
پولیس در پکتیا شیشه های سیاه 
۹۰۰ موتر را سفید کرد

فرهنگ  به  صورتی  که  در  داد،  هشدار  توحیدی  آقای 
معافیت پایان داده نشود، خشونت بر خبرنگاران افزایش 
می یابد. او گفت: »اگر قرار بر این باشد که افراد و اشخاصی 
که مرتکب خشونت بر خبرنگاران می شوند، بازخواست و 
که  است  معنا  این  به  نشوند،  فرستاده  دادگاه  به  هم  یا 

خشونت بر خبرنگاران افزایش می یابد.«

سیستم حمل و نقل شهری از موارد مهم در هر شهر است و 
شاه رگ اصلی شهرها به حساب می آید. در کالن شهرهای 
با سکته گی در سیستم حمل و نقل شهری، جریان  جهان 
زنده گی عادی مردم مختل می شود.  شهرهایی هم هستند 
که در آن  ها از سیستم  حمل و نقل شهری خبری نیست و 
مردم وابسته ی وسایل نقلیه ی عمومی نیستند. فیروزکوه، 

مرکز والیت غور در غرب کشور، از همین شهرها است.
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نقشه ای که در غیاب احزاب سیاسی و 
جامعه ی مدنی کشیده شده است

پاسخ ارتش آیا توافق صلح در افغانستان ممکن است؟
چه خواهد بود؟

قضایای خشونت بر خبرنگاران 
با کندی بررسی می شود

شهری با 25 تکسی 
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نسل کهنه تر افغانستان که شکست تالش های صلح افغانستان در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را به یاد دارند، نگران تالش های کنونی 
صلح اند. خلیل زاد این بار به قدر کافی در زمینه ایجاد اجماع میان جوانب ذی دخل به ویژه قدرت های منطقه ای هوشیارانه عمل 

می کند و از واشنگتن تا اروپا، از مسکو تا چین، از خاورمیانه تا جنوب آسیا سفر می کند و به طرف ها و کشورهای اثرگذار در قضایای 
افغانستان معلومات می دهد. 

چرا افغانستان عضو 
کامل سازمان شانگهای 

نشده است؟

مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: 
»طرح صلحی که اخیراً از سوی ریاست جمهوری به عنوان طرح حکومت مطرح شده 
است، طرح حکومت نیست.« او افزود که حکومت کنونی، متشکل از دو »جناح« است 
که یک جناح آن ریاست اجرایی است. به گفته رحیمی، ریاست جمهوری در تهیه 
این طرح با ریاست اجرایی مشورت نکرده است و این نهاد از طریق رسانه ها درباره آن 
معلومات حاصل کرده است. او گفت که از همین رو، بهتر است طرح هفت ماده ای 

صلح را طرح »غنی« برای صلح نام گذاشت نه طرح حکومت برای صلح. 
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پکتیا  پولیس  فرماندهی  در  مسووالن  کابل:  ۸صبح، 
شیشه های  پاک سازی  کارزار  جریان  در  که  می گویند 
سیاه موترها در شهر گردیز مرکز این والیت، شیشه های 

سیاه حدود ۹۰۰ موتر را پاک  کرده  اند.
سردارولی تبسم، سخنگوی پولیس پکتیا، روز یک شنبه، 
اساس  بر  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به  عقرب،  دوازدهم 
هدایت وزارت امور داخله، فیصله شورای نظامی پکتیا، 
و  کشف  و  قانون  اجرای  هدف  به  و  مردم  خواست 
سیاه  پاک سازی شیشه های  کارزار  جرایم  از  جلوگیری 

موترها حدود ۱۰ روز پیش به راه انداخته شده بود. 
سخنگوی پولیس پکتیا گفت که پس از اجرای این کارزار 
بارها از مردم خواسته شد تا داوطلبانه شیشه های سیاه 
موترهای شان پاک کنند را اما برخی از »زورمندان« به 
پولیس  به همین دلیل  و  نکردند  این درخواست توجه 

وارد عمل شد.
و  کابل  در  موترها  سیاه  شیشه های  پاک کاری  برنامه 

والیت ها از چندی پیش به این سو جریان دارد.
اند که شبکه های  معتقد  داخله  امور  وزارت  در  مقام ها 
جرمی و در مواردی »تروریستان« با استفاده از موترهای 

شیشه سیاه به کابل منتقل می شوند.
داخله  امور  وزارت  سرپرست  اندرابی،  محمدمسعود 
که  گفت  وزیران  شورای  نشست  در   عقرب  ششم  در 
شیشه   موترهای  توسط  والیت ها  از  جرمی  شبکه های 

سیاه و بی سند به کابل منتقل می شوند.
سرپرست وزارت امور داخله هم چنان گفته بود که برای 
جلوگیری از جرایم در شهر کابل و بزرگ  شهرها نیاز است 

تا حمل سالح و تردد هر نوع »واسطه« قانونی شود.
در  بار  یک  نیز  داخله  امور  پیشین  وزیر  برمک،  ویس 
مجلس نماینده گان گفته بود که بیش تر تروریستان در 
موترهای شیشه سیاه که سند قانونی ندارند، انتقال داده 

می شوند.

طرح هفت ماده ای صلح:

دعـــوت از شرکت های معـتبر جهت اشتراک درداوطلبی اعـمار ساخـتمان دفـتر مـرکزی

World Food Programme

Request for Expression of Interest No. WFP/AFG/EoI/19/117

World Food Programme (WFP) is the United Nations frontline agency in the fight 
against global hunger. In support of its operations in Afghanistan, WFP intends 
to construct a new building facility in Kabul City. Based on a preliminary design, 
the new country office would be constructed on an approximately 2,400 square 
meter (sqm) lot and would consist of a new 3-story building, a basement, a 
parking area and an outdoor space.
WFP is seeking Expressions of Interest (EoI) from well-reputed national and 
international construction companies who are interested in undertaking the design 
and construction works for the new building facility and through the attached 
questionnaire establishing the capacities of such companies to undertake such 
works. It is anticipated that subsequent to the prequalification process, WFP will 
be issuing solicitation documents for the project to firms, which fulfil the minimum 
requirements criteria. 
If your company is interested in forming part of this or any future tender of 
this nature, please write to WFP AFCO Kabul Procurement through kabul.
procurement@wfp.org requesting for questionnaire & related forms to  EoI No. 
WFP/AFG/EoI/19/117. Only firms possessing proven record of performance, 
experienced workers, financial resources and equipment are encouraged to 
apply.
Deadline for receiving the questionnaires & EoI forms & their re-submitting is 
Thursday 28 Nov. 2019, 16:00 hrs local time. For receiving questionnaire for this 
EoI and/or any related information, write to kabul.procurement@wfp.org

انبارپروندهها:

غور؛ 

قرنطین شده یا با اعتبار؟
۱۳۷ هزار رای



هزینه  اول شدن

گژدم پروری  فارم  یک  کابل:  ۸صبح، 
هلمند  والیت  مرکز  لشکرگاه،  شهر  در 
ساخته و به بهره برداری سپرده شد. وزارت 
زراعت، آبیاری و مالداری با اعالم این خبر 
گفته است که در این فارم ۱۶ هزار گژدم 
پرورش می یابند. این فارم از سوی بخش 

خصوصی ساخته شده است.
این وزارت در اعالمیه ای که روز یک شنبه، 
دوازدهم عقرب نشر کرد، به نقل از زلمی 
مالداری  و  آبیاری  زراعت،  رییس  الکو، 
هلمند نوشته است که با آغاز کار ساخت 
برای  فارم،  این  از  بهره برداری  سپس  و 
مسووالن  نیازهای  رفع  و  مشکالت  حل 
هلمند  زراعت  ریاست  از سوی  فارم،   این 
الزمی  مشورت های  و  فنی  راهنمایی های 

شده است.
گژدم پروری  این  مسووالن  هم چنان 

خاطر  به  را  فارم شان  که  می گویند 
کشور  گژدم های  قاچاق  از  جلوگیری 
تا  فارم شان  در  آنان  ساخته اند.  خارج  به 
این دم ۱۶ هزار گژدم جمع کرده اند و از 
جهانی،  بازار  در  که  می خواهند  حکومت 
را  گژدم  زهر  فروش  زمینه ی  برای شان 

فراهم کند.
خوراک  زراعت،  وزارت  معلومات  طبق   
گژدم  هر  است.  کرم  فارم  این  گژدم های 
در سه ماه، شش قطره زهر تولید می کند 
و بهای یک کیلو زهر گژدم، نزدیک به ۱۰ 

میلیون دالر است.
کشور،  در  بار  نخستین  که  است  گفتنی 
فارم پرورش گژدم در هرات ساخته شد. 
گژدم  هزار  دو  از  بیش تر  هرات،  فارم  در 
نگه داری و زهرشان به شماری از کشورها 

صادر می شود.

اولین فارم گژدم پروری 
در هلمند ساخته شد

نیروهای  میان  وقفه ای  جنگ  کابل:  ۸صبح، 
امنیتی و جنگ جویان گروه طالبان از حدود ۲۰ 
روز به این سو در ولسوالی نسی بدخشان جریان 
ولسوالی  این  در  درگیری  و  جنگ  تداوم  دارد. 
شورای  اعضای  و  محلی  مقام های  نگرانی  سبب 

والیتی این والیت شده است.
به  طالبان  گروه  حمله  پی  در  درگیری  این   
بخش هایی از این ولسوالی مرزی آغاز شده است. 
محلی،  منابع  معلومات  طبق  مورد  تازه ترین  در 
روز  در  طالبان  حمله  در  امنیتی  نیروی  شش 
»کشته  نسی  ولسوالی  در  عقرب  یازدهم  شنبه، 

و زخمی« شده اند.
بدخشان،  والی  سخنگوی  نظری،  نیک محمد 
شنبه،  روز  درگیری  که  گفت  روزنامه ۸صبح  به 
آن  نتیجه ی  در  و  یافت  شدت  عقرب  یازدهم 
امنیتی  نیروی  ولسوالی نسی شش  مربوطات  در 
کشته و زخمی شده اند. اما فوزیه کوفی، نماینده 
نماینده گان  مجلس  در  بدخشان  مردم  پیشین 
مدعی شده است که در درگیری نیروهای امنیتی 
مدیر  شمول  به  امنیتی  نیروی  هشت  طالبان  با 
امنیت ولسوالی نسی کشته و شش نیروی امنیتی 

دیگر زخمی شده اند.
از جانب دیگر، سخنگوی والی بدخشان می گوید 
از ولسوالی  به بخش های  که حمله گروه طالبان 
شده  روبه رو  امنیتی  نیروهای  ضدحمله  با  نسی 
دقیقی  شمار  چند  هر  نظری  نیک محمد  است. 
تلفات  که  گفت  اما  نکرد،  ارائه  طالبان  تلفات  از 

سنگین، به این گروه وارد شده است.
که  گفت  هم چنان  بدخشان  والی  سخنگوی 
ارتباط مخابراتی میان مرکز بدخشان و ولسوالی 

نسی قطع شده است.
امنیتی  نیروهای  کمک  به  مردم  که  گفت  او 
ولسوالی های  از  کمکی  نیروهای  و  شتافته 
و  شده اند  فرستاده  نسی  ولسوالی  به  هم جوار 
تغییر  نیروهای دولتی  نفع  به  به زودی وضعیت 

خواهد کرد.
وضعیت  بدخشان  والی  سخنگوی  که  حالی  در 
نگران کننده  را  نسی  ولسوالی  در  جنگی 
نمی خواند، اما احمدجاوید مجددی، عضو شورای 
را  نسی  ولسوالی  در  وضعیت  بدخشان  والیتی 

نگران کننده توصیف می کند.
روزنامه  به  بدخشان  والیتی  شورای  عضو  این 
۸صبح گفت که در صورتی که حکومت مرکزی و 
محلی به صورت فوری به وضعیت ولسوالی نسی 

توجه نکند، ممکن سبب بروز فاجعه شود.
مجددی نسی را از ولسوالی های کلیدی بدخشان 
این ولسوالی  توصیف کرد و گفت که جنگ در 

وارد بیستمین روز شده است.
طبق گفته های احمدجاوید مجددی، امکان اعزام 
نیروهای کمکی از طریق زمین به ولسوالی نسی 
به  او  است.  سخت گذر  آن  راه های  زیرا  نیست، 
کمکی  نیروهای  اعزام  خواهان  دلیل  همین 
گروه  مواضع  علیه  هوایی  حمله های  اجرای  و 

طالبان شد.

نگرانی ها از ادامه جنگ در ولسوالی »نسی« بدخشان

دو شنبه
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نقض تقویم جدید 
توجیه ندارد

برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری نگران اند 
که نکند کمیسیون مستقل انتخابات تقویم جدیدی را که هم 
وضع کرده ، نقض کند. نهادهای مدنی ناظر بر تقویم انتخابات 
تقویم  نقض  و  ابتدایی  نتایج  اعالم  در  بیش تر  تأخیر  نگران 
جدید هستند. این وضعیت به واقع بسیار مسخره است. هیچ 
منطقی نیست که بیش تر از این کمیسیون مستقل انتخابات 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  در  درمالوگ  آلمانی  و شرکت 
ریاست جمهوری تعلل کنند. درمالوگ سیستم را در اختیار 
می دهد.  انجام  سرعت  به  را  خودش  کار  سیستم  و  دارد 
طراحی  آنان  که  مرکزی  سیستم  و  بایومتریک  دستگاه های 
به  درمالوگ  مسوول  مقام های  گفته های  مبنای  بر  کرده اند 
زودترین فرصت نتیجه را بیرون می دهد. کمیسیون مستقل 
انتخابات هم تمام امکانات الزم برای اعالم نتیجه ی ابتدایی 
را در اختیار دارد. بنا بر این باید تأخیری رخ ندهد و نتایج 

ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، همه گانی شود.
است  قرار  چه  از  ابتدایی  نتایج  که  بدانند  دارند  حق  مردم 
ایراد  و  نقص  چقدر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کار  و 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کار  ایراد  و  نقص  است.  داشته 
نتایج  اعالم  از  پس  آرا  تصفیه ی  و  شمارش  مرحله ی  در 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  ولی  می گیرد.  صورت  ابتدایی 
و شرکت درمالوگ چنان به کندی کار می کنند که بسیاری 
مجدد  تأخیر  نگران  انتخابات  ناظران  و  عادی  شهروندان  از 
انتخابات  خسته کن  داستان  ابتدایی اند.  نتایج  اعالم  در 
انتخابات  آن  در  است.  نشده  کسی  فراموش  هنوز  پارلمانی 
وقت  مقام های  ولی  شد  وضع  مختلف  تقویم های  هم 
برگزاری  از  پس  ماه  حتا شش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
آن انتخابات هم نتوانستند نتایج آن را اعالم کنند. اما در آن 
پردازش  و سیستم  معیاری  انگشت نگاری  دستگاه های  زمان 
اطالعات این دستگاه ها در کمیسیون مستقل انتخابات وجود 
توانایی  از طرف دیگر در آن زمان کمیشنران وقت  نداشت. 

وضع پالیسی و تطبیق قاطع آن را نداشتند. 
ولی امروز هم سیستم معیاری پردازش اطالعات دستگاه های 
و  دارد  وجود  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  بایومتریک 
که  می دهند  کمیسیون،  نشان  این  حال  بر  کمیشنران  هم 
و  دارند  قاطعیت  آن  تطبیق  از  نظارت  و  پالیسی  وضع  در 
به  اگر  شود.  نقض  وضع شده ی شان  پالیسی  که  نمی خواهند 
واقع این طور است ، باید کمیسیون مستقل انتخابات کارش 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  برساند.  انجام  به  زودی  به  را 
به  بیش تر  تأخیر  که  بدانند  باید  درمالوگ  آلمانی  شرکت  و 
هزار  و ۸۰۰  میلیون  اعتبار کل سیستم صدمه می زند. یک 
زمان  آن،  نتیجه ی  اعالن  و  است  شده  تثبیت  اصلی  رای 
زیادی الزم ندارد. هشت یا ۱۰ میلیون نفر رای نداده بودند 
باشد.  عاجز  آن  شمردن  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
هرچه زودتر باید کمیسیون مستقل انتخابات و همکاران این 
رای  هزار   ۸۰۰ و  میلیون  یک  ابتدایی  نتیجه ی  کمیسیون،  
قدر  این  ابتدایی  نتیجه ی  کردن  کنند. مشخص  را مشخص 
تقویمی  دیگر  بار  اگر  ندارد.  نیاز  طوالنی  زمان  به  کم،  رأی 
که کمیسیون مستقل انتخابات وضع کرده است،  نقض شود، 
 به اعتبار کمیشنران برحال و رییس این کمیسیون لطمه ی 

جدی وارد می شود. 
است  سیاسی  فشار  زیر  اگر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
فشارهای  کردن  خنثا  راه  بهترین  کند.  خنثا  را  آن  باید 
سیاسی استفاده از رسانه ها است. کمیشنران برحال و رییس  
مقام  هایی  و  مراجع  می توانند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
افشاگری  کنند.  افشا  می کنند،   اعمال  فشار  آنان  به  که  را 
کمیسیون مستقل انتخابات را در برابر هر نوع فشاری بیمه 
می کند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات و رییس آن 
نوع  هیچ  بدون  و  ندهند  راه  خود  به  را  هراسی  هیچ  باید 
کنند.  معرفی  عمومی  افکار  به  را  فشار  مجاری  مالحظه ای 
وقتی کمیسیون مستقل انتخابات مجاری فشار را معرفی کند، 
حمایت عمومی از کار این کمیسیون هم بیش تر می شود. در 
تعلل کمیسیون مستقل  نمی کند که  باور  حال حاضر کسی 
انتخابات دالیل فنی دارد. همه تصور می کنند که مالحظات 
سیاسی سبب شده است که کمیسیون مستقل انتخابات آن 
طوری که الزم است، کار خودش را انجام ندهد. کمیسیون 
باید توضیح بدهد که  انتخابات اگر زیر فشار نیست  مستقل 
مشکل چیست ولی به هیچ صورت  نمی تواند نقض تقویمی 

را که جدیداً وضع کرده است، توجیه کند.

دانشگاه  طب  محصل  سمیر 
به  ساله ای   ۲۲ جوان  بود.  کابل 
بود  فردی  اولین  خودش  گفته 
بود  توانسته  منطقه شان  از  که 
الگوی  و  شود  دانشگاه  وارد 
وقتی  بود.  منطقه شان  نوجوانان 
و  بود  کم انرژی  می کرد  صحبت 
کند.  صحبت  نمی توانست  راحت 
شرم  احساس  خاطر  به  بیش ترش 
است  آمده  ناچاری  و  اجبار  احساس  از  که  بود  بود. مشخص 
مشاوره. بعد که داستانش را گفت، بیش تر دلیل این احساس 

شرمش را درک کردم. 
در لیلیه دانشگاه زنده گی می کرد. از این گفت که سال های اول 
دانشگاه اوسط نمراتش خوب بود، اما هیچ وقت نتوانسته بود 
نمره اول صنف شان شود. چیزی که برایش عقده شده بود. با 
این که نمرات قابل قبولی داشت، اما هدفش که نمره اول شدن 
بود را نتوانسته بود برآورده کند. سال سوم تمام سختی ها را 
تا  کرد  محروم  تفریحات  تمام  از  را  و خودش  خرید  جان  به 
بتواند نمره اول شود، و شد. موفقیتی که نگهداری از آن برایش 
هزینه های زیادی داشت. این که حفظ یک موفقیت سخت تر از 
به دست آوردن آن است را در داستان سمیر به خوبی درک 
کردم. خصوصاً وقتی که برای حفظ آن موفقیت هزینه هایی تا 

این حد سنگین بدهی. 
چند وقت بعد از این که اول نمره صنف شدم، کم کم مزه اش از 

دهانم رفت. دیدم آن قدر هم خوشحالم نکرد. 
- انتظار داشتی بعدش چه بشود؟

به  می افتد.  مهمی  خیلی  اتفاق  می کردم  فکر  فقط  نمی دانم. 
پدر و مادر و دیگران گفتم، هر کدام یک تبریک باشد گفتند 
اما  گفتند  بعضی های شان  هم  هم صنفی هایم  شد.  خالص  و 
البته  ُخب  نبود.  مهم  برای شان  اصاًل  این که  مثل  بیش ترشان 
که  آن قدر  خودم  اما  می کردند.  حسادت  شاید  است  طبیعی 
بعد  بودم  روز خوش  دو  یکی  نشدم.  فکر می کردم خوشحال 

تمام شد. ولی بعدش تشویش هایم شروع شد.
- تشویش از چی؟

از این که آیا سمستر بعد هم می توانم نمره اول شوم؟
- اگر نمی شدی چی می شد؟

خب ممکن بود دیگران فکر کنند که این دفعه از لیاقت خودم 
بوده. نمی خواستم  یا چانسی  نبوده و استادها کمک کرده اند 
باز  می شد  طور  هر  باید  نبوده.  خودم  لیاقت  از  کنند  فکر 
داشتم  تشویش  اما  خواندم  درس  خیلی  می شدم.  اول  نمره 
شده  زیادتر  تشویشم  روز  هر  کنم.  تمرکز  نمی توانستم  و 
می رفت. در حدی که بعضی وقت ها از شدت ترس و بی قراری 
نمی توانستم خوب بخوابم. خودم هم فکر نمی کردم تا این حد 
سرم اثر کند. بعد یکی از هم اتاقی هایم یک تابلت »ریتالین« 
کمک  تمرکزت  برای  که  داشت  اصرار  او  بخورم.  تا  داد  برم 
می کند و می توانی بهتر درس بخوانی. نخوردم و فشار را سر 
خودم تحمل کردم. نزدیک امتحانات که شد تشویش و ترسم 
باالخره  بخوانم.  درس  نمی توانستم  واقعاً  شد.  بیش تر  خیلی 
توانستم پشت  را  امتحانات  گرفتم.  را  ریتالین  و  تسلیم شدم 
سر بگذارنم و باز نمره اول شدم. اما خب به زور همان تابلت ها. 

- تابلت ها چه کمکی می کرد؟
تمرکزم را بیش تر می کرد و کمک می کرد بیش تر درس بخوانم. 
اما بعد از امتحانات تشویشم خیلی بیش تر شد. زود عصبانی 
می شدم. آن تابلت ها هم دیگر آرامم نمی کردند. برای همین 
رفتم و »ترامادول« مصرف کردم. ترامادول که مصرف می کردم 
خوب می شدم. فکر می کردم که هیچ مشکلی ندارم. خب شما 

خودتان داکترید می دانید چه مشکالتی ایجاد می کند.
- بله، می دانم. االن روزانه چقدر مصرف می کنی؟ 

االن برای این که بتوانم تحمل کنم هر روز ۱۰ تا هم می خورم. 
درست  وقت ها  برخی  می بینم.  نفر  دو  را  شما  االن  همین 
نمی توانم راه بروم. تعادلم را از دست می دهم. تقریباً بیش تر 
وقت ها احساس خواب و سرگیجه و سردرد دارم. هر روز هم با 

یک نفر جنگ می کنم. 
درس هایت به کجا رسید؟

امتحانات  نزدیک  االن  بخوانم.  نتوانستم درس  اصاًل  امسال   -
آخر سال است. امتحانات نیم سال را نتوانستم خوب بدهم. دو 
تایش را به زور نقل و عذر کردن پیش استادها نمره کامیابی 
گرفتم. حاال حتا نمره دهم هم نمی شوم. دیگر برایم مهم هم 
نیست. حاال سر خودم ترسیدم. می ترسم اصاًل نتوانم همین دو 
سال آخر را ختم کنم. آبرویم دارد می رود. با یکی از استادهایم 
مجبور شدم بگویم و کمک بگیرم. او شما را معرفی کرد گفت 

یک بار پیش شما بیایم.
»ترامادول«  و  »ریتالین«  به  اعتیاد  دام  در  را  سمیر  آن چه 
هر  به  این که  به  اصرار  بود.  منفی اش  کمال گرایی  انداخت، 
بهایی نمره اول شود. او به خاطر کمال گرایی اش نمی توانست 
دوم شدن را تحمل کند و حاضر بود برای نفر اول بودن هر 
هزینه ای بپردازد. سمیر در نهایت توانست به کمک مشاوره های 
یکی از استادان بسیار دل سوز و حمایت خانواده اش، خودش را 
از دام مصرف »ترامادول« نجات بدهد. مجبور شده بود برای 
کمک گرفتن، برادر و پدرش را در جریان قرار دهد. هر چند 
در ابتدا برایش خیلی خیلی سخت بود ولی درک درست برادر 
بزرگ تر و پدرش از شرایط و نیاز سمیر به حمایت آن ها کمک 
بزرگی کرد. سمیر هزینه ی زیادی برای تداوی خود پرداخت. 
هم  وقت  هیچ  دیگر  و  شد  فارغ  دانشگاه  از  دیرتر  سال  یک 

نخواست نمره اول شود.

قسمت نهم

کابل در  روان شناسی 

سید روح اهلل رضوانی



کشور  ملی  امنیت  شورای 
مسوده  گذشته  هفته  چهارشنبه 
را  ماده ای  هفت  طرح  یک 
برای  حکومت  »طرح  نام  به 
صلح« همه گانی کرد که در آن 
شروع  پیش شرط  »آتش بس«، 
طالبان  گروه  با  صلح  گفت وگوهای 
از  پیش  طرح،  این  است.  شده  تعیین 
آن که در داخل کشور همه گانی شود، با جانب امریکا و ناتو 
این  تندی،  واکنش  در  اجرایی  ریاست  است.  شده  شریک 
طرح را طرح »غنی« برای صلح عنوان داده است، نه طرح 
متشکل  که  احزاب  سیاسی  کمیته  صلح.  برای  »حکومت« 
از هفت حزب سیاسی است، نیز با این طرح اعالم مخالفت 
کرده است. هم چنان نهادهای جامعه مدنی از این که نقش 
آن ها در تهیه این طرح نادیده گرفته شده، به شدت انتقاد 
کرده اند. مشاور امنیت ملی کشور در روز معرفی طرح هفت 
ماده ای صلح خاطرنشان ساخت که این طرح، یک طرح تازه 
برای صلح نیست، بلکه چکیده ای از طرح هایی است که قباًل 
در زمینه صلح وجود داشته است. در همین راستا، ریاست 
یک  در  را  صلح  ماده ای  هفت  طرح  که  می گوید  جمهوری 
جرگه »کوچک« در آینده با تمامی طرف ها از جمله شورای 

ملی و احزاب سیاسی به بحث و رای زنی خواهد گذاشت.
مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی، در صحبت 
سوی  از  اخیراً  که  صلحی  »طرح  گفت:  ۸صبح  روزنامه  با 
ریاست جمهوری به عنوان طرح حکومت مطرح شده است، 

»آتش بس«  که  گفت  ناطقی  محمد  کرد.  انتقاد  صلح 
اعالمیه  و  بیانیه  با صدور  نیست که  یک مسأله ساده 
درباره  ابتدا  جنگ  طرف های  باید  بلکه  شود،  برقرار 
آن مذاکره کنند تا در نتیجه آن روی مدت و شرایط 
برقرار  را  آن  سرانجام  و  برسند  توافق  به  »آتش بس« 
کنند. او افزود که وضع این پیش شرط نشان از خامی 
طرح هفت ماده ای صلح و شتاب زده گی ارگ در تهیه 

آن دارد.
محمد ناطقی از جانب دیگر گفت که احزاب سیاسی 
حکومت  به  صلح  زمینه  در  را  طرحی  این  از  پیش 
نیز  جهانی  جامعه  »حمایت«  مورد  که  است  سپرده 
که  است  گفته شده  طرح،  این  در  او،  گفته  به  است. 
حکومت،  جانب،  چهار  حضور  با  باید  صلح  مذاکرات 
گروه  و  مدنی  و  سیاسی  چهره های  سیاسی،  احزاب 
طالبان آغاز و پی گیری شود. طبق معلومات ناطقی، در 
طرح احزاب سیاسی، تعداد اعضای هیأت مذاکره کننده 
او  تعیین شده است.  نفر  پانزده  با طالبان،  برای صلح 
افزود که مطابق طرح احزاب، مسایلی چون آتش بس، 
رهایی و تبادله زندانیان، ادغام طالبان، قانون اساسی و 
مسایل مرتبط به آن، زمانی به بحث گذاشته شود که 
مذاکرات چهارجانبه به صورت رسمی آغاز شود. ناطقی 
تأکید کرد که این ها مواردی نیست که پیش از شروع 
مذاکرات در باره آن به صورت یکجانبه تصمیم گرفت 

و مطابق آن به سوی صلح به راه افتاد.
احزاب،  سیاسی  کمیته  و  اجرایی  ریاست  کنار  در 
مجتمع نهادهای جامعه مدنی نیز از طرح هفت ماده ای 
صلح انتقاد دارد. عزیز رفیعی به روزنامه ۸صبح گفت 
که او به عنوان رییس این نهاد از طریق رسانه ها خبر 
شده است که ریاست جمهوری یک طرح هفت ماده ای 
را برای صلح تهیه کرده است. رفیعی افزود، در حالی 
مجتمع نهادهای جامعه مدنی از تمامی تالش ها برای 
رسیدن به صلح در کشور حمایت می کند، به این باور 
مشورت  بدون  صلح،  برای  طرحی  هر  تهیه  که  است 
با نهادهای جامعه مدنی، یک کار نادرست است و به 
تنها  تأکید کرد که صلح  او  نخواهد کرد.  صلح کمک 
یک مسأله حکومتی و سیاسی نیست، بلکه یک مسأله 
ملی و اجتماعی هم هست که باید در تهیه طرح آن به 

مطالبات مردم و جامعه مدنی نیز توجه صورت گیرد.
روز  که  دیداری  در  غنی  محمداشرف  حال،  این  با 
گذشته با مارکوس پوتزل، نماینده ویژه آلمان در امور 
افغانستان پاکستان، در ارگ ریاست جمهوری داشت، 
گفته است که طرح هفت ماده ای صلح »تجدید اجماع 
ملی و بین المللی« است که دولت افغانستان روی آن 

طرح حکومت نیست.« او افزود که حکومت کنونی، متشکل 
از دو »جناح« است که یک جناح آن ریاست اجرایی است. 
با  طرح  این  تهیه  در  جمهوری  ریاست  رحیمی،  گفته  به 
طریق  از  نهاد  این  و  است  نکرده  مشورت  اجرایی  ریاست 
رسانه ها درباره آن معلومات حاصل کرده است. او گفت که 
را طرح  ماده ای صلح  است طرح هفت  بهتر  رو،  از همین 
»غنی« برای صلح نام گذاشت نه طرح حکومت برای صلح. 
سخنگوی ریاست اجرایی پیشنهاد کرد که برای تهیه طرح 
چهره های  و  احزاب  طرف ها،  تمامی  با  است  بهتر  صلح 
رسانه ای  و  مدنی  جامعه  نهادهای  نماینده گان  و  سیاسی 
بحث و مشورت شود. مجیب الرحمن رحیمی تأکید کرد که 
طرح صلح باید از مطالبات و دیدگاه های تمامی کسانی که 
زیر سایه نظام زنده گی می کنند، نماینده گی کند تا به این 
او، این در حالی است  ترتیب بتواند محقق شود. به گفته 
یک جانبه  کاماًل  جمهوری  ریاست  ماده ای  هفت  طرح  که 
برای  »حکومت«  طرح  عنوان  به  آن  از  نمی توان  و  است 

صلح نام برد.
سیاسی  کمیته  رییس  ناطقی،  محمد  ارتباط،  همین  در 
احزاب، می گوید که طرح ریاست جمهوری برای صلح، یک 
طرح شتاب زده است و از جهات مختلف مشکل دارد. ناطقی 
نیز تأیید کرد که احزاب سیاسی در جریان تهیه این طرح 
قرار نداشته اند. او افزود که این طرح برای رسیدن به صلح 

مناسب نیست.
رییس کمیته سیاسی احزاب از جمله از مسأله »آتش بس« 
به عنوان پیش شرط شروع مذاکرات در طرح هفت ماده ای 

نه،  متفرق  را  ما  باید  طرح  »این  او،  گفته  به  می کند.  کار 
بلکه متفق بسازد.« غنی تأکید کرده است که برای مذاکره، 
آتش بس و قطع خشونت مهم است تا شرایط برای تأمین 
هم چنان  غنی  جمهور  رییس  شود.  فراهم  پایدار  صلح 
خاطرنشان کرده است که برنامه هفت ماده ای صلح بیش تر 
تا  است  متمرکز  منطقه ای  ترانزیت  و  تجارت  اتصال،  روی 
افغانستان بتواند نقش خود را به گفته او من حیث چهارراه 

منطقه ای ایفا کند. 
طبق اعالمیه ارگ، مارکوس پوتزل از برنامه صلح حکومت 
»نتیجه  که  است  گفته  هم چنان  او  است.  کرده  تمجید 
بین  مستقیم  مذاکرات  که  باشد  این  باید  ما  تالش های 

حکومت و طالبان آغاز شود.« 
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  ارتباط،  همین  در 
که  گفت  خبری  نشست  یک  در  یک شنبه  روز  جمهوری، 
»حکومت افغانستان برای آوردن صلح برنامه و طرح دارد.« 
که  منطقه  کشورهای  تنها  نه  که  کرد  امیدواری  ابراز  او 
صدیقی  کنند.  حمایت  طرح  این  از  نیز  جهان  کشورهای 
نیز  پارلمان  با  طرح  این  است  قرار  که  ساخت  خاطرنشان 
در میان گذاشته شود. او گفت که اولویت حکومت، تجدید 
اجماع ملی در زمینه صلح است که در این راستا قرار است 
یک جرگه کوچک در آینده برگزار شود و طرح هفت ماده ای 
صلح در آن به بحث گذاشته شود. صدیقی افزود که تمامی 
اقشار سیاسی نیز در کنار اعضای شورای ملی و رییسان ۵۲ 
کمیته لویه جرگه مشورتی صلح که ماه ثور برگزار شده بود، 
در این جرگه شرکت خواهند کرد. تا هنوز زمان برگزاری 

این جرگه مشخص نیست.
در حال حاضر سه طرح مشخص در زمینه صلح در کشور 
طرح  جمهوری،  ریاست  ماده ای  هفت  طرح  دارد:  وجود 
احزاب سیاسی و طرح گروه طالبان. در طرح طالبان، شروع 
نیروهای  کامل  خروج  به  مشروط  بین االفغانی،  مذاکرات 
خارجی از کشور است. در طرح احزاب سیاسی، برای شروع 
اما در طرح  مذاکرات، هیچ پیش شرطی وضع نشده است. 
هفت ماده ای ریاست جمهوری، آتش بس، پیش شرط شروع 
میان،  این  در  است.  طالبان«  و  »حکومت  بین  مذاکرات 
فوری  کاهش  بر  امریکا  و  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
بین االفغانی  مذاکرات  شروع  و  طرف  دو  بین  خشونت ها 
که  کرده اند  خاطرنشان  اما  کشورها  این  دارند.  تأکید 
باید فراگیر باشد و در کنار حکومت  مذاکرات بین االفغانی 
و طالبان، احزاب و گروه های سیاسی و همین طور نهادهای 

جامعه مدنی نیز در آن دخیل باشند.
طرح  کنون  تا  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست 
با  که  آن  است؛ ضمن  نکرده  ارایه  برای صلح  مستقالنه ای 
طرح ریاست جمهوری نیز موافق نیست. همین طور نهادهای 
جامعه مدنی نیز تا کنون موفق به ارایه طرحی برای صلح 
که  شود  دیده  اختالفات،  این  به  توجه  با  اکنون  نشده اند. 
به  راه رسیدن  نقشه  از طرح های فوق،  سرانجام کدام یک 
صلح قرار خواهد گرفت؛ یا این که از دل این اختالفات، چه 

طرح تازه ای برای صلح در کشور ظهور خواهد کرد.

نقشه ای که در غیاب احزاب سیاسی و جامعه ی مدنی کشیده شده است

و هم گرایی را افزایش داده است. 
مورد  اما  هم گرایی«   و  »ثبات  دسته  فنی  اعضای  از  شماری 
چارچوب  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  درخواست شان 
رسانه های اجتماعی بیش تر وضاحت داده اند. نوررحمان اخالقی، 
عضو این دسته انتخاباتی در صفحه فیس بوکش نوشته است که 
دسته ثبات و هم گرایی موقفش مبنی بر باطل کردن ۱۳۷ هزار 
و ۶۳۰ رای »مبهم و تقلبی«، باطل کردن حدود ۱۰۰ هزار رأی 
خارج از زمان رأی دهی و باطل کردن حدود ۷۰ هزار رأی باطل 
نوشته  ادامه  در  را روشن کرده اند. وی  تصاویر  تصفیه  از  نشده 
اذعان  دسته  این  اعضای  با  گفت وگو  در  کمیسیون  که  است 
داشته که »سقف یک میلیون و ۸۴۳ هزار رأی نهایی نیست و 

در حال ارزیابی آرای باطل دیگر نیز هستند«.
رهبری  به  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  این،  با  هم زمان 
این  ناظران  معلومات  اساس  بر  که  می گوید  غنی  محمداشرف 
دسته انتخاباتی، شرکت درمالوگ در یک ایمیل رسمی از اعتبار 
داده  اطمینان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  رأی  هزار   ۱۳۷
است. جاوید فیصل، یک تن از سخنگویان این دسته انتخاباتی 
افزود  ۸صبح  روزنامه  با  گفت وگو  در  ۱۲عقرب  یک شنبه،  روز 
به دست  احتیاطی  استفاده دستگاه های  از  این رأی ها پس  که 
آمده و مورد اعتبار است. وی تصریح کرد که گرفتن تصامیم در 
مورد انتخابات مسوولیت کمیسیون مستقل انتخابات است و هر 
نوع نظریه و درخواست منسوخ، باطل و قرنطین کردن رای ها، 
»مداخله« در کار کمیسیون و خالف قانون است. آقای فیصل 
رای دهی را حق شهروندان خواند و تصریح کرد که دسته های 
انتخاباتی نباید پیش از دانستن این که رأی به چه فردی استفاده 

گزارش  درمالوگ  آلمانی  شرکت 
را  رای دهنده گان  معلومات  تصفیه 
کمیسیون  اختیار  در  تازه گی  به 
مستقل انتخابات قرار داده است. 
از  که  است  آمده  گزارش  این  در 
میان یک میلیون و ۹۲۹ هزار ۳۳ 
دالیل  به  آن   ۲۶۶ و  هزار   ۸۶ رای، 
و شست،  عکس  تکرار  جمله  از  فنی، 
باطل شده است. با این حال اما ابهام 
در مورد ۱۳۷ هزار رأیی که این شرکت قرنطین کرده بود، هنوز 
می گویند  انتخاباتی  دسته های  از  شماری  است.  نشده  روشن 
که  است  نیاز  و  نرسیده  پایان  به  هنوز  رأی ها  تصفیه  روند  که 
کمیسیون مستقل انتخابات پس از توضیح در مورد سرنوشت این 
با این، نهادهای  میزان از رای، بازشماری را آغاز کند. هم زمان 
مورد  این  در  ابهام  ایجاد  در خصوص  را  درمالوگ  ناظر شرکت 
مقصر می دانند و از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهند که 

سرنوشت این رأی ها را هرچه زودتر روشن سازد.
از  رای دهنده گان  معلومات  تصفیه  روند  یافتن  پایان  با  هم زمان 
سوی شرکت درمالوگ، شماری از دسته های انتخاباتی می گویند 
که  است  نیاز  و  نیافته  پایان  کامل  گونه  به  تصفیه  این  که 
سرنوشت ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده از سوی شرکت درمالوگ، 
انتخاباتی »ثبات  روشن شود. فریدون خوزون، سخنگوی دسته 
و هم گرایی«  به رهبری عبداهلل عبداهلل روز یک شنبه، ۱۲ عقرب 
در گفت وگو با ۸صبح تصریح که روند بازشماری رأی ها تا زمان 
روشن شدن سرنوشت ۱۳۷ هزار رأی قرنطین شده، نباید آغاز 
شود. او اضافه کرد که در جریان روند تصفیه آرا، تنها شست و 
جمله  از  موارد،  سایر  به  و  شده  داده  تشخیص  تکراری  عکس 
تشخیص GPS توجه نشده است. وی افزود:  »تا زمانی که تمام 
رأی های درون سیستم بایومتریک تصفیه نشده، نباید بازشماری 
و تفتیش در محل ها آغاز شود، ما هنوز قناعت نداریم که تصفیه 

رای ها تکمیل شده باشد.«
تعیین  و  رای ها  کامل  تصفیه  موضوع  که  افزود  خوزون  آقای 
با کمیسیون مستقل  سرنوشت ۱۳۷ هزار رای قرنطین شده را 
کمیسیون  این  در  مسووالن  از  و  گذاشته  میان  در  انتخابات 
تکلیف  شدن  روشن  از  پس  رای ها  بازشماری  که  خواسته اند 
رأی ها  این  که  کرد  اضافه  وی  شود.  آغاز  شده  قرنطین  رای ها 
در حدود یک هزار و ۷۰۰ دستگاه به سرور مرکزی انتقال یافته 
مورد  در  او  است.  استفاده شده  در سمت جنوب  آن  بیش تر  و 
افزود که آنان در جریان  ابراز نگرانی کرد و  ماهیت این رای ها 
این  فنی  مشکل  از  گزارش چشم گیر  شاهد  انتخابات،  برگزاری 
دستگاه ها در یک سمت مشخص نبوده اند. آقای خوزون تصریح 
کرد، ابهام در مورد این دستگاه ها و تاکید یک »تیم خاص« در 
خصوص اعتباردهی آن، شک و تردیدهای دسته انتخاباتی ثبات 

شده، در مورد مکان استفاده آن انتقاد کنند.
روز  پایان  تا  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
گذشته در این مورد اظهار نظر نکردند. پیش از این، اعضای 
این کمیسیون گفته بودند که این رأی ها به دلیل استفاده 
هم زمان از دستگاه های اصلی و احتیاطی و فورم نتایجی که 
این  با  است.  رفته  قرنطین  به  نشده،  آن درج  در  معلومات 
حال، اورنگ زیب، یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل 
میان  از  که  بودند  گفته  عقرب   ۱۱ شنبه،  روز  انتخابات 
شناخته  »بی اعتبار«  رای   ۲۶۶ و  هزار   ۸۶ رای ها،  مجموع 
شده و آرای باقی مدار اعتبار است. این مسووالن اما در مورد 
مفصل  صورت  به  شده  قرنطین  رای  هزار   ۱۳۷ سرنوشت 

وضاحت نداده اند. 

»شرکت درمالوگ مقصر است«
درمالوگ  شرکت  که  می کنند  اذغان  اما  ناظر  نهادهای 
این  است.  مقصر  موضوع  این  ساختن  مطرح  خصوص  در 
شرکت در اوایل اعالم کرد که حدود یک  میلیون ۹۲۹ هزار 
معلومات رای دهنده  به سرور مرکزی انتقال یافته که از آن 
میان، حدود ۱۳۷ هزار آن قرنطین شده است. با این حال اما 
این شرکت در گزارشی که به کمیسیون مستقل انتخابات 
فرستاده، حدود ۸۶ هزار رای را »بی اعتبار« خوانده و حدود 
یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰۷ آن را معتبر دانسته است. 

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 
۸صبح  با  گفت وگو  در  عقرب   ۱۲ یک شنبه،  روز  »فیفا« 
تصریح کرد که شرکت درمالوگ در خصوص مطرح کردن 

است.  مقصر  انتخابات،  روند  حساس  جریان  در  موضوع  این 
سوی  از  رای  هزار   ۱۳۷ حدود  قرنطین  موضوع  که  افزود  وی 
از  بلکه  نه،  انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  انتخاباتی  دسته های 
این کمپنی در خصوص  و  سوی کمپنی درمالوگ مطرح شده 
قرنطین این شمار رأی ها و دالیل بیرون کردن آن در قرنطین 
موضوع  این  که  افزود  رشید  آقای  است.  نداده  کافی  وضاحت 
کمیسیون  برای  و  شده  انتخاباتی  دسته های  میان  تقابل  باعث 
مستقل انتخابات چالش ایجاد کرده است. وی تصریح کرد که 
درمالوگ  شرکت  وضعیت،  این  از  رفت  بیرون  برای  است  نیاز 
از  بیرون کردن آن  این رای ها و علت  قرنطین  در مورد دالیل 
قرنطین معلومات ارایه کند تا روند انتخابات با پرسش، تهدید و 

فقدان اعتبار روبه رو نشود.
فنی  کارهای  در  درمالوگ  تاثیر شرکت  بر  رشید هرچند  آقای 
تاکید کرد، اما افزود که نیاز است کمیسیون مستقل انتخابات 
در  انتخاباتی  دسته های  به  و  گیرد  در دست  را  عمل«  »ابتکار 
خصوص وضاحت خواهی از درمالوگ، اطمینان دهد. وی تصریح 
از  وضاحت  خواستن  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  کرد 
و  کند  فراهم  را  انتخاباتی  دسته های  قناعت  درمالوگ،  شرکت 
وی  نسازد.  مهیا  را  انتخاباتی«  دسته های  »فرمایش های  زمینه 
اضافه کرد که در صورت احتمال »عقب نشینی« و قبول کردن 
انتخابات،  روند  اعتبار  انتخاباتی«  دسته های  »فرمایش  های 
تضعیف  درمالوگ  شرکت  نقش  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
دستگاه های  فراهم کننده  درمالوگ  آلمانی  شرکت  می شود. 
ریاست  انتخابات  در  مرکزی  سرور  اداره کننده  و  بایومتریک 

جمهوری است.
این در حالی است که مسووالن در کمیسیون مستقل انتخاب 
می شود.  آغاز  زودی  به  والیات  در  بازشماری  روند  گفته اند، 
آمار کامل محل هایی  مورد  در  اما  این کمیسیون  در  مسووالن 
که به بازشماری فرستاده شده اند، تا ختم دیروز معلومات ارایه 
حضور  با  شده  مشخص  محل های  رای های  است  قرار  نکردند. 
کارمند  دو  ویژه  به  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  کارمند  سه 
دیجیتالی، بازشماری و تفتیش شود. این روند در حضور ناظران 
گفتنی  شد.  خواهد  دنبال  مشاهدان  و  ناظر  نهادهای  نامزدان، 
است که هر نامزد انتخابات ۳۴ ناظر در والیات خواهند داشت تا 
از این روند نظارت کنند. پس از پایان بازشماری و درج معلومات 
در سرور مرکزی، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری اعالم 

خواهد شد. 
ششم  در  نامزد   ۱۳ میان  رقابت  با  جمهوری  ریاست  انتخابات 
میزان و با استفاده از روش انگشت نگاری برگزار شد. کمیسیون 
پذیرفته  شده  بایومتریک  رای  تنها  که  گفته  انتخابات  مستقل 
بر اساس تقویم  انتخابات  ابتدایی  خواهد شد. قرار است نتیجه 
نقض شده، در ۲۳ عقرب و نتیجه نهایی آن در ۱۵ قوس اعالم 

شود.

۱۳۷ هزار رأی
قرنطین شده یا با اعتبار؟
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فضل الرحمان  موالنا  که  مهلتی 
به عمران خان برای کناره گیری 
پایان  به  بود،  داده  قدرت  از 
روشن  هنوز  است.  رسیده 
بعدی  استراتژی  که  نیست 
یک  که  فضل الرحمان  موالنا 
طالبان  از  متشکل  مردمی  موج 
آورده  اسالم آباد  به  را  دینی  مدرسه های  معلمان  و 
است، چیست. به نظر می رسد که موالنا فضل الرحمان 
معلمان  از  پشتوانه  شبکه ای  که  او  سازمان سیاسی  و 
به  دارد،  را  دیوبندی  مذهبی  مدرسه های  شاگردان  و 
اصلی  سوال  ولی  دهند؛  ادامه  اسالم آباد  در  تحصن 
چگونه  وضعیت  این  با  پاکستان  ارتش  که  است  این 
معلول  پاکستان  کنونی  وضعیت  می کند؟  مقابله 
تصمیم گیری های ارتش و استبلشمنت آن کشور است. 
در انتخابات سال ۲۰۱۸ به گواهی سازمان های ناظر بر 
انتخابات،  ارتش در روند رأی گیری و شمارش مداخله 
نکرد، ولی فضا را به گونه ای ساخت که حزب تحریک 

انصاف عمران خان برنده شود. 
در آن زمان ارتش به رسانه های پاکستانی ابالغ کرد که 
از حزب مردم و حزب مسلم لیگ  نامزدان مشخص  با 
پرونده های  نکنند. در همان زمان  نوازشریف مصاحبه 
فساد مالی نامزدان شاخته  شده ی حزب مسلم لیگ در 
قوه ی قضایی به جریان افتاد و این حزب نامزدان توانا 
محدودیت  داد.  دست  از  را  رای دهنده گان  بسیج  در 
حزب  و  مردم  حزب  مواضع  پوشش  برای  رسانه ها  بر 
از  یکی  است.  برقرار  حال  تا  پاکستان،  مسلم لیگ 
رسانه های پاکستانی چندی قبل گفت وگویی با آصف 
زرداری، رییس  جمهور پیشین آن کشور و پدر بالول 
بوتو رهبر کنونی حزب مردم پاکستان انجام داده بود 
که تا حال اجازه ی پخش نیافته است. این موضوع در 
کمپین ضد عمران خان موالنا فضل الرحمان بارها مطرح 
شد که حلقاتی در ارتش که حامی عمران خان هستند،  
فعالیت  مانع  و  کرده اند  وضع  محدودیت  رسانه ها  بر 
آزاد احزاب سیاسی می شوند. بالول بوتو که در جمع 
هواداران موالنا فضل الرحمان سخن می گفت، اعالم کرد 
ندارد و   که حکومت عمران خان خاستگاه دموکراتیک 
نتیجه ی رقابت مشروع سیاسی نیست،  به همین دلیل 
است که حامیان او در نهادهای امنیتی پاکستان، مانع 
رسانه های آزاد و فعالیت احزاب شناخته شده می شوند. 
اگر گفته های بالول بوتو پسر بی نظیر بوتو و مریم نواز 
دختر نواز شریف در مورد انتخابات سال ۲۰۱۸ پاکستان 
و روی کارآمدن عمران خان را دربست بپذیریم، به این 
نتیجه می رسیم که ارتش پاکستان با حمایت از سازمان 
تحریک انصاف و تحمیل انزوای سیاسی بر مسلم لیگ و 
حزب مردم، خواسته است تضاد تاریخی الیت سیاسی 
و نظامی پاکستان را به نحوی حل کند؛ اما تحصن اخیر 
آورده  اسالم آباد  به  فضل الرحمان  موالنا  که  موجی  و 
است، نشان می دهد که این تضاد به شکل دیگر دوباره 
هم آهنگی  که  است  این  واقعیت  است.  برآورده  سر 
نه  پاکستان  ارتش  و  منتخب  حکومت  میان  کنونی 
محصول یک تعامل خودجوش، که نتیجه ی مهندسی 
ظهیراالسالم  جنرال  که   ۲۰۱۴ سال  در  است.  ارتش 
رییس سازمان آی اس آی بود و نوازشریف نخست وزیر، 
عمران خان یک موج مردمی را از پنجاب به اسالم آباد 
زمان  آن  شد.  شریف  آقای  استعفای  خواستار  و  آورد 
متهم  را  ظهیر االسالم  جنرال  شریف  آقای  هواداران 
کردند که از جنبش ضد نواز شریِف عمران خان حمایت 

برای  فضا  که  است  روشن  است،   زندان  در 
تا  است  شده  فراهم  فضل الرحمان  موالنا 
خودش را علم بردار ضد استبلشمنت بنمایاند. 
از  پاکستانی  رای دهنده گان  که  انتظاری  البته 
است.  نشده  برآورده  هم  داشتند،  عمران خان 
رای دهنده گان پاکستانی انتظار داشتند که در 
اقتصاد پاکستان بهبود چشم گیر بیاید و فساد 
ولی چنین  برود،  بین  از  اندک  در مدت  مالی 
اتفاقی نیفتاد. بهبود اقتصاد پاکستان تا حدی 
کابل  و  دهلی نو  با  اسالم آباد  روابط  بهبود  به 
ارتباط دارد. تا اقتصاد پاکستان به جنوب آسیا 
و آسیای میانه وصل نشود، بهبود استراتژیک در 
آن رونما نمی شود. روابط پاکستان با دهلی نو و 
گذشته  از  بیش تر  روی کارآمدن  از  پس  کابل 
به  نارضایتی عمومی هم  این  است.  تیره شده 
موالنا فضل الرحمان زمینه داده است تا بیش تر 
سرباز گیری کنند. وضعیت به گونه ای است که 
بسیاری از رهبران سیاسی پاکستان نمی توانند 
انزوایی را که ارتش بر آنان تحمیل کرده است، 
وقتی  وضعیت  کنند.  تحمل  این  از  بیش تر 
پیچیده می شود که بخشی از ارتش هم در کنار 
به  موالنا فضل الرحمان و دیگر سیاست مداران 

انزوا رفته، حضور داشته باشد. 
تجربه ی  اولین  به  پاکستان  ارتش  پاسخ 
با  بود.  نظامی  کودتای  کشور،  این  دموکراسی 
کشته شدن لیاقت علی خان، اولین نخست وزیر 
پاکستان  بی ثباتی سیاسی در  نوعی  پاکستان، 
آمد که در آن عمر حکومت های پارلمانی بسیار 
لوی  اولین  خان،  ایوب  جنرال  می بود.  کوتاه 
درستیز پاکستان، علیه آن وضعیت کودتا کرد. 
ایوب خان مثل مشرف در سال  آخر حکومتش 
خیابانی  جنبش  و  بود  شده  نامحبوب  خیلی 
سال های  در  بود.  افتاده  راه  او  حکومت  ضد 
آخر حکومت های ایوب خان و مشرف انتخابات 
شد،  برگزار  پاکستان  در  دموکراتیک  نسبتاً 
بود  حکومت هایی  آن ها  هردوی  نتیجه ی  ولی 
نتیجه ی  ارتش  نبودند.  سازگار  ارتش  با  که 
اولین انتخابات دموکراتیک پاکستان را که در 
بنگالی  مجیب الرحمان  شیخ  عوامی  حزب  آن 
پیروز شده بود،  نپذیرفت و این امر به جدایی 
علی  ذوالفقار  انجامید.  پاکستان  از  بنگله دیش 

می کند. در آن زمان حامد کرزی در ارگ به عنوان 
زمان  همان  در  او  داشت.  حضور  جمهور  رییس  
گفته بود که جنبش ضد نواز شریِف عمران خان از 
سوی ارتش حمایت می شود. آن جنبش به دلیل 
وقوع حادثه ی تروریستی بر مکتب نظامی پشاور، 
متوقف شد و عمران خان منتظر ماند تا سال ۲۰۱۸ 

فرا برسد. 
انزوای  به  واکنش  در  موالنا فضل الرحمان  بار  این 
رهبران  دیگر  و  خودش  بر  شده  تحمیل  سیاسی 
راه  را  عمران خان  ضد  موج  پاکستان  سیاسی 
که  نیست  تردیدی  هیچ  این  در  است.  انداخته 
در  کنگره  حزب  مثل  مسلم لیگ  و  مردم  احزاب 
از  یکی  داده اند.  دست  از  را  خود  محبوبیت  هند 
احزاب  این  نخبه گان  مالی  فساد  امر،  این  عوامل 
زرداری  آصف علی  است.  آنان  خاندانی  سیاست  و 
حکم  به  شریف  نواز  و  دارد  مالی  فساد  پرونده ی 
از  جلوگیری  عدم  جرم  به  پاکستان  عالی  دادگاه 
مشکل  است.  شده  افگنده  زندان  به  مالی  فساد 
احزاب شناخته شده و  این است که رهبری  دیگر 
مردم  حزب  است.  بوده  خاندانی  پاکستان  مقتدر 
و  بوتو  بی نظیر  به  بوتو  علی  ذوالفقار  از  پاکستان 
غیر  است.  رسیده  میراث  به  بوتو  بالول  به  او  از 
از خاندان بوتو، کسی دیگر نیست که در رهبری 
به  بگیرد؟ موالنا فضل الرحمان هم  قرار  آن حزب 
آن  پی  در  پاکستانی  رسانه های  از  برخی  گزارش 
رهبری  در  خودش  جای  به  را  پسرش  تا  است 
حزب بیاورد. حاکمیت خاندان شریف هم بر حزب 
مسلم لیگ بالمنازع است. در نبود نوازشریف برادر 
می شود  گفته  و  می کند  سرپرستی  رهبری  از  او 
که در پایان کار سمت ریاست مسلم لیگ به مریم 
این  شد.  خواهد  سپرده  نوازشریف  دختر  شریف 
احزاب  این  رأی  میزان  و  محبوبیت  از  وضعیت 
شناخته  شده ی  احزاب  رهبران  ولی  است،  کاسته 
انزوای کنونی شان را طبیعی نمی دانند.  پاکستانی 
آنان به این باور اند که ارتش جلو تعامل خودجوش 

سیاسی را در پاکستان گرفته است. 
طلب  و  فضل الرحمان  موالنا  اعتراضی  موج 
انتخابات  مطالبه ی  و  عمران خان  استعفای 
زودهنگام هم معلول اقدامات ارتش در دست کاری 
که  وضعیتی  در  است.  پاکستان  سیاسی  فضای 
نواز شریف  و  ندارد  اجازه ی مصاحبه  زرداری حتا 

ولی  داشت،  را  ارتش  حمایت  آن که  با  بوتو 
جنرال ها از پیروزی او در انتخابات سال ۱۹۷۷ 
او دست  برابر  در  ضیاءالحق  و  نکردند  حمایت 
در  دموکراسی  اعاده ی  جنبش  زد.  کودتا  به 
بوتو  علی  ذوالفقار  اعدام  از  پس  که  پاکستان 
شکل  برادرانش  و  بوتو  بی نظیر  رهبری  به 
بی رحمانه  بسیار  ضیاء الحق  توسط  گرفت، 
زمان حزب فضل الرحمان  سرکوب شد. در آن 
کرد  حمایت  دموکراسی  اعاده ی  جنبش  از 
در  ضیاءالحق  که  بود  دلیل  همین  به  شاید  و 
دوران حکومتش جماعت اسالمی را بیش تر از 
جمعیت العلما تقویت کرد. در آن زمان بی نظیر 
بوتو زندانی شد و برادرانش یک گروه شبه نظامی 
به  دست  که  آوردند  وجود  به  ذوالفقار  نام  به 
خراب کاری و ترور در پاکستان می زد. حکومت 
طرف دار شوروی در افغانستان، به آن گروه پناه 
خاد  رییس  زمان  آن  در  که  نجیب  داکتر  داد. 
عملیات  بود،   خلق  دموکراتیک  حزب  حکومت 
با مرگ  نظر داشت.  زیر  را  ذوالفقار  از  حمایت 
ضیاءالحق در اثر سانحه ی هوایی، ارتش اجازه 
برگزار شود؛ ولی  انتخابات دموکراتیک  داد که 
به  پاکستان  ارتش  دیگر  بار   ۱۹۹۹ سال  در 
این رویدادها نشان  رهبری مشرف کودتا کرد. 
به  همیشه  پاکستان  ارتش  پاسخ  که  می دهد 
نظامی،  این کشور، کودتای  در  بحران سیاسی 
و  فضا   کردن  باز  هم  مواردی  در  و   سرکوب 
است.  بوده  رقابتی  انتخابات  برای  زمینه سازی 
اما ارتش این کشور هرگز اجازه نداده است که 
رهبران منتخب آن را کنترل کنند. در وضعیت 
کنونی روشن نیست که ارتش به جنبش موالنا 
فضل الرحمان و تقالی دیگر سیاست مداران این 
خواهد  پاسخی  چه  انزوا  از  گریز  برای  کشور 
داد، اما  آن چه که جنبش فضل الرحمان آشکار 
ساخت، این است که مهندسی فضای سیاسی 
اگر  است.  مانده  ناکام  پاکستان  ارتش  توسط 
زیاد  آن  احتمال  شود،  سرکوب  او  جنبش 
از  پاکستانی  طالبان  شبیه  چیزی  که  است 
دل آن بروید، همان طوری که از دل سرکوب 
ضیاءالحق، ذوالفقار رویید. هیچ تردیدی نیست 
که جنجال های سیاسی پاکستان اثرات خودش 

را روی افغانستان هم دارد.

پاسخ ارتش چه خواهد بود؟

و  بوتو  بی نظیر  پسر  بوتو  بالول  گفته های  اگر 
انتخابات  مورد  در  شریف  نواز  دختر  نواز  مریم 
عمران خان  روی کارآمدن  و  پاکستان   2018 سال 
که  می رسیم  نتیجه  این  به  بپذیریم،  دربست  را 
ارتش پاکستان با حمایت از سازمان تحریک انصاف 
حزب  و  مسلم لیگ  بر  سیاسی  انزوای  تحمیل  و 
سیاسی  الیت  تاریخی  تضاد  است  خواسته  مردم، 
و نظامی پاکستان را به نحوی حل کند؛ اما تحصن 
اخیر و موجی که موالنا فضل الرحمان به اسالم آباد 
آورده است، نشان می دهد که این تضاد به شکل 
دیگر دوباره سر برآورده است. واقعیت این است 
که هم آهنگی کنونی میان حکومت منتخب و ارتش 
که  خودجوش،  تعامل  یک  محصول  نه  پاکستان 
 2014 سال  در  است.  ارتش  مهندسی  نتیجه ی 
آی اس آی  سازمان  رییس  ظهیراالسالم  جنرال  که 
بود و نوازشریف نخست وزیر، عمران خان یک موج 
مردمی را از پنجاب به اسالم آباد آورد و خواستار 
هواداران  زمان  آن  شد.  شریف  آقای  استعفای 
کردند  متهم  را  ظهیر االسالم  جنرال  شریف  آقای 
حمایت  عمران خان  شریِف  نواز  ضد  جنبش  از  که 
می کند. در آن زمان حامد کرزی در ارگ به عنوان 
زمان  همان  در  او  داشت.  حضور  جمهور  رییس  
گفته بود که جنبش ضد نواز شریِف عمران خان از 
دلیل  به  جنبش  آن  می شود.  حمایت  ارتش  سوی 
نظامی پشاور،  بر مکتب  وقوع حادثه ی تروریستی 
متوقف شد و عمران خان منتظر ماند تا سال 2018 

فرا برسد. 
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سال یازدهم

خودکفایی،  به  رسیدن  برای  افغانستان 
به  نیاز  اقتصادی  رشد  و  امنیت  ثبات، 
از  منطقه  کشورهای  با  روابط  گسترش 
شانگهای  سازمان  عضو  کشورهای  جمله 
همه  رضایت  جلب  برای  باید  و  دارد 
را  خودش  تالش های  عضو  کشورهای 

تسریع بخشد.
سازمان  این  در  افغانستان  عضویت 
سیاسی  مشکالت  رفع  بر  می تواند 
کشورهای  با  مرزی  مشکالت  منطقه ای، 
همسایه و ناامنی در افغانستان نیز کمک 

کند.

برگردان: سیداکرم بارز

روز  چند  و  ماه  یک  از  پس 
سردی، که از سپتامبر گذشته 
پروسه ی  گردید،  آغاز 
حال  در  افغانستان  صلح 
است.  تازه  جان  گرفتن 
برای  امریکا  خاص  نماینده ی 
زلمی  آقای  افغانستان  صلح 
جمهور  رییس  با  خلیل زاد 
آینده  درباره ی  غنی  اشرف 
به روز جمعه،  با طالبان بحث کرد.  گفت وگوهای صلح 
مسکو میزبان خلیل زاد و نماینده گان چین و پاکستان بود 
تا راه را برای از سرگیری مذاکره با طالبان دریابند. هفته 
اتحادیه  نماینده  کوبیا،  رونالد  آقای  و  خلیل زاد  گذشته 
اروپا برای افغانستان یک اعالمیه جامع را با اذعان به این 
که صلح پایدار مستلزم یک راه حل سیاسی است، صادر 
نمودند و مذاکرات بین االفغانی میان دولت افغانستان و 
گروه طالبان برای بحث در زمینه شریک سازی قدرت و 

ختم خشونت جاری تاکنون صورت نگرفت است. 
قابل یادآوری است که مذاکرات صلح کنونی در بعضی 
اوایل ۱۹۹۰ است، زمانی که  با وضعیت  موارد هم سان 
افغانستان به ورطه جنگ های داخلی سقوط کرد. پالیسی 
آشتی ملی افغانستان که توسط حکومت داکتر نجیب اهلل 
طرح شد، در تالش تعامل و مذاکره با گروه های مسلح به 
هدف متوازن سازی منافع محلی، ملی و بین المللی بود و 
مذاکرات به دلیل مداخالت آشکار کشورهای همسایه به 
شکست انجامید. منافع متضاد جوانب متعدد ذی دخل و 
کاهش منافع قدرت های بزرگ مانند امریکا و شوروی و 
مهم تر از آن فقدان اجماع محلی، ملی و بین المللی نیز 

ایفای نقش نمودند. 
پایان  خاطر  به  مذاکره  تالش  در  ملی  آشتی  پالیسی 
سنتی  انفعاالت  و  فعل  طریق  از  مجاهدین  با  منازعه 
از  نجیب  داکتر  بود. حکومت  و مشورت ها  مانند جرگه 
طریق ملل متحد به سیاسیون رجوع کرد که در نتیجه 
و  ایران  در  مستقر  اپوزسیون  سران  با  مخفی  مذاکرات 
مذاکرات  این  پاکستان در کشور سومی صورت گرفت. 

سبب شکل گیری توافق نامه ژنیو و پالن پنج ماده ای 
صلح گردید و در نهایت تمام این تالش ها با ختم جنگ 
سرد و از دست دادن منافع امریکا بی فایده ثابت گردید. 
در  افغانستان  از  بین المللی  وسیع  حمایت  امروز، 
به خودکفایی  تا هنوز  این کشور  و  حال کاهش است 
به کمک های خارجی  متکی  و  نیافته  اقتصادی دست 
است و مردم نیز خودشان را با شرایط و اوضاع توافق 

احتمالی صلح با طالبان آماده می سازند. 
صلح  تالش های  شکست  که  افغانستان  کهنه تر  نسل 
افغانستان در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را به یاد دارند، 
به  بار  این  خلیل زاد  صلح اند.  کنونی  تالش های  نگران 
قدر کافی در زمینه ایجاد اجماع میان جوانب ذی دخل 
می کند  عمل  هوشیارانه  منطقه ای  قدرت های  ویژه  به 
و از واشنگتن تا اروپا، از مسکو تا چین، از خاورمیانه 
تا جنوب آسیا سفر می کند و به طرف ها و کشورهای 

اثرگذار در قضایای افغانستان معلومات می دهد. 
کشورهای منطقه و برخی بازیگران کلیدی، نگرانی های 
بالقوه  نفوذ  نگران  هند  مثال،  گونه  به  دارند.  مشخص 
افغانستان پسا-توافق صلح است.  رقیبش پاکستان در 
در  مالحظاتی  سعودی  عربستان  ترتیب  همین  به 

 ۱۰ که  جایی  دارد،  قطر  بالقوه اش  رقیب  نقش  مورد 
گردیده  برگزار  امریکا  و  طالبان  میان  مذاکرات  ماه 
گفت وگوهای  به  کشورها  این  پاسخ  چگونه گی  و  بود 
صلح مهم تلقی می گردد. علی رغم این که خلیل زاد در 
طریق  از  ملی  توجه  قابل  حمایت  جلب  جست وجوی 
مراجعه به مخالفان سیاسی و جوانب ذی دخل محلی 
برقراری  راستای  در  زیادی  چالش های  با  او  می باشد، 
افغانستان  رابطه و مالقات چشم به چشم میان مقامات 
عدم  دلیل  به  است.  مواجه  مذاکره  میز  در  طالبان  و 
تمایل طالبان به مالقات با مقامات افغان، هنوز دولت 
مسلماً،  یا  دارد  قرار  گفت وگوها  از  خارج  افغانستان 
شمولیت و موثریت دستگاه دولتی در جریان مذاکرات 

مهم پنداشته می شود. 
جزییات  نمودن  حساب  شد،  یاد  قباًل  چنان که 
شریک سازی  و  مجدد  ادغام  سالح،  خلع  توافق نامه، 
مورد  بین االفغانی  مذاکرات  در  باید  قدرت،  احتمالی 
پر  بخش  امر  این  شک  بدون  و  گیرد  قرار  بحث 
با  باید  پروسه می باشد که  چالش و خسته کننده کل 
نگرش همه جانبه و عاری از رویکرد تنگ نظرانه به آن 

نگریسته شود. 

افغانستان  صلح  پیرامون  کنونی  تحرک  حال  هر  به 
قسمت  در  می تواند  و  داشته  قرار  استقبال  مورد 

تقویت اقتصاد افغانستان فرصت خوب تلقی شود
دریافت کننده  بزرگ  کشورهای  از  یکی  افغانستان 
در سال  این کشور  تهاجم  از  بعد  امریکا  کمک های 
۲۰۰۱ می باشد. تا زمانی که اقدامات مهم و الزمی 
دست  روی  کشور  اقتصادی  ثبات  تامین  خاطر  به 
گرفته نشود ، در شرایط پسا-صلح، افغانستان متکی 
به کمک های امریکا و سایر کمک کننده گان خواهد 
سکتور  در  کمک ها  اعظم  بخش  که  حالی  در  بود. 
ممکن  طالبان  و  امریکا  توافق  شده،  هزینه  امنیتی 
است بخشی از کمک ها را به سوی انکشاف زیربناها 

و بازسازی معطوف سازد. 
کار  و  طالبان  ادغام  به خاطر  کوتاه مدت  در  حداقل 
در راستای انکشاف اقتصادی، افغانستان ضرورت به 
منتقدان  دارد.  صلح  توافق  از  پس  کمک ها  افزایش 
اند که برخی کمک کننده گان نسبت به  به این باور 
قدرت  در  طالبان سهیم  آن  در  که  دولت  به  کمک 
باشند و مخصوصاً زمانی که حقوق و آزادی های زنان 

مورد تجاوز قرار گیرد، بی میل اند. 
حتا بعد از رسیدن به توافق صلح و خروج نیروهای 
علیه  جنگ  بیش تر  بار  افغان  نیروهای  امریکایی، 
گروه های تروریستی جهانی به خصوص جنگ علیه 
در  عمدتاً  که  گروهی  داعش،  گروه  خراسان  شاخه 
فعالیت می نماید  نفوذ طالبان  ناامن و تحت  مناطق 
خراسان  شاخه  هرچند  گرفت.  خواهند  عهده  به  را 
است،  افغانستان  دولت  فراراه  جدی  تهدید  یک 
امنیتی  نیروهای  مشترک  تالش های  طریق  از  ولی 
بی رحم  جنگ جویان  تحرکات  طالبان،  و  افغانستان 
شاخه خراسان داعش خنثا گردیده و خشونت جاری 

کاهش خواهد یافت. 
افغانستان بعد از توافق صلح، باید از انجام اشتباهات 
دهه ۱۹۸۰- ۱۹۹۰ خودداری و اجماع محلی، ملی 
اعتماد  جلب  راستای  در  و  حفظ  را  بین المللی  و 

قدرت های بزرگ کار کند. 
ادغام  بر  تمرکز  دیپلماسی،  در  قوا  توازن  برقراری 
رشد  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای  تقویت  طالبان، 
آن  در  و  گیرد  قرار  اولویت  در  افغانستان  اقتصادی 
صورت افغانستان قادر خواهد شد تا حاصل و منفعت 

توافق بالقوه صلح را بردارد.

آیا توافق صلح در افغانستان ممکن است؟

چرا افغانستان عضو کامل سازمان 
شانگهای نشده است؟

نیست که سازمان شانگهای،  تردیدی 
و در عین  از مطرح ترین  یکی  شاید 
سازمان های  تأثیرگذارترین  حال 
که  منطقه ای  است؛  منطقه ای 
موقعیت  دلیل  به  را  افغانستان 
از  یکی  به  می تواند  جغرافیایی اش 

مهم ترین اعضای سازمان بدل کند. 
افغانستان  دلیل  چه  به  و  چرا  واقعاً  اما 
کارشکنی  است؟  نیامده  در  سازمان  این  عضویت  به  اکنون  تا 
کشورهای منطقه یا بی توجهی خود افغانستان یا موارد دیگری 
در بحث عدم عضویت افغانستان در سازمان شانگهای، تاثیرگذار 

بوده است؟
شهر  در  که  شانگهای  سازمان  نخست وزیران  نشست  در  من 
شرکت  خبرنگار  یک  عنوان  به  شد  برگزار  اوزبیکستان  تاشکند 
هیأت  به  عضو  کشورهای  سران  گفت وگوهای  در  آن چه  کردم، 
نکته اساسی داشت. نکته نخست،  افغانستان مطرح می  شد ، دو 

عدم تالش افغانستان در تعقیب درخواست عضویت بود.
افغانستان در سال ۲۰۱۵ به ریاست این سازمان پیشنهاد عضویت 
نماینده  بختیار خاکیموف  داد. هر چند در همان زمان،  دایمی 
افغانستان  پایین  شانس  از  شانگهای  سازمان  در  روسیه  خاص 
اما  داد،  خبر  کوتاه  زمان  در  سازمان  این  در  عضویت  برای 
شماری از چهره های مطرح کشورهای عضو سازمان شانگهای در 
دیدارهایی با عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 

از عضویت دایمی افغانستان در این سازمان استقبال کرده اند.
پی گیری  و  افغانستان  بیش تر  تالش های  خواستار  تلویحاً  آن ها 
سال  از  که  درخواستی  شده اند؛  عضویت  درخواست  جدی تر 
۲۰۱۵ به بعد گویا دیگر هرگز به شکل جدی، تعقیب و پی گیری 

نشده است.
عمدتاً  خارجی  نیروهای  گسترده  حضور  پیش،  سال های  در 
اروپایی و امریکایی در تقابل با دیدگاه های سازمان شانگهای بود 
و این موضوع در واقع شانس عضویت افغانستان در شانگهای را 

به صفر، کاهش داده بود.
افغانستان اما عضو ناظر سازمان شانگهای است؛ این عضویت در 
سال ۲۰۱۲ و در زمان حامد کرزی انجام پذیرفت. در آن زمان 
توسط  ناظر  عضویت  پذیرفتن  سیاسی،  تحلیل گران  از  شماری 
را  اقدام  این  وقت،  دولت  اما  نمی دانستند  منطقی  را  افغانستان 
برای برقراری توازن در ایجاد ارتباط میان شرق و غرب، الزامی 

می دانست.
به هر ترتیب به نظر می رسد که برای کسب عضویت دایمی این 
سازمان، افغانستان مجبور است تا دروازه های کشورهای مختلف 

عضو شانگهای را بکوبد و تالش های خودش را افزایش دهد.
عضویت  به  عالقه ای  پاکستان  که  نیست  تردیدی  آن  بر  عالوه 
برخی  توسط  مورد  این  ندارد.  شانگهای  سازمان  در  افغانستان 
برای شرکت در نشست شانگهای به  از اعضای هیأتی که اخیراً 

تاشکند رفته بودند نیز مشخص شده بود.
پاکستان از سال ۲۰۰۵ عضو ناظر سازمان شانگهای بود و از سال 
کرد.  مطرح  را  سازمان  این  در  دایم  درخواست عضویت   ۲۰۱۰
پاکستان و هند هر دو از تاریخ اول جنوبی سال ۲۰۱۵ به عنوان 
اعضای این سازمان معرفی شدند و با پیوستن پاکستان و هند به 
سازمان شانگهای تعداد اعضای این سازمان به هشت کشور رسید 

راه  ابریشم تمرکز دارند و از سویی هم روسیه اتحادیه ی 
آن  در  چین  که  می کند  رهبری  را  یوریشیا  اقتصادی 
عضویت ندارد. کشورهای عضو شانگهای در بخش های 
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، آموزش و پرورش، تجارت، 

انرژی و ترانسپورت با هم همکاری می کنند. 
برای  پاکستان  کارشکنی  مورد  در  نگرانی  وصف  با 
راضی  برای  می تواند  روسیه  اما  شانگهای،  در  عضویت 
افغانستان رای زنی  ساختن دیگر کشورهای عضو برای 
کند. از آن رو که افغانستان هم  مرز با آسیای میانه است 
و با ناامنی افغانستان تهدید ناامنی آسیای میانه و چین 
سود  به  می تواند  افغانستان  در  صلح  می رود،  باال  نیز 
تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای 

تمام شود.
با  را درک کرده اند که  این موضوع  به خوبی   روس ها 
ناامنی افغانستان، آسیای میانه و به خصوص سه کشور 
هم  مرز با افغانستان که برای سال های زیادی است زیر 

هژمونی روسیه قرار دارند، ناامن خواهند شد.
از سویی، کشت مواد مخدر و قاچاق آن به این کشورها 
نیز از نگرانی های اساسی اعضای این سازمان است. آنان 
باشد،  امن  افغانستان  که  صورتی  در  اند،  باور  این  بر 
مخدر  مواد  کشت  و  قاچاق  علیه  خوبی  به  می توانند 

مبارزه کنند.
عالوه بر این ها، افغانستان می تواند به عنوان یک نقطه 

که نماینده ۴۵ درصد جمعیت کل دنیا هستند.
قرغیزستان،  چین،  روسیه،  کشورهای  حاضر  حال  در 
قزاقستان، اوزبیکستان، تاجیکستان، هند و پاکستان اعضای 
و  ایران  بالروس،  افغانستان،  و  استند  سازمان  این  دایمی 

مغولستان نیز اعضای ناظر این سازمان اند.
رضایت  عضو،  کشورهای  باید  شانگهای  در  عضویت  برای 
ناظر  عضو  یک  افغانستان  مانند  که  ایران  باشند.  داشته 
در  کامل  عضویت  برای  که  است  سال ها  است،  سازمان 
مخالفت  و  منفی  رای  اما  می کند  تالش  شانگهای  سازمان 

تاجیکستان همواره مانع راه ایران شده است.
برای  زمان  جدی ترین  و  کار  بهترین  ترتیب،  همین  به 
از  پیش  شانگهای،  سازمان  در  افغانستان  کامل  عضویت 
شانگهای  عضو  هنوز  پاکستان  که  زمانی  بود،  سال ۲۰۱۵ 
نشده بود. به نظر می رسد که با موجودیت کشوری به نام 
پاکستان در میان اعضای شانگهای، افغانستان برای عضویت 
کامل در این سازمان، یک مسیر طوالنی و راه دشواری را 

پیش رو دارد.
در  تروریسم  افزایش  و  داعش  آمدن  وجود  به  از  پس   
افغانستان، سازمان همکاری های شانگهای تصمیم گرفت تا 
افغانستان را به صورت مستقیم در سال ۲۰۱۲ از کشورهای 
تحت بررسی این سازمان به عضو ناظر بدل کند که هم مرز 
بودن با آسیای میانه از عمده ترین دالیل آن است. همین 
اکنون این سازمان تروریسم، افراطیت مذهبی و جدایی  طلبی 
را هم چون اصلی  ترین تهدیدها در برابر کشورهای عضو این 
با آن هم رقابت روسیه و چین سبب  اما  سازمان می داند، 
برای  خاصی  مؤثریت  اکنون  تا  سازمان  این  تا  است  شده 
افغانستان نداشته باشد. چینایی ها همین اکنون روی اعمار 

کشورهای  اقتصادی  و  تجارتی  کاالی  ترانزیت  مرکزی 
نقش  بین المللی  و  منطقه  بازارهای  به  سازمان  عضو 
بازی کند. چنان که افغانستان با عبور دادن خط ابریشم، 

سال ها نقطه وصل کشورهای آسیای میانه بوده است.
افغانستان بیش از هر کشور دیگری با کشورهای عضو 

این سازمان مشترکات فرهنگی دارد.
سازمان  عضو  کشورهای  برای  هم چنان  افغانستان 
گسترش  برای  باید  و  دارد  را  دروازه  حیثیت  شانگهای 
روابط تجارتی و ترانزیتی خود از فرصت های منطقه  ای 

استفاده درست کند.
امنیت  ثبات،  خودکفایی،  به  رسیدن  برای  افغانستان   
کشورهای  با  روابط  گسترش  به  نیاز  اقتصادی  رشد  و 
منطقه از جمله کشورهای عضو سازمان شانگهای دارد و 
باید برای جلب رضایت همه کشورهای عضو تالش های 

خودش را تسریع بخشد.
رفع  بر  می تواند  سازمان  این  در  افغانستان  عضویت 
با  مرزی  مشکالت  منطقه ای،  سیاسی  مشکالت 
کشورهای همسایه و ناامنی در افغانستان نیز کمک کند.

برای   ۲۰۰۱ سال  در  شانگهای  همکاری های  سازمان 
فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  چندجانبه  همکاری های 
قرغیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  رهبران  توسط 
موازنه  برقرارسازی  به هدف  اوزبیکستان  و  تاجیکستان 

در برابر نفوذ امریکا و ناتو در منطقه، پایه گذاری شد.

وحید پیمان

    منبع: اکسپریس تریبون، نویسنده: احمدشاه کتوازی



»روز  از  گرامی داشت  با  هم زمان 
جهانی پایان دادن به معافیت از 
مجازات جرایم علیه خبرنگاران« 
حامی  نهادهای  از  شماری 
رسانه ها از کندی در روند بررسی 
خبرنگاران  بر  خشونت  قضایای 
این  در  مسووالن  می کنند.  انتقاد 
این  که  رغم  به  می گویند،  نهادها 
بر خبرنگاران کاری بس دشوار  بررسی قضایای خشونت 
تعلل  قضایا  این  بررسی  در  مسوول  نهادهای  اما  نیست، 
می کنند و این سبب شده است که بررسی و رسیده گی 
به این قضایا با کندی پیش برود. این نهادها از حکومت 
بر  خشونت  قضایای  که  می خواهند  مسوول  نهادهای  و 

خبرنگاران را به جدی بررسی کنند. 
مصونیت  کمیته  دادخواهی  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
در  عقرب،  دوازدهم  یک شنبه،  روز  افغان،  خبرنگاران 
معافیت  ختم  جهانی  روز  از  »تجلیل  خبری  کنفرانس 
جرایم علیه خبرنگاران« گفت که در بررسی شمار زیادی 
از پرونده های خشونت بر خبرنگاران، تعلل شده و از جمله 
۴۰۱ پرونده که به لوی سارنوالی و نهادهای امنیتی برای 
رسیده گی و بررسی فرستاده شده، از چگونه گی رسیده گی 
به این قضایا معلومات در دسترس نیست و نهادهای حامی 
رسانه ها در جریان نیستند که به چند تا از این پرونده ها 

رسیده گی شده است.
از  نام »نهاد حمایت  نهاد دیگر زیر  با آن که دو  او گفت، 
امور  وزارت  در  نهاد هم آهنگی خبرنگاران«  و  خبرنگاران 
بررسی قضایای  اما کار  ایجاد شده،  امنیت ملی  و  داخله 
گفت:  او  است.  مواجه  کندی  با  خبرنگاران  بر  خشونت 
جایی  تا  آمده،  به  وجود  ملی  امنیت  در  که  »کمیته ای 
کارش را به وجه احسن انجام داده، اما نهادی که در وزارت 
امور داخله به میان آمد و با حضور نماینده گان فدراسیون 
خبرنگاران و رسانه ها کار می کرد، تا کنون جلسه ای نداشته 
و به همین دلیل بررسی قضایا با کندی مواجه بوده است.«

که  ساخت  نشان  خاطر  توحیدی  آقای  حال  عین  در 
گروه های »مخالف مسلح«، زورمندان و نهادهای دولتی از 
اخیر  بر خبرنگاران در چند سال  جمله عامالن خشونت 
بوده اند. به باور او، به استثنای موارد قتل و اختطاف که 
دیگر  گرفته،  صورت  طالب  و  داعش  گروه های  توسط 
نهادهای حکومتی صورت  و  زورمند  افراد  توسط  موردها 

گرفته است.
فرهنگ  به  صورتی  که  در  داد،  هشدار  توحیدی  آقای 
معافیت پایان داده نشود، خشونت بر خبرنگاران افزایش 
می یابد. او گفت: »اگر قرار بر این باشد که افراد و اشخاصی 
که مرتکب خشونت بر خبرنگاران می شوند، بازخواست و یا 
هم به دادگاه فرستاده نشوند، به این معنا است که خشونت 

بر خبرنگاران افزایش می یابد.«
افغان  خبرنگاران  مصونیت  کمیته  دادخواهی  مسوول 
بر  خشونت  قضایای  با  که  خواست  حکومت  از  ادامه  در 
خبرنگاران با جدیت برخورد و هم چنان عامالن خشونت 
علیه خبرنگاران را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند. 
در همین حال نی یا نهاد حمایت کننده ی رسانه های آزاد 
قضایای  بررسی  برای  حکومت  تالش های  نیز  افغانستان 
خشونت بر خبرنگاران را ناکافی می داند. مجیب خلوت گر 

دارای  است  کشوری  افغانستان 
با  ساله  هزار  چندین  تاریخ 
تمام  در  زیاد  فرازونشیب های 
زنان  عرصه  در  اما  بخش ها، 
دیگر  از  بیش تر  فرازونشیب  این 
بوده  چشم گیر  و  محسوس  موارد 
است. از گذشته های دور به این سو 
بخش های  در  انگشت شماری  زنان 
نقش  کماکان  دولتی  و  سیاسی 
اما  شده،  ثبت  افغانستان  تاریخ  در  نام های شان  و  داشتند 
قیدوبند  در  همیشه  از  افغانستان  در  زنان  عام  صورت  به 
مردان بودند و حقوق چندانی نداشتند. با آغاز قرن بیست 
و با مداخله مستقیم خانواده طرزی، دیدگاه های جدیدی در 
مورد نقش زنان در حلقات دربار به میان آمد که با استدالل و 
منطق، تحصیل زنان و نقش اجتماعی شان را که بر اثر سنت 
و عرف غیر اسالمی تلقی می گردید، اسالمی و مطابق مذهب 
عنوان کرد، بناً نخستین مایه های روشن فکری و ایجاد تغییر 
در زنده گی سنتی را می توان در اوایل سلطنت شاه امان اهلل 

خان جست.
این حرکت های نوگرایانه در جامعه بسته و قبایلی افغانستان 
برپایی  برای  امان اهلل  شاه  و  شد  روبه  رو  سنتی  تفکر  با 
حرکت های مدنی و حمایت از نقش اجتماعی زنان هزینه ی 
گزافی پرداخت که در فرجام به ترک سلطنت و تبعیدش از 

کشور انجامید.
متأسفانه با سقوط رژیم امانی بر اثر توطئه روحانیت متنّفذ 
و  حقوق  تمام  از  افغان  زنان  خارجی،  استعمار  دسایس  و 
دست آوردهای ۱۰ ساله ی نظام امانی محروم شدند. دختران 
فرستاده شده  به خارج  تحصیل  برای  که  افغان  دانشجوی 
نُه  برای  برگردانده شدند و  به وطن  از خارج  بودند، دوباره 
به روی  بلکه  زنان  به روی  تنها  نه  دروازه های مدارس  ماه 
ترقی  و  پیش رفت  کار،  فضای  بناً  شد،  بسته  نیز  پسران 
زنان افغانستان به سبب کهنه گرایی، بی سوادی، سنت های 
خرافاتی و استفاده ابزاری از دین و مذهب، تنگ و تاریک 
شد و زنان افغان یک بار دیگر در چهاردیواری خانه های شان 
را  از خانه  بیرون  در  کار  و  و مجال تحصیل  زندانی شدند 
نداشتند و اثری از فعالیت های مطبوعاتی زنان در این دوره 

وجود نداشت.

بعد از به قتل رسیدن حبیب اهلل کلکانی، در دوره چهار ساله 
حکومت نادرشاه در مواد قانون اساسی و نیز در خط مشی 

تصریح کرد که پوشش ساحات جنگی و هم چنان افشای 
فساد اداری، ۹۳ درصد عامل مرگ خبرنگاران بوده است. 

از  یوناما،  بشر  فریزر، رییس حقوق  فیونا  این،  با  هم زمان 
افزایش خشونت بر خبرنگاران ابراز نگرانی کرد. او گفت که 
در دو دهه گذشته، ۱۰۹ خبرنگار در اثر خشونت ها »کشته 
و زخمی« شده اند. او با بیان این که معافیت از قانون سبب 
افزایش خشونت ها بر خبرنگاران می شود، گفت: »معافیت 
باعث کشتار بیش تر خبرنگاران و هم چنان باعث سانسور 

معلومات می شود.«
نشر  با  نیز  افغانستان  خبرنگاران  مرکز  رابطه،  همین  در 
گزارشی گفته است که در جریان ۱۸ سال گذشته، ۱۰۹ 
افغانستان کشته شده اند.  و کارمند رسانه ای در  خبرنگار 
اند و هم چنان ۱۷  آنان زنان  از میان کشته گان، ۱۵ تن 
تن دیگر این خبرنگاران، شهروندان خارجی بوده اند که در 
افغانستان کشته شده اند. به گفته این نهاد، این خبرنگاران 
در والیت های کابل، هلمند، قندهار، تخار، ننگرهار، خوست، 
کندز، بلخ، پروان، بغالن، پکتیا، غزنی، لوگر، کاپیسا، زابل، 
ارزگان، فاریاب، لغمان، جوزجان و هرات کشته شده اند. با 
این حال، مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که از میان 
این تعداد قضیه، تنها به شش مورد آن رسیده گی شده و 

باالی عامالن آن ها عدالت تطبیق شده است. 

موقع«  »به  خبرنگاران  علیه  خشونت  قضایای  به 
رسیده گی می شود

نشراتی  معین  سانچارکی،  فاضل  سیدآقا  دیگر،  سوی  از 
وزارت اطالعات و فرهنگ از رسیده گی به موقع به قضایای 
خشونت علیه خبرنگاران خبر داد. آقای سانچارکی تصریح 
در  مکانیزم جدید  ایجاد شدن یک  با  اکنون  که  می کند 
چوکات کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، روند بررسی به 

قضایای خشونت بر خبرنگاران سرعت یافته است. 

حیات زنان کشور نیز در همین دوره بود و یکی از کارهای 
مهم داوود خان موضوع رفع  حجاب به صورت رسمی بود. 
بر عالوه مهم ترین کار در این دوره تأسیس مؤسسه خیریه ی 

نسوان در سال ۱۳۲۵ هـ. ش می باشد.
نسوان«  حمایت  »انجمن  از  بعد  نسوان  خیریه ی  مؤسسه 
راه رشد  فعالیت داشت، دومین گام در  امانی  که در عصر 
اجتماعی نسوان بود که به همکاری یک تعداد زنان باسواد 
امانی شروع به فعالیت کرد و به زودی  با تجربه دوره ی  و 
آن  پروگرام های  که  شد  بدل  کابل  زنان  تجمع  مرکز  به 
بیش تر شامل سوادآموزی، دوخت و بافت، گلدوزی، آشپزی، 
آرایش گری و هم چنان امور منزل بود، برعالوه موضوعات ذکر 
شده این مؤسسه دارای ارگان نشراتی نیز بود که خاص برای 

زنان فعالیت داشت که به نام مجله میرمن مسما بود.
بعد از این که داوود خان به عنوان نخستین رییس جمهور 
به کار و فعالیت آغاز کرد و سعی کرد تا یک دولت سکوالر را 
بنیان بگذارد و خالف گذشته که مذهب و روحانیون ستون 
فقرات و بدنه ی نظام محسوب می شدند، عمل کرد. او فضا 
برای پذیرش نهضت زنان و رفع حجاب را خالف خواست های 
قشر بنیاد گرای جامعه فراهم ساخت و زنان برای نخستین 
بار در این دوره نفس راحت کشیدند و پس از آن فرصت 
یافتند تا از حقوق خود شایسته مدنی و انسانی خود برخوردار 
شدند. دومین کارنامه با اهمیت داوودخان در حق زنان اجازه 
تحصیالت عالی دختران با پسران در پوهنتون کابل بود و 
دروازه های پوهنتون کابل به روی دختران فارغ التحصیل از 
لیسه های نسوان شهر کابل به طور مشترک با پسران باز بود.

در ۱۴ سال حکومت حزب دموکراتیک خلق که در افغانستان 
مفهوم حقوق زنان با تفسیر نادرست صوری و ابزاری توسط 
حزب بازتاب یافت، بعد از وقوع کودتای ثور تساوی حقوق 

زنان و مردان مطرح گردید. 
در  خلق  دموکراتیک  حزب  حاکمیت  زمان  در  افغانستان 
سابق،  شوروی  اقمار  سوسیالیستی  کشورهای  از  بسیاری 

ملی ،  وحدت  حکومت  از  »پیش  گفت:  سانچارکی  آقای 
بیش از هزار قضایای خشونت بر خبرنگاران موجود بود، اما 
با آغاز حکومت وحدت ملی به اکثر این قضایا رسیده گی 

شده است.«
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  نشراتی  معین  دیگر  سوی  از 
نیز گروه های تروریستی، گروه های زورمند و مافیای فساد 
قدرت و هم چنان نهادهای دولتی را از عامالن خشونت بر 
خبرنگاران عنوان کرد. او گفت که »گروه های تروریستی 
چون داعش و طالب« عامالن قتل خبرنگاران در چند سال 
گذشته بوده اند؛ زیرا به گفته آقای سانچارکی، این گروه ها 
دشمنان فطری خبرنگاران اند و با نفس روشنگری، آزادی 
و کثرت گرایی مخالف اند، از این رو بیش تر خشونت ها بر 

خبرنگاران از سوی این گروه ها صورت گرفته است.
در کنار »گروه های تروریستی«، افراد زورمند و مافیای فساد 
سانچارکی  آقای  گفته  به  که  است  دیگری  قدرت، طیف 
بیش ترین واقعه های خشونت بر خبرنگاران در افغانستان 
را مرتکب شده است. این گروه از ترس این  که مبادا فساد 
مالی و سیاسی شان افشا شود، در برابر خبرنگاران خشونت 

می کند. 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  کمیشنر  نظری،  نعیم 
افغانستان از افزایش خشونت ها بر خبرنگاران ابراز نگرانی 
محسوب  غیرنظامیان  جزء  خبرنگاران  که  گفت  و  کرد 
هدف  را  خبرنگاران  نباید  درگیر  طرف های  و  می شوند 

نظامی شان قرار دهند. 
از  معافیت  به  دادن  پایان  جهانی  روز  یا  نوامبر  دوم  از 
مجازات جرایم علیه خبرنگاران در حالی تجلیل می شود 

که خشونت بر خبرنگاران رو به افزایش است. 

یادداشت: این گزارش، به همکاری کمیته ی مصونیت 
خبرنگاران افغان تهیه شده است.

دانشجویان به شمول دختران را برای تحصیل می فرستاد. 
اما مخالفان حزب دموکراتیک خلق می گویند، برخورد حزب 
و نظام با زنان و مسایل مربوط به آنان در افغانستان نمادین 
بود. به باور این منتقدان، حزب دموکراتیک خلق افغانستان 
یک حزب مردانه بود و در بسیاری موارد از زنان و مسایل 

مربوط به آن ها، استفاده سیاسی می کرد.
پس از ورود مجاهدین به کابل حضور زنان به سوژه اصلی 
در تعامالت اجتماعی-فرهنگی و مباحثات سیاسی بدل شد. 
در آغاز زنان با هراس و با احتیاط فعالیت های اجتماعی و 
کاری خود را با حجاب و چادرهای بزرگ برگزار می کردند. 
اما در میان مجاهدین کسانی نیز بودند که به شدت با کار و 
فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان مخالفت می کردند اما 

هرگز نتوانستند مانع حضور زنان در اجتماع شوند. 
و  خواندن  درس  رفتن،  مکتب  طالبان  امارت  دوران  در 
کارکردن زنان در نهاد های دولتی و غیردولتی ممنوع شد و 
ظاهر شدن آنان در اجتماع به کار های بسیار ضروری چون 
مراجعه به داکتر آن هم در صورت مراعات حجاب طالبانی 
به  زنان  مرد خانواده محدود شد.  و در همراهی یک عضو 
باالمعروف  »امر  اداره  شالق  و  دّره  آماج  سخیف  بهانه های 
و نهی عن المنکر« قرار می گرفتند. طالبان هر نوع پوشش 
دیگر اسالمی را رد می کردند و چادری را یگانه پوشش قابل 
قبول برای زنان می دانستند. اما به مجرد سرنگونی طالبان 
میلیون ها زن به کار، فعالیت و آموزش در نهاد های دولتی، 
غیردولتی و تحصیلی آغاز کردند که این حضور توجه جامعه 
جهانی را به حقوق زن و برابری جنسیتی و تأسیس ده ها نهاد 
مدافع حقوق زنان، جلب کرد و دروازه های جدیدی را برای 
دختران و زنان محروم و به حاشیه کشیده شده افغانستان 

باز کرد.
بلند رفتن سطح آگاهی زنان در مقایسه با سال های گذشته 
یک جهش شگفتی برانگیز داشت. زنان روشن فکر و روشن گر 
و  مردم  ذهنیت  تنویر  به  تغییر،  برای  مبارزه  راستای  در 
زدایش سنت های نادرست و باورهای خرافی فعال شدند و 
دادخواهی حقوق زنان را به گونه ی گسترده ی سامان دادند. 
راستای تحقق  تمام دست آورد های دولت در  با وجود  ولی 
و  بی عدالتی  نابرابری،  از  افغان هنوز هم  زنان  زنان،  حقوق 
افغانستان  تبعیض ساختاری در اجتماع و در نظام قضایی 
خدمات  نهاد های  که  است  حالی  در  این  می بینند.  آسیب 
رفاهی نمی توانستند سراسر کشور را پوشش دهند، زنان در 
روستاها و مناطق دور افتاده هنوز هم از خدمات آموزشی، 

صحی، و فرهنگی بی بهره هستند.

رییس اجرایی نی با نشر اعالمیه ای گفته است، تالش هایی 
خبرنگاران  بر  خشونت  پرونده های  پی گیری  برای  که 
صورت گرفته، بسنده نیست. او گفت، که در جریان ۱۸ 
سال گذشته بیش از یک هزار و ۴۵۰ قضیه خشونت بر 
خبرنگاران به ثبت رسیده که از این میان ۱۱۰ مورد آن 

قتل بوده است. 
به شش  این قضایای قتل،  از مجموع  او تصریح کرد که 
مورد آن رسیده گی شده و بر عامالن آن ها عدالت تطبیق 

شده است. 
آقای خلوت گر هم چنان گفته که میزان پایین رسیده گی به 
قضایای خشونت بر خبرنگاران، بیان گر آن است که فرهنگ 
معافیت عامالن خشونت علیه خبرنگاران از مجازات هنوز 
هم باقی است. او پیشنهاد کرده که یکی از راه های مؤثر 
مبارزه با فرهنگ معافیت از مجازات این است که عامالن 
آقای  شوند.  محاکمه  خبرنگاران  بر  خشونت  حکومتی 
خلوت گر از حکومت خواسته که اگر اراده ای برای حمایت 
از آزادی بیان دارد، با شروع محاکمه ی عامالن حکومتی 

خشونت بر خبرنگاران، این اراده را به نمایش بگذارد.

از هر ۱۰ قضیه، یک تا بررسی شده
در همین حال پاتریشیا مک فلیپس، رییس یونیسکو در 
خشونت  قضایای  به  نشدن  رسیده گی  از  نیز  افغانستان 
از هر ۱۰ قضیه ی  او گفت که  انتقاد کرد.  بر خبرنگاران 
خشونتی که بر خبرنگاران صورت گرفته، تنها به یک قضیه 
آن رسیده گی شده است. او تصریح کرد که اگر یک مکانیزم 
قضایای  به  رسیده گی  میزان  شود،  ایجاد  موثر  و  دقیق 

خشونت علیه خبرنگاران افزایش خواهد یافت.
که  کسانی  بیش ترین  خاطرنشان ساخت،  او  حال  این  با 
قربانی خشونت ها در افغانستان شده اند، افرادی بوده اند که 
رویدادهای جنگی و فساد را پوشش داده اند. مک فلیپس 

که  نمی  خورد  نظر  به  مطلبی  هیچ جای  در  دولت  اساسی 
رسماً برای زنان دختران محدودیت آشکارا وضع شده باشد 
اول مشی دولت تذکر رفته  ولی یک جمله کوتاه در فقره 
که عبارت اند از: حجاب در افغانستان موافق بدین و شریعت 
محمد قایم خواهد بود. تعبیر شرعی این جمله به هیچ وجه 

معنای اجباری بودن مجدد چادری را برای زنان نمی دهد. 
از  برعکس وی  نبود،  و مذهبی  متعصب  نادر خان شخص 
این که چرا  اما  افکار جدید حمایت می کرد  تجددگرایی و 
با به قدرت رسیدن تغییر روش داد، بیش تر انگیزه سیاسی 
خود  رژیم  استقرار  برای  بناً  فکری.  نه  داشت  تاکتیکی  و 
می کوشید تا با متنفذان اصالحات امانی به خصوص کسانی 
که بر رفع حجاب و موجودیت مکاتب نسوان انگشت انتقاد 
گذاشته بودند به نحوی کنار آید روی همین منظور نادرخان 
که  محمدی  شریعت  حواله  به  هم  آن  جمله  یک  ابراز  با 
می تواند تعبیر وسیع داشته باشد اکتفا کرد و عجالتاً زنان 
را  دختران  مکاتب  و  چادری ساخت  پوشیدن  به  مکلف  را 

کاماًل بست.
پس از این که محمدنادر شاه به قتل رسید، کرسی پادشاهی 
افغانستان به پسرش محمدظاهر شاه به ارث رسید. در مدت 
افغانستان  سلطنت  مقام  در  شاه  محمدظاهر  که  سال   ۴۰
قرار داشت در جهان تحوالت بسیار در همه شئون زنده گی 
گذاشت  جا  به  بارز  اثر  کشورها  همه  بر  که  آمد  وجود  به 
از این حرکت جهانی بی نصیب نماند به  افغانستان نیز  که 
دخترانه  مکاتب  دوره  این  در  زنان.  موضوع  در  خصوص 
نیز  قابله گی  مکتب  نخستین  هم چنان  گردید.  تأسیس 
در همین دوره به فعالیت آغاز کرد، در پهلوی آن با روی 
دست گرفتن پروگرام های دوساله دارالمعلم ها برای تربیه ی 

معلمین نیز تأسیس گردید.
دوره ۱۰ ساله صدارت محمد داوود خان تغییرات مهمی در 
افغانستان از لحاظ اجتماعی و اقتصادی به میان آمد و اگر 
به تاریخ زنان کشور نیز نظر بیاندازیم عمده ترین تغییرات در 
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قضایای خشونت بر خبرنگاران 
با کندی بررسی می شود

انبارپروندهها:

در عین حال آقای توحیدی خاطر نشان ساخت که 
گروه های »مخالف مسلح«، زورمندان و نهادهای 
دولتی از جمله عامالن خشونت بر خبرنگاران در 
چند سال اخیر بوده اند. به باور او، به استثنای 

موارد قتل و اختطاف که توسط گروه های داعش 
و طالب صورت گرفته، دیگر موردها توسط افراد 
زورمند و نهادهای حکومتی صورت گرفته است.

موقفروشنگرانه
زن افغان



شهری  حمل و نقل  سیستم 
از موارد مهم در هر شهر 
اصلی  شاه رگ  و  است 
شهرها به حساب می آید. 
جهان  کالن شهرهای  در 
سیستم  در  سکته گی  با 
جریان  شهری،  حمل و نقل 

زنده گی عادی مردم مختل می شود. 
سیستم   از  آن  ها  در  که  هستند  هم  شهرهایی 
حمل و نقل شهری خبری نیست و مردم وابسته ی 
فیروزکوه، مرکز  نیستند.  نقلیه ی عمومی  وسایل 
والیت غور در غرب کشور، از همین شهرها است.

تا پنج سال پیش در این شهر اصاًل تکسی وجود 
عمومی  نقلیه ی  وسیله  اسم  به  و چیزی  نداشت 
نبود. برای نخستین بار مردی تکسی را روی کار 

آورد و مدتی شهر فقط یک تکسی داشت. 
از ۲۰ عراده  حاال شمار تکسی های شهر بیش تر 
شده است، اما بیش تر آن ها رنگ و شماره پلیت 
و  ندارند  رسمی  سیر  جواز  اسناد  حتا  و  تکسی 

موترهای دست پاکستان هستند. 
مدیریت ترافیک فیروزکوه با وجود کم بود نیروی 
تالش  پسین  توان طی سال های  در حد  بشری، 
کرده تا قوانین ترافیکی را به مردم آموزش دهد، 

ولی در شهر چراغ های ترافیکی وجود ندارد.

نخستین تکسی وان شهر 
را  تکسی وانی  که  بود  فردی  نخستین  فیض گل، 
در شهر فیروزکوه، مرکز والیت غور، باب کرد. تا 
همین پنج سال پیش در این شهر چیزی به نام 
تکسی و وسیله حمل و نقل عمومی وجود نداشت. 
این مرد کارش را با موتر نوع »سراچه« با شماره 
پلیت تکسی آغاز کرد، اما موترش رنگ مخصوص 

تکسی نداشت. 
مدت ها فیض گل تنها تکسی وان شهر بود و بیش تر 
برای  تقاضا  افزایش  با  می شناختند.  را  او  مردم 
استفاده از تکسی، او دوستان خود را تشویق کرد 

تا به عنوان تکسی وان فعالیت کنند. 
رفته رفته شمار تکسی ها که ایستگاه آن ها مقابل 
دروازه ی ورودی شفاخانه شهر است، افزایش یافت. 
از ۲۵ عراده  حاال شمار تکسی های شهر بیش تر 

شده است. 
فیروزکوه  در  تکسی  راننده گان  از  عبدالرازق، 
و  کمک  همکارانش  و  او  وظیفه ی  که  می گوید 
خدمت به مردم است، اما تکسی ها به دلیل نا امنی 
برخی  به  را  مسافران  نمی توانند  ماین   وجود  و 

روستاها انتقال دهند.
فردی  که  می کند  روایت  خاطره ای  فیض گل، 
با  به شفاخانه  بیمارش  انتقال  برای  نیمه ی شب 
او تماس گرفت. مسافر با عجله سوار تکسی شد و 
راننده او را به شفاخانه رساند. وقتی از موتر پایین 
شد، راننده پرسید مریض شما هستید؟ فرد پاسخ 
داد نخیر، یادم رفت مریض را سوار تکسی کنم، 

باید دوباره دنبالش برویم. 

روز  دو  در  هرات  معارف  ریاست 
گذشته درگیر کش و قوس های 
و  کارمندان  از  بخشی  درونی 
است.  شده  اداره  این  رییس 
هیأت  کارمندان  از  شماری 
رهبری ریاست معارف هرات علیه 
رییس این اداره موضع گرفته و با 
راه اندازی اعتصاب کاری، به دنبال برکناری وی هستند. 
»ضعف در کار اداری، فساد مالی، خویش خوری و توهین 
به کارمندان« از جمله دالیلی است که به گفته ی آنان، 
آنان حتا  واداشته است.  اعتصاب کاری  به  را  این گروه 

اجازه ی ورود رییس معارف را به دفتر کارش ندادند.
به  را  اتهام  و  انتقاد  انگشت  اداره  این  در مقابل، رییس 
سمت آنان نشانه گرفته و می گوید هیچ سندی مبنی 
اتهام های وارده ی آنان به آدرس وی وجود ندارد و اگر 
و  عدلی  مراجع  به  برود،  پیش  منوال  همین  به  وضع 
قضایی شکایت می کند. به گفته ی روح اهلل ازهد رییس 
را  معارف  ریاست  کارمندان  که  کسانی  هرات،  معارف 
»انگیزه ی اعتصاب« داده اند، هر کدام به صورت جداگانه 
در فساد اداری دست دارند و حاال با ساختن شبکه های 
منسجم داخلی، در پی کارشکنی هستند. وی هم چنان 
و  کرده  معارف  نهاد  »سیاسی سازی«  به  متهم  را  آنان 
می گوید اعتصاب کاری دردی از »کارشکنی های« هیأت 

رهبری اعتصاب کننده ها را دوا نمی کند. 
از بررسی قضایای  اداره ی محلی هرات  در همین حال 
داخل ریاست معارف خبر داده و می گوید که به زودی 

نتیجه ی گزارش بررسی را رسانه ای می کند. 

رییس معارف هرات برکنار شود
با گردهم آیی  معارف هرات  ریاست  کارمندان  از  برخی 
اعتراضی در صحن این ریاست دست به اعتصاب کاری 
ازهد، رییس  اتهام هایی را به آدرس روح اهلل  آنان  زدند. 
سمتش  از  وی  برکناری  خواهان  و  کرده  وارد  معارف 

هستند. 
ریاست  عمومی  تعلیمات  معاون  سروری،  عزیزالرحمن 
»ناکارایی،  از  حاکی  اسناد  که  می گوید  هرات  معارف 
ضعف در کار اداری، برخورد غیر انسانی، سوء استفاده 
و  کارمندان  به  بی احترامی  وظیفه ای،  صالحیت  از 

خویش خوری« رییس معارف هرات وجود دارد.
معارف  رییس  موارد،  درصد   ۸۰ در  که  می افزاید  وی 
هرات اسناد مراجعان را با تعلل امضا کرده و چوب الی 
که  می گوید  هم چنان  او  می گذارد.  مراجعان  کار  چرخ 
خالی«  »شانه  کاری  مسوولیت های  از  معارف  رییس 
می کند و بار مسوولیت را به دوش معاونان و آمران این 

ریاست می اندازد. 

توصیه ای که منجر به اعتصاب شد
جرقه ی اعتصاب کاری کارمندان ریاست معارف هرات 
چند روز پیش هنگامی زده شد که رییس این اداره به 
معاونان خود توصیه صادر کرد و از آنان خواست که در 
همایش های بیرونی به گونه ی یک جا اشتراک نکنند. در 
توصیه ی رییس معارف هرات آمده که برای جلوگیری از 
ضیاع وقت و پیش رفت کار مراجعان، معاونان این اداره 
به برنامه های بیرونی و همایش ها کم تر اشتراک کنند.  

ریاست  اسالمی  تعلیمات  معاون  نیکنام،  عبدالفتاح 
که  کرد  تاکید  رسانه ها  حضور  در  هم  هرات  معارف 
کسی کارمندان ریاست معارف را انگیزه ی اعتصاب نداده 
است و کارمندان به گونه ی خودجوش علیه آقای ازهد 

اعتصاب کرده اند. 
او رییس معارف را »محافظه کار« معرفی کرده و می گوید 
و  ندارد  را  توان مدیریت ریاست معارف  ازهد  آقای  که 

بهتر است که از سمتش کنار برود. 
سیدخلیل موید، آمر صحی ریاست معارف هرات هم که 
است، می گوید که  اعتصاب کننده گان  رهبری  از هیأت 
توصیه  هرات حق صدور  معارف  رییس  قانون،  به  نظر 
به کارمندان را ندارد. او صدور توصیه  به کارمندان ارشد 
ریاست معارف را »سوء استفاده« از صالحیت وظیفه ای 
دولتی  موتر  از  ازهد  آقای  که  می کند  تاکید  و  خوانده 
در روز جمعه با استفاده ی شخصی و سفر به ولسوالی 
ریاست  موتر  گفته ی وی  به  است.  زده  غوریان، صدمه 

محمدحسین نیک خواه 

سیدحسن حسینی

کم بود کارمند و امکانات در ترافیک 
طی سال های اخیر برای آموزش قوانین ترافیکی 
صورت  تالش هایی  فیروزکوه  شهر  ساکنان  به 
گرفته است. مدیریت ترافیک غور با وجود کم بود 
نیروی بشری، بازهم سعی کرده قوانین ترافیکی 

را اعمال کند.
والیت  ترافیک  مدیر  ابراهیمی،  محمدیعقوب 
غور، در گفت وگو با روزنامه ی ۸صبح، رفت و آمد 
غیر  و  کارمند  کم بود  پاکستان،  دست  موترهای 
مشکالت  بزرگ ترین  را  خیابان ها  بودن  معیاری 

ترافیکی می داند. 
مدیریت ترافیک غور که ۹ ولسوالی و سه ناحیه ی 
و  دارد  کارمند   ۲۰ تنها  است،  آن  اثر  زیر  شهر 
اگر در ولسوالی ها حادثه ی ترافیکی رخ دهد، در 
قضیه  به  کارمندان جنایی  ترافیک  پولیس  نبود 

رسیده گی می کنند. 
جواز  از ۸۰۰  بیش تر  ترافیک  مدیریت  کنون  تا 
نقلیه ی سبک  راننده گان وسایل  برای  راننده گی 
و سنگین صادر کرده است و صنف های آموزش 

راننده گی برای آنان برپا می شود. 
»زیگنال های«  و  سرخ  چراغ   بازهم  همه  این  با 
و  ندارد  وجود  در شهر  ترافیکی  هشدار دهنده ی 
کم بود  مشکل  به  کابل  ترافیک  عمومی  ریاست 
کارمند و امکانات در غور توجه چندانی نداشته 

است. 

خیابان های غیر معیاری  
شهر فیروزکوه وسعت کمی دارد و به سه ناحیه ی 
خیابان های  تمام  است.  شده  تقسیم  شهری 
کیلومتر   ۱۲ از  بیش تر  شهر،  شده ی  آسفالت 

نیست و دیگر خیابان ها خامه و خاکی است. 
اکثر  که  می کند  تایید  فیروزکوه  شهرداری 
با  و  است  غیرمعیاری  شهر  خیابان های 

استندردهای رایج هم خوانی ندارد. 
سرپرست  و  اداری  و  مالی  مدیر  احمدی،  احمد 
شهرداری فیروزکوه، به روزنامه ی ۸صبح می گوید 
شهر،  توسعه ی  با  دارد  تالش  شهرداری  که 
خیابان های جدید را به گونه معیاری طراحی و 

اجرا کند. 
سوی  از  اقداماتی  نیز  شهری  نظم  ایجاد  برای 
تا حضور دست فروشان  شهرداری صورت گرفته 

مانعی برای رفت و آمد وسایل نقلیه نباشد. 
حمل و  نقل  سیستم  شهر  این ها  همه ی  وجود  با 
عمومی ندارد و از وسایل همه گانی مانند بس  و 

موترهای مسافربری درون شهری خبری نیست. 
مسیرهای  در  مسافران  انتقال  وظیفه ی 
درون شهری بر عهده ی تکسی وان ها است و مردم 
بیش تر در مواقع ضروری و برای انتقال بیماران 
یا رفتن به مراسم  و مهمانی ها، از تکسی  استفاده 

می کنند. 
موتر  بود،  تنها تکسی وان شهر  زمانی  مردی که 
تکسی خود را فروخته و اکنون با موتر »لوکسل« 

دست پاکستان مسافران را جا به جا می کند.

معارف هرات دست کم ۲۳ هزار دالر امریکایی برای ترمیم 
نیاز دارد. 

اعتصاب کننده گان با اشاره به فساد اداری می گویند که 
را در بست سکرتریت  اقوام خود  از  نفر  ازهد سه  آقای 
بالمقطع  صورت  به  وظیفه ای  صالحیت  از  استفاده  با 

استخدام کرده است.

رییس معارف: به مراجع عدلی شکایت می کنم
روح اهلل ازهد، رییس فعلی معارف هرات یک سال و دو ماه 
قبل پس از آن به این سمت معرفی شد که در آن زمان 
عبدالرزاق  بین  تنش  بود.  با مشکالتی همراه  اداره  این 
احمدی رییس قبلی معارف و کامران علی زایی، رییس 
شورای والیتی هرات به حدی تشدید یافته بود که به 
حمایت از دو طرف چندین بار کسانی به خیابان آمدند 
و داد اعتراض سر دادند. در آن زمان هم سیاسی شدن 
معارف هرات از جمله ی بزرگ ترین نقاط تقابل شورای 
والیتی و رییس وقت معارف بود، اما در نهایت با معرفی 
شدن رییس جدید، دامنه ی اعتراض از دو طرف جمع 

شد و هواخواهان شان آرام گرفتند. 
حاال اما آقای ازهد با اشاره به مشکالتی که در گذشته 
به  کنونی  اعتصاب  که  است  نظر  این  به  داشته،  وجود 
شبکه هایی ریشه دارد که مانع آغاز کار وی در ابتدا شده 

بودند.
از  وی  سکرتر  یک  که  می پذیرد  هرات  معارف  رییس 
اقوامش است اما تأکید می کند که او با گذراندن مراحل 
قانونی به این سمت رسیده و هیچ دخل و تصرفی در 

جابه جایی او وجود نداشته است. 
او با اشاره به یک سفر کاری در روز رسمی به ولسوالی 
مسیر  در  ریاست  موتر  که  می گوید  هرات  زنده جان 
برگشت به شهر مشکل فنی برداشته و هیچ استفاده ی 

شخصی از وسایل نقلیه ی این ریاست نکرده است.
آقای ازهد هم چنان تاکید می کند که اگر سندی مبنی بر 
صحیح بودن اتهام های اعضای رهبری اعتصاب کننده ی 
به  ریاست معارف هرات وجود نداشته باشد، وی رسماً 

مراجع عدلی و قضایی شکایت می کند. 
امضا  بر  مبنی  اعتصاب کننده گان  ادعای  به  پاسخ  در 
ازهد می گوید که در  آقای  اداری،  قانونی  اسناد  نکردن 
اداری شفاف  از مسایل در مکاتیب  برخی موارد بعضی 

نیست و نیاز به شفاف سازی امور اداری وجود دارد. 
رییس معارف هرات تصریح می کند که بارها به هیأت 
رهبری ریاست معارف به گونه ی شفاهی توصیه کرده 
ماندن  و معطل  اداره  در  کارها  تراکم  دلیل  به  که  بود 
کم تر  بیرونی  همایش های  و  برنامه ها  به  مراجعان، 
اشتراک کنند اما »افاقه نکرد«. او می افزاید که در نهایت 
توصیه  آنان  به  وظیفه ای خود  از صالحیت   استفاده  با 
صادر کرده است اما آنان پرچم اعتراض علیه توصیه بلند 

کردند.

تشکیل هیأت بررسی کننده 
دالیل  بررسی   آغاز  از  هرات  والی  دفتر  این ها  تمام  با 
اعتصاب کارمندان ریاست معارف این والیت خبر داده 
و به این نظر است که معارف هرات نباید درگیر مسایل 

سیاسی شود.
جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات به روزنامه ی ۸صبح 
می گوید که هیأتی برای بررسی دلیل اعتصاب کارمندان 
آغاز به کار خواهد کرد و نتیجه ی آن به رسانه ها داده 

می شود. 
ریاست  سیاسی سازی  که  می کند  تاکید  فرهاد  آقای 
و  دانش آموزان  برای  دردسر  جز  به  نتیجه ای  معارف 
ممانعت از رشد دانش ندارد و طرف های مخالف باید در 

روشنایی قانون برای مشکالت شان راه حل پیدا کنند. 
اعتصاب کاری کارمندان ریاست معارف هرات در حالی 
صورت گرفته که به گفته ی آگاهان امور حقوقی، روح 
قوانین تظاهرات، تجمع و اعتصاب در افغانستان با نوع 

اعتصابی که رخ داده هم آهنگ نیست. 
با آن که در قانون اعتصاب ها مشخصاً در مورد اعتصاب 
دسته جمعی چیزی ذکر نشده، اما آگاهان به این باور اند 
که اعتصاب جمعی کارمندان دولتی در صورتی که مانع 
عامه  حقوق  ضرر  سبب  و  می شود  اداری  اجراآت  روند 
می گردد، با اصل قانون هم خوانی ندارد و منطقی نیست.
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غور؛ اعتصاب کاری در ریاست 

معارف هرات

sanjarsohail@yahoo.com صاحب امتياز:            سنجر سهيل
ferdawskawisha@yahoo.com مدیرمسوول:              فردوس کاوش

معاون مدیرمسوول:     وحيد پيمان
گزارش  تحقيقی:        علی آرش

خبرنگاران:                 خليل اسير، سيدحسن حسينی، رضا مرادی، فهيم امين،    
                 حسيب بهش، عبداالحمد حسينی و علی شاه حقمل

ویراستار:                    علی نظری، س.نوین
مرادی و عبدالواسع صفحه آرایي:    
مسوول رسانه های اجتماعی:  نورعلی فرحت

اميد نبی زاده، حسن آذرمهر  ویدیو:  
Shaparsepehr@gmail.com 0788788799 - 0700175510 پذیرش اعالن:    

صندوق پستی 038-025، پسته خانه مرکزی، کابل، افغانستان نشانی پستي:    
جاده شيرپور، ناحيه دهم، کابل، افغانستان نشانی دفتر کابل: 

8am.daily@gmail.com ایميل روزنامه:  
8صبح نوشته ها را ویرایش می کند. سرمقاله بازتاب دهنده ی دیدگاه 8صبح است. سایر 

دیدگاه های مطرح شده در مقاله ها، به نویسندگان آن برمی گردد.

Publisher:
Sanjar Sohail, sanjarsohail@yahoo.com
Editor-in-Chief:
Ferdaws Kawish
ferdawskawisha@yahoo.com    

Facebook.com/8am.af
Youtube.com/HashteSubhdaily
Twitter.com/@Hashtesubhdaily 
instagram.com/8am.af_official
www.8am.af

دو شنبه
شماره 3225

13 عقرب 1398
4 نومبر 2019

قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

7



شبکه  به  وابسته  حساب های  اکثر  توییتر  شرکت 
تلویزیونی المنار را در این شبکه اجتماعی مسدود کرد.

تلویزیونی  شبکه  یک  که  المنار  یورونیوز،  گزارش  به 
را متهم  توییتر  است،  لبنان  به گروه حزب اهلل  وابسته 
کرده که با این اقدام »تسلیم فشارهای سیاسی« شده 
اکثر  تأیید کرده است که  تلویزیونی  این شبکه  است. 
حساب هایش در شبکه اجتماعی توییتر مسدود شده 

است.
توییتر  در  المنار  شبکه  اصلی  صفحه  به  که  کاربرانی 
با این پیام روبه رو می شوند که این  مراجعه می کنند، 
را  توییتر  مقررات  که  »حساب هایی  اجتماعی  شبکه 

نقض کنند تعلیق می کند.«
حزب اهلل  گروه  تاکنون  میالدی  سال ۱۹۹۷  از  امریکا 
می کند.  تروریستی« محسوب  »سازمان  یک  را  لبنان 
این در حالی است که حزب اهلل لبنان حضور پررنگی در 
عرصه سیاسی این کشور دارد. شماری از اعضای این 

گروه، عضو دولت و پارلمان لبنان هستند.

سخنگوی شبکه اجتماعی توییتر در واکنش به تعلیق 
حساب های متعلق به گروه حزب اهلل لبنان گفت: »در 
توییتر جایی برای سازمان های تروریستی غیرقانونی و 

گروه های افراطی خشن وجود ندارد.«
حساب های وابسته به شبکه المنار به زبان های انگلیسی، 

فرانسه ای و اسپانیایی مسدود شده است.
شبکه المنار اعالم کرده که تعلیق حساب های این شبکه 
در توییتر بدون هشدار قبلی صورت گرفته است. این 
رسانه افزوده است که حساب های کاربری آن در توییتر 
نزدیک به یک میلیون فالوور )دنبال کننده( داشته است.

عالی رتبه  مسووالن  از  شماری  این  از  پیش  امریکا 
حزب اهلل لبنان و نماینده گان این گروه در پارلمان این 

کشور را تحریم کرده بود.
تعلیق حساب های وابسته به شبکه تلویزیونی المنار 
در توییتر در حالی صورت می گیرد که لبنان از دو 
ضددولتی  گسترده  اعتراضات  پیش صحنه  هفته 

به  لبنان،  نخست وزیر  حریری،  سعد  است. 

توییتر حساب های شبکه وابسته به حزب اهلل لبنان را مسدود کرد
داعشمسوولیتحمالتمرگبار
اخیردرمالیرابرعهدهگرفت

مایکپمپئو:
پذیرشپناهجویانتوسطامریکادرسال2۰2۰

مبتنیبرواقعیتاست

داعش، مسوولیت  یا  اسالمی  به خالفت  گروه موسوم 
انفجاری در شمال شرق مالی را که به کشته شدن یک 
نظامی فرانسه ای منجر شد، برعهده گرفت. این انفجار 
به  جهادی  نیروهای  مرگ بار  حمله  از  پس  روز  یک 
یک پایگاه نظامی در همین منطقه صورت گرفت که 

دست کم ۴۹ کشته برجای گذاشته بود.
روی  بر  که  بیانیه ای  در  داعش  یورونیوز،  گزارش  به 
کانال های تلگرامی منتسب به این گروه منتشر شده، 
ضمن پذیرفتن مسوولیت این انفجار تصریح کرده که 
»نیروهای خالفت« کاروانی از سربازان فرانسه ای را در 
منطقه مانکا واقع در شمال شرق مالی با فعال کردن یک 

تله انفجاری هدف حمله قرار داده اند.
تهاجمی  از  پس  روز  یک  که  حمله  این  جریان  در 
گسترده به یک پایگاه نظامیان مالی در منطقه ای واقع 
در مرز نیجر صورت گرفت، یک سرباز فرانسه ای کشته 

شد.
سخنگوی ستاد کل ارتش فرانسه با تایید این موضوع 
گفته است که تله انفجاری دست ساز نیروهای جهادی 
ارتش  سرباز  پوانتو،  رونان  شدن  کشته  به  منجر  که 
فرانسه شد، در بیست کیلومتری روستای »اندیلیمان« 
و حین عملیات گشت زنی امنیتی منفجر شده و هیچ 

ارتباطی با حمله روز جمعه در این منطقه ندارد.
شدن  کشته  خبر  نیز  فرانسه  جمهوری  ریاست  دفتر 
فلورانس  از سفر  تایید و  را  این کشور در مالی  سرباز 
پارلی، وزیر نیروهای مسلح فرانسه به مالی طی روزهای 

آینده خبر داده است.
این در حالی است که گروه موسوم به خالفت اسالمی 
روز گذشته با انتشار اطالعیه ای دیگر مسوولیت حمله 
به پایگاه نظامیان کشور مالی در روستای اندیلیمان را 

نیز پذیرفته بود.
هر دو اطالعیه داعش برای برعهده گرفتن مسوولیت 
حمالت مرگ بار جمعه و شنبه در مالی در حالی منتشر 
می شود که تنها یک هفته از مرگ ابوبکر بغدادی، رهبر 
نیروهای  غافل گیرکننده  حمله  جریان  در  گروه،  این 
سوریه  ادلب  والیت  در  وی  اقامت گاه  به  امریکایی 

می گذرد.
نظامیان  پایگاه  به  نیروهای جهادی  روز جمعه  حمله 
نگرانی های  کشور  این  شمال شرق  در  مالی  ارتش 
زیادی را در باره توان رزمی و ظرفیت دفاعی ارتش این 
است.  برانگیخته  مشابه  با حمالت  مقابله  برای  کشور 
مالی در منطقه ای هم مرز با برخی کشورها نظیر نیجر 
مشابه  حمالت  از  که  است  شده  واقع  بورکینافاسو  و 

اسالم گرایان افراطی در امان نیستند.
آخرین حمالت نیروهای جهادی به سربازان ارتش مالی 
یک ماه پیش طی روزهای سی ام سپتامبر و یک اکتبر 
مناطق  در  واقع  و »موندورو«  »بولکیسی«  مناطق  در 
صورت  بورکینافاسو  مرز  نزدیک  و  کشور  این  جنوبی 

گرفت که دست کم چهل کشته برجای گذاشت.

علی خامنه ای، رهبر مذهبی ایران، بار دیگر مذاکره با امریکا 
را منع کرده و گفته است با این کار راه »نفوذ« آن ها سد 
که  فرانسه  رییس  جمهور  مکرون،  امانوئل  او  شد.  خواهد 
هم دست  یا  »ساده  نیز  را  کرده  تالش  میانجی گری  برای 

امریکا« خواند.
رهبر مذهبی ایران طی سخنانی به مناسبت سالروز اشغال 
سفارت امریکا در ایران، منع مذاکره با امریکا را »از مهم ترین 
ابزارها برای مقابله با نفوذ این کشور در ایران« توصیف کرده 

است. 
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دویچه  وله به نقل از خبرگزاری ایسنا گزارش کرده است که 
علی خامنه ای در این سخنان روز یک شنبه، دوازدهم عقرب 
در »حسینیه امام خمینی« در تهران بیان داشت، انقالب 
ایران باعث شد که بساط یک »پادشاهی فاسد و وابسته« 
جمع شود و امریکا همواره با »نهادهای برخاسته از انقالب و 

به  ویژه اصل جمهوری اسالمی« مخالفت کرده است.
فعالیت های  شامل  اتمی  توافق  یک  خواستار  که  امریکا 
منطقه ای ایران است، سپاه پاسداران این کشور را در زمره 
گروه های »تروریستی« قرار داده است. دونالد ترمپ، رییس 

این مطلب  اعالم  با  امریکا، در حمل سال ۱۳۹۸   جمهور 
دولت ایران را »حامی تروریسم« و سپاه پاسداران را »ابزار 
فعالیت های  به کارگیری  و  برای هدایت  ایران  اصلی دولت 

تروریستی خود در دنیا« خواند.
فعاًل  »آن ها  گفت:  مسأله  همین  اشاره  به  با  خامنه ای 
می گویند در منطقه فعال نباشید، به جبهه مقاومت کمک 
نکنید، در برخی کشورها حضور نداشته باشید... و بعد از 
این خواسته ها خواهند گفت از قوانین و حدود دینی دست 

بردارید و بر موضوع حجاب اسالمی نیز تأکید نکنید.«
را حالل  امریکا  با  ادامه داد: »برخی که مذاکره  خامنه ای 
هیچ  و  می کنند  اشتباه  درصد  صد  می دانند،  مشکالت 
نتیجه ای از گفت وگو با امریکایی ها حاصل نخواهد شد، چرا 

که آن ها یقیناً و قطعاً هیچ امتیازی نخواهند داد.«
خامنه ای پیش از این در سال گذشته نیز مذاکره با امریکا 
را »قطعاً ممنوع« اعالم کرده بود. در پی تالش های برخی 
و  تماس  برقراری  برای  فرانسه  و  جاپان  مانند  کشورها 
گفت وگو میان ایران و امریکا، او در سنبله ۹۸ اعالم کرد 
که این مذاکره تنها در جمع کشورهای ۱+۵ و در صورت 

بازگشت امریکا به توافق اتمی میسر است.
امریکا در می سال ۲۰۱۸ از توافق اتمی با ایران )برجام( 
بیرون رفت و خواستار توافقی شد که فعالیت های منطقه  ای 
و موشکی ایران را نیز در بر بگیرد. ایران بارها اعالم کرده که 
فعالیت های موشکی »خط قرمز« این کشور است و درباره 

آن مذاکره ای نخواهد شد.

پس از آن که وزارت خارجه امریکا تعداد پناه جویانی که 
سال ۲۰۲۰ می پذیرد را به کنگره اعالم کرد، وزیر خارجه 
ایاالت متحده نیز تصمیم ریاست جمهوری برای پذیرش 

پناه جویان در امریکا را مبتنی بر حقیقت توصیف کرد.
به گزارش صدای امریکا ، مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت 
متحده، شامگاه شنبه، ۱۱ عقرب، در یک توییت نوشت 
که »سیاست اصلی دولت ترمپ تعهد به تصمیم گیری 
مبتنی بر حقیقت است، نه خواسته ها، و نتایج را براساس 

واقعیت ها پیش  می برد.«
آقای پمپئو در ادامه افزود که تصمیم ریاست جمهوری 
در مورد پذیرش پناه جو برای سال مالی ۲۰۲۰ خواهد 

بود.
وزارت خارجه ایاالت متحده روز پنج شنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد که همراه با وزارت امنیت میهن و هم چنین 
وزارت صحت و خدمات انسانی، گزارش ساالنه ریاست 
جمهوری در مورد میزان پیشنهادی پذیرش پناه جو در 

سال مالی ۲۰۲۰ را به کنگره ارسال کرده است.
 ۲۰۲۰ سال  در  متحده  ایاالت  که  می شود  پیش بینی 

بیش از ۳۶۸ هزار درخواست پناهنده گی دریافت کند.
این  که  بود  خواهند  کسانی  افراد  این  از  نفر  هزار   ۱۸
برای  شده  تعیین  جدید  سقف  اساس  بر  وزارت خانه، 
را  آن ها  دوباره  اسکان  پیشنهاد  پناهنده گان،  میزان 
مطرح می کند و انتظار می رود ۳۵۰ هزار پرونده جدید 

درخواست پناهنده گی هم ارائه شود.

گسترش  دنبال 
اعتراضات  دامنه 
خود  سمت  از 
ی  ه گیر ر کنا

کرده است.
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