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نشست گروه هفت؛ 
طرح بریتانیا و فرانسه 

برای فرستادن واکسن کرونا 
به کشورهای فقیرتر

زیدان: 
کاری که 
ام باپه در نوکمپ کرد را 
دوست داشتم صفحه 7صفحه 6

در  رانندگان  اعتراض  از  پس  هفته  سه  حدود 
از  پس  هفته  یک  و  کشور  شاهراه های  مسیر 
بهای  اسالم قلعه،  گمرک  در  آتش سوزی  وقوع 
مواد نفتی و اولیه در کابل و شهرهای افغانستان 
حال  در  است.  یافته  مالحظه ای  قابل  افزایش 
حاضر یک کیلوگرام گاز مایع در کابل بین 100 
که  درحالی  می رسد  فروش  به  افغانی   120 تا 
قبل  هفته  یک  مایع  گاز  کیلوگرام  یک  قیمت 
بین 50 تا 55 افغانی بود. همچنان قیمت یک 
هفته ی  یک  در  کابل  بازارهای  در  تیل  لیتر 
گذشته تا ده افغانی فی لیتر افزایش یافته است. 
کابل  در  نیز  آرد  جمله  از  خوراکی  مواد  بهای 

بلند رفته است.
از یک هزار موتر  حدود یک هفته پیش، بیش 
باربری حامل نفت، گاز و دیگر مواد وارداتی از 
ایران به افغانستان در گمرک اسالم قلعه حریق 
گردید و گفته شده است که در این آتش سوزی 
ده ها میلیون دالر امریکایی به سکتور خصوصی 
این  بر  عالوه  است.  رسیده  زیان  افغانستان 
که  می شود  هفته  سه  حدود  آتش سوزی، 
شاهراه های  در  باربری  موترهای  رانندگان 
کرده  اعتصاب  هرات  کابل-  و  کابل-مزارشریف 

و پولیس را متهم به اخاذی می کنند...
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استولتنبرگ در صحبت با غنی؛ 
وهای افغان  ناتو به حمایت از نیر
وریزم متعهد است در مبارزه با تر

رییس شورای عالی مصالحه ی ملی: 
وج نظامیان خارجی  شرایط الزم برای خر
می تواند در میز مذاکره فراهم شود
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اطالعات روز: ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو در 
تماس تلفنی با رییس جمهور اشرف غنی، گفته 
است که ناتو به پشتیبانی از نیروهای امنیتی 
افغانستان در مبارزه با تروریزم متعهد است...

سوخنت در آتش 
فقر و فساد

سه ماهیگ کمیسیون مبارزه با فساد اداری؛ 
ادغام و استخدام سفاریش؟

کمیسیون مبارزه با فساد اداری در سه ماه اخری چه کارهایی انجام داده است؟
ماه بعد هنوز تشکیالت این کمیسیون نهایی نشده است 
ادغام  این، پرسش هایی در خصوص چگونگی  بر  و عالوه 
ادارات موازی با کمیسیون مبارزه با فساد اداری نیز وجود 

دارد. از طرف دیگر جامعه مدنی | صفحه 4

سه ماه پیش رییس جمهور غنی کمیسیون مستقل مبارزه 
کمیسیون  به  فرمانی  در  و  کرد  ایجاد  را  اداری  فساد  با 
طرح  هفته  دو  طی  تا  سپرد  وظیفه  اداری  اصالحات 
تشکیالت این کمیسیون را ترتیب و طی مراحل کند. سه 

برریس روابط رو به  رشد 
تهران و طالبان

ایران میزبان هیأت  ارشد  اواخر ماه جنوری مقامات 
طالبان در تهران بودند. قرار گزارش ها در این دیدار 
مهاجران  وضعیت  کشور،  دو  بین  »روابط  طرف  دو 
فعلی  امنیتی  و  سیاسی  اوضاع  و  ایران  در  افغان 

افغانستان و منطقه« را مورد بحث قرار دادند.
بسیاری ها  برای  تهران  در  طالبان  هیأت  حضور 
سخن گوی  خطیب زاده،  سعید  اما  بود.  تکان دهنده 
حکومت  که  داشت  اظهار  ایران  امورخارجه  وزارت 
بود.  شده  مطلع  سفر  این  از  پیشاپیش  افغانستان 
وزارت خارجه افغانستان تأیید کرد که تهران در واقع 
از قبل نظر حکومت افغانستان را جویا شده بود. در 
بیانیه رسمی وزارت خارجه افغانستان آمده است که 
»ایران همچنان می خواهد اطمینان حاصل کند که 
افغانستاِن پسامنازعه بار دیگر به پایگاه امن گروه های 
تروریستی مبدل نخواهد شد و همچون مرکز اتفاق 
خواهد  باقی  بین المللی  و  منطقه ای  همکاری های  و 

ماند.«...
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به محض روی کارآمدن حکومت جدید در ایاالت متحده، 
افزایش  به رغم  آن  از  پیش  تا  که  افغانستان  صلح  روند 
حکومت  میان  اتهام زنی ها  و  لفظی  تنش های  و  خشونت 
افغانستان و طالبان، پیشرفت هرچند کندی داشت، عمال 
در توقف و بالتکلیفی قرار گرفت. مقامات حکومت بایدن 

در چند مرتبه، از بررسی توافقنامه ی | صفحه 5

بوی باروت

اطالعات روز: امریکا روز پنج شنبه ۳0 دلو اعالم کرد 
که آماده است در جلسه گروه 1+5 با ایران شرکت 

کند...
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دفاع اتلتیکومادرید 
دیگر قابل 

اعتماد نیست

اعالم آمادگی امریکا 
برای حضور در نشست گروه ۵+۱ 

با ایران
مسئول مالی 

طالبان در قندوز 
بازداشت شد

وزیر دفاع امریکا: 

با »شتاب و بی نظمی« 
از افغانستان 

خارج نمی شویم
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استولتنربگ در صحبت با غین؛ 
یزم متعهد است ناتو به حمایت از نریوهای افغان در مبارزه با ترور

تروریزم  با  مبارزه  راستای  افغانستان در  و دفاعی  امنیتی  نیروهای  از  ناتو  دوامدار 
ادامه دارد.

پیشتر دواخان مینه پال، معاون سخن گوی ارگ ریاست جمهوری نیز در رشته تویتی 
از تصمیم ناتو مبنی بر ادامه ی آموزش، مشوره دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان 

استقبال کرده بود.
این تماس تلفنی یک روز پس از پایان نشست دو روزه ی وزیران دفاع ناتو صورت 

گرفته است. در این نشست مأموریت ناتو در افغانستان و عراق بررسی شده است.
افغانستان هیچ تصمیمی گرفته  ناتو در  نظامیان  آینده ی  هرچند در مورد حضور 
نشده، اما دبیرکل این پیمان گفته است که ناتو با قاطعیت از روند صلح افغانستان 
حمایت می کند و حضورش در این کشور را نیز به طور قابل توجهی به عنوان بخشی 

از روند صلح تنظیم کرده است.

رییس جمهور  با  تلفنی  تماس  در  ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  روز:  اطالعات 
اشرف غنی، گفته است که ناتو به پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان در مبارزه 

با تروریزم متعهد است. 
آقای استولتنبرگ دیروز )جمعه، 1 حوت( در تویتی با اشاره به روند صلح افغانستان، 
از طرف های دخیل خواسته است که برای تقویت روند صلح به مذاکرات صلح متعهد 

باشند تا راه حل پایدار پیدا شود.
ارگ ریاست جمهوری نیز در خبرنامه ای گفته است که در این تماس تلفنی در مورد 
روند صلح، نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو و حمایت های دوامدار ناتو از 

نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث شده است.
طبق خبرنامه ی ارگ، دبیرکل ناتو با تأکید بر حل مسالمت آمیز معضل افغانستان، 
همچنان از صلح پایدار و باعزت در افغانستان حمایت کرده و گفته است که تعهد 

مسئول مایل طالبان در قندوز بازداشت شد
دیگر نیز در جریان عملیات نیروهای کماندو بازداشت شده اند.

قول اردوی عملیات خاص افزوده است که در جریان درگیری میان نیروهای کماندو 
و جنگ جویان گروه طالبان، دو جنگ جوی این گروه زخمی شده اند.

به دست  نیز  طالبان  موتورسایکل  عراده  هشت  و  ماین  حلقه  ده  عملیات  این  در 
نیروهای کماندو افتاده است.

گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.
والیت قندوز در شمال شرق کشور موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت ناامن، 

جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت گسترده ی تروریستی دارند.

اردوی عملیات خاص اعالم کرده است که مسئول مالی گروه  اطالعات روز: قول 
طالبان در والیت قندوز در جریان عملیات نیروها کماندو بازداشت شده است.

در اعالمیـه ی ایـن قـول اردو آمـده اسـت کـه عملیـات نیروهـای کمانـدو بـرای 
بازداشـت »حاجـی سـید رحمـان«، مسـئول مالـی طالبـان در والیـت قنـدوز دو 
شـب پیـش )پنج شـنبه، ۳0 دلـو( در روسـتای »کته خیـل« مرکز ایـن والیت اجرا 

است. شـده 
به نقل از اعالمیه، فرد بازداشت شده سازمان دهی حمالت بر پاسگاه های امنیتی و 
ترورهای هدفمند را نیز در قندوز بر عهده داشت. افزون بر او، هفت فرد مشکوک 

براساس توافق نامه ی امریکا با طالبان که 
سال گذشته در دوحه امضا شد، قرار بود 
جاری  سال  می  ماه  تا  خارجی  نیروهای 
میالدی افغانستان را ترک کنند،  اما اخیرا 
که  گفته اند  امریکایی  و  ناتو  مقام های 

طالبان به تعهداتش عمل نکرده اند.
طالبان اما این ادعا را رد کرده و بر خروج 
نظامیان خارجی از افغانستان در ماه می 
تأکید کرده اند. این گروه همچنان هشدار 
داده است در صورتی که نیروهای خارجی 
ترک  را  افغانستان  تعیین شده  زمان  در 
نکنند، هدف حمالت نظامی جنگ جویان 

این گروه قرار خواهند گرفت.

معضالت زیادی روبه رو هستیم و گزینه ی 
در  نهایی  تصمیم  ما  ندارد.  وجود  آسان 
اما  نگرفته ایم،  خود  آینده ی  مورد حضور 
درحالی که مهلت 1 می نزدیک می شود ما 
به مشوره و هماهنگی به عنوان یک اتحاد 

ادامه می دهیم.«
ناتو درحال حاضر نزدیک به ۹۶00 نظامی 
 ۳۶ از  نظامیان  این  دارد.  افغانستان  در 
امریکا  متحده ی  ایاالت  به شمول  کشور 
حمایت  و  مشوره دهی  آموزش،  به  و  اند 
نیروهای  شمار  مشغولند.  نیروهای  از 
 2500 هم اکنون  افغانستان  در  امریکایی 

نفر است.

متحده  ایاالت  که  است  کرده  تأکید  او 
به تالش دیپلماتیک برای پایان دادن به 
جنگ در افغانستان متعهد است و در تمام 
مراحل با متحدانش مشورت خواهد کرد.

که  ناتو  دفاع  وزیران  روزه ی  دو  نشست 
برای بررسی مأموریت این پیمان به صورت 
پیش  روز  دو  بود،  شده  برگزار  آنالین 
)پنج شنبه، ۳0 دلو( بدون هیچ تصمیمی 
ناتو در  در مورد حضور آینده ی نیروهای 

افغانستان، پایان یافت.
روز  دو  ناتو  دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس 
دفاع  »وزیران  نوشت:  تویتی  در  پیش 
ناتو درباره ی افغانستان بحث کردند. ما با 

دفاع  وزیر  آستین،  لوید  روز:  اطالعات 
دومین  پایان  در  امریکا  متحده ی  ایاالت 
پیمان  سازمان  دفاع  وزیران  نشست  روز 
این  متحدان  به  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک 
با  امریکا  که  است  داده  اطمینان  پیمان 
خارج  افغانستان  از  بی نظمی  و  شتاب 

نمی شود.
سوی  از  که  آستین  آقای  بیانیه ی  در 
آمده  شده،  منتشر  امریکا  دفاع  وزارت 
کامل  بررسی  حال  در  امریکا  که  است 
تا  است  طالبان  با  توافق نامه  شرایط 
این  به  طرف  دو  آیا  که  شود  مشخص 

شرایط پایبند بوده اند یا نه.

یکا:  یر دفاع امر وز

با »شتاب و یب نظمی« از افغانستان خارج نمی شویم باعث شده است که بهای  این دو موضوع 
مواد نفتی و مواد اولیه در بازارها افزایش یابد 
و فروشندگان مواد نفتی و اولیه می گویند 
ذخایر آن ها خالی شده است و تا رسیدن 
اموال جدید، ممکن بهای مواد نفتی و اولیه 

بیشتر از این افزایش یابد.
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مسئوالن 
بی نظمی،  فساد،  موجودیت  افغانستان 
عمده ی  دالیل  از  را  باج گیری  و  اخاذی 
آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه می دانند. 
و  تجارت  اتاق  عضو  الکوزی،  جان  خان 
سرمایه گذاری افغانستان به تازگی در یک 
نشست خبری گفته است که ظرفیت وجود 
ندارد و در 20 روزی که سکتور ترانسپورت 
اعتراض دارد، هیچ پاسخی از سوی حکومت 
الکوزی  تاکنون دریافت نکرده است. آقای 
اسالم قلعه  گمرک  در  آتش سوزی  درباره 
گفته است: »ایران به روی ما دروازه را باز 
تان دروازه  برای  تان  اما پولیس خود  کرد 
را باز نکرد. هشتاد درصد سوختی که شده 

است، از بی پروایی است.«
هرچند حکومت افغانستان گفته است که 
آتش سوزی در گمرک را بررسی می کند و 
وزیر داخله افغانستان نیز گفته که شکایات 
در مورد اخاذی پولیس را شخصا رسیدگی 
می کند اما به نظر می رسد حکومت افغانستان 
در مهار وضعیت ناتوان است و یا هم بی پروا. 
این مهم را زمانی بیشتر می توان درک کرد 
اول  معاون  صالح،  امراهلل  گفته های  به  که 
از وقوع  او پس  نگاه کنیم.  رییس جمهور 
آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه نوشت که 
»گفته اند سر باشد کاله پیدا خواهد شد. از 
این که این حادثه دلخراش تلفات جانی در 

قبال نداشته است، خوشحالم.«
وزارت داخله افغانستان در واکنش به اتهام 
اخاذی پولیس در شاهراه ها، به تازگی گفته 
را  پولیس  پرسونل  از  تن   18۶ که  است 
منگل،  زلمی  همچنان  است.  کرده  برکنار 
رییس مبارزه با جرم های جنایی این وزارت 
که در رأس هیأتی برای بررسی آتش سوزی 
به هرات رفته است، به روزنامه اطالعات روز 
گفته است که 12 تن به شمول، مسئوالن 
پولیس،  گمرکات  قطعه  گمرک،  بلندپایه 
مسئوالن نورم و استندرد و مسئوالن شرکت 
نمونه گیری  نفتی  مواد  از  که  خصوصی 

می کردند، بازداشت شده اند.
کشورهای  فاسدترین  از  یکی  افغانستان 
جهان است. فساد به عنوان یکی از تهدیدات 
بزرگ در برابر این کشور شناخته می شود. 
رهبران حکومت افغانستان تاکنون در مهار 
گسترده  فساد  وجود  بوده اند.  ناکام  فساد 
زندگی مردم این کشور را با مشکالت بسیار 
مواجه کرده است. عدم ارائه درست خدمات 
اساسی از سوی دولت به مردم در بسیاری 
موارد ناشی از موجودیت فساد گسترده در 

دستگاه اجرایی حکومت گفته می شود. 
روز  فقر  با  افغانستان  مردم  دیگر  از طرف 
حاال  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  افزون 
که قیمت مواد نفتی و اولیه پس از بسته 
شدن شاهراه ها و وقوع یک آتش سوزی در 
مواردی تا دو برابر افزایش یافته است، مردم 
با مشکالت بسیار مواجه شده اند. بسیاری 
گاز  کیلوگرام  یک  خرید  توانایی  مردم  از 
برعکس  ندارند.  را  افغانی   120 بدل  در 
مسئوالن حکومتی و مقام هایی که از بودجه 
کرایه  و  دسترخوان  خرج  افغانستان  ملی 
خانه و معاش بلند می گیرند، مردم در فقر و 
بیکاری زندگی سختی را می گذارانند. مردم 
عادی در کشور در آتش فقر و فساد همه 

روزه می سوزند.
با توجه به آنچه در باال گفته شد، رهبری 
حکومت و مسئوالن مربوطه بایستی هرچه 
عاجل به مشکالت رانندگان موترهای باربری 
و تاجران رسیدگی کنند. کسانی که از آن ها 
اخاذی می کنند را به پنجه قانون بسپارند و 
با عامالن آتش سوزی در گمرک اسالم قلعه 
مشکالت  شدن  حل  کنند.  برخورد  نیز 
بر  باربری،  موترهای  رانندگان  و  تاجران 
زندگی مردم عادی و فقیر تاثیرگذار است و 
حکومت باید برای کنترل نرخ بازار و تأمین 

مایحتاج مردم، مسئوالنه گام بردارد. 

با خواست مردم  سیاسی جامع و سازگار 
افغانستان استقبال کرده است.

ویژه ی  نماینده ی  کابلوف،   ضمیر 
افغانستان  امور  در  روسیه  رییس جمهور 
چند روز پیش گفته بود که دولت انتقالی 
پایان  برای  ساده  مدل  یگانه  ائتالفی   –
افغانستان  در  داخلی  به جنگ های  دادن 

است.
خبرگزاری  با  گفت وگو  در  کابلوف  آقای 
که  بود  گفته  اسپوتنیک همچنان  روسی 
ائتالفی  دولت  یک  نخست  مرحله ی  در 
کنترل  قدرت  و  توانایی  که  است  نیاز 
را  هر دو طرف ]دولت کنونی و طالبان[ 
مرحله ی  در  او،  گفته ی  به  باشد.  داشته 
بعدی باید یک دولت حاکم جدید تشکیل 
شود که بتواند بسیاری از مشکالت را حل 

کند.

صلح  راستای  در  را  اساسی  گام های 
برداشته است. 

طبق این خبرنامه، طرفی که به تعهداتش 
عمل نکرده، طالبان اند و این گروه روابط 
با دیگر گروه های تروریستی را قطع نکرده 
است.  نداده  کاهش  نیز  را  خشونت ها  و 
به گفته ی وزارت خارجه، گروه  همچنان 
فرار  معنادار  مذاکرات  ادامه ی  از  طالبان 
کرده و جنگ جویان رهاشده ی این گروه 
میدان جنگ  به  تعهدات شان،  نیز خالف 

برگشته اند.
وزارت خارجه در بخشی از این خبرنامه، از 
»موقف اصولی« دولت روسیه در مخالفت 
تعزیران  رفع  و  اسالمی  امارت  احیای  با 
آغاز  طالبان،  علیه  متحد  ملل  سازمان 
خشونت ها،  کاهش  صلح،  گفت وگوهای 
حل  راه  به  دست یابی  برای  زمینه سازی 

صلح  به  دستیابی  و  منطقه  در  تروریزم 
پایدار و مبتنی بر خواست مردم افغانستان 
نهایت  در  و  دارد  قرار  آشکار  تناقض  در 
با منافع مشترک روسیه و افغانستان نیز 

سازگاری ندارد.
دولت  که  است  گفته  خارجه  وزارت 
ملل  سازمان  رسمی  عضویت  افغانستان 
با  متحد را دارد و نمی توان این دولت را 
گروهی که در پی کسب قدرت از طریق 
تروریزم  با  و  است  مردم  کشتار  و  زور 
یک  در  دارد،  همکاری  نیز  بین المللی 

سطح قرار داد.
ضمیر  ادعای  وزارت،  این  خبرنامه ی  در 
دولت  تأخیر  و  تعلل  بر  مبنی  کابلوف 
افغانستان در انجام مذاکرات نیز رد شده 
و آمده است که دولت افغانستان براساس 
کشور،  این  مردم  صلح خواهانه ی  اراده ی 

افغانستان  وزارت خارجه ی  روز:  اطالعات 
به اظهارات اخیر ضمیر کابلوف، نماینده ی 
امور  در  روسیه  رییس جمهور  ویژه ی 
 – »انتقالی  دولت  مورد  در  افغانستان 
ائتالفی« واکنش نشان داده و گفته است 
که این دیدگاه آقای کابلوف با واقعیت های 

افغانستان همخوانی ندارد.
در خبرنامه ی این وزارت که دیروز )جمعه، 
1 حوت( منتشر شده، آمده است: »موقف 
دولت افغانستان این است که مردم ما حق 
و توان آن را دارند تا با اراده ی آزاد ملت 
قانون  با  مطابقت  در  انتخابات  طریق  از 
اساسی کشور سرنوشت دولت و حکومت 

خویش را تعیین نمایند.«
غیرقابل  بزرگ نمایی  خبرنامه،  از  نقل  به 
روسیه«  در  ممنوعه  گروه  »یک   توجیه 
تهدید  با  مبارزه  برای  روسیه  خواست  با 

وزارت خارجه: 
اظهارات اخری کابلوف در مورد دولت »انتقایل – ائتالیف« با واقعیت های افغانستان همخواین ندارد

در  ناتو  نظامیان  آینده ی  مورد حضور  در 
ینس  اما  است،  نشده  گرفته  افغانستان 
ناتو گفته است که  استولتنبرگ، دبیرکل 
در  افغان  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  به 

راستای مبارزه با تروریزم ادامه می دهند.
است  گفته  همچنان  استولتنبرگ  آقای 
که ناتو با قاطعیت از روند صلح افغانستان 
حمایت می کند و حضورش در این کشور 
را نیز به طور قابل توجهی به عنوان بخشی 

از روند صلح تنظیم کرده است.

دست یافتن به یک توافق سیاسی جامع و 
قابل قبول برای همه می داند، از روی کرد 
ناتو  سازمان  اوضاع  و  شرایط  بر  مبتنی 
در  سازمان  این  قوای  حضور  مورد  در 

افغانستان حمایت می کند.
که  ناتو  دفاع  وزیران  روزه ی  دو  نشست 
برای بررسی مأموریت این پیمان به صورت 
پیش  روز  دو  بود،  شده  برگزار  آنالین 

)پنج شنبه، ۳0 دلو( پایان یافت.
نهایی  تصمیم  نشست  این  در  هرچند 

از  عبداهلل  آقای  شده،  منتشر  حوت(   1
اخیر وزیران دفاع سازمان پیمان  تصمیم 
قاطع  حمایت  در  )ناتو(  شمالی  اتالنتیک 
از روند صلح، مذاکرات بین االفغانی، پایان 
دادن به خشونت ها، برگشت به میز مذاکره 
و  امنیتی  نیروهای  از  حمایت  ادامه ی  و 

دفاعی افغانستان، استقبال کرده است.
عالی  »شورای  است:  آمده  خبرنامه  در 
حل  راه  که  درحالی  ملی  مصالحه ی 
مشکل فعلی کشور را مذاکره، گفت وگو و 

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
شورای عالی مصالحه ی ملی می گوید که 
افغانستان و  با درنظرداشت اوضاع کنونی 
فعال  حضور  از  ناشی  موجود  چالش های 
بین المللی«،  و  منطقه ای  »دهشت افگنان 
شرایط الزم برای خروج نیروهای خارجی 
می تواند در میز مذاکره و گفت وگو میان 
دو طرف و رسیدن به صلح جامع و پایدار، 

فراهم شود.
طبق خبرنامه ی سپیدار که دیروز )جمعه، 

ییس شورای عایل مصالحه ی ملی:  ر
کره فراهم شود رشایط الزم برای خروج نظامیان خارجی می تواند در مزی مذا
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افغانستان به کام هرج و مرج شود. ایران در 
چنین طرحی یک بازیگر اساسی خواهد بود 
و اگر بتواند بین طالبان و حکومت افغانستان 
تهران  برای  کند،  میانجی گری  موفقانه 
خواهد  محسوب  امنیتی  و  سیاسی  پیروزی 
شد. اما برای تهران ضروری است که حکومت 
و  باشد  دخیل  فعاالنه  همچنان  افغانستان 
کنار  ایران  تالش های  از  که  نکند  احساس 

گذاشته شده است.
افغانستان  حکومت  که  است  این  واقعیت 
مردم  توسط  کاستی هایش،  همه  وجود  با 
انتخاب شده است. این کشور در  افغانستان 
حقوق  و  زنان  حقوق  همچون  زمینه هایی 
اقلیت ها دستاوردهایی داشته است که نباید 
تأکید  عبداهلل  که  همان طور  و  شوند  قربانی 
منعکس  صلح  روند  در  »باید  است،  کرده 

شوند.«
در همین حال، اگر طالبان واقعا مایل به ورود 
به ساختار حاکمیت در افغانستان باشند، باید 
بپذیرند که اوضاع از اواسط دهه ۹0 تاکنون 
بسیار تغییر کرده است. رهبران طالبان باید 
نیاز  افغانستان  در  حکومت  برای  که  بدانند 
دارند قلب و ذهن مردم افغانستان را به دست 
آورند و بدانند که تاکتیک های خشونت آمیز 

فقط به عدم محبوبیت این گروه می افزاید.
مسئولیت  گذشته  ماه  چند  طی  طالبان 
افغانستان  در  خشونت آمیز  حمالت  افزایش 
افغانستان  این حال مردم  با  انکار کرده اند.  را 
گروه  یک  طالبان  نمی کنند.  باور  را  طالبان 
یک پارچه با رهبری متمرکز نیست. چندین 
که  دارد  وجود  گروه  این  در  مختلف  جناح 
تقسیم  از  متفاوتی  درک  احتماال  هرکدام 
قدرت دارند. همچنین ممکن است در داخل 
طالبان و نیز شورشیان خارجیـ  مانند والیت 
تخریب کنندگانی  ـ  اسالمی  دولت  خراسان 
گفت وگوی  مخالف  که  باشند  داشته  وجود 
صلح اند. طالبان به عنوان طرف مذاکره باید 
به صورت قابل مشاهده و قابل تأیید، از این 

تخریب کنندگان فاصله بگیرند.
مطالعه  »گروه  ارزیابی  که  همان طور 
افغانستان« در ماه فبروری نشان داد، »ایران 
در  طالبان  رژیم  بازگشت  شاهد  نمی خواهد 
داشته  انتظار  نمی تواند  ایران  باشد.«  کابل 
باشد که در صورت سقوط افغانستان به کام 
جنگ داخلی، طالبان به عنصر نیابتی تهران 
تبدیل شود. عالوه براین بین ایران و طالبان 
دارد.  وجود  واقعی  ایدئولوژیک  شکاف  یک 
ثبات  با  از آن، داشتن یک همسایه  گذشته 

به نفع تهران است.
همکاری منطقه ای ممکن است تنها راه حل 
برای افغانستان و تنها راه دست یابی به صلح 
پایدار در افغانستان باشد. از این نظر، ایران 

ممکن است بتواند کمک کند.
فاطمه امان همکار ارشد غیرمقیم انستیتوت 
سال   20 از  بیش  برای  و  است  خاورمیانه 
کالن تر  منطقه  و  افغانستان  ایران،  مورد  در 

خاورمیانه نوشته است.

وزیر  اتمر،  حنیف  محمد  و  ملی  مصالحه 
خارجه افغانستان، در کابل مالقات کرد. این 
مالقات به نظر می رسد تالشی از جانب تهران 
حکومت  و  طالبان  بین  میانجی گری  برای 
افغانستان باشد. عبداهلل از موضع ایران نسبت 
به روند صلح افغانستان و نقش این کشور در 

»تأمین صلح« ستایش کرد.

به  نسبت  ایران  تغییر  درحال  دیدگاه 
طالبان

رابطه ایران و طالبان همیشه صمیمانه نبوده 
طالبان  که  هنگامی   1۹۹8 سال  در  است. 
را  ایرانی  روزنامه نگار  و یک  دیپلمات  هشت 
در کنسول گری ایران در مزارشریف به قتل 
رساندند، تهران قریب بود با افغانستاِن تحت 
سلطه طالبان وارد جنگ شود. پس از حمله 
ایران   ،2001 سال  در  افغانستان  به  امریکا 
در  و  کرد  همکاری  کمال  و  تمام  امریکا  با 
تشکیل حکومت افغانستاِن پسا طالبان نقش 
بسیار فعال داشت. تهران میان جنگ ساالران 
یک دیگر  با  می رسید  نظر  به  که  افغان 
را  آن ها  و  کرد  میانجی گری  آشتی ناپذیرند، 
بُن  در  افغانستان  بازسازی  کنفرانس  میز  به 
کشاند. ایران که سال ها میزبان جنگ ساالران 
مختلف افغانستان بود، گلبدین حکمتیار را به 
دلیل خصومتش با ایاالت متحده اخراج کرد.

اما در ماه جنوری 2002 اوضاع تغییر کرد. 
رییس جمهور جورج دبلیو بوش در سخنرانی 
سالیانه خود در کنگره، ایران را در کنار عراق 
و کوریای شمالی »محور شرارت« خواند. این 
سخنرانی بوش احتماال سرآغاز تماس ایران 
با طالبان شد. ایران از ترس حمله احتمالی 
»مواد  افغانستان،  طریق  از  متحده  ایاالت 
طالبان  اختیار  در  را  دست ساز«  منفجره 
گروه  این  شورش گری  کارزار  به  تا  داد  قرار 

نیز بقبوالند و تصویر قابل قبول تری از طالبان 
به منظور به بازنمایی این گروه به عنوان یک 

طرف جدی مذاکره، ایجاد کند.
قابل  موفقیت   تاحال  تهران  تالش های 
جنوری،   27 در  است.  نداشته  مالحظه ای 
توییتی از طرف علی شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی ایران، باعث تعجب مقامات 
افغانستان شد. شمخانی در توییتی نوشت که 
با هیأت سیاسی طالبان،  امروز  »در مالقات 
رهبران این گروه را در مبارزه با امریکا مصمم 
شمخانی  از  نقل  به  ایرنا  خبرگزاری  دیدم. 
گاه  هیچ  ایران  اسالمی  جمهوری   « نوشت: 
جریانی را که بخواهد با جنگ در افغانستان 
نخواهد  رسمیت  به  برسد  حاکمیت  به 
شناخت، بر ضرورت مشارکت همه اقوام در 
تعیین سرنوشت افغانستان در روندی کامال 

مسالمت آمیز تاکید کرد.«
شبکه هی  کاربران  بود.  شده  وارد  ضربه  اما 
قبلی  بیانیه  افغانستان  و  ایران  در  اجتماعی 
شمخانی  گفته های  با  که  را  طالبان  گروه 
مغایرت داشت، باال آوردند که در آن طالبان 
با ارتش امریکا«  می گوید »در تماس روزانه 
است. در همین حال یاسین ضیا، رییس ستاد 
ارتش افغانستان در 28 جنوری از شمخانی 
شما  درک  »متأسفانه  گفت:  و  کرده  انتقاد 
نادرست  افغانستان  در  جاری  جنگ  از 
است. طالبان با امریکایی ها نه بلکه با مردم 
گروه  هر  برابر  در  ما  می جنگند.  افغانستان 
عمل  قاطعانه  افغانستان  مردم  دشمنان  از 

می کنیم.«
ایران همچنین تالش کرده است خدماتش را 
به عنوان یک میانجی بالقوه ارائه دهد. در 2 
فبروری محمد ابراهیم طاهریان، نماینده ویژه 
وزارت امورخارجه ایران با مقامات افغانستان 
از جمله عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 

اواخر ماه جنوری مقامات ارشد ایران میزبان 
هیأت طالبان در تهران بودند. قرار گزارش ها 
در این دیدار دو طرف »روابط بین دو کشور، 
اوضاع  و  ایران  در  افغان  مهاجران  وضعیت 
سیاسی و امنیتی فعلی افغانستان و منطقه« 

را مورد بحث قرار دادند.
حضور هیأت طالبان در تهران برای بسیاری ها 
خطیب زاده،  سعید  اما  بود.  تکان دهنده 
اظهار  ایران  امورخارجه  وزارت  سخن گوی 
داشت که حکومت افغانستان پیشاپیش از این 
سفر مطلع شده بود. وزارت خارجه افغانستان 
نظر  قبل  از  واقع  در  تهران  که  کرد  تأیید 
حکومت افغانستان را جویا شده بود. در بیانیه 
رسمی وزارت خارجه افغانستان آمده است که 
حاصل  اطمینان  می خواهد  همچنان  »ایران 
کند که افغانستاِن پسامنازعه بار دیگر به پایگاه 
امن گروه های تروریستی مبدل نخواهد شد و 
همچون مرکز اتفاق و همکاری های منطقه ای 

و بین المللی باقی خواهد ماند.«
به  طالبان  رهبران  که  نبود  اولین باری  این 
ایران سفر می کردند. در ماه نوامبر 201۹ مال 
عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان 
در قطر با محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه 
ایران، در تهران دیدار کرد. هدف این دیدار 
»کمک به صلح و امنیت افغانستان« خوانده 

شد.
با  تاریخ ۳1 جنوری  به گفته ظریف که در 
هیأت طالبان مالقات کرد، »تصامیم سیاسی 
حکومت  یک  و  گرفت  خأل  در  نمی توان  را 
فراگیر باید از طریق یک روند مشارکتی که 
و  نهادها  اساسی،  ساختارهای  تمام  آن  در 
قوانین از جمله قانون اساسی در نظر گرفته 

شود، تشکیل شود.«

که  کاالیی  تهران؛  به  طالبان  دعوت 
فروشش برای رهبران ایران دشوار است

از سال 1۹۹۶ ایرانیان تندروهاشان را اغلب 
در  حتا  می زنند.  صدا  ایرانی«  »طالبان 
جریان اعتراضات جنبش سبز، شعار »مرگ 
تهران«  ]در[  کابل چه  ]در[  بر طالبان، چه 
اکنون  و  گذشته  سال  دوازده  شد.  داده  سر 
مقامات ایرانی مجبورند حضور هیأت طالبان 

را در تهران توجیه کنند.
خوبی  بازتاب  نیز  افغانستان  در  سفر  این 
نداشت. مردم افغانستان نسبت به این تصور 
که  طالبان  از  کشورشان  همسایگان  که 
روزنامه نگار،  بی شماری  تعداد  مرگ  مسئول 
واکنش خوبی  است،  غیرنظامیان  و  دانشجو 

نشان نمی دهند.
دخالت  اهمیت  باید  ایران  حکومت  اکنون 
ایران در روند صلح افغانستان را به مردمش 

علیه اشغال ایاالت متحده کمک کرده باشد. 
ایران به تدریج کمک به طالبان را راهی برای 
به  گروه  این  از  اما  دانست،  امریکا  تضعیف 
گونه ای حمایت نکرد که ثبات افغانستان در 

معرض خطر قرار گیرد.
سال ها بدین منوال گذشت و در سال 2015 
به  گروهی  اسالمی،  دولت  خراسان  والیت 
در  طالبان،  از  خشن تر  و  وحشی تر  مراتب 
افغانستان ظهور کرد. ایران که اعتمادش را به 
توانایی حکومت افغانستان برای شکست دادن 
والیت خراسان دولت اسالمی از دست داده 
بود، به طالبان روی آورد و متعاقبا تماس ها 
بین ایران و طالبان در سطوح باال آغاز شد. 
رهبر  منصور،  محمد  اختر  مال  مثال،  برای 
 201۶ سال  می   21 در  طالبان  پیشین 
درحالی که در راه برگشت از ایران به پاکستان 
ایاالت  بدون سرنشین  توسط هواپیمای  بود 
متحده کشته شد. بعدا این تماس ها علنی شد 
و تهران اظهار داشت که حکومت افغانستان 
مقامات  و  طالبان  میان  جلسات  از  همیشه 
که  است  این  جالب  می شده.  مطلع  ایرانی 
در 2۶ دسامبر 2018 شمخانی این جلسات 
والیت  تهدید حضور  خواندن  »جدی«  با  را 
خراسان دولت اسالمی در افغانستان، توجیه 

کرد.

روابط کنونی ایران و طالبان
درحال حاضر نه ایاالت متحده و نه حکومت 
افغانستان قادر نیستند به تنهایی طالبان را 
مهار کنند، زیرا هیچ کدام از ابزار فشار کافی 
بر این گروه برخوردار نیستند. در عین حال، 
به نفع کل منطقه است که افغانستان دوباره 
مانند  تروریستی  گروه های  امن  النه ی  به 
القاعده تبدیل نشود. یک راه حل پایدار ممکن 
است راه حل منطقه ای باشد که مانع سقوط 

برریس روابط رو به  رشد هتران و طالبان

فاطمه امان، شورای آتالنتیک
مترجم: جلیل پژواک

بگیرند،  نیز  یوارنیوم  غنی  سازی  و  هسته  ای  فیزیک 
تکسی  های سرخ دولتی اعطا خواهد گردید. رانندگانی 
که قبل از سال 1۳۹۹ شمسی وارد این شغل شده  اند، 
ماین  های  خنثا  سازی  فشرده  ی  کورس  های  در  باید 

چسپکی شرکت نمایند. 
اکثر  که  آنجا  از  اسالمی:  روانشناسی  لیسانس  فوق 
می  کشند،  آدم  متعال  خداوند  عشق  به  تروریست  ها 
و  هدایت  درمانی  طریق  از  می  توانند  تکسی رانان 
را  تروریست  ها  این  از  بعضی  دینی  اندرزوتراپی 
را در داخل  انتحاری خود  واسکت  متقاعد کنند که 
تکسی منفجر نکنند. این در صورتی ممکن است که 
تحصیل  اسالمی  روانشناسی  رشته  ی  در  رانندگان 
نمایند و مهارت  های الزم برای پراندن هوس بهشت 
رانندگان  باشند.  کرده  کسب  را  تروریستان  سر  از 
نام  می  توانند برای کسب معلومات بیشتر برای ثبت 
 07۹842۳45۶70000 شماره  ی  به  رشته  این  در 
جان  حوزه  این  در  کردن  اپالی  با  و  بگیرند  تماس 
خود و تعداد زیادی از هموطنان را در سال  های آتی 

نجات بدهند. 

مواد  تشیخص  قدرت  که  باشند  مجهز  سنسورهایی 
منفجره در واسکت تروریست  ها را دارند. 

با  باید  پایتخت  تکسی  ران  های  تروریست  یاب:  سگ 
تکسی  راننده  ی  طرح،  این  طبق  شوند.  مجهز  سگ 
یک سر ریسمان را به گردن سگ و سر دیگر آن را به 
بازوی خود می  بندد. ایشان، یعنی سگ، بر بام تکسی 
ریسمان  کشیدن  منتظر  و  می  نماید  موضع  اتخاذ 
می  ماند. به محضی که راننده احساس تفنُجر، یعنی 
شک به مواد منفجره، می  کند، ریسمان را می  کشد و 
سگ با کله به درون تکسی می  پرد و از تمام مسافران 
یک دندان می گیرد تا کسی که تروریست است و مواد 

منفجره در بدن خویش دارد اعتراف کند. 
گذراندن دوره  ی آموزشی کماندو: براساس این طرح، 
کسانی که از ماه ثور 1۳۹۹ شمسی به بعد به حرفه  ی 
در  که  موظف  اند  پیوسته  اند،  پایتخت  در  تکسی  رانی 
کرده  نام  ثبت  کماندو  پرورش  اکادمی  های  از  یکی 
این مراکز را  و دوره  ی سه  ساله  ی آموزش نظامی در 
سپری کنند. به تکسی  رانانی که این دوره را با نمرات 
عرصه  ی  در  کورس  دو  یکی  و  کنند  سپری  عالی 

امنیت  بهبود  راستای  در  که  دارم  پیشنهاد  چند 
پایتخت عرضه می  کنم:

که  آنجا  از  تکسی  ها:  کردن  دروازه  ای  تک  طرح 
رعایت  را  موبت  نوبت  و  ندارند  ادب  تروریست  ها 
نمی  کنند و تکسی  ها معموال چهار دروازه دارند، این 
راننده  ی  که  زمانی  در  که  دارد  وجود  قویا  احتمال 
بازرسی  از درهای چهارگانه مشغول  تکسی در یکی 
وارد  است  قرار  است که  نفری  از شانزده  یکی  بدنی 
تکسی شوند، بعضی از تروریستان از دروازه  های دیگر 
همین  به  کنند.  تکسی  وارد  را  خود  انفجاری  مواد 
راننده  تا  باشد  داشته  دروازه  یک  باید  تکسی  خاطر 
با خیال راحت افراد را تالشی کرده و داخل بفرستد. 
الیحه  ای  باید  پارلمان  زرد:  پهپاد  از  استفاده  طرح 
تصویب کند که طبق آن هیچ تکسی  رانی حق نداشته 
مسافر  تکسی  ها  بر  نظارت  خاص  پهپاد  بدون  باشد 
)با  زرد  پهپاد  یک  باید  تکسی  ران  هر  بدهد.  انتقال 
عالمت تکسی درون شهری( بخرد و همزمان با حرکت 
به سوی مقصد آن پهپاد را نیز با فاصله  ی ده نیزه بر 
با  باید  پهپادها  این  درآورد.  پرواز  به  خود  موتر  فراز 

سخیداد هاتف

فارسی  همان  )نخست  رییس جمهور  نخست  معاون 
کرده  خواهش  پایتخت  تکسی  رانان  از  است(  اول 
که قبل از آن که خود متالشی شوند مسافران خود 
که  است  باور  این  زیِر  صالح  آقای  کنند.  تالشی  را 
تکسی  رانان باید به آدم هایی که دارای ماین چسپکی 

می  باشند اجازه  ی ورود به تکسی خود را ندهند. 
کمی  مرا  که  چیزی  تنها  موافقم.  اول  معاون  با  من 
حکومتی  مقامات  چرا  که  است  این  می  کند  نگران 
چاشت  طرف  می  کنند،  فکر  جهانی  ظهر  از  قبل  ما 
می  شود  جهان  شان  تمام  پیشین  از  بعد  و  منطقه   ای 
صادر  و  هوایی  دهلیز  این  پایتخت.  حوزه  ی  چند 
کردن برق به فرانسه و درس اقتصاد دادن به مدیران 
نهادهای بین المللی همه مربوط به پیش از ظهرشان 
افغانستان  می  گویند  وقتی  ظهر،  از  بعد  می  شود. 
منظورشان همان پایتخت یا شهر کابل است. البته نه 

همه  ی پایتخت. چند حوزه  اش. 
اما طرح تکسی. 

من آدم امنیتی نیستم، اما به عنوان شهروند-دگروال 

قطعه ی کماندوی پنجصد و تکیس
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ناصر تیموری، مسئول دادخواهی 
و ارتباطات دیدبان شفافیت 
افغانستان می گوید که جامعه 
مدنی فکر می کند که کمیسیون 
مبارزه با فساد اداری به صورت 
غیرقانونی ایجاد شده است. 
او به روزنامه اطالعات روز گفت 
که جامعه مدنی کارهای این 
کمیسیون را دنبال و نظارت 
نمی کند زیرا »نظارت از یک نهاد 
غیرقانونی موجه نیست.« 

کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
درست در زمانی ایجاد شد که 

حکومت برای شرکت در نشست 
ژنو آمادگی می گرفت. در آن زمان 

عده ای به این باور بودند که ایجاد 
این کمیسیون تالش سیاسی از 

سوی رییس جمهور غنی است تا 
در نشست ژنو از آن به عنوان یک 

دستاورد در بخش مبارزه با فساد 
یاد کند.

دارایی ها  انتقال  کارمندان،  ادغام  روی  کار 
و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته  اسناد  و 
ارزیابی مبارزه با فساد اداری یا میک توسط 
یک کمیته موظف آغاز گردیده »و عنقریب 

نهایی خواهد شد.«
همزمان با این کمیسیون مستقل اصالحات 
می گوید  افغانستان  ملکی  خدمات  و  اداری 
و  ندارد  رسمی  »تشکیل  میک  کمیته  که 
کمیسیون  با  رییس جمهور  فرمان  طبق 
مبارزه با فساد اداری مدغم گردیده است.« 
اطالع رسانی  مرجع  مسئول  هاشمی،  آمنه 
اطالعات  سوال  به  پاسخ  در  کمیسیون  این 
اصالحات  کمیسیون  که  است  گفته  روز 
با  میک  ادغام  بررسی  کمیته  عضو  اداری 
و  است  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
اداری  اصالحات  کمیسیون  که  را  »آنچه 
در این راستا انجام داده است، انتقال اموال 
ویژه کمیته  و سکرتریت  نرم افرازها  منقول، 
اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  به  مذکور 

می باشد.«
اما منابع در کمیته میک به روزنامه اطالعات 
روز می گویند که کمیسیون مبارزه با فساد 
اداری با میک برخورد سیاسی می کند و از 
استقاللیت ده ساله این کمیته و کارهای آن 
این منابع به شرط فاش نشدن  ترس دارد. 
به صورت  میک  که  می گویند  شان  هویت 
انجام  گذشته  در  را  خود  کارهای  مستقل 
داده است و آنچه را که کمیسیون مبارزه با 
فساد اداری می گوید، »کاماًل دقیق نیست.«

براساس ادعای این منابع، کمیسیون مبارزه 
مسلکی  کارمندان  می گوید  اداری  فساد  با 
می کند  مدغم  اداره  این  با  را  میک  کمیته 
به  نمی کند.  تعریف  را  بودن«  »مسلکی  اما 
دارد  تالش  کمیسیون  منابع،  این  گفته ی 
نه  کند  جذب  را  خود  نظر  مورد  کارمندان 
این  از  برخی  زیرا  را  میک  کارمندان  تمام 
حکومت  عملکرد  از  رسانه ها  در  کارمندان 
در بخش فساد اداری در گذشته انتقادهایی 

داشته اند.
رییس  روحانی،  میوند  حال  همین  در 
داراالنشای کمیته میک به روزنامه اطالعات 
تعهد شده  ژنو  نشست  در  که  روز می گوید 
است که باید کمیته میک با تمام ظرفیت و 

فساد  با  مبارزه  مستقل  کمیسیون  ایجاد  از 
این  با  رییس جمهور  حکم  براساس  اداری 

کمیسیون مدغم می شوند.
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  ایجاد  دنبال  به 
اداری، در 14 جدی امسال اداره امور ریاست 
جمهوری اعالم کرد که فضل محمود فضلی 
رییس این اداره و عبدالقیوم نظامی، رییس 
تفاهم نامه  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
دارایی های  بررسی  و  ثبت  ریاست  انتقال 
با فساد  مبارزه  ویژه  امور و سکرتریت  اداره 
اداری به این کمیسیون  را امضا کرده اند. در 
این برنامه آقای فضلی گفته بود که »ادارات 
متعدد مانند ریاست ثبت و بررسی دارایی ها، 
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره 
در بخش  ریاست جمهوری  نهاد  در  بازرس 
مبارزه با فساد اداری فعالیت داشتند که در 
ثبت  ریاست  انتقال  پروسه  نخست  مرحله 
مبارزه  ویژه  سکرتریت  و  دارایی ها  بررسی 
ساختن  متمرکز  منظور  به  اداری  فساد  با 
فعالیت های مبارزه با فساد تحت چتر واحد 

انجام گردید.«
اما کمیسیون مبارزه با فساد اداری می گوید 
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری و اداره 
عمومی  ریاست  دارایی های  بررسی  و  ثبت 
اداره امور براساس حکم شماره 2۳2۹ مورخ 
1۳۹۹/۹/8 مقام عالی ریاست جمهوری در 
تشکیل این کمیسیون مدغم گردیده است. 

ادغام کمیته میک: چالش ها و نگرانی ها
یکی از اداراتی که باید با کمیسیون مبارزه 
مستقل  کمیته  شود،  مدغم  اداری  فساد  با 
فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک 
در سال 2011  میک  است.  میک  یا  اداری 
و  لندن  کنفرانس های  برگزاری  از  پس  و 
فرمان  کابل در سال 2010 میالدی ذریعه 
شماره ۶1 ریاست جمهوری افغانستان برای 
نظارت و ارزیابی از پیشرفت در امر مبارزه با 
فساد اداری توسط دولت افغانستان و جامعه 
جهانی ایجاد شد. در ماه سپتامبر 201۶ طی 
جمهوری  ریاست  مقام   115 شماره  فرمان 
و  کرد  تغییر  اداره  این  حقوقی  شخصیت 
محدود«  تشکیل  با  و  »مستقل  به صورت 
فعالیت خود را ادامه داد. میک تاکنون 84 
گزارش درباره آسیب پذیری های فساد اداری 

صورت خواهد گرفت.«
در همین حال کمیسیون مستقل مبارزه با 
اطالعات  روزنامه  به  افغانستان  اداری  فساد 
روز گفته است که در سه ماه گذشته تشکیل 
ترتیب  را  مالی 1۳۹۹  سال  برای  اداره  این 
برای سال مالی 1400 تشکیل  و تطبیق و 
در  است.  کرده  ترتیب  را  کمیسیون  این 
تشکیل سال مالی 1۳۹۹، 57 بست کمبود 
و غیر ضروری کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان و 105 بست مربوط به دو ریاست 
ویژه  سکرتریت  و  دارایی ها  بررسی  و  ثبت 
اداره  عمومی  ریاست  اداری  فساد  با  مبارزه 
مبارزه  به کمیسیون  ریاست جمهوری  امور 

با فساد اداری مدغم شده است. 
محمدسالم صفری، کارشناس در کمیسیون 
سوال  به  پاسخ  در  اداری  فساد  با  مبارزه 
اطالعات روز گفته است: »از این تعداد 105 
به  شده  ادغام  ریاست  دو  به  مربوط  بست 
آن ها،  قبلی  متصدیان  حفظ  با  کمیسیون، 
در تشکیل کمیسیون انتقال یافته است. در 
کارکنان  از  تعدادی  مانده،  باقی  بست های 
سال  تشکیل  شدن  نهایی  الی  حمایوی 
1400 و تقرر آن ها به اساس قانون خدمات 

ملکی، حسب ضرورت استخدام شده اند.«
مبارزه  کمیسیون  که  معلوماتی  براساس 
شریک  روز  اطالعات  با  اداری  فساد  با 
مدغم  ریاست  دو  کارمندان  است،  کرده 
این  با  جمهوری  ریاست  امور  اداره  از  شده 
کار  تا چهارم  اول  بست های  در  کمیسیون، 
می کنند که دارای تحصیالت عالی به درجه 
لیسانس و ماستر در رشته های مختلف اند. 
این کمیسیون جزئیات بیشتر در این مورد 

ارایه نکرده است.
کنونی  تشکیالت  در  توجه  قابل  نکته ی 
تقرر  اداری،  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
بست  در  کمیسیون  این  داراالنشای  رییس 
 21 ماده  مندرج  مواد  براساس  است.  اول 
و  اداری  امور  اداری،  فساد  با  مبارزه  قانون 
اجرائیوی کمیسیون مبارزه با فساد اداری از 
طریق داراالنشای آن به پیش برده می شود. 
فقره ی 2 این ماده تصریح می کند: »رییس 
آن  مسلکی  و  اداری  کارکنان  و  داراالنشاء 
مطابق احکام قانون کارکنان خدمات ملکی 

استخدام می گردند.« 
براساس مواد مندرج تعدیل قانون کارکنان 
خدمات ملکی که در جریده رسمی شماره 
شده  منتشر  عدلیه  وزارت   12۹4 مسلسل 
است، »استخدام کارکنان ردیف )ب( مندرج 
تعیینات  بورد  توسط  قانون  این  ماده ششم 
صالحیت  با  نماینده ی  و  ملکی  خدمات 

وزارت ها و ادارات دولتی صورت می گیرد.«
قانون  این   10 ماده  سوم  فقره  اول  بند  در 
نیز آمده است منظوری »مامورین بست های 
بورد  انتخاب  و  تشخیص  به  دوم  و  اول 
با  نماینده ی  و  ملکی  خدمات  تعیینات 
صالحیت وزارت ها یا ادارات دولتی، پیشنهاد 
و  مربوط  اداره ی  رییس  یا  وزیر  مشترک 
اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون  رییس 
و خدمات ملکی و منظوری رییس جمهور« 

صورت می گیرد.
پیش  که  فاتحی  بشیراحمد  در حال حاضر 
از این در سمت رییس منابع بشری وزارت 
داراالنشای  رییس  به حیث  کرده،  کار  دفاع 
مقرر  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
اداری  اصالحات  کمیسیون  است.  شده 
تقرر  در  نقش داشتن  از  ملکی  خدمات  و 
مبارزه  کمیسیون  تشکیالت  دیگر  و  وی 
اما  می کند  بی خبری  اظهار  اداری  فساد  با 
محمدسالم صفری، کارشناس در کمیسیون 
مبارزه با فساد اداری می گوید: »با توجه به 
استعجالیتی که روند آغاز فعالیت کمیسیون 
اساس  به  داراالنشاء  فعلی  رییس  داشت، 
ضرورت کاری و قانونی مقرر گردیده است.«

گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  پاسخ  در  او 
است که پس از منظوری تشکیل کمیسیون 
مبارزه با فساد اداری برای سال 1400، بست 
ریاست داراالنشا و سایر بست های این اداره 

به رقابت آزاد گذاشته خواهد شد.

ادغام ادارات موازی
فساد  با  مبارزه  قانون   40 ماده  براساس 
اداری، ادارات موازی که در بخش مبارزه با 
فساد اداری فعالیت می کنند، یک سال پس 

الیاس نواندیش

سه ماه پیش رییس جمهور غنی کمیسیون 
ایجاد کرد  را  اداری  با فساد  مستقل مبارزه 
اداری  اصالحات  به کمیسیون  فرمانی  در  و 
وظیفه سپرد تا طی دو هفته طرح تشکیالت 
این کمیسیون را ترتیب و طی مراحل کند. 
این کمیسیون  بعد هنوز تشکیالت  ماه  سه 
نهایی نشده است و عالوه بر این، پرسش هایی 
در خصوص چگونگی ادغام ادارات موازی با 
وجود  نیز  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
دارد. از طرف دیگر جامعه مدنی افغانستان 
هنوز به ایجاد این کمیسیون معترض است 
و در سه ماه گذشته با کمیسیون مبارزه با 

فساد اداری همکاری نداشته است.
کمیسیون  ایجاد  از  پس  ماه  سه  حدود 
مستقل مبارزه با فساد اداری، این کمیسیون 
را  مشخص  اقدام  هشت  که  است  توانسته 
انجام دهد.  در حیطه  ی صالحیت های خود 
با  مبارزه  موقت  استراتژی  مسوده ی  تهیه 
فساد اداری برای سال 1400، ادغام شماری 
از ادارات و بخش های موازی مبارزه با فساد 
شماری  بررسی  کمیسیون،  این  با  اداری 
جرایم  به  مربوط  شکایات  و  اطالعات  از 
بررسی  و  ثبت  اداری،  فساد  اتهامات  و 
و  دولتی  کارکنان  و  مقام ها  دارایی های 
ترتیب و تطبیق تشکیل کمیسیون مبارزه با 
فساد اداری برای سال مالی 1۳۹۹ و ترتیب 
تشکیل سال مالی 1400 از جمله اقدام های 

برجسته ی این کمیسیون گفته شده است.
و  اما  کمیسیون  این  ایجاد  پیش  ماه  سه 
مدنی  جامعه  کرد.  خلق  را  زیادی  اگرهای 
افغانستان که براساس قانون مبارزه با فساد 
کمیسیون  این  اعضای  گزینش  در  اداری 
نقش دارد، اعتراض کرد که حکومت با نقض 
قانون، »کمیسیون سیاسی مبارزه با فساد« 
مشترک  کاری  گروه  است.  کرده  ایجاد  را 
که  بود  خواسته  حکومت  از  مدنی  جامعه 
لغو  را  کمیسیون  این  کمیشنران  تعیین 
ملی  شورای  از سوی  که  قانونی  براساس  و 
کمیسیون  ایجاد  روند  شد،  خواهد  تصویب 
مبارزه با فساد را به پیش ببرد اما حکومت 
این  به  توجهی  هیچ  تاکنون  افغانستان 

اعتراض نکرده است.
اداری درست در  با فساد  مبارزه  کمیسیون 
شرکت  برای  حکومت  که  شد  ایجاد  زمانی 
آن  در  می گرفت.  آمادگی  ژنو  نشست  در 
ایجاد  که  بودند  باور  این  به  عده ای  زمان 
سوی  از  سیاسی  تالش  کمیسیون  این 
نشست  در  تا  است  غنی  رییس جمهور 
بخش  در  دستاورد  یک  به عنوان  آن  از  ژنو 
در  روز  اطالعات  کند.  یاد  فساد  با  مبارزه 
آن زمان در گزارش »دستپاچگی در دقیقه 
این  ایجاد  مورد  در  مفصل  به گونه ی  نود« 
کمیسیون پرداخته است. اکنون این گزارش 
تالشی است برای بررسی کارکرد کمیسیون 
مستقل مبارزه با فساد اداری افغانستان طی 

سه ماه اخیر.

بدون  داراالنشا  رییس  تقرر  تشکیالت: 
رعایت احکام قانون

مورخ   110 شماره  فرمان  چهارم  ماده  در 
که  است  آماده  رییس جمهور   1۳۹۹/8/22
کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات 
ملکی »مکلف است طرح ساختار تشکیالتی 
از  پس  را  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
طی  کمیسیون  با  آن  تفاهم  و  هماهنگی 
مدت دو هفته ترتیب و طی مراحل نمایند.« 
توجه  آمده است: »با  ماده  این  بند دوم  در 
با  به اهمیت آغاز فعالیت کمیسیون مبارزه 
فساد اداری، استخدام کارکنان مربوطه شان 
و تسریع  قانون، تسهیل  احکام  رعایت  با  را 

نماید.«
کمیسیون  سخنگوی  احمدی،  عبدالفرید 
اطالعات  روزنامه  به  اداری  اصالحات 
ساختار  روی  کار  نهاد  این  که  گفت  روز 
اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  سازمانی 
به صورت  کمیسیون  این  با  و  کرده  آغاز  را 
فرصت  زودترین  به  تا  کار می کند  مشترک 
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  سازمانی  ساختار 
شدن  نهایی  »با  گفت:  او  کند.  نهایی  را 
مبارزه  محترم  کمیسیون  سازمانی  ساختار 
کارکنان  استخدام  پروسه ی  اداری،  فساد  با 
این کمیسیون بربنیاد قانون خدمات ملکی 

منتشر کرده و یک هزار و 4۳۳ سفارش برای 
مبارزه با فساد به حکومت داده است. 

با  مبارزه  مستقل  کمیسیون  ایجاد  از  پیش 
حامیان  و  افغانستان  حکومت  اداری،  فساد 
بین المللی کمیته میک درباره سرنوشت این 
کمیته صحبت هایی داشته اند. در ماه عقرب 
از  یکی  به عنوان  دنمارک  سفارت   1۳۹۹
تمویل کنندگان کمیته میک در مکتوبی از 
داده  این کمیته خبر  با  توافق نامه اش  پایان 
داراالنشای  رییس  روحانی،  میوند  عنوانی  و 
کمیته میک نوشته است که سفارت دنمارک 
خوشحال خواهد شد که شاهد نقش مستعمر 
این کمیته در امر مبارزه با فساد اداری که 
توسط دولت افغانستان انجام می شود، باشد. 
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  ایجاد  از  پیش 
اداری، دو مقام ارشد در حکومت افغانستان 
داده اند  مشوره  غنی  رییس جمهور  به  نیز 
این  داراالنشای  به حیث  میک  کمیته  تا 
کمیسیون کار کند. در اوایل 2020 میالدی 
وزارت  پیشین  سرپرست  قیومی،  همایون 
مالیه در مکتوبی عنوانی ریاست دفتر مقام 
منظور  »به  است:  گفته  جمهوری  ریاست 
تجهیزات  و  دارایی  از  معقول  استفاده ی 
بهتر   )MEC( ارزیابی  و  نظارت  کمیته 
این  سرنوشت  شدن  روشن  الی  بود  خواهد 
اداره  داراالنشای  به حیث  آن  تبارز  و  نهاد 
دارایی های  تمام  اداری،  فساد  علیه  مبارزه 
آن با خود اداره متذکره حفظ و ابقا گردد.«

تدارکات  اداره  رییس  هوتکی،  الهام عمر 
درخواست  به  پاسخ  در  نیز  افغانستان  ملی 
تعقیب  ریاست  معاون  احمدی،  زمان الدین 
اوامر و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری 
سرنوشت  مورد  در  نظر  ارایه  بر  مبنی 
کمیته میک پیشنهاد کرد است که فعالیت 
داراالنشای میک برای یک سال تمدید شود. 
جدید  کمیشنران  »وقتی  است:  نوشته  او 
انتخاب شدند، در آن وقت داراالنشا میک و 
دیگر کارکنان آن می توانند به حیث داراالنشا 

کمیسیون جدید مدغم شوند.«
امور  اداری،  فساد  با  مبارزه  قانون  براساس 
فساد  با  مبارزه  کمیسیون  اداری  و  اجرایی 
برده  پیش  آن  داراالنشای  سوی  از  اداری 
می شود و رییس و دیگر کارکنان داراالنشای 
از  باید  اداری،  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
ملکی  خدمات  و  اداری  اصالحات  طریق 
استخدام شوند. مسئوالن کمیسیون مبارزه 
با فساد اداری نیز می گویند داراالنشای این 
قانون  در  آن  گزینش  نحوه ی  و  کمیسیون 
تعداد  یک  »جابجایی  و  است  شده  تعریف 
قانون  در  که  ترتیباتی  درنظرداشت  بدون 

آمده است، عملی نیست.«
پاسخ  در  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
است  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  سوال  به 
مورخ   142 شماره  فرمان  براساس  که 
1۳۹۹/10/10 مقام عالی ریاست جمهوری، 

سه ماهیگ کمیسیون مبارزه اب فساد اداری؛ 
ادغام و استخدام سفاریش؟
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کمیسیون مبارزه با فساد اداری در سه ماه اخیر چه کارهایی انجام داده است؟
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کارهایش به کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
انتقال یابد زیرا میک طی ده سال میلیون ها 
مسلکی  ظرفیت  یک  و  کرده  مصرف  دالر 
و  کرده  ارزیابی  را  ]ادارات[  است.  ساخته 
مشخص  را  فساد  آسیب پذیری های  تمام 

ساخته است.
آقای روحانی افزود: »اگر حاال میک را دفعتاً 
از بین ببرید، یک ارگان مبارزه علیه فساد را 
با یک کمیسیون نو عوض کنید، شما پس 
از صفر شروع کرده اید. در مبارزه با فساد از 
صفر شروع کردن درست نیست. کمیسیون 
باید  که  است  کرده  فراموش  را  مسأله  یک 
کار میک به کمیسیون انتقال داده شود زیرا 
سرمایه گذاری ده سال است. کارکرد میک و 
ایجاد شده  که  فساد  با  مبارزه  سیستم های 

است، باید در اولویت باشد.«
رییس داراالنشای کمیته میک می گوید این 
اما کمیسیون مبارزه  اداره 40 کارمند دارد 
را  نفری  تا 14  دارد  نظر  در  اداری  فساد  با 
که خوش دارد، به صورت قراردادی استخدام 
میک  کارمندان  تمام  او،  گفته ی  به  کند. 
به  فساد  با  مبارزه  و کمیسیون  اند  مسلکی 

هر کارمند آن ضرورت دارد.
و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
که  می گوید  مورد  این  در  ملکی  خدمات 
گردیده  فیصله  کمیسیون  این  طرف  از 
کارمندان کمیته میک  قراردادهای  تا  است 
»سر از اول جنوری مطابق با حکم ریاست 
کارکنان شایسته ی  و  گردد  جمهوری ختم 
آن که هرکدام دارای چند دهه سابقه کاری 
با  مبارزه  کمیسیون  تشکیل  در  می باشند 
فساد اداری مطابق با اصول و قوانین توظیف 
گردند اما به دلیل حجم زیاد اسناد و ایجاد 
انتقال آن، قراردادها تا دو ماه  مشکالت در 

دیگر تمدید گردید.«
محمدسالم صفری، کارشناس در کمیسیون 
سوال  به  پاسخ  در  اداری  فساد  با  مبارزه 
تعهد  براساس  که  می گوید  روز  اطالعات 
افغانستان به جامعه بین المللی، کمیته میک 
اداری مدغم و  با فساد  با کمیسیون مبارزه 
گفت:  او  می شود.  استفاده  آن ها  تجارب  از 
کمیسیون  با  ارزیابی  یک  براساس  »آن ها 
مدغم می شوند، در صورتی که ظرفیت های 
آن ها به شکلی قابل استفاده باشد که بتوانند 
استفاده  بخش  هر  در  ممکن  کنند،  کار 
تحقیق  بخش  در  بیشتر  چون  اما  شود. 
مسلکی  بخش های  در  ممکن  کرده اند،  کار 

کمیسیون استفاده شوند.«

اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون  آیا 
مستقل است؟

کاری  گروه  کمیسیون،  این  ایجاد  از  پس 
که   کرد  اعالم  مدنی  جامعه  مشترک 
به گونه ی  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
ماه  در  این گروه  است.  ایجاد شده  سیاسی 
عقرب در اعالمیه ای گفته بود که »از جمله 
اعضای  تعیین شده در کمیسیون مبارزه با 
فساد، سه عضو آن نزدیک به رهبری سیاسی 
برای  فعلی است و دو عضو آن تجربه الزم 

مبارزه با فساد را ندارند.«
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات 
که  می گوید  افغانستان  شفافیت  دیدبان 
کمیسیون  که  می کند  فکر  مدنی  جامعه 
غیرقانونی  به صورت  اداری  فساد  با  مبارزه 
ایجاد شده است. او به روزنامه اطالعات روز 
گفت که جامعه مدنی کارهای این کمیسیون 
از  را دنبال و نظارت نمی کند زیرا »نظارت 

یک نهاد غیرقانونی موجه نیست.« 
آیا  که  سوالی  به  پاسخ  در  تیموری  آقای 
گروه  از  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
به  دعوت  مدنی  جامعه  مشترک  کاری 
ما  »از  گفت:  نه  یا  است  کرده  همکاری 
همکاری  درخواست  کدام  رسمی  به صورت 
اعتراض  رسانه ها  طریق  از  ما  است.  نشده 
اعتراض  مورد  موارد  که  می دانیم  و  کردیم 
ما را حکومت دیده است و حاضر نشده است 
هیچ جوابی بدهد چون در این مورد حکومت 

جواب قانع کننده ندارد.«
اما مسئوالن کمیسیون مبارزه با فساد اداری 
می گویند که جامعه مدنی در قسمت معرفی 
نامزدان برای عضویت در کمیسیون و روند 
صفری  سالم  بودند.  دخیل  آنان  گزینش 
در  نزدیک  از  بعد  کمیسیون  که  می گوید 

بوی ابروت
شدت گرفتن  صورت  در  تا  شده اند  مستقر  و  تمویل  تجهیز، 

جنگ، دست به ماشه شوند.
متحده،  ایاالت  در  جدید  حکومت  روی کارآمدن  از  پس 
تا  مطبوعاتی  مسئوالن  از  طالبان  رهبران  و  فرماندهان 
استفاده کرده اند  از هر فرصتی  این گروه،  نمایندگان سیاسی 
تا ایاالت متحده را به پابندی به توافقنامه ی دوحه و اجتناب از 
اعمال تغییر در آن دعوت کنند. این گروه بارها به شیوه های 
مختلف، به صورت مستقیم اعالم کرده که عدم پابندی ایاالت 
متحده به توافقنامه ی دوحه که خروج کامل نظامی از کشور 
در ماه می سال جاری را پیش بینی کرده، باعث شدت گرفتن 

جنگ خواهد شد.
در تازه ترین مورد، مال عبدالغنی برادر، معاون سیاسی و رییس 
به مردم  نامه ای سرگشاده  دفتر سیاسی طالبان در دوحه در 
امریکا، از مردم و حکومت این کشور خواسته که به توافقنامه ی 
دوحه پابند باشند و به موجب مفاد این توافقنامه، خروج کامل 
نظامی از افغانستان در ماه می سال جاری را عملی کند. مال 
برادر در این نامه، به ایاالت متحده هشدار داده که در صورت 
از عمل به توافقنامه ی دوحه، حمالت بر  سرکشی این کشور 
نیروهای امریکایی آغاز شده و جنگ در کشور شدت خواهد 

گرفت.
رویکرد  همواره  طالبان  پروسه،  طول  در  این که  به  توجه  با 
فشار  تحت  مگر  و  داده  ترجیح  سیاسی  رویکرد  بر  را  نظامی 
نداده است،  را ترجیح  نظامی و سیاسی، میز مذاکره  سنگین 
به نظر می رسد این گروه در حال تدارک مقدمات الزم برای 

کشاندن جنگ به شدتی کم سابقه است.
از سوی دیگر، دست کم با توجه به قراینی که تا کنون در دست 
ایاالت  این که حکومت جدید  احتمال  به نظر می رسد  است، 
متحده، خروج کامل نظامی از افغانستان را به تأخیر انداخته 
یا دستکم به شرایط جدیدی مشروط کند، باال است. هیچ یک 
از ابرازنظرهای مقامات امریکایی و توصیه های رسانه های این 
تا  افغانستان  به حکومت جدید در خصوص روند صلح  کشور 
ماه می مطابق  به خروج کامل در  راستای تشویق  کنون، در 
توسط  ترمپ  حکومت  سیاست  دوام  و  دوحه  توافقنامه ی 
نظر  به  بعید  تقریبا  این منظر،  از  نبوده است.  بایدن  حکومت 
می رسد که حکومت بایدن اعالم کند بر خط سیاست حکومت 
قبلی، در ماه می سال جاری به صورت کامل از افغانستان خارج 

خواهد شد.
نشست  جریان  در  ناتو  سازمان  کل  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
این سازمان گفته که در خصوص خروج  اعضای  وزرای دفاع 
نظامی از افغانستان، با حکومت بایدن تصمیم مشترکی خواهد 
به  را  افغانستان  از  نظامی  خروج  استولتنبرگ  آقای  گرفت. 
کاهش  مشخصا  و  دوحه  توافقنامه ی  مفاد  به  طالبان  پابندی 
صلح  روند  پیشرفت  و  القاعده  با  ارتباط  قطع  خشونت ها، 
افغانستان )مذاکرات بین االفغانی( مرتبط دانسته است. با توجه 
متحده،  ایاالت  خزانه داری  وزارت  گزارش  براساس  این که  به 
را  خشونت ها  کرده،  حفظ  القاعده  با  را  ارتباط اش  طالبان 
افزایش داده و مذاکرات بین االفغانی صلح پیشرفت چشمگیری 
نداشته است، به نظر می رسد خروج نظامی از افغانستان در ماه 

می صورت نگیرد.
توسط  جنگ  گرفتن  شدت  سناریو،  این  وقوع  باالی  احتمال 
مقابل،  طرف  در  آن،  تبع  به  می کند.  پیش بینی  را  طالبان 
آمادگی های  قوی،  احتمال  این  به  اتکا  با  افغانستان  حکومت 
گرفتن  شدت  با  مقابله  برای  سیاسی  و  مالی  نظامی،  الزم 

احتمالی جنگ و حمالت طالبان را روی دست گرفته است.
و  حکومت  مواضع  و  هشدارها  سیاسی،  ادبیات  اقدامات،  از 
طالبان، چیزی جز رایحه ی خون و بوی باروت ساطع نمی شود. 
روزهای  شاهد  بعدی  ماه های  در  افغانستان  می رسد،  نظر  به 
جنگ،  گرفتن  شدت  اصلی  قربانی  اما  بود.  خواهد  خون باری 
و  افغانستان  حکومت  آن چه  برخالف  است.  افغانستان  مردم 
طالبان مدعی است که آن ها به اراده ی مردم تمکین کرده و به 
صدا و نیاز مردم گوش فرا می دهند، واقعیت این است که هیچ 
طرفی، التفات واقعی به رنجی که مردم افغانستان را در پنجه 
گرفته، نشان نمی دهند. مردم افغانستان تحمل دوام این جنگ 
خونبار را از دست داده و چشم به کاهش خشونت، آتش بس و 

برقراری صلح پایدار دوخته اند.

خادم حسین کریمی

متحده،  ایاالت  در  جدید  حکومت  روی کارآمدن  محض  به 
روند صلح افغانستان که تا پیش از آن به رغم افزایش خشونت 
و  افغانستان  حکومت  میان  اتهام زنی ها  و  لفظی  تنش های  و 
توقف  در  عمال  داشت،  کندی  هرچند  پیشرفت  طالبان، 
چند  در  بایدن  حکومت  مقامات  گرفت.  قرار  بالتکلیفی  و 
و  طالبان  با  سلف اش  حکومت  توافقنامه ی  بررسی  از  مرتبه، 
در  زمزمه هایی  به تازگی،  گفتند.  سخن  آن  در  تغییر  احتمال 
رسانه های امریکایی مبنی بر خروج مسئوالنه و به موقع نظامی 
کامل  خروج  زمان بندی  می تواند  که  شده  آغاز  افغانستان  از 

نیروهای امریکایی تا ماه می سال جاری را به هم بزند.
هم حکومت افغانستان و هم طالبان، عمال چشم به واشنگتن 
بایدن،  حکومت  جدید  سیاست  به  متناسب  تا  است  دوخته 
بین االفغانی  مذاکرات  روند  به  نسبت  رویکردشان  و  اقدامات 
دولت  مذاکره کننده ی  هیأت های  کنند.  تنظیم  را  دوحه  در 
افغانستان و طالبان در دوحه، تحت تأثیر این توقف، در رخصتی 

اعالم نشده به سر می برند و مذاکرات عمال متوقف شده است.
جدید  سیاست  اعالم  برای  انتظار  و  مذاکرات  توقف  کنار  در 
دولت  دوحه،  صلح  توافقنامه ی  خصوص  در  متحده  ایاالت 
افغانستان و طالبان، در حال فراهم کردن آمادگی ها و مقدمات 

الزم برای مواجهه با شدت گرفتن جنگ است.
ادبیات  اخیر،  ماه های  در  افغانستان  حکومت  این که  از  فارغ 
سیاسی تند و تهاجمی در برابر طالبان اتخاذ کرده است، کارزار 
وسیعی را برای جمع آوری پول به کار بسته تا در صورت شدت 

گرفتن جنگ، از عهده ی تأمین مالی آن برآید.
و گستردگی،  با سرعت  اخیر،  ماه های  در  افغانستان  حکومت 
پی گیری  و  اجرا  با  ترافیک  عواید  افزایش  مثل  برنامه هایی 
عواید  افزایش  متخلف،  رانندگان  بر  پولی  جریمه های 
با اجرای جریمه بر بلندمنزل های  افزایش عواید  شهرداری ها، 
غیرقانونی، تعدیل جواز صرافی ها و حواله داری ها از انفرادی به 
است.  گرفته  دست  روی  را  دیگر  برنامه ی  چندین  و  شرکتی 
مستقیم  به صورت  رییس جمهور،  اول  معاون  صالح،  امراهلل 

رهبری این کارزار را به عهده دارد.
افغانستان از روی دست گرفتن  مهم ترین هدفی که حکومت 
این برنامه ها تعقیب می کند، جمع آوری پول و عواید بیشتری 
برای تأمین مالی جنگی است که به نظر می رسد در فصل بهار 
شدت خواهد گرفت. به خاصه اگر ایاالت متحده، در چارچوب 
سیاست جدید این کشور در خصوص توافقنامه ی صلح دوحه، 
شرط های  یا  انداخته  تأخیر  به  را  افغانستان  از  نظامی  خروج 
دیگری برای خروج کامل نظامی مطرح کند، طالبان فتیله ی 

جنگ را باالتر خواهد کشید.
برای  عواید  افزایش  برای  تالش  نه تنها  افغانستان  حکومت 
تأمین مالی جنگ را روی دست گرفته که در عرصه ی سیاسی 
است.  اجرا  حال  در  کم پیشینه ای  چیدمان های  نیز  نظامی  و 
ارگ  با  خصومت شان  سابقه ی  که  سیاسی  رهبران  از  برخی 
ریاست جمهوری تا مرز نفرت شدت گرفته بود، اکنون به دلیل 
در  آن ها،  نظامی  و  اجتماعی  سیاسی،  نفوذ  به  حکومت  نیاز 
ائتالف با ارگ ریاست جمهوری قرار گرفته اند. منابع آگاه تأیید 
از طرف  به صورت گسترده  رهبران سیاسی،  این  که  می کنند 
در  تا  گرفته اند  قرار  تسلیحاتی  و  مالی  تأمین  مورد  حکومت 
آرایش  بومی  نیروهای  با  نفوذشان،  تحت  مناطق  و  محالت 
دوره ی  از  بازمانده  محلی  فرمانده  ده ها  کنند.  برقرار  جنگی 
امریکایی  نیروهای  مشترک  عملیات های  و  مقاومت  جهاد، 
امنیتی  نهادهای  توسط  کشور  سراسر  در  بومی،  نیروهای  با 

جامعه  همکاران  با  فساد  با  مبارزه  بخش 
که  مدتی  در  و  کرد  خواهد  مشوره  مدنی 
آن  »رهبری  است،  شده  ایجاد  کمیسیون 
از  تعدادی  با  را  منظمی  و  فشرده  جلسات 
است.  کرده  برگزار  مدنی  جامعه  نهادهای 
عرصه  در  که  نهادهایی  با  می کنیم  تالش 
اند، جلساتی را  با فساد بیشتر فعال  مبارزه 

داشته باشیم.«  
اداری،  فساد  با  مبارزه  قانون  براساس 
کمیسیون مبارزه با فساد اداری در اجراآت 
خود مستقل است و از اجراآت خود به صورت 
ربع وار به رییس جمهور، شورای ملی و مردم 
ارایه می کند.  افغانستان گزارش و معلومات 
قوس  ماه های  در  کمیسیون  این  اعضای 
با  جداگانه  دیدار  دو  طی  امسال  جدی  و 
مالقات  وی  دوم  معاون  و  رییس جمهور 
مواردی  در  شده  یاد  مقام  دو  از  و  نموده 

هدایت دریافت کرده اند. 
دوم  معاون  دفتر  خبرنامه  براساس 
امسال،  قوس   24 در  رییس جمهور 
مبارزه  کمیسیون  رییس  نظامی  عبدالقیوم 
از  دانش  سرور  با  دیدار  در  اداری  فساد  با 
زمینه های  در  کمیسیون  کارکرد  و  اجراآت 
گزارش  رییس جمهور  معاون  به  مختلف 
هدایت  کسب  خواهان  مواردی  »در  و  داده 
است.  گردیده  رییس جمهور«  معاون  از 
است:  آمده  خبرنامه  این  از  بخشی  در 
»معاون رییس جمهور ضمن تأکید بر اتحاد 
برای  کمیسیون  اعضای  یک پارچگی  و 
داد  هدایت  بااقتدار،  نهاد  یک  موجودیت 
که رهبری کمیسیون برای استخدام نیروی 
بشری و مسلکی و متخصص نهایت دقت و 

توجه را داشته باشند.« 
در  که  جمهوری  ریاست  ارگ  خبرنامه  در 
است:  آمده  نیز  شده،  منتشر  جدی   1۶
»رییس جمهور به رهبری کمیسیون متذکره 
تعریف  و  واضح  پروسیجر  ترتیب  به خاطر 
رؤسای  و  وزرا  ارزیابی  برای  صالحیت ها 
که  گفت  و  داد  هدایت  مستقل  ادارات 
از  باید  اداری  فساد  علیه  مبارزه  کمیسیون 

نگاه بودجه مستقل شود.«
دلیل  که  سوالی  به  پاسخ  در  صفری  آقای 
از  کمیسیون  اعضای  هدایت  دریافت 
که  می گوید  چیست،  حکومتی  مقام های 
است  مستقل  خود  اجراآت  در  »کمیسیون 
هدایات  و  نظریات  گزارش،  ارایه  با  اما 
به  رابطه  در  جمهوری  ریاست  عالی  مقام 
راستای  گزارشات، صادر خواهد شد که در 
خواهد  اداری  فساد  با  مبارزه  امور  تقویت 
»عملیاتی سازی  می کند:  استدالل  او  بود.« 
آن،  برای  کافی  منابع  تهیه  و  کمیسیون 
بناً،  است.  حکومت  بین المللی  تعهدات  از 
در  مشورتی  و  هماهنگی  جلسات  برگزاری 
زمینه با رهبری حکومت، در جهت تقویت، 
کمیسیون  کار  از  حمایت  و  فعال سازی 
یا  با وظایف و صالحیت ها  تعارضی  و  است 

استقاللیت کمیسیون ندارد.«
سه  طی  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
دارایی های  ثبت  فورم  هزار   4 گذشته  ماه 
این  است.  کرده  ثبت  را  دولتی  مقام های 
تعداد  مورد  در  مشخص  آمار  کمیسیون 
اما  نمی کند  ارایه  شده  بررسی  فورم های 
شده  بررسی  فورم  ده ها  میان  از  می گوید 
دو مورد را برای بررسی بیشتر به دادستانی 
این کمیسیون  بر  کل فرستاده است. عالوه 
»از  تاکنون  ایجاد  زمان  از  که  است  مدعی 
به  واصله  شکایت   7 و  اطالع   22 تعداد 
تعداد  به  اداری،  فساد  با  مبارزه  کمیسیون 
و  گردیده،  بررسی  شکایت   4 و  اطالع   ۹
تعداد 1۳ اطالع و ۳ شکایت تحت  بررسی 
کار کمیسیون قرار دارد. از اثر این بررسی ها 
۶ مورد اطالع و 2 مورد شکایت بررسی شده 
اداره لوی سارنوالی  جهت بررسی بیشتر به 

ارسال شده است.«
شده  ارسال  کل  دادستانی  به  که  مواردی 
وزارت  کارکنان  و  بخش ها  شامل  است، 
از  شماری  مسئوالن  عالی،  تحصیالت 
خصوصی،  عالی  تحصیالت  مؤسسات 
مسئوالن پیشین شهرداری کابل، منسوبین 
شهر  پولیس  امنیتی  اول  حوزه  پیشین 
ارگان های  اداره  پیشین  مسئوالن  کابل، 
محلی، والی و فرمانده پیشین پولیس والیت 

بدخشان می شود.

با توجه به این که براساس گزارش وزارت خزانه داری 
ایاالت متحده، طالبان ارتباط اش را با القاعده 

حفظ کرده، خشونت ها را افزایش داده و مذاکرات 
بین االفغانی صلح پیشرفت چشمگیری نداشته 

است، به نظر می رسد خروج نظامی از افغانستان در 
ماه می صورت نگیرد.
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چهارشنبه )17 فبروری( توزیع »به شدت نامتوازن و 
ناعادالنه« واکسن کرونا در جهان را محکوم کرد.

او گفت 75 درصد از کل واکسیناسیون کرونا در جهان 
تنها در ده کشور انجام شده است.

کشورهای ثروتمند متهم به احتکار واکسن و در نظر 
نگرفتن وضعیت کشورهای فقیر شده اند.

میزان  به  کانادا  و  بریتانیا  مثل  این کشورها  از  برخی 
بیش از دو برابر از جمعیت کشور شان واکسن سفارش 

داده اند.
به  واکسن  اگر  می گویند  بهداشت  امور  کارشناسان 
شکل عادالنه تری تقسیم نشود، کنترل آن ممکن است 

سال ها طول بکشد.

در جهان می شود.
نشست  در  را  موضوع  این  است  قرار  مکرون  آقای 
رهبران گروه هفت مطرح کند و در مورد نابرابری در 

توزیع واکسن کرونا صحبت کند.
این نشست امروز جمعه )1۹ فبروری/۳0 دلو( به طور 

مجازی برگزار خواهد شد
رییس جمهوری  بایدن،  جو  است  گفته  سفید  کاخ 
به  دالری  میلیارد  چهار  کمک  یک  است  قرار  امریکا 

برنامه جهانی تقسیم واکسن )کواکس( را اعالم کند.
برنامه کمک  این  به  دالر  میلیون  بریتانیا حدود 770 

کرده است.
روز  نیز  ملل  سازمان  کل  دبیر  گوترش،  آنتونیو 

امسال  پاییز  در  اضافی  تقویت کننده  دوزهای  تطبیق 
بستگی دارد. اما یک منبع دولتی می گوید که بیش از 
نیمی از واکسنی که بریتانیا در اختیار خواهد داشت به 

کشورهای دیگر کمک خواهد شد.
حدود 17 میلیون نفر تاکنون در بریتانیا دوز اول یکی 

از انواع تاییدشده واکسن را دریافت کرده اند.
از  فرانسه  رییس جمهوری  مکرون،  امانوئل  همچنین 
پنج  تا  فورا  تا  خواسته  امریکا  و  اروپایی  کشورهای 
به  دارند  اختیار  در  که  را  واکسنی  مقدار  از  درصد 

کشورهای در حال توسعه بفرستند.
آقای مکرون به روزنامه فایننشال تایمز گفته است که 
عدم تقسیم عادالنه واکسن  کرونا باعث ایجاد نابرابری 

اطالعات روز: بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا قرار 
است در نشست رهبران کشورهای عضو گروه هفت یا 
واکسن  از  زیادی  بخش  که  کند  اعالم  هفت«  »جی 

مازاد این کشور را به کشورهای فقیرتر اهدا می کند.
 400 از  بیش  بریتانیا  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
میلیون دوز از انواع مختلف واکسن سفارش داده است 
این  در  بزرگساالن  تمام  شدن  واکسینه  از  پس  که 

کشور، میزان زیادی از آن باقی می ماند.
واکسن  این  از  مقدار  و چه  زمانی  که چه  این  درباره 
مازاد به کشورهای دیگر فرستاده شود، در اواخر سال 
جاری میالدی تصمیم گرفته خواهد شد. این تصمیم 
نیاز  به  همچنین  و  واکسن  تولیدکنندگان  زنجیره  به 

نشست گروه هفت؛ 
کسن کرونا به کشورهای فقریتر یتانیا و فرانسه برای فرستادن وا طرح بر

خبرهای خارجی
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دولت ترمپ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه و احیا تمامی 
تحریم ها علیه ایران را پس گرفت.

همچنین اعالم شد ایاالت متحده به نمایندگی جمهوری 
که  است  داده  اطالع  ملل  سازمان  در  ایران  اسالمی 
محدودیت های اعمال شده بر سفر دیپلمات های ایرانی در 

نیویورک را لغو کرده است.
هنوز ایران به این سه اقدام امریکا در روز پنج شنبه پاسخ 

نداده است.
پیش از این کشورهای حاضر در این نشست روز پنج شنبه 
و  امریکا  خارجه  وزیران  مجازی  جلسه  در  کردند  اعالم 
اعضای اروپایی برجام تاکید شد که ایران »هرگز نباید به 
سالح هسته ای دست پیدا کند« و در عین حال به تهران 
درباره »عواقب شدید« تعلیق پروتکل الحاقی هشدار دادند.

وزارت خارجه فرانسه نیز گزارشی از نشست وزیران خارجه 
اعضای اروپایی برجام و امریکا منتشر کرده و می گوید این 

در نامه ای به شورای امنیت گفته از نظر امریکا تحریم های 
»فسخ  برداشته شدند،  پیش  سال  که شش  ملل  سازمان 

شده باقی می مانند«.

مکانیسم ماشه
مطابق توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی هر یک از 
طرف های توافق می توانند درباره اختالف نظر روی اجرای 

آن به کمیسیون مشترک شکایت کنند.
مسائل باقی مانده به وزیران خارجه ارجاع داده می شود و به 

کمیسیون بازمی گردد.
اگر همچنان اختالفی باقی ماند طرف شاکیمی تواند موضوع 

را به شورای امنیت بکشاند.
درمورد  روز  باید ظرف ۳0  امنیت  این صورت شورای  در 

قطعنامه ای برای ادامه  تعلیق تحریم ها رای بدهد.
اگر یکی از کشورهای دارای حق وتو مانع تصویب چنان 

قطعنامه ای تحریم های سازمان ملل بازمی گردند.
سازمان  تحریم های  بازگرداندن  برای  ترمپ  دونالد  اقدام 
امنیت  شورای  و  هسته ای  توافق  اعضای  مخالفت  با  ملل 

یکا برای حضور در نشست گروه ۱+۵ با ایران اعالم آمادیگ امر

یم های سازمان ملل؛  عقب نشیین دولت بایدن از »مکانیسم ماشه« برای بازگرداندن تحر
یف: موافقیم ظر

کشورها تاکید کرده اند که ایران باید به تعهدات هسته ای 
خود باز گردد.

اروپایی  اعضای  و  امریکا  است،  شده  اضافه  بیانیه  این  در 
برجام از ایران می خواهند که از برداشتن گام های اضافی، 
خصوصا در زمینه تعویق پروتکل الحاقی و اعمال محدودیت 
عواقب  و  کرده  خودداری  آژانس،  بازرسی های  زمینه  در 

»شدید« آن را در نظر داشته باشد. 
بر پایه پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش سالح هسته ای 
معروف به »ان پی تی« که ایران در توافق هسته ای اجرای 
داوطلبانه آن را پذیرفته است، بازرسان آژانس مجاز خواهند 
بود هر زمان که الزم می دانند سرزده از تأسیسات هسته ای 

ایران بازرسی کنند.
اما مجلس ایران در مصوبه  11 قوس امسال خود که به تایید 
شورای نگهبان نیز رسید، دولت را ملزم کرد که اگر تا سوم 
اسفند، تحریم های مالی، بانکی و نفت حذف نشود، بازرسان 
آژانس از کشور اخراج شوند و ایران اجرای داوطلبانه پروتکل 

الحاقی را متوقف کند.
طی چند روز گذشته رییس جمهوری سوئیس، آنگال مرکل، 
پرونده  درباره  اروپا  کمیسیون  رییس  و  آلمان  صدراعظم 
ایران،  رییس جمهوری  روحانی،  حسن  با  تهران  هسته ای 

تلفنی گفت وگو کرده اند.
خانم مرکل در گفت وگو با رییس جمهوری ایران خواستار 
افزایش شانس  و  اعتماد  ایجاد  برای  »ارسال عالئم مثبت 

برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ای« شده بود.
در این میان شارل میشل رییس کمیسیون اروپا نیز روز 
بر  و  گفت وگو  روحانی  حسن   با  که  کرد  اعالم  پنج شنبه 

اجرای کامل برجام تاکید کرده است.
کامل  اجرای  از  اروپا  اتحادیه  نوشت  توئیتی  انتشار  با  او 
برجام حمایت می کند و برای حفظ فضای دیپلماسی در 
این مرحله حساس، برداشتن گام های مثبت ضروری است.

مواجه شد، چرا که از نظر آنان امریکا عضو برجام نبود و 
نمی توانست چنین درخواستی را مطرح کند.

با این حال دولت امریکا اکنون به طور رسمی از این سیاست 
خود عقب نشینی کرده است.

این را می توان اولین اقدام عملی دولت جو بایدن در چرخش 
از سیاست های دولت دونالد ترمپ درباره ایران تلقی کرد.

این  به  واکنش  ایران، در  وزیر خارجه  محمدجواد ظریف، 
اقدام با ارجاع به قطعنامه شورای امنیت درباره برجام گفته: 
»امریکا اذعان کرد که ادعاهای پمپئو درباره قطعنامه 22۳1 

هیچ اعتبار قانونی ندارد. ما هم موافق هستیم.«
آقای ظریف از امریکا خواسته در پایبندی به این قطعنامه، 
ترمپ  دونالد  دوران  در  که  را  امریکا  تحریم های  همه 

بازگردانده شد »به طور بی قید و شرط و موثر« بردارد.
او وعده داده که ایران متقابال »فورا« از تمام اقداماتی که در 
عبور از محدودیت های برجام انجام داده صرف نظر می کند.

سخن گوی وزارت خارجه چین روز جمعه بازگشت امریکا به 
برجام را »تنها رویکرد درست« برای عبور از بن بست خواند 
و خواهان آن شد که امریکا همه تحریم  های ایران را بردارد.

نخواهند در این نشست شرکت کنند، گفت، چنین اقدامی 
هم باعث تاسف خواهد شد و هم با اظهارات آنها در تضاد 
خواهد بود که می گویند که اگر شما به توافق برگردید ما 

نیز باز خواهیم گشت.
اضافه  نشود،  فاش  نامش  خواست  که  امریکایی  مقام  این 
به طرف  نیست که یک طرف  به سادگی  این  است،  کرده 

دیگر بگوید چه کاری انجام دهد.
این تحوالت تازه در مناقشه بر سر برنامه هسته ای ایران در 
حالی روی داده است که تنها سه روز به پایان ضرب االجل 
اعمال محدودیت در  و  الحاقی  پروتکل  تعویق  برای  ایران 
زمینه بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی براساس 

مصوبه مجلس باقی مانده است.
با دو  برای حضور در نشست 1+5 همزمان  امریکا  تمایل 
تحول دیگر از سوی این کشور اعالم شد. عصر پنج شنبه 
ابتدا اعالم شد که امریکا در نامه ای به شورای امنیت موضع 

»موافق« است، اما برای بازگشت به محدودیت های برجام 
همچنان خواهان لفو فوری تحریم ها است.

ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی اطالع داده که از روز 
دوشنبه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می کند، مگر آنکه 

تحریم های امریکا لغو شود.
در آستانه این ضرب االجل تالش های دیپلماتیک برای عبور 
از بن بست در مسیر احیای برجام تشدید شده است. امریکا 
به دنبال جلسه وزیر خارجه اش با سه قدرت اروپایی اعالم 
با  برای شرکت در جلسه ای  اروپا  کرد حاضر است دعوت 

حضور ایران را بپذیرد.
دیپلمات های  تردد  محدودیت های  امریکا  دولت  همزمان 
ایرانی در مقر سازمان ملل در نیویورک را کاهش داده است. 
این محدودیت ها در زمان ریاست جمهوری دونالد ترمپ 

تشدید شد.
در عین حال امریکا و سه قدرت اروپایی روز پنج شنبه درباره 
ایران و »پیامدهای  اقدامات احتمالی  »ماهیت خطرناک« 

این عمل وخیم« هشدار داده اند.
امریکا در سازمان ملل  نمایندگی  ریچارد میلز، سرپرست 

اعالم کرد که  پنج شنبه ۳0 دلو  امریکا روز  روز:  اطالعات 
آماده است در جلسه گروه 1+5 با ایران شرکت کند.

امور  وزارت  سخن گوی  پرایس،  ند  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
نماینده  دعوت  متحده  ایاالت  است،  گفته  امریکا  خارجه 
به  پنج  گروه  نشست  در  شرکت  برای  اروپا  اتحادیه  عالی 
عالوه یک و ایران جهت گفت وگو در خصوص دستیابی به 
راهی دیپلماتیک درباره برنامه هسته ای ایران را می پذیرد.

یک مقام امریکایی هم پیشتر به رویترز گفته بود، ما آماده ایم 
در صورت برگزاری نشست 1+5 در آن شرکت کنیم.

ند پرایس این اظهارات را پس از نشست مجازی با حضور 
وزیران خارجه امریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه به میزبانی 

پاریس انجام شد، مطرح کرده است.
به گزارش رویترز، تونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، در 
گفت وگو با اعضای اروپایی برجام اعالم کرد که دولت جو 
بایدن آماده است تا با ایران در خصوص بازگشت دو کشور 

به توافق هسته ای 2015 گفت وگو کند.
یک مقام ارشد اتحادیه اروپایی نیز به رویترز گفت، آماده 

است که زمینه سازی این نشست را به عهده بگیرد.
آیا  که  نیست  مشخص  می گوید،  هم  فرانسه  خبرگزاری 
دولت ایران حاضر خواهد شد که با امریکا رو در رو مذاکره 

کند یا خیر.
دولت ایران می گوید، امریکا باید پیش از بازگشت به برجام 
یا همزمان با بازگشت به برجام، اقدام به لغو تحریم ها کند 
بازگشت به تعهدات برجامی  به  ایران شروع  از آن  و پس 

خود می کند.
در همین حال، یک مقام ارشد امریکایی گفته است، دولت 
جو بایدن حسن نیت خود را نشان می دهد و این نشست 
را به مثابه »یک مسیر طوالنی« برای احیا و ساختن توافق 

هسته ای می داند.
ایران  اگر مقام های  این پرسش که  به  این مقام در پاسخ 

اطالعات روز: سرپرست نمایندگی امریکا در سازمان ملل به 
شورای امنیت اطالع داده که دولت جو بایدن از اقدام دولت 
ملل  سازمان  تحریم     های  بازگرداندن  برای  امریکا  پیشین 
علیه ایران، موسوم به مکانیسم ماشه، صرف نظر کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
ایران، گفته ایران با اذعان امریکا به غلط بودن اقدام قبلی 
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اطالعیه برنده گی
شفاخانه رابعه بلخی بتاریخ 1۶/10/1۳۹۹ داوطلبی بازملی راجهت تهیه وتدارک )5500 بالون اکسیجن طبی( که داری نمبر شناسائی MOPH/RBH/1400/NCB/G003 میباشد  راه اندازی نموده بود. درنتیجه ارزیابی که از آفرها 

صورت گرفت شرکت لوژستیکی وحدت رضایان به قیمت مجموعی مبلغ )2۳۹2500( افغانی به حیث شرکت برنده ارزیابی گردیده است.
شفاخانه رابعه بلخی ازتمام اشخاص وافراد تقاضابه عمل میاورد تا در صورت اعتراض در مورد شرکت یاد شده الی7 یوم بعد از نشر اعالن به ریاست شفاخانه رابعه بلخی تشریف آورده ومشکالت واعتراض خویش را کتبا”ارایه نماید.

آدرس:شفاخانه رابعه بلخی ،فروشگاه ،مقابل هوتل کابل سرینا کابل افغانستان

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری در نظر دارد تا پروژه } تدارک کرایه گیری تجهیزات، خرید اجناس و ترمیم ساحه نمایشگاه محصوالت 
MAIL/{ تحت شماره داوطلبی }زراعتی برای برگزاری نمایشگاه محصوالت زراعتی و میله دهقان سال 1400

PD/NCB/NCS-83/1400{ را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی باختر آکام  به قیمت مجموعی مبلغ 
)1,0۹۹,500( یک میلیون و نود و نه هزار پنجصد افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشراین 
آبیاری  با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت،  الی هفت روز تقویمی طور کتبی همراه   اعالن 

ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

MAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه 
دوالت(  تحت  والیت کشور  برای 1۳  شالی  بذری  تخم  تن  متریک  توزیع  ۳00  و  انتقال  )تدارک،  پروژه  داوطلبی 
را  خویش  سربسته  آفرهای  و  نموده  اشتراک   )MAIL/PD/NCB/G33-01,02/1400( تشخیصیه  شماره  با 
مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز شنبه مورخ 
2۳/12/1۳۹۹ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین آفر برای الت اول  مبلغ 
)۳20,000( سه صدو بیست هزارافغانی و تضمین آفر برای الت دوم مبلغ )220,000(  دوصدو بیست هزار افغانی و 
برای مجموع هردو الت مبلغ )540,000( پنجصدو چهل هزار افغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 

قانون تدارکات عامه( میباشد.
وزارت  بشری،  منابع  ریاست  ومراقبت، عقب  تعمیر حفظ  آفرگشایی منزل دوم،  اتاق جلسات   : آدرس مکان جلسه 

زراعت، آبیاری ومالداری.
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af داونلود نمایند،در 
صورت عدم داونلود از ویب سایت، میتوانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک بشکل سافت و مجانی ازآمریت 
تدارکات اجناس وخدمات غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری منزل اول وزارت 

زراعت، آبیاری ومالداری بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک ۶2 قلم روغنیات و فلتر باب مورد ضرورت وسایط نقلیه ریاست اداری 
تحت داوطلبی باز داخلی( با کود نمبر MAIL/PD/NCB/G-56/1400 را به شرکت محترم تجارتی عصمت 
فضلی دارای جواز نمبر )54۹47(  به قیمت مجموعی مبلغ )1,7۳1,800( افغانی )یک میلیونو هفتصدو سی و 

یک هزارو هشتصد افغانی( اعطا نماید. 
تاریخ  از  را  اعتراض خویش  میتوانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  حقیقی  اشخاص 
نشراین اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت زراعت، آبیاری 

و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرار داد منعقد 

نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

MAIL/PD/NCB/G-4/1400/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در 
پروسه داوطلبی پروژه }تدارک 110000 لیتر تیل دیزل و۹0000 لیتر تیل پطرول مورد ضرورت وسایط نقلیه 
وماشین آالت وزارت{ تحت نمبر تشخیصیه }MAIL/PD/NCB/G-4/1400/Rebid{ اشتراک نموده و 
آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت}10:00{ 
قبل از ظهر روز }یک شنبه{مورخ}24 - حوت - 1۳۹۹{ ارایه نمایند،آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل 
پذیرش نمی باشد. تضمین آفر مبلغ)۳80,000(  سه صد و هشتاد هزار افغانی  طبق شرطنامه و شرایط اهلیت 

)طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( میباشد.
آدرس مکان جلسه :  منزل دوم تعمیر حفظ ومراقبت ،عقب تعمیر منابع بشری دفتر آفرگشایی آمریت تدارکات 

ساختمان.
داوطلبـان میتواننـد اسـناد مکمـل داوطلبـی را از ویـب سـایت npa.gov.af دانلـود نماینـد،در صـورت عـدم 
داونلـود از ویـب سـایت، داوطلبـان مـی تواننـد شـرطنامه  را در سـی دی یـا فلـش دیسـک ازآمریت تـدارکات 
اجنـاس وخدمـات غیر مشـورتی  ریاسـت تهیه وتـدارکات واقع تعمیر معینیـت مالی واداری منـزل اول بصورت 

رایـگان بدسـت آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

دروازه اش  داشـتن  نگـه  بسـته 
بود.  خواهـد 

اشـتباه  اتلتیکـو  بـزرگ  مشـکل 
هـای مشـخص بـوده اسـت کـه 
تمـام  گـران  برایشـان  همیشـه 
شـده اسـت. بـدون ایـن کـه تیم 
چارچـوب  در  ضربـات  بـه  نیـازی  حریـف  هـای 
زیادی داشـته باشـند بـه راحتی مـی توانند دروازه 
روخـی بالنکو را بـاز کنند. برادی آخریـن بازیکنی 
بـود کـه ایـن چنیـن دروازه تیـم مادریـدی را بـاز 
کـرد. او پـس از کنـار زدن خیمنـس تنهـا یـان 
اوبـالک را پیـش روی خـود داشـت و بـه راحتـی 
گل نخسـت بـازی را بـه ثمـر رسـاند. اوبـالک در 
نیمه دوم مجبور شـد دو مهار خوب داشـته باشـد. 
بـا ایـن حال پیـش از گل برادی، اتلتیکـو در حالی 
شـش گل دریافـت کـرد که تنهـا هشـت ضربه به 

سـمت دروازه اش زده شـد. 

بـازی  شـش  در  اتلتیکومادریـد 
پیاپـی اللیگا دروازه اش باز شـده 

ست. ا
اتلتیکومادریـد  از آس،  نقـل  بـه 
خـط  در  بـودن  اعتمـاد  قابـل 
دفاعـی را در بـازی هـای اخیر از 

دسـت داده اسـت. اگـر قبـال یـک دیـوار غیرقابـل 
نفـوذ بـود، با شـش گلی  کـه در 1۶ بازی نخسـت 
اللیـگا دریافـت کـرده بـود اکنـون بـا توجـه بـه 
عملکـردش در هفتـه هـای اخیـر اسـتحکامش را 
از دسـت داده اسـت. ایـن تیـم چهارشـنبه برابـر 
لوانته در ششـمین بـازی پیاپی دروازه اش باز شـد 
تـا در مجمـوع در هفتـه هـای اخیـر هشـت گل 
دریافـت کرده باشـد و در خیلـی از دیدارها مجبور 
بـه جبـران نتیجه شـود. این گل ها موجب شـدند 
برابـر سـلتاویگو و لوانتـه مسـاوی کنـد. اتلتیکـو 
قطعـا یکـی از اهدافـش در دیدار امـروز برابر لوانته 

دیگـر بازیکنـان آسـیب دیـده به 
برگردد.  تیـم 

در  گذشته  هفته  ام باپه  کیلیان 
نهایی  هشتم  یک  رفت  دیدار 
لیگ قهرمانان اروپا برابر بارسلونا 
هت تریک کرد و در پیروزی 4 بر 
داشت. سرمربی  مهمی  نقش  ژرمن  پاری سن  یک 
کرد  که  کاری  بود.  العاده  فوق  او  گفت:  فرانسوی 
فوتبال. من  زیبایی  به خاطر  اما  داشتم  را دوست 
از تماشای فوتبال و بازیکنان خوب لذت می برم. 
آینده  و  امروز  بازیکنان  هالند  ارلینگ  و  ام باپه 
هستند. دوست ندارم به شما بگویم که کدام یک 

را انتخاب می کنم. 
اتلتیکومادرید  با  امتیاز  اختالف  مورد  در  زیدان 
ما  است.  مانده  باقی  امتیاز   45 هنوز  کرد:  اظهار 
راه خود را می رویم. هر تیمی این کار را انجام می 

دهد. ما تمرکزمان روی خودمان است.

به  نسبت  مادرید  رئال  سرمربی 
نمایش درخشان مهاجم پاری سن 
بارسلونا  برابر  دیدار  در  ژرمن 

واکنش نشان داد.
مادرید  رئال  آس،  از  نقل  به 
چهارم  و  بیست  هفته  در  امروز 

الدین  زین  گیرد.  می  قرار  وایادولید  برابر  اللیگا 
اگر  بازی گفت:  از  پیش  زیدان در نشست خبری 
به  باید  ایم.  اشتباه کرده  فکر کنیم  به چهارشنبه 
اللیگا توجه کنیم و روی دیدار امروز تمرکز داشته 
باشیم. هفته پیش خیلی خوب بود و باید آن را در 

زمین نشان دهیم. 
سـرمربی رئال مادریـد درباره وضعیـت کریم بنزما 
اظهـار کـرد: امـروز بـا مـا نخواهـد بـود، مشـکل 
جسـمانی دارد. بایـد دیـد در روزهـای آینـده چـه 
شـرایطی خواهـد داشـت. مـی دانیم او چه نقشـی 
در تیـم دارد. دوسـت داریـم هـر چه زودتـر مانند 
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هشرسازی پساکروان؛ 
هشرسازی در حال حرکت

حداکثر 15 دقیقه ای از محل سکونت خود به تمام مکان های 
بتوانند در کمترین زمان  عمومی دسترسی داشته باشند و 
یکی  مونرو  کارلوس  کنند.  برطرف  را  خود  نیازهای  ممکن 
از نظریه پردازان این تئوری معتقد است ایده اصلی وحیاتی 
ساختن شهرهای 15 دقیقه ای، »نزدیکی« است که با الهام از 
کتاب کالسیک مرگ و زندگی شهرهای بزرگ امریکایی جین 
جیکوبز، تالش دارد شهرها را طوری بسازند تا مردم بتوانند 
به کارکردهای اساسی اجتماعی یکی شهر در محله های خود 

دسترسی پیدا کنند. 
بسازند،  وسیع  بزرگراه های  نیست  نیازی  مناطق  این  در 
به حداقل خود می رسد. ساکنان  موترهای شخصی  به  نیاز 
کاربرهای  به  با دوچرخه سواری  یا  پیاده  به صورت  می توانند 
مورد نیاز دسترسی داشته باشند. در این »جزایر پیاده روی« 
اطفال می توانند در باغچه ها و پارک های کوچک بازی کنند 
و به راحتی به مکتبی که حداکثر در فاصله ی 15 دقیقه ای 
محلی  کارهای  و  کسب  صورت  این  در  بروند.  آن هاست 
تقویت خواهد شد و مردم نسبت به محله و شهر خود حس 
و  میان وجود حمل  این  در  داشت.  بیشتری خواهند  تعلق 
پیوسته  مسیرهای  و  پایه  ریل  زیرساخت  و  عمومی  نقل 
دوچرخه سواری، سبب خواهد شد تا مردم دسترسی راحتی 
به مرکز شهر داشته باشند. زیرا بدون یک شبکه ی قدرتمند 
شهری، ارتباط بین مناطق وسیع شهری با پیاده روی میسر 

نیست.

جغرافیای شهرهای 15 دقیقه ای
یک فرد عادی در یک دایره ۳۶0 درجه، با 5 دقیقه پیاده روی 
می تواند 12۶ جریب زمین را تحت پوشش قرار دهد. این رقم 
برای 15 دقیقه پیاده روی تصاعدی می شود و به عدد 11۳0 
به  و  بهبود می یابد  برای دوچرخه سواران  رقم  این  می رسد. 
ترتیب 2010و 18100 جریب است. این مقیاس کمی بزرگتر 
از محله شهری و کمی کوچکتر از یک منطقه ی شهری است. 
کاربرهای مقیاس محله می تواند در داخل دوایر و خدمات 
مقایس منطقه ای در مرز هر محدوده 15 دقیقه ای قرار گیرد. 
ایستگاه های حمل و نقل عمومی یا پارکینگ های موترهای 
شخصی می توانند در مرز در این جغرافیای ایده آل پیاده روی 

قرار بگیرند. 
تحقق شهر 15 دقیقه ای در بسیاری از کشورهای سرمایه داری 
مثل امریکا و کانادا با استقبال روبه رو شده است. شاید عجیب 
به نظر برسد چون بیشتر شهرهای این کشورها برای موترها 
ساخته شده اند. و اگرچه شهر 15 دقیقه ای با پاریس مطرح 
پانزده  شهرهای  هند،  مثل  فقیر  کشورهای  در  است،  شده 
دقیقه ای به سرعت در حال رشد و گسترش اند. ایجاد تغییرات 
برای خودکفایی محلی شاید در نظام های توسعه نیافته آسان 
نباشد، چون این مسأله شاید مناسبات اجتماعی و اقتصادی 
نیازمند پول،  از آن که  اما بیش  تغییر کند.  را دچار  شهرها 
قدرت سیاسی و سرمایه شهر باشد نیاز به خالقیت و مدیریت 

است.

بعضی  می شود.  شنیده  امروزی  اندیشمندان  از  بسیاری 
برای داشتن  و تالش ها  این سرمایه گذاری ها  معتقدند همه 
نیویورک  در  بود، مثال  نخواهد  موثر  و  کافی  بهتر  شهرهای 
پیش بینی می شود معافیت مالیاتی و سوبسیدها باعث افزایش 
و  اروپا  و  امریکا  در  شود.  دیگر  آلودگی های  حتا  و  ترافیک 
ابعاد  از  این است که بعضی سیاست ها  بر سر  چین، جدال 
زندگی  و  روح بخشی، سرزندگی  یعنی  اجتماعی شهرسازی 
یا  شهر«  در  اجتماعی  »فعالیت های  ماندند.  غافل  همگانی 
»زندگی میان ساختمان ها« آن دسته از فعالیت های متعددی 
هستند که به حضور عمومی در فضاهای شهری وابسته اند. 
اطفال،  بازی کردن  فعالیت ها شامل رفت و آمد مردم،  این 
تفریح و چکر زدن جوانان در خیابان، استراحت کهن ساالن در 

پارک ها و باغچه ها و دیگر تعامالت اجتماعی می شود.

شهرهای 15 دقیقه ای 
اروپا  در  ایده ی شهرهای خودکفا  مطرح شدن  از  دهه  یک 
می گذرد، آرمانی هرچند کم فروغ که تالش داشت مناطق 
شهری را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم برگرداند.  تفکر 
قرار  توجه مجدد  مورد  کرونا  از همه گیری  خودکفایی پس 
گرفت و امروزه همزمان با همه گیری کرونا با عنوان شهرهای 
شهر  ملبورن،  دقیقه ای  بیست  شهر  پاریس،  دقیقه ای   15
شهر  است.  افتاده  زبان ها  سر  بر   ... و  سوئد  دقیقه ای  یک 
که  شهری  منطقه ی  یک  از  است  عبارت  دقیقه ای  پانزده 
پیاده روی و دوچرخه سواری در مسافت های  با  در آن مردم 

پژوهش جدیدی که اخیرا در نشریه تحقیقات محیطی منتشر 
از  ناشی  آلودگی  نشان می دهد در سال 2018،  شده است 
سوخت های فسیلی باعث مرگ 8,7 میلیون نفر انسان شده 
است. امروزه از هر پنج مرگ، یک مرگ به خاطر آلودگی های 
فسیلی است. مطالعه دیگری از یک گروه تحقیقاتی سوئدی 
بیماری های  و  محله  هوای  آلودی  غلظت  بین  رابطه  در 
روحی-روانی نشان می دهد هر ده میکروگرم در متر مکعب 
دی اکسید نیتروژن باعث افزایش ۹ درصدی این بیماری ها 
می شود. سویدن ساالنه تنها 2% از تولید ناخالص داخلی اش را 

صرف بیماری های روحی و روانی مثل آلزایمر می کند.
کشورها  اقتصاد  به  سرسام آوری  هزینه های  شهرها  آلودگی 
وارد می کند. بنابراین اکثر تالش ها به بهبود وضعیت اقتصادی 
و زیست محیطی معطوف شده است. همچنین با گرانی نفت 
به خرید خودروی  و سوخت های فسیلی، سوبسید دولت ها 
برقی نسبت به خودروی معمولی دیگر افزایش یافته است.  
میزان   ،2040 سال  تا  می دهند  نشان  علمی  بررسی های 
تولید موترهای برقی از میزان تولید موترهای احتراق داخلی 
پیشی خواهد گرفت. همچنین برای مقابله با اثرات مخرب 
روند سرمایه گذاری های  اقتصاد شهرها،  بر  همه گیری کرونا 
متنوع و عظیمی در بخش حمل و نقل شهری سرعت گرفته 
است. در بعضی شهرها مثل مونترال کانادا، حجم حمل و نقل 

عمومی دوبرابر خواهد شد. 
با وجود سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی، موترهای 
برقی و شارژی، هنوز پژواک جین جیکوبز در فریاد اعتراضی 

محمدامین بیانی

جین جیکوبز در کتاب »دوران تاریک پیش رو« می گوید »نه 
تلویزیون، نه مواد مخدر، هیچ کدام عامل اصلی تخریب جوامع 
نیستند، در عوض؛ موتر به چنین افتخاری دست یافته است.« 
این نقد هوشیارانه جیکوبز که مستقیما به حمل و نقل شهری 
مربوط می شود، درباره اثرات ناگوار صنعتی شدن شهرسازی، 
زوال شهرهای سنتی و نابودی زندگی همگانی است. به باور 
او با ورود موترها به عرصه ی زندگی همگانی، مقیاس انسانی 
در سنتی ترین محله های مسکونی تحدید شده است. و این از 
اثرات شهرسازی مدرن است که الگوهای اجتماعی و فرهنگی 
جوامع سراسر دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است، همان 
رویکردی که در روند بازسازی شهرهای کالسیک امریکایی، 
مرگ شهرهای بزرگ را رقم زده بود. سال ها پس از اعتراضات 
مدنی جیکوبز در امریکا و کانادا، و با آشکار شدن خسارت های 
اقتصادی و زیستی پروژه های برنامه ریزی مدرن در سرتاسر 
بی شماری  فعال شهرهای  و  غربی  ابتدا شهرهای  در  جهان، 
در قاره های دیگر از معضالت اجتماعی و اقتصادی و اثرات 

نامطلوب زیستی آن رنج می برند.
نادیده گرفتن وجه مهم زندگی اجتماعی و انسانی در شهرها 
با شوک ناشی از همه گیری کرونا و قرنطینه آشکار شد؛ وقتی 
مردم نمی توانستند بیرون از خانه بروند، مسیرهای طوالنی 
تا محل کار مسدود شده بود و تمام فضاهای عمومی بسته 
بود،  یافته  کاهش  هوا  آلودگی  شرایط  این  در  بودند.  شده 
کسب وکارها به صورت دورکاری انجام می شدند ولی شهرها 
از نظر اجتماعی کامال آسیب پذیر بودند و سرزندگی به طور 

کامل از محله های مسکونی ناپدید شده بود. 
ارائه  برای شهرها  مبتکرانه ای  رویکردهای  اینک شهرسازان 
کرده اند تا فضاهای همگانی، سرزندگی و مقبولیت خود را در 
پساکرونا بازیابند. در این بین هرقدر قرنطین و محدودیت ها 
شهرها را بی حرکت کرده است اما این ایده ها سرشار از پویایی 

و تحرک اند.

دغدغه های جهانی، اقدامات محلی
با ارائه گزارش برانت لند در سال 1۹87 که نقطه ی شروع 
شهرسازان،  توجه  بود،  پایداری  جهانی  گفت وگوهای 
سیاستمداران و عموم مردم جهان به محیط زیست، پایداری 
سکونت گاه ها و به ویژه حمل و نقل پایدار شهری جلب شد. 
که  سازماندهی  از  گونه ای  از  است  عبارت  شهری  پایداری 
همه شهروندان بتوانند نیازهای شان را برآورده بسازند و رفاه 
اقتصادی خود را افزایش دهند بدون آنکه به محیط زیست 
یا به دیگر انسان ها صدمه برسانند. برانتلند و سایر توافقات 
جمعی سیاسی پس از آن، که بیشتر در کشورهای توسعه 
کرده اند.  کسب  توجهی  قابل  نتایج  است  شده  اجرا  یافته 
اگرچه امروزه شهرهای اروپایی و امریکایی سالم تر، عادالنه تر، 
بیشتری  سبز  فضای  و  پارک ها  و  هستند  سبزتر  پاکیزه تر، 
دارند؛ ولی زندگی میان ساختمان ها هنوز ذیل این عناوین 

تعریف نشده باقی ماندند. 


