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ناظران بین المللی 
انتخابات تا کنون اعتبارنامه 

دریافت نکرده اند

صفحه 3

از  نظارت  اعتبارنامه  پیشنهاد دریافت  بین المللی  نهاد  تا حال چهار 
روند انتخابات را به این کمیسیون فرستاده اند، اما تا حال اعتبارنامه 
دریافت نکرده اند. آن چنانی که آقای ابراهیمی می گوید »اداره انکشاف 
بین المللی امریکا در افغانستان«، »کارزار بین المللی زنان«، »دانشگاه 

تنها چهار نهاد بین المللی خواهان اعتبارنامه نظارت از انتخابات ششم میزان شده اند. 

ملی آسترالیا« و »انستیتوت صلح ایاالت متحده امریکا« چهار نهاد 
آقای  کرد.  خواهند  دریافت  اعتبارنامه  زودی  به  که  بین المللی اند 
ابراهیمی  اما روشن نساخت که این اعتبارنامه ها به گونه مشخص چه 
زمانی در اختیار نهادهای ناظر بین المللی انتخابات قرار خواهند گرفت. 

صفحه 5

سمفونی مرگ در استیژ 
محفل عروسی؛ 
پهلوی دیگر ماجرا

الجزیره: امریکا و طالبان روی ایجاد 
حکومت موقت توافق کردند

کمک به نیازمندان والیت ننگرهار

الجزیره  خبری  شبکه  کابل:  ۸صبح، 
است  داده  گزارش  سنبله  دوم  شنبه  روز 
طالبان  گروه  و  امریکا  نماینده گان  که 
موقت  حکومت  یک  ایجاد  روی  قطر  در 
این  رسیده اند.  توافق  به  افغانستان  در 
گزارش هم چنان افزوده است که مدت این 
منابعی  هویت  می باشد.  ماه  حکومت ۱۴ 
شبکه  اختیار  در  را  معلومات  این  که 
است.  نشده  فاش  گذاشته اند،  الجزیره 
است  گفته  منابع  این  از  نقل  به  الجزیره 
توافق  این  نماینده گان طالبان در پی  که 
از جانب امریکا خواستار قطع حمایت این 
کشور از »حکومت کابل« در دوره حکومت 

موقت شده است.
هم چنان  طالبان  گزارش،  این  طبق 
دولت  در  کلیدی  وزارت های  خواستار 
آینده شده اند. به گفته منبع، توافق روی 
بین  آینده  گفت وگوهای  در  موارد  این 
این  نهایی خواهد شد. جزئیات  دو طرف 
به  طالبان  و  امریکا  گفت وگوهای  از  دور 
صورت رسمی توسط دو طرف اعالم نشده 
است. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر قطر 
طالبان اما با رد این گزارش گفته است که 

موسسه رفاه و ترقی برای افغان ها کمک  های بشردوستانه و خیریه خود را برای تعدادی از نیازمندان 
افغان توزیع کرده است. 

روند توزیع این کمک ها از روز دوم عید قربان آغاز شده و در این جریان، کمک های گوشت قربانی 
بشردوستانه و خیریه خود را به ۱9۱ خانواده توزیع کرده است. این مساعدت ها که از سوی هیأت 
حالل احمر االماراتی ترتیب شده بود، به همکاری سفارت امارات متحده عربی در کابل و با نظارت 

موسسه رفاه ترقی برای مردم افغان توزیع شده است. 
قابل یادآوری است که برای شمار زیادی از افراد نیازمند در حاالت اضطرار مساعدت های گوناگون 

بشردوستانی و انسانی از سوی موسسه خیریه متذکره صورت گرفته است.

تا کنون هیچ توافقی میان دو طرف مبنی 
افغانستان  در  موقت  حکومت  تشکیل  بر 

نهایی نشده است. 
این در حالی است که دور نهم گفت وگوهای 
نماینده گان امریکا و طالبان در دوحه روز 
پنج شنبه هفته گذشته آغاز شد. بر اساس 
دو  گفت وگوهای  از  دور  این  گزارش ها 
طرف برای سه روز برنامه ریزی شده است. 
زلمی خلیل زاد، نماینده ویژه ایاالت متحده 
امریکا به عنوان یک طرف مذاکره تا کنون 

در این باره چیزی نگفته است. 
ایجاد  با  افغانستان  این حکومت  از  پیش 
حکومت موقت اعالم مخالفت کرده است. 
رییس جمهور غنی و معاون دوم او سرور 
بارها گفته اند که تشکیل حکومت  دانش 
به  افغانستان  بازگشت  معنای  به  موقت 
غنی  جمهور  رییس  است.  صفر  نقطه 
امریکا  مذاکرات  که  است  گفته  هم چنان 
صورت  حکومت  با  تبانی  در  طالبان  و 
توافق  افغانستان  که  زمانی  تا  و  می گیرد 
نکند، هیچ تصمیمی در پیوند به سرنوشت 
کشور از سوی امریکا و طالبان رقم نخواهد 

خورد. 

در پی حمله 
طالبان به جلریز 
صدها خانواده 

آواره شدند

۴

شهرداری کابل 
از تطبیق قانون 

ترافیک جاده 
عاجز است 

5

طالبان یک پسر و دختر جوان 
را در فاریاب شالق زدند

۸صبح، کابل: مسووالن محلی در والیت فاریاب 
می گویند که گروه طالبان یک دختر و یک پسر 
دلیل  به  والیت  این  المار  ولسوالی  در  را  جوان 

عاشقی و فرار از خانه، شالق زده  است.
به  فاریاب،  پولیس  یورش، سخنگوی  عبدالکریم 
روزنامه ۸صبح گفت که گروه طالبان محکمه ی 
صحرایی زهرای ۱۷ ساله و محمد رفیق ۲۰ ساله 
را صبح روز شنبه، دوم سنبله، در ولسوالی المار 
والیت فاریاب برگزار کرده است. به گفته او، گروه 
را در محکمه  این دو جوان  از  طالبان هر کدام 
صحرایی شان به 5۰ شالق محکوم و حکم شان را 
نیز اجرا کرده است. آقای یورش توضیح داد که 
این دو جوان عاشق هم بودند و به همین دلیل 
عصر روز گذشته زهرا به خانه محمدرفیق می رود 

و در آن جا به چنگ طالبان می افتد.
که  ساحه ای  می گوید  فاریاب  پولیس  سخنگوی 
این رویداد در آن اتفاق افتاده است، تحت کنترل 

گروه طالبان است.
والیت فاریاب در شمال کشور از والیت های ناامن 
افزون بر حضور  این والیت  به شمار می رود. در 
گروه طالبان، بارها از اختطاف، محاکمه صحرایی 
وقوع  و  کودکان  و  زنان  فروش  و هم چنان  زنان 

قضایایی از این دست، گزارش شده است.

آگـــهی
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فعاالن جامعه ی مدنی  از  یکی  قول  به  در گذشته جامعه ی جهانی 
روشن  که  دالیلی  به  اما  می کرد،   »هویت سازی«  انتخابات  برای 
ریاست  انتخابات  از  است.  نگرفته  صورت  کار  این  حال  تا  نیست 
گزارش های  کنند.  نظارت  بین المللی  ناظران  باید  کشور  جمهوری 
انتخابات در سطح جهان مشروعیت می دهد.  به  بین المللی  ناظران 
سازمان امنیت و همکاری در اروپا،  اتحادیه ی اروپا،  انستیتوت های 
امریکایی و مراجع جهانی دیگر از انتخابات های گذشته ی افغانستان 
انتخابات،  از  نظارت  برای  هم  متحد  ملل  سازمان  کرده اند.  نظارت 
هیچ  حال  تا  اما  می آوَرد.  افغانستان  به  را  بین المللی  متخصصان 
از  نظارت  برای  بین المللی  ناظران  از  تعداد  چه  که  نیست  روشن 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  می آیند.  افغانستان  انتخابات،  به 
ماموران  کمیشنران  آن  شده اند،  اما  مستقر  بین المللی  کمیشنران 
برای  کنند.  عمل  ناظر  نقش  در  نمی توانند  و  هستند  کمیسیون ها 
این که انتخابات افغانستان صاحب مقبولیت جهانی شود،  نیاز است 

که ناظران بین المللی از انتخابات ریاست جمهوری نظارت کنند. 
حتا  و   ۲۰۰۹  ،۲۰۰۵  ،۲۰۰۴ جمهوری  ریاست  انتخابات های  در 
انتخابات ها  این  مورد  در  کردند.  نظارت  بین المللی  ناظران   ۲۰۱۴
خارجی  و  داخلی  اندیش کده های  و  دانشگاه ها  در  پژوهش هایی 
و  نیایند  کشور  به  بین المللی  ناظران  اگر  است.  گرفته  صورت 
انتخابات ریاست جمهوری را نظارت نکنند، کسی نمی تواند به این 
اعالم  اروپا  اتحادیه ی  این  از  پیش  ببخشد.  جهانی  اعتبار  انتخابات 
کرده بود که ناظران این اتحادیه را برای نظارت از انتخابات ریاست 
جمهوری، به افغانستان می فرستد، ولی به نظر می رسد که تا حال 
این ناظران به کشور نیامده اند. نظارت از انتخابات صرف به معنای 
انتخابات  مراحل  تمام  از  باید  نیست،  بلکه  رأی دهی  روز  بررسی 
نظارت صورت بگیرد. چیزی کم یک ماه از کمپین انتخابات ریاست 
جمهوری می گذرد، اما نظارت بین المللی از آن صورت نگرفته است. 
جریان  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  برگزاری  برای  آماده گی ها 
را  انتخابات  که  می کند  تالش  انتخابات  مستقل  کمیسیون  است. 
بین المللی  نهادهای  آیا  کند.  برگزار  تخنیکی  مشکل  کدام  بدون 
نظارت  آنان  مشکالت  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارهای  از 

می کنند؟
انتخابات  که  بود  کرده  اعالم  آغاز  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ریاست جمهوری، شوراهای والیتی، شوراهای ولسوالی ها و انتخابات 
موضع  این  از  بعداً  اما  می کند،   برگزار  یک جا  را  غزنی  پارلمانی 
به  انتخابات  بین المللی  متخصصان  از  شماری  کرد.  عقب نشینی 
کمیشنران مشورت دادند که همه ی انتخابات ها را نمی توانند یک جا 
که  می خواست  هم چنان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کنند.  برگزار 
استفاده  بایومتریک  تکنولوژی  از  تقویتی  نام نویسی  مرحله ی  در 
متخصصان  از  شماری  تخنیکی  مشورت های  دلیل  به  ولی  کند، 
بین المللی از آن منصرف شد. ناظران بین المللی و گزارش های آنان 
به بهبود کار کمیسیون مستقل انتخابات و کل روند کمک می کرد. 
در انتخابات های گذشته جامعه ی جهانی از طریق ناظران بین المللی 
برای انتخابات وجهه سازی می کرد و این امر توجه رأی دهنده گان را 

هم به انتخابات جلب می ساخت. 
بین المللی  سازمان های  سوی  از  الزم  آماده گی های  باید  هم  حاال 
از  برخی  شاید  شود.  گرفته  افغانستان  انتخابات  از  نظارت  برای 
تردید  افغانستان  انتخابات  از  جدی  حمایت  در  بار  این  کشورهای 
جامعه ی  انتخابات  روی  سرمایه گذاری  بدون  اما  باشند،  داشته 
می آید  افغانستان  به  زمانی  برسد. صلح  نتیجه  به  نمی تواند  جهانی 
که مشروعیت انتخاباتی وجود داشته باشد. صلحی که یک حکومت 
انتخابی و یک سیستم غیر دمکراتیک را روی کار بیاورد، دیر  غیر 
دوام نمی کند. از طرف دیگر هیچ کسی نمی داند که چانه زنی ها در 
دوحه و بعد در اسلو چقدر طول می کشد و به چه نتایجی می انجامد. 
الزم  شود.  آماده گی های  گرفته  گروگان  انتخابات  نباید  این  بر  بنا 
وجه  هیچ  به  روند  این  و  باشد  داشته  وجود  باید  انتخابات  برای 
جمهوری  نظم  و  اساسی  قانون  حوزه ی  مشروعیت  نبیند.  صدمه 
این  نشود،  برگزار  انتخابات  که  صورتی  در  و  می آید  انتخابات  از 
نظم صدمه می بیند. بی توجهی به انتخابات از سوی هر مرجعی که 
هم  انتخاباتی  کمیسیون های  نیست.  عقالنی  اقدام  بگیرد،  صورت 
باید حداکثر تالش را بکنند تا ناظران بین المللی به افغانستان بیایند 
و از انتخابات ریاست جمهوری و آماده گی هایی که برای آن گرفته 
باید مصلحت  می شود، نظارت کنند. سیاست مداران کابل نشین هم 

کشور را مدنظر قرار دهند.

ناظرانبینالمللی
کجاهستند؟

مالی  به حیث معین  ایثار  ناهید  8صبح، کابل: 
و اداری وزارت امور خارجه روز شنبه دوم سنبله 

رسماً کارش را آغاز کرد.
صبغت اهلل احمدی، سخنگوی وزارت امور خارجه، 
در صحبت با روزنامه 8صبح تأیید کرد که خانم 
ایثار روز شنبه به حیث معین مالی و اداری کارش 

را در وزارت خارجه آغاز کرده است.
پیش تر رییس جمهور غنی گفته بود که ناهید ایثار 
روز شنبه به کارش در وزارت خارجه آغاز می کند. 
و  مالی  به حیث معین  ایثار هفته ها پیش  خانم 

اداری وزارت امور خارجه تعیین شده بود. 
گفته می شود که ناهید ایثار پیش از این به دلیل 
امور  وزیر  و  رییس جمهور  بین  اختالفات  وجود 
خارجه نتوانسته بود به کارش در مقام معین مالی 

و اداری در این وزارت آغاز کند.
که  گفت  اعالمیه ای  در  شنبه  روز  سپیدار  قصر 
موضوع تعیین معین مالی و اداری برای وزارت امور 

8صبح، کابل: وزارت معارف طرح رشته بندی 
گذاشته  نظرخواهی  به  را  مکاتب  ثانوی  دوره 
طرح،  این  اجرای  و  پذیرش  صورت  در  است. 
»تعلیمات عمومی« در مکتب ها از صنف دهم 
تا دوازدهم به دو رشته »ساینس و اجتماعیات« 
صورت  به  دانش آموزان  و  می شوند  تجزیه 
تخصصی در یکی از این رشته ها آموزش خواهند 

دید.
در حال حاضر، دانش آموزان مکاتب »تعلیمات 
از  آموزشی  نصاب  یک  اساس  بر  را  عمومی« 
صنف اول تا دوازدهم به صورت عمومی آموزش 
می بینند. کارشناساس آموزش و پرورش طرح 
در  و  دانش آموزان  سود  به  چندان  را  کنونی 

مجموع نظام معارف کشور نمی دانند.  
نوریه نزهت، سخنگوی وزارت معارف، روز شنبه، 
طرح  که  گفت  8صبح  روزنامه  به  سنبله  دوم 
به  وزارت  این  سوی  از  مکاتب  در  رشته بندی 
نظرخواهی گذاشته است و وزارت معارف از تمام 
صاحب نظران، استادان، آموزگاران، پژوهش گران، 
پرورش  و  آموزش  فعاالن  دیگر  و  نویسنده گان 
وزارت  این  با  را  دیدگاه های شان  تا  می خواهد 

شریک کنند.
از جانب دیگر، وزارت معارف در اعالمیه ای نیز از 

خارجه به اثر تفاهم بین ریاست اجرایی، ریاست 
جمهوری و وزیر امور خارجه هفته گذشته نهایی 
شد و ناهید ایثار روز شنبه دوم سنبله رسماً کارش 

را آغاز می کند.
سپیدار هم چنان افزود که ریاست اجرایی، ریاست 
جمهوری و وزیر امور خارجه در باره سایر مشکالتی 
که در وزارت امور خارجه به میان آمده است، نیز 

صحبت کرده اند. 
ریاست اجرایی تأکید کرده است که متوقع است 
مسووالن حکومتی وظایف خود را با هماهنگی و با 
رعایت اصل سلسله مراتب رسمی برای خدمت به 

مردم به بهترین وجه ممکن انجام دهند.
 این نهاد برای ناهید ایثار آرزوی موفقیت کرده 

است.
ریاست  امور  اداره  در  این  از  پیش  ایثار  ناهید 
ارزیابی  و  ثبت  مسوول  حیث  به  جمهوری 
دارایی های مقامات دولتی ایفای وظیفه کرده است.

اهل فن و کارشناسان آموزش و پرورش خواسته 
تا در مورد سه پرسشی که از سوی این  است 
است،  شده  مطرح  رشته بندی  مورد  در  وزارت 
نشانی  به  را  دیدگاه های شان  و  بدهند  پاسخ 

وزارت معارف بفرستند.
وزارت معارف از آموزگاران و در مجموع فعاالن 
درستی  مورد  در  پرورش  و  آموزش  عرصه 
تجربه های  به  توجه  با  مکاتب  در  رشته بندی 
در  هم چنان  است.  پرسیده  دیگر  کشورهای 
اعالمیه آمده است: »آیا رشته بندی از نظر علمی 
و نتایج تجربه های سایر کشورها درست است؟ 
آیا رشته بندی در شرایط فعلی افغانستان قابل 
تطبیق می باشد؟ آیا مناسب است که تعلیمات 
عمومی در دوره ثانوی به رشته های ساینس و 

اجتماعیات تجزیه شود؟«
با این حال، نوریه نزهت می گوید، در صورتی که 
صاحب نظران و اهل فن دید گاه مناسب داشته 
طرح  تطبیق  به  حاضر  معارف  وزارت  باشند، 

رشته بندی است.
گفتنی است که وزارت معارف پیش از این طرح 
بدیل درجه بندی دانش آموزان را به نظرخواهی 
گذاشته بود. این طرح در امتحان چهارونیم ماه 

امسال تطبیق شد.

ناهیدایثاربهحیثمعینمالیواداریوزارت
امورخارجهکارشراآغازکرد

وزارتمعارفطرحرشتهبندیدورهی»لیسه«را
بهنظرخواهیگذاشت

ششنفردریکرویداد
ترافیکیدرقندهار

جانباختند

کشتهشدنفرماندهخیزش
مردمی»فرسی«هرات
همراهبادوفرزندش

8صبح، کابل: شش نفر در پی یک رویداد ترافیکی در 
که  ترافیکی  رویداد  این  در  باختند.  قندهار جان  والیت 
والیت  میوند  ولسوالی  در  سنبله  دوم  شنبه،  روز  صبح 
قندهار در پی انحراف یک موتر نوع سراچه از جاده، به 

وقوع پیوسته است، ۱۲ نفر دیگر زخم برداشته اند.
نوع  موتر  که  می گویند  قندهار  والیت  محلی  مسووالن 
مراسم  یک  در  اشتراک  برای  هلمند  والیت  از  سراچه 
ولسوالی  مربوطات  در  که  بود  حرکت  در  عروسی 
حادثه  این  وقوع  علت  شد.  ترافیکی  حادثه  دچار  میوند 

بی احتیاطی راننده آن گفته شده است.
به  قندهار  پولیس  عبدالبشیر خاکسار، معاون سخنگوی 
روزنامه 8صبح می گوید که در میان قربانیان این حادثه 

ترافیکی، زنان و کودکان نیز شامل است.  
براساس معلومات مسووالن محلی، این موتر سراچه که 
دچار حادثه ترافیکی شده است، بیش از ظرفیتش مسافر 
داشته است. سخنگوی پولیس قندهار گفت که این موتر 
سراچه ۱8 سرنشین داشته است که در میان شان شماری 

زیادی از کودکان و زنان شامل بوده اند.
حوادث ترافیکی در کنار رویدادهای امنیتی و حمله های 
از مرگ بار ترین رویداد ها در کشور عنوان  انتحاری یکی 
شده است. دالیل عمده وقوع حوادث ترافیکی در کشور، 
به  راننده گان  با سرعت غیرمجاز و کم توجهی  راننده گی 
قوانین ترافیکی گفته می شود. سرک های غیرمعیاری نیز 
است.  کشور  در  حوادث  گونه  این   وقوع  عوامل  دیگر  از 
در  کشور  سراسر  در  نفر  هزاران  ساالنه  دلیل  همین  به 
رویدادهای ترافیکی، زخمی می شوند و یا جان های شان 

را از دست می دهند.
در  که  کرد  اعالم  پنجم سرطان  در  عامه  وزارت صحت 
حادثه  هزار  چهار  به  نزدیک  گذشته،  ماه  شش  جریان 
ترافیکی در سراسر کشور ثبت شده و در پی این حوادث، 
دیگر  نفر  هزار   ۲۰ دست کم  و  شده اند   کشته  نفر   ۳۲۲

زخم برداشته اند.

8صبح، هرات: سید کمال سادات، فرمانده خیزش  مردمی 
در ولسوالی فرسی والیت هرات در پی حمله ی افراد مسلح، 

همراه با دو فرزند و دو محافظش کشته شدند.
آقای  که  داد  رخ  هنگامی  گذشته  شب  نیمه های  حمله 

سادات همراه با خانواده اش، در خانه  استراحت بودند.
گزارش هایی وجود دارد که افراد مسلح دو برادرزاده اش که 
زخم برداشته بودند را با خود برده اند، اما مقام ها این خبر 

را تأیید یا رد نمی کنند.
جیالنی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به روزنامه ی 8صبح 
می گوید که نوعیت حمله هنوز مشخص نیست و بررسی ها 
آقای  حال  این  با  است.  شده  آغاز  قضیه  کندوکاو  برای 

فرهاد این حمله را نوعی »توطیه« می خواند.
سید کمال سادات مدتی به عنوان وارسی کننده ی ولسوالی 
آن  بزرگان  جمله ی  از  و  بود  وظیفه  مشغول  هم  فرسی 

منطقه به حساب می رفت.
در شهر  اکنون  هم  فرسی،  ولسوال  محمدآصف سعیدی، 
هرات به سر می برد و بنا بر شواهد، تهدیدات امنیتی مانع 
این  در  خواستیم  است.  شده  کارش  دفتر  به  وی  رفتن 
تماس  برقراری  به  موفق  اما  کنیم،  وی صحبت  با  زمینه 

نشدیم.
تهدیدات امنیتی سبب شده که برخی دیگر از کارمندان 
اجرای  به  حاضر  ولسوالی  این  در  هم  دولتی  اداره های 

وظیفه نشوند.
ولسوالی فرسی در ۳۰۰ کیلومتری شهر هرات قرار دارد 
اوبه، ادرسکن و قسمتی  با ولسوالی های پشتون زرغون،  و 
از ولسوالی شیندند هرات هم مرز است. هم چنان فرسی با 
ولسوالی پرچمن فراه و دو ولسوالی تولک و ساغر والیت 

غور مرز مشترک دارد.
به  امنیتی  تهدیدات  نگاه  از  سرخ  نقاط  جزو  مناطق  این 
شمار می روند و همین قضیه گویا سبب شده که سایه ی 

ناامنی در فرسی هرات هم حاکم شود.
گفتنی است که دست کم یک ماه قبل نیروهای امنیتی در 
هرات به رهبری عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، چند رشته 
عملیات را در ولسوالی های هرات از جمله فرسی راه اندازی 
کرده بودند، اما با ختم عملیات، حضور گسترده ی طالبان 

در این ولسوالی دوباره سرخط خبرها شد.
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با آن که قرار است روند انتقال برگه های رای دهی و مواد 
تا  به والیات  انتخابات ریاست جمهوری  اساسی دیگر 
چهار روز دیگر آغاز شود، تا کنون اما هیچ سازمان و 
یا نهاد ناظر بین المللی از کمیسیون مستقل انتخابات 
مسووالن  است.  نکرده  دریافت  نظارت  اعتبارنامه 
کمیسیون مستقل انتخابات می گویند تنها چهار نهاد 
بین المللی خواهان اعتبارنامه نظارت از انتخابات ششم 
صادر  اعتبارنامه های شان  زودی  به  که  شده اند  میزان 

خواهد شد. 
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخنگویان کمیسیون مستقل 
انتخابات، روز شنبه،  دوم سنبله، در صحبت با روزنامه 
پیشنهاد  بین المللی  نهاد  چهار  حال  تا  گفت،  8صبح 
این  به  را  انتخابات  روند  از  نظارت  اعتبارنامه  دریافت 
دریافت  اعتبارنامه  حال  تا  اما  فرستاده اند،  کمیسیون 
نکرده اند. آن چنانی که آقای ابراهیمی می گوید »اداره 
»کارزار  افغانستان«،  در  امریکا  بین المللی  انکشاف 
بین المللی زنان«، »دانشگاه ملی آسترالیا« و »انستیتوت 
صلح ایاالت متحده امریکا« چهار نهاد بین المللی اند که 
به زودی اعتبارنامه دریافت خواهند کرد. آقای ابراهیمی  
اما روشن نساخت که این اعتبارنامه ها به گونه مشخص 
چه زمانی در اختیار نهادهای ناظر بین المللی انتخابات 

قرار خواهند گرفت. 
مسووالن  گفته های  بر اساس  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون مستقل انتخابات، روند انتقال مواد اساسی 
انتخاباتی از جمله برگه های  رای به دفترهای والیتی این 
کمیسیون، تا چهار روز دیگر آغاز می شود. کمیسیون 

هرات   - زنان  فلم  بین المللی  جشنواره ی  مسووالن 
حضور  با  جشنواره  این  دور  پنجمین  که  می گویند 
فلم سازان، هنرمندان و فرهنگیان سراسر جهان تا یک روز 

دیگر در کابل برگزار می شود. 
پنجمین  کارگردان  و  رویافلم  خانه  مسوول  سادات  رویا 
دوم  شنبه،  روز  هرات،  زنان-  فلم  بین المللی  جشنواره 
سنبله در یک نشست خبری در کابل گفت که پنجمین 
دور جشنواره ی بین المللی فلم زنان- هرات با هدف بازتاب 
جنبه های مختلف حقوق زنان، خشونت بر زنان، هویت و 

برابری جنسیتی برگزار می شود.
جشنواره  این  دور  پنجمین  سادات،  خانم  گفته ی  به   
دست کم ۲۰۰ فلم در مورد زنان را از سوی فلم سازان ۳۳ 
کشور جهان دریافت کرده است که از این میان ۴۷ فلم 
در بخش »مسابقه و نمایش« برگزیده شده است. فلم هایی 
از کشورهایی چون امریکا، افغانستان، ازبیکستان، ایران، 
شماری  و  روسیه  اسپانیا،  کانادا،  فرانسه،  ترکیه،  هند، 
نمایش گذاشته  به  این جشنواره  در  دیگر  از کشورهای 

خواهد شد.
کارگردان پنجمین جشنواره ی فلم زنان- هرات خاطرنشان 
کرد که این جشنواره ، از چهارم تا هفتم سنبله ی سال 
روان به صورت هم زمان در کابل، هرات، ننگرهار و بامیان 

به نمایش گذاشته خواهد شد.

بازتاب صدای رسای هنرمندان و زنان
خانم سادات گفت که پیکار دادخواهی برای احقاق حقوق 
وضعیت  بر  یک سان  تأثیر  جهان  از  گوشه ی  هر  در  زنان 
زنده گی تمامی زنان دارد. وی تأکید کرد که راه اندازی این 
جشنواره  پیام صریح و معنادار زنان برای جهانیان به ویژه 
دارد. خانم سادات گفت: »این جشنواره صدای  افغانستان 
رسای هنرمندان و زنان در روزهای مبهم و ناامیدکننده ی 

این سرزمین در این روزها خواهد بود.«
راه اندازی  با  آنان  که  کرد  تأکید  فلم  رویا  خانه  مسوول 
میان  ایجاد یک گفت وگوی جدی  پی  در  این جشنواره ها 
نخبه گان و چهره های فرهنگی در ارتباط با مسایل زنان بوده 
و نیز در زمینه ی »توسعه ی دیپلماسی فرهنگی« در سطح 

منطقه و جهان تالش می کنند.
 وی اضافه کرد: »جشنواره فلم زنان- هرات در پی ایجاد 
فرهنگی  چهره های  و  نخبه گان  میان  جدی  گفت وگوی 
سیاسی،  فرهنگی،  حقوق  به  مرتبط  مسایل  با  ارتباط  در 
اجتماعی، و اقتصادی زنان است. ابزار ما برای تالش در این 
راستا، سینمای معناگرا و متعهد می باشد. ما در قلب آسیا 
زمینه ای را فراهم کرده ایم تا نخبه گان افغانستان، منطقه و 
جهان بتوانند گردهم  آمده و از رهگذر تبادل تجربیات شان 
برای دست یابی به آینده ی روشن تر و عادالنه تر برای جهان 

قلم و قدم بزنند.«

تالش برای ساخت سینمای معناگرا
آن  افغانستان  در  و سینما  فلم  هرچند وضعیت صنعت 
در  افغان  فلم سازان  و  است  نکرده  رشد  باید،  که  گونه 
زمینه ی بازتاب موضوعات تاریخی و فرهنگی افغانستان 
مسووالن  اما  نداشته اند،  درشتی  دست آورد  جهانیان  به 
هرات  زنان-  فلم  جشنواره ی  دور  پنجمین  برگزاری 
بتوانند توجه  با راه اندازی این جشنواره ،  تا  خوش بین اند 
فلم سازان و سینماگران جهان را در هم آهنگی نظام مند 
با فلم سازان افغان، به داشته های فرهنگی، رویدادهای بکر 
و نارسایی های موجود در افغانستان که قابلیت پرداخت 

صنعت فلم را دارا است، جلب کنند.
لطیف احمدی، از مسووالن برگزاری پنجمین جشنواره ی 
فلم زنان- هرات باور دارد که در حال حاضر رویکرد صنعت 
سینما در افغانستان تجارتی بوده و آنان در تالش اند تا 

سینمای معناگرا را جای گزین این رویکرد کنند.
وجود  »تالش هایی  گفت:  نشست  این  در  احمدی  آقای 
ایستاد  بازیگران جهان  تا فلم سازان کشور در کنار  دارد 
شوند و آثار شان را از برداشت جامعه ی امروز افغانستان و 
نارسایی هایی که زنان با آن روبه رو اند، به تصویر بکشند. 
ما فلم های معناگرا می سازیم و از سینمای تجارتی فاصله 

می گیریم، زیرا عمق سینمای امروزی معناگرا است«.
آقای احمدی هرچند جنگ و ناامنی در افغانستان را یک 

چالش در برابر صنعت فلم سازی عنوان کرد، اما گفت که با 
این وجود نیز راه های تبادل فرهنگ ها در افغانستان گشوده 
شده و در قالب صنعت سینمای افغانستان تجلّی یافته است.

او گفت که راه اندازی دوره های جشنواره ی فلم زنان- هرات 
بر رویکرد جوانان در خصوص صنعت فلم و سینما اثرگذار 
بوده و در حال حاضر جوانان افغان نسبت به صنعت فلم و 

سینما نگاه »تازه و نو« دارند.
برگزار  حالی  در  هرات  زنان-  فلم  جشنواره ی  پنجمین 
می شود که هنوز هم صنعت فلم و سینما زیر سایه ی سنگین 

جنگ و ناامنی قرار دارد. 
فلم  جشنواره ی  دبیر  امینی،  روح االمین  اما  همه  این  با 
زنان- هرات، معتقد است که جنگ ویران گر در افغانستان 
به  نگاه های کشورهای خارجی نسبت  تا  سبب شده است 
افغانستان نگاه »بسیار از باال به پایین« باشد. وی اضافه کرد 
که افغانستان کشوری با ریشه ی طوالنی فرهنگ و مدنیت 
بوده و این سرمایه با موجودیت جنگ کنونی به »فراموشی« 
سپرده نخواهد شد. وی گفت که آنان امیدوار اند تا با برچیده 
شدن دامنه ی جنگ ویران گر، درخت پربار فرهنگ و مدنیت 

افغانستان و سینمای آن بار دیگر جوانه بزند.
فلم  امینی خاطرنشان کرد که سلسله ی جشنواره ی  آقای 
تا  این سلسله  از هفت سال پیش آغاز شده و  زنان هرات 

سالیان سال ادامه خواهد داشت.

انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی  از  را  نظارتی شان 
دریافت نکرده اند که نظارت این نهادها به دلیل اعتبار 
بین المللی آن ها می تواند شفافیت این روند را بیش تر 
تضمین کند. نهادهای داخلی ناظر بر روند انتخابات نیز 
نقش سازمان ها و نهادهای بین المللی را برای نظارت از 
انتخابات و تأمین شفافیت این روند مهم عنوان می کنند 
و می گویند، نظارت این نهادها در کنار باالبردن سطح 
میزان  از  پیشرو،  جمهوری  ریاست  انتخابات  شفافیت 

کشمکش های پساانتخاباتی نیز می کاهد. 
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه 
افغانستان )فیفا( اما گفت که نبود امنیت سبب می شود 
نظارت این سازمان ها از برگزاری انتخابات آن چنانی که 
الزم است، صورت نگیرد. آقای رشید افزود، در صورتی 
که نهادها و سازمان های بین المللی برای نظارت از روند 
انتخابات ناظران شان را به کشور بفرستند، این ناظران 
به دالیل امنیتی ممکن اجازه بیرون شدن از ساحه سبز 
امنیتی کابل را نداشته باشند و چگونه گی انتخابات را 
در والیات و ولسوالی ها نظارت کرده نخواهند توانست. 
انتخابات  روند  بر  ناظر  داخلی  نهادهای  مسووالن 
پیشنهاد می کنند که ناظران بین المللی باید از ناظران 
داخلی حمایت کنند تا از چگونه گی این روند آن چنانی 
که الزم است،  نظارت دقیق و همه جانبه صورت گیرد. 

فیفا عالقه مندی جامعه  اجرایی  رییس  این،  بر  افزون 
ریاست  انتخابات  کمک کننده  کشورهای  و  جهانی 
پیشین  دوره های  انتخابات  به  نسبت  را  جمهوری 
پیشین  دوره های  »در  گفت:  و  کرد  عنوان  کم رنگ تر 

این  اعالم کرده است که  این پیش  از  انتخابات  مستقل 
روند از هفت تا بیست وهفتم ماه سنبله ادامه خواهد یافت. 
ناظران  که  می کند  ایجاب  اما  انتخابات  قانون  بر اساس 
شمول  به  انتخابات  مهم  مراحل  تمام  از  باید  انتخاباتی 
والیتی  دفاتر  به  مرکزی  دفتر  از  انتخاباتی  مواد  انتقال 

کمیسیون مستقل انتخابات نیز نظارت داشته باشند. 
که  است  آمده  انتخابات  قانون  هشتاد و سوم  ماده  در 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات حق »نظارت از تخصیص و 
انتقال مواد انتخاباتی، باز شدن مراکز و محالت رای دهی، 
قرار  فورم،  در  نتایج  درج  آرا،  رای دهی،  شمارش  جریان 
دادن فورم نتایج در خریطه مخصوص، محالت نگهداری 
مواد انتخاباتی، بازشماری آرا،  محل دریافت خریطه های 

مخصوص و مرکز ملی جمع بندی آرا را دارند.«
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  حال،  این  با 
تا  بین المللی  سازمان  یا  و  نهاد  هیچ  هرچند  می گویند، 
کنون اعتبارنامه دریافت نکرده است، اما ۲۴ نهاد داخلی 
که شامل جریان های سیاسی، نهادهای داخلی ناظر بر روند 
انتخابات، رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی کشور می شوند، 
اعتبارنامه دریافته اند. بر اساس آمار این کمیسیون تا حال 
۱۳ حزب سیاسی، چهار رسانه، هفت نهاد ناظر و جامعه 
مدنی اعتبارنامه نظارت از روند انتخابات را دریافت کرده اند. 
عبدالعزیز ابراهیمی  در این باره گفت،  شانزده نهاد مدنی و 
جریان های سیاسی دیگر نیز درخواست دریافت اعتبارنامه 
نظارتی را به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کرده اند که 

به زودی اعتبارنامه های شان را دریافت خواهند کرد. 
نهادها و یا سازمان های بین المللی در حالی اعتبارنامه های 

به  خود شان  بین المللی  ناظر  سازمان های  انتخابات، 
مراجعه  ناظر  نهادهای  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
همکاری  روند  این  با  که  می کردند  تعهد  و  می کردند 
خواهند کرد؛ اکنون اما این سازمان ها بی تفاوتی را پیشه 

کرده اند.«
انتخابات  قانون   ۱۰۲ و   8۳ ماده های  که  آن جایی  از 
است،  کرده  مشخص  را  انتخابات  ناظران  مسوولیت های 
داخلی،  ناظران  بین المللی،  نهادهای  مدنی،  نهادهای 
دریافت  از  نیز می توانند پس  رسانه ها  و  احزاب سیاسی 
اعتبارنامه از کمیسیون مستقل انتخابات، روند انتخابات 
را نظارت کنند. هم چنان براساس کارشیوه های کمیسیون 
برای  را  ناظران شان  دارند  حق  نیز  نامزدان  انتخابات، 
دریافت اعتبارنامه به این کمیسیون معرفی کنند تا در روز 
رایدهی چگونه گی برگزاری انتخابات را از نزدیک نظارت 

کنند. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  همه،   این  با 
می گویند، فراهم سازی اعتبارنامه، کارت نظارتی و سهولت 
این  از مسوولیت های  از روند رای دهی در مراکز  نظارت 
مسوولیت شان  تا  هستند  آماده  آنان  و  است  کمیسیون 
که  می گوید  هم چنان  ابراهیمی   عبدالعزیز  کنند.  ایفا  را 
از روند  نظارتی  اعتبارنامه  برای دریافت  روند درخواست 
بر اساس  یافت.  ادامه خواهد  ماه سنبله  آخر  تا  انتخابات 
تقویم انتخاباتی قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 
برگزار  انگشت نگاری  فناوری  از  استفاده  با  میزان  ششم 
امنیت  که  کرده اند  تعهد  نیز  امنیتی  نهادهای  شود. 

انتخابات را تأمین کنند.

ناظرانبینالمللیانتخابات
تاکنوناعتبارنامهدریافت

نکردهاند

پنجمین»جشنوارهفلمزنان
-هرات«تایکروزدیگردر

کابلبرگزارمیشود
عبداالحمد حسینی

فهیم امین
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در پی حمله تهاجمی گروه طالبان به پوسته های نیروهای 
والیت  جلریز  ولسوالی  غربی  بخش  در  محلی  پولیس 
محلی  مقامات  شدند.  آواره  خانواده  صدها  میدان وردک، 
روز  طالبان  گروه  جنگ جویان  که  می گویند  میدان وردک 
جمعه، اول سنبله، به پوسته های پولیس محلی مستقر در 
حمله  ولسوالی  این  خاک باد«  »آسیاب  و  »تکانه«  مناطق 
تا  این حمله  مقامات محلی میدان وردک،  به گفته  کردند. 
ناوقت جمعه شب گذشته با شدت تمام دنبال شد، اما بامداد 
روز شنبه فروکش کرد. طبق معلومات منابع محلی، »تکانه« 
و هزاره نشین  تاجیک نشین  و »آسیاب خاک باد« دو محله 
و  »سیاه خاک«  بزرگ  نسبتاً  روستاهای  ورودی  بخش  در 
»سرچشمه« قرار دارد. خانواده هایی که در پی تشدید این 
ترک خانه های  به  روستای جلریز مجبور  این دو  از  جنگ 
خود شده اند، به ولسوالی های حصه اول بهسود، مرکز بهسود 

و والیت های بامیان و دایکندی رفته اند.
عبدالغنی، ولسوال حصه اول بهسود، در همجواری ولسوالی 
جلریز، به روزنامه 8صبح گفت که سیل آواره گان از ولسوالی 
چهار  ساعت  بهسود  اول  حصه  ولسوالی  سوی  به  جلریز 
بعد از ظهر جمعه به راه افتاد و تا ساعت دوازده جمعه شب 
ادامه یافت. عبدالغنی افزود که شمار آواره گانی که از جنگ 
 ۲۷۰ به  گریخته اند،  بهسود  اول  حصه  ولسوالی  به  جلریز 
آواره گان در حال حاضر  این  او،  به گفته  خانواده می رسد. 
در اماکن دولتی، مساجد و خانه های مسکونی مردم به سر 
تأکید کرد که تالش ها  بهسود  اول  ولسوال حصه  می برند. 

برای همکاری و کمک به این آواره گان در جریان است.
مقامات محلی بامیان نیز می گویند که بخشی از آواره گان 
و  سروی  روند  و  آمده اند  بامیان  شهر  به  جلریز  جنگ 
رسیده گی به آن ها نیز آغاز شده است. عبدالرحمن احمدی، 
سخنگوی والی بامیان، می گوید که طبق معلومات ابتدایی، 
از روستاهای سیاه خاک و سرچشمه  دست کم ۴۲ خانواده 
رقم  این  و  آورده اند  پناه  بامیان  شهر  به  جلریز  ولسوالی 
احتمال دارد افزایش پیدا کند. احمدی افزود که گزارش ها 

دور دهم سفرهای آقای خلیل زاد با هدف ادامه مذاکرات با 
طالبان آغاز شده است. رییس جمهور و وزارت خارجه امریکا 
از پیش رفت ها ابراز خوش بینی کرده اند. ایاالت متحده اراده 
ترمپ  برای  که  توافقی  دارد؛  طالبان  با  توافق  برای  جدی 
دست آورد بزرگی است تا آن را به رای دهنده گان امریکایی 
بفروشد و در مقابل آرای قسمتی از شهروندان امریکایی را به 
نفع خویش به صندوق ها هدایت کند؛ توافقی که بزرگ ترین 
دغدغه اش تهدید نشدن مواضع و منافع امریکایی ها از خاک 
افغانستان است؛ همان توافقی که گویا قصد دارد به گروه 
تروریستی نامشروع و جنگ طلب طالبان، مشروعیت حضور 
اجتماعی و مشارکت سیاسی بدهد. مذاکراتی که امیدواری 
و خوشایندی اش برای آقای خلیل زاد است، چرا که می تواند 
به واسطه این دست آورد جایگاه بهتری در چیدمان سیاست 
خارجی ایاالت متحده پیدا کند. اما سهم مردم افغانستان 
که  افغانستان  مردم  ما  بود؟  خواهد  چه  مذاکرات  این  از 
بوده ایم،  وحشت  و  انتحار  جنگ،  اصلی  صدمه دیده گان 
از برآیند این مذاکرات قرار است چه به دست آوریم؟ آیا 
از  عاری  کشوری  طالبان،  با  پسا صلح  افغانستان  حقیقتاً 
جنگ و کشتار و صاحب امنیت سراسری خواهد بود؟ ما 

واقعاً برای چه صلح می کنیم؟ آیا طالب تنها گروه تروریستی 
موجود است؟ اگر نه، تکلیف گروه های دیگری که مطابق مبانی 
جهادیسم جهانی در خاک افغانستان می جنگند، چه خواهد 
شد؟ با تهدیدی که از جانب داعش، القاعده و سایر گروه های 
هراس افکن تروریستی متوجه این جغرافیا و مردمانش است، 
چه کنیم؟ آیا ضمانت عملی  و معتبر وجود دارد که طالبان 
پس از صلح دست از کشتار مردم بردارند و با سایر گروه های 

تروریستی نیز هم نوایی نداشته باشند؟ 
به وقوع  تروریستی  ماه گذشته حداقل چهار حمله  در چند 
آخرین  نپذیرفت.  را  آن  مسوولیت  گروهی  هیچ  که  پیوست 
مورد حمله به دفتر روند سبز مربوط به امراهلل صالح، چهره 
طالب پرور  سیاست های  مخالف  و  طالبانی  ضد  شناخته شده 
پاکستان بود. پس از آن حمله مرگ بار بر یک مراسم عروسی 
افتخار  با  داعش  که  شد  اجرا  کابل  در  دبی  شهر  هوتل  در 
مسوولیت آن را پذیرفت، با این توجیه که شیعیان افغانستان 
برای داعش مباح الدم هستند و باید از بین بروند! سوال این 
است که آقای خلیل زاد و همکارانش چه مکانیزمی روی دست 
دارند که این همه باعث خوشحالی و امیدواری است، در حالی 
داشته  ادامه  این سناریو می تواند  توافق صلح هم  از  بعد  که 

باشد.
حرف اساسی این است که توافقات دو جانبه ایاالت متحده با 
طالبان نوید چندانی برای ختم جنگ در افغانستان به دنبال 
تروریستی  گروه های  موجودیت  وصف  با  داشت؛  نخواهد 
حرکت  اسالمی-داعش،  خالفت  القاعده،  هم چون  دیگری 
و  شرقی  ترکستان  اسالمی  جنبش  ازبیکستان،  اسالمی 
چندین نام دیگر که شاید تعدادشان به بیست گروه برسد. 
چگونه می توان به بازمانده گان جنگ افغانستان نوید صلح 
و آرامش داد وقتی جنگ و کشتار با یک نام دیگر مانند 
اوضاع  باشد، که حتا  داشته  ادامه  تنها می تواند  نه  داعش 
می تواند  هم  است  فعاًل  آن چه  به  نسبت  کشور  امنیتی 
جهانی اش  همکاران  و  متحده  ایاالت  پس  شود.  آشفته تر 
برای چه این همه سال در افغانستان حضور داشتند؟ مگر 
نه این که امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و تقویت نظام 
را  افغانستان  زنان، حضور خود در  توان مندی  و  جمهوری 
ایاالت متحده  روایت حضور  اگر  توجیه کرد؟  برای جهان 
این بود، امروز با توجه به کدام دست آورد در حوزه نابودی 
تروریسم افغانستان را ترک خواهد کرد؟ آیا ایاالت متحده 
خود پذیرفته است که در مبارزه با تروریسم شکست خورده 

آبرومندانه  به دنبال یک خروج نسبتاً  تنها  و در حال حاضر 
است تا در مقابل رأی دهنده گان امریکایی کم نیاورد؟ خروجی 
که برای طالب دست آورد بزرگی است، به دلیل این که جنایات 
و کشتار تمام این سال ها را با توجیه جهاد فی سبیل اهلل در 
خودشان  برای  حداقل  خارجی ها  توسط  کشور  اشغال  برابر 
این  پایان  نیز در  و حامیان روایت شان توجیه خواهد کرد و 
نصیب طالبان خواهد شد، چون  پیروزمندانه ای  غرور  خروج 
وصف  این  با  دهند.  پایان  خارجیان«  »اشغال  به  توانسته اند 
سهم ایاالت متحده و طالبان از این توافق مشخص است، اما 
افغانستان به  آن چه هنوز مجهول و مبهم است، سهم مردم 
عنوان حقیقی ترین مالکان صلح و اصلی ترین صدمه دیده گان 

و قربانیان جنگ است. 
آن چه  هر  و  نشست  خواهند  آرام  مردم  این که  تصور  البته  
طالب برای شان دیکته کنند را خواهند پذیرفت، رؤیایی است 
که محقق شدنش با وجود نسل پسا طالبان، بعید و غیر ممکن 
است. سرانجام کار، طالبان باید با همین نظام و همین ملت 
به توافق برسند و راهی جز این نخواهند داشت. معنای توافق، 
به هیچ عنوان تحمیل خواست های تحجرگرایانه و غیرمنطقی 

طالبانی در عصر کنونی نخواهد بود.

زخمی  گروه  این  دیگر  جنگ جوی  هفت  و  کشته  طالبان 
تأکید کرد که  ملی  دفاع  وزارت  معاون سخنگوی  شده اند. 
رییس ستاد ارتش کشور روز شنبه به نیروهای ارتش دستور 
داده است تا هرچه زودتر ناامنی ها در جلریز را مهار کنند و 

زمینه بازگشت مردم به خانه های شان را فراهم سازند.
والی  سخنگوی  شریف زی،  محب اهلل  ارتباط،  همین  در 
به  جلریز  ولسوالی  در  وضعیت  که  می گوید  میدان وردک، 
حالت عادی برگشته و حمله گروه طالبان عقب زده شده 
طالبان  جنگ جویان  که  حمله ای  در  او،  گفته  به  است. 
والیت  این  در  محلی  پولیس  پوسته های  به  جمعه شب 
از  او  شده اند.  کشته  گروه  این  جنگ جوی  دو  داشتند، 
جانب دیگر، آواره گی مردم در پی این حمله را تأیید نکرد. 
شایعه  مردم  »آواره گی  روزنامه 8صبح گفت:  به  شریف زی 
است. مردم در جای خود هستند. تا هنوز چیزی در این باره 

برای ما گزارش نشده است.«
جنگ جویان  که  می گوید  جلریز،  ولسوال  سروری،  اباسین 
پوسته های  به  چندین بار  کنون  تا  امسال  بهار  از  طالبان 
نیروهای امنیتی در این ولسوالی حمله کرده اند و شدیدترین 
حمله این جنگ جویان جمعه شب گذشته بود که دفع شد. 
به گفته سروری، جنگ جویان طالبان جمعه شب گذشته به 
پوسته نیروهای پولیس محلی در منطقه »آسیاب خاک باد« 
حمله کرده اند و در پی این حمله دو نفر از این نیروها کشته 
شده اند. اباسین سروری درباره آواره گی مردم گفت: »درست 
است که تهدیدات امنیتی موجود است، اما وضعیت آن قدر بد 
هم نیست که مردم در فیس بوک ها می نویسند. در سرچشمه 
وضعیت خوب است، اما در صورتی خراب می شد که پوسته 
آسیاب خاک باد سقوط می کرد.« او تأکید کرد که در این 
پوسته فعاًل نیروهای پولیس محلی هستند و در همکاری با 

مردم در برابر هرگونه حمله آماده دفاع و مقاومت اند.
ولسوال جلریز از جانب دیگر از کمبود نیروهای نظامی در 
این ولسوالی شکایت کرد. اباسین سروری به روزنامه 8صبح 
گفت که برای مبارزه با طالبان و تأمین بهتر امنیت، نیاز است 

حاکی از سرازیر شدن آواره گان بسیاری به بامیان است، اما تا 
این  تعداد  نگیرد،  صورت  سروی  دقیق  صورت  به  که  زمانی 

آواره گان مشخص نخواهد شد.
شمار آواره گانی که به ولسوالی مرکز بهسود و هم چنان والیت 
این حال، منابع  با  نیز مشخص نیست.  دایکندی گریخته اند، 
از  محلی می گویند که در پی فروکش کردن جنگ، شماری 
آواره گان دوباره به جلریز برگشته اند. شماری از هوتل داران به 
سخنگوی والی بامیان گفته اند که برگشت بعضی از خانواده ها 
را به سوی خانه های شان در جلریز مشاهده کرده اند. اما ولسوال 
حصه اول بهسود می گوید، خانواده هایی که به این ولسوالی پناه 

آورده اند، تا کنون تصمیمی برای بازگشت ندارند.
نام حبیب اهلل  به  ولسوالی جلریز،  باشنده  معلومات یک  طبق 
تمامی ساکنان سرچشمه و سیاه خاک در پی حمله  عطایی، 
طالبان به پوسته های پولیس محلی در منطقه آسیاب خاک باد، 
خانه های خود را ترک کردند و به سمت ولسوالی حصه اول 
بهسود گریختند. او افزود که فعاًل جنگ خاموش شده است، 

ولی مردم جرئت نکرده اند به خانه های خود برگردند.
به  طالبان  حمله  پی  در  مردم  آواره گی  ملی،  دفاع  وزارت 
پوسته های پولیس محلی در بخش غربی ولسوالی جلریز را تأیید 
می کند. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، می گوید 
به دلیل آن که جنگ در نزدیکی های ساحات مسکونی اتفاق 
افتاده است، بخشی از مردم محل مجبور به ترک خانه های خود 
شده اند. او افزود که گروه طالبان عمدتاً از مردم ملکی به عنوان 
سپر و از خانه های مسکونی به حیث سنگر استفاده می کند و 
در چنین حالتی وقتی افراد این گروه وارد روستاها می شوند، 

مردم چاره ای جز ترک خانه های خود نمی بینند.
وضعیت  که  داد  اطمینان  مردم  به  دیگر  جانب  از  امان  فواد 
نگران  زیاد  و  یافت  بهبود خواهد  به زودی  امنیتی در جلریز 
نباشند. او گفت که وزارت دفاع ملی هم زمان با اجرای حمالت 
جلریز  ولسوالی  به  کمکی  نیروی  نیز  زمین  طریق  از  هوایی، 
فرستاده است. طبق معلومات امان، در جریان درگیری ای که 
پیوست، شش جنگ جوی  وقوع  به  دو طرف  بین  روز جمعه 

تا یک کندک از نیروهای اردوی ملی در مربوطات »تکانه« و 
»سیاه خاک« این ولسوالی جابه جا شود. او گفت که فعاًل یک 
کندک ۴۰ نفری از نیروهای ارتش در مقر این ولسوالی حضور 

دارد و این شمار نیرو برای حفظ امنیت جلریز کافی نیست.

در شش ولسوالی میدان وردک جنگ جریان دارد
در  میدان وردک  والیت  در  طالبان  گروه  جنگ جویان  حضور 
بلیغ،  حسین علی  می شود.  توصیف  پررنگ  کابل  همسایه گی 
عضو شورای والیتی میدان وردک، می گوید که از مجموع هشت 
ولسوالی میدان وردک، در شش ولسوالی آن جنگ به صورت 
ارزیابی کلی، گروه  در یک  او گفت که  دارد.  همیشه جریان 
طالبان نسبت به دولت بخش بیش تری از اراضی میدان وردک 
را در اختیار دارد. به گفته بلیغ، کارمندان ادارات دولتی حتا در 
دو کیلومتری میدان شهر، مرکز والیت میدان وردک، نیز امنیت 
ندارند و این نشان از حضور پررنگ طالبان در این والیت دارد.

نفیسه سیلی وردک، عضو دیگر شورای والیتی میدان وردک، 
نیز تأیید می کند که جنگ در این والیت تقریباً سراسری است. 
او، طالبان در کنار ولسوالی جلریز، در ولسوالی های  به گفته 
با  نیز  والیت  این  سیدآباد  و  نرخ  چک،  جغتو،  دایمرداد، 
افزود که امنیت  نیروهای دولتی درگیر هستند. خانم وردک 
در ولسوالی های حصه اول بهسود و مرکز بهسود رضایت بخش 

است و طالبان به این دو ولسوالی تا هنوز راه نیافته اند.
میدان وردک  از  دو  نمبر  و  یک  نمبر  نام های  به  شاهراه  دو 
می گذرد. این دو عضو شورای والیتی میدان وردک می گویند 
که وضعیت شاهراه های نمبر یک و نمبر دو نیز خوب نیست 
این شاهراه ها تسلط می یابند. شاهراه  بر  و طالبان هر از گاهی 
نمبر یک میدان وردک، کابل را به والیات جنوبی، جنوب غربی 
و غرب کشور وصل می کند. به همین ترتیب، شاهراه نمبر دوی 
و  بامیان  دایکندی،  مرکزی  والیات  به  را  کابل  میدان وردک 
هم چنان غور متصل می سازد. بخش هایی از این شاهراه ها پیش 

از این توسط طالبان تخریب شده است.

درپیحملهطالبانبهجلریز
صدهاخانوادهآوارهشدند

صلحبرایرسیدنبهچی؟

خلیل اسیر

رویینا شهابی
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عقربه های ساعت دو بعد از ظهر را نشان می دهد. آفتاب 
سوزان کابل این روزها به شدت آزاردهنده است و هر عابری 
به سایه بانی  را  زودترین فرصت خودش  به  سعی می کند 
ادارات  از  یکی  کارمند  کهن سال،  خانم  معروفه  برساند. 
خصوصی در شهر کابل است. او ناگزیر است که هر روز برای 
رسیدن به مقصد دو مسیر نسبتا طوالنی را طی کند و کرایه 

دو برابر نسبت به مردان بپردازد. 
ندارد  ترانسپورت  می کند،  کار  آن  در  معروفه  که  اداره  ای 
با موترهای لین  او ناگزیر است هر روز  و به همین دلیل 
خودش را به دفتر برساند. در کابل بر خالف همه والیت های 
کشور، رسم بر آن است که در سیت پیش روی موترها دو 
عابر بنشینند و اگر یک نفر هم بنشیند باید کرایه دو تن را 

بپردازد. 
در  کسی  هر  از  بیش تر  دختران  و  زن ها  دلیل  همین  به 
این شهر به دلیل این رسم نامیمون مورد آزار و اذیت قرار 
می گیرند. معروفه یکی از زنان شاغل در شهر کابل است. 
می گوید، در کنار امنیت یکی از دغدغه های اصلی او پس 
از بیرون شدن از خانه این است که زودتر موتری بیابد که 
سرنشینان آن بیش تر خانم ها باشند تا مجبور نشود که در 

سر سرک منتظر بماند و یا هم کرایه دو نفر را بپردازد.
گاهی چانس با او یاری می کند اما بیش تر وقت ها او ناگزیر 
می شود که در سیت پیش روی موترها بنشیند و کرایه دو 
سرنشین را بپردازد. این خانم می گوید گاهی ناگزیر می شود 
که مسیر طوالنی را به خاطر عدم پرداخت کرایه نسبتا بلند 

پیاده طی کند. 
وی می گوید که شوهرش معیوب است و به همین دلیل 

آواز  و  بود  تاریکی  چارسو  آمد،  هوش  به  وقتی  رحمت 
تقالی زخمی ها. او در ناحیه ی پا چره خورده بود و سمت 
راست بدنش کاماًل بی حس بود. دوستان خود را صدا زد، 
اما از آن ها صدایی نشنید. بعد او خود در تالش شد که 
لنگ لنگان خود را بیرون بکشد. قرار بود آن  شب به همراه 
شش دوست دیگر خود، بنوازند و محفل عروسی را گرم 
کجا شدند؟  دوستانش  آمد؟  استیژ  سر  بر  چه  اما  کنند. 
با  این که  نمی دانست، جز  هیچ  ربابش کجا شد؟ رحمت 

تمام توان از چنگ هیوالی مرگ فرار کند. 
دوش  روی  سالون  از  شدن  بیرون  تقالی  در  رحمت 
کشته گان و زخمی ها غلتید، اما دوباره بلند شد و راه افتاد. 
در کورسوی سالون چشمش به مردی افتاد که خون سرد 
داده  تکیه  میز  روی  را  دستانش  و  نشسته  چوکی  روی 
است. رحمت از خون سردی مرد تعجب کرد، اما همین که 
نزدیک شد، مرد که از ناحیه ی شکم آسیب سنگینی دیده 

بود، به زمین ریخت. 
رحمت کاریزی ۲6 ساله رباب نواز گروه موسیقی بود که آن  
شب در سالون شهر دبی قرار بود جان محفل را به رقص 
بیاورند. این گروه شامل ظریف خواننده، حنیف دهل نواز، 
جمیل درام نواز، رحمت رباب نواز، شیرزاد کیبورد نواز و دو 
این  از جمع  اکنون  بود.  برای سیستم صدا  تخنیکی  نفر 
گروه، چهار نفر در جا کشته شده بودند. ظریف خواننده نیز 
به ُکما رفته بود و رحمت و یک همکار تخنیکی در وضعیت 

بدی برای زنده  ماندن تقال می کردند. 
رحمت آن  روز، پس از چاشت همراه با شیرزاد که هنوز 

بیش تر از شانزده  ـ   هفده سال نداشته است، به سوی دفتر 
ظریف، واقع در منطقه ی سه راهی عالءالدین حرکت می کند. 
آن ها تمام پس از چاشت را غافل از بوی مرگ با هم می نشینند 
عروسی  سالون  سوی  به  شام  نزدیک   می گذرانند.  شاد  و 
از  کدام  هر  است  قرار  هم  همکاران  سایر  می کنند.  حرکت 
جایی خودشان را برسانند. سرانجام آن ها جمع می شوند و 
استیژشان را تنظیم می کنند. پسان شب، پیش از این که داماد 
و عروس وارد شود، او در حال ُسر کردن تارهای ربابش است 
که دست مرگ همه چیز را پر پر می کند، چنان که رحمت تا 

امروز سراغ رباب خود را می گیرد، اما از آن خبری نیست. 
ظریف آوازخوان که از آن شب تا امروز در مرز میان مرگ و 
زنده گی به سر می برد و حنیف ُدهل نواز که انفجار او را در جا 
دچار مرگ می کند، هر دو برادر اند. این دو برادر از فرزندان 
عالم شوقی، هنرمند سرشناس کوچه ی خرابات استند. آن ها 
هر کدام چند فرزند دارند و از راه اجرای موسیقی در محافل 
خوشی، معیشت آن ها را تأمین می کرده اند. سایر برادران این 
این  به عنوان شغل پیشه کرده اند.  را  خانواده هم موسیقی 
راه  از  که  است  از خانواده هایی   تعدادی  از  نمونه ای  خانواده 
اجرای موسیقی در محافل خوشی، تأمین معیشت می کنند. 
است.  ساخته  مواجه  خطر  به  را  آن ها  شغل  اتفاق،  این  اما 
فرهاد عالمی، برادر بزرگ تر ظریف با این که از مرگ یک برادر 
متألم است و برای زنده  ماندن دیگری هم امید چندانی ندارد، 
از همین راه نفقه ی فرزندان  می گوید: »چطور کنیم دیگه، 

خود را تأمین می کنیم، مجبور استیم در محافل برویم.«
بسیار  اقارب  از  هم  کیبوردنواز  شیرزاد  و  درام نواز  جمیل 

نزدیک خانواده ی شوقی استند. جمیل نیز ازدواج کرده و 
اکنون از او چند فرزند یتیم بر جای مانده اند. شیرزاد هنوز 
خیلی جوان است. او برای آینده ی خود خواب  و خیال های 
رنگینی دیده است، اما مرگ نامراد همه ی آن ها را در یک 
به  بر آب می کند. در واقع حمله  چشم به هم زدن نقش 
سالون عروسی شهر دبی از خانواده ی عالم شوقی چندین 

قربانی می گیرد. 
در  دستی  صدا،  انجنیر  شبیر،  گروه،  این  جمع  در  اما 
سایر خدمات  و  تنظیم صدا  به غرض  او  ندارد.  موسیقی 
تخنیکی در این محفل اشتراک کرده است. شبیر جوان 
است و قرار است تا چند روز دیگر محفل شیرینی خوری او 
برگزار شود. اما کار به آن جا نمی کشد. شبیر با دانشی که 
در قسمت تنظیم صدا داشت و آرمان جشن نامزدی اش، 
نقش استیژی می شود که قرار بود سالون را به رقص بیاورد. 
فردای آن روز تصویر بی جان شبیر در شبکه های اجتماعی 

دست به دست می شود. 
اکنون  او  می شنوم.  رحمت  زبان  از  همه  را  قصه ها  این 
خرابات  کوچه ی  در  تپه ای  دامنه ی  در  خانه اش  کنج  در 
زمین گیر شده است. هنوز دست چپش حس چندانی ندارد 
نگران کننده  نوازنده  برای یک  امر خواهی نخواهی  این  و 
است. او با تأسف از دوستانش یاد می کند و می گوید اگر چه 

با هم قرابتی نداشتیم، اما از برادر به من نزدیک تر بودند. 
محافل  در  و  نوازنده اند  همه  نیز  رحمت  خانواده ی  در 
اشتراک می کنند. این تنها راه تأمین معیشت آن ها است. 
رباب نواز  خواهرش  شوهر  می نوازد،  ُسرنای  رحمت  برادر 

چیره دستی ا ست و پدر پیرش نیز دُهل می نوازد. اکنون همه 
نگران و غمگین دور رحمت جمع شده اند. فقر و ناداری از 

سیمای خانواده می بارد. 
پدر پیر رحمت با اندوه از جریان آن شب قصه می کند. در 
نیروهای  بر  باری  می کند،  گریه  باری  حرف هایش  جریان 
امنیتی خشم گین می شود و باری می گوید: »اگر من آن شب 

رحمت را از دست می دادم، چه کار می کردم؟«
آن  شب، رحمت به سختی خود را از سالون بیرون می کشد، 
دم دروازه ی هوتل به رنجر پولیس خودش را نزدیک می کند 
و کمک می خواهد، اما نیروهای پولیس رنجرشان را ریورس 
سپس  می ورزند.  ابا  رحمت  به  کردن  کمک  از  و  می کنند 
دست به دامن راننده ی موتر »تاون اسی« می شود که تمام 
سیت پشت سر را مجروح بار کرده است: »کاکا جان، در هر 
شفاخانه که می ری، مرا هم ببر که حالم بسیار خراب است.« 
راننده دلش می سوزد و سیت پیش روی موتر را برای رحمت 
شفاخانه ی  به  را  مجروح  جان های  همه  راننده  می کند.  باز 
استقالل انتقال می دهد. رحمت از آن جا با خانواده اش تماس 
اعضای  این که  برسانند.  به شفاخانه   را  تا خودشان  می گیرد 
می رسانند،  شفاخانه  به  را  خودشان  وضعی  چه  در  خانواده 

روایتی دردناک دیگر است. 
اکنون رحمت دوباره می خواهد توانایی نوازنده گی خودش را 
معیشت  تأمین  راه  تنها  و  است  فرزند  یک  پدر  او  یابد.  باز 
آیا  اما  استیژ سالون های عروسی است.  اجرا روی  فرزندش، 
رحمت می تواند در ادامه ی زنده گی بی هراس از مرگ، روی 

استیژها، در تارهای رباب خودش غرق شود؟

اگر  اما ما  ندارند  نفر در یک سیت مشکل  با نشستن دو 
نخواهیم دو نفر بشینیم باید کرایه دو نفر را بدهیم.

با  نیز   همانند مینه و معروفه صدها خانم و دختر دیگر 
این مشکل این روزها روبه رو هستند. ریاست ترافیک شهر 
کابل که مسوولیت اصلی تنظیم عراده جات و نظارت از آن 
را بر عهده دارد تا کنون چندین بار به خاطر قانونمند شدن 
ترافیک جاده اقدام کرده اما ظاهرا موفق به تنظیم وسایط 

نقلیه در شهر کابل نشده است.  
ریاست ترافیک شهر کابل به تاریخ ۲۰ حمل سال گذشته 
سیت  در  را  سرنشین  دو  نشستن  عالمیه،  یک  پخش  با 
پیشروی موتر های تاکسی و تونس ممنوع اعالم کرد. در 
اعالمیه این ریاست آمده بود با کسانی که در این مورد دست 
به تخلف زده و دو نفر را در یک سیت بنشانند برخورد قانونی 
صورت می گیرد و این روند برای همیشه ادامه خواهد داشت.

این اقدام هر چند برای چند روز نتایجی در پی داشت اما 
به دلیل عدم جدیت مسووالن ترافیک و شهرداری، بار دیگر 

وضعیت به حالت قبلی برگشت. 
مدیریت ترافیک کابل معترف است که سیت پیشروی موتر 
تنها برای یک نفر در نظر گرفته شده و عابران نیز باید کرایه 
یک تن را بپردازند. مسووالن در این اداره می گویند، آن ها 
هرازگاهی مالکان وسایطی را که باالتر از حد مجاز سرنشین 
می نشانند، مورد توبیخ و جریمه نقدی قرار می دهند اما به 
گفته این مسووالن مردم و راننده گان خود در زمینه تطبیق 

درست قانون با این اداره همکاری نمی کنند.
عبدالغنی راسخ، مدیر تعلیم و تربیه ترافیک کابل، می گوید، 
قرار است برای حل این معضل پس از این  اداره شهرداری، 

خودش مجبور است برای خانواده اش مخارج فراهم کند. به 
گفته خودش او همه روز ناگزیر است منتظر موتری باشد که 

ازش کرایه دو نفر را نگیرد یا دو نفر در سیت پیشروی نشاند.
نفر در سیت  از یک  بیش تر  ا ست که نشستن  این درحالی 
در  چنان چه  است.  غیرقانونی  شهری   موترهای  پیشروی 
ماده ۳6  قانون ترافیک جاده امده است که: حمل اشخاص 
در وسایط نقلیه عامه بیش از اندازه معینه و ظرفیت چوکی 
نشیمن ممنوع است؛ و راننده وسایط نقلیه اجازه ندارند که 

بیش تر از ظرفیت تعین شده بنشانند.
با در نظر داشت این قانون در جواز سیر موترها  نیز تعداد 
از  که  است  شده  ذکر  نقلیه  وسایط  نوع  هر  سرنشین های 
موترهای کروال همراه با راننده ۵ نفر می باشد. اما در شهر کابل 
بر خالف این قانون در موترهای مسافربری کوچک شش نفر 

عابر جابه جا می شوند. 
بار این مشکل بیش تر روی دوش خانم ها سنگینی می کند. 
در شهر کابل تعداد زیادی از خانم ها و دختران مصروف کار و 
درس خواندن هستند و برای رسیدن به وظیفه و یا نهادهای 
تحصیلی شان ناگزیر هستند از موترهای شهری استفاده کنند.

 مینه یک تن از دانشجویان دانشگاه کابل است. او رفت وآمد در 
موترهای شهری را یک معضل بزرگ برایش می داند و می گوید: 
»برای رفتن به دانشگاه باید در دو موتر بروم، اگر بخواهم یک 
نفر در یک سیت بنشینم باید کرایه دو نفر را بپردازم که ۱6۰ 
افغانی در هر روز می شود و این برای یک محصل پول زیادی 

است.« 
 مینه می گوید مردها و جوانان با این مشکل مواجه نیستند، 
چون در هر موتر که بنشینند کرایه یک نفر را می پردازند و 

ریاست عمومی ترافیک کابل و وزارت ترانسپورت در یک چتر 
واحد برای تطبیق بهتر قانون ترافیک جاده کار کنند تا قانون به 

شکل مداوم مراعات و با متخلفان برخورد قانونی شود.
تا  ترافیکی  فرهنگ  با  ما  مردم  که  کرد  تصریح  ادامه  در  او 
هنوز آن طوری که الزم است بلدیت ندارند، به همین دلیل 
ریاست ترافیک در ماه های پسین به نشر برنامه های آگهی عامه 
پرداخته است و سعی دارد که مواد قانون ترافیک جاده را به 

شهروندان و راننده گان آموزش دهند.
با این حال برخی از رانندگان در شهر کابل، پولیس ترافیک را 
مسؤول عدم تطبیق  قانون ترافیک جاده مي دانند و مي گویند 
که اگر  پولیس ترافیک به صورت دامدار بر این روند نظارت 
داشته باشند و در صورت تخلف برخورد قانونی کنند، رانندگان 

نیز ناگزیر خواهند شد که به قانون تن در دهند.
این درحالی  است که به تازه گی و پس از گذشت حدود یک 
سال کمیته نظارتی ترافیک شهر کابل به تاریخ پنجم اسد بار 
دیگر با پخش یک اعالمیه خبر داد که پس از این راننده گان 
موترهای سراچه، تاکسی، کروال و تونس های  شخصی و دولتی 
اجازه ندارند که بیش تر از یک نفر در سیت پیش روی موتر 
بنشانند و در صورت تخلف  با برخورد قانونی و جدی تیم گزمه 

مدیریت ترافیک شهر کابل مواجه می شوند .
اما وضعیت موجود این روزهای شهر کابل بیانگر آن است که 
ظاهرا از تطبیق قانون ترافیک جاده در شهر خبری نیست. 
روزها  این  دیگر هم چنان  ده ها دختر خانم  و  مینه  معروفه، 
ناگزیر هستند که یا کرایه دو سرنشین را بپردازند و یا وقت شان 

را در هیاهوی بی پایان شهر تلف کنند.  

شهرداریکابلازتطبیق
قانونترافیکجادهعاجز

است

سمفونیمرگدراستیژمحفل
عروسی؛

پهلویدیگرماجرا
حسن آذرمهر

مژده حبیب



آیا طالبان مغلوب رسانه ها 
خواهند شد؟ 

جدید،  رسانه های  رشد  و  ارتباطات  عصر  در 
هیچ دولت، جریان و نیروی سیاسی و نظامی 
نمی تواند با ابزارهای سنتی، کهنه و غیربه روز، 
و  ملی  سیاست  و  قدرت  عرصه  در  را  خود 
به  و  نگهدارد  مرتبط  کند،  مطرح  بین الملل 
اهدافش برسد. گروه های تروریستی بین المللی 
جهان،  از  نقطه ای  هر  در  محلی  شورشیان  و 
امروزه بیش تر از کاربرد سالح و سخت افزارهای 
جنگی به استفاده از »جنگ الیک« رو آورده اند 
دیجیتالی  درگیری های  روز  هر  گذشت  با  و 
و  پیچیده  رقیب  و  متخاصم  گروه های  میان 

بیش تر می شود.
 گروه تروریستی دولت اسالمی )داعش( در سال 
تبلیغاتی حیرت آور  کارزار  راه اندازی  با   ۲۰۱۴
در میان کاربران شبکه های اجتماعی عراق )که 
میلیون  چهار  به  هزار  از ۱۵۰  از ۲۰۰۳  پس 
افزایش یافته بود( موصل بزرگ ترین شهر در 
شمال عراق را برق آسا تسخیر کرد. این حمله 
سرعت  از  بیش تر  آن  در  تبلیغات  سرعت  که 
پیکاپ های چاپانی آنان در جاده های رمادی و 
را  از شهروندان عراقی  بود، هزاران تن  فلوجه 
حیرت زده کرد و سبب شد تا روحیه نیروهای 
هنگفت  مقادیر  و  بشکند  درهم  عراق  مسلح 
سالح و وسایط نظامی به دست نیروهای داعش 
باشنده گان شهرهای در مسیر حرکت  بیافتد. 
کاروان های داعش بر اثر حجم گسترده ی این 
تبلیغات، خانه های شان را ترک کردند و هزاران 
شهرستان های  به  داعش  آن که  از  پیش  تن 
آنان برسد، به بغداد پایتخت و شهرهای دیگر 

پناه گزین شدند. 
شورشگر  گروه  یک  عنوان  به  طالبان  گروه 
این  اهمیت  از  نیز  افغانستان  در  تروریستی  و 
گروه  این  حاضر  حال  در  است.  آگاه  جنگ 
از  که  دارد  اختیار  در  انترنتی  پایگاه  ده ها 
می شوند  مدیریت  افغانستان  مرزهای  بیرون 
پخش  و  نشر  برای  مختلف  رسانه های  از  و 
طالبان  گروه  می کنند.  استفاده  خود  تبلیغات 
در جریان سال های گذشته نشان داده اند که از 
ابزارهای جدید تبلیغات و استفاده از رسانه های 
مثال  عنوان  به  برده اند.  اجتماعی سود کالنی 
جنگ تبلیغاتی آنان در غزنی از حمله نظامی 
شده  راه اندازی  پیش تر   )۱۳98 سرطان   ۱6(
کنترل  در  غزنی  محبس  که  حالی  در  و  بود 
تن  ده ها  آزادی  از  آنان  بود،  دولتی  نیروهای 
خبر دادند. مخاطبان این تبلیغات، شهروندان 
اعمال  افغانستان است که پیوسته  و حکومت 
طالبان را محکوم کرده اند و در واکنش متقابل 

این گروه بارها طعم تلخ شکست را در فضای بهار مهر، مشاور رسانه ای وزارت داخله
رسانه ای و جنگ دیجیتالی تجربه کرده است. 
به عنوان نمونه، حمالت پی هم انتحاری طالبان 
در ماه گذشته به اهداف غیرنظامی در کابل و 
محکومیت گسترده آن از سوی حکومت، مردم 
افغانستان و نهادهای بین المللی، آنان را وادار 
ساخت تا در اعالمیه ای از مردم معذرت خواهی 

کنند. 

جایگاه طالبان در رسانه های تصویری
شهروندان  بر  اثرگذاری  در  طالبان  نقش 
افغانستان از طریق رسانه های تصویری ضعیف 
دست رسی  دلیل  به  گروه  این  است.  ناچیز  و 
تبلیغات  تلویزیونی،  چینل های  به  نداشتن 
گسترده در برابر آنان از این رسانه ها و سطح 
پایان سواد آنان در مواجهه با ادبیات و منطق 
باخته اند.  را  عرصه  این  گفت وگو،  و  نقد  رایج 
بازنده ی  طالبان  است که صرفاً  یادآوری  قابل 
این میدان نیستند، سایر جریان های افراطی از 
جمله احزاب سنتی و راست گرایی اسالمی نیز 
پیش از آن ها تجربه ناگوار این معرکه را دارند. 
به گونه ی مثال، گلبدین حکمتیار رهبر حزب 
اسالمی در جریان نزدیک به سه سال پس از 
پیوستن به پروسه صلح و اقامت در کابل، بارها 
این عرصه را در مواجهه با مطالبات شهروندان، 
برحال  رقبای  و  سیاسی  مخالفان  انتقادهای 
افغانستان  و شهروندان  است  باخته  پیشین  و 
دیگر از ناحیه او نگران نیستند، هرچند او هر 
بر  خبری  کنفرانس های  برگزاری  با  گاهی  از 
خالف ارزش های حاکم و دست آوردهای مردم 

و حکومت افغانستان، موقف می گیرد.
آگاهان باور دارند که طالبان در حال حاضر با 
دیده بانی ارتش پاکستان در بخش تبلیغات در 
کارزارهای تبلیغات رسانه های اجتماعی هم تراز 
حکومت افغانستان به نظر می رسد، اما با توجه به 
تجربه های سال های پیشین و حضور قدرت مند 
و پر تپش رسانه های دیداری و شنیداری به نظر 
موافقت  در صورت  طالبان  گروه  که  نمی رسد 
به هرگونه تفاهمی و قطع خشونت و کشتار، 
پیروز عرصه جنگ رسانه ها گردد. روایت آنان با 
کشتار رنگ گرفته و با ختم آن از میان می رود. 
خشونت  به  بدیل  روایت  نمی توانند  طالبان 
توجیه  گذشته  در  را  آنان  اعمال  که  بیافریند 
این  رهبران  بیافریند.  وجه  آنان  برای  یا  کند 
گروه نیز هم مانند رهبران تنظیم های جهادی 
سابق و گلبدین حکمتیار زیر سیلی از انتقادها 
مجبور به انعطاف و پذیرش روایت حاکم و وضع 

موجود خواهند شد.
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پرفراز  تاریخ  افغانستان  در  دختران  و  زنان 
شیرینی ها  و  تلخی ها  از  آکنده  و  نشیب  و 
آنان همان گونه که  را پشت سر گذاشته اند. 
مردانه  خواسته های  آهنین  میله های  پشت 
محصور و زندانی بوده اند زیر عناوین آزادی 
 - سیاسی  مشارکت  بشر،  حقوق  مدنی، 
اجتماعی، گاه بی تقّید و فارغ از هرگونه نظم 
و  این بی تقّیدی  نیز زیسته اند.  و دیسیپلین 
سبک  از  متفاوت  تجربه  دو  بودن  محصور 
زنده گی زنان افغانستان در برخی از برش های 

تاریخ به همراه داشته است.
اجتماعی،  سنت های  و  دین  بر  افزون   
روحانی، مارکس، مجاهد و »فوندا منتاا لیزم« 
سبک  فمینیستی  و  لیبرالی  گرایش های 
افغانستان در  زنده گی زنان و دختران را در 
و  دگردیسی  دچار  تاریخی  مقاطع  برخی 

تحول اساسی نموده است. 
حقیقت آن است که زنان و دختران تافته ی  
محصول  آنان  نیستند.  جامعه  از  جدابافته 
کارگزار جامعه محسوب می شوند.  و  جامعه 
آنان  زنده گی  سبک  و  رفتار  بدین سان، 
می تواند پژواکی از فرهنگ جامعه، تغییرات 

اجتماعی و حوادث واقعه باشد.
و  هنجارمند  رفتارهای  ورای  این رو  از   
تابوشکنی زنان و دختران باید فرهنگ و بستر 
مساعد اجتماعی را نیز مطالعه کرد. به صورت 
یقین، نظام عادالنه و هنجارمند، دولت مردان 
تباری،  و  مذهبی  تعلّقات  از  فارغ  و  خدوم 
شهروند  شکل گیری  و  متوازن  توسعه ی 
مدنی در تکوین و تقویت روحیه عدالت طلبی 
تأثیر  بانوان  در  عفت اندیشی  و  هنجارمندی 

جدی برجا می گذارد. 
هر  در  فساد  تزیید  در  ظلم  آن طرف  از 
جامعه، سهم درخوری داشته است. زنان به 
مثابه کارگزاران فعال، در فرهنگ، سعادت و 
شقاوت، توسعه و فقر جامعه نقش اساسی ایفا 
کرده اند. آنان همان سان که در نظام تعلیم و 
تربیت سالم و فاسد نقش سازنده ای می توانند 
گرم  کانون های  فروپاشی  در  باشند،  داشته 
دارند.  جدی  تأثیر  نیز  خانواده  سبزگون  و 
بناپارت می گفت:  ناپلئون  که  نبود  بی جهت 
دیگر  دست  با  و  گهواره  یک دست  با  »زنان 
تاریخ را تکان داده اند.« بی تردید، اگر زنان و 
دختران در افغانستان در باورهای کوچه بازاری 
و قرائت های مردانه وطنی و از روی ناآگاهی 
و کم خردی مایه بدشگونی و بخت برگشته گی 
تلقی  شده اند، در روایت های اعتدالی و واقعی 

اما افتخارآفرین و تاریخ ساز بوده اند.
زیبا  نمونه  چهل دختران  اسطوره ای  داستان 

دارد.  حکایت  آنان  تاریخ سازی  از  متعالی  و 
قصه چهل دختران، قصه ی عفت، آزاده گی و 
سرافرازی زنان تاریخ ساز است. چهل دختران 
به مثابه تیپ ایده آل و سبک زنده گی زنان و 
دختران در پیشانی تاریخ پرفرازونشیب این 

مرز و بوم ثبت شده است. 
آنان نماد گروهی اند که مرگ شرافت مندانه را 
بر زنده گی خفت بار ترجیح می دهند و برای 
فرار از تجاوز و بی عفتی از مرتفع ترین قله کوه 

به سمت افق روشن و تاریخ پرواز می   کنند. 
با این وصف در قضاوت های فعلی ما نسبت 
هم  فرازها  این  مطالعه  دختران  و  زنان  به 
برای مردان و هم برای زنان یک نیاز اساسی 
است. باید فهمید اگر برخی از زنان و دختران 
برخالف  کردن  شنا  و  بی قیدی  دلیل  به 
جریان آب در باورهای متحجرانه نماد شرم 
بوده اند، خیلی عظیم از آنان به دلیل نیالودن 
دامان شان با گرد بی عفتی مایه فخر و مباهات 

بوده اند.
زنان  به  و  بشوریم  را  چشم های مان  بیاییم 
چگونه  کنیم.  نگاه  دیگر  طوری  دختران  و 
استفاده  سوء  با  را  مردانی  است  پذیرفتنی 
از جنسیت و محبت زنان رخ در نقاب آنان 
به   ، می دهند  انجام  انتحار  و  نموده  پنهان 
اگر  اما  نمی کنیم،  محکوم  جنسیت  حکم 
برخی از زنان موهای مجّعد خود را از روسری 
بیرون ریختند و یا در خیابان، چهره آرایش 
در  چرا  که  می شود  بلند  فریادمان  نمودند، 
از  و  ریختی  افسون  مردانه  مسیر چشم های 

آنان سلب آسایش نمودی!
هوس آلود  نگاه های  با  که  پذیرفت  باید 
مردانه نسبت به زنان، فساد در جامعه تکثیر 
می گردد. باید دقت کرد که اگر برخی از زنان 
و دختران دچار بی قیدی می شوند، در دامن 
زنان، گردی نمی نشیند.  قاطبه  کبریاگونه ی 
پس بگذاریم زنان و دختران نفس بکشند اما 
منطق،  چارچوب  در  را  نفس کشیدن ها  این 

عقالنیت و هنجارهای شرع پسند بخواهیم.
زمینه،  این  در  نامالیمت ها  با  صحیح  رفتار 
حکمت  با  توأم  دیالوگ  و  منطقی  مذاکره 
سبک  به  گرفتن  دست  به  خنجر  نه  است، 

زنگی های مست. 

حکومتی  تمّنای  یا  خشونت آمیز  روش های 
به سبک طالبانی راه حل نیست و این مسأله 
به  بازگشت  و  قهقرا  به  بر آن که سیر  افزون 
گذشته تاریک است، حس مقاومت و حرص 
ارتکاب را در این قشر مضاعف می سازد؛ زیرا 
به حکم طبیعت انسان از آن چه منع می گردد 

حریص تر می گردد.

بگذارید دختران نفس بکشند
داکتر محمدعارف فصیحی دولتشاهی، استاد دانشگاه
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محمد حسین نیکخواه

سیدحسن حسینی

است که در حال  روزنامه  ای  اسالم« سابقه دارترین  »اتفاق  
رسانه ای  می شود؛  چاپ  هرات  در  صفحه  چهار  با  حاضر 
چون  مدیرانی  حضور  مدیون  را  تاریخش  از  بخشی  که 
و  میوندوال«  »محمد هاشم  سلجوقی«،  »صالح الدین 

»محمد علم غواص« است.
افغانستان  در  اسالم  اتفاق  پایاپای  را  رسانه ای  هیچ   شاید 
در  طوالنی  و  جدی  توقف  بدون  که  کرد  سراغ  نتوان 
نفس  سال   99 کشور،  یک  معاصر  تاریخ  جنگ زده ترین 
کشیده باشد. رسانه ای که از همه ی فراز و فرودهای سیاسی 
و اقتصادی تا اکنون جان سالم به در برده، اما زخم های ناشی 
از برخوردهای سلیقه ای در نظام های مختلف هر از گاهی آن 

را تا لبه توقف همیشه گی، پیش بُرده است. 
»ماندگارترین«  و  »قدیمی ترین«  لقب  حاال  اسالم،  اتفاق 
روزنامه را در شهری با خود یدک می کشد که به »پایتخت 
فرهنگ و هنر افغانستان« شهرت یافته است. این روزنامه 
تنها یک  سال پس از استرداد استقالل افغانستان و در زمان 
حکم روایی امیر امان اهلل خان با مدیر مسوولی »عبداهلل قانع 
هروی« با »چاپ سنگی« تأسیس شد. پس از آن چهره های 
پرآوازه ای چون عبدالکریم احراری و صالح الدین سلجوقی 
مسوولیت این روزنامه را بر عهده گرفتند، اما در این میان 
داد.  تغییر  »فریاد«  به  را  رسانه  این  نام  سلجوقی  عالمه 
»غالم سرور جویا« مدیر مسوول بعدی اتفاق اسالم نام این 

راه اندازی  با  هرات  والیت  غوریان  ولسوالی  در  طالبان  گروه 
می پردازد.  مردم  مشکالت  حل وفصل  به  علنی  محاکم 
یافته های 8صبح نشان می دهد که نقش دم ودستگاه قضایی 
دولت  به  نسبت  هرات  والیت  غوریان  ولسوالی  در  طالبان 

پررنگ تر است.
بر پایه ی اطالعات رسیده به روزنامه ی 8صبح، طالبان عماًل 
در این ولسوالی به بررسی مشکالت حقوقی مردم پرداخته و 
روزانه بیش از ۵۰ شکایت از طرف ساکنان این ولسوالی به 
آدرس طالبان راجع می شود. برخی از اعضای شورای والیتی 
هرات هم به این باورند که وجود »بی عدالتی و کارشکنی« 
کارمندان بخش قضا، سارنوالی و پولیس سبب شده که مردم 
حل  برای  و  نداشته  رضایت  اداره ها  این  کارکرد  به  نسبت 

مشکل شان به طالبان مراجعه کنند.

حاکمیت موازی طالبان
از چندی به این طرف طالبان با راه اندازی محاکم جداگانه، 
مشکالت حقوقی مردم را در ولسوالی غوریان حل می کنند. 
یافته های روزنامه ی 8صبح حکایت از آن دارد که طالبان در 
روستای »گنک« در بخش جنوبی ولسوالی غوریان، ولسوالی 
موازی ایجاد کرده و بخش قضا و محاکم شان را در آن فعال 
غوریان  ولسوالی  مرکز  کیلومتری  در ۱۰  کرده اند. »گنک« 

هرات قرار دارد. 
ولسوالی  ساکنان  از  شماری  که  شده  سبب  قضیه  همین 
غوریان که با مراجعه به دروازه های اداره های دولتی غوریان 
با دِر بسته روبه رو شده اند، داد مشکل شان را به گوش طالبان 

برسانند.
بر گفته های برخی  بنا  ولسوالی غوریان ۲۱۲ روستا دارد و 

به دفتر  اتفاق  اسالم،  به  بهانه ی 99 ساله شدن روزنامه ی 
این نشریه در ساختمان ریاست اطالعات و فرهنگ رفتم. 
اتاقی ساده با امکانات اداری قدیمی و فرسوده، مرا به خود 
حسنا  کردم.   گفت وگو  روزنامه   سرپرست  با  کرد.  جلب 
رحمانی، سرپرست اتفاق  اسالم، می گوید که در تشکیل این 
روزنامه ۱۲ بست دولتی وجود دارد، اما برخی کارمندان از 
وظیفه های شان استعفا کرده اند و حاال اتفاق  اسالم فقط 7 

کارمند دارد. 
با  روزنامه  گزارش گر  دو  که  می کند  تأکید  رحمانی  خانم 
امکانات بسیار اندک فعالیت می کنند و حتا کرایه رفت وآمد 
برای  مبایل  کارت  هزینه ی  و  خبری  رویدادهای  محل  به 

انجام امور رسمی را خودشان می پردازند.
شفیقه حیدری، از کارمندان قدیمی اتفاق  اسالم با ۲۲ سال 
سابقه ی کاری، فراز و فرود سال های اخیر آن  را در ذهن 
دارد و سرگذشت اتفاق  اسالم را در کتاب »9۰ سال خبر« 
نگاشته است. کتابی که می گوید آن را با فروش زمین خود 
چاپ کرده است تا روزی اگر اتفاق  اسالم چاپ نشد، کتابش 

به  یادگار بماند.

درآمد زیاد، بودجه صفر
اتفاق اسالم تا کنون بارها به دلیل نبود بودجه در بازه های 
زمانی کوتاه از چاپ مانده است و به گفته ی مسووالن محلی، 
وزارت اطالعات و فرهنگ توجه چندانی به این روزنامه  ندارد.

مشکالت  هرات  فرهنگ  و  اطالعات  رییس  رئوفیان،  آریا 
مالی را عمده ترین چالش روزنامه می داند و می گوید وزارت 
اطالعات و فرهنگ برای روزنامه بودجه ای در نظر نگرفته 
است. وی اضافه می کند که هزینه های روزنامه از هزینه های 
صرفه جویی شده در بخش قرطاسیه و لوازم اداری ریاست و 
اطالعات و فرهنگ تأمین می شود و وزارت توجه چندانی به 
این رسانه ی با سابقه ندارد. به گفته ی او، پیشنهادهای پی هم 
و  اداره محلی هرات  از سوی  بودجه  اختصاص  برای  آن ها 

وزارت اطالعات و فرهنگ، رد شده است. 
پربار  ستون های  داشتن  عوض  در  اکنون  هم  روزنامه  این 
علمی و انتقادی، به نشر اعالنات مفقودی مردم و اعالمیه های 
دولتی پرداخته و از این درک روزانه در هر روز رسمی ۱۰ 
هزار افغانی به  طور میانگین درآمد دارد؛ عایدی که مستقیم 
به حساب وزارت اطالعات و فرهنگ می رود، اما از آن سهمی 

به این روزنامه نمی رسد.

ولسوالی غوریان است و نیمه روز برای حل مشکالت حقوقی 
مردم عریضه نویسی می کند، می گوید که بیش تر عریضه هایی 
یا نکاح خط است.  که می نویسد، مربوط به دریافت تذکره 
وی می افزاید که مردم به دستگاه قضایی دولت که در داخل 
باوری ندارند و مشکالت حقوقی شان را  ولسوالی قرار دارد، 
به طالبان می سپارند. او هم چنان تصریح می کند که روزانه 
روستای  در  که  همکارانش  طرف  از  عریضه   ۵۰ از  بیش تر 
»گنک« و در مرکز سوق و اداره ی طالبان کار می کنند، برای 
بزرگ ترین  طالبان  قضایی  دستگاه  و  می شود  نوشته  مردم 

مشکالت مردم را تا سه روز حل می کند.
یعقوب هم چنان می گوید اگر کسی از فیصله ی آنان ناراضی 
با  حتا  مواردی  در  یا  و  می دارند  نگه  خود  نزد  را  او  باشد، 

تشخیص دستگاه قضایی، فرد را از بین می برند.

روزنامه را به اتفاق اسالم برگرداند و »محمد هاشم میوندوال« 
جلو وقفه های چاپ این رسانه را گرفت.

روزنامه ای که تا همین اواخر در آن نقدهای اجتماعی، طنز 
و کاریکاتورهای انتقادی جایگاهی ویژه داشت و از چاشنی 
محتوایش بود، حاال دیگر مانند گذشته فروغ چندانی ندارد.  
نشر  هزار شماره  روزانه شش  اسالم  اتفاق  اواخر  همین  تا 
به شب  را  روز  شماره،  نشر ۴۰۰  با  فقط  حاال  اما  داشت، 

می رساند.
سرنوشت رسانه ها نیز مانند افغانستان با فراز و فرود همراه 
بوده است. در دو دهه اخیر، روزنامه اتفاق اسالم در زمان 
طالبان اجازه چاپ تصاویر را نداشت، اما با سقوط طالبان، 
یک باره به آلبوم خاطرات مقام های محلی هرات تبدیل شد. 
حتا تأسیس سیل آسای رسانه های چاپی، صوتی و تصویری 
اسارت  از  را  اسالم  اتفاق  نتوانست  نیز  اخیر  سال های  در 

حاکمیت های محلی هرات نجات دهد.
عکس های  نشر  برای  فشار  اعمال  و  گزارشگران  تهدید 
مواردی  از مهم ترین  بلند رتبه هرات،  مقامات  از  مخصوص 
است که طی سال های اخیر این روزنامه را اسیر تقاضاهای 
بازتاب دهنده ی خبرها و  دولت مردان ساخته است تا صرفاً 
فعالیت مقام های حکومتی باشد. این روزنامه تا 7 عکس در 
یک شماره از مقام های محلی هرات را در چهار صفحه خود 

به چاپ رسانده است.

قدیمی ترین روزنامه ی هرات

از اعضای شورای والیتی هرات، حاکمیت دولت محدود به 
جغرافیای دایره وار ۱۰ کیلومتری مرکز این ولسوالی خالصه 

می شود. 
محمد که بنا بر تهدیدات امنیتی حاکم در ولسوالی غوریان 
8صبح  روزنامه ی  با  شده  حاضر  مستعار  هویت  با  هرات 
مصاحبه کند، می گوید که برای حل یک مشکل حقوقی حکم 
جلب از طرف طالبان به دروازه ی خانه اش فرستاده شده بود. 
او می گوید که فردی از وی شکایت کرده بود و سرانجام با 
وساطت طالبان، مجبور به پرداخت بیش از 8۰۰ هزار افغانی 

شد. 
پرونده اش  به  از طرف طالبان  نیست که  تنها کسی  محمد 

رسیده گی شده است. 
در  مکتب  معلم  اکنون  همین  که  مستعار(  )اسم  یعقوب 

سانسور و فشار مقام های محلی 
و  است  دولت مردان  نظر  زیر  غالباً  حکومتی  رسانه های 
دیدگاه های حکومت را بازتاب می دهند، اما شاید کم تر پیش 
آید که شخص اول والیت به  گونه مستقیم به امور روزنامه ی 

دولتی دخالت و کارمندان را تهدید کند. 
حمید سلجوقی، سردبیر پیشین اتفاق  اسالم، به روزنامه ی 
در  گذشته سعی  در  دولتی  مقام های  که  می گوید  8صبح 
بازپرسی کارمندان این روزنامه داشتند و همین امر سبب 
روزنامه  این  تحریر  هیأت  و  گزارش گران  خودسانسوری 

می شد.
از دید سلجوقی، روزنامه ی اتفاق  اسالم به دفتر خاطرات و 
آلبوم عکس مقام های محلی تبدیل شده و فضای سانسور به 
 شدت بر آن حاکم است. آقای سلجوقی روایت می کند که 
سیدحسین انوری، والی فقید هرات، از او خواسته بود ۱6 

عکس وی در یک شماره روزنامه چاپ شود. 
به  همین ترتیب در صفحه ی اول شماره  ی نود و هفتم شنبه، 
۱۲ اسد ۱۳98، دقیقاً زمانی که ۱6 روز به تجلیل از جشن 
استقالل کشور باقی مانده بود، دست کم پنج عکس از آریا 
رئوفیان، رییس اطالعات و فرهنگ هرات، در آن نشر شده 
امور روزنامه نگاری مورد  از سوی آگاهان  است؛ چیزی که 

قبول نیست. 
افزون بر این خبرهای مربوط به والی هرات، مقام های دولتی 
و اعالنات در صفحه های مختلف روزنامه به  چشم می خورد، 
اما با یک تفاوت دیگر؛ صفحه های طنز و کاریکاتور از مدتی 

به این سو جایی در این روزنامه ندارد. 
ویژه نامه ی آخر هفته ی آن که به »شش شنبه« معروف بود و 
روزهای پنج شنبه هر هفته نشر می شد، هم جای خود را به 
خبرهای سانسور شده ی آژانس اطالعاتی باختر داده است. 

با همه ی این ها تجلیل از 99 ساله گی روزنامه ی اتفاق  اسالم، 
تنها با یک سرمقاله و خبر کوتاه سپری شد، در حالی که 
دیگر ستون ها و صفحات آن با اعالنات تجارتی و مفقودی پر 
شده بود. مسووالن اما گفته اند که برنامه ای برای تجلیل از 

یک صدساله گی آن در سال آینده دارند. 
اتفاق اسالم که حاال لقب »روزنامه صبح هرات« را با خود 
روز  هر  ظهر  حوالی  مدیریت  سوء  بر  بنا  می کشد،  یدک 
چهار  میان  از  گاهی  می رسد.  اندکش  مخاطبان  دست  به 
صفحه اش، ۲ تا ۳ صفحه آن به نشر اعالن اختصاص می یابد.

به گفته ی یعقوب، طوالنی شدن زمان رسیده گی به پرونده 
و فساد اداری حاکم در اداره های دولتی سبب شده که مردم 
نسبت به آن بی باور شوند و راه طالبان را برای حل مشکالت 

حقوقی خود پیش گیرند. 
معروف، یکی از ساکنان ولسوالی غوریان می گوید که طالبان 
در  و  می کنند  غوریان گشت وگذار  ولسوالی  بازار  در  آزادانه 
مواردی حتا مردم را مجبور به پرداخت پول مصرفی برق به 

این گروه کرده اند. 

دفتر والی هرات رد می کند
با تمام این ها اما دفتر والی هرات نمی پذیرد که طالبان در 
به  و  دارند  قضایی  دستگاه  هرات  والیت  غوریان  ولسوالی 

مشکالت حقوقی مردم رسیده گی می کنند. 
روزنامه ی 8صبح  به  هرات،  والی  فرهاد، سخنگوی  جیالنی 
می گوید که تا کنون گزارشی در این زمینه به اداره ی محلی 
قانون  بر  بنا  که  می افزاید  فرهاد  آقای  است.  نرسیده  هرات 
و تأکید والی هرات، مردم می توانند آزادانه به مراجع عدلی 
قانون حل  به  نظر  مشکالت شان  و  کنند  مراجعه  قضایی  و 

می شود. 
ولسوالی  با  شرق  از  ایران،  با  غرب  از  غوریان  ولسوالی 
»زنده جان«، از شمال با ولسوالی های »گلران و کهسان« و از 
سمت جنوب با ولسوالی »ادرسکن« همسایه است. با آن که 
غوریان تا همین اواخر جزو ولسوالی های نسبتاً امن هرات به 
شمار می رفت، اما آهنگ ناامنی در آن هم اکنون نسبت به 

گذشته بیش تر نواخته می شود.
بنا بر گزارش ها طالبان به طور آزادانه در داخل بازار ولسوالی 
غوریان رفت وآمد می کنند و در چندین مورد دیده شده که 

گاهی برخی از افراد را ترور کرده اند.

»اتفاق اسالم« آلبوم خاطرات مقام های محلی هرات

دم و دستگاه قضایی طالبان در ولسوالی غوریان هرات
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از حضور رهبر حزب کنگره 
هند در کشمیر جلوگیری شد

کوریای شمالی دو موشک کوتاه برد جدید آزمایش کرد

نفت کش »آدریان دریا ۱« به سمت ترکیه تغییر مسیر داد

راهول گاندی، رهبر حزب کنگره هند، از احزاب مخالف 
و اصلی دولت که قرار بود از کشمیر »تحت کنترل« هند 
دیدار کند، وارد سرینگر پایتخت تابستانی ایالت جامو و 

کشمیر شد، اما اجازه خروج از فرودگاه را نیافت.
چندی پیش هند خودمختاری این ایالت را لغو کرد.

به  هند،  اساسی  قانون  اصل ۳7۰  بی بی سی،  گزارش  به 
می داد،  خودمختاری  نوعی  هند  کشمیر  و  جامو  ایالت 
به طوری که این ایالت به جز در مسایل روابط خارجی، 
دفاعی و ارتباطات و مخابرات که در کنترل دولت مرکزی 
هند بود، قانون اساسی مستقل و پرچم خودش را داشت و 
آزاد بود قانون وضع کند. حدود سه هفته پیش دولت هند 

در اقدامی غیرمنتظره این اصل را لغو کرد.
آقای گاندی می خواست برای بررسی وضعیت امنیتی در 

کشمیر هند از این ایالت دیدار کند.
تماس با بخش هایی از جامو و کشمیر شدیداً محدود شده 
مناقشه آمیز  اقدامی  در  هند  دولت  که  زمانی  از  و  است 
از  زیادی  شمار  کرد،  لغو  را  هند  کشمیر  خودمختاری 

نیروهای امنیتی در این منطقه مستقر شده اند.
سیاست مداران مخالف دیگر نیز خواستار دیدار از کشمیر 

هند هستند.
که  است  داده  هشدار  آن ها  به  توییتی  در  دولت  اما 
موجب  است  ممکن  کشمیر  از  بخش  این  از  دیدارشان 

ناراحتی دیگران شود.
روز جمعه هزاران معترض در سرینگر، پایتخت تابستانی 

جامو و کشمیر، با نیروهای امنیتی برخورد کردند.
کشمیر،  و  جامو  خودمختاری  لغو  برای  دهلی  تصمیم 
داده  افزایش  آن،  پاکستان، همسایه مرزی  با  را  تنش ها 
است. در پی این اقدام هند، پاکستان سفیر هند را اخراج 

و روابط تجاری و ترانزیتی خود با هند را متوقف کرد.
هم چنین پاکستان گفته است که خود را آماده می کند 
تا شکایتی در این باره به دیوان بین المللی دادگستری در 

الهه هالند تسلیم کند.
ادعای اسالم آباد  پاکستان تصریح کرده که  وزیر خارجه 
مبنی بر »نقض حقوق بشر توسط دولت هند« در کشمیر 
که اکثریت آن مسلمان هستند را محور شکایت خود به 
رد  را  آن  هند  که  اتهامی  داد؛  خواهد  قرار  الهه  دادگاه 

می کند.

تصمیم  به  واکنش  در  امریکا  جمهور  رییس 
بیجینگ به وضع تعرفه های جدید بر میلیاردها دالر 
محصوالت امریکایی، اعالم کرد که مالیات کاالهای 

وارداتی چین بار دیگر افزایش خواهد یافت.
توییتر  در  ترمپ  دونالد  امریکا،  صدای  گزارش  به 
تعرفه  اکتبر  اول  از  متحده  ایاالت  که  نوشت  خود 
۲۵۰ میلیارد دالر کاالی چینی را که هم اکنون به 
۲۵ درصد رسیده است، باز هم افزایش داده و آن را 

به ۳۰ درصد خواهد رساند.
بنا بر گفته رییس جمهور امریکا، تعرفه ۳۰۰ میلیار 
پیش تر  که  چین  ساخت  کاالهای  باقی  مانده  دالر 
به ۱۵  می یابد،  افزایش  بود ۱۰ درصد  اعالم شده 
درصد افزایش خواهد یافت و این افزایش تعرفه از 

رسانه های گزارش داده اند که ابرنفت کش »آدریان 
دریا ۱« با پرچم ایران که حرکت آن به دقت از 
سوی کارشناسان امریکایی رصد می شود، به طرف 
تغییر مسیر داده  بندر مرسین در جنوب ترکیه 

است.

کوریای  که  است  گفته  جنوبی  کوریای  ارتش 
از سواحل شرقی  را  شمالی دو موشک کوتاه برد 

خود به سمت دریای جاپان پرتاب کرده است.
به گزارش بی بی سی، دولت جاپان گفته است که 
پرتاب این موشک ها »نقض آشکار« قطع نامه های 
گرفته  نادیده  نباید  و  است  متحد  ملل  سازمان 
شود. این موشک ها در آب های جاپان فرود نیامده  

است.

اول سپتامبر اجرایی می شود.
ترمپ در یکی از این توییت ها نوشت که »متأسفانه 

اجازه  به چین  امریکا  پیشین  دولت های 
دادند که توازن تجاری دو کشور 

و  بزند  هم  به  خود  نفع  به  را 
دوش  بر  سنگین  باری  به  این 
امریکایی  مالیات دهنده گان 
تبدیل شده است. من به عنوان 

این  ادامه  اجازه  نمی توانم  جمهور  رییس 
وضع را بدهم.«

در  امریکا  جمهور  رییس  توییت ها،  این  از  پیش 
شرکت های  که  بود  کرده  اعالم  دیگری  توییت 
جای گزین  دنبال  به  فوراً  چین  در  فعال  امریکایی 

داده  گزارش  آسوشیتدپرس  از  نقل  به  یورونیوز 
است که بررسی اطالعات سامانه خودکار رهگیری 
در  حاضر  ملوانان  که  می دهد  نشان  ای آی اس 
آدریان دریا از نخستین ساعات بامداد شنبه دوم 
سنبله حرکت خود به طرف جنوب ترکیه را آغاز 
نهایی  مقصد  الزاماً  مرسین  این حال  با  کرده اند. 
قطعی کشتی نیست و ملوانان در هر زمانی ممکن 
است مسیر کشتی را از ترکیه به مقصد دیگری در 

ای آی اس تغییر دهند.
دریایی  رهگیری  وب سایت  در  آن چه  براساس 
می شود،  مشاهده   MarineTraffic.com
شناور عظیم ایرانی در حال حاضر در نقطه ای در 
جنوب جزیره سیسیل ایتالیا در دریای مدیترانه 
با میانگین سرعت 7.8 گره دریایی در ساعت در 

حرکت است.

دور  هفتمین  شده،  پرتاب  موشک های  این 
آزمایش های موشکی کوریای شمالی در یک ماه 

اخیر بود.
واکنش  در  امریکا،  جمهور  رییس   ترمپ،  دونالد 
فاقد  را  آزمایش موشکی تالش کرده آن  این  به 
اهمیت بداند و گفته است که او روابط »خوبی« 
با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی دارد. او 
گفته است که کشورهای مختلفی دست به چنین 

باشند.
چین روز جمعه اعالم کرد که در واکنش به تصمیم 
از  دیگری  بخش  بر  تعرفه ها  افزایش  برای  امریکا 
کاالهای چینی، تعرفه های جدیدی را بر 7۵ میلیارد 

دالر کاالهای امریکایی وضع می کند.

مرسین بندری تجاری در جنوب ترکیه در ساحل 
دریای مدیترانه است که لزوماً همه امکانات مورد 

نیاز برای پهلو گرفتن هر شناور بزرگی را ندارد.
آدریان دریا که تا پیش از این گریس۱ نام داشت، 
تحریم  تحت  کشور  به  خام  نفت  حمل  ظن  به 
سوریه به دست نیروهای بریتانیایی در جبل الطارق 
روز در  از ۴۰  این کشتی پس  بود.  توقیف شده 
از منطقه جبل الطارق دور  تاریخ ۲۴ اسد آزاد و 

شد.
تا  بود،  ناخرسند  این کشتی  آزادی  از  امریکا که 
آخرین لحظه تالش کرد تا آن را ضبط کند، اما 

موفق به این کار نشد. 
پیش از این اخباری مبنی بر حرکت آدریان دریا 
این  یونان  اما  بود،  شده  منتشر  یونان  طرف  به 

خبرها را تکذیب کرد.

آزمایش ها می زنند.
کوریای  توسط  اخیر  شده  پرتاب  موشک های 
گفته  به  که  بوده اند  کوتاه برد  همه گی  شمالی 
با  و  پایین  ارتفاع  در  پرتاب  توان  تحلیل گران 

سرعت باال را دارند.
انتظار می رفت به دلیل پایان پیش از موعد مانور 
نظامی مشترک امریکا و کوریای جنوبی، کوریای 

شمالی هم آزمایش موشکی خود را متوقف کند.
مانورهایی  چنین  برپایی  به  شمالی  کوریای 

اعتراض جدی دارد.
برد  که  است  گفته  جنوبی  کوریای  ارتش 
شمالی  کوریای  توسط  شده  پرتاب  موشک های 
حدود ۳8۰ کیلومتر بود و این موشک ها با حداکثر 

ارتفاع 97 کیلومتر پرواز کردند.
امریکا گفته است تا زمانی که کوریای شمالی خلع 
سالح اتمی خود را آغاز نکند، تحریم ها علیه این 

کشور پابرجا خواهد ماند.

رییس جمهور امریکا از افزایش دوباره 
تعرفه  بر کاالهای چینی خبر داد


