
پولیس ادعای تصرف ساختمان ولسوالی زاری بلخ توسط طالبان را تکذیب کرد
که  کرده  ادعا  طالبان  گروه  کابل:  ۸صبح، 
ساختمان ادارات دولتی در ولسوالی زاری والیت 
بلخ را تصرف کرده است. مسووالن امنیتی در بلخ 

اما این ادعای گروه طالبان را تکذیب می  کنند.
روز  بلخ،  پولیس  سخنگوی  عادل،  عادل شاه   
سه شنبه، دوازدهم سنبله، در صحبت با روزنامه 
۸صبح، تأیید کرد که گروه طالبان دوشنبه شب 
گذشته یک حمله تهاجمی را به ولسوالی زاری 

بلخ سازمان دهی کرده است.
گذشته  شب  جریان  در  درگیری ها  که  افزود  او 
»به شدت ادامه داشت«، اما در حال حاضر این 

درگیری ها فروکش کرده است.
اداری  ساختمان  به  طالبان  گروه  او،  گفته  به 
ولسوالی زاری نزدیک شده بود اما ادعای تصرف 

آن کذب است.

سخنگوی پولیس بلخ از جانب دیگر می گوید که 
نیروهای هوایی و کمکی به ولسوالی زاری اعزام 
شده و این نیروها معادله جنگ را در این ولسوالی 

تغییر خواهند داد.
تا هنوز از تلفات طرف های درگیری جزییات در 

دست نیست.
ارتباط  که  می کند  تأیید  بلخ  پولیس  سخنگوی 
شدن  غیرفعال  دلیل  به  زاری  ولسوالی  میان 

خدمات مخابراتی محدود شده است. 
است  کرده  اعالم  طالبان  گروه  دیگر،  سوی  در 
که ساختمان ولسوالی زاری، فرماندهی پولیس و 
همه »محلقات« آن توسط جنگ جویان این گروه 
تصرف شده است. گروه طالبان مدعی شده است 
که در حمله ای که برای تصرف ولسوالی زاری اجرا 
شده، شماری زیادی از نیروهای امنیتی کشته و 

زخمی شده اند.
این ادعای گروه طالبان توسط پولیس بلخ تکذیب 
که  می گویند  بلخ  امنیتی  مسووالن  است.  شده 
زده  زاری عقب  ولسوالی  در  طالبان  گروه  حمله 

شده است. 
از والیت های امن  بلخ که در چند سال گذشته 
اخیر  هفته های  و  روزها  در  می رفت،  شمار  به 
از  والیت  این  ولسوالی های  از  برخی  در  ناامنی 
بلخ گسترش  و  زاری، چمتال، چهاربولک  جمله 

یافته است. 
هم زمان با این نیروهای امنیتی و دفاعی عملیات 
نظامی را علیه مواضع گروه طالبان در والیت بلخ 
اجرا می کنند که براساس ادعای مسووالن امنیتی 
در نتیجه اجرای آن تلفات سنگین به گروه طالبان 

وارد شده است.

 ۳۰ طالب در دره صوف 
پایین سمنگان کشته 

شدند
در  شاهین  اردوی ۲۰۹  قول  کابل:  ۸صبح، 
جنگ جوی   ۳۰ که  است  کرده  اعالم  شمال 
و درگیری  گروه طالبان در پی حمله هوایی 
با نیروهای امنیتی در ولسوالی دره صوف پایین 

والیت سمنگان کشته شده اند.
ولی محمد احمدزی، فرمانده قول اردوی ۲۰۹ 
در  سنبله،  دوازدهم  سه شنبه،  روز  شاهین، 
پیامی که به رسانه ها فرستاده است، می گوید 
ولسوالی  در  گذشته  شب  طالبان  گروه  که 
دره صوف پایین والیت سمنگان بر پوسته های 
نیروهای امنیتی حمله کرد که با ضدحمله این 
نیروها روبه رو شد و جنگ جویان طالب عقب 

رانده شده اند.
»چیچل«  ساحه  در  حمله  این  او،  گفته  به 
ولسوالی دره صوف پایین اجرا شده و طی آن 
آن  کلیدی  فرماندهان  شمول  به  طالب   ۳۰

گروه کشته شده اند.
هم زمان با تالش های صلح و آماده گی ها برای 
در  طالبان  گروه  تحرکات  انتخابات،  برگزاری 
والیت های عمدتاً شمالی و شمال شرقی کشور 
افزایش یافته است. گروه طالبان دوشنبه شب 
به سه ولسوالی در تخار حمله کرده است. این 
گروه  هم چنان در بدخشان، بلخ، کندز و بغالن 

با نیروهای امنیتی درگیر نبرد است.
اجرای  با  طالبان  که  است  معتقد  حکومت 
حمله ها در این والیت در صدد امتیازگیری در 

آستانه گفت وگوهای صلح هستند.

انتخابات  به  که  اندکی  روزهای  در 
است،  مانده  باقی  جمهوری  ریاست 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
کوشش  اطراف شان  سیاست گران  و 
می کنند تا برای پیروزی در انتخابات، 
بازاریابی سیاسی کنند، افراد بیش تری 
دست  به  بیش تری  رأی  و  نموده  جلب  سوی شان  به  را 
نقش  و  چیست  سیاسی  بازاریابی  اصطالح  اما  آورند. 

رسانه های عمومی در این عرصه چگونه است؟
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نامزدان متخلف هنوز 
به کمیسیون شکایات 

انتخاباتی معرفی نشده اند

در نبود متن تفاهم نامه امریکا و طالبان 
ارگ و سپیدار چه را بررسی می کنند؟ 

با گذشت نزدیک به پنج روز از زمان ارایه گزارش مصارف مالی نامزدان، تا 
هنوز نامزدان متخلف به کمیسیون شکایات انتخاباتی معرفی نشده اند. 
بر اساس کارشیوه داخلی تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی نامزدان 
ریاست جمهوری، دسته های انتخاباتی مکلف اند که از مصارف مالی 

کمپین های انتخاباتی شان را در جریان دو ماه کارزارهای انتخاباتی در 
دو نوبت به کمیسیون مستقل انتخابات گزارش دهند. طبق ماده هفتم 

کارشیوه داخلی بخش تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی نامزدان، 
نامزدان باید گزارش نخست مصارف مالی کمپین های...

انتیکفروشی؛

حرفه  ی تاریخی و رو به افول
امریکا دیگر برای ارزش های 

ما نمی جنگد

نقش رسانه های جدید 
در بازاریابی سیاسی

4

تورخم یک هفته به صورت آزمایشی شب و روز باز می باشد
والیت  در  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
ننگرهار تأیید می کنند که بندر تورخم به 
صورت ۲۴ ساعته برای تردد کاالی تجارتی 
باز شده است.  پاکستان  و  افغانستان  میان 
پیش از این تردد از تورخم در ساعت های 

غیررسمی ممنوع بود.
عطاءاهلل خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، 
روزنامه  به  سنبله،  دوازدهم  سه شنبه،  روز 
۸صبح گفت که دوشنبه شب گذشته بندر 
تورخم به صورت شبانه روزی باز شد و این 

وضعیت برای یک هفته ادامه می یابد.
گزارش  پاکستانی  رسانه های  پیش تر 
برای  پاکستان  و  افغانستان  که  بودند  داده 
بازگشایی بندر تورخم به صورت ۲۴ ساعته 
خدمات  و  رفت وآمد  روی  به  آزمایشی  و 

تجارتی توافق کرده اند.
طبق این گزارش، قرار بود که عمران  خان، 
نخست وزیر این کشور، روز دوشنبه، یازدهم 
سنبله، برای گشایش آزمایشی و ۲۴ ساعته، 
به تورخم بیاید، اما عطاهلل خوگیانی می گوید 

فعالیت ۲۴  برای گشایش  که عمران خان 
ساعته این بندر به تورخم نیامده است.

پاکستانی،  رسانه های  گزارش های  براساس 
شکل  به  نخست  مرحله  در  تورخم  بندر 
آزمایشی به صورت ۲۴ ساعته باز می شود و 
در صورتی که این مرحله موفقیت آمیز باشد، 
مرحله دوم آن به اجرا گذاشته خواهد شد. 
صورت  به  تجارتی  فعالیت  آن  دوم  مرحله 
شبانه روزی و دایمی در این بندر خواهد بود.

بندر تورخم در والیت ننگرهار موقعیت دارد. 
پیش از این، تنها در ساعات رسمی کاالهای 

تجارتی از این بندر انتقال می یافت.
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عالی  تحصیالت  وزارت  کابل:  ۸صبح، 
تحصیالت  مؤسسه  شش  طبی  رشته های 

خصوصی را  لغو کرده است. 
این وزارت گفته است که این تصمیم پس 
از ارزیابی رشته های طبی نهادهای خصوصی 
ماه  چهاردهم  در  کابینه  حکم  و  تحصیلی 
قوس سال گذشته روی دست گرفته شده 

است.
در  اساس  و  شفا  کابورا،  تحصیلی  نهادهای 
هلمند  در  اراکوزیا  بلخ،  در  ترکستان  کابل، 
و عاطفی در هرات، جواز فعالیت رشته های 

طبی شان لغو شده است. 
در یک اطالعیه وزارت تحصیالت عالی که 
روز سه شنبه، دوازدهم سنبله، نشر شد، آمده 
است که این شش مؤسسه تحصیالت عالی 
طبی خصوصی، در کتگوری »بسیار ضعیف« 
قرار دارند، جواز فعالیت شان لغو شده و پس 
از این فعالیت آن ها در نزد وزارت تحصیالت 
برخوردار  اعتبار  از  و  ندارد  عالی مشروعیت 

نیست. 

۸صبح، کابل: شاهراه سالنگ که روز گذشته 
به دلیل سرازیر شدن سیالب  به روی رفت وآمد 
دوازدهم  سه شنبه،  روز  صبح  بود،  شده  بسته 

سنبله، دوباره به روی ترافیک باز شد.
است  گفته  مراقبت سالنگ ها  و  ریاست حفظ 
که سیالب روز گذشته سبب بسته شدن جاده 
در ۲۸ نقطه ی سالنگ جنوبی شده بود، اما پس 
از پاک کاری »مواد سیالبی« این جاده ساعت 
سه بامداد روز سه شنبه به صورت کامل به روی 

ترافیک باز شده است.
این ریاست گفته است که شماری از موترهایی 
که در هر دو طرف تونل های سالنگ گیر مانده 
بودند، ساعت نُه شب گذشته، اجازه تردد یافتند.

کسانی  از  سالنگ ها  مراقبت  و  حفظ  ریاست 
که از این مسیر تردد می کنند، خواسته است 
که به دلیل این که »در کنار سرک و ساحات 
سیالبی مواد کوهی و سنگ پارچه های زیاد از 
اثر سیالب اخیر متراکم شده و تیم های مربوط 

امنیت ملی  ۸صبح، کابل: ریاست عمومی 
اعالم کرده است که نیروهای ویژه این ریاست 
دوشنبه شب گذشته به شهر پلخمری مرکز 
والیت بغالن رسیده و عملیات تصفیه ای در 

این شهر را آغاز کرده اند.
این ریاست گفته است این نیروها که ساعت 
۱:۴۰ دوشنبه شب به شهر پلخمری رسیدند، 
در  را  بازرسی  ایست های  ورودشان  بدو  در 
سراسر شهر پلخمری ایجاد و عملیات تصفیه 

و تالشی را نیز آغاز کردند.
زودی  به  گفته  ملی  امنیت  عمومی  ریاست 
»عملیات حرفه ای« نیروهای قطعه ویژه این 
خانه های  در  که  »تروریستانی«  بر  ریاست 
مسکونی جای گرفته اند، آغاز خواهد شد. به 
گفته این ریاست، با رسیدن نیروهای امنیت 

بر اساس اطالعیه وزارت تحصیالت عالی، از 
مجموع ۲۰ نهاد تحصیالت عالی خصوصی 
که رشته های طبی شان در کتگوری ضعیف 
آن  نهاد  هشت  طبی  رشته های  دارند،  قرار 
پس از اصالح نقاط ضعف به کابینه فرستاده 
شده و در مورد سرنوشت آن ها تصمیم گرفته 

می شود. 
هم چنان رشته های طبی ۱۲ نهاد تحصیلی 
در  بودن  شامل  دلیل  به  دیگر  خصوصی 
کتگوری ضعیف، تا ارزیابی مجدد، حق جذب 
بهاری  و  خزانی  در سمسترهای  را  دانشجو 

سال جاری ندارند. 
صنف  فارغان  از  عالی  تحصیالت  وزارت 
نهادهای  در  است،  خواسته  دوازدهم 
تحصیلی ای که حق جذب دانشجو را ندارند، 

نام نویسی نکنند. 
که  است  شده  اعالم  حالی  در  تصمیم  این 
تحصیالت  وزارت  مسووالن  این،  از  پیش 
عالی به روزنامه ۸صبح گفته بودند که ۵۰ 

درصد دانشگاه های طبی معیاری نیستند.

عبور  هنگام  لذا  هستند«  پاک کاری  مصروف 
احتیاط کامل را رعایت کنند.

در همین حال، وحیده شهکار، سخنگوی والی 
به  تنها  حاضر  حال  در  که  می گوید  پروان، 
اجازه  سالنگ  شاهراه  از  مسافربری  موترهای 
تردد داده می شود و کار جریان دارد تا شاهراه 

به صورت کامل باز شود.
سالنگ  و  جبل سراج  ولسوالی های  در  سیل 
تلفات جانی  صبح روز دوشنبه  جاری شد که 
و خسارت مالی بر جای گذاشت. در ولسوالی 
جبل سراج دو نفر در پی جاری شدن سیالب 
کشته شده و دو نفر دیگر زخم برداشته اند. به 
همین ترتیب سیل در ولسوالی سالنگ سبب 
تخریب خانه های مسکونی و زمین های زراعتی 

شده است.
وزارت دولت در امور حوادث تخریب ۲۰ خانه 
پروان  والیت  در  اخیر  سیالب  در  را  مسکونی 

تأیید کرده است.

خواهد  متواری  ساحه  از  طالبان  گروه  ملی 
شد.

سنبله،  دهم  یک شنبه،  بامداد  طالبان  گروه 
یک روز پس از حمله در شهر کندز، از چهار 
جناح به شهر پلخمری حمله کرد. وزارت امور 
داخله گفته است که حمله گروه طالبان در 
سه نقطه از مربوطات شهر پلخمری عقب زده 
منطقه  در  گروه  این  جنگ جویان  اما  شده، 
مسکونی  خانه های  در  شهر  این  »کرکر« 
جای گرفته اند و از غیرنظامیان به عنوان سپر 

انسانی استفاده می کنند.
در حمله ای که گروه طالبان به والیت بغالن 
آسیب  غیرنظامیان  از  به شماری  کرد،  اجرا 
در  مسکونی  خانه های  از  برخی  و  رسید 

منطقه کرکر شهر پلخمری تخریب شد.

رشته های طبی شش مؤسسه تحصیالت 
عالی خصوصی لغو شد

شاهراه سالنگ باز شد

نیروهای امنیت ملی عملیات تصفیه ای را 
در بغالن آغاز کردند

غنی: 
طالبان به دستور بیگانه ها 
کشور را ویران می کنند و 

مردم را می کشند

کمیشنران مخلوع 
کمیسیون های انتخاباتی به 

پنج سال زندان محکوم شدند

۸صبح، کابل: محمداشرف غنی، رییس جمهور، 
در واکنش به حمله طالبان بر کمپ »گرین ولیج« 
در کابل که ۱۶ کشته برجای گذاشت، گفته است 
که طالبان و رهبری این گروه در اختیار حلقات 
بیگانه قرار دارند و به دستور آن ها کشور را ویران 

و مردم را آسیب می رسانند. 
گروه طالبان مسوولیت حمله ای را که دوشنبه شب 
بر  گذشته توسط یک تراکتور بمب گذاری شده 
کمپ گرین ولیج در منطقه مسکونی قابل بای از 
مربوطات ناحیه نهم شهر کابل انجام شد، بر عهده 
گرفته است. بر اساس اطالعات وزارت امور داخله 
غیرنظامی  و ۱۱۹  نفر کشته  این حمله ۱۶  در 

زخمی شده اند.
که  است  گفته  غنی  محمداشرف  حال،  این  با 
این حمله در منطقه مسکونی اجرا شده و جنگ 
طالبان علیه مردم و کشور »جنایت بشری« است.

که  گروه  »این  است:  افزوده  جمهور  رییس 
اختیار  در  افغانستان،  از  بیرون  در  رهبری شان 
حلقات بیگانه قرار دارد و به دستور آنان کشور ما 

را ویران و به مردم ما آسیب می رساند.«
رییس جمهور غنی از نیروهای امنیتی بابت مهار 
این حمله و حمله های دیگر گروه طالبان ستایش 
کرده و گفته است که طالبان هرگز توان مقابله 
با این نیروها را ندارند و به همین دلیل به اجرای 

حمله های تروریستی متوسل می شوند.

و  عدلی  مرکز  ابتدایی  محکمه  کابل:  ۸صبح، 
اداری،  فساد  سنگین  جرایم  با  مبارزه  قضایی 
رییس و شش کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل 
انتخابات و رییس و دو کمیشنر سابق کمیسیون 
محکوم  زندان  سال  پنج  به  را  انتخاباتی  شکایات 

کرده است.
و  دبیرخانه  پیشین  رییسان  اما  محکمه  این 
تکنولوژی معلوماتی کمیسیون مستقل انتخابات را 
که آن ها نیز متهم به تخلف انتخاباتی بودند، برائت 

داده است.
پرونده ای که روی میز هیأت قضایی محکمه مرکز 
عدلی و قضایی قرار گرفت، مربوط به تخلفات در 
روند انتخابات پارلمانی سال گذشته در والیت  کنر 
و کمیشنران سابق کمیسیون های  اعضا  می شود. 
انتخاباتی متهم به دست کاری و کم و زیاد کردن 
آرا در این حوزه  انتخاباتی به نفع و یا ضرر نامزدان 

انتخابات پارلمانی سال گذشته هستند.
پیشین  ارشد  اعضای  محاکمه  جلسه  نخستین 
کمیسیون های انتخاباتی روز دوشنبه، ۱۱ سنبله، 
در  نتیجه گیری  اما  شد،  برگزار  علنی  صورت  به 
مورد پرونده این افراد به جلسه بعدی موکول شده 
بود. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با 
جرایم سنگین فساد اداری روز سه شنبه، ۱۲ سنبله 

فیصله نهایی را در مورد این پرونده اعالم کرد.
طبق این فیصله، عبدالبدیع صیاد، معاذاهلل دولتی، 
رفیع اهلل بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ اهلل هاشمی، 
کمیشنران  از  بادغیسی  وسیمه  و  حسن  ملیحه 
عبدالعزیز  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین 
آریایی، عبدالبصیر فایز و حمیرا حقمل کمیشنران 
هرکدام  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  پیشین 
احمدشاه   اما  شدند.  محکوم  حبس  سال  پنج  به 
کمیسیون  دبیرخانه  پیشین  رییس  زمان زی، 
مستقل انتخابات و ابراهیم سادات، رییس پیشین 
تکنالوژی معلوماتی این کمیسیون برائت گرفته اند.

 

موضع رسمی ریاست جمهوری و ریاست اجرایی این است 
که رهبران حکومت سندی را که قرار است امریکا و طالبان 
موضع  آن  مورد  در  بعد  و  می کنند  بررسی  کنند،  امضا 
نماینده گان  که  می کند  اذعان  حکومت  ولی  می گیرند؛ 
هم  را  موافقت نامه   این  از  نسخه   یک  متحده  ایاالت  دولت 
یک  خلیل زاد  سفیر  ظاهراً  است.  نداده  قرار  اختیارش  در 
نسخه  از این موافقت نامه را در اختیار رهبران حکومت قرار 
گرفته  پس  را  آن  بعد  و  کنند  مطالعه  را  آن  تا  بود  داده 
بین دو کشور دوست،  رفتار در  این  است. روشن است که 
که  موافقت نامه ای  نسخه ی  یک  باید  ندارد.  توجیهی  هیچ 
اختیار  کنند،  در  امضا  را  آن  طالبان  و  امریکا  است  قرار 
را  نسخه  این  طالبان  می گرفت.  قرار  افغانستان  حکومت 
موافقت نامه   که  است  قرار  که  دولت هایی  دارند.  اختیار  در 
امریکا و طالبان را ضمانت کنند،  به احتمال زیاد آن را به 
دست آورده اند. چگونه روسیه موافقت نامه  امریکا و طالبان 
را ضمانت می کند؟ به حتم که روسیه متن این موافقت نامه  

را در اختیار دارد.
از  نسخه ای  هم  طالبان  گروه  که  زیاد  احتمال  به 
موافقت نامه ای را که قرار است با امریکا امضا کند،  در اختیار 
کشورهای حامی اش قرار داده است. احتماالً حلقات نظامی 
یافته اند.  دست  نسخه  این  به  نیز  پاکستان  استخباراتی  و 
را  آن  از  نسخه  یک  هم  قطر  دولت  که  نیست  بعید  هیچ 
داشته  اختیار  در  را  آن  قطر  وقتی  باشد.  داشته  اختیار  در 
باشد، حتماً سازمان استخباراتی آن کشور نیز موافقت نامه ی 
که  را  سندی  می کند.  بررسی  را  امریکا  و  طالبان  احتمالی 
استخبارات قطر و به احتمال زیاد پاکستان در اختیار دارد، 
با هم  که  دو کشوری  ندارد.  اختیار  در  افغانستان  حکومت 
دوستی و اتحاد دارند،  ایجاب نمی کند که با هم دیگر  این 
آن  استخبارات  و  قطر  دولت  که  سندی  کنند.  رفتار  طور 
کشور به احتمال زیاد در اختیار دارد،  چرا دولت افغانستان 
نباید در اختیار داشته باشد؟  این رفتار ایاالت متحده زیاد 
موجه نبود. واشنگتن باید متن موافقت نامه ای که قرار است 
قرار  افغانستان  حکومت  اختیار  را  در  کند  امضا  طالبان  با 

می داد. 
حکومت باید بسیار به وضوح توضیح بدهد که در نبود متن 
کنند،  امضا  طالبان  و  امریکا  است  قرار  که  موافقت نامه ای 
 ارگ و سپیدار چه را بررسی می کنند؟ ارگ و سپیدار باید 
می کردند.  بررسی  را  آن  تا  می داشتند  اختیار  در  را  سند 
شهروندان  اطالع  به  را  واقعیت  باید  حکومت  رهبران 
یک  اساسی  قانون  مبنای  بر  افغانستان  برسانند.  جمهوری 
مورد  در  که  دارند  حق  آن  شهروندان  و  است  جمهوری 
رهبران  بدانند.  کشور شان  به  مربوط  مهم  بسیار  مسایل 
واقعیت  که  بدهند  توضیح  شهروندان  به  باید  حکومت 
این  و  ندارد  قرار  آنان  اختیار  در  موافقت نامه  چرا  چیست، 

رهبران چگونه مفاد آن را مورد بررسی قرار می دهند.
واقعیت دیگر این است که طالبان پای سند توافق با امریکا 
درست  می کنند.  امضا  افغانستان«  اسالمی  »امارت  نام  به 
است که ایاالت متحده پس از امضای موافقت نامه با طالبان 
می کند،  اما  تأکید  افغانستان  دولت  مشروعیت  بر  دیگر  بار 
حکومت  نام  به  طالبان  با  چرا  که  است  این  اصلی  سوال 
طالبان  امضای  آیا  می شود؟  امضا  سند  گروه  این  مخلوع 
پای سند توافق با امریکا به نام »امارت اسالمی افغانستان« 
مورد قبول دولت افغانستان است؟ رهبران حکومت باید در 
این مورد موضع شان را روشن کنند. چرا همه ی کشورهای 
طالبان  که  کردند  قبول  متحده  ایاالت  جمله  از  جهان 
»امارت  عنوان  می کنند،   امضا  واشنگتن  با  که  سندی  پای 
اسالمی افغانستان« را بیاورند؟ آیا آن حکومت در افغانستان 
قبل از سال ۲۰۰۱ مشروعیت داشت یا داعیه ی کنونی آن 
باید هرچه زودتر موضع  دارد؟ رهبران حکومت  مشروعیت 
خود را در این مورد روشن کنند و در هیچ موردی سکوت 

نکنند. 
نکته ی دیگر این است که وقت اجماع فرا رسیده است. وقت 
آن است که همه ی نیروهای سیاسی و مدعیان رهبری، چه 
بیرون از حکومت و چه در درون آن، موضع واحد در مورد 
بدهند  نشان  و  بگیرند  شد،  مطرح  این جا  در  که  مسایلی 
افغانستان  در  هم  دموکراسی خواه  مشروع  حوزه ی  یک  که 
وجود دارد که در دو دهه ی گذشته متحد امریکا و جامعه ی 
است.  ایستاده  ارزش هایش  پای  هم  حاال  و  بود  جهانی 
رهبران حکومت مکلف اند که این اجماع را به میان بیاورند. 

چه را بررسی می کنیم؟



شکایات انتخابات به روزنامه ۸صبح گفت  که در انتخابات 
در  نامزدان  که  بود  طوری  گزارش  ارایه  روند  پارلمانی 
پایان دوره کمپین های انتخاباتی گزارش جامع از مصارف 
انتخابات  در  اما  می دادند،  کمیسیون  به  را  مالی شان 
ریاست جمهوری فاصله زمانی ۶۰ روز است و این یک 
فاصله طوالنی است. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات 
به کمیسیون شکایات  را  نامزدان متخلف  باید فهرست 
انتخاباتی بفرستد تا کمیسیون شکایات این تخطی ها را 

بررسی و نهایی کند.
شش  شامل  مالی  گزارش  که  است  حالی  در  این 
کتگوری ثبت دارایی ها، گزارش یک ماهه، چه مقدار 
کمک  مقدار  چه  کرده اند،  حقیقی  اشخاص  کمک 
مصارف  میزان  کلیه  و  کرده اند  حقوقی  اشخاص 
چه قدر است، می شود. به گفته آقای الیاسی اگر در 
این موارد نقصی وجود داشته باشد، تخلف انتخاباتی 
جریمه  موارد  این  برای  قانون  و  می شود  محسوب 

نقدی در نظر گرفته است.
روند  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری  حال  همین  در 
به  خاطی  نامزدان  فهرست  نفرستادن  از  انتخابات 
کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد می کنند. یوسف 
رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان یا »فیفا« به ۸صبح گفت که در این دور 
انتخابات هر دو کمیسیون سیاست محافظه کارانه را 
انتخاباتی را متهم  او کمیسیون های  به پیش گرفته اند. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  به  نسبت  که  کرد 
مدارا دارند و نمی خواهند که با نامزدان مقابل شوند. او 
گفت: »رأیی که به این کمیشنران از سوی تکت ها داده 
شده، نمی خواهند با تکت ها مواجه شوند و با آن ها مدارا 

می کنند.« 
قابل  را  انتخابات  کمیسیون  در  ُکند کاری  رشید  آقای 
قانون  تا  می شود  باعث  این  که  گفت  و  ندانست  قبول 
اگر  که  کرد  تصریح  او  بگیرد.  قرار  خطر  معرض  در 
کمیسیون های انتخاباتی به شکل جدی قوانین و لوایح 
انتخاباتی را تطبیق کنند، مسایل زیادی براساس قانون 
حل و فصل می شود. به باور او، جدیت در امر تطبیق قانون 
یک چشم انداز روشن را نسبت به انتخابات آینده ترسیم 

می کند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان سال 
جاری برگزار شود. در این دور انتخابات ریاست جمهوری 
به شمول داکتر عبداهلل عبداهلل و محمداشرف غنی، ۱۸ 
نفر برای احراز کرسی ریاست جمهوری نامزد بودند. با 
پیوستن زلمی رسول به دسته انتخاباتی »دولت ساز« به 
رهبری محمداشرف غنی، شمار این نامزدان به ۱7 نفر 

کاهش یافت.

ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
نماینده گان  توافق  از  پس 
روی  طالبان  گروه  و  امریکا 
آغاز  از  تفاهم نامه،  یک  اصول 
بررسی جزییات این تفاهم نامه 
صدیقی،  صدیق  داده اند.  خبر 
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، 
در یک نشست خبری اعالم کرده 
است که زلمی  خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده امریکا 
از آمدن به کابل، جزییات  افغانستان، پس  در امور صلح 
اساسی تفاهم نامه  تدوین شده میان نماینده گان امریکا و 
گروه طالبان را با رهبران حکومت وحدت ملی در میان 
گذاشته است. سخنگوی رییس جمهور »مطالعه دقیق« 
و گفته است که حکومت  را مهم عنوان کرده  این سند 
افغانستان در چارچوب منافع ملی کشور، به صورت دقیق 

جزییات این سند را بررسی و مطالعه می کند. 
گفته  نیز  سپیدار  قصر  جمهوری،  ریاست  ارگ  بر  افزون 
متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  خلیل زاد،  زلمی   که  است 
آخرین  جریان  در  را  حکومت  اجرایی  رییس  امریکا، 
جزییات گفت وگوهای صلح قرار داده و رییس اجرایی قرار 
است پس از مطالعه محتوای تفاهم نامه  امریکا و طالبان، 
در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه  نماینده  با  را  دیدگاه  خود 
میان بگذارد. ریاست اجرایی حکومت هم چنان تأکید کرده 
با  کابل،  در  اقامتش  جریان  در  خلیل زاد  آقای  که  است 
تمام طرف های دخیل در مذاکره با گروه طالبان، گفت وگو 

خواهد کرد.
محتوای  بررسی  و  مطالعه  از  حالی  در  سپیدار  و  ارگ 
امریکا  متحده  ایاالت  نماینده گان  میان  مدون  تفاهم نامه 
نماینده  زلمی  خلیل زاد،  که  داده اند  طالبان خبر  گروه  و 
افغانستان، شام  امور صلح  در  امریکا  متحده  ایاالت  ویژه 
شنبه، دهم سنبله، پس از پایان نهمین دور گفت وگوهای 
رسمی اش با نماینده گان گروه طالبان در قطر، به کابل آمد. 
آقای خلیل زاد هم چنان از نهایی شدن متن یک تفاهم نامه 
با نماینده گان گروه طالبان خبر داده است. آن چنانی که 
آقای خلیل زاد گفته است، در این تفاهم نامه جزییات کامل 
چگونه گی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و ضمانت 
تروریستی  گروه های  با  رابطه شان  قطع  بر  مبنی  طالبان 
دیگر، درج شده است. زلمی  خلیل زاد گفته است که پس از 
امضای این تفاهم نامه از سوی دونالد ترمپ، رییس جمهور 
ایاالت متحده امریکا، قرار است در ۱۳۵ روز نخست، حدود 

از  به پنج روز  نزدیک  با گذشت 
مصارف  گزارش  ارایه  زمان 
مالی نامزدان، تا هنوز نامزدان 
متخلف به کمیسیون شکایات 

انتخاباتی معرفی نشده اند. 
تنظیم  داخلی  کارشیوه  بر اساس 
انتخاباتی  مبارزات  مالی  امور 
جمهوری،  ریاست  نامزدان 
مالی  مصارف  از  که  مکلف اند  انتخاباتی  دسته های 
کمپین های انتخاباتی شان را در جریان دو ماه کارزارهای 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  نوبت  دو  در  انتخاباتی 
گزارش دهند. طبق ماده هفتم کارشیوه داخلی بخش 
تنظیم امور مالی مبارزات انتخاباتی نامزدان، نامزدان باید 
گزارش نخست مصارف مالی کمپین های انتخاباتی شان 
را در روزهای ۳۰ تا ۳۵ دوره ی مبارزات انتخاباتی )چهارم 
تا هشتم سنبله سال جاری( در اختیار کمیسیون مستقل 
انتخابات قرار می دادند. کمیسیون مستقل انتخابات اما 
می گوید که از میان ۱7 نامزد انتخابات ریاست جمهوری، 
تنها یازده تن از این نامزدان گزارش ابتدایی مالی شان را 
به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرده  و سایر نامزدان 

از ارایه گزارش به این کمیسیون ابا ورزیده اند. 
این در حالی است که به لحاظ قانون انتخابات، نامزدانی 
کمیسیون  به  معین  وقت  در  را  مالی شان  گزارش  که 
مستقل انتخابات ارایه نکنند، این کار تخطی محسوب 
می شود و این نامزدان به کمیسیون شکایات انتخاباتی 
معرفی می شوند. موارد تأدیبی که قانون انتخابات برای 
این مورد در نظر گرفته، جریمه نقدی است که از ۱۰ الی 

۳۰ هزار افغانی در نظر گرفته شده است.
شیما علم سروش، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل 
صحبت  در  سنبله،  دوازدهم  سه شنبه،  روز  انتخابات، 
از سوی  گزارش  ارایه  عدم  که  گفت  روزنامه ۸صبح  با 
نامزدان، بی اعتنایی به قانون است. او گفت که نامزدان 
تا  را  مالی شان  مصارف  نخست  گزارش  تا  بودند  مکلف 
هشتم ماه سنبله به کمیسیون ارایه کنند، اما از میان 
۱7 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تنها یازده تن 

نیازمند موافقت حکومت و مردم افغانستان می داند. آقای 
تمنا در صحبت با روزنامه ۸صبح، گفت: »تعیین سرنوشت 
بیش از ۳۰ میلیون شهروند افغانستان به تنهایی توسط 
تمنا  آقای  نمی تواند.«  گرفته  صورت  طالبان  و  امریکا 
میان دو طرف صورت  توافقی که  است هر  »بهتر  افزود: 
می گیرد، در مشوره و توافق حکومت و نماینده گان واقعی 
تفاهم نامه  آن  غیر  در  گیرد؛  صورت  افغانستان  مردم 
افغانی در  به جامعه  امنیت  از  بیگانه  به عنوان یک سند 
کشور خواهد آمد و نتیجه ملموسی برای برقراری صلح و 
تأمین امنیت نخواهد گذاشت.« هم چنان عمر صدر، آگاه 
استراتژیک  مطالعات  مرکز  پژوهشگر  و  سیاسی  مسایل 
افغانستان، می گوید که قرار نگرفتن متن تفاهم نامه تدوین 
اختیار  در  طالبان  گروه  و  امریکا  نماینده گان  میان  شده 
رهبران حکومت وحدت ملی، »فاجعه« است. آقای صدر 
نماینده  عنوان  به  افغانستان  افزود، حکومت  باره  این  در 
مردم یک کشور حق دارد که مرحله به مرحله از محتوای 
گفت وگوهای جاری میان امریکا و طالبان آگاه باشد و برای 
ابراز دیدگاه الزم نیاز است یک نقل این تفاهم نامه را در 
اختیار داشته باشد تا پس از مطالعه و بررسی، مالحظات 

مستقل انتخابات ارایه نکرده اند، مطابق لوایح و طرزالعمل 
برای  قانون  و  می شوند  حساب  متخلف  انتخاباتی، 
گفته  به  است.  گرفته  نظر  در  نقدی  جریمه  متخلفان 
خانم سروش، قانون انتخابات برای متخلفان انتخاباتی که 
گزارش خود را ارایه نمی کنند، از ۱۰ الی ۳۰ هزار افغانی 
جریمه نقدی در نظر گرفته است. به این ترتیب نامزدانی 
که بیش از حد تعیین شده در کمپین های انتخاباتی شان 
پول مصرف می کنند، به پرداخت بیش از ۱۰ درصد پول 
مصرف شده تأدیب می شوند. هم چنان جریمه نقدی که 
شده  گرفته  نظر  در  دولتی  منابع  از  سوء استفاده  برای 

است، از ۵۰ الی ۸۰ هزار افغانی است.
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات، سقف 
هزینه دو ماه کارزارهای انتخاباتی برای هر نامزد انتخابات 
تعیین  افغانی  میلیون  را حدود ۴۴۲  ریاست جمهوری 
کرده است. براساس طرزالعمل انتخاباتی، مصرف بیش از 

سقف تعیین شده، تخطی شمرده می شود. 
در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید که 
تا اکنون کمیسیون مستقل انتخابات فهرست نامزدانی 
را که از سپردن گزارش مالی شان به کمیسیون مستقل 
نفرستاده  کمیسیون  این  به  کرده اند،  غفلت  انتخابات 
الیاسی، دبیر و سخنگوی کمیسیون  است. محمدقاسم 

و دیدگاهش را در روشنی محتوای این تفاهم نامه با جانب 
امریکایی در میان بگذارد. 

این در حالی است که زلمی  خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت 
متحده امریکا، مفاد تفاهم نامه امریکا و طالبان را مربوط 
افغانستان نمی داند و  و وابسته به تصمیم گیری حکومت 
این  در  ویتو  حق  دارای  را  افغانستان  حکومت  هم چنان 
تفاهم نامه نمی پندارد. آقای خلیل زاد،  در یک گفت وگوی 
ویژه با شبکه تلویزیونی »طلوع نیوز« برخی از موارد این 
تفاهم نامه را همه گانی کرد و گفت، برای رهبران وحدت 
ملی فرصت کافی فراهم شده است تا متن تفاهم نامه را 
مطالعه کنند، اما حق داشتن یک نقل آن را برای آنان نداده 
تفاهم نامه حساس  این  محتوای  او،  سخن  به  زیرا  است، 

است و نیازمند امنیت جدی دارد.  
آن چنانی که نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان 
از سوی  این سند  امضای  با  قرار است  خاطرنشان کرده، 
رییس جمهور امریکا، روند خروج نیروهای نظامی  امریکا از 
کشور آغاز شود. بر اساس این تفاهم نامه، گروه طالبان نیز 
تعهد کرده  است که میزان خشونت ها را نخست در کابل 
تعهد  داد. گروه طالبان هم چنان  پروان کاهش خواهد  و 
کرده است که در قسمت های زیر تصرفش مانع آن عده 
ایاالت  با منافع  از فعالیت های تروریستی خواهد شد که 

متحده امریکا در تضاد باشد. 
عنوان  به  طالبان  گروه  از  تفاهم نامه  این  در  هم چنان 
»امارت اسالمی« یاد شده است. آقای خلیل زاد اما می گوید 
گروه  یک  عنوان  به  را  طالبان  امریکا  متحده  ایاالت  که 
می شناسد، نه یک دولت مشروع. این در حالی است که 
اسالمی«  »امارت  عبارت  با  همواره  افغانستان  حکومت 
مخالفت کرده و طالبان را یک گروه تروریستی می شناسد. 
با  دیدار  حال  در  کابل  در  خلیل زاد  زلمی  همه،  این  با 
کرزی  حامد  با  گذشته  روز  او  است.  سیاسی  چهره های 
از چهره ها و نماینده گان احزاب سیاسی  و شماری دیگر 
دیدار کرده است. رهبران حکومت وحدت ملی می گویند 
میان  شده  تدوین  تفاهم نامه  در  شده  درج  موارد  که 
دقیق  گونه ی  به  را  طالبان  گروه  و  امریکا  نماینده گان 
مطالعه کرده اند. مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست 
اجرایی، در این باره گفت: »رییس اجرایی حکومت متن 
تفاهم نامه را در اختیار داشت و زمان کافی برای مطالعه 
آن در دست داشت.« هرچند آقای خلیل زاد گفته است 
که منتظر مالحظات رهبران حکومت وحدت ملی است 
تا دیدگاه آنان را با رییس جمهور ایاالت متحده امریکا در 
میان بگذارد و تفاهم نامه موجود را امضا کند، سخنگوی 
ریاست اجرایی اما می افزاید که هیچ کدام محدودیت زمانی 
برای نهایی شدن بررسی این سند از سوی آقای خلیل زاد 
رهبران حکومت  او  به سخن  است.  نشده  نظر گرفته  در 
دیدگاه های  جمع آوری  برای  را  رأی زنی ها  ملی  وحدت 
شخصیت های حکومتی و غیرحکومتی آغاز کرده اند و به 
زودی دیدگاه شان را با جانب امریکایی در میان خواهند 

گذاشت.  

پنج هزار سرباز امریکایی از پنج پایگاه نظامی  امریکا در 
افغانستان، بیرون شوند. 

آقای خلیل زاد هم چنان خاطرنشان ساخته است که این 
تفاهم نامه با جزییات کامل آن تدوین یافته و متن آن تنها 
برای مطالعه موقت در اختیار رهبران حکومت وحدت ملی 
قرار گرفته است. با این حال، رهبران حکومت وحدت ملی 
نیز می گویند که متن این تفاهم نامه  را به گونه ی موقت 
مطالعه کرده اند، اما هیچ کاپی و یا نقل آن را در اختیار 

ندارند. 
با این حال، شماری از نامزدان ریاست جمهوری و آگاهان 
مسایل سیاسی، مطالعه و بررسی این تفاهم نامه را از سوی 
حکومت و جهت های سیاسی کشور مهم عنوان می کنند و 
می گویند که بررسی محتوای این سند نیازمند موشکافی 
جزءوار است و هر بند آن باید به گونه ی دقیق تحلیل و 
ارزیابی شود تا پس از نهایی شدن آن منافع ملی کشور در 

معرض خطر قرار نگیرد. 
فرامرز تمنا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، امضای هر 
که  را  طالبان  گروه  و  امریکا  میان  تفاهم نامه  یا  و  توافق 
مرتبط به برقراری صلح و تأمین امنیت افغانستان باشد، 

نامزدان  ارایه کرده و سایر  را  گزارش نخست مالی شان 
تاهنوز گزارش شان را به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه 

نکرده اند.
را  کمیسیون  این  به  گزارش  ارایه  عدم  سروش  خانم 
به  نامزدان  این  و می گوید که  قانون می داند  از  تخطی 
زودی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به کمیسیون 
شکایات انتخاباتی معرفی می شوند. او زمان معرفی این 
نامزدان به کمیسیون شکایات انتخاباتی را مشخص نکرد. 
حکیم  جمله  از  نامزد  یازده  که  گفت  سروش  خانم 
تورسن، شهاب حکیمی، محمداشرف غنی، زلمی رسول، 
علومی،  نورالحق  عبداهلل،  عبداهلل  نجرابی،  غالم فاروق 
عنایت اهلل حفیظ، گلبدین حکمتیار، عبداللطیف پدرام و 
ابتدایی  سید نوراهلل جلیلی، یازده نامزدی اند که گزارش  
مصارف مالی شان را به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه 
کرده اند. حنیف اتمر، رحمت اهلل نبیل، احمدولی مسعود، 
فرامرز تمنا، شیدا محمد ابدالی، محمد ابراهیم الکوزی و 
گزارش  اکنون  تا  که  نامزدانی اند  هم  لیوال  نوررحمان 
نخست مصارف مالی  کمپین شان را به کمیسیون مستقل 

انتخابات ارایه نکرده اند.
تصریح  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی  معاون 
کرد، کسانی  که گزارش نخست مالی شان را به کمیسیون 

در نبود متن تفاهم نامه امریکا و طالبان، 
ارگ و سپیدار چه را بررسی می کنند؟

نامزدان متخلف هنوز به کمیسیون شکایات 
انتخاباتی معرفی نشده اند
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فهیم امین 

عبداالحمد حسینی

کمیسیون مستقل 
انتخابات، سقف هزینه 
دو ماه کارزارهای 
انتخاباتی برای هر 
نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری را حدود 442 
میلیون افغانی تعیین 
کرده است. براساس 
طرزالعمل انتخاباتی، 
مصرف بیش از سقف 
تعیین شده، تخطی 
شمرده می شود. 



گفت وگو  در  خلیل زاد  سفیر 
مدیر  نجفی زاده،  لطف اهلل  با 
وزین  شبکه ی  مسوول 
گفت  صریح  بسیار  طلوع نیوز، 
منافع  تأمین  برای  امریکا  که 
امنیتی اش در افغانستان جنگید 
ثانوی  اهمیت  ارزش ها  و بحث  

داشت. 
این سخن سفیر خلیل زاد  معنای 
ارزش های  از  حمایت  برای  نه  امریکا  که  است  این 
ایاالت  ملی  امنیت  از  دفاع  برای  صرف  که  جمهوری، 
متحده با طالبان می جنگید. حال که طالبان پذیرفته اند 
از صف دشمنان امریکا خارج شوند،  واشنگتن دیگر نیازی 
نمی بیند که با طالبان به نبرد ادامه دهد. قبل از یازده  
سپتامبر هم طالبان و امریکا در مورد القاعده گفت وگو 
از طالبان خواسته  امریکا  زمان هم  بودند. در آن  کرده 
بود که در برابر رسمیت جهانی و کمک های اقتصادی، 
اخراج کنند. همین سفیر خلیل زاد  را  اسامه بن الدن  
حتا در آغاز اشغال کابل توسط نیروهای طالبان در یکی 
از روزنامه های معتبر امریکایی نوشت که ایاالت متحده 
باید با طالبان تعامل کند و در مورد اخراج بن الدن از 
این کشور با این گروه به توافق برسد. سفیر خلیل زاد در 
آن مقاله نوشته بود که امریکا باید نقش میانجی را  به 
دوش بگیرد و رهبران طالبان را به مذاکره با مخالفان شان 
تشویق کند؛ اما آن تالش ها ناکام ماند. طالبان معامله بر 
القاعده را رد کردند. پس از یازده  سپتامبر هم مال  سر 
محمدعمر معامله با امریکا روی بن الدن و القاعده را به 
صورت قاطع رد کرد و این امر سبب شد که ارتش امریکا 

با طالبان درگیر شود. 
که  می رسد  نظر  به  است.  کرده  فرق  وضعیت  حال 
طالبان حاضر شده اند تا دشمنان امریکا را از قلمرو زیر 
جهانی  جهادیسم  صف  از  و  کنند  اخراج  سلطه ی شان 
فاصله بگیرند. ایاالت متحده هم متن موافقت نامه ای را 
که قرار است با طالبان امضا کند،  نهایی کرده است و اگر 
رییس  جمهور کنونی امریکا تمام مفاد آن را نهایی کندـ  
که به احتمال زیاد می کندـ  واشنگتن آن را با نماینده گان 
طالب در قطر امضا می کند. امضای این سند نقش ایاالت 
متحده را به صورت خودکار از متحد دولت افغانستان به 
یک میانجی تغییر می دهد. ایاالت متحده نهایت تالش 
تا نماینده گان طالبان،  مقام های دولتی  خود را می کند 

به  که  اندکی  روزهای  در 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
نامزدان  است،  مانده  باقی 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
اطراف شان  سیاست گران  و 
برای  تا  می کنند  کوشش 
بازاریابی  انتخابات،  در  پیروزی 
سیاسی کنند، افراد بیش تری را به 
سوی شان جلب نموده و رأی بیش تری به دست آورند. 
اما اصطالح بازاریابی سیاسی چیست و نقش رسانه های 

عمومی در این عرصه چگونه است؟
اصطالح بازاریابی در تجارت کاربرد زیادی دارد. امروزه 
به  است.  معمول  نیز  سیاست  در  اصطالح  این  کاربرد 
فعالیت هایی  »اجرای  امریکا:  بازاریابی  استادان  تعریف 
در فضای کسب وکار است که جریان کاال و خدمات را 
از تولیدکننده به سمت مصرف کننده هدایت می کند.« 
بازاریابی در سیاست نیز همان بازاریابی در تجارت است 
اما در سیاست به جای کاال و خدمات تجارتی، برنامه های 
برای جلب توجه شهروندان  یک سیاست مدار است که 
تعریفی  بخواهیم  اگر  کل  در  می شود.  آن ها  پیش کش 
بگوییم:  می توانیم  باشیم،  داشته  سیاسی  بازاریابی  از 
نخبه گان  بهره گیری  چگونه گی  سیاسی  »بازاریابی 
پاسخ  درک،  برای  بازاریابی  ابزار   و  مفاهیم  از  سیاسی 
به  دست یابی  جهت  سیاسی  بازار  با  ارتباط  برقراری  و 

اهداف شان است.« 
سیاست مداران از گذشته های دور برای جلب توجه رعیت، 
دست به یک سلسله گردهم آیی ها و سخنرانی ها می زدند. 
در روزگاری که هنوز تکنولوژی های جدید وجود نداشت 
و ارتباط معموالً رودررو و یا از طریق رسانه های سنتی 
)ورق، خبررسانی و یا روزنامه های قدیمی( برقرار می شد. 
در قرن ۱۹ نقش کمره و بعداً تلگراف در ارتباط سیاسی 
از اهمیت زیادی برخوردار بود. در اوایل قرن بیستم، ایجاد 
رادیو را می توان نقطه ی عطفی در پروپاگند ای سیاسی 
در  مهمی  نقش  وجودآمدنش  به  اوایل  از  رادیو  خواند. 
تحوالت سیاسی اوایل قرن بیست بازی کرد. در جنگ 
جهانی اول رادیو من حیث یک جنگ افزار کمکی استفاده 

یکی  مردان  و  زنان  حقوقی  برابری  که  گفت  خلیل زاد 
از ارزش های امریکا است،  ولی دیگر سربازان امریکایی 
برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان و در هیچ کشور 
دیگر نخواهند جنگید. پس از آن جلسه بود که همسر 
آقای خلیل زاد مقاله ای در یکی از نشریه های امریکایی 
منتشر کرد که در آن آمده بود که زنان افغانستان باید بر 
ظرفیت های درونی خود اتکا کنند و دیگر منتظر عساکر 
امریکایی نمانند تا از آنان دفاع کنند. این  فکت ها نشان 
می دهد که ایاالت متحده دیگر برای ارزش های نیروهای 
دموکراسی خواه در افغانستان نمی جنگد. ایاالت متحده 
امضای  با  هم  افغانستان  دولت  متحد  به  را  نقش خود 
موافقت نامه ی توافق با طالبان کاهش خواهد داد. پس از 
امضای آن موافقت نامه، ایاالت متحده در نقش میانجی 

ظاهر خواهد شد. 
احتمال آن هم زیاد است که ایاالت متحده و کشورهای 
دیگر از یک توافق احتمالی طالبان و شماری از چهره های 
سیاسی برای تأخیر انتخابات و مذاکره روی یک دوره ی 
انتقالی برای راه افتادن روند حل سیاسی جنگ، حمایت 
کنند. سفیر خلیل زاد بسیار صریح گفت که حل سیاسی 
جنگ برای ایاالت متحده در افغانستان در اولویت است، 
او بسیار واضح گفت که  انتخابات ریاست جمهوری.  نه 
تردید هایی در مورد سالمت انتخابات ریاست جمهوری 

از  قبل  باید  متحده،  ایاالت  نظر  از  دارد.  وجود  آینده 
انتخابات گفت وگوهای اسلو آغاز شود. اگر طالبان در این 
گفت وگوها حاضر به امتیاز دهی شوند تا حداقل با نیروهای 
سیاسی بیرون از حکومت به توافق برسند،  شاید حمایت  
انتخابات ریاست جمهوری از دستور کار قدرت های بزرگ 
حذف شود. روشن است که در روزهای آینده رقابت های 
مذاکره کننده  جانب  سیاسی جدی روی تشکیل هیأت 
حوزه  جمهوری با طالبان،  آغاز شود. همه ی جناح ها تالش 
افزایش دهند،  را  تا سهم نماینده گان شان  خواهند کرد 
 ولی زمان آن فرا رسیده است که همه ی نیروهای سیاسی 
با  واحد  موقف  از  و  بگذارند  کنار  را  آجنداهای جناحی 
مسایل مربوط به مذاکره و حل سیاسی جنگ برخورد 
کنند. نیروها و افراد دموکراسی خواه و طرف دار ارزش های 
جمهوری، مبارزه ی طوالنی و دشوار در پیش رو دارند. 
این که میراث غبار،  محمودی  از  هیچ راهی نیست غیر 
و دیگر دموکراسی خواهان همین کابل را بازخوانی کنیم 
و مانند آنان برای تحقق ارزش های جمهوری کمر همت 
ببندیم. آنان در وضعیتی برای تحقق این ارزش ها تالش 
می کردند که هیچ حامی داخلی و بیرونی نداشتند و تمام 
اتکای شان بر ظرفیت های درونی بود. تجربه ی دو دهه ی 
ارزش های  و  دموکراسی  که  داد  نشان  دیگر  بار  اخیر 

جمهوری، گلی نیست که در مرداب بروید.

اولین بار در سال ۲۰۱۲ در انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا استفاده بزرگی شد. بارک اوباما با استفاده دقیق 
از اینترنت، صفحات و شبکه های اجتماعی چهار میلیون 
رأی دهنده به خود جلب کرد. پس از آن در سراسر دنیا 
اجتماعی  شبکه های  این  ارزش  متوجه  سیاست مداران 
که  ماکرون  امانویل  فرانسه  در   ۲۰۱۶ سال  در  شدند. 
تجربه  قباًل  و  نبود  شخصیت سیاسی چندان مشهوری 
اینترنت و  از  استفاده درست  با  نداشت،  انتخاباتی  هیچ 
صفحات اجتماعی با به دست آوردن بیش از ۲۳ میلیون 
رأی به ریاست جمهوری این کشور رسید. رییس جمهور 
از  را  اعظمی  استفاده ی  امریکا  متحده  ایاالت  برحال 
شبکه های جمعی می کند که پست های حساب توییتری 
او همیشه سرخط اخبار جهان است. هم چنان در ترکیه 
در  روحانی  حسن  و  اردوغان  طیب  رجب  نیز  ایران  و 
از  استفاده  حداعظمی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
شبکه های اجتماعی برای تغییر افکار شهروندان به نفع 

افکار سیاسی شان بکار بردند.
در  را  فراوانی  سهولت  جدید  رسانه های  که  وجودی  با 
دسترس سیاست مداران قرار داده است، باز هم بازاریابی 
نیست. چه  کار ساده ای  رسانه ها  این  از طریق  سیاسی 
مجازی  فضاهای  در  اشتباه  یک  با  که  سیاسیونی  بسا 
امروزه  کاسته اند.  شهرت شان  از  عمومی  رسانه های  و 
تمام احزاب و شخصیت های سیاسی متخصصان بخش 
رسانه ای، سخنگویان و مشاورین رسانه ای دارند. استفاده 
بخش  یک  به  که  می توانیم  گفته  رسانه ها  از  سیاست 
کاماًل تخصصی بدل شده است که دانش و تجربه بسزای 

می خواهد. 
افغانستان که تجربه تلخ یک دوره سیاه را سپری کرده 
دیداری،  چاپی،  رسانه های   ۲۰۰۱ سال  از  پس  بود 
شنیداری به فعالیت آغاز کردند. افغانستانی که در دوره 
تاریک طالبان جز یک رادیو »صدای شریعت« که بیش تر 
یک  و  می کرد  نشر  را  طالبان  نظام  دستورالعمل های 
تلویزیون محلی در والیت بدخشان )که تحت حاکمیت 
شنیداری  و  دیداری  رسانه ی  هیچ  دیگر  نبود(  طالبان 
نداشت پس از سقوط طالبان و به وجود آمدن یک نظام 
مردمان  آگاهی  برای  رسانه ای  رشد  به  ضرورت  جدید 

و  آمد  دست  به  موفقانه  هدف  این  داشت؛  جنگ زده 
رسانه های آزاد زیادی در افغانستان به فعالیت آغاز کردند. 
ولی رشد رسانه ها به حدی نبود که به مناطق دوردست 
تلویزیون  به  درست  دسترسی  انسان ها  هنوز  برسد. 
نداشتند و انترنت نیز تنها در مراکز خدمات اینترنتی و یا 
دفترهای رسمی وجود داشت. از اینرو در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۲۰۰۴ و انتخابات مجلس نمایندگان که در 
سال ۲۰۰۵ برگزار گردید بیشتر استفاده از شکل سنتی 
کار  به  و سخنرانی ها(  )اعالنات چاپی  بازاریابی سیاسی 
رفت. پس از آن انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ را 
می توان انتخابات تلویزیونی دانست در این دور انتخابات، 
مناظرات تلویزیونی و کمپین های تلویزیونی رواج یافته 
بود این روند در انتخابات مجلس نماینده گان که در سال 
۲۰۱۰ برگزار شد نیز ادامه یافت. اینترنت و شبکه های 
اجتماعی در انتخابات ۲۰۱۴ به شکل گسترده ای مورد 
انتخابات  این  در  گرفت.  قرار  سیاست مداران  استفاده 
برای بار اول از رسانه های عمومی، سایت های اینترنتی و 
فضاهای مجازی یا شبکه های اجتماعی بازاریابی سیاسی 

صورت گرفت.
امسال نیز در آستانه ی انتخابات شاهد بازار گرم سیاست 
افغانستان  در  فیس بوک  اجتماعی هستیم.  فضاهای  در 
که  حالی  در  است.  فعال  دیگر  شبکه ی  هر  از  بیش تر 
بازاریابی  روی  را  تالش شان  همه  پیش رفته  کشور های 
سیاسی آن الین است در افغانستان هنوز فرهنگ سنتی 
حاکم است. به دلیل دشوار بودن دسترسی به اینترنت 
و رواج نداشتن استفاده از اینترنت در میان بزرگساالن 
هنوز استفاده از شیوه های سنتی در قدم اول رقابت های 
انتخاباتی قرار دارد. ولی باز هم از آن جا که جوانان بیش تر 
دارند سیاست مداران  تکنولوژی های جدید  به  دلچسبی 
مجبور اند برای جلب توجه طبقه جوان از این امکانات به 

نفع کارزار های شان استفاده کنند. 
به هر صورت رسانه های جدید و مخصوصاً اینترنت زمینه 
انتخابات  نامزدان  و  رأی دهنده گان  میان  خوبی  خیلی 
است. با استفاده از این رسانه ها سیاست مداران می توانند 
بهتر برنامه های شان را پیشکش مردم کنند و مردم نیز در 
جایگاه یک خریدار آگاه قرار گرفته همان طوری که در 
بازار، تمام کاال  را دیده و بهترین آن را انتخاب می کنند 
از طریق رسانه ها جدید نیز می توانند به خوبی از متاع 
تمام نامزدان آگاه شوند و بهترین گزینه را انتخاب کنند.

با  ناروی،  پایتخت  اسلو،  در  مهم  سیاسی  چهره های  و 
نقش  امریکا  خلیل زاد،  آقای  قول  به  کنند.  مذاکره  هم 
تسهیل کننده و در نهایت میانجی خواهد داشت. این که 
نیروهای سیاسی، طالبان و مقام های حکومتی روی چه 
توافق  آن  شکل گیری  کارشیوه ی  و  سیاسی  نظم  نوع 
اگر   ندارد.  اهمیت  متحده  ایاالت  برای  زیاد  می کنند، 
دیپلمات های  شاید  ندهد،  نتیجه  اسلو  گفت وگوهای 
امریکایی بگویند که واشنگتن مذاکره ی آنان را تسهیل 
کرد و اگر خودشان به توافق نرسند،  به واشنگتن ارتباطی 

ندارد. 
واقعیت این است که فصل حضور نظامی و چتر امنیتی 
ناتو در افغانستان به پایان رسیده است. سفیر خلیل زاد 
پیش از این هم به سیاست مداران گفته بود که امریکا 
بجنگد.  شما«  »ارزش های  برای  نیست  حاضر  دیگر 
جمع  در  خلیل زاد  سفیر  نیز  گذشته  سال  میزان  ماه 
افغانستان که در آن  نماینده گان رسانه های  از  شماری 
خانم نجیبه ایوبی هم حضور داشت، همین تعبیر را به 
کار برد. خانم نجیبه ایوبی، مدیرمسوول رادیوی کلید، 
تنها زنی بود که در جمع حضور داشت. ایشان از آقای 
خلیل زاد پرسید که آیا حقوق زنان در افغانستان برای 
ایاالت متحده در مذاکره با طالبان اهمیت دارد؟  پاسخ 
بود. سفیر  بسیار صریح  پرسش،  آن  به  آقای خلیل زاد 

شد. هیتلر در جنگ جهانی دوم از این تکنولوژی برای 
کنترول اذهان مردم به خوبی استفاده کرد و رادیو را به 

پایگاه پروپاگندای سیاه خود قرار داد.
با ایجاد تلویزیون ارتباط سیاسی وارد یک مرحله جدید 
شد. سیاست مدارانی که تا آن زمان مجبور بودند رودررو با 
شهروندان ارتباط ایجاد کنند، دیگر می توانستند از طریق 
تلویزیون، پیام های شان را به شهروندان برسانند. با وجود 
آن که تلویزیون در سال های ۱۹۳۰ ایجاد شد اما کاربرد 
در   ۱۹۵۲ سال  در  بار  اولین  سیاسی  بازاریابی  در  آن 
انتخابات ریاست جمهوری امریکا صورت گرفت. تلویزیون 
از آن جا که صدا و تصویر را یک جا داشت، اثر بیش تری 
نسبت به رادیو روی اذهان انسان ها می گذاشت و وسیله 
خوبی برای کمپین بود. ولی آن چه برای سیاست مداران 
 مشکل ساز بود خرید زمان و ساخت فلم های کمپینی در 

تلویزیون بود که مصارف زیادی برمی داشت. 
از  جدید  مرحله ای  وارد  نیز  سیاست  اینترنت،  آمدن  با 
دیگر  احزاب شان  و  سیاسی  نخبه گان  شد.  ارتباطات 
قادر بودند سایت های انترنتی و وبالگ  بسازند و آزادانه 
سه  داشتن  با  انترنت  ببرند.  پیش  را  فعالیت های شان 
افکار  جهت دادن   )۲ همه گانی  دسترسی   )۱ ویژه گی 
عمومی( ۳( و انجام کنش های سیاسی؛ فضای مناسبی 
اینترنت نقش اش را  برای سیاست ایجاد کرد. هم چنان 
کنش های  در  عمومی  افکار  رهبری کننده ی  من حیث 
در  را  آن  نمونه  بهترین  که  کرد  ایفا  به خوبی  سیاسی 
سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ در »بهار عربی« شاهد بودیم. 

میان  به  اینترنتی  ارتباطات  عرصه  در  اتفاق  مهم ترین 
آمدن شبکه های اجتماعی که امروزه می توانیم بگوییم، 
تغییر  اجتماعی  رسانه های  بود.  اجتماعی  رسانه های 
آوردند  وجود  به  سیاسی  ارتباطات  عرصه  در  را  بزرگی 
و کار را برای بازاریابی سیاسی آسان تر ساختند. صفحات 
این  سیاسی  شخصیت های  و  احزاب  برای  اجتماعی 
فرصت را داد تا با هواداران شان در ارتباط دوام دار قرار 
برداشت شد و  از میان  را  بگیرند. مفهوم زمان و مکان 
نیز  سیاسیون  ساخت.  جهانی  را  سیاست  رو  این  از 
وارد  مستقیم  شدند  قادر  احزاب  میانجی گری  بدون 
برای  اجتماعی  صفحات  از  شوند.  سیاست  میدان های 
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امریکا دیگر برای ارزش های 
ما نمی جنگد

نقش رسانه های جدید در بازاریابی سیاسی

فردوس

جمشید وکیلی

معنای این سخن سفیر خلیل زاد 
این است که امریکا نه برای 
حمایت از ارزش های جمهوری، 
که صرف برای دفاع از امنیت 
ملی ایاالت متحده با طالبان 
می جنگید. حال که طالبان 
پذیرفته اند از صف دشمنان 
امریکا خارج شوند،  واشنگتن 
دیگر نیازی نمی بیند که با 
طالبان به نبرد ادامه دهد. قبل 
از یازده  سپتامبر هم طالبان و 
امریکا در مورد القاعده 
گفت وگو کرده بودند. 



کودکان در بستر خواب آرام می گیرند. آسمان تاریک است و مردمان خسته از 
دغدغه های روزگار در کنار خانواده های شان تسکین شبان گاه را تجربه می کنند. شهر 

دور از هیاهو در آرامش عمیقی فرو رفته،  اما صدای بزرگ انفجار، همه را به هم 
می زند. دوباره می شود همان زنده گی تلخ؛ زنده گی ای در سیاهی دود،  شعله ی آتش 
و صدای انفجار. عقربه های ساعت نُه و 55 شب را نشان می دهد. صدای انفجار حتا در 
دورترین نقطه شهر شنیده شد. خواب از چشمان همه پریده است. کودکان ترسیده از 
وحشت انفجار، آغوشی برای پناه می خواهند. مردمان شهر هراسان به هر سو دست وپا 
می زنند،  اما خبری نیست که نیست. پس از لحظه ای، در صفحه فیس بوک می نویسند: 

»انفجار قدرت مند در حوزه نهم شهر کابل!«

آرام  خواب  بستر  در  کودکان 
تاریک  آسمان  می گیرند. 
از  خسته  مردمان  و  است 
کنار  در  روزگار  دغدغه های 
تسکین  خانواده های شان 
می کنند.  تجربه  را  شبان گاه 
آرامش  از هیاهو در  شهر دور 
را  همه  انفجار،  بلند  صدای  اما  رفته،   فرو  عمیقی 
تلخ؛  به هم می زند. دوباره می شود همان زنده گی 
زنده گی ای در سیاهی دود،  شعله ی آتش و صدای 

انفجار.
عقربه های ساعت، نُه و ۵۵ شب را نشان می دهد. 
شنیده  نقطه شهر  دورترین  در  حتا  انفجار  صدای 
است.  پریده  همه  چشمان  از  خواب  می شود. 
برای  آغوشی  انفجار،  وحشت  از  ترسیده  کودکان 
سو  هر  به  هراسان  شهر  مردمان  می خواهند.  پناه 
نیست.  که  نیست  خبری  اما  می زنند،   دست وپا 
از لحظه ای، در صفحه فیس بوک می نویسند:  پس 

»انفجار قدرت مند در حوزه نهم شهر کابل!«
رویداد شنیده می شود،  نزدیکی  در  صدای شلیک 
مضطرب  همه  است.  خورده  هم  به   شهر  سکون 
می کنند.  تالش  رویداد  از  بیش تر  دانستن  برای 
می رسد:  راه  از  تکمیلی  خبرهای  لحظه به لحظه 
و  داده  رخ  گرین ولیج  کمپ  نزدیکی  در  »انفجار 
صدای شلیک از ساحه شنیده می شود.« تنها یک 
انفجار برای شب نحس شهروندان کابل کافی است.

است.  پراکنده  کابل  آبی  آسمان  در  شبان گاه  دود 
می شود.  متوقف  لحظه ای  از  پس  اما  شلیک 
بوده  چسبی ای  ماین  حاصل  انفجار  که  می گویند 
که در زیر تانکر تیل جاسازی شده است. به محض 
این که تانکر تیل انفجار می کند، تانک تیلی که در 

همان نزدیکی است، نیز منفجر می شود. 
کشته گان اما افراد غیرنظامی ای هستند که در ساحه 
رویداد  زخمیان  بیش تر  می کردند.  زنده گی  انفجار 
را  کودکانه شان  رویاهای  بود  قرار  کودکانی اند  که 
بیداری تجربه  را در  اما وحشت  ببینند،  در خواب 
نیز  شماری  و  می تپند  خون  در  عده ای  می کنند. 
هراسان در پی زخمیان شان به شفاخانه ها می روند.

به  ورود  منتظر  مسلح  مهاجم  پنج  انفجار،  از  پس 

از  بغالن  محلی  مقام های 
دولتی  نیروهای  پیش َروی 
در  طالبان  با  جنگ  در 
بخش هایی از شهر پلخمری، 
مناطق  و  والیت،  این  مرکز 
اطراف این شهر خبر می دهند. 
بامداد  طالبان  جنگ جویان 
یک شنبه، دهم سنبله، از سه جناح به شهر پلخمری 
کردند.  تصرف  را  شهر  این  از  بخش هایی  و  حمله 
اعالم کردند که  بغالن روز سه شنبه  مقامات محلی 
جنگ جویان طالبان از ساحات کرکر، معدن و بند۲ 
ساحات  طور  همین  و  پلخمری  شهر  مربوطات  در 
و  پلخمری  شهر  مرز  در  سنگ سوراخ  و  کیله گی 
ولسوالی دوشی عقب زده شده اند. ناوقت روز گذشته 
گسترده ای  عملیات  دولتی  نیروهای  که  بود  قرار 
منطقه  در  طالبان  جنگ جویان  سرکوب  برای  را 
زمان خیل در مسیر شاهراه بغالن - کندز و منطقه 
چشمه ی شیر در مسیر شاهراه بغالن - سمنگان نیز 
اجرا کنند، اما هنوز نتیجه این عملیات مشخص نشده 

است.
ریاست عمومی امنیت ملی نیز صبح روز گذشته اعالم 
کرد که نیروهای قطعات خاص این ریاست وارد شهر 
پلخمری شده و در سراسر این شهر ایست بازرسی 
ایجاد کرده اند. به گفته ریاست امنیت ملی، این نیروها 
هم زمان با ایجاد این ایست ها عملیات تصفیه و تالشی 
را نیز آغاز کردند و تصمیم دارند به زودترین فرصت 
در  که  جنگ جویانی  سرکوب  برای  را  عملیات شان 
خانه های مسکونی جابه جا شده و از مردم به حیث 

سپر انسانی استفاده می کنند، آغاز کنند.
مقامات محلی بغالن می گویند که جنگ جویان طالبان 
در مناطق کرکر و بند ۲ وارد خانه های مسکونی شده 
بودند و مردم نیز مجبور شدند خانه های شان را ترک 
کنند. طبق معلومات این مقامات، بعضی از خانه ها از 
جمله در منطقه کرکر در جریان درگیری آتش گرفته 
است و یا به عمد توسط طالبان آتش زده شده است.

محمود حقمل، سخنگوی والی بغالن، در صحبت با 
روزنامه ۸صبح گفت که حمله طالبان از سه جناح 
نیروهای دولتی  با مقاومت شدید  پلخمری  به شهر 
به  رو  گروه  این  جنگ جویان  اکنون  و  شد  روبه رو 
جنگ جویان  حقمل،  گفته  به  نهاده اند.  شکست 
طالبان به منطقه کیله گی هم حمله کرده بودند که 

داشت. در این میان، ده ها موتر در داخل و خارج از این 
کمپ در آتش سوختند. گرین ولیج پیش از این نیز به 
دلیل حضور شماری از سفارت خانه ها و مؤسسه های 

خارجی، چندین بار هدف حمله قرار گرفت.
واکنش های پس از این رویداد نیز تُند بود. ارگ آن 
را »جنایت بشری« خواند و ریاست اجرایی آن را 
»وحشیانه« توصیف کرد. هرچند این بار اول نیست 
که مردم نواحی آن جا انفجار را تجربه می کنند، در 
اواخر سال گذشته، انفجار شدیدی بر این کمپ رخ 

در همین ارتباط، جاوید بشارت، سخنگوی پولیس 
بغالن، ناوقت روز سه شنبه به روزنامه ۸صبح گفت 
که فعاًل وضعیت در شهر پلخمری »خوب« است. به 
گفته او، منطقه کرکر از وجود جنگ جویان طالبان 
پاک سازی شده است و در حمالتی که دوشنبه شب 
منطقه  در  جنگ جویان  این  علیه  هوا  و  زمین  از 
کیله گی انجام شد، ۳۵ جنگ جو کشته شده و پنج 
جنگ جوی دیگر زخم برداشته اند. بشارت افزود که 
قرار  این دو منطقه خوب است و حاال  وضعیت در 
علیه طالبان  - کندز  بغالن  در مسیر شاهراه  است 
عملیات شود. او گفت که طبق برنامه، چشمه شیر 
نیز از وجود جنگ جویان طالبان پاک سازی خواهد 

شد.
جنگ سه روز گذشته در شهر پلخمری و حومه های 
آن برای هر دو طرف تلفاتی نیز به همراه داشته است. 
طبق معلومات سخنگوی پولیس بغالن، بین ۸۰ تا 
۸۵ جنگ جوی طالب در جریان این جنگ ها کشته 
شده  و حدود ۴۰ جنگ جوی دیگر زخم برداشته اند. 
سه  را  دولتی  نیروهای  تلفات  شمار  بشارت،  جاوید 

کشته و پنج زخمی اعالم کرد.

نیروهای  نمی یابند.  مجال  اما  گرین ولیج اند،  داخل 
انفجار، دروازه های ورودی  امنیتی آن جا به محض 
را زیر شلیک گلوله  قرار می دهند تا افراد مسلح به 
آن جا داخل نشود. سپس گروه دیگری از این نیروها 
در کمال سکوت افراد مسلح را محاصره می کنند و 

از بین می برند.
شده  بدل  وحشت گاه  به  اما صبح گاه  انفجار  محل 
است. آهن پاره ها در محل رویداد پراکنده است. دود 
غلیظی در آسمان دیده می شود و هنوز محل انفجار 
در میان آتش می سوزد. اندکی نمی گذرد که پولیس 
اطفاییه برای خاموش کردن آتش سوزی ها می آیند،  
اما واکنش باشنده گان محل به شدت تند است. آنان 
تایر ها را به شکل اعتراض آتش  می زنند و از افراد 
کمپ گرین ولیج می خواهند که خانه های مسکونی 

را ترک کنند.
رسیدن  محض  به  اما  می سوزد،  هم چنان  آتش  
آنان  ورود  از  محل  ساکنان  اطفاییه،  نیروهای 
با  حتا  آنان  می کنند.  جلوگیری  رویداد  محل  به 
و  می روند  امنیتی  نیروهای  استقبال  به  سنگ ها 
دشنام  رکیکی  به شکل  حتا  معترضان  از  شماری 
می دهند. اما دیری نمی گذرد که پولیس با فیرهایی، 

اعتراض کننده گان را متفرق می کند.
طارق در شهر راننده گی می کند. جوانی که سه سال  
از عروسی اش می گذرد. او که در همان محل زنده گی 
دارد، می گوید که تا صبح نخوابیدند و کودکش را 
برای این که در خواب نترسد، در آغوش گرفته است. 
به گفته او،  به محض انفجار،  آتش بزرگی در محله 
قابل بای پراکنده شد و صداهای جیغ کودکان و زنان 

را شنیده است.
جوانی  است؛  گرین ولیج  کمپ  در  کارمند  اجمل   
آن جا  به  وظیفه اش  اجرای  برای  گویی  که  آراسته 
آمده است. او صبح گاه برای این که بداند در محل 
اجمل  می رود.  آن جا  به  افتاده،  اتفاقی  چه  کارش 
رویداد  از  پیش  ساعت  چند  قضا،  از  که  می گوید 
ساحه را ترک کرد و شبان گاه با خانواده اش نشسته 
بود که صدای انفجار به گوشش رسید. او می گوید 

که با دیدن اسم محل کارش، شوکه شده بود.
در انفجار ۱۶ تن جان باختند و بیش از ۱۱۹ نفر زخم 
برداشتند. این رویداد خسارات مالی را نیز به همراه 

این  بغالن،  به  نیروهای کمکی  با ورود  دوشنبه شب 
جنگ جویان سرکوب شدند و اکنون مسیر بغالن - 
کابل در این منطقه به روی ترافیک باز شده است. او 
افزود که در مناطق حسین خیل و زمان خیل در مسیر 
است.  پابرجا  تهدیدات هنوز  بغالن - کندز،  شاهراه 
حقمل تأکید کرد که در نظر است این مناطق نیز به 
از وجود جنگ جویان  نیروهای دولتی  توسط  زودی 
طالبان تصفیه شود و این مسیر نیز به روی ترافیک و 

تردد مردم باز گردد. 
جنگ جویان  بغالن،  والی  سخنگوی  معلومات  طبق 
و  بند۲  کیله گی،  مناطق  از  یک شنبه  روز  طالبان 
چشمه ی شیر به شهر پلخمری حمله کرده بودند. او 
افزود که فعاًل تهدیدات در چشمه شیر موجود است، 
اما با رسیدن نیروهای بیش تر از کابل این تهدیدات 
محمود حقمل  یافت.  خواهد  بهبود  وضعیت  و  رفع 
گفت که طالبان در ساحات کرکر، معدن و بند۲ وارد 
خانه های مسکونی شده بودند و این امر باعث آواره گی 
این  حقمل،  گفته ی  به  است.  شده  مناطق  ساکنان 
آواره گان فعاًل در داخل شهر پلخمری به سر می برند. 

او اما تعداد این آواره گان را مشخص نکرد.

داد و عالوه بر تلفات جانی،  خسارات هنگفت مالی 
را به جا گذاشت.

عادت گرفتن دوباره مردم آن جا به زنده گی عادی، 
زمان خواهد برد. آنان در تقالی صلح شب سختی 
را سپری کردند و سوختن آن جا را با چشمان شان 
نظاره گر بودند. خواب های آرام از چشمان شان رخت 
کابوس  شب هنگام  به  را  و جای شان  بست  خواهد 
برای مدت  را  آرامش شان  خواهد داد؛ کابوسی که 

مدیدی از آنان خواهد ستاند، حتا اگر صلح بیاید.

وضعیت اضطراری است 
در حالی که مقامات محلی از دفع حمالت تهاجمی 
جنگ جویان طالبان به شهر پلخمری خبر می دهند، 
شماری از اعضای شورای والیتی بغالن وضعیت در 
می کنند.  توصیف  اضطراری  هم  هنوز  را  شهر  این 
روز  بغالن،  والیتی  ناظر، عضو شورای  سمیع الدین 
هنوز  پلخمری  شهر  محاصره  که  گفت  گذشته 
بغالن  شاهراه  سه  هر  کنترل  و  است  نشکسته 
جنگ جویان  که  گفت  او  است.  طالبان  دست  به 
طالبان در امتداد این شاهراه ها ایست بازرسی ایجاد 
این  این که مورد شکنجه  ترس  از  و مردم  کرده اند 
جنگ جویان قرار گیرند، نمی توانند در این مسیرها 
تردد کنند. طبق معلومات این عضو شورای والیتی 
بغالن، مردم در داخل شهر پلخمری بسیار سراسیمه 
و وحشت زده هستند و بیش تر آن ها از ترس هجوم 
تعطیل  را  کارشان  و  کسب  شهر  این  به  طالبان 

کرده اند.
سمیع الدین ناظر در خصوص آواره گی مردم گفت که 
آواره گان مناطق کرکر، معدن و بند۲ به مرکز شهر 
پلخمری آمده اند و هنوز تصمیم بازگشت به ساحات 
خود را ندارند. او افزود که ساکنان مناطق کیله گی و 
سنگ سوراخ به سمت مرکز ولسوالی دوشی رفته اند و 
معلومات دقیق در باره تعداد این آواره گان در دست 
نیست. به گفته ی سمیع الدین ناظر، به رغم محاصره 
سه روزه شهر پلخمری، مردم در این شهر تا کنون با 
کمبود مواد غذایی و دوا روبه رو نشده اند و در صورتی 
که این محاصره شکسته نشود، بیم آن وجود دارد که 

ساکنان این شهر با قحطی مواجه شوند.
بغالن،  والیتی  شورای  دیگر  عضو  امینی،  عادله  اما 
روز  در  پلخمری  شهر  در  وضعیت  که  می گوید 
سه شنبه نسبت به روزهای دوشنبه و یک شنبه کمی 
بیش تری در  نیروهای  اکنون  که  او گفت  بود.  بهتر 
شهر پلخمری جابه جا شده اند و احتمال می رود که 

وضعیت به زودی بهبود یابد. 
شهر پلخمری یکی از شهرهای مهم کشور است که 
کابل را دست کم با نُه والیت شمالی وصل می کند. 
طالبان این شهر را پس از آن هدف حمله قرار دادند 
که در حمله به شهر کندز شکست خوردند. این گروه 
شهر  تصرف  قصد  که  گفت  این شکست،  دنبال  به 
کندز را نداشت بلکه تصمیم داشت پوسته ها و مراکز 

نظامی مربوط به دولت در این شهر را نابود کند.
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جنگ بغالن؛ 
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اجازه هست یک بار دیگر ببینم؟ به سر 
استاد دانش قسم که دست نمی زنم.

بی انصافی نکنید آقای خلیل زاد. طالبان از ما 
است. شما چرا توافق نامه با آن ها را به گروگان 

گرفته اید و این  قدر بخیلی می کنید؟

درست است. قبول دارم که آمریکا به وجود 
آورد، ولی ما هم در بزرگ کردنش خیلی زحمت 

کشیده ایم. 

ببین، تو هم زن خارجی داری من هم. به یک حساب 
من و تو باجه هستیم. به پاس باجه گی یک کپی بده.

باید یک کپی از توافق نامه را به من بدهید. 
اگرنه من آرام نمی نشینم.

تف بر توافق نامه تان. هیچ نده. من یک بار 
دیده ام. چندان شئ نبود.

Khalilzad
Online

AF AWTF

Me, Dr. Ashraf qhani
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نمی شود. یک شانس داشتید که سوخت. 

ننشین. اتفاقاً تو که آرام بنشینی خطرناک هستی. 

طالبان از شماست؟ پوهوهوهو! کی طالبان را 
به وجود آورد؟ کی خرج و مصرفش را داد؟ 

بزرگ  کردنش مهم نیست. یکبار که به دنیا بیاید 
خود به  خود بزرگ می شود. باورت نمی شود به 

معصوم استانکزی نگاه کن.

برو بیادر. جان بولتون که با من و مال برادر 
برادرخوانده گی دارد یک کپی گرفته نتوانست. تو 

که چیزی نیستی.

   موسی ظفر
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صلح تفریحی

سازمان گورکن های کشور )سگک( به یک گورکن ماهر و چاالک نیاز 
اضافی حساب  امتیاز  مدنی یک  اعتراضات  برای  تجربه گورکنی  دارد. 

خواهد شد. 
لطفاً سی وی خود را بهwww.SGC.org  بفرستید.

به گورکن ماهر نیاز داریم

برای انسان ها من یک مگس هستم، مانند هر مگس دیگر. اما در بین مگس ها من یک قهرمان هستم. پیش سینه ام 
پر است از مدال های که بابت قهرمانی هایم گرفته ام و بدنم پر است از نشان زخم های تیر و سنان و کفش و پشه ُکش 
و پارچه های بمب تارومار. خدمتی را که من به جامعه مگس کرده ام گاندی و ماندال به جامعه بشریت نکرده اند. 
مگس ها به من »سوپرمن« می گویند. سرود ملی با اسم من شروع می شود. آن لکه های سیاه را که شما انسان ها بر 
روی شیشه و دیوار می بینید و فکر می کنید مرداری مگس است در حقیقت عکس های من است که روی دیوار نصب 
شده. مگس ها هر کجا بنشینند وظیفه وجدانی خود می دانند که عکسی از من آن جا میخ کنند. می دانم آنچه را من 
می گویم شما باور نمی کنید و بلوف می پندارید، ولی اجازه دهید چند داستان از قهرمانی هایم را این جا بنویسم تا 

شما اعتبار کنید. 
)قبل از آنکه داستان هایم را تعریف کنم از شما انسان های عزیز محکم معذرت می خواهم. این طور است که خیلی از 
چیزهایی که به نظر شما چتل و مردار می آید به نظر ما کاماًل پاک و خوشمزه است. اگر در داستان کلماتی آمد که 

حاوی پیام های یقی! بود، لطفاً ناراحت نشوید. اگر حامله هستید و یا سن شما از هجده پایین است لطفاً خواندن 
این نوشته را از همین قسمت قطع کنید.(

در زمان جهاد یک کاکا بود که خیلی سرفه می کرد. فکر کنم پول کافی نداشته بود تا خودش را عالج کند. 
سرفه اش دوامدار شده بود و سینه اش عفونت کرده بود. هر باری که سرفه می کرد یک مایع سفید از حلقش 
بیرون می آمد. کاکا حوصله نداشت آن را دور بیافکند. همان جا دم دست تف می کرد. مگس ها با خوشحالی 
دور کاکا جمع می شدند تا خرج زمستان را تهیه کنند. کاکا خیلی پدرلعنت بود. یک چپلک مرادخانی 
داشت به اندازه لپتاپ. همین که مگس ها تجمع می کردند، کاکا کفشش را به هوا بلند می کرد و مانند بمب 
بی ۵۲ بر جمعیت مگس ها فرود می آورد. گردنم بسته نشود، هر روز حدود هفتاد-هشتاد مگس را می کشت. 
مگس ها اسم آن کاکا را هیتلر گذاشته بودند. روزی کاکا چپلک خود را به هوا بلند کرد تا جمعیتی را قتل عام 
کند، همه مگس ها فرار کردند، جز یکی که پاهایش به مواد چسبیده بود. هر چه زور می زد خودش را خالص 
نمی توانست. من عزمم را جزم کردم و به کمک شتافتم. تا به امداد برسم کفش کاکا اصابت کرد. من فقط 
زخم برداشتم اما آن مگس دیگر »در بمباران نیروهای اشغالگر په شهادت ورسیدل«. مگس ها وقتی این 

ازخودگذری مرا دیدند از من تقاضای بزرگ تری کردند: کشتن آن کاکای اشغال گر.
غیرت ایمانی، وجدانی و ملی از من تقاضا کرد تا به ندای مگس ها لبیک بگویم. یک روز منتظر نشستم تا 
کاکا استراحت کند. به محض این که کاکا چند نفس محکم کشید و خوابید، من مثل فیل بر روی سینه اش 
پریدم و تا می توانستم لگدمالش کردم. پاهایم را دور گلویش پیچیدم و محکم فشار دادم. همان بود که چند 
ساعت بعد اقارب کاکا آمدند و وی را به اطالع دوستان شان رساندند. رنگ بد آن کاکای اشغالگر برای  ابد گم 
شد. رییس پارلمان مگس ها که برای چند روز برای رخصتی تفریحی به تشناب رفته بود از شنیدن این خبر 

آنقدر خوشحال شد که رخصتی اش را نیمه تمام گذاشت و به دهلیز برگشت و به من مدال داد. 
یک روز دیگر پسری آیسکریم می لیسید و جوس آیسکریم گاه گاهی از دستش به زمین می چکید. مگس ها 
بلند همدیگر را صدا می زدند که جمع شوید آیسکریم بخوریم. در این وسط یک مگس بی همه چیز صدا می زد، 
»بیایید بستنی بخوریم«. تا کلمه بستنی را شنیدم فهمیدم آن مگس جاسوس است. تعقیبش کردم و فهمیدم 
که از کشور همسایه وظیفه گرفته تا اصطالحات ملی ما را تباه نموده آنان را با مصطحات بیگانه ایکسچنج 
نماید. رفتم یخنش را گرفتم و مثل گاربیج به زمین کوبیدم. از زیر بغلش کتاب هایی چند به زمین ریخت که 
آن را نیز به دریا انداختم. ازش پرسیدم که چرا آیسکریم را که یک کلمه کاماًل بومی هست با بستنی چینج 
کرده است. زبانش بند آمد. آن قدر به زمین زدمش که پسان اصطالحات ملی را بهتر از من یاد گرفته بود. 

قیماق را »فرهنگ لذت بخش« می گفت و زردک را »پوتوکافی«.
این ها که چیزی نیستند. من یک بار یک گروه هجده نفری جواسیس خارجی را به دام انداختم. قصه اش 
این طور است. یک وقت متوجه شدم که عده ای از مگس ها پتلون و نیکر می پوشند. می دانستم که پتلون و نیکر 
جزء فرهنگ ما نیست. گفتم چطور است که این ها را تعقیب نمایم و سرنخی به دست بیاورم. تعقیب کردم و 
دانستم که آن ها به زبان خارجی صحبت می کنند و از آزادی بیان دم می زنند. با خود گفتم که »آزادی بیان 
یک قیصه میفت است« پس این ها جاسوس خارجی هستند و می خواهند یک »قیصه میفت« را در کشور 
نهادینه کنند. من هم آستین برزدم و تا توانستم آن هجده نفر را که اسم چند نفرش آزادی و قانون و عدالت 
و فرهنگ و حق و انصاف بود با مشت و لگد زدم. نمردند ولی خیلی ضعیف شدند. خالصه این که چهل سال 
می شود من یک تنه علیه چیزهای خوب مبارزه کرده ام. امیدوارم از این پس نیز بر بلندی های این کشور 

جوالن دهم و از عزت و ناموس کشور با نقطه های سیاه حفاظت کنم.
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از چندی به این طرف فعالیت مدنی 
در والیت هرات از رونق افتاده و 
کم تر کسی رغبت به اشتراک 
فعالیت های مدنی-مردمی  در 
دارد. به باور فعاالن این عرصه، 
عواملی چون تهدید جانی، نبود 
دوامدار  و  قوی  مالی  بودجه ی 
اقتصادی،  مصارف  تأمین  برای 
در  مدنی  فعالیت های  موازی سازی  و  دولت  تمرکزگرایی 
درون حکومت، سبب شده که دیگر آش فعاالن مدنی در 

هرات جوشش خاصی نداشته باشد. 
به  ریشه ای  نگاه  هرات  آکادمیک  جامعه ی  اما  مقابل  در 
موضوع دارد و به این باور است که به تجربه گرفتن  »شبه 
جامعه ی مدنی« در گذشته سبب شده که حاال در کنار 
به  حتا  کم تری  میل  مدنی،  فعاالن  به  مردم  کم باوری 

سهم گیری در این اجتماعات داشته باشند. 

امنیت، اقتصاد و سیاست
در ۲۴ سپتامبر سال ۲۰۱۶ شهر هرات شاهد ترور نافرجام 
در  مدنی،  نهادهای  شبکه   هم آهنگ کننده   پارسا،  خلیل 
نزدیکی دفتر والی این والیت بود؛ اتفاقی که مانند بمب در 
این والیت پر جمعیت صدا کرد و برای چند روز اجتماعات 
خرد و بزرگ جهت دادخواهی برای ردیابی عامالن رویداد، 

دست به دامن دولت شدند. 
برنامه های  دادخواهی شهروندان  برای  بارها  پارسا  خلیل 
کم تر  نسبتاً  گوشش  و  بود  گرفته  دست  روی  متعددی 

بدهکار تهدید دولت مردان فاسد و زورمندان بود. 
پس از ترور نافرجام وی، هرچند پی گیری پولیس نتیجه ای 
نداشت، اما از آن زمان به بعد، تهدید امنیتی بالی جان 

اشیای  آن ها  در  که  قدیم  بوی  و  رنگ  با  دکان هایی 
»انتیک« و قدیمی فروخته می شود. سال ها پیش این 
حرفه در هرات رونق زیادی داشت و انتیک فروشی ها 
در بازار مرکزی شهر زیاد به  چشم می خورد ؛ روزگاری 
که هرات با آثار و آبده های باستانی اش محل رفت و آمد 
گردش گران خارجی بود و حضور چشم گیر جهان گردان 
اروپایی چرخ مشاغل زیادی را به  گردش درآورده بود. 
زمان  گذر  در  که  می کنند  قصه  انتیک فروشان 
افغانستان  یا  و  رفته   دنیا  از  یا  این حرفه  قدیمی های 
حرفه ی  سابقه داران  کرده اند.  ترک  را  خود  شغل  و 
انتیک فروشی روایت می کنند که در هرات بیش تر از 
از  نه  حاال  اما  بود،  انتیک فروشی  دکان  »یک  هزار« 
رفت و آمد گردش گران خارجی خبری است و نه هم از 

رونق حرفه ی انتیک فروشی. 
هرات،  سابقه دار  انتیک فروشان  از  سلیمانی،  عبداهلل 
خارجی،  گردش گران  کاهش  کنار  در  که  می گوید 
شغل  عتیقه  اجناس  فروش  بر  حکومت  محدودیت 
انتیک فروشی را با رکود بی پیشینه دچار کرده و اشیای 
انتیک به جای فروش در بازار رسمی، به  شکل پنهانی 

به خارج کشور فرستاده می شود. 

رکود کسب و کار 
قدیمی  دکان  چند  هرات  بزرگ  جامع  مسجد  کنار 
انتیک فروشی جا خوش کرده که از  آن ها بوی روزگار 
قدیم به مشام می رسد. به یکی از این دکان های قدیمی 
را  انتیک فروشان  کسب و کار  وضعیت  تا  شدم  داخل 

بدانم. 
زیبا،  نگارهای  و  نقش  با  مسی  ظروف  دکان  داخل 
دست بافت،  قالیچه های  هرات،  فیروزه ای  شیشه های 
رادیوهای قدیمی و چند شمشیر  سنگ های کم یاب، 

فعالیت های مدنی خواند که به باور وی، این 
امور  انسجام  کار نقش مهمی در برهم زدن 

مدنی داشته است. 
فرشته یعقوبی، از دیگر فعاالن مدنی در هرات، 
اما نگاه دیگری به قضیه دارد. به گفته ی وی، 
فعالیت مدنی در هرات و حتا سایر والیت های 
اقتصادی  سرمایه گذاری  به  نیاز  افغانستان 
دولتی و نهادهای خصوصی دارد. او به این 
جهانی  جامعه ی  نهادهای  که  است  نظر 
که پشتی بان فعالیت های مدنی در کشور 
با  بهبود کار مدنی  برای  باید  هستند، 
داخلی  نهادهای  به  سرمایه  تزریق 
خصوصی، جهت دیرپایی امور مدنی 

آستین بر زنند. 
سیاسی  فعال  صدیقی،  گلثم 
عضو  هرات  در  زمانی  که 
کار  بود،  مدنی  جامعه  
از  را  اجتماع  حوزه   در 
اصلی  شاخصه های 
حکومت داری  برای 
می داند.  خوب 
می افزاید  اما  او 
بر  بنا  اخیراً  که 
یش  ا فز ا

میزان تهدیدات 
امنیتی علیه فعاالن مدنی نسبت به گذشته، فعالیت مدنی 

در این والیت رونق چندانی ندارد.

»شبه جامعه  مدنی«
با تمام این ها اما نگاه جامعه  آکادمیک هرات به کار مدنی، 
مشغول  آن  به  کنون  تا  فعاالن  که  است  آن چه  سوای 

بوده اند. 
به باور محمد فقیری، استاد دانشگاه هرات، افغانستان تا 
واقعی کلمه  به معنای  کنون شاهد حضور جامعه  مدنی 
نبوده است. او به این نظر است که آن چه تا کنون در هرات 

»یک  هزار«  از  اضافه تر  انتیک فروشی ها  شمار  و  بود 
دکان می شد. 

در  سابقه دار  انتیک فروشان  از  دیگر  یکی  محمدناصر، 
این مارکت است و روی شیشه ی دکانش پول کاغذی 
رایج در زمان ظاهرشاه نصب شده است. او از روزگار 
بی غمی در زمان ظاهرشاه و دوره ی داوود خان قصه 
کرد و رونق شغل انتیک فروشی در آن زمان. روزهایی 
که مردم دغدغه های امروز را نداشتند و ایام به  کام شان 
که  ماه می شود  پر حسرت گفت شش  دلی  با  او  بود. 
چیزی در دکانش نفروخته و وضعیت سایر کسبه کاران 

هم بهتر از او نیست.
انتیک فروشان تأکید می کنند که پول های زیادی توسط 
شده  سرمایه گذاری  دستی  صنایع  خرید  روی  آن ها 
است، ولی مردم اهمیت صنایع دستی و اجناس قدیمی 
»دکوری«  و  تزیینی  اجناس  با هجوم  و  نمی دانند  را 
پیشه وران صنایع  کار و بار  بازار،  به  کشورهای خارجی 

دستی با رکود کم  پیشینه دچار شده است. 

شهر گردش گران خارجی 
در سال های پایانی پادشاهی ظاهرشاه و آغاز دوره ی 
جمهوریت داوود خان، گردش گران زیادی از کشورهای 

اروپایی به افغانستان سفر می کردند. 
عبدالظاهر، انتیک فروش و پژوهش گر تاریخ معاصر، در 
گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح می گوید که گردش گران 
کشورهای  راه  از  شخصی شان  موترهای  با  خارجی 
نیپال  و  هند  به  سپس  و  افغانستان  وارد  آسیا  غرب 
می شدند. به  گفته ی او، آبده های تاریخی، طبیعت زیبا 
و بافت قدیمی و دست نخورده ی شهرهای افغانستان، 
با  آن ها  و  می کشاند  کشور  به  را  زیادی  گردش گران 
گوناگون  والیت های  به  اسب ها  و  شخصی  موترهای 

روح بیمار جامعه ی 
مدنی در هرات

حرفه  ی تاریخی اما رو به افول

فعاالن مدنی در این والیت شد و دست اهل آن را تا حدی 
از پشت بست. آقای پارسا هم که برای درمان به کشور 
هندوستان منتقل شده بود، دوباره به هرات برنگشت و 

راهی امریکا شد تا حداقل جان خود و خانواده اش را 
نجات دهد. 

کم کاری و بی رونقی کار فعاالن مدنی در هرات 
خالصه  زورمندان  تهدید  و  ناامنی   در  تنها 

آن  برای  هم  دیگری  دالیل  بلکه  نمی شود، 
می توان برشمرد.  

شبکه   هم آهنگ کننده   عمید،  جواد 
گفت وگو  در  هرات،  مدنی  نهادهای 

می گوید  ۸صبح  روزنامه ی  با 
که پس از روی کار آمدن 

وحدت  حکومت 
ایجاد ریاست  ملی و 
در  مدنی  نهادهای 

بدنه  ریاست عمومی اداره  
امور ریاست جمهوری، حکومت برای 

»موازی سازی« فعالیت مدنی اقدام کرد و آرام آرام رونق 
کار را از فعاالن مدنی گرفت. 

نبودن  دم خور  و  کشور  قدرت  مرکز  از  هرات  بودن  دور 
با بازی گران سیاسی در پهنه  سیاست افغانستان، فاکتور 
دیگری است که از دید آقای عمید، سایه بر فعالیت مؤثر 
همین  به  داستان  است.  انداخته  والیت  این  در  مدنی 
خالصه نمی شود، »تمرکز گرایی حکومت و انحصار قدرت« 
توان  عمید،  آقای  نظر  به  که  است  دیگری  دلیل  هم 
مبارزه  مدنی مردمی را گرفته است. او هم چنان راه اندازی 
دولتی،  بلندپایه   کارمندان  طرف  از  مدنی  شبکه های 
سبوتاژ  برای  گامی  را  جامعه  ثروت مندان  و  زورمندان 

و جنگ افزار فلزی و... اشیای قدیمی انباشته شده بود.
زیادی  ناگفته ی  حرف های  دکان،  مالک  گالب شاه، 
کسب و کار  وضعیت  ابتدا  همان  از  و  داشت  دل  در 
که  گفت  او  کرد.  توصیف  بد  بسیار  را  انتیک فروشان 
زمانی در دکانش ۳۰ نفر به  گونه مستقیم و غیر مستقیم 
و  مانده اند  باقی  نفر  سه  حاال  اما  بودند،  کار  مشغول 
صنایع دستی که با خون  دل توسط هنرمندان هراتی 

تولید می شود، مانند گذشته خریدار ندارد. 
کردم.  دیدار  عبدالولی  با  دیگر  دکان های  از  یکی  در 
پدرش از انتیک فروشان سابقه دار بود و همین چند سال 
پیش از دنیا رفت. به  گفته ی عبدالولی، قدیمی های این 
پدر  مانند  آن ها  بیش تر  و  مانده اند  کم  خیلی  حرفه 
عبدالولی از دنیا رفته و یا حرفه ی عتیقه فروشی را به 

 خاطر رکود بی پیشینه کنار گذاشته اند. 
در  یک  روز  هفته ای  انتیک فروشان  اجناس  هرچند 
نیروهای  استقرار  محل  آرنا«  »کمپ  یک شنبه بازار 
می رسد،  به  فروش  هرات  میدان  هوایی  در  خارجی 
اما بازهم نبود بازار فروش حرفه ی انتیک فروشی را با 

سقوط رو به رو کرده است.  

حسرت روزگار بی غمی 
مارکتی  به  انتیک فروش سابقه دار  با چند  برای دیدار 
کوچک در مرکز شهر هرات می روم. عبداهلل سلیمانی، 
یکی  و  هرات  انتیک فروشان  صنف  پیشین  رییس 
از چند سال  او پس  این شغل است.  از  قدیمی های 
و  برگشته  هرات  به  اروپایی،  کشورهای  در  زنده گی 

کسب و کار قدیمی اش را از نو آغاز کرده است. 
ظاهرشاه،  زمان حکومت  که  می گوید  سلیمانی  آقای 
بیش تر  و  داشت  زیادی  رونق  انتیک فروشی  شغل 
دکان های شهرنو و اطراف مسجد جامع انتیک فروشی 

و سایر والیت های افغانستان به تجربه گرفته شده است، 
»شبه جامعه مدنی« مدنی است، نه اصل آن.

به باور آقای فقیری، ارزش های جامعه  مدنی با تزریق منابع 
مالی تأمین نمی شود و وابسته بودن جامعه  مدنی به بودجه  
دونرهای خارجی، ساحه  فعالیت مدنی واقعی را با گذشت 
هر روز تنگ تر کرده است. او به این باور است که در هرات 
باید نظر به حجم وسیع شمار دانشگاه ها و مراکز علمی، 
جامعه  مدنی به گونه ی اصولی به تجربه گرفته می شد و در 
این راستا افرادی دست به نوشتن کتاب های علمی برای 

تولید اندیشه در این حوزه می کردند. 
به باور وی، زمانی جامعه  مدنی در کشور شکل می گیرد 
که ارزش ها و هنجارهای سنتی با نوشتن کتاب و برپایی 
واقعی  مردمی جهت روشن گری  دادخواهی های گسترده  

توده ها به سمت مدرنیته سوق داده شود.
در همین حال به باور آقای فقیری باید از علوم روان شناسی، 
جامعه شناسی، ادبیات و علم سیاست برای ساختن جامعه  
مدنی به طور دراز مدت وام گرفته شود و در نبود استراتژی 
اجتماعی،  اعتمادسازی  بزرگ،  فرهنگی  دید  و  فرهنگی 
ساختار پایدار و هدفمند و دولت پایدار و با ثبات، جامعه  

مدنی ساخته نمی شود.

مؤلفه های جامعه  مدنی
از نگاه تیوری برای نظم جامعه   با تمام این ها آن چه که 
مدنی و ایجاد آن مهم به نظر می رسد، فاکتورهای مشخص 
و پذیرفته  شده ای است که باید جامعه و فعاالن مدنی به 
آن ها تمکین کنند. از جمله می توان به نظارت بر اعمال 
قانون، محدود کردن قدرت دولت، ترفیع، ترویج و گسترش 
اشتراک سیاسی شهروندان، آموزش شهروندی در جهت 
دفاع از حقوق بشر در جامعه و ایجاد فضا ی گفت وگو میان 

شهروندان و دولت اشاره کرد. 
نزاع های  از  پیش گیری  که  گفت  می شود  آن  بر  اضافه 
قومی، نژادی و مذهبی، تأکید بر اصل انتخابات، تأکید بر 
اخالق مسوولیت پذیری بین افراد جامعه و گسترش روابط 
منافع  در نظر گرفتن  با  قانون دار  و  عقالنی  آزاد،  اقتصادی 
جامعه   دیگر  مؤلفه های  از  بین المللی  قراردادهای  و  ملی 

مدنی به شمار می رود. 
گفتنی است که آن چه در عمل دیده می شود، این است 
که نقش جامعه  مدنی در هرات قابل قیاس با مؤلفه های 
پذیرفته  شده  آن نیست؛ انتقادی که آگاهان امور همواره از 
آن به عنوان ضعف بدنه  جامعه  مدنی در هرات یاد می کنند.

افغانستان سفر می کردند. شمار جهان گردان خارجی 
بود و باش  برای  جایی  هتل ها  در  که  بود  زیاد  آن قدر 
آن ها نبود و مردم خانه  های شخصی را به  هتل تبدیل 
می کردند و حتا گردش گران شب را روی بام دکان  ها و 

کنار خیابان  ها صبح می کردند. 
خارجی  گردش گران  با  خوبی  رابطه ی  هرات  مردم 
داشتند و حضور آن ها باعث رونق تمامی کسب و کارها 
انتیک فروشی  دکان های  در  گردش گران  بود.  شده 
موسیقی   محلی گوش می دادند، رقص  می کردند و از 

حضور در این شهر باستانی لذت می بردند. 
افغانستان  در  عکس های حضور جهان گردان خارجی 
توسط  که  کشور  گردش گری  جاذبه های  نگاره های  و 
جهان گردان خارجی ثبت شده، تا هنوز موجود است. 

پررنگ  حضور  عامل  مهم ترین  انتیک فروشان  دید  از 
گردش گران خارجی در افغانستان، امنیت بود و حاال در 
نبود امنیت نه  تنها جهان گردان خارجی به افغانستان 
را  افغانستان هم کشور  بلکه ساکنان  سفر نمی کنند، 

ترک می کنند.

چهارشنبه
شماره 1385
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آخرین  که  داد  گزارش  رویترز  از  نقل  به  دویچه وله 
 »۱ دریا  »آدریان  ایرانی  نفت کش  از  که  سیگنال هایی 
روز  ظهر  از  بعد  دقیقه   ۳:۵۳ ساعت  در  شده،  ردیابی 
دوشنبه، ۱۱ سنبله، و در آب های میان قبرس و سوریه 

بوده است.
این کشتی که پیش تر »گریس ۱« نام داشت، حامل دو 
میلیون و یک  صد هزار بشکه نفت خام به ارزش ۱۳۰ 
میلیون دالر است و روز چهارم جوالی به اتهام حمل نفت 
به سوریه و نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه این کشور 
توسط نیروی دریایی جبل الطارق و در همراهی با نیروی 

دریایی بریتانیا توقیف شده بود.
با  این نفت کش  توقیف،  از رفع  روز ۱۵ آگست و پس 
نام جدید »آدریان دریا ۱« و با پرچم دولت ایران مسیر 
خود را در دریای مدیترانه در پیش گرفت. ابتدا گفته 
در حرکت  یونان  بنادر  به سوی  نفت کش  این  که  شد 
امور  وزیر  پمپیو،  مایک  آگست،   ۳۱ شنبه،  روز  است. 
خارجه امریکا، در پست توییتری خبر داد که مسیر این 
نفت کش به سمت بندر طرطوس سوریه است. او نوشت: 
که  است  داده  تضمین  بریتانیا  به  ظریف  »محمدجواد 
است،  پاسداران  سپاه  به  متعلق  که  گریس۱  نفت کش 
در  موثقی  اطالعات  ما  رفت.  نخواهد  سوریه  سوی  به 
دست داریم که نشان می دهد نفت کش یادشده به سوی 
بندر طرطوس در سوریه در حرکت است. من امیدوارم 
که نفت کش مسیر خود را تغییر دهد. اعتماد کردن به 

ظریف، اشتباه بزرگی بود.«
انتشار پست توییتری پمپیو درباره مسیر این  از  پیش 
نفت کش، کارشناسان پیش بینی کرده بودند که »آدریان 
دریا ۱« در طول مسیر خود از طریق انتقال کشتی به 
کشتی، محموله نفتی خود را به سوریه برساند. این در 
نفت  به سوریه  بود  داده  تضمین  ایران  که  است  حالی 

نخواهد فروخت.
در  ایرانی  نفت کش  توقیف  از  پس  هفته  دو  حدود 
جبل الطارق، نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز نفت کش 
بریتانیایی »استینا ایمپرو« را در تنگه هرمز توقیف کرد. 
این اقدام ایران به اقدامی تالفی جویانه در پاسخ به توقیف 

نفت کش ایرانی توسط بریتانیا تعبیر شد.

مصونیت  سلب  به  سه شنبه  روز  اوکراین  پارلمان  اعضای 
قضایی خود رأی دادند.

اعضا  اکثریت  رأی  با  تنها  اوکراین  پارلمان  این  از  پیش 
نماینده گان سلب  از یکی  به صورت فردی می توانست  و 

مصونیت قضایی کند.
جمهور  رییس  زلنسکی،  ولودیمیر  یورونیوز،  گزارش  به 
اوکراین، در جریان کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که 
در راستای مقابله با فساد مالی سیاست مداران، مصونیت 

قضایی اعضای پارلمان را لغو خواهد کرد.
منتقدان ولودیمیر زلنسکی بر این باور هستند که سلب 
برابر  در  را  آن ها  پارلمان  نماینده گان  از  مصونیت قضایی 

اصحاب قدرت و دولت این کشور آسیب پذیر می کند.
در جلسه روز سه شنبه پارلمان اوکراین ۳7۳ نفر از ۴۵۰ 

نماینده با سلب مصونیت قضایی خود موافقت کردند.
انتخابات  در  این  از  پیش  زلنسکی  ولودیمیر  هواداران 
نماینده گان  از  یکی  بودند.  شده  پیروز  اوکراین  پارلمانی 
هوادار ولودیمیر زلنسکی در جلسه پارلمان گفت: »ما وعده 
داده بودیم که مصونیت قضایی را لغو کنیم. ما وعده داده 
بودیم که کسی امتیاز ویژه ای در اوکراین نخواهد داشت.«

که  بود  مدعی شده  این  از  پیش  اوکراین  رییس جمهور 
قضایی  مصونیت  لغو  دنبال  به  اوکراین  مردم  درصد   ۹۰

نماینده گان پارلمان هستند.
سلب مصونیت قضایی نماینده گان پارلمان اوکراین از سال 

آینده میالدی به اجرا در خواهد آمد.
از  حزب  اولین  زلنسکی  ولودیمیر  خلق«  »خادم  حزب 
زمان استقالل اوکراین تاکنون است که به تنهایی اکثریت 

کرسی های پارلمان این کشور را به دست آورده است.

نفت کش ایران در 
آب های غرب سوریه 
رادارش را خاموش کرد

برگزیت؛ ارزش پوند در برابر دالر به کم ترین 
میزان در سه سال اخیر رسید

نماینده گان پارلمان اوکراین 
مصونیت قضایی را از خود 

سلب کردند

با تالش بعضی از نماینده گان پارلمان بریتانیا 
تعویق  به  برای  الیحه ای  تهیه  منظور  به 
اروپا،  اتحادیه  از  کشور  این  خروج  انداختن 
ارزش پوند به در برابر دالر به کم ترین حد خود 

در سه سال اخیر رسید.
روز  معامالت  در  بی بی سی،  گزارش  به 
سه شنبه، سوم سپتامبر، نرخ پوند در برابر دالر 
به ۲/۱ رسید که از اکتبر ۲۰۱۶ بی سابقه بوده 

است.
یک  حدود  پوند  هر  هم چنین  سه شنبه  روز 

یورو و ۱۰ سنت معامله شده است.
با  مرتبط  تحوالت  به  مالی  بازارهای  واکنش 
برگزیت در حالی است که بعضی نماینده گان 
هم چنین  و  )محافظه کار(  حاکم  حزب 
در  کارگر(  )حزب  دولت  مخالف  نماینده گان 
صدد تهیه الیحه ای برای متوقف کردن خروج 
از  پیش  اروپا  اتحادیه  از  کشورشان  بی توافق 

ضرب االجل ۳۱ اکتبر هستند.
بریتانیا  سلطنتی  خاص  شورای  پیش  هفته 
بوریس  پیشنهاد  با  الیزابت  ملکه  ریاست  به 
جانسون، نخست وزیر این کشور، برای تعلیق 

پنج هفته ای پارلمان موافقت کرد.

که  صورتی  در  کرده  تهدید  بریتانیا  دولت 
را در دست  اختیار مجلس عوام  نماینده گان 
بگیرند، ممکن است در نیمه اکتبر )دو هفته 
از  خروج  برای  شده  تعیین  زمان  از  پیش 

اتحادیه اروپا( انتخابات سراسری برگزار کند.
الیحه ای که نماینده گان به دنبال تصویب آن 
هستند، نخست وزیر را مجبور خواهد کرد تا 
خروج را تا پایان جنوری سال آینده میالدی 
)۲۰۱۹( به تعویق بیندازد، مگر این که آن ها تا 
نوزدهم اکتبر یا به توافقی جدید برسند و یا 

این که به خروج بی توافق رأی دهند.
تا پیش از برگزاری رفراندوم خروج این کشور 
از اتحادیه اروپا در تابستان سه سال پیش، هر 

پوند حدود ۵/۱ دالر معامله می شد.
به  بریتانیایی  شهروندان  منفی  رأی  از  بعد 
ماندن در اتحادیه اروپا، ارزش واحد پول این 
کشور در برابر دالر بیش از ده درصد سقوط 
اخیر  سال  سی  در  ارزش  کاهش  این  کرد؛ 
بی سابقه بود و بیش ترین افت یک روزه تاریخ 
این کشور را رقم زد. پس از آن ارزش پول ملی 
بریتانیا افزایش یافت و تا اوایل سال ۲۰۱۸ این 

روند رو به رشد ادامه داشت.

جاری  سال  ابتدای  از  که  داده اند  گزارش  رسانه ها 
خشونت های  دلیل  به  زن   ۱۰۰ کنون  تا  میالدی 

خانه گی در فرانسه جان باخته اند. 
روز  فرانسه،  رییس جمهور  ماکرون،  امانوئل  دولت 
سه شنبه، ۳ سپتامبر، قرار بود کنفرانس ویژه ای را 
کشور  این  در  زنان  علیه  خانه گی  خشونت  درباره 

برگزار کند.
به گزارش یورونیوز، منتقدان دولت فرانسه بر این باور 
هستند که دولت باید بیش از این برای جلوگیری از 
مرگ زنان به دست بسته گان یا نزدیکان مرد خود، 

تالش کند.
دولت  در  مردان  با  زنان  برابری  وزیر  شیاپا،  مارلن 

این  برگزاری  از  هدف  که  کرده  اعالم  فرانسه، 
و  فزیکی  خشونت  وقوع  موارد  کاهش  کنفرانس، 
آمار  بر  بنا  است.  این کشور  در  زنان  علیه  جنسی 
دولتی هر سال ۲۲۰ هزار حادثه خشونت فزیکی و 

جنسی علیه زنان در فرانسه روی می دهد.
میالدی   ۲۰۱۸ سال  در  فرانسه  دولت  آمار  طبق 
۱۲۱ زن به دلیل خشونت های خانه گی جان خود را 
از دست دادند. این آمار به این معنا است که هر سه 
روز یک زن در فرانسه به دست یکی از بسته گان یا 

نزدیکان مرد خود به قتل می رسد.
وزیر برابری زنان با مردان در دولت فرانسه، پیش 
بود  داده  وعده  روز سه شنبه  کنفرانس  برگزاری  از 

که تصمیم های »مهمی« در جریان این کنفرانس 
شیاپا  مارلن  شد.  خواهد  اعالم  دولت  سوی  از 
جمله  از  دولت  وزرای  دیگر  توجه  تا  دارد  نظر  در 
وزیران عدلیه، داخله، آموزش و مسکن را به موضوع 
خشونت خانه گی علیه زنان و اهمیت آن جلب کند.

مرگ 1۰۰ زن به دلیل خشونت های خانه گی در فرانسه
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اخیر  سال  چند  طی 
دندان  کلینیک های 
افزایش   هرات  در 
است.  داشته  چشم گیری 
خیابان ها  از  بسیاری  در 
لوحه های »دندان پزشکی« و »کلینیک دندان« به 

 چشم می خور

آشفته بازار دندان پزشکی 
در هرات

کار  که  می دهد  نشان  ۸صبح  یافته های 
پروژه ی »تاپی«، خط انتقال پایپ الین 
هندوستان  به  ترکمنستان  از  گاز 
پاکستان،  و  افغانستان  طریق  از 
و  نداشته  پیش رفتی  هیچ گونه 
خیالی  پروژه  یک  شبیه  بیش تر 
یافته های  اساس  بر  است.  رؤیایی  و 
از  گاز  استخراج  کار  تنها  ۸صبح، 
»ماری«  شهر  در  گازی  حوزه ی  این 

ترکمنستان در همسایه گی والی

پروژه ای شبیه رؤیا
تـاپی؛
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سیدحسن حسینی

محمدحسین نیک خواه 
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