
تدابیری کوچک تر 
از مشکالت

تدابیر  دیروز  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات  در  تقلب  از  پیش گیری 
برای  کرد.  ارایه  را  ریاست جمهوری 
قرار  انتخابات،  سالمت  از  اطمینان 
هر  انگشت  دو  رأی دهی  روز  در  است 
در  فرد  چهره  ی  تصویر  با  رأی دهنده 
در  و  ثبت  انگشت نگاری  دستگاه های 
کنار این مشخصات، عکس شناس نامه و 
برچسب رأی دهند گان نیز در دستگاه های 
کمیسیون  شود.  ثبت  انگشت نگاری 
اعالم کرد تمام محالت رأی دهی مجهر 
است.  انگشت نگاری  دستگاه های  به 
همزمان سازوکارهای تازه ی برای اعتبار 
ابطال  چگونگی  رأی دهی،  برگه های 
اقدام  این  است.  سنجیده  آن  اعتبار  و 
کمیسیون خبر خوشی است برای مردم؛ 
اما به معنای پایان نگرانی از تقلب نیست. 
سنجیده شده  تدابیر  دیگر،  عبارت  به 
راه  سر  بر  بزرگ  مشکالت  پاسخ گوی 
این که  نیست.  سالم  انتخابات  برگزاری 
کمیسیون انتخابات تا کجا موفق خواهد 
پرسشی  کند،  عملی  را  طرح  این  شد 
کمیسیون  متاسفانه  است.  جدی  بسیار 
توضیح نداد چقدر برای این کار آمادگی 
گرفته شده است. در انتخابات پارلمانی 

سال گذشته نیز از...

عبداهلل از هوادارانش خواست 
برای جلوگیری از تقلب در انتخابات 

آمادگی بگیرند

رونالدو آماده 
A آغاز  سری

پرتگالی یوونتوس بدون  ستاره 
تیم  این  گروهی  تمرین  در  مشکل 

شرکت کرد تا نشان دهد که...

روبن: 
امیدوارم کوتینیو 

همه را سورپرایز کند
بایرن  سابق  هالندی  ستاره 
پیراهن شماره  با واگذاری  مشکلی 

10 بایرن به کوتینیو که سال ها...

نبرد خان شیخون؛ 
شورشیان بعد از پنج 

سال »عقب رانده شدند«
نیروهای  روز:  اطالعات 
راهبردی  شهر  از  سوریه  مخالف 

خان شیخون، در استان ادلب...

نماینده  دو  روز:  اطالعات 
اجازه  که  امریکا  مجلس  مسلمان 

ورود به اسراییل را...

انتقاد دو نماینده مسلمان 
کنگره از اسراییل در 
یک کنفرانس خبری

برگزاری  برای  آمادگی  اعالم  انتخابات ضمن  کمیسیون 
به موقع انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان، اعالم کرد 
که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تدابیر پیش گیرانه  و 

جدی در نظر گرفته است. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا 
امروز )سه شنبه، 29 اسد( در کنفرانس خبری در کابل گفت 
اختیار کمیسیون  در  تکمیل شده و  انتخاباتی  مواد  تمام  که 
مراکز  و  والیت ها  به  انتقال  آماده ی  و  است  گرفته  قرار 
رأی دهی است. او تأکید کرد که انتخابات در زمان معین آن 
برگزار می شود و برای جلوگیری از تقلب در روز رأی دهی 

تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. 
تخطی های  تقلب،  با  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات 
انتخاباتی و مشکالت تخنیکی فراوانی  همراه بود. در برخی 
از محل های رأی دهی دستگاهای بایومتریک از کار افتاده بود 
و در شماری از مراکز حتا دستگاه بایومتریک ارسال نشده 
بود و یا دستگاه بایومتریک یک محل به محل دیگر و حتا 
والیت دیگر ارسال شده بود. به همین ترتیب گزارش های 

منتشر شد که نشان می داد آرای نامزدان دست کاری...

 100 طرح  نخستین بار  برای  عالی  تحصیالت  وزارت 
وزارت  این  است.  گرفته  را روی دست  پژوهشی  پروژه ی 
از تمامی دانشگاه های دولتی خواسته است که پیشنهادهای 

تحقیقی شان را به این وزارت بفرستند. 
میان  از  وزارت  این  است  قرار  مسئوالن  گفته ی  به 
طرح های تحقیقی دریافت شده، 100 طرح برتر را برگزیند 

و تمویل مالی کند.
محمدحنیف فرزان معاون سخن گوی وزارت تحصیالت 
روند  معیاری ساختن  هدف  به  طرح  این  می گوید،  عالی 
پژوهش در دانشگاه ها روی دست گرفته شده است. در این 
مسایل  روی  که  می شود  داده  اولویت  پیشنهاداتی  به  طرح 
اجتماعی و اقتصادی تمرکز کرده باشد. همچنان قرار است 
مرتبط  سیاست گذاری های  در  به دست آمده  پژوهش های 

دولتی نیز استفاده شود. 
معاون سخن گوی وزارت تحصیالت عالی در گفت وگو 
با اطالعات روز گفت، استادان دانشگاه های دولتی می توانند 
به  را  پژوهشی شان  پیشهادهای  گروهی  یا  فردی  به صورت 

این وزارت بفرستند...

در  و  ریختند  شهر  خیابان های  به  معترضان  وقتی  ابتدا 
برابر قدرت و صالحیت حزب کمونیست ایستادگی کردند، 
آن ها  اشتیاق  انرژی و  آرمان گرایی،  از جسارت،  شهروندان 
شگفت زده شدند. خواسته های تظاهرات کنندگان در آن زمان 
راه پیمایی  شان  و  مدنی  رفتارشان  قابل رسیدگی،  و  محدود 
امیدوار  آن ها  شد،  بیش تر  تعدادشان  وقتی  اما  بود.  منظم 
شدند که این بار ممکن است صدای شان واقعا شنیده شود. 
به جای  شدند،  روبه رو  پولیس  نیروهای  با  وقتی  معترضان 
به  به طور مسالمت آمیز  اما  با سرسختی  این که تسلیم شوند 
راه پیمایی شان ادامه دادند. مقامات دولتی و ارگان های حزب 
اما  خواندند،  اجتماعی  آشوب گر  و  وطن فروش  را  آن ها 
معترضان این توهین ها را به نیروی محرک این جنبش رو 
به گسترش تبدیل کردند. دیری نگذشته بود که آن ها قلب 

شهر را تسخیر کردند.
هفته ها گذشت و معترضان نگران از از دست دادن نیرو 
بازسازی و عناصر  تغییر دادند، خود را  تاکتیک های شان را 
بیش تری را از جامعه جذب خود کردند و بدین ترتیب به 

جنبش شان جان تازه ای بخشیدند...

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی گفته 
است که تمامی نیروهای دفاعی و امنیتی زندانی که 
مرتکب فساد و خیانت های کالن نشده باشند، از 

زندان های کشور آزاد می شوند.
در اعالمیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری 
کشور به نشر رسیده، آمده است که آقای غنی این 
گفته ها را عصر دو روز قبل )دوشنبه، 2۸ اسد( در 
وزارت  در  امنیتی  نیروهای  از  شماری  با  دیداری 

امور داخله مطرح کرده است...

دیگران که از مسجد بیرون رفتند، استاد توسلی 
به آقای بابایی گفت:

»فعال از پنج قریه همین هشت نفر جمع شده. 
دیگر  نفر  فردا چهار  پس  که  گفت  آقای صالحی 

هم می آیند.«
آن گاه، خطاب به ما گفت:

جنگ  این  گفتم،  منبر  سر  که  »همان طوری 
به خاطر دفاع از دین ماست، به خاطر دفاع از شرف 
و ناموس ماست. این جنگ برای خداست، برای 
آزادی است، برای وطن است. اجر دارد. کمرتان 

را محکم ببندید.«
یکی از وظایف آقای بابایی این بود که...

کمیسیون انتخابات چگونه از تقلب 
در انتخابات امسال جلوگیری می کند؟

طرح 100 پروژه ی پژوهشی وزارت تحصیالت 
عالی؛ اقدام راه گشا یا بی فایده؟

اعتراضات ُهنگ ُکنگ؛ 
آیا »تیان آن من« دیگری در راه است؟

غنی: 
سربازان زندانی که جرم سنگین 

ندارند، آزاد می شوند
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عبدهللا از هوادارانش خواست برای جلوگیری از تقلب در انتخابات آمادگی بگیرند

ناروی برای میزبانی از مذاکرات صلح بین االفغانی اعالم آمادگی کرد
الساس،  البرت  پیر  روز:  اطالعات 
افغانستان  برای  ناروی  ویژه ی  نماینده ی 
میزبانی  آماده ی  کشورش  که  است  گفته 
افغانستان  بین االفغانی  صلح  مذاکرات  از 
این  برای  الزم  سهولت های  فراهم سازی  و 

مذاکرات می باشد.
)سه شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
نشر  به  اجراییه  ریاست  سوی  از  اسد(   29
ویژه ی  نماینده ی  که  است  آمده  رسیده، 
در  را  گفته ها  این  افغانستان  برای  ناروی 
اجرایی،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  با  دیداری 
امور  وزیر  سرپرست  ربانی،  صالح الدین 

خارجه و نمایندگانی از سفارت های ایاالت 
مطرح  کابل  در  آلمان  و  امریکا  متحده ی 

کرده است.
الساس  آقای  اعالمیه،  از  نقل  به 
آلمان  همکاری  به  ناروی  که  است  گفته 
افغانستان  بین االفغانی  صلح  مذکرات  از 

میزبانی خواهد کرد.
او تأکید کرده است که کشورش برای 
تالشی  هیچ  از  افغانستان  در  صلح  استقرار 

دریغ نمی کند.
است  آمده  اعالمیه  در  هم،  سویی  از 
که آقای عبداهلل با استقبال از اعالم آمادگی 

ناروی برای میزبانی از مذاکرات بین االفغانی 
افغانستان  حکومت  و  مردم  که  است  گفته 
خواستار برقراری صلح پایدار و عادالنه در 

این کشور می باشند.
طرف  دو  اعالمیه،  از  نقل  به  همچنان 
انتخابات  برگزاری  باره ی  در  دیدار  این  در 
و  بحث  نیز  میزان  ششم  ریاست جمهوری 

گفت وگو کرده اند.
در همین حال عبدالسالم رحیمی، وزیر 
گفته  تویتی  در  نیز  صلح  امور  در  دولت 
است که او با نماینده ی ویژه ی ناروی برای 
و  امریکا  سفارت  نمایندگان  و  افغانستان 

آلمان، در مورد میزبانی ناروی از مذاکرات 
داشته  »مثمر«ی  جلسات  بین االفغانی  صلح 

است.
این دیدارها در حالی صورت می گیرد 
امور  در  دولت  وزارت  این  از  پیش  که 
که  بود  کرده  اعالم  اسد   9 تاریخ  در  صلح 
کننده ی  مذاکره ی  نفری   1۵ هیأت  یک 
وزارت  این  سوی  از  افغانستان  دولت 
با جانب طالبان تعیین شده  برای گفت وگو 
که  است  نشده  اما مشخص  کنون  تا  است. 
گفت وگو میان نمایندگان حکومت و طالبان 

چه وقت برگزار خواهد شد.

شد.  استفاده  انگشت نگاری  دستگاه 
کرده  اعالم  برگزاری  از  پیش  کمیسیون 
کار  این  برای  آمادگی ها  تمامی  که  بود 
ناکام  کمیسیون  عمل  در  اما  شده؛  گرفته 
نه  انگشت نگاری  دستگاه  از  استفاده  ماند. 
که  نکرد  انتخابات  شفافیت  به  کمکی  تنها 
کشاند.  جدی  چالش  به  را  انتخابات  روند 
انتخابات از همین حاال  از این رو کمیسیون 
را  دستگاه  این  از  درست  استفاده ی  باید 
از  استفاده  الزم  آموزش های  بگیرد.  جدی 
کارکردن  درست  از  اطمینان  دستگاه،  این 
دستگاه ها و امنیت دستگاه موضوعاتی است 
که نباید دست کم گرفته شود. هرچند دیروز 
کمیسیون اعالم کرد روند آموزش کارمندان 
دستگاه ها  از  استفاده  برای  و  دارد  جریان 
اما  شده؛  گرفته  نظر  در  ویژه  سازوکارهای 
برنامه ریزی ها  تدابیر،  این  درست  مدیریت 
و بروز مشکالت تخنیکی از نگرانی اصلی 

مردم است.
بیش تر از یک ماه دیگر تا ششم میزان، 
مانده  باقی  زمان  انتخابات  برگزاری  روز 
که  آن گونه  هنوز  کمیسیون  کارهای  است. 
باید روبه راه نیست. به نظر می رسد کمیسیون 
است.  عقب  خود  برنامه های  از  انتخابات 
از  استفاده  آموزش  رأی دهند گان،  فهرست 
کارمندان  استخدام  انگشت،  ثبت  دستگاه 
رأی دهی،  محالت  سر  بر  توافق  کمیسیون، 
تأمین امنیت انتخابات و شیوه های اطمینان از 
شفافیت در انتخابات هیچ کدام نهایی نیست 

یا دست کم با انتقاد و کاستی مواجه است. 
دیروز کمیسیون اعالم کرد که فهرست 
اما  است.  شده  تصحیح  رأی دهند گان 
با  فهرست رأی دهند گان  چگونگی تصحیح 
انتقادهای جدی مواجه است. کارشیوه ی آن 
روشن نیست. رسانه ها چندی قبل گزارش 
دادند که کار تصفیه ی تذکره های »تزویری« 
ناظران  غیاب  در  رأی دهند گان  »اصلی«  و 
به  روند  این  در  حتا  است.  گرفته  صورت 
این  است.  نشده  داده  اجاره حضور  ناظران 
نگرانی  و  ناظر  نهادهای  جدی  انتقاد  کار 
است.  شده  باعث  را  نامزدان  از  شماری 
استخدام  روند  حتا  هنوز  دیگر،  سوی  در 

کارمندان کمیسیون نهایی نشده است. 
انتخابات  از  دور  این  در 
ریاست جمهوری، رأی دهندگان در ۳0 هزار 
مرکز   ۳۷۳ و  پنج هزار  در  رأی دهی  محل 
رأی  صندوق های  پای  کشور  سراسر  در 
خواهند رفت. تأمین امنیت این تعداد مراکز 
تأمین  هرچند  است.  مردم  دیگر  نگرانی 
اما  است؛  امنیتی  نیروهای  وظیفه ی  امنیت 
این  جدی  به صورت  دارد  وظیفه  کمیسیون 
موضوع را پی گیری کند و باید سرنوشت آن 
ویژه  به صورت  امسال  طالبان  باشد.  روشن 
برگزاری انتخابات افغانستان را تهدید امنیتی 
کرده است. چندی قبل گروه طالبان از مردم 

خواست در انتخابات شرکت نکنند.
در  هم  انتخابات  سالمت  از  نگرانی 
میان مردم وجود دارد و هم در میان نامزدان 
انتخابات  نامزدان  هرازگاهی  انتخابات. 
انتخابات  در  گسترده  تقلب  احتمال  از 
می دهند.  هشدار  پیش رو  ریاست جمهوری 
رییس  عبداهلل  عبداهلل  مورد  تازه ترین  در 
از  یکی  و  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
هوادارانش  از  انتخابات  در  مطرح  نامزدان 
در  تقلب  از  جلوگیری  برای  که  خواست 
انتخابات ششم میزان تدابیر و آمادگی داشته 
باشند. معنای روشن این خواست نگرانی از 

سالمت انتخابات است. 
کمیسیون  که  است  این  ما  نظر 
دو  دست کم  پیش رو  فرصت  در  انتخابات 
اول، مسئوالن  بگیرد:  را جدی  سه موضوع 
افراد  و  حکومت  دخالت  از  باید  کمیسیون 
کند.  جلوگیری  جدی  به صورت  زورمند، 
کمیسیون  کارهای  در  حکومت  دخالت 
نه تنها  نیست.  پذیرش  قابل  هیچ کسی  برای 
روند  تمام  مشکل  همین  که  پذیرش  قابل 
خواهد  سبوتاژ  را  پساانتخابات  و  انتخابات 
نقشه   و  برنامه  با  باید  کمیسیون  دوم،  کرد. 
مردم  برای  باید  راه  نقشه  کند.  حرکت  راه 
این رو  از  باشد.  واضح  و  روشن  افغانستان 
کمکی  کلی گویی  و  غیرعملی  تدابیر  اعالم 
کرد.  نخواهد  پیش رو  انتخابات  سالمت  به 
با کمی سهلنگاری این خطر جدی است که 
دوباره افغانستان را تا مرز فروپاشی و خطر 

یک بحران پیش ببرد.

پی  در  روز:  اطالعات 
محفل  یک  در  انتحاری  حمله ی 
شهر  عروسی  سالن  در  عروسی 
کابل،  شهر  غرب  در  واقع  دبی، 
اکنون اتحادیه  سالن های عروسی 
خواهان  حکومت  از  کابل  شهر 
عروسی  سالن های  امنیت  تأمین 

هستند. 
و  مشورتی  نشست 
امروز  اتحادیه  این  مطبوعاتی 
اشتراک  با  اسد(   29 )سه شنبه، 
شد.  برگزار  آن  عضو  ده ها 

این  رییس  قرغه ای،  محمدنادر 
از  که  رسانه ها  گفت  به  اتحادیه 
که  می خواهند  امنیتی  ارگان های 
هرچه زودتر در تأمین امنیت بهتر 
سالن ها اقدام کنند. آقای قرغه ای 
با  آینده  روزهای  در  که  افزود 
مسئوالن  و  کابل  امنیه  قومندانی 
وزارت امور داخله از نزدیک نیز 

نشست هایی خواهند داشت.
»مطابق ماده 10 قانون اساسی 
تاجران  مال  و  امنیت جان  تأمین 
دولت  از  است.  دولت  وظیفه ی 

مشخص  برنامه ی  با  می خواهیم 
امنیت سالن ها را به گونه ی جدی 
تأمین کند. تا مردم بتوانند با فکر 
آرام محفل های شان را دایر کنند.« 
سالن های  اتحادیه   رییس 
مبنی  خبرهای  که  گفت  عروسی 
عروسی  سالن های  بسته شدن  بر 
امنیتی و هدایت  بنابر تهدید های 
است:  شایعه  امنیتی  ارگان های 
هیچ  دارد.  جریان  »محفل ها 

سالنی بسته نشده است.«
از  بسیاری  می شود  گفته 

مهاجم  حمله ی  از  پس  محفل ها 
شهر  عروسی  سالن  بر  انتحاری 
دبی لغو شده است. این وضعیت 
سالن های  کار  رکود  باعث 
قرغه ای  آقای  می شود.  عروسی 
اما در این مورد صحبت نمی کند، 
انتحاری  حمله ی  می گوید  اما 
بد  تأثیر  عمومی  روحیه  بر  اخیر 

گذاشته است. 
شنبه شب  انتحاری  حمله ی 
در  بود.  بی پیشینه   جاری  هفته ی 
 1۸2 و  کشته  نفر   6۳ حمله  این 

نفر به شمول کودکان و نوجوانان 
این  مسئولیت  شدند.  زخمی 
حمله را گروه تروریستی داعش 
سومین بار  این  گرفت.  عهده  به 
سالن های  برنامه های  که  است 
عروسی در شهر کابل مورد حمله 
مورد،  یک  در  می گیرد.  قرار 
انتحاری  مهاجم  گذشته،  سال 
سالن  در  را  دین  عالمان  محفل 
میدان  سرک  در  واقع  اورانوس، 
انتحاری  حمله ی  هدف  هوایی 

قرار داده بود.

اتحادیه  سالن های عروسی در کابل: 
امنیت ما را تأمین کنید

اطالعـات روز: عبداهلل عبداهلل، 
رییـس اجرایـی و یکـی از نامزدان 

از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
بـرای  کـه  خواسـت  هوادارانـش 

جلوگیـری از تقلـب در انتخابـات 
آمادگـی  و  تدابیـر  میـزان  ششـم 

داشـته باشـند.
دیـروز  کـه  عبـداهلل  آقـای 
)سه شـنبه، 29 اسـد( در همایشـی 
کابـل  در  هوادرانـش  میـان  در 
افـزود:  می کـرد،  صحبـت 
مسـأله ی  یـک  چـون  »انتخابـات 
سرنوشت سـاز اسـت و افغانسـتان 
تحمـل ایـن خطـر را نـدارد که باز 
یـک گـروه تقلـب کار و دروغ گـو 
بـر سرنوشـت مردم مسـلط شـود، 
بـرای  را  تـان  توجـه  تمـام  پـس 
)برگـزاری( انتخابـات، رفتن مردم 
بـرای  تدابیـری  و  انتخابـات  بـه 
جلوگیری از تقلب )در آن( داشـته 
تأکیـد کـرد  او همچنـان  باشـید.« 
کـه تمـام تمرکـز مـردم و دولـت 
افغانسـتان باید روی برگزاری یک 

باشـد. انتخابـات سـالم 

در  همچنـان  عبـداهلل  آقـای 
بخشـی از صحبت هایـش با اشـاره 
بـه رونـد صلـح در کشـور گفـت 
کـه بـرای رسـیدن بـه یـک صلـح 
عزتمنـد و پایـدار الزم اسـت کـه 
برگـزار شـده  انتخابـات  ابتـدا  در 
بـا روی کارآمـدن  آن  از طریـق  و 
حکومـت جدیـد، تمامـی حقـوق 
و دسـت آوردهای مردم افغانسـتان 
در رونـد صلـح بایـد حفظ شـود.
نامـزد  ایـن  هـم،  سـویی  از 
انتخابات ریاسـت جمهوری کشور 
هوادارانـش  دیـروز  همایـش  در 
از حملـه در مراسـم عروسـی در 
در  دبـی«  شـهر  عروسـی  »تـاالر 
نـام  کابـل  شـهر  حـوزه ی ششـم 
ضدبشـری  جنایـت  را  آن  بـرده، 

خوانـد.
بـه  اشـاره  بـا  عبـداهلل  آقـای 
پذیرفتـن مسـئولیت ایـن رویـداد 

توسـط گـروه داعـش گفـت کـه 
ادامـه ی جنـگ در کشـور و اصرار 
طالبـان بـر جنـگ، علـت عمده ی 
در  رویـداد  این گونـه  وقـوع 

می باشـد. افغانسـتان 
او تأکیـد کرد کـه طالبان هنوز 
بـه راه حـل صلح آمیـز بـرای ختـم 
جنـگ در افغانسـتان دسـت نیافته 
و تمامـی ناامنی ها در افغانسـتان به 

ایـن گـروه بـر می گردد.
مهاجـم  یـک  حملـه ی  در 
گـروه داعـش در مراسـم عروسـی 
در تـاالر عروسـی شـهر دبـی کـه 
 26( جـاری  هفتـه ی  شنبه شـب 
اسـد( رخ داد، دسـت کم 6۳ نفـر 
کشـته و 1۸2 نفـر دیگـر زخمـی 
شـدند. به گفته ی نصـرت رحیمی، 
سـخن گوی وزارت امـور داخله ی 
کشـور تمامی قربانیان ایـن رویداد 

بوده انـد. غیرنظامـی 

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی گفته است که 
و  فساد  مرتکب  که  زندانی  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  تمامی 
آزاد  کشور  زندان های  از  باشند،  نشده  کالن  خیانت های 

می شوند.
در اعالمیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری کشور به 
نشر رسیده، آمده است که آقای غنی این گفته ها را عصر دو 
روز قبل )دوشنبه، 2۸ اسد( در دیداری با شماری از نیروهای 

امنیتی در وزارت امور داخله مطرح کرده است.
به نقل از اعالمیه، آقای غنی گفته است که تصمیم عفو 
احترام صدمین  به  امنیتی کشور  نیروهای دفاعی و  و رهایی 

سالگرد استرداد استقالل افغانستان گرفته شده است.
او اما تأکید کرده است که آن تعداد از نیروهای دفاعی و 
امنیتی که مرتکب خیانت ها و فساد کالن شده باشند و یا هم 

»حق العبد« باالی شان باشند، شامل این عفو نمی شوند و از 
زندان ها آزاد نخواهند شد.

از سویی هم، آقای غنی در این دیدار با اشاره به روند 
صلح، آن را یک ضرورت در افغانستان خوانده، گفته است که 
جمهوریت و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان قابل معامله 

در این صلح نمی باشد.
او خطاب به این نیروها افزوده است: »نقش شما موجب 
نمی خواهیم.  کسی صدقه  از  ما  و  است  شده  جهانی  امنیت 
این حق ما می باشد. به خاطر شما از موقف قوی در مذاکرات 
صلح قرار داریم و تا برقراری صلح، نیروهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان، با قوت تمام با هر نوع تهدید مبارزه نمایند.«
تأکید  همچنان  نشست  این  در  کشور  رییس جمهوری 
کرده است که تأمین صلح باعث تغییر در پیمان ها با همکاران 

و  آموزش  تجهیز،  تمویل،  جهت  در  افغانستان  بین المللی 
حمایت آنان به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور نمی شود.

آقای غنی در حالی از رهاسازی نیروهای دفاعی و امنیتی 
افغانستان  استقالل  استرداد  احترام صدمین سالگرد  به  کشور 
کل  دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید  که  می دهد  خبر 
بود  اسد( گفته  )پنج شنبه، 1۷  پیش  کشور حدود دو هفته ی 
که پیشنهاد رهایی بیش از یک هزار زندانی نیروهای دفاعی 
و امنیتی از سوی این اداره به ریاست جمهوری فرستاده شده 

است.
بر اساس آمار دادستانی کل، در مجموع یک هزار و 600 
تن که شامل 9۴۵ پولیس، ۴۵۵ نیروی ارتش، ۸۳ نیروی امنیت 
ملی و 112 نیروی نظم عامه، سرحدی و محلی می شوند، در 

زندان های کشور زندانی اند.

غنی: 
سربازان زندانی که جرم سنگین ندارند، آزاد می شوند

کمک  بسته ی  کابل  در  امریکا  سفارت  روز:  اطالعات 
بشردوستانه ی این کشور به ارزش 12۵ میلیون دالر را برای 

مردم افغانستان اعالم کرده است. 
در اعالمیه ی این سفارت که دیروز )سه شنبه، 29 اسد( 
مواد  تأمین  برای  کمک  این  از  که  است  آمده  شده،  منتشر 
بهداشت،  پاک،  آشامیدنی  آب  تغذیه،  اضطراری،  غذایی 
موارد  لوژستیک  و  بشردوستانه  همکاری  محافظت،  سرپناه، 
غیرغذایی برای آسیب دیدگان سیالب، بیجاشدگان داخلی در 

نتیجه ی درگیری ها و عودت کنندگان استفاده خواهد شد.
همچنان گفته شده است که از این بسته ی کمکی برای 
پرداخت هزینه ی بازگشت مهاجران، آموزش، معیشت و دیگر 
خواهد  استفاده  نیز  مهاجران  درازمدت  ادغام  برای  تالش ها 

شد.
بسته ی  این  اهدای  با  که  است  شده  گفته  اعالمیه   در 
کمکی، مجموعه ی کمک های بشردوستانه ی ایاالت متحده ی 

امریکا در سال مالی جاری به 190 میلیون دالر می رسد.

سفارت امریکا در کابل از کشورهای دیگر نیز خواسته 
است که به درخواست همکاری سازمان ملل برای حمایت از 
مردم افغانستان، کمک های خود را افزایش دهند. گفتنی است 
که تا کنون حدود 2۷ درصد از بودجه ی مورد ضرورت به 

نیازمندان کمک فوری در افغانستان تهیه شده است.
براساس اعالمیه، امریکا به حمایت از افغان هایی که به 
و  به حمایت  و  می ماند  متعهد  آسیب پذیرند همچنان  شدت 

همکاری خود با مردم افغانستان ادامه می دهد.

امریکا ۱۲۵ میلیون دالر به بیجاشدگان افغان کمک کرد
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کنار  از  جواد  صبحگاهی 
بوجی های خاک باال آمد و در 
ایستاد  من  به  نزدیک  جایی 
و به پایین کوه چشم دوخت. 
من فرصت را مناسب دیدم و 
به او نزدیک شدم. فکر کردم 
یک جمله ی مزاح گونه بگویم 
که کمی یخش باز شود. گفتم:
»وهاب رفت. به خیالم پدرت 
قصد دارد برایش زن بگیرد.«
را طرف من  روی خود  جواد 
گرداند و درحالی که پرش های 
بودند،  آشکار  چپش  گونه ی 

گفت:
»آری، آوازه است که ننه ات را 

برایش می گیرند.«

خودش  حال  به  را  جواد 
می تپید.  قلبم  گذاشتم. 
گلوله ای  می کردم  احساس 
به  که  کرده  رها  سویم  به 
شقیقه ام  طرف  به  آهستگی 
در حال حرکت است و پس 
به  کوچک  چرخ  هزاران  از 
یک  با  و  می رسد  شقیقه ام 
انفجار بزرگ مغزم را متالشی 
دور  جواد  از  آهسته  می کند. 
شدم. نزد آصف پهلوان رفتم. 
بر  شکرالله  و  منقه  ناظر  با 
بوجی پر از خاک نشسته بود و 
دامنه ی کوه و راه های مارپیچ 
بیرون آمده از پشته ی جنگل 
را با دوربین رصد می کرد. 

ماشـه را کـه فشـار دادی فیـر می شـود دیگـر. 
فعـال مهـم بـاز و بسـته کردن سـالح اسـت.«

بعد، کالشـینکوف را از سـر میز برداشـت 
و آن را به صـورت افقـی روی دو دسـت خـود 

گرفـت و گفت:
»از همیـن لحظـه خـوب دقت کنیـد. یک 
بـار به آهسـتگی بـاز و بسـته اش می کنم و یک 

بـار با سـرعت. خوب توجـه کنید.«
کالشـینکوف را روی میـز گذاشـت و بـه 
آهسـتگی قطعـات آن را باز کـرد. بعد، قطعات 
بازشـده را بـه ترتیـب سـر جـای اولیه ی شـان 
گذاشـت. بـار دوم، بـا سـرعت بیش تـر همـان 
آقـای  دسـت  در  کالشـینکوف  کـرد.  را  کار 
بابایـی بسـیار سـبک و بی خطر به نظـر می آمد. 

»یاد گرفتید؟«
همه یک صدا گفتیم: »بلی استاد.«
آقای بابایی شمرده-شمرده گفت:

»نه، یاد...نه... گرف...تید.«
مـن به آقـای بابایـی نگفتـه بودم کـه قبال 
را  کالشـینکوف  بسـته کردن  و  بـاز  آمـوزش 
گذرانـده ام. وقتـی کـه از مـن خواسـت همـان 
کاری را کـه خـودش کـرده بـود تکـرار کنـم، 
مـن کالشـینکوف را بـه سـرعت بـاز کـردم. 
امـا پیـش از بسـته کردن قطعاتـش، از خاطـرم 
گذشـت -بـدون دلیـل خاصـی- کـه نبایـد او 
و همراهـان دیگـر بداننـد که ایـن کار را بلدم. 
از همیـن رو، سـعی کـردم در بسـتن قطعـات 
خـودم را بی مهـارت وانمـود کنم. آقـای بابایی 
بـا دسـتان فربـه خـود بـر شـانه ام زد و گفـت:

»آفریـن! بـار اول همیـن طـور اسـت. در 
می شـود.« درسـت  تمریـن 

دیگـران بـا سـرعت کم تـری امتحـان پس 
دادنـد. وهـاب از همـه ضعیف تـر بـود. پـس 
از پانـزده دقیقـه تقـال، درحالی کـه گونه هـای 

برجسـته  اش سـرخ شـده بودنـد، گفت:
مـن  کـه  اسـت  اول  بـار  ایـن  »اسـتاد، 
می گیـرم.« خـود  دسـت  در  را  کالشـینکوف 
آقـای بابایـی گفـت: »پـروا نـدارد. بعد از 
ایـن هـر روز کالشـینکوف در دسـتت خواهد 

» بود.
در جبهـه، پنـج نفر از ما به سـنگر شـماره 
۳ کـوه »چوکریتـو« فرسـتاده شـدیم. وهـاب با 
مـا بـود. تفنگ را دوسـت نداشـت یا دوسـت 
داشـت، امـا ازش می ترسـید. مـن می دانسـتم 
کـه آدمـی در پیـش گلولـه هیـچ نیسـت. یـک 
گلولـه کـه بـه انـدازه ی یک بنـد انگشـت آدم 
نیسـت می توانـد در یـک لحظـه بـه زندگـی 

بـا وجـود  بدهـد.  پایـان  آدم غول پیکـر  یـک 
ایـن، هـر وقـت کـه می دیـدم وهـاب بـا آن 
تـن و تـوش بـزرگ و هیبتنـاک خـود بـا چـه 
هـراس و احترامـی بـه شـاجور گلولـه دسـت 
می زنـد، خنـده ام می گرفـت. وهـاب کـم کـم 
از تفنـگ فاصلـه گرفـت. در اصـل، دیگران به 
ایـن نتیجـه رسـیدند کـه او آدم سـالح نیسـت 
و بهتـر اسـت به اسـلحه باب دسـت نزنـد. این 
برداشـت وقتی محکم تر شـد کـه روزی وهاب 
می خواسـت تفنـگ قیـوم را بـردارد و خودش 
ماشـه ی  بـر  انگشـتش  بنشـیند.  آن  بـه جـای 
کالشـینکوف رفـت و تمـام مرمی هـای آن را 
بـر بوجـی خاکـی خالـی کـرد کـه فقـط یـک 
متـر از محمدعلـی فاصلـه داشـت. از آن پـس 
آصـف پهلـوان، فرمانـده مـا، گفت کـه وهاب 
از دره ی عقـب سـنگر چـوب خشـک بیـاورد، 
آب جـوش کنـد، چای تهیـه کند، کچالـو بپزد 
و گاه گاه در طـول روز بـرای یکـی دو سـاعت 
پهـره بدهد. قرار شـد در روزهـای عید وهاب 
بـرود و بـرادر کوچک تـرش بـه جبهـه بیایـد.

نمی دانـم چـرا وهـاب بـه مـن نزدیک تـر 
بـود. شـاید بـه ایـن خاطـر کـه مـن همیشـه 
مـرز  بـه  بی دسـت وپایی اش  کـه  آن  از  پیـش 
شـرمندگی برسـد، به کمکـش می شـتافتم. اگر 
درد دلـی داشـت، آن را بـه مـن می گفـت. اگر 
سـر دسـترخوان می خواست از سـهم کچالوی 
خـود بـه کسـی بدهـد، آن را بـه من مـی داد. 

بـرادر  از جـواد  وهـاب در هـر فرصتـی 
می تـوان  می کـرد.  تعریـف  خـود  کوچک تـر 

گفـت کـه عاشـق جـواد بـود. می گفـت:
پلتـه نیسـت. از  »جـواد مثـل مـن شـلته 
روزی کـه جـواد در خانـه ی ما سـر بـاال کرد، 
نتوانسـتند  برادرانـش  و  حسـین علی  دیگـر 
پـدرم را لـت کننـد... . چنـد سـال اسـت کـه 
کـرده  سـیل  پـدرم چـپ  طـرف  حسـین علی 
خـروس  کـه  مـا  آن،  از  پیـش  نمی توانـد. 
حسـین علی را می دیدیـم، تنبـان خـود را تـر 

می کردیـم.«
دو مـاهِ وهـاب کـه تکمیـل شـد، بـه مـن 

: گفت
»تـا عیـد یک مـاه و چنـد روز مانـده. من 

بـه خانـه مـی روم و جواد بـه جبهـه می آید.«
عیـد  در  کـه  نبـود  قـرار  »مگـر  گفتـم: 

بـروی؟«
گفـت: »اگـر شـد، در عیـد پـس می آیم تا 

جـواد به خانـه برود.«
آصـف پهلوان مخالـف رفتن وهـاب بود. 

می گفـت:
»ایـن رفـت و آمـد چه ضرور؟ جوادشـان 
هـم همین قسـم یـک آدم خواهد بـود. وهاب 
ایـن خوبـی را دارد کـه بـا جبهه آشـنا شـده و 
چـوب می شـکند، آب مـی آورد... . بیش تـر از 
ایـن  بچه هایـی که حـق و ناحـق مرمی مصرف 

می کننـد بـه درد جبهـه می خورد.«
امـا وهـاب اصـرار کـرد و رفـت؛ دو روز 
وهـاب،  برخـالف  جـواد،  آمـد.  جـواد  بعـد 
کوتاه قامـت و الغـر بـود و به جـای چشـمان 
چشـم  جفـت  یـک  وهـاب  بـزرگ  و  سـیاه 
دماغ هـای   داشـت.  نخـودی  خاکسـتری 
کشیده شـان شـبیه هـم بودند. حتا کجـی اندک 
دماغ شـان بـه سـمت چـپ به یـک انـدازه بود 
و همیـن سـبب می شـد کـه آدم فـورا حـدس 
بزنـد کـه بـا هـم برادرنـد. فراتـر از تفاوت هـا 
و شـباهت های ظاهـری، به نظـر می رسـید کـه 
وهـاب و جـواد نسـبت چندانـی بـا یکدیگـر 
ندارنـد. وهاب آدم پرشـور و حرافـی نبود. اما 

معمـوال تبسـمی بر چهـره اش بود که احسـاس 
بیگانگـی را کـم می کـرد و اگـر کسـی حاضـر 
می شـد بـه قصه هایـش گـوش کنـد از شـرح 
جزئیـات زندگـی و جدال هـای خانـواده اش با 
حسـین علی ابایـی نداشـت. جـواد امـا بـا هیچ 
کـس حـرف نمـی زد. وقتـی کـه می نشسـت، 
قنـداق کالشـینکوف را میـان پاهـای خـود و 
دهانـه ی لولـه ی آن را در خالیـگاه زیـر چانه ی 
بـا  چشم به چشم شـدن  از  می گذاشـت.  خـود 

دیگـران پرهیـز می کـرد. 
آصـف  بـه  مـن  کـه گذشـت  روز  چنـد 

گفتـم: پهلـوان 
»بـه نظـر شـما، ایـن آدم بـا تفنـگ بلـد 

باشـد؟«
»خاطـرت جمـع  گفـت:  پهلـوان  آصـف 
باشـد. ندیـدی که همیشـه نـول کالشـینکوف 
را بـر حلـق خـود می گـذارد؟ این قسـم آدم ها 

تمـام پدرلعنتی هـا را یـاد دارنـد.«
بوجی هـای  کنـار  از  جـواد  صبحگاهـی 
خـاک بـاال آمـد و در جایـی نزدیـک بـه مـن 
ایسـتاد و بـه پاییـن کـوه چشـم دوخـت. مـن 
فرصت را مناسـب دیدم و به او نزدیک شـدم. 
فکـر کـردم یک جملـه ی مزاح گونـه بگویم که 

کمـی یخـش بـاز شـود. گفتم:
»وهـاب رفـت. به خیالم پـدرت قصد دارد 

برایـش زن بگیرد.«
جـواد روی خـود را طـرف مـن گرداند و 
درحالی کـه پرش هـای گونـه ی چپـش آشـکار 

گفت: بودنـد، 
»آری، آوازه اسـت کـه ننـه ات را برایـش 

می گیرنـد.«
همان گونـه کـه ایسـتاده بـود، چشـم خود 
را از مـن برنداشـت. شـاید منتظـر پاسـخ بود. 
ولـی وقتـی که دیـد از طرف مـن گفت وگو در 
همان جـا پایـان یافتـه، روی خـود را به سـوی 
پاییـن کـوه برگردانـد، دنبالـه ی بلنـد پیراهـن 
سـیاه و رنگ رفته ی خود را از پشـت سـر خود 
جمـع کـرد و نشسـت. دسـتمال چارخانـه ی 
خـود را چنـان محکـم بـه سـر خود بسـته بود 
کـه فکـر کـردم حـاال باید سـرش خـوب درد 
گرفتـه باشـد. موهـای درشـت فرق سـرش در 
میـان دایـره ای کـه دسـتمال چارخانـه سـاخته 
بـود، سـیخ ایسـتاده بودنـد. لحظـه ای نگاهش 
کردم. چانه ی اسـتخوانی اش، با آن سـی-چهل 
تـار ریـش نـرم، از جایی کـه من ایسـتاده بودم 
باریـک تـر می نمـود. لبـه ی پاییـن پشـت سـر 
تیتـرون الجـوردی اش جمـع شـده  واسـکت 
بـود و آسـتر سـیاه و چرکین داخلـی اش بیرون 

بود.  آمـده 
جـواد را بـه حال خـودش گذاشـتم. قلبم 
می تپید. احسـاس می کـردم گلوله ای به سـویم 
رهـا کـرده که به آهسـتگی بـه طرف شـقیقه ام 
در حـال حرکت اسـت و پس از هـزاران چرخ 
کوچـک به شـقیقه ام می رسـد و با یـک انفجار 
از  بـزرگ مغـزم را متالشـی می کنـد. آهسـته 
جـواد دور شـدم. نـزد آصـف پهلـوان رفتم. با 
ناظـر منقـه و شـکراهلل بـر بوجـی پـر از خاک 
نشسـته بـود و دامنـه ی کـوه و راه هـای مارپیچ 
بیـرون آمـده از پشـته ی جنـگل را بـا دوربیـن 

می کرد.  رصـد 
گفتم: »خبری شده؟«

و  گذاشـت  را  دوربیـن  پهلـوان  آصـف 
گفـت:

دشـمن  نمی شـود.  خبـری  این جـا  »نـه. 
از  هـم  سـال ها  بـه  باشـد  داشـته  عقـل  اگـر 
خـوب  پیکاچـی  یـک  نمی آیـد.  مسـیر  ایـن 
همـان  کنـد.  درو  را  صدتای شـان  می توانـد 
وهـاِب گول را بـا یک کالشـینکوف خوب در 
این جـا می گذاشـتیم کافـی بـود. مـن بـا همین 
باشـم بـس اسـت. چطـور  این جـا  مـکاروف 

بـرادرش؟« اسـت 
پیـش  را  مـا و شـما  گفتـم: »خـدا خیـر 

کنـد.«
آصـف پهلـوان میلـه ی تفنگچـه ی خـود 
بـر  بـا حـرارت دهـن خـود پـف کـرد و  را 
آسـتین خـود مالیـد. بعـد، آن را طبـق معمـول 
در جیـب راسـت واسـکت نظامـی خاکسـتری 

خـود گذاشـت. 
»هـه هـه هـه، نگفتـه بـودم؟ نگفتـه بـودم 
کـه ایـن هـم مثـل آن بـرادر خـود بی دسـت و 
پـای خواهـد بـود؟ معدن شـان خـراب اسـت. 
وهـاب اگر هیـچ کمال نداشـت، زور بـازو که 

داشت.«
بـا زبانـی کـه از خشـم تلـخ شـده بـود 

گفتـم:
»نـه، ایـن جانـور فـرق دارد. خیلـی فـرق 

دارد.«
***

ادامه دارد...

بخش نخست
دیگـران که از مسـجد بیرون رفتند، اسـتاد 

توسـلی به آقـای بابایی گفت:
نفـر  پنـج قریـه همیـن هشـت  از  »فعـال 
جمـع شـده. آقـای صالحـی گفـت کـه پـس 

می آینـد.« هـم  دیگـر  نفـر  فـردا چهـار 
آن گاه، خطاب به ما گفت:

»همان طـوری کـه سـر منبـر گفتـم، ایـن 
جنـگ به خاطـر دفاع از دیـن ماسـت، به خاطر 
دفـاع از شـرف و نامـوس ماسـت. ایـن جنگ 
بـرای  اسـت،  آزادی  بـرای  خداسـت،  بـرای 
محکـم  را  کمرتـان  دارد.  اجـر  اسـت.  وطـن 

ببندیـد.«
یکـی از وظایـف آقـای بابایی ایـن بود که 
بـه همراهان یـاد بدهد چگونه کالشـینکوف را 
باز و بسـته کنند. »همراه« اسـم بدل سرباز بود. 
هـر کسـی که حاضـر بـود بجنگد، یـک همراه 
بـود. آقای بابایـی می گفت باید سـالح خود را 
بشناسـید. بـاز و بسـته کردن کالشـینکوف البته 
در نـزد او منطـق مشـخص تری هـم داشـت. 
می گفـت گاهـی پیـش می آیـد کـه سـالح تان 
در موقعیتـی حسـاس کار ندهـد یـا بند شـود. 
بایـد بتوانیـد بـاز و بسـته اش کنید. یـا خدا آن 
روز را نیـاورد شـاید گاهـی ناگزیـر شـوید که 
برای خروج آسـان و سـریع از سـاحه ی جنگ 
بایـد  حالـت،  آن  در  بیندازیـد.  را  تفنگ تـان 
بتوانیـد تفنگ تـان  را از کار بیندازیـد تا دشـمن 

نتوانـد از آن اسـتفاده کند. 
آقای بابایی می گفت:

بـا  تـرا  دشـمنت  کـه  دارد  زور  »خیلـی 
بکشـد.« خـودت  تفنـگ 

بـه دنبـال آقـای بابایـی وارد نمازخانـه ی 
بـه  کوچکـی  درِ  نمـازگاه  از  شـدیم.  مسـجد 
یـک باریکـه ی دهلیزماننـد تاریـک باز می شـد 
کـه در آن دو سـه دیـگ سـیاه بـه دیـوار تکیه 
داده شـده بودنـد. در انتهـای آن دهلیـزک اتاق 
نسـبتا بزرگـی در پشـت مسـجد بـود. آن اتاق 
یـک دریچـه ی کوچـک رو بـه مغرب داشـت. 
دیوارهـای آن درشـت بودنـد و کاهگل نشـده 
بودند. چوب های کج و راسـت سـقف مسـجد 
نشـان می دادند که در سـاختن آن اتـاق زیبایی 
و ظرافـت نقـش و اهمیتـی نداشـته. در وسـط 
اتـاق میـز چوبی ناهمـواری گذاشـته بودند که 
از چهـار تختـه چـوب و چهـار پایـه ی ضخیم 
میخ هـای  بـا  را  تخته هـا  بـود.  شـده  سـاخته 

درشـت بـر چهار پایـه محکـم کـرده بودند. 
بـر  را  نـوی  کالشـینکوف  بابایـی  آقـای 

دریچـه ی کوچـک مسـجد  از  میـز گذاشـت. 
سـیاه  میلـه ی  می تابیـد.  میـز  بـر  تنـدی  نـور 
آقـای  مـی زد.  بـرق  نـور  زیـر  کالشـینکوف 
بابایـی دسـت خـود را بـه بغـل کالشـینکوف 
بـرد و دکمـه ای را با دسـت خـود حرکت داد. 
دکمـه تِـِرق خفیقـی کـرد. آقـای بابایـی بلنـد 

خندیـد و گفـت:
»بـاش کـه شـما همین جـا خود را شـهید 

» . نکنید
آن گاه، بـدون آن که فـرد خاصی مخاطبش 

پرسید: باشد، 
»هیچ فیر کرده اید؟«

از هشـت نفـر فقـط یکـی ـ جـوان بلنـد 
قامـت و چاقـی کـه کاله جالـی نازکی بر سـر 
داشـت ـ پاسـخ منفـی داد. آقای بابایـی گفت:

»نامت چیست؟«
»وهاب.«

این کـه  از  وهـاب  کـه  می رسـید  به نظـر 
تـا حـاال بـا کالشـینکوف فیـر نکرده، شـرمنده 

اسـت. شـاید بـه همیـن خاطـر اضافـه کـرد:
»اسـتاد در خانـه ی ما تفنگ هسـت. من... 

از مـن... برادرم فیـر کرده.«
آقای بابایی گفت:

»مسـأله ای نیسـت. فیرکردن آسـان اسـت. 

جدایان
سخیداد هاتف  
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ابتدا وقتی معترضان به خیابان های شهر ریختند و در برابر قدرت و صالحیت 
و  انرژی  آرمان گرایی،  جسارت،  از  شهروندان  کردند،  ایستادگی  کمونیست  حزب 
اشتیاق آن ها شگفت زده شدند. خواسته های تظاهرات کنندگان در آن زمان محدود و 
قابل رسیدگی، رفتارشان مدنی و راه پیمایی  شان منظم بود. اما وقتی تعدادشان بیش تر 
شد، آن ها امیدوار شدند که این بار ممکن است صدای شان واقعا شنیده شود. معترضان 
وقتی با نیروهای پولیس روبه رو شدند، به جای این که تسلیم شوند با سرسختی اما 
به طور مسالمت آمیز به راه پیمایی شان ادامه دادند. مقامات دولتی و ارگان های حزب 
آن ها را وطن فروش و آشوب گر اجتماعی خواندند، اما معترضان این توهین ها را به 
نیروی محرک این جنبش رو به گسترش تبدیل کردند. دیری نگذشته بود که آن ها قلب 

شهر را تسخیر کردند.
هفته ها گذشت و معترضان نگران از از دست دادن نیرو تاکتیک های شان را تغییر 
دادند، خود را بازسازی و عناصر بیش تری را از جامعه جذب خود کردند و بدین 
ترتیب به جنبش شان جان تازه ای بخشیدند. مقامات حزب در مواجهه با صدها هزار 
جوان سرکش که از حزب سرپیچی و مرکز شهر را فلج کرده بودند، نگران شدند، اما 
به دلیل برخی مناسبت های ملی و مهم پیش رو، تمایلی به سرکوب معترضان نداشتند. 
با این حال آن ها حاضر به مذاکره هم نشدند. به این ترتیب تظاهرات همچنان بزرگ و 

بزرگ تر و بیش تر با هرج ومرج همراه شد.
سی سال پیش اعتراضات در »میدان تیان آن من« در سال 19۸9 نیز به همین ترتیب 
شروع شد و بیش از هفت هفته طول کشید اما سرانجام »دنگ ژیائوپینگ«، رهبر حزب 
کمونیست چین دیگر نتوانست خشمش را مهار کند. در ۴ جون همان سال او به 
سربازان دستور مداخله داد؛ مداخله ای که به قتل عام معترضان ختم شد. شباهت های 
نگران کننده بین اعتراضات سی سال پیش و اعتراضات امروز این نگرانی را ایجاد 

می کند که مبادا هنگ کنگ نیز تیان آن من دیگری شود.
سایه ی بلند

در بهار سال 19۸9 من از میدان تیان آن من برای »نیویورک ریو آو بوکز« گزارش 
می دادم. هرکسی که در آن زمان در آن جا بوده، اکنون می تواند شباهت های اعتراضات 
در میدان تیان آن من را با تظاهرات ها در هنگ کنگ حس کند. اعتراضات در هنگ 
کنگ اوایل ماه جون در مخالفت با الیحه ای آغاز شد که براساس آن افراد متهم به 
ارتکاب جرم به جمهوری خلق چین مسترد می شدند. بسیاری ها در هنگ کنگ این 
قانون را نقض آشکار توافق نامه »یک کشور، دو نظام« دانستند؛ توافق نامه ای که برخاسته 
از اعالمیه ی مشترک سال 19۸۴ بین چین و انگلستان بود و به هنگ کنگ »درجه ی 
باالیی از خودمختاری« بخشید و براساس آن مستعمره ی سابق بریتانیا می توانست نظام 
حقوقی و قضایی خود را برای ۵0 سال حفظ کند. اما حتا پس از تعلیق این الیحه، ده 
هفته اعتراض روزافزون شهرت هنگ کنگ را دگرگون کرده است. هنگ کنگ که زمانی 
به عنوان مرکز تجاری شناخته می شد و ویژگی آن تجارت گرایی خالص آن بود، اکنون 

به نمونه ای از مخالفت سیاسی گسترده تبدیل شده است.
در سال 19۸9 با شروع اعتراضات تیان آن من، رهبری حزب کمونیست چین در 
ابتدا نسبتا خاموش بود اما در 26 اپریل پس از جلسه »کمیته دایمی« حزب در منزل 
»دنگ«، روزنامه »خلق« سرمقاله ی تحریک آمیزی را در صفحه ی نخستش نشر کرد و 
در آن معترضان را به عنوان »تعداد بسیار اندکی از افراد با اهداف پنهانی« که »توطئه ی 
برنامه ریزی شده« را برای »فروبردن کل کشور در هرج و مرج« و »از میان برداشتن 
]حزب کمونیست چین[ و نظام سوسیالیستی« سازمان دهی کرده اند، محکوم کرد. این 
سرمقاله با زیر سوال  بردن انگیزه ها و وطن پرستی معترضان هم آن ها را عصبانی کرد 
و هم دروازه هرگونه مصالحه را ـ آن هم وقتی که خواسته های آن ها هنوز اندک و 
حداقلی بود ـ بست. روز بعد راهپیمایی عظیمی از ناحیه دانشگاه به سمت میدان 
تیان آن من، درست در قلب بیجینگ به راه افتاد و به جنبشی که قبال آغاز شده بود جان 

تازه ای بخشید.
اعتراضات در هنگ کنگ نیز مسیر مشابهی را پیموده است. وقتی »کری لم«، رییس  

برای  عالی  تحصیالت  وزارت 
پژوهشی  پروژه ی   100 طرح  نخستین بار 
را روی دست گرفته است. این وزارت از 
تمامی دانشگاه های دولتی خواسته است که 
پیشنهادهای تحقیقی شان را به این وزارت 

بفرستند. 
است  قرار  مسئوالن  گفته ی  به 
تحقیقی  طرح های  میان  از  وزارت  این 
دریافت شده، 100 طرح برتر را برگزیند و 

تمویل مالی کند.
محمدحنیف فرزان معاون سخن گوی 
وزارت تحصیالت عالی می گوید، این طرح 
به هدف معیاری ساختن روند پژوهش در 
دانشگاه ها روی دست گرفته شده است. در 
این طرح به پیشنهاداتی اولویت داده می شود 
که روی مسایل اجتماعی و اقتصادی تمرکز 
کرده باشد. همچنان قرار است پژوهش های 
به دست آمده در سیاست گذاری های مرتبط 

دولتی نیز استفاده شود. 
معاون سخن گوی وزارت تحصیالت 
عالی در گفت وگو با اطالعات روز گفت، 
می توانند  دولتی  دانشگاه های  استادان 

به صورت فردی یا گروهی پیشهادهای پژوهشی شان را به این وزارت بفرستند. 
این طرح برای امسال است. مسئوالن وزارت می گویند، در سال آینده این طرح 
بزرگ تر خواهد شد: »هزینه های مالی این پروژه های تحقیقی امسال از بودجه ی خود 
وزارت و کمک مالی دونرهای ما تمویل می شود. برای سال آینده قرار است تا بودجه ی 

مشخصی را به وزارت مالیه پیشنهاد کنند.«
این طرح برای اولین بار در افغانستان روی دست گرفته شده است. پیش از این 
به  هدف  یا  رایگان  به صورت  افغانستان  دانشگاه های  در  علمی  پژوهش های  انجام 

بلندبردن درجه ی علمی انجام می شد. 

را برای رییس جمهور شی  جین پینگ دشوار کرده است چه برسد به دادن امتیاز به 
آن ها. او اکنون در وضعیتی قرار دارد که دنگ در سال 19۸9 در آن قرار داشت. ولی 
اظهارات مقامات حزب تند و ستیزه جویانه بوده است. یکی از مقامات حزب اوایل 
ماه جاری اعالم کرد: »من می خواهم به همه جنایت کاران هشدار دهم که وضعیت را 
اشتباه قضاوت نکنند و خویشتن داری ]ما[ را ضعف فکر کنند... ضربه ی شمشیر قانون 
در آینده در انتظار آن ها است.« رییس اداره امور هنگ کنگ و ماکائو گفت که معترضان 
نشانه های »واضح یک انقالب رنگی« را در خود دارند؛ اشاره ای شوم به خیزش های 
مردمی در بلوک اتحاد جماهیر شوروی که مقامات بیجینگ معتقدند کار ایاالت متحده 

بوده است.
جنبش هنگ کنگ درست مانند اعتراضات در میدان تیان آن من در سال 19۸9، 
همچنان در حال تغییر و جان  تازه گرفتن است. با شدت گرفتن مقاومت پولیس در 
برابر معترضان، اعتراضات از خیابان های شهر به مکان های عمومی نمادین مانند ایستگاه 
قطار )Tsim Sha Tsui( و سپس میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ تغییر مکان داده 
است. در 1۴ آگست با خشن ترشدن برخوردها با مقامات، گزارش گر »گلوبل تایمز«ـ  
روزنامه ی تحت حمایت حزبـ  به دست معترضان افتاد و مورد خشونت قرار گرفت. 
آن ها او را با یک مامور امنیتی اشتباه گرفته بودند. مقامات بیجینگ معترضان را متهم 

کردند که »مانند تروریست ها« عمل می کنند.
حاال که اعتراضات هنگ کنگ از هفت هفتهـ  مدت زمان اعتراضات در تیان آن من 
ـ عبور کرده و همچنان در حال بیش ترشدن است، نوعی مداخله از سوی بیجینگ 
بیش تر از پیش محتمل به نظر می رسد. در 1 آگست، گارنیزیون »ارتش آزادی بخش 
خلق« در هنگ کنگ فیلم تحریک آمیزی را منتشر کردند که سربازان را در حال انجام 
تمرینات کنترل شورش شهری نشان می دهد. یکی از سخن گویان ارتش آزادی بخش 
خلق هشدار داد: »ما عزم، اطمینان و توانایی محافظت از تمامیت، امنیت و رشد چین 
و محافظت از رفاه و ثبات درازمدت هنگ کنگ را دارا هستیم.« این ویدیو که بسیج 
سربازان را در استادیومی در نزدیکی مرز در »شنژن« نشان می دهد، به زودی دست 
به دست شد و حس فراموش نشدنی 20 مِی 19۸9 را یادآور شد که در آن دولت 
حکومت نظامی اعالم کرد و معترضان در میدان تیان آن من خبر شدند که سربازان ارتش 

آزادی بخش خلق در پشت دروازه های شهر اردو زده اند.
اعتراضات  خصوص  در  که  کاری  مانند  درست  ـ  کمونیست  حزب  مقامات 
تیان آن من انجام دادند ـ شروع کرده اند به اتهام زنی که ناآرامی ها در هنگ کنگ کار 
»دستان سیاه« از ایاالت متحده است. آن ها گفته اند که این دستان خارجی  است که 

اعتراضات را در هنگ کنگ برانگیخته نه احساسات دموکراتیک مردم محلی.
چگونه پایان می یابد؟  

اعتراضات در هنگ کنگ وارد مرحله  ی نگران کننده ی جبرگرایی شده است. دو 
طرف در وضعیتی قرار دارند که در آن نمی توانند بدون دست از کشیدن از چیزی، 
کدام امتیازی را به دست آورند و از آن جا که جنبش هنگ کنگ اساسا رهبری ندارد، 
معلوم نیست که مقامات بیجینگ، حتا اگر بخواهند، با چه کسی مذاکره کنند. و هرچه 
اعتراضات طوالنی تر و خشن تر می شود، احتمال اینکه بیجینگ به بهانه ای برای مداخله 
دست پیدا کند نیز بیش تر می شود. بیجینگ همان طور که رسانه های تبلیغاتی جمهوری 
خلق چین در 1۳ آگوست هشدار دادند، شاهد »جوانه های تروریسم« در اعتراضات 

هنگ کنگ بوده که باید »بدون نرمی و بدون گذشت و بخشش« مجازات شوند.
اعتراضات میدان تیان آن من نشان می دهد که جنبش های قدرت مند در مخالفت 
علیه حزب کمونیست چین تقریبا همیشه به مقابله و رویارویی ختم می شود. چرا؟ زیرا 
چنین چالش های برای یک نظام تک حزبی لنینیست غیرقابل تحمل است. نظامی که 
در چین حاکم است مخالفت را نمی پذیرد و رهبران همیشه مواظب بوده اند که مبادا 
ضعیف ظاهر شوند. همین نگرانی ها دنگ را از انعطاف پذیری ـ همان انعطاف پذیری 
که بسیاری از مقامات عالی رتبه ی دیگر حزب می خواهند به کار گیرند ـ محروم کرد 
که به آن برای جلوگیری از آخرعاقبت خشونت آمیز و تحقیرآمیزی که در سال 19۸9 
دامن گیر چین شد، نیاز داشت. حاال که دولت محلی هنگ کنگ فلج به نظر می رسد، اگر 
اعتراضات به خودی خود فروکش نکند، روزی فرا خواهد رسید که در آن شخصی در 
جایی مجبور می شود کاری در هنگ کنگ انجام دهد. شی جین پینگ هرگز بی اعتنایی و 
بی حرمتی به »مادر وطن چین« را بی پاسخ نگذاشته است. و وقتی پای مقابله با جنبش  
اعتراضی برانگیخته شده از آرمان گرایی دموکراتیک در میان باشد، او ابزار چندانی جز 

سرکوب کامل در اختیار ندارد.
»میچ مک کانل«، رهبر اکثریت سنای امریکا در 10 آگست گفت: »هرگونه سرکوب 

خشونت آمیز به کلی غیرقابل قبول خواهد بود. جهان نظاره گر است.«

برخوردار باشند. 
رامین کمانگر، محقق در انستیوت مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید: »تمویل 
پروژه های تحقیقی یک گام امیدوارکننده و ارزشمند برای نظام آموزش عالی کشور 
است؛ اما با این شرط که در یک چارچوب مشخص و به صورت دوامدار صورت گیرد 

و از اصول و منطق برخوردار باشد.«
او اضافه کرد که منطق این پروسه، مدت زمان تکمیل پروژه، میزان صالحیت 
هیأت بررسی کننده، منطق تقسیم امکانات مالی، هزینه ی مجموعی پروژه، زمان کاری 

کادرهای علمی همکار باید روشن باشد. 
تحقیقاتی  »پروژه های  دارد:  اشاره  این طرح  ابهامات  به  کمانگر همچنان  آقای 
مطالعات مقدماتی و برنامه ریزی نیاز دارد که در بیش تر موارد بیش  از سه هفته به طول 
می انجامد. اختصاص 20 روز برای تکمیل پروپوزل تحقیق فرصت محدودی است؛ 
مخصوصا وقتی که یک پروژه به صورت گروپی طرح شود.« آقای کمانگر می گوید 
پروژه های تحقیقی که از نشانی دولت تمویل می شود می تواند برای استحکام و تحکم 
به بخش  نهادهای دولتی کم تر دیده شده که  باشد. در  نهادهای دولتی کمک کننده 
تحقیقاتی از بودجه ی خودشان اختصاص دهند و در قرارداد با دانشگاه ها بخواهند که 

پروژه ها را تمویل کنند. 
آقای کمانگر افزود جای پژوهش معیاری در نظام آموزش عالی خالی است: »طرح 
این برنامه در طوالنی مدت یک ظرفیتی را در دیپارتمنت ها به وجود می آورد که برای 

انجام کارهای پژوهشی در دپیارتمنت یک پژوهش گر استخدام کنند.« 
وزارت تحصیالت عالی کشور به تاز گی ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه را در 
چوکات این وزارت ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این ریاست نهادینه شدن تحقیقات 

علمی و معیاری در نهاد تحصیالت عالی گفته شده است.

اجرایی هنگ کنگ، این جنبِش در ابتدا صلح آمیز را ـ احتماال به دستور بیجینگ ـ به 
عنوان »آشوب« و فتنه محکوم کرد، با لفاظی تحریک آمیزش درست همانند سرمقاله 
دنگ، جنبش اعتراضی هنگ کنگ را بیش تر از پیش برانگیخت. در نتیجه در 22 جون 
وقتی که او الیحه ی استرداد را پس گرفت و از برخورد نامناسبش با اوضاع عذرخواهی 
کرد، خیلی دیر شده بود. او با خودداری از »پس گرفتن« دائمی الیحه یا آغاز تحقیقات 
علنی درباره ضرب وشتم معترضان به دست پولیس، حتا خواسته های حداقلی معترضان 
را نادیده گرفت. معترضان به جای نرم شدن اقدامات و خواسته های شان را گسترش 
دادند و از لم خواستند که اتهام فتنه  و شورش علیه معترضان را پس بگیرد، اصالحات 
دموکراتیک را معرفی و از سمت خود کناره گیری کند. در 1۷ جون، معترضان موفق 
شدند حدود 2 میلیون نفر از هواداران شان را به خیابان های هنگ کنگ بکشانند و یکی 
از بزرگ ترین اعتراضات مردمی را رقم بزنند. دو میلیون نفر بیش از یک -چهارم کل 
جمعیت هنگ کنگ است. پس از آن معترضان با پاشیدن نمک بر زخم لم و همراهانش، 

»اعتصاب عمومی« اعالم کردند.
نظامی  اقدام  از  تیان آن من می دانستند که حزب  میدان  در  معترض  دانشجویان 
خودداری می کند زیرا قرار بود در 1۵ می 19۸9 »میخاییل گورباچف«، رهبر اتحاد 
شوروی برای حضور در یک جلسه ی تاریخی با دنگ وارد بیجینگ شود. معترضان در 
هنگ کنگ نیز به این باورند که بیجنگ نمی خواهد قبل از ماه اکتبر دست به سرکوب 
بزند زیرا قرار است در 1 اکتبر جمهوری خلق چین هفتادمین سالگردش را جشن 

بگیرد.
از  دیگر  یکی  به  اولیه   شعف  و  شور  کم رنگ شدن  با  هنگ کنگی  معترضان 
استراتژی های معترضان سال 19۸9 رو آوردند و برای ادامه ی حرکت شان تاکتیک های 
جدیدی را در پیش گرفتند. معترضان در تیان آن من اعتصاب غذای قابل توجهی را به 
راه انداخته بودند ولی در هنگ کنگ، معترضان به جای تالش برای ادامه تظاهرات های 
گسترده  خیابانی )که آن ها را در معرض سرکوب روزافزون نیروهای پولیس قرار می داد( 
به استراتژی اقدامات پراکنده و »ازدحام ناگهانی« رو آوردند که به خوبی متناسب با 
جنبش بی رهبر شان بود. در ابتدا آن ها روی منطقه »مرکزی« هنگ کنگ متمرکز شده 
بودند و راهپیمایی های بزرگ شان را به صورت الکترونیکی )با استفاده از پیام رسان هایی 
چون تلگرام( سازمان دهی و هماهنگی می کردند اما حاال آن ها بر شعار »مثل آب باش« 

تاکید می کنند و به تاکتیک های چریکی مانند مائوئیستی رو آورده اند.

قرار است طرح های ثبت شده پس از تأیید وزارت تحصیالت عالی، در قالب 
مقاالت پژوهشی و در یک ویژه نامه نیز چاپ شود. 

با این که این طرح اولین بار است که روی دست گرفته شده، اما از دید کارشناسان 
ممکن است طرح موفقی نباشد. انتقاد از ضعف وضعیت پژوهش گری در دانشگاه های 

افغانستان زیاد است. 
کار بی فایده؟

احمدضیا رفعت، استاد دانشگاه کابل می گوید، تجربه نشان داده است که وزارت 
نظارت گر:  و  برنامه ریز  تا  است  بوده  مخل  بیش تر  علمی  کارهایی  در  تحصیالت 

در 2۷ جوالی، در حالی که جنبش اعتراضی هنوز در حال رشد بود، »دفتر امور 
هنگ کنگ و ماکائو« که به کابینه ی دولت چین در بیجینگ پاسخ گو است، واکنش 
نشان داد. این دفتر »اقدامات شیطانی و جنایت کارانه توسط عناصر رادیکال« را محکوم 
کرد و هشدار داد که »در صورت ادامه ی هرج و مرج... کل هنگ کنگ متحمل رنج 
یا کدام  »نباید درنگ کند«  پولیس هنگ کنگ  افزود که  خواهد شد.« روزنامه خلق 
»تشویشی درباره انجام اقدامات الزم داشته باشد.« به معترضان تذکر داده شد که مقامات 
هنگ کنگ، طبق قانون، می توانند از بیجینگ خواستار پشتیبانی نظامی »برای حفظ نظم 
عمومی« شوند. اما معترضان از این هشدارها نترسیدند بلکه هشدارهایی از این دست، 

درست مانند هشدارها در میدان تیان آن من، باعث تشدید اعتراضات شد.
»دستان سیاه«

نقطه عطف مهم در اعتراضات سال 19۸9 در میدان تیان آن من، اواسط ماه مِی 
بود؛ زمانی که عناصر جدید اجتماعی مانند مردم عادی، کارگران و برخی به اصطالح 
کوچه بازاری ها از دور و نزدیِک بیجینگ به جنبش اعتراضِی پیوستند که در ابتدا عمدتا 
متشکل از دانشجویان، روشن فکران و متخصصان بود. با این موج جدید جمعیت 
بیش تری گردهم آمدند و به همین ترتیب شکایات و نارضایتی های گسترده تری نیز 

شکل گرفت.
معترضان هنگ کنگ نیز در ابتدا بیش تر جوانان آرمان گرا با خواسته های مشخصی 
بودند که آن حفظ خودمختاری هنگ کنگ بود. اما با گسترش و بزرگ ترشدن این 
اعتراضات تعداد معترضان نیز افزایش یافت و به این ترتیب مسائل دیگری از جمله 
بحران مسکن و مشکالت شغلی جوانان، همراه با خشم تازه در برابر پولیس و عدم  
پاسخ گویی مقامات در هنگ کنگ و بیجینگ، وارد جنبش شد. چرخه ی شریر و آشنایی 
شروع شده است: مقامات با محکوم کردن این اعتراض به معترضان در جلب حمایت 
بیش تر کمک کرده اند و باعث شده اند که معترضان به سمت تاکتیک های افراطی تر و 

خشونت آمیز کشیده شوند.
با بیش ترشدن درگیری ها با پولیس، شعارهای جدیدی چون »هنگ کنگ را آزاد 
کنید، دموکراسی همین حاال«، »استقالل هنگ کنگ« و »هنگ کنگ را پس بگیرید، انقالب 
عصر ما« در هنگ کنگ دیده می شود. رهبری بیجینگ که حفظ وحدت ملی را یکی 
از مقدس ترین وظیفه ی خود می داند شعارهایی را که به استقالل اشاره دارند، حمله 
به تمامیت چین دانسته است. تقابل های این چنینی حتا برقرارکردن ارتباط با معترضان 

»دخالت های وزارت تحصیالت عالی کشور در کارهای دانشگاه ها به عوض بهبود 
وضع، بیش تر منجر به بدترشدن وضع شده است.«

آقای رفعت همچنان به این  باور است که وقتی وزارت تحصیالت عالی نتوانسته 
هنوز قانون تحصیالت عالی را از مجلس پاس کند، چگونه می توان اعتماد کرد که در 
فعالیت های تحقیقی همکاری و زمینه سازی های الزم را انجام داده می تواند: »وزارت 
تحصیالت درجریان سال جاری دو بار قانون تحصیالت را بازبینی کرده است، اما تا 

هنوز در این قانون نارسایی های جدی وجود دارد.«
به اعتقاد آقای رفعت این طرح باید به دانشگاه ها واگذار شود و صالحیت و 

بودجه ی مالی نیز در اختیار دانشگاه باشد تا وزارت تحصیالت عالی. 
آقای رفعت گفت این وزارت در مرحله ی اجرایی این پروژه مجبور خواهد شد 
تا به دانشگاه ها متوسل شود؛ چرا که برای اجرایی کردن این طرح استاد و پژوهش گر به 

قدر کافی در اختیار ندارد. 
آقای رفعت تأکید می کند »واگذاری این پروژه ها به دانشگاه ها می تواند در سرعت 
و کیفیت اجرایی آن موثر واقع شود. دانشگاه ها با شناخت از کادرهای علمی خود 

می توانند به راحتی برای این پروژه برنامه بریزند و کادرهای علمی را به کار بگمارند.«
به باور آقای رفعت، وزارت تحصیالت با مدیریت متمرکز و آمرانه ی خود تالش 
دارد دانشگا ه ها را هر چه بیش تر وابسته به این وزارت نگه دارد: »به جای این طرح باید 

به دانشگاه ها استقاللیت مالی و علمی داده شود.«
موفقیت مشروط

این در حالی ست که شماری دیگری از کارشناسان این اقدام را برای آینده ی نظام 
آموزش عالی کشور مثبت و امیدوارکننده می دانند؛ با این شرط که این پروژه ها در 
قالب تشکیالت منظم و مداوم کارهای شان را به پیش ببرند و از اصول و منطق کاری 

اعتراضات ُهنگ ُکنگ؛ آیا »تیان آن من« دیگری در راه است؟

طرح 100 پروژه ی پژوهشی وزارت تحصیالت عالی؛ 
اقدام راه گشا یا بی فایده؟
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ملیحه کاظمی

لطف علی سلطانی

اکنون کمیشنران جدید از 
تدابیر جدی برای جلوگیری 
از تقلب در روز رأی دهی 

خبر می دهند. موالنا عبدالله، 
کمیشنر کمیسیون انتخابات 
می گوید که کمیشنران جدید 
از روزی که با کار آغاز کردند 

تا کنون ۴۳ سند تقنینی 
زیرمجموعه ی قانون انتخابات 
تصویب و تدوین کرده است. 

آقای عبدالله در مورد سه سند 
تقنینی که الیحه ی رأی دهی، 

الیحه ی شمارش آرا و الیحه ی 
ابطال آرا است، توضیح داد.

یوسف رشید، رییس فیفا با 
اشاره به چاپ ۱۱ میلیون برگه ی 

رأی گفت: »گیریم که 9.۶ 
میلیون رأی دهنده وجود دارد. 

برگه های احتیاطی باید پنج 
درصد بیش تر از فهرست 9.۶ 

میلیونی رأی دهندگان باشد، اما 
حاال که ما محاسبه می کنیم، 

شمار برگه های احتیاطی 
بیش از ۱۶ درصد است. این 

خودش یک نوع کارشنکنی در 
حساب دهی است.«

کمیسیون انتخابات چگونه از تقلب 
در انتخابات امسال جلوگیری می کند؟

را برای رییس جمهور شی  جین پینگ دشوار کرده است چه برسد به دادن امتیاز به 
آن ها. او اکنون در وضعیتی قرار دارد که دنگ در سال 19۸9 در آن قرار داشت. ولی 
اظهارات مقامات حزب تند و ستیزه جویانه بوده است. یکی از مقامات حزب اوایل 
ماه جاری اعالم کرد: »من می خواهم به همه جنایت کاران هشدار دهم که وضعیت را 
اشتباه قضاوت نکنند و خویشتن داری ]ما[ را ضعف فکر کنند... ضربه ی شمشیر قانون 
در آینده در انتظار آن ها است.« رییس اداره امور هنگ کنگ و ماکائو گفت که معترضان 
نشانه های »واضح یک انقالب رنگی« را در خود دارند؛ اشاره ای شوم به خیزش های 
مردمی در بلوک اتحاد جماهیر شوروی که مقامات بیجینگ معتقدند کار ایاالت متحده 

بوده است.
جنبش هنگ کنگ درست مانند اعتراضات در میدان تیان آن من در سال 19۸9، 
همچنان در حال تغییر و جان  تازه گرفتن است. با شدت گرفتن مقاومت پولیس در 
برابر معترضان، اعتراضات از خیابان های شهر به مکان های عمومی نمادین مانند ایستگاه 
قطار )Tsim Sha Tsui( و سپس میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ تغییر مکان داده 
است. در 1۴ آگست با خشن ترشدن برخوردها با مقامات، گزارش گر »گلوبل تایمز«ـ  
روزنامه ی تحت حمایت حزبـ  به دست معترضان افتاد و مورد خشونت قرار گرفت. 
آن ها او را با یک مامور امنیتی اشتباه گرفته بودند. مقامات بیجینگ معترضان را متهم 

کردند که »مانند تروریست ها« عمل می کنند.
حاال که اعتراضات هنگ کنگ از هفت هفتهـ  مدت زمان اعتراضات در تیان آن من 
ـ عبور کرده و همچنان در حال بیش ترشدن است، نوعی مداخله از سوی بیجینگ 
بیش تر از پیش محتمل به نظر می رسد. در 1 آگست، گارنیزیون »ارتش آزادی بخش 
خلق« در هنگ کنگ فیلم تحریک آمیزی را منتشر کردند که سربازان را در حال انجام 
تمرینات کنترل شورش شهری نشان می دهد. یکی از سخن گویان ارتش آزادی بخش 
خلق هشدار داد: »ما عزم، اطمینان و توانایی محافظت از تمامیت، امنیت و رشد چین 
و محافظت از رفاه و ثبات درازمدت هنگ کنگ را دارا هستیم.« این ویدیو که بسیج 
سربازان را در استادیومی در نزدیکی مرز در »شنژن« نشان می دهد، به زودی دست 
به دست شد و حس فراموش نشدنی 20 مِی 19۸9 را یادآور شد که در آن دولت 
حکومت نظامی اعالم کرد و معترضان در میدان تیان آن من خبر شدند که سربازان ارتش 

آزادی بخش خلق در پشت دروازه های شهر اردو زده اند.
اعتراضات  خصوص  در  که  کاری  مانند  درست  ـ  کمونیست  حزب  مقامات 
تیان آن من انجام دادند ـ شروع کرده اند به اتهام زنی که ناآرامی ها در هنگ کنگ کار 
»دستان سیاه« از ایاالت متحده است. آن ها گفته اند که این دستان خارجی  است که 

اعتراضات را در هنگ کنگ برانگیخته نه احساسات دموکراتیک مردم محلی.
چگونه پایان می یابد؟  

اعتراضات در هنگ کنگ وارد مرحله  ی نگران کننده ی جبرگرایی شده است. دو 
طرف در وضعیتی قرار دارند که در آن نمی توانند بدون دست از کشیدن از چیزی، 
کدام امتیازی را به دست آورند و از آن جا که جنبش هنگ کنگ اساسا رهبری ندارد، 
معلوم نیست که مقامات بیجینگ، حتا اگر بخواهند، با چه کسی مذاکره کنند. و هرچه 
اعتراضات طوالنی تر و خشن تر می شود، احتمال اینکه بیجینگ به بهانه ای برای مداخله 
دست پیدا کند نیز بیش تر می شود. بیجینگ همان طور که رسانه های تبلیغاتی جمهوری 
خلق چین در 1۳ آگوست هشدار دادند، شاهد »جوانه های تروریسم« در اعتراضات 

هنگ کنگ بوده که باید »بدون نرمی و بدون گذشت و بخشش« مجازات شوند.
اعتراضات میدان تیان آن من نشان می دهد که جنبش های قدرت مند در مخالفت 
علیه حزب کمونیست چین تقریبا همیشه به مقابله و رویارویی ختم می شود. چرا؟ زیرا 
چنین چالش های برای یک نظام تک حزبی لنینیست غیرقابل تحمل است. نظامی که 
در چین حاکم است مخالفت را نمی پذیرد و رهبران همیشه مواظب بوده اند که مبادا 
ضعیف ظاهر شوند. همین نگرانی ها دنگ را از انعطاف پذیری ـ همان انعطاف پذیری 
که بسیاری از مقامات عالی رتبه ی دیگر حزب می خواهند به کار گیرند ـ محروم کرد 
که به آن برای جلوگیری از آخرعاقبت خشونت آمیز و تحقیرآمیزی که در سال 19۸9 
دامن گیر چین شد، نیاز داشت. حاال که دولت محلی هنگ کنگ فلج به نظر می رسد، اگر 
اعتراضات به خودی خود فروکش نکند، روزی فرا خواهد رسید که در آن شخصی در 
جایی مجبور می شود کاری در هنگ کنگ انجام دهد. شی جین پینگ هرگز بی اعتنایی و 
بی حرمتی به »مادر وطن چین« را بی پاسخ نگذاشته است. و وقتی پای مقابله با جنبش  
اعتراضی برانگیخته شده از آرمان گرایی دموکراتیک در میان باشد، او ابزار چندانی جز 

سرکوب کامل در اختیار ندارد.
»میچ مک کانل«، رهبر اکثریت سنای امریکا در 10 آگست گفت: »هرگونه سرکوب 

خشونت آمیز به کلی غیرقابل قبول خواهد بود. جهان نظاره گر است.«

برخوردار باشند. 
رامین کمانگر، محقق در انستیوت مطالعات استراتژیک افغانستان می گوید: »تمویل 
پروژه های تحقیقی یک گام امیدوارکننده و ارزشمند برای نظام آموزش عالی کشور 
است؛ اما با این شرط که در یک چارچوب مشخص و به صورت دوامدار صورت گیرد 

و از اصول و منطق برخوردار باشد.«
او اضافه کرد که منطق این پروسه، مدت زمان تکمیل پروژه، میزان صالحیت 
هیأت بررسی کننده، منطق تقسیم امکانات مالی، هزینه ی مجموعی پروژه، زمان کاری 

کادرهای علمی همکار باید روشن باشد. 
تحقیقاتی  »پروژه های  دارد:  اشاره  این طرح  ابهامات  به  کمانگر همچنان  آقای 
مطالعات مقدماتی و برنامه ریزی نیاز دارد که در بیش تر موارد بیش  از سه هفته به طول 
می انجامد. اختصاص 20 روز برای تکمیل پروپوزل تحقیق فرصت محدودی است؛ 
مخصوصا وقتی که یک پروژه به صورت گروپی طرح شود.« آقای کمانگر می گوید 
پروژه های تحقیقی که از نشانی دولت تمویل می شود می تواند برای استحکام و تحکم 
به بخش  نهادهای دولتی کم تر دیده شده که  باشد. در  نهادهای دولتی کمک کننده 
تحقیقاتی از بودجه ی خودشان اختصاص دهند و در قرارداد با دانشگاه ها بخواهند که 

پروژه ها را تمویل کنند. 
آقای کمانگر افزود جای پژوهش معیاری در نظام آموزش عالی خالی است: »طرح 
این برنامه در طوالنی مدت یک ظرفیتی را در دیپارتمنت ها به وجود می آورد که برای 

انجام کارهای پژوهشی در دپیارتمنت یک پژوهش گر استخدام کنند.« 
وزارت تحصیالت عالی کشور به تاز گی ریاست تحقیق، تألیف و ترجمه را در 
چوکات این وزارت ایجاد کرده است. هدف از ایجاد این ریاست نهادینه شدن تحقیقات 

علمی و معیاری در نهاد تحصیالت عالی گفته شده است.

اعالم  ضمن  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات  به موقع  برگزاری  برای  آمادگی 
کرد  اعالم  میزان،  در ششم  ریاست جمهوری 
که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تدابیر 

پیش گیرانه  و جدی در نظر گرفته است. 
کمیسیون  رییس  نورستانی،  علم  حوا 
مستقل انتخابات امروز )سه شنبه، 29 اسد( در 
کنفرانس خبری در کابل گفت که تمام مواد 
انتخاباتی تکمیل شده و در اختیار کمیسیون 
قرار گرفته است و آماده ی انتقال به والیت ها و 
مراکز رأی دهی است. او تأکید کرد که انتخابات 
برای  و  می شود  برگزار  آن  معین  زمان  در 
تدابیر  رأی دهی  روز  در  تقلب  از  جلوگیری 

جدی روی دست گرفته شده است. 
انتخابات پارلمانی سال گذشته با تقلب، 
تخنیکی  مشکالت  و  انتخاباتی  تخطی های 
محل های  از  برخی  در  بود.  همراه  فراوانی  
رأی دهی دستگاهای بایومتریک از کار افتاده بود 
و در شماری از مراکز حتا دستگاه بایومتریک 
ارسال نشده بود و یا دستگاه بایومتریک یک 
محل به محل دیگر و حتا والیت دیگر ارسال 
شده بود. به همین ترتیب گزارش های منتشر 
شد که نشان می داد آرای نامزدان دست کاری 
شده است؛ طوری که آرای یک نامزد بیش تر 
سویی  از  بود.  شده  کم  دیگر  نامزد  آرای  و 
اعالم نتایج انتخابات پارلمانی نزدیک به هفت 
ماه به درازا کشید. تمام این موارد باعث شد 
که کمیشنران کمیسیون انتخابات با انتقادهای 
جدی شهروندان و نهادهای ناظر روبه رو شوند. 
قانون  تعدیل  و  انتقادات  این  پی  در 
کمیشینران  غنی  رییس جمهور  انتخابات، 
کمیسیون های انتخاباتی را برکنار و آنان را به 
دادستانی کل معرفی کرد. به دنبالش حکومت، 
احزاب  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
کمشنران  دسته جمعی  توافق  یک  در  سیاسی 
انتخاباتی  کمیسیون های  برای  را  جدیدی 
که  کردند  تعهد  کمیشنران  این  و  برگزیدند 
برگزار  درست  به گونه ی  را  آینده  انتخابات 

می کنند.
جدی  تدابیر  از  جدید  کمیشنران  اکنون 
رأی دهی  روز  در  تقلب  از  جلوگیری  برای 
خبر می دهند. موالنا عبداهلل، کمیشنر کمیسیون 
از  جدید  کمیشنران  که  می گوید  انتخابات 
روزی که با کار آغاز کردند تا کنون ۴۳ سند 
تقنینی زیرمجموعه ی قانون انتخابات تصویب 
مورد  در  عبداهلل  آقای  است.  کرده  تدوین  و 
سه سند تقنینی که الیحه ی رأی دهی، الیحه ی 
شمارش آرا و الیحه ی ابطال آرا است، توضیح 

داد.
الیحه ی رأی دهی

گفت  انتخابات  کمیسیون  کمیشنر  این 
درستی  از  انتخابات  کمیسیون  که  آنجایی  از 
اطمینان  رأی دهندگان  میلیونی   9.6 فهرست 
ندارد، برای روز رأی گیری تدابیر جدی را روی 
دست گرفته است تا از تقلب جلوگیری شود 
و رأی خیالی، نیابتی و تکراری استعمال نشود.

ثبت نام  از  پیش  »تا  گفت:  عبداهلل  آقای 
فهرست  در  رأی دهنده  میلیون   9.۵ تقویتی 
رأی دهندگان درج شده بود. پس از تصحیح، 

نهادی که در  ناظر و هر شخص و  نهادهای 
کار تکنالوژی تخصص دارند، خواسته ایم که 
تا 2 سنبله درخواست بدهند تا برای شان زمینه 
بررسی از دستگاه های بایومتریک را مهیا کنیم 
که محرمیت، مصئونیت و کیفیت آن را تصدیق 
یا خیر.  است  اطمینان  قابل  که  کنند  تأیید  و 
پس از تأیید آنان این دستگاه مشروعیت پیدا 

می کند.«
الیحه ی شمارش آرا

رأی  برگه ی  هر  الیحه،  این  اساس  بر 
که پی آر کود بایومتریک نداشت، برگه ای که 
معین  زمان  از  خارج  بایومتریک  ثبت  دارای 
رأی دهی )پیش از هفت صبح و پس از ختم 
روز رأی گیری، پی آر کود زمان معین استفاده 
از دستگاه را نشان می دهد( باشد، برگه رأی 
از  بیش  آن  در  که  برگه  کمیسیون،  مهر  فاقد 
یک نشانی شده باشد، برگه  که در کنار عالمت 
نشانی، نوشته اضافی داشته باشد، برگه ی رأی 
که در آن شخص نام خود را نوشته باشد و 
برگه  رأیی که تشخیص نشود از شمارش باز 

می ماند و شمرده نمی شود. 
الیحه ی ابطال آرای نامزد و محل

برای  کاندید  یک  اگر  الیحه  این  طبق 
صندوق  باشد،  کرده  زور  اعمال  رأی  کسب 
انتقال داده باشد و  را از محل به جای دیگر 
در صورت موجودیت مدارک اثباتیه از سوی 
ناظران مبنی بر پرداخت و دریافت رشوه، آرای 

یک نامزد باطل می شود. 
آرای یک محل در صورتی باطل می شود 
یا  محل  یک  در  استعمال شده  اوراق  که: 1- 
باشد؛  رأی دهندگان  فهرست  از  بیش تر  مرکز 
و  استعمال شده، ضایع شده  آرای  2- مجموع 
استفاده نشده ی یک محل بیش تر از برگه های 
محل   -۳ باشد؛  محل  آن  در  اختصاص یافته 
یا مرکز رأی گیری از سوی کمیسیون مسدود 
باشد: »در  آمده  به نام آن  اما رأی  اعالم شده، 
در  اما  بود،  مسدود  قبلی محل  انتخابات های 
انتخابات  این  در  رسید.  آن  به نام  رأی  مرکز 
در  رأی  نیست«؛ ۴-  اعتبار  قابل  آرای  چنین 
از جانب  از محل رأی دهی که  به غیر  جایی 

کمیسیون تعیین شده است، استعمال شود؛ ۵- 
بدون هماهنگی با کمیسیون شمارش آرای یک 
محل در محل دیگر انجام شود؛ 6- برگه های 
رأی دهی یک صندوق که بیش از ۵0 درصد آن 
با عالمت مشابه نشانی شده باشد؛ ۷- سرپوش 
که  باشد  شده  تخریب  طوری  رأی   صندوق 
امکان داخل کردن و یا بیرون کردن رأی در آن 
موجود باشد؛ ۸- گزارش معتبر از مداخله ی 
اشخاص غیرمسئول در روند انتخابات موجود 
باشد؛ طوری که در یک محل روند رأی دهی 
را به نفع یا ضرر یک نامزد هدایت کند؛ 9- 
صندوق رأی خالی باشد، اما به نام آن جدول 
یک  برگه های  تمام   -10 ترتیب  شود.  نتایج 

صندوق فاقد ثبت دستگاه بایومتریک باشد. 
نهادهای ناظر با آن که از این کار کمیسیون 
حال  عین  در  اما  می کند،  استقبال  انتخابات 

نسبت به تطبیق این برنامه ها بی باروند. 
یوسف رشید، رییس فیفا ضمن استقبال از 
برنامه های کمیسیون برای جلوگیری از تقلب 
روز  اطالعات  روزنامه  به  انتخابات،  روز  در 
گفت که براساس رهنمود کمپین های انتخاباتی، 
کمیسیون انتخابات باید از کمپین 10 روزه ی 
کاندیداها گزارش می داد، اما تا کنون که بیش از 
20 روز از آغاز کارزارهای انتخاباتی می گذرد، 
این کار انجام نشده است: »کمیسیون باید از 
خود  اجتماعی  شبکه های  و  رسانه ها  طریق 
کمپین ده روزه ی نامزدان باید گزارش می داد اما 
تا حاال این کار را انجام نداده است. . بنابراین 
در متن و روی کاغذ کمیسیون بسیار برنامه های 
خوبی را در نظر گرفته است، اما در عمل کار 
چندانی انجام نداده است. مثل گزارش ده روزه 
از کمپین نامزدان، می شود که مراحل بعدی آن 

را هم محاسبه کنیم.«
میلیونی  فهرست 9.6  مسأله  فیفا  رییس 
فراروی  جدی  چالش  یک  را  رأی دهندگان 
برگزاری انتخابات می داند که هنوز حل نشده 

است. 
براساسا آمار که موالنا عبداهلل ارایه کرد، 
میان  از  از تصفیه فهرست رأی دهندگان  پس 
9.6 میلیون رأی دهنده تنها ۴00 هزار تذکره از 
دور خارج شده است که حتا خود کمیسیون 

نسبت به آن بی باور است.
آقای رشید با اشاره به چاپ 11 میلیون 
برگه ی رأی گفت: »گیریم که 9.6 میلیون رأی 
باید  احتیاطی  برگه های  دارد.  وجود  دهنده 
میلیونی   9.6 فهرست  از  بیش تر  درصد  پنج 
محاسبه  ما  که  حاال  اما  باشد،  رأی دهندگان 
می کنیم، شمار برگه های احتیاطی بیش از 16 
درصد است. این خودش یک نوع کارشنکنی 

در حساب دهی است.«
انتخابات  کمیسیون  از  رشید  آقای 
مراکز  و  محل ها  به  متناسب  که  می خواهد 
رأی دهی و همچنان مواد حساس انتخاباتی که 
مراکز ارسال می شود، هم پیش از انتخابات و 

هم بعد از آن حساب بدهد. 
است  قرار  ریاست جمهور  انتخابات   
در  شود.  برگزار  امسال  میزان  ماه  ششم  در 
کرسی  به  رسیدن  برای  نامزد   1۷ دوره  این 

ریاست جمهوری رقابت می کنند. 

۴00 هزار رأی دهنده از فهرست بیرون شدند. 
ثبت نام  و  تقویتی  ثبت نام  که  زمانی  دوباره 
رأی دهندگان در والیت غزنی انجام شد، آمار 
رأی دهندگان در حدود 9 میلیون و 660 هزار 

نفر رسید.«
این الیحه، برای هر محل یک  براساس 
دستگاه بایومتریک در نظر گرفته شده که به نام 
رییس محل و کارکن دستگاه ثبت است و آنان 
مکلف اند از آن محافظت کنند: »»مثل گذشته 
آنان  نیست که اگر دستگاه گم شد رد محل 
را کسی نیابد. دستگاه بایومتریک به نام رییس 
محل و کارکن آن ثبت می شود. دستگاه یک 

محل در محل دیگر قابل استفاده نیست.«
بایومتریک  دستگاه  یک  محل  هر  برای 
رأی دهنده   ۴00 و  است  شده  گرفته  نظر  در 
الیحه   1۴ ماده ی  در  می شود.  آن  شامل 
رأی دهنده  شخص  که  است  آمده  رأی دهی 
داشته  خود  با  را  استیکردارش  تذکره ی  باید 
از فهرست  از آن مأمور موظف  باشد و پس 
رأی دهندگان نام او را با صدای بلند می خواند. 
سپس شخص بایومتریک می شود؛ طوری که 
تذکره ی  و  چهره  عکس  انگشت،  دو  نشان 
و  می شود  ثبت  بایومتریک  دستگاه  در  وی 
دستگاه بایومتریک یک »پی آر کود« مشخص 
به نام رأی دهنده پرنت می کند. »پی آر کود« در 
قسمت عقبی برگه رأی  نصب و به صندوق 

انداخته می شود. 
به اعتقاد آقای عبداهلل، این کار 90 درصد 
تخلفاتی چون حضور یک شخص  از وقوع 
به جای شخص دیگر، استعمال رأی به جای 
یک زن و یا با تذکره شخص دیگر، جلوگیری 

می کند. 
از  استفاده  که  کرد  اضافه  عبداهلل  آقای 
مشروعیت  زمانی  بایومتریک  دستگاه های 
روند  در  دخیل  طرف های  تمام  که  می یابد 
انتخابات کیفیت و مصئونیت و محرمیت آن 
در  دخیل  جوانب  تمام  »از  کنند:  تصدیق  را 
سیاسی،  احزاب  نامزدان،  به شمول  انتخابات 

طرح 100 پروژه ی پژوهشی وزارت تحصیالت عالی؛ 
اقدام راه گشا یا بی فایده؟
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نبرد خان شیخون؛ شورشیان بعد از پنج سال »عقب رانده شدند«
شهر  از  سوریه  مخالف  نیروهای  روز:  اطالعات 
عقب نشینی  ادلب  استان  در  خان شیخون،  راهبردی 
دست  در  که  منطقه ای ست  آخرین  ادلب  کردند. 

شورشیان است.
در دست شورشیان  پیش  پنج سال  از  خان شیخون 
در  روسیه،  پشتیبانی  با  سوری  دولتی  نیروهای  بوده. 
هفته های اخیر به نزدیک خان شیخون رسیده و بر شدت 

حمالت خود افزوده بودند.
روز  نیروها  این  که  گفتند  بی بی سی  به  شورشیان 

سه شنبه از شهر عقب نشستند.
گروه های  از  یکی  الشام«  تحریر  »حیات  گروه  اما 
را  گروه  این  عقب نشینی  ادلب،  استان  در  مخالف  مهم 

»تجدید قوا« توصیف کرد.

بنابر گزارش دیده بان حقوق بشر سوریه در بریتانیا 
و  افتاده  دولتی  نیروهای  به دست  اکنون  خان شیخون 

به نظر می آید سرنوشت این شهر در حال تغییر است.
پی  در  که  می گوید  خود  بیانیه  در  الشام  گروه  اما 
شهر  در  را  نیروهایش  گروه،  این  بزرگ،  بمباران  یک 

خان شیخون تجدید قوا کرد.
خشونت های  صحنه  طوالنی،  مدت  خان شیخون 

جنگ داخلی سوریه بوده است.
ناحیه  این  در  شیمیایی  حمالت   201۷ سال  در 
آن  بابت  ملل  سازمان  کارشناسان  که  گرفت  صورت 
که  شد  موجب  حادثه  این  دانستند.  مقصر  را  سوریه 

ایاالت متحده حمالت نظامی انجام دهد.
جنگ در سوریه بیش از هشت سال است که ادامه 

دارد.
استراتژیک  نظر  از  ادلب  استان  در  خان شیخون 

میدان مهم جنگ برای طرفین درگیری بوده است.
عملیات  اسد  بشار  نیروهای  اخیر  ماه های  در 

تهاجمی در این ناحیه آغاز کردند.
صدها غیرنظامی کشته شدند، و صدها هزار نفر از 

خانه های شان رانده شدند.
استان ادلب- همراه با بخش هایی از شمال حما و 

غرب حلب- آخرین سنگر شورشیان بوده است.
روسیه  بین  که سال گذشته  توافق نامه ای  اساس  بر 
در  ادلب  اطراف  در  حائلی  منطفه  شد،  بسته  ترکیه  و 
برای  که  کردند  توافق  کشور  دو  این  شد.  گرفته  نظر 
تماس  مانع  غیرنظامیان،  علیه  خشونت  از  جلوگیری 

نیروهای سوری و شورشیان شوند.
هرچند نیروهای دولتی در ماه های اخیر در حوالی 

خان شیخون بر حمالت خود افزودند.
کاروان  یک  دوشنبه  روز  سوریه  دولتی  نیروهای 
متهم  را  ترکیه  سوریه،  کردند.  بمباران  را  ترکیه  نظامی 
از  پشتیبانی  برای  نظامی  خودروهای  این  که  بود  کرده 

گروه شورشیان به خان شیخون اعزام شده بود.
ارتش  هوایی  حمله  که  گفت  ترکیه  دفاع  وزارت 
سوریه به کاروان حامل تجهیزات نظامی در شمال غربی 
شدن  زخمی  و  غیرنظامی  سه  کشته شدن  باعث  سوریه 

دوازده نفر شد.
ترکیه این اقدام را محکوم کرد و آن را بر خالف 

توافق قبلی دو کشور دانست.

انسداد ده ها هزار حساب کاربری »وابسته به چین« در ادامه اعتراضات ُهنگ ُکنگ
اطالعات روز: فیس بوک و تویتر دولت چین را متهم 
کرده اند که پشت ده ها هزار حساب کاربری برای »بی اعتبار« 
ساختن اعتراضات دموکراسی خواهی هنگ کنگ بوده است.
بازداشت یک  از  بریتانیا روز سه شنبه  وزارت خارجه 
و  داده  خبر  هنگ کنگ  در  کشور  این  کنسولگری  کارمند 

اظهار »نگرانی شدید« کرده است.
به نقل از رادیو فردا، از حدود سه ماه پیش اعتراض 
آزادی های  به  برای دست یابی  هنگ کنگ  در  نفر  میلیون ها 
بیش تر ادامه داشته و چین امریکا را متهم کرده است که در 

این اعتراضات دست دارد.
این  رهبران  که  آغاز شد  زمانی  هنگ کنگ  اعتراضات 
از  را  چین  به  مجرمان  استرداد  الیحه  کردند  تالش  منطقه 

تصویب شورای قانونگذاری هنگ کنگ بگذرانند.
لغو  مردمی  گسترده  اعتراضات  به خاطر  الیحه  این 
شد، اما به موجی از مطالبات مردم برای گرفتن آزادی های 

بیش تر دامن زد.
هنگ کنگ  مردمی  اعتراضات  هفته  هر  آخر  تعطیالت 
برگزار می شود. گزارش ها حاکی است که روز یک شنبه 1۸ 
اسد 1.۷ میلیون معترض هنگ کنگی به خیابان ها آمده بودند.
نزدیک  که  کرد  اعالم  دوشنبه  روز  فیس بوک  شرکت 
به هزار حساب کاربری وابسته به کارزار دولت چین برای 
و  کرده  مسدود  را  هنگ کنگ  اعتراضات  کردن  »بی اعتبار« 

کاربری  حساب  هزار   200 است  گفته  همزمان  نیز  تویتر 
مشکوک به وابستگی به این کارزار را مسدود کرده است.

آشکارا  کاربری  حساب های  این  است  گفته  تویتر 
مردمی  اعتراضات  مشروعیت  ساختن  بی اعتبار  جهت  در 
جنبش  درباره  نادرست  اطالعات  انتشار  و  هنگ کنگ 

دموکراسی خواهی فعالیت می کردند.
توییتر  و  فیس بوک  به  مردم  دسترسی  چین  دولت 
اینترنتی  غول  شرکت های  این  اما  است،  کرده  مسدود  را 
از  شده اند،  مسدود  که  حساب هایی  از  بسیاری  می گویند 
رسانه های  یا  چین  دولت  به  وابسته  چینی  سرورهای 
نزدیک دولت چین استفاده می کردند که ورود به شبکه های 
اجتماعی از این سرورها بدون فیلترشکن ممکن بوده است.
به عبارتی، دولت چین به این کاربرها مشخصا اجازه 
داده است بدون محدودیت از شبکه های اجتماعی استفاده 

کنند.
کرده اند  سعی  گزارش هایی  انتشار  با  کاربران  این 
با  را  آن ها  و  کنند  خراب  را  هنگ کنگ  معترضان  وجهه 
»این  که  کرده اند  متهم  و  مقایسه  داعش«  »تروریست های 

یاغی ها« قصد راه اندازی کشتار در منطقه دارند.
که  بود  داده  هشدار  نیز  اسد   2۳ روز  چین  دولت 
نزدیک  »تروریسم«  به  هنگ کنگ  در  اعتراضی  تظاهرات 

شده است.

مقامات پکن همچنین هشدار داده اند که احتمال ارسال 
هنگ کنگ  اعتراضات  به  پایان دادن  برای  نظامی  نیروهای 
نیز  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ  دونالد  و  نیست  منتفی 
سازمان های  بود  گفته  جزئیاتی  ارایه ی  بدون  گذشته  هفته 
اطالعاتی امریکا خبر از حرکت نیروهای ارتش چین به مرز 

هنگ کنگ داده اند.
توییتر همچنین می گوید به شواهدی دست یافته است 
که نشان می دهد دولت چین در صدد دور کردن توجه افکار 

عمومی از حوادث هنگ کنگ است.
زمانی  که  است  اداری  ویژه  منطقه  یک  هنگ کنگ 
تحت کنترل بریتانیا بود، اما بر اساس توافق سال 199۷ به 
منطقه تحت سیاست موسوم  این  اما  برگردانده شد،  چین 
اجرایی،  قضایی،  امور  در  سیستم«،  دو  و  کشور  »یک  به 
مالی و انتظامی مستقل از پکن اداره می شود و در مقایسه 
بیشتری  به مراتب  آزادی های  از  چین  خلق  جمهوری  با 

برخوردار است.
در این میان، وزارت خارجه بریتانیا از بازداشت یک 
و  داده  خبر  هنگ کنگ  در  کشور  این  کنسولگری  کارمند 

اظهار »نگرانی شدید« کرده است.
کارمند  چنگ،  سیمون  گزارش ها،  اساس  بر 
از  بازگشت  راه  در  هنگ کنگ  در  بریتانیا  سرکنسولگری 

سفری که به »شن ژن« چین داشته، بازداشت شده است.

انتقاد دو نماینده مسلمان کنگره از اسراییل در یک کنفرانس خبری
اطالعات روز: دو نماینده مسلمان مجلس امریکا که 
اجازه ورود به اسراییل را پیدا نکرده اند از اعضای کنگره 
امریکا خواسته اند به جای آن ها به اسراییل و کرانه باختری 

بروند تا با واقعیت زندگی »در دوره اشغال« آشنا شوند.
کنفرانسی  برگزاری  با  دوشنبه  روز  نماینده  دو  این 
ترمپ،  دونالد  های  سیاست  و  اسراییل  دولت  از  خبری 

رییس جمهور امریکا، صریحا انتقاد کردند.
رشیده  و  عمر  الهان  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
مجلس  وارد  که  امریکایی اند  مسلمان  زنان  اولین  طلیب، 
بود  قرار  نماینده  دو  این  شده اند.  کشور  این  نمایندگان 
اقدامی  در  کشور  این  دولت  اما  کنند،  سفر  اسراییل  به 

بی سابقه اجازه سفر رسمی به آن ها نداد.
گفتند  کنفرانس  این  در  طلیب  رشیده  و  عمر  الهان 
اشغال  انسانی  هزینه های  پررنگ کردن  هدف شان 

سرزمین های فلسطینی و محدودیت های مسافرتی است.
آن ها می گویند هدف شان از سفری که هیچ گاه عملی 
در  زندگی  با  که  است  افرادی  حرف های  شنیدن  نشد، 
از وضعیت و درگیری های جاری  منطقه تجربه مستقیمی 

نماینده مجلس است  به عنوان  دارند؛ چرا که وظیفه  آن ها 
امریکا  خارجی  روابط  به  مربوط  مسایل  زمینه ی  در  که 

بمانند. مطلع 
الهان عمر نماینده مجلس از مینه سوتا گفت ممانعت 
اما  است،  بی سابقه  اسراییل  به  امریکا  نمایندگان  سفر  از 
شهروندان  دیگر  علیه  بارها  را  اقدام  این  اسراییل  دولت 

امریکا انجام داده است.
کار  این  با  اسراییل  دولت  می گوید  عمر  خانم 
به  و  شده  امریکا  مجلس  نمایندگان  وظیفه  انجام  مانع 
موضوع  او  گفته  به  اما  زده،  ضربه  امریکا  در  دموکراسی 
نیز  امریکا  شهروندان  برخی  که  چرا  است  این  از  فراتر 

سرنوشت مشابهی داشته اند.
خانم عمر دولت اسراییل را متهم کرد که با هرکس که 
منتقد اشغال سرزمین های فلسطینی باشد با همین سیاست 

برخورد می کند.
این  در  سوتا  مینه  ایالت  از  امریکایی  شهروند  چند 
ایستاده  مجلس  نماینده  دو  این  کنار  در  خبری  کنفرانس 

بودند.

این نماینده مجلس در عین حال دولت ترمپ را متهم 
یهودیان  و  مسلمانان  میان  کردن  پا  به  آتش  از  که  کرد 

امریکا برای اختالف افکنی استفاده می کند.
در  نیز  مجلس  فلسطینی تبار  نماینده  طلیب  خانم 
خواست  کنگره  دیگر  اعضای  از  خبری  کنفرانس  این 
شاهد  و  کنند  سفر  فلسطینی  سرزمین های  و  اسراییل  به 

واقعیت زندگی در این مناطق باشند.
مجلس  نماینده  دو  این  پیشینه ی  می گوید  سفید  کاخ 

در ضدیت با یهودیان روشن است.
تحقیقات  سفید،  کاخ  سخن گوی  گیدلی،  هوگان 
دموکرات ها در امریکا برای تغییر سیاست دولت اسراییل 
ورود  مانع  دارد  حق  اسراییل  گفته  و  خوانده  بی معنی  را 
را در سر  این کشور  کسانی شود که سودای ویران کردن 

دارند.
این دو نماینده مجلس هر دو از حامیان جنبش عدم 
بی دی اس  به  موسوم  اسراییل  تحریم  و  سرمایه گذاری 
این  حامیان  به  که  کرده  وضع  قانونی  اسراییل  هستند. 

جنبش اجازه ورود به کشور را نمی دهد.

گفت وگـو بـا ترمپ از »سـخنان تند 
و فراخوانـی بـه خشـونت های ضـد 
هنـدی« از سـوی عمران خـان انتقاد 

کـرده اسـت.
کـرده  اعـالم  هنـد  دولـت 
ویـژه  امتیازهـای  و  خودمختـاری 
پـس  را  کشـمیر  و  جامـو  منطقـه 

. د می گیـر
قانـون   ۳۷0 مـاده  اسـاس  بـر 
اساسـی هند، جامو و کشـمیر قانون 
اساسـی و قوانیـن عرفـی مجزایـی 
ماننـد  مسـایلی  شـامل  کـه  دارنـد 
شـهروندی، دارایـی و مالکیت زمین 

می شـود.
ایـن  بـه  ویـژه  امتیـاز  سـلب 
کشـمیر  و  جامـو  کـه  معنی سـت 

بین ترمپ و رهبران هند و پاکسـتان 
پـس از درگیری هـا در کشـمیر هنـد 
و جلسـه شـورای امنیت ملل متحد، 

اسـت. صورت گرفته 
امنیـت  شـورای  اسـد   2۵ در 
را  طرف هـا  متحـد  ملـل  سـازمان 
بـه خویشـتن داری فراخوانـده بـود؛ 
معتـرض  صدهـا  روز  همـان  در 
در کشـمیر تحـت کنتـرل هنـد بـا 
شـده  درگیـر  پولیـس  نیروهـای 
گاز  بـا  نیـز  پولیـس  نیروهـای  و 
بـه  بـادی  تفنگ هـای  و  اشـک آور 
سـوی تظاهرکننـدگان شـلیک کرده 

بودنـد.
می گوینـد  هنـدی  رسـانه های 
در  کشـور  آن  نخسـت وزیر 

اسـت. شـده  تجمـع 
شـاه محمود  ایـن  از  پیـش 
پاکسـتان،  خارجـه  وزیـر  قریشـی، 
گفتـه بـود نخسـت وزیر آن کشـور 
در تمـاس تلفنی بـا رییس جمهوری 
و  او  کمـک  خواسـتار  امریـکا 
میانجی گـری بر سـر بحران کشـمیر 

اسـت. شـده 
دهلـی نـو امـا چنین چیـزی را 
وزارت  اسـد  اول  اسـت.  کـرده  رد 
خارجـه هند سـخنان دونالـد ترمپ 
دربـاره ی درخواسـت نخسـت وزیر 
بـرای  امریـکا  از  مـودی،  نارنـدرا 
میانجی گـری بر سـر کشـمیر، را نیز 

رد کـرده بـود.
تلفنـی  گفت وگـوی  تازه تریـن 

اطالعـات روز: رییس جمهوری 
امریکا در 2۸ اسـد با نخسـت وزیران 
بحـران  پاکسـتان و هنـد در مـورد 
اخیـر در کشـمیر، تلفنـی گفت وگـو 

اسـت. کرده 
حسـاب  در  ترمـپ  دونالـد 
نوشـته  تویتـر  در  خـود  کاربـری 
خوبـم،  دوسـت  دو  »بـا  اسـت: 
نخسـت وزیر هنـد ]نارنـدرا[ مودی 
]عمـران[  پاکسـتان  نخسـت وزیر  و 
تجـاری،  مسـایل  مـورد  در  خـان، 
روابـط راهبـردی و از همـه مهم تـر 
همـکاری  پاکسـتان،  و  هنـد  بـرای 
کشـمیر  در  تنش هـا  کاهـش  بـرای 

کـردم.« گفت وگـو 
فـردا،  رادیـو  گـزارش  بـه 

شـرایط  کـه  اسـت  افـزوده  او 
گفت وگـوی  امـا  سختی سـت 
خوبـی  گفت وگـوی  انجام شـده، 

بـود.
کـه  می گویـد  نیـز  کاخ سـفید 
آقـای ترمپ »بـر لزوم خـودداری از 
افزایـش بحـران تاکید کرده اسـت«.

عمـران خـان دومیـن بار اسـت 
کـه طـی سـه روز گذشـته بـا ترمپ 

می کنـد. گفت وگـو 
تـا  اسـت  خواسـته  پاکسـتان 
ناظـران سـازمان ملـل متحـد »فورا« 
در  هنـد  کنتـرل  تحـت  منطقـه  بـه 
شـوند.  اعـزام  کشـمیر  و  جامـو 
اسـالم آباد در عیـن حـال خواسـتار 
پایـان مقـررات منـع آمـد و شـد و 

ماننـد  مناطقـی  یـا  ایالت هـا  بـه 
تبدیـل  هنـد  دیگـر  ایالت هـای 
می شـوند و بـرای نمونه شـهروندان 
دیگـر قـادر بـه خرید زمیـن و ملک 
هسـتند و هرکسـی می توانـد در آن 

دهـد. رای 
تازگـی  کشـمیر  در  تنش هـا 
دهلـی  اخیـر  اقدامـات  امـا  نـدارد، 
سنتی سـت  از  گذشـتن  عمـال  نـو، 
که دهه هاسـت در دره کشـمیر رواج 

دارد.
شـمال غربی  در  کشـمیر، 
از  پـس  و  اسـت  هنـد  شـبه قاره 
اسـتقالل هند و جدایی پاکسـتان در 
سـال 19۴۷، هـر دو کشـور مدعـی 

هسـتند. آن  کامـل  مالکیـت 

گفت وگوی ترمپ با رهبران هند و پاکستان در مورد »لزوم کاهش تنش ها« در کشمیر
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در  خود  آینده  نشد  حاضر  کلوپ  یورگن 
لیورپول را تضمین کند و خبر از احتمال بازنشستگی 

زودهنگام خود داد.
در  خود  حضور  فصل  پنجمین  کلوپ  یورگن 
لیورپول را پشت سر می گذارد؛ در حالی که به وی 
پیشنهاد تمدید قرارداد طوالنی مدت ارائه شده است. 
او فصل گذشته توانست لیورپول را قهرمان اروپا کند 
و هفته پیش نیز این تیم را فاتح سوپرکاپ اروپا کرد.

هدف اصلی کلوپ، رساندن لیورپول به عنوان 
به سه  نزدیک  که  عنوانی  است؛  برتر  لیگ  قهرمانی 

دهه است قرمزها موفق به کسب آن نشده اند.
مربی  عنوان  به  بیلد  نشریه  از سوی  که  کلوپ 
در  و  نشریه  این  با  مصاحبه  در  شد،  برگزیده  سال 
مورد آینده اش گفت:» امیدوارم به همین روند ادامه 
دهم اما در طی دو یا سه سال نمی دانم چه اتفاقاتی 
این  البته  بازنشسته شوم.  من  داد. شاید  رخ خواهد 
اتفاقی  چنین  حتما  که  نیست  معنا  این  به  حرف 
خواهد افتاد ولی اگر بازنشسته شوم، تعجب نکنید.«

کلوپ در مورد دلیل عدم جذب فیلیپه کوتینیو از 
سوی لیورپول نیز گفت:» ما پولی که از بارسلونا برای 
انتقال کوتینیو گرفته بودیم را خرج کردیم. او بازیکن 
همان  در  است.  داشتنی  دوست  پسر  یک  و  بزرگ 
مقطعی که او به بارسا رفت، ما تمایلی برای از دست 
دادن کوتینیو نداشتیم ولی بارسا با پرداخت پول زیاد، 
به نوعی ما را تسلیم کرد. کوتینیو بازیکنی است که 
به تنهایی می تواند سرنوشت یک بازی را رقم بزند. 
او خرید خوبی برای بایرن و بوندسلیگا است هرچند 
که برای تیم محبوبم در آلمان یعنی دورتموند خبر 

خوبی نیست.«

الزم به ذکر است که روز دوشنبه انتقال قرضی و 
یک ساله کوتینیو با بند خرید دائمی از بارسا به بایرن 
رسمی شد و او دوران جدیدی از فوتبالش را این بار 

در آلمان شروع خواهد کرد.

خبرهای کوتاه

آینده ام مشخص نیست
کلوپ: اگر بازنشسته شدم، 

تعجب نکنید

اولـه گنـار سولسشـر، سـرمربی 
تسـاوی  از  بعـد  منچسـتریونایتد 
از  پنالتـی  بـا  ولـوز  مقابـل  تیمـش 
دسـت رفتـه پـل پوگبـا گفـت پوگبا 
پنالتـی زن  دو  همچنـان  راشـفورد  و 

مانـد. باقـی خواهنـد  تیمـش 
بعـد از آنکه منچسـتریونایتد در 
هفتـه دوم فصل جدید لیـگ برتر در 
خانـه ولـوز بـه دلیل پنالتی از دسـت 
رفتـه پـل پوگبـا دو امتیـاز از دسـت 
داد و با ولوز به تسـاوی 1-1 دسـت 
یافت، اوله گنار سولسشـر، سـرمربی 
ایـن تیـم بـرای کاهـش بار سـنگین 
فرانسـوی اش  سـتاره  از  انتقادهـا 
تـالش کـرد و بـا دفـاع از او گفـت 
پنالتی زنـی  دو  راشـفورد  و  پوگبـا 
تعییـن  او  سـوی  از  کـه  هسـتند 
پنالتی زن هـای  دو  ایـن  و  شـده اند 

یونایتـد باقـی خواهنـد مانـد.
یونایتـد ابتـدا در دقیقـه 2۷ بـا 
گل آنتونـی مارسـیال از حریف پیش 
افتـاد ولـی ولـوز در نیمـه دوم موفق 

شـد کار را بـه تسـاوی بکشـاند. بعد 
از آن بـود کـه پوگبـا بعـد از حرکتی 
بـه  ورودش  و  دریبل زنـی   و  زیبـا 
محوطـه جریمـه سـرنگون شـد تـا 
یـک پنالتـی بـه سـود یونایتـد اعالم 
از  پیـش  راشـفورد  و  پوگبـا  شـود. 
زدن ایـن ضربـه پنالتی بـا هم گفتگو 
کـرده و ایـن بـار پوگبـا پشـت توپ 
ایسـتاد ولـی ضربـه اش توسـط روی 
پاتریسـیو سـنگربان ولـوز دفع شـد.

بـازی  پایـان  در  سولسشـر 
گفـت:" بلـه مـا یـک پنالتی بدسـت 
آوردیـم کـه در شـرایط عـادی بایـد 
دیگـر  امتیـاز  دو  مـا  و  می شـد  گل 
بعضـی  ولـی  می آوردیـم  بدسـت 
وقتهـا دروازه بانهـا سـیوهای خوبـی 
انجـام می دهنـد. پوگبـا و راشـفورد 
دو پنالتـی زن انتخـاب شـده تیـم مـا 
بـازی  جریـان  در  اینکـه  و  هسـتند 
کـدام یـک ضربـه را بزننـد بـه آنهـا 
کـه  آنهـا  از  یکـی  و  دارد  بسـتگی 
تصمیـم  بهتریـن  می کنـد  احسـاس 

زدن پنالتـی توسـط او اسـت پشـت 
می ایسـتد". تـوپ 

ادامـه  در  یونایتـد  سـرمربی 
وقتهـا  بعضـی  بازیکنهـا  گفـت:" 
آمادگـی  نظـر  از  احسـاس می کننـد 
شـرایط  در  نفـس  بـه  اعتمـاد  و 
پنالتـی  ضربـه  زدن  بـرای  خوبـی 
هسـتند. پوگبـا بـرای مـا پنالتی هـای 
زیـادی گل کرده ولی دوشـنبه شـب 
پاتریسـیو توپ را خیلـی خوب دفع 

کـرد".
دربـاره  همچنیـن  سولسشـر 
الکسـیس  انتقـال  دربـاره  شـایعات 
سانچس، سـتاره شـیلیایی از این تیم 
و پیوسـتنش بـه یـک تیـم ایتالیایـی 
مشـخصی  خبـر  هنـوز  گفـت:" 
نیسـت. بایـد منتظـر بمانیـم و ببینیم 
در یکـی دو هفتـه آینـده چـه اتفاقی 
می افتـد. هنوز یکی دو هفته تا بسـته 
انتقـاالت  نقـل و  شـدن پنجره هـای 
باقـی مانـده ولـی سـانچس در حال 

حاضـر بازیکـن مـا اسـت.

روبن: 
امیدوارم کوتینیو همه را سورپرایز کند

بایرن  سابق  هالندی  ستاره 
پیراهن  واگذاری  با  مشکلی 
که  کوتینیو  به  بایرن   10 شماره 
سال ها بر تن وی بود ندارد و به 

درخشش او خوشبین است.
که  ساله   ۳۵ روبن  آرین 
این  در  بایرن  با  قراردادش 
تابستان به پایان رسید، علی رغم 
بازگشتش  مورد  در  که  شایعاتی 
وی  اس  پی  خرونینگن،  به 
در  حضورش  حتی  و  آیندهوون 
 )MLS( آمریکا  ای  حرفه  لیگ 
تصمیم  نهایت  در  داشت،  وجود 

به بازنشستگی گرفت.
پرافتخار  دوران  در  روبن 
لیگ  در  قهرمانی  اش،  ای  حرفه 
و  اسپانیا  انگلیس،  هالند،  های 
سال  در  و  کرد  تجربه  را  آلمان 
جام  فینال  به  هالند  با   2010

جهانی رسید.

روبن در گفت وگو با نشریه 
واگذاری  درباره  »بیلد«  آلمانی 
شماره پیراهن 10 بایرن به فیلیپه 
وی  به  متعلق  سال ها  که  کوتینیو 
موضوع  این  باشگاه  گفت:»  بود، 
در  و  رساند  من  اطالع  به  را 
صالح  حسن  با  خصوص  این 
برای  کردم.  صحبت  حمیدزیچ 
اتفاقی  این است که هر  من مهم 
خوب  باشگاه  برای  می تواند  که 
باشد، رخ دهد. اگر پیراهن شماره 
خوب  تیم  و  بازیکن  برای   10
باشد، پس مشکلی وجود ندارد.«

روبن که در دوران حضورش 
بازی   ۳09 در  مونیخ  بایرن  در 
ادامه  در  رساند  ثمر  به  گل   1۴۴
پیوستن  آیا  که  نمی دانم  گفت:» 
اتفاقی  بهترین  بایرن  به  کوتینیو 
این  برای  می توانست  که  بود 
بازیکنی  وقتی  خیر.  یا  بیفتد  تیم 

جدید به تیم ملحق می شود، باید 
او را دید.  منتظر ماند و عملکرد 
است  فوق العاده ای  بازیکن  فیلیپه 
کند.  سورپرایز  را  ما  امیدوارم  و 
آروزی  هم  مونیخ  بایرن  برای 

فصلی موفق دارم.«
جنوری  ماه  در  که  کوتینیو 
بارسلونا  به  لیورپول  از   201۸
فصل  یک  از  پس  پیوست، 
از  تیم  این  در  حضور  نیم  و 
به  و  جدا  آبی واناری ها  جمع 
باواریایی ها پیوست. بایرن مونیخ 
در ازای ۸.۵ میلیون یورو کوتینیو 
قرض  سال  یک  بارسلونا  از  را 
گرفته و متعهد شده دستمزد این 
کامل  طور  به  را  برزیلی  هافبک 
آلمانی  باشگاه  این  پرداخت کند. 
در پایان فصل جاری می تواند در 
قرارداد  یورو  میلیون   120 ازای 

کوتینیو 2۷ ساله را قطعی کند.

سولسشر: 
پوگبا و راشفورد پنالتی زن های یونایتد هستند

 MAIL/PD/NCB/W/232-02/98 شماره دعوت به داوطلبی
دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار یک باب قوتن برای نگهداری حیوانات در موقع زایمان 
 )CD( و یا در سی دی )در والیت کندز اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه
WWW.NPA. بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت اداره تدارکات ملی
gov.Af بدست آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل 

تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن  الی تاریخ ۲۰ سنبله ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  
تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و 

اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )۵۰،۰۰۰( پنجاه هزار افغانی بوده و جلسه آفرگشائی بتاریخ 
معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

ادن هازارد زودتر از زمانی که تصور می شد، قادر به 
حضور در میادین خواهد بود و این خبر خوبی برای رئال 

مادرید است.
به نقل از مارکا، درست یک روز مانده به بازی رئال 
تمرین  جریان  در  هازارد  ادن  که  بود  سلتاویگو  و  مادرید 
دچار مصدومیت عضالنی شد و هفته اول اللیگا را از دست 
به دلیل همین مصدومیت، دو  او  داد. سپس اعالم شد که 

باشد.  رئال  هواداران  و  زیدان  برای  خوبی  خبر  تواند  می 
ملی  تیم  اردوی  به  تواند  می  حتی  هازارد  ترتیب  این  به 
بلجیک نیز دعوت شده و در مقدماتی یورو 2020 برای تیم 

کشورش به میدان برود.
در حال حاضر براهیم دیاز، هازارد و رودریگو گوئس 
از  مندی  فرالند  اینکه  ضمن  هستند  رئال  مصدومان  تنها 

دیروز به تمرینات اضافه شد.

بازی بعدی رئال را از دست خواهد داد و پس از وقفه بازی 
های ملی می تواند به میادین برگردد اما به نظر، بازگشت او 

زودتر از تصورات رقم خواهد خورد.
مشخص  هازارد  روی  مجدد  پزشکی  بررسی  از  پس 
شده است که او از هفته سوم و بازی با ویارئال می تواند 
برای رئال به میدان برود. دیداری که در ورزشگاه السرامیکا 
برگزار خواهد شد و حضور او در این بازی تقریبا دشوار 

خبر خوب برای رئال، بازگشت زودهنگام هازارد

تمرین  در  مشکل  بدون  یوونتوس  پرتگالی  ستاره 
گروهی این تیم شرکت کرد تا نشان دهد که مشکلی برای 

همراهی تیمش در دیدار افتتاحیه ندارد.
به نقل از مدیاست، فصل جدید رقابت های سری A از 

شنبه هفته آینده آغاز خواهد شد.
دیدار  در  قهرمانی  عنوان  مدافع  عنوان  به  یوونتوس 

نخست خود به مصاف پارما خواهد رفت.
باشگاه یووه اعالم کرد که رونالدو مشکلی برای حضور 

یوونتوس  در  حضورش  نخست  فصل  در  رونالدو 
بهترین  عنوان  و  داد  نشان  خود  از  خوبی  بسیار  عملکرد 
لیگ  در  که  چند  هر  آورد  دست   به  را   A بازیکن سری 

قهرمانان اروپا با بیانکونری ها موفق نبود.
ساری  مائوریتسیو  درباره  هم چنین  یوونتوس  باشگاه 
اعالم کرد که دلیل غیبت او در تمرین تورم ریه او است و 
این مربی باتجربه بعد از پشت سر گذاشتن مراحل درمان به 

زودی به تمرین تیم اضافه خواهد شد.

در دیدار افتتاحیه برابر پارما ندارد و می تواند بیانکونری ها 
را در این بازی حساس همراهی کند.

بازی  دو  داشت  که  دیدگی  آسیب  خاطر  به  رونالدو 
برای  نتوانست  و  داد  دست  از  را  یوونتوس  اخیر  دوستانه 
در  مشکل  بدون  دوشنبه  روز  او  اما  رود  میدان  به  تیمش 
خوبی  به  این  و  کرد  شرکت  یوونتوس  گروهی  تمرین 
نشان می دهد که او مشکلی برای همراهی تیمش در دیدار 

افتتاحیه ندارد.

A رونالدو آماده آغاز  سری



Wednesday | 21 august 2019 | year 08 | 1791 چهار شـنبه | ۳۰ اسد ۱۳۹۸ | سال هشتم | ۱۷۹۱

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
دبیران: الیاس نواندیش، خادم حسین کریمی، سهراب سروش و عابر شایگان

گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، عصمت اهلل سروش و لطف علی سلطانی
مترجم: جلیل پژواک 
ویراستار: شیر مهریار

صفحه آرا: رضا مظفری
ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا    شماره تماس: ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ - ۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲

ایمیل: 
توزیع: شبکه زنگ صبح ۰۷۴۴۰۲۱۹۵۲ آدرس: کابل، کارته سه    شماره تماس: ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ - ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷ 

zaki.daryabi2@gmail.com

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
dailyetilaatroz@gmail.com

میلیـون و ۳00 هـزار  از مجمـوع ۳0   -۴
دالـر باقـی مانـده، به مبلـغ مجموعـی 6 میلیون 
و ۴20 هـزار دالـر اختالس شـده. ایـن اختالس 
عالی رتبـه  مقامـات  از  عـده  آن  به دسـت 
صـورت گرفتـه کـه قبـال به نـام مکتـب خیالـی 
و معلـم خیالـی اختـالس می کردنـد. متأسـفانه 
آن هـا این بـار بـه حسـاب خانواده هـای خیالـی 
بی جاشـده ایـن مبلـغ را زدنـد. همـکاران مـا 
از بـس تعجـب کـرده بـه همدیگـر می گوینـد 
»نـوش جان شـان! خوب سـر مـا را چـرخ داده 

برد؟!«
۵- چنـد باقـی مانـد؟ 2۳ میلیـون و ۸۸0 

ورکشـاپ های آموزشـی را در سراسر افغانستان 
دایـر کـرده و در مـورد بی جاشـده ها معلومـات 

انترنتـی ارایـه خواهیـم کـرد. 
میلیـون  داریـم 20  و شـما  مـا  ۷- حـاال 
دالـر دیگـر. از ایـن 20 میلیـون دالـر، بـه مبلـغ 
مجموعـی 1۵ هـزار و 66۵ دالـر آب معدنـی، 
کمپـل و خیمـه خریداری شـده کـه به زودترین 
فرصت شـما شـاهد توزیـع آن در چنـد والیت 
محـروم افغانسـتان خواهیـد بـود. همچنـان ۴ 
میلیـون و 9۸۴ هـزار و ۳۳۵ دالـر دیگـر را از 
بـاب احتیـاط بـه حسـاب های بانکـی کمیتـه ی 
حمایت از بی جاشـدگان افغانسـتان در سـویس 
و فرانسـه و برازیـل انتقـال داده ایـم، چـرا کـه 
سـر وزیـر و معینـان وزارت مالیه چنـدان اعتبار 
درصـد   10 مثـل  دفعـه  یـک  نشـود  نیسـت. 
کریـدت مبایـل مـا و شـما کسـر شـود، امـا گم 

شـود و معلـوم نشـود کـه کجا شـد.
۸- حـاال نـزد مـا مانـده 1۵ میلیـون دالـر 
کـه  دارد  ادعـا  ریاسـت جمهوری  ارگ  دیگـر. 
بی جاشـده ها  جملـه ی  از  نیـز  اول  بانـوی 
اسـت. یـک پروپـوزل پنـج میلیـون دالـری از 
ارگ ریاسـت جمهـوری به دسـت مـا رسـیده 
مثبـت  پاسـخ  خواست شـان  بـه  ناچاریـم  کـه 
بدهیـم. راسـت می گویـد، بیچـاره بانـوی اول 

اسـت. بی جاشـده  هـم 
9- اگـر مـا آن پنج میلیـون دالـر را به دفتر 
بانـوی اول ارسـال کنیم، 10 میلیـون دیگر باقی 
می مانـد. رییس جمهـور اصـرار دارد کـه این ده 
میلیـون دالـر را بـه حسـاب مالیـه ی کمک های 
بالعـوض در اختیـار فضـل فضلـی یـا محتـرم 
داودزی قـرار بدهیـم. امـا داکتـر عبـداهلل خبـر 
شـده و در ایمیـل مـا را تهدیـد کـرده کـه یـا 
پنجاه-پنجـاه سـهم مـرا هـم روان می کنیـد، یـا 
جمهـور  صیـب  رییـس  کـه  نمی دهـم  اجـازه 
تنهایـی قورتـش کنـد. تـرس مـا این اسـت که 
ایـن دو بزرگـوار سـر تقسـیم ایـن پـول بـرای 
مصـارف کمپین شـان جـور نیایـد و ایـن پـول 
ضایـع شـود و مـا نتوانیـم بـه امریـکا حسـاب 
پـس بدهیـم و امریـکا کمک هایـش را سـر مـا 

قطـع کنـد و مـا بیچاره شـویم.

ایـاالت متحـده امریـکا مبلـغ 12۵ میلیـون 
دالـر را بـه بی جاشـدگان افغانسـتان کمک کرد. 

ایـن کمک قـرار ذیـل توزیع شـد:
اختیـار  در  دالـر  میلیـون   ۷۸ مبلـغ   -1
مقامـات عالی رتبـه ی افغانسـتان قرار داده شـد. 
افغانسـتان  بی جاشـدگان  از  کمیتـه ی حمایـت 
بدین مناسـبت اعالمیـه ی مطبوعاتی صادر کرده 
کـه خدمت شـما بـه خوانـش می گیریـم: »مردم 
عزیـز افغانسـتان می دانند که خانـواده ی مقامات 
عالی رتبـه ی کشـور از افغانسـتان بی جا شـده و 
 اکنـون بـا تحمـل رنـج فـراوان در کشـورهای 
انگلسـتان،  سـویس،  کانـادا،  امریـکا،  ماننـد 
نـاروی، امـارات متحـده ی عربـی، هنـد، ایران، 
اسـترالیا و ... زندگـی می کننـد. از آن جایی کـه 
مخـارج زندگـی در ایـن کشـورها ده هـا برابـر 
بیش تـر از خرج زندگی در افغانسـتان اسـت، ما 
بعد از محاسـبات بسـیار دقیق، مبلـغ ۷۸ میلیون 
دالـر را بـرای مقامـات اختصـاص داده ایم. توقع 
مـا از مقامـات عزیز کشـور این اسـت کـه زیاد 
ِچنـه نزننـد. همچنـان قابل یـادآوری اسـت که 
مقامـات عالی رتبـه ی عزیـز ما صدهـا نفر دیگر 
را از کشـورهای غربـی بی جـا کـرده و به عنوان 
مشـاور و متخصص در افغانسـتان آورده اسـت. 
امـا مـا بـه صراحـت اعـالم می کنیـم کـه ایـن 
کمـک شـامل حـال ایـن دسـته از بی جاشـده ها 
نیسـت. چـرا که ایـن بی جاشـده ها به انـدازه ی 
کافـی از بودجه ی سـاالنه ی حکومت برداشـت 
را  زندگی شـان  کفایـت  الحمـدهلل  و  می کننـد 
می کند. والسـالم علیکم و رحمتـه اهلل و برکاته.«
2- 12 میلیـون دالـر دیگـر از ایـن کمک ها 
از  حمایـت  کمیتـه ی  اسـت.  شـده  بی جـا 
بی جاشـدگان افغانستان در بخشـی از اعالمیه ی 
خویـش یـادآوری می کند کـه »در کشـوری که 
می شـود،  بی جـا  زن  می شـود،  بی جـا  انسـان 
بی جـا  جـوان  و  پیـر  می شـود،  بی جـا  مـرد 
باسـواد و بی سـواد بی جـا می شـود،  می شـود، 
دسـت  کـف  ِچـرک  از  عبـارت  کـه  پـول 
می باشـد نیـز بی جـا می شـود. بنابرایـن مـردم 
شـریف افغانسـتان خـوب می دانـد کـه مقصـد 
مـا چیسـت. پـس 12 میلیـون بی جـا شـده کـه 

بـه ایـن حسـاب مـا در امـر مبـارزه با فسـاد در 
حـدود 90.۴ فیصـد موفـق بوده ایـم و تنهـا 9.6 
فیصـد غفلـت کرده ایـم. ما به مـردم افغانسـتان 
وعـده می دهیـم کـه بـا فسـاد اداری و مالـی تـا 
زمانی کـه یـک دالـر پـول وجـود داشـته باشـد، 

مبـارزه خواهیـم کـرد.«
۳- باقـی  مانـد ۳۵ میلیـون دالـر دیگـر. از 
ایـن ۳۵ میلیـون دالـر، ۴.۷ میلیـون اش مصـرف 
کرایه گیـری  قرطاسـیه،  معاشـات،  دفتـر، 
موترهـای زرهـی، پاکـت خـط و تنقالت شـده 
اسـت. حـاال چند باقی مانـد؟ ۳0 میلیون و ۳00 

دیگر. دالـر  هـزار 

هـزار دالـر دیگـر. از ایـن مبلـغ باقی مانـده، مـا 
بـرای ریاسـت مهاجریـن و عودت کننـدگان هر 
والیـت بـه مبلـغ 20 هـزار دالـر بودجـه وسـط 
بـه ۳۳  مجموعـا  کـه  نموده ایـم  ارسـال  سـال 
والیـت افغانسـتان )غیـر از کابـل( 660 هـزار 
دالـر ارسـال کرده ایـم و 220 هزار دالـر دیگر را 
بـه وزارت اختصـاص داده ایـم کـه در کل باقی 

می مانـد 2۳ میلیـون دالـر دیگـر. 
بـرای  را  دیگـر  دالـر  میلیـون  سـه   -6
والیـات  و  کابـل  در  آموزشـی  ورکشـاپ های 
اختصـاص داده ایـم و انشـاءاهلل اگـر خواسـت 
ایـن  فرصـت  به زودتریـن  باشـد،  خداونـد 

عیسا قلندر 

حساب دهی شفاف فقط این | طنز

8- حاال نزد ما مانده ۱۵ 
میلیون دالر دیگر. ارگ 

ریاست جمهوری ادعا دارد 
که بانوی اول نیز از جمله ی 

بی جاشده ها است. یک 
پروپوزل پنج میلیون دالری 

از ارگ ریاست جمهوری 
به دست ما رسیده که ناچاریم 
به خواست شان پاسخ مثبت 

بدهیم. راست می گوید، 
بیچاره بانوی اول هم 

بی جاشده است.


