
گروه طالبان ۴۳ باشنده ی ولسوالی 
خواجه عمری را رها کرد ولسوال  نام نهاد طالبان برای 

شیرین  تگاب فاریاب کشته شد

۹۵ درصد ولسوالی اچین ننگرهار از وجود گروه 
داعش پاک سازی شد

آزاد و عادالنه بودن  دو رکن اساسی انتخابات است. این 
دو واژه که پیوسته در بین مردم عام تکرار می شود، یکی 
به جامع بودن قانون ارتباط دارد و دیگری به روند اجرا و 
انتخابات  دارد. مدیریت سالم  بسته گی  انتخابات  مدیریت 
محسوب  انتخابات  روند  بخش های  مهم ترین  جمله  از 
وضع  و  انتخابات  نظری  مبانی  و  اصول  ترسیم  می گردد. 

قوانین همراه با مقررات مربوطه، به تنهایی...

مشاهدات ساحه ای ریاست منابع آبی وزارت انرژی و آب 
از حوزه های دریایی نشان می دهد که برف باری و ریزش 
باران در پنج حوزه دریایی امسال از سیزدهم میزان »به 
این  است.  شده  آغاز  مکانی«  و  زمانی  وقفه ای  گونه ی 
تأثیرات  نشان دهنده  را  برف باری  رژیم  در  تغییر  ریاست 
تغییرات اقلیم باالی منابع آب و رژیم بارنده گی در کشور 

عنوان کرده است...
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شماره 3205
سال یازدهم

دوشنبه
15 میزان 1398

7 اکتوبر 2019
قیمت: 20 افغانی

شهرداری هرات 
270 بست خالی دارد

از تحریر قاهره تا تحریر بغداد
برخورد جناحی با طالب

آیا انتخابات ۹8 درست مدیریت 
خواهد شد؟                                 

بارش برف یک ماه پیش تر آغاز شد 
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می گویند  غزنی  محلی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
که گروه طالبان ۴۳ باشنده ولسوالی خواجه عمری 
والیت غزنی را که به گروگان گرفته بود، با پادرمیانی 

بزرگان محلی آزاد کرده است.
روز  غزنی،  پولیس  سخنگوی  سیرت،  احمدخان 
یک شنبه، چهاردهم میزان، به روزنامه ۸صبح گفت 
که این افراد روز گذشته با میانجی گری بزرگان قومی 

آزاد شده اند.
گروه طالبان ۴۳ باشنده ولسوالی خواجه عمری را از 
روستای ده حاجی این ولسوالی روز جمعه، دوازدهم 

میزان، ربوده بود.
دفتر مطبوعاتی والی غزنی نیز در اعالمیه ای گفته 
ده حاجی  روستای  باشنده گان  از  تن   ۴۳ که  است 
سوی  از  پیش  روز  دو  که  ولسوالی خواجه عمری 
طالبان ربوده شده بودند، شام روز شنبه، با پادرمیانی 

بزرگان قومی آزاد شدند.
جوزای  هفدهم  در  غزنی  خواجه عمری  ولسوالی 
نیروهای  از کنترل گروه طالبان خارج شد.  امسال 
این  که  شدند  موفق  عملیاتی  اجرای  با  امنیتی 
ولسوالی را پس از یک سال از نزد گروه طالبان دوباره 

تصرف کنند.

نام نهاد  ولسوال  وثیق،  نورآقا  کابل:  ۸صبح، 
طالبان برای ولسوالی شیرین تگاب فاریاب، در 
یک حمله هوایی صبح روز یک شنبه، چهاردهم 

میزان، کشته شد.
وزارت دفاع ملی با اعالم این خبر گفته است 
که حمله هوایی بر موتر حامل ولسوال نام نهاد 
صورت  تگاب  شیرین  ولسوالی  برای  طالبان 
گرفته و در نتیجه ی آن، مال شاه ولی مشهور به 
سعادت، مسوول جمع آوری عشر و زکات گروه 
طالبان و مال هدایت اهلل یکی از قوماندانان قطعه 

سرخ این گروه نیز کشته شده اند.
قول اردوی ۲۰۹ شاهین نیز اعالم کرده است 
که حمله هوایی زمانی انجام شد که ولسوال 
نام نهاد طالبان برای ولسوالی شیرین تگاب در 
»شش پر«  و  »راباط«  روستاهای  میان  مسیر 
طبق  است.  بوده  حرکت  در  ولسوالی  این 
عضو  سه  شمول  به  اردو،  قول  این  معلومات 
کلیدی گروه طالبان، دو جنگ جوی این گروه 

نیز در جمع کشته گان هستند.
فاریاب در شمال کشور از والیت های ناامن به 
شمار می رود. جنگ جویان گروه طالبان در این 
عملیات  هم چنان  دارند.  فعال  حضور  والیت 
نیروهای امنیتی برای تصفیه فاریاب از وجود 

طالبان در این اواخر افزایش یافته است.

والی  مطبوعاتی  دفتر  کابل:  ۸صبح، 
اجرای  پی  در  که  کرد  اعالم  ننگرهار 
در  امنیتی  نیروهای  تصفیه ای  عملیات 
ولسوالی اچین والیت ننگرهار، حدود ۹۵ 
وجود  از  ولسوالی  این  روستاهای  درصد 
جنگ جویان گروه داعش پاک سازی شده 

است.
این دفتر گفته است که عملیات پاک سازی 
توسط  ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی 
برده  پیش  به  امنیتی  مشترک  نیروهای 
می شود و تاکنون ضمن عقب راندن گروه 
ولسوالی،  این  زیاد  بخش های  از  داعش 
نیز  گروه  این  جاسازی شده  ماین  صدها 

خنثا شده است.
والی  مطبوعاتی  دفتر  معلومات  طبق 
ننگرهار، پس از اجرای عملیات پاک سازی 
در ولسوالی اچین، باشنده گان این ولسوالی 
به  بازگشت  آماده  بودند،  شده  بی جا  که 
خانه و سرزمین شان هستند. این دفتر در 
مورد شمار بی جاشده گان ولسوالی اچین 

جزییات نداده است.
فرماندهان  از  نقل  به  ننگرهار  والی  دفتر 

خط نخست جنگ در ولسوالی اچین این 
والیت نوشته است که عملیات پاک سازی 
تا  طالبان  گروه  وجود  از  اچین  ولسوالی 
پیدا  ادامه  ولسوالی  این  کامل  پاک سازی 
احتمالی  تلفات  مورد  در  کرد.  خواهد 
ولسوالی  در  امنیتی  نیروهای  عملیات 

اچین جزییات داده نشده است.
به  ننگرهار  والیت  اچین  ولسوالی  از 
می شود.  یاد  داعش  گروه  مرکز  عنوان 
در سال های اخیر گروه داعش در والیت 
بوده  فعال  گسترده ای  شکل  به  ننگرهار 
»پایتخت  را  ننگرهار  گروه  این  است. 

شاخه ی خراسان« خود می خواند.
برای  امریکایی در سال ۱۳۹۶  نیروهای   
نخستین بار یک بمب بزرگ به  نام »مادر 
النه های  کوبیدن  درهم  برای  را  بمب ها« 
زیرزمینی گروه داعش در ننگرهار استفاده 
کرد. این بمب ۱۰ تن وزن داشت و گفته 
شد که خسارت زیادی را بر گروه داعش 
مادر  پرتاب  نتیجه  در  است.  کرده  وارد 
بمب ها نزدیک به ۹۰ جنگ جوی داعش 

کشته شدند.

اعتراضات در عراق به روز ششم رسیده و اکثریت والیت های شیعه نشین جنوب را در بر گرفته است. این اعتراضات به دلیل 
هم زمانی با مراسم اربعین، همراه با نمادهای مذهبی می باشد. در اکثریت این تظاهرات، بیرق ها و علم های مربوط به مناسک 

مذهبی شیعیان در روز عاشورا به چشم می خورد. 
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تغییرات اقلیمی؛ 

روند انتقال اطالعات 
دستگاه های بایومتریک به 

سیستم مرکزی آغاز نشده است

فساد گسترده در شهرداری هرات، این اداره را به رکود مواجه ساخته است و در 
بروز مشکالت روز افزون نقش پر رنگ دارد. شهرداری هرات می گوید که ۹۰ درصد 
کارمندان اداره اش یا سرپرست هستند و یا در پست وارسی کننده اجرای وظیفه 
می کنند. از دید شهردار هرات »دید تجارتی« داشتن به وظیفه سبب شده که 
کار شهرداری هرات چشم گیر و فراگیر نباشد و مشکالت شهری با گذشت هر 
روز بیش تر چشم گیر شود. شورای شهر هرات هم هم آهنگ با شهردار هرات، به 
این نظر است که مردم تنها قربانیان عزل و نصب های سلیقه ای و فشار زورمندان 

هستند.

موضع »دولت ساز« درباره آرای 
»بی بایومتریک« مبهم است

نُه روز پس از انتخابات؛



رد خون آرامم 
می کند

و  پدر  می کرد.  زنده گی  دانشجویی  لیلیه های  از  یکی  در  لیال 
کابل.  به  بودند  فرستاده  دانشگاه  و  درس  برای  را  او  مادرش 
می گفت وابسته یکی از هم صنفی هایش شده و هرکاری می کند، 
نمی تواند فکر او را از سرش بیرون کند. همیشه خود را به عنوان 
می شناخت.  بوده،  مشهور  دیگران  بین  غرورش  که  دختری 
شوم،  پسری  وابسته  روزی  نمی کردم  فکر  وقت  هیچ  می گفت 

آن هم عاشق کسی که از او بدم می آمد. صمیم را می گفت. 
شنیده بودم که صمیم با پسران دانشگاه شرط بسته که بتواند با 
من رفیق شود. خودم هیچ وقت فکرش را نمی کردم که بتواند، 
اما نمی دانم چه شد که دیدم وابسته اش شده ام. چند بار قصد 
کردم کامل از او جدا شوم، اما هربار که تصمیم می گیرم، بعد از 
چند وقت دوباره خودم می روم سمتش. نمی دانم مرا چه شده. 

حاال دیگر فکر می کنم بدون او نمی توانم ادامه بدهم. 
- از او می پرسم: چه شد که دستت را زخم کردی؟

ـ  نمی دانم، هر وقت حالم بد می شود، دستم را تیغ می زنم. قباًل 
نیست،  مهم  برایم  دیگر  حاال  نشود.  دیده  که  می زدم  را  پایم 

دستم را زدم.
- می زنی برای این که آرام شوی؛ درست است؟ 

ـ  بله. 
- اما هم اتاقی ات فکر می کند می خواستی خودت را بکشی. من 
روان شناسم و درک می کنم که هدف این زخم ها تسکین دادن 
اما دیگران درک نمی کنند. آن ها  به خود است، نه خودکشی، 

فکر می کنند می خواهی خودت را بکشی.
دیگر  طور  می شوم.  آرام  می آید،  خون  و  می زنم  وقتی  بلی،  ـ  
آرام نمی شوم. حاال دیگر درد هم ندارد. رد خون آرامم می کند.

ـ خب، همین کار موضوع را خطرناک تر می کند، چون ممکن 
است در دفعات بعد عمق و شدت خودزنی بیش تر شود و حتا 
منجر به مرگ گردد. برای همین فعاًل مهم ترین کار مراقبت از 
خودت در برابر همین زخم کردن ها است. می خواهم از این به 
بعد هر وقت احساس کردی باید خودت را زخمی کنی، یک تکه 
یخ را بگیر و روی پوستت بگذار تا پوستت با سرمای یخ تحریک 
شود. این طور مقداری از همان احساس آرامش ایجاد می شود، 

ولی خطر زخمی کردن را ندارد.
ـ اگر آن زمان به ذهنم برسد این کار را کنم، چون حالم خیلی 

بد می شود. اصاًل من چرا این کار را می کنم؟
ـ برای این که رنج آشفته گی روانی ات که کل وجودت را درگیر 
تا  تبدیل کنی  به یک درد جسمانی  را می خواهی  است  کرده 
ذهنت این طوری از رنج روانی منحرف شود و فقط روی یک 
نقطه محدود از بدنت متمرکز گردد. برای همین پوستت را زخم 
می کنی. این زخم کردن ها در اوایل آرام بخش است، اما به مرور 
و با تکرار، به زخم های بیش تر و عمیق تر نیاز پیدا می کنی. این 

حالت بسیار خطرناک است. 
ـ چرا به صمیم این طور وابسته شدم؟

باورهای ثابت  - چون طرح واره رها شده گی داری. طرح واره ها 
و  احساسات  افکار،  دیگر  که  هستند  تو  تأثیر گذار شخصیت  و 
رفتارهای تو را شکل می دهند. کسی که طرح واره رها شده گی 
دیگران  توسط  نشدن  پذیرفته  و  شدن  رانده  از  همیشه  دارد، 
وابسته  کسی  به  بیش تر  افراد  این  می برد.  رنج  و  می ترسد 
وقتی  تو  باشی،  کرده  دقت  اگر  کنند.  رها  را  او  که  می شوند 
را رها کرد. وقتی  تو  او  به صمیم شروع شد که  وابسته گی ات 
بودن،  نداشتنی  دوست  احساس  تو  می  کند،  رها  را  تو  کسی 
خوب نبودن و تشویش عاطفی پیدا می کنی. ریشه این موضوع 
به نوع روابط دل بسته گی تو با والدین و دوستانت در کودکی و 

نوجوانی ات بر می  گردد. 
ـ برای همین است که هر وقت صمیم می گوید من دیگر خسته 
شده ام، من خیلی می ترسم و حاضرم هرکاری کنم تا او ترکم 

نکند؟
را ترک می کند،  تو  از وقتی می بینی کسی  واقع  تو در  بله،   -
بودن«  »نخواستنی  احساس  تو  به  این  و  می شوی  مضطرب 
می دهد. با نگهداشتن صمیم، می خواهی با این احساس خودت 
مقابله کنی. در بدترین حالت می گویی قبل از این که صمیم مرا 
رها کند، من باید او را رها کنم، چون من طاقت رها شدن ندارم. 
ـ حاال مشکل این است که مسوول لیلیه به همشیره ام زنگ زده 
و گفته که لیال می خواسته خود را بکشد. من هرچه می گویم 
و می خواستم  بود  بد  فقط حالم  بکشم،  را  نمی خواستم خودم 

خود را آرام بسازم، باور نمی کند. 
- من این را برای همشیره ات توضیح می دهم، ولی می خواهم 
برای  می گویم،  که  روش هایی  از  سعی  کنی  که  بدهی  قول 
به  از یخ  استفاده  استفاده کنی. یکی همان  از خودت  مراقبت 
دیگر  است.  آرامش  ایجاد  و  پوستت  تحریک  برای  تیغ  جای 
دل بسته گی  این  تا  بدهی  ادامه  را  مشاوره ات  جلسات  این که 

ناامن را حل کنیم.
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کمیشنران باید آماده ی 
پاسخ گویی باشند

 دو شنبه
شماره ۳۲۰۵

1۵ میزان 1۳98
۷ اکتبر ۲۰19

قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

دیروز باید روند انتقال مواد انتخاباتی از تمام والیات به مرکز 
کمیسیون  باشد.  شده  کامل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات باید دقیق معلومات بدهد که چه تعداد از  مستقل 
از  را  تعداد  آورد ه،  چه  دست  به  را  بایومتریک  دستگاه های 
دست داده و شمار دستگاه های بایو متریکی که حافظه ی شان 
از دست رفته است،  چقدر است. شهروندان جمهوری که در 
روز انتخابات خطر کردند و به پای صندوق های رای رفتند، 
حق دارند در این مورد بفهمند. کمیسیون مستقل انتخابات 
دستگاه های  برای  پالیسی سازی  قسمت  در  که  بپذیرد  باید 
بایومتریک کوتاهی کرده است. در سایت کمیسیون مستقل 
بایومتریک به صورت مکتوب  پالیسی دستگاه های  انتخابات، 
با  می توانست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ندارد.  وجود 
گذشته،  یک  سال  پارلمانی  انتخابات  تجارت  از  استفاده 
اما  بایو متریک درست کند،  برای دستگاه های  پالیسی جامع 
به دلیل بی کفایتی و عواملی که ما نمی دانیم، این کار را نکرد. 
بایومتریک  پارلمانی سال گذشته 400 دستگاه  انتخابات  در 
گم شد. تا هنوز کس نمی داند که آن 400 دستگاه کجا است. 
دست پاچه گی  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  زمان  آن  در 
برای دستگاه های  انتخابات می توانست  دچار شد. کمیسیون 
بایومتریک پالیسی بسازد و این مورد را هم در آن بگنجاند. اگر 
مثاًل دستگاه های بایومتریک یک مرکز به کلی مفقود شود،  آیا 
کمیسیون توانایی آن را دارد که در آن مرکز انتخابات مجدد 
برگزار کند؟ کمیسیون مستقل انتخابات باید این موضوع را 
پالیسی  آن  به  پاسخ گویی  برای  و  می سنجید  پیش  از  پیش 
قبول  را  کوتاهی خودش  این  باید  این کمیسیون  می داشت. 

کند و در پی اصالح آن باشد. 
بدهد  توضیح  واضح  بسیار  باید  انتخابات  مستقل  کمیسوین 
که چرا دستگاه های بایومتریک گم شده است و چرا عده ای 
نیروهای  یا هرچیز دیگر در همین کابل که  نام زورمند  زیر 
تا به دندان مسلح هستند، موفق به دزدیدن  امنیتی در آن 
کمیسیون  شده اند؟  دستگاه ها  از  برخی  حافظه ی  کارت 
این مورد هم مکلف به  انتخابات و وزارت داخله در  مستقل 
پاسخ گویی هستند. کمیسیون باید توضیح بدهد با محل هایی 
که دستگاه های بایومتریک آن ها گم شده است، در نهایت چه 
می کند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که این محل ها 
نشده  شمارش  حال  تا  محل ها  این  آرای  شده اند.  قرنطین 
است. منطق حکم می کند که آرای این محل ها باید تا ابد در 
قرنطین بماند و کمیسیون مستقل انتخابات آن را در شمارش 
نیاورد. کمیسیون باید مطابق پالیسی ای که قباًل وضع کرده 

بود،  صرف به آرای بایومتریک شده اعتبار بدهد. 
بسیار  فرصت  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حاضر  حال  در 
 2014 و   2009 سال های  برخالف  دارد.  اختیار  در  بزرگ 
هیچ یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون 
نامزدی  هیچ  است.  نکرده  لفظی  حمله ی  انتخابات  مستقل 
این کمیسیون را بی اعتبار اعالم نکرده است. در انتخابات های 
گذشته به کمیسیون مستقل انتخابات حمله های جدی لفظی 
می شد و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم در مرحله ی 
شمارش کمیسیون را بی اعتبار اعالم می کردند؛ ولی در حال 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  نامزدان  همه ی  حاضر 
نحوی اعتبار داده اند. نامزدان ادعای پیروزی کرده اند،  اما کار 
کمیسیون مستقل انتخابات را زیر سوال نبرده اند. کمیشنران 
کمیسیون مستقل انتخابات باید از این فرصت استفاده کنند. 
آن ها باید تا دیر نشده، تصامیم جدی و اصولی بگیرند. این 
کمیشنران باید روند تصفیه ی آرای بایومتریک شده و آرای 
بایومتریک نشده را تسریع کنند. هر قدر که آن روند تسریع 

شود، به اعتبار کمیسیون مستقل انتخابات می افزاید.
روند تفکیک آرای بایومتریک شده و بایومتریک نشده باید در 
خارجی  مشاهدان  و  مدنی  جامعه ی  نامزدان،   ناظران  حضور 
صورت بگیرد تا هیچ نوع سوال و ابهامی باقی نماند. ناظران 
در چند روز گذشته شاکی بودند که کمیسیون بر کار آنان 
کمیسیون  کمیشنران  است.  کرده  وضع  محدودیت هایی 
بدهند.  اثر  ترتیب  باید  این شکایت هم  به  انتخابات  مستقل 
باید سرسری نگذرند. چنین شکایت هایی در  از این شکایت 
آینده منشأ جنجال های بزرگ می شود. کمیشنران کمیسیون 
مستقل انتخابات باید آماده ی پاسخ گویی جمعی به سوال های 
از  ویژه پس  به  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  تخنیکی 

اعالم نتایج ابتدایی باشند.

سید روح اهلل رضوانی

سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل  کابل:  8صبح، 
وزارت امور خارجه، پس از برکناری از سمتش به 
لوی سارنوالی معرفی شده است. دلیل معرفی شدن 
خالف  »اظهارات  لوی سارنوالی  به  احمدی  آقای 
منافع ملی«، »تضعیف موقف دولت در روند صلح« 
و »سوء استفاده از موقف دولتی« عنوان شده است.

روزنامه  با  صحبت  در  معتبر  و  آگاه  منبع  یک 
امور  وزارت  سخنگوی  شدن  معرفی  8صبح، 
خارجه به لوی سارنوالی را تأیید کرد. این منبع که 
نخواست نامی از او برده شود، گفت آقای احمدی 
از مدتی به این سو برخالف منافع ملی اظهار نظر 

می کرد و این عملش بارها تکرار شده است. 
که  کرد  اعالم  جمهوری  ریاست  ارگ  پیش تر 
صبغت اهلل احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه، 
به دلیل »اظهارات غیرمسووالنه اش« برکنار شده 

است.
روز  ریاست جمهوری،  صدیق صدیقی، سخنگوی 
نوشته  توییتی  در  میزان،  چهاردهم  یک شنبه، 
است که میرویس ناب، سفیر پیشین افغانستان در 
جمهور  رییس  سوی  از  فرمانی  طی  ترکمنستان، 
غنی به حیث معین همکاری های اقتصادی وزارت 
ریاست  است. سخنگوی  تعیین شده  امور خارجه 
تا  ناب  آقای  که  است  گفته  هم چنان  جمهوری 
تقرر سخنگوی جدید وزارت خارجه، از امور دفتر 

سخنگوی این وزارت سرپرستی خواهد کرد.
در  خارجه  امور  وزارت  و  جمهوری  ریاست  اخیراَ 
مورد سفر هیأت گروه طالبان واکنش های متفاوت 

نشان داده بودند.
دهم  چهارشنبه،  روز  طالبان  گروه  از  هیأت  یک 
میزان، بنا بر دعوت رسمی پاکستان به اسالم آباد 
سفر کرد. این هیأت براساس گزارش ها با مقام های 
امور  وزیر  قریشی،  از جمله شاه محمود  پاکستانی 
است.  کرده  گفت وگو  و  دیدار  کشور،  این  خارجه 

برخی از گزارش ها که وزیر امور خارجه پاکستان 
است  آن  از  حاکی  کرده،  تأیید  ضمناً  را  آن  نیز 
که هیأت طالبان با زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه 
امریکا در امور صلح افغانستان که هم زمان با گروه 
طالبان به پاکستان سفر کرد، نیز دیدار کرده است.

در نخستین واکنش به این سفر، صدیق صدیقی، 
سخنگوی ریاست جمهوری، در یک نشست خبری 
از شیوه استقبال مقام های پاکستانی از طالبان به 
شدت انتقاد کرد و گفت: »میزبانی از گروهی که 
هنوز هم دستش به خون مردم افغانستان آغشته 
کشورها  میان  روابط  و  اصول  تمام  خالف  است، 

است.«
ارگ  سخنگوی  اظهارات  این  از  پس  ساعاتی 
سخنگوی  احمدی،  صبغت اهلل  جمهوری،  ریاست 
رسمی  صفحه  در  خارجه،  امور  وزارت  پیشین 
با  نوشت و هم چنان در گفت وگو  فیس بوک خود 
تالش های  از  افغانستان  که  گفت  طلوع  تلویزیون 
صلح  برای  جهان  و  منطقه  کشورهای  تمامی 
افغانستان و زمینه  سازی برای گفت وگوی مستقیم 
استقبال  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان 
می کند. او هم چنان گفت که تالش هایی نیز روی 
جریان  در  صلح  گفت وگوهای  آغاز  سازوکارهای 

است.
توییتی  در  صدیقی  صدیق  اظهارات،  این  از  پس 
نوشت که اظهار نظر سخنگوی وزارت امور خارجه 
نماینده گی  دولت  از  و  است  او  شخصی  دیدگاه 
گفته  توییتی  در  احمدی  صبغت اهلل  اما  نمی کند، 
بود که به نماینده گی از وزارت امور خارجه سخن 

گفته است.
اظهارات  جمهوری  ریاست  ارگ  حال  این  با 
را  خارجه  امور  وزارت  پیشین  سخنگوی 
غیرمسووالنه خوانده و او را از سمتش برکنار کرده 

است.

سخنگوی وزارت خارجه برکنار و به 
لوی سارنوالی معرفی شد

والی  مطبوعاتی  دفتر  کابل:  8صبح، 
طالب   42 که  است   کرده  اعالم  بادغیس 
در نتیجه ی حمله هوایی نیروهای مأموریت 
نو،  قلعه  شهر  مربوطات  در  قاطع  حمایت 

مرکز این والیت ، کشته شده اند.
میزان،  چهاردهم  یک  شنبه،  روز  دفتر  این 
طالبان   ۳۵ که  است  گفته  اعالمیه ای  در 
»حوزه  در  که  هوایی ای  حمله  در  دیگر 
باغک« شهر قلعه نو اجرا شده است، زخم 

برداشته اند.
توضیح  بادغیس  والی  مطبوعاتی  دفتر   
پوسته های  به  طالبان  ابتدا  که  است  داده 
پولیس در روستای باغک حمله کرده بودند 
مأموریت  نیروهای  هوایی  حمله  مورد  که 

حمایت قاطع قرار گرفتند.

حمله  این  در  دفتر،  این  معلومات  طبق 
با  طالبان  شب بین  دوربین  شش  هوایی 
ده ها میل سالح مختلف النوع تخریب شده 

است.
شنبه شب   11 ساعت  هوایی  حمله  این 

گذشته رخ داده است.
است  گفته  بادغیس  والی  مطبوعاتی  دفتر 
هوایی  حمله  این  در  غیرنظامیان  به  که 

آسیب نرسیده است.
بادغیس در غرب کشور از والیت های ناآرام 
والیت های  با  والیت  این  می رود.  به شمار 
هرات، غور، فاریاب و نیز کشور ترکمنستان 
از  برخی  در  طالبان  و  است  هم مرز 

ولسوالی های این والیت حضور دارند.

۴۲ طالب در حمله ی هوایی »حمایت 
قاطع« در بادغیس کشته شدند

کابل در  روان شناسی 



نُه روز پس از انتخابات؛

روند انتقال اطالعات دستگاه های
 بیومتریک به سیستم مرکزی 

آغاز نشده است

برگزاری  از  روز  نُه  آن که  با 
جمهوری  ریاست  انتخابات 
روند  هنوزهم  اما  می گذرد، 
دستگاه های  اطالعات  انتقال 
سیستم  به  انگشت نگاری 
مستقل  کمیسیون  مرکزی 
است.  نشده  آغاز  انتخابات 
انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای 
می گویند که تأخیر در این روند ممکن است اعالم نتایج 

ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را متأثر بسازد. 
شفاف  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  ایوب زاده،  نعیم 
در  میزان،  چهاردهم  یک شنبه،  روز  )تیفا(  افغانستان 
صحبت با روزنامه 8صبح گفت، قرار است پس از انتقال 
انگشت نگاری  دستگاه های  از  رای دهنده گان  اطالعات 
آرای تکراری و موارد  به سیستم مرکزی، روند تصفیه 
ایوب زاده  آقای  شود.  آغاز  انتخاباتی  مقررات  خالف 
است  بیش تر  زمان  نیازمند  آرا  این  تصفیه  روند  افزود، 
روند  زودتر  هرچه  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و 
انتقال داده های دستگاه ها را به سرور مرکزی آغاز کند. 
انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  هم چنان 
در  تأخیر  از  انتقاد  با  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و  آزاد 
دستگاه های  از  رای دهنده گان  داده های  انتقال  روند 
»کمیسیون  گفت:  مرکزی،  سرور  به  انگشت نگاری 
مستقل انتخابات باید هرچه زودتر روند انتقال اطالعات 
سرور  به  دستگاه ها  از  را  انگشت نگاری  دستگاه های 
مرکزی آغاز کند و این روند باید در حضور ناظران به 

انجام برسد.« 
مسووالن نهادهای ناظر بر روند انتخابات دلیل تأخیر در 
انتقال اطالعات دیجیتلی را به سیستم مرکزی »مشکل 
کمیسیون  که  می گویند  و  می کنند  عنوان  تخنیکی« 
مستقل انتخابات با کمبود مهارت های تخنیکی روبه رو 
تخنیکی  مشکل  که  صورتی  در  آنان،  سخن  به  است. 
انتقال  روند  نشود،  برطرف  موقع  به  مرکزی  سرور 
اطالعات دیجیتلی به این سرور با تأخیر صورت خواهد 
ابتدایی  نتایج  گرفت که در پی آن ممکن است اعالم 

انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیفتد. 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات اما به میان آمدن 
مشکالت تخنیکی در سرور مرکزی این کمیسیون را به 
گونه ی قطعی رد می کنند و می گویند که روند انتقال 
انگشت نگاری  دستگاه های  از  رای دهنده گان  اطالعات 
به سیستم مرکزی به زودی آغاز خواهد شد. ذبیح اهلل 
با  صحبت  در  کمیسیون،  این  سخنگویان  از  سادات، 
روزنامه 8صبح گفت، روند انتقال اطالعات دستگاه های 
انگشت نگاری به سرور مرکزی نیاز به زمان بیش تر ندارد 

به  به سیستم مرکزی خواهند شد.  آماده ورود  الزم، 
کابل،  والیت های  دیجیتلی  نتایج  فهرست  او،  سخن 
لغمان،  ننگرهار،  لوگر،  میدان وردک،  پروان،  کاپیسا، 
پنجشیر، خوست و ارزگان که تعداد آن به 10 هزار و 
41 فورم می  رسد نیز بررسی شده و آماده است تا وارد 

سرور مرکزی شود. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  که  است  حالی  در  این 
شد.  برگزار  مرکز  و ۶۶9  4هزار  در  میزان  در ششم 
کمیسیون مستقل انتخابات از این پیش اعالم کرده 
بود که حدود ۳9 هزار و ۵44 دستگاه انگشت نگاری 
روز  در  رای دهنده گان  مشخصات  ثبت  برای  را 
نیست  اما روشن  اکنون  است.  فراهم کرده  انتخابات 
که چه تعداد این دستگاه ها در روز رای دهی به کار 

رفته است. 
محدودیت های ناظران برطرف شده است

و مسووالن این کمیسیون می توانند در مدت زمان دو 
روز همه ی اطالعات رای دهنده گان را از دستگاه های 

انگشت نگاری به سیستم مرکزی انتقال دهند. 
به  انگشت نگاری  دستگاه های  اطالعات  انتقال  روند 
آغاز نشده است که  تا کنون  سرور مرکزی در حالی 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات هشت روز پس 
تایید کرده اند  انتخابات ریاست جمهوری  برگزاری  از 
که مواد حساس انتخاباتی همه ی مراکز رای دهی که 
و  انگشت نگاری  دستگاه های  رای،  برگه های  شامل 
مصون  گونه  به  گذشته  روز  می باشد،  نتایج  فهرست 
است.  یافته  انتقال  کمیسیون  این  مرکزی  دفتر  به 
اورنگ زیب، از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات 
روز یک شنبه، چهاردهم میزان، در یک نشست خبری 
گفت که فهرست نتایج ورقی 21 والیت به مرکز ملی 
ارزیابی های  از  پس  و  یافته  انتقال  نتایج  جمع بندی 

مواد حساس  انتقال  روند  تکمیل شدن  با  هم زمان 
انتخاباتی از دفاتر والیتی به دفتر مرکزی کمیسیون 
مستقل انتخابات، مسووالن این کمیسیون می گویند 
نهادهای  ناظران  برای  را  که سهولت های بیش تری 
ریاست جمهوری  نامزدان  و  احزاب سیاسی  مدنی، 
فراهم کرده  اند. با این حال، مسووالن نهادهای ناظر 
از  برخی  که  می کنند  تایید  نیز  انتخابات  روند  بر 
محدودیت های نظارتی برطرف شده است، اما نه به 
انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم  کامل.  شکل 
مرکز  از  نظارت  می گوید،  )تیفا(  افغانستان  شفاف 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دیجیتلی  اطالعات 
هنوز هم با محدودیت هایی همراه است. به سخن او، 
ناظران نمی توانند فعالیت های کارمندان این بخش 

را آن چنانی که الزم است، زیر نظر داشته باشند. 
نظارت از مراحل پساانتخاباتی از آن جا مهم شمرده 
در  آرا  بررسی  روند  حاضر  حال  در  که  می شود 
کمیسیون مستقل انتخابات جریان دارد. آن چنانی 
که مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات می گویند، 
پس از تسلیم گیری مواد حساس انتخاباتی، این مواد 
بررسی  این کمیسیون  از سوی کارمندان تخنیکی 
مراکز  نتایج  فهرست  بررسی،  از  پس  و  می شوند 
وارد  دیجیتلی  گونه ی  به  و  عکس برداری  رای دهی 
به  انتقال  برای  تا  دستگاه های کمپیوتری می شوند 
آماده  انتخابات  سیستم مرکزی کمیسیون مستقل 

شوند. 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  سخنان  بر اساس 
انتخابات، در حال حاضر حدود بیش از 10 رسانه 
همه روزه  بین المللی  و  ملی  ناظر   ۳0 دست کم  و 
مراحل انتخاباتی پس از روز رای دهی را نظارت و 
از ضعیف  اما  ناظران  از  مشاهده می کنند. شماری 
دیجیتلی  اطالعات  مرکز  در  انترنت  سرعت  بودن 
بررسی  در  کندی  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

فهرست نتایج آرا شکایت دارند. 

فهیم امین 

خلیل اسیر
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

ریاست  به  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته 
موضع  هنوز  تا  غنی  محمداشرف 
»بی بایومتریک«  آرای  درباره  خود 
روشن«  و  »صریح  صورت  به  را 
حالی  در  این  است.  نکرده  اعالم 
با  انتخاباتی  دسته های  سایر  که  است 
آرای  به  اعتباردهی  موضوع  با  صراحت 
این  کرده اند.  مخالفت  »بی بایومتریک« 
باعث  »دولت ساز«  موضع  در  اما  ابهام 
برانگیختن نگرانی ها و پرسش هایی در نزد سایر دسته ها و ناظران 
با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  حال،  این  با  است.  شده  انتخابات 
اعتبار  مدار  برایش  »بی بایومتریک«  آرای  که  است  گفته  تأکید 
نیست؛ هرچند در قانون انتخابات حکمی با چنین صراحت دیده 

نمی شود.
کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون مشخص نکرده است که چه 
تعداد از آرای مردم در انتخابات ششم میزان »بایومتریک« و چه 
تصریح  کلی  صورت  به  است.  »بی بایومتریک«  آرا  این  از  تعداد 
از  استفاده  بدون  انتخابات  روز  در  مردم  از  بخشی  است که  شده 
تقلب  داده اند.  نامزدان دلخواه خود رأی  به  بایومتریک  تکنولوژی 
چنین  در  است.  افزوده  رای  شمار  این  حجم  بر  مواردی  در  هم 
نوع  دو  این  به  نسبت  طرف ها  تمامی  موضع  تا  می طلبد  حالتی، 

رأی روشن باشد.
بودن  مستقل  به حکم  که  می گوید  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته 
کمیسیون مستقل انتخابات، تابع تصمیم این کمیسیون است و هر 
آن چه این نهاد فیصله کند، به آن تمکین می کند. جاوید فیصل، 
چهاردهم  یک شنبه،  روز  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  سخنگوی 
میزان، به روزنامه 8صبح گفت: »ما از روز اول گفته ایم که مالکیت 
و تنظیم امور پروسه انتخابات بر عهده کمیسیون مستقل انتخابات 

و کمیسیون شکایات انتخاباتی است. بنا بر این، هر تصمیمی 
ما  بگیرند،  انتخابات  نافذه  قانون  اساس  بر  نهاد  دو  این  که 
که  کرد  تأکید  هم زمان  فیصل  می کنیم.«  حمایت  آن  از 
نگرانی  بتواند  که  دیگری  تصمیم  هر  طرف دار  »دولت ساز« 
به  او  اما  است.  نیز  کند،  رفع  را  انتخاباتی  دسته های  سایر 
رغم تکرار این پرسش که چه تصمیمی مناسب است درباره 
سرنوشت آرای »بی بایومتریک« اتخاذ شود، به صورت واضح 

سخنی به زبان نیاورد.
این موضع ابهام آمیز »دولت ساز« درباره آرای »بی بایومتریک«، 
پرسش ها و نگرانی هایی را در نزد سایر دسته های انتخاباتی 
و همین طور نهادهای ناظر بر انتخابات برانگیخته است. این 
پرسش ها و نگرانی ها از آن رو جدی است که باری فضل هادی 
دسته  سرسخت  حامیان  از  و  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار، 
هیچ کسی  به  که  بود  داده  هشدار  »دولت ساز«،  انتخاباتی 
اعتبار  از  را  »بی بایومتریک«  آرای  تا  داد  نخواهد  اجازه 
پدر  که »سر  بود  گفته  تندی  لحن  با  مسلمیار  کند.  ساقط 
را  بی بایومتریک  آرای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رییس 
علم  حوا  از  پیامی  در  بعدتر  هرچند  او  می کنم.«  شمارش 
نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، به خاطر این 
لحن تند خود معذرت خواست، اما کماکان بر شمارش آرای 
این  بر  او  که  گفت  مسلمیار  ورزید.  تأکید  »بی بایومتریک« 

موضع خود ثابت است.
رییس مجلس سنا روز یک شنبه، چهاردهم میزان، بار دیگر 
دارد  احتمال  که  گفت  او  کرد.  تکرار  را  خود  قبلی  سخنان 
صندوق ها در گوشه های مختلف کشور با آرای تقلبی پر شده 
در  نام  شان  نبود  دلیل  به  مردم  که  جاهایی  در  ولی  باشد، 
خود  رأی  از حق  بایومتریک  بدون  رأی دهنده گان،  فهرست 
شود.  گذاشته  احترام  آن ها  رأی  به  باید  کرده اند،  استفاده 

مسلمیار این  بار نیز تأکید کرد که او بر موضع قبلی خود 
در این زمینه ایستاد است و این موضع به خاطر منافع 
علیای کشور است. او هم زمان تصریح کرد که تقلب در 
انتخابات، خیانت است و کمیسیون مستقل انتخابات باید 
بین »آرای تقلبی« و »آرای بی بایومتریک و اما شفاف« 
تفاوت قایل باشد. مسلمیار از جانب دیگر به میررحمان 
رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، که قباًل از این موضع 
او انتقاد کرده بود، هشدار داد که خود را »اصالح« کند 
و وزن خود را نیز بسنجد. رییس مجلس سنا هم چنان 
به رحمانی اتهام بست که با »فساد« به ریاست مجلس 

رسیده است و این به تمام مردم روشن است. 
جهت  یک  از  »بی بایومتریک«  آرای  سرنوشت  موضوع 
حکم  انتخابات،  قانون  در  است.  توجه  قابل  نیز  دیگر 
مشخصی درباره »آرای بی بایومتریک« موجود نیست. در 
از کمیسیون  انتخابات  قانون  نوزدهم  بند سیزدهم ماده 
مستقل انتخابات تنها خواسته شده است تدابیری را برای 
استفاده از سیستم الکترونیکی و تکنولوژی بایومتریک به 
پروسه،  این  شفافیت  و  انتخابات  پروسه  تسریع  منظور 
از  استفاده  کارشیوه  در  نیست  معلوم  گیرد.  روی دست 
انتخابات  بایومتریک که کمیسیون مستقل  دستگاه های 
در  چیزی  چه  است،  کرده  تدوین  را  آن  است  مدعی 
این باره گفته شده است. با این حال، مقامات ارشد این 
کمیسیون بارها تأکید کرده اند که به هیچ وجه به آرای 
فاقد بایومتریک اعتبار نخواهند داد و این دسته از آرا را 

باطل خواهند کرد.
دیده بان  برنامه های  مسوول  شینواری،  حبیب اهلل 
سرنوشت  که  می گوید  »ایتوا«،  یا  افغانستان  انتخابات 
آرای بی بایومتریک کاماًل روشن است و این دسته از آرا 

معتبر نیست. او هم چنان گفت که »شاید« دسته انتخاباتی 
بی بایومتریک  آرای  روی  که  دلیل  این  به  »دولت ساز« 
با  واضح  صورت  به  نمی خواهد  است،  کرده  باز  حساب 
شمارش آن در گروه آرای صحیح مخالفت کند. شینواری 
هشدار داد در صورتی که به آرای بی بایومتریک اعتبار داده 
شود، شفافیت انتخابات به صورت جدی از بین خواهد رفت.

در همین ارتباط، عارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی 
»امنیت و عدالت«، به این باور است که بحث بر سر این که 
پایان  کاماًل  نه،  یا  داده شود  اعتبار  بی بایومتریک  آرای  به 
به  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  که  گفت  او  است.  یافته 
این دلیل که بخش بیش تری از آرای مربوط به آن دسته 
آمده  دست  به  بایومتریک«  »بدون  و  »تقلب«  راه های  از 
است، تالش دارد تا این نوع آرا را نیز وارد سیستم کند و 
اگر نیت »دولت ساز«  افزود که  اعتبار بدهد. کیانی  به آن 
دیگر  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  باید  نیست،  این 
انتخاباتی هم صدا شود و به صورت علنی اعالم  دسته های 
به  تا  نیست،  معتبر  برایش  آرای »بی بایومتریک«  کند که 

این ترتیب فضای ابهام و تردید رفع شود.
در انتخابات ششم میزان قرار بود از ۳9 هزار و ۵44 دستگاه 
بایومتریک استفاده شود. هنوز مشخص نیست که در روز 
است.  شده  استفاده  دستگاه ها  این  تعداد  چه  از  انتخابات 
در بعضی از این دستگاه ها فهرست رأی دهنده گان موجود 
نبود. گفته شده است که بخشی از مردم بدون آن که عکس 
این  در  انگشت شان  دو  اثر  طور  همین  و  تذکره  و  چهره 
که  حالی  در  کار  این  داده اند.  رأی  شود،  ثبت  دستگاه ها 
و  بایومتریک  دستگاه های  از  استفاده  کارشیوه  مخالف 
همین طور فیصله کمیسیون مستقل انتخابات است، اکنون 

به یک موضوع جنجالی در کشور تبدیل شده است.

موضع »دولت ساز« درباره 
آرای »بی بایومتریک« 

مبهم است



دولت اسالمی عراق به موصل و االنبار، الساعدی نقش 
این  در  عراق  در  داعش  نیروهای  در شکست  مهمی 
دو والیت داشت. همین فعالیت ها او را در نزد مردم 
عراق )چه شیعه و چه سنی( محبوب و معزز می کند. 
در  سابق  )که  عبدالمهدی  عادل  روی کار آمدن  با  اما 
می کرده  فعالیت  حسین  صدام  مخالفان  جبهه ی 
در  سابقه   اش  دلیل  به  احتماالً  الساعدی  است(، 
شورای فرماندهی حزب بعث، برکنار می شود. همین 
کنونی  اعتراضات  جرقه ی  اولین  نخست وزیر  دستور 
شیعه نشین  و  جنوبی  والیت های  و  زد  رقم  را  عراق 
تظاهرات های گسترده ای را علیه دولت مستقر شکل  
به  فقط  عراق  مردم  تظاهرات گسترده ی  اما  داده اند. 

دلیل برکناری عبدالوهاب الساعدی است؟ 
تظاهرات  موج  گسترش  که  می رسد  نظر  به  این طور 
دولت های  ناکامی  در  ریشه  عراق،  در  اعتراضات  و 
 200۳ در  عراق  به  امریکا  حمله ی  از  بعد  مرکزی 
دارد. عراق با وجود این که سومین صادر کننده ی نفت 
دنیا است و با درآمد ناخالص داخلی 197.7 بیلیون 
دالر، هنوز هم از فقر و مشکالت جدی معیشتی رنج 
پیش رفته ی  سیستم  و  فساد  دیگر،  از جهت  می برد. 
رشوت، ساختار اداری و بوروکراتیک سازمانی عراق را 
با چالش مواجه کرده است. فساد گسترده باعث شده 
است که توزیع مزایای اجتماعی به مردم عامه نرسد 
نکته ی  آید.  وجود  به  گسترده ای  معیشتی  بحران  و 
برخوردار  عراق  این که  وجود  با  که  است  این  دیگر 
مسأله ی  هم  هنوز  اما  است،  انرژی  عظیم  ذخایر  از 
توزیع برق و تأمین انرژی برای شهروندان این کشور 
و  زیربناها  اکثریت  می باشد.  حاد  بسیار  مشکل  یک 
حسین  صدام  زمان  میراث  عراق،  کنونی  تأسیساتی 
بعد  به   200۳ از  عراق  معاصر  حکومت های  و  است 
توزیع  و  زیربناها  عرصه ی  در  چندانی  دست آورد 

خدمات رفاهی و شهرسازی و توزیع برق نداشته اند. 
نگارنده که در اکتوبر و نوامبر سال گذشته در عراق 
بوده  است، نارضایتی عمومی از عدم کارکرد دولت در 
عرصه ی رفاه و باالبردن سطح معیشت مردم را شاهد 
بوده است. نارضایتی از وضعیت معیشتی و اقتصادی 
و ناامیدی از دولت برای حل این معضل، در آن زمان 
تحلیلی  در  نگارنده  و  می زد  موج  عراق  مردم  میان 
بحران را برای آینده ی نزدیک عراق تخمین زده بود.

تظاهرات و اعتراضاتی که در عراق در حال وقوع است، 
ریشه در ناکامی حکومت ها و رؤسای عراقی در تأمین 
اولیه مردم دارد. عادل عبدالمهدی در شب  نیازهای 
اعالم  رسانه ای  بیانیه ی  یک  در  اکتوبر،   ۳ پنج شنبه، 
کرد که دولت نمی تواند یک شبه به شکل معجزه آسا 
که  داد  وعده  او  اما  کند؛  حل  را  مشکالت  همه ی 
به  دولت  اداری  ساختار  از  فاسد  کارمند  نفر   1000
عراقی  شیعه ی  مرجعیت  شد.  خواهند  اخراج  زودی 
به خصوص آیت اهلل سیستانی که نقش به  سزایی در 
را مسوول شرایط  دولت  دارند،  عراق  بحرانی  شرایط 
کنونی دانسته و از دولت خواسته اند که به زودترین 

فرصت بحران کنونی را حل و فصل کند. 
هواداران  و  اعتراضات  و  تظاهرات  مخالفان  دیدگاه  
که  اند  معتقد  آن ها  است.  متفاوت  اما  مستقر  دولت 
عادل  که  می گیرد  اوج  زمانی  در   اعتراضات  این 
عبدالمهدی به چین سفر کرده و از حضور امریکا در 
عراق نارضایتی خود را نشان داده است. از سوی دیگر، 
آن ها باور دارند که این تظاهرات یک روز بعد از آن 
اعالم شد که عادل عبدالمهدی مسوولیت حمالت بر 
داد.  نسبت  اسراییل  به  را  الشعبی  حشد  پایگاه های 
دیدگاه هواداران دولت این است که اسرائیل و امریکا 
هم چنین  هستند.  آشوب  و  اعتراضات  این  پس  در 
آن  از  تظاهرات  این  که  هستند  اعتقاد  این  به  آن ها 

جهت که رهبری خاصی ندارد و هدف خاصی ندارد، 
نباید در  نگرانی خاصی  و  باشد  نمی تواند دوام داشته 

مورد این وضعیت داشت. 
که  داد  نشان  مصر  و  تونس  عربی  بهار  تجربه ی 
است  ساخته  ثابت  را  این  انقالب   نوین  رویکردهای 
با وجود عامل شبکه های اجتماعی و قدرت آن ها  که 
معنای  )در  رهبری  عنصر  مردم،  سیاسی  بسیج  در 
ساختار  و  است  رفته  بین  از  هدف  و  آن(  کالسیک 
به  باال  از  و  هرمی  حالت  از  اعتراضات  این  سازمانی 
پایین، حالت عمودی و خطی به خود گرفته است؛ با 
این توصیف که در انقالب های نوین، هر فرد معترض با 
در دست داشتن شبکه های اجتماعی یک رهبر جریان 
اعتراضی است و نیازی به رهبر نیست تا به معترضان 

جهت دهد. 
اگر تحوالت کنونی عراق را ادامه ی موج دوم بهار عربی 
الجزایر،  از  بعد  که  می شود  تصور  این طور  بپنداریم، 
با توجه  سودان، تونس و مصر حاال نوبت عراق است. 
چندوجهی  معادله ای  عراق  سیاست  سپهر  این که  به 
دارد و عوامل و متغیرهای ملی و منطقه ای بسیاری بر 
روندهای داخلی عراق تاثیرگذار اند، باید دید که کدام 
دیدگاه در نهایت پیروز خواهد شد؛ دیدگاه سرکوب و 
خاموش شدن اعتراضات یا دیدگاه دگرگونی در عراق. 
اگر مردم عراق به تأسی از آن چه که در مصر و تونس 
و  سازند  سرنگون  را  کنونی  رژیم  بتوانند  افتاد،  اتفاق 
معیشتی  و  اقتصادی  سیاست های  بتوانند  حداقل  یا 
شکل  سیاسی  جدید  فصل  کنند،  تعدیل  را  دولت 
خواهد گرفت. از این جهت که بهار عربی و جنبش های 
جدید اجتماعی و سیاسی همیشه با پدیده ی سرایت 
عجین می باشند، امکان این می رود که این موج، دیگر 
کشورهای منطقه را هم به زودی در بر بگیرد و باعث 

تحوالت سیاسی عمده  در منطقه شود.

 موج دوم بهار عربی از الجزایر 
روز  از  الجزایر  شد.  شروع 
 2019 فبروری  بیست و دوم 
اعتراض های  صحنه  به 
گسترده مردم این کشور در 
نامزدی  پنجمین  با  مخالفت 
عبدالعزیز بوتفلیقه برای شرکت 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
تبدیل شد. نتیجه ی این تظاهرات کنار زدن بوتفلیقه 
از روند سیاسی بود. این موج در خاورمیانه، در ششم 
صالح  آالء  حضور  با  و  یافت  تداوم  سودان  در  اپریل 
تظاهرات  این  جریان  در  سودانی  ساله ی   22 دختر 
شدت گرفت و سرانجام بعد از ۳0 سال به عمر سیاسی 
اول  عربی  بهار  موج  از  عراق  داد.  خاتمه  البشیر  عمر 
)2011( در امان ماند، ولی گمان می رود موج دوم بهار 

عربی به عراق رسیده باشد. 
اکثریت  و  رسیده  ششم  روز  به  عراق  در  اعتراضات 
والیت های شیعه نشین جنوب را در بر گرفته است. این 
اعتراضات به دلیل هم زمانی با مراسم اربعین، همراه با 
تظاهرات،  این  اکثریت  در  می باشد.  مذهبی  نمادهای 
بیرق ها و علم های مربوط به مناسک مذهبی شیعیان 
در روز عاشورا به چشم می خورد. روحانیون شیعی در 
مساجد نجف از آن جهت که قیام امام حسین قیامی 
برای  خیزش  و  قیام  هرگونه  است،  بوده  اصالح  برای 
مبارزه و فساد را ضروری می دانند. تا اکنون 100 نفر 
در جریان این تظاهرات کشته و حدود 1000 نفر دیگر 
زخمی شده اند. این اعتراضات برای همه ی تحلیل گران 
بودن  ناگهانی  از جهت  یکی  بود.  پدیده ای شگفت آور 
این تظاهرات و دیگری از جهت شیوع و سرایت سریع 

این اعتراضات به دیگر نقاط عراق.

جرقه ی این اعتراضات از برکناری فرمانده عبدالوهاب 
و  عراق  ترویسم  با  مبارزه  ریاست  مقام  از  الساعدی 
انتقال او به وزارت دفاع توسط حکم نخست وزیر عادل 
سابقه ی عضویت  الساعدی  گرفت.  عبدالمهدی شکل 
زمان  در  بعث  حزب  فرماندهی  عالی  شورای  در 
صدام حسین را داشت و یکی از فرماندهان اصلی در 
هنگامه ی  در  خوزستان  تصرف  برای  جنوب  جبهه ی 
زمان حمله ی  در  هم چنین  بود.  عراق  و  ایران  جنگ 

از تحریر قاهره تا تحریر بغداد

که  روزی  و  شب  این  در 
ریاست  انتخابات  آرای 
کمیسیون  در  جمهوری 
پروسس  انتخابات  مستقل 
پیش تاز  می شود،  دسته های 
به هر دری می زنند تا در بازی 
کنند.  پیدا  باال  دست  سیاست 
هیچ تردیدی نیست که در این 
مرحله دسته های پیش تاز با موضوع مذاکره با طالبان 
هم برخورد جناحی کنند. احتمال آن وجود دارد که 
دسته های انتخاباتی از منظر منافع جناحی به طالبان 
شده  طور  همین  نیز   2014 سال  در  کنند.  مراجعه 
نماینده گان  سال  آن  در  که  دارند  ادعا  طالبان  بود. 
کردند  مراجعه  دبی  در  طالبان  به  غنی  محمداشرف  
در  انتخابات  برگزاری  مانع  که  خواستند  آنان  از  و 
دهکده های جنوبی زیر سلطه ی شان به سود آقای غنی 
بود  داده  وعده  ظاهراً  غنی  آقای  آن  بدل  در  نشوند. 
که در صورت روی کارآمدنش به گروه طالبان پیشنهاد 
امنیتی  سند  و  می دهد  قید و شرط  بدون  مذاکره ی 
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طالبان حاضر به مذاکره است، نه به عنوان یک جناح؛ 
ولی تاریخ سیاسی همین دو دهه ی اخیر به ما آموخته 
است که شعارهای سیاست مداران را نباید زیاد جدی 
بگیریم. همیشه بین سیاست اعالمی و اعمالی، تفاوت 

است. 
گمانه  این  نیز  دیگر  انتخاباتی  دسته های  مورد  در 
اتمر حتا قبل  وجود دارد. دسته ی آقای محمدحنیف 
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری،  از این انتخابات 
کنار کشید. این دسته تفاهم با طالبان را بر انتخابات 
انتخاباتی  بلندپایه گان دسته ی  اولویت می داد. بیش تر 
اتمر حال در کنار حامد کرزی هستند و ظاهراً  آقای 
در انتخابات ریاست جمهوری بی طرفی اختیار کرده اند. 
بعید نیست که طالبان به دسته ی انتخاباتی عبداهلل هم 
مراجعه کرده باشند. در این دسته هم سیاست مدارانی 
جا خوش کرده اند که تا همین چند ماه قبل از انتخابات 
هم شعار می دادند که باید به مذاکره با طالبان اولویت 
انوارالحق  آقای  بیفتد.  تأخیر  به  انتخابات  و  داده شود 
انتخاباتی  دسته ی  در  مهمی  سمت  حال  که  احدی 
داکتر عبداهلل دارد،  در ماه آگست امسال در الجزیزه به 

زبان انگلیسی مقاله ای نوشت و در آن از ایاالت متحده 
ریاست  انتخابات  برگزاری  در  تأخیر  برای  که  خواست 
جمهوری افغانستان فشار بیاورد. در آن مقاله آقای احدی 
اظهار عقیده کرده بود که در صورت برگزاری انتخابات 
با  مذاکره  برای  تالش  نو،  یک حکومت  روی کارآمدن  و 
گسترش  جنگ  و  نمی گیرد  بیش تری  شتاب  طالبان 
که  است  گفته  بارها  هم  عبداهلل  آقای  شخص  می یابد. 
رقیبش محمداشرف  غنی مانع ختم جنگ است. این ها 
برخورد  احتمال  به  آن  از  می توان  که  است  نشانه هایی 
جناحی و فریکسونی با موضوع مذاکره با طالبان دست 

یافت. 
هیچ تردیدی نیست که جنگ افغانستان به بن بست نظامی 
راهبردی رسیده است. این بن بست بسیار آزاردهنده هم 
است. در انتخابات ریاست جمهوری بسیاری از شهروندان 
کشور از ترس حمله های انتحاری شرکت نکردند. ترس 
بود.  جدی  بسیار  موضوع  انتخابات،  در  خشونت  از 
گزارش های معتبر نشان می دهد که در افغانستان بیش تر 
از سوریه آدم کشته می شود. یک گزارش بی بی سی نشان 
می دهد که در ماه آگست امسال هر روز بیش تر از 70 نفر 
این است  نظریه ی مسلط  از دست داده اند.  را  جان شان 
که این المپیای خون و خشونت بدون مذاکره با طالبان 
حل  و  مذاکره  اما  نیست.  پایان یافتنی  سیاسی،  حل  و 
سیاسی  جناح های  آن  در  که  نیست  انتخابات  سیاسی، 
رقابت کنند. در حل سیاسی و مذاکره به اجماع و وحدت 
نظر نیاز است. امریکا مشکلش را با طالبان باألخره حل 
می کند. مشکل طالبان و امریکا القاعده است، اما مشکل 
نظم جمهوری  و  امارت  موضوع  گروه،  این  با  افغانستان 
است. امارت در تیوری یک حکومت غیر انتخابی است که 
ادعا می کند مشروعیت دینی دارد، اما نظم جمهوری یک 
حکومت منتخب را تجویز می کند و از آرای شهروندان 
از  متشکل  نظم جمهوری  در  ملت  مشروعیت می گیرد. 
تمام انسان هایی است که سند شهروندی کشور را داشته 
دینی،  تعلقات  از  نظر  صرف  شهروندان  مجموع  باشند. 
 نژادی، مذهبی و فرهنگی شان، ملت را تشکیل می دهند. 
قانون اساسی کشور از ملت افغانستان همین تعریف را به 
دست داده است. اما در نظام امارتی، اعتقادات مذهبی و 
سیاسی اولویت دارد و هرکسی که با امیر بیعت می کند 
و به نام او می جنگد، از حق مصونیت و مالکیت بر دولت 
برخوردار است، نه دیگران. نیاز است که بین باورمندان 
به این دو عقیده مذاکره صورت بگیرد. برخورد جناحی و 
تیمی با این موضوع، به سود کشور نیست و هر جناحی 

که به این راه می رود، به راه اشتباه می رود. 

امضا  کرزی  حامد  مثل  را  کابل ـ واشنگتن  دفاعی  و 
نمی کند. در آن زمان انتخابات ریاست جمهوری بدون 
دهکده های  از   برخی  در  غنی  آقای  سود  به  مشکل 
منابع  سوی  از  تنها  نه  ادعا  این  شد.  برگزار  جنوبی 
از اعضای شورای عالی  از طرف شماری  بلکه  طالبان، 
صلح نیز مطرح شده است. داکتر سپنتا، وزیر خارجه  و 
مشاور امنیت ملی ارگ در زمان کرزی، هم در کتاب 

خاطراتش این موضوع را ذکر کرده است. 
دسته های  هم  حاضر  حال  در  که  نیست  بعید  هیچ 
به  جناحی  منافع  کردن  دنبال  هدف  به  انتخاباتی 
در  دارد که  مراجعه کنند. گزارش هایی وجود  طالبان 
امور  در  دولت  وزیر  رحیمی،  سالم  آقای  حاضر  حال 
گزارش ها  این  اگر  می برد.  سر  به  اسالم آباد  در  صلح، 
تداعی  ذهن  به   2014 سال  بحث های  باشد،   درست 
نماینده گان  و  رحیمی  آقای  هم زمان  حضور  می شود. 
که  می کند  خلق  را  گمانه  این  اسالم آباد،  در  طالبان 
نکند بازهم از منظر منافع تیمی مراجعه ای به طالبان 
صورت گرفته باشد. آقای غنی بارها در نه ماه گذشته 
اعالم می کرد که صرف از جایگاه رییس یک دولت با 

برخورد جناحی با طالب

فردوس کاوش

حسین احسانی 



انتخابات  امور  در  ذی دخل  نهاد های  و  افراد  نتیجه گیری: 
از تصامیم  نبود استقالل،  از  به صورت جمعی  افغانستان 
بی طرفی  عدم  تا  و  گرفته  انتخاباتی  کمیسیون های  امور 
شفافیت  عدم  انتخاباتی،  قوانین  نشدن  رعایت  مدیران، 
افراد  موجودیت  فقدان  و  کمیسیون ها  داخلی  امور  در 
کمیسیون،  دو  این  رده های  همه  در  مسلکی  و  متخصص 
انتخابات،  مدیریت  برای  کافی  ظرفیت  نبود  می برند.  رنج 
نگرانی ها را بیش تر ساخته است. بعید به نظر می رسد که 
پروسه انتخابات کنونی به صورت شفاف طی شود و اعضای 
نهاد های مربوطه بتوانند در کارهای خود بی طرف بمانند.   
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دو  بودن   عادالنه  و  آزاد 
انتخابات  اساسی  رکن 
که  واژه  دو  این  است. 
مردم  بین  در  پیوسته 
یکی  می شود،  تکرار  عام 
ارتباط  قانون  بودن  جامع  به 
اجرا  روند  به  دیگری  و  دارد 
سالم  مدیریت  دارد.  بسته گی  انتخابات  مدیریت  و 
روند  بخش های  مهم ترین  جمله  از  انتخابات 
انتخابات محسوب می گردد. ترسیم اصول و مبانی 
مقررات  با  همراه  قوانین  وضع  و  انتخابات  نظری 
مربوطه، به تنهایی پاسخگوی حقوق و آزادی های 
نمی تواند.  شده  فعال شان  مشارکت  و  شهروندان 
مشارکت فعال شهروندان در اداره امور و برگزاری 
انتخابات  درست  مدیریت  نیازمند  سالم ،  انتخابات 
است؛ چرا که برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه نقش 
می کند.                                                                                               ایفا  دموکراسی  تحکیم  در  مهمی  بسیار 
انتخابات  مدیریت  بر  کلی  اصول  که  آن چه  اما 
حاکم است و موجب اعتبار این نهاد می گردد و در 
واقع پایه های اساسی مدیریت انتخابات را تشکیل 
قانون،  به  احترام  بی طرفی،  و  استقالل  می دهد، 
تا  است  آن  مدیران  بودن  متخصص  و  شفافیت 

بتوانند انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار کنند. 
از  انتخابات  قانون  براساس  افغانستان،  در 
مستقل  نهادهای  نام  به  انتخاباتی  کمیسیون های 
یاد آوری شده است و اعضای آن هم باید کاماًل در 
امور انتخابات بی طرف بمانند؛ ولی اعضای پیشین و 
کنونی کمیسیون های انتخاباتی نتوانسته اند مستقل 
نهاد های  استقالل  عدم  کنند.  را حفظ  بودن خود 
انتخاباتی ،  قضایای  در  آن ها  اعضای  و  انتخاباتی 
یک چالش جدی محسوب می گردد. به طور نمونه 
می توان چندین گزارش از آدرس نهاد های داخلی 
بین سال های 2009،  انتخابات  بر  ناظر  و خارجی 
2010، 2014، 2018 و 2019 را مشاهده کرد که 
از وابسته گی اعضای کمیسیون های انتخاباتی پرده 
انتقال ماشین چاپ کارت رای دهی  از  برداشته اند. 
کاندیدای  یک  حامیان  از  یکی  شخصی  خانه  به 
دیدار های  گوسفندان«،  کردن  »چاق  تا  مشخص 
سران  با  کمیسیون ها  اعضای  پنهانی  جداگانه 
قبلی  دوره های  اعضای  تمامی  برکناری  حکومت، 
کمیسیون های انتخاباتی قبل از به سر رسیدن میعاد 
قانونی وظیفه شان و مقرر نمودن تعدادی به وظایف 
بلند دولتی به حکم شخص رییس جمهور به عوض 
)به  به مراجع عدلی و قضایی  راجع ساختن آن ها 
استثنای اعضای کمیسیون یک دوره قبل( از این 
موارد است. در این اواخر هم سروصدا ها بین اعضای 
و  قومی  زبانی،  برخورد  بر  مبنی  انتخابات  کنونی 
پایین رتبه  کارمندان  تعیین  در  کمیشنران  سمتی 
و انجام یک سلسله خود سری ها توسط آن ها بدون 
نمونه های  این ها  است.  گرفته  باال  قانونی،  توجیه 
انتخاباتی  کمیسیون های  استقالل  عدم  از  آشکار 
است. این کار باعث جلوه دادن دموکراسی و خاصتاً 
انتخابات من حیث یک حربه به منظور رسیدن به 

خواست های فردی تعدادی از افراد می شود.
از بعد تطبیق قوانین مرتبط به انتخابات در افغانستان 
چندین بار به صورت واضع مشاهده شده که مدیران 
انتخابات پا را فراتر از دستورات قوانین نهاده اند. این 
با  همکار  نهاد های  و  مردم  بی باوری  موجب  عمل 
این کمیسیون ها گردیده است. تأخیر در انتخابات 
دوره هفدهم مجلس نماینده گان، نبود فاصله زمانی 
بین اعالم تقویم انتخاباتی و روز برگزاری انتخابات 
دور هفدهم مجلس نماینده گان و تأخیر در زمان 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 و... 
از عوامل بی باوری به این پروسه ملی است. زمانی 

باید در  به نظر رسیده است. آن چه  خیلی ضعیف 
نام  ثبت  روند  در  گرفته شود، همانا شفافیت  نظر 
محل  رای،  اوراق  چاپ  کاندیدان،  رای دهنده گان، 
رای دهی، انتقال و شمارش آرا و ثبت آن به دیتابس 
عمومی است. شفافیت در مطابقت به قانون می تواند 
مفید تمام شود، و این عمل شک و تردید ها را در 
بین ذی نفعان از بین می برد و موجب باورمندی همه 

که قانون به وسیله مدیران ارشد نهادهای انتخاباتی 
زیر پا شود، این کار موجب دلسردی رای دهنده گان 
انتخابات می گردد. در  نسبت به شفافیت برگزاری 
اجتماعی  و  ملی  موسسه  از طرف  که  سروی  یک 
افغانستان به دست آمده، تصریح شده که  جوانان 
آزاد و عادالنه  به  گراف بی اعتمادی جوانان نسبت 
بودن انتخابات به 80 درصد می رسد. این جوانان به 
این باور اند که برنده انتخابات قبل از برگزاری آن 
تعیین می شود و قانون و رای دهنده گان نقش بسیار 
کم  دارند. قانون شکنی ها به وسیله مدیران انتخاباتی، 
موجب کاهش اعتبار به نهاد های انتخاباتی گردیده 
است. بناً این نهاد ها نیازمند به دست آوردن اعتماد 
بر  مبنی  انتخاباتی  ذی نفعان  و  رای دهنده گان 
برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه از مجرای تطبیق 

درست قوانین انتخاباتی می باشند. 
در  افغانستان  انتخاباتی  مدیران  و  نهاد  استقالل 
قوانین مربوطه در نظر گرفته شده است، لیکن تمایز 
تصمیم گیری  استقالل  و  ساختاری  استقالل  بین 
اکثر  در  است.  نشده  بیان  باید،  که  طوری  آن 
می شود،  مطرح  استقالل  بحث  که  زمانی  کشور ها 
منظور شان استقالل در تصمیم گیری است، لیکن از 
نگاه ساختاری به یک سازمان دولتی وابسته است. 
زمانی که حرف از استقالل مدیران مطرح می شود، 
بدان معنا است که  مدیران انتخاباتی باید با تمام 
بمانند و هیچ گونه  معنا در عمل کرد خود مستقل 
مداخله حکومت یا نهاد های دیگر را در کارهای خود 
اجازه ندهند. در حالی که این استقالل در گذشته 
انتخاباتی  کمیسیون های  قبلی  مدیران  وسیله  به 
افغانستان مد نظر گرفته نشده و حکومت به طور 
انتخاباتی  نهادهای  تصمیم گیری های  در  آشکار 
مداخله کرده است؛ به گونه ای که مدیران انتخاباتی 
در واقع بعضی از تصامیم شان را زیر نظر حکومت 
انتخابات  بحران های  هم  نتیجه اش  و  می گرفتند 

سال های 2009-2010،  2014 و 2018 بود.     
بسیار  انتخاباتی  کمیسیون های  کار  در  شفافیت 
شفافیت  این  افغانستان  در  اگر چه  است،  مهم 

بازوی کمیسیون  باالی مدیران انتخاباتی و خاصتاً 
که همانا داراالنشاء است، می گردد.

اعضای  مسلکی  دانش  و  تخصص  بخش  در 
طوری  همان  افغانستان،  انتخاباتی  کمیسیون های 
گزینش ها  و  برخورد ها  بیش تر  شده،  دیده  که 
آغاز  زمان  از  تخصصی.  و  اداری  تا  بوده  سیاسی 
بسیار  حال  تا  کشور  در  انتخابات  مدیریت  بحث 
در  متخصص  اشخاص  که  می رسد  نظر  به  کم 
اکثر  باشند.  شده  تعیین  کمیشنر  انتخابات  بخش 
گزینش ها بر اساس یک امتحان باز صورت می گیرد. 
کمیته  اعضای  و  جمهور  رییس  امتحان  این  در 
اکثر  در  و  دارند  را  تعیین کننده  نقش  گزینش 
موارد شرایط را طوری مدیریت کرده اند که در این 
تنها معیار، داشتن سند تحصیلی و تجربه  پروسه 
کاری مطرح بوده و داشتن تحصیالت تخصصی و 
»تجربه کاری در امور انتتخابات« معیار قرار نگرفته 
است. در سال 201۶ کمیته گزینش در حدود 720 
در خواست را برای کمیشنر شدن دریافت کرد؛ این 
تعداد درخواستی  نشان دهنده شرایط قانونی بسیار 
کمیسیون های  در  عضویت  متقاضیان  برای  آسان 
انتخاباتی است. به همین منظور ما نتوانستیم حتا 
جذب  را  متخصص  افراد  انگشت شمار  تعداد  به 
این نهاد ها کنیم، زیرا در یک امتحان باز  بیش تر 
برخورد ها سیاسی صورت می گیرد و بسیار بعید به 
نظر می رسد که متخصصان بخش بتوانند از این همه 
متقاضی پیشی بگیرند. در نتیجه این دالیل باعث 
می شود که کمیسیون های انتخاباتی از معیار جهانی 
فاصله بگیرند. برخالف انتظاری که از چندین سال 
کار باالی ظرفیت سازی و بلند بردن توانایی های این 
از  هم  هنوز  تا  نهاد ها  این  می رفت،  کمیسیون ها 

ظرفیت و توانایی الزم برخوردار نیستند.

امور  در  ذی دخل  نهاد های  و  افراد  نتیجه گیری: 
نبود  از  جمعی  صورت  به  افغانستان  انتخابات 
انتخاباتی  از تصامیم امور کمیسیون های  استقالل، 
نشدن  رعایت  مدیران،  بی طرفی  عدم  تا  و  گرفته 
داخلی  امور  در  شفافیت  عدم  انتخاباتی،  قوانین 
متخصص  افراد  موجودیت  فقدان  و  کمیسیون ها 
کمیسیون،  دو  این  رده های  همه  در  مسلکی  و 
مدیریت  برای  کافی  ظرفیت  نبود  می برند.  رنج 
انتخابات، نگرانی ها را بیش تر ساخته است. بعید به 
نظر می رسد که پروسه انتخابات کنونی به صورت 
شفاف طی شود و اعضای نهاد های مربوطه بتوانند 

در کارهای خود بی طرف بمانند.   
 نباید فراموش کرد که انتخابات دموکراتیک نیازمند 
در  مسلکی  افراد  با  همراه  و شفاف  سالم  مدیریت 
نهاد ها است و این روند شفاف با پیروی از قوانین 
را  و دستورالعمل های وضع شده می تواند مملکت 
بناً  دهد.  دموکراسی سوق  نهادینه شدن  به سوی 
نهادهای انتخاباتی در افغانستان بیش تر به مدیریت 
قوی، بی طرف، مسلکی و پیرو قانون ضرورت دارد تا 

بتوانند اعتماد از دست رفته را برگردانند.

آیا انتخابات 
98 درست 
مدیریت 

خواهد شد؟

قاسم زرگر 



در  باران   و  برف  بارش  از  پس 
کشور،  مناطق  از  شماری 
تغییر  از  آب  و  انرژی  وزارت 
برف   و  باران  بارش  ر ژیم  در 
در  اداره  این  می دهد.  خبر 
گفته  شده اش  نشر  خبرنامه 
است که ریزش برف امسال در 
13 میزان آغاز شده، در حالی 
که در سه سال گذشته برف  از اخیر به ترتیب در 13 
عقرب، 24 عقرب و دوم میزان و با فاصله زمانی دیرتر 

می بارید. 
مشاهدات ساحه ای ریاست منابع آبی وزارت انرژی و 
آب از حوزه های دریایی نشان می دهد که برف باری و 
ریزش باران در پنج حوزه دریایی امسال از سیزدهم 
آغاز  مکانی«  و  زمانی  وقفه ای  گونه ی  »به  میزان 
را  برف باری  رژیم  در  تغییر  ریاست  این  است.  شده 
آب  منابع  باالی  اقلیم  تغییرات  تأثیرات  نشان دهنده 
بر  است.  کرده  عنوان  کشور  در  بارنده گی  رژیم  و 
اساس آخرین گزارش ها، بدخشان، تخار، کندز، بغالن، 
نورستان،  کنر،  لغمان،  میدان وردک،  پکتیا،  بامیان، 
پروان و کابل از والیت هایی اند که برف باری و بارش 

باران در آن ها از سیزدهم میزان شروع شده است.
سالنگ  در  برف باری  اداره،  این  آمارهای  اساس  بر 
به ۵۰  به ۷۵ سانتی متر، در سالنگ جنوبی  شمالی 
سانتی متر، در کوتل حاجی گک به 1۵ سانتی متر و در 
گردن دیوال به سه سانتی متر رسیده و گفته می شود 
والیت های  متری   ۵۰۰ و  هزار  سه  ارتفاعات  در  که 
بدخشان، تخار، بغالن، بامیان، نورستان، لغمان و پکتیا 
برف باری صورت گرفته، اما در ساحات پایین تر از آن 

باران باریده است.
که  والیت ها  از  شماری  در  باران   بارش  آغاز  از  پس 
باعث سرازیر شدن سیالب شد ، مسووالن در وزارت 
دولت در امور رسیده گی به حوادث طبیعی به رسانه ها 
گفته اند که در این جریان بیش از 3۰ خانه مسکونی 
به شکل قسمی و کامل در والیت های کنر، پروان و 
بارش  که  می شود  گفته  است.  شده  تخریب  لغمان 
باران، سرازیر شدن سیالب  و لغزش کوه باعث شده که 
شاهراه های کابل-جالل آباد، کابل-بامیان و کابل-مزار 
شریف به روی مسافران بسته شود. بر اساس آخرین 
گزارش ها، گفته می  شود که در میان این شاهراه ها، 

وزارت  اداری  و  مالی  معین  زیور،  ماموسی 
میزان،  چهاردهم  یک شنبه،  روز  عامه،  صحت 
در محفل گرامی داشت از روز جهانی قلب گفت 
که امراض قلبی وعایی یک گروپ از اختالالت 
قلب و عروق خونی هستند که عامل بیش ترین 
جهان  در  انسان ها  میان  در  مرگ و میر  میزان 
شده است. او گفت که نظر به ارقام سازمان 
مرگ و میر  میزان  درصد   44 جهان،  صحی 
ناشی  غیرساری  امراض  از  کشور  شهروندان 
این میان 21 درصد مربوط به  از  می شود که 

امراض قلبی است.

مشاهدات ساحه ای ریاست منابع 
آبی وزارت انرژی و آب از حوزه های 
دریایی نشان می دهد که برف باری 
و ریزش باران در پنج حوزه دریایی 
امسال از سیزدهم میزان »به گونه ی 
وقفه ای زمانی و مکانی« آغاز شده 
است. این ریاست تغییر در رژیم 
برف باری را نشان دهنده تأثیرات 
تغییرات اقلیم باالی منابع آب و رژیم 
بارنده گی در کشور عنوان کرده است. 
بر اساس آخرین گزارش ها، بدخشان، 
تخار، کندز، بغالن، بامیان، پکتیا، 
میدان وردک، لغمان، کنر، نورستان، 
پروان و کابل از والیت هایی اند که 
برف باری و بارش باران در آن ها از 
سیزدهم میزان شروع شده است.

روز  از  گرامی داشت  با  هم زمان 
جهانی قلب، وزارت صحت عامه 
از افزایش ابتال به بیماری قلبی 
این  مسووالن  می دهد.  خبر 
افزایش  که  می گویند  وزارت 
دخانیات،  مصرف  هوا،  آلوده گی 
چاقی،  و  ناسالم  غذایی  رژیم 
شده  شهروندان  میان  در  قلبی  امراض  افزایش  سبب 
است. به گفته مسووالن این وزارت، ساالنه 21 درصد 
جان   قلبی،  امراض  به  ابتال  دلیل  به  کشور  شهروندان 

می دهند.
ماموسی زیور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه، 
روز یک شنبه، چهاردهم میزان، در محفل گرامی داشت 
یک  وعایی  قلبی  امراض  که  گفت  قلب  جهانی  روز  از 
گروپ از اختالالت قلب و عروق خونی هستند که عامل 
بیش ترین میزان مرگ و میر در میان انسان ها در جهان 
شده است. او گفت که نظر به ارقام سازمان صحی جهان، 
44 درصد میزان مرگ و میر شهروندان کشور از امراض 
درصد   21 میان  این  از  که  می شود  ناشی  غیرساری 

مربوط به امراض قلبی است.
هم چنان خانم زیور گفت، براساس یک سلسله تحقیقات 
که وزارت صحت عامه با همکاری سازمان صحی جهان 
انجام داده است، میزان افراد مبتال به بیماری قلبی در 
کشور افزایش داشته است. او بیان داشت، در مصاحبه ای 
که با 8.8 درصد شهروندان کشور انجام شده است، آن ها 
گفته اند که در طول عمرشان یک  بار دچار حمله قلبی 
شده اند. او افزود، مطابق سروی ای که انجام شده، 23.۵ 
درصد شهروندان کشور به فشار بلند خون مبتال هستند. 
افزون بر این  68 درصد نفوس کشور 1 یا 2 عامل و 3۰ 
درصد نفوس دیگر 3 الی 4 عامل خطر ابتال به امراض 
قلبی را دارند. این تحقیق در 22 والیت کشور انجام شده 
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در جریان بارش ژاله در این ولسوالی ها،  حاصالت انگور 
ولسوالی های  در  اما  تخریب  شده،   رومی  بادنجان  و 
شکردره، گل دره و میربچه کوت با وجود ریزش باران  ، 

حاصالت دهقانان کم تر زیان دیده است.
زیادی  بخش  که  افزود  رستمی  آقای  وجود،  این  با 
از  شماری  در  دهقانان  تخریب شده  حاصالت  از 
بازار  به  و  کابل جمع آوری  شهر  شمالی  قسمت های 
انگور  حاصالت  که  است  گفتنی  است.  شده  عرضه 
والیات  سایر  و  کابل  در  پیش  سال های  به  نسبت 
افزایش یافته است. بارش  زودهنگام برف در حالی آغاز 
شده که حاصالت انگور و بادنجان رومی در شماری 
از قسمت های کشور هنوز جمع آوری نشده و با آغاز 

نماینده سازمان صحی جهان، گفت که  نجیب صافی، 
و  قلبی  امراض  تداوی  و  وقایه  به  بی توجهی  دلیل  به 
در  قلبی  امراض  از  ناشی  مرگ و میر  میزان  جروحات، 
خاطر نشان  آروال  آقای  است.  یافته  افزایش  افغانستان 
از  وقایه  برای  که  کارهایی  و  امکانات  که  ساخت 
انجام شده، نتوانسته است نیازمندی های  امراض قلبی 
شهروندان را رفع کند. از این رو وزارت صحت عامه با 
درک این چالش ها، یک بسته جدید را برای جلوگیری 
و وقایه امراض قلبی ایجاد کرده است. به گفته او، در 
این بسته صحی، روی امراض غیرساری و قلبی بیش تر 

تمرکز شده است. 
صحت  وزارت  این که  علی رغم  کرد،   بیان  صافی  آقای 
بیماری های غیرساری  برای درمان  را  برنامه هایی  عامه 
این  اما  است،  گرفته  دست  روی  قلبی  بیماری های  و 
برنامه ها تا اکنون به شکل عملی آغاز نشده است. نماینده 
سازمان صحی جهان از وزارت صحت عامه خواست که 
برای آغاز برنامه درمان بیماری های غیرساری، حمایت 
مالی جلب کند تا میزان مرگ و میر ناشی از امراض قلبی 

کاهش یابد.
در همین حال عبدالواحد صدیقی، رییس انجمن قلبی 
وعایی کشور در این نشست گفت که با توجه به افزایش 
سبب  که  عوارضی  و  فاکتورهای  باید  قلبی،  امراض 
ابتال به این امراض می شود شناسایی گردد تا  ابتال به 
فشار  که  گفت  او  حال  این  با  شود.  مهار  بیماری  این 
و  نمک  حد  از  بیش  استفاده  و  کلسترول  خون،  بلند 
مبتال  باعث  که  است  عواملی  از جمله  کاربوهایدیت ها 
شدن به امراض قلبی می شود. از این رو او از شهروندان 

شاهراه سالنگ هنوز باز نشده، اما مسافران می توانند 
در دو شاهراه دیگر رفت وآمد کنند.

بارش ژاله بر محصوالت زراعتی تأثیرگذار است
هم زمان با آغاز بارش باران و برف،  مسووالن در وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری می گویند که بارش برف در 
شماری از قسمت های کابل بر محصوالت زراعتی تا 

حدودی تأثیر منفی گذاشته است.
یک شنبه،  روز  وزارت،  این  سخنگوی  رستمی،  اکبر 
که  گفت  روزنامه 8صبح  با  گفت وگو  در  میزان،   14
حاصالت شماری از دهقانان در ولسوالی های ده سبز 
و فرزه ای والیت کابل زیان دیده است. وی افزود که 

و تا هنوز همه گانی نشده است.
با این حال خانم زیور عوامل مبتال شدن 
به امراض قلبی را استفاده از دخانیات، 
رژیم غذایی ناسالم، چاقی، آلوده گی هوا، 

عدم فعالیت فزیکی و استفاده از مشروبات الکلی عنوان 
کرد. از این رو او افزود که وزارت صحت عامه به منظور 
بلند بردن سطح آگاهی  شهروندان، از روز جهانی قلب با 
شعارهای »قلب من، قلب شما« و »قهرمان قلب باشید« 
تجلیل کرده است. او هدف از این شعارها را بلند بردن 
قلبی عنوان  امراض  از  و جلوگیری  عامه  آگاهی  سطح 

کرد. 
گفت:  قلبی  امراض  از  جلوگیری  مورد  در  زیور  خانم 
»برای این که قلب سالم داشته باشیم، باید فعالیت فزیکی 
بیش تر انجام دهیم، رژیم غذایی صحی را استفاده کنیم 
و بر عالوه  از تنباکو و الکول استفاده نکنیم و هفته ای یک  
بار به طور منظم فشار خون خود را معاینه کنیم تا از 

مبتال شدن به بیماری قلبی در امان بمانیم.«
در کنار این حبیب آروال، مسوول ملی کنترل امراض 
غیرساری و جروحات وزارت صحت عامه، می گوید که 
جنگ، آلوده گی هوا و استرس باعث افزایش امراض قلبی 
و سرطانی در میان شهروندان شده است. او می افزاید در 
ساحاتی که جنگ جریان دارد و توسط طیاره ها بمباران 
با  را  مناطق  آن  باشنده گان  زنده گی  امر  این  می شود، 
مشکل مواجه کرده و آن ها را به امراض گوناگون از جمله 

امراض سرطانی و قلبی دچار ساخته است. 
به گفته آقای آروال: »آلوده گی هوا که از طریق باروت 
را  سرطانی  و  قلبی  امراض  می آید،  وجود  به  بمب  و 
افزایش داده است. در ساحاتی که بمبارد شده، مثاًل در 
ساحه شرقی افغانستان در منطقه »توره بوره« به دلیل 
بمبارد زیاد، نوزاد ناسالم تولد می شود و هم چنان در این 
ساحات باشنده گان آن به امراض تنفسی مبتال شده اند.«

بارش  برف در معرض خطر تخریب قرار گرفته است.
که  شده  رونما  حالی  در  برف باری  موسم  در  تغییر 
خانه  هزار  بیست  از  بیش  گذشته،  سال  اواخر  در 
مسکونی به شکل کلی و قسمی در شماری از والیات 
باران  و  برف  بارش  از  برخاسته  به دلیل سیالب های 
تخریب شدند. عالوه بر این، بر اساس آمارها بیش از 
ده هزار نفر از نوزده والیت کشور به والیات همجوار 
آواره شدند. مسووالن در وزارت دولت در امور حوادث 
طبیعی گفته بودند که در جریان سیالب های اواخر 
سال گذشته ، بیش از صد نفر جان باختند و در حدود 
دهقانان  که  گفتنی  است  برداشتند.  زخم  نفر   23۷
افغانستان در سال های گذشته از کم آبی رنج می بردند.

به  شدن  مصاب  از  جلوگیری  برای  که  خواست  کشور 
این مرض، فعالیت های فزیکی شان  را افزایش دهند و از 

غذاهای ناسالم و کاربوهایدریت ها استفاده نکنند. 
قلبی،  ایسکمی  یا  قلب  شریان های  بندش  مشکالت 
سکته های قلبی، سوراخ قلب و رماتیسم قلبی از جمله 
شایع ترین امراض قلبی به شمار می رود که ساالنه جان 

صدها تن از شهروندان کشور را می گیرد.
انجمن جهانی قلب، هفته اخیر ماه سپتامبر را به عنوان 
روز  این  از  است.  کرده  نام گذاری  قلب«  جهانی  »روز 
آگاهی دهی  منظور  به  جهانی  کشورهای  در  همه ساله 
براساس  تجلیل می شود.  قلبی  امراض  از  وقایه  و  عامه 
از 1۷.۵ میلیون نفر در سراسر  گزارش ها ساالنه بیش 
دست  از  قلبی  امراض  دلیل  به  را  جان   شان  جهان 

می دهند. 

بارش برف یک ماه پیش تر آغاز شد 

امراض قلبی، عامل 21 
درصد مرگ و میر میان 
افغان ها است



بی توجهی حکومت به 
دومین مطبعه ی افغانستان

در  »آزادی«  دولتی  مطبعه ی 
هرات با نزدیک به صد سال 
سابقه، دومین چاپ خانه ی 
است.  افغانستان  قدیمی 
این چاپ خانه تصدی دولتی 
چاپی  سفارش های  و  است 
بخش  و  دولتی  نهادهای 

خصوصی را اجرا می کند. 
ماشین های چاپ قدیمی مطبعه که سال ها از عمرشان 
و  می شود  نگهداری  آن  گدام  در  کنون  تا  می گذرد، 

جای آن ها را دستگاه های آلمانی گرفته است. 
از  در ۵۰ سال گذشته  دولتی هرات  تنها مطبعه ی 
خاورمیانه  در  چاپ  صنعت  کارخانه های  مدرن ترین 
برخی  داخلی  جنگ های  جریان  در  اما  بود، 
ماشین آالتش تخریب شد و حاال 21 دستگاه چاپ، 

برش و دیگر تجهیزات چاپی دارد. 
زیادی  کارمندان سابقه دار مطبعه ی هرات خاطرات 
از کار در آن دارند. آن ها زیر آتش مرمی و موشک 
طرف های جنگ های داخلی کشور و زمانی هم زیر 
سلطه ی رژیم طالبانی، چرخ دستگاه ها را چرخانده اند. 
مسووالن مطبعه ی دولتی هرات می گویند که توان 
رقابت با چاپ خانه های مدرن خصوصی را دارند، اما 
حکومت باید برای پیش رفت بیش تر، مطبعه ی دولتی 

آزادی را از تصدی به شرکت دولتی تغییر دهد. 
براساس شواهد اداره های دولتی در هرات بیش تر از  
یک میلیون افغانی بدهکار چاپ خانه دولتی اند و این 

مسأله برای چاپ خانه دردسر ساز شده است. 

دومین چاپ خانه ی قدیمی افغانستان  
وارد  با  که  است  والیتی  اولین  کابل،  از  پس  هرات 
شدن ماشین چاپ به افغانستان مطبعه ی دولتی در 
آن به فعالیت آغاز کرد. در سال 1299 خورشیدی 
دستگاه »لیتوگرافی« از کابل به هرات فرستاده شد 
و به این ترتیب 99 سال پیش نخستین چاپ خانه ی 

هرات تأسیس گردید. 
در  هراتی،  سابقه دار  روزنامه نگار  منجم زاده،  محمود 
مطلبی نگاشته است که افزون بر دستگاه لیتوگرافی، 
ماشین سنگی هم از سوی دو فرد هراتی به  نام های 
در  »چهارباغ«  سراچه ی  در  غیاث الدین  و  غالم علی 
با  افتاد که برگه های دفاتر  شهر قدیم هرات به کار 

آن چاپ می شد.
رییس  »شجاع الدوله«  خورشیدی   13۰2 سال  در 
ماشین چاپ  پول شخصی خود  از  تنظیمیه هرات، 
حروفی وارد کرد که با آن روزنامه ی اتفاق اسالم و 

کتاب های مختلف چاپ می شد.
سنگی  چاپ  دستگاه  خورشیدی   13۰9 سال  در 
از  نایب ساالر  خان  عبدالرحیم  خواست  به  دیگری 
سال های  در  شد.  ساخته  آهنگری  استادان  سوی 
1316 و 1321 خورشیدی مطبعه های دانش و اتفاق 
شدند.  یکجا  باهم  چاپ خانه  دو  این  بعدها  و  ایجاد 
آن زمان چاپ خانه هرات با وجود پیش رفت زیاد و 

دستگاه های مدرن، فقط یک کارمند داشت. 
خود  فعالیت  قرن  یک  در  هرات  دولتی  مطبعه ی 
آثار ارزش مندی را چاپ کرده است که از آن جمله 
استاد خلیل اهلل خلیلی و کتاب حاجی  آثار  می توان 

اسماعیل سیاه را نام برد.  
زمانی چاپ خانه ی دولتی هرات یکی از پیش رفته ترین 
و مدرن ترین کارخانه های صنعت چاپ در خاور میانه 
برخی کشورهای همسایه  و سفارش های چاپی  بود 
داخلی  جنگ های  پی  در  ولی  می شد،  اجرا  آن  در 

دستگاه های آن آسیب دید و از بین رفت. 

خاطرات کارمندان سابقه دار 
پس از حدود یک ساعت صحبت با مهناز پیروز، آمر 
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شهرداری 
هرات 270 
بست خالی 
دارد

شهرداری  در  گسترده  فساد 
رکود  به  را  اداره  این  هرات، 
در  و  است  ساخته  مواجه 
بروز مشکالت روز افزون نقش 
پر رنگ دارد. شهرداری هرات 
می گوید که 9۰ درصد کارمندان 
یا سرپرست هستند و  اداره اش 
یا در پست وارسی کننده اجرای 
وظیفه می کنند. از دید شهردار هرات »دید تجارتی« 
داشتن به وظیفه سبب شده که کار شهرداری هرات 
چشم گیر و فراگیر نباشد و مشکالت شهری با گذشت 
هرات  شهر  شورای  شود.  چشم گیر  بیش تر  روز  هر 
که  است  نظر  این  به  هرات،  شهردار  با  هم آهنگ  هم 
مردم تنها قربانیان عزل و نصب های سلیقه ای و فشار 

زورمندان هستند.

270 بست خالی در شهرداری هرات
شهرداری هرات از دست کم هشت سال گذشته به این 
طرف محل حاشیه های زیادی بوده است. شمار زیادی 
از کارمندان قبلی و حتا برخی از کارمندان فعلی این 
به  و  دارند  پرونده  لوی سارنوالی  در  خدماتی  اداره ی 
گفته ی مسووالن، فساد در تار و پود شهرداری هرات 

ریشه دوانده است. 
با  صحبت  در  هرات،  شهردار  مشفق،  غالم حضرت 
در  اداری  فساد  وجود  که  می گوید  8صبح  روزنامه ی 
مواجه  رکود  با  اداره  این  که  شده  سبب  شهرداری 
درصد   9۰ اکنون  هم  مشفق  آقای  گفته ی  به  شود. 
یا  و  سرپرست اند  یا  هرات  شهرداری  فعلی  کارمندان 
می روند.  به حساب  مختلف  بست های  وارسی کننده ی 
آقای مشفق می گوید که از مجموع 331 بست رسمی 
توسط  یا  اکنون  هم  بست   2۷۰ هرات،  شهرداری  در 
مدیریت  وارسی کننده گان  سوی  از  یا  و  سرپرستان 
می شوند. به گفته ی شهردار هرات برخی  از سرپرستان 
با »دید تجارتی« وارد شهرداری هرات شده اند و عماًل 
در فساد اداری دست دارند. وی می افزاید که این افراد 
در نظر داشت  بدون  کشور،  مرکز  از  مکتوب  آوردن  با 
تخصص، رشته ی تحصیلی و سوابق کاری، در یک بست 

به عنوان سرپرست به ایفای وظیفه می پردازند. 
شهردار هرات تصریح می کند که در چنین شرایطی، 
»طبیعی« است که فساد اداری در شهرداری هرات موج 
و کار آن طور که پیش بینی می شود، پیش رفت  بزند 

نداشته باشد.
در  منظم  کاری  نبود سیستم  به  اشاره  با  او هم چنان 
شهرداری هرات تأکید می کند که این قضیه هم به دامن 

زدن فساد اداری در این اداره کمک کرده است.
مشخصی  لیست  که  می گوید  ادامه  در  هرات  شهردار 
از بست هایی که توسط سرپرستان مدیریت می شوند، 
آماده شده و به ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی 

برای اعالن سپرده شده است.

بازی کج دار و مریز شهردار هرات
کامل  لیست  فرستادن  از  هرات  شهردار  آن که  با 
سرپرستان  توسط  که  بست هایی  و  خالی  بست های 
برده  پیش  هرات  شهرداری  در  وارسی کننده گان  و 
می شوند، به کمیسیون اصالحات اداری خبر می دهد، 
اما ریاست اصالحات اداری و خدمات ملکی هرات این 

قضیه را کاماًل رد می کند.
و  اداری  اصالحات  ریاست  سرپرست  صفا،  آقا محمد 
خدمات ملکی در هرات، به روزنامه ی 8صبح می گوید 
که تا کنون در این زمینه شهرداری هرات »حسن نیت« 
نشان نداده و اصاًل لیستی مبنی بر این موضوع از آدرس 

شهرداری به این کمیسیون نرسیده است. 
آقای صفا می افزاید که بر اساس قانون تمام بست های 
دولتی از طریق خود اداره ها به اعالن می رود و اداره های 
دولتی حتا مکلف به توزیع فورمه  به متقاضیان و واجدان 
شرایط کار هستند. وی تصریح می کند که اعالن بست، 

وظیفه ی کمیسیون اصالحات اداری نیست، اما نظارت 
از عمل کرد ادارات در اعالن بست ها و توزیع فورمه ها 
به متقاضیان، جزو الیحه ی وظایف کمیسیون اصالحات 

اداری و خدمات ملکی می شود. 
اگر  که  می کند  تأکید  هم چنان  اداره  این  رییس 
شهرداری هرات واقعاً خواهان اعالن بست های خالی این 
اداره است، کمیسیون اصالحات اداری و خدمات ملکی 

در مدت یک هفته زمینه ی این امر را فراهم می کند. 

نگرانی شورای شهر 
به  عبدالرحمن مولوی زاده، معاون شورای شهر هرات، 
اداره  یک  در  متخصص  افراد  نبود  که  است  نظر  این 
سبب می شود که آرام آرام چرخ فعالیت مثبت آن اداره 

از حرکت باز ماند. 
سپرده  اهلش  به  کار  اگر  می گوید  مولوی زاده  آقای 

می شد، شهرداری هرات به رکود نمی رفت. 
در سوی دیگر سید اشرف سادات، عضو شورای شهر و از 
فعاالن مدنی در هرات می گوید، شواهد نشان می دهد 
شهرداری  کارمندان  جابه جایی  در  دست اندازی ها  که 
می افزاید  سادات  آقای  دارد.  وجود  شدت  به  هرات 
خود  نظر  مورد  فرد  می کند  تالش  زورمندی  هر  که 
شهرداری  درآمدزای  اداره ی  مختلف  بست های  در  را 
هرات نصب کند و همین قضیه روند کار را به شدت 
و  بین شهردار  کاری  رابطه ی مشترک  و  کرده   مختل 
کارمندان را صدمه زده است. از دید وی شهردار هرات 
سعی  گذشته،  آشفته گی های  از  تجربه  کسب  با  باید 
از  هرات  شهرداری  هم  تا  باشد  داشته  اصالحات  در 
برای  فعالیت های مفیدی  و هم  یابد  نجات  روزمره گی 

این والیت انجام گیرد.

پروژه های کم رونق شهرداری
عزل های  و  نصب  و  غیر متخصص  کارمندان  حضور 
سلیقه ای در شهرداری هرات، سبب شده که این اداره 
با چالش های متعددی دست و پنجه نرم کند. از این 
میان می توان به رسیدن بودجه ی انکشافی شهرداری با 
تأخیر هفت ماهه و اجرا نشدن کامل پروژه های انکشافی 

اشاره کرد. 
بودجه سال روان مالی کمی مانده به شروع ماه هشتم 
از  خیلی  کار  و  رسید  هرات  شهرداری  به  مالی  سال 

پروژه های انکشافی و عمرانی با تأخیر شروع شد . 
بودجه ی  رسیدن  از  پس  که  می گوید  هرات  شهردار 
شامل  اکثراً  که  انکشافی  پروژه ی   92 کار  انکشافی، 
کانال کشی شهری و یکی دو پروژه مرتبط به آسفالت 

یک خیابان مرکزی می شود، شروع شده است. 
از مجموع پروژه ها آن طور که شهردار هرات می گوید، 
امور مقدماتی 2۵ پروژه ختم شده و برخی به قرارداد 
رفته اند و پرونده ی اعالن و داوطلبی 3۰ پروژه ی دیگر 

هم روی میز قرار دارد.
با این حال شورای شهر هرات با انتقاد از دیر رسیدن 
بودجه، انگشت اتهام را به کار نابلدی کارمندان شهرداری 
نشانه گرفته و می گوید که فساد اداری گسترده عامل 

اصلی به وجود آمدن این چالش بوده است. 
هرات  شهرداری  امور،  آگاهان  و  مدنی  فعاالن  باور  به 
از سوی  مدیریت  تجربه ی  این طرف  به  سال  از چند 
قضیه  و همین  دارد  را  وارسی کننده گان  و  سرپرستان 
سبب شده که برنامه های کالن انکشافی این اداره اصاًل 
کلید نخورد و کارمندان آن به روزمره گی های متداوم 
دچار شوند. از این میان، مشکل اصلی روی شانه های 
مردم است که به گفته ی فعاالن مدنی، چوب ندانم کاری 

کارمندان غیر متخصص را می خورند. 
بر  عالوه  که  اند  باور  این  به  هم چنان  مردمی  فعاالن 
بازی  قربانی  باید  هم چنان  هرات  شهروندان  این ها، 
کج دار و مریز مقام های دولتی و به خصوص شهرداری 
خالی  بست های  مشکل  این که  باشند.  والیت  این 
شهرداری هرات چطور و چه وقت حل می شود، سوالی 

است که گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد.

سیدحسن حسینی

فراز و فرود یک قرن فعالیت؛

دیدم  را  چاپ  دستگاه های  برخی  دولتی،  مطبعه ی 
و  گرفتم. جلیل احمد  را  سابقه دار  کارمندان  و سراغ 
نصیراحمد، با 41 سال سابقه ی فعالیت، از قدیمی های 

مطبعه بودند. 
روی تکه  فرش رنگ و رو رفته نصیراحمد سرگرم 
و  جلیل احمد  بود.  اداری  دفتر  چند  چسب کاری 
خورشیدی   13۵۷ سال  در  باهم  هردو  نصیراحمد 
باهم  آن ها  شدند.  استخدام  دولتی  مطبعه ی  در 
چهار و نیم سال به سربازی رفتند و دوباره کار شان  را 

در این اداره ادامه دادند. 
و  کرد  باز  را  مطبعه   گدام  دروازه ی  نصیراحمد 
دستگاه های قدیمی چاپ را نشان داد. از زمانی قصه 
کرد که کارمندان مطبعه به صورت شبانه روزی کار 
دستگاه  فلزی  حروف  زیاد  دشواری  با  و  می کردند 
در  تا  می گذاشتند  هم  کنار  دانه به دانه  را  چاپ 
شود.  آماده  چاپ  برای  کامل  صفحه ی  یک  نهایت 
در شرایطی که با نبود برق زیر نور چراغ های نفتی 
»لمپا« و چراغ های »گیس« آلمانی تا نیمه های شب 
کار می کردند تا مطالب روزنامه ی اتفاق اسالم برای 

چاپ فراد صبح آماده شود. 
نصیراحمد و جلیل احمد روزگاری را در خاطر دارند 
که زیر شلیک مرمی و موشک در زمان جنگ چرخ 
راکت،  برخورد  شاهد  و  چرخانده اند  را  چاپ خانه 
موشک و مرمی به دیوارها و سقف مطبعه ی دولتی 
بوده اند. این دو کارمند سابقه دار چاپ  خانه ی دولتی 
و  کشیده  آهی  دل  ته  از  گذشته  خاطرات  مرور  با 
حکومت  که  کردند  روایت  را  روزهایی  حسرت  با 
قدر  جامعه  در  آنان  و  می کرد  حمایت  کارگران  از 
داشتند، اما امروز پس از 41 سال کار در حکومت 

۵۵۰۰ افغانی معاش دریافت می کنند.
کارمندان مطبعه ی دولتی می گویند زمانی والی وقت 
به چاپ خانه حاضر  بار  تا چهار  هرات هفته ای سه 
اما حاال حکومت  از آن ها خبر می گرفت،  می شد و 
این اداره را فراموش کرده و اصاًل توجهی به آن ندارد. 

بدهکاری اداره های حکومتی
وزیران  شورای  هفت  شماره  مصوبه  بر اساس 
افغانستان تمامی اداره های حکومتی مکلف شده اند 
سفارش های چاپی خود را به مطبعه های دولتی در 

سراسر کشور بدهند. 
مقام های مطبعه ی دولتی هرات می گویند که آنان 
تجهیزات فنی و دستگاه های مدرن چاپ در اختیار 
با  را  چاپی  سفارش های  تمامی  می توانند  و  دارند 

کیفیت مناسب انجام دهند. 
طی سال های اخیر برخی ادارات حکومتی در هرات 
پس از سفارش های چاپی، پول مطبعه ی دولتی را 
فرهنگ،  و  اطالعات  اداره های  نکرده اند.  پرداخت 
 2۰ و  مخابرات  معارف،  حیاتی،  سواد  شهرداری، 
اداره دولتی به مطبعه ی دولتی هرات بیش تر از یک 

میلیون افغانی بدهکار اند. 
ریاست اطالعات و فرهنگ به  تنهایی بیش تر از نه   صد 
هزار افغانی، شهرداری 123 هزار افغانی، معارف ۵9 
هزار افغانی، سواد حیاتی 4۵ هزار افغانی، مخابرات 
42 هزار افغانی و 2۰ اداره ی دولتی دیگر بین 3 تا 

1۰ هزار افغانی به مطبعه ی دولتی بدهکاری دارند.
آمر مطبعه ی دولتی تاکید می کند که اگر بدهکاری 
اداره های حکومتی پرداخت شود و شخصیت حقوقی 
مطبعه از تصدی دولتی به شرکت دولتی تغییر یابد، 
با اضافه شدن دستگاه های مدرن آن ها می توانند در 

بازار آزاد با چاپ خانه های خصوصی رقابت کنند. 
با  کشور  قدیمی  چاپ خانه ی  دومین  وجود  این  با 
همه ی فراز و فرودهایش با گذشت یک قرن تا هنوز 
چرخش  در  آن  ماشین آالت  چرخ  و  دارد  فعالیت 

است. 
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هفته نوبل با اعالم نام برنده جایزه نوبل پزشکی آغاز می شود

ادبیات را به خود اختصاص داده است. این جایزه سال 
گذشته به دلیل رسوایی ای بزرگ در آکادمی سویدن به 
کسی اهدا نشد. از همین رو قرار است امسال دو جایزه 

اعطا شود.
آرنو،  کلود  ژان  سر  بر  موضوع  یادشده  رسوایی  در 
در  که  بود  فروستنسون  کاتارینا  همسر  و  کارگردان 
رابطه نزدیک با آکادمی سویدن قرار داشت. به گزارش 
رسانه های سویدن، آرنو طی سالیان اخیر 18 زن را که 
عضو آکادمی یا همسر و دختر اعضای آکادمی سویدن 
بوده اند، مورد آزار یا سوءاستفاده جنسی قرار داده است. 

پنج روز پس از درگیری های خشونت آمیز در عراق که به 
کشته شدن نزدیک به 1۰۰ نفر انجامید،  سازمان ملل 

متحد خواستار پایان خشونت در این کشور شد.
به گزارش دویچه وله، جنین هنیس پالسچارت، نماینده 
عراق  گفت:  امور  در  متحد  ملل  دبیرکل سازمان  ویژه 
»پنج روز مرگ بار و توأم با خشونت و جراحت در عراق 

گزارش شده است، این باید متوقف شود.«
خانم پالسچارت خشونت های عراق را به »از دست رفتن 
بی معنای زنده گی« تشبیه کرده و گفته است که عامالن 

این خشونت ها باید پاسخ گو باشند.
اکتبر،  اول  از روز سه شنبه،  اعتراضات مردمی در عراق 
در اعتراض به بیکاری فزاینده، خدمات دولتی ناکارامد و 

فساد فراگیر آغاز شده است.
بغداد و شهرهای  ناآرامی های سراسری در  و  اعتراضات 
جنوب عراق روز شنبه، 13 میزان، وارد پنجمین روز خود 
شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از کمیسیون حقوق بشر 
پارلمان عراق روز شنبه گزارش داد که حدود 4 هزار نفر 

دیگر در درگیری ها زخمی شده اند.
این نهاد از بازداشت حدود ۵4۰ معترض خبر داده است 

دویچه وله گزارش داده است که با اعالم نام برنده جایزه 
آغاز  نوبل  هفته  اکتبر،  هفتم  دوشنبه،  پزشکی  نوبل 
می شود. پس از ساعت یازده ونیم صبح به وقت اروپای 
برنده  نام  استکهلم  در  کارولینسکا  انستیتوت  مرکزی 
امسال در رشته فیزیولوژی یا پزشکی را اعالم خواهد 
برنده گان  که  شد  خواهد  روشن  هفته  پایان  تا  کرد. 
نوبل فزیک، کیمیا، ادبیات و صلح چه کسانی هستند. 
سرانجام در دوشنبه هفته پس از آن با اعالم نام برنده 

جایزه نوبل اقتصاد، هفته نوبل به پایان می رسد.
کرون  میلیون   9 عرصه  هر  برای  نوبل  نقدی  جایزه 
سویدن )نزدیک به 83۰ هزار یورو( است. جوایز نوبل به 
طور رسمی در روز دهم دسامبر، سال مرگ آلفرد نوبل، 
مراسم  طی  دینامیت،  مخترع  و  جایزه  این  بنیان گذار 
برنده گان  می شود.  اهدا  ناروی  و  استکهلم  در  جشنی 
نوبل افزون بر جایزه نقدی، مدال و مدرک رسمی نوبل 

را نیز دریافت می کنند.
سال گذشته جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی به جیمز 
تعلق  جاپانی  هونجوی  تاسوکو  و  امریکایی  آلیسون 
گرفت. این دو دانشمند به کشفیاتی مهم در زمینه فعال 
سلول های  با  مبارزه  برای  بدن  ایمنی  دستگاه  کردن 
و  فزیک  عرصه های  همانند  یافته اند.  دست  سرطانی 
کیمیا جایزه نوبل پزشکی نیز اغلب به چند دانشمند به 
طور هم زمان اعطا می گردد که یا به طور مشترک یا در 

حوزه تخصصی یک سان تحقیق کرده اند.
جایزه نوبل پزشکی تا کنون 1۰9 مرتبه و به 216 نفر 
اعطا شده که 12 نفر آنان زنان دانشمند بوده اند. این 
جایزه فقط 39 مرتبه به یک دانشمند به تنهایی تعلق 
گرفته، 33 مرتبه هم زمان به دو نفر و 3۷ مرتبه هم زمان 
نوبل  جایزه  اعطای  اصول  است.  داده شده  نفر  به سه 
اجازه نمی دهد که یک جایزه به طور هم زمان به بیش 
از سه نفر داده شود. از قبل هم معلوم نیست چه کسانی 

جوایز نوبل را دریافت خواهند کرد.
پس از اعالم نام برنده گان جوایز نوبل رشته های علمی، 
روز پنج شنبه روشن خواهد شد که چه کسی جایزه نوبل 

افزون بر این آرنو هفت مرتبه نام برنده گان آتی جایزه 
نوبل ادبیات که باید مخفی می ماندند را لو داده است.

روز جمعه نام برنده جایزه نوبل صلح امسال اعالم خواهد 
شد. جایزه نوبل صلح تنها جایزه نوبلی است که نام برنده 
آن در اسلو، پایتخت ناروی، اعالم می شود. اسامی باقی 

برنده گان نوبل در استکهلم اعالم می شود.
جایزه نوبل اقتصاد که نام برنده آن آخر از همه اعالم 
مبنای  بر  آن  اعطای  که  است  جایزه ای  تنها  می شود، 
وصیت نامه نوبل نیست. نیم سده است که این جایزه از 

سوی بانک سلطنتی سویدن اعطا می شود.

که از این تعداد 2۰۰ نفر هنوز در بازداشت به سر می برند.
ناشناس  افراد مسلح  که  عراق می گویند  دولت  مقامات 
به روی تظاهرکننده گان آتش گشوده اند و افزودند که با 

جست وجوی خانه به خانه به دنبال آن ها هستند. 
در موج جدیدی از ناآرامی های اخیر در عراق، افراد مسلح 
ناشناس به ایستگاه های تلویزیونی در پایتخت عراق حمله 

کردند.
عربستان  به  وابسته  که  عراق  در  العربیه  خبری  شبکه 
مسلح   افراد  که  است  کرده  گزارش  است،  سعودی 
شنبه شب، از موتر های سیاه پیاده شدند و در حالی که 
لباس های سیاه به تن داشتند، به دفتر این رسانه  حمله 

کردند، کارمندان را کتک زدند و تجهیزات را شکستند.
خبرنگار این شبکه در بغداد به خبرگزاری فرانسه گفته 
است که چندین همکارش در این حمله زخمی شده اند. 
پیام های  که  بود  مدت ها  شبکه  این  است،  افزوده  او 

تهدید آمیز دریافت می کرد.
دفاتر  به  مسلح  هم چنین  افراد  رسانه ها،  گزارش  به   
شبکه های خبری دجله و ان آر تی در بغداد حمله کرده اند. 

این دو رسانه خصوصی است.

طرفداران محیط زیست و 
جلیقه زردهای فرانسه دو مرکز 

تجاری را اشغال کردند

 گروهی از معترضان به تغییرات آب و هوایی به همراه 
کنشگران جنبش جلیقه زردها، دو فروشگاه را در پاریس 

و بردو اشغال کردند.
شنبه  چهل و هفتمین  با  هم زمان  یورونیوز،  گزارش  به 
از  گروهی  فرانسه،  در  جلیقه زردها  جنبش  اعتراضی 
»ایتالی  تجاری  مرکز  برابر  در  زیست  محیط  طرفداران 
کردند.  تجمع  پاریس  در  ایتالیا  میدان  در  واقع   »2
از سوپرمارکیت ها  فروشگاه های »ایتالی 2« مجموعه ای 
و رستورانت های زنجیره ای است که تنها در جنوب غرب 

فرانسه 13۰ شعبه دارد. 
معترضان پارچه نوشته  بزرگی را با شعار »متحد، کسی که 

نابودمان می کند را نابود کنیم« حمل می کردند.
اعضای  نفری،  این تجمع صدها  در  افراد حاضر  بیش تر 
جنبش موسوم به »شورش انقراض« بودند که به تغییرات 
آب و هوایی در جهان و نیز به سیاست دولت ها در این 
زمینه انتقاد دارند. شورش انقراض هفته پیش رو را »هفته 

کنش« در 6۰ شهر جهان اعالم کرده است.
معترضان پاریسی که از ساعت 1۰ صبح در محل حاضر 
حوالی  می شد،  افزوده  تعدادشان  بر  رفته رفته  و  شده 
ساعت 8 شب، یعنی در زمان تعطیل شدن فروشگاه، وارد 
این واحد فروش شده و بخشی از آن را به عنوان »نمادی 
از سرمایه داری« فتح کردند. در حالی که تجمع معترضان 
بود و آن ها حتا به رقص و پای کوبی  آرام  در طول روز 
پرداخته بودند، اما در زمان تعطیلی فروشگاه فضا متشنج 
در  را  می خواستند شب  کنشگران  از  شماری  زیرا  شد، 

آن جا بمانند.
در این هنگام نیروهای امنیتی برای بیرون کردن این افراد 
از گاز اشک آور استفاده کردند. تصاویری که کنشگران در 
شبکه های اجتماعی به طور زنده از این ماجرا هم رسان 
تالش  ژاندارمری  نیروهای  که  می دهد  نشان  کردند، 
می کنند تا افراد را از محل خارج کنند، اما آن ها با میز و 
چوکی و اشیای دیگر از خود دفاع می کنند. برخی دیگر 
از آن ها نیز به شیوه معترضان هانگ کانگی روی سر خود 

چتر باز کردند.
معروف  چهره  رودریگز،  ژروم  که  حاضر  افراد  از  برخی 
جلیقه زردها نیز در میان شان بود، به خبرگزاری فرانسه 
گفته اند که مأموران ژاندارمری در این ماجرا با خشونت با 

آن ها رفتار کرده اند.
معترضان در نهایت حدود ساعت 4 بامداد مکان را ترک 
کردند. با این حال شمار زیادی از نیروهای ژاندارمری در 

اطراف فروشگاه باقی ماندند.
روز شنبه، 13 میزان، نظیر چنین رویدادی در شهر بردو، 

واقع در جنوب غرب فرانسه نیز گزارش شد.
کنشگران محیط زیست و جلیقه زردها در این شهر نیز 
مرکز  این  »له گرانزوم«،  خرید  مرکز  برابر  در  تجمع  با 
آن ها  کردند.  اشغال  از سرمایه داری  نمادی  عنوان  به  را 
بود:  نوشته  آن  روی  که  داشتند  دست  در  پالکاردی 

»آخرین اشغال پیش از پایان دنیا«.
هم زمان با این رویداد، معترضان جنبش جلیقه زردها نیز 
مختلف  شهرهای  در  را  اعتراضی  شنبه  چهل و هفتمین 

فرانسه برگزار کردند.
این تظاهرات در چند شهر با برخی حواشی همراه بود و 

به خشونت کشیده شد.

کرد  اعالم  شمالی  کوریای  رسمی  مقام  یک   
امریکا  با  این کشور  تازه گفت وگوهای  که دور 
در سطح کارشناسی که قرار بود در استکهلم، 
پایتخت سویدن، برگزار شود، متوقف شده است.

گیل،  میونگ  کیم  یورونیوز،  گزارش  به 
شمالی  کوریای  هسته ای  ارشد  مذاکره کننده 
روز شنبه در بیرون ساختمان سفارت کشورش 
پاسخ گوی  مذاکرات  »این  گفت:  استکهلم  در 

انتظارات ما نبود و در نهایت متوقف شد.«
هیأت رسمی کوریای شمالی برای گفت وگو در 
سطح کارشناسی با نماینده گان امریکا در مورد 
پنج شنبه  روز  کوریا  هسته ای زدایی شبه جزیره 
وارد سویدن شده بود، اما تنها یک روز پس از 

ورود این هیأت، برنامه مذاکره لغو شد.
کوریای شمالی روز چهارشنبه، یعنی درست در 
آستانه مذاکرات استکهلم، از آزمایش موفق یک 
دولت  بود.  داده  خبر  جدید  بالستیک  موشک 
یک  از  موشک  این  که  بود  گفته  پیونگ یانگ 

زیردریایی شلیک شده است.
از زمان از سرگیری مذاکرات کوریای شمالی با 
پرتاب  ایاالت متحده در سال 2۰18 میالدی، 
این موشک مسأله سازترین و تحریک آمیزترین 
شورای  می شود.  محسوب  کوریایی ها  اقدام 
چند  طی  تاکنون  متحد  ملل  سازمان  امنیت 
بیانیه کاربرد فناوری موشک های بالستیک در 

کوریای شمالی را ممنوع کرده است.

مذاکرات کارشناسی میان 
امریکا و کوریای شمالی در 

سویدن متوقف شد

سازمان ملل: 
خشونت ها در عراق را متوقف کنید
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