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صـلح و انتخـاباِت 
به لجـن آلـوده

رهایی پنج هزار دهشت افگن هدیۀ 
بزرگ مذاکرات قطر برای طالبان 

خواهد بود؟

2 6

ــدو  ــي کې ــو د پ ــي قوانین ــتان د روغتیاي د افغانس

ــرو  ــه تې ــي، پ ــي واي ــت چارواک ــې ریاس د ارزون

شــپږو میاشــتو کــې یــې پــه کابــل کــې لســګونه 

ــوين ډول  ــر قان ــه غی ــې پ ــه چ ــي مرکزون روغتیاي

ــړيل دي. ــود، ت ــت درل ــې فعالی ی

د دې ادارې رئیــس احمــد خالــد احــدي لــه 

ــادو  ــي، د ی ــې واي ــرو ک ــه خ ــو رسه پ ازادي راډی

ترڅنــګ  کېــدو  تــړل  د  مرکزونــو  روغتیايــي 

مســوولین یــې عــديل او قضايــي بنســټونه تــه هــم 

ــوي دي. ــريف ش مع

ښــاغي احــدي خــرداری ورکــړ چــې کــه دغــه 

ــړي  ــل ک ــه پی ــل فعالیتون ــي خپ ــا ځ ــه بی مرکزون

ــدل  ــه وروپېژن ــه ب ــټونه ت ــي بنس ــديل او قضاي ع

يش.

نومــوړي وویــل: »پــه دې تــړل شــویو روغتیايــي 

عمومــي   ۴۵ روغتونونــه،   ۱۴ کــې  مرکزونــو 

 ۲۶ کلینکونــه،  غاښــونو  د   ۸۰ کلنیکونــه، 

د حجامــت  زیــات  لــه شــلو  او  البرتوارونــه 

دي.« مرکزونــه 

خــو د ښــاغي احــدي پــه خــره، دغــو مرکزونــو 

د   ۱۵ روغتونونــه،   ۵ کلینکونــو،  عمومــي   ۶

ــه د  ــو ت ــپږو البرتوارون ــو او ش ــونو کلینکون غاښ

ــه د  ــته بېرت ــپړولو وروس ــر بش ــو ت ــوين مراحل قان

ــوی ده. ــړل ش ــازه ورک ــت اج فعالی

ــپږو  ــه د ش ــر دا مهال ــي، ت ــدي واي ــاغلی اح ښ

روغتیايــي مرکزونــو مالــکان چــې د غیــر قانــوين 

ــړل شــوي وه  ــه ت ــې مرکزون ــه ی ــه امل ــو ل فعالیتون

ــديل او  ــړی و ع ــل ک ــت پی ــې فعالی ــه ی او بیرت

ــوي دي. ــدل ش ــه پیژن ــټونو ت ــي بنس قضاي

ــدو  ــي کې ــو د پ ــي قوانین ــتان د روغتیاي د افغانس

ــو  ــو ۳۳ والیتون ــي، د ټول ــس واي ــې رئی د ارزون

ــه وارزول يش. ــه ب ــي مرکزون روغتیاي

ددې بنــد شــویو روغتیايــی مرکزونــو لــه ډلــې یــو 

یــې هــم د )روغتیــا( پــه نــوم د غاښــونو صحــي 

ــان  ــان خ ــه زم ــه قلع ــل پ ــې د کاب ــز دی چ مرک

ــري. ســیمه کــې موقعیــت ل

دغــه روغتیايــي مرکــز د روان ملریــز کال د قــوس 

ــه  ــو ل ــوين فعالیتون ــر قان ــې د غی ــتې ک ــه میاش پ

املــه وتــړل شــو.

ددې روغتیايــي مرکــز مالــک حســیب اللــه امیــن 

منــي چــې فعالیــت یــې غیــر قانــوين وه:

ــه کار کاوه  ــا دغ ــې م ــتو راهیس ــو میاش ــه څ »ل

ــو  ــړی و، خ ــې دوام ورک ــه م ــت ت ــل فعالی او خپ

دروغتیايــي قوانینــو څخــه د پــي کېــدو د ارزونې 

ریاســت د خــرو پــر بنســټ چــې مــا د فعالیــت 

ــو  ــوين و، ن ــر قان ــې غی ــود، کار م ــه درل ــواز ن ج

ځکــه یــې کلینــک راتــه وتــړه او زه هــم تصمیــم 

ــتی  ــه وي اخیس ــواز ن ــې ج ــو م ــې ترڅ ــرم چ ل

ــه کــړم«. ــت ون فعالی

ــدو  ــي کې ــو د پ ــي قوانین ــتان د روغتیاي د افغانس

ــټ  ــر بنس ــه پ ــو ل ــت د معلومات ــې ریاس د ارزون

اوس مهــال پــه کابــل کــې ۴۰۰ خصــويص 

روغتونونــه، ۱۰۰ کلینیکونــه او لــه ۵۰۰۰ څخــه 

ــري. ــت ل ــران فعالی ــات ډاکټ زی

تېـرو شپـږو میاشتـو کــې روغتیــا وزارت 

لسګــونه غیــرقانونــي روغتیــايي مرکــزونه تړلــي

خطـر داعـش دوبـاره 
در شـرق افغـانستان سـر بـرآورده است  

چــرا
راهــزنـی در کابــل پایــان نـدارد؟

ــد  ــه داعــش شــاخۀ خراســان از همین جــا ســر بلن ــد ک ــای بودن ــار از والیت ه ــر و ننگره ــژه کن ــه وی ــت شــرقی ب والی
کــرد و گزارش هــای می    رســاند کــه فعالیــت داعــش از همیــن جغرافیــا بــه والیت هــای شــمالی گســترش یافــت. پیمــان 
امنیتــی جمعــی کــه کشــورهای آســیای میانــه را در بــر می گیــرد در اوایــل ســال جــاری در یــک نشســت در تاجیکســتان 
از حضــور بیــش از 5 هــزار داعشــی در والیت هــای شــمالی افغانســتان کــه گــذرگاه مشــترک افغانســتان بــا کشــورهای 
ــران و روســیه  ــژه ای ــه وی ــد. کشــورهای آســیایی و قدرت هــای منطقه یــی ب ــی کرده ان ــراز نگران ــه اســت، اب آســیایی میان

و چیــن از حضــور داعــش در افغانســتان بــه شــدت هــراس دارنــد.
ــدۀ بیــرون مــرزی قــدس ســپاه پاســداران، گــروه  در تازه تریــن رویدادهــا، پــس از کشــته شــدن قاســم ســلیمانی فرمان

ــد... ــز خــود را در عــراق بازســازی می کن ــه مراک ــه اســت ک ــا اســتقبال از کشــته شــدن ســلیمانی گفت داعــش ب

مســلمًا نمی تــوان پیونــد میــان فقــر و بــی کاری بــا ســرقت و راه گیــری را نادیــده گرفــت، امــا نبایــد 
تمــامِ ایــن معضــِل بــزرگ و چندبُعــدی را معلــوِل فقــر و بــی کاری شــمرد. یــک علــِت عمــده در 
ــس در  ــِت پولی ــدم کفای ــی و ع ــل، ناتوان ــهر کاب ــا در ش ــرقت ها و زورگیری ه ــۀ س ــترِش دامن گس
برخــورد بــا مجرمــان اســت. پولیــِس کابــل در نهایــِت امــر توانســته بــه گونــۀ نمایشــی، آن هــم پــس 
از مراجعــۀ مــردم و شــاکیان، ســارق یــا ســارقانی را دســتگیر کنــد. امــا این کــه باندهــا و شــبکه ها 
ــی  ــِن راهزن ــرد و ســقِف ام ــر نظــر بگی ــز را زی ــاِی جرم خی ــا و مکان ه ــد و کانون ه را شناســایی کن

در کابــل را فــرو بریزانــد، هیــچ کارِ درخــوری انجــام نــداده اســت...



سال l11 شمارۀ مسلسل l2651  یکشنبه 22 جدی/ دی l1398 16 جمادی االول l1441 12 جنوری  2020
www.mandegardaily.com

ــل  ــاِی کاب ــا و خیابان ه ــری  در کوچه ه ــی  و زورگی ــداومِ راهزن ت
ــا ایــن وضــع، به تدریــج منجــر  ــِی حکومــت در مقابلــه ب و ناتوان
ــاِن  ــه در می ــه ظهــور و توســعۀ ایــن فرهنــِگ منحــط و بزه کاران ب
جوانــان و نوجوانــان و از آن بدتــر، منجــر بــه همزیســتِی کابــل بــا 
ایــن وضــع شــده اســت. »همزیســتی« در تعریفــی ســاده یعنــی: 
زنده گــی افــراد و گروه هــا بــا یکدیگــر، درحالی کــه شــاید 
مناســِب ذوق و حــاِل یکدیگــر نباشــند. از ایــن لحــاظ، همزیســتی 
بــا خــود مفهــومِ تســاهل و تســامح را نیــز حمــل می کنــد؛ چــرا 

ــردد.  ــر آن، همزیســتی ممکــن نمی گ ــه در غی ک
در ارتبــاط بــه مقابلــه بــا فرهنــِگ ســرقت و زورگیــری و 
راهکارهــای مقابلــه بــا آن توســط حکومــت، زیــاد نوشــته شــده 
و بخشــی از ایــن نوشــته ها حتــا تخصصــی و کاربــردی بوده انــد 
و دســتورالعمل هاِی جامعــی را نیــز بــرای مقابلــه بــا ایــن وضــع 
ــته ها و  ــام نوش ــه تم ــورِت خالص ــا به ص ــد. ام ــنهاد  کرده ان پیش
ــۀ  ــر دو گزین ــل، ب ــن وضعیــت در کاب ــا ای ــاط ب تحلیل هــا در ارتب
مبــارزۀ ســخت و نــرم تأکیــد می کردنــد. گزینــۀ مبــارزۀ ســخت، 
ــدارِک  ــن و ت ــن در حی ــا مجرمی ــع ب ــی و قاط ــارزۀ فیزیک ــه مب ب
انجــامِ اعمــاِل مجرمانــه حکــم می کنــد و گزینــۀ نــرم بــه مبــارزه 
ــا  ــه ت ــی گرفت ــایل فرهنگ ــرم، از مس ــاِی ج ــترها و زمینه ه ــا بس ب

ــد. ــود می ده ــادی، رهنم ــامانی های م نابس
از اوضــاع و احــواِل حکومــِت افغانســتان می شــد بــه ایــن نکتــه 
ــزه کاری از  ــِگ ب ــا فرهن ــی ب ــرم و زیربنای ــارزۀ ن ــه مب ــرد ک ــی ب پ
ــادی و  ــِر م ــِگ فق ــه جن ــد ب ــت و نمی توان ــارج اس ــواِن آن خ ت
ــی  ــِگ فیزیک ــداِن جن ــود در می ــه خ ــرود ک ــی ب ــی در حالت معنای
ــی به ســر  ــۀ جهان ــِی جامع ــوِل خیرات ــا پ ــم ب ــا تروریســتان آن ه ب
ــز توســط کارگــزاراِن حکومــت  ــی نی ــول خیرات ــن پ ــرد و ای می ب
ــاراج می شــود.  ــی« ت ــم و ســرباز خیال ــی چــون »معل ــر نام های زی
ــرم و درسایه نشســته یی  ــی را دزداِن محت ــن حکومت ــع، چنی در واق
ــزاران  ــاِش ه ــت مع ــار و متان ــاِل وق ــه در کم ــد ک تشــکیل داده ان
ــی  ــۀ جهان ــای جامع ــِل کمک ه ــی را از مح ــِم خیال ــرباز و معل س
ــدا،  ــه خ ــق ب ــا از عش ــِت تریبون ه ــد و در پش ــب می زنن ــه جی ب

ــد. ــخن می گوین ــه س ــن و وظیف وط
ــرم و  ــن دزداِن محت ــه ای ــود ک ــن ب ــردم ای ــاِن م ــه، گم ــا این هم ب
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــت دارن ــی و لیاق ــدر توانای ــان دار آن ق مدال ونش
و  خیابان هــا  و  کوچه هــا  از  را  چاقوبه دســت  نامحتــرمِ  دزداِن 
ــد  ــع کنن ــان جم ــر چن ــاِی دیگ ــا جاه ــار و بس ــدان هاِی قم میـ
ــربه زیر و  ــا را س ــازات، آن ه ــس و مج ــرِس از پولی ــر ت ــه دیگ ک
ــان  ــه نش ــی تجرب ــازد. ول ــی س ــان را متالش ــای تجمع ش کانون ه
داد کــه چنیــن کاری یعنــی مبــارزۀ ســخت نیــز از دزداِن محتــرم 
و مــدال دار ســاخته نیســت و شــاید هــم دزداِن راه گیــر و نامحتــرم 
در یــک زنجیــرۀ منطقــی بــه همیــن دزداِن محترمــی وصــل شــوند 
ــاِس خدمــاِت  ــه پ ــد و ب ــر ســینۀ خــود نشــاِن افتخــار دارن کــه ب

خسته گی ناپذیرشــان مــورد تحســین قــرار می گیرنــد.
ــرقت و  ــا س ــی کاری ب ــر و ب ــان فق ــد می ــوان پیون ــلمًا نمی ت مس
راه گیــری را نادیــده گرفــت، امــا نبایــد تمــامِ ایــن معضــِل بــزرگ 
ــِت  ــک عل ــمرد. ی ــی کاری ش ــر و ب ــوِل فق ــدی را معل و چندبُع
ــهر  ــا در ش ــرقت ها و زورگیری ه ــۀ س ــترِش دامن ــده در گس عم
کابــل، ناتوانــی و عــدم کفایــِت پولیــس در برخــورد بــا مجرمــان 
اســت. پولیــِس کابــل در نهایــِت امــر توانســته بــه گونــۀ نمایشــی، 
ــارقانی  ــا س ــارق ی ــاکیان، س ــردم و ش ــۀ م ــس از مراجع ــم پ آن ه
ــایی  ــبکه ها را شناس ــا و ش ــه بانده ــا این ک ــد. ام ــتگیر کن را دس
ــرد  ــر بگی ــر نظ ــز را زی ــاِی جرم خی ــا و مکان ه ــد و کانون ه کن
ــچ کارِ  ــد، هی ــرو بریزان ــل را ف ــی در کاب ــِن راهزن ــقِف ام و س

ــداده اســت. درخــوری انجــام ن
متأســفانه در نتیجــۀ چنیــن وضعــی، دو اتفـــاِق بســیار بــد در کابل 

رخ داده اســت:
نخســت این کــه هــر روز جوانــان و نوجوانــاِن صرفــًا هیجان طلــب 
ــا بــی کاری دامن گیرشــان شــده  ــدون آن کــه فقــر ی و ماجراجــو ب
باشــد، بــه جمــِع دزداِن گردنه گیــر اضافــه می شــوند و بــا کســب 
مــوارد موفقیــت و تثبیــت لیاقت شــان در ســرقت، به تدریــج 

ــد و شــبکه می شــوند. صاحــِب نوچــه و بان
دوم این کــه شــهرونداِن کابــل هــر روز در مواجهــه بــا ایــن 
ــس،  ــه پولی ــبت ب ــادی نس ــا بی اعتم ــدی و حت ــات و نااُمی اتفاق
ســرقت و زورگیــری را بــه عنــوان یــک واقعیــِت فرهنگــی 
ــا ایــن واقعیــِت کریــه و  پذیرفته انــد و بــه همزیســتی و ُمـــدارا ب

ناپســند تــن ســپرده اند. 

چــرا 
راهزنی در کابل پایان ندارد؟

ــال  ــید و س ــان رس ــه پای ــوی 2019 ب ــال عیس س
ــود  ــِی خ ــای پایان ــز در ماه ه ــیدی نی 1398 خورش
قــرار دارد؛ ولــی افغانســتان هنــوز نه تنهــا در جــای 
ســابِق خــود هســت، بلکــه اوضــاع هــر روز بیشــتر 
ــی  ــی رود. دو مســالۀ حیات ــه وخامــت م از پیــش ب
بــرای مــردم افغانســتان کــه وعــده داده شــده بــود 
در ســاِل روان بــه فرجــام می رســند، هنــوز در 
هـــاله یی از ابهــام قــرار دارنــد. نــه بحــث صلــح راه 
ــات ششــِم  ــه از نتیجــۀ انتخاب ــرده و ن ــی ب ــه جای ب
میــزان خبــری اســت؛ مثــل این کــه ایــن دو بحــث 
ــد کــه  ــا یکدیگــر رابطــۀ تنگاتنــگ دارن اساســی ب
گاهــی بــه چشــم می آیــد و گاه معلــوم نمی شــود. 
در این کــه بــرای امریکایی هــا موضــوع صلــح 
ــتان  ــایِل افغانس ــر مس ــه دیگ ــبت ب ــان نس ــا طالب ب
در اولویــت قــرار دارد، هیــچ جــای شــک وجــود 
ــی  ــه بخش ــا این ک ــا حت ــرای امریکایی ه ــدارد. ب ن
از دســتاوردهای هجــده ســاِل گذشــته در صــورت 
ــت  ــان از دس ــا طالب ــلح ب ــق صـ ــه تواف ــیدن ب رس
هــم بــرود، زیــاد اهمیــت نــدارد؛ بــه همیــن 
ــات، آن هــم  ــه نتیجــۀ انتخاب ــدان ب دلیــل آن هــا چن
انتخاباتــی کــه بــه گفتــۀ ســفیر پیشــیِن ایــن کشــور 
دلبســته گی  داشــته،  را  شــرکت کننده  کمتریــن 
ــره  ــز مذاک ــه در می ــد ک ــد و منتظرن نشــان نمی دهن
بــا طالبــان بــه چــه نتیجه یــی خواهنــد رســید. ایــن 
نتیجــه اگــر ابطــال ُکِل آرای انتخابــات هــم باشــد، 
ــه  ــز ب ــتان نی ــردم افغانس ــه م ــه این ک ــه ب ــا توج ب
دالیــِل متفــاوت واکنــش منفی بــه انتخابات نشـــان 

ــت.  ــی اس ــا پذیرفتن ــرای امریکایی ه ــد، ب داده ان
در هجــده  افغانســتان  متأســفانه حکومت هــای 
قبضــۀ  در  این کــه  وجــود  بــا  گذشــته  ســاِل 
ــور  ــود، تص ــته ب ــرب برگش ــاِی از غ تکنوکرات ه
ــژه  ــی و زشــت از مردم ســاالری و به وی بســیار منف
ــب کاری  ــا تقل ــا ب ــد. آن ه ــه کردن ــات ارای انتخاب
ــه  ــبت ب ــتان را نس ــردم افغانس ــی آرا، م و مهندس
و  ســاختند  مشــکوک  دموکراتیــک  روندهــای 
ــد؛  ــان ریختن ــان و طالب ــیاِب افراط گرای ــه آس آب ب
ــت  ــتن قرائ ــا داش ــه ب ــی ک ــان و طالبان افراط گرای
ــاِل  ــده س ــی در هج ــای دین ــتی از آموزه ه فاشیس
پســین در برابــر نظــام و ارزش هــای آن جنگیدنــد 
و خواســتند بــه مــردم جهـــان این پیــام را برســانند 
ــان دموکراســی  ــتان خواه ــردم افغانس ــا م ــه گوی ک
و نظــام انتخاباتــی نیســتند. در ارایــۀ ایــن تصویــر 

نادرســت و مغالطه آمیــز، تکنوکرات هــاِی از غــرب 
ــع  ــر مناف ــرا به خاط ــای افراط گ ــا گروه ه برگشــته ب
شــخصی و گروهــِی خــود همســرایی کردنــد. 
ــن  ــات نابخشــودنِی خــود ای ــا جنای ــان اگــر ب طالب
ــد؛ حکومت هــای کــرزی  ــه جهــان دادن ــام را ب پیـ
ــی  ــب  و ایجــاد ســاختارهای مافیای ــا تقل ــی ب و غن
بــه چنیــن تصویــری قــوت بخشــیدند. حــاال اگــر 
جامعــۀ جهانــی بــه روندهــای دموکراتیــک در 
ــس از  ــِت پ ــال های نخس ــون س ــتان همچ افغانس
ســقوط رژیــم اســتبدادی طالبــان دل بســته نیســت، 
تقصیــر آن بــه چنیــن اشــخاصی برمی گــردد. 
ــِت  ــه امان ــاًل ب ــرزی عم ــرف غنی و ک ــی اش وقت
ــرای  ــد و ب ــت می ورزن ــات خیان ــردم در انتخاب م
ــی  ــول جامعــۀ جهان ــه قــدرت هــم از پ رســیدن ب
سوءاســتفاده می کننــد وهــم از اعتبــار آن هــا، آن هــا 
ــردم افغانســتان را مردمــی  ــه م ــد ک ــز حــق دارن نی
ــد.  ــدرن بدانن ــای ُم ــه دور از هنجاره ــدوی و ب ب

انتقادهــای آقــای کــرزی از غــرب، بــه همــان 
ســورنایی شــباهت دارد کــه کســی از ســِر بــزرگ 
آن را بنــوازد، و بــه همــان تفــی می مانــد کــه 
ــان اهلل  ــی و ام ــرۀ مل ــود. چه ــه ش ــرباال انداخت س
ــا  ــالش دارد ب ــرف غنی ت ــه اش ــم ک ــی را ه خان
»بابــا« گفتــِن خــود بســازد، چیــزی جــز فریــب و 
دغــل کاری در سیاســت و تاریــخ نمی توانــد باشــد. 
ــه هــم در  ــه چهــرۀ ملــی اســت و ن ــی ن ــای غن آق
ــی«  ــوای »بابای ــد دع ــه بتوان ــرار دارد ک ــی ق موقف
کنــد. او مترســکی بیــش نیســت کــه در پنــج ســاِل 
ــای  ــاوِل دارایی ه ــور و چپ ــه چ ــط ب ــته فق گذش
ــری  ــا خیره س ــز ب ــاال نی ــود و ح ــغول ب ــه مش عام
می خواهــد کــه بــرای یــک دورۀ دیگــر در قــدرت 
باقــی بمانــد. او اگــر عرضــۀ حکومــت داری و 
ــت، در  ــردم را می داش ــای م ــت آوردن دل ه به دس
ــر از  ــال روان، کمت ــات ریاســت جمهوری س انتخاب
ــد  ــه نمی ش ــا ریخت ــه صندوق ه ــون رای ب دو میلی
کــه بــدون تردیــد، نصــِف آن نیــز تقلبــی و جعلــی 

انــد.
کــه ســطح  می داشــت  نهــادی وجــود  اگــر   
ــتی  ــال روان را به درس ــاِت س ــارکت در انتخاب مش
بــر  کــه  فاجعه یــی  آنــگاه  می کــرد،  محاســبه 
افغانســتان گذشــته، به خوبــی معلــوم می شــد. 
هیــچ امــکان نــدارد کــه بیشــتر از یــک میلیــون تــن 
واجــد شــرایط در انتخابــات شــرکت کــرده باشــند. 

ایــن  امریکایی هــا  به ویــژه  و  جهانــی  جامعــۀ 
ــد؛  ــزی نمی گوین ــی چی ــد ول ــت را می دانن واقعی
چــون کــه بخشــی از افتضــاِح انتخابــات را در 
ــن  ــد. ای ــه گــردن دارن ــز ب ــا نی تمــام دوره هــا آن ه
کشــورها بــه دلیــل منافــِع خــود و اعتمــادی کــه بــه 
ــتند،  ــدرت داش ــاع ق ــواد و طم ــرۀ کم س ــد چه چن
ــات  ــۀ انتخاب ــاح و فاجع ــود آوردِن افتض در به وج
ــم  ــاال ه ــته اند. ح ــش داش ــاًل نق ــتان عم در افغانس
ــه  ــات و این  ک ــۀ انتخاب ــورها نتیج ــن کش ــرای ای ب
مــردم افغانســـتان بــه چنیــن روندی اعتمــاد خود را 
از دســت داده انــد و یــا خیــر، هیــچ اهمیتــی نــدارد. 
ــرای آن هــا آنچــه اهمیــت دارد، بیــرون شــدن از  ب
ــان  ــا و کمک های ش ــش هزینه ه ــتان و کاه افغانس
ــان  ــِب هم ــه جی ــراً ب ــه اکث ــی ک ــت؛ کمک های اس
ــزد.  ــان می ری ــودجوِی خودش ــاع و س ــراد طم اف

ــتان در  ــه افغانس ــت ک ــت اس ــای خجال ــیار ج بس
ــم  ــتن دو و نی ــا داش ــه، ب ــورهای منطق ــان کش می
ــگاه نخســت  ــواد مخــدر، در جای ــاد م ــون معت میلی
ــال  ــزده س ــه پان ــی ک ــت. در حال ــه اس ــرار گرفت ق
پیــش، تعــداد معتــاداِن مــواد مخــدر در افغانســتان 
بســیار نــازل و محــدود بــود. این همــه معتــاد 
محصــول چــه چیــزی اســت؟ اگــر حکومت هــای 
ــی  ــی و زبان ــای قوم ــغول زدوبنده ــتان مش افغانس
نمی بودنــد و بــه مســایل کشــور می پرداختنــد، مــا 
ــم  ــم. گفت ــاد نمی بودی ــِت معت ــورددارِ ثب ــاال رک ح
ــن رقمــی  ــون ت ــم ملی ــاد، چــون دو و نی ثبــت معت
اســت کــه از ســوی نهادهــای مســوول تأییــد شــده 
ولــی این کــه واقعــًا رقــم اصلــِی معتــادان بــه چنــد 
ــد.  ــزی نمی دان ــی چی ــًا کس ــد، واقع ــن می رس ت

چنیــن  در  افغانســتان  حکومتــی  کارگــزاران 
ــد و  ــخن می گوین ــدرت س ــۀ ق ــرایطی، از ادام ش
ــر اریکــۀ قــدرت  ــارِ دیگــر ب ــد کــه یــک ب منتظرن
تکیــه زننــد. آیــا واقعــًا جــای شــرم نیســت؟ 
ــودۀ  ــا دســت های آل ــان ب ــه خودش ــی را ک انتخابات
ــکا و  ــرای امری ــاال ب ــه لجــن کشــیدند، ح خــود ب
جامعــۀ جهانــی نیــز اهمیــِت خــود را از دســت داده 
ــا  ــم ب ــه در تفاه ــد ک ــالش دارن ــا ت ــت و آن ه اس
ــه  ــرای همیش ــا را ب ــن ارزش ه ــرِش ای ــان، ف طالب

ــد. ــع کنن جم

انتخـاباِت  صـلح و 
لـوده آ لجـن  به 

اگر نهادی وجود می داشت که سطح مشارکت 
در انتخاباِت سال روان را به درستی محاسبه 
می کرد، آنــگاه فاجعه یی که بر افغانســتان 
گذشــته، به خوبی معلوم می شد. هیچ امکان 
ندارد که بیشــتر از یک میلیــون تن واجد 
شــرایط در انتخابات شــرکت کرده باشند. 
جامعۀ جهانــی و به ویــژه امریکایی ها این 
نمی گویند؛  چیــزی  ولی  می دانند  را  واقعیت 
چون که بخشــی از افتضاِح انتخابات را در 
تمام دوره ها آن ها نیز بــه گردن دارند. این 
کشورها به دلیل منافِع خود و اعتمادی که به 
چند چهرۀ کم ســواد و طماع قدرت داشتند، 
انتخابات  افتضاح و فاجعۀ  آوردِن  به وجود  در 
افغانستان عماًل نقش داشته اند. حاال هم  در 
برای این کشــورها نتیجۀ انتخابات و این  که 
مردم افغانســـتان به چنیــن روندی اعتماد 
خود را از دست داده اند و یا خیر، هیچ اهمیتی 
ندارد. برای آن ها آنچــه اهمیت دارد، بیرون 
شــدن از افغانســتان و کاهش هزینه ها و 

کمک های شان است؛
احمـد عمران



سال l11 شمارۀ مسلسل l2651  یکشنبه 22 جدی/ دی l1398 16 جمادی االول l1441 12 جنوری  2020
www.mandegardaily.com

بـدون  و  نهادهـای مسـوول  بـدون  افـراد  و کشـتن  تـرور 
محاکمـه هـم قانـون را زیـر پـا می کنـد و هـم آزادی بیان را 
تهدیـد می کنـد و دیگر خبرنـگاران جرأت و جسـارت را از 
دسـت خواهنـد داد تـا بتواننـد بـه طـور دقیـق و درسـت به 

مـردم اطالع رسـانی کننـد.
نهادهـای حامـی  در  و مسـووالن  از حقوق دانـان  شـماری 
خبرنـگاران می گوینـد کـه ترورهـای اخیـر در شـهر کابل و 
سـایر والیـات کـه بـه طـور هدف مندانـه صـورت می گیرد، 
مـردم را بـه شـدت نگران سـاخته اسـت و ایـن گمانه زنی ها 
را بیشـتر سـاخته که حکومـت توانایی امنیت مـردم را ندارد 
و تنهـا چنـد فـرد و گروهی هسـتند کـه به راحتـی می توانند 
در مـورد تـرور و حـذف افراد و اشـخاص تصمیـم بگیرند.

از  یکـی  آمرسـتار  گذشـته  هفتـۀ  کـه  درحالی سـت  ایـن 
فرماندهان جهادی با 5 تن از دوسـتان و پسـرش شـب هنگام 
توسـط افـراد ناشـناس بـه قتـل رسـید. گفتـه می شـود کـه 
آمرسـتار توسـط نیروهای ویژۀ امنیتی به قتل رسـیده اسـت؛ 
امـا دلیـل قتـل او تاهنوز مشـخص نشـده اسـت، ایـن اقدام 

نیروهـای امنیتـی واکنش هـای زیـادی را در پـی داشـت.
کمیسـیون حقیقت یـاب ایـن حادثه دیـروز بـه کار آغاز کرد 
و قـرار اسـت تـا دو هفته نتایـج یافته های خـود را همه گانی 

سازند.
نهادهـای حامـی خبرنـگاران تـرور افـرادی ماننـد آمر سـتار 
را تهدیـد بـزرگ بـرای آزادی بیـان عنـوان می کننـد و بـاور 
دارنـد کـه اگـر این گونـه اقدمـات افزایـش یابد بدون شـک 

آزادی بیـان در کشـور بـه شـدت صدمـه خواهـد دید.

ترور افراد بدون محاکمه آزادی بیان را صدمه می زند
رییـس کمیتـه مصونیـت خبرنـگاران  توحیـدی  صدیـق اهلل 
کشـتن و بـه گلولـه بسـتن  افراد را بـدون محاکمـه و اطالع 
پولیـس سـد بزرگـی بـرای آزادی بیـان عنـوان کـرده تاکیـد 
دارد کـه هـر نـوع اقـدام غیر قانونـی در مناطق تحت تسـلط 

حکومـت بـه تضعیـف حکومـت کمـک خواهـد کرد.
بـه بـاور توحیـدی، ایـن نـوع  قتل ها سـبب خودسانسـوری 
در بیـن خبرنـگاران خواهـد شـد، زیـرا خبرنـگاران هـم در 
همیـن جامعـه زنده گـی می کننـد و خـود را از ایـن گونـه 
فضـای  بـاز  صـورت  بـه  و  نمی بیننـد  امـان  در  گزنده هـا 

اطالع رسـانی افغانسـتان مکـدر خواهـد شـد.
آقـای توحیـدی بـاور دارد کـه اگر اقدامـات قانونـی و الزم 
بـرای جلوگیـری از ایـن چنیـن وقایـع صـورت نمی گیـرد 
و کسـانی که در پشـت چنیـن قضایـای قـرار دارنـد، افشـا 
نمی شـوند و بـه چنگ قانون سـپرده نمی شـوند، در حقیقت 
مسـوولیت بـر می گردد بـه حکومت افغانسـتان کـه آن را به 

درسـتی انجـام نداده اسـت.

آقـای توحیـدی تاکیـد کـرد: اگـر قـرار بـر این باشـد که هر 
کسـی دسـتور مـرگ کسـی را صـادر کنـد، در ایـن صورت 
نـه بـه وزارت داخلـه و نـه هم به دادسـتانی و نه هـم دادگاه 
نیـاز اسـت، زیـرا چنـد فـردی تصمیـم می گیرنـد که کسـی 
را حـذف نماینـد و ایـن کا را بسـیار بـه سـاده گی انجـام 
می دهنـد کـه درایـن صـورت حکومـت حضـور و منطـق 

وجـودش از بیـن خواهـد رفت.
بـه گفتـۀ او: حکومـت مکلـف اسـت تـا اطالعـات الزم را 
در مـورد تـرور یـا کشـتن افـراد که بـه دالیل افکار سیاسـی 
صـورت گرفتـه اسـت را در اختیـار مـردم قرار دهـد و افراد 
کـه مرتکـب این جرم شـده انـد را باید بازداشـت و محاکمه 
نماینـد، زیـرا خاموشـی در برابـر ایـن چنیـن جنایـات، بـار 
مسـوولیت حکومـت را بیشـتر می سـازد، زیـرا اگـر تصـور 
ایـن باشـد کـه این چنیـن قضایا فرامـوش خواهد شـد، باید 

گفـت کـه به هیـچ عنـوان چینن نیسـت.
قتل هـای  و  رونـد  ایـن  ادامـه  می گویـد:  توحیـدی  آقـای 
هدفمندانـه و تـرور افراد و کشـته مردم بـدون محاکمه زمینه 
را چنـان فراهـم خواهـد کـرد کـه مـرم یک بـار دیگـر برای 

دفـاع از خـود مسـلح شـده و افغانسـتان بـار دیگـر دچـار 
انارشـیزم و هرج ومـرج شـود.

در  حقوق دانـان  از  یکـی  فرزه یـی  وحیـد  حـال،  عیـن  در 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: زمانی کـه یـک  گفت وگـو 
موضـوع جزایـی از رسـانه ها بـه نشـر می رسـد ارگان  هـای 
مربـوط مکلـف هسـتند بـه شـمول ارگان هـای کشـفی بـه 
خاطـر کشـف و تحقیـق موضـوع تحقیـات الزم را انجـام 

. هند د
او افـزود: امـا هـرگاه اگر کـدام اقـدام جنایـی رخ دهد. ولی 
ارگان هـای امنیـت و پولیـس در قضیـه دخیـل و در جریـان 
نباشـد، حاکمیت دولت و قانون زیر سـوال مـی رود. بنابراین 
مـی توان گفـت که حیثیـت و ابروی حکومـت وحدت ملی 

بـا تـرور افـراد مانند آمرسـتار از بین رفته اسـت.
ایـن حقـوق دان تاکیـد کرد: از سـوی هـم ارگان هـای امنیتی 
نتوانسـتند وظایـف خـود را بـه درسـتی انجـام ندهنـد، زیر 
اگـر وظیفـه شـان را بـه درسـتی انجـام دهنـد، بـدون شـک 
اصلـی قضیـه بـاز خواهد شـد که قضیـه جزایی بوده اسـت، 

جنایـی یـا جـزو قتل هـای زنجیـرۀ بوده اسـت.

ایـن چنیـن قتل هـا  بایـد سرنوشـت  تاکیـد کـرد، پـس  او 
مشـخص شـود تـا حداقـل مـردم اطمینـان حاصـل کنند که 
حکومـت مسـوولیت خـود را در برابـر مـردم بـه درسـتی 
ادا کـرده اسـت. امـا در شـرایط فعلـی شـاهد هسـتیم کـه 
حکومـت وحـدت ملـی آن طـور کـه بایـد وظایـف خـود 
را اجـرا نمی کنـد و وظایـف اش را بـه درسـتی انجـام نـداده 

نمی توانـد.
او افـزود: مـردم ادعا دارند که قتل آمرسـتار توسـط نیروهای 
امنیتـی ملـی انجـام شـده اسـت و ایـن یـک جـرم آشـکار 
اسـت، چـون نیروهـای امنیتـی حتـا اجـازه لـت و کـوب را 
ندارنـد چه رسـد به این  که شـخص یا کسـی را بـدون جرم 
و محاکمـه بـه قتل برسـاند و ایـن اقدام ضعـف حکومت را 
نشـان می دهـد و نشـان دهنـدۀ ایـن اسـت که در پشـت این 

چنیـن قضایـا دسـت مقامـات حکومت دخیل اسـت.
تـرور افـراد بدون اطـالع پولیس وجـه سیاسـی حکومت را 

زیر سـوال برده اسـت
فضل الرحمـان اوریـا آگاه سیاسـی بـه این باور اسـت که آمر 
سـتار در اثـر یک بـازی سیاسـی پیچیده دولتی کشـته شـده 
اسـت که مسـوولیت آن به مسـووالن حکومت وحدت ملی 

می گردد. بـر 
او تاکیـد کـرد: چـون او در اثر بازی سیاسـی ارگ و سـپیدار 
بـه قتـل رسـیده اسـت، بنابراین باید هـر دو رهبـر حکومت 
بـه مـردم و خانـواده آمـر سـتار بایـد پاسـخگو باشـند و در 
غیـر آن وجه سیاسـی حکومت به شـدت زیر سـوال خواهد 

رفت.
و  پیچیـده  توطیـه  اثـر  از  را  سـتار  آمـر  شـدن  کشـته  او 
ناجوان مردانـه رهبـران و مسـووالن دولتـی دانسـته و تاکیـد 
دارد کـه حکومـت بایـد پاسـخگوی ایـن چنین اعمـال خود 
باشـند. امـا همـه شـاهد هسـتیم کـه حکومـت کوچک ترین 

اعتنایـی بـه ایـن مـوارد نداشـته و نـدارد.
بـه بـاور آقـای اوریـا، ایـن گونـه اقدامـات نـه حکومـت را 
نیرومنـد می سـازد و نـه هـم قدرت منـد، امـا بـدون شـک 
روی وضعیـت جامعـه تأثیـر بسـیار بـد گذشـته و مـردم بـه 
شـدت از وضعیـت تأمیـن امنیـت خودشـان نگران هسـتند.
وی همچنـان می گویـد کـه ایـن چنیـن وضعیتـی کشـور را 
از لحـاظ حقوقـی و قانونـی سـخت زیر سـوال برده اسـت، 
بنابرایـن بایـد ایـن مسـاله بـه طـور جـدی بررسـی شـود تا 

قانـون وجـه و حیثیـت خـود را بـاز یابد.
ایـن درحالی سـت که افغانسـتان در چند ماه گذشـته شـاهد 
قتل هـا و تـرور افراد و اشـخاص مشـخص به طـور هدفمند 
بـوده اسـت، وحیـد مـژده تحلیل گـر مسـایل سیاسـی هنگام 

رفتـن به مسـجد توسـط افراد ناشـناس ترور شـد.

والی والیت کنر با نگرانی از حضور داعش، می گوید که هنوز 
داعش در بیشتر از چهار ولسوالی این والیت فعالیت دارد. 

از   1200 که  می گوید  کنر  والی  عبدالستارمیرزاکوال، 
جنگجویان گروه داعش در ولسوالی های مختلف این والیت 
حضور دارند و این  می تواند به عنوان یک تهدید جدی برای 

والیت های مشرقی باشد. 
والی کنر در تازه ترین اظهارات خود گفته است که داعشیانی 
که در ولسوالی های نازک، نورگل، چوکی و چپه دره حضور 

دارند و بیشترشان جنگجویان خارجی هستند. 
شهروندان  که  گفته اند  نیز  کنر  والیت  امنیتی  نهادهای 
میان داعشیان در  آسیا در  میانه و جنوب  کشورهای آسیای 
بنگالدیشی  پاکستانی،  شهروندان  دارند.  والیت حضور  این 
و کشورهای آسیایی میانه کسانی هستند در میان جنگجویان 

گروه داعش در افغانستان گزارش شده اند. 
شفیق اهلل سحر، فرمانده پولیس کنر از بازداشت هفت زن خبر 
داده که چهار تن شان شهروندی پاکستان را داشته اند و سه تن 

دیگر شهروندان ترکمنستان بوده اند.
در همین حال، شورای والیتی کنر و شماری از باشنده گان 
گروه  فعالیت  های  جلو  اگر  که  می  دهند  هشدار  والیت  این 
داعش از همین حاال گرفته نشود، این گروه تهدیدهای جدی 

را در آینده در پی خواهد داشت.
پیش از این مسووالن والیت ننگرهار نیز از تسلیم شدن بیش 
از 500 عضو گروه داعش در این والیت به نهادهای امنیتی 

خبر داده اند. 
مسووالن در والیت ننگرهار گفته اند که نزدیک به 130 تن 
افراد تسلیم شده به نیروهای امنیتی دفاعی شهروندان پاکستان 

بوده اند. 
از   130 که  است  گفته  ننگرهار  والی  میاخیل،  محمود  شاه 
خانواده های داعش که 50 تن آنان زن و 80 تن دیگر کودک 

بودند را به بزرگان قومی پاکستان تسلیم داده شده اند. 
در  کنر  و  ننگرهار  در والیت های  داعش  از حضور  نگرانی 
و  جمهوری  ریاست  این  از  پیش  که  می شود  بیان  حالی 
در  داعش  شدن  کن  ریشه  کشور  دفاعی   - امنیتی  نهادهای 

والیت های شرقی خبرداده اند. 
وزارت دفاع و داخله و شخص رییس حکومت وحدت ملی 
داعش در شرق  از سرنگون شدن  در خبرنامه های جداگانه 
این  نظامی شاخۀ خراسان  پایگاه  به عنوان  زمانی  کشور که 

گروه نامبرده می شد خبر داده اند.
در خبرنامه یی که از طرف وزارت دفاع ملی کشور 1 ماه پیش 
منتشر شده آمده که  از دو هفته به این طرف 542 عضو گروه 
تسلیم  دولت  به  ننگرهار  در  خانواده شان  اعضای  با  داعش 

شده اند.
در  داعشیان  این  که  است  کرده  اعالم  کشور  دفاع  وزارت 
ولسوالی اچین والیت ننگرهار، 82 جنگ جوی گروه داعش 
همراه با 51 زن و 96 کودک به نیروهای ارتش تسلیم شده اند.

میل   69 تسلیم شده ها،  افراد  نزد  از  اعالمیه،  از  نقل  به 
کالشینکوف، 5 قبضه تفنگچه، 40 بمب دستی، 110 شاژور 

و 3 پایه مخابره به دست آمده است.
داخله  وزارت  سرپرست  اندرابی،  مسعود  حال،  همین  در 
ننگرهار، گفته که گروه داعش در  به  19 عقرب در سفری 
افغانستان به ویژه در ننگرهار شکست خورده و رهبری این 

گروه نیز از بین برده شده است.
برای  دیگر  افغانستان  که  بود  گفته  همچنان  اندرابی  آقای 

داعش پناه گاه نخواهد بود.
همچنان، رییس حکومت وحدت ملی در ماه قوس در سفری 

به ننگرهای داعش را در این والیت شکست خورده  نامید.
دفاع،  وزارت  معاون  خورشیدی،  جاری  سال  اوایل  در   
سرپرست پیشین امنیت ملی و فرماندهی عمومی قوت های 
به  شرق  زون  امنیتی  وضعیت  بررسی  جهت  قاطع  حمایت 
امنیت خبر  بهبود  و  تأمین  از  و  بودند  رفته  ننگرهار  والیت 

داده بودند. 

کانال های  تخریب  جهت  امریکایی  نیروهای  پیش  دوسال 
جنگی گروه های تروریستی نیروهای امریکایی بزرگترین بم 
که به مادر بم شهرت داشت در والیت والیت ننگرهار در 

نزدیکی کوه های تورهبوره استفاده کردند. 
والیت شرقی به ویژه کنر و ننگرهار از والیت های بودند که 
داعش شاخۀ خراسان از همین جا سر بلند کرد و گزارش های 
والیت های  به  جغرافیا  همین  از  داعش  فعالیت  که  می    رساند 
کشورهای  که  جمعی  امنیتی  پیمان  یافت.  گسترش  شمالی 
آسیای میانه را در بر می گیرد در اوایل سال جاری در یک 
نشست در تاجیکستان از حضور بیش از 5 هزار داعشی در 
افغانستان  مشترک  گذرگاه  که  افغانستان  شمالی  والیت های 
کرده اند.  نگرانی  ابراز  است،  میانه  آسیایی  کشورهای  با 
و  ایران  ویژه  به  منطقه یی  قدرت های  و  آسیایی  کشورهای 
روسیه و چین از حضور داعش در افغانستان به شدت هراس 

دارند.
سلیمانی  قاسم  شدن  کشته  از  پس  رویدادها،  تازه ترین  در 
با  داعش  گروه  پاسداران،  سپاه  قدس  مرزی  بیرون  فرماندۀ 
استقبال از کشته شدن سلیمانی گفته است که مراکز خود را 

در عراق بازسازی می کند. 
روزنامۀ دیلی میل، انگلیسی گفته است که گروه داعش باور 
برای دوباره  دارد که کشتن شدن قاسم سلیمانی فرصتی را 
داعش کشتن  می کند. گروه  مهیا  عراق  در  این گروه  سازی 
سلیمانی را به آغاز جنگ میان دو دشمن  ) امریکا - ایران( 
این گروه  آنان  خوانده و گفته است که در جریان درگیری 

می تواند دوباره به بازسازی جنگجویان خود بپردازد. 
سال گذشته ایاالت متحدۀ امریکا اعالم کرد که داعش را در 
باور  آگاهان  بیشتر  اما  است.  داده   شکست  عراق  و  سوریه 
داشتند که شکست داعش در کشورها خاورمیانه دور سبب 
به  این  و  است  شده  افغانستان  به  گروه  این  شدن  متواری 
عنوان یک زنگ خطر برای حکومت افغانستان و هم پیمانان 
برای  داعش  ادعای  نیست  روشن  هنوز  اما  بود.  جهانی اش 
قدرت گرفتن دوباره این گروه در وخاورمیانه می تواند تحقق 

پذیر شود یا نه! 

خطر داعش دوباره در شرق افغانستان سر برآورده است

آگاهان:

 آزادی بیـان در افغـانستان محـدود شـده است
ناجیه نوری 

ابوبکر صدیق
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عمر طوالنی تر، از مرحمِت سرمایه داری نیست
ــناس،  ــانی سرش ــر، کارشناس ــالیان اخی در س
ــا  ــون، ت ــردن پیترس ــر و ج ــتیون پینک از اس
جهانــی  پیشــرفت  همــواره  بیل گیتــس 
در عرصــۀ میانگیــن عمــر )و امیــد بــه 
در  تــا  می کننــد  طــرح  را  زنده گــی( 
ــام  ــدان از نظ ــزون منتق ــوج روزاف ــر م براب

ســرمایه داری دفــاع کننــد.
بی شــک دســتاوردهای شــایانی در ایــن 
بــه  هــر  اســت.  شــده  حاصــل  زمینــه 
ــا  ــیار ارتق ــی بس ــر آدم ــن عم روی، میانگی
یافتــه اســت. پینکــر در کتــاب تــازه اش 
»اکثــر  می نویســد:  روشــن گری«  »اینــک 
از  دفاعیه یــی  کــه  زمانــی  روشــن فکران 
ســرمایه داری می خواننــد، به نشــانۀ تمســخر 
بــه قهقهــه می افتنــد«. امــا پینکــر تأکیــد دارد، 
ــرانه از  ــد س ــه درآم ــت ک ــح اس ــر واض »پُ
ــاداری  ــر معن ــی تناظ ــص داخل ــد ناخال تولی
ــه دارد.« ــر، بهداشــت، و تغذی ــول عم ــا ط ب
ایــن قصه یــی مکــرر اســت. روایــِت غالــب 
نیرویــی  ســرمایه داری  کــه  اســت  ایــن 
ــر  ــد ب ــی ش ــۀ پایان ــه نقط ــود ک ــی ب مترق
ــود  ــر بهب ــد ب ــازی ش ــداری، و آغ رعیت م
ــی.  ــتندردهای زنده گ ــه در اس ــایاِن  توج ش
امــا این چنیــن داســتان پــری واری در مقابــل 
مــدارک تاریخــی، پــای اســتداللش چوبیــن 

اســت.
ظالمانــه  ســاختاری  رعیت مــداری  بلــه، 
ــیار  ــانی بس ــب انس ــبب مصای ــه مس ــود ک ب
شــد. امــا پایــان گرفتــن آن از دســتاوردهای 
ســرمایه داری نبــود. همان گونــه کــه ســیلویا 
ــد،  ــان می ده ــخ، نش ــتاد تاری ــی، اس فدریچ
ــی  ــق دهقان ــورش های موف ــی از ش زنجیره ی
در اروپــای قــروِن چهــارده و پانــزده ســقوط 
ــان  ــه دهقان ــم زد، و ب ــودال را رق ــان فئ ارباب
ــر زمین هــا و منابع شــان را  ــرل ب ــدرت کنت ق
داد. دســتاوردهای چنیــن انقالبــی در زمینــۀ 
دســتمزدها  بــود.  خارق العــاده  ســعادت 
ــت.  ــود یاف ــز بهب ــه نی ــر شــد، و تغذی دوبراب
ــن  ــان، ای ــتندردهای آن زم ــاب اس ــا احتس ب
دوره یــی پُــر از شــکوفایی عظیــم اجتماعــی 

بــود.
ــد.  ــاز ش ــی آغ ــای ارتجاع ســپس، واکنش ه
ــدرت  ــه از ق ــی ک ــد بالنده ی ــۀ ثروتمن طبق

فزاینــدۀ دهقانــان و کارگــران ناخشــنود 
بــود، و از افزایــش دســتمزدها کینــه بــه 
ــِت ســازماندهی یــک  ــه صراف دل داشــت، ب
ضدانقــالب افتــاد. در آغــاز، بــه دور امــوال 
ــان را از  ــی حصــار کشــیدند، و دهقان عموم
ــد  ــکارا به قص ــد، آش ــرون کردن ــا بیـ زمین ه
کــه  زمانــی  دســتمزدها.  آوردن  پاییــن 
راه هــای امــرار معــاش را بســتند، مــردم 
ــردن در ازای  ــر کار ک ــتند مگ ــری نداش گزی
نوالــۀ ناگزیــر، تنهــا بــرای زنــده مانــدن. بــه 
 نظــر هنــری فلپــس بــراون و شــیال هاپکینــز، 
ــی  ــوق واقع ــاتید اقتصــاد آکســفورد، حق اس
مــردم از اواخــر قــرن پانزدهــم تــا بــه قــرن 
ــقوط  ــد س ــاد درص ــزان هفت ــه می ــم ب هفده
ــدل  ــرروزه ب ــی ه ــه قصه ی ــی ب ــرد. قحط ک
ــاد. در  ــت نه ــه وخام ــه رو ب ــد، و تغذی ش
انگلســتان، میانگیــن عمــر از چهل وســه 
ســال در قــرن شــانزده میــالدی بــه کمتــر از 
ــید.  ــم رس ــرن هجده ــال در ق ــی وپنج س س
ســخن کوتــاه، رویــش ســرمایه داری اســباب 
تولیــد دوره یــی طوالنــی از فقــر و فاقه شــد. 
ــوب ترین  ــن و پُرآش ــن دوره از خونین تری ای
ــا،  ــخ بشری ســت. پینکــر، ام دوره هــای تاری
وانمــود می کنــد هیــچ کــدام از این هــا 
روی نــداده اســت. در عــوض، یک ســر 
مــدرن.  صنعتــی  دوران  بــه  می جهــد 
ــود  ــی ب ــرمایه داری صنعت ــن س ــد ای می گوی
کــه در واقــع باعــث شــکوفایی در افزایــش 

طــول عمــر شــد. 
ــتانی  ــان داس ــز تاریخ دان ــورد نی ــن م در ای
می کننـــد.  نقــل  پیچیده تــر  مراتــب  بــه 
ســایمون شــرتر، از شــهره ترین محققــان 
عمومــی،  بهداشــت  تاریخــی  داده هــای 
ــی در  ــکوفایی صنعت ــه ش ــد ک ــان می ده نش
ــود  ــه تنهــا عامــل بهب ــرن نوزدهــم ن طــی ق
در میانگیــن عمــر نشــد، بلکــه مســبب 
وخامتــی چشــمگیر شــد. شــرتر می نویســد 
تاریخــی،  زمینه هــای  همــۀ  در  »تقریبــًا 
رشــد  پیامــد  بالفصل تریــن  و  نخســتین 
ــر  ــرب ب ــرات مخ ــادی اث ــرعت اقتص پُرس

ــت.« ــوده اس ــت ب ــالمت جمعی س
ــر  ــدارک دال ب ــد: »م ــه می گوی وی در ادام
ــی  ــتگی منف ــب ناپیوس ــا در قال ــن تروم ای

میانگیــن  تاریخــی  رونــد  در  میان نســلی 
عمــر، مرگ ومیــر نــوزادان، یــا افزایــش 
قابــل  به وضــوح  کمــاکان  قــد«  طــول 
ــات  ــه تحقیق ــتناد ب ــا اس ــت. ب ــت اس رؤی
متعــدد، شــرتر نشــان می دهــد مردمــی 
کــه در بریتانیــا تحــت تأثیــر مســتقیم رشــد 
ــت در  ــقوطی ثاب ــاهد س ــد، ش ــی بودن صنعت
میانگیــن عمرشــان بودنــد، مابیــن ســال های 
ــان  ــه از زم ــان ک ــی چن 1780 و 1870، نزول
ــرن  ــی[ در ق ــون خیارک ــیاه ]طاع ــرگ س م

چهاردهــم بی ســابقه بــود.
در واقــع، دقیقــًا هــر جــا کــه ســرمایه داری 
ــع  ــن فجای ــت، ای ــعه را داش ــترین توس بیش
پُررنگ تــر بــود. در منچســتر و لیورپــول، 
میانگیــن  صنعتی ســازی،  غــول  دو  ایــن 
ــی  ــای صنعت ــا بخش ه ــه ب ــر در مقایس عم
ــتر  ــرد. در منچس ــزول ک ــور ن ــده ی کش نش
ــه تنهــا 25.3 ســال رســید.  میانگیــن عمــر ب
روستانشــین  ِســرِی  در  کــه  حالــی  در 
ــتان[،  ــرقی انگلس ــوب ش ــی در جن ]منطقه ی
تــا  عمــری  انتظــار  می توانســتند  مــردم 
ــند. ــته باش ــر داش ــال طوالنی ت ــت س بیس

ــه  ــت ک ــا نیس ــا در بریتانی ــو تنه ــن الگ و ای
ــرتر،  ــم ش ــه زع ــت. ب ــاهده اس ــل مش قاب
ــق  ــن تحقی ــه ای ــورهایی ک ــی کش »در تمام
ــد قابل مشــاهده  ــن رون ــه«، ای صــورت گرفت
اســت؛ از جملــه در آلمــان، اســترالیا، و ژاپن. 
ــابه در  ــی مش ــن دوران، فجایع ــی همی در ط
مســتعمره هایی نظیــر ایرلنــد، هنــد، و کنگــو 
ــا  ــه آن ه ــود، چراک ــوع ب ــال وق ــز در ح نی
ــر بــالی ســازوکار  ــه زنجی ــار ب ــه اجب ــز ب نی

ــد. ــده بودن ــار آم ــی گرفت ــی اروپای صنعت
به تقریــب ناممکــن اســت عمــق رنجــی 
ــد،  ــی می کنن ــداد نماینده گ ــن اع ــه ای را ک
ــی را  ــت مردمان ــا سرگذش ــان داد. این ه نش
ــۀ  ــد کــه داروندارشــان را طبق بازگــو می کنن
ــگاری  ــه بی ــرد، و ب ــاراج ب ــه ت ــد ب ثروتمن
در دخمه هــا و مــزارع انقــالب صنعتــی 
ــدام  ــن، هیچ ک ــود ای ــا وج ــان داد. ب تقلیل ش
این هــا در تصویــر زیبایــی کــه پینکــر نقــش 

می کنــد، مجــال بــروز نمی یابنــد. 
تنهــا در دهــۀ 1880 میانگیــن عمــر شــهری 
ــت کم  ــرد، دس ــدا ک ــش پی ــه افزای ــاز ب آغ

ــن  ــات چنی ــز موجب ــه چی ــا چ ــا. ام در اروپ
شــرتر  شــد؟  ناگهانــی  دســتاوردهایی 
ــد:  ــاده می یاب ــۀ س ــک مداخل ــخ را در ی پاس

ــت. بهداش
ــی کاشــف  ــاالن عرصــۀ بهداشــت عموم فع
ــازی آب  ــا جداس ــه ب ــد ک ــل آوردن ــه عم ب
پیشــرفت های  فاضــالْب  از  آشــامیدنی 
ــن  ــا ای ــد. ب ــد ش ــل خواه ــتی حاص بهداش
ــدف  ــن ه ــوی همی ــه س ــرفت ب ــال، پیش ح
ــد،  ــع نش ــتقبال واق ــورد اس ــا م ــز نه تنه نی
ــد، از  ــت ش ــا آن مخالف ــدت ب ــه ش ــه ب بلک
ســوی طبقــۀ ثروتمنــد- مــالکان لیبرتریــن و 
ــتم های  ــب سیس ــه از نص ــی ک کارخانه داران
ملک های شــان  بــر  عمومــی  بهداشــت 
توســط مقامــات امتنــاع می کردنــد؛ و از 
دادن مالیــات مــورد نیــاز بــرای چنیــن 

امــوری ســرباز می  زدنــد. 
مقاومــت ایشــان تنهــا زمانــی شکســته شــد 
ــت آورد،  ــق رای به دس ــاس ح ــه عوام الن ک
ــت  ــا دس ــکیل اتحادیه ه ــران در تش و کارگ
دهه هایــی  در  دادنــد.  هــم  دســت  بــه 
خیزش هــا  ایــن  آمــد،  دنبــال  بــه  کــه 
علیــه  دخالــت  بــه  وادار  را  دولت هــا 
ــا  ــا نه تنه ــرد، ت ــه داران ک ــالکان و کارخان م
بیمــۀ  کــه  بهداشــتی،  ســازوکارهای 
را  عــام  اســکان  و  آمــوزش،  اجتماعــی، 
فراهــم کننــد. بــه زعــم شــرتر، دسترســی بــه 
ــد  ــاز رش ــی سبب س ــات همه گان ــن امکان ای
ــر در  ــد عم ــه رش ــن رو ب ــیار در میانگی بس

ــد. ــتم ش ــرن بیس ــی ق ط
ــزش  ــن خی ــه ای ــاره یی ب ــچ اش ــر هی پینک
منــوط  او  بحــث  عــوض  در  نمی کنــد. 
ــه  ــروف ب ــرۀ مع ــودار دومتغی ــه نم ــت ب اس
می دهــد  نشــان  کــه  پرســتون،  منحنــی 
کشــورهاِی بــا درآمــد ســرانۀ بــاال از تولیــد 
ــر  ــن عم ــر میانگی ــه نظ ــی ب ــص داخل ناخال
ــی  ــی عّل ــا او رابطه ی ــد. ام ــری دارن طوالنی ت
قایــل می شــود در جایــی کــه هیــچ مدرکــی 
واقــع،  در  نیســت.  موجــود  آن  بــر  دال 
ــل  ــه عام ــان داده ک ــد نش ــات جدی تحقیق
ــد  ــه تولی ــی پرســتون ن ــس منحن ــی در پ عّل
ــت.  ــوزش اس ــه آم ــی، بلک ــص داخل ناخال
واضــح اســت کــه خدمــات اجتماعــی 

ــه  ــت ک ــم اس ــت. و مه ــع اس ــد مناب نیازمن
ــن  ــت یافت ــد در دس ــد می توان ــم رش بدانی
بــه چنیــن هدفــی یــاری رســاند. امــا، 
ــر  ــن عم ــۀ میانگی ــه در زمین ــی ک مداخالت
ــرانۀ  ــد س ــه درآم ــازی ب ــد، نی ــت دارن اهمی
میانگیــن  اروپــا  اتحادیــۀ  ندارنــد.  بــاال 
ــاالت متحــده،  ــر دارد از ای ــری طوالنی ت عم
بــا وجــود درآمــدی کــه 40 درصــد پایین تــر 
ــا هــم اوضاع شــان  اســت. کاســتاریکا و کوب
از ایــن لحــاظ بهتــر اســت، در حالی کــه تنها 
کســری از درآمــد ایــاالت متحــده را دارند، و 
هــر دو کشــور قســمت اعظــم ایــن تغییــرات 
مثبــت در میانگیــن عمــر را زمانــی به دســت 
ــان  ــص داخلی ش ــد ناخال ــه تولی ــد ک آوردن
بــا  چه گونــه؟  نداشــت.  رشــدی  هیــچ 
ــی  ــی همه گان ــن اجتماع ــردن تأمی ــم ک فراه

ــگان. ــوزش رای و آم
ــی  ــناد تاریخ ــام اس ــد: »پیـ ــرتر می نویس ش
واضــح اســت؛ رشــد اقتصــادی بــه خــودی 
ــی  ــروری، و مثبت ــتقیم، ض ــر مس ــود تأثی خ
ــن  ــدارد. در بهتری ــت ن ــالمت جمعی ــر س ب
ــوان گفــت کــه شــرایط بالقــوه  حالــت می ت
بــرای  می کنــد  تولیــد  طوالنی مــدت  و 

ــی«. ــت جمع ــود بهداش بهب
این کــه چنیــن نیــروی بالقوه یــی بالفعــل 
ــه نیروهــای سیاســی  شــود، بســته گی دارد ب
کــه تعییــن می کننــد درآمدهــا چه گونــه 
ــه  ــد آنچ ــس بیایی ــد. پ ــد ش ــع خواهن توزی
ــرفت  ــتاییم: پیش ــت بس ــر اس ــق تقدی را الی
مدیــون  عمــر  میانگیــن  افزایــش  در 
خیزش هــای سیاســِی مترقــی اســت کــه 
منابــع اقتصــادی را در راه فراهــم کــردن 
کار  بــه  قدرتمنــد  همه گانــی  خدمــات 
ــه در  ــد ک ــا می گوی ــه م ــخ ب ــته اند. تاری بس
ــًا  ــی، رشــد غالب ــن نیروهــای مترق ــاب ای غی
علیــه شــکوفایی اجتماعــی عمــل کــرده 

ــت آن. ــه در جه ــت، ن اس
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واضـح اسـت کـه خدمـات اجتماعـی 
اسـت  مهـم  و  اسـت.  منابـع  نیازمنـد 
کـه بدانیـم رشـد می توانـد در دسـت 
یافتـن بـه چنیـن هدفـی یـاری رسـاند. 
امـا مداخالتـی کـه در زمینـۀ میانگیـن 
عمـر اهمیـت دارنـد، نیـازی بـه درآمـد 
اروپـا  اتحادیـۀ  ندارنـد.  بـاال  سـرانۀ 
از  دارد  طوالنی تـر  عمـری  میانگیـن 
ایـاالت متحـده، بـا وجـود درآمـدی کـه 
40 درصـد پایین تـر اسـت. کاسـتاریکا 
لحـاظ  ایـن  از  اوضاع شـان  کوبـا هـم  و 
بهتـر اسـت، درحالی کـه تنهـا کسـری از 
درآمـد ایـاالت متحـده را دارنـد، و هـر 
دو کشـور قسـمت اعظـِم ایـن تغییرات 
زمانـی  را  عمـر  میانگیـن  در  مثبـت 
ناخالـص  تولیـد  کـه  آوردنـد  به دسـت 
نداشـت.  رشـدی  هیـچ  داخلی شـان 
تأمیـن  کـردن  فراهـم  بـا  چه گونـه؟ 
اجتماعـی همه گانـی و آمـوزش رایگان!

 جیسون هیکل  
 برگردان: مهدی مازرونی
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سه 
کارنامـۀ  پربـار  شـاخه های  از  یکـی  آیینـی  شـعرهایی   
شـاعری ِ موسـوی گرمـارودی اسـت . ولـی بـا آنچـه گفته 
آمـد، می تـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ارج و مقـام ویژۀ 
موسـوی گرمـارودی در شـعر آیینـی ، در نوسـروده هایش 
مثنویهایـی  به ویـژه  و  قصیده هـا  در  نـه  و  اسـت  نهفتـه 
کـه پاره هایـی از آنهـا را نقـل کردیـم . البتـه در ایـن میـان 
اسـتثناهایی هسـت ، مثل »شـب شراب ... و شـب خون « که 
در آن شـاعر به توصیفی مقایسـه آمیز میان شـبی از زندگی 
یزید و شـبی از زندگی اسـیران کربال پرداخته اسـت و نیز 
این شـعِر سـتیهنده و سـنایی وار در عرض نیــاز به حضور 

حضـرت امام هـادی )ع (:
     سر ز سامّرا برآور ای امام پاک من  

     ای تو را علم علی در سینه ، چون جان در بدن 
نوکر بی مزد آمرکا زند الف از فریب... 

     کانچه او می فهمد از اسالم ، آن باشد حسن 
     گلشن دین عرصۀ زاغان بی مقدار شد
    آری ، ار بلبل رود از باغ ، باز آید زغن 

     سر ز سامّرا برآر و بر خر خودشان نشان 
     این سگان ناصبی را، کافران بی وطن 

     یا بگو فرزند تو مهدی ، کند پا در رکاب 
     وین خران سگ صفت را سر درآرد در رسن 

سـیاق  کـه  گفـت  می تـوان  بگذریـم ،  کـه  اینهـا  از       
سـنتی  سـیاق  همـان  مـا  شـاعر  آیینـی ِ  کهن سـروده های 
ایـن نـوع شـعر اسـت ، البتـه بـا زبـان و فضایـی گاه نوتر، 
چنـان کـه در ترکیب بند پانزده بنـدی ِ »آغاز روشـنایی ِ آیینه« 
می بینیـم . ایـن بـه نظـر می رسـد کـه از بهترین هـای شـعر 
گرمارودی در دایرۀ شـعر آیینی باشـد و به همین مناسـبت 

نقـل یـک بنـد از آن ضـروری می نمایـد.
     آری ، به روز واقعه بیمار بوده ای 

     اّما ذخیره بهر دل یار بوده ای 
     با امر حق به فاجعه نزدیک مانده ای 

     دور از نگاه تیرۀ اغیار بوده ای 
     در آن سبک بدن ، تب سنگین چه کرده بود؟

     کز آن شبانه روز، گرانبار بوده ای 
     ماندی وز آن ، امامت حق زنده ماند و باز

     در هر نفس شهید به تکرار بوده ای 
     در کربال شگرف ترین کار کرده ای 

     در کربال غریب ترین یار بوده ای 
     هم سرخی شهادت خورشید دیده ای 

نظری به شعر 
علی موسوی 

گرمارودی

آشنايي 
مختصر با اختر چرخ ادب 

     هم چون شفق طلیعۀ خونبار بوده ای 
     هم محمل شکیب ِ ره عشق گشته ای 

     هم هودج تحّمل دشوار بوده ای 
     در کربال تو آن سخن ناشنیده ای 

    کآویز گوش خلق به ادوار بوده ای 
            آن روز، خور به خیمۀ خود رخ نهفته بود
             خورشید دیگری به دل خیمه خفته بود

   
چهار

 حـال می بایـد کـه در پـی منابـع خیـال شـاعر بـود و این که 
تـا چـه حـد برخـوردار از چشـمدیدهای عینـی او و در عین 

حـال ملموس بـرای مخاطبان اسـت.
     از ایـن نظـر شـعر موسـوی گرمـارودی را نسـبتًا متعـادل 
و متناسـب بـا عصـر آن می بینیـم . مـا هیـچ انتظـار نداریـم 
نشـانه های  او  پنجـاه و شـصت ِ  در غزلهـای دهه هـای  کـه 
بسـیای از عناصـر محیـط و یـا روایتهایـی از نـوع رایـج در 
دهه هـای هفتـاد و هشـتاد را ببینیـم . بـا ایـن همـه می تـوان 
گفـت کـه شـاعر ما به نسـبت قریـن دیگر خود یعنـی طاهره 
صفـارزاده میلـی بیشـتر بـه مضمون یابـی دارد و در مجمـوع 
تعبیرهـای خـاّل قانـه و حاصـل کشـف شـاعر را در آثـار او 

بیشـتر می تـوان یافـت .
     شـعر گرمـارودی البتـه از تخیـل سرشـار نیسـت ، ولـی 
آنچـه هسـت ، نـه دچـار تزاحـم خیـال اسـت و نـه دچـار 
ترکیب سـازیهای جدولـی ِ رایـج در شـعر دهۀ شـصت ، چنان 

کـه در کار مرحـوم نصـراهلل مردانـی دیـده می شـد.
***     

     از جنبـۀ صـوری ، مـن در شـعر موسـوی گرمـارودی 
آن  و  می دانـم  یادکـرد  قابـل  هـم  را  دیگـر  نکتـۀ  یـک 
شخصیت بخشـیدن بـه مفاهیـم انتزاعـی و کاربـرد آنهـا در 
مقـام دارنـدۀ آن مفاهیـم اسـت ، چنان کـه در اینجـا می بینیم:

     چه گویم ؟ »مهربانی « مادر توست 
     »بزرگی » چون غالم قنبر توست 

     »بهی » همسایۀ دیوارِ کویت 
     نگاه »راستی » در جست وجویت 

     »شرف » بازوت گیرد تا بخیزد
     »محبت » آب بر دست تو ریزد

     این خالی از ارزش نیسـت و تشـخصی به کالم می بخشد، 
ولـی بـه سـبب این کـه یک َچـم سـاده و قابـل تقلیـد دارد، 
آن قدرهـا ارجمنـد نمی توانـد بـود. ایـن شـگرد می توانـد به 
زودی دست فرسـود شـود، چنـان کـه در شـعرهای موسـوی 

گرمـارودی کمابیش چنین شـده اسـت . 
پرویــن اعتصامــی، شــاعر ایرانــي، دختــر یوســف اعتصام الملــک آشــتیانی، در 25 اســفند 1285 متولــد 
شــد. از کودکــی زبــان بــه شــعر گشــود و در آغــاز دورۀ جوانــی از شــاعران معــروِف عصــر خویــش 

ــد. ــه شــمار می آم ب
ــق  ــزرگ زنده گــی وی ـ زنده گــی ناموف ــۀ ب ــود و دو حادث ــی نب ــه دور از تلخ کام ــن، ب زنده گــی پروی
زناشــویی و مــرگ پــدر ـ کافــی بــود تــا دل و روح لطیــف و حســاِس او را در هــم بشــکند؛ اّمــا طبــع 
ــد اســت، از  ــع بلن ــه شایســتۀ طبای ــاری ک ــت و وق ــا متان ــا را ب ــن مصیبت ه ــد و روح واالی او ای بلن

ســر گذرانــد. 
ــی  ــه وحدت ــان، ب ــن دو مســیر، در پای ــه ای ــان داشــته ک ــی جری ــن در دو مســیر کل اندیشــه های پروی
می رســند کــه تمــام حیــات بشــری را در بــر می گیــرد. او در همــان حــال کــه فلســفۀ هســتی و راز 
آفرینــش و پیچیده گــی سرنوشــت آدمــی را در ارتبــاط بــا عالــم مــاورای مــاده در اندیشــۀ خــود زیــر 

ــل نیســت.  ــز غاف ــِف او نی ــرۀ انســان و تکلی ــد، از زنده گــی عــادی و روزم و رو می کن
ــز  ــالت نغ ــت و تمثی ــادی اس ــی و انتق ــی، اخالق ــکات اجتماع ــِن ن ــو و متضم ــه های وی، ن اندیش
و اندرزهــای حکیمانــه و تفکــراِت او مایــۀ شــگفتی اســت.3 وی در اشــعار خویــش، مــادری 
مهربــان، پــدری دانــا، دوســتی غمخــوار و آمــوزگاری خردمنــد اســت. شــعر او ســرود ســوز و ســاز 

ــت. ــاوزان اس ــتم کاران و متج ــد س ــر ض ــم ب ــاده گان و خش ــا افت ــتم دیده گان و از پ س
راز جاودانه گی پروین در این است که شعر و پیام او، شعر و پیامی برای همۀ انسان هاست. 

ــال 1320 ش  ــن س ــاله گی، در 15 فروردی ــن 34 س ــی و در س ــوان جوان ــرانجام در عنف ــن، س پروی
ــد. وی در  ــپرده ش ــه خــاک س ــم( ب ــهر ق ــه )ش ــگاه حضــرت معصوم در گذشــت و در صحــن آرام

ــد: ــروده، می گوی ــش س ــر خوی ــنگ قب ــرای س ــه ب ــی ک قطعه ی
این که خاک سیه اش بالین است 

اختر چرخ ادب پروین است 
گرچه جز تلخی از ایام ندید

هرچه خواهی سخنش شیرین است 
صاحب آن همه گفتار بلند

سائل فاتحه و یاسین است 
دوستان به که ز وی یاد کنند

دل بی دست، دلی سنگین است.  

محمدکاظم کاظمی
بخش دوم و پایانی
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محمد اکرام اندیشمند

سـلطان قابـوس پادشـاه عمان کـه بامداد دیروز در سـن 79 
سـالگی درگذشـت در میـان کشـورهای جهـان بـه عنـوان 
بنیانگـذار و معمار سیاسـی و اقتصادی عمان نوین شـناخته 

می شـود.
نوامبـر   18 در  عمـان  فقیـد  سـلطان  سـعید  بـن  قابـوس 
1940در شـهر عمـان بـه دنیـا آمـد. وی چهاردهمیـن فـرد 
در زنجیـره مسـتقیم سـالطین خاندان آل بوسـعید اسـت و 
در میـان حکمرانـان عـرب بیشـترین دوران حاکمیـت را از 

آن خـود کـرد.

* زنده گی شخصی و تحصیالت
سـلطان قابـوس مراحـل اولیـه تحصیـالت و دوران کودکی 
را در زادگاهش شـهر »صالله« پشـت سرگذاشـت و سـپس 
در سـن 16 سـالگی بـه دسـتور پـدرش سـلطان سـعید بن 
تیمـور بـه انگلسـتان رفت. او به مدت دو سـال در مدرسـه 
تحصیـالت  دیـد.  آمـوزش  سـلطنتی سندهرسـت  نظامـی 
قابـوس بـا گذرانـدن دورۀ آمـوزش خصوصی یک سـاله در 
انگلسـتان کامـل شـد و در اواخـر 1964 میـالدی بـه عمان 

بازگشت.

* سلطنت
قابـوس بـن سـعید در سـال 1970 میـالدی )1349( پـدر 
خـود سـلطان سـعید بـن تیمـور آل بوسـعید را در کودتایی 
آرام و بـدون خون ریـزی کنـار گذاشـت و پـس از آنکـه او 
را بـه تبعیـد فرسـتاد، بـه جـای پدرش بـر مسـند حکومت 
نشسـت و لقب سـلطان قابوس بن سـعید سـلطان عمان به 
خـود گرفـت. وی بـه محض رسـیدن بـه قـدرت از صالله 
بـه مسـقط نقل مـکان کرد. پدر سـلطان قابوس نیز در سـال 

1972 میالدی درگذشـت.

* مدیریت و زمام داری
قابوس کشـور عمـان را که در آغاز زمام داری اش به شـدت 
عقـب  افتـاده و منـزوی از دنیـا بـود، بـه سـوی پیشـرفت 
ارزی  منابـع  از  اسـتفاده  بـا  او  کـرد.  هدایـت  اقتصـادی 
ناشـی از درآمدهـای نفتـی و جهان گـردی، زیرسـاخت های 
کشـورش را توسـعه و گسـترش کـه از جملـه اقدامـات 
برجسـته در ایـن زمینـه می توان به سـاخت مسـکن، مکتب 

و بنـدر اشـاره کرد.
او در عیـن حـال یکی از محبوب  تریـن حکمرانان جهان در 
میـان مردمـش بـه شـمار می آیـد. در زمینـه برابـری قانونی 
زن و مـرد نیـز عمـان از همـه کشـورهای عـرب منطقـه 

است. پیشـروتر 
سـلطان قابـوس در عرصـه اجتماعی و سیاسـی نوعی ثبات 
تـوأم بـا اصالحـات محافظه  کارانـه را در پیـش گرفـت و 
همیـن رفتـار باعـث شـد تـا عمـان در جریـان تحـوالت 
موسـوم بـه بیـداری اسـالمی بـا تنش هـای بسـیار محـدود 

همـراه شـده و ایـن بحـران را پشـت سـر بگذرانـد.
سـلطان قابـوس بـه اکثـر وعده هـای خـود در زمینـه بهبود 
وضعیـت اقتصـادی و ایجـاد مشـاغل دولتـی جامـه عمـل 
پوشـاند ولـی برخی اقدامـات مانند حذف یارانـه و افزایش 
قیمـت برخـی کاالهـا توسـط دولـت در تابسـتان 2014 نیز 

در میـان مـردم تأثیـر منفـی برجا گذاشـت.

* نقـش سـلطان قابـوس در عرصـه داخلـی، منطقه یـی 
بین المللـی و 

سـلطان قابـوس بـه عنـوان معمـار عمـان نویـن در جهـان 
شـناخته شـده اسـت. مـردم عمـان بـه  طـور قابـل توجهی 
بـه وی عالقـه  دارنـد و او را ناجـی و حامـی کشـور خـود 
می داننـد. او از درایـت و تدبیـر خوبـی برخودار بـود و این 
مسـاله را هـم در تنظیـم سیاسـت داخلـی این کشـور و هم 

در روابـط خارجـی عمـان بـه خوبی نشـان داد.
رنسـانس  را دوران  بـن  سـعید  قابـوس   زمـام داری  دوران 
عمـان هـم می داننـد زیرا این کشـور در همیـن دوره از یک 
کشـور واقعـًا عقـب افتاده به یک کشـور بهره مند از توسـعه 
و رفـاه مناسـب تبدیل شـد کـه توانسـت احتـرام جهانی و 

منطقه  یـی خاصـی بـرای خـود رقـم بزند.
قانـون اساسـی این کشـور کـه در 1996 تدویـن و تصویب 

شـد، اختیـارات سـلطان را تایید کرد و عمـال به قدرت وی 
مشـروعیت قانونی بخشید.

عمـان در زمـان حکومـت سـلطان قابـوس به محلـی برای 
مذاکـرات میـان عربسـتان و حوثی هـای یمـن تبدیل شـد.

مسـقط در جریـان تنـش دو سـاله پیـش آمـده در شـورای 
همـکاری خلیج فارس میـان امارات، بحرین و عربسـتان از 
یک سـو و قطـر از سـوی دیگـر در ایـن اختالفـات از هیچ 

کشـوری جانـب داری نکرد.
سیاسـت خارجـی منحصـر بـه فـرد عمان، نـام این کشـور 
کوچـک و بی  حاشـیه خاورمیانـه را بـه درون مناقشـه های 
سـلطان  ویـژۀ  سیاسـت های  داد.  سـوق  منطقه یـی  مهـم 
قابـوس از دهـه 70 میـالدی تا بـه امروز اسـتراتژی منحصر 
بـه فـردی را بـرای ایـن کشـور رقـم زد کـه در خاورمیانـه 

کم نظیـر اسـت.
منطقه یـی  رقابت هـای  و  اختالفـات  در  عمومـًا  عمـان 
در  عضویـت  داشـتن  علی رغـم  و  اسـت  بـوده  بی  طـرف 
شـورای همـکاری خلیـج فارس بـه یارکشـی های منطقه یی 
نپیوسـت و از دخالـت در مسـایل داخلـی سـایر کشـورها 
خـودداری کـرد و بر همین اسـاس نشـان افتخـار »میانجی« 

را بـه سـینه زد.
غیرمسـووالنه  و  منفعالنـه  مواضـع  بـه  هیـچ گاه  عمـان 
هـم کشـیده نشـد. مسـقط حتـا در مسـایل مـورد اجمـاع 
کشـورهای عضو شـورای همـکاری با حکمت و احسـاس 

مسـوولیت بسـیار بـاال برخـورد کـرد.
ویژه گی هـای یـاد شـده ایـن کشـور به ظاهـر در حاشـیه را 
بـه بازیگـری مهـم تبدیـل کـرد. سـلطان قابـوس علی رغم 
بـا همسـایگان خـود  ناچیـز عمـان در مقایسـه  امکانـات 
یعنـی کشـورهای عضو شـورای همکاری سـاختار سیاسـی 
اقتصـاد  و  پی ریـزی  کشـورش  بـرای  محکمـی  اداری  و 

کشـورش را بـر پایه هـای محکمـی اسـتوار کـرد.
سـلطان قابـوس بـا در پیـش گرفتـن سیاسـت حکیمانـه، 
مصلحـت  دادن  برتـری  و  تعصـب  از  دور  بـه  بی طرفانـه 
عمـان بـه منافـع شـخصی خویـش کشـورش را بـه یـک 
وزنـۀ مهـم سیاسـی در منطقـه تبدیـل کـرد. او هیـچ گاه در 
اختالفـات کشـورهای عربـی و بین المللـی وارد نشـد و بـه 
دور از جنگ هـا و کشـمکش ها، امنیـت و ثبـات و آرامـش 
را بـرای کشـورش بـه ارمغـان آورد و بـر همیـن اسـاس 
توانسـت اعتمـاد ملـت را بـه دسـت آورد و مـردم عمان بر 

گـرد او جمـع شـدند.
او حتا موفق شـد مخالفان سیاسـی را جذب حکومت خود 
کنـد بـه گونه یـی کـه هـم اکنـون شـماری از آنـان متصدی 
پسـت های بـاالی دولتـی هسـتند. به عنـوان مثـال در همین 
رابطـه می تـوان به »یوسـف بـن علوی« وزیـر خارجۀ عمان 
اشـاره کرد که در گذشـته سـخنگوی جبهه سیاسـی مخالف 

سـلطان قابوس بود.
در  رایـج  مشـکالتی  برخـی  از  را  عمـان  توانسـت  وی 
کشـورهای عربـی ماننـد بیداری اسـالمی در امـان نگه دارد 
کـه بسـیاری از کشـورهای عربـی از پیامدهـای منفـی آنهـا 
در امـان نمانـد. در واقـع می تـوان گفـت در جهـان عـرب 
هـم اکنـون تنهـا کشـور عربـی کـه از مشـکالت و جنگ ها 
در امـان مانـده سـلطنت عمـان اسـت و ایـن همـه به خاطر 
شـخصیت سـلطان قابـوس در دوران حیات خـود در عمان 

. بود

مذاکـرات  امریکایـی  هیـأت  رییـس  خلیـل زاد  زلمـی 
صلـح بـا طالبـان در قطر طـی دو روز اخیر بـا مال برادر 
معـاون گـروه طالبـان گفت وگـو کـرد. گفتـه می شـود 
کـه محـور اصلی ایـن گفت وگو کـه شـامل دور جدید 
مذاکـرات دو طـرف به صـورت رسـمی نمی شـود. بـه 
قـول خلیـل زاد بـر سـر »کاهـش خشـونت و آتش بس« 
می گـردد.  بـر  طالبـان  زندانیـان  هـزار   5 رهایـی  و 
گزارش هـای رسـانه یی از قـول خلیـل زاد حکایت دارد 
کـه او بـه طالبـان قـول داده تـا بر سـر رهایـی زندانیان 

طالبـان بـا دولـت افغانسـتان مذاکـره کند.
امریکایـی و طالبـان  زلمـی خلیـل زاد گفت وگوکننـدۀ 
پیـش از امضـای هـر گونـه توافقـی، دو خواسـت از 

همدیگـر دارنـد:
می خواهـد.  آتش بـس  و  خشـونت  کاهـش  خلیـل زاد 
طالبـان رهـای 5 هـزار جنگ جـوی زندانی خـود را که 

در زندان هـای دولـت افغانسـتان در بنـد هسـتند.
بـرای طالبـان رهایی این 5 هزار نیرو بسـیار مهم اسـت 
و در صـدر مذاکـرات بـا امریکایی هـا و خواسـت آنهـا 
از ایـن مذاکـرات قـرار دارد. ایـن در حالـی اسـت کـه 
رهایـی زندانیـاِن دو طرف منازعه و جنـگ معموالً پس 
از توافـق بـر سـر مسـایل اساسـی منازعـه و در مراحل 
پایانـی اجـرای ایـن توافقـات انجـام می یابـد. امـا چرا 
طالبـان بـه آزادی نیروهـای زندانی خـود در آغاز توافق 
پافشـاری می کننـد و امضـای توافق و مراحـل بعدی آن 

را بـه آن گـره می زنند؟
وقتـی طالبـان در اوایـل سـال 1374 والیـت فـراه و 
نیمـروز را در جنـگ با قوای محمد اسـماعیل خان والی 
هـرات کـه قبـاًل از نیروهـای او تصرف کـرده بودند، از 
دسـت دادنـد و صدهـا تن از نیروهای شـان به اسـارت 
درآمـد، وارد مذاکـرات صلح با دولت اسـالمی شـدند. 
ایـن مذاکـرات بـا میان جگیـری مولـوی محمـد یونس 
خالـص و اسـتاد سـیاف آغـاز گردیـد. اسـتاد ربانـی و 
احمدشـاه مسـعود از ایـن مذاکـرات اسـتقبال کردند و 
امیـدوار بودنـد کـه بتواننـد با طالبـان به توافقی دسـت 

یابنـد. امـا آنچـه کـه طالبـان به عنـوان خواسـت اول و 
اصلـی خـود در مذاکـرات صلـح مطرح کردنـد، رهایی 
اسـیران طالبـان بود. شـمار اسـیران به بیش از سـی صد 
نفـر می رسـید. اسـتدالل طالبـان ایـن بـود کـه رهایـی 
اسـیران راه را بـرای صلـح و اعتمـاد دو طـرف همـوار 
می کنـد و مـا بـدون آزادی اسـیران خـود نمی توانیـم 
بـه حکومـت کابـل اعتمـاد داشـته باشـیم. احمدشـاه 
مسـعود بـه رهایـی اسـیران طالـب پیـش از رسـیدن به 
توافـق صلح بـا طالبان تردید داشـت، اما رهبـران دیگر 
بـه خصـوص اسـتاد سـیاف می گفـت کـه رهایـی این 
سـی صد اسـیر در سرنوشـت جنـگ نمی توانـد بسـیار 
تأثیرگـذار و تعیین کننـده باشـد، امـا بـا رهایـی اسـیران 
طالبـان مـا می توانیـم صداقـت و ُحسـن نیـت خـود را 
بـرای صلـح و توافق نشـان دهیم و ثابـت کنیم و طالبان 

در صداقـت و ادعای شـان مـورد امتحـان قـرار دهیـم.
سـرانجام صدهـا تـن از اسـیران طالبـان آزاد شـدند و 
پایـان آزادی اسـیران دیگـر بـه مذاکـرات  طالبـان در 
دلچسـپی نشـان ندادنـد. آنهـا هـر گونه گفت وگـو را با 
کابـل و محمـد اسـماعیل خان والـی هـرات تا سـرطان 
ایـن سـال قطـع کردنـد و بـرای یـک هجـوم نظامی در 
هـرات  به خصـوص  غربـی  والیـات  تصـرف  جهـت 
آماده گـی گرفتنـد. همـان بـود کـه تـا 14 سـنبلۀ 1374 
پـس از درهـم شکسـتن مقاومـت مشـترک نیروهـای 
اسـماعیل خان و کابل از گرشـک تا اسـالم قلعه دسـت 

. فتند یا
حـاال طالبـان در صـدد تکـرار ایـن واقعـه در مذاکرات 
در  هسـتند.  امریکایی هـا  و  خلیـل زاد  زلمـی  بـا  قطـر 
حالـی کـه ایـن مذاکـرات پُر از ابهـام و نقـش خلیل زاد 
در آن بسـیار پیچیـده و نامعلـوم در جهت شـکل گیری 
یـک توافـق و صلـح پایدار اسـت، آیا دولت افغانسـتان 
دچـار ایـن خبـط ُکشـنده خواهد شـد کـه جنگ جویان 
طالبـان را از پشـت میله هـای زنـدان بـه سـنگر ُکشـتار 

نیروهـای خود بفرسـتد؟

سلطان قابوس معمار دوران رنسانس عمان

رهایی پنج هزار دهشت افگن، هدیۀ بزرگ 
مذاکرات قطر برای طالبان خواهد بود؟

ــد و  ــه رو می کش ــن ب ــوص جش ــاب مخص ــود نق خ
عبایــی فــراخ می پوشــد و بــا همــان حــال بــه دوســت 
ــن  ــه م ــد ک ــه او می گوی ــد و ب ــت می ده ــود دس خ
 Amontillado ایتالیایــی  شــراب  بشــکه  یــک 
ــی باشــد  ــد دارم کــه اصل ــوز تردی ــا هن ــده ام، ام خری
ــد.  ــش کن ــا آن را آزمای ــت ت ــاز اس ــی نی ــه کس و ب
ــن  ــرای رفت ــرد و ب ــرا می گی ــان ف ــتش را هیج دوس
ــا او جهــت آزمایــش مشــروب داوطلــب می شــود.  ب
ــل روز  ــه دلی ــه ب ــد ک ــه او می رون ــه خان ــردو ب ه
جشــن، کســی آن جــا نیســت و او دوســت خــود را 
ــه  ــن الی ــه قبرســتان خانواده گــی خــود در پایین تری ب
ــرد و  ــی س ــه جای ــرد ک ــان می ب ــزل ش ــی من زیرزمین
ــای  ــا تپه ه ــته ب ــاک و آراس ــی ترس ن ــک و خیل تاری
ــا  ــت ت ــواده اس ــرد ه گان خان ــه م ــتخوان و جمجم اس
خمــره مشــروب را کــه گویــا از قبــل توســط او در آن 

ــا سرکشــیدن  ــد و ب ــه شــده اســت، بیازماین جــا تعبی
چنــد بوتــل شــراب در عمــق ســرداب، خــود را گــرم 

ــد. ــی نمای ــکان آســیب را تالف ــد و ام کن
پیــش از رســیدن بــه نقطــۀ پایانــی آن جــا از دوســتش 
می خواهــد کــه برگردنــد تــا بــه او کــه انســانی محترم 
و دارای ثــروت و جایــگاه اســت، آســیبی نرســد. آن 
ــد  ــه مشــروب را بای ــد ک ــا اصــرار می کن دوســت ام
بیازمایــد. وقتــی همچنــان بــه پیــش ســیر می کنــد، بــه 
ــی  ــه در آن حفره ی ــورد ک ــتان برمی خ ــوار گورس دی
بــا عقبــه ســنگی بــه قــد و قامــت یــک انســان اســت 
ــا  ــوالدی ب ــگک ف ــر و چن ــش در آن زنجی ــه از پی ک
یــک قفــل نصــب شــده اســت. او بــا عجلــه خــود را 
ــه پشــت دوســت مســتش می رســاند و او را درون  ب
حفــره بــا زنجیــر از کمــر می بنــدد و قفــل می زنــد و 
بــاز خــودش شــروع بــه دیوارکــردن دهنــه حفــره بــا 

خشــت پختــه و مــواد الزم کــه از قبــل تعبیــه کــرده 
ــد  ــان نمی رس ــه پای ــوز ب ــوار هن ــد. دی ــود، می کن ب
ــیار می شــود و ماجــرا را  ــم هوش ــه دوســتش کم ک ک
ــکان می خواهــد  ــا فشــار و ت ــدا ب ــد و ابت درک می کن
ــال و  ــاز واوی ــود و ب ــه نمی ش ــد ک ــا کن ــود را ره خ
ــا فریادهــای بلندتــر و پــر  گریــه ســر می دهــد کــه ب
از خشــم طــرف مواجــه می شــود. در آخریــن ســنگ 
ــوراخ  ــی از س ــده قربان ــف خن ــق خفی ــوار، هق ه دی
دیــوار بــه گــوش می رســد کــه گویــا شــوخی 
ــده  ــه او وع ــرد و ب ــل می گی ــود را تحوی ــت خ دوس
ــع دوســتان و  ــت در جم ــن باب ــه از ای ــد ک می ده

خانــواده باهــم زیــاد خواهنــد خندیــد.
ــام  ــت موضــوع می شــود، ن ــی متوجــه جدی ــاز وقت ب

ــود  ــت خ ــی آورد و از دوس ــان م ــه می ــد را ب خداون
ــده، او را رهــا کنــد  می خواهــد کــه روی خــدا را دی
و هــردو باهــم برگردنــد. طــرف امــا ایــن تضــرع را 
هــم تحویــل نمی گیــرد و در حالــی آخریــن خشــت 
را در ســوراخ می گــذارد کــه صــدای دوســتش 
ــت  ــدای حرک ــز ص ــود و ج ــم می ش ــج ُگ ــه تدری ب
خفیــف زنجیرهــا از پشــت دیــوار شــنیده نمی شــود. 
درزهــای دیــوار را گــچ می زنــد و دیــوار را بــا 
اســتخوان ها ســتر می کنــد و خــود در حالــی از زیــر 
زمیــن برمی گــردد کــه دلــش از ثقــل خشــم و حــس 
انتقــام، ســبک شــده بــود. آن مــرد درســت نیــم قــرن 
ــه  ــردم گفــت و ب ــه م ــه قصــه ماجــرا ب ــود ک ــد ب بع

ــتاد. ــتش درود فرس روح دوس
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نزدیــک  آینــدۀ  در  افغانســتان  اگــر  بی گمــان 
سیاســت  گرایــش  در  بنیادی یــی  ویرایش هــای 
خارجــی خــود وارد نیــاورد، می توانــد بهــای بــس 
ــراف از  ــر انح ــری را به خاط ــنگین و جبران ناپذی س
ــردازد. ــی بپ ــنتی بی طرف ــتقیم مشــی س صــراط مس
ــن اســت کــه چــه  پرسشــی کــه مطــرح اســت، ای
بایــد کــرد؟ سیاســت خارجــی مــا در اوضــاع 
ــه  ــد؟ چگون ــد باش ــه بای ــی چگون ــوال کنون و اح
رویدادهــای  برابــر  در  را  کشــور  می تــوان 
ــت،  ــتن آن اس ــه آبس ــوه منطق ــه بالق ــی ک دراماتیک

ــرد؟ ــه ک وقای
ــم  ــت داد می زن ــال اس ــال های س ــن س ــن کمتری ای
کــه کشــور بایــد دوبــاره بــه مشــی سیاســت 
خارجــی ســنتی بی طرفــی مثبــت و فعــال رو 
ــار  ــه را کن ــاده یک طرف ــی ج ــی کنون ــاورد و مش بی
بگــذارد؛ امــا ایــن ســخنان در ارگ گــوش شــنوایی 

ــدارد. ن
ــه ام کــه بایســته اســت  از ســوی دیگــر، بارهــا گفت
ائتــالف  نیروهــای  حضــور  اســتاتوس  در  تــا 
بین المللــی در افغانســتان ویرایــش آورد و طبــق 
ــه  ــل هم ــازمان مل ــت س ــورای امنی ــۀ ش فیصله نام
ــاف  ــر آیس ــر چت ــاره زی ــی دوب ــای خارج نیروه
آورد و ایــن گونــه بــه حضــور ایــن نیروهــا 
مشــروعیت بخشــید. هــر گونــه حضــور بــر اســاس 
ــا  ــردی ب ــای راهب ــاد همکاری ه ــازش نامه نام نه س
امریــکا فاقــد مشــروعیت بــوده و می توانــد کشــور 
ــد.  ــه رو کن ــی رو ب ــا مخاطــرات بســیار جدی ی را ب
ــود  ــه س ــه حضــور ب ــن گون ــازش نامه و ای ــن س ای

ــم نیســت. ــکا ه امری
منافــع ملــی مــا در آن اســت کــه تــا روی کار 
ــه  ــی ک ــر مل ــروع فراگی ــت مش ــک دول ــدن ی آم
توانایــی ایســتادن روی پاهــای خــود را داشــته 
ــور  ــی در کش ــالف بین الملل ــای ائت ــد، نیروه باش
ــور  ــر آن کش ــرا در غی ــند. زی ــته باش ــور داش حض
ــد  ــا می توان ــن نیروه ــی ای ــر حمایت ــود چت در نب
نیروهــای  بی پایــان  کشــاکش های  کارزار  بــه 
ــدل شــود. در  ــی مب ــز بیرون ــی و نی گوناگــون داخل
ــای  ــور نیروه ــه حض ــی ب ــاز مبرم ــخن، نی ــک س ی
دراز  مــدت  یــک  بــرای  بین المللــی  ائتــالف 
اســت؛ امــا مشــکل در نحــوۀ حضــور ایــن نیروهــا 
ــن نیروهــا  ــه ای ــن اســت ک ــت ای اســت. یــک حال
ــازمان  ــت س ــورای امنی ــۀ ش ــب فیصله نام ــه موج ب
ملــل حضــور مشــروع داشــته باشــند. حالــت دیگــر 
ایــن اســت کــه ایــن نیروهــا زیــر درفــش امریــکا 
ــتان  ــت افغانس ــه دول ــی ک ــای نظامی ی در پایگاه ه
ــت،  ــته اس ــی گذاش ــای امریکای ــترس نیروه در دس

ــند. ــته باش ــور داش حض
دشــواری در ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه افزایــش 
رویارویــی میــان ایــران و امریــکا+ عربســتان+ 
ــن  ــان ای ــری می ــر درگی ــراییل، خط ــس+ اس انگلی
دو اردوگاه بســیار بــاال رفتــه اســت. می تــوان 
دو ســناریو را پیش بینــی کــرد: یکــی افزایــش 
جنگ هــای نامتقــارن یــا نامتناظــر هیبریــدی و 
ــتان  ــد افغانس ــرا می توان ــون و چ ــه بی چ ــی ک نیابت
را بــه کارزار کشــاکش های بســیار خطرنــاک و 
فرسایشــی دو طــرف مبــدل نمایــد. از ســوی دیگــر، 
بــا بــروز جنگ چــه محــدود و چه بســیار گســترده، 
ــای  ــدان زورآزمایی ه ــه می ــد ب ــتان می توان افغانس

ــردد. ــدل گ ــرف مب ــاک دو ط خطرن
خطــر از آن جــا بســیار بــزرگ اســت کــه پاکســتان 
می توانــد از ایــن آب خــت بــه ســود منافــع خــود 
ماهی گیــری نمایــد و تــالش ورزد از اوضــاع پدیــد 

ــرداری اعظمــی نمایــد. آمــده بهره ب
ایــن در حالــی اســت کــه انتخابــات هــم بــه 
ــای  ــارض نیروه ــل و تع ــورده و تقاب ــت خ بن بس
ــیده  ــود رس ــی خ ــه حداعظم ــور ب ــی در کش داخل

ــت. اس
نتیجــه ایــن کــه در دو عرصــه بــه اقدامــات بســیار 
ــش  ــی ویرای ــۀ داخل ــم. در عرص ــاز داری ــل نی عاج
ــی  ــر مل ــت فراگی ــکیل دول ــام و تش ــاختار نظ س
ــی  ــای سیاس ــا و نیروه ــه الیه ه ــارکت هم ــا مش ب
موجــود و پایــان بخشــیدن بــه انحصارگرایــی 
ــی  ــت خارج ــه سیاس ــی و در عرص ــی کنون افراط
بازگشــت بــه سیاســت بی طرفــی ســنتی و درآوردن 

ــاف. ــش آیس ــر درف ــی زی ــای خارج ــه نیروه هم
ــود،  ــام نش ــریع تر انج ــه س ــر چ ــن کار ه ــر ای اگ
بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــران ناگزیــر اســت بــرای 
ــی  ــکا، مش ــارهای امری ــا و فش ــا تحریم ه ــه ب مقابل
بــرون رانــدن امریکایی هــا از منطقــه را پیــش 
گیــرد. ایــن مشــی بی چــون و چــرا در عــراق 

ــه کاهــش چشــم گیر حضــور نیروهــای  ــد ب می توان
ــه  ــیار ب ــتان بس ــا در افغانس ــد. ام ــی بینجام امریکای
پایگاه هــای  بــا موشــک باران  آســانی می توانــد 
امریکایــی در ســبزوار )شــیندند( و بگــرام و هلمنــد 
و قندهــار و یــا راه انــدازی کارزار جنــگ اطالعاتی و 
ــه تــرک  هیبریــدی نامتقــارن امریکایی هــا را وادار ب
ــد پیامدهــای  ــد می توان ــد. ایــن رون افغانســتان نمای
ــر اوضــاع داخلــی کشــور هــم  بســیار خطرناکــی ب
ــه کار  ــن ک ــش از ای ــد پی ــس بای ــد. پ ــته باش داش
ــدام  ــه اق ــد در زمین ــه جاهــای باریــک برســد، بای ب

ــرد. ــورت گی ــگ ص بی درن
ــر  ــی زی ــالف بین الملل ــای ائت ــه نیروه ــر گاه هم ه
درفــش آیســاف درآینــد و حضــور آنهــا مشــروعیت 
بین المللــی پیــدا نمایــد، در آن صــورت امــکان 
ضربــه زدن ایــران بــر ایــن نیروهــا منتفــی می گــردد. 
ــای  ــه روش ه ــل ب ــا توس ــا ب ــران ی ــر آن، ای در غی
مســتقیم،  موشــک باران  هــم  یــا  و  نامتقــارن 
ــد  ــتان خواهن ــرک افغانس ــه ت ــان را وادار ب امریکایی
گردانیــد. بیــرون رفتــن نیروهــای ائتــالف از کشــور 

ــور را دارد. ــی کش ــم فروپاش ــم حک ه
رســیدن  فــرا  پیــش  ســال  ســال های  مــن 
چنیــن روزی را پیش گویــی کــرده و بارهــا بــه 
ــد  ــه بای ــه ک ــودم ک ــرده ب ــردان گــوش زد ک دولت م
اســتاتوس حضــور نیروهــای ائتــالف بین المللــی را 
دوبــاره بــه همــان وضعیــت زیــر درفــش آیســاف و 
زیــر چتــر ســازمان ملــل در بیاورنــد. امروز درســتی 

ثابــت می گــردد. آن پیش گویی هــا در عمــل 
آن چــه مربــوط بــه کشــاکش میــان امریــکا و 
ــد عرصــه  ــی در چن ــن رویاروی ــران می گــردد، ای ای
متمرکــز اســت. اســتراتژی های دو طــرف صــد 
ــل  ــارض و تقاب ــم در تع ــا ه ــه ب ــتاد درج و هش
قــرار دارنــد. راهبــرد امریــکا در منطقــه در گام 
ــیخ  ــی و گازی ش ــای نفت ــرل گنجینه ه نخســت کنت
نشــین های عربــی ماننــد عربســتان، بحریــن، قطــر، 
کویــت و امــارات بــه کمــک اســراییل و کنتــرل بــر 
منابــع مالــی ایــن کشــورها اســت. بی چــون و چــرا 
فــروش جنگ افــزار بــه ایــن کشــورها یکــی دیگــر 

ــت. ــکا اس ــای امری از اولویت ه
ــط  ــک محی ــاد ی ــدد ایج ــران در ص ــس، ای برعک
امــن در پیرامــون خــود اســت کــه بتوانــد تــا جــای 
ــس و  ــی انگلی ــان آن یعن ــکا و هم پیمان ــکان امری ام
ــی از  ــد. یک ــود دور کن ــی خ ــراییل را از نزدیک اس
ــوریه و  ــراق، س ــرل ع ــران، کنت ــتراتژی های ای اس
لبنــان اســت تــا از طریــق ایــن کشــورها بــه دریــای 
میان زمینــی یــا مدیترانــه راه بیابــد. حضــور ســنگین 
امریــکا در عــراق مانــع بزرگــی بــرای راهبــرد ایران 
اســت. در نتیجــه، خواهــی نخواهــی منافــع ایــران و 
امریــکا در عــراق در تعــارض بســیار شــدید قــرار 

دارد. 
ــانایی  ــای رس ــیدن لوله ه ــران کش ــر ای ــه دیگ برنام
ــد  ــه هن ــتان ب ــق پاکس ــتان و از طری ــه پاکس گاز ب
ــای  ــیدن لوله ه ــه کش ــن گون ــت. همی ــن اس و چی
رســانایی گاز از طریــق عــراق بــه ســوریه و از 
ــای  ــه اســت. تحریم ه ــای مدیتران ــه کرانه ه آنجــا ب
امریــکا هــم فشــار بســیار ســنگینی بــر ایــران وارد 
ــز  ــی ج ــران راه ــه، ای ــد. در نتیج ــرده و می نمای ک
ــدارد.  ــکا ن ــر امری ــل ب ــار متقاب از وارد آوردن فش
ــا بهره بــرداری از موقعیــت دشــوار ترامــپ  ایــران ب
ــال روان در  ــر س ــاه نوامب ــه در م ــت ک ــن فاک و ای
ــکا  ــد شــد و امری ــزار خواه ــات برگ ــکا انتخاب امری
در اوضــاع و احــوال کنونــی تــوان راه انــدازی یــک 
جنــگ بــزرگ و یــا حتــا محــدود را هــم در برابــر 
ــر  ــر وارد آوردن فشــار مضاعــف ب ــدارد؛ ب ــران ن ای
امریــکا ادامــه خواهــد داد. در ایــن اوضــاع و احوال 
افغانســتان در میــان دو ســنگ آســیاب قــرار خواهــد 
گرفــت. گرفتــن جانــب هیــچ یــک از دو طــرف بــه 
ــازی در ایــن میــدان را  ســود مــا نیســت و تــوان ب

ــم. نداری
ــه  ــر چ ــه ه ــویم ک ــه آن ش ــد در اندیش ــس بای پ
ــیار  ــت بس ــن وضعی ــی از ای ــریع تر راه برون رفت س

خطرنــاک و سرنوشت ســاز پیــدا نماییــم.
ــیار  ــای بس ــال جنگ ه ــه امس ــود ک ــوش نش فرام
ــم.  ــان هــم پیــش رو داری ــر طالب ــی را در براب خونین
زیــرا رونــد صلــح قربانــی انتخابــات نام نهــاد 
گردیــده و پــا در هــوا مانــده اســت. پاکســتان هــم 
بی چــون و چــرا فرصــت طالیــی بــه دســت آمــده 
ــان  ــه، طالب ــرد. در نتیج ــد ک ــذار نخواه ــرو گ را ف
بــرای وارد آردن فشــار بــر ارگ بــه زودی وارد 

ــد. ــد ش ــدان خواهن می

یخی  نیاز تار
یع مشی  یش سر ا یر به و

جی سیاست خار
عزیز آریانفر

منافــع ملــی مــا در آن اســت کــه تــا روی کار آمــدن یــک دولــت مشــروع فراگیــر ملــی 
ــی  ــالف بین الملل ــی ایســتادن روی پاهــای خــود را داشــته باشــد، نیروهــای ائت ــه توانای ک
ــن  ــی ای ــر حمایت ــود چت ــور در نب ــر آن کش ــرا در غی ــند. زی ــته باش ــور داش ــور حض در کش
نیروهــا می توانــد بــه کارزار کشــاکش های بی پایــان نیروهــای گوناگــون داخلــی و نیــز 
بیرونــی مبــدل شــود. در یــک ســخن، نیــاز مبرمــی بــه حضــور نیروهــای ائتــالف بین المللــی 
بــرای یــک مــدت دراز اســت؛ امــا مشــکل در نحــوۀ حضــور ایــن نیروهــا اســت. یــک حالــت 
ایــن اســت کــه ایــن نیروهــا بــه موجــب فیصله نامــۀ شــورای امنیــت ســازمان ملــل حضــور 
مشــروع داشــته باشــند. حالــت دیگــر ایــن اســت کــه ایــن نیروهــا زیــر درفــش امریــکا در 
ــی گذاشــته  ــت افغانســتان در دســترس نیروهــای امریکای ــه دول ــی ک پایگاه هــای نظامی ی

اســت، حضــور داشــته باشــند



عبداالحد هادف
یکــی از متــون ادبــی مشــهور در غــرب، داســتانی 
ــته  ــام The Cask of Amontillado نوش به ن
ــرن 19 در  ــل ق ــه در اوای ــت ک ــو اس اِدگار آلن پ

امریــکا می زیســته اســت. خصوصیــت ایــن 
داســتان را خلــق یــک فضــای نهایت تــرس آور و 
هیجانــی توصیــف کــرده انــد و بــه همیــن خاطــر 
 Dark ــوع ــته از ن ــی برجس ــر ادب ــک اث آن را ی

یــا رومانســی ســیاه می گوینــد.   Romance
ایــن داســتان مبتنــی بــر عطــش انتقــام اســت کــه 
ــد.  ــکیل می دهن ــت تش ــرف آن را دو دوس دو ط
ــر  ــردی فقی ــتان، ف ــن داس ــم در ای ــرف منتق ط
ــام Montresor اســت کــه در صــدد انتقــام  به ن
و شــکنجه دوســت ثروت منــد و بــا وجهــه 
خویــش به نــام Fortunato می باشــد. او مدعــی 
اســت کــه دوســتش برعــالوه آزارهــای فراوانــی 
ــکیبایی  ــا ش ــته ب ــانده و او پیوس ــه او رس ــه ب ک
تحمــل کــرده اســت، بــاری او را توهیــن و تحقیر 
نمــود و ایــن امــر ســبب شــد تــا او مصمــم بــه 

انتقــام شــود.
ــد و  ــکنجه باش ــا ش ــوأم ب ــد ت ــام بای ــن انتق ای
طــوری انجــام شــود کــه هیــچ خطــری را متوجــه 
خــودش نســازد. او نقطــه ضعــف طــرف را 
می شناســد و می دانــد کــه او عالقــه مفــرط 
ــناخت  ــص در ش ــه تخص ــروب دارد و ب ــه مش ب
انــواع آن بــه خــود می بالــد. در اوج یــک جشــن 
ــد و  ــتی می یاب ــال مس ــه او را در ح ــد ک می باش
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فعــاالن مدنــی بادغیــس از قطــع خودســرانۀ حــدود 400 
ــس  ــز بادغی ــو، مرک ــهر قلعۀ ن ــگوفان ش ــارم ش ــت در ف درخ
بــه شــدت انتقــاد می کننــد. آنــان می گوینــد، ایــن درختــان از 

ــش قطــع شــده اســت. ــای ارت ســوی نیروه
بــه گفتــۀ فعــاالن مدنــی، ایــن درختــان از 50 ســال بــه 
این طــرف در سرســبزی و جلوگیــری از آلوده گــی محیــط 

زیســت کمــک می کــرد.
ــد،  ــس می گوی ــت بادغی ــس زراع ــب، رئی ــواب تای ــا عبدالت ام
شــمار درختــان قطــع شــده کمتــر از چیــزی اســت کــه فعــاالن 

ــد. ــان می کنن ــی بی مدن
ــا  ــد، ام ــده می دان ــان را نگران کنن ــع درخت ــب قط ــای تای آق

ــت. ــده اس ــع ش ــاز قط ــاس نی ــر اس ــان ب ــد، درخت می گوی
ــد،  ــس می گوی ــی بادغی ــخنگوی وال ــی، س ــن برهان نجم الدی
تحقیقــات ادارۀ محلــی پیرامــون قطــع درختــان فــارم شــگوفان 
آغــاز شــده و پــس از ختــم تحقیقــات علــت قطــع ایــن شــمار 

درختــان روشــن خواهــد شــد.
ــته  ــزارش داش ــز در گ ــاع را نی ــدگاه وزارت دف ــتیم دی خواس

ــدیم. ــق نش ــم موف ــای پی ه ــا تالش ه ــا ب ــیم، ام باش
باشــنده گان و فعــاالن مدنــی بادغیــس قطــع درختــان را جــرم 
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ب ــت بای ــد، حکوم ــد و می گوین می پندارن

ــد. ــیده گی کن ــۀ جــدی رس ــه گون ب
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The Cask of Amontillado قطـع حـدود 400 درخت
 از سـوی ارتـش در بـادغیس

آمریــت شــفاخانه والیتــی  شــیهد دوکتورکــرام الدیــن وکیــل زاده ســمنگان ازتمــام داوطلبــان 
واجــد شــرایط دعــوت مــی نمایــد تادرپروســه داوطلبــی اقــالم ذیــل: تیــل دیــزل مقــدار 
24000بییســت وچهارهزارلیتــر، تیــل پطــرول مقــدار6000 شــش هزارلیتــر و مبالیــل مقــدار 
MoPH/GDCM/HPR/SMGPH/ 120 یکصدوبیســت لیتــر دارای نمبرتشــخیصه

NCB/G003/1399 اشــتراک نمــوده ، نقــل چــاپ شــده ویاســافت کاپــی شــرطنامه مربوطه 
ــروژه  ــز از پ ــان درمرک ــل زاده وهمچن ــن وکی ــیهددوکتورکرام الدی ــی ش ــفاخانه والیت را ازش
ریفــورم شــفاخانه هــا - وزارت صحــت عامــه باارائــه درخواســت ضــم کاپــی رنگــه جــواز 
فعالیــت  و فــورم تصفیــه حســابات مالیاتــی آخریــن دوره  بدســت آورنــد ، آفرهــای خویش 
ــدارکات طــور سربســته  ــون وطرزالعمــل ت ــق قان ــدرج شــرایط شــرطنامه طب ــق من را مطاب
ازتاریــخ نشــر اعــالن مــدت 21 روز تقویمــی بــه صنــدوق آفرهــا درشــعبه  مدیرایــت اداری  
شــفاخانه والیتــی شــهید دوکتورکــرام الدیــن وکیــل زاده واقــع شــهرایبک والیــت ســمنگان 
بگذارند.آفرهــای دیــر رســیده وانترنیتــی قابــل پذیــرش نبــوده ، شــرایط اشــتراک بارائه اســناد 

مــی باشــد.
تضمیــن آفــر بصــورت پــول نقــد ویابانــک گرانتــی قابــل قبــول مبلــغ 60000 شــصت  هزار  
ــو ســال مالی1399ســاعت  ــه روزیکشــنبه تاریــخ 13 دل ــوده جلســه آفرگشــایی ب ــی ب افغان

11:00 قبــل ازظهــر در ســالون کنفرانــس شــفاخانه والیتــی 
ــت  ــده گان و هیئ ــه حضورداشــت اشــتراک کنن ــل زاده  ب ــن وکی ــرام الدی  شــهید دوکتورک

مؤظــف دایرمیگــردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شــفاخانه والیتــی شــهید دوکتورکــرام الدیــن وکیــل زاده ســمنگان نمبرتمــاس 
     0744698292:

2.  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس: 0700892888 

آمریـت شـفاخانه والیتی تخارازتمـام داوطلبان واجد شـرایط دعوت می 
نماید تا در پروسـه داوطلبی تعداد  35 قلم مود تنظیفاتی مورد ضرورت؛ 
MoPH/GDCM/HPR/Takharph/ نمبرتشـخیصه    دارای 

GO4/1399/NCB   اشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی 
شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه / والیتی تخار وهمچنان درمرکز از پروژه 
ریفـورم شـفاخانه هـا - وزارت صحـت عامـه بـا ارائه درخواسـت ضم 
کاپـی رنگـه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات مالیاتـی آخرین دوره  
بدسـت آورند ، آفرهای خویش را مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق 
قانـون وطرزالعمـل تـدارکات طـور سربسـته ازتاریخ نشـر اعـالن مدت 
)21( روز تقویمی به صندوق آفرها درشـعبه ..تـدارکات . مدیرایت اداری  
شـفاخانه حـوزوی والیتـی واقع شـهر تالقان سـرک شـرکت   بگذارند.
آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه 

اسـناد می باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پول نقـد ویابانک گرانتی قابل قبول مبلـغ  30000 
سـی هـزار افغانی بوده جلسـه آفرگشـایی به روز دوشـنبه تاریـخ 14دلو 
سـال مالی 1399 سـاعت 11بجه قبل ازظهر در آمریت شـفاخانه والیتی 
تخار اتاق جلسـات  منزل اول دهلیز اول به حضورداشـت اشـتراک کننده 

گان و هیئـت مؤظف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1. شفاخانه والیتی حوزوی نمبرتماس.0748808085
عامـه  صحـت  وزارت   _ هـا  شـفاخانه  اصالحـات  پـروژه   .1

0700892888 نمبرتمـاس

ریاسـت شـفاخانه 102بسـترخیرخانه ازتمـام داوطلبـان واجد شـرایط دعـوت می نماید 
تادرپروسـه داوطلبـی مقـدار )12قلم حبوبات-12قلـم میوه تازه تخم مـرغ وترکای ویک 
M0PH/GDCM/HRP/ قلـم نـان خشـک( مـورد ضـرورت دارای نمبرتشـخیصه

G02/1399/KHH/NCBاشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه 
مربوطـه راازشـفاخانه 102بسـترخیرخانه وهمچنـان درمرکـز از پروژه ریفورم شـفاخانه 
هـا - وزارت صحـت عامـه باارائـه درخواسـت ضـم کاپی رنگه جـواز فعالیـت  و فورم 
تصفیـه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت آورند ، آفرهـای خویش را مطابق مندرج 
شـرایط شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل تـدارکات طور سربسـته ازتاریخ نشـر اعالن 
مـدت 21 روز تقویمـی بـه صنـدوق آفرها درشـعبه تـدارکات مدیریت اداری شـفاخانه 
102بسـترخیرخانه واقـع شـهرکابل لیسـه مریـم خیرخانـه بگذارند.آفرهای دیر رسـیده 

وانترنیتـی قابـل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
تقسـیم تـدارکات به سـه الت ذیل هریک12قلـم حبوبات مبلـغ 140000 یکصدو چهل 
هزارافغانی12قلـم میـوه وتـرکاری وتخم مرغ مبلـغ90000 نود هزار افغانی ونان خشـک 

مبلغ50000 پنجاه هـزار افغانی
تضمیـن آفـر بصـورت پـول نقـد ویابانـک گرانتـی قابـل قبـول مبلـغ مجموعـی سـه 
الت280000 دوصـدو هشـتاد هـزار افغانـی بـوده جلسـه آفرگشـایی بـه روز یکشـنبه 
بتاریـخ 1398/11/13سـاعت 10:30 ده بجه وسـی دقیقه قبل ازظهـر درکنفرانس روم این 
شـفاخانه منـزل دوم به حضورداشـت اشـتراک کننـده گان و هیئت مؤظـف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه 
1.  شفاخانه 102بسترخیرخانه نمبرتماس  0700603155 

2.  پروژه اصالحات شفاخانه هاوزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888

آمریـت شـفاخانه والیتـی سـرپل  ازتمـام داوطلبـان واجـد شـرایط دعـوت مـی نمایـد 
تادرپروسـه داوطلبـی مقـدار )18(قلـم موادغذائی مریضـان ونوکریواالن مـورد ضرورت 
دارای نمبرتشـخیصه MoPH/GDCM/HPR/SPH/NCB/GO4/1399 اشـتراک 
نموده ، نقل چاک شـده ویاسـافت کاپی شـرطنامه مربوطه را ازشـفاخانه والیتی سـرپل  
وهمچنان درمرکز از پروژه ریفورم شـفاخانه ها - وزارت صحت عامه باارائه درخواسـت 
ضـم کاپـی رنگه جـواز فعالیت  و فـورم تصفیه حسـابات مالیاتی آخرین دوره  بدسـت 
آورنـد ، آفرهـای خویـش را مطابـق منـدرج شـرایط شـرطنامه طبـق قانـون وطرزالعمل 
تـدارکات طـور سربسـته ازتاریخ نشـر اعالن مـدت )21( روز تقویمی به صنـدوق آفرها 
درشـعبه تـدارکات  مدیریـت اداری  شـفاخانه والیتی سـرپل  واقع شهرسـرپل بگذارند.
آفرهای دیر رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشد.
تضمیـن آفـر بصورت پـول نقد ویابانـک گرانتی قابل قبول اسـت تضمین آفـرالت اول 
تعـداد9 قلـم حبوباتمبلـغ 50000 پنجاهـزار افغانـی ،تضمیـن آفـر الت دوم )7(قلم میوه 
وتـرکاری بـاب مبلـغ 20000 بیسـت هـزار افغانـی، تضمین آفرالت سـوم یـک قلم نان 
خشـک مبلغ350000 سـی وپنج هزار افغانی وتضمین آفرالت چهارم یک قلم گوشـت 
گوسـفند مبلـغ30000 سـی هزارافغانـی بوده جلسـه آفرگشـایی بـه روزیکشـنبه تاریخ 
13دلـو سـاعت 10 بجه قبل از ظهر دردفتر آمریت شـفاخانه والیتی سـرپل منـزل اول به 

حضورداشـت اشـتراک کننده گان و هیئت مؤظـف دایرمیگردد.
شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه

1.  شفاخانه والیتی سرپل  نمبرهای تماس 0798533659 -0795270088.
2.  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

آمریـت شـفاخانه والیتـی تخـار  ازتمام داوطلبـان واجد شـرایط دعوت می نمایـد تا در 
پروسـه داوطلبـی تعـدا 38 قلـم  مـوا د البراتـواری  و یـک قلم هوای اکسـجن طبی   در 
MoPH/GDCM/HPR/Takharph/   دو الت  مورد ضرورت دارای نمبرتشخیصه

GO1/1399/NCB   اشـتراک نموده ، نقل چاپ شـده ویاسافت کاپی شرطنامه مربوطه 
را ازشـفاخانه والیتـی تخـار وهمچنـان درمرکـز از پروژه ریفورم شـفاخانه هـا - وزارت 
صحـت عامـه با ارائه درخواسـت ضم کاپی رنگه جواز فعالیت  و فورم تصفیه حسـابات 
مالیاتـی آخریـن دوره بـه صورت مهر وامضاء شـده  بدسـت آورند ، آفرهـای خویش را 
مطابق مندرج شـرایط شـرطنامه طبق قانـون وطرزالعمل تدارکات طور سربسـته ازتاریخ 
نشـر اعـالن مـدت )21( روز تقویمـی بـه صنـدوق آفرها درشـعبه تـدارکات . مدیرایت 
اداری  شـفاخانه والیتـی تخـار واقع شـهر تالقـان سـرک شـرکت   بگذارند.آفرهای دیر 

رسـیده وانترنیتی قابل پذیرش نبوده ، شـرایط اشـتراک بارائه اسـناد می باشـد.
الت اول 38 قلـم مـواد البراتـواری وبانکخـون مبلـغ 50000 پنجا هزارافغانـی، الت دوم 
یـک قلـم هـوای آکسـیجن طبـی مبلـغ 40000 چهـل هـزار افغانـی بصورت پـول نقد 
ویابانـک گرانتـی قابـل بـوده، جلسـه آفرگشـایی بـه روز یک شـنبه تاریخ 13 دلو سـال 
مالـی 1399 سـاعت 11 بجه قبـل ازظهر درآمریت شـفاخانه والیتی تخار اتاق جلسـات 
منـزل اول دهلیـز اول به حضورداشـت اشـتراک کننـده گان وهیئت مؤظـف دایرمیگردد.

شماره های تماس به منظور دریافت شرطنامه
1.  شفاخانه والیتی حوزوی نمبرتماس.0748808085

2.  پروژه اصالحات شفاخانه ها _ وزارت صحت عامه نمبرتماس0700892888 

ــرورت  ــورد ض ــات م ــم روغنی ــدارکات )3( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــل زاده ــن وکی ــرام الدی ــهید دوکتورک ــی ش ــفاخانه والیت ش

ــوینده  ــواد ش ــم م ــدارکات )35( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــار ــی تخ ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض م

ــی  ــواد غذای ــم م ــدارکات )25( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــترخیرخانه ــفاخانه 102بس ــرورت ش ــورد ض م

ــی  ــواد غذای ــم م ــدارکات )18( قل ــان ت ــوع: اع موض
ــرپل ــی س ــفاخانه والیت ــرورت ش ــورد ض م

موضوع: اعـان تـدارکات )38( قلـم موادالبراتـواری و )1( قلم 
هوای آکسـیجن طبـی مورد ضـرورت شـفاخانه والیتـی تخار


