
شکست داعش، 
پایان نگرانی نیست

مرتکب  افغانستان  در  داعش 
در  تنها  است.  شده  زیادی  جنایات 
مسئولیت  گروه  این   ۲۰۱۸ سال  در 
به  افغانستان  سرتاسر  در  را  ۳۱۶ حمله 
خشن  داعش  رفتارهای  گرفت.  عهده 
از  است؛  بوده   جنگی  جنایت  تماما  و 
بی گناه  افراد  سوزاندن  تا  گرفته  اعدام 
زنده. در حمله های  به طور  و غیرنظامی 
بیش تر  داعش  انتحاری  و  انفجاری 
تقریبا  بوده اند.  غیرنظامیان  قربانیان 
خشونت آمیز  تاکتیک های  تمام  داعش 
است  بسته  به کار  افغانستان  در  را  خود 
و با خشن ترین رفتارها دست به کشتار 
خبر  دلیل  همین  به  است.  زده  مردم 
شکست داعش در افغانستان برای مردم 

مسرت بخش است. 
در روزهای اخیر حمالت منسوب 
صفر  به  تقریبا  افغانستان  در  داعش  به 
با  همکاری  در  ملی  ارتش  و  رسیده 
نیروهای خیزش مردمی و پولیس محلی 
را  نظامی  فشار  محل،  مردم  حمایت  و 
که  خراسان  والیت  جنگ جویان  بر 
همراه  به  طرف  این  به  سال  دوونیم  از 
اچین  ولسوالی  در  خانواده های شان 
داده  افزایش  فعالیت  می کنند،  زندگی و 

و جنگ جویان داعش در...
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چهار شنبه  ۲۹ عقرب ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۵۰

چلسی به دنبال تمدید 
قرارداد با هدف بارسلونا

تمام  آینده  های  هفته  طی  چلسی 
قرارداد  تمدید  برای  را  تالش خود 

با ویلیان انجام خواهد داد...

مانچینی: 
امیدوارم در یورو هم 
به همین خوبی باشیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا ابراز 
امیدواری کرد این تیم در یورو نیز 

نتایج درخشان را تکرار کند...
۷

۷

ادامه محاصره ی دانشگاه 
پلی تکنیک هنگ کنگ؛ چند 
دانشجو موفق به فرار شدند

هنگ کنگ  در  روز:  اطالعات 
معترض  دانشجویان  میان  درگیری 

که ساختمان های دانشگاه...
۶

بشر  حقوق  دفتر  روز:  اطالعات 
به کاربردن  از  متحد  ملل  سازمان 

مهمات جنگی از...

اعتراض ها در ایران؛ 
نگرانی شدید سازمان ملل 
از برخورد خشن نیروهای 

امنیتی

۶

۳

مبادله ی زندانیان؛ 
انس حقانی به قطر رسید، طالبان دو استاد 
دانشگاه امریکایی افغانستان را آزاد کردند

سه دهه پیش فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به معنای 
منطقه ای  قدرت  این  گسترده ی  نفوذ  بساط  برچیده شدن 
ایاالت  امروز درحالی که  این حال،  با  بود.  نیز  در خاورمیانه 
متحده دارد رختش را از این منطقه جمع می کند، روسیه با 
ترکیبی از نیروی نظامی، معامالت تسلیحاتی، همکاری های 
بازپس گیری  استرتژیک و به کارگیری قدرت نرم، سعی در 
اما  دارد.  منطقه  این  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  جایگاه 
موفقیت مسکو در این کار در حدی نیست که گفته می شود.
پیشرفت قدرت نرم روسیه مطمئنا چشم گیر بوده است. 
اوایل سال ۲۰۱۲ والدیمیر پوتین، رییس جمهور این کشور 
در  روسیه  آموزشی  و  فرهنگی  »حضور  گسترش  لزوم  بر 
جهان به ویژه در کشورهایی که بخش قابل توجهی از مردم 
روسی صحبت می کنند یا آن را می فهمند« تأکید کرد. پوتین 
در کنفرانسی اخیرا در مسکو اظهار داشت که اسراییل نیز در 

این فهرست قرار دارد.
روسیه به عنوان بخشی از این تالش یک »سازمان فدرال 
را   »Rossotrudnichestvo« به  موسوم  دیاسپورا« 

تأسیس کرد...

برای  مفصل  گزارش  یک  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
توضیح ۱۳7 هزار و ۳۶۰ معلومات بیومتریکی رای دهندگان 
که قبال از سوی شرکت درملوگ قرنطین  شده بود و اخیرا 
کمیسیون  است.  کرده  تهیه  بخشید،  اعتبار  آن  به  کمیسیون 
این گزارش را روز دوشنبه، ۲7 عقرب به مسئوالن رسانه ها، 

ناظران و مشاهدین ملی و بین المللی ارائه کرده است.
یافته  دست  گزارش  این  به  روز  اطالعات  روزنامه 
رای دهندگان  تعداد  از  پروسس شده  آمار  میان  رقم  این  که 
و  رای دهی  محالت  دیجیتالی  نتایج  فورمه های  براساس 

معلومات بیومتریکی رای دهندگان تفاوت را نشان می دهد.
رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی  اما 
عبداهلل عبداهلل می گوید که گزارش کمیسیون در مورد ۱۳7 
هزار رای که برای مسئوالن رسانه ها و ناظران ارائه شده با 
گذشته  هفته ی  جمعه  و  پنج شنبه  روزهای  در  که  گزارشی 
برای سه تکت انتخاباتی ارائه شد، تفاوت دارد و این مسأله 
نشان می دهد که کمیسیون پس از مواجه شدن با پرسش های 

دسته های انتخاباتی، برای جفت و جور کردن کارها،...

دیروز با یکی از ریش سفیدان دایکندی لحظه ای نشستیم 
و صحبت کردیم. نگفتید در کجا نشستید؟ راستش را اگر 
فقط هفته ی یک بار حق  اقتصاد ضعیف  به دلیل  بپرسید من 
دارم کفش هایم را رنگ بزنم. هر هفته روزهای سه شنبه از 
این حق اساسی خود استفاده می کنم. همیشه هم کفش هایم 
را در گوالیی دواخانه نزد کفاشی می برم که از تمام اتفاقات 
پیره مردی  دیدم  رفتم،  وقتی  دیروز  دارد.  خبر  افغانستان 
منم  برسد.  او  کفش های  به  نوبت  تا  نشسته  منتظر  کنارش 

باید منتظر می نشستم. 
همیشه  مثل  مزاری  شهید  چهارراه  و  دواخانه  گوالیی 
طرف  می خواستند  بود  معلوم  که  رنجر  چند  بود.  مزدحم 
وظیفه بروند، دست از روی آژیر برنمی داشتند. مرد میان سالی 
از داخل کروالی 97 اش پایین شد و دروازه ی صندوق عقب 
که ما آن را دکه می گوییم باز کرد و به طرف راننده ی اولین 
رنجر اشاره کرد و گفت »بفرمایید!« راننده ی رنجر تقریبا به 
خشم آمده بود و شیشه ی موترش را پایین کرد و گفت »چه 
میگی کاکا؟« کاکا گفت: »او بیادر راه بند است. شما هم که 

دست از روی هارن برنمی دارید...

آیا روسیه می تواند جای امریکا را 
در خاورمیانه بگیرد؟

137 هزار معلومات بیومتریکی 
»قرنطین شده« چگونه 
وارد سیستم شده است؟

بحث شیرین بی فایده در گوالیی 
دواخانه | طنز

معاون  دوستم،  عبدالرشید  روز:  اطالعات 
می گوید  کشور  ریاست جمهوری  نخست 
انتخاباتی  دسته ی  نفع  به  امنیتی  نیروهای  که 
»دولت ساز« به رهبری رییس جمهور اشرف غنی بر 

معترضان روند انتخابات شلیک کرده اند.
آقای دوستم که دیروز )سه شنبه، ۲۸ عقرب( 
می کرد، خطاب  جوزجان صحبت  در  نشستی  در 
به آقای غنی گفت که اشتباهات تاریخی را تکرار 

نکرده و با استفاده ی سوء از...

دوستم به غنی: 
اشتباهات تاریخی را تکرار نکن

اطالعات روز: گلبدین حکمتیار، رهبر دسته ی 
انتخاباتی »صلح و عدالت اسالمی« خواستار حذف 
ملی  مرکز  از  جنجالی  رأی  هزار   ۳۰۰ حدود  
روشن شدن  تا  می گوید  شده،  نتایج  جمع آوری 
این موضوع، هیچ کسی حق اعالم نتایج انتخابات 

ریاست جمهوری را ندارد.
آقای حکمتیار که دیروز )سه شنبه، ۲۸ عقرب( 
می کرد،  کابل صحبت  در  خبری  نشست  یک  در 
گفت که عالوه بر حذف این ۳۰۰ هزار رأی، باید 

آرای بیومتریک ناشده نیز باطل شود...

حکمتیار: 
تا حذف 3۰۰ هزار رأی 

جنجالی، کسی حق اعالم 
نتیجه ی انتخابات را ندارد
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اطالعات روز: وزارت مالیه ی کشور می گوید که رشد 
اقتصادی کشور از ۲.7 درصد در سال مالی گذشته )۱۳97( 

به سه درصد در سال مالی  جاری افزایش یافته است.
در اعالمیه ای که دیروز )سه شنبه، ۲۸ عقرب( از سوی 
وزارت مالیه به نشر رسیده، آمده است که عمده ترین دالیل 
این رشد، ایجاد دهلیزهای هوایی با کشورهای منطقه و رشد 

در سکتور زراعت می باشد.
هوایی  دهلیزهای  این  طریق  از  اعالمیه،  از  نقل  به 
صادرات کشور بهبود یافته است و رشد اقتصادی نیز با اتکا 
به سکتورهای زراعت و صادرات محصوالت زراعتی در 

جریان سال جاری مالی بلند بوده است.
در  زراعت  سهم  اکنون  که  است  گفته  مالیه  وزارت 
درصد   ۲۲.۳ حدود  داخلی  ناخالص  تولیدات  مجموع 
که  است  کرده  تأکید  وزارت  این  هم،  سویی  از  می باشد. 
این رقم رشد اقتصادی بیشتر از رشد ۲.۱۴ درصدی رشد 

جمعیت افغانستان بوده است. 
اقتصادی  رشد  مالیه،  وزارت  اعالمیه ی  براساس 
تمویل کننده ی  نهادهای  که  است  یافته  افزایش  حالی  در 
و  روند صلح  و  انتخابات  برگزاری  به  توجه  با  افغانستان 
نابسامانی های ناشی از آن، سقف رشد اقتصادی افغانستان 

۲.7 درصد پیش بینی شده بود.
در همین حال در اعالمیه تأکید شده که »اگر شرایط 
اقلیمی در کشور مساعد باشد و در سکتور زراعت افغانستان 
کدام صدمه جدی وارد نگردد«، تولیدات ناخالص داخلی 
 ۳7۲.۲ به  افغانی  میلیارد   ۳۳7.۶ از  زراعت  سکتور  اسمی 

میلیارد افغانی در سال مالی ۱۳99 خواهد رسید.
اقتصادی کشور  براساس معلومات این وزارت، رشد 
گردیده  تخمین  درصد   ۳.۴ مالی ۱۳99 حدود  سال  برای 
است که افزایش ۰،۵ درصدی را در مقایسه با سال ۱۳9۸ 

نشان می دهد.

رشد اقتصادی افغانستان از ۲.۷ درصد در سال گذشته به سه درصد رسیده است

دسته ی  رهبر  حکمتیار،  گلبدین  روز:  اطالعات 
انتخاباتی »صلح و عدالت اسالمی« خواستار حذف حدود  
۳۰۰ هزار رأی جنجالی از مرکز ملی جمع آوری نتایج شده، 
می گوید تا روشن شدن این موضوع، هیچ کسی حق اعالم 

نتایج انتخابات ریاست جمهوری را ندارد.
آقای حکمتیار که دیروز )سه شنبه، ۲۸ عقرب( در یک 
نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت که عالوه بر 
نیز  بیومتریک ناشده  باید آرای  این ۳۰۰ هزار رأی،  حذف 

باطل شود. 
خواستار  صحبت هایش  از  بخشی  در  همچنان  او 
محاکمه ی »عامالن تقلب و جرایم« انتخاباتی شد و افزود 
کسانی که در انتخابات زمینه ی تقلب را فراهم کرده اند باید 

به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.
همین طور آقای حکمتیار گفت که شرکت »درملوگ« 
نتایج  اعالم  تعهداتش در بخش  اجرای  به خاطر عدم  نیز 

انتخابات، باید محاکمه شود.
او تأکید کرد که به دلیل وقوع تخلفات  با این حال، 
انتخاباتی، »در مراکز و محالتی که دستگاه های بیومتریک 
ناپدید و از سوی دسته ی حاکم )دولت ساز( دزدیده شده 

است، انتخابات باید از سر صورت گیرد.«
با  اسالمی«  عدالت  و  »صلح  انتخاباتی  دسته ی  رهبر 
اشاره به روند بازشماری آرا، گفت که این دسته ی انتخاباتی 
تمام  این روند در  این روند موافق است که  با  به شرطی 
محالت رأی دهی انجام شود. همچنان به گفته ی او، در این 
داشته  حضور  انتخاباتی  دسته های  تمام  ناظران  باید  روند 

باشند.
گلبدین حکمتیار با اشاره تلویحی به دسته ی انتخاباتی 

دولت ساز، به رهبری محمد اشرف غنی گفت که به جز این 
دسته ی انتخاباتی، دیگر تمامی دسته ها با روند بازشماری 

تمام صندوق های رأی گیری موافق است.
که  انتخاباتی ای  دسته ی  »یگانه  افزود:  حکمتیار  آقای 
دارد،  مخالفت  رأی گیری  صندوق های  تمام  بازشماری  با 
دسته ای است که ۸۰ درصد آرای تقلبی مربوط آن می باشد.«
او اما تأکید کرد که هم اکنون کمیسیون مستقل انتخابات 
روند بازشماری را در تعدادی از محالت به فرمایش یک 

دسته ی انتخاباتی مشخص آغاز کرده است.
که  صورتی  در  داد  هشدار  حکمتیار  آقای  همچنان 
کمیسیون انتخابات به خواسته های آنان توجه نکند، نتایج 
را آنان و »مردم افغانستان« نمی پذیرند و مسئولیت آن نیز به 

عهده ی »تقلب کاران« می باشد.
رأی  هزار   ۳۰۰ حذف  بر  حالی  در  حکمتیار  آقای 
جنجالی از مرکز جمع بندی ملی نتایج تأکید دارد که پیش 
نامزدان  دیگر  از  عبداهلل  عبداهلل  و  نبیل  رحمت اهلل  این  از 
آنان  که  بودند  کرده  اعالم  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات 
مانع روند شامل کردن این آرا در مرکز جمع بندی ملی نتایج 

دیجتلی می شوند.
این آرا شامل ۱۳7 هزار و ۶۳۰ رأی قرنطین شده، ۱۰۲ 
تکراری،  آرای  رأی دهی،  زمان  از  خارج  رأی   ۱۲ و  هزار 
عکس از روی عکس و آرای حدود 7۰۰ دستگاه و کارت 

حافظه ی مفقودشده می باشد.
پیش از آن کمیسیون انتخابات در فیصله نامه ای اعالم 
کرده بود که در مورد ۱۳7 هزار و ۶۳۰ رأی قرنطین شده هیچ 
مشکلی وجود ندارد و این آرا از نظر این کمیسیون بااعتبار 

شناخته می شود.

 ۱۲ و  هزار   ۱۰۲ مورد  در  همچنان  کمیسیون  این 
از این جمع صرفا ۱۳ هزار و 9۴9  نیز گفته بود که  رأی 
معلومات بیومتریکی که در ۲۶۲ محل رأی دهی خارج از 
زمان رأی دهی ثبت شده و پس از تفتیش و بازشماری در 
صورتی که تقلب و تخلفات در آن به اثبات برسد، بی اعتبار 

شناخته می شود.
مداخله ی کشورهای خارجی و نیروهای امنیتی

گلبدین حکمتیار همچنان در بخشی از صحبت هایش 
گفت که شماری از کشورهای خارجی در روند انتخابات 
افغانستان مداخله می کنند. او از این کشورها خواست که 
بی طرفی شان را در امور انتخابات افغانستان نگهدارند و نباید 

از تقلب کاران حمایت کنند.
آقای حکمتیار افزود که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور 
به نفع یک تیم مشخص در روند انتخابات مداخله می کنند. 
او گفت: »از نیروهای امنیتی می خواهیم که در پهلوی ملت 
بایستند و کنار دسته ی تقلب کار و جنگ طلب قرار نگیرند.«

به گفته ی او، این نیروها با چنین موضع گیری ها، هم 
خودشان را و هم مردم افغانستان را قربانی »افراد متقلب« 

می کنند.
از  نیز  نبیل  رحمت اهلل  و  عبداهلل  عبداهلل  آن  از  پیش 
دخالت مؤسسات و سفارت خانه های خارجی و استفاده ی 
نیروهای امنیتی در مسایل انتخابات ابراز نگرانی کرده بودند. 
آنان از این نهادها خواسته بودند که بی طرفی شان را در این 

روند حفظ کنند.
با این حال جان بس، سفیر امریکا در کابل با نشر تویتی 
گفته است که هیچ سندی از شمولیت نیروهای امنیتی مبنی 

بر فعالیت جانب دارانه در روند انتخابات وجود ندارد. 

حکمتیار: 
تا حذف ۳۰۰ هزار رأی جنجالی، کسی حق اعالم نتیجه ی انتخابات را ندارد و  امنیتی  نیروهای  شدید  محاصره ی 

خیزش های مردمی مجبور می شوند که تسلیم 
 ۶۱۵ گذشته  هفته ی  یک  در  دست کم  شوند. 
از  بیش  جنگ جو،   ۱۲۰ حدود  شامل  نفر 
کودک   ۲۳۵ حدود  و  دختر    ۱۵  ، زن   ۱۶۰
تسلیم نیروهای امنیتی شدند. در بدبینانه ترین 
پایان  معنای  به  وضعیت  این  اگر  حالت 
ضربه ی  معنای  به  نباشد،  درافغانستان  داعش 
سخت و کوبنده بر پیکر داعش در افغانستان 
امنیتی و  نیروهای  بدون شک حمالت  است. 
پیشرفت در سرکوب داعش باعث می شود این 
بیش  و  بدهد  دست  از  را  عمل  ابتکار  گروه 
از پیش در افغانستان ضعیف شود. داعش در 
افغانستان هرچند بزرگ ترین تهدید تروریستی 
نبود و نیست، اما مطمئنا مقاوم ترین شان بود و 
اندک،  نیروهای  اختیارداشتن  در  با  که  است 
بین المللی،  -نیروهای  جبهه  سه  در  همزمان 
جنگ جویان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
و  کم  مدت  در  آن هم  با  می جنگید.  طالب- 
در  ولسوالی  چند  بر  عالوه  تأسیس،  از  پس 
ننگرهار، قلمروش را به بخش هایی از هلمند، 
شمالی  والیت های  سپس  و  زابل  لوگر،  فراه، 
افغانستان مثل کندز، فاریاب و سرپل گسترش 
داد. از این رو، ضعف، شکست یا پایان داعش 
برای نیروهای امنیتی افغانستان یک دست آورد 
بزرگ و برای مردم افغانستان یک خبر خوش 

است. 
پایان  معنای  به  داعش  پایان  یا  شکست 
از  افغانستان،  در  داعش  نیست.  نگرانی ها 
ائتالف فرماندهان ناراضی طالبان افغانستان و 
پاکستان که  فرماندهان فراری تحریک طالبان 
از حمالت ارتش پاکستان بر مناطق قبایل نشین 
بودند،  کرده  فرار  دیورند  به شمال  کشور  آن 
صلح  گفت وگوهای  که  اکنون  گرفت.  شکل 
افغانستان در راه است، اگر تالش های جاری 
برای آغاز روند صلح و مصالحه در افغانستان 
توافق  و  آتش بس  به  منجر  و  برسد  نتیجه  به 
صلح شود، تندروهای سرخورده ی طالبان که 
مخالف صلح هستند، احتماال به داعش ملحق 
این گروه  ترتیب، صفوف  این  به  و  می شوند 
باتجربه  هزاران جنگ جوی  شاید  یا  با صدها 
که با اراضی افغانستان آشنا هستند، پر خواهد 
ظهور  از  پس  سال های  در  این که  کما  شد. 
دولت  خراسان  شاخه  افغانستان،  در  داعش 
اسالمی از بین اعضای ناراضی طالبان افغان و 
جهادی های آسیای میانه نیز سربازگیری کرده 

است.
داعش در سطح کالن تر، متحمل ضربات 
است.  شده  رهبری اش  سطح  در  قابل توجهی 
براساس  و  شد  کشته  اخیرا  داعش  رهبر 
و  پایین  رده  رهبر  به ۴۰۰  نزدیک  پژوهش ها 
تا   ۲۰۱۵ سال های  بین  گروه  این  باالی  رده  
اکنون  شده اند.  تسلیم  یا  اسیر  کشته،   ۲۰۱۸
و  عراق  در  جمله  از  میانه  خاور  در  داعش 
سوریه کامال از بین رفته است و این نگرانی 
وجود دارد که بقایای داعش در این کشورها 
به افغانستان سرازیر شود. این نگرانی به این 
وضعیت  متأسفانه  که  نیست  بی مورد  دلیل 
افغانستان چندان بر وفق  امنیتی در  سیاسی و 
وجود  قدرت  خالی  به نحوی  و  نیست  مراد 
از  جای  هیچ  در  دیگر  داعش  چون  و  دارد 
جهان جای ندارد که بخواهد برای زنده ماندن 
و تقال از این فرصت استفاده کند. این نگرانی 
دارد.  نیز  افغانستان  همسایگان  از  برخی  را 
هند  در  پیش  روز  چند  ایران  خارجه  وزیر 
گفت که داعش پایگاهش را از سوریه و عراق 
داعش  برای  زیرا  می کند.  منتقل  افغانستان  به 

تنها در افغانستان بستر وجود دارد. 
یک سال پیش نیز رییس جمهور غنی در 
سفرش به والیت ننگرهار شکست داعش در 
کشور را اعالم کرد، اما پس از آن نیز کماکان 
نمونه،  به طور  بود.  فعال  افغانستان  در  داعش 
سالن  یک  به  گروه  این  هولناک  حمله ی 
باعث  که  آگست  ماه  در  کابل  در  عروسی 
کشته شدن بیش از ۶۰ نفر شد. مضاف بر این، 
در  کشور  داخله ی  امور  وزارت  گذشته  سال 
گزارشش به پولیس انترپول مدعی شده بود که 
نزدیک به پنج هزار جنگ جوی داعش و دارای 
تابعیت کشورهای پاکستان، روسیه، تاجکستان، 
زابل،  والیت های  در  قزاقستان  و  ازبکستان 
و  جوزجان  کندز،  بغالن،  بدخشان،  سرپل، 
تروریستی  فعالیت های  مصروف  ننگرهار، 
هستند. اکنون که داعش شکست خورده، این 
در  معلوماتی  چه  و  هستند  کجا  جنگ جویان 

مورد آن ها وجود دارد؟ 
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و  نشستیم  لحظه ای  دایکندی  ریش سفیدان  از  یکی  با  دیروز 
صحبت کردیم. نگفتید در کجا نشستید؟ راستش را اگر بپرسید من 
به دلیل اقتصاد ضعیف فقط هفته ی یک بار حق دارم کفش هایم را 
رنگ بزنم. هر هفته روزهای سه شنبه از این حق اساسی خود استفاده 
کفاشی  نزد  دواخانه  در گوالیی  را  می کنم. همیشه هم کفش هایم 
می برم که از تمام اتفاقات افغانستان خبر دارد. دیروز وقتی رفتم، 
دیدم پیره مردی کنارش منتظر نشسته تا نوبت به کفش های او برسد. 

منم باید منتظر می نشستم. 
گوالیی دواخانه و چهارراه شهید مزاری مثل همیشه مزدحم 
بود. چند رنجر که معلوم بود می خواستند طرف وظیفه بروند، دست 
از روی آژیر برنمی داشتند. مرد میان سالی از داخل کروالی 97 اش 
پایین شد و دروازه ی صندوق عقب که ما آن را دکه می گوییم باز 
کرد و به طرف راننده ی اولین رنجر اشاره کرد و گفت »بفرمایید!« 
راننده ی رنجر تقریبا به خشم آمده بود و شیشه ی موترش را پایین 
کرد و گفت »چه میگی کاکا؟« کاکا گفت: »او بیادر راه بند است. شما 
هم که دست از روی هارن برنمی دارید. ما هم نمی توانیم پرواز کرده، 
راه را به شما ایال کنیم. پس بفرمایید به کون ما درآیید دیگه. همین 
یک راه را داریم.« راننده ی رنجر کمی گردن باال کشید و دید که ده ها 
موتر دیگر پیش روی آن کروال ایستاد است، کمی خجالت کشید و 

دست از روی هارن برداشت.
بحث روی این که چه درست است و چه نیست، کی مالمت 
است و کی نیست، آغاز شد. کفاش از آقای استاد دانش شکایت 
کرد که هیچ توجه طرف غرب کابل ندارد. پیره مرد حرف او را قطع 
از توانش بیش تر کار  او  استاد دانش مالمت نیست،  کرد و گفت 
می کند. کفاش برای این که استاد دانش را مالمت کند، گفت: »مه 
اگر معاون رییس جمهور باشم، به  قرآن اگر همین دست فروش ها را 
چوب به ... شان زده از روی سرک جمع نکنم. اینا چیز جور کدن از 
پیش سرک.« پیره مرد با لبخندی مالیمی گفت: »به همین خاطر شما 
هیچ وقت معاون رییس جمهور نمی شوید. شما خود همین حاال بساط 
کفاشی تان را در پیاده رو پهن کرده اید«. کفاش دید که حق با پیره مرد 
است، بحث را عوض کرد و گفت: »نتیجه ی انتخابات کی معلوم 
می شود؟« پیره مرد از روی شوخی گفت »هر وقت که شما معاون 
رییس جمهور شدید.« کفاش گفت: »هی کاکا خوب خبر داری که 
مه بی سوادم و از دنیا بی خبر، گیر میتی به مه، ها؟« پیره مرد خندید 

و چیزی نگفت. 
من دیدم این بحث شیرین تمام می شود، ناچار شدم خودم را 
شریک کنم. از پیره مرد پرسیدم که آیا از والیت دایکندی است؟ در 
جواب آره گفت. خواستم سخنم را طعم کنایه بدهم، گفتم »هرچه 
نتیجه ی انتخابات دیرتر اعالم شود به نفع والیت دایکندی است.« 
پیره مرد ابرویش را کمی باال برد و پرسید چطور؟ گفتم »کاکا شما بهتر 
می دانید، اما فکر می کنم اگر اعالم نتیجه ی انتخابات تا یک ماه دیگر 
به درازا بکشد، شاید یگان هیأت دیگر هم به دایکندی بروند تا هم 
همان چند پروژه را برای بار دوم افتتاح کنند و هم نوید پروژه های 
جدید را بدهند. به نظر من این به نفع است. البته ممکن خرج کاله تان 
کمی باال برود.« پیره مرد از لهجه ام فهمید که از غزنی هستم، بدون 
این که از من بپرسد از کجایم یا تأیید مرا بگیرد که از غزنی ام گفت: 
»بعد از سلطان محمود، غزنی افتاده به دست لدرهایش. راستی دفعه 
بعد والیت تان کی سقوط می کند؟« کفاش خندید و گفت: »تا صبا 
صبر کن کاکا. شاید امشو سقوط کنه.ـ دیدم که این جا رسما ضربه ی 
فنی شده ام، کمی بلندتر از کفاش خندیدم تا نشان بدهم که زیر تأثیر 
نرفته ام. اما در جواب آن پیره مرد گفتم »واهلل ما جوانان هنوز روی کار 
نیامده ایم. مملکت دست پیره مردان است. هرچه شما پیران خردمند 
تصمیم بگیرید همان می شود.« پیره مرد اجازه نداد جمله ی بعدی را 
بگویم و گفت: »همین حاال ارگ ریاست جمهوری پر است از جوانان. 
در کل ارگ بگردی، شاید بیست تا پیره مرد پیدا نکنی.« این جا من 
اجازه ندادم او جمله ی بعدی اش را بگوید. خودم گفتم: »سایه ی دو تا 
پیر خرفت در ارگ کافی ست. در ارگ ریاست جمهوری هم جوانان 
تصمیم گیرنده نیست. حتا بعضی از پیران هم تصمیم گیرنده نیست. 
ناق سر ما چپه نکن کاکا.« پیره مرد نمی خواست این بحث را ادامه 
دهد. موبایل اش را از جیب اش کشید و دنبال شماره می گشت. منم 

نخواستم از این بیش تر بی شرمی کنم. 
اندکی بعد، کفش های پیره مرد رنگ شده بود و او رفت. من ماندم 
و کفاش. از کفاش پرسیدم که در انتخابات رای داده یا نه؟ گفت: »نه. 
در این مملکت پروفیسورایش پیش دولت آدم حساب نمی شه باز مه 
چه گفته رای بتم؟ روز رای گیری د خانه خو بودم. خوب یادم مانده 
د خو می دیدم که اشرف غنی اشتباهی د عبداهلل رای داده بود و از 
یخن عبداهلل ماکم گرفته بود که به مه رای بته، به خاطریکه مه به تو 
رای دادم.« بعدش کفاش از من پرسید که »تو رای دادی؟« گفتم بلی 
رای دادم. باز پرسید: »به نظرت توره آدم حساب می کنه؟« گفتم برایم 
مهم نیست که حساب می کنند یا نه. دیگر هرچه سوال پرسید در 

جوابش گفتم نمی فهمم. تا این که کفش هایم رنگ شد و فرار کردم.

در نهایت هشت روز پس از آن که رییس جمهور غنی 
اعالم کرد، انس حقانی در برابر دو استاد دانشگاه امریکایی 
افغانستان آزاد می شود، این تبادله انجام شد. انس حقانی، 
مالی خان و حافظ رشید به قطر رسیدند و کیون کینگ و 
تیموتی ویکس، دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان در 

زابل به نیروهای امریکایی سپرده شدند. 
گروه طالبان با انتشار اعالمیه ای آزادی انس حقانی، 
حاحی مالی خان و حافظ رشید را تأیید و از آن  استقبال 

کرده است. 
این  که  است  گفته  اعالمیه  این  در  همچنین  طالبان 
گروه دو استاد دانشگاه امریکایی و ۱۰ سرباز افغان را رها 

کرده اند. 
در اعالمیه ی طالبان تصریح شده است که این تبادله 
صلح  روند  در  اعتمادسازی  راستای  در  مثبت  گام  یک 

افغانستان است. 
که  نکرده  مشخص  اعالمیه  این  در  طالبان  هرچند 
انس حقانی با دو همراهش به قطر رسیده یا نه، اما برخی 
رسانه ها به نقل از منابعی از میان طالبان گزارش کرده اند که 

آنان به قطر منتقل شده اند. 
استادان  که  است  داده  گزارش  فارسی  بی بی سی 
خارجی  نیروهای  به  زابل  نوبهار  ولسوالی  در  امریکایی 

تحویل داده شده است. 
ولسوال نوبهار گفته است که به منظور تحویل گرفتن 
این استادان، نیروهای دولتی ۴۸ ساعت در ولسوالی های 
شملزی، نوبهار و ارغنداب این والیت آتش بس اعالم کرده 

بودند. 
رحمت اهلل یارمل، والی زابل اما در صحبت با روزنامه 
در  امریکایی  استادان  تحویل دهی  بی آن که  روز  اطالعات 
این والیت را رد یا تأیید کند، گفت که عملیات های نظامی 
برنامه ریزی  که  همان طور  این والیت  در  طالبان  برابر  در 

شده، ادامه داشته است و خبری از آتش بس نبوده است. 
واکنش ها به آزادی استادان دانشگاه امریکایی افغانستان

استادش  دو  آزادی  از  افغانستان  امریکایی  دانشگاه 
استقبال کرده است و گفته است که برای کمک به این دو 
استاد و خانواده های شان حمایت های الزم را ارایه خواهد 

کرد. 
آزادی  از  نیز  پاکستان  نخست وزیر  خان،  عمران 
پاکستان  که  گفته  و  کرده  استقبال  دانشگاه  استاد  دو  این 
در  او  است.  بوده  استاد  دو  این  آزادی  تسهیل کننده ی 
آزادی کیون  از  »پاکستان  نوشته است:  تویترش  صفحه ی 
کینگ و تیموتی ویکس دو استاد استقبال می کند. پاکستان 
به عنوان عضوی از جامعه  جهانی که در راستای تأمین صلح 
افغانستان کار می کند، حامی و زمینه ی  و ختم جنگ در 

آزادی این دو استاد را تسهیل کرده است.«
او افزوده که پاکستان امیدوار است گامی که برداشته 
دوباره  که  برگرداند  تمام طرف ها  به  را  اعتماد  این  شده، 
در گفت وگوهای صلح دخیل شوند: »پاکستان به تسهیل 

گفت وگوهای صلح افغانستان متعهد می ماند.«
اسکات موریسون، نخست وزیر آسترالیا نیز از رهایی 
تیم ویکس، شهروند این کشور و همکارش کیون کینگ 
شهروند امریکا، استقبال کرده است و همچنین از تالش 
امریکا و دولت افغانستان برای رهایی آنان قدردانی کرده 

است. 
ویکس،  تیموتی  و  امریکا  شهروند  کینگ  کیون 
شهروند آسترلیا دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان، در 
سال ۱۳9۵ پس از خارج شدن از محوطه ی این دانشگاه 

در سرک داراالمان توسط افراد طالبان اختطاف و به اسارت 
این گروه درآمدند.

رهایی انس حقانی سبب آغاز گفت وگوهای مستقیم میان 
دولت و طالبان خواهد شد؟

که  کرد  اعالم  عقرب   ۲۱ در  غنی  رییس جمهور 
امریکایی  افغانستان برای رهایی دو استاد دانشگاه  دولت 
و زمینه سازی برای گفت وگوهای مستقیم دولت افغانستان 
رها  بند  از  »به گونه ی مشروط«  را  انس حقانی  طالبان،  با 

می کند. 
گفت وگوی  همواره  طالبان  که  است  حالی  در  این 
مستقیم با دولت افغانستان را رد کرده و بر این موضعش 
که پیش از آغاز گفت وگوهای مستقیم با دولت افغانستان و 
جناح داخلی باید با امریکا بر سر خروج  نیروهای خارجی 

از افغانستان توافق کند، اصرار کرده است. 
در همین حال آگاهان می گویند که آزادی انس حقانی 
یک معامله بین امریکا و طالبان بوده است و هیچ کمکی 
با طالبان  افغانستان  برای آغاز گفت وگوی مستقیم دولت 

نخواهد کرد. 
بسیار  سیاسی»  تحلیل گر  مهدوی،  جعفر  اعتقاد  به 
دشوار است« که با آزادی انس حقانی تغییری در دیدگاه 
طالبان بیاید و یا حداقل فرصت گفت وگو میان طالبان و 

حکومت افغانستان را فراهم کند. 
آقای مهدوی استدالل می کند که آزادی انس حقانی 
به روند صلح افغانستان در چارچوب گفت وگوهای امریکا 
گرفته  سر  از  گفت وگوها  این  تا  می کند  کمک  طالبان  با 
شود: »رهایی انس حقانی و رهایی دو استاد خارجی کمک 
می کند که گفت وگوها میان طالبان و امریکا از سر گرفته 

شود و در نهایت به امضای یک توافق نامه منجر شود.«
سنبله   ۱7 در  طالبان  و  امریکا  میان  گفت وگوها 
به  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد  شد.  متوقف 
دلیل کشته شدن یک سرباز امریکایی و یازده نفر دیگر در 
حمله ی انتحاری طالبان این گفت وگوها را متوقف کرد.  

و  افغانستان«  نجات  »شورای  رییس  آغا،  اکبر  سید 
عضو پیشین طالبان به روزنامه اطالعات روز می گوید که 

تبادله ی دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان با انس حقانی 
از موضوعاتی بوده است که زلمی خلیل زاد و هیأت طالبان 

در جریان مذاکرات ۱۱ ماهه روی آن توافق کرده بودند. 
این عضو پیشین طالبان تصریح می کند که انس حقانی 
و  است  شده  تبادله  امریکایی  دانشگاه  استاد  دو  با  صرفا 
با  افغانستان  دولت  مستقیم  گفت وگوی  آغاز  زمینه ساز 

طالبان نخواهد شد.
رییس جمهور غنی در روز اعالم رهایی انس حقانی، 
همچنین گفته بود که رهایی انس حقانی مشروط است اما 

مشخص نکرد که مشروط به چه و به کدام موارد. 
سید اکبر آغا، اما می گوید که رهایی انس حقانی در 
برابر استادان خارجی یک معامله بود و در معامله قید و 
شرط جای ندارد: »در معامله طرفین دنبال منافع خود است. 
فکر نمی کنم که در آزادی انس حقانی کدام قید و شرط 

باشد و عملی شود.«
چرا انس حقانی با تأخیر رها شد؟

انس  که  کرد  اعالم  غنی  رییس جمهور  آن که  از  پس 
او  دادند که  برخی رسانه ها گزارش  حقانی رها می شود، 
و همراهانش پس از رسیدن به قطر دوباره به زندان بگرام 

برگردانده شدند. 
حکومت افغانستان بی آن که بگوید انس حقانی به قطر 
منتقل شده بود یا خیر، دلیل تأخیر در تبادله  را رعایت نشدن 

شرایط از سوی طالبان خوانده بود. 
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری در ۲۴ 
پروسه ی  افغانستان  »دولت  نوشت:  تویترش  در  عقرب 
تبادله را تحت بازنگری قرار داده و در روشنایی مصالح و 

منافع علیای کشور اقدام خواهند کرد.«
انس  تبادله  این که  دلیل  می گوید،  اما  آغا  اکبر  سید 
افتاد،  تعویق  به  امریکایی  دانشگاه  استادان  با  حقانی 
حمله ی طالبان بر کاروان نیروهای خارجی در لوگر بود: 
»انس حقانی از همان اول به دوحه منتقل نشده بود. یک 
هواپیمای قطری آمده بود به بگرام که او را منتقل کند، اما 

خالی برگشت.«
انس حقانی کیست؟

انس حقانی پسر جالل الدین حقانی، بنیان گذار شبکه ی 
حقانی و برادر ناتنی سراج الدین حقانی، رهبر کنونی این 
شبکه است. از او به عنوان فرد شماره دوم شبکه ی حقانی 
نام برده می شود. به اساس معلومات امنیت ملی افغانستان، 
حقانی  شبکه  رهبری  گیری های  تصمیم  در  حقانی  انس 
نقش داشته و برای زنده نگه داشتن این شبکه در منطقه، 
به هدف جمع آوری کمک مالی به کشورهای عربی رفت 

و آمد داشته است. 
انس حقانی در سال ۱۳9۳ توسط ریاست امنیت ملی 
در  شد.  محبوس  بگرام  زندان  در  و  دست گیر  افغانستان 
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 پس از دست گیری به جرم دست داشتن 
شهروندان  کشتن  و  انتحاری  حمالت  خون بارترین  در 
با  اما  شد،  محکوم  اعدام  به  محکمه  توسط  افغانستان 
بر  مبنی  دولت  از  افغانستان  مردم  مداوم  مطالبات  وجود 
به دلیل  او  اعدام  حکم  طالبان،  کلیدی  مهره ی  این  اعدام 
نشد  اجرا  افغانستان  اهمیت حیات اش در جنگ و صلح 
و در نهایت دیروز همراه با مالی خان و حافظ رشید از 
اعضای ارشد طالبان با استادان امریکایی تبادله و به قطر 

منتقل شدند. 

بحث شیرین بی فایده 
در گوالیی دواخانه

عیسا قلندر

جنبش ارتقای مؤسسات تربیه ی معلم در پی باالگرفتن تنش ها بر سر حذف این 
نهاد از فهرست کانکور تحصیالت عالی در ماه دلو سال گذشته )۱۳۹۷( ایجاد 
شد. هم اکنون همه ی ۲۴۷ مؤسسه ی تربیه ی معلم عضو این جنبش می باشند. 
ایام الدین الهام، منشی این جنبش چهارشنبه  هفته ی گذشته در یک کنفرانس 
خبری در کابل گفت که این جنبش متشکل از حدود پنج هزار نفر به  شمول 
استادان و کارمندان مؤسسات تربیه ی معلم در ۳۴ والیت می باشد. به گفته ی 
او، این جنبش خواستار ارتقای مؤسسات تربیه ی معلم تا سطح لیسانس است.

مبادله ی زندانیان؛ انس حقانی به قطر رسید، 
طالبان دو استاد دانشگاه امریکایی افغانستان را آزاد کردند

لطف علی سلطانی

دوستم به غنی: 
اشتباهات تاریخی را تکرار نکن

اطالعات روز: عبدالرشید دوستم، معاون 
نخست ریاست جمهوری کشور می گوید که 
انتخاباتی  دسته ی  نفع  به  امنیتی  نیروهای 
اشرف  رییس جمهور  رهبری  به  »دولت ساز« 
شلیک  انتخابات  روند  معترضان  بر  غنی 

کرده اند.
 ۲۸ )سه شنبه،  دیروز  که  دوستم  آقای 
صحبت  جوزجان  در  نشستی  در  عقرب( 
که  گفت  غنی  آقای  به  خطاب  می کرد، 
با  و  نکرده  تکرار  را  تاریخی  اشتباهات 
استفاده ی سوء از نیروهای امنیتی، آنان را با 

مردم افغانستان مقابل نکند.
او افزود: »غنی را می گویم که اشتباهات 
آن  دیگر  نکند.  تکرار  را  تاریخ  گذشته ی 
امنیتی  نیروهای  شلیک  از  گذشت...  زمان 
باالی مردم نگران هستیم. اگر بار دیگر افراد 
با مرمی جواب  قنداق تفنگ زده شود  با  ما 
خواهند داد و وضعیت تو را بدتر از حالت 

داکتر نجیب خواهند کرد.«

عبدالرشید دوستم همچنان گفت: »ما از 
انتخاباتی دولت ساز نگرانی  برخورد دسته ی 
جدی داریم. عمل کرد آقای غنی در سیاست 
نه به جوان مردی می ماند و نه هم به افغانیت.« 
او تأکید کرد که هیچ حکومت و قدرتی 

نمی تواند مانع اراده ی مردم افغانستان شود.
نخست  معاون  هم،  سویی  از 
روند  به  اشاره  با  کشور  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری  انتخابات  آرای  بازشماری 
در  »خوبی«  عاقبت  روند  این  که  گفت 
از  استفاده  با  نباید  او،  گفته ی  به  ندارد.  پی 

انتخابات، افغانستان به بحران برده شود.
که  کرد  تأکید  همچنان  دوستم  آقای 
کمیسیون انتخابات با اقدامات جانب دارانه اش 
به حمایت دسته ی دولت ساز، اعتبار خود را 

در نزد مردم از دست داده است.
معاون  محقق،  محمد  حال،  همین  در 
این  در  نیز  کشور  اجرائیه ی  ریاست  دوم 
تبدیل  انتخابات  کمیسیون  که  نشست گفت 

به »وسیله ای در دست حکومت« شده است. 
بر  را  کنترل اش  کمیسیون  این  که  افزود  او 

روند انتخابات از دست می دهد.
انتقاد تند از موضع گیری  با  او همچنان 
ملل  خاص  نماینده ی  یاماموتو،  تدامیچی 
در  نیز  او  که  گفت  افغانستان  برای  متحد 
به  است.  گرفته  قرار  حکومت  استخدام 
در  دخالت  با  یاماموتو  محقق،  آقای  گفته ی 
کرده  »خراب«  را  وضعیت  انتخابات،  روند 

است.
کرد  تأکید  اجرایی  ریاست  دوم  معاون 
که اگر انتخابات به همین منوال پیش برود، 

به بحران می انجامد.
این گفته ها در حالی مطرح می شود که 
و  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر 
کمیسیون  که  بود  گفته  عقرب   ۲۶ در  نیز 
انتخاباتی  تیم  سخن گوی  به حیث  انتخابات 

دولت ساز عمل می کند.

استفاده ی  به  را  غنی  آقای  همچنان  او 
در  سیاسی  مقاصد  به منظور  امنیتی  نیروهای 
چند  که  بود  افزوده  کرده،  متهم  مردم  برابر 
ناظر دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی در 
پولیس  تیراندازی  نتیجه ی  در  قندوز  والیت 
زخمی و یک ناظر دیگر این دسته کشته شده 

است.
استفاده ی  داخله  وزارت  آن  از  پس 
نیروهای امنیتی را به منظور مقاصد انتخاباتی 
رد کرد. دسته ی انتخاباتی دولت ساز نیز این 
اتهامات را رد کرده، آن را حربه ای به خاطر 
ملی  نهادهای  بی اعتبارساختن  و  عامه  افکار 

در انظار عامه خوانده بود.
انتخابات ریاست جمهوری کشور حدود 
دو ماه پیش )ششم میزان( در کشور برگزار 
به  کنون  تا  انتخابات  این  نتایج  اعالم  شد. 
میان  اختالفات  و  آرا  بازشماری  عدم  دلیل 
طرف های دخیل در روند انتخابات به تعویق 

افتاده است.

کمیسیون  روز:  اطالعات 
به  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل 
تازگی اعالم آمادگی کرده است که 
بر چگونگی رعایت موازین حقوق 
خواسته های  به  توجه  و  بشری 
قربانیان  و  آسیب پذیر  گروه های 
افغانستان  صلح  روند  در  جنگ 

نظارت کند.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
دیروز  بشر  حقوق  کمیسیون 
نشر  به  عقرب(   ۲۸ )سه شنبه، 
رسیده، آمده است که این کمیسیون 
آماده است به عنوان نهاد بی طرف 

و غیرسیاسی در روند صلح نقش 
واضح و سازنده داشته باشد.

براساس اعالمیه، بی توجهی به 
روند،  این  در  بشر  حقوق  موازین 
به آینده ی صلح آمیز منجر نمی شود.

است:  شده  تأکید  اعالمیه  در 
تأکید کرده  »کمیسیون حقوق بشر 
صلح  گفت وگوهای  که  است 
باشد  نتیجه بخش  می تواند  زمانی 
که جوانب گفت وگو کننده با عبور 
تمامیت خواهانه،  رویکردهای  از 
واقعیت های متنوع و متکثر اجتماع 
بشناسند  رسمیت  به  را  افغانستان 

و این تنوع را با شکل دهی هیأتی 
متنوع و همه شمول بازتاب دهند.«

کمیسیون  این  هم،  سویی  از 
گفته است که برای ختم خشونت 
باید  افغانستان  در  خون ریزی  و 
تالش ها برای آغاز گفت وگوها به 
مثابه بهترین رویکرد موجود تشدید 
قرار  که  است  حالی  در  این  شود. 
با  بین االفغانی  نشست  یک  بود 
اشتراک هیأتی از افغانستان به شمول 
از  شماری  و  حکومت  نمایندگان 
گروه  هیأت  و  سیاسی  چهره های 
در  عقرب  هفتم  تاریخ  در  طالبان 

شهر بیجینگ، پایتخت چین برگزار 
شود. برگزاری این نشست اما برای 

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

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

شده است.
این  از  پیش  هم،  سویی  از 
صلح  مورد  در  مذاکرات  دور  نُه 
امریکا  نمایندگان  میان  افغانستان 
صورت  دوحه  در  طالبان  گروه  و 

گرفت.
ترمپ،  دونالد  آن  از  پس 
رییس جمهوری امریکا در شانزدهم 
سنبله اعالم کرده بود که مذاکرات 
با طالبان را به دلیل کشته شدن یک 
دیگر  نفر  یازده  و  امریکایی  سرباز 
کابل  در  طالبان  حمله ی  یک  در 

متوقف کرده است.

کمیسیون حقوق بشر: 
از توجه به خواسته های قربانیان جنگ در روند صلح نظارت می کنیم

که  است  گفته  نوبهار  ولسوال 
این  گرفتن  تحویل  به منظور 
 ۴8 دولتی  نیروهای  استادان، 
شملزی،  ولسوالی های  در  ساعت 
والیت  این  ارغنداب  و  نوبهار 

آتش بس اعالم کرده بودند. 
اما  زابل  والی  یارمل،  رحمت الله 
اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در 
روز بی آن که تحویل دهی استادان 
یا  رد  را  والیت  این  در  امریکایی 
عملیات های  که  گفت  کند،  تأیید 
این  در  طالبان  برابر  در  نظامی 
برنامه ریزی  که  همان طور  والیت 
شده، ادامه داشته است و خبری 

از آتش بس نبوده است. 

Rahmat Gul/Associated Press
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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.

مفصل  گزارش  یک  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بیومتریکی  معلومات   ۳۶۰ و  هزار   ۱۳7 توضیح  برای 
رای دهندگان که قبال از سوی شرکت درملوگ قرنطین  
شده بود و اخیرا کمیسیون به آن اعتبار بخشید، تهیه 
کرده است. کمیسیون این گزارش را روز دوشنبه، ۲7 
عقرب به مسئوالن رسانه ها، ناظران و مشاهدین ملی 

و بین المللی ارائه کرده است.
دست  گزارش  این  به  روز  اطالعات  روزنامه 
تعداد  از  پروسس شده  آمار  میان  رقم  این  که  یافته 
دیجیتالی  نتایج  فورمه های  براساس  رای دهندگان 
محالت رای دهی و معلومات بیومتریکی رای دهندگان 

تفاوت را نشان می دهد.
به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی  اما 
کمیسیون  گزارش  که  می گوید  عبداهلل  عبداهلل  رهبری 
در مورد ۱۳7 هزار رای که برای مسئوالن رسانه ها و 
ناظران ارائه شده با گزارشی که در روزهای پنج شنبه 
انتخاباتی  تکت  سه  برای  گذشته  هفته ی  جمعه  و 
ارائه شد، تفاوت دارد و این مسأله نشان می دهد که 
کمیسیون پس از مواجه شدن با پرسش های دسته های 
انتخاباتی، برای جفت و جور کردن کارها، آمارها را 

دست کاری کرده است.
که  کرد  فیصله  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اخیرا 
شرکت  توسط  تخنیکی  مشکالت  »بنابر  تفاوت  این 
»مشکل  کدام  دارای  و  بود«  آمده  به وجود  درملوگ 
به  با فیصله شماره ۱۰۸  خاصی« نمی باشد. کمیسیون 
معترض  انتخاباتی  تکت های  اما  داد.  اعتبار  آرا  این 

همچنان بر ابطال این آرا تأکید دارند.
آمده  انتخابات  مستقل  کمیسیون  گزارش  در 
 ۳۶۰ و  هزار   ۱۳7 تفاوت  مورد  در  گزارش  این  که 
رقمی میان »معلومات بیومتریکی ارسال شده« و »آمار 
پروسس  شده« می باشد که ارقام »دقیق با ثبوت« است.
بیومتریکی  معلومات  که  آمده  گزارش  در 
بیومتریکی  معلومات  مجموع  به  ارسال شده 
مشخصات  دارای  که  می شود  گفته  رای دهندگان 
نمبر  آی دی  انگشت،  اثر  چهره،  قبیل  از  بیومتریکی 
رای دهنده باشد که به صورت فایل های کد گذاری شده 
شده  ذخیره  بیومتریک  دستگاه های  حافظه  کارت  در 
انتقال  مرکزی  سرور  به  انتخابات  روز  از  بعد  و 
تعداد  گزارش  پروسس شده«  »آمار  اما  باشد.  یافته 
تام و غیرقابل  انتخابات و عدد  رای دهندگان در روز 
تجزیه در سطح رای دهنده است که در حافظه داخلی 
انتخابات  روز  در  و  شده  ذخیره  دستگاه(  )نرم افزار 

انتقال یافته باشد.
براساس این گزارش، در چهار هزار و ۵۶۳ محل 
با  پروسس شده  آمار  کشور  والیت   ۳۴ در  رای دهی 
نیست.  همسان  رای دهندگان  بیومتریک  معلومات 
تفاوت در این محالت به دو شکل است: در یک هزار 
معلومات  تعداد  از  پروسس شده  آمار  محل،   ۴۶۶ و 
بیومتریک رای دهندگان بیش تر است که تفاوت آرای 
و  هزار  سه  در  اما  می باشد.   ۶۰۸ هزار   ۳۰ منفی  آن 
معلومات  تعدات  از  پروسس شده  آمار  محل،   97
بیومتریک رای دهندگان کم تر است که تفاوت آرای آن 
۱۶۸ هزار و ۲۳۸ می باشد. یعنی معلومات بیومتریک 
پروسس شده  آمار  از  محالت  این  در  رای دهندگان 

رای دهندگان بیش از ۱۶۸ هزار است. 
معلومات  تعدات  از  چگونه  شده  پروسس  آمار 

بیومتریک رای دهندگان بیش تر است؟
پنج  به  را  مورد  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  است.  داده  توضیح  را  بخش  هر  و  تقسیم  بخش 
گزارش آمده که در بخش نخست نتایج چندین محل 
است.  شده  منتقل  دستگاه  یک  طریق  از  رای دهی 
متفاوت  محالت  حافظه  کارت های  دستگاه،  یک  از 
جهت ارسال عکس فورمه نتایج استفاده شده است. از 
آن جای که آمار پروسس شده در حافظه دستگاه ذخیره 
کارت  محالتی که  تمامی  برای  عدد  این  می شود، 
حافظه در آن دستگاه انداخته شده، یکسان ارسال شده 
است. از ۱۱۵ کارت حافظه در ۳۶ دستگاه در والیات 
شده  استفاده  نتایج  انتقال  و  اخذ  به خاطر  مختلف 
است. آمار پروسس شده در این دستگاه ها سه هزار و 
بیومتریکی  معلومات  تعدات  7۴۰ می باشد درحالی که 
و  پروسس شده  آمار  تفاوت  است.   ۲۴۳۸ رای دهنده 
 ۳۰۲ هزار  یک  رای دهندگان  بیومتریکی  معلومات 
کارت های  تمامی  که  شده  یادآور  کمیسیون  است. 

حافظه مربوط به یک مرکز می باشد.
برخی  از  که  شده  داده  شرح  دوم  بخش  در 
معلومات  اما  شده،  انتقال  آن  نتایج  دستگاه ها 
حاالت  بعضی  در  است.  نشده  دریافت  بیومتریک 
نشده،  استخراج  دستگاه  از  بیومتریکی  معلومات  هیچ 
دارد.  وجود  محالت  این  در  پروسس شده  آمار  ولی 
کارت  شدن  مفقود  به خاطر  قوی  احتمال  به  امر  این 
پروسس شده  آمار  نتایج و  فورم  اما  حافظه می باشد، 
از ساحه ارسال شده است. به تعداد ۱۴۱ محل، فورمه 
پروسس شده  آمار  و  فورم  عکس  آن،  دیجیتلی  نتایج 
انتقال  مرکزی  سرور  به  که  می شود   ۳۸ هزار   ۱۰ آن 

یافته است.
در بخش سوم آمده که از برخی دستگاه ها نتایج 
آن انتقال یافته، اما معلومات بیومتریکی رای دهندگان 
به  بنا  حاالت  برخی  در  است.  شده  ارسال  قسما 
مشکالت تخنیکی )خراب بودن فایل و عدم شناسایی 

انتخاباتی »ثبات و همگرایی« در صحبت با اطالعات 
مستقل  کمیسیون  از سوی  گزارش  این  می گوید  روز 
درملوگ:  شرکت  سوی  از  نه  شده،  تهیه  انتخابات 
صحبت  فرضیه ها  برخی  براساس  آن  در  »کمیسیون 
در  است.  نشده  ثابت  موارد  برخی  در  که  کرده 
صورتی که این یک مشکل تخنیکی در سرور شرکت 
درملوگ بود و باید این شرکت به وضاحت می گفت 

که این اتفاق چگونه افتاده است.«
کمیسیون  نبود  نیاز  که  می افزاید  اخالقی  آقای 
»راه  مبهم  آرای  این  توضیح  برای  انتخابات  مستقل 
جور کند« و معلومات را به کمک مشاورین خارجی 
»پایین و باال بکند« و بعد به آن ها بگوید که »ما تصور 
می کنیم که این کار شده است. در صورتی که با این 

گمانه زنی و تصور این مشکل رفع نمی شود.«
آقای اخالقی کمیسیون را به دست کاری آمارهای 
ارائه شده متهم می کند  برنامه  یک گزارش که در دو 
تکت های  برای  که  را  دهم  بخش  نمونه  به عنوان  و 
ارائه  ناظر  نهادهای  و  رسانه ها  مسئوالن  و  انتخاباتی 

شده، مقایسه کرد.
اختیار  در  که  انتخابات  کمیسیون  گزارش  در 
مورد  در  دهم  بخش  در  گرفته  قرار  روز  اطالعات 
توضیح  محل  یک  در  دستگاه  یک  از  بیش  استفاده 
رای دهی  محل   7۵۸ شامل  که  است  شده  داده 
 ۴۴ محالت  این  پروسس شده  آمار  مجموع  می شود. 
هزار و ۵۱۵ گفته شده، درحالی که مجموع معلومات 
آن  تفاوت  و   ۲۵۱ هزار   ۸۳ رأی دهندگان  بیومتریکی 

۳۸ هزار 7۳۶ گفته شده است.
برای  که  را  دهم  بخش  اخالقی  رحمن  نور 
تکت های انتخاباتی ارائه شده، چنین بیان می کند: »در 
بخش دهم که برای ما ارائه کرد این بود که در بعضی 
استخراج شده  بیومتریک  معلومات  بین  تفاوت  موارد 
و رای دهندگان طی مراحل شده اندک )۱ الی ۵( است. 
است  شده  دیده  حالت  این  رای دهی  محل   ۱۵۴ در 
شده ی  مراحل  طی  رای دهندگان  مجموعی  تعداد  که 
بیومتریک  واقعی  معلومات  و   ۲۵۶ و  هزار   ۱۵ آن 
استخراج شده ۲۰ هزار ۳7۲ است. تفاوت بین تعداد 
بیومتریک  معلومات  و  مراحل شده  رای دهندگان طی 
استخراج شده مربوط به این محالت پنج هزار و ۱۱۶ 

رای است.«
بخش دهم را که آقای اخالقی توضیح می دهد در 
ناظران  ارائه شده برای رسانه ها و  هیچ بخش گزارِش 
نیامده است. هرچند با بخش چهارم مشابه است، اما 
آمار و ارقام تفاوت فاحش دارد. اخالقی در مورد این 
تفاوت می گوید: »تغییرش داده اند. وقتی برای ما ارائه 
شد و ما نقدش کردیم که این اشتباه است، دوباره رفته 
متأسفانه چه  کنند.  برابر  آمار شان  با  داده که  تغییر  و 

عجب کارهای می کنند این ها!«
رهبری  به  انتخاباتی  تکت های  این  پیش 
رحمت اهلل نبیل و گلبدین حکمتیار نیز گفته بودند که 
گزارش کمیسیون در مورد ۱۳7 هزار رای قناعت آنان 
را حاصل نکرد و کمیسیون با این گزارش تالش دارد 

که آرای تقلبی را توجیه کند.
و  »امنیتی  انتخابات  دسته های  از  کیانی  عارف 
اطالعات روز  با  نیز روز شنبه در گفت وگو  عدالت« 
نشست  در  انتخابات  کمیسیون  اعضای  که  بود  گفته 
روی  کردن  »سفید  جز  آجندای  روزه  دو  طوالنی 
انتخاباتی  تقلبات  و  تخلفات  کردن  توجیه  و  متقلبین 
که به نفع یک تیم معین صورت گرفته، چیزی دیگری 

نداشتند.« متأ سفانه 
آقای کیانی افزوده بود که این سه تکت انتخاباتی 
اعضای  اما  کردند،  استدال  نگرانی های شان  مورد  در 
سفید  »از  غیر  مدون  طرحی  و  پاسخ  هیچ  کمیسیون 
تکت ها  این  قناعت  و  نداشتند  سیاه«  آرای  کردن 

حاصل نشد.
که  است  این  اساسی  پرسش های  از  یکی  حاال 
رای دهندگان  بیومتریک  معلومات  هزار   ۱۳7 از  بیش 

از کجا و چگونه وارد سیستم شده است؟
در  نامزد  هر  که  می گوید  اخالقی  رحمن  نور 
که  دارد  کاربری  درملوگ یک حساب  سرور شرکت 
نخست،  او  گفته ی  به  ببیند.  را  ارقام  و  آمار  می تواند 
سقف یک میلیون 79۱ هزار در حساب کاربری ثبات 
و همگرایی ارائه شد، اما بعد در آمار تغییر آمد و گفته 

شد که ۱۳7 هزار معلومات دیگر نیز است.
آقای اخالقی می افزاید که نخست یک دلیل برای 
افزایش ۱۳7 هزار رقمی وجود داشت که بعدها به دو 
و سه دلیل رسید و اخیرا ۱۰ دلیل از سوی کمیسیون 
بیش  واقعا  که  نیست  روشن  »هنوز  است:  شده  ارائه 
وارد  چگونه  و  آمده  مجرایی  چه  از  هزار   ۱۳7 از 
سیستم شده است که قطعا سوال برانگیز است، به ویژه 
زمانی که وقت قابل دست کاری است و می شود چند 
و  کرد  جور  رای  دستگاه  همان  مجرای  از  بعد  روز 

دوباره رای را فرستاد.«
او یکی از امیدواری ها برای شفافیت را تشخیص 
درملوگ  شرکت  سوی  از  مبهم  معلومات  هزار   ۱۳7
می داند و می گوید که شرکت درملوگ این معلومات 

را به عنوان معلومات غیرعادی شناخت.
همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی  عضو  این 
توضیح  یک  یا  شود  باطل  آرا  این  یا  که  دارد  تأکید 

کامل و منطقی برای آن ارائه گردد.

بیومتریکی  معلومات  تمامی  سرور(  طرف  از  فایل 
و سبب  نگردیده  ارسال  کمپیوتر  طریق  از  رای دهنده 
پروسس شده  آمار  و  معلومات  بین  تفاوت  بروز 
از  پروسس شده  آمار  محل   ۱۵9 در  است.  گردیده 
معلومات بیومتریکی رای دهندگان بیش تر است. تعداد 
 ۵7۲ هزار   ۱۴ مذکور  محالت  در  پروسس شده  آمار 
ارسال شده  بیومتریک  معلومات  مجموع  اما  می باشد، 
به سرور سه هزار ۱۶۳ می باشد که تفاوت مجموعی 

بین آمار و معلومات ۱۱ هزار ۴۰9 است.
در بخش چهارم توضیح داده شده که در برخی 
و  پروسس شده  آمار  بین  تفاوت  رای دهی  محالت 
آن  از  یاکم تر  پنج  رای دهندگان  بیومتریکی  معلومات 
است. در برخی موارد تفاوت بین آمار پروسس شده و 
معلومات ببیومتریک رای دهندگان یک محل به اندازه 
یک الی ۵ است. در ۸۵9 محل این حالت دیده شده 
 ۲9۸ و  هزار   ۸۸ پروسس شده  آمار  مجموع  و  است 
رای دهندگان  بیومتریک  معلومات  تعداد  اما  می باشد. 
واقعی ۸۶ هزار و ۸۶9 است که تفاوت یک هزار و 

۴۲9 رقمی را نشان می دهد.
در بخش پنجم آمده در برخی از محالت رای دهی 
بیومتریکی  معلومات  پروسس شده و  آمار  بین  تفاوت 
از پنج است. در ۲7۱ محل این  رای دهندگان بیش تر 
آن  پروسس شده  آمار  که  است  شده  مشاهده  حالت 
۴۰ هزار و 9۵۱ است، اما معلومات بیومتریک آن ۳۴ 
هزار و ۵۲۱. تفاوت بین آمار و معلومات شش هزار 

۴۳۰ است.

شوروی  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  پیش  دهه  سه 
این  گسترده ی  نفوذ  بساط  برچیده شدن  معنای  به 
این حال،  با  بود.  نیز  خاورمیانه  در  منطقه ای  قدرت 
از  را  رختش  دارد  متحده  ایاالت  درحالی که  امروز 
نیروی  از  ترکیبی  با  روسیه  می کند،  جمع  منطقه  این 
استرتژیک  همکاری های  تسلیحاتی،  معامالت  نظامی، 
و به کارگیری قدرت نرم، سعی در بازپس گیری جایگاه 
اتحاد جماهیر شوروی در این منطقه دارد. اما موفقیت 

مسکو در این کار در حدی نیست که گفته می شود.
پیشرفت قدرت نرم روسیه مطمئنا چشم گیر بوده 
است. اوایل سال ۲۰۱۲ والدیمیر پوتین، رییس جمهور 
و  فرهنگی  »حضور  گسترش  لزوم  بر  کشور  این 
که  کشورهایی  در  به ویژه  جهان  در  روسیه  آموزشی 
یا  از مردم روسی صحبت می کنند  قابل توجهی  بخش 
آن را می فهمند« تأکید کرد. پوتین در کنفرانسی اخیرا 
در مسکو اظهار داشت که اسراییل نیز در این فهرست 

قرار دارد.
تالش  این  از  بخشی  به عنوان  روسیه 
به  موسوم  دیاسپورا«  فدرال  »سازمان  یک 
این  کرد.  تأسیس  را   »Rossotrudnichestvo«
سازمان مراکز علمی و فرهنگی را در مصر، اردن، لبنان، 
مراکش، سوریه و تونس دایر کرده است. عالوه براین، 
دولت  تلویزیونی  خبری  شبکه  عربی  سرویس  مسکو 
نیز  را   )RT( یا   Russia Today یعنی  روسیه 
گسترش داده است. آر تی با داشتن ۶.۳ میلیون بیننده 
اردن،  زبان مصر، عراق،  ماهانه در شش کشور عربی 
مراکش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، در 
در  اصلی  تلویزیونی  شبکه های  جمله  از  حاضر  حال 

خاورمیانه شمرده می شود.
از  ناشی  خأل  پرکردن  برای  تالش  در  روسیه 
خروج ایاالت متحده از منطقه، سعی کرده است خود 
روسیه  کند.  متمایز  خاورمیانه  دیرینه ی  هژمون  از  را 
به عنوان یک  نه  از طریق جاانداختن خود  را  کار  این 
پیشرفت  حامی  به عنوان  بلکه  امپریالیستی،  قدرت 
فرهنگی این منطقه انجام می دهد. پوتین در سال ۲۰۱۲ 
گفت: »صادرکردن آموزش و فرهنگ به ترویج کاالها، 
خدمات و افکار روسی کمک خواهد کرد، نه اسلحه و 

تحمیل رژیم های سیاسی.«

توضیح  پنجم  و  چهار  بخش  مورد  در  کمیسیون 
احتماال  معلومات  و  آمار  بین  تفاوت  علت  که  داده 
بیومتریک  ثبت  نرم افزار  تخنیکی  به مشکالت  مربوط 
آمار  خاص  حاالت  از  بعضی  در  که  است  بوده 
رای دهندگان را به اندازه ی یک افزایش می داده است.

معلومات  تعداد  از  چگونه  پروسس شده  آمار 
بیومتریکی رای دهندگان کم تر است؟

آمار  کمتربودن  چگونگی  بخش  این  در 
بیومتریکی  معلومات  به  نسبت  پروسس شده 
شامل شش  که  است  داده شده  توضیح  رای دهندگان 

بخش می باشد. 
بارگذاری دو بار ریکاردها: در گزارش کمیسیون 
مستقل انتخابات آمده که شرکت درملوگ در مکتوبی 
به تاریخ چهارم نوامبر اعالم کرده بود که از مجموع 
بیومتریک  معلومات   ۳۳۳ هزار   9۲9 و  میلیون  یک 
رای دهندگان، ریکاردهای وجود دارند که دو دفعه ی 
در  پروسس شده  آمار  مجموع  است.  شده  بارگذاری 
درحالی که  است،   ۱۱۴ هزار   ۱۱ رای دهی  محل   ۱۰۵
و  ۱۳هزار  رای دهندگان  بیومتریکی  معلومات  تعداد 

۳۰۱ می باشد.
دستگاه  یک  از  استفاده  با  محل  چندین  نتایج 
از  که  می دهد  توضیح  گزارش  است:  شده  ارسال 
متفاوت  محالت  حافظه  کارت های  دستگاه،  یک 
جهت ارسال عکس فورمه استفاده شده است و تعداد 
معلومات بیومتریکی ارسال شده از آمار پروسس شده 
بخش  این  شامل  رای دهی  محل   ۲۳ می باشد.  بیش تر 
است،   7۸۵ پروسس شده  آمار  مجموع  در  که  است 
رای دهندگان  بیومتریکی  معلومات  تعداد  درحالی که 
یک هزار ۴۸۰ می باشد و تفاوت بین آمار و معلومات 

۵9۵ می باشد.
اما  است،  صفر  شده  پروسس  آمار  محالتی که 
ارسال شده است: گزارش  بیومتریکی آن  ملعومات 
در  رای دهی  محل   ۱۰۵ هزار  دو  در  که  می گوید 
اما  است،  صفر  آن  شده ی  پروسس  آمار  والیت،   ۳۴
کمیسیون  است.  شده  ارسال  آن  بیومتریکی  معلومات 
این بخش را به دو بخش کوچک تر تقسیم کرده است. 
نخست: براساس گزارش درملوگ، این تفاوت حاصل 
دستگاه  در  نتایج  دیجیتلی  فورمه  خانه پری  عدم   از 
بیومتریک و ارسال صرفا عکس فورمه نتایج می باشد. 
فایل  در  را  پروسس شده  آمار  رقم  نرم افزار  بنابراین 
محالت  این  اکثریت  است.  نکرده  ثبت  نتایج  فورمه 
مربوط به دستگاه های قرنطین شده است که معلومات 
در  اتفاق  این  است.  شده  ارسال  کمپیوتر  توسط  آن 
که  داده  رخ  کشور  ۳۴ والیت  در  محل   ۵۳ هزار  دو 
معلومات بیومتریکی آن ۱۱۲ هزار ۳7۳ است، اما آمار 

پروسس شده برای تمامی این محالت صفر است. 
از  آمده که در برخی  این بخش  در قسمت دوم 
بیومتریکی  معلومات  ثبت  برای  دستگاه  یک  محالت 
نتایج  ارسال  برای  اما  شده،  استفاده  رای دهندگان 
دستگاه  که  است  استفاده  جدیدی  دستگاه  از  آن 
است.  کرده  ارسال  صفر  را  پروسس شده  آمار  جدید 
که  داده  رخ  والیت   ۳۴ در  محل   ۵۲ در  اتفاق  این 
معلومات بیومتریکی آن دو هزار 99۸ است، اما آمار 

تنها  گذشته،  سال  است.  بوده  تأثیرگذار  پیام  این 
۳۵ درصد جوانان عرب )بین ۱۸ تا ۲۴ سال( ایاالت 
حالی ست  در  این  می دیدند.  متحد  به عنوان  را  متحده 
ایاالت  به  که دو سال پیش، ۶۳ درصد جوانان عرب 
این که روسیه  با  نگاه می کردند.  متحد  به عنوان  متحده 
 ۲۰ ولی  است  نگرفته  را  متحده  ایاالت  جای  هنوز 
دوست«  »بهترین  را  مسکو  عرب  جوانان  درصد 
کشورهای شان در خارج از خاورمیانه و شمال آفریقا 

خوانده اند.
با این حال، روسیه به احتمال زیاد در قامت کارگزار 
صلح منطقه ای، طرفداران خود را در خاورمیانه ناامید 
ایاالت  صلح  مذاکرات  شکست  از  پس  کرد.  خواهد 
متحده با طالبان افغانستان، و نزدیک به ۳۰ سال پس 
از پایان یک دهه اشغال این کشور به دست شوروی، 
نمایندگان  و  طالبان  بین  میانجی گیری  برای  کرملین 

سایر جناح های افغانستان، پا پیش گذاشت.
با این وجود خاورمیانه، میدان درگیری های متعدد 
و  تاریخی  سیاسی،  قومی،  مذهبی،  عوامل  از  ناشی 
استراتژیک، بارها و بارها بازی گران خارجی را از خود 
بیزار کرده است. دلیل اندکی وجود دارد که فکر کنیم 
روسیه، کشوری که هرگز به صلح سازی طوالنی مدت 
چه  شود،  میانجی گری  به  قادر  است،  نداشته  تمایلی 

رسد به سامان دادن توافقات صلح پایدار در منطقه.
کامال  سوریه  در  روسیه  دیپلماتیک  ضعف  نقاط 
باعث  از قدرت سخت  استفاده  با  آشکار شد. روسیه 
پیروزی دیکتاتوری بشار اسد در جنگ داخلی سوریه 
نیروی  استراتژیک  استقرار  که  داد  نشان  امر  این  شد. 

نظامی نامحدود چقدر می تواند بازی را تغییر دهد.
جنگ  در  دخالتش  زمان  از  روسیه  این حال،  با 
ترکیه،  و  بین سوریه  محلی  رقابت های  درگیر  سوریه 
اسراییل  و  ُکردها  و  ترکیه  ایران،  و  سعودی  عربستان 
روسیه  بی طرفی  سیاست  این که  با  است.  شده  ایران 
داشته  گفت وگو  مختلف  با طرف های  ساخته  قادر  را 
جدید  منطقه ای  نظم  ایجاد  به  روابط  این  اما  باشد، 

کمک نخواهد کرد.
وابسته  کشور  یگانه  حاضر  حال  در  سوریه 
به دلیل  آن هم،  با  ولی  است  خاورمیانه  در  روسیه  به 
استفاده  موقعیتش  از  است  نتوانسته   غرب  تحریم های 
در  خود  شریک  ایران،  با  روسیه  عالوه براین،  کند. 
در  و مسکو  تهران  استراتژیک  اهداف  بر سر  سوریه، 
دمشق، اختالف نظر دارد. روسیه خواهان یک سوریه 
از یک  بخشی  به عنوان  بتواند  که  است؛ جایی  باثبات 
استراتژی کالن تر که هدف آن جبران شکست روسیه 
در جنگ سرد است، جای پای خود را تثبیت و تحکیم 
کند. استفاده ی ایران از روسیه به عنوان عرصه ای برای 
این هدف روسیه را تضعیف  اسراییل،  با  درگیری اش 
که  آنچه  با  دارد  روسیه  این صورت،  غیر  در  می کند. 
می کند؛  مقابله  است،  سرگردان  دولت های  واقع   در 
که  کرد  خواهند  همکاری  قدرتی  با  که  دولت هایی 
بهترین نرخ را بدهد. برای مثال مصر را در نظر بگیرد. 
این کشور به خریدار عمده تسلیحات روسیه و متحد 
و  مصر  است.  شده  تبدیل  لیبیا  در  مسکو  استراتژیک 
مخالفتش  در  حفتر  خلیفه  جنرال  از  لیبیا  در  روسیه 
حمایت  طرابلس،  شناخته شده  رسمیت  به  دولت  با 
می کنند. با این وجود، عبدالفتاح السیسی، رییس جمهور 
مصر، به جای پذیرفتن روسیه به عنوان متحد اصلی، از 
این رابطه برای تقویت موقعیت خود در مقابل حامی 

پروسس شده برای تمامی این محالت صفر است.
ارسال  را  بیومتریکی  معلومات  محالتی که 
ارسال  آن  و عکس  دیجیتلی  نتایج  فورم  اما  کرده، 
نشده است: در گزارش آمده که در بعضی موارد تنها 
معلومات بیومتریکی ارسال شده، ولی هیچ گونه فورمه 
است.  نشده  دریافت  نتایج  فورمه  عکس  و  دیجیتلی 
سرور  سرتفیکت  تاریخ  ختم شدن  اثر  در  حالت  این 
میزان(   ۲۴( اکتوبر   ۱۵ تاریخ  صبح  در  که  درملوگ 
رخ داد، به وقوع پیوست و معلومات که به آن ارسال 
روند  وقتی که  نتوانست.  کرده  مراحل  طی  می شد، 
به  این محالت  بیومتریک  معلومات  آغاز شد،  دوباره 
فورمه  به  مربوط  معلومات  اما  گردید،  اضافه  سرور 
نتایج و آمار پروسس شده در آن مشاهده نشده است. 
9۴ محل رای دهی ازین مشکل متأثر شده که مربوط 
به ۱۱ والیت می شود و در مجموع ازین دستگاه های 
بیومتریکی  معلومات   ۳۲۰ هزار  هشت  تعداد  به 

رای هندگان ارسال شده است.
استفاده  محل  یک  در  دستگاه  یک  از  بیش تر 
یک  از  بیش تر  رای دهی  محل   7۵۸ در  است:  شده 
دستگاه )دستگاه احتیاطی( استفاده شده است. ممکن 
به دلیل خراب بودن دستگاه و یا ختم چارج دستگاه از 
دستگاه دیگری برای ادامه روند رای دهی استفاده شده 
فورمه  ارسال  برای  دستگاه  یک  از  صرف  اما  باشد، 
نتایج استفاده شده است. این امر سبب شده است تا 
اما  یابد،  انتقال  دستگاه  پروسس شده یک  آمار  صرف 
دستگاه ها  تمامی  از  ارسال شده  بیومتریکی  معلومات 
آمار  مجموع  است.  شده  ارسال  مرکزی  سرور  به 
در  است   ۵۱۵ و  هزار   ۴۴ محالت  این  پروسس شده 
رأی دهندگان  بیومتریکی  معلومات  مجموع  حالی که 
 7۳۶ هزار   ۳۸ آن  تفاوت  که  می باشد   ۲۵۱ هزار   ۸۳

است.
گزارش  از  بخشی  در  همچنان  متفرقه:  محالت 
تفاوت  که  دارد  وجود  محل   ۴9 که  آمده  کمیسیون 
آمار پروسس شده و معلومات بیومتریکی رای دهندگان 
آمار  نیست.  باال  بخش های  از  یک  هیچ  شامل 
معلومات  تعداد  و   ۱۴۲ و  هزار  چهار  پروسس شده 

امریکا در مصر استفاده می کند.
افزایش  با  مقابله  برای  باید  سعودی  عربستان 
نفتی خود را  فعالیت های  ایاالت متحده،  انرژی  تولید 
با روسیه هماهنگ کند. عربستان سعودی بدون شک از 
خیانت دونالد ترمپ به کردها در سوریه ناراحت شده 
امریکا  وفادار  متحدان  سعودی  همانند  ُکردها  است. 
بودند. با این حال، تصور نمی رود که عربستان سعودی 
به ایاالت متحده پشت کند. سعودی ها با برجسته کردن 
ارزشی که رژیم سعودی برای مشارکت ایاالت متحده 
از شمال  امریکا  از خروج  است، پس  قائل  منطقه  در 
از  شماری  استقرار  هزینه ی  تا  کردند  موافقت  سوریه 
برای دور  را  در عربستان سعودی  امریکایی  نیروهای 

نگهداشتن ایران، بپردازند.
با  هماهنگی  راهی جز  اسراییل  ترتیب،  همین  به 
روسیه در سوریه ندارد. اسراییل تأسیسات نظامی ایران 
این حال،  با  می دهد.  قرار  هدف  سوریه  خاک  در  را 
منحصر  روابط  کنارگذاشتن  توانایی  و  انگیزه  اسراییل 

به فرد خود با امریکا را ندارد.
ارشد  مقام  دمیر،  اسماعیل  ترکیه،  خصوص  در 
است  داشته  اظهار  اخیرا  کشور  این  دفاعی  صنایع 
دارد.  امریکا  و  روسیه  با  متحدانه«  »روابط  ترکیه  که 
از  ترکیه صرف نظر  که  است  این  واقعیت  این حال،  با 
اس ۴۰۰،  موشک های  مورد  در  روسیه  با  معامله اش 
با  روابطش  فدای  ناتو  در  را  عضویتش  نمی خواهد 

روسیه کند.
از خاورمیانه  نظامی  به لحاظ  شاید  متحده  ایاالت 
در حال عقب نشینی باشد، اما این منطقه را ترک نگفته 
در  عظیمی  مسلحانه ی  حضور  متحده  ایاالت  است. 
از  استفاده  در  طوالنی  سابقه  از  و  دارد  فارس  خلیج 
قدرت  با  است. روسیه  برخوردار  فرهنگی  امپریالیسم 
نرم ابتدایی خود نمی تواند در این خصوص با ایاالت 

متحده رقابت کند.
روسیه ممکن است بتواند برای دوره ی نامحدودی 
از قدرت و نفوذ خود در خاورمیانه استفاده کند اما با 
اقتصادی به اندازه ی کوریای جنوبی و توانایی نظامی 
که به پای توانایی نظامی ایاالت متحده نمی رسد، فاقد 
است.  بالمنازع  هژمون  به عنوان  عمل  برای  الزم  ابزار 
وقتی هم که ایاالت متحده بخواهد ردای دموکراسی و 
صلح را بر تن کند، بازهم روسیه نمی تواند رقابت کند.

بیومتریکی هفت هزار و ۳۴۱ می باشد.
شرکت درملوگ چه می گوید؟

مکتوب های شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون 
مستقل انتخابات که در اطالعات روز به آن دست یافته 
یا ۱۳  نوامبر  این شرکت در چهارم  نشان می دهد که 
عقرب در مکتوبی در مورد تفاوت آرای پروسس شده 
و  داده  توضیح  رای دهندگان  بیومتریک  معلومات  و 

میزان آرا و نوعیت آن را مشخص کرده است.
 9۲9 و  میلیون  یک  که  است  آمده  نامه  این  در 
راجستر  سیستم  در  بیومتریک  معلومات   ۳۳۳ و  هزار 
و بارگذاری شده است که پس از تطبیق بیومتریک و 
مقایسه ی شماره رای دهنده، 9۵ هزار و ۵9۶ معلومات 
درملوگ  است.  شده  تشخیص  تکراری  بیومتریک 
عکس   ۵۲7 و  هزار   ۴7 میان  این  از  که  است  گفته 
چهره تکراری، ۵ هزار و ۸۲۲ نشان انگشت تکراری 
و ۳7 هزار و ۶ شماره رای دهنده ی تکراری تشخیص 
شده و نیز ۵ هزار و ۱۴۱ معلومات دو بار به سیستم 

بارگذاری شده است.
در مکتوب درملوگ آمده است که 9 هزار و ۲7۰ 
معلومات تکراری دارای یک یا چندین مشخصه است 
یا   »Duplicate« معلومات  مجموع  آن  کسر  با  که 
تکراری به ۸۶ هزار و ۲۲۶ رای می رسد. با حذف این 
آرا، مجموعه آرای که تنها یک بار استعمال شده است 

به یک میلیون و ۸۴۳ هزار و ۱۰7 رای می رسد.
در  مکتوب  همین  در  درملوگ  آلمانی  شرکت 
مورد ۱۳7 هزار و ۶۳۰ رای نیز وضاحت داده است. 
براساس متن این مکتوب، درملوگ گفته است که این 
بیومتریکی  معلوماتی  تعداد  میان  تفاوت  واقع  در  آرا 
است  رای دهندگان  پروسس شده  آمار  و  رای دهندگان 
که در فورمه دیجیتلی در دستگاه های بیومتریک ثبت 

شده است.
رای دهنده  هزار   ۱۳7 تعداد  که  آمده  مکتوب  در 
به ست  ذیل  عملیه ی  براساس  کرده اید  ذکر  شما  که 
میلیون  یک  بیومتریک  معلومات  تعداد  است:  آمده 
براساس  پروسس شده  آمار  و  است   ۳۳۳ هزار   9۲9
 7۰۳ هزار   79۱ میلیون  یک  دیجیتلی  نتایج  فورمه 
آمار  و  بیومتریکی  معلومات  میان  تفاوت  که  می باشد 

پروسس شده رای دهندگان ۱۳7 هزار و ۶۳۰ است.
و  است  خیالی  کمیسیون  دالیل  همگرایی:  و  ثبات 

گزارش دومی دست کاری شده است
از  یکی  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
دارد  اعتراض  کمیسیون  کار  به  که  است  تکت های 
از  رای  هزار   ۳۰۰ حدود  ابطال  بار  نخستین  برای  و 
را  قرنطین شده  بیومتریک  معلومات  هزار   ۱۳7 جمله 
مطرح کرد. این تیم اکنون می گوید گزارش کمیسیون 
در مورد ۱۳7 هزار رای که برای مسئوالن رسانه ها و 
ناظران ارائه شده با گزارشی که در روزهای پنج شنبه 
انتخاباتی  تکت  سه  برای  گذشته  هفته ی  جمعه  و 
ارائه شد، تفاوت دارد و این مسأله نشان می دهد که 
کمیسیون پس از مواجه شدن با پرسش های دسته های 
انتخاباتی، برای جفت و جور کردن کارها، آمارها را 

دست کاری کرده است.
دسته ی  فنی  مسئول  اخالقی،  رحمان  نور 

آیا روسیه می تواند جای امریکا را در خاورمیانه بگیرد؟ 137 هزار معلومات بیومتریکی »قرنطین شده« 
عصمت اهلل سروشچگونه وارد سیستم شده است؟

ترجمه: جلیل پژواکپروجکت سندیکتـ  شلومو ِبن-امی

درصد   ۳5 تنها  گذشته،  سال 
جوانان عرب )بین ۱8 تا ۲۴ سال( 
ایاالت متحده را به عنوان متحد 
می دیدند. این در حالی ست که 
دو سال پیش، 6۳ درصد جوانان 
به عنوان  متحده  ایاالت  به  عرب 
این که  با  می کردند.  نگاه  متحد 
روسیه هنوز جای ایاالت متحده 
درصد   ۲0 ولی  است  نگرفته  را 
»بهترین  را  مسکو  عرب  جوانان 
در  کشورهای شان  دوست« 
شمال  و  خاورمیانه  از  خارج 

آفریقا خوانده اند.

برای  باید  سعودی  عربستان 
انرژی  تولید  افزایش  با  مقابله 
فعالیت های  متحده،  ایاالت 
نفتی خود را با روسیه هماهنگ 
بدون  سعودی  عربستان  کند. 
شک از خیانت دونالد ترمپ به 
شده  ناراحت  سوریه  در  کردها 
سعودی  همانند  ُکردها  است. 
بودند.  امریکا  وفادار  متحدان 
که  نمی رود  تصور  این حال،  با 
ایاالت  به  سعودی  عربستان 
متحده پشت کند.

دسته های  از  کیانی  عارف 
عدالت«  و  »امنیتی  انتخابات 
با  گفت وگو  در  شنبه  روز  نیز 
اطالعات روز گفته بود که اعضای 
نشست  در  انتخابات  کمیسیون 
جز  آجندای  روزه  دو  طوالنی 
و  متقلبین  روی  کردن  »سفید 
تقلبات  و  تخلفات  کردن  توجیه 
تیم  یک  نفع  به  که  انتخاباتی 
چیزی  گرفته،  صورت  معین 
دیگری متأ سفانه نداشتند.«

و  »ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
تکت های  از  یکی  همگرایی« 
کمیسیون  کار  به  که  است 
نخستین  برای  و  دارد  اعتراض 
رای  هزار   ۳00 حدود  ابطال  بار 
معلومات  هزار   ۱۳۷ جمله  از 
بیومتریک قرنطین شده را مطرح 
می گوید  اکنون  تیم  این  کرد. 
 ۱۳۷ مورد  در  کمیسیون  گزارش 
مسئوالن  برای  که  رای  هزار 
با  ارائه شده  ناظران  و  رسانه ها 
گزارشی که در روزهای پنج شنبه 
برای  گذشته  هفته ی  جمعه  و 
شد،  ارائه  انتخاباتی  تکت  سه 
تفاوت دارد و این مسأله نشان 
پس  کمیسیون  که  می دهد 
پرسش های  با  مواجه شدن  از 
برای  انتخاباتی،  دسته های 
جفت و جور کردن کارها، آمارها 

را دست کاری کرده است.

بخش دهم را که آقای اخالقی 
هیچ  در  می دهد  توضیح 
بخش گزارِش ارائه شده برای 
نیامده  ناظران  و  رسانه ها 
بخش  با  هرچند  است. 
چهارم مشابه است، اما آمار 
دارد.  فاحش  تفاوت  ارقام  و 
تفاوت  این  مورد  در  اخالقی 
داده اند.  »تغییرش  می گوید: 
وقتی برای ما ارائه شد و ما 
نقدش کردیم که این اشتباه 
تغییر  و  رفته  دوباره  است، 
برابر  شان  آمار  با  که  داده 
عجب  چه  متأسفانه  کنند. 
کارهای می کنند این ها!«
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کوریای شمالی: 
به مذاکره با آمریکا فقط برای تبلیغات ترمپ عالقه ای نداریم

تاریخی در ماه ژوئن سال گذشته در سنگاپور 
در  بود  امیدوار  آمریکا  دولت  کردند.  دیدار 
برابر لغو تحریم های بین المللی کوریای شمالی 
کشور  آن  هسته ای  برنامه های  برچیدن  به  را 

قانع کند.
دوم  اجالس  ماندن  بی نتیجه  از  پس 

رهبران دو کشور که فبروری امسال در ویتنام 
برگزار شد، هیچ پیشرفتی در مذاکرات صورت 
نگرفته، هر چند دو طرف در اجالس سوم که 
سرگیری  از  مورد  در  شد  برگزار  آن  بعد  ماه 

مذاکرات توافق کردند.
شمالی  کوریای  رهبر  امسال  آوریل  در 
یک مهلت یک ساله برای نشان دادن انعطاف 
بیش تر از سوی آمریکا تعیین کرد. این تصمیم 
نگرانی ها در مورد از سرگیری آزمایش های 
کوریای  بالستیک  موشک های  و  ای  هسته 
است  شده  متوقف   ۲۰۱7 سال  از  که  شمالی 

را افزایش داد.
خبرگزاری رویترز می افزاید کیم کیه کوان 
آمریکا  اگر  گفت  جزییات  به  اشاره  بدون 
واقعا خواهان مذاکره است باید سیاست های 

خصمانه را پایان دهد.
از  یک شنبه  روز  تویت  در  ترمپ  دونالد 
رهبر کوریای شمالی خواست »هر چه سریع 
تر به توافق برسیم« و پیام خود را با جمله »به 

امید دیدار در آینده نزدیک« تمام کرد.
این پیام ساعاتی پس از آن منتشر شد که 
آمریکا و کوریای جنوبی اعالم کردند با هدف 
صلح  مذاکرات  شده  متوقف  روند  تقویت 

مانور نظامی مشترک خود را به تاخیر خواهند 
انداخت.

مانورها  این  شمالی  کوریای  حکومت 
و  کشور  آن  امنیت  علیه  خصمانه  اقدامی  را 

آمادگی برای اشغال خاک آن کشور می داند.
کرد  اعالم  نیز  یک شنبه  روز  شمالی  کره 
قطع نامه ی جدید سازمان ملل متحد در مورد 
مانعی  نیز  کشور  آن  در  بشر  وضعیت حقوق 

برای از سرگیری مذاکرات با آمریکاست.
که  آمریکا  دفاع  وزارت  ارشد  مقام  یک 
در  شود  قید  گزارش  در  نامش  نشد  حاضر 
مقامات کوریای  اخیر  به موضع گیری  واکنش 
شمالی گفت: »واشنگتن در را به روی پیونگ 

یانگ باز گذاشته است.«
سازنده  کنون  تا  آن ها  »رفتار  افزود:  او 
نبوده است. امیدواریم که آن ها درک کنند که 

این برای آن ها یک فرصت تاریخی است.«
روز  نیز  آمریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مارک 
دوشنبه در مورد کوریای شمالی با وزیر دفاع 
دولت  از  و  کرد  گفت وگو  بانکوک  در  چین 
چین خواست کوریای شمالی را به بازگشت 
به مذاکرات »با رویکردی برای حل معضالت« 

تشویق کند.

روز  شمالی  کوریای  روز:  اطالعات 
با  مذاکره  ادامه  به  گفت  عقرب   ۲7 دوشنبه 
آمریکا که دونالد ترمپ فقط از تبلیغ در مورد 
آن بهره برداری می کند هیچ عالقه ای ندارد. 
دنبال  به  واقعا  آمریکا  اگر  افزود  کشور  این 
علیه  خصمانه  های  سیاست  است  گفت وگو 

کوریای شمالی باید پایان یابد.
این اظهار نظر کیم کیه کوان، معاون سابق 
آن  از  پس  شمالی  کوریای  خارجه  وزارت 
ترمپ روز یک شنبه در  دونالد  منتشر شد که 
پیامی در شبکه تویتر از رهبر کوریای شمالی 
خواست »سریع اقدام کند« و به برگزاری یک 

نشست دیگر اشاره کرد.
در  کیه کوان  کیم  رویترز  گزارش  به 
دولتی کوریای  توسط خبرگزاری  که  بیانیه ای 
شمالی منتشر شد گفت، تویت روز یک شنبه 
دیگر  دیدار  یک  به  آن  در  که  ترمپ  آقای 
اشاره شده است را دیده، ولی افزود با وجود 
کشور  دو  رهبران  بین  نشست  سه  برگزاری 

بهبود چندانی صورت نگرفته است.
کوریای  خارجه  وزارت  سابق  معاون 
به  »ما  گفت:  بیانیه  این  از  بخشی  در  شمالی 
این مذاکرات که برای ما دست آوردی ندارد، 

عالقه ای نداریم. از آن جایی که برای ما سودی 
نداشته، دیگر حاضر نیستیم به رییس جمهور 
آمریکا هدیه ای بدهیم که از آن برای تبلیغ در 

مورد موفقیت های دولت خود استفاده کند.«
رهبر  اون،  جونگ  کیم  و  ترمپ  دونالد 
اجالس  یک  در  بار  اولین  شمالی  کوریای 

سرمربی اسپانیایی پس از پنج ماه دوباره به تیم 
ملی بازگشت و هدایت الروخا را در یورو ۲۰۲۰ بر 

عهده خواهد گرفت.
به نقل از آس، روبرت مورنو پس از پیروزی ۵ 
بر صفر اسپانیا برابر رومانی در انتخابی یورو ۲۰۲۰ 
خداحافظی  ملی  تیم  بازیکنان  از  گریان  با چشمان 
توسط  توضیحی  هیچ  بدون  الروخا  سرمربی  کرد. 
لوییس  سه شنبه  دیروز  شد.  برکنار  فدراسیون 
روبیالس در یک نشست خبری حاضر شد تا در این 

رابطه صحبت کند.
رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا در این نشست 
لوییس  کرد  اعالم  و  کرد  تایید  را  مورنو  برکناری 
انریکه دوباره هدایت تیم ملی را بر عهده می گیرد. 
خاطر  به  ثور(  نهم  و  )بیست  نوزدهم جون  انریکه 
بیماری دخترش )در آگوست درگذشت( از سمتش 
ملی  تیم  دارد  فرصت  دوباره  اکنون  او  کرد.  استعفا 
سرمربی  یورو  در  انریکه  کند.  هدایت  را  اسپانیا 

الروخا خواهد بود.

انریکه دوباره سرمربی 
تیم ملی اسپانیا شد

پرتگالی  ستاره  خالف  بر  آرجانتینی  مهاجم 
اغلب گل هایش را برابر تیم های بزرگ ملی به ثمر 

رسانده است.
و  مسی  لیونل  دپورتیوو،  موندو  از  نقل  به 
کریستیانو رونالدو سال هاست که به آمار گلزنی شان 
می کنند.  تالش  شدن  بهترین  برای  و  می افزایند 
مهاجم پرتگالی به اندازه مسی توپ طال برده است. 
با  آوردند.  دست  به  طال  توپ  پنج  ستاره  دو  هر 
ستاره  معتقدند  قدیمی  بازیکنان  اغلب  حال  این 
این  با  رقابتش  به  رونالدو  و  است  بهتر  آرجانتینی 

بازیکن ادامه می دهد و گلزنی می کند.
بازیکن  دو  شرایط  ملی  گل های  با  رابطه  در 
مهاجم  نفع  به  چیز  همه  و  است  متفاوت  کامال 
مسی  گل های  بیش تر  حال  این  با  است.  پرتگالی 
اگر  است.  رسیده  ثمر  به  بزرگ  تیم های  برابر 
رونالدو با تیم ملی کشورش 99 گل به ثمر رسانده 
برتر  تیم   ۵۰( بزرگ  تیم های  مقابل  گلش   ۲۸ تنها 
رنکینگ( بوده است. مسی در مجموع 7۰ بار گلزنی 
کرده است که ۵7 گل برابر تیم های برتر جهان بوده 

است )۸۲ فیصد(.
گل های مسی و رونالدو

مسی 7۰ گل
۵ گل: برزیل، پاراگوئه و اروگوئه

۴ گل: ونزوئال و اکوادور
۳ گل: کلمبیا، شیلی، سوییس، بولیوی، نیجریه، 

مکزیک، پاناما، هاییتی و گواتماال
کنگ  هنگ  الجزایر،  کرواسی،  اسپانیا،  گل:   ۲

و نیکاراگوئه
ایران،  پرو،  پرتگال،  آلمان،  فرانسه،  گل:  یک 

آمریکا، اسلوونی، آلبانی، بوسنی و صربستان
رونالدو 99 گل

7 گل: لیتوانی
لوکزامبورگ  لتونی،  ارمنستان،  آندورا،  گل:   ۵

و سوئد
۴ گل: استونی، جزایر فارو، مجارستان و هالند

۳ گل: بلجیم، دانمارک، ایرلند شمالی، روسیه، 
اسپانیا و سوییس

قبرس،  کامرون،  بوسنی،  آذربایجان،  گل:   ۲
چک، مصر، قزاقستان و عربستان

فنالند،  اکوادور،  آرجانتین، کرواسی،  یک گل: 
غنا، یونان، ایسلند، ایران، مراکش، نیوزلند، کوریای 
شمالی، پاناما، لهستان، صربستان، اسلواکی، اوکراین 

و ولز

تفاوت آشکار گل های 
ملی مسی و رونالدو

برابر  گلزنی  با  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم 
رومانی توانست رکورد فوق العاده ای را به 

نام خود ثبت کند.
به نقل از آس، تیم ملی فوتبال اسپانیا 
به راحتی می تواند دروازه حریفانش را باز 
شب  دوشنبه  دیدار  در  موضوع  این  کند. 
برابر رومانی نیز دیده شد. تنها هشت دقیقه 

فابیان روییس گل  بود که  بازی گذشته  از 
نخست را به ثمر رساند )اسپانیا با پنج گل 
 ۴۰ در  اسپانیا  داد(.  شکست  را  مهمانش 
بازی )رسمی و غیر رسمی( پیاپی است که 
گلزنی می کند. این بهترین رکورد در تاریخ 
فوتبال این کشور محسوب می شود. الروخا 
در  را  فوتبال  تاریخ  برتر  رکورد  چهارمین 

این زمینه به ثبت رسانده است.
)کارشناس  میسترچیپ  نوشته  به 
در  گلزنی  رکورد  مجارستان  اسپانیایی( 
تا   ۱9۴9 سال های  در  را  پیاپی  بازی   ۶۶
برتر  رکورد  دومین  رساند.  ثبت  به   ۱9۵7
به انگلیس اختصاص دارد. این تیم از سال 
۱۸۸۴ تا ۱9۰۱ توانست در ۵۲ بازی پیاپی 
گلزنی کند. ایتالیا تیم سوم است که در ۴۳ 
این آمار  دیدار )سال های ۱9۳۱ تا ۱9۳7( 
بعدی کنگو است که در  تیم  ثبت کرد.  را 
 ۴۰ در  توانست   ۱9۸۵ تا   ۱97۶ سال های 
با  امر  این  در  و  کند  گلزنی  پیاپی  بازی 

اسپانیا برابر است.
این آمار درخشان از یورو ۲۰۱۶ آغاز 
دروازه  نتوانست  اسپانیا  روز  آن  در  شد. 
با دو گل مغلوب شد.  و  کند  باز  را  ایتالیا 
 ۲۰۱۶ جون  هفتم  و  بیست  در  اتفاق  این 
صفر  بر   ۲ پیروزی  آن  از  پس  داد.  رخ 
توانست  رقم خورد و الروخا  بلجیم  برابر 

به  را  بازی هایش حداقل یک گل  در همه 
تلخ  شکست های  وجود  با  برساند.  ثمر 
مقابل  روسیه  جهانی  جام  از  حذف  مانند 
میزبان در ضربات پنالتی، این تیم در گلزنی 

مشکلی نداشته است.
در این ۴۰ بازی الروخا تحت هدایت 
روبرت مورنو، یولن لوپتگی، فرناندو هیرو 
و لوییس انریکه ۲7 پیروزی، یازده تساوی 
آمار  این  رساند.  ثبت  به  را  دو شکست  و 
اسپانیا  ملی  تیم  می دهد  نشان  درخشان 
نشان  را  خود  یورو  در  دوباره  می تواند 

بدهد.
اسپانیا در این ۴۰ بازی ۱۱۶ بار دروازه 
حریفانش را باز کرد و میانگین سه گل در 
هر بازی را به ثبت رساند. پیروزی های پر 
گل الروخا برابر لیختن اشتاین )۸ بر صفر(، 
کرواسی )۶ بر صفر(، آرجانتین )۶ بر یک(، 
مالت )7 بر صفر( و کاستاریکا )۵ بر صفر( 

رقم خورد.

رکورد فوق العاده تیم ملی اسپانیا در گلزنی

سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا ابراز امیدواری کرد این 
تیم در یورو نیز نتایج درخشان را تکرار کند.

به نقل از گاتزتادلواسپورت، تیم ملی فوتبال ایتالیا در 
آخرین دیدار خود در انتخابی یورو ۲۰۲۰ در خانه با نتیجه 
با  پیاپی  برد   ۱۰ با  تا  داد  شکست  را  ارمنستان  یک  بر   9

قدرت راهی رقابت های یورو ۲۰۲۰ شود.
روبرتو مانچینی، سرمربی ایتالیا بعد از پیروزی تیمش 
به  دیدار  این  در  نتیجه خیلی خوبی  ارمنستان گفت:  برابر 
دست آوردیم و از عملکرد بازیکنان راضی هستم. دوست 

داشتیم بازی ها را با یک برد پرگل و قاطع به پایان ببریم 
تشکر  بازیکنانم  همه  از  رسیدیم.  هم  هدف  همین  به  و 
به  یورو  انتخابی  در  درخشانی  و  خوب  نتایج  ما  می کنم. 
االن  از  آمیز است ولی  افتخار  برای من  آوردیم که  دست 
به بعد کار ما آغاز می شود. خیلی خوب است اگر بتوانیم 
نتایج  این  و  ارائه  را  خوب  عملکرد  همین  هم  یورو  در 
درخشان را در رقابت ها تکرار کنیم. از االن به فکر انتخاب 
۲۳ بازیکن نهایی تیم هستم تا بهترین ها و آماده ترین ها را 

به یورو ببرم.

مانچینی: امیدوارم در یورو هم به همین خوبی باشیم

اعتراض ها در ایران؛ نگرانی شدید سازمان ملل از برخورد خشن نیروهای امنیتی
اطالعات روز: دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از 
به کاربردن مهمات جنگی از سوی نیروهای امنیتی ایران 
علیه معترضان به شدت ابراز نگرانی کرده و از مقام های 
ایران خواسته در توسل به زور خویشتن داری نشان دهند.

سازمان  بشر  حقوق  سخن گوی  کلویل،  روپرت 
کشته  بر  مبنی  گزارش هایی  سازمان  این  که  گفت  ملل، 
شدن ده ها نفر در اعتراض های چند روز گذشته در ایران 
دریافت کرده و افزود که حجم تلفات »قطعا بسیار جدی« 

است.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای کلویل از مقام  های 
ایران خواست که خدمات اینترنتی را که از روز شنبه قطع 
شده دوباره برقرار کنند و حق معترضان برای آزادی بیان 

و تجمع مسالمت آمیز را به رسمیت بشناسند.
 ۲۴ جمعه  روز  در  بنزین  قیمت  ناگهانی  افزایش 
عقرب جرقه اعتراض هایی را زد که به بیش از صد شهر 
در ایران کشیده شد. این اعتراض های با برخورد شدید 
نیروهای امنیتی و پولیس روبرو شد و تصاویر و فیلم های 

زیادی از تیراندازی به معترضان منتشر شد.
کشته  ناآرامی ها  این  جریان  در  نفر  ده ها  کنون  تا 
کشته شدگان  تعداد  درباره  ایران  اما  مقام های  شده اند 
شمار  تأییدنشده  گزار ش های  بعضی  کرده اند.  سکوت 
نفر  دویست  تا  را  گذشته  روز  چند  حوادث  کشته های 

برآورد کرده است.
تصاویری که از اعتراض ها منتشر شده نشان می دهد 

آتش  به  دولتی  ساختمان های  و  بانک ها  از  بسیاری  که 
کشیده شده است.

آغاز  از  بعد  ایران یک روز  رهبر  آیت اهلل خامنه ای، 
اعتراض ها حمایت خود را از تصمیم سران سه قوه برای 
گران شدن بنزین اعالم کرد و از نیروهای امنیتی خواست 

به وظایفشان عمل کنند.
نیروی انتظامی، سپاه، بسیج و وزارت اطالعات ایران 
قاطعانه  اغتشاشگران"  و  "اشرار  با  که  داده اند  هشدار 

برخورد می کنند.
شرط دولت برای وصل شدن اینترنت

ایرانی به  از روز شنبه ۲۵ عقرب دسترسی کاربران 
به طور کامل قطع شده و هنوز  تقریبا  اینترنتی  خدمات 

وصل  دوباره  زمانی  چه  اینترنت  که  نیست  مشخص 
می شود.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری 
به  درایران  اینترنت  که  است  کرده  تایید  ایران  اطالعات 

دستور مقام های امنیتی قطع شده است.
علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران هم امروز سه شنبه 
۲۸ عقرب گفت که شرط وصل شدن اینترنت در نقاط 
از  نکزدن  استفاده"  "سوء  و  آرامش  برقراری  مختلف 

اینترنت است.
رسانه  های  گسترده  سانسور  هم زمان  اینترنت  قطع 
درباره  خبررسانی  جریان  در  اختالل  باعث  ایران  داخل 

اعتراض ها در سرتاسر ایران شده است.

چلسی به دنبال تمدید قرارداد با هدف بارسلونا
آینده  هفته های  چلسی طی 
تمدید  برای  را  تالش خود  تمام 
خواهد  انجام  ویلیان  با  قرارداد 

داد.
برزیلی  ستاره  ویلیان، 
با  جنوری  ماه  تا  تنها  چلسی، 
این تیم قرارداد دارد و بعد از آن 
بازیکن آزاد خواهد بود. بارسلونا 
طی هفته های اخیر عالقه زیادی 
ساله   ۳۱ بازیکن  این  جذب  به 
باشگاه  است.  داده  نشان  چلسی 
که  است  امیدوار  اما  چلسی 
قرارداد این ستاره برزیلی خود را 

به زودی تمدید کند.
سال  طی  چلسی  باشگاه 

عالقه  که  داده  نشان  اخیر  های 
مدت  بلند  قرارداد  تمدید  به  ای 
خود  سال   ۳۰ باالی  بازیکنان  با 
ندارد و بیشتر مایل به تمدید یک 
ساله با آن ها است. با این وجود 
قانون درباره داوید  این  اخیرا  اما 
لوئیز و اولویه ژیرو شکسته شده 
مورد  در  احتماال  که  اتفاقی  بود؛ 

ویلیان نیز رخ خواهد داد.
جالبی  مصاحبه  حاال  ویلیان 
خانواده  و  خود  عالقه  درباره 
داده  انجام  لندن  شهر  به  اش 
می  نشان  که  موضوعی  است؛ 
در  ماندن  به  بازیکن  این  دهد 
گفت:  او  نیست.  میل  بی  چلسی 

"تنها پیشنهادی که باعث شد من 
کنم،  فکر  چلسی  از  جدایی  به 
رقابت  از  بعد  بارسلونا  پیشنهاد 
بارسلونا  بود.  جهانی  جام  های 
پیشنهادی به چلسی ارائه داد، اما 
کامال رد شد. این تنها پیشنهادی 
با خانواده  باعث شد من  بود که 
ام درباره جدایی از چلسی بحث 
کنم.  با این وجود در حال حاضر 
خوشحال  لندن  در  حضور  از 
زیاد  عوامل  همچنین  هستیم. 
را  من  که  داشت  وجود  دیگری 
برای ماندن در چلسی قانع کرد."

اخیرا فرانک لمپارد نیز ابراز 
در  ویلیان  که  بود  کرده  عالقه 

بود  داشته  اظهار  و  بماند  چلسی 
که به این بازیکن برای ادامه فصل 
با این همه به نظر می  نیاز دارد. 
رسد که ویلیان به تمدید قرارداد 

باشد؛  نزدیک  بسیار  چلسی  با 
شود  می  باعث  که  موضوعی 
بارسلونا به دنبال گزینه ای دیگر 

برای خط حمله خود برود.

بنزما، حسرت بزرگ فرانسه
کریم  دعوت  عدم  مساله 
بنزما ستاره فرانسوی رئال مادرید 
به تیم ملی فرانسه سالها است که 
یکی از مسائل بحث برانگیز تیم 

ملی این کشور بوده است.
هدایت  با  فرانسه  ملی  تیم 
دیدیه دشان تا قهرمانی جهان هم 
بر  را  جهانی  جام  و  رفت  پیش 
دستهای خود دید ولی فرانسوی 
حضور  بدون  را  افتخار  این  ها 
مادرید،  رئال  کار  کهنه  ستاره 
حاال  آورند.  بدست  بنزما  کریم 
سالها است که هر بار فرانسه در 
تورنمنت  یک  در  حضور  آستانه 
بنزما  نام  گیرد  می  قرار  بزرگ 

در  او  تصویر  و  شده  مطرح 
چاپ  ها  روزنامه  اول  صفحات 
باعث  اینها  همه  ولی  شود  می 
نشده که او به تیم ملی کشورش 

دعوت شود.
رئیس  گذشته  هفته  همین 
درهای  فرانسه  فوتبال  فدراسیون 
بار  یک  را  کشور  این  ملی  تیم 
دیگر به روی بنزما بست و خیال 
همه را راحت کرد که او در جام 
فرانسه  آبی  پیراهن  اروپا  ملتهای 
گفته  او  کرد.  نخواهد  تن  بر  را 
از  یکی  پستش  در  بنزما  بود:" 
بهترین های دنیا است ولی دوران 
حضور او در تیم ملی فرانسه به 

پایان رسیده است".
حدود یک سال پیش که نام 
پیش  حواشی  ماجرای  در  بنزما 
آمده در پرونده والبوئنا مطرح شد 
فرانسه  فوتبال  فدراسیون  رئیس 
که  کرد  اعالم  رسما  زمان  همان 
فرانسه  ملی  تیم  در  دیگر  بنزما 
زمان  آن  اما  کرد.  نخواهد  بازی 
فرانسه که تازه قهرمان جهان شده 
بود آنقدر در شعف و شادی بود 
که کمتر کسی به فکر این افتاد که 
ملی  تیم  در  بنزما  آینده جای  در 

چقدر خالی خواهد بود.
الجزایری  اصلیت  که  بنزما 
ملی  تیم  برای  تواند  نمی  دارد 

کند  بازی  آفریقایی  کشور  این 
چرا که طبق قوانین فیفا چون او 
سابق بازی در تیم ملی فرانسه در 
دیگر  دارد  را  رسمی  های  بازی 

تیم ملی کشوری  نیست در  قادر 
دیگر به میدان برود. سابقه ای که 
برای بنزما ۸۱ بار به میدان رفتن 

با پیراهن تیم ملی فرانسه است.

ادامه محاصره ی دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ؛ چند دانشجو موفق به فرار شدند
برخورد کند.

در همین حال، دولت هنگ کنگ 
هم اعالم کرده با توجه به درگیری ها و 
اعتراضات چند روز گذشته "احتمال 
قرار  که  محلی"  انتخابات  برگزاری 
برگزار شود  آینده  یکشنبه  روز  است 
انتخابات  این  لغو  »کم تر« شده است. 
معترضان  به عصبانی تر شدن  احتماال 

بینجامد.
بر  قرن  یک  حدود  که  بریتانیا 
هنگ کنگ حکم فرمایی کرده، خواستار 
»پایان دادن به خشونت ها از سوی دو 
در  طرف ها  همه  مشارکت  و  طرف 
آن هم  معنادار سیاسی  گفت وگوهای 
شده  انتخابات«  رسیدن  فرا  از  پیش 

است.
هنگ کنگ  در  گسترده  تظاهرات 
و  است  شده  آغاز  قبل  ماه  چند  از 
خودمختار  دولت  عقب نشینی  به رغم 
همچنان  اعتراض،  مورد  سیاست  از 

ادامه دارد.
اعتراضات ابتدا شش ماه پیش در 
به  با الیحه استرداد مجرمان  مخالفت 

چین آغاز شد.
تظاهرات گسترده و شدت گرفتن 
الیحه  این  که  شد  باعث  مخالفت ها 

هنگ کنگ  عالی  دیوان  نوامبر،   ۱۸
منع  قانون  وضع  برای  دولت  تصمیم 
معترضان  سوی  از  صورت  پوشاندن 
دولت  داد.  تشخیص  غیرقانونی  را 
قانون  مفاد  به  استناد  با  هنگ کنگ 
دوران  در  که  فوق العاده  وضعیت 
توسط  شهر  این  بودن  مستعمره 
داشت  قصد  بود،  شده  وضع  بریتانیا 
از  صورت  پوشاندن  و  ماسک زدن  با 
قانون شکنی  بهانه  به  معترضان  سوی 

بر تمامی اراضی خود و تثبیت اوضاع 
در هنگ کنگ را دست کم بگیرد.«

است  چین  از  بخشی  هنگ کنگ 
اما معترضان این شهر نگرانند که پکن 
مدنی  آزادی های  محدودکردن  قصد 
که طی  باشد  داشته  را  منطقه  این  در 
چند دهه گذشته و پس از خارج شدن 
هنگ کنگ  در  بریتانیا  مستعمرگی  از 

برقرار بوده است.
دوشنبه،  روز  دیگر،  تحولی  در 

هنگ کنگ  در  روز:  اطالعات 
معترض  دانشجویان  میان  درگیری 
که ساختمان های دانشگاه پلی تکنیک 
و  پولیس  با  گرفته اند  اختیار  در  را 
را  محوطه  این  که  امنیتی  نیروهای 
دارد.  ادامه  کرده اند همچنان  محاصره 
تالش  بار  چند  پولیس  درحالی که 
گروهی از دانشجویان برای خروج از 
محاصره را متوقف کرده، چند دانشجو 
موفق شده اند با آویزان شدن از پل ها و 

سپس موتورسیکلت فرار کنند.
پولیس ۱۰۰ نفر را بازداشت کرده 
هنگ کنگ  مقام های  که  طور  آن  و 
اعالم کرده اند در جریان درگیری های 
روز دوشنبه ۱۱۶ نفر مجروح شده اند.

هنگ کنگ  پلی تکنیک  دانشگاه 
از هفته ی گذشته به خط مقدم مقابله 
پولیس  و  ضددولتی  معترضان  میان 
در  است  ماه   ۶ حدود  که  شده  بدل 

جریان است.
این اعتراضات که ابتدا در مخالفت 
با تصویب یک قانون معاضدت قضایی 
میان هنگ کنگ و پکن آغاز شد اکنون 
به اعتراضات ضددولتی گسترش یافته 
»استیالی  با  مقابله  خواسته اش  که 

بیش تر پکن بر هنگ کنگ« است.

فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
تجمعات  بارها  گذشته  ماه  طی شش 
شده  روبه رو  خشونت  با  اعتراضی 
چند  کشته شدن  بر  عالوه  و  است 
جای  بر  مجروح  هزاران  معترض 

گذاشته است.
می کند  تالش  که  چین  دولت 
با  دوشنبه  روز  کند  کنترل  را  اوضاع 
انتشار بیانیه ای گفته: »هیچ احدی نباید 
تالش پکن برای حفظ حق حاکمیت 

الیحه شدت  لغو  ولی  شود.  لغو  کال 
ابعاد  بلکه  نکرد،  کم  را  اعتراضات 
گسترده تری به آن داد و حاال معترضان 
خواستار برقرار دموکراسی و رسیدگی 
سوی  از  اعمال شده  خشونت های  به 

پولیس هستند.
وقت  دولت   ،۱۸9۸ سال  در 
مدت  به  را  هنگ کنگ  سرزمین  چین 
99 سال به بریتانیا اجاره داد. در این 
مراکز  از  یکی  به  هنگ کنگ  مدت، 
عمده تجاری و اقتصادی منطقه تبدیل 

شد.
سال  در  اجاره  مدت  انقضای  با 
به  را  سرزمین  این  بریتانیا   ،۱997
بازگرداندن  هنگام  بازگرداند.  چین 
آزادی های  چین  دولت  هنگ کنگ، 
در  را  سرزمین  این  مردم  دموکراتیک 
چارچوب طرح »یک کشور، دو نظام 
داد  وعده  و  کرد  تضمین  سیاسی« 
کمونیستی  نظام  تحمیل  صدد  در  که 
سرزمین اصلی بر هنگ کنگ برنخواهد 
معترضان  گذشته،  سال  چند  در  آمد. 
دولت  که  گفته اند  بارها  هنگ کنگی 
چین در نظر دارد این تعهد را نادیده 
این  بر  نظام سیاسی خود را  بگیرد و 

سرزمین تحمیل کند.
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ابوذر ملک نژاد

نگرانی از وضعیت سالمتی ملیحه حسن در زندان؛ 
فرهنگ:باموکلمنبرخوردسیاسیمیشود

صورت  در  نظارت  تحت  فرد  قوانین،  این  براساس 
و  مناسب  شفاخانه ی  در  و  زمان  کم ترین  در  باید  بیماری 
نهادهای  که  می گوید  فرهنگ  شود.  درمان  الزم  امکانات  با 

به گفته ی  نمی کنند.  اعتنا  امر  این  به  عدلی و قضایی کشور 
او، دست های پیدا و پنهان از جای دیگری فرمان می دهد و 

دادستانی کل تنها نقش بازی می کند.
از  و  حقوقی  چارچوب  از  موضوع  »این  افزود:  او 
از  هدایت  و  فرمان  است.  کرده  عبور  دادستانی  صالحیت 
قضیه  این  است.  بازی کننده  فقط  این  ها  و  است  دیگر  جای 

متأسفانه سیاسی است.«
از  پس  او  که  می گوید  حسن  ملیحه  مدافع  وکیل 
شکستاندن اعتصاب غذایی، به مواد غذایی مناسب و داروی 
مورد نیاز دسترسی ندارد و داروهای مورد نیاز آن در مرکز 
صحی توقیف خانه نیز موجود نیست. به گفته ی او، اجازه ی 
توقیف خانه  مسئوالن  سوی  از  هم  بیرون  از  بردن  دارو 

برای شان داده نمی شود.
در همین حال نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله 
نظارت خانه  و  زندان  داخل  در  تمام سهولت ها  که  می گوید 
برای خانم حسن فراهم شده و هیچ مشکلی در این بخش 
وجود ندارد. آقای رحیمی به روزنامه اطالعات روز گفت که 
وکیل  به شمول  باشند  خانم حسن  با  دیدار  کسانی خواستار 

مدافع او می توانند »وقتا فوقتا« با او دیدن کنند.
نظارت خانه  بخش های  داکتران  رحیمی،  گفته ی  به 
او  می کنند.  مراقبت  حسن  خانم  از  مداوم  به طور  زندان  و 
بوده، خانم حسن  نیاز  که  نیز  مواردی  همچنان می گوید در 
مواردی  بعضی  »در  او گفت:  است.  منتقل شده  به شفاخانه 
که نیاز شده او به شفاخانه منتقل شده و در بعضی مورادی 
که نیاز نبوده در این جا بوده تمام سهولت ها حتا اتاق مستقل 

برای او در داخل نظارت خانه در نظر گرفته شده است.«
تالش کردیم پاسخ دادستانی کل را نیز در این مورد با 

خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
ملیحه حسن کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات در تاریخ 
دوازدهم سنبله سال جاری خورشیدی با نُه کمیشنر دیگر پس 
از صدور حکم دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با 
جرایم سنگین فساد اداری به پنج سال زندان محکوم و سپس 
ابطال آرا در حوزه ی  به  به زندان منتقل شد. این کمیشنران 

انتخاباتی والیت کنر متهم بودند.
این کمیشنران دادگاهی شدن شان را سیاسی عنوان کرده 
بودند. آنان همچنان گفته بودند که با وجودی که کمیسیون 
مرجع  تنها  انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  مستقل 
تشخیص تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی است، دادستانی 
رهبران  از سوی  تحریک  و  سیاسی  براساس مالحظات  کل 

حکومت در این قضیه مداخله کرده است.

ملیحه حسن، کمیشنر پیشین کمیسیون مستقل انتخابات 
پس از یک هفته اعتصاب غذایی در حال حاضر در وضعیت 
بد صحی در زندان به سر می برد. هر چند خانم حسن اعتصاب 
فرهنگ،  محمد  اما  شکسته،  موقت  به صورت  را  غذایی اش 
اعتصاب  از  پس  حسن  خانم  که  می گوید  او  مدافع  وکیل 
غذایی در حالت شوک قرار گرفته و نیاز به درمان فوری دارد.
روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  فرهنگ  آقای 
صحی  مراکز  در  حسن  خانم  درمان  امکان  که  می گوید 
به  باید  و  ندارد  وجود  پولیس  شفاخانه  و  توقیف خانه 
شفاخانه ی بیرون از زندان منتقل شود. به گفته ی او، دادستانی 

کل اجازه ی آزادی ملیحه حسن را برای درمان او نمی دهد.
جراحی  وعده ی  امنیت  شفاخانه  تنها  که  گفت  فرهنگ 
در  کرد  تأکید  او  نمی دهد.  تضمین  اما  داده،  را  خانم حسن 
هر شفاخانه ای که خانم حسن برای درمان و جراحی منتقل 
می شود، باید از سوی دادستانی و شفاخانه تضمین داده شود 

که عمل جراحی مصئون خواهد بود.
وضعیت  به  اعتراض  در  پیش  چندی  حسن  ملیحه 
نامناسب زندان، نبود امکانات کافی، نبود دستشویی و تشناب 
درست و نبود غذای مناسب دست به اعتصاب غذایی زد. او 

یک هفته پس از اعتصاب غذایی به شوک رفت.
از شوک  او پس  که  مدافع خانم حسن می گوید  وکیل 
به مرکز صحی توقیف خانه منتقل شد و پس از تطبیق سیرم 
و برای جلوگیری از بدترشدن وضعیت صحی اش، اعتصاب 

غذایی خود را به صورت موقت شکستانده است.
اسناد صحی

او  که  می دهد  نشان  ملیحه حسن  اسناد صحی  بررسی 
درد  احساس  و  صحی  بد  وضعیت  در  قرارگرفتن  از  پس 
به شفاخانه ۳۰۰  میزان  تاریخ ۲۲  پای راست، در  شدید در 
بستر پولیس منتقل شده است. وکیل مدافع ملیحه حسن نیز 
آنی  به صورت  زندان،  به  منتقل شدن  از  پس  او  که  می گوید 
با درد مهره های  قرار گرفته و  تحت فشار عصبی و روحی 

کمر مواجه شده است.
نیز  پای خانم حسن  که یک  می گوید  عین حال  در  او 
بی حس شده بود و پس از آن برای حدود دو هفته به منظور 

»ماساژ درمانی« در شفاخانه ۳۰۰ بستر پولیس بستری شد.
بررسی اسناد صحی خانم حسن همچنان نشان می دهد 
»ام. معاینه  تطبیق  با  پولیس  بستر   ۳۰۰ شفاخانه  داکتران  که 
او  کمر  مهره های  از  تعدادی  که  داده اند  تشخیص  آر.آی« 

آسیب دیده و نیاز به عملیات دارد.
از  تعدادی  که  است  آمده  نیز  او  صحی  پرونده ی  در 
مهره های کمر او آسیب دیده و سبب بی جاشدن دو »دیسک 
بین الفقری« در ناحیه ی کمر او شده است. این امر باعث درد 
شدید کمر شده و رشته های اعصاب را تحت فشار قرار داده 

است.
از  پولیس  شفاخانه  داکتران  که  می گوید  فرهنگ  محمد 

انجام عملیات ابراز ناتوانی کرده و با تجویز قرص فزیوتراپی، 
خانم حسن را به توقیف خانه منتقل کردند.

در پرونده صحی خانم حسن در شفاخانه ی ۳۰۰ بستر 
پولیس، نوشته شده است: »مریض در ویترین مشترک داکتران 
بهبودی  کسب  با  گردید.  معاینه  اعصاب  جراحی  سرویس 
مریض  که  گردید  فیصله  دوایی،  و  فزیوتراپی  توسط  نسبی 
تاریخ  شد.«  داده  تسلیم  آن  محافظین  به  و  گردد  مرخص 
ذکر شده  ماه جاری خورشیدی  دوازدهم  نیز  او  تسلیم دهی 

است.
در تاریخ ۳۱ سنبله نیز بستگان ملیحه حسن از وضعیت 

صحی بد او در زندان خبر داده و ابراز نگرانی کرده بودند.
نصرت رحیمی، سخن گوی وزارت داخله اما در آن زمان 
نافذه ی کشور وضعیت صحی  قوانین  براساس  بود که  گفته 
تمام افرادی که در زندان به سر می برد، »وقتا فوقتا« بررسی 

و کنترل می شود.
»در  بود:  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  رحیمی  آقای 
ما  )زندان(  آن جا  در  باشد،  آنی  تداوی  به  نیاز  که  صورتی 
امکانات داریم و در صورتی که باز مریض وضعیت اش وخیم 
باشد، در شفاخانه های بیرون حتا ما او را تداوی می کنیم، در 

او بخش هیچ مشکلی وجود ندارد.«
درخواست آزادی برای درمان

محمد فرهنگ، وکیل مدافع ملیحه حسن می گوید که او 
در تاریخ دوازدهم ماه جاری در عریضه ای از دادستانی کل 
کشور درخواست کرده است که خانم حسن را آزاد کند تا 
درمان شود، اما دادستانی کل تا کنون به این درخواست پاسخ 

مثبت نداده است.
آقای فرهنگ می گوید که براساس حکم فقره ۱ ماده ی 
بیماری  قانون اجراآت جزایی، فرد زندانی در صورت   ۳۳۲
عاجل حق دارد به شفاخانه ی مجهز و دارای امکانات کافی 
تنها صالحیت حکم سلب  قانون  او،  به گفته ی  منتقل شود. 
آزادی را دارد و سلب حیات یک فرد »بدون موجب قانونی« 

در قانون پیش بینی نشده است.
]ملیحه  استاد  شرایط جسمانی  »...متأسفانه  می گوید:  او 
حسن[ خیلی ناگوار است، از جایش تکان خورده نمی تواند، 
اتاقش سرد است، استخوان هایش فوق العاده درد دارد و در 

حد غیرقابل تحمل رسیده است.«
فرهنگ تأکید کرد در صورتی که این وضعیت ادامه پیدا 

کند، ممکن است به قیمت جان خانم حسن تمام شود.
»با پرونده ی خانم حسن سیاسی برخورد می شود«

در  حسن  خانم  پرونده ی  که  می گوید  فرهنگ  محمد 
به گونه ی  و  شده  بیرون  حقوقی  چارچوب  از  حاضر  حال 
او به روزنامه اطالعات روز  با آن برخورد می شود.  سیاسی 
افغانستان و  نافذه ی  گفت که در چارچوب حقوقی، قوانین 
قانون بین المللی مربوط حق فرد تحت نظارت و تحت حبس 

تضمین شده و برایش حقوق تعریف شده است.
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