
لزوم پابندی 
به تقویم انتخاباتی

هفت روز تا اعالم نتیجه ی ابتدایی 
انتخابات زمان باقی است. بر مبنای تقویم 
کمیسیون  سوی  از  قبال  که  انتخابات 
 27 در  شده،  ترتیب  انتخابات  مستقل 
میزان نوبت اعالم نتیجه ی ابتدایی و در 
نهایی  نتیجه ی  اعالم  نوبت  عقرب   16
ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین 
تأخیر  از  نگرانی  همین  حاال  از  است. 
بر  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  در 
انتخاباتی،  دسته های  زبان هاست.  سر 
نهادهای ناظر و حتا برخی از کمیشنران 
روند  که  گفته اند  انتخابات  کمیسیون 
کار در کمیسیون به کندی پیش می رود 
تأخیر  با  نتیجه  اعالم  است  ممکن  و 
صورت بگیرد. موالنا عبداهلل از اعضای 
به  پیش  هفته ی  انتخابات  کمیسیون 
به  کار  منوال  اگر  کرد  اعالم  صراحت 
نتیجه  اعالم  رود،  پیش  صورت   همین 
خواهد  ناممکن  میزان  بیست وهفتم  در 
بود. در پاسخ به این نگرانی ها کمیسیون 
مشکالت  که  است  گفته  انتخابات 
تخنیکی در »سرور مرکزی« باعث تأخیر 
در کارها شده است. سخن گوی این نهاد 
برود،  پیش  با دقت  کار  اگر  گفته است 
ولی اعالم نتایج به تأخیر بیفتد، مسأله ی 

جدی نیست...

برخی از نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند که هرچند 
کارهای  از  نظارت  زمینه ی  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون را نسبت به سال های گذشته به صورت بهتر فراهم 
کرده، اما کمیسیون انتخابات اطالعات از پیشرفت کارها را 
در اختیار آنان قرار نمی دهند و »ناظران در خالی اطالعاتی« 

قرار دارند.
این نهادها می افزایند با وجود که مواد حساس انتخاباتی 
از مراکز رأی دهی به دفاتر والیتی و به دفتر مرکزی کمیسیون 
بدون نظارت منتقل شد و اگر اطالعات دقیق و دست اول از 
جریان و پیشرفت کارهای فعلی کمیسیون در اختیار ناظران 
همراه  پرسش  با  آن ها  نزد  انتخابات  شفافیت  نگیرد،  قرار 

خواهد بود.
انتخابات  از  پس  و  پیش  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
از  گسترده  و  بی طرفانه  نظارت  به  که  کرده  تأکید  همواره 
روند  از  نظارت  بهتر  هرچه  زمینه ی  و  دارد  باور  انتخابات 

انتخابات را فراهم می کند.
افغانستان  انتخابات  حبیب اهلل شینواری، مسئول دیدبان 

)ایتوا( می گوید هرچند کمیسیون مستقل انتخابات در...

میان  فشرده  مذاکرات  ماه  یازده  حدود  از  پس 
دیپلمات های ایاالت متحده و نمایندگان طالبان در قطر، در 
آستانه ی امضای توافق نامه ی نهایی میان دو طرف، به ناگهان 
دونالد ترمپ با یک رشته تویت ها، دستور توقف مذاکرات 
مذاکرات  توقف  دستور  آن که  از  پیش  کرد.  اعالم  را  صلح 
جناح های  از  وسیعی  بخش  و  مردم  طالبان،  شود،  صادر 
منتظر رخ دادن یکی  منطقه،  افغانستان و کشورهای  سیاسی 
معاصر  سیاسی  تاریخ  در  تعیین کننده  و  درشت  اتفاقات  از 

افغانستان بودند.
انتخابات  کارزارهای  مذاکرات،  متوقف شدن  با 
بی رمق  زمان  آن  تا  که  افغانستان  ریاست جمهوری 
نامزدان  تنگ،  مهلت  یک  در  گرفت.  جان  ناگهان  بود، 
که  غنی  رییس جمهور  جز  به  ریاست جمهوری  انتخابات 
با  نسبت  تعیین  و  صلح  مذاکرات  بر  را  اصلی شان  تمرکز 
و  شتاب  با  بودند،  گذاشته  آن  از  ناشی  سیاسی  اتفافات 
انتخابات  زدند.  کلید  را  انتخاباتی شان  کارزارهای  فشردگی 
ریاست جمهوری افغانستان که برگزاری آن در هاله ی ابهام 

قرار داشت، در 6 میزان برگزار شد...

الیقه معرفت اواخر ماه آگست درحالی که داشت خاک 
سرخ بامیان، سرزمین مادری اش را می گشت، احساس کرد 
که میله ی ماین روبی اش به شی فلزی برخورد می کند. او با 
آن  از روی  را  با دست خاک  و  تنظیم  را  احتیاط وسایلش 
شی فلزی که به اندازه ی بشقاب بود، پس زد. برای یک فرد 
فورا  الیقه  اما  می رسید،  به نظر  بی ضرری  چیز  غیرحرفه ای 
خطر را تشخیص می دهد. آن شی فلزی یک ماین ضدپرسنل 

دوران شوروی بود.
الیقه همراه با 39 زن دیگر عضو اولین تیم ماین پاکی 
هزار   450 آزمایشی  برنامه ی  این  است.  افغانستان  تمام زن 
دالری که در سال 2018 توسط »خدمات عملیات ماین پاکی 

ملل متحد« راه اندازی شد، دو هدف عمده دارد. 
برای  زنان  به  ماین پاکی  مهارت  آموزش  اول،  هدف 
پاک سازی جوامع شان از بقایای مرگ بار دهه ها جنگ است. 
ماین های زمینی و سایر مواد منفجره حتا در بامیان که یک 
است،  افغانستان  مرکزی  ارتفاعات  در  آرام  نسبتا  والیت 

وجود دارد. 
هدف دوم این برنامه ارائه فرصتی برای زنان...

چگونگی نظارت از کارهای کمیسیون انتخابات؛ 
ناظران: به اطالعات دسترسی نداریم

سایه ی صلح بر انتخابات؛ 
آیا مذاکرات مجددا آغاز می شود؟

زنان ماین پاک بامیانی با خنثاکردن 
هر ماین، کشورشان را پس می گیرند

اطالعات روز: به دنبال پایین کشیدن بیرق ملی 
سوی  از  مارکت«  »افغان  ساختمان  از  افغانستان 
شهر  در  پاکستان  خیبرپختونخوای  ایالت  پولیس 
پیشاور، قنسولگری افغانستان در پیشاور بسته شد.

سفارت افغانستان در اسالم آباد دیروز )جمعه، 
19 میزان( در اعالمیه ای گفته است که قنسولگری 
پولیس  اقدام  به  واکنش  در  پیشاور  در  افغانستان 
پاکستان مبنی بر پایین کشیدن بیرق ملی افغانستان، 

بسته شده است...

افغانستان قنسولگری اش 
را در پیشاور پاکستان بست

اطالعات روز: دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
ایاالت متحده ی امریکا اخیرا گفته است که زمان 
خروج نیروهای امریکایی از افغانستان فرا رسیده 

است. 
 18 )پنج شنبه،  قبل  روز  دو  ترمپ  آقای 
انتخابات  انتخاباتی  گردهمایی  یک  در  میزان( 
ریاست جمهوری 2020 میالدی امریکا گفته است 
که قرار بود امریکا برای مدت کوتاهی در افغانستان 
حضور داشته باشد، اما این حضور نزدیک به 19 

سال به درازا کشیده است...

ترمپ: 
زمان خروج نظامیان امریکایی 

از افغانستان فرارسیده است
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رکورد جدید برای نیمار 
در تیم ملی برزیل

و  برزیل  بازی  در  با حضور  نیمار 
پایان   1-1 تساوی  با  که  سنگال 

یافت، تبدیل به جوان ترین...

لواندوفسکی آماده ترین 
مهاجم این روزهای اروپا

یک  ثبت  با  لهستانی  مهاجم 
ملی کشورش  تیم  برای  هت تریک 

نشان داد که این روزها...

ترمپ میانجی گری 
بین ترکیه و ُکردها 

را پیشنهاد کرد
ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
رییس جمهوری امریکا میانجی گری 

بین ترکیه و کردهای سوریه را...

نوبل  صلح  جایزه  روز:  اطالعات 
برای سال 2019 به ابیی احمد علی، 

نخست وزیر جمهوری...

جایزه صلح نوبل 
به نخست وزیر اتیوپی 

داده شد

۷

۷

۶

۶

۲

کمیسیون انتخابات از تالش ناکام هکرها 
برای حمله به »سرور مرکزی« خبر داد
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جهانی  روز  فرارسیدن  با  همزمان  روز:  اطالعات 
کرده  اعالم  عامه  ی کشور  وزارت صحت  روانی،  صحت 
نفوس  )نیم  آن   یکی  افغان،  شهروند  دو  هر  از  که  است 

افغانستان( از فشارهای روانی رنج می برد.
خدمات صحی  عرضه  معین  پیکان،  فدامحمد  داکتر 
وزارت صحت عامه روز پنج شنبه )18 میزان( در نشست 
از  وقایه  و  روانی  صحت  جهانی  روز  از  گرامی داشت 
بیست درصد  که  است  کابل همچنان گفته  در  خودکشی 
ایفای نقش  شهروندان کشور به خاطر فشارهای روانی از 

در زندگی روزمره اش »نارسایی« پیدا کرده اند.
آقای پیکان در این نشست گفته است: »سروی ملی 
در 16 والیت،  میالدی  در سال 2018  که  روانی  صحت 
باالی 12 هزار 666 نفر صورت گرفت، نشان می دهد که از 
هر دو افغان، یکی آن از فشارهای روانی رنچ می برد و 20 
درصد به خاطر فشارهای روانی از ایفای نقش در زندگی 

روزمره اش نارسایی پیدا نموده  است.«
به  نکردن  مراجعه  و  مردم  آگاهی  سطح  بودن  پایین 

مشاوران و مراکز صحت روانی از دالیلی گفته شده است 
که باعث شده مردم بیشتر از فشارهای روانی رنج ببرند. 
افزون بر این، چند دهه جنگ، فقر، بیکاری و خشونت نیز 
به افزایش بیماری های روانی در بین شهروندان افغانستان 

نقش داشته است.
این  که  است  گفته  عامه  این حال وزارت صحت  با 
فعالیت هایی  این طرف  به  میالدی  از سال 2004  وزارت 
برای  خودکشی  از  وقایه  ملی  استراتژی  انکشاف  چون 
سال های 2018 الی 2023 میالدی، ارتقای استراتژی ملی 
صحت روانی برای سال های 2019 الی 2023 میالدی و 
تجدید و تصویب مقرره ی 1987 را تصویب و به مرحله ی 

اجرا گذاشته است.
مراقبت های صحی  در  روانی  ادغام خدمات صحت 
نرس  و  داکتر  یک هزار  آموزش  شفاخانه ای،  و  اساسی 
مشاور   850 از  بیش  آموزش  و  روانی  بخش صحت  در 
از این میان 425 نفرشان عمال در  روانی – اجتماعی که 
است  بوده  از دست آوردهایی  می  کنند  کار  سیستم صحی 

که وزارت صحت عامه تا کنون در این راستا داشته است.
از سویی هم ستیفن لوک، نماینده ی اتحادیه اروپا در 
افغانستان در نشست گرامی داشت از روز جهانی صحت 
روانی و وقایه از خودکشی در کابل گفته است که اتحادیه 
بخش صحت  این طرف  به  میالدی   2003 سال  از  اروپا 
روانی وزارت صحت عامه را کمک مالی و تخنیکی کرده 
است. ستیفن لوک افزوده است که راه اندازی سروی ملی 
صحت روانی در سال 2018 میالدی، آموزش 500 مشاور 
روانی – اجتماعی و آموزش های درازمدت و کوتاه مدت 
برای داکتران، نرس ها و قابله ها از کمک های اتحادیه اروپا 

به وزارت صحت بوده است.
این در حالی است که دو روز قبل )دهم اکتوبر( روز 
جهانی صحت روانی بود. وزارت صحت عامه ی کشور از 
این  از  از گرامی داشت  این روز گرامی داشت کرد. هدف 
روز، بلند بردن آگاهی مردم نسبت به عالیم بیماری روانی، 
تعهد  بیماری روانی و تجدید  با عوامل  مبارزه  چگونگی 
نهادهای مسئول برای مبارزه با این پدیده گفته شده است.

وزارت صحت: 
از هر دو شهروند افغان، یکی آن از فشارهای روانی رنج می برد

افغانستان قنسولگری اش را در پیشاور پاکستان بست
اطالعات روز: به دنبال پایین کشیدن بیرق ملی افغانستان از ساختمان »افغان مارکت« 
از سوی پولیس ایالت خیبرپختونخوای پاکستان در شهر پیشاور، قنسولگری افغانستان در 

پیشاور بسته شد.
سفارت افغانستان در اسالم آباد دیروز )جمعه، 19 میزان( در اعالمیه ای گفته است که 
قنسولگری افغانستان در پیشاور در واکنش به اقدام پولیس پاکستان مبنی بر پایین کشیدن 

بیرق ملی افغانستان، بسته شده است.
در اعالمیه ی این سفارت آمده است که پولیس پاکستان دو شب قبل یک بار دیگر 
بدون این که سفارت افغانستان را در جریان بگذارد، به »افغان مارکت« چاپه انداخته و بیرق 

ملی افغانستان را پایین کشیده است.

پاکستان، خالف  پولیس  سوی  از  افغانستان  ملی  بیرق  پایین کردن  اعالمیه،  براساس 
اصول دیپلماتیک و همسایه داری خوب است.

این در حالی است که دو روز پیش )پنج شنبه، 18 میزان( وزارت خارجه ی کشور نیز 
در واکنش به پایین کشیدن »بی احترامانه «ی بیرق ملی افغانستان اعتراض کرده و این اقدام 

پولیس پاکستان را اهانت به بیرق ملی کشور خوانده بود.
این وزارت در اعالمیه ای گفته بود: »حکومت افغانستان یک بار دیگر تأکید می کند که 
به اسناد و دالیل حقوقی جانب افغانستان در جریان دعوای افغان مارکیت بنا بر انگیزه های 
افغانستان  عدلی  نهادهای  قناعت  موجب  محاکم  فیصله ی  بنا  است.  نشده  توجه  سیاسی 

نمی باشد.«

رهبری  اعضای  روز:  اطالعات 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
نقل از شرکت درملوک گفته اند که تالش 
هکرها برای حمله بر »سرور مرکزی« این 

کمیسیون ناکام بوده است.
رییس  ننگ،  حبیب الرحمان 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
دیروز )جمعه، 19 میزان( در یک نشست 
تأمین  مسئولیت  که  است  گفته  خبری 
شرکت  به دوش  سرورها  سایبری  امنیت 

درملوک است.
معلومات  براساس  او،  گفته ی  به 

زیادی  تالش های  درملوک،  شرکت 
»سرور  به  حمله  برای  هکرها  سوی  از 
اما بی نتیجه بوده  مرکزی« صورت گرفته، 
از  هکرها  این که حمله ی  مورد  در  است. 
چیزی  گرفته،  صورت  جناح  کدام  سوی 

گفته نشده است.
از سوی هم آقای ننگ گفته است که 
تا کنون 22 هزار فورم نتایج وارد سیستم 
شده و دوهزار دستگاه بیومتریک نیز بنابر 
وجود برخی مشکالت، قرنطین شده است. 
همچنان گفته است که تا کنون معلومات 
سرورهای  به  بیومتریک  دستگاه  پنج هزار 

رأی دهندگان فرستاده شده است.
در  مشکالت  این  او،  گفته ی  به 
سرورهای شرکت درملوک است، به همین 
دلیل دو کارمند فنی شرکت درملوک روز 
کابل  به  مشکل  این  حل  برای  چهارشنبه 
آمده اند. درملوک یک شرکت آلمانی است 
انتخابات  برای  بیومتریک  دستگاه های  که 

افغانستان را فراهم کرده است.
رییس داراالنشای کمیسیون انتخابات 
دوهزار  معلومات  که  است  کرده  تأکید 
وارد  به زودی  نیز  بیومتریک شده  دستگاه 

سیستم خواهد شد.

اعضای رهبری داراالنشای کمیسیون 
حفظ  با  که  داده اند  اطمینان  انتخابات 
کارهای  کامل،  بی طرفی  و  شفافیت 
تا  داد  خواهند  انجام  را  باقی مانده 
اعالم  انتخابات  نتایج  فرصت  به زودترین 

شود.
در  ریاست جمهوری  انتخابات 
براساس  شد.  برگزار  میزان  ششم  تاریخ 
زمان بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار 
است نتایج ابتدایی این انتخابات در تاریخ 
27 میزان و نتایج نهایی آن در تاریخ 16 

عقرب اعالم شود.

کمیسیون انتخابات از تالش ناکام هکرها برای حمله به »سرور مرکزی« خبر داد
سخن گوی  حرف  برعکس  اما 
و  است  جدی  مسأله  کمیسیون، 
این  دلیل  به  نیست،  بی مورد  نگرانی ها 
و  شک  نتیجه،  اعالم  در  تأخیر   که 
می کند.  بیش تر  را  سیاسی  تردیدهای 
بر  سیاسی  تردیدهای  همین  حاال  از 
است.  افکنده  سایه  انتخابات  نتیجه ی 
و  خط  همه روزه  انتخاباتی  دسته های 
نشان تازه می کشند. بنابراین، کمیسیون 
اعالم  برای  باید  انتخابات  مستقل 
نتیجه ی ابتدایی در 27 میزان و براساس 
روی دست  را  جدی  اقدام های  تقویم، 
انتخابات  فضای  همین  حاال  از  گیرد. 
دسته های  روز  هر  است.  پرتنش 
انتخاباتی با اعالم پیروزی زودهنگام و 
انتخاباتی  نهادهای  برای  تکلیف  تعیین 
بدون  است.  آن ها  بر  فشار  صدد  در 
کمیسیون  کارهای  در  تأخیر  شک 
زمینه ی مداخالت را بیش تر و شک و 

تردیدها را زیادتر خواهد کرد.
گذشته  انتخابات های  تجربه ی 
که  باری  هر  می دهد،  نشان  کشور  در 
نقض  را  انتخابات  تقویم  کمیسیون 
است.  شده  بیش تر  چالش ها  کرده، 
نتیجه ی  میالدی   2014 انتخابات  در 
انتخابات یک ونیم سال بعد اعالم شد. 
نیز  پارلمانی سال گذشته  انتخابات  در 
با  اتفاق  این  آمد.  پیش  مشکل  همین 
هیچ  در  و  نیست  سازگار  منطقی  هیچ 
نتیجه،  در  ندارد.  نمونه  دنیا  از  جای 
تجربه های  اکنون  انتخابات  کمیسیون 
و  دارد  دست  روی  را  عینی  بسیار 
نتیجه ی  تجربه ها  این  از  استفاده  با 
بر  و  موقع  در  را  انتخابات  ابتدایی 
متأسفانه  کند.  اعالم  تقویم  مبنای 
تقویم  بارها  کار  این جای  تا  کمیسیون 
این  را نقض کرده، دست کم  انتخابات 
مشکل پس از انتخابات بسیار برجسته 
مستقل  کمیسیون  مثال  به عنوان  است. 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  انتخابات 
انتخابات  روز  پایان  در  که  بود  گفته 
که  را  رای دهند گانی  تخمینی  آمار 
خواهد  اعالم  رفته اند،  صندوق  ها  پای 
خود  گفته های  این  کمیسیون  اما  کرد، 
از  هفته پس  تنها یک  و  کرد  نقض  را 
انتخابات آمار تقریبی را مشخص کرد. 
گذشته  انتخابات  از  هفته  دو  که  هنوز 
مشخص  رای دهند گان  دقیق  میزان 

نیست. 
انتخابات  کمیسیون  که  دلیلی 
نتیجه ی  اعالم  در  احتمالی  تأخیر  از 
و  توجیه پذیر  دارد،  انتخابات  ابتدایی 
براساس  کمیسیون  نیست.  پذیرفتنی 
که  شرکتی  با  رسمی  قرارداد  یک 
شده،  تهیه  آن  از  بیومتریک  دستگاه ها 
این  سیستم  کارآیی  است.  طرف 
قرارداد  این  شرط  اولین  دستگاه ها، 
مشکل  بروز  با  که  ندارد  معنا  است. 
انتظارنشستن  با  کمیسیون  تخنیکی، 
از  را  زیادی  فرصت  آلمانی  مهندسان 
دست دهد. برای این مشکل ها باید قبل 
می شد.  سنجیده  الزم  اقدامات  قبل  از 
این  بزرگ تر  نگرانی  دیگر،  طرف  از 
میان  ناظر می گویند  نهادهای  که  است 
اعضای دبیرخانه ی کمیسیون انتخابات 
بر سر کارها اختالف وجود دارد. شکی 
دوام  و  درستی  صورت  در  که  نیست 
کمیسیون  کاری  روند  اختالف،  این 
زمان گیر می شود و رسیدن به نتیجه را 

دشوار می کند. 
اوضاع این  روزهای کشور پیچیده  
انتخابات  تقویم  به  کمیسیون  تعهد  و 
آینده ی  ضرور است. به عبارت دیگر، 
و  درست  عملکرد  به  بستگی  کشور 
از  دارد.  انتخاباتی  نهادهای  به موقع 
انتخابات  تقویم  کمیسیون  اگر  یک سو 
پیچیده ی  اوضاع  در  کند،  نقض  را 
تردیدهای  و  شک  کشور،  سیاسی 
سیاسی را به دنبال دارد که امکان یک 
از  و  می کند  بیش تر  را  دیگر  بحران 
طرف دیگر، زمانی  که تقویم انتخابات 
شود،  نقض  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم  در 
نیز  نهایی  نتیجه ی  به موقع  اعالم  برای 

هچ ضمانتی وجود ندارد.

اطالعـات روز: دونالد ترمپ، 
رییس جمهـوری ایـاالت متحده ی 
امریـکا اخیـرا گفته اسـت که زمان 
از  امریکایـی  نیروهـای  خـروج 

افغانسـتان فرا رسـیده اسـت. 
قبـل  روز  دو  ترمـپ  آقـای 
یـک  در  میـزان(   18 )پنج شـنبه، 
انتخابـات  انتخاباتـی  گردهمایـی 
میـالدی   2020 ریاسـت جمهوری 
امریـکا گفتـه اسـت کـه قـرار بود 
امریـکا بـرای مـدت کوتاهـی در 
افغانسـتان حضـور داشـته باشـد، 
امـا ایـن حضـور نزدیـک بـه 19 

سـال بـه درازا کشـیده اسـت.

او افـزوده اسـت: »قـرار بـود 
کـه مـا بـرای یـک مـدت کوتاهی 
در افغانسـتان باشـیم. نزدیـک بـه 
19 سـال می شـود کـه در آن جـا 
داریـم.  حضـور  )افغانسـتان( 
کـه  اسـت  فرارسـیده  آن  زمـان 
بـه  امریکایـی(  )سـربازان  آن هـا 

برگردنـد.« خانه های شـان 
سـهیل  حـال  همیـن  در 
شـاهین، سـخن گوی دفتر سیاسی 
پیـام  یـک  در  قطـر  در  طالبـان 
تویتـری گفتـه اسـت: »مـا خروج 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 
را حـل مشـکل می دانیـم و این به 

نفـع مـردم امریکا و افغانسـتان هم 
اسـت.«

پیـش  ترمـپ  رییس جمهـور 
متفاوتـی  اظهـارات  نیـز  ایـن  از 
از  نظامیانـش  خـروج  مـورد  در 
افغانسـتان مطـرح کرده بـود. باری 
کامـل  خـروج  بـه  ترمـپ  آقـای 
تأکیـد  افغانسـتان  از  نیروهایـش 
کـرده و زمانـی هـم گفتـه بـود که 
تنهـا نیروهـای اسـتخباراتی اش را 
در افغانسـتان حفـظ خواهـد کرد.
از سـویی هـم، سـال گذشـته 
گفت وگوهـای صلح میـان ایاالت 
متحـده ی امریـکا و گـروه طالبـان 

مسـالمت آمیز  حـل  هـدف  بـه 
خـروج  و  افغانسـتان  جنـگ 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

آغـاز شـد.
نماینـده ی  خلیـل زاد،  زلمـی 
صلـح  بـرای  امریـکا  ویـژه ی 
افغانسـتان برای نزدیک بـه ده ماه، 
دسـت کم هشـت بار بـا نمایندگان 
بـار  یـک  و  دوحـه  در  طالبـان 
متحـده ی  امـارات  در  دیگـر 
مـورد صلـح  در  و  دیـدار  عربـی 
کـرد. خـروج  مذاکـره  افغانسـتان 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 
یکـی از محورهـای مـورد بحـث 

مذاکـره  دور  نُـه  در  طـرف  دو 
بـود. در حالـی کـه  اعـالم شـده 
نماینـدگان امریـکا و گـروه طالبان 
توافق نامـه ی  یـک  امضـای  بـه 
صلـح نزدیـک شـده بـود، دونالـد 
امریـکا  رییس جمهـوری  ترمـپ، 
در تاریـخ شـانزدهم سـنبله اعـالم 
کـرد که مذاکـرات صلح بـا طالبان 
آقـای  اسـت.  کـرده  متوقـف  را 
ترمـپ دلیـل ایـن اقـدام خـود را 
نفـر   12 دسـت کم  کشته شـدن 
امریکایـی  سـرباز  یـک  به شـمول 
در یـک حمله ی مرگبـار طالبان در 

کابـل عنـوان کـرده بـود.

ترمپ: 
زمان خروج نظامیان امریکایی از افغانستان فرارسیده است

محلی  منابع  روز:  اطالعات 
در والیت بامیان می گویند که یک 
منسوب امنیت ملی به اتهام تجاوز 
جنسی به یک دختر در شهر بامیان 

بازداشت شده است.
احمدی،  عبدالرحمان 
دیروز  بامیان  والی  سخن گوی 
روزنامه  به  میزان(   19 )جمعه، 
فرد  که  گفت  روز  اطالعات 
قطعه  به  مربوط  بازداشت شده 
است.  ملی  امنیت   »908« عملیاتی 
به گفته ی آقای احمدی، فرد مدعی 
بازداشت شده  فرد  که  است  گفته 

»قصد« تجاوز بر او را داشته است.
»تاکنون  گفت:  احمدی  آقای 
و  ادعا  یک  حد  در  چیز  همه 
ثابت  چیزی  هیچ  است.  اتهام 
نشده است.« او افزود که به دنبال 
مطرح شدن این ادعا، پولیس بامیان 
برای بازداشت این منسوب امنیت 
ملی اقدام کرده، اما قطعه عملیاتی 
نشان  واکنش  ملی  امنیت   »908«
براساس  که  است  گفته  و  داده 
طرزالعمل این نهاد، آنها خود فرد 
متهم را به پنجه ی قانون می سپارند. 
سخن گوی والی بامیان عالوه 

 »908« قطعه  استدالل  این  که  کرد 
درگیری  تا  شد  سبب  ملی  امنیت 
دو  از  »مجموعه «ای  بین  لفظی 
ملی  پولیس  و  ملی  امنیت  نهاد 
این شماری  با  بدهد. همزمان  رخ 
از شهروندان بامیان نیز شب هنگام 
در یک حرکت اعتراضی خواستار 
پاسخ گویی امنیت ملی و بازداشت 

فرد متهم شدند.
احمدی  آقای  حال  همین  در 
متشکل  هیأت  یک  که  کرد  تأکید 
ریاست  زنان،  امور  ریاست  از 
شورای  عضو  یک  دادستانی، 

هماهنگی  فرماندهی  و  والیتی 
بامیان برای حل تنش به وجود آمده 
تشکیل شد. به گفته ی او، تنش بین 
دو نهاد امنیت ملی و پولیس ملی 
از سوی هیأت یادشده حل و فرد 

متهم نیز بازداشت شده است.
که  کرد  اضافه  احمدی 
نهادهای عدلی و قضایی روی اتهام 
واردشده بر این منسوب امنیت ملی 
کار می کنند و در صورتی که اتهام 
درست ثابت شود، مطابق به قانون 

با او برخورد خواهد شد.
در  که  است  حالی  در  این 

سال  اسد  بیست وسوم  تاریخ 
جاری نیز از تجاوز جنسی دو مقام 
پولیس بامیان بر یک زن جوان در 
مهمان خانه ی فرماندهی پولیس این 

والیت نیز گزارش شده بود.
یوسفی،  رضا  محمد 
آن  در  بامیان  پولیس  سخن گوی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  زمان 
بود که محمد سالم، فرمانده  گفته 
و  پولیس  فرماندهی  قرارگاه  تولی 
فرمانده جلب وجذب  بلوچ،  بصیر 
این فرماندهی پس از ارتکاب این 
عمل ]تجاوز جنسی[ فرار کرده اند.

ادعای تجاوز جنسی بر یک دختر در بامیان؛ یک منسوب امنیت ملی بازداشت شد
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اما  مالی،  و  شخصی  از  اعم  دارد،  همراه  به 
خطرات آن را نمی توان دست کم گرفت.

ماین گذاری شده ترین  از  یکی  افغانستان 
کشورهای جهان است. میراث چهاردهه جنگ 
است:  تکان دهنده  کشور  این  در  درگیری  و 
افغانستان  خاک  از  مربع  مایل   700 به  نزدیک 
جمله  از  دیگر  منفجره  مواد  و  ماین ها  توسط 
گلوله  توپ، هاوان و مهمات خوشه ای مرگ بار 

پوشیده شده است.
از  یکی  جاری،  سال  مِی  ماه  هفدهم  در 
چنین بمب های خوشه ای که برای دهه ها پشت 
بود،  خفته  بامیان  در  کوچکی  مکتب  دیوار 
گرفت.  را  جوان  پسر  سه  جان  و  شد  منفجر 
اجساد این سه تن تا 24 ساعت بعد از انفجار 
پیدا نشدند. تنها در سال 2018 بیش از یک هزا 
و 400 افغان در نتیجه ی انفجار ماین های زمینی 
و سایر مواد منفجره کشته یا زخمی شده اند. این 
رقم از سال 2012 سه برابر افزایش یافته است. 

هشتاد درصد قربانیان ماین، کودکان هستند.
با این  حساب پاک کردن افغانستان از ماین 
دشواری  و  بزرگ  کار  منفجرنشده  مهمات  و 

است.
در  بین المللی  جامعه  که  می شود  برآورد 
طول 30 سال گذشته حدود 1.5 میلیارد دالر را 
هزینه  افغانستان  در  ماین پاکی  پروژه های  برای 
کرده است، اما تا هنوز فقط یکی از 34 والیت 
این کشور به عنوان والیت عاری از ماین اعالم 
شده است. بامیان هم دارد به این عنوان نزدیک 

می شود.
با  کامال  را  کارشان  ماین پاک  زنان  تیم 
از سه ساعت  آن ها پس  انجام می دهند.  دست 
پیاده روی از نزدیک ترین جاده و باالرفتن مسیر 
مارپیچ تپه  ای با فلزیاب های شان زمین صخره ای 
کامل  آماده باش  در  آن ها  می کنند.  اسکن  را 
عقربه ی  وقت  چه  که  مواظبند  و  دارند  قرار 
قطعه ای  یا  ماین  وجود  از  خبر  فلزیاب شان 

منفجرنشده در زیر خاک می دهد.
ماین پاک به محض یافتن یک شی مشکوک 
باید به زانو شود و با استفاده از میله ی اکتشافی 
موقعیت  و  نوع  تا  بزند  پس  را  خاک  فلزی 
از  پس  تیم  کند.  مشخص  دقیقا  را  دستگاه 
شناسایی، ماین ها و سایر مواد منفجره را تقریبا 
همیشه در محلی که قرار دارند منفجر می کنند تا 
از خطر بیش تر جلوگیری شود. قرار است چهار 
تن از اعضای تیم به زودی برای این بخش مهم 

روند خنثی سازی ماین آموزش ببینند.
طوری  معموال  ضدپرسونل  ماین های 
را  کشتن، هدف  به جای  تا  است  شده  طراحی 
طراحی  این  پشت  کند.  معلول  و  عضو  نقص 
سربازی  اگر  این که  است:  خوابیده  محاسبه ای 
را  دشمن  یک  فقط  توانسته  ماین  شود،  کشته 
از میدان نبرد حذف کند. اگر سربازی مجروح 
شود، ماین عمال توانسته چندین سرباز دیگر را 
نیز از میدان نبرد حذف کند، زیرا آن ها باید به 

سرباز مجروح کمک کنند.
از  ماین  با  کار  و  نزدیک شدن  این حال،  با 
تیم  زنان  که  کاری  نزدیکی،  مسافه ی  چنین 
راحتی  به  می تواند  می دهند،  انجام  ماین پاک 

منجر به مرگ شود.
برای محافظت از اعضای تیم ماین پاک در 
ایمنی  احتمالی، تجهیزات  انفجار  برابر هرگونه 
می شود.  داده  قرار  آن ها  اختیار  در  استاندارد 
ظهر  آفتاب  در  که  »کوالر«  ضخیم  زره ی 
کشاله ی  و  گردن  تنه،  از  می آید،  گرم  به شدت 
برای  زنان  می کند.  محافظت  ماین پاک ها  ران 
محافظت از صورت شان کاله ایمنی پلی کربنات 
نشکن را می پوشند. دست و پا پوشش محافظتی 
مخصوص  لباس  بر  عالوه  زنان  اکثر  و  ندارد 
باغبانی  ساده  دست کش  جز  چیزی  ماین پاکی 
و کفش ورزشی ندارند. با این حال در صورت 
بسیار  آسیب دیدگی  ماین ،  ناخواسته ی  انفجار 
محتمل است. با این که هنوز هیچ یک از اعضای 
تیم زنان ماین پاک جراحتی برنداشته اند، اما دو 
ماین پاک مرد اوایل سال جاری در بامیان هنگام 

خنثا کردن ماین کشته شدند. 
لطف  به  که  می زند  تخمین  ملل  سازمان 
اواخر  تا  بامیان  ماین پاک،  تالش مردان و زنان 
از  عاری  والیت  عنوان  به  رسما  اکتبر  ماه 
اعالم خواهد شد.  منفجرنشده  مهمات  و  ماین 
جامعه  به  بود  آلوده  قبال  که  زمین هایی  تمام 
بازگردانده می شود و بخش اعظم آن قرار است 

کشاورزی  یعنی  بامیان،  اصلی  صنعت  برای 
استفاده شود. 

پاک سازی  که  حاال  ماین پاک  تیم  اعضای 
می شود،  نزدیک  پایانش  به  دارد  والیت شان 
به زودی کار فعلی شان را ترک و برای وظیفه ی 
افغانستان  والیات  سایر  راهی  مصئون تری 
تخصص شان  از  آن ها  آن جا  در  شد.  خواهند 
زنان  از  جدیدی  گروه های  آموزش  برای 

ماین پاک استفاده خواهند کرد. 
ماین پاک  زنان  تیم  موفقیت  این که  با 
گام  یک  از  فقط  اما  است،  بوده  قابل توجه 
نمایندگی  فرهنگی  تغییر  راستای  در  کوچک 
طول  سال ها  است  ممکن  که  تغییری  می کند؛ 
گسترش  افغانستان  سنتی تر  مناطق  به  تا  بکشد 
یابد. زهرا عطایی می گوید وقتی پای پیشرفت 
به  والیات کشورش  سایر  باشد،  میان  در  زنان 
مراتب عقب تر از بامیان است. او می گوید: »در 
این مناطق آن ها حتا اجازه نمی دهند  از  برخی 

زنان شان بیرون بروند.«
تا امروز 40 زن به عنوان ماین پاک آموزش 
ملل  پاکی  ماین  عملیات  خدمات  و  دیده اند 
در  را  برنامه  این  دامنه  تا  دارد  برنامه  متحد 
حال  در  این حال  با  دهد.  گسترش  آینده  سال 
حاضر ظرفیت گسترش این برنامه در افغانستان 
وخامت  به  رو  امنیتی  وضعیت  به  توجه  با 
انتخابات  این که  با  است.  محدود  کشور  این 
با مشارکت کم تر  ریاست جمهوری این کشور، 
شد  برگزار  اخیرا  رای دهندگان،  درصد   25 از 
که  می کنند  پیش بینی  ناظران  از  بسیاری  اما 
افغانستان به خاطر اتهامات تقلب و ناشایستگی 
بیش تری  خشونت  شاهد  نامزد،  چندین  علیه 

خواهد بود.
سرخ رنگ  تپه ی  آن  فراز  بر  بامیان،  در 
موفقیت  با  توانسته  معرفت  الیقه  صخره ای، 
کشف خطرناکش را از زیر خاک بیرون آورد. 
با اعتماد به نفس  او به خوبی آموزش دیده و 
بود  نخواهد  ماینی  آخرین  این  می کند.  کار 
و  معرفت  برای  می کند.  خنثا  و  کشف  او  که 
والیات  است.  دور  کار  پایان  هم تیمی هایش، 
معرفت  هستند.  آن ها  منتظر  افغانستان  دیگر 
به  کارش،  اجتناب ناپذیر  چالش های  به رغم 
»ما  می گوید:  او  است.  خوش بین  آن  ادامه ی 
افغان  زنان  سایر  برای  الگویی  که  خوشحالیم 
به  مردان  شانه ی  به  شانه   که  این  به  و  هستیم 

صورت برابر کار می کنیم، افتخار می کنیم.«

الیقه معرفت اواخر ماه آگست درحالی که 
داشت خاک سرخ بامیان، سرزمین مادری اش را 
می گشت، احساس کرد که میله ی ماین روبی اش 
احتیاط  با  او  می کند.  برخورد  فلزی  شی  به 
وسایلش را تنظیم و با دست خاک را از روی 
بود، پس  اندازه ی بشقاب  به  آن شی فلزی که 
بی ضرری  چیز  غیرحرفه ای  فرد  یک  برای  زد. 
به نظر می رسید، اما الیقه فورا خطر را تشخیص 
ضدپرسنل  ماین  یک  فلزی  شی  آن  می دهد. 

دوران شوروی بود.
الیقه همراه با 39 زن دیگر عضو اولین تیم 
ماین پاکی تمام زن افغانستان است. این برنامه ی 
 2018 سال  در  که  دالری  هزار   450 آزمایشی 
توسط »خدمات عملیات ماین پاکی ملل متحد« 

راه اندازی شد، دو هدف عمده دارد. 
ماین پاکی  مهارت  آموزش  اول،  هدف 
بقایای  از  جوامع شان  پاک سازی  برای  زنان  به 
مرگ بار دهه ها جنگ است. ماین های زمینی و 
سایر مواد منفجره حتا در بامیان که یک والیت 
نسبتا آرام در ارتفاعات مرکزی افغانستان است، 

وجود دارد. 
برای  فرصتی  ارائه  برنامه  این  دوم  هدف 
زنان افغان است تا از یک سو نقش هایی را در 
جوامع شان ایفا کنند که به لحاظ سنتی به شدت 
مردانه بوده است و از سوی دیگر در حرفه ی 
جدید و دشوار ماین پاکی رشد کنند. ماین پاکی 
مالی  استقالل  می کند  کمک  افغان  زنان  به 
به  موارد  بسیاری  در  و  باشند  داشته  بیش تری 
آن ها کمک کرده است تا برای شغل های دیگری 
از جمله حقوق و تجارت تحصیل کنند؛ مواردی 
که بدون کمک مالی که برنامه ماین پاکی برای 

زنان ارائه می کند، غیرقابل دسترس بودند.
همچنان که زنان در جهت اهداف بزرگ تر 
با هر ماینی که خنثی می کنند،  گام برمی دارند، 

کشورشان را نیز امن تر می کنند.
با وجود ادعاهای مکرر در مورد پیشرفت 
هنوزهم  گذشته،  سال   18 در  افغان  زنان 
دارد.  قرار  آن ها  راه  سد  زیادی  چالش های 
برای  هنوزهم  سنتی  روستایی  مناطق  در  زنان 
مبارزه  ارزش شان  رسمیت شناخته شدن  به 
و  گسترده  اذیت  و  آزار  با  هنوزهم  و  می کنند 
نظر  از  هرچند  زنان  هستند.  روبه رو  تبعیض 
قانون اساسی افغانستان ظاهرا با مردان برابرند، 
از  نشان  زنان  بسیاری  روزمره  واقعیت های  اما 
برابری ندارد. تغییر آهسته بوده است و فرهنگ 
محافظه کار حاکم بر جامعه، زنان را همچنان در 

نقش شهروندان درجه دو می بیند.
مانند  لیبرال  نسبتا  شهری  جوامع  در  حتا 
اجتماعی  به لحاظ  مناطِق  برخی  در  و  کابل 
از  هم  هنوز  شاغل  زنان  بامیان،  مانند  محصور 
جمله استثناها هستند. نظرسنجی اخیر »گالوپ« 
نشان می دهد که تقریبا نیمی از کل زنان افغان 
در صورت داشتن امکان و فرصت، این کشور 
نظرسنجی  همین  یافته های  می کنند.  ترک  را 
نشان می دهد که زنان افغان کم ترین رضایت را 
از آزادی عمل در زندگی شان دارند. این مسأله 
جای تعجب ندارد. حدود 80 درصد زنان افغان 
آن ها  از  بسیاری  و  نیستند  کار  نیروی  شامل 
این  در  نداشته اند.  زندگی شان  در  هرگز شغلی 
وضعیت دشوار، پیشرفت زنان ماین پاک از همه 

قابل توجه تر است.
ماین پاک، زهرا  زنان  تیم  جوان ترین عضو 
عطایی 21 ساله است که حدود 5 ماه می شود 

به عنوان ماین پاک کار می کند. 
سالگی   16 در  را  کاری اش  زندگی  زهرا 
آغاز می کند. او در آن زمان خانه به خانه می رود 
تا مضامین ابتدایی مکتب مانند حساب و امال را 
برای کودکان کم سن تدریس کند. پدر و مادر 
مسئولیت  او  این رو  از  هستند،  بی سواد  زهرا 
پایینی  سن  از  را  خانواده  مالی  امور  به  کمک 
گذشته  سال های  در  است.  گرفته  دوش  به 
یکی  محافظ  به عنوان  زهرا  پدر  حسین،  علی 
می کرد.  کار  ماین پاکی  برنامه ی  ماین پاکان  از 
آغاز  ماین پاکی  جدید  فصل  وقتی  این حال  با 
می شود، قرارداد علی حسین تمدید نمی شود و 
زهرا تصمیم می گیرد تا خودش برای عضویت 
زنان  تازه  شکل گرفته ی  ماین پاکی  تیم  در 
درخواست بدهد. برای زنانی در موقعیت زهرا، 
است  انگشت شمار  تمام وقت  مشاغل  تعداد 
ماهانه  حقوق  دالر   400 از  نمی توانست  او  و 

از  او  که  مبلغی  برابر  چهار  -حدود  ماین پاکی 
با  را  می گرفت-  مدنی  جامعه  با  سابقش  کار 

وجود خطرات شدید آن صرف نظر کند.
کار  برای  دخترش  تصمیم  از  زهرا  پدر 
حمایت و به توانایی او برای کمک به خانواده 
افتخار می کند. دست مزد ماهانه زهرا تنها چیزی 
با  می آورد.  آن ها  سفره ی  روی  غذا  که  است 
این حال پدر زهرا از خطراتی که شغل دخترش 
»وقتی  می گوید:  او  است.  آگاه  دارد،  همراه  به 
که  نمی دانیم  ما  می کند  کار  ساحه  در  دخترم 
او  یا خیر. ولی  با ماین روبه رو خواهد شد  او 
مجبور است کارش را ادامه دهد زیرا ما بیچاره 

هستیم.«
زهرا با این که به کارش افتخار می کند، اما 
فراتر  که  دارد  برنامه هایی  خود  آینده ی  برای 
بامیان  بمب گذاری شده ی  و  سنگی  ساحات  از 
تا  می کند  پس انداز  را  پول هایش  او  می رود. 
لیسانس تجارت بگیرد و سپس شرکت طراحی 
این حال،  با  کند.  راه اندازی  را  خود  لباس 
و  دشوار  مسئولیت های  همچنان  او  فعال  برای 

خطرناک حرفه ی کنونی اش را می پذیرد.
نیز  زهرا  هم تیمی های  از  دیگر  بسیاری 
از  دست تنها  این که  دارند؛  مشابهی  داستان های 
خانواده های شان حمایت می کنند و در عین حال 
که  می کنند  تحصیل  مشاغلی  به  رسیدن  برای 
معاش شان  امرار  وسیله ی  آینده  در  امیدوارند 
به  و  است  فرزند  دو  مادر  فایزه رضایی  باشد. 
در  را  تحصیالتش  تا  می کند  کمک  همسرش 
بامیان،  از  دورتر  مایل  صدها  کابل،  دانشگاه 
را  همسرش  خودش  رضایی  خانم  دهد.  ادامه 
به ادامه تحصیل تشویق کرده است. جمیله 34 
ساله که بزرگ تیم است، تنها نان آور خانواده ی 
این حال او عصرها برای  با  پنج نفره اش است. 
مطالعه وقت می گذارد تا بتواند به هدفش یعنی 

وکالت برسد.
بی شماری  مزایای  ماین پاکی  کار  این که  با 

فارن پالیسیـ  کرن هندریکس

مترجم: جلیل پژواک

زنان ماین پاک بامیانی با خنثاکردن 
هر ماین، کشورشان را پس می گیرند

ماین های ضدپرسونل معموال طوری طراحی شده است تا به جای کشتن، هدف را نقص عضو و معلول 
کند. پشت این طراحی محاسبه ای خوابیده است: این که اگر سربازی کشته شود، ماین توانسته فقط 
یک دشمن را از میدان نبرد حذف کند. اگر سربازی مجروح شود، ماین عمال توانسته چندین سرباز دیگر 

را نیز از میدان نبرد حذف کند، زیرا آن ها باید به سرباز مجروح کمک کنند.
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پـس از حـدود یـازده مـاه مذاکرات فشـرده میان 
دیپلمات هـای ایـاالت متحـده و نماینـدگان طالبان در 
قطـر، در آسـتانه ی امضـای توافق نامـه ی نهایـی میـان 
دو طـرف، بـه ناگهـان دونالـد ترمـپ بـا یـک رشـته 
تویت هـا، دسـتور توقـف مذاکـرات صلـح را اعـالم 
کـرد. پیـش از آن کـه دسـتور توقـف مذاکـرات صادر 
شـود، طالبـان، مـردم و بخـش وسـیعی از جناح هـای 
منتظـر  منطقـه،  کشـورهای  و  افغانسـتان  سیاسـی 
رخ دادن یکـی از اتفاقـات درشـت و تعیین کننـده در 

تاریـخ سیاسـی معاصـر افغانسـتان بودنـد.
با متوقف شـدن مذاکـرات، کارزارهـای انتخابات 
زمـان  آن  تـا  کـه  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 
بی رمـق بـود، ناگهـان جـان گرفـت. در یـک مهلـت 
تنـگ، نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه جـز 
بـر  را  اصلی شـان  تمرکـز  کـه  غنـی  رییس جمهـور 
مذاکـرات صلـح و تعیین نسـبت بـا اتفافات سیاسـی 
ناشـی از آن گذاشـته بودنـد، بـا شـتاب و فشـردگی 
کارزارهـای انتخاباتی شـان را کلیـد زدنـد. انتخابـات 
در  آن  برگـزاری  کـه  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری 
هالـه ی ابهـام قـرار داشـت، در 6 میـزان برگزار شـد.
پـس از متوقف شـدن مذاکـرات صلح افغانسـتان، 
از  متفقـا  افغانسـتان  در  جنـگ  درگیـر  طرف هـای 
ایـاالت متحـده خواسـتار آغاز مجدد پروسـه شـدند. 
عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان اعـالم کـرد که 
و  متحـده  ایـاالت  میـان  مذاکـرات  می کنـد  تـالش 
طالبـان از سـر گرفتـه شـود. طالبان نیـز در واکنش به 
متوقف شـدن مذاکـرات توسـط ترمـپ اعـالم کرد که 
بـه راه حـل سیاسـی بـرای پایان جنـگ معتقدنـد و از 
ایـاالت متحده خواسـت که به میز مذاکـرات برگردد. 
تأثیرگـذار  سیاسـی  جناح هـای  از  وسـیعی  بخـش 
افغانسـتان از جملـه تیـم انتخاباتی صلـح و اعتدال به 
رهبـری محمدحنیـف اتمـر و سیاسـت مداران نزدیک 
بـه حامـد  کرزی به صـورت مسـتقیم و تیـم انتخاباتی 
ثبـات و همگرایـی بـه رهبـری داکتـر عبـداهلل عبداهلل 
به صـورت تلویحـی خواسـتار آغـاز مجـدد مذاکرات 

صلح افغانسـتان شـدند.
و  صلـح  مذاکـرات  متوقف شـدن  وصـف  بـا 
افغانسـتان،  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری 
احتمـال آغـاز مجـدد مذاکرات صلـح بر این پروسـه 
کماکان سـایه افکنده اسـت. سـفرهای هیأت سیاسـی 
طالبـان بـه ایران، چین، روسـیه و در آخریـن مورد به 
پاکسـتان کـه همزمـان با سـفر زلمی خلیـل زاد به این 
کشـور بـود، انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان و 
نتیجه ی آن را بیش از گذشـته تحت الشـعاع پروسـه ی 

صلح قـرار داد.
ملـت  حـزب  کل  دبیـر  مهـدوی،  جعفـر  دکتـر 
افغانسـتان، معتقد اسـت کـه همـه ی طرف های جنگ 
در افغانسـتان بـه ایـن نتیجـه رسـیده اند کـه جنگ در 
راه  بـا یـک بن بسـت مواجـه اسـت و  ایـن کشـور 
حـل نظامـی نـدارد. بـه بـاور آقـای مهـدوی، »صلح 

صلـح،  مذاکـرات  متوقف شـدن  از  پـس  مهـدوی، 
حاشـیه ی  در  پاکسـتان  نخسـت وزیر  خـان،  عمـران 
اجـالس سـاالنه ی مجمـع عمومـی سـازمان ملـل، از 
ترمـپ مجدانـه خواسـته اسـت کـه مذاکـرات صلـح 

افغانسـتان را مجـددا آغـاز کنـد.
بـه بـاور آقـای مهـدوی، آغـاز مجـدد مذاکرات 
صلـح افغانسـتان و دسـت یابی بـه یک توافق سیاسـی 
»پاکسـتان  اسـت:  پیـروزی  یـک  پاکسـتان  بـرای 
به عنـوان حامـی اصلـی طالبـان موفـق شـده منافع اش 
در افغانسـتان را به واسـطه ی دوام شورش و مقاومت 
طالبـان در برابـر ایـاالت متحـده و حکومـت تحـت 
حمایـت اش تـا کنـون حفـظ کنـد. بـرای پاکسـتان، 
اقتصـادی  و  نظامـی  قـدرت  بزرگ تریـن  کشـاندن 
جهـان بـه میـز مذاکـرات یک بـرد اسـتراتژیک بود و 
ایـن کشـور از این پـس در پی آن اسـت که برخالف 
در  طالبـان  افغانسـتان،  در  هندوسـتان  اسـتراتژی 
سـاختار سیاسـی آینده ی افغانسـتان مشـارکت داشـته 

» شند. با
آقـای مهـدوی معتقد اسـت که پاکسـتان بـا آغاز 
یـک  بـه  مذاکـرات و دسـت یابی دو طـرف  مجـدد 
توافـق سیاسـی بـه سـه پیـروزی اسـتراتژیک دسـت 
می یابـد. نخسـت این کـه جهـان و ایـاالت متحـده از 
نقـش پاکسـتان در کشـاندن طالبـان به میـز مذاکرات 
ایـن  بـر  سـتایش کـرده و از حجـم فشـار سیاسـی 
کشـور کاسـته می شـود و در مقابل امتیازات سیاسـی 

قابـل توجهـی به دسـت مـی آورد.
پیـروزی  دومیـن  مهـدوی،  آقـای  اعتقـاد  بـه 
صلـح  مذاکـرات  نتیجه رسـیدن  بـه  در  پاکسـتان 
قـدرت  سـاختار  در  طالبـان  شامل شـدن  افغانسـتان، 
سیاسـی آینـده ی افغانسـتان اسـت: »مشـارکت طالبان 
در سـاختار سیاسـی آینـده ی افغانسـتان، پاکسـتان را 
در رقابـت بـا هندوسـتان در خصـوص اعمـال نفـوذ 
سیاسـی در کابـل جلـو می انـدازد.« بـه بـاور آقـای 
مهـدوی، در صـورت آغـاز مجـدد مذاکـرات، دوام 
روابـط  گسـترش  زمینـه ی  آن،  نتیجه رسـیدن  بـه  و 
فراهـم  منطقـه  قدرت هـای  بـا  طالبـان  دیپلماتیـک 
اتهـام دیرسـال و سـنگین  ایـن ترتیـب  بـه  شـده و 
از  پاکسـتان  سیاسـی  و  اسـتخباراتی  حمایت هـای 
طالبـان اگـر نـه پـوچ کـه دسـت کم ضعیف می شـود. 
به زعـم آقـای مهـدوی آغاز مجـدد مذاکـرات صلح و 
نقـش تعیین کننـده ی پاکسـتان در ثمربخشـی آن، بـه 
بهبـود وجهه ی سیاسـی پاکسـتان در سـطح بین الملل 
بـه کشـور حامـی  تروریـزم  از یـک کشـور حامـی 

می انجامـد. صلح جویـی 
پـس از متوقف شـدن مذاکـرات صلح افغانسـتان 
میـان ایـاالت متحده و طالبـان، هیأت سیاسـی طالبان 
سـفرهای سیاسـی اش بـه چیـن، روسـیه، ایـران و در 
آخریـن مـورد بـه پاکسـتان را روی دسـت گرفـت؛ 
اتفاقـی کـه از نظر آقـای مهدوی »رقابـت قدرت های 
بـا طالبـان و تضمیـن  ایجـاد روابـط  منطقـه« بـرای 
منافع شـان در افغانسـتان پـس از توافـق صلح اسـت.
آقـای فراسـو معتقد اسـت که سـفرهای منطقه ای 
مذاکـرات،  توقـف  از  پـس  طالبـان  سیاسـی  هیـأت 
بخشـی از روند مشروعیت بخشـی به این گروه اسـت 
و قدرت هـای منطقـه ای به دلیـل ناامیـدی از پیـروزی 
بـر این گـروه، سـعی می کنند بـا حفظ روابط شـان به 
هـر یـک از دو طرف منازعه ی افغانسـتان، منافع شـان 
را تضمیـن کننـد: »طالبـان در چارچـوب دیپلماسـی 

سیاسـی  تحـوالت  تابـع  آن کـه  از  بیـش  افغانسـتان 
نظیـر برگـزاری یـا عـدم برگـزاری انتخابـات باشـد، 
یـک ضرورت اساسـی بـرای مردم افغانسـتان اسـت« 
و همـه ی مـردم به شـمول کسـانی کـه در حـوزه ی 
و  می کننـد  زندگـی  اسـالمی  جمهـوری  حاکمیـت 
رهبـران و جنگ جویـان طالبـان معتقدنـد کـه با جنگ 
نمی تـوان بـر حریـف غلبه ی سیاسـی و نظامـی کرد.
آقـای مهـدوی معتقـد اسـت کـه ایـاالت متحده 
پـس از دو دهـه نبرد در افغانسـتان به ایـن جمع بندی 
رسـیده که چـاره ای بـرای پایـان طوالنی تریـن جنگ 
تاریخ  کشـورش جز تعامل سیاسـی با طالبـان ندارند. 
به زعـم آقـای مهدوی، دسـتور توقـف مذاکرات صلح 
برخـالف آنچه در ظاهـر عنوان شـد، به دلیل مخالفت 
برخـی اعضـای بانفوذ کابینـه و هم حزبی هـای ترمپ 
ماننـد مایـک پنـس، معـاون و جـان بولتـون، مشـاور 
امنیـت ملـی  رییس جمهـور بـا متـن توافق نامـه بـود. 
ایـن مخالفـت، می توانسـت موقعیـت و نفـوذ ترمـپ 
درون  در  را   2020 ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 

منطقـه  کشـورهای  بـا  تـا  شـده اند  فعـال  منطقـه ای 
رابطـه ایجـاد کنند و به آن هـا اطمینان دهنـد که برای 
ثبـات و امنیـت هیچ یـک از کشـورهای منطقه تهدید 
نیسـتند. اسـتقبال کشـورهای منطقه از هیأت سیاسـی 
طالبـان در واقـع آمادگـی این کشـورها برای شـرایط 
یـک افغانسـتان پسـا-امریکا اسـت تـا منافـع خود را 

در یـک شـرایط متفـاوت تأمیـن کرده باشـند.«
بـا  طالبـان  می گویـد  مهـدوی  جعفـر  دکتـر 
می خواهـد  سیاسـی اش  هیـأت  منطقـه ای  سـفرهای 
ایـن پیـام را بـه جهـان مخابـره کنـد کـه ایـن گـروه 
دیگـر صرفـا یـک گـروه تروریسـتی و تنهـا نیسـت، 
بلکـه بـا مشـروعیت سیاسـی رو بـه بهبـود می توانند 
روابـط سیاسـی و دیپلماتیـک هماهنـگ و فعـال بـا 

کننـد. ایجـاد  منطقـه  قدرت هـای 
برخـالف هماهنگـی و انسـجام در رویکردهـای 
دیگـر طرف های جنگ افغانسـتان نسـبت بـه مصالحه 
داخلـی،  بعـد  در  مذاکـرات صلـح،  مجـدد  آغـاز  و 
افغانسـتان بـا یـک تشـتت و پراکندگـی برجسـته در 
مـورد مصالحـه بـا طالبـان روبه روسـت. اگرچـه هیچ 
یـک از طرف هـا مخالفـت اش بـا پروسـه ی صلـح را 
اعـالم نکـرده و متفقـا گفته اند کـه اولویت افغانسـتان 
صلـح بـا طالبـان اسـت، امـا در عمـل اختالف نظرهـا 
میـان جامعـه ی سیاسـی افغانسـتان برجسـته اسـت. 
افغانسـتان  سیاسـی  جامعـه ی  رویکـرد  در  تفـاوت 
قصـر  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  و  کل  به صـورت 
سـپیدار به صـورت خـاص، پراکندگـی در مواجهـه ی 

جمهوری خواهـان و در رقابـت بـا دموکرات هـا بـه 
اندازد. خطـر 

جـان  برکنارشـدن  بـا  می گویـد  مهـدوی  آقـای 
بولتـون، رد اسـتعفای زلمی خلیل زاد توسـط ترمپ و 
ابقـای او و اعـالم حمایـت کنگـره از دوام مأموریـت 
آقـای خلیل زاد در پشـت پرده ی احضـار او در کنگره 
آقـای  برنامه ریزی شـده ی  و  هماهنگ شـده  سـفر  و 
خلیـل زاد به پاکسـتان همزمان با سـفر هیأت سیاسـی 
طالبـان بـه ایـن کشـور نشـان می دهـد کـه ایـاالت 
متحـده در پـی آغـاز مجـدد پروسـه اسـت: »ایـاالت 
متحـده بـه دنبـال بهانه و متمسـکی اسـت کـه انقطاع 
به وجودآمـده پـس از توقـف مذاکـرات توجیه شـده 
و بـا تمسـک بـه رخـدادی جدیـد در پروسـه، آن را 
مجـددا اغـاز کنـد. بـر مبنـای اطالعـات مـن، پس از 
متوقف شـدن پروسـه، آقـای خلیـل زاد مرتبـا بـا دفتر 
سیاسـی طالبـان در دوحه در تماس بـوده و از رهبران 
طالبان خواسـته اسـت کـه از اظهـارات و واکنش های 
تنـد بپرهیزنـد تـا وخامـت وضعیـت از آنچـه اکنـون 

به وجـود آمده اسـت، شـدیدتر نشـود.«
افغانسـتان  مسـایل  پژوهش گـر  فراسـو،  عبـاس 
و منطقـه در دانشـگاه دیکیـن اسـترالیا نیـز می گویـد 
افغانسـتان  صلـح  مذاکـرات  مجـدد  آغـاز  احتمـال 
زیـاد اسـت: »تمـام طرف هـای درگیـر ظاهرا بـه این 
نتیجـه رسـیده اند کـه تنهـا راه حـل پایـان منازعـه ی 
افغانسـتان، مذاکره و راهکار سیاسـی اسـت. بنابراین، 
غیـر از توسـل بـه مذاکـره و راه حل هـای دیپلماتیک، 

تقریبـا هیـچ راه دیگـری وجـود نـدارد.«
در منازعـه ی افغانسـتان و دوام شـورش طالبـان، 
در صـدر  پاکسـتان  اسـم  این سـو،  بـه  دیرهنـگام  از 
کشـورهای حامـی افزایـش و دوام جنگ و خشـونت 
در افغانسـتان بـوده اسـت. بـا توجـه بـه نقـش ایـن 
کشـور در مصالحـه و منازعـه ی افغانسـتان، بررسـی 
مجـدد  آغـاز  و  صلـح  و  جنـگ  زوایـای  و  ابعـاد 
مذاکـرات صلـح افغانسـتان بـدون نقـش و رویکـرد 

پاکسـتان ممکـن نیسـت.
نقـش  پاکسـتان  فراسـو،  عبـاس  بـاور  بـه 
و  دارد  افغانسـتان  صلـح  و  جنـگ  در  تعیین کننـده 
در  کشـور  ایـن  جدیـد  رویکـرد  و  نقـش  تحلیـل 
خصـوص آغـاز مجـدد مذاکـرات صلـح افغانسـتان 
بسـتگی بـه ایـن دارد کـه »حکومـت افغانسـتان چـه 
تعاملـی بـا پاکسـتان انجـام می دهـد.« آقـای فراسـو 
طالبـان  اصلـی  حامـی  به عنـوان  پاکسـتان  می گویـد 
و در واقـع برنـده ی اصلـی جنـگ افغانسـتان، نقـش 
تعیین کننـده در مذاکـرات صلـح افغانسـتان دارد، امـا 
بایـد در نظـر داشـت کـه کشـاندن طالبـان بـه میـز 
بـرای  بی قیمـت  و  ارزان  سیاسـت  یـک  مذاکـرات، 

نیسـت. پاکسـتان 
آقـای مهـدوی امـا معتقد اسـت کـه پاکسـتان به 
آغـاز مجـدد مذاکـرات صلـح افغانسـتان مایل اسـت 
آقـای  به زعـم  می کنـد.  حمایـت  صریحـا  آن  از  و 

خادم حسین کریمی

سایه ی صلح بر انتخابات؛ 
آیا مذاکرات مجددا آغاز می شود؟

مذاکرات  متوقف شدن  از  پس 
طرف های  افغانستان،  صلح 
درگیر جنگ در افغانستان متفقا 
آغاز  خواستار  متحده  ایاالت  از 
عمران  شدند.  پروسه  مجدد 
پاکستان  نخست وزیر  خان، 
می کند  تالش  که  کرد  اعالم 
مذاکرات میان ایاالت متحده و 
طالبان از سر گرفته شود. طالبان 
متوقف شدن  به  واکنش  در  نیز 
اعالم  ترمپ  توسط  مذاکرات 
سیاسی  راه حل  به  که  کرد 
و  معتقدند  جنگ  پایان  برای 
که  خواست  متحده  ایاالت  از 
برگردد. بخش  به میز مذاکرات 
سیاسی  جناح های  از  وسیعی 
جمله  از  افغانستان  تأثیرگذار 
اعتدال  و  صلح  انتخاباتی  تیم 
و  اتمر  محمدحنیف  رهبری  به 
سیاست مداران نزدیک به حامد  
تیم  و  به صورت مستقیم  کرزی 
به  و همگرایی  ثبات  انتخاباتی 
عبدالله  عبدالله  داکتر  رهبری 
به صورت تلویحی خواستار آغاز 
مجدد مذاکرات صلح افغانستان 

شدند.

به باور آقای مهدوی، اختالف نظر 
میان رییس جمهور غنی و طالبان 
توافق  چگونگی  خصوص  در 
سیاسی و میکانیزم اجرایی آن 
دو  میان  درون قومی  رقابت  از 
سیاسی  زعامت  سر  بر  طرف 
قوم پشتون در ساختار سیاسی 
می شود.  ناشی  پسامصالحه 
که  است  معتقد  مهدوی  آقای 
در ماجرای دست یابی به زعامت 
قومی در توزیع قدرت مبتنی بر 
افغانستان،  در  قومی  مشارکت 
غنی و طالبان به صورت متقابل 
است:  تهدید  همدیگر  برای 
که  می کنند  تصور  »طالبان 
و  دوام  غنی  رییس جمهور 
گسترش نفوذ و جایگاه سیاسی 
می کند.  تهدید  را  گروه  این 
طرف  از  تهدید  این  برعکس 
رییس جمهور غنی  برای  طالبان 
غنی،  رییس جمهور  دارد.  وجود 
توافق  محقق شدن  صورت  در 
سیاسی با طالبان، داکتر عبدالله 
اما رقیب این گروه نیست، بلکه 
چگونگی  در  سیاسی  شریک 

توزیع قدرت خواهد بود.«
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منسـجم نسـبت بـه پروسـه ی صلـح را تقویـت کرده 
. ست ا

بـه بـاور آقای فراسـو، هریک از دو نامزد پیشـتاز 
در انتخابـات ریاسـت جمهوری 6 میـزان می خواهنـد 
بخشـی از پروسـه ی صلـح و سـاختار سیاسـی پـس 
از مصالحـه باشـد، امـا در نـوع نـگاه بـه چگونگـی 
مذاکـرات و میکانیـزم اجرایی شـدن توافـق سیاسـی 
بـا هـم اختـالف نظـر دارنـد. آقـای فراسـو می گوید 
کـه در صـورت آغـاز مجـدد مذاکـرات و بـه خاصـه 
مذاکـرات بین االفغانـی، ایـن اختالف نظرهـا می تواند 
پیچیده تـر شـده و چالش هـای جدی در برابر پروسـه 

کند. خلـق 
دکتـر جعفـر مهـدوی می گویـد کـه بازی گردانان 
و بازی گـران دخیـل در پروسـه ی صلح افغانسـتان در 
کلیـت امـر، بـه دو جبهـه تقسـیم شـده اند: جبهـه ی 
قاطـع  و  مسـتقیم  حمایـت  بـه  غنـی  رییس جمهـور 
هندوسـتان و حمایـت متزلـزل و تلویحی عربسـتان و 
امـارات به دلیـل رقابـت بـا قطـر، بـا فورمولـی موافق 
اسـت کـه در آن، طالبـان شـبیه بـه میکانیـزم توافـق 
صلـح دولـت افغانسـتان با حزب اسـالمی بـه رهبری 
و  موقـت  اداره ی  ایجـاد  بـدون  حکمتیـار،  گلبدیـن 
دسـت یابی بـه حداکثر امتیازات و مشـارکت سیاسـی 

در سـاختار قـدرت، مصالحـه را بپذیـرد.
کـه  دوم  جبهـه ی  مهـدوی،  آقـای  نظـر  از 
قدرتمند تـر اسـت و احتمـاال در پروسـه  ی مصالحه ی 
متحـده،  ایـاالت  شـد،  خواهـد  غالـب  افغانسـتان 
عبـداهلل  داکتـر  سیاسـی  جنـاح  و  پاکسـتان  طالبـان، 
عبـداهلل اسـت. ایـن جبهه، حاضـر بـه دادن امتیازهای 
بیش تـر بـه طالبـان در بـدل پیوسـتن ایـن گـروه بـه 
پروسـه ی صلح و حل سیاسـی منازعه ی افغانسـتان و 

مشـارکت در سـاختار سیاسـی آینـده  اسـت.
میـان  اختالف نظـر  مهـدوی،  آقـای  بـاور  بـه 
رییس جمهـور غنـی و طالبان در خصـوص چگونگی 
رقابـت  از  آن  اجرایـی  میکانیـزم  و  سیاسـی  توافـق 
درون قومـی میـان دو طـرف بـر سـر زعامت سیاسـی 
قـوم پشـتون در سـاختار سیاسـی پسـامصالحه ناشـی 
می شـود. آقـای مهـدوی معتقد اسـت کـه در ماجرای 
دسـت یابی بـه زعامت قومـی در توزیع قـدرت مبتنی 
بـر مشـارکت قومـی در افغانسـتان، غنـی و طالبـان 
اسـت:  تهدیـد  همدیگـر  بـرای  متقابـل  به صـورت 
»طالبـان تصـور می کننـد کـه رییس جمهـور غنی دوام 
و گسـترش نفـوذ و جایـگاه سیاسـی ایـن گـروه را 
تهدیـد می کنـد. برعکس ایـن تهدید از طـرف طالبان 
بـرای رییس جمهـور غنـی وجـود دارد. رییس جمهور 
بـا  سیاسـی  توافـق  محقق شـدن  صـورت  در  غنـی، 
طالبـان، داکتـر عبـداهلل امـا رقیـب ایـن گروه نیسـت، 
بلکـه شـریک سیاسـی در چگونگـی توزیـع قـدرت 

بود.« خواهـد 
مذاکـرات صلـح  مجـدد  آغـاز  می رسـد  به نظـر 
افغانسـتان حتمـی اسـت و همه ی طرف هـا به جز دو 
جنـاح سیاسـی داخلـی رقیـب و پیشـتاز در انتخابات 
بسـیج  و  هماهنگـی  میـزان،   6 ریاسـت جمهوری 
نزدیـک و همسـو در خصوص رونـد مذاکرات دارند. 
بـه اعتقـاد آقـای مهـدوی، اگرچـه اختـالف نظر های 
داخلـی میـان ارگ ریاسـت جمهوری و قصر سـپیدار 
از  غنـی  رییس جمهـور  و  طالبـان  و  طـرف  یـک  از 
سـوی دیگـر یک چالش اسـت، امـا نمی توانـد مانعی 

در برابـر آغـاز مجـدد پروسـه ی صلح باشـد.

منطقـه  کشـورهای  بـا  تـا  شـده اند  فعـال  منطقـه ای 
رابطـه ایجـاد کنند و به آن هـا اطمینان دهنـد که برای 
ثبـات و امنیـت هیچ یـک از کشـورهای منطقه تهدید 
نیسـتند. اسـتقبال کشـورهای منطقه از هیأت سیاسـی 
طالبـان در واقـع آمادگـی این کشـورها برای شـرایط 
یـک افغانسـتان پسـا-امریکا اسـت تـا منافـع خود را 

در یـک شـرایط متفـاوت تأمیـن کرده باشـند.«
بـا  طالبـان  می گویـد  مهـدوی  جعفـر  دکتـر 
می خواهـد  سیاسـی اش  هیـأت  منطقـه ای  سـفرهای 
ایـن پیـام را بـه جهـان مخابـره کنـد کـه ایـن گـروه 
دیگـر صرفـا یـک گـروه تروریسـتی و تنهـا نیسـت، 
بلکـه بـا مشـروعیت سیاسـی رو بـه بهبـود می توانند 
روابـط سیاسـی و دیپلماتیـک هماهنـگ و فعـال بـا 

کننـد. ایجـاد  منطقـه  قدرت هـای 
برخـالف هماهنگـی و انسـجام در رویکردهـای 
دیگـر طرف های جنگ افغانسـتان نسـبت بـه مصالحه 
داخلـی،  بعـد  در  مذاکـرات صلـح،  مجـدد  آغـاز  و 
افغانسـتان بـا یـک تشـتت و پراکندگـی برجسـته در 
مـورد مصالحـه بـا طالبـان روبه روسـت. اگرچـه هیچ 
یـک از طرف هـا مخالفـت اش بـا پروسـه ی صلـح را 
اعـالم نکـرده و متفقـا گفته اند کـه اولویت افغانسـتان 
صلـح بـا طالبـان اسـت، امـا در عمـل اختالف نظرهـا 
میـان جامعـه ی سیاسـی افغانسـتان برجسـته اسـت. 
افغانسـتان  سیاسـی  جامعـه ی  رویکـرد  در  تفـاوت 
قصـر  و  ریاسـت جمهوری  ارگ  و  کل  به صـورت 
سـپیدار به صـورت خـاص، پراکندگـی در مواجهـه ی 

عصمت اهلل سروش 

چگونگی نظارت از کارهای کمیسیون انتخابات؛ 
ناظران: به اطالعات دسترسی نداریم

انتخابـات  بـر  ناظـر  نهادهـای  از  برخـی 
مسـتقل  کمیسـیون  هرچنـد  کـه  می گوینـد 
انتخابـات زمینـه ی نظـارت از کارهای کمیسـیون 
را نسـبت بـه سـال های گذشـته به صـورت بهتـر 
فراهـم کرده، اما کمیسـیون انتخابـات اطالعات از 
پیشـرفت کارهـا را در اختیار آنان قـرار نمی دهند 

و »ناظـران در خـالی اطالعاتـی« قـرار دارنـد.
ایـن نهادهـا می افزاینـد بـا وجـود کـه مـواد 
حسـاس انتخاباتـی از مراکـز رأی دهـی بـه دفاتر 
بـدون  کمیسـیون  مرکـزی  دفتـر  بـه  و  والیتـی 
نظـارت منتقـل شـد و اگـر اطالعـات دقیـق و 
دسـت اول از جریـان و پیشـرفت کارهـای فعلی 
کمیسـیون در اختیار ناظران قرار نگیرد، شـفافیت 
انتخابـات نزد آن ها با پرسـش همـراه خواهد بود.
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات پیـش و پـس 
از انتخابـات همـواره تأکیـد کـرده که بـه نظارت 
بی طرفانـه و گسـترده از انتخابـات بـاور دارد و 
زمینـه ی هرچـه بهتـر نظـارت از رونـد انتخابات 

را فراهـم می کنـد.
حبیب اهلل شینواری، مسـئول دیدبان انتخابات 
افغانسـتان )ایتـوا( می گویـد هرچنـد کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات در ظاهر زمینه ی نظـارت برای 
ناظـران را فراهـم کـرده اسـت، امـا تنهـا حضـور 
فیزیکـی ناظران در کمیسـیون بدون دسترسـی به 
اطالعـات از نتیجه ی کارها، قناعت بخش نیسـت.
آقـای شـینواری در صحبـت بـا اطالعـات 
روز می افزایـد: »عـدم دسترسـی بـه اطالعـات به 
شـکل واقعی اش وجود دارد. کمیسـیون انتخابات 
اطالعـات را بـه شـکل دقیـق شـریک نمی کنـد. 
هرچـه ما تـالش می کنیـم در مجالس مشـورتی، 
معلـوم  باشـید.  منتظـر  شـما  می گوینـد  این هـا 
می شـود کـه در بسـیاری مـوارد بی نظـم شـده 
اسـت و این هـا خودشـان نیـز دقیـق معلومـات 
ندارنـد و می ترسـند کـه اگر مـواردی را شـریک 
کننـد، فـردا حتمـا از سـوی ما و رسـانه ها تعقیب 

می شـود.« 
بـه گفتـه ی او، کمیسـیون بـه هـر نهـاد ناظر 
تنهـا دو ناظـر بـرای نظـارت از کارهـای فعلـی 
کمیسـیون )جمع بنـدی آرا( در سـه بخـش )دیتـا 
سـنتر، مرکـز جمع بنـدی و توحیـد آرا و بخـش 
بانـک اطالعاتـی( اجازه داده اسـت که این شـمار 

ناظـر کافی نیسـت.
کمیسـیون  اگـر  کـه  دارد  تأکیـد  شـینواری 
طرفدار شـفافیت اسـت، معلومات همه روزه را از 
طریـق وب سـایت نشـر و از کارهـای روزمـره و 

نتیجـه ی آن گـزارش دهـد.
روزانـه  کمیسـیون  اگـر  کـه  می افزایـد  او 
معلومـات و نتیجـه ی کارها را از طریق وبسـایت 
نشـر یـا در اختیـار ناظـران قـرار دهـد، مشـکل 
نظـارت حـل می شـود، امـا تنهـا کارت نظـارت 
توزیع کـردن و اجـازه دادن تنهـا به دو ناظـر از هر 
نهـاد برای نظارت از سـه بخش، زمینـه ی نظارت 

گسـترده را فراهـم نمی کنـد: »نمی توانیـم کـه هر 
روز ظاهـرا در کمیسـیون باشـیم، امـا معلومات را 
کسـی با ما شـریک نکند. بسیار مشـکل است که 
توسـط دو ناظر هم مواد حسـاس را نظارت کنیم 
هـم در دیتـا سـنتر را؛ چـون آن جا ده هـا کمپیوتر 
اسـت. زمینـه ی نظـارت بهتـر بـرای مـا مسـاعد 

است.« نشـده 
کمیسـیون  کـه  می کنـد  پیشـنهاد  شـینواری 
بایـد اطالعات را بـه تفکیک در وب سـایت خود 
نشـر کنـد و ایـن مسـأ له می توانـد از بی نظمـی 

کند. جلوگیـری 
انتخابـات  بنیـاد  ناظـر  ناصـری زاده،  ناصـر 
شـفاف افغانسـتان )تیفـا( در کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات در صحبت بـا اطالعـات روز می گوید 
که وضعیـت نظارت از کارهای جاری کمیسـیون 
بـه لحـاظ ظاهـر، شـکلیات و تشـریفات خـوب 
و  نیسـت  قناعـت  مـورد  عمـل  در  امـا  اسـت، 

می لنگـد. تخنیکـی  به لحـاظ  کمیسـیون 
آقـای ناصـری زاده می افزاید که کمیسـیون از 
لحـاظ ظاهـری خوب عمـل می کند و ناظـران را 
در سـه هنگر اجازه می دهند، اما سـوال این اسـت 
کـه نظارت به مفهوم این اسـت که فقط مشـاهده 
شـود؟ او تأکیـد دارد کـه باید معلومـات با ناظران 
شـریک شـود: »متأسـفانه در این مـورد همکاری 
الزم صـورت نمی گیـرد. معلومـات واقعـی کـه 
دسـت اعضای کمیسـیون قـرار می گیـرد، از دادن 
بـه ناظـران ابـا می ورزنـد. وقتـی مـا مشـکلی را 

یافتیـم، از آن هـا توضیحـات می خواهیم.«
ایـن ناظـر انتخابـات کـه روزمـره کارهـای 
کمیسـیون را از نزدیـک نظـارت می کنـد، تأکیـد 
دارد که باید روشـن باشـد کمیسـیون تا حال چه 
کار کـرده و چـه می کنـد: »کمیسـیون می گوید که 
در سـرور معلومات اسـت، باید روشـن شـود که 
سـرور به صـورت فیزیکی کجـا اسـت. دیتای که 
به سـرور ارسـال می شـود، لحظه ی ارسـال کی ها 
بـه آن دسترسـی دارنـد و این که چه دسـت کاری 
می شـود، تـا هنـوز پیـش مـا گنـگ اسـت. بایـد 
کمیسـیون بـه رسـانه ها و مردم گـزارش بدهد که 

فعـال کار به کجا رسـیده اسـت.«
در ایـن روزهـا برخـی گمانه زنی هـا وجـود 
دارد که سـرور مرکزی کمیسیون انتخابات ممکن 
اسـت در افغانستان نباشد، بلکه در کمپنی شرکت 
درملـوک، شـرکتی کـه دسـتگاه های بیومتریک را 
سـاخته اسـت، باشـد. ناصـری زاده می گویـد کـه 
سـرور مرکـزی تـا کنـون بـه ناظـران نشـان داده 
نشـده اسـت: »سـرور در محل کمیسـیون مستقل 
باشـد.  انتخابـات نیسـت و ممکـن در جرمنـی 
زمانی که سـرور به دسـت بخش آی تی کمیسـیون 
نباشـد، ارتبـاط و هماهنگـی اعضـای آی تـی بـا 
بـا مشـکل مواجـه  مسـئولین کمپنـی درملـوک 
می شـود. نظـارت مـا نشـان می دهـد کـه ارتبـاط 
میـان کمپنـی درملـوک و کمیسـیون به صـورت 

بی نهایـت ضعیـف وجـود دارد و شـدیدا نگـران 
اسـت.« کننده 

در همیـن حال یوسـف رشـید، رییـس بنیاد 
در  )فیفـا(  افغانسـتان  عادالنـه  و  آزاد  انتخابـات 
روز  کـه  می گویـد  روز  اطالعـات  بـا  صحبـت 
دوشـنبه رهبـری دبیرخانـه کمیسـیون انتخابـات 
سـرور مرکـزی را بـه آن ها نشـان داد. بـه گفته ی 
رشـید، آنچه کـه به نـام سـرور مرکـزی بـه آن هـا 
نشـان داده شـد، دسـتگاه هایی بـود کـه در یـک 
اتـاق مخصـوص بـا درجـه حـرارت مشـخص 
نگهـداری می شـد و کارمندان عادی کمیسـیون به 

آن دسترسـی نداشـتند.
دو مهنـدس شـرکت درملـوک به افغانسـتان 
آمـده و قـرار اسـت مشـکالت تخنیکـی سـرور 
بـه  عهـده  را  آن  مدیریـت  و  حـل  را  مرکـزی 
بگیرنـد. یوسـف رشـید می گویـد کـه انجنیـران 
شـرکت درملـوک مدیریـت و مسـایل تخنیکـی 
سـرور مرکزی را به عهـده دارند: »آن هـا در رأس 
هسـتند، کمیسـیون و کارمنـدان دبیرخانـه در آن 
قسـمت دسترسـی و فعالیت ندارنـد. قبال به خاطر 
بی اعتمـادی بـر کمیسـیون  انتخابـات و نگرانی از 
دسـت برد به اطالعـات رأی دهندگان، با پیشـنهاد 
احـزاب، میـان کمیسـیون های انتخابـات، احزاب 
سیاسـی و شـرکت درملـوک توافـق شـده بـود 
کـه مدیریت سـرور توسـط شـرکت انجام شـود. 
هرکس به سـرور دسترسـی ندارد. سـرور مرکزی 

توسـط کمپنـی مدیریـت می شـود.«
براسـاس گفته هـای آقای رشـید، کمیشـنران 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات نمی تواننـد اطالعات 
سـرور را کـم و زیاد کنند، بلکه اطالعات توسـط 

اسـکرین بـه آنان نشـان داده می شـود.
از سـوی هـم یوسـف رشـید رونـد نظـارت 
از کارهـای کمیسـیون را مثبت ارزیابـی می کند و 
می گویـد یکـی از کاسـتی ها ایـن بود کـه ناظران 
در بخش منجیمنت دسترسـی نداشـتند. نهادهای 
ناظـر در دیـدار روز دوشـنبه، هفتـه قبل پیشـنهاد 
دادنـد کـه زمینه ی نظـارت از این بخـش نیز برای 

ناظـران فراهم شـود.
هرچنـد نگرانـی در مورد شـفافیت انتخابات 
همـوراه مطرح می شـود، اما اخیرا سـفارت امریکا 
در کابـل پـس از دیـدار کارمنـدان از کمیسـیون 
انتخابـات، اعـالم کـرد که جایـی بـرای تقلب در 
انتخابات افغانسـتان وجود ندارد. سـفارت امریکا 
روز سه شـنبه در صفحـه ی تویتر خود نوشـت که 
رأی دهنـدگان افغانسـتان مطمیین باشـند که »فقط 
رأی هـای قانونی، با شـفافیت و بی طرفی شـمرده 

می شـود.«
بیش تـر نامـزدان تأکیـد دارنـد کـه تنهـا بـه 
آرای بیومتریک شـده اعتبـار داده شـود، اما ناظران 
می گوینـد که در حال حاضر کمیسـیون مصروف 
کار روی اوراق نتایـج کاغذی انـد و به جمع بندی 
آرای بیومتریک شـده اهمیـت چندانـی نمی دهند. 

به باور آقای مهدوی، اختالف نظر 
میان رییس جمهور غنی و طالبان 
توافق  چگونگی  خصوص  در 
سیاسی و میکانیزم اجرایی آن 
دو  میان  درون قومی  رقابت  از 
سیاسی  زعامت  سر  بر  طرف 
قوم پشتون در ساختار سیاسی 
می شود.  ناشی  پسامصالحه 
که  است  معتقد  مهدوی  آقای 
در ماجرای دست یابی به زعامت 
قومی در توزیع قدرت مبتنی بر 
افغانستان،  در  قومی  مشارکت 
غنی و طالبان به صورت متقابل 
است:  تهدید  همدیگر  برای 
که  می کنند  تصور  »طالبان 
و  دوام  غنی  رییس جمهور 
گسترش نفوذ و جایگاه سیاسی 
می کند.  تهدید  را  گروه  این 
طرف  از  تهدید  این  برعکس 
رییس جمهور غنی  برای  طالبان 
غنی،  رییس جمهور  دارد.  وجود 
توافق  محقق شدن  صورت  در 
سیاسی با طالبان، داکتر عبدالله 
اما رقیب این گروه نیست، بلکه 
چگونگی  در  سیاسی  شریک 

توزیع قدرت خواهد بود.«



انفجار در نفت کش ایرانی در دریای سرخ؛ احتمال »اقدام تروریستی«
»منابع  از  نقل  به  ایران  رسانه های  روز:  اطالعات 
به  متعلق  نفت کش  یک  در  که  کرده اند  گزارش  مطلع« 
انفجارهایی  اسالمی،  جمهوری  نفت کش  ملی  شرکت 

روی داده و به آن آسیب رسیده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، روابط عمومی و امور 
بین الملل شرکت ملی نفت کش ایران در اطالعیه ای اعالم 
ملی  به شرکت  متعلق  ایرانی صبیتی،  نفت کش  که  کرده 
نفت کش، صبح دیروز در دو انفجار جداگانه احتماال بر 

اثر اصابت موشک، در ساعت های 5 و 5:20 صبح در 60 
مایلی )110 کیلومتری( بندر جده عربستان سعودی دچار 

انفجار در بخش بدنه شده است.
عباس موسوی سخن گوی وزارت خارجه ایران نیز 
گفته است که این نفت کش »دو بار و به فاصله حدود نیم 

ساعت هدف قرار گرفته است.«
برخی  گذشته  ماه  چند  »در  افزود  موسوی  آقای 
در  ایران  نفت کش های  علیه  نیز  دیگر  تخریبی  اقدامات 

دریای سرخ انجام شده که بررسی ها در خصوص عوامل 
دخیل در این اقدامات در حال انجام است.«

در پی وقوع انفجار، گفته شد که مخزن اصلی نفت 
اما  به دریا نشت کرد،  آن  نفت  در کشتی آسیب دید و 
نفت خبر  توقف نشت  از  بعدتر  ایرانی،  خبرگزاری های 

دادند.
بر  مستقر  فنی  کارشناسان  گزارش ها،  این  براساس 
روی شناور در حال بررسی علت انفجار هستند و احتمال 

می دهند این رخداد بر اثر انجام »اقدام تروریستی« باشد.
آخرین گزارش های دریافت شده از نفت کش ایرانی 
حاکی از آن است که شرایط وضعیت شناور کامال تحت 
در  پایدار  شرایط  حفظ  حال  در  خدمه  و  بوده  کنترل 

نفت کش هستند.
براساس این گزارش در رخداد صبح دیروز هیچ یک 
از خدمه کشتی دچار آسیب نشده اند و مجموعه کارکنان 

نفت کش در سالمتی کامل هستند.
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دو حامی مالی ترمپ به اتهام تخلف انتخاباتی بازداشت شدند

دونالد  انتخاباتی  ستاد  مالی  حامی  دو  روز:  اطالعات 
ترمپ به اتهام تخلف انتخاباتی بازداشت شده اند. این دو در 
جریان تحقیقات از جو بایدن و پسرش هانتر در اوکراین، 
دستیار رودی جولیانی، وکیل شخصی دونالد ترمپ بوده اند.

به گزارش بی بی سی فارسی، لو پارناس و ایگور فرومن 
که هر دو تاجرند از سوی دادستانی نیویورک متهم شده اند 
انتقال پول از خارج از امریکا به ستاد  که در »جور کردن 
انتخاباتی کاندیداها در سطح ملی و ایالتی نقش« داشته اند و 

برای این کار مرتکب پول شویی هم شده اند.
حق  سیاست مداران  امریکا  انتخاباتی  قوانین  مطابق 
ندارند برای هزینه های انتخاباتی خود از منابع خارج از این 

کشور استفاده کنند.
متولد  پارناس  لو  و  بالروس  متولد  فرومن  ایگور 

اوکراین است اما هر دو نفر شهروند امریکا هم هستند.
آن طور که گزارش شده این دو نفر در جریان تحقیقات 
هانتر  ادعایی  فساد  از  یافتن سرنخی  برای  رودی جولیانی 

بایدن در اوکراین بسیار فعال بوده اند.
هانتر باید پسر جو بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری 
امریکا است که هم اکنون نامزد پیش رو رقابت های درون 
حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده 

است.
علت  به  را  بایدن  هانتر  حالی  در  جمهوری خواهان 
در  گاز  و  نفت  شرکت  یک  مدیره  هیات  در  عضویتش 
اوکراین  دادستانی  که  می کنند  فساد  به  متهم  اوکراین 
پیش تر اعالم کرده بود که تحقیقات در این رابطه نشانی از 

قانون شکنی هانتر بایدن پیدا نکرده است.
از  ترمپ  آقای  می گویند  دموکرات ها  دلیل،  همین  به 
طریق وکیل شخصی خود به دنبال فراهم کردن اطالعات 
مخرب علیه رقیب دموکرات خود بوده است و با توجه به 
ادعای افشاگران اطالعاتی، برای این کار دولت اوکراین را 

تحت فشار قرار داده است.
در  داالس  فرودگاه  در  چهارشنبه شب  نفر  دو  این 
نزدیکی واشنگتن دی سی و در حالی که مشغول سوار شدن 

به هواپیمایی به مقصد وین اتریش بودند بازداشت شدند.
هر دو نفر دو روز پیش )پنج شنبه 10 اکتبر( برابر قاضی 

در دادگاهی در ویرجینیا حاضر و تفهیم اتهام شدند.
جان داوئد، وکیل آن ها که پیش تر وکیل دونالد ترمپ 
بیش تر  توضیحات  برای  رسانه ها  درخواست  به  بوده  هم 

هنوز پاسخ نداده است.

دو مرد دیگر به نام های اندری کوکوشکین که اوکراینی 
این  در  نام شان  هم  امریکا  شهروند  کوریا،  دیوید  و  است 
پرونده آمده و دو روز قبل )پنج شنبه( رسما علیه آن ها اعالم 

جرم شد. آقای کوریا هنوز بازداشت نشده است.
رییس جمهور  زلنسکی،  ولودیمیر  حال،  همین  در 
ترمپ  دونالد  با  او  جوالی   25 روز  مکالمه  که  اوکراین، 
جرقه آغاز تحقیقات استیضاح در کنگره را زد، گفته هیچ گاه 
مالقات  را  فرومن  ایگور  و  پارناس  لو  یعنی  نفر،  دو  این 

نکرده هر چند »درباره آن ها شنیده« است.
اتهام آن ها چیست؟

اکتبر( علنی  در مدارک دادگاه که روز پنج شنبه )دهم 
و  توطئه  دروغ گویی،  به  فرومن  و  پارناس  آقایان  شده 

دست کاری در مدارک متهم شده اند.
جور  مدرک  و  پول شویی  طریق  از  که  متهم اند  آنها 
ستادهای  به  امریکا  خارج  از  پول  انتقال  زمینه  کردند 
انتخاباتی داخل ایاالت متحده را فراهم کرده  و از این طریق 

قانون انتخابات امریکا را نقض کرده اند.
در متن دادخواست علیه آن ها آمده که این دو نفر پول 
یک منبع خارجی را که نامش فاش نشده تحت عنوان نام 
خود به یک ستاد انتخاباتی داده اند و به کمیسیون انتخابات 
یک  که  متهم اند  همچنین  آنها  گفته اند.  دروغ  هم  امریکا 
شرکت انرژی صوری در فلوریدا تأسیس کرده اند که تحت 

لوای آن این مبالغ را جابه جا کنند.

علی،  احمد  ابیی  به   2019 سال  برای  نوبل  صلح  جایزه  روز:  اطالعات 
نخست وزیر جمهوری دموکراتیک فدرال اتیوپی اعطا شده است.

به نقل از بی بی سی فارسی، کمیته نروژی صلح نوبل در بیانیه ای که دیروز 
)جمعه 19 میزان/ 11 اکتبر( منتشر کرد تالش ابیی احمد »در دستیابی به صلح 
و همکاری بین المللی و به خصوص ابتکار قاطعانه برای حل و فصل اختالف 

مرزی با کشور همسایه، اریتره« را دلیل اعطای این جایزه عنوان کرده است.
این جایزه طی مراسمی در روز 10 دسامبر، سالروز درگذشت آلفرد نوبل، 
مخترع سویدنی و پایه گذار جایزه ای به همین نام، در اسلو، پایتخت نروژ، به 
نخست وزیر اتیوپی داده خواهد شد. آلفرد نوبل، مخترع دینامیت، در سال 1895 

درگذشت.
ارزش مادی جایزه نوبل حدود نه صد هزار دالر امریکاست.

ابیی احمد علی، در ماه اپریل سال 2018 با برنامه ای حاوی بهبود اصالحات 
اجتماعی در  تعمیم عدالت  ارتقای حقوق مدنی و  اقتصادی،  سیاسی، شرایط 
صحنه ی  به  ورود  از  پیش  او  شد.  منصوب  نخست وزیری  سمت  به  اتیوپی 
سیاست، به عنوان افسر اطالعاتی در ارتش این کشور خدمت کرده بود و بعدا به 
نمایندگی پارلمان اتیوپی و رهبری حزب »جبهه دموکراتیک انقالبی خلق اتیوپی« 
رسید. از او به عنوان سیاست مداری با برنامه های پیش رو نام برده می شود که در 

دوره ی کوتاه زمامداری خود دست آوردهایی هم داشته است.

یکی از مهم ترین مشکالت اتیوپی طی دهه های اخیر، جنگ با اریتره بوده 
است. اریتره زمانی به عنوان بخشی از اتیوپی به این کشور واگذار شده بود، اما 
در سال 1961 اعالم استقالل کرد که به جنگی سی ساله با اتیوپی منجر شد. 
سرانجام در سال 1993، سازمان ملل متحد اریتره را به عنوان یک کشور مستقل 

پذیرفت، اما اختالف مرزی با اتیوپی همچنان باقی ماند.
جنگ بین دو کشور ده ها هزار کشته و خسارات گسترده ی اقتصادی برای 
هر دو طرف به همراه داشت. سرانجام در ماه جوالی سال گذشته، دو کشور در 

مورد خط مرزی توافق کردند و قرارداد صلح بین آن ها امضا شد.
آقای احمد علی 43 سال دارد. پدر او از رهبران مسلمانان اقلیت اورمو 
و مادرش )یکی از چهار همسر پدرش( از کلیسای ارتدوکس اتیوپی پیروی 
می کرد. ابیی احمد بعدا به مسیحیت گروید و از پیروان یکی از فرقه های اقلیت 

مسیحی در اتیوپی است.
کشور اتیوپی که در گذشته حبشه خوانده می شد، از کشورهای باستانی و 
در شمال غرب قاره آفریقا و منطقه ی شاخ آفریقا واقع شده است. جمعیت این 
کشور به بیش از 102 میلیون نفر می رسد که بیش از 60 درصد آنان مسیحی، 
نزدیک به 34 درصد مسلمان و بقیه پیرو ادیان دیگر از جمله دین های بومی 
هستند. اتیوپی از کشورهای کم درآمد جهان است و درآمد سرانه ی آن کم تر از 

هزار دالر در سال است.

جایزه صلح نوبل به نخست وزیر اتیوپی داده شد

ترمپ میانجی گری بین ترکیه و ُکردها را پیشنهاد کرد

بتوان چند میلیون پناهجوی سوری را 
که از جنگ داخلی آن کشور به ترکیه 

گریخته اند در آن اسکان داد.
عملیات ترکیه علیه مناطق تحت 
سوریه  دموکراتیک  نیروهای  اختیار 
با حمالت هوایی و توپخانه در روز 
چهارشنبه آغاز شد و از روز گذشته، 

حفاظت  برای  الزم  امکانات  تشکل 
و  باشد  نداشته  را  داعش  اسیران  از 
به  دست  زندان  در  بتوانند  افراد  این 

شورش بزنند یا فرار کنند.
دولت ترکیه گفته است که هدف 
سوریه  با  مرزی  مناطق  به  حمله  از 
که  است  امن  مرزی  نوار  یک  ایجاد 

امریکا،  رییس جمهوری  ترمپ، 
امریکایی  نظامیان  که  کرد  اعالم 
نیروهای  به  کمک  مأموریت  که  را 
دموکراتیک سوریه را برعهده داشتند 
از منطقه خارج کرده است. نیروهای 
نظامی  تشکل  یک  ترکیه  دموکراتیک 
کرد  شبه نظامیان  از  عمدتا  که  است 
با  جنگ  در  و  یافته  تشکیل  سوریه 
برخوردار  امریکا  حمایت  از  داعش 
با  را  تشکل  این  ترکیه  دولت  بود. 
حزب کارگران کرد -پ ک ک- مرتبط 
می داند و نسبت به قدرت گرفتن آن 
در مجاورت مرز خود با سوریه ابراز 

نگرانی کرده بود.
سوریه  دموکراتیک  نیروهای 
توانستند بخش های عمده ای از منطقه 
کنند  پاکسازی  داعش  نیروهای  از  را 
از  تن  هزار  چند  حاضر،  حال  در  و 
این  زندان های  در  داعش  اعضای 
ابراز  ناظران  از  برخی  است.  تشکل 
نظامی  عملیات  که  کرده اند  نگرانی 
ترکیه ممکن است باعث شود که این 

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
میانجی گری  امریکا  رییس جمهوری 
بین ترکیه و کردهای سوریه را یکی 
از گزینه های دولت خود عنوان کرده 

است.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
امریکا  رییس جمهوری  درحالی که 
به خاطر تصمیم به خارج کردن نظامیان 
اختیار  تحت  مناطق  از  امریکایی 
نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال 
شرق آن کشور با انتقاداتی در داخل و 
خارج آن کشور مواجه شده، وی در 
تویتر خود گفته است که میانجی گری 
بین ُکردها و دولت ترکیه یکی از سه 

گزینه در برابر امریکاست.
»ما  است:  نوشته  ترمپ  آقای 
خالفت داعش را صددرصد شکست 
نیرویی در منطقه مورد  دادیم و هیچ 
وی  نداریم.«  ترکیه  ارتش  حمله 
افزوده است: »ما ماموریت خودمان را 
حاال  رساندیم!  انجام  به  کامل  به طور 
ترکیه به کردها حمله کرده، و این ها 

با یکدیگر جنگ  200 سال است که 
دارند.«

افزوده  امریکا  رییس جمهوری 
هزاران  داریم:  گزینه  سه  »ما  است: 
پیروزی  به  و  کنیم  اعزام  را  نظامی 
نظامی برسیم، ترکیه را از لحاظ مالی 
و از طریق تحریم به شدت تحت فشار 
بین  برای کسب توافق  یا  قرار دهیم، 
میانجی گری  آنها  بین  کردها  و  ترکیه 

کنیم!«
در  ترمپ  دونالد  پیشنهاد 
نمایندگان  که  می شود  منتشر  حالی 
گفته اند  امریکا  کنگره  جمهوری خواه 
علیه  تحریم هایی  تدوین  مشغول 
ترکیه هستند. آنان اقدام دولت ترکیه 
در حمله نظامی به مناطق کردنشین را 
محکوم کرده اند. نیروهای دموکراتیک 
شبه نظامیان  شامل  عمدتا  که  سوریه، 
نیروهای  علیه  جنگ  در  است،  ُکرد 
برخوردار  امریکا  حمایت  از  داعش 

بودند.
دونالد  هفته  این  دوشنبه  روز 

واحدهای زمینی همراه با شبه نظامیان 
رژیم  مخالفان  از  سوریه،  ملی  ارتش 
حمایت  از  برخوردار  و  کشور  آن 

ترکیه، عملیات خود را آغاز کردند.
این  که  است  گفته  ترکیه  ارتش 
پیش  موفقیت  با  برنامه  عملیات طبق 

می رود.
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خبرهای کوتاه

پدیده 16 ساله بارسلونا دیروز به فهرست تیم 
زیر 21 ساله های اسپانیا اضافه شد.

روز پنجشنبه بود که رسانه های اسپانیایی خبر 
از حل شدن مشکل آنسو فاتی ستاره 16 ساله بارسا 
فیفا  بازی در تیم های ملی اسپانیا دادند.  به منظور 
توانست  می  که  ای  گینه  اصالتا  بازیکن  این  مجوز 
برای تیم ملی پرتگال هم بازی کند را صادر کرد و 
دیروز او به تیم زیر 21ساله های اسپانیا دعوت شد.
فاتی که با درخشش در ترکیب بارسا چشم ها 
تیم  با  بود  قرار  ابتدا  است،  کرده  خیره  خود  به  را 
زیر 17 ساله ها راهی جام جهانی نوجوانان برزیل 
شود ولی این قضیه منتفی شد چرا که اسپانیایی ها 
زیر  تیم  از  فراتر  او  بازی  کالس  و  سطح  معتقدند 
های  ساله   21 زیر  تیم  در  فاتی  هاست.  17ساله 
اسپانیا جانشین هم تیمی خود در بارسا یعنی کارلس 
کرد.  ترک  را  اردو  دلیل مصدومیت  به  که  پرز شد 
اسپانیا در مرحله مقدماتی یورو جوانان 2021 باید 

به مصاف مونته نگرو برود.

آنسو فاتی به تیم زیر 21 
ساله های اسپانیا دعوت شد

مهاجم لهستانی با ثبت یک هت تریک برای تیم 
مهارشدنی  روزها  این  که  داد  نشان  کشورش  ملی 
فوتبال  روزهای  این  مهاجم  آماده ترین  و  نیست 

اروپاست.
لهستان  فوتبال  ملی  تیم  استاندارد،  از  نقل  به 
توانست با سه گل لتونی را در انتخابی یورو 2020 
شکست دهد. روبرت لواندوفسکی توانست در این 
دیدار هت تریک کند و هر سه گل تیم ملی کشورش 

را به ثمر برساند.
"لوا" با زدن این سه گل توانست به رکورد 60 
گل زده ملی برسد تا یک گل تنها تا رسیدن به رکورد 
گلزنی نیمار فاصله داشته باشد. این بازیکن لهستانی 
العاده ای داشته است  در فصل جاری عملکرد فوق 
به طوری که در هفت دیدار در بوندسلیگا توانسته 
است 11 گل به ثمر برساند. لواندوفسکی در فصل 
جاری طی 11 بازی در تمامی رقابت ها برای بایرن 
مونیخ 15 گل به ثمر رسانده است و در سال جاری 
میالدی نیز هفت بازی با لهستان پنج گل ثبت کرده 
است تا نشان دهد این روزها خطرناک ترین مهاجم 

فوتبال اروپا محسوب می شود. 
بازیکن  این  با درخشش  است  امیدوار  لهستان 
بتواند مقدونیه شمالی را نیز در بازی آتی شکست 
دهد و بتواند گام بلندی برای صعود به یورو 2020 

بردارد.

اجازه  که  کرد  تاکید  مادرید  رئال  ولزی  ستاره 
نمی دهد چیزی روی تمرکز او تاثیر گذارد.

به نقل از اسکای اسپورت، گرت بیل روزهای 
مثل  و  نمی کند  تجربه  مادرید  رئال  در  را  خوبی 
همیشه خبرهای زیادی درباره احتمال جدایی او از 

کهکشانی ها به گوش می رسد.
بیل که خود را با تیم ملی ولز آماده دیدار برابر 
اسلواکی می کند، گفت: با احساسات متفاوتی پای به 
این دیدار می گذاریم اما همیشه می خواهیم از فوتبال 
لذت ببریم و بهترین نمایش خود را داشته باشیم. با 
پیراهن ولز همیشه احساس خوبی داشته ام و نهایت 
تالشم را به کار می گیرم. او درباره پیش بینی رسانه ها 
از جدایی اش گفت: اجازه نمی دهم این اخبار دروغ 
تاثیر  تمرکزم  روی  می شود  منتشر  من  درباره  که 

بگذارد. فعال روی بازی ولز تمرکز دارم.

بیل: 
هیچ چیز روی تمرکزم 

تاثیر نمی گذارد

لواندوفسکی آماده ترین 
مهاجم این روزهای اروپا

صعود بلجیم به یورو در شب پیروزی دشوار هالند
 0-9 پیـروزی  بـا  بلجیـم  ملـی  تیـم 
مقابـل سـن مارینـو، بـه عنـوان اولیـن تیم 
بـه رقابت هـای یـورو 2020 صعـود کرد.

شـاگردان روبرتـو مارتینس کـه در هر 
6 دیـدار قبلـی شـان بـه پیـروزی رسـیده 
هـم  شـب  پنجشـنبه  دیـدار  در  بودنـد، 
توانسـتند بـه یـک پیـروزی پـرگل دسـت 
پیـدا کننـد و صعودشـان به مرحلـه بعد را 

قطعـی کننـد.
تیـم ملـی هالنـد هـم در حالـی کـه تا 
دقایـق پایانـی با یـک گل از ایرلند شـمالی 
عقـب بـود، در نهایـت بـه پیـروزی  1-3 
رسـید تـا به صـدر جدول گـروه C صعود 
کنـد. تیـم ملـی کرواسـی، نایـب قهرمـان 
میزبـان  کـه  هـم   ،2018 جهانـی  جـام 
مجارسـتان بـود، توانسـت بـا نتیجـه 0-3 

ایـن تیـم را شکسـت بدهـد.
بلجیمـی ها برای رسـیدن بـه گل اول 
مقابـل سـن مارینـو تـا دقیقـه 28 منتظـر 

ماندنـد امـا در همـان نیمه اول توانسـتند 4 
گل دیگـر بزننـد و نیمـه اول را بـا پیروزی 

5-0 بـه رختکـن بروند.
روملـو لوکاکـو بود کـه گل اول بلجیم 
ناصـر  آن  از  پـس  و  رسـاند  ثمـر  بـه  را 
شـاذلی )31(، برولی )گل بـه خودی-35(، 
لوکاکـو )41( و توبی آلدروایرلد )43(، گل 
های بعدی شـیاطین سـرخ اروپـا را به ثمر 

رساندند.
تیلمانـس  یـوری  هـم  دوم  نیمـه  در 
)79(، ورسـچارن  بنتکـه  کریسـتین   ،)47(
)پنالتـی-84( و کاسـتانیه )90( برای بلجیم 
گلزنـی کردنـد تـا این تیـم با یـک پیروزی 
پـرگل، صعـودش به یورو 2020 را جشـن 

. د بگیر
در  پیـروزی  بـرای  هـا  هالنـدی  امـا 
دیدار پنجشـنبه شـب حسـابی بـه زحمت 
افتادنـد. شـاگردان رونالـد کومـان که برای 
ایرلنـد  و  آلمـان  بـا  کـورس  در  مانـدن 

شـمالی، بـه پیـروزی در دیـدار پنجشـنبه 
شـب نیـاز داشـتند، نـه تنهـا نتوانسـتند تـا 
دقایـق پایانـی دروازه ایرلنـد شـمالی را باز 
کننـد، کـه در دقیقـه 76، دروازه شـان را 

توسـط مگنیـس بـاز شـده دیدنـد.
دیپـای  ممفیـس   ،80 دقیقـه  در  امـا 
توانسـت کار را بـه تسـاوی بکشـد و گل 
هـای لـوک دی یونـگ و دیپـای در وقـت 
هـای تلف شـده بازی، سـه امتیاز حسـاس 

ایـن دیـدار را نصیـب نارنجـی هـا کـرد.
مقابـل  دیـدار  در  کرواسـی  امـا 

مجارسـتان بـا زدن سـه گل در همـان نیمه 
اول کار را یکسـره کرد. ابتـدا لوکا مودریچ 
را  دالیـچ  زالتکـو  شـاگردان   5 دقیقـه  در 
پیـش انداخـت. سـپس برونـو پتکووویـچ 
در دقایـق 24 و 42 دو بـار دیگـر دروازه 
مجارسـتان را بـاز کـرد تـا اختالف به سـه 

گل افزایـش پیـدا کنـد.
درنیمـه دوم ایوان پریشـیچ یک ضربه 
پنالتی را برای کرواسـی از دسـت داد و در 
نهایـت بـازی بـا همـان سـه گل بـه پایـان 

رسید.

رکورد جدید برای نیمار در تیم ملی برزیل
نیمـار بـا حضـور در بـازی 
برزیـل و سـنگال کـه بـا تسـاوی 
بـه  تبدیـل  یافـت،  پایـان   1-1
تاریـخ  بازیکـن  تریـن  جـوان 
برزیـل شـد کـه بـه رکـورد 100 
بـازی بـرای سلسـائو مـی رسـد.

باشـگاه  برزیلـی  مهاجـم 
پـاری سـن ژرمـن کـه در سـال 
خـود  ملـی  بـازی  اولیـن   2010
را بـا پیراهـن برزیـل انجـام داده 
بـود، پنجشـنبه شـب موفـق شـد 
بـا قـرار گرفتـن در ترکیب اصلی 
سلسـائو صدمین بـازی ملی خود 
را برای کشـورش انجـام دهد. او 
حـاال جـوان ترین بازیکـن تاریخ 
برزیل اسـت کـه به رکـورد 100 
نیمـار  رسـد.  مـی  ملـی  بـازی 
همچنیـن از نظـر بیشـترین بازی 
ملـی در تاریـخ کشـور برزیـل به 
و  رده ششـم  در  مشـترک  طـور 
کنـار روبینیـو قـرار گرفته اسـت.

نیمـار 27 سـاله حـاال دومین 
بازیکـن از نظـر بیشـترین بـازی 
حاضـر  حـال  ترکیـب  در  ملـی 
برزیـل بـه شـمار مـی آیـد. دنـی 
آلـوس بـا 117 بازی ملـی جلوتر 

از نیمـار در ترکیـب کنونی برزیل 
قـرار دارد.

بـازی  بیشـترین  رکـورددار 
اختیـار  در  برزیـل  بـرای  ملـی 
ایـن  از  پیـش  کـه  اسـت  کافـو 
موفق شـده بـود 142 بـازی ملی 
بـرای ایـن کشـور انجـام دهـد. 
همچنیـن بعد از کافو نیـز نفراتی 
مثـل روبرتـو کارلوس، لوسـیو و 

کلودیـو تافـارل قـرار دارنـد.
نیمـار کـه با 61 گل سـومین 
ملـی  تیـم  تاریـخ  برتـر  گلـزن 
برزیـل محسـوب مـی شـود، این 
شـانس را دارد تـا بـا گلزنـی در 
برابـر سـنگال در کنـار رونالـدو 
نازاریـو بـه دومیـن گلـزن تاریخ 
این کشـور تبدیـل شـود. الزم به 
ذکر اسـت کـه رکـورد بیشـترین 

ملـی  تیـم  تاریـخ  در  زده  گل 
برزیـل بـا 77 گل در اختیـار پلـه 

افسـانه ای اسـت.
او تاکنـون موفق بـه ثبت دو 
هت تریـک بـرای تیم ملـی برزیل 
شـده اسـت. نیمار در سال 2012 
مقابـل چیـن و همچنین در سـال 
جنوبـی  آفریقـای  مقابـل   2014
بـود.  شـده  کار  ایـن  بـه  موفـق 

نیمـار همچنیـن در سـال 2014 
بـر صفـر  چهـار  پیـروزی  در  و 
برزیـل مقابل جاپان توانسـته بود 
چهـار گل بـرای سلسـائو بـه ثمر 

ند. برسا
او اخیـراً دربـاره درخشـش 
خـود در تیـم ملـی برزیـل گفتـه 
سـال های  در  مطمئنـاً   " بـود: 
گذشـته تجربیـات خارق العاده ای 
بـا تیـم ملـی برزیـل بـه دسـت 
ایـن  بایـد  شـما  امـا  ام  آورده 
موضـوع را نیز بدانید که همیشـه 
پیـروز نمـی شـوید و گاهـی باید 
با شکسـت هـا و ناامیـدی ها نیز 
رو بـه رو شـوید و اگـر بتوانیـد 
را  خـود  اشـتباهات  و  بجنگیـد 
نهایـت  در  قطعـاً  کنیـد،  جبـران 

پیـروز خواهیـد بـود.
بـه طـور کلـی مـن از انجام 
بسـیار  ملـی  بـازی   100 ایـن 
هیجـان زده و خوشـحال هسـتم 
ایـن  خاطـر  بـه  خداونـد  از  و 
سپاسـگزارم.  بسـیار  موضـوع 
مـن  بـه  را  چیزهایـی  خداونـد 
اهـدا کـرد که مـن تنها آنهـا را در 

دیـدم." مـی  خـواب 

آگوئرو: 
کار کردن با گواردیوال برایم سخت بود

از  بعـد  می گویـد  آگوئـرو  سـرخیو 
پیوسـتن پـپ گواردیـوال به منچسترسـیتی 
و  داشـته  تیـم  ایـن  در  سـختی  روزهـای 
بـرآورده کـردن درخواسـتهای پـپ برایش 

دشـوار بـوده اسـت.
آرجانتینـی  سـتاره  آگوئـرو  سـرخیو 
پـپ  کـه  زمانـی  می گویـد  منچسترسـیتی 
گواردیـوال به تازگی سـکان هدایت سـیتی 
را بدسـت گرفتـه بود او کـه در همان زمان 
بـا شـایعاتی دربـاره خروجـش از ایـن تیم 
روبـرو بوده روزهای دشـواری را در سـیتی 
و  می کـرده  تجربـه  پـپ  هدایـت  تحـت 
بـرآورده کردن درخواسـتهای این سـرمربی 

کاتـاالن برایـش دشـوار بوده اسـت.
 2016 سـال  در  گواردیـوال  وقتـی 

بـه عنـوان سـرمربی سـیتی منصـوب شـد 
بازیکنـان  در  تغییراتـی  می رفـت  انتظـار 
ایـن تیـم بوجـود بیایـد و شـایعات زیادی 
آگوئـرو  توسـط  باشـگاه  تـرک  دربـاره 
مطـرح بـود. سـتاره آرجانتینـی حـاال تایید 
می کنـد کـه گواردیـوال بـه نظـر او مربـی 
بسـیار سـخت گیری بـوده کـه کار را بـرای 
او دشـوار کـرده بـوده. بـا اینحـال آگوئـرو 
از پـس مشـکالت برآمـده و حـاال یکـی از 
مهمتریـن سـتاره های منچسترسـیتی و پـپ 

اسـت. گواردیـوال 
پـپ  گفـت:"  بـاره  ایـن  در  آگوئـرو 
وقتـی به سـیتی آمد از من خواسـت سـبک 
بـازی ام را عـوض کنم و من بایـد خودم را 
بـا او تطبیـق می دادم. البته کار سـاده ای نبود 

ولـی چـاره دیگری نداشـتم. بـازی من این 
روزهـا نسـبت به بازی پنج سـال پیشـم در 
سـیتی خیلـی فـرق کـرده. مـا بـا هـم غـذا 
می خوردیـم و راجـع بـه مسـائل مختلف با 

هـم صحبـت می کردیم".
ادامـه  در  سـیتی  آرجانتینـی  سـتاره 
گفـت:" پـپ تازه که به سـیتی آمـده بود به 
نظـر من خیلـی سـخت گیر بود و راسـتش 
را بخواهیـد از ایـن بابـت کمی جـا خورده 
بـودم. برایم سـخت بود که بفهمـم او واقعا 
از مـن چـه می خواهد. ولی مـن خیلی زود 
فهمیـدم کـه او چـه جـور مربـی ای اسـت. 
پـپ واقعا سـخت گیر اسـت و شـما را یک 
لحظـه هـم به حـال خودتـان رهـا نمی کند 

ولـی او مربی بزرگی اسـت".
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دو  یکی  که  می خواهد  دلم  کرده،  منع  را  خرما 
از این  او را  یاران  تناول نمایم. هرچه  از آن  تا 
کار برحذر داشتند او قبول نکرد. می گفت خرما 
هم  پیغمبر  ناغلیف.  چه  غلیف  چه  خرماست. 
غلیف  خرمای  بیضه  دو  دیگر.  گفت  چیز  یک 
به  گفت  و  گذاشت  خود  دهان  در  و  برداشت 
به، چه خرمای شیرینی. اما هنوز ساعتی نگذشته 
بود که شکمش به اندازه ی شکم شتر کالن شد 
و در جا فوت نمود. وای به حالش. خالف کرد 

و گناهکار مرد...«
شما گفتید »ای خدا، چه کنیم قصه ی خرما 
را. چه وقت پیشانی ات ترش می شود و مشتت 
را گره می کنی و فریاد می زنی ما به هیچ کس 

اجازه نخواهیم داد که ...؟«
و سخنران به آن جا رسید. پیشانی خود را 
به  »ما  فریاد زد:  با مشت گره کرده  111 کرد و 
لبخندی   »... که  داد  نخواهیم  اجازه  کس  هیچ 
که  را  همانی  گفت  آخر  نشست.  شما  لبان  بر 

می خواستید بشنوید. 
دایم  وقتی  بزرگان  که  نمی دانستید  اما 
بگویند »به هیچ کس اجازه نخواهیم داد که ...«، 
عادت شان می شود.  رفته  رفته  ندادن  اجازه  این 

عادت شان شد. 
حاال که انتخابات ریاست جمهوری برگزار 
کس  هیچ  به  بزرگان  این  که  می شنویم  شده، 
نه دوتای شان.  نه یکی،  داد که.  نخواهند  اجازه 
هیچ کدام شان به هیچ کس اجازه نخواهد داد که. 
این می گوید من رییس جمهورم، آن می گوید من 
رییس جمهورم و سومی و چهارمی و پنجمی و 
ششمی می گویند ما به هیچ کس اجازه نخواهیم 
داد که. آن اولی و دومی هم قصد ندارند به هیچ 

کس اجازه بدهند که. 
شود،  حساب  ر ای تان  بخواهید  شما  حاال 
رای تان را پس بگیرید، نخواهید رای تان حساب 
باشید،  داشته  رییس جمهور  نخواهید  شود، 
بخواهید این شود، بخواهید آن شود، این بزرگان 

به هیچ کس اجازه نخواهند داد که. 
به جمهوری اجازه ندادن خوش آمدید.

یادتان  رسیدیم.  ندادن  اجازه  همان  به  باز 
در  یا  می شنیدیم  رادیو  از  سابق  که  هست 
»به  تلویزیون می دیدیم که بزرگان ما می گویند 
یادتان  ...؟«  که  داد  نخواهیم  اجازه  کسی  هیچ 
هست که پای سخنرانی این بزرگان می نشستیم 

که  لحظه ای  در  اما  هستند.  بدکاران  و  جانیان 
قرار بود این ها را به قعر دوزخ بیندازند، یک زن 
مؤمنه که مادر یکی از این خطاکاران است رو به 
آسمان کرد و خطاب به مالک عرش گفت که 
پسرش شیر یک زن مؤمنه را خورده و سزایش 
نیست که به دوزخ برود. آن گاه ندا آمد که این 
اما  کنید.  رها  را  پسرش  می گوید  راست  خانم 
به خدا قسم  ببین که گفت  را  پسر  جوانمردی 
به سوی  قدمی  خود  جنایتکار  اندیواالن  بدون 
دیگری  ندای  آن گاه  داشت.  برنخواهم  بهشت 
آمد که پسر را به خاطر مادر مومنه اش بخشیدیم 

و اندیواالن پسر را به روی جوانمردی او«.
است.  دلبر  و  شیرین  روایت  که  می دیدید 
باید می نشستید و از شوق فق فق می گریستید. 
اما یادتان هست که این روایت شیرین دل تان را 
نمی ربود. شما منتظر چیز دیگری بودید. منتظر 
بودید که سخنران از این چیزها بگذرد و به آن 
قسمت برسد که پیشانی خود را 111 کند و با 
مشت های گره کرده فریاد بزند »ما به هیچ کس 
در  البته  می داد.  مزه    »... که  داد  نخواهیم  اجازه 
به  »ما  می گفت  مذکور  سخنران  وقتی  ایام  آن 
...«، شما فکر  هیچ کس اجازه نخواهیم داد که 
دیگران  کس«  »هیچ  از  منظورش  که  می کردید 
است و نه شما. به خاطرتان هم خطور نمی کرد 
که روزی شما هم شامل همان »هیچ کس« شوید. 
این است که با خود می گفتید: »صدقه ی دهانت 

شوم! به آن ها اجازه نمی دهد؛ به ما می دهد«.
و  شد  پیروز  جهاد  و  آمدیم  و  آمدیم 
وسط  در  دقیقا  ایستاد  رفت  ایمان  خورشید 
آسمان عزت و غیرت. همه جا غرق نور حقیقت 
شد. گرمای حق پرستی یخ های ما را باز کرد و 
باز از ما خواسته شد که پای منبر برویم. رفتیم. 

یکی از بزرگان سخنرانی می کرد:
»روزی محمد ابن قسیف با یاران خود از 
صحرای بعلب عبور می کرد. در صحرا درخت 
خود  میوه ی  بار  از  که  دیدند  غلیفی  خرمای 
که  گفت  قسیف  ابن  محمد  بود.  شده  سنگین 
این  مبارک خوردن  شنیده ام رسول  من  هرچند 

سخیداد هاتف 
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قرار می دهند. بهشتیان به سر و وضع ژولیده و 
زشت این گناهکاران نظر می کنند و از همدیگر 
گناهکاران  جای  بهشت  مگر  که  می پرسند 
است. آن گاه ندایی می آید و خطاب به بهشتیان 
و  قاتالن  و  عاصیان  و  این ها خاطیان  می گوید: 

و این بزرگان می گفتند:
»حمد خداوند را به جا می آوریم که ما را در 
دامان پدران و مادران مؤمن و مسلمان پرورش 
داد. در روایت هست که در روز قیامت عده ای 
بهشتیان  در صف  و  می آورند  را  گناهکاران  از 


