
مبارزه علیه فساد 
فقط با شعار نمی شود

رییس جمهور  غنی،  محمداشرف 
با  مبارزه  جهانی  روز  به مناسبت  کشور 
فساد گفت که اولویت حکومت مبارزه 
با فساد است. این شعاری است که در 
پنج سال گذشته بارها و به مناسبت های 
حکومت  رهبران  سوی  از  مختلف 
وحدت  ملی داده شده است. اما در عمل 
نه فساد کاهش یافته و نه برخورد جدی 
همین  به  است.  شده  فساد  عامالن  با 
با  مبارزه  اراده ی  به  عمومی  باور  دلیل 
فساد در حکومت وحدت ملی کم رنگ 
است. هرباری که حکومت از مبارزه با 
فساد سخن گفته، افکار عمومی و مردم 
به دیده ی شک به آن نگریسته و گفتار 
با  مبارزه  امر  در  رییس جمهور  کردار  و 

فساد را صرفا شعار  پنداشته اند.
و  شعار  با  فساد  علیه  مبارزه 
نیست.  ممکن  گزینشی  برخوردهای 
برخورد  و  عملی  اقدام  کار  این  برای 
مسئوالنه با عامالن فساد در تمام سطوح 
الزم است. پیش از این دیدبان شفافیت 
اعالم کرده است که اقدامات مبارزه علیه 
غیرمستقل  ملی  وحدت  حکومت  فساد 
دلیل  همین  به  است.  بوده  سیاسی  و 
کارهای  نتواسته  ملی  وحدت  حکومت 

مبارزه علیه فساد را...
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دو شنبه  ۲۵ قوس ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۶۷

تعداد کشته شدگان 
آتش فشان نیوزیلند 

به ۱۶ نفر رسید
اطالعات روز: پولیس نیوزیلند اعالم 
جهت  که  افرادی  از  یکی  که  کرد 

درمان، پس از فوران...
۶

چهار هزار سرباز 
امریکایی از افغانستان 

خارج می شوند
اطالعات روز: شماری از رسانه های 
که  کرده اند  گزارش  امریکایی 

حکومت امریکا تا...
۲

فرناندینیو: لیورپولی ها 
حاال قهرمانی در لیگ 

برتر را حس کنند!
منچسترسیتی  برزیلی  هافبک 
به  رسیدن  به  دیگر  آنها  می گوید 

لیورپول فکر نمی کنند چرا که...
۷

مهاجم پاری سن ژرمن هم چنان در 
انتظار یوونتوس است تا در صورت 

ارائه پیشنهاد خوب به...

ایکاردی منتظر 
پاسخ نهایی یووه

۷

۵

فساد، بزرگ ترین مانع پیشرفت افغانستان؛ 
غنی: حکومت نمی تواند به تنهایی 

با فساد مبارزه کند

قیمت جنگ در برابر قیمت صلح من نیز دروغ های رسمی 
جنگ افغانستان را می نوشتم

جنجال بر سر قانون حمایت از کودکان؛ 
هیأت بررسی کننده تشکیل شد

نژادپرستی  جهانی  رده بندی  در  افغانستان   •
مقام اول را به دست آورد. تنورالدین محتلم، رییس 
کمیته ی المپیک نژادپرستی افغانستان، در مصاحبه 
با خبرنگار رویخشکز گفت: »قبال هم کشور ما در 
این عرصه کارنامه ی درخشانی داشت. اما متاسفانه 
صدای ما به گوش جهانیان نمی رسید. حتما اطالع 
نمونه ی   83 ما  گذشته  ماه  دو  در  تنها  که  دارید 

خالص نژادپرستِی بینی محور تولید و...

والیت  در  امنیتی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
سوی  از  مشترک  عملیات  یک  که  می گویند  بلخ 
نیروهای امنیتی، دفاعی و کشفی به خاطر بازداشت 
نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین پولیس ولسوالی 
قیصار فاریاب در شهر مزارشریف راه اندازی شده 

است.
عادل شاه عادل، سخن گوی فرماندهی پولیس 
بلخ به روزنامه اطالعات روز گفت که این عملیات 

ناوقت دو شب پیش...

قانون جنجالی حمایت از حقوق کودکان پس از حدود 
هشت سال، هفته ی گذشته از سوی مجلس نمایندگان کشور 
این  در  دوباره  قانون  در  کودکان  سن  تعیین  شد.  تصویب 
مجلس جنجالی شد و اعضای مجلس هیأت ده نفری برای 
تعیین  آن  تصویب  نحوه ی  و  قانون  این  ماده های  بررسی 

کردند.
روزنامه  به  مجلس  این  اعضای  از  تمیم،  عبدالظاهر 
نظر  اختالف  به دلیل  قانون  این  که  می گوید  روز  اطالعات 
اعضای پارلمان در مورد سن کودکان در آن جنجالی شده 
است. به گفته ی او، میررحمان رحمانی، رییس این مجلس 
به دنبال باالگرفتن این جنجال ها، یک هیأت ده نفری را برای 

بررسی عوامل آن تعیین کرده است.
امیرخان یار، معاون اول مجلس  در ترکیب این هیأت 

رییس و پنج، پنج نماینده ی از...

»واشنگتن پُست«  روزنامه  گذشت،  که  هفته ای  در 
با  افغانستان  منازعه  می دهد  نشان  که  کرد  نشر  گزارشی 
این  معماران  زیرا  است،  بوده  همراه  دروغ  و  فریب کاری 
جنگ  پیشرفت  و  اهداف  مورد  در  مردم  به  آگاهانه  جنگ 
دروغ گفته اند. با این حال »اسناد جنگ افغانستان« برای من 

افشاگری نبود. آخر من خودم یکی از فریب دهنده ها بودم.
از  یکی  به عنوان  من   2010 مارچ  تا   2009 از جوالی 
برای  امریکا«  هوایی  »نیروی  جانب  از  تعیین شده  افراد 
افغانستان خدمت کردم و شاهد  »مأموریت ملت سازی« در 
بودم که آنچه در افغانستان و در میدان جنگ رخ می دهد با 
رابطه ای  می شنوند،  جنگ  این  درباره ی  مردم  که  پیام هایی 
نقش  تیم،  اطالعاتی  عملیات های  افسر  به حیث  من  ندارد. 
مستقیم در تهیه این پیام ها داشتم. من در جریان رویدادهایی 

مانند انتخابات ریاست جمهوری...

میان جمعی  گفت وگو  یک  روز  نخستین  گرماگرم  در 
از  کیلومتر   20 فاصله ی حدود  در  دختر  و  پسر  جوانان  از 
با  مصالحه  قیمت  که  زمانی  مالمحمدعمر،  آبایی  خانه ی 
گوشه ی  از  جوانی  بود،  گرفته  قرار  بحث  موضوع  طالبان 
گفت وگوها  مسیر  تقریبا  که  کرد  مطرح  را  پرسشی  جلسه ، 
افغانستان  او گفت  کشاند.  دنبال اش  به  را  بعد  در روزهای 
پیش از مطرح کردن قیمت صلح، باید قیمت جنگ را تعیین 
کنند. اشاره ی او به اختصار، تبعات سنگین سال ها جنگ و 
دوام آن را تشریح می کرد: ده ها هزار تلفات نظامی و ملکی، 
تخریب زیربناها، محرومیت مناطق جنگ زده از حق زندگی، 
آموزش، خدمات صحی و فهرستی که می تواند ده ها عنصر 

درشت و ظریف دیگر نیز داشته باشد.
شش روز هفته ی گذشته )16 تا 21 قوس(، گروهی از 
زنان و مردان عمدتا دانشجو یا تحصیل کرده، فعاالن فرهنگی 

و مدنی، کارمندان نهادهای دولتی و... خبرهای زمستانی شیرآباد | طنز

تالش ها برای بازداشت 
نظام الدین قیصاری در بلخ 

همچنان ادامه دارد
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اطالعات روز: مسئوالن امنیتی در والیت بلخ می گویند 
که یک عملیات مشترک از سوی نیروهای امنیتی، دفاعی 
فرمانده  قیصاری،  نظام الدین  بازداشت  به خاطر  و کشفی 
پیشین پولیس ولسوالی قیصار فاریاب در شهر مزارشریف 

راه اندازی شده است.
عادل شاه عادل، سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ به 
دو  ناوقت  عملیات  این  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
از  »عزیزآباد«  منطقه ی  در  قوس(   23 )شنبه،  پیش  شب 
راه اندازی شده  مزارشریف  پنجم شهر  ناحیه ی  مربوطات 

است. ممکن این عملیات تا امروز ادامه یابد.
آقای عادل افزود که عملیات بازداشت آقای قیصاری 
و  تشنج  ایجاد  به دلیل  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به حکم 

»بی بندوباری« افراد وابسته به او راه اندازی شده است.
عملیات  در  شامل  نیروهای  که  زمانی  او،  گفته ی  به 
خانه ی این فرمانده پشین پولیس را محاصره کرده و از وی 
افرادش  مسلحانه ی  مقاومت  با  تسلیم شوند،  که  خواسته 

مواجه شده اند.
سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ تأکید که در جریان 
این درگیری ها دو سرباز پولیس به گونه ی سطحی زخمی 

شده اند.
به  درگیری ها  نیز  هم اکنون  که  افزود  همچنان  او 
آقای  گفته های  براساس  دارد.  جریان  پراکنده  صورت 
سالح های  از  قیصاری  نظام الدین  به  وابسته  افراد  عادل، 
در  که  کرده اند  استفاده  درگیری  این  در  سنگین  و  سبک 
شده  تخریب  کلی  صورت  به  نیز  خانه  یک  آن  نتیجه ی 

است.
قیصاری  آقای  خانه ی  سمت  به  نیز  هلی کوپتر  چند 

آتشباری کرده است. محمدامین دره صوفی، عضو شورای 
بوده  راکتی  پنج  شاهد  خودش  او  که  گفت  بلخ  والیتی 
است که این هلی کوپترها به خانه ی آقای قیصاری انداخته 

است.
با این حال اجمل فایز، فرمانده پولیس بلخ می گوید 
که نیروهای شامل در عملیات برای جلوگیری از ویرانی و 

تلفات عملیات را به کندی پیش می برند.
در همین حال، عنایت اهلل بابر فرهمند، از اعضای ارشد 
حزب جنبش ملی اسالمی افغانستان به هدف میانجی گری 
میان نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین پولیس ولسوالی 
قیصار فاریاب با نیروهای دولتی به شهر مزارشریف، مرکز 

والیت بلخ رفته است.
ملی  جنبش  حزب  سخن گوی  ته ینج،  بشیراحمد 
اسالمی افغانستان به روزنامه اطالعات روز گفت که آقای 
فرهمند در رأس یک هیأت از رهبری این حزب به دستور 
نخست  معاون  و  جنبش  رهبر حزب  دوستم،  عبدالرشید 

ریاست جمهوری کشور به بلخ رفته است.
آقای ته ینج توضیح داد که این هیأت به درخواست 
از  جلوگیری  به منظور  شمال  »بزرگان«  از  شماری 
وخیم شدن موضوع بازداشت آقای قیصاری فرستاده شده 

است. 
موضوع  که  می کند  تالش  هیأت  »این  افزود:  او 
بزرگان  با  هماهنگی  در  را  قیصاری  نظام الدین  بازداشت 
و  عدلی  نهادهای  و  امنیتی  نیروهای  مسئوالن  و  شمال 

قضایی اقدام کنند و یک راه حل برای آن پیدا کنند.«
تویتی  در  نیز  فرهمند  بابر  عنایت اهلل  هم،  سویی  از 
نوشته است که او به هدف میانجی گری »مصلح« به والیت 

بلخ می رود.
او گفته است: »شورش و آشوب گری در هیچ نقطه ی 
کشور به نفع ملت و نظام موجود نیست. می رویم به بلخ 
تا یک میانجی مصلح و مفید باشیم و این که بتوانیم دست 
را  بلخ  شریف  مردم  نسبی  آرامش  و  داده  هم  دست  به  

بازگردانیم.«
پیش تر کنشکا ترکستانی، رییس جنبش جوانان حزب 
جنبش ملی اسالمی به رهبری عبدالرشید دوستم گفته بود 
که نیروهای امنیتی خانه ی نظام الدین قیصاری را به دستور 

آقای دوستم در شهر مزار شریف محاصره کرده اند.
به هدف خلع سالح  این عملیات  که  بود  افزوده  او 

آقای قیصاری راه اندازی شده است.
به گفته ی او، نظام الدین قیصاری اخیرا از نام حزب 
با  و  کرده  سوءاستفاده  افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش 
»اعمال غیرقانونی« در شهر مزار شریف دست به آشوب 

زده است.
ملی  جنبش  حزب  سخن گوی  ته ینج،  بیشراحمد 
اسالمی افغانستان نیز به روزنامه اطالعات روز گفت: »...
نیروهای امنیتی نظامیانی را به دلیل حرکات غیرقانونی و 

سوءاستفاده از نام حزب جنبش ملی محاصره کرده اند.«
ولسوالی  پولیس  پیشین  فرمانده  قیصاری،  نظام الدین 
نیروهای  از سوی  نیز  فاریاب سال گذشته  قیصار والیت 
بند  در  مدتی  چند  برای  و  بازداشت  فاریاب  در  امنیتی 

امنیت ملی قرار داشت.
دوستم  جنرال  به  نزدیک  افراد  از  ابتدا  در  قیصاری 
به حساب می آمد، اما اخیرا بنا بر دالیلی، صف سیاسی اش 

را از دوستم جدا کرده است.

تالش ها برای بازداشت نظام الدین قیصاری در بلخ همچنان ادامه دارد

غنی به وزارت داخله: 
زمری پیکان باید فورا بازداشت شود

اطالعات روز: رییس جمهور اشرف غنی از وزارت داخله خواست که »زمری پیکان«، 
فرمانده پشین امن و نظم عامه ی این وزارت را به گونه ی »فوری« بازداشت کند.

آقای غنی که دیروز )یک شنبه، 24 قوس( در »کنفرانس ساالنه ی مبارزه علیه فساد 
اداری« در کابل صحبت می کرد، خطاب به وزارت داخله گفت: »زمری پیکان یک نهاد 
عمده )وزارت داخله( را به منبع فساد بدل کرده بود، تحمل نداریم که مرکز عدلی و قضایی 

مبارزه با جرایم سنگین امر بازداشت او را صادر کند و اما این امر اجرا نشود.«
اراده ی  و  شهرت  به  پیکان  آقای  بازداشت نشدن  کشور،  رییس جمهوری  گفته ی  به 

سیاسی دولت آسیب می زند. او تأکید کرد که فرمانده عمومی امن و نظم عامه ی وزارت 
داخله بازداشت شود. 

رییس جمهوری کشور در حالی خواستار بازداشت زمری پیکان شده است که او سه 
سال پیش به جرم سوء استفاده از صالحیت های وظیفوی در وزارت داخله و اتهام قتل، 
از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین به هشت ونیم سال زندان محکوم 

شده بود.
زمری پیکان اما تا کنون بازداشت نشده است.

یک شبکه ی ده نفری حمالت چریکی طالبان در نیمروز بازداشت شد
اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعالم کرده که در نتیجه ی عملیات 
»هدفمند« نیروهای این ریاست یک شبکه ی ده نفری حمالت چریکی گروه طالبان در شهر 

زرنج، مرکز والیت نیمروز بازداشت شده است.
در اعالمیه ای که دیروز )یک شنبه، 24 قوس( از سوی ریاست عمومی امنیت ملی به 
نشر رسیده، آمده است که این افراد به سرگروپی »مولوی عبدالروف« در شهر زرنج فعالیت 

تروریستی و تخریبی داشته اند.
به نقل از اعالمیه، اعضای این شبکه، در کشته شدن یک کارمند ملی نیمروز دست 

داشته اند. همچنان این افراد پالن ترور دو افسر اسبق فرماندهی پولیس نیمروز را روی دست 
داشته که قبل از انجام حمالت شان توسط نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت 

شده اند.
ریاست عمومی امنیت ملی افزوده که از نزد این افراد مقدار جنگ افزار نیز به دست 

نیروهای این ریاست افتاده است.
گروه  که جنگ جویان  می باشد  ناامن  والیت های  از  کشور  در غرب  نیمروز  والیت 

طالبان در شماری از ولسوالی های این والیت فعالیت گسترده دارد.

علیه  مبارزه  و  دهد  گسترش  و  نهادینه 
فساد اداری در حد شعار باقی مانده است. 
کشورهای  فاسدترین  میان  در  ما  جایگاه 
است  حقیقت  این  نشان دهنده ی  جهان 
ناکامیم  اداری  فساد  با  مبارزه  امر  در  که 
حکومت  ناکامی  این  اصلی  مسئول  و 

افغانستان و رییس جمهور کشور است.
فساد  این که  با  می رسد  به نظر 
به صورت  اداری  فساد  و  عام  به صورت 
اما  است،  ریشه دار  افغانستان  در  خاص 
یک  هنوز  فساد  موضوع  حکومت  برای 
ندارد  معنایی  اگرنه  نیست؛  اصلی  چالش 
روزافزون  گسترش  شاهد  سال  به  سال 
پژوهش گر  یک  کیس،  سارا  باشیم.  فساد 
افغانستان،  در  تحقیق  سال ها  نتیجه ی  در 
در کتابش »دزدان حکومت« نشان می دهد 
که فساد باعث تداوم جنگ در افغانستان 
دستگاه  یک  مثابه ی  به  دولت  زیرا   شده، 
عریض و طویل مافیایی عمل کرده است.

رییس جمهور بارها و به مناسبت های 
مطرح  را  فساد  با  مبارزه  شعار  مختلف 
مبارزه  در  برخوردش  عمل  در  اما  کرده، 
در  یا  بوده  گزینشی  و  نمایشی  فساد  با 
نمونه  برای  است.  مانده  باقی  شعار  حد 
در یک سال اخیر روزنامه اطالعات روز 
سه گزارش مستند و بلند تحقیقی از فساد 
در دستگاه حکومت را گزارش کرده است 
که به آن ها رسیدگی نشده است. در این 
از  فساد  که  شده  داده  نشان  گزارش ها 
گرفته  دفاع  وزارت  و  رییس جمهور  دفتر 
به عنوان  دارد.  ریشه  مختلف  نهادهای  تا 
وجود  از  اطالعات روز  افشارگری  مثال 
فساد در یک قرارداد وزارت دفاع که در 
آن صدها میلیون افغانی حیف و میل شده 
بود، باعث شد روزنامه اطالعات روز به 
این  درحالی که  شود.  معرفی  دادستانی 
گزارش مستند و برمبنای کار حرفه ای تهیه 
شده بود. اطالعات روز اسناد فساد را در 
اختیار نهادهای مسئول دولتی و حکومتی 
هم قرار داد، اما هیچ گاهی حکومت دنبال 
نگرفت.  را  قرارداد  این  در  فساد  عامالن 
گزارش  تازه ترین  در  روز  اطالعات 
مقدار  که  است  دریافته  نیز  تحقیقی خود 
قابل توجه از بودجه ملی سال 139۷ از کد 
91 به گونه ی مبهم و به اهداف نامشخص 
مقام های  به  شخصی  کمک های  شامل 
به  منسوب  سازمان های  و  افراد  دولتی، 
مصرف  ملی  وحدت  حکومت  رهبران 
میز  روی  فساد  وقتی  پس  است.  شده 
رییس جمهور وجود دارد، چگونه فساد در 
اولویت حکومت قرار داد دارد؟ از طرف 
دیگر، به گواهی نهادهای تحقیقی، بسیاری 
مبارزه  امر  در  از وعده های رییس جمهور 
با فساد در حد حرف و شعار باقی مانده 

است. 
غنی  رییس جهمور  دیروز  اقدام 
گذشته  روز  است.  ستودنی  اول  نگاه  در 
فوری  بازداشت  خواستار  رییس جمهور 
شد.  عامه«  نظم  »پولیس  پیشین  فرمانده 
او گفت که به دلیل عدم دست گیری آقای 
سیاسی  »اراده  و  افغانستان  شهرت  پیکان 
آقای  اما  می رود.  سوال  زیر  روزانه  ما« 
مواردی  که  است  کرده  فراموش  غنی 
مهم تری وجود دارد که باید مورد پی گرد 
قرار داده شود. چندی پیش در پی انتشار 
یک گزارش از سوی طلوع نیوز در مورد 
همایون قیومی مجلس سنا آقای قیومی را 
به دادستانی کل معرفی کرد، اما هیچ گاهی 
و  گرفت  جدی  را  گزارش  این  نه  کسی 
را مورد پی گرد  قیومی  آقای  دادستانی  نه 
داد. در مورد مشابه دیگر، حکومت  قرار 
وزارت  پیشین  وزیر  وحیدی،  عبدالرزاق 
از  را  معلوماتی  تکنالوژی  و  مخابرات 
زندان  به  و  دست گیر  دانشگاه  داخل 
فرستاد، اما اکلیل حکیمی وزیر پشین مالیه 
که اتهام های مشابه و سنگینی که به او وارد 
شده بود، توسط رییس جمهور عالی ترین 
زمانی  تا  بنابراین،  کرد.  دریافت  را  مدال 
نباشد،  سیستماتیک  فساد  با  مبارزه  که 
عمل  در  مردم  باشد،  گزینشی  برخوردها 
مبارزه با فساد را نبیند، مبارزه با فساد یک 
سیاسی  اراده ی  روزبه روز  و  است  شعار 
حکومت و به ویژه رییس جمهور غنی در 

امر مبارزه با فساد زیر سوال می رود.

www.etilaatroz.comwww.etilaatroz.com

وزارت  روز:  اطالعـات 
اعـالم  کشـور  عامـه ی  صحـت 
کرده اسـت که آخریـن دور کارزار 
فرعـی تطبیق واکسـین پولیو برای 
معافیت دهـی 5.9 میلیـون کـودک 
زیـر پنج سـال از امروز )دوشـنبه، 

می شـود. آغـاز  عقـرب(   25
از سـوی  کـه  اعالمیـه ای  در 
دیـروز  عامـه  صحـت  وزارت 
نشـر  بـه  قـوس(   24 )یک شـنبه، 
ایـن  کـه  اسـت  آمـده  رسـیده، 
 21 در  ولسـوالی   198 در  کارزار 
سـازمان  همـکاری  بـه  والیـت 
صحی جهـان و صنـدوق حمایت 

متحـد  ملـل  از کـودکان سـازمان 
می شـود. تطبیـق 

بـه نقـل از اعالمیـه، تمرکـز 
بیش تـر در ایـن دور والیت هـای 
جنوبی افغانسـتان اسـت که دارای 
مثبـت  واقعـات  آمـار  بیش تریـن 
جـاری  سـال  جریـان  در  پولیـو 
میـالدی )2019( بـه ثبـت رسـیده 

. ست ا
همیـن طـور در اعالمیـه بـه 
فیروزالدیـن  گفته هـای  از  نقـل 
عامـه ی  صحـت  وزیـر  فیـروز، 
کشـور آمده اسـت که ایـن کارزار 
بـه هدف محـو کامل ایـن بیماری 

بـه پیـش بـرده می شـود.
چالش هـای  فیـروز  آقـای 
چالـش  عمده تریـن  را  امنیتـی 
پولیـو  واکسـین  تطبیـق  برابـر  در 
کشـور  شـهروندان  از  و  دانسـته 
خواسـته اسـت کـه زمینـه را برای 
تطبیق واکسـین پولیـو در محالت 

کنـد. فراهـم  کشـور  دوردسـت 
در  عامـه  صحـت  وزارت 
فرعـی  کارزار  آغـاز  از  حالـی 
در  پولیـو  محـو  واکسـین  تطبیـق 
ایـن  کـه  می دهـد  خبـر  کشـور 
وزارت حـدود دو مـاه پیـش )22 
کارزار  کـه  بـود  گفتـه  میـزان( 

تطبیـق واکسـین محو پولیـو برای 
معافیت دهـی 8.5 میلیـون کـودک 
زیـر پنـج سـال در 324 ولسـوالی 

اسـت. آغـاز شـده  کشـور 
گفتنی اسـت که از آغاز سـال 
روان میـالدی تا کنـون 24 واقعه ی 
مثبـت پولیـو در کشـور بـه ثبـت 
رسـیده اسـت. از ایـن 24 واقعـه، 
پنـج  ارزگان،  در  آن  واقعـه ی  نُـه 
واقعـه ی دیگـر در هلمنـد، چهـار 
در  واقعـه  دو  قندهـار،  در  واقعـه 
پکتیـکا، یـک واقعـه در کنـر، یک 
واقعـه در بادغیـس، یـک واقعه در 
ننگرهـار و یـک واقعـه دیگـر هم 

در بغـالن ثبت شـده اسـت.
سـال گذشـته رقـم مجموعی 
در  پولیـو  مثبـت  واقعه هـای 
رسـیده  مـورد   21 بـه  افغانسـتان 

بـود.
افغانستان، پاکسـتان و نیجریه 
تنهـا سـه کشـور در جهان انـد کـه 
تـا هنـوز هـم به عنوان کشـورهای 
اندیمیـک پولیو شـناخته می شـود.
تـداوی  قابـل  بیمـاری  ایـن 
نیسـت، اما قابل پیش گیری اسـت 
و کودکانـی کـه بـه ایـن بیمـاری 
همیشـه  بـرای  می شـوند،  مبتـال 

می شـوند. فلـج 

آخرین دور کارزار فرعی محو پولیو امروز آغاز می شود

سخیداد هاتفلیاقت الیق

اطالعـات روز: شـماری از رسـانه های 
امریکایـی گـزارش کرده انـد کـه حکومـت 
امریـکا تـا اوایل هفتـه ی آینـده برنامه ی خود 
ایـن  بـرای خـروج چهـار هـزار سـرباز  را 

کشـور از افغانسـتان اعـالم می کنـد.
نقـل  بـه  »ان بی سـی«  خبـری  شـبکه ی 
از دو مقـام امریـکا گفتـه اسـت کـه خـروج 
ایـن تعـداد سـربازان امریکایـی بـه صـورت 
مرحلـه ای در مـدت چنـد ماه آینـده صورت 

می گیـرد.
مقـام  دو  ایـن  گفته هـای  براسـاس 

از  ترکیبـی  سـربازان  کاهـش  امریکایـی، 
و  سـربازان  از  بخشـی  زودهنـگام  انتقـال 
جاگزین نکـردن بخش دیگری از آنان اسـت.
همیـن طـور شـبکه ی »سـی ان ان« نیز به 
امریـکا گـزارش  دفاعـی  مقام هـای  از  نقـل 
کرده اسـت که بـا کاهش چهار هزار سـرباز، 
عملیـات نیروهای امریکایـی عموما بر مقابله 
و  داعـش  ماننـد  و گروه هـای  تروریـزم  بـا 
القاعـده در افغانسـتان متمرکـز خواهـد بود.

بخـش  کـه  کرده انـد  تأکیـد  امـا  آنـان 
آمـوزش و مشـوره دهی به نیروهـای افغان تا 

حـد قابـل توجهـی کاهـش می یابـد.
امریکایـی،  مقام هـای  ایـن  گفتـه ی  بـه 
رقـم سـربازان ایـن کشـور در افغانسـتان بـا 
کاهـش ایـن چهار هزار سـرباز، به هشـت تا 
نُـه هزار نفـر خواهد رسـید. در حـال حاضر 
تعـداد نیروهـای امریکایی در افغانسـتان بین 

12 تـا 13 هـزار نفـر می رسـد.
مقام هـای امریکایـی در حالـی از کاهش 
چهـار هـزار سـرباز امریکایـی در افغانسـتان 
خبـر می دهـد که زلمـی خلیـل زاد، نماینده ی 
ویـژه ی وزارت خارجه ی امریـکا برای صلح 

گفتـه  قـوس(   22( جمعـه  روز  افغانسـتان 
بـود کـه مذاکـرات میـان هیـأت امریکایی به 
رهبـری او بـا گـروه طالبـان در قطـر »موقتا« 

متوقف شـده اسـت.
دفتـر  سـخن گوی  شـاهین،  سـهیل 
بـه روزنامـه  نیـز  قطـر  سیاسـی طالبـان در 
بـه  »مذاکـرات  بـود:  گفتـه  روز  اطالعـات 
موافقـه جانبیـن بـرای چنـد روز وقفـه دارد 
و بعـدا شـروع می شـود و علتـش این اسـت 
کـه مـا می خواهیـم مقـام رهبری خـود را در 
بگیریـم.« هدایت شـان  را  گذاشـته،  جریـان 

دلو سال 1390 خورشیدی چهار هزار سرباز امریکایی از افغانستان خارج می شوند ماه  در  آن  از  بعد  داد.  گزارش 
کمیته ی حقوق کودک سازمان ملل متحد در شهر »جینوا«ی 
سویس از دولت افغانستان خواست که برای بهبود شرایط 
زندگی کودکان در کشور، قانون جامعی تدوین و تصویب 
کند. یک سال پس از آن وزارت عدلیه ی کشور اعالم کرد 
که دولت افغانستان با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی طرح این قانون را روی دست گرفته است.
از آن هنگام تا کنون این طرح چهار بار از سوی حکومت 
به مجلس نمایندگان فرستاده شده، اما به دلیل اختالف نظر در 
مورد تعیین سن کودکان در آن، مجلس از تصویب این قانون 
تأیید قرار  خودداری کرده است. اکنون که این طرح مورد 

گرفته نیز با اختالفات گسترده مواجه می باشد.
یکی از کسانی که همواره با این قانون مخالفت کرده 
تقنینی  کمیسیون  رییس  حنفی،  نذیراحمد  مولوی  است، 
مجلس نمایندگان است. او در صحبتی با روزنامه اطالعات 
روز می گوید که ماده ی »سوم« این قانون مبنی بر تعیین سن 
کودک که 18 سال گفته شده است، در مغایرت با شریعت 
فقهای  »نظر  دارد:  قرار  بین المللی  کنوانسیون های  و  اسالم 
اسالم و موادهای کنوانسیون های بین اللملی در مورد کودکان 
یک سان است، اما چند نفر خواهر محدود می گوید که ما این 
تعاریف را قبول نداریم.« آقای حنفی می گوید که براساس 
فقه اسالم در افغانستان، هر کودک در ختم 15 سال قمری 
سن اش به بلوغ می رسد. او تأکید می کند که این مورد 98 

درصد در افغانستان قابل تطبیق است.
در همین حال، عبدالظاهر تمیم نیز می گوید که کودک 
به کسی گفته می شود که عالیم بلوغ در او مشاهده شود و یا 
هم 15 سال قمری را تکمیل کرده باشد و ماده ی سوم قانون 
حمایت از کودکان در مخالفت با ماده ی سوم قانون اساسی 
می باشد. در ماده ی سوم قانون اساسی کشور آمده است که 
معتقدات و احکام  نمی تواند مخالف  قانون در کشور  هیچ 

دین اسالم باشد.
غالم حسین ناصری، دیگر عضو مجلس که از موافقان 
قانون  این  که  می گوید  است،  کودکان  از  حمایت  قانون 
به منظور حمایت از کودکان در افغانستان تدوین و تصویب 
به  ندارد.  قانون  ماده ی  این  با  مخالفتی  گونه  هیچ  و  شده 
براساس  کودکان  از  حمایت  قانون  سوم  ماده ی  او،  باور 
مکلفیت های مدنی شکل گرفته است: »موضوع مکلفیت های 
شرعی درحالی که مطابق با فقه است و با مکلفیت های مدنی 

در دو حوزه قرار دارد.«

آقای  امریکا  دادگستری  وزارت  خبرنامه ی  طبق 
»اداره  از    2015 جوالی  ماه  در  او  که  پذیرفته  نورستانی 
کرده  اجتماعی«  تأمین  »پول  درخواست  اجتماعی«  تأمین 
تأمین  »پول  امریکا،  کالفرنیای   ایالت  قانون  طبق  است. 
اداره  توسط  که  است  نیاز محور  برنامه ی  یک  اجتماعی« 
امنیت اجتماعی به افراد مسن، نابینا و معلول که درآمد کم 

دارند، اختصاص یافته می یابد.
تأمین  پول  دریافت  شرایط  قانون،  طبق  همچنان 
ایاالت  باید ساکن  اجتماعی طوری است که گیرنده ی آن 
متحده امریکا باشد و باید از سفرهایی که بیش از 30 روز 
طول می کشد نیز به دولت گزارش دهد که آقای نورستانی 

اول  مقام  نژادپرستی  جهانی  رده بندی  در  افغانستان   •
المپیک  کمیته ی  رییس  محتلم،  تنورالدین  آورد.  به دست  را 
رویخشکز  خبرنگار  با  مصاحبه  در  افغانستان،  نژادپرستی 
گفت: »قبال هم کشور ما در این عرصه کارنامه ی درخشانی 
نمی رسید.  جهانیان  به گوش  ما  متاسفانه صدای  اما  داشت. 
حتما اطالع دارید که تنها در دو ماه گذشته ما 83 نمونه ی 
فیس بوک  مارکیت  به  و  تولید  بینی محور  نژادپرستِی  خالص 
عرضه کردیم. در همین بازه ی زمانی، امریکا با بیش از 300 
میلیون جمعیت خود تنها ده مورد نژادپرستی قابل توجه و 

مرغوب عرضه کرد«.
را  ولگردان  که  کرد  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت   •
بایومتریک خواهد کرد. سخن گوی وزارت داخله تهدید کرد 
که چنانچه ولگردان به سیستم بایومتریک تن ندهند، بر تمام 
شهروندان کشور مبرهن خواهد شد که این ها یک مشت آدم 
ولگرد بیش نیستند. غالم حسین توتاخیل، نماینده ی ولگردان 
در سرک پارلمان، این اقدام وزارت داخله را دخالت آشکار 
در امور داخلی ولگردان خوانده و از وزارت داخله خواست 
که به جای بایومتریک کردن ولگردان مجموعه ی ولنشستگان 
مراتب  به  ولنشستن شان  که  کند  بایومتریک  را  پارلمان  در 

مشکوک  تر از ولگردی ولگردان است. 
خاص  مراسم  طی  رییس جمهور،  غنی،  محمداشرف   •
رییس جمهور ضمن  داد.  ماه  کره ی  به  را  میرمسجدی  مدال 

تشکر از خدمات بی شائبه ی کره ی ماه گفت:
»خر هم کره دارد. اما خیرش به هیچ کس نمی رسد. بچه 
این چند  تمام  ببینید. در  را  ماه  را می گویم. ولی کره ی  خر 
کار  فرانسه  به  برق  کردن  صادر  پروژه ی  روی  ما  که  سالی 
می کردیم و شب های ما تاریک بود، کره ی ماه به کشور ما نور 
عطا کرد. من به غضنفر صاحب گفتم که یک قرارداد با کره ی 
ماه عقد کند و از بودجه 90 شش میلیون دالر به وزیر سابق 

مالیه بدهد تا کارها هر چه زودتر شروع شود«.
»اینه  عنوان  با  بدماش  حمید  شعر  جدید  مجموعه ی   •
قطعه   3۷0 شامل  مجموعه  این  آمد.  بیرون  از چاپ  ایسو!« 
شعر کامال سفید و ده قطعه شعر تقریبا سفید است. بدماش 

در یکی از اشعار تقریبا سفید خود می گوید:
»گرگ

آری گرگ.
چه بادهای قلف؟

از میان کوکنار  نبود که  یارای آن  آیا واسکت زلیخا را 
حرام برای تو ای زیبای من 

چرا و تا کجا؟
بر فرش المونیم 

دود 
گرگ

آری گرگ!«
در  طالبان  و  امریکا  ویژه ی  نماینده ی  کلیلزاد،  زمری   •
امور صلح، از پاکستان برای نقشی که در کند کردن روند صلح 
برای جلب همکاری های  که  کلیلزاد  آقای  کرد.  تشکر  دارد 

بیش تر پاکستان به اسالم آباد سفر کرده بود گفت:
»هیچ عجله ای نیست. ما با همین وضع خوشیم. به نفع 
امتیازات  و  معاش  این  دیگر  من  بیاید  که  است. صلح  همه 
دیگر  افغانستان  رییس جمهور  داشت.  نخواهم  را  ویژه 
خواهد  لغو  صلح  عالی  شورای  بود.  نخواهد  رییس جمهور 
شد و برادران و خواهران ما در آن شورا بیکار خواهند شد. 
صدها و هزاران پروژه ی قراردادی برای دوستان امریکایی ما 
متوقف خواهند شد. طالبان مجبور می شوند که آدم شوند... 
خالصه، صلح مصیبتی است که هیچ انسان هوشیاری از آن 

استقبال نمی کند«.
• معاون اول رییس جمهور افغانستان از تحصن کنندگان 
هفت والیت خواست که لطفا تا جان در بدن دارند به تحصن 
خویش ادامه دهند. وی تحصن این شهروندان را برای خود و 
مقام محترم ریاست اجراییه بسیار مفید خواند و وعده سپرد 
که در صورتی که از تحصن این عزیزان چیزی حاصل شود 
از راه دور دست های آنان را به گرمی خواهد فشرد. وی تاکید 
کرد: »ما که می گوییم دست شما را به گرمی می فشاریم یک 
جنرال این یک گپ نیست که شما خودتان خبر دارید که این 

را عملی کردگی استیم«.

قانون جنجالی حمایت از حقوق کودکان پس از حدود 
هشت سال، هفته ی گذشته از سوی مجلس نمایندگان کشور 
این  در  دوباره  قانون  در  کودکان  سن  تعیین  شد.  تصویب 
مجلس جنجالی شد و اعضای مجلس هیأت ده نفری برای 
تعیین  آن  تصویب  نحوه ی  و  قانون  این  ماده های  بررسی 

کردند.
روزنامه  به  مجلس  این  اعضای  از  تمیم،  عبدالظاهر 
نظر  اختالف  به دلیل  قانون  این  که  می گوید  روز  اطالعات 
اعضای پارلمان در مورد سن کودکان در آن جنجالی شده 
است. به گفته ی او، میررحمان رحمانی، رییس این مجلس 
به دنبال باالگرفتن این جنجال ها، یک هیأت ده نفری را برای 

بررسی عوامل آن تعیین کرده است.
در ترکیب این هیأت امیرخان یار، معاون اول مجلس 
رییس و پنج، پنج نماینده ی از دو طرف عضو تعیین شده اند 
تا موارد اختالفی آن با شریعت اسالم و نحوه ی تصویب آن 
را بررسی کنند. آقای تمیم می افزاید که این هیأت کارش را 

از دیروز )یک شنبه، 24 عقرب( آغاز کرده است.
قانون حمایت حقوق طفل هفت روز پیش )دوشنبه، 18 
قوس( از سوی کمیسیون حقوق بشر، جامعه ی مدنی و امور 
زنان مجلس نمایندگان ارایه شد که با اکثریت آرا از سوی 
اعضای این مجلس تصویب شد. یک روز پس از آن به دلیل 
اختالف نظر در مورد سن کودکان در آن و نحوه ی تصویب 

آن جنجالی شد و نشست مجلس بدون نتیجه پایان یافت.
سن کودکان در این قانون از چند سال به این طرف از 
موارد اختالفی میان نمایندگان مجلس بوده است. در ماده ی 
سوم این قانون گفته شده که کودک »کسی است که سن 18 
سالگی را تکمیل نکرده باشد«. اما مخالفان این طرح همواره 
گفته اند که این ماده ی قانون حمایت از کودکان در مغایرت 
با شریعت اسالمی می باشد. با این حال اما موافقان این قانون 
ارزش های  با  مغایرت  در  آن  در  ماده ای  هیچ  که  می گویند 
دینی نمی باشد و برای مصئونیت کودکان در نظر گرفته شده 

است.
از  حمایت  قانون  مخالفان  که  معتقدند  قانون  موافقان 
کودکان با خلط کردن مکلفیت های دینی و مدنی در مورد سن 

کودکان در این قانون، در تالش لغو آن است.
واکنش ها به تصویب این قانون؛ مغایرت ها در چیست؟

میثاق  خورشیدی   13۷3 سال  در  افغانستان  دولت 
بین المللی حقوق کودک را امضا کرد و در سال 1388 در 
مورد اجرای آن به کمیته ی حقوق کودک سازمان ملل متحد 

متحده ی  ایاالت  دادگستری  وزارت  روز:  اطالعات 
سناتور  نورستانی،  احمدیوسف  که  کرده  اعالم  امریکا 
انتصابی مجلس سنای افغانستان به غارت دارایی عامه متهم 
دالر  هزار   250 و  زندان  سال   10 به  ممکن  و  است  شده 

جریمه نقدی محکوم شود.
در خبرنامه ای که دیروز )یک شنبه، 24 قوس( وزارت 
آقای  کرده،  منتشر  امریکا  متحده ی  ایاالت  دادگستری 
نورستانی در دادگاه پذیرفته است که او با پنهان کردن سفر 
امریکا،  از  خارج  اقامت  سال  چهار  به  نزدیک  و  خارجی  
امتیازات  از  امریکایی  دالر  هزار   100 غیرقانونی  به گونه ی 

دولتی دریافت کرده است.

بشر،  کمیسیون حقوق  رییس  فرید،  ناهید  همین طور 
جامعه ی مدنی و امور زنان مجلس نمایندگان نیز می گوید که 
هیچ ماده ی قانون حمایت از کودکان در مخالفت با ماده های 

سایر قوانین نافذه در کشور نیست.
عبداهلل شفایی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون 
بلوغ  سن  مورد  در  که  می گوید  روز  اطالعات  به  اساسی 
میان مذاهب دین اسالم اتفاق نظر وجود ندارد: »تنها در فقه 
مذهب حنفی ما دو روایت داریم که در یکی سن بلوغ پسر 
18 سال و دختر 1۷ سال گفته شده است. یک نظر دیگر 
نیز در این فقه گفته شده که سن بلوغ دختر و پسر 15 سال 
می باشد. همین طور در مذاهب مالکی 1۷ سال و در مذاهب 

حنبلی و شافعی نیز 15 سال گفته شده است.«
در فقه مذاهب شیعه نیز روایت های مختلفی در مورد 
بلوغ  نمونه سن  به عنوان  دارد؛  بلوغ وجود  به سن  رسیدن 
دختران سنین 9، 13 و 15  گفته شده است. آقای شفایی 
معتقد است که به دلیل نبود اجماع نظر در اسالم، تعیین سن 
خاصی نمی تواند در مخالفت با احکام و ضروریات اسالم 

قرار گیرد.
فقه  در  بلوغ  سن  تعیین  که  می گوید  شفایی  عبداهلل 
نه حکمی.  است،  موضوعی  امر  یک  فقها،  از سوی  اسالم 
به گفته ی آقای شفایی، به همین دلیل هیچ کسی نمی تواند 
شارح حکمی در این مورد تعیین کند تا در مغایرت با احکام 
دین اسالم و یا مذاهب اسالمی و قوانین نافذه ی افغانستان 
واقع شود. همین طور او می افزاید که هم اکنون در کشورهای 
اسالمی نیز در مورد تعیین رسیدن به سن بلوغ، سنین مختلف 

معیار قرار گرفته است.
»نحوه ی رأی دهی نیز بررسی می شود«

در تصویب  نحوه ی رأی دهی  اختالفی  موارد  دیگر  از 
قانون حمایت از کودکان می باشد. مولوی نذیراحمد حنفی 
در نشست دو روز پیش این مجلس گفت که هیأت ده نفری 
مجلس نمایندگان باید نحوه  ی رأی دهی را نیز بررسی کند تا 

نصاب مجلس در روز رأی گیری این قانون مشخص شود.
او همچنان در صحبتی با روزنامه اطالعات روز می گوید 
که نصاب این مجلس در حدی نبوده تا بتواند این قانون را 

تصویب کند.
مجلس  سوی  از  که  اعالمیه ای  در  اما،  حال  این  با 
نمایندگان به نشر رسیده، گفته شده است که قانون حمایت 
از کودکان با نصاب 142 نفری مجلس نمایندگان به تصویب 

رسیده است.

این کار را نکرده است.
پیش تر روزنامه اطالعات روز نیز دریافته بود که آقای 
دریافت  پول  دولت  بودجه  از  نیز  افغانستان  در  نورستانی 
کرده است. رییس جمهور غنی در  تاریخ 13 عقرب 1396 
پنج میلیون و 535 هزار افغانی را از کد 91 برای پرداخت 

کرایه خانه و خرج دسترخوان وی پرداخته است.
فولبرایت  برنامه   دانش آموخته ی  نورستانی،  یوسف 
ایاالت متحده ی امریکا است و پیش از این در پست های 
کلیدی در دولت افغانستان کار کرده است. آقای نورستانی 
سال گذشته از سوی رییس جمهور غنی به عنوان سناتور 

انتصابی در مجلس سنا تعیین شد.

خبرهای زمستانی 
شیرآباد

جنجال بر سر قانون حمایت از کودکان؛ 
هیأت بررسی کننده تشکیل شد

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.

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. 

و  »ثبات  انتخاباتی  دسته  ی 
عبدالله  رهبری  به  همگرایی« 
کشور  اجرایی  رییس  عبدالله، 
بود در صورتی که  پیش تر گفته 
این نشست به صورت »علنی« و 
»آزاد« برگزار شود، در آن شرکت 
نوررحمان  اما  اکنون  می کند. 
نظارت  بخش  رییس  اخالقی، 
دسته ی  این  تقلب  با  مبارزه  و 
انتخاباتی به اطالعات روز می گوید 
یک  نشست  این  چارچوب  که 
حل  برای  جواب گو  چارچوب 

جنجال های انتخابات نیست.

یوسف نورستانی در امریکا به غارت دارای عامه متهم شد
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ابوذر ملک نژاد

در  کشور  رییس جمهوری  غنی،  اشرف  محمد 
کنفرانس ساالنه مبارزه علیه فساد اداری در کابل گفت 
که مبارزه با فساد اداری نیاز به زمان طوالنی دارد و در 
به  تنهایی  به  نمی تواند  افغانستان  حکومت  راستا  این 

موفقیت دست یابد.
شش  اداری  فساد  علیه  مبارزه  ساالنه  کنفرانس 
فساد،  با  مبارزه  سپتامبر، روز جهانی  نهم  از  روز پس 
امروز )یک شنبه، 24 قوس( در کابل برگزار شد. در این 
ریاست جمهوری،  دوم  معاون  دانش،  سرور  کنفرانس 
مسئوالن نهادهای عدلی و قضایی و شماری از سفیران 
نیز سخنرانی کردند. آنان  کشورهای خارجی در کابل 
پیشرفت  مانع  بزرگ ترین  به عنوان  را  اداری  فساد 
این  برابر  در  جدی  مبارزه ی  بر  و  دانستند  افغانستان 

پدیده تأکید کردند.
رییس جمهور غنی در این کنفرانس گفت که برای 
نیاز  اداری،  فساد  با  مبارزه  امر  در  موفقیت  به  رسیدن 
هدفمند  و  دوامدار  کار  به  افغانستان  دولت  که  است 
در این راستا ادامه بدهد. او همچنان از نهادهای مدنِی 
شهری و روستایی و مردم خواست که در این بخش با 

دولت همکاری کنند.
مغایرت  در  فساد  پدیده ی  که  افزود  غنی  آقای 
مردم  فرهنگ  و  اساسی  قانون  اسالمی،  ارزش های  با 
عین  در  او  دارد.  نیاز  بیش تر  فرهنگی  کار  به  و  است 
حال نقش رسانه ها، عالمان دین و نهادهای مدنی را در 

فرهنگ سازی و مبارزه با فساد مهم خواند.
فساد  با  موثر  مبارزه ی  که  گفت  همچنان  غنی 
تقنینی است و حاکمیت قانون  نیازمند بستر مستحکم 
در خالی قانون نهادینه نمی شود. به گفته ی او، در پنج 
سال گذشته در کنار 450 قانون و مقرره، تنها سه قانون 

در راستای مبارزه با فساد اداری تصویب شده است.
گفت  صحبت هایش  از  بخشی  در  رییس جمهور 
که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد 
اداری در مدت کوتاه به بیش از یک هزار قضیه ی فساد 
که  کرد  تأکید  غنی  آقای  است.  کرده  رسیدگی  اداری 
مجازات  به  محکوم  نفر   200 قضایا  این  به  پیوند  در 
شده اند. به گفته ی او، در میان این افراد حدود ۷0 مقام 
بلندرتبه ی دولتی به شمول معینان، جنراالن، والیان و... 

نیز شامل اند.
در همین حال، ناصر تیموری، مسئول دادخواهی 
و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان اظهارات متفاوتی 
مطرح  دولتی  بلندرتبه ی  مقام   ۷0 پرونده ی  مورد  در 
می کند. آقای تیموری به روزنامه اطالعات روز گفت 
که افراد متهم شامل این پرونده ها 22 معین، 44 جنرال 
تنها در  از این جمله  افزود که  او  و پنج والی هستند. 
مورد پرونده ی کم تر از ده معین حکم دادگاه صادر شده 

و باقی پرونده ها در حال بررسی و تحقیق قرار دارد.
رییس جمهور اشرف غنی در ماه اپریل سال 2018 
به  از فرستادن پرونده ی فساد دو عضو کابینه  میالدی 
پرونده ی چهار  که  بود  گفته  و  داده  خبر  عالی  دادگاه 
عضو دیگر کابینه زیر تحقیق دادستانی کل قرار دارد. او 
تأکید کرده بود که محاکمه ی این افراد براساس قانون 

اساسی برگزار می شود.

اما اکنون آقای تیموری می گوید که با گذشت بیش 
از یک ونیم سال، به این پرونده ها رسیدگی نشده است.
در  ملی  وحدت  حکومت  که  می گوید  تیموری 
پنج سال گذشته کارخانگی اش را انجام نداده است. به 
گفته ی او، در این مدت نهادهای عدلی و قضایی برای 
به دست آوردن اعتماد جوانب ذی دخل، از استقاللیت و 
مشروعیت کامل برخوردار می بود، کاری که به گفته ی 
او در پنج سال کاری حکومت وحدت ملی انجام نشده 

است.
او افزود که حکومت افغانستان در زمینه ی تطبیق 
احکام دادگاه ها نیز با مشکالت جدی روبه رو است: »ما 
جدی  مشکالت  هم  محاکم  احکام  تطبیق  زمینه ی  در 
داریم که رییس جمهور نیز امروز به یک مورد آن اشاره 

کرد.«
آقای غنی امروز در جریان صحبت هایش از عدم 
نظم  و  امن  پیشین  فرمانده  پیکان،  زمری  بازداشت 
داخله  وزارت  از  و  کرد  انتقاد  داخله  وزارت  عامه ی 

خواست که او را به گونه ی »فوری« بازداشت کند.
غنی گفت: »زمری پیکان یک نهاد عمده )وزارت 
نداریم  بود، تحمل  بدل کرده  فساد  منبع  به  را  داخله( 
امر  با جرایم سنگین  مبارزه  مرکز عدلی و قضایی  که 

بازداشت او را صادر کند و اما این امر اجرا نشود.«
بازداشت نشدن  کشور،  رییس جمهوری  گفته ی  به 
آقای پیکان به شهرت و اراده ی سیاسی دولت آسیب 

می زند. 
زمری پیکان سه سال پیش به جرم سوءاستفاده از 
صالحیت های وظیفوی در وزارت داخله و اتهام قتل، 
از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین 
به هشت ونیم سال زندان محکوم شده بود، اما تا کنون 

بازداشت نشده است. 
دوم  معاون  دانش،  سرور  هم،  سویی  از 
ریاست جمهوری در کنفرانس ساالنه مبارزه علیه فساد 
اداری گفت که نهادهای عدلی و قضایی هنوز هم در 
تعقیب قضایای مربوط به فساد اداری از سرعت الزم 

برخوردار نیستند.
قضایای  تعقیب  در  هم  »هنوز  گفت:  دانش  آقای 
هنوز هم  و  نیستیم  برخوردار  از سرعت الزم  مربوطه 
دوسیه های زیادی است که مراحل قانونی خود را طی 
نکرده است و یا به بعضی از اشخاص متهم و یا مظنون 
تعقیب  در  مخصوصا  و  نداریم  دسترسی  هم  هنوز 
مشکل  دولتی  دارایی های  و  امالک  غصب  قضایای 

جدی وجود دارد.«
تا  خواست  قضایی  و  عدلی  نهادهای  از  دانش 
تدابیری را در نظر بگیرند که براساس آن موانع موجود 
رفع شود و روند بررسی و صدور فیصله ها نیز سرعت 
پیدا کند. او در عین حال به استقالل و بی طرفی نهادهای 
عدلی و قضایی کشور تأکید کرد و گفت در صورتی که 
بی طرفی این نهادها به طور شفاف و دقیق رعایت نشود، 

»خود به یک نوع فساد مضاعف« تبدیل خواهد شد.
ساالنه  کنفرانس  در  غنی  اشرف  هم،  سویی  از 
مبارزه علیه فساد اداری خاطرنشان کرد که با اصالحات 
گسترده در سیستم استخدام خدمات ملکی، در سرعت، 

که یکی از مافوق های نظامی من مرتبا می گفت، »ما پیام 
را کنترل می کنیم!«

اختیار  استراتژیک در  به لحاظ  بود که  این قدرتی 
و  آرا  در  دست برد  تقلب،  اتهامات  وقتی  داشتیم. 
ریاست جمهوری  انتخابات  طی  رای دهندگان  ارعاب 
دستورالعمل   از  من  شد،  مطرح  افغانستان   2009 سال 
مافوق های خود پیروی کردم. آن ها از ما خواستند که 
»به شدت به دنبال« مصاحبه با اعضای نیروهای امنیتی 
و مقامات دولتی باشیم که با اظهارات شان »شفافیت و 

مشروعیت روند انتخابات را برجسته می کنند.« 
برای  خوب«  خبری  »گزارش  یک  برای  من 
شنوندگان رادیو، یعنی افغان ها، با یک زندانی در پایگاه 
رها  زندان  از  داشت  که  کردم  مصاحبه  بگرام  هوایی 
او  نظرهای  که  شدم  مطمئن  گزارشم  در  من  می شد. 
را نیز شامل کنم؛ این که او خوشحال است که به خانه 
باز می گردد و این که با او خوب رفتار شده است. او 

از 16 تا 21 قوس در شهر قندهار برگزار کرد. هدف 
دورنمای  تهیه  برای  مردمی  »گفتمان   این  برگزاری  از 
گروه  های  نظر  ابراز  و  گفت وگو  از  میزبانی  صلح«، 
مختلف فرهنگی، دانشجویی و مدنی در مورد اوضاع 
فرهنگی والیات مختلف کشور و  اجتماعی و  امنیتی، 
که  دورنمایی ست  مورد  در  آن ها  دیدگاه های  توحید 
انستیتوت  نقش  دارند.  آرزو  والیت شان  برای  آن ها 
تسهیل   صرفا  کارگاه ها،  این  در  متحده  ایاالت  صلح 
میان  صلح آمیز  گفت وگوی  یک  برای  زمینه سازی  و 
صلح  پروسه ی  مورد  در  اجتماعی  مختلف  گروه های 

افغانستان است.
اشتراک کنندگان این کارگاه، تلفات انسانی جنگ، 
فساد،  فراگیر،  فقر  صحی،  و  آموزشی  خدمات  نبود 
قانون،  مجریان  و  زورمندان  طرف  از  قانون شکنی 
تعصبات و خصومت های قومی و قبیله ای و فاصله میان 
مدارس علوم دینی و نهادهای آموزشی را از چالش ها 
هلمند،  )قندهار،  قندهار  و مشکالت عمده ی حوزه ی 

ارزگان و زابل( برشمردند.
به باور اشتراک کنندگان که از ولسوالی های مختلف 
والیت قندهار در این برنامه اشتراک کرده بودند، عامل 
اصلی مشکالت یادشده، جنگ جاری در کشور است.

حقوق زنان و الزام احترام به آن، موضوع دیگری 
در  روزه   6 کارگاه  این  در  اشتراک کنندگان  که  بود 
ارایه ی  با  اشتراک کنندگان  کردند.  گفت وگو  آن  مورد 
بددادن  مثل  زنان  علیه  خشونت  انواع  از  نمونه هایی 
سن،  زیر  ازدواج های  و  اجباری  ازدواج های  دختر، 
وضعیت زنان را در حوزه ی قندهار تأسف بار خواندند. 

شده  بازداشت  چرا  نمی داند  اصال  که  گفت  همچنین 
بود، اما من این گفته ی او را در گزارشم نیاوردم تا پیام 

گزارش را »کنترل« کرده باشم.
فساد باعث برهم خوردن تعامالت روزمره ی ما شد 
و چند ماه پس از آغاز کار، تیم PRT که من عضو آن 
فسادی  روی  از  پرده  که  کرد  آغاز  را  تحقیقاتی  بودم 
باال  سطح  دولتی  مقامات  به  آن  ریشه ی  که  برداشت 
از جمله والی وقت پکتیا و قوماندان امنیه این والیت 
»دفتر  با نشر  لیکس« در سال 2010  می رسید. »ویکی 
جزئیات  با  را  پرونده  این  افغانستان«  جنگ  خاطرات 
اخاذی  رشوه،  شامل  که  فساد  پرونده ی  کرد؛  افشا  آن 
در  بود.  متحده  ایاالت  مالی  کمک های  پول شویی  و 
افغانستان کسی نمی توانست به کسانی که در این فساد 
را  آن ها  نمی توانستیم  ما  بزند.  دست  داشتند،  دست 
دست گیر یا از وظیفه اخراج کنیم. ما توان مقابله با آن ها 
را نداشتیم. ما شکایات خود را به تصمیم گیرندگان مان 

قوانین  پرتو  در  زنان  حقوق  اشتراک کنندگان،  باور  به 
کار  حق  تحصیل،  حق  شمول  به  اسالمی  مقررات  و 
از  یکی  به عنوان  باید  میراث،  از  برخورداری  حق  و 
ارزش های اسالمی و افغانی به رسمیت شناخته شود. 
در این کارگاه، دست کم 35 نفر از فعالین زنان به شمول 
فعاالن دانشجویی، فرهنگی و جامعه ی مدنی، معلمان، 
از  آموزشی  و  انکشافی  نهادهای  ساحوی  کارمندان 

سراسر والیت قندهار اشتراک کرده بودند.
در پایان این برنامه، اشتراک کنندگان پس از توحید 
گفت وگو،  روز  شش  طول  در  مطرح شده  دیدگاه های 
راستای  در  را  کاری شان  استراتژی هایی  و  اهداف 
دستیابی به یک دورنمای ایده آل برای قندهار صلح آمیز 

و آرام به تصویب رساندند.
که  شدند  متعهد  اشتراک کنندگان  دورنما،  این  در 
جاری  پروسه ی  در  جوانان  مشارکت  از  حمایت  با 
در  افغانی  و  اسالمی  ارزش های  چارچوب  در  صلح، 
روحیه ی  اجتماعی،  عدالت  تحقق  زنان،  حقوق  مورد 
وطن دوستی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، همدیگر 
به  گرایش  ناپسند،  رواج های  از  اجتناب  پذیری، 
و  زندگی  پرهیز  و خشونت  آمیز  مسالمت  روش های 
کنند.  آگاهی دهی  مردم  به  زیست  محیط  از  حفاظت 
اشتراک کنندگان متعهد شدند که از مساجد و منابر در 
بگویند  سخن  جنگ  پایان  و  مصالحه  ضرورت  مورد 
و از طریق شبکه های اجتماعی، پیام های شان را منتشر 

کنند.
میان  گفت وگو  جلسات  و  آموزشی  کارگاه  این 
متنفذان  اجتماعی،  و  مدنی  فعالین  جوانان،  فرهنگیان، 

ارسال کردیم و امیدوار بودیم که آن ها بتوانند باالخره 
افراد  این  با  باشد  قادر  واقعا  که  کنند  پیدا  را  کسی 
مقابله کند. در عین حال ما به روابط کاری خود با این 
افراد به طور معمول ادامه دادیم تا »روابط کاری برهم 
نخورد.« ما حتا از والی پکتیا خواستیم تا یک اعالمیه 
مبارزه با فساد را از طریق رادیو بخواند. در این اعالمیه 
او به مردم توصیه کرد تا هرگونه موارد تقلب، اتالف 
منابع و سوءاستفاده را به مراجع دولتی گزارش دهند. 
ما بازهم پیام رادیو را کنترل کردیم، هرچند هدف آن 

هدایت مردم به سمت یک سیستم درهم شکسته بود.
درون  پیام  کنترل  ما  وظیفه ی  اوقات  اغلب  در 
پروژه ی   100 از  بیش  بر  من  تیم  بود.  ارتش  صفوف 
ساخت وساز فعال به ارزش بیش از 110 میلیون دالر از 
و  روزنامه نگاران  داشتند.  نظارت  توسعه ای  کمک های 
مقامات اغلب برای ارزیابی وضعیت امنیتی و پیشرفت 
کار به پروژه ها سر می زدند. رویکرد ما در قبال این دو 

قومی و کارمندان ساحوی نهادهای انکشافی و آموزشی 
در حالی برگزار شده بود که همزمان با آن، مذاکرات 
دیپلمات های  و  طالبان  نمایندگان  میان  دوحه  صلح 
ایاالت متحده از سر گرفته شد. مذاکراتی که فقط چند 

روز پس از از سرگیری، برای دومین بار متوقف شد.
آن که  از  بیش  برنامه،  این  در  اشتراک کنندگان 
در  مردم  سرخ  خطوط  یا  صلح  قیمت های  مورد  در 
قیمت ها  کنند،  گفت وگو  افغانستان  صلح  پروسه ی 
باور  به  کردند.  برجسته  را  جنگ  دوام  هزینه های  و 
محرومیت  گسترده ،  انسانی  تلفات  اشتراک کنندگان، 

»واشنگتن پُست«  روزنامه  گذشت،  که  هفته ای  در 
افغانستان  منازعه  می دهد  نشان  که  کرد  نشر  گزارشی 
با فریب کاری و دروغ همراه بوده است، زیرا معماران 
این جنگ آگاهانه به مردم در مورد اهداف و پیشرفت 
جنگ دروغ گفته اند. با این حال »اسناد جنگ افغانستان« 
از  یکی  خودم  من  آخر  نبود.  افشاگری  من  برای 

فریب دهنده ها بودم.
از جوالی 2009 تا مارچ 2010 من به عنوان یکی 
امریکا«  هوایی  »نیروی  جانب  از  تعیین شده  افراد  از 
خدمت  افغانستان  در  ملت سازی«  »مأموریت  برای 
کردم و شاهد بودم که آنچه در افغانستان و در میدان 
این  درباره ی  مردم  که  پیام هایی  با  می دهد  رخ  جنگ 
افسر  به حیث  من  ندارد.  رابطه ای  می شنوند،  جنگ 
این  تهیه  تیم، نقش مستقیم در  عملیات های اطالعاتی 
پیام ها داشتم. من در جریان رویدادهایی مانند انتخابات 
تاکتیک  افغانستان،   2009 سال  ریاست جمهوری 
و  گرفتم  به کار  را  راهبردی/استراتژیک«  »ارتباطات 
و  رویدادها  داشتند  مأموریت  که  را  گزارش گرانی 
جنگ افغانستان را پوشش دهند، به سمت داستان هایی 
بودند.  امیدوارکننده  و  خوشحال کننده  که  می کشاندم 
من آن ها را از سربازان بدخلق و خشمگینی که ممکن 
بود نکات مورد نظر ما را در صحبت های شان مدنظر 
نگیرند، دور نگه می داشتم. اما کار من تنها گمراه کردن 
مردم امریکا نبود. مردم افغانستان و مقامات ارشد ارتش 

امریکا نیز هدف کمپین اطالعاتی ما بودند.
من عضو تیم بازسازی والیتی )PRT( در جوالی 
2009 وارد والیت پکتیا شدم. آن زمان 25 ساله بودم و 
شور و خون گرمی ایده آلی را که ارتش به آن نیاز دارد، 
در وجودم داشتم. من می خواستم با کمک به حکومت، 
افزایش  شورشیان،  حامی  کانال های  برداشتن  میان  از 
دسترسی مردم به خدمات اساسی و تقویت حاکمیت 
حتا  و  ارزش مند  کارها  این  کنم.  ایجاد  تغییر  قانون، 
نیازمند  هرکدام  و  می رسیدند  به نظر  نجیب  و  باشکوه 
موافقت مردم محلی بودند. اگر قرار بود جنگ را برنده 
ذهن  و  قلب  به دست آوردن  با  را  کار  این  باید  شویم، 
مردم محلی انجام می دادیم. بنابراین ما تصمیم گرفتیم 

با اطالعات، قلب و ذهن مردم را با خود همراه کنیم.
با توجه به سطح پایین سواد و دسترسی حداقلی 
به برق، اطالعات در افغانستان بیش تر از طریق امواج 
جریان می یابد. ما برای پخش اطالعات از »رادیوهای 
هندلی« که از جانب نیروهای ائتالف به افغان ها توزیع 
رادیویی  ایستگاه های  فرستنده  با  آن  موج  و  بود  شده 
شده  تنظیم  ائتالف  نیروهای  کنترل  تحت  و  متعلق 
این  از  باید  که  را  اخباری  استفاده می کردیم. من  بود، 
تیم  مترجمان  به  و  می نوشتم  می شد  پخش  ایستگاه ها 
می دادم تا آماده ی پخش شوند. هدف ما از نوشتن این 
اخبار صرفا نشر حقایق نبود، بلکه به این اخبار به عنوان 
نگاه  مردم  ذهن  و  قلب  آوردن  به دست  برای  ابزاری 
اصطالح  به  رادیوها،  این  محلی  شنوندگان  می کردیم. 
نظامی هدِف »هدف گیری غیرکشنده« بودند. همان طور 

میان  گفت وگو  یک  روز  نخستین  گرماگرم  در 
جمعی از جوانان پسر و دختر در فاصله ی حدود 20 
کیلومتر از خانه ی آبایی مالمحمدعمر، زمانی که قیمت 
مصالحه با طالبان موضوع بحث قرار گرفته بود، جوانی 
از گوشه ی جلسه ، پرسشی را مطرح کرد که تقریبا مسیر 
گفت وگوها در روزهای بعد را به دنبال اش کشاند. او 
گفت افغانستان پیش از مطرح کردن قیمت صلح، باید 
اختصار،  به  او  اشاره ی  کنند.  تعیین  را  جنگ  قیمت 
تشریح  را  آن  دوام  و  جنگ  سال ها  سنگین  تبعات 
تخریب  ملکی،  و  نظامی  تلفات  هزار  ده ها  می کرد: 
زندگی،  حق  از  جنگ زده  مناطق  محرومیت  زیربناها، 
ده ها  می تواند  که  فهرستی  و  آموزش، خدمات صحی 

عنصر درشت و ظریف دیگر نیز داشته باشد.
قوس(،   21 تا   16( گذشته  هفته ی  روز  شش 
گروهی از زنان و مردان عمدتا دانشجو یا تحصیل کرده، 
و  دولتی  نهادهای  کارمندان  مدنی،  و  فرهنگی  فعاالن 
متنفذین قومی در تاالر قلعه ی بست، هتلی در حاشیه ی 
آموزشی  کارگاه  میزبان  قندهار،  شهر  جنوب غرب 
»گفتمان  به  موسوم  متحده  ایاالت  صلح  انستیتیوت 
مردمی برای تهیه دورنمای صلح« بودند. جوانان والیتی 
جنگ های  متن  در  قبل  دهه  دوونیم  حدود  طالبان  که 
از آن ظهور کردند، عمدتا در مورد  داخلی مجاهدین 
پیامدهای جنگ، ضرورت صلح و ترسیم یک دورنمای 

صلح آمیز برای والیت شان بحث می کردند.
ادامه ی  در  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت 
کارگاه های آموزشی اش که در ماه های میزان و عقرب 
در ننگرهار و بلخ برگزار کرده بود، برنامه ی مشابه را 

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.

عین مشکل و دادن عین وعده ها و تکرار عین چرخه 
بود. برای مثال نمونه ای از کار من با اسالیدها:

رهبران »گام مهمی در عبور از حوزه ی گفت وگو 
دسترسی  بیش تر  هرچه  گسترش  و  عمل  ساحه ی  به 

دولت به این منطقه ی محروم...« برداشتند.
راستای وصل کردن  در  »گام مهمی  مأموریت  این 
عدم  از  که  است  منطقه ای  در  حکومت شان  به  مردم 

حضور حکومت رنج برده است...«
با  همکاری  به  بین المللی  شرکای  و   PRT »تیم 
به  ثبات  و  صلح  آوردن  برای  افغانستان[  ]حکومت 

والیت ]پکتیا[ ادامه خواهند داد...«
عکس هایی که درون این اسالیدها قرار می گرفت 
ایستاده  صاف  آن  در  همه  که  می داد  نشان  را  جهانی 
بودند و لبخند بر لب داشتند. تصویر این لحظات نشان 
دارد؛  جریان  پیشرفت ها  و  سالم  روابط  که  می دادند 
حدی  در  دست کم  نبودند،  ملموس  اگر  شواهد  این 
بعد  و  بخورند  تیک  گزارش دهی  فورم های  که  بودند 
زینت بخش دیوارها دفترمان شوند؛ در حدی بودند که 
مافوق های ما از آن ها برای اخذ ترفیع نظامی یا نشان 

پایان مأموریت شان استفاده کنند.
برای من و بسیاری از اعضای تیم، همین لحظات 
نیت  و  تالش ها  وقتی  که  بودند  موفقیت آمیز  ظاهر  به 
نگه  کارمان  در  را  ما  می کردیم،  اذعان  را  خوب مان 
می داشت. زیرا با گذشت زمان این امر هر روز واضح تر 
کار  یک  نگوییم  اگر  ملت  یک  »بازسازی«  که  می شد 
ناممکن، یک وظیفه ی دشوار است. با گذشت هر روز، 
این قلب و ذهن خود من بودند که باید قانع می شدند. 
با گذشت زمان بیش تر به پیام ها و اسالیدهایم به عنوان 
می دیدم.  خودم  ]متقاعدکردن[  برای  اطالعاتی  کمپین 
وقتی به خانه بازگشتم آرمان گرایی ام نابود شده بود و 
حس می کردم بخشی از یک ماشین بروکراتیک فاسد 

بوده ام.
این  به  و  برگشتم  خانه  به  سالم  افغانستان  از  من 
دیگر خوش بخت  خیلی های  به  نسبت  را  دلیل خودم 
که  سالح هایی  از  هرگز  مأموریتم  طول  در  من  یافتم. 
اوقات  گاهی  نکردم.  استفاده  می کردم  حمل  خودم  با 
افتاد.  اتفاقی  اسالیدهایم چه  برای  که  بدانم  کنجکاوم 
در سال 2013 نیروهای خارجی شروع به انتقال کنترل 
پایگاه ها به ارتش ملی افغانستان کردند. کنجکاوم بدانم 
آیا اسالیدهایم هنوز زینت بخش دیوارهای اتاقی هستند 
که قبال محل کارم بود یا خیر؟ کنجکاوم بدانم که آیا 
با خود حمل می کردند،  که  فریب هایی  و  اسالیدهایم 
نظامی  زباله های  انبوه  دفع  برای  که  درون گودال هایی 
از  سال  ده  خیر؟  یا  شدند  خاکستر  بود،  شده  حفر 
مأموریتم در افغانستان گذشته و اکنون می خواهم بدانم 
بوده اند؛  چه  می کردم  نشر  من  که  پیام هایی  پیامد  که 
این که چه کسی ممکن است اسیر آن ها شده باشد، چه 
من  پرداخته ی  و  ساخته  حقایق  به  است  ممکن  کسی 
باور کرده باشد و این باور چه قیمت و چه هزینه ای 

در پی داشته است.

فراهم  اجتماعی  و  سیاسی  گروه های  دیگر  و  طالبان 
می کند.

تهیه  برای  مردمی  »گفتمان  در  اشتراک کنندگان 
ایاالت  صلح  انستیتوت  میزبانی  به  صلح«  دورنمای 
متحده امریکا در قندهار، متعهد شدند که برای کمک 
مختلف  طریقه های  از  صلح،  پروسه ی  محقق شدن  به 
به مردم آگاهی دهی کرده و برای مبارزه با چالش هایی 
گزینه های  از  زورگویی،  و  قانون شکنی  فساد،  مثل 
استفاده  اعتراض،  خشونت پرهیز  و  مسالمت آمیز 

می کنند.

ملکی  خدمات  کارکنان  استخدام  شفافیت  و  کیفیت 
»بهبود بی سابقه« به وجود آمده است. 

در  که  گفت  غنی  رییس جمهور  این،  با  همزمان 
عواید و مصارف و سیستم بودجوی مشکالت جدی از 
لحاظ مداخله سرتاسری افراد غیرمسئول وجود دارد. او 
گفت که بخش گمرکات و عواید باید به صورت اساسی 
و مسلکی، بی طرف و عاری از هر نوع مداخله سیاسی 
یک  »دوام  کرد:  تأکید  غنی  باشد.  غیرمسئول  افراد  و 
برنامه ی غیرموفق موجب موفقیت نمی شود. ضرورت 

است تا نوع بودجه سازی ما تغییر کند.«
در  افغانستان  دولت  که  گفت  نیز  دانش  سرور 
پنج سال گذشته از اصالحات در استخدام کارمندان و 
شفافیت در امور مالی ادارات دولتی به طور همه جانبه 

حمایت کرده است.
فساد، بزرگ ترین مانع پیشرفت افغانستان

کابل  در  امریکا  متحده ی  ایاالت  سفیر  بس،  جان 
در این کنفرانس گفت که فساد اداری بزرگ ترین مانع 
پیشرفت افغانستان بوده و مبارزه با آن به تعهد و تالش 
بیشتر نیاز دارد. آقای بس گفت که امریکا به مبارزه با 
فساد اداری در افغانستان متعهد است و در این راستا 

کار می کند.
او افزود در صورتی که فرهنگ معافیت از مجازات 
در افغانستان از بین برده نشود و نیز با پدیده ی فساد 
جامعه  کمک های  است  ممکن  نشود،  جدی  مبارزه ی 

جهانی به این کشور نیز کاهش یابد.
از  معافیت  فرهنگ  به  اشاره  با  نیز  تیموری  ناصر 
از  آنان  ارزیابی های  براساس  که  می گوید  مجازات، 
نهادهای عدلی و قضایی، هنوز زمان آن نرسیده است 
تا این نهادها به معافیت از مجازات مقام های بلندرتبه ی 

دولتی پایان بدهند. 
که  کرد  عالوه  کنفرانس  این  در  امریکا  سفیر 
پیشرفت قابل توجهی در راستای مبارزه با فساد اداری 
او،  باور  به  زیرا  است،  نگرفته  صورت  افغانستان  در 
این  با  مبارزه  مسئولیت  که  نیست  حاضر  نهادی  هیچ 
پدیده را بپذیرد. به گفته ی او، کشورهای کمک کننده به 
افغانستان در حال حاضر به حکومت این کشور بی باور 
شده و به این فکر می کنند که از کمک های آن ها برای 
گرفته  کار  در حکومت  محدود  افراد  اهداف شخصی 

می شود.
در  که  کرد  تأیید  نیز  غنی  اشرف  رییس جمهور 
پنج سال گذشته کمک های مالی کشورهای خارجی به 
دولت افغانستان در مقایسه به گذشته کم تر شده است. 
آقای غنی اما افزود که موثریت این کمک ها در مقایسه 
به گذشته افزایش یافته است: »دولت افغانستان تالش 
می کند موثریت این کمک ها را بیش از این نیز افزایش 
شفافیت  و  موثریت  این که  برای  کرد  تأکید  او  دهد.« 
کمک های مالی افزایش یابد، نیاز است تا هماهنگی ها 

نیز در این زمینه بیش تر شود.
از سویی هم، الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل 
نیز به همکاری مردم در امر مبارزه با فساد اداری تأکید 
افغانستان  اقشار مردم  افزود که تمام  بلیک  کرد. خانم 

باید برای مبارزه علیه فساد اداری بسیج شوند.

نوع مخاطب به طرز حیرت انگیزی مشابه بود؛ این که از 
تالش های مان زیباترین تصویر را بیرون دهیم و هرچیز 

ناخوشایند یا دل سردکننده را کنار بگذاریم.
خود  رویکرد  این  ما   ،2009 اکتبر  در  مثال  برای 
در  متحده  ایاالت  سفیر  آیکنبری«،  »کارل  قبال  در  را 
سایر  همچون  و  بردیم  کار  به  آن زمان،  در  افغانستان 
را  برنامه ای  نیز  وی  برای  پروژه ها،  بازدیدکنندگان 
ترتیب دادیم. ما تصمیم گرفتیم تا یک مرکز آموزشی 
محلی را که شاید تنها نمونه مهندسی برجسته افغانستان 
او  نبود  قرار  دهیم.  نشان  او  به  بود،  پکتیا  والیت  در 
پروژه هایی را ببیند که دیوارهایش از شدت کم کیفیتی 
با لگد سفیر فرو می ریزند. قرار نبود او سایت خالی را 
ببیند که قرار بود در آن مکتبی اعمار شود، اما به دلیل 
او  نبود  قرار  بود.  شده  اعمار  دیگری  جای  در  رشوه 
بودجه  با  که  ببیند  را  سدی  در  برق  تولید  پروژه ی 
ناامن  و  غیرفعال  اما  بود،  شده  ساخته  متحده  ایاالت 
پروژه ها  این  از  نتوانست  سفیر  آخر  در  )راستش  بود. 
بازدید کند هرچند دفتر وی نماینده ای را به جای وی 

فرستادند.(
در آن زمان من استراتژی مان را که دادن اطالعات 
و  امنیتی  وضعیت  مورد  در  ما  نظامی  رهبران  به  غلط 
ماموریت  نبردم.  زیرسوال  بود،  پروژه ها  کار  پیشرفت  
روزانه تیم ما در PRT این گونه بود: جلسه با رهبران 
محلی، بازدید سایت های پروژه ، قطع نوار برای افتتاح 
پروژه و آموزش دهی. من برای هر رویداد و برنامه یک 
برنامه  خالصه  و  عکس  چند  با  پاورپوینت«  »اسالید 
بخشی  به عنوان  و  می کردم  تهیه  آن،  پایانی  تحلیل  و 
خود  اصلی  مقر  به  روزانه،  گزارش دهی  الزامات  از 
قالب  در  اسالیدها  این  مواردی،  در  می کردم.  ارسال 
موارد  بیش تر  در  می شدند.  منتشر  خبری  اعالمیه های 
هم می شنیدم که از این اسالیدها برای تزئین دیوارهای 
دفتر »پایگاه عملیات خط مقدم سالرنو« که مقر نیروهای 
ارتش امریکا در والیت همجوار خوست بود، استفاده 

می شود.
فرقی نمی کرد موضوعی که باید به تصویر کشیده 
خوش بینانه  همواره  من  اسالیدهای  چیست،  شود 
این  با  کار  زمان،  گذشت  با  بودند.  امیدوارکننده  و 
نام  فقط  من  شد؛  تبدیل  پِست«  و  »کپی  به  اسالیدها 
پروژه  و نام افراد و رهبران محلی دخیل در آن را تغییر 
می دادم، اما موضوع اصلی آن همواره »رسیدگی« -زیرا 
ما مواظب بودیم که ادعا نکنیم مشکل »حل« شده- به 

حاکمیت  نبود  صحی،  و  آموزشی  خدمات  از  وسیع 
اداری،  و  مالی  فساد  قانون شکنی،  و  زورگویی  قانون، 
و  آموزش  کار،  حق  از  زنان  محرومیت  گسترده،  فقر 
مانند آن و گسترش یافتن رواج های ناپسند در سایه ی 
پیامدهای برجسته و مهم جنگ  از  خشونت و منازعه 
جاری در افغانستان است که در صورت دوام آن، این 

تبعات گسترده تر نیز می شود.
و  جنگ  ختم  برنامه،  در  اشتراک کنندگان  باور  به 
محقق شدن صلح، زمینه را برای مبارزه و رقابت سیاسی 
و اجتماعی به صورت صلح آمیز و خشونت پرهیز میان 

فساد، بزرگ ترین مانع پیشرفت افغانستان؛ من نیز دروغ های رسمی جنگ افغانستان را می نوشتم
غنی: حکومت نمی تواند به تنهایی با فساد مبارزه کند

- 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.

لیبرال دموکراسی بیش از هر 
ایدیولوژی دیگر به نفع حقوق 
و  کرده  نقش آفرینی  بشر 
امروزی  می کند و حقوق بشر 
محصول مدرنیته غرب است. 
بر این اساس وی معتقد است 
که اگر در چهار سده ی گذشته 
محافظه کاران اسالمی به جای 
روابط  بر  غربی  بازی گران 
می شدند،  مسلط  بین الملل 
به  نمی توانست  بشر  حقوق 

کامیابی کنونی دست یابد.

- 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... .

خادم حسین کریمی

قیمت جنگ در برابر قیمت صلح
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انتظار  در  هم چنان  ژرمن  سن  پاری  مهاجم 
یوونتوس است تا در صورت ارائه پیشنهاد خوب به 

سری A برگردد.
از  بعد  ایکاردی  اسپورت،  توتو  از  نقل  به 
جنجال های زیادی که داشت از اینتر جدا شد تا به 

صورت قرضی در پاری سن ژرمن بازی کند.
ژرمن  سن  پاری  در  آرجانتینی  مهاجم  این 
عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داده و توانسته که 
کاوانی را نیمکت نشین کند. او در پاری سن ژرمن 10 
میلیون یورو برای یک سال حقوق دریافت می کند که 

این دو برابر رقمی است که در اینتر دریافت می کند.
با توجه به پایان قرارداد کاوانی و جدایی او در 
ام باپه  نیمار و  البته احتمال باالیی جدایی  زمستان و 
که  ندارند  دوست  اصال  ژرمن  سن  پاری  سران 
ایکاردی را از دست دهند و تالش می کنند تا قرارداد 

او را در زمستان نهایی کنند.
پاری  با وجود عالقه  که  نوشت  اسپورت  توتو 
اولویت مدیر  ایکاردی  قرارداد  به تمدید  سن ژرمن 
مادرید  رئال  و  یوونتوس  بازیکن،  این  برنامه های 
هستند تا جایی که همسر ایکاردی که مدیر برنامه های 
او نیز هست منتظر پیشنهاد یووه و رئال است و در 
صورتی که پیشنهاد این دو باشگاه نرسد او در پاری 

سن ژرمن باقی خواهد ماند.
ایکاردی در تابستان مورد توجه باشگاه یوونتوس 
با  بازیکن  این  معاوضه  پیشنهاد  یووه  قرار گرفت و 
دیباال را داد که البته دیباال قبول نکرد که راهی اینتر 
شود و در نهایت او در یووه باقی ماند و ایکاردی هم 

راهی پاری سن ژرمن شد.
اینتر برای فروش نهایی ایکاردی ۷0 میلیون یورو 
می خواهد و پاری سن ژرمن مشکلی با پرداخت این 

رقم ندارد.

ایکاردی منتظر 
پاسخ نهایی یووه

برابر  پیروزی  با  مادرید  اتلتیکو  فوتبال  تیم 
اوساسونا به روند بد خود در اللیگا پایان داد و پس از 
سه بازی توانست سه امتیاز را به خود اختصاص دهد.

اتلتیکو مادرید شنبه شب در هفته هفدهم اللیگا 
در واندا متروپولیتانو به مصاف اوساسونا رفت و با دو 

گل مهمانش را شکست داد.
بازی  برتر  تیم  نخست  نیمه  در  بالنکو  روخی 
بود اما با وجود هفت ضربه در چارچوب نتوانست 
گلی به ثمر برساند. سرخیو اررا با مهارهایش اجازه 
نداد دروازه اش باز شود. ژائو فلیکس بیش از دیگر 
بازیکنان اتلتیکو برای گلزنی تالش کرد و سه ضربه 

به سمت دروازه مهمان زد.
سمت  به  چندبار  اوساسونا  دوم  نیمه  آغاز  در 
دروازه اتلتیکو حمله کرد اما ضربه های بازیکنان این 
تیم در چارچوب نبود. در ادامه شاگردان دیگو پابلو 
سیمئونه بازی را در اختیار گرفتند. آلوارو موراتا یک 
ادامه فلیکس در  از دست داد. در  فرصت خوب را 
گلزنی ناکام ماند. فشار اتلتیکو هر لحظه بیشتر می شد 
تا این که در نهایت این تیم به گل دست یافت. داور 
به  تریپیه توپ را  میزبان گرفت و  نفع  به  یک خطا 
محوطه جریمه ارسال کرد که موراتا با ضربه سر گل 

نخست بازی را در دقیقه 6۷ به ثمر رساند.
با این گل شرایط برای اتلتیکو بهتر شد و سائول 
نیگس در یک همکاری خوب تیمی دروازه اوساسونا 
را برای دومین بار باز کرد. موراتا گل دیگری در دقیقه 
به ثمر رساند که داور آن را آفساید اعالم کرد.   85
مهاجم اسپانیایی در لحظات پایانی هم فرصت گلزنی 

داشت اما ضربه اش به بیرون رفت.
اتلتیکو با این پیروزی 29 امتیازی شد و به رتبه 

چهارم جدول اللیگا صعود کرد.

اتلتیکو پس از سه هفته 
در اللیگا پیروز شد

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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یک شنبه زخمی شدند. شمار معترضان مجروح شده دست کم دو برابر و 40 تن 
اعالم شده است، اما برخی منابع چون شبکه  جهانی بی بی سی تعداد مجروحان 

را ده ها تن و برخی خبرگزاری ها نیز دست کم ۷0 تن اعالم کردند.
این درگیری ها با معترضان لبنانی دو روز پیش از آغاز مذاکرات رسمی، 
رییس جمهوری لبنان با تشکل های سیاسی برای معرفی نخست وزیر جدید رخ 

داد.
اعتراضات در لبنان از 25 میزان، هفدهم اکتبر، و در اعتراض به فساد آغاز 
اعتراضات سعد  این  تداوم  با  یافت.  معترضان گسترش  اما خواسته های  شد، 
اعالم شد که سمیر  آن  از  داد. پس  استعفا  از سمت نخست وزیری  حریری 
خطیب به عنوان نامزد نخست وزیری تعیین شده، است اما با کناره گیری او از 
این سمت، میشل عون، رییس جمهوری لبنان، اعالم کرد که مذاکرات پارلمانی 
را برای تعیین نخست وزیر جدید از روز دوشنبه 26 قوس از سر خواهد گرفت.

اطالعات روز: در جریان درگیری شدید و از زمان آغاز اعتراضات لبنان در 
25 میزان، نیروهای امنیتی در شنبه شب و بامداد یک شنبه با خشونت و استفاده از 
گاز اشک آور و گلوله های پالستیکی به معترضان در بیروت حمله کرده و ده ها 
تن از آن ها را زخمی و شمار بیش تری را بازداشت کردند. در این درگیری ها  

همچنین شماری از نیروهای پولیس و نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند.
شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه بیروت شاهد درگیری  شدید نیروهای امنیتی 
و شبه نظامیان با معترضان لبنانی بود، درگیری هایی که خبرگزاری آسوشیتد پرس 
آن  را از زمان آغاز اعتراضات لبنان در 25 میزان تا کنون بی سابقه خواند و منابع 
مختلف خبری شمار معترضان مجروح در درگیری ها را 40 تا ۷0 تن اعالم 

کردند.
به گزارش ایران اینترنشنال، درگیری زمانی آغاز شد که شامگاه شنبه افراد 
نقاب دار به کمپ های تظاهرات کنندگان و تحصن کنندگان در مرکز بیروت و 

نزدیک پارلمان حمله کردند. در پی این حمالت بود که معترضان نیز به سوی 
این افراد و نیروهای پولیس حاضر در محل اشیای مختلف از جمله سنگ پرتاپ 

کردند.
در پیامد حمله افراد نقاب دار که خبرگزاری آسوشیتد پرس آن ها را اعضا و 
هواداران گروه های حزب اهلل و امل معرفی کرد  نیروهای امنیتی نیز با معترضان 

لبنانی به شدت درگیر شدند.
بنابر گزارش خبرگزاری ها، نیروهای امنیتی لبنان در جریان حمالت شب 
شنبه و بامداد یک شنبه خود برای پایان دادن به تجمع معترضان به سوی معترضان 
گاز اشک آور پرتاب کردند. همچنین گزارش شده که نیروهای امنیتی به سوی 

معترضان گلوله های الستیکی شلیک کردند.
منابع خبری از قول مقام های پولیس لبنان گزارش دادند که دست کم 20 
تن از مأموران پولیس و نیروهای امنیتی نیز طی درگیری های شامگاه و بامداد 

درگیری شدید نیروهای امنیتی با معترضان لبنانی در بیروت؛ ده ها تن از معترضان زخمی شدند

مذاکرات در سنای آمریکا در مورد طرح تحریم های شدید روسیه آغاز می شود

که هدف آن پیشبرد اقدامات در زمینه امنیت 
آزادی  و  دسترسی  مجازی،  فضای  بین المللی 
مقابله  دیجیتال،  اقتصاد  اینترنت،  به  دسترسی 
با جرایم مجازی و تهدیدهای سایبری عنوان 

شده است.
طرح  این  به  پیش،  هفته  بود  قرار  سنا 

در  البته  انداخت.  عقب  را  آن  اما  دهد،  رای 
این بازه زمانی دو طرح دیگر را تصویب کرد 
ناتو،  شمالی،  آتالنتیک  پیمان  اعضای  از  که 
می خواهد تا در جهت استقالل از نفت و گاز 

روسیه تالش کنند.
در الیحه بودجه دفاعی ایاالت متحده نیز 
بخشی به تحریم های دو طرح خط لوله انتقال 

گاز روسیه به اروپا اختصاص یافته است.
اقتصادی  تحلیل گران  از  شماری  پیش تر 
گفته بودند طرح های آمریکا، و نقشی که خود 
این کشور می خواهد به عنوان صادرکننده گاز 
برعهده گیرد، ممکن است بر روسیه پیامدهای 

چشم گیری داشته باشد.
فریدون خاوند، تحلیل گر اقتصادی رادیو 
فردا، گفته بود یکی از مهم ترین و حساس ترین 
تحریم های  زیر ضربه  احتماال  که  عرصه هایی 
قرار می گیرد، همکاری  علیه مسکو  واشنگتن 
گاز  عرصه  در  روسیه  با  اروپایی  شرکت های 

است.
با این حال تا تصویب نهایی تحریم های 
موسوم به »داسکا« هنوز زمان باقی مانده است؛ 
کمیته  توسط  تحریم ها  تصویب  صورت  در 
باید هم در صحن  روابط خارجی سنا، طرح 
علنی سنا و نیز مجلس نمایندگان به تصویب 
نزد  قانونی شدن  و  امضا  برای  سپس  و  برسد 

رییس جمهوری آمریکا فرستاده شود.
هفته پیش سرگئی الوروف، وزیر خارجه 
و  رییس جمهوری  با  دیدار  برای  روسیه، 
بود.  رفته  واشنگتن  به  آمریکا  خارجه  وزیر 
توئیتر  در  مالقات  این  پی  در  ترامپ  دونالد 
الوروف  آقای  با  خوبی«  »دیدار  نوست  خود 
گفت وگو  مسائل  بسیاری  مورد  »در  و  داشته 
شمالی،  کره  ایران،  تجارت،  جمله  از  کردیم، 
میان برد،  هسته ای  موشک های  منع  پیمان 
دخالت های  و  هسته ای  جنگ افزارهای  کنترل 

انتخاباتی«.

آمریکا طرح  کمیته سنای  اطالعات روز: 
تحریم های گسترده و شدید علیه روسیه را به 
بحث می گذارد؛ اوایل ماه جاری میالدی این 
اما به نظر  بازماند،  از رای گیری  طرح جنجالی 
می رسد سناتورهای ایاالت متحده قصد داردند 

آن را به پیش ببرند.
کمیته روابط خارجی سنا 18 دسامبر/2۷ 
در  آمریکا  امنیت  از  »دفاع  طرح  ماه  قوس 
)به اختصار:  کرملین«  سیتزه جویی های  برابر 
که  طرحی  می گذرد.  بحث  به  را  داسکا( 
را  آن  گراهام  لیندسی  جمهوری خواه  سناتور 

»تحریم های دوزخی« توصیف کرده است.
به نقل از رادیو فردا، این طرح فراحزبی 
بدهی های عمومی، پروژه های گاز مایع طبیعی 
در کشورهای خارجی و بانک هایی که به گفته 
نهادهای  »تضعیف  مسیر  در  مسکو  به  کنگره 
دمکراتیک در دیگر کشورها« یاری می رسانند 
هچنین  طرح  این  می دهد.  قرار  هدف  را 

سازوکارهای سایبر و چهره ها و افراد نزدیک 
به والدیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، را 

نیز هدف قرار خواهد داد.
دفتری  متحده  ایاالت  قانون گذاران  طرح 
با  کرد  خواهد  تاسیس  خارجه  وزارت  در  را 
عنوان »دفتر فضای سایبر و اقتصاد دیجیتال«، 

تقابل بر سر ایران در اجالس دوحه؛ 
آمریکا: تحریم ها برای جلوگیری از درگیری نظامی اند

آمادگی برای مذاکره سخن گفته است.
در  دوحه  اجالس  در  ایران  مسأله  طرح 
حالی است که محمدجواد ظریف،  وزیر امور 
برای حضور  گذشته  روز  کشور،   این  خارجه 
در این نشست راهی قطر شده و انتظار می رود 
با مقام های کشورهای  طی دیدار و گفت وگو 
موضوع  به  نشست  این  حاشیه  در  مختلف 
تحریم ها و اظهارات مقام های آمریکایی بپردازد.
حضور همزمان وزیر امور خارجه ایران و 
تیم ارشد  د ولت آمریکا د ر اجالس د وحه د و 
هفته بعد  از نخستین توافق د و طرف د ر د ولت 
ترامپ صورت می گیرد که به تباد ل د و زند انی 

بین این کشورها انجامید .
ترکیه:  تحریم، مشکل ها را حل نمی کند

از سوی دیگر مولود چاووش اوغلو، وزیر 
خارجه ترکیه، طی سخنان خود در این اجالس 
ضمن انتقاد از تحریم های بین المللی آمریکا از 

مخالفت و پاسخ ترکیه به آن ها خبر داد.
او به تحریم  های ایاالت متحده علیه ترکیه 
اس-400  دفاعی  سامانه  خرید  با  ارتباط  در 
باید  »واشنگتن  کرد:  اضافه  و  اشاره  از روسیه 

مشکل ها را از طریق گقت و گو حل کند.«
این مقام دولت ترکیه همچنین اظهار کرد: 
»اما اگر تحریم وضع کنند، ترکیه مجبور است 
واکنش متقابل نشان دهد. سعی داریم مشکل 
موجود را با درک یکدیگر از طریق گفت وگو 

حل کنیم.«
مالزی: بازار بزرگ ایران را به علت تحریم 

از دست دادیم
ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی، نیز طی 
آمریکا  تحریم های  با  مخالفت  به  نشست  این 
منشور  نقض  را  آن  و  پرداخت  ایران  علیه 

سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل دانست.
»تحریم ها  کرد:  تاکید  مالزی  نخست وزیر 
فقط می توانند از طرف سازمان ملل متحد و بر 

اساس منشور این سازمان اعمال شود.«
دوباره  »اعمال  از  کشورش  که  گفت  او 
تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران حمایت 

نمی کند.«
محمد ادامه داد که مالزی و دیگر کشورها 
به دلیل تحریم ها علیه ایران »بازار بزرگی« را از 

دست داده اند.

اطالعات روز: همزمان با حضور مقام های 
ایاالت  و  اسالمی  جمهوری  دیپلماتیک 
متحده در اجالس دوحه در قطر،  تحریم های 
مقام های  سخنان  موضوع  ایران  و  بین المللی 
سیاسی دولت های حاضر در این نشست شده 

است.
خزانه داری  وزیر  منوچین،  استیون 
آمریکا، روز شنبه، 23 قوس طی گفت وگو با 
خبرنگاران در حاشیه این اجالس ضمن دفاع 
از تحریم های این کشور علیه ایران اظهار کرد 
ایاالت متحده از این ابزار برای پرهیز از جنگ 

بالقوه علیه ایران استفاده می کند.
منوچین گفت:  »دلیل این که ما از تحریم ها 
استفاده می کنیم این است که آن ها یک گزینه 

در  نظامی  درگیری های  برای  مهم  جایگزین 
جهانند.«

انترنشنال، او اضافه کرد  به گزارش ایران 
نتیجه بخش  تحریم ها  این  عقیده اش  به  که 

بوده اند.
زمینه  همین  در  آمریکا  خزانه داری  وزیر 
کره  خواه  »بنابراین،  کرد:  اظهار  همچنین 
شمالی باشد خواه ایران یا سایر مناطق جهان، 
جدی  بسیار  صورت  به  را  آن  مسئولیت  ما 

می پذیریم.«
هوک،  برایان  اظهارات،  این  با  همزمان 
خارجه  وزارت  در  ایران  اقدام  گروه  مسئول 
آمریکا،  نیز طی یک گفت وگوی تلویزیونی از 
ادامه فشار بر جمهوری اسالمی و در عین حال 

تعداد کشته شدگان آتش فشان نیوزیلند به ۱۶ نفر رسید
اطالعات روز: پولیس نیوزیلند اعالم کرد که یکی از 
افرادی که جهت درمان، پس از فوران آتش فشان نیوزیلند 
به بیمارستان منتقل شده بود در اثر زخم های وارده فوت 
کرده و با این حساب تعداد رسمی کشته شدگان این حادثه 

را به 16 نفر رسید.
نام این فرد جدید که فوت کرده هنوز اعالم نشده، 
اما به گفته ی مقامات رسمی وی جهت درمان به استرالیا 

منتقل شده بود و در آن جا جان باخته است.
مراکز  در  همچنان  نفر   20 حدود  حاضر  حال  در 
درمانی و بیمارستانی تحت مراقبت ویژه به علت سوختگی 

شدید قرار دارند.
به نقل از بی بی سی فارسی، در همین حال تیم های 
نجات و امداد امروز نیز برای یافتن دو جسد باقی مانده در 

این جزیره اقدام کردند که عملیات شان ناموفق بود.
و  امداد  نیروهای  و  پولیس  مأموران  از  نفر  هشت 
نجات امروز به مدت ۷5 دقیقه وارد منطقه ای شدند که 
معتقد بودند جسد یکی از کشته شدگان در آن جا قرار دارد.
یکی از مسئوالن پولیس گفته است: »ما تا کنون هیچ 

جسدی را در این منطقه پیدا نکرده ایم«.
به گفته ی وی آن ها همچنان خود را موظف می دانند 
تا اجساد کشته شدگان را پیدا و بازیابی کنند و نیروهای 
غواص پولیس و ارتش همچنان به جست وجوهای خود 

در آب های اطراف جزیره وایت ادامه خواهند داد.
در روز شنبه تیم غواص پس از آن که یک جسد را در 
آب های اطراف جزیره دید، با مشکالتی از قبیل آلودگی و 

کم بودن میدان دید در زیر آب مواجه شد.

این مقام پولیس گفته است که »احتمال وجود جسد 
دوم در همان نزدیکی نیز وجود دارد، اما ما می خواهیم 
امروز  که  کاری  باشد،  قابل جست وجو  کامال  منطقه  که 

انجام دادیم«.
پس از فوران دوشنبه هفته گذشته در جزیره وایت، 
جزیره  این  در  آتش فشانی ای  فعالیت  هیچ  گونه  امروز  تا 
به  اما یک محقق آشنا به علوم آتش فشانی  نیفتاده  اتفاق 
دیگر  فوران  وقوع  احتمال  که  گفت  فرانسه  خبرگزاری 

همچنان وجود دارد.
فوران  هنگام  در  و  دوشنبه  روز  نیوزیلند  پولیس 
آتش فشان اعالم کرد که حدود 50 نفر در جزیره بوده اند.

جزیره وایت )سفید( در سواحل شمالی نیوزیلند یکی 
از فعال ترین آتش فشان های این منطقه است.

و  است  خصوصی   مالکیت  دارای  که  جزیره  این 
پروازهای  بوده و  از مقصدهای اصلی گردش گران  یکی 

هواپیمای علمی هم بر فراز آن انجام می شود.
از  که  مداربسته  دوربین های  زنده   تصاویر  براساس 
جزیره در دست است، دیده می شود که لحظاتی پیش از 
فوران گروهی از گردش گران در نزدیکی دهانه آتش فشان 

بوده اند و پس از آن تصاویر زنده قطع می شوند.
خطر  بر  نظارت  وب سایت  دسامبر  سوم  در 
زمین شناسی هشدار داده بود که »احتمال این که آتش فشان 

وارد دوره فعالیت فورانی شود بسیار زیاد است«.
»درجه  که  بودند  گفته  همچنین  آنان  حال  این  با 
بازدیدکنندگان  برای  آتش فشان  فعالیت های  میزان  و 

خطرناک نیست«.

VAR در این فصل به نفع بارسا عمل نکرده است

بر  جاری  فصل  در  بارسلونا 
بهره ای  هیچ  گذشته  سال  خالف 

از VAR نبرده است.
به نقل از آس، داوری البروال 
روخاس در دیدار رئال سوسیداد 
و بارسلونا و دخالت نکردن خیل 
خوشایند   )VAR )داور  مانسانو 
باشگاه کاتاالنی نبود )این دیدار با 

تساوی 2 بر 2 به پایان رسید(. بر 
اساس اعالم شبکه SER اسپانیا 
و  هستند  خشمگین  آبی اناری ها 
)رییس  بارتومئو  ماریا  خوسپ 
لوییس  از  بارسلونا(  باشگاه 
فدراسیون  )رییس  روبیالس 
فوتبال اسپانیا( درخواست خواهد 
 VAR کرد تا دلیل واردن نشدن

در صحنه ای که جرارد پیکه روی 
در  دهد.  توضیح  را  افتاد  زمین 
داد  رخ  مشابهی  اتفاق  اول  نیمه 
رئال  نفع  به  پنالتی  یک  داور  اما 

سوسیداد اعالم کرد.
رابطه بارسا با VAR در این 
فناوری  این  نبود.  خوب  فصل 
مورد  بازی هایش  در  بار  چهار 
یک  هیچ  و  گرفت  قرار  استفاده 
از  یک  هیچ  البته  نبود.  نفعش  به 
آنها نقش تعیین کننده ای در نتیجه 
بازی نداشتند. داور در دقیقه 2۷ 
گل کوین گامیرو را مردود اعالم 
درست  را  آن   VAR اما  کرد 
نتیجه  نتیجه  این حال  با  دانست. 

5 بر 2 به نفع بارسا شد.
برابر  دیدار  در  بار  دومین 

گرانادا اتفاق افتاد که آبی اناری ها 
در  خوردند.  شکست  گل  دو  با 
کوادرا  به  الئوس  متئو  دوم  نیمه 
برای  کرد  توصیه  فرناندس 
آرتورو  هند  خطای  مشاهده 
از  جریمه  محوطه  در  ویدال 
نهایت  در  کند.  استفاده  مانیتور 
به  وادیو  و  گرفت  پنالتی  داور 

توپ ضربه زد.
بارسلونا  و  لوانته  دیدار  در 
بازبینی  فناوری  از  داور  بار  دو 
بار  نخستین  برد.  بهره  تصاویر 
می خواست  ارناندس  ارناندس 
روی  بازیکنی  چه  شود  مطمئن 
داور  است.  کرده  خطا  مورالس 
با کارت زرد، لوییس سوارس را 
جریمه کرده بود اما آن را لغو کرد 

و به آرتور نشان داد. این اتفاق نه 
به ضرر بارسا بود و نه به نفعش. 
در دقیقه ۷4 دوباره VAR وارد 
شد و گل لیونل مسی را به خاطر  
در  گریزمان  آنتوان  قرارداشتن 
نکته  کرد.  اعالم  مردود  آفساید 
این  که  است  این  بحث  قابل 
فناوری تا کجا می تواند به عقب 

برگردد و صحنه را بررسی کند.
گذشته  فصل  در  شرایط 
خیلی  فصل  این  به  نسبت 
بار  هشت   VAR بود.  متفاوت 
وارد و شش  بارسا  بازی های  در 
تمام  کاتاالتی  تیم  نفع  به  مورد 
نقش  یک  هیچ  حال  این  با  شد. 
بازی  نتیجه  در  تعیین کننده ای 

نداشتند.

شگفتی در آمار سریعترین بازیکنان لیگ برتر
مدافع ترک، سریعترین بازیکن لیگ برتر جزیره

سریع ترین بازیکنان فصل جاری لیگ 
چاغالر  نام  و  شدند  معرفی  انگلیس  برتر 
سویونجو، بازیکن ترکیه ای لستر به شکلی 
غیرمنتظره در صدر این فهرست قرار دارد.

با منتشر شدن آمار سریع ترین بازیکنان 
یک  نام  انگلیس،  برتر  لیگ  جاری  فصل 
در  غیرمنتظره  شکلی  به  ترکیه ای  مدافع 
چاغالر  دارد.  قرار  فهرست  این  صدر 
فصل  این  در  لسترسیتی  مدافع  سویونجو، 
ساعت  بر  کیلومتر   3۷.49 سرعت  ثبت  با 
توانسته عنوان سریعترین بازیکن لیگ برتر 

را به خود اختصاص دهد.
که  کیلومتر   3۷.49 یعنی  سرعت  این 
سویونجو  از  شده  ثبت  سرعت  سریعترین 
است برای یک دفاع وسط واقعا عجیب به 

است  به همین علت  و شاید  نظر می رسد 
که لستر در فصل جاری آمار دفاعی خیلی 

خوبی داشته است.
در  گرفتنش  قرار  که  دیگری  بازیکن 
بوده  تعجب برانگیز  فهرست  این  دوم  رتبه 
ساوتهمپتون  32ساله  مهاجم  النگ،  شین 
که  کرده  ثابت  ایرلندی  بازیکن  این  است. 
النگ   است.  عدد  یک  فقط  سال  و  سن 
موفق شده از خیلی از بازیکنانی که ده سال 
جوانتر از او هستند سریعتر بدود و سرعت 
3۷.33 کیلومتر بر ساعت را در بازی تیمش 

مقابل نیوکاسل ثبت کرده است.
جوان  پدیده  اختیار  در  سوم  رتبه 
با  که  است  فودن  فیل  منچسترسیتی، 
سرعت  النگ،  به  نسبت  کمی  اختالف 

3۷.1۷ کیلومتر بر ساعت را ثبت کرده.
مدافع  انگلز،  بیورن  و  واکر  کایل 
سرعت  ثبت  با  مشترکا  هم  استون ویال 
رتبه چهارم  در  ساعت  در  کیلومتر   36.85

قرار گرفته اند.
سنت  آلن  اختیار  در  هم  ششم  رتبه 
قرار  نیوکاسل  جدید  بازیکن  ماکزیمین، 
دارد که در مدت کوتاه حضورش در لیگ 
بر  کیلومتر   36.69 سرعت  توانسته  برتر 

ساعت را به ثبت برساند.
درست است که تازه چهار ماه از فصل 
می گذرد  انگلیس  برتر  لیگ   2020-2019
ولی رکورد خارق العاده سویونجو تا همینجا 
را  لیگ  این  گذشته  فصل  سرعت  رکورد 

شکسته است.

فرناندینیو: لیورپولی ها حاال قهرمانی در لیگ برتر را حس کنند!
هافبک برزیلی منچسترسیتی 
به  رسیدن  به  دیگر  آنها  می گوید 
که  چرا  نمی کنند  فکر  لیورپول 

فاصله دو تیم خیلی زیاد است.
به نقل از اکسپرس، لیورپول 
نیز  برتر  لیگ  هفدهم  هفته  در 
از  برنده  خانه  در  شد  موفق 
را  واتفورد  و  شود  خارج  زمین 
باعث  که  پیروزی  دهد  شکست 
قرمزها  قهرمانی  خیلی ها  شد 
فصل  این  در  برتر  لیگ  در  را 
اینکه  خصوصا  بدانند  شده  تمام 

تعقیب  نزدیک ترین  لسترسیتی 
جدول  صدر  در  لیورپول  کننده 

دو امتیاز دیگر از دست داد. 
در  سانه  لروی  آنکه  از  بعد 
ابتدای  در  خیریه  جام  دیدار 
مشخص  و  شد  مصدوم  فصل 
تیمش  نمی تواند  مدت ها  تا  شد 
را همراهی کند، آیمریک الپورته 
مدافع گران قیمت این تیم نیز در 
شد  مصدوم  برایتون  برابر  بازی 
و  رفت  بیرون  بازی  زمین  از  و 
همین باعث شد فرناندینیو مجبور 

به بازی در خط دفاعی شود.
شانس  درباره  فرناندینیو 
قهرمانی سیتی در لیگ برتر گفت: 
دیگر ما به رسیدن به لیورپول در 
صدر جدول فکر نمی کنیم چون 
فاصله دو تیم خیلی زیاد است و 
اکنون  از  بخواهیم  است  بیهوده 
اینقدر به رسیدن به لیورپول فکر 
بازی های  به  فقط  باید  ما  کنیم. 
خودمان فکر کنیم. فعال با آرسنال 
دشواری  بازی  که  داریم  بازی 
است و باید بعد از این دیدار هم 

شرایط  حفظ  و  تیم  در  ثبات  به 
خوبمان فکر کنیم. لیورپول امسال 
بهتر از فصل قبل عمل کرده و ما 
این طور نبودیم و به همین خاطر 

در صدر جدول قرار نداریم.
لیورپول  گفت:  پایان  در  او 
نشده  برتر  لیگ  قهرمان  سال ها 
است و این انگیزه زیادی به تیم 
به  بتوانند  تا  است  داده  کلوپ 
فعال  آنها  یابند.  دست  مهم  این 
حس  را  قهرمانی  این  می توانند 

کنند. 

لوکاس مورا: همه بازیکنان از همکاری با مورینیو هیجان زده هستند
تاتنهام،  برزیلی  ستاره  مورا،  لوکاس 
معتقد است که این تیم توانایی جام بردن با 

ژوزه مورینیو را دارد.
آخرین قهرمانی تاتنهام در یک رقابت 
معتبر به سال 2008 بر می گردد؛ جایی که 
آن ها در رقابت های جام اتحادیه به مقام 
ها  آن  وجود  این  با  یافتند.  دست  قهرمانی 
پوچتینو  مائوریسیو  با  نیز  گذشته  فصل  در 
به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند. حاال 
تاتنهام  عنوان سرمربی  به  مورینیو  ژوزه  اما 
داده  نشان  این  از  پیش  که  شده  برگزیده 

توانایی های زیادی برای کسب جام با تیم 
های مختلف دارد. او آخرین بار و در سال 
2016 منچستریونایتد را به مقام قهرمانی لیگ 
به کسب  امیدوار  و حاال  بود  رسانده  اروپا 

افتخارات با تاتنهام است.
لوکاس مورا نیز اطمینان دارد که مورینیو 
می تواند تاتنهام را در رسیدن به جام کمک 
کند. او در این رابطه گفت: " همه بازیکنان 
زده  هیجان  مورینیو  با  همکاری  از  تاتنهام 
این  و  دارد  بزرگ  نامی  او  که  البته  هستند. 
موضوع نیز بسیار تاثیر گذار است. مورینیو 

در هر باشگاهی که کار کرده موفق به کسب 
جام های زیادی شده است. حاال ما فرصت 
بسیار خوبی داریم تا چیز های زیادی از او 
یاد بگیریم. من معتقد هستم که او چیزهای 
زیادی به ما اضافه می کند و حاال می توانیم 
با او جام بیاوریم. هر مربی ذهنیت متفاوتی 
دارد اما مورینیو دائما با ما صحبت می کند. 
او می گوید که ما باید قوی باشیم چرا که 
همیشه  باید  و  هستیم  بزرگ  باشگاه  یک 
برنده باشیم. مورینیو قصد دارد ذهنیت برنده 

بودن را در ما تقویت کند."
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کمیسیون های  کمیشنران 
حنیف  به شمول  انتخاباتی 
دانشیار در ۱۳ حوت ۱۳۹۷ مراسم 
تحلیف را به جا آوردند. براساس 
دانشیار  حنیف  اولی  پاسپورت 
هنگام مراسم تحلیف ۳۴ ساله 
بوده است. اما براساس پاسپورت 
دومش که امسال صادر شده، او 
در تاریخ تحلیف ۳۵ ساله بوده 

است.

مورد پاسپورت خدمتش اظهار بی اطالعی کرد و 
گفت که نتوانسته پاسپورت خدمت را پیدا کند 
اما  و تأیید کند که مربوط به او هست یا خیر. 
منابعی از وزارت خارجه به اطالعات روز تأیید 
حنیف  به  مربوط  پاسپورت  این  که  است  کرده 

دانشیار است. 

تحصیلی  سوابق  از  روز  اطالعات  بررسی 
حنیف دانشیار نشان می دهد که در اسناد جدول 
نتایج فراغت از مکتب، حنیف دانشیار در سال 
این  براساس  و  است.  بوده  ساله  هجده   1383
سند رسمی وزارت معارف، آقای دانشیار متولد 
سال 1365 است. همچنان در سندی که دانشکده 
هشت  فراغت  کابل،  دانشگاه  اجتماعی  علوم 
دانشجو به شمول حنیف دانشیار را تصدیق کرده، 
حنیف دانشیار براساس تذکره ی اولی با شماره 
431458 متولد سال 1364 درج شده است. اما 
فراغتش  تصدیق نامه  ارائه ی  با  دانشیار  حنیف 
نتایجش  جدول  و  عالی  تحصیالت  وزارت  از 
می گوید که اسناد تحصیلی او نشان می دهد که 
تاریخ تولدش 5 فبروری 1984 است. در اسنادی 
که حنیف دانشیار برای اطالعات روز از سوابق 
تحصیلی اش فرستاده، تاریخ صدور این اسناد ذکر 

نشده است.
که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
حنیف دانشیار در فورمه تثبیت هویت برای اخذ 
اولین  روشن،  مخابراتی  شرکت  از  سیمکارت 
تذکره اش را ثبت کرده است. براساس فورم ثبت 
مشترکین حنیف دانشیار براساس اولین تذکره اش 

متولد ماه حوت سال 1364 است. 
نظر در  ارائه  از  نفوس  ثبت و احوال  اداره 
مورد تذکره محمدحنیف دانشیار خودداری کرد. 
که  دارد  تأکید  دانشیار  حنیف  درحالی که 
سن  او  و  است  درست  او  هویتی  اسناد  تمام 
مستقل  کمیسیون  در  عضویت  برای  را  قانونی 
روز  اطالعات  یافته های  است،  داشته  انتخابات 
نشان می دهد که شماری از اسناد هویتی و سوابق 
است.  شده  دست کاری  دانشیار  آقای  تحصیلی 
درحالی که در اولین تذکره ی حنیف دانشیار متولد 
سال 1364 بوده و براساس این تذکره برای اخذ 
سیمکارت روشن و استخدام در اداره ارگان های 
محلی اقدام کرده است. در تذکره دومی و مثنی 
سن آقای دانشیار تغییر داده شده است. همچنان 
خارجه  وزارت  از  صادرشده  پاسپورت  دو 
افغانستان تاریخ تولد آقای دانشیار را به صورت 
متناقض در سال 1363 و 1362 ذکر کرده است. 
اداره ارگان های محلی در سال 1391 در فورمه 
خلص سوانح آقای دانشیار تاریخ تولد او را سال 
1364 ذکر کرده و به وزارت مبارزه با مواد مخدر 

پرونده و اسناد هویتی او را ارائه کرده است. 
دانشیار به اطالعات روز می گوید که او برای 
اصالح سن در تذکره اش درخواست نداده است. 
اما دو تذکره متفاوت حنیف دانشیار نشان می دهد 
که سن و تاریخ تولد او در دومین تذکره، دو سال 

تغییر داده شده است. 
براساس فقره 1، ماده 436 کد جزا، جعل و 
تغییر تاریخ اسناد جرم است. این ماده وضاحت 
دارد که »تزویر عبارت است از ساختن نوشته، 
تراشیدن  یا  امضا، خراشیدن  مهر،  سند، ساختن 
یا  اثبات  یا  یا محو  الحاق  قلم خور ساختن،  یا 
سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به 
تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر 
یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب 

آن به قصد تقلب«. 
حنیف دانشیار مسئولیت هر نوع اشتباه در 
تاریخ های تذکره و سن تولد را احتمالی می داند 
نفوس  احوال  ثبت  نهاد  که ممکن است توسط 
اتفاق افتاده باشد. اما به لحاظ قانونی ممکن نیست 
از  یکی  در  هویت  تذکره ی  بدون  فرد  یک  که 
ادارات دولتی استخدام شود. براساس اسناد اداره 
ارگان های محلی که حنیف دانشیار در این اداره 
در سال 1390 استخدام شده، او تذکره ی اولی اش 
را در این سال با خود داشته است. این اداره در 
هنگام تبدیلی حنیف دانشیار از ارگان های محلی 
نیز تذکره اولی  با مواد مخدر  به وزارت مبارزه 
حنیف دانشیار را به عنوان سند هویت ذکر کرده و 

سال تولدش را 1364 عنوان کرده است. 
اسناد  جعل  برای  مدرکی  روز  اطالعات 
نمونه های  اما  ندارد،  دانشیار  حنیف  توسط 
متعددی از فساد و رشوه ستانی کارمندان ثبت و 
اسناد  پول  بدل  در  که  می داند  را  نفوس  احوال 
هویتی جعلی صادر می کند و سن و مشخصات 
اطالعات  بررسی  تغییر می دهد.  را  افراد  هویتی 
روز نشان می دهد که با توجه به استفاده ی مکرر 
چندین  در  تذکره اش  اولین  از  دانشیار  حنیف 
مورد مختلف و از جمله در اولین کار دولتی اش، 
در تذکره مثنی او سن و تاریخ اخذ تذکره تغییر 

داده شده است. 
بر بنیاد قانون انتخابات حنیف دانشیار مبتنی 
بر اولین تذکره هویتش حق اشتراک در پروسه 
انتخابات به عنوان عضو را نداشته است و کمیته 
حنیف  سنی  سوابق  کمشنران  گزینش  ویژه ی 

دانشیار را درست بررسی نکرده است.

روز  اطالعات  یافته های  روز:  اطالعات 
عضو  دانشیار،  محمدحنیف  که  می دهد  نشان 
زمان  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برحال 
گزینش اش به عنوان کمیشنر این کمیسیون، سن 
قانونی برای عضویت در کمیسیون انتخابات را 

نداشته است. 
براساس بررسی اطالعات روز آقای دانشیار 
کمیسیون های  کمیشنران  گزینش  کمیته  به 
را   812۷51 شماره  با  مثّنی  تذکره ی  انتخاباتی 
براساس  ارائه کرده است.  تابعیت  به عنوان سند 
بیست  دانشیار در سال 1382  آقای  تذکره،  این 
اما  است.   1362 سال  متولد  و  داشته  سن  سال 
آقای  که  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
 1364 سال  متولد  تذکره اش،  اولین  در  دانشیار 
بوده و در زمان عضویت در کمیسیون انتخابات 

33 ساله بوده است.
قانون  دوازدهم  ماده  پنجم  فقره  براساس 
انتخابات، یکی از شرایط عضویت در کمیسیون 
سالگی   35 سن  تکمیل کردن  انتخابات  مستقل 
است. فقره پنجم، ماده دوازدهم این قانون یکی 
از شرایط عضویت را چنین گفته است: »حداقل 

سن 35 سالگی را تکمیل کرده باشد«.
سوال  به  پاسخ  در  دانشیار  محمدحنیف 
اطالعات روز می گوید که تمامی اسناد هویتی و 
تحصیلی اش توسط کمیته ویژه ی بررسی شده و 
از هر لحاظ واجد شرایط عضویت در کمیسیون 
که  می گوید  دانشیار  آقای  است.  شده  شناخته 
مثنی  تذکره  و  شده  مفقود  قبلی اش  تذکره ی 
از والیت غزنی گرفته  پیش  را حدود 13 سال 
است که تاریخ تولدش در تذکره ی دومی و اولی 

یکسان است. 
با  می دهد  نشان  روز  اطالعات  یافته های 
وجودی که تذکره مثنِی حنیف دانشیار در سال 
1382 تعین سن شده و در سال 1383 ثبت و 
صادر شده، او در سال 1390 برای یافتن کار در 
ارگان های محلی تذکره ی اولی را به عنوان سند 
محلی  ارگان های  است.  کرده  ارائه  هویت اش 
تعیین  را  او  تذکره  همین  مشخصات  براساس 
سوانح  خلص  فورم  همچنان  است.  کرده  سن 
کارمندان ارگان های محلی نیز به وضاحت سال 
تولد حنیف دانشیار را براساس تذکره اولی سال 
در  محلی  ارگان های  است.  کرده  ذکر   1364
اسنادی که به مناسبت تغییر وظیفه حنیف دانشیار 
را  او  فرستاده،  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  به 

متولد 1364 ثبت کرده است. 
بررسی اطالعات روز همچنان نشان می دهد 
پاسپورت خدمتش  اولین  که حنیف دانشیار در 
با شماره S0015489 تاریخ تولدش را 1۷ دلو 
با همین  1363 ذکر کرده و پاسپورت خدمتش 

تاریخ تولد صادر شده است. 
دوم  پاسپورت  به  روز  اطالعات  همچنان 
خدمت حنیف دانشیار نیز دسته یافته است. در 
 s0065984 دومین پاسپورت خدمتش با شماره
و  کرده  ذکر   1363 دلو   16 را  تولدش  تاریخ 

صادر  تولد  تاریخ  همین  با  خدمتش  پاسپورت 
که  دیپلماتیکی  پاسپورت جدید  اما  است.  شده 
کرده،  اخذ  امسال  اسد  در چهارم  دانشیار  آقای 

تاریخ تولدش 1۷ دلو 1362 است. 
امور  وزارت  سخن گوی  هیواد،  گران 
با  خدمت  پاسپورت  که  می کند  تأیید  خارجه 
گزارش  در   )S0015489( درج شده  شماره 
اطالعات روز مربوط به حنیف دانشیار است. او 
همچنان می گوید که تعیین سن در پاسپورت ها 
براساس معلوماتی درج می شود که اداره مربوطه 
ارسال می کند.  امور خارجه  به وزارت  متقاضی 
حنیف دانشیار از اظهار نظر در مورد مشخصات 
پاسپورت خدمتش خودداری کرد، اما مشخصات 
پاسپورت دیپلماتیکش را به اطالعات روز تأیید 

کرده است. 
کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به شمول 
حنیف دانشیار در 13 حوت 139۷ مراسم تحلیف 
را به جا آوردند. براساس پاسپورت اولی حنیف 
دانشیار هنگام مراسم تحلیف 34 ساله بوده است. 
صادر  امسال  که  دومش  پاسپورت  براساس  اما 
شده، او در تاریخ تحلیف 35 ساله بوده است. 
حنیف دانشیار در گفت وگو با اطالعات روز در 

آیا حنیف دانشیار برای عضویت در کمیسیون انتخابات 
تذکره اش را جعل کرده است؟


