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پرواز هاى کابل استانبول و برعکس آن
هر هفته به روز هاى جمعه

قیمت تکت رفت
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حمایت از طالبان و احتمال ناامنی در ایران؛ 
چرا تهران باید نگران اقدامات خود باشد؟

هرچند جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در گفت وگو با طلوع نیوز تأکید کرد که گروه طالبان هنوز در منظومه سیاسی - 
فکری ایران یک جریان تروریستی است؛ اما در چند سال اخیر رابطه این کشور و طالبان سرعت و رنگ تازه گرفته و دامنه و 

حجم آن گسترش یافته است.
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افغانستان روزهای خونین 
را پشت سر می گذارد

235 کشته در روز؛

نیروهای امریکایی مواضع طالبان را در والیت قندهار 
بمباران کرده اند طالبان »خاشه جوان« قندهار را کشتند

مسوولیت  طالبان  کابل:  ۸صبح، 
»خاشه  به  مشهور  نظرمحمد  کشتن 

جوان« را بر عهده گرفته اند.
مقام های محلی در قندهار گفته اند که 
نظرمحمد مشهور به »خاشه جوان« از 
سوی افراد مسلح از خانه اش بیرون و 

سپس تیرباران شده است.
نظرمحمد از چهره های مشهور پولیس 
در قندهار بود و به دلیل خوش طبعی 
که داشت و فکاهی هایی که می گفت، 
اجتماعی  شبکه های  کاربران  بین  در 

پرطرف دار بود.
ولسوالی  در  پولیس  سرباز  این  جسد 
دند والیت قندهار در حالی یافت شده 

۸صبح، کابل: وزارت دفاع امریکا تأیید کرد که 
یک رشته حمالت هوایی را بر مواضع طالبان در 

والیت قندهار اجرا کرده است.
جان اف کربی، سخنگوی وزارت دفاع امریکا یا 
در  سرطان،  سی ویکم  پنج شنبه،  روز  پنتاگون، 

یک نشست خبری این خبر را تأیید کرد.
او جزییات بیش تر در این مورد نداد، اما گفت که 
این حمالت در چند روز گذشته اجرا شده است.

به  پاسخ  در  امریکا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
پرسشی که آیا ارتش امریکا برای جلوگیری از 
سقوط شهر قندهار به دست طالبان، وارد عمل 

است که دستانش به پشت بسته بود.
این  که  است  گفته  اما  طالبان  گروه 
سرباز پولیس را صبح روز جمعه، یکم 
قندهار  شهر  پانزدهم  ناحیه  در  اسد، 

کشته  است.
شب  سرباز  این  که  است  شده  گفته 
دند  ولسوالی  در  خانه اش  از  گذشته 
بیرون  ناشناس  افراد  سوی  از  قندهار 

شده است.
فکاهی های  از  زیادی  ویدیوهای 
شبکه های  در  جوان  خاشه  نظرمحمد 

اجتماعی موجود است.
مرگ او واکنش های گسترده شبکه های 

اجتماعی را در پی داشته است.

شده  است، یا خیر، گفت که امریکا در حمایت 
اجرا  را  افغانستان حمالتی  امنیتی  نیروهای  از 

کرده است.
تاکنون اعالم  این حمالت  زمان و مکان دقیق 
این  محل،  باشنده گان  گفته  به  است.  نشده 
حمالت در ولسوالی پنجوایی و ناحیه هفتم شهر 

قندهار اجرا شده است.
سخنگوی وزارت دفاع امریکا نیز از ارائه جزییات 
»تأکتیکی« حمالت هوایی ارتش این کشور در 

قندهار سر باز زد.
فرانک  که  گفت  کربی،  اف  جان  حال،  این  با 
کنت  مک کنزی، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای 
امریکایی که به تازه گی مسوولیت امور نیروهای 
امریکایی در افغانستان را بر عهده گرفته است، 
از  حمایت  برای  حمالت  اجرای  صالحیت 

نیروهای امنیتی افغانستان را دارد.
پس از سقوط ولسوالی و بندر مهم اسپین بولدک 
به دست طالبان، حمالتی را که این گروه بر شهر 
قندهار آغاز کرده بود، نیز شدت گرفت. در طی 
این حمالت گزارش شد که بخش هایی از شهر 

قندهار به دست گروه طالبان افتاده بود.
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مقام های  توسط  معلومات  ارایه  عدم  از  هرات  در  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران 
حکومتی سخت شکایت دارند و سکوت حکومت در برابر خواست معلومات را نشانه 
بی اعتنایی به آزادی بیان می دانند. در جریان روزهای اخیر به شمول رییس جمهور 
غنی چندین مقام  ارشد حکومتی در سفر به هرات از اشتراک در نشست خبری و 

ارایه معلومات به رسانه ها خودداری کردند.
خبرنگاران فعال در هرات پافشاری دارند که دسترسی به معلومات در این والیت 
طی چند ماه اخیر دشوار شده و مقام های حکومتی به ویژه نهادهای امنیتی از ارایه 
معلومات به رسانه ها خودداری می کنند. فعاالن مدنی نیز باور دارند که حکومت از 

چندی به این سو »سانسور خبری« را ایجاد کرده است.

ترس از رسانه  یا شرم  از مردم؟

سکوت حکومت در هرات؛

شماره 3568
سال سیزدهم

 شنبه
7 حمل ۱۴۰۰

27 مارچ 2۰2۱
قیمت: 2۰ افغانی

۳

واکنشهابهبهرهبرداریبندکمالخان
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳

سرمازندهگیصدهابیجاشده
دربدخشانراتهدیدمیکند
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

 بهره برداری از بند آب گردان کمال خان در والیت نیمروز، واکنش هایی در داخل 
و خارج کشور به همراه داشته است. رییس جمهور غنی در مراسم افتتاح این 

بند خطاب به ایران گفت که افغانستان پس از این معاهده آب هلمند را تطبیق 
می کند و »مفت« آب نمی دهد. کاربران شبکه های اجتماعی در ایران و افغانستان 

واکنش های متفاوتی به بهره برداری از کمال خان داشتند. کاربران افغانستانی با نشر 
تصاویر بند و آب های ذخیره شده در آن، ابراز خوشحالی کردند. در سوی دیگر، 
برخی کاربران ایرانی واکنش تُند و منفی به این مسأله نشان دادند، چنان که به 

نظر می رسد با توجه به کاهش منابع آب و افزایش خطر خشک سالی، اهمیت آب 
در کشورهای پیرامون افغانستان افزایش یافته است. به گزارش رسانه های ایرانی، 
طی سال های اخیر خطر خشک سالی در والیت سیستان و بلوچستان این کشور 

در نزدیکی مرز افغانستان افزایش یافته است.

تالش های پراکنده در حوزه جمهوریت؛

۳

چه کسی نقشه راه صلح 
را می َکشد؟

طالبان۱۴غیرنظامیرادرجلریزگروگانگرفتهاند
مأموریتنظامیآلماندرافغانستان

۸صبح، بامیان: یک نماینده ی مردم میدان وردک براییکسالدیگرتمدیدشد
گروه  که  می کند  تأیید  نماینده گان،  مجلس  در 
طالبان از ۱۰ روز به این طرف، ۱۴ غیرنظامی را 
در ولسوالی جلریز این والیت گروگان گرفته است.
فیسبوک اش  رسمی  صفحه ی  در  راسخ،  مهدی 
باشنده گان  گروگان ها  از  تن  دو  است  نوشته 
طالبان  تازه گی  به  که  هستند  بهسود  ولسوالی 
آن ها را با خود برده اند؛ اما ۱۲ تن دیگر گروگان ها 
باشنده گان مرکز جلریز می باشند و ۱۰ روز پیش 

ربوده شده اند.
به نوشته ی آقای راسخ، این افراد به دلیل حمایت 
از حکومت گروگان گرفته شده اند؛ اما حکومت با 
گذشت ۱۰ روز از این گروگان گیری، هیچ اقدامی 

برای رهایی آن ها نکرده است.

خبرنگار ۸صبح چندین بار در این باره از مسووالن 
محلی میدان وردک خواهان معلومات شده است، 
اما مسووالن محلی حاضر به پاسخ گویی نشده اند.

به رویداد  اشاره  با  نماینده گان  این عضو مجلس 
بهسود، از حکومت خواسته است که قطعات اضافه 
برای »تصفیه شاهراه  این ولسوالی را خارج و  از 
از  جلریز  ولسوالی  آزادسازی  و  »جلریز«  مرگ 

محاصره مطلق طالبان« سوق بدهد.
از یک هفته به این طرف، ده ها هاموی و صدها 
نیروی کماندو و قطعات خاص به هدف سرکوب 
فرماندهان  از  علی پور  عبدالغنی  بازداشت  و 
بهسود  دوگانه  ولسوالی های  به  مردمی،  خیزش 
میدان وردک اعزام شده اند. شماری از این نیروها 

در والیت بامیان مستقر شده اند.
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نه غنی صلح می خواهد و نه طالب
بازی با کارت قومی

اشرف غنی و طالبان به رغم اختالفات سیاسی شان، در یک نکته با هم تفاهم دارند: روند فعلی مذاکرات صلح الزاماً به نفع 
هیچ  یکی از آنان نیست. هرچند امریکایی ها به خاطر خروج نیروهایشان با عجله  می خواهند دو طرف در پای یک توافق نامه 

سیاسی امضا کنند؛ اما اشرف غنی و طالبان مایل به توافقی که منافع آنان را به طور دلخواه تامین نکند، نیستند.

نظام کنونی و هشتمین قانون اساسی افغانستان، همانند 
نظام های پیشین در معرض خطر و فروپاشی است. نظام 
موجود ضمن این که در محاصره طالبان مسلح قرار گرفته 
بی پیشینه  تعصب  و  گسترده،  قوم گرایی  فساد  از  است، 
رنج می برد. به حدی که اکنون کشورهای منطقه و جهان 
معقول ترین کار را توافق با طالبان،  تعدیل یا تغییر قانون 

و نظام می دانند تا طالبان به کابل بیایند و...
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افغانستاندرقرنچهاردهمخورشیدی؛
نظام پسا بن
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
۳
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راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیلپولیسکابلدوبرابرمیشود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

۸صبح، کابل: با تصویب طرح دولت آلمان در 
پارلمان فدرال این کشور، مأموریت نظامیان 
افغانستان  در  دیگر  سال  یک  برای  آلمانی 

تمدید شد.
پنجم  پنج شنبه،  روز  آلمان  فدرال  پارلمان 
حمل با تصویب طرح جدید، به ارتش آلمان 
اجازه داد تا یک هزار و ۳۰۰ سرباز این کشور 
را در افغانستان به عنوان بخشی از مأموریت 
ناتو تا ۳۱ جنوری سال ۲۰۲۲ در افغانستان 
آلمان  نظامیان  کنونی  مأموریت  کند.  حفظ 
در ۳۱ مارچ سال ۲۰۲۱ در افغانستان پایان 

می یافت.
مأموریت  که  است  ناتو  عضو  اولین  آلمان 

نظامی خود را در افغانستان تمدید می کند.
خروج  که  است  داده  هشدار  آلمان  دولت 
زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان می تواند 

مذاکرات صلح را به خطر بیندازد.
نیروهای  همه  دوحه،  توافق نامه  براساس 
امریکایی و متحدانش تا اول ماه می )۱۱ ثور( 

باید از افغانستان خارج شوند.

دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا در حال 
بررسی توافق نامه دوحه است.

خود  خبری  نشست  نخستین  در  بایدن  جو 
پس از تصدی کرسی ریاست جمهوری اعالم 
مهلت   در  امریکایی  نیروهای  خروج  که  کرد 

تعیین شده از افغانستان دشوار است.
نیروهای  حضور  نوع  هر  به  نسبت  طالبان 
خارجی از افغانستان پس از مهلت تعیین شده 

هشدار داده اند.
حضور  عدم  یا  و  حضور  درباره  تاکنون  ناتو 
نیروهای خود در افغانستان تصمیمی نگرفته 
است. امریکا و متحدانش در ناتو تأکید کرده اند 
که یک جا به افغانستان وارد شده است و در 
با فراهم شدن شرایط یک جا  و  زمان مناسب 

بیرون می شوند.



 

دولت برای فصل تازه ای از جنگ با گروه طالبان آماده می شود. 
رییس جمهور غنی در روز عید قربان گفت که برنامه دولت برای 
»تغییر وضعیت جنگ« آماده شده است. او مدت اجرای این برنامه 

را سه تا شش ماه اعالم کرد.
نیز عین  نیروهای کماندو  بعد در جمع  رییس جمهور یک روز 
اظهارات را تکرار کرد. غنی از این نیروها خواست که گروه طالبان 
را تا شش ماه دیگر شکست بدهند. او تأکید کرد که گروه طالبان 
توان مقاومت در برابر نیروهای دولتی را ندارد و با اعمال زور از 

صحنه فرار خواهد کرد.
تاهنوز جزئیات کامل برنامه تازه نظامی دولت عمومی نشده است. 
والیت ها،  مراکز  بر  دولت  سلطه  حفظ  که  گفته اند  اما  مقامات 
اولویت  در  بزرگ،  تأسیسات  و  تجارتی  بنادر  مهم،  شاهراه های 
که  می رود  انتظار  دولت،  تازه  برنامه  اجرای  با  است.  برنامه  این 
کمربندهای شهری تقویت، بنادر تجارتی از تصرف طالبان بیرون 

و سرکوب این گروه در مسیر شاهراه ها آغاز شود.
گمان  است.  دولت  برنامه  شامل  نیز  ولسوالی ها  بازپس گیری 
می شود که این کار به دنبال رفع تهدیدات در دیگر بخش ها انجام 

خواهد شد.
دولت برای اجرای برنامه تازه خود نیاز شدید به همکاری نیروهای 
مسلح بومی دارد. این نیروها قرار است زیر چتر نهادهای نظامی 

دولت به کار آغاز کنند.
دولت در حالی از تهیه برنامه تازه نظامی خود خبر می دهد که 
یخ مذاکرات صلح با طالبان تاکنون آب نشده است. نماینده گان 
بلندپایه دولت که هفته گذشته به قطر رفته بودند، پس از دو روز 
گفت وگو با نماینده گان طالبان، دست خالی به کابل برگشته اند. 
تنها چیزی که از این گفت وگو حاصل شده است، توافق روی ادامه 

مذاکرات بین دو طرف در یک سطح بلندتر است.
بار دیگر مکدر  افغانستان و پاکستان  از جانب دیگر، روابط بین 
شده است. گمان می شود که پاکستانی ها از همکاری با روند صلح 
افغانستان پا پس کشیده اند. آن ها می گویند که برای وادار کردن 
طالبان به انجام مذاکره با دولت افغانستان، اهرم فشار در اختیار 

ندارند.
با دیپلمات های  قباًل در دیدارهای خود  پاکستانی  دیپلمات های 
بعضی از کشورهای منطقه گفته بودند که مخالف ادامه حضور 
غنی، صالح و محب در قدرت هستند. آن ها تأکید کرده اند تا زمانی 
افغانستان  با روند صلح  نکنند،  را واگذار  این چهره ها قدرت  که 

همکاری نخواهند کرد.
باری شیرمحمد عباس استانکزی، از اعضای ارشد مذاکره کننده 
گروه طالبان، در سفری به مسکو خواستار کنار رفتن اشرف غنی 
از قدرت شده بود. به تازه گی سهیل شاهین، مذاکره کننده دیگر 
را واگذار  تا زمانی که غنی قدرت  نیز گفته است  گروه طالبان، 

نکند، آن ها صلح نخواهند کرد.
در گذشته، پیشنهاد اشرف غنی به گروه طالبان، برگزاری انتخابات 
زودهنگام بود. این پیشنهاد به دلیل مخالفت این گروه با پدیده 
تعیین  عالقه مند  طالبان  گروه  است.  نشده  پذیرفته  انتخابات 
امیرالمومنین )نه رییس جمهور( از طریق شورای اهل حل و عقد 

است.
گروه طالبان در حالی که شعار صلح خواهی سر می دهد، اعتقادی 
به صلح عادالنه ندارد. این گروه با ادعای این که نود درصد قلمرو 
دولت  کامل  تسلیمی  خواستار  دارد،  تصرف  تحت  را  افغانستان 
است. جنگ طالبان با دولت تنها با کنار رفتن غنی، صالح و محب 
از قدرت پایان نخواهد یافت. این گروه با بنیادهای نظام کنونی 
مخالفت دارد و در صدد نابودی کامل آن است. در چنین حالتی، 
دولت هیچ انتخاب دیگری به جز جنگ با این گروه نخواهد داشت. 
این جنگ برای بقای دولت و دست یافتن به توافق عادالنه صلح 

یک ضرورت است.
تازه نظامی دولت، احتمال دارد جنگ در کشور  برنامه  اعالم  با 
تشدید شود. در این حالت، نباید دولت را مقصر این جنگ دانست. 
برای اولین بار، این گروه طالبان بود که به صلح پشت کرد و به 
جنگ روی آورد. هم چنان با توسل به حیله »مذاکره در سایه« 
خروج،  برنامه  تکمیل  از  پیش  که  نداد  اجازه  و  کرد  وقت کشی 

چشم انداز صلح افغانستان روشن شود.
گروه طالبان اگر نیت و برنامه ای برای صلح دارد، باید در عمل 
نشان دهد. در سقوط ولسوالی ها، تصرف بنادر تجارتی و حمله به 
شهرها، نیت صلح خواهی دیده نمی شود. آن چه از این اتفاقات ثابت 
می شود، آن است که گروه طالبان تصمیم دارد از راه زور قضیه را 
یک طرفه کند. در چنین حالتی، غیرمنصفانه خواهد بود که دولت 

به جنگ طلبی متهم شود.
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وضعیت جنگ
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جمهور  رییس  علی رحمان،  امام  کابل:  ۸صبح، 
تاجیکستان اعالم کرد که ۲۰ هزار افسر و سرباز 
تا  شده اند  اعزام  افغانستان  با  مرز  به  کشور  این 

واحدهای نظامی مرزبانان را دوباره پر کنند.
کشور  این  تاریخ  در  اولین بار  برای  تاجیکستان 
۲۳۰ هزار نیروی خود برای یک رزمایش ویژه که 
هدف آن کسب آماده گی برای جنگ غیرمنتظره 

بود، بسیج کرد.
پنج شنبه،  روز  تاجیکستان  جمهور  رییس 
»برای  گفت:  مراسم  این  در  سرطان،  سی ویکم 
اولین بار در تاریخ تاجیکستان مستقل، ۱۰۰ هزار 
قانون  اجرای  نهادهای  و  مسلح  نیروهای  از  نفر 
در  بسیج،  ذخیره  سربازان  و  افسر  هزار   ۱۳۰ و 
خطر  زنگ  چارچوب  در  نفر  هزار   ۲۳۰ مجموع 
آزمایش شدند و ۲۰ هزار افسر و سربازان ذخیره 
بسیج عالوه بر این به مناطق مرزی تاجیکستان 
تا  شدند  اعزام  افغانستان  اسالمی  جمهوری  با 

واحدهای نظامی مرزبانان را دوباره پر کنند.«
امام علی رحمان در این مراسم هم چنان گفت که 
وضعیت در افغانستان، به ویژه در مناطق شمالی 
هم مرز با تاجیکستان، بسیار دشوار و نامشخص 
است و وضعیت آن ها روز  به  روز و حتا ساعت به 

ساعت بدتر می شود.
جنگ  سال  در ۴۳  وخیم  اوضاع  »این  افزود:  او 
است.  افتاده  اتفاق  اولین بار  برای  افغانستان  در 
مردم افغانستان که دارای تاریخ، تمدن و فرهنگ 
ناگوار  وقایع  چنین  مقصر  هستند،  باستانی 

نیستند.«
به گفته او، این فرآیندهای مخرب نتیجه دخالت 
خارجی در امور داخلی افغانستان است که بیش از 

چهل سال است ادامه دارد.
مردم  که  کرد  تصریح  رحمان  جمهور  رییس 
فاجعه،  اوایل دهه ۱۹۹۰ چنین  در  تاجیکستان 
یعنی مداخله خارجی را که منجر به وقوع جنگ 
پیامدهای  و  کردند  تجربه  شد،  تحمیلی  داخلی 
شدید آن هنوز در حال تعدیل است. در نتیجه 
شهروندان  از  نفر  هزار   ۱۵۰ از  بیش  جنگ، 
تاجیکستان کشته و ۵۰ هزار کودک یتیم شدند.

با بیان این موضوع امام علی رحمان تأکید کرد که 

به  بدخشانی  باشنده   سه  بدخشان:  ۸صبح، 
دلیل آن چه که کمبود آکسیجن گفته شده در 
ناحیه پامیر ولسوالی  واخان والیت بدخشان جان 

سپرده اند.
گفته می شود یک تیم صحی که عازم پامیر در 
با  نابلدی  دلیل  به  بودند  شده  بدخشان  واخان 

محیط و کمبود آکسیجن جان سپرده اند.
یک انجینیر ساختمان، با یک مسوول کووید۱۹ و 
نگهبان قراردادی یک کلینیک صحی، در روستای 
»بزای گنبد« در پامیر واخان به دلیل آن چه که 

کمبود آکسیجن گفته شده است فوت کرده اند.

۸صبح، پروان: مقام ها در ولسوالی کلکان کابل 
می گویند که طالبان دو بریدمل ارتش را تیرباران 

کرده اند.
ارتش در حالی  این دو منسوب  به گفته منابع، 
که جمعی از دوستان خود را در منطقه مغل بیک 

پروان  امنیتی  مقام های  کابل:  ۸صبح، 
می گویند که در نتیجه یک عملیات نیروهای 
ولسوالی  در  ملی  امنیت  »صفر۱«  قطعه 
از تفنگ داران  بگرام والیت پروان هفت تن 
این  را  دیگر  تن  چهار  و  کشته  غیرمسوول 

نیروها بازداشت کرده اند.
پروان،  پولیس  فرمانده  ارزگانی،  عبدالرووف 
در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت که این 
نیروهای  سوی  از  پنج شنبه شب  عملیات 
رباط  روستای  در  ملی  امنیت  قطعه صفر۱ 

ولسوالی بگرام اجرا شده است.
و  کشته شده  افراد  هویت  ارزگانی،  گفته  به 
بازداشت شده گان در این عملیات هنوز فاش 
نشده، اما اطالعاتی وجود دارد که این افراد 
در دزدی های مسلحانه و در برهم زدن نظم 

جامعه نقش عمده داشتند.
پیش تر شماری از منابع غیررسمی گزارش 
نصر ت اهلل  قتل  در  افراد  این  که  بودند  داده 
که  کشور  هوایی  قوای  پیلوتان  از  کوشان 
چندی پیش در این ولسوالی ترور شد، دست 

داشتند.
باشنده گان  و  مردم  که  است  حالی  در  این 
فعالیت  و  حضور  از  همواره  بگرام  ولسوالی 
این  در  غیرمسوول  مسلح  افراد  گسترده 

ولسوالی نگرانی کرده اند.

امریکا  نماینده گان  مجلس  کابل:  ۸صبح،   
آن  هدف  که  است  کرده  تصویب  را  طرحی 
همکاران  برای  ویزا  صدور  تسهیل  و  تسریع 

افغان نیروهای امریکایی است.
به گزارش سایت هیل، این طرح روز پنج شنبه 
با اکثریت قاطع تصویب شد و قرار است برای 
تأییدی به مجلس سنای امریکا فرستاده شود.

با تأیید این طرح، هشت هزار ویزای دیگر به 
برنامه مهاجرت ویژه یا )SIV( برای شهروندان 
افغانستان که به ایاالت متحده کمک کرده اند، 
اضافه می شود و موانع صدور ویزا نیز برداشته 

خواهد شد.
با اجرایی شدن این طرح، خانواده های افرادی 
که در هنگام همکاری با امریکا جان خود را 
از دست داده، نیز از مفاد آن بهره مند خواهند 
شد. سازمان های غیردولتی امریکا نیز شامل 

این طرح است.
گزارش شده است که در حال حاضر ۲۶ هزار 
و ۵۰۰ ویزای ویژه به همکاران محلی نیروهای 

امریکایی اختصاص داده شده است.
سفارت امریکا در کابل پیش تر اعالم کرده بود 
که طبق دستور جو بایدن، رییس جمهور این 
کشور، روند انتقال کارمندان محلی و همکاران 
نیروهای امریکایی از افغانستان را آغاز می کند. 
طبق اعالم این سفارت، پروازهای افرادی که 
 )SIV( مهاجرت  خاص  ویزه  درخواست های 
شان از قبل طی مراحل شده است، در هفته 

آخر ماه جوالی آغاز می شود.
امریکایی  نیروهای  خروج  روند  آغاز  از  پس 
از سوی واشنگتن، کاخ سفید زیر فشار قرار 
امنیت و مصونیت کسانی  به  باید  گرفت که 
زیرا  کند؛  توجه  کرده اند،  کار  امریکا  با  که 
تصور می شود که پس از خروج امریکا آن ها 
قرار  طالبان  تهدیدات  و  حمالت  معرض  در 

بگیرند.
با  که  کسانی  کرده اند،  اعالم  طالبان  هرچند 
خارجی ها کار کرده اند، تهدیدی متوجه آن ها 

نیست.
روند خروج نیروهای امریکایی در حال تکمیل 
شدن است. وزارت دفاع امریکا گفته است که 
این روند در پایان ماه آگست تکمیل می شود.

تاجیکستان با چنین تجربه تلخ تاریخی، هرگز در 
امور داخلی همسایه گان خود دخالت نخواهد کرد. 
او افزود: »ما هم چنین تاکید می کنیم که هرگز 
از نیروهای مسلح خود علیه کشورهای همسایه 

استفاده نخواهیم کرد.«
»جمهوری  افزود:   تاجیکستان  جمهور  رییس 
یک  ما،  نزدیک ترین همسایه  افغانستان  اسالمی 
ما  و هم فرهنگ  کشور دوست، هم زبان، هم دین 
آن  مردم  به سرنوشت  نسبت  ما  بنابراین،  است. 
از  بار  ده ها  دلیل  همین  به  نیستیم.  بی تفاوت 
تریبون تاثیرگذارترین سازمان های بین المللی و 

منطقه ای موضوع افغانستان را مطرح کردم.«
نظامی  حل  راه  هیچ  که  افزود  رحمان  امام علی 
برای مساله افغانستان وجود ندارد و مشکالت این 

کشور باید به صورت مسالمت آمیز حل شود.
به گفته او، مردم افغانستان که دارای سابقه طوالنی 
و ارزش های فرهنگی باستانی هستند و سرزمین 
آن ها به عنوان یکی از مراکز تمدن بشری شناخته 
به  بزرگ  شخصیت  صدها  و  ده ها  و  است  شده 
بشریت داده، باید سرنوشت حال و آینده خود را 

به دستان خودشان گیرند.
تأکید کرد که روش  تاجیکستان  رییس جمهور 
کشورهای  تمام  در  دولت  ساختار  و  دولت  اداره 
اکثر  اراده  با  فقط  افغانستان،  جمله  از  مستقل، 
و  تعیین  باید  آن  شهروندان  خواست  و  مردم 

تاسیس شود.
او افزود: »وقت آن رسیده است که سیاست مداران، 
سیاسی،  جنبش های  و  احزاب  همه  رهبران 
کشور  این  مردم  همه  و  بزرگواران  روشنفکران، 
از  را  خود  ملت  و  کشور  میهن،  و  شوند  متحد 

بی ثباتی و تجزیه نجات دهند.«
رییس جمهور تاجیکستان از تجربه جنگ داخلی 
در این کشور یادآوری کرد و خواستار پایان جنگ 

در افغانستان شد.
شمال شرق  والیت های  به  طالبان  حمله  پی  در 
با  افغانستان  مرزی  مناطق  از  بخشی  کشور، 
تاجیکستان به دست این گروه افتاده است. این 
موضوع نگرانی شدید را برای تاجیکستان به بار 

آورده است.

فرد  و  شغنان  از  رویداد  این  قربانیان  از  تن  دو 
سومی از ولسوالی خاش بوده است.

مقامات محلی مرگ این سه تن را تایید کرده و 
می گویند که فرد چهارمی در حالت ُکما به سر 
می برد و در کلینیک خندود در مرکز واخان تحت 

مراقبت است و رو به بهبود می باشد.
پامیر  به دلیل ارتفاع بسیار زیاد و اقلیم کوهستانی 
خاصش، از مناطقی است که زنده گی برای افراد 
بدون  و  است  دشوار  فوق العاده  آن  در  غیربومی 
وسایل محافظتی مشکالت جدی را به بار خواهد 
آورد. این منطقه اکنون تحت تسلط طالبان است.

ربوده  طالبان  سوی  از  که  بودند  کرده  مهمان 
شدند. افراد وابسته به گروه طالبان به این مهمانی 

حمله کردند.
پنج شنبه، سوم  روز  از چاشت  رویداد پیش  این 

عید )۳۱ سرطان( رخ داده است.
احمدجابر چکری، فرمانده پولیس ولسوالی کلکان، 
می گوید که مهمانان این دو منسوب ارتش موفق 
با  را  بریدمالن  این  اما طالبان  فرار می شوند،  به 
وجود »ناله و زاری مادرشان« به جای نامعلومی 

انتقال داده و آن جا تیر باران می کنند.
شماری از منابع گزارش داده اند که طالبان این دو 
بریدمل را در روستای سیدآباد تیر باران کرده اند.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند.

تاجیکستان ۲۰ هزار نیرو را در مرز افغانستان مستقر کرد
هفت تفنگ دار غیرمسوول 
در عملیات نیروهای امنیت 

ملی در پروان کشته شدند

مجلس نماینده گان امریکا 
طرح افزایش و تسریع صدور ویزا 
برای همکاران افغان نیروهای 

امریکایی را تصویب کرد

سه تن در پامیر واخان به گونه مرموزی فوت کرده اند

طالبان دو نیروی ارتش را در ولسوالی کلکان کابل تیرباران کردند



میدان  در  شده  ثبت  آمارهای 
که  می دهد  نشان  جنگ 
نیروهای  خروج  با  هم زمان 
میزان  کشور،  از  خارجی 
افزایش  درگیری   و  خشونت  
یافته است. براساس این آمارها، 
پانزدهم  تا  می  ماه  اول  از 
جوالی سال جاری، بیش از دو هزار و ۹۰۰ رویداد 
امنیتی در سراسر کشور رخ داده است. در نتیجه این 
از  نفر  و ۶۰۰  هزار  از ۱7  بیش  امنیتی  رویدادهای 
غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای  طالب،  جنگ جویان 
میانگین  اکلد،  معلومات  براساس  شده اند.  کشته 
نفر   ۲۳۵ به  گذشته  ماه  دوونیم  جریان  در  تلفات 
در  که  است  آمار  بیش ترین  این  می رسد.  روز  در 
جریان ماه های اخیر در کشور به ثبت رسیده است. 
خشونت  در کشور در حالی اوج گرفته است که دولت 
افغانستان و جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته اند 
که آتش بس کنند و مذاکرات صلح را به شکل جدی 
لبیک  تاکنون  اما  این خواست ها  به  ببرند.  پیش   به 
گفته نشده و درگیری ها شدت گرفته است. به تازه گی 
اراده ای  طالبان  که  است  گفته  غنی  رییس جمهور 
برای برقراری صلح ندارند، از این رو طرحی روی میز 
دارد که براساس آن وضعیت امنیتی سه تا شش ماه 
آینده تغییر خواهد کرد. این گفته های رییس جمهور 
هشدار  آنان  و  شده  مواجه  طالبان  تند  واکنش  با 
داده اند که مسوولیت هرگونه تحول نظامی در شش 

ماه آینده به دوش رهبران دولت افغانستان است.
درگیری  نقاط  و  رویدادها  داده های  پروژه  آمارهای 
میزان  که  می دهد  نشان   »ACLED« یا  مسلحانه 
جوالی  ماه  پانزدهم  تا  می  ماه  اول  از  خشونت ها 
در  نهاد،  این  آمارهای  براساس  است.  یافته  افزایش 
از  رویداد   ۹۰۳ و  هزار  دو  گذشته،  روز   7۵ جریان 
درگیری، انفجار، حمله هوایی و شورش رخ داده است. 
این آمار دو هزار و ۱7۰ درگیری، ۶۱۰ انفجار و حمله 
هوایی ۱۲۳ مورد خشونت مستقیم علیه غیرنظامیان 
را شامل می شود. در نتیجه این خشونت ها ۱7 هزار 

عبداالحمد حسینی 

ارایه  عدم  از  هرات  در  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران 
معلومات توسط مقام های حکومتی سخت شکایت دارند 
نشانه  را  معلومات  خواست  برابر  در  حکومت  سکوت  و 
روزهای  در جریان  می دانند.  بیان  آزادی  به  بی اعتنایی 
اخیر به شمول رییس جمهور غنی چندین مقام  ارشد 
حکومتی در سفر به هرات از اشتراک در نشست خبری و 

ارایه معلومات به رسانه ها خودداری کردند.
خبرنگاران فعال در هرات پافشاری دارند که دسترسی 
به معلومات در این والیت طی چند ماه اخیر دشوار شده 
ارایه  از  امنیتی  نهادهای  به ویژه  حکومتی  مقام های  و 
مدنی  فعاالن  می کنند.  خودداری  رسانه ها  به  معلومات 
نیز باور دارند که حکومت از چندی به این سو »سانسور 

خبری« را ایجاد کرده است.
در اوضاعی که بیش تر ولسوالی ها  و دو گذرگاه مهم مرزی 
هرات در تصرف طالبان قرار دارد و مردم نگران وضعیت 
سرپرست  ملی،  امنیت  عمومی  رییس  هستند،  امنیتی 
وزارت امور داخله و برخی مقام های ارشد نظامی به هرات 
سفر کر دند، اما هیچ گونه اطالعاتی از وضعیت امنیتی به 

خبرنگاران ندادند.
آمار نهادهای حامی رسانه ها در هرات نشان می دهد که 
طی یک ماه اخیر در پیوند به عدم ارایه معلومات از سوی 
مقام های حکومتی به خبرنگاران، بیش  از ۱۰۰ شکایت 
ثبت شده و شکایت های زیادی در این مورد وجود دارد. 
روزنامه ۸صبح تالش کرد در این مورد دیدگاه کمیسیون 
نهاد  این  اما  باشد،  داشته  نیز  را  اطالعات  به  دسترسی 

حاضر به پاسخ گویی نشد.
در جریان روزهای اخیر هم زمان با وخیم شدن وضعیت 
بندرهای  و  ولسوالی ها  از  شماری  تصرف  و  امنیتی 
ارایه معلومات  از  تجارتی در هرات، مقام های حکومتی 
از  شماری  دید  از  می کنند.  خودداری  خبرنگاران  به 
خبرنگاران فعال در این والیت، به شمول والی، مقام های 
ارشد حکومتی و مسووالن نهادهای امنیتی با رسانه ها 

صحبت نمی کنند. 
افزون بر مقام های ارشد محلی در هرات، طی روزهای 
پسین به شمول رییس جمهور غنی، رییس عمومی امنیت 
ملی، سرپرست وزارت امور داخله و برخی مقام های ارشد 
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و ۶۲۱ تن کشته شده اند. کشته   گان نیروهای امنیتی، 
جنگ جویان طالب و غیرنظامیان را شامل است. به 
این ترتیب میانگین تلفات به ۲۳۵ نفر در روز می رسد.

که  می دهد  نشان  زون ها  براساس  اکلد  آمارهای 
و  در حوزه جنوب، شرق  میزان درگیری  بیش ترین 
شمال شرق کشور رخ داده است. طبق معلومات این 
نیمروز،  نهاد، در جریان 7۵ روز گذشته والیت های 
مورد   ۴۲۶ شاهد  زابل  و  قندهار  هلمند،  ارزگان، 
درگیری، ۱۲۰ مورد انفجار و ۱۸ مورد حمله مستقیم 
بر غیر نظامیان بوده است. در نتیجه این رویدادهای 
امنیتی چهار هزار و 7۵۳ تن از جنگ جویان طالب، 
به  شده اند.  کشته  غیرنظامیان  و  امنیتی  نیروهای 
شمال  والیت های  جنوب،  حوزه  از  پس  ترتیب  این 
رویدادهای  بیش ترین  شاهد  کشور  شمال شرقی  و 
امنیتی بوده است. طبق آمار اکلد، والیت های شمالی 
کشور چون بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل 
انفجار و ۱۳  شاهد ۳۲7 مورد درگیری، ۱۱۶ مورد 
در  است.  بوده  غیرنظامیان  به  مستقیم  حمله  مورد 
نتیجه این رویدادها دو هزار و ۸7۳ تن در این مناطق 
والیت های شمال شرقی  در  کشته شده اند. هم چنان 
کشور مثل کندز، بدخشان، تخار و بغالن ۳7۳ مورد 
درگیری، 7۴ مورد انفجار و ۱۵ مورد حمله مستقیم 
به غیرنظامیان رخ داده است. در این رخدادها دو هزار 

و ۹۱۱ تن کشته شده اند. 
همین گونه، حوزه غرب کشور که شامل والیت های 
هرات، غور، فراه و بادغیس می شود، شاهد ۲7۸ مورد 
درگیری، ۶۹ مورد انفجار و ۱۸ مورد حمله مستقیم به 
غیرنظامیان بوده است. در جریان دوونیم ماه گذشته 
شده اند.  کشته  تن   ۴۱۰ و  هزار  دو  مناطق  این  در 
والیت های شرقی کشور نیز شاهد رویدادهای امنیتی 
والیت های  اکلد،  آمارهای  براساس  است.  بوده  زیاد 
ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان در جریان دوونیم ماه 
گذشته شاهد ۲۶۶ مورد درگیری، 7۶ مورد انفجار و 
است.  بوده  به غیرنظامیان  ۱۶ مورد حمله مستقیم 
در این رویدادها یک هزار و 7۶۴ تن کشته شده اند. 
والیت های پکتیا، پکتیکا، لوگر و خوست نیز آرامش 

نظامی به هرات سفر کر دند، اما از برگزاری نشست های 
خبرنگاران  پرسش های  به  و  کرده  خودداری  خبری 

پاسخی ارایه نکردند.  
 بی اعتنایی رییس جمهور غنی به آزادی بیان و رسانه ها 
در سفر اخیرش به هرات و عدم اشتراک در نشست خبری 
و محروم شدن خبرنگاران و رسانه ها از پوشش برنامه های 
این سفر، انتقاد تند خبرنگاران، فعاالن رسانه ای، فعاالن 

مدنی و نهادهای حامی رسانه ها را به دنبال داشت.
همایون نظری، مسوول کمیته مصونیت خبرنگاران در 
به روزنامه ۸صبح می گوید در شرایط حساسی  هرات، 
در  رسانه ها  با  را  معلومات  حکومت  می رفت  توقع  که 
سرپرست  و  جمهور  رییس  سفر  اما  می گذاشت،  میان 
وزارت امور داخله از سوی مقام های مرکزی در ارگ و 
مقام های محلی هرات در »خالی اطالعاتی« قرار گرفت 
و معلومات در اختیار رسانه ها قرار نگرفت. به گفته او، 
دسترسی به اطالعات یک مشکل »اساسی و ریشه ای« 
امیدی به  قانون را نقض می کند، هیچ   است، حکومت 
خبرنگاران و رسانه ها در این قسمت وجود ندارد و در 
نهایت عدم اعتماد حکومت به خبرنگاران و رسانه ها مایه 
خبرنگاران  حامی  نهادهای  و  مصونیت  کمیته  نگرانی 

است.
در همین حال جواد عمید، از فعاالن مدنی هرات، باور 
را  دارد که مقام های حکومتی یک نوع سانسور خبری 
ایجاد کرده اند و حاضر به مصاحبه با رسانه  ها و برگزاری 
مقام های  که  افزود  وی  نیستند.  خبری  نشست های 
ارشد حکومتی و مقام های محلی هرات پس از سقوط 

ولسوالی ها، حاضر به مصاحبه با رسانه ها نیستند.
این کنشگر مدنی در هرات تصریح کرد که از یک سو 
حکومت توقع دارد که مردم در کنارش ایستاد شوند و 
از ارزش های جمهوریت دفاع کنند و از طرف دیگر خود 
حکومت ارزش های نظام جمهوریت و »آزادی بیان« را 
نقض می کند و این سبب می شود که مردم از حکومت 

دل سرد شوند.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  نماینده  شاهین،  قدیر   
افغانستان در هرات، باور دارد که وضعیت اطالع دهی و 
غور،  فراه،  هرات،  والیت های  در  اطالعات  به  دسترسی 
بادغیس و نیمروز »بحرانی« و بسیار بد بوده و خبرنگاران 

و رسانه ها را با چالش مواجه ساخته است.

نداشته و شاهد درگیرهای شدید بین نیروهای امنیتی 
و جنگ جویان طالب بوده است. طبق معلومات این 
نهاد، در این والیت ها ۲۵۲ درگیری، 7۳ انفجار و ۱۴ 
مورد خشونت علیه غیرنظامیان رخ داده است. در این 

رویدادها یک هزار و ۲۴۶ تن کشته شده اند.
شاهد  مرکزی  حوزه  که  است  گفته  هم چنان  اکلد 
براساس  است.  بوده  امنیتی  رویدادهای  کم ترین 
بامیان، دایکندی،  نهاد، در والیت های  این  معلومات 
غزنی و میدان وردک ۱۹7 مورد درگیری، ۴۴ انفجار و 
هشت حمله مستقیم علیه غیرنظامیان رخ داده است. 
در این والیت ها یک هزار و ۳۸۲ تن کشته شده اند. به 
این ترتیب در حوزه کابل و شمال کابل کم ترین موارد 
امنیتی رخ داده است. در این مناطق ۱۲۶ درگیری، 
رخ  غیرنظامیان  بر  و ۲۶ حمله مستقیم  انفجار   ۵۵
داده است. در این مدت زمانی در این ساحه ۸۳۳ تن 

جان باخته اند. 
که  می گویند  نیز  امنیتی  نهادهای  حال  همین  در 
هم زمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سطح 
خشونت  در کشور افزایش یافته است. این مورد اما 
در جریان روزهای عید بیش تر محسوس بوده است. 
داخله،  امور  وزارت  سخنگوی  استانکزی،  میرویس 
عیدهای  طالبان خالف  که  روزنامه ۸صبح گفت  به 
گذشته، در این عید خشونت ها را »به شدت« افزایش 
حمالت،  این  جریان  در  طالبان  که  افزود  او  دادند. 
موارد  بسا  در  و  رسانده اند  آسیب  غیرنظامیان  به 
این حال  با  داده اند.  قرار  را مورد حمله  غیرنظامیان 
او تاکید کرد که نهادهای امنیتی پس از این مکلف 
شده اند که عملیات تهاجمی را بیش تر و والیات را از 
او به سخنان رییس  وجود طالبان پاک سازی کنند. 
در  امنیتی  وضعیت  که  گفت  و  کرد  اشاره  جمهور 

جریان سه تا شش ماه آینده تغییر خواهد کرد. 
 رییس جمهور غنی در روز اول عید گفت که طالبان 
اراده به برقراری صلح ندارند و اکنون زمان کمر بستن 
دولت  هیأت  به سفر  او  است.  رسیده  فرا  آنان  علیه 
افغانستان به دوحه اشاره کرد و افزود که هدف از این 
سفر اتمام حجت با طالبان بوده است. بر این اساس 

به گفته او، منابع اطالع دهنده در خاموشی مطلق قرار 
ارایه  افرادی که مسوول  دارند و تمام مراکز، شعبات و 
امتیاز  دارند،  امکانات  و  به خبرنگاران هستند  اطالعات 
می گیرند و به همین عنوان از حکومت معاش دریافت 
می کنند، اما از ماه ها به این سو از خبرنگاران فرار می کنند 
و حاضر به پاسخ  دهی برای خبرنگاران   و رسانه ها نیستند. 
وی افزود: »سخنگویان و مسووالن دفترهای مطبوعاتی 
هرازگاهی که معلومات را با خبرنگاران شریک می سازند، 
کلیشه های  و  ضدونقیض  ناقص،  اطالعات  اندک  بسیار 
مبهم و نا واضح است که خیلی پرسش ها را به خبرنگاران 
به وجود می آورد و خبرنگار نمی تواند به پاسخ های مورد 

نیاز برسد.«
آقای شاهین تصریح کرد که مقام های محلی مانند والی، 
فرمانده پولیس و مسووالن نهادهای امنیتی از ماه ها و 
هفته ها به این طرف تمایلی ندارند با خبرنگاران روبه رو 
شوند و حاضر به ارایه اطالعات هرچند اندک نیستند. این 
پیچده گی در وضعیت اطالع رسانی و فرار مقام ها از ارایه 
معلومات به خبرنگاران، اثر بسیار بدی بر روحیه ادارات 

خدمات ملکی داشته است.
ژورنالیستان  ملی  اتحادیه  از سوی  ارایه شده  معلومات 
در هرات نشان می دهد که در جریان یک ماه گذشته 
دست کم بیش  از ۱۰۰ مورد شکایت از سوی خبرنگاران 
  و رسانه ها در سطح والیت های حوزه غرب افغانستان در 
پیوند به عدم دسترسی به معلومات در نهادهای پشتی بان 

رسانه ها درج شده است.
از نظر خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها در هرات، 
وقتی حکومت و منابع حکومتی حاضر به دادن اطالعات 
و پاسخ گویی به خبرنگار نیستند، این نشانه »بی اعتنایی 
بیان  آزادی  به  ندادن  اهمیت  و  خبرنگاران  به  مطلق« 
شمرده می شود و چنین وضعیتی آنان را ناامید ساخته 

است.
روزنامه  به  فعال در هرات،  از خبرنگاران  شاهپور صابر، 
۸صبح می گوید: »عدم ارایه اطالعات از سوی مقام های 
به مراتب  والیت ها  دیگر  به  نسبت  هرات  در  دولتی 
مشکل ساز شده است. شخص والی جدید والیت هرات 
ارایه اطالعات نمی کند و  اعتنایی و هیچ اهمیتی برای 

فکر می کنم باوری به آزادی بیان ندارد.«
شکیب شمس، یکی دیگر از خبرنگاران هرات، می گوید: 
دسترسی  هرات،  در  امنیتی  وضعیت  شدن  وخیم  »با 
خبرنگاران به معلومات بیش تر از هر زمان دیگری دشوار 
شده و خبرنگاران حتا به اندک ترین اطالعات که به نفع 
حکومت و مردم باشد، دسترسی ندارند. نهادهای امنیتی 
کوچک ترین اطالعاتی که به نفع خود حکومت هم باشد 

رییس جمهور گفت که برای سه یا شش ماه آینده 
طرح آنی وجود دارد و هفته گذشته روی این بحث 
شده است که یک طرح عاجل و عملی وجود داشته 

باشد تا وضعیت جنگ را تغییر دهد.
نشان  واکنش  گفته ها  این  به  نسبت  طالبان  گروه 
روز  طالبان،  سخنگوی  مجاهد،  ذبیح اهلل  است.  داده 
که  است  گفته  اعالمیه ای  نشر  با  اسد،  یکم  جمعه، 
مسوولیت هرگونه تحول نظامی در شش ماه آینده به 
دوش رهبران دولت افغانستان است. به گفته او، گروه 
از مناطق خود دفاع می کند و در  با جدیت  طالبان 
صورت دوام جنگ از سوی دولت، این گروه به حالت 
دفاعی اکتفا نخواهد کرد. مجاهد تصریح کرده است: 
دارد،  مسالمت آمیز  و  اصولی  موقف  اسالمی  »امارت 
اما دشمنان خارجی و داخلی ما گام های ضد صلح 
بر می دارند و هیچ آماده گی برای مصالحه ندارند.« به 
پروسه  به تخریب  را  افغانستان  او دولت  ترتیب  این 
صلح متهم کرده و گفته است که خواهان حل قضایای 

کشور از راه گفت وگو و تفاهم نیست. 
نقاط  و  رویدادها  داده های  پروژه  که  است  گفتنی 
سازمان  یک   »ACLED« یا  مسلحانه  درگیری 
غیردولتی است که از سال ۱۹۹7 بدین سو در امر ثبت 
فعالیت می کند.  نقاط درگیری  و  داده های رویدادها 
این نهاد رویداد، نوعیت رویداد، تاریخ رویداد، عامل 
رویداد، قربانیان رویداد و مکان رویداد را جمع آوری 
و با درج ُکد مشخص ثبت و در ادامه تجزیه و تحلیل 
می کند. اکلد از آغاز سال ۲۰۱۶ میالدی تاکنون آمار 
رویدادها و تلفات جنگ افغانستان را ثبت کرده است. 
براساس آمارهای رسمی این نهاد، از سال ۲۰۱۶ تا 
حال بیش از ۱۲۰ هزار نفر در جنگ افغانستان کشته 
شده اند. با این حال اکلد در حالی از افزایش تلفات در 
کشور خبر می دهد که روند خروج نیروهای خارجی 
حدود ۹۰ درصد تکمیل شده است. امریکا اعالم کرده 
است که این روند تا اخیر ماه آگست تکمیل می شود. 
هم زمان با این، حمالت طالبان نیز شدت گرفته است. 
 ۱۰۰ از  بیش  اخیر،  ماه  دو ونیم  جریان  در  طالبان 

ولسوالی را تصرف کرده اند.

را به دسترس خبرنگاران قرار نمی دهند.«
ایجاد  با  که  دارند  تأکید  هرات  در  فعال  خبرنگاران 
محدودیت در دسترسی به معلومات از سوی حکومت، 
در برخی موارد خبرنگاران مجبور می شوند برای دریافت 
اطالعات و تهیه گزارش از منابع »محرم و غیررسمی« 
معلومات به دست  آورند و نشر این معلومات در برخی 
موارد انتقادهایی از سوی حکومت به دنبال داشته است.

بربنیاد شکایت های مطرح شده از سوی خبرنگاران فعال 
در هرات، بیش تر نهادهای حکومتی که در هرات فعالیت 
به دادن اطالعات به خبرنگاران نیستند و  دارند حاضر 
از  را  آن ها  ادارات  این  مرکزی  دفترهای  که  دارند  ادعا 
ارایه معلومات به رسانه ها منع کرده اند. آنان خبرنگاران 
را برای دریافت معلومات و مصاحبه به ادارات مرکزی در 

کابل ارجاع می دهند.
که  دارد  پافشاری  هرات  محلی  اداره  دیگر،  جانب  از 
دسترسی به اطالعات حق شهروندان و خبرنگاران است 
و اداره محلی براساس قانون متعهد، مکلف و ملزم است تا 
سهولت الزم را برای دسترسی به اطالعات به خبرنگاران 
به  دسترسی  عدم  به  پیوند  در  را  شکایت ها  و  فراهم 

اطالعات رسیده گی کند. 
با  صحبت  در  هرات،  والی  سخنگوی  فرهاد،  جیالنی 
وظایف،  تقسیم  براساس  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه 
ارایه  به  ملزم  امنیتی  نهادهای  روابط عمومی  مسووالن 
از عملیات ها و پاسخ دهی در راستای وضعیت  جزییات 
امنیتی هستند و مسووالن و سخنگویان ادارات ملکی نیز 

مکلف به پاسخ دهی می باشند. 
هم زمان  با این وضعیت نگران کننده امنیتی در والیت های 
حوزه غرب و پیش روی طالبان در برخی مناطق، نگرانی 
شدید خبرنگاران و فعاالن رسانه ای را به دنبال داشته 
از  فعالیت شماری  تا  امنیتی سبب شده  نگرانی های  و 

رسانه ها با خطر توقف روبه رو  شود.
از  هرات  رسانه ای  فعاالن  و  خبرنگاران  که  اوضاعی  در 
عدم دسترسی به اطالعات شکایت دارند، نگرانی بزرگ تر 
آنان تهدیدهای امنیتی بر خبرنگاران است و تنها طی 
چند روز اخیر شماری از خبرنگاران به دلیل تهدیدهای 
امنیتی مجبور شده اند شهر هرات و افغانستان را ترک 

کنند و به کشورهای خارجی پناه ببرند.
در وضعیت بحرانی امنیتی حاکم در کشور، بزرگ ترین 
نگرانی خبرنگاران و فعاالن رسانه ای هرات این است که 
حکومت عالوه بر ندادن معلومات به آن ها و بی اعتنایی 
آن ها  امنیت  تأمین  در  بیان،  آزادی  اصل  به  نسبت 
امنیت جانی  برای  برنامه ای  و  و طرح  است  بی پروا  نیز 

خبرنگاران ندارد.

۲35 کشته در روز؛

سکوت حکومت در هرات؛

افغانستان روزهای خونین را پشت سر می گذارد

ترس از رسانه  یا شرم  از مردم؟
۸صبح، هرات



ایران به جای ایستادن و میزبانی از متحدان اصلی تروریسم منطقه ای و جهانی، بهتر است در کنار مردم افغانستان ایستاد شود و از 
افتادن افغانستان به دام تروریسم نگران باشد. اگر ریشه های این آتش را جهان و کشورهای منطقه در افغانستان خاموش نکنند؛ 

شعله هایش جهان را یک بار دیگر آسیب خواهد زد و زمینه های خشونت گستری، جهاد جهانی و جنگ را مساعد خواهد کرد. به قول معروف، 
اگر در افغانستان مبارزه نکنید، منتظر جنگ و رویایی در منطقه و کوچه های خودتان باشید.

خراسانی

ایران، در گفت وگو  هرچند جواد ظریف، وزیر خارجه 
در  هنوز  طالبان  گروه  که  کرد  تأکید  طلوع نیوز  با 
منظومه سیاسی - فکری ایران یک جریان تروریستی 
است؛ اما در چند سال اخیر رابطه این کشور و طالبان 
سرعت و رنگ تازه گرفته و دامنه و حجم آن گسترش 
و  سیاست مداران  از  شماری  چنان چه  است.  یافته 
روشن فکران اصول گرای ایرانی گفته اند که قدرت گیری 
طالبان می تواند منافع بیش تر برای ایران داشته باشد و 
سخت گیری های این گروه در خصوص حقوق زنان یک 

مسأله داخلی است که ربطی به ایران ندارد.
طالبان،  پیشین  رهبر  منصور،  محمد  اختر  حضور  از 
در ایران تا ایجاد شورای مشهد و ساختن اردوگاه های 
تبلیغات  از  و  طالبان  جنگ جویان  برای  آموزشی 
گسترده و بازنمایی رسانه ای برای تطهیر و قباحت زدایی 
جنگ جویان این گروه تا دعوت رسمی از مال برادر و 
میزبانی از جنگ جویان و فرماندهانی که دو دهه پیش 
دیپلمات های ایرانی را با فجیع ترین شیوه کشتند، به 
گونه ای  که افغانستان را تا مرز یک جنگ ویران گر و 
رابطه  نشان دهنده  همه  برد؛  پیش   ایران  با  تمام عیار 

پرفراز و فرود ایران با طالبان است.

ایران و سه محاسبه نادرست
تهران بر مبنای سه فرض اشتباه هم آغوشی با گروهی 
را در سیاست منطقه ای خود روی دست گرفته است 
که برای ایران، منطقه و جهان خطرآفرین و بحران ساز 
با  ایرانی ها دشمنی طالبان  است. برجسته ترین فرض 
در  امریکا  و  ایران  که  آن جایی  از  و  است  امریکایی ها 
منطقه درگیر هستند، تهران تصور می کند که نزدیکی 
با طالبان، ایران را در اهدافش مبنی بر بیرون کردند 
امریکایی ها از منطقه کمک می کند. به عبارت دیگر، 
»دشمِن  است:  ضرب المثل  این  ایران  فرض  مبنای 

دشمن من، دوست من است«.
گروه  که  است  غیرواقعی   و  اشتباه  آن جا  از  فکر  این 
براساس  بلکه  نیست؛  امریکا  دشمن  تنها  نه  طالبان 
دو  هارت،  مایکل  و  نگری  آنتونیو  امپراتوری  نظریه 
در  گروه  این  فرانکفورت،  مکتب  پیرو  نئومارکسیست 
زیر مجموعه گروه های ضد قدرت تبیین می شود که 
توجیه کننده حضور امریکایی ها در افغانستان است و در 
یک سال اخیر از پایگاه های نیروهای خارجی پاسداری 
برای  امنیتی  چالش  دیگر  گروه های  تا  است  کرده 

که  است  جهان  کشورهای  معدود  از  افغانستان 
طوالنی ترین فصل جنگ و منازعه را تجربه کرده است. 
صلح در این کشور، بزرگ ترین آرزوی مردم است که 
هنوز تحقق نیافته است. تداوم جنگ، سقوط ولسوالی ها 
سرخط  روزها  این  شهرها،  بر  حمالت  سازمان دهی  و 

خبرها است.
از کودتای بدفرجام هفتم ثور سال ۱۳۵7 خورشیدی 
تاکنون، افغانستان در جنگ قرار دارد؛ جنگی که ابعاد 
بدبختی  این  آغازگر  ثور  هفتم  کودتای  دارد.  مختلف 
بود که با حمایت اتحاد جماهیر شوروی اجرا و منجر 
به سقوط حکومت محمدداوود خان و روی کار آمدن 
حزب دموکراتیک خلق به رهبری نورمحمد تره کی شد. 
دیری نگذشت که اختالفات میان اعضای این حزب داغ 
شد. دو جناح خلق و پرچم، در تقابل با یک دیگر قرار 
گرفتند و این تقابل، به ضعف دولت و گسترش فعالیت 

گروه های مجاهدین انجامید.
با  کشور  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  نظامی  حضور 
نبرد  به  جهادی  احزاب  شد.  مواجه  مردم  مخالفت 
به  این جنگ منجر  مسلحانه علیه دولت دست زدند. 
سقوط دولت دموکراتیک افغانستان و روی کار آمدن 
صبغت اهلل مجددی به عنوان اولین رییس جمهور موقت 
دولت اسالمی افغانستان شد. پیروزی جهاد باعث تحقق 
ثبات و صلح دایمی در کشور نشد و جنگ داخلی میان 
تنظیم های جهادی آغاز شد. در شرایطی که افغانستان 
تشکیل شد  طالبان  گروه  آتش جنگ می سوخت،  در 

گذشته خونین، آینده مبهم

چرا تهران باید نگران اقدامات خود باشد؟

لندن خاکستر خواهد شد.
هزاران جنگ جوی وابسته به تروریسم  جهانی زیر چتر 
حمایتی طالبان در روستاها و مناطق مرزی افغانستان 
برداشت های  و  ایدئولوژیک  نگاه  از  که  دارند  فعالیت 
دارند.  ایران  با  شدید  مخالفت  عقیدتی،  و  مذهبی 
شیعه  مذهب  پیروان  و  شرارت  محور  را  ایران  آن ها 
را واجب القتل و مهدورالدم می دانند و تصور می کنند 
که باید همه آن ها نابود شوند. سلفی مشربان نیز کینه 
با ایران دارند. در صورت قدرت گیری طالبان،  دیرینه 

قدرت این جنگ جویان نیز افزایش می یابد.
مزید بر این، دید متصلب مذهبی، دیگرستیزی قومی 
در  است.  نکرده  تغییری  طالبان،  ایدئولوژی زده  گی  و 
تنوع مذهبی،  این گروه،  منظومه فکری جنگ جویان 
آزادی  و  قومی  گروه های  به  احترام  اقلیت ها،  حقوق 
هزاره های  نیز  هنوز  آن ها  ندارد.  جای  عقیده  و  بیان 
و  می دانند  مرگ  سزاوار  را  افغانستان  شیعه مذهب 
انگار  می پندارند.  دروغ  و  ساخته گی  را  آن ها  مذهب 
ایران قتل  عام میرزا اولنگ را فراموش کرده و گردن 
بریده شکریه تبسم را از یاد برده است؛ گردنی که فقط 
برای هزاره بودن و شیعه بودن، قطع شد تا دیگر نفس 

نکشد.

امنیت ایران و حضور تروریسم جهانی
آن چه که دستگاه تبلیغاتی طالبان در میدان کشورهای 
منطقه و رسانه های جریان اصلی از این گروه به نمایش 
گذاشته اند، با آن چه که جنگ جویان و فرماندهان آن ها 
دارد.  اساسی  تفاوت  می دهند،  انجام  افغانستان  در 
جنگ جویان طالبان هنوز شیعه کشی را روا می دانند و 
معتقد به جهاد جهانی و حمله به کشورهای دیگر برای 
رویکرد  همان  براساس  آن ها  هستند.  جهاد  گسترش 
قدیمی، باور دارند که تاجیک به تاجیکستان، اوزبیک 

قوی تر شوند.

اتحاد جماهیر شوروی
در دهه هشتاد میالدی، گسترش جنگ در افغانستان 
و احتمال سقوط رژیم کمونیستی تحت حمایت اتحاد 
نیروی  فرستادن  به  ودار  را  مسکو  شوروی،  جماهیر 
نظامی به افغانستان کرد. اتحاد جماهیر شوروی با این 
و  اول، حفظ  می کرد؛ هدف  دنبال  را  دو هدف  اقدام، 
افغانستان و هدف دوم نزدیک  بقای رژیم کمونیستی 
شدن به آب های گرم و گسترش نفوذ به جنوب آسیا 

بود. این حضور اما به ضرر مسکو تمام شد.

ایاالت متحده امریکا
از حضور امریکا در افغانستان بیست سال می گذرد. این 
حضور تا یک ماه دیگر پایان خواهد یافت. کشورهای 
منظور  به  امریکا،  متحده  ایاالت  رهبری  به  ناتو  عضو 
سرکوب و نابودی تروریسم در افغانستان حضور یافتند. 
فرایندهای  از  حمایت  کشورها،  این  حضور  از  هدف 
می شد.  خوانده  زنان  حقوق  از  حمایت  و  دموکراتیک 
اکنون که کشورهای عضو ناتو و امریکا در حال ترک 
افغانستان هستند، این دستاوردها با تهدید جدی روبه رو 

است.
به باور بسیاری از کارشناسان روابط بین الملل، امریکا 

به گورستان  اوزبیکستان و هزاره های شیعه مذهب  به 
بروند.

برای  رسانه ای  تبلیغ  و  سیاسی  و حمایت  هم آغوشی 
نه  گروهی،  هم چون  قدرت گیری  و  قباحت زدایی 
تنها مرزهای ایران را ناامن می کند؛ بلکه ناامنی را تا 
میدان آزادی تهران گسترش خواهد داد. امروزه مولفه 
برنامه های  صدر  در  کشورها  ملی  امنیت  برون زایی 
از  بیرون  در  اکثراً  و  دارد  قرار  دیپلماسی   - امنیتی 
کشورها قابل تعریف و تبیین است. استراتژی نظامی 
اگر شلعه ور شود،  آتشی حمایت می کند که  از  ایران 
نه تنها خود این کشور، بلکه کل منطقه را ملتهب و 

داغ می کند.
قدرت گیری هزاران جنگ جوی بی سرزمین خارجی که 
در کنار طالبان علیه دولت افغانستان می جنگند؛ برای 
ایران یک تلنگر اساسی و خطر قابل تأمل است. این 
جنگ جویان در دو دهه گذشته از کشورهای عربی و 
منطقه به افغانستان سرازیر شده و در زیر چتر امنیتی 
ایجاد  و  نبردها  در  آن ها  کرده اند.  زنده گی  طالبان 
خشونت ها در کنار این گروه نقش اساسی داشته و تأثیر 
فکری بزرگ بر جنگ جویان بومی گذاشته اند که یکی 

از آن ها شیعه ستیزی و ایجاد مرزهای مذهبی است.
طالبان با گروه های سنی مذهب مخالف ایران که در مرز 
از بلوچستان فعالیت  ایران و پاکستان و قسمت هایی 
دارند، رابطه عمیق ایدئولوژیک داشته اند و گزارش هایی 
دارند.  پنهانی  همکاری های  آن ها  با  که  دارد  وجود 
مدرسه هایی  در  طالبان  محلی  فرماندهان  از  بخشی 
آموزش های  می شود،  مدیریت  تندروان  توسط  که 
دینی دیده و نفرت و انزجار عمیق با ایران دارند. این 
نشانه های برجسته ای است که می تواند امنیت ایران را 

به گونه جدی با خطر مواجه کند.
حضور تروریسم جهانی، مخالفت های شدید تشکیالت 
گروه،  این  شیعه ستیزی  و  ایران  با  طالبان  نظامی 
هم آغوشی طالبان با سلفیت  جهانی و ایدئولوژی وهابیت 
که عربستان سعودی ترویج کننده اصلی آن در منطقه و 
جهان است، از بارزترین نشانه هایی است که در صورت 
قدرت گیری طالبان در افغانستان، منطقه و ایران را به 
آتش  خواهد کشید و امنیت ملی ایران را دچار آسیب 
از  می خواهد.  هزینه  بسیار  جبرانش  که  کرد  خواهد 
همین رو، ایران باید در رابطه خود با طالبان و حمایت 
از این گروه، تجدید نظر و سیاست های منطقه ای خود 

را بازبینی کند.
اصلی  متحدان  از  میزبانی  و  ایستادن  جای  به  ایران 
کنار  در  است  بهتر  جهانی،  و  منطقه ای  تروریسم 
مردم افغانستان ایستاد شود و از افتادن افغانستان به 
را  این آتش  اگر ریشه های  باشد.  نگران  تروریسم  دام 
جهان و کشورهای منطقه در افغانستان خاموش نکنند؛ 
شعله هایش جهان را یک بار دیگر آسیب خواهد زد و 
را  و جنگ  زمینه های خشونت گستری، جهاد جهانی 
مساعد خواهد کرد. به قول معروف، اگر در افغانستان 
و  منطقه  در  رویایی  و  جنگ  منتظر  نکنید،  مبارزه 

کوچه های خودتان باشید.

از  می خواست  کشور  این  بود.  خویش  اهداف  پی  در 
طریق افغانستان بسیاری از کشورهای منطقه را ضعیف 
کند. این اهداف با شکست مواجه شد و امریکا نتوانست 

کشورهای منطقه را از طریق افغانستان کنترل کند.

پاکستان
سال ها است که پاکستان به منظور رسیدن به اهداف 
افکار  پرورش  به  دست  افغانستان،  در  خود  نظر  مورد 
افراطی می زند و از مدارس دینی به عنوان منبع تولید 
افکار افراطی علیه افغانستان استفاده می کند. یکی از 
استخباراتی  سازمان  طالبان،  گروه  تمویل  مهم  منابع 
پاکستان )آی اس آی( است. این سازمان در پی آن است 
که دولت مرکزی افغانستان را تضعیف و یا ساقط کند.

نتیجه گیری
با  کشورها  و  ملت ها  می یابد.  پایان  روزی  جنگ،  هر 
استفاده از روش های معقول، به جنگ و منازعه نقطه 
پایان می گذارند. ولی در افغانستان این روش هنوز به 
نتوانسته اند خود  تاهنوز  افغان ها  نیامده است و  دست 
را به عنوان یک ملت متحد علیه توطئه دشمنان شان 

بسیج کنند.
که  یافت  خواهد  پایان  زمانی  افغانستان  در  جنگ 
صورت  به  قدرت  و  شناسایی  منازعه ساز  بسترهای 
ادامه  این صورت، جنگ  عادالنه تقسیم شود. در غیر 
آتش  در  این سرزمین هم چنان  مردم  و  یافت  خواهد 

جنگ خواهند سوخت.
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امریکایی ها ایجاد نکنند.
دیپلماسی  و  رسانه ای  دستگاه  توسط  که  دوم  فرض 
نگاه  تغییر  می شود،  تبلیغ  شدت  به  ایران  اطالعاتی 
طالبان به اهل تشیع و کشورهای منطقه است. دستگاه 
رسانه ای ایران آستین را برای قباحت زدایی از طالبان 
باال زده  است و زمین را به آسمان می دوزد تا نشان دهد 
که طالبان شیعه کشی را کنار گذاشته اند و رویکرد آن ها 
نسبت به مذهب و زنان و هم سایه ها تغییر کرده است. 
بزرگ ترین رسانه های ایران در چند ماه گذشته چنین 
رویکرد و پالیسی را روی دست گرفتند. این در حالی 
است که به باور بسیاری، هیچ گونه تغییری در رویکرد 

طالبان دیده نمی شود.
فرض سوم ایران در حمایت از طالبان دست رسی این 
افغانستان  فعلی  دولت  که  است  آبی  منابع  به  کشور 
از  ایران  است.  کرده  وضع  آن  بر  محدودیت هایی 
از  که  آبی  منابع  بر  افغانستان  دولت  سدسازی های 
افغانستان به ایران می رود و سیاست های رییس  جمهور 
غنی نسبت به منابع آبی کشور ناراضی و نگران است. 
غنی بارها تأکید کرده است که از منابع آبی افغانستان 
محافظت می کند و آب را به صورت رایگان به کسی 
نمی دهد که به گونه ضمنی منظورش ایران و پاکستان 

بوده است.
نمی تواند  ایران  که  است  نادرست  آن جا  از  این فرض 
طریق  از  مسأله  حل  برای  فعال  دیپلماسی  بدون 
شورشی  گروه  یک  به  افغانستان،  دولت  با  گفت وگو 
تروریستی  اعمال  خود  کارنامه  در  که  شود  متوسل 
بلکه  ایران،  تنها  نه  قدرت گیری اش  و  حضور  و  دارد 
از  ابزاری  استفاده  می کشد.  آشوب  به  را  منطقه  کل 
گروه های جهادی وابسته به تروریسم جهانی، بازی با 
آتش مشتعل و هولناک است که در صورت گسترش 
چهارراهی  و  ترکیه  خیابان های  تهران،  جاده های  آن 

و پس از مدت محدود، بخش های وسیعی از کشور را 
تصرف کرد.

به  مسعود،  احمدشاه  فرماندهی  به  مقاومت  نیروهای 
منظور دفاع از کشور، جبهه ای را علیه طالبان به وجود 
آوردند و به مبارزه در برابر این گروه پرداختند. احمدشاه 
والیت  فرخار  ولسوالی  در  خسده«  »چمن  از  مسعود 
تخار، مقاومت را فرمان دهی و دستور جنگ علیه طالبان 
را صادر می کرد. قابل یادآوری است که این مرکز، ماه 
گذشته به تصرف طالبان در آمد و سقوط آن یکی از 

تلخ ترین خبر ها برای هواداران جبهه مقاومت بود.
پس از ترور احمدشاه مسعود و حمله بر مرکز تجارت 
به  و  جهان  نگاه  القاعده،  توسط  امریکا  در  جهانی 
شد.  معطوف  افغانستان  به  متحده  ایاالت  خصوص 
افغانستان  بر  القاعده  شبکه  نابودی  منظور  به  امریکا 
در  کشور،  این  در  متحده  ایاالت  حضور  کرد.  حمله 
اوایل با خوش بینی زیادی به همراه بود. در ادامه، جنگ 
تشدید یافت و سرانجام ایاالت متحده تصمیم به ترک 

افغانستان گرفت.
اگر از دید مکتب واقع گرایی به مسائل افغانستان نگاه 
کنیم، استمرار منازعه و جنگ در این کشور، ابعاد خاص 
خود را دارد. دخالت کشورهای منطقه و فرامنطقه ای 
به  جنگ  شد  باعث  افغانستان،  دولت مداران  ضعف  و 
روز  هر  گذشت  با  طالبان  و  نشود  مدیریت  درستی 

عبدالوارث سیغانی، استاد دانشگاه

بر مدار جنگ؛ 

حمایت از طالبان و احتمال ناامنی در ایران؛
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فضای  در  غم انگیزی  تاریکی 
تاریکی  است؛  فرما  اتاق حکم 
ساعت  شبیه  سکوتی  و 
دیواری   اتاق که از کار افتاده 
تازه  احتماالً  که  زنی  باشد. 
است  قرار  و  برگشته  کار  از 
روایت  برایم  را  سرگذشتش 
کند، برای رفع خسته گی و فرار 
از گرمای طاقت فرسای تابستان، خود را در برابر بادی 

که با نور خفیفی به درون اتاق   می وزد، قرار می دهد.
این خانم که فریده نام دارد، به گفته خودش مدت یک 
سال می شود با پسر پنج ساله اش آرش تنهایی زنده گی 
می کند. فریده با آن که ظاهراً تنومند است ، اما صورت 
انگار از  غمگین و تکیده اش چنان جلوه می دهد که 
بستر بیماری العالج بلند شده باشد. لحظاتی سکوت 
می کند و بعد با صدای لرزان و چهره درهم شکسته 
شروع به حرف زدن می کند. می گوید: »در حقیقت من 
تاوان خوش باوری  هایم را می پردازم؛ خوش باوری هایی 
که باعث شده است این همه بدبختی را تحمل کنم، 
مثل همان اصطالحی که می گویند خود کرده را نه 

درد است و نه درمان.«
فریده شش سال پیش خالف میل خانواده اش با عشق 
و تعلق خاطر با هم صنفی  آموزشگاهش رازق ازدواج 
می کند. این ازدواج شش سال طول می کشد و او در 
خودش  گفته  به  که  می کشد  زجر  چنان  مدت  این 

هزاران بار می میرد و هزاران بار زنده می شود.
فریده با خشم و تردید گذشته   دردناکش را به خاطر 

شهر  باشنده گان  از  شماری 
مزارشریف، مرکز والیت بلخ، 
از  استفاده  که  می گویند 
محیط   تخریب  و  پالستیک 
حال  در  شهر  این  در  زیست 
افزایش است. این شهروندان هشدار می دهند که این 
روند برای کشوری مانند افغانستان که تنها ۱۲ درصد 
از تمام خاکش قابل کشاورزی است، خطرناک است. 

شفیع رحیمی، یکی از باشنده گان شهر مزارشریف، به 
روزنامه ۸صبح می گوید که تولید پالستیک و استفاده 
از  برنامه ای  هیچ  و  است  زیاد  بسیار  متاسفانه  آن  از 
بازیافت  برای  نهادهای خصوصی  یا  و  طرف حکومت 
مواد اصلی از پالستیک وجود ندارد که آن را به مواد 
دیگر تبدیل کند و از آن استفاده شود. آقای رحیمی 
شهر  سطح  در  که  پالستیکی  بیش ترین  می افزاید، 
به  شهر  مرکز  از  دورتر  جاهای  در  می شود،  استفاده 
همان حالت اولی در سطح زمین رها و سپس در فضای 
شهر پراگنده می  شود و خطرات جدی را به بار می آورد.
به  شریف،  مزار  شهر  باشنده  دیگر  نبی زاده،  جواد 
مضر  مواد  یک  »پالستیک  می گوید:  ۸صبح  روزنامه 
است که استفاده بیش از حد آن باعث امراض گوناگون 

شدید به مواد مخدر دارد.
بهانه  به  که  نیمه شب ها  »رازق  می گوید:  فریده 
نفس تنگی و گرفتن هوا از خانه بیرون می شد، ساعت ها 
بر می گشت،  خانه  به  دو باره  وقتی  و  می کشید  طول 
چنان به خواب عمیقی فرو می  رفت که صبح هنگام به 

خاطر وظیفه رفتنش او را به مشکل بیدار می کردم.«
هم  رازق  و  می کند  دوام  مدت  چند  وضعیت  این 
راضی نمی شود به داکتر مراجعه کند. باالخره فریده 
را دل شوره می گیرد و یک شب به تعقیب او از خانه 
بیرون می شود. وقتی او را در بام خانه در حال مصرف 
می شود  آوار  سرش  بر  زنده گی  می بیند،  مخدر  مواد 
او، چه اشتباه  با  ازدواج کردن  با  تازه می فهمد که  و 

بزرگی را مرتکب شده است.
همان شب رازق التماس کنان به پاهای فریده می افتد 
و از او عذر خواهی می کند. در حالی که هر دو برای 
دردهای  از  رازق  می ریزند،  اشک  بدبختی های شان 
گذشته اش می گوید و وعده می دهد که اگر فریده در 

کنارش بماند، مواد مخدر را ترک می کند.
از شرکت های خصوصی  یکی  در  گارد  به حیث  رازق 
به  ناوقت های شب  بهانه کار  به  بازهم  و  کار می کند 
خانه می آید. فریده می داند که برایش دروغ می بافد. در 
این مدت آب خوشی از گلوی فریده پایین نمی رود و 

فرزندش در همین وضعیت متولد می شود.
کاماًل  فرزندش  و  زن  مقابل  در  رازق  زمان  مرور  به 
بی احساس می شود و پنهانی وسایل خانه را به فروش 
می رساند. به گفته فریده، او که یک بوجی برنج را برای 
گذران چند روزش با پول قرض از دکان مقابل خانه اش 

پالستیک برای تخریب محیط  زیست آگاه است، اما 
هیچ اراده ای برای وضع محدودیت و یا بدیل استفاده 

از پالستیک روی دست نگرفته است.
رحمت اهلل زاهد، رییس حفاظت از محیط  زیست بلخ، 
در صحبت با روزنامه ۸صبح می پذیرید که استفاده از 
پالستیک در کشور و به ویژه شهرهای بزرگ در حال 
افزایش است و این امر از یک طرف محیط  زیست و 
از طرف دیگر شهروندان را متاثر می سازد. آقای زاهد 
می گوید: »بدبختانه در والیت بلخ استفاده از پالستیک 
باالیی مروج است که هم برای محیط  به حد بسیار 
 زیست و هم برای صحت شهروندان مضر است؛ چون 
در پالستیک گازاتی وجود دارد که در هنگام استفاده 
به شکلی از اشکال منتشر شده و ما را متاثر می سازد.«

پالستیکی  خریطه های  فروشنده گان  از  زیادی  شمار 
در مندوی شهر مزارشریف می گویند که بیش تر این 
و  ایران  چین،  مثل  همسایه  کشورهای  از  خریطه ها 
پاکستان و نیز از امارات متحده وارد کشور می شود. به 
گفته آنان، روزانه صدها کیلوگرام خریطه پالستیکی به 

دکان داران به فروش می رسد. 
به  مزارشریف،  شهر  دکان داران  از  یکی  معراج الدین، 
تا   ۱۰۰ حدود  در  »روزانه  می گوید:  ۸صبح  روزنامه 
۱۵۰ کیلو خریطه پالستیک می فروشیم. این خریطه ها 
بیش تر از ایران و پاکستان می آید، اما تولیدات داخلی 
با آن که از نظر کیفیت فرقی با تولیدات خارجی ندارد، 

در بازار کم تر است.«
محمدنبی ، یکی دیگر از دکان داران مندوی که ظروف 
یک بار مصرف پالستیکی می فروشد، به روزنامه ۸صبح 
می گوید: »بیش تر این مواد از چین، پاکستان و ایران 
وارد کشور می شود و از تولیدات داخلی تنها خریطه 

زباله داریم.«
وارد  پالستیک  زیاد  مقدار  به  روزانه  حاضر  حال  در 
داخلی  تولیدی  شرکت  های  هم چنان  و  شده  کشور 
ادارات  هم  سویی  از  می دهند.  ادامه  تولیدات شان  به 
مسوول می گویند تا زمانی که بدیلی برای خریطه های 
ناممکن  آن  از  جلوگیری  نشود،  سنجیده  پالستیکی 

خواهد بود.

می آورد و می گوید: »رازق پسر کاکای دوستم پلوشه 
بود. ما هم صنفی  بودیم. به قول بنفشه رازق از طرف 
خانواده اش طرد شده بود. او خیلی گوشه گیر و غمگین 
بود، به خاطری که صورت شکسته و الغری داشت. 
همیشه فکر می کردم او بیمار است و از بیماری سختی 
رنج می برد. دلم برایش می سوخت. از پلوشه در موردش 
پرس و جو می کردم. او برایم می گفت رازق خیلی تنها 

است، همین تنهایی او را رنجور کرده است.«
با گذشت زمان و پا در میانی پلوشه، بین فریده و رازق 
که  نمی گذرد  دیری  و  می گیرد  شکل  عاطفی  رابطه 
رازق به خواستگاری اقدام می کند. فریده از این اقدام 
خوشحال می شود؛ اما پدرش تصمیم ندارد به کسی 
که نمی شناسد، دختر بدهد. فریده کوشش می کند به 
راضی  را  پدرش  اعضای خانواده،  دیگر  و  مادر  کمک 
پدرش  و  می شود  بی نتیجه  کوشش ها  این  اما  کند؛ 
راضی نمی شود. پدرش می گوید نمی خواهد حتا جنازه 

دخترش را به مردی که نمی شناسد، بسپارد.
این  در  داشتن  دوست  تنها  می کند  فکر  که  فریده 
رابطه برایش کافی است، رازق را نسبت به خانواده اش 
ترجیح می دهد. او روی تصمیم پدرش پا گذاشته و با 
یک عروسی مختصر زنده گی مشترک را با رازق شروع 

می کند.
در شروع ظاهراً همه چیز خوب نظر می رسد. بعد از 
حامله  می فهمد  فریده  وقتی  ماه  چند  شدن  سپری 
است، احساس غرور می کند و خود را خوش بخت ترین 
دوام  دیری  خوش بختی  این  اما  می داند؛  دنیا  زن 
نمی آورد و فریده متوجه می شود که شوهرش اعتیاد 

ضایعات  آن  کنار  در  و  می گردد  سرطان  به خصوص 
پالستیک باعث مشکالت اجتماعی و بند شدن آب رو 

ها می شود.«
باشنده گان مزارشریف می گویند که حکومت هیچ گونه 
برنامه ای برای کاهش استفاده از پالستیک در جامعه 
ندارد و این مواد مضر به شکل سرسام آوری هر روز از 
بندر ها وارد کشور می شود و با قیمت نازل به فروش 

می رسد.
در همین حال، مسووالن اداره حفاظت محیط  زیست 
از  بی رویه  استفاده  از  نگرانی  کنار  در  نیز  بلخ  در 
پالستیک، از حکومت می خواهند تا از واردات کاالهای 

پالستیکی در گمرک های افغانستان جلوگیری کند. 
نبود  و  محیط  در  پالستیک  حد  از  بیش  تجمع 
برنامه  های دفع و بازیافت این مواد در کشور، نگرانی 
آگاهان زیست محیطی مزارشریف را برانگیخته است. به 
باور آگاهان زیست محیطی در صورتی که جلو استفاده 
بار  یک  ظروف  و  پالستیکی  خریطه های  از  بی رویه 
مصرف گرفته نشود، گذشته از نازیباسازی محیط، در 
سال های آینده اثرات خطرناک و مخربی باالی صحت 
باور  به  داشت.  و محیط  زیست خواهد  انسان، خاک 
از  استفاده  آسیب های  از  دولت  وجودی  که  با  آن ها، 

برنج  بوجی  از  که  می شود  متوجه  روز  یک  می آورد، 
خبری نیست و شناس نامه اش نیز فروخته شده است.

فریده می بیند که زنده گی با رازق او را نابود می کند 
و تالش هایش برای خوب شدن او به جایی نمی رسد، 
احساس سرشکسته گی تمام وجودش را فرا می گیرد. 
نمی داند به کجا پناه ببرد و از دست شوهرش به کجا 
فرار کند. بارها خود را به خاطر به دنیا آوردن آرش 
سرزنش می کند، اما می داند که حاال کار از کار گذشته 

است.
رازق چند هفته ناپدید می شود و یک روز فریده به طور 
اتفاقی او را شبیه دیوانه ها با موهای ژولیده و ریش بلند 
در کوته سنگی در حال گدایی می بیند. بعد از دیدن 
می کند  می کند. حس  تپیدن  به  قلبش شروع  رازق، 

زمان از حرکت باز مانده است.
دست  از  را  قرارش  و  صبر  فریده  روز،  همان  از  بعد 
 می دهد. هرچه آه و ناله می کند و فریاد می کشد، آرام 

نمی گیرد .
رازق برای همیشه ناپدید می شود و بعد از شش ماه 
خانواده  طرف  از  غیابی  طالق  خواهان  فریده  وقتی 
خانواده  به  فرزندش  حضانت  می شود،  شوهرش 
شوهرش داده می شود. آن  ها آرش را از مادرش جدا 
با خانواده  می کنند. فریده که به تنهایی توان مقابله 
شوهرش را ندارد، مدت ها در فراق فرزند می سوزد تا 
باالخره به کمک یکی از دوستانش به کمیسیون حقوق 
ماه  از شش  بعد  این طریق،  از  بشر مراجعه می کند. 

دوباره فرزندش را در آغوش می گیرد.
وقتی از فریده می پرسم که اگر شوهرت پیدا شود و 
بر گردد، چه خواهی کرد، می گوید: »رازق برایم کابوس 
شده است، یک کابوس هولناک. حتا وقتی در خواب 
می بینم که دوباره برگشته است، وقتی بیدار شدن هزار 

مرتبه شکر می کشم که فقط خواب بوده است.«
خودش  گفته  به  که  می شود  سال  یک  مدت  فریده 
موسسه  یک  در  حاال  که  او  دارد.  بی درد سر  زنده گی 
خیاطی کار می کند، عالوه بر این که در ماه هفت هزار 
افغانی معاش دارد، برادرش که ساکن اروپا است، در 
هر ماه برایش یک مقدار پول می فرستد. او که به خوبی 
می تواند خرج خود و فرزندش را تامین کند، می خواهد 
تا آخر عمر در کنار فرزندش بماند و هیچ گاهی تصمیم 

به ازدواج دوم نگیرد.

رحمت اهلل زاهد، رییس حفاظت از محیط  زیست بلخ، 
می گوید که حکومت باید در گمرکات افغانستان جلو 
واردات پالستیک از ایران، پاکستان و چین را بگیرد. 
آقای زاهد می گوید: »ما در گمرکات خود می توانیم 
یک وضعیت بسیار جدی را احراز کنیم تا پالستیک 
داخل افغانستان نشود.« به گفته آقای زاهد »پالستیک 
کشورهای  از  عمدتاً  افغانستان  مختلف  گمرکات  از 
یک  و  می گردد  کشور  وارد  پاکستان  و  ایران  چین، 

مقدار محدود در داخل افغانستان تولید می شود.« 
ابتکار عمل  بلخ  بانوان در  از  در همین حال شماری 
را در دست گرفته و برای بدیل استفاده از پالستیک 

خریطه های نخی می دوزند.
ثریا احمدی با جمعی از بانوان، کارگاه تهیه خریطه های 
روزانه حدود ۱۵۰  و  کرده  راه اندازی  بلخ  در  را  نخی 
این  با  بازار عرضه می کنند؛  به  و  آماده  خریطه نخی 
چشم انداز که کاری برای جلوگیری از آلوده گی محیط  
زیست کنند. ثریا احمدی به روزنامه ۸صبح می گوید: 
»مدت دو سال می شود که این کارگاه را به راه انداختیم. 
ما با همکاری تمام کارمندانی که در این کارگاه کار 
می کنند، روزانه تقریباً صد الی یک صد و پنجاه خریطه 

نخی آماده کرده و به بازار عرضه می کنیم.«
با این حال، مسووالن وزارت صحت عامه از اقدامات 
این وزارت در جهت بلند بردن آگاهی مردم خبر داده 
اضرار پالستیک،  از  ناآگاهی  به علت  و می گویند که 
عالقه زیادی برای جلوگیری از پالستیک وجود ندارد.

و  پالستیکی  زباله های  دفع  که  می گویند  آگاهان 
انباشت آن ها در طبیعت و محیط  زیست به مرور زمان 
دریاها،  خاکی،  و  آبی  منابع  انسان،  صحت  بر  عالوه 
به  می کند.  تهدید  نیز  را  گیاهان  و  حیات جان داران 
گفته آنان، ۳۰۰ تا ۵۰۰ سال زمان الزم است تا این 

مواد در طبیعت تجزیه شود.
استفاده از مواد پالستیکی در حالی رو به افزایش است 
که هیچ گونه برنامه ای جهت بازیافت )استفاده دوباره( 
آن در کشور وجود ندارد و گفته می شود که تمامی 
دفن  خاک  در  دیگر  زباله های  با  یک جا  پالستیک ها 

می شود و برخی هم در سطح زمین رها می شود.

شمیم فروتن

تاوان سنگین
خوشباوریها

عشق؛
S h a m i m  F r o t a n

فریده شش 
سال پیش خالف 
میل خانواده اش 
با عشق و تعلق 
خاطر با هم صنفی  
آموزشگاهش 
رازق ازدواج 
می کند. این 
ازدواج شش سال 
طول می کشد و او 
در این مدت چنان 
زجر می کشد که 
به گفته خودش 
هزاران بار 
می میرد و هزاران 
بار زنده می شود.

استفاده از پالستیک؛ 
درد انسان و مرگ طبیعت

شکیبا سعیدی
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نظام  ایجاد  و  طالبان  اسالمی  امارت  از سقوط  پس 
مردم ساالر در افغانستان، تغییرات و تحوالت ژرف و 
عمیق در همه عرصه های زنده گی مردم این کشور، به 
خصوص در عرصه آزادی بیان و رسانه، پدیدار شد. 
اندیشه و بیان در روشنی قوانین  حق آزادی فکر و 
و  شد  شناخته  رسمیت  به  افغانستان  مردم  برای 
آزاد  کشور  در  رسانه ای  فعالیت های  و  اطالع رسانی 
شد. از آن پس، آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای 
در  را  پر خم وپیچی  راه  و  مرحله جدیدی شد  وارد 
و  محدودیت ها  چالش ها،  وجود  با  گرفت.  پیش 
توانست  رسانه  و  بیان  آزادی  شدید،  مخالفت های 
به  و  کند  طی  سریع  صورت  به  را  طوالنی  فاصله 
موفقیت های چشم گیری برسد. صدها رسانه تصویری، 
صوتی و چاپی در سطح محلی و ملی ایجاد شدند و 
به فعالیت آغاز کردند. هزاران تن از جوانان افغان با 
روحیه باال به کار رسانه ای و اطالع رسانی پرداختند 
با قلم های شان آزادی بیان را تمثیل کردند. همه  و 
این ها سبب شد تا افغانستان در عرصه آزادی بیان 
و رسانه در فاصله زمانی کوتاه، از اکثریت کشورهای 
جهان و منطقه پیشی بگیرد و در راستای آزادی بیان 
و رسانه صدرنشین شود. با توجه به آن چه گفته شد، 
امروز آزادی بیان و رسانه به عنوان یک ارزش از اعتبار 
و جایگاه ویژه ای نزد مردم افغانستان برخوردار است و 

یکی از مهم ترین دستاوردها تلقی می شود.
و  کشور  در  جنگ ها  تشدید  اخیر،  ماه های  طی 
این  شدن  مسلط  احتمال  طالبان،  سریع  پیش روی 
گروه بر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان را بیش تر 
کرده و سبب بروز نگرانی های گسترده در میان مردم 

قشری گری یا ظاهربینی، به نگرشی گفته می شود که 
بدون تعمق و خردگرایی، آداب و رسوم دینی را برای 
پیش برد امور شرعی و تعیین تکلیف، الزامی می داند. 
مفهوم قشری گری و جمود فکری بر سر متون دینی 
است که شخص را از خردگرایی باز می دارد. قشری گری 
مانع فهم عمیق فرد از پیام ارزش محور دین می شود 
و دامن افراط گرایی را گسترده تر می کند. قشری گری 
که  است  دینی  تاریک اندیشی  یا  تحجر  شاخه های  از 
است.  کشیده  چالش  به  را  اسالمی  جوامع  پیش رفت 
لغت نامه دهخدا در ذیل واژه قشری می گوید: »نسبت 
است به قشر. آن که تنها به ظواهر قرآن و حدیث و اوامر 
و نواهی گوش دارد و تاویل و قیاس و امثال آن را در امر 
دین روا ندارد. و از کلمه ظاهری گاه همین معنا اراده 

کنند. رجوع به قِشر شود.«
بنابراین، گروه هایی که با جمود فکری و خشک اندیشی 
خردگرایی  و  مدرنیسم  با  می نگرند،  مسائل  به  دینی 
جماعت،  این  اندیشه   در  می گیرند.  قرار  مخالفت  در 
در  باشد.  داشته  نباید وجود  اصول  و  مبانی  در  تعقل 
حالی که این عمل شان بدعت شمرده می شود، تجدید 
و  نمی دانند  پذیرفتنی  را  اندیشه های مذهبی  نظر در 
در حد بسیار بلند افراطیت، بر تحمیل افکار خود بر 
برای  گوشی  قشری گرایان،  می ورزند.  اصرار  دیگران، 
شنیدن ندارند و استدالل و منطق دیگران را پذیرفتنی 

سناریو  این  رسانه ای:  فعالیت های  ترسناک  آینده 
بدبینانه ترین سناریو برای آینده آزادی بیان و رسانه 
است؛ زیرا برای آینده آزادی بیان و رسانه، تاریک ترین 
و وحشتناک ترین مسیر را ترسیم کرده است. براساس 
این سناریو، طالبان قدرت را از راه نظامی و از طریق 
جنگ به دست می گیرند و با تسلط بر کشور، نظام 
سرکوب گرانه )امارت اسالمی( خویش را دوباره روی 
گذشته  مثل  اسالمی،  امارت  ایجاد  با  می آورند.  کار 
آزادی  راه  فرا  دشوار  محدودیت های  و  سخت  قیود 
و  می شود  گذاشته  رسانه ای  فعالیت های  و  بیان 
آزادی بیان و رسانه در مسیر نابودی قرار می گیرد. 
ثابت  حاضر  حال  در  هم  و  گذشته  در  هم  طالبان 
با آزادی بیان و رسانه سخت مخالف اند و  کرده که 
در حکومت شان جایی برای این آزادی ها وجود ندارد. 
این مطلب را می توان از طریق بررسی پیشینه آزادی 
بیان و رسانه در امارت اسالمی و برخورد این گروه با 
دوره  در  فهمید.  و  کرد  و خبرنگاران درک  رسانه ها 
امارت اسالمی طالبان، تنها یک رسانه )رادیو شریعت( 
در افغانستان فعالیت داشت و فعالیت سایر رسانه ها از 
طرف این گروه ممنوع شده بود. طالبان با ممنوع قرار 
دادن آگاهی دهی و اطالع رسانی، مردم را در بی خبری 
بودند  رفته  پیش   جایی  تا  و  بودند  داده  قرار  کامل 
که تماشاگران تلویزیون و شنونده گان موسیقی را به 
شدت مجازات می کردند. در حال حاضر نیز برخورد 
تعریف  قابل  چندان  رسانه  و  بیان  آزادی  با  طالبان 
نیست و این موضوع نشان می دهد که دیدگاه طالبان 
هنوز در قسمت آزادی بیان و رسانه تغییر چندانی 
نکرده است. متوقف شدن فعالیت ده ها رسانه محلی 
در ساحات تحت حاکمیت طالبان، خود مصداقی بر 

این مدعا است.
پس با توجه به سابقه آزادی بیان در امارت اسالمی و 
عمل کرد وحشتناک این گروه با رسانه ها و خبرنگاران، 
احتمال  این  تحقق  صورت  در  که  گفت  می توان 
سرنوشت  طالبانی،  سرکوب گرانه  نظام  برگشت  و 
ترسناکی در انتظار آزادی بیان و رسانه  است و یکی 
از مهم ترین دستاوردهای مردم افغانستان در معرض 

تهدید جدی و نابودی قرار گرفته است.
سناریوی دوم- درخشش آزادی بیان و رشد چشم گیر 
خوش بینانه ترین  سناریو  این  رسانه ای:  فعالیت های 
زیرا  است؛  رسانه  و  بیان  آزادی  آینده  برای  سناریو 
برای آینده آزادی بیان و رسانه، درخشان ترین مسیر 
را ترسیم کرده است. براساس این سناریو، حکومت 
افغانستان با کمک نیروهای مقاومت مردمی در جنگ 

افراطی  از گروه های  تا  دو  است.  و تحجر  قشری گری 
که باور های قشری گرایانه  آن ها، مردمان زیادی را در 
و  طالبان  گروه  است،  ساخته  متضرر  اخیر،  سال های 
داعش هستند. به باور این گروه ها، پاسخ همه  سواالت 
را می شود در کتاب و سنت پیدا کرد. ظاهرگرایی این 
دو گروه چنان عمیق است که هیچ گونه تعقل، شهود و 
استدالل برای شان پذیرفتنی نیست. داعش و طالبان به 
این باور هستند که نباید از مرز سنت فراتر رفت. آن ها 
با مزخرفات و خوانش سطحی شان، نهایت تالش خود 
را برای پیاده نشدن مدرنیته در جوامع، انجام می دهند. 
به گونه مثال، چندی پیش فلمی در صفحات اجتماعی 
دست به دست می شد که نشان می داد، اعضای طالبان 
یک پایه تلویزیون را می شکنند و ادعای شان این  است 
که »حتا شنیدن قرآن نیز از این وسیله  کفری، حرام 

است«.
تنها  نه  ظهورشان  از  دهه  سه  گذشت  با  طالبان 
پیش رفتی نداشته اند؛ بلکه متحجرتر از قبل با مسائل و 
موضوعات جامعه برخورد می کنند. این گروه هنوز هم، 
چادری را حجاب زن و مرد را حاکم وی می پندارد. در 
حالی که حجاب اجباری و برتری دادن مرد نسبت به 

زن، مخالف آموزه های الهی است.
بسیاری از مدارس دینی غیررسمی در کشور فعال اند 
است.  به گسترش  رو  مدرسه ها،  این  دامنه   روز  هر  و 
توسط  مدارس  این  از  ایدئولوژیک  سوءاستفاده 
سازمان های استخباراتی، بستر را برای پهن شدن دامنه  

تصرف  تحت  مناطق  و  می شود  پیروز  طالبان  علیه 
از کنترل این گروه خارج می کند. سپس  طالبان را 
با  مردمی  فشارهای  نتیجه  در  فعلی  سیاسی  نظام 
تغییرات و اصالحات اساسی روبه رو می شود و مردم 
دموکراتیک دست  و  مقتدر  نظام  یک  به  افغانستان 
پیدا می کنند. با ایجاد حکومت مسوول در کشور و 
نهادهای پاسخ گو، آزادی بیان و رسانه به عنوان یک 
دستاورد بزرگ حفظ و گسترش داده می شود. سرعت 
می کند  پیدا  افزایش  جامعه  در  اطالعات  گردش 
بیش تر  اطالع رسانی  دستگاه  به  مردم  باورمندی  و 
می شود. تغییرات اساسی هم به لحاظ کمی و هم به 
لحاظ کیفی بر رسانه ها اعمال و موانع فرا راه آزادی 
استعداد  و  ظرفیت  می شود.  برداشته  رسانه  و  بیان 
تجربه های  و  تقویت  گزارش گران  و  خبرنگاران 

رسانه ای شکوفا می شود.
ایده آل ترین  و  آرمانی ترین  عنوان  به  احتمال  این 
احتمال، چشم انداز آینده آزادی بیان و رسانه را خیلی 
یک  از  آرمانی،  احتمال  این  تحقق  می بیند.  روشن 
طرف به وحدت و یگانه گی مردم افغانستان وابسته 
است و از طرف دیگر به درک رسالت رسانه ها برای 
شناساندن چهره واقعی دشمنان آزادی بیان. رسالت 
اساسی رسانه ها در این شرایط بحرانی و دشوار، معرفی 
نه  است،  بیان  آزادی  و  واقعی مردم  چهره دشمنان 
بلندگو شدن برای دشمن. اصحاب رسانه باید بدانند 
که در صورت تحقق رویای طالبان و بازگشت امارت 

اسالمی، دیگر از آزادی بیان و رسانه خبری نیست.
سناریوی سوم- محدود شدن آزادی بیان و فعالیت های 
رسانه ای: این سناریو چشم انداز آینده آزادی بیان را 
براساس  می کند.  جست وجو  صلح  گفت وگوهای  در 
این سناریو، مذاکرات بین االفغانی صلح در دوحه، به 
نتیجه می رسد و یک حکومت توافقی در افغانستان 
روی کار می آید. با روی کار آمدن حکومت توافقی، 
آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای محدود و شرایطی 
فرا راه آن ها گذاشته می شود. مسبب اصلی گذاشته 
شدن قیود فرا راه آزادی بیان و رسانه، دیدگاه افراطی 
است.  آزادی ها  این  به  نسبت  طالبان  تنگ نظرانه  و 
طالبان با لجام گسیخته خواندن آزادی بیان و رسانه 
در افغانستان، حق آزادی بیان و رسانه را برای مردم 
این سرزمین به این شرط به رسمیت می شناسند که 
قیود و شرایطی بر آن ها اعمال شود. هیأت افغانستان 
نیز مجبور می شود تا برای رسیدن به صلح، این قیود 
و شرایط را بپذیرد و به محدود شدن آزادی بیان و 

رسانه تن دهد.
آینده  افغانستان پساصلح، چشم انداز  از همین رو در 
با  و  می نماید  خاکستری  رسانه،  و  بیان  آزادی 
رسانه ای  فعالیت های  است.  همراه  محدودیت هایی 
اطالع رسانی  و  می گیرد  قرار  حکومت  تأثیر  تحت 
و  پخش  در  رسانه ها  بود.  خواهد  همراه  سانسور  با 
نخواهند  آزاد  امروز  مثل  موضوعات،  و  مطالب  نشر 
نخواهند  نشر  هیچ گاهی  مخالف  اندیشه های  و  بود 
شد. تعداد رسانه ها در کشور کاهش خواهد یافت و 
رسانه  در  کردن  کار  از  ژورنالیست  زنان  و  دختران 

محروم خواهند شد.

قشری گری، هموار کرده است.
مطالعات  انستیتوت  پژوهش های  از  یکی  براساس 
از  پاسخ هایی  شامل  که  افغانستان  استراتژیک 
هستند  باور  این  به  مردم  می شود،  پرسش شونده گان 
و  دارند  لیبرال  ایده های  افغانستان  دولت  مقامات  که 
از منظر آن ها، سیاسیونی که زمانی در غرب زنده گی 
کرده، سبب ترویج ارزش های غربی در کشور شده اند و 
در برابر قرآن و حدیث قرار می گیرند. براساس همین 
نظرسنجی، نزدیک به هفتاد درصد از استادان و علمای 
علما گوش  به حرف  اگر حکومت  معتقدند که  دینی 
آن ها  است.  جایز  دولت  برابر  در  ایستاده گی  ندهد، 
هم چنان باور دارند که دموکراسی، ارزش های اسالمی 

را مختل کرده است.
با آن که جامعه جهانی در بیست سال اخیر با افراطیت 
در  کثرت گرا  جامعه  از  و  مبارزه  افغانستان  در  مسلح 
چرا  که  است  این  سوال  اما  کرده؛  حمایت  کشور 
نتوانستند  امریکا،  رأس  در  و  ناتو  عضو  کشورهای 
تروریسم را از ریشه نابود کنند؟ نه تنها که در بیست 
سال اخیر شاهد اضمحالل گروه های افراطی نبوده ایم؛ 
در  افراطی   اندیشه های  طوالنی  مدت  این  در  بلکه 
افغانستان بیش تر از هر زمان دیگر رشد و توسعه یافته 
است. این موضوع از یک سو مربوط به عمل کرد دولت و 
عوامل داخلی افغانستان می شود؛ ولی در تصویر کالن 
می بینیم که تروریسم ریشه عمیق در منطقه آسیای 
مرکزی و جنوب غربی دارد و بایستی کشورهای منطقه 
در راستای امحای کامل افراطیت در این جغرافیا، دست 

به دست هم دهند و این پدیده را از ریشه بخشکانند.

شده است. آن چه که اساساً سبب این نگرانی ها شده، 
قربانی شدن ارزش ها و دستاوردهای مردم افغانستان 
است؛ ارزش هایی که مردم برای به دست آوردن آن ها، 
سال ها مبارزه کرده، قربانی داده و خون دل خورده اند. 
در این میان، یک نگرانی عمده، چشم انداز ناروشن و 
آینده مبهم آزادی بیان و رسانه است؛ زیرا احتمال 
محدود شدن قلمرو آزادی بیان و رسانه وجود دارد و 
آینده آزادی بیان و رسانه مبهم و ناروشن می نماید. 
و  مبهم  آینده  و  کشور  در  جنگ ها  تشدید  اینک 
ناروشن آزادی بیان و رسانه این پرسش ها را به میان 
آورده که آیا عمر آزدی بیان و رسانه به آخر رسیده 
دانسته  حرام  تلویزیون  تماشای  دیگر  بار  آیا  است؟ 
خواهد شد و مرتکبان آن مجازات خواهند شد؟ آیا 
محدوده و قلمرو آزادی بیان و رسانه در حال تنگ تر 
شدن است؟ آیا دیگر نمی توان برنامه ها، سیاست ها، 
عمل کردها و رفتارهای حاکمان و سیاست مداران را 
در  کرد؟  اعتراض  آن ها  بر  و  داد  قرار  پرسش  مورد 
این نوشتار کوشش شده است تا با پرداختن به این 
در  رسانه  و  بیان  آزادی  آینده  پرسش ها، چشم انداز 

کشور ترسیم شود.
با یک نگاه واقع گرایانه به موضوع، می توان گفت که 
جنگ  نتیجه  به  رسانه  و  بیان  آزادی  آینده  مسیر 
تعیین  و صلح  نتیجه جنگ  و  است  وابسته  و صلح 
می کند که سرنوشت آزادی بیان و رسانه چه خواهد 
شد. با توجه به این امر، گمان می رود که یکی از سه 
سناریوی ذیل، در آینده بر سرنوشت آزادی بیان و 

رسانه حاکم شود:
و  بیان  آزادی  عمر  رسیدن  آخر  به  اول-  سناریوی 

را  خود  باور  وقتی  قشری گرایان  این رو،  از  نمی دانند. 
به  در میان مردم و جامعه جاافتاده نمی یابند، دست 
افراطیت فیزیکی می زنند و تالش شان بر این می شود 
که از راه زور و شالق، باور خود را بر دیگران تحمیل 
کنند. طالب، داعش و گروه های افراطی دیگر، محصول 

جمود فکری قشری گرایان اند.
قشری گرایان توانایی دانستن مسائل بزرگ را ندارند و 
در هر زمینه، خوانش سطحی خود از قرآن را بسنده 
دین  از  تندرو،  گروه های  که  می دانیم  همه  می دانند. 
چیزی جز شعار نمی دانند. محتوا، اساس و روح دین 
و  پوست  و  اصلیت  به  فقط  و  ندارد  اصالت  برای شان 
از  افراطی  کاغذ می اندیشند. سطح خوانش گروه های 
دین، چنین است که گویا صفحه ای از کتاب را باز کرده 
باشند و در آن داستان جهاد بوده باشد. نه پس و نه 
بر  استدالل  با  و  را می گیرند  نکته  فقط همان  پیش، 
همان آیت، به کشتار و جنگ می پردازند. این کج فهمی 
از قرآن و دین و حکم آن، سبب شده است تا گروه های 
و  آن ها  گویا  که  یابند  دست  اشتباه  تلقی  به  تندرو 

باورشان حق است و مردم همه در گم راهی اند.
یا اصالت دادن  تأکید بر آداب و سنت های گذشته و 
به آداب و سنت های خاص در برابر آداب و سنت های 
مردم و جامعه، یکی دیگر از مصادیق جمود و تحجر 
است. با قشری گری، چهره  زشتی از دین در افکار عامه 
دین  از  بیش تر  جوامع  نتیجه،  در  که  می شود  عرضه 
باور های  افراطی، محصول  گروه های  فاصله می گیرند. 

چشم انداز آینده آزادی بیان و رسانه در افغانستان

پیامد قشری گری گروه های تندرو در افغانستان

سید علی اکبر حیدری

پس از سقوط امارت اسالمی طالبان و ایجاد نظام مردم ساالر در افغانستان، تغییرات و تحوالت ژرف و عمیق در همه 
عرصه های زنده گی مردم این کشور، به خصوص در عرصه آزادی بیان و رسانه، پدیدار شد. حق آزادی فکر و اندیشه و 

بیان در روشنی قوانین برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته شد و اطالع رسانی و فعالیت های رسانه ای در کشور آزاد 
شد. از آن پس، آزادی بیان و فعالیت های رسانه ای وارد مرحله جدیدی شد و راه پر خم وپیچی را در پیش گرفت. با وجود 

چالش ها، محدودیت ها و مخالفت های شدید، آزادی بیان و رسانه توانست فاصله طوالنی را به صورت سریع طی کند و به 
موفقیت های چشم گیری برسد.



در نبود امریکا چه سرنوشتی 
در انتظار طالبان است؟

حکومت داری شهری در آیینه جنگ؛

برنامه توسعه ای سازمان ملل متحد 
را  حکومت داری   ،)UNDP(
اعمال اقتدار اقتصادی، سیاسی 
و  هدایت  برای  مدیریتی  و 
تمامی  در  کشور  امور  کنترل 
سطوح تعریف  می کند. هنگامی که 
این اقتدار در سطح شهرها اعمال 
و تصمیمات در خصوص اداره امور 
شهری اجرا می شود، حکومت داری شهری تبلور می یابد. در 
ساده ترین تعریف، می توان گفت که حکومت داری شهری 
به اداره امور شهرها می پردازد. این مفهوم بعد از نیمه دوم 
دهه  ۱۹۹۰ به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفت. 
ایجاد  به  تاریخچه حکومت داری شهری  رسمی،  گونه  به 
مزار  مانند  شهرداری ها،  از  برخی  برمی گردد.  شهرداری 

شریف، قندهار و هرات صدساله شده اند.
حکومت داری شهری مفهوم وسیع و چندبُعدی است که 
عناصر مختلفی چون دولت، شهروندان، سکتور خصوصی، 
جامعه  مدنی و ساختارهای غیررسمی در آن نقش آفرینی 
ارایه   به  رویکرد  دو  از  شهری  حکومت داری  می کنند. 
از  که  سخت افزاری  رویکرد  نخست،  می پردازد؛  خدمات 
شهرک های  ساختن  و  زباله ها  مدیریت  شهرها،  صفایی 
و  تفریحی  مکان های  به  دست رسی  تا  گرفته  مسکونی 
سایر خدمات رفاهی را شامل می شود و رویکرد دوم که 
جنبه نرم افزاری دارد و در آن تالش می شود تا روان جامعه 
شاخصه های  و  شهری  هنجارهای  و  اصول  ارزش ها،  با 
موضوعاتی  رویکرد  این  شود.  آشنا  خوب  حکومت داری 
چون ترویج و تعمیم فرهنگ شهرنشینی، عدالت اجتماعی، 

مسوولیت پذیری و انسان دوستی را دربرمی گیرد.
گسترش  و  شهری  حکومت داری  اهمیت  به  توجه  با 
روزافزون جنگ و درگیری ها در نقاط مختلف کشور، در 
این نوشته، نخست به مهم ترین اثرات جنگ بر مدیریت 
شهری پرداخته شده و در ادامه نویسنده تالش کرده است 
از این  تا در حد توان راه حل های کارساز برای برون رفت 

چالش ها را پیشنهاد کند.

تنگناهای حکومت داری شهری در هنگام جنگ
طاعون  بود، جنگ  معتقد  روسو  ژاک  ژان  که  همان گونه 
ابعاد  تمامی  آن  مخرب  و  منفی  اثرات  که  است  بشری 
جامعه را دربرمی گیرد. برای همه معلوم است که افغانستان 
روزهای دشواری را سپری می کند؛ ناامنی، ضعف اقتصادی، 
بی ثباتی سیاسی، فساد اداری، فرار نخبه گان و مشکالت 
دیگری که بدون شک اثرات مستقیمی بر چگونه گی کار 
را  این کشور  دامن  دارد،  و کیفیت حکومت داری شهری 
گرفته است. اما آن چه بیش تر مایه نگرانی است، جنگ و 
درگیری روزهای اخیر است که موجب سقوط ولسوالی ها 
پیامدهای  و  شده  شهرها  حومه  در  خشونت  گسترش  و 
ناگواری بر حکومت داری شهری داشته است. در ذیل به 

آن می پردازم.
از  شهری  حکومت داری  کارگزاران  اطمینان  عدم   -۱

سالمت فیزیکی و روانی
امنیت، یکی از پنج شاخص اساسی حکومت داری شهری 
است که از جانب برنامه اسکان بشری سازمان ملل متحد 
جنگی،  محیط  در  است.  شده  ارایه   )UN-Habitat(
غذایی،  شغلی،  روانی،  فیزیکی،  )امنیت  انسانی  امنیت 
محیط زیستی و...(  کاهش می یابد و فضا طوری است که 
امر موجب  این  و  نمی کنند  احساس مصونیت  کارگزاران 
امنیت  فقدان  آنان می شود.  فعالیت های عادی  اخالل در 
انسانی، حس تعهد و مسوولیت پذیری را کاهش می دهد 
و  اضطراب، شکست، سرخورده گی  بی اعتمادی،  فضای  و 

تشنج را حاکم می کند.
۲- فرار نخبه گان و مهاجرت  داخلی

اما  می رسد؛  نظر  به  ساده  هرچند  شهری،  حکومت داری 
ساده نیست. شما مجبور هستید به نیازها، عالیق و توقعات 
هر شهروند توجه کنید. از همین رو، حکومت داری شهری 
دارای  که  است  نخبه گانی  کارگیری  به  مستلزم  خوب، 
زمینه  اما  باشند. جنگ  رشته  این  عملی  و  نظری  دانش 
فرار نخبه گان را فراهم می کند که در نهایت فقدان نیروی 
نخبه و ماهر برای اداره امور شهری، خود به چالش بزرگی 

مبدل خواهد شد.
نخبه گان  و  مغزها  فرار  زمینه ساز  جنگ  این که  کنار  در 
سبب  نیز  را  داخلی  مهاجرت   از  عظیمی  موج  می شود، 
می گردد. در نتیجه، بی جاشده های داخلی از مناطق جنگی 
به مراکز شهرها سرازیر می شوند. ورود جمعیت روستایی 
به شهر و آن هم به صورت غیرمترقبه، نیازمند تصمیمات 

تنگناها و راه حل ها
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و اقدامات مدیریتی است که حکومت داری شهری باید به 
آن بپردازد.

۳- گسترش شایعات، تعدد و تناقض اطالعات و حاکمیت 
روحیه جنگی

شایعه، مرگ حقیقت است. شرایط بحرانی در محیط جنگ 
صورت  به  اطالعات  کسب  برای  تقاضا  تا  می شود  سبب 
گسترده افزایش یابد. شهروندان می خواهند بدانند که در 
به کجا رسیده است و  محیط آن ها چه می گذرد، جنگ 
سرنوشت آن ها چه خواهد شد. در چنین شرایطی، طرفین 
درگیر ممکن است، دست به خلق اطالعات نادرست بزنند 
و یا هم شایعات نادرست به شدت دست به دست و نشر 

آن منجر به خلق و نشر اطالعات متعدد و متناقض شود.
حتماً این عبارت ها را شنیده و یا خوانده اید و یا حتا خودتان 
می سوزد،  جنگ  آتش  در  »کشور  برده اید:  کار  به  را  آن 
شما به چه فکر هستید؟« و »امنیت نیست، مردم کشته 
می شوند«. به همان حدی که جنگ اثرات فیزیکی منفی 
و مخرب دارد، اثرات روانی آن  می تواند به مراتب زیان بارتر 

باشد.
۴- عدم اطمینان از پایداری زیرساخت ها و ترس از آینده

یکی از وظایف اساسی کارگزاران/ساختارهای حکومت داری 
شهری، ساخت وساز، شهرسازی، نوسازی و بازسازی است. 
ساختارهای حکومت داری شهری، مسوولیت ساخت وساز 
پارک،  پلچک،  سرک،  هم چون  شهری  زیرساخت های 
دارند.  برعهده  را  و...  شهرک  مسجد،  مکتب،  شفاخانه، 
در جنگ ها  همواره  که  است  داده  نشان  تجربه  متأسفانه 
به اماکن عامه آسیب جدی وارد می شود. در جریان جنگ، 
از تخریب سرک و پلچک گرفته تا از بین بردن ساختمان 
را  مسجدها  و  مکتب ها  شفاخانه ها،  انفجار  و  ولسوالی ها 
شاهد بوده ایم. در کنار آن، در محیط جنگی، فرصت های 
الزامات  از  که  تکنولوژیک  زیرساخت های  توسعه  و  ایجاد 
و  مقدور  نیز  است،  مدرن  شهری  حکومت داری  اساسی 
میسر نخواهد بود. با این حال، در یک محیط جنگی، آینده 
حکومت داری شهری در هاله ای از  ابهام قرار دارد و معلوم 

نیست که این کاروان به کجا خواهد رسید.

چه می توان کرد؟
۱- خلق روایت های خوش بینانه و امیدوارکننده و مدیریت 

شایعات
طوری که دیده می شود، فقدان روحیه مثبت، ناامیدی و 
برای حکومت داری شهری تنگ تر  را  آینده، فضا  از  ترس 
کرده است. در چنین شرایطی، رسالت اساسی بازی گران 
سکتور  و  مدنی  جامعه  )دولت،  شهری  حکومت داری 
خصوصی(، این است که با خلق و نشر باورهای مثبت و 
روایت های انگیزه دهنده، باور مثبت و امیدواری خلق کنند. 
این اقدام می تواند در جلوگیری از فرار نخبه گان و تشنج 
کارگر بیفتد. مدیریت شایعات از وظایف اساسی حکومت ها 
در هنگام بحران است. برای این که کنترل وضعیت را در 
دنیای اطالعات به دست داشته باشیم، باید اقدامات الزم 
دست  روی  را  شایعات  نشر  و  پخش  از  جلوگیری  جهت 

بگیریم.
۲- تفکیک حکومت داری شهری از محیط سیاسی و نظامی

حکومت داری شهری با آن که درگیر و آمیخته با نهادهای 
غیرسیاسی،  آن  فعالیت های  ماهیت  اما  است؛  حکومتی 
تفکیک  این رو،  از  است.  اقتصادی  و  شهروندمحور 
هم  نظامی  و  سیاسی  محیط  از  شهری  حکومت داری 
فرایند کمک کند و هم  این  می تواند در تخصصی شدن 
جلو خطرات جنگی را بگیرد. ملکیت های شهرداری نباید 

به عنوان سنگر استفاده شود.
۳- تالش برای خلق دیدگاه های توسعه گرایانه و تعمیم آن 

در اجتماع
فقدان  موقتی،  و  جزئی  مسائل  به  پرداختن  روزمره گی، 
دیدگاه استراتژیک و عدم توجه به توسعه پایدار در برنامه ها، 
از چالش های اساسی حکومت داری شهری است و هرقدر 
آینده  برای  امیدواری  و  آتش جنگ شعله ور  شود، تالش 
نیز کم رنگ تر می شود. در چنین شرایطی، خلق دیدگاه، 
استراتژی و اهداف توسعه گرایانه و خلق اجتماع باورمند به 

توسعه، می تواند کارساز باشد.
بشردوستانه  و  بین المللی  سازمان های  حمایت  جلب   -۴

برای حفاظت و توسعه زیرساخت های شهری
در شرایط جنگی که امکان آسیب رسیدن به زیرساخت های 
و حمایت  توجه  دارد، جلب  بلندی وجود  شهری در حد 
جهت  بشردوستانه  نهادهای  و  بین المللی  سازمان های 
گام  می تواند  شهری  زیرساخت های  توسعه  و  حفاظت 

موثری در این زمینه باشد.

در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، ایاالت 
قدرت  باالترین سطح  در  را  امریکا که خود   متحده 
در همه حوزه ها می دانست به دنبال حمالت یازدهم 
سپتامبر و اطالعات نهادهای سیاسی - امنیتی مبنی 
را  افغانستان  طالبان،  و  القاعده  سازمانی  ارتباط  بر 
نومحافظه کاران  انتخاب کرد.  به  عنوان هدف حمله 
امریکا که از مداخله گرایی تهاجمی جهت تحوالت در 
درون کشورها استقبال می کردند، از چالش یازدهم 
افغانستان و سپس عراق  سپتامبر، فرصت حمله بر 
را یافتند تا ایده های تئوریک شان را در عرصه عمل 
تطبیق کنند. با حمله دو سال بعد امریکا به عراق، 
تمرکز ایاالت متحده به مسائل این کشور بیش تر شد. 
اولین مرحله کم توجهی به افغانستان در همین زمان 

رخ داد.
دولت بارک اوباما استراتژی سیاست خارجی خویش 
افغانستان متمرکز ساخت و  از سال ۲۰۰۸ روی  را 
سعی کرد در عین تقویت نسبی دولت حامد کرزی 
افغانستان  از  و سپس دولت وحدت ملی، به  تدریج 
خارج شود. بعد از اوباما، دونالد ترمپ )رییس جمهور 
تاجر و حسابگر( روی کار آمد. او کاماًل از ملی گرایی 
اقتصادی در درون و عدم  مداخله نظامی فراگیر در 
سخن  پرهزینه،  جنگ های  از  عبور  هدف  با  بیرون 
از  خارج  در  طوالنی  جنگ  انجام  عدم  می گفت. 
نیروهای  به  مرحله  مرحله   و خروج  امریکا  مرزهای 
دوران  در  عراق  و  افغانستان  از  کشور  این  نظامی 
ترمپ، نشان از آن داشت که فضای حاکم بر افکار 
بیرونی،  فراگیر  به جنگ های  نسبت  امریکا  عمومی 
رسیده  نتیجه  این  به  ترمپ  دولت  است.  معترض 
بود که امریکا بعد از دو دهه جنگ با طالبان نه تنها 
نتوانسته است آن ها را تضعیف کند؛ بلکه بعد از سال 
افزایش  با  و  برداشته اند  دوباره  خیز  طالبان   ۲۰۱۵
قلمرو تحت نفوذشان به دنبال تصرف کل افغانستان 
هستند. بنابر گزارش پنتاگون، امریکا نزدیک به دو 
تریلیون دالر در افغانستان هزینه کرده است و بیش از 
چهار هزار نیروی نظامی امریکایی و بین المللی در این 
کشور جان شان را از دست داده اند. این هزینه ها اما 
نتوانست منافع امریکا را در آسیای مرکزی از طریق 
افغانستان،  کل  بر  حاکمیت  قدرت  با  مقتدر  دولت 
تأمین کند. امریکایی ها متوجه شدند که برایند این 
با  روز  دو دهه هزینه، دولت ضعیفی هست که هر 
سست شدن بنیادهای آن، به نفع طالبان به حاشیه 
می رود. از این رو، دولت ترمپ، بهترین راه را مذاکره 
با طالبان به  عنوان طرف قدرتمند معادالت داخلی 
افغانستان دانست و با نوید خروج کامل نیروهایش از 

این کشور، آغازگر این مذاکرات شد.
امریکا روند خروج نیروهایش را آغاز کرد و تعدادی 
از پایگاه های نظامی اش را به ارتش افغانستان تحویل 
پایگاه شان  بزرگ ترین  امریکایی ها  جمله،  از  داد. 
)پایگاه هوایی بگرام( که به پنتاگون کوچک مشهور 
بود را در ۱۱ سرطان ۱۴۰۰ شبانه و بدون هماهنگی 
هم زمان  کردند.  ترک  افغانستان  ارتش  نیروهای  با 

مختلف  نقاط  در  طالبان  گروه  این  روند،  آغاز  با 
به  دست  کشور،  این  شمال  در  به  ویژه  افغانستان، 
رشته عملیاتی زد و توانست بیش از صد ولسوالی را 
تصرف کند. گسترش جغرافیای تحت کنترل طالبان 
در ۱۵ سال اخیر، به آهسته گی ادامه داشت؛ اما پس 
از روی کار آمدن جو بایدن و تصمیم وی مبنی بر 
خروج بی قیدوشرط نظامیان امریکایی از افغانستان، 
روند تصرف مناطق مختلف توسط طالبان خیز بلندی 
برداشت،  طوری  که می توان ۲۵ حمل ۱۴۰۰ )۱۴ 

اپریل ۲۰۲۱( را نقطه عطفی در این روند دانست.
در همین زمینه، گروه طالبان در شانزدهم سرطان 
از  را  والیت  یک  مرکز  بر  خود  حمله  اولین   ۱۴۰۰
افغانستان  از  امریکایی  نیروهای  خروج  شروع  زمان 
آغاز کرد. خبرگزاری ها از درگیری  شدیدی در شهر 
قلعه  نو، مرکز والیت بادغیس، در شمال این کشور، 
موفق  طالبان  خبرها،  آخرین  بر  بنا  و  دادند  خبر 
امنیت  دفاتر  و  پولیس  اصلی  پوسته های  که  شدند 
ملی افغانستان در بادغیس را تصرف کنند؛ هرچند 
بعدتر جنگ جویان این گروه از این شهر بیرون شدند. 
هشدار تند معاون اول ریاست جمهوری کشور به یکی 
از نماینده گان والیت بادغیس به خاطر همکاری او با 
گروه طالبان، حکایت از اوضاع وخیم امنیتی در این 

والیت داشت.
خروج نیروهای امریکایی و ناتو از افغانستان، هم زمان 
به  ایران  از جمله  منطقه،  با روی خوش کشورهای 
این گروه،  افزایش تحرکات  به  موازات  گروه طالبان 
نشستی   ۱۴۰۰ سرطان  شانزدهم  در  شد  باعث 
هیأت های  نشست  این  در  شود.  برگزار  تهران  در 
سیاسی طالبان و دولت افغانستان حضور داشتند و 
تنظیم  نشست،  این  خروجی  اما  بود.  میزبان  ایران 
تأکید  آن  در  طرفین  که  بود  بند  با شش  بیانیه ای 
افغانستان  مسأله  راه حل  را  جنگ  که  بودند  کرده 
نمی دانند و در پی هدایت تالش ها به  سوی »راه حل 
سیاسی و صلح آمیز« هستند. لذا بهترین راه حل برای 
منطقه،  کشورهای  و  ایران  که  است  این  افغانستان 
مانند هند، پاکستان و عربستان، با یک دیگر رای زنی 
کنند تا به نگاه مشترکی در خصوص صلح و ثبات 
البته در این زمینه، دشواری های  افغانستان برسند. 
است  این  راه حل  به  هرحال،  اما  دارد؛  زیادی وجود 
که به یک هم گرایی منطقه ای برای ایجاد صلح در 
رقابت های  صورت،  این  غیر  در  برسیم.  افغانستان 
افغانستان  در  اگر  و  شد  خواهد  تشدید  منطقه ای 
جنگ داخلی آغاز شود، به  سرعت می تواند به جنگ 
نیابتی بین کشورهای منطقه تبدیل شود و در نهایت 
هم  خارجی  قدرت های  دخالت  شاهد  است،  ممکن 
باشیم. در نتیجه می توان گفت، برای طالبان دشوار 
است که دولت فعلی را از معادالت سیاسی افغانستان 
افزایش  نمی تواند  دولت  هم چنان  و  کند  حذف 
حمالت و گسترش قلمرو طالبان را نادیده بگیرد. در 
چنین شرایطی اگر طرفین درگیری به میز مذاکرات 
برنگردند، احتمال آن وجود دارد که در آینده نزدیک 
جنگ داخلی در افغانستان آغاز و سپس این جنگ، 

به یک جنگ نیابتی کشورهای منطقه مبدل شود.

محمدواثق حسینی
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بارش کم سابقه  به گزارش یورونیوز، شمار قربانیان سیل و 
باران در والیت هنان واقع در مرکز چین روز جمعه به بیش 

از ۵۰ نفر افزایش یافت.
جاری  هفته  ابتدای  از  چین  هنان  والیت  در  ژنگژو  شهر 
باران های  و در معرض  ناگهانی  تغییرات جوی  دست خوش 
زمینه جاری شدن سیالبی  که  گرفت  قرار  موسمی  شدید 

کم سابقه را در این شهر و مناطق اطراف آن فراهم کرد.
شدت بارنده گی به حدی بود که گفته می شود این شهر طی 
سه روز شاهد ریزش بارانی به میزان یک سال بارنده گی بود. 
سیالب در این بخش از مرکز چین که گفته می شود در شصت 
سال اخیر بی سابقه بوده، هم چنین بسیاری از شهروندان را 

مجبور به تخلیه منازل مسکونی خود کرده است.
جوی  تغییرات  این  از  نیز  چین  مرکزی  بخش های  دیگر 
بی نصیب نماندند و در برخی مناطق دیگر والیت هنان حجم 

زیادی از آب و گل و الی خیابان ها و معابر را فرا گرفت.
این  تلفات  افزایش  از  روز جمعه  در حالی  مقام های محلی 
سیالب به ۵۱ نفر خبر دادند که رسانه های چینی پیش تر 

شمار قربانیان را ۳۳ نفر اعالم کرده بودند.
والیت  مرکز  ژنگژو،  شهر  به  اما  شده  گزارش  تلفات  اغلب 
هنان، سومین والیت پرجمعیت چین مربوط می شود؛ جایی 
سه شنبه  روز  در  مترو  واگن  یک  واژگون شدن  و  غرق  که 

دست کم دوازده کشته برجای گذاشت.
این سیالب کم سابقه هم چنین سبب شده تا نزدیک به ۴۰۰ 
هزار تن از ساکنان مناطق حادثه دیده در مرکز چین مجبور 
بر اساس تخمین های  به تخلیه محل زنده گی خود شوند و 
میلیارد  معادل هشت و نیم  یوان،  میلیارد  اولیه حدود ۶۵.۵ 

یورو، خسارت به جای گذاشته است.
رانش زمین در هند بیش از ۳۰ کشته به جای گذاشت 

از سوی دیگر ریزش باران های شدید موسمی در همسایه گی 
چین نیز منشا جاری شدن سیل و رانش زمین در هند شد 

که طی آن دست کم ۳۶ نفر جان خود را از دست دادند.
یک مقام محلی در بمبیی روز جمعه به خبرگزاری فرانسه 
گفت که رانش زمین در غرب هند عالوه بر به جای گذاشتن 
دست کم ۳۶ کشته، ده ها نفر را مفقود نیز کرده است. منبع 
یاد شده یادآور شد که بخش رایگاد واقع در ایالت مهاراشترا 
که بمبیی مرکز آن است، روز پنج شنبه شاهد سه رانش زمین 
بوده است. به گفته این مقام محلی، دست کم ۳۵ تا ۴۰ نفر 
در پی این حادثه به دام افتاده و امدادگران تالش دارند تا 

آن ها را از مخمصه رها کنند.
این در حالی است که برخی منابع شمار کشته گان سیل و 
عنوان  نفر  را دست کم ۵۱  مهاراشتر  ایالت  در  زمین  رانش 
کرده و باران های موسمی سیل آسا را منشا این حادثه عنوان 

کرده اند.
بارش باران های شدید هم چنین سبب جاری شدن سیالب 
میان صدها  ارتباط  و  هند شده  غرب  کم ارتفاع  مناطق  در 

روستا را قطع کرده است.
از سوی دیگر گفته می شود که نیروی دریایی و هوایی ارتش 
وارد  از حادثه  دیده گان  نفر  به هزاران  برای کمک  در هند 

میدان شده اند.

بر اثر رانش زمین و جاری شدن 
سیالب در هند و چین، ده ها 

تن کشته شدند

افزایش کرونا در ایران؛  
جان باختن ۲۱۰ بیمار و شناسایی ۲۲ هزار بیمار 

جدید در یک روز

پولیتیکو: 
ماموریت نیروهای امریکایی در 
عراق به مستشاری تغییر می کند

به گزارش رادیو فردا، وزارت صحت ایران روز 
جمعه، یکم اسد، از جان باختن ۲۱۰ بیمار و 
شناسایی نزدیک به ۲۲ هزار بیمار جدید طی 

یک روز گذشته خبر داد.
به این ترتیب مجموع کل جان باخته گان کرونا 
و  نفر   ۲7۳ و  هزار   ۸۸ به  تاکنون  ایران  در 
شمار کل مبتالیان به سه میلیون و ۶۴۵ هزار 

و ۶۵۴ نفر رسیده است.
این آمارها در حالی اعالم می شود که سازمان 
نظام پزشکی ایران، تعداد واقعی قربانیان کرونا 
در این کشور را سه تا چهار برابر آمار رسمی 

برآورد کرده است.
تاکنون  ایران  بهداشت  وزارت  اعالم  بر اساس 
اول  نفر دوز  و ۵۱۰  و ۴۴۶ هزار  میلیون   7
و  هزار   ۳۵۳ و  میلیون  دو  و  کرونا  واکسین 
۹7۶ نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده و مجموع 
 ۹ به  کشور  در  تزریق  شده  واکسین های 
میلیون و ۸۰۰ هزار و ۴۸۶ دوز رسیده است.

ایران حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت دارد و 

کشور  این  کل  واکسیناسیون جمعیت  برای 
واکسیناسیون  برای  و  دوز  میلیون   ۱۶۰ به 
 ۱۲۰ به  حداقل  خطر  معرض  در  گروه های 

میلیون دوز واکسین نیاز است.
 هم زمان با خیز دوباره کرونا در ایران موسوم 
شمار  روزانه  افزایش  و  پنجم«  »موج  به 
هفته های  در  جان باخته گان  و  مبتالیان 
ُکند  روند  از  بسیاری  انتقادهای  گذشته، 
شده  مطرح  کشور  این  در  واکسیناسیون 
است. مسووالن ایران از جمله وزیر بهداشت و 
حسن روحانی، رییس  جمهور این کشور، طی 
ماه های گذشته با وعده تولید واکسین داخلی 
و واردات بیش تر درباره افزایش سرعت روند 

واکسیناسیون وعده داده اند.
با این حال ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
ایران، شامگاه سه شنبه، ۳۰ سرطان،  صحت 
به  نتوانست  ایران  دولت  که  کرد  اذعان 
کرونا  واکسیناسیون  درباره  خود  وعده های 

عمل کند.

روز  پولیتیکو  نشریه  که  است  داده  گزارش  فردا  رادیو 
مطلع  منبع  دو  و  امریکایی  مقام  یک  از  نقل  به  گذشته 
نوشت که مقام های امریکایی و عراقی در حال نهایی کردن 
طرحی هستند که بر اساس آن ماموریت نیروهای نظامی 
امریکایی در عراق تا پایان سال جاری به مستشاری تغییر 

خواهد کرد.
یک منبع مطلع گفته است، قرار است این طرح به هنگام 
بایدن،  جو  با  عراق  نخست وزیر  کاظمی،  مصطفی  دیدار 
رییس جمهور امریکا، در واشنگتن در روز دوشنبه اعالم 

شود.
امریکایی  نیروهای  خروج  طرح،  این  می گوید  پولیتیکو 
برای  امریکایی  نیروهای  از  شماری  و  نمی شود  محسوب 

مدت نامحدودی در عراق باقی خواهند ماند.
که  امریکایی  نظامی  نیروهای  این  می افزاید  گزارش  این 
در خاک عراق باقی خواهند ماند، وظیفه ارایه پشتی بانی 
و  شناسایی  هم چنین  و  هوایی  لوجستیک،  اطالعاتی، 
تجسسی در جنگ علیه گروه حکومت اسالمی، داعش، را 

برعهده خواهند داشت.
گفت وگوهای  نتیجه  طرح  این  که  می گوید  پولیتیکو 
استراتژیک بین مقام های امریکایی و عراقی در خصوص 

حضور نیروهای امریکایی در عراق است.
طبق این گزارش در حدود دو هزار و ۵۰۰ نیروی رزمی 
نیروهای  با  احتماالً  که  دارند  حضور  عراق  در  امریکایی 

مستشاری جایگزین خواهند شد.

رسمی  افتتاحیه  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
به دلیل  المپیک توکیو در استدیومی کاماًل خالی 

همه گیری ویروس کرونا آغاز شده است.
کم تر از هزار تماشاگر مجاز به شرکت در این مراسم 
رسمی  به طور  را  بازی ها  ناروهیتو  امپراتور  و  شده 

افتتاح کرده است.
بازی ها  این  شروع  که  امیدوارند  برگزار کننده گان 
فعلی  شرایط  در  را  بازی ها  برگزاری  از  انتقادات 

کاهش دهد.

المپیک توکیو، از پردردسرترین المپیک ها در تاریخ 
این بازی ها خوانده شده است.

آن  گشایش  مراسم  و  توکیو  المپیک  بازی های 
گرفته،  قرار  کووید-۱۹  همه گیری  تاثیر  تحت  که 

متفاوت از هر دوره المپیکی برگزار شده است.
را یک  بازی ها  این  برگزاری  کرونا،  شیوع گسترده 
سال به تاخیر انداخت، اما به هر حال امسال به رغم 
بازی ها  این  مجدد،  تعویق  برای  مخالف  صداهای 
تحت تدابیری ویژه که سالمت و ایمنی ورزشکاران، 

نیندازد،  خطر  به  را  برگزار کننده گان  و  مقام ها 
سرانجام برگزار می شود.

قرار است بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ ورزشکار از ۲۰7 
کشور طی دو هفته آینده برای دست یابی به مدال 
که مدت زیادی برای آن تالش کرده اند، با هم رقابت 

کنند.
افتاد،  تعویق  به  مارچ ۲۰۲۰  بازی ها در  زمانی که 
المپیک  »شعله های  که  گفتند  برگزار کننده گان 
در  شود.«  تبدیل  تونل  انتهای  چراغ  به  می تواند 
سراسر  در  هنوز  کووید-۱۹  همه گیری  که  حالی 
استعاره ای  تونل  آن  از  عبور  می کند،  بیداد  جهان 
هنوز ادامه دارد، اما مراسم افتتاحیه چشم اندازی از 

آن نور را ارایه می دهد.
توماس باخ، رییس کمیته بین المللی المپیک، گفته 
است: »فکر می کنم زمان ورود به ورزشگاه، لحظه 
برای  به  ویژه  شاد  لحظه ای  باشد.  آرامش  و  شادی 
ورزشکاران برای این که می دانم چه قدر آن ها برای 
این لحظه انتظار کشیده اند. آن ها در نهایت توانستند 
آن جا باشند. آن ها می توانند از این لحظه که تحت 

شرایطی ویژه ایجاد شده، لذت ببرند.«

برگزاری مراسم افتتاحیه رسمی المپیک توکیو در استدیومی خالی از تماشاگر 


