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

قیمت تکت رفت
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حق دسترسی به اطالعات
قرن بیست و یک را قرن اطالعات و انفجار اطالعات خوانده اند. زنده گی انسان های قرن بیست ویک با اطالعات و معلومات گره 

خورده است. بدون اطالعات بخشی از زنده گی بشر امروز فلج خواهد شد. رسانه ها، دانشمندان، پژوهش گران، محققان و... برای 
پیش برد و دوام کار و فعالیت های خویش به اطالعات نیاز دارند. بدون دسترسی به اطالعات، جوامع راکد خواهند شد.

امنیت ملی از بازداشت یک شبکه نُه نفری از اعضای طالبان در کابل خبر داد

با کشتار چراغ 
دانش خاموش 

نمی شود

۸صبح، کابل: ریاست عمومی امنیت ملی 
اعالم کرد که یک هسته ترور طالبان را که 

نُه عضو دارد، بازداشت کرده است.
ملی  امنیت  اعالم  براساس  هسته  این   
ریاست  خاص  قطعات  نیروهای  سوی  از 
شهر  از  عملیاتی  در  ملی  امنیت  عمومی 

کابل بازداشت شده است.
از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
محمدناصر،  نام های  به  بازداشت شده گان 
محمدجمعه، شیراهلل، سیف اهلل، عبداالحد، 
یاد کرده  شرافت اهلل، رحمت اهلل و عبداهلل 

است.
به گفته امنیت ملی، این افراد به دستور 
رهبری طالبان در فعالیت های تروریستی 
غیرنظامیان،  علیه  هدف مند  ترورهای  و 
کارمندان دولت و نیروهای امنیتی دست 

داشتند.
متهم  را  بازداشت شده گان  ملی  امنیت 
و  انتقال  مورد  شش  در  که  است  کرده 
پرتاب  و  چسبکی  ماین های  جاسازی 
امنیتی  پوسته های  بر  دستی  بمب های 
در ناحیه های ۱۱ و ۱۹ شهر کابل دست 
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داشته اند.
هسته  این  ملی،  امنیت  اعالم  براساس 
تمام وسایل جنگی و مواد انفجاری خود 
را از نزد یکی از قوماندانان گروه تروریستی 
طالبان از مربوطات والیت لغمان به دست 

می آوردند.
که  می گوید  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
این هسته ترور درصدد بود تا یک رشته 
آغاز  کابل  در شهر  را  ترورهای هدف مند 
امنیتی   نیروهای  سوی  از  که  کنند 

شناسایی و بازداشت شده اند.

اعالم آتش بس سه روزه از سوی طالبان؛

امریکا هنوز هم از 
اهرم فشار در افغانستان 

برخوردار است
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زورمندان زمین فاز دوم شهرک معلمان 
در پروان را غصب کرده اند

۸

۲۰8 جریب زمین دولتی که برای فاز دوم شهرک معلمان اختصاص یافته بود، از 
سوی شماری از مقام های دولتی، فرماندهان جهادی و زورمندان در والیت پروان 
غصب شده است. برخی نمره ها از این زمین ها حتا توسط غاصبان به ارزش ۱۶۰ 
هزار افغانی باالی دیگر افراد فروخته شده است. این غاصبان حمایت برخی از افراد 
بلندرتبه حکومتی را داشته اند. امر انتقال این زمین به فاز دوم شهرک معلمان در 
نشست  کابینه در اواخر ۱3۹7 صادر شده بود. هرچند ریاست معارف پروان بارها 
و مرحله وار از روند غصب این زمین گزارش و نسبت به آن هشدار داده بود، اما 
به تذکر این نهاد توجهی نشده است. ریاست معارف پروان می گوید که این زمین 
پیش از تسلیمی به این نهاد، غصب شده بود. ریاست شهرسازی و اراضی پروان اما 

تصریح می کند که پس از سپردن زمین ها به وزارت معارف...
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زخم های کهنه جنگ که در تن و ذهن و زنده گی مردم افغانستان 
موجود است، با اعالم آتش بس سه روزه مرهم نمی شود. اگرچه 
توقف جنگ برای سه روز هم یک غنیمت است؛ اما نمی تواند بار 
سنگین رنج و محنت ناشی از جنگ را از دوش زنده گی مردم 
ما سبک کند. اگر دولت و طالبان به حق مردم برای زنده گی 
در فضای امن و عاری از خشونت باور و احترام دارند، باید برای 
آتش بس دایمی برنامه بریزند. مردم خسته از جنگ افغانستان 
خواستار توقف دایمی خشونت ها هستند و این تنها از راه توافق 

صلح در سایه آتش بس دایمی محقق می شود.
است.  جامعه  فرد  هر  بشری  حقوق  طبیعی ترین  از  امنیت 
به  متوالی  دهه  برای چهار  افغانستان  مردم  این حق  متأسفانه 
صورت بسیار بی رحمانه نقض شده است. شادی از حقوق طبیعی 
این حق مردم  اما  است. در سال های متمادی جنگ  بشر  نوع 
شود  تصور  که  است  ساده انگارانه  بسیار  است.  شده  نقض  نیز 
مردم افغانستان تنها برای سه روز عید فطر مستحق شادی اند 
و در دیگر روزهای زنده گی خود باید روی گلم غم به سر ببرند. 
به همین سان، مردم تنها برای سه روز عید فطر به امنیت نیاز 
ندارند. امنیت به عنوان طبیعی ترین حق بشری هر فرد جامعه 
نیاز همیشه گی مردم ما است. باید روی اصول و شرایطی توافق 

کرد که بتواند ضامن امنیت دایمی مردم افغانستان باشد.
اعالم آتش بس سه روزه از سوی گروه طالبان متأسفانه اهمیت 
سیاسی ویژه ندارد؛ مگر آن که دولت و طالبان بتوانند روی تمدید 
آن با هدف انجام توافق صلح و اعمار آینده افغانستان به توافق 
برسند. گروه طالبان اعالم کرده است که سه روز عید فطر را با 
این هدف آتش بس اعالم می کند که مردم بتوانند در فضای امن 
از این روزها تجلیل کنند. بنابراین، هدف گروه طالبان از اعالم 
آتش بس سه روزه عید آن نیست که در سایه آن با دولت وارد 
گفت وگوی صلح شود و دو طرف سرانجام به یک راه حل سیاسی 
برای پایان جنگ و قطع دایمی خشونت ها به توافق برسند. به 
گروه  سوی  از  روزه  سه  آتش بس  اعالم  که  است  دلیل  همین 

طالبان برای ایام عید اهمیت ویژه سیاسی ندارد.
طبیعی است که دولت و طالبان پس از پایان موعد عید دوباره به 
جبهات جنگ برخواهند گشت و سلسله کشتارها در کشور دوباره 
از سر گرفته خواهد شد. با شروع مجدد جنگ ها باز هم مرگ، 
آواره گی و ویرانی وارد زنده گی مردم می شود و امنیت از زنده گی 
آن ها رخت سفر خواهد بست. به همین علت است که آتش بس 

تنها برای سه روز عید کافی نیست و گره مسأله را باز نمی کند.
باید طرف های جنگ روی  افغانستان  بنیادی مسأله  برای حل 
آتش بس دایمی توافق کنند. متأسفانه جسارت اخالقی و سیاسی 
این کار در هر دو طرف دیده نمی شود. اگرچه دولت افغانستان 
بارها برای اعالم آتش بس دایمی آماده گی نشان داده؛ اما به دلیل 
عدم اعتماد به گروه طالبان نتوانسته است شروط این گروه را هم 
بپذیرد. در جبهه طالبان اصاًل جرأت اعالم آتش بس دایمی بدون 
قیدوشرط موجود نیست. علت آن هم عدم اعتماد به دولت است 

که بارها از موضع تسلیم طلبانه با این گروه حرف زده است.
توافق  افغانستان در  بنیادی قضیه  راه حل  تأکید کرد که  باید 
روی آتش بس دایمی نهفته است. در سایه این توافق باید درباره 
آینده افغانستان فیصله شود. آتش بس کوتاه مدت صرفاً به معنای 
نمی کند.  صلح  روند  به  کمکی  اما  است؛  مقطعی جنگ  توقف 
معنای آتش بس دایمی آن است که طرف ها تصمیم گرفته اند 
برای غلبه بر اختالفات و توافق روی منافع و آینده مشترک با 
یک دیگر گفت وگو کنند. حتا اگر این گفت وگوها سال ها زمان 
ببرد و اختالفات بین دو طرف هم چنان پابرجا بماند، باز هم به 
گروه  آتش بس  اعالم  در  متأسفانه  آورد.  نخواهند  روی  جبهات 
این آتش بس نیت صلح  اگر در  طالبان نیت صلح غایب است. 
وجود می داشت، باید طرف مقابل به گفت وگو نیز دعوت می شد. 
از این رو، با بازگشت دولت و طالبان پس از پایان آتش بس عید 
سعید فطر به جبهات جنگ، ارزش این آتش بس نیز زایل خواهد 

شد.
البته باید یادآوری کرد که توقف جنگ برای سه روز هم یک 
غنیمت است و از گروه طالبان که اخیراً با تکیه بر جنگ، نعره 
»فتح« سر می دهد، انتظار چنین اقدامی نمی رفت. با وصف آن که 
آتش بس سه روز عید فطر کمکی به روند صلح نخواهد کرد و از 
نگاه سیاسی فاقد ارزش و معنا است، برای کاهش ارقام مرگ و 
آواره گی مفید است. مردم افغانستان اگر نتوانند در این سه روز 
به مهم ترین مشکالت زنده گی خود برسند، دست کم مجال آن را 
خواهند یافت تا در فضای امن از ایام عید تجلیل کنند. این تنها 
سود قابل لمس این آتش بس است که مردم در ایام عید تجربه 

خواهند کرد.

آتش بس دایمی 
تنها راه حل است
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رییس جمهور غنی با رییسان ستاد ارتش 
بریتانیا و پاکستان دیدار کرد

ارتش  مشترک  ستاد  رییسان  کابل:  ۸صبح، 
پاکستان و بریتانیا طی یک سفر اعالم ناشده و 
به صورت هم زمان به کابل آمده اند. این دو مقام 
ارشد نظامی پاکستان و بریتانیا پیش از چاشت 
غنی،  محمداشرف  با  ثور،  بیستم  دوشنبه،  روز 
دیدار  جمهوری  ریاست  ارگ  در  جمهور  رییس 

کردند.
ارگ ریاست جمهوری می گوید که محمداشرف 
ارتش  ستاد  رییس  باجوه،  جاوید  قمر  با  غنی 
بریتانیا  ارتش  ستاد  کارتر،  سرنیک  و  پاکستان 
پاکستان،  و  افغانستان  روابط  صلح،  روند  درباره 
نقش پاکستان در پروسه صلح و ختم خشونت ها 

در افغانستان، گفت وگو کرده است.
رییس جمهور غنی گفته است که نقش کشورهای 

و  صلح  برقراری  در  پاکستان  ویژه  به  منطقه 
تاثیر گذاری این کشور بر طالبان بسیار مهم است 
و دو کشور همسایه راهی به جز احترام متقابل، 

حسن هم جواری و همکاری اقتصادی ندارند.
حل  راه  افغانستان  »جنگ  است:  افزوده  غنی 
نظامی  راه حل  بر  تاکید طالبان  و  ندارد  نظامی 
و  است  پذیرش  غیرقابل  افغانستان  مردم  برای 
مردم افغانستان خواستار صلح عادالنه و پایدار از 

طریق بحث و گفت وگو هستند«.
غنی در دیدار با مقام های ارشد امنیتی بریتانیا و 
پاکستان، ثبات افغانستان و پاکستان را با هم دیگر 
مرتبط خوانده و خواستار نقش موثر و صادقانه 
پاکستان در زمینه تامین صلح عادالنه و پایدار در 

افغانستان شده است.

عبداهلل در دیدار با رییس ستاد ارتش پاکستان: 
طالبان از فرصت صلح استفاده درست نکردند

ستاد  رییس  باجوه،  جاوید  قمر  کابل:  ۸صبح، 
ناشده  اعالم  سفر  یک  طی  که  پاکستان  ارتش 
با  ثور  بیستم  به کابل آمده است، روز دوشنبه، 
عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی مصالحه ملی 

دیدار کرد.
طبق اعالم سپیدار، دو طرف در این دیدار روی 
اسالمی  جمهوری  میان  معنا دار  مذاکرات  آغاز 

افغانستان و گروه طالبان تأکید کرده اند.
شورای عالی مصالحه ملی در یک خبرنامه نوشته 
پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  که  است 
راه حل  دارد،  باور  کشورش  که  است  گفته 
راه  یگانه  و  ندارد  وجود  افغانستان  در  نظامی 
حل دست یافتن به یک موافقه سیاسی از طریق 
یک  تشکیل  روی  تفاهم  و  گفت وگو  و  مذاکره 

حکومت همه شمول و تدویر انتخابات است.
کرده  خاطرنشان  دیدار  این  در  عبداهلل  عبداهلل 
برای  آمده  پیش  فرصت  از  طالبان  که  است 

مذاکره و صلح استفاده درست نکردند.
خواهان  طالبان  اگر  عبداهلل،  عبداهلل  گفته  به 
تحمیل راه حل نظامی باشند، این رویکرد باعث 
تدوام جنگ و مخالفت مردم در برابر آنان خواهد 

شد.
کرده  تأکید  ملی  مصالحه  عالی  شورای  رییس 
طالبان  که  صلح آمیز  افغانستان  یک  که  است 
بخشی از سیستم باشند، به نفع مردم افغانستان، 

کشورهای منطقه و جهان است.
او تصریح کرده است که راه حل نظامی، عملی و 

قابل قبول برای مردم افغانستان نیست.
رییس ستاد ارتش پاکستان در حالی به افغانستان 
سفر کرده است که مذاکرات بین االفغانی متوقف 
ارتش  که  است  این  بر  کابل  در  باورها  است. 
پاکستان نفوذ گسترده بر طالبان دارد و بارها از 
پاکستان خواسته شده است که از نفوذش برای 
ترغیب طالبان برای صلح و مذاکره استفاده کند.

کودکان کندزی به دولت:  
بازیچه های خشونت زا 

را جمع کنید
۸صبح، کابل: شماری از کودکان قربانیان 
جنگ در کندز، طی یک گردهم آیی خواهان 
جلوگیری از واردات سالح های پالستیکی و 
بازیچه های خطرناک و خشونت آمیز در این 

والیت شدند.
این کودکان با حمل شعارهای »ما کودکان 
پالستیکی  اسلحه  واردات  منع  خواهان 
بازیچه های  واردات  از  باید  دولت  هستیم«، 
و  کند  جلوگیری  کودکان  برای  خطرناک 
کندز  در  پالستیکی  اسلحه  »فروشنده گان 
معرفی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  باید 

شوند«.
از سویی هم، باشنده گان کندز و شماری از 
اولیای کودکان می گویند که خرید و فروش 
برهم خوردن  باعث  ابزارها  این  از  استفاده  و 
نظم اجتماع و ایجاد ترس و دلهره در جامعه 

کندز شده است.
کودکان  از  زیادی  »شمار  می افزایند:  آنان 
با  عید   روزهای  جریان  در  جوانان  حتا  و 
استفاده از سالح های پالستیکی، فشینگ ها 
و پتاقی ها در بین مردم ترس و رعب ایجاد 
منع  قسمت  در  دولت  باید  که  می کنند 
اقدام  عید  رسیدن  فرا  از  قبل  آن  واردات 

کنند.«
شهر  دکان های  اکثریت  در  حاضر  حال  در 
به  آزادانه  خشونت زا  ابزار  نوع  این  کندز، 
با  نوجوانان  و  کودکان  و  می رسند  فروش 
قیمت های گزاف آن ها را خریداری می کنند.

که  اند  باور  بدین  کندز،  در  مدنی  فعاالن 
از  استفاده  و  پالستیکی  سالح های  ترویج 
خیلی  کودکان  برای  خشونت زا  بازیچه های 
خطرناک است که در از بین بردن این پدیده 
دولت، اولیای امور و تاجران رسالت مشترک 

دارند.
با این حال مسووالن امنیتی کندز می گویند 
که کمپین جمع آوری سالح های پالستیکی 
و پتاقی ها در شهر آغاز شده است و قبل از 
فرا رسیدن عید فطر از تمام دکان های این 

شهر این ابزارها جمع آوری خواهد شد.
نهادهای  از  یکی  در  کودکان  اعتراض  این 
واردات  منع  بر  مبنی  تربیتی  و  تعلیمی 
سالح های پالستیکی و بازیچه های خشونت زا 
از هفت سال  در حالی صورت می گیرد که 
نهادهای  از  شماری  ساله  همه  بدین سو 
از  پیش  ویژه  به  رسانه ای  و  مدنی  جامعه 
از  جلوگیری  به  پیوند  در  عید،  رسیدن  فرا 
خریدوفروش این سالح ها اعتراض کرده اند، 
اما حکومت محلی به ویژه نهادهای سکتور 
امنیتی در  این زمینه اقدامات جدی نکردند 
پررنگ تر  ابزارها  این  فروش  و  بازار خرید  و 

است.

بس  یک  برخورد  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
با ماین کنار جاده ای در  نوع 4۰4  مسافربری 
ولسوالی شهر صفای والیت زابل ۱۱ تن کشته 

شده و ۲8 تن دیگر زخمی شده اند.
گل اسالم سیال، سخنگوی والی زابل به روزنامه 

8صبح گفت که این بس با دو ماین جاسازی 
شده در منطقه پل سوخته از مربوطات ولسوالی 

شهر صفا برخورد کرده است.
این رویداد حوالی ساعت ۱۲:۰۰ یک شنبه شب 

رخ داده است.
که  می گوید  زابل  والی  سخنگوی 
نفر  ماین ها ۱۱  این  انفجار  اثر  در 
کشته   4۰4 موتر  سرنشینان  از 
زخم  دیگر  تن   ۲۵ و  شده اند 

برداشته اند.
آرین،  طارق  حال،  همین  در 
داخله  امور  وزارت  سخنگوی 

می گوید که در این انفجار ۱۱ تن کشته و ۲8 
تن دیگر زخمی شده اند.

گل اسالم سیال، سخنگوی والی زابل گفت که 
در میان کشته گان این رویداد زنان و کودکان 
نیز شامل هستند. به گفته او، جسد نُه قربانی 
این رویداد که خانواده های آن ها نبودند، به شهر 

قالت منتقل شدند.
این  زخمیان  که  گفت  او  ترتیب،  همین  به 
مراکز صحی  و  قندهار  به  درمان  برای  رویداد 

نزدیک محل حادثه منتقل شده اند.
مسوولیت این رویداد را فرد و گروهی بر عهده 

نگرفته است.

برخورد بس مسافربری با ماین کنار جاده ای در زابل ۱۱ کشته و ۲۸ زخمی برجای گذاشت



در  خشونت  میزان  آن که  با 
هفته های اخیر رمضان شدت 
گرفته ، گروه طالبان در اقدامی 
آتش بس  را  عید  روز  سه 
با  گروه  این  است.  کرده  اعالم 
از جنگ جویان  نشر خبرنامه ای 
خود خواسته است که حمالت 
تعارضی شان را از اول تا سوم عید سعید فطر متوقف 
مصالحه  عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  کنند. 
ملی، در واکنش به این، گفته است که راه  بیرون رفت 
از بحران کنونی کشور تسریع مذاکرات، اعالم آتش بس 
نیز  است. حکومت  همیشه گی جنگ  قطع  و  دایمی 
روزهای  در  از سوی گروه طالبان  آتش بس  پیشنهاد 
داده  دستور  امنیتی  نیروهای  به  و  پذیرفته  را  عید 
مراعات  را  آتش بس  روزها،  این  احترام  به  که  است 
که  ملی می گوید  دفاع  وزارت  در همین حال  کنند. 
نیروهای امنیتی و دفاعی مطابق دستور حکومت عمل 
خواهند کرد. آتش بس در روزهای عید در حالی برقرار 
می شود که در جریان ماه رمضان، خشونت ها به طور 

چشم گیری افزایش یافته است. 
گروه طالبان روز دوشنبه، بیستم ثور، به مناسبت عید 
سعید فطر، سه روز را آتش بس اعالم کرده است. این 
گروه با نشر اعالمیه ای به افراد تحت امرش دستور داده 
تا سوم  اول  روز  از  را  تعارضی شان  است که حمالت 
نیروهای  به  این گروه  عید سعید فطر متوقف کنند. 
تحت امر خود گفته است که اگر در سه روز عید از 
سوی نیروهای امنیتی باالی شان حمله شود، از خود و 
مناطق خود با جدیت نگهداری و دفاع کنند. هم چنان 
در این اعالمیه، گروه طالبان جنگ جویانش را از رفتن 
آن ها  به  و  کرده  منع  دولت  کنترل  تحت  مناطق  به 
به  وابسته  امنیتی  نیروهای  به  که  است  داده  دستور 
کنترل شان  تحت  ساحات  به  ورود  اجازه   نیز  دولت 

ندهند.
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هم زمان با این حکومت نیز به نیروهای امنیتی دستور 
را  آتش بس  عید،  روزهای  جریان  در  که  است  داده 
ریاست جمهوری گفته است که  ارگ  مراعات کنند. 
گروه  روزه  سه  آتش بس  اعالن  از  افغانستان  دولت 
طالبان در جریان روزهای عید سعید فطر آگاه است. 
مردم  و  حکومت  که  است  کرده  تصریح  اما  ارگ 
است.  دایمی  و  واقعی  آتش بس  خواهان  افغانستان 
طبق اعالمیه ارگ، محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کشور، خاطر نشان کرده است که توسل به خشونت، 
قتل و کشتار غیرنظامیان، انهدام زیربناها و اماکن عامه 
»جواز  روزی  هیچ  در  بلکه  عید،  روزهای  در  تنها  نه 
شرعی« ندارد. آقای غنی بیان کرده است، اکنون که 
مراجع  و  می کنند  ترک  را  کشور  خارجی  نیروهای 
معتبر دینی و علمای جهان اسالم جنگ در افغانستان 
را خالف دستورات دینی خوانده اند، طالبان هیچ دلیل 

شرعی برای ادامه »کشتار مردم افغانستان« ندارند.
و  داده  قرار  مخاطب  را  طالبان  رییس جمهور کشور 
گفته است که حمالت  این گروه بر مردم و تأسیسات 
اخیر  حمالت  ویژه  به  رمضان،  ماه  جریان  در  عامه 
هرات  غزنی،  هلمند،  لوگر،  والیت های  در  گروه  این 
برچی  بر مکتب سیدالشهدای دشت  بغالن، حمله   و 
نشان  زابل،  والیت  در  مسافران  حامل  موتر  انفجار  و 
می دهد که اعمال خشونت و تالش برای ایجاد فضای 
رعب و وحشت در میان مردم برای رسیدن به اهداف 
سیاسی و استخباراتی تنها باعث انزجار و تنفر بیش تر 
آقای  این حال  با  این گروه می شود.  به  نسبت  مردم 
غنی گفته است که طالبان باید از عملیات چند هفته 
از  محاسبه شان  که  باشند  آموخته  را  این  خود  اخیر 
پیروزی در میدان جنگ در مقابل نیروهای امنیتی و 
دفاعی افغانستان اشتباه محض بوده است. او بار دیگر از 
گروه طالبان خواسته است که به خواست برحق مردم 
که همانا آتش بس دایمی است، لبیک گوید و به میز 
مذاکره برگردد تا مردم به حق اساسی خود که زنده گی 

در فضای صلح عادالنه و پایدار است، برسند. با این همه 
داده  امنیتی دستور  نیروهای  به  غنی  رییس جمهور 
است که مثل همیشه در تامین امنیت مردم افغانستان 
بکوشند و در صورت تخطی »دشمن« در دفاع از مردم 

کوتاهی نکنند.
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال  همین  در 
طالبان  اعالمیه  این  به  واکنش  در  ملی،  مصالحه 
تسریع  کشور،  کنونی  بحران  راه حل  که  است  گفته 
همیشه گی  قطع  و  دایمی  آتش بس  اعالن  مذاکرات، 
جنگ است. رییس شورای عالی مصالحه ملی افزوده 
است که حکومت افغانستان بارها در عیدهای گذشته 
و مناسبت های خاص آتش بس یک جانبه را اعالم کرده 
است. او تصریح کرده است که هرچند برقراری آتش بس 
موقت یک فرصت کوتاه آرامش را برای مردم فراهم 
می کند، اما راه حل اساسی و دایمی برای حل مشکالت 
کشور نیست. آقای عبداهلل تأکید کرده است که بحران 
افغانستان راه حل نظامی ندارد؛ زیرا به گفته او تجربه 
و  نسخه خشونت  که  نشان می دهد  اخیر  دهه   چهار 
کشتار نه تنها راه حل نیست، بلکه به عمق بحران و 
او خاطر نشان کرده است که به  افزوده است.  منازعه 
همین دلیل هیچ گروهی نباید دچار اشتباه محاسباتی 
شود که با کشتار و خشونت بیش تر به نتیجه می رسد. 
رییس شورای عالی مصالحه ملی بار دیگر گروه طالبان 
را به از سرگیری مذاکرات، آتش بس دایمی، قطع جنگ 
و خون ریزی و یافتن راه حل سیاسی جامع، عادالنه و 

قابل اجرا فرا خوانده است. 
حزب   7۲ که  احزاب  تماس  کمیته  دیگر  جانب  از 
سیاسی را شامل می شود، با صدور قطع نامه ای از تأمین 
صلح و آتش بس دایمی در کشور اعالم حمایت کرده اند. 
سراسری،  صلح  تأمین  خواستار  سیاسی  احزاب  این 
حفظ دست آوردهای دو دهه اخیر، حفظ هویت دینی 
و ملی و تقویت وحدت ملی و هم دیگر پذیری شدند 
خواستند  جهانی  جامعه  و  همسایه  کشورهای  از  و 

برقراری  و  صلح  تأمین  راستای  در  را  افغانستان  که 
آتش بس دایمی حمایت کنند. احزاب سیاسی با صدور 
این قطع نامه تصریح کردند که حکومت افغانستان در 
راستای تعمیل تمامی تعهداتش به منظور تأمین صلح 
و آتش بس دایمی گام های عملی و ملموس برداشته و 
اکنون وقت آن است که گروه طالبان نیز تعهد خود 
را در این راستا عملی کند و جلو کشتار، خشونت و 

خون ریزی افراد بی گناه در کشور را بگیرد. 
گروه طالبان در حالی آتش بس سه روزه را اعالم کرده 
خشونت   میزان  اخیر  هفته  یک  جریان  در  که  است 
یافته  افزایش  به طور چشم گیری  در کشور  و جنگ 
ملی،  دفاع  وزارت  احمدزی، سخنگوی  روح اهلل  است. 
روز دوشنبه، بیستم ثور، به روزنامه 8صبح گفت که 
گروه طالبان میزان خشونت ها را در ماه رمضان نسبت 
گفته های  طبق   است.  داده  افزایش  قبل  ماه های  به 
در  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری ها  او، 
والیت های قندهار، غزنی، بغالن، هرات، غور، جوزجان، 
ارزگان، فراه، هلمند، تخار، بدخشان، کابل، ننگرها و 
کندز جریان داشته است. آقای احمدزی بیان کرد که 
در جریان این درگیری ها به جنگ جویان طالب تلفات 
سنگین وارد شده و مقدار زیادی از مهمات و تجهیزات 
این حال سخنگوی  با  است.  برده شده  بین  از  آن ها 
وزارت دفاع ملی افزود که نیروهای امنیتی و دفاعی 
براساس دستورات رهبری حکومت عمل خواهند کرد. 
او آتش بس را به نفع همه  طرف ها عنوان کرد و گفت 
که اگر آتش بس برقرار شود، میزان خشونت  و تلفات 

کاهش پیدا خواهد کرد. 
ماه  جریان  در  درگیری ها  سطح  که  است  گفتنی 
»پروژه  آمارهای  براساس  است.  بوده  بلند  رمضان 
داده های رویدادها و نقاط درگیری مسلحانه )اکلد(«، 
روزانه  تلفات  میانگین  در جریان سال ۲۰۲۱ میالی 
بدین  می رسد.  نفر   8۰ از  بیش  به  افغانستان  جنگ 
ترتیب تاکنون حدود ۱۰ هزار نفر از طرف های درگیر 
جنگ و غیرنظامیان در نتیجه درگیری های چهار ماه 
اول سال روان میالدی کشته شده اند. این بیش ترین 
آمار از زمان ثبت آمارها توسط اکلد است. این نهاد در 
میانه های ۲۰۱۶ میالدی روند ثبت آمارهای مربوط به 

جنگ افغانستان را آغاز کرد.

اعالم آتش بس سه روزه از سوی طالبان؛ 

عبداالحمد حسینی 

دولت آتش بس دایمی می خواهد

منبع: پولتیکو

نویسنده: انی فورزایمر

مترجم: سیدجمال اخگر

در نوامبر ۲۰۰۹، چند هفته قبل از اعالم افزایش 3۰۰۰۰ 
اوباما،  بارک  سوی  از  افغانستان  در  امریکایی  سرباز 
جنوری  از  نیروها  عقب نشینی  و  امریکا  جمهور  رییس 
کابل، هشدار  در  نگران  دیپلمات های  از  تیم  یک   ،۲۰۱4
طبقه بندی شده ای را به واشنگتن مخابره کرد. من به عنوان 
آن  از  یکی  کابل،  در  امریکا  سفارت  سیاسی  امور  مشاور 
دیپلمات ها بودم؛ هم افزایش نیرو و هم اعالم مهلت خروج 
ما را نگران کرده بود. ما به رییس جمهور و مشاوران ارشد 
وی گفتیم که شریک ما )حکومت افغانستان( هنوز به اندازه 
آماده نیست و  انجام ماموریت بیش تر  برای  و  کافی قوی 
اعالم صریح تاریخ عقب نشینی به طالبان انگیزه می دهد تا 

کوتاه نیایند و همکاری نکنند.
ما روش های متفاوتی را توصیه کردیم: با اعمال فشار و با 
حفظ نیروی اندک در این کشور، به دولت و مردم افغانستان 

فرصت دهید تا از خود محافظت کنند.
جزئیات پیام به زودی در رسانه ها درز کرد و باید بگویم 
پیش بینی  قابل  حد  از  بیش  هشدار  این  متأسفانه  که 
بی صبری  و  کاذب  انتظارات  نیرو،  افزایش  استراتژی  بود. 
بودیم،  کرده  پیش بینی  که  را  نظامی  راه  از  »پیروزی« 
ایجاد کرد. اعالم مهلت عقب نشینی از افغانستان، به طالبان 
اعتماد به نفس بیش تری برای بازگشت به قدرت داد. این 
یک درس واضح را تأیید کرد: هیچگاه ابزار اعمال فشار خود 

را تسلیم نکنید.
وقتی در سال ۲۰۱7 به عنوان معاون رییس مأموریت به 
کابل بازگشتم، اوضاع تا حدی به دلیل تغییر سیاست های 
نقش  در  دیگر  امریکا  نیروهای  بود.  متحول شده  امریکا  
رهبری جنگ نبودند و واگذاری مسوولیت ها به نیروهای 
عقب نشینی  بود.  شده  آغاز  افغانستان  امنیتی  و  دفاعی 
سخنان  هم چنین  و  اوباما  دولت  شده  برنامه ریزی 
انتخاباتی،  مبارزات  جریان  در  ترمپ  دونالد  عقب نشینی 

طالبان را جرأت بخشید.
اعالم  به  منجر  ترمپ  دولت  بررسی های  حال،  این  با   
ظرافت  با   ۲۰۱7 آگست  در  جنوبی«  آسیای  »استراتژی 
از طریق  اختالفات  که خواستار حل وفصل  بیش تری شد 

پس از دوبار اجرای وظیفه در کابل، اکنون نگران هستم که پس از عقب نشینی نیروهای امریکا از افغانستان در ماه سپتامبر، چه اتفاق می افتد. اما ما هنوز 
می توانیم با مردم افغانستان به آینده باور داشته باشیم.

این جا شما در مورد این که چگونه ایاالت متحده می تواند این اهرم فشار را حفظ کند، خواهید دانست.

شرکت نخواهند کرد.
کابل شرکت  یاد می آورم که در مراسمی در  به  را  روزی 
از  بزرگ داشت  برای  فبروری   ۱۵ در  سال  هر  که  کردم 
به  برگزار می شود.  تانک های شوروی  عقب نشینی آخرین 
ساده گی می شود تصور کرد که اکنون طالبان خود را عامل 
شکست نیروهای خارجی می دانند و هر سال مشتاقانه ۱۱ 
سپتامبر را  به عنوان تاریخ رسمی خروج نیروهای امریکا و 

ناتو جشن خواهند گرفت.
بایدن پیش از این، تصمیم خود را برای عقب نشینی گرفته 
است و ما نباید انتظار داشته باشیم که او نظر خود را تغییر 
دهد. اما علی رغم اهرم فشاری که سیاست جدید از دست 
داده است، هنوز برخی از آن ها برای کمک به جلوگیری از 

فاجعه باقی مانده است.
سیاسی  گذاشتن  کنار  استراتژیک،  و  اخالقی  دیدگاه  از 
و  متحده  ایاالت  حضور  بدون  نیست.  منطقی  افغانستان 
بدون هیچ گونه شرط و وعده بازگشت، پیش بینی می شود 
که طالبان تالش خواهند کرد تا اراضی و سلطه حکومت 
مسلح  افغان ها  سایر  و  دهند  افزایش  را  خود  دیکتاتوری 
شده اند و در مقابل آن ها مقاومت می کنند. درگیری ها اثرات 
مخربی از خود به جا می گذارد: القاعده، داعش و گروه های 
به  سازمان  تجدید  برای  کافی  فرصت  منطقه  تروریستی 
دست می آورند. هم چنین بحران انسانی مهاجرت به سوی 
می شود،  تمویل  ملل  سازمان  سوی  از  که  اردوگاه هایی 

افزایش می یابد.
پس از خروج نیروهای ما و بسیاری از پرسونل پشتی بانی 
امریکا تا ۱۱ سپتامبر، ایاالت متحده نباید اعالم کند که با 
افغانستان کار خود را انجام داده است. ترک ما پیامدهای 
عظیمی برای مردم افغانستان خواهد داشت که ما آن ها را 
به ما مجوز  آینده ترسناک کرده ایم. دورشدن  به  محکوم 
از  بعد  کنیم.  چشم پوشی  بعدی  اتفاقات  از  که  نمی دهد 
عقب نشینی نیروها، برای درگیر ماندن در مسایل افغانستان 

راه های زیادی وجود دارد.
به  متحده  ایاالت  ادامه کمک  موضوع،  مهم ترین  و  اولین 
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است. تعهد ما در قبال 

قابل  رشد  کشور،  یک  عنوان  به  افغانستان  بود.  مذاکره 
و  بود  شده  اعمار  جدید  دانشگاه های  بود؛  کرده  توجهی 
جوانان در راس ادارات مهم دولتی قرار گرفته بودند و به 
آرامی جایگزین نسلی از رهبران جنگ شدند که در دهه 
سپس  و  روس ها  با  وحشیانه ای  طور  به  و ۱۹۹۰   ۱۹8۰
کشورهای  با  افغانستان  روابط  بودند.  جنگیده  هم دیگر  با 
منطقه در زمینه انتقال انرژی و فرصت های جدید تجاری 
بر  مبتنی  مصالحه  جدید  فرمول  بود.  کرده  پیدا  توسعه 
و  تضعیف  را  طالبان  قریب الوقوع  پیروزی  روایت  شرایط، 
دشوار  آن ها  برای  را  جنگ  از  خسته  جنگ جویان  حفظ 
که  افغان  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  به  برعکس،  کرد. 
وجود  با  بخشید.  قلب  قوت  بودند،  دیده  زیادی  آسیب 
افزایش حمالت نیروهای افغان در زمستان ۲۰۱7 و تشدید 
حمالت وحشتناک طالبان در شهر کابل، زمینه پیشنهاد 
یک آتش بس دوجانبه به طالبان مساعد شد. جون ۲۰۱8 
بود که برای اولین بار و متأسفانه آخرین بار، افغانستان شاهد 
تعطیالت صلح آمیز سه روزه عید بود. برای بسیاری از ما، 
این فضای امیدبخش، افغانستانی را که به خاطر تجارت، 
و  انفجار  نه  و  خانواده گی  غذا، جشن های  دستی،  صنایع 

انتحار و تلفات شناخته می شود، به نمایش گذاشت. 
برای عقب نشینی  بایدن  با تصمیم رییس جمهور  اکنون، 
آینده  برای  چندانی  امید  سپتامبر،   ۱۱ قیدوشرط  بدون 
به  ما  گویا  که  است  تظاهر  یک  این  ندارد.  وجود  نورمال 
امنیتی جهانی  هدف جنگی خود که همانا توسعه منافع 
نیروهای  کافی  آموزش  با  آسیا  جنوب  در  متحده  ایاالت 
دفاعی و امنیتی افغانستان برای کنترل قلمرو خود در برابر 
تروریست ها و همسایه گان غارتگر است، رسیده ایم. ما از این 

کشور خارج می شویم؛ ببینیم، هرچه باداباد.
در حال حاضر، از دست دادن اهرم قدرت ما، در یک تکرار 
افزایش  را  طالبان  اعتماد   ،۲۰۰۹ سال  از  پس  غم انگیز 
می دهد. چندی پس از این که بایدن خروج نیروهایش را 
اعالم کرد، طالبان اعالم کردند که آن ها در کنفرانس صلح 
استانبول که ایاالت متحده و سایر کشورها امیدوار بودند که 
پس از بی نتیجه بودن مذاکرات دوحه، این بار موفق شوند، 

این نیروها که اخیراً در کنفرانس وزرای دفاع ناتو انجام شد، 
باید کاماًل به قوت خود باقی بماند. این بهترین راه برای 
خنثاکردن مزیت روانی است که ما به طالبان برای حمایت 
اقلیت های آسیب پذیر و جلوگیری  زنان و سایر  از حقوق 
می شود،  ظاهر  غیرقانونی  محیط  یک  در  که  جنایاتی  از 

داده ایم.
دوم، تحریم های سازمان ملل، ایاالت متحده و اروپا علیه 
رهبری طالبان باید تا زمانی که این گروه و دیگر بازیگران 
بد، رفتار خود را تغییر ندهند، به ویژه تا زمانی که دیگر 
»تهدیدی برای امنیت و ثبات افغانستان« نباشند، پابرجا 
بماند. در واقع ما باید تحریم های جدید و هدفمند را علیه 
کسانی که از حمایت از گفت وگوهای صلح امتناع می ورزند، 

در نظر بگیریم.
سوم، ما هم چنین باید از اهرم فشار شدید دیپلماتیک برای 
میانه  آسیای  و  پاکستان  ویژه  به  افغانستان،  همسایه گان 
استفاده کنیم، تا روابط تجاری و انرژی موجود خود را برای 
یک روند صلح که به شکوفایی منطقه کمک می کند، در 
سایر  و  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  دهند.  قرار  اولویت 
حامیان پیشین و فعلی طالبان باید بدانند که هدف اصلی 

دولت امریکا یک نتیجه صلح آمیز است.
چهارم، کنگره باید دولت را در این زمینه متعهد کند که 
مانند دهه ۱۹۹۰، در صورت انکار طالبان از حقوق اساسی 
بشر برای شهروندان این کشور، آن ها را از نظر دیپلماتیک 

به رسمیت نشناسد.
سرانجام، برخی از کمک های توسعه ای امریکا برای رهبران 
رنج  مردم  آن ها  بد  اقدامات  اثر  از  که  آسیب پذیر  اقشار 

می برند، مشروط و یا هم قطع شود.
بیرون کشیدن بدون قیدوشرط نیروها یا باقی ماندن »در 
هرگز  و  نیست  گزینه  دو  تنها  نامحدود،  طور  به  جنگ« 
نخواهد بود. در هشداریه ۲۰۰۹ کابل ما اشاره کردیم که 
مبارزه با فساد و توسعه طوالنی مدت، سرمایه گذاری بهتری 
نسبت به تعداد بیش تر نیروها است. اکنون ایاالت متحده 
به جای این که اشتباهات گذشته ما را تشدید کند، باید با 
حفظ اهرم قدرت باقی مانده ما و استفاده مناسب از آن، به 

هدف ثبات متعهد شود.
انی فورزایمر قبل از این به عنوان سرپرست معینیت وزارت 
معاون  عنوان  به  و  افغانستان  امور  در  امریکا  امور خارجه 
ائتالف  مدیره  هیأت  عضو  نیز  و  کابل  در  امریکا  سفارت 

حمایت از مردم افغانستان کار کرده است.

امریکا هنوز هم از اهرم فشار در افغانستان 
برخوردار است



دانش آموزان مکتب سیدالشهدا، شنبه، هژدهم ثور آماج 
رویداد  این  گرفتند.  قرار  تروریستی  پی هم  انفجار  سه 
رویداد  این  در  داشت.  پی  در  سنگین  انسانی  تلفات 
دانش آموزان  بیش ترشان  که  ملکی  فرد   8۵ دست کم 
تن   ۱۵۰ از  بیش  و  کشته  بودند  سیدالشهدا  مکتب 
دیگر زخمی شدند. رویداد مشابه به این، سال گذشته 
در سوم عقرب در ساحه پل خشک دشت برچی باالی 
مرکز آموزشی »کوثر دانش« صورت گرفت که در آن 
دست کم 3۲ فرد ملکی که بیش ترشان دانش آموزان این 
کورس بودند، کشته و 7۰ تن زخمی شدند. هرچند وقوع 
رخدادهای مرگ باری از این دست برای مردم افغانستان 
تازه گی ندارد؛ اما کشتار هدفمند قشر خاص جامعه در 
زیر سایه  حکومتی که نمی تواند امنیت مردم را تامین 

کند، به عنوان یک مسأله جدی مطرح بوده است.
واقعیت امر این است که حکومت و نهادهای امنیتی در 
مکتب  نزدیکی  در  موتربمب  انفجار  چون  رویدادهایی 
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حق دسترسی به اطالعات

آزادی  عینی،  بُعد  از  کند.  اطالع رسانی  شهروندان  به 
آن »حق  دینی  بُعد  از  و  اطالعات«  بر  اطالعات »حق 

بر دانستن« است.
فرد  هر  برای  اطالعات  به  دسترسی  حق  فردی:  حق 
شناسایی شده است که در زمره حقوق مدنی و سیاسی 
است. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مهم ترین 
سند بین المللی است که از این حق فردی دفاع کرده 

است.
حق اجتماعی: حق دسترسی به اطالعات در کنار حق 
فردی بُعد اجتماعی نیز دارد و الزمه بسیاری از حقوق 
اطالعات  به  عمومی  موسسات  تکلیف  است.  اجتماعی 
کلیدی و تکلف موسسات غیرعمومی به ارایه اطالعات، 

خود بر این اساس توجیه می شود.
حق  حقوق،  دیگر  دسته بندی  در  فرانسلی:  حق 
دسترسی به اطالعات را می توان در زمره حقوق فرانسلی 
و چند بُعدی دانست. آزادی اطالعات در معنای عام خود 
و نه لزوماً در معنای حق دسترسی به اطالعات موجود 
در موسسات عمومی، از یک سو در زمره حقوق مدنی و 
سیاسی و فردی )نسل اول حقوق بشر( و از سوی دیگر 
در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )نسل دوم 
حقوق بشر( قرار می گیرد. هم چنین، بُعد جمعی نیز دارد 

)نسل سوم حقوق بشر(.
به  دسترسی  حق  و  اطالعات  پیرامون  دیگر  دیدگاه 
اطالعات این است که اطالعات خود قدرت است و قدرت 
مطلق  فساد آور. کسانی که اطالعات دارند خود قدرتمند 
هستند. اطالعات در ذات خود قدرت و توانایی است. هر 
کسی که دارای اطالعات است، قدرتمند و تواناتر نسبت 
به دیگران خواهد بود. مهم نیست که اطالعات در کدام 
بخش است. هر کسی در هر بخشی که اطالعات دارد، در 

همان بخش قدرتمند و تواناتر است.
یووال نوح هراری می گوید: »اگر بخواهیم از تمرکز ثروت 
و قدرت در دستان معدودی از حاکمان جلوگیری کنیم، 
راه حل در اعمال کنترل بر مالکیت اطالعات است. در 
دوران باستان، زمین مهم ترین منبع در جهان به شمار 
اگر  و  بود  زمین  بر  کنترل  سیاسی  معضل  و  می رفت 
زمین های وسیعی در دستان معدودی متمرکز می شد، 
جامعه را به اشراف و عوام تجزیه می کرد. در عصر نوین، 

ملی  گفتمان  به یک  اطالعات  به  امروز حق دسترسی 
است.  شده  تبدیل  جهان  و  منطقه  در  بین المللی  و 
هم چنان این حق به عنوان یکی از مولفه های نظام های 
دموکراتیک و مردم ساالر و به عنوان یکی از بنیادی ترین 
اساسی ترین حق بشری و اساسی شهروندان خوانده  و 

می شود.
اطالعات  انفجار  و  اطالعات  قرن  را  بیست و یک  قرن 
با  بیست ویک  قرن  انسان های  زنده گی  خوانده اند. 
اطالعات  بدون  است.  گره خورده  معلومات  و  اطالعات 
بخشی از زنده گی بشر امروز فلج خواهد شد. رسانه ها، 
دانشمندان، پژوهش گران، محققان و... برای پیش برد و 
دارند.  نیاز  اطالعات  به  فعالیت های خویش  و  دوام کار 
بدون دسترسی به اطالعات، جوامع راکد خواهند شد. 
در این صورت، یک جامعه پر از شک و تردید و مملو از 
شایعه و پروپاگاندا و یا یک جامعه سردرگم و پریشان را 

شاهد خواهیم بود.
بیست ویک  قرن  در  انسان ها  زنده گی  بزرگ  بخش 
حق  تأمین  است.  وابسته  اطالعات  به  دولت داری  و 
دسترسی به اطالعات باعث شفافیت دولت داری و بهبود 
وضع زنده گی مردم می شود و زمینه مشارکت همه گانی 
اطالعات چیست؟  را مساعد می سازد.  امورات  تمام  در 
ماهیت حق دسترسی به اطالعات چیست؟ این مقاله بر 

محور این دو پرسش استوار است.
نخست  در  چیست؟«  »اطالعات  پرسش  به  است  بهتر 
پاسخ ارایه شود. فرهنگ دهخدا اطالعات را چنین تعریف 
کرده است: »اطالعات جمع اطالع است. اطالعات دانستن 
باطن و یا آگاه شدن از باطن چیزی است، در زبان فارسی 

به معنای دانستی ها، معلومات و اخبار آمده است.«
افغانستان، آمده است:  به اطالعات  قانون دسترسی  در 
»اطالعات، هر نوع سند و معلومات ضبط شده یا ثبت 
شده نوشتاری، تصویری، صوتی، نمونه یا مودل می باشد.«

اصول تسوان که در ۱۲ جون ۲۰۱3 پیرامون امنیت ملی 
آفریقای  اطالعات در تسوان  به  و حق دسترسی مردم 
جنوبی به نشر رسیده، اطالعات را چنین تعریف کرده 
بدون  کاپی  یا  اصلی  سند  هر  یعنی  »اطالعات  است: 
مواد  نوع  هر  و  آن  فیزیکی  خصوصیات  نظرداشت 
محسوس و غیرمحسوس بدون درنظرداشت چگونه گی 
مراسالت،  نوت ها،  شامل  اطالعات  می باشد.  آن  حفظ 
داده ها،  یادداشت ها،  توصیه ها،  نظریات،  حقایق، 
احصاییه ها، کتب، نقاشی ها، نقشه ها، دیاگرام ها، عکس ها، 
اسناد صوتی و تصویری، اسناد، ایمیل ها، جراید، نمونه ها، 

مدل ها و غیره است.«
که  می شود  گرفته  نتیجه  چنین  فوق  تعریف های  از 
پوشیده ها  دانستن  و  باخبری  آگاهی،  یعنی  اطالعات 
بخش های  و  حوزه ها  در  می تواند  اطالعات  این  است. 
مختلف باشد. اما هدف این مقاله از اطالعات، نوعی از 

ابزار تولید و کارخانه ها اهمیت بیش تری از زمین یافت، 
ابزارهای حیاتی  این  بر  بر روی کنترل  مبارزه سیاسی 
تولید تمرکز پیدا کرد. اگر ابراز تولید هرچه بیش تر در 
دستان معدودی متمرکز می شد، جامعه به کاپیتالیست ها 
این  بیست ویک،  قرن  اما در  تجزیه می شد.  پرولتاریا  و 
اطالعات است که به عنوان مهم ترین منبع بر زمین و 
ابزار تولید سایه خواهد افکند و معضل سیاست، کنترل 
دستان  در  اطالعات  اگر  شد.  خواهد  داده ها  جریان  بر 
معدودی تمرکز یابد، بشریت به گونه های متفاوت تجزیه 

خواهد شد.«
تأکید بر این است که شهروندان به اطالعات موجود در 
موسسات عمومی )ادارات دولتی( دسترسی داشته باشند 
تا از خودکامه گی های مقامات و دست اندرکاران ادارات 
دولتی جلوگیری شود. تا این که قدرت میان شهروندان 
و دولت تقسیم شود و شهروندان قادر به کنترول قدرت 
و زمامداران امور از طریق دسترسی به اطالعات موجود 

در موسسات شوند.
شهروندان آگاه و دانا قادر هستند خواست های برحق شان 
را باالی حکومت تحمیل کنند و در تصمیم گیری های 
سهیم  و...  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  سیاسی، 
باشند. اما شهروندان بی اطالع و بی خبر به زودی فریب 
دولت مردان را خواهند خورد و وسیله رسیدن به اهداف 
سیاست مداران و دولت مردان خواهند شد. خواست ها و 
بازیچه  سرانجام  و  رسید  نخواهد  جایی  به  اهداف شان 

دست دیگران خواهند شد.
و  پاسخ گویی  به  وادار  را  حکومت ها  آگاه،  شهروندان 
و  بشری  ارزش های  تمام  حافظ  و  می کنند  شفافیت 
انسانی هستند. شهروندان قدرتمند نخواهند شد مگر با 
داشتن اطالعات و آگاهی. این اطالعات و آگاهی است که 

موثرترین اسلحه شهروندان به حساب می رود.
و  باشند  نداشته  دسترسی  اطالعات  به  شهروندان  اگر 
نظارت اجتماعی با استفاده اطالعات صورت نگیرد، عده 
مشارکت  و  بود  خواهند  اصلی  تصمیم گیرنده  معدوی 

معنادار شکل نخواهد گرفت.
اما شهروندان آگاه شهروندان قدرتمند خواهند بود که 
برای تحقق عدالت مبارزه خواهند کرد تا زمینه مشارکت 
عمومی و شفافیت را در موسسات عمومی مساعد سازند 
و در روند دولت داری باز نقش داشته باشند. دسترسی 
تا  کرد  خواهد  بیدار  را  خفته  وجدان های  اطالعات  به 
از خواب بی مسوولیتی بیدار شوند و در جامعه خویش 
نقش فعال بازی کنند. هیچ جامعه ای بدون فعالیت های 
به  آگاه  و  متحرک  پویا،  فعال،  شهروندان  و  شهروندی 

عدالت اجتماعی، ترقی و سعادت نرسیده است.
بر پوشیده ها است و آگاهی  دانایی  و  اطالعات، آگاهی 
خود قدرت و قدرت مطلق فسادآور است. اگر این قدرت 
در اختیار تعداد معدودی قرار بگیرد، مورد سوءاستفاده 
قرار خواهد گرفت. پس بهتر است که عموم شهروندان 
به اطالعات دسترسی داشته باشند و از سوءاستفاده و 
خودکامه گی زمام داران امور جلوگیری کنند. از آن جایی 
که ادارات به خاطر عرضه خدمات به مردم ایجاد شده اند، 
و  شود  ساخته  شریک  مردم  به  کارکردشان  تمام  باید 

فعالیت شان از دید عموم پنهان نباشد.

اطالعاتی است که مربوط به موسسات عمومی )ادارات 
دولتی( است.

اما دیدگاه رایج پیرامون چیستی و ماهیت حق دسترسی 
از  هدف  که  است  این  دولتی،  ادارات  از  اطالعات  به 
تشکیل و ایجاد دولت و ساختار های آن )ادارات( عرضه 
خدمات به مردم و ملت است. بودجه دولت و ادارات آن از 
مالیات مردم و یا درآمدهای عامه )گمرکات، معادن و...( 
که متعلق به مردم و شهروندان است، تمویل می شود. 
بنابراین، مردم حق دارند بدانند پولی را که مالیه پرداخت 
می کنند و درآمدهای عامه که مربوط به ملت است، کجا 
این اساس، مردم حق  بر  به مصرف می رسد.  و چگونه 
ادارات  کارکردهای  و  فعالیت ها  از  اطالعات  به  دارند 
کارکرد های  و  فعالیت  باشند،  داشته  دسترسی  دولتی 
ادارات دولتی را نظارت و نقد و از این طریق از حیف ومیل 
دارایی  عامه جلوگیری کنند. حرف دیگر این است که 
مقامات و ماموران دولتی امانت دار اطالعات اند، نه مالک 
اطالعات. مالک اصلی اطالعات شهروندان  هستند. وقتی 
به  دارند  حق  پس  اطالعات اند،  مالک  شهروندان  که 

اطالعات دسترسی داشته باشند.
چیستی و ماهیت دیگر حق دسترسی به اطالعات این 
است که این حق در زمره حقوق بشر است. یعنی حق 
است  شهروندی  حقوق  از  فراتر  اطالعات  به  دسترسی 
و در اسناد بین المللی معتبر به رسمیت شناخته شده 
کسب  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  نوزدهم  ماده  است. 
اطالعات و انتشار و اشاعه آن را با تمام وسایل ممکن، 
از جمله حقوق بشر پیش بینی  بدون مالحظات مرزی 

کرده است.
هم چنین آقای داکتر باقر انصاری، نویسنده کتاب حق 
دسترسی به اطالعات، ماهیت و چیستی این حق را در 
زمره حق عینی و دینی، حق فردی و اجتماعی و حق 

فرانسلی بیان کرده است.

آقای انصاری چنین توجیه می کند:
حق عینی: دولت مکلف است عین اسناد و اطالعات را 

در اختیار متقاضی قرار دهد.
حق دینی )مکلفیت(: دولت را مکلف می سازد که در 
خود  نظرهای  و  تصمیمات  و  اقدامات  برخی  خصوص 

احمدشاه کهزاد
مرگ بار تروریستی بر مراکز آموزشی موعود، کوثر دانش 
و اخیراً انفجار موتر بمب در ورودی مکتب سیدالشهدا 
در غرب کابل، مثال های عینی است که داللت به قربانی 
شدن کتله  خاص قومی می کند. بنابراین، با توجه به این 
سلسله حمالت تروریستی بر کورس ها و مکاتب و کنار 
هم گذاشتن رویدادهای خونینی از این دست، می توان 
گفت که تروریستان از آگاهی فرزندان این خاک هراس 
را  خون بار  جنگ  این  می توان  منظر  این  از  که  دارند 
جنگ علیه دانایی نام گذاشت. حداقل خواسته مردم از 
حکومت، جلوگیری از چنین رخدادهای مرگ بار و اتخاذ 
تدابیر پیش گیرانه است و ما امیدواریم که در این زمینه 

راهکارهای عملی تر و موثرتری روی دست گرفته شود.
در  بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  از  پس  متأسفانه 
قطر و امضای موافقت نامه صلح میان امریکا و طالبان، 
دشمن  قلمرو  تحت  ساحات  و  شعله ورتر  جنگ  آتش 
نیروهای  پاسگاه های  هرازگاهی  است.  شده  وسیع تر 
مخالفان  و  امنیتی  نیروهای  میان  ولسوالی ها  و  ارتش 
خروج  روند  که  اکنون  می شود.  دست  به  دست  دولت 

نیروهای امریکا و ناتو از افغانستان آغاز شده، نگرانی  ها باکشتارچراغدانشخاموشنمیشود
از بدترشدن وضعیت افزایش یافته است. مردم افغانستان 
انتظار داشتند که گفت وگوهای صلح و امضای توافق نامه 
میان ایاالت متحده و طالبان، به جنگ پایان دهد و صلح 
برقرار شود. اما با گذشت هر روز، جنگ و خشونت شدت 
بیش تری می گیرد و طالبان حمالت شان را بر پایگاه های 
افزایش می دهند.  غیرنظامی  اماکن  و  امنیتی  نیروهای 
شکی نیست که گروه های تروریستی به دنبال بحرانی 
با  نیز  طالبان  اکنون  هستند.  وضعیت  بیش تر  ساختن 
تشدید جنگ و خشونت در کشور می خواهند به امتیاز 
تنها  نه  گروه  این  که  است  هویدا  یابند.  بیش تر دست 
ندارد؛  تمایلی  گونه صلح  آمیز  به  کنونی  بحران  به حل 
بلکه با پیچیده ساختن وضعیت، فرصت پیش آمده برای 
صلح را عمداً سبوتاژ می کند. طالبان مدام فاجعه انسانی 
خلق می کنند و تبلیغات و پروپاگاندا راه می اندازند و در 
جانب مقابل، رهبری حکومت پس از وقوع هر رویداد در 

محکومیت آن اعالمیه صادر می کند.
بنابراین، می توان گفت که با توجه به بحران ناامنی در 
کابل و والیات و بی باوری طالبان به صلح و تالش امریکا 
برای ترک افغانستان، دست یابی به صلح و ثبات دایمی در 
کشور دشوار به نظر می رسد. قطعاً تداوم خشونت، پروسه 
رهبران  می کند.  پیچیده تر  را  جنگ  و  سبوتاژ  را  صلح 
و خشونت،  زبان جنگ  با  که  کنند  درک  باید  طالبان 
باید  تروریستان  این،  بر  افزون  نمی آید.  به دست  صلح 
بدانند که با حمله بر مراکز آموزشی و مکاتب، نمی توانند 

جلو دانایی را بگیرند.

سیدالشهدا، نقش بیش تر از تماشاچی  نداشته اند. تاکنون 
تهدیدهای  حکومت،  رهبری  عکس العمل  جدی ترین 
میان خالی عامالن این جنایت ها و دیدار از مجروحان 
تاکنون  که  است  حالی  در  این  است.  بوده  حادثه 
نگرفته  برعهده  گروهی  یا  فرد  را  این حمله  مسوولیت 
است؛ اما سخن گویان حکومت، این حمالت را کار طالبان 
می دانند، هرچند آن گروه همواره این ادعاها را رد کرده 

است. 
به نظر من، اتهام بستن مشکل ما را حل نمی کند و از 
حجم درد و اندوه خانواده های قربانیان نمی کاهد. گرفتن 
تروریستی،  از جانب گروه های  رویدادها  این  مسوولیت 
را  توجه مردم  و  را کم  بار مسوولیت دولت  این که  جز 
در جانب دیگر معطوف کند، سود دیگری ندارد. در این 
گیرودار، آنچه بیش تر مایه تأسف است، شانه خالی کردن 
حکومت از تامین امنیت جان و مال شهروندان است و 
آنچه به عنوان مسأله نزد من مطرح است، هدف قراردادن 
کنار  را  اسلحه  که  مردمی  است.  قومی  خاص  کتله  
در چهار سو کشته می شوند. حمالت  امروز  گذاشتند، 

واقعیت امر این است كه حکومت و نهادهای امنیتی در رویدادهایی چون انفجار موتربمب در نزدیکی مکتب 
سیدالشهدا، نقش بیش تر از تماشاچی  نداشته اند. تاكنون جدی ترین عکس العمل رهبری حکومت، تهدیدهای 

میان خالی عامالن این جنایت ها و دیدار از مجروحان حادثه بوده است. این در حالی است كه تاكنون مسوولیت این حمله را 
فرد یا گروهی برعهده نگرفته است؛ اما سخن گویان حکومت، این حمالت را كار طالبان می دانند، هرچند آن گروه همواره 

این ادعاها را رد كرده است. 

جعفر ایشانی، کارشناس آگاهی عامه 
کمیسیون دسترسی به اطالعات





سه شنبه
شماره 3599

21 ثور 1400
11 می 2021

قیمت: 20 افغانی

سال چهاردهم

6

محمد فاروق کارمند، دیپلمات سابق افغانستان
»از جهان سوم به اول«، اثر لی کوان یو، کتاب محبوب 
و مشهوری است که در بسیاری از کشورهای جهان و 
به زبان های مختلف با تیراژهای انبوه به  چاپ رسیده 
است. مسرت دارم که ترجمه فارسی این کتاب را که 
به  است،  رسیده  چاپ  به  عازم  انتشارات  اهتمام  به 

هموطنان تقدیم می دارم.
 

من کتاب »از جهان سوم به اول« نوشته لی کوان یو، 
بنیان گذار سنگاپور مدرن را با عشق و امید فراوان برای 
هموطنان خود ترجمه کرده ام، به ویژه برای هموطنان 
جوانی که تالش دارند وطن را از چنگال خونین جنگ 
فرسایشی بیرون بیاورند و در مسیر پیش رفت هدایت 
کنند. در بسیاری موارد کشورهایی که از جنگ بیرون 
می آیند، آبستن تحوالت عظیم اجتماعی ـ اقتصادی 
می باشند. به هر اندازه ای که نفرت و استنتاج ملت ها از 
جنگ و ویرانی عمیق و صادقانه باشد، به  همان پیمانه 
انرژی اجتماعی برای پیش رفت و سازنده گی نیرومند 
و گسترده خواهد بود. قدرت سازنده گی این انرژی را 
ملت های آلمان ، جاپان و کوریای جنوبی بعد از جنگ 

جهانی دوم با درخشش به  نمایش گذاشتند. 
ملت های زیادی هم در آسیا و هم در آفریقا پس از 
یوغ  مبارزه  سال  ده ها  پی  در  بیستم  قرن  در  آن که 
استعمار را به دور انداختند، رویای دسترسی به رشد 
سریع و رسیدن به منزلت کشور های پیش رفته جهان 
را در سر می پروراندند. در این ردیف، افغانستان یکی از 
اولین کشورهایی بود که در نخستین سال های آزادی 
خیز بلندی را به  سوی پیش رفت برداشت. سوگ مندانه، 
ناکام و سرکوب شد. در  به زودی  آن خیز درخشان 
بسیاری کشورهای تازه به استقالل رسیده دیگر نیز 
فرصت های پیش رفت سریع و باثبات به دلیل گرفتار 
شدن در کشمکش های داخلی، کودتاهای پی در پی و 
یا هم با گیر افتادن در چنبره رویارویی های فرسایشی 

با همسایه گان، ضایع شد. 
متحد،  ملل  سازمان  پیشین  سرمنشی  عنان،  کوفی 
عنوان »از جهان سوم به اول« را انعکاس دهنده آرمان 
او  است.  خوانده  انکشاف  به  رو  کشورهای  تمامی 
سنگاپور را یکی از معدود کشورهایی به  شمار می آورد 

که توانست این آرمان را تحقق ببخشد. 
داستان  اول«،  به  سوم  جهان  »از  کتاب  محتوای 
داستان  نیست؛   )۱۵۱۶ مور،  )توماس  »آرمان شهر« 
نیست؛  هم  کمپانیال، ۱۶۰۲(  )تومازو  آفتاب«  »شهر 
این کتاب روایت دست اول از تحقق عملی رویاهای 
در  که  است  زیبایی  دولت-شهر  در باره  بشر  تاریخی 
زمان ما و در برابر چشمان ما بر باالی جزیره سنگاپور 
ساخته شد. تمایز افرادی که سنگاپور را ساختند، این 
تحصیل یافته،  بااستعداد،  پاک،  خیلی  آن ها  که  بود 
ماندن  پاک  و  بودن  پاک  بودند.  متعهد  و  متخصص 
یک  دولت مردان  برای  ویژه  به  پیش رفته،  جوامع  در 
به  رو  و  عقب مانده  جوامع  در  اما  است،  عادی  امر 
بودن،  پاک  فوق العاده.  لیاقت  و  ممیزه  یک   انکشاف 
دولت مردان را قدرت مند و محبوب می سازد. به همین 
لحاظ پاک بودن در کشورهای رو به  انکشاف، اهمیت 
لی  صدراعظم  دارد.  پیش رفت  برای  سرنوشت سازی 
بر عهده  را  تیمی  رهبری  کتاب،  این  مؤلف  یو،  کوان 
داشت که سنگاپور را در مسیر پیش رفت هدایت کرد.

دولت  یک  مثابه  به   ۱۹۶۵ سال  در  زمانی  سنگاپور 
دالیل  به  عمدتاً  که  کرد  وجود  عرض  مستقل 
مالیزیا  فدراسیون  ساختار  از  تباری  ناسازگاری های 
آغاز  در  کوچک  دولت-جزیره  این  شد.  رانده  بیرون 
ظهور خود از خارج با ستیزه جویی و تهدید همسایه گان 
قدرت مندی مانند مالیزیا و اندونیزیا رو به رو بود و در 
شورش های  و  تباری  ناآرامی های  ناحیه  از  داخل 
کمونیستی رنج می کشید. ترکیب جمعیتی سنگاپور 
متشکل از مهاجران چینی، هندی و ماالیی تبارهایی 
بود که سابقه تاریخی مشترک و اشتراکات فرهنگی 
چندانی با هم نداشتند. چشم انداز غبارآلودی در برابر 
و  قرار داشت: مزدحم، عقب مانده  نوظهور  این دولت 
فاقد هرنوع منابع طبیعی از زمین های زراعتی گرفته تا 
آب آشامیدنی و ریگ ساختمانی. بیکاری فزاینده بیداد 
می کرد و می توانست در پیامد خروج نیروهای نظامی 
بریتانیا بحران و فاجعه بیافریند. 4۰ درصد باشنده گان 

این کشور، از خواندن و نوشتن عاجز بودند.
در سال حصول استقالل، عاید ناخالص داخلی سرانه 
در سنگاپور ۵۱۱ دالر امریکایی بود. طی پنج دهه این 
شاخص ۱۰۰ برابر افزایش یافت. سنگاپور طی چهار 
دهه متواتر ساالنه طور اوسط 7 درصد رشد اقتصادی 
یکی  به  داخلی سنگاپور  ناخالص  عاید سرانه  داشت. 
براساس  رسید.  در جدول جهانی  مقام ها  باالترین  از 
احصاییه های سال ۲۰۱7، سنگاپور با ۵۹۹۹۰$ عاید 
آلمان   ،)$38344( جاپان  از  سرانه  داخلی  ناخالص 
از  بسیاری  و   )$3۹۹7۵( انگلستان   ،)$4477۱(
به  رویت  اروپایی پیشی گرفت.  کشورهای پیش رفته 
از  سنگاپور  فاصله   ۲۰۱۶ سال  در  شاخص  همین 

»لی کوان یو یکی از درخشان ترین و با استعدادترین 
کرده ام.  مالقات  آن ها  با  گاهی  من  که  است  رجالی 
است  ضروری  آن هایی  همه  برای  کتاب  این  مطالعه 
که به تاریخ انکشاف موفقانه آسیا دلچسبی دارند. ما 
درباره  زیادی  آگاهی های  به  کتاب  این  از  هم چنان، 
شخصیت های  دوراندیش ترین  از  یکی  تفکر  شیوه 

دولتی سده بیستم دست می یابیم«.
اگر راز موفقیت سنگاپور در این نهفته است که این 
را  استثنایی  توجه  داخلی  سیاست  عرصه  در  کشور 
انسانی، جست وجوی  از سرمایه  به استفاده هوشمند 
پاک سازی  آن ها،  جابه جایی  و  پرورش  استعدادها، 
ساختن  نهادینه  و  فساد  از  قدرت  ارگان های 
عرصه  در  راز  این  ساخت،  متمرکز  شایسته ساالری 
توانست  کشور  این  که  است  این  خارجی  روابط 
چالش های بیرونی را دور بزند و فرصت های منطقه ای 
به  پیش رفته  تکنولوژی های  شمول  به  را  جهانی  و 

صورت گسترده به بهره برداری بگیرد.
رهبران سنگاپور اجازه ندادند که پوپولیسم و عوام گرایی 
وارد عرصه سیاست و مبارزات انتخاباتی شود و مجال 
کمیت های  در  کشور  این  باشنده گان  که  ندادند 
و  شورش گری ها  ایدیولوژی ها،  گرو  در  معتنابهی 
افراط گرایی هایی قرار بگیرند که در دهه های ۱۹۵۰-
۱۹7۰ میالدی منطقه را به شدت آشوب زده و ناآرام 
ساخته بود. آن ها توانستند اجماع ملی و ثبات سیاسی 
را به دور اهداف ترقی خواهانه میان ارگان های سه گانه 
اتحادیه های  صنفی و جوامع  احزاب سیاسی،  قدرت، 
تباری برای دهه های طوالنی شکل بدهند و محافظت 

کنند. 
خواننده از مطالعه این کتاب در می یابد که لی کوان 
اکتفا  سنگاپور  پیش رفت  به  تنها  همکارانش  و  یو 
نکردند؛ آن ها معتقد بودند که رونق، پیش رفت و رفاه 
صرف زمانی ممکن و با ثبات خواهد بود که کشورهای 
همسایه و منطقه شان هم در عین مسیر در حرکت 
باشند. آن ها اندوخته ها و تجارب مثبت خود را خیلی 
لی  می ساختند.  شریک  همسایه ها  با  سخاوت مندانه 
حتا  تا  داد  خرج  به  تالش  صادقانه  خیلی  یو  کوان 
برای  نزدیک  خیلی  گذشته  در  که  را  کشورهایی 
سنگاپور تهدید خطرناکی محسوب می شدند، در یافتن 

راه اصالحات و رونق اقتصادی یاری برساند. 
دنگ سیاوپینگ، اساس گذار رونق اقتصادی چین، قبل 
از آن که اصالحات در اقتصاد مائوییستی چین را آغاز 
مطالعه  مورد  را  سنگاپور  تجارب  تمام  دقت  با  کند، 
قرار داد. دنگ بدون آن که به مثابه رهبر یک قدرت 
بزرگ برای خود مضیقه بشمارد، خیلی از نزدیک به 
مشوره های لی کوان یو گوش داد و از دست آوردهای 

سنگاپور الهام گرفت. 
و  دوری  کمبودیا،  جنگ  پایان  از  پس  نیز  ویتنام 
و  گذاشت  کنار  را  سنگاپور  به  نسبت  بی اعتمادی 
رونق  و  اقتصادی  اصالحات  در  کشور  این  تجارب  از 

تجارت خود بهره مند شد. 
تشویق  طریق  از  تا  ورزید  تالش  پیوسته  سنگاپور 
انجمن های منطقه ای پوتنسیل جمعی منطقه را برای 
ثبات  تأمین  و  اقتصادهای کشورهای عضو  شکوفایی 
بنیان گذاران  از  یکی  بسازد. سنگاپور  پویا  منطقه  در 
اقتصادی  همکاری های  انجمن  عضو  و  آسه آن  فعال 
کشورهای آسیا-پسیفیک )اپک( و مقر سکرتریت اپک 

است. 
منابع  هرگونه  از  که  شرایطی  در  سنگاپور  اگر 

استعدادهای  همت  به  عمدتاً  و  بود  محروم  طبیعی 
بحری  بنادر  کلیدی  موقعیت  خود،  خوب شهروندان 
خیره کننده  پیش رفت  به  معاصر  تکنولوژی های  و 
دست یافت، احتماالً ما در افغانستان به صورت بالقوه 
چانس های خیلی بیش تری برای پیش رفت داریم. بعد 
از سال ۲۰۰۱ هزاران جوان افغان در داخل و خارج 
کشور و از جمله در بهترین دانشگاه های جهان تا مقاطع 
بلند علمی درس خواندند. در میان آن ها استعدادهای 
و  پیش رفت  دیرینه  آرمان  تحقق  که  هستند  زیادی 
را مهم ترین هدف  اداره پاک و مؤثر در کشور  ایجاد 
طبیعی  منابع  به  آن چه  می شمارند.  خود  زنده گی 
ارتباط می گیرد، اگر ما حتا بحث زمین های حاصل خیز 
و معادن اکثراً دست نخورده افغانستان را از مس و آهن 
گرفته تا نفت و گاز، فلزات و منرال های قیمتی برای 
لحظه ای کنار بگذاریم، صرف بهره برداری مؤثر از باد 
افغانستان  آینده  که  بود  خواهد  کافی  هم  آفتاب  و 
دره ها،  دشت ها،  ما  ببینیم.  شکوفا  و  درخشان  را 
سنگالخ ها، سلسله کوه ها و تپه زارهای فراوان داریم که 
در آن ها ساالنه حدوداً 3۰۰ روز آفتاب سوزان می تابد 
و بادهای تند می وزد. به کمک تکنولوژی های کنونی، 
اراضی را به »مزرعه« پربار  از این  می توان هر وجب 
انرژی پاک مبدل ساخت. تکنولوژی های امروزی خیلی 
عالی تر، میسرتر و انقالبی تر از تکنولوژی هایی است که 
سنگاپور و سایر کشورهای جنوب شرق و شرق آسیا در 

رونق خود از آن ها بهره گرفتند.
موقعیت جیواکونومیک و ترانزیتی افغانستان در اوضاع 
جدید منطقه بعد از ختم جنگ سرد افق های بسیار 
امیدوار کننده ای را نه تنها برای افغانستان ، بلکه برای 
همه کشورهای منطقه فراهم می سازد. منطقه بزرگ 
ما از آسیای میانه گرفته تا بحر هند و از بنگله دیش 
گسترده  فوق العاده  مشترکات  که  فارس  خلیج  تا 
تاریخی، اقتصادی، دینی و فرهنگی هم دارد، هنوز از 
بسیاری جهات در گرو میراث های سیاسی زمانه های 
استیالی استعماری به  سر می برد؛ مغزها و مفکوره ها 
آکنده از کلیشه های مالل آور سده های گذشته است. 
فرصت های منطقه ای هنوز درست شناسایی نشده و 
همکاری ها در اغلب حاالت در وضعیت بدوی قرار دارد. 
اما این بدان معنا نیست که این منطقه لی کوان یوها 
و دنگ سیاوپینگ های خود را ندارد و یا در این منطقه 
آن فرصت هایی وجود ندارد که سنگاپور و کشورهای 
جنوب شرق آسیا را به شکوفایی رساند. مساله این است 
که ملت های منطقه ما چه وقت میراث های مصیبت بار 
زمانه های استعماری را کنار می زنند و به استعدادهای 

پویا و فرصت های نهفته خود مجال تبارز می دهند.
من مطالعه این کتاب را پیش از همه به آن هموطنانی 
سریع،  پیش رفت  فقرزدایی ،  به  که  می کنم  توصیه 
اداره پاک و رفاه جامعه فکر می کنند. مطالعه  ایجاد 
کتاب برای آن هموطنانی هم مفید خواهد بود که به 
مسایل کالن کشوری و جهانی دلچسبی دارند. مطالعه 
هموطنان  آن  برای  اول«  به  سوم  جهان  »از  کتاب 
عزیزی هم سودمند خواهد بود که تحلیل مشکالت 
قرار  توجه شان  محراق  در  زبانی  و  قومی  سمتی، 
می گیرد؛ آن ها از محتوای کتاب درخواهند یافت که 
با  چگونه تحصیل یافته گان و سیاست مردان سنگاپور 
دوراندیشی و فراخ نگری در مسیر پیش رفت و استثناًء 
اختالفات  تمامی  بنیادی  به حل  از طریق پیش رفت 
از  در سنگاپور  یافتند.  و مذهبی دست  زبانی  قومی، 
تکه-پارچه های بسیار ضعیف اقلیت های  چینی، ماالیی 
و هندی در منطقه، یک ملت واحد، توانا، پیش رفته و 
نیست که کییچی  سعادت مند ساخته شد. بی جهت 
میازاوا، صدراعظم سابق جاپان، »از جهان سوم به اول« 
را »اولین کتاب درسی در جهان درباره دولت سازی« 

می شمارد.
»از جهان سوم به اول« با آن که یک کتاب به  شدت 
سبک  به  را  آن  نویسنده  اما  است،  ـ  تاریخی  علمی  
خاطره نویسی چنان جالب ساخته است که خواننده 
را مایل می سازد کتاب را مانند داستان عشقی در یک 
کتاب  دیگر  ویژه گی  بگیرد.  خوانش  به  آخر  تا   نفس 
این است که صدراعظم لی کوان یو اغلباً خواننده را با 
خود به درون محافظت شده ترین قصرها و مراکز قدرت 
بنمایاند که مهم ترین تصامیم  در باره  او  به  تا  می برد 

جهان چگونه و توسط چه کسانی اتخاذ می شود.
سرانجام، من با اغتنام از فرصت به اطالع عالقه مندان 
کتاب می رسانم که یک کتاب خیلی جالب دیگر لی 
آینده جهان«  به  من  »دیدگاه  عنوان  تحت  یو  کوان 
نیز توسط این جانب به زبان فارسی دری ترجمه شده 
و انشاءاهلل به زودی به  نشر می رسد. »دیدگاه من به 
بازتاب  را  سیاست مداری  استنتاج های  جهان«  آینده 
دولت مرد  دوراندیش ترین  و  موفق ترین  که  می دهد 
نیمه دوم قرن بیستم شناخته شده است. مطالعه این 
کتاب کمک خواهد کرد که ما بخش های مهم جهان 
و فرصت های آن خوب تر  با چالش ها  را  معاصر خود 

بشناسیم.

کشورهای جهان سومی، به طور نمونه از این قرار بود: 
عاید  کم ترین  با  جنوبی  سودان   ،)$۵7۰( افغانستان 
وجود  تورم  سنگاپور  در   .)$۲۵73( مصر  و   )$۲34(
ندارد، ارز ملی از ثبات الزم برخوردار بوده و بیکاری 
در حدود ۱ درصد است. امروزه سنگاپور یک قدرت 
یکی  و  بزرگ  صادر کننده  هژدهمین  صنعتی،  بزرگ 
از مراکز بزرگ مالی جهان است. سنگاپور پاک ترین 
شهر آسیا و یکی از پاک ترین شهرها در جهان است. 
اول  مقام  متواتر  سال  چندین  برای  دولت-شهر  این 
سهولت های  لحاظ  از  جهانی  درجه بندی های  در  را 
رفاه  امنیت،  زیربنایی، حمل و نقل،  تأسیسات  شهری، 
و  حکومت  دارد.  خود  کارنامه  در  سازمان یافته گی  و 
مؤثرترین ها  و  پاک ترین ها  از  یکی  نیز  اداره سنگاپور 

در جهان است. 
لی کوان یو و تیمش با دقت از تمام جهان آموختند، 
اما هیچ سیستمی را از جایی کاپی نکردند. آن ها به 
نظام  مالیات،  و زحمت خود سیستم  استعداد   کمال 
تهیه  خدمات  بهداشتی،  خدمات  اجتماعی،  تأمینات 
مسکن، سیستم تحصیالت و امثال این ها را چنان با 
دقت و خالقیت ایجاد کردند که بهترین و یا یکی از 
بهترین ها در جهان به شمار می آید. سطح مالیه گذاری 
و مصارف دولتی در سنگاپور یکی از نازل ترین ها در 
در  مالیات  سهم  است.  پیش رفته  کشورهای  میان 
درصد  سنگاپور ۱4  داخلی  ناخالص  عاید  شکل دهی 
طور  اروپایی  کشورهای  اغلب  در  شاخص  این  است. 
اوسط به 3۰ درصد و در ایاالت متحده به 4۰ درصد 

می رسد.
ملت  توانستند  همکارانش  و  یو  کوان  لی  صدراعظم 
خود را فقط در درازنای زنده گی یک نسل به مدارج 
و صندوق  بانک جهانی  برسانند.  ثروت  و  ترقی  بلند 
اصرار  با  را  سنگاپور  سال ۱۹84  در  پول  بین المللی 
از لیست کشورهای رو به  انکشاف حذف و به کلوب 
پیش رفته ترین کشورهای جهان شامل ساختند. گذار 
و  پیوست  واقعیت  به  اول،  جهان  به  سوم  جهان  از 

رسمیت پذیرفت.
دانشمندان و نویسنده گانی که پدیده انکشاف اقتصادی 
و  ارزیابی ها  اغلب  می گیرند،  مطالعه  به  را  سنگاپور 
قبیل  از  عباراتی  و  ترکیب ها  با  را  خود  شگفتی های 
»معجزه اقتصادی«، »معجزه هشتم جهان«، »بهشت 
استوایی«، »بهشت سرمایه گذاری«، »شهر چشم نواز«، 
»آبروی  آسیا«،  »نیویارک  مطبوع«،  تهویه  »کشور 

آسیا« و امثال این ها بیان می کنند.
لی کوان یو که اداره سنگاپور را به مثابه کشور جهان 
بود،  گرفته  به دست  آسیب پذیر  و  فقیر  نوپا،  سومی 
و  ثروت مند  پیش رفته،  خیلی  کشور  یک  مثابه  به 
با ثبات در منطقه امن و رو به شکوفایی به خلف خود 
تسلیم داد. سنگاپوری ها لی کوان یو را با اجماع پدر، 
او در  بنیان گذار و معمار سنگاپور مدرن می شمارند. 
عرصه بین المللی نیز از شهرت و محبوبیت بی نظیری 
سابق  صدراعظم  تاتچر،  مارگارت  است.  برخوردار 
بریتانیا، بدون هیچ تردیدی اذعان کرد: »در حالی که 
صدراعظم برحال انگلستان بودم، من هر سخنرانی لی 
کوان یو را می خواندم و تحلیل می کردم. او می توانست 
غبار تبلیغات را کنار بزند و با شفافیت منحصر به فرد 
و  بین المللی  ارتباط معضالت  به  را  دیدگاه های خود 
او هیچ گاه دچار اشتباه  راه های حل آن ها بیان کند. 
نشد«. جورج بوش )پدر(، رییس  جمهور پیشین امریکا، 
شناخت خود از لی کوان یو را چنین بیان کرده است: 

»ازجهانسومبهاول«
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پاکستان  و  افغانستان  مقامات 
 ۱3۹۹ عقرب   ۲۹ در 
دیدگاه  ایجاد  توافق نامه 
و  صلح  برای  مشترک 
منطقه  و  کشور  دو  در  ثبات 
بخشی  طبق  کردند.  امضا  را 
دولت های  توافق نامه،  این  از 
اقدام  و  شناسایی  برای  باید  پاکستان  و  افغانستان 
هم  با  کشور  دو  در  صلح  دشمنان  علیه  مشترک 
مشترک  عملیات  بنابراین،  می کردند.  همکاری 
سازمان های استخباراتی دو کشور باید تا ۲۵ قوس 
همان سال در برابر مخالفان صلح و عامالن تضعیف 
این روند انجام می شد. حاال روابط نه چندان خوب 
در  دو طرف  تعهدات  که  می دهد  نشان  کشور  دو 
این توافق نامه عملی نشده است. یا دست کم دولت 
افغانستان از آنچه پاکستان تاکنون انجام داده است، 

راضی نیست.
مقامات سیاسی و نظامی افغانستان به دنبال بن بست 
این  در  تشدید خشونت ها  و  بین االفغانی  مذاکرات 
اشرف  کرده اند.  انتقاد  پاکستان  علیه  بارها  کشور، 
تأکید  با  خود  اخیر  مقاله  و  سخنرانی ها  در  غنی 
گفته است که حاال وقت انتخاب با پاکستان است. 
او گفته است که پاکستان باید بین دو گزینه جنگ 
و صلح، یکی را انتخاب کند. مقامات نظامی افغان 
پاکستان را مقصر تشدید خشونت ها در  نیز اخیراً 
افغانستان معرفی کرده اند. به ادعای آن ها، همکاری 
ارتش پاکستان با طالبان در جنگ جاری افغانستان 

از جمله در هلمند مشاهده شده است.
به نظر می رسد که سفر قمر جاوید باجوه، رییس 
با دو  افغانستان  ستاد مشترک ارتش پاکستان، به 
نخست  هدف  است.  شده  انجام  مشخص  هدف 
افغانستان بخواهد در  از دولت  باجوه آن است که 
ازای اعالم آتش بس سه روزه گروه طالبان، زندانیان 
این زندانیان  از  بند رها کند. یکی  از  را  پاکستانی 
اسلم فاروقی است که رهبری شاخه خراسان گروه 
پاکستان  شهروند  که  او  داشت.  برعهده  را  داعش 
است، در ۱4 حمل پارسال از سوی نیروهای امنیت 

ملی افغانستان بازداشت شده بود.
پاکستان قباًل از دولت افغانستان خواستار استرداد 
اسلم فاروقی شده بود. پاکستان گفته است که او 
است.  پاکستانی  ضد  فعالیت های  انجام  به  متهم 
نبود  دلیل  به  فاروقی  استرداد  از  افغانستان  دولت 
توافق نامه تبادله زندانیان بین دو کشور سر باز زده 
بود. افغانستان گفته بود که فاروقی را مطابق قوانین 

داخلی این کشور محاکمه خواهد کرد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان چندی پیش 
اعالم کرد که باب گفت وگو را با دست کم چهارده 
کشور درباره تعیین سرنوشت زندانیان داعشی در 
باز کرده است. احمدضیا سراج، رییس  این کشور 
داعشی   4۰8 که  بود  گفته  ملی،  امنیت  عمومی 
خارجی در زندان های افغانستان به سر می برند که 
۶۰ درصد آن ها را اتباع پاکستانی تشکیل می دهند. 
سایر این زندانیان از سیزده کشور دیگر هستند. او 
گفته بود که گفت وگوها را با نهادهای استخباراتی 
به  پیوند  در  تصمیم گیری  خاطر  به  کشورها  این 
آماده گی  است.  کرده  آغاز  زندانیان  این  سرنوشت 
افغانستان برای گفت وگو درباره سرنوشت زندانیان 
تا  می دهد  فرصت  پاکستان  به  خارجی  داعشی 
تکلیف سرنوشت اسلم فاروقی و دیگر اتباع زندانی 

خود در افغانستان را روشن کند.

در ۲8 عقرب پارسال، یک روز پیش از سفر عمران 
خان به کابل، اشرف غنی فرمانی را صادر کرده بود 
که براساس آن باید بخشی از زندانیان پاکستانی از 
بند دولت افغانستان آزاد می شدند. با گذشت حدود 
پنج ونیم از صدور این فرمان تاکنون خبری از اجرای 
آن منتشر نشده است. غنی در فرمانش گفته بود 
که این کار با هدف »حسن نیت« و »تحکیم روابط 
دوستانه« بین افغانستان و پاکستان انجام می شود. 
مقامات پاکستانی قباًل با تأکید از دولت افغانستان 
خواسته است که فرمان غنی درباره رهایی اتباع این 

کشور را عملی کند.
به  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  سفر 
افغانستان هم زمان با اعالم آتش بس سه روزه در ایام 
عید از سوی گروه طالبان انجام شده است. تردیدی 
نیست که قمر جاوید باجوه با سفر در چنین روزی 
به غنی و عبداهلل گفته است که اعالم گروه طالبان 
برای آتش بس سه روزه در ایام عید فطر را به عنوان 
اقدام »حسن نیت« از جانب پاکستان قبول کنند. او 
هم چنان در ازای این اقدام خواستار اجرای فرمان 
استرداد  و  پاکستانی  زندانیان  رهایی  درباره  غنی 
اسلم فاروقی و دیگر داعشیان پاکستانی شده است؛ 
به  ویژه آن که ریاست امنیت ملی افغانستان قباًل باب 
این  سرنوشت  درباره  تصمیم گیری  برای  گفت وگو 

زندانیان را باز کرده بود.
روی  بحث  باجوه،  جاوید  قمر  سفر  دوم  هدف 
مناسبات دو کشور پس از خروج سربازان بین المللی 
این  در  صلح  و  جنگ  سرنوشت  و  افغانستان  از 
که  هستند  نگران  پاکستانی ها  است.  بوده  کشور 
مبادا وضعیت در افغانستان از کنترل خارج شود و 
بی ثباتی در این کشور دامن پاکستان را نیز آلوده 
کند. این بخشی از برنامه سفر او که عمومی نیز شده 
است، تابع سیاست پاکستان در مکانیسم »ترویکای 
توسعه یافته« است. در قالب این مکانیسم، پاکستان 
و  قدرت  به  طالبان  گروه  کامل  بازگشت  مخالف 
احیای »امارت اسالمی« مورد ادعای این گروه است.
پاکستان پشتی بان مذاکرات صلح در  این حال،  با 
افغانستان با هدف تقسیم برابر قدرت بین دولت این 
کشور و گروه طالبان است. این صریح ترین موضع 
پاکستان در قبال صلح افغانستان است که ماه پیش 
کشور،  این  خارجه  وزیر  قریشی،  محمود  سوی  از 
بود.  شده  اعالم  آلمانی  رسانه  یک  با  گفت وگو  در 
پاکستان هم چنین با روی کار آمدن دولت موقت در 
افغانستان موافق است؛ سیاستی که چند سال پیش 
توسط عمران خان اعالم و با واکنش منفی دولت 

افغانستان روبه رو شد.
گروه طالبان ادعا دارد که نسبتی با پاکستان ندارد و 
در تصامیم خود مستقالنه عمل می کند. با این وصف، 
تصمیم گیری های  آستانه  در  بار  هر  طالبان  گروه 
سیاسی خود هیأتی را به پاکستان می فرستد و به 
دنبال مشورت با مقامات پاکستانی مواضع خود را 
اعالم می کند. به طور مثال، دور دوم مذاکرات صلح 
بین دولت افغانستان و گروه طالبان به دنبال سفر 
هیأتی از سوی این گروه به پاکستان دچار بن بست 
شد. پیام عیدی مال هبت اهلل و تصمیم این گروه برای 
آتش بس در ایام عید فطر نیز به دنبال سفر هیأت 
این گروه به پاکستان اعالم شده است. این ها نشانه  
نفوذ پاکستان بر گروه طالبان است؛ هرچند طالبان 
به این نفوذ اذعان نمی کنند. به همین دلیل است که 
صلح کابل با اسالم آباد پیش شرط موفقیت مذاکرات 
صلح دولت افغانستان با گروه طالبان تلقی می شود.
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Invitation for Bids (IFB) 
Islamic Republic of Afghanistan 

 
Sewerage and Decentralized Wastewater Treatment System 

(DEWATS) System Project 
In Dekhaw Village, Shukai District of Badakhshan Province, 

Afghanistan 
Under Implementation green construction / retrofitting project 

 
Under Implementation green construction / retrofitting project, the Aga Khan Agency for 
Habitat (AKAH), Afghanistan, would like to construct a new Sewerage and DEWATS system 
to direct, manage and treat the grey and black water of Dekhaw village of Shukia district of 
Badakhshan. The sewerage system will be functioning 365 days/year, in all-weather condition 
and the DEWATS system which has enough capacity will be doing the treatment of grey & 
black water based on the NEPA (Natural Environmental Protection Authority) standard. 
 
The expected construction works under this assignment shall involve the followings for the 
Sewerage and DEWATS system in Dehkhaw villages: 

1. Construction of DEWATS with complete set of plumbing, piping, fitting and 
insulation according to the specification, BoQ, Design and Drawing. 

2. Manholes construction with a complete plumbing set according to the 
specification, BoQ, Design and Drawing. 

3. Sewerage network system with collecting main, branches, lateral, lines and service 
connection , including all pipe, fittings, and manholes. The total network should be 
at least 80cm below the ground with all their connections based on the drawings. 

4. Contractor has to make sure that the treated water effectively and efficiently 
directed to the river. 

5. Contractor must test the final treated water for the COD and BOD to meet the 
NEPA standards for the environment. 

6. The contractor must provide training of the operations and maintenance of the 
system to the village water user committees and deliver user manuals in Dari and 
the toolkit. 

The  project’s duration is expected to be up to 03 months (15 June 2021-15 Sept 2021) right 
from the issue of Notice to Proceed (NTP/LOI). The cost must be provided for both the project 
based on the BoQ shared by AKAH. If any element is missing, that should be recorded and 
costed in separate sheet.  
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1. AKAH would like to invite sealed Tenders from qualified Tenderers for the 
“Construction of Sewerage and DEWATS in Dekhaw village of Shukai district, 
Badakhshan province” 

2. Tender will be conducted through the National Competitive Bidding procedures in 
accordance with the procurement policies of AKAH and is open to all Tenderers 
locally. 

3. Interested Tenderers may obtain further information from the AKAH Procurement 
Unit and inspect the Tendering Documents at the address given below (also available 
on acbar.org website), and AKAH can also provide the documents electronically, if 
required, from 11 May to 25 May 2021 during working hours 0800 to 1600 hrs, 
Kabul time.   The final submission of tender document is 25 May 2021 before 5pm 
Kabul Time.  

4. Bid documents can be obtained from the AKAH office in English language (technical 
specifications are also available) by interested bidders upon the submission of a request 
to the below mention address. 

5. Interested vendors are encouraged to visit the site to understand the site condition and 
plan logistics for raw materials. All expense associated to the field and safety and 
security is entirely responsibility of the vendor. 

6. All bids must be delivered to the addresses below in English language and in Sealed 
Envelope. Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected.  Bids 
will be opened in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend in 
person at the address below by 26 May 2021 at 1000 hours (Kabul time). 

7. The competitive bid should include the following information:  

a. Brief history of the firm and its experience and qualifications 
b. Examples of similar projects completed by the firm at least 3 
c. References (client, email, telephone and short description of the project) 
d. List of machinery and equipment 
e. Form of Bid 
f. Declaration of undertaking 
g. Resumes of proposed project team in office and project site 
h. Technical proposal for carrying out the above-mentioned activities 
i. Financial proposal and cost of the project (as illustrated in the bidding 

document) 
j. Proposed schedule for the project 
k. Health, Safety and risk management plan 
l. Procurement plan 
m. Quality control plan and winterization plan 

 
Note- 1: Failure to provide the above documents will result in the disqualification of the 
contractor. 
 
Note- 2: In case of any site visit by the firm for understanding the site condition, AKAH office 
must be informed prior to the visit. Please note that any information which could lead to change 
scope due to not field visit by contractor is not the responsibility of AKAH. 
 
Note- 3: The construction of scheme is expected right from the issue of NTP to selected 
contractor.  
 
AKAH /Aga Agency for Habitat has the right to accept all or part of the competitive Tenders: 
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E-mail: wali.shahizada@akdn.org; 
  
  
Tel: (+93) 799 806 108 
Gul Wali, Aga Khan Agency for Habitat, Kabul, Afghanistan  
 

8. The addresses referred to above are: 
 

Aga Khan Agency for Habitat 
 

Admin / Logistic Department 
 

House# 372, Street# 10, Qala-e-Fatullah, District 10, Kabul, Afghanistan 
 

 
   
 
 

خلیل اسیر
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فاز دوم شهرک  برای  ۲۰8 جریب زمین دولتی که 
از  شماری  سوی  از  بود،  یافته  اختصاص  معلمان 
مقام های دولتی، فرماندهان جهادی و زورمندان در 
والیت پروان غصب شده است. برخی نمره ها از این 
زمین ها حتا توسط غاصبان به ارزش ۱۶۰ هزار افغانی 
غاصبان  این  است.  شده  فروخته  افراد  دیگر  باالی 
حمایت برخی از افراد بلندرتبه حکومتی را داشته اند. 
امر انتقال این زمین به فاز دوم شهرک معلمان در 
بود.  شده  صادر   ۱3۹7 اواخر  در  کابینه  نشست  
هرچند ریاست معارف پروان بارها و مرحله وار از روند 
غصب این زمین گزارش و نسبت به آن هشدار داده 
بود، اما به تذکر این نهاد توجهی نشده است. ریاست 
معارف پروان می گوید که این زمین پیش از تسلیمی 
و  شهرسازی  ریاست  بود.  شده  غصب  نهاد،  این  به 
از سپردن  اما تصریح می کند که پس  اراضی پروان 
قبال  در  معارف، هیچ مسوولیتی  وزارت  به  زمین ها 
غصب آن ندارد. پولیس پروان می گوید که در سهم 
خود برای تخریب خانه ها در زمین های غصب شده 
آماده گی دارد. هرچند در مکتوب هایی از افراد غاصب 
نام برده شده و به امضای والی پروان رسیده است، اما 
والی این والیت جزییات بیش تر نمی دهد و می گوید 
که با توجه به ایجاد یک کمیسیون، حق به حق دار 
می رسد. گفتنی است که روند غصب مدت ها طول 
کشیده است و حتا غاصبان به مردم اطمینان داده 
بودند که در صورت تکمیل شدن روند اعمار خانه ها، 
این خانه ها ویران نخواهد شد، اما حکومت محلی در 

این راستا اقدام نکرده است.
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در نشست 
بیست وهفتم حوت سال ۱3۹7 کابینه طی مصوبه ای 
انتقال بیش ۲۰8 جریب زمین دولتی که به فاز دوم 
را  بود  یافته  اختصاص  پروان  در  معلمان  شهرک 
تصویب و امر انتقال آن را صادر کرده بود. این ساحه 
در مربوطات هوفیان شریف از مربوطات شهر چاریکار 
والیت پروان موقعیت دارد. قیمت مجموعی این زمین 
دولتی در مصوبه کابینه ۱۰4 میلیون افغانی برآورد 
شده است. اکنون اسناد و شواهد نشان می دهد که 
این زمین ها پیش از انتقال، توسط زورمندان غصب 

شده است. 

غصب زمین ها ی شهرک از کجا آغاز شد؟
در مکتوب شماره ۲3۲ که در ۱۲ جوزای ۱3۹8 از 
سوی مدیریت عمومی امالک ریاست معارف پروان 
به ریاست امنیت ملی آن والیت فرستاده شده، نامه 
مدیریت اسناد دفتر مقام والیت پروان برای جلوگیری 
شهرک  دوم  فاز  ساحه  زمین  دست برد  و  غصب  از 
استناد  با  این مکتوب  یافته است. در  تذکر  معلمان 
از نامه آمده است: »طوری که در جریان قرار دارید، 
از  تعداد  فاز دوم شهرک معلمان توسط یک  ساحه 
به  مردم  باالی  و  شده  نمره بندی  اشخاص  و  افراد 
متذکره  ساحه  این که  از  می شود.  رسانیده  فروش 
توزیع  جهت  جمهور  صاحب  رییس  فرمان  حسب 
است،  گردیده  منظور  معلمان  برای  رهایشی  نمرات 
به آن مقام محترم  بناًء ذریعه هذا به موضوع رسماً 
خبر داده شد. امید تا در قسمت جلوگیری از غصب 
ممنون  نموده  همکاری  را  معارف  متذکره،  ساحه 
نهاد  شش  به  مکتوب  این  از  نسخه هایی  سازید«. 
پنج  و  معارف  وزارت  امالک  ریاست  از جمله  دیگر، 

نهاد محلی فرستاده شده است. 
امالک  عمومی  مدیریت   ،۱3۹8 سرطان  یکم  در 
با شماره  را  مکتوبی  دیگر  بار  پروان  معارف  ریاست 
۲8۹ زیر عنوان »در مورد جلوگیری از غصب ساحه 
آن  مقام  به  پروان«  والیت  معلمان  دوم شهرک  فاز 
والیت فرستاده است. در این مکتوب، ریاست معارف 
پروان نامه  نمبر ۶4۵ مورخ ۱3 جوزای ۱3۹8 و نامه 
مدیریت  به  مربوط   ۱3۹8 جوزای   ۲۰ مورخ   ۶7۹
ریاست  جرایم  تحقیق  عمومی  آمریت  اجراییه 
سارنوالی استیناف پروان را تذکره داده است؛ نامه ای 
که اصل آن به فرماندهی پولیس پروان و نمونه هایی 
نیز فرستاده  ریاست معارف  و  به مقام والیت  از آن 
شده است. در مکتوب تذکر یافته است: »موضوع را به 
آن مقام محترم یاددهانی می داریم، امید تا در زمینه 
جلوگیری  قسمت  در  مربوطه  محترم  مراجع  باالی 
از غصب ساحه مورد نظر آن چه الزم دانید، هدایت 
فرموده ممنون سازید«. یک کاپی از این مکتوب به 
فرماندهی پولیس پروان و کاپی دیگر آن در جواب 
استیناف آن والیت  به سارنوالی  نامه های ذکر شده 

فرستاده شده است.  

هشدارهای پی هم از ساخت  تعمیرهای پخته
مدیریت عمومی امالک ریاست معارف پروان بار دیگر 

تقدیم کرده ایم تا ساحه را از غصب و ادعای مردمی 
پاک ساخته و بعداً در قسمت توزیع آن اقدام کند«. 
این ریاست در مکتوبش گفته است که برای توزیع 
نمره های فاز دوم شهرک معلمان »آماده گی کامل« 
دارد و در این مورد به ریاست امالک وزارت معارف 

اطمینان داده است.
در مکتوب شماره ۵۶۲ بر 3۵8 که در سوم سنبله 
۱3۹8 از سوی مدیریت عومی امالک ریاست معارف 
به مقام والیت پروان فرستاده شده، در مورد ارسال 
گزارش هیأت ترکیبی در مورد تسلیمی ساحه موازی 
۲۰8 جریب زمین که جهت تاسیس شهرک معلمان 
موظف شده بودند، معلومات ارایه شده است. در این 
مکتوب آمده است: »طوری که مقام محترم در جریان 
قرار دارند، قباًل طی پیشنهاد نمبر 43۰ مورخ ۵ اسد 
۱3۹8 مدیریت عمومی امالک خویش در رابطه به 
تسلیمی موازی ۲۰8 جریب زمین جهت تاسیس و 
ایجاد فاز شهرک معلمان عنوانی مقام محترم والیت 
قانونی  روشنایی  در  محترم  مقام  که  تحریر  پروان 
هیأت موظف از ادارات محترم ریاست زراعت پروان، 
ریاست اراضی پروان، مستوفیت پروان قوماندان امنیه 
عدلیه  ریاست  پروان،  ملی  امنیت  ریاست  پروان، 
پروان، شورای والیتی پروان و ریاست معارف پروان 
رسماً  اجراآت شان  از چگونه گی  تا  گردیدند  توظیف 
گزارش تهیه و جهت اجراآت بعدی تقدیم بدارند«. 
در مکتوب تصریح یافته است که هیأت موظف بنا بر 
چشم دید خود گزارش را نوشته و پس از مالحظه به 
مقام والیت ارایه کرده است. مدیریت عمومی امالک 
و  اجراآت  خواستار  زمینه  در  پروان  معارف  ریاست 

هدایت شده است.

ریاست معارف از حکومت محلی ناامید می شود
در مکتوب شماره 748 بر 484 که در سوم میزان 
۱3۹8 از سوی مدیریت عمومی امالک ریاست معارف 
پروان به ریاست امالک وزارت معارف فرستاده شده، 
ابراز  معلمان  شهرک  دوم  فاز  زمین  غصب  دوام  از 
نگرانی شده است. این مکتوب در پاسخ به نامه نمبر 
زون جنوب  مدیریت  مورخ 3۱ سنبله ۱3۹8   ۲۰3
آمرین شهرک های معلمان وزارت معارف و به تعقیب 
نامه  نمبر ۱۲۱ که در ۱۵ سرطان ۱3۹8 برای اعزام 
و  سروی  برای  شهرسازی  امور  معینیت  انجنیران 
توپوگرافی مسیر سرک ها و خط اندازی و جدا کردن 
نمره های رهایشی شامل موازی ۲۰8 جریب زمین فاز 
دوم شهرک معلمان پروان واقع دامنه هوفیان شریف 
بود، نوشته شده است. در بخشی از این مکتوب آمده 
است: »قباًل موضوع غصب ساحه متذکره را عنوانی 
مقامات محترم صالحه جهت جلوگیری از غصب تحریر 
و چندین مراتب پیشنهاد نموده است. برعکس این که 
در خصوص جلوگیری از غصب ساحه فاز دوم شهرک 
و  افراد  بیش تر  بلکه  نگرفت،  صورت  توجه  معلمان 
اشخاص با روحیه قوی به دست بردهای خویش ادامه 
داده  و حکومت محلی پروان جلو ساخت وساز و غصب 
ساحت فاز دوم شهرک معلمان را گرفته نتوانستند. 
بناًء از این که ساحه متذکره مورد غصب قرار گرفته، 
موضوع ذریعه هذا به مقام محترم تحریر گردید. امید 
است تا در روشنایی قانون هماهنگی اداره های مرکزی 
در قسمت استرداد امالک معارف چطوری که الزم 

دانید، اجراآت و هدایت خواهند فرمود«. 

ریاست معارف این بار دست به دامن پولیس
میزان   ۲4 در  که   4۶۰ بر   7۱۰ شماره  مکتوب  در 
۱3۹8 از سوی مدیریت عمومی امالک ریاست معارف 
پروان به فرماندهی پولیس آن والیت فرستاده شده، 
قوماندانی  همکاری  خواستار  پروان  معارف  ریاست 
امنیه در بحث جلوگیری از غصب و استرداد موازی 
۲۰8 جریب زمین ملکیت شهرک معلمان آن والیت 
شده است. در متن این مکتوب آمده است: »نامه نمبر 
8۶۱ مورخ 7 سنبله ۱3۹8 کمیته محترم تشخیص 

در همان روز یک مکتوب را با شماره ۲۹۲ بر ۱83 
به مقام والیت پروان فرستاده است. در این مکتوب 
نشست های  تنظیم  عمومی  مدیریت  که  است  آمده 
ریاست دفتر توسط صادره نمبر ۲۱۹ در ۲۵ جوزای 
ماه  اداری  جلسه  فیصله  تصویب  صورت   ،۱3۹8
جوزای همان سال را که در شماره 8 آن تذکر داده 
ایجاد کند،  را  است که ریاست شاروالی کمیسیونی 
شهدا  ورثه  به  رهایشی  نمره های  توزیع  قسمت  در 
هم چنان  نماید.  اولویت بندی  مستحق  معلولین  و 
تذکره یافته است که در مورد توزیع فاز دوم شهرک 
معلمان که ساحه آن غصب شده است، تصمیم گرفته 
این مکتوب آمده است: »طوری  از  شود. در بخشی 
قباًل  دارند،  قرار  جریان  در  والیت  محترم  مقام  که 
قوس   ۲۹ مورخ   ۲۲ شماره  مصوبه  تصویب  حسب 
افغانستان،  اسالمی  جمهوری  دولت  کابینه   ۱3۹7
موازی ۲۰8 جریب زمین دولتی جهت توزیع فاز دوم 
شهرک معلمان والیت پروان به جانب وزارت معارف 
باصالحیت  نماینده  قبل  چندی  که  گردیده  منظور 
این ریاست نیز منحیث هماهنگ کننده بین وزارتین 
به مرکز معرفی و اعزام گردید که پروتکول بین این 
نیز منعقد شده. در صورتی که در قسمت  اداره  دو 
دوم شهرک  فاز  از غصب ساحه  و جلوگیری  توزیع 
معلمان اقدام و اجراآت عملی صورت نگیرد، پروسه 
به ناکامی انجامیده. روی همین ملحوظ چون منبع 
و مرجع اصلی تصمیم گیرنده پیرامون توزیع و عدم 
توزیع نمرات فاز شهرک معلمان سلسلتاً مقام رهبری 
والیت پروان می باشد، بناًء موضوع ذریعه هذا به مقام 
محترم گسیل، در زمینه سهم خویش چطوری  که 

الزم دانید، هدایت خواهند فرمود«. 
در ۲7 سرطان ۱3۹8 مکتوبی با شماره 4۰۲ بر ۲48 
از سوی مدیریت عمومی امالک ریاست معارف پروان 
در پاسخ به نامه نمبر ۱۲۱ مورخ ۱۱ جوزای ۱3۹8 
مدیریت عمومی پالن های شهری و تخنیکی آمریت 
مهندسی و انجنیران مقام والیت به ریاست شهرسازی 
این  در  است.  شده  فرستاده  والیت  آن  اراضی  و 
مکتوب در مورد معرفی دو نماینده فنی و تخنیکی 
برای بررسی فاز اول شهرک معلمان و جلوگیری از 
تخطی ها و مشکالت شهرک تصریح یافته است: »قبالً  
هیأت مرکب از نماینده ریاست شهرسازی، نماینده 
ریاست اراضی، نماینده خدمات سکتوری و نماینده 
ریاست معارف جهت بررسی از ساحه فاز اول و دوم در 
زمینه توظیف گردیده بودند که رسماً گزارش خویش 
را به مراجع محترم گسیل نموده و در آن از غصب 
حدود 7۰ درصد ساحه عام المنفعه طرف شرقی فاز 
اول این شهرک و اعمار دو باب تعمیر پخته در ساحه 
فاز دوم شهرک معلمان خبر داده اند«. ریاست معارف 
پروان در این مکتوب نیز خواستار هماهنگی اداره های 
ذی ربط در مورد جلوگیری از غصب ساحه عام المنفعه 
طرف شرقی فاز اول و جلوگیری از غصب ساحه فاز 
دوم شهرک معلمان شده و گفته است که نیاز است 

مطابق حکم ماده 4۰ قانون اساسی همکاری شود. 

تقالی ریاست معارف پروان
در همان روز در مکتوب شماره 4۰4 بر ۲۵۰، مدیریت 
عمومی امالک ریاست معارف پروان به ریاست امالک 
وزارت معارف در مورد غصب فاز دوم شهرک معلمان 
نامه  به  این معلومات در پاسخ  معلومات داده است. 
نمبر ۱۲۰ که در ۱۵ سرطان ۱3۹8 از مدیریت زون 
جنوب آمریت شهرک معلمان آن وزارت پیرامون عقد 
دولتی  زمین  موازی ۲۰8 جریب  انتقال  و  پروتکول 
جهت توزیع فاز دوم شهرک معلمان آمده بود، ارایه 
شده است. در بخشی از این مکتوب آمده است: »قبالً  
ریاست معارف همواره موضوع غصب ساحه فاز دوم 
شهرک معلمان را به مراجع محترم مربوطه خبر داده، 
مورد  ساحه  اکنون  اجراآت شان  عدم  نسبت  به  اما 
غصب قرار گرفته و ذریعه پیشنهاد خویش به مقام 
دوم  فاز  زمین  تسلیمی  پروان جهت  والیت  محترم 

از دارایی های عامه آمریت قضایای دولت  و حمایت 
به  آن  اصل  که  پروان  والیت  عدلیه  محترم  ریاست 
و  ورزیده  مواصلت  اداره  این  به  کاپی  ذریعه  و  شما 
از غصب موازی ۲۰8  در قبال استرداد و جلوگیری 
روان  والیت  معلمان  شهرک  دوم  فاز  زمین  حریب 
شما  به  هذا  ذریعه  موضوع  اینک  داشته اند،  تحریر 
و  معارف  ریاست  تا  است  امید  می گردد.  یادآوری 
قانون  ماده 4۰  به  را در مطابقت  معمان مستضعف 
معارف  ریاست  کرده،  همه جانبه  همکاری  اساسی 
والیت پروان از همکاری شما اظهار سپاس و امتنان 
می دارد«. کاپی های این مکتوب هم چنان به ریاست 
معارف  وزارت  امالک  ریاست  و  پروان  ملی  امنیت 

فرستاده شده است. 

سکوت اداره محلی؛ ریاست معارف پروان رفع 
مسوولیت می کند

که  بر ۶۹۲-۶88  شماره ۱۱3۲-۱۱۲8  مکتوب  در 
در ۱۱ جدی ۱3۹8 از سوی مدیریت عمومی امالک 
فرستاده  والیت  این  مقام  به  پروان  معارف  ریاست 
شده، این نهاد از آن چه برایش هدایت داده شده بود، 
رفع مسوولیت کرده است. در متن مکتوب آمده است: 
»به تعقیب نامه نمبر ۱۰۲7 مورخ ۲۹ قوس ۱3۹8 
نامه 7۱3 مورخ ۲۵ قوس ۱3۹8، مدیریت  اثر  از  و 
اجراییه معاونیت مالی و اداری این ریاست که به اثر 
تنظیم  مدیریت   ۱3۹8 قوس   ۱۹ مورخ   8۱۹ نامه 
جلسات ریاست دفتر مقام والیت پروان با ضمیمه یک 
ورق فیصله جلسه اداری مقام والیت توصل ورزیده و 
در شماره ۵ آن هدایت فرموده اند تا ریاست معارف و 
از غصب ساحه  حوزه مربوطه در قسمت جلوگیری 
جدی  توجه  پروان  والیت  معلمان  شهرک  دوم  فاز 
نمایند«. این ریاست در پاسخ گفته است که یک نهاد 
ملکی است و هیچ نوع امکانات و قوه اجرایی ندارد. 
از سوی دیگر، این نهاد گفته است که طبق فرمان 
ریاست جمهوری، موازی ۲۰8 جریب زمین ملکیت 
معارف  جانب  به  راضی  اداره  »اسکیج«  طبق  دولت 
پیشنهادهای  ارایه  وجود  با  تاکنون  و  یافته  انتقال 
به  موانع  موجودیت  نسبت  متذکره  زمین  پی در پی، 
ترتیب  بدین  جانب معارف تسلیم داده نشده است. 
از خود رفع مسوولیت  بر دالیلی  بنا  ریاست معارف 

کرده است.

هشدار از پیش رفت ها در ساخت وساز خودسر
مورخ ۱7 جدی  بر ۶۹8  شماره ۱۱44  مکتوب  در 
۱3۹8، مدیریت عمومی امالک ریاست معارف پروان 
بار دیگر از پیش رفت در غصب زمین فاز دوم شهرک 
معلمان آن والیت خبر داده و خواستار همکاری شده 
نمبر  مکتوب  »قرار  است:  آمده  مکتوب  در  است. 
و  منبع رسمی  مورخ 8 جدی ۱3۹8 یک   ۱8۰3۹
تاریخ ۱۶ قوس ۱3۹8 مطابق  به  قباًل  استخباراتی، 
پالن منظور شده محترم والیت پروان به تعداد 4۰ 
توسط  که  خودسر  شده  دیواری  چهار  زمین  نمره 
افراد و اشخاص احاطه گردیده بود، تخریب شد، اما 
یک تعداد زیادی از مالکیت نمرات متذکره دوباره در 
قسمت دیوار محوطه آن اقدام کرده اند«. این ریاست 
که  است  خواسته  معارف  وزارت  امالک  ریاست  از 
امنیتی در  باالی مراجع  از طریق خویش  در زمینه 

قسمت جلوگیری از ساخت وساز هدایت دهد.
مدیریت عمومی امالک ریاست معارف پروان بار دیگر 
در ۱4 دلو ۱3۹8 در مکتوب شماره ۱۲7۶ بر 7۹4 
به مقام والیت پروان در مورد آماده سازی ساحه فاز 
دوم شهرک معلمان با هماهنگی ریاست شهرسازی 
معلومات ارایه کرده است. در این مکتوب به جواب 
نامه شماره ۲۱۹۰ مورخ ۱۶ جدی ۱3۹8 کارشناس 
انکشاف بازسازی ریاست خدمات تخنیکی و سکتوری 
مقام  »قبالً   است:  شده  گفته  والیت  مقام  معاونیت 
محترم در جریان قرار دارند که ریاست معارف طی 
از  جلوگیری  خاطر  به  خویش  مکرر  پیشنهادهای 
معلمان  شهرک  نمره های  توزیع  خواستار  غصب 
گردیده و حتا در مجلس اداری آن مقام محترم نیز 
موضوع یادآوری گردیده، اما به نسبت عدم مواصلت 
حکم مقام ریاست جمهوری، از توزیع آن ابا ورزیده 
شد. از این که ریاست معارف والیت پروان یک اداره 
امالکات  مورد  در  اجراآت شان  و همواره  بوده  ملکی 
به  اشخاصی  که دست  و  افراد  عده  نارضایتی  سبب 
ریاست  و  گردیده  زده اند،  معارف  امالکات  غصب 
معارف پروان از مقام محترم رجامند است تا موضوع 
را از طریق خویش به مراجع محترم مربوطه در جهت 
جلوگیری از ساخت وساز در ساحه چطوری  که الزم 

داند، هدایت فرموده ممنون سازند«.
ادامه در صفحه 9

زورمندان زمین فاز دوم شهرک معلمان در پروان را غصب کرده اند



از صفحه 8

هشدار به مردم 
در مکتوب ۱3۶7-۱37۱ بر 8۵۱-8۵۵ مدیریت عمومی 
امالک ریاست معارف پروان عنوانی تلویزیون ملی پروان 
در مورد خرید، فروش و اعمار نمره های ساحه فاز دوم 
برای مدت یک  است که  معلمان، گفته شده  شهرک 
هفته به گونه دوام دار برای اطالع رسانی و آگاهی اقدام 
تصمیم  مطابق  که  است  آمده  مکتوب  این  در  شود. 
کابینه، ساحه فاز دوم شهرک معلمان به مساحت ۲۰8 
جریب زمین جهت ساخت شهرک معلمان پروان انتقال 
یافته است و ملکیت ثابت دولت )معارف( است. در ادامه 
تعداد  یک  می شود،  دیده  که  طوری   »اما  است:  آمده 
نسبت  به  چاریکار  حتا شهر  و  قصبات  و  قرا  اهالی  از 
افراد و اشخاص  نزد  از  عدم آگاهی در ساحه متذکره 
آباد  )تعمیر(  اعمار  و  نموده  نمره خریداری  غیرقانونی 
می کنند. چون ساحه متذکره متعلق به دولت بوده، با 
توجه  ما  هیچ هم وطنان  پی درپی،  ممانعت های  وجود 
پروان  محلی  حکومت  طرف  از  قبل  چندی  و  نکرده 
طور هشدارآمیز یک تعداد از نمره های خودسر تخریب 
از ساخت وساز در ساحه  تا  به همه گوش زد گردید  و 
متذکره جداً اجتناب کند. اما با تاسف که یک عده از 
افراد فرصت طلب و سودجو که سبب فروش این نمرات 
شده اند و منافع شان در خطر واقع شده، کوشش دارند 
تا شایعات مبنی بر این که هرگاه نمرات شان تا پوشش 
رسیده باشد، حکومت محلی پروان در قسمت تخریب 
آن اقدام نخواهد کرد، بین مردم نشر و پخش نمایند 
که این عمل جز خودفریبی و خودکامه گی بیش نبود و 

جنبه عملی نیز ندارد«.
است: »حکومت محلی  ادامه مکتوب تصریح شده  در 
پروان مصمم و مکلف است تا حکم ریاست جمهوری 
را تطبیق کند. بدین ملحوظ به تمامی اشخاص، افراد 
آینده  یا هم در  و  قبل  از  یا  و هم شهریان محترم که 
می خواهند که در ساحه فاز دوم شهرک معلمان واقع 
دامنه هوفیان شریف نمرات دولتی را طور غیرقانونی از 
نزد افراد و اشخاص فرصت طلب خریداری کنند، رسانده 
می شود که از خرید و اعمار نمرات در ساحه متذکره 
نمره های  تمامی  زودی  به  زیرا  کنند؛  خودداری    ً جدا
است،  گردیده  اعمار  متذکره  ساحه  در  که  غیرقانونی 
صورت  قانونی  برخورد  متخلفین  با  و  تخریب  مجدداً 
این  داشت«.  نخواهند  را  شکایت  حق  آنگاه  گرفته، 
مکتوب را فضل الدین عیار، والی پروان، امضا کرده است. 

زمین ها غصب شد
سرانجام در مکتوب شماره ۱433-۱437 بر 8۱7-8۱3 
عمومی  مدیریت  سوی  از   ۱3۹8 حوت  هفتم  در  که 
امالک ریاست معارف پروان به مقام آن والیت فرستاده 
شده، از پیش رفت  کار در ساحه هشدار داده شده است. 
در این مکتوب به نامه مورخ 3 حوت ۱3۹8 مدیریت 
زون جنوب آمریت شهرک های معلمان ریاست امالک 
وزارت معارف اشاره شده که در آن در زمینه جلوگیری 
از ساخت وساز در هماهنگی با مقام والیت پروان و سایر 
نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی هدایت داده شده است. 
با این حال ریاست معارف پروان گفته بود که با وجود 
اداری،  نشست های  در  کردن  مطرح  و  مکرر  پیشنهاد 
کار  و  شد  معطل  جمهوری  ریاست  حکم  به  کار  این 
توزیع آن نیز به حالت انتظار باقی ماند. به گفته این 
نهاد، مسووالن ریاست معارف بارها از موضوع غصب و 
دست برد ساحه فاز دوم شهرک معلمان خبر داده بود و 

خواهان جلوگیری آن شده بود. 
زمینه  در  بار  دو  این که  »از  است:  آمده  مکتوب  در 
جلوگیری از ساخت وساز و تخریب نمره ها و خانه های 
خودسر در ساحه متذکره اقدام جدی صورت گرفت، اما 
تعقیب نگردید، در ساحه فاز دوم به همه مردم ایجاد 
تا پوشش  را  تعمیرهای خود  انگیزه گردید که هرگاه 
اقدام  باشید، حکومت در قسمت تخریب آن  رسانیده 
نخواهد کرد که این شایعات از جانب افراد و اشخاص 
که در ساحه دست به فروش نمره ها زده اند، پخش شده 
است. بناًء هرگاه عامالن آن به پنجه قانون جهت بازپرس 
معرفی نشوند، ساحه کاماًل مورد غصب قرار می گیرد«. 
بدین ترتیب ریاست معارف آخرین هشدارهایش را نیز 

دست دارند، چهره شان به رهبری والیت پروان هویدا 
است و آنان در این مورد اقدام نمی کنند.

فضل الدین عیار، والی پروان، اما می گوید که مشکالت 
در فاز دوم شهرک معلمان زیاد است و حکومت محلی، 
موظف  را  ویژه   کمیسیونی  معارف،  ریاست  شمول  به 
او  کند.  شروع  را  کار  مورد  این  در  که  است  ساخته 
زمین های  نمی توانیم  ما  اساسی  قانون  »مطابق  افزود: 
مردم را به زور بگیریم. ما زمینه را مساعد ساختیم تا 
همه گی، به شمول ریاست معارف، مشکالت شان را در 

میان بگذارند«.
مسووالن و همه نهادها در پروان که در کمیته استرداد 
دارند،  عضویت  غاصبان  از  معلمان  شهرک  دوم  فاز 
که  نمی برند  نام  فردی  از  مشخص  گونه  به  هیچ کدام 
در غصب زمین های شهرک معلمان دست دارد، اما در 
مکتوب های ریاست معارف پروان که در اختیار روزنامه 
نام های چند »غاصب« تذکر داده  8صبح قرار گرفته، 
شده است. این افراد اما ادعا می کنند که ملکیت شان از 

سوی حکومت غصب شده است.
در همین حال بیش تر منابع در پروان می گویند که نام 
والیت  مقام  را  آنان  فعالیت  و چگونه گی  غاصبان  این 
می داند، اما والی پروان از هیچ فرد مشخصی نام نمی برد 
و می گوید که در این زمینه کمیسیونی را ایجاد کرده اند 

تا حق به حق دار برسد.

شهرک  دوم  فاز  زمین  غصب  مورد  در  منابع 
معلمان پروان چه می گویند؟

یک منبع معتبر حکومتی در پروان به شرط افشا نشدن 
نامش به 8صبح گفت که اکنون زمین فاز دوم شهرک 
معلمان از سوی زورمندان غصب شده و مقام های دولتی 
پروان از چندین سال به این سو نتوانسته اند این زمین ها 
را از چنگال غاصبان پس بگیرند. به گفته این منبع، در 
غصب زمین های شهرک معلمان بسیاری از مقام های 
به  و  داشته اند  نقش  پروان  اول حکومت محلی  درجه 
گونه درست باالی این زمین ها کار نمی کنند تا دوباره 

به دست حکومت بیفتد.
هرچند در مکتوب های متعدد، ریاست معارف پروان به 
فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی این والیت از 
غصب زمین های دولتی واقع شهرک معلمان خواسته 
با استفاده از صالحیت شان جلو غصب  شده است که 
آن  را بگیرند، اما به گفته منابع در ریاست معارف پروان، 
فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی این والیت در 

این مورد هیچ اقدامی نکرده اند.

چه کسانی در غصب زمین فاز دوم شهرک معلمان 
پروان دست دارند؟

براساس گزارش هایی که بخشی از آن در اختیار روزنامه 
افراد که در  از  8صبح قرار گرفته است، اسامی برخی 
غصب زمین شهرک معلمان نقش داشته اند، درج شده 
است. با این حال منابع می گویند که این افراد توسط 
اصل  در  و  می شوند  حمایت  دیگر  زورمند  اشخاص 
اشخاص دیگری اند که حکومت محلی  غاصبان زمین 
افراد  این  ادامه  را ندارد. در  آنان  بر  قانون  اعمال  توان 
زورمند توسط افراد بلندرتبه حکومت حمایت می شوند 
و حتا در کارزارهای انتخاباتی رییس جمهور غنی نقش 
داشته اند. شماری دیگر از این غاصبان سابقه مشاوریت 

در حکومت وحدت ملی را داشته اند. 
این  غصب  در  که  افرادی  مهم ترین  منابع،  گفته  به 
زمین ها نقش داشته اند، جان احمد خان فرمانده جهادی 
و مشاور پیشین ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، 
عبدالستار مشهور به قوماندان جنده خان و سیدلطیف 
شماره  با  مکتوبی  در  بوده اند.  جان احمدخان  نماینده 
از  که  قوس ۱3۹8  تاریخ ۲4  در  و  بر ۲۹۹۱   3۵۹۲
سوی مدیریت عمومی اسناد ریاست دفتر والیت پروان 
به ریاست خدمات سکتوری فرستاده شده ، آمده است: 
»مورخ ۱۶ قوس ۱3۹8 تعداد نمرات که توسط افراد در 
فاز دوم شهرک معلمان طور غیرقانونی اعمار گردیده 
بود، حسب هدایت مقام محترم والیت توسط نیروهای 
به  معلومات  قرار  شد.  داده  قرار  تخریب  مورد  امنیتی 
 دست آمده، در سال ۱3۹۶ زمین ها توسط سیدلطیف، 
نماینده جان احمد خان، مشاور ریاست اجراییه، فی نمره 
فروش  به  آن ها  باالی  افغانی  هزار   ۱۶۰ مبلغ  زمین 
محترم  مقام  آگاهی  جهت  را  موضوع  است.  رسیده 
تقدیم است. مراتب تحریری فوق نقاًل ارقام، در زمینه 
طبق استقامت کاری و وظیفوی اقدام و رسیده گی الزم 

به مقام والیت پروان داده است که در روشنایی مصوبه 
اقدام  امنیتی، عدلی و قضایی  کابینه و توسط مراجع 

کند.

مسووالن ریاست معارف پروان: زمین ها پیش از 
تسلیمی غصب شده بود

روزنامه 8صبح  به  پروان  معارف  ریاست  در  مسووالن 
از  پیش  معلمان  شهرک  زمین های  که  می گویند 
سپردن به این نهاد، غصب شده بود و افراد زورمند در 
آن خانه های خودسر ساخته بودند. عبدالظهور حکیم، 
مکتوب های  همه  در  که  پروان  والیت  معارف  رییس 
این  که  می گوید  است،  کرده  امضا  معارف  ریاست 
زمین ها پیش از آن که در اختیار ریاست معارف پروان 
قرار بگیرد، مورد غصب قرار گرفته و در آن خانه های 
خود سر ساخته شده بود. او افزود: »ما وقتی به ساحه 
اصاًل  بود.  شده  غصب  پیش  از  پیش  زمین ها  رفتیم، 
زمین در اختیار ما قرار نگرفته بود. از همین خاطر ما 
کاری را در این جا انجام داده نتوانستیم. ما اسکواتور را 

بردیم و با برخورد مردم مواجه شدیم«.

ریاست اراضی پروان: پس از تسلیمی، هیچ نوع 
مسوولیت نداریم

ریاست  پروان،  معارف  ریاست  موقف گیری  با  هم زمان 
شهرسازی و اراضی این والیت می گوید که زمین ها را به 
وزارت معارف سپرده است و پس از آن هیچ مسوولیتی 
در قابل غصب شدن آن ندارد.  غالم محمد غبار، رییس 
آنان پس  پروان، گفت که  اراضی والیت  و  شهرسازی 
مورد  در  پروان،  معارف  ریاست  به  زمین  تسلیمی  از 
غصب این زمین ها هیچ نوع مسوولیتی ندارند و زمانی  
که ریاست اراضی زمین های دولتی را در اختیار وزارت 
از  که  است  معارف  وزارت  داد، مسوولیت  قرار  معارف 
غصب آن جلو گیری کند. او افزود: »در زمانی  که ما به 
حیث عضو کمیته در ساحه غصب شده رفتیم، ریاست 
را  قرار دادی  ما  بودند.  از هم جدا  و شهرسازی  اراضی 
در اختیار داریم که زمین در اختیار وزارت معارف قرار 
گرفته است و این مسوولیت وزارت معارف بود تا از مال 
شخصی خودش حفاظت می کرد. شما اگر چیزی را از 
مربوط  آن  نگهداری  می کنید،  خریداری  دوکان  یگان 

خودتان می شود«.

فرماندهی پولیس پروان: آماده تخریب زمین های 
غصب شده هستیم

هرچند ریاست معارف پروان در نامه های متعددی تذکر 
بازپس گیری  مورد  در  امنیتی  نهادهای  که  است  داده 
اما  می کنند،  کوتاهی  معلمان  شهرک  زمین های 
به 8صبح  پروان،  پولیس  فرمانده  ارزگانی،  عبدالرووف 
تا  دارند  عام و تام  آماده گی  پولیس  نیروهای  که  گفت 
اداره های  از سوی  تثبیت ساحات غصب شده  از  پس 
آن  تخریب  به  پروان،  شهرداری  و  اراضی  شهرسازی، 
اقدام کنند. فرمانده پولیس پروان تصریح کرد که او از 
زمانی  که به حیث فرمانده پولیس در این والیت معرفی 
مکتوب های  طی  و  نظامی  جلسه های  در  است،  شده 
جداگانه از نهادهای مربوطه خواسته است تا مکان های 
غصب شده از سوی زورمندان در پروان را نشان دهند . 
جریان  در  هم  جنایی  صاحب  »مدیر  افزود:  ارزگانی 
قرار دارند. ما روزی که در این والیت به حیث فرمانده 
و  نظامی والیت  پروان مقرر شدیم، در جلسه  پولیس 
جلسه های متعدد تاکید کردیم تا ساحات غصب شده 

را تثبیت کنند«.

وعده والی پروان: حق به حق دار می رسد
مراجع  به  پروان  معارف  ریاست  که  مکتوب هایی  در 
مختلف فرستاده است، نام هیچ زورمند محلی و فرمانده 
جهادی نیامده است. تنها در یک مورد نام شماری از 
است  شده  ذکر  زیر مجموعه هایی  و  کوچک  غاصبان 
که به گفته منابع، نام بردن از آن ها هیچ دردی را دوا 
نمی کند. در یک مکتوب دیگر از ریاست معارف که در 
اختیار روزنامه 8صبح قرار گرفته، تذکر داده شده است 
که همه غاصبان زمین که در غصب شهرک معلمان 
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به عمل آیند«. این مکتوب در ادامه توسط فضل الدین 
عیار، والی پروان، امضا شده است و نسخه هایی از آن به 
ریاست عدلیه ، ریاست معارف ، قوماندانی امنیه و ریاست 

امنیت ملی این والیت فرستاده شده است. 
یک منبع دیگر که از افشای نامش خودداری می کند، 
نام  به  غاصبان  از  تن  یک  پیش  چندی  که  می گوید 
عبدالستار که در این شهرک نمره های زیادی را غصب 
کرده بود، بازداشت شده است؛ اما به دالیل مختلف از 
انتخاباتی  کارزار  در  فرمانده  این  فعالیت  و  کار  جمله 
اول حکومت دوباره  اشرف غنی توسط یک عضو رده 
از زندان آزاد شده و حتا این فرد از محکمه نیز برائت 

گرفته است.

غاصبان حتا معلمان را لت وکوب کرده اند 
در یک مکتوب رسمی ریاست معارف پروان که به دست 
روزنامه 8صبح رسیده است، این ریاست با صراحت تمام 
نگاشته است که هرچند آنان بارها مقام های محلی این 
در جریان  دولتی  زمین های  مورد غصب  در  را  والیت 
گذاشته اند، اما حکومت محلی پروان ضمن این که جلو 
غصب زمین های دولتی را گرفته نتوانسته ، برعکس افراد 
غاصب با روحیه قوی و پشتوانه سیاسی بلند فاز دوم 
شهرک معلمان پروان را غصب کرده اند. در مکتوب هایی 
که به مقام والیت پروان ارسال شده ، به وضاحت دیده 
می شود که افراد غاصب و زورگو که در غصب زمین های 
زورمند  و  بلند پایه  افراد  دارند،  دست  معلمان  شهرک 
براساس  ندارند.  به حکومت  اعتنایی  هیچ  که  هستند 
روزنامه  اختیار  در  که  سندی  و  مکتوب   ۲4 از  بیش 
8صبح قرار گرفته ، مشخص است که والی و مقام های 
مسوول در پروان به گونه جدی تالش نکرده اند تا جلو 

غصب زمین های شهرک معلمان گرفته شود.
در همین حال شماری از منابع دیگر در پروان می گویند 
که در غصب زمین های شهرک معلمان افراد و زورمندانی 
دست دارند که از روحیه قوی و پشتوانه سیاسی بلند 
مردم  نماینده  سالنگی،  عبدالظاهر  هستند.  برخودار 
پروان در مجلس، می گوید که فاز دوم شهرک معلمان 
در تبانی با مقام های والیت پروان و کسانی غصب شده 
که در این والیت در پست های کالن دولتی وظیفه اجرا 
می کنند. به گفته او، از نزدیک به هشت ماه این زمین ها 
از سوی زورمندان غصب شده و مقام والیت پروان با 
غاصبان زمین در هم سویی قرار دارد. این در حالی است 
که حتا افراد زورگو معلمان را به زور از ساحه شهرک 
مربوط به خودشان بیرون کرده اند. آقای سالنگی تاکید 
می کند که این مشکل به شکل جدی در پارلمان مطرح 
به  باصالحیتی  هیأت  مورد  این  در  است  قرار  و  شده 
پروان سفر کند تا چگونه گی غصب این زمین ها بررسی 
شود. سالنگی افزود: »غاصبان به حدی زورمند و قلدر 
هستند که معلمان بیچاره را از ساحه بیرون کرده و حتا 

در بعضی موارد به لت وکوب متوصل شده اند«.

اعضای جامعه مدنی: غاصبان را آزاد کردند
با این همه شفیع مشفق، رییس بورد نهادهای جامعه 
نهادهای  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  پروان،  مدنی 
جامعه مدنی در همکاری با افرادی در اتحادیه معلمان 
پروان موضوع غصب زمین های شهرک معلمان مربوط 
به فاز دوم را بررسی کرده اند. به گفته او، شخصی به 
نام فرمانده ستار ، یکی از فرماندهانی که در غصب این 
زمین ها متهم است، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 
شد، اما آنان نمی دانند که این شخص چگونه از زندان 

آزاد شد و حتا از محکمه برائت گرفت.
مشفق افزود: »نمی دانیم که آیا اسنادی وجود داشت یا 
فسادی صورت گرفت که زمین ها در این شهرک مربوط 
به همین فرمانده در ساحه شهرک تثبیت شد. باور این 
است که حکومت محلی در زمینه اقداماتی را انجام داده 
و در این زمینه نمی دانیم که به چه دلیلی این فرمانده 

جهادی دوباره آزاد شد«.
پیش از این در شماری از دیگر نقاط کشور شهرک های 
مواردی  در  حتا  و  بود  شده  معلمان غصب  به  مربوط 
نمره هایی برای مسووالن محلی مد نظر گرفته شده بود. 
در بدخشان شماری از مسووالن پیش تر نمره ها را در 
شهرک معلمان اشکاشم بیش تر توزیع کرده  بودند، اما 
پس از گزارش 8صبح و دستور حکومت، همان کسانی 
حکومت  سوی  از  بودند،  متهم  نمره ها  گرفتن  به  که 
نیز  اخیر  در  و  شدند  تعیین  هیأت  عنوان  به  مرکزی 
گزارش دادند که هیچ نمره  اضافه ای توزیع نشده است. 
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پوتین: 
ایدیولوژی  حکومت نازی ها 

از نو قوت گرفته  است
جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  یورونیوز،  گزارش  به 
جنگ  پایان  سا لگرد  با  هم زمان  گذشته  روز  روسیه، 
جهانی دوم هشدار داد که باورهای دوران حکومت نازی ها 

هم چنان در عصر معاصر قوی است.
وی که در مراسم رژه ارتش روسیه سخن می گفت، »تالش 
برای بازنویسی تاریخ و توجیه رفتار خاینان و جانیانی که 
خون صدها هزار تن از مردم بی آزار بر گردن آن ها است« 

و نیز ایجاد »روسیه هراسی« را مردود خواند.
می کوشند  برخی  که  افزود  روسیه  جمهور  رییس 
ایدیولوژی نازی هایی را که »توهم منحصر به  فرد بودن 
و غرب  روابط روسیه  بگذارند.  اجرا  به  دیگربار  داشتند« 

به  ویژه پس از بحران اوکراین به  تیره گی گراییده است.
»مدافع  کشورش  که  کرد  اعالم  هم چنین  پوتین  آقای 
قانون بین الملل است«، اما هم زمان »به سختی از منافع 
ملی« خود دفاع می کند. او افزود: »نیروهای مسلح شجاع 
روسیه به عنوان میراث داران سربازان پیروز )جنگ جهانی 

دوم(، ضامن مطمین این امر هستند«.
روز شکست ارتش آلمان نازی به وسیله نیروهای روس، 
مهم ترین  می شود،  نامیده  پیروزی  روز  روسیه  در  که 

تعطیلی غیرمذهبی این کشور به  شمار می رود.
در مراسم رژه امسال بیش از ۱۹۰ نوع از ادوات نظامی 
روسیه شامل تانک ها، بالگردها، جنگنده ها و جایگاه های 
پرتاب موشک قاره پیما از میدان سرخ مسکو عبور کردند.

در این رویداد ساالنه یاد سربازان و قربانیان جنگ جهانی 
دوم در این کشور گرامی داشته می شود. مطابق برآوردها 
اثر  در  یا  دوم  جهانی  جنگ  جریان  در  تن  میلیون   ۲7

پیامدهای آن در روسیه جان باخته اند.

سه روز پس از آن که عربستان سعودی برای اولین بار 
جمهوری  با  کشور  این  مقام های  بین  مذاکرات  انجام 
خارجه  وزارت  کرد، سخنگوی  تأیید  را  ایران  اسالمی 
»ضرورت  بر  تأکید  با  ثور،   ۲۰ دوشنبه،  روز  ایران 
تنش زدایی در روابط« گفت برای اظهارنظر درباره نتایج 

این مذاکرات »اکنون زود است«.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از خبرگزاری ایسنا، سعید 
اعالم  با  ایران،  خارجه  وزارت  سخنگوی  خطیب زاده، 
این که موضوع مذاکرات ایران و عربستان »هم مسایل 
دو جانبه و هم منطقه ای بوده است« تأکید کرد که ایران 
از »این گفت وگوها و رفع کدورت ها استقبال می کند.«

مسوول  قرملی،  خالد  بن  رائد  ثور،   ۱7 پیش تر، 
نیز  سعودی،  عربستان  خارجه  وزارت  سیاست گذاری 
ایران  با  بود که هدف مذاکرات آن کشور  اعالم کرده 
کاهش تنش های منطقه ای است، ولی هنوز نمی توان 
در مورد نتایج این مذاکرات قضاوت کرد. با این حال 
او افزوده بود که ارزیابی عربستان »به اقدامات عملی 
مطرح  که  ادعاهایی  نه  و  دارد  بسته گی  تأیید  قابل  و 

می شود«.

مسوول این حمالت اعالم کردند، ولی تهران این ادعا را 
تکذیب کرده است.

سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره و نیز اخبار 
منتشر شده در مورد سفر امیر قطر به عربستان و این که 
گفته شده یکی از دستورکارهای این سفر مساله یمن 
خواهد بود، گفت: »ما از هر ابتکاری برای حل موضوع 

یمن استقبال می کنیم«.

عراق،  مدنی  فعاالن  از  یکی  شدن  کشته  به  اعتراض  در 
جمهوری  کنسولگری  ساختمان  به  معترضان  از  گروهی 
از  بخش هایی  آنان  کردند.  حمله  کربال  در  ایران  اسالمی 
این ساختمان، از جمله پست نگهبانی کنسولگری ایران را 

به آتش کشیدند.
دویچه وله گزارش داده است که روز دوشنبه، ۱۰ می )۲۰ 
ثور( شماری از معترضان بر ساختمان کنسولگری جمهوری 
غروب  حمله  این  کرده اند.  حمله  کربال  در  ایران  اسالمی 
یک شنبه، نهم می، در اعتراض به قتل یکی از کشنگران 

مدنی عراق به نام ایهاب جواد الوزنی صورت گرفته است.
ساعات  نخستین  در  موترسایکل سوار  می شود چند  گفته 

دولتی  مقام های  که  است  داده  گزارش  بی بی سی 
حاجیان  تا  داد  خواهند  اجازه  کردند،  اعالم  عربستان 
خارجی در مراسم حج تمتع امسال تحت شرایط ویژه ای 

به عربستان سفر کنند.
حضور  عربستان  کرونا،  ویروس  شیوع  با  گذشته  سال 
حاجیان خارجی را ممنوع کرد و تنها به تعداد معدودی 
در داخل عربستان اجازه داد تا مناسک حج سالیانه را 

به جا بیاورند.
هنوز شرایط خاصی که عربستان برای حاجیان خارجی 
حج  وزارت  اما  است،  نشده  منتشر  گرفته،  نظر  در 
عربستان اعالم کرده که به زودی جزییات بیش تری را 

منتشر خواهد کرد.
پیش از شیوع کرونا در جهان، مراسم ساالنه حج تمتع 
برگزار می شد، که  نفر  تعدادی در حدود 3 میلیون  با 
سال گذشته تنها به هزاران نفر ساکن عربستان اجازه 
برگزاری این مراسم داده شده بود. سال گذشته برخی 
کشورها، پیش از مراسم حج اعالم کرده بودند که اجازه 

در  سعودی  عربستان  و  ایران  دیپلماتیک  مناسبات 
سال ۱3۹۵ در پی حمله گروهی از معترضان بر اماکن 

دیپلماتیک عربستان در ایران قطع شد.
عالوه بر این، یکی دیگر از عوامل مهم تنش در مناسبات 
از  پس  که  تنشی  است؛  یمن  جنگ  تهران،  و  ریاض 
حمالت موشکی بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی 
در سال ۱3۹8 افزایش یافت. ریاض و واشنگتن ایران را 

در هفته های اخیر که مذاکرات برای احیای برجام آغاز 
از قدرت های جهانی خواسته  شده، عربستان سعودی 
است که در این مذاکرات شروط سخت تری برای ایران 

تعیین کنند.
تهران و ریاض در جنگ داخلی سوریه و سیاست لبنان 
از جناح های رقیب حمایت می کنند، ضمن آن که  نیز 
کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از افزایش نفوذ ایران، 

روسیه و ترکیه در صحنه سیاست سوریه، نگران اند.
در کنار خبرهای مربوط به انجام مذاکرات میان ریاض 
و تهران، خبرهایی مبنی بر سفر احتمالی محمدجواد 
اخیر  روزهای  در  نیز  عربی  متحده  امارات  به  ظریف 

منتشر شد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در این باره با تأکید بر 
این که در یک سال گذشته »گفت وگوهایی در سطوح 
مختلف چه به صورت حضوری و چه به صورت برخط/

آنالین بین دو کشور برقرار بوده«، اضافه کرد که سفر 
و  بوده  کار  دستور  در  امارات  به  ایران  خارجه  وزیر 
انجام  این سفر  فراهم شود،  »موقعی که شرایط سفر 

خواهد شد«.

بامدادی روز یک شنبه، ۱۹ ثور، با شلیک گلوله این فعال 
مدنی را به قتل رسانده اند.

جمهوری  کنسولگری  ساختمان  بر  معترضان  آن  از  پس 
اسالمی ایران در کربال حمله کردند. از رویارویی نیروهای 
می شود  گفته  می رود.  سخن  نیز  معترضان  با  انتظامی 
معترضان  ساختن  پراکنده  برای  عراق  انتظامی  نیروهای 
اقدام به شلیک کرده و دست کم ده نفر از معترضان زخمی 

شده اند.
خبرگزاری آلمان در ادامه گزارش خود به ویدیوهای منتشر 
از  حکایت  که  کرده  اشاره  اجتماعی  شبکه های  در  شده 
تالش معترضان برای به آتش کشیدن چند پست نگهبانی 

حضور حاجیان کشورشان را نخواهند داد.
مقام های  که  است  گفته  هم  عربستان  دولتی  رسانه 

و هم چنین بخش هایی از ساختمان کنسولگری ایران در 
کربال داشته اند.

جمهوری اسالمی ایران صبح روز دوشنبه، حمله بر اماکن 
خطیب زاده  سعید  زبان  از  را  عراق  در  خود  دیپلماتیک 
محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از دولت عراق 
خواست که »به وظایف خود در صیانت از اماکن دیپلماتیک 
ایران براساس کنوانسیون وین ۱۹۶۱ با کمال دقت عمل 

کند.«
گذشته  شب  ایران  خارجه  وزارت  خطیب زاده،   گفته  به 
تسلیم  تهران  در  عراق  سفارت  به  را  اعتراضی  یادداشت 

کرده است.
مقام های عراق از اعالم موضع پیرامون حمله معترضان بر 
کنسولگری ایران در کربال اجتناب کرده اند. باید یادآور شد 
که ایهاب جواد الوزنی، یکی از سازمان دهنده گان جنبش 

اعتراضی در عراق بوده است.
معترضان از سال ۲۰۱۹ با خواست اجرای اصالحات فراگیر 
آمده  خیابان ها  به  فساد  با  مبارزه  هم چنین  و  سیاسی 
بودند. پس از حمله مرگ بار عده ای به ایهاب جواد الوزنی، 
مصطفی کاظمی، نخست وزیر عراق، در جلسه هیات دولت 
بازداشت عامالن این  اعالم کرده بود که این کشور برای 

حمله اقدام خواهد کرد.
سفارت خانه های امریکا و بریتانیا نیز حمله مرگ بار بر این 

کنشگر مدنی در عراق را محکوم کرده اند.

بهداشتی این کشور به طور مداوم در حال ارزیابی  دقیق 
وضعیت شیوع کووید-۱۹ هستند تا در خصوص مراسم 

حج آماده گی داشته باشند.
در میزان سال گذشته خورشیدی عربستان پس از هفت 
ماه اجازه برگزاری حج عمره را صادر کرد، که باز هم 
تنها شامل اتباع عربستان و خارجی های ساکن در این 
این مراسم  اعالم عربستان، در  براساس  کشور می شد. 
مردم موظف بودند تا از ماسک استفاده و فاصله گذاری 
اجتماعی را رعایت کنند و قرار بود مسجدالحرام روزانه 

ده بار ضد عفونی شود.
برای  عربستان  گذشته  سال  که  مقررارتی  جمله  از 
برگزاری مراسم ساالنه حج اعمال کرد، آزمایش کرونا، 
اندازه گیری دمای بدن هنگام ورود زایران و قرنطین قبل 

و بعد از زیارت بود.
براساس آمارها تاکنون در عربستان بیش از 4۲۶ هزار 
نفر به ویروس کرونا مبتال شده  و بیش از 7 هزار نفر 

جان داده اند.

ایران:   
برای اظهارنظر درباره نتیجه مذاکرات با عربستان هنوز زود است

معترضان عراقی بخش هایی از کنسولگری ایران در کربال را به آتش کشیدند

حاجیان خارجی برای مراسم سالیانه حج می توانند به عربستان سفر کنند


