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گوناگون  انواع  که  می دهد  نشان  هرات  در  آشامیدنی  آب  نمونه های  آزمایش 
انسان در آب های  نیز میکروب های »مواد غایطه«  مواد شیمیایی و میکروبی و 
آشامیدنی زیرزمینی وجود دارد. بر اساس آزمایش های انجام شده، آب آشامیدنی 
در برخی مناطق شهر، حتا برای شست وشو مناسب نیست و موجب بیماری های 
زیرزمینی  آب های  آلوده گی  افزایش  از  هرات،  مقام های محلی  پوستی می شود. 
نگران هستند و تأکید می کنند که اگر به این موضوع رسیده گی نشود، پی آمدهای 
ناگواری به دنبال خواهد داشت.    کارشناسان آب شناسی نیز از شدت آلوده گی آب 
نگران هستند و پافشاری دارند که »زنگ  خطر آلوده گی آب« در سطح شهر و 
برخی از ولسوالی های هرات به صدا در آمده است. ریاست حفاظت محیط زیست 

هرات باور دارد که حفر چاه های عمیق و نیمه عمیِق... ۳

آب آشامیدنی هرات 
»مایه مرگ« است

۴ ۴

دیپلماسیتفنگ؛عزلوزیران؛قاطعیتیاخودکامهگی؟
طالبانورویایپیروزینظامی رییس جمهور محمد اشرف غنی تا هنوز دو تن از وزیران کابینه اش را بدون ارایه دلیل موجه از کار برکنار کرده است. هر دو وزیر 

برکنارشده در دوران کمپاین  انتخاباتی عضو تیم و کاروان انتخاباتی او بودند. دلیل برکناری وزیر صحت را فساد اطرافیان او گفتند. اما 
وزیر مالیه را به دلیل تمرد و عدم اطاعت از فرمان ها و اوامر رییس جمهور، برکنار کرده است.

انستیتوت  کمک  به  بامیان  در  »بابا«  فرهنگی  موسسه 
صلح امریکا، نمایشگاه یک هفته ای کتاب را به  گونه  سیار 
صلح«  »ترویج  منظور  به   والیت  این  روستای  در شش 
استقبال  ضمن  بازدیدکننده گان  است.  کرده  راه اندازی 
جهت  را  برنامه ها  چنین  راه اندازی  نمایشگاه ،  این  از 
تشویق مردم به کتاب خوانی و همین طور ترویج صلح و 

هم دیگرپذیری در...

۳

نمایشگاه سیار کتاب در بامیان؛
کارزاری برای ترویج صلح و مطالعه

سطح فقر در شهرها در سال جاری چهار درصد افزایش یافته است
حمله بر موتر رییس کمیسیون حل 
منازعات مالی بانک مرکزی در کابل 

یک کشته برجای گذاشت
۸صبح، کابل: وزارت اقتصاد می گوید که 
محدودیت های  وضع  دلیل  به  فقر  میزان 
سال  در  کرونا،  ویروس  از شیوع  برخاسته 

جاری افزایش یافته است.
روز  اقتصاد  وزیر  فاریابی،  حامد  کریمه 
یک شنبه، پنجم دلو در برنامه حساب دهی 
دولت به ملت گفت که میزان فقر در شهرها 
سه  نیز  کوچی ها  میان  در  و  درصد  چهار 

درصد افزایش یافته است. 
وضع  را  کشور  در  فقر  افزایش  دلیل  او 
محدودیت ها و قرنطین شهرها برخاسته از 

شیوع ویروس کرونا عنوان کرد. 
بانو فاریابی افزود که براساس آمار اداره ملی 
میلیون شهروند  معلومات، ۱۶  و  احصاییه 
در سن کار قرار دارند که از این میان، شش 

میلیون آن مشغول کاراند.
نفوس  مجموع  از  که  گفت  هم چنان  او 
آن  درصد   ۴۵.۴ حدود  کشور،  در  شاغل 
در سکتور زراعت مصروف اند و دیگر افراد 
شاغل در سکتورهای مختلف کار می کنند.

وزیر اقتصاد تأکید کرد که حکومت موضوع 
کاهش فقر را در صدر اولویت های خویش 
قرار داده و این وزارت به منظور هم آهنگی 
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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.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

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.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
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

مرکزی  بانک  کابل:  ۸صبح، 
ماین  انفجار  در  که  کرد  اعالم 
حامل  موتر  که  مقناطیسی 
رییس کمیسیون حل منازعات 
مالی این بانک را هدف قرار داد، 
یک محافظ او کشته شده است.

طبق اعالم بانک مرکزی در این 
رییس  دورانی،  عبداهلل  انفجار، 
مالی  منازعات  حل  کمیسیون 

این بانک زخم برداشته است.
روز  صبح   ۸:۱۲ ساعت  انفجار 
یک شنبه، پنجم دلو در منطقه 
ناحیه  مربوطات  از  شهید  شاه 
هشتم شهر کابل رخ داده است.

سخنگوی  فرامرز،  فردوس 

پولیس کابل پیش تر  اعالم کرده 
بود که در این انفجار یک موتر 
نوع لندکروزر هدف قرار گرفته 
است و از اثر آن، سه زخمی به 

شفاخانه منتقل شده اند.
کارمندان  بر  حمله  مسوولیت 
بانک مرکزی را فرد و یا گروهی 

بر عهده نگرفته است.
موتر  نیز  عقرب  هفدهم  در 
مرکزی  بانک  کارمندان  حامل 
قرار  انفجار  هدف  کابل  در 
گرفت که در آن به شمول یما 
سیاوش، خبرنگار و مجری سابق 
تلویزیون طلوع سه کارمند این 

بانک کشته شدند.

در جهت کاهش فقر، اطمینان از موثریت 
نهادهای  و  دولت  سرمایه گذاری های 
کرده  تمرکز  کشور  سطح  در  غیردولتی 

است.
براساس  که  کرد  تصریح  فاریابی  بانو 
 ۱۴۰۰ سال  در  افغانستان  پیش بینی ها، 
خواهد  درصدی   ۳ تا   ۲.۳ مثبت  رشد 

داشت.
به گفته وزیر اقتصاد، اهداف توسعه پایدار، 
ترتیب پالیسی یک محصول هر والیت، طرح 
و تحلیل بسته حمایتی دولت برای سکتور 
ویروس  شیوع  تاثیرات  تحلیل  خصوصی، 
طرح های  ترتیب  کشور،  اقتصاد  بر  کرونا 
توسعه ای ۳۴ والیت برای سال مالی ۱۴۰۰ 

و انسجام وهم آهنگی فعالیت های موسسات 
فعالیت های عمده در بخش  از  غیردولتی، 

مسلکی این وزارت در سال آینده است.
او هم چنان توجه به منابع بشری، مصرف 
و  شفافیت  توسعه ای،  پروژه های  بودجه، 
حساب دهی را از عمده ترین برنامه های این 

وزارت در بخش حمایت عنوان کرد.
انسجام  و  مدیریت  مورد  در  اقتصاد  وزیر 
فعالیت های موسسات غیر دولتی گفت که 
این موسسات با اوسط مصرف ۹۰۰ میلیون 
و  رفاه  باعث  مختلف  سکتورهای  در  دالر 
مستفیدشدن بیش از ۲۰ میلیون شهروند 
غیرمستقیم  و  مستقیم  صورت  به  کشور 
سال  طی  که  شده  کشور  والیت   ۳۴ در 
اشتغال  نفر  هزار   ۱۰۰ حدود  در   ۱۳۹۹
پیدا کرده اند و زنده گی بیش از ۱۰۰ هزار 

خانواده بهبود یافته است.
موفقانه  تطبیق  با  فاریابی،  بانو  گفته  به 
از  ۴۵۵ پروژه در سال مالی ۱۳۹۹، بیش  
سه میلیون شهروند کشور به گونه مستقیم 
پروژه ها  و  شده اند  مستفید  غیرمستقیم  و 
به صورت  ولسوالی  و ۲۲۲  والیت  در ۳۴ 

متوازن تطبیق شده است.

حکومت حلقه فشار بر مجلس 
را تنگ تر می کند



۸صبح، کابل: پولیس کابل اعالم کرده است 
که مردی را در پیوند به دزدی زیورات مادر و 

خواهرش بازداش کرده است.
نام  به  فردی  کابل،  پولیس  اعالم  طبق 
در  خانه اش  از  ماه جدی  دهم  در  نجیب اهلل 
دو  حدود  ارزش  به  کابل  شهر  هفتم  ناحیه 
را  خواهرش  و  مادر  زیورات  افغانی  میلیون 

دزدیده و فرار کرده بود.
فرماندهی پولیس کابل گفته است که نیروهای 
پولیس حوزه هفتم شهر کابل این فرد را روز 

شنبه، چهارم دلو بازداشت کرده است.

۸صبح، کابل: طبق اعالم وزارت صحت عامه، 
در شبانه روز گذشته هشت بیمار کرونایی در 

کشور جان باخته اند.
دلو  پنجم  روز یک شنبه،  عامه  وزارت صحت 
اعالم کرد که ۷۷ بیمار کرونایی جدید نیز در 
۲۴ ساعت گذشته در کشور شناسایی شده اند.

این نتیجه از آزمایش یک هزار و ۵۹۳ نمونه ی 
مشکوک به کرونا به دست آمده است.

بیمار   ۳۵۵ بهبودی  از  عامه  صحت  وزارت 
داده  خبر  گذشته  شبانه روز  در  کووید-۱۹ 

رهایی  از  امور خارجه  وزارت  ۸صبح، کابل: 
امارات  دبی  زندان های  از  ۲۱ شهروند کشور 

متحده عربی خبر داده است.
است  گفته  خبر  این  اعالم  با  وزارت  این 
و  زندان ها  در  که  کشور  شهروند   ۲۱ که 
در  می بردند،  سر  به  دبی  بازداشت گاه های 
دبی  در  افغانستان  کنسول گری  تالش  اثر 
امارات  قضایی  و  عدلی  نهادهای  همکاری  و 

متحده عربی، از زندان رها شدند.
به  رهاشده  افراد  خارجه،  وزارت  اعالم  طبق 
روز  خارجه  امور  وزارت  و  دولت  مالی  کمک 

یک شنبه، پنجم دلو به کشور بازگشته اند. 

در خبرنامه پولیس کابل آمده است که متهم 
به جرم ارتکابی خود اعتراف کرده است و زیر 

نظارت قرار دارد.
به دست  زیوارت  کابل،  پولیس  اعالم  طبق 
آمده از نزد این فرد به متضرران سپرده شده 

است.
بود  کرده  اعالم  نهم جدی  در  کابل  پولیس 
که سه »سارق حرفه ای منازل« را بازداشت 
کرده  است که از یک خانه در مربوطات ناحیه 
میلیون   ۱.۵ ارزش  به  کابل  شهر  پانزدهم 

افغانی زیورات و دو موبایل را دزدیده بودند.

است.
با ثبت ارقام جدید، شمار کل مبتالیان به کرونا 
در کشور به ۵۴ هزار و ۶۷۲ تن رسیده است.

از این میان، دو هزار و ۳۸۶ تن جان باخته و 
۴۷ هزار و ۲۹۸ تن دیگر بهبود یافته اند.

در حال حاضر چهار هزار و ۹۸۹ تن از بیماران 
کرونایی در کشور فعال هستند.

وزارت صحت عامه از آغاز تاکنون ۲۳۸ هزار 
بررسی  را  به کرونا  نمونه ی مشکوک  و ۷۷۸ 

کرده است.

معلومات وزارت خارجه نشان می دهد که در 
جریان چند ماه گذشته ۲۱۰ تن از شهروندان 
به  و  شده  رها  دبی  زندان های  از  افغانستان 

کشور برگشته اند.
افغانستان که در زندان های  شمار شهروندان 
بیرون از کشور به سر می برند، تاکنون از سوی 

وزارت خارجه مشخص نشده است.
در گذشته نیز شماری از شهروندان کشور که 
در عربستان سعودی زندانی بودند، رها شدند.

از تاجیکستان نیز در جریان سال های گذشته 
شماری قابل توجهی از شهروندان کشور رها 

شده  و به دولت سپرده شده اند.

 

از پیش شرط های کمک های  یکی  اداری همواره  با فساد  مبارزه 
بین المللی به افغانستان بوده است. کشورهای کمک کننده چه در 
در  بروکسل  کنفرانس  در  چه  سال ۲۰۱۱،  در  توکیو  کنفرانس 
سال ۲۰۱۶ و چه در کنفرانس ژنو در سال ۲۰۲۰ روی مبارزه 
جدی حکومت افغانستان با فساد اداری تأکید و آن را بخشی از 

پیش شرط تمدید کمک های شان عنوان کرده اند.
قصه ایجاد کمیسیون های مبارزه با فساد اداری در طول دو دهه 
حکومت داری جدید سر دراز دارد. مجموعه این نهادها نتوانستند، 

فساد عالج ناپذیر اداری در افغانستان را کاهش دهند.
فرمانی  طی  عقرب،   ۲۲ تاریخ  به  افغانستان  جمهور  رییس 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری را ایجاد کرد. البته قابل تذکر است 
که این کمیسیون در حدود ده روز پیش از برگزاری نشست ژنو 
برای افغانستان ایجاد شد. معلوم بود که افغانستان می خواهد پیش 
از شروع کنفرانس ژنو به جهانیان نشان دهد که این کشور برای 

مبارزه با فساد اداری مصمم است.
گزینشی  سلیقه ای،  همواره  اداری  فساد  با  مبارزه  اما،  عمل  در 
و سیاسی بوده است. تا جایی که دیده می شود، مبارزه با فساد 
اداری در حکومت وحدت ملی و حکومت کنونی، دوگانه است؛ 
تنها متهمانی که در تیم رییس جمهور نیستند، مورد مواخذه قرار 
می گیرند. در حالی که در طول سال ۱۳۹۹ روزنامه ۸صبح و سایر 
رسانه های افغانستان، پرونده های بزرگ فساد و اختالس را نشر 
کرده اند؛ از این میان اما تنها به آن پرونده هایی پرداخته شده که 
کم خطرتر بوده است و متهمان آن به گروه سیاسی رییس جمهور 

تعلق نداشته اند.
به گونه نمونه، از میان والیانی که متهم به سوء مدیریت در بودجه 
با  برکنار شد.  از وظیفه اش  والی کندهار  تنها  بودند،  کرونا شده 
مقرری های غیرقانونی اجمل احمدی در وزارت تجارت و سپس در 

بانک مرکزی، هیچ گونه برخورد قانونی صورت نگرفت.
پرونده نزدیک به یک میلیارد اختالس از بودجه توزیع نان خشک 
در کابل به باد فراموشی سپرده شد. قصه قرض داری های غضنفر 
گروپ را که بار بار از آن گزارش های مستند نشر شد، کسی بررسی 
نمی کند؛ چرا؟ چون مرحوم غضنفر یکی از پشتیبانان مالی کمپاین 
انتخاباتی رییس جمهور بود و با وجودی که میلیاردها افغانی از 
پول مردم افغانستان قرض دار بود، پس از ختم انتخابات به عنوان 
نماینده فوق العاده رییس  جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی 
دولت  از  دالر  میلیون  صد  که  گویا  و  شد  تعیین  فقر  کاهش  و 
افغانستان قرض دار نیست. در طی یک دهه نیز شرکت های متعلق 

به او، این پول را با جریمه اش نپرداخته اند.
رییس جمهور اما در مورد وزارت صحت عامه و وزارت مالیه با 
چنان شدت برخورد کرد که گفته می شود، پی پی اس، وزیر صحت 
عامه را از وزارت بدون موتر و محافظ رخصت کرده است؛ در حالی 

که این کار خالف قانون، اخالق و عرف اداری است.
رییس جمهور، وزیر صحت عامه را صرف به این خاطر برطرف 
کرد که گویا اطرافیانش متهم به فساد اند و این فساد حتا از جانب 
هیچ محکمه ای ثابت نشده بود. علت این سرعت عمل، آن بود که 
وزیر صحت از تیم رییس جمهور نبود. هم چنان وزیر مالیه نیز 
طی فرمانی از جانب رییس جمهور عزل شد و علت آن اختالف 
نظرهای او با رییس جمهور درباره طرح ها و حکم برطرفی شماری 

از کارمندان آن وزارت بوده است.
از زمان حکومت وحدت ملی تاکنون ما شاهد شدت عمل رییس 
جمهور درباره وزیران و مأموران تیم او نبوده ایم. رییس جمهور 
هرگونه  از  او  به  وفادار  اشخاص  و  افراد  که  می کند  تصور  حتماً 
فساد پاک اند. او حتا درباره آن عده از هم تیمی هایش که متهم به 
اختالس و فساد میلیونی اند نیز با امساک برخورد می کند. شماری 
از افراد وفادار به او که اتهام هایی بر آن ها وارد بود، در سال های 
گذشته به راحتی توانستند از کشور خارج شوند و از پی گردهای 

عدلی در امان بمانند.
این برخوردهای دوگانه، غیراصولی و سیاسی رییس جمهور در 
پیوند با پرونده های فساد باعث آن شده است که مردم افغانستان 
اعتمادشان را نسبت به مبارزه دولت با فساد کاماًل از دست بدهند.

فساد خودی و بیگانه ندارد. روی کرد قانونی و اخالقی آن است 
که در برخورد با متهمان به فساد، باید مطابق قوانین رفتار شود 
از تعقیب عدلی و قضایی مصون  بیگانه  و فاسد خودی و فاسد 

نباشند.

برخورد دوگانه با فساد؛ 
مفسدان خودی را هم 

مجازات کنید

دو شنبه
شماره 3528

۶ دلو 1399
25 جنوری 2021
قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

2

پولیس کابل مردی را در پیوند به دزدی 
زیورات مادر و خواهرش بازداشت کرد

هشت بیمار کرونایی در کشور جان باختند

۲۱ شهروند کشور از زندان های دبی رها شدند

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  ۸صبح، 
جمهور، می گوید که به زودی جلسه شش ونیم 

در همه ادارات دولتی الزامی می شود.
ارگ ریاست جمهوری روز یک شنبه، پنجم دلو، 
با نشر اعالمیه ای گفته است که رییس جمهور 
آن  دست آوردهای  و  شش ونیم  جلسات  غنی 
آن  ادامه   بر  و  تقدیر  را  قانون شکنان  برابر  در 
تأکید کرده است. در این اعالمیه آمده است: 
تنها متوقف نمی شود،  نه  »جلسات شش ونیم 
بلکه به زودی توسط یک امریه خاص، فرهنگ 
جلسات شش ونیم در میثاق های امنیتی تمام 
والیات و سپس در تمام ادارات، الزامی خواهد 

شد.«
باید  کابل  شهر  که  است  افزوده  غنی  آقای 
در  آن  شهریان  و  باشد  مصون  مکان  یک 
ارزش های  همه  مقابل  در  که  دشمنانی  برابر 
بسیج  می جنگند،  »آزادی«  و  »جمهوریت« 
شوند و مسوولیت شهروندی شان را در تأمین 

امنیت و نظم عامه ادا کنند. 
جلسات  تدویر  که  است  کرده  تصریح  او 
در  را  خاص  نظم  و  چارچوب  یک  شش ونیم 

شهر کابل ایجاد کرده است. 
از جانب دیگر رییس جمهور کشور با اشاره به 
تعهدات کنفرانس جینوا گفته است که قانون 
یک سان  کشور  شهروندان  همه   باالی  باید 

تطبیق شود.
براساس اعالمیه ارگ، آقای غنی تأکید کرده 
خاص  تمرکز  کابل  ترافیک  باالی  که  است 
آن سرمایه گذاری  بهبود  برای  و  گیرد  صورت 

باالی  سرمایه گذاری  که  است  افزوده  او  شود. 
ترافیک، عالوه بر نظم فزیکی، در تأمین امنیت 
شهر نیز نقش کلیدی خواهد داشت. او وضعیت 
کنونی ترافیک را قابل پذیرش ندانسته و گفته 

است که این وضعیت باید تغییر اساسی کند. 
امراهلل  رهبری  به  که  شش ونیم  جلسه  در  او 
فساد  علیه  مبارزه  بر  می شود،  برگزار  صالح 
مبارزه  ریاست  که  است  گفته  و  کرده  تأکید 
نهادهای کشفی که  تمام  با  با جرایم سنگین 
کار می کنند،  پول شویی  و  مالی  فساد  بر ضد 
هماهنگی را ایجاد و وزارت امور داخله امکانات 

الزم را  برای شان فراهم کند. 
هدایت  کل  دادستان  به  هم چنان  غنی  آقای 
معین  زمان  در  را  دوسیه ها  که  است  داده 
پیش رفت  برای  را  واضح  روش  و  تعقیب  آن 
ایجاد  دارند،  قرار  بررسی  زیر  که  دوسیه  هایی 
کند. او هدف از این کار را تأمین عدالت دانسته 
و گفته است که برای تطبیق آن به شجاعت و 

قاطعیت نیاز است. 
به همین ترتیب آقای غنی به شهرداری کابل 
مورد  در  طرح هایش  که  است  داده  دستور 
زمین هایی که از دست غاصبان آزاد شده ، به 
ویژه پارک های کوچک را با ریاست جمهوری 
غاصبان  دست  به  دوباره  تا  بگذارد  میان  در 

نیفتد. 
اواخر  در  شش ونیم  جلسه  که  است  گفتنی 
ماه میزان سال جاری به رهبری امراهلل صالح، 
معاون اول رییس جمهور، راه اندازی شد. هدف 
از برگزاری این جلسات، کاهش جرایم امنیتی 

در شهر کابل عنوان شده است.

غنی: 
جلسه شش و نیم در همه 
اداره ها الزامی خواهد شد



با رد پی هم پیش نویس بودجه سال مالی 1۴00 از سوی مجلس نماینده گان، تقابل میان قوه اجراییه و مقننه جدی تر شده است. اکنون منابع آگاه 
می گویند که حکومت حلقه فشار را بر اعضای مجلس نماینده گان تنگ تر کرده است. به گفته این منابع، هرچند این مورد به گونه رسمی با اعضای مجلس 
در میان گذاشته نشده، اما به مقام ها هدایت داده شده است که وابسته گان اعضای مجلس نماینده گان را از پُست ها دولتی منفک کنند. افزون بر این، 

برخی از منابع در مجلس می گویند که مقام ها در حکومت باالی کارمندانی که با اعضای مجلس در ارتباط اند، فشار وارد کرده اند. به گفته یک منبع در 
مجلس، حتا قرار شده است در مورد سرنوشت سناتوران انتصابی ای که با مجلس نماینده گان رابطه نزدیک دارند، نیز تصمیم گرفته شود.

حسیب بهش

هم زمان با ادامه تالش ها برای تهیه پیش نویس سوم 
بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰، منابع نزدیک به مجلس 
نماینده گان می گویند که حکومت فشارها بر مجلس را 
برای تصویب این بودجه افزایش داده است. به گفته 
منابع، مقام ها در حکومت تصمیم  گرفته اند که اشخاص 
وابسته به اعضای مجلس و هم چنان کارمندانی که با 
منفک  دولتی  پُست های  از  را  دارند  آشنایی  وکال 
کنند. هم چنان در مجالس حکومتی گفته شده است، 
اعضای  با  که  انتصابی  سناتوران  سرنوشت  مورد  در 
این در  نیز تصمیم گرفته  شود.  مجلس رابطه دارند، 
حالی است که پادرمیانی مجلس سنا، شورای امنیت 
اداره امور  ملی، وزارت دولت در امور پارلمانی و حتا 
ریاست جمهوری برای حل اختالف ها بر سر تصویب 
قرار  است.  بوده  بی نتیجه   ۱۴۰۰ بودجه  پیش نویس 
است پیش نویس سوم بودجه سال مالی به  زودی پس 
از تایید کابینه به مجلس نماینده گان فرستاده شود. 
اعضای مجلس اما هم چنان بر خطوط سرخ شان تاکید 
دارند و معتقد اند که در صورت اعمال نشدن اصالحات 
آنان  گرفت.  نخواهد  تایید  رای  بودجه  پیشنهادی، 
تالش های حکومت برای محدود کردن صالحیت های 
مجلس و زیر کنترل درآوردن آن را بی فایده می خوانند 
قوه  فرمان بر  هیچ گاهی  مقننه  قوه  که  می گویند  و 

اجراییه نخواهد شد.
از  مالی ۱۴۰۰  سال  بودجه  پیش نویس  پی هم  رد  با 
سوی مجلس نماینده گان، تقابل میان قوه اجراییه و 
مقننه جدی تر شده است. اکنون منابع آگاه می گویند 
که حکومت حلقه فشار را بر اعضای مجلس نماینده گان 
تنگ تر کرده است. به گفته این منابع، هرچند این مورد 
به گونه رسمی با اعضای مجلس در میان گذاشته نشده، 
وابسته گان  است که  داده شده  مقام ها هدایت  به  اما 
اعضای مجلس نماینده گان را از پُست ها دولتی منفک 
کنند. افزون بر این، برخی از منابع در مجلس می گویند 
که مقام ها در حکومت باالی کارمندانی که با اعضای 
مجلس در ارتباط اند، فشار وارد کرده اند. به گفته یک 
منبع در مجلس، حتا قرار شده است در مورد سرنوشت 
سناتوران انتصابی ای که با مجلس نماینده گان رابطه 

نزدیک دارند، نیز تصمیم گرفته شود.
این در حالی است که در جریان روزهای اخیر، دست کم 

موسسه فرهنگی »بابا« در بامیان به کمک انستیتوت 
گونه   به   را  کتاب  هفته ای  یک  نمایشگاه  امریکا،  صلح 
»ترویج  منظور  به   والیت  این  روستای  در شش  سیار 
ضمن  بازدیدکننده گان  است.  کرده  راه اندازی  صلح« 
استقبال از این نمایشگاه ، راه اندازی چنین برنامه ها را 
جهت تشویق مردم به کتاب خوانی و همین طور ترویج 
صلح و هم دیگرپذیری در روستاهای کشور بااهمیت و 
نتیجه بخش می دانند. مسووالن برگزاری این نمایشگاه 
کتاب می گویند که ترویج فرهنگ صلح و کتاب خوانی 
عمده   اهداف  از  والیت،  این  دوردست  روستاهای  در 
اژدر، شهیدان،  آن ها است. دره فوالدی، شش پل، دره 
شهرک جدید بامیان و ولسوالی حصه اول یکه اولنگ، 
ساحاتی است که زیر پوشش این نمایشگاه سیار کتاب 

قرار گرفته است.
روزنامه ۸صبح  به  نمایشگاه،  برگزار کننده   عزیزی،  نور 
گفت که جمع آوری نظریات روستانشینان درباره  صلح 
یکی  امریکا،  صلح  انستیتوت  با  آن  ساختن  شریک  و 
است.  کتاب  سیار  نمایشگاه  این  اصلی  هدف های  از 
براساس گفته  وی، نظریات جمع آوری شده  مردم، در 
نشست هایی که پیرامون صلح برگزار می شود، در نظر 
گرفته خواهد شد. آقای عزیزی افزود که پیش از این 
برگزار  شهرها  مراکز  در  همواره  کتاب  نمایشگاه های 
بازدید  آن ها  از  نمی توانستند  و ساکنان دهات  می شد 
به  کنند؛  خریداری  را  خود  نیاز  مورد  کتاب های  و 
همین دلیل این نمایشگاه سیار کتاب در چند روستای 
محل  مردم  سوی  از  و  شده  برگزار  بامیان  پرجمعیت 

مورد استقبال خوبی قرار گرفته است.
برگزارکننده گان نمایشگاه حدود ۱۵۰۰ جلد کتاب که 
بر می گیرد، روز یک شنبه،  را در  ۴۰۰ عنوان مختلف 
پنجم دلو، در روستای »اژدر« در حومه  شهر بامیان به 
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پیش نویس  تصویب  بن بست  حل  برای  مرجع  چهار 
بودجه پادرمیانی کرده اند. عبدالهادی مسلم یار، رییس 
مجلس سنا، پیش تر در دیدار با میررحمان رحمانی،  
رییس مجلس نماینده گان، بر پایان تقابل میان دو قوه 
هرچند  نماینده گان  مجلس  رییس  بود.  کرده  تاکید 
اما  ندارد«،  را  با حکومت  تقابل  »قصد  که  بود  گفته 
به گفته او، صالحیت هایش را اعمال می کند و »اجازه 
نمی دهد که موضوعات بر وفق مراد افراد و سلیقه های 
شود.«  اجرایی  ملی  شورای  تصویب  بدون  شخصی 
مشاور  محب،  حمداهلل  منابع،  گفته  به  این  بر  افزون 
امور  در  دولت  وزیر  ملی، گل پادشاه مجیدی،  امنیت 
پارلمانی و فضل محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست 
جمهوری، به گونه فردی با اعضای مجلس نماینده گان 
گفت وگو  و  بحث  اخیر  بن بست  حل  روی  و  دیدار 
کرده اند. با این حال منابع نزدیک به مجلس می گویند 
که این بحث ها راه به جایی نبرده است. پیش از این 
وحید عمر، مشاور ارشد رییس جمهور غنی، گفته بود 
که مذاکره با مجلس نماینده گان روی تصویب بودجه 

۱۴۰۰ جریان دارد.

نمایش گذاشتند. باشنده گان محل از جوان و پیر و زن 
و کودک برای بازدید و تهیه کتاب های مورد عالقه  شان 
آن جا صف کشیده بودند. افزون بر کتاب های تاریخی، 
برای بزرگ ساالن و کتاب های قصه و  رمان و داستان 
نمایشگاه موجود  نیز در  برای کودکان  نقاشی  و  اندرز 
است. در پایان نمایشگاه، برای هر شورای قریه حدود 
به  مردم  تشویق  منظور  به  گوناگون  کتاب  جلد   ۱۰۰
می شود.  اهدا  مطالعه  فرهنگ  رشد  و  کتاب خوانی 
شوراهای قریه ها این کتاب ها را در اختیار کتاب خانه ها 
تا  می دهند  قرار  خود  محالت  آموزشی  مراکز  یا  و 
آن ها  از  دانش آموزان  هم چنان  و  کتاب  عالقه مندان 

استفاده کنند.

را  کتاب خوانی  فرهنگ  کتاب،  نمایشگاه های 
ترویج می کند

از  و  »اژدر«  روستای  باشنده   کربالیی،  محمدحسین 
بازدیدکننده گان این نمایشگاه که حدود ۶۰ سال سن 

چیزی  مسایل  این  مورد  در  هرچند  مجلس  اعضای 
اعمال  بر  بودجه  پیش نویس  در  اما  نمی گویند، 
اصالحات پیشنهادی تاکید دارند. حجت اهلل خردمند، 
یک شنبه،  روز  نماینده گان،  مجلس  منشی  نایب 
پنجم دلو، به روزنامه ۸صبح گفت که افزون بر سایر 
اصالحات، نیاز است که طرح یک سان  سازی معاشات 
معاش  گرفتن  که  افزود  او  شود.  گرفته  دست  روی 
متفاوت توسط دو نفر هم سطح در یک اداره، عادالنه 
نیست و نیاز است که یک راه حل برای این موضوع در 
نظر گرفته شود. آقای خردمند گفت که حکومت به 
مصوبه های مجلس توجه ندارد و حتا در مورد کودها 
در سند بودجه معلومات ارایه نمی کند. او تصریح کرد 
که ممکن است حکومت از پول های کودهای احتیاطی 
و پالیسی به گونه مناسب و خوب استفاده کرده باشد، 
اما باید به نماینده گان ملت حساب داده شود تا مردم 

بدانند که این پول ها به کجا رفته است.
به گفته آقای خردمند، در بحث سند بودجه مسایل 
نماینده گان  و  نیست  مطرح  مجلس  اعضای  شخصی 
نگران اند.  قوه مقننه   بابت وضعیت و جایگاه  از  مردم 

برگزاری  و  دارد  کتاب خوانی  به  خاصی  عالقه   دارد، 
چنین نمایشگاه های کتاب را در تشویق و ترغیب مردم 
به مطالعه بسیار تأثیرگذار می داند. به گفته  وی، هرچند 
۴۰ سال جنگ و خشونت در کشور سبب شده که او از 
درس و تحصیل محروم شود، اما سواد خواندن و نوشتن 
را دارد و خیلی عالقه مند مطالعه است. محمدحسین 
عنوان کتاب  نمایشگاه چند  این  از  که  افزود  کربالیی 
خریداری کرده و در اوقات بی کاری مطالعه خواهد کرد. 
او آرزو دارد که صلح سراسری در کشور برقرار شود تا 
همه گان بتوانند در سایه  صلح از نعمت سواد برخوردار 
از ۱۸ سال  اژدر می افزاید که پس  باشنده   این  شوند. 
زنده گی در این روستا، این نخستین بار است که شاهد 
که  حاال  وی،  باور  به  است.  روستایی  کتاب  نمایشگاه 
فصل زمستان و زمان بی کاری است، مردم باید کتاب 

بخوانند تا آگاهی  شان بیش تر شود.
نمایشگاه  این  از  که  خردسالی  دختر  حیدری،  شهال 
بازدید می کرد، از دختران و پسران خواست تا از این 

میررحمان  گویا  که  بود  شده  نشر  خبرهایی  پیش تر 
دلیل  به  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  و  رحمانی 
پیش نویس  رد  بر  پیشنهادی شان،  پروژه های  حذف 
بودجه تاکید دارند. به گفته نایب منشی مجلس، در 
حال حاضر بحث تقابل میان قوه های اجراییه و مقننه 
نظارت کننده  عنوان  به  مجلس  بلکه  نیست،   مطرح 
آن  صالحیت های  از  بخشی  این  و  می کند  عمل 
براساس  که  کرد  تصریح  خردمند  حجت اهلل  است. 
قانون اساسی، ایجاد ، ادغام و تعدیل واحدهای اداری 
حکومت  اما  است،  نماینده گان  مجلس  صالحیت 
شد  تالش  هرچند  می گیرد.  نادیده  را  موضوع  این 
اما  نیز درج شود،  ریاست جمهوری  ارگ  که دیدگاه 

مسووالن تا آخرین لحظات پاسخ ارایه نکردند. 
قرار است پیش نویس سوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ 
تایید کابینه به مجلس نماینده گان  از  به زودی پس 
دهم  در  بودجه  این  اول  پیش نویس  شود.  فرستاده 
رد  از سوی مجلس  آرا  اکثریت  با  جدی سال جاری 
شد. اعضای مجلس نماینده گان پس از رد پیش نویس 
بودجه  در  بودجه، تصریح کردند که ۱۷ تخطی  اول 
زمان  آن  در  مجلس  شود.  اصالح  باید  و  دارد  وجود 
بودجه سال مالی را »ناعادالنه« و »نامتوازن« توصیف 
کردند و خواستار ازدیاد برخی از پروژه های توسعه ای و 
یک سان سازی معاشات کارمندان دولتی شدند. هرچند 
در پیش نویس دوم حدود ۲۰ میلیارد افغانی به بودجه 
این  اعضای مجلس  اما  اضافه شد،  مالی ۱۴۰۰  سال 
کردند.  رد  جدی  بیست وهفتم  در  نیز  را  پیش نویس 
اعضای مجلس در نشستی عمومی گفتند که افزون بر 
اصالح نشدن ۱۷ مورد تخطی، دو مورد تخطی دیگر 
نیز به آن اضافه شده است. گفتنی است که در مجموع 
بودجه  دوم  پیش نویس  در  مالی ۱۴۰۰  سال  بودجه 
 ۱۹۹ و  میلیارد   ۳۱۱ که  است  افغانی  میلیارد   ۴۷۳
میلیون آن برای بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ 
میلیون آن برای بودجه توسعه ای اختصاص یافته است. 

نمایشگاه دیدن کنند و چند عنوان کتاب هم بخرند. 
سطح  در  برنامه  این  راه اندازی  تداوم  خواهان  شهال 
کتاب  بتوانند  نیز  عالقه مندان  سایر  تا  شد  روستاها 
خریداری کنند. عذرا لعلی، بانویی که برای خریدن کتاب 
و بازدید از نمایشگاه آمده بود، گفت که زنان در بیش تر 
نمایشگاه های  به  نمی توانند  مختلف  دالیل  به  موارد 
کتاب در مراکز شهر بروند؛ اما اکنون که در روستا این 
فرصت برای شان میسر است، می توانند ضمن بازدید از 

نمایشگاه، برای خود کتاب نیز تهیه کنند.
فرهنگ  بامیان،  مرکز  در  عامه  کتاب خانه   مسووالن 
قناعت بخش«  »نسبتاً  را  والیت  این  در  کتاب خوانی 
ده  تا  پنج  اوسط  حد  روزانه  که  می گویند  و  می دانند 
از اقشار مختلف در کتاب خانه عامه برای دریافت  نفر 
کتاب مورد نیاز شان مراجعه می کنند. علی رضا واحدپور، 
به روزنامه ۸صبح گفت  بامیان،  مدیر کتاب خانه  عامه 
نمایشگاه های کتاب در تشویق و ترغیب  برگزاری  که 
به  دارد.  مالحظه ای  قابل  تأثیر  کتاب خوانی  به  مردم 
گفته  وی، نسبت به سال های پیش عالقه مندی جوانان 
به کتاب خوانی بیش تر شده است و یکی از دالیل آن، 

برگزاری نمایشگاه های کتاب است.
مشکل  عمده ترین  به  عنوان  همواره  که  آن چه  از  اما 
منابع  و  کتاب ها  نبود  می شود،  یاد  خصوص  این  در 
جدید در کتاب خانه های شهر بامیان است. دانشجویان 
در  تحقیق  برای  منابع  نبود  از  بارها  بامیان  دانشگاه 
کتاب خانه های این والیت شکایت می کنند. به  شمول 
کتاب خانه های عامه و دانشگاه، چندین کتاب خانه  دیگر 
از  بسیاری  اما  می کنند؛  فعالیت  بامیان  مرکز  در  نیز 
در  محققان  و  دانشجویان  نیاز  مورد  منابع  و  کتاب ها 

آن ها وجود ندارد.

حکومت حلقه فشار بر مجلس 
را تنگ تر می کند

نمایشگاه سیار کتاب در بامیان؛  
کارزاری برای ترویج صلح و مطالعه

الیاس طاهری
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از  تن  دو  هنوز  تا  غنی  اشرف  محمد  جمهور  رییس 
وزیران کابینه اش را بدون ارایه دلیل موجه از کار برکنار 
کرده است. هر دو وزیر برکنارشده در دوران کمپاین  
انتخاباتی عضو تیم و کاروان انتخاباتی او بودند. دلیل 
اما  گفتند.  او  اطرافیان  فساد  را  وزیر صحت  برکناری 
وزیر مالیه را به دلیل تمرد و عدم اطاعت از فرمان ها و 
اوامر رییس جمهور، برکنار کرده است. حداقل می توان 
اندازه  به  برکنارشده  وزیر  دو  که  گفت  و  کرد  فرض 
حلقه رییس جمهور آلوده و فاسد نبودند. هر دو وزیر 
برکنارشده از مجلس نماینده گان رأی اعتماد به دست 
آورده بودند. برکناری دو وزیر کابینه حکومت، نشان 
اصول  و  قانون  به  پای بند  رییس جمهور  که  می دهد 

جمهوری نیست.
مدیریت و رهبری محمد اشرف غنی همه را مأیوس و 
پریشان ساخته است. او هم در دوره  حکومت وحدت 
ملی و هم در حکومت جدید، در اغلب موارد سلیقه ای 
و قومی برخورد کرده است. شیوه تعیین کردن مقامات 
برای  مایه شرم ساری  دوره،  دو  هر  در  بلند حکومتی 
او و مایه تأسف برای شهروندان کشور است. به طور 
مثال، اگر وزیر وزارت خانه عضو تیم او و گوش به فرمان 
او باشد، غنی برای آن وزارت معین معرفی نمی کند. 
اگر قصد معرفی کردن معین را داشته باشد، این تقرر 
است.  همراه  نظر  مورد  معین  برای  خون دل  هزار  با 
فرمان بردار بی چون و چرای  و  او  تیم  اگر وزیر، عضو 
غنی نباشد، معین گوش به فرمان معرفی می کند. بعد 
گزارش های  تمام  وزارت خانه،  وزیر  دورزدن  با  آن،  از 
با  و  می گیرد  خود  اعتماد  مورد  معین  از  را  وزارت 
بر  وزارت،  معین  برای  زیاد  صالحیت های  واگذاری 
وزیر وزارت خانه فشار وارد می کند و او را در تنگنا قرار 

می دهد.
در حکومت وحدت  انتخاباتی  تیم  دو  توافق  براساس 
در  با  وزارت خانه ها  معینان  جدید،  حکومت  و  ملی 
نظرگرفتن ترکیب قومی، تقسیم و توظیف می شدند. 
اما محمد اشرف غنی، اگر معین یکی از وزارت خانه ها از 

رفتار  و  ادبیات  صلح،  مذاکرات  دوم  دور  آغاز  از  پس 
طالبان در میز مذاکره و میدان جنگ، بر قاعده »تهدید 
مذاکرات  قطر،  در  است.  استوار  زور«  به  توسل  و 
پیش رفتی نداشته است. چند روز قبل، یک عضو هیأت 
دولت گفت که طالبان به جای قطع جنگ، به این فکر 
می کنند که جنگ و خشونت شان را تا تشکیل نظام 
»ناب اسالمی« ادامه دهند. در میدان جنگ نیز قصه 
از همین قرار است. طالبان روی برنامه و طرح گرفتن 
قدرت از طریق جنگ کار می کنند و احتماالً در بهار 

سال ۱۴۰۰، این طرح را به اجرا خواهند گذاشت.
در روزهای گذشته، آن عده از اعضای طالبان که در 
کابل زنده گی می کنند، در جلسه ای، خطاب به یکی 
از چهره های مهم سیاسی گفته اند که اگر شما زمینه 
)طالبان(  ما  نمی کردید،  آماده  را  چهره ها  فالن  رشد 
مدت ها قبل، آن ها را از صحنه قدرت و سیاست حذف 
و  پیروزی  احساس  با  طالبان  اعضای  بودیم.  کرده 
ادبیات زورگویانه تأکید کرده اند که این گروه به زودی 
چهره های  و  کرد  خواهد  تشکیل  را  آینده  حکومت 
بیست  در  که  را  غیرپشتون  اقوام  رهبری  به  منسوب 
خواهد  سرجای شان  کرده اند،  رشد  گذشته  سال 
آن جلسه،  در  طالبان  مهم  از چهره های  یکی  نشاند. 
که  است  خواسته  سیاسی  مهم  چهره های  از  یکی  از 
پیام هشدارآمیز آنان را به فالن رهبر قومی برساند و 
به او بگوید که هیچ گاه به گروهی که توسط یکی از 
در  خاورمیانه  در  و  شده  تشکیل  همسایه  کشورهای 
لحنی  با  آنان  نکند.  فکر  است،  جنگیده  داعش  برابر 
سخن زده اند که گویا گروه طالبان نماینده تام االختیار 
پشتون ها است و اقوام دیگر که در بیست سال اخیر پا 
از گلیم شان بیش تر دراز کرده ، با آمدن آنان به کابل و 
برپایی نظام »ناب اسالمی«، در جایی که مستحق آن 

هستند، قرار خواهند گرفت.
و  رهبران  که  می کنند  فکر  کابل،  در  طالبان  اعضای 
اقوام غیرپشتون، در بیست سال اخیر بیش تر از حد و 
سهم شان در قدرت سهیم و دخیل بوده اند. به باور آنان، 
زمینه ساز این حضور، یکی از رهبران بروکرات پشتون 
بوده است. به همین دلیل خطاب به آن چهره  گفته اند 

چهار وزارت را هم چنان با سرپرستان اداره می کند و 
ظاهراً در نظر دارد که این چهار وزیر تا پایان حکومت 
با  غنی  همسر  حتا  دهند.  ادامه  سرپرستی شان  به 
متهم کردن نماینده گان مجلس به رشوه ستانی و فساد، 
تصریح کرده است که این سرپرستان در سمت های شان 

باقی خواهند ماند.
رییس جمهور غنی می خواهد و انتظار دارد که تمام 
اوامر و فرمان های او بدون در نظرگرفتن اصول و قانون 
را  جمهوری  او  شود.  اجرا  و  تطبیق  ادارات  تمام  در 
ملکیت شخصی خود و تیم خودش می داند و انتظار 
دل ها  به  می شود،  بیرون  او  زبان  از  هرآن چه  دارد 
بنشیند و در ساحت اداره تطبیق شود. او انتظار دارد 
صورت  چشم پوشی  خالف ورزی هایش  برابر  در  که 
شود  برجسته  دیگران  کوچک  خالف های  اما  بگیرد؛ 
آنان رسیده گی می کند، مورد  به  و هنگامی که غنی 
و  مردم  از  غنی  گیرد.  قرار  عموم  توصیف  و  ستایش 
حریفان سیاسی اش می خواهد که کارهای غیرقانونی 
او را نادیده بگیرند. این گونه کردارها فقط از یک فرد 
دوره  سال های  تمام  در  او  می رود.  انتظار  اقتدارگرا 
احساساتی ظاهر شده  فرد  حکومت داری اش هم چون 

است.
محمد اشرف غنی خود را »همه چیز دان« تصور می کند. 
فکر می کند که تمام دانستنی ها و طرح های اقتصادی، 
سیاسی و اجتماعی او برای افغانستان و جهان درست 
برای  او  طرح  که  است  معتقد  غنی  است.  بی عیب  و 
صلح و اقتصاد نجات بخش و شیوه مدیریت او یگانه راه 
بیرون رفت افغانستان از بحران موجود است. با همین 
به خودش  همیشه  و خود حق پنداری  مطلق اندیشی 
کار مورد  و  بگیرد  نادیده  را  حق می دهد که دیگران 
نظرش را انجام دهد. آن چه تاکنون برای همه روشن 
شده، این است که اساس کار غنی حلقه و تیم مورد 

اعتماد خودش بوده است.
رییس جمهور غنی با یکه تازی و کارهای خالف قانون، 
مثل  که  کسانی  برای  زراندوزی  وسیله  را  جمهوری 

می آیند  افغانستان  به  تصادفی  خارجی  جهان گردان 
و می  روند، ساخته است. جمهوری، اکنون در دستان 
محمد اشرف غنی و عده ای از جوانان گوش به فرمان 
او، هر روز اقدام به کارهای فراقانونی و خالف موازین 

ملی می کند.

آشکار  دگردیسی  یک  از  حکایت  می شود،  تبلیغ  و 
آغاز  زمان  قبل  تا  طالبان  دارد.  گذشته  به  نسبت 
بر  جهاد  شعار  بیش تر  امریکا،  با  مستقیم  مذاکرات 
علیه اشغال گران و کفار را سر می دادند و جنگ شان 
عنوان خاک  به  افغانستان  آزادی  راه  در  مجاهدت  را 
اسالم عنوان می کردند. پس از آغاز مذاکرات مستقیم 
با امریکا، تبلیغ جهاد در برابر اشغال گران و کفار رنگ 
باخت و اصطالحات جدید نظیر »اداره کابل«، برپایی 
»حکومت ناب اسالمی« و... در ادبیات تبلیغاتی طالبان 
»آوردن  توافق نامه  امضای  با  گروه  این  شد.  داخل 
دوحه  در  حوت ۱۳۹۸  دهم  در  افغانستان«  به  صلح 
از جنگ  پیروزمندانه  روایت  تبلیغ  به  امریکا،  با  قطر 
روی  خشونت  مدیریت  به  و  پرداخت  نوزده ساله شان 

آورد.
اعضای  بین االفغانی،  مذاکرات  آغازشدن  با  هم زمان 
تصویری  نوارهای  در  طالبان  فرهنگی  کمیسیون 
جنگ،  از  پیروزمندانه  روایت  کنار  در  تبلیغاتی شان، 
روی تراشیدن چهره  جدید برای این گروه، کار را آغاز 
کردند. در این نوارها، تنها طالبان جنگ جو به نمایش 
آبادگر  اما  افراد سالح به دست  بلکه  گذاشته نمی شود، 
ساخت وساز  حال  در  که  می شوند  کشیده  تصویر  به 
اماکن عام المنفعه، جاده و پل هستند. چنین روایتی، بر 
اصل مدیریت خشونت یا به عبارت دقیق تر »مدیریت 
که  مادامی  آن  براساس  که  است  استوار  توحش« 
مرحله  در  که  می کنند  احساس  جهادی  گروه های 
پیروزی قرار گرفته اند، برای جلب حمایت مردم، تالش 
می کنند تا نشان دهند که آنان تنها اهل جنگ نیستند، 
بلکه توان حکومت کردن، ساخت وساز و تشکیل دولت 

را نیز دارند.
را  خودشان  کاغذ  روی  در  طالبان  رفته،  هم  روی 
پیروز میدان و کارگزاران بی چون و چرای نظام »ناب 
اسالمی« در کابل می بینند. این باور، با آغازشدن دور 
برهنه  بسیار  شکل  به  دوحه،  در  صلح  مذاکرات  دوم 
دوحه،  در  طالبان  اعضای  رفتار  و  موضع گیری ها  در 
کابل، پاکستان و میدان جنگ دیده می شود. اعضای 
هیأت مذاکره کننده طالبان در قطر، تا هنوز حتا حاضر 

قوم و سمت خودش نباشد، او را یا دیر معرفی می کند، 
یا اصلن معرفی نمی کند. اگر معرفی هم کند، معین 
نقش  وزارت  تصمیم گیری  بلند  رده های  در  مربوطه 

چشم گیر نخواهد داشت.
که  ادله هایی  براساس  کابینه  وزیر  دو  که  حالی  در 
از سمت شان  است،  معلوم  او  تیم  و  غنی  پیش  فقط 
سهم  که  وزارت خانه ای   ۱۲ میان  از  شده اند،  برکنار 
خود او است، هنوز چهار وزارت آن توسط سرپرستان 
اداره می شود. سرپرستان این وزارت خانه ها از مجلس 
نماینده گان رأی اعتماد نیاوردند و مطابق قانون حداقل 
پس از یک ماه سرپرستان باید از سمت شان کنار بروند. 
اما رییس جمهور غنی بی اعتنا به این مورد قانونی، این 

که اگر »او« زمینه رشد آنان را فراهم نمی کرد، طالبان 
غیرپشتون  اقوام  به  منسوب  رهبران  با  وقت  خیلی 
تصفیه حساب کرده و آنان را سرجای شان شانده بودند.

نبود. آن  این، چنین  از  این در حالی است که پیش 
این طرف در  به  از سال ها  از اعضای طالبان که  عده 
می کنند،  زنده گی  افغانستان  شهرهای  دیگر  و  کابل 
در  و  می کردند  انکار  طالبان  با  را  رابطه شان  معموالً 
عنوان  به  کشور،  رسانه ای  و  دولتی  رسمی  ادبیات 
اعضای پیشین گروه طالبان و یا به عنوان مقام بخش 
و اداره مشخص در دوره امارت طالبان، یاد می شدند. 
آنان در جلسات و مصاحبه های شان به طور رسمی از 
موضع گروه طالبان سخن نمی گفتند و سنگ این گروه 
را به سینه نمی زدند. اکنون اما چنین نیست. افرادی 
با  و  سایه جمهوریت  در  این طرف،  به  سال ها  از  که 
استفاده از امکانات دولت افغانستان، زنده گی پرآسایشی 
داشته اند، برخالف گذشته که به عنوان اعضای پیشین 
و  عبا  برای خودشان  طالبان شناخته می شدند، حاال 
قبای طالبانی دوخته اند و در میزها و مجالس سیاسی، 
پیروزمندانه  لحن  با  طالبان،  نماینده گان  عنوان  به 
از  حرف  و  می گویند  سخن  دیگران  با  تهدیدآمیز  و 

پیروزی نظامی می زنند.
نوارهای تصویری تبلیغاتی که به نام امارت اسالمی و 
با صفات و عنوان های مختلف از سوی طالبان پخش 

هیأت  اعضای  با  افغانستان  جنگ  روی  که  نشده اند 
دولت، گفت وگوی دینی کنند. قرار معلوم، آنان بیش 
غرق اند  پیروزی  احساس  در  می شود  تصور  آن چه  از 
و جانب دولت افغانستان و هیأت مذاکره کننده آن را 
آن چنان که باید، جدی نمی گیرند. به همین دلیل است 
که پس از بیست روز از آغاز دور دوم مذاکرات صلح، 

کم ترین پیش رفتی در آن دیده نمی شود.
در کابل نیز اعضای طالبان برخالف گذشته که به نام 
اکنون  می شدند،  شناخته  گروه  این  پیشین  اعضای 
قدرت  طرف های  برای  و  آمده اند  بیرون  الک شان  از 
نیز  آنان  لحن  می کشند.  نشان  و  خط  سیاست،  و 
به  »توسل  اصل  بر  مبتنی  و  پیروزمندانه  تهدیدآمیز، 
زور« است. آنان، طالبان را صاحب افغانستان و حافظان 

اسالم فکر می کنند.
»حذف«  اصل  بر  طالبان  عمل کرد  جنگ،  میدان  در 
با  همه سو  در  گروه،  این  جنگ جویان  است.  استوار 
سربازان ارتش افغانستان در جنگ اند و حتا به آتش بس 
میدان  پیروز  که  دارند  باور  آنان  نمی کنند.  هم  فکر 
هستند و با رسیدن بهار، در کابل نظام »ناب اسالمی« 

را برپا می کنند.
گروه پس  این  است.  امروز  طالبان  واقعی  تصویر  این 
جنگ  میدان  به  تفنگ  با  سال ۱۳۸۰،  در  سقوط  از 
برگشت، با تفنگ خشونت خلق کرد، با تفنگ روی میز 
با امریکا رفت و اکنون اساس دیپلماسی شان  مذاکره 

»تفنگ و خشونت« است.
طالبان  این که  از  گفتن  سخن  وضعیتی،  چنین  در 
نیست.  خودفریبی  از  بیش تر  چیزی  کرده اند،  تغییر 
به  امید بستن  از دل چنین فضایی، چشم  هم چنان، 
خودفریبی  جنگ،  ختم  به  آن  رهگذر  از  و  مذاکره 
مضاعف است. صلح زمانی ممکن می شود که طالبان 
به سازوکار مذاکره تن بدهند و دوطرف زیر نظر ناظران 
و تضمین کنندگان معتبر بین المللی، روی آینده قدرت 
سیاسی، ارزش ها و خواست های شان چانه بزنند. از این 
منظر، وقتی طالبان به عنوان یک طرف این مذاکرات، 
از اساس به اصول و سازوکارهای مذاکره باور ندارند، 

رسیدن به نتیجه مطلوب، محال است.

رییس جمهور محمد اشرف غنی تا 
هنوز دو تن از وزیران کابینه اش 
را بدون ارایه دلیل موجه از کار 

برکنار کرده است. هر دو وزیر 
برکنارشده در دوران کمپاین  
انتخاباتی عضو تیم و کاروان 

انتخاباتی او بودند. دلیل برکناری 
وزیر صحت را فساد اطرافیان او 
گفتند. اما وزیر مالیه را به دلیل 
تمرد و عدم اطاعت از فرمان ها و 
اوامر رییس جمهور، برکنار کرده 

است. حداقل می توان فرض کرد 
و گفت که دو وزیر برکنارشده به 
اندازه حلقه رییس جمهور آلوده 

و فاسد نبودند. هر دو وزیر 
برکنارشده از مجلس نماینده گان 

رأی اعتماد به دست آورده بودند. 
برکناری دو وزیر کابینه حکومت، 
نشان می دهد که رییس جمهور 

پای بند به قانون و اصول جمهوری 
نیست.
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8صبح روزانهم  تبلیغاتی  وژیه  صفحه 

روزنامه ۸صبح برای توسعه کسب و کارتان صفحه ی ویژه تبلیغات ایجاد کرد. روزنامه ۸صبح به هدف کمک و حمایت از توسعه مشاغل و تجارت، تبلیغات شما را با هزینه کم تر و کیفیت بهتر نشر 
می کند. این روزنامه یک صفحه ی ویژه تبلیغاتی را به همین منظور راه اندازی کرده است. در این صفحه ی ویژه به تناسب استطاعت شما فضا وجود دارد. ما با داشتن تیراژ بلند در نسخه ی چاپی و 

مخاطبان حداکثری در پایگاه های مجازی مان آماده همکاری با مشاغل و کسب وکارهای مختلف هستیم تا تبلیغات شما را با مخاطبان خود به اشتراک بگذاریم.

قیمت: 20 افغانی
سال سیزدهم
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

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

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

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

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

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: ۰۷۷۰۶۷۶۴۶۵ - ۰۷۰۰۱۹۸۸۹۷آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



ریاست  جمهوری  دوره  آغاز  و  تحلیف  مراسم  از  قبل 
جو بایدن، رییس  جمهور منتخب ایاالت متحده امریکا، 
هم زمان با نزدیک شدن به پایان دوره  ریاست  جمهوری 
مجدد  احیای  برای  ایران  در  امیدها  ترمپ،  دونالد 
می شد.  بیش تر  برجام  به  متحده  ایاالت  بازگشت  یا 
و  فرانسه  انگلستان،  به  خصوص  اروپایی،  کشورهای 
آلمان عالقه مند بازگشت امریکا به توافق هسته ای ۵+۱ 
هم  امریکا،  منتخب  جمهور  رییس  بایدن،  جو  است. 
پیش از انتخابات در مقاله ای در سی ان ان و هم بعد از 
انتخابات، در مصاحبه ای که در نیویورک تایمز منتشر 
شد، بر عزم خود مبنی بر بازگشت به توافق هسته ای 

)برجام( با ایران تأکید کرده است.
این مقاله، به سه پلتفرم محوری پرداخته است: نخست، 
دوم،  برجام؛  به  بازگشت  برای  بایدن  جو  سیاست 
عالقه مندی کشورهای اروپایی به این توافق هسته ای 
- تاریخی؛ و در گام سوم، انتظار و روی کرد ایران برای 
برگرداندن امریکا به توافق برنامه جامع اقدام مشترک 
)برجام(. در ایران، به ویژه برای شخص حسن  روحانی، 
به  امریکا  دوباره  بازگشت  کشور،  این  جمهور  رییس  
برجام بسیار مهم است. چون چند ماه از دوره  ریاست  
بازگرداندن  و  است  ن  مانده  باقی  بیش تر  او  جمهوری 
امریکا به برجام یک پایان  خوب و یکی از دست آوردهای 
بزرگش در روزهای پایانی حکومتش، به حساب می  آید.

سیاست جو بایدن برای احیای برجام، نگاه اروپایی ها و 
انتظار ایران، محورهای این مقاله  است.

اقدام  جامع  برنامه   توافق  به  چشـم اندازی 
مشترک )برجام(

برنامه  جامع اقدام مشترک )برجام(، توافق بین المللی بر 
سر برنامه هسته ای ایران، در تاریخ ۲۳ سرطان ۱۳۹۴ 
(۱۴جوالی ۲۰۱۵( میان ایران و کشورهای گروه ۵+۱ 
)امریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلستان و آلمان و با 
حضور نماینده گان اتحادیه اروپا( در شهر وین اتریش 
امضا شد. به  منظور تحکیم پایه های عملی و ضمانت 
این توافق، شورای امنیت سازمان ملل متحد  اجرایی 
طی جلسه ۷۴۸۸ خود، قطع نامه ۲۲۳۱ را در تاریخ ۲۹ 
سرطان ۱۳۹۴ )۲۰ جوالی ۲۰۱۵( به تصویب رساند 
و از کشورهای امضا کننده برجام خواست که در اجرای 
تعهدات خود کوشا باشند و قطع نامه های قبلی تحریمی 

علیه ایران لغو شود.
از  ایران  برجام،  اجرایی شدن  از  پس  ماه  چند 
بدعهدی های ایاالت متحده امریکا مبتنی بر عدم حسن  
اخیر  ماه  چند  در  ایران  کرد.  انتقاد  کشور  این  نیت 
مذاکرات  انجام  با  اوباما،  ریاست  جمهوری  دوره   پایان 
متعدد تالش کرد تا طرف های غربی متعاهد برجام را 
نسبت به برخی اقدامات و تصمیم های طرف امریکایی 
و اتحادیه اروپا که به باور دولت مردان ایرانی در تعارض 
با حسن   نیت در اجرای تعهدات بین المللی برجام بود، 

آگاه بسازد.
قانون  ساله   ۱۰ تمدید  نظیر  اقداماتی  مثال،  به  گونه 
تحریم های ضد ایرانی )آیسا( توسط مجلس نماینده گان 
امریکا و مصوبه مجلس نماینده گان ایاالت متحده در 
بر  مبنی   )۱۳۹۴ قوس   ۱۷(  ۲۰۱۵ دسامبر  هشتم 
اعمال محدودیت های جدید برای ورود به امریکا توسط 
شهروندان کشورهای ثالثی که به ایران رفت وآمد دارند؛ 
یک بخش کالن از اقداماتی بود که دولت ایاالت متحده 
پس از امضای برجام انجام داد که به باور ایران سنخیتی 
با حسن  نیت در اجرای این توافق بین المللی نداشت و 

مورد شکایت این کشور قرار گرفت.
اجرای  عدم  بر  مبنی  ایران  انتقاد های  به  واکنش  در 
ایاالت متحده، کاخ  سفید در  تعهدات برجام از سوی 
بر  مکرر  به  گونه  اوباما  جمهوری  ریاست   دوره  اواخر 
ضرورت پای بندی امریکا به این تعهد بین المللی تأکید 
کرد. اما پس از سه سال، با آمدن دونالد ترمپ به کاخ 
 سفید، در ماه می سال ۲۰۱۸ میالدی، رییس  جمهور 
امریکا با این استدالل که ایران »روح برجام« را نقض 
کرده، به  صورت یک جانبه از این توافق نامه  خارج شد. 
امریکا از آن زمان تاکنون، سیاست »فشار حداکثری« را 
علیه ایران اجرایی کرده است. ترمپ به خروج نیروهای 
نظامی از خاورمیانه سرعت بخشید و ایران هم تعهداتش 

سیاست خارجی بایدن برای احیای برجام؛

نگاه اروپایی ها 
و انتظار ایران

را نسبت به این توافق نامه کاهش داد. اروپایی ها اما به 
این توافق نامه  مهم پای بند ماندند و همواره از ایاالت 

متحده امریکا و ایران خواستند که به برجام برگردند.
متحده  ایاالت  در  قدرت  سکان دار  بایدن  که  اکنون 
امریکا است، برجام روح تازه  ای به  خود گرفته و امیدها 

در میان طرف های این توافق نامه زنده شده است.

کاخ نشین تازه و فصل جدید برای احیای مجدد 
برجام

متحده  ایاالت  منتخب  جمهور  رییس   بایدن،  جو 
امریکا، چندین  بار در جریان مبارزات انتخاباتی و پس 
بازگشت  عالقه مند  که  گفته  انتخابات  در  پیروزی  از 
به برجام است؛ در صورتی  که ایران نیز به تعهداتش 
پای بند بماند. زمانی که به افکار عامه  ایاالت متحده نگاه 
می کنیم، خوش بینی ها و نگرانی ها روی بازگشت امریکا 
به برجام، مطرح است. نگاه خوش بینانه به این توافق 
 هسته ای برای برقراری روابط نیک و بدون تنش میان 
امریکا و ایران است و نگرانی ها هم از امتیازبخشیدن 
به  که  آن چه  است؛  امریکا  سوی  از  ایران  به  بیش تر 
فضای شکل گرفته در ایاالت متحده در یک تصویر کالن 
دیده می شود. تصمیم بازگشت امریکا به برجام سخت و 
نفس گیر است؛ به  دلیل این که دونالد ترمپ تا جایی کار 
بایدن را برای برداشتن تحریم های صددرصدی سخت تر 
کرده است. به  این معنا که تمامی تحریم ها به دستور 
رییس  جمهور امریکا لغو نمی شود. تحریم های مربوط 
تصویب  نیازمند  تروریسم،  با  مرتبط  و  بشر  به حقوق 
کنگره امریکا است و بدون تأیید کنگره، لغو آن آسان 

به  نظر نمی رسد.
موافقان و مخالفان بازگشت و یا عدم بازگشت امریکا به 

برجام دو استدالل را مطرح می کنند:

الف- استدالل موافقان بازگشت امریکا به توافق 
برجام

جو بایدن کسی است که منطقه خاورمیانه را به درستی 
می شناسد. بایدن چه به  عنوان رییس کمیته خارجی 
مجلس سنای امریکا که ۱۷ سال در آن کار کرده است 
و چه در ۸ سالی که معاون بارک اوباما، رییس  جمهور 
خاورمیانه  کشورهای  از  بود،  متحده  ایاالت  پیشین 
از  آن ها  نخبه گان  و  رهبران  با  آورده،  به عمل  بازدید 
برقرار  دوستانه  روابط  آن ها  با  و  داشته  دیدار  نزدیک 
کرده است. براساس این استدالل، می توان باور داشت 

که جو بایدن به برجام برمی گردد.

ب- استدالل مخالفان کاخ نشین تازه برای عدم 
بازگشت امریکا به برجام

 برخالف دیدگاه های موافقان،  شماری از نظریه پردازان 
در امریکا به این باور هستند که با آمدن بایدن به کاخ  
سفید تغییرات خاصی در سیاست امریکا در قبال برجام 
رونما نمی شود؛ به دو دلیل: نخست، ترمپ تا اندازه ای 
صددرصدی  تحریم های  برداشتن  برای  را  بایدن  کار 
به  تحریم ها  تمامی  اساس  این  به  و  کرده  سخت تر 
دستور رییس  جمهور امریکا برداشته نمی شود و دوم، 
برای جبران خسارات سنگین است.  ایران  پیش شرط 
کشور  این  که  ضررهایی  ایران،  نفت  فروش  براساس 
متقبل شده است، در این چند سال به صدها میلیارد 
وضعیت  و  کرونا  همه گیری  بنابر  که  می رسد  دالر 
نه چندان خوب اقتصادی امریکا، پرداخت چنین رقمی 
ممکن نیست. سخت است، باور کرد که دولت بایدن 
اتفاق  این  باشد.  ایران  به  آماده  پرداخت چند میلیارد 
احتمالش خیلی کم است و در ماه های نخست ریاست 

جمهوری بایدن ممکن نخواهد بود.

و  بایدن  امنیت  ملی و سیاست  خارجی جو  تیم 
نگاه آن به برجام

بازگشت  برای  تأثیرگذار  مولفه های  تمامی  کنار  در 
امریکا به برجام، تیم های امنیت  ملی و سیاست  خارجی 
مولفه های  بارزترین  و  مهم ترین  از  متحده،  ایاالت 
تأثیرگذار برای آینده سیاست  خارجی امریکا به برجام 

به حساب می آیند.
متحده  ایاالت  خارجه   وزارت  نامزد  بلینکن،  آنتونی 
امریکا است. دولت مردان ایران با بلینکن آشنایی بهتری 
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دارند؛ چون او در دوره بارک اوباما، از حامیان برجام بود. 
بلینکن اکنون موافق بازگشت امریکا به برجام است.

الخاندرو مایورکاس، نامزد وزارت امنیت داخلی امریکا 
قرار  موقف  این  در  که  است  مهاجری  اولین  او  است. 
می گیرد. مایورکاس، خوش بین و عالقه مند به بازگشت 

امریکا به برجام اســــت.
آوریل هینز، نامزد مدیریت سازمان اطالعات ملی امریکا 
است؛ سازمانی که مدیرش ریاست تمامی دستگاه های 
اطالعاتی ایاالت متحده را بر عهده دارد. او اولین زنی 
است که به این مقام می رسد. هینز در زمان مأموریت 
بارک اوباما رییس سازمان سیای امریکا بود و از حامیان 
برجام. او حتا کشته شدن قاسم سلیمانی را تلویحاً مغایر 
منافع ملی ایاالت متحده خوانده بود و اکنون از حامیان 

سرسخت بازگشت امریکا به برجام است.
ریاست  برای  بایدن  جو  گزینه  عنوان  به   برنز،  ویلیام 
سی آی ای معرفی شد. برنز بیش از بیست سال سابقه 

کار در وزارت خارجه را دارد.
امریکا  ملی  امنیت  مشاوریت  نامزد  سالیوان،  جیک 
است. او از افراد فعال در مذاکرات برجام بود. سالیوان 
هم چنان نگاه خوش بینانه به بازگشت ایاالت متحده به 

توافق برجام دارد.
در  امریکا  نماینده گی  نامزد  گرینفیلد،  توماس  لیندا 
منعکس کننده   عمدتاً  که  است  متحد  ملل  سازمان 
سیاست های کاخ  سفید در آن نهاد، جهانی  است. لیندا 
توماس گرینفیلد هم  می خواهد امریکا به برجام برگردد.

امور  در  جمهوری  رییس   ویژه  نماینده  کری،  جان 
تغییرات اقلیمی و جانت یلین، نامزد وزارت دارایی اند. 
این دو تن نیز خوش بین به بازگشت امریکا به برجام 

است.
هیچ یکی از اعضای تیم امنیت  ملی و سیاست  خارجی 
جو بایدن نگران بازگشت امریکا به برجام نیست. تمامی 
و  خارجی  سیاست  در  برجسته  تیم  دو  این  اعضای 
امنیت ملی ایاالت متحده خوش بین به بازگشت امریکا 
به برنامه  جامع اقدام مشترک )برجام( است. براساس 
روی کرد خوش بینانه  اعضای این دو تیم سیاست گذار، 
می توان به بازگشت ایاالت متحده به برجام باورمند بود.

ترورهای کارشناسان ارشد برنامه های تسلیحاتی 
و اتمی ایران و اثرگذاری آن باالی برجام

مسعودعلی محمدی در ۲۲ جدی سال ۱۳۸۸ با انفجار 
بمب در نزدیکی منزلش کشته شد.

مجید شهریاری در ۸ قوس ۱۳۸۹ ترور شد. داریوش 
رضایی نژاد در اول اسد سال ۱۳۹۰ کشته شد.

حسن تهرانی مقدم در ۲۱ عقرب ۱۳۹۰ در یک انفجار 
در پادگان مدرس در نزدیکی تهران کشته شد. دو ماه 
بعد مصطفی احمدی روشن، معاون سایت اتمی نطنز 

ترور شد.
فرمانده  سلیمانی،  قاسم   ،۱۳۹۸ سال  جدی  ماه  در 
توسط  عراق  در  ایران  پاس داران  سپاه  قدس  نیروی 

ارتش امریکا کشته شد.
پنج روز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، چند موشک 
با اخطار قبلی به پایگاه نیروهای امریکایی در عین االسد 

در عراق شلیک شد.
برنامه   چهره های  مهم ترین  از  فخری زاده،  محسن 
هسته ای ایران و معاون وزیر دفاع این کشور در ۷ قوس 
او، عجیب ترین، پیچیده ترین و  ۱۳۹۹ ترور شد. قتل 
سازمان یافته ترین ترورها در تاریخ معاصر ایران بود. وی 

به  عنوان پدر هسته ای ایران شهرت داشت.
ارشد  کاشناسان  از  کلیدی  چهره  چند  این  ترور 
برنامه های تسلیحاتی و اتمی ایران، ممکن است باعث 
مجدد  احیای  برای  سخت گیرانه ای  اقدامات  تا  گردد 
ایران روی  دست گرفته شود. چرا که  برجام از سوی 
افراد  و  تسلیحاتی  برنامه های  ارشد  این ها کارشناسان 

کلیدی و مهم در برنامه اتمی ایران بودند.

عالقه مندی اروپایی ها برای بازگرداندن امریکا به 
برجام

امریکا،  با  مقایسه  در  اروپایی ها  اخیر،  سال  چند  در 
روی کرد متفاوتی نسبت به تحوالت سیاسی و اجتماعی 
در  خصوص  به  اروپایی،  کشورهای  داشته اند.  ایران 
کرده اند.  دنبال  را  منعطف تری  سیاست  برجام،  قبال 
و  قدرت  مانند  پدیده هایی  به  اروپایی  دولت های 
هم کاری در سیاست بین الملل نگاه واقع گرایانه دارند، 
به ویژه اگر به  دنبال جهت دهی به سیاست خارجی شان 
با کشورهای غیر غربی باشند. عالقه  کشورهای اروپایی 

اساسی  دلیل  یک  برجام،  به  امریکا  بازگرداندن  برای 
دارد:

حفظ امنیت دولت های اروپایی
برای سیاست مداران، امنیت دولت های اروپایی نسبت 
به تمامی اهداف ارجحیت دارد. به  عبارت دیگر، آن ها 
سیاست و قدرت را تعقیب می کنند تا امنیت خود را 
امنیت  این  تا جایی پیش می روند که  و  تأمین کنند 
حاصل شود. به همین دلیل است که تالش می کنند تا 
ایاالت متحده امریکا را به برجام بازگردانند. دولت های 
اروپایی باور دارند که ایجاد محدودیت بر رفتار جمهوری 

اسالمی، از دو طریق صورت می گیرد:

به  طور  جامعه پذیری  جامعه پذیری:  طریق  از  اول- 
عموم مبتنی بر پاداش یا مجازاتی است که جمهوری 

اسالمی ایران در قبال رفتارش دریافت می کند.

دوم- کنترل ایران از طریق هم کاری های چندجانبه: 
مانند  دولت های  که  معتقدند  اروپایی  کشورهای 
طریق  از  می توان  را  ایران  اسالمی  جمهوری 
هم کاری های چندجانبه ای چون برجام، کنترل کرد و 
این امر از طریق برخی منافع مشترک و متقابل میسر 

می شود.
عالقه مند  اروپایی  کشورهای  دالیل،  همین  بنابر 
بازگشت ایاالت متحده امریکا به برجام هستند. جوزپ 
بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است 
که برای احیای برجام، تمام اقدام های الزم را اتحادیه 

اروپا انجام می دهد.

حرف آخر
آژانس  رافائل گروسی، مدیر کل  قابل مکث است که 
بین المللی انرژی اتمی گفته است که ایران به سرعت 
غنی سازی ۲۰ درصدی را پیش می برد؛ ایران در حال 
پیش رفت و دست رسی بسیار سریع به غنی سازی ۲۰ 
از  ایران  که  می گوید  امریکا  است.  یورانیم  درصدی 
برنامه هسته ای خود برای باج گیری بین المللی استفاده 

می کند.
در پایان آن چه که اکثر نظریه پردازان باور دارند هر سه 
طرف ایران، امریکا و کشورهای اروپایی تالش دارند که 
این توافق هسته ای - تاریخی احیا شود تا همه  طرف ها 

بتوانند از توافق برجام بهره مند شوند.

حسن   تالش  و  ایران  ریاست جمهوری  انتخابات 
روحانی برای پایان خوب

ریاست  جمهوری  انتخابات  به  ماه  پنج  به  نزدیک 
ایران زمان باقی  مانده و بر این کشور هم یک فضای 
بیش تر  آن  برگزاری  روی  تمرکز  و  حاکم  انتخاباتی 
شده است. حسن روحانی، رییس  جمهور کنونی ایران 
هم تالش دارد تا  پس از آغاز به  کار جو بایدن، فضا 
در  بتواند  و  شود  بازتر  برجام  روی  گفت و گوها  برای 
علی  باشد.  داشته  بزرگ  دست آورد  حاکمیتش  پایان 
دارد که جو  نیز تالش  ایران  رهبر مذهبی  خامنه  ای، 

بایدن به برجام برگردد و تحریم ها برداشته شود.

بررسی و تحلیل محتوای قطع نامه ۲۲۳۱ شورای 
امنیت

 ،۱۳۹۴ سرطان   ۲۹ در  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
قطع نامه ۲۲۳۱ را با رأی مثبت همه ۱۵ عضو دایمی 
عضو  کشورهای  تمام  که  رساند  تصویب  به  موقت  و 
جامع  توافق  مفاد  اجرای  به  موظف  را  ملل  سازمان 
هسته ای یا برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( می کند. 
تصویب این قطع نامه در تاریخ شورای امنیت ملل متحد 

به سه دلیل منحصربه فرد و بی سابقه است.
هفتم  فصل  زیر  تحریمی  قطع نامه  شش  نخست،   
صفحه ای،  قطع نامه ۱۷  این  دوم،  کرد.  لغو  یک جا  را 
دارای پیوست های مفصلی بالغ بر ۱۶۰ صفحه است که 
تا سال ها می تواند موضوع  ویژه گی های مهمی دارد و 
بحث علمی محافل حقوق بین الملل و روابط بین الملل 
توافق  امنیت  شورای   ۲۲۳۱ قطع نامه  سوم،  باشد. 
به عنوان پیوست  را  برجام ۱۵۹ صفحه ای  به  موسوم 
شورای  به   ۵+۱ کشورهای  نامه  همراه  که  دربردارد 
امنیت ارایه شده است. با وجود آن که محدودیت هایی 
ایران پیش بینی شده است،  برای  در قطع نامه مذکور 
اما این محدودیت ها از لحاظ حقوقی به عنوان تحریم 

شناخته نمی شود.

نجیب اهلل دقیق، خبرنگار



نشان  هرات  در  آشامیدنی  آب  نمونه های  آزمایش 
میکروبی  و  شیمیایی  مواد  گوناگون  انواع  که  می دهد 
آب های  در  انسان  غایطه«  »مواد  میکروب های  نیز  و 
آزمایش های  بر اساس  دارد.  زیرزمینی وجود  آشامیدنی 
انجام شده، آب آشامیدنی در برخی مناطق شهر، حتا 
بیماری های  موجب  و  نیست  مناسب  برای شست وشو 
افزایش  از  هرات،  محلی  مقام های  می شود.  پوستی 
تأکید  و  هستند  نگران  زیرزمینی  آب های  آلوده گی 
نشود،  رسیده گی  موضوع  این  به  اگر  که  می کنند 
پی آمدهای ناگواری به دنبال خواهد داشت.    کارشناسان 
نگران هستند و  آلوده گی آب  از شدت  نیز  آب شناسی 
پافشاری دارند که »زنگ  خطر آلوده گی آب« در سطح 
در آمده  صدا  به  هرات  ولسوالی های  از  برخی  و  شهر 
است. ریاست حفاظت محیط زیست هرات باور دارد که 
حفر چاه های عمیق و نیمه عمیِق غیرمعیاری، به روند 
آلوده گی آب های زیرزمینی سرعت بخشیده است. از دید 
این نهاد، برخی اداره های دولتی به درستی وظایف خود 
نمی دهند.  انجام  زیرزمینی  از آب های  مراقبت  برای  را 
در هرات کانال عبور فاضالب و تصفیه خانه های معیاری 
سبب  امر  همین  و  ندارد  وجود  شهری  فاضالب  برای 
افزایش آلوده گی آب شده است. از دید ریاست آب رسانی 
هرات، نبود شبکه کانال و تصفیه خانه های فاضالب در 
کنار حفر چاه های غیرمعیاری جذبی، از دالیل افزایش 

آلوده گی های آب های زیرزمینی شده است.

آلوده گی شدید آب  آشامیدنی در هرات
و  دهات  انکشاف  و  احیا  ریاست  آزمایشگاه  بررسی  
آزمایشگاه تصفیه آب »SSK« در والیت هرات نشان 
می دهد که به دلیل نفوذ فاضالب به آب های زیرزمینی، 
آب آشامیدنی در این شهر به میکروب و مواد کیمیایی 
آب رسانی  بخش  تحقیقات  اساس  بر  است.  آلوده شده 
روستایی ریاست احیا و انکشاف دهات هرات، که از چند 
سال به این سو آزمایش های ویژه  را روی کیفیت آب های 
»فزیکی،  مشخصات  می دهد،  انجام  هرات  زیرزمینی 
والیت  این  در  آشامیدنی  آب   باکتریایی«  و  کیمیایی 
تغییر کرده است. مسووالن ریاست احیا و انکشاف دهات 
هرات می گویند که تمام پارامترهای فزیکی، کیمیایی 
و میکروبی آب های زیرزمینی هرات از حد مجاز تغییر 
اندازه گیری  معیارهای  با  موارد،  از  برخی  در  و  کرده 

جهانی و منطقه ای هم خوانی ندارد. 
روستایی  آب رسانی  بخش  مسوول  پاینده،  عبدالقادر 
آزمایش ها  به روزنامه ۸صبح می گوید که  این ریاست، 
زون  والیات  سایر  و  هرات  در  زیرزمینی  آب های  روی 
غرب، نشان گر افزایش مواد میکروبی است و در برخی 
نوشیدن  قابل  آشامیدنی  آب های  هرات  روستاهای  از 
قابل  آب  کیمیایی  تغییرات  که  دارد  تأکید  او  نیست. 
نگرانی نیست و تا حدی با معیارهای جهانی برابر است، 
نگران کننده  زیرزمینی  آب های  به  میکروب ها  ورود  اما 
هرات،  در  مجهز  آزمایشگاه  نبود  دلیل  به  است. 
بررسی های کیمیایی آب های زیرزمینی در مرکز کشور 
در  میکروبی  و  فزیکی  بررسی هایی  اما  می شود،  انجام 

هرات صورت می گیرد.
هم  هری رود-مرغاب  دریایی  حوزه  ریاست  در  مقام ها 
از افزایش آلوده گی  آب های زیرزمینی به میکروب های 
گوناگون نگران هستند. عبدالواحد احمدی، مدیر عمومی 
تنظیم ارقام امور آب این ریاست، در گفت وگو با روزنامه 
۸صبح از افزایش آلوده گی آب های زیرزمینی به شدت 
جذبی  چاه های  حفر  او،  دید  از  می کند.  نگرانی  ابراز 
بخش های  در  آب   از  نادرست  استفاده  و  غیرمعیاری 
مختلف، دلیل اصلی افزایش آلوده گی آب در هرات است. 
بر اساس تحقیقات انجام شده، بخش تجارت در هرات 
والیت  این  زیرزمینی  آب های  آلوده کننده   بزرگ ترین 

است.

آب هرات برای شست وشو هم مناسب نیست
و  آب شناسی  رشته   که  هرات  ساکنان  از  یکی 
»میکروبیولوژی« آب های زیرزمینی را در خارج از کشور 
آموخته است، از هشت سال به این سو در زمینه  آب های 
باور  رضایی  علی احمد  می کند.  پژوهش  زیرزمینی 
از مناطق شهری، آلوده گی آب های  دارد که در برخی 

چرا آب آشامیدنی آلوده شد؟
ریاست آب رسانی و کاناالزیسیون شهری هرات، دالیل 
شبکه   نبود  را،  زیرزمینی  آب های  آلوده گی  افزایش 
کانال شهری برای عبور فاضالب، نبود تصفیه خانه های 
فاضالب، استفاده نادرست از منابع آب های زیرزمینی 
می کند.  عنوان  فاضالب  جذبی  چاه های  حفر  و 
در  هرات،  آب رسانی  معاون  افضل نژاد،  محمدمتین 
کانال و  نبود  روزنامه ۸صبح می گوید که  با  گفت وگو 
افزایش  موجب  هرات،  در  فاضالب  تصفیه خانه های 
آلوده گی آب های زیرزمینی شده و حفر چاه های جذبی 
در خانه های رهایشی و ساختمان های تجارتی، آب های 
او،  گفته  به  است.  کرده  آلوده  به شدت  را  زیرزمینی 
جلوگیری  برای  افغانستان،  آب رسانی  عمومی  ریاست 
 ۱۳۹۵ سال  از  زیرزمینی  آب های  شدن  آلوده  از 
خورشیدی، ریاست فاضالب را در مرکز کشور و والیات 
فاضالب  مشکالت  حل  برای  است  قرار  و  کرد  ایجاد 
شهری و جلوگیری از نفوذ فاضالب به منابع آب های 

زیرزمینی، اقدام شود.
نصیراحمد فضلی، رییس حفاظت محیط زیست هرات، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح با نگرانی از آلوده گی زیاد 
بزرگ  چالشی  را  آن  والیت،  این  در  آشامیدنی  آب 
برای ساکنان هرات و ریاست حفاظت محیط زیست 
می داند. تنها اقدامی که ریاست حفاظت محیط زیست 
و شهرداری هرات برای مهار آلوده گی آب انجام داده اند، 
یا حفاظت  به حفر چاه های »سپتیک«  تشویق مردم 
شده در برابر چاه های جذبی است. باورها بر این است 
که حفر چاه های حفاظت شده، تا حد زیادی مشکل 

آلوده گی آب را کاهش می دهد. 
از موارد نگران کننده،  آلوده گی، یکی  افزایش  در کنار 
کاهش سطح آب های زیرزمینی در هرات است. بررسی 
هفت چاه  تحقیقاتی از سوی حوزه دریایی هری رود - 
آب های  سطح  درصدی   ۳۵ کاهش  نشان گر  مرغاب، 

زیرزمینی است.
آب های  منابع  عمومی  مدیر  فیصل،  محمدنسیم 
که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  به  نهاد،  این  زیرزمینی 
برای  تحقیقاتی  چاه های  خورشیدی   ۱۳۹۴ سال  از 
ولسوالی های  و  هرات  در  زیرزمینی  آب های  بررسی 
گذره، غوریان، زنده جان و ُکهسان حفر شده است. او 
تأکید دارد که نبود کانال شهری عبور فاضالب، نبود 
تصفیه  خانه های فاضالب و بی توجهی برخی از اداره های 
افزایش  موجب  زیرزمینی،  آب های  حفظ  در  مسوول 
برای  تالشی  و  شده  هرات  در  آب ها  این  آلوده گی 
کاهش آلوده گی آب های زیرزمینی انجام نشده است. 
هرچند کار طراحی شبکه فاضالب شهری در هرات آغاز 
شده، اما عملی شدن این طرح نیازمند هزینه  هنگفت 
عامل  هرات،  زیست  محیط  حفاظت  ریاست  است. 
افزایش آلوده گی آب های زیرزمینی را حفر خودسرانه 

و غیرمعیاری چاه های جذبی فاضالب عنوان می کند. 

مقصر آلوده گی آب کیست؟
بررسی ها نشان می دهد که اصلی ترین آلوده  کننده گان 
موتر شویی ها،  هتل ها،  هرات،  در  زیرزمینی  آب های 
تجارتی،  مراکز  تفریحی،  بخش های  حمام ها، 
هرات،  شهرداری  رهایشی اند.  منازل  و  رستورانت ها 
ساخت وسازها،  شروع  از  قبل  که  دارد  پافشاری 
مالکان ساختمان های مسکونی و تجارتی باید نقشه  
از  شهرداری  و  کنند  دریافت  نهاد  این  از  را  ساخت 
حبیبی،  نجیب اهلل  نظارت  کند.  ساخت وسازها  روند 
سخنگوی شهرداری هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید 
زیرزمینی  آب های  آلوده گی  هم  اداره  این  برای  که 

نگران کننده است. 
با دریافت  دارد که شهرداری هرات  ادعاهایی وجود 
پول، مجوز احداث ساختمان ها را می دهد و از روند 
ساخت نظارت نمی کند، اما شهرداری این اتهام را رد 
از روند ساخت وساز و  کرده و از تالش برای نظارت 

حفر چاه های محافظتی سخن می گوید. 
فعاالن مدنی هرات، شهرداری و شهرسازی را متهم 
می کنند.  ساخت وسازها  از  نظارت  در  کم کاری  به 
به  هرات،  در  مدنی  فعال  سادات،  سیداشرف 
شهرداری  ریاست های  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
کم کاری  ساخت وسازها  از  نظارت  در  شهرسازی  و 
کرده و در بدل دریافت پول، به مالکان ساختمان ها 
مجوز ساخت می دهند. این کنش گر مدنی، از افزایش 
است  نگران  شدت  به  زیرزمینی  آب های  آلوده گی 
اصلی  مقصر  مسوول  نهادهای  که  دارد  پافشاری  و 
در جریان سال های  و  آلوده  گی  آب هستند  افزایش 
ساخت وسازها  از  نظارت  در  را  وظایف شان  گذشته، 

انجام نداده اند.
و  عمیق  چاه های  حفر  برای  اجازه نامه  هرات  در 
نیمه عمیق و استفاده از منابع آب های زیرزمینی، از 
سوی ریاست حوزه دریایی صادر می شود و شهرداری 
مالکان  و  کند  نظارت  چاه  کندن کاری  روند  از  باید 
ساختمان ها را به حفر چاه های حفاظت شده مکلف 
سازد. طی سال های اخیر با افزایش سرسام آور نفوس 
آن  بیم  هرات،  والیت  در  شهری  فضای  گسترش  و 
می رود که در آینده  نه چندان دور، مشکل آلوده گی 
که  شود  بدل  بزرگ  معضلی  به  زیرزمینی  آب های 
بر  افزون  باشد.  نداشته  را  مهارش  توان  حکومت 
نهادهای دولتی که مسوولیت رسیده گی به آلوده گی 
آب را دارند، مردم هم باید برای جلوگیری از افزایش 
آلوده گی آب های زیرزمینی، چاه های محافظت شده 
تجارتی  و  رهایشی  ساختمان های  فاضالب  برای  را 
حفر کنند. کارشناسان آب  نگران کاهش سطح آب 
در هرات و آلوده گی آن هستند و هشدار می دهند که 
برای مهار این مشکل، مردم و مسووالن باید در کنار 
هم دست به کار شوند و پیش از آن که دیر شود، روند 

افزایش آلوده گی آب های آشامیدنی را مهار کنند.

و  کاالشویی  برای  حتا  که  رسیده  حدی  به  زیرزمینی 
حمام کردن هم مناسب نیست. او در صحبت با روزنامه 
۸صبح می گوید که از چند سال به این سو در آزمایشگاه 
شخصی  خود آب های زیرزمینی هرات را بررسی می کند 
یافته های  بر اساس  است.  آب ها  شدن  آلوده  شاهد  و 
بر چاه ها، آب شبکه  افزون  کارشناس آب شناسی،  این 

آب رسانی هرات نیز آلوده است. 
از  هرات  آب رسانی  شبکه  آشامیدنی  آب   از  بخشی 
در  اما  می شود،  تأمین  انجیل  ولسوالی  نوین  روستای 
مردم  و  مسووالن  بی توجهی  دلیل  به  اخیر  سال های 
آب های این روستا نیز به میکروب ها آلوده شده و مواد 

کیمیایی آن افزایش یافته است. 
به درخواست روزنامه ۸صبح، علی احمد رضایی، مقداری 
این  کرد.  آزمایش  را  هرات  آب رسانی  شبکه   آب   از 
آزمایش نشان می دهد که شبکه آب رسانی شهری هرات 
هم به مواد »فزیکی، کیمیایی و باکتریایی« آلوده شده 
آب،  سه گانه  پارامترهای  آزمایش،  این  بر اساس  است. 
گرفته  نظر  در  پاک  آب  برای  که  جهانی  معیارهای  با 
افزایش مواد حل شده  کیمیایی  و  بوده  شده، متفاوت 
و باکتریایی در آب های زیرزمینی به شدت نگران کننده 

است.
خطرناک  پی آمدهای  از  نیز  پزشکی  امور  آگاهان  برخی 
آلوده گی آب های زیرزمینی در هرات هشدار می دهند. داکتر 
همایون واحدی، متخصص بیماری های میکروبی، می گوید 
که باید از منابع آب بهداشتی به گونه درست استفاده شود. 
افزایش مواد میکروبی در آب، می تواند موجب  او،  از دید 
بیماری های سرطان، جلدی، گوارشی، بیماری ُگرده و در 
نهایت سبب مرگ افراد شود. این آگاه امور پزشکی می گوید 
که افزایش ماده »آرسنیک« که در آب تا حد معمولی وجود 

دارد، سبب بیماری سرطان می شود. 

پژوهش هایی که این کارشناس آب شناسی روی آب های 
در  که  می دهد  نشان  نیز  داده،  انجام  هرات  زیرزمینی 
برخی مناطق شهری آلوده گی آب ها به حدی زیاد است 
برای شست وشوی کاال و حمام کردن هم مناسب  که 
جلدی  بیماری های  برخی  سبب  آن  مصرف  و  نیست 

خواهد شد.

خلیل رسولی 
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»مایه مرگ«
آب آشامیدنی هرات

است

در این جدول مقدار مواد »فزیکی، کیمیایی و میکروبی« آب سنجیده شده است.

در این جدول پارامترهای سه گانه آب با معیارهای جهانی بررسی شده است.

جدول مقایسه   آب  چاه با آب شبکه  آب رسانی شهری هرات



سیدنایل ابراهیمی

برود،  نمی خواست  او  رفت.  سفید  کاخ  از  ترمپ 
خلق  هرج و مرج  کرد.  تهدید  نکرد.  یاری  بخت  اما 
شکایت  دادگاه  به  داد.  اعتراض  برای  انگیزه  کرد. 
اما چاره ساز نبود. حاال ترمپ، رییس جمهور  کرد؛ 
سال  چهار  او  نیست.  جهان  کشور  قدرت مندترین 
در کاخ سفید ماند. به سبک خودش زنده گی کرد. 
به نقل از آنتونی زورکر، گزارش گر امریکای شمالی 
در بی بی سی، ترمپ حتا در روز خروج از واشنگتن، 
فرانک  از  کردم«  زنده گی  خود  شیوه  »به  آهنگ 
پخش  هوایی  میدان  بلندگوهای  از  که  را  سیناترا 

می شد، گوش می کرد.
بود.  متعصبانه  و  قطبی  شدت  به  سیاست هایش 
فضای سیاسی میان دو حزب قدرت مند امریکا در 
موجودیت ترمپ، به گونه  فزاینده انعطاف ناپذیر شده 
با  پوپولیست،  به عنوان یک رییس جمهور  او  بود. 
موج عظیمی از نارضایتی مردم و کنش گران داخلی 
مواجه شد. ترمپ بازنده  میدان انتخابات ۲۰۲۰ شد. 
کنارزدن او از کاخ سفید، کنارزدن جمهوری خواهان 
از مسند قدرت سیاسی حاکم در امریکا است. در این 
بازی، جمهوری خواهان بیش ترین آسیب را متقبل 

خواهند شد.
سیاسی  آینده  مورد  در  بیش تر  روزها  این  تبصره 
ترمپ است. افت سیاسی او ممکن است یا خیر؛ نزد 
هر صاحب نظر ریشه در بسترهای متنوع دارد. عده ای 
به این باور اند که ترمپ برگشت ندارد. مثاًل، فرانک 
ویزنر، معاون وزیر خارجه پیشین امریکا در گفت وگو 
با ایرنا، به این باور است که ترمپ هیچ آینده سیاسی 
ندارد. به عقیده این دیپلمات امریکایی، آن چه که در 
ساختمان کنگره اتفاق افتاد، یک عمل فتنه انگیز بود. 
این اتفاق، »رهبر سیاسی« بودن ترمپ را غیرممکن 

می سازد.
رییس  او  نبود.  امریکا  جمهور  رییس  تنها  ترمپ 
زنده گی  در  که  بود  کشورهایی  از  یکی  جمهور 
این ملحوظ،  به  تأثیرگذار است.  از جوامع  بسیاری 
و  رسانه ها  برای  داغ  سوژه  انتخابات،  در  او  باخت 
کنش گران بین المللی است. هرکس از راه می رسد و 
توشه  راه ترمپ را به تحلیل می گیرد. آینده سیاسی 
او از عینک هر تحلیل گر، متفاوت است. اما اکثریت، 
از  ترمپ  افت همیشه گی  اند:  نگاه متمرکز  بر یک 

کانون تحوالت سیاسی امریکا.
حسن روحانی از منتقدان ترمپ، زنده گی سیاسی او 
را تمام شده می داند. به باور رییس جمهور روحانی، 
بود.  برج سازی  فکر  به  او  نبود.  اهل سیاست  ترمپ 
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پای  کسانی  شود.  استیضاح  دوم  بار  برای  او  است 
متعلق  که  کردند  امضا  او  استیضاح نامه   متن 
اعضای  از  تن   ۱۰ بودند.  جمهوری خواهان  به 
جمهوری خواه بابت استیضاح او رأی تأیید دادند. لیز 
چنی، فرد شماره سوم این حزب و دختر دیک چنی، 
جهت بازخواست و توضیح خواستن از او، رأی مثبت 
داد. این موارد، تنفر را به تصویر می کشد. با وجود 
خواهد  »هیچ«  ترمپ  سیاسی  آینده  برخورد،  این 
بود. او از جایگاه یک جمهوری خواه مقتدر، به زمین 

خواهد خورد.
اجتماعی،  شبکه های  به  ترمپ  دست رسی  عدم 
رسانه های  از  عده ای  و  او  میان  روابط  تیره گی 
سیاست  درون حزبی،  بدبینی های  بین المللی، 
نظام  واقعیت های  نادیده گرفتن  یک جانبه گرایی، 
بین المللی و در کل  از موسسات  بین الملل، خروج 
زوال  برای  را  زمینه  سیاست،  به  او  تجاری  نگاه 

فعالیت های سیاسی اش مساعد خواهد کرد.
کسانی  مخالفان،  و  موافقان  از  موجی  میان  در 

را  ترمپیسم  اما  نمی خواهند؛  را  ترمپ  که  هستند 
دنبال می کنند. معاون وزارت خارجه پیشین ایاالت 
احتماالً  می داند.  مسخره  را  تصمیم  این  متحده، 
خانواده دونالد ترمپ در مسیر ترمپیسم گام بردارند. 
ایوانکا ترمپ به میدان خواهند  یا  مثاًل، الرا ترمپ 
بازی گری و هزینه خواهند کرد. دست کم در  آمد. 
تا  کرد،  خواهند  سیاسی  فعالیت  خودشان  ایاالت 
میرشایمر،  قول جان  به  کنند.  پیدا  راه  به مجلس 
ترمپ مشکل نیست، تجلی مشکل است. او اگر از 
سیاست پس از استیضاح دومی اش محروم شود، به 
تاریخ می پیوندد. جدا از این، امریکایی ها به عروس 
یا دختر او اعتماد نخواهند کرد. چون این دو تن، 
در سیاست گذاری های ترمپ دخیل بودند. آنان پی 
خواهند برد که پیام و پیام رسان هنوز هم یکی اند؛ 

چه ترمپ باشد یا خانواده ترمپ.
سیاسی  سرنوشت  است.  متفاوت  و  زیاد  گمانه ها 
از استیضاح بیش تر روشن خواهد شد.  ترمپ پس 
با مدیریت دونالد ترمپ ممکن  ایجاد حزب جدید 
به نظر نمی رسد. چون اعتبار او در میان شهروندان 
برخوردار  مردمی  پایگاه  از  او  است.  کم  امریکایی 
در  رأی  میلیون  هفتاد  باالی  آن که  با  نیست؛ 
انتخابات ۲۰۲۰ آورد. مخاطب رأی دهنده گان، حزب 

جمهوری خواه بود.
شد.  محروم  جمهوری  ریاست  از  ترمپ  دونالد 
سنگین ترین عمل را در تقابل با دموکراسی امریکایی 
در  داد.  انجام  است،  امریکا  در  غالب  گفتمان  که 
صورت محکومیت ترمپ در سنا، او از کسب مناصب 
دولتی محروم خواهد شد. توشه  خوب از مسیری که 
چهار سال قبل روان بود، ندارد. توشه  دیروز او برای 
می شد؛  تمام  مفید  سیاسی اش  فعالیت های  تداوم 
اما از این منظر محروم است. اعضای خانواده اش به 
میدان خواهند آمد؛ دختر، بچه یا عروس. اما اعتبار 
آن چنانی نخواهند داشت. سرانجام پایگاه مستحکم 
و قدرت این خانواده از هم می پاشد. ترمپ و اعضای 
پیوست؛  خواهند  دیروزشان  شغل  به  خانواده اش 

تجارت و سرمایه اندوزی بیش تر.

ترمپ  میراث  را  امریکا  سیاسی  انزوای  روحانی 
می پندارد. به قول داکتر سروش دباغ، ترمپ از اهالی 
سیاست نبود. او آسیب فراوان به دنیا زد. دونالد ترمپ 
با دل ناخواسته مسند قدرت مندترین کشور جهان را 
ترک کرد. وجود او در دولت واشنگتن، آسیب های 
ماندگار بر دموکراسی امریکایی زد. اما هنوز هم آینده 

سیاسی او در هاله  ای از ابهام قرار دارد.
او  نبود.  باورمند  سیاسی  قدرت  به چرخش  ترمپ 
نمی داد.  از دست  قیمتی  به هیچ  را  قدرت  چوکی 
امریکا  تاریخ  در  ترمپ  دونالد  قدرت خواهی  جنون 
برای  خطر  زنگ  او  قانون گریزی  است.  بی سابقه 
هم گرایی و آرامش جهانی محسوب می شد. مواضع و 
اقدامات ضد نظم بین المللی لیبرال، قامت این مکتب 
را عاری از آسیب نگذاشت. این لکه ها از دامن ترمپ 

به ساده گی پاک نخواهد شد.
دونالد ترمپ نزد اذهان عامه بی اعتبار شد. شهروندان 
امریکا در دوران زمام داری او با چالش های گوناگون، 
قرار  شدند.  مواجه  کرونا  همه گیری  به  خصوص 

آینده سیاسی ترمپ
دونالد ترمپ از ریاست جمهوری محروم شد. سنگین ترین عمل را در تقابل با دموکراسی امریکایی که گفتمان غالب در امریکا است، 

انجام داد. در صورت محکومیت ترمپ در سنا، او از کسب مناصب دولتی محروم خواهد شد. توشه  خوب از مسیری که چهار سال 
قبل روان بود، ندارد. توشه  دیروز او برای تداوم فعالیت های سیاسی اش مفید تمام می شد؛ اما از این منظر محروم است. اعضای 
خانواده اش به میدان خواهند آمد؛ دختر، بچه یا عروس. اما اعتبار آن چنانی نخواهند داشت. سرانجام پایگاه مستحکم و قدرت این 

خانواده از هم می پاشد. ترمپ و اعضای خانواده اش به شغل دیروزشان خواهند پیوست؛ تجارت و سرمایه اندوزی بیش تر.

در قرن حاضر، اقتصاد جهانی به اقتصاد دانش  محور 
تغییر جهت داده است. در این نوع اقتصاد، تخصص 
امر  در  اقتصادی  کاالی  یک  مثابه  به  اطالعات  و 
را  خودش  خاص  جایگاه  مصرف  و  توزیع  تولید، 
رسیده اند،  کمال  پایه  به  که  کشورهایی  دارد. 
تحصیل کرده ها و نخبه گان خود را به مثابه نیروی 
مولد کاالهای گران بها بیش از پیش صاحب قدر و 

منزلت می پندارند.
یکی از راه های موثر برای پیش رفت و عبور از یک 
مرحله گذار، بی گمان استفاده موثر و مدیریت شده 
است.  جامعه  یک  در  تحصیل کرده  نیروی  از 
کشورهایی که امروزه به رفاه رسیده اند، دست آوردها 
و پیش رفت های داخلی خویش را مدیون تالش های 
موثر طبقه جوان و نخبه خویش که به عنوان مرکز 
ثقل نیروی انسانی فعال در فراهم آوری زمینه رشد 
و پیش رفت جامعه تالش بی وقفه کرده اند، می دانند.

بحران های  موجودیت  و  عقب مانده گی  علل  اگر 
مختلف در کشور مورد بررسی قرار گیرد، بی گمان 
بی توجهی به نخبه گان افغانستان از سوی حکومت، 

یکی از عوامل آن شناخته خواهد شد.
اصوالً فرار مغزها یا مهاجرت نخبه گان به فرآیندی 
گفته می شود که تحصیل کرده ها و متخصصان یک 
ناتوانی  و  اقتصادی  سیاسی،  دالیل  بر  بنا  مملکت 

از کشور به میان آمد. این فرصت در جریان دو دهه 
گذشته باعث شد تا تعداد قابل مالحظه ای از جوانان 
افغان به مکتب و دانشگاه بروند و سند فراغت به 

دست بیاورند.
ولی از آن جایی که دولت افغانستان نتوانست، به اندازه 
کافی اشتغال زایی کند و به فرهنگ رشوه ستانی در 
ادارات پایان دهد، جوانان تحصیل کرده و متخصص 
 ،۲۰۱۵ سال  در  تنها  آوردند.  رو  کشور  ترک  به 

صدهاهزار دانش آموخته، کشور را ترک کردند.
جای  روابط  که  کشوری  در  کرد  اعتراف  باید 
برای  جایی  دیگر  می گیرد،  را  شایسته ساالری 
نخبه گان و نیروی ها متخصص و تحصیل یافته در آن 
نمی ماند. این خود اوج فاجعه برای سرزمین خسته 
از جنگی چون افغانستان است که برای بازسازی به 

کار شهروندان نخبه و متخصص نیاز دارد.
امروزه در پهلوی تمامی چالش های موجود فراروی 
چالش ها،  مهم ترین  از  یکی  افغانستان،  حکومت 
مسأله مهاجرت و خروج نخبه گان از این سرزمین 
است. هرچند دولت افغانستان طی سال های گذشته 
تالش کرده است تا با نشر پیام های ویدیویی از فرار 
مغزها جلوگیری کند، ولی این تالش ها نتیجه نداده 
مطلوب  نتیجه  یک  به  بتوانیم  این که  برای  است. 
دست یابیم، نیاز است تا همه دست به دست هم 

نه  این سرزمین،  نیروهای خالق  با جذب  دهیم و 
تمثیل  به  نظام  در  را  شایسته ساالری  زمینه  تنها 
بگیریم، بلکه به کمک تحصیل کرده ها و نخبه های 
جامعه، افغانستان را از وضعیت اسف بار موجود نجات 

دهیم.
به مشکل می توان تصور کرد که قشر تحصیل کرده 
افغانستان به راحتی و یا براساس میل خود بخواهند 
کشور را ترک و در غربت زنده گی کنند. بنابراین، 
حکومت باید برنامه  جامع برای نیروهای متخصص 
برای  را  زمینه  و  گیرد  روی دست  تحصیل کرده  و 
جذب آنان در ادارات دولتی که در واقع یک ضرورت 
پنداشته می شود، به معنای واقعی کلمه، آماده سازد 
و این گونه از خروج متخصصان از کشور جلوگیری 

کند.
تجربیات بین المللی در امر جلوگیری از فرار مغزها، 
نشان می دهد که ایجاد انگیزه قوی برای نگه داشتن 
در  تحصیل کرده ها  و  نخبه گان  متخصصان، 
کشورهای شان، مهم ترین سیاست بلندمدت است. با 
روی دست گرفتن چنین سیاستی، دولت افغانستان 
می تواند به بحران مهاجرت و فرار مغزها پایان دهد.

حکومت در امر استفاده از توانایی های اطالعاتی و 
تخصصی شان، به سوی جوامعی سفر می کنند که 
شرایط اقتصادی، علمی، سیاسی و اجتماعی بهتری 

دارند.
نباید فراموش کرد که فرار مغزها در یک کشور در 
واقع هدررفتن سرمایه انسانی و فکری آن مملکت 
آن  به  حکومت  بی توجهی  که  موضوعی  است؛ 

می تواند بحران زا و فاجعه بار باشد.
کشور  یک  از  مغزها  فرار  به  متعددی  دالیل 
می انجامد؛ از آن جمله می توان به مواردی هم چون 
ناتوانی حکومت در جذب و مدیریت نیروی نخبه و 
تحصیل کرده، وجود بحران و نبود امنیت اقتصادی، 

اجتماعی و سیاسی اشاره کرد.
اهمیت حضور تحصیل کرده ها و متخصصان در یک 
بر هیچ کس  آنان  کار  ارزش  قسم  و همین  جامعه 
که  است  این  اساسی  سوال  ولی  نیست؛  پوشیده 
آیا دولت افغانستان که امروزه با بحران فرار مغزها 
از توان مندی این  مواجه شده است، برای استفاده 
یا  است  کرده  تالش  و  بسترسازی  خالق،  نیروی 

خیر؟
پس از فروپاشی امارت طالبان و کمک های جامعه 
افغانستان،  بین الملل به ساختار جدید سیاسی در 
فرصت های تحصیلی برای افغان ها در داخل و خارج 

باسط احمد حافظی، دانشجوی دکترای مدیریت استراتژیکتراژدی پنهان؛ جغرافیای فرار مغزها

در قرن حاضر، اقتصاد جهانی به اقتصاد دانش  محور تغییر جهت داده است. در این نوع اقتصاد، تخصص و اطالعات به مثابه یک 
کاالی اقتصادی در امر تولید، توزیع و مصرف جایگاه خاص خودش را دارد. کشورهایی که به پایه کمال رسیده اند، تحصیل کرده ها 

و نخبه گان خود را به مثابه نیروی مولد کاالهای گران بها بیش از پیش صاحب قدر و منزلت می پندارند.



بشیر احمد سدید، پژوهش گر مسایل شهری

؛ رابطه محیط شهری با جرایم جنا�ی

مقدمه
رشد و توسعه شهرها عالوه بر مزیت هایی که در زنده گی 
انسان امروز به وجود آورده است، مسایل و مشکالت 
ناامنی، خشونت  شهری، مانند افزایش جرایم جنایی، 
آلوده گی  کاذب،  اشتغال  و  فقر  اجتماعی،  معضالت  و 
محیط  زیست و تخریب طبیعت را نیز به همراه داشته 
است. یکی از مهم ترین مشکالت کشورهای توسعه نیافته 
و در حال  توسعه، روند جدید شهرنشینی و پیامدهای 
فضایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است و گذار از 
شیوه زنده گی روستایی به شیوه زنده گی شهری مدرن 
و  نحوه  در  ناهنجاری های ساختاری  و  بحران ها  دچار 
با توجه  شیوه شکل گیری شبکه های شهری می شود. 
به رشد اقتصادی و فناوری های جدید، عالقه مندی به 
قابل مالحظه ای  افزایش  جهان  سراسر  در  شهرنشینی 
شده  نیز  کالن شهرها  شکل گیری  به  منجر  و  داشته 
یکی  عنوان  به   شهری  امنیت  حاضر،  حال  در  است. 
و  برنامه ریزان  برای  مناقشه  مورد  مولفه های  از 
سیاست گذاران حوزه های شهری پنداشته می شود که 
سعی و تالش وافر برای تأمین آن از طریق پالن گذاری 
و طراحی شهری صورت می گیرد و از اولویت های نظام 

شهرسازی کشورها به  حساب می رود.

عوامل تأثیرگذار بر میزان جرایم شهری 
جرم و بزه کاری یک پدیده اجتماعی جهانی است که 
از آغاز پیدایش بشریت با توجه به نوع، خصوصیات و 
ویژه گی های هر جامعه ساختار و شکل خاص خویش 
را پیموده و حضور دایمی و فعال نیز داشته است. در 
تخصص  توسعه  و  به ظهور  توجه  با  پسین،  سال های 
و  جرم  از  پیش گیری  بحث  مهندسی،  و  شهرسازی 
پیچیده  پارادوکس های  از  یکی  عنوان  به   بزه کاری 
و  برنامه ریزان  برای  شهری  پالن گذاری  و  طراحی  در 
سیاست گذاران حوزه های شهری مطرح بوده و همواره 
برای کاهش دامنه آن از طریق روش ها و تکنیک های 
طراحی و برنامه ریزی، تالش های چشم گیری در سطح 

ملی و بین المللی صورت گرفته است.
موضوعات  به  که  انسانی  علوم  اندیشمندان  میان  در 
راپاپورت،  آموس  داشته اند،  اساسی  توجه  شهری 
و  انسان  متقابل  کنش  موضوع  شهری،  جامعه شناس 
محیط را مطرح کرده است. به نظر او، هر محیط شهری 
ارتباطات متقابل میان عناصر محیطی  از  مجموعه ای 
و مردم است؛ ارتباطاتی که از الگوهای معینی پیروی 

می کند.
باورمند  انسانی  علوم  حوزه  نظریه پردازان  از  دورکیم، 
است که جرم پدیده طبیعی اجتماعی است و از نظام، 
فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود و تا زمانی که 
جامعه و نظام باقی است، جرم نیز دارای خصوصیات 
را  عمومی  وجدان  که  عملی  هر  و  بود  دایمی خواهد 

جریحه دار سازد، جرم محسوب می شود.
اجتماعی  عوامل  انجام شده،  مطالعات  به  توجه  با 
میزان  و  اجتماعی  ناهماهنگی  بی کاری،  فقر،  مانند 
باالی جمعیت جوان باعث ایجاد محیطی می شود که 
قرار  رفتاری  ناهنجاری های  و  همواره در معرض جرم 
می گیرد؛ اما تنها عوامل اجتماعی تعیین کننده جرایم 
و ناهنجاری های اجتماعی نیست، بلکه طراحی فضا و 
کالبد شهر، نقش مهمی در توسعه یا پیش گیری از جرم 
و جنایت دارد. در ادامه، چگونه گی تأثیر کالبد شهر بر 
میزان افزایش و یا کاهش دامنه جرم و جنایت را مورد 

بررسی قرار می دهیم.

۱. پیچیده گی ساختار شهر
با توجه به پژوهش های جهانی، چنین به نظر می رسد 
و  فرسوده  بافت های  غیرپالنی،  ساحات  افزایش  که 
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است.

نتیجه گیری
طراحی فضاهای شهری به  گونه اساسی بر میزان جرایم 
جنایی اثرگذار است. محیط خوب و به قول یان بنتلی 
»محیط پاسخ ده«، می تواند جرایم و بزه کاری را کاهش 
اجتماعی مساعد سازد.  نظارت  برای  را  زمینه  و  دهد 
سراسر  در  مختلف  شهرهای  در  انجام شده  مطالعات 
جهان، نشان می دهد که میان طراحی محیط و میزان 
جرایم و بزه کاری رابطه مستقیم وجود دارد. از این رو، 
به هر اندازه بافت فرسوده و ساحات غیرپالنی افزایش 
یابد، پدیده فیلترکردن اجتماعی نیز به وجود می آید و 
فضاهای خالی توسط طبقات کم درآمد و بزه کاران اشغال 
می شود. پیامد این اتفاق، بروز اتفاقات و ناهنجاری های 
اجتماعی است. با توجه به آمار و ارقام موجود، بیش 
شده  اعمار  خودسر  گونه  به   کابل  شهر  درصد  از ۷۵ 
آن  طراحی  قسمت  در  معیاری  و  اصول  هیچ گونه  و 
درنظر گرفته نشده است. این معضل به  صورت اساسی 
می تواند باالی افزایش جرایم جنایی و بزه کاری در کابل 

تأثیر بگذارد. برعالوه، تغییر در روندهای حکومت داری و 
تعیین چارچوب های امنیتی، یکی از راه های جلوگیری 
از بروز اتفاقات و ناهنجاری اجتماعی، تغییر در شیوه 
نگرش طراحی فضاهای شهری با توجه به فرصت ها و 
چالش های محیطی است. توجه به طراحی محیط های 
پاسخ ده به نیازهای اجتماعی، از نخستین اولویت های 
به  مربوطه  بخش های  و  شهری  پالن گذار  نهادهای 
 حساب می آید که متأسفانه در شهرهای کشور کم تر 
و  مهندسی  نظام   فقدان  است.  پرداخته  شده  آن  به 
شهرسازی، عدم اجماع نظری در جهت تهیه پالن های 
شهری و سپرده شدن الیه های رهبری نهادهای شهری 
مواردی  از  تخصص،  فاقد  افراد  و  زورمندان  دست  به 
است که باعث ایجاد موانع و مشکالت در عرصه های 
شهری شده و زمینه را برای بروز حوادث تلخ و ناگوار 

اجتماعی فراهم کرده است.

پیشنهادات
از موارد مهمی که به شکل مستقیم باالی  به بعضی 
کاهش دامنه جرایم جنایی در شهر کابل از نظر طراحی 

محیط اثر می گذارد، در ادامه اشاره شده است:
از  جلوگیری  امر  در  مردم  مشارکت  ارتقای سطح   .۱
بروز اتفاقات و ناهنجاری های اجتماعی و تأمین امنیت 
و همراه سازی آن ها با نهادهای اجرایی از طریق تشویق 

و ترغیب.
۲. عریض سازی و احداث معابر در بافت های فرسوده و 
ساحات غیرپالنی، جهت ارتقای دست رسی پولیس و 

نیروهای موظف به منظور دست گیری مجرمان.
کمره های  از  استفاده  با  جرم خیز  فضاهای  کنترل   .۳

امنیتی.
فراهم سازی  طریق  از  اجتماعی  نظارت  ارتقای   .۴
تسهیالت و امکانات جهت تشویق و بلندبردن تعامالت 

اجتماعی در فضاهای همه گانی.
۵. ترویج مدیریت یک پارچه شهری، تشریک  مساعی 
بین نهادهای مسوول در امر مدیریت و تأمین امنیت 

شهری.

میزان  بر  شهرها  پالن گذاری  نحوه  در  پیچیده گی 
افزایش جرایم جنایی و بزه کاری در شهرها تأثیر مثبت 
و قابل مالحظه ای دارد. برای نخستین بار در نیمه اول 
قرن نوزدهم میالدی و با بهره گیری از نظریه اکولوژی 
توسط  شهری  محیط  و  جرایم  بین  رابطه  اجتماعی، 
نظریه پردازانی مانند گری و کوته مورد بررسی و ارزیابی 
پژوهش های  و  مطالعات  زمان،  مرور  با  گرفت.  قرار 
موثر در زمینه پیش گیری جرایم شهری با استفاده از 
روش های طراحی محیط های شهری نیز صورت گرفت 
سراسر  در  شهروندان  زنده گی  باالی  فراوان  تأثیر  که 

شهرها به جا گذاشته است.
جیکوبز از پیش گامان و نظریه پردازان شهیر غرب، در 
زنده گی  و  »مرگ  عنوان  تحت  خویش  مشهور  کتاب 
پرداخته  مسأله  این  به  امریکا«  بزرگ  شهرهای 
ارتباط  شهر،  کالبدی  محیط  و  جرم  بین  که  است 
است.  کنترل  و  قابل سنجش  که  دارد  وجود  نزدیکی 
الگوی  براساس  که  را  مدرن  شهرهای  هم چنان  وی 
منطقه بندی و تفکیک عمل کرد شکل گرفته  است، نقد 
پیشنهاد  سرزنده  خیابان های  با  را  مختلط  کاربری  و 
می کند. با توجه به پیچیده گی در ساختار شهر کابل 
و افزایش ساحات غیرپالنی و بافت های فرسوده، چنین 
بافت  اندازه  هر  به  که  می آید  عمل  به  نتیجه گیری 
فرسوده و ساحات غیرپالنی افزایش یابد، پناه گاه برای 
رابطه  این رو،  از  می شود.  بیش تر  مجرمان  و  بزه کاران 
نیز  و جنایت  میزان جرم  و  بین شکل شهر  مستقیم 

وجود دارد.
با توجه به مطالعات انجام شده در سطوح مختلف، به این 
نتیجه  می رسیم که با ارتقای سرزنده گی و اولویت دادن 
به تعامالت اجتماعی از طریق طراحی فضاهای شهری 
باکیفیت، می توان میزان جرایم جنایی را نیز کاهش و 

زمینه نظارت اجتماعی را در شبانه روز افزایش داد.

۲. عدم تعریف عمل کردها به  طور واضح
دست آورد  بزرگ ترین  عنوان  به   را  شهر  بیکن  ادموند 
بشر که محصول کار ارادی است، می داند. شهر پدیده 
پیچیده و چندبُعدی است که فضای تبلور عمل کرد و 
فعالیت های گروه های مختلف به  حساب می آید و برآیند 
تصمیمات شهروندان است. از این رو، اختالل در فعالیت 
و عمل کردهای شهری، منجر به بی نظمی در سیستم 
متنوع  مشکالت  و  چالش ها  افزایش  باعث  و  شهرها 
می شود. به نظر جیکوبز، پشت هر بی نظمی در درون 
شهرهای کالسیک، نظمی وجود دارد و هم چنان ترتیب 
و نظم در شهرها محصول هماهنگی نوع فعالیت هایی 

است که باهم به  طور ناگسستنی پیوند دارد.
نظریه پردازان  انظار  در  شهر  تاکنون،  گذشته  از 
حوزه های مختلف تلفیقی از عمل کرد و کالبد است و 
این دو به گونه اساسی باهم گره  خورده است. به هر 
اندازه فعالیت ها به گونه سازمان یافته در محیط شهری 
اتفاق افتد، به همان اندازه نظم و انضباط در شهر به 
مدرن  شهرسازی  دانش  تالش  و  سعی  می آید.  وجود 
از  استفاده  با  عمل کرد  و  کالبد  بین  هماهنگی  ایجاد 
برای  تکنیک های طراحی محیط و فراهم سازی بستر 
این عمل کردها در فضاهای شهری است. امنیت شهری 
شهر  محیط  پایداری  جهت  در  مهم  شاخص های  از 
عنوان  شده است. تحقیقات جدید حاکی از آن است که 
از طریق امنیت می توان به پایداری محیط دست  یافت.

در حال حاضر، هیچ گونه رابطه عقالیی بین عمل کرد 
آن  برمبنای  تا  ندارد،  وجود  کابل  در  شهر  کالبد  و 
شهروندان و مسووالن دستگاه های اجرایی باهم مراوده 
نمایند. اقدامات اخیر حکومت مبنی بر ایجاد چارچوب 
مشکالت  نمی تواند  اساسی  گونه  به  امنیتی  میثاق 
امنیتی را در درازمدت حل کند؛ برای این که این رابطه 
نشده  تبدیل  کابل  شهر  در  معنا دار  معادله  به  تاهنوز 

مسأله ای که به آن توجه نشده است

اطالعیه تصمیم اعطای قرار داد 
بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود 
} وزارت صنعت و تجارت{ در نظر دارد، قرار داد )یک باب کانتین مربوط ریاست عمومی ثبت 
مرکزی و مالکیت های فکری( را با شماره داوطلبی                                     به شرکت خدمات 
مشورتی تجارتی آمبریال سلوشنز دارنده جواز نمبر تجارتی ۴۰۰۱۴  آدرس: سرک چهارم تایمنی، 
کابل-افغانستان به کرایه ماهوار مبلغ ۲۵۵۰۰ بیست و پنج هزار و پنجصد افغانی برای مدت ۳ سال 

تقویمی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از 
تاریخ نشر این اعالن الی مدت هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به } ریاست تدارکات{ 
وافع سرک دارالمان، ناحیه ششم وزارت صنعت و تجارت وفق ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه 

نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده و الی تکمیل معیاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، 

قرار داد منعقد نخواهد شد.

MOIC/ACBR/TENDER01 

ریاست عمومی مالی و اداری
ریاست تدارکات

در میان اندیشمندان علوم انسانی که به موضوعات شهری توجه اساسی داشته اند، آموس راپاپورت، جامعه شناس شهری، موضوع کنش متقابل انسان و محیط را 
مطرح کرده است. به نظر او، هر محیط شهری مجموعه ای از ارتباطات متقابل میان عناصر محیطی و مردم است؛ ارتباطاتی که از الگوهای معینی پیروی می کند.
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به گزارش رادیو فردا، کرملین روز یک شنبه، ۵ دلو، سفارت 
ایاالت متحده در روسیه را به دخالت در امور داخلی خود 
از طریق اعالم حمایت از اعتراضات گسترده در این کشور 
برای آزادی الکسی ناوالنی، منتقد رییس جمهور روسیه، 

متهم کرد.
شهروندان  به  هشدار  اعالم  با  امریکا  سفارت  پیش تر 

به گزارش دویچه وله، روز یک شنبه، ۲۴ جنوری، انتخابات 
از  این کشور یکی  ریاست جمهوری در پرتگال آغاز شد. 
کشورهای اروپایی است که در موج جدید شیوع کرونا با 

آمار باالی ابتال و مرگ و میر دست به گریبان است.
علی رغم شیوع گسترده کرونا در پرتگال، انتخابات ریاست 

جمهوری در این کشور در روز یک شنبه برگزار شد.
دسورا،  ربلو  مارچلو  اختیار  در  اصلی  چانس های  از  یکی 
رییس جمهور فعلی از حزب محافظه کار PSD است. در 
صورتی که او نتواند اکثریت آرا را به دست آورد، او و ونتورا 
از حزب راست گرای پوپولیست چگا و گومس، نماینده سابق 
مجلس از حزب سوسیالیست، این چانس را دارند که به دور 

دوم بروند.
در صورت کشیده شدن انتخابات به دور دوم، این دور در 

۱۴ فبروری برگزار خواهد شد.
اما  ندارد،  تام االختیار  قدرت  پرتگال  در  جمهور  رییس 

می تواند پارلمان را منحل و انتخابات مجدد برگزار کند.

به گزارش یورونیوز، مقام های آسترالیا روز یک شنبه از هالند 
گمان  و  شده  بازداشت  کشور  این  در  که  فردی  خواستند 
از  می رود بزرگ ترین قاچاقچی مواد مخدر در آسیا و یکی 
مهم ترین افراد تحت تعقیب در جهان باشد را به این کشور 

مسترد کند.
تسه چی لوپ، شهروند ۵۷ ساله کانادا که تبار چینی دارد و 
سال ها تحت تعقیب بود، روز جمعه در هالند به درخواست 

پولیس آسترالیا بازداشت شد.
او که با ال چاپو، ارباب مواد مخدر مکسیکو مقایسه می شود، 
از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل به عنوان رهبر 
 Sam« کارتل عظیم مواد مخدر آسیا و اقیانوسیه موسوم به
Gor« معرفی شده که یکی از اصلی ترین تولید کننده گان و 

تأمین کنند ه گان ماده مخدر مت آمفتامین ها در جهان است.
گفته می شود که گروه »Sam Gor« اقدام به پول شویی 
میلیاردها دالر درآمد قاچاق مواد مخدر از مسیر کازینوها و 

یک شنبه،  روز  تایوان  دفاع  وزارت  فردا،  رادیو  گزارش  به 
هواپیمای  فروند   ۱۵ مجموع  در  که  داد  خبر  دلو،  پنجم 
جنوب غربی  گوشه  وارد  جنگنده  جت   ۱۲ شامل  چینی 

حریم هوایی تایوان شده اند.
بمب افکن های  پروازها،  این  در  تایوان  دولت  گفته  به 
»اچ-۶کی« چین با قابلیت حمل کالهک های هسته ای و 

جت های »جی ۱۶« شرکت دارند.
به  چین  نظامی  هواپیماهای  ورود  از  روز  دومین  این 
محدوده ای از حریم تایوان است که پدافند هوایی تایوان 

در آن مستقر است.
پرواز جنگنده های چینی در آب های نزدیک تایوان، اگرچه 
ایاالت  متحدان  و  امریکا  تایوان،  اعتراض  مورد  شدت  به 
متحده در منطقه واقع می شود، اما موضوعی معمولی است. 
پرواز  هرگز  که  می نویسد  رویترز  این حال، خبرگزاری  با 
جنگنده های چینی در این منطقه تا این تعداد و وسعت 

نبوده است.
چین تایوان را جزوی از قلمرو خود به شمار می آورد، اما 
تایوان می گوید کشوری مستقل است و هرگز به چین ملحق 
نخواهد شد. روز شنبه هم چنین بمب افکن ضد زیردریایی 

»ی ۸« چین در این منطقه به پرواز درآمده است.
در  چینی،  پروازهای  که  است  گفته  تایوان  دفاع  وزارت 
نزدیکی جزایر پراتاس در جنوب غرب این کشور انجام شده 

است.
چین پیش تر اعالم کرده بود که برای »حفظ حاکمیت ملی 

کشور« در حال انجام رزمایش است.

امریکایی ساکن روسیه، از آن ها خواسته بود از مکان هایی 
که تظاهرات در آن جا جریان دارد، دور بمانند. این سفارت 
هم چنان از سرکوب معترضان از سوی پولیس روسیه، انتقاد 

کرده بود.
با  روسیه،  جمهور  رییس   سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
نامناسب خواندن این پیام، سفارت امریکا را به نقض قوانین 

روسیه و حمایت از »اعتراضات غیرمجاز« متهم کرد.
روز یک شنبه، امریکا نیز در واکنشی، این اتهامات را رد کرد 
و ارسال توصیه های ایمنی را وظیفه معمول سفارت خانه های 

امریکا و بسیاری از کشورها دانست.
صد  در  شنبه  روز  ناوالنی،  آلکسی  طرف داران  تظاهرات 
شهر روسیه برگزار شد که به بازداشت ۳۵۰۰ نفر انجامید. 
شواهدی مبنی بر این که ایاالت متحده در حمایت از این 

تظاهرات ها نقشی داشته، در دست نیست.

پیش بینی می شود که به دلیل شیوع گسترده کرونا، میزان 
به  جدید  ابتالی  رقم  باشد.  پایین  انتخابات  در  مشارکت 
ویروس کرونا در ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در عرض 
میزان  باالترین  این  است.  پرتگال ۱۳۰۰  برای  روز  هفت 

ابتالی روزانه در سراسر دنیا است.

شرکت های امالک و مستغالت در جنوب شرقی آسیا می کند.
 Big« جنایی  گروه  پیشین  عضو  هم چنین  لوپ  چی  تسه 
Circle Gang« مستقر در هنگ کنگ، تورنتو و ونکوور است.

بنا بر اعالم پولیس آسترالیا، این بازداشت در ادامه عملیاتی 
است که پیش از این طی سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میالدی 
انجام و باعث بازداشت ۲۷ فرد مرتبط با یک سندیکای جرایم 
سازمان یافته در پنج کشور شده است. این گروه مظنون به 
واردات »مقادیر قابل توجهی هیرویین و مت آمفتامین« به 
آسترالیا بود که یک بازار بسیار سودآور برای قاچاقچیان مواد 

مخدر محسوب می شود.
به ده سال  نزدیک  از  لوپ آن هم پس  بازداشت تسه چی 
تحقیق و عملیات، گامی بزرگ برای مقام های آسترالیا است. 
دادستان کل این کشور قصد دارد درخواست استرداد رسمی 
او از هالند را ارایه دهد تا زمینه محاکمه او در آسترالیا فراهم 

شود.

دولت پکن تایوان را تهدید کرده که ضمیمه چین شود، 
وگرنه استفاده از »زور« نیز منتفی نیست.

تایوان یکی از نزدیک ترین متحدان امریکا است و در اسد و 
سنبله امسال الکس ایزار، وزیر بهداشت و خدمات انسانی 
ایاالت  خارجه  وزیر  معاون  کراچ،  کیت  هم چنین  امریکا، 
به  زیست  محیط  و  انرژی  اقتصادی،  رشد  برای  متحده، 
تایوان سفر کردند. طی ۴۰ سال گذشته، یعنی از آغاز روابط 
دیپلماتیک امریکا با جمهوری خلق چین به  جای تایوان، 

این سفرها رخدادی بسیار نادر است.
تایوان در حالی  بر سر  سایه سنگین جنگنده های چینی 
گسترده شده که روز جمعه قانونی در چین تصویب شد 
اجازه می دهد هر شناور خارجی  نیروهای مرزبانی  به  که 
مورد  مستقیم  باشد،  ملی«  بر »حاکمیت  تهدیدی  که  را 

هدف قرار دهند.
چین با جاپان نیز مناقشه ارضی دارد و هم چنین با برخی 
در  ماهی گیری  حق  سر  بر  همسایه  کشورهای  از  دیگر 

آب های منطقه دچار اختالف است.
امیلی هورن،  تایوان،  افزایش تهدیدات چین علیه  در پی 
سخنگوی کاخ سفید، اعالم کرده که تعهد امریکا به تایوان 

»تزلزل ناپذیر« است.
تایوان  با  جهان  کشورهای  از  دیگر  بسیاری  مانند  امریکا 
روابط رسمی دیپلماتیک ندارد، اما هسیائو بی خیم، سفیر 
تایوان در واشنگتن، روز چهارشنبه در مراسم تحلیف جو 
ایاالت متحده، شرکت کرده  بایدن، رییس  جمهور جدید 

بود.

روسیه، امریکا را به دخالت در اعتراض های خیابانی 
این کشور متهم کرد

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پرتگال در اوج 
شیوع ویروس کرونا

پولیس هالند بزرگ ترین قاچاقچی مواد مخدر آسیا 
را بازداشت کرد

بمب افکن های اتمی چین برای دومین روز در حریم 
تایوان به پرواز درآمدند

بسته تبلیغات RK19 شانس دیدار با راشد خان 
در شهر دوبی بدست آورید

www.monsterenergy.com/rk19promotion

با خرید یک قوطی انرژی مانستر، برنده سفر وی آی پی به دوبی شده و با ستاره کریدیت بین المللی راشد خان مالقات 
نمائید. 

آیا عالقمند دیدار هستید؟ بله، بدون شک که هستید! پس دقت کنید تا از مارک خاص انرژی مانستر از فیبروری ۲۰۲۱ 
به بازار وارد می شود استفاده نمائید. 

از اول فیبوری الی ۳۰ اپریل از قوطی های تبلیغاتی با مارک جدید انرژی مانستر استفاده نمائید، این برای شما یک فرصت 
استثنایی است تا با یک سوپراستار واقعی ورزشی کردیدت دیدار داشته باشید - اولین ورزشکار انرژی مانستر در افغانستان.

برندگان جوایز بزرگ تکت پرواز به دوبی و اقامت در هوتل را برای خود و یکی از دوستان شان بدست خواهد کرد، همچنین 
فرصت اینکه یک روز را به خود راشد خان سپری نماید را نیز بدست می آورد. 

این همه چیزهایی نیست که شما برنده آن می شوید - برندگان نیز محصوالت با مارک مخصوص انرژی مانستر، به شمول 
بت و توپ کریکیت و لباس راشد خان را بدست می آورند. 

»بدست آوردن فرصت برای سپری نمودن وقت با هواداران برایم واقعا همیشه خوش 
انرژی مانستر در سال  با  آیند است، و من بسیار خوشحالم که فرصت همکاری 

۲۰۲۱ را دارم،« راشد خان توضیح داد. 
مخصوص  مارک  با  مانستر  انرژی  قوطی  یک  قرعه کشی،  در  شامل شدن  برای 
آن  برگه  نمبر که در عقب  و کد  نموده  باز  آنرا  نموده،  را خریداری  راشد خان 
www.monsterenergy. سایت  ویب  به  سپس  دریابید،  را  است  شده  درج 

com/rk19promotion  مراجعه نموده و کد مورد نظر را وارد نمائید، در 
صورتی که که برنده باشید با شما تماس گرفته خواهد شد. 

باشنده اصلی والیت ننگرهار در شرق افغانستان، راشد خان ۲۲ 
ساله از زمان ورود اش به دنیای مسلکی کریکیت ریکارد های 

را بنام خود ثبت نموده است. با این وجود، در دو فصل اخیر 
راشد خان مهارت هایش را ارتقا داده و به عنوان چهره اصلی 

کریکت در کشورش شناخته می شود. 
لباس های راشد خان

اکنون به عنوان عضوی از خانواده انرژی مانستر، راشد 
فنی مارک تجاری  نیز در سبک  پیشرو  خان در سال 
این  با  را اعالم خواهد کرد. پس فرصت دیدار  خویش 

استوره را از دست ندهید.


