
نشست باز برگزار کنید
در  ممکن  انتخابات  کمیسیون 
ابتدایی  نتیجه ی  نزدیک  روزهای 
دارد  احتمال  و  کند  اعالم  را  انتخابات 
شود.  خلق  بیش تر  تنش ها  آن  پی  در 
جنجالی  رای  هزار   300 جنجال   هنوز 
به  انتخاباتی  تیم  هیچ  است.  نشده  حل 
کمیسیون  کار  این  از  دولت ساز  از  غیر 
تیم  یازده  دست کم  نمی کند.  حمایت 
به  و همگرایی«  »ثبات  انتخاباتی، شامل 
رهبری عبداهلل عبداهلل، »صلح و عدالت 
حکمتیار،  گلبدین  رهبری  به  اسالمی« 
رحمت اهلل  رهبری  به  امنیت«  و  »صلح 
انتخابات  نامزدان  »شورای  و  نبیل 
ریاست جمهوری«، خواهان ابطال حدود 
300 هزار رای  اند. این میزان آرا از دید 

آنان باطل است. 
رفتن کمیسیون به سوی اعالم نتیجه 
و نادیده گرفتن اعتراض ها بر پیچیده گی 
مستقل  کمیسیون  می افزاید.  مسایل 
را  وقت  این  از  بیش تر  نباید  انتخابات 
کمیسیون  اگر  این  از  قبل  کند.  ضایع 
پاسخ  اعتراض ها  به  جدی  به صورت 
بر  مبتنی  و  محکم  دالیل  به  و  می داد 
دسته های  قناعت  طرزالعمل ها  و  قانون 
معترض را حاصل می کرد، اکنون کارها 
یک قدم پیش تر بود. اما کمیسیون بدون 

توجه به اعتراض ها،...
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ترمپ از شرکت در 
جلسه تحقیقات استیضاح 

خودداری می کند
گفته  سفید  کاخ  روز:  اطالعات 
است که دونالد ترمپ رییس جمهور 

امریکا و وکالی او...
۶

»پروژه قرن«؛ 
خط انتقال گاز روسیه به 

چین افتتاح می شود
دوشنبه  روز  روسیه  روز:  اطالعات 
یکی از سه طرح اصلی خط انتقال 

گاز خود که نقش...
۶

رئال با ۳۴۰ میلیون پوند 
به دنبال جذب ام باپه

سایت فرانسوی مدعی شد که رئال 
حاضر  امباپه  جذب  برای  مادرید 

است که باالترین رقم...
۷

چلسی،  سرمربی  لمپارد،  فرانک 
پولیسیچ  کریستین  که  است  معتقد 

توانایی بازی در...

لمپارد: 
پولیسیچ می تـواند در 
پست شماره ۹ بازی کند
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ارگ طرح شورای نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری را خالف قانون اساسی خواند

عنوان  با  مسعود  احمدشاه  مصاحبه ی  آخرین  اشاره: 
در   2001 اکتبر   26 در  مسعود«  »وصیت نامه ی  اصلی 
هفته نامه ی فرانسوی » « چاپ شد. این مصاحبه روز شنبه، 
مورخ 8 سپتامبر 2001، یک  روز قبل از کشته شدن مسعود، 
»رونالد  و  ویبر«  »اولی ویی   فرانسوی  خبرنگار  دو  توسطه 
بریسل« در ولسوالی بازارک والیت پنجشیر انجام شده است.

درآمد
خود  کتابخانه ی  قفسه ی  مقابل  در  مسعود  فرمانده 
-کتابخانه ای با کتاب های زیاد فرانسوی- ایستاده بود. شیر 
فراموش   غرب  توسط  افرادش  و  خود  که  مردی  پنجشیر، 
با  شده، مشغول مطالعات چریکی بود. مرد 49 ساله ای که 
روزگار،  فرود  و  فراز  در  پایان ناپذیر  خستگی های  وجود 
مبارزه ای  است  ناگزیر  او  است.  استوار  و  ایستاده  همچنان 
دهشت افگنی  علیه  مجاهدین  فرمانده ی  جایگاه  در  که  را 
مسلمانان  بنیادگرا و متحدین داوطلب شان -دو تا چهارهزار 
مسعود  احمدشاه  نظر  از  ببرد.  پیش  کرده،  اعالم  عرب- 
پاکستان برای حمایت از طالبان و در قبال بی ثباتی افغانستان 
»عمق  در  که  است  پاکستان همسایه ای  باید سرزنش شود. 

راهبردی« افغانستان طمع دارد و فکر می کند که...

پرونده ی خودکشی زهرا خاوری، دانشجوی سال آخر 
دانشگاه کابل پس از گذشت نزدیک به دو سال بسته شد؛ 
دختری که از والیت دورافتاده ی دایکندی به کابل آمده بود 
تا با مدرک دام پزشکی دوباره به والیت محرومش برگردد. 
بعد  میان سالش،  مادر  و  پدر  او  جای  به  انتظار،  اما خالف 
از یک سال و 9 ماه سعی و تالش، پرونده ی هزار و چند 

صفحه ای مرگ او را ناامیدانه از کابل به دایکندی بردند. 
دادگاه  حکم  از  پس  دانشجو  این  خودکشی  پرونده ی 
ابتدایی و دادگاه استیناف کابل برای بررسی به دادگاه عالی 
حکم  تأیید  با   1398 میزان   17 در  دادگاه  این  شد.  سپرده 
دادگاه استیناف مبنی بر برائت گل محمد طنین، یگانه متهم 
مدافع زهرا  را بست. خانواده  و وکیالن  پرونده  این قضیه، 
خاوری این حکم دادگاه را »ناعادالنه« می خوانند و می گویند 

که »عدالت« تأمین نشده است.
دام پزشکی  رشته  آخر  سال  دانشجوی  خاوری  زهرا 
عقرب   28 یک شنبه  روز  صبح  کابل،  دانشگاه  )وترنری( 
با  کابل  دانشگاه  دخترانه ی  خوابگاه  در  اتاقش  در   1396

خوردن سمی موسوم به »مرگ موش« اقدام به...

آن زمان رییس  پیش »جاستین ساکو« که در  چند سال 
طی  بود،   »InterActiveCorp« شرکت  ارتباطات 
مورد  در  جنوبی  آفریقای  به  نیویورک  از  طوالنی اش  سفر 
او حاوی  اول  تویت  کرد.  تویت  هوایی  ناگواری های سفر 
پیام طعنه آمیز در مورد یک مسافِر بدبو در میدان هوایی »جان  
و  عجیب  غذاهای  مورد  در  دیگرش  تویت  و  اف کندی« 
غریب و آب و هوای نامساعد لندن بود. اندکی بعد او تویت 
سومش را با این پیام پُست کرد: »به آفریقا می روم. امیدوارم 

ایدز نگیرم. فقط شوخی می کنم. من سفید]پوست[ هستم!«
قبل  این حال  با  به خواب رفت.  راه  در مسیر  جاستین 
تویتر  شلوغی  در  تویت هایش  که  می کرد  فکر  خوابیدن  از 
اما  داشت.  فالور  فقط 170  او  نمی کنند؛ چون  توجه  جلب 
نه، این طور نبود. جاستین در خواب و تلفنش  خاموش بود، 
اما تویتش به ترند اول تویتر تبدیل شده بود؛ زیرا ده ها هزار 
کاربر در سراسر جهان به تویتر او برای خالی کردن خشم شان 
هجوم آورده بودند. او وقتی در »کیپ تاون« فرود آمد، دید 
گرفته  قرار  آنالین  جامعه  حمله ی  هدف  کمال  و  تمام  که 

است. شخصیت او نابود شد، از کار اخراج شد و...

آخرین مصاحبه ی احمدشاه مسعود مرور یک پرونده؛ چرا خانواده ی 
زهرا خاوری دادگاه را باخت؟

تویتر عواطف اخالقی ما را 
استثمار می کند

جواد دو سال پیش از دانشگاه فارغ شد. در 
اشتراک کرد و  باشکوه فراغت دانشگاهش  جشن 
حاضر شد هزارها افغانی را برای اشتراک دوستان 
و رفقایش در جشن فراغت را از جیب هزینه کند. 
آپدیت  مصروف  همواره  جواد  فراغت،  از  بعد 
تقلبی  کاری  فراهم کردن تجربه ی  کردن سی وی، 
می کرد.  اپالی  می دید،  خالی  بست  هرجا  و  بود 
چند جای برای امتحان شارت لیست هم شده بود، 

اما در امتحان ناکام مانده بود.
نتوانست وظیفه ی  یک سال گذشت و جواد 

پیدا کند. وقتی در فیس بوکش میموری...

جواد، صحت حمام! | طنز

ارزیابی  اطالعات روز: مرکز واحد تحقیق و 
افغانستان با نشر گزارش تحقیقی دریافته است که 
محو  آن  هدف  که  هلمند«  غذایی  »زون  برنامه ی 
کشت خشخاش در این والیت بوده، موفق نبوده 

است. 
»زون  عنوان  تحت  تازگی  به  گزارش  این 

غذایی هلمند: توهم موفقیت« منتشر شده است. 
و  تحقیق  واحد  رییس  نعمت،  اروزال  داکتر 
تحقیق  این  رونمایی  محفل  در  افغانستان  ارزیابی 
گفته است: »این یک تحقیق به موقع است، زیرا ما 

به سمت تشکیل یک دولت جدید و...

»برنامه ی کاهش کشت خشخاش 
در هلمند موفق نبوده است«
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در مورد روان شناسی و فلسفه، می گوید: »به نظر من بسیار 
مهم است که از خود بپرسیم و گفت وگوی جدی در مورد 
عواطف اخالقی خود که توسط شرکت های فناوری برای 

کسب سود استفاده می شود، داشته باشیم.«
 Nature « کراکت در مقاله ی جدید خود در ژورنال
Human Behavior« استدالل می کند که تحریک مداوم 
خشم اخالقی -احساس کهن که انسان را تحریک می کند 
اجتماعی  رسانه های  در  کند-  شرم  و  تنبیه  را  دیگران  تا 
بلکه  می کند،  درآمدزایی  فناوری  شرکت های  برای  نه تنها 
باعث تغییر در نحوه ی تجربه و بیان احساسات و عواطف 
ما می شود. محتوای تحریک آمیز فراگیر شده است، ابزارها 
و  است  در دسترس همه  اکنون  آن  برابر  در  واکنش  برای 
ابراز خشم اغلب با الیک، ریتویت و اشتراک گذاری تقویت 
می شود. کراکت می نویسد که ترکیب همه ی این ها، ممکن 
که  شوند  خشم«  »خستگی  دچار  افراد  شود  باعث  است 
احساس  که  را  خشمی  و  عصبانیت  شدت  آن  موجب  به 
کراکت  این حال  با  می رود.  بین  از  تدریج  به  می کنند، 
پرتو تحقیقاتی که نشان می دهد  خاطرنشان می کند که در 
ترکیب  بیش تر شود،  به خشم  منجر  تخلیه خشم می تواند 
این ابزارها می تواند برعکس عمل کند و به تدریج عصبانیت 
و خشمی را که یک کاربر برای یک محتوای تحریک آمیز 
احساس می کند، تشدید کند. عالوه براین، کراکت می گوید 
تجربه خشم  و  ابراز  است  ممکن  اجتماعی  رسانه های  که 
او  کند.  خارج  مرتبطند،  هم  به  که  حالتی  از  را  اخالقی 
از روی  آدم پرخور  می نویسد: »درست همان طور که یک 
آنالین  رسواگر  گرسنگی،  به دلیل  نه  می خورد  غذا  عادت 
ممکن است بدون این که واقعا احساس خشم کرده باشد، 
مورد  در  مطالعه  که  می گیرد  نتیجه  او  کند.«  خشم  ابراز 
فعالیت رسانه های اجتماعی می تواند نشان دهد که »چگونه 
فناوری های جدید ممکن است احساسات اجتماعی کهن را 

صفحه ویـژه جـوانان
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ارگ طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را خالف قانون اساسی خواند
انتخابات  نامزدان  شورای  طرح  به  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
انتخابات محور« واکنش نشان داده و  نام »حکومت مشارکت ملی  ریاست جمهوری زیر 

گفته است که این طرح در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد.
صدیق صدیقی، سخن گوی ریاست جمهوری دیروز )دوشنبه، 11 قوس( در رشته تویتی 
گفته است که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید به اراده، تصمیم و جایگاهی را که 
مردم برای شان برگزیده اند، احترام قایل شوند. آقای صدیقی همچنان گفته است که مردم 
افغانستان در چارچوب قانون اساسی، اراده ی شان  را به هدف تداوم نظام جمهوری با رفتن 

پشت صندوق های رأی دهی تمثیل کرده اند و به عقب برنمی گردند.

او تأکید کرده است: »مردم افغانستان سزاوار طرح های هوایی و میان تهی نیست.«
یک  در  دیروز  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای  که  است  حالی  در  این 
نشست خبری در کابل اعالم کرد که رهبران حکومت وحدت ملی در مدیریت روند صلح 

و برگزاری انتخابات شفاف ناکام بوده اند.
این شورا طرح »حکومت مشارکت ملی انتخابات محور« را پیشنهاد کرد و گفت که 

این طرح پس از مشورت با حقوق دانان ترتیب شده است. 
تأکید کردند که دموکراسی 50 درصد به اضافه یک در 20 سال  اعضای این شورا 

گذشته در افغانستان به دلیل چندملیتی بودن این کشور موفق نبوده است.

چنان  نتیجه  و  کرد  آغاز  را  بازشماری 
کشیده  خیابان  به  اعتراض ها  که  شد 
شد و بحران نیز جدی تر شد. در چنین 
اعالم  را  نتیجه  کمیسیون  اگر  وضعیتی 
پیش  تازه  مشکل  دو  دست کم  کند، 
می آید: اعالم نتیجه بدون بازشماری آرا 
در هفت والیت منطقی نبوده و یک کار 
زیاد  بسیار  احتمال  دوم،  است.  ناقص 
وجود دارد در اعالم نتایج ابتدایی یکی 
از نامزدها برنده باشد. اطالعاتی که ما از 
کمیسیون داریم، نیز مؤید همین حرف 
شمارش  و  اعتراض ها  وجود  با  است. 
هر  جنجالی،  آرای  از  زیادی  بخش 
تیم های  شود،  اعالم  برنده  که  نامزدی 
دیگر آن  را نمی  پذیرد. در این صورت 
و  دارد  برنده بودن  ادعای  طرف  یک 
ندارد.  قبول  را  نتیجه  دیگر  طرف های 
نیز  برندگی  ادعای  دیگر  عبارت  به 
بدون  و  می شود  افزوده  مشکالت  بر 
عمیق ترشدن  معنای  به  کار  این  شک 
بحران است. اگر کمیسیون هم بخواهد 
هزار   300 روی  نتیجه،  اعالم  از  پس 
امکان  کند،  نظر  تجدید  جنجالی  رای 

بازگشت وجود ندارد. 
میان  که  تنش آلود  وضعیت  در 
نامزدان و کمیسیون انتخابات پیش آمده، 
منطقی این است که کمیسیون پیش از 
اعالم نتیجه ابتدایی، جنجال بر سر 300 
هزار رای را حل و فصل کند. میکانیزم 
مستقل  کمیسیون  است:  ساده  نیز  آن 
بی طرف  ناظران  حضور  در  انتخابات 
مناقع  هیچ  که  بین المللی  و  داخلی 
دسته های  با  ندارند،  خاصی  سیاسی 
کار  این  شود.  گفت وگو  وارد  معترض 
نشست  یک  در  و  رسانه ها  در حضور 
باز می تواند انجام شود. به نظر می رسد 
و  ندارد  وجود  مشکلی  کار  این  برای 
دسته های  هم  است.  آماده  چیز  همه 
معترض، هم کمیسیون انتخابات و هم 
نهادهای ناظر در گفت وگوهای مختلف 
برای  را  آمادگی خود  اطالعات روز  با 
برای  اعالم کرده اند. کمیسیون  کار  این 
رسیدگی  را جهت  اراده ی خود  این که 
قانونی به جنجال ها نشان دهد، می تواند 
به این کار حاضر شود و به مردم نشان 

دهد که جانبدارانه عمل نمی کند.
شد  بزرگ  دلیل  این  به  جنجال ها 
که تا کنون کمیسیون دالیل خود برای 
اعتباربخشیدن به بخش زیادی از آرای 
در  است.  نکرده  روشن  را  جنجالی 
دست  معترضان  رسانه ای  نشست های 
کمیسیون  سخن گویان  و  داشته  باالیی 
بارها  همچنین  کشیده اند.  چالش  به  را 
در  کمیشنران  داخلی  نزاع  شاهد  مردم 
بوده اند.  خبری  زنده ی  نشست های 
که  است  طبیعی  وضعیتی  چنین  با 
سوءظن مردم به کار کمیسیون به وجود 
حضور  در  کمیسیون  وقتی  اما  می آید. 
برحق بودن  رسانه ها  و  بی طرف  ناظران 
مواضع خود را روشن کند، دیگر برای 
دسته های معترض هیچ بهانه  و فرصتی 
این  در  مردم  نمی ماند.  مخالفت  برای 
انتخابات  کمیسیون  کنار  در  صورت 
داخلی  ناظر  نهادهای  بود.  خواهد 
با  هم نظر  و  همسو  نیز  بین المللی  و 
کمیسیون انتخابات خواهد شد. اما اگر 
است،  برحق  اعتراض ها  شد  ثابت  اگر 

کمیسیون باید شجاعانه آن  را بپذیرد. 
پیش  صورت  همین  به  وضع  اگر 
خواهد  بزرگ تر  بحران  دامنه ی  برود، 
دست  از  بحران  حل  فرصت  و  شد 
می رود. از یک طرف کمیسیون از داخل 
دچار مشکل است و از طرف دیگر زیر 
فشارهای فزاینده بیرونی قرار دارد. در 
تنها  که  است  طبیعی  وضعیتی  چنین 
هم  کمیسیون  و  می شود  فربه تر  بحران 
در باتالق مشکالت فرو خواهد رفت. 
برآورد  اعتراض ها  از  نباید  کمیسیون 
سطحی و همسو با حکومت داشته باشد. 
کمیسیون باید سنجیده  و مبتنی بر قانون 
گام بردارد. زیرا در نهایت مسئول درجه 
اول بحران انتخابات کنونی کمیسیون و 

کمیشنران شناخته خواهد شد. 
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آگاه  تا حدودی  افراد  از  بسیاری 
و  مداوم  تبلیغات  که  هستند 
به صورت عجیب و غریبی شخصی 
که ما در تلفن های هوشمند خود 
نحوه  با  زیادی  ارتباط  می بینیم، 
کسب درآمد تویتر، فیس بوک و 
گوگل دارد. اما آنچه که برخی ها 
نباشند  آگاه  آن  از  است  ممکن 
این است که این پلتفرم ها دقیقا 
به  را  ما  توجه  می توانند  چگونه 
تبلیغات شان  تا  خود جلب کنند 

این قدر سودآور شود.

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
پوشش  ساخت  کار  که  می گویند  بلخ 
حفاظتی خانقاه »خواجه بهاءالدین ولد، پدر 
از  رومی«،  بلخی  محمد  جالل الدین  موالنا 
آغاز  پارسی  زبان  نامدار  شاعران  و  عارفان 

شده است.
والی  سخن گوی  فرهاد،  منیراحمد 
روزنامه  به  قوس(   11 )دوشنبه،  دیروز  بلخ 
اطالعات روز گفت که کار ساخت پوشش 

حفاظتی این خانقاه از حدود یک هفته  پیش 
تکمیل  دیگر  ماه  دو  حدود  و  شده  آغاز 
خواهد شد. آقای فرهاد هدف از ساخت این 
پوشش حفاظتی را جلوگیری از تخریب های 
که  کرد  تأکید  او  خانقاه خواند.  این  بیش تر 
در ساخت پوشش حفاظتی خانقاه بهاءالدین 

ولد از آهن کار گرفته می شود.
آن  ساخت  هزینه ی  مورد  در  او 
معلوماتی ارایه نکرد، اما گفت که این اقدام 

از سوی اداره ی عملیاتی و حمایوی انکشاف 
ملی ریاست جمهوری صورت می گیرد.

این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
ریاست اجراییه ی کشور در 28 حمل فیصله 
پس  خانقاه  این  بازسازی  کار  که  بود  کرده 
از توقف کار بازسازی و مرمت آن در سال 
و  مرمت  کار  شود.  آغاز  میالدی   2010
بازسازی خانقاه پدر موالنا در سال 2010 به 
حمایت مالی ترکیه  آغاز شده بود که پس از 

مدتی متوقف شد.
این خانقاه مربوط به قرن ششم هجری 
قمری می باشد که از خشت خام ساخته شده 
شهر  کیلومتری   20 در  بلخ  ولسوالی  در  و 

مزارشریف، مرکز بلخ موقعیت دارد.
موالنا  تاریخی،  روایت های  براساس 
هجری   604 سال  در  بلخی  جالل الدین 
قمری در این شهر زاده شده و در 12 سالگی 

این شهر را ترک کرده است.

دولت برای خانقاه پدر موالنا در بلخ پوشش حفاظتی می سازد

حمله ی  نتیجه  ی  در  که  می گویند  سرپل  والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
جنگ جویان گروه طالبان بر خانه ی مسکونی حیات اهلل حیات، ولسوال ولسوالی صیاد این 

والیت دو غیرنظامی کشته و سه نفر دیگر زخمی شده  اند.
ذبیح اهلل امانی، سخن گوی والی سرپل به روزنامه اطالعات روز گفت که این حمله 
حوالی ساعت 1:00 بامداد دیروز )دوشنبه، 11 قوس( در مرکز ولسوالی صیاد رخ داده 

است. به گفته ی او، خانه ی ولسوال در نزدیکی ساختمان ولسوالی قرار دارد.
آقای امانی همچنان گفت که در این حمله به خود ولسوال آسیبی نرسیده است، اما 
یک پسر و کاکای او که غیرنظامی بودند، کشته شده و سه نفر دیگر به شمول دو غیرنظامی 

و یک محافظ آقای حیات زخمی شده اند.
سخن گوی والی سرپل در ادامه گفت که در این حمله بخش هایی از خانه ی مسکونی 

آقای حیات تخریب شده است.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت سرپل در شمال کشور یکی از والیت های ناامن به حساب می آید که گروه 
طالبان در بیش تر بخش های آن حضور و فعالیت دارد.

اطالعات روز: وزارت کار و امور اجتماعی کشور اعالم کرده است  که مقرره ی 
حقوق تقاعد کارکنان نهادهای غیردولتی یا سکتور خصوصی طی حکمی از سوی مقام 

ریاست جمهوری نافذ شده است.
منتشر  )دوشنبه،  11 قوس(  دیروز  که  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  اعالمیه ی  در 
شده،  آمده است که این مقرره نخستین سند تقنینی در پیوند به پرداخت حقوق کارکنان 
افغانستان است که در سه فصل و 22 ماده  ادارات غیردولتی و سکتور خصوصی در 
تدوین شده است. این وزارت گفته است که براساس این مقرره،  نهادهای غیردولتی و 
سکتور خصوصی »مکلف به پرداخت یک ماه معاش در بدل هر سال کار یک کارکن« 

خواهند شد.
از  این وزارت  افزوده است که تالش های  ادامه  اجتماعی در  امور  کار و  وزارت 
سال ها به این طرف برای نافذشدن این مقرره دوام داشت و سرانجام این مقرره پس از 

گذراندن تمامی مراحل تقنینی، نافذ شده است.
وزارت کار در عین حال نافذشدن این مقرره را یک گام ارزنده در امر تحقق حقوق 

کارکنان نهادهای غیردولتی خوانده است.

کارمندان نهادهای غیردولتی در افغانستان 
صاحب معاش تقاعدی می شوند

دو غیرنظامی در حمله ی طالبان 
بر خانه ی ولسوال »صیاد« سرپل کشته شدند

عیسا قلندر

»برنامه ی کاهش کشت خشخاش در هلمند موفق نبوده است«
میان روستاییان و مقام های محلی والیت هلمند به میان آمد و 

برنامه ی زون غذایی هلمند موفق نشد. 
چشم پوشی از گزارش های فساد در رابطه به توزیع گندم 
توسط  تصدیق نشده  فهرست های  تهیه ی  و  کیمیاوی  کود  و 
مقامات محلی در ولسوالی ها از دیگر عواملی بوده که سبب 

شده است، برنامه زون غذایی هلمند موفق نشود. 
میزان  نتوانسته  که  تنها  نه  برنامه  این  گزارش  این  طبق 
برعکس  بلکه  دهد،  کاهش  هلمند  در  را  خشخاش  کشت 
اعتماد میان دولت و روستاییان را کاهش داده و فسادزا بوده 

است. 
کشاورز   122 و  هزار  چهار  با  تحقیقی  گزارش  این  در 
مرکز   28 از  برخی  یا  تمامی  در  ساله   11 دوره ی  یک  در 
تحقیقاتی در هلمند، در مناطقی در شمال و جنوب نهر بغرا 
در هلمند انجام شده است. همچنین در این تحقیق با ادارات 
تمویل کننده ی پروژه مصاحبه شده است. به همین ترتیب این 
گزارش با استفاده از تحقیق ساحوی و تصاویر ماهواری ای با 
وضاحت باال که قبل، حین و بعد از آغاز زون غذایی هلمند 

گرفته شده، تهیه شده است. 
این تحقیق به حمایت مالی اتحادیه اروپا و تحت پروژه 
سه جانبه روی مدیریت منابع طبیعی در افغانستان، انجام شده 
است. این گزارش چگونگی توسعه زون غذایی هلمند، منشاء 
این  بازی گران شامل در اجرای  برنامه و همچنان  و طراحان 

برنامه و چالش های بعدی آن را شرح می دهد.

اطالعات روز: مرکز واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان با 
نشر گزارش تحقیقی دریافته است که برنامه ی »زون غذایی 
هلمند« که هدف آن محو کشت خشخاش در این والیت بوده، 

موفق نبوده است. 
این گزارش به تازگی تحت عنوان »زون غذایی هلمند: 

توهم موفقیت« منتشر شده است. 
ارزیابی  و  تحقیق  واحد  رییس  نعمت،  اروزال  داکتر 
افغانستان در محفل رونمایی این تحقیق گفته است: »این یک 
دولت  یک  تشکیل  به سمت  ما  زیرا  است،  موقع  به  تحقیق 
جدید و توافق احتمالی صلح در سال آینده روان هستیم. در 
باید  که  است  اساسی  چالش  یک  مخدر  مواد  زمینه،  دو  هر 
رهبری آینده افغانستان با توجه به درس هایی که از برنامه های 

گذشته فرا گرفته شده است، به حل آن بپردازد.«
هدف از راه اندازی برنامه ی زون غذایی هلمند، جای گزینی 

کشت خشخاش با محصوالت دیگر زراعتی بوده است. 
به عنوان  ابتدا  هلمند  غذایی  زون  گزارش،  این  براساس 
یک پروژه کنترل مواد مخدر طرح شد، که بین سال های 2008 
و 2012 میالدی برای حمایت از پایداری و حکومت داری در 

والیت هلمند مورد تأیید قرار گرفت.
بود،  موفق  برنامه ی  یک  که  می شد  گفته  زمان  آن  در 
اما  شواهد برعکس آن را ثابت کرد. یافته های گزارش نشان 
می دهد که در سال 2008 میالدی که این برنامه آغاز شد تا 
قابل مالحظه ای  به گونه  هلمند  در  تریاک  سال 2009 کشت 

کاهش یافت؛ در حدی که زمین های تحت کشت خشخاش 
از 103 هزار و 590 هکتار در سال 2008 به 69 هزار و 833 

هکتار در سال 2009 )37 درصد( کاهش یافت. 
طبق این گزارش پس از سال 2010 میالدی اما به مرور 
زمان اراضی بیش تری در هلمند تحت کشت خشخاش قرار 
گرفت: »دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد 
تخمین زده است که به طور کلی در سال 2017 میالدی 144 
وجود  هلمند  در  خشخاش  کشت  تحت  زمین  هکتار  هزار 
داشت.« این گزارش نشان می دهد که زمین های تحت کشت 
خشخاش در هلمند، پیش از شروع برنامه ی زون غذایی هلمند 

)سال 2008(، کمتر از سال 2017 بوده است. 
از  بین المللی  نیروهای  از خروج  گزارش پس  این  طبق 
افغانستان در سال 2014 میالدی، کشت خشخاش در حوزه 

غذایی هلمند بیش تر از پیش شد.
در سال 2016 میالدی که نیروهای دولتی کنترلش را بر 
بخش وسیعی از هلمند از دست دادند، کشت خشخاش نیز 
افزایش یافت. در سال 2017 میالدی، حدود 144 هزار هکتار 

زمین تحت کشت خشخاش در هلمند قرار داشت.
در عین حال براساس این گزارش، پی گیری شخص والی 
از ممنوعیت کشت خشخاش صرف نظر از تأثیر آن بر زندگی 
روستایی و معیشت آنان سبب شد که در بین روستاییان این 
ذهنیت به وجود بیاید که والی نه به نفع مردم که به نفع حامیان 
حساسیت  نوع  یک  ترتیب  این  به  می کند.  کار  خارجی اش 

اطالعات روز: هواداران تیم 
همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
دیروز  عبداهلل  عبداهلل  رهبری  به 
دو  در  قوس(   11 )دوشنبه، 
تخار  و  فاریاب  شمالی  والیت 
پس  زده اند.  تظاهرات  به  دست 
والیتی  سومین  این  کابل،  از 
است که هواداران این تیم دست 

به تظاهرات زده اند.
در والیت های  محلی  منابع 
که  می گویند  فاریاب  و  تخار 
تیم  هواداران  دیروز  تظاهرات 
همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
کنون  تا  و  است  مسالمت آمیز 

ادامه دارد.
سخن گوی  اسیر،  خلیل 
تخار  والیت  پولیس  فرماندهی 
این  در  تظاهرات  که  می گوید 
والیتی  دفتر  گدام  از  والیت 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
استقامت چوک مرکز شهر آغاز 

شده است.
روزنامه  به  اسیر  آقای 
اطالعات روز گفت که نیروهای 
حال  در  کامل  آمادگی  با  امنیتی 
تأمین امنیت معترضان است و تا 
کنون کدام گزارش خاص امنیتی 

به آنان نرسیده است.

نیز  فاریاب  والیت  در 
»ثبات و  تیم  تظاهرات هواداران 
جاده ی  استقامت  به  همگرایی« 
مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر 

انتخابات آغاز شده است.
سخن گوی  بیدار،  جاوید 
ساعت  حوالی  فاریاب  والی 
صحبت  در  دیروز  چاشت   12
گفت  روز  اطالعات  روزنامه  با 
که این تظاهرات هم اکنون ادامه 

دارد.
این در حالی است که روز 
از  تن  هزاران  گذشته  جمعه 
»ثبات و  انتخاباتی  تیم  هواداران 

اعتراض  در  کابل  در  همگرایی« 
گسترده  »تقلب  که  آنچه  به 
انتخابات  در  سیستماتیک«  و 
خواندند،  ریاست جمهوری 

تظاهرات کردند.
شماری  پیش  روز  دو 
انتخاباتی  تیم  هواداران  از  دیگر 
بغالن  در  همگرایی«  و  »ثبات 
یک  بودند.  کرده  تظاهرات  نیز 
تیم  هواداران  آن،  از  پیش  روز 
انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری 
محمد اشرف غنی نیز در حمایت 
از کمیسیون مستقل انتخابات در 
کرده  تظاهرات  بغالن  والیت 

بودند.
دیگر  و  کابل  در  معترضان 
مستقل  کمیسیون  از  والیات 
می خواهند  خواسته/  انتخابات 
طرزالعمل ها  قانون،  مسیر  به  که 

و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد.
همچنان  معترضان  این 
رأی  هزار   300 ابطال  خواستار 
»غیربیومتریک و جعلی« هستند، 
تظاهرات  از  پس  روز  یک  اما 
کابل، کمیسیون مستقل انتخابات 
کمیسیون  این  که  کرد  اعالم  
و  بازشماری  از  قبل  نمی تواند 

تفتیش، آرا را باطل کند.

هواداران ثبات و همگرایی در فاریاب و تخار تظاهرات کردند

جشن  در  شد.  فارغ  دانشگاه  از  پیش  سال  دو  جواد 
باشکوه فراغت دانشگاهش اشتراک کرد و حاضر شد هزارها 
افغانی را برای اشتراک دوستان و رفقایش در جشن فراغت 
را از جیب هزینه کند. بعد از فراغت، جواد همواره مصروف 
آپدیت کردن سی وی، فراهم کردن تجربه ی کاری تقلبی بود 
و هرجا بست خالی می دید، اپالی می کرد. چند جای برای 
امتحان شارت لیست هم شده بود، اما در امتحان ناکام مانده 

بود.
کند.  پیدا  نتوانست وظیفه ی  یک سال گذشت و جواد 
وقتی در فیس بوکش میموری یک سال قبل از جشن فراغتش 
را دید، از اشتراک در آن جشن پوشالی ابراز تأسف کرد و 
»ما  نوشت:  دوستانش  به  خطاب  فیس بوکش  صفحه ی  در 
هزار  نخورید! حیف همان چند  را خوردیم، شما  این چیز 
افغانی.« جواد کم کم از آپدیت کردن سی وی و اپالی برای 
این  از  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  و  بود  شده  کار خسته 
امتحان  را  باید راه دیگری  طریق صاحب کار نخواهد شد. 

می کرد.
خود  شامپو ی  و  صابون  عصبانیت  با  صبح  روز  یک 
شامپو  قف  اولین  وقتی  می شود.  حمام  راهی  و  می گیرد  را 
خیلی  موهایش  که  می شود  متوجه  می زند،  موهایش  به  را 
پاک بوده. همان جا به یاد می آورد که شب حمام کرده بوده. 
عصبانی می شود و به فکر آن پنجاه افغانی می افتد که از روی 
این که  برای  بعد  بدهد.  به حمامی تحویل  باید  حواس پرتی 
می گیرد  تصمیم  باشد،  شده  حرام  کم تر  افغانی اش  پنجاه 
خیلی دیر به حمام بماند. این دیر ماندن به نفع جواد تمام 

می شود.
شاور  زیر  و  می کند  آزاد  بیش تر  فشار  با  را  آب  جواد 
می ایستد. هرچه شاگرد حمام به دروازه اش تک تک می کند 
که »الال زود شو! وقتت پوره است« جواد زود نمی شود. زیر 
شاور حمام به فکرش می رسد که باید از حاجی غالم حسین 
شروع کند. اول باید او را راضی کند که با او به دفتر مردمی 
یکی از وکالی پارلمان برود. بعد وکیل را راضی کند که با 
او به دفتر یکی از مقامات برود. بعد یکی از مقامات را راضی 
با  او فرصت کاری بدهد. آب را قطع می کند و  به  کند که 
عجله لباس هایش را می پوشد و پنجاه افغانی را بدون هیچ 
تأسفی به حمامی می دهد و به اتاق برمی گردد. به چند نفر از 
بچه های منطقه اش زنگ می زند و شماره حاجی غالم حسین 

را پیدا می کند.
به خانه اش می رود.  به دیدار حاجی غالم حسین  جواد 
هیچ  با  چندانی  رابطه ی  که  می کند  اصرار  حاجی  هرچه 
وکیلی ندارد، جواد دست اش را روی دامن حاجی می گذارد 
حاجی  کند.  بزرگواری  حق اش  در  که  می خواهد  او  از  و 
پارلمان زنگ  از وکالی  به یکی  و  سرانجام راضی می شود 
به  حاجی  با  جواد  وقتی  می گیرد.  مالقات  وقت  و  می زند 
دفتر آن وکیل می رود، حاجی از وکیل خواهش می کند که او 
را یگان جای مشغول کند. جواد متوجه می شود که حاجی 
نمی تواند  وکیل  و  کرده  جور  رای  وکیل  برای  غالم حسین 
می گیرد.  روحیه  بگیرد،  نادیده  به سادگی  را  او  خواست 
را ترک می کند و  دفتر وکیل  نوشیدن چای،  از  بعد  حاجی 
از جواد می خواهد که در دفتر وکیل بماند و به حرف هایش 

گوش بدهد.
وکیل از درس و تجربه ی جواد می پرسد. بعد از کمی 
وزارت  فالن  به  روز  فالن  که  می گوید  جواد  به  پرس وجو 
برو و فالنی را پیدا کن. من برایش زنگ می زنم و سفارشت 
را می کنم. جواد شادمان از دفتر وکیل بیرون می آید و روز 
موعود به همان وزارت و نزد همان شخصی می رود که وکیل 
گفته بود. خودش را معرفی می کند. تشریفات و تشکیالت 
اداری را که می بیند، مطمئن می شود که شخص مذکور آدم 
شعله ی  جواد  دل  در  این  و  است  وزارت  در  باصالحیتی 
به  نوبت  انتظار،  ساعت  دو  از  بعد  می کند.  روشن  را  امید 
جواد می رسد که نزد آن مقام دولتی برود. »چه خوانده ای؟« 
اولین سوالی که آن مقام دولتی از جواد می پرسد. وقتی جواد 
دار و ندارش را روی میز آن مقام می گذارد، مقام از او در 
مورد  در  چه  هیچ  تقریبا  جواد  چون  می پرسد.  وکیل  مورد 
وکیل نمی دانست، تقریبا هیچ چیزی هم در مورد او به آن 
جواد  که  می کند  فکر  مذکور  مقام  و  نمی دهد  تحویل  مقام 
دهن اش قرص است. روی ورق چیزی می نویسد و پایش را 
امضا کرده، سکرترش را می خواهد تا ورق و جواد را گرفته 
تحویل  بشری  منابع  به  ورق  وقتی  بروند.  بشری  منابع  به 
داده می شود، مأمور منابع بشری از جواد می خواهد که فردا 

سی وی و مدارک تحصیلی اش را گرفته به وزارت بیاید.
جواد با خوشحالی منابع بشری و وزارت را ترک می کند 
لحظه شماری  فردا  برای  می آید.  اتاق  به سوی  خرامان  و 
او  شود،  صبح  هشت  ساعت  این که  از  قبل  فردا  و  می کند 
پیش دروازه ی وزارت حاضر است. آن قدر منتظر می ایستد 
جواد  می شود.  باز  مراجعین  بروی  وزارت  دروازه ی  که 
ساعت  چند  از  بعد  می رساند.  بشری  منابع  به  را  خودش 
انتظار، کارمند منابع بشری ورقی را می آورد که جواد امضا 
کند و از آن لحظه به بعد، نه راستی؛ از دیروز که جواد به 

دیدار مقام وزارت رفته بود، کارمند حساب شده بود.
ما از وقتی ماجرای حمام جواد را خبر شده ایم، حاال او 
را هرجا که می بینیم برایش می گوییم »جواد! صحت حمام!«

چند سال پیش »جاستین ساکو« که در آن زمان رییس 
طی  بود،   »InterActiveCorp« شرکت  ارتباطات 
مورد  در  جنوبی  آفریقای  به  نیویورک  از  طوالنی اش  سفر 
ناگواری های سفر هوایی تویت کرد. تویت اول او حاوی 
پیام طعنه آمیز در مورد یک مسافِر بدبو در میدان هوایی »جان  
و  عجیب  غذاهای  مورد  در  دیگرش  تویت  و  اف کندی« 
غریب و آب و هوای نامساعد لندن بود. اندکی بعد او تویت 
سومش را با این پیام پُست کرد: »به آفریقا می روم. امیدوارم 
ایدز نگیرم. فقط شوخی می کنم. من سفید]پوست[ هستم!«

جاستین در مسیر راه به خواب رفت. با این حال قبل 
تویتر  از خوابیدن فکر می کرد که تویت هایش در شلوغی 
جلب توجه نمی کنند؛ چون او فقط 170 فالور داشت. اما 
نه، این طور نبود. جاستین در خواب و تلفنش  خاموش بود، 
ده ها  زیرا  بود؛  شده  تبدیل  تویتر  اول  ترند  به  تویتش  اما 
خالی کردن  برای  او  تویتر  به  در سراسر جهان  کاربر  هزار 
خشم شان هجوم آورده بودند. او وقتی در »کیپ تاون« فرود 
آمد، دید که تمام و کمال هدف حمله ی جامعه آنالین قرار 
و  اخراج شد  کار  از  نابود شد،  او  است. شخصیت  گرفته 
بیش تر دوستان وی، چه مجازی و چه غیرمجازی، از او دور 
شدند. او بعدا به »جان رنسون«، نویسنده کتاب »پس علنا 
بی آبرو شده اید« گفت: »فکر می کردم امکان ندارد کسی فکر 

کند که منظورم این بوده است.«
آنالین  مورد خشم  بوالهوسی  که  نبود  اولین باری  این 
از  یکی  فقط  جاستین  تویت  می گرفت.  قرار  فراگیر 
نمونه های بی شمار رفتار تحریک آمیز در فضای آنالین است 
که باعث تنبیه اجتماعی به ظاهر نامتناسب می شود. چرا این 
اتفاق می افتد؟ زیرا معماری رسانه های اجتماعی به گونه ای 
نادرستی  یا  درستی  مورد  در  ما  احساسات  از  که  است 
چیزی سوءاستفاده می کند و از لذتی که ما در ابراز خشم 
که  الگوریتم هایی  می برد.  سود  می کنیم،  احساس  پسندیده 
جریان اطالعات را در رسانه های اجتماعی ممکن ساخته، 
مانند رسانه های چاپی احساس گرا و گفت وگوهای رادیویی 
تحریک آمیز اند که قبل از رسانه های اجتماعی وجود داشت. 
این الگوریتم ها به گونه ای طراحی شده اند که با جلب توجه 
حداکثری مصرف کنندگان )کاربران(، درآمد از راه تبلیغ را به 
حداکثر برسانند. یا به قول رمان نویس »جان گرین«، »تویتر 
کند؛  آگاه تر  یا  را شادتر  به گونه ای طراحی نشده که شما 

طراحی شده تا شما را در تویتر نگه دارد.«
»تیم  وو«، استاد حقوق در »دانشگاه کلمبیا« و نویسنده 
رسانه های  الگوریتم های  مأموریت  این  توجه«  »تاجران 
اجتماعی را »درو توجه« نامیده است. و این مأموریت به عنوان 
یک الگوی تجاری، شدیدا سودآور است. بسیاری از افراد تا 
حدودی آگاه هستند که تبلیغات مداوم و به صورت عجیب 
و غریبی شخصی که ما در تلفن های هوشمند خود می بینیم، 
ارتباط زیادی با نحوه کسب درآمد تویتر، فیس بوک و گوگل 
دارد. اما آنچه که برخی ها ممکن است از آن آگاه نباشند این 
است که این پلتفرم ها دقیقا چگونه می توانند توجه ما را به 

خود جلب کنند تا تبلیغات شان این قدر سودآور شود.
سوال اند.  این  درگیر  که  است  سال  چند  دانشمندان 
آن ها فعالیت های افراد در فضای آنالین را مطالعه می کنند 
و از گرایش های جالبی که باعث جذابیت محتوا و احتمال 
برانگیختگی  برمی دارند.  پرده  می شود،  آن  »وایرال «شدن 
عاطفی یکی از عوامل اصلی است. »جونا برگر« و »کاترین 
تحلیل  و  تجزیه  از  پس  پنسیلوانیا«،  »دانشگاه  از  میلکمن« 
از  یکی  که  دریافتند  تایمز«  »نیویورک  از  مقاله  هفت هزار 
اصلی ترین عواملی که خواننده ها را تشویق می کند تا یک 
مطلب را از طریق ایمیل اشتراک گذاری کنند، این است که 
چقدر این مطلب آن ها را تحریک کرده است. »بیلی برادی« 
از »دانشگاه نیویورک« پس از تحلیل صدها هزار تویت در 
تالش برای درک نقش عواطف اخالقی، یعنی احساسات 
و  افتخار  مانند  نادرستی چیزی،  و  درستی  با حس  مرتبط 
میلکمن  و  برگر  تحلیل  بر  اجتماعی  شبکه های  در  خشم، 
که  تویت هایی  که  دریافتند  همکارانش  و  برادی  افزود. 
درباره ی بحث های سیاسی هستند، اگر حاوی کلماتی باشند 
که دارای بار اخالقی و عاطفی است، مانند »شر«، »شیطان«، 
»مبارزه«، »مجازات« و »ایمان«، بیش تر احتمال دارد وایرال 
تویت های  که  داد  نشان  برادی  تحلیل  عالوه براین،  شوند. 
سیاسی وایرال در بین افرادی که از تمایالت ایدیولوژیکی 
مشابه برخوردارند، بیش تر دست به دست می شود. این نتیجه 
زندگی  اعظم  بخش  ما  می گوید  که  مطالعه ای  شواهد  با 
آنالین خود را در داخل  »اتاق های پژواک« سپری می کنیم، 

مطابقت می کند.
اعظم  بخش  اخالقی-عاطفی  محتوای  مداوم  طوفان 
تویتر و به همان اندازه سایر پلتفرم ها را به آنچه نویسنده 
»ساموئل اشورت« به عنوان »آتش خودافروزِ بی پایاِن خشم 
و سراسیمگی« توصیف کرده، تبدیل کرده است. و با توجه 
به سودآوربودن این پلتفرم ها، صاحبان رسانه های اجتماعی 
ندارند.  آتش  این  برای خاموش کردن  چندانی  مالی  انگیزه 
در  ییل«،  »دانشگاه  در  روان شناسی  استاد  کراکت«،  »مولی 
پادکست محبوب خود تحت عنوان »جادوگران بسیار بد« 

از نیرویی برای منافع جمعی به ابزاری برای خودویران گری 
جمعی تبدیل کند.«

می کند:  مطرح  را  پرسش  این  نتیجه گیری  این 
به لحاظ  حد  چه  تا  اجتماعی  رسانه های  شرکت های 
را  دیگران  با  ما  ارتباط  نحوه ی  تا  دارند  وظیفه  اخالقی 
بهبود بخشند؟ »مارک زاکربرگ«، مدیرعامل فیس بوک یکی 
خود  قدرت  به  نسبت  زمانی  که  است  فناوری  مدیران  از 
شک داشتند. او با اطمینان این باور که هکرهای روسی در 
انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایاالت متحده نفوذ 
داشته اند، را به عنوان »دیوانگی محض« رد کرد. با این حال 
اکنون دیدگاه او و بسیاری دیگر در مورد نقش رسانه های 
برادی  است.  کرده  تغییر  عمومی  گفتمان  در  اجتماعی 
می گوید: »به نظر من بیش تر مردم تصور می کنند که اگر قرار 
است دموکراسی سالم باشد، گفتمان مدنی ما نیز باید سالم 
باشد. پس اگر اطالعاتی وجود داشته باشد که نشان می دهد 
رسانه های اجتماعی در حال تقویت ]ابراز عواطف اخالقی 
منفی[ هستند، پس فکر می کنم که ]شرکت های رسانه های 
اجتماعی[ اخالقا وظیفه دارند« تا پلتفرم های شان را اصالح 

کنند.
رسانه های  شرکت های  از  بسیاری  که  می رسد  به نظر 
اجتماعی با برادی موافق هستند و تالش می کنند تا برخی 
می کند،  مطرح  این  مانند  تحقیقاتی  که  را  نگرانی هایی  از 
برطرف کنند. برای مثال تویتر اخیرا اعالم کرد که هرکس 
گفت وگو«  »سالمت  بهبود  چگونگی  مورد  در  پیشنهادی 
دارد، این شرکت از آن استقبال می کند. در ماه اکتبر گذشته، 
پلتفرم Reddit پالیسی سخت گیرانه تری را برای نظارت 

بر محتوای خود به اجرا گذاشت.
با این حال، برخی تالش ها برای بهبود ارتباط آنالین، 
مانند ابزار کوتاه مدت فیس بوک که به کاربران امکان می داد 
اخبار جعلی را نشانی کنند، شکست خورده اند. و با توجه به 
رسوایی اخیر »کمبریج آنالیتیکا« که نواقص جدی سیاست 
حفظ حریم خصوصی فیس بوک را آشکار ساخت، معلوم 
اعتماد  اجتماعی  به رسانه های  آیا اصال می توان  نیست که 
کرد که دارند بر خود نظارت می کنند یا خیر، چه رسد به 

نظارت آن ها بر گفتمان عمومی در سطح جهان.
این مسایل راه حل ساده ندارد. شاید دلیل آن این باشد 
است.  ترکیبی  پدیده ی  آنالین یک  اخالقی  ابراز خشم  که 
با  است  ممکن  دیجیتال  »رسانه های  می نویسد:  کراکت 
بزرگ نمایی عوامل محرک، کاهش هزینه شخصی و تقویت 
او  کند.«  تقویت  و  ترویج  را  خشم  ابراز  شخصی،  سود 
می گوید که در عین حال، رسانه های اجتماعی ممکن است 
اعمال هنجار  بر  مبتنی  پیام های  احتمال رسیدن  با »کاهش 
به اهداف شان« و با تحمیل »هزینه های اجتماعی جدید به 
خاطر افزایش قطبیت« مزایای ابراز خشم اخالقی را برای 
جامعه کاهش دهد. تا زمانی که راه حلی برای این مشکل 
پیدا نکنیم، عواطف و احساسات اخالقی ما هدف نیروهای 
فن آوری پولی قرار خواهند داشت که کسی درک کاملی از 

آن ندارد. 

جواد، صحت حمام!
ناتیلوسـ  اسکات کوئنیگ

مترجم: جلیل پژواک
تویتر عواطف اخالقی ما را استثمار می کند

از سویی هم، محمدفرید حمیدی، 
دادستان کل کشور در این مراسم 
گفت که تنها ترتیب و نافذکردن 
طرزالعمل، قوانین، لوایح و فرمان 
نهادها  باید  بلکه  نیست،  کافی 

آن ها را عملی کند.
مشتری دانش، دادستان تحقیق 
زن  علیه  خشونت  با  مبارزه 
نیز  خود  که  کل  دادستانی  در 
از  استقبال  با  می باشد،  معلول 
امیدوار  می گوید  طرزالعمل  این 
است که این طرح سهولت های 
بیش تری را برای آنان فراهم کند. 



خاوری  زهرا  شکایت  مورد  در  زارعت  دانشکده ی 
و  اجتماعی  وضعیت  درک  عدم  رهنمایش؛  استاد  از 
نداشتن  استاد رهنما؛  از سوی  اقتصادی زهرا خاوری 
مشکل  نداشتن  پایان نامه؛  تهیه  جز  دیگر  مشکل 
روانی؛ رد شدن مکرر پایان نامه از سوی استاد رهنما؛ 
زهرا  به  رهنما  استاد  سوی  از  بی مورد  فشارآوردن 
خاوری؛ عدم همکاری استاد رهنما با زهرا و متوسل 
اظهارات  زراعت؛  دانشکده ی  استادان  به  او  شدن 
که  زهرا خاوری  تحقیق  رد  مورد  در  طنین  گل محمد 
بود؛  داده  انجام  بز و گوسفند  تغذیه ی زمستانی  روی 
اظهارات گل محمد طنین در مورد تحقیق زهرا خاوری 
در فارم گاوداری در بینی حصار کابل و داشتن مشکل 

در رفت وآمد. 
دفاعیه ی متهم 

وکیل مدافع گل محمد طنین، این دالیل را برای رد 
اتهام دادستان در دادگاه ارایه کرده است:

انتخاب استاد رهنما به اختیار زهرا خاوری بوده 
زمستانی  تغذیه ی  تحقیق  در  زهرا  ناموفق بودن  است؛ 
بز و گوسفند؛ انتخاب موضوع دوم تحقیق با مشوره ی 
استاد رهنما )پرورش جوجه مرغ(؛ فراهم کردن وسایل 

مورد نیاز برای تحقیق زهرا به 
طنین؛  گل محمد  درخواست 
اجرای موفقانه ی تحقیق عملی 
مرغ ها  جوجه  پرورش  روی 
ارایه ی  عدم  زهرا؛  سوی  از 
از  مکتوب  شکل  به  پایان نامه 
سوی زهرا به گل محمد طنین؛ 
هم کالسی های  اظهارات 
از  او  رضایت  بر  مبنی  زهرا 
اظهارات  رهنمایش؛  استاد 
وترنری  دانشکده ی  استادان 
مبنی  زهرا  هم کالسی های  و 

طنین  گل محمد  نیکوی  برخورد  و  خوب  اخالق  بر 
نظافت چی های  و  محافظ  اظهارات  دانشجویانش؛  با 
به همکاری گل محمد طنین  مبنی  دانشکده ی وترنری 
از  نامه اش  با زهرا خاوری؛ شکایت زهرا خاوری در 

خانواده، دوستان و استادانش. 
استدالل و ارزیابی دادگاه ابتدایی و استیناف کابل

ابتدایی و دادگاه استیناف والیت کابل در  دادگاه 
این پرونده  به طور فشرده گفته اند که در  استدالل شان 
به جز از ادعای خانواده ی زهرا و اظهارات خود زهرا 
مجرم  بر  مبنی  دیگری  دلیل  مرگش،  از  قبل  خاوری 
قضایی  هیأت  ندارد.  وجود  طنین  گل محمد  بودن 
دارد  وجود  زیادی  دالیلی  که  گفته  استیناف  دادگاه 
به خودکشی زده و  اثر آن زهرا خاوری دست  به  که 
فقط پایان نامه را بهانه کرده، اما عامل اصلی آن را بیان 
براساس  کابل  استیناف  و  ابتدایی  دادگاه  است.  نکرده 
دلیل های ذیل، صورت دعوای دادستان را رد کرده و 

متهم را برائت داده اند:
را  آن  زهرا  که  پایان نامه ای  تحقیقات،  براساس 
باشد،  کرده  رد  را  آن  طنین  گل محمد  و  باشد  نوشته 
گل محمد  همکاری  عدم  اتهام  ندارد؛  وجود  »اصال« 

طنین با زهرا خاوری براساس تحقیقات و استعالم های 
دانشکده ی وترنری رد شده است؛ انتخاب استاد رهنما 
به خواست دانشجو است. زهرا خاوری به درخواست 
خودش دو بار گل محمد طنین را استاد رهنمای خود 
برگزیده است؛ اتهام تعصب نژادی به گل محمد طنین 
هزاره  قوم  از  که  دیگر  دانشجویان  زیرا  نیست،  وارد 
رهنمای  استاد  به عنوان  را  طنین  گل محمد  و  هستند 
نوشتن  هنگام  او  رهنمایی  از  بودند،  برگزیده  خود 
دانشکده ی  استعالم  براساس  دارند؛  پایان نامه رضایت 
وترنری دانشگاه کابل، روش و اصول پایان نامه نویسی  
دانشجویان  با  آن  براساس  طنین  گل محمد  که  را 
با طرزالعمل و  به ویژه زهرا خاوری کار کرده، مطابق 
خانواده  اظهارات  است؛  دانشکده  این  درسی  سیستم 
شکایت  خصوص  در  خاوری  زهرا  هم اتاقی های  و 
به  تنها  نامه ی خودش  براساس  استاد رهنمایش  از  او 
گل محمد طنین وارد نیست، زیرا او در نامه اش به طور 
زهرا  است؛  نبرده  نام  طنین  گل محمد  از  مشخص 
خاوری در نامه ی خود از همه به شمول خانواده خود 
غیابت  است؛  داشته  شکایت  اقتصادی اش  وضعیت  و 
و  خودکشی  به  اقدام  از  قبل  شب  یک  خاوری  زهرا 

همچنان غیابت در صبح روزی که مرگ موش خورده 
براساس  ظهر  از  قبل   11 تا  دقیقه   30 و   6 از ساعت 
حاضری خوابگاه. دادگاه غیابت او را به دلیل نبود هیچ 
پرسش برانگیز  کابل،  در  خانواده اش  اعضای  از  یک 
وترنری  دانشکده ی  استعالم  براساس  است؛  خوانده 
و  مانده  ناکام  سال  یک  تحصیلش  جریان  در  زهرا 
همچنان  و  کرده  پنهان  خانواده اش  از  را  موضوع  این 
تبادله ی  است؛  بوده  کالسش  آخرنمره ی  دانشجوی 
در  که  فردی  با  خاوری  زهرا  عاشقانه  پیام های 
مادر خود ذخیره کرده، درحالی که  اسم  به  گوشی اش 

مادرش بی سواد است. 
زهرا  که  کرده  استدالل  استیناف  دادگاه  اخیر  در 
جمله  از  است.  داشته  فراوانی  مشکالت  خاوری 
خانواده،  از  دوری  اقتصادی،  روحی،  مشکالت 
در  و  تحصیلی  چهارم  سال  در  ناکامی  گوشه گیری، 
میان نگذاشتن مشکالتش با کسی. از نظر دادگاه همه ی 
این موارد باعث شده که او مرگ را نسبت به زندگی 

ترجیح بدهد. 
چرا خانواده ی زهرا خاوری دادگاه را باخت؟

یکی از وکیالن مدافع زهرا خاوری که نمی خواهد 

در این گزارش از وی نام برده شود، می گوید دادگاه 
دالیل او و دادستان را »نادیده« گرفته و شبیه دفاعیه به 
نفع متهم استدالل کرده است. او می گوید از آن جایی 
نهادهای  بود،  دولتی  دانشگاه  یک  استاد  متهم،  که 
این که  برای  بودند  پرونده دخیل  این  در  که  دولتی ای 
زیر سوال نروند، به گونه ی »درست« همکاری نکردند، 
عالی،  تحصیالت  وزارت  داخله،  وزارت  به ویژه 

دانشگاه کابل و »حتا« دادگاه ابتدایی کابل. 
ضعف های  از  یکی  می گوید  مدافع  وکیل  این 
اصلی پرونده در مرحله ی تحقیق ابتدایی، ضبط نشدن 
و  کمپیوتر  جمله  از  خاوری  زهرا  خصوصی  وسایل 
این وسایل حدود  او  به گفته ی  او بود.  گوشی همراه 
شکسته  آن  عبور  رمز  و  می ماند  خوابگاه  در  ماه  یک 

می شود و تمام مواد آن نیز حذف می شود. 
»وقتی کمپوتر زهرا برای بررسی و بازیافت مواد 
حذف شده به کریمنال تخنیک وزارت داخله فرستاده 
شد، آن ها به هیچ یک از سوال ها ما پاسخ نداد، این که 
رمز عبور چگونه شکسته؟ سافت پایان نامه که در آن 
بوده، چه زمانی حذف شده؟ در دادگاه که این موضوع 
دارد،  وجود  ابهامات  پرونده  در  که  کردیم  مطرح  را 
گفت  و  نکرد  توجهی  قاضی 

وقت ما ضایع می شود«. 
در  مدافع  وکیل  این 
که  دادگاه  دلیل  این  به  پاسخ 
گفته »دلیل الزامی برای مجرم 
شناختن متهم در پرونده وجود 
که  داکتری  می گوید  ندارد«، 
زهرا پس از خوردن زهر نزد 
او مراجعه کرده بود، در دادگاه 
خاوری  زهرا  که  داد  شهادت 
کرده  اعتراف  او  به  خودش 
پایان نامه اش  رد  از  پس  که 
به خاطر فشار روانی شدید، مرگ موش خورده است.   
نسبت  قوی تری  و  محکم تر  دلیل  من  نظر  »به 
و  است.  همین  دلیل  بزرگ ترین  ندارد.  وجود  این  به 
چقدر  دانشگاه  در  که  است  موجود  نامه اش  همچنان 

توهین و تحقیر می شده است«.
داخله  متخصص  صمدی،  محمدشفیق  داکتر 
عمومی در شفاخانه ی درمان به اطالعات روز می گوید 
که گروهی از دختران و پسران حوالی ساعت 12 و 20 
دقیقه ی ظهر روز یک شبنه 28 عقرب، زهرا خاوری را 
در این شفاخانه آوردند. او می گوید که زهرا خاوری 
پرسیدم،  را  ماجرا  که  زمانی  و  داشت  تهوع  حالت 
خودش گفت که به خاطر رد پایان نامه اش تحت فشار 

روانی شدید قرار گرفته و مرگ موش خورده است. 
داکتر صمدی می گوید که معده ی زهرا را به دلیل 
آن که بیش از دو ساعت از زمان خوردن مرگ موش 
معده  شست وشوی  زیرا  نداده  شست وشو  می گذشته، 
فقط قبل از گذشت دو ساعت، بیمار را از مرگ نجات 

می دهد. 
و  کرده  بررسی  را  پرونده  این  که  فرهنگ  علی 
وکیل  به عنوان  استیناف  دادگاه  جلسه ی  یک  در  فقط 

پرونده ی خودکشی زهرا خاوری، دانشجوی سال 
آخر دانشگاه کابل پس از گذشت نزدیک به دو سال 
از والیت دورافتاده ی دایکندی  بسته شد؛ دختری که 
به  دوباره  دام پزشکی  مدرک  با  تا  بود  آمده  کابل  به 
والیت محرومش برگردد. اما خالف انتظار، به جای او 
پدر و مادر میان سالش، بعد از یک سال و 9 ماه سعی 
و تالش، پرونده ی هزار و چند صفحه ای مرگ او را 

ناامیدانه از کابل به دایکندی بردند. 
حکم  از  پس  دانشجو  این  خودکشی  پرونده ی 
بررسی  برای  کابل  استیناف  دادگاه  و  ابتدایی  دادگاه 
میزان   17 در  دادگاه  این  شد.  سپرده  عالی  دادگاه  به 
برائت  بر  مبنی  استیناف  دادگاه  حکم  تأیید  با   1398
گل محمد طنین، یگانه متهم این قضیه، پرونده را بست. 
خانواده  و وکیالن مدافع زهرا خاوری این حکم دادگاه 
را »ناعادالنه« می خوانند و می گویند که »عدالت« تأمین 

نشده است.
زهرا خاوری دانشجوی سال آخر رشته دام پزشکی 
)وترنری( دانشگاه کابل، صبح روز یک شنبه 28 عقرب 
1396 در اتاقش در خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل با 
خوردن سمی موسوم به »مرگ موش« اقدام به خودکشی 
می کند و یک روز بعد در 29 عقرب در شفاخانه ی 50 
او   خودکشی  خبر  می دهد.  جان  برچی،  دشت  بستر 
یک روز پس از مرگش، در فضای مجازی و رسانه ها 
پیچید و دلیل خودکشی او سخت گیری استاد رهنما و 

رد مکرر پایان نامه اش خوانده شد.
در  دانشجو  صدها  نخست   1396 عقرب  در30 
مقابل ریاست دانشگاه کابل تجمع اعتراضی برپا کردند 
اعتراض  کابل  دانشگاه  استادان  »خودکامگی«  به  و 
خاوری  زهرا  نه تنها  که  گفتند  معترضان  این  کردند. 
دانشگاه  این  استادان  خودکامگی«  و  »استبداد  قربانی 
شده که بسیاری از دانشجویان مجبور شده اند برای فرار 
این دانشجویان  این مشکالت، ترک تحصیل کنند.  از 
معترض از وزارت تحصیالت عالی کشور خواستند که 
ضمن اصالح نظام تحصیالت عالی افغانستان، عامالن 
خودکشی زهرا خاوری را شناسایی و مجازات کنند و 
مناری به یادبود او در دانشگاه کابل بسازد. به دنبال این، 
عبدالطیف روشن، سرپرست پیشین وزارت تحصالت 
عالی در میان معترضان حضور یافت و وعده سپرد که 

به تمام خواست های شان رسیدگی می شود. 
تشکیل پرونده

قوس   1 در  خاوری  زهرا  عمه  خاوری،  جلیله 
1396 علیه گل محمد طنین، استاد رهنمای پایان نامه ی 
زهرا و هاجره، مدیر خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل 
در دادستانی منع خشونت علیه زن و کمیسیون مستقل 
حقوق بشر شکایت می کند. او در عریضه اش گل محمد 
طنین را متهم به عدم همکاری و سخت گیری و هاجره 
را متهم به تعلل در انتقال زهرا به شفاخانه می کند. چند 
جو  می کند،  آغاز  را  تحقیقات  دادستانی  که  بعد  روز 
تغییر می کند و بسیاری از هم اتاقی ها و هم کالسی های 
به  او  رساندن  در  خوابگاه  مدیر  بودند  گفته  که  زهرا 
شهادت  به  حاضر  کرده،  مانع تراشی  و  تعلل  شفاخانه 
علیه او نمی شوند. به همین خاطر دادستان به دلیل نبود 
حذف  پرونده  از  را  وی  هاجره،  علیه  کافی  شواهد 

می کند. 
سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال از تحقیق 
اتهام نامه،  ترتیب  و  زن  علیه  خشونت  منع  دادستانی 
نخسیتن دادگاه قضیه ی خودکشی زهرا خاوری در 6 
به  کابل  ابتدایی  دادگاه  می شود.  برگزار   1397 حوت 
سبب »عدم موجودیت دالیل کافی«، گل محمد طنین را 
برائت می دهد. به دنبال اعتراض و نارضایتی خانواده و 
دادستان پرونده از حکم دادگاه ابتدایی کابل، دادستانی 
اختصاصی منع خشونت علیه زن، پرونده را به دادگاه 
استیناف کابل می فرستد. هیأت قضایی این دادگاه در 
2 سنبله ی 1398، حکم دادگاه ابتدایی را تایید می کند 
برائت  و  شناخته  بی گناه  را  طنین  گل محمد  دوباره  و 
می دهد. پس از این، پرونده برای بررسی حکم دادگاه 
استیناف به دادگاه عالی محول می شود. دادگاه عالی در 
17 میزان 1398 حکم دادگاه استیناف را تأیید کرده و 
گفته که گل محمد طنین هیچ نقشی در خودکشی زهرا 

خاوری نداشته و بی گناه است. 
فشرده ی صورت دعوای دادستان

را  دالیل  این  خاوری،  زهرا  پرونده ی  دادستان 
خصوص  در  طنین  گل محمد  شناختن  مجرم  برای 

خودکشی وی در دادگاه ارایه کرده است:
عدم  مورد  در  زهرا  هم اتاقی های  اظهارات 
همکاری استاد رهنمایش؛ اظهار نظر شفاخانه ی درمان 
رد  به دلیل  زهرا  توسط  موش  مرگ  خوردن  بر  مبنی 
از مرگش در  اعتراف زهرا خاوری قبل  پایان نامه اش؛ 
موش؛  مرگ  از  استفاده  چرایی  و  درمان  شفاخانه ی 
نزد  خودکشی  به  اقدام  از  قبل  خاوری  زهرا  شکایت 
در  تالشش  نادیده گرفتن  بر  مبنی  عمه اش  جلیله، 
شهادت  رهنما؛  استاد  سوی  از  پایان نامه  خصوص 
شفاخانه ی  در  داخله  امور  متخصص  شفیق،  داکتر 
خصوص  در  خاوری  زهرا  اعتراف  مورد  در  درمان 
و  شهادت  موش؛  مرگ  خوردن  و  پایان نامه اش  رد 
اظهارات عمه، شوهرعمه و شوهرخواهر زهرا خاوری 
شکایت  رهنمایش؛  استاد  از  وی  شکایت  مورد  در 
اسد،  اظهارات  طنین؛  گل محمد  از  خاوری  زهرا  پدر 
دانشجوی دانشکده ی زراعت و سخی داد سلیم، استاد 

صفحه ویـژه جـوانان
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روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

با  مسعود  احمدشاه  مصاحبه ی  آخرین  اشاره: 
عنوان اصلی »وصیت نامه ی مسعود« در 26 اکتبر 2001 
مصاحبه  این  شد.  چاپ   »  « فرانسوی  هفته نامه ی  در 
از  قبل  روز  یک    ،2001 سپتامبر   8 مورخ  شنبه،  روز 
فرانسوی  خبرنگار  دو  توسطه  مسعود،  کشته شدن 
»اولی ویی  ویبر« و »رونالد بریسل« در ولسوالی بازارک 

والیت پنجشیر انجام شده است.
درآمد

فرمانده مسعود در مقابل قفسه ی کتابخانه ی خود 
-کتابخانه ای با کتاب های زیاد فرانسوی- ایستاده بود. 
افرادش توسط غرب  و  پنجشیر، مردی که خود  شیر 
فراموش  شده، مشغول مطالعات چریکی بود. مرد 49 
پایان ناپذیر در فراز  ساله ای که با وجود خستگی های 
او  است.  استوار  و  ایستاده  همچنان  روزگار،  فرود  و 
فرمانده ی  جایگاه  در  که  را  مبارزه ای  است  ناگزیر 
و  بنیادگرا  مسلمانان   دهشت افگنی  علیه  مجاهدین 
متحدین داوطلب شان -دو تا چهارهزار عرب- اعالم 
پاکستان  مسعود  احمدشاه  نظر  از  ببرد.  پیش  کرده، 
افغانستان  بی ثباتی  قبال  در  و  طالبان  از  برای حمایت 
در  که  است  همسایه ای  پاکستان  شود.  سرزنش  باید 
می کند  فکر  و  دارد  طمع  افغانستان  راهبردی«  »عمق 
که در صورت جنگ با هند این موقعیت را الزم دارد. 
حکومت  تشکیل  خواهان  مسعود  احمدشاه 
نظام  به  نزدیک  قانون  اساسی  با  همراه  چندقومی 
سویس و تشکیل حکومت موقت پس از اعالن نتایج 
رأی  دارای حق  زنان  آن  در  که  -انتخاباتی  انتخابات 
باشند- بود. او به بازسازی سرزمینی که با جنگ 23 
از  هفته پس  می اندیشید. چند  بود،  تخریب شده   ساله 
در  را  بودا  تندیس های  طالبان  فرانسه،  از  او  دیدار 
بامیان تخریب کردند، عملی که نشان دهنده ی شرارت 

غیرمنطقی و سلطه جویانه ی این گروه است. 
بلکه  مبارز،  به عنوان  نه تنها  مسعود  فرمانده 
به عنوان رهبر سیاسی نیز فعال بود؛ او کاریزما داشت. 
اکنون در خطوط اول جنگ و در شهر کابل مجاهدین 
یا  تن  پانزده هزار  به  شان  تعداد  -که  شمال  اتحاد 
بیش تر می رسد- در مرگ وی سوگوارند. درحالی که 
هواپیماهای امریکایی  خطوط اول جنگ و سایر نقاط 
راهبردی شهر را بمباران می کند، بسیاری از فرماندهان 
اتحاد شمال با هم اختالف دارند و نبرد در نبود مسعود، 
یا بدون مشارکت متحدان غربی، تفاوت دارد.  همراه 
یک فرمانده شمالی، منطقه ای در چهل کیلومتری شهر 
را  کابل  ما  بود،  زنده  آمرصاحب  »اگر  کابل می گوید: 
بدون با مواجه شدن مقاومت کم تری تصرف می کردیم 

و در تشکیل ائتالف هیچ مشکلی نداشتیم.«
رویا  یک  لوترگینگ  مارتین   همچو  فقید  فرمانده 
داشت؛ رویای صلح و امید برای افغانستان. همان طور 
معنا  »سعادتمند«  و  »خوشبخت«  مسعود  واژه ی  که 
می دهد، همان طور او در وصیت نامه ی خود )اشاره به 
برای  از خوشبختی  آکنده  آینده ای  مصاحبه ی حاضر( 

سرزمینش در تمام جوانب آرزو می کند. 
مصاحبه:

- به نظر برخی ناظرین »جبهه اتحاد شمال« یک 
نمی شود،  منجر  صلح  به  که  است  چندقومی   ائتالف 

شما در این مورد چه فکر می کنید؟
جدی  مقررات  با  را  شمال  اتحاد  جبهه  ما   -
به منظور مقاومت علیه طالبان و پاکستان با متحدین ما 
امیر اسماعیل خان، جنرال دوستم  نظیر حاجی قدیر، 
و دیگران ]محمد محقق، کریم خلیلی، عارف نورزی، 
ایجاد  و...[  انوری  کاظمی، سید حسین  سید مصطفی 
کرده ایم. پس از آن که گفت و گو ها شروع شود، دیگر 

نیازی به ادامه جنگ نخواهد بود. 
- اصولی که شما را گرد هم  آورده چیست؟

بپذیرند،  را  صلح  مذاکرات  طالبان  که  زمانی   -
مدت  برای  را  موقت  حکومت  گرفته ایم  تصمیم   ما 
شش ماه، یک  سال، دو سال یا بیش تر ایجاد کنیم که 
اقوام  و  نقاط  تمام  و  باشد  فراگیر  باید  حکومت  این 
افغانستان را دربرگیرد. وظایف حکومت موقت ایجاد 
و  ملی  ارتش  ایجاد  جنگ افزارها،  جمع آوری  امنیت، 
که  زمانی  می باشد.  قانون  اساسی  پیش نویس  نگارش 
موقت  شد، حکومت  تدوین  قانون اساسی  پیش نویس 
وظیفه دارد تا لویه جرگه را دایر کند و این لویه  جرگه 
خواهد  را  قانون اساسی  تأیید  و  تصویب  صالحیت 
برگزاری  برای  را  خود  آمادگی  چندین بار  ما  داشت. 
را  مقدرات خود  ملت  آن  در  که  انتخاباتی  انتخابات، 

به دست گیرند، اعالم کرده ایم.
آموزشی  اردوگاه                                                      های  و  پایگاه  ها  با  شما   -

دهشت افگنان چه خواهید کرد؟
گروه های  به  که  نکته  این   بر  کامال  ما   -
به عنوان  افغانستان  از  تا  ندهیم  اجازه  دهشت افگن 
پایگاه ]نظامی[ استفاده کند، متعهد شده ایم. ما به هیچ 
برای  ما  وطن  از  تا  داد  نخواهیم  اجازه  خارجی  فرد 

اهداف دهشت افگنی استفاده کند. در مورد مواد مخدر 
نیز بگویم که تصمیم گرفته ایم تا فرهنگ کشت، انتقال 
زمینه  در  کنیم.  ریشه کن  را  مخدر  مواد  صادرات  و 
حقوق بشر و حقوق زنان، همه اعضای جبهه متحدند 
تا قوانینی را اعمال کنند که در آن نورم های بین المللی 

در نظر گرفته شده باشد.
- آیا فکر می کنید که تشکیل جبهه متحد موجب 

صلح شود؟
به وجود  مانع  ساخته  متحد  را  ما  که  اصولی   -
آینده  به  رابطه  در  بی اعتمادی  فضای  هرگونه  آمدن 
تسلیحاتی  نیرو  دیگر  آینده  در  می شود،  افغانستان 
گروه  به  نسبت  را  گروه  یک  سیاسی  قدرت  اهمیت 
باید  ما  موارد  همه  در  کرد.  نخواهد  تعیین  دیگری 
مردم  این  آینده  در  و  رویم  انتخابات  روند  به سوی 
خواهد بود که برای انتخاب رهبر آینده ی شان تصمیم 
می گیرند. بنابراین من به همه ی برادرانم به تعهد خود 
در این زمینه اشاره کردم و مطمئنم که آن ها نیز روی 

قول خود -برای امروز و فردا- استوار می مانند.
مثل  شما  نظامی  راهکار  حاضر  حال  در  آیا   -

گذشته حالت کامال دفاعی دارد؟
- اول این که مشکل عمده ی راهبردی ما موقعیت 
جغرافیایی ماست. دوم این که ما در این جنگ تنها با 
بن  اسامه  آن ها  کنار  در  این جا  نیستیم،  مواجه  طالبان 
الدن، اعراب دیگر، طالبان پاکستانی و ارتش پاکستان 
خود  نظامی  راهکار  ما  بنابراین  دارند.  حضور  نیز 
و  افغانستان  جغرافیای  مشخص  موقعیت  به  نظر  را 
گروه  چهار  با  ما  که  نکته  این  به  توجه  با  همچنان 
کارا  راهبرد  این  خدا  لطف  به  سنجیده ایم.  مخالف 
دیگر  و  طالبان  درازمدت  در  که  مطمئنم  من  و  بوده 
پاکستانی ها قادر به ادامه جنگ نخواهند بود و نشستن 

پای میز مذاکره را خواهند پذیرفت.
- پس از گذشت چهار ماه از سفر شما به اروپا 

نتایج این سفر را چگونه ارزیابی می کنید؟

بود.  رضایت بخش  خیلی  من  برای  اروپا  سفر   -
پارلمان اروپا دعوت شدم. اهداف من در این  من به 
سفر مالقات با رییس پارلمان اروپا و بحث در مورد 
با  موازات  در  جلسات  سایر  بود.  افغانستان  مسایل 
همین موضوع شکل گرفت؛ در ُکل، سفر اروپا برای 

من رضایت بخش بود.
جلب  را  عمومی  افکار  توجه  شما  فرانسه  در   -
فرانسه  جمهوری  نقش  درباره ی  شما  نظر  کرده اید؛ 

چیست؟ 
همیشه  که  کشوری  فرانسه،  که  امیدواریم  ما   -
در طول تاریخ مدافع حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
به  افغانستان  مشکالت  قبال  در  را  مسئولیتی  است، 
عهده گیرد و ماهیت واقعی رژیم طالبان -رژیمی که 
بشناسد.  را  زنان است-  بشر و حقوق  دشمن حقوق 
آن ها   متحدان  و  طالبان  قبال  در  فرانسه  سیاست  اگر 
بهتر  پاکستانی ها  فعال تر شود، ممکن است ]سیاست[ 

شود... .
شبیه  سیاسی  نظام  ایجاد  برای  شما  به گمانم   -

سویس نظر مساعد دارید. آیا این درست است؟
قانون  به  و  نمایندگان  مجلس  به  مورد  این   -
اساسی آینده و نیز به رأی مردم بستگی دارد. تا آن جا 
که به من برمی گردد، من مایلم سیستم سویس را بهتر 
سویس  چندزبانه ی  مردم  که  دریابم  تا  کنم  مطالعه 
چطور  و  کرده اند  حل  را  خود  مشکالت  چگونه 

حکومت خود را شکل داده اند.
یاد کردید،  از مساوات حقوق زن و مرد  - شما 

چرا در حکومت شما هیچ خانمی حضور ندارد؟
- من چندین بار تکرار کرده ام که هیچ فرقی میان 
به دلیل شرایط خاص و  ندارد، ولی  زن و مرد وجود 
سننی که در این سرزمین وجود دارد، ما نیاز به نبرد 
طوالنی برای دست یابی به مساوات حقوق زن و مرد 
پیموده اند،  قرن ها  اروپاییان طی  که  را  مسیری  داریم. 
ما نمی توانیم در یک شب بپیماییم. از جانب دیگر با 
اعاده  به سوی  باید  ما  ظرفیت ها،  محدویت  به  توجه 
حقوق زنان حرکت کنیم و این نکته تصمیم غیرقابل 
بازگشت برای ماست. ما در حال حاضر در این زمینه 

پیشرفت کرده ایم و این راه را ادامه می دهیم. 
- آیا شما پیوستن سربازان یا فرماندهان طالبان را 

به جبهه متحد تأیید می کنید؟
که  می شود  سال  یک  تقریبا  که  می دانید  شما   -
و  است  شده  بیش تر  طالبان  صفوف  در  نارضایتی ها 
جبهه ی  با  تسلیم شدن  برای  طالب ها  از  زیادی  تعداد 
که  می دانید  همچنان  شما  گرفته اند.  تماس  ]متحد[ 
پیوسته  به جبهه متحد  امیرگل قالچی جدیدا  فرمانده 
قبال  که  است  کسی  قالچی  امیرگل  فرمانده  است. 
طالبان  نفع  به  را  مزارشریف  شهر  سقوط  آمادگی 
متحد  جبهه  با  طالبان  تعدادی  زمینه  این  در  داشت. 

همچنان در تماس اند.
آیا  می کنید؟  تأمین  چگونه  را  جنگ  هزینه   -
از  مقداری  اورانیم  و  زمرد  فروش  که  است  راست 

بودجه ی قابل مالحظه نظامی شما را تأمین می کند؟
از طریق  ما  - یک بخش بزرگ بودجه ی نظامی 
تأمین می شود.  افغانستان  اسالمی  دولت  داخلی  منابع 
طبیعی  هستیم،  قانونی  دولت  یک  ما  که  آن جایی  از 
است که مطابق نیازمندی مان پول چاپ می کنیم. تأیید 
می کنم که یک بخش –کم یا زیاد- از هزینه های جنگ 
از طریق اخذ مالیات از تجارت زمرد به دست می آید. 
در  بهره برداری ای  هیچ   کنون  تا  اورانیم  مورد  در  اما 
وطن ما از اورانیم صورت نگرفته و من در این مورد 

اطالعی ندارم.
چگونه  هستید.  افغان ها  مقاومت  قهرمان  شما   -
درحالی که  شوید،  تبدیل  ملی  چهره ی  به  می توانید 
اعتماد  پنجشیری ها  جز  کسی  به  شما  صفوف  در 

نمی شود؟
در  پنجشیری ها  تنها  را  قدرت  که  ادعا  این   -
تبلیغات  جز  نیست  چیزی  دارند  به دست  ما  صفوف 
منفی منتشرشده توسط دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و امروز طالب ها. در 
والیات مرکزی، کریم خلیلی در کنار برادران شیعه ی 
ما مبارزه می کند و در آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
است-،  ازبک  -که  دوستم  جنرال  شمال،  در  ندارد. 
دارند. در شرق،  استاد عطا، محقق و دیگران حضور 
حاجی قدیر، شخصیت پشتون، ریاست شورای نظامی 
و ملکی را بر عهده دارد و چهار والیت حوزه شرقی 
را رهبری می کند. و اخیرا در شمال غرب، منطقه ای که 
پایگاه نظامی ما در دوران جهاد بود، تقریبا هشتاد در 
صد وظایف توسط شخصیت های محلی اداره می شود.
می  چه  به  می کنید،  چه  فراغت  اوقات  در   -

اندیشید؟
- به کارهای روزمره می پردازم؛ به اموری که باید 
در آینده انجام بدهم؛ به اشتباهات گذشته و چگونگی 

تصحیح آن ها می اندیشم.
اگر  که  کرده اید  فکر  نکته  این  به  کنون  تا  آیا   -

زندگی شما در جنگ نمی گذشت چه می کردید؟
- من مشغول تحصیل در رشته ی مهندسی بودم 
نمی شد  جنگ  اگر  می داشتم.  دوست  را  رشته ام  و 
تحصیلم را ادامه می دادم و امروز همچنان آرزو دارم 
وطنم  بازسازی  در  مفید  شکل  به  جنگ  ختم  در  که 

سهیم شوم.

مدافع زهرا خاوری حضور داشته، می گوید که نظر به 
منع خشونت علیه زن،  دادگاه های  وضعیت حاکم در 
هیأت قضایی می توانست براساس همین دالیلی که در 
را مجازات  متهم  دارد،  پرونده ی زهرا خاوری وجود 
کند ولی احتماال تحت تاثیر »فشار« با متهم »مسامحه« 
گاهی  کابل  ابتدایی  دادگاه  او  گفته ی  به  است.  کرده 
متهم را در شرایطی مجازات کرده که دالیل ضیعف تر 

از این وجود داشته است. 
این وکیل مدافع می گوید که پولیس در مرحله ی 
وسایل  زیرا  نکرده،  عمل  حرفه ای  ابتدایی  تحقیق 
که  وسایل  این  و  نکرده  ضبط  را  خاوری  زهرا  مهم 
می توانست اسناد مهمی پرونده باشد به دست مسئوالن 
است.  آن حذف شده  محتوای  تمام  و  افتاده  خوابگاه 
مواد  که  صورتی  در  است  معتقد  فرهنگ  آقای 
حذف شده ی وسایل الکترونیک زهرا از جمله کمپیوتر، 
موبایل، کمره و مکالمات تلفنی اش بازیافت و بررسی 
دست کم  یا  می شد  روشن  مسایل  از  بسیاری  می شد، 
ادعای متهم را که می گوید زهرا خاوری چیزی به نام 

پایان نامه به او تحویل نداده، رد می کرد. 
الیاس یورش، فیلم سازی که اخیرا در حال تهیه ی 
پرونده ی  و  است  خاوری  زهرا  مورد  در  مستندی 
خودکشی او را از ابتدا تا انتها تعقیب کرده، می گوید 
دانشگاه  استاد  با  خاوری  زهرا  خانواده ی  دعوای  که 
یک  در  او  قول  به  بود.  نابرابر«  مبارزه ی  »یک  کابل، 
طرف این دعوا یک خانواده ی روستایی بدون »حمایت 
و پشتوانه ی سیاسی« قرار داشت و در طرف دیگر یک 
تحصیلی  نظام  و  کابل  دانشگاه  نام  به  بزرگ  سیستم 
افغانستان: »فقط یک استاد طرف دعوا نبود، دانشکده 
و دانشگاه و کل استادان دانشگاه کابل احساس خطر 
این  امروز  اگر  که  گفتند  و  شدند  هم دست  و  کردند 
هر  پس  این  از  می شود،  معرفی  دادستانی  به  استاد 
دانشجو می تواند علیه ما بایستد و اقامه ی دعوا بکند. 
که  نداشتند  را  قدرت  این  خاوری  زهرا  خانواده ی 

دادگاه را ببرد.«
او می گوید: »در دادگاه اول این ها )خانواده زهرا( 
برای  نشدند.  گرفته  تحویل  درست  و  شدند  تحقیر 
این ها  برای  می شد،  داده  زیاد  اجازه ی صحبت  استاد 
بالغت  و  فصاحت  می شد.  داده  کم  اجازه ی صحبت 
نبود.  مقایسه  قابل  اصال  زهرا  روستایی  پدر  و  استاد 
بکنند.  دفاع  خود  داعیه ی  از  درست  نتوانستد  این ها 
از  و  سیستم  از  ناامیدی  کرد.  ایجاد  ناامیدی  یک  این 

دادگاه.«
روزنامه  به  خاوری  زهرا  پدر  خاوری،  یونس 
به  »بی طرفانه«  نگاه  دادگاه  اطالعات روز می گوید که 
از حکم آن رضایت  دلیل  به همین  نداشت و  پرونده 
ندارد. او می افزاید که هدفش از دعوا علیه گل محمد 
می خواسته  بلکه  نبوده،  دخترش  مسأله ی  تنها  طنین 
که دانشجویان دیگر با سرنوشت زهرا مواجه نشوند: 
چه  هر  استاد  نداشت.  ما  با  یکسان  برخورد  »دادگاه 
زهرا  مادر  و  من  و  می کرد  قبول  دادگاه  می گفت، 
نمی داد.  اجازه  دیگر  می زدیم،  حرف  کلمه  دو  وقتی 
طنین  گل محمد  دادگاه  نمی شد.  شنیده  ما  حرف های 
پذیرایی  گرم  اتاق  در  و  می گرفت  تحویل  خیلی  را 
روی  تابستان  گرمی  و  زمستان  سردی  در  ما  می کرد. 

نیم کت ها در بیرون می نشستیم«.
تالش کردیم پاسخ دادگاه عالی را نیز در خصوص 
ادعاهای خانواده و وکیالن مدافع زهرا خاوری در این 

گزارش داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
متن نامه ی منسوب به زهرا خاوری

»من رفتم به جهنم تا ابد تا همه از شر من خالص 
نکرد.  درک  دنیا  در  کس  هیچ  را  من  چون  شوند. 
همیشه وقت من به خاطر مجبوری درس خواندم. دلم 
از درس خواندن سیاه شده بود، از گپ های استادان و 
برخوردشان، از کوچه های منده ای، از گپ های ... هر 
دوز. جای برای زندگی کردن برای من نمانده در این 
دنیا. چیزی که از ریاست عدلی تقاضا دارم این است 
که من جهنمی شدم، حداقل جسد من را باند )بگذارد( 
که دفن شوم. من را فقط زیر خاک نمایید. کسی را که 
دلم برایش هر لحظه می سوزد مادر نازم بود که مرا در 
همه راستا کمک می کرد. گاهی اوقات آن قدر بی کس 
بودم که همه مرا توهین  می کرد. حتا بهترین کسانی که 
از دل و جان دوستش داشتم و حتا کسی روزی از من 
پرسان نکرد که چه درد داری. من بودم و صنفی که هر 
استاد به نوبه ی خود مرا اختطار می داد ناکام می شوی. 
اجازه نیست فقط در کل پوهنزی یک نفر درد بکشد 
و بسوزد یا این که من واسعه )واسطه( ندارم. واسطه 
من خدا است. باید من امروز به تاریخ 1396/8/7 از 
این دنیا بروم. هیچ کس به صحت من توجه ندارد. ... 
تا  خردی  زمان  از  دارم.  دنیا  از  سخت  تجارب 
داردم.  پوهننون  دوران  از  را  بدترین خاطره ها  کالنی. 

از پوهنزی دارم. 
سنگی،  کوته  پل،  یک  نزدیک  در  خودم  لیاف 
نزدیک یک دانه مکتب است، پیش شان گیرو، به علتی 
خانه  صاحب  از  را  دقیق  جزئیات  نداشتم.  پول  که 

پرسان نمایید. 
زهرای بی کس، غریب، بیچاره، دردکش، غم کش 
مرا  دوستانم  بهترین  حتا  که  افتاد  روزی  یاد   ... همه 
دوستش  بی نهایت  که  نازم  پدر  حتا  می کرد،  توهین 

داشتم.«

مرور یک پرونده؛ 
چرا خانواده ی زهرا خاوری دادگاه را باخت؟

عابر شایگان

مترجم: ا.ش.بخشیلُوپون - اولی ویی  ویبر و رونالد بریسل

آخرین مصاحبه ی احمدشاه مسعود

BBC

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .

الیاس یورش، فیلم سازی که اخیرا در حال تهیه ی مستندی در مورد زهرا 
خاوری است و پرونده ی خودکشی او را از ابتدا تا انتها تعقیب کرده، 
می گوید که دعوای خانواده ی زهرا خاوری با استاد دانشگاه کابل، »یک 
مبارزه ی نابرابر« بود. به قول او در یک طرف این دعوا یک خانواده ی 
روستایی بدون »حمایت و پشتوانه ی سیاسی« قرار داشت و در طرف 

دیگر یک سیستم بزرگ به نام دانشگاه کابل و نظام تحصیلی افغانستان



عالقه  یوونتوس  باشگاه  که  رسد  می  نظر  به 
ای به جذب ایوان راکیتیچ هافبک کروات بارسلونا 

نداشته باشد.
ایوان راکیتیچ دیشب در ترکیب اصلی بارسلونا 
وجود  این  با  اما  گرفت  قرار  اتلتیکومادرید  مقابل 
از  کروات  هافبک  این  که جدایی  می رسد  نظر  به 
بلوگرانا قریب الوقوع باشد. طی ماه های گذشته از 
یوونتوس به عنوان یکی از مشتریان جدی راکیتیچ 
ورزشی  مدیر  پاراتیچی،  فابیو  اما  بود  شده  یاد 
و  داد  انجام  ای  مصاحبه  رابطه  این  در  یوونتوس، 
به  ما  ولی  است  خوبی  بازیکن  راکیتیچ   " گفت: 
و  داریم  تیم خوبی  ما  نداریم.  ای  عالقه  او  جذب 
در حال حاضر به دنبال تقویت آن نیستیم. ما در هر 

موقعیتی قدرتمند هستیم."
این امتناع از سوی پاراتیچی در حالی رخ داده 
که هافبک کروات بارسا تنش هایی با ارنستو والورده 
و باشگاه بارسلونا داشته است. او پس از حضور در 
ترکیب بارسا در بازی با اتلتیکومادرید به خبرنگاران 
گفت: " اگر من بتوانم در این جا بازی کنم، قطعا 
هیچ تیمی بهتر از بارسلونا برای من وجود نخواهد 

داشت."
با این همه اما به نظر می رسد که راکیتیچ یکی 
یا  جنوری  در  بارسلونا  از  خروج  های  گزینه  از 
تابستان آینده باشد. هافبک کروات از تیم های سری 
آ پیشنهاد جدی دارد و باشگاه های لیگ برتری نیز 

اخیرا به جذب او عالقه نشان داده اند.

یوونتوس هافبک بارسلونا را 
نمی خواهد

سرمربی تیم ملی فوتبال پرتگال از کار سخت 
تیمش برای صعود به دور بعد یورو 2020 سخن به 

میان آورد.
به نقل از اسکای اسپورت، قرعه کشی مرحله 

گروهی یورو 2020 انجام شد.
در سخت ترین گروه ممکن که به گروه مرگ 
مشهور شد تیم ملی فوتبال پرتگال با آلمان و فرانسه 

همگروه شده است.
این  به  واکنش  در  پرتگال  سرمربی  سانتوس 
گروه گفت: در گروه بسیار سختی قرار گرفته ایم. 
فرانسه  و  آلمان  یعنی  اخیر  دو جام جهانی  قهرمان 
یک  در  پرتگال  یعنی  اخیر   2016 یورو  قهرمان  و 
گروه قرار گرفته اند و این نشان می دهد که چه کار 

سختی پیش رو داریم.
او ادامه داد: ما در گروه سختی قرار گرفته ایم 
اما با بازیکنان خوبی که در اختیار داریم می توانیم 
نهایت  کنیم.  پیدا  دست  پیروزی  به  تیمی  هر  برابر 
تالش خود را به کار می گیریم تا بهترین بازی ها را 
به نمایش گذاریم هر چند که می دانیم کار سختی 

پیش رو داریم.
سانتوس در پایان گفت: اگر از من سوال بپرسید 
که آیا همگروه شدن با آلمان و فرانسه را انتخاب می 
کنید قطعا پاسخ منفی است. اگر از فرانسه و آلمان 
دوست  هم  آنها  قطعا  بپرسید  را  سوال  همین  هم 
تیم  هنوز  همگروه شوند.  ما  با  که  داشت  نخواهند 
و  باشد  ایسلند  شاید  است.  مانده  باقی  هم  چهارم 
سناریوی 2016 برای ما تکرار شود و قطعا باز هم 

بازی سختی  خواهیم داشت.

سانتوس: 
آلمان و فرانسه دوست ندارند 

با ما بازی کنند

که  است  معتقد  چلسی،  سرمربی  لمپارد،  فرانک 
کریستین پولیسیچ توانایی بازی در پست شماره 9 را دارد.

میزبان  استمفوردبریج  ورزشگاه  در  شنبه  روز  چلسی 
وستهام بود و در کمال تعجب با یک گل از این تیم شکست 
در  آبراهام  تامی  به خاطر مصدومیت  ژیرو  اولیویه  خورد. 
ترکیب اصلی چلسی مقابل وستهام قرار گرفت اما نتوانست 
عملکرد خوبی را از خود ارائه دهد. عملکرد ضعیف ژیرو 
باعث شد که لمپارد کریستین پولیسیچ را به جای او وارد 
 9 شماره  پست  در  امریکایی  ستاره  این  از  تا  کند  زمین 

استفاده کرده باشد.
برای  گل   6 بازی   8 در  فصل  اینجای  به  تا  پولیسیچ 

چلسی به ثمر رسانده است؛ موضوعی که باعث شده فرانک 
لمپارد برای درخشش او به عنوان یک مهاجم هدف ابراز 
امیدواری کند. سرمربی انگلیسی چلسی در این باره گفت: 
"خواهیم دید که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد. او می 
تواند به خوبی پشت مدافعان حریف حرکت کند و در مرکز 
خط حمله نیز آماده کار می کند؛ این موضوع به او کمک 
می کند که گل های زیادی به ثمر برساند و به همین خاطر 
یک گزینه مناسب برای بازی در این منطقه از زمین است. 
با همه این ها من نمی توانم نظر قطعی درباره این موضوع 
بدهم. قطعا در آینده همه چیز پیرامون این مسئله مشخص 

خواهد شد."

لمپارد: 
پولیسیچ می تواند در پست شماره ۹ بازی کند

خبرهای کوتاه۳۲ ضربه برای هیچ!

اتلتیکومادرید در دیدار برابر 
بارسلونا  و  یوونتوس  تیم های 
بیش از 30 بار به سمت دروازه ها 
گلی  به  نتوانست  اما  زد  شوت 

دست یابد.
به نقل از آس، اتلتیکومادرید 
روزها  و  برسد  گل  به  نمی تواند 
می گذرد.  دیگری  از  پس  یکی 

شد  مدعی  فرانسوی  سایت 
جذب  برای  مادرید  رئال  که 
باالترین  که  است  حاضر  امباپه 
را  جهان  فوتبال  تاریخ  رقم 

پرداخت کند.
 ،"le۱۰sport" به نقل از
و  بهترین  از  ام باپه  کیلیان 
حاضر  حال  بازیکنان  آماده ترین 
پاری  در  که  است  جهان  فوتبال 
این  می کند.  بازی  ژرمن  سن 
سخت  فرانسوی  جوان  بازیکن 
مورد توجه رئال مادرید و زیدان 
خبرهای  و  است  گرفته  قرار 
زیادی درباره احتمال پیوستن او 

دو  در  بالنکو  روخی  که  این  با 
چهره  دی  فیفا  از  پیش  بازی 
مشکل  داد،  نشان  از خود  خوبی 
پیروزی ها  که  است  این  تیم  این 
مشکل  این  ادامه  نمی رسند.  فرا 
است  کرده  بدتر  را  وضعیت 
کند.  گلزنی  نمی تواند  تیم  یعنی 
بازیکنان قرمز و سفیدپوش هر بار 

به کهکشانی ها به گوش می رسد.
  l e ۱ ۰ s p o rt " یت سا
مدعی شد که رئال عالقه زیادی 
برای جذب ام باپه دارد و حاضر 
است که برای خرید این بازیکن 
کند  پرداخت  پوند  میلیون   340
انتقال  این  که  صورتی  در  و 
گران ترین  به  او  گیرد  صورت 
خرید تاریخ فوتبال جهان تبدیل 

خواهد شد.
مدت هاست  مادرید  رئال 
دارد.  عالقه  ام باپه  جذب  به  که 
ام باپه  که  زمانی   2017 سال  در 
توانست  و  موناکو چهره شد  در 

توپ  اما  می کنند  بیشتری  تالش 
از خط عبور نمی کند. اتلتیکو در 
یکی از هفته های سخت خود در 
این فصل که به تورین سفر کرد 
تا با یوونتوس بازی کند و میزبان 
به سمت  بود 32 ضربه  بارسلونا 
این حال هیچ گلی  با  دروازه زد 

نتوانست به ثمر برساند.
متروپولیتانو  واندا  در  بارسا 
کرد.  تجربه  را  سختی  لحظات 
برخالف  بازیکن  خطرناک ترین 
ابتدا  بود.  ارموسو  ماریو  انتظارها 
معجزه  سپس  و  دروازه  تیرک 
اجازه  تراشتگن  آندره  مارک 
کند.  گلزنی  اتلتیکو  مدافع  نداد 
برای  اسپانیول  بازیکن سابق  تنها 
گلزنی تالش نکرد. آلوارو موراتا 
دروازه  سمت  به  ضربه  شش 

در لیگ قهرمانان اروپا بدرخشد 
رئال به جذب او ابراز عالقه کرد 
اما پاری سن ژرمن رقم باالتری 
همین  به  و  کرد  پرداخت  را 

خاطر او راهی این تیم شد.
ژرمن  سن  پاری  باشگاه 
که  است  این  دنبال  به  سخت 
تا  کند  تمدید  را  ام باپه  قرارداد 
این  ما  شود  او  جدایی  از  مانع 
با  بازیکن هنوز موافقت خود را 
نکرده   اعالم  قراردادش  تمدید 
از  بعد  که  کرده  تاکید  او  است. 
رویای  جهانی  جام  در  قهرمانی 
قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  او 

در  ضربه اش  یک  تنها  البته  زد، 
ضربه  همان  بود.  چارچوب 
کرد  مجبور  را  آلمانی  دروازه بان 
فوق العاده  مهار  یک  دوباره  تا 
آنخل  فلیکس،  ژائو  باشد.  داشته 
کورئا و فلیپه دو ضربه به سمت 
زدند. سهم کوکه، سائول  دروازه 
هم  اررا  اکتور  و  تریپیه  نیگس، 
یان  به جز  یعنی  بود.  یک ضربه 
توماس  و  بان(  )دروازه  اوبالک 
ترکیب  در  که  بازیکنانی  همه 
اصلی حضور داشتند شانس خود 

را برای گلزنی امتحان کردند.
می دهد  نشان  آمار  این 
بازیکنان روخی بالنکو در ضربه 
پایانی بی دقت بودند. از 17 ضربه 
تنها دو توپ را دروازه بان مهار و 
یک ضربه به تیرک برخورد کرد. 

به شانس  توجه  با  و  اروپا است 
این  به  رسیدن  برای  رئال  باالی 
زیاد  خیلی  احتمال  به  عنوان 
ام باپه راهی این تیم خواهد شد.

با  که   2017 سال  از  او 

بود.  مشابه  نیز شرایط  تورین  در 
از 15 تالش تنها دو ضربه سائول 
همین  به  بودند.  چارچوب  در 
سیمئونه  پابلو  دیگو  تیم  خاطر 
بازگشت.  تورین  از  خالی  دست 
اتلتیکو  یوونتوس،  برابر  بازی  در 
30 دقیقه پایانی نمایش خوبی از 

خود ارائه داد.
فرقی  شرایط  حال  این  با 
و  سه شنبه  ضربه   15 نداشت. 
گلی  با  یکشنبه  در  ضربه   17
برابر گرانادا  این تیم  همراه نشد. 
به گل  توانست  اما  زد  17 ضربه 
تیمش  برای  لودی  یابد.  دست 
گلزنی کرد. اتلتیکو دوران مشکل  
خود در خلق موقعیت را گذارنده 
است اکنون باید در ضربات آخر 

دقت کند.

پیراهن پاری سن ژرمن به میدان 
رفته در 100 بازی 70 گل برای 
به  این  و  رسانده  ثمر  به  تیمش 
چه  که  دهد  می  نشان  خوبی 

بازیکن باکیفیتی است.

گام بلند بلوگرانا در وندا
اعالن جنگ به رئال؛ بارسا امسال هم اللیگا می خواهد

بارسلونا با پیروزی مقابل اتلتیکومادرید 
های  رقابت  در  قهرمانی  برای  بلند  گامی 

اللیگا برداشته است.
پیروزی بارسلونا در واندا متروپولیتانو 
برای  تیم  این  زیاد  انگیزه  دهنده  نشان 
در  است.  اللیگا  های  رقابت  در  قهرمانی 
برتری  اتلتیکومادرید  شب  یکشنبه  بازی 
محسوسی نسبت به بارسلونا داشت اما گل 
داد  تغییر  را  شرایط  مسی  لیونل   86 دقیقه 
تا بارسلونا با امتیاز برابر با رئال مادرید و 
تفاضل گل بهتر نسبت به این تیم به صدر 

جدول اللیگا بازگردد.

است.  راضی  کامال  بارسلونا  رختکن 
همه بازیکنان می دانند که کسب سه امتیاز 
برای  بزرگ  گامی  مادرید  اتلتیکو  مقابل 
تا حدی  تکرار عنوان قهرمانی بوده است؛ 
که سرخی روبرتو پس از پایان بازی گفته 
بود: " قهرمانی در لیگ در چنین بازی ها و 
مسابقاتی رقم می خورد. این یک پیروزی 

بسیار مهم بود."
بارسلونا با پیروزی یکشنبه شب عالوه 
بر صدرنشینی با یکی از اصلی ترن رقیبان 
خود نیز فاصله ایجاد کرده است. تیم دیگو 
سیمئونه حاال با یک بازی بیشتر شش امتیاز 

کم تر از بارسلونا دارد. با این وجود سرخی 
روبرتو در ادامه صحبت هایش نیز در این 
باره گفته بود: " هنوز بازی های زیادی در 
پیش است. نه تنها رئال مادرید بلکه رقبای 
دیگری مانند سویا وجود دارند. ما باید به 

همین روند خود ادامه دهیم."
بارسلونا تا پایان سال 2019 سه بازی 
و  مادرید  رئال  سوسیداد،  های  تیم  مقابل 
آالوس انجام خواهد داد. بدون شک اما ال 
کالسیکو 18 دسامبر مشخص خواهد کرد 
که کدام تیم سال را با صدرنشینی به پایان 

خواهد رساند.
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فشار آورد یا نه. آقای ترمپ هرگونه تخلفی را انکار می کند.
علنی  به دو هفته جلسات  پیش  نمایندگان هفته  اطالعاتی مجلس  کمیته 

استماع در پی چند هفته پرسش از شاهدان پشت درهای بسته پایان داد.
آدام شیف رییس دمکرات کمیته اطالعاتی گفته است که سه کمیته اطالعاتی، 
نظارتی و امور خارجی که هدایت این تحقیقات را به عهده دارند گزارش خود را 

روز سوم دسامبر کامل خواهند کرد.
روز سه شنبه متن شهادت مارک سندی که از مقام های ارشد دفتر بودجه 

کاخ سفید است منتشر شد.
او به محققان گفته است که دو مقام دفتر بودجه در پی متوقف شدن پرداخت 
کمک نظامی به اوکراین استعفا کرده بودند. به گفته او یکی از این مقام ها ابراز 

نگرانی کرده بود که این اقدام می تواند ناقض قوانین بودجه باشد.
گام بعدی

انتظار می رود کمیته قضایی تنظیم مواد استیضاح را - شامل اتهامات تخلف 
از سوی رییس جمهور - در اوائل ماه دسامبر شروع کند.

بعد از به رای گذاشتن این مواد در مجلس نمایندگان که تحت کنترل دمکرات 
هاست، محاکمه در سنا که در اختیار جمهوری خواهان است برگزار خواهد شد.

اگر آقای ترمپ با دو سوم آرا در سنا محکوم شود - نتیجه ای که کامال 
بعید به نظر می رسد - باید قدرت را ترک کند. کاخ سفید و برخی از جمهوری 

خواهان می خواهند روند محاکمه کوتاه باشد و ظرف دو هفته انجام شود.

اطالعات روز: کاخ سفید گفته است که دونالد ترمپ رییس جمهور امریکا 
و وکالی او روز چهارشنبه در جلسات تحقیقات استیضاح در مجلس نمایندگان 

کنگره شرکت نخواهند کرد.
به نقل از بی بی سی فارسی، پت سیپولون مشاور حقوقی کاخ سفید در نامه ای 
به کمیته قضایی مجلس نمایندگان نوشت که نمی توان انتظار داشت آقای ترمپ 

در این فرآیند شرکت کند چون »منصفانه« نیست.
جرولد ندلر رییس این کمیته هفته پیش گفته بود آقای ترمپ یا باید در این 

فرآیند شرکت کند یا »گالیه درباره آن را متوقف کند.«
کاخ سفید نگفت آیا آقای ترمپ در جلسه دیگری در این فرآیند شرکت 
خواهد کرد یا نه و فقط گفت که به طور جداگانه به دعوت برای شرکت در جلسه 

استماع دوم - که تاریخ آن هنوز معلوم نیست - پاسخ خواهد داد.
نامه کاخ سفید

این نامه که نشریه پولیتیکو منتشر کرده کمیته مجلس نمایندگان را به »فقدان 
کامل فرآیند منصفانه قضایی« متهم می کند. در این نامه آمده است که دعوتنامه 
کمیته قضایی برای مشارکت کاخ سفید در جلسه روز چهارم دسامبر فرصت کافی 

به دولت برای آماده شدن نمی دهد و اطالعاتی در مورد شواهد ارائه نمی کند.
آقای سیپولون گفت گزارش ها حاکی است که شاهدان »ظاهرا جملگی 

دانشگاهی« هستند و شامل »شاهدان حقایق« نخواهد بود.
»شاهد حقایق« کسی است که اطالعات خود در مورد رویدادها را ارائه می 

کند در حالی که شاهد متخصص با ارائه برداشت هایش به قاضی کمک می کند.
شاهد  سه  کمیته  که  گفت  همچنین  امریکا  رییس جمهور  حقوقی  مشاور 
را فراخوانده است درحالی که جمهوری خواهان فقط توانسته اند یک نفر را 

فرابخوانند.
آقای سیپولون این ادعای آقای ندلر، رییس دمکرات کمیته قضایی، را زیر 
سوال برد که این فرآیند با تحقیقات تاریخی استیضاح »سازگاری« دارد و استدالل 

کرد که روند استیضاح بیل کلینتون در سال 1998 منصفانه تر بود.
چهارشنبه باید در انتظار چه بود؟

جلسه استماع روز چهارشنبه نقطه شروع مرحله دوم تحقیقات استیضاح 
است که قبال در کمیته اطالعاتی مجلس جریان داشت.

با  ترمپ  آقای  جوالی   25 روز  تلفنی  گوی  و  گفت  تحقیقات  موضوع 
وولودیمیر زلنسکی رییس جمهور اوکراین است.

آقای ترمپ در آن تماس از رییس جمهور اوکراین خواسته بود درباره جو 
بایدن و پسرش هانتر تحقیق کند. جو بایدن هم اکنون پیشتاز رقابت ها برای 
کسب نامزدی حزب دمکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکاست و پسرش 
چند سال پیش زمانی که او معاون رییس جمهور بود عضو هیات مدیره یک 

شرکت انرژی در اوکراین به نام بوریسما بود.
تحقیقات سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا آقای ترمپ با خودداری از 
انتقال کمک نظامی به اوکراین سعی کرده بود برای اعالم این تحقیقات به اوکراین 

ترمپ از شرکت در جلسه تحقیقات استیضاح خودداری می کند

»پروژه قرن«؛ خط انتقال گاز روسیه به چین افتتاح می شود
اطالعات روز: روسیه روز دوشنبه یکی از سه طرح 
اصلی خط انتقال گاز خود که نقش این کشور را به عنوان 
مهم ترین صادرکننده گاز جهان مستحکم می کند افتتاح 

خواهد کرد.
پوتین،  والدیمیر  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 
رییس جمهوری روسیه و شی جین پینگ، رییس جمهوری 
چین قرار است خط لوله انتقال گاز روسیه از سیبری به 
چین را در جریان یک تماس ویدئویی افتتاح کنند. این 

اولین خط انتقال گاز روسیه به چین خواهد بود.
بین  با وجود تنش ها  تاکنون  خریداران گاز روسیه 
مسکو و اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی بودند. روسیه 

گاز  انتقال  دو طرح خط  آتی  هفته های  است طی  قرار 
دیگر را نیز به مقصد آلمان و ترکیه افتتاح کند.

»قدرت  که  چین  به  روسیه  گاز  انتقال  خط  طول 
سیبری« نام گرفته است دو هزار کیلومتر است. پیش بینی 
می شود که چین بین سال های 2022 تا 2023 میالدی 
این خط لوله را تکمیل خواهد کرد تا بتواند گاز وارداتی 

از روسیه را به شانگهای هدایت کند.
له یوچنگ، معاون وزیر خارجه چین روز دوشنبه از 
طرح انتقال گاز روسیه به کشورش به عنوان به یکی از 
»پروژه های قرن« در چارچوب همکاری ها بین پکن و 
مسکو یاد کرد. والدیمیر پوتین نیز این طرح را »بزرگترین 

گاز  و  نفت  است. شرکت  عمرانی جهان« خوانده  طرح 
برای صادرات  قراردادی  روسی گازپروم در سال 2014 
گاز با شرکت ملی نفت چین امضاء کرد که ارزش آن بیش 
است. سال 2014  تخمین زده شده  دالر  میلیارد  از 400 
میالدی مصادف با کاهش سطح روابط مسکو با اتحادیه 

اروپا به دنبال الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه بود.
هزینه ساخت خط لوله انتقال گاز از روسیه به چین 
55 میلیارد دالر تخمین زده است. پیش بینی می شود که 
از سال 2022 یا 2023 ساالنه 38 میلیارد مترمکعب گاز از 
طریق این خط لوله از روسیه به چین صادر شود. رقمی که 

معادل 9.5 درصد از گاز مصرفی در چین است.

رئال با ۳۴۰ میلیون پوند به دنبال جذب ام باپه

سفر وزیر خارجه عمان به ایران؛ سومین سفر در هشت ماه
اسالمی ایران در خصوص طرح صلح هرمز« 
طرف  دو  گفت وگوی  محورهای  از  یکی  را 
هرمز«  صلح  »ابتکار  طرح  است.  کرده  عنوان 
را مقام های ایران از چند ماه پیش و هم زمان با 

باال گرفتن تنش ها در منطقه ارائه کردند.
ایران،  رییس جمهور  روحانی،  حسن 
اوایل میزان این طرح را در سخنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح و از 
کشورهای منطقه دعوت کرد که برای »حفظ 
امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج 

فارس و تنگه هرمز« به آن بپیوندند.
سران  به  نامه ای  در  بعدا  روحانی  آقای 
به  پیوستن  به  را  آنها  رسما  منطقه  کشورهای 

ابتکار صلح هرمز دعوت کرد.

یک هفته پیش عباس موسوی، سخنگوی 
ایران، اعالم کرد که سه  وزارت امور خارجه 
کشور به نامه رییس جمهور ایران پاسخ مثبت 

داده اند.
یک روز بعد از این اظهارات یک روزنامه 
کویتی خبر داد که وزیر خارجه عمان به تهران 
سفر  این  در  که  نوشت  و  کرد  خواهد  سفر 
طرح  با  کشورش  موافقت  علوی  بن  یوسف 
صلح هرمز را به مقام های ایرانی اعالم می کند.

با وجود این از گفته های مقام های ایرانی 
عنوان  به  عربستان سعودی  که  می آید  نظر  به 
بیشترین  که  ایران  منطقه ای  رقیب  بزرگ ترین 
تنش ها را با جمهوری اسالمی دارد، از دعوت 

رییس جمهور ایران استقبال نکرده است.

وزیر  علوی،  بن  یوسف  روز:  اطالعات 
با  و  کرده  سفر  تهران  به  عمان،  خارجه 
ایران  خارجه  امور  وزیر  ظریف،  محمدجواد 

دیدار کرده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، این سومین 
در سال جاری  ایران  به  علوی  بن  آقای  سفر 
خورشیدی است. او در ثور و اسد و هم زمان 
و همین طور  امریکا  با  ایران  تنش های  اوج  با 
بعضی کشورهای منطقه از جمله عربستان به 

ایران سفر کرده بود.
معدود کشورهای حاشیه خلیج  از  عمان 
فارس است که همواره روابط خوب و نزدیکی 
با ایران داشته و بارها نامش به عنوان میانجی، 
به ویژه در روابط و گفت وگوهای پشت پرده 

ایران و امریکا مطرح شده است.
سفر  در  گذشته  هفته  علوی  بن  آقای 
امور  وزیر  پمپئو،  مایک  با  واشنگتن  به 
امریکا دیدار کرده بود. جنگ یمن و  خارجه 
گزارش های مربوط به مذاکرات پشت پرده ای 
که برای پایان دادن به آن مطرح شده، یکی از 
دیگر از موضوع هایی است که بعضی رسانه ها 

نقش عمان را در آن مطرح کرده اند.
پاسخ به ابتکار صلح هرمز؟

وزرای خارجه ایران و عمان بعد از دیدار 
از  گزارشی  و  نداشتند  خبری  نشست  امروز 
نشده  منتشر  رسانه ها  در  طرف  دو  مذاکرات 

است.
جمهوری  »طرح  ایرنا  دولتی  خبرگزاری 

نشست تغییرات اقلیمی مادرید؛ نقطه بی بازگشت »دیگر فراسوی چشم انداز نیست«
اطالعات روز: نشست جهانی تغییرات اقلیمی امروز با 
هشدار آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل آغاز شد که گفت 
»نقطه بی بازگشت« اقلیمی دیگر فراسوی چشم انداز نیست و 
دنیا باید بین فاجعه یا امید انتخاب کند؛ بین تغییرات غیر قابل 
برگشت و فاجعه بار یا به صفر رساندن گازهای گلخانه ای تا 

سال 2050.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای گوترش گفت تالش 
نبوده«  کافی  »اصال  زمین  گرمایش  با  مقابله  برای  کشورها 
کشورهای  از  او  است.  نیاز  بیشتری  سیاسی«  »اراده  به  و 
جهان خواست بعد از سال 2020 ساخته دیگر هیچ نیروگاه 

ذغال سنگی ساخته نشود.
هوسونگ لی، رییس هیات بین دولتی تغییرات اقلیمی هم 

هشدار داد که بقای بشر در معرض خطر قرار گرفته است.
اقیانوس  در  مارشال  جزایر  رییس جمهور  هاین،  هیلد 

آرام گفت که اگر دنیا فورا اقدام نکند، کشورش را »به مرگ 
محکوم کرده است« چرا که کامال زیر آب خواهد رفت.

جهانی  سازمان  تکان دهنده  گزارش  گذشته  هفته 
جو  در  گلخانه ای  گازهای  تراکم  که  داد  نشان  هواشناسی 
زمین از زمانی که ثبت این اطالعات شروع شده هیچگاه این 

قدر زیاد نبوده است. 
کارشناسان معتقدند که کشورهای دنیا باید در دوازده ماه 
آینده برای مقابله با گرمایش زمین اقدامات موثر و برجسته ای 

انجام دهند.
که  داد  »نجات کودکان« هشدار  در همین حال خیریه 
تغییرات اقلیمی میلیون ها نفر را در آفریقا با گرسنگی روبرو 
کرده است. این خیریه می گوید خشکسالی و طوفان در آفریقا 
33 میلیون نفر را به کمک های غذا فوری نیازمند کرده است.
نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل قرار بود در شیلی 

برگزار شود اما دولت شیلی به دلیل ناآرامی ها و اعتراض های 
پیش  قدم  اسپانیا  سپس  داد.  انصراف  میزبانی  از  خیابانی 
گذاشت و میزبان این نشست شد که با حضور 29 هزار نفر 

از سراسر جهان به مدت دو هفته برگزار می شود.
قرار است 50 نفر از رهبران کشورهای جهان در نشست 
مادرید شرکت کنند اما دونالد ترمپ در بین آنها نخواهد بود. 
از امریکا نانسی پلوسی، رییس مجلس نمایندگان به همراه 14 
نماینده دیگر کنگره در این نشست حضور دارد. خانم پلوسی 
گفت با اینکه دونالد ترمپ امریکا را از توافق اقلیمی پاریس 
خارج کرده اما دنیا هنوز می تواند برای مقابله با گرم شدن 

زمین روی امریکا حساب کند.
برای دوازده  مادرید شروع شمارش معکوسی  نشست 
ماه مذاکره های حیاتی که قرار است در نشست بعدی اقلیمی 

در شهر گالسگو در اسکاتلند به نتیجه برسد.



وزارت مالیه گفت است که در سال مالی 1397 بیش از 90 
درصد بودجه انکشافی به مصرف رسیده که طی ده سال گذشته 

بیش ترین سطح را نشان می دهد. 
ایجاد بیش از دو هزار بست غیرقانونی

مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  بررسی های  نتیجه ی 
نمایندگان از گزارش های قطعیه نشان می دهد که در سال مالی 
ادارات  به گونه ی غیرقانونی در  از دو هزار بست  1397 بیش 
واحد   13 در  بست ها  شمار  این  است.  شده  اضافه  مختلف 
بودجوی ایجاد شده است. تفصیل آن بر پایه ی گزارش کمیسیون 
مالی و بودجه ی مجلس به گونه ی زیر است: »29 بست در اداره 
امور، 114 بست در وزارت معارف، 159 بست در وزارت مالیه، 
18 بست در اداره مستقل ارگان های محل، 435 بست در اداره 
دادستانی کل، 250 بست در اداره ملی احصاییه و معلومات، 38 
بست در اداره ی عالی بررسی، 89 بست در دادگاه عالی، 264 
بست در وزارت صنعت و تجارت و اداره نفت و گاز، 85 بست 
در اداره تخنیکی و مسلکی وزارت معارف، 733 بست در اداره 
ثبت احوال نفوس و یک بست در چندین اداره دیگر برخالف 

اصول نامه و بدون تأیید مجلس نمایندگان ایجاد شده است.«
 1397 سال  بودجه ی  اجرای  اصول نامه   43 ماده ی  در 
آمده است که ادارات مکلف اند تشکیل شان را براساس سقف 
تصویب شده از سوی مجلس نمایندگان عیار کنند. در این ماده 
همچنان آمده است که تشکیل تصویب شده در بودجه ی نهایی 
بوده و ادارات نباید در جریان سال بست های جدید ایجاد کنند. 
داشته  را  مالیه  پاسخ وزارت  نتوانستیم  مورد  این  در  مشخصا 

باشیم.
تعدیل 189 پروژه به گونه ی غیرقانونی

مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون  گزارش  در  همچنان 
نمایندگان آمده است که وزارت مالیه، بدون هماهنگی با سایر 
ادارات بودجوی، وجوه مالی 189 پروژه را برخالف قانون به 
که  است  آمده  گزارش  در  است.  کرده  تعدیل  پروژه ها  دیگر 
وجوه برخی از پروژه ها صددرصد تعدیل شده است. درحالی که 
براساس ماده ی 47 قانون امور مالی و مصارفات عامه، وزارت 
پنج  تا  می تواند  تنها  دولتی،  ادارات  خواست  براساس  مالیه 
تعدیل  بودجه  کمیته ی  مشوره  با  را  پروژه ها  بودجه  ی  درصد 
در گزارش  قانون  برخالف  بودجه ها  تعدیل  و  تغییر  در  کند. 
کمیسیون به عنوان نمونه چنین یادآوری شده است: »براساس 
از پروژه ی  افغانی،  میلیون  حکم 147 ریاست جمهوری، 300 
در  بابا  احمدشاه  تاریخ  آبده  اعمار  برای   )360124/AFG(
قندهار تعدیل شده است. همچنان 150 میلیون افغانی از کد 

پرداخت های »پیشکی« بودجه عادی و انکشافی ادارات، از سال 
1381 تا سال 1397 بدون تصفیه باقی مانده است. وزارت مالیه 
بدون در نظر داشت آن پول پیشکی ادارات مربوط را اجرا کرده 
سال  بودجه  اصول نامه   25 ماده ی  براساس  درحالی که  است. 
1397، تمام واحد های بودجوی مکلف اند که حساب پول های 
»پیشکی«شان را تا پایان هر سال مالی تصفیه کنند. در غیر آن در 

بودجه سال بعدی مستحق پول »پیشکی« نمی شوند. 
پاسخ  نمایندگان  مجلس  ادعای  برابر  در  مالیه  وزارت 
نمی دهد، اما در نوشته های یک ماه پیش در وبسایت خود گفته 
است که بیش تر ادارات توانسته تا باقیات سال های گذشته را 
تصفیه کند. اما اداراتی که بنابر عذر های مختلف نتوانستند باقیات 
را تصفیه کنند، تعهد کرده اند که با میعاد زمانی مشخص تصفیه 
کنند: »با این تعهد، وزارت مالیه حساسیت موضوع را در نظر 
گرفته و پیشکی ها را اجرا کرده است«. وزارت مالیه در پاسخش 

از عدم ضایع شدن دارایی عامه ازین طریق اطمینان داده است. 

کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس گزارش کرده  است که 
از میان 660 پروژه ی انکشافی سال 1397، بودجه ی 468 پروژه 
باالتر از 70 درصد و 81 پروژه پایین تر از 70 درصد مصرف 
به  دیگر  پروژه ی  بودجه ی 111  است. همچنان مصرف  شده 
همراه 23 پروژه اختیاری در دو سال  پی هم صفر گزارش شده 

است.
ملی  بودجه  اصول نامه   36 ماده ی  براساس  درحالی که 
1397، ادارات مکلف  است بودجه ی اختصاص یافته ی پروژه ها 
را مصرف کنند. در غیر آن به مجلس نمایندگان باید پاسخ گو 
باشند و وزارت مالیه باید در حل مشکالت آن اقدام کرده باشد. 
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لیاقت الیق

کمیسیون  بررسی های  نتیجه ی 
مالی و بودجه مجلس نمایندگان از 
گزارش های قطعیه نشان می دهد 
که در سال مالی ۱۳۹۷ بیش از دو 
هزار بست به گونه ی غیرقانونی در 
ادارات مختلف اضافه شده است. 
واحد   ۱۳ در  بست ها  شمار  این 

بودجوی ایجاد شده است.

بررسی های مجلس نمایندگان: 

حکومت میلیاردها افغانی در بودجه ی سال مالی 1397 تخطی کرده است

مسجد  اعمار  برای  ریاست جمهوری،  فرمان  براساس  احتیاط 
گونه  این  است.  یافته  اختصاص  قندهار  در  عمر  حضرت 

تعدیل ها و فرمان ها خالف قانون است.«
بازی با کد احتیاط

مورد  در  را  تحقیقی  اطالعات روز گزارش  این  از  پیش 
چگونگی مصرف غیرقانونی بودجه ملی از طریق کد 91 پالیسی 
یا کد احتیاط به نشر رسانده بود. اکنون نتیجه ی بررسی های 
کمیسیون مالی و بوجه ی مجلس نمایندگان نشان می دهد که 
مجموع تعدیالت غیرقانونی در کد های احتیاط تا سقف 2.5 
بنابر گزارش  انجام شده است.  افغانی در سال 1397  میلیارد 
کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس، این موضوع سبب انحراف 

مصارف از حالت اصلی آن شده است. 
خان آقا رضایی عضو مجلس در مصاحبه با اطالعات روز 
می گوید، تعدیالت در کد احتیاط قسمی انجام شده است که 
در نخست از سایر کدها به گونه ی غیر قانونی به آن اضافه شده 
است. پس از آن، از این که رییس جمهور صالحیت مصرف از 
کد احتیاط را دارد، به گونه ی سلیقه ای و انحرافی با فرمان های 
واحد های  از  خارج  حتا  دیگر  جاهای  در  ریاست جمهوری 

بودجوی به مصرف رسیده است.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان با درنظرداشت 
تخطی های انجام شده در ادارات فیصله کرده است که مسئوالن 
آن باید با درنظرداشت کم کاری، سهل انگاری و تخطی که انجام 

شده است، به مراحل عدلی و قضایی معرفی شوند. 
نیز  افغانستان  دیدبان شفافیت  مالی 1397  پایان سال  در 
میلیارد  تا سقف 48  افغانستان  بود که حکومت  داده  گزارش 
که  اکنون  است.  آورده  تغییر  سال  آن  ملی  بودجه  به  افغانی 
گزارش قطعیه ی سال 1397 از سوی مجلس نمایندگان و برخی 
تعدیالت  و  تغییرات  دستبرد،  است،  بررسی شده  از رسانه ها 
در بودجه  ملی آن سال بیش تر دیده شده است. وزارت مالیه 
افغانستان در پاسخ نامه ای که در برابر گزارش قطعیه در وبسایتش 
به نشر رسانده، گفته است که اجرای هر کدام از موضوعاتی که 

در گزارش قطعیه آمده، مبنای قانونی و اصولی دارد. 
وزارت مالیه در پاسخ به مصرف و تعدیالت در کد  احتیاط 
91 در وبسایتش نوشته است که »تعدیالت نظر به استعجالیت 
و مبرمیت موضوع و در مطابقت با هدایات اصول نامه اجرای 
بودجه و منظوری مقامات که در مغایرت با اصول نامه اجرای 
براساس  که  است.  گرفته  صورت   91 کد  از  نیست،  بودجه 
اصول نامه اجرای بودجه مصارف از کد 91 از صالحیت کاری 

ریاست جمهوری می باشد.«

به تازگی  نمایندگان  مجلس  بودجه  و  مالی  کمیسیون 
نشست   به  و  بررسی  را  مالی 1397  سال  قطعیه  گزارش های 
عمومی مجلس گزارش کرده است. نسخه ای از این گزارش که 
به اطالعات روز رسیده، نشان می دهد حکومت میلیارد ها افغانی 
در بودجه ی ملی سال مالی 1397 تغییر آورده و بدون تأیید و 

تصویب شوای ملی مصرف کرده است. 
براساس اصول بودجه، بودجه ملی پس از تصویب آن از 
سوی شورای ملی قابل تعدیل و تغییر نیست؛ مگر برحسب 
ضرورت، وزارت مالیه می تواند با طی مراحل قانونی و تأیید 
بودجه های  در  پنج درصد  از  پایین تر  تنها  نمایندگان،  مجلس 

اختصاص یافته تغییر بیاورد. 
عموم  در  بودجه،  و  مالی  کمیسیون  گزارش  براساس 
53 اداره در جریان سال مالی 1397 »تخطی قانونی، اصولی، 
مجلس  اعضای  از  شماری  داشته اند.  محاسبوی«  و  تخنیکی 
نمایندگان با استناد به قانون اساسی و اصول نامه بودجه، این گونه  
سرپیچی های قانونی و اصولی را بدون تصویب و تأیید مجلس 

نمایندگان، »فاحش، خیانت ملی و جرم« دانسته اند. 
خان آغا رضایی، عضو مجلس به اطالعات روز گفت که 
ارتکاب این تخطی ها از سوی حکومت »جرم و خیانت ملی« 
اصول نامه  از  تخطی  و  دستبرد  گونه  این  او  گفته  ی  به  است. 
و  ملی  اقتصادی  باالی  منفی  تأثیر  اخیر  سال های  در  بودجه، 

سرمایه گذاری داشته است. 
بررسی  مالی 1397 در زمانی  گزارش های قطعیه ی سال 
شده است که وزارت مالیه سند بودجه ی ملی سال مالی 1399 
پایان هر  در  است.  فرستاده  ملی  به شورای  برای تصویب  را 
سال مالی مجلس نمایندگان، پیش از تصویب بودجه ملی سال 
آینده، گزارش های قطعیه یک سال قبل آن را با حضور مسئوالن 

ادارات حکومتی بررسی می کند. 
گزارش قطعیه از سوی اداره ی عالی بررسی تهیه می شود. 
از  ملی  بودجه  مصوبه  تطبیق  چگونگی  قطعیه،  گزارش   در 
سوی ادارات حکومتی در جریان سال مالی ارائه می شود. پس 
آینده  از بررسی و تصویب گزارش  قطعیه، بودجه سال مالی 
تصویب می شود. اکنون اعضای مجلس نمایندگان می گویند که 
پیش از بررسی و تصویب سند بودجه ی ملی 1399، حکومت 
باید در برابر تخطی های انجام شده در سال مالی 1397 پاسخ 

بگوید. 
تخطی ها چیست؟

کمیسیون مالی و بودجه، گزارش کرده است که یک میلیارد 
و 27 میلیون افغانی از سوی ریاست محافظت رییس جمهور، 
ریاست اجراییه و ریاست عمومی امنیت ملی خالف اصول نامه ی 
تصویب شده ی سال مالی 1397 مصرف شده است. در گزارش 
کمیسیون آمده است که این مقدار بودجه از بودجه ی عملیاتی 
وزارت های دفاع ملی، امورد داخله، ریاست عمومی امنیت ملی 
و شورای امنیت ملی به گونه ی غیر قانونی، اضافه تر از بودجه ی 

عملیاتی مختص به این ادارات مصرف شده است. 
این  مصرف  که  می گوید  مجلس  رضایی، عضو  خان آغا 
اداره های چهارگانه، اضافه تر  مقدار بودجه از بودجه عملیاتی 
از بودجه ی مختص آن برای ریاست محافظت رییس جمهور 
انجام شده است: »درحالی که حساب مصرف  ادارات  و سایر 
بودجه عملیاتی نیز مشخص نیست که در کجا و چگونه مصرف 

شده است.« 
براساس ماده ی 15 اصول نامه ی بودجه ی سال مالی 1397 
تعدیل از سایر کدها به کدهای عملیاتی مجاز نیست و پول 
عملیاتی به وزارت های دفاع ملی، امورداخله، ریاست عمومی 
اما در  قابل پرداخت است.  امنیت ملی  امنیت ملی و شورای 
پاسخی که در وبسایت وزارت مالیه نشر شده، آمده است که 
و  به ضرورت  نظر  به کدهای عملیاتی  از سایر کدها  تعدیل 

براساس »هدایت مقامات« در مغایرت با اصل 15 قرار ندارد. 
از  افغانی  میلیارد  که حدود 6.9  است  این  دیگر  تخطی 
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