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افزایش خشونت ها هم زمان با احتمال 
تأخیر در برگزاری نشست استانبول

بررسی نیاز تمرکززدایی 
در گفت وگو با داکتر 

محمدنظیف شهرانی
7
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غیریت سازی به نفع نیست؛ دشمن تراشی نکنید
رییس جمهور محمداشرف غنی، صبح روز یک شنبه، بیست ونهم حمل، در جریان جلسه منسوب به »شش ونیم« اعالم کرد، 
هرکسی که در صف جمهوریت نمی ایستد، پس از این در دولت جای ندارد. او صف مقابل جمهوریت را صف دشمن خواند و 

گفت آن هایی که امتیاز می خواهند، بهتر است در خانه بنشینند و آن هایی که هراس دارند، وطن را ترک کنند.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید:
هیچ کسی آینده افغانستان را پس از خروج امریکا 

نمی تواند تضمین کند

افغانستان و هندوستان درباره تحریم طالبان در شورای امنیت ملل 
متحد رای زنی می کنند

۸صبح، کابل: مشاور امنیت ملی امریکا می گوید که 
خروج  از  پس  افغانستان  آینده  برای  تضمینی  هیچ 

نیروهای امریکایی و ناتو وجود ندارد.
جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی امریکا در مصاحبه 
حمل  بیست ونهم  یک شنبه،  روز  که  فاکس نیوز  با 
انجام شد، گفته است که هیچ کس نمی تواند آینده 

افغانستان را تضمین و پیش بینی کند.
به  نیرو  دوباره  فرستادن  امریکا  ملی  امنیت  مشاور 
حال  عین  در  و  است  دانسته  منتفی  را  افغانستان 
گفته است که کشورش متوجه تهدیدات تروریستی 

از افغاسنتان خواهد بود.
امریکا  که  کاری  »تنها  است:  گفته  سالیوان  جیک 
می تواند انجام دهد ارائه منابع و توانایی ها، تمرین ها 

ملی،  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  کابل:  ۸صبح، 
سفیر  تاندون،  رودرندرا  با  حمل،  سی ام  دوشنبه،  روز 

هندوستان در کابل، دیدار کرده است.
طبق اعالم دفتر شورای امنیت ملی کشور، دو طرف در 
این دیدار گفته اند که افغانستان و هندوستان از نزدیک 
به رأی زنی های شان درباره تحریم گروه طالبان و دیگر 
ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  تروریستی  گروه های 

ادامه می دهند.
سازمان  امنیت  شورای  تحریم های  که   ۱۹۸۸ کمیته  

و تجهیزات برای دولت و نیروهای افغانستان است. ما 
این فرآیند را تکمیل کردیم و اکنون زمان آن است 

که نیروهای ما به خانه بازگردند.«
براساس برنامه تازه جو بایدن، رییس جمهور امریکا 
تمام  افغانستان،  از  کشور  این  سربازان  خروج  برای 
نیروهای امریکایی تا ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۲۱ میالدی 

از افغانستان خارج خواهند شد.
از  امریکا  با  همزمان  که  است  کرده  اعالم  نیز  ناتو 
نیروهای  خروج  روند  می شود.  خارج  افغانستان 
امریکایی از افغانستان از ماه می میالدی آغاز خواهد 

شد.
دولت افغانستان و طالبان به اعالم زمان بندی جدید 

خروج نیروهای امریکایی واکنش نشان داده اند.
نیروهای  خروج  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
ملی  حاکمیت  اعاده  برای  فرصت  یک  را  خارجی 
خوانده و در عین حال تأکید کرده است که نیروهای 
هر  غنی  اند.  کشور  از  دفاع  نوع  هر  آماده  امنیتی 
نیروهای  از خروج  نوع احتمال فروپاشی دولت پس 

خارجی را نفی کرده است.
گروه طالبان اما گفته است که جدول بندی جدید، 
سرپیچی از توافق نامه دوحه است. این توافق نامه زمان 
خروج نیروهای خارجی را از افغانستان اول ماه می 

تعیین کرده است.

هند  توسط  می کند،  نظارت  را  طالبان  بر  متحد  ملل 
بر  تحریم ها  وضع  افغانستان  دولت  می شود.  ریاست 
طالبان را برای حاضرشدن این گروه برای صلح و توافق 

کاهش خشونت مهم می خواند.
توافق نامه دوحه همواره خواهان رفع  براساس  طالبان 
نام  شدن  بیرون  و  متحد  ملل  سازمان  تحریم های 
ادعای  طبق  شده اند.  سیاه  فهرست  از  رهبران شان 
طالبان، این کار باید براساس توافق نامه دوحه مدت ها 

قبل انجام می شد.

روزنامه۸صبحبرایسال۱۴۰۰مشترکمیپذیرد

دفاتر داخلی

۶ ماهه

4۰۰۰ افغانی

3۰۰۰ افغانی

۸۰۰۰ افغانی

۶۰۰۰ افغانی

یک ساله

دفاتر خارجی

دانشجویان

150 $

shaparsepehr@gmail.com
0700175510 - 0788788799

300 $

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

۸صبح را پشت درب منزل تان دریافت کنید.

۸

ادعای فساد میلیونی در پروژه خیابان 
»درب قندهار« هرات

با گذشت چهار سال از آغاز روند »طی مراحل اسناد« و حدود پنج ماه از آغاز 
این  کار  پایان  زمان  هرات،  شهر  قندهار«  »درب  خیابان  قیرریزی  عملی  روند 
پروژه مشخص نیست و شرکت قراردادکننده به دلیل عدم پرداخت پول از سوی 
شهرداری، کار ساخت خیابان را متوقف کرده است. برخی منابع آگاه بدون افشای 
پروژه  این  تدارکاتی  اسناد  دارند که  ادعا  روزنامه ۸صبح  با  نام شان، در صحبت 
مشکالت اساسی دارد و در قرارداد ساخت خیابان درب قندهار، مبلغ بسیار گزافی 
فساد و حیف ومیل صورت گرفته است. شماری از اعضای بورد مشورتی شهرداری 
هرات نیز ادعای فساد در این پروژه را می پذیرند. اعضای بورد مشورتی شهرداری 
هرات ادعا دارند که به دلیل غیرمسلکی بودن رهبری شهرداری و ترس از طی 
مراحل اسناد مالی، روند قیرریزی خیابان با کندی پیش می رود و بخشی از کار 

متوقف شده است. 

باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا لیگی را 
زیر نام »سوپر لیگ اروپا« راه اندازی 

کرده اند. در این لیگ ۲۰ تیم اشتراک 
می کنند و از این میان، ۱5 تیم عضویت 

دایمی را به دست می آورند و پنج تیم 
دیگر به گونه رقابتی انتخاب می شوند.
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انقالب باشگاه های بزرگ اروپا؛ 
فوتبال در آزمون جدی قرار دارد

وعده های رییس 
جمهور به دانشگاه 

بامیان عملی 
نشد؛ شرکت های 

ساختمانی 
رضاکارانه پا پیش 

گذاشتند
3



 

با اعالم خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، نگرانی ها از تشدید 
عدم  پیشینه  به  توجه  با  نگرانی  این  است.  یافته  افزایش  جنگ  
جدیت طالبان در مذاکرات صلح، واقع بینانه به نظر می رسد. چیزی 
اول طرف های  گام  در  در جنگ  است که  این  است،  روشن  که 
آغاز یک  پیامد  بازنده اند.  افغانستان  مردم  دوم  گام  در  و  درگیر 
جنگ بیهوده دیگر، تلفات انسانی در صف جنگ جویان طالبان، 
بنیادین  منطق  است.  ملکی  افراد  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
مذاکرات دوحه این بود که طرف های جنگ در افغانستان به این 
نتیجه رسیده اند که در جنگ هیچ کس پیروز نخواهد شد. این را 
طالبان نیز گفته بودند و دولت افغانستان نیز بار بار اعالم کرده 
است که این جنگ برنده ندارد و باید مذاکرات صلح به نتیجه ای 

که مورد نظر مردم افغانستان است، برسد.
پس از حمله امریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و آغاز مذاکرات 
بن، چیزی که در آن شرایط مغفول ماند، دعوت از طالبان برای 
از  شماری  حتا  که  می شود  گفته  بود.  نشست   آن  در  شرکت 
رهبران طالبان در آن زمان حاضر بودند تا در صورت فراهم کردن 
زمینه مصونیت آن ها به پروسه جدید دولت سازی در افغانستان 
نیفتاد و احساسات جامعه جهانی  اتفاق  این  بپیوندند. متأسفانه 
و امریکایی هایی که حکومت طالبان را ساقط کرده بودند، مانع 
شده  ضمانت  بازگشت  زمینه  و  بن  نشست  در  طالبان  شرکت 

شماری از رهبران طالبان به زنده گی ملکی شد.
نماینده گان طالبان در نشست مسکو از این ناحیه شکایت داشتند؛ 
اما چیزی که در حرف های آن ها غیرواقع بینانه به نظر می رسید، 
این بود که اگر زمینه بازگشت آن ها به زنده گی ملکی و آشتی در 
براساس کدام  نداشت،  پیامدی جز بیست سال جنگ  آن زمان 
بیست ساله  اگر جنگ  اشتباه دفاع کرد.  ادامه آن  از  باید  منطق 
براساس یک اشتباه و محاسبه نادرست شعله ور بوده است، حاال 
عقل سلیم حکم می کند که این جنگ پایان یابد و مردم افغانستان 

طعم صلح و آسایش را بچشند.
منطق گفت وگوهای صلحی که طالبان در آن اشتراک کرده اند، نیز 
چیزی جز این نمی تواند باشد که جنگ نه راه حل است، نه برنده 

دارد و نه هم مردم افغانستان آن را می خواهند.
حاال که چنین است، نشست استانبول در پیش رو است و باید 
فاجعه  از یک  برای جلوگیری  فرصتی  عنوان  به  نشست  این  به 

تمام عیار انسانی در مقیاس ملی نگریسته شود.
هیچ کسی حق ندارد که جنگ را بر مردم مصیبت زده افغانستان 
تحمیل کند. اگر معیار هر حرکت سیاسی هم سویی با خواست 
مردم است، باید با گوش باز صدای بیزاری جنگ از جانب مردم 
افغانستان به عنوان قربانیان اصلی این جنگ خانمان سوز شنیده 

شود.
مردم افغانستان با شروع مذاکرات دوحه در ماه حوت سال گذشته، 
یک صدا از صلح حمایت کردند. آنچه مسلم است، این است که دنیا 
و کشورهای بزرگ منطقه نیز منافع خویش را در یک افغانستان 
باثبات می بینند. در محفل گشایش نشست دوحه، همه کشورها با 
یک صدا گفتند که تحمل بحران در افغانستان را ندارند. عقالنیت 
سیاسی حکم می کند که این صدای صلح خواهی در سطح منطقه 
و جهان جدی گرفته شود. آغاز جنگ در افغانستان وضعیت را از 
کنترل خارج خواهد کرد و هرگونه هرج و مرج باعث بی ثباتی در 
روشن  این جنگ  پیامد  آن که  منطقه خواهد شد. ضمن  سطح 
نیست، پای همه بازیگران منطقه ای و جهانی به این جنگ کشانده 
خواهد شد و نتیجه آن فاجعه ای است که یک بار آن را در دهه 

هفتاد با گوشت و پوست و استخوان تجربه کرده ایم.
با خواست  و مخالفت  اثر جنگ  بر  از سوی دیگر، حکومتی که 
فرض  بر  اگر چنین حکومتی  به وجود می آید،  منطقه  و  جهان 
محال به وجود بیاید، یک حکومت منزوی و منفور در سطح جهان 

و منطقه خواهد بود.
عقالنیت سیاسی، خواست و مصالح مردم و واقع بینی سیاسی حکم 
می کند که سناریوی جنگ از برنامه های طرف های جنگ باید کنار 
گذاشته شود. هم دولت افغانستان به عنوان دولت مسوول در نزد 
مردم و جامعه جهانی و هم گروه طالبان باید براساس آموزه های 
دینی و مصالح مردم افغانستان بر صلح تأکید و خواست های شان 

را روی میز مذاکرات مطرح کنند.
با درنظرگرفتن تجربه تاریخی و پیامد شکست مذاکرات صلح در 
دهه هشتاد در جینوا و در دهه نود با رهبری بنین سیوان، باید 
این فرصت برای صلح و پایان جنگ ویران گر نگریسته شود و همه 
تالش ها باید در مسیر حفظ گفت وگوها و پرهیز از رفتن به جنگ 
سمت وسو یابد. صلح خیر است و پایان جنگ آرمان دیرینه مردم 
ما است، باید کسی برطبل جنگ نکوبد و برای رسیدن به صلح از 

هیچ تالشی دریغ نشود.

در جنگ 
همه خواهند باخت

جنگ در ولسوالی قره باغ غزنی؛ 
یک هزار خانواده آواره شده اند

در حمله طالبان به فابریکه قند بغالن 
دو نیروی دولتی کشته شدند

سه شنبه
شماره 3585

31 حمل 1400
20 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

2

والیت  قره باغ  ولسوالی  در  جنگ  کابل:  ۸صبح، 
غزنی از یک هفته به این سو به شدت جریان دارد. 
مقام های محلی می گویند که در پی حمله طالبان 
بر مرکز این ولسوالی حدود یک هزار خانواده آواره 

شده و خانه های شان را ترک کرده اند.
روز  غزنی  والی  سخنگوی  جمعه زاده،  واحداهلل 
دوشنبه، سی ام حمل به روزنامه ۸صبح گفت که 
نُه روستا  از  در نتیجه جنگ ها یک هزار خانواده 
در ولسوالی قره باغ غزنی بی جا شده اند. او می گوید 
که طالبان از خانه های غیرنظامیان به عنوان سنگر 
مجبور  مردم  دلیل  این  به  و  می کنند  استفاده 

شده اند که خانه های شان را ترک کنند.
سخنگوی والی غزنی گفت که از این میان، حدود 
۱5۰ خانواده به مرکز غزنی رسیده اند و کمک های 
اولیه برای شان توزیع شده است. این خانواده ها در 

مرکز ثقافت اسالمی در غزنی نگه داری می شوند.
گروه طالبان حدود یک هفته پیش از چهار جناح 
به مرکز ولسوالی قره باغ غزنی حمله کرد. مقام های 
هدف  به  حمله  این  که  می گویند  غزنی  محلی 

تصرف ولسوالی قره باغ غزنی صورت گرفته است.
واحداهلل جمعه زاده گفت که جنگ در حال حاضر 
پیش روی  مانع  امنیتی  نیروهای  و  دارد  جریان 

طالبان شده اند.
سخنگوی والی غزنی گفت که در این نبردها به 

طالبان تلفات سنگین وارد شده است.

گزارش  غیرنظامیان  و  دولتی  نیروهای  تلفات  از 
دقیق در دست نیست، اما دو روز پیش مقام های 
محلی در غزنی اعالم کردند که دو غیرنظامی در 

نتیجه انفجار ماین کنار جاده ای کشته شده اند.
باشنده گان محل می گویند که ولسوالی قره باغ از 
یک هفته به این سو توسط طالبان محاصره شده 
است و محاصره این ولسوالی سبب شده است که 
به مواد خوراکی در جریان ماه  دست رسی مردم 

رمضان محدود شود.
سلطان  مکتب  و  شفاخانه  مردم،  اطالعات  طبق 
محمود که حدود یک هزار و 5۰۰ دانش آموز دارد، 

بسته شده است.
۸صبح  روزنامه  با  تماس  در  محل  باشنده گان 
گفته اند که حدود یک هزار و ۲۰۰ خانواده آواره 
ماین جاسازی  نیز  را  راه ها  و طالبان مسیر  شده 

کرده اند.
گروه طالبان در این باره چیزی نگفته است.

غزنی  شهر  کیلومتری   55 در  قره باغ  ولسوالی 
موقعیت دارد که در مسیر بزرگراه کابل - هرات 

قرار گرفته است.
مالستان  و  جاغوری  ولسوالی های  ارتباطی  مسیر 

نیز این ولسوالی می گذرد.
با  که  است  غزنی  کلیدی  ولسوالی های  از  قره باغ 
واغظ،  ناور،  جغتو،  جاغوری،  گیرو،  ولسوالی های 

آب بند و مقر هم مرز است.

۸صبح، کابل: پولیس بغالن می گوید که در پی 
نیروی  دو  بغالن  قند  فابریکه  به  طالبان  حمله 
زخمی  دیگر  نیروی  شش  و  شده  کشته  دولتی 

شده اند.
بغالن،  پولیس  سخنگوی  بشارت،  احمدجاوید 
روز دوشنبه، سی ام حمل گفت که گروه طالبان 
بر  استقامت  چندین  از  یک شنبه شب  نیمه های 

فابریکه قند بغالن حمله کرده  اند.
به گفته بشارت، این حمله گروهی بود که از سوی 

نیروهای دولتی دفع شده است.
این  افزود که در نتیجه  سخنگوی پولیس بغالن 
درگیری ها شش تن از جنگ جویان طالبان کشته 

شده و هشت تن دیگر زخمی شده اند.
گروه طالبان در این باره چیزی نگفته است.

شرکت قند بغالن در سال ۱۹4۰ میالدی تاسیس 
از  طوالنی  جنگ های  دلیل  به  شرکت  این  شد. 
تولید و کار باز مانده بود، اما در سال ۲۰۰۸ دوباره 

فعال شد.

نوریه تابش کاپیتان تیم 
هندبال سرپل در خانه اش 

تیر باران شد

دیده بان شفافیت افغانستان 
نامزد جایزه بین المللی 
مبارزه با فساد گوتنبرگ شد

تیم  کاپیتان  تابش  نوریه  بلخ:  ۸صبح، 
منطقه  در  خانه اش  در  سرپل  هندبال 

خیرآباد مرکز سرپل تیر باران شد.
نسیمه آرزو، معاون اجتماعی مقام والیت 
سرپل روز دوشنبه، 3۰ حمل به روزنامه 
توسط  تابش  نوریه  که  می گوید  ۸صبح 

شوهر سابق خود به قتل رسیده است.
بانو  سابق  شوهر  آرزو،  خانم  گفته  به 
تابش افسر فرماندهی پولیس سرپل بود؛ 
اما بعد از جدایی از خانم نوریه به گروه 

طالبان پیوسته است.
»نوریه  افزود:  ادامه  در  آرزو  خانم 
شوهرش  با  خانواده گی  خصومت های 
داشته است. ادعای تفریق به ارگان های 
عدلی و قضای بر علیه شوهرش باز کرده 
بود، اما شوهرش نمی خواست از هم جدا 
جدا  همدیگر  از  که  وقتی  ولی  شوند. 
به  و  می گیرد  عقده  شوهرش  می شوند 

گروه طالبان می پیوندد«.
بانو  سابق  شوهر  که  گفت  آرزو  نسیمه 
همه  که  بود  داده  اخطار  قباًل  تابش 
را  خود  پیشین  همسر  خانواده  اعضای 

می ُکشد.
سرپل،  والی  اجتماعی  معاون  گفته  به 
برادرش  زن  تابش  نوریه  خانم  با  همراه 
برادرش  و  مادر  و  است  نیز کشته شده 

زخم برداشته اند.

شفافیت  دیده بان  کابل:  ۸صبح، 
افغانستان نامزد دریافت جایزه بین المللی 

مبارزه با فساد گوتنبرگ شده است.
فرد  چهار  شفافیت،  دیده بان  کنار  در 
فساد  با  مبارزه  عرصه  در  که  نهادی  و 
نهایی  فهرست  در  نیز  کرده اند،  فعالیت 
بین المللی  جایزه  دریافت  نامزدان 
گوتنبرگ راه یافته اند که شامل سه فعال 
بین المللی  و کنسرسیوم  با فساد  مبارزه 

خبرنگاران تحقیقی می شوند.
دیده بان  اجرایی  معاون  کنولی،  نورویل 
شفافیت، راه یابی این نهاد به این مرحله 
را به معنای قدردانی از کارکردهای ۱۰ 
دیده بان  رضاکاران  و  کارمندان  ساله 
خوانده  بین المللی  سطح  در  شفافیت 

است.
جایزه پایداری/ تداوم برد-برد گوتنبرگ 
ابتکاراتی  از  سو،  این  به   ۲۰۰۰ سال  از 
به بشر، زمین و آینده  برای »کمک  که 
تقدیر  دارد،  ارتباط  همه گان«  مشترک 

می کند.
در سال جاری، موضوع اصلی این جایزه، 

مبارزه با فساد اداری است.
قرار است برنده امسال این جایزه در ۲۱ 

اپریل اعالم شود.
در اعالمیه جایزه گوتنبرگ آمده است که 
دیده بان شفافیت به دلیل مبارزه نظام مند 
مرحله  به  شفافیت  و  فساد  محو  برای 

نهایی نامزدان این جایزه راه یافته است.
دیدبان شفافیت در اکتوبر ۲۰۰5 میالدی 
بنیان گذاشته شد و درسال ۲۰۰۶ بعنوان 

یک نهاد مستقل مدنی عرض اندام کرد.
هدف از ایجاد این نهاد، ترویج و تقویت 
شفافیت و حسابدهی در افغانستان گفته 

شده است.

حقوق  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
غیرنظامیان  روزه  تلفات شش  اعالم  با  بشر 
در کشور خواستار برقراری آتش بس در کشور 

شده است.
بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  اعالم  طبق 
امسال  بیست وششم حمل  تا  بیست ویکم  از 
 4۰ و  شده  کشته  کشور  در  غیرنظامی   3۹

غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

و هشت کودک  3۹ کشته شامل چهار زن 
می شوند. هم چنان ۱۷ کودک و چهار زن در 

این مدت زخمی شده اند.
این افراد در والیت های فراه، پروان، ننگرهار و 
قندهار در پی انفجار ماین مقناطیسی، ماین 
کنار جاده ای و حمله مسلحانه کشته شده اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر مسوول تلفات 
و  طالبان  گروه  را  غیرنظامیان  از  شمار  این 

افراد ناشناس اعالم کرده است.
خواسته  جنگ  طرف های  از  کمیسیون  این 
از  نزاع  مورد  امور  به  رسیده گی  که  است 
صلح  به  دست یابی  هدف  به  مذاکره  طریق 
قرار  خود  کار  دستور  در  پایدار  و  عادالنه 
ویرانی  و  کشتار  به  جز  جنگ  زیرا  دهند؛ 

بیش تر نمی انجامد و برنده ندارد.

کشته شدن ۳۹ غیرنظامی در شش روز؛ 
کمیسیون حقوق بشر خواهان برقراری آتش بس شد



آمارهای وزارت دفاع ملی 
نشان می دهد که در یک 

هفته گذشته 19 والیت کشور شاهد 
نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی 

و جنگ جویان طالب بوده است. به 
گفته وزارت دفاع ملی والیت های 

هرات، ارزگان، هلمند، کندز، غزنی، 
غور، قندهار، نیمروز، زابل، بلخ، لوگر، 

بدخشان، بغالن، سمنگان، سرپل و 
بادغیس شاهد تحرکات نظامی گروه 

طالبان بوده است. وزارت دفاع با نشر 
آمار روزانه در صفحات اجتماعی اش، 

گفته است که در جریان این درگیری ها 
بیش از 349 طالب کشته و 120 طالب 

دیگر زخمی شده اند. 

تنها چهار روز مانده به برگزاری نشست استانبول، منابع از 
احتمال تأخیر در برگزاری این نشست خبر می دهند. به 
گفته این منابع، هرچند گروه طالبان به زودی موقف شان 
در مورد نشست استانبول را اعالم می کنند، اما با وجود 
آن احتمال دارد که این نشست به تاخیر بیفتد. از سویی 
هم، اجماع در حوزه جمهوریت در مورد تهیه فهرست 
شکل  هنوز  استانبول  نشست  در  اشتراک کننده  هیأت 
تهیه شده  فهرست  با  ریاست جمهوری  ارگ  و  نگرفته 
شورای عالی مصالحه ملی مخالفت کرده است. این در 
حالی است که درگیری ها در کشور به شکل گسترده ای 
ادامه دارد. براساس آمارهایی که از میدان های جنگ نشر 
شده است، در جریان یک گفته گذشته باشنده گان 3۰ 
والیت کشور گواه نبردهای سنگین میان نیروهای امنیتی 
و جنگ جویان طالب بوده اند. ادامه جنگ و خشونت در 
نماینده گان و  اعضای مجلس  نگرانی شهروندان،  کشور 
کمیسیون مستقل حقوق بشر را به همراه داشته است. 
کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر یک آمار از افزایش 
که  است  گفته  و  کرده  نگرانی  ابراز  غیرنظامیان  تلفات 
و  درگیری ها  نتیجه  در  گذشته  روز  شش  جریان  در 
انفجار ماین های تعبیه شده، 3۹ غیرنظامی کشته و 4۰ 
غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. این در حالی است که 
براساس آمارهای وزارت امور داخله، در جریان ماه حمل 
زنان  و  کودکان  شمول  به  غیرنظامی   ۹۰ جاری  سال 
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کشته و ۲۱۶ تن دیگر زخمی شده اند. 
می گویند  ۸صبح  روزنامه  به  حکومت  در  آگاه  منابع 
که احتمال دارد نشست استانبول به تاخیر بیفتد. این 
منابع تصریح می کنند که هرچند گروه طالبان به زودی 
تصمیم شان را اعالم خواهند کرد، اما با وجود آن، این 
نشست با تاخیر روبه رو خواهد شد. این در حالی است 
از  که رای زنی روی تهیه فهرست هیأتی که قرار است 
هنوز  کنند،  شرکت  استانبول  نشست  در  دولت  آدرس 
نتیجه ای در پی نداشته است. براساس معلومات منابع، 
شورای عالی مصالحه ملی پس از رای زنی، یک فهرست 
جدید را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است، اما ارگ 
با آن مخالفت کرده است. بدین ترتیب فهرست هیأت 
گفتنی  است.  نشده  نهایی  تاکنون  دولت  مذاکره کننده 
است که براساس زمان بندی ها، قرار بود نشست استانبول 

در چهارم ثور برگزار شود و ۱۰ روز ادامه یابد. 

ادامه خشونت ها در هفته اول ماه رمضان؛ جنگ در 
30 والیت ادامه دارد

منابع در حالی از احتمال تاخیر در نشست استانبول خبر 
می دهند که جنگ  میان جنگ جویان طالب و نیروهای 
است.  گرفته  اخیر شدت  هفته  یک  جریان  در  امنیتی 
آمارهای وزارت دفاع ملی نشان می دهد که در یک هفته 
گذشته ۱۹ والیت کشور شاهد نبردهای سنگین میان 
نیروهای امنیتی و جنگ جویان طالب بوده است. به گفته 
وزارت دفاع ملی والیت های هرات، ارزگان، هلمند، کندز، 
لوگر، بدخشان،  بلخ،  زابل،  نیمروز،  غزنی، غور، قندهار، 
بغالن، سمنگان، سرپل و بادغیس شاهد تحرکات نظامی 
گروه طالبان بوده است. وزارت دفاع با نشر آمار روزانه 
در صفحات اجتماعی اش، گفته است که در جریان این 

درگیری ها بیش از 34۹ طالب کشته و ۱۲۰ طالب دیگر 
زخمی شده اند. 

گروه طالبان نیز افزون بر این والیت ها، از درگیری ها در 
برخی از ولسوالی های کابل و والیت های پکتیا، پکتیکا، 
خوست، جوزجان، میدان وردک، نورستان، تخار، فاریاب، 
لغمان، کنر و پروان خبر داده است. این گروه گفته است 
که در جریان درگیری ها، صدها نیروی امنیتی کشته و 
زخمی شده اند. بدین ترتیب در مجموع باشنده گان 3۰ 
اول ماه رمضان شاهد درگیری  والیت در جریان هفته 

بوده اند.
در این میان غیرنظامیان نیز در امان نبوده اند. آمارهای 
نشر شده نشان می دهد که در جریان یک هفته اخیر، 
تلفات سنگین بر غیرنظامیان وارد شده است. کمیسیون 
با نشر یک آمار گفته است که در  مستقل حقوق بشر 
جریان شش روز گذشته 3۹ غیرنظامی در کشور کشته و 
4۰ تن دیگر زخمی شده اند. این کمیسیون تصریح کرده 
است که در میان کشته  گان چهار زن و هشت کودک نیز 
شامل اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افزوده است که 
قندهار  و  ننگرهار  پروان،  فراه،  در والیت های  افراد  این 
در پی انفجار ماین مقناطیسی، ماین های کنار جاده ای 
گروه  کمیسیون  این  شده اند.  کشته  مسلحانه  حمله  و 
دانسته   تلفات  این  مسوول  را  ناشناس  افراد  و  طالبان 

است.
 کمیسیون مستقل حقوق بشر از طرف های درگیر جنگ 
نزاع،  مورد  امور  به  رسیده گی  برای  که  است  خواسته 
پایدار  و  به صلح عادالنه  به هدف دست یابی  را  مذاکره 
در دستور کار خود قرار دهند؛ زیرا جنگ جز به کشتار و 

ویرانی بیش تر نمی انجامد و برنده ندارد. 
آمار  یک  نشر  با  نیز  داخله  امور  وزارت  این  با  هم زمان 

شماری از شرکت های ساختمانی 
خصوصی در بامیان، در ادامه  
اقدامات  و  قبلی  کمک های 
دانشگاه  به  خود  رضاکارانه  
تا  گرفته اند  تصمیم  بامیان، 
محوطه   هموارکاری  بر  افزون 
دانشگاه، جاده ها ی فرعی آن را 
نوری، مسوول  افضل  و هموارکاری کنند.  ترمیم  نیز 
اتحادیه شرکت های ساختمانی در بامیان، حین آغاز 
هموارکاری ساحه  دانشگاه گفت که قرار است در این 
مرحله ی از کمک ها، »الت سوم« جاده دانشگاه این 
والیت ساخته شود. آقای نوری افزود که این سومین 
به  ساختمانی  اتحادیه شرکت های  از کمک های  دور 
دانشگاه بامیان است. پیش از این اتحادیه شرکت های 
خوابگاه  فاضآلب  تخلیه  بخش های  در  ساختمانی 
پسرانه،دو هزار و 5۰۰ چوکی نیز برای دانشگاه بامیان 
کمک کرده است. طبق معلومات آقای نوری، هزینه  
مجموعی این کمک ها حدود یک میلیون و 5۰۰ هزار 

افغانی برآورد شده است.
حمایت  از  استقبال  ضمن  بامیان  دانشگاه  مسووالن 
از  کمک  خواستار  ساختمانی،  شرکت های  رضاکارانه  
سوی سایر افراد و نهادهای کمک کننده نیز شده اند. 
عبدالعزیز محبی، رییس دانشگاه بامیان می گوید که 
تعهد  نقدی،  حمایت  به جای  ساختمانی  شرکت های 
کرده اند تا جاده های فرعی داخل دانشگاه را هموارکاری 
و ترمیم کنند. همین طور آقای محبی افزود که شماری 
از افراد و چهره های سیاسی، وعده هایی چون ساخت 
برای  نیز  معیاری  کتابخانه   و  تحقیقاتی  مرکز  یک 
آینده ی  در  است  امیدوار  که  داده اند  بامیان  دانشگاه 

نزدیک این تعهدات عملی شوند.

عملی  بامیان  دانشگاه  برای  رییس جمهور  وعده های 
نشده است

محمد اشرف غنی، رییس جمهوری کشور چه در زمان 
کارزارهای انتخاباتی اش و چه پس از آن در سفرهای 
والیت  این  مردم  برای  را  وعده هایی  بامیان،  به  خود 
»زندان  از  بامیان  رهایی  آن  مهم ترین  که  است  داده 
جغرافیایی« بود. در کنار سایر تعهداتی که آقای غنی 
استادان،  برای  توزیع شهرک  بود،  کرده  بامیان  برای 
و  دانشگاه  صحن  هموارکاری  طب،  دانشکده  ایجاد 
همین طور آسفالت جاده  این دانشگاه نیز از وعده هایی 

بود که تاکنون عملی نشده است.
عبدالعزیز محبی، رییس دانشگاه بامیان می گوید که 
هرچند تالش های رهبری دانشگاه برای ایجاد دانشکده  
طب جریان دارد؛ اما در گام نخست، داشتن زیربنا و 
یک کلینیک، از پیش نیازهای ایجا این دانشکده است. 
ساختمان  نه  حاضر  حال  در  محبی،  آقای  گفته   به 
موجود است و نه هم کلنیک. با این حال، آقای محبی 

می گوید که از جمع وعده های رییس جمهور غنی برای 
دانشگاه بامیان، هیچ کدام آن تاکنون عملی نشده است. 
تعهدات  از  پس  که  می کند  تأکید  هم چنان  محبی 
ریاست  همکاری  به  دانشگاه  اداره  رییس جمهور، 
شهرسازی و اراضی دیزاین پروژه داخل دانشگاه را به 
اداره علمیاتی ریاست جمهوری سپردند؛ اما تاکنون از 

آن خبری نیست.
دانشگاه بامیان با بیش از بیست سال سابقه و داشتن 
نزدیک به هشت هزار دانش جوی برحال، در یک تپه  
خاکی در مرکز شهر واقع شده است. دانشگاه بامیان 
نداشتن آب و فضای سبز، محوطه و جاده   بر  افزون 
و  گرد  تابستان  ها  در  است.  نیز خاکی  آن  به  منتهی 
خاک ناشی از عبور و مرور وسایط نقلیه، دانش جویان 
سوم  سال  دانشجوی  نظری،  رقیه  می کند.  اذیت  را 
زراعت در دانشگاه بامیان می گوید که نبود آب، خوابگاه 
و فضای سبز، از عمده ترین مشکالتی اند که بیش ترین 
رنج را بر دانشجویان بامیان تحمیل می کند. رقیه اما 

ضمن قدردانی از شرکت های ساختمانی خصوصی در 
بامیان، اظهار خوشحالی می کند که پس از هموارکاری 
ساحه دانشگاه، زمینه برای سرسبز ساختن فضای این 
این دانشجوی دانشگاه  برابر خواهد شد.  نیز  دانشگاه 
برای  محلی  و  سبز  فضای  نبود  که  می گوید  بامیان 
مطالعه، نبود مرکز تحقیقاتی و سایر نیازمندی ها، سبب 
شده تا دانشجویان به محض رخصت شدن از صنف، به 
اتاق های شان بروند. به باور وی، داشتن این موارد، از 
الزمه های یک نهاد اکادمیک می باشد تا فضای دانشگاه 

راکد و خالی از گفتمان و بحث های علمی نباشد.
با این حال، رسیده گی نشدن به این چالش ها و ده ها 
خورشیدی،  گذشته   سال  تا  شد  سبب  دیگر  مشکل 
بامیان«  دانشگاه  توسعه  و  سرسبزی  »کمیته ی 
جمعی  رهبری،  هیأت  توسط  کمیته  این  شد.  ایجاد 
به هدف  دانشگاه،  این  اداری  کارمندان  و  استادان  از 
فرهنگ  ترویج  رضاکارانه،  کارهای  ساختن  نهادینه 
شدن  مردمی  برای  تالش  همین طور  و  نیکوکاری 
از  معنوی«  و  »مادی  حمایت  به  مربوط  فعالیت های 
نهادهای اکادمیک و به ویژه دانشگاه بامیان، ایجاد شده 

است.
چهره های  برخی  که  می گویند  کمیته  این  مسووالن 
تاکنون وعده   نهادها  از  سیاسی و همین طور شماری 
کمک های نقدی و غیرنقدی برای دانشگاه سپرده اند. 
در  زیادی  مشکالت  هرچند  که  می گوید  کمیته  این 
دانشگاه بامیان موجود است؛ اما در گام نخست، تهیه 
آب و سرسبز ساختن فضای دانشگاه از نیازمندی های 

اولیه می باشد که باید به آن رسیده گی شود.

ماه گذشته ۹۰ غیرنظامی  می گوید که در جریان یک 
به شمول زنان و کودکان کشته و ۲۱۶ تن دیگر زخمی 
تلفات  مسوول  را  طالبان  گروه  نیز  وزارت  این  شده اند. 
قابل  جنایت  »این  است:  گفته  و  خوانده  غیرنظامیان 
توجیه نیست. بار بار این گروه مرتکب تلفات افراد ملکی 

شدند.«
مجلس  اعضای  خشونت ها،  افزایش  دیگر  جانب  از 
نماینده گان را نیز نگران کرده است. شماری از اعضای 
مجلس نماینده گان روز دوشنبه، سی ام حمل، در نشست 
عمومی مجلس تصریح کردند که گروه طالبان در آستانه 
برگزاری نشست استانبول، میزان حمالت شان بر والیت ها 
را افزایش داده است. شاه گل رضایی، نماینده مردم غزنی، 
از افزایش حمالت گروه طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت: 
غزنی  در  را  طالبان حمالت گسترده ای  اواخر  این  »در 
انجام داده اند. مردم با مشکل دست وپنجه نرم می کنند. 
او  می پردازند.«  گروگان گیری  به  راه  مسیر  در  طالبان 
این وضعیت را اسف بار توصیف کرد و گفت که نهادهای 
امنیتی باید به امنیت کل کشور به ویژه غزنی توجه کنند. 
خانم رضایی در حالی به امنیت غزنی اشاره می کند که 
این والیت در یک هفته گذشته شاهد تهاجمات گسترده 
آمار  نشر  با  ملی  دفاع  وزارت  است.  بوده  طالبان  گروه 
روزانه گفته است که در جریان یک هفته گذشته تنها 
در والیت غزنی ۶4 طالب کشته و بیش از ۲۰ تن دیگر 
زخمی شده اند. از سوی دیگر معلومات منابع محلی نشان 
می دهد که ولسوالی قره باغ والیت غزنی در جریان یک 
هفته گذشته شاهد نبرد سنگین میان نیروهای امنیتی 
منابع  معلومات  براساس  است.  بوده  طالبان  گروه  و 
محلی، گروه طالبان در جریان روزهای اخیر برای تصرف 
ولسوالی قره باغ والیت غزنی از چهار جناح بر مرکز این 
با  در صحبت  محلی  منابع  است.  کرده  ولسوالی حمله 
روزنامه ۸صبح می گویند که در نتیجه این حمالت بیش 
از یک هزار خانواده از محل شان بی جا و به مناطق امن از 

جمله مرکز والیت غزنی پناهنده شده اند.
گفتنی است که در حال حاضر بیش تر جناح ها به نتیجه 
نشست استانبول چشم دوخته اند. این نشست قرار است 
قطر  و  ترکیه  امریکا،  متحد،  ملل  سازمان  مدیریت  به 
هر  تحت  که  است  گفته  پیش تر  برگزار شود. حکومت 
نوع شرایطی آماده شرکت در این نشست  است. طالبان 
اما تا پایان روز دوشنبه، سی ام حمل موقف شان در مورد 
این نشست را همگانی نکردند. این گروه اما در واکنش 
به اعالم زمان خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفته 
است، تا زمانی  که نیروهای خارجی افغانستان را ترک 
برگزار  افغانستان  مورد  در  که  نشستی  هیچ  در  نکنند، 

می شود، شرکت نمی کند.

افزایش خشونت ها هم زمان با احتمال 
تأخیر در برگزاری نشست استانبول

وعده های رییس جمهور به دانشگاه بامیان عملی نشد؛ 
شرکت های ساختمانی رضاکارانه پا پیش گذاشتند

عبداالحمد حسینی 

الیاس طاهری



آقای غنی، تجربه سال ها تدریس 
در دانشگاه های معتبر جهان را 
دارد و کتاب »ترمیم دولت های 

ناکام« را نوشته است. افراد 
نزدیک به او نیز مدعی اند که 

جوانان تحصیل کرده  هستند، در 
غرب درس خوانده و در دامن 

دموکراسی غرب پرورش یافته اند. 
حداقل توقع از افرادی با این 
ادعاها و ادا و اطوار این است 

که به خود زحمت بدهند و این 
برداشت ابتدایی و عمومی از 

جمهوریت را بخوانند و با توجه به 
وضعیت، به جای غیریت سازی، به 

ایجاد اجماع بپردازند و به صداهای 
اعتراضی گوش بسپارند.

اسحق علی احساس

تا زمانی که کشت و قاچاق مواد مخدر مهار 
نشود، جنگ مهار نمی شود

دشمن تراشی نکنید
سه  شنبه

شماره 3585

31 حمل 1400
20 اپریل 2021

قیمت: 20 افغانی

سال سیزدهم

4

از  یکی  می توان  را  مخدر  مواد  قاچاق  و  تولید 
چالش های مهم دانست که در قرن بیست و یکم رو 
در روی جامعه بشری قرار گرفته است. این پدیده 
بین المللی  باندهای  و  ارتباطات  فناوری  از  متأثر 
قاچاق، از چنان پیچیده گی هایی برخوردار است 
که سازمان ملل آن را در زمره جرایم سازمان یافته 
فراملی قرار داده است.۱ دفتر مبارزه با جرم و مواد 
مخدر سازمان ملل متحد، سود جهانی مواد مخدر 
را بین 4۲۷ تا 5۰۰ میلیارد دالر تخمین زده است 
و  دالر  میلیارد  آن 3۲۰  ارزش خرده فروشی  که 
ارزش عمده فروشی آن ۹4 میلیارد دالر است و ۱3 
میلیارد دالر نیز از طریق تولید حاصل می شود. با 
بررسی این میزان سود، می توان این گونه نتیجه 
گرفت که سود حاصل از خرده فروشی مواد مخدر 
ناخالص داخلی ۸۸ کشور  تولید  از میزان  باالتر 
ناخالص  تولید  کل  چهارم  سه  معادل  و  جهان 
که 43۹  زیر صحرا  آفریقایی  کشورهای  داخلی 
صنعت  هم چنین  می باشد.  است،  دالر  میلیارد 
مواد مخدر معادل ۱4 درصد تجارت جهانی در 
بخش کشاورزی و ۱۲ درصد تجارت جهانی در 
بخش دارو و مواد شیمیایی است. حجم تجارت 
و چرخش قاچاق مواد مخدر در سطح جهان در 
حدود ۱.۶ تریلیون دالر در سال است که آن را 
در رتبه بعد از صنعت نفت، توریسم و سالح قرار 
از ۹۰ درصد مواد  از این که بیش تر  داده است.۲ 
مخدر جهان در افغانستان تولید می شود، به باور 
نویسنده یکی از علت های مهم تداوم ناامنی در 

افغانستان، تولید و قاچاق مواد مخدر است.

قاچاق  و  تولید  در  افغانستان  جایگاه  الف: 
مواد مخدر

اعتیاد  و  مخدر  مواد  پیچیده  معضل  امروزه 

رییس جمهور محمداشرف غنی، صبح روز یک شنبه، 
به  منسوب  جلسه  جریان  در  حمل،  بیست ونهم 
صف  در  که  هرکسی  کرد،  اعالم  »شش ونیم« 
جای  دولت  در  این  از  پس  نمی ایستد،  جمهوریت 
ندارد. او صف مقابل جمهوریت را صف دشمن خواند 
و گفت آن هایی که امتیاز می خواهند، بهتر است در 
را  وطن  دارند،  هراس  که  آن هایی  و  بنشینند  خانه 
ترک کنند. این سخنان آقای غنی نشان می دهد که 
در نگاه او دو صف مشخص در کشور وجود دارد: صف 
جمهوریت و صف طالبان. گزینه سومی وجود ندارد؛ 
مردم، قشر سیاسی و منتقدان باید انتخاب کنند که 

در کدام صف قرار می گیرند.
این اظهارات، صورت واقعی باور و نگاه محمداشرف 
غنی، رییس جمهور کشور، به شهروندان این سرزمین 
است. از نظر آقای غنی، تشخیص صفوف بسیار ساده 
است. او حکومت تحت رهبری خودش را نماد تمام قد 
ارزش های  که  است  معتقد  و  می داند  جمهوریت 
او  حاکمیت  تداوم  صورت  در  تنها  جمهوری،  نظم 
پابرجا می ماند. آقای غنی با صراحت افراد، احزاب و 
جریان های سیاسی را که به نوعی در جبهه مخالف 

غربی ها نه تنها تمایلی به مبارزه جدی با مسأله 
تولید  تداوم  در  بلکه  ندارند؛  مواد مخدر  تجارت 
ایفا می کنند.  مواد مخدر نقش تعیین کننده ای 
دولت انگلیس به عنوان کشوری که بعد از سقوط 
و  کشت  با  مبارزه  و  کنترل  مسوولیت  طالبان، 
قاچاق مواد مخدر را در افغانستان برعهده دارد، 
نیاورده  به عمل  بازدارنده و جدی  اقدام  تاکنون 
است. این در حالی است که خود اذعان دارد که 
کشور،  این  در  شده  قاچاق  هروئین  درصد   ۹5
تولید افغانستان است. انگلیس ها در حدود ۹۰۰۰ 
بیش تر  که  داشت  افغانستان  در  نظامی  نیروی 
آن ها در والیت ناامن و آشوب زده هلمند مستقر 
نیروهای  حضور  از  پس  والیت  این  اما  بودند؛ 
انگلیسی به بزرگ ترین تولید کننده مواد مخدر 

تبدیل شده است.4

و  تولید  در  تروریستی  گروه های  نقش  ج: 
قاچاق مواد مخدر

در افغانستان گروه های ترورستی مختلف فعالیت 
دست  به  درآمد  از  گروه ها  این  اکثر  می کنند. 
راستای  در  مخدر،  مواد  قاچاق  و  تولید  از  آمده 
اهداف ترورستی خود استفاده می کنند. مهم ترین 
گروه های تروریستی فعال در افغانستان عبارت  اند 
از طالبان، داعش و القاعده؛ اما در تولید و قاچاق 
مواد مخدر بیش ترین نقش را گروه طالبان دارد. 
طالبان در اوایل رژیم خویش، سنگ مبارزه با مواد 
این گروه  به سینه می زدند، حتا رهبر  را  مخدر 
اما  کرد؛  را صادر  مواد مخدر  منع کشت  فتوای 

در بحران و منازعه، ترسیم خطوط و صفوف دوست 
و دشمن برای مردم، نتیجه ای جز روگردانی بیش تر 
شهروندان از حکومت ندارد. با این وصف، قابل درک 
در  منطق،  کدام  با  و  چطور  غنی  آقای  که  نیست 
شرایط حساس کنونی، با سبک و سیاق گذشته، در 
حضور عده ای از مخاطبانش جوگیر می شود و بدون 
درک وضعیت، برای مردم و قشر سیاسی خط و نشان 
الزام  او آن قدر در توهم غرق است که  آیا  می کشد. 
خلق اجماع و تقویت وحدت در حوزه جمهوری را به 

کلی فراموش کرده است؟

بعد از مدت کوتاهی به اهمیت و سود آن پی برد 
و دوباره خالف همه مقررات اسالمی که در مورد 
باید  درصد  دوونیم  که  است  زکات  جمع آوری 

گرفته شود، به ۲۰ درصد افزایش یافت.5

جمع بندی
باال، موضوع مواد مخدر  با توجه به واقعیت های 
منطقه ای  جدی  بحث های  از  یکی  افغانستان 
جامعه  جدی  توجه  به  نیاز  که  است  جهانی  و 
جهانی و حکومت افغانستان دارد. از این که ما در 
روی  طرف ها  اگر  داریم،  قرار  صلح  روند  جریان 
تولید و قاچاق مواد مخدر تصمیم جدی نگیرند، 
مطمین باید بود که دامنه ناامنی به این زودی ها 

از افغانستان جمع نخواهد شد.

۱- علی هاشمی، نگاه نو، اقدام نو در مبارزه با مواد مخدر، 
تهران: دبیرخانه ستاد مواد مخدر، ۱3۸3، ص ۱۷.

۲- هاشمی، همان، ص ۱۱4.

4- »سفر غیرمنتظره وزرای کشور و دفاع انگلستان به 
افغانستان«، روزنامه ایران، شماره 43۲۷، )۱3۸۸/۷/۱3(، 

ص ۱.
5- نسب، شفیعی، گنبد، )نقش طالبان بر تولید و تجارت 
سیاسی،  راهبردی  فصلنامه  افغانستان(،  در  مخدر  مواد 

سال )۱3۹۹(.

با یک جست وجوی سطحی و آنی در گوگل، می توان 
هر  که  است  سیاسی  نظام  جمهوریت  که  فهمید 
بلند  صدا  بزند،  حرف  آن  بستر  در  می تواند  فردی 
این  مسوول  دولت  و  گیرد  نقد  به  را  کژی ها  کند، 
صداها، نقدها و مطالبات را بشنود و به آن رسیده گی 
نیست. در  و دوصدایی  کند. جمهوریت، تک صدایی 
جمهوریت هر شهروند یک صدا است و بیش  از هر 
صدایی، صدای نقد و پاسخ طلبی بلند است. افراد در 
فساد،  کژی ها،  برابر  در  نمی توانند  جمهوریت  دامن 
قانون شکنی، رفتارهای عدالت ستیز و ادبیات و روایت 
دربارمآبانه مسووالن سکوت کنند و لب نگشایند. در 
جمهوریت، تنوع صداها ارزش دارد، جامعه رنگارنگ 
است و حساب و کتاب شفاف. هر رفتار و وضعیتی غیر 
از این، نمی تواند ارزش های جمهوریت را تمثیل کند. 
در جمهوریت، حرف اول و آخر را مردم می زنند. با 
محمداشرف  بپذیریم  که  است  سخت  حساب،  این 
غنی و حلقه  نزدیک او، در فهم این برداشت ابتدایی و 

عمومی از جمهوریت، دچار مشکل باشند.
دانشگاه های  در  تدریس  سال ها  تجربه  غنی،  آقای 
معتبر جهان را دارد و کتاب »ترمیم دولت های ناکام« 
نیز مدعی اند که  او  به  نزدیک  افراد  است.  نوشته  را 
جوانان تحصیل کرده  هستند، در غرب درس خوانده 
و در دامن دموکراسی غرب پرورش یافته اند. حداقل 
توقع از افرادی با این ادعاها و ادا و اطوار این است 
ابتدایی و  که به خود زحمت بدهند و این برداشت 
عمومی از جمهوریت را بخوانند و با توجه به وضعیت، 
به جای غیریت سازی، به ایجاد اجماع بپردازند و به 

صداهای اعتراضی گوش بسپارند.
واقعیت این است که با اعالم خروج نیروهای خارجی 
و ابهام در برگزاری نشست استانبول، بازگشت جنگ و 
تشدید خشونت محتمل ترین سناریو است. در چنین 
وضعیتی، عقل سلیم حکم می کند که صدای مردم 
شنیده شود، برای خلق اجماع از هیچ تالشی فروگذار 
و  شهروندان  هم سویی  برای  امکانی  هر  از  و  نشود 
بگیرد.  صورت  بهینه  استفاده  جامعه  مختلف  اقشار 
هر رفتاری غیر از این، می تواند اختالفات را تشدید 
و حرکت به سوی جنگ فرساینده تر و ویران گرتر را 

تسهیل کند.

در  مخدر  مواد  تولید  از  ناشی  سراسر جهان  در 
مواد  درصد   ۹۲ تنهایی  به  که  است  افغانستان 
مخدر جهان را تولید می کند. بعد از حادثه یازده 
مواد  قاچاق  و  تولید  طالبان،  سقوط  و  سپتامبر 
مخدر در افغانستان افزایش یافت؛ به گونه ای که 
گره  مخدر  مواد  تجارت  با  کشور  اقتصاد  امروزه 
خورده است. کشت خشخاش و تولید مواد مخدر 
حتا برای دهقانان افغان که دارای کم ترین میزان 
منافع هستند، ارزش افزوده فراوانی دارد. براساس 
آمارهای دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان 
ملل متحد، اقتصاد مواد مخدر در افغانستان، بالغ 
بر چهار میلیارد دالر است که معادل 34 درصد 
فقط  و  است  کشور  این  داخلی  ناخالص  تولید 
دالر  میلیارد  یک  حدود  یعنی  آن،  چهارم  یک 
آن نصیب دهقانان می شود و سه میلیارد دالر در 
اختیار گروه های تبهکار سازمان یافته، شورشیان و 
جنگ ساالران قرار می گیرد. هم اکنون ۱.۶ میلیون 
افغان که معادل ۶.4 درصد کل جمعیت کشور 
می شود و ۲45۲۰۰ خانواده برای گذران زنده گی 

خود در کشت خشخاش فعالیت می کنند.3

ب: نقش جامعه جهانی در تولید مواد مخدر 
افغانستان

انتظار  افغانستان،  با حضور نیروهای خارجی در 
کشور  این  در  مخدر  مواد  تولید  که  می رفت 
تنها  نه  انتظار،  برخالف  ولی  کند.  پیدا  کاهش 
برابر  بلکه 4۰  نیافت؛  کاهش  مخدر  مواد  تولید 
نیز افزایش پیدا کرده و دلیل اصلی این است که 

لحن  با  و  داده  قرار  دشمن  صف  در  دارند،  قرار  او 
هشدارآمیز به آنان گفته است که صف شان را از میان 
دو انتخاب )جمهوریت و دشمن( مشخص سازند. در 
این نگاه، هرکسی که قرائت او از جمهوریت را برنتابد 
و همانند هوادار و حامی پر و پا قرص حکومت او رفتار 
نکند، به صورت خودکار در صف دشمن قرار می گیرد.
در شرایطی که باید از هیچ تالشی برای ایجاد وحدت 
و اجماع در سطح داخلی فروگذار نشود، غیریت سازی 
و خط  و نشان کشیدن برای مردم، کار یک سیاست مدار 
از  پاسداری  مدعی  که  جمهوری  رییس  و  دانا 
ارزش های جمهوریت  است، نیست. صف جمهوریت 
و  آرا  به  احترام  قانون،  به  بازگشت  انتقادپذیری،  با 
نظریات مردم، آینده نگری، تالش برای خلق اجماع، 
دوری از رفتارهای عقده مندانه و انحصارطلبانه، تعهد 
به منافع ملی و عبور از منافع شخصی و تیمی قوی و 
طوالنی می شود. غیریت سازی، این صف را می شکند، 
فاصله میان مردم و ارگ را بیش تر می کند، شهروندان 
را ناامید می سازد و آخرین فرصت های خلق اجماع 
و وحدت ملی را نابود می کند. فهم این واقعیت، کار 
سخت و دشوار نیست. هر انسان عاقلی می فهمد که 

رشاد الکوزی

غیریت سازی به نفع نیست؛

3. UNODC,Micit Drug Trends in Afghanistan, (Vienna, 
June 2008), p. 32, www.unodc.org/documents/
regional/central-asia/Illicit/20Drug  Trends 20 Report_
Afa 13  June . pdf.





پاسخ به مقاله  ای تحت عنوان »سناریوهای محتمل برای آینده سیاسی محمداشرف غنی«.

جوابیه وزارت احیا و انکشاف دهات در مورد گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر با عنوان »حق هنوز هم به حق دار نمی رسد«.

حفظ جمهوریت سناریوی اصلی 
رییس جمهور غنی است

در برنامه دسترخوان ملی »حق دار« خود حقش را مدیریت می کند
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به تاریخ ۲۹ حمل ۱4۰۰ در روزنامه ۸صبح مقاله  ای 
آینده  برای  محتمل  »سناریوهای  عنوان  تحت 
سیاسی محمداشرف غنی« به قلم اسماعیل اصغری 

به نشر رسید.
و  تاریخ  مورد  در  محترم  نویسنده گان  است  بهتر 
مناسبات سیاسی با درنظرداشت واقعیت های سیاسی 
و اجتماعی تحلیل و آن را با مردم شریک کنند و از 

تیوری توهم و توطئه بپرهیزند.
نویسنده حتا متوجه این مهم نشده که شرایط کنونی 
از نگاه زمانی، اجتماعی و سیاسی کاماًل متفاوت با 
دهه شصت است و روزنامه محترم ۸صبح که یک 
سابقه درخشان در عرصه اطالع رسانی و تنویر افکار 
عامه دارد، دست به نشر مقاالت گمراه کننده می زند، 
نشر  مقاالت  علمی  و  تیوریک  مبنای  این که  بدون 

شده در روزنامه را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
نویسنده در ابتدا نوشته است: »در واقع، حفظ قدرت 
از به دست آوردن قدرت به مراتب دشوارتر است.« 
آقای اسماعیل اصغری هنوز نمی داند که حفط قدرت 
را در نظام های دموکراتیک و جمهوریت، قوانین نافذه 
کشورها تضمین کرده است. در نظام های دموکراتیک 
اساسی و  قانون  براساس  انتقال قدرت  و مردم ساالر 
توسط رای مردم و انتخابات صورت می گیرد؛ بنابراین، 

تا مدت معینه حفظ قدرت نیز توسط قانون است.
سناریوهای  »بدترین  عنوان  تحت  ادامه  در  وی 
عناوین  تحت  غنی«،  محمداشرف  برای  محتمل 
با  را  غنی  جمهور  رییس  کنونی  وضعیت  جداگانه 
سرنوشت حفیظ اهلل امین، ببرک کارمل و داکتر نجیب 
مقایسه و آن را مشابه به هم تعریف کرده است. این 
در حالی است که چنین مقایسه ای نه تنها هیچ گونه 
مبنای علمی ندارد؛ بلکه اوج بی سوادی و عقده مندی 
نویسنده را می رساند. نه از لحاظ زمانی افغانستان با 
آن زمان مشابهت دارد و نه هم سیاسی؛ افغانستان 
مبنای  که  است  مردم ساالر  کشور  یک  کنونی 
مشروعیت را انتخابات و آرای مردم تشکیل می دهد، 

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در شماره 
35۸3 روز شنبه، ۲۹ حمل روزنامه ۸صبح، گزارشی 
را در مورد عمل کرد برنامه دسترخوان ملی به نشر 
واهی  اتهام  گاه  و  ابهام آمیز  نکات  رساند که حاکی 
است. نویسنده این گزارش در آغاز بدون هیچ سندی، 
نوشته است که یافته های این نهاد نشان می دهد که 
توزیع کمک ها در چارچوب برنامه دسترخوان ملی 
شفاف نیست و اعتراض برخی از مردم را با خود به 
همراه داشته است. نهاد جامعه مدنی و حقوق بشر 
تنها از قول هماهنگ کننده این نهاد در والیت های 
مختلف افغانستان، وضعیت را مورد تحلیل و ارزیابی 
قرار داده و هیچ گونه سند منطقی در مورد آنچه ادعا 
این  براساس  مثال،  به طور  است.  نداده  ارائه  کرده، 
گزارش از والیت بامیان، در ولسوالی ورس در یک 
قریه، به جای 5 قلم مواد مطرح شده برای کمک، 
در  معیار  که  گفت  باید  است.  توزیع شده  قلم  سه 
برنامه دسترخوان ملی، همان مبلغ چهار هزار افغانی 
تغییر  دلیل  به  افغانستان  مناطق  برخی  در  است. 
مواد  قلم  دو  یا  یک  خرید  امکان  قیمت ها،  نوسان 
وجود ندارد. در حالی که در برخی دیگر از مناطق 
افغانستان، به خصوص مناطق هم مرز با پاکستان، به 
دلیل نرخ پایین مواد اولیه، از همین 4 هزار، دو بوجی 
برنج و تمامی مواد مطرح شده خریداری شده است. 
در کنار آن، کیفیت مواد خریداری شده هم قیمت را 

دچار نوسان می کند.

کرد و بدون شک تمامی نهادها، ارزش ها و ساختار ها 
حفظ خواهند شد.

سناریوی سوم: کارهای نیمه تمام رییس جمهور 
به پایه اکمال می رسد 

در  نمی شوند.  زودهنگام حاضر  انتخابات  به  طالبان 
این صورت، کارهای نیمه تمام رییس جمهور به پایه 
اکمال می رسد و فصل سازنده گی ادامه پیدا می کند. 
محمداشرف غنی در تاریخ معاصر یکی از بابرنامه ترین 
زعیمان افغانستان است. رییس جمهور در هر بخشی 
موفقیت آب های  با  او  دارد.  برنامه  از حکومت داری 
افغانستان را مدیریت کرد و پروژه های بندسازی برای 

مهار آب های کشور به شدت ادامه دارد.
روزنه های  امروز  بود،  بندر  تک  قباًل  که  افغانستان 
افغانستان گشوده شده است؛  به روی مردم  زیادی 
از بندر چابهار شروع تا بندر آقینه و خط آهن خواف 

- هرات.
در قسمت حفظ قوای دفاعی و امنیتی، امروزه این 
نیروها توانمندی و آماده گی کامل برای دفاع از خاک 
و کشور خویش را دارند و رییس جمهور به عنوان 
سرقوماندان اعلی قوای مسلح اعتماد دوباره را به این 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  اکنون  برگرداند.  نیروها 
کشور توانمندی کامل و الزم را برای دفاع از خاک و 

کشور خویش دارند.

رییس جمهور  روی  پیش  جمع بندی: سناریوهای 
آنچه در باال ذکر شد است، چون نه شرایط امروز با آن 
روزگار مطابقت دارد و نه هم نحوه روابط افغانستان 
و  افغانستان  روابط  امریکا،  خصوص  به  و  دنیا  با 
شوروی دوران حفیظ اهلل امین، کارمل و نجیب است. 
افغانستان با جهان براساس روابط متقابل و قوانین 
غنی  جمهور  رییس  دارد.  ارتباط  بین المللی  نافده 
براساس آرای مردم انتخاب شده و انتخابات مبنای 
تمامی  در  جمهور  رییس  است.  بوده  مشروعیت 
دارد.  ویژه ای  جایگاه  مذهبی  و  اجتماعی  مناسبات 
برای اولین بار است که دولت بیش ترین مساجد را 
در سطح کشور ترمیم کرده و یا از نو ساخته است. 
رییس جمهور در نهایت از خود یک میراث ماندگار 
برای تاریخ و نسل بعدی به جای می گذارد. در بخش 
اقتصادی، کشور در مسیر توسعه قرار گرفته، از لحاظ 
ساختار سیاسی دموکراتیک و مردم ساالر است و از 
مدارای  و  تساهل  که  است  اعتدال گرا  دینی  لحاظ 
مذهبی هم چون یک نمونه به نسل های بعدی انتقال 
پیدا خواهد کرد. رییس جمهور محمداشرف غنی از 

خود یک میراث ماندگار به جا می گذارد.

به این نشست، کسانی اند که واجد شرایط به دست 
این  با  نیستند.  ملی  دسترخوان  کمک های  آوردن 
حال، با غوغا و سروصدا می خواهند برای خود نیز از 

سهم یتیم و فقیر بردارند.
کسانی که در گزارش شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 
افغانستان در والیت های لغمان و جوزجان، درخواست 
گرفتن کمک کرده اند، هیچ کدام واجد شرایط گرفتن 

مواد نیستند و جز متموالن محسوب می شوند.
برنامه  آغاز  همان  در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
دسترخوان ملی از تمامی نهادهای مدنی، رسانه ها، 
تامین  برای  تا  خواست  مردم  حتا  و  ملی  شورای 
باشند.  همکار  وزارت  این  با  برنامه،  این  شفافیت 
شماره رایگان 333۰ را ایجاد کرد تا به شکایت های 
مردم در این رابطه سریعاً رسیده گی شود. بهتر است 
به جای این که هفته ها بعد از عمل انجام شده، یک 
گزارش در مورد چگونه گی توزیع مواد در چارچوب 
برنامه دسترخوان ملی به نشر برسانند، همان لحظه، 
گزارش تخلفی را که احساس می کنند صورت گرفته 
جریان  در  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  با  است، 
شکایت شان  به  زمان  کم ترین  در  تا  می دادند  قرار 
دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  می شد.  رسیده گی 
هرچند منکر وجود مشکالت در برنامه دسترخوان 
توسط  برنامه  این  این که  دلیل  به  اما  نیست؛  ملی 
ایجاد  تنها  ما  وظیفه  و  تطبیق می شود  مردم  خود 
تسهیالت است، باور داریم که سطح شفافیت در این 

برنامه بسیار باال است.

خود برای صلح را به نمایش گذاشت و در پیش رفت 
پروسه صلح از هیچ نوع انعطاف فروگذار نکرد. اکنون 
در  و  است  رسیده  عطف  نقطه  به  صلح  پروسه  که 
صورتی که کنفرانس استانبول نتیجه دهد و طالبان 
سالح خویش را به زمین بگذارند و به دامن مردم و 
کشور خویش برگردند، صلح تحقق پیدا می کند؛ در 
این صورت، رییس جمهور هم چون معمار صلح در 

تاریخ افغانستان جا خوش خواهد کرد.

منجر  ناکامی  به  صلح  پروسه  دوم:  سناریوی 
می شود

خدای  اگر  جمهور  رییس  تالش های  وجود  با 
ناخواسته پروسه صلح با ناکامی مواجه شود و طالبان 
و گروه های سیاسی مخالف، انعطاف رییس جمهور را 
که به خاطر مصالح کشور است، ضعف بپندارند و در 
صدد برهم زدن نظم و حاکمیت قانون شوند، در این 
اعلی  سرقوماندان  عنوان  به  جمهور  رییس  صورت، 
قوای مسلح برای حفظ جمهوریت و ارزش های نوین 
و حفظ قوای دفاعی و امنیتی، هیچگاه از خود ضعف 
و تزلزل نشان نخواهد داد و اگر طالبان هم چنان نیت 
نیک رییس جمهور را وارونه درک کنند، بهتر است 
رییس  صورت  این  در  چون که  نمایند،  فکر  دوباره 
جمهور با قوت و قدرت تمام در برابر امارت طالبان 
دفاع خواهد  نظام  و  از جمهوریت  و  ایستاد  خواهد 

دریافت کمک های برنامه باشند. گزارشی که وزارت 
احیا و انکشاف دهات از ریاست ساحوی این وزارت 
که  می دهد  نشان  است،  آورده  به دست  بامیان  در 
هماهنگ کننده برنامه شبکه جامعه مدنی و حقوق 
این  که  دارد  شخصی  مشکل  شورا  رییس  با  بشر 

مسایل را مطرح می کند.
وزارت احیا و انکشاف دهات می پذیرد که ناامنی و 
جنگ باعث تاخیر هرگونه پروژه انکشافی، از جمله 
با این حال، این  پروژه دسترخوان ملی شده است. 
منطقه  هیچ  در  کامل  صورت  به  هیچ گاهی  برنامه 
افغانستان متوقف نشده است. زیرا این برنامه توسط 
و  احیا  وزارت  و  می شود  برده  پیش  به  مردم  خود 
انکشاف دهات وظیفه ایجاد تسهیالت و انتقال پول 
به حساب شورای انکشافی را دارد و هم چنان نظارت 
ضمنی بر عمل کرد این شوراها. گزارش شبکه جامعه 
مدنی و حقوق بشر ادعا کرده که در بعضی مناطق 
افغانستان از جمله هلمند به دلیل نبود بودجه، پروژه 
دسترخوان ملی متوقف شده است. باید گفت که این 
پروژه توسط بانک جهانی تمویل می شود و روندهای 
سیاسی هیچ تأثیری بر توقف دادن و یا ادامه دادن 

دسترخوان ملی ندارد.
که  است  کرده  ادعا  هم چنان  گزارش  این  نگارنده 
در  تبعیض  اعمال  به  نسبت  مردم  از  تعدادی  یک 
توزیع کمک های دسترخوان ملی شکایت داشته و 
این روند را غیرشفاف عنوان کرده اند. باید گفت که 
بررسی های ما نشان می دهد که اکثریت معترضان 

این تفاوت های ساختاری، زمانی و مبنایی دارد.
در سه بخش ذیل به پاسخ نوشته نشر شده در ۸صبح 

می پردازیم:

سناریوی اول: صلح به نتیجه می رسد
همه می دانیم که بعد از روی کار آمدن رییس جمهور 
را  خود  تمرکز  بیش ترین  وی  از ۲۰۱4،  پس  غنی 
روی پروسه صلح معطوف داشت و تحت رهبری وی 
کنفرانس کابل ۲ برگزار شد و نقشه راه صلح در هفت 
بخش تدوین گردید. شورای عالی صلح دوباره احیا 
پروسه صلح  روی  تمرکز  و  بیش ترین تالش  و  شد 
صورت گرفت. کنفرانس علمای جهان اسالم در مکه 
از  و صلح  برگزار شد  افغانستان  برای صلح  معظمه 
یک بحث حاشیه ای به متن آمد و جامعه جهانی نیز 
را در  برنامه های رییس جمهور، صلح  از  تبعیت  به 

اولویت برنامه های خویش قرار داد.

دور دوم پسا انتخابات ۲0۱9
رییس جمهور در اولین اقدام، شورای عالی مصالحه 
را ایجاد کرد و رهبری این پروسه را به داکتر عبداهلل 
و  کرد  واگذار  بود،  انتخاباتی اش  رقیب  که  عبداهلل 
تیم مذاکره کننده جامع از تمام اقشار و جریان های 
سیاسی را شکل داد و به دوحه فرستاد و با رهایی 
بیش از پنج هزار زندانی طالبان، رییس جمهور اراده 

است که خویشاوندان  نوشته  گزارش  این  هم چنان 
مستفید  کمک ها  این  از  انکشافی،  شورای  رییس 
شده اند. باید گفت که این برنامه ۹۰ درصد کل مردم 
قوم  و  خویش  مسلماً  می گیرد.  بر  در  را  افغانستان 
مستحق  می توانند  هم  والیتی  شورای  رییس  یک 

محمد حیدری، متخصص روابط عامه اداره ارتباطات 
عامه و استراتژیک ریاست جمهوری

دفتر سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات
وزارت احیا و انکشاف دهات 

می پذیرد که ناامنی و جنگ 
باعث تاخیر هرگونه پروژه 
انکشافی، از جمله پروژه دسترخوان 

ملی شده است. با این حال، این برنامه 
هیچ گاهی به صورت کامل در هیچ 

منطقه افغانستان متوقف نشده است. 
زیرا این برنامه توسط خود مردم به پیش 

برده می شود و وزارت احیا و انکشاف 
دهات وظیفه ایجاد تسهیالت و انتقال 

پول به حساب شورای انکشافی را دارد 
و هم چنان نظارت ضمنی بر عمل کرد این 

شوراها. گزارش شبکه جامعه مدنی 
و حقوق بشر ادعا کرده که در بعضی 

مناطق افغانستان از جمله هلمند 
به دلیل نبود بودجه، پروژه دسترخوان 

ملی متوقف شده است. باید گفت که 
این پروژه توسط بانک جهانی تمویل 
می شود و روندهای سیاسی هیچ 
تأثیری بر توقف دادن و یا ادامه دادن 

دسترخوان ملی ندارد.



بررسی نیاز تمرکززدایی در گفت وگو با 
داکتر محمدنظیف شهرانی

گفت وگوکننده: حبیب حمیدزاده
بخش دوم و پایانی

حمیدزاده: چرا افغانستان نیاز به تمرکززدایی دارد؟
شهرانی: در فرهنگ سیاسی ما کلمه دولت به معنای 
ثروت است. هدف اساسی افراد برای این که به زعامت 
دولت برسند، ثروت است؛ استخراج از خارجی ها و مردم 
ثروت اندوزی  اهداف  این  رشوت.  و  مالیات  طریق  از 
تایخ  نظام ها در  به همه  یا حکومت  و  از طریق دولت 
افغانستان ربط دارد. اساس شان یکی است. یک وسیله 
قدرت نمای کسی که می خواهد در صدر حکومت متمرکز 
باشد، داشتن حق این است که تمام اعضای حکومت را 
زعیم خودش به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مقرر 
به دیگران  اعتماد  بر عدم  بنا  تقرر هم  و  تعیین  کند. 
با تقرر اعضای فامیل، خویشاوندان و نزدیکان شروع و 
با واسطه گرایی، قوم گرایی و رشوه ستانی ختم می شود. 
این تعامالت ریشه و اساس فساد و خویش خوری است. 
فوق العاده  تقرر،  روش های  این  را  هویت ها  هم چنان 

سیاسی ساخته است.
می خواهند  حکومت ها  قدرت،  عمودی  سطح  در 
را بخواهند  باشند. هرکسی  دیکتاتوری و مطلق العنان 
می کنند.  منفک  یا  و  می دهند  ترفیع  می کنند،  مقرر 
مردم  است.  مردم  باالی  حکمروای  نهایی شان  آرزوی 
آزادی  مردم  باشند.  مطیع  مردم  باشند.  تابع  یا  تبعه 
نداشته باشند. این حق تعیینات و تقرری را در قانون 
اساسی گنجانیده اند. وسیله دیگر فساد را که این ها به 
وجود آورده اند، نهاد لویه جرگه است که از این طریق 
به رهبرسازی محلی و قومی دست می زنند و یک تعداد 
افراد را به نام های مختلف به کرایه می گیرند و توسط 
آن ها قانون اساسی و یا موضوعات دل خواه دیگر خود را 

تأیید می کنند و صبغه قانونی می دهند.
هدف قدرتمندان در ساختار عمودی نظام ها این است 
که قدرت های افقی و مردم ساالری را محو کنند. چه 
قدرتمندان و صاحب نفوذان راستین محلی نمی خواهند 
توسط  که  باشند  فاسدی  و  کرایی  حکومت های  جزو 
بیرونی ها تقویت و باالی شان تحمیل می شوند. به این 
سطح  در  و  شهری  گذرهای  دهات،  سطح  در  لحاظ 
محالت و جماعت مساجد و محالت، بزرگان و مردان 
صاحب اعتبار و اعتماد مردم، با حکام مرکزی در تضاد 
اند. یعنی در سطح محالت که ساختار قدرت افقی است 
و زیربنای قدرت سیاسی جامعه افغانستان را تشکیل 
می دهد، با قدرت مرکزی و یا ساختار عمودی قدرت 
یکی  واقعیت  این  است.  تضاد  در  مرکز  با  و  تقابل  در 
از مشکالت اساسی در افغانستان است که ما حکومت 
مردمی در افغانستان نداشته ایم و نداریم. برعالوه، یکی از 
مشکالت دیگر حکومت داری خوب احساس قوم پرستی 
و نژادپرستی حکام است که با ادعاهای کاذب اکثریت 
بودن شان همراه است. رهبران حکومت های عدیده ای 
نفوس  واقعی  احصاییه  نداده اند،  اجازه  افغانستان  در 
کشور گرفته شود تا معلوم شود که زیاد و یا کم کیست 
و دیده شود در افغانستان چه کسانی زنده گی می کنند 
نیستیم.  ارزش محور  جامعه  یک  ما  تعداد.  کدام  به  و 
حکومت های  است.  فردمحور  ما  سیاسی  فرهنگ 
نداشتند  از یک دیگر  تفاوتی  هیچ  ماهیت  در  گذشته، 

و هنوز هم ندارند.

حمیدزاده: با این حساب، راه حل چیست؟
تناقض  مشکل  می توانیم  چطور  ما  حاال  شهرانی: 
دولت/ یا  و  قدرت  عمودی  میان ساختارهای  تقابل  و 
حکومت را با ساختارهای افقی، مردمی و محلی قدرت 
حل کنیم. ما باید نظام سیاسی و حکومت داری ای را به 

یادداشت: افغانستان در آستانه برگزاری نشست سرنوشت ساز استانبول قرار دارد. براساس زمان بندی های احتمالی، این نشست در چهارم 
ثور برگزار خواهد شد و مدیریت آن را نیز سازمان ملل متحد، امریکا، قطر و ترکیه برعهده دارند. قرار است در نشست استانبول در مورد طرح 

پیشنهادی امریکا که در آن سناریوهای ایجاد دولت انتقالی صلح پیش بینی شده است، بحث شود. یکی از محورهای اصلی طرح امریکا، بحث نظام 
آینده است. در حوزه جمهوریت، دیدگاه ها در مورد نظام آینده به گونه پراکنده مطرح می شود. حبیب حمیدزاده، تحلیل گر روزنامه ۸صبح در 

گفت وگو با داکتر محمدنظیف شهرانی، استاد دانشگاه ایندیانای ایاالت متحده امریکا، نیاز تمرکززدایی از قدرت را بررسی کرده است.

نماینده گان حکومت مرکزی بوده باشد، به طور شفاف 
و به اساس لیاقت و اهلیت بدون درنظرداشت قومیت 
تقرر  فرهنگ  یعنی  شوند.  استخدام  سکونت  جای  و 
ماموران از کابل باید ختم شود و هیچ کسی، فرد دیگری 
مسلکی  دفاتر  همه  نتواند.  کرده  مقرر  خود  امر  به  را 
یا  و  والیتی  استخدام  کمیته های  سیاسی خودشان  و 
کابینه  ولسواالن می توانند  باشند.  داشته  ولسوالی  هم 
مسلکی  خدمات  دفاتر  مدیران  که  را  خود  ولسوالی 
ولسوالی می باشند، به شورای ولسوالی معرفی کنند و 
رای اعتماد از وکالی شورای ولسوالی شان بگیرند، مانند 
وزرای کابینه در پارلمان و هم روسای دفاتر مسلکی در 
والیات از طرف والی منتخب به شورای والیتی معرفی 
شوند و رای اعتماد بگیرند و قس علی هذا در شاروالی ها. 
یعنی به عوض این که این ماموران مانند حال از کابل 
تعیین و به واخان در بدخشان فرستاده شوند، این کار 
باید در خود ولسوالی ها و والیات و شاروالی ها توسط 
با رای وکالی مردم در  ولسواالن و والیان و شارواالن 
خود محالت تأیید شوند. در این صورت، هر فرد واجد 
شرایط در هر بست موقف کاری ماموران، از هر نقطه 
داشته  را  واخان  مردمان  به  خدمت  آرزوی  که  کشور 
آن جا  در  و می تواند  بدهد  باشد، می تواند در خواست 
استخدام شود. مثاًل کسی از پکتیا، کابل، بامیان و یا یک 
بلوچ از فراه می تواند در آن جا استخدام شود و کار کند.

چنین تغییری در اصول اداره در کشور، ما را از تبعه 
حقوق  مردم  و  بخشید  خواهد  رهایی  بودن  رعیت  و 
که  بادارانی  به  هم  کرد.  خواهند  حاصل  شهروندی 
نخواهند  نیازی  می شدند،  فرستاده  کابل  از  دایم 
منحیث  را  خودشان  ماموران  خودشان  چه  داشت، 
خدمت گزاران شان استخدام خواهند کرد. این نوع تحول 
بنیادی در طرز اداره امکان خویش خوری، رشوه  خواری 
و فساد و سوءاستفاده از قدرت اداری مزمن و گسترده 
در نظام کنونی را و هم سیاسی شدن هویت های قومی 
را که زاده تعصبات قومی و نژادی در مقرری ها از طرف 
حکومت مرکزی به میان می آید، تقلیل خواهد داد و 
مهم ترین  کرد.  خواهد  محو  درازمدت  در  این که  یا 
دست آوردش این خواهد که ما شهروند می شویم؛ چون 
ما انتخاب می کنیم که مسووالن ادارات محلی ما چه 

کسانی باشند.
سوءاستفاده  نتوانند  محلی  زورگوی  افراد  این که  برای 
از  تفتیش  و  نظارت  مسوولیت  بکنند،  خود  قدرت  از 
و  مردمی  حکومت های  توسط  ملی  قوانین  تطبیق 
محلی، به دست حکومت مرکزی در کابل خواهد ماند. 
کنند،  قانون شکنی  در محالت  افراد  و  ماموران  هرگاه 
حکومت مرکزی مسولیت دارد تا متخلفان را بازداشت 
اشخاص  همچو  چون  دهد.  جزا  شفاف  صورت  به  و 
خاصی  رابطه  کدام  مرکزی  دولت  با  محلی  زورگوی 
از  به حمایت  مرکزی می تواند  دولت  داشت.  نخواهند 
مردم محل در مقابل زورگویان قرار گیرد و بدین صورت 
به  و  کند  برقرار  ملت  و  دولت  بین  مثبت  رابطه  یک 
این  بیفزاید. در درازمدت  مشروعیت حکومت مرکزی 
رابطه می تواند اعتماد بین دولت و ملت را محکم سازد 
و در ساختن تعامالت مفهوم ملت سازی در کشور قدم 
مهم شده بتواند. این روش، غیرمتمرکزسازی قدرت به 
اساس اداره محلی توسط خود مردم را حل می تواند و 
یک حکومت داری بهتری را در جامعه به وجود می آورد 
از بالی زورگویی های  بتوانند خود را  تا مردم محالت 
در  دهند.  نجات  مرکزی  مقرری های  هم  و  محلی 
می تواند  اداره  اصول  در  بنیادی  تحول  این  درازمدت 

فرهنگ سیاسی خوبی را به ارمغان بیاورد.
اما ما باید همین واحدهای اداری فعلی را بعد از داشتن 
منطقی  و  منسجم  بهتر  علمی  شماری  نفوس  یک 
بسازیم. ولسوالی ها و والیات از لحاظ نفوس باید تا حد 
امکان معادل هم باشند. باید ساکنان واحدهای اداری 
عیار شوند.  قومی  به ساختارهای  اشاره  بدون  محالت 
باشند  والیات  و  ولسوالی ها  اصلی  محور  نفوس  یعنی 
قومیت   بی حد  نباشد. سیاسی ساختن  قومیت  تنها  و 
ما را از هم جدا کرده و می کند. هم چنان قبول اصول 
اداره محل توسط خود مردمان محل، می تواند یکی از 
پیشنهادات معقول برای طالبان هم باشد و این اصول نو 

اداری برای کل مردم افغانستان نیاز است.

میان بیاوریم که این مشکالت و معضالت تاریخی را حل 
کند. اگر ما باز هم نام نظام ها را از ریاستی به پارلمانی 
و حتا فدرالی تغییر دهیم؛  ولی اصول حکومت داری و 
رابطه مرکز با اطراف به همین شکل دوام یابد، ما هیچ 
اداره در  مشکل حکومت داری را حل نکرده ایم. اصول 
بحث  فعلی  پیشنهادات  در  که  نظام هایی  این  همه ای 
می شود، تقریباً یک چیز است؛ یعنی آن چیزی که ما 
در صدوچهل سال گذشته در افغانستان تجربه کردیم 
غرق  تاریخی  عمیق  بحران  منجالب  این  در  را  ما  و 
این که  نیستم.  هم  فدرالیسم  طرفدار  من  است.  کرده 
افغانستان به چند بخش به اساس قومیت تقسیم شود، 
راه حل نیست. ما باید حکومتی را پیشنهاد کنیم که 
تنظیم  رابطه حکومت مرکزی و محلی در آن طوری 
شود که اصول و روش تصمیم گیری در ادارات، حقوق، 
وجایب و مسوولیت های دولت مردان و ماموران در مرکز 
و اطراف تعریف مشخص داشته و با محدویت های الزم 
اداری  روابط  که  به طوری  باشد.  داشته  تفاوت  از هم 
میان حکومت مرکزی در کابل و والیات، ولسوالی ها و 
شهرداری ها مکمل یک دیگر باشد و نه در تقابل و تضاد 

باهم.
حکومت های متمرکزی را که یاد کردم، در طول تاریخ 
در  را  قانون  بسازند،   قانون  تا  دادند  به خودشان حق 
کنند  تطبیق  مرکزی  شعبات حکومت  توسط  اطراف 
و هم خودشان از تطبیق همان قوانین تفتیش کنند. 
فقط  شهرداری ها(  و  ولسوالی ها  )والیات،  محالت  در 
شعبات حکومت مرکزی وجود دارد. ما در افغانستان 
نداریم.  و  نداشتیم  محلی  حکومت  دهات،  در  جز  به 
و  نزدیکان  از  یا  حتماً  می کنند،  مقرر  والی  که  وقتی 
او رشوت گرفته اند. قصه  از  یا  یا قوم خودشان است، 
شبرغان را به یاد دارید؟ که آقای همدرد از دوستان 
نزدیک کرزی والی آن والیت بود. مردم در برابر ایشان 
تظاهرات کردند. اما او مردم معترض را به گلوله بست و 
تعداد زیادی مظاهره چیان شبرغانی را کشت. حکومت 
کمیسیونی را با عضویت تعدادی از همکاران و نزدیکان 
دیگر رییس جمهور کرزی انتخاب کرد و جهت تحقیق 
و تفتیش به شبرغان فرستاد. تا به امروز که بیش از ده 
است.  نشده  رسیدگی  موضوع  آن  به  ولی  سال شده؛ 
ولی در آن زمان آقای همدرد در پکتیا منحیث والی 

تبدیل شد.
تطبیق   و  بود  مرکزی ساخته  را حکومت  قانون  چون 
کننده اش هم خود افراد حکومت مرکزی بود و بررسی  
امکان  بودند،  مرکزی  حکومت  اعضای  هم  کننده ها 
قضاوت عادالنه و شفاف ناممکن بود و است. بنابراین، 
این ضرورت مبرم است تا  اصول اداره را تغییر بدهیم. 
اساس  به  باید  والیات(  و  )ولسوالی ها  محالت  اداره 
تا ما  اداره محل توسط خود مردم محل ساخته شود 
قوانین  بعداً  باشیم. و  حکومت های واقعاً محلی داشته 
حکومت  اراکین  به  کشور  سراسر  در  ملی  و  مرکزی 
تا آن ها  انتخابی و استخدام شده تفویض شود  محلی 
به طور شفاف و عادالنه تطبیق کنند. نماینده گان مردم 
حق قانون سازی را در سطح ملی در مرکز )کابل( داشته 
باشند؛ ولی تطبیق قوانین به ولسوالی ها و والیات واگذار 
ولسوالی ها،  ساکنان  و  والی ها  والیت ها  مردمان  شود. 
را  والیتی شان  و  ولسوالی  شوراهای  هم  و  ولسواالن 
مسلکی  ماموران  آن،  از  بعد  کنند.  انتخاب  خودشان 
ریاست ها  هم  و  ولسوالی ها  سکتوری  مدیریت های  در 
مشمول  که  استخدام  کمیته های  توسط  والیات  در 
افراد مسلکی و هم انتخابی از شورای محلی و حضور 

حمیدزاده: آیا این مشکل با آوردن نظام صدارتی حل 
نمی شود؟

شهرانی: نه ابدا، بدون کاربرد اصل اداره محل توسط 
خود مردم محل در هر نظامی. مشکل افغانستان این 
است که دولت فعلی شرکت سهامی است که در آن جا 
عده معدودی افراد ثروت اندوزی می کنند. فعاًل قومیت را 
اساس راه یابی برای شرکت در این شرکت سهامی دولت/

حکومت قرار داده اند. برای همین منظور معاونیت های 
ریاست جمهوری و هم صدارت حکومت پیشنهادی شان 
به شمول یک زن. قسمی که  را چهار تن ساخته اند، 
قباًل عرض کردم، تغییر ساختار نظام هیچ مشکلی را 
حل کرده نمی تواند؛ مگر این که اصول اداره هم تغییر 
کند. اصول اداری را که من پیشنهاد می کنم در جهان 
غرب در اشکال مختلف نظام های حکومتی وجود دارد 
و هم در نظام های دموکراتیک شرق وجود دارد. مثاًل، 
ولی  شاهی اند.  نظام  حکومت های  ناروی  و  انگلستان 
اصول اداره حکومتی شان چیزی است که من گفتم. در 
امریکا، در شهری که من هستم برای شهردار، شورای 
شهرداری، قوماندان امنیه و حتا قضات و دیگر مسووالن 
من  که  پوهنتون/دانشگاهی  در  می دهند.  رای  مردم 
تدریس می کنم، استادان و هم مسلکانم و حتا شاگردان 
مرا استخدام کردند و هیچ استادی توسط هچ کسی، به 
شمول رییس دانشگاه مقرر شده نمی تواند، بدون رای 
اکثریت استادان همان بخش. شما شکل نظام را هرچه 
می گویید داشته باشید. مهم این است که اصول اداره 
تغییر کند. نظام های حکومتی در افغانستان می خواهند 
تصمیم گیری های  در  تا  کسی  یک  باشیم.  رعیت  ما 
قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محلی سهم نداشته 
باشد، شهروند نیست، تبعه و رعیت است. من باری از 
حامد کرزی پرسیدم که چرا در قانون اساسی، فصلی 
به نام »حقوق اتباع« دارید یا آوردید، در حالی که اتباع 
در عمل فاقد هر نوع حق و حقوق اند. چرا آن را حقوق 
از  شهروندان نگفتید؟ وی  فرمود: »شهروند، کلمه ای 

زبان دیگران است، در زبان ما نیست.«

دیگر  و  ملی  سرود  پول،  پرچم،  موضوع  حمیدزاده: 
نمادهای ملی در وضعیتی که شما پیشنهاد می کنید 

چه طور خواهد بود؟
این چیزهایی است که الزم است در مورد  شهرانی: 
آن توافق ملی صورت بگیرد. اما در کل این ها مسایل 
احساساتی است. این ها باالی حقوق سیاسی مردم تاثیر 
و ارزش زیاد ندارد. اگر اداره محالت زنده گی خود را به 
دست داشته باشیم، این مسایل چندان ارزش حیاتی 

ندارد. این ها موضوعات فرعی و احساساتی است.

حمیدزاده: چه چیزهایی از صالحیت حکومت مرکزی 
خواهد بود؟

شهرانی: مسایلی مربوط پالیسی ها و نماینده گی های 
بین المللی به دست حکومت مرکزی باشد. حفاظت از 
بنادر به دست حکومت مرکزی باشد. قوت دفاعی از 
تمامیت ارضی، امنیت بنادر، سرحدات و شاهراه های 
کشور به دست حکومت مرکزی باشد. پولیس و امنیت 
محلی و شهری به دست حکومت های محالت باشد؛ 
اما بهتر است تربیت و تجهیز پولیس به دست حکومت 
ساختارهای  و  شاهراه ها  از  حفاظت  باشد.  مرکزی 
پالیسی سازی تحصیالت عالی،  بزرگ زیربنایی و هم 
معارف، صحت، زراعت و وزارت های دیگر سکتوری و 
در  باید  این ها  باشد.  مرکزی  به دست حکومت  ملی 
قوانین تدوین شوند. من می گویم نیاز به این نیست 
اختراع  سر  از  دارد،  وجود  که  را  چیزی  دوباره  که 
بکنیم. این مسایل در دیگر کشورها هم وجود دارد و 
می توانیم از تجارب مثبت و معقول شان مستفید شویم. 
حکومت مرکزی تطبیق یکسان قوانین ملی را توسط 
حکومت های محلی و شهرداری ها باید جدی تفتیش و 
نظارت کند. در تاریخ کشور ارباب های زر، زور و تزویر 
زیاد  بدمنش در محالت  و  و رشوت خور  فاسد  و هم 
داشتیم. آنان از طریق رابطه شان با حکومت مرکزی 
علیه مردم ظلم می کردند. مرکز آن ها را قادر می سازد 
که ظلم بکنند. در هر حال، حکومت مرکزی باید در 
فوق العاده  محدودش  و  شده  تعریف  مربوطه  وظایف 

قدرتمند باشد.

حمیدزاده: با تشکر از شما جناب استاد.
شهرانی: تشکر از شما.
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خلیل اسیر

ادعای فساد میلیونی در پروژه خیابان
»درب قندهار« هرات

با گذشت چهار سال از آغاز روند »طی مراحل اسناد« 
آغاز روند عملی قیرریزی خیابان  از  و حدود پنج ماه 
»درب قندهار« شهر هرات، زمان پایان کار این پروژه 
دلیل عدم  به  قراردادکننده  نیست و شرکت  مشخص 
خیابان  ساخت  کار  شهرداری،  سوی  از  پول  پرداخت 
افشای  بدون  آگاه  منابع  برخی  است.  کرده  متوقف  را 
نام شان، در صحبت با روزنامه ۸صبح ادعا دارند که اسناد 
تدارکاتی این پروژه مشکالت اساسی دارد و در قرارداد 
ساخت خیابان درب قندهار، مبلغ بسیار گزافی فساد و 
حیف ومیل صورت گرفته است. شماری از اعضای بورد 
مشورتی شهرداری هرات نیز ادعای فساد در این پروژه 
را می پذیرند. اعضای بورد مشورتی شهرداری هرات ادعا 
دارند که به دلیل غیرمسلکی بودن رهبری شهرداری و 
ترس از طی مراحل اسناد مالی، روند قیرریزی خیابان 
شده  متوقف  کار  از  بخشی  و  می رود  پیش  کندی  با 
است. ساکنان منطقه درب قندهار هرات، با انتقاد تُند 
از شهرداری، این نهاد را به بی توجهی در رفع مشکالت 
مقام های  می کنند.  متهم  خیابان  تخریب  از  ناشی 
شهرداری هرات می پذیرند که علت کندی روند ساخت 
و توقف کار پروژه خیابان درب قندهار، نبود بودجه در 
شهرداری است و از میان دو شرکت قراردادکننده، یکی 
از آن ها به دلیل پرداخت نشدن پول از سوی شهرداری، 
کار قیرریزی خیابان را متوقف کرده، اما ادعای فساد و 

حیف ومیل را بی اساس می دانند. 

چهار سال انتظار برای ساخت یک خیابان
زیادی  بخش های  تخریب  و  فرسوده گی  دنبال  به 
پی  در  و  هرات  شهر  قندهار  درب  منطقه  خیابان  از 
فقیرنشین،  منطقه  این  ساکنان  پی هم  اعتراض های 
اسناد پروژه قیرریزی خیابان حدود  روند طی مراحل 
چهار سال پیش آغاز شد و مقام های وقت شهرداری 
وعده سپردند که کار در آینده نزدیک به پایان می رسد. 
معلومات برخی اعضای بورد مشورتی شهرداری هرات 
نشان می دهد که در جریان چهار سال گذشته به دلیل 
بروز مشکالت، تاکنون کار ساخت این خیابان به پایان 
نرسیده است. زلمی صفا، عضو بورد مشورتی شهرداری 

برسانند. 
 

مشخصات فنی پروژه درب قندهار
به  هرات،  شهر  قندهار  درب  خیابان  قیرریزی  پروژه 
چهار فاز/بخش جداگانه تقسیم شده است که هر بخش 
دارای دو خط/لین شمالی و جنوبی است. افزون بر روند 
آسفالت، این پروژه شامل نوسازی کانال جوار خیابان 
کانال های  ساخت  هرچند  می باشد.  آن  وسط  بلوار  و 
و  خیابان  قیرریزی  کار  اما  رسیده،  پایان  به  خیابان 
ساخت بلوار حدود ۷۰ درصد باقی مانده است. دو بخش 
پروژه از منطقه اسیپن ادی شهر هرات آغاز می شود و تا 
چوک درب قندهار می رسد و دو بخش دیگر هم از درب 
قندهار آغاز و تا محله قندهاری ها و منطقه پایان آب 
شهر هرات ادامه می یابد. طول هر بخش خیابان ۸۷5 
متر و مجموع چهار بخش آن 3.5 کیلومتر است. هزینه 
ساخت هر بخش حدود 4۰ میلیون افغانی و مجموع 

چهار بخش ۱5۸ میلیون افغانی می شود.
شهرداری هرات به دلیل منظور نشدن بودجه عمومی 
پروژه از سوی اداره تدارکات ملی، قیرریزی خیابان را به 
چهار بخش جداگانه تقسیم کرد تا صالحیت پرداخت 
بودجه در اختیار اداره محلی هرات باشد. منابع معتبر 
تأیید می کنند که روند عملی کار ساخت خیابان، پیش 
از نهایی شدن مراحل اداری آغاز و سبب بروز مشکالت 
اداری و عدم پرداخت پول شد. هرچند شهرداری هرات 
می پذیرد که طوالنی شدن روند ساخت خیابان درب 
قندهار و توقف کار ساخت آن مشکالت زیادی را برای 
ساکنان مناطق هم جوار این خیابان به میان آورده ، اما 
پایان کامل روند ساخت خیابان را در گرو منظور شدن 

بودجه شهرداری از سوی حکومت مرکزی می داند.

زنده گی در میان گردوغبار
 ۱3۹۹ سال  قوس  ماه  در  پیش،  ماه  پنج  حدود 
قیرریزی  و  قدیمی  آسفالت  تخریب  روند  خورشیدی 
بود طی دست کم  قرار  آغاز شد.  قندهار  خیابان درب 
مشکل  و  برسد  پایان  به  قیرریزی  روند  ماه،  چهار 
چند ساله ساکنان محل از رهگذر خرابی خیابان برطرف 
شود، اما در این مدت کار قیرریزی با کندی پیش  رفت 
کار ساخت  توقف  متوقف شد.  روند ساخت خیابان  و 
برای  زیادی  این خیابان، مشکالت  ماندن  نیمه کاره  و 
پایان آب  قندهار،  »اسپین ادی«، درب  مناطق  ساکنان 
و محل قندهاری های شهر هرات به میان آورده است. 
نیمه کاره ماندن خیابان، سبب افزایش شدید گردوغبار 
شده و مشکالت زیادی در تردد وسایل نقلیه ایجاد کرده 

است.
از ساکنان منطقه درب قندهار هرات، در  غالم رسول، 
صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید که مردم این منطقه 
مقام های حکومت  و  دارند  از حکومت شکایت  سخت 
فراموش  را  آنان  مشکالت  هرات  شهرداری  و  محلی 
کرده اند. به گفته او، این محل فقیرنشین است و کسی 
را گوش  بیچاره«  و  مردم »غریب  در حکومت صدای 
پایان آب،  منطقه  گذر  وکالی  از  احمدشاه،  نمی دهد. 
به روزنامه ۸صبح می گوید که طی پنج ماه گذشته و 
پس از تخریب خیابان و نیمه کاره ماندن آن، مردم با 
مشکالت زیادی دست وپنجه نرم می کنند و گردوغبار 
ناشی از تخریب خیابان، سبب بروز بیماری های تنفسی 

برای ساکنان منطقه شده است.

»نمی توانیم زمان پایان کار را مشخص کنیم«
هرات  شهرداری  سکتوری  و  تخنیکی  خدمات  رییس 
پافشاری دارد که بخشی از چهار قطعه این خیابان پیش 
از فرا رسیدن عید فطر به گونه کامل به پایان می رسد، 
اما سایر بخش ها پس از منظوری بودجه تمام می شود 
کار  پایان  برای  دقیقی  زمان  نمی تواند  شهرداری  و 
مشخص کند. از جناب دیگر، جیالنی فرهاد، سخنگوی 
والی هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که اداره محلی 
در حال پی گیری نهایی شدن بودجه شهرداری هرات 
برای سال مالی ۱4۰۰ خورشیدی است و شخص والی 
هرات از اداره مستقل ارگان های محلی درخواست کرده 

تا بودجه شهرداری را زودتر نهایی و منظور کند.
پیشین  مشفق، شهردار  بازداشت غالم حضرت  از  پس 
هرات، در نبود معاون و وارسی کننده، سیدوحید قتالی، 
به  ریاست جمهوری  اول  معاون  از سوی  هرات،  والی 
نظر  به  اما  شد،  گماشته  شهرداری  سرپرست  عنوان 
نبود  و  مدیریتی  بحران  نتوانست  اقدام  این  می رسد 
میان  در  کند.  مهار  را  هرات  شهرداری  در  شهردار 
منظور  هرات،  شهرداری  ارشد  مقام های  سردرگمی 
کار  توقف  و  کشور  مرکز  از  شهرداری  بودجه  نشدن 
ساخت خیابان درب قندهار، به نظر می رسد مردم این 
منطقه فقیرنشین شهر هرات هم چنان باید برای پایان 
مهم  نگرانی  اما  بکشند،  انتظار  خیابان  قیرریزی  کار 
قرارداد پروژه است که  ادعای فساد میلیون در  دیگر، 

انتظار می رود توسط حکومت بررسی و پی گیری شود.

مقام های ارشد از امضا و طی مراحل اسناد مالی عنوان 
شهرداری  مشورتی  بورد  عضو  صفا،  زلمی  می کنند. 
به  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  هرات، 
پیشین  شهردار  مشفق،  غالم حضرت  بازداشت  دنبال 
زندانی  و  بازداشت  ترس  از  نهاد  این  رهبری  هرات، 
مراحل  طی  را  قندهار  درب  پروژه  مالی  اسناد  شدن، 
نمی کنند و این امر مهم ترین عامل کندی و توقف کار 

ساخت خیابان است.
آقای صفا ادعا دارد که معاون کنونی شهرداری هرات 
و  ندارد  با مسایل تخصصی، فنی و مهندسی آشنایی 
برخی مقام های رهبری شهرداری نیز »خالف تخصص 
و رشته« در بخش های گوناگون این نهاد مقرر شده اند و 
توان پیش برد کارهای فنی و تخصصی را ندارند و همین 
مسأله مشکالت زیادی را در شهرداری هرات به میان 

آورده است. 
در پاسخ به اتهام های مطرح شده از سوی اعضای بورد 
و  تخنیکی  خدمات  رییس  هرات،  شهرداری  مشورتی 
اتهام های مطرح شده  تمام  سکتوری شهرداری هرات 
کارمندان  که  دارد  پافشاری  و  دانسته  بی اساس  را 
شهرداری بدون هیچ گونه »ترس و هراس« اسناد اداری 
پیشین و  بازداشت شهردار  و  را طی مراحل می کنند 
برخی مقام های شهرداری، پیوندی با پروژه درب قندهار 

ندارد.

دلیل توقف کار ساخت خیابان چیست؟
شهرداری هرات دلیل توقف و کندی کار ساخت خیابان 
بودجه  نشدن  منظور  و  بودجه  نبود  را  قندهار  درب 
سوی  از  خورشیدی   ۱4۰۰ مالی  سال  در  شهرداری 
حکومت مرکزی عنوان می کند. به روایت این نهاد، یکی 
از شرکت های قراردادکننده به بهانه عدم پرداخت پول 
از سوی شهرداری، روند کار قیرریزی دو بخش خیابان 
را متوقف کرده است. سیدافغان افغان، رییس خدمات 
با  صحبت  در  هرات،  شهرداری  سکتوری  و  تخنیکی 
روزنامه ۸صبح می گوید که پروژه خیابان درب قندهار 
و  ساختمانی  شرکت  دو  با  جداگانه  بخش  چهار  در 
سرک سازی قرارداد شد، اما یکی از شرکت ها به دلیل 
را  آسفالت  کار  شهرداری،  توسط  پول  پرداخت  عدم 

نیمه کاره رها کرده است.
مالی  سال  برای  هرات  شهرداری  بودجه  او،  گفته  به 
مستقل  اداره  سوی  از  هنوز  تا  خورشیدی   ۱4۰۰
بودجه  که  زمانی  تا  و  نشده  منظور  محلی  ارگان های 
نمی تواند  شهرداری  نشود،  منظور  کشور  مرکز  از 
این  و  کند  پرداخت  پول  قراردادی  شرکت های  به 
را  مسأله  این  باید  قرارداد،  امضای  از  پیش  شرکت ها 
شده  ارایه  معلومات  بر اساس  می کردند.  پیش بینی 
خیابان  پروژه  قیرریزی  کار  هرات،  از سوی شهرداری 
درب قندهار حدود 3۰ درصد پیش  رفته و روند ساخت 
کانال مجاور خیابان نهایی شده است. شهرداری هرات 
ادعا دارد که بر اساس قانون، این نهاد پس از پایان کار 
ساخت، پول شرکت های قراردادی را پرداخت می کند 
پایان  به  را  روند ساخت خیابان  مکلف اند  و شرکت ها 

هرات، به روزنامه ۸صبح می گوید که مشکالت گوناگون 
سبب کندی کار ساخت این خیابان شده است. به گفته 
خورشیدی،  و ۱3۹۹  سال های ۱3۹۷، ۱3۹۸  در  او، 
برای آغاز روند عملی پروژه اقدام شد، اما با وجود تالش 
مقام های ارشد شهرداری هرات، باز هم کار این پروژه 
به پایان نرسید و در حال حاضر روند ساخت آن متوقف 

شده است.
برخی ساکنان منطقه  قیرریزی خیابان،  آغاز  از  پیش 
درب قندهار و فعاالن اجتماعی در هرات، با حضور در 
از  بخشی  نمادین  گونه  به  اعتراضی،  گردهمایی  یک 
خیابان را کاه ِگل کرده و درون چاله های آن ترکاری و 
سبزی جات کاشتند تا از این طریق حکومت را وادار به 

ساخت این خیابان کنند.

لغو قرارداد و ادعای فساد میلیونی در پروژه
بر اساس معلومات شهرداری هرات، مبلغ قرارداد مجموع 
چهار بخش پروژه آسفالت خیابان درب قندهار که به 
و سرک سازی  دو شرکت ساختمانی  با  گونه جداگانه 
است  افغانی  میلیون   ۱5۸ حدود  است،  شده  قرارداد 
به شمول  برای هر بخش ساخت خیابان  و شهرداری 
بلوار و آسفالت، نزدیک به 4۰ میلیون  ساخت کانال، 
۸صبح  روزنامه  بررسی های  می کند.  پرداخت  افغانی 
ساخت  قرارداد  امضای  از  پیش  که  می دهد  نشان 
»برادران  و  افغان«  »بناگران  شرکت های  با  خیابان 
صافی« آسفالت، ساخت کانال و بلوار، با مشخصات فنی 
یک سان به مبلغ حدود ۱۱۰ میلیون افغانی با شرکت 
ساختمانی و سرک سازی »هرات غوربند« قرارداد شده 
لغو شده  قرارداد  نامعلوم  به دالیل  بعد  اما مدتی  بود، 

است.
لغو  علت  هرات،  شهرداری  مشورتی  بورد  اعضای 
 5۰ حدود  با  دوم«  »قرارداد  امضای  و  اول«  »قرارداد 
میلیون افغانی افزایش قیمت را، فساد گسترده در این 
آگاه  منبع  یک  این،  بر  افزون  می کنند.  عنوان  پروژه 
بدون افشای نامش، در صحبت با روزنامه ۸صبح ادعا 
دارد که اسناد تدارکاتی پروژه مشکالت اساسی دارد و 
در قرارداد آن مبلغ بسیار گزافی فساد صورت گرفته و 
پروژه با همان »ابعاد، کیفیت و مشخصات« دوباره به 
قرارداد سپرده شده است. شهرداری هرات در پیوند به 
لغو قرارداد اول ساخت خیابان درب قندهار با شرکت 
اما  می کند،  بی خبری  ابراز  غوربند«  »هرات  قراردادی 
هرگونه ادعای فساد و حیف ومیل پول در روند قیرریزی 
تمام  که  دارد  پافشاری  و  دانسته  بی اساس  را  خیابان 
به گونه شفاف طی  قانون و  بر مبنای  قرارداد  مراحل 

مراحل شده است.

مالی  اسناد  امضای  از  شهرداری  کارمندان 
می ترسند

از  بورد مشورتی شهرداری هرات، یکی  اعضای  برخی 
عوامل اساسی کندی کار و توقف روند آسفالت خیابان 
با  نهاد  این  ارشد  مقام های  ناآشنایی  را  قندهار  درب 
مسایل فنی، ضعف مدیریت رهبری شهرداری و ترس 
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به دنبال فرسوده گی و تخریب 
بخش های زیادی از خیابان 

منطقه درب قندهار شهر هرات 
و در پی اعتراض های پی هم ساکنان 

این منطقه فقیرنشین، روند طی مراحل 
اسناد پروژه قیرریزی خیابان حدود چهار 
سال پیش آغاز شد و مقام های وقت 

شهرداری وعده سپردند که کار در آینده 
نزدیک به پایان می رسد. معلومات برخی 

اعضای بورد مشورتی شهرداری هرات 
نشان می دهد که در جریان چهار سال 

گذشته به دلیل بروز مشکالت، تاکنون 
کار ساخت این خیابان به پایان نرسیده 

است. زلمی صفا، عضو بورد مشورتی 
شهرداری هرات، به روزنامه 8صبح 

می گوید که مشکالت گوناگون سبب 
کندی کار ساخت این خیابان شده است. 
به گفته او، در سال های 1397، 1398 

و 1399 خورشیدی، برای آغاز روند 
عملی پروژه اقدام شد، اما با وجود تالش 

مقام های ارشد شهرداری هرات، باز هم 
کار این پروژه به پایان نرسید و در حال حاضر 

روند ساخت آن متوقف شده است.
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انقالب باشگاه های بزرگ اروپا؛

باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا لیگی را زیر نام »سوپر 
لیگ اروپا« راه اندازی کرده اند. در این لیگ ۲۰ تیم 
عضویت  تیم  میان، ۱5  این  از  و  می کنند  اشتراک 
به  دیگر  تیم  پنج  و  می آورند  دست  به  را  دایمی 
گونه رقابتی انتخاب می شوند. ایده ایجاد این لیگ 
است  مادرید  ریال  باشگاه  رییس  پرز،  فلورنتینو  از 
و در طرح ریزی آن رییسان باشگاه های یوونتوس و 
منچستر یونایتد نیز نقش داشته اند. شکل گیری این 
لیگ واکنش های جدی و تهدیدآمیز اتحادیه فوتبال 
اروپا، فدراسیون جهانی فوتبال و لیگ های کشورهای 
اروپایی را در پی داشته است؛ زیرا در چنین شرایطی، 
لیگ قهرمان اروپا بی ارزش خواهد شد. از سویی هم 
یوفا باشگاه های شامل در این لیگ را از رقابت های 
شدن  منحل  کنار  در  و  می کند  حذف  اروپایی 
عضویت این باشگاه ها در لیگ های داخلی، از حضور 
می شود.  جلوگیری  ملی  تیم های  در  بازیکنان شان 
اقتصادی  مزیت های  لیگ  این  شکل گیری  هرچند 
زیادی برای باشگاه های بزرگ دارد، اما در دراز مدت 
وارد  فوتبال  رشته  به  را  آسیب های جدی  می تواند 

کند.  

انقالب باشگاه های بزرگ اروپایی
تازه،  اقدام  یک  در  اروپا  فوتبال  بزرگ  باشگاه های 
راه شان را از یوفا جدا کرده اند. آنان تصمیم گرفته اند 
که در چارچوب لیگی جدید به نام »سوپر لیگ اروپا« 
به میدان بروند و بدین ترتیب از لیگ قهرمانان اروپا 
کناره گیری کنند. سایت رسمی سوپر لیگ اروپا دالیل 
از  اقتصادی برخاسته  این لیگ را بحران های  ایجاد 
همه گیری کرونا، بهبود کیفیت رقابت ها و ایجاد قالب 
جدید برای باشگاه ها به منظور رقابت منظم بازیکنان 
برتر عنوان کرده است. حمایت مالی این لیگ را در 
شبکه  و  مورگان  مالی جی پی  موسسه  حاضر  حال 

انگلیسی »DAZN« عهده دارند.
آغاز   ۲۰۲۱ تابستان  در  که  لیگ  این  اول  دور  در 
می شود، ۲۰ تیم اشتراک می کنند. از این میان ۱5 
تیم به عنوان تیم های موسس حضور می یابند و پنج 
تیم دیگر از طریق بازی های مقدماتی ساالنه وارد این 
لیگ می شوند. قرار است ۲۰ تیم حاضر در این لیگ 
به دو گروه تقسیم شوند و سپس بازی های گروهی را 
به گونه رفت و برگشت بازی کنند. از این میان شش 
تیم از دو گروه به مرحله حذفی صعود می کنند و 
تیم های چهارم و پنجم هردو گروه، برای صعود باید 
ترتیب  با هم رقابت کنند. بدین  در مرحله پلی آف 
هشت تیم در مرحله حذفی در چهار هفته به گونه 
رفت و برگشت بازی می کنند و این لیگ با برگزاری 

تنها یک دیدار در مرحله نهایی، پایان می یابد. 
است  شده  تنظیم  طوری  لیگ  این  برگزاری  زمان 
که باشگاه ها در لیگ های داخلی باقی بمانند و این 
دیدارها را در وسط هفته برگزار کنند. در مرحله اول 
3.5 میلیارد یورو به تیم های اشتراک کننده در این 

مالی این لیگ برود.

و  متوسط  باشگاه های  ورشکسته گی  خطر 
کوچک

ایجاد سوپر لیگ می تواند آسیب های  از طرف دیگر 
این که  خصوص  به  برساند،  فوتبال  به  جدی ای 
برگزاری  با  لیگ ها  مسووالن  از  برخی  و  فیفا  یوفا، 
از جمله اخراج  اقدامات جدی  آن مخالفت کرده  و 
دست  روی  را  داخلی  لیگ های  از  باشگاه ها  این 
گرفته اند. فیفا نیز گفته است که اگر این لیگ شکل 
گیرد، بازیکنان تیم های شامل در آن نمی توانند در 
بازی های ملی به میدان بروند. هرچند فلورنتینو پرز 
وعده داده است که یک رقابت دیگر را در این بخش 
شدنی  عملی   چیزی  چنین  اما  داد،  خواهد  شکل 
بدل می کند.  به دو قطب  را  فوتبال  و عماًل  نیست 
به این ترتیب آشفته گی در فوتبال، به ویژه فوتبال 

اروپایی، بیش تر خواهد شد.
از  بزرگ  باشگاه های  خروج  صورت  در  هم چنان 
را  لیگ ها دیگر جذابیت شان  این  داخلی،   لیگ های 
از دست می دهند. به گونه مثال اگر شش تیم برتر 
انگلیس، سه تیم برتر اسپانیا و سه باشگاه برتر ایتالیا 
که  است  معنا  بدین  شوند،  خارج  لیگ های شان  از 
درصدی زیادی از هواداران دیگر به دیدن بازی های 
این لیگ ها دل خوش نمی کنند. در کنار این، بحث 
حمایت مالی لیگ ها نیز مطرح است. به گونه مثال در 
حال حاضر بیش تر تیم های اللیگایی از حضور رئال 
مادرید، بارسلونا و اتلتیکو مادرید سود می برند، اما در 
صورتی که این سه تیم از لیگ خارج شوند، دیگر 
حامیان مالی حاضر نخواهند شد که لیگ اسپانیا را 
اسپانسر کنند. به این ترتیب باشگاه های حاضر در 
توان  و  می شوند  ورشکسته  رفته رفته  لیگ ها  این 
را  بازیکنان شان  و دست مزد  مالی  پرداخت مصارف 

نخواهند داشت.
در کنار این مورد، اگر فاصله میان باشگاه های حاضر 
در سوپر لیگ و دیگر باشگاه ها ایجاد شود، احتمال 
دارد که یوفا به کمک فیفا و سایر لیگ ها از فروش 
کنند.  خودداری  سوپرلیگ  باشگاه های  به  بازیکنان 
در این صورت جذب بازیکن برای تیم های بزرگ با 
گذشت زمان سخت تر می شود. در حال حاضر بیش تر 
متوسط  و  کوچک  باشگاه های  را  کلیدی  بازیکنان 
پرورش می دهند و اگر مهره های کلیدی باشگاه های 
بزرگ پیر شوند، احتمال جایگزینی آنان به مراتب 
خوش بینانه ترین  در  هم چنان  می شود.  پیچیده تر 
حالت، شکل گیری سوپر لیگ سبب خواهد شد که 
لذت  از  و  یابد  افزایش چشم گیری  بازیکنان  قیمت 

فوتبال بکاهد.
حتا اگر همه این موارد حل شود، نفس سوپر لیگ 
نیز می تواند محل بحث باشد؛ زیرا فوتبال ماشینی 
در  که  می شوند  مجبور  بزرگ  تیم های  و  می شود 
داشته  سنگینی  بسیار  دیدارهای  ماه  یک  جریان 
بازیکنان،  آماده گی های  میزان  به  توجه  با  باشند. 
نظر داشت وعده ای که  با در  این دیدارها  برگزاری 
ناممکن  باال(،  )هیجان  می دهند  سوپر لیگ  مالکان 
است. در کنار این، نباید از یاد برد که یکی از دالیل 
اصلی جذابیت فوتبال، رقابت برای راه یابی به لیگ 
شکل گیری  به  توجه  با  که  است  اروپا  قهرمانان 
سوپر لیگ، این هیجان نیز فروکش خواهد کرد. افزون 
پی هم  گونه  به  جذاب  دیدارهای  تماشای  این،  بر 
می تواند هیجان هوداران را کاهش دهد و عالقه  آنان 

برای دیدن بازی ها به مرور زمان کم تر شود.
نیز  این  از  هرچند اعمال تغییرات در فوتبال پیش 
سابقه داشته ، اما تغییرات در این حد که عماًل منافع 
با  را  باشگاه ها  سایر  و  تأمین  را  بزرگ  باشگاه های 
ورشکسته گی روبه رو کند، تاکنون دیده نشده است. 
باید منتظر ماند که یوفا، فیفا و سایر لیگ ها چه قدر 
ایده مقاومت می کنند و نظریه پردازان  این  برابر  در 
سوپر لیگ اروپا نیز تا چه اندازه انعطاف پذیری نشان 
می دهند. با توجه به این بحث ها و سایر موارد، فوتبال 
آزمون جدی ای  در  روزها  این  اروپا  فوتبال  ویژه  به  

قرار دارد.

گونه تلویحی تذکر داده بود. او معتقد بود که فوتبال 
هواداران  امریکایی  فوتبال  برخالف  اروپا  باشگاهی 
باشگاه ها  حاصل  که  درآمدی  اما  دارد،  زیادی 
امریکایی  فوتبال  باشگاه های  درآمد  نصف  می شود، 
است. استدالل او کاماًل منطقی است، چرا که یوفا 
برای  مالی خوبی  نتوانسته حامیان  این که  بر  عالوه 
لیگ قهرمانان فراهم کند، پول زیادی را از این ناحیه 
به  را  آن  از  اندکی  بخش  تنها  و  می زند  جیب  به 
باشگاه ها می دهد. حتا زمانی  که بحران کرونا وضعیت 
اقتصادی باشگاه های بزرگ اروپا را دگرگون کرد، یوفا 
هیچ برنامه ای برای به سازی وضعیت باشگاه ها نداشت 
از جمله  از رقابت های حاشیه ای،  ایجاد برخی  و به 

کنفرانس اروپا فکر می کرد.  
پاداشی که برای تیم های حاضر در لیگ قهرمان نیز 
در نظر گرفته می شود، با توجه به وضعیت باشگاه ها 
مثال  گونه  به  است.  اندک  کرونا،  بحران  به  ویژه  و 
مجموع پاداش برای تیم های حاضر در دو سال اخیر 
لیگ قهرمانان اروپا چیزی حدود دو میلیارد یورو بود. 
لیورپول در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۰۰ میلیون یورو از 
بابت بازی و قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا درآمد 
کسب کرد، در حالی که براساس توافق حامیان مالی 
 5۰۰ به  نزدیک  لیگ  این  قهرمان  تنها  سوپر لیگ، 
که  می کند  دریافت  پاداش  عنوان  به  یورو  میلیون 
بیش تر   دیدارها  سایر  پاداش های  به  توجه  با  طبعاً 

می شود.
هم چنان دیگر مشکلی که با ایجاد این لیگ برطرف 
همواره  یوفا  است.  مالی  فیرپلی  بحث  شد،  خواهد 
می دهد.  نشان  حساسیت  مالی  فیرپلی  بحث  در 
مدیریت باشگاه ایتالیایی آث میالن بارها به همین 
دلیل نتوانست تیمش را تقویت کند، در حالی که 
برخی از باشگاه ها نظیر پی اس جی و منچستر سیتی 
با وجود این چالش ها به راحتی پول مصرف کردند 
و ستاره گرفتند. خرید ۲۲۰ میلیون یورویی نیمار 
توسط پاریس سنت ژرمن بخشی از این کار بود که 
تردیدها در مورد ماهیت کار یوفا را بیش تر ساخت؛ 
زیرا این کار سبب شد که قیمت بازیکنان به گونه 
سرسام آوری افزایش یابد و کار را برای دیگر تیم ها 

سخت تر سازد.
فشار  اهرم  نحوی  به  اروپا  سوپر لیگ  ترتیب  بدین 
بر یوفا است. پرز و دیگر رییسان باشگاه های بزرگ 
درآمد  لیگ،  این  شکل گیری  با  که  می خواهند 
باشگاه های شان را به باالترین حد برسانند و سپس 
زیرساخت ها را برای جذابیت بیش تر فوتبال تقویت 
پرورش  بزرگ،  اکادمی های  شکل گیری  کنند. 
استعدادها و ایجاد لیگ زنان نیز بخشی از این برنامه 
این  تیم های مطرح در  از سوی دیگر حضور  است. 
لیگ سبب می شود که جذابیت فوتبال برای برخی از 
هواداران به حداکثر آن برسد. به این ترتیب هر هفته 
بازیکنان  و  می شود  برگزار  هیجانی  دیدار  چندین 
سرشناس در برابر هم صف آرایی می کنند. این کار 
سبب می شود که اشتیاق مردم به دیدن این لیگ 
بیش تر شود و پول خوبی به جیب باشگاه ها و حامیان 

لیگ پرداخت می شود تا چالش های مالی برخاسته 
از بحران کرونا رفع شود. بدین ترتیب برای هر تیم 
میلیون  از 4۲5  بیش  لیگ  این  به  ورود  به محض 
دالر پرداخت می شود. هرچند پرداخت نزدیک به ۱۰ 
میلیارد یورو از سوی دو کمپنی تضمین شده، اما این 
لیگ احتمال داده است که پرداختی ها به تیم های 
حاضر در این لیگ با توجه به کیفیت و هیجان آن به 

مراتب بیش تر باشد. 
است،  کرده  درز  رسانه ها  به  که  معلوماتی  براساس 
ریال  باشگاه  رییس  پرز،  فلورنتینو  را  کار  این  ایده 
مادرید، در سال ۲۰۰۹ ریخته بود که رفته رفته جدی 
شد و در جریان دو سال اخیر شکل اجرایی گرفت. 
در ادامه ادواردو آنیلی، رییس باشگاه یوونتوس، نیز 
به این جمع پیوست. هرچند گمان بر این بود که 
کارل هاینس رومنیگه، رییس باشگاه بایرن مونیخ، 
نیز در جریان شکل گیری این لیگ قرار داشته است، 
اما آن گونه که باشگاه دورتموند اعالم کرد، افزون بر 
شرکت  لیگ  این  در  نیز  مونیخ  بایرن  باشگاه،  این 
نمی کند. تیم آلمانی الیپزیش نیز اعالم کرد که در 
این لیگ شرکت نخواهد کرد. افزون بر این، تیم های 
این  به درخواست شرکت در  تاکنون  نیز  فرانسه ای 
لیگ پاسخ نداده اند؛ زیرا از عواقب آن هراس دارند. 
یوفا، فیفا و برخی از لیگ های اروپایی اما به محض 
اعالم موجودیت این لیگ، اعالمیه های هشدارآمیزی 
نشر کردند که براساس آن، احتمال دارد باشگاه های 
شامل در این لیگ از لیگ های داخلی و لیگ  قهرمانان 
اروپا حذف شوند. در کنار این، احتمال می رود که از 
نیز  ملی  تیم های  در  باشگاه ها  این  بازیکنان  حضور 

جلوگیری شود.

فوتبال در آزمون
نظر  به  طرح،  این  روی  کار  دهه  یک  به  توجه  با 
می رسد که تصامیم برای شکل گیری سوپر لیگ اروپا 
بسیار جدی تر از چیزی است که تصور می شود، به 
خصوص این که باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا خیلی 
زود در این مورد موقف گیری کردند و حتا برخی از 
این  خارج شدند.  نیز  اروپا  فوتبال  اتحادیه  از  آن ها 
در  آن  عواقب  اما  دارد،  مزیت هایی  هرچند  اقدام 
نظریه پردازان  اگر  است.  خطرناک  بسیار  درازمدت 
و  موجود  قواعد  به  احترام  با  را  درآمدها  سوپر لیگ 
عصر  طبعاً  دهند،  افزایش  باشگاه ها  سایر  منافع 
بیش تر رقم خواهد خورد،  با هیجان  فوتبال  جدید 
اما در صورتی که باشگاه های بزرگ اروپایی تنها به 
و کوچک  متوسط  باشگاه های  بیندیشند،  خودشان 

عماًل ورشکسته می شوند.
است  این  بزرگ  باشگاه های  مالکان  و  رییسان  باور 
که با ایجاد سوپر لیگ، دست یوفا از باشگاه ها کوتاه 
می شود و آنان می توانند درآمد بهتری کسب کنند. 
و  یوونتوس  باشگاه  رییس  آنیلی،  ادواردو  را  این 
به  در گذشته  نیز  اروپا،  باشگاه های  اتحادیه  رییس 

باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا در 
یک اقدام تازه، راه شان را از یوفا 
جدا کرده اند. آنان تصمیم گرفته اند که در 

چارچوب لیگی جدید به نام »سوپر لیگ اروپا« 
به میدان بروند و بدین ترتیب از لیگ قهرمانان 

اروپا کناره گیری کنند. سایت رسمی سوپر لیگ 
اروپا دالیل ایجاد این لیگ را بحران های اقتصادی 

برخاسته از همه گیری کرونا، بهبود کیفیت 
رقابت ها و ایجاد قالب جدید برای باشگاه ها به 
منظور رقابت منظم بازیکنان برتر عنوان کرده 

است.

فوتبال در آزمون جدی قرار دارد
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نتایج یک پژوهش سراسری در امریکا حکایت از آن 
از پیروان حزب جمهوری خواه  دارد که 45 درصد 
جو  هستند.  کرونا  واکسین  تزریق  مخالف  امریکا، 
به  را  امریکا  مردم  اوباما  باراک  هم چنین  و  بایدن 

تزریق واکسین کرونا فرا خوانده اند.
با  مقابله  برای  امریکا  در  سراسری  واکسیناسیون 
صورت  گسترده  گونه   به  کرونا  ویروس  همه گیری 
امریکا  در  نفر  میلیون   ۱3۰ کنون  تا  می گیرد. 
کرده اند.  دریافت  را  کرونا  واکسین  دوز  نخستین 
حزب  پیروان  از  بسیاری  که  است  حالی  در  این 
و  کرونا  واکسین  تزریق  مخالف  جمهوری خواه 
محدودیت های برخاسته از همه گیری ویروس کرونا 

در امریکا هستند.
سراسری  نظرسنجی های  دویچه وله،  گزارش  به 
دانشگاه کوینی پیاک امریکا از اعتبار زیادی برخوردار 
است. این دانشگاه اخیراً اقدام به نظرسنجی درباره 

واکسیناسیون کرونا در امریکا کرده است.
فاوچی،  آنتونی  ناخشنودی  نظرسنجی،  این  نتایج 
ویروس شناس و مشاور کاخ سفید در امور مقابله با 

بیماری های مسری را برانگیخته است.
هواداران  از  درصد   45 نظرسنجی،  این  بر اساس 
واکسین  تزریق  برای  تمایلی  جمهوری خواه  حزب 
نماینده گان  از  شماری  آن،  بر  افزون  ندارند.  کرونا 
محدودیت های  نیز،  جمهوری خواه  سناتورهای  و 
را  کرونا  با همه گیری  مقابله  برای  پیش بینی شده 
در تناقض با قانون اساسی و حقوق مدنی این کشور 

می دانند.
آنتونی فاوچی در مصاحبه خود با فرستنده خبری 

به گزارش یورونیوز، خارج شدن یک قطار مسافری 
از ریل در شمال قاهره، پایتخت مصر، دست کم ۱۱ 
اعالم  بهداشت مصر  وزارت  به  جا گذاشت.  کشته 
کرد که در اثر این حادثه که شامگاه یک شنبه در 
شهر بنها، در حاشیه قاهره روی داد، دست کم ۹۸ 

شماری از نیروهای امریکایی در پایگاه هوایی بلد مستقر 
حمله  هدف  بغداد  شمال  در  واقع  پایگاه،  این  هستند. 
مورد  شبه نظامیان  امریکا  است.  گرفته  قرار  موشکی 

حمایت ایران را مسوول چنین حمالتی می داند.
به گزارش دویچه وله روز گذشته پایگاه هوایی بلد، واقع 
گرفت.  قرار  موشکی  حمالت  هدف  بغداد،  شمال  در 
پرتاب  از  آلمان  »دویچلندفونک«  رادیویی  فرستنده 
که  است  حالی  در  این  است.  گفته  سخن  موشک  دو 
خبرگزاری فرانسه تعداد موشک های پرتاب شده را پنج 

فروند اعالم کرده است.
جنگنده های  هم چنین  و  امریکایی  سربازان  از  شماری 
اف-۱۶ این کشور در پایگاه هوایی بلد مستقر هستند. 
تعداد  سامرا  از  گزارشی  انتشار  با  فرانسه  خبرگزاری 

مجروحان این حمالت را پنج نفر اعالم کرده است.
گفته می شود سه سرباز عراقی و دو پیمان کار خارجی 
در اثر این حمالت زخمی شده اند. خبرگزاری فرانسه در 
ادامه گزارش خود نوشته است که دو موشک به خوابگاه و 
هم چنین سالون غذاخوری این پایگاه هوایی اصابت کرده 

است.
موشکی  حمله  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  کنون  تا 
امریکا  که  است  حالی  در  این  است.  نگرفته  برعهده  را 
شبه نظامیان تحت حمایت و پشتی بانی ایران را مسوول 

این حمالت می داند.
از زمان آغاز دوره زمامداری جو بایدن تا کنون، مراکز و 
تاسیسات مربوط به امریکا و هم چنین پایگاه های نظامی 
محل استقرار نیروهای امریکایی در عراق حدود ۲۰ بار 

هدف حمله قرار گرفته است.

روسیه ۲۰ دیپلمات جمهوری 
چک را اخراج کرد

پنج نفر در اثر حمله موشکی 
بر پایگاه هوایی بلد در عراق 

مجروح شدند

در پی انحراف قطار از ریل در مصر، دست کم 11 نفر کشته و حدود 1۰۰ نفر زخمی شده اند

به گزارش بی بی سی فارسی دولت روسیه اعالم کرد که 
۲۰ دیپلمات جمهوری چک را در اقدامی متقابل از مسکو 
دیپلمات   ۱۸ چک  جمهوری  شنبه  روز  می کند.  اخراج 

روس را اخراج کرده بود.
این  اطالعاتی جمهوری چک می گویند که  سازمان های 
دیپلمات ها »عوامل اطالعاتی« دولت روسیه و مظنون به 
دست داشتن در انفجار یک انبار مهمات در سال ۲۰۱4 

بودند.
چک،  دیپلمات های  اخراج  دستور  صدور  از  بعد  مسکو 
ترک  را  روسیه  خاک  تا  داد  فرصت  روز  یک  آن ها  به 
برای خروج  کنند. جمهوری چک روز شنبه ۷۲ ساعت 

دیپلمات های روسی زمان داده بود.
وزارت خارجه روسیه تصمیم جمهوری چک را »بی سابقه« 
در  وزارت خانه  این  کرد.  توصیف  خصمانه«  »اقدامی  و 
بیانیه ای گفت: »دولت چک در تالش برای جلب رضایت 
علیه  متحده  ایاالت  تحریم های  پس زمینه  با  و  امریکا 
روسیه، از اربابش در آن سوی اقیانوس هم پیشی گرفت.«
وزارت خارجه امریکا پیش تر با تحسین واکنش قاطع علیه 
»اقدامات خراب کارانه روسیه« در خاک چک، اعالم کرده 

بود که در کنار جمهوری چک می ایستد.
روز ۱۶ اکتبر سال ۲۰۱4 انفجار مهیبی در انبار تسلیحات 
دو  که  داد  رخ  در جمهوری چک  در جنگلی  مهمات  و 
به عنوان  انفجار  این  به جا گذاشت. در آن زمان  کشته 
یک حادثه در نظر گرفته شد. تحقیقات جدید اما انگشت 
روسیه  ارتش  اطالعات  در  واحدی  سوی  به  را  اتهام 
(GRU) نشانه رفت که گفته می شود وظیفه سازمانی آن 

خراب کاری، براندازی و ترور است.
که  شد  مطرح  روس  مظنون  دو  نام  تحقیقات  این  در 
با  روسیه  سابق  جاسوس  یک  بر  حمله  پرونده  در  قباًل 
عنوان  به  بریتانیا،  در  شهری  در  نوویچوک  سمی  ماده 

مظنون های اصلی معرفی شده بودند.
پولیس چک نام این دو نفر را الکساندر میشکین و آناتولی 
چپیگوف اعالم کرد که گفته می شود هر دو مامور اطالعات 

ارتش روسیه هستند.
ماموران در جریان تحقیقات شان درباره انفجار انبار سالح 
به یک ایمیل دست یافتند که به شرکت اداره کننده این 
انبار فرستاده شده بود. گفته می شود این ایمیل از گارد 
ملی تاجیکستان فرستاده شده و درخواست بازدید دو نفر 

از محل انبار در آن مطرح شده بود.
تصویر گذرنامه این دو نفر پیوست ایمیل بوده که یکی از 
آن ها را روسالن تاباروف از تاجیکستان و دیگری را نیکالی 

پوپا، شهرند مولداوی، معرفی می کرده است.
ماموران اطالعاتی جمهوری چک عکس گذرنامه این دو 
نفر را با تصاویر دوربین های مداربسته از مظنونان حمله 
نفر در  این دو  بریتانیا مطابقت داده اند.  با گاز سمی در 
ماه مارچ سال ۲۰۱۸ با نام ها روسالن بشیرف و الکساندر 
تصاویر  در  دو  هر  بودند.  کرده  سفر  بریتانیا  به  پتروف 
دوربین های مدار بسته شهر سالزبوری شناسایی شدند و 
پولیس آن ها را به عنوان مظنون های حمله با گاز سمی 
بر سرگئی اسکریپال، مامور سابق اطالعات ارتش روسیه، 

معرفی کرد.
در  و دخترش مدت ها  اسکریپال  آقای  آن حمله  از  بعد 
شفاخانه بستری بودند و یک زن هم بعد از چند ماه در 
اثر قرار گرفتن در معرض گاز نوویچوک جانش را از دست 

داد.

»سی ان ان« از رویکرد پیروان حزب جمهوری خواه 
به شدت انتقاد کرده است. فاوچی گفته است که در 
حال حاضر موضوع بر سر آزادی های مدنی نیست، 

بلکه بر سر مهار همه گیری ویروس کرونا است.
بیماری های  با  مقابله  متخصص  که  فاوچی 
آن ها  است  »ممکن  می گوید:  است،  عفونی 
محدودیت های  که  بگویند  ]جمهوری خواهان[ 
مربوط به کرونا موجب نگرانی شان می شود، اما تنها 
راه رها شدن از شر این محدودیت ها، واکسیناسیون 

سریع و گسترده مردم علیه این ویروس است.«
شیوع ویروس کرونا در امریکا تا کنون باعث مرگ 
5۶۰ هزار نفر در این کشور شده است. این در حالی 
است که دولت بایدن واکسیناسیون گسترده و سریع 
مردم امریکا را در شمار اولویت های یک صد روز اول 

ریاست جمهوری خود اعالم کرده است.
بایدن و باراک اوباما، رییس جمهور اسبق این کشور، 
در مصاحبه های تلویزیونی مردم امریکا را به  تزریق 

واکسین کرونا فرا خوانده اند.
امریکا  شهروندان  از  نفر  میلیون   ۱3۰ کنون  تا 
دست کم یک دوز واکسین کرونا دریافت کرده اند. 
به این ترتیب، بیش از 5۰ درصد از افراد بالغ امریکا 

دست کم با دریافت دوز نخست، واکسین شده اند.
تزریق واکسین کرونا در مورد افراد مسن تر جامعه 
 ۸۱ می شود  گفته  است.  بوده  گسترده تر  امریکا 
درصد از شهروندان باالی ۶5 سال امریکا دست کم 
یک دوز واکسین کرونا را دریافت کرده  و بیش از 
۶5 درصد شهروندان این رده سنی برای بار دوم نیز 

علیه ویروس کرونا واکسین شده اند.

تن زخمی شده اند.
علت اصلی بروز این حادثه هنوز روشن نشده، اما 
مأمور   ۱۰ دست کم  مصری  رسانه های  نوشته  به 
راه آهن، از جمله راننده قطار و کمک راننده او، پس 
قرار  بازجویی  تحت  و  شده اند  بازداشت  حادثه  از 

دارند.
شماری از زخمیان این رویداد به خبرنگاران گفته اند 
که پیش از حادثه از سرعت بیش حد قطار تعجب 

کرده بودند.
ضعف  دلیل  به  که  است  سال ها  مصر  راه آهن 
مدیریت، شاهد حوادث مشابه است. سه هفته پیش 
در ۲5 مارچ نیز دو قطار مسافری در والیت سوهاج 
این کشور با هم تصادف کردند که در نتیجه ۱۸ 
تن کشته و ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. دلیل این 
حادثه »خطای فاحش« کارکنان راه آهن اعالم شد.

 مرگ بارترین این حوادث در سال ۲۰۰۲ روی داد و 
طی آن، ایجاد حریق در قطاری که شبانه از قاهره 
عازم جنوب این کشور بود، جان 3۰۰ تن را گرفت.

سال  در  مصر،  جمهور  رییس  سیسی،  عبدالفتاح 
۲۰۱۸ اعالم کرد که دولت برای بازسازی راه آهن 

کشور به ۱4 میلیارد دالر بودجه نیاز دارد.

۴۵ درصد جمهوری خواهان امریکا با تزریق 
واکسین کرونا مخالف اند


