
کمیسیون مستقل حقوق بشر ترمپ: گفت وگوهای صلح با طالبان مرد
خواهان پرداخت غرامت به 
بازمانده گان قربانیان حمله 
هوایی در میدان وردک شد

جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  کابل:  ۸صبح، 
امریکا پس از لغو دیدار محرمانه اش با رهبران 
طالبان، گفته است که گفت وگوهای صلح با این 

گروه مرده است.
رییس جمهور امریکا این سخنان را روز دوشنبه، 
هژدهم سنبله، در صحبت با خبرنگاران در کاخ 
سفید مطرح کرده است. او هم چنان لحظاتی 
نوشت  توییترش  در  سخنانش  این  از  پیش 
در  امریکا  دشمنان  گذشته  روز  چهار  در  که 
افغانستان را به شدتی کوبیده است که در ده 

سال گذشته سابقه نداشته است.
خبرنگاران  پرسش  به  پاسخ  در  ترمپ  آقای 
در کاخ سفید اما گفته است تا جایی که به او 
مربوط می شود، مذاکرات با گروه طالبان دیگر 

مرده است.
او در مورد خروج سربازان امریکایی نیز تأکید 
کرده است که برنامه خروج در دستور کار است، 
اما در زمان مناسب به اجرا گذاشته خواهد شد.
یک  در  جاری  هفته  شنبه  روز  ترمپ  دونالد 
با  محرمانه اش  دیدار  تصمیم  از  توییت  رشته 
رهبران طالبان در کمپ دیوید در امریکا پرده 
برداشت و اعالم کرد این دیدار را که قرار بود، 
لغو  انجام شود،  روز یک شنبه، هفدهم سنبله 
در همین جا  بود  قرار  او هم چنان  است.  کرده 
با محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور نیز 
به صورت جداگانه دیدار کند. هم زمان با این 
ترمپ مذاکرات نُه ماهه امریکا با طالبان را نیز 
متوقف کرد. این تصمیم در واکنش به حمله 
طالبان در شش درک کابل که در آن یک سرباز 
روی  باختند،  جان  دیگر  نفر   ۱۱ و  امریکایی 
دست گرفته شده است. پس از آن مایک پمپیو، 
وزیر خارجه امریکا اما از سرگیری مذاکرات را 

به تعهدات گسترده طالبان  مشروط کرد.
 رییس جمهور ترمپ این حمله طالبان را یک 
اشتباه بزرگ توصیف کرده و گفته است که این 
گروه فکر می کرد با این شیوه در میز مذاکرات 

دست باال داشته باشد.
طالبان  با  ماهه  نه  مذاکرات  حالی  در  ترمپ 
را توقف کرد که پیش از آن، زلمی خلیل زاد، 
افغانستان  صلح  امور  در  امریکا  ویژه  نماینده 

گفته بود که متن موافقت نامه امریکا و طالبان 
دونالد  سوی  از  تأیید  منتظر  و  شده  نهایی 
به  را  موافقت نامه  این  خلیل زاد  است.  ترمپ 
داده«  »نشان  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
پیامدهای  به  نسبت  افغانستان  حکومت  بود. 
و  کرده  نگرانی  ابراز  توافق نامه  این  احتمالی 

خواستار وضاحت در مورد آن شده بود.
جمهوری  رییس  ترمپ،  دونالد  آن که  از  پس 
ایالت متحده، اعالم کرد که مذاکرات امریکا و 
با رهبران  برنامه دیدارش  طالبان را متوقف و 
رییس جمهوری  غنی،  محمداشرف  و  طالبان 
با  او  تصمیم  این  کرده،  لغو  را  افغانستان 
افغانستان  داخل  در  گسترده ای  واکنش های 

روبه رو شد.
به  اشاره  با  افغانستان  جمهوری  ریاست  ارگ 
دولت  که  است  گفته  ترمپ  دونالد  تصمیم 
افغانستان خواستار صلح پایدار و با عزت بوده 
صلح  به  رسیدن  هدف  به  تالش  ها  تمام  به  و 
متعهد است. اما »مانع اصلی در پروسه جاری 
صلح، ادامه خشونت ها و جنگ جاری طالبان 

علیه افغان ها می باشد.«
روز گذشته نیز محمداشرف غنی در سخنانی 
اعالم کرد که خواهان ادامه مذاکرات به صورت 
اصولی است. حکومت افغانستان تأکید می کند 
تا  است  نیاز  گفت وگوها  آغاز  با  هم زمان  که 
و  یابد  کاهش  افغانستان  در  نیز  خشونت ها 

آتش بس اعالم شود.
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
ملی، با اشاره به تصمیم اخیر ترمپ گفته که 

فرصت صلح از دست رفته است.
گروه طالبان اما در واکنش به لغو گفت وگوهای 
متحده  ایاالت  رییس جمهور  سوی  از  صلح 
نُه دور مذاکرات میان زلمی  امریکا، گفته که 
خلیل زاد و نماینده گان این گروه، بسیار مثبت 
بود و حتا توافق نامه ای نیز به دست آمده بود 
که بر اساس آن، قرار بود پس از امضای آن، در 
ماه جاری میالدی، گفت وگوهای  بیست وسوم 
بین االفغانی آغاز شود. این گروه هم چنان گفته 
امریکا  را  مذاکرات  لغو  اصلی  ضرر  که  است 

خواهد دید.

مطابق تقویم انتخاباتی، دو روز از زمان 
انتقال مواد حساس انتخاباتی به مراکز 
مواد  اکنون  تا  اما  باقی مانده،  والیات 
حساس انتخاباتی به ۱۹ والیت کشور 
انتقال نیافته است. مسووالن کمیسیون 
مستقل انتخابات اما از انتقال به موقع 
این مواد به والیت های باقی مانده اطمینان داده می گویند 
که آن ها مطابق به تقویم انتخابات، آماده گی کامل دارند 
تا مواد حساس انتخاباتی را از طریق »هوا و زمین« تا دو 
روز دیگر به والیت های باقی مانده انتقال دهند. بر اساس 
معلومات این کمیسیون، تا اکنون مواد حساس انتخاباتی 

از میان ۳۴ والیت، به ۱۵ والیت رسیده است.

سایر  و  کابل  شهر  در  عاشورا  مراسم 
شدید  تدابیر  با  کشور  والیت های 
امنیتی  نیروهای  شد.  برگزار  امنیتی 
شدید  تدابیر  مردم  همکاری  با  افغان 
امنیتی را در مساجد و اماکن مذهبی 
روی  بود،  شده  برگزار  مراسم  این  که 
دست گرفته بودند. رهبران حکومت وحدت ملی نیز در 
روز عاشورا به جمع عزاداران پیوست و بر وحدت میان 
این سو،  به  روز  چند  از  کردند.   تاکید  کشور  مذاهب 
سنگین  حضور  شهر  سطح  تمام  در  امنیتی  نیروهای 
و  مساجد  امنیت  تامین  در  نیز  محل  مردم  و  داشتند 
حسینیه ها سهم گرفته  بودند. با وجود نگرانی های امنیتی 
و ترس از هدف قرار گرفتن عزاداران، این مراسم اما بدون 

کدام رویداد بزرگ امنیتی سپری شد.
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»حکومت موقت انتقالی« 
خواست برخی از سران 
جمعیت در نشست هرات

جمعی از سران حزب جمعیت اسالمی افغانستان با حضور در خانه ی 
اسماعیل خان، از اعضای کلیدی این حزب در هرات با صحبت در مورد 

اتفاقات جاری در کشور، موقف شان را نسبت به انتخابات و گفت وگوهای 
صلح با طالبان اعالن کردند.

به باور آنان گفت وگوهای صلح باید دوباره از سر گرفته شود در غیر آن 
انتخابات پیش رو کشور را به آینده ای و تاریک رهنمون می سازد. در 

همین حال تأکید این افراد بر این شد که در ختم ششم میزان...

گام بعدی ترمپ جایگاه خالی مناظره   در کارزارهای انتخاباتی 
چه خواهد بود؟

به ۱۹ والیت 
مواد انتخاباتی نرسیده است

عاشورا »نسبتاً در آرامش« 
سپری شد
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۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل حقوق بشر 
کشته شدن هفت عضو یک خانواده در حمله 
هواپیمای بی سرنشین در والیت میدان وردک 
را محکوم کرده است. این کمیسیون هم چنان 
و  خسارت  جبران  پوزش خواهی،  خواهان 
پرداخت غرامت به بازمانده گان قربانیان این 
حمله هوایی توسط نیروهای بین المللی شده 

است.
تا  است  خواسته  حکومت  از  کمیسیون  این 
پس از بررسی دقیق، »چگونه گی و چرایی« 
این حادثه را روشن کند و از مقام های ارشد 
نظامی مأموریت حمایت قاطع در این مورد 

وضاحت بخواهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر دریافته است که 
این حمله هوایی توسط نیروهای بین المللی با 
استفاده از هواپیمای بی سرنشین بر یک موتر 
»جوزرین«  روستای  در  غیرنظامیان  حامل 
شده  اجرا  میدان وردک  سیدآباد  ولسوالی 
کمیسیون،  این  معلومات  اساس  بر  است. 
حمله ساعت نُه یک شنبه شب)هفدهم سنبله( 
اجرا و در آن هفت عضو یک خانواده که از 
یک مهمانی به سوی  خانه در حرکت بودند، 

هدف قرار گرفته اند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته 
است که کم دقتی و بی پروایی نیروهای نظامی 
انزجار  سبب  جنگی،  عملیات  در  بین المللی 
مردم از این نیروها می شود و مأموریت آن ها 

را با چالش های جدی مواجه می سازد.
طبق  که  است  کرده  تأکید  کمیسیون  این 
بشردوستانه ی  حقوق  معیارهای  و  اصول 
غیرنظامیان  به  صدمه  هیچ گونه  بین المللی، 
و افراد بی دفاع قابل قبول نیست و نیروهای 
بین المللی باید اطمینان دهند که پس از این 
رویکرد نظامی شان سبب تلفات غیرنظامیان 

نمی شود.

انفجار در شهر مزارشریف 
دو زخمی برجای گذاشت

در  انفجار  یک  وقوع  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
شهر مزارشریف، مرکز والیت بلخ دو غیرنظامی 

زخمی شده اند.
روز  صبح  دقیقه  و ۴۵   ۹ ساعت  رویداد  این 
محکمه  جاده  در  سنبله،  نوزدهم  سه شنبه، 
شهر مزارشریف در مربوطات ناحیه پنجم این 

شهر به وقوع پیوسته است
به  بلخ  پولیس  سخنگوی  عادل،  عادل شاه 
روزنامه ۸صبح گفت که انفجار ناشی از ماین 
است.  بوده  بایسکل  یک  در  شده    کارگذاری 
این انفجار در حالی صورت گرفت که مراسم 
بخش های  در  عاشورا  روز  از  گرامی داشت 
برگزاری  حال  در  شریف  مزار  شهر  مختلف 
بود. سخنگوی پولیس بلخ احتمال می دهد که 
هدف این انفجار عزاداران عاشورا بوده، اما به 

آن ها آسیبی نرسیده است.
او احتمال این که  نیروهای امنیتی هدف این 

ماین گذاری بوده است را نیز رد نکرد.
امنیت  تأمین  برای  پولیس  که  کرد  تأکید  او 
شهر  مختلف  بخش های  در  عاشورا  عزاداران 

گماشته شده است.
چندسال پیش نیز انفجار یک ماین کارگذاری 
شده در بایسکل در نزدیکی روضه حضرت علی 
در شهر مزارشریف تلفات برجای گذاشت. این 
انفجار عزداران عاشوار را هدف قرار داد و در آن 
چهار نفر کشته و ۱۷ نفر دیگر زخمی شدند. 
گروه طالبان مسوولیت این انفجار را بر عهده 
گرفته است. این گروه گفته که هدف انفجار 
هفت  آن  در  و  بوده  استخباراتی  کارمندان 

سرباز کشته شده اند.

غنی هنوز نقشه صلح 
را گم نکرده است
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8صبح، کابل: ولسوالی های ینگی قلعه و درقد 
نیروهای  عقب نشینی  دنبال  به  تخار  والیت 
کنترل  در  ولسوالی  دو  این  مرکز  از  امنیتی 
طالبان درآمده است. مقام های محلی در والیت 
تخار می گویند که این »عقب نشینی تکتیکی« 
بوده و برای جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی 

و غیرنظامیان روی دست  گرفته شده است.
جواد هجری، سخنگوی والی تخار به روزنامه 
۸صبح گفت که این نیروهای برای تجدید قوا 
و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان عقب نشینی 
آن ها  به  نیز  نیروها کمکی  زودی  به  و  کرده 
رسیدن  با  که  افزود  او  شد.  خواهند  ملحق 
گرفتن  پس  برای  عملیات  کمکی،  نیروهای 
ساحات از دست رفته در ولسوالی های درقد و 

ینگی قلعه آغاز خواهد شد.
به  سنبله  هژدهم  دوشنبه،  روز  طالبان  گروه 
حمله  ینگی  قلعه  و  خواجه غار  ولسوالی های 
مدعی  طالبان  گذشته  روز  هرچند  کرد. 
تصرف ولسوالی خواجه غار شدند، اما مسووالن 
حکومت محلی در تخار این ادعای گروه طالبان 

را رد کردند.
در  که  می کنند  تأیید  اما  محلی  مقام های 
ولسوالی  به  طالبان  گروه  حمله  تشدید  پی 
نیروهای  گذشته  دوشنبه شب  ینگی قلعه، 

امنیتی این ولسوالی را ترک کرده اند. 
جواد هجری، سخنگوی والی تخار می گوید که 
در دو روز نبرد ینگی قلعه طالبان تلفات سنگین 

8صبح، کابل: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
حکومت وحدت ملی از شیوه برخورد نیروهای 
امنیتی با اعضای کاروان گشت زنی به مناسبت 
مسعود،  احمدشاه  ترور  سالیاد  سنبله،   ۱۸

قهرمان ملی انتقاد کرد.
سنبله  نوزدهم  روز سه شنبه،  عبداهلل  عبداهلل 
به مناسبت روز عاشورا در غرب کابل صحبت 
تفنگ داران  گشت وگذار  که  گفت  می کرد، 
به  هوایی  شلیک های  و  شهر  در  غیرمسوول 
هر بهانه ای غیرمجاز است، اما اقدام نیروهای 
و  آن »مسلکی  برای جلوگیری  ویژه  قطعات 

انسانی« نبوده است.
روز گذشته شماری از هوادران احمدشاه مسعود 
برای گرامی داشت از هژدهمین سال یاد مرگ او 
مانند سال های گذشته به جاده ها برآمده بودند. 
این افراد که در موترها به صورت کاروان در 

حرکت بودند، دست به شلیک هایی نیز زدند.
با این حال، تصاویری در شبکه های اجتماعی 
به نشر رسیده است که نشان می دهد قطعات 
ویژه پولیس شماری از اعضای این کاروان را 

مورد لت وکوب قرار می دهند.
عبداهلل عبداهلل می گوید که رفتار پولیس با این 
افراد مسلکی نبوده است. به گفته او، تصاویری 
که منتشر شده است، رفتار پولیس یک نظام 

دیکتاتورانه و مستبد را نشان می دهد.
او هم چنان گفت که چنین رفتارهایی به اعتبار 
مردم  عموم  حمایت  از  که  کشور  نظامیان 

برخوردار هستند، صدمه می زند.
عبداهلل عبداهلل تأکید کرد که مسووالن امنیتی 
باید به این موارد توجه کنند و زمینه برخورد 

را متحمل شده اند و حدود 30  جنگ جو به 
شمول یک فرمانده قطعه سرخ گروه طالبان 
کشته شده اند. او افزود که نیروهای امنیتی در 

این نبرد تلفات نداشته اند. 
به دنبال آن، گروه طالبان روز سه شنبه مدعی 
شد که مرکز ولسوالی درقد را نیز به تصرف 

درآورده است. 
مقام های محلی در والیت تخار تأیید می کنند 
نیز  ولسوالی  این  از  امنیتی  نیروهای  که 
این  از  هدف  کرده اند.  تکتیکی  عقب نشینی 
عقب نیشنی نیز جلوگیری از تلفات غیرنظامیان 

خوانده شده است. 
دو  این  که  گفته اند  اما  محلی  منابع  برخی 
ولسوالی به دلیل اعزام نشدن نیروهای کمکی و 

تازه سقوط کرده است. 
والیت تخار در شمال شرق کشور قرار دارد و 
از والیات نسبتاً ناامن به شمار می آید. حمالت 
طالبان بر ولسوالی  ینگی قلعه در حالی افزایش 
پیش  روز  دو  توانست  گروه  این  که  یافت 
ولسوالی دشت ارچی کندز، در همسایه گی این 

ولسوالی را تصرف کند.
بخش هایی  و  بغالن  والیت  در  اکنون  همین 
جنگ  است،  هم مرز  تخار  با  که  کندز  از 
که  اند  معتقد  محلی  مقام های  دارد.  جریان 
جنگ جویان گروه طالبان از والیت های بغالن و 
کندز همواره وارد تخار شده  و تهدیدات امنیتی 

در این والیت را باال برده اند.

نیروهای  سربازان  مسلکی  و  انسان دوستانه 
امنیتی را فراهم کنند. او هم چنان بر استفاده 
نشدن پولیس برای اهداف سیاسی تأکید کرد.

مخل  »تفنگ دار   ۱۳8 داخله:  وزارت 
امنیت« از کابل بازداشت شده اند

 وزارت امور داخله اعالم کرده است که پولیس و 
گارنیزیون کابل حدود ۱3۸ نفر از »تفنگ داران 
از  را  نظم عامه«  و  امن  مخل  و  غیرمسوول 
شهر کابل بازداشت کرده اند. نصرت رحیمی، 
سخنگوی وزارت امور داخله، گفته است که از 
نزد افراد بازداشت شده، ده ها میل تفنگ و ۵۱ 
عراده موتر نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده 

است.
پرونده  که  است  کرده  تأکید  نصرت رحیمی 
افراد بازداشت شده پس از بررسی نهایی و به 
نهادهای عدلی و قضایی برای رسیده گی محول 

خواهد شد.
کاروان های  از  افراد  این  رحیمی،  گفته  به 
نتیجه  در  و  استفاده می کردند  عزاداری سوء 
شلیک مستقم آن ها یک افسر اردوی ملی و 
یک غیرنظامی کشته و هفت غیرنظامی دیگر 

زخمی شده اند.
شاهد  کابل  شهر  از  بخش هایی  گذشته  روز 
مناسبت  به  )عزادار(  کاروان های  گشت وگذار 
کشور  ملی  قهرمان  مسعود،  احمدشاه  ترور 
بود. این کاروان ها با خودشان سالح نیز حمل 
داخله  امور  وزارت  که  آن چنانی  و  می کردند 

می گوید، دست به شلیک هوایی نیز زده اند.

جنگ در تخار؛ ولسوالی های درقد و 
ینگی قلعه به تصرف طالبان درآمد

عبداهلل از شیوه برخورد پولیس با کاروان ۱۸ 
سنبله انتقاد کرد
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خلیلی، ربانی و سه 
مشاور رییس جمهور به 

دلیل تخلف انتخاباتی 
جریمه شدند

 

از آغاز همین بود که مذاکره و تالش برای حل  موضع ما 
تفنگ ها  خاموشی  و  خشونت  کامل  توقف  بدون  سیاسی 
سبب  خشونت  دوام  شد.  هم  طور  همین  نیست.  ممکن 
روشن  شود.  متوقف  طالبان  و  امریکا  مذاکره ی  که  شد 
راه  امکان  طالبان،  و  امریکا  مذاکره ی  توقف  با  که  است 
همیشه  طالبان  نیست.  میان افغانی  گفت وگوهای  افتادن 
آغاز  روز  در  حتا  و  خلیل زاد  سفیر  با  مذاکره  آستانه ی  در 
بی مانند  خشونت  به  دست  قطر،  در  میان افغانی  مذاکره ی 
در  گروه  این  قطر  در  میان افغانی  مذاکره ی  روز  در  زدند. 
با  غزنی دست به حمله ی نظامی زد. این گروه در مذاکره 
امریکایی ها هم به دوام جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان 
تأکید می کرد. دوام جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان به 
اصرار  این  بود.  نیز  ناتو  با  غیر مستقیم  جنگ  دوام  معنای 
طالبان به دوام جنگ، مذاکره ی امریکا با این گروه و تمام 
تالش های سیاسی را بی فایده ساخته بود. روشن است که 
مذاکره نیاز به حمایت عمومی و سیاسی دارد. وقتی طالبان 
و  داخلی  سیاسی  نیروهای  نه  کنند،  اصرار  جنگ  دوام  به 
حکومت حمایت عمومی برای مذاکره جلب کرده می توانند 
و نه کشورهای عضو ناتو. به همین دلیل بود که مذاکره ی 

امریکا و طالبان لغو شد. 
است  ممکن  زمانی  سیاسی جنگ  روند حل  کلید خوردن 
که گروه طالبان به توقف خشونت و خاموشی تفنگ ها تن 
افزایش  حتا  و  جنگ  دوام  صورت  در  سیاسی  حل  دهد. 
می کشد،  زبانه  خشونت  وقتی  نمی افتد.  اتفاق  خشونت، 
پایان  برای  طالبان  که  کند  باور  نمی تواند  کسی  هیچ 
خشونت  دوام  به  طالبان  اصرار  می کنند.  مذاکره  جنگ 
از  بخشی  را  خودشان  واقعاً  آنان  اگر  ندارد.  سودی  هم 
بخشی  نماینده ی  که  می کنند  تصور  و  می دانند  افغانستان 
توقف  به  باید  افغانستان اند،   ستم دیده ی  شهروندان  از 
خشونت و مذاکره ی بدون قید و شرط با حکومت و نیروهای 
سیاسی اقدام کنند. دوام خشونت اگر حالل مشکالت بود، 
 امروز هیچ مشکلی باید نمی داشتیم. واقعیت این است که 
خشونت هیچ مشکلی را حل نمی کند و رهبران طالبان باید 
این نکته را درک کنند. آنان وقتی که امتیاز خروج تدریجی 
نیروهای ناتو را گرفته بودند، باید به توقف کامل خشونت 
اقدام می کردند. آنان باید اعالم می کردند که مذاکره ی آنان 
با امریکا نهایی شده است و دیگر به دوام خشونت ضرورتی 
کردند.  اصرار  خشونت  دوام  به  آنان  ولی  نمی کنند؛  حس 
اصرار آنان به دوام خشونت همه را به این نتیجه رساند که 
مفتوحه ی  قلمرو  به  افغانستان  کردن  بدل  فکر  به  طالبان 

این گروه است، نه صلح. 
این قدر  تعهد می داشتند،  پایان جنگ  به  واقع  به  آنان  اگر 
این  می خواستند  آنان  نمی کردند.   جنگ  دوام  بر  اصرار 
و  هستند  پیروز  ناتو  با  جنگ  در  که  کنند  منتقل  را  باور 
می خواهند با دوام جنگ سراسر افغانستان را زیر سلطه ی 
افغانستان  سراسر  تسخیر  طالبان  هدف  اگر  در آورند.  خود 
از راه جنگ و به بند کشیدن همه ی شهروندان غیر طالب 
اصرار  خشونت  و  کشتار  دوام  به  نمی بود،  این قدر  کشور 
نمی کردند. به همین دلیل است که هیچ کسی در داخل، 
جدی  را  طالبان  به  نزدیک  حلقات  از  شماری  باور  این 
نگرفت که می گفتند طالب ها به حل سیاسی فکر می کنند 
و به دوام جنگ عقیده ندارند. اصرار طالبان به دوام جنگ 
از  طالبان  رهبران  که  است  آورده  وجود  به  را  تردید  این 
مسالمت آمیز  زنده گی  و  تفنگ ها  جنگ،  خاموشی  پایان 
سیاسی شان  و  مالی  بقای  با  تضاد  در  را  آن  و  می ترسند 
می دانند. در صورتی که یک نیرو بقای خودش را در دوام 
جنگ  سیاسی  حل  دیگر  که  است  روشن  ببیند،  جنگ 
که  است  ممکن  زمانی  جنگ  سیاسی  حل  ندارد.  امکان 
را کنار  نکنند، خشونت  اصرار  به دوام جنگ  طالبان دیگر 
و  نشود  بیافرینند که دیگر کسی کشته  بگذارند، وضعیتی 
آن زمان راه باز می شود تا جنگ از راه مذاکره خاتمه پیدا 
بیاورند که صرف ۱۵  باید روزگاری را به یاد  کند. طالبان 
تالش  ولی  نداشتند،  کنترل  در  را  افغانستان  خاک  درصد 
تسخیر آن ۱۵ درصد از راه زور، وضعیتی خلق کرد که کل 

افغانستان را از دست بدهند. 

اصرار بر دوام جنگ،
 صلح نمی آورد

چهارشنبه
شماره ۳۱۸۸

۲۰ سنبله ۱۳9۸
۱۰ سپتامبر ۲۰۱9

قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

به  رسیده گی  والیتی  کمیسیون  کابل:  8صبح، 
به  را  دولتی  مقام  پنج  کابل  انتخاباتی  شکایت 
دلیل ارتکاب تخلف انتخاباتی در جریان مبارزات 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری جریمه نقدی 
شورای  رییس  خلیلی  محمدکریم  است.  کرده 
خارجه،  امور  وزیر  ربانی  صلح، صالح الدین  عالی 
جمهور  رییس  ارشد  مشاور  مرتضوی  شاه حسین 
در امور فرهنگی، حمیداهلل فاروق رییس دانشگاه 
تحصیالت  امور  در  رییس جمهور  مشاور  و  کابل 
جمهور  رییس  مشاور  عزیزی  رحیم اهلل  و  عالی 
در  شرکت  و  انتخاباتی  تخلف  ارتکاب  دلیل  به 
همایش انتخاباتی نامزدان ۱۵ هزار افغانی جریمه 

شده اند.
به  رسیده گی  کمیسیون  کمیشنر  امیری،  انیسه 
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  کابل  انتخاباتی  شکایات 
رحیم اهلل  و  مرتضوی  شاه حسین  میان  این  از  که 
عزیزی از حق استفاده رأی شان در روز انتخابات 
افغانی  هزار  آن هر کدام ۱۵  بر  افزون  و  محروم 
خلیلی،  محمدکریم  اما  شده اند،  نیز  جریمه 
کدام  هر  فاروفی  حمیداهلل  و  ربانی  صالح الدین 

تنها ۱۵ هزار افغانی جریمه شده اند.
به گفته او، این تصمیم بر اساس قانون انتخابات 
و کارشیوه مبارزات انتخاباتی صورت گرفته است 
شکایات  کمیسیون  به  حقوقی  سندهای  این  و 
شکایت ها  تا   است  داده  صالحیت  انتخاباتی 
موارد  و  بررسی  را  انتخاباتی  تخلف  به  پیوند  در 

تأدیبی را بر متخلفان اعمال کند.
کارشیوه  و  انتخابات  قانون  که  کرد  تصریح  او 
افراد  کردن  محروم  صالحیت  انتخابات  مبارزات 
متخلّف از حق رأی و وضع جریمه را به کمیسیون 
و  اسناد  براساس  و  است  داده  انتخاباتی  شکایات 

شکایت ها این تصمیم گرفته شده است.
دلیل  به  ربانی  صالح الدین  و  خلیلی  محمدکریم 
دسته  انتخاباتی  مبارزات  نشست های  در  شرکت 
عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به  هم گرایی«  و  »ثبات 

جریمه  شده اند.
به  فاروقی  و حمیداهلل  عزیزی  هم چنان رحیم اهلل 
انتخاباتی  مبارزات  نشست های  در  شرکت  دلیل 
غنی  محمداشرف  رهبری  به  »دولت ساز«  دسته 
تأدیبی  موارد  و  شده  انتخاباتی  تخلف  مرتکب 
بر  عزیزی  عبدالرحیم  است.  شده  وضع  آن ها  بر 
برای  انتخابات  در  نمی تواند  فیصله  این  اساس 

استعمال رأی اش شرکت کند.
شاه حسین  که  گفت  هم چنان  امیری  خانم 
مرتضوی به دلیل کمپین در شبکه های اجتماعی 
رأی  حق  از  او  علیه  متعدد  شکایت های  درج  و 

محروم و ۱۵هزار افغانی جریمه شده  است.
انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  فیصله  که  گفت  او 

به شماری از این مقام ها ابالغ شده است.
پی  در  تصمیم  این  که  کرد  تأکید  امیری  خانم 
شده  گرفته  شده  یاد  افراد  علیه  شکایت ها  ثبت  
هر  علیه  و  مورد  این  در  که  کسانی  و  است 
به  را  شکایت شان  دارند،  شکایت  حکومتی  مقام 
به  تا  کنند  ثبت  انتخاباتی  شکایت  کمیسیون 

رویت سندها درباره آن فیصله صادر شود.
هم چنان اداره های شهرداری کابل، وزارت معارف 
و دانشگاه کابل به دلیل ارتکاب تخلف انتخاباتی 

»دستور اصالحی« گرفت اند.
خانم امیری می گوید که شکایت های دیگری  نیز 
دلیل  به  که  داشت  وجود  مقام ها  از  برخی  علیه 
نبود اسناد کافی، درباره آن ها فیصله صادر نشده 

است.
مبارزه  کارشیوه  و  انتخابات  قانون  اساس  بر 
انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، هیچ کارمند 
از امکانات دولت به  تا  دولتی اجازه و حق ندارد 
ضرر و یا به نفع یک نامزد مشخص کار بگیرند و 
یا در همایش کمپین های انتخاباتی شرکت کنند.



پیش پاکستان و قطر خم نکنید بلکه در کنار مجاهدان 
قرار گرفته و برای حل مشکالت کشور آستین بر زنید.

او خطاب به جامعه ی جهانی هم گفت که مردم افغانستان 
سر تعظیم پیش خارجی ها خم نمی کنند و همان طور که 
گذشته گان شما از کشور »رانده« شدند، شما نیز برگشت 

می خورید. 
او افغانستان را زیر »اشغال« خواند و گفت که ترمپ هرگز 

توان کشتن مردم کشور را ندارد. 
وزیر پیشین انرژی و آب کشور با اشاره به سیاست های 
امریکا در افغانستان گفت که امریکا مادر بمب ها را در 
شد.  بیش تر  داعش  حضور  اما  کرد  استفاده  جالل آباد 
ادامه گفت که اگر پدر بمب ها را هم  وی هم چنان در 
افغانستان  ترک  به  مجبور  کند،  استفاده  افغانستان  در 

خواهد شد.
او هم چنان با ارائه ی راه کاری برای برون رفت از مشکالت 
اعضای  از  هیأتی مشترک  باید  که  کنونی کشور گفت 
جبهه ی جهاد و مقاومت، شخصیت های سیاسی، اعضای 
حکومت و جامعه ی مدنی تشکیل شود و با نماینده گان 
بیرونی ها  فشار  زیر  که  مکانی  از  غیر  در جایی  طالبان 

باشد، روی چگونه گی مصالحه صحبت کند.
اسالمی  جمعیت  حزب  سران  نشست  این ها  تمام  با 
برای  شفاف  یک طرح  ایجاد  مورد  در  وعده  با سپردن 
رسید؛  پایان  به  کشور  کنونی  مشکالت  از  برون رفت 
طرحی که به گفته ی آنان قرار است در هرات خاکه اش 
ساخته شود و در کابل با اشتراک نماینده گان جریان های 

سیاسی به اشتراک گذاشته شود. 
هرچند این نشست نتیجه ی مشخصی نداشت و توافق 
نظر مشخصی به دست نداد اما ظاهراً از دید بزرگان حزب 
گوناگون  بیماری های  درمان  برای  »نسخه ای  جمعیت، 

کشور زخم خورده ی افغانستان تجویز خواهد کرد«.

دور  نُه  امریکا  که  حالی  در 
با گروه طالبان  مذاکرات خود 
است،  کرده  اعالم  منسوخ  را 
می گوید  غنی  جمهور  رییس 
این گروه را طبق  با  که صلح 
مشورتی  »لویه جرگه  نقشه 
کرد.  خواهد  تعقیب  صلح« 
رییس  غنی،  محمداشرف 
جمهور کشور، یک روز پس از آن که دونالد ترمپ گفت، 
مذاکرات با طالبان منسوخ است و جنگ علیه این گروه 
تشدید شده است، اعالم کرد که صلح مطابق نقشه راهی 
که مردم در لویه جرگه مشورتی صلح تعیین کرده بودند، 
به حیث یک پروسه ملی تعقیب می شود. محمداشرف 
غنی که در یکی از مراسم عاشورا در غرب شهر کابل 
سخنرانی می کرد، افزود: »صلح باعزتی که امنیت را در 
کشور تضمین ]کند[ و با مالکیت افغان ها باشد، خواست 
و آرزوی هر افغان است.« او تأکید کرد که متعهد است 

تا این آرزو را عملی کند.
لویه جرگه مشورتی صلح از نهم تا چهاردهم ثور امسال با 
حضور بیش از سه هزار نفر در خیمه لویه جرگه در شهر 
کابل برگزار شده بود. این جرگه با صدور یک قطع نامه 
در  دست کم  آتش بس  برقراری  خواستار  ماده ای،   ۲3
شده  طالبان  گروه  و  دولت  بین  »رمضان«  ماه  جریان 
بود. هم زمان با روزهای پایانی این جرگه، ششمین دور 
مذاکرات امریکا و طالبان در دوحه نیز در جریان بود. 

طالبان اما تن به این آتش بس ندادند.
از دیگر خواست های لویه جرگه مشورتی صلح، گشایش 
افغانستان، رهایی ۱۷۵  برای طالبان در داخل  دفتری 
بود.  دو طرف  بین  زندانیان  تبادله  و  گروه  این  زندانی 
رهایی  فرمان  رمضان  عید  در  بعدتر  غنی  محمداشرف 
۸۸۷ زندانی طالب از زندان را صادر کرد. حکومت هدف 
برای  دولت  نیت  را حسن  زندانی  شمار  این  رهایی  از 
شروع گفت وگوهای صلح با این گروه عنوان کرده است. 
با این حال، هنوز خبری از گشایش دفتر برای این گروه 
در افغانستان نیست؛ هرچند اشرف غنی گفته بود حاضر 
است برای طالبان در یکی از سه والیت کابل، قندهار 
و ننگرهار دفتر بدهد. طالبان این پیشنهاد غنی را نیز 

رد کرده اند.
تعیین جدول  لویه جرگه مشورتی صلح  دیگر  پیشنهاد 
زمانی برای خروج سربازان امریکایی از افغانستان بود. 

از سران حزب جمعیت  جمعی 
حضور  با  افغانستان  اسالمی 
خان،  اسماعیل  خانه ی  در 
حزب  این  کلیدی  اعضای  از 
در  صحبت  با  هرات  در 
کشور،  در  جاری  اتفاقات  مورد 
موقف شان را نسبت به انتخابات 
طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  و 

اعالم کردند.
به باور آنان گفت وگوهای صلح باید دوباره از سر گرفته 
شود در غیر آن انتخابات پیش رو کشور را به آینده ای 
تاریک رهنمون می سازد. در همین حال تأکید این افراد 
بر این شد که در ختم ششم میزان، دولت موقت انتقالی 
روی  کار آید و در مورد سرنوشت انتخابات و مشروعیت 

نظام بعدی تصمیم بگیرد.
در این نشست مشوره ای که با دعوت محمد اسماعیل، 
یونس  بود،  شده  راه اندازی  آب  و  انرژی  پیشین  وزیر 
احمدولی  محمدی،  بسم اهلل  نور،  عطامحمد  قانونی، 
مسعود، عبدالستار مراد، کلیم اهلل نقیبی و برخی دیگر از 

چهره های حزب جمعیت حضور داشتند.
نشست مشورتی این افراد با سخنرانی در بین فرماندهان 
شد،  برگزار  خان  اسماعیل  خانه ی  در  جهادی  پیشین 
قدرت  و  بیداری  به  نسبت  وفور  به  آن  در  نشستی که 
دوباره ی مجاهدان سخن زده شد و سخنرانان محفل با 
الفاظ گوناگون قدرت جنگی شان را به نمایش گذاشتند. 
یونس قانونی، معاون پیشین رییس جمهوری کشور در 
سخنانی افغانستان را در »لبه ی پرتگاه سقوط« خواند. او 
تاکید کرد که برای مدیریت بحران مشروعیت و انتخابات 
باید تصمیم نهایی و مفید به نفع مردم کشور گرفته شود. 
آقای قانونی گفت وگوهای صلح را با واژه ی »مصالحه ی 
ملی« تعریف کرد و گفت که در صورت درست مدیریت 
شدن آن، افغانستان از بحران نجات می یابد. او با اشاره 
امریکا  بین  صلح  گفت وگوهای  فرآیند  چگونه گی  به 
معامالت  و  تاریکی خانه  در  »صلح  که  گفت  طالبان  و 
پنهانی« به سرانجام نمی رسد، بلکه باید »روشن و تعریف 
شده« باشد. به گفته ی او، اگر صلح به معنای »تغییر در 

جغرافیای جنگ« باشد، شدت نبردها افزایش می یابد. 
او هم چنان با یادآوری از حفظ نظام جمهوریت گفت که 
نگران شکست گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان است و 

گروه در ۱0 سال گذشته سابقه نداشته است. 
ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دنبال لغو مذاکرات 
امریکا و طالبان، اعالم کرد که خواستار صلح پایدار و 
باعزت است و به تمام تالش ها به هدف رسیدن به آن 
متعهد است. ریاست جمهوری کشور هم چنان گفت که 
مانع اصلی صلح، ادامه خشونت ها و جنگ جاری طالبان 
وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  است. 
ملی، با اشاره به تصمیم ترمپ، گفته است که فرصت 
صلح از دست رفت. به گفته او، افغانستان امروز همان 

قدر از صلح فاصله دارد که قباًل داشت.
گروه طالبان در تازه ترین موضع گیری خود هشدار داده 
است که به جنگ خود ادامه می دهد. ذبیح اهلل مجاهد، 
است  گفته  »فرانس پرس«  به  طالبان،  گروه  سخنگوی 
که این گروه دو گزینه بیش تر در اختیار نداشت: جنگ 
یا مذاکره. او افزوده است حاال که رییس جمهور امریکا 
مذاکرات را متوقف کرده است، این گروه به »جنگ و 
امریکا  به گفته مجاهد،  داد.  ادامه خواهد  جهاد« خود 
پشیمان خواهد شد. گروه  اقدام خود  این  از  زودی  به 
مذاکرات،  توقف  از  که  بود  گفته  نیز  پیش تر  طالبان 

امریکا زیان خواهد دید.
امضای  آستانه  در  طالبان  و  امریکا  که  شرایطی  در 

او هم چنان با انتقاد از کارکرد رهبران فعلی دولت گفت 
که ارگ و سپیدار نتیجه ی انتخابات پارلمانی گذشته را 
به »مسخره« گرفته و مجلس را تقسیم سیاسی کردند. 

کشور  جمهوری  رییس  غنی،  اشرف  به  هم چنان  او 
تاخت و گفت که وی در پنج سال گذشته دست آوردی 
نداشته است. آقای نور هم چنان افزود که انتخابات را با 

حاشیه های فعلی آن قابل قبول نمی داند. 
آقای نور درباره حکومت وحدت ملی به این نظر است که 
»بحران حاکمیت و مشروعیت« در نظام فعلی قابل قبول 
نیست و این حکومت بعد از ششم میزان بیش تر باعث 

بحران می شود.
در همین حال احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری پیش رو، اعالم کرد که وضعیت حاکم در کشور 

مولود سیاست های امریکا است.
بر موضع هم حزبی هایش  پافشاری  با  آقای مسعود هم 
صلح و انتخابات را بحرانی خواند و تأکید کرد که روند 
به  بودن  مبهم«  و  دلیل »گنگ  به  گفت وگوهای صلح 

شکست انجامیده است. 
آقای نور با اشاره به کارکرد سفیر خلیل زاد در نُه ماه اخیر، 
وی را بازی گری ماهر ندانسته و گفت که اگر توافق با 
طالبان امضا می شد، کسی سرنوشت کشور را نمی فهمید. 
او با اشاره به ششم میزان، روز برگزاری انتخابات ریاست 
وسیله ی  به  چه  باید  زمان  آن  در  که  گفت  جمهوری، 
انتخابات شفاف و چه به وسیله ی استعفای دو رهبر فعلی، 

حکومت وحدت ملی به »استبداد« خاتمه دهد. 
انرژی و  اسماعیل، وزیر پیشین  در همین حال محمد 
از حد روند مذاکرات  با اشاره بر دوام زیاده  آب کشور، 
صلح بین امریکا و طالبان گفت که نتیجه  ی آن از اول 

معلوم بود. 
او خطاب به طالبان گفت که »خجالت بکشید« و سر 

طالبان  جنگ جویان  بودند،  دوجانبه  توافق نامه 
را  دولتی  نیروهای  مواضع  و  تأسیسات  بر  حمالت شان 
سه  به  دست کم  این جنگ جویان  بودند.  کرده  تشدید 
اما  فراه حمله کردند،  و  پلخمری  از جمله کندز،  شهر 
خوردند.  شکست  دولتی  نیروهای  مقاومت  نتیجه  در 
خواجه غار،  ولسوالی های  هم چنان  جنگ جویان  این 
ینگی قلعه، چاه آب و درقد در تخار و همین طور دشت 
ارچی، قلعه زال و خان آباد در کندز را زیر حمالت شدید 
خود قرار داده اند. از این میان، ینگی قلعه و درقد در تخار 
و دشت ارچی در کندز در روزهای پس از لغو مذاکرات 
طالبان با امریکا، به دست این گروه سقوط کرده است. 

نکرده است  اعالم  به صورت واضح  امریکا  این حال،  با 
که برنامه بعدی این کشور برای جنگ و صلح افغانستان 
چیست و قرار است گام بعدی چگونه برداشته شود. در 
کنار آن که ترمپ از تشدید جنگ این کشور علیه طالبان 
از  دیگر  جانب  از  امریکا  خارجه  وزیر  است،  داده  خبر 
احتمال شروع مجدد مذاکرات با این گروه سخن گفته 
است. اما مایک پمپئو خاطرنشان کرده است که شروع 
مجدد این مذاکرات مشروط به کاهش خشونت توسط 
تازه  هشدارهای  به  توجه  با  که  شرطی  است؛  طالبان 
گروه طالبان به نظر نمی رسد به این زودی برآورده شود.

به  جدول  این  روی  مذاکرات شان  در  طالبان  و  امریکا 
توافق رسیده اند؛ توافقی که ترمپ حاال از منتفی بودن 
آن خبر داده است. اما در صورت اجرای توافقات امریکا 
و طالبان، حدود پنج ونیم هزار سرباز امریکایی در مدت 
ترمپ  دونالد  می شدند.  خارج  افغانستان  از  هفته   ۲0
هم زمان با لغو مذاکرات امریکا و طالبان گفته است که 
سربازان کشورش را در زمان مساعد از افغانستان بیرون 

خواهد کرد.

هشدار از تشدید جنگ 
همین  شنبه  روز  امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
هفته، از توقف و لغو مذاکرات کشورش با گروه طالبان 
خبر داد. او دلیل لغو این مذاکرات را کشته شدن یک 
طالبان  گروه  موتربمب  حمله  یک  در  امریکایی  سرباز 
با  گذشته  هفته  پنج شنبه  طالبان  کرد.  اعالم  کابل  در 
یک موتربمب در منطقه شش درک حمله کردند که در 
کشته  امریکایی  سرباز  یک  شمول  به  نفر   ۱۲ آن  پی 
شدند. ترمپ هم چنان روز دوشنبه، هژدهم سنبله، به 
است  منسوخ  طالبان  با  مذاکرات  که  گفت  خبرنگاران 
و حمالت علیه طالبان تشدید شده است. او افزود که 
تلفات طالبان در جریان چهار روز از لغو مذاکرات با این 

آرزوی مردم به انجام رسیدن آن بود.
آقای قانونی در بخشی از سخنانش شکست »مصالحه ی 
ملی« را مسبب بحران بزرگ و گسترده شدن دامنه ی 
جنگ خواند و تأکید کرد که برآیند آن انقطاع های جنگی 

جدید بین گروه های تروریستی است.
معاون پیشین رییس جمهوری هم چنان انتخابات را با 
سه چالش امنیت، مشروعیت و پذیرش نتایج آن همراه 

خواند. 
به گفته ی او، دولت نشان داده که در تامین امنیت مراکز 
رأی دهی ناکام است و بازی های سیاسی دو رهبر حکومت 
وحدت ملی نسبت به انتخابات نشان از عدم مشروعیت 

آن دارد. 
وی هم چنان هشدار داد که با توجه به شرایط حاکم در 
کشور و سیاست گذاری نادرست سران حکومت وحدت 
و  می رود  قومی  جنگ های  سمت  به  انتخابات  ملی، 
نتیجه ی آن از حاال مورد پذیرش مردم نیست. به گفته ی 
تداوم  در  سعی  انتخابات  مهندسی  با  حاکم  تیم  وی 

جایگاهش در صندلی قدرت کشور است.
عطامحمد نور، والی پیشین بلخ هم با ابراز امیدواری از 
سرگیری گفت وگوهای صلح هشدار داد که امریکا برای 

مردم افغانستان تالشی جهت تامین ثبات نکرده است. 
از سخنانش گفت: »ترامپ دایه ی  نور در بخشی  آقای 

مهربان تر از مادر نمی شود و حرفش را پس می گیرد.«
او هم چنان مجاهدان را تشویق به دوباره بیدار شدن کرد 
و گفت که به کسی اجازه ی مدیریت سرنوشت کشور را 

نمی دهد.
وی افزود که اگر صلح نشود، کشور به سمت انتخاباتی 
می رود که بدتر از انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود 
و حتا به گفته ی »گند« این انتخابات را باید خارجی ها 

هم شاهد باشند.

غنی هنوز نقشه صلح را گم نکرده است

خواست برخی از سران جمعیت در نشست هرات
»حکومت موقت انتقالی«

چهارشنبه
شماره ۳۱۸۸

۲۰ سنبله ۱۳9۸
۱۰ سپتامبر ۲۰۱9
قیمت: ۲۰ افغانی
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از  طالبان  با  مذاکره  توقف 
رییس   ترمپ،  دونالد  سوی 
همه  متحده،  ایاالت  جمهور 
برد.  فرو  حیرت  و  بهت  در  را 
طالبان  و  امریکا  موافقت نامه ی 
تهیه  برای  خلیل زاد  سفیر  که 
نماینده گان  با  ماه   ۱0 آن 
نهایی  زد،   چانه  قطر  در  طالب 
شده بود. ۲3 سپتامبر سال جاری 
برگزار شود.  میان افغانی  بود که مذاکره ی  قرار  میالدی 
اروپا که در روزهای  اتحادیه ی  دیپلمات های کشورهای 
انتخابات  برگزاری  به  با گروه طالبان  چانه زنی خلیل  زاد 
شروع  در  داشتند،  اصرار  افغانستان  جمهوری  ریاست 
هفته ی گذشته به نحوی بر ضرورت تأخیر در برگزاری 
این انتخابات تأکید می کردند. آنان در مالقات با برخی 
شروع  که  بودند  گفته  کابل نشین  سیاست مداران  از 
گفت وگوهای میان افغانی در ۲3 سپتامبر و بعد برگزاری 
انتخابات در ۲۷ سپتامبر با فاصله ی یک هفته از آن زیاد 
مناسب نیست و بهتر است که تاریخ برگزاری انتخابات 
تغییر کند و به تعویق بیافتد. همه در کابل منتظر شروع 
امریکا و  افغانی و امضای موافقت نامه ی  مذاکره ی میان 
طالبان بودند. از هماهنگ شدن مذاکره ی رییس جمهور 
امریکا و نماینده گان طالبان در کمپ  دیوید و کاخ سفید 
هم کسی خبر نداشت ورنه همه به این نتیجه می رسیدند 
که تحوالت بسیار بزرگ در شرف وقوع است. توییت آقای 
ترمپ اما صفحه را برگرداند و امروز دیگر کسی منتظر 

امضای موافقت نامه ی امریکا و طالبان نیست.
یک  شدن  کشته  و  طالبان  سوی  از  خشونت  دوام 
سرباز امریکایی در نزدیکی سفارت این کشور در کابل، 
 محاسبه ی ترمپ را برهم زد. آقای ترمپ در نظر داشت 
غنی  رییس جمهور  و  طالب  نماینده گان  دعوت  با  که 
را  امریکایی  مقام های  از  یکی  امضای  دیوید  کمپ  در 
پای توافق نامه ی واشنگتن با طالبان بگذارد و از طریق 
رسانه ای سازی این رویداد اعالم کند که به طوالنی ترین 
به  ترمپ  آقای  است.  داده  پایان  امریکا  تاریخ  جنگ 
اما  بود.  کرده  فکر  بیش تر  موضوع  این  تبلیغی  جنبه ی 
با قتل یک سرباز امریکایی از اثر یک حمله ی انتحاری 
در کابل، آقای ترمپ به این نتیجه رسید که دوام مذاکره 
برای  تنها  نه  دیوید  کمپ  در  طالبان  رهبران  و حضور 
تقویت  را  رقیبانش  موضع  بلکه  ندارد،  سیاسی  سود  او 
قبل  روز  چند  که  گروهی  رهبران  از  استقبال  می کند. 
نوعی  ترمپ  برای  بودند  کشته  را  امریکایی  سرباز  یک 
قبل  هفته ی  طالبان  رهبران  اگر  بود.  سیاسی  انتحاری 

کشورهای  در  آن جایی  که  از 
از  سرنوشت شان  مردم ساالر، 
انتخابات  به  ویژه  آرا  طریق 
همین  به  می شود،  مشخص 
از  انتخاباتی  مناظره  دلیل 
برخوردار است.  جایگاه خاصی 
انتخاباتی،  مناظره   راه اندازی 
سبب می شود تا مردم آسان تر و با 

دقت بیش تر تصمیم بگیرند.
به باور آگاهان عرصه سیاست و ارتباطات، در عصر کنونی، 
و  پیش رفت اند  حال  در  باورنکردنی  سرعت  با  رسانه ها 
راه اندازی مناظره  انتخاباتی می تواند تأثیر مستقیم روی 
پیروزی کاندیدان داشته باشد.  باور اغلب این است که 
مناظره ها نباید تنها برای جلب رأی باشد، بلکه معرفی 
اصلی  برنامه های شان هدف  ارایه  و  برای مردم  نامزدان 
این است  باشد. به روایت دیگر، هدف اصلی مناظره ها 
که مشخص سازد از میان نامزدان، کدام یک برنامه های 

شفاف و مدیریت بهتر دارد.
ارتباطات  و  آگاهان سیاسی  از  یکی  بهشتی پور،  حسن 
ایران، بدین باور است که مناظره خوب باید در راستای 
شفاف سازی عمل کرد نامزدان باشد و اگر واقعیتی بیان 
می شود، به هدف تخریب طرف مقابل نباشد؛ بدین معنا 
که اگر واقعیتی در مناظره ها مطرح شود، به  هیچ عنوان 
هدف تخریبی ندارد. اما اگر نامزدان هر نوع دروغی را به 
هدف جلب توجه مردم بر یک دیگر روا بدارند و قواعد 
محسوب  تخریب  قطعاً  این  بگذارند،  پا  زیر  را  انسانی 
می شود. باور کل بدین است که هر نامزدی باید با سند و 
مدرک ادعا و برنامه خود را مستندسازی و شفاف سازی 

کند.
جمهوری،  ریاست  انتخابات  حساس  مناظره های  در 
میلیون ها  که  مناظره ای  جریان  در  شدن  عصبانی 
مخاطب دارد، چه به  عنوان نامزد و چه به  عنوان رییس 
جمهور کشور، اشتباه است. نامزدان، بهتر است متوجه 
با  و  باشند  خود  رقیب  سوی  از  شده  ارایه  نکات  تمام 
استدالل و آمار طرح خود را ارایه کنند و در این حالت 

بدون شک  پیروز مناظره همان فرد است.
واقعیت های جامعه  بر اساس  اگر چالش های مناظره ها 
انتخاب شود، مناظره ها به شکل درست برگزار خواهند 

ایاالت متحده برایش مهم تر از هر امر دیگر است. پیش از 
این تصور می شد که موضوع حمایت جدی از افغانستان 
برای ترمپ در انتخابات ایاالت متحده رأی آور نیست و 
به همین دلیل عالقه ای به آن ندارد ولی حوادث روزهای 
اخیر، وضعیتی خلق کرد که اگر ترمپ مذاکرات را لغو 

نمی کرد با پایگاه اصلی رأی اش مواجه می شد. 
تردیدی نیست که بسیاری از رهبران حزب جمهوری خواه 
مورد  در  ترمپ  بلندپایه گان حکومت  از  شماری  حتا  و 
بود،   کرده  نهایی  طالبان  با  خلیل زاد  سفیر  که  سندی 
مالحظه داشتند. جان بولتن مشاور محافظه کار امنیت 
ملی امریکا به آقای ترمپ گفته بود که بهتر است نیروهای 
امریکایی را بدون مذاکره و توافق با طالبان از افغانستان 
بیرون کند. این مالحظات هم در لغو مذاکره ی امریکا با 
طالبان نقش خود را داشت. ترمپ روز دوشنبه در کاخ 
سفید گفت که مذاکره ی امریکا و طالبان منتفی است 
ولی واشنگتن در وقت مناسب نیروهای نظامی اش را در 

افغانستان به صورت قابل مالحظه کاهش خواهد داد. 
لغو مذاکره ی واشنگتن و طالبان  با  تردیدی نیست که 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قطعی شده است. 
افغانستان انتخابات ریاست جمهوری و بحران احتمالی 
بحران  این  از دل  و ساختاری  را می  گذراند  آن  از  پس 
بیرون خواهد شد. سناریوی خطرناک این است که بحران 
انتخابات ریاست جمهوری سبب هرج ومرج شود و ترمپ 
و  را خارج کند  امریکایی  نیروهای  به آن هم  پاسخ  در 

این سناریو خطرناک  اگر  را متوقف سازد.  هم کمک ها 
تحقق یابد افغانستان به سال ۱۹۹۲ گذار می کند. اگر 
آن  نتایج  از  ناشی  بحران  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
سال  سناریو  که  است  زیاد  آن  احتمال  بگذرد،  بخیر 
بولتن  جان  و  ترمپ  طوری  همان  یابد.  تحقق   ۱۹۸۹
این  بدون  را  خودش  نیروهای  واشنگتن  کرده اند  اشاره 
با طالبان به توافق برسد در »زمان مناسب« خارج  که 
می کند، ولی به کمک مالی و نظامی به دولت افغانستان 
ادامه می دهد تا بن بست نظامی حفظ شود. همین کار را 
گورباچف آخرین زمام دار شوروی در سال ۱۹۸۹ انجام 
به  ولی  کرد  بیرون  افغانستان  از  را  سرخ  ارتش  او  داد. 
صورت راهبردی از حکومت داکتر نجیب حمایت می کرد 
تا بن بست نظامی در افغانستان حفظ شود. هیچ تردیدی 
نیست که طالبان هم در واکنش به اقدام ترمپ دست 
از  به حمله های خطرناک نظامی می زنند. شاید موجی 
حمله های خطرناک تروریستی بر کابل و شهرهای دیگر 
در راه باشد. طالبان به احتمال زیاد با راه  اندازی حمله های 
تروریستی و تهاجمی تالش خواهند کرد امریکا را به میز 
امنیتی  امور  متخصصان  از  برخی  برگردانند.  مذاکره 
ماه  تا شش  گمانه زنی می کنند که شاید سه  نظامی  و 
ولی  گرفته شود.  از سر  امریکا  و  طالبان  مذاکره ی  بعد 
روشن نیست که از دل آن مذاکرات در نهایت چه بیرون 
سناریوی  که  می آید  بر  ترمپ  از سخنان  ولی  می شود. 

سال ۱۹۸۹ بیش تر محتمل به نظر می رسد.

برگزاری مناظره  انتخاباتی نقش مهمی در برنده شدن 
افراد دارد.

گرمی  بازار  انتخاباتی  مناظره   افغانستان  در  آیا 
دارد؟

از  بیش  گذشت  با  متأسفانه  نخیر.  است،  واضح  جواب 
۱۸ سال از عمر نظام نوپای افغانستان و روی کار آمدن 
انتخاباتی  رسانه های مختلف، هنوز جایگاه مناظره های 
این که رسانه های  نیست.  معلوم  باید،  و  به شکل شاید 
افغانستان پیش رفت خوبی داشته اند و آزادی بیان نیز 
رشد چشم گیری کرده، غیرقابل انکار است، اما تا هنوز 
فرهنگ برگزاری مناظره  انتخاباتی حساس میان نامزدان 
پیش تاز که بر اساس یک برنامه و سلسله مشخص باشد، 

جای باز نکرده است.
کاندیدان با ظاهر شدن در مصاحبه های ویژه تلویزیون ها، 
برنامه های شان  را ارایه می کنند. شماری از کاندیدان فقط 
در غیاب و در میان هواداران شان، کاندیدان رقیب را به 
کم کاری و بی برنامه گی متهم می کنند. متأسفانه یکی از 
ویژگی های کارزارهای انتخاباتی در افغانستان این است 

کردن  تحقیر  و  اهانت  توهین،  به  شباهت  بیش تر  که 
رقیبان دارد؛ اما نیاز است تا کاندیدان مقابل یک دیگر 

قرار گرفته و برنامه های  یک دیگر  را نقد کنند. 
ریاست  انتخابات  کاندیدان  از  شماری  که  وجودی   با 
جمهوری پیش روی افغانستان، یک دیگر را به مناظره 
فراخوانده اند، اما هنوز از سوی رقیبان شان جوابی دریافت 
نکرده اند. بهتر همان است که کاندیدان پیش تاز به ندای 
رقیبان شان لبیک گفته و در حضور میلیون ها مخاطب ، 
برنامه های خود را ارایه کرده و از آن دفاع کنند. هرگاه 
نامزدی توانست با استدالل و منطق پیروز مناظره شود، 

برای مردم نیز تصمیم گیری آسان تر می شود. 
 قابل ذکر است که فرهنگ راه اندازی مناظره های حساس 
انتخابات ریاست جمهوری، یک  نامزدان پیش تاز  میان 
و  واقعیت ها  مردم  تا  شد  خواهد  سبب  این  است.  نیاز 
برنامه ها را از زبان خود نامزدان بشنوند. به امید روزی  که 
انتخاباتی مسلسل و پرمحتوا در  راه اندازی مناظره های 
رسانه ها و میان نامزدان ریاست جمهوری به یک فرهنگ 

مبدل شود. 

اعالم می کردند که خشونت را متوقف می کنند و دیگر 
به دوام جنگ اصرار ندارند، آن زمان استقبال از رهبران 
آن  از  می توانست  و  نداشت  هزینه  ترمپ  برای  طالبان 
استفاده ی تبلیغاتی کند. هم عجله ی ترمپ برای رسیدن 
به یک توافق با طالبان و دعوت از رهبران آنان در کمپ 
دیوید، ریشه در ضرورت های انتخاباتی او داشت و هم لغو 

مذاکره با این گروه. 
ترمپ از نظر سیاسی متعلق به یکی از جناح های بسیار 
محافظه کار حزب جمهوری خواه ایاالت متحده است. این 
انزواگرایی در سیاست خارجی،  طرف دار  جناح در کنار 
افکار عمومی  امریکا در  نیرومند  حفظ مجد و وجهه ی 
جهان نیز است. عالوه بر این یکی از فرقه های مسیحی 
خیلی محافظه کار حوزه رأی آقای ترمپ است. این فرقه 
تصور می کند که حتا ارزش های قانون اساسی امریکا بر 
گرفته از سنت دینی این کشور است. اگر ترمپ به رغم 
کشته شدن عسکر امریکایی توسط طالبان از رهبران این 
گروه در کمپ دیوید پذیرایی می کرد، به احتمال زیاد با 
واکنش تند رأی دهنده گان این فرقه و جناح طرف دارش 
در حزب جمهوری خواه مواجه می شد. ترمپ از قرارداد 
فرقه ی  همان  رضایت  کسب  برای  هم  ایران  با  برجام 
محافظه کار مسیحی و شماری از تمویل کننده گان حزب 
جمهوری خواه که طرف دار اسراییل اند خارج شد. ترمپ 
انتخابات در پیش رو دارد و نمی تواند پایگاه اصلی رأی اش 
را نادیده بگیرد. او باید نشان بدهد که حیثیت و وجهه ی 

شد؛ اما اگر محتوای مناظره ها با جدل، مغلطه گویی و 
پیروزی  به  نامزدان  این که  برای  باشد  همراه  سفسطه 

برسند، مشکل ایجاد می کند.
نگاهی کوتاه به تاریخ مناظره  انتخاباتی 

ریاست  نامزد  دو  رسانه ها،  تاریخ  در  نخستین بار  برای 
مناظره  به  میالدی   ۱۹60 سال  در  امریکا  جمهوری 
تلویزیونی دعوت شدند. این مناظره میان جان اِف کندی 
و نیکسون بود. در این مناظره آن قدر حساسیت ها بلند 
رفت که نیکسون در شب مناظره مریض شد و نتوانست 
مناظره  این  شود.  حاضر  برنامه  به  درست  شکل  به 
او در یک  تلویزیونی به نفع جان اف کندی تمام شد. 
بیانیه بعد از انتخابات اعالم کرد که بخش بزرگی از برگ 

برنده اش همان مناظره بوده است.
میان  انتخاباتی  مناظره   برگزاری  بعد،  به  زمان  آن  از 
متحده  ایاالت  در  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان 
امریکا و خیلی از کشورهای دیگر از حساسیت واالیی 
برخوردار است. تحقیقات نیز نشان می دهد که در عصر 
تکنالوژی که غول های رسانه ای فعالیت گسترده دارند، 

4

گام بعدی ترمپ چه خواهد بود؟

جایگاه خالی مناظره   در کارزارهای انتخاباتی

فردوس

چهارشنبه
شماره ۳۱۸۸

۲۰ سنبله ۱۳9۸
۱۰ سپتامبر ۲۰۱9
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

پرویز مصمم
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چهارشنبه
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قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

روز  دو  انتخاباتی،  تقویم  مطابق 
حساس  مواد  انتقال  زمان  از 
والیات  مراکز  به  انتخاباتی 
مواد  اکنون  تا  اما  باقی مانده، 
 ۱۹ به  انتخاباتی  حساس 
انتقال نیافته است.  والیت کشور 
مستقل  کمیسیون  مسووالن 
والیت های  به  مواد  این  موقع  به  انتقال  از  اما  انتخابات 
به  مطابق  آن ها  که  می گویند  داده  اطمینان  باقی مانده 
حساس  مواد  تا  دارند  کامل  آماده گی  انتخابات،  تقویم 
انتخاباتی را از طریق »هوا و زمین« تا دو روز دیگر به 
معلومات  اساس  بر  دهند.  انتقال  باقی مانده  والیت های 
این کمیسیون، تا اکنون مواد حساس انتخاباتی از میان 

3۴ والیت، به ۱۵ والیت رسیده است.
برگه ی  شامل  انتخاباتی  حساس  غیر  و  حساس  مواد 
بایومتریک،  دستگاه  رأی دهنده گان،  فهرست  رأی دهی، 
اوراق درج نتیجه، رنگ، قلم، صندوق رأی دهی و غرفه 
رأی دهی می شود. مطابق به تقویم انتخابات، زمان انتقال 
مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی از »۸ تا ۲۲ سنبله 
ماه جاری« است. بر اساس این تقویم، روند انتقال مواد 
حساس انتخاباتی از کمیسیون مستقل انتخابات تا ۲۲ 
سنبله ماه جاری به مرکز والیت ها تکمیل شود. اکنون 
مانده  باقی  مواد  این  انتقال  زمان  از  دیگر  روز  دو  که 

است،مواد یاد شده به ۱۹ والیت نرسیده است.
داراالنشای  عمومی  رییس  ننگ،  حبیب الرحمن 
کمیسیون مستقل انتخابات روز سه شنبه، نوزدهم سنبله، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت که کمیسیون مستقل 
مواد  انتقال  روند  انتخاباتی،  تقویم  به  مطابق  انتخابات 
انتخاباتی  به ۱۹ والیت باقی مانده را از طریق  حساس 
هوا و زمین تا دو روز دیگر تکمیل می کند. به گفته او این 
کمیسیون تا اکنون به ۱۵ والیت مواد حساس انتخاباتی 
را از طریق هوا و زمین انتقال داده است. به گفته ی او 
کمیسیون مستقل انتخابات مواد حساس انتخاباتی را به 
والیت های بامیان، غور و دایکندی از طریق زمین و به 
والیت های هرات، فراه، بادغیس، کندهار، زابل، ارزگان، 
هلمند، نیمروز، پکتیکا، بدخشان، کندز و تخار از طریق 

هوا انتقال داده است.
آقای ننگ از سویی هم تأکید می کند که بسته بندی مواد 
حساس سایر والیت ها تکمیل شده است و روند انتقال 
امروز  او  گفته ی  به  می شود.  تکمیل  امروز  پایان  تا  آن 
انتخاباتی  حساس  مواد  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
والیت های میدان وردک و غزنی را از طریق زمین انتقال 
می دهد. هم چنان مطابق به تقویم انتخابات، انتقال مواد 
پایان  تا  شمال  سمت  والیت های  به  انتخاباتی  حساس 

و  کابل  شهر  در  عاشورا  مراسم 
تدابیر  با  کشور  والیت های  سایر 
با  افغان  امنیتی  نیروهای  شد.  برگزار  امنیتی  شدید 
همکاری مردم تدابیر شدید امنیتی را در مساجد و اماکن 
مذهبی که این مراسم برگزار شده بود، روی دست گرفته 
بودند. رهبران حکومت وحدت ملی نیز در روز عاشورا به 
جمع عزاداران پیوستند و بر وحدت میان مذاهب کشور 

تاکید کردند. 
از چند روز به این سو، نیروهای امنیتی در تمام سطح 
شهر حضور سنگین داشتند و مردم محل نیز در تامین 
امنیت مساجد و حسینیه ها سهم گرفته  بودند. با وجود 
نگرانی های امنیتی و ترس از هدف قرار گرفتن عزاداران، 
این مراسم اما بدون کدام رویداد بزرگ امنیتی سپری 

شد.
نقاط شهرها سقاخانه ها  بیش تر  در  آغاز دهه محرم  از 
هم چنان  و  شربت  و  شیر  توزیع  با  که  بود  شده  پا  بر 
محافل  می کرد.  پذیرایی  عزاداران  و  رهگذران  از  چای 
روضه خوانی، سینه زنی و نذر در روز عاشورا در مساجد 
مردم  برای  عاشورا  مورد حادثه  در  و مالها  برگزار شد 
معلومات دادند. برخی از عزاداران در روز عاشورا به مراکز 

اهدای خون رفتند و خون هدیه کردند. 
سال های  در  انتحاری  حمله  چندین  وقوع  دلیل  به 
تامین  بحث  مراسم،  این  در  اماکن مذهبی  در  گذشته 
امنیت مراسم عاشورا در چند سال اخیر به یک نگرانی 

جدی بدل شده است. 
انتحاری در  در عاشورای سال ۱3۹0 وقوع یک حمله 
ورودی مسجد ابوالفضل در شهر کابل ۸0 کشته به جا 
گذاشت. سه سال قبل نیز یک مهاجم ملّبس با لباس 
زیارت سخی در  وارد محوطه  پولیس، در شب عاشورا 

کابل شد و بر عزاداران آتش گشود. 
در نتیجه حمله این مهاجم، ۱6 تن کشته شدند و ده ها 

تن زخم برداشتند. 
از سویی هم سه سال پیش عزادران در روز عاشورا در 
والیت بلخ هنگام ترک مسجد هدف حمله قرار گرفتند 
که در این انفجار دست کم شش تن کشته و 36 تن دیگر 

زخمی شدند. 
در کنار این ها در دو سال گذشته، بارها مساجد و اماکن 
مذهبی در نقاط مختلف کشور به ویژه شهر کابل هدف 
در  که  است  گرفته  قرار  انفجاری  و  انتحاری  حمالت 
نتیجه آن صدها غیر نظامی به شمول زنان و کودکان 

کشته و زخمی شده اند. 
اماکن  افزایش حمالت تروریستی به مساجد و  از  پس 
مذهبی،  کمیسیون عالی هم آهنگی امنیتی مراسم دینی 
ایجاد گردید و طرح تامین امنیت مساجد، حسینیه ها و 
اماکن مذهبی روی دست گرفته شد که بر اساس آن 

رأی محروم می شوند. با این حال او کمیسیون مستقل 
انتخابات را متهم کرد که چنین حالت های ناگوار امنیتی 
را پیش بینی نکرده و تدابیر درست را روی دست نگرفته 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رشید،  آقای  باور  به  است. 
باید اوضاع امنیتی والیت ها را تحلیل و بررسی می کرد. 
بر اساس آن والیت هایی که از لحاظ فاصله و امنیت نیاز 
به زمان بیش تر را دارند، باید روند انتقال مواد حساس 
انتقال با تعویق و  انتخاباتی زودتر انجام می داد تا روند 
کندی صورت نمی گرفت. او تصریح کرد که اکنون شاید 
مشکل  با  حساس  مواد  انتقال  روند  والیت ها  سطح  در 
روبه رو نشود، اما در سطح ولسوالی های که جنگ جریان 
دارد و با تهدیدات امنیتی مواجه اند، این روند با مشکل 
مواجه می شود و مواد حساس انتخاباتی به وقت معین 

نمی رسد. 
با این حال او تصریح کرد، با وجودی که نرسیدن مواد 
ولی  ندارد،  تاثیری  کدام  انتخابات  برگزاری  در  حساس 
نرسیدن مواد حساس به شماری از والیات و ولسوالی ها 
سبب می شود تا باشنده گان آن از حق رأی محروم شوند.

انتخابات، در حالی  و کمیسیون مستقل  ناظر  نهادهای 

با این حال محمد اشرف غنی، رییس جمهور، و عبداهلل 
مراسم  دو  در  عاشورا  روز  در  اجرایی  رییس  عبداهلل، 
سخنرانی  و  شرکت  کابل  غرب  در  عزاداری  جداگانه 

کردند. 
محمداشرف غنی در سخنانش به وحدت میان مذاهب 
کشور تاکید کرد و گفت که امروز جای افتخار است که 
در افغانستان، همه مسلمانان و همه پیروان مذاهب از 
این رویداد بزرگ تجلیل می کنند: »امام حسین اکنون به 
نقطه اتصال و الگوی هم پذیری برای ما بدل شده است.«

به گفته رییس جمهور غنی، در میان همه کشورهای 
و  بی نظیر  مذهبی  هم پذیری  در  افغانستان  اسالمی، 
ادامه گفت: »من همان گونه که  در  او  است.  بی نمونه 
هر  که  می گویم  صراحت  به  نیز  اکنون  گفته ام  بارها 
تهدیدی که متوجه شهروندان شیعه و هزاره افغانستان 
باشد. من به حیث رییس جمهور کشور، یک هزاره و یک 

شیعه خواهم بود.«
سرور دانش معاون دوم رییس جمهور نیز گفت که در 

امروز تکمیل می شود. او گفت: »مواد حساس انتخاباتی، 
به والیت های بلخ، فاریاب، سرپل و جوزجان تا شام امروز 

از طریق هوا انتقال می کند.«
مستقل  کمیسیون  داراالنشای  عمومی  رییس  هم چنان 
انتخابات تصریح کرد که کمیسیون مستقل انتخابات در 
و  نبوده  غیر حساس »پس مان«  و  مواد حساس  انتقال 
دلیل  او  است.  پیشرفته  به  این کمیسیون  مطابق پالن 
شماری  در  مواد حساس  انتقال  روند  افتادن  تعویق  به 
او  به گفته ی  ناامنی« می داند.  و  را »جنگ  از والیت ها 
ناامنی های اخیر در کشور سبب شده تا روند انتقال مواد 
با  کشور  والیت های سمت شمال  به  انتخاباتی  حساس 

چالش مواجه شود. 
انتخاباتی  حساس  مواد  انتخابات،  تقویم  اساس  بر 
والیت های شمال در ۱۴ و ۱۵ سنبله ماه جاری تکمیل 
بر  طالبان  گروه  تهاجمی  حمالت  افزایش  اما  می شد، 
شماری از این  والیت ها، سبب شد تا این روند مطابق 
به تقویم انتخابات انتقال صورت نگیرد. او به شهروندان 
اطمینان داد که این روند مطابق تقویم انتخاباتی تا دو 

روز دیگر تکمیل می شود.
نشست  یک  در  جمهور  ریاست  ارگ  حال  همین  در 
خبری که با والیان، قوماندان های قول اردو و کمیسیون 
به  انتخابات  برگزاری  به  است  داشته  انتخابات  مستقل 
موقع تأکید کرده است. محمداشرف غنی، رییس جمهور 
کمیسیون  و  امنیتی  نهادهای  از  نشست  این  در  کشور 
مستقل انتخابات خواسته تا در تأمین امنیت انتخابات و 

روند انتقال مواد حساس انتخاباتی تالش کنند.
در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات از ُکندی 
در انتقال مواد حساس انتخاباتی انتقاد می کنند. یوسف 
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید، 
افغانستان یا )فیفا( در صحبت با روزنامه ی ۸صبح گفت 
که پیش بینی های نادرست کمیسیون مستقل انتخابات 
و افزایش ناامنی در کشور سبب شده تا روند انتقال مواد 
او  گیرد.  کندی صورت  با  والیات  به  انتخاباتی  حساس 
پیشرفته  به  کندی  با  تقویم  برخالف  روند  »این  گفت: 
است. فکر نمی کنم که کمیسیون بتواند تمام والیات را 

از لحاظ انتقاالت تحت پوشش قرار دهد.« 
رییس اجرایی فیفا با این حال از انتقال نکردن به موقع 
مواد حساس انتخاباتی ابراز نگرانی کرد. او گفت که اگر 
کمیسیون مستقل انتخابات تا دو روز دیگر نتواند مواد 
حساس انتخاباتی را به والیت های باقی مانده انتقال دهد، 
از مرکز والیات  انتقال مواد  نهاد در مورد  این  تشویش 
رشید،  آقای  باور  به  می کند.  بیش تر  را  ولسوالی ها  به 
اگر مواد حساس انتخاباتی مطابق به تقویم انتخاباتی به 
ولسوالی ها انتقال نکند، باشنده گان آن ولسوالی ها از حق 

نیروهای مردمی به حمایت حکومت مسلح شده و امنیت 
مساجدشان را به عهده گرفتند. نیروهای امنیتی نیز با 

این نیروهای مردمی همکاری داشتند.
نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله، گفت که یک 
برنامه ی امنیتی که قباًل از سوی وزارت های دفاع، داخله 
و ریاست عمومی امنیت ملی آماده شده بود، به خاطر 
تامین امنیت روزهای عاشورا به اجرا گذاشته شد و در 
روزهای عاشورا کدام رویداد بزرگ امنیتی رخ نداد. تنها 
در دو مورد در والیت های غزنی و بلخ در نتیجه انفجار 

ماین ، شماری از افراد زخمی شدند.
به  مردم  از  شماری  که  افزود  ادامه  در  رحیمی  آقای 
صورت رضاکارانه در تامین بهتر امنیت روزهای عاشورا 
سهم گرفتند. با این حال سخنگوی وزارت داخله گفت 
وقوع  از  امنیتی  نهادهای  کشور  سراسر  از  تاکنون  که 
آرامی سپری  به  تاکنون  مراسم  و  نداده  حادثه ای خبر 

شده است.
تأکید بر وحدت میان مذاهب 

ناامنی و افزایش حمالت طالبان را دلیل عمده در کندی 
انتخاباتی عنوان می کنند که گروه  انتقال مواد حساس 
طالبان پیش از این گفته بود، تالش می کنند تا انتخابات 
برگزاری  به  که  اکنون  زنند.  برهم  را  ریاست جمهوری 
انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به ۱6روز مانده است، 
گروه طالبان حمالت تهاجمی و گروهی اش را در شماری 
در یک هفته  این گروه  است.  داده  افزایش  از والیت ها 
گذشته، حمالتش در والیت های کندز، بغالن، بدخشان، 
تخار، فراه و بلخ را آغاز کرده است و اکنون با وجودی 
که بیش از یک هفته از آغاز این حمالت گذشته، شدت 
این  از  شماری  در  درگیری ها  و  نکرده  فروکش  جنگ 

والیت ها هنوز ادامه دارد.
قرار است که انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
ریاست  انتخابات  دور  این  در  شود.  برگزار  جاری  سال 
به شمول محمداشرف غنی رییس جمهور و  جمهوری 
عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی، ۱۸ تن برای احراز کرسی 
رسول  زلمی  پیوستن  با  بودند.  نامزد  ریاست جمهوری 
انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری محمداشرف  به دسته 

غنی، تعداد این نامزدان به ۱۷ تن کاهش یافت.

این سال ها وفاق شیعه و سنی و وحدت و هم دلی مردم 
افغانستان واقعاً مثال زدنی است: »آگاهی ای که بین مردم 
را مطمین می گرداند که  ما  ایجاد شده،  رابطه  این  در 
جریان های افراطی، طالبان و داعش و هر گروه افراطی 
دیگر این آرزو را به گور خواهد برد که بتواند بین مردم ما 

تفرقه ی مذهبی و جنگ فرقه ای ایجاد کنند.« 
از  برخی  در  فرقه ای  جنگ های  و  اختالفات  آن که  با 
کشورهای منطقه و جهان پیشینه داشته و قربانی های 
این  شاهد  تاکنون  افغانستان  اما  است  گرفته  زیادی 

اختالفات نبوده است. 
داکتر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
نیز در پیامی که به مناسب روز عاشورا به نشر رسانده، 
ابراز امیدواری کرده است که »به برکت این ماه نوحه و 
عزاداری، آرزوی دیرینه مردم که تحقق صلح سرتاسری 
و دوامدار و برگزاری انتخابات عادالنه و همه شمول است 
تحقق یابد و شهروندان ما در سایه ای آرامش و امنیت 

گام های مطمین را در راستای توسعه و رفاه بردارد.«

به ۱۹ والیت مواد انتخاباتی 
نرسیده است

عاشورا »نسبتاً در آرامش« سپری شد

عبداالحمد حسینی

محمد امینی
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   موسی ظفر

ضمیمه طنز روزنامه

ین   137 جریمه  پرداخت  هستم.  میلیاردر  یک  من 
برای من ساده است، اما ننگ و شرمساری آن را کجا ببرم؟

آخرین دست نوشته یک میلیاردر جاپانی که توسط کمیسیون
 انتخابات جاپان جریمه شده بود و از خجالت مرد.

آخرین دست نوشته

باب اول: تعریف
ماده اول: اسم لچک بر آن عده از مردان عزیز افغانستان اطالق می گردد که:

1. فقط از 0.02 درصد مغز خود استفاده می کنند و بقیه را امانت خدا می دانند و به آن خیانت نمی کنند.
2. در مراسم یادبود و هنگام ابراز شادمانی شلیک هوایی می کنند.

3. جاده ها را می بندند و نظم عامه را اخالل می کنند.
4. باسن خود را از شیشه موتر بیرون می کشند تا درختان کنار جاده را بشمارند.

5. بر موترهای خود ِگل و یا رنگ می مالند و آن را با نماد مذهبی و سیاسی در حد افراط تزئین می کنند.
6. پلیت موتر خود را به نام عمه و خاله و شماره وکالت و اسم والیت و تاریخ تولد پدربزرگش تغییر می دهند.

ماده دوم: صفت های هم چون اوباش، قروتک، لنده غر، ولگرد، پای لچ، بی بندوبار، به ثبوت و غیره با صفت لچک بار معنایی یکسان 
دارند و بر مبنای قانون همه لچک پنداشته می شوند. 

باب دوم: حقوق و آزادی های لچکان
ماده سوم: هر لچک حق دارد تا هنگام لچکی از عکس های رهبران سیاسی افغانستان، نماد های مذهبی، سالح خفیفه و ثقیله، 
لباس نظامی و سایر اشیای مورد نیاز آزادانه استفاده نمایند. هر نوع انتقاد از لچکی و ایجاد مزاحمت برای لچکان توهین به 

مقدسات و توهین به شهدای افغانستان پنداشته می شود و قابل پی گیری می باشد. 

ماده چهارم: در صورت مزاحمت، لچکان حق دارند تا از طریق فیس بوک و به صورت زنده به رئیس جمهور و بانوی اول، معاونین 
اول و دوم و خانواده های عزیزشان، وزرای امنیتی و خواهران گرامی شان و در صورت نیاز به مادران بقیه شهروندان افغانستان 

دشنام بدهند و از آن ها با نام نیک یاد کنند. 

ماده پنجم: اگر کسی از لچکان هنگام لچکی زخم برمی دارد، دولت مکلف است تا در یکی از شفاخانه های مجهز وی را تداوی 
نموده دوباره صحیح و سالم به کوچه بازگرداند. در صورتی که لچک در جریان مبارزه )چه توسط شلیک نیروهای امنیتی و یا 
شلیک خودی( به شهادت می رسد، دولت مکلف است تا مصارف دفن او را بپردازد و مصارف یک ساله خانواده اش را تأمین نماید. 

باب سوم: احترام به حقوق لچکان
ماده ششم: طعنه زدن به لچکان که گویا اگر غیرت دارند به جنگ تروریست های طالب بروند، درست نیست. وظیفه لچکان مبارزه 
با آرامش شهر، ترساندن کودکان، چپه کردن کراچی فروشنده های غریب، توقف امبوالنس، تصادف عمدی با موترهای مردم عام، 

مردار کردن جاده ها و تخریب دارایی های عامه است و آن ها هیچ مکلفیت انسانی و ارزشی ندارند. 

ماده هفتم: کسانی که از لچکان افغانستان توقع اهدای خون، اهدای کتاب، توزیع نذر، برگزاری مراسم شمع افروزی و گل گذاری 
بر مزار دارند مکلف به پرداخت 15000 افغانی جریمه به صندوق جریمه بی عقل های افغانستان هستند و از حق رای دهی برای 

سه دوره محروم می شوند. توقع کار نیک و انسانی از یک لچک، مساوی به انجام عمل زنا به قصد لذت است.

ماده هشتم: شهروندان )هرچند اگر متضرر شده باشند( حق ندارند از افراد لچک متنفر باشند و در فیس بوک یا توییتر از آن ها 
انتقاد کنند و عمه شان را از چلوصاف بکشند. شهروندان باید به عقاید لچکان احترام بگذارند.

باب چهارم: رفتار نیک با لچکان
ماده نهم: نیروهای امنیتی اگر اشتباهاً کسی از لچکان محترم را دستگیر می کنند، حق ندارند با آن ها خشونت نمایند. همان گونه 
که خود لچکان از خشونت کار نمی گیرند و بسیار با محبت بر شهروندان شلیک می کنند، نیروهای امنیتی نیز باید در رفتارشان 
با لچکان محبت آمیز باشند. هیئتی از وزارت مالیه، وزارت زراعت و وزارت اقوام و قبایل تحت نظر آقای لطیف پدرام مکلف است 
برای وزارت های امنیتی گل ُرز سرخ تامین نمایند تا نیروهای امنیتی هنگام دستگیری لچکان به آن ها گل اهدا کنند و سلفی 

بگیرند.

ماده دهم: لچک واسطه دار از بازداشت مصون است. لچک بی واسطه را فقط می توان 72 ساعت بازداشت کرد. پس از اتمام این 
مدت نیروهای امنیتی مکلف اند لچک های بازداشت شده را به وساطت یکی از سیاست مداران قومی به صورت دسته جمعی رها 
نمایند و سالح ضبط شده شان را به آن ها مسترد نمایند. درصورتی که نیروهای امنیتی مهمات کافی دارند، می توانند چند کارتن 

مرمی به  آن ها بدهند تا سال آینده دست شان پیش هر کس و ناکس دراز نشود. 

ماده یازدهم: قایل شدن هر نوع تبعیض میان لچکان یک قوم با لچکانی از قوم دیگر جرم است و با عامل آن برخورد قانونی 
صورت می گیرد. در برابر قانون همه لچک ها به صورت یکسان بی وجدان هستند و برخورد دوگانه با آن ها نقض قوانین ملی و 

بین المللی محسوب می گردد. 

باب پنجم: انفاذ قانون
ماده دوازدهم: قانون لچکان افغانستان که بر اساس مصوبه شماره )3( مورخ 21 اسد 1398 کابینه جمهوری اسالمی افغانستان به 

داخل )5( فصل و )12( ماده تصویب گردیده است، پس از نشر آن در هفته نامه هشت شب، منظور و نافذ است. 
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شتر گفتی یک چیزی یادم آمد. لطفاً به این قطری ها بگو با 
ما یک کمی برخورد خوب کنند. در این چند روز از ما کرده 

به شترهایشان بیشتر رسیده گی می کنند.

قربان سرت. هتل کجاست. جای ما را تغییر داده. یک جایی 
هستیم که هیچ از گفتن نیست. لطفاً یک کاری بکن که ما 

را پس به هتل ببرند.

بیادر، به همی کاکای دیوانه بگو ما پشیمان هستیم. به پیر، 
به پیامبر که دیگر نیروهای آمریکایی را نمی کشیم. بگو فقط 

مردم ملکی را می زنیم. مقصد سفر ما را جور کن از خیرت.

به کاکا ترامپ بگو پیش ات نان وات می آییم. گوسفند و 
پیچه سفید می آوریم. لطفاً این پیوند نه ماهه را خراب 

نکن.

Missed Calls(139) 
10:29

او برادر، بد کردیم. خیر است. یک دفعه خو تلفون را 
جواب بتی. یک دفعه خو پیام ما را ببین. به جان اوالدایت 

قسم یک دفعه چت کو. فقط پنج خط.

 زود بنویس که تلفون مه زیر تعقیب اس. 
نمی تانم. خرابی شد.

خود خدا سفرت را جور کند. کار از دست من خالص 
است. آمریکایی ها بر من مشکوک شده. سرم 

فهمیدن.

من می گم ولی فکر نکنم قبول کند. مثل شتر لج 
کرده.

تو شترها را کجا دیدی؟ تو که در هتل هستی.

اوکی می گم. بای بای که ترامپ آمد. باز گپ می زنیم.

Khalilzad blocked the user.
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مزدورکاری در ایران و کنسرت در اروپا
کمیدین مشهور هراتی؛

اجرای  با  پیش  سال ها 
کمیدی  نمایش  های 
و  سینما  بازی گری  تیاتر، 
محلی خوانی  و  تلویزیون 
شد.  چهره  مردم  بین 
که  بود  زمانی  شهرتش  اوج 
بل  ببردن  »ایشتو  آهنگ 
مر« )چگونه بیل مرا بردند( از تلویزیون نشر شد؛ 
آهنگی قدیمی که با گویش هراتی باز  خوانی شد. 
و  »قندک«  نام های  به   را  او  مردم  هرات  در 
با آهنگ ها و نمایش های  »جانو« می شناسند و 
شاد و کمیدی  او خاطره ها دارند. آوازه ی فعالیت 
هنری او از مرز های هرات و افغانستان فراتر رفت 
و نعمت اهلل حسین زاده بارها به کشورهای اروپایی 
اروپا  مقیم  مهاجران  گسترده  استقبال  با  رفته 

برنامه اجرا کرده است. 
ایران  با آغاز جنگ های داخلی در کشور، راهی 
شد و 15 سال در این کشور مزدورکاری و بنایی 
فرهنگی یک حزب  اما هم زمان در بخش  کرد، 
افغان های  برای  و  شد  جذب  نظامی ـ سیاسی 
اجرا  حماسی  نمایش  و  آهنگ   ایران  در  مهاجر 

کرد.
استاد وحید قاسمی، آوازخوان مشهور کشور، در 
گفت وگو با روزنامه ی 8صبح می گوید با آن که طی 
سال های اخیر برای رشد موسیقی محلی از سوی 
حکومت کار چندانی نشده است، اما هنرمندانی 
مانند حسین زاده با خوانش آهنگ های محلی این 
سبک موسیقی را میان مردم زنده نگه  داشته اند.

او میان دوستانش به شوخ طبعی شهرت دارد. در 
بست هفت به  عنوان کارمند اجیر »جنراتورکار« 
دفتر  اما  می کند،  کار  هرات  ملی  تلویزیون  در 
موسیقی تلویزیون را به  تازه گی فعال کرده و چند 

برنامه ی اجتماعی  ـ تفریحی را اجرا می کند. 

عشق به  هنر در میان آتش و جنگ 
برای شنیدن  در کودکی عاشق موسیقی شد و 
آهنگ و نوای آالت موسیقی به منزل خوش نوازها 
بدل  رؤیای  می رفت.  خانه اش  همسایه گی  در 

شدن به هنرمندی مشهور را در سر داشت و در 
ذهن آینده ای را ترسیم  کرده بود تا روزی برای 

مردم آهنگ بخواند. 
اتفاقی  که  بود  مکتب  پنجم  صنف  دانش آموز 
رؤیایش  به  رسیدن  از  را  او  که  اتفاقی  داد؛  رخ 
دور کرد. در روز قیام بیست وچهارم حوت سال 
آتش  در  او  مکتب  هرات  در  1357 خورشیدی 
خشم قیام کننده گان مقابل چشمانش سوخت و 
نعمت اهلل مجبور شد مکتب را ترک کند. پس از 

آغاز جنگ های داخلی، او به ایران مهاجر شد. 
تمرین  ایران،  به  مهاجرت  از  پس  حسین زاده 

حسین زاده در حال اجرای موسیقی محلی

حسین زاده در حال اجرای برنامه رمضانی از 
رسم های مردم هرات در ماه رمضان

تیاتر تلویزیونی نقش آفرینی و مردم را شاد کرده 
است. 

حسین زاده به خاطر نداشتن سند تحصیلی چند 
سال پیش از مدیریت تیاتر هرات منفک شد، اما  
در بست 7 به  عنوان کارمند اجیر جنراتورکار در 
تلویزیون محلی هرات مقرر شد و در کنار دفتر 
اجرا  را  اجتماعی ـ تفریحی  برنامه ی  موسیقی، 

می کند.

محلی خوان محبوب مردم
حسین زاده  نعمت اهلل  نمایش،  اجرای  کنار  در 
دست باالیی در محلی خوانی هم دارد. او زمانی 
اوج شهرت  به  مر«  بل  ببردن  »ایشتو  آهنگ  با 
رسید. چند سال بعد آهنگ »دختر بابا« بازهم 
غوغا برپا کرد و این بار در کنار رسانه های محلی 
نیز  ملی  پربیننده ی  هرات شبکه های  خصوصی 

این آهنگ را مرتب نشر می کردند. 
 آهنگ چنان گل کرد که سفارت انگلستان در 
و  کرد  دعوت  انگلستان  به  را  آن  عوامل  کابل 
در   کنسرتی  در  بابا  را  دختر  آهنگ  حسین زاده 

لندن اجرا کرد. 
کشور،  مشهور  آوازخوان  قاسمی،  وحید  استاد 
با  حسین زاده  نعمت اهلل  که  گفت  8صبح  به 
اجرای آهنگ های محلی سبک اصیل و قدیمی 
آواز خوانی محلی را حفظ کرده است، در حالی  که 
سایر هنرمندان مرز آهنگ های محلی قدیمی و 

آهنگ های امروزی را از بین برده اند. 
آقای قاسمی باور دارد که حکومت طی چند سال 
اخیر کاری برای رشد موسیقی فلکلور در کشور 

تیاتر را آغاز کرد و سر انجام به رؤیایش رسید و 
در مقابل صدها تن از مهاجران مقیم ایران روی 
صحنه رفت و در نمایش »فریاد افغانستان« نقش 

ایفا کرد. 
با شکست حکومت کمونیستی و پیروزی مجاهدان 
در افغانستان، نعمت اهلل حسین زاده به زادگاهش 
آن  کرد.  آغاز  را  خود  هنری  فعالیت  و  برگشت 
تلویزیون  تأسیس  از  بیش تر  سالی  چند  زمان 
برنامه های  اجرای  و  بود  نگذشته  هرات  محلی 

نمایشی در تلویزیون طرف داران زیادی داشت.
محلی  تلویزیون  و  رادیو  آمر  حبیبی،  حبیب اهلل 
برنامه ی  چند  حسین زاده  که  می گوید  هرات، 
می کند  اجرا  تلویزیون  در  را  اجتماعی ـ تفریحی 
در  و  دارد  زیادی  طرف داران  برنامه ها  این  و 
مخاطبان  از  زیادی  شمار  اجتماعی  شبکه های 

برنامه  های او را تماشا می کنند. 

مزدورکاری در ایران، عزت در اروپا
بنای  و  مزدورکار  ایران  در  نعمت اهلل حسین زاده 
پایان کار، در  از  اما هر روز پس  بود،  ساختمان 
بخش فرهنگی یکی از حزب های نظامی ـ سیاسی 
تیاتر  نمایش  و  آوازخوانی 

تمرین می کرد. 
سرخوش،  غالم فاروق 
سینما  سابقه دار  هنرمند 
از  و  هرات  در  تیاتر  و 
نعمت اهلل  نزدیک  دوستان 
می گوید  حسین زاده، 
زیادی  خاطره های  که 
وی  با  نمایش  اجرای  از 
هنرمند  دو  این  دارد. 
صدها نمایش را به  گونه ی 
مشترک اجرا کرده اند و با 
هم  هنوز  گذشت  سال ها 
آن ها  نفره  دو  نمایش های 
هرات  محلی  تلویزیون  از 

نشر می شود. 
سرخوش خاطره ای از نخستین سفر هنری خود با 
حسین زاده به اروپا را برایم تعریف می کند؛ زمانی   
مهاجران  گسترده  استقبال  با  آن ها  حضور  که 
رو به  رو شد و هزاران نفر برای دیدن برنامه ی آن ها 
در بزرگ ترین تاالر شهر »هامبورگ« آلمان صف 

 کشیدند. 
اطالعات  ریاست  تیاتر  مدیر  فکوری،  فریدون 
نعمت اهلل  که  می کند  تأکید  هرات،  فرهنگ  و 
هرات  مشهور  کمیدین های  از  یکی  حسین زاده 
است و تا کنون در ده ها فلم سینمایی و صدها 

تلویزیون  موسیقی  بخش  حاال  اما  است،  نکرده 
ملی افغانستان تالش دارد آهنگ های محلی را از 

سراسر کشور گردآوری و آرشیف کند. 
هنرمندان  اتحادیه ی  رییس  هاشمی،  نعمت اهلل 
و  محلی خوانان  وضعیت  هم  هرات  موسیقی 
توصیف  بد  بسیار  را  محلی  قدیمی  هنرمندان 
کرده و تأکید می کند به هنرمندانی که عمر خود 
بی مهری  و  جفا  کرده اند،  مردم  شادی  وقف  را 

می شود. 
نعمت اهلل حسین زاده تا کنون دو مرتبه به خاطر 
جنگ افغانستان را ترک کرده است، اما با وجود 
چند سفر به کشورهای اروپایی، به  خاطر عشق 
به مردم در افغانستان مانده و به  گفته ی خودش 
می خواهد تا آخر عمر در کشور بماند و برای مردم 

بخواند.

چهارشنبه
شماره 1388

20 سنبله 1398
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قیمت: 20 افغانی
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ترمپ: می توانیم مشکل ایران 
را ظرف ۲۴ ساعت حل کنیم واکنش متناقض کرملین 

به نفوذ جاسوس سیا 
در دفتر پوتین

آماده گی  بار دیگر  امریکا،  رییس  جمهور  ترمپ،  دونالد 
خود را برای مذاکره با همتای ایرانی اش بازگو کرد.

دویچه وله به نقل از رویترز گزارش داده است که ترمپ 
با  رو در رو  دیدار  به  اعتراضی  هیچ  گفت،  دوشنبه  روز 
حسن روحانی ندارد. او به گزارش گران بخش مطبوعاتی 
آن ها  است.  ممکن  چیزی  »هر  شد:  یادآور  سفید  کاخ 
مایل اند بتوانند مشکل شان را حل کنند.« ترمپ با اشاره 
به مشکل تورم در ایران تأکید کرد: »ما می توانیم مشکل 

]ایران[ را ظرف 24 ساعت حل کنیم.«
ترمپ این سخنان را چند ساعت بعد از آن ایراد کرد که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از »یک تأسیسات 
نظامی پنهانی هسته ای« در ایران خبر داد و گفت که 
نابود  را  این تأسیسات  از »پی بردن اسرائیل  بعد  ایران 
کرده است.« نتانیاهو از جامعه بین المللی خواسته تا فشار 

خود بر ایران را با اعمال تحریم  های بیش تر باال ببرند.

یک روز پیش از سخنان ترمپ، حسن روحانی در مجلس 
اعالم کرده بود که ایران تصمیمی برای مذاکره دوجانبه با 
امریکا »در هیچ مقطعی نداشته است.« او درباره مذاکره 
مستقیم میان ایران و امریکا گفته بود: »پیشنهادهایی 
از طرف بسیاری مطرح شده، اما پاسخ ما همیشه منفی 

است.«
در همین حال خبرگزاری فارس نیز در گزارشی اعالم 
شهر  در  سه شنبه  بامداد  سخنرانی  در  ترمپ  که  کرد 
شدن  »متفاوت  از  شمالی  کارولینای  ایالت  »فیتویل« 
امریکا  با  گفت وگو  برای  کشور  این  آماده گی  و  ایران« 

سخن گفته است.
ایران بارها اعالم کرده است که قصد دیدار با ترمپ را 
ندارد، مگر این که امریکا کمپین اعمال تحریم ها به عنوان 

بخشی از »فشار حداکثری« خود بر ایران را لغو کند.
تحریم های  امریکا  دولت  وقتی  گذشته  چهارشنبه 
با  دیدار  امکان  ترمپ  کرد،  وضع  ایران  علیه  بیش تری 
سفید  کاخ  در  او  از  وقتی  ندانست.  منتفی  را  روحانی 
سازمان  در  روحانی  با  دیدارش  امکان  آیا  که  پرسیدند 
چیزی  هر  »البته،  داد:  پاسخ  دارد،  وجود  متحد  ملل 

ممکن است.«
دوشنبه گذشته نیز ترمپ برای دیدار با حسن روحانی 
اعالم آماده گی کرده بود. روحانی در پاسخ گفت، امریکا 
باید ابتدا تحریم های خود علیه این کشور را کاهش دهد. 
در پی آن، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، مالقات 

بین این دو را »غیر قابل تصور« خواند.

 کاخ کرملین در واکنش به گزارش رسانه های امریکایی 
عنوان  به  سیا  سازمان  جاسوس  یک  فعالیت  مورد  در 
را  آن  روسیه،  جمهوری  ریاست  دفتر  ارشد  کارمند 
کرملین  سخنگوی  ولی  کرد،  توصیف  پرند«  و  »چرند 
تأیید کرده که فرد مورد نظر تنها یک کارمند دون پایه 

بوده و مدت ها پیش اخراج شده است.
سازمان  که  داد  گزارش  سی ان ان  از  نقل  به  یورونیوز 
اطالعات مرکزی امریکا )سیا( در سال 2017 میالدی 
خوانده  فرا  روسیه  از  را  خود  ارشد  جاسوسان  از  یکی 

است. 
این رسانه در گزارش خود به نقل از چند مقام دولتی، 
دلیل این فراخوانی را بیم از افشای او توسط مقام های 

ارشد دولت جدید امریکا عنوان کرده اند.
در همین حال، نیویورک تایمز هم در روایتی مستقل 
از نفوذ باالی جاسوس امریکا در میان مقام های ارشد 
جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر  ویژه  به   روسیه  دولت 
این کشور، خبر داده و او را کارمند ارشد دفتر ریاست 

جمهوری روسیه معرفی کرده است.
بنا بر ادعای رسانه های امریکا، این جاسوس نزدیک به 
10 سال در روسیه فعال بوده و به محرمانه ترین اسناد 
رسانه ها  این  است.  داشته  دسترسی  کشور  این  دولت 
دخالت  افشای  در  مهمی  نقش  او  که  کرده اند  تأیید 
روسیه در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا داشته 

است.
روز  نیز  کومرسانت  روسی  روزنامه  حال،  همین  در 
آقای  نظر  مورد  جاسوس  که  کرد  گمانه زنی  سه شنبه 
اولگ اسمولنکوف، کارمند دفتر ریاست جمهوری روسیه 
بوده که در تاریخ 14 جون سال 2017 همراه همسر و 
سه فرزندش در چارچوب سفری تفریحی به مونته نگرو 

رفت و ناپدید شد.
این روزنامه هم چنین تصویر یک خانه در ویرجینیای 
امریکا را منتشر کرده که در سال 2018 توسط فردی به 

نام اولگ اسمولنکوف خریداری شده است.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین در گفت وگو 
با این روزنامه تأیید کرده که آقای اسمولنکوف کارمند 
دفتر ریاست جمهوری روسیه بوده، ولی در سال 2016 
این وجود کاخ کرملین  با  اخراج شده است.  یا 2017 
در واکنشی رسمی، گزارش های رسانه های امریکایی را 

»چرند و پرند« توصیف کرده است.
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احتمال تخلیه آب رادیواکتیوی نیروگاه 
فوکوشیما در اقیانوس

زن ۷۷ ساله بریتانیایی با سفر به دور دنیا با قایق، رکورد 
جدیدی ثبت کرد

تحقیق هستند.
در این میان سخنگوی دولت جاپان نیز گفته که 
سخنان وزیر محیط زیست دیدگاه شخصی ایشان 
است و هنوز در رابطه با آب رادیواکتیوی تصمیمی 

گرفته نشده است.
رویترز می گوید که ایده تخلیه آب آلوده در اقیانوس 
به نگرانی کشورهای همسایه جاپان دامن زده است. 
اخیراً کوریای شمالی به شدت به این ایده اعتراض 
کرد و کوریای جنوبی نیز سفیر جاپان در این کشور 

را احضار کرده و خواستار توضیحات از وی شد.
شرکت برق جاپان می گوید تا سال 2022 امکان 
نیروگاه  آلوده  آب  ذخایر  نگهداشتن  و  انباشتن 

فوکوشیما وجود دارد.

تنهایی  به  دریا  در  را  روز   330 ساکرتیس  جین 
قایق رانی کرده است. صدها نفر از عالقه مندان به 
قایق رانی در مراسم استقبال از او در منطقه اگدن 

پوینت حضور یافتند.
استیو ایلمان، دوست و همکار جین ساکرتیس، در 
مورد سفر وی می گوید: »این یکی از بزرگ ترین 
سفرهای تاریخ است.« وی افزود: »این زن 77 ساله 
با دشواری غیر قابل باوری در این سفر روبه رو شد.«

جین ساکرتیس از سال 2016 میالدی برای طی 
کردن دور دنیا با قایق تالش کرده بود.

احتماالً  که  می گوید  جاپان  زیست  محیط  وزیر 
این کشور مجبور شود یک میلیون تن آب ذخیره 
شده رادیواکتیوی نیروگاه فوکوشیما را که در سال 
در  شد،  سانحه  دچار  سونامی  خاطر  به   2011

اقیانوس آرام تخلیه کند.
به گزارش رادیو فردا، جاپان برای سرد کردن لوله ها  
از  برای جلوگیری  فوکوشیما  نیروگاه  تأسیسات  و 
ذوب شدن آن ها، از آب استفاده کرده و این آب هم 
اکنون رادیواکتیوی و آلوده به عنصر تیتانیوم است.

نهایی درباره یک میلیون تن  این حال تصمیم  با 
باید توسط کابینه  آب آلوده به مواد رادیواکتیوی 
دولت گرفته شود و جمعی از کارشناسان هنوز روی 
نحوه دفع این میزان از آب آلوده در حال بررسی و 

سال 2018  در  که  بریتانیایی  ساله   77 زن  یک 
سفر خود به دور جهان را با قایق 11 متری خود 
آغاز کرده بود، روز شنبه به شهر ویکتوریا در کانادا 
پایان  به  را  خود  سفر  ترتیب  این  به  و  بازگشت 

رساند.
به گزارش یورونیوز، جین ساکرتیس در ماه اکتبر 
در  پوینت  اگدن  منطقه  میالدی   2018 سال 
بریتیش کلمبیا را ترک کرده بود. او اکنون نام خود 
دور  تنهایی  به  که  فردی  مسن ترین  عنوان  به  را 

جهان را با قایقش طی کرده، ثبت کرده است.


