگرش را تقویت کرده است که گویا آقای 
غنی به هیچ توافق و ارزشی جز خواسته های خودش 

پای بند نیست.
دو: شورای عالی دولت باید تقویت  کننده  شورای عالی 
مصالحه  ملی و به  ویژه کمیته  رهبری این شورا باشد، نه 
ابزاری برای تضعیف آن. شورای عالی مصالحه ملی نزد 
جامعه جهانی، کشورهای منطقه و ذی دخل در منازعه  
این کشور، مشروعیت دارد و  افغانستان و شهروندان 
آدرسی است که مردم افغانستان و جامعه بین المللی از 
آن در روند صلح پشتی بانی می کنند. تشکیل شورای 
عالی دولت می تواند دو پیامد مثبت را در پی داشته 
سیاسی  چنددسته گی  و  پراکنده گی  از  اول(  باشد: 
جلوگیری کند که طالب بردش را در آن می بیند. دوم( 
یک جبهه  قوی سیاسی را در برابر طالب به  وجود آورد 
که در هر صورت -چه تداوم گفت وگوها و چه تشدید 
جنگ- بازی به نفع جمهوری اسالمی افغانستان ختم 
قربانی  کشور  ملی  منافع  اتفاق،  این  با  شد.  خواهد 
نمی شود و رییس جمهور غنی هم سربلند از این آزمون 

تاریخی بیرون خواهد شد.
اما خطر بزرگ تر این است که آقای غنی مثل گذشته 
اشتباه جبران ناپذیری را مرتکب شود و از شورای عالی 
دولت برای تضعیف رقیبش )داکتر عبداهلل عبداهلل( و 
سبوتاژ کردن صلح و شورای عالی مصالحه  ملی استفاده 
کند. تحلیل ها و باورمندی ها با توجه به سابقه  رییس 
جمهور غنی بر این است که او برای رفع نگرانی های 
شکل  را  دولت  عالی  شورای  تیمی اش،  و  شخصی 
می دهد تا رهبری پروسه  صلح را در دست گیرد و بقای 

خودش را تضمین کند.
اگر چنین شود که امیدوارم نشود، مشروعیت حکومت 
و  سیاسی  احزاب  سیاسیون،  بین المللی،  جامعه  نزد 
مردم افغانستان بیش تر از این زیر سوال خواهد رفت، 
بیش تر  حامیانش  و  طالب  برای  بازی  و  مانور  فضای 
خواهد شد، جامعه بین المللی از حمایت گفت وگوهای 
صلح و تداوم کمک ها برای حل منازعه  افغانستان دست 

ارگ ریاست جمهوری به ادامه 
خواست  خالف  کارهای 
مصلحت  خالف  و  مردم 
فاریاب  والیت  برای  ملی، 
که  کرد  تعیین  جدید  والی 
و  قاطع  اعتراض  و  واکنش  با 
تعیین کننده مردم آن والیت 
مواجه شد. تصمیم اشتباه و لجاجت ارگ، مردم را 
وادار به گرفتن سالح و خشونت کرد. این بار نخست 
نیست که تصمیم ارگ با مخالفت مردم محل روبه رو 
می شود. تعیینات و تقرری های مغرضانه قبل از این 
نیز در بعضی والیات انجام شده بود. برکناری والی 
پیشین بلخ و والی سمنگان با اعتراض مردم و حزب 
جمعیت اسالمی افغانستان مواجه شده بود؛ اما بعد از 
مدتی رهبری اعتراض ها با معامله و در بدل به  دست 
آوردن امتیازی غیر از به دست داشتن والیت، به اراده 
و تصمیم حکومت مرکزی تسلیم شدند و این گونه 
غایله خاموش شد. اما مارشال عبدالرشید دوستم و 
نیروهای هوادار او به حکومت مرکزی تفهیم کردند 
که برای به کرسی نشاندن خواست خویش مصمم و 
قاطع هستند. همین قاطعیت و سرسختی آنان منتج 

به عقب نشینی ارگ برای معرفی والی جدید شد.
و  حرکت ها  درباره  پسین  سال های  تجربیات 
که  می دهد  نشان  مسالمت آمیز  اعتراض های 
و  ندارد  آنان  به  اعتنایی  هیچ  عمل  در  حکومت 
منتج  مسلحانه  حرکت های  فقط  سال ها  این  طی 
به نتیجه مورد پسند و قبول معترضان شده است، 

کار روی ترکیب و جایگاه شورای عالی دولت جریان 
دارد و تشکیل آن بخشی از توافق نامه  سیاسی ۲8 ثور 

1۳99 میان غنی و عبداهلل است.
این شورا در حالی قرار است تشکیل  شود که در نزدیک 
به یک ماه، سه ولسوالی )دولت شاه لغمان، بورکه بغالن 
و جلریز میدان وردک( به دست طالبان سقوط کرده و 
چندین پوسته  امنیتی بدون درگیری به طالبان تسلیم 
شده است. جنگ در چندین والیت به شدت جریان 
دارد، از سرنوشت نشست استانبول هم خبری نیست و 
نیروهای خارجی در حال ترک افغانستان اند. هم چنان 
میان  در  و  دولت  رهبری  سطح  در  سیاسی  اجماع 

سیاسیون و احزاب سیاسی وجود ندارد.
فرصت  آخرین  دولت  عالی  شورای  تشکیل  بنابراین، 
است.  اجماع سیاسی  برای خلق  رییس جمهور غنی 
وضعیت  کشور،  ملی  منافع  به  نسبت  غنی  آقای  اگر 
جاری و خطر طالب نگاه واقع بینانه داشته باشد، باید از 
این فرصت برای ایجاد جبهه  قوی سیاسی و متحد در 
برابر طالب، استفاده کند. با این کار، حکومت می تواند 
آماده  مقابله با هر دو سناریو )تداوم جدی گفت وگوهای 

اهمیت قایل نیست. برای همین، آنان با سالح های 
حکومت  و  ریختند  خیابان ها  به  سنگین  و  سبک 
مرکزی را به چالش کشیدند و از تصمیمش پشیمان 

ساختند.
کشیدن اسلحه به رخ جمهوری و علیه اراده و تصمیم 
حکومت مرکزی، به مد تبدیل شده است. دلیلش هم 
اعتراض های مدنی و  به  بی اعتنایی حکومت نسبت 
مسالمت آمیز در سال های گذشته و لجاجت در برابر 
مردم است. شاید پس از این، جای اعتراض های مدنی 
را اعتراض های مسلحانه بگیرند. سالح کشی و تهدید 
مرکز شیوه جدیدی است که برای به دست آوردن 
حق در داخل افغانستان و قلمرو جمهوری انتخاب 
می شود و از قضا نتیجه خوب هم می دهد. البته مردم 
فاریاب افزون بر برداشتن سالح، مراحل اولیه انتخاب 
والی والیت شان را هم طی کردند. گذاشتن صندوق 
وادار  را  والی خودشان، حکومت  انتخاب  برای  رأی 
به عقب نشینی و تجدید نظر در تصمیمش در قبال 

فاریاب ساخت.
چند ماه قبل از امروز، رییس شورای والیتی هرات 
با چند  او  والیت شد.  آن  امنیه  قوماندان  کار  مانع 
هزار فرد مسلح به جاده ها آمد و خواستار برطرفی 
فرمانده امنیه قانونی و برحال آن والیت شد. در واقع 
سالح کشی به جای اعتراض مدنی از هرات و توسط 
رییس شورای والیتی هرات که خودش با رأی مردم 
انتخاب شده است، شروع شد و حاال بیم آن می رود 
که این شیوه در تمام حرکت های مدنی آینده تکرار 
رییس  هواداران  تظاهرات  چون  رویدادهایی  شود. 
شورای والیتی هرات و مردم فاریاب، عدم حاکمیت 
نشان  این بخش های کشور  در  را  مرکزی  حکومت 

می دهد.
این  حکومت  از  ناراضی  مردم  برای  فاریاب  رویداد 
مدنی  اعتراض  با  دیگر  که  است  داده  را  ذهنیت 
نشاند.  کرسی  به  را  خود  برحق  خواست  نمی توان 
خواست  به  جمهوری  قلمرو  در  کسی  این که  برای 
چون  بردارد؛  اسلحه  باید  یابد،  دست  خود  معقول 
توانستند  دوستم  جنرال  هواداران  و  علی زایی  فقط 

حکومت را وادار به عقب نشینی کنند.

خواهد کشید و هر سیاست مدار و حزب برای آماده گی 
در برابر حوادث احتمالی و خطر طالب به  جست وجوی 
حامی بیرونی و منابع خارجی خواهند رفت و در نهایت 
فضا برای حکومت و شخص رییس جمهور غنی تنگ تر 
بدون شک  اگر چنین شود،  و محدود تر خواهد شد. 
پرونده  رسوایی، ناکامی و شرم ساری حکومت، خونین تر 

و فاجعه باتر خواهد شد.
بر فرض در یک نگاه خوشبینانه اگر تشکیل شورای 
ایجاد  سیاسی،  اجماع  شکل دهی  سبب  دولت  عالی 
اعتمادسازی،  طالب،  برابر  در  قوی  و  متحد  جبهه  
تقویت جایگاه جمهوری اسالمی افغانستان با محوریت 
حکومت و یک صدایی شود، رییس جمهور اولین کسی 
خواهد بود که امتیاز رسیدن به یک صلح پایدار و یا 
افغانستان و ارزش های  حفظ نظام جمهوری اسالمی 
۲۰ سال اخیر را در برابر تهاجم طالب به  دست خواهد 

آورد.

اعتراض های  و مسالمت آمیز.  مدنی  اعتراض های  نه 
شبیه به اعتراض فاریاب و اعتراض مسلحانه رییس 
خود  خواست های  می توانند  هرات،  والیتی  شورای 
را به کرسی بنشانند و حکومت مرکزی را وادار به 
پاسخ گویی کنند، نه اعتراض چند هزار نفری جنبش 
تبسم، جنبش روشنایی و رستاخیز تغییر که هرکدام 
در مسالمت آمیز بودن نمونه و الگو بودند. در دوره 
حکومت وحدت ملی چند حرکت و جنبش مدنی 
مورد حمله و شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفتند و 
روزها و ماه ها اعتراض حق طلبانه و مدنی آنان ره به 
جایی نبرد. به جنبش مدنی تبسم ارگ بانان شلیک 
اعتراض  نوبت  چند  که  روشنایی  جنبش  کردند. 
از  مسالمت آمیز برگزار کرده بود و خواستار عدالت 

صلح و یا تشدید جنگ( باشد. در شرایطی  که طالبان 
هر روز در مذاکرات صلح جسورتر و در میدان جنگ 
سیاسی  اجماع  خلق  تنها  می شوند،  خون آشام تر 
و  کند  پریشان  را  گروه  این  رویای  و  خواب  می تواند 

آینده را به نفع جمهوری اسالمی افغانستان رقم بزند.
برای تحقق این امر و جلوگیری از گسترش جغرافیای 
در  باید  غنی  جمهور  رییس  طالبان،  کنترل  تحت 

زودترین فرصت دو کار را انجام دهد:
توافق نامه   براساس  دولت  عالی  شورای  تشکیل  یک: 
سیاسی ۲8 ثور 1۳99، باورمندی و امیدواری بخش 
رهبری  به  که  سیاسی  احزاب  و  سیاسیون  از  بزرگی 
صف آرایی   1۳98 انتخابات  در  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
به  متعهد  را  آن ها  و  می کند  بیش تر  را  بودند  کرده 
همراهی حکومت در برابر طالبان می سازد. چون باور 
آقای غنی آجندای  این است که  بر  این طرف  غالب 
شخصی و تیمی خود را در روند صلح پیش می برد و به 
این دلیل توافق نامه  سیاسی را به گروگان گرفته است 
به همکاری و تطبیق  وادار  را  تا جانب داکتر عبداهلل 
آن آجندا بسازد. این رویکرد شک و بدبینی زیادی را 
در این حوزه خلق کرده است. برخوردهای سلیقه ای و 
یک جانبه  رییس جمهور از زمان حکومت وحدت ملی 

خدایار نایب زاده، روزنامه نگار

ارگ ریاست جمهوری به ادامه کارهای خالف خواست مردم و خالف مصلحت ملی، برای والیت فاریاب والی جدید تعیین کرد که 
با واکنش و اعتراض قاطع و تعیین کننده مردم آن والیت مواجه شد. تصمیم اشتباه و لجاجت ارگ، مردم را وادار به گرفتن سالح 

و خشونت کرد. این بار نخست نیست که تصمیم ارگ با مخالفت مردم محل روبه رو می شود. تعیینات و تقرری های مغرضانه قبل از این نیز در 
بعضی والیات انجام شده بود. برکناری والی پیشین بلخ و والی سمنگان با اعتراض مردم و حزب جمعیت اسالمی افغانستان مواجه شده 

بود؛ اما بعد از مدتی رهبری اعتراض ها با معامله و در بدل به  دست آوردن امتیازی غیر از به دست داشتن والیت، به اراده و تصمیم حکومت 
مرکزی تسلیم شدند و این گونه غایله خاموش شد. اما مارشال عبدالرشید دوستم و نیروهای هوادار او به حکومت مرکزی تفهیم کردند که 
برای به کرسی نشاندن خواست خویش مصمم و قاطع هستند. همین قاطعیت و سرسختی آنان منتج به عقب نشینی ارگ برای معرفی 

والی جدید شد.

حبیب حمیدزاده





فرشید حکیمیار

که دخیل در فساد نیست، چه فایده ای در نظر گرفته 
شده است تا او فساد را مستندسازی کند و به اداره 
مربوطه مبارزه با فساد مالی بفرستد؟ به همان اندازه 
که فساد مالی محرک تصامیم اشخاص فاسد است و 
منافع مالی شان را تامین می کند، باید مستندسازی 
نیز برای یک کارمند صادق منافع مالی و نقدی را 
تامین کند تا کارمندان صادق نیز از صداقت خود 
فایده عملی و نقدی داشته باشند. صداقت برعالوه 
باشد.  داشته  نیز  نقدی  بُعد  باید  ارزش خوب،  یک 
برابر  سه  جریمه  بلکه  برود؛  زندان  به  نباید  فاسد 
نقدی شود. این کار دو فایده دارد. اول( دولت پول 
اضافی برای تمویل زندانیان مصرف نمی کند و دست 
پولیس، سارنوال و قاضی از پروسه بیرون می شود. 
دوم( جریمه نقدی باید سه برابر پول مورد اختالس 
باشد. به طور نمونه، هرگاه صد هزاز افغانی پول فساد 
است، هر فاسد باید سه صد هزار افغانی جریمه نقدی 
شود. فاسد شامل پول دهنده و پول گیرنده می شود. 
افغانی پول در این قضه به  در کل شش صد هزاز 
دست می آید. دو صد هزار به شخص صادق که این 
قضه را مستند ساخته و گزارش داده است، پرداخت 
شود. دو صد هزار برای تمویل اداره که قضیه فساد 
را از جانب دولت پی گیری و حل می کند، پرداخت 
شود. این اداره به هیچ کمک بیرونی و دولتی نیاز 
ندارد، فقط نظر به میزان کارکرد ش پول بیش تر به 
باقی مانده در حساب  دست می آورد. دو صد هزار 
انکشافی دولت پرداخت شود. با این کار هم ریشه 
فساد کننده خشک می شود، هم فرهنگ صداقت و 
شهروندی قوی و مستحکم تر می گردد و هم مجرای 

خوبی برای خزانه انکشافی دولت ساخته می شود.
- نیاز جدی و ضرور است تا فرهنگ قهرمان سازی 
را رایج کنیم. افرادی که فساد را مستند می سازند، 
قهرمانان  شوند.  تبدیل  محلی  قهرمان های  به  باید 
می توانند فساد مالی را ریشه کن کنند و در عین زمان 
و مشهور  علنی  قهرمانان می توانند  ثروتمند شوند. 
شوند و یا در خفا باشند. این امر مربوط به خواست و 
رضایت و امنیت قهرمانان است. اصل محرم گذاشتن 
و  دادن  امتیاز  را  آن ها  زمان  عین  در  و  افراد  اسم 
قهرمان ساختن یک تناقض جدی است. ما می توانیم 
قهرمانانی داشته باشیم که فقط کارکردشان معلوم 
قهرمان  خود  اگر  یا  و  مخفی  پولیس  مانند  باشد، 
خواسته باشد، می توان با اجازه او اسم اش را نیز نشر 
کرد. این تناقض راه حل های عملی دارد؛ ولی نظر به 
موقعیت و محل فرق می کند. باید در محالت مختلف 

انعطاف پذیر باشیم.
حکومت  و  دولت  کار  تنها  مالی  فساد  با  مبارزه   -
افغانستان  شهروندان  تمام  مسوولیت  بلکه  نیست؛ 
قدرت  است  که  کجایی  هر  در  شهروند  هر  است. 
از  استفاده  با  شهروندان  دارد.  را  فساد  با  مبارزه 
امکانات دست داشته، چون تلفن همراه شان عکس و 
یا فلم برداری کنند و اسناد مربوطه را در شبکه های 
اجتماعی به منظور اصالح جامعه با دیگران شریک 
سازند. شامل ساختن مردم در روند مبارزه با فساد، 
پروسه بلندمدت و بسیار عملی و قوی می تواند باشد.

اعتماد به آینده و وفاداری به اصل تغییر، اساسی ترین 
افغانستان.  بهتر  آینده  برای  ارزش  های عملی است 
ناکامی ها و نارسایی های کشور در گذشته نمی تواند 
تبانی  و  فساد  کند.  تضعیف  را  بهتر  آینده   به  امید 
افغاستان حال  باثبات  مالی  بازار  برای  زهر کشنده 
و آینده است. تا زمانی که مشکل فساد و تبانی تا 
اندازه قابل مالحظه ای مهار نشود و در معادله مالی 
به صفر نرسد، افغانستان و نسل های آینده همیشه 

در وابسته گی و فقر می مانند.
افغانستان به قهرمان های محلی قوی و مهربان که 
نیاز  باشند،  دلسوز  خود  کشور  آینده  و  خود  برای 
دارد تا با عزم قوی برای حل مشکل فساد و دیگر 
دولت  همگام  و  همکار  سطوح  تمام  در  مشکالت 
ادارت،  در  افغانستان،  سراسر  در  قهرمان ها  باشند. 
شرکت های خصوصی، داخل صفوف پولیس و در هر 
گوشه وکنار این سرزمین وجود دارند. باید قهرمان ها 

به حرکت بیایند.

افغانستان زاده و بزرگ شده است.  فرشید حکیمیار در 
نهادهای  حکومت ها،  با  این سو  به  سال  پانزده  از  او 
پالسی ساز  نهادهای  و  پژوهشی  گروه های  غیرانتفاعی، 
در افغانستان و در ایاالت متحده امریکا کار کرده است. 
وی رییس اجرایی شرکت »سنو لپرد تریدرز ال ال سی« 
است. آقای حکیمیار این شرکت را در سال ۲۰16 میالدی 
در امریکا تأسیس کرده است. او هم چنان نماینده ثبت 

شده سرمایه گذاری در واشنگتن دی سی می باشد.
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به  وابسته  متمادی  دهه های  طول  در  افغانستان 
بیرونی بوده است و خود توان فراهم کردن  کمک 
امکانات مالی خود را از داخل کشور ندارد. چندی 
پیش، خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه افغانستان 
ملی گفت که حدود هشت  در یک جلسه شورای 
توسط  افغانستان  گمرکات  از  روزانه  دالر  میلیون 
زورمندان حیف ومیل می شود. این رقم در سال به 
حدود سه میلیارد دالر می رسد. سه میلیارد بیش تر 
از بودجه عادی ساالنه جمهوری اسالمی افغانستان 

است.
جمع آوری  طریق  از  کشورها  بین الملل،  نظام  در 
تولیدی،  و  اقتصادی  سکتورهای  فعالیت  و  مالیات 
فراهم می کنند  را خودشان  نیاز خویش  پول مورد 
و همیشه به خود متکی هستند. هدف اساسی یک 
از  ساکنان  امنیت  تامین  جغرافیا،  یک  در  دولت 
تهدیدات بیرونی، تامین عدالت، جلوگیری از تعرضات 
اجتماعی،  روابط  رشد  و  ایجاد  برای  زمینه سازی  و 
اقتصادی و فرهنگی است. یگانه راهی که افغانستان 
را در مدیریت امور سیاسی، امنیتی و اقتصادی اش 
یاری می کند، این است که بازار فعال مالی داشته 
باشد و بیش ترین تالشش را انجام دهد تا موانع رشد 
بازار فعال مالی را از مسیر بردارد. اساسی ترین مشکل 
برای رشد و شکوفایی بازار فعال مالی در افغانستان، 
و  ادارات دولتی  بین  مالی گسترده در  وجود فساد 
فرهنگ حاکم فساد مالی بین تجار ملی منحیث یک 
راه حل کوتاه است. در نفس خود، فساد مالی زهر 
بسیار کشنده است که اساس نهادها را ویران می کند 
و جامعه را از مسیر اساسی رشد و توسعه منحرف 
صورت  به  مالی  فساد  که  کشورهایی  در  می سازد. 
گسترده وجود دارد، از سرمایه گذاری های بین المللی 
مالی  و  سهامی  بازار  به  هیچ گاه  و  هستند  محروم 
مالیات  آن،  بر  عالوه  نمی رسند.  رشد  قابل  و  فعال 
به شکل درست جمع آوری نمی شود و کشور را در 
و  مالی  مالی، سیاست های خوب  ایجاد مشوق های 
پولی دچار چالش های جدی می کند و بازار نمی تواند 
مانند  بیکاری  باشد.  متقاضیان  برای  کار  زمینه ساز 
سرطان کشنده، اساس تمام مشکالت در یک کشور 

است.
فعال  چرخش  و  تولید  عوامل  روی  مقاله،  این  در 
روی  بیش تر  توجه  ولی  نمی کنم؛  بحث  اقتصادی 
پدیده فساد مالی خواهم داشت. پدیده فساد مالی 
و هیچ کشوری  برود  بین  از  نمی تواند  به هیچ وجه 
را در جهان سراغ نداریم که فساد را به شکل صد 
باید برای مهار کردن  باشد؛ ولی  درصد محو کرده 
فساد، سیستم عملی، ارزش محور و با درنظرداشت 
و  فعال  را  پروسه  در  دخیل  اشخاص  فردی  سود 
و  تخریب  از حد  بیش  توان  ما همه  کنیم.  تقویت 
در عین زمان توان عالی سازنده گی را در خود داریم. 
فقط شرایط و ساختارهای اجتماعی است که توان 
ما را از مسیر مثبت به منفی و یا برعکس آن تغییر 

مالی  فساد  مشکل  برای حل  من  پیشنهادات 
قرار زیر است:

- مبارزه با فساد از شکل متعارف ملی اش بیرون و 
به شکل محلی پی گیری شود. محل عبارت از واحد 
مبارزه  برنامه  مثال،  طور  به  است.  اداری  کوچک 
نیست  الزم  هرات  گمرک  اداره  در  مالی  فساد  با 
تحت رهبری والی هرات و ادارت دیگر این والیت 
باشد؛ بلکه خود اداره گمرک و تمام کارکنان اداره 
داخل  در  خودشان  مشکل  به  تا  دارند  مسوولیت 
اداره رسیده گی کنند. اداره گمرک هرات یک محل 
است. والیت ننگرهار یک محل شده نمی تواند؛ بلکه 
شامل صدها محل است. شاید ده محل در والیت 
الزم  و  باشد  داشته  مالی  فساد  مشکل  ننگرهار 
نیست رسیده گی به هر ده محل یکسان باشد. باید 
ویژه گی های هر محل  به  نظر  استراتژی رسیده گی 
باشد. هم چنان در  را در خود داشته  تغییر  قابلیت 
کابل و وزارت خانه ها و ادارات مربوطه اش که فساد 
مالی به شکل گسترده وجود دارد، شیوه رسیده گی 
کاربردی و نتیجه محور باشد. در صورتی که نتیجه 
مورد نیاز به دست نیامد، باید شیوه برخورد تغییر 
کند. من طرفدار شدید مبارزه با فساد مالی به شکل 
دیگر،  مثال  واحدهای کوچک هستم.  در  کاربردی 
شهرداری والیت کابل است. شهرداری کابل دارای 
نواحی شهری متعدد است. مبارزه با فساد مالی در 
داخل هر ناحیه شهری مربوط به همان ناحیه است.

- هرگاه در داخل یک اداره گمرک مزارشریف فساد 
صورت می گیرد، شاید کارمندی باشد که شامل در 
این معامله شوم نیست و یا کم ترین سهم را دریافت 
می کند. این فرد مهم ترین عنصر تغییر و مبارزه با 
فساد مالی در این اداره است. پس برای شخص صادق 

می دهد. در یک کشور دو نهاد در نجات و خودکفایی 
اقتصادی می توانند نقش جدی و حیاتی بازی کنند: 
یکی دولت و دیگری تجار ملی. دولت و تجار ملی 
در خود عوامل جدی تخریب  و سازنده گی را دارند. 
تجار ملی و دولت در افزیش و کاهش فساد نقش 
بسیار جدی بازی می کنند. تار و پود اساسی جامعه 
مردم هستند. دولت و تجار در وجود مردم و از روابط 
تجاری و سیاسی مردم مفهوم و مشروعیت می گیرند.
اند.  کشور  در  تولیدی  رکن  مهم ترین  ملی  تجار 
تجار ملی توان ایجاد کارخانه ها، استخدام و باالخره 
می توانند  ملی  تجار  دارند.  را  تجاری  تولیدات 
مهم ترین منبع مالیات دهی برای رفع نیازمندی های 
دولت باشند. مالیات از عایدات تجار ملی مهم ترین 
قسمت وجوهات مالی را در امور سازنده گی اجتماعی، 
سیاسی و امنیتی تشکیل می دهد. کارکردهای تجار 
بدون نیروی فکری و فیزیکی مردم وجود عملی پیدا 

کرده نمی تواند.
دولت نهادی است که شهروندان برای امنیت، عدالت 
و رفاه اجتماعی مردمان یک سرزمین آن را شکل 
اشاره مستقیم روی دولت هایی  ما  می دهند. خوب 
داریم که مردم در تشکیل آن نقش دارند. استقالل 
نارضایتی های  تمام  بر  عالوه  افغانستان  اقتصادی 
فعلی، نیاز به دولت مردم محور دارد که توسط آرای 
گروه  فکری  تغییر  به  من  می شود.  تشکیل  مردم 
و  داخل  در  گروه  این  حضور  و  ندارم  باور  طالبان 
بیرون نظام سیاسی افغانستان برای استقالل مالی 

و اقتصادی این کشور بسیار مضر است.
من طرفدار مجازات سخت مالی برای کاهش فساد 
و تقویت حاکمیت قانون در افغانستان فعلی و آینده 
هستم. من طرفدار پرداخت غرامت سه برابر در مقابل 
مقدار پول حیف ومیل شده هستم. قدرتمندان چه 
در داخل دولت و چه از طبقه متمول جامعه، فقط 
بهتر می دانند.  زبان دیگر  از هر  را  مالی  زیان  زبان 
ریسک گریز  خود  حقیقت  و  ذات  در  انسان ها  ما 
هستیم. فقط ریسک مالی ما را وادار به احترام به 
قانون می کند. در عدم موجودیت ترس الزم مالی، ما 

انسان ها ظرفیت خود اصالحی نداریم.
در  مالی  فساد  قضایای  به  رسیده گی  فعلی  شیوه 
دلیل  همین  به  است.  غیرعملی  بسیار  افغانستان 
توان  پولیس  می رود.  شده  بیش تر  روزانه  فساد 
بررسی تمام قضایا را ندارد. از جانب دیگر، در داخل 
دستگاه پولیس عوامل فاسد وجود دارند که ناقض 
عدالت هستند. مرحله بعدی سارنوالی و قضا است. 
فاسدان  با  و قضا  موارد خود سارنوالی  بسیاری  در 
پا  زیر  را  عدالت  و  می دهد  هم  دست  به  دست 
می گذارد. در مرحله اخیر نماینده های انتخابی مردم 
در سطح والیات و شورای ملی با استفاده از نفوذ 
سیاسی و مردم، عدالت را نقض می کنند. ماموران 
عالی رتبه دولتی هم چنان در مواردی نقش تخریب  
کننده دارند. پس تمام نهادهای دولتی و حکومتی 
یا در داخل دولت  و  داده   رای  برای شان  که مردم 
و حکومت برای خدمت به مردم استخدام شده اند، 
سبب و یا ممد افزایش مشکل و ترویج فساد مالی 

هستند.

استقالل اقتصادی افغانستان و زهر مهلک 
فساد مالی

در نظام بین الملل، کشورها از 
طریق جمع آوری مالیات و فعالیت 

سکتورهای اقتصادی و تولیدی، پول 
مورد نیاز خویش را خودشان فراهم 

می کنند و همیشه به خود متکی 
هستند. هدف اساسی یک دولت در 

یک جغرافیا، تامین امنیت ساکنان 
از تهدیدات بیرونی، تامین عدالت، 

جلوگیری از تعرضات و زمینه سازی 
برای ایجاد و رشد روابط اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است. یگانه 

راهی که افغانستان را در مدیریت امور 
سیاسی، امنیتی و اقتصادی اش یاری 
می کند، این است که بازار فعال مالی 

داشته باشد و بیش ترین تالشش را انجام 
دهد تا موانع رشد بازار فعال مالی را از 
مسیر بردارد. اساسی ترین مشکل برای 

رشد و شکوفایی بازار فعال مالی در 
افغانستان، وجود فساد مالی گسترده 

در بین ادارات دولتی و فرهنگ حاکم 
فساد مالی بین تجار ملی منحیث یک 

راه حل کوتاه است.



شکیبا سعیدی

باشنده گان بلخ می گویند که بهای برق در 
این والیت کمرشکن است و آن ها به دلیل 
ضعف اقتصادی، توان پرداخت آن  را ندارند. 
بلخیان خواستار کاهش در بهای صرفیه 
برق در این والیت اند و اعتراضات شان از دو 
سال به این  سو ادامه دارد، اما حکومت 

تاکنون به این اعتراض ها توجه نکرده است. 
آنان از حکومت می خواهند که بهای 

صرفیه  برق این والیت را از ۶.۲۵ افغانی 
در هر کیلووات، همانند دیگر والیت های 

شمال به ۳.۷۵ افغانی پایین بیاورد تا بدین 
ترتیب همه مردم توان پرداخت آن را داشته 
باشند. هرچند رییس  شورای والیتی بلخ 
از مردم خواسته است که تعرفه های 

برق شان  را تحویل ندهند و نماینده گان این 
والیت در مجلس نیز بر آن تأکید کرده اند، اما 

مسووالن اداره تنظیم انرژی می گویند 
که کار برای حل این مشکل جریان دارد.

یادداشت: روزنامه 8صبح در بیست ویکم سرطان سال گذشته، گزارش تحقیقی ای را در مورد حیف ومیل صدها میلیون افغانی در روند توزیع نان خشک نشر کرد. مسووالن در اداره 
بازرس ریاست جمهوری نیز در ادامه از بررسی هایش در این مورد خبر داد و بخشی از حیف ومیل در آن را تأیید کرد. این نهاد اما گفت که نتیجه کارش را پس از پایان بررسی ها اعالم می کند. 

اکنون شهرداری کابل جوابیه ای را در مورد گزارش 8صبح فرستاده است. روزنامه 8صبح بنابر فیصله وزارت اطالعات و فرهنگ و احترام به قانون رسانه های همه گانی، جوابیه 
شهرداری کابل را بدون کم وکاست نشر می کند.

این  در  برق  بهای  که  می گویند  بلخ  باشنده گان 
ضعف  دلیل  به  آن ها  و  است  کمرشکن  والیت 
بلخیان  ندارند.  را  آن   پرداخت  توان  اقتصادی، 
این  در  برق  صرفیه  بهای  در  کاهش  خواستار 
این  سو  به  سال  دو  از  اعتراضات شان  و  والیت اند 
اعتراض ها  این  اما حکومت تاکنون به  ادامه دارد، 
توجه نکرده است. آنان از حکومت می خواهند که 
بهای صرفیه  برق این والیت را از 6.۲۵ افغانی در هر 
کیلووات، همانند دیگر والیت های شمال به ۳.۷۵ 
افغانی پایین بیاورد تا بدین ترتیب همه مردم توان 
پرداخت آن را داشته باشند. هرچند رییس  شورای 
تعرفه های  که  است  مردم خواسته  از  بلخ  والیتی 
برق شان  را تحویل ندهند و نماینده گان این والیت 
در مجلس نیز بر آن تأکید کرده اند، اما مسووالن 
اداره تنظیم انرژی می گویند که کار برای حل این 

مشکل جریان دارد.
 6.۲۵ برق،  کیلووات  هر  برابر  در  بلخ  باشنده گان 
افغانی می پردازند، در حالی که در دیگر والیت های 
شمال قیمت هر کیلووات برق ۳.۷۵ افغانی است. 
اکنون باشنده گان بلخ می گویند که دو سال می شود 
این مشکل را با حکومت مطرح می کنند، اما تا حال 
به آن رسیده گی نشده است و آنان مجبور شده اند 

تعرفه های صرفیه برق را تحویل ندهند. 
از  بلخ،  محمدافضل حدید، رییس شورای والیتی 

طوری که در جریان قرار دارید، به تاریخ ۲1 سرطان 
1۳99 روزنامه 8صبح گزارشی را به مضمون ذیل 
)بیش از هشت صد میلیون اختالس در روند توزیع 
نان خشک از سوی مسوولین شاروالی کابل( نشر 
کرد. بعداً حسب هدایت شاروال صاحب، ریاست 
تفتیش داخلی موضوع را مورد بررسی قرار داد و 
بعداً دوسیه را به ریاست امور حقوقی ارسال کرد. 
صورت  مورد  در  بود  نیاز  که  تحلیلی  و  بررسی 
گرفت و خدمت شما ارسال شد تا در مورد، طبق 

مواد قانون برمبنای عدالت تصمیم اتخاذ کنید.

موارد قابل بحث:
1- روزنامه 8صبح از حیف ومیل بیش از هشت صد 
میلیون افغانی تذکر داده، در حالی که تمام پولی 
که به منظور توزیع نان خشک اختصاص داده شده 
است، یک میلیارد و دو صد و چهل میلیون افغانی 
می باشد. محاسبه ایشان کاماًل غلط و بی بنیاد بوده 

است.
۲- اما در قسمت وسط متن اخبار دوباره در حدود 
یعنی  است؛  میلیون ذکر کرده  پنج صد  از  بیش 
جمله اول با جمله دوم در تناقض قرار دارد، گفته 

می شود که هر دو درست نیست.
۳- در متن روزنامه تحریر شده که برای خبازان 
پرداخت  دست مزد  عنوان  به  افغانی   )۳۵۰۰۰۰(
شده است؛ در حالی که خبازی ها در نقاط مختلف 
نیز  شده  توزیع  آرد  بوده،  نفوس  تراکم  به  نظر 
متفاوت بوده است نه به طور یکسان، پس چطور 

مردم بلخ در مجلس نماینده گان، گفت که مردم 
او  نیز می پردازند.  را  بلخ پول صرفیه برق طالبان 
گفت: »می دانید ما تاوان کی را می پردازیم؟ پول 
ما  از  می آیند  نمی پردازند،  طالبان  را  برق  صرفیه 
می گیرند. از غریب ما می گیرند، قلدر ما خو بدون 
آن بل نمی پردازد. تمام تان خبر هستید، ضایعاتی 
که هست، آن را در گردن ما و شما مردم بیچاره 

می اندازند و آن را از ما می گیرند«.
در  بلخ  مردم  نماینده  دیگر  عبدالخالق،  رییس 
می خواهد  حکومت  از  نیز  نماینده گان،  مجلس 
را  شمال  والیت های  دیگر  در  معمول  تعرفه  که 

۷- اختالس به نوع خاصی از جرم خیانت در امانت 
مامورین دولت اطالق می شود و آن عبارت است 
از این که بر حسب وظیفه قانونی مال دولت به او 
تصاحب  نامشروع  به طریق  را  آن  و  سپرده شود 

کند.
وظیفه  خشک،  نان  توزیع  مکانیسم  مطابق   -8
شاروالی کابل تعیین تیم های »کنترلر« و نظارتی 
از پروسه روند توزیع نان خشک، تأیید یا رد لیست 
تهیه شده مستحقین از سوی وکالی گذر، تهیه 
محترم  اتحادیه  همکاری  به  خبازی ها  لیست 
قرارداد منعقد شده چهارجانبه  تعمیل  و  خبازان 
در  قیمت  تعیین  در  کابل  شاروالی  بناً  می باشد. 
اندازه سهم خبازان و عالفان هیچ نوع نقشی ندارد 
تا از سوی مسووالن شاروالی کابل اختالس صورت 
و مستند  واضح  را  اتهام خویش  دلیل  می گرفت. 

ارایه بدارید.
9- در قسمت پرداخت ها: زمانی که اتحادیه خبازان 
تأیید کرد که به این مقدار آرد را به این کیفیت 
اخذ کرده است و هم چنان شوراهای مردمی تأیید 
کردند که از خبازان به این تعداد نان گرفته  و به 
مردم توزیع کرده اند، شاروالی کابل اسناد را طبق 
قرارداد طی مراحل کرد. تمام بل ها و اسناد موجود 
است و در صورت نیاز طبق قانون در اختیار مراجع 

ذی صالح قرار خواهد داد.
1۰- در اول گزارش آمده است که از هر بوری آرد 

۳۰۰ نان ۲۲۰ گرام پخته می شود.
زمانی که ۳۰۰ نان را ضرب وزن آن یعنی ۲۲۰ 

پیشنهاد  »خالصه  گفت:  او  کند.  تطبیق  بلخ  در 
والیت های  در  که  چیزی  آن  است،  همین  ما 
همسایه ما مثل جوزجان، فاریاب و دیگر والیت ها 
محاسبه می گردد، برای ما هم محاسبه کنند. ما 
هم قانون گریز نیستم، فقط مطابق همین والیات 

می خواهیم«.
با این حال رضا حیدری، مشاور اداره تنظیم انرژی 
کشور، هم زمان با پذیرفتن نارسایی ها در این راستا، 
برق  بهای  یک سان سازی  باالی  کار  که  می گوید 
است  حالی  در  این  دارد.  جریان  کشور  در سطح 
نهادهای  و  برشنا  شرکت  مقام های  تاکنون  که 
ذی ربط بارها برای حل این مشکل وعده  داده  ، اما 
نتوانسته  اند به خواست باشنده گان بلخ پاسخ دهند.

بهای برق در والیت بلخ برای واحدهای مسکونی 
کارخانه های  برای  افغانی،   6.۲۵ کیلووات  هر 
و  دفاتر  شرکت ها،  برای  و  افغانی   6.۷۵ صنعتی 
دکان ها 16.۷۵ افغانی محاسبه می شود. باشنده گان 
بلخ پیش از این نیز از گران بودن صرفیه برق در 
این والیت شکایت کرده و گفته بودند که در صورت 

ادامه این روند، پول برق شان را نمی پردازند. 
گفتنی است که اعتراض ها به منظور کاهش بهای 
برق در والیت بلخ به شش سال پیش بر می گردد. 
در آن زمان باشنده گان بلخ همانند سایر والیت ها 
گفته  به  اما  می پرداختند،  برق  صرفیه  پول 
معترضان، برخی از زورمندان برای کاهش  فشارها 
از دوش شان، در مقیاس تصاعدی پرداخت پول برق 
ثابت ساختند. در  را به شکل  تغییر آوردند و آن 
آن زمان باشنده گان بلخ به شکل تصاعدی تا ۲۰۰ 
کیلووات برای هر کیلووات ۲.۵ افغانی می پرداختند 
می شد.  بیش تر  مصارف،  افزایش  با  میزان  این  و 
شش سال پیش قرار بدین شد که باشنده گان این 
والیت در بدل هر کیلووات برق به گونه ثابت 6.۷۵ 
تغییرات  این  معترضان،  گفته  به  بپردازند.  افغانی 
سبب شده است که افراد کم بضاعت و بی بضاعت 

در مقایسه با گذشته پول بیش تری بپردازند.

دیگر 66  عبارت  به  یا  گرام  کنید، 66۰۰۰  گرام 
کیلوگرام آرد می شود. نویسنده خبر بدون درک و 
سنجش موضوع در محاسبه خود 16 کیلوگرام آرد 

را در هر بوری اشتباه کرده است.
نان  توزیع  به ذکر است که در پروسه  11- الزم 
مصرف  به  آرد  بوری   611۰۰۰ از  بیش  خشک 
رسیده است. زمانی که 611۰۰۰ بوری را ضرب 
در مجموع،  در می یابیم که  کیلوگرام کنیم،   16
خبرنگار 9۷۷6۰۰۰ کیلوگرام یا 9۷۷6 تن آرد را 
در محاسبات خود اشتباه کرده است که پول آن 

در حدود ۴۰۰ میلیون افغانی می شود.
در  خبرنگار  این  آیا  که  است  این جا  سوال 
محاسبات خود از روی عدم آگاهی اشتباه کرده 
است یا آگاهانه و غرض قبلی؟ استناد این خبرنگار 
در مورد مقدار نانی که از هر بوری آرد به دست 
می آید، به گفته خودش در گزارش خبازان شهر 
و  فیچر  گزارش های  در  معموالً  که  است  کابل 
روتین برای تقویت سوژه اصلی استفاده می شود؛ 
اما در گزارش های تحقیقی پایه و اساس معادالت 
باید اسناد باشد، نه گفته های شفاهی یک شهروند. 
در زمانی که این گزارش به نشر رسید، شاروالی 
اتحادیه  به  پول  افغانی  میلیون   8۴۷ تنها  کابل 
خبازان براساس قرارداد چهارجانبه پرداخت کرده 
 8۴۷ میان  از  که  دارد  امکان  چگونه  پس  بود، 
شود،  اختالس  آن  میلیون   8۰۰ افغانی  میلیون 
آیا مبنای سنجش و محاسبه غلط خبرنگار چه 

می تواند باشد.

زمان  تا  که  است  خواسته  مزارشریف  شهروندان 
پذیرفته شدن خواسته های شان، پول صرفیه برق 
را پرداخت نکنند. آقای حدید گفته است: »ما فعاًل 
دو ماه شده که پرداخت نکردن بل برق را فرمان 
دادیم. بل برق را هیچ کسی تحویل نمی کند. اگر 
شما می خواهید این وضعیت به همین منوال ادامه 
پیدا کند، دا گز، دا میدان«. آقای حدید به ریاست 
برشنا هشدار داده که به هیچ عنوان حق ندارد در 
صورت عدم پرداخت صرفیه برق، برق بلخ را قطع 
کند. او افزوده است: »من شخصاً برای رییس برشنا 
در مجلس اداری گفتم که قطعاً حق ندارید برق 
را قطع کنید و مردم ما را آزار بدهید یا به خاطر 

تحویل نکردن برق کسی را جریمه کنید«.
نماینده گان مردم بلخ نیز این کار حکومت را »یک 
باور آنان، مردم  بام و دو هوا« می خوانند؛ زیرا به 
بلخ مجبور شده اند بهای سنگین بپردازند، در حالی  
توان  و  نیست  خوب  آنان  اقتصادی  وضعیت  که 
پرداخت آن  را ندارند. گل الرحمن همدرد، نماینده 

قرار  خبازی   16۰۰ برای  مثالی  را  چندخبازی 
دهیم؟

۴- شما در متن گزارش تان یک جدول را اضافه 
کرده اید و در شماره اول جدول گفته اید که بودجه 
کل برنامه توزیع نان در شهر کابل دو میلیارد و 
در  مندرج  معلومات  است.  افغانی  میلیون   ۲۴۰
یک  که  حالی  در  است؛  غلط  کاماًل  اول  شماره 
میلیارد و ۲۴۰ میلیون افغانی اختصاص داده شده 
بود. بهتر بود که قبل از نشر یک بار دیگر خود را 

مطمئن می کردید.
از  آرد  که  شده  گفته  اول  پاراگراف  متن  در   -۵
طرف اتحادیه مواد ارتزاقی به هماهنگی شاروالی 
که  حالی  در  است.  شده  خریداری  قیمت  کابل 
مطابق قرارداد چهارجانبه، تعیین و تشخیص نرخ 
آرد به دوش اداره محترم اتاق های تجارت بوده که 
نماینده آن اداره از قبل در پروسه معرفی شده بود. 
و تدارک پول نیز از صالحیت و وظیفه تدارکات 
بوده  کابل چه  نقش شاروالی  ملی می باشد. پس 
است و برمبنای اسناد توضیح دهید و دلیل و منابع 

استنادی تان را به معرفی بگیرید.
6- در متن پاراگراف تحریر کرده اید که در حدود 
از طرف خبازان پخته و  نان  1۲۰ میلیون قرص 
برابر پختن  اما در محاسبه در  توزیع شده است؛ 
1۲۰ میلیون قرص نان حتا یک افغانی را نیز تحت 
آیا  نکرده اید.  محاسبه  خبازان  دست مزد  عنوان 
نان خشک  عادالنه است که 1۲۰ میلیون قرص 

]رایگان[ پخته شود؟

تا زمان برقرار نشدن عدالت، پول صرفیه 
برق را نمی پردازیم
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نوار طالیی اش  آفتاب  و  است  پنج صبح  ساعت 
یک  کابل  است.  کرده  پخش  شهر  روی  به  را 
روز غمگین غیرمترقبه دیگری را آغاز می کند و 
زخم  پهلو  کدام  از  امروز  که  نمی داند  هیچ کس 
رفت وآمدش  دغدغه های  و  صلح  خورد.  خواهد 
جراحت بزرگی را بر بدنه آن نهاده است و اگر 
روزی بدون صدای انفجار و انتحار به پایان برسد، 

شهروندان غافل گیر می شوند.
کابل، این تکه  جهنم با همه  زشتی  برای من از 
روزها  این  که  من  و  است  خواستنی تر  بهشت 
دلم برای کوچه پس کوچه های کندز پر می زند 
و ناگزیر به ترک کوتاه مدت آن استم، دلم برایش 

تنگ می شود.
من در کارته پروان با اکثریت اعضای خانواده ام 
کرده ایم،  کودکی  سرزمین  به  رفتن  هوس  که 
منتظر حرکت موتر حامل مسافران کابل - کندز 

هستیم.
همه چیز به شکل معمولی آن جریان دارد. افراد با 
اعضای خانواده و پذیرایی مخصوص مسافرت، به 
پله های موتر پا می گذراند و چوکی های خالی را 
یک یک پر می کنند. ساعتی بعد، موتر با صدای 
خیر  دعای  با  »کلینر«  و  می افتد  راه  به  غژ  غژ 
سرنشنینان را ترغیب می کند تا به سالمتی به 

منزل مقصود برسند.
موتر حامل ما آن قدر آرام و آهسته گام می گذارد 
که زن حامله از ترس افتادن و سقط شدن جنین 

هفت ماهه.
از اول صبح همه خسته استند و بی حال. شایعه 
ناامنی و ترس شاهراه شمال، نمی گذارد لحظه  ای 
سالنگ  به  کرد.  فکر  سفر  خوشی  و  خوبی  به 
جنوبی نزدیک می شویم. آن قدر این جاده ریخته 
و شکسته است که موتر با مورچه نمی تواند در 

رقابت سالم پیروز شود.
خندق های به جا مانده از ماین های کنار جاده ای، 
تکه های بی کیفیت مواد ساختمانی، پلچک های 
موترهای  و  متری  چند  فاصله  با  غیرمعیاری 
باربری با اضافه وزن که هر دم بیم منهدم شدن 
آن می رود، در تخریب شاهراه سهم زیاد داشته  و 

کسالت سفر زمینی را بیش تر ساخته اند.
هوای بهار گرم و گرم تر می شود، انگار تابستان از 
همین دومین ماه بهار آغاز شده است تا ماورای 

بنفش سوزنده آن تن جانداران را لمس کند.
پرسه  بیداری  و  خواب  در  و  ساکت اند  همه 
می زنند. تنها نوزاد چند ماهه از وضعیت شاکی 
است و هرازگاهی جیغ می زند، گریه می کند و 
این جو حاکم  شاید  است.  پیرامون  به  معترض 
کسل کننده داخل موتر، او را واداشته تا حضور 
خود را هر طور شده به اثبات برساند. این قهار 
کوچک بی وقفه کرم مغز بزرگ ترها شده است و 
تا به مادر کودک توصیه های  آن ها را وامی دارد 

به تن دارند و لباس من هم وضعیت خیلی بهتر 
از آن ها ندارد، هرچند مادر پیشنهاد کرده بود که 

لباس های دراز و  مناسب وضعیت انتخاب کنیم.
افراد دوباره جمع می شوند و موتر با رفتار مورچه 
مانند شروع به حرکت می کند. زن به سکوت خود 
برگشته است و من هنوز به وحشت قصه های او 
فکر می کنم. آخرین باری که این والیت را دیده 
بود.  طالبان  دست  به  آن  سقوط  از  قبل  بودم، 
دقیق نمی دانم از آن حادثه چند سال می گذرد، 
شاید سه یا چهار سال، مسأله این است که من 
هنوز آن حادثه را با ویدیوهایی که به نشر رسیده 

بود به خاطر دارم و این به ترسم می افزاید.
به ساحه  آرام  آرام  به کندی می گذرد و ما  روز 
تحت حاکمیت طالبان نزدیک می شویم. کلینر رو 
به خواهرم می گوید که اگر تلفن هوشمند دارید، 
بدهید به من، جایی پنهان کنم و رو به مسافران 
صدا می زند: »اگر کارت یا هر آدرسی که هویت 
شما را مبنی بر دولتی بودن آشکار می سازد، از 
دید پنهان کنید که مشکلی ایجاد نشود، وگر نه 

مسوولیت متوجه خودتان خواهد بود.«
می گذارد.  کنار  را  هوشمند  تلفن های  خواهرم 
من کتاب دستم را داخل دستکول جا می کنم. 
متوجه می شوم که این خود یکی از موثق ترین 
دلیلی بوده می تواند که طالبان بی هیچ پرسش و 
پاسخی مجازاتم کند. این کتاب به اعتقاد آن ها 
و  می رود  شمار  به  ممنوعه  کتاب های  از  یکی 
نباید خوانده شود؛ چون با افکار امارات اسالمی 
سازگاری ندارد و اگر چنین کتابی را زنی در نظام 

حاکمیت آنان بخواند، وای به حالش.
به قول معروف، همه کلمه  ای ورد زبان شان است 
و جام شهادت را در دست دارند، انگار عزرائیل 
همین امروز برای قبض روح این جمع مقرر شده 

است.
»مرگ می خواهی کندز برو«، یک لحظه به یاد 
این اصطالح معروف می افتم که وقتی دوستانم 
فهمیدند، قصد سفر به این والیت دارم، هرازگاهی 
پای  با  نمی دادند  اجازه  اصاًل  و  می کردند  تکرار 

خودم سراغ ملک  الموت بروم.
چطور  آمده؟  کجا  از  است،  عجیبی  اصطالِح 
معروف شده؟ با چه پیشینه ای؟ مسأله این است 

که خیلی به وضعیت امروز شباهت دارد. 
مثاًل، خیلی باید از خودگذری به خرج داد. شبیه 
در  این که  می ماند،  خوردن  شمشیر  دم  از  آب 
قلمرو دشمن خودت را دریابی و آسیبی نبینی؛ 
دشمنی که تشنه خون آدمی است و هر لحظه 
بله،  به فرق سرت شلیک کند.  ممکن گلوله ای 
کنی،  انتخاب  کشتن  برای  را  خودت  بی دلیل 
بودن شهامت  اما ریسک پذیر  ندارد؛  افتخار  این 
موقع  بود که  تلقینی  این حرف های  می خواهد. 

ترس به خورد خود می دادم.

الزم را ارایه دهند.
قول  به  می شود.  ساکت  لحظه  ای  چند  کودک 
نظامی ها شاید تاکتیک نظامی را تمرین دارد تا 
رقابتی  مرحله  وارد  قبل  از  انرژی تر  پر  بعد  دور 

سکوت و صدا شود و برنده  میدان باشد.
بزرگ ترها  تا  می شود  فرصتی  کوتاه،  مدت  این 
صالح کار را با نصایح به مصلحت عامه به دست 
گیرند و راهکارهای احتیاطی را به خاطر دست گیر 
نشدن و به گروگان نرفتن مسافران توسط طالبان 

در این شاهراه گوشزد کنند.
زن ها  می افتد.  همه  راه  دل  به  بزرگی  هراس 
بیش تر در همچو وضعیت آسیب پذیر بودن شان 
را حس می کنند و از حادثات مشابه حکایت ها 
دارند که در همین شاهراه آن ها و یا خانواده های 

دور و نزدیک شان شاهد بوده اند.
موتر می ایستد تا مسافران دم تازه کنند. کلینر 
کمین  ساحه  از  که  موقعی  »الی  می زند:  صدا 
نخواهد  داده  اجازه  به کسی  می گذریم،  طالبان 
شد به هر دلیلی پا بیرون از موتر بگذارد«. مردم 

به ناچار تابع این امر هستند و پیاده می شوند.
تا  است  هم صحبت  دنبال  سوم  قطار  در  زنی 
می دانم  چه  یا  کند،  غلبه  خودش  ترس  بر 
شود.  ما  در  رعب  ایجاد  باعث  می خواهد  شاید 
بی مقدمه می گوید: »من سر جنازه برادرم رفته 
انفجاری چند روز قبل کشته  او در  بودم کابل. 
با زن بدبختش  شد. برادرزاده هایم، قد و نیم قد 
زنده گی  می داند  خدا  ماندند.  باقی  بی سرنوشت 
شد؟«  خواهد  سپری  چگونه  این  از  بعد  آن ها 
واقع  در  می روم.  فرو  فکر  به  و  می دهم  تسلیت 
حوصله شنیدن خبر بد از من به کلی سلب شده 
است. نمی توانم به هیچ زنده جانی مرگ بخواهم، 
دادن  دست  از  درگیر  همه  می بینم  وقتی  حتا 
با  زن  می شوم.  رنجور  در جنگ اند،  عزیزان شان 
مرا  مکرر  پرسش های  با  و  بلندتر  نسبتاً  صدای 
تفریح  به  به خود می خواند: »شما کندز  دوباره 
می روید یا خانه خودتان است؟ کدام وقت دیگری 
هم کندز را دیده بودید؟ شما نمی ترسید اگر در 
تمامی  به  بمانید؟«  گیر  دولت  و  طالب  جنگ 
»نوع  می پرسد:  باز  و  می دهم  پاسخ  پرسش ها 
داخل  اگر  آن ها  نیست؟  شما خطرناک  پوشش 
موتر شوند زودتر شناسایی می کنند، باید چادری 
به سر می کردید.« به سوراخ های چشمک چادری 
نگاه می کنم و به چشمان زمردی زنی که تاهنوز 
نامش را نمی دانم، چه رسد به هویت زیر برقه و 
طرز تفکرش که شاید ترس باعث شده آن طور 
دارد،  سیاه  حجاب  که  می کند  تکرار  بیندیشد. 
اگر کسی می پوشد تا کندز امانت می دهد. این 
خلوص نیت توأم با دل سوزی، دلم را از جا بیرون 
فرا می گیرد.  را  می کند و ترس سراپای وجودم 
متوجه می شوم که خواهرانم لباس های معمولی 

بعد از چندین ساعت سفر طوالنی به بغالن مرکزی 
رسیدیم، مکان فرمان روایی طالبان؛ اما در نخست 
برمی خوریم.  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به خط 
آن ها در دروازه شهر تا دندان مسلح اند و همه جا 
چهره نظامی دارد. مسافرانی که راه را بلد هستند، 
از دیدن این صحنه خوشحال به نظر می رسند، به 
نظامیان صورت خندان نشان می دهند و با تکان 

دادن دست به آنان احترام می کنند.
بی جهت نیست که یک جمعی شاد به شهامت 
و شجاعت اردوی ملی مفتخر اند. تالش می کنم 
ساحه دید را طوری تنظیم کنم که بتوانم راحت 
با اختالف  از پشت پنجره موتر، آن ها را ببینم. 
اردو  سرباز  که  می شوم  متوجه  دقیقه ای  چند 
باالی تانک هاموی زیر آفتاب سوزان مسلسل را 
متر جلوتر سربازان  و چند  گلوله می کند  از  پر 
امنیتی  نیروهای  بیش تری در خط مرزی میان 
و طالبان به شکل تهاجمی آماده باش ایستاده اند.

جنگ، جنگ است، موافق و مخالف ندارد و نه 
توجیه خوبی است برای ادامه خشونت؛ اما با این 
صورت خواستنی تر به نظر می رسید، شاید تضاد 
منافع وجود نداشت و همه به خاطر حفظ جان 

خود حامی ای به قدرتمندی آنان دیده بودند.
موتر  داخل  مرکزی، جو  بغالن  به شهر  ورود  با 
دوباره به وضعیت قبل برمی گردد. شادی به پچ 
پچ عوض می شود و آرام آرام همه سکوت اختیار 
می کنند. این سکوت نوعی هشدار تلقی می شود 
سبز  ما  گوش  بیخ  طالبان  که  کنیم  درک  تا 
شده اند. دقیقاً این حدس درست از آب درمی آید، 

آنان را با مردم محل یک جا می بینیم.
موجودات زنده با موهای دراز ژولیده، قیافه های 
عبوس، سراپا چرک و سالح به دست، باال و پایین 
رژه می روند. حضور آنان میان مردم محل سایه  
سیاه افکنده و آن قدر این مردم از وضعیت متأثر 
این  بله،  مرده.  روح شان  می رود  گمان  که  اند 
هر  دادن  از دست  با  آنان  نیست.  اشتباه  گمان 
عزیز و دل بند خود تکه  روح خود را دفن کرده اند. 
همه جا سرد، بی روح و پرمشغله می نماید و مردم 
فلم های  به  لحظه  یک  روزمره گی  اند.  سرگرم 
کالسیک هالیوود با تصویر جنگ جهانی و آثار 
مخرب آن بر زنده گی مردم می اندیشم، با تفاوت 
این که حال حضور من با تصویر رنگه  ای از جنگ، 

ترس مرا بیش تر می کند.
به اطرافم نگاه گذرا می اندازم. خواهرانم وحشت زده 
به پنجره نگاه می کنند و به هم دیگر طالبان را 
نشان می دهند؛ طوری که از مردم محل تفکیک 
شوند. به موهای به هم چسبیده و خاک پُر، اسلحه 
و لباس آنان اشاره می کنند. هیچ گاه نمی خواستم 
تصویر خشونت در ذهن آنان حک شود، ولی شد. 
را  فرزندان مردم  آنان می دیدند که چه کسانی 
به خاک وخون  را  بسیاری  خانواده های  و  کشته 
را  نوزادان  و  زنان  اندیشه  ای  چه  با  و  کشانده 
قاتالن  کرده اند. خواهرانم  باران  تیر  زایشگاه  در 
می دیدند  سر  چشم  با  را  مستعد  جوان  هزاران 
آنان  به خود می لرزیدند. می دانستم،  از ترس  و 
وحشت حادثه دانشگاه کابل، دانشگاه امریکایی 
افغانستان، سقوط کندز و متالشی شدن خوابگاه 
دختران و انجام جنایات جنگی در والیات متعدد 
دیگر را در صورت وحشت بار طالبان جست وجو 

می کردند.
خواهرم از من می پرسد، پس شالق طالبان کجا 
است؟ از ترس طالبان است که زنان در شهر دیده 
آن قدر حاکمیت شان  نمی شوند؟ می گویم شاید 
و  کنند  حمل   شالق  بخواهند  که  نشده  قطعی 
یا شاید در حاالت خاص شالق به دست تشریف 
نمی شوم.  قانع  خودم  اما  می دهم؛  پاسخ  دارند. 
کوچک  پسر  یک  و  زن  دو  مردم  شلوغی  میان 
را می بینم، به خواهرم نشان می دهم، تلخ لبخند 
می زند و سرش را می گذارد روی شانه ام و به فکر 
آرزو می کنم، کاش می شد ذهنش  فرو می رود. 
ماندگار  برایش  این تصاویر  تا  را شست وشو داد 

نشود.
ادامه در صفحه 9

روایت سفر در جنگ
هراس بزرگی به دل همه  راه می افتد. زن ها بیش تر در همچو وضعیت آسیب پذیر 

بودن شان را حس می کنند و از حادثات مشابه حکایت ها دارند که در همین 
شاهراه آن ها و یا خانواده های دور و نزدیک شان شاهد بوده اند. موتر می ایستد تا مسافران 

دم تازه کنند. کلینر صدا می زند: »الی موقعی که از ساحه کمین طالبان می گذریم، به 
کسی اجازه داده نخواهد شد به هر دلیلی پا بیرون از موتر بگذارد«. مردم به ناچار تابع این 

امر هستند و پیاده می شوند.



محمدحسین نیک خواه

سوخت  مواد  تانکرهای  بزرگ  آتش سوزی های  وقوع 
کشور،  گوناگون  والیت های  در  اخیر  ماه  چند  طی 
پرسش های زیادی را در ذهن مردم ایجاد کرده است. 
شاید مهم ترین پرسش این باشد که آیا آتش سوزی ها 
تعبیرها  گمانه زنی ها،  وجود،  این  با  است؟  عمدی 
آتش سوزی ها  علت  مورد  در  متفاوتی  تفسیرهای  و 
اما حکومت پاسخ روشنی به پرسش ها  مطرح شده، 
هرچند حوادث  است.  نکرده  ارایه  موجود  ابهامات  و 
کشورهای  و  نیست  نادر  پدیده ای  آتش سوزی 
اما  کرده اند،  تجربه  را  واقعاتی  چنین  هم  پیش رفته 
تفاوت اساسی آتش سوزی های اخیر در افغانستان با 
سایر آتش سوزی ها، وقوع چندین آتش سوزی مشابه 
کشور  والیت  چند  در  کوتاه  نسبتاً  زمانی  فاصله  در 
است. پی هم بودن و مشابه بودن این حوادث، شک و 

تردیدها نسبت به آن را دو چندان کرده است.
مواد  تانکرهای  آتش سوزی  بزرگ ترین  و  نخستین 
 1۳99 سال  دلو  بیست وپنجم  تاریخ  در  سوخت، 
هرات  اسالم قلعه  مرزی  گمرک  در  خورشیدی 
از  1۲۵۰ موتر  روی داد؛ حادثه ای که در آن بیش  
باربری و تانکر مواد سوخت سوخت و بر مبنای ادعای 
خسارت  امریکایی  دالر  میلیون   ۴۳ زیان دیده گان، 
مالی برجای گذاشت. پس از آتش سوزی در گمرک 
اسالم قلعه هرات، دست کم سه آتش سوزی تانکرهای 
فراهی والیت  ابونصر  مرزی  در گمرک   مواد سوخت 
فراه روی داد. به تازه گی روز سه شنبه، چهارم جوزا، 
یک تانکر مواد سوخت در این گمرک طعمه آتش شد.

افزون بر این، والیت کابل نیز طی چند ماه اخیر گواه 
برخی آتش سوزی ها بود که زیان های مالی هنگفت و 
تلفات جانی به دنبال داشت. به تاریخ دوازدهم ثور، 
آتش سوزی چندین تانکر مواد سوخت در شمال کابل، 
دست کم هفت کشته، 1۴ زخمی و ۲۰ میلیون دالر 

امریکایی خسارت مالی برجای گذاشت. 
این  به علت  در میان فرضیه های گوناگون در پیوند 
حوادث، احتمال عمدی بودن آتش سوزی های بزرگ 

اخیر در کشور به چند دلیل دور از انتظار نیست.

محمد  اهلل  اال  اله  »ال  نوشته  با  سفید  پرچم 
نصب  شهر  عمومی  چهارراه  روی  اهلل«،  رسول 
افغانستان  از پرچم سه رنگ  شده است و نشانی 
دیده نمی شود. آنان با نصب پرچم خودشان شهر 
خودمختار اعالن کرده اند و احدی نمی تواند پرچم 

افغانستان را جایگزین پرچم آنان کند.
خودنمایی  موتر  پنجره  پشت  از  پی هم  ویرانه ها 
می کنند، انگار وسط سالن سینما تنها نشسته ام 
و به فلم وحشتناکی چشم دوخته  ام. پوسته های 
است.  تبدیل شده  ویرانه  به  داخل شهر  امنیتی 

اما به دنبال وقوع آتش سوزی، بهای هر لیتر پترول تا 
حدود ۴۲ افغانی افزایش یافت.

در کنار این چهار دلیل، بررسی برخی نشانه های دیگر 
افزایش  را  آتش سوزی ها  بودن  عمدی  احتمال  نیز 
می دهد. تجمع بیش از حد هزاران موتر مواد سوخت 
در گمرک اسالم قلعه، تاخیر چند روزه در طی مراحل 
اسناد گمرکی، ممانعت از خروج موترها پس از آغاز 
آتش سوزی و حفر خندق و محصور شدن موترهای 
توقف گاه گمرک، مواردی است که نشان  باربری در 

می دهد این آتش سوزی بزرگ غیرعادی بوده است.
چند روز پس از آتش سوزی هرات، اعضای هیات اعزامی 
مجلس نماینده گان در یک نشست خبری اعالم کردند 
که عمدی بودن حادثه را بررسی می کنند. حمیداهلل 
اعضای هیات  از  و  نماینده گان  حنیف، عضو مجلس 
اعزامی مجلس نماینده گان برای بررسی آتش سوزی 
گفته  8صبح  روزنامه  به  پیش  ماه  چند  اسالم قلعه، 
بود که عمدی بودن این حادثه دور از احتمال نیست 
و بررسی ها در پیوند به آن جریان دارد و یافته های 
به  ارایه می شود.  به نشست عمومی مجلس  ابتدایی 
گفته او، »دست های پنهانی« در پس این قضیه وجود 
دقت  با  را  قضیه  نماینده گان  مجلس  هیأت  و  دارد 
بررسی می کند. با این حال تاکنون پاسخی در پیوند 

به این ادعا برای مردم ارایه نشده است.
براساس یافته های هیات بررسی کننده اتاق تجارت و 
گمرک،  در  گسترده  فساد  افغانستان،  سرمایه گذاری 
آتش، سبب  مهار  برای  امکانات  نبود  و  سوء مدیریت 

اندک اندک از مکان مانور طالبان بیرون می شویم. 
شاید رهبری آنان فرمان تالشی و ایجاد مزاحمت 
به موترهای مسافربری را صادر نکرده بود، یا واقعاً 
ما شانس آورده بودیم که آنان درگیر جنگ بودند 
و توجه نشان ندادند. به هر روی، همه از وضعیت 

اندوه بار و متأثر بودند.
با یک تکان قوی، موتر بی جهت ایستاد می شود 
همه  بلند سالم می دهد.  با صدای  مرد مسن  و 
می دانند که فرد ملکی است و به هیچ گروه خاصی 
تعلق ندارد. موتر دوباره راه می افتد. مرد تازه وارد 
وسط مسافران جا خوش می کند و بی مقدمه از 
و خانواده های شان  بر آن ها  وضعیتی که طالبان 
بلندتر  نسبتاً  صدای  با  است.  شاکی  آورده اند، 
راکت  پرتاب  اثر  به  قبل  می گوید که چند شب 
داده  دست  از  را  خانواده اش  عضو  سه  طالبان، 
است و هنوز در سوگ آن ها به سر می برد که خبر 
مرگ برادر و سه برادرزاده اش از کندز کمر او را 
می شکند. پول ندارد که موتر کرایه کند، به همین 
دلیل به هر موتری دست می دهد تا به او کمک 
کند، شاید به جنازه نرسد؛ اما می تواند به اعضای 

باقی مانده خانواده برادرش تسالی خاطر باشد.
از شهر بیرون می شویم، دوباره با دیدن نظامیان 
یک  هر  قلب  اما  می شود؛  روشن  همه  چشم 

مواد  از  بزرگی  بخش  مصرف کننده  این که  نخست 
سوخت وارداتی به کشور نیروهای امنیتی و دفاعی، 
غیردولتی  و  خارجی  نهادهای  و  حکومتی  نهادهای 
هستند. طی سال های اخیر آتش  زدن تانکرهای مواد 
و  افتاده  اتفاق  زیاد  کشور،  بزرگ راه های  در  سوخت 
همین امر می تواند احتمال عمدی بودن آتش سوزی 

تانکرهای سوخت را افزایش دهد.
دوم این که با آتش گرفتن تانکرهای مواد سوخت، شمار 
زیادی از افراد خسارت مالی می بینند و زیان دیده گان 
به دنبال شوک بزرگ ناشی از خسارت مالی و ضایع 
شدن سرمایه های شان، در برابر حکومت موضع گیری 
برای  روشی  می تواند  کار  این  می کنند؛  تند  بسیار 
برضد  منفی  افکار  دادن  سمت  وسو  و  فشار  افزایش 
حکومت باشد و حکومت را نزد افکار عمومی ناتوان 

و ناکارآمد جلوه دهد.
 سوم این که زیان دیده گان که تمام دار و ندارشان را 
غرامت،  دریافت  و  دادخواهی  برای  داده اند،  از دست 
به  رسیده گی  برای  و  می گیرند  را  حکومت  گریبان 

خواست های شان تالش می کنند.
بزرگ  آتش سوزی  متضرران  پیش  ماه  چند  همین 
هرات، پس از چند ماه سرگردانی و بالتکلیفی، مجبور 
شدند مسیر دو بزرگ راه مهم این والیت را به روی 
تا حکومت  باربری مسدود کنند  رفت وآمد موترهای 
برای آنان خسارت پرداخت کند. افزایش اعتراض های 
تضعیف  برای  قوی  فشار  اهرم  جمعی ضد حکومت، 
مخالفان  است  ممکن  و  می رود  شمار  به  حکومت 
حکومت برای تقویت جنگ روانی در برابر حکومت، 

از همین روش کار بگیرند.
سوخت  مواد  تانکرهای  آتش سوزی  این که   چهارم 
افزون بر وارد کردن زیان مالی به بازرگانان، پیامدهای 
با  و  دارد  جامعه  اقتصادی  وضعیت  بر  زیادی  منفی 
افزایش بهای مواد سوخت، بهای بسیاری از مواد دیگر 
از آتش سوزی  به گونه مثال، پیش  بلند می رود.  نیز 
بزرگ گمرک مرزی اسالم  قلعه هرات، هر لیتر پترول 
در بازار محلی این والیت ۲6 افغانی فروخته می شد، 

و  بیرون زده  آهن پاره های  سوخته،  چوب های  به 
وسایلی به جا مانده از سربازان ارتش برمی خوریم 
و دیوار خانه های مردم سوراخ سوراخ است. جای 
گلوله به تن هر خانه مثل داغ سال دانه ماندگار 

شده است.
این که هر لحظه ممکن است، طالبی پیش  بیم 
روی موتر بایستد و با توقف آن افراد را شناسایی 
از  یا  برساند،  آسیب  کسانی  به  بخواهد  یا  کند، 
همین جا سربازگیری کند، دمی از ذهنم بیرون 
نمی شود. از شانس خوب این اتفاق نمی افتد و ما 

هرات  بزرگ  آتش سوزی  مالی  خسارت های  افزایش 
شده است.

روزنامه 8صبح چندی پیش به اسنادی دست  یافت 
بود که نشان می داد حکومت در جلوگیری از فاجعه 
است.  کرده  بی پروایی  اسالم قلعه  مرزی  گمرک 
گزارشی با عنوان »سهل انگاری حکومت در جلوگیری 
سال  حوت  دوم   تاریخ  به  که  اسالم قلعه«  فاجعه  از 
1۳99 خورشیدی از سوی ر وزنامه 8صبح نشر شد، 
وقوع  از  جلوگیری  در  حکومت  سهل انگاری  اسناد 

آتش سوزی را ارایه کرد.
عنوان  با  دیگری  گزارش  در  ر وزنامه  این  هم چنان 
در  پنهان  دست های  آیا  فراه؛  گمرک  »آتش سوزی 
پس این رویداد است؟« که به تاریخ بیستم ماه حوت 
سال 1۳99 خورشیدی نشر شد، احتمال  عمدی بودن 
و پی هم در گمرک مرزی  آتش سوزی های مشکوک 

ابونصر فراهی والیت فراه را بررسی کرده بود.
در این میان، آتش سوزی دوباره یک تانکر مواد سوخت 
آتش سوزی های مشکوک  داغ  بحث  فراه،  در گمرک 
سکوت  در  اما  کرد،  تازه  را  سوخت  مواد  تانکرهای 
حکومت، پرسش های زیادی در پیوند به این حوادث 

بی پاسخ مانده است.
در  متفاوت  گمانه زنی های  و  فرضیه ها  گرماگرم  در 
مورد آتش سوزی های اخیر، احتمال عمدی بودن این 
مهم ترین  شاید  و  نیست  تصور  از  دور  آتش سوزی ها 
پرسش مردم این باشد که »آیا آتش سوزی های پی هم 

تانکرهای سوخت عمدی است؟«

سنگینی اندوه و وحشت را با خود حمل می کند. 
شاهراه کندز - بغالن نیز با حضور و غیاب آنان 
در جاهای مخصوص جالب توجه است. در اکثر 
جاها در مسیر شاهراه پوسته های امنیتی تخریب 
و آتش زده شده و به وسایل نیروهای امنیتی و 
دفاعی آسیب جدی وارد شده است؛ اما نشان از 
خسارات وارد شده به طالبان دیده نمی شود، شاید 
به این دلیل است که آنان مدنیت نمی شناسند 
غیرمشروع  قدرت  داشتن  در  فقط  را  مالکیت  و 
نیروی  دل بند  و  عزیز  چند  این که  می پذیرند. 
امنیتی و دفاعی به خاطر دفاع از تمامیت ارضی 
و  کرده   فدا  را  خود  جان های  دشمن  مقابل  در 
خانواده های شان را در سوگ نشانده اند، بی حساب 

است.
گرسنه، تشنه، خسته و بی حال مسیر شش ساعته 
را در 1۴ ساعت طی می کنیم و باالخره به مقصد 
می رسیم. در باز می شود و مادر با لبخند صمیمی 
چشم  با  همه  می گشاید.  را  پرمهرش  آغوش 
با  کابوس  این  و  می کنیم  بوسه بارانش  اشک بار 

آغوش جادویی او به پایان می رسد.
ثور  تاریخ 18  از  روایت  این  نویسنده:  یادداشت 
سال جاری است. سفر از ساعت ۵ صبح آغاز شد 
و ساعت ۷ شام، پس از 1۴ ساعت به پایان رسید.

آیا آتش سوزی های پی هم تانکرهای 
سوخت عمدی است؟
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پس از آن که گزارش ها از انتقال باه نداو، رییس جمهور 
مالی، به یک مکان نظامی حکایت داشت، دفتر نماینده گی 
سازمان ملل متحد در این کشور آفریقایی خواستار آزادی 
او و دیگر مقام هایی شده است که گفته شده در  فوری 

اختیار نظامیان  هستند.
به گزارش بی بی سی فارسی، در بیانیه روز گذشته سازمان 
ملل متحد عالوه بر باه نداو، از نظامیان ارتش مالی خواسته 
شده که مختار وان، نخست وزیر که او هم همراه رییس 

 جمهور بوده، فوراً آزاد شود.
دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در مالی که این بیانیه 
را به زبان فرانسه ای در حساب توییتر خود منتشر کرده، 

هم زمان خواستار خویشتن داری و آرامش شده است.
این تحوالت روز دوشنبه، ۲۵ می، پس از آن صورت گرفت 
که گزارش شد آقایان نداو و وان توسط سربازان ارتش به 

پایگاهی در نزدیکی باماکو، پایتخت، منتقل شده اند.
این رویداد نگرانی ها نسبت به شکل گیری دومین کودتا 
ظرف یک سال گذشته در مالی را افزایش داده است. در 
حقیقت باه نداو و مختار وان هر دو در مقام رییس جمهور 
و نخست وزیر، دولت انتقالی را در دست داشتند و خود در 

پی کودتای سال گذشته به قدرت رسیده بودند.
عصر دوشنبه در تماس تلفنی کوتاهی که خیلی زود هم 
قطع شد، آقای وان به خبرگزاری فرانسه گفت که سربازان 
برای »بردن او آمده بودند«. خبرگزاری فرانسه می  گوید که 

این تماس بعد از همین چند کلمه قطع شده است.
آفریقا،  غرب  کشورهای  تجاری  انجمن  آفریقا،  اتحادیه 
اتحادیه اروپا و امریکا همه گی این رویداد را محکوم کرده 
مالی  دولت  رهبران  قید و شرط  بدون  آزادی  خواستار  و 

شده اند.
خبر بازداشت رهبران دولت مالی پس از آن منتشر شد که 
دو مقام ارشد ارتش مالی که در کودتای سال گذشته این 

کشور هم نقش داشتند، از کار برکنار شدند.
ویل راس، گزارشگر بی بی سی، می گوید که این واقعه نشان 
از بی ثبات شدن مجدد مالی آن هم تنها نه ماه پس از 
کودتای سپتامبر گذشته در این کشور است که به سقوط 

ابراهیم ابوبکر کی یتا ختم شد.
گزارش گر بی بی سی می گوید اگر چه ممکن است بسیاری از 
مردم مالی از کودتای سال گذشته و ساقط شدن حکومت 
کی یتا خوشحال باشند، اما هم زمان از احاطه مفرط ارتش 
بر همه امور و کندی اصالحات و تامین مطالبات مردمی 

ناراضی اند.
قدرت  به  منجر   ۲۰1۲ سال  به  مالی  در  قبلی  کودتای 
گرفتن پیکارجویان اسالم گرا و اشغال مناطق شمالی این 
با دخالت  نهایت آن موضوع  کشور در آن زمان شد. در 
از  مناطق  این  بازپس گیری  و  فرانسه  نظامی  نیروهای 
پیکارجویان همراه شد، هر چند حمالت نامنظم از سوی 

این گروه ها هم چنان ادامه دارد.

سازمان ملل متحد خواستار 
آزادی فوری رییس  جمهور 

مالی شد

ایران  داخله  وزارت  فارسی،  نیوز  یورو  گزارش  به 
طی بیانیه ای رسماً نام هفت کاندیدایی که از سوی 
شورای نگهبان این کشور تایید صالحیت شده اند را 

اعالم کرد.
سوی  از  ابتدا  گذشته  شب  که  لیست  این  طبق 
صالحیت  رد  بود،  شده  منتشر  فارس  خبرگزاری 
گسترده و بی سابقه ای صورت گرفته و هفت نامزد 
جلیلی،  سعید  رییسی،  ابراهیم  شده اند:  تایید  زیر 
هاشمی،  قاضی زاده  امیرحسین  رضایی،  محسن 
مهر  محسن  و  زاکانی  علی رضا  همتی،  عبدالناصر 

علی زاده.
 طبق این فهرست، چهره های برجسته ای چون علی 
تاج زاده،  مصطفی  جهان گیری،  اسحاق  الریجانی، 
بسیاری  و  پزشکیان  مسعود  احمدی نژاد،  محمود 

دیگر از افراد سرشناس رد صالحیت شده اند.
این فهرست شورای نگهبان واکنش های گسترده ای 

را در فضای سیاسی ایران به همراه داشته است.

جنگ  در  عربستان  فرماندهی  تحت  نظامی  ایتالف 
یمن از کشف و انهدام یک ماین دریایی در جنوب 
آب های دریای سرخ خبر داده است. گفته می شود 
توسط  و  بوده  ایران  ساخت  دریایی  ماین  این  که 

به  واکنش  در  اروپا  اتحادیه  دویچه وله،  گزارش  به 
اقدامی که از آن به عنوان »هواپیماربایی حکومتی« 
به تشدید تحریم ها علیه بالروس  اقدام  یاد می شود، 
کرد. امریکا نیز اعالم کرده است که در هماهنگی با 
متحدان اروپایی اش، رویکرد مشابهی علیه بالروس در 

پیش می گیرد.
روز  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای  سران  و  رهبران 
سه شنبه، ۲۵ می )چهارم جوزا( در واکنش به فرود 
اجباری هواپیمای مسافربری رایان ایر از سوی حکومت 
بالروس تصمیم به تشدید تحریم ها علیه این کشور 

علی الریجانی، رییس پیشین مجلس شورای اسالمی 
ایران، ساعاتی پس از انتشار این فهرست، در بیانیه ای 
تلویحاً اعالم کرد که اعتراضی به این تصمیم ندارد. 
رییس پیشین مجلس ایران در بخشی از بیانیه اش 
می نویسد: »حال آن که روند انتخابات این گونه رقم 
زده شد، بنده وظیفه خویش را در پیشگاه الهی و 
ملت عزیز انجام داده ام و راضی به رضای الهی هستم 

شورشیان حوثی نصب شده است.
کمک تسلیحاتی جمهوری اسالمی ایران به شورشیان 
یک  کشف  از  اکنون  نیست.  جدیدی  پدیده  حوثی 
دریای سرخ  در آب های  ایران  دریایی ساخت  ماین 

گرفتند.
حکومت بالروس هواپیمای مسافربری یادشده را که 
از آتن به مقصد لیتوانیا در پرواز بود، به بهانه احتمال 
وجود بمب در فرودگاه مینسک وادار به فرود اجباری 

کرد.
هدف از این اقدام، بازداشت رامان پراتاسوویچ، منتقد 
دولت لوکاشنکو، بود. رهبران و سران کشورهای عضو 
اتحادیه اروپا اعالم کرده اند که چنین اقدامی »پاسخ 

قاطع« اروپا را طلب می کند.
عضو  کشورهای  سران  و  رهبران  رابطه،  همین  در 

علیه  شدید تری  تحریمی  سیاست   اروپا  اتحادیه 
حکومت بالروس در پیش گرفته اند که از جمله، پرواز 
کشورهای  همه  آسمان  فراز  بر  بالروس  هواپیماهای 

عضو اتحادیه اروپا ممنوع خواهد بود.
در  فرود  حق  بالروس  هواپیمای  هیچ  آن  بر  افزون 
فرودگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را نخواهد 
داشت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از پرواز بر فراز 

آسمان بالروس امتناع می ورزند.
پایان  در  اروپا،  اتحادیه  شورای  رییس  میشل،  شارل 
نشست سران و رهبران کشورهای عضو این اتحادیه و 
به نقل از آن ها گفته بود: »ما اجازه نخواهیم داد کسی 

با جان شهروندان بی گناه بازی کند«.
به گفته اورزوال فون در الین، رییس کمیسیون اروپا، 
افرادی که در این »آدم ربایی« مشارکت داشته اند، نیز 

مشمول تحریم  های اتحادیه اروپا می شوند.
در  که  همه شرکت هایی  است،  افزوده  الین  در  فون 
»تامین مالی رژیم« لوکاشنکو نقش دارند، نیز تحریم 

خواهند شد.
محکوم  نیز ضمن  امریکا،  جمهور  رییس  بایدن،  جو 
کردن این اقدام بالروس اعالم کرد که در همراهی با 
متحدان اروپایی  خود، علیه حکومت آن کشور دست 
به اقدام خواهد زد. بایدن گفت تیمی را مسوول بررسی 

پاسخ متناسب با این اقدام لوکاشنکو کرده است.

و از همه کسانی که در این مدت کوتاه ابراز لطف 
فرمودند، سپاس گزارم و امیدوارم برای اعتالی ایران 

اسالمی، در انتخابات حضور یابید«.
نگهبان،  شورای  سخنگوی  کدخدایی،  عباس علی 
صبح روز سه شنبه گفته بود که این شورا فهرست 
به  را شب گذشته  تایید صالحیت شده  نامزدهای 

وزارت داخله ایران ارسال کرده است.

سخن می رود.
انتشار  با  رویترز  خبرگزاری  از  نقل  به  دویچه وله 
خبر  دریایی  ماین  این  کشف  از  قاهره،  از  گزارشی 
داده است. رویترز به نقل از تلویزیون دولتی عربستان 
اعالم کرده است که این ماین ساخت ایران و از نوع 

ماین های »صدف« بوده است.
که  است  نوشته  عربستان  منابع  از  نقل  به  رویترز 
نیروهای ایتالف نظامی تحت فرماندهی این کشور در 
جنگ یمن موفق به کشف و انهدام این ماین شده اند.
در عین حال گفته شده است که شورشیان حوثی این 
ماین ساخت ایران را در آب های جنوب دریای سرخ 

کارگذاری کرده بودند.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های ایتالف نظامی 
از  ناشی  خطرات  به  عربستان  فرماندهی  تحت 

ماین های دریایی اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که چنین اقداماتی می تواند 
بازرگانی جهانی و تردد کشتی ها در  برای  تهدیدی 

آب های این منطقه باشد.

سران و رهبران اتحادیه اروپا بر سر تشدید تحریم علیه 
بالروس به توافق رسیدند

رد صالحیت گسترده ؛ لیست هفت نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر شد

کشف و انهدام یک ماین دریایی ساخت ایران در دریای سرخ


