
بهای رهایی 
انس حقانی چیست؟

بزرگ  حمالت  در  حقانی  شبکه 
دارد.  دست  افغانستان  در  مرگ بار  و 
خونین ترین  مسئولیت  رسما  شبکه  این 
اکنون دولت  است.  پذیرفته  را  حمالت 
رهبر  برادر  حقانی،  انس  دارد  تصمیم 
شبکه حقانی و فرد شماره دوم این گروه 
را به گونه ی مشروط رها کند. این اقدام 
حکومت عبور از خط قرمزی است که 
از  پیش  بود. حکومت  کرده  تعیین  قبال 
این بارها درخواست طالبان برای رهایی 
انس حقانی را رد کرده بود و آن را »خط 
رهایی  شک  بدون  بود.  خوانده  قرمز« 
انس حقانی هم برای طالبان و هم برای 
نفس  و  بزرگ  شبکه حقانی دست آورد 
افغانستان  مردم  برای  اما  است.  تازه 
روشن نیست که بهای رهایی فرد شماره 
دوم شبکه حقانی و مهم ترین مهره برای 
انس  طالبان چیست. بدون شک رهایی 
یک سو  از  دارد:  سنگینی  بهای  حقانی 
و  نبود  آسان  حقانی  انس  دست گیری 
بازگشت انس حقانی به  از سوی دیگر 
صف شبکه حقانی و طالبان در عمل به 
مثابه نفس تازه به این گروه ها است، هم 
در میدان جنگ و هم در میدان سیاست. 
حقانی  انس  رهایی  با  دیگر،  طرف  در 

دست حکومت افغانستان...
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رقابت شدید مسی 
و لواندوفسکی 

در اواخر سال ۲۰۱۹
 2019 سال  پایان  تا  زیادی  زمان 
مانند هر سال در  و  نمانده  میالدی 

هفته های پایانی، رقابت...

مدافع یونایتد بهترین 
بازیکن سال فوتبال سوئد

سوئدی  ستاره  لیندلوف  ویکتور 
سال  دومین  برای  منچستریونایتد 

پیاپی به عنوان فوتبالیست...

هشدار سنگاپور برای به 
حراج گذاشتن نفت کش 

حامل گاز مایع ایران
یک  توقیف  از  بعد  روز:  اطالعات 
مایع  گاز  حامل  چینی  نفت کش 

)ال پی جی( ایران در...

پس  مورالس  اوو  روز:  اطالعات 
ازاستعفا از ریاست جمهوری بولیوی 

پیشنهاد پناهندگی...

اوو مورالس، بولیوی را به 
مقصد مکزیک ترک کرد
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سه زندانی مهم شبکه حقانی به شمول 
انس حقانی از زندان بگرام آزاد می شوند

دولت  برابر  در  طالبان  شورش  آغاز  از  پس  چندی 
افغانستان و حضور نظامی ناتو و ایاالت متحده در افغانستان، 
این گروه تاکتیک جدیدی را برای گسترس شورش و ایجاد 
در  پایتخت  جمله  از  کالن شهرها  در  وحشت  و  رعب 
در  نظامی  مراکز  به  پیچیده  انتحاری  پیش گرفتند. حمالت 
حفاظت شده ترین نواحی کالن شهرهای افغانستان، طالبان را 
در نبرد با نیروهای امنیتی ملی و نیروهای خارجی به گروهی 
در  ابتکار گروهی  تبدیل می کرد. چنین حمالتی،  خطرناک 
عنوان  به  آن  از  متحده  ایاالت  که  بود  طالبان  درون جنبش 

»مرگبارترین گروه تروریستی افغانستان« یاد کرده است.
زمانی که »شبکه ی حقانی« به عنوان مسئول طرح ریزی و 
اجرای حمالت پیچیده ی انتحاری و حمالت سازمان یافته به 
مراکز حساس نظامی و دیپلماتیک به شورش طالبان پیوست، 
پاسخ حمالت هوایی عمدتا  نوعی موفق شد  به  این گروه 
موفق به مخفی گاه های طالبان و تالشی خانه به خانه توسط 

نیروهای خارجی را بدهد.
جالل الدین حقانی، رهبر شبکه ی حقانی از پیش کسوتان 

جهاد در برابر هجوم ارتش سرخ به افغانستان و...

اوایل ماه جنوری سال جاری در مراسم تحلیف »جیر 
گروهی  برزیل،  افراطی  راست  رییس جمهور  بولسانارو«، 
آن ها  دادند.  را سر  غافل گیرکننده ای  هواداران وی شعار  از 
بولسانارو، معاون وی یا حزب آن ها را تشویق نمی کردند، 
بلکه نام شبکه های اجتماعی را تکرار می کردند: »فیس بوک، 

فیس بوک، فیس بوک! واتساپ، واتساپ، واتساپ!«
آن ها پیروزی  نامزد موردنظرشان را مدیون پلتفرم هایی 
کامال  امر  این  در  و  می دانستند  واتساپ  و  فیس بوک  چون 
هم بی راه نبودند. طی مبارزات انتخاباتی برزیل، یک گروه 
واتساپ  در  را  عظیمی  تبلیغاتی  کارزار  بودجه  محافظه کار 
»اخبار  جمله  از  مضر«  و  »دروغین  اطالعات  کرد.  تأمین 
در  چپ،  جناح  از  بولسانارو  حریف  مورد  در  جعلی« 
روزهای منتهی به انتخابات 8 اکتبر همچون توفانی از آتش  
سراسر واتساپ را درنوردید. یک کارشناس برزیل می گوید 

که این کارزار نقش مهمی در پیروزی بولسانارو ایفا کرد.
خوشحالی هواداران بولسانارو به پیشرفت نگران کننده ی 
رسانه های  داشت؛  اشاره  تکنولوژی  عرصه ی  در  بشر 

اجتماعی، که زمانی به عنوان فناوری...

مسجد  پنجمین  هرات  جامع  مسجد  روز:  اطالعات 
برای  که  افرادی  بیش تر  است.  جهان  در  بزرگ  جامع 
مبهوِت  می بینند،  را  تاریخی  بزرگ  بنای  این  نخستین بار 
عظمت و معماری آن می شوند؛ اما این  بنای تاریخی با تمام 
بیش تر  ندارد.  خوبی  روز  و  حال  این روزها  خود،  عظمت 
کاشی ها در طول سال های متمادی آسیب دیده و قسمتی از 
کتیبه ها در حال فروریختن است و بخش های زیاد نیز قبال 
جامع  مسجد  در  ویرانی  حجم  به تازگی  است.  ریخته  فرو 
هرات مسئوالن در این والیت را نگران کرده است. مسئوالن 
محلی والیت هرات تصمیم گرفته اند تا کم تر از دو هفته ی 
دیگر، راه های منتهی به مسجد جامع بزرگ هرات را به روی 

رفت وآمد وسایط نقلیه مسدود کند. 
زلمی صفا، آمر حفظ آبده های تاریخی ریاست اطالعات 
و فرهنگ هرات به روزنامه اطالعات روز می گوید که این 
طرح در نشست اخیر کمیسیون »مدیریت شهر قدیم هرات« 

به تصویب رسیده است. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات ریاست این...

قمار بزرگ؛ برادران حقانی 
جفت می شوند

رسانه های اجتماعی، دموکراسی را 
از درون فاسد می کند

اقدام دیـرهنگام؛ 
تردد وسایط  نقلیه در چهار سوی 

مسجد جامع هرات ممنوع می شود

شما اگر تاریخچه ی هر چیزی را در افغانستان 
آن  عرض  و  طول  از  که  می بینید  کنید،  بررسی 
قهرمان  نیروهای  مثال،  طور  به  می چکد.  خون 
امنیتی ما که عبارتند از اردو، پولیس و امنیت ملی 
شب و روز تالش می کنند که تروریستان بُزدل و 
خرُشش را دست گیر کنند. آن ها با تمام رمق دنبال 
خطر  به  را  خویش  جان  و  می دوند  تروریستان 
که  نشود  یافت  گاوروده ی  هیچ  شاید  می اندازند. 
کشور  امنیتی  نیروهای  بی شمار  قربانی های  منکر 

عزیز ما باشد. منظورم را...

تاریخچه ی زردناک 
»خط سرخ« در افغانستان | طنز

والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
به شمول  داعش  عضو   9۳ که  می گویند  ننگرهار 
چهار مرد و 89 زن و کودک در ولسوالی اچین این 

والیت به نیروهای دولتی تسلیم شده اند.
در اعالمیه ای که دیروز )سه شنبه، 21 عقرب( 
نشر  به  ننگرهار  والی  مطبوعاتی  دفتر  سوی  از 
رسیده، آمده است که 1۳ شهروند پاکستانی نیز در 

جمع تسلیم شدگان می باشند.
نشر  با  نیز  ملی  دفاع  وزارت  حال  همین  در 

اعالمیه ای گفته است که یک جنگ جوی...

۹۳ عضو داعش به شمول 
زنان و کودکان به نیروهای 

دولتی تسلیم شدند
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گشت وگذار وسایط نقلیه در اطراف 
مسجد جامع بزرگ هرات، باعث 
لرزش این بنای تاریخی می شود 
این  تداوم  متمادی  سالیان  و 
روند، باعث فروپاشی بخش های 
از کاشی های هفت رنگ این بنا 
شده است. زلمی صفا، آمر حفظ 
آبده های تاریخی هرات می گوید: 
»رفت وآمد وسایط نقلیه به مرور 
بناهای  تخریب  سبب  زمان، 
جلوگیری  با  و  می شود  تاریخی 
تخریب  از  وسایط،  تردد  از 
والیت  این  بزرگ  جامع  مسجد 
نیز جلوگیری خواهد شد و واقعا 
کار خوبی شد که طرح منع شدن 
عبور و مرور وسایط نقلیه تصویب 

شد.«

 ۲۰ )دوشنبه،  دیروز  که  دانش  آقای 
صحبت  نشست  این  در  عقرب( 
درصد  از ۱۵  کم تر  که  افزود  می کرد، 
مکاتب  چهارم  صنوف  دانش آموزان 
یک  مفهوم  نمی توانند  افغانستان 
پاراگراف ساده را درک کنند. به گفته ی 
سوی  از  ارزیابی  این  دانش  آقای 
 ۱۳۹۶( پیش  سال  دو  جهانی  بانک 
خورشیدی( انجام شده است. او اما 
تأکید کرد که این وضعیت هنوز در 

مکاتب افغانستان صدق می کند.

صفحه ویـژه جـوانان
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اطالعات روز: مسئوالن محلی در والیت سرپل تأیید 
ترافیکی در ولسوالی  نتیجه ی یک رویداد  می کنند که در 

بلخاب این والیت، 9 نفر کشته شده اند.
روزنامه  به  سرپل  والی  سخن گوی  امانی،  ذبیح اهلل 
ناوقت دو روز پیش  این رویداد  اطالعات روز گفت که 
)دوشنبه، 20 عقرب( در روستای »شیگی« ولسوالی بلخاب 
زمانی رخ داده است که یک موتر نوع »فالنکوچ« از جاده 

منحرف شده و به دریا سقوط کرده است.
به گفته ی آقای امانی، پنج سرنشین این موتر در این 

حادثه نیز زخمی شده اند و یک کودک نیز الدرک است.
او افزود که کودکان و زنان نیز در جمع قربانیان این 

حادثه شامل اند.
شهر  از  موتر  این  که  افزود  سرپل  والی  سخن گوی 
بلخاب  ولسوالی  به سمت  بلخ  مرکز والیت  مزارشریف، 
در حرکت بوده است و تمامی مسافران آن نیز غیرنظامیان 

بوده اند.
سرعت زیاد، خرابی شاهراه ها، بی پروایی به قواعد و 
عالیم ترافیکی از عوامل عمده ی رویدادهای ترافیکی در 

کشور شمرده می شود.
کشور،  عامه ی  صحت  وزارت  آمارهای  براساس 
رویدادهای  از  بیش تر  افغانستان  در  ترافیکی  رویدادهای 
قربانی  کشور  این  مردم  از  انتحاری  حمالت  و  انفجار 

می گیرد.
این وزارت در تاریخ پنجم سرطان سال جاری اعالم 
هزار  چهار  به  نزدیک  گذشته  ماه  در شش  که  بود  کرده 
نتیجه  در  که  داده  رخ  کشور  سراسر  در  ترافیکی  رویداد 

۳22 نفر کشته و 20 هزار نفر دیگر زخمی شده اند.

در یک رویداد ترافیکی در سرپل ۹ نفر کشته شدند

۹۳ عضو داعش به شمول زنان و کودکان به نیروهای دولتی تسلیم شدند
داعش  عضو   9۳ که  می گویند  ننگرهار  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
به شمول چهار مرد و 89 زن و کودک در ولسوالی اچین این والیت به نیروهای دولتی 

تسلیم شده اند.
در اعالمیه ای که دیروز )سه شنبه، 21 عقرب( از سوی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار 

به نشر رسیده، آمده است که 1۳ شهروند پاکستانی نیز در جمع تسلیم شدگان می باشند.
در همین حال وزارت دفاع ملی نیز با نشر اعالمیه ای گفته است که یک جنگ جوی 
گروه داعش با ۴۵ تن از زنان، دختران و کودکان عضو این گروه نیز در ولسوالی اچین به 
نیروهای کماندوی ارتش تسلیم شده اند. به نقل از اعالمیه ی وزارت دفاع، در جمع افراد 

تسلیم شده، یک مرد، 1۷ زن، 1۳ کودک و 1۵ دختر شامل اند.
اندرابی،  )یک شنبه، 19 عقرب( محمدمسعود  پیش  روز  که سه  است  در حالی  این 
در  به ویژه  و  افغانستان  در  داعش  گروه  که  بود  گفته  کشور  داخله ی  وزارت  سرپرست 
ننگرهار شکست خورده است. او تأکید کرده که رهبری این گروه نیز از بین برده شده 

است.
والیت ننگرهار در شرق افغانستان از والیت های ناامن به حساب می آید. گروه های 
به عنوان  را  ننگرهار  داعش  دارند.  فعالیت  والیت  این  بخش هایی  در  طالبان  و  داعش 

خاستگاه شان می پندارند.

تیراندازی مهمان بر میزبان؛ پنج سرباز در حمله ی یک مهاجم در هرات کشته شدند
سرباز  پنج  که  می گویند  هرات  والیت  در  امنیتی  مسئوالن  هرات:  روز-  اطالعات 
پولیس محلی در نتیجه ی شلیک یک مهاجم مسلح در ولسوالی اوبه ی این والیت کشته 

شده اند.
عبداالحد ولی زاده، سخن گوی فرماندهی پولیس هرات به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این رویداد دو شب پیش )دوشنبه، 20 عقرب( در پاسگاه امنیتی »جنوا« در ولسوالی اوبه 
رخ داده است. به گفته ی آقای ولی زاده، فرد مهاجم اول به عنوان مهمان در این پاسگاه آمده 
و دقایقی پس از آن بر سربازان پولیس محلی به شمول فرمانده آنان، تیراندازی کرده است. 

او تأکید کرد که این فرد پس از تیراندازی از محل رویداد فرار کرده است.
تا کنون هویت فردم مهاجم  افزود که  پولیس هرات همچنان  سخن گوی فرماندهی 

شناسایی نشده و تالش پولیس برای بازداشت او جریان دارد.
مسئوالیت این رویداد را تا کنون شخص و یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما در 

شماری از مناطق ولسوالی اوبه ی هرات گروه طالبان فعالیت گسترده دارد.
در  که  می آید  به حساب  ناامن  نسبتا  والیت های  از  کشور  غرب  در  هرات  والیت 

سال های اخیر وقوع رویدادهای این چنینی در آن سابقه نداشته است.

خالی خواهد شد و هیچ اهرم فشاری 
در اختیار نخواهد داشت.

زمینه سازی گفت وگوهای مستقیم 
استاد  دو  رهایی  و  طالبان  با  صلح 
از  قبل  آمریکایی که سه سال  دانشگاه 
بهای  بودند،  شده  ربوده  طالبان  سوی 
آزادی انس حقانی و دو زندانی بزرگ 
دیگر این گروه از بند دولت افغانستان 
این است  اما پرسش  گفته شده است. 
که واقعا با رهایی انس حقانی زمینه ی 
گرفته  سر  از  صلح  گفت وگوهای 
خواهند  حاضر  طالبان  یا  شد  خواهد 
شد رو در رو با دولت افغانستان روی 
میز مذاکره بنشیند؟ به عبارت دیگر، آیا 
بهای رهایی انس حقانی آمدن صلح در 
حاال  همین  از  بود؟  خواهد  افغانستان 
نگرانی های زیادی وجود دارد مبنی بر 
این که اگر مذاکرات صلح بار دیگر به 
هر دلیلی به نتیجه نرسید، چه؟ در این 
شماره  فرد  آزادی  بهای  تنها  صورت 
تروریستی،  شبکه  خطرناک ترین  دوم 
امریکایی  دانشگاه  استاد  دو  رهایی 
خواهد بود. شاید از دید انسانی آزادی 
اما  باشد،  ارزشمند  بهای  گروگان  دو 
انس  آزادی  افغانستان  مردم  برای 
حقانی ممکن عواقب جدی و خون بار 
دست  که  آن جایی  از  باشد.  داشته 
شبکه ی حقانی به خون مردم افغانستان 
داغ  می تواند  او  رهایی  است،  آلوده 
افغانستان  مردم  برای  فراموش نشدنی 

باشد. 
هم دولت افغانستان و هم شرکای 
نباید بدون ضمانت اجرایی  بین المللی 
صرف  کند.  آزاد  را  حقانی  انس  الزم 
مشروط  آزادی  با  گفته  دولت  این که 
دست کم  نیست،  کافی  کرده،  موافقت 
اجرایی  ضمانت  باید  بخش  دو  در 
ازادی  نباید  یک،  باشد:  داشته  وجود 
صفوف  تقویت  باعث  حقانی  انس 
شود.  طالبان  و  حقانی  شبکه  جنگی 
گروه  و  حقانی  شبکه  دست  متأسفانه 
آلوده  افغانستان  مردم  خون  به  طالبان 
است و هر روز در گوشه و کنار کشور 
می شود.  کشته  آن ها  به دست  مردم 
طالبان  هم  که  است  داده  نشان  تجربه 
در  را  خود  منافع  حقانی  شبکه  هم  و 
جنگ افروزی و خشونت دنبال می کنند. 
دوم، آزادی انس حقانی باید منجر شود 
به صلح. یک بار آمریکا و طالبان حدود 
دو ماه قبل در آستانه امضای توافقنامه 
گروه  خونین  حمله ی  که  بودند  صلح 
طالبان در کابل منجر به کشته شدن 12 
نفر به شمول یک سرباز آمریکایی شد. 
پس از این رویداد رییس جمهور امریکا 
هر نوع مذاکره با طالبان را پایان داد. اما 
پس از سکوت طوالنی و احضارشدن 
از  برای  تالش ها  کنگره،  به  خلیل زاد 
سرگیری گفت وگوها دوباره آغاز شد. 
ظاهرا تالش ها دوباره در حال پیشرفت 
آزادی  برای  توافق  آن  نمونه ی  است. 

انس حقانی است. 
نیاید،آزادی  بیاید و چه  چه صلح 
نبوده  امریکا رایگان  برای  انس حقانی 
و  افغانستان  دولت  برای  اما  است، 
سادگی  این  به  قضیه  کشور  مردم 
نیست. از یک طرف، نتیجه ی انتخابات 
نامشخص و آینده ی سیاسی افغانستان 
مبهم است. مردم از افتادن به دام یک 
نظر  از  زیرا  نگرانند،  دیگر  بحران 
وحدت  حکومت  مشروعیت  زمانی 
ملی رسما به پایان رسیده و پراکندگی 
سیاسی در کشور زیاد است و از طرف 
برای  روشنی  چشم اندازی  هیچ  دیگر، 
آمدن صلح و پایان بیش از چهار دهه 
در  نیست.  متصور  بحران  و  جنگ 
چنین وضعیت رهایی افرادی مثل انس 
است.  کابوس  یک  مردم  برای  حقانی 
برای مردم افغانستان بهای رهایی انس 
هیچ  نباشد،  صلح  آمدن  اگر  حقانی 
است. در این صورت این تصمیم برای 
مردم یک کابوس و برای حکومت یک 
تصمیم سخت نه، که یک سر افکندگی 

بزرگ خواهد بود.
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اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی 
اعالم کرد که سه زندانی مهم شبکه حقانی 
و  عبدالرشید  حافظ  حقانی،  انس  به شمول 
از  مشروط  به صورت  را  مالی خان  حاجی 
زندان »بگرام« در والیت پروان آزاد می کند.

 21 )سه شنبه،  دیروز  که  غنی  آقای 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  عقرب( 
در  افراد  این  که  گفت  می کرد،  صحبت 
»امریکایی  دانشگاه  استاد  دو  رهایی  بدل 

افغانستان« آزاد می شوند.
در  افغانستان  که حکوت  کرد  تأکید  او 

والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
نیروهای  کاروان  یک  که  می گویند  لوگر 
خارجی در مرکز این والیت هدف حمله ی 

طالبان قرار گرفته است. 
فرماندهی  احمدزی، سخن گوی  شاپور 
پولیس لوگر به روزنامه اطالعات روز گفت 
که این رویداد قبل از ظهر دیروز )سه شنبه، 
مرکز  شینگ«  »کمپ  ساحه  در  عقرب(   21

این والیت رخ داده است. 
از  لوگر  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
دست  در  جزئیاتی  انفجار  نوعیت  و  تلفات 
کشته  رویداد  این  در  نفر  چند  »اینکه  نداد: 
شده اند و نوعیت حمله چه بوده است )فرد 
هنوز مشخص  موتربمب(،  یا  بوده  انتحاری 

نیست.« 

به خصوص  و  بین المللی  شرکای  با  مشوره 
ایاالت متحده ی امریکا میکانیزمی را در پیش 
مهم  عضو  سه  این  رهایی  که  است  گرفته 
تقویت و  را  شبکه حقانی »صفوف دشمن« 

حمالت شان را تشدید نکند.
»تدابیر  افزود:  کشور  رییس جمهوری 
تصمیم  این  که  است  چنان  ما  بین  مشترک 
دشوار، اما قابل درک بتواند هم قوت ما را به 
نمایش بگذارد و هم نیت صلح خواهی ما را.« 
به گفته ی او، این موضوع برای اعتمادسازی 
آغاز مذاکرات رودرروی صلح افغانستان نیاز 

حال  در  احمدزی،  آقای  گفته ی  به 
به  منتهی  راه های  خارجی  نیروهای  حاضر 

محل رویداد را مسدود کرده اند. 
نیروهای  کاروان  افزود،  احمدزی  آقای 
خارجی زمانی هدف قرار گرفت که در حال 

گشت زنی در اطراف »کمپ شینگ« بود. 
مربوط  شینگ،  کمپ  وی،  گفته ی  به 
لوای چهارم قول اردوی 20۳ تندر در لوگر 
است که در یک سمت آن نیروهای خارجی 
مستقر اند. حدود دو ماه قبل نیز یک کاروان 
نیروهای خارجی در ولسوالی بگرام والیت 

پروان هدف قرار گرفته بود. 
والیت لوگر در جنوب کشور، از والیت 
های نامن به شمار می رود که گروه طالبان 

در آن فعالیت گسترده دارد.

جدی بوده است.
از سویی هم، آقای غنی عالوه کرد که 
طالبان  گروه  جنگ جوی  هزار   11 هم اکنون 
زندان های  در  گوناگون  جرایم  به  پیوند  در 
که  گفت  همچنان  او  زندانی اند.  افغانستان 
امیدوار است طالبان به روند صلح بپیوندند.

انس حقانی، فرزند جالل الدین حقانی، 
ناتنی  برادر  و  حقانی  شبکه  بنیان گذار 
شبکه  این  کنونی  رهبر  حقانی،  سراج الدین 
می باشد که  در ماه میزان سال 1۳9۳ توسط 
نیروهای امنیت ملی دستگیر شد. پیش از این 

اطالعات روز: نیروهای ارتش در شمال 
تصفیوی  مشترک  عملیات  آغاز  از  کشور 
 »10۷ »شاهین  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای 
خبر  جوزجان  والیت  درزاب  ولسوالی  در 

می دهد.
حنیف رضایی، سخن گوی قول اردوی 
209 شاهین به روزنامه اطالعات روز گفت 
نیروهای  محوریت  به  عملیات  این  که 
کماندوی ارتش دو شب پیش )دوشنبه، 20 
عقرب( در ولسوالی درزاب آغاز شده است.
در  کنون  تا  که  افزود  رضایی  آقای 
منطقه ی  روستاهای  عملیات  این  نتیجه ی 
از  بیش  که  ولسوالی  این  »دریاخانه «ی 
شده  تصفیه  می باشد،  آن  در  خانه  یک هزار 

است.

صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری 
کشور گفته بود که آزادی او خط سرخ دولت 

و مردم افغانستان می باشد.
این افراد در حالی در مقابل آزادی دو 
نزد  از  افغانستان  امریکایی  دانشگاه  استاد 
در  استاد  دو  این  که  می شوند  آزاد  طالبان 
سال 1۳9۵ از شهر کابل توسط جنگ جویان 
کنون  تا  زمان  آن  از  شدند.  ربوده  طالبان 
تالش های زیادی برای این دو استاد صورت 
گرفته، اما این تالش ها تا کنون جوابی نداده 

است.

به گفته ی او، در جریان این عملیات تا 
مخالفان  تعبیه شده  ماین  کنون چندین حلقه 

مسلح دولت کشف و خنثا شده است.
شاهین   209 اردوی  قول  سخن گوی 
جریان  در  مسلح  مخالفان  که  کرد  تأکید 
پولیس  و  ارتش  نیروهای  تالشی  و  تصفیه 
در این ولسوالی تا کنون مقاومتی از خودشان 
عادی  به صورت  عملیات  و  نداده اند  نشان 
برده  پیش  درزاب  ولسوالی  مرکز  سمت  به 

می شود.
از  کشور  شمال  در  جوزجان  والیت 
جنگ جویان  که  است  ناامن  والیت های 
در  داعش  و  طالبان  گروه های  به  وابسته 
از ولسوالی های این والیت حضور  تعدادی 

و فعالیت گسترده دارند.

شما اگر تاریخچه ی هر چیزی را در افغانستان بررسی کنید، 
می بینید که از طول و عرض آن خون می چکد. به طور مثال، 
نیروهای قهرمان امنیتی ما که عبارتند از اردو، پولیس و امنیت 
ملی شب و روز تالش می کنند که تروریستان بُزدل و خرُشش 
را دست گیر کنند. آن ها با تمام رمق دنبال تروریستان می دوند و 
جان خویش را به خطر می اندازند. شاید هیچ گاوروده ی یافت 
نشود که منکر قربانی های بی شمار نیروهای امنیتی کشور عزیز 
ما باشد. منظورم را فهمیدید؟ منظور من این است که از بس 
نیروهای امنیتی کشور برای دست گیری و نابودی تروریستان 
بسیار  مبارزه  این  تاریخچه ی  داده اند، حاال  قربانی  سگ مقعد 
خونین است. این که رییس جمهور ما خطرناک ترین تروریستان 

را از زندان آزاد می کند، چیز تازه ای نیست. 
اصل بحث ما خطوط سرخ دولت و مقامات است. »خط 
از  افغانستان تاریخچه ی زردناکی دارد. باری یکی  سرخ« در 
رهبران قومی در میدان خداوراستی فریاد زد که توتاپ خط 
سرخ من است، وقتی شب به خانه رفت، معلوم نشد چه اتفاقی 
برای آن رهبر افتاد. فردا که از خواب بیدار شد، همه جا زرد 
شده بود. هرچه به او گفتند که استاد توتاپ خط سرخ توست، 
بوده و زرد  این خط همیشه زرد  نکرد و گفت  قبول  ایشان 

خواهد بود. 
به  معروف  ملی  از شخصیت های  دیگر  یکی  همین طور 
»بدیل در حال انتظار« چند سال پیش گفته بود که کاندیداشدن 
در انتخابات ریاست جمهوری برایش »خط سرخ« است، حتا 
خورده  قسم  ایشان  شد.  خواهد  کاندیدا  ببرد،  رای  یک  اگر 
بود که تحت هیچ شرایطی با فالنی خاین و فالنی کمونیست 
یک جا نخواهد شد. تعدادی از جوانان که از مدتی با ایشان 
را  تو  ما  صاحب!  »رییس  که  می گفتند  او  به  بود  همکار 
می شناسیم. به خدا بوی دال نخود به مشامت برسد، سنگر را ایال 
کرده به مهمانی می روی. نگو همین گپ ها را که فردا به جنجال 
گرفتار می شویم«، اما ایشان قبول نمی کرد. تا این که بوی شوربا 
از وزیر اکبرخان به مشامش رسید و دیگر خبری از آن بدیل در 
حال انتظار و خط سرخش نبود. گفته می شود ایشان هم اکنون 
دیگ  در  چپ وراست  و  شده  مقرر  دولت ساز  تیم  سرآشپز 

زردچوبه می اندازد که خط سرخ زایل شود. 
یکی  برای  بوده،  زیاد  فردی  سرخ«های  »خط  این  از 
وزارت خارجه »خط سرخ« بوده و برای دیگری سیاست ورزی 
فرهنگ مدار »خط سرخ« است. برای یکی قراردادهای میلیاردی 
وزارت خانه ها خط سرخ است و برای یکی یک چیز دیگر. اما 
مهم ترین خط سرخ ها، »خط سرخ« های دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان  دولت  سرخ«های  »خط  از  یکی  است.  افغانستان 
آزادی انس حقانی بود. وقتی عمران خان، نخست وزیر پاکستان 
در نشست هایش با مقامات امریکایی و رهبران طالبان با خنده 
ما در  آزاد می شود، جوانان قهرمان  انس حقانی  می گفت که 
شورای امنیت ملی و ارگ ریاست جمهوری به شور می آمدند 
و خطاب به ملت افغانستان می گفتند که خاطرتان جمع! آزادی 
این تروریست تمساح دل خط سرخ ماست. بگذارید دال خوران 
پاکستانی دل شان به حلوای بی بی خوش باشد، او قاتل هزاران 
نخواهیم  آزاد  را  او  هیچ وجه  به  ما  و  است  افغانستان  انسان 
کرد. یا وقتی آقای خلیل زاد به کابل می آمد و کاپی توافق نامه 
و  می داد  نشان  فقط  ما  اجراییه  رییس  و  رییس جمهور  به  را 
می گفت که طبق توافق آن ها با طالبان، انس حقانی باید آزاد 
به  شود. فردایش رییس جمهور  کنفرانس خبری می گرفت و 
کابل  منطقه ی  هیچ  برق  که  می داد  دستور  هم  برشنا  شرکت 
قطع نباشد تا همه بتواند پرس کنفرانس او را تماشا کند و در 
هیچ  از  مستقل هستیم،  دولت  ما  که  می گفت  پرس کنفرانس 
کسی دستور نمی گیریم و هرقدر هم فشار بیاید انس حقانی 
را آزاد نمی کنیم. اما متأسفانه که یکی دیگر از خط های سرخ 
مملکت ما دیروز زرد شد و آقای غنی مجبور شد آزادی انس 

حقانی را رسانه ای کند. 
ایشان در این مورد خطابه ی زردناکی ارایه نموده گفت 
آزادی  با  دیگر  مشهور  تروریست  دو  و  انس حقانی  »آزادی 
هزاران تروریست که در ایام عید صورت می گیرد، فرق دارد. 
افغانستان  خانواده ی  هزار  صدها  تروریستان  که  می دانم  من 
را داغ دار کرده و عزیزان شان را به خون غلتانده، اما به تمام 
مردم افغانستان وعده می دهم که هیچ وقتی به تروریستان اجازه 
نخواهم داد تمام ۳۵ میلیون نفوس افغانستان را از بین ببرد.« 
ایشان در قسمت دیگر از سخنانش خطاب به تمام ملت های 
جهان به خصوص پاکستان گفت »شرکای بین المللی ما، به ویژه 
پاکستان بداند که ما یک خط سرخ دیگر هم داریم و به هیچ 
با  توانستید  شما  بلی  کنیم.  زرد  را  آن  نیستیم  حاضر  قیمتی 
فشاری که بر ما وارد کردید، ما را مجبور کنید که از یکی از 
خطوط سرخ خویش بگذریم. اما قسم به الیزال جل شأنُُه که 
آخرین خط سرخ خویش را هیچ گاهی زرد نخواهیم کرد و آن 
نظام جمهوریت ماست که خون چکان از کرزی صاحب به ما 

رسیده است.« 
من مطمئنم که اگر آقای غنی را یک فشار دیگر بدهند، 
آن وقت  بود.  نخواهد  سرخی  خط  هیچ  از  خبری  دیگر 
زردی ست که دنیا را خواهد گرفت. تنها آقای غنی نه، بلکه 
همه مقامات در مقابل فشارها تسلیم اند. تاریخچه ی زردناک 

خطوط سرخ گواه این مسأله است.

مسجد  پنجمین  هرات  جامع  مسجد  روز:  اطالعات 
برای  که  افرادی  بیش تر  است.  جهان  در  بزرگ  جامع 
مبهوِت  می بینند،  را  تاریخی  بزرگ  بنای  این  نخستین بار 
عظمت و معماری آن می شوند؛ اما این  بنای تاریخی با تمام 
ندارد. بیش تر  این روزها حال و روز خوبی  عظمت خود، 
کاشی ها در طول سال های متمادی آسیب دیده و قسمتی 
از کتیبه ها در حال فروریختن است و بخش های زیاد نیز 
مسجد  در  ویرانی  حجم  به تازگی  است.  ریخته  فرو  قبال 
جامع هرات مسئوالن در این والیت را نگران کرده است. 
مسئوالن محلی والیت هرات تصمیم گرفته اند تا کم تر از 
بزرگ  جامع  مسجد  به  منتهی  راه های  دیگر،  هفته ی  دو 

هرات را به روی رفت وآمد وسایط نقلیه مسدود کند. 
ریاست  تاریخی  آبده های  حفظ  آمر  صفا،  زلمی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  فرهنگ  و  اطالعات 
می گوید که این طرح در نشست اخیر کمیسیون »مدیریت 

شهر قدیم هرات« به تصویب رسیده است. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات ریاست این کمیسیون 
را بر عهده  دارد. او به اداره شهرسازی و مسکن، شهرداری، 
پولیس و ترافیک دستور داده است که در راستای تطبیق، 
اطراف مسجد جامع هرات  طرح ممنوعیت رفت وآمد در 

اقدام کنند. 
دیر هنگام، اما اقدام خوب

جامع  مسجد  اطراف  در  نقلیه  وسایط  گشت وگذار 
و  می شود  تاریخی  بنای  این  لرزش  باعث  هرات،  بزرگ 
سالیان متمادی تداوم این روند، باعث فروپاشی بخش های 
از کاشی های هفت رنگ این بنا شده است. زلمی صفا، آمر 
حفظ آبده های تاریخی هرات می گوید: »رفت وآمد وسایط 
نقلیه به مرور زمان، سبب تخریب بناهای تاریخی می شود 
جامع  مسجد  تخریب  از  وسایط،  تردد  از  جلوگیری  با  و 
کار  واقعا  و  شد  خواهد  جلوگیری  نیز  والیت  این  بزرگ 
نقلیه  وسایط  مرور  و  عبور  منع شدن  طرح  که  شد  خوبی 

تصویب شد.«
در  تاریخی  بنای   1۴ از  یکی  هرات  جامع  مسجد 
رییس جمهور  غنی،  اشرف  پیش  که سه سال  است  کشور 
دستور بازسازی و مرمت آن  را داد. قصر داراالمان در کابل، 
زیارتگاه سخی در مزارشریف و باغ سراج در جالل آباد، از 

دیگر بناهای تاریخی هستند.
هم اکنون بازسازی مسجد جامع بزرگ هرات جریان 
هرات  فرهنگ  و  اطالعات  ریاست  در  مسئوالن  دارد. 
 2۴ هزینه  به  مسجد،  این  بازسازی  اول  فاز  که  می گویند 

میلیون افغانی سال گذشته پایان یافت. 
و  پیاده  روها  بام،  کنون  تا  که  می افزایند  مسئوالن  این 
حکومت  بودجه  از  جامع  مسجد  رنگ  هفت  کاشی های 

بازسازی شده است.
و  هرات  والیتی  شورای  معاون  طاهری،  توریالی  اما 
اطالعات  روزنامه  به  هرات«  قدیم  شهر  »کمیسیون  عضو 
و  بازسازی  برای  بیش تری  بودجه  باید  که  می گوید  روز 
مرمت مسجد جامع از سوی حکومت اختصاص داده شود، 

تا خطر تخریب این بنای تاریخی را تهدید نکند.
بناهای تاریخی هرات در آستانه ی فروریزی

هرات جزء والیت های باستانی کشور شمرده می شود. 
آمارهای ریاست اطالعات و فرهنگ هرات نشان می دهد 

که بیش از ۷00 آبده تاریخی در این والیت وجود دارد. 
خواجه  آرامگاه  مصلی،  مجموعه  اختیارالدین،  قلعه 
عبداهلل انصاری، پل ماالن، حوض چهار سوق و نمکدان، 
از جمله مشهورترین بناهای تاریخی هرات قلمداد می شود. 
اما عبور وسایط نقلیه به مرور زمان باعث تخریب این 

بناها خواهد شد. 
میراث  حامیان  انجمن  رییس  وزیری،  عبدالقیوم 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  فرهنگی 
بناهای  اطراف  در  تردد  سریع تر  چه  هر  باید  حکومت 

تاریخی مشهور دیگر را نیز ممنوع اعالم کند.
او می افزاید: »امیدواریم که در قسمت بناهای تاریخی 
تردد  از  و  شود  توجه جدی  فروپاشی اند،  حال  در  که  ما 
وسایط جلوگیری صورت گیرد، تا تمام بناهای تاریخی ما 

مصئون بمانند.«
مقام ها در اداره محلی هرات اطمینان می دهند که روی 

طرح ممنوعیت گشت وگذار وسایط نقلیه در اطرف بناهای 
تاریخی دیگر نیز کار می کنند. 

روزنامه  به  هرات  والی  سخن گوی  فرهاد،  جیالنی 
که پس  دارد  محلی تالش  »اداره  می گوید:  روز  اطالعات 
از عملی سازی این طرح )ممنوعیت تردد وسایط نقلیه در 
اطراف مسجد جامع بزرگ هرات(، برای محافظت از تمام 
را جست وجو و عملی  راه حل هایی  دیگر  تاریخی  بناهای 

کند.«
آیا این طرح عملی است؟

گشت وگذار  ممنوعیت  طرح  عملی شدن  که  هرچند 
وسایط نقلیه در اطراف مسجد جامع بزرگ هرات، باعث 
باشندگان  اما  شد،  خواهد  بنا  این  تخریب  از  جلوگیری 
هرات نگران افزایش ازدحام ترافیکی در سرک های اصلی 

شهر هستند.
روزنامه  به  هرات  ترافیک  مدیر  حسینی،  غالم سخی 
باید  طرح،  این  عملی شدن  با  که  می گوید  روز  اطالعات 

تشکیل پولیس ترافیک نیز افزایش پیدا کند. 
او می افزاید که با 1۵0 پولیس ترافیک در سطح شهر 
ترافیکی در سرک های  ازدحام  هرات، غیرممکن است که 

نزدیک به مسجد جامع هرات مهار شود.
اما جیالنی فرهاد، سخن گوی والی هرات می گوید که 
راه بدیلی به همکاری مدیریت ترافیک و شهرداری هرات 

به خاطر جلوگیری از ازدحام جست وجو خواهد شد.
لیست  در  هرات  باستانی  آثار  پیش  سال ها  بود  قرار 
میراث های فرهنگی سازمان یونسکو ثبت شود، اما به دلیل 
هرات  تاریخی  بناهای  که  است  سال ها  کوتاهی حکومت 
هیچ  هنوز  مانده اند.  محروم  جایگاه  این  به  رسیدن  از 
آثار  وضعیت  ندارد.  وجود  کار  برای  روشن  چشم اندازی 
باستانی هرات نگران کننده است و بسیاری از این آثار نیاز 

به مرمت و بازسازی دارد.

تاریخچه ی زردناک 
»خط سرخ« در افغانستان

اقدام دیـرهنگام؛ تردد وسایط  نقلیه 
در چهار سوی مسجد جامع هرات ممنوع می شود

سه زندانی مهم شبکه حقانی به شمول انس حقانی از زندان بگرام آزاد می شوند

اتحادیه ی اروپا: 
امیدواریم که گفت وگوهای صلح میان امریکا و طالبان از سر گرفته شود

صلح میان امریکا و گروه طالبان ابراز امیدواری کرده است که 
قرار بود یک نشست بین االفغانی با اشتراک هیأتی از افغانستان 
به شمول نمایندگان حکوت و شماری از چهره های سیاسی و 
هیأت گروه طالبان دو هفته پیش )۷ عقرب( در شهر بیجینگ، 
برای  اما  نشست  این  برگزاری  شود.  برگزار  چین  پایتخت 

مدتی نامعلومی به تعویق افتاد.
دو طرف قبل از آن اعالم کرده بودند که نمایندگان شان 

در این نشست شرکت می کنند.
پس از آن در تاریخ 1۶ عقرب وحید عمر، رییس عمومی 
اداره ی ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری کشور 
در یک نشست خبری گفت که فهرست 2۷ اشتراک کننده ی 
نشست بیجینگ از سوی حکوت افغانستان نهایی شده است.

اطالعات روز: اتحادیه ی اروپا می گوید که امیدوار است 
امریکا و گروه طالبان گفت گوهای صلح افغانستان را به زودی 
بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  برای  زمینه  و  گیرند  سر  از 

فراهم شود.
اتحادیه ی  خارجی  سیاست  رییس  موگرینی،  فدریکا 
اروپا دو روز پیش )دوشنبه، 20 عقرب( در نشست وزرای 
گفته  همچنان  اروپا  اتحادیه ی  عضو  کشورهای  خارجه ی 
است که امیدوار است تا به زودی میان دولت افغانسان و گروه 

طالبان نیز گفت وگوهای در مورد صلح آغاز شود.
اروپا  اتحادیه ی  خارجی  سیاست  رییس  هم،  سویی  از 
افزوده است که اتحادیه ی اروپا به صورت قاطع بر پیش رفت 

روند صلح به مالکیت و رهبری افغان ها تأکید می کند.

همچنان  اروپا  اتحادیه ی  که  است  کرده  عالوه  او 
دوام  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  از  خود  حمایت  به 
شرط  تنها  که  است  کرده  تأکید  اما  موگرینی  خانم  می دهد. 
دستاوردهای  حفظ  باید  افغانستان  صلح  گفت وگوهای  در 
18ساله ی افغانستان و به صورت مشخص ارزش های حقوق 

بشری و حقوق زنان باشد.
کشورهای  خارجه ی  وزیران  نشست  که  است  گفتنی 
با  وزیر   28 شرکت  با  پیش  روز  دو  اروپا  اتحادیه ی  عضو 
بر  نشست عالوه  این  در  شد.  برگزار  افغانستان  روی  بحث 
موضوع صلح، روی اصالحات در افغانستان و نتیجه ی قانونی 

انتخابات کشور نیز بحث شده است.
اتحادیه ی اروپا در حالی از آغاز دوباره ی گفت وگوهای 

عیسا قلندر

یک کاروان نیروهای خارجی در لوگر 
هدف حمله ی انتحاری قرار گرفت

عملیات »شاهین ۱۰۷« در ولسوالی 
»درزاب« جوزجان راه اندازی شد

اطالعات روز: منابع محلی در والیت 
پکتیا می گویند که در نتیجه ی یک حمله ی 
هوایی نیروهای خارجی در ولسوالی زازی 
آریوب این والیت، هفت غیرنظامی کشته 

شده اند.
والی  سخن گوی  حسرت،  عبداهلل 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  پکتیا 
این حمله شام دو روز پیش )دوشنبه، 20 
ولسوالی  »علیسنگی«  روستای  در  عقرب( 

زازی آریوب رخ داده است.
به گفته ی او، تا کنون مشخص نشده 

به  این حمله کی ها و  است که در جریان 
چه تعداد افراد کشته شده اند. او تأکید کرد 

که بررسی ها در این مورد جریان دارد.
در همین حال، یک منبع حکومتی در 
ولسوالی زازی آریوب به روزنامه اطالعات 
غیرنظامی  کشته شدگان  که  گفت  روز 

بوده اند.
از سویی هم یک منبع دیگر در والیت 
پکتیا در صحبتی با روزنامه اطالعات روز 
توضیح می دهد که در این رویداد هفت نفر 
ارشد  فرماندهان  از  نور«،  »اهلل  نزدیکان  از 

نور  اهلل  کشته شده اند.  پکتیا  در  گروه  این 
پیش )یک شنبه، 19 عقرب(کشته  سه روز 

شده بود.
از  افراد  این  که  می افزاید  منبع  این 
وابستگان این فرمانده طالبان بوده است که 
حین بازگشت از مراسم تشیع جنازه ی او، 
موتر حامل شان هدف یک حمله ی هوایی 

نیروهای خارجی قرار می گیرند.
سه زن  مرد،  سه  منبع،  این  گفته ی  به 
و یک کودک به شمول پدر و مادر زن این 
فرمانده طالبان در این رویداد کشته شده اند.

گفتنی است که این فرمانده طالبان به 
همراه مولوی »میرزا جان«، ولسوال نام نهاد 
پکتیا،  احمدخیل  ولسوالی  برای  طالبان 
گروه  این  سردسته ی  یک  حبیب«،  »قاری 
و چهار جنگ جوی دیگر طالبان در جریان 
کشته  افغان  نیروهای  هوایی  حمله ی  یک 

شده بودند.
والیت پکتیا در جنوب شرق کشور از 
ناامن می باشد که گروه طالبان  والیت های 
والیت  این  ولسوالی های  از  شماری  در 

فعالیت گسترده دارد.

ادعای کشته شدن هفت غیرنظامی در حمله ی هوایی در پکتیا؛ 
مسئوالن: بررسی ها جریان دارد
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ووکسـ  زک بیوچمپ

مترجم: جلیل پژواک

از  یکی  اخیر  سال های  در 
از  طالبان  مطالبات  مهم ترین 
رهایی  افغانستان  حکومت 
انس حقانی بوده است. امتناع 
اجرای  از  افغانستان  حکومت 
زندانی  این  بر  محکمه  حکم 
و مطالبات مکرر گروه طالبان 
مبنی  افغانستان  حکومت  از 
نشان  بگرام،  از  او  رهایی  بر 
از  حقانی،  انس  که  می دهد 
چه جایگاهی در جنگ و صلح 
است.  برخوردار  افغانستان 
زندانی بودن  سو،  یک  از  اگر 
او در زندان دولت افغانستان 
کارت  یک  به عنوان  می تواند 
معادله ی  در  تأثیرگذار  بازی 
به حساب  افغانستان  صلح 
آید، رهایی انس و برگشت او 
به جبهات جنگ نیز می تواند 
تقویت  در  برجسته ای  نقش 
جبهات نظامی طالبان داشته 

باشد.

پخش اطالعات غلط در 
رسانه های اجتماعی آسان تر 
از اصالح آن و شعله ورکردن 
اختالفات اجتماعی آسان تر از رفع 
آن است. ماهیت نحوه تعامل ما 
در فیس بوک و بقیه رسانه های 
اجتماعی به جناح های اقتدارگرا 
و راست افراطی کمک می کند تا 
تهداب نظام های دموکراتیک را 
تضعیف کنند و حتا زمینه را برای 
به چنگ گرفتن قدرت فراهم 
کنند.
به نظر می رسد ما باید این 
حقیقت تلخ را که رسانه های 
اجتماعی، به روشی که اکنون 
از آن  استفاده می شود در واقع 
یک رسانه ی اقتدارگرا می باشد، 
بپذیریم. 

به نظر می رسد دست کم در مورد سیاست، رسانه های اجتماعی بیش تر به عنوان 
ابزاری برای تفرقه کار می کنند تا ایجاد اتحاد. سیلی از اطالعات که تفکیک 
درستی و نادرستی آن برای شهروندان عادی غیرممکن است، درک مردم از 

جهان را دگرگون و باعث می شود که آن ها به تعصبات خودشان پناه ببرند.

دیگر  نامزد  نبیل،  رحمت الله 
نشست  در  دوشنبه  روز  نیز 
به  را  »دولت ساز«  تیم  خبری 
تقلب های سازمان یافته متهم 
آرا  بازشماری  مورد  در  و  کرد 
بازشماری  تصمیم  که  گفت 
کمیسیون  فیصله  براساس 
نه، بلکه براساس تصمیم پنج 
از آن  کمیشنر گرفته شده که 
براساس  کمیشنر  دو  جمله 
این  امضای  به  حاضر  فشار، 
فیصله شده است. آقای نبیل 
افزود شمارش که خالف قوانین 
و لوایح باشد، قابل قبول تیم او 

نیست.

اوایل ماه جنوری سال جاری در مراسم تحلیف »جیر 
بولسانارو«، رییس جمهور راست افراطی برزیل، گروهی 
از هواداران وی شعار غافل گیرکننده ای را سر دادند. آن ها 
بولسانارو، معاون وی یا حزب آن ها را تشویق نمی کردند، 
بلکه نام شبکه های اجتماعی را تکرار می کردند: »فیس بوک، 

فیس بوک، فیس بوک! واتساپ، واتساپ، واتساپ!«
آن ها پیروزی  نامزد موردنظرشان را مدیون پلتفرم هایی 
چون فیس بوک و واتساپ می دانستند و در این امر کامال 
هم بی راه نبودند. طی مبارزات انتخاباتی برزیل، یک گروه 
محافظه کار بودجه کارزار تبلیغاتی عظیمی را در واتساپ 
تأمین کرد. اطالعات »دروغین و مضر« از جمله »اخبار 
در  چپ،  جناح  از  بولسانارو  حریف  مورد  در  جعلی« 
از  توفانی  اکتبر همچون  انتخابات 8  به  منتهی  روزهای 
آتش  سراسر واتساپ را درنوردید. یک کارشناس برزیل 
می گوید که این کارزار نقش مهمی در پیروزی بولسانارو 

ایفا کرد.
پیشرفت  به  بولسانارو  هواداران  خوشحالی 
نگران کننده ی بشر در عرصه ی تکنولوژی اشاره داشت؛ 
اساسا  فناوری  به عنوان  زمانی  که  اجتماعی،  رسانه های 
برای  فزاینده ای  به طور  دانسته می شد، حاال  دموکراتیک 
به  آن ها  متحدان  و  اقتدارگرایان  نیازهای  برآورده کردن 

خدمت گرفته می شود.
بسیاری از ناظران می گویند که دولت های استبدادی 
پلتفرم ها  این  دست کاری کردن  در  چین  و  روسیه  مانند 
برای به حاشیه راندن مخالفان داخلی شان و بی ثبات کردن 
آنچه  این حال  با  شده اند.  ماهر  خارجی  دموکراسی های 
که کم تر مورد توجه قرار گرفته این است که جناح های 
اقتدارگرا در کشورهای دموکراتیک، مانند سیاست مداران و 
احزاب راست افراطی که نسبت به هنجارهای دموکراتیک 
بی تفاوت هستند، از ماهیت رسانه های اجتماعی مدرن به 

نفع خود استفاده می کنند.
هم دولت های استبدادی و هم جناح های اقتدارگرا 
اطالعات  و  دروغ  پخش  از  دموکراتیک،  کشورهای  در 
مضر برای افزایش اقلیت هراسی، تضعیف مخالفان شان و 
تضعیف اعتماد مردم به رسانه های مستقل استفاده می کنند. 
هم انتخابات ریاست جمهوری 201۶ ایاالت متحده و هم 
انتخابات 2018 برزیل ثابت کردند که رسانه های اجتماعی 

ابزاری عالی برای این نوع فعالیت ها است.
رسانه های اجتماعی با این که در مواقعی مطمئنا به 
جنبش های طرفدار دموکراسی کمک می کند، اما در کل 
احزاب و اقتدارگرایان راست افراطی از آن سود می برند. 
تلقی  دموکراسی  متحد  زمانی  که  اجتماعی  رسانه های 
می شد، اکنون به طور فزاینده ای دشمن دموکراسی شده 

است.
پخش اطالعات غلط در رسانه های اجتماعی آسان تر 
از اصالح آن و شعله ورکردن اختالفات اجتماعی آسان تر 
از رفع آن است. ماهیت نحوه تعامل ما در فیس بوک و 
بقیه رسانه های اجتماعی به جناح های اقتدارگرا و راست 
افراطی کمک می کند تا تهداب نظام های دموکراتیک را 
تضعیف کنند و حتا زمینه را برای به چنگ گرفتن قدرت 

فراهم کنند.
که  را  تلخ  حقیقت  این  باید  ما  می رسد  به نظر 
استفاده  آن   از  اکنون  به روشی که  اجتماعی،  رسانه های 
می شود در واقع یک رسانه ی اقتدارگرا می باشد، بپذیریم. 

راست  افراطی و استفاده از رسانه های اجتماعی
آکادمیک  آدرس های  از  یکی  دموکراسی  ژورنال 
فعلی سیاست دموکراتیک  تحلیل وضعیت  برای  اصلی 
از  مقاله ای  شامل  ژورنال  این  شماره  جدیدترین  است. 
 Citizen Lab رونالد دیبرت، دانشمند سیاسی و رییس
تکنولوژی محور دانشگاه تورنتو است. او در این مقاله 
نقش رسانه های اجتماعی در سیاست مدرن را به بررسی 
گرفته است. نتیجه گیری آقای دیبرت بسیار نگران کننده 

است.
که  کرد  انکار  »نمی توان  می نویسد:  دیبرت  آقای 
رسانه های  تقصیر  حدی  تا  نئوفاشیسم  به  سقوط مان 
نظر  اکنون  که  نظر  این  پیش  سال  ده  است.«  اجتماعی 
مشترک بسیاری روزنامه نگاران و دانشمندان است، پوچ 

به نظر می رسید. 
انتخابات  به  اعتراض  در  ایرانیان   ،2009 سال  در 
سبز  جنبش  ریختند.  خیابان ها  به  کشور  این  تقلب آمیز 
پیام خود در سطح  افتاد و معترضان برای گسترش  راه 
جهان، از فیس بوک و یوتیوب استفاده کردند. دو سال بعد، 
اعتراضات بهار عربی قدرت واقعی رسانه های اجتماعی 
ماهرانه  استفاده  با  اعتراضی  جنبش های  داد.  نشان  را 
پیام،  ارسال   و  هماهنگی  برای  اجتماعی  رسانه های  از 

رژیم های تونس و مصر را سرنگون کردند.
در آن زمان، اجماع ناظران بر این بود که رسانه های 
رسانه های  است.  دموکراتیک  آن  ماهیت  و  اجتماعی 
اجتماعی زمینه ی گردش سریع اطالعات را فراهم می کند 

مهاجران و حتا )در مورد دوترته( مصرف کنندگان مواد 
مخدر استفاده می کنند. تمرکز آن ها بر این است که این 
گروه ها را ترسناک و خطرناک نشان دهند و ترس و نفرت 

علیه آن ها را افزایش دهند.
سهولت نشر و پخش شایعه و اطالعات غلط در 
رسانه های اجتماعی و دشواری ذاتی افشای ماهیت این 
اطالعات پس از نشر آن ها، رسانه های اجتماعی را به ابزار 
می کند.  تبدیل  عوام فریبانه  پیام های  پخش   برای  ایده آل 
شما می تواند از رسانه های اجتماعی برای سیاه نمایی و 
بد جلوه دادن گروه های مخالف خود استفاده کنید. ولی 
وقتی همین گروه ها بخواهند تصویر شان را در نزد عموم 
نمی کند.  کمکی  اجتماعی  رسانه های  کنند،  بازسازی 
پژوهشی در آلمان نشان داد در مناطقی که میزان استفاده 
از فیس بوک بیش تر است، آمار جرایم ناشی از تنفر که 

مهاجران را هدف قرار می دهد، نیز باال است.
نفع  به  مطمئنا  دموکراتیک  اصول  مخالف  پیام های 
سیاست مداران طرفدار دموکراسی واقع نمی شود. حامیان 
این سیاست مداران بیش تر احتمال دارد که به برابری و 
آزادی به عنوان پایه و اساس دموکراسی متعهد باشند و 
تعصبات  تحریک  به  سیاست مدار  یک  وقتی  بنابراین، 
هرچه  می شود.  کم تر  پیروزی اش  احتمال  آورد،  روی 
عصبانیت بیش تری در فضا حاکم باشد، به نفع نیروهای 

ضددموکراتیک است.
تحلیل BuzzFeed نشان می دهد که بین سال های 
2012 تا 201۷، هفت مقاله از 10 مقاله محبوب در مورد 
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان، در فیس بوک جعلی بوده  
است. مرکل به عنوان قهرمان ارزش های لیبرال اروپایی و 
یکی از مهم ترین مخالفان موج راست افراطی در این قاره 
دانسته می شود. سه مقاله از هفت مقاله جعلی در فهرست 
BuzzFeed، حمله به رویکرد گذشته ی مرکل در مورد 
مهاجران و مهاجرت بود. همه ی این مقاالت طوری نوشته 
شده بودند که مهاجران را به عنوان تهدیدی برای آلمان و 

مرکل را دلسوز آن ها نشان دهند.
به نظر می رسد دست کم در مورد سیاست، رسانه های 
اجتماعی بیش تر به عنوان ابزاری برای تفرقه کار می کنند 
تا ایجاد اتحاد. سیلی از اطالعات که تفکیک درستی و 
نادرستی آن برای شهروندان عادی غیرممکن است، درک 
مردم از جهان را دگرگون و باعث می شود که آن ها به 
به  اجتماعی،  رسانه های  ببرند.  پناه  خودشان  تعصبات 
نفع  به  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  امروز  که  روشی 

اقتدارگرایان واقع شده است.
رسانه های اجتماعی خیلی هم بد نیست، مگر نه؟

اگر منصفانه قضاوت کنیم، کشورهایی وجود دارد 
که در آن امیدواری که در عصر بهار عربی به رسانه های 
در  است.  نرفته  بین  از  هنوز  بود،  شده  خلق  اجتماعی 
هنگری، جایی که نخست وزیر آن ویکتور اوربان مطبوعات 
مستقل را تقریبا خفه کرده است، فیس بوک ابزاری مفید 
برای شهروندانی است که می خواهند با پروپاگند دولت 
مقابله کنند. همین طور شهروندانی در ترکیه که مخالف 
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور اقتدارگرای منتخب 
این کشور هستند، توانسته اند از رسانه های اجتماعی به 
طور موثر برای پخش پیام های ضد اردوغان در فضای 
سنتی تر،  دیکتاتوری های  در  حتا  کنند.  استفاده  آنالین 
پتانسیل دموکراتیک رسانه های اجتماعی کامال سرکوب 
جنبش  به  واکنش  در  سودان  حکومت  است.  نشده 
اعتراضی گسترده که از رسانه های اجتماعی برای انتشار 
پیام خود استفاده می کردند، مجبور شد تعدادی از پلتفرم ها 

را مسدود کند. 
با این حال، تمامی این مثال ها نشان می دهد که هر 
در  اقتدارگرایی  هر  یا  افراطی  راست گرای  پوپولیست  
نمی کنند.  عمل  خوب  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده 
تفاوتی بین فیس بوک هنگری که در برابر اخبار جعلی 
ندارد.  وجود  برزیل  فیس بوک  با  می کند  مقاومت 
از  استفاده  در  که  هستند  وی  حامیان  و  بولسانارو  این 
پتانسیل تبلیغاتی رسانه های اجتماعی نسبت به اوربان و 

همراهانش، بهتر عمل کرده اند.
به عنوان  اجتماعی  رسانه های  ماهیت  به  است  بهتر 
رسانه ای فکر کنیم که به اقتدارگرایان قدرت می بخشد، 
اما نه از جنس قدرتی غیرقابل تفوق. رسانه های اجتماعی 
می تواند تحت شرایطی خاص و مناسب به نفع نیروهای 
طرفدار دموکراسی واقع شود. ولی وقتی هر دو طرف به 
اندازه ی کافی ماهر باشند، وزنه به نفع اقتدارگرایان جابجا 
فضای  اجتماعی  رسانه های  در  اطالعات  سیل  می شود. 
باقی  رسانه ها  این  در  مهم  اطالعات  انتشار  برای  کافی 

نمی گذارد.
تقلید  نوعی  اجتماعی  رسانه های  حاضر  حال  در 
از حالت کالسیک »بازار ایده ها« در میدان های عمومی، 
در  ایده ها  بهترین  این که  به جای  بازار  این  در  می باشد. 
مناظره آزاد پیروز شوند، ایده های بد فراوانی وجود دارد 

که ایده های خوب را سرکوب می کند.
ریویو  تکنولوژی  ام آی تی  در آگست 2018، مجله 
با بازبینی شماره سال 201۳ اش تحت عنوان »داده های 
بزرگ سیاست را نجات می دهد«، مجموعه مقاالتی منتشر 
کرد که در آن بررسی شده است که آیا فناروی به قول 
خود عمل کرده است یا خیر. نتیجه گیری آن این بود که 

این مجله در 201۳ بسیار ساده لوحانه عمل کرده است.
گیدئون لیچفیلد، سردبیر این مجله می گوید: »امروزه 
تا  می رسد  به نظر  سیاست  بین بردن  از  حال  در  فناوری 

نجات دادن آن.«

و به شهروندان امکان می دهد که به راحتی سانسور دولتی 
را دور بزنند. رسانه های اجتماعی امکان برقراری ارتباط 
فراهم  را  متفاوت  افراد  از  بزرگی  گروه های  بین  سریع 
سازماندهی  برای  جدیدی  ابزار  با  را  فعاالن  و  می کند 
فعالیت ها و اقدامات شان مجهز می کند. باور بر این بود 
که گسترش رسانه های اجتماعی دولت های استبدادی را 
تضعیف و دموکراسی ها را تقویت می کند؛ یا دست کم این 

استدالل قناعت بخش به نظر می رسید.
این استدالل مخالفانی چون نویسنده منتقد »اوگنی 
موروزوف« نیز داشت، اما بهار عربی و نقش رسانه های 
اجتماعی در آن مخالفان گسترش رسانه های اجتماعی را 
پس زد. مجله ام آی تی تکنولوژی ریویو در سال 201۳ در 
شماره ای تحت عنوان »داده های بزرگ سیاست را نجات 
ایرلندی  خواننده  وکس«،  »بونو  با  مصاحبه ای  می دهد« 
»برای  تکنولوژی های جدید  می گوید  که  کرد  منتشر  را 
دیکتاتورها مرگ بار« است. این تئوری تا حدی درست 
در  اطالعات  گردش  از  جلوگیری  آخر  درآمد،  آب  از 
رسانه های اجتماعی می تواند دشوار باشد. ولی بعدا متوجه 
می شویم که جلوگیری از گردش و گسترش اطالعات 
سریع  گسترش  است.  دشوار  اندازه  همان   به  نیز  غلط 
اطالعات ویژگی اصلی رسانه های اجتماعی است. این که 
رسانه های اجتماعی را ابزار تقویت دموکراسی می نامند 
این حال، دولت های  با  به دلیل همین ویژگی است.  نیز 
استبدادی و جناح های اقتدارگرا در کشورهای دموکراتیک 
می توانند با بارگذاری اطالعات غلط و مضر در رسانه های 

اجتماعی، از همین ویژگی علیه دموکراسی استفاده کنند.
که  یا یک حزب سیاسی  کاربلد  یک سیاست مدار 
به دنبال بی اعتبارکردن منتقدان خود در فضای آنالین باشد، 
این  عوض،  در  بگیرد.  را  آن ها  سخنان  جلو  ندارد  نیاز 
سیاست مدار یا حزب سیاسی می تواند با راه اندازی توفانی 
از اطالعات غلط و گمراه کننده رقیب یا منتقدش را هدف 

قرار دهد و از این طریق شهروندان عادی را گیج کند.
مختلفی  پژوهش های  به  مقاله اش  در  دیبرت  آقای 
توفان اطالعات  اشاره کرده است که چگونگی کارکرد 

غلط و اضافه بار اطالعات را بیان می کنند. او می نویسد: 
محیط  ریال تایم  و  برپا  همیشه  اطالعاتی  سونامی 
مناسبی را برای گسترش دروغ، تئوری توطئه، شایعه و 
درز اطالعات ایجاد می کند. ادعاها و روایات بی اساس به 
سرعت همه جا را می گیرند اما تالش های راستی آزمایی 
به سختی می توانند ره به جایی ببرند. مردم عادی به شمول 
است  ممکن  تحقیقی  روزنامه نگاران  و  پژوهش گران 
تأیید صحت و  یا زمان الزم را برای  ابزار و  تخصص، 
سقم ادعاها نداشته باشند. در همین حال، رسوایی های تازه 
یا ادعاهای عجیب وغریب پیوسته سراغ کاربران می روند 
از  بدتر  می برند.  بین  از  را  و دروغ  واقعیت  بین  مرز  و 
آن، پژوهش ها نشان داده اند که تالش ها برای »خنثا کردن 
شایعات با مستقیما تکذیب آن ممکن است به گسترش 
به  کند.«  شایعه کمک  تاثیرگذاری  افزایش  طریق  از  آن 
عبارت دیگر، تالش برای تصحیح اطالعات غلط یا شایعه 

می تواند به تکثیر و حتا پذیرفته شدن آن کمک کند.
کارزار تبلیغاتی از طریق واتساپ در برزیل نمونه ی 
برجسته  ی تأثیری است که دیبرت از آن سخن می زند. 

چندی پس از آغاز شورش طالبان در برابر دولت 
در  متحده  ایاالت  و  ناتو  نظامی  حضور  و  افغانستان 
افغانستان، این گروه تاکتیک جدیدی را برای گسترس 
شورش و ایجاد رعب و وحشت در کالن شهرها از جمله 
به  پیچیده  انتحاری  گرفتند. حمالت  پیش  در  پایتخت 
مراکز نظامی در حفاظت شده ترین نواحی کالن شهرهای 
و  ملی  امنیتی  نیروهای  با  نبرد  در  را  طالبان  افغانستان، 
می کرد.  تبدیل  خطرناک  گروهی  به  خارجی  نیروهای 
ابتکار گروهی در درون جنبش طالبان  چنین حمالتی، 
بود که ایاالت متحده از آن به عنوان »مرگبارترین گروه 

تروریستی افغانستان« یاد کرده است.
مسئول  به عنوان  حقانی«  »شبکه ی  که  زمانی 
و  انتحاری  پیچیده ی  حمالت  اجرای  و  طرح ریزی 
حمالت سازمان یافته به مراکز حساس نظامی و دیپلماتیک 
به شورش طالبان پیوست، این گروه به نوعی موفق شد 
پاسخ حمالت هوایی عمدتا موفق به مخفی گاه های طالبان 
و تالشی خانه به خانه توسط نیروهای خارجی را بدهد.

از  حقانی  شبکه ی  رهبر  حقانی،  جالل الدین 
به  سرخ  ارتش  هجوم  برابر  در  جهاد  پیش کسوتان 
طالبان  حکومت  کابینه ی  وزرای  از  سپس  و  افغانستان 
اسالمی، جالل الدین حقانی  امارت  از سقوط  بود. پس 
با رهبری زیرکانه و موفقانه ی شبکه ی حقانی در طراحی 
و اجرای عملیات های پیچیده ی انتحاری علیه نیروهای 
امینتی ملی افغانستان و نیروهای خارجی، اندک اندک به 
تبدیل شد. در  از مال عمر  فرد شماره دوم طالبان پس 
نیمه ی تابستان 1۳9۴، دو روز پس از اعالم خبر مرگ 
مالعمر، افشا شد که جالل الدین حقانی نیز یک سال قبل 

به دلیل بیماری درگذشته است.
یک سال پیش از افشاشدن خبر مرگ جالل الدین 
حقانی، پسرش انس حقانی که فرد شماره دوم شبکه ی 
ملی  امنیت  ریاست  توسط  بود،  پدرش  رهبری  تحت 
افغانستان دست گیر و در زندان بگرام محبوس شد. در 
غیبت انس حقانی و پدرش جالل الدین حقانی، برادرش 
سراج الدین حقانی به عنوان رهبر شبکه ی حقانی و معاون 

رهبر طالبان گماشته شد.
انس حقانی و جنگ و صلح افغانستان

فرد شماره  دوم شبکه ی حقانی و طالبان در زمان 
زندانی  ارزشمندترین  و  مهم ترین  احتماال  دست گیری، 
حقانی  انس  باشد.  طالبان  مقامات  از  افغانستان  دولت 
پس از دست گیری به جرم دست داشتن در خون بارترین 
توسط  افغانستان  انتحاری و کشتن شهروندان  حمالت 
محکمه به اعدام محکوم شد، اما با وجود مطالبات مداوم 
مردم افغانستان از دولت مبنی بر اعدام این مهره ی کلیدی 
طالبان، حکم اعدام او به دلیل اهمیت حیات اش در جنگ 

و صلح افغانستان تا کنون اجرا نشده است.
در سال های اخیر یکی از مهم ترین مطالبات طالبان از 
حکومت افغانستان رهایی انس حقانی بوده است. امتناع 
حکومت افغانستان از اجرای حکم محکمه بر این زندانی 
و مطالبات مکرر گروه طالبان از حکومت افغانستان مبنی 
بر رهایی او از بگرام، نشان می دهد که انس حقانی، از چه 
افغانستان برخوردار است.  جایگاهی در جنگ و صلح 
اگر از یک سو، زندانی بودن او در زندان دولت افغانستان 
می تواند به عنوان یک کارت بازی تأثیرگذار در معادله ی 
صلح افغانستان به حساب آید، رهایی انس و برگشت او 
به جبهات جنگ نیز می تواند نقش برجسته ای در تقویت 

جبهات نظامی طالبان داشته باشد.

به  غلط  اطالعات  انتشار  برای  برزیل  در  که  کارزاری 
راه افتاد، به خوبی تمویل می شد و به این دلیل افشا یا 
مطبوعات  یا  بولسانارو  مخالفان  برای  آن  بی اعتبارکردن 
درون  غلط  اطالعات  بود.  دشوار  بسیار  برزیل  مستقل 
پیام های این کارزار طوری طراحی شده بود که به چشم 
درصد قابل توجهی از افرادی که با آن در واتساپ روبه رو 

می شدند، چیزی از حقیقت کم نداشت.
دونالد ترمپ و متحدانش در جبهه محافظه کار امریکا 
نیز استراتژی مشابهی استفاده می کنند. رییس جمهور دروغ 
می گوید، خیلی هم زیاد و مکرر و وقتی مطبوعات اصلی 
این  راست  جناح  رسانه های  می کنند،  افشا  را  او  دروغ 
دروغ ها را یا برخی شواهد ساختگی را برای راست نمایی 
این دروغ ها در رسانه های اجتماعی منتشر می کنند و به 
این ترتیب هواداران دوآتشه رییس جمهور همان دروغ را 

حقیقت محض می بینند.
پژوهش جدیدی نشان می دهد که محافظه کاران چهار 
برابر بیش تر احتمال دارد که اخبار جعلی را در فیس بوک 
به اشتراک بگذارند. پژوهش دیگری از محققان دانشگاه 
بیش تر  محافظه کار  کاربران  که  می دهد  نشان  آکسفورد 
احتمال دارد که محتوای »رسانه های بی ارزش« را منتشر 
کنند؛ رسانه هایی که عمدا اطالعات غلط، گمراه کننده و 

نادرست را منتشر می کنند.
محققان آکسفورد می نویسند: »در تویتر، شبکه ای از 
حامیان ترمپ بیش ترین حجم اخبار بی ارزش را مصرف 
می کنند و بیش ترین لینک این گونه اخبار را به اشتراک 
جدا  افراطی،  راست  ]فیس بوکی[  صفحات  می گذارند. 
از صفحات جمهوری خواهان، بیش تر از همه ی کاربران 

دیگر، اخبار بی ارزش را به اشتراک می گذارند.«
این پدیده در ایاالت متحده و برزیل ختم نمی شود. 
از  پایگاهی  نیز  فیلیپین  رییس جمهور  دوترته،  رودریگو 
است و حتا  برای خود دست وپا کرده  آنالین  هواداران 
تاثیرگذار در رسانه های اجتماعی را جذب دولت  افراد 
کرده است. هواداران آنالین دوترته به »ترول میهن پرستانه« 
مشهورند. آن ها پیام های نفرت آمیز را به منتقدان دوترته 
آن ها  بدنام کردن  برای  را  کارزارهایی  و  می کنند  ارسال 
راه اندازی می کنند. سایت خبری »رپلر« در فیلیپین شبکه ای 
با بیش از 12 میلیون حساب تبلیغی طرفدار دوترته را در 
پلتفرم های مختلف شناسایی کرده است و گزارش داده 
که پس از آن، هواداران آنالین دوترته کارزار هماهنگی 
را برای بدنام کردن این سایت به راه  انداخته اند. هشتگ 
سایت  این  که  شد  باعث   UnfollowRappler#
ده ها هزار »فالور« خود را در فیس بک از دست بدهد. از 

این  پای  پاکستان،  با  روابط دیرین شبکه ی حقانی 
کشور را نیز به مسأله ی اجرای حکم اعدام بر انس حقانی، 
دوام حبس یا رهایی او کشانده است. در سال های اخیر 
پاکستان از طرف ایاالت متحده و دولت افغانستان متهم به 
داشتن روابط نزدیک با شبکه ی حقانی بوده است. به تبع 
این رابطه، اسالم آباد نیز در تالش رهاشدن انس حقانی 

از زندان دولت افغانستان است.
قمار بزرگ غنی؛ ابتکار یا درماندگی؟

دو روز پیش برخی از رسانه های افغانستان گزارش 
رییس  ریاست  به  پاکستان  مقامات  از  هیأتی  که  دادند 
کابل  به  نظامی آن کشور، آی اس آی،  اطالعات  سازمان 
آمده است تا از دولت افغانستان در خصوص یک مورد 
بدرفتاری که چند روز پیش با سفیر افغانستان در اسالم آباد 

صورت گرفته بود، معذرت خواهی و دلجویی کند.
یک  در  غنی  رییس جمهور  دیروز،  ظهر  حوالی 
کنفرانس مطبوعاتی غیرمنتظره اعالم کرد که در مشورت 
با شرکای بین المللی افغانستان و به ویژه ایاالت متحده، 
به منظور رهایی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان که 
سه سال قبل توسط این گروه ربوده شده بودند و همچنان 
و  مذاکره  برای  افغانستان  دولت  نیت  حسن  نشان دادن 
این  انس حقانی و دو زندانی دیگر  با طالبان،  مصالحه 
گروه عبدالرشید و حاجی مالی خان را از زندان بگرام آزاد 

می کند.
افغانستان  صلح  مذاکرات  متوقف شدن  حوالی  در 
استاد  دو  با  حقانی  انس  مبادله ی  ترمپ،  دونالد  توسط 
دانشگاه امریکایی افغانستان در جریان مذاکرات کماکان 
وجه  حقانی،  انس  رهایی  زمان،  آن  در  بود.  مطرح 
المعامله ی رهایی این دو استاد دانشگاه امریکایی و یکی 

دست دادن فالور )دنبال کننده( برای یک نشریه آنالین که 
سودآوری اش وابسته به کلیک کاربران و فالورها است، 

ضربه ی بزرگی به  شمار می رود.
رسانه های اجتماعی یگانه دلیل پیروزی پوپولیست های 
راست افراطی در انتخابات ها نیست. پیروزی  آن ها دالیل 
مختلفی دارد؛ از اختالفات قومی گرفته تا نگرانی در مورد 
جرایم و ضعف اپوزیسیون سیاسی. پوپولیست های راست 
افراطی از این موارد برای رسیدن به قدرت بهره برده اند. 
در نتیجه، سرزنش تکنولوژی برای پدیده ای که ریشه های 

سیاسی بسیار عمیقی دارد، ساده لوحانه است.
با این که مقصر چالشی که دموکراسی با آن در سطح 
جهان روبرو است، رسانه های اجتماعی نیست اما به نظر 
می رسد که این پلتفرم ها بحران را وخیم تر می کنند. ماهیت 
قادر  را  راست گرا  سیاست مداران  اجتماعی  رسانه های 
می سازد تا مخالفان شان را به حاشیه برانند، پایگاه مردمی 
خود را تحکیم و شکاف  های اجتماعی را که به رسیدن 
رسانه های  کنند.  تشدید  می کند،  کمک  قدرت  به  آن ها 
اجتماعی به آن ها کمک می کند که حتا در محدوده یک 

نظام سیاسی دموکراتیک مانند اقتدارگرایان رفتار کنند.
با  نه تنها  اجتماعی  »رسانه های  می نویسد:  دیبرت 
اقتدارگرایی سازگار است بلکه ممکن یکی از دالیل اصلی 

گسترش شیوه های استبدادی در سراسر جهان باشد.«
اجتماعی  رسانه های  از  چگونه  افراطی  راست گرایی 

سود می برد؟
شاید نیاز باشد فراتر از مقاله ی دیبرت و پژوهش هایی 
که او به آن استناد می کند گام برداریم. این طوری نیست 
تحت  یا  اتفاقی  صورت  به  اجتماعی  رسانه های  که 
کند؛  استبدادی کمک  رفتار  به گسترش  شرایط خاصی 
بلکه رسانه های اجتماعی ذاتا به پیشرفت سیاست مداران 

ضددموکراتیک در برابر مخالفان شان کمک می کند.
برای درک این مسأله، خوب است که نحوه استفاده 
یک سیاست مدار از رسانه های اجتماعی را به دو دسته 
تقسیم کنیم: استفاده عادی و سوءاستفاده. استفاده عادی 
تاکتیک های  آنالین  ادامه  صرفا  اجتماعی  رسانه های  از 
تبلیغاتی دموکراتیک است: پرداخت هزینه تبلیغات برای 
پخش پیام شما در فیس بک یا آپلود یک فیلم تبلیغاتی 
شامل  اجتماعی  رسانه های  از  سوءاستفاده  یوتیوب.  در 
پخش عمدی اطالعات غلط، تالش برای تضعیت اعتماد 
به واقعیت جاافتاده، ترول و آزار و اذیت مخالفان است. 
استفاده عادی از رسانه های اجتماعی می توان برای همه ی 
سیاست مداران، چه راست  افراطی چه غیر از آن، به یک 
اندازه مفید باشد. اما استفاده منفی از رسانه های اجتماعی، 

از گام های جدی برای نشان دادن حسن نیت طرف های 
جنگ طالبان و پیشرفت مذاکرات صلح خوانده می شد.

از زمان آغاز مذاکرات صلح افغانستان، رییس جمهور 
غنی تمام تالش اش را به کار بست تا طالبان مذاکره ی 
مستقیم با دولت افغانستان یا دست کم مشارکت رسمی 
دولت افغانستان در مذاکرات صلح بین االفغانی را بپذیرند، 
اما این گروه دست کم تا کنون از مذاکره  یا گفت وگوی 
رسمی با دولت افغانستان یا نمایندگان آن امتناع کرده اند. 
به هر میزان که طالبان از گفت وگو با حکومت افغانستان 
امتناع کرده اند، با حتا کوچک ترین جناح های اپوزیسیون 
و مخالف سیاسی آن به گفت وگو و مراوده نشسته است.

به نظر می رسد فارغ از نقش ایاالت متحده و پاکستان 
تصمیم  غنی  رییس جمهور  حقانی،  انس  رهایی  در 
رهاکردن این زندانی مهم و ارزشمند را با چشم داشت 
به سهیم شدن حکومت اش در مذاکرات صلح افغانستان 
گرفته باشد. تالش برای سهیم شدن در مذاکرات صلح 
افغانستان نه تنها به غلبه ی حکومت افغانستان بر مخالفان 
سیاسی اش در مصالحه و منازعه ی افغانستان می انجامد 
که بر مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و 

نتیجه ی آن نیز تأثیر مستقیم و تعیین کننده دارد.
زندانی  خطرناک ترین  و  مهم ترین  رهاکردن 
»مخوف ترین گروه تروریستی فعال در افغانستان« پیش 
از آن که مذاکرات صلح افغانستان به صورت رسمی آغاز 
شود یا تضمینی برای حسن نیت طالبان مبنی بر مذاکره ی 
در  گروه  این  جدیت  و  افغانستان  حکومت  با  رسمی 
یک مذاکره و توافق صلح صادقانه ارایه شود، یک قمار 
بزرگ و خطرناک است. رییس جمهور غنی در کنفرانس 
با  افغانستان  حکومت  هماهنگی  که  گفت  خبری اش 
بین المللی اش در خصوص رهایی انس حقانی  شرکای 
به گونه ای است که همزمان بتواند »قوت و حسن نیت« 

حکومت افغانستان را به نمایش بگذارد.
واقع اما این است که رهایی مهم ترین و خطرناک ترین 
زندانی گروه طالبان از زندان دولت افغانستان بدون این که 
هیچ  عمل  در  جنگ،  این  مقابل  طرف  به عنوان  طالبان 
حسن نیت قابل توجه و اقدام مشابهی انجام داده باشد، 
بیش از آن که حسن نیت و نقطه ی قوت رییس جمهور 
باشد،  جدی«  و  سخت  تصمیم های  »اتخاذ  در  غنی 
درماندگی و استفاده از آخرین تیر و کارت در بازی است 
از معادالت  پرتگاه سقوط و خروج  لبه ی  بر  که گویی 

قدرت قرار گرفته باشد.
با توجه به این که در عمل، طالبان دست کم تا کنون 
برادران  نداده اند، جفت شدن  انجام  مشابهی  نیتی  حسن 
و  پیچیده  عملیات های  اصلی  بازوان  به عنوان  حقانی 
خطرناک  بالقوه  به صورت  می تواند  گروه،  این  خون بار 
اعالم  خبری اش  کنفرانس  در  غنی  آقای  اگرچه  باشد. 
کرد که تدابیری سنجیده  شده تا رهایی انس حقانی، به 
تقویت جبهات جنگ طالبان منجر نشود، اما هیچ تضمینی 
دست کم تا کنون در این مورد که انس به جبهات جنگ 
سازمان یافته  و  خون بار  اجرای حمالت  و  راه اندازی  و 
برنمی گردد وجود ندارد و ارایه نشده است. اگر برعکس 
آنچه رییس جمهور ادعا کرد، رخ داد که دست کم در ظاهر 
چنین به نظر می رسد، نه تنها او و حکومت اش سهمی از 
خوان مذاکرات صلح بر نخواهد داشت که جفت شدن 
راه اندازی  و  طرح  و  جنگ  تشدید  به  حقانی،  برادران 
حمالت خون بار و پیچیده به کالن شهرها منجر خواهد 

شد.

آنگونه که در مبارزات انتخاباتی ترمپ و بولسانارو شاهد 
بودیم، ذاتا به نفع جناح های سیاسی ضد دموکراتیک و به 

ضرر مخالفان  آن ها واقع می شود.
در  پیروزی  برگ  الزاما  غلط  اطالعات  انتشار 
انتخابات نیست. با این که رسانه های اجتماعی به پیروزی 
بولسانارو کمک کرد اما این که تا چه حد، مشخص نیست. 
پژوهش ها درباره این که آیا اخبار جعلی به پیروزی ترمپ 
در انتخابات 201۶ کمک کرده است یا خیر، نتایج متناقضی 
ارائه می دهند. پژوهش گروهی از کارشناسان برجسته که 
در ماه مارچ در ژورنال معتبر Science منتشر شد نشان 
می دهد که هنوز شواهد کافی وجود ندارد که مشخص 
کنیم سوءاستفاده موثر از رسانه های اجتماعی چقدر در 

تغییر رفتارهای انتخاباتی نقش داشته است.
اجتماعی  رسانه های  از  سوءاستفاده  این حال،  با 
می تواند اثرات مخربی بر دموکراسی بگذارد. اقتدارگرایان 
با  آن ها  نمی شوند،  برنده  خودشان  پیام  انتشار  با  تنها 
سوءاستفاده از شرایطی که تحت آن شهروندان یا نسبت 
به نهادهای دموکراتیک بی تفاوت می شوند یا به صورت 
فعال نسبت به آن ها خصومت می ورزند، پیروز می شوند. 
احزاب راست افراطی با تالش در جهت افزایش بی تفاوتی 
سیاسی و تضعیف اعتماد به نهادهای دموکراتیک، خودشان 

را تقویت و رقبای شان را تضعیف می کنند.
راست گرایان افراطی می توانند از رسانه های اجتماعی 
برای تحریک تنش ها استفاده کنند؛ در واقع آن ها برای 
راست  اقتدارگرایان  اصل  در  که  اجتماعی  گرایش های 
افراطی را تولید می کند، آکسیجن فراهم می کنند. وقتی 
یک خبر جعلی دست به دست می شود، مهم نیست چه 
کسی آن را پخش کرده، مردم اعتمادشان را به نهادهای 
دست  از  سیاست  در  راستی  ایده  به  اصال  یا  اجتماعی 
می دهند. گسترش این نگرش به نفع جناح های اقتدارگرا 
واقع می شود و جناح های دموکراتیک را تضعیف می کند.

سامانتا بدشاو و فلیپ هوارد از دانشگاه آکسفورد، 
از  سیاسی  سوءاستفاده  درباره  را  گزارشی  گذشته  سال 
آن ها  کردند.  منتشر  کشور   ۴8 در  اجتماعی  رسانه های 
استدالل می کنند که در هریک از این موارد، استفاده از 
ابزارهایی چون اخبار جعلی و ترولینگ، سالمت رژیم های 
دموکراتیک را تضعیف کرده و به نفع اقتدارگرایان واقع 
شده است. آن ها می نویسند: »شواهد زیادی وجود دارد که 
نشان می دهد از رسانه های اجتماعی برای دست کاری و 
فریب دادن رای دهندگان و در نهایت تضعیف دموکراسی 
استفاده می شود. رسانه های اجتماعی که زمانی زیرساخت 
و  جمعی  شکایات  اشتراک گذاشتن  به  برای  طبیعی 
هماهنگی برای مشارکت مدنی بود، به ابزار کنترل اجتماعی 
تبدیل شده است که مشاوران سیاسی ماهرانه از آن استفاده 
می کنند و به طور یک سان در دسترس سیاست مداران در 

کشورهای دموکراتیک و دیکتاتوری قرار دارد.«
رسانه های اجتماعی به نحو دیگری نیز در خدمت 
از  آن ها  می گیرد:  قرار  افراطی  راست  سیاست مداران 
رسانه های اجتماعی برای دامن زدن به اختالفات اجتماعی 

استفاده می کنند.
احزاب راست افراطی از رسانه های اجتماعی برای 
نژادی،  اقلیت های  جمله  از  دیگر  گروه های  سیاه نمایی 

خادم حسین کریمی 

قمار بزرگ؛ برادران حقانی جفت می شوند

رسانه های اجتماعی، دموکراسی را از درون فاسد می کند
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از  ازاستعفا  پس  مورالس  اوو  روز:  اطالعات 
را  مکزیک  پناهندگی  پیشنهاد  بولیوی  ریاست جمهوری 
پذیرفت و با هواپیمای دولت مکزیک راهی این کشور شد. 
استعفای او در پی عتراضات گسترده به نتایج انتخابات اخیر 
در این کشور بود. همزمان تعدادی از هواداران او به خیابان ها 
آمدند و درگیری هایی میان طرفداران او و پولیس در گرفته 

است.
او هنگام ترک بولیوی در تویتی نوشت که ترک بولیوی 
باز  بیش تری  انرژی«  با »قدرت و  اما  برایش دردناک است 

خواهد گشت.
مارسلو ابرارد، وزیر خارجه مکزیک تأیید کرد که آقای 
مورالس اکنون سوار یک هواپیمای دولتی مکزیک شده است 

و از حمایت دولت مکزیک برخوردار است.
به گزارش بی بی سی، آقای ابرارد عکسی از آقای مورالس 
را درحالی که در داخل هواپیمای دولتی مکزیک نشسته است، 
منتشر کرده است. او در این عکس پرچم کشور مکزیک را 

در دست گرفته است.
در همین حال فرمانده ارتش بولیوی دستور داه سربازان 
از مأموران پولیس  با هواداران مورالس  در درگیری پولیس 

حمایت کنند.
در پی استعفای اوو مورالس درگیری هایی در این کشور 
روی داده و همزمان منتقدان آقای مورالس کناره گیری او را 

جشن گرفته اند.
به گزارش رسانه های محلی حداقل 20 نفر در جریان 
درگیری هواداران مورالس و پولیس در شهرهای الپاز و ال 

آلتو مجروح شده اند.
به هدف گرفتن  را  پولیس  مورالس  روزدوشنبه  آقای 
معترضان آرام متهم و مردم را به مقاومت در برابر »نیروهای 

تیره ای« دعوت کرده که می گوید او را به استعفا واداشتند.
رییس  و  ارتش  فرمانده  آن که  از  پس  مورالس  آقای 

پولیس علنا از او خواستند کناره گیری کند، استفعا داد.
به عنوان  گفته  کشور  این  سنای  رهبر  معاون  اکنون 

رییس جمهور موقت کنترل امور را در دست خواهد گرفت.
سازمان کشورهای آمریکایی )او ای اس( که بر انتخابات 
نظارت داشت پیش از استعفای آقای مورالس گفت شواهدی 
از دستکاری گسترده در داده های مربوط به رای گیری یافته و 
نمی تواند نتیجه ی انتخابات را تأیید کند. آقای مورالس پیروز 

انتخابات 20 اکتبر اعالم شده بود.
آقای مورالس یک روز بعد از استعفا در پیامی تمردآمیز 
در تویتر نوشت که »مردم بولیوی هرگز مرا رها نکرده اند و 
من هرگز آن ها را رها نمی کنم.« او همچنین گفت که قربانی 

یک »کودتای اجتماعی« شده است.
متحدان بین المللی آقای مورالس هم تصویر مشابهی از 
تحوالت این کشور ارائه کردند. وزارت خارجه روسیه گفت 
نداد  اجازه  توسط مخالفان  افتاده  راه  به  »موج خشونت  که 

آقای مورالس دستور کارش را تکمیل کند.«
رویدادهای  که  گفت  هم  مکزیک  خارجه  وزیر 
بولیوی معادل »کودتاست چون ارتش خواستار کناره گیری 
کشور  این  اساسی  قانون  ناقض  این  و  شد  رییس جمهور 

است.«

رهبران کوبا و ونزوئال هم این رویدادها را به عنوان یک 
»کودتا« محکوم کردند.

تالشی  را  آن  کوبا  رییس جمهور  کانل  دیاز  میگل 
کرد  توصیف  دمکراسی  علیه  بزدالنه«  و  »خشونت بار 
درحالی که نیکالس مادورو رهبر ونزوئال در تویتی نوشت: 
»ما قویا این کودتا علیه برادر خود رییس جمهور بولیوی را 

محکوم می کنیم.«
اسپانیا هم نسبت به نقش ارتش بولیوی ابراز نگرانی کرد 
و گفت که »این مداخله یادآور لحظاتی در گذشته آمریکای 

التین است.«
با این حال دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، در بیانیه 
ای در تویتر نوشت که استعفای آقای مورالس »لحظه مهمی 

برای دمکراسی در نیمکره غربی است.«
از  بعد  و  سال   1۴ تقریبا  از  بعد  او  »رفتن  افزود:  او 
تالش های اخیر برای زیر پا گذاشتن قانون اساسی بولیوی و 
اراده مردم کشورش، به حفظ دمکراسی کمک می کند و راه را 

هموار می کند تا صدای مردم بولیوی شنیده شود.«
او عالوه بر مردم بولیوی از ارتش این کشور به خاطر 
»پابندی به عهد خود برای حفظ نه فقط یک شخص، بلکه 

قانون اساسی بولیوی« قدردانی کرد.
از سوی دیگر، برنی سندرز سناتور دموکرات ضمن ابراز 

نگرانی اتفاقات بولیوی را کودتا دانست.
باید خواستار  آمریکا  که  کرد  تأکید  تویت خود  در  او 
پایان خشونت در بولیوی شود و از نهادهای دموکراتیک این 

کشور حمایت کند.

آقای مورالس که زمانی در کار کشت کوکا -ماده اولیه 
کوکائین- بود در سال 200۶ رییس جمهور شد.

بولیوی مورد  اقتصاد  بهبود  با فقر و  مبارزه  به خاطر  او 
زمینه ی  در  اساسی  قانون  از  سرپیچی اش  اما  بوده،  ستایش 
محدودیت دوره زمامداری و نامزدشدن در انتخابات ماه اکتبر 
برای چهارمین بار باعث جنجال شد، انتخاباتی که سازمان 
کشورهای آمریکایی می گوید با نقض مکرر مقررات همراه 

بوده است.
زمام امور در دست کیست؟

به  که  نیست  درستی روشن  به  هنوز  این سوال  پاسخ 
بی ثابتی جاری در این کشور دامن می زند.

رهبر  به عنوان  او  گفت  سنا  رهبر  معاون  آنی یز،  جنین 
به دست  را  امور  زمان  انتخابات  برگزاری  زمان  تا  موقت 
این موضوع را اعالم کرد  از آن  آنی یز پس  می گیرد. خانم 
که آلوارو گارسیا، معاون رییس جمهور، آدریانا سالواتیرا رهبر 
سنا و ویکتور بوردا، رییس مجلس نمایندگان جملگی در روز 

یک شنبه استعفا کردند.
این ها کسانی بودند که طبق قانون در فقدان رییس جمهور 

باید به ترتیب کنترل اوضاع را در دست گیرند.
خانم آنی یز گفت: »من این مشکل را فقط با یک هدف 
برای اعالم انتخابات تازه به عهده می گیرم. این فقط یک دوره 

انتقالی است.«
و  سنا  مورالس  آقای  حزب  که  آن جا  از  حال  این  با 
مجلس نمایندگان را کنترل می کند معلوم نیست نمایندگان 

خانم آنی یز، از حزب مخالف، را تأیید کنند.

اوو مورالس، بولیوی را به مقصد مکزیک ترک کرد

هشدار سنگاپور برای به حراج گذاشتن نفت کش حامل گاز مایع ایران
و  کونلون  دریایی  حمل ونقل  شرکت 
بانک کونلون در رسانه ها منتشر شده 

است.
مجیدرضا  پارسال  بهمن ماه 
ایران  بازرگانی  اتاق  عضو  حریری، 
و چین در مورد بانک کونلون گفت: 
روابط  ساماندهی  برای  بانک  »این 
تشدید  دوره  در  چین  با  ایران  بانکی 
دور  هدف  با  و  ایران  علیه  تحریم ها 
زدن تحریم ها در دولت قبل ایجاد شد. 
ارز فروش  از  بانک  این  اولیه  سرمایه 
نفت ایران به چین که در چین بلوکه 
شده تأمین شده  است، اما همین بانک 
ایران  علیه  که  تحریم هایی  از  اکنون 
حمایت  شده،  وضع  آمریکا  توسط 
می کند و به طرف ایرانی اعالم می کند 
ما  کشور  با  را  تحریم  مورد  اقالم  که 

معامله نخواهد کرد.«
به گونه ای  به گفته وی، »شرایط 
گذشته  شیوه  به  نمی توان  که  شده 
از  بسیاری  زیرا  زد  دور  را  تحریم ها 

سیاه خود قرار داد.
رابطه  در  متعددی  گزارش های 
توسط  آمریکا  تحریم های  نقض  با 

شرکت »کونلون« چین را که در جزایر 
اتهام  به  شده  ثبت  بریتانیا  ویرجین 
فهرست  در  ایران،  تحریم های  نقض 

توقیف  از  بعد  روز:  اطالعات 
مایع  گاز  حامل  چینی  نفت کش  یک 
دادگاه  سنگاپور،  در  ایران  )ال پی جی( 
عالی این کشور یک هفته فرصت داده 
دادگاه  به  کشتی  این  مالک  یا  است 
حراج  به  را  کشتی  یا  کند  مراجعه 

خواهد گذاشت.
سنگاپور قبال دو نفت کش شرکت 
نفت  پنهانی  که  را  چین  »کونلون« 
حمل  را  ایران  نفتی  محصوالت  و 
می کردند در روزهای 22 و 2۴ ژوئیه 
در بنادر خود توقیف کرده بود، اما بعد 

از مدتی آزاد کرد.
نام این نفت کش ها »گس اینفینیتی« 
)که اخیرا نام خود را به اکو استار تغییر 
داده( و »گس دراگون« )اخیرا نام خود 

را به نِکسو تغییر داده( است.
شرکت  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
اطالعات انرژی و ردیابی نفت کش ها 
کپلر می گوید نفت کش »اکو استار« که 
به  ایران را  پارسال گاز مایع  از ژوئیه 

چین حمل می کرد، مورد تحریم آمریکا 
قرار گرفته بود، اما از راه های مختلف 
سیگنال  سیستم  کردن  خاموش  مانند 
خود یا تحویل محموله های ایرانی در 
میان دریاها از نفت کشی دیگر، کماکان 
به »قاچاق« گاز مایع ایران ادامه می داد.

در  آزادی  از  بعد  نفت کش  این 
ماه  نیمه های  دوباره  امسال،  ژوئیه 
و  شده  سنگاپور  بنادر  وارد  گذشته 
عالی  دادگاه  توقیف،  از  بعد  بار  این 
نام  خود  رسمی  سایت  در  سنگاپور 
لیست  در  رسما  را  نفت کش  این 
نفت کش های توقیف شده قرار داده و 
یک هفته به مالک این کشتی فرصت 
داده که به دادگاه مراجعه کند، وگرنه 
این نفت کش طی شش هفته به حراج 
گذاشته شده و به فروش خواهد رفت.
کپلر می گوید نِکسو نیز هم اکنون 
در آب های خلیج فارس لنگر انداخته 

و بیکار مانده است.
جاری  سال  مهرماه  سوم  آمریکا 

این روش ها به طرق مختلف و حتی از 
سوی خود ما افشا شده  است«.

 9۳ سال  در  رویترز  خبرگزاری 
نهاد  یک  از  گزارشی  که  بود  نوشته 
ایران  می دهد«  »نشان  غربی  اطالعاتی 
از بانک های چینی برای انتقال پول به 
شرکت های مرتبط با نیروی قدس سپاه 

پاسداران استفاده می کند.
که  بود  افزوده  گزارش  این 
امر،  این  برای  ایران  مرکزی  بانک 
حساب هایی در بانک کونلون باز کرده  
ملی  شرکت  زیرمجموعه های  از  که 

نفت چین است.
که  می دهد  نشان  کپلر  آمارهای 
گاز  تن  هزار   ۳00 گذشته  ماه  ایران 
نسبت  که  داده  تحویل  چین  به  مایع 
به ماه قبل آن ۳0 درصد کاهش نشان 
مایع  گاز  مشتری  تنها  چین  می دهد. 
ایران است که واردات نفت جمهوری 
اسالمی را نیز، هر چند محدود، ادامه 

می دهد.

اردوغان در راه آمریکا: 
به ترامپ می گویم به تعهداتش در سوریه عمل نکرده

اردوغان، رییس جمهور  اطالعات روز: رجب طیب 
ترامپ،  دونالد  به  آمریکا  به  سفر  در  می گوید  ترکیه 
رییس جمهور این کشور خواهد گفت که به تعهداتش در 
زمینه خروج کامل نیروهای کرد از مناطق مرزی سوریه با 

ترکیه عمل نکرده است.
آقای اردوغان پیش از سفر به آمریکا به خبرنگاران 
گفت که با سند و مدرک به رییس جمهور آمریکا ثابت 
می کند که توافق دو کشور بعد از توقف عملیات نظامی 

ترکیه، به طور کامل )از سوی آمریکا( اجرا نشده است.
مرزی  مناطق  در  را  عملیاتی  پیش  ماه  یک  ترکیه 
سوریه، در عمق خاک این کشور و با هدف بیرون راندن 

نیروهای کرد آغاز کرد.
به نقل از بی بی سی، کم تر از یک هفته بعد آتش بسی 
برقرار شد با توافقی میان ترکیه و آمریکا که بر اساس آن 
تا موعدی  آمریکا  نیروهای کرد مورد حمایت  قرار شد 

مشخص از آن مناطق خارج شوند.
پیش از عملیات ترکیه آقای ترامپ با صدور دستور 
خروج نیروهای آمریکایی از شمال سوریه خشم کردهایی 

را که مورد حمایت واشنگتن بودند، برانگیخته بود.
آقای اردوغان می گوید با وجود توافق قبلی با آمریکا 
مانند  مهمی  شهرهای  از  هنوز  تروریستی"  "گروه های 

منبج، تل ابیض، قامشلی و تل رفعت خارج نشده اند.
آمریکا  نه  و  روسیه  »نه  گفت  ترکیه  رییس جمهور 
و  روز  در  را  تروریستی  گروه های  نتوانستند  هیچ کدام 

ساعت توافق شده بیرون کنند.«
آنکارا چند روز بعد از آمریکا، با روسیه هم به توافق 
مناطق  از  را  کرد  نیروهای  از  دیگری  بخش  که  رسید 

مجاور خارج کند.
سفر در دوره ای پرتنش

در  آمریکا  به  ترکیه  رییس جمهور  روزه  دو  سفر 

پرتنش و پرحادثه در روابط دو کشور صورت  دوره ای 
می گیرد.

موضوع  طرح  سوریه،  سر  بر  اختالفات  بر  عالوه 
و  آمریکا  نمایندگان  مجلس  در  ارامنه  کشتار  حساس 
شناسایی آن به عنوان »نسل کشی« هم تنش میان دو کشور 

را افزایش داد.
به  ترامپ  آقای  انتظار  از  خارج  و  خبرساز  نامه  ی 
جمله  از  هم  ترکیه  عملیات  آغاز  از  بعد  اردوغان  آقای 
تحوالتی بود که خشم ترکیه را برانگیخت. رییس جمهور 
آمریکا در بخشی از این نامه به رییس جمهور ترکیه نوشته 

بود: »سخت نگیر. حماقت نکن!«
خبرگزاری دولتی ترکیه گفته است که آقای اردوغان 
در  آن  نویسنده  »به  را  توهین آمیز«  »نامه  این  است  قرار 
که  بود  آمده  خبرها  در  پیش تر  کند.«  مسترد  سفید  کاخ 
رییس جمهور ترکیه محتوای نامه را رد کرده و »آن را به 

سطل اشغال انداخته است.«
استرداد گولن، همچنان »موضوعی محوری«

آقای اردوغان گفته است که در سفرش به آمریکا بار 
دیگر تقاضای استرداد فتح اهلل گولن، سیاست مدار مخالف 
و چهره ی مذهبی ترکیه را که ساکن آمریکا است، مطرح 
اصلی  محورهای  از  یکی  را  مسأله  این  او  کرد.  خواهد 

مذاکراتش در واشنگتن عنوان کرده است.
مسئول  را  او  به  وابسته  شبکه  و  گولن  آقای  ترکیه 
کودتای نافرجام در این کشور در تابستان 201۶ می داند.

ازآن زمان ده ها هزار نفر در ترکیه به ظن ارتباط با 
تشکیالت آقای گولن بازداشت، زندانی یا از کار برکنار 

شده اند.
آقای گولن از سال ها پیش در تبعیدی خودخواسته 
در ایاالت پنسیلوانیای آمریکا ساکن شده و دست داشتن 

در کودتای سه سال پیش را انکار می کند.

1. The Islamic Republic of Afghanistan has received financing from the Asian 
Development Bank (ADB) towards the cost of the Panj-Amu River Basin Sector 
Project and part of the financing would be used for contract named above. 
Bidding is open to Bidders from eligible source countries of the ADB.
2. The National Procurement Authority (NPA) on behalf of Ministry of Ener-
gy and Water (MEW) (“the Employer”) invites sealed bids from eligible Bidders 
for the Rehabilitation and Construction of Subprojects (Sar-e-Shar, Nar-e-
Chaman, Abdullah, Naqi & Farhad) in Kunduz, Takhar and Badakhshan (“the 
Works”). 
3. National competitive bidding (NCB) will be conducted in accordance with 
the ADB’s Single Stage – One Envelope bidding procedure and is open to all 
eligible Bidders as described in the Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications should partici-
pate in this bidding:
Financial
• The Bidder shall have a Minimum average annual construction turnover of 
USD 4,160,000.00 calculated as total certified payments received for contracts 
in progress or completed, within the last Three (3) years
• The Bidder must demonstrate that its financial resources defined in FIN-3, less 
its financial obligations for its current contract commitments defined in FIN-4, 
meet or exceed the total requirement for the Subject Contract of USD 694,324.
Experience
• The Bidder shall have Participation in at least one contract that has been 
successfully or substantially completed within the last Five (5) years and that 
is similar to the proposed works, where the value of the Bidder’s participation 
exceeds USD 3,333,000.00.
• The similarity of the Bidder’s participation shall be based on the physical size, 
nature of works, complexity, methods, technology or other characteristics as 
described in Section 6 (Employer’s Requirements).
The qualification criteria are more completely described in the Section 3 of 
Bidding Document.
5. To obtain further information and inspect the Bidding Documents, Bidders 
should contact:

National Procurement Authority  
Administrative Office of the President, Kabul, Afghanistan 
Tel: +93 (0) 202147557
Email: ahmad.shinwari@npa.gov.af, aziz.obzidi@npa.gov.af    
and copy to Ministry of Energy and Water 
Central Program Management Office, Block 5.
Darul Aman Road, District 6 Kabul, Afghanistan
Tel:  0793857777
Email: waisuddin.rahimi@gmail.com and Saidmoqeem5@gmail.com 
6. To receive the Bidding Documents in English, eligible Bidders should write 
to address above requesting the Bidding Documents for NPA/MEW/98/W-2754/
NCB; Rehabilitation and Construction of Subprojects (Sar-e-Shar, Nar-e-Cha-
man, Abdullah, Naqi & Farhad) Kunduz, Takhar and Badakhshn. The Bidding 
Document is free of cost.
7. The site visit will be organized and its optional/open to all bidders, on the 
date 24 11 2019. For better coordination kindly contact; 
Eng Ezatullah Zadran 
PIO Manager 
RBA (River Basin Agency) Building, PIO Office. 
Telephone +93 (0) 796 73 1000. 
8. A pre-bid meeting will be conducted at 10:00 hours (Kabul time) on 29 11 2019 
at the
address:
C-PMO Office, Ministry of Energy and Water,
Dar-ul-Aman Road, Kabul, Afghanistan
Telephone +93 (0) 786 538 477.
9. Deliver bids:
• To the address above
• at or before 10:00 hours (Kabul Local Time) on 14 12 2019 
• Together with a Bid Security as specified in the Bidding Documents. 
Bids will be opened immediately after the bid submission deadline: 10:00 hours 
(Kabul Local Time) on 14 12 2019 in the presence of Bidders’ representatives who 
choose to attend.

InvItatIon for BIds
Date: 12 11 2019

Loan No.
and Title: G0506-AFG & G0507-AFG:  Panj-Amu River Basin Sector Project

Contract No.
 and Title:

NPA/MEW/98/W-2754/NCB:  Rehabilitation and Construction of Subprojects (Sar-e-Shar, Nar-e-Chaman, Abdullah, Naqi & Farhad) 
in Kunduz, Takhar and Badakhshan

Deadline for 
Submission of Bids: 14 12 2019; 10:00 hours (Kabul Local Time)

زمان زیادی تا پایان سال 2019 میالدی نمانده و مانند 
عنوان  کسب  برای  رقابت  پایانی،  های  هفته  در  سال  هر 
بهترین گلزن سال بین ستاره های بزرگ با جدیت دنبال می 
شود. هتریک لیونل مسی در دیدار مقابل سلتاویگو باعث 
شد در نزدیکی پایان سال میالدی، جایگاه وی در بین سه 
این  اوایل  در  که  مسی  گیرد.  قرار   2019 سال  برتر  گلزن 

فصل به دلیل مصدومیت چندین بازی از دست داد، اکنون 
در سال 2019 تا به حال ۳9 گل به ثمر رسانده است که این 
رقم دو گل کمتر از رابرت لواندوفسکی، ستاره بایرن مونیخ 
با ۴1 گل است. گل های لیونل مسی ستاره بارسا در ۴1 
بازی به ثمر رسیده و ۳0 تای آن در فصل گذشته و 9 گل 
در فصل جاری وارد دروازه رقبا شده است. در این شرایط 
لواندوفسکی تنها رقیب واقعی مسی است. مهاجم لهستان 
در شرایط خوبی قرار داشته و اوضاع را برای مسی سخت 
کرده است. وی بعد از گلزنی در بازی مقابل دورتموند، در 
۴0 بازی ۴1 گل به ثمر رسانده است که 2۳ تای آنها در 18 

بازی اخیر به ثمر رسیده است.
نمانده،   2019 سال  پایان  تا  چندان  زمان  حالیکه  در 
سرخیو آگوئرو با ۳۴ گل در رده سوم قرار دارد و پس از 
آن کیلیان امباپه با ۳1 گل و کریم بنزما با ۳0 گل حضور 
دارند که با 8 گل بیشتر از هم تیمی سابق کریستیانو رونالدو 

با 22 گل به ثمر رسانده است.

برای  منچستریونایتد  سوئدی  ستاره  لیندلوف  ویکتور 
دومین سال پیاپی به عنوان فوتبالیست سال سوئد انتخاب 

شد.
ویکتور لیندلوف، مدافع سوئدی باشگاه منچستریونایتد 
سال  بازیکن  بهترین  عنوان  به  پیاپی  سال  دومین  برای 

سوئد  طالیی  توپ  جایزه  و  شد  انتخاب  سوئد  کشورش 
را از آن خود کرد.

جایزه توپ طالیی که در زبان سوئدی از آن به عنوان 
گولدبولن یاد می شود از سال 19۴۶ در این کشور به بهترین 
فوتبالیست سوئدی در هر سال اهدا می شود. این جایزه در 
کشورهای اسکاندیناوی از اعتبار زیادی برخوردار است و 
ستاره  چندین  نام  آن  قبلی  دریافت کننده های  فهرست  در 

بزرگ دنیای فوتبال به چشم می خورد.
از جمله برندگان سابق این جایزه می توان به هنریک 
یازده  با  زالتان  کرد.  اشاره  ابراهیموویچ  زالتان  و  الرسون 
بار به دست آوردن این جایزه رکورددار است. اولین توپ 
تعلق گرفت،  ابراهیموویچ  به  در سال 200۷  طالی سوئد 
زالتان  هم  آن  از  بعد  می کرد.  بازی  اینتر  در  او  که  زمانی 
یونایتد  و  ژرمن  سن  پاری  میالن،  بارسلونا،  های  تیم  در 
موفق شد ده بار دیگر به عنوان بهترین بازیکن سال سوئد 

انتخاب شود.

مدافع یونایتد بهترین بازیکن سال فوتبال سوئدرقابت شدید مسی و لواندوفسکی در اواخر سال ۲۰۱۹
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ابوذر ملک نژاد

ادامه ی تنش بر سر بازشماری آرا؛ 
»روند بازشماری آرا در 14 والیت آغاز نشده است«

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون 
انتخابات می گوید که از مجموع 

۲۹ هزار و ۵۸۶ محل رأی دهی که 
برای روز انتخابات در نظر گرفته 

شده بود، ۲۶ هزار و ۵۸۰ محل آن 
باز و سه هزار و شش محل دیگر 

ان بنابر دالیلی بسته مانده است. 
خانم نورستانی افزود که از میان 
محالت باز که فورم نتایج آنها در 

مراکز جمع بندی نتایج رسیده و با 
معلومات بیومتریکی مطابقت داده 
شده است، فورم نتایج هشت هزار 
و ۲۵۵ محل آن با توجه به لوایح 
و طرزالعمل ها، مشکل داشته و به 

بازشماری راجع شده است.

بیومتریک  از دستگاه های  استفاده  با  که  دانسته شده است 
طی مراحل شده باشند.

روند  تمامی  که  می گوید  نیز  اخالقی  نوررحمن 
و  »ثبات  تیم  برای  و  بوده  »غیرقانونی«  آرا  بازشماری 
روزنامه  با  صحبت  در  او  نیست.  پذیرفتنی  همگرایی« 
انتخابات  کمیسیون  اقدام  این  که  می گوید  روز  اطالعات 

مشکل را نه تنها که حل نمی کند، بلکه بیش تر نیز می کند.
در همین حال مسئوالن در کمیسیون مستقل انتخابات 
روند بازشماری آرا را قانونی خوانده و می گویند که این 
روند براساس قوانین، لوایح و طرزالعمل های تصویب شده ی 

این کمیسیون آغاز شده است.
گفت  امروز  خبری  نشست  در  کمیسیون  این  رییس 
کمیسیون  سوی  از  رأی دهی  محل   2۵۵ و  هشت هزار  که 
تشخیص  به منظور  انتخابات 
به  نامعتبر  آرای  از  معتبر  آرای 
خانم  است.  رفته  بازشماری 
نورستانی همچنان گفت که این 
فیصله نامه های  به  مطابق  روند 
شماره 10۴ و 10۵ این کمیسیون 
احکام  رعایت  و  کامل  دقت  با 
قانون، لوایح و طرزالعمل ها آغاز 

شده است.
انتخاباتی  تیم  حال،  این  با 
محمد  رهبری  به  »دولت ساز« 
فیصله ی  نیز  غنی  اشرف 
به  مبنی  انتخابات  کمیسیون 
بیش  آرای  تفتیش  و  بازشماری 
از هشت هزار محل رأی دهی را 
که  می گوید  و  خوانده  قانونی 
روند بازشماری آرا را نظارت و 

از آن حمایت می کند. 
از  اصولی،  جمال ناصر 
سخن گویان این تیم در صحبت 
اطالعات روز گفت:  با روزنامه 
پروسه های  و  ارا  شمارش  »ما 
دیگر قانونی کمیسیون را ستایش می کنیم و همرایش هستیم 

و نظارت می کنیم.«
نگرانی از تأخیر مجدد در اعالم نتایج ابتدایی

مسئوالن کمیسیون انتخابات می گویند که اعالم نتایج 
ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که قرار بود در 2۷ میزان 
اعالم شود، به دالیلی چون مشکالت پوشش مخابراتی در 
روز انتخابات، عدم انتقال معلومات بیومتریکی از دستگاه ها 
به سرور در وقت معین، ختم جواز سرور شرکت درملوگ، 
از  تعدادی  سوی  از  کاری  محل  بسته کردن  و  اعتراضات 

تحلیل شده  و  تجزیه  معلومات  دیررسیدن  نامزدان،  ناظران 
رأی دهندگان از سوی شرکت درملوگ به تأخیر افتاد.

خانم نورستانی گفت که نگرانی هایی از تأخیر مجدد 
در اعالم نتایج ابتدایی نیز وجود دارد. او افزود که به دلیل 
بسته شدن تعدادی از دفاتر والیتی کمیسیون توسط برخی 
ابتدایی در 2۳  نتیجه ی  انتخاباتی، ممکن است  از تیم های 
تمام  از  انتخابات  کمیسیون  رییس  نشود.  اعالم  عقرب 
فرصت  کمیسیون  این  به  که  خواست  ناظران  و  نامزدان 
بازشماری آرا را بدهند تا نتیجه ی ابتدایی انتخابات به زودی 

اعالم شود.
از کمیسیون می خواهد  نیز  »دولت ساز«  انتخاباتی  تیم 
که روند بازشماری آرا را به طور »قانونی« پیش برده و نتایج 
ابتدایی انتخابات را هر چه زودتر اعالم کند. در مقابل اما 
تیم »ثبات و همگرایی« همچنان به »غیرقانونی« بودن روند 

بازشماری آرا تأکید دارد.
تیفا نیز می گوید یکی از میکانیزمی که به تأمین شفافیت 
از  همه جانبه  نظارت  می کند،  کمک  انتخابات  روند  در 
سوی تیم های انتخاباتی و ناظران ملی و بین المللی است. 
انتخابات می گوید: »در  سخن گوی این نهاد ناظر بر روند 
حال حاضر متأسفانه نظارت همه جانبه را این روند ندارد 
و نتیجه ای که از انتخابات بیرون میشه قابل قبول به تکت 

های انتخاباتی و مردم افغانستان نخواهد بود.«
تیفا در عین حال می گوید که هر گونه خالف ورزی از 
قوانین می تواند انتخابات را به بحران برده و سناریوی 201۴ 

را یک بار دیگر در کشور تکرار کند.
تنش بر سر بازشماری آرای بیش از هشت هزار محل 
از یک  ان آغاز شد که شرکت درملوگ  از  رأی دهی پس 
میلیون و 929 هزار و ۳۳۳ رأی بیومتریک شده، 8۶ هزار و 
22۶ رأی را بی اعتبار تشخیص و قبل بر آن، 1۳۷ هزار رأی 
را قرنطین اعالم کرد، شماری از تیم های انتخاباتی گفتند که 
ناتکمیل  رأی دهندگان  بیومتریک  معلومات  تصفیه ی  روند 
مانده و حدود ۳00 هزار رأی مشکوک و باطل باید از  دور 

خارج و سقف واقعی رأی دهندگان مشخص شود.
این تیم های انتخاباتی و نهادهای ناظر تأکید داشتند تا 
تکمیل نشدن سقف رأی دهندگان رفتن به بازشماری بی معنا 
است. این جنجال ها پابرجا بود که کمیسیون انتخابات روز 
شنبه، 18 عقرب روند بازشماری آرا را آغاز و اعالم کرد که 
براساس فیصله اعضای رهبری کمیسیون، هشت هزار و 2۵۵ 

محل رأی دهی در ۳۴ والیت بازشماری و تفتیش می شود.
بیش تر  انتقادها  و  اعتراضات  بازشماری،  آغاز  از  پس 
شد و تیم های انتخاباتی به رهبری عبداهلل عبداهلل، گلبدین 
کار  این  که  کرد  اعالم  رسما  نبیل  رحمت اهلل  و  حکمتیار 
تحریم  را  بازشماری  روند  و  است  غیرقانونی  کمیسیون 

می کنند.

به دنبال افزایش تنش ها بر سر بازشماری و تفتیش آرای 
بیش از هشت هزار محل رأی دهی در والیات کشور، اکنون 
انتخابات یک بار دیگر به شمارش آرای  کمیسیون مستقل 
این کمیسیون همچنان  تأکید می کند. مسئوالن  بیومتریکی 
تنها آرایی نزد این کمیسیون معتبر است که  می گویند که 
اساس بیومتریکی داشته و براساس لوایح و طرزالعمل های 

تصویب شده ی این کمیسیون استفاده شده باشد. 
انتخابات  نورستانی، رییس کمیسیون مستقل  حواعلم 
دیروز )سه شنبه، 21 عقرب( در یک نشست خبری در کابل 
گفت که این کمیسیون به تعهدات قبلی اش مبنی به پذیرش 
آرای دارای معلومات بیومتریکی پابند است. خانم نورستانی 
افزود که نگرانی های شماری از تیم های انتخاباتی را درک و 

در این نگرانی ها با آنان شریک هستند.
او تأکید کرد که اعضای رهبری کمیسیون انتخابات هر 
آن چیزی را که انجام می دهند، در برابر آن دالیل موجه و 
قانونی دارند. به گفته ی او، اعضای رهبری کمیسیون با حفظ 
بی طرفی و تأمین شفافیت، از آرای پاک مردم افغانستان دفاع 
خواهند کرد. نورستانی گفت: »برای اطمینان بیش تر مردم 
افغانستان و جوانب ذی دخل یک بار دیگر تأکید می کنم که 
تنها آرایی که اساس بیومتریکی داشته باشد و مطابق لوایح و 

طرزالعمل ها درست باشد، معتبر است.«
»روند بازشماری آرا در 14 والیت آغاز نشده است«

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات می گوید 
که از مجموع 29 هزار و ۵8۶ محل رأی دهی که برای روز 
انتخابات در نظر گرفته شده بود، 2۶ هزار و ۵80 محل آن 
باز و سه هزار و شش محل دیگر ان بنابر دالیلی بسته مانده 
است. خانم نورستانی افزود که از میان محالت باز که فورم 
نتایج آنها در مراکز جمع بندی نتایج رسیده و با معلومات 
بیومتریکی مطابقت داده شده است، فورم نتایج هشت هزار و 
2۵۵ محل آن با توجه به لوایح و طرزالعمل ها، مشکل داشته 

و به بازشماری راجع شده است.
آمار محالت باز و بسته در حالی از سوی کمیسیون 
مستقل انتخابات اعالم می شود که روز دوشنبه هفته جاری 
رحمت اهلل نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
کمیسیون  که  بود  گفته  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
انتخابات تا کنون در مورد این که در روز انتخابات چند مرکز 
باز و بسته بوده و در مورد این که چند دستگاه بیومتریک به 
مراکز فرستاده شد و چند دستگاه برگشت، معلومات نداده 

است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  هم،  سویی  از 
می گوید که روند بازشماری آرا از تاریخ 18 عقرب به این 
طرف در 20 والیت کشور آغاز شده است. خانم نورستانی 
همچنان گفت که از این جمله، تنها در والیت بادغیس این 
روند به پایان رسیده است. به گفته ی او، در 1۴ والیت دیگر 

هواداران شماری از تیم های انتخاباتی ممانعت ایجاد کرده و 
اجازه ی بازشماری و تفتیش آرا را نداده اند.

»دولت ساز«  انتخاباتی  تیم  حال سخن گوی  همین  در 
تیم انتخاباتی »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل 
را متهم می کند که در شماری از والیات روند بازشماری 
آرا را مختل کرده است. جمال ناصر اصولی، از سخن گویان 
تیم »دولت ساز« می گوید: »در چند والیت ثبات و همگرایی 
مشکل ایجاد کرده و مانع روند بازشماری می شود. ثبات و 
همگرایی به طور مستقیم با این مردم ]معترضان[ دست دارند 

و برای شان پول می دهد.«
با  مبارزه  و  نظارت  بخش  رییس  اخالقی،  نوررحمن 
تقلب ستاد انتخاباتی تیم »ثبات و همگرایی« اما این ادعای 
تیم »دولت ساز« را رد می کند. هرچند آقای اخالقی می پذیرد 

این  به  روز  دو  از  معترضان  که 
طرف در حدود 20 والیت مانع 
اما  آرا شده اند،  بازشماری  روند 
از  معترضان  این  که  می گوید 
همگرایی«  و  »ثبات  تیم  سوی 
گفته ی  به  نشده اند.  هماهنگی 
به طور خودجوش  معترضان  او، 
که  »نمی خواهند  و  برخاسته اند 
حاکم  سرنوشت شان  بر  تقلب 
حساب  تقلبی  آرای  و  باشد 

شود«.
»بازشماری آرا قانونی نیست«

ناظر  نهادهای  از  شماری 
تیم های  و  انتخابات  روند  بر 
روند  که  می گویند  انتخاباتی 
از  بیش  آرای  بازشماری 
از  رأی دهی  محل  هشت هزار 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات 

قانونی نیست. 
حبیب زاده،  احمدزبیر 
سخن گوی بنیاد انتخابات شفاف 
که  می گوید  )تیفا(  افغانستان 

کمیسیون مستقل انتخابات در این راستا قانون را نقض کرده 
است. آقای حبیب زاده به روزنامه اطالعات روز می گوید که 
روند بازشماری آرا می تواند چالش جدیدی ایجاد کند که 
در نتیجه ی آن شماری از تیم های انتخاباتی و مردم افغانستان 

نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت. 
محالتی  آرای  شامل ساختن  که  می افزاید  حبیب زاده 
که در مورد آن معلومات بیومتریکی وجود ندارد، در روند 
بازشماری خالف ماده ی تعدیل شده ی قانون انتخابات )ماده 
آرایی  معتبر  آرای  ماده  این  در  او،  گفته ی  به  است.   )19

آرای  بازشماری  سر  بر  تنش 
محل  هشت هزار  از  بیش 
شد  آغاز  ان  از  پس  رأی دهی 
یک  از  درملوگ  شرکت  که 
میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رأی 
بیومتریک شده، ۸۶ هزار و ۲۲۶ 
رأی را بی اعتبار تشخیص و قبل 
بر آن، ۱۳۷ هزار رأی را قرنطین 
تیم های  از  شماری  کرد،  اعالم 
روند  که  گفتند  انتخاباتی 
بیومتریک  معلومات  تصفیه ی 
رأی دهندگان ناتکمیل مانده و 
حدود ۳۰۰ هزار رأی مشکوک و 
باطل باید از  دور خارج و سقف 
مشخص  رأی دهندگان  واقعی 

شود.
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