
سایه ی اختالف ها 
بر کار کمیسیون انتخابات

کمیسیون  کارهای  دیگر  بار  ظاهرا 
سنگین  سایه ی  زیر  انتخابات 
رفته  محاق  به  سیاسی  اختالف های 
آرا  از  بخشی  شمارش  بود  قرار  است. 
روز دوشنبه آغاز شود. این  کار به روز 
سه شنبه موکول شد، اما روز سه شنبه نیز 
روند بازشماری آرا آغاز نشد. کمیسیون 
بهانه  را  تخنیکی  مشکالت  روز  هر 
اصلی  گیر  که  است  روشن  اما  می کند، 
انتخاباتی  تیم های  سیاسی  اختالف های 
میان دو  این روند  است. در مورد آغاز 
وجود  اختالف  انتخاباتی  پیشتاز  تیم 
همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  تیم  دارد. 
به رهبری عبداهلل عبداهلل، خواهان تأخیر 
است،  آرا  کامل  تصفیه  تا  روند  این  در 
تأخیر  که  دارد  تأکید  دولت ساز  تیم  اما 
در روند بازشماری آرا برای آن ها قابل 
قبول نیست. این اختالف ها بدون شک 
بر کارهای کمیسیون سایه انداخته است. 
ندارد  امکان  وضعیت  این  ادامه ی  با 
دیگر  هفته ی  یک  تا  بتواند  کمیسیون 

نتیجه ی ابتدایی انتخابات را اعالم کند.
به  برمی گردد  اختالف ها  ریشه ی 
روز  سفید.  از  سیاه  آرای  جداسازی 
خواهان  همگرایی  و  ثبات  تیم  دوشنبه 

ابطال حدود 300 هزار رای شدند...
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کلوپ: 
اوریگی اسطوره 

لیورپول است
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، در 
دیدار  از  پیش  مطبوعاتی  کنفرانس 

تیمش مقابل ِخنک،...

رئال مادرید مصمم 
در جذب پدیده انگلیسی

به گزارش دیلی میل، رئال مادرید از 
هم اکنون تالش خود را برای جذب 

جیدون سانچو،...

اعتراض های عراق؛ 
انترنت بار دیگر قطع شد

اطالعات روز: به گزارش رسانه های 
بخش های  بیش تر  انترنت  عراق، 

عراق بار دیگر...

ترکیه  مقام های  روز:  اطالعات 
بغدادی،  ابوبکر  خواهر  می گویند 

رهبر سابق گروه موسوم به...

ترکیه »خواهر 
ابوبکر بغدادی را 
دست گیر کرد«
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وزیر صحت عامه: 

حدود یک میلیون نفر در کشور معلول اند

منابع محلی از والیت پکتیکا تأیید می کنند که نظامیان 
ادامه ی  در  کرده  سعی  این سو  به  هفته  یک  از  پاکستانی 
حصارکشی ها در امتداد خط دیورند در ولسوالی »گومل« این 
والیت، هشت کیلومتر به داخل افغانستان حصارکشی کنند.

نعمت اهلل بابری، عضو شورای والیتی پکتیکا به روزنامه 
اطالعات روز می گوید که نظامیان پاکستانی از خط فرضی 
اوبه« ی  »ترخه  منطقه ی  در  و می خواهند  دیورند گذشته اند 
در  دیورند  مرزی  خط  از  کیلومتر  هشت  که  ولسوالی  این 

داخل خاک افغانستان موقعیت دارد، حصارکشی کنند. 
این عضو شورای والیتی می گوید که این کار نظامیان 
کنون  تا  و  شده  مواجه  محل  مردم  مقاومت  با  پاکستانی 
حصارکشی  کار  عمال  که  نشده اند  موفق  پاکستانی  نظامیان 
سیم  آمده اند.  تجهیزات  تمام  با  »پاکستانی ها  کنند:  آغاز  را 
آغاز  را  کار  که  نشده اند  موفق  هنوز  اما  آورده اند،  خاردار 

کنند، زیرا با مقاومت مردم روبه رو شده اند.«
این عضو شورای والیتی می گوید که منطقه »ترخه اوبه« 

به دلیل موجودیت جنگل زار جلغوزه و...

از  امریکا  متحده ی  ایاالت  یک جانبه ی  خروج  از  پس 
اقدام مشترک »برجام« و آغاز  برنامه جامع  توافق هسته ای، 
ایران  ریال  ارزش  ایران،  برابر  امریکا در  تازه ی  تحریم های 
تأثیرات  اُفت  این  که  شد  مواجه  مالحظه ای  قابل  اُفت  با 
باشندگان  و  تاجران  صنعت گران،  کاروبار  در  منفی  بس 
والیت های مرزی افغانستان با ایران از جمله والیت هرات 
داشته است. صنعت گران، تاجران و باشندگان والیت هرات 
که با ایران داد  و ستد گسترده بازرگانی دارند، می گویند که 

نوسانات ارز ایرانی آن ها را به شدت متضرر کرده است.
شدت تحریم های امریکا در برابر ایران نه تنها در داخل 
ایران، بلکه در والیت های غربی افغانستان نیز روی کاروبار 
مردم سایه انداخته و به نحوی جلوی رونق کار را در بازار 
هرات  در  افغان  سرمایه گذاران  از  شماری  است.  گرفته 
می گویند که با کاهش ارزش ریال، آنان نیز سرمایه های شان 
را باخته اند و در مواردی نیز با ورشکستگی مواجه شده اند.

محمدحسین ]نام مستعار[، یکی از واردکنندگان بزرگ 
شیرینی از ایران به هرات می گوید که...

در کل تاریخ افغانستان معاصر، از زمانی که احمدشاه 
و  کرد  تأسیس  قندهار  در  را  ابدالی ها  امپراتوری  ابدالی، 
سپس در طی رخدادهای مختلف سیاسی و نظامی، مرزهای 
تعداد  کنون  تا  شد،  محدود  فعلی اش  قلمرو  به  افغانستان 
ستاندن  یا  کودتا  خون ریزی،  بدون  که  حاکمانی  و  شاهان 
باشد،  کرده  جلوس  حاکمیت  تخت  به  حریف  از  سلطنت 
انگشتان دست هم نمی رسد. پس از شکسته شدن  به تعداد 
چهل ساله ی  دوره ی  در  مطلقه  شاهی  و  سلطنت  سنت 
شاهی ظاهرشاه و بازشدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی 
افغانستان، زمینه های اصالحات سیاسی به وجود آمد. تصور 
بر این بود که با شکسته شدن شاهی مطلقه و بازشدن فضای 
از مدل ها و  برخورداری  با  به  آرام-آرام  افغانستان  سیاسی، 
به  انتقال قدرت سیاسی،  فرمول های جدید و مسالمت آمیز 
مدعیان  نشد.  چنین  اما  برسد،  باثبات  سیاسی  ساختار  یک 
نبردهای  و  سرکوب  کودتا،  با  دیگری،  پی  یکی  قدرت 
مسلحانه، جنون مهارناپذیر دستیابی به قدرت را به نمایش 
شدیدترین  بیستم،  قرن  آخر  ربع  در  افغانستان  و  گذاشتند 

خشونت ها و خونریزی های ناشی از...

تخطی مرزی؛ 
»نظامیان پاکستانی 8 کیلومتر 
داخل خاک افغانستان شده اند«

سایه ی تحریم های ایران در افغانستان؛ 
ده ها سرمایه گذار در هرات 

ورشکست شده اند

شیپور برگشت کودتا؛ 
چرا باید در برابر تقلب بسیج شویم؟

کمپین های  هنگام  که  را  جوانانی  همین 
وقفه  بدون  و  نگفتند  روز  نگفتند،  انتخاباتی شب 
چه  در  روزها  این  دارید  خبر  کردند،  کمپین 
حالی اند؟ من طی چند روز گذشته سراغ چند نفر 
آن ها رفتم که احوال شان را بگیرم. بهتر است حال 

هرکدام را از زبان خودشان بشنوید.
دولت ساز  تیم  در  هم  هنوز  من  افغان:  خالد 
هستم. مثل گذشته، هر روز صبح از خانه به دفترم 
اعالن  منتظر  بی صبرانه  می روم.  اکبرخان  وزیر  در 

پیروزی داکتر صاحب اشرف غنی...

احوال جوانان کمپینر 
چون است؟ | طنز

کار  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
زنان«  جنسی  آزار  و  »فساد  ادعا های  مستندسازی 
دولتی  ادارات  سایر  و  ریاست جمهوری  ارگ  در 
را نهایی کرده است. شبنم صالحی، کمیشنر بخش 
زنان این کمیسیون امروز )سه شنبه، 14 عقرب( به 
اطالعات روز گفت که کار مستندسازی این ادعا ها 
تمام شده و تا آخر هفته )پنج شنبه، 16 عقرب( به 

دادستانی کل فرستاده خواهد شد. 
برای  ویژه    دبیرخانه ی  جاری،  اسد  ماه  در 

بررسی و مستندسازی ادعاهای »فساد و...

در پرونده ادعای »آزار 
جنسی زنان در ادارات دولتی« 

8 مورد مستند شده است
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صفحه ویـژه جـوانان

چهار شنبه  1۵ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۲تحلیل خبرهای داخلیچهار شنبه  1۵ عقرب 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۴۲

صحت  وزیر  فیروز،  فیروزالدین  روز:  اطالعات 
در حال حاضر حدود یک  که  می گوید  عامه ی کشور 

ملیون نفر در افغانستان دچار معلولیت می باشند.
عقرب(   14 )سه شنبه،  دیروز  که  فیروز  آقای 
وزیر  شفاخانه ی  ارتوپیدی  »بخش  افتتاح  مراسم  در 
گفت:  می کرد،  صحبت  کابل  در  محمداکبرخان« 
»معلولیت از چالش های عمده ی کشور بوده که در حال 

حاضر حدود یک میلیون نفر در افغانستان معلول اند.«

آفات  و  ترافیکی  ناامنی، رویدادهای  او  گفته ی  به 
طبیعی از عوامل اصلی معلولیت در افغانستان به حساب 

می آید.
افزود  کشور  عامه ی  صحت  وزیر  هم،  سویی  از 
برای  بازتوانی  خدمات  افغانستان  دولت  هم اکنون  که 
معلوالن را در ۲۲ مرکز »ارتوپیدی« در 16 والیت کشور 
تالش  در  وزارت  این  که  کرد  تأکید  او  می کند.  ارایه 

است تا شمار این مراکز را افزایش دهد.

کمیته ی  رییس  مانسون،  سونی  هم،  سویی  از 
ارایه ی  کشور  این  که  گفت  افغانستان  در  سویدن 
خدمات بازتوانی را از طریق 1۲ مرکز ارتوپیدی برای 

۲۵ هزار نفر در افغانستان ارایه می کند.
گفتنی است که ساخت بخش ارتوپیدی شفاخانه ی 
هزینه  دالر  میلیون  یک  حدود  خان  محمداکبر  وزیر 
تهیه ی  ارتوپیدی،  خدمات  آن  در  که  است  برداشته 
اعضای مصنوعی و دیگر موارد بازتوانایی ارایه می شود.

وزیر صحت عامه: 
حدود یک میلیون نفر در کشور معلول اند

کرده  اعالم  کشور  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
است که 1۸4 هزار و ۷4۹ کودک بی جاشده در جریان 
سال جاری خورشیدی )13۹۸( تحت پوشش خدمات 

آموزشی این وزارت قرار گرفته اند.
از  عقرب(   14 )سه شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
سوی وزارت معارف به نشر رسیده، آمده است که این 
کودکان در والیت های بلخ، بادغیس، هرات، جوزجان، 
کابل، قندهار، کنر، قندوز، ننگرهار، سرپل، ارزگان، زابل، 

فاریاب، سمنگان، پکتیکا و هلمند آموزش دیده اند.
به نقل از اعالمیه، 10۵ هزار و ۹۹1 کودک دختر در 

جمع این کودکان شامل بوده اند.
این  آموزش  که  است  کرده  تأکید  وزارت  این 
کودکان در پنج هزار و ۸0 صنف درسی موقت توسط 

پنج هزار و ۸4۹ آموزگار، آموزش داده شده اند.
وزارت معارف اما تصریح کرده است که کودکان 
 ۹ صنف های  در  تعلیمی  اسناد  نبود  به دلیل  بی جاشده 

ماه و سه ساله آموزش دیده اند. با این حال این وزارت 
به  کودکان  از  شمار  این  زمینه ی جلب  که  است  گفته 
مراکز آموزشی دولتی در نزدیکی محل زندگی شان نیز 

فراهم شده است.
گذشته ی  سال  جریان  در  که  است  حالی  در  این 
کودک  هزار   ۲46 افغانستان  در   )13۹۷( خورشیدی 
بی جاشده و بازگشت کننده در ۸0 ولسوالی کشور تحت 
پوشش خدمات آموزشی این وزارت قرار گرفته بودند.

وزارت معارف: 
بیش از ۱۸۰ هزار کودک بی جاشده تحت پوشش آموزشی قرار گرفته اند

رسانه های  حمایت کننده ی  نهاد  روز:  اطالعات 
افغانستان )نی( اعالم کرده که رادیو »قالت ژغ«،  آزاد 
به دلیل  زابل  والیت  در  محلی خصوصی  رادیوهای  از 

مشکالت مالی نشراتش را متوقف کرده است.
از  عقرب(   14 )سه شنبه،  دیروز  که  اعالمیه ای  در 
سوی این نی به نشر رسیده، آمده است که این شبکه ی 
رادیویی از سه سال پیش به این طرف در زابل فعالیت 

می کرده است.

سال  سه  جریان  در  رادیو  این  اعالمیه،  از  نقل  به 
گذشته با منابع مالی ناشی از اعالنات بازرگانی فعالیت 

می کرده است.
سعادت،  سمیع اهلل  گفته های  از  نقل  به  اعالمیه  در 
مدیرمسئول این رادیو آمده است: »از یک سو مشکالت 
دولت  که  بلندی  مالیه ی  دیگر  سوی  از  و  اقتصادی 
و  نشراتی  جواز  تمدید  بلند  نرخ  همچنان  و  می گیرد 
فریکونسی که از توان ما بلند بود، مجبور شدیم نشرات 

رادیو را قطع کنیم.«
آقای سعادت افزوده است که مسئوالن رادیو قالت 
ژغ، نشرات آن را سه روز پیش )یک شنبه، 1۲ عقرب( 

متوقف کرده اند.
والیت زابل در جنوب کشور از والیت های ناامن 
و فقیر کشور به حساب می آید. رسانه ها در این والیت 
فعالیت اندک دارند و محتوای نشراتی اکثر این رسانه ها 

تفریحی است.

نشرات یک رادیو به دلیل مشکالت مالی در زابل متوقف شد

دو غیرنظامی در ننگرهار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند
اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت ننگرهار تأیید می کنند که دو غیرنظامی 

از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر جالل آباد، مرکز این والیت کشته شده اند.
مبارز اتل، سخن گوی فرماندهی پولیس ننگرهار به روزنامه اطالعات روز گفت 
شهرداری  دوم  ناحیه ی  در  عقرب(   13 )دوشنبه،  پیش  روز  دو  شام  رویداد  این  که 

جالل آباد رخ داده است.
به گفته ی او، در جریان این حمله ی افراد مسلح ناشناس دو غیرنظامی نیز زخمی 

شده اند.

آقای اتل تأکید کرد که مهاجمان پس از حمله ی مسلحانه بر این افراد، از ساحه 
فرار کرده اند و تالش پولیس برای بازداشت آنان جریان دارد.

از سویی هم، سخن گوی فرماندهی پولیس ننگرهار گفت که براساس یافته های 
ابتدایی پولیس این رویداد انگیزه ی »شخصی« داشته است.

اواخر  این  در  که  می باشد  ناامن  از والیت های  در شرق کشور  ننگرهار  والیت 
شاهد وقوع رویدادهای مرگباری بوده است. در بخش هایی از این والیت جنگ جویان 

طالبان و داعش فعال می باشند.

خادم حسین کریمی

این آرا شامل بیش از 13۷ هزار رای 
درملوک،  از سوی شرکت  قرنطین شده 
از  خارج  رای  صدهزار  از  بیش  ثبت 
 ۷0 حدود  همچنین  و  رای دهی  زمان 
هزار آرای تکراری براساس عکس های 
است.  بیومتریک  دستگاه های  در  مشابه 
از  که  است  مدعی  عبداهلل  آقای  تیم 
13۷ هزار رای قرنطین شده بدون اطالع 
محاسبه  وارد  انتخاباتی  تیم های  به 
اطالعات  که  شده  انتخابات  کمیسیون 
و  ناشناخته  »باطل،  آن  رای دهندگان 
مبهم« است. اما تیم دولت ساز می گوید، 
اصال هیچ آرای در قرنطین وجود ندارد. 
باطل  می شود  ادعا  که  رای  هزار   13۷
است، آرای پاک است. ولی تیم ثبات و 
همگرایی در صدد مختل کردن روند یا 
بردن انتخابات به دور دوم است. به نظر 
پیشتاز جدی  تیم های  اختالف  می رسد 

است. 
نباید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
شود.  سیاسی  اختالف های  تسلیم 
منطق کار روشن است؛ یعنی رجوع به 
طرزالعمل ها و قانون. انتخابات را به پای 
کرد.  قربانی  نباید  سیاسی  اختالف های 
برنامه  از  کمیسیون  کارهای  هرچه  اگر 
مشکالت  پیمانه  همان  به  بماند،  عقب 
انتخابات  نتیجه ی  دامن گیر  پیچیده تری 
 13۷ سرنوشت  روشن کردن  می شود. 
باشد.  سخت  آن قدر  نباید  رای  هزار 
کمیسیون قبال اعالم کرده است که آرای 
هزار   13۷ است.  باطل  بیومتریک نشده 
سر  بر  که  دیگری  رای  هرچند  یا  رای 
معیارهای  اگر  دارد،  آن اختالف وجود 
که  باشد  دارا  را  بیومتریک شده  آرای 
معلوم است باید اعتبار داده شود و اگر 
هم که فاقد معیارها است روشن است 
باطل است. هرکس با معیارها مخالفت 
کند، بانی مشکالت شناخته خواهد شد. 
و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سیاسی  اختالف های  نباید  آن  اعضای 
توجیه  روز  هر  را  انتخاباتی  تیم های 
کند و آن  را به پای مشکالت تخنیکی 
که  شده  واضح  مردم  برای  بگذارد، 
دیگری  جایی  در  مشکالت  ریشه 
باید  انتخابات  کمیسیون  اعضای  است. 
در  مردم  با  را  مشکل  اصل  شجاعانه 
فشار  زیر  که  کند  افشا  و  بگذارد  میان 
سوی  از  فشارها  این  و  است  سیاسی 
چه مرجعی است. وگرنه معنا ندارد که 
رای  میلیون  دو  از  کم تر  مشخص کردن 

بیش از دو ماه زمان ببرد. 
را  معتبر  آرای  انتخابات  کمیسیون 
کرده  اعالم  هزار   ۸43 و  میلیون  یک 
است. با این  حساب چیزی کم تر از پنج 
از  کم تر  و  کشور  جمعیت  کل  درصد 
به  رای دهی  واجدین شرایط  درصد  ده 
پای صندوق های رای رفته اند. اما هنوز 
انتخابات  برگزاری  از  ماه  یک  ونیم  که 
گذشته، نتیجه ی ابتدایی انتخابات اعالم 
نشده است. قرار است تا یک هفته دیگر 
نتیجه ابتدایی انتخابات اعالم شود. این 
دومین تقویم برای اعالم نتیجه ابتدایی 
شد.  نقض  اول  تقویم  است.  انتخابات 
ماه  یعنی  میزان  ماه   ۲۷ در  بود  قرار 
اما  شود،  اعالم  ابتدایی  نتیجه  پیش 
تأخیر  ماه  یک  با  تقریبا  و  نشد  چنین 
اعالم شود.  ابتدایی  نتیجه ی  است  قرار 
اما همچنان کارهای کمیسیون با کندی 
انتقادهای  وضعیت  این  می رود.  پیش 
زیادی را برانگیخته است. یک هفته تا 
برابر  در  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم 
کمی  فرصت  باقی مانده،  زیاد  کارهای 
دوم  تقویم  صورت  این  غیر  در  است. 
نیز نقض خواهد شد و کمیسیون قادر 
انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  بود  نخواهد 
بعد  اگر  کند.  اعالم  عقرب    ۲3 در  را 
نتیجه ی  هم  باز  تمدید  دوره  یک  از 
کمیسیون  کارهای  نشود،  اعالم  ابتدایی 
و  شد  خواهد  مواجه  جدی  پرسش  با 
شک و تردیدهای سیاسی جایش را به 

یک بحران علنی خواهد داد.
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اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق 
قضیه ی  که  ۲۲0  می گوید  افغانستان  بشر 
ماه  هفت  جریان  در  زنان  علیه  خشونت 
 )13۹۷( خورشیدی  جاری  سال  گذشته ی 
در والیت های شرقی کشور به ثبت رسیده 

است.
صبرینه حمیدی، رییس دفتر ساحوی 
کمیسیون حقوق بشر در زون شرق کشور 

که دیروز )سه شنبه، 14 عقرب( در مراسمی 
ننگرهار صحبت  مرکز  در شهر جالل آباد، 
می کرده، گفته که این قضایا در والیت های 
ثبت  به  نورستان  و  لغمان  کنر،  ننگرهار، 
رسیده است. به گفته ی خانم حمیدی، ثبت 
گذشته  سال  به  نسبت  در  آمار  تعداد  این 
افزایش نگران کننده داشته است. او دلیل آن 
نهادهای  به  زنان  اعتماد  و  عامه  آگاهی  را 

عدلی و قضایی کشور خوانده است.
در همین حال فتانه عزیز، رییس امور 
زنان ننگرهار نیز در این مراسم گفته است 
تنها در والیت ننگرهار در هفت ماه گذشته، 
ثبت  به  زنان  علیه  خشونت  قضیه ی   ۹1
رسیده است. به گفته ی او، این قضایا شامل 
اجباری،  ازدواج  منزل،  از  فرار  قضایای 

خشونت های فیزیکی و روانی می شود.

و  کنر  نورستان،  ننگرهار،  والیت های 
از والیت های  لغمان در زون شرق کشور 
ناامن می باشد که در شماری از مناطق این 
داعش  و  طالبان  جنگ جویان  والیت ها، 
فعالیت  و  ناامنی ها  دارد.  گسترده  فعالیت 
بلند بودن  علت  عمده ترین  از  گروه  این 
میزان خشونت علیه ی زنان در این والیت ها 

خوانده می شود.

خشونت علیه زنان؛ در هفت ماه گذشته ۲۲۰ قضیه در شرق کشور ثبت شده است

سیدحسین  روز:  اطالعات 
و  مهاجرین  امور  وزیر  بلخی،  عالمی 
خواسته  امریکا  از  کشور  عودت کنندگان 
است که افغانستان را در بخش ادغام سالم 
بازگشت کنندگان در کشور همکاری کرده 

و آنان را مورد حمایت قرار دهد.
در اعالمیه ای که از سوی این وزارت 
به نشر رسیده، آمده است که آقای عالمی 
این گفته ها را دو روز پیش )دوشنبه، 13 

عقرب( در دیداری با رییس آسیایی بخش 
کابل  در   )BPRM( امریکا  مهاجرت 

مطرح کرده است.
به نقل از اعالمیه، آقای بلخی همچنان 
از امریکا خواسته است که مهاجران افغان 

را در کشورهای میزبان نیز همکاری کند.
امور مهاجرین و  از سویی هم، وزیر 
بخش  به  اشاره  با  کشور  عودت کنندگان 
به وضعیت بی جاشدگان داخلی  رسیدگی 

نیازمند همکاری  افغانستان  گفته است که 
سفارت امریکا در کابل برای کمک به 30 

هزار خانواده ی بی جاشده است.
دولت  که  است  افزوده  بلخی  آقای 
این  به  کمک  برای  هم اکنون  افغانستان 

تعداد خانواده مشکل کم بود بودجه دارد.
هزار   33 او،  گفته ی  به  همچنان 
خانواده ی بی جاشده در جریان سال جاری، 
و  مهاجرین  امور  وزارت  رهبری  تحت 

برگشتانده  محالت شان  به  عودت کنندگان 
شده اند. آقای بلخی افزود که این وزارت 
در نظر دارد تا به ۹۵ هزار خانواده ی دیگر 
را در جریان زمستان پیش رو کمک رسانی 

کند.
است  آمده  اعالمیه  در  هم،  سویی  از 
امریکا  مهاجرت  بخش  آسیایی  رییس  که 
گفته که این موارد را با واشنگتن و سفارت 

امریکا در کابل هماهنگ می کند.

وزارت مهاجرین خواستار همکاری امریکا در مورد ادغام سالم بازگشت کنندگان شد

اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری 
رییس جمهور  که  است  کرده  اعالم  کشور 
غنی با وانگ یی، وزیر امور خارجه ی چین 
در یک صحبت  افغانستان  مورد صلح  در 

تلفنی با هم بحث و تبادل نظر کرده اند.
در اعالمیه ای که از سوی ارگ به نشر 
شام  این گفت وگو  که  است  آمده  رسیده، 
دو روز پیش )دوشنبه، 13 عقرب( صورت 

اعالمیه، دو طرف  از  نقل  به  است.  گرفته 
به  باید  افغانستان  صلح  روند  که  گفته اند 
محوریت حکومت و مردم افغانستان پیش 
در  دو طرف  اعالمیه،  براساس  برده شود. 
این صحبت تلفنی همچنان بر روابط میان 
افغانستان و چین بر اصل محوریت دولت 

با دولت تأکید کرده اند.
صلح  چین  خارجه ی  وزیر  همچنان 

در  و  مهم خوانده  روند  را یک  افغانستان 
که  بین االفغانی  گفت وگوهای  خصوص 
قرار است در این کشور برگزار شود، نیز 

صحبت کرده است.
وزیر خارجه ی چین و رییس جمهوری 
این گفت وگوی  در جریان  در حالی  غنی 
به  افغانستان  صلح  پیش برد  بر  تلفنی 
افغانستان  مردم  و  حکومت  محوریت 

نشست  یک  بود  قرار  که  کرده اند  بحث 
گذشت  هفته ی  سه شنبه  روز  بین االفغانی 
)۷ عقرب( برای دو روز در شهر بیجینگ، 

پایتخت چین برگزار شود.
پیش از آن حکومت افغانستان و طالبان 
اعالم کرده بودند که در این نشست شرکت 
می کنند، اما برگزاری نشست بیجینگ برای 

مدت نامعلومی به تعویق افتاد.

تماس تلفنی غنی با وزیر خارجه ی چین؛ روند صلح باید به محوریت حکومت و مردم افغانستان انجام شود

همین جوانانی را که هنگام کمپین های انتخاباتی شب نگفتند، روز نگفتند 
و بدون وقفه کمپین کردند، خبر دارید این روزها در چه حالی اند؟ من طی چند 
روز گذشته سراغ چند نفر آن ها رفتم که احوال شان را بگیرم. بهتر است حال 

هرکدام را از زبان خودشان بشنوید.
روز  هر  گذشته،  مثل  هستم.  دولت ساز  تیم  در  هم  هنوز  من  افغان:  خالد 
صبح از خانه به دفترم در وزیر اکبرخان می روم. بی صبرانه منتظر اعالن پیروزی 
داکتر صاحب اشرف غنی هستم. هدفم از پیوستن به این تیم این است که یا 
یگان بورسیه ماستری گیرم بیاید یا یگان بست خوب. شخصا بورسیه را ترجیح 

می دهم. 
تقلبی  آن همه  با  غنی  که  می گویند  دوستانم  بیش تر  هرچند  مهجور:  نسیم 
که کرده بازهم رییس جمهور افغانستان خواهد شد، اما من این دفعه امیدوارترم. 
در تیم ثبات و همگرایی همه خوشحال اند. داکتر صاحب عبداهلل هم روحیه اش 
خوب است. شب و روز دعا می کنم که این بار داکتر صاحب عبداهلل رییس جمهور 
شود، چون اگر او رییس جمهور نشود، من باید پنج سال دیگر بیکاری بکشم. 
چرا که چند تن از رفقایم در تیم دولت ساز حضور دارند و بسیار شیطان شیطان 
هستند، حتما مرا افشا می کنند. البته اگر عبداهلل رییس جمهور شود، با خدای خود 

عهد کرده ام که این کار را نکنم.
راضیه محجوب: بعد از انتخابات یک هفته ی دیگر هم به دفتر آقای فضلی 
رفتیم. دل ما خوش بود که به عنوان یک تیم تا آخر خواهیم ماند. اما یک روز ما را 
از دروازه راه ندادند و گفتند که شما چند مدت در خانه صبر کنید. اوضاع خوب 
نیست، دفتر تصمیم گرفته پرسونل را کم کند. من شخصا شکایت ندارم چرا که 
سه ماه در کمپین کار کردم و ۹00 دالر معاش گرفتم. از اولش هم می فهمیدم 
که ما بعد از انتخابات دیگر ارزشی نخواهیم داشت. تنها من نبودم، یک تعداد 
زیاد از همکاران ما همین رقم شده. هم در دفترهای کابل هم در دفاتر والیات. 

نجیبه مژده: من شخصا دوست داشتم در این انتخابات بی طرف باشم، اما 
دانش  آقای  دفتر  به  مرا  خاطر  همین  به  و  است  دانش  آقای  دوستان  از  پدرم 
معرفی کرد، مجبور شدم کمپین کنم. ما تقریبا چهار ماه کار کردیم، اما تا هنوز 
دو ماه معاش گرفته ایم. دفتر ما می گوید که دفتر وزیر اکبرخان هنوز نصف دیگر 
معاشات را حواله نکرده و ما باید صبر کنیم. هرچند ما به آقای استاد شکایت 
کرده ایم، اما او گفته که خیر است، زیاد غال مغال نکنید که نفرای استاد خلیلی 
و استاد محقق خبر نشود که بی آب می شویم. حاال ما از همه بیش تر به تشویش 

هستیم و نمی فهمیم که فایده کرده ایم یا تاوان؟
قسم  نشود،  رییس جمهور  عبداهلل  داکتر  آقای  بار  این  اگر  سالنگی:  نسرین 
خورده ام که دیگر دنبال بورسیه و وظیفه نگردم. می روم شوهر می کنم و مصروف 
خانه و بچه داری می شوم. از بس این آدم رییس جمهور نشده، کم مانده ما بترشیم. 
»بچه های  کتاب  در  آسانسورف  ماکسویل  ببینید  لطیف وند:  قربان علی 
نانجیب آلن هیک« می گوید که ما در پروسه های سیاسی و دموکراتیک نباید آنی 
و روزمره ای تصمیم بگیریم. اگر چنین تصمیم بگیریم و عمل کنیم، فرق ما با 
کارگران سرچوک در چیست؟ من شخصا در حال حاضر نه زیاد خوش بینم و نه 
هم بدبین. من معتقدم که ما به عنوان سیاسیون تازه کار افغانستان، از همین حاال 
در فکر ایجاد شبکه یا واردشدن در شبکه های قدرت مند باشیم. البته اگر بنا داریم 
که در بازی های سیاسی سهیم باشیم و دستی هم در بیت المال داشته باشیم. من 

اگر الزم ببینم هنوز هم از جیبم مصرف می کنم. برای من بست ارزشی ندارد. 
فخرالدین بلخی: ای بر پدر این انتخابات را لعنت. خیلی از رفاقت ها خراب 
بیش تر  رفاقت ها  شود،  دیرتر  هرچه  شود،  معلوم  زودتر  نتیجه  این  کاش  شد. 

خراب می شود. 
پوهاند مسعود فِرش وال: از منظر جامعه شناسی، جنجال های بعد از انتخابات 
هرچه بیش تر طول بکشد، شکاف ها و حساسیت های قومی بیش تر می شود. شما 
همین حاال هم می بینید. هرشب در تلویزیون شاهد یخن کشک و به قول خانم 
می شود  رییس جمهور  که  بُزی  هر  می گویم  من  هستیم.  قومی  »ِچرِچر«  وکیل 
شود، زود شود. ترس من این است که بزرگان تیم های دولت ساز و ثبات این 
حساسیت ها را پکه کنند و عمدا تنش خلق شود. جوانان هم که خام و مغرورند. 

خیلی زود و آسان مقابله را شروع می کنند. 
فهیم اندرابی: از نظر ما هر نامزدی که سر بچه های اندراب خوب تر جمپ 
اندراب را  اما اگر کسی شجاعت  بگیرد، ما می گوییم همو رییس جمهور شود. 
به  برسد  چه  ندارد،  هم  را  مامورشدن  ارزش  همو  می گوییم  ما  بگیرد،  نادیده 

ریاست جمهوری. 
ابابکر امرخیل: دیگه رقم انتظار ختم جنجاال هستیم، شب اوتو شبی نیست 
که نام امرخیل د منفی شکلش گرفته نشوه. دیده شوه که او وقت چه وقت باشه 
که مردم افغانستان به جای همی گپا، تکنولوژی گپا بزنه، ورزشی اَو تفریحی گپا 

بزنه و ما سر پیشرفت چلنجا داشته باشیم.
او  شود:  رییس جمهور  غنی  باید  خوب  دلیل  چند  به  نظر  فرهیخته:  رضا 
را  سیاست  و  اقتصاد  ندارد،  آرایش گر ضرورت  به  و  است  کل  نیست،  فیشنی 
مناظرات  و  دیپلماسی  زبان  می فهمد،  را  طبیعی  منابع  ارزش  می فهمد،  خوب 
بین المللی را بلد است، با بانک جهانی آشنا است و خیلی اوصاف مثبت و مذکر 

دیگر.

که  زمانی  از  معاصر،  افغانستان  تاریخ  کل  در 
قندهار  در  را  ابدالی ها  امپراتوری  ابدالی،  احمدشاه 
مختلف  رخدادهای  طی  در  سپس  و  کرد  تأسیس 
سیاسی و نظامی، مرزهای افغانستان به قلمرو فعلی اش 
که  حاکمانی  و  شاهان  تعداد  کنون  تا  شد،  محدود 
بدون خون ریزی، کودتا یا ستاندن سلطنت از حریف 
تعداد  به  باشد،  کرده  جلوس  حاکمیت  تخت  به 
شکسته شدن  از  پس  نمی رسد.  هم  دست  انگشتان 
سنت سلطنت و شاهی مطلقه در دوره ی چهل ساله ی 
و  سیاسی  فضای  نسبی  بازشدن  و  ظاهرشاه  شاهی 
سیاسی  اصالحات  زمینه های  افغانستان،  اجتماعی 
شکسته شدن  با  که  بود  این  بر  تصور  آمد.  به وجود 
افغانستان  سیاسی،  فضای  بازشدن  و  مطلقه  شاهی 
فرمول های  و  از مدل ها  برخورداری  با  به  آرام-آرام 
انتقال قدرت سیاسی، به یک  جدید و مسالمت آمیز 
ساختار سیاسی باثبات برسد، اما چنین نشد. مدعیان 
قدرت یکی پی دیگری، با کودتا، سرکوب و نبردهای 
به  به قدرت را  مسلحانه، جنون مهارناپذیر دستیابی 
نمایش گذاشتند و افغانستان در ربع آخر قرن بیستم، 
شدیدترین خشونت ها و خونریزی های ناشی از نزاع 

بر سر قدرت را تجربه کرد.
پس از سقوط امارت اسالمی، مبنای مشروعیت 
حاکمیت در افغانستان دگرگون شد. برخالف دهه ها و 
سده های قبل که مبنای مشروعیت حاکمان و نظام های 
سیاسی، تعلق خانوادگی به خاندان های صاحب سابقه 
در سلطنت، کودتا یا اعمال زور و خشونت بود، نظام 
سیاسی و قانون اساسی جدید افغانستان، مراجعه به 
رأی و اراده ی مردم را راه دستیابی به قدرت و مبنای 
اساسی  قانون  براساس  کرد.  تعریف  آن  مشروعیت 
نیز  افغانستان، رییس جمهور که رییس دولت  جدید 
هست، با رأی مردم در یک انتخابات آزاد، سراسری، 

عادالنه و شفاف انتخاب می شود.
موجب  به  که  مردم ساالر  و  دموکراتیک  نظام 
قانون اساسی جدید و منتخب افغانستان، نظام سیاسی 
مشروعیت  راجع کردن  به دلیل  است،  کشور  مشروع 
قدرت به انتخاب مردم، زمینه ی استفاده از ابزارهای 
خشن و خون ریزانه برای دستیابی به قدرت را سلب 
می کند. اگرچه بر مبنای قانون اساسی جدید، اکنون 
است،  دیگر  بحثی  که  طالبان  سوای شورش جنبش 
از  خبری  افغانستان  اسالمی  جمهوری  حوزه ی  در 
توسل به خشونت و جنگ برای دستیابی به قدرت 
گذاشته  عرصه  به  پا  دیگری  عارضه ی  اما  نیست، 
است که سالمت و مشروعیت نظام سیاسی افغانستان 
افغانستان،  اساسی  قانون  مبنای  بر  تهدید می کند.  را 
و  ویژگی ها، شفاف  دیگر  کنار  در  می باید  انتخابات 
بدون تخلف برگزار شود، اما در سه انتخابات اخیر 
یک  و  ریاست جمهوری  انتخابات  )دو  افغانستان 
انتخابات پارلمانی(، تقلب اگرنه بیش از رأی شفاف 
و سالم شهروندان که دست کم برابر با آن در پیروزی 
در  اگرچه  است.  بوده  تعیین کننده  نامزدان  ناکامی  و 
امارت  سقوط  از  پس  افغانستان  انتخابات  هفت  هر 
سه  و  ریاست جمهوری  انتخابات  )چهار  اسالمی 
سازمان یافته  و  پراکنده  تقلبات  پارلمانی(،  انتخابات 

در  تقلب  تأثیرگذاری  و  میزان  اما  است،  داده  رخ 
سه انتخابات گذشته به حدی بوده که مشروعیت و 

سالمت نظام را عمال لطمه زده است.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 13۹3 که به 
و جهان شد،  منطقه  وسیع شهره ی  تقلب  و  بدنامی 
استعمال  رأی  میلیون  هفت  از  میلیون  دو  به  قریب 
ضیاءالحق  بود.  جعلی  و  تقلبی  پروسه،  در  شده 
امرخیل، رییس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات 
در انتخابات 13۹3، با شواهد و مدارک مؤثق از طرف 
فرمانده پولیس کابل به انجام تقلب های سازمان یافته 
جریان  در  باالفعل  به صورت  و  شد  متهم  وسیع  و 
انتقال غیرقانونی مواد انتخاباتی در پایتخت بازداشت 
در  میلیونی  دو  تقلب  امرخیل،  آقای  کنار  در  شد. 
انتخابات 13۹3، عوامل دیگری نیز داشت. برخالف 
انتظار، ضیاءالحق امرخیل به عنوان درشت ترین متهم 
تقلب های انتخاباتی و دیگر همکارانش نه تنها مورد 
پی گرد قانونی نهادهای عدلی و قضایی قرار نگرفتند 
که آقای امرخیل از یک سال قبل به این سو به عنوان 

مشاور ارشد رییس جمهور غنی کار می کند.
تقلب بدنام و وسیع در انتخابات ریاست جمهوری 
13۹3، نه تنها افغانستان را تا لبه ی یک بحران غیرقابل 
پیامد  یک  در  که  برد  اجتماعی  و  سیاسی  مهار 
نظام  مشروعیت  و  سالمت  به  دیگر،  جبران ناپذیر 
ستون  به عنوان  انتخابات  شفافیت  به  مردم  اعتماد  و 
فقرات جمهوری اسالمی افغانستان به صورت جدی 
تقلبات  پیامدهای  و  تبعات  به  توجه  با  زد.  آسیب 
 ،13۹3 ریاست جمهوری  انتخابات  در  سیستماتیک 
به  ملی  خیانت  مصداق  به عنوان  باید  آن  عامالن 
اما  می گرفتند،  قرار  قانونی  پی گرد  مورد  کشور، 
برخالف انتظار، به عامالن کشاندن افغانستان به لبه ی 
یک بحران فراگیر و سلب مشروعیت و اعتبار از نظام 

سیاسی و مردم ساالری، به جای مجازات، پاداش داده 
شد.

عوامل  قرارنگرفتن  پی گرد  مورد  به  توجه  با 
حداکثری  تالش  و   13۹3 انتخابات  میلیونی  تقلب 
برای انجام تقلبات سیستماتیک در انتخابات پارلمانی 
۲۸ میزان 13۹۷ و انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان 
ضربه زدن  و  تخلف  و  تقلب  می رسد  به نظر  امسال، 
به سالمت و شفافیت انتخابات، اکنون عمال به عنوان 
به  دستیابی  برای  جنگ  و  خشونت  کودتا،  بدیل 
قدرت استفاده می شود و می رود که به عنوان یک ابزار 
محبوب و موثر برای رسیدن به قدرت نهادینه شود.

احتماال  دموکراتیک،  و  مردم ساالر  سیاسی  نظام 
قابل اتکاترین تغییر و خوش بینی در کل تاریخ نزدیک 
که  کشوری  در  باشد.  افغانستان  صدساله ی  سه  به 
رسیدن  برای  تفنگ  و  شمشیر  خشونت،  از  استفاده 
و  بوده  فراگیر  و  دیرسال  سنت  یک  قدرت،  به 
خون ریزی های  و  خشونت ها  و  قربانی  هزار  صدها 
گذاشته  تاریخ اش  و  کشور  دست  روی  بی رحمانه 
ابزار  و  مشروعیت  که  نظامی  مسلط شدن  است، 
دستیابی به قدرت را مراجعه به رأی و اراده ی مردم 
سرمایه ی  و  استثنایی  موهبت  یک  می کند،  تعیین 
بر  مبتنی  نظام مردم ساالر  اجتماعی است.  سیاسی و 
جناح های  سالم  رقابت  زمینه های  سالم،  انتخابات 
سیاسی در ارایه ی خدمات بهتر و جلب حمایت مردم 
این  به  و  می کند  فراهم  را  قدرت  به  دستیابی  برای 
ترتیب، در کشوری که دستیابی به قدرت قبل بر این 
همراه  و خشونت  کودتا، سرکوب  با خون،  همواره 
بود، به یک رقابت سالم میان جناح های سیاسی برای 
بهبود خدمات عامه تبدیل می شود. اگر تقلب ریشه 
دواند و چنان که در انتخابات 13۹3 تعیین کننده بود 
و اکنون نیز می تواند در نبود مقاومت بر اراده ی مردم 
در انتخابات 6 میزان غلبه کند، تعیین کنندگی از مردم 
در رساندن جناح ها به قدرت سیاسی سلب می شود. 
سلب جایگاه از شهروندان، عمال به روی کار آمدن 
حکومت های فاسد، سرکوب گر و غیرپاسخ گو منتج 

می شود.
انتخابات  دو  رخدادهای  به  توجه  با 
ریاست جمهوری و یک انتخابات پارلمانی پسین، به 
نظر می رسد حیات و سالمت نظام سیاسی مردم ساالر 
اجتماعی  و  سیاسی  سرمایه ی  به عنوان  افغانستان 
کودتای  مثابه ی  به  تقلب  تیغ  زیر  عمال  شهروندان 
نرم قرار گرفته است که اگر به این منوال دوام یابد، 
استفاده از تقلب به عنوان ابزار رسیدن به قدرت، به 
برای  افغانستان  می شود.  تبدیل  تحمیلی  سنت  یک 
سیاسی  نظام  مشروعیت  و  سالمت  از  حراست 
جدید ش باید در برابر این پدیده ی شوم و ویران گر، 
به صورت تمام قد بیایستد. مردم افغانستان می بایست 
رأی  تعیین کننده بودن  و  رأی  حق  از  حفاظت  برای 
و اراده ی شان و جلوگیری از تبدیل شدن حکومت ها 
پاسخ گویی،  از  به  پرهیز  و  سرکوب  فساد،  منابع  به 
نگذارند  و  شوند  بسیج  تقلب  کودتای  برابر  در 
سیاست  و  قدرت  معادالت  در  بدخیم،  نطفه ی  این 

افغانستان ریشه بگستراند.

احوال جوانان کمپینر چون است؟ شیپور برگشت کودتا؛ 
چرا باید در برابر تقلب بسیج شویم؟

با توجه به مورد پی گرد قرارنگرفتن 
عوامل تقلب میلیونی انتخابات 
برای  حداکثری  تالش  و   1393
در  سیستماتیک  تقلبات  انجام 
انتخابات پارلمانی 28 میزان 1397 
 6 ریاست جمهوری  انتخابات  و 
می رسد  به نظر  امسال،  میزان 
به  و ضربه زدن  تخلف  و  تقلب 
انتخابات،  شفافیت  و  سالمت 
اکنون عمال به عنوان بدیل کودتا، 
خشونت و جنگ برای دستیابی 
و  می شود  استفاده  قدرت  به 
ابزار  یک  به عنوان  که  می رود 
محبوب و موثر برای رسیدن به 

قدرت نهادینه شود.
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متحده ی  ایاالت  یک جانبه ی  خروج  از  پس 
امریکا از توافق هسته ای، برنامه جامع اقدام مشترک 
»برجام« و آغاز تحریم های تازه ی امریکا در برابر 
مالحظه ای  قابل  اُفت  با  ایران  ریال  ارزش  ایران، 
مواجه شد که این اُفت تأثیرات بس منفی در کاروبار 
صنعت گران، تاجران و باشندگان والیت های مرزی 
داشته  هرات  والیت  جمله  از  ایران  با  افغانستان 
والیت  باشندگان  و  تاجران  صنعت گران،  است. 
هرات که با ایران داد  و ستد گسترده بازرگانی دارند، 
می گویند که نوسانات ارز ایرانی آن ها را به شدت 

متضرر کرده است.
شدت تحریم های امریکا در برابر ایران نه تنها 
در داخل ایران، بلکه در والیت های غربی افغانستان 
به نحوی  و  انداخته  سایه  مردم  کاروبار  روی  نیز 

کار  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
آزار جنسی زنان«  ادعا های »فساد و  مستندسازی 
در ارگ ریاست جمهوری و سایر ادارات دولتی را 
بخش  کمیشنر  صالحی،  شبنم  است.  کرده  نهایی 
عقرب(   14 )سه شنبه،  امروز  کمیسیون  این  زنان 
این  مستندسازی  کار  که  گفت  روز  اطالعات  به 
 16 )پنج شنبه،  هفته  آخر  تا  و  شده  تمام  ادعا ها 

عقرب( به دادستانی کل فرستاده خواهد شد. 
برای  ویژه    دبیرخانه ی  جاری،  اسد  ماه  در 
آزار  و  »فساد  ادعاهای  مستندسازی  و  بررسی 
در  رییس جمهور  حکم  براساس  زنان«  جنسی 
را  کارش  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  چوکات 
کارش،  این دبیرخانه در مدت سه ماهِ  آغاز کرد. 
هشت قضیه ی آزار و اذیت جنسی زنان در ادارات 
ارگ  در  جنسی«  »فساد  ادعای  به شمول  دولتی 
کرده  مستندسازی  و  بررسی  را  ریاست جمهوری 

است. 
خانم صالحی هرچند در مورد جزئیات بیش تر 
قضایای بررسی و مستندسازی شده معلومات نداد، 
بامیان،  والیت  مربوط  آن  مورد  سه  که  گفت  اما 
یک مورد آن مربوط ننگرهار و چهار مورد دیگر 
مربوط ادارات در کابل است. خانم صالحی افزود 
که تمام هشت مورد ادعاهای که در این دبیرخانه 
ثبت و بررسی شده است، مربوط به ادارات دولتی 

است. 
دبیرخانه ی ویژه برای بررسی و مستندسازی 
ادارات  در  زنان  جنسی«  آزار  و  »فساد  ادعاهای 
دولتی و غیردولتی پس از آن ایجاد شد که حدود 
پیشین  مشاور  احمدزی،  حبیب اهلل  پیش،  ماه  پنج 
رسانه های  از  یکی  با  مصاحبه  در  رییس جمهور 
خصوصی، یکی از مشاوران رییس جمهور محمد 
اشرف غنی را به »ترویج فحشا و فساد جنسی« در 

ارگ ریاست جمهوری متهم کرد. 

قابل  فیزیکی  به گونه ی  تومان  افغانستان  بازارهای 
از  را  ارزش اش  تومان  که  وقتی  و  است  دسترس 
دست می دهد و ما به سیستم بانک داری دسترسی 
نداریم که زود تومان را تبادله کنیم، باعث شده که 

صرافان ورشکست شوند.«
افزون بر این، شماری دیگر از تاجران هرات 
تومان  ایران  در  بانکی شان  حساب های  در  که 
داشته اند، می گویند که با اُفت شدید ارزش تومان، 

سرمایه های شان کم شده است. 
دشواری تأمین مواد خام شهرک صنعتی

در همین حال بیش از 300 کارخانه ی تولیدی 
از  زیادی  بخش  که  هرات  صنعتی  شهرک  در 
نیازمندی  بازارهای کشور را تأمین می کنند، نیز از 
تحریم ها در برابر ایران متأثر شده و واردات مواد 

در  را  کارشان  دبیرخانه  این  اعضای  که  می گویند 
دقیق  تعیین شده  زمان  نظرداشت  در  با  توان  حد 
انجام داده اند، اما این روند با چالش هایی نیز همراه 

منابع محلی از والیت پکتیکا تأیید می کنند که نظامیان 
ادامه ی  در  کرده  سعی  این سو  به  هفته  یک  از  پاکستانی 
حصارکشی ها در امتداد خط دیورند در ولسوالی »گومل« 
این والیت، هشت کیلومتر به داخل افغانستان حصارکشی 

کنند.
به  پکتیکا  والیتی  شورای  عضو  بابری،  نعمت اهلل 
از  پاکستانی  نظامیان  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه 
منطقه ی  در  می خواهند  و  دیورند گذشته اند  فرضی  خط 
خط  از  کیلومتر  هشت  که  ولسوالی  این  اوبه« ی  »ترخه 
دارد،  موقعیت  افغانستان  خاک  داخل  در  دیورند  مرزی 

حصارکشی کنند. 
این عضو شورای والیتی می گوید که این کار نظامیان 
کنون  تا  و  شده  مواجه  محل  مردم  مقاومت  با  پاکستانی 
نظامیان پاکستانی موفق نشده اند که عمال کار حصارکشی 
را آغاز کنند: »پاکستانی ها با تمام تجهیزات آمده اند. سیم 
خاردار آورده اند، اما هنوز موفق نشده اند که کار را آغاز 

کنند، زیرا با مقاومت مردم روبه رو شده اند.«
»ترخه  منطقه  این عضو شورای والیتی می گوید که 
معدن  و  جلغوزه  جنگل زار  موجودیت  به دلیل  اوبه« 

کرومایت از اهمیت اقتصادی برخوردار است. 
آقای بابری می گوید که موضوع تخطی مرزی نظامیان 
پاکستانی را با حکومت مرکزی شریک شده، اما تا کنون 

اقدام عملی از سوی حکومت انجام نشده است. 
طریق  از  را  موضوع  که  می گوید  خارجه  وزارت 
سفارت افغانستان در اسالم آباد با وزارت خارجه پاکستان 

در میان گذاشته است. 
روزنامه  به  خارجه  وزارت  سخن گوی  هیواد،  گران 
اسالم آباد  در  افغانستان  سفارت  که  گفت  روز  اطالعات 
نگرانی دولت افغانستان را در این مورد با وزارت خارجه 
دولت  از  پاسخی  کنون  تا  اما  گذاشته،   میان  در  پاکستان 

پاکستان دریافت نکرده است. 
تخطی مرزی و درگیری ها میان نظامیان پاکستانی و 

افغان در امتداد خط دیورند پیشینه ی طوالنی دارد. 
و  تنش  از  جلوگیری  برای  که  می گوید  هیواد  آقای 
درگیری در امتداد خط دیورند میان نظامیان پاکستانی و 

افغان، هر دو دولت مراکز هماهنگی ساحوی ساخته اند. 
حکومت  که  می گوید  خارجه  وزارت  سخن گوی 
در  پاکستانی  نظامیان  مرزی  تخطی  موضوع  افغانستان 
سفارت  طریق  از  هم  را  پکتیکا  والیت  گومل  ولسوالی 
افغانستان در اسالم آباد و هم از طریق مراکزی هماهنگی 

ساحوی، تعقیب می کند. 
مجلس  بین المللی  امور  کمیسیون  حال  همین  در 
این موضوع، مسئول  به  پیوند  نمایندگان می گوید که در 
ارایه  خواستار  و  کرده  احضار  را  خارجه  وزارت  امنیتی 

معلومات شده است. 
کمیسیون  عضو  بهشتی،  فکوری  محمدجمال  سید 
وزارت  امنیتی  مسئول  قول  از  نمایندگان  مجلس  دفاعی 
خارجه به روزنامه اطالعات روز گفت که نظامیان پاکستانی 
هشت کیلومتر این سوتر از خط در خاک افغانستان، داخل 

شده اند و سعی می کنند که حصارکشی کنند. 
به گفته ی آقای بهشتی منطقه ی ترخه اوبه، در اختیار 

به شمول مناطق بلوچستان خواهد بود. 
حصارکشی  که  کرد  اعالم  پارسال  پاکستان  ارتش 
مرز بیش از ۲600 کیلومتری آن کشور با افغانستان تا ماه 

دسامبر سال ۲01۹ تکمیل می شود.
کیلومتر  چند  کنون  تا  قبل  سال  دو  از  این که  از 
است،  شده  حصارکشی  پاکستان  و  افغانستان  میان  مرز 
مورد  این  در  نیست. خواستیم  در دست  دقیق  اطالعات 
دیدگاه وزارت دفاع را بگیریم، اما به رغم تماس های مکرر 

موفق نشدیم. 
حصارکشی  طرح  با  ابتدا  همان  از  افغانستان  دولت 
مرزی مخالفت کرد و تأکید کرد که این طرح به مبارزه با 

تروریسم کمک نمی کند. 
کیلومتر   ۲400 که  را  دیورند  خط  افغانستان  دولت 
طول دارد، به عنوان سرحد رسمی نمی پذیرد و مدعی است 
که معاهده ای که در سال 1۸۹3 میالدی بین عبدالرحمن 
دیورند،  مورتیمور  سر  و  افغانستان  وقت  پادشاه  خان، 
وزیر خاجه وقت هند بریتانیا امضا شده، اعتبار ندارد. اما 
دولت پاکستان و جامعه بین المللی این مرز را به عنوان مرز 

بین المللی بین دو کشور به رسمیت می شناسند.
راکت پراکنی دوامدار

خاک  بر  پاکستانی  نظامیان  راکت پراکنی  موضوع 
مورد  تازه ترین  در  دارد.  ادامه  که  سال هاست  افغانستان 
در  پاکستانی  نظامیان  راکت پراکنی  در  گذشته  هفته ی 
ولسوالی ناری والیت کنر سه زن کشته و چهار غیرنظامی 

دیگر زخمی شدند. 
نیروهای  میان  درگیری  یک  از  پس  راکت پراکنی ها 
گفته ی  به  آغاز شد.  پاکستانی  نظامیان  و  افغان  سرحدی 
غیرقانونی  تحرکات  درگیری  علت  کنر  محلی  مقام های 
نقطه ی صفری خط فرضی دیورند  پاکستانی در  نظامیان 

بوده است. 
روابط افغانستان و پاکستان اخیرا تیره تر شده است؛ 
در  را  سفارتش  قنسولی  بخش  کشور  این  که  حدی  در 
بستن  دلیل  پاکستان  خارجه  وزارت  است.  بسته  کابل 
قنسولگری اش را نگرانی از امنیت دیپلمات هایش در کابل 
و سایر نمایندگی های این کشور در افغانستان عنوان کرده 

است.
تنش های تازه میان کابل و اسالم آباد پس از آن شروع 
کارمندان  که  کردند  اعالم  پاکستانی  مقام های  که  شد 
افغانستان همواره  این کشور در  سفارت و دیپلمات های 

مورد آزار و تهدید قرار گرفته اند. 
به دنبال آن سازمان اطالعاتی پاکستان )آی اس آی( 

سفیر افغانستان در اسالم آباد را احضار کرد.
که  آنچه  به  واکنش  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
احضار سفیر افغانستان از سوی سازمان اطالعاتی نظامی 
پاکستان )آی.اس.آی( و رفتار نادرست این نظامیان با او 

خوانده، شدیدا اعتراض و ابراز نگرانی کرده است.
حاال با توجه به تخطی مرزی و حصارکشی در امتداد 
خط دیورند، درگیری های مرزی و راکت پراکنی نظامیان 
قنسولگری  بسته شدن  و  افغانستان  خاک  بر  پاکستانی 
دو  روابط  که  می رسد  به نظر  کابل،  در  پاکستان  سفارت 

کشور بیش تر از پیش تیره شده است. 

جلوی رونق کار را در بازار گرفته است. شماری از 
سرمایه گذاران افغان در هرات می گویند که با کاهش 
ارزش ریال، آنان نیز سرمایه های شان را باخته اند و 

در مواردی نیز با ورشکستگی مواجه شده اند.
از  یکی  مستعار[،  ]نام  محمدحسین 
هرات  به  ایران  از  شیرینی  بزرگ  واردکنندگان 
می گوید که تحریم های امریکا در برابر ایران باعث 
ورشکستگی اش شده است. او به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که چهار سال پیش حدود یک میلیون 
دالر سرمایه داشته و این سرمایه اش را در بانک های 

ایران به تومان تبدیل کرده است.
به گفته ی او، اکنون که ارزش تومان اُفت کرده، 
بخش زیادی از سرمایه اش را از دست داده و در 
حال حاضر در حدود ۷0 هزار دالر سرمایه برای 

آن  در  ارگ  در  جنسی«  فساد  »ترویج  اتهام 
رد  ریاست جمهوری  سخن گوی  سوی  از  زمان 
شد. ارگ ریاست جمهوری از اداره دادستانی کل 

نیز خواسته بود که این اتهام  ها را بررسی کند. 
کمیسیون  کمیشنر  صالحی،  شبنم  اکنون 
مستقل حقوق بشر و عضو دبیرخانه ی ویژه برای 
بررسی ادعاهای »فساد و آزار جنسی« در ارگ و 
سایر ادارات می گوید که این ادعا را مستندسازی 
کرده اند. خانم صالحی گفت که کار روی تکمیل 
هفته  پنج شنبه  روز  تا  و  دارد  ادامه  آن  گزارش 
جاری آن را همراه با سایر پرونده ها براساس حکم 
ریاست جمهوری، به ارگ ریاست جمهوری، اداره 

دادستانی کل و سایر ادارات مربوطه می فرستند. 
و  بررسی  هدف  به  ویژه  دبیرخانه ی 
مستندسازی هر ادعا و اتهام »فساد و آزار جنسی« 
در ادارات دولتی و غیردولتی به مدت سه ماه )۵ 
این  مسئوالن  بود.  شده  ایجاد  عقرب(   ۵  – اسد 
دبیرخانه می گویند که در این مدت زمینه ی ثبت 
از تمام والیات و  از راه دور  شکایت شهروندان 
که  گفت  صالحی  خانم  است.  بوده  فراهم  مرکز 
نمبر  فعال سازی سه  آگهی،  نشر  و  پخش  با  آنان 
با  الکترونیکی، در همکاری  ادرس  تماس و یک 
سایر نهادهای مدافع حقوق زنان در تالش بوده اند 
کنند.  ثبت  را  شکایات شان  بتوانند  شهروندان  که 
اما با آن هم در این مدت تنها هشت مورد ثبت و 

مستند شده است. 

کارخانه های تولیدی بیش تری مسدود و افراد شاغل 
در این کارخانه ها نیز بیکار خواهند شد.

ایرانی،  پول  ارزش  کاهش  با  هم،  سویی  از 
قاچاق کاالهای ایرانی به هرات بیش تر از هر زمان 
دیگری رونق گرفته است. مسئوالن در اتاق تجارت 
و سرمایه گذاری هرات می گویند که افراد سودجو 
از فساد در گمرک اسالم قلعه، کاالهای  استفاده  با 
باارزش را زیر نام کاالهای بی ارزش به کشور وارد 

می کنند.
خلیل احمد یارمند، آمر اجرایی اتاق تجارت 
روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  سرمایه گذاری  و 
می گوید: »تاجران به ما می  گویند که کاالهای مشابه 
با تولیدات شهرک صنعتی از ایران وارد می شود، این 
هم نوعی از دمپینگ است و از چالش های عمده در 

بخش رشد شهرک صنعتی است.«
بازگشت مهاجرین

روی  که  نه تنها  ایرانی  پول  ارزش  کاهش 
کاروبار تاجران و صنعت گران در داخل کشور تأثیر 
داشته است، بلکه مهاجران افغان مقیم ایران نیز از 
تأثیرات منفی کاهش ارزش تومان مستثنا نبوده اند. 
آمارهای ریاست مهاجرین و عودت کنندگان هرات 
 ۷00 از  بیش  حداوسط  روزانه  که  می دهد  نشان 
وارد کشور  اسالم قلعه  مرز  از طریق  افغان  مهاجر 
می شوند. ایران یکی از دو کشوری است که میزبان 
بیش تر مهاجرین افغان است. در کنار ایران، پاکستان 
نیز از شمار زیادی از مهاجرین افغان مقیم آن کشور 

میزبانی می کند.
خردسالش  کودک  دو  و  زن  با  رضا  محمد 
برگشته اند، در حال  افغانستان  به  ایران  از  تازه  که 
حاضر در کمپ انصار )مکان موقت برای مهاجرین 
برگشت کننده از ایران( زندگی می کند. او به روزنامه 
و  نبود  ایران  در  »کار  می گوید:  روز  اطالعات 
قیمت ها بلند بود. خیلی که هر ماه در ساختمان ها 
کار می کردم، 1.۵ میلیون تومان نمی شد و به همین 
خاطر دوباره به افغانستان برگشتم. مثل من بسیاری 
برای  ایران جای  ایران می آیند. دیگر  از  دیگر هم 

کارکردن نیست.«
سر  بر  برجام  توافق  که  است  حالی  در  این 
ایران در سرطان سال 13۹4 در  برنامه ی هسته ای 
وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه 1+۵ 
شامل چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، ایاالت متحده ی 
امریکا و آلمان به امضا رسیده بود، اما دونالد ترمپ، 
تاریخ  در  امریکا  متحده ی  ایاالت  رییس جمهوری 
1۸ ثور سال 13۹۷ خورشیدی رسما کشورش را 
از این توافق خارج کرد. ترمپ فرمانی را امضا کرد 
که بنابر آن تحریم های هسته ای ایران که براساس 
برجام تعلیق شده بود، طی یک دوره زمانی باید بر 
می گشت. پس از آن تحریم های تعلیق شده ی امریکا 

در برابر ایران در چندین مرحله از سر گرفته شد.

اسناد کافی از جمله ی این چالش ها بوده است. 
به  دسترسی  صالحی،  خانم  میان  این  از 
مهم ترین  از  را  حقوقی  چالش های  و  کافی  اسناد 
چالش ها عنوان می کند. او گفت که از یک جانب 
افراد مدعی سند کافی نداشته اند و از جانب دیگر 
جنسی  اذیت  و  آزار  عینی  مصداق های  از  برخی 
اذیت زنان و کدهای  آزار و  منع  »قانون  براساس 
جزایی« تعریف واضح و مشخص نداشته  اند. یا به 
قانون  و  جزایی  اجراآت  »قانون  در  دیگر  عبارت 
در  اذیت جنسی  و  آزار  زنان«،  اذیت  و  آزار  منع 
عموم تعریف شده، اما مصداق عینی و جزئی آن 
از هر دو جانب  این رو  »از  مشخص نشده است: 
این عامل سردرگمی در کار دبیرخانه بوده است. 
این دبیرخانه پیشنهاد می کند که قانون منع ازار و 
تعدیل  باید  جزایی  اجراآت  قانون  و  زنان  اذیت 
شود تا مصداق های عینی آزار و اذیت جنسی در 

آن به گونه ی واضح تعریف شود.«
پایین  سطح  و  آگاهی  نبود  دیگر  جانب  از 
است  چالش هایی  دیگر  از  اقتصادی  و  فرهنگی 
که دبیرخانه ی ویژه با آن روبه رو بوده است. خانم 
اذیت جنسی  و  آزار  از  بیش تر  که  صالحی گفت 
بنابر  ادارات دولتی برای حفظ حیثیت و آبرو  در 
عوامل فرهنگی مخفی باقی می ماند. از جانب دیگر 
بیش تر زنان به دلیل سطح پایین آگاهی نمی توانند 
آزار و اذیت جنسی را تشخیص و بر آن اعتراض 

کنند. 

خام این کارخانه ها به دشوار هایی مواجه شده است. 
فعالیت این کارخانه ها وابسته به واردات مواد خام 

از کشورهای همسایه از جمله ایران است.
سید خلیل قتالی، معاون اتاق صنایع و معادن 
هرات می گوید که واردات مواد خام از کشورهای 
دیگر باعث بلندرفتن قیمت تمام شد تولیدات افغانی 
شده و توان رقابت با کاالهای مشابه تا اندازه ای از 

آن ها گرفته شده است.
از آنجا که بازار ایران نیاز به ارز خارجی به ویژه 
دالر دارد، صنعت گران هرات می گویند که باید مواد 
ایران  از  دالر  با  تومان  به جای  را  نیاز خود  مورد 

خریداری کنند.
هرات  صنعت گران  از  یکی  سعیدی،  زلمی 
»ایرانی ها  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه  به 
کاروبارشان با تاجران افغان را با دالر انجام می دهند 
باعث  تومان  نگرفتن  و  نمی گیرند  تومان  ما  از  و 
می شود که قیمت اجناس ایرانی باالی ما بلند برود.«
از سویی هم، شماری از تاجران و صنعت گران 
دالر  قاچاق  ادامه ی  دلیل  به  که  می گویند  هرات 
دالر  خارج کردن  روی  هرات  بانک های  ایران،  به 
این  که  است  کرده  وضع  محدودیت  بانک ها  از 
محدودیت داد و ستد بازرگانی آن ها را با مشکالت 

مواجه کرده است.
بهاالدین رحیمی، رییس اتحادیه صرافان هرات 
می گوید که تاجران این والیت که در حساب های 
بانکی شان دالر دارند، در نخست باید حساب های 
آن  از  پس  و  کنند  تبادله  افغانی  به  را  دالری شان 
اجازه ی خارج کردن پول از بانک ها برای شان داده 
می شود. آقای رحیمی همچنان به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که این امر سبب شده است که تاجران 
در هر 100 دالر امریکایی بیش از ۷0 افغانی ضرر 

کنند. 
سیاست »دمپینگ« و مسدود شدن کارخانه ها

هرات  معادن  و  صنایع  اتاق  در  مسئوالن 
در  تولیدی  کارخانه ی  ده ها  که  همچنان می گویند 
»دمپینگ«  سیاست  به دلیل  هرات  صنعتی  شهرک 
ایران  از جمله  قیمت شکنی کشورهای همسایه  یا 
این  گفته ی  به  است.  شده  بسته  دروازه های شان 
با  ایران  به ویژه  همسایه  کشورهای  مسئوالن، 
پایین تر،  قیمت  با  اما  مشابه  کاالهای  صادرات 
رقابت را دشوار می کنند. صنعت گران هرات مدعی 
هستند که این سیاست تا هنگامی  ادامه می یابد که 
به گفته ی  تولیدی ورشکست شوند.  کارخانه های 
قیمت  کارخانه ها،  ورشکست شدن  از  پس  آنان، 

کاالهای ایرانی نیز دوباره افزایش می یابد.
سید خلیل قتالی، معاون اتاق صنایع و معادن 
هرگونه  صورت  در  که  می دهد  هشدار  هرات 
سیاست  از  جلوگیری  راستای  در  بی پروایی 
ایران،  به ویژه  همسایه  کشورهای  »دمپینگ« 

بوده که باعث شده نتوانند به گونه ی موثر و آن چنان 
آگاهی  نبود  کافی،  زمان  نبود  کنند.  کار  باید،  که 
و سطح پایین فرهنگی، چالش های قانونی و نبود 

ساحه  این  در  حصارکشی  با  گروه  این  و  است  طالبان 
کار  مانع  محل  مردم  عوض  در  و  است  نکرده   مخالفت 
جریان  در  پاکستان  »نظامیان  شده اند:  پاکستانی  نظامیان 
تخریب  را  آن  مردم  روزانه  و  می کشند  حصار  شب 

می کنند.«
آقای بهشتی می گوید از آن جهت که دولت افغانستان 
از  نفر  دفاع 100  ندارد، وزارت  این ساحه حاکمیت  در 
از  که  است  داده  آموزش  و  کرده  تجهیز  را  محل  مردم 
این منطقه دفاع کنند و مانع حصارکشی نظامیان پاکستانی 

شوند. 
در همین حال قول اردوی ۲03 تندر در جنوب شرق 
خبرنامه ای  نشر  با  عقرب(   14 )سه شنبه،  دیروز  کشور 
افغان و مردم محل در  نیروهای سرحدی  اعالم کرد که 
ولسوالی زازی آریوب والیت پکتیا، نظامیان پاکستانی را 
که ۲0 متر داخل خاک افغانستان شده بودند و می خواستند 
و از همان نقطه حصارکشی کنند، عقب رانده اند: »نظامیان 
پاکستانی عقب زده شدند و بخشی را که حصار کشیده 

بودند تخریب شد.«
در خبرنامه  آمده است که این اقدام نظامیان پاکستانی 
محل  باشندگان  و  سرحدی  نیروهای  شدید  واکنش  با 

روبه رو شد و کار حصارکشی شان متوقف شد. 
سال  دو  دیورند  فرضی  خط  امتداد  در  حصارکشی 
قبل آغاز شد. ارتش پاکستان دلیل این کار را بهبود امنیت 
اعالمیه ی  طبق  بود.  کرده  عنوان  دیورند  خط  امتداد  در 
ارتش پاکستان که در 30 جوزای 13۹6 منتشر شده بود، 
کارحصارکشی در چند مرحله انجام می شود که مرحله ی 
نخست آن در مناطقی مثل باجور، مهمند و خیبر اجینسی 
افغانستان  با  مرزی  خط  باقی  در  آن  دوم  مرحله ی  و 

او باقی مانده است. او می افزاید: »میلیون ها تومان 
من در ایران ارزش اش پایین آمد و حاال در هرات 
من  که  بفهمد  کسی  اگر  دارم،  دالر  هزار   ۷0 تنها 
ورشکست شده ام، اعتبار خود را در بازار از دست 
می دهم. پایین آمدن تومان، تاجران افغان را بیچاره 

کرده است.«
در همین حال بهاالدین رحیمی، رییس اتحادیه 
صرافان هرات می گوید که ده ها صراف در هرات 
بانک داری  سیستم  به  دسترسی نداشتن  به دلیل 
سرمایه های شان را از دست داده اند. آقای رحیمی 
برابر  در  امریکا  تحریم های  به دنبال  که  می گوید 
ورشکست  هرات  در  صراف   ۹0 از  بیش  ایران، 

شده اند.
»در  می گوید:  روز  اطالعات  روزنامه  به  او 

چالش های تحقیق
و  بررسی  برای  ویژه  دبیرخانه ی  مسئوالن 
زنان  آزار جنسی«  و  »فساد  ادعاهای  مستندسازی 

تخطی مرزی؛ »نظامیان پاکستانی 
8 کیلومتر داخل خاک افغانستان شده اند«

سایـه ی تحریم های ایـران در افغانســتان؛ 
ده ها سرمایه گذار در هرات ورشکست شده اند

در پرونده ادعای »آزار جنسی زنان در ادارات دولتی« 8 مورد مستند شده است

عکس از: فیس بوک قول اردوی 203 تندر

لیاقت الیق

نعمت الله بابری، عضو شورای والیتی 
پکتیکا به روزنامه اطالعات روز می گوید 
که نظامیان پاکستانی از خط فرضی 
در  می خواهند  و  گذشته اند  دیورند 
منطقه ی »ترخه اوبه« ی این ولسوالی 
که هشت کیلومتر از خط مرزی دیورند 
موقعیت  افغانستان  خاک  داخل  در 

دارد، حصارکشی کنند. 
این عضو شورای والیتی می گوید که 
این کار نظامیان پاکستانی با مقاومت 
کنون  تا  و  شده  مواجه  محل  مردم 
نشده اند  موفق  پاکستانی  نظامیان 
کنند:  آغاز  را  کار حصارکشی  که عمال 
تجهیزات  تمام  با  »پاکستانی ها 
آمده اند. سیم خاردار آورده اند، اما هنوز 
موفق نشده اند که کار را آغاز کنند، زیرا 

با مقاومت مردم روبه رو شده اند.«



روزپانزدهم نوامبر)۲4 عقرب( دو تیم برزیل و 
آرجانتین از مطرح ترین تیم های فوتبال ملی جهان 
در ورزشگاه کینگ سعود در عربستان به مصاف هم 

می روند.
به  جهان  فوتبال  ادبیات  در  که  دیدار  این 
در  بار  دومین  برای  است  معروف  سوپرکالسیکو 

کشور عربستان برگزار خواهد شد.
تیم فوتبال عربستان روز 14 نوامبر)۲3 عقرب( 
در  عراق  برابر  ایران  ملی  تیم  بازی  با  همزمان  و 
در  ها  رقابت  همین  در   ، جهانی  جام  مقدماتی 
ازبکستان به مصاف تیم ملی این کشور می رود. اما 
یک روز بعد و در ورزشگاه کینگ فهد شهر ریاض 
خواهند  قرار  هم  روی  در  رو  آرجانتین  و  برزیل 
در  سوپرکالسیکو  که  است  بار  دومین  این  گرفت. 
سال  اکتبر  در  تیم  دو  شود.  می  برگزار  عربستان 
به  ریاض  شهر  ورزشگاه  در  میزان(  گذشته)ماه 
مصاف هم رفتند که برزیل با گل دقیقه نود میراندا 

به برتری رسید.
کوپا  های  رقابت  در  اما  دوتیم  بازی  آخرین 
امریکا با برتری دو بر صفر برزیل همراه بود. مسابقه 
میزبانی  به  نسبت  را  مسی  لیونل  اعتراض  که  ای 
این  توجه  قابل  نکته  داشت.  همراه  به  ها  برزیلی 
در  شیلی  برابر  بازی  از  بعد  مسی  لیونل  که  است 
امریکا برگزار کننده رقابت ها را  رقابت های کوپا 
ها  رقابت  میزبان  از  داری  جانب  و  متهم  فساد  به 
بازی  از  ماهه  با محرومیت سه  و  کرد  متهم  برزیل 
های ملی مواجه شد.  اما لیونل اسکالونی سرمربی 
ستاره  این  که  است  کرده  اعالم  آرجانتین  ملی  تیم 
برای  پایان محرومیتش  از  بعد  فوتبال جهان  بزرگ 
آرجانتین  ترکیب  در  برزیل  برابر  دوستانه  بازی 
بازی خواهد کرد. همچنین سرخیو آگوئرو مهاجم 
به  بازی  این  برای  است  قرار  آرجانتین  سرشناس 

آلبی سلسته دعوت شود.
تیم ملی برزیل چهار روز بعد از بازی در ریاض 
بازی  تا یک  به سئول خواهد رفت  آرژاتنتین  برابر 

دوستانه برابر تیم ملی کوریای جنوبی برگزار کند.
نکته ای که می توان به آن اشاره کرد درمورد 
ها  آن  است.  بزرگ  بازی  این  از  عربستان  میزبانی 
سوپرکالسیکوی  میزبان  بار  دومین  برای  حالی  در 
فوتبال هستند که اقداماتی برای برگزاری مسابقات 
بزرگ در رشته های مختلف دیگر ورزشی را در این 

کشورانجام داده اند.

دومین جدال آرجانتین و 
برزیل در عربستان سعودی

سوپرکالسیکو با حضور 
لیونل مسی در ریاض

برای  هفته هاست  که  حالی  در  ولزی  مهاجم 
رئال مادرید بازی نمی کند به ولز رفت تا در اردوی 

تیم ملی حضور داشته باشد.
با  رابطه  در  دوباره ای  جنجال  آس،  از  نقل  به 
گرت بیل شکل گرفت. مهاجم رئال مادرید در حالی 
قرار  آینده  دی  فیفا  برای  ولز  ملی  تیم  فهرست  در 
بازی  باشگاهی اش  تیم  در  هفته هاست  که  گرفت 
تمرین  تنهایی  به  که  است  هفته  بیل چند  نمی کند. 
می کند و در فهرست سفیدپوشان برای بازی ها قرار 
روی  توپ  بدون  و  توپ  با  دوشنبه  او  نمی گیرد. 
برابر  دیدار  برای  موقع  به  اما  کرد  تمرین  چمن 
چهارم  هفته  در  امشب  )مادرید  نرسید  گاالتاسرای 
خود  ترک  حریف  مصاف  به  اروپا  قهرمانان  لیگ 

می رود(. 
مهاجم ولزی از پنجم اکتبر برای مادرید بازی 
نکرده است. او چند روز بعد در اردوی تیم ملی ولز 
دید.  آسیب  کرواسی  برابر  دیدار  در  و  شد  حاضر 
پس از بازگشت به مادرید در هیچ بازی ای حضور 

نداشت.

جنجال دوباره بیل

گواردیوال: 
آمدن به سیتی بهترین تصمیم من بود

کرد  اعالم  منچسترسیتی  سرمربی 
حضور در منچسترسیتی بهترین تصمیم بوده 
است که او در دنیای مربیگری خود گرفت.

گواردیوال  پپ  میل،  دیلی  از  نقل  به 
منچسترسیتی  در  حضور  فصل  اولین  در 
نتوانست با این تیم جام کسب کند ولی در 
ادامه توانست این تیم را به دو قهرمانی در 

لیگ برتر برساند.
در  حضور  گفت:  ساله   4۸ سرمربی 
من  که  بود  تصمیمی  بهترین  منچسترسیتی 
گرفتم. حضور در سیتی فوق العاده است و 
تجربه باورنکردنی برای من دارد. در سیتی 
همه ارتباط خوبی با هم دارند. در فصل اول 
هم که قهرمان نشدیم، هیات مدیره حمایت 

خیلی خوبی از من کرد. در دو فصل اخیر 
کاری که ما در سیتی کردیم فوق العاده کم 
نظیر بوده است. واقعا بهترین تصمیم برای 

من بود که هدایت سیتی را بر عهده بگیرم.
او درباره حضور در بایرن مونیخ گفت: 
به پیشنهاد بایرن نمی توان "نه" گفت. شاید 
در عمر مربیگری شما یک بار رخ دهد که 
باشگاهی چون بایرن مونیخ خواستار جذب 
که  و من خیلی خوشحال شدم  باشد  شما 
فکر  همیشه  داد.  رخ  اتفاق  این  من  برای 
انگلیس  راهی  بارسلونا  از  بعد  می کردم 
می شوم ولی خیلی زود بود و به همین خاطر 

تصمیم گرفتم راهی بایرن مونیخ شوم.
در  قهرمانی   ۲۷ افتخار  پر  مربی  این 

کارنامه خود دارد ولی یک فینال خیلی برای 
او با بقیه متمایز کننده است و آن هم دیدار 
فینال ومبلی است که  با منچستریونایتد در 
بارسلونا توانست 3 بر یک پیروز شود. وین 
داد  پاسخ  دیدار  آن  در  را  پدرو  گل  رونی 
ولی داوید ویا و لیونل مسی گل های دیگری 

برای آبی و اناری ها به ثمر رساندند. 
با  تقابل  گفت:  پایان  در  گواردیوال 
العاده ای محسوب  فوق  مربی  که  فرگوسن 
بود. ومبلی  برای من خیلی جالب  می شود 
یادآور خاطرات خوبی است. در  برای من 
بازیکن  عنوان  به  ومبلی  قدیمی  ورزشگاه 
این  به  هم  مربی  عنوان  به  و  شدم  قهرمان 

افتخار رسیدم.

توصیه کاپلو به آلگری: 
بایرن نه، به یونایتد برو

فابیو کاپلو با توصیه به مربی هموطنش 
برای  آلگری  می گوید  آلگری  ماسیمیلیانو 
بایرن گزینه خوبی است ولی او باید صبر 
عهده  به  را  منچستریونایتد  هدایت  و  کند 

بگیرد.
و  ایتالیایی  کهنه کار  مربی  کاپلو،  فابیو 
سرمربی سابق تیم ملی انگلیس می گوید با 
از  نیکو کوواچ  از اخراج  بعد  اینکه  وجود 
بایرن مونیخ، از مربی هموطن او ماسیمیلیانو 
آلگری به عنوان یکی از گزینه های جانشینی 
کوواچ نام برده  می شود، ولی آلگری باید 

هدایت  سکان  بعدتر  کمی  تا  بماند  منتظر 
منچستریونایتد را به دست بگیرد.

فصل  پایان  در  آنکه  از  پیش  آلگری 
جاری یوونتوس را ترک کند با این تیم پنج 
بار پیاپی فاتح سری آ شده بود. کاپلو هم در 
سال های گذشته یکی از مربیان یوونتوس 
را  ایتالیایی  تیم  این  هدایت  سابقه  و  بوده 
مربیان  موفق ترین  جمله  از  دو  این  دارد. 

مدرن ایتالیایی به حساب می آیند.
کاپلو در ایتالیا وقتی با این سوال مواجه 
شد که آیا مکس آلگری باید پیشنهاد بایرن 

گفت:"  برود  آلمان  به  و  بپذیرد  را  مونیخ 
آلگری برای بایرن گزینه خوبی خواهد بود 
ولی بعد از تجربه حضور کارلو آنچلوتی، 
من مطمئن نیستم واکنش آلمانی ها نسبت به 

مربیان ایتالیایی چطور خواهد بود".
هایش  صحبت  ادامه  در  کاپلو  فابیو 
گفت:" ولی انگلیس هیجان انگیز است. او 
انگلیس  فوتبال  در  که  دارد  را  امکان  این 
موفق شود و لیگ برتر رقابتی است که یک 
مربی را غنی تر می کند. من اگر جای آلگری 

بودم به منچستریونایتد می رفتم".

سرمربی  کلوپ،  یورگن 
مطبوعاتی  کنفرانس  در  لیورپول، 
مقابل  تیمش  دیدار  از  پیش 
ِخنک، از دیووک اوریگی، مهاجم 

اسطوره  عنوان  با  تیمش،  بلژیکی 
لیورپول یاد کرد.

لیگ  در  امشب  که  خنک 
است،  لیورپول  میهمان  قهرمانان 

های  ستاره  اخیر  های  سال  در 
بروین  دی  کوین  مانند  بزرگی 
کولیبالی  کالیدو  )منچسترسیتی(، 
اندیدی  ویلفرد  و  )ناپولی( 
داده  پرورش  را  )لسترسیتی(، 

است.
از  هم  اوریگی  دیووک 
بازیکنانی است که ۹ سال  جمله 
حضور  باشگاه  این  آکادمی  در 
زمانی  و  سال ۲010  در  و  داشته 
که تنها 1۵ سال داشت به باشگاه 

فرانسوی لیل رفت.
او فصل گذشته در حالی که 
ذخیره  بازیکن  عنوان  به  معموال 
گل  چند  شد،  می  گرفته  کار  به 
به  لیورپول  برای  ساز  سرنوشت 

ثمر رساند؛ از جمله گل پیروزی 
بخش مقابل اورتون در لیگ برتر 
نیمه  در  بارسا  مقابل  گل  دو  و 
دوم  گل  و  چمپیونزلیگ  نهایی 
قهرمانان  لیگ  فینال  در  لیورپول 

مقابل تاتنهام.
مطبوعاتی  کنفرانس  در 
دیروز، یک روزنامه نگار به کلوپ 
گفت:" شما مقابل خنک بازی می 
کنید که یکی از باشگاه هایی است 
بسیار  بازیکنان  ساختن  در  که 
دارد؛  مهمی  بسیار  نقش  بزرگ، 
مانند کوین دی بروین، کولیبالی، 
بازیکنان زیادی، ویلفرد اندیدی."

در این لحظه کلوپ به میان 
او پرید و گفت:" دیووک  حرف 
او  نکن.  فراموش  را  او  اوریگی. 
خیلی  اینجا  و  لیورپول  اسطوره 

معروف است."
در  آینده  هفته  لیورپول 

مصاف  به  حساس  دیداری 
کلوپ  اما  رود  می  منچسترسیتی 
تاکید کرد که در حال حاضر به آن 
دیدار فکر نمی کنند. " می توانید 
اما من  ببرید  نام  از منچسترسیتی 
نمی  فکر  آنها  به  در حال حاضر 
بکنم؟  را  کار  این  باید  چرا  کنم. 

مشکلی وجود ندارد.
بازیکنان  به  نیست  الزم 
چیزی بگویم. داستانی که آنها در 
سه سال اخیر نوشتند تنها به این 
دلیل ممکن شد که همیشه روی 
بازی بعدی تمرکز کردیم؛ کامال، 
با هر چیزی که در اختیار داشتیم.

هیچ کسی در حال حاضر به 
سیتی فکر نمی کند و من نباید به 
آنها بگویم زیرا آنها را می شناسم. 
بگوید  آنها  به  نیست  الزم  کسی 
که بازی با سیتی، یکشنبه است و 

امشب بازی با خنک است."

کلوپ: 
اوریگی اسطوره لیورپول است
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ترکیه »خواهر ابوبکر بغدادی را دست گیر کرد«
اطالعـات روز: مقام هـای ترکیـه می گوینـد خواهـر 
ابوبکـر بغـدادی، رهبـر سـابق گـروه موسـوم بـه »دولت 

اسـالمی« را در شـمال سـوریه دسـت گیر کـرده انـد.
بـه گفتـه مقـام هـا »رسـمیه عـوض« 6۵ سـاله در 
یورشـی در روز دوشـنبه در نزدیکی شـهر کوچک اعزاز 

افتاد. دام  بـه 
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، رسـانه های متعدد به 
نقـل از مقام  هـای ایـن کشـور نوشـتند که این بازداشـت 
می توانـد بـه اطالعـات ارزشـمندی درباره داعـش منجر 

شود.
حملـه  جریـان  در  اکتبـر   ۲6 شـنبه  روز  بغـدادی 
کماندوهـای آمریکایـی بـه محـل اختفـای او در اسـتان 
انفجـاری  جلیقـه  بـا  سـوریه  غربـی  شـمال  در  ادلـب 

کـرد. خودکشـی 
مـرگ او موفقیتی برای دونالـد ترامپ رییس جمهور 

آمریـکا قلمـداد شـد، امـا منتقـدان اسـتدالل می کننـد که 
داعـش همچنان در سـوریه و سـایر کشـورها یک تهدید 

است.
یـک مقـام ترکیـه بـه خبرگـزاری رویتـرز گفـت که 
بازداشـت خواهـر بزرگ تـر بغـدادی ممکـن اسـت بـه 

»درک کارکردهـای داخلـی داعـش کمـک کنـد.«
اطالعـات زیـادی دربـاره ی خواهـر ابوبکـر بغدادی 
در دسـت نیسـت و بی بی سـی هنـوز نتوانسـته به طـور 

مسـتقل هویـت زن دسـت گیر شـده را تأییـد کنـد.
بـه گـزارش نیویـورک تایمـز بغـدادی پنـج بـرادر 
و چندیـن خواهـر داشـت، هرچنـد معلـوم نیسـت آیـا 
هنـوز زنـده باشـند. بنابـه گزارش هـا او در اسـتان حلب 
بازداشـت شـد؛ جایـی کـه ترکیه بعـد از شـروع عملیات 

اخیـر علیـه کردهـا تسـخیر کرده اسـت.
آسوشـیتدپرس  خبرگـزاری  بـه  ترکیـه  مقـام  یـک 

گفـت کـه خانم عـوض در یک سـرپناه موقتی با شـوهر، 
عـروس و پنـج فرزنـدش زندگـی مـی کـرد و بـه ظـن 
مشـارکت در فعالیـت های داعش تحت بازجویی اسـت.
ایـن مقـام گفـت که خانـم عـوض می توانـد از نظر 
اطالعاتـی »معـدن طال« باشـد، امـا کارشناسـان می گویند 
معلـوم نیسـت او چـه اطالعـات مفیدی در اختیار داشـته 
باشـد یا این کـه چقدر وقـت را با ابوبکر بغـدادی صرف 

کرده باشـد.
مایک پرجنت، کارشـناس ضدتروریسـم در موسسه 
از  او  نمی کنـم  »فکـر  گفـت:  بی بی سـی  بـه  هادسـون، 
طرح هـای حملـه خبـر داشـته باشـد، امـا ممکـن اسـت 
راه هـای قاچـاق را بشناسـد. ممکـن اسـت شـبکه ها و 
آدم هایـی را کـه بغدادی به آن ها اعتماد داشـت بشناسـد؛ 
شـبکه هایی در عراق که سـفرهای او )رسـمیه عوض( و 

خانـواده اش را تسـهیل می کـرد.«

مرگ بغدادی
ارتـش آمریکا روز 31 اکتبر اولیـن تصاویر ویدیویی 

از عملیـات علیه بغدادی را منتشـر کرد.
آمریـکا می گویـد بغـدادی در جریـان آن عملیات به 
داخـل تونلـی زیـر مجتمع محـل اختفای خـود گریخت 

و بـا یـک جلیقـه انفجاری خودکشـی کرد.
پرتـاب  بـا  عملیـات  آن  از  بعـد  مجتمـع  ایـن 
شـد.  یکسـان  خـاک  بـا  هواپیمـا  از  موشـک هایی 
آمریـکا می گویـد هویـت رهبـر داعـش بـا کمـک 
دی ان ای تأییـد شـده اسـت. بـه گفتـه ی ارتـش آمریـکا 
نمونه هایـی از دی ان ای او از زمـان بازداشـتش در سـال 
۲004 در عـراق وجـود داشـت. فرمانده سـنتکام گفته که 
بقایـای جسـد بغـدادی بـرای شناسـایی بـه پایگاهـی که 
حملـه از آن انجـام شـده بود، منتقل شـد و بعد ظرف ۲4 

سـاعت در دریـا دفن شـد.

شرایط  قبال  در  مسئولیت  و  داخلی 
پایان  خواستار  و  کرده  متهم  موجود 
کشورشان  در  ایران  نفوذ  و  حضور 

شده اند.
که  شد  گزارش  گذشته  روز 
کربال  در  خشمگین  تظاهرکنندگان 
کردند.  حمله  ایران  کنسولگری  به 
سه  کم  دست  گزارش ها،  براساس 

فساد،  به  را  عراق  سیاسی  تشکیالت 
نیازهای  به  بی توجهی  و  بی کفایتی 
برخی  در  کرده اند.  متهم  مردم 
همچنین  تظاهرکنندگان  موارد، 
حمایت  به خاطر  را  ایران  حکومت 
از دولت های تحت تسلط تشکل های 
گروه های  با  نزدیک  ارتباط  و  شیعی 
امور  در  دخالت  به  نظامی  شب  

دوم  دور  توقف،  مدتی  از  پس  و 
به  گذشته  ماه  اواخر  از  اعتراضات 
بغداد  در  همچنان  و  افتاد  جریان 
ادامه  عراق  شهرهای  از  شماری  و 
را  تظاهرات  این  تلفات  شمار  دارد. 
و شمار زخمی ها  نفر   ۲۵0 دست کم 

را چند هزار تن گزارش کرده اند.
و  دولت  تظاهرکنندگان 

گزارش  به  روز:  اطالعات 
بیش تر  انترنت  عراق،  رسانه های 
قطع شده  دیگر  بار  عراق  بخش های 
در  عراق  بیش تر  در  انترنت  است. 
طول دو شب پیش قطع یا ُکند بود، 
مناطق  بیش تر  در  دیروز  صبح  اما 
وصل شده بود. دولت عراق هنوز در 

این باره اظهار نظر نکرده است.
عقرب،   14 )سه شنبه،  دیروز 
که  نت بالکس،  موسسه  نوامبر(   ۵
نظارت  برای  غیردولتی  مؤسسه  یک 
جهان  سطح  در  انترنتی  آزادی  بر 
کرد  نوشت  خود  تویتر  در  است، 
کشته شدن  گزارش  با  »همزمان  که 
تعدادی از تظاهرکنندگان، در ساعت 
انترنت در بیش تر  نوامبر  1۲، روز ۵ 
نقاط عراق قطع شد؛ ارتباط در سطح 
ملی به 1۹ درصد سطح عادی کاهش 

یافته است.«
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
ساعاتی بعد، همین منبع گزارش کرد 
که از ساعت ۹ بامداد به وقت محلی، 
عراق  نقاط  برخی  در  انترنتی  ارتباط 

تا حدودی برقرار شده، اما به حالت 
عادی بازنگشته است.

قطع  گزارش،  این  براساس 
نیمه  از  بالفاصله پس  انترنتی  ارتباط 
شب آغاز شد و شامل بغداد و سایر 
شهرهای  جمله  از  اصلی  شهرهای 
عمدتا شیعه نشین بصره و کربال بوده 
این  که  است  گفته  نت بالکس  است. 
گسترده ترین مورد قطع و محدودیت 
این  تا  عراق  در  انترنت  به  دسترسی 

تاریخ است.
عراق  دولت  هم  گذشته  در 
به  دولتی  تظاهرات  جریان  در 
محدودتر  دامنه  با  اما  مشابهی  اقدام 
مبادرت کرده بود. از جمله در اوایل 
اول  دور  آغاز  و  میالدی  گذشته  ماه 
مورد  یک  در  اعتراضی،  تظاهرات 
ساعات  طول  در  انترنتی  ارتباط 
شب قطع شد. از این اقدام با عنوان 
»اولین مورد منع آمد و شد انترنتی در 

جهان« نام برده شده است.
دولت  علیه  اعتراضی  حرکت 
شد  آغاز  اکتبر  ماه  اوایل  از  عراق 

اصابت  نتیجه  در  معترضان  از  تن 
گلوله جان خود را از دست دادند و 

شماری زخمی شدند.
مقامات ایران این تظاهرات را به 
آمریکا،  جمله  از  مخالف  کشورهای 
نسبت  اسرائیل  و  سعودی  عربستان 
به  آسیب زدن  را  آن  از  داده و هدف 

روابط خود با عراق دانسته اند.
آنان خواستار بازگشت آرامش به 
به خواسته های  برای رسیدگی  عراق 

معترضان هستند.
در  اعتراض ها  گستردگی 
قابل  شیعه نشین  عمدتا  شهرهای 
زمان  از  درحالی که  است  توجه 
سابق،  رهبر  حسین،  صدام  سقوط 
تشکل های  نفوذ  زیر  عراق  دولت 

شیعی قرار داشته است.
یکی  گفته اند  ناظران  برخی 
اعتراض ها  این  ویژگی های  از 
نبود  پایتخت،  در  به خصوص 
درحالی که  است  فرقه ای  وابستگی 
صحنه سیاسی عراق غالبا تحت تاثیر 

اختالفات فرقه ای قرار دارد.

اعتراض های عراق؛ انترنت بار دیگر قطع شد

دیگـر  طرف هـای  تعهـدات  کامـل 
اجـرای  ایـران هـم مجـددا  برجـام، 
بخش هایـی از برجـام را کـه کاهـش 
داده، از سـر می گیـرد و بـه تعهـدات 

می گـردد. بـاز  خـود 
اسـت:  گفتـه  روحانـی  آقـای 
»اگـر راه حـل درسـتی را یافتیـم که 
تحریم هـا برداشـته شـود، بـه راحتی 
بتوانیـم نفـت خـود را بفروشـیم، از 
پول هـای موجـود در بانـک اسـتفاده 
کنیـم و سـایر تحریم هـا در بیمـه و 
فلـزات لغـو شـود؛ مـا هـم کامـال به 

برمی گردیـم.« گذشـته  شـرایط 
رییس جمهـور ایران گفتـه »البته 
تـالش آن هـا ایـن بـود کـه قبـل از 
برسـیم  نتیجـه ای  یـک  بـه  امـروز 
کـه نشـد و در هفته هـای اخیـر هـم 
مسـائلی بود کـه به توافق نرسـیدیم؛ 
بنابرایـن مـا بـه ناچار گام چهـارم را 
از فـردا برخواهیم داشـت، اما در دو 
مـاه آینده بـاز فرصت مذاکـره داریم 

و دوبـاره مذاکـره خواهیـم کـرد.«
بهـار  آمریـکا  متحـده  ایـاالت 

روسـیه و چیـن به همـراه آلمان بود. 
از  پشـتیبانی  عنـوان  بـه  مرکـز  ایـن 
کاخانـه غنـی سـازی اورانیـوم نطنـز 
و در دل کـوه هـای جنـوب تهـران 
در نزدیکـی قم سـاخته شـده اسـت.
گـروه  کشـورهای  درخواسـت 
اتمـی  مذاکـرات  جریـان  در   ۵+1
امـا  بـود،  مرکـز  ایـن  برچیده شـدن 
گفت وگوهـای  از  پـس  سـرانجام 
فشـرده و طوالنـی، دو طـرف توافق 
کردنـد فـردو از مرکز غنی سـازی به 
مرکـز تحقیـق و توسـعه تبدیل شـود 
و تعـداد سـانترفیوژهای آن بـه هزار 

و 44 ماشـین کاهـش پیـدا کنـد.
برجـام  اتمـی  توافـق  مطابـق 
فـردو  در  باقی مانـده  سـانتفیوژهای 
بایـد جنبـه تحقیـق و توسـعه داشـته 
غنی سـازی  بـرای  آن  از  و  باشـد 

نشـود. اسـتفاده  اورانیـوم 
کـه  ایـران  رییس جمهـور 
بـه  گازدهـی  آغـاز  از  خبـر  دیـروز 
گفتـه  داده،  فـردو  سـانترفیوژهای 
اجـرای  صـورت  در  کـه  اسـت 

می دانیـم  را  آن هـا  حساسـیت  و 
ولـی در عیـن حـال هـر وقـت بـه 
تعهدات شـان عمـل کردنـد، تزریـق 

کـرد«. خواهیـم  قطـع  را  گاز 
فارسـی،  از بی بی سـی  نقـل  بـه 
از مـوارد  فـردو یکـی  اتمـی  مرکـز 
عمـده اختـالف ایـران و گـروه ۵+1 
فرانسـه،  بریتانیـا،  آمریـکا،  شـامل 

اطالعـات روز: حسـن روحانی 
اسـت  گفتـه  ایـران  رییس جمهـور 
کاهـش  گام  چهارمیـن  در  کـه 
تعهـدات جمهـوری اسـالمی ایـران 
در توافـق هسـته ای برجـام، گازدهی 
روز  از  فـردو  سـانترفیوژهای  بـه 
آغـاز  عقـرب  پانزدهـم  چهارشـنبه، 

. می شـود

مطابـق توافق برجام ایـران هزار 
اتمـی  مرکـز  در  سـانترفیوژ   44 و 
فـردو دارد کـه پـس از اجرایی شـدن 
برجـام قـرار بـود بـرای غنی سـازی 

اورانیـوم اسـتفاده نشـود.
»ممکـن  گفتـه  روحانـی  آقـای 
کـه  کننـد  سـروصدا  آن هـا  اسـت 
چـرا در فـردو ایـن کار را می کنیـد 

برجـام  توافـق  از  گذشـته  سـال 
خـارج شـد و همـه تحریم هایـی را 
کـه براسـاس ایـن توافـق رفع شـده 
بـود، مجـددا اعمـال کرد. ایـران یک 
سـال پس از خـروج آمریکا، شـروع 
بـه کاهـش تعهـدات خـود در برجام 

. د کر
تـا  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
بـه سـقف  کـه  کـرده  اعـالم  کنـون 
تعیین شـده بـرای خلـوص اورانیـوم 
غنی شـده و میـزان ذخایـر اورانیـوم 
غنی شـده و آب سـنگین پابند نیست 
و اسـتفاده از برخـی از سـانترفیوژها 
نسـل جدیـد را کـه مطابـق برجـام 
محدود شـده بـود، آغاز کرده اسـت.

شـریک  اروپایـی  کشـور  چنـد 
اقدامـات  از  برجـام  اتمـی  توافـق 
انـد.  کـرده  انتقـاد  ایـران  پیشـین 
جدیـد  مدیـرکل  گروسـی  امانوئـل 
اتمـی  انـرژی  المللـی  بیـن  آژانـس 
بـا  بایـد  ایـران  اقدامـات  کـه  گفتـه 
دقـت بیشـتری مـورد بررسـی قـرار 

گیـرد.

روحانی: 
در چهارمین گام کاهش تعهدات، گازدهی به سانترفیوژهای فردو را آغاز می کنیم

رئال  دیلی میل،  گزارش  به 
مادرید از هم اکنون تالش خود را 
برای جذب جیدون سانچو، ستاره 
و  کرده  آغاز  دورتموند  انگلیسی 
منچستریونایتد  باشگاه  برای  این 
بدی  خبر  است  او  خواهان  که 

خواهد بود.
دیلی میل  انگلیسی  روزنامه 
که  مادرید  رئال  که  داد  گزارش 
خود  تمایل  از  هم  این  از  پیش 
جیدون  گرفتن  خدمت  به  برای 
بوروسیا  انگلیسی  پدیده  سانچو، 
ولی  برداشته،  پرده  دورتموند 

بار  بود،  نشده  او  به خرید  موفق 
این  جذب  برای  تالش  دیگر 
آغاز  را  انگلیسی  جوان  پدیده 
دیلی  ادعای  به  بار  این  و  کرده 
است  حاضر  دورتموند  میل، 
سانچو را با قیمتی باالتر از 100 

میلیون پوند به فروش برساند.
گذشته  در  مادرید  رئال 
ترک  قصد  سانچو  که  زمانی 
او  جذب  برای  داشت  را  سیتی 
بزرگ  باشگاه  بود.  کرده  اقدام 
که  است  مصمم  حاال  اسپانیایی 
این ستاره 1۹ساله  آینده  تابستان 

سانچو  کند.  منتقل  برنابئو  به  را 
دورتموند  به  که   ۲01۷ سال  از 
خود  نام  شده  موفق  پیوسته 
بهترین  از  یکی  عنوان  به  را 
اروپا  فوتبال  جوان  استعدادهای 

مطرح کند.
دورتموند این روزها می داند 
حضور  فصل  آخرین  این  که 
پارک  ایدونا  سیگنال  در  سانچو 
دورتموندی ها  اما  بود.  خواهد 
انگلیسی شان  ستاره  ندارند  قصد 
و  بدهند  دست  از  ارزان  را 
کمترین قیمتی که برای او در نظر 

دارند 100 میلیون پوند است.
عزم  اخبار  از  که  باشگاهی 
سانچو  برای جذب  مادرید  رئال 
خواهد  ناراحت  بیشتر  همه  از 
در  که  است  منچستریونایتد  شد 
مختلف  اشکال  به  اخیر  ماه های 
اعالم کرده که یکی از برنامه های 
این  گرفتن  خدمت  به  مهمش 
بود.  خواهد  انگلیسی  ستاره  
بعید است در صورت ورود رئال 
یونایتد  رقابت،  این  به  مادرید 
رقابت  اسپانیایی  غول  با  بتواند 

کند.

رئال مادرید مصمم در جذب پدیده انگلیسی
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خانه های مجلل و دارایی های پنهان 
مترجم: جلیل پژواکسیاست مداران افغانسـتان در دبی

نگهداری  امارات  در  که  دارایی هایی  مورد 
روزنامه نگاری  مرکز  داد.  بیرون  می شوند، 
تحقیقی دریافت که بسیاری از مقامات افغان 
و نزدیکان آن ها از جمله اعضای خانواده های 
بزرگ ترین  از  برخی  در  که  برجسته  سیاسی 
رسوایی های مالی در افغانستان دخیل بوده اند، 
در دبی صاحب امالک و دارایی هایی هستند. 

یافته ها نشان می دهد که یکی از چهره های 
ملک  دبی صاحب  در  که  افغانستان  برجسته 
از  یکی  مسعود،  احمدولی  است،  دارایی  و 
اخیر  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
افغانستان می باشد. یک سند دیپلماتیک که به 
اکتبر  در  که  می دهد  نشان  کرده،  درز  بیرون 
احمدولی  )برادر  مسعود  احمدضیا   ،۲00۹
مسعود( که در آن زمان معاون رییس جمهور 
با ۵۲ میلیون دالر پول نقد به  افغانستان بود، 

امارات متحده عربی پروازه کرده است.
در این پرونده ها نام ادیب فهیم، یک مقام 
اطالعاتی ارشد نیز به چشم می خورد. در اسناد 
متحده  ایاالت  مربوط  که  دیگری  دیپلماتیک 
محمدقسیم  مارشال  وی،  پدر  از  می شود، 
فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری به عنوان 
برده  نام  ایرویس«  »پامیر  از  بخشی  صاحب 
شده است. اعتقاد بر این است پامیر ایرویس 
درون  غذا  سینی های  در  که  را  پول هایی 
انتقال  دبی  به  بودند،  شده  جابه جا  هواپیما 
می داده است. آقای حصین، دیگر خویشاوند 
فهیم نیز یکی از سهام داران عمده کابل بانک 
بود؛ بانکی که در مرکز یک رسوایی مالی کالن 
قرار گرفت و گفته می شود قبل از سقوطش 
از خزانه ی آن  دالر  میلیون ها  در سال ۲010، 
به صورت مشکوک و به عنوان قرضه ها به افراد 

خودی داده شده است.
در  دولت  وزیر  وردک،  غالم فاروق  نام 

با  همراه  پرونده  این  در  نیز  پارلمانی  امور 
همسرش دیده می شود. آن ها صاحب دو ملک 
در  یکی  از جمله  دبی  اختصاصی  مناطق  در 

ساحل جمیرا هستند. 
بود  افغانستان  معارف  وزیر  قبال  وردک 
را  نگرانی هایی  مقام،  این  در  جانشین وی  و 
وزارت خانه  این  در  فساد  احتمال  درباره ی 
تحقیقاتی  می شود  گفته   است.  کرده  مطرح 
انجام شده،  غنی  رییس جمهور  دستور  به  که 
این  در  می دهد  نشان  که  یافته  را  شواهدی 
تعداد  وزارت خانه اختالس صورت گرفته و 
مکاتبی که از پول دونرها ساخته شده اند، کم تر 
از آنی است که درج گزارش پروژه ها شده اند.
در  نیز  افغانستان  پارلمان  عضو  دو  نام 
این اسناد دیده می شود. صالح محمد الالگل و 
فدامحمد الفت که پدر و پسر هستند، صاحب 
ویالیی در منطقه »springs« و ملک دیگری 
ملک  دو  این  هستند.  پارک جمیرا  منطقه  در 
امکاناتی  و  پرزرق وبرق  اقامت گاه های  دارای 
چون دریاچه های مصنوعی و استخرهای شنا 

هستند.
نام بستگان نزدیک دو رییس جمهور سابق 
نیز در این فهرست دیده می شود. یکی از آن ها 
فاطمه ربانی است که پدر فقیدش، برهان الدین 
ربانی در اواخر دهه 1۹۹0 رهبری افغانستان 
را بر عهده داشت. برادر وی تا همین اواخر 
او صاحب  بود.  افغانستان  امور خارجه  وزیر 
کسب وکارهای )بیزنس( مختلفی در دبی است 
از جمله یک رستورانت مجلل و گران قیمت 
با  »الکچری«  محصوالت  فروشگاه  یک  و 
پیشین  سفیر  گیالنی،  محمد  سید  برادرزاده 

افغانستان در اردن دارد.
برادر  کرزی،  محمود  دیگری 
رییس جمهور پیشین حامد کرزی است. او نیز 

از سهامداران کابل بانک بود و نگرانی هایی در 
مورد او و آقای حصین وجود داشته است که 
عالی ترین  به  نزدیکی شان  از  استفاده  با  آن ها 
از  جلوگیری  به دنبال  افغانستان  رهبری  مقام 
بررسی های بیش تر در مورد این بانک بوده اند. 
محمود کرزی در ای میلی به ما تأیید کرد که 
صاحب ملکی در دبی می باشد و گفت که از 
سال ۲00۷ به این سو در امارات متحده عربی 
زندگی می کند. او هرگونه تخلف و فساد را 
رد کرد و گفت که تالش کرده است از شرکت 
کند.  )Kroll( شکایت  تحقیقی خصوصی 
این شرکت در گزارشی نوشته بود که محمود 
شده  افغانستان  در  تخلفاتی  مرتکب  کرزی 

است. 
سایر افرادی که در پرونده ها نام شان دیده 
برای  ما  متعدد  درخواست های  به  می شود 

اظهارنظر پاسخ ندادند. 
حکومتی،  مقامات  از  افغانستان  قانون 
معروف به »افراد به لحاظ سیاسی در معرض 
خود  مالی  منابع  و  دارایی ها  می خواهد  دید« 
و نزدیکان شان را نزد حکومت و مردم اعالم 
کنند و به ثبت برسانند. تعداد انگشت شماری 
از افرادی که نام شان در اسناد دارایی های دبی 
اما  داده اند،  انجام  را  کار  این  می شود،  دیده 
مناسب  قوانین  این  که  می گویند  کارشناسان 
که  دارد  ضعفی  نقاط  و  نیست  هدف  این 
قوانین  نقض  بدون  می دهد  اجازه  افراد  به 

دارایی های شان را مخفی نگهدارند. 
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت 
دارایی ها  ثبت  سیستم  که  می گوید  افغانستان 

بی فایده از آب درآمده است.
او می گوید: »فرم های ثبت دارایی عمدتا 
ناقص هستند. داده های منتشرشده متناقض و 
تأییدنشده  هستند و در مواردی حتا متفاوت 
از هم هستند. می توان به راحتی گفت که این 
ناکارآمد  سیستم  یک  است.  بی فایده  سیستم 
سیستمی  این  باشد.  موثر  نمی تواند  و  است 
نگهداشتن  راضی   برای  حکومت  که  است 
دونرهای بین المللی آن را دنبال می کند. شک 
در  حکومت  سیستم،  این  طریق  از  که  دارم 
پی چیزی جز تیک زدن یک خانه خالی برای 

راضی  نگهداشتن جامعه جهانی باشد.«
افغانستان  در  فساد  با  مبارزه  تالش های 
کرزی  رییس جمهور  دارد.  آشفته ای  سابقه ی 
را کاهش دهد و بخشی  تا فساد  تالش کرد 
بین المللی  شرکای  خشنودکردن  آن  دلیل  از 
افغانستان بود. او در سال ۲00۸ اداره مبارزه 
با فساد را ایجاد کرد که یکی از وظایف آن 
دیری  است.  دولتی  مقامات  دارایی های  ثبت 
اداره  این  دامن گیر  جنجال  که  بود  نگذشته 
شد. کرزی پس از انتقادها از این اداره، رییس 
جدیدی برای آن تعیین کرد که قبال به تقلب 

در انتخابات متهم شده بود.
سرانجام این اداره تعطیل شد، اما تالش ها 
یافت.  ادامه  افغان  مقامات  دارایی  ثبت  برای 
در سال ۲01۷ قانون قوی تری معرفی شد اما 
مقامات  برای  دارایی  ثبت  و  دو سال گذشته 

به عنوان شکست دیده می شود.
بررسی  و  ثبت  اداره  حاضر،  حال  در 
دفتر  چوکات  در  مقامات  دارایی های 
رییس جمهور فعالیت می کند. این امر نگرانی 
آن ها  و  است  برانگیخته  را  فساد  فعاالن ضد 
استقالل این اداره را زیر سوال برده اند. ناهید 
بررسی  و  ثبت  اداره  رییس  آخرین  ایثار، 
دارایی ها اخیرا به عنوان معین در وزارت امور 

خارجه منصوب شده است.
فساد  با  مبارزه  کارشناس  چایز«،  »سارا 
که به ارتش امریکا در افغانستان مشاوره داده 
برای  افغانستان  حکومت  که  می گوید  است، 
به  مردم  اعتماد  بازسازی  و  فساد  با  مقابله 
روی  را  کاملی  و  طبقه ی حاکم روش جامع 
دست بگیرد. او می گوید: »فساد در افغانستان 
سیستماتیک و شبکه ای است. سال هاست که 
من از همسایگانم می شنوم که طالبان از طرف 
شب از ما اخاذی می کنند و حکومت از طرف 
روز اخاذی میکند. تفاوت آن ها در این است 
که حکومت به جای اجرای قانون، آن را نقض 

می کند.«

اشاره: دیلی بیست در امریکا و اطالعات 
روز در افغانستان همکاران ناشر این گزارش 

اند. 
روزنامه نگاری  »مرکز  به  که  اسنادی 
مقامات  که  می دهد  نشان  رسیده  تحقیقی« 
صاحب  خانواده های شان  و  افغانستان  ارشد 

امالک و دارایی هایی در دبی هستند. 
دو تن از نزدیکان رؤسای  جمهور سابق 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  برادر  افغانستان، 
ریاست جمهوری این کشور که گفته می شود 
با بیش از ۵0 میلیون دالر پول نقد به امارات 
از  یکی  و  است  کرده  پرواز  عربی  متحده 
انتقال  در  پدرش  ارشد که  اطالعاتی  مقامات 
مبالغ هنگفت پول از افغانستان به خارج کشور 
دست داشته، از جمله کسانی هستند که نام شان 
روزنامه نگاری  مرکز  توسط  که  اسنادی  در 

تحقیقی بررسی شده، دیده می شود. 
از  خارج  در  دارایی  و  ملک  داشتن 
تخلف  بر  داللت  و  نیست  غیرقانونی  کشور 
مورد  در  عموما  نگرانی ها  این حال،  با  ندارد. 
افغانستان  ارشد  مقامات  برخی  بین  در  فساد 
افزایش یافته است. قوانین مبارزه با فساد در 
و  امالک  که  می خواهد  مقامات  از  افغانستان 
دارایی ها ی شان را به صورت رسمی ثبت کنند، 
و  امالک  این  بیش تر  که  می رسد  به نظر  اما 
دارایی ها به ثبت نرسیده اند. قوانین افغانستان 
برای مبارزه با فساد اغلب نادیده گرفته می شود 

و به صورت گسترده ناموثر ثابت شده است.
به گفته ی یک مؤسسه خیریه پیش رو در 
امر مبارزه با فساد، اسناد مالکیت امالک لوکس 
در دبی نگرانی هایی را ایجاد می کند که نیازمند 
تحقیق بیش تر است. »مایرا متینی«، از سازمان 
»شفافیت بین الملل« می گوید: »برای مقامات، 
خرید ملک در دبی به صورت ناشناس ]به نام 
فرد دیگری[ بسیار آسان است. اطالعاتی در 
دست نیست که به تشخیص تخلفات کمک 
داشته  وجود  بیش تری  شفافیت  باید  کند. 
مقامات  این  که  نیست  معنا  بدان  این  باشد. 
فاسد هستند. با این حال، این مورد نگرانی ها 
را افزایش می دهد و باید مقامات در مورد آن 

تحقیق کنند.«
با  افغانستان  گذشته،  سال   ۲0 طی 
در  و  فساد  از  ناشی  بی شمار  رسوایی های 
مواردی شدیدا برجسته روبه رو بوده است؛ از 
قراردادهای مرتبط به جنگ گرفته تا کمک های  
خارجی بدون نظارت و چمدان های پر از پول 
سازمان سیا به سیاست مداران و جنگ ساالران 
افغانستان به مشکلی بدل  موردنظر، فساد در 
است.  دشوار  خیلی  آن  حل  که  است  شده 
افغانستان  بازرس ویژه امریکا برای بازسازی 
این که  »با  است:  گفته  گزارشی  در  )سیگار( 
مشکل  با  بدون شک   ۲001 از  قبل  افغانستان 
و  متحده  ایاالت  پول  اما  بود،  روبه رو  فساد 
ائتالف ناتو مانند ریختن نفت روی آتش عمل 

کرده است.«
با وجود ابتکارات بی شمار برای مبارزه با 

فساد، منتقدین برنامه های دولت برای مقابله با 
فساد را به باد انتقاد گرفته و یکی از آن ها، این 

برنامه ها را »تزئینی« می خواند.
به عنوان یک  افغانستان  شهرت حکومت 
پیامدهایی  کشور  کل  برای  فاسد  حکومت 
هفته  یک  فقط  و  گذشته  ماه  است.  داشته 
افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  از  قبل 
میلیون   160 که  کرد  اعالم  متحده  ایاالت 
کوتاهی  به دلیل  را  کشور  این  به  کمک  دالر 
قطع  فساد،  با  مبارزه  در  افغانستان  حکومت 
واشنگتن  که  است  ممکن  به ندرت  می کند. 
به شدت  که  را  کابل  به  مستقیم  مالی  کمک 
قطع  است،  متکی  متحده  ایاالت  حمایت  به 

یا متوقف کند.
تحقیقی  روزنامه نگاری  مرکز  یافته های 
مبتنی بر اطالعاتی مربوط به این امالک در دبی 
است که به بیرون درز کرده است. اولین بار »مرکز 
مطالعات دفاعی پیشرفته« یا )C4ADS( که 
به  است،  امریکایی  غیرانتفاعی  سازمان  یک 
سپس  و  کرد  پیدا  دسترسی  اطالعات  این 
 )Finance Uncovered( را  آن 
گزارش  و  روزنامه نگاری  پروژه  یک  که 
 Organized Crime( و  است  تحقیقی 
 and Corruption Reporting
در  گزارش دهی  پروژه  یک  که   )Project
مورد جرم و فساد سازمان یافته  است با مرکز 
روزنامه نگاری تحقیقی شریک کردند. بعد از 
آن مرکز روزنامه نگاری تحقیقی این اطالعات 
را براساس سوابق رسمی و عمومی به منظور 

تأیید صحت و سقم آن بررسی کرد.
در  را  اطالعاتی  به دست آمده  نتایج 

دو تن از نزدیکان رؤسای  جمهور سابق افغانستان، برادر یکی از 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این کشور که گفته می شود با 
بیش از ۵۰ میلیون دالر پول نقد به امارات متحده عربی پرواز کرده 
است و یکی از مقامات اطالعاتی ارشد که پدرش در انتقال مبالغ 
هنگفت پول از افغانستان به خارج کشور دست داشته، از جمله 
کسانی هستند که نام شان در اسنادی که توسط مرکز روزنامه نگاری 

تحقیقی بررسی شده، دیده می شود. 

در حال حاضر، اداره ثبت و بررسی دارایی های مقامات در چوکات 
دفتر رییس جمهور فعالیت می کند. این امر نگرانی فعاالن ضد 
فساد را برانگیخته است و آن ها استقالل این اداره را زیر سوال 
برده اند. ناهید ایثار، آخرین رییس اداره ثبت و بررسی دارایی ها 

اخیرا به عنوان معین در وزارت امور خارجه منصوب شده است.


