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چهار شنبه  ۲۵ جدی ۱۳۹۸  
سال نهم  شماره ۱۸۸۷

تنها قانون گره گشا است
محل  پنج هزار  از  بیش  آرای 
رای دهی بازشماری می شود. آرای ۱۰۹ 
بازشماری  است.  شده  باطل  نیز  محل 
روند  یک  محل  پنج هزار  از  بیش  آرای 
می رسد  بود.  به نظر  خواهد  زمان بر 
نهایی  نتیجه ی  روشن شدن  برای  هنوز 
ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین 
وجود  روشن  چشم اندازی  افغانستان 
شده  تبدیل  افغانستان  انتخابات  ندارد. 
به یک روند خسته کننده که دیگر برای 
وضعیت  این  ندارد.  جذابیتی  مردم 
غیرمسئوالنه ی  برخورد  نتیجه ی 
در  مردم  آرای  با  انتخابات  کمیسیون 
از  یکی  واقع  در  است.  حال  و  گذشته 
دالیل اصلی سقوط فاحش مشارکت در 

انتخابات ۶ میزان همین امر است. 
رسیدگی به شکایات براساس قانون 
صورت گیرد. از کار کمیسیون شکایات 
رضایت  کنون  تا  دست کم  انتخاباتی 
نسبی وجود داشته است. هم دسته های 
کنون  تا  ناظر  نهادهای  هم  و  انتخاباتی 
در  نکرده اند.  مطرخ  را  جدی  نگرانی 
پیچید گی  از  بیرون رفت  برای  واقع 
انتخابات چشم ها به کمیسیون  وضعیت 
که  است. هرچند  شکایات دوخته شده 
این انتقاد مطرح است که از نظر زمانی 
کار کمیسیون شکایات پس مانده است...

۲

اعتصاب وکال محاکمه ی 
کشیش پدوفیل 
را عقب انداخت

اطالعات روز: محاکمه برنارد پِرِنا، 
کشیش متهم به سوءاستفاده جنسی 

)بچه بازی( در شهر لیون...
۶

در دو ماه گذشته شدت 
سرما در هرات جان ۳۷ 
فرد معتاد را گرفته است

صحی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
در  که  می گویند  هرات  والیت  در 

جریان 5۶ روز گذشته،...
۲

رد پیشنهاد رم به لیورپول 
توسط یورگن کلوپ

لیورپول  ایتالیا،  اسکای  گزارش  به 
پیشنهاد انتقال قرضی ژردان شقیری 

به رم را رد کرده چرا که...
۷

اوله گنار سولسشر معتقد است که 
میسون گرین وود به زمان بیشتری 

برای دعوت شدن به...

سولسشر: 
حضور در تیم ملی 

برای گرین وود زود است

۷

۵

پایان رسیدگی به  شکایات انتخاباتی؛ 
آرای بیش از 5 هزار محل به  بازشماری رفت 

و 109 محل باطل شد

این  ندارد.  شهری  نقل  و  حمل  منظم  سیستم  کابل 
می شود.  نمایان  بیش تر  برفی  و  سرد  روزهای  در  بی نظمی 
افزایش خودسر کرایه های موترهای لینی گاهی تا چند برابر 
می رسد. مردم می گویند از روی ناگزیری مجبورند کرایه ی 
بیش تر از نرخ نامه پرداخت کنند که گاهی این کار به جنجال 
از  به گفته ی شماری  نیز کشیده می شود.  لفظی  و درگیری 
آن ها مصاحبه شده،  با  این گزارش  در  که  کابل  شهروندان 
اضافه ستانی رانندگان موترهای لینی از مردم تنها در روزهای 
نیز  شام  از طرف  معموال  نمی شود.  بارشی خالصه  و  سرد 
همچنین  می شود.  بیش تر  مسیرها  از  برخی  در  کرایه ها 
بیش تر مواقع یک مسیر به چند مسیر تقسیم می شود و مردم 
وزارت  می کنند.  پرداخت  بار  چند  را  مسیر  یک  کرایه ی 
ترانسپورت می گوید، نرخ نامه ی مسیرها در شهر کابل در 
اضافه ستانی  راننده ای حق  هیچ  و  است  یکسان  هر شرایط 
دشواری  و  می کنند  تأیید  را  اضافه ستانی  راننده ها  ندارد. 
برای  بهانه ای  را  پرتردد  مواقع  ازدحام  و  بارشی  روزهای 

اضافه ستانی شان می دانند.
استفاده از مجبوریت مردم...

حمله ی  برای  متحده  ایاالت  تصمیم   ،2۰۰3 سال  در 
ایران را مضطرب و نگران کرد. رییس جمهور  عراق، رژیم 
خود   2۰۰2 سال  مشهور  سخنرانی  در  بوش  دبلیو  جورج 
ایران را جزء »محور شرارت« خواند. من در آن زمان به عنوان 
از  بسیاری  با  تهران،  در  بحران  بین المللی  گروه  تحلیل گر 
مقامات ایرانی مصاحبه کردم و به وضوح به خاطر دارم که 
از  است پس  متحده ممکن  ایاالت  که  بود  این  آن ها  ترس 

بغداد سراغ تهران بیاید.
نگرانی، جنرال  و  اضطراب  از  آن روزهای سرشار  در 
که  ایران  قدس  نیروی  قدرت مند  -فرمانده  سلیمانی  قاسم 
اخیرا در یک حمله ی هوایی ایاالت متحده در بغداد کشته 
شد- نقش نابغه جئوپلیتیکی نگران کننده ای را بازی کرد که 

پیامدش هنوز پابرجاست.
پس از آغاز کارزار نظامی ارتش امریکا برای سرنگونی 
القاعده، از جمله برخی از  ایران صدها جنگ جوی  طالبان، 
اعضای خانواده ی اسامه بن الدن و ابومصعب الزرقاوی را که 
در حال فرار از افغانستان بودند، دست گیر کرد. بسیاری از 

ایرانیان این جهادی ها را...

نام  گروهی از فعاالن مدنی و رسانه ای کمپینی را زیر 
»یک میلیون یک صدا« راه  انداخته اند و از سیاست مداران افغان 
و رهبران کشورهای جهان می خواهند که در مذاکرات صلح 
با طالبان از حقوق شهروندی مردم افغانستان حفاظت کنند. 
آن ها دادخواستی را نیز با همین نام در وبسایت »دادخواه« 
ثبت کرده اند؛ وبسایتی که به رسم یادبود از تتسو ناکامورا، 
امدادگر جاپانی و پنج تن از همکاران افغان او که در یک 
حمله ی مسلحانه در دسامبر 2۰۱۹ در والیت شرقی ننگرهار 

کشته شدند، راه اندازی شده است.  
این  اشتراک گذاری  و  امضا  ضمن  امضاکنندگان 
مطرح  سیاست مداران  اجتماعی،  شبکه های  در  دادخواست 
آن ها  از  و  داده  قرار  مخاطب  را  جهان  شناخته شده ی  و 
که  نگذارند  افغانستان،  صلح  مذاکرات  در  که  خواسته اند 
طالبان  با  توافق صلح  قربانی  اساسی شهروندی شان  حقوق 
اکتبر   ۱2 در  که  صلح  گفت  وگوهای  دور  اولین  از  شود. 
سال 2۰۱8 در شهر دوحه میان نمایندگان سیاسی طالبان و 

دیپلمات های ایاالت متحده آغاز شد، رسانه ها،...

شکایت مردم از اضافه ستانی موترهای لینی؛ 
رانند گان: ما مجبوریم

نبوغ شوم قاسم سلیمانی »یک میلیون یک صدا«؛ 
کمپین افغان ها برای حفاظت از حقوق 

شهروندی شان در مذاکرات صلح با طالبان

در  مردان  از  شماری  آتش گرفتن  به دنبال 
گازرگاه والیت هرات، تعدادی از زنان هرات در 
یک گردهمایی به گناهان شان اعتراف کردند. آن ها 

گفتند که در چند موارد زنان مقصرند:
• وقتی مردان در مسجد، در مکتب، در خانه 
تجاوز  کودکان  بر  دیگر  هرجای  یا  کوچه  در  و 
زنان  اصوال  چون  زنان اند.  اصلی  مقصر  می کنند، 
مردان  بعدا  که  بیاورند  به دنیا  را  کودکانی  نباید 

مجبور می شوند به آن ها تجاوز کنند...

گناه هایی که زنان هرات 
به آن  اعتراف کردند | طنز

محمداشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
فهرست  تهیه ی  با  حکومت  که  می گوید  غنی 
افشا  را  آن  غاصبان  هویت  زمین های غصب شده، 

و خودشان را ممنوع الخروج می کند.
نشر  با  کشور  ریاست جمهوری  ارگ 
گفته ها  این  غنی  آقای  که  است  گفته  خبرنامه ای 
با  دیداری  در  جدی(   24 )سه شنبه،  دیروز  را 
شماری از باشندگان ناحیه ی پنجم شهرداری کابل 
غنی  آقای  خبرنامه،  از  نقل  به  است.  کرده  مطرح 
به  دوباره  غصب شده،  زمین های  که  است  گفته 

صاحبان شان برگردانده خواهد شد...

غنی: 
هویت غاصبان زمین افشا و 

خودشان ممنوع الخروج می شوند
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غنی: 
هویت غاصبان زمین افشا و خودشان ممنوع الخروج می شوند

اطالعات روز: رییس جمهور محمداشرف غنی می گوید که حکومت با تهیه ی فهرست 
زمین های غصب شده، هویت غاصبان آن را افشا و خودشان را ممنوع الخروج می کند.

ارگ ریاست جمهوری کشور با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای غنی این گفته ها 
را دیروز )سه شنبه، 24 جدی( در دیداری با شماری از باشندگان ناحیه ی پنجم شهرداری 
کابل مطرح کرده است. به نقل از خبرنامه، آقای غنی گفته است که زمین های غصب شده، 

دوباره به صاحبان شان برگردانده خواهد شد.
آقای غنی در حالی این گفته ها در مورد افشای هویت غاصبان زمین را مطرح می کند 

که پیش از این او بارها گفته که با غاصبان زمین در کشور، به خصوص کابل برخورد جدی 
می کند.

تاریخ 2۹ میزان اعالم کرده بود  اراضی کشور در  این حال وزارت شهرسازی و  با 
که تا کنون ۱.۶ میلیون جریب زمین دولتی زیر غصب قرار دارد. این وزارت افزوده بود 

که بیش ترین زمین های غصب شده مربوط به والیت های کابل، هرات و قندهار می باشد.
از  دایکندی  و  پنج شیر  نورستان،  کنر،  وزارت،  این  مسئوالن  گفته های  براساس 

والیت هایی است که زمین های دولتی در آن غضب نشده است.

فشارهای  این  از  پس  است  ممکن  اما 
سیاسی بر این نهاد انتخاباتی بیش تر شود. 
در نتیجه ی تصمیم کمیسیون شکایات بیش 
بازشماری  به  رای دهی  محل  پنج هزار  از 
رفته و آرای دست کم ۱۰۹ محل نیز باطل 
این که  امکان  این تحوالت  با  شده است. 
رییس جمهور  غنی،  محمداشرف  آرای 
زیر  به  ابتدایی  نتیجه  در  برنده  نامزد  و 
بیش تر شده  کند،  پیدا  کاهش  5۰ درصد 
به  »دولت ساز«  آرای  سقوط  با  است. 
به  رسیدگی  مرحله ی  در  درصد   5۰ زیر 
شکایات در کمیسیون شکایات انتخاباتی، 
دوم  دور  به  ریاست جمهوری  انتخابات 
خواهد رفت. آقای غنی به سادگی حاضر 
نخواهد شد فرصت دور اول را از دست 
بدهد. او برای پیروزی در دور اول از هر 
امکان استفاده خواهد کرد. پس از این که 
کمیسیون شکایات کار خود را آغاز کرد، 
انتخاباتی  دسته  اول  معاون  صالح  امراهلل 
از 55 درصد  بیش  ادعا کرد  »دولت ساز« 
به دست آورده و مصمم است  را  آرا  کل 
نادرستی  به  او  به گمان  که  آرایی  برای 
باطل شده است، دادخواهی کند. پس هر 
تیم خالف  این  برای  آرا  در  کاهش  نوع 
انتظار است. از این رو، فشارهای سیاسی 

دور از انتظار نیست. 
شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون 
فیصله های  که  دارند  تأکید  انتخاباتی 
که  نهایی اند  صورتی  در  صورت گرفته 
باشد.  نداشته  وجود  اعتراضی  آن ها  بر 
آرای باطل شده به والیات کابل، بدخشان، 
نوبت  اکنون  است.  مربوط  پکتیا  و  غور 
استیناف خواهی است. دسته های انتخاباتی 
هنوز فرصت دارند استنیناف خواهی کنند. 
دسته های  از  انتظار  است.  باز  قانون  راه 
فشار  نوع  هر  از  که  است  این  انتخاباتی 
سیاسی بر نهادهای انتخاباتی پرهیز کنند. 
اصل حاکمیت قانون باید احترام گذاشته 
شود. در طرف دیگر، انتظار از کمیسیون 
و  عمل  جز  چیزی  انتخاباتی  شکایات 
کمیسیون  این  نیست.  قانون  به  پا بندی 
باید به صورت شفاف در مورد شکایت ها 
کمیسیون  کند.  رسیدگی  قانون  پرتو  در 
را  انتخاباتی«  »محکمه  حیثیت  شکایات 
دارد. این نهاد نباید در دامی که کمیسیون 
متأسفانه  بیفتد.  شد،  گرفتار  انتخابات 
سر  بر  کشاکش  در  انتخابات  کمیسیون 
3۰۰ هزار رای نتوانست قناعت دسته های 
نتیجه  کند.  حاصل  را  انتخابات  معترض 
چنان شد که پس از روزها سرگردانی و 
الینحل  جنجال ها  طرف  یک  از  بن بست 
شد  ناگزیر  انتخابات  کمیسیون  و  ماند 
بدون توجه به اعتراض ها نتیجه ی ابتدایی 
جایگاه  دیگر  طرف  از  و  کند  اعالم  را 
بی طرف  نهاد  یک  به عنوان  کمیسیون 
دسته های  شود.  خدشه دار  مستقل  و 
به  متهم  را  انتخابات  کمیسیون  معترض، 
جانب داری از یک  تیم خاص می کند و به 
همین ادعا نتیجه را نپذیرفته اند. متأسفانه 
نتوانست  روشن  به صورت  هم  کمیسیون 
از دامن خود  را  اتهام  اعتراض ها  این  در 
نمایش  به  را  خود  بی طرفی  و  کند  پاک 

بگذارد.
همکاری  دیگر،  مهم تر  موضوع 
بازشماری  است.  انتخاباتی  نهادهای 
زمان بر  پنج هزار محل یک روند  از  بیش 
محل ها  این  آرای  بازشماری  است. 
است.  انتخابات  کمیسیون  مسئولیت 
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برای همکاری  را  کامل  آمادگی  می گوید 
برای  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  با 
در  باید  وعده  این  دارد.  آرا  بازشماری 
نزدیک  طول  در  کند.  پیدا  تحقق  عمل 
شکایات  کمیسیون  گذشته  ماه  یک  به 
کمیسیون  همکاری  از  چندانی  رضایت 
آغاز  از  روز   ۱5 نداشت.  انتخابات 
هنوز  اما  بود،  کمیسیون شکایات گذشته 
سیستم  به  کمیسیون  این  والیتی  دفاتر 
کمیسیون  واقع  در  نداشت.  دسترسی 
نداده  را  دسترسی  این  اجازه  انتخابات 
به  شکایات  کمیسیون  نهایت  در  که  بود 
اعتراض پرداخت و موضوع را رسانه ای 
کرد. بنابراین هرچه همکاری کم تر باشد، 
سرنوشت انتخابات بیش تر از این در ابهام 

خواهد ماند. 
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اطالعات روز: ارگ ریاست جمهوری 
کشور اعالم کرده که طرح سرمایه گذاری 
هوایی  شرکت  مجدد  فعالیت  برای 
از سوی کمیسیون تدارکات  »افغان باختر« 

ملی تأیید شده است.
در خبرنامه ای که از سوی ارگ به نشر 
رسیده، آمده که طرح سرمایه گذاری برای 
فعالیت مجدد شرکت هوایی افغان باختر به 
همراه 27 موارد تدارکاتی دیگر در نشست 
جدی(   23 )دوشنبه،  پیش  روز  دو  شام 

کمیسیون تدارکات ملی تأیید شده است.
مجموعی  ارزش  خبرنامه،  از  نقل  به 
چهارونیم  از  بیش  تدارکاتی  موارد  این 

میلیارد افغانی مدنظر گرفته شده است.
افزوده  کشور  جمهوری  ریاست 
زیر  افغان باختر  هوایی  شرکت  که  است 
فعال  آریانا  هوایی  شرکت  مجموعه ی 

خواهد شد.
فعالیت  برای  سرمایه گذاری  طرح 
سوی  از  حالی  در  شرکت  این  مجدد 

تأیید می شود که  کمیسیون تدارکات ملی 
سال  قوس  ماه  در  غنی  رییس جمهوری 
جاری اعالم کرده بود که تا شش ماه دیگر 
فعال  دوباره  افغان باختر  هوایی  شرکت 

خواهد شد.
آقای غنی افزوده بود که با فعال شدن 
بخش سفر  در  این شرکت، سهولت هایی 
نیروهای  به خصوص  کشور  شهروندان 

امنیتی و دفاعی فراهم می شود.
قرن  نیم  باختر حدود  شرکت هوایی 

پیش در سال ۱345 خورشیدی فعالیت اش 
این  کرد.  آغاز  آریانا  شرکت  کنار  در  را 
شرکت اما در جنگ های داخلی کشور از 

فعالیت باز ماند.
تنها  در حال حاضر  که  است  گفتنی 
شرکت های هوایی آریانا و کام ایر در داخل 
از  تعدادی  از  پیش  دارند.  فعالیت  کشور 
پامیر،  از جمله شرق،  هوایی  شرکت های 
می کردند  فعالیت  کشور  داخل  در  صافی 

که دچار ورشکستگی شد.

طرح سرمایه گذاری برای فعالیت مجدد شرکت هوایی »افغان باختر« تأیید شد

در دو ماه گذشته شدت سرما در هرات جان ۳۷ فرد معتاد را گرفته است
پولیس هرات  فرماندهی  ولی زاده، سخن گوی  عبداالحد 
کنون،  تا  دیروز  از صبح  که  اطالعات روز گفت  روزنامه  به 
به تعداد 7۰ فرد معتاد از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر 
از  جمع آوری شده  افراد  او،  گفته ی  به  شده اند.  جمع آوری 
والیت های مختلف کشور اند که هم اکنون به مراکز ترک اعتیاد 

در شهر هرات منتقل شده اند.
براساس آمار اداره ی محلی هرات، بیش از 7۰ هزار فرد 

معتاد به مواد مخدر در این والیت زندگی می کنند.

اطالعات روز: مسئوالن صحی در والیت هرات می گویند 
که در جریان 5۶ روز گذشته، 37 فرد معتاد به مواد مخدر به 

دلیل شدت سرما و نبود سرپناه در شهر هرات جان باخته اند.
ابراهیم محمدی، مسئول هرات آمبوالنس دیروز )دوشنبه، 
23 جدی( به روزنامه اطالعات روز گفت که بیشتر افراد معتاد 
سپری  را  روزشان  و  شب  شرایط سخت  در  مخدر  مواد  به 

می کنند.
آقای محمدی افزود که تنها در جریان 24 ساعت گذشته، 

اجساد چهار فرد معتاد از ساحه ی »تانک مولوی« در مربوطات 
به  هرات  شهر  سلطان آغا«ی  »آرامگاه  و  دوازدهم  ناحیه ی 

سردخانه ی شفاخانه ی حوزوی این والیت منتقل شده اند.
به گفته ی او، علت مرگ هر چهار این افراد سردی هوا 

بوده است.
گفتنی است که همزمان با سردشدن هوا، ریاست صحت 
عامه ی هرات به همکاری فرماندهی پولیس این والیت کارزار 

جمع آوری معتادان از سطح شهر را آغاز کرده است.

تعلیق بودجه ی وزارت صنعت و تجارت؛ مجلس سنا از تصمیم مجلس نمایندگان حمایت کرد
به نقل از خبرنامه ی مجلس سنا، در بحث آزاد نشست 
دیروز مجلس سنا، اعضای این مجلس در مورد افزایش قیمت 
مواد سوختی، به ویژه گاز مایع نیز بحث و گفت وگو کرده اند.
از  نگرانی  با  کشور  سنای  اعضای  خبرنامه،  از  نقل  به 
جلو  خواسته اند  حکومت  از  سوختی  مواد  قیمت  افزایش 
افرادی را که خودسرانه نرخ این مواد را بلند می برند، بگیرد.

آنان به ویژه در مورد افزایش قیمت گاز مایع گفته اند که 
حکومت باید نمایندگی فروش گاز دولتی، به شمول فروشات 

سیار گاز را در شهر کابل افزایش دهد.
افزایش  از  شکایت ها  اخیرا  که  است  حالی  در  این 
سرسام آور قیمت گاز مایع در شهر کابل باال گرفته است. در 
پی این اعتراض ها اما داره ی تنظیم نفت و گاز، نرخ گاز مایع 
تعیین  افغانی   »5۰« کابل  شهر  نواحی های  نقطه ی   32 در  را 

کرد. 

اطالعات روز: در پی تعلیق بودجه ی وزارت صنعت و 
تجارت از سوی مجلس نمایندگان کشور، مجلس سنا نیز از 

این اقدام اعالم حمایت کرده است.
دیروز  که  سنا  مجلس  رییس  مسلم یار،  فضل هادی 
)سه شنبه، 24 جدی( در نشست عمومی این مجلس صحبت 
می کرد، گفت که تعلیق بودجه ی این وزارت از سوی مجلس 
وزارت  سرپرست  احمدی،  اجمل  امتناع  دلیل  به  نمایندگان 
صنعت و تجارت از شرکت در شورای ملی، حق این مجلس 

می باشد.
نباید سبب ایجاد مشکل  اقدام  اما تأکید کرد که این  او 
برای »هزاران« کارمند این وزارت شود. آقای مسلم یار افزود 
این  کارمندان  معاشات  اجرای  برای  نمایندگان  مجلس  که 

وزارت باید راه حلی نیز ارایه کند.
آنکه  با  است  گفته  خبرنامه ای  در  مجلس  این  همچنان 

آقای احمدی بارها از حضورش در شورای ملی امتناع کرده 
تعلیق  اما  ندارد،  بلدیت  نیز  پشتو«  و  دری  »زبان های  با  و 

بودجه ی این وزارت به مصلحت کشور نمی باشد.
پیش  دو روز  نمایندگان کشور  که مجلس  است  گفتنی 
به  احمدی  آقای  بی اعتنایی  به دلیل  جدی(   23 )دوشنبه، 
فراخوان این مجلس، بودجه ی وزارت صنعت و تجارت را 

تعلیق کرد.
عالوه بر آن، نمایندگان مجلس تصویب کردند که پس 
از این، اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت و 

تجارت به رسمیت نمی شناسند.
براساس این مصوبه، پس از این امضای آقای احمدی در 
تقرری ها و قراردادها اعتبار ندارد. اعضای مجلس از ادارات 
دولتی نیز خواست که به امضای اجمل احمدی اعتبار ندهند.

نگرانی ها از افزایش قیمت مواد سوختی

۱۲ نفر در پیوند به فرار هفت زندانی از زندان پکتیا بازداشت شدند
نتایج  والیت،  این  والی  سخن گوی  گفته های  براساس 
ابتدایی نشان می دهد، زندانیان با شکستن پنجره ی مسجد این 

زندان، فرار کرده اند.
هفت  که  است  کرده  ادعا  طالبان  گروه  حال،  همین  در 
و  هستند  گروه  این  اعضای  گردیز،  زندان  از  فراری  زندانی 

توسط »یک تأکتیک خاص« از زندان فرار کرده اند.
گفتنی است که پیش از این نیز در چندین مورد زندانیان 
فرار  قندهار  و  هرات  سرپل،  بلخ،  والیت های  زندان های  از 

کرده اند.

تأیید  پکتیا  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
زندان مرکزی  از  زندانی  فرار هفت  به  پیوند  در  که  می کنند 
این والیت، ۱2 نفر به شمول »اجمل«، مدیر عمومی زندان های 

پکتیا بازداشت شده اند.
روزنامه  به  پکتیا  والی  سخن گوی  حسرت،  عبداهلل 
اطالعات روز گفت که این افراد دو روز پیش )دوشنبه، 23 
از  افراد  این  همه ی  او،  گفته ی  به  شده اند.  بازداشت  جدی( 

مسئوالن و نگهبابان زندان اند.
غفلت  مورد  در  تحقیقات  که  افزود  حسرت  آقای 

این  فرار  قضیه ی  در  دست داشتن شان  و  افراد  این  وظیفوی 
افراد، جریان دارد.

او تأکید کرد در صورتی که این اتهام در مورد آن ها ثابت 
معرفی  کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  افراد  این  شود، 

می شوند.
بازداشت مسئوالن و  از  در حالی  پکتیا  مسئوالن محلی 
محافظان این زندان خبر می دهند که سه شب پیش )یک شنبه، 
22 جدی( هفت زندانی از زندان عمومی این والیت در شهر 

گردیز فرار کردند.

اطالعات روز: وزارت امور 
داخله ی کشور می گوید که »یک 
سارق مسلح« در نتیجه ی تصادم 
پایه ی  یک  به  سرقت شده  موتر 
شده  کشته  کابل  شهر  در  برق 

است. 
نصرت رحیمی، سخن گوی 
این وزارت در تویتی گفته است 
پیش  شب  دو  رویداد  این  که 
)دوشنبه، 24 جدی( در ساحه ی 
»سه راهی عالوالدین« در جاده ی 

داراالمان رخ داده است.
سارق  یک  او،  گفته ی  به 
حادثه  این  در  موتر  این  دیگر 

زخمی شده است.
است  افزوده  رحیمی  آقای 
نفر  دو  این  توسط  موتر  این  که 
حبیبیه«  »لیسه ی  ساحه ی  از 
هفتم  ناحیه ی  مربوطات  در 
شهرداری کابل سرقت شده بود.

او تأکید کرده است که این 
پولیس  بررسی  تحت  قضیه ی 
است  حالی  در  این  دارد.  قرار 
که اخیراً شکایت ها از دزدی در 
سطح شهر کابل افزایش یافته و 
انتقاد گسترده ای را  این موضوع 
خلق کرده است. باشندگان کابل 
پیش  هفته ی  یک ونیم  حدود  از 

واکنش  در  مختلفی  کارزارهای 
به افزایش ناامنی ها در این شهر 

راه اندازی شد.
با  کارزارها  این  از  یکی 
»#کابل_امن_نیست«  هشتگ 
و  ناامنی  افزایش  به  انتقاد  در 
راه اندازی  مسلحانه  سرقت های 
شبکه های  کاربران  بود.  شده 
این  گردانندگان  و  اجتماعی 
کم توجهی  به  را  پولیس  کارزار 
متهم  مردم  امنیت  تأمین  امر  در 

می کردند.
کارزارها،  این  دنبال  به 
شب  چهارشنبه  داخله  وزارت 

جدی(   ۱8( گذاشته  هفته ی 
پولیس  شبانه  عملیات  آغاز  از 
در  »مجرمان«  بازداشت  برای 
این  داد.  خبر  کابل  شهر  سطح 
وزارت به دنبال آن در تاریخ 2۰ 
جدی اعالم کرد که در نتیجه ی 
این عملیات 37 نفر را در پیوند 
کابل  شهر  در  جنایی  جرایم  به 

بازداشت شده اند.
امنیت  عمومی  ریاست 
 ۱۹ تاریخ  در  نیز  کشور  ملی 
جدی اعالم کرد که در نتیجه ی 
عملیات  رشته  یک  راه اندازی 
هدفمند در مربوطات حوزه های 

کابل  شهر  امنیتی  گانه ی   22
فعالیت های  اتهام  به  نفر   7۶

تروریستی بازداشت شده اند.
این  آغاز  با  همزمان 
عملیات، وزارت داخله ی کشور 
اعالم کرد که طرحی را به منظور 
و  شهر  امنیتی  اوضاع  بهبود 
نظر  در  کابل  ولسوالی های 
گرفته است. براساس این طرح، 
حوزه ها  پولیس  منسوبان  تمام 
و  تبدیل  کابل  ولسوالی های  و 
به جای شان افراد جدید و دارای 
سطح تحصیلی لیسانس گماشته 

خواهند شد.

یک دزد حین فرار در کابل کشته شد

عیسا قلندر

همچنان ثبت کنندگان این دادخواست به اهمیت صلح 
و ضرورت کاهش خشونت در افغانستان پرداخته و گفته اند 
که طرف های مذاکره می توانند روی باقی مسایل مثل ساختار 
به  با هم  قدرت  در  طالبان  مشارکت  سیاسی  و چگونگی 

توافق برسند. 
از حدود سه هفته قبل که این دادخواست ثبت شده، 
اجتماعی  شبکه های  در  و  امضا  را  آن  نفر  هزار  دو  حدود 
همرسانی کرده اند. عزیر حکیمی، سردبیر مجله ی نبشت و از 
حامیان اصلی وب سایت دادخواست می گوید که هدف شان 
جمع آوری واقعا یک میلیون امضا نیست: »شاید چنین چیزی 
ممکن نباشد. ولی حتا نگاهی گذرا به رسانه های افغانستان و 
صحبت با مردم کوچه و بازار نشان می دهد که بخش عمده ی 
از جمعیت افغانستان نگران تلف شدن حقوق انسانی شان در 
که  نیست  بزرگی  ادعای  بنابراین  هستند.  طالبان  با  معامله 
بگوییم خواسته این کمپین واقعا خواسته میلیون ها شهروند 
افغانستان است. هدفی که کمپین تعقیب می کند در وهله ی 
اول جلب توجه شهروندان به این مساله ی مهم است؛ این که 
آن ها متقاعد شوند که دادخواهی موثر واقع می شود و این 
موفقیت  به  می توانند  امضا خود  با  که تک تک شهروندان 
این دادخواست کمک کنند. در وهله ی دوم توجه رسانه  های 
داخلی به این دادخواست و مساله ی مهم است و در وهله ی 
سوم رسانه های بین المللی و از طریق آن ها رهبران جهان و 
به ویژه کسانی که مستقیما مخاطب این دادخواست هستند. 
من خودم قویا باور دارم که این شیوه دادخواهی موثر است 

و مطمئنم موفق خواهد شد.«

آقای عادل توضیح داد که هر دو کشته ی این رویداد 
کودک اند و زخمیان هم شامل هشت کودک و یک سرباز 

پولیس می شوند.
سخن گوی فرماندهی پولیس بلخ گفت که این رویداد 

ناشی از انفجار دو ماین کارگزاری شده بوده است.
شخص و یا گروهی تاکنون مسئولیت این رویداد را 

بر عهده نگرفته است.
عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی کشور در واکنش به این 
انفجار به خانواده های قربانیان تسلیت گفته و در صفحه ی 

والیت  گازرگاه  در  مردان  از  شماری  آتش گرفتن  به دنبال 
هرات، تعدادی از زنان هرات در یک گردهمایی به گناهان شان 

اعتراف کردند. آن ها گفتند که در چند موارد زنان مقصرند:
• وقتی مردان در مسجد، در مکتب، در خانه و در کوچه یا 
هرجای دیگر بر کودکان تجاوز می کنند، مقصر اصلی زنان اند. 
چون اصوال زنان نباید کودکانی را به دنیا بیاورند که بعدا مردان 

مجبور می شوند به آن ها تجاوز کنند.
• وقتی بر زنان تجاوز می شود، بازهم زنان مقصرند. زنان 
باید هنگام بیرون شدن از خانه باید بعضی از اعضای بدن خویش 
را در خانه پنهان کنند یا حتا زمانی که در خانه تنهایند، چه ضرور 
که تمام اعضای بدن خویش را باخود داشته باشند. مهم مهم شان 
را یگان جای پُت کنند تا خدای نخواسته باعث گناه مردان نشوند. 
• وقتی در کشورهای دیگر مرد و زن برای ایجاد یک تغییر 
پیشرفت تالش می کنند  نوآوری و  مثبت، یک کار مثبت، یک 
به مو، رنگ لب، سرمه ی  ما مردان همه اش  و در کشور عزیز 
چشمان، سفیدی گونه های زنان و دختران، لباس و بدن زنان فکر 
می کنند، مقصر زنان اند. چون آن قدر سکوت کرده اند و آن قدر در 
برابر خواست مردان سر خم کرده اند که اکنون مردان عزیز کشور 
بدآموخته شده اند و حتا اگر بخواهند دیگر به زن و دختر مردم 

فکر نکنند و دنبال کارهای مثبت باشند هم نمی توانند.
و  فقر  کشور،  گوشه ی  هر  در  جنگ  دولت،  در  فساد   •
میلیون  ده ها  است.  زنان  تقصیر  نیز  کشور  چندقرنه ی  بدبختی 
زن در افغانستان هستند، اما چرا هیچ کدام یک گاندی ای، یک 
پوتینی، یک کریستف کلمبی، یک ترمپی یا حتا یک عبداهلل بن 

عبداهلل ای نزاییده است؟
از  دیگر  یکی  نیز  روغن  و  آرد  و  گاز  قیمت  افزایش   •
کاالهای  این  مافیای  و  تجار  همسران  است.  زنان  تقصیرهای 
مافیای  به جان شوهران  بال زده که شب هنگام  را چه  تجارتی 

بی رحم خویش نمی افتند و قیمت ها را پایین نگه نمی دارند؟
از مردان  نه، همین چند سال پیش چند تن  • خیلی دور 
ورشکست  را  کابل بانک  و  دادند  هم  دست به دست  افغانستان 
کردند، آن هم گناه زنان است. چرا که گزارش های تأییدنشده 
و  قمار  میز  سر  کابل بانک  غارت شده ی  پول های  که  می رساند 

نوازش زنان خوش صورت آب شده است.
• تخریب جاده ها، پل ها، بندهای آب، پایه های برق، خانه ها، 
مکاتب و مساجد نیز تقصیر زنان است. زنان افغانستان خوب 
می دانند که عده ای از مردان این کشور وحشی اند و تا یک چیز 
را خراب نکنند، شب خواب شان نمی برند. پس چرا رفته از آن ها 
خواهش نمی کنند که به جای پراندن پُل، تخریب خانه و مکتب، 
قلبه کردن سرک و ماین گذاری بندها و پایه های برق، آن ها را به 
آتش بکشند. اصال اگر دوست دارند واسکت انتحاری به  جان 

شان داده و فقط سویچ کنند.
زن  یک  تقصیر  عریان ترین  تریاک  بوته ی  اصال  تریاک،   •
بسیار  و  هزاربرگ  گلی  اول  در  تریاک  می شود  گفته  است. 
و  مومن  بسیار  جوان  یک  سابق،  زمان  در  و  بوده  خوش بویی 
برای  و  کنده  را  آن  غنچه ای  یک  بار  اولین  برای  خداپرست 
معشوقه اش که یک دختر بوده تقدیم می کند و دختر حریص 
بدون آن که آن گل را بو کند دور می اندازد و سپس با پای چپ 
لِه می کند و آه از نهاد آن جوان مؤمن بیرون می شود و  آن را 
تمامی بوته های آن گل در سراسر کشور به بوته ی تریاک بدل 
می شود که شیره ی آن امروز صدها هزار جوان و ناجوان ما را 

معتاد کرده است.
هرکدام  مردان  از  کثیری  تعداد  باشید،  شده  متوجه  اگر   •
اندازه ی یک نرگاو زور دارند و خالص. نه از عقل خبری  به 
است، نه از تفکر، نه از تالش خبری است و نه از تفحص، فقط 
بپرسی،  که  هم  هرکدام شان  از  بگردند.  گاو  گاو  و  بخورند  پُر 
می گوید که تقصیر ما نیست. پس حتما تقصیر زنان است دیگر.

البته لیست طوالنی بود و زنان در آخر گفتند: »از خداوند 
باالی  دخترباد  و  زن خور  سونامی  یگان  می خواهیم  متعال 
افغانستان نازل کند تا پای مردان غیور افغانستان هنگام اقامه نماز 
به موی زنان گیر کرده و سقوط نکنند. تا هنگام بیرون شدن از 
خانه در خیابان و بیابان به دنبال رنگ لب، سرمه ی چشم، لباس 
کوتاه و تنگ یا بدن نمای زنان نباشند و در چرخاب تجاوز بر 
به ستوه  زنان  از دست  مردانی که  ما رنج  نشوند.  زنان گرفتار 
آمده اند را خوب می دانیم. آن ها همه چیز دارند؛ عربی بلدند که 
پوره  را  نان شان  می آورند،  به جا  را  واجبات شان  بخوانند،  دعا 
می خورند، تشناب هم سروقت می روند... اما این منطق که »زنان 
انسان اند و شایسته ی احترام« را ندارند و این رنج بسیار بزرگی 

است«.

گروهی از فعاالن مدنی و رسانه ای کمپینی را زیر نام 
»یک میلیون یک صدا« راه  انداخته اند و از سیاست مداران افغان 
و رهبران کشورهای جهان می خواهند که در مذاکرات صلح 
با طالبان از حقوق شهروندی مردم افغانستان حفاظت کنند. 
آن ها دادخواستی را نیز با همین نام در وبسایت »دادخواه« 
ثبت کرده اند؛ وبسایتی که به رسم یادبود از تتسو ناکامورا، 
امدادگر جاپانی و پنج تن از همکاران افغان او که در یک 
حمله ی مسلحانه در دسامبر 2۰۱۹ در والیت شرقی ننگرهار 

کشته شدند، راه اندازی شده است.  
این  اشتراک گذاری  و  امضا  ضمن  امضاکنندگان 
دادخواست در شبکه های اجتماعی، سیاست مداران مطرح و 
شناخته شده ی جهان را مخاطب قرار داده و از آن ها خواسته اند 
که در مذاکرات صلح افغانستان، نگذارند که حقوق اساسی 
اولین  از  با طالبان شود.  توافق صلح  قربانی  شهروندی شان 
دور گفت  وگوهای صلح که در ۱2 اکتبر سال 2۰۱8 در شهر 
دوحه میان نمایندگان سیاسی طالبان و دیپلمات های ایاالت 
متحده آغاز شد، رسانه ها، فعاالن مدنی و سیاسی افغانستان 
کماکان نگران قربانی شدن حقوق شهروندی مردم افغانستان 

برای توافق صلح هستند. 
رهبران  و  سیاست مداران  عنوانی  که  دادخواستی  در 
کشورهای منطقه و جهان نوشته شده، به طور صریح از آن ها 
افغانستان را در  انسانی شهروندان  خواسته شده که حقوق 
مذاکره با طالبان نقض نکنند، از جمله آزادی های فردی، حق 
برابر  اجتماعی، حقوق  و  فعالیت های سیاسی  در  مشارکت 
زنان و مردان برای کار، تحصیل، آزادی بیان و دسترسی به 

اطالعات.
این دادخواست به 22 زبان مختلف ترجمه شده و از 
سیاست مداران افغانستان و رهبران کشورهای دخیل در امور 
بین المللی خواسته  افغانستان و مسئوالن سازمان های  صلح 
جریان  در  را  افغانستان  شهروندان  انسانی  حقوق  که  شده 
جمله  از  دهند.  قرار  اولویت  در  طالبان  با  صلح  مذاکرات 
محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان، عبداهلل عبداهلل 
رییس اجرایی دولت افغانستان، دونالد ترامپ رییس جمهوری 
ایاالت متحده امریکا، ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل، بوریس جانسون نخست وزیر 
مکرون  امانوئل  آلمان،  اعظم  صدر  مرکل  انگال  بریتانیا، 
رییس جمهوری فرانسه، تادامیچی یاماموتو نماینده ی دبیرکل 
رییس جمهور  پوتین،  والدمین  افغانستان،  در  ملل  سازمان 
شی  ترکیه،  رییس جمهور  اردوغان  طیب  رجب  روسیه، 
جینپیگ رییس جمهور چین، نریندرا مودی نخست وزیر هند 

و ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی.

تأیید  بلخ  والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
می کنند که حوالی ساعت 8:4۰ صبح دیروز )سه شنبه، 24 
این  مرکز  مزارشریف،  شهر  در  پی هم  انفجار  دو  جدی( 

والیت رخ داده است.
بلخ  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  عادل،  عادل شاه 
در  که  رویداد  این  از  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به 
حوزه ی  مربوطات  در  ایوب«  »حاجی  چهارراهی  نزدیکی 
نهم امنیتی شهر مزارشریف رخ داده، تا کنون دو کشته و نُه 

زخمی به شفاخانه ها منتقل شده اند.

از حقوق  کمپین حفاظت  این  اساسی  این که هدف  با 
شهروندی مردم افغانستان است، اما آن چنانی که باید، مورد 
استقبال قرار نگرفته است. آقای حکیمی که در تهیه و ترتیب 
کمپین »یک میلیون و یک صدا« نقش اساسی داشته، می گوید 
مردم افغانستان سرخورده هستند و به سختی می توانند باور 
کنند که دادخواهی آن ها نتیجه می دهد: »انگیزه دادن به مردم 
و انسجام و بسیج آن ها برای مشارکت در یک فعالیت مدنی 
که می تواند سرنوشت شان را تغییر دهد، کار دشواری است و 
زمان می برد. ولی واقعیت این است که در شرایط فعلی واقعا 
هیچ  کس به جز خود مردم نمی توانند کاری بکنند. اگر رهبران 
سیاسی افغانستان و جهان واقعا ببینند که شهروندان متحد و 
یک  صدا از آن ها می خواهند که حقوق  شان تلف نشود، مسلما 
نمی توانند به آن بی اعتنا باشند. فقط کافی است این کمپین 
در حد پنجاه یا صد هزار امضا جمع کند که توجه رسانه های 

خارجی هم به آن جلب شود.«
وب سایت دادخواه یک سامانه ی مستقل و غیرانتفاعی 
برای ثبت دادخواست های انفرادی و جمعی است. این سامانه 
هدف و مأموریت خود را تسهیل دادخواهی برای شهروندان 
و فعاالن مدنی و رسمیت بخشی به فعالیت مدنی و کمک به 
گسترش عدالت، برابری قانونی و اجتماعی می داند. حامیان 
دادخواه می گویند که این سامانه قابلیت جمع آوری امضا و 
نظر شهروندان را دارد و می تواند آن را به آمار مشخص و 
اسناد قابل پی گیری در فرایندهای اداری ملی و بین  المللی 

تبدیل کند. 
و  کنش گران  به  دادخواه  سامانه ی  مدیریت  »بخش 
نهادهای فعال مدنی اجازه می دهد که نام، امضا و نظر افراد 
را به اسناد رسمی به فرمت پی دی اف یا چاپی تبدیل کنند و 
از آن به عنوان یک سند معتبر در فرایندهای اداری استفاده 
کنند. بررسی صحت این اسناد در صورت لزوم از نظر فنی 
امکان پذیر است و از این رو می توان در فرایندهای اداری با 

اطمینان خاطر به آن استناد کرد«.
روزنامه ی  و  روز  اطالعات  روزنامه ی  نبشت،  مجله ی 
هشت صبح از حامیان اصلی وب سایت دادخواه هستند اما 
در برابر دادخواست ها بی طرف  اند. رسانه های حامی دادخواه 
تنها به ضرورت این سامانه برای رسمیت بخشی و کمک به 

فعالیت های مدنی تاکید می کنند.
از زمان راه اندازی سامانه ی دادخواه چندین دادخواست 
در آن ثبت شده است، از جمله دادخواهی برای نام گذاری 
وضعیت  به  رسیدگی  جاپانی،  امدادگر  به نام  مناسب  مکان 
خوابگاه دخترانه ی دانشگاه کابل و تصویب قانون حمایت 

از کودکان.

فیسبوک خود نوشته است که »هدف قراردادن کودکان و 
غیرنظامیان خالف قوانین بین المللی و ارزش های اسالمی« 

است.
این چنین  »سوگ مندانه  است:  افزوده  ادامه  در  او 
اعمال نابخشودنی و جنایت کارانه بارها از سوی گروه های 
تروریستی صورت گرفته که به هیچ صورت برای حکومت 

و مردم افغانستان قابل قبول نیست.«
امن  نسبتا  از والیت های  بلخ در شمال کشور  والیت 
می باشد که در این اواخر ناامنی ها در آن افزایش یافته است. 

گناه هایی که زنان هرات 
به آن  اعتراف کردند

عابر شایگان

»یک میلیون یک صدا«؛ کمپین افغان ها برای حفاظت 
از حقوق شهروندی شان در مذاکرات صلح با طالبان

عالوه بر  که  است  معتقد  فرزام  آقای 
آلودگی هوای پایتخت، تولید روزانه ی 
انبارشدن  و  کابل  در  زباله  ُتن  صدها 
شهر،  نزدیکی  در  زباله  ُتن  هزاران 
تهدیدی جدی تر و غیرملموس تری برای 
زندگی  و  است  کابل  زیست  محیط 

ساکنان پایتخت را تهدید می کند.

ارزیابی خدمات صحی سال 19 – 
2018 در افغانستان دریافته است 
که 30 درصد مراکزی که خدمات 
می کنند،  ارایه  را  خانواده  تنظیم 
دست کم یک نفر از کارمندان آن 
در دو سال گذشته آموزش داده 
گفته  عین حال  در  است.  نشده 
از  درصد   15 در  که  است  شده 
مریض  کودکان  که  مراکز صحی 
را مراقبت می کند، دست کم یک 
نفر از کارمندان آن ها آموزش دیده 
در  ارزیابی،  این  براساس  است. 
مراکزی که خدمات پیش از والدت 
را ارایه می کنند، نیز دست کم یک 
نفر از کارمندان آن ها آموزش دیده 

است.

وقوع انفجار در بلخ؛ دو کودک کشته و ُنه نفر دیگر زخمی شدند

وب سایت دادخواه یک سامانه ی 
مستقل و غیرانتفاعی برای ثبت 
و  انفرادی  دادخواست های 
جمعی است. این سامانه هدف 
تسهیل  را  خود  مأموریت  و 
و  شهروندان  برای  دادخواهی 
فعاالن مدنی و رسمیت بخشی به 
فعالیت مدنی و کمک به گسترش 
عدالت، برابری قانونی و اجتماعی 

می داند.
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مستقل  کمیسیون  رییس 
رسیدگی به شکایات انتخاباتی 
گفت از دو روز پیش )دوشنبه( 
که روند رسیدگی به شکایات 
پایان یافته است، تا کنون 769 
شکایت استینافی در 17 والیت 
گفته ی  به  است.  شده  ثبت 
شکایات  این  شینواری،  خانم 
در والیت های کاپیسا، لغمان، 
پنجشیر، بامیان، غزنی، پکتیا، 
کنر، نورستان، بدخشان، سرپل، 
ارزگان،  دایکندی،  غور،  بلخ، 
زابل، فاریاب و نیمروز به ثبت 

رسیده است.

نظامی  فرمانده ی  شاید هیچ 
امریکا سلیمانی را بهتر از جنرال 
فرمانده  پترائوس«،  »دیوید 
در  امریکایی  نیروهای  سابق 
اوج جنگ در عراق، نمی شناسد. 
نیروهای امریکایی در آن زمان 
ضربات سختی را متحمل شدند 
که بخش عمده ی آن برخاسته 
بود.  سلیمانی  فعالیت های  از 
را  سلیمانی  پترائوس  جنرال 
»ترکیبی از رییس سیا، فرمانده 
ویژه  مشترک  عملیات های 
امریکا و فرستاده ی منطقه ای« 

می دانست.

سخن گوی  سائد،  علی سینا 
روزنامه  به  ترانسپورت  وزارت 
در  که  می گوید  روز  اطالعات 
ترانسپورت  وزارت  نرخ نامه 
جوی  شرایط  کابل  شهر  برای 
و بارندگی در نظر گرفته نشده 
ندارند  حق  راننده ها  و  است 
برف و باران را بهانه قرار داده 

و از مردم بیش تر پول بگیرند.

وال استریت جورنالـ  کریم سجادپور

مترجم: جلیل پژواک

ایران  شیعی  حکومت  می کرد.  استفاده   ۱۹8۰ دهه  در 
افراطی و  با گروه های  تا  در مواردی موفق شده است 
و  افغانستان  در  طالبان  جمله  از  سنی مذهب  مرگ بار 
»حماس« و »جهاد اسالمی فلسطین« در کشور فلسطین، 
علیه دشمنان مشترک، یعنی امریکا و اسراییل، همکاری 
کنند؛ آن هم درحالی که ایران در خط مقدم علیه تندروان 
سنی مذهب دولت اسالمی درگیر جنگ بود. در دوران 
اوباما، جنرال »استنلی مک کریستال« از تهران به دلیل ارائه 
تسلیحات و آموزش در داخل خاک ایران به شورشیان 
طالب علیه نیروهای امریکایی در افغانستان، انتقاد کرد. 
در سال 2۰۱8، »گادی ایزنکوت«، جنرال ارشد اسراییل 
ایران کمک مالی  خود برای حماس و جهاد  گفت که 
اسالمی فلسطین در نوار غزه را تا ۱۰۰ میلیون دالر در 

سال افزایش داده است.
شاید هیچ فرمانده ی نظامی امریکا سلیمانی را بهتر 
نیروهای  سابق  فرمانده  پترائوس«،  »دیوید  جنرال  از 
امریکایی در اوج جنگ در عراق، نمی شناسد. نیروهای 
متحمل شدند  را  آن زمان ضربات سختی  در  امریکایی 

نماینده  شیر،  می برند.  بلند  بارندگی  روزهای  در 
را  موتر  کرایه  افزایش  دلیل  دواخانه  گوالیی  ایستگاه 
روزهای  در  ایمنی  وسایل  و  قیمت سوخت  بلندرفتن 
لینی  مسیرهای  راننده های  همچنان  می گوید.  بارندگی 
می گویند  مسیر  چندین  به  مسیر  یک  تقسیم  مورد  در 
که برای این که به موقع مسافران را به مقصد برساند، 
او  است.  بس  راننده ی  حکیم،  می کنند.  را  کار  این 
می گوید: »سواری زیاد است. مثال در اول صبح بیش تر 
سواری های ما را دانشجویاِن دانشگاه های کابل تشکیل 
می دهد و ما مجبوریم تا ساعت هشت و ۹ صبح از پل 

سوخته تا پل سرخ برویم تا کسی از درسش نماند.«
برفی  روزهای  در  را  اضافه ستانی  که  راننده هایی 
در  مجبورند  آنان  که  معتقدند  می کنند،  تأیید  کابل 
چنین روزهای کرایه ی بیش تر از مردم بگیرند و اضافه 

می کنند که این کار موقتی است. 

در  شکایات  به  رسیدگی  روند  پایان  با  همزمان 
ریاست جمهوری،  انتخابات  ابتدایی  نتایج  به  پیوند 
اکنون کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی 
می گوید که آرای ۱۰۹ محل رأی دهی در چهار والیت 

را باطل کرده است.
مستقل  کمیسیون  عضو  رویدار،  قطب الدین 
 24 )سه شنبه،  امروز  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 
جدی( در یک نشست خبری گفت که آرای ۱۰۹ محل 
رأی دهی در والیات کابل، بدخشان، غور و پکتیا باطل 
کنون  تا  که  گفت  همچنان  رویدار  آقای  است.  شده 
آمار آرای باطل شده در این محالت نزد آنان مشخص 

نشده است.
کمیسیون های  فیصله ی  که  کرد  تأکید  رویدار 
شکایات  به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  والیتی 
در  و  نیست  نهایی  شکایت ها  به  پیوند  در  انتخاباتی 
صورتی که تکت های انتخاباتی اعتراضی داشته باشند، 
می توانند اعتراض شان را در دفتر مرکزی این کمیسیون 

ثبت کنند. 
رسیدگی  کمیسیون  مرکزی  دفتر  او،  گفته ی  به 
انتخاباتی  اعتراض تکت های  به  انتخاباتی  به شکایات 
رسیدگی و تصمیم نهایی را غرض تطبیق به کمیسیون 

مستقل انتخابات می فرستد.
از سویی هم، مسئوالن کمیسیون مستقل رسیدگی 
به شکایات انتخاباتی می گویند که از مجموع ۱۶ هزار 
هزار  نُه  کمیسیون،  این  نزد  ثبت شده  شکایت   545 و 
و 8۶۶ شکایت به دلیل »موجه نبودن« و عدم ارایه ی 

مدارک، رد شده است.
زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی در این نشست خبری همچنان گفت 
که پس از رسیدگی به شکایات، آرای پنج هزار و 3۱۶ 
محل در 2۱ والیت نیز به بازشماری راجع شده است.
محمدقاسم الیاسی، منشی و سخن گوی کمیسیون 
که  گفت  نیز  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  مستقل 
آرای یک هزار و ۶۹۹ محل در کابل، یک هزار و 582 
محل در ننگرهار، 383 محل در پکتیکا، 2۶5 محل در 
پکتیا، ۱77  در  کنر، ۱8۶ محل  در  هلمند، 243 محل 
محل در نیمروز، ۱2۱ محل در قندهار، ۱۱7 محل در 
 ۶5 تخار،  در  محل   73 پروان،  در  محل   ۹2 کاپیسا، 
محل در غزنی، ۶۱ محل در زابل، ۶۰ محل در هرات، 
53 محل در خوست، 5۱ محل در غور، 4۶ محل در 
قندوز، 43 محل در لغمان، 25 محل در میدان وردک، 
به  لغمان  در  دیگر  محل  شش  و  لوگر  در  محل   ۱8

بازشماری راجع شده است.
شکایات  به  رسیدگی  روند  از  پس  همچنان 
ریاست جمهوری، ۱8  انتخابات  به  پیوند  در  انتخاباتی 
مورد از شکایات ثبت شده به اقدام اصالحی منجر شده 
است. سه شکایت به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 
کمیسیون های  تأیید  به  دیگر  شکایت   ۱۱۱ و  شده 
والیتی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی استثنا 

قرار گرفته است. 
انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون  رییس 
شکایات  به  پیوند  در  نفر   75 که  گفت  حال  عین  در 
از  دیگر  نفر   7۱ و  شده  نقدی  جریمه ی  دریافت شده 

کارمندان انتخاباتی از وظایف شان برکنار شده اند.
آقای الیاسی نیز گفت کسانی که جریمه ی نقدی 
بوده  انتخابات  کمیسیون  موقت  کارمندان  از  شده ، 
مورد  در  او  داشته اند.  مأموریت  انتخابات  روز  در  و 

کمیسیون  نزد  ثبت شده  شکایات  باالی  رقم  که  گفت 
این  کار  کیفیت  به  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 
کمیسیون آسیب زده است. به باور او، ردشدن بیش از 
نُه هزار شکایت از سوی کمیسیون مستقل رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی نشان داد که بین تکت های انتخاباتی 
بر سر درج شکایات رقابت وجود داشته و این مسأله 
باعث شده است که آمار بلند برود و کیفیت کار پایین 

بیاید.
آرای  راجع شدن  که  گفت  فیفا  اجرایی  رییس 
بیش از پنج هزار محل رأی دهی به بازشماری و ۱۱۱ 
ممکن  که  از موضوعات سنگینی اند  استثنایی  شکایت 
در  را  انتخاباتی  به شکایات  رسیدگی  کمیسیون  است 
محراق توجه سیاسیون قرار داده و کار این کمیسیون 

را بیش تر پیچیده کند.
نیز  را  استینافی  شکایات  درج  رقم  رشید  آقای 
فرصت  پایان  تا  که  گفت  و  خواند  صعود«  حال  »در 
به  این رقم به حدود دو هزار خواهد رسید.  سه روزه 
باور او، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی با یک 

مرحله ی دشوار روبه رو است.
قسمت  در  که  افزود  ادامه  در  رشید 
تصمیم گیری های کمیسیون رسیدگی به شکایات سطح 
از همین خاطر موارد زیادی  نبوده و  باال  قناعت زیاد 
راجع  کمیسیون  مرکزی  دفتر  به  استثنایی  و  استینافی 

شده است.
او گفت: »تأثیر روی نتایج نهایی دارد. بازشماری 
موارد  است،  کالن  رقم  یک  محل  هزار   5 از  بیش 
و  دارد  را  خود  دشواری های  استینافی  و  استثنایی 

می تواند روی نتایج نهایی تأثیر بگذارد.«
بازشماری  وقت  چه  محل  هزار  پنج  از  بیش  آرای 

می شود؟
محمدقاسم الیاسی، منشی و سخن گوی کمیسیون 
که  می گوید  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  مستقل 
بازشماری آرا باید از زمان ابالغ فیصله های کمیسیون 
می شد،  آغاز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  شکایات 
اما کمیسیون انتخابات از آنان خواسته است که تمامی 
فیصله های شان را طی یک برنامه ی عملیاتی منسجم و 

هماهنگ به این کمیسیون بفرستد.
آقای الیاسی همچنان گفت که کمیسیون رسیدگی 
تا دو  برنامه ها و تصامیم شان را  انتخاباتی  به شکایات 
روز دیگر با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می کند. 
نهایی نشدن  زمینه  این  در  تأخیر  دلیل  که  گفت  او 
فیصله های شماری از دفاتر والیتی کمیسیون رسیدگی 

به شکایات بوده است.
کمیسیون  مربوط  تطبیق  »بحث  افزود:  الیاسی 
انتخابات می شود، اما ما پالن خود را تا دو روز دیگر 

با کمیسیون انتخابات شریک می کنیم.«
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار 
شد.  اعالم  جدی  اول  تاریخ  در  آن  ابتدایی  نتایج  و 
طی  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
سه روز بیش از ۱۶ هزار شکایت در پیوند به این نتایج 

دریافت و روند رسیدگی به شکایت ها را آغاز کرد.
سه روزه ی  فرصت  پایان  زمان  از  کمیسیون  این 
فرصت  دیگر  کاری  روز   ۱5 استینافی،  شکایات  ثبت 
دارد تا به این شکایات رسیدگی و فیصله ی نهایی اش 
بفرستد  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  تطبیق  برای  را 
انتخابات  نهایی  نتایج  آن  رویت  به  کمیسیون  این  تا 

ریاست جمهوری را اعالم کند.

شده ،  معرفی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  که  کسانی 
گفت که علنی کردن فهرست این افراد در حال حاضر 
پیش از وقت است و در صورتی که آنان در مرحله ی 
استیناف خواهی نیز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی 

شوند، آن زمان فهرست شان علنی خواهد شد.
شکایات  به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  رییس 
روند  که  )دوشنبه(  پیش  روز  دو  از  گفت  انتخاباتی 
 7۶۹ کنون  تا  است،  یافته  پایان  شکایات  به  رسیدگی 
به  است.  شده  ثبت  والیت   ۱7 در  استینافی  شکایت 
والیت های  در  شکایات  این  شینواری،  خانم  گفته ی 
کنر،  پکتیا،  غزنی،  بامیان،  پنجشیر،  لغمان،  کاپیسا، 
دایکندی،  غور،  بلخ،  سرپل،  بدخشان،  نورستان، 

ارزگان، زابل، فاریاب و نیمروز به ثبت رسیده است.
از  روز  سه  انتخاباتی  تکت های  که  که  تأکید  او 
که  دارند  فرصت  شکایات،  به  رسیدگی  پایان  زمان 
والیتی  دفاتر  فیصله های  به  پیوند  در  اعتراضات شان 
دفتر  در  را  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی  کمیسیون 
کمیسیون  رییس  کنند.  ثبت  کمیسیون  این  مرکزی 
این  اعضای  که  گفت  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 
و  بی طرفانه  به گونه ی  شکایات  تمامی  به  کمیسیون 
موجوده  طرزالعمل های  و  لوایح،  قوانین،  براساس 

رسیدگی خواهند کرد.

کمیسیون  کار  کیفیت  به  شکایات  باالی  »رقم 
شکایات آسیب زده است«

نهادهای ناظر بر روند انتخابات به این باورند که 
کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی دفاتر 
نکرده  مواجه  جدی  بسیار  مسایل  با  را  خود  والیتی 

است.
انتخابات  مؤسسه  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
آزاد و عادالنه ی افغانستان )فیفا( می گوید که کمیسیون 
مسایل  با  این که  برای  انتخاباتی  شکایات  به  رسیدگی 
محل  پنج هزار  حدود  نشود،  مواجه  جدی  بسیار 
را  از ۱۱۰ شکایت  بیش  و  بازشماری  به  را  رأی دهی 
به تأیید کمیسیون های والیتی این کمیسیون استثنا قرار 

داده است.
آقای رشید در گفت وگو با روزنامه اطالعات روز 

توصیف می کنند. کالرک و لیوی می نویسند که سلیمانی 
نان خود را با پسران بن الدن نصف کرد. آن ها می نویسند 
که پسران بن الدن سلیمانی را گرامی می داشتند و او را 
حاج قاسم صدا می زدند. در کتاب آمده که در آن زمان، 
سلیمانی دو مأمور ارشد نیروی قدس را موظف می کند 
تا »برای مهمانان هرآنچه را که الزم دارند، فراهم کنند« 
از جمله یخچال، تلویزیون های مدل جدید و »بودجه 
دینی.  کتاب خانه  یک  مجهزکردن  برای  نامحدود« 
در  القاعده  سازمان   متخصصان  از  یکی  صیف العدل، 
زمینه مواد منفجره، به یک مجتمع ورزشی واقع در یکی 
از محله ی شیک تهران دسترسی داشت و در آن جا، در 

کنار دیپلمات های غربی شنا می کرد.
تا  عراق،  به  حمله  از  متحده  ایاالت  هدف  اگر 
نظامی  ایجاد حضور  از طریق  ایران  ترساندن  حدودی 
دموکراسی  یک  ایجاد  و  همسایگی اش  در  گسترده 
جمهوری  مشروعیت  تضعیف  برای  شیعی  شکوفای 
اسالمی در آینده بود، ایران به هر دری می زد تا مطمئن 
یک  به  همسایگی اش  در  امریکا  آزمایش  که  شود 
شکست ناخوشایند تبدیل می شود. قبل از شروع جنگ 
از  بسیاری  قدس  نیروی  و  سلیمانی   ،2۰۰3 مارچ  در 
جهادی های سنی را که اسیر ایران بودند، آزاد کرد و این 

آزادی، علیه ایاالت متحده بود.
سه  نیروهایش  و  زرقاوی  آگست،  ماه  در 
اولی  دادند؛  انجام  عراق  در  را  مرگ بار  بمب گذاری 
دفاتر سازمان ملل متحد، دومی سفارت اردن در بغداد 
و سومی زیارت گاه بزرگ شیعیان را در شهر نجف در 

کرایه موتر از قلعه نو تا پل سوخته 2۰ افغانی است.«
روز  هر  گوید  می  کابل  دیگر  محمدکریم، ساکن 
صبح که از قلعه نو به پل سوخته می آید، 2۰ افغانی کرایه 
موتر می دهد، اما شام برای همان مسیر مجبور است 3۰ 
افغانی کرایه موتر بدهد: »از آغاز روز تا پنج عصر کرایه 
موتر تا قلعه نو 2۰ افغانی است، اما شام 3۰ افغانی است. 
راننده ها می گویند شب است و راه خطرناک می شود و 
مردم مجبور است که 3۰ افغانی بدهند. درحالی که هر 

روز ۱۰ افغانی خیلی پیسه می شود.«
بارها  می گوید  کابل  شهر  شهروندان  از  حمیده، 
راننده های موترهای لینی از او تا دوبرابر کرایه گرفته 
افزایش  بر  عالوه  راننده ها  که  می افزاید  او  است. 
خودسرانه ی کرایه، یک مسیر را به چند مسیر تقسیم 
او که  بزند.  به جیب  بیش تری  پول  بتوانند  تا  می کنند 
از پل  بیش تر روزها وقتی  در مرکز شهر کار می کند، 
یک  است  مجبور  می رود  کارش  طرف  به  سوخته 
مسیر را با دو موتر طی کند و دوبار کرایه موتر بدهد: 
»وقتی سوار موتر کاستر می شوم گاهی راننده و گاهی 
حمیده  می رویم.«  پل سرخ  تا  ما  می گوید  شاگردش 
می گوید که در یک هفته حداقل سه یا چهار روز او 
به علت سروقت رسیدن به وظیفه اش مسیر پل سوخته 
تا سینما پامیر را که یک مسیر است دوبار کرایه موتر 
کرایه  افغانی   ۱۰ روزانه  این که  به جای  »من  می دهد: 
نوع  یک  این خودش  می دهم.  افغانی   2۰ بدهم  موتر 

اخاذی است.«
بخش  نقل  و  حمل  کابل  نقاط  از  بسیاری  در 
باغ  پل  در  موتر  یافتن  نیست.  پاسخ گو  خصوصی 

از  پی هم،  ضربات  این  داد.  قرار  هدف  عراق  جنوب 
تخریب  را  متحده  ایاالت  رهبری  به  ابتدا جنِگ  همان 
و  زیارت گاه های  قراردادن  هدف  با  زرقاوی  کرد. 
غیرنظامیان شیعه، به رادیکال کردن اکثریت شیعه عراق 
و  ایران  به  آن ها  نزدیک ترشدن  باعث  و  کرد  کمک 
سلیمانی شد، کسی که می توانست از آن ها حمایت کند. 
چند ماه از حمله ی ایاالت متحده به عراق نگذشته بود 
که بحث در واشنگتن به شدت تغییر کرد: این پرسش 
عراق  به  می تواند  پیروز«  متحده ی  »ایاالت  که چگونه 
این  به  را  کند، جایش  ایران کمک  در سمت وسودادن 
پرسش داد که چگونه »ایاالت  متحده ی درگیر جنگ«، 

می تواند مانع ایران در سمت وسودادن عراق شود.
ایران به کمک سلیمانی به یگانه کشوری در منطقه 
افراط گرایی  از  استفاده  به کنترل و  قادر  تبدیل شد که 
شیعی و بعضا رادیکالیسم سنی، به نفع خود بود. نبوغ 
شوم او در حل اختالفات فرقه ای، ایران را از یک برتری 
نامتقارن عظیم نسبت به رقیب بزرگ عرب و سنی مذهب 
تهران در خلیج فارس، یعنی عربستان سعودی، برخوردار 
کرد. تمام افراط گرایان شیعه مایل به جنگیدن برای ایران 
جمله  -از  سنی  افراط گرایان  اکثر  درحالی که  هستند، 
القاعده و دولت اسالمی )داعش(- خواهان سرنگونی 
عربستان سعودی می باشند. افراط گرایان سنی، سعودی 

را مأمور فاسد و بی دین غرب می بینند.
سلیمانی از جهادی های سنی علیه ایاالت متحده به 
همان روشی استفاده کرد که ایاالت متحده از جهادی های 
سنی برای جنگ با اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان 

و  پامیر  سینمای  سوخته،  پل  کوته سنگی،  عمومی، 
بسیاری از جاهای دیگر شهر در صبح و شام برای مردم 
به  دلیل  همین  به  است.  شده  تبدیل  دشواری  یک  به 
گفته ی شهروندان کابل در نزدیکی های شام و افزایش 
از  استفاده  با  راننده ها  ایستگاه ها،  بیش تر  در  مسافران 
تقسیم  مسیر  به چندین  را  مسیر  یک  مردم  مجبوریت 
می کنند. موترهایی که در جریان روز مسیر کوته سنگی 
تا مرکز شهر را طی می کند نزدیکی های شام و در شب 

آخرین مسیری که می روند چوک دهمزنگ است.
»ما هم مجبوریم«

با  گفت وگو  در  شهری  بس  راننده ی  حامد، 
اطالعات روز اضافه ستانی را تأیید می کند و می گوید 
که کرایه ی موتر را در توافق با نمایندگی ساحه ای شان 

برای  متحده  ایاالت  تصمیم   ،2۰۰3 سال  در 
کرد.  نگران  و  مضطرب  را  ایران  رژیم  عراق،  حمله ی 
مشهور  در سخنرانی  بوش  دبلیو  رییس جمهور جورج 
سال 2۰۰2 خود ایران را جزء »محور شرارت« خواند. 
من در آن زمان به عنوان تحلیل گر گروه بین المللی بحران 
در تهران، با بسیاری از مقامات ایرانی مصاحبه کردم و به 
وضوح به خاطر دارم که ترس آن ها این بود که ایاالت 

متحده ممکن است پس از بغداد سراغ تهران بیاید.
نگرانی،  و  اضطراب  از  سرشار  روزهای  آن  در 
جنرال قاسم سلیمانی -فرمانده قدرت مند نیروی قدس 
ایران که اخیرا در یک حمله ی هوایی ایاالت متحده در 
بغداد کشته شد- نقش نابغه جئوپلیتیکی نگران کننده ای 

را بازی کرد که پیامدش هنوز پابرجاست.
برای  امریکا  ارتش  نظامی  کارزار  آغاز  از  پس 
القاعده،  جنگ جوی  صدها  ایران  طالبان،  سرنگونی 
و  بن الدن  اسامه  خانواده ی  اعضای  از  برخی  از جمله 
افغانستان  از  فرار  حال  در  که  را  الزرقاوی  ابومصعب 
بودند، دست گیر کرد. بسیاری از ایرانیان این جهادی ها 
را به عنوان یک تهدید می دیدند؛ سنی های متعصبی که 
این حال،  با  بودند.  متنفر  به شدت  ایراِن شیعه مذهب  از 
برای  اسالمی  جمهوری  نقشه های  طراح  سلیمانی، 
تسلط بر منطقه، متوجه شد که این فراری ها می توانند 

سرمایه ای ]برای ایران[ باشند.
و  اسکات-کالرک«  »کتی  تحقیقی  روزنامه نگاران 
این  »تبعید«،  عنوان  زیر  کتاب شان  در  لیوی«  »آدریان 
عده از اعضای فراری القاعده را به عنوان »مهمانان« ایران 

ندارد.  شهری  نقل  و  حمل  منظم  سیستم  کابل 
نمایان  بیش تر  برفی  و  در روزهای سرد  بی نظمی  این 
لینی  موترهای  کرایه های  خودسر  افزایش  می شود. 
روی  از  می گویند  مردم  می رسد.  برابر  چند  تا  گاهی 
ناگزیری مجبورند کرایه ی بیش تر از نرخ نامه پرداخت 
کنند که گاهی این کار به جنجال و درگیری لفظی نیز 
کابل  از شهروندان  به گفته ی شماری  کشیده می شود. 
که در این گزارش با آن ها مصاحبه شده، اضافه ستانی 
رانندگان موترهای لینی از مردم تنها در روزهای سرد 
نیز  شام  طرف  از  معموال  نمی شود.  بارشی خالصه  و 
کرایه ها در برخی از مسیرها بیش تر می شود. همچنین 
بیش تر مواقع یک مسیر به چند مسیر تقسیم می شود و 
بار پرداخت می کنند.  مردم کرایه ی یک مسیر را چند 
در  مسیرها  نرخ نامه ی  گوید،  می  ترانسپورت  وزارت 
شهر کابل در هر شرایط یکسان است و هیچ راننده ای 
تأیید  را  اضافه ستانی  راننده ها  ندارد.  اضافه ستانی  حق 
مواقع  ازدحام  و  بارشی  روزهای  دشواری  و  می کنند 

پرتردد را بهانه ای برای اضافه ستانی شان می دانند.
استفاده از مجبوریت مردم

از  یکی  جمعیت  نفر  میلیون ها  داشتن  با  کابل 
بدترین سیستم حمل و نقل را دارد. در پایتخت سیستم 
حمل و نقل خصوصی است. سیستم دولتی سال هاست 

که از کار افتاده است. 
طاهر هر روز بین پل سرخ و کوته سنگی در رفت 
و آمد است. او می گوید کرایه مسیرها نظر به شرایط 
کوته سنگی  طرف  به  برچی  از  »دیروز  می کند:  تغییر 
می آمدم از من 4۰ افغانی کرایه موتر گرفتند. درحالی که 

به  آغشته  کاری اش  زندگی  تمام  بلکه  نداشت،  آتشین 
خون بود و همه آن را می دانستند.

کارشناس  و  ایرانی-دانمارکی  محقق  آلفونه،  علی 
بیش  اسالمی،  جمهوری  منتقد  و  ایران  پاسداران  سپاه 
از یک دهه در مورد سلیمانی تحقیق کرده و ناخواسته 
شجاعت شخص او را تحسین می کند. آقای آلفونه به 
من گفت که طی جنگ 8 ساله ی ایران-عراق »سلیمانی 
برای  حمله  هر  از  قبل  شخصا  که  بود  فرمانده ای 
مأموریت های کشفی به خطوط دشمن می رفت و قبل 
از آغاز حمله، دست تمام زیردستان خود را می بوسید و 

دعا می کرد که شهید شود.«
با  دیدارهایی  مرتب  که  عراقی  ارشد  مقام  یک 
سلیمانی داشته، دید متفاوت تری نسبت به وی دارد و 
این جنرال ایرانی را به سردسته ی اوباشان تشبیه می کند 
با خواسته ها و  نزاکت و خوش رفتاری ظاهر  ی اش  که 
تهدیدات ظریف اما آشکار همراه بود. این مقام عراقی با 
لبخند و تقلید از سلیمانی می گوید: »آن گروه تندرو را 
که ما در ریشه کن کردنش به شما کمک کردیم، به خاطر 

دارید؟ شرم است اگر برگردند.«
با  آن ها  که  می گویند  اکنون  ایرانی  مقامات 
را  سلیمانی  قتل  انتقام  عراق،  از  امریکا  بیرون راندن 
این را  اما رهبران عراقی ممکن است  خواهند گرفت. 
که  امریکا  ارتش  سابق  اطالعاتی  افسر  یک  نخواهند. 
عراق  در  »هیچ کس  می گوید:  کرده،  خدمت  عراق  در 
نگفته،  هنوز  حداقل  یا  نمی گوید،  علنی  را  این حرف 
اما اکثر سیاست مداران عراقی از سلیمانی متنفر بودند. 
آن ها از تُندی وی دستورات وی مبنی براین که چه کاری 
باید انجام شود و چه کاری انجام نشود، به تنگ آمده 
بودند. آن ها از تهدید ضمنی مداوم او مبنی براین که اگر 
ترور  یا حتی  اخراج  کنند،  دستورات وی سرپیچی  از 

می شوند، می ترسیدند.«
این افسر عالوه می کند: »چند بار او به بغداد، نجف 
یا سلیمانیه رفت تا به عراقی ها بگوید که انجام چه کاری 
به نفع منافع ملی شان است، یا فالنی نباید نخست وزیر 
گروه  علیه  عراقی  گروه  فالن  یا  شود  داخله  وزیر  یا 
دیگر عراقی مسلح شود؟ ]اکنون پس از مرگ سلیمانی[ 
همه ی عراقی ها به صورت غیرعلنی می گویند که خوب 

شد از شرش خالص شدیم.«

تالش دارد تا یک پل ارتباطی میان مردم و این وزارت و 
مدیریت عمومی ترافیک ایجاد کند تا از آن طریق مردم 
بتوانند شکایت های شان را درج کند: »همکاری مردم با 
وزارت ترانسپورت و مدیریت عمومی ترافیک که زیر 
مجموعه ماست ضروری ا ست. ما در تالش هستیم که 
در  به زودی  که  تلفن  شماره  و  وب سایت  طریق  از  تا 
کرایه های  افزایش  مشکل  می گیرد،  قرار  مردم  اختیار 
موتر را حل کنیم.« علی سینا سائد، سخن گوی وزارت 
ترانسپورت اضافه می کند که مردم اگر با افزایش کرایه از 
سوی راننده ها مواجه می شوند، باید به مأمورین ترافیک 
که در محل هستند شکایت کنند تا جلوی اضافه ستانی 
آن ها گرفته شود. تا کنون وعده های زیادی درباره ی حل 
بحران سیستم حمل و نقل پایتخت داده شده است. سال 
مترو  اولین خط  کابل وعده ساخت  گذشته شهرداری 
بس را در کابل داده بوده که تا کنون عملی نشده است. 

که بخش عمده ی آن برخاسته از فعالیت های سلیمانی 
بود. جنرال پترائوس سلیمانی را »ترکیبی از رییس سیا، 
فرمانده عملیات های مشترک ویژه امریکا و فرستاده ی 
منطقه ای« می دانست. او هفته ی گذشته به من گفت که 
سلیمانی »دستش به خون بیش از ۶۰۰ سرباز امریکایی 
و نیروهای ائتالف و خون بی شمار افراد دیگر در عراق، 
سوریه، لبنان، یمن و افغانستان آلوده ]بود[.« او گفت که 
شبه نظامیان  »برای  این کشورها  از  هریک  در  سلیمانی 
آموزش و  زمینه  مالی،  منابع  قدرت مند شیعه حمایت، 
تجهیزات جنگی« فراهم می کرد و اغلب آن ها را مشوره 

می داد.
مهم  بسیار  میراث های  از  یکی  دیگر  امر  این 
از 5۰  متشکل  نیرویی  او  می کند.  برجسته  را  سلیمانی 
تا خالی  داد  پرورش  و  ایجاد  را  خارجی  شیعه  هزار 
قدرت به وجودآمده در سوریه، لبنان، عراق و یمن را پر 
کنند و دستگاه های حاکم در عربستان سعودی، بحرین 
معرض  در  را  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  سایر  و 
تهدید قرار دهند. نیرویی که او ایجاد کرد براساس مدل 
حزب اهلل لبنان بود؛ گروه شبه نظامی قدرت مند شیعه که 

به عنوان آله  ی دست ایران در لبنان عمل می کند.
به  این شبه نظامیان شیعه، تحت رهبری سلیمانی، 
حفظ دیکتاتوری بشار اسد در سوریه که متحد عرب 
زمانی  در  کردند.  کمک  است،  منطقه  در  ایران  اصلی 
نرم  اقتصادی عظیم دست وپنجه  با مشکالت  ایران  که 
آموزش  تسلیح،  برای  را  دالر  میلیاردها  تهران  می کرد، 
و  افغان  عرب،  شیعه  شبه نظامی  هزاران  مالی  تامین  و 
کمک  اسد  بشار  به  نیروها  این  کرد.  فراهم  پاکستانی 
اسالم گرای  شورشیان  همچنین  و  مخالفان  تا  کردند 
سنی مذهب را که علیه حکومت وی قیام کرده بودند، 

سرکوب کند.
قدکوتاه  و  نرم گفتار  سلیمانی  دستاوردها،  این 
کرد. یک  بدل  تهران  در  مهم  از چهره های  یکی  به  را 
ضرب المثل ایرانی می گوید که اگر به دستان روحانیون 
حاکم در این کشور به ویژه روحانیون تندرو که شهادت 
را رمانتیسیزه می کنند و خواستار نابودی اسراییل و غرب 
هستند، دقت کنید، خواهی دید که بیش تر آن ها تا کنون 
میدان  به  رفتن  به  برسد  چه  نکرده اند،  کارگری  هرگز 
جنگ. اما سلیمانی این طور نبود. او نیازی به لفاظی های 

پاسخ نهادهای مسئول
شکایت های مردم از راننده ها به خاطر افزایش کرایه 
موتر در حالی باال گرفته است که وزارت ترانسپورت از 
وضع نرخ نامه ای جدید سخن می زند. قرار معلومات این 
وزارت، از چهار هفته به این طرف وقتی شکایت های 
مردم به وزارت ترانسپورت رسیده است آن ها بیش تر 
و  تونس  تکسی،  موترهای  از  را  افغانی  هزار   ۹4 از 
بس های شهری جریمه گرفته است و روند جریمه کردِن 

راننده هایی که تخلف می کنند همچنان ادامه دارد.
به  علی سینا سائد، سخن گوی وزارت ترانسپورت 
روزنامه اطالعات روز می گوید که در نرخ نامه وزارت 
ترانسپورت برای شهر کابل شرایط جوی و بارندگی در 
و  برف  ندارند  راننده ها حق  و  است  نشده  گرفته  نظر 

باران را بهانه قرار داده و از مردم بیش تر پول بگیرند.
آقای سائد همچنان می گوید که وزارت ترانسپورت 

نبوغ شوم قاسم سلیمانی

شکایت مردم از اضافه ستانی موترهای لینی؛ 
رانند گان: ما مجبوریم

ابوذر ملک نژاد

پایان رسیدگی به  شکایات انتخاباتی؛ آرای بیش از 
5 هزار محل به  بازشماری رفت و 109 محل باطل شد

 23 تاریخ  در  گاردین  روزنامه 
عقرب به نقل از موسا محمودی 
گزارش  حمیدی  احسان الله  و 
دانش آموز   546 که  بود  کرده 
پسر در شش مکتب این والیت 
از  متشکل  حلقه ی  سوی  از 
آموزگاران، دانش آموزان بزرگ تر 
و افراد قدرتمند مورد بدرفتاری 
آقای  گرفته اند.  قرار  جنسی 
محمودی پیش تر به رسانه ها 
گفته بود که بیش از 100 ویدیو 
از این ادعاها در اختیار دارد.

بررسی عادالنه و حرفه ای این 
قضیه توسط نهادهای مسئول 
و  اعتراف  تابوی  طرفی،  از 
قربانی شدن مضاعف قربانیان 
را می شکند و به اصالح فرهنگ 
»انکار جنایت« کمک می کند و 
از طرف دیگر، اعتماد مردم به 
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
خصوص رسیدگی به شکایات 
را  جنسی  آزارهای  به  مربوط 

جلب می کند.
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به گزارش اسکای ایتالیا، لیورپول پیشنهاد انتقال 
قرضی ژردان شقیری به رم را رد کرده چرا که کلوپ 
مهره های  از  یک  هیچ  ژانویه  ماه  در  نمی خواهد 

تهاجمی خود را از دست بدهد.
به گزارش شبکه اسکای ایتالیا، باشگاه لیورپول 
پیشنهاد رم برای انتقال قرضی ژردان شقیری مهاجم 
این تیم را رد کرده است. بر اساس این گزارش، آ اس 
نیکولو زانیولو مد  رم، شقیری را به عنوان جانشین 
نظر دارد که در روزهای اخیر در بازی این تیم مقابل 
تا  و  دیده  آسیب  به شدت  زانو  ناحیه  از  یوونتوس 
پایان فصل دیگر قادر به بازی کردن برای رم نیست.

بر اساس این گزارش باشگاه رم روز دوشنبه با 
لیورپول تماس گرفته و از این باشگاه پرسیده که آیا 
می تواند تا پایان فصل جاری شقیری را به صورت 

قرضی به رم واگذار کند یا خیر.
اما یورگن کلوپ این پیشنهاد را رد کرده و به 
مدیران باشگاه گفته که نمی خواهد در حالی که برای 
پایان  تا  برتر تالش می کند  لیگ  قهرمانی در  کسب 

فصل مهاجمین خود را از دست بدهد.
این در حالی است که شقیری در فصل جاری 
نتوانسته آن طور که انتظار می رفت برای لیورپول به 

میدان برود و بیشتر نیمکت نشین بوده است.  

اوله گنار سولسشر معتقد است که میسون گرین 
وود به زمان بیشتری برای دعوت شدن به تیم ملی 

نیاز دارد.
اخیر  های  هفته  طی  جوان  گرین وود  میسون 
یکی از بهترین بازیکنان منچستر یونایتد بوده است 
الکسیس  و  لوکاکو  روملو  خالی  جای  نوعی  به  و 
سانچز را پر کرده است. این بازیکن ۱8 ساله در 25 
بازی موفق به ثبت ۱۰ گل شده است. گرین وود در 
بازی نوریچ نیز موفق به گلزنی شد تا به روند خوب 

خود ادامه داده باشد.
زنی  گمانه  کین،  هری  مصدومیت  به  توجه  با 
ملی  تیم  به  وود  گرین  شدن  دعوت  درباره  هایی 
با واکنش  که  انگلیس مطرح شده است؛ موضوعی 
اوله گنار  سرمربی شیاطین سرخ همراه شده است. 
سولسشر در این باره گفت: " فکر می کنم که آینده 

ای فوق العاده و طوالنی در انتظار میسون باشد."
سولسشر در ادامه گفت: " بگذارید قبل از این 
که بخواهیم در مورد حضور او در انگلیس و یورو 
صحبت کنیم، اجازه دهیم که به ثبات برسد. تمرکز 
او باید در ابتدا روی بازی کردن برای ما و پیشرفت 
سال   2۱ زیر  های  تیم  برای  اخیرا  او  باشد.  کردن 

انگلیس بازی کرده و کامال متمرکز است.

رد پیشنهاد رم به لیورپول 
توسط یورگن کلوپ

سولسشر: حضور در تیم ملی 
برای گرین وود زود است

سرنوشت گوتزه در دورتموند: 
هنوز مشخص نیست

مارکینوش: 
از هر زمانی پاریسی تر شده ام

بوروسیا  باشگاه  ورزشی  مدیر 
دورتموند می گوید این باشگاه هنوز درباره 
آینده ماریو گوتزه ستاره خط میانی این تیم 

تصمیم نگرفته است.
درباره  که  زیادی  شایعات  وجود  با 
میانی  خط  ستاره  گوتزه،  ماریو  آینده 
میشائیل  شده،  مطرح  دورتموند  بوروسیا 
می گوید  دورتموند  ورزشی  مدیر  زورک 
ستاره  آینده  درباره  هنوز  باشگاه  این 

کهنه کارش تصمیمی نگرفته است.
فصل  پایان  در  27ساله  گوتزه 
قراردادش  رسیدن  پایان  به  شاهد  جاری 
هافبک  این  ولی  می شود.  دورتموند  با 

بسیار  پاری سن ژرمن  باتجربه  مدافع 
این  با  را  قرارداد خود  که  است  خوشحال 

باشگاه تمدید کرد.
مارکینوش  کارلو،  مونت  از   نقل  به 
تصمیم  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  مدافع 
 2۰24 سال  تا  را  قراردادش  که  گرفت 
تمدید کند و در این تیم باقی بماند. او بعد 
از تمدید قرارداد گفت: وقتی به پاری سن 
ژرمن پیوستم یک بازیکن جوان و بی تجربه 
بودم که برای رسیدن به ترکیب اصلی باید 
می جنگیدم. روزهای سختی را تجربه کردم 

دورتموند  در  خود  وضعیت  از  کهنه کار 
تا  جاری  فصل  در  که  چرا  نیست  راضی 
به  زردپوشان  برای  بازی   5 در  تنها  اینجا 
به  رفته.  میدان  به  فیکس  بازیکن  عنوان 
زیادی  شایعات  که  است  علت  همین 
درباره خروج او از دورتموند و پیوستنش 
به تیم های دیگر مطرح شده است. گوتزه 
را  دورتموند  در  حضورش  دوره  دومین 
سپری می کند. او در دوره اول حضور در 
یک  و  بوندس لیگا  فاتح  بار  دو  دورتموند 
بار جام حذفی آلمان شده و سپس با ترک 
مونیخ  بایرن  رقیبش  تیم  راهی  دورتموند 

شده بود.

اما خود را به ترکیب اصلی رساندم.
در  را  هفتم  فصل  االن  داد:  ادامه  او 
تجربه  و  می کنم  تجربه  ژرمن  سن  پاری 
باشگاه  یک  در  آورده ام.  دست  به  زیادی 
استثنایی و خاص بازی می کنم. االن بیش از 
هر زمان دیگری پاریسی شده ام. خوشحالم 
که قرادادم را تمدید کردم و برای موفقیت 
رو  دارم  توان  در  ژرمن هر چه  پاری سن 

خواهم کرد.
مارکینوش 25 سال سن دارد. او از سال 
2۰۱4 از رم به پاری سن ژرمن پیوست و  

ورزشی  مدیر  زورک،  میشائیل 
گفت:"  گوتزه  وضعیت  درباره  دورتموند 
تصمیمی  هنوز  باشگاه  در  او  آینده  درباره 
گرفته نشده. البته ما می دانیم که او دوست 
دارد دقایق بیشتری در میدان بازی کند و در 
این باره مشغول صحبت با ماریو هستیم".

در  وستفالیا  زردپوشان  ورزشی  مدیر 
پدر  با  از کریسمس  قبل  ادامه گفت:" من 
ماریو صحبت کردم و با خود او هم حرف 
دوباره  بهار  فصل  در  تردید  بدون  ما  زدم. 
با هم جلساتی خواهیم داشت و آن موقع 
درباره آینده ماریو گوتزه تصمیم نهایی را 

خواهیم گرفت".

7 سال است که در این تیم بازی می کند و 
توانسته ۱۹ جام با این تیم به دست آورد.

ژرمن  سن  پاری  گفت:  پایان  در  او 
و  کند  حفظ  را  من  تا  کرد  زیادی  تالش 
قرارداد  تمدید  با  مشکلی  خاطر  همین  به 
نداشتم. در یک باشگاه بزرگ و بلند پرواز 
احساس  اینجا  در  خانواده ام  می کنم.  بازی 
راحتی دارند و احساس می کنم که در خانه 
هستم. در پاریس هرآنچه را که الزم است 
در اختیار دارم و به همین خاطر هم مشکلی 

برای تمدید قرارداد نداشتم.

هدف های اصلی نقل و انتقاالت بارسا در دوران ستین
با تعویض سرمربی بارسلونا 
به  آمدن کیکه ستین  و روی کار 
شایعه  بازار  جدید،  مربی  عنوان 
های  انتقال  درباره  گمانه زنی  و 
ژانویه  ماه  در  تیم  این  احتمالی 

داغ تر شده است.
دیروز  بارسلونا  باشگاه 
این  برای  کم سابقه  اقدامی  در 
باشگاه، سرمربی خود را در میانه 
فصل تعویض کرد و بعد از کنار 
کیکه  والورده،  ارنستو  گذاشتن 
ستین را به عنوان سرمربی جدید 
بلوگرانا منصوب کرد. با این تغییر 
بار  فنی،  و تحول عمده در کادر 
دیگر بازار شایعات و گمانه زنی ها 
احتمالی  انتقاالت  و  نقل  درباره 
بارسا در ماه ژانویه شدت گرفته 

است.
این  که  دیگری  عامل 
فوتبالدوستان  برای  را  شایعات 
که  است  این  کرده  هیجان انگیز 
نشان  اخیر  فصل های  در  بارسا 
مبالغ  کردن  هزینه  از  که  داد 
و  نقل  های  فرصت  در  سنگین 
همین  در  ندارد.  ابایی  انتقاالت 
مثل  بزرگی  خریدهای  اواخر 
کوتینیو  فیلیپ  گریزمان،  آنتوان 
و عثمان دمبله که روی هم  رفته 
برای بارسا چیزی در حدود 35۰ 
نشان  آب خوردند،  یورو  میلیون 

دهنده همین واقعیت هستند.
می رسد  نظر  به  اینکه  با 
خرید  برای  بارسا  مدیریت 
منتظر  بیشتر  بزرگ  بازیکنان 

این  با  ولی  است  آینده  تابستان 
نامزدهای  تا  منتظرند  حال برخی 
بزرگ بارسا حتی در ماه ژانویه به 
این تیم منتقل شوند. نیمار بدون 
بارسلونا  هدف  بزرگترین  شک 
با  است  مصمم  بلوگرانا  و  است 
پاری سن ژرمن به توافق رسیده 
به  او  بازگشت  امکان  و سرانجام 

نوکمپ را فراهم بیاورد.
از  اینکه  به  توجه  با  بارسا 
هم اکنون به آینده ای بدون حضور 
نگاه  می کند  فکر  سوارز  لوئیس 
مارتینز،  الئوتارو  به  را  خود 
معطوف  اینتر  آرژانتینی  مهاجم 
کرده و او را بهترین جانشین برای 
سوارز می داند. کسی که هم اکنون 
شده  موفق  آرژانتین  ملی  تیم  در 

موفق  زوج  یک  مسی  لیونل  با 
تشکیل دهد.

بازگشت  سنت  ادامه  در 
الماسیا  آکادمی  فارغ التحصیالن 
انتقال  به  اولمو  دنی  باشگاه،  به 
از باشگاه دینامو زاگرب به بارسا 
گفته می شود  است.  نزدیک شده 
و  چلسی  های  تالش  وجود  با 
احتمال  به  اولمو  منچستریونایتد، 

زیاد به بارسا برخواهد گشت.
هم  دی لیخت  ماتیس 
همچنان یکی از هدف های اصلی 
بارسا است. بلوگرانا تمایل زیادی 
دارد تا این بازیکن سابق آژاکس 
از یوونتوس به خدمت گرفته  را 
هم تیمی  کنار  در  دهد  اجازه  و 
هلندی سابقش فرانکی دی یونگ 

بازی کند.
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سقوط  دلیل  مورد  در  مسلح  نیروهای  کل  ستاد  بیانیه  انتشار  از  پس 
هواپیما، خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در گزارشی مدعی شد 
که علی خامنه ای، فرمانده کل قوا و رهبر جمهوری اسالمی، »تا ظهر جمعه 

خبر نداشت«.
اما مقام ارشد دولت اوکراین تأکید کرده کی یف روز بعد می دانست چه 
رخ داده، هرچند »مجبور بود به دالیل واقع گرایانه« از بیان آن خودداری کند: 

»هدف ما کشف واقعیت بود«.
طی روزهایی که مقام های جمهوری اسالمی اصابت موشک به هواپیما را 
رد می کردند، نخست وزیر کانادا رسما اعالم کرده بود، که شواهد حاکی ست 

هواپیما »احتماال به اشتباه هدف موشک زمین به هوا« قرار گرفته است.
اولکسی دانیلوف می گوید هیأت تحقیقاتی اوکراینی به این نتیجه رسیده 

که موشک پرتاب شده از نوع »تور« ساخت روسیه است.
جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز 22 جدی در جمع شهروندان، 
بستگان و سوگواران هواپیما گفت »این فاجعه هرگز نباید رخ می داد، و تا 
پاسخ نگیریم از پا نمی  نشینیم«. او یک روز بعد نیز گفت »اگر تنش در منطقه 

تشدید نمی شد، االن جان باختگان در کنار خانواده های خود بودند«.
در ایران سوگواران و معترضان به رخدادها با خشونت نیروهای ویژه، 

لباس شخصی ها و برخی دیگر نهادهای امنیتی روبه رو شده اند.
نهاد هوانوردی ملل متحد، ایکائو، روز دوشنبه اعالم کرد که دعوت ایران 
برای ارائه مشاوره کارشناسی در تحقیقات درباره سرنگونی بوئینگ خطوط 

هوایی اوکراین، را پذیرفته است.

اطالعات روز: یک مقام  ارشد اوکراینی به شبکه تلویزیونی و دیجیتال 
»اروپای آزاد« گفته کی یف همان ابتدا و بنا بر شواهد به این نتیجه رسیده بود 
که پرواز شماره 752 هدف موشک قرار گرفته، اما چون نمی خواست تهران 

مانع تحقیقات شود، حرفی نزد.
این اظهارات پس از انتقادها در خود اوکراین به واکنش کی یف پس از 

سقوط هواپیما مطرح می شود.
دبیر شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین، به شبکه »کارنت تایم«، گفته 
سقوط  که  می دانست  قطع  به طور  هواپیما  سرنگونی  از  پس  روز  کی یف 

هواپیما ناشی از علمکرد نیروهای مسلح ایران است.
اوکراین، در  به گزارش رادیو فردا، ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری 
۱۹ جدی، یک روز پس از سقوط هواپیما، خواسته بود تا مقام های دولت از 
»گمانه زنی یا ارائه تئوری هایی که راستی آزمایی نشده اند« خودداری کنند؛ تا 

گزارش های رسمی در مورد فاجعه منتشر شود.
اولکسی دانیلوف، رییس شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین، می گوید 
به محل و  برای ورود  را  اوکراین  تحقیقاتی  تیم  تهران  تا  آن ها می خواستند 

انجام تحقیقات بپذیرد.
تیم تحقیقاتی وارد  ایران پذیرفت  از آن که  دانیلوف می گوید پس  آقای 
شود، بیانیه ای که سفارت آن کشور در تهران منتشر کرده بود نیز از وب سایت 

سفارت خانه برداشته شد.
سقوط  دلیل  آن  در  که  کرد  منتشر  بیانیه ای  نخست  اوکراین  سفارت 
هواپیما نقص فنی عنوان شده بود، اما یک روز بعد این بیانیه از وب سایت این 

سفارت خانه برداشته شد. ۱۹ جدی اعالم شد هیأت اوکراینی برای تحقیقات 
وارد ایران شده است.

مقام های ایران تا صبح 2۱ جدی اصابت موشک به هواپیما را رد می کردند، 
آن را »جنگ روانی« و دروغ توصیف می کردند. مشاور رییس جمهوری ایران 
به رسانه ها و خبرنگاران در مورد انتشار گزارشی که دلیل سقوط هواپیما را 

نقص فنی نداند، »هشدار« داده بود.

مقام اوکراینی: 
دلیل سقوط هواپیما از اول معلوم بود، اما نمی خواستیم به مانع بخوریم

به والدین« به کودکان بود. اما در سال 2۰۱5 بسیاری از کودکانی که زیر دست 
وی تعلیم دیده بودند به دادگاه شکایت بردند که او آ ن ها را دستمالی کرده، 

لب های شان را بوسیده یا آن ها را وادار به نوازش آلت تناسلی کرده است.
بسیار  را  خود  جنسی  حمله های  اولین  وی  داد  نشان  دادگاه  تحقیقات 
پیش از آن که کشیش شود یعنی در ۱7 سالگی و زمانی انجام داده است که در 

اردوهای پیشاهنگی، سرپرست بچه های کوچک تر از خود بوده است.
پرنا که اکنون 74 سال دارد، پس از طرح اتهامات خلع لباس شد و در 

صورت اثبات جرم احتماال تا ده سال زندانی خواهد شد.
در  کاتولیک  کلیسای  رسوایی های  بزرگ ترین  از  یکی  به  وی  پرونده 
فرانسه تبدیل شد تا جایی که کاردینال فیلیپ باربارن، سراسقف لیون و یکی 
از مهم ترین شخصیت های کلیسای کاتولیک در اروپا به جرم سرپوش گذاشتن 
بر اعمال پرنا سال گذشته به ۶ ماه زندان محکوم شد، گرچه وی استعفا کرد، 
اما پاپ فرانسیس استعفای وی را نپذیرفت و وی اکنون در انتظار رأی دادگاه 

تجدید نظر به سر می برد.

به سوءاستفاده جنسی  متهم  پِِرنا، کشیش  برنارد  اطالعات روز: محاکمه 
)بچه بازی( در شهر لیون فرانسه به دلیل اعتصاب سراسری وکال در این کشور 

یک روز به تعویق افتاد.
دادگاه آقای پرنا که اتهامات آن مربوط به وقایعی در 3۰ سال پیش است، 
بنا بود روز گذشته در لیون برگزار شود، دیروز سه شنبه ۱4 جنوری برگزار شد.

شماری از شاکیان پرونده اعالم کردند که نگران آن هستند که با تصمیم 
مقامات شهری لیون، این دادگاه که آن ها ده ها سال در انتظارش بوده اند، چند 
ماه به تعویق بیفتد،  این افراد کسانی هستند که مدعی شده اند برنارد پرنا هنگام 
کودکی  یا نوجوانی شان )در فاصله سالهای ۱۹7۱ تا ۱۹۹۱( از آنها سوءاستفاده 

جنسی کرده است.
به نقل از یورونیوز، پی یر ژرمن تیل، یکی از نمایندگان صنفی وکالی لیون 
اعالم کرد تصریح کرد که »مهم آن است که دادرسی این پرونده ولو پس از 
24 ساعت وقفه انجام می شود.« برنارد پرنا سال ها پیش و در ابتدای خدمت 
کشیشی اش، در کلیسایی محلی در یکی از توابع لیون، مسئول آموزش »احترام 

اعتصاب وکال محاکمه ی کشیش پدوفیل را عقب انداخت

واکنش دموکرات ها به عدم حضور پومپئو در کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان
کمیته  دموکرات  رییس  انگل،  الیوت  روز:  اطالعات 
سیاست خارجی ملجس نمایندگان امریکا روز دوشنبه، 23 
پومپئو،  از عدم حضور مایک  نارضایتی شدید خود  جدی 
وزیر خارجه امریکا در جلسه روز سه شنبه این کمیته برای 

بررسی سیاست دولت در قبال ایران را اعالم کرد.
بیانیه ای گفت: »هر  انگل در  الیوت  به گزارش رویتر٬  
روز که می گذرد سواالت بیش تری در مورد حمله به قاسم 
بالدرنگ  تهدید  یک  واقعا  آیا  می شود.  مطرح  سلیمانی 
وجود داشت؟ آیا این بخشی از یک عملیات بزرگ تر بوده؟ 
توجیه های قانونی این عملیات چه بوده اند؟ از این به بعد چه 

سیاستی در پیش گرفته می شود؟«
کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان که اکثریت آن 
با دموکرات هاست هفته گذشته و همزمان با افزایش فشار 
کنگره بر دولت دونالد ترمپ برای ارائه اطالعات بیش تر در 
مورد کشتن قاسم سلیمانی اعالم کرد که از مایک پومپئو، 

وزیر خارجه خواسته است به این کمیته گزارش دهد.
به گزارش رادیو فردا، وزارت خارجه تا کنون در مورد 
اظهارات روز دوشنبه رییس کمیته سیاست خارجی مجلس 

نمایندگان امریکا واکنش نشان نداده است.
با  و  ابتکار  به  پنج شنبه  روز  امریکا  نمایندگان  مجلس 
حمایت دموکرات ها قطع نامه ای برای محدودکردن اقدامات 
اعضای  از  بسیاری  کرد.  تصویب  ایران  علیه  بعدی  نظامی 
متناقض  و  ناکامل  توضیحات  از  امریکا  کنگره  دموکرات 
دولت در مورد حمله به یک فرمانده ارشد ایرانی در خاک 

عراق ناراضی هستند.

هنوز زمان بررسی این قطع نامه در مجلس سنا مشخص 
نشده است.

مجلس  خارجی  سیاست  کمیته  رییس  انگل،  الیوت 
خارجه  وزارت  عملکرد  بررسی  مسئول  که  نمایندگان 
آینده  پومپئو در  آقای  امیدواری کرد که  اظهار  امریکاست، 

نزدیک به درخواست این کمیته پاسخ دهد.
همزمان روز دوشنبه دونالد ترمپ گفت مسأله ی تهدید 
چندانی  »اهمیت  سلیمانی  قاسم  سوی  از  امریکا  بالدرنگ 

ندارد.«
رییس جمهور امریکا ضمن دفاع از تصمیم خود برای 
کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران 
گفت که سردار سلیمانی یک تهدید جدی برای امریکا بوده 
ولی در عین حال افزود با توجه به سوابق او مسئله تهدید 

بالدرنگ اهمیت چندانی ندارد.
آقای ترمپ در توئیتی نوشت:»رسانه های اخبار جعلی 
و شرکای دموکرات ها سخت تالش می کنند نشان دهند 
تروریست  سلیمانی  توسط  بعدی  حمالت  احتمال  آیا  که 
بالدرنگ بوده یا نه و آیا تیم من در این مورد توافق داشته 
یا نه. پاسخ هر دو نکته یک آری قاطعانه است. ولی به دلیل 

سوابق وحشتناک او این موضوع چندان مهم نیست.«
خبرگزاری رویترز می افزاید از زمان کشته شدن قاسم 
سلیمانی در حمله پهپادی امریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد 
این  انجام  دلیل  که  گفته اند  ترمپ  دونالد  دولت  مقامات 
نظامیان  و  ها  دیپلمات  علیه  بالدرنگ  تهدیدهای  عملیات 

امریکایی در عراق و کل منطقه بوده است.

دموکرات ها و تعدادی از جمهوری خواهان در کنگره 
امریکا توجیه دولت برای انجام این عملیات را زیر سوال 
برده و می گویند توضیحاتی که دولت تاکنون در این زمینه 

ارائه داده قانع کننده نیست.
هفته پیش آقای ترمپ در مصاحبه ای گفت که ایران 
قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی در حال آمادگی برای حمله 
به چهار سفارت امریکا بوده است. ولی روز یک شنبه وزیر 
دفاع امریکا گفت هیچ شواهد مشخصی در اثبات طراحی 

این حمالت ندیده است.

گفت:»منظور  امریکا  دفاع  وزیر  اسپر،  مایک 
حمالت  است  ممکن  احتماال  که  بود  این  رییس جمهور 
این  با  امریکا روی دهد. من  دیگری علیه سفارتخانه های 
به هیچ شواهد مشخصی در  دیدگاه موافقم. رییس جمهور 

این زمینه اشاره نکرد.«
امنیتی  مأموران  آیا  که  شد  سوال  دوباره  او  از  وقتی 
مایک  داده اند،  ارائه  زمینه  این  در  مدارک مشخصی  امریکا 
اسپر گفت: »من هیچ مدرک در رابطه با چهار سفارت خانه 

ندیده ام.«

وزارت انرژی و آب از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه خریداری 71 قلم رنگ باب برای سال مالی 1399 این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوط را در 
حافظه یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تدارکات بدست آورده آفر خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی 
ساعت 9:30 قبل از ظهر به روز چهارشنبه مورخ 20/11/1398 به ریاست تدارکات واقع تعمیر ششم منزل چهارم ارائه نمایند. آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد، تضمین آفر بصورت بانکی 
 MOEW/PD/G002-99/NCB مبلغ )146000( افغانی برای پروژه فوق الذکر بوده و جلسه آفرگشایی بتاریخ 20/11/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر در صالون ارزیابی ریاست تدارکات به شماره داوطلبی

تدویر می گردد.

اعالن تدارکات
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مژگان انتظار، فعال حقوق زن می گوید که 
مشکل افراط گرایی مثل »انگل« در جامعه 
است که همه را مریض می کند: »تنها کاری 
که دولت می کند این است که خیلی زود 
وارد عمل شود و جلو فعالیت های طالبانی 
و افراط گرایی را بگیرد.«

فعالیت های مجیب الرحمان انصاری »ترویج آشکار خشونت علیه زنان« است؟

انیسه سروری، رییس امور زنان هرات در گفت وگو 
با روزنامه اطالعات روز از عملکرد شهرداری هرات مبنی 
مجیب الرحمان  هواداران  به  بیلبوردها  اختیارگذاشتن  بر 
انصاری، انتقاد می کند: »وقتی ما از طرف یک جناح چنین 
می بینیم،  را  بلیبوردهای  و  بنرها  و  می شنویم  صحبت ها 
تکان دهنده و ناراحت کننده است. چرا شاروالی به اختیار 

این گروه بیلبورد قرار داده است؟«
روزنامه  به  هرات  شهردار  سکرتر  نوری،  غالم ربانی 
به  منتهی  مسیر  در  بیلیورد  شش  می گوید  روز  اطالعات 
و  است  شده  اجاره  خصوصی  شرکت های  به  گازرگاه 
پوشش  نحوه  مورد  در  پیام ها  نصب  مورد  در  شهرداری 

زنان مطلع نبوده است.
واکنش ها در شبکه های اجتماعی

بیش تر نصب بیلبوردها در مورد نوع پوشش زنان با 
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شده و فعاالن 

فرهنگی این اقدام را محکوم کرده اند.
وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی، رییس حکومت 
وحدت ملی در حساب کاربری اش در توییتر نوشته است 
می کند،  تعیین  تکلیف  به، زن  به جای خود  که  مردی  هر 
»نامرد« است: »مرد غیرتی مردی ست که زن را همتای خود 

بداند، نه متاع خود.«
هرات  در  جامعه شناس  و  دانشگاه  استاد  کاوه،  علی 
به  و  همین جا  مردان  و  زنان  علیه  پیام ها  این  می گوید 
مبلغ  نهاد  نام  و  پیام ها  »این  نمی شود:  خالصه  حجاب 
قرون  نظامی  یادآور  منکر(  از  نهی  و  معروف  به  )امر  آن 
وسطایی است که نه تنها به سر و صورت و پوشش افراد 
کار داشت که به خود حق می داد حتا به خصوصی ترین 
حوزه های زندگی افراد سر کشد، نظارت کند و به سلیقه 

و رای خود و فتوای یجوز و الیجوز مدیریت اش کند.«
افراط گرایی در هرات

فعاالن حقوق زن در هرات، از رشد افراط گرایی در 
این والیت ابراز نگرانی می کنند و از حکومت می خواهند 

که جلو فعالیت های این چنینی را بگیرد. 
مشکل  که  می گوید  زن  حقوق  فعال  انتظار،  مژگان 

عبداهلل انصاری آغاز و سپس در تمام افغانستان عملی شود.
پس از این اظهارات جنجالی، نصب بنرها که به باور 
گام  می کند  ترویج  را  زنان  علیه  خشونت  مدنی  فعاالن 
برداشته  هرات  برجسته ی  روحانی  این  که  است  دیگری 
با لقب »علم و  است. نصب این بنرها در هرات، شهری 
فرهنگ« از سوی فعاالن حقوق زن حساسیت برانگیز و در 

عین حال نگران کننده تلقی می شود. 
گلثوم صدیقی، فعال حقوق زن به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که هرات در اوج رعب و وحشت طی 25 
توسط حلقات  این روند  تداوم  و  دارد  قرار  سال گذشته 
محدود  را  زنان  اجتماعی  فعالیت های  افراطی  و  متعصب 

خواهد کرد. 
نیست:  فرهنگ  و  علم  شهر  هرات  حاال  می گوید  او 
»برخی از حلقات متعصب می خواهند که دیدگاه های منفی 
تا زنان کم تر حضور داشته  قبال زنان را بیش تر کنند  در 
باشند. نصب بنر در مورد حجاب زنان نوعی از بی فرهنگی 

این مردان را می رساند و توجیهی دینی ندارند.«
»زنان هرات باحجاب هستند«

و  چادری  برقع،  پوشش  با  زنان  هرات  والیت  در 
حجاب به کارهای اجتماعی و اقتصادی شان می پردازند. 

هرات  اوقاف  و  حج  رییس  شیرزادی،  سیدمحمد 
درصد   ۹5 حدود  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به 
فامیل ها در هرات، پابند ارزش های دینی هستند: »مواردی 
که در قسمت پوشش لباس شرعی رعایت نمی شود، نیاز 

به نصیحت خیرخواهانه و شرعی دارد.«
به  رانندگی  آموزش  یادگیری  برای  زنان  از  شماری 
مجیب الرحمان  زندگی  محل  گازرگاه،  دشت های  سمت 
در  زن  حقوق  فعال  انتظار،  مژگان  اما  می رفتند،  انصاری 
زنان  حاال  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات 
که  می افزاید  او  بروند.  مکان  این  به  که  نمی کنند  جرأت 
گازرگاه زیر نظر یک فرد »افراطی« است و زنان از رفتن 
به آن جا می ترسند: »این فرد این منطقه را زیر نظر گرفته 
این  مردم  نباید  هرات،  تحصیل کرده  جامعه ی   در  است. 

قسم آدم ها را قبول داشته باشند.«

را  همه  که  است  جامعه  در  »انگل«  مثل  افراط گرایی 
مریض می کند: »تنها کاری که دولت می کند این است که 
خیلی زود وارد عمل شود و جلو فعالیت های طالبانی و 

افراط گرایی را بگیرد.«
به  هرات  اوقاف  و  رییس حج  شیرزادی،  سیدمحمد 
آموزشی  نصاب  نبود  که  اطالعات روز می گوید  روزنامه 
به  افراد  تمایل  سبب  دینی،  علوم  بخش  در  واحد 
افراط گرایی می شود: »نبود نصاب تعلیمی واحد، بیکاری، 
فقر، دخالت سیاست های منطقه و جهان، سبب می شود که 

گروه های افراط گرا ایجاد شود.«
در  هرات  نماینده  حنیف،  حمیداهلل  سخنان  پیش تر 
بود که  او گفته  بود.  نیز جنجالی شده  نمایندگان  مجلس 
فساد اخالقی در هرات بیداد می کند: »یک روز جمعه شما 
در بیرون از شهر بروید، صدتا موتر اگر به بیرون به تفریح 
برود، 7۰ فیصد برای فساد اخالقی است و بارها گیر آمده 

 است.«
پس از اوج گیری اعتراض هراتیان به گفته های مولوی 
حمیداهلل حنیف، او در یک اعالمیه از مردم معذرت خواهی 

کرد.
سکوت والی هرات

هرات  محلی  مقام های  سکوت  هراتیان  از  برخی 
را  انصاری  مجیب الرحمان  اخیر  موضع گیری  مورد  در 
فعاالن  از  تن  یک  عمید،  جواد  می دانند.  پرسش برانگیز 
نباید  که  اطالعات روز می گوید  به روزنامه  مدنی هرات 
انصاری  آقای  جنجالی  اقدامات  مورد  در  هرات  والی 

خاموش باشد. 
یک  جریان  در  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم  اما 
با  از خبرنگاران خواسته  بود که وی را  کنفرانس خبری، 
همدیگر  »دوست«  آن ها  که  چرا  نکند،  روبه رو  انصاری 
و  دموکراسی  نظام  در  که  بود  گفته  هرات  والی  هستند. 
آزادی بیان هرکس باورش را ابراز می کند: »ما نمی توانیم 
که بر نظرهای مردم قفل  ]بگذاریم[ و این مخالف آزادی 

بیان است«
مجیب الرحمان انصاری کیست؟

و  برجسته  روحانیان  از  انصاری،  مجیب الرحمان 
سعودی  عربستان  در  که  است  هرات  والیت  در  پرنفوذ 
تحصیل کرده است. سخنرانی های آقای انصاری با اشتیاق 

فراوان از سوی هوادارانش استقبال می شود.
انصاری از مخالفان برگزاری کنسرت های موسیقی در 
هرات است و به دستور او کنسرت موسیقی شفیق مرید 

در سال ۱3۹۱ در این والیت لغو شد.
مسئول  انصاری  مجیب الرحمان  که  می شود  گفته 
رادیو  این  است.  هرات  در  انصار«  »رادیو  محلی  ایستگاه 

بیش تر سخنرانی این روحانی را پخش می کند.

به نام  هرات  والیت  که  قرن هاست  روز:  اطالعات 
این روزها شهرت  اما  است.  شهره  فرهنگ«  و  »علم  شهر 
این والیت در یک چیز دیگر است: افراط گرایی. زنان در 
هرات می گویند روزبه روز افراط گرایی علیه آنان در حال 

قدرت گیری است. 
در تازه ترین مورد نصب چندین بنر تبلیغاتی در شهر 
با  است«  مرد  بی غیرتی  از  زن  »بدحجابی  شعار  با  هرات 
زن  حقوق  فعاالن  و  شهروندان  گسترده ی  واکنش های 

مواجه شده است و نگرانی آنان را برانگیخته است.
در  گازرگاه  به  منتهی  مسیر  در  تبلیغاتی  بنرهای  این 
شمال  شهر هرات توسط نهاد موسوم به »اداره مرکزی امر 
شده  نصب  شریف«  گازرگاه  منکر  از  نهی  و  معروف  به 
از  انصاری،  مجیب الرحمان  دستور  به  اقدام  این  است. 
روحانیون نامدار و خطیب مسجد جامع گازرگاه صورت 

گرفته است.
حبیب الرحمان انصاری، برادر و سکرتر مجیب الرحمان 
به روزنامه اطالعات روز می گوید: »در نصب تابلوها که در 
دشت خواجه نصب شده، به هدایت موالنا صاحب نصب 
یا  نظرگاه چهار  باغ  پل  تا  گازرگاه،  در دشت  فقط  شده. 
پنج تابلو نصب شده است. تا کنون اقداماتی برای نصب 
تابلوها به خارج از ساحه گازرگاه صورت نگرفته است.« 
از  یکی  در  انصاری  مجیب الرحمان  پیش تر 
اگر  که  بود  داده   دستور  هوادارانش  به  سخنرانی هایش 
خالف  کارهای  و  شراب  نوشیدن  دزدی،  مرتکب  کسی 
شرع شود، متهمان را به کیفر شرعی برسانند. در ویدیویی 
که از یک سخنرانی مجیب الرحمان انصاری در شبکه های 
با  مبارزه  زمینه ی  در  را  حکومت  او  شد،  نشر  اجتماعی 
طلبه  »یک هزار  می کند:  متهم  بی پروایی  به  اخالقی  فساد 
در مسجد جامع گازرگاه درس می خوانند. این طلبه ها به 
کدام روز به درد می خورند؟ اگر داراالفتا فیصله کرد که 
دست اش قطع شود، تمام نهادهای حقوق بشر هم که جمع 

بشوند، دست دزد قطع می شود.«
این عالم دین در این ویدیو گفته است که جاری کردن 
حدود شرعی از منطقه ی گازرگاه نزدیک آرامگاه خواجه 


