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فعالیت گمرک اسالم قلعه 
یک هفته پس از آتش سوزی 

مهیب از سر گرفته شد

بازیکنان نباید ساکت باشند
کومان: از درگیری پیکه 
و گریزمان لذت بردم! صفحه 7صفحه 2

از  جدا  هرات،  در  دینی  عالم  یک  اظهارات 
عدلی  تعقیب  ایجاب  است،  این که خردستیزانه 
افغانستان  قوانین  در  روشن  به طور  می کند.  را 
تبلیغ علیه نظام که منجر به تضعیف آن شود، 
قابل پی گرد عدلی است. از نظر حقوقی حکومت 
مکلیف دارد که در این حالت برای تعقیب عدلی 
اقدام کند. سخنان تازه ی مولوی مجیب الرحمان 
در  و  نظام  علیه  تبلیغ  روشن  به طور  انصاری 
نه  است،  اسالمی  جمهوری  براندازی  راستای 
و  بهبود  برای  حکومت  در  مشکالت  از  انتقاد 
اصالح امور. او در بخشی از سخنانش نیروهای 
می خواند. صدور  فرا  وظیفه  ترک  به  را  امنیتی 
کار  نظام  در  که  کسانی  علیه  بر  تکفیر  فتوای 
مصداق  می کنند،  حمایت  آن  از  یا  می کنند 
استفاده ابزاری از دین و دولت ستیزی و پشت پا 

زدن به قانون اساسی افغانستان است.
هرکسی حق دارد از ناکارآمدی حکومت و دولت 
در افغانستان انتقاد کند. کار در دولت و حکومت 
کنونی نیز حق شهروندی مردم افغانستان است. 
مشروعیت  که  نظام  علیه  ندارد  حق  کسی  اما 
مردمی دارد و مورد قبول شهروندان افغانستان 
است دست به تضعیف معطوف به براندازی آن 
بزند. این کار شبیه کاری است که طالبان علیه 

جمهوری اسالمی افغانستان انجام می دهند...
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مشاور امنیت ملی: 
به امنیت ملی وظیفه سپرده شده تا 
اظهارات مولوی انصاری را بررسی کند

۲۲ کارمند دولت به اتهام اختالس 
در کابل بازداشت شدند

خداوندان نابه  هنگام
صفحه 4

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

اطالعات روز: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
ملی افغانستان در واکنش به اظهارات مولوی 
مجیب الرحمان انصاری، می گوید کسی که بر ضد 
نظام مردم را تحریک می کند، »باغی« است...

دولت ستزیی جرم است

پرونده ای رسگردان در راهروهای نهادهای عدیل و قضایی
ییس معارف غزین رسیدیگ نشده؟ چرا در دو سال به پرونده   ادعای فساد اداری ر

شورای والیتی، هنوز رییس معارف غزنی در استخدام ها، 
»برخورد  صالحیتش  از  استفاده  و  مالی  منابع  تخصیص 
با  انصار  آقای  سیاسی و قومی« می کند. منابع می گویند 
استفاده از »پشتوانه ی سیاسی و اعمال فشار« نمی گذارد 

که به پرونده اش در نهادهای عدلی رسیدگی | صفحه 4

نه تنها  دو سال،  از  بیشتر  در  که  نشان می دهد  اطالعات 
به پرونده ی ادعای سوءاستفاده از صالحیت محب الرحمن 
انصار، رییس معارف والیت غزنی به گونه ی پرسش برانگیز 
به  نهادهای عدلی و قضایی رسیدگی نشده است که  در 
گفته ی شماری از کارمندان ریاست معارف غزنی و اعضای 

ینه »کم تر بد« بایدن  گز
در افغانستان

رییس جمهور بایدن درحالی به لحظه تصمیم گیری در 
مورد 2500 سرباز باقی مانده امریکایی در افغانستان 
نزدیک می شود که روی میزش خبری از گزینه خوب 
در  را  بد«  گزینه »کم تر  فقط  بایدن  نیست.  بهتر  یا 
ایاالت  برای  آن  انتخاب  که  گزینه ای  دارد،  اختیار 
باشد.  داشته  را  ضرر  کم ترین  متحدانش  و  متحده 
باقی مانده  نیروهای  نگه داشتن  احتماال  گزینه  این 
امریکایی برای مدت طوالنی تر در افغانستان است تا 
از خروج پر هرج ومرج و آشفتگی جلوگیری به عمل 

آید.
بایدن در دوراهی پابندماندن یا زیرپاگذاشتن مهلت 
از  امریکایی  نیروهای  کامل  خروج  برای  می  اول 
به خاطر  بایدن  قرار دارد. وضعیت دشوار  افغانستان 
جریان  در  من  برای  شرایطی،  چنین  در  قرارگرفتن 
فرماندهی  فرمانده  مک کنزی،  فرانک  جنرال  سفر 
بود.  آشکار  پاکستان  به  متحده  ایاالت  مرکزی 

مک کنزی روز جمعه با جنرال قمر جاوید باجوا،...
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ژورنالسیم و سیاست، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. گاهی 
عرصه سیاست متأثر از عملکردهای ژورنالیستان می شود 
و زمانی کارهای ژونالیستان متأثر از فعالیت های سیاسی. 
عام  مردم  برای  مغلق  نسبتا  پدیده ای  واقع  در  سیاست 
داشته  سیاسی  آگاهی  شاید  افغانستان  شهروندان  است. 

باشند ولی دانش سیاسی برای درک مسائل | صفحه 5

ژورنالیست سیاست زده

آژانس  مدیرکل  گروسی  رافائل  روز:  اطالعات 
بین المللی انرژی اتمی در حالی قرار است روز شنبه 

دوم اسفندماه وارد ایران شود که...
صفحه 7 صفحه 6 صفحه 2

در آستانه دیدار 
آرسنال-سیتی؛

آرتتا: منچسترسیتی 
بهترین تیم 

اروپاست

سفر مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به ایران در آستانه 

تعلیق پروتکل الحاقی

رییس عمومی 
امنیت ملی: 

۲۹ عملیات برای 
رهایی عبدالرووف 

۹ ساله در بلخ 
ناکام بوده است

صفحه 2

وزیر عدلیه: 

اگر افغانستان جلو قاچاق انسان را 
نگیرد، با تحریم مواجه می شود
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یر عدلیه:  وز

یم مواجه می شود گر افغانستان جلو قاچاق انسان را نگرید، با تحر ا
یک سلسله تعزیرات وضع می کند. به گفته ی او، این تعزیرات وضعیت اقتصادی و 

سیاسی کشورها را با مشکل مواجه می کند.
در همین حال، فضل احمد معنوی قاچاق انسان و قاچاق مهاجران را یک موضوع 

جدی خوانده و تأکید کرده است که باید جلو آن گرفته شود.
او از مسئوالن محلی در نیمروز خواسته است تا در این مورد، اقدامات جدی و قاطع 

روی دست گیرند.
در همین حال، مسئوالن محلی والیت نمیروز گفته اند که علت مهاجرت های زیاد از 
طریق این والیت، وسیع بودن آن با دشت های بزرگ و مرز طوالنی باز با کشورهای 

ایران و پاکستان و همچنان فقر، جنگ و بی کاری می باشد.

اطالعات روز: فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه می گوید که اگر جلو قاچاق انسان و 
تعزیرات  بر بخش های مختلف کشور  نشود،  گرفته  افغانستان  در  مهاجران  قاچاق 

وضع می شود.
وزارت مالیه دیروز )شنبه، 2 حوت( با نشر خبرنامه ای گفته است که آقای معنوی 
این موضوع را در جریان سفرش به والیت نیمروز مطرح کرده است. او با اشاره به 
قاچاق  و  انسان  قاچاق  امریکا در مورد وضعیت  وزارت خارجه ی  گزارش ساالنه ی 
مهاجران گفته است که در رده بندی سال 2020 این نهاد، افغانستان در مرتبه ی 

سوم سقوط کرده است.
گیرند،  قرار  مرتبه  این  در  که  کشورهایی  بر  امریکا  که  است  افزوده  عدلیه  وزیر 

با این تفاوت که  طالبان آشکارا در بیرون از 
نظام مشغول جنگ است. نیروهای امنیتی 
و طرفداران نظام را می کشند، اما افرادی در 
زیر چتر نظام و برخوردار از خدمات دولت، 
ساز براندازی نظام را می زند و افکار عمومی 
علیه  دینی،  احساسات  شوراندن  راه  از  را 
حکومت تحریک می کند. بنابراین با استفاده 
از حقوق شهروندی هر کسی می تواند برای 
اقدام  انتقاد و حتا  اصالح نظام و حکومت 
برای  تالش  نه.  سرنگونی  برای  اما  کند، 
دولت ستیزی و سرنگونی نظام مصداق جرم 
است که کد جزای افغانستان به آن اذعان 

دارد. 
باید  نیست.  ناکارآمدی حکومت شکی  در 
ارائه ی  در  کنونی  حکومت  که  بپذیریم 
حکومت داری خوب از مشکالت زیادی رنج 
اقتصادی،  فقر  امنیتی،  مشکالت  می  برد. 
فساد گسترده، مدیریت مشکالت اجتماعی 
واقعیت های  از  فرهنگی  نابه سامانی های  و 
هرگز  اما  است.  حکومت  این  انکارناپذیر 
شده  دولت ستیزی  برای  دلیلی  این ها 
ارائه ی  این که مشکالت در  اول،  نمی تواند. 
در  زیاد  یا  کم  پیمانه ی  به  حکومت داری 
هر کشوری وجود دارد و برطرف کردن این 
دارد.  معقول  و  منطقی  حل  راه  مشکالت 
فعلی  حکومت  و  نظام  برای  بدیلی  دوم، 
وجود ندارد. تنها گزینه ی موجود هرج ومرج 
سیاسی است. سوم و مهم تر از دو دلیل دیگر، 
بدیل افرادی مثل آقای انصاری به جای نظام 
مذهبی  افراطی گری  جز  نسخه ی  کنونی 
نیست. حاکم شدن افراطی گری مذهبی در 
بستر سیاسی افغانستان بدترین سناریویی 
است که شهروندان افغانستان از آن هراس 
دارند. برای مردم حکومِت بد بهتر است از 
نهادهای احساساتی، دین زده، روزمره  پندار و 

خشونت گستر. 
اولین باری نیست که مولوی مجیب الرحمان 
اقدامات می زند که مصداق  انصاری دست 
بارز دولت ستیزی است. سال گذشته او نیز 
دست به اقدامات غیرمسئوالنه و خطرناکی 
در  تابلوهایی  نصب  با  عالم  این  بود.  زده 
سطح شهر هرات به طور روشن حقوق زنان 
را نادیده گرفت و رفتارش توهین آشکار به 
زنان بود. اداره امر به معروف و نهی از منکر 
را در این شهر تأسیس کرد. این عالم دین 
هشدار داده بود که در ساحه گازرگاه هرات 
هر کسی که به اتهام فساد اخالقی و سرقت 
بازداشت شود، حکم شرعی بر او اجرا خواهد 
شد. تهدید به دادگاه صحرایی در شهر هرات 
و در بیخ گوش حکومت به معنای هرج ومرج 
اجتماعی  چالش های  به  رسیدگی  است. 
وطیفه نهادهای امنیتی و قضایی افغانستان 
است. هرکسی غیر از نهادهای مسئول اگر 

بخواهد کاری کند، قانون شکنی است.
حکومت و نهادهای مسئول نباید هرج و مرج 
و برهم خوردن نظم سیاسی و حقوقی کشور 
را تحمل کند. تحمل رفتارهای خردستیزانه 
نمی گذارد.  باقی  نظام  برای  وجهه ی  هیچ 
اگر سال گذشته جلو اقدامات خردستیزانه 
هرات  از شهر  گوشه ای  در  دین  عالم  یک 
گرفته می شد و با آن برخورد قاطع می شد، 
همان  دوباره ی  دهن کجی  شاهد  امروز 
آدم به جمهوری اسالمی افغانستان و تقال 
برای جذب نیرو برای طالبان در زیر چتر 
نظام نبودیم. از یک سال به این سو، نه تنها 
برای  کاری  هرات  محلی  اداره  و  حکومت 
ممنوعیت این افراطی گری نکرده است که 
اداره  اول  و شخص  داده  باج  آن  به  ظاهرا 
محلی هرات دست به سینه به دربار آدمی 
رفته که آشکارا قانون شکنی کرده و اتوریته 
برای  است.  گرفته  سخره  به  را  حکومت 
مردمی که چشم به حکومت دوخته و انتظار 
این رفتار چه پیامی  را دارد،  قانون  اعمال 
جز کرنش و ضعف حکومت در برابر عالم 
افراطی در گوشه ا ی از شهر دارد. از طرف 
دیگر، در یک سال گذشته شورای علمای 
افغانستان و حوزه غرب در برابر این اظهارات 
رویکرد  این  کرده اند.  سکوت  خردستیزانه 
نشان می دهد که نهاد رسمی افغانستان که 
متصدی امور دینی است، بسیار ناهماهنگ 

و فاقد یک دیدگاه مشترک است. 

مولوی  که  است  درحالی  این 
در  پیش  روز  دو  انصاری  مجیب الرحمان 
خطبه ی نماز جمعه گفته است هر کس 
گناه  مرتکب  کند،  حمایت  نظام  از  که 
کبیره شده است. او همچنان گفته است 
که علمای دینی که نظام کنونی را تأیید 
نصارا  و  یهود  علمای  جمله  از  می کنند، 

هستند.
اظهارات  این  به  نیز  هرات  والی  پیشتر 
مولوی انصاری واکنش نشان داده و گفته 
هرات  به  داعش  نمی دهد  اجازه  که  بود 
به  که  بود  خواسته  انصاری  از  و  بیاید 

داعش خوش خدمتی نکند.

وظیفه سپرده شده که او را یک بار بررسی 
کند چون زیاد امکان دارد که مربوط به 

موضوع منطقه ای باشد.«
سـراج،  احمدضیـا  حـال،  همیـن  در 
رییـس عمومـی امنیـت ملـی نیـز گفـت 
بـا کسـی که فراتـر از قانـون گام بـردارد، 
مطابـق قانـون همرایـش برخـورد صورت 

می گیـرد. 
با  که  کسی  گفت  همچنان  سراج  آقای 
اظهارات فراقانونی اش »حکومت مشروع« 
که  است  معنی  این  به  بدهد،  چلنج  را 
فراتر از قانون گام برداشته و در مورد آن 

تصمیم گرفته خواهد شد.

می کند، ضرورت  مطرح  اظهاراتی  دین  و 
است تا با دیگر علمای دین نیز هماهنگی 
کند. او تأکید کرد که تمام علمای جهان و 
را غیرمشروع  افغانستان  افغانستان جنگ 
انصاری  مولوی  اظهارات  و  دانسته اند 

قابل قبول نیست.
»...اگر  گفت:  کشور  ملی  امنیت  مشاور 
است  اسالم  دین  چوکات  در  پیام شان 
که  کند  هماهنگی  علما  همراه  باید 
اگر  اظهارات شان مکمل خالف آن است. 
در  که  باشد  استخباراتی  موضوع  کدام 
فعال  هم  منطقه  استخبارات  غرب  زون 
ملی  امنیت  به  باشد،  او  اگر  که  هستند 

مشاور  محب،  حمداهلل  روز:  اطالعات 
به  واکنش  در  افغانستان  ملی  امنیت 
انصاری،  مجیب الرحمان  مولوی  اظهارات 
را  مردم  نظام  ضد  بر  که  کسی  می گوید 

تحریک می کند، »باغی« است.
حوت(   2 )شنبه،  دیروز  که  محب  آقای 
با رییس  در یک نشست خبری مشترک 
عمومی امنیت ملی و معاونان وزارت های 
همچنان  می کرد،  صحبت  داخله  و  دفاع 
وظیفه  ملی  امنیت  ریاست  به  که  گفت 
منطقه ای  استخباراتی  ابعاد  تا  شده  داده 

اظهارات مولوی انصاری را بررسی کند.
منبر  از آدرس  افزود هر کسی که  محب 

مشاور امنیت ملی: 
به امنیت ملی وظیفه سرپده شده تا اظهارات مولوی انصاری را برریس کند

فعالیت گمرک اسالم قلعه یک هفته 
پس از آتش سوزی مهیب از رس گرفته شد

۲۲ کارمند دولت به اتهام اختالس 
در کابل بازداشت شدند

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرده است که دو مقام ارشد و ده 
کارمند وزارت شهرسازی و اراضی به اتهام اختالس و سوءاستفاده بازداشت 

شده اند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله گفته است که این تعداد افراد پیش از 
ظهر دیروز )شنبه، 2 حوت( در نتیجه ی عملیات نیروهای پولیس مبارزه با 
جرایم سنگین این وزارت بازداشت شده اند. او افزوده است که رییس عمومی 
ده  و  اراضی  و  شهرسازی  وزارت  تدارکات  عمومی  رییس  و  اداری  و  مالی 

کارمند دیگر این وزارت در میان بازداشت شدگان شاملند.
اوپراتیفی  و  یافته های کشفی  براساس  که  است  گفته  آرین همچنان  آقای 
پولیس مبارزه با جرایم سنگین، افراد بازداشت شده میلیون ها افغانی را در 
قراردادهای وزارت شهرسازی حیف و میل کرده اند. سخن گوی وزارت داخله 

در مورد مقدار مبلغ اختالس شده جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
کارمند  ده  بازداشت  از  داخله  وزارت  خبرنامه ی  یک  در  این،  با  همزمان 
ریاست های گمرکات و ترافیک به اتهام دست داشتن در قضایای فساد اداری 

و مالی خبر داده شده است.
طبق خبرنامه، این افراد در نتیجه ی یک عملیات هدفمند نیروهای پولیس 
شده اند.  بازداشت  کابل  در  وزارت  این  سنگین  جرایم  با  مبارزه  ریاست 
اختالس پول، اخاذی های غیرقانونی و سوءاستفاده از صالحیت های وظیفوی 
ترافیک  و  گمرکات  ریاست های  کارمندان  این  علیه  اتهامات  عمده ترین  از 

مطرح شده است.
وزارت داخله گفته است که این افراد به دنبال مالقات مالکین شرکت های 
ترانسپورتی با محمدمسعود اندرابی، وزیر این وزارت بازداشت شده اند. این 

مالقات روز پنجشنبه ی هفته ی گذشته صورت گرفته است.

وزارت  روز:  اطالعات 
تجارت  و  صنعت 
کرد  اعالم  کشور 
گمرک  فعالیت  که 
پس  هرات  اسالم قلعه 
در  آتش سوزی  از 
به خاطر  گمرک،  این 
کاالهای  انتقال 

صادراتی و وارداتی، از سر گرفته شده است.
روزنامه  به  حوت(   2 )شنبه،  دیروز  وزارت  این  سخن گوی  احمدی،  فواد 
اسالم قلعه،  پارکینگ گمرک  از آتش سوزی در  روز گفت که پس  اطالعات 
رفت وآمد موترهای باربری از افغانستان به ایران و از ایران به افغانستان برای 

چند روز محدود متوقف بود.
ظهر روز 25 دلو آتش سوزی عظیمی در گمرک اسالم قلعه رخ داد. براساس 
معلومات مقام های محلی در هرات، حدود ۳00 موتر باربری و نفت کش به 
ارزش ده ها میلیون دالر در این آتش سوزی حریق شده و صدها موتر دیگر از 

حریق نجات داده شده است.
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  سکتور خصوصی،  نمایندگان  از  هیأتی  اخیرا 
حادثه ی  بررسی  برای  نمایندگان  مجلس  در  هرات  مردم  نمایندگان  و 

آتش سوزی به گمرک اسالم قلعه رفته است.
یافته های ابتدایی این هیأت نشان می دهد که فساد در گمرک، اداره نورم و 
استندرد و نبود زیرساخت های الزم از دالیل عمده آتش سوزی در اسالم قلعه 

بوده است.

گذشته در شهر کابل بازداشت شده اند.
عبدالرووف ۹ ساله حدود چهار ماه پیش 
در ناحیه ی چهارم شهر مزارشریف، مرکز 
گفته  که  مسلح  افراد  توسط  بلخ  والیت 
شده لباس نظامی به تن داشتند، از مسیر 
بود  گفته  او  خانواده ی  ربوده شد.  مکتب 
که آدم ربایان در بدل رهایی عبدالرووف، 
دالر  میلیون  دو  به  نزدیک  مبلغ  آنان  از 

درخواست کرده اند.
حدود سه ماه پس از اختطاف این کودک، 
رییس جمهوری کشور  غنی،  محمداشرف 
امنیتی  مقام های  به  جدی   2۷ تاریخ  در 
داد درصورتی که عبدالرووف  بلخ هشدار 
را آزاد نکنند، تمامی آنان را از وظایف شان 

برکنار می کند.

او تاکنون استفاده کرده اند. رییس عمومی 
»قضیه ی  گفت:  همچنان  ملی  امنیت 
)نهادهای  ما  کار  محور  در  عبدالرووف 
کشفی و امنیتی( است و از تمام امکانات 
خود ]برای رهایی او[ استفاده می کنیم.«

از سویی هم، او گفت که نیروهای ریاست 
هفته ی  جریان  در  ملی  امنیت  عمومی 
گذشته چندین عملیات را برای بازداشت 
ربایندگان در والیت های ننگرهار و کابل 
گفت  سراج  احمدضیا  کرده اند.  راه اندازی 
در  نفر  سه  عملیات،  این  جریان  در  که 
نجات  آدم ربایان  از چنگ  ننگرهار  والیت 

داده شده اند.
یک  که  کرد  تأکید  سراج  آقای  همچنان 
هفته ی  جریان  در  آدم ربایان  شبکه ی 

رییس  سراج،  احمدضیا  روز:  اطالعات 
که  می گوید  کشور  ملی  امنیت  عمومی 
2۹ عملیات نیروهای امنیتی برای رهایی 
عبدالرووف ۹ ساله از چنگ آدم ربایان در 

والیت بلخ بی نتیجه بوده است.
آقای سراج که دیروز )شنبه، 2 حوت( در 
حمداهلل  با  مشترک  خبری  نشست  یک 
عبدالصبور  و  ملی  امنیت  مشاور  محب، 
امور  وزارت  امنیتی  ارشد  معین  قانع، 
داخله در کابل صحبت می کرد، گفت که 
نیروهای امنیتی همچنان برای رهایی او، 

2۶ مکان را بازرسی و تالشی کرده اند.
و  »مغلق«  را  عبدالرووف  اختطاف  او 
»پیچیده« خواند و تأکید کرد که نهادهای 
امنیتی از تمامی امکانات خود برای رهایی 

ییس عمومی امنیت ملی:  ر
کام بوده است ۲۹ عملیات برای رهایی عبدالرووف ۹ ساله در بلخ نا
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برای جنگ طوالنی و در نهایت ناکام امریکا 
دوباره  مطرح شدن  بنابراین  بود،  ویتنام  در 

آن مأیوس کننده است.
اگر  که  است  این  دیگر  بغرنج  مسأله ی 
را  بروند و طالبان قدرت  امریکایی  سربازان 
بیشترین  بشر  دوباره تصاحب کنند، حقوق 
در  که  ویژه  به  زنان  می بیند.  را  آسیب 
به  بیشتری  آزادی   2001 پسا  افغانستاِن 

دست آوردند، بدترین ضربه را می خورند.
بایدن مسلما بین این گزینه های ناخوشایند 
به  بایدن  پیش  دهه  یک  است.  سرگردان 
اوباما،  باراک  رییس جمهور  معاون  عنوان 
هشدار داد که ایاالت متحده باید تعهداتش 
نسبت به افغانستان را محدود کند. اما اکنون 
مشاورانش به او هشدار می دهند که خروج 
کند،  بی ثبات  را  منطقه  می تواند  ناگهانی 
تشجیع  را  واشنگتن  جهادگرای  دشمنان 
را  النه هایش  دهد  امکان  القاعده  به  و  کند 
دوباره در افغانستان برپا کند تا بتواند از آن 
طی 18 تا ۳۶ ماه آینده نقشه حمله دوباره 

بر خاک ایاالت متحده را بکشد.
قلب بایدن حتما به او می گوید که این جنگ 
درست   دهد،  پایان  را  بی حاصل  و  طوالنی 
بود.  داده  وعده  ترمپ  دونالد  که  همان طور 
اما مغز وی )و مشاورانش( هشدار می دهند 
ترک افغانستان، آن هم حاال، ممکن است به 
ضرر اعتبار و منافع ملی ایاالت متحده تمام 

شود.
تحلیل گران معموال هنگام تصمیم گیری های 
را  تصمیم شان  معایب  و  مزایا  دشوار 
نیروی  یک  حفظ  هزینه  می سنجند. 
این  از  افغانستان،  در  ماندنی  اما  کوچک 
کند،  مهار  را  تروریست ها  می تواند  که  نظر 
متحدان ناتو را حمایت کند و برای حکومت 
پایین  نسبتا  دوباره دهد،  فرصت  افغانستان 

به نظر می رسد.
اما این بایدن است که باید به خانواده اولین 
دوره  در  بد  جنگ  این  در  که  امریکایِی 
دست  از  را  خود  جان  او  ریاست  جمهوری 
برای  باید  او  بنویسد.  تسلیت نامه  می دهد، 
توضیح  و  دلیل  قربانی ای،  چنین  توجیه 

قانع کننده ای داشته باشد.
واشنگتن   ستون نویس  ایگناتیوس  دیوید 
پست در زمینه امور خارجه است. آخرین اثر 

او، رمانی به نام »پوالدین« است.

ماندن برای مدت نامشخص که می تواند به 
معنای ادامه آنچه که هم اکنون طوالنی ترین 

جنگ ایاالت متحده خوانده می شود باشد.
خاص  خطرات  راه ،  سه  این  از  کدام  هر 
ایاالت  که  نیست  مهم  دارد.  را  خودش 
متحده چه تصمیمی اتخاذ می کند، واقعیت 
این است که حکومت افغانستان به رهبری 
رییس جمهور اشرف غنی فاسد و شکننده تر 
از آنی است که دوام بیاورد. سیاست ایاالت 
سایر  و  پاکستان  باشد،  هرچه  متحده 
خودشان  منافع  از  افغانستان  همسایه های 
ممکن  طالبان  و  کرد.  خواهند  محافظت 
بدانند  حتمی  را  پیروزی شان  آن قدر  است 
گروه  این  رهبران  که  این  از  صرف نظر  که 
با تمدید مهلت خروج موافقت کنند یا خیر، 

حمالت خود را شدت ببخشند.
برای  را  طالبان  با  مذاکره  گزینه  بایدن  اگر 

گفته اند  من  به  واشنگتن  در  ارشد  مقامات 
که رهبران ارتش با توصیه جنرال بازنشسته، 
جوزف دانفورد، رییس سابق ستاد مشترک 
ارتش ایاالت متحده موافقند. جنرال دانفورد 
متحده  ایاالت  که  است  کرده  توصیه  اخیرا 
حدود  کنار  در  را  خود  سرباز   2500 باید 
یک  برای  افغانستان  در  ناتو  سرباز  هزار   5

مأموریت پشتیبانی طوالنی مدت نگه دارد.
سه  بایدن،  اطالعاتی  و  نظامی  مشاوران 
گذاشته اند:  او  پیش  را  ناخوشایند  گزینه ی 
گزینه اول، خروج تا اول ماه می طبق توافق 
دوحه حتا اگر این خروج به معنای سقوط 
به جنگ  افغانستان  بازگشت  و  کابل  دولت 
داخلی باشد. گزینه دوم، ماندن برای مدت 
با  مذاکره  طریق  از  افغانستان  در  محدود 
نهایی  پیروزی  فقط  که  )گزینه ای  طالبان 
این گروه را به تأخیر می اندازد(. گزینه سوم، 

لحظه  به  درحالی  بایدن  رییس جمهور 
سرباز   2500 مورد  در  تصمیم گیری 
نزدیک  افغانستان  در  امریکایی  باقی مانده 
گزینه  از  خبری  میزش  روی  که  می شود 
گزینه  فقط  بایدن  نیست.  بهتر  یا  خوب 
»کم تر بد« را در اختیار دارد، گزینه ای که 
انتخاب آن برای ایاالت متحده و متحدانش 
گزینه  این  باشد.  داشته  را  ضرر  کم ترین 
باقی مانده  نیروهای  نگه داشتن  احتماال 
امریکایی برای مدت طوالنی تر در افغانستان 
آشفتگی  و  هرج ومرج  پر  خروج  از  تا  است 

جلوگیری به عمل آید.
بایدن در دوراهی پابندماندن یا زیرپاگذاشتن 
نیروهای  کامل  خروج  برای  می  اول  مهلت 
وضعیت  دارد.  قرار  افغانستان  از  امریکایی 
دشوار بایدن به خاطر قرارگرفتن در چنین 
جنرال  سفر  جریان  در  من  برای  شرایطی، 
فرانک مک کنزی، فرمانده فرماندهی مرکزی 
بود.  آشکار  پاکستان  به  متحده  ایاالت 
جاوید  قمر  جنرال  با  جمعه  روز  مک کنزی 
مالقات  پاکستان  ارتش  ستاد  رییس  باجوا، 
جدید  دولت  که  است  نگران  باجوا  داشت. 
واشنگتن برنامه روشنی برای گام بعدی اش 

در افغانستان نداشته باشد.
یک  مک کنزی،  و  باجوا  مالقات  از  پس 
گفت  مصاحبه  ای  در  پاکستان  نظامی  مقام 
صورتی  در  کشور،  این  نظامی  رهبران  که 
را  خود  خروج  تاریخ  متحده  ایاالت  که 
»خوشحال  بیاندازد،  عقب  افغانستان  از 
خروج  که  داشت  اصرار  او  شد.«  نخواهند 
خروج  باید  افغانستان  از  متحده  ایاالت 
آشفته  خروج  یک  نه  باشد،  »مسئوالنه« 
سایر  و  پاکستان  بر  می تواند  که  بی نظم  و 

کشورهای منطقه تأثیر بد بگذارد.
پاکستان  به  سفرش  هنگام  مک کنزی 
مهلت  به  توجه  با  متحده  ایاالت  که  گفت 
»نقطه  در  اکنون  می،   1 نزدیک شونده 
نکرد  مشخص  او  دارد.  قرار  شکننده ای« 
که کدام گزینه را ترجیح می دهد. اما سایر 

کند،  انتخاب  محدود  مدت  برای  ماندن 
و  سنگین،  امتیازی  است  ممکن  طالبان 
انواع  سایر  یا  زندانیان شان  آزادی  احتماال 
امتیازات را طلب کنند. اگر بایدن یک جانبه 
احتماال  طالبان  بگیرد،  ماندن  به  تصمیم 
حمالت خود را بر نیروهای امریکایی )پس 
ایاالت  گرفت.  خواهند  سر  از  سال(  یک  از 
متحده مقابله به مثل خواهد کرد و چرخه 

خشونت دوباره از سر گرفته خواهد شد.
از  خارج  در  ضدتروریسم  نیروی  حفظ 
افغانستان ممکن است یک گزینه جذاب به 
کارشناسان هشدار می دهند  اما  برسد.  نظر 
نظامی  نظر  از  است  ممکن  گزینه  این  که 
عملی نباشد. یک نیروی ضدتروریسم قوی 
بدون سرنشین  مستلزم حضور هواپیماهای 
بر فراز افغانستان خواهد بود، اما کشورهای 
همسایه احتماال پایگاهی در اختیار پنتاگون 
معناست  این  به  این  و  داد  نخواهد  قرار 
پنتاگون  سرنشین  بدون  هواپیماهای  که 
عربی  متحده  امارات  از  بود  خواهد  مجبور 
از  فاصله  ساعت ها  با  سعودی  عربستان  یا 

افغانستان به پرواز درآید.
متحده  ایاالت  اعتبار  برای  افغانستان  ترک 
می تواند  طالبان  موفقیت  است.  خطرناک 
احیای  احتماال  و  جهادی ها  دلگرمی  به 
سال  چند  این  در  که  جهادی  جنبش های 
شود.  منجر  بودند،  عقب نشینی  درحال 
و  اروپا  خاورمیانه،  در  واشنگتن  متحدان 
برای  آن  تاوان  و  شد.  خواهند  شوکه  آسیا 
خواهد  اندازه گیری  غیرقابل  امریکا  اعتبار 
متحده  ایاالت  منطق  آخری،  استدالل  بود. 

گزینه »کم تر بد« ابیدن در افغانستان
قلب بایدن حتما به او می گوید 

که این جنگ طوالنی و بی حاصل را 
پایان دهد، درست  همان طور که 
دونالد ترمپ وعده داده بود. اما 
مغز وی )و مشاورانش( هشدار 

می دهند ترک افغانستان، آن هم 
حاال، ممکن است به ضرر اعتبار 
و منافع ملی ایاالت متحده تمام 

شود.

دیوید ایگناتیوس، 
واشنگتن ُپست

مترجم: جلیل پژواک

براساس آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
افغانستان، نرخ مواد خوراکی 25 تا 30 درصد 
در بازارهای کشور افزایش یافته است. خان 
جان الکوزی، عضو هیأت مدیره اتاق تجارت 

و سرمایه گذاری افغانستان به روزنامه 
اطالعات روز گفت که بارگیری کاالها از بنادر 

کشور آغاز شده است G
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با  گفت وگو  نتیجه ی  در  که  می گوید  اتمانزی  آقای 
مسئوالن این ادارات، برای شان وعده داده شده است 
که از اخاذی ها جلوگیری می کنند. او تأکید کرد که 
وزیر ترانسپورت حکم خود را در مورد ایجاد غرفه ها 

در مسیر شاهراه لغو کرده است.
در همین حال، وزارت های فواید عامه و ترانسپورت در 
خبرنامه های جداگانه از دیدار با مسئوالن شرکت های 

ترانسپورتی خبر داده اند.
در خبرنامه ی وزارت ترانسپورت آمده است که روند 
اخذ کمیشن های ترانسپورتی موترهای باربری داخلی 

متوقف شده است.
وزارت  »رهبری  است:  گفته  نیز  عامه  فواید  وزارت 
ترانسپورتی را شنیده  فواید عامه مشکالت مسئوالن 
و مطابق صالحیت های وزارت آن را در روشنایی قانون 

حل کرده است.«

تأثیر اعتصاب بر بازار
در پی اعتصاب شرکت های ترانسپورتی و توقف روند 
حمل ونقل کاالها، قیمت ها در بازارهای کشور از جمله 

شهر کابل افزایش یافته است. 
براساس آمار اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، 
نرخ مواد خوراکی 25 تا ۳0 درصد در بازارهای کشور 
هیأت  عضو  الکوزی،  جان  خان  است.  یافته  افزایش 
به  افغانستان  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  مدیره 
روزنامه اطالعات روز گفت که بارگیری کاالها از بنادر 
با  که  کرد  امیدواری  ابراز  او  است.  شده  آغاز  کشور 
پایان یافتن اعتصاب شرکت های ترانسپورتی دست کم 
به  بازارهای کشور  نرخ مواد در  تا یک هفته ی دیگر 

حالت عادی برگردد. 

تشکیل شده  عامه  فواید  و  ترانسپورت  مالیه،  داخله، 
دایمی  حل  برای  را  طرحی  هفته  پایان  تا  که  است 
نهایی  نهایی کنند: »این طرح تصویب و  این معضل 
می شود تا در آینده این مشکل به گونه ی اساسی حل 

شود.«
رییس اتحادیه شرکت های ترانسپورتی اما به وعده های 
مقام های حکومتی چندان خوشبین نیست. به گفته ی 
آقای اتمان زی، به رغم وعده های محمدمسعود اندرابی، 
مسیر  در  رانندگان  از  نیز  گذشته  شب  داخله،  وزیر 
شاهراه ها اخاذی شده است: »ما به وعده های مقامات 
این  این که  دادیم.  پایان  اعتصاب  به  و  کردیم  اکتفا 
وعده ها عملی می شود یا خیر مشخص نیست چرا که 

همیشه در این وطن وعده ها شکستانده می شود.«

چرا اعتصاب؟ 
در  که  می گوید  ترانسپورتی  شرکت های  اتحادیه ی 
عامه،  فواید  وزارت  جاده،  پولیس  شاهراه ها،  مسیر 
به  ترافیک  عمومی  ریاست  و  ترانسپورت  وزارت 
بهانه های مختلف از موترهای حامل کاالهای بازرگانان 
افغان پول می گیرند که در واقع مبنای قانونی ندارد و 

نوعی از اخاذی است. 

یادشده برداشته نشده، شرکت های ترانسپورتی با اتکا 
به »وعده های خالی« این ادارات به اعتصاب شان پایان 
ما  بود  زیاد  مارکت  در  مردم  مشکل  »چون  داده اند: 

اعتصاب را ختم کردیم.« 
در سوی دیگر، پس از رفع اعتصاب، وزیر داخله اعالم 
از  تن  و 51  مؤظفین شاهراه ها  از  تن  کرد که 1۳5 
منسوبین دروازه های کابل در پیوند به این اعتراضات 

برکنار شده اند. 
مسعود اندرابی، وزیر امور داخله در صفحه ی تویترش 
شکایت های  به  شخصا،  او  این  از  پس  که  نوشته 
مربوط به اخاذی در مسیر شاهراه ها رسیدگی و روند 
اصالحات را در صفوف پولیس شاهراها تقویت می کند. 
امنیتی  ارشد  معین  قانع،  عبدالصبور  حال  عین  در 
وزارت داخله نیز دیروز در یک نشست مطبوعاتی گفت 
که یک تیم تخنیکی متشکل از نمایندگان وزارت های 

 20 از  پس  ترانسپورتی  شرکت های  روز:  اطالعات 
روز اعتصاب، سرانجام دیروز اعتصاب شان را شکستند 
در  باربری  موترهای  چرخ های  که  دادند  اجازه  و 
اعتصاب  این  شاهراه های کشور به چرخش دربیایند. 
باعث افزایش 20 تا ۳0 درصدی نرخ مواد اولیه مثل 
مواد خوراکی و مواد سوختی در بازارهای کشور شده 
امیدواری  ابراز  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  است. 
بازار به  می کند که تا یک هفته ی دیگر قیمت ها در 

حالت عادی برگردد. 
که  کرده   اعالم  ترانسپورتی  شرکت های  اتحادیه ی 
وعده  ترانسپورت  و  عامه  فواید  داخله،  وزارت های 
حل  را  شرکت ها  این  مشکالت  به زودی  که  داده اند 
اتحادیه  این  رییس  اتمان زی،  طالمحمد  می کنند. 
دیروز )دوم حوت( در صحبت با روزنامه اطالعات روز 
ادارات  از سوی  عملی  گام  هنوز هیچ  آن که  با  گفت 

اپیان اعتصاب رشکت های ترانسپوریت؛ 

وزارت داخله: در پیوند به اخاذی 191 نفر برکنار شده اند
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اسناد رسمی نشان می دهد که در 
تخصیص بودجه و امکانات از سوی 

ریاست معارف غزنی، برای مکاتبی 
که معلوم نیست فعال است یا 

نه، ابهام و اتهام فساد وجود دارد. 
این در حالی است که بنابر اطالعات 
کمیسیون اصالحات اداری از میان 

12 هزار کارمند خیالی در ادارات 
دولتی، 9 هزار آن در وزارت معارف 

است.

بـرای  کافـی  دالیـل  یـا  نگردیـده  رعایـت 
اسـت،  نشـده  جمـع آوری  بعـدی  اجـراات 
موضـوع را جهـت اجراآت سـالم بـه مراجع 

می نمایـد.«  محـول  مربـوط  کشـفی 
در قرارنامه ی دادستانی آمده است از این که 
کارمندان،  »توهین  از  شکایات  پرونده،  در 
حیف و میل بودجه و اختالس« نیز در برابر 
رییس معارف غزنی ثبت شده است، نیاز به 
بنابرین  مستندسازی و بررسی بیشتر دارد. 
مدت  در  معارف  وزارت  تفتیش  بخش 
را  ثبت شده  شکایات  است  مکلف  روز   45
مستندسازی و دوباره به دادستانی بفرستد. 
کارمندان شاکی می گوید که وزارت معارف 
و  کرده  وقت تلفی  دادستانی  قرار  برخالف 
پرونده را به گونه ی پرسش برانگیز در وقت 

تعیین شده به دادستانی نفرستاده است. 
و  تالش  با  که  می گوید  آزادزوی  نثاراحمد 
از  پس  اکنون  خودشان  مکرر  شکایت های 
وزارت  از  به تازگی  پرونده  سال،  دو  تقریبا 
معارف به دادستانی کل فرستاده شده است. 
باور ندارد و می گوید  او به رسیدگی به آن 
فشار  اعمال  با  دادستان ها  است  ممکن  که 
به  مختلف  بهانه های  به  دوباره  زورمندان 

پرونده رسیدگی نکنند. 
در  دادستانی  سخن گوی  رسولی،  جمشید 
اما  نمی کند  ارائه  مفصل  پاسخ  مورد  این 
می گویند که در دو – سه سال، روند رسیدگی 

به او هیچ معاش هم داده نشده است. اسناد 
به  معارف  رییس  که  می دهد  نشان  رسمی 
از این  گونه ی »مغرضانه« آقای آزادزوی را 
ولسوالی  مکاتب  از  یکی  به  یکبار  نیز  بست 
سردسیر ناهور تبدیل کرده است اما او آن را 

نپذیرفته است. 
والیت  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
و  می دانند  درست  را  ادعا ها  این  نیز  غزنی 
»تعصب آمیز،  برخوردهای  که  می گویند 
غزنی  معارف  ریاست  در  قومی«  و  سیاسی 
است.  رسیده  اوجش  به  اخیر  سال های  در 
تخصیص  و  استخدام ها  بخش  در  به ویژه 
منابع مالی به ولسوالی ها. حسن رضا یوسفی، 
عضو شورای والیتی غزنی رییس معارف را 
قومی«  و  سیاسی  »تعصب آمیز،  برخورد  به 

در استخدام ها متهم می کند. 
»در سال های اخیر، کارمندان براساس قوم 
خاص  ولسوالی  یک  حتا  و  خاص  حزب  و 
تبدیل  و  تغییر  است،  اندر  ولسوالی  که 
سیاسی  را  غزنی  معارف  ریاست  می شوند. 
حتا  اسالمی.  حزب  به  متعلق  و  ساخته اند 
را  خود  خاص  افراد  همان  ولسوالی ها  در 

استخدام می کنند.«
وجـودی  بـا  کـه  می گویـد  یوسـفی  آقـای 
کـه عملکردهـای غیرقانونـی رییـس معارف 
غزنـی بـه گونـه ی مسـتند، رسـما از آدرس 
شـواری والیتـی غزنـی بـه نهادهـای عدلی 
و قضایی سـپرده اسـت اما به آن رسـیدگی 

است.  نشـده 
اتهامـات  برابـر  در  انصـار  محب الرحمـن 
قهـر  بـا  او  نمی دهـد.  پاسـخ روشـن  وارده 
گزارشـگر  پرسـش  بـه  پاسـخ  در  و خشـم 
روزنامـه اطالعـات روز می گویـد مشـکالتی 
کـه بیـن او و شـماری از کارمنـدان وجـود 
داشـته اکنـون حـل شـده و آنـان هیچ گونه 
شـکایتی ندارنـد. بنابـر گفتـه ی او هرنـوع 
اتهـام در برابـر او و کارمندان دیگر ریاسـت 

به  شده اند  هم  مقرر  که  آنان  از  شماری 
شده  صالحیت«  »سلب  خودشان  گفته ی 
و هر روز از سوی رییس معارف »توهین و 
تحقیر« می شوند. آنان می گویند که پس از 
به گونه ی  اصلی  سمت های  از  برکناری شان 
غیرقانونی حدود 1۹ ماه معاش نگرفته و از 
یک بست به بست دیگر سرگردان شده اند. 

این  از  یکی  یوسف زوی  محمد اسماعیل 
کارمندان به اطالعات روز می گوید که پس 
بوده  معاشش قطع  ماه  برکناری اش، 1۹  از 
بست   به  دوباره   1۳۹8 جدی  در  او  است. 
اصلی اش به حیث مدیر منابع بشری ریاست 
زمان  آن  از  می گوید  اما  شده  مقرر  معارف 
تاکنون هیچ صالحیتی در دفتر کارش ندارد. 

آقای یوسف زوی در این مورد می گوید: 
»در دفتـرم نمایشـی و سـمبولیک هسـتم. 
مـا  از  و  تهدیـد  را  کارمنـدان  دیگـر  و  مـا 
مراجعـان  می کنـد.  غیرقانونـی  تقاضاهـای 
را برخـالف سیسـتم اداری نمی گذارنـد کـه 
کارشـان از طریـق مـا طـی مراحـل شـود. 
مأمـوران بخـش مـا را بـه شـکل شـفاهی 
بـه دیگـر بخش هـا به طـور خدمتـی تبدیل 
کـرده. رییـس معارف مـا را توهیـن، تحقیر 

می کنـد.« مسـخره  و 
کارمندان  از  دیگر  یکی  آزادزوی،  نثاراحمد 
فیصله های  برخالف  نیز می گوید که  شاکی 
بیشتر  در  معارف،  وزارت  تفتیش  هیأت 
معارف  رییس  فشار  اعمال  با  سال  دو  از 
غزنی، بی سرنوشت مانده و تاکنون به بست  
او می گوید که در  اصلی اش برنگشته است. 
بستی که در دو سال به طور خدمتی به  حیث 
صالحیت  نیز  کرده  کار  شهر  معارف  آمر 
کاری نداشته است. به گفته ی آقای آزادزوی 
در این بست او صرف حاضری خود را امضا 
است.  نداشته  و هیچ گونه صالحیتی  کرده 
در کنار او به مدت یک سال کسی دیگری 
نیز به گونه ی موازی در این بست به گونه ی 
کار  شهر  معارف  آمر  به  حیث  غیرخدمتی 
کرده و معاش گرفته است. در مدت دو سال 

لیاقت الیق

بیشتر  در  که  می دهد  نشان  اطالعات 
ادعای  پرونده ی  به  نه تنها  سال،  دو  از 
محب الرحمن  صالحیت  از  سوءاستفاده 
به گونه ی  انصار، رییس معارف والیت غزنی 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  پرسش برانگیز 
رسیدگی نشده است که به گفته ی شماری 
از کارمندان ریاست معارف غزنی و اعضای 
غزنی  معارف  رییس  هنوز  والیتی،  شورای 
و  مالی  منابع  تخصیص  استخدام ها،  در 
و  سیاسی  »برخورد  صالحیتش  از  استفاده 
قومی« می کند. منابع می گویند آقای انصار 
اعمال  و  سیاسی  »پشتوانه ی  از  استفاده  با 
در  پرونده اش  به  که  نمی گذارد  فشار« 

نهادهای عدلی رسیدگی شود. 
انصـار،  محب الرحمـن  معـارف،  وزارت 
رییـس معـارف غزنـی را در قـوس 1۳۹۷ 
به ظن سوءاسـتفاده از صالحیـت وظیفه ای 
رییـس  کـرد.  معرفـی  کل  دادسـتانی  بـه 
معـارف غزنـی در آن زمـان بـه اتهام هـای 
در  وظیفـه ای  صالحیـت  از  سوءاسـتفاده 
بودجـه،  میـل  و  حیـف  »اسـتخدام ها، 
اختـالس و جعـل اسـناد« مقصـر شـناخته 
عدلـی  نهادهـای  بـه  پرونـده اش  و  شـده 

سـپرده شـده بـود. 
غزنی  معارف  ریاست  کارمندان  از  شماری 
که حدود سه سال پیش در جوزای 1۳۹۷ 
بودند،  برکنار شده  اصلی شان  از سمت های 
آن ها  غزنی  معارف  رییس  که  داشتند  ادعا 
را به گونه ی غیرقانونی از وظایف شان برکنار 

کرده است. 

ادامه ی سوءاستفاده از صالحیت؟
این  از  روز  اطالعات  گزارش  پیش  دو سال 
پرونده نشان می داد که هیأت تفتیش وزارت 
معارف بارها فیصله کرده است که کارمندان 
برکنارشده دوباره به وظایف اصلی شان ادامه 
دهند. با وجود این شماری از آنان تا کنون 
نشده اند.  مقرر  اصلی شان  سمت های  به 

وارد  نادرسـت  اطالعـات  براسـاس  معـارف 
شـده اسـت. بـا وجـود تماس هـای پی هم و 
چندین روز انتظار، مسـئوالن وزارت معارف 

نیـز در ایـن مـورد پاسـخ ارائـه نکردنـد. 

پرونده  به  سال  دو  از  بیشتر  در  چرا 
رسیدگی نشده است؟

و  غزنی  معارف  ریاست  شاکی  کارمندان 
غزنی  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
با  غزنی  معارف  رییس  که  می گویند 
استفاده از »زور حزبی و سیاسی« اش باالی 
دادستان ها فشار وارد می کند تا به بهانه های 

مختلف به پرونده رسیدگی نکنند. 
سـند رسـمی که در ایـن مورد بـه اطالعات 
ریاسـت  کـه  می دهـد  نشـان  رسـیده  روز 
دادسـتانی مبارزه با فسـاد اداری دادسـتانی 
 ،1۳۹8 جـوزای   1۹ قـرار  بنابـر  کل، 
بـرای  را  غزنـی  معـارف  رییـس  پرونـده ی 
بررسـی بیشـتر دوبـاره بـه وزارت معـارف 
فرسـتاده اسـت. ایـن قـرار بیشـتر از هفـت 
مـاه پـس از رسـیدن پرونـده به دادسـتانی 
براسـاس مـاده ی 8۹ قانـون اجـراات جزایی 
صـادر شـده اسـت. در ایـن مـاده ی قانـون 
آمـده اسـت: »هـرگاه سـارنوال )دادسـتان( 
تشـخیص  قضیـه،  اوراق  تسـلیمی  از  بعـد 
نمایـد که در ترتیب محاضر، اجراات کشـف 
و جمـع آوری دالیـل اثبـات، احـکام قانـون 

پرونده ای رسگردان در راهروهای 
هنادهای عدیل و قضایی
چرا در دو سال به پرونده   ادعای فساد اداری 
رییس معارف غزنی رسیدگی نشده؟
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وقتی که مولوی مجیب الرحمان 
انصاری در هرات فریاد می  زند که 

هرکس که از حکومت افغانستان 
حمایت کند مرتکب گناه کبیره 
می  شود، عمال خداییی می  کند و 
از بندگان سربه راه خود بندگی 

می  طلبد. او نمی  داند که حمایت 
از حکومت افغانستان از نظر 
خداوند گناه کبیره هست یا 

نیست. اما چنان سخن می  گوید 
که گوییی می  داند.

خداوندان انبه  هنگام
از او چه می خواهد؛ می  داند که چه چیزی 
چه  و  می  آورد  خشم  سر  بر  را  او  صاحب 
چیزی مورد پسند او قرار می  گیرد. او حتا 
می  تواند صاحب خود را ببیند و دستش را 
ببوسد و بر سر سفره  اش بنشیند. ارتباط با 

برده  دار آسان است. 
بودن  خداوند  بنده  ی  این که  وضعیت،  این 
آسان،  شدن  انسان  بنده  ی  و  است  سخت 
انسان  که  چرا  دارد.  مهمی  بسیار  پی  آمد 
که  برمی  گزیند  را  راهی  همان  طبیعتا 
دارد:  هم  اسم  گرایش  این  است.  آسان  تر 
انتخاب مسیر با کمترین مقاومت. براساس 
این گرایش، آدمی )و نیز نیروهای طبیعت( 
مقاومت  مسیر  آن  که  می  رود  مسیری  از 
چالش  با  بدهد/  نشان  برابرش  در  کمتری 

کمتری باز شود. 
است:  این  چیست؟  گفتم  که  پی  آمد  آن 
خداوند  بندگِی  می  خواهید  شما  که  وقتی 
مسیر  به  می روید؟  مسیر  کدام  به  کنید، 
خداوند  یافتن  و  کردن  جست وجو  دشوار 
او  با  گفت وگو  تازه  ی  قالب  یک  طراحی  و 
به مسیر آسانی که واسطه  ها پیشاپیش  یا 

نمی  توانیم خدا را ببینیم و یا با او ارتباطی 
مستقیم داشته باشیم. ارتباط ما با خداوند 
همیشه باواسطه است. اکثر آدم  ها نمی  دانند 

بسیار  خداوند(  )بندگی  است  مجاز  آنچه 
دشوار است و آنچه غیرمجاز است )بندگی 
انسان( بسیار آسان است. به این معنا که ما 

سخیداد هاتف

دقیقا معلوم نیست آدمی  زادگان از کی یاد 
گرفتند که رو به آسمان کنند و از قدرتی 
باالدست و آسیب  ناپذیر یاری بطلبند. نیز، 
که  دریافتند  کی  از  دقیقا  که  نمی  دانیم 
بند  به  را  از هم  نوعان خود  بعضی  می  توان 
کشید و از کار آنان بهره گرفت. دینداری و 
برده  داری هر دو از پدیده  های کهن زندگی 
انسان هستند. اولی با تمام کشمکش  هایی 
که در تاریخ از سر گذراند در زندگی بشر 
دومی  شد.  شناخته  رسمیت  به  و  ماند 
رفته-رفته به رسمی منفور تبدیل شد و از 
معامله  بازارهای  و  حکومتی  آیین  نامه  های 

برافتاد. 
امروز دینداری به عنوان یک حق انسانی در 
اسناد حقوق بشری ثبت است. در قانون  های 
که  شده  تصریح  نیز  کشورها  اکثر  اساسی 
آزادی باورهای دینی شهروندان از حمایت 
دیگر  اما  برده  داری  است.  برخوردار  قانونی 
در  را  کسی  کمتر  ندارد.  زیادی  طرفداران 
جهان بتوان یافت که با صراحت از سیستم 

برده  داری دفاع کند.
بیان فشرده  تر این ماجرا این است: انسان  ها 
قبول کردند که انسان می  تواند بنده  ی خدا 

باشد، اما انسان نباید بنده  ی انسان باشد. 
دارد.  اساسی  گره  یک  وضعیت  این  حال، 

در  یا  کنند  برقرار  ارتباط  خدا  با  چه  گونه 
آدم  ها  اکثر  کنند.  بندگی  اظهار  او  حضور 
اینجاست  بگویند.  چه  خدا  با  نمی  دانند 
را  افراد  کار  و  می  شوند  پیدا  واسطه  ها  که 
آسان می  سازند. این واسطه  ها به مردم یاد 
خداوند  با  ارتباط  درست  راه  که  می  دهند 
با خداوند می  توان و  چیست و سخنی که 
در  قضیه  است.  سخنی  چه  گفت  می  باید 
بنده  ی  که  انسانی  می  کند.  فرق  برده  داری 
انسانی دیگر شده، می  داند که »صاحب«ش 
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به این پرونده بین ادارات دست به دست شده 
دشوار  را  آن  مورد  در  اطالعات  ارائه ی  که 
کرده است. با وجود تماس های پی هم او در 
نداد.  پاسخ  روز  اطالعات  پرسشنامه ی  برابر 
آقای رسولی تنها در یک پیام صوتی گفت 
وزارت  داخلی  تفتیش  آدرس  از  پرونده  که 
به  به تازگی  امسال  جدی  ماه  در  معارف 
را  »تحقیقات  است:  رسیده  کل  دادستانی 
پیش می بریم هر اندازه ی که تحقیقات پیش 

رفت شریک می کنیم.«
پرونده از زمان تشکیل آن تا کنون چندین 
دادستانی  مرکزی  و  محلی  ادارات  بین  بار 
معارف  وزارت  داخلی  تفتیش  نهادهای  و 
رد  و بدل شده است. این پرونده نخست در 
دادستانی استیناف والیت غزنی زیر بررسی 
بوده است. سپس آقای انصار خواسته است 
که پرونده اش در غزنی نه بلکه در کابل باید 
بررسی شود. آن زمان نثاراحمد آزادزوی به 
انصاری صرف  آقای  که  روز گفت  اطالعات 
برای اینکه پرونده را دوباره به وزارت معارف 
برگرداند و روند رسیدگی به آن متوقف کند، 
او  بررسی شود.  کابل  در  که  است  خواسته 
گفت که نگرانی دارد از این که پرونده دوباره 
فرستاده  معارف  وزارت  به  دادستانی کل  از 
شود و وزارت معارف زیر فشار و اغفال آقای 
متوقف کند.  را  آن  به  روند رسیدگی  انصار 
به  رسیدگی  به  نیز  اکنون  آزاد زوی  آقای 
پرونده بی باور و از احتمال رسیدگی به آن 

ابراز نگرانی می کند. 
معارف  رییس  که  می گوید  آزاد زوی  آقای 
به  نیز  دیگر  پرونده ی  چهار   – سه  غزنی 
سوءاستفاده  و  تذویر  اسناد،  »جعل  اتهام 
والیت  استناف  دادستانی  در  صالحیت«  از 
نمی شود.  رسیدگی  آن  به  اما  دارد  غزنی 
والیتی  شورای  عضو  یوسفی،  حسن رضا 
می گوید که او از این که یک »زورمند« است 
به پرونده اش رسیدگی نمی شود. هرچند که 
اتهام ها در برابر او رسما به نهادهای عدلی و 

قضایی سپرده شده است:
ماه  را چندین  »در مقرری معلمین، معاش 
به  کند.  می  اجرا  آنان  استخدام  از  پیشتر 
میل  و  حیف  را  پول  مکتب  ترمیم  بهانه ی 
و جعل اسناد کرده اند. ولسوال اندر مکتوب 
داده به والیت که مکتب ها ترمیم نشده ولی 
بودجه آن براساس جعل اسناد حیف و میل 
شده. معاشات غیرقانونی برای ولسوالی ناوه 
امکانات  اجرا کرده است. تخصیص منابع و 
به ولسوالی ها ناعادالنه و براساس سلیقه های 
این  در  بسیار  اسناد  و  مدارک  است.  قومی 
برای  غیرقانونی  معاشات  دارد.  وجود  موارد 

ولسوالی ناوه اجرا کرده است.«
و  پولیس  فرماندهی  از  رسمی  نامه  های 
ریاست امنیت ملی غزنی در تابستان 1۳۹8 
وزارت  تفتیش  هیأت  که  می دهد  نشان 

اما  ندهید  تغییر  را  حزب تان  راحتی  به  شاید  )خبرنگاران( 
سیاست مداران به آسانی از یک حزب به حزب دیگری می روند. 
صبح با یک گروه و شب امکان دارد با گروه دیگری پیمان ببندند. 
اینجا شما تنها می مانید. درون مخمصه ای که نمی دانید چه کار 
کنید. فرض کنید شما از حزب )گروه سیاسی( حاکم حمایت 
می کنید. شب تا صبح برایش مطلب می نویسید و ذهنیت مردم 
را تسخیر یا حتا مخشوش می کنید. در انتخابات، یک باره گروه 
که  کار می کنید؟ گروهی  برنده می شود؛ شما چه  اپوزیسیون 
شاید روزانه ده ها مطلب علیه آن نوشتید حاال حاکم کشورتان 
شده است. یا حتا عکس این قضیه نیز امکان دارد. از اپوزیسیون 
مطلب  حاکم  دولت  علیه  صبح  تا  شب  و  می کنید  حمایت 
رسانه ای  برای  ارتباطات،  و  ژورنالسیم  دانشمندان  می نویسید. 
که دنباله رو یک گروه خاص باشد اصطالح “Lapdog” را به 
کار می برند. معنایش را خودتان جست وجو کنید. پرسش های 
فراوانی است که باید در مورد آن همه ی ما فکر کنیم. وضعیت 

ژورنالسیم در همچون حالت چگونه خواهد بود؟

پیامدهای ژورنالسیم سیاسی شده
اتفاق و یا واقعه ای بسیار بسیار مهمی رخ می دهد. شما منحیث 
رسانه مسئولیت دارید تا آن واقعه را تحت پوشش قرار دهید. 
زندگی  که  است  گسترده ای  فساد  مربوط  واقعه  کنید  فرض 
نمایان  شما  است.  ساخته  متأثر  را  بیچاره  شهروند  هزاران 
ساخته اید که چشم و گوش مردم هستید. اتفاقا این فساد مربوط 
این شرایط  پیرو آن هستید. در  سیاست مداری است که شما 
چه می کنید؟ در بسیاری حاالت، خبرنگاران محترم از پوشش 
همچون قضایایی چشم پوشی کرده اند. با آن که ادعای چشم و 
گوش مردم را یدک می کشیدند، اما خود را به کوری و کری 
سیاسی شده،  ژورنالسیم  خطرناک  عواقب  از  یکی  پس  زده اند. 
از دست دادن عمدی گزارش همچون واقعات مهمی است که 

زندگی شهروندان را متأثر می سازد. 
دروغ گویی  به  روآوری  و  واقعیت ها  گزارش  با  خداحافظی 
فالن  از  شما  مثال،  به گونه  است.  آن  دیگر  پیامد  پروپاگندا  و 
سیاستمدار حمایت می کنید، صبح یک حرف جالبی زد و شما 
هم بسیار سریع و کالن آن را پوشش دادید. در واقع مسأله را 
بزرگ نمایی کردید. عصر، این شخص چیز دیگری می گوید که 
به  دوباره  را  مسأله  این  نیز  شما  است.  صبح اش  حرف  خالف 
گونه ای پخش می کنید که توجیهی برای حرف صبح تان داشته 

باشید. دروغ گو نشدید؟
شما سیاست مدار نیستید؛ خبرنگار هستید. وقتی شرایط سیاسی 
تغییر کند، سیاست مداران تغییر جهت می دهند. آن زمان شما 
فریب،  و  نیرنگ  با  می توانند  سیاست مداران  می کنید؟  چه 
حرف هایی به خورد مردم بدهند. اما شما خبرنگار هستید. شما 
ادعای خدمت به مردم و گزارش واقعیت ها را دارید. اگر مردم از 

شما بپرسند، چه جوابی برای آن ها دارید؟
دانش  زمینه  در  را  مخاطبان شان  تا  دارند  وظیفه  خبرنگاران 
را  سیاسی  مغلق  واقعه های  سازند.  نیرومند  سیاسی  آگاهی  و 
ارائه کنند. گاهی  به صورت آسان و قابل درک برای مخاطبان 
مثبت  به گونه  را  واقعه ها  تا  دارند  وظیفه  نظام  تقویت  برای 
ارائه کنند. گاهی هم زاویه دیدشان خنثا است و همه زوایا را 
آخرم  حرفه، سخن  این  دانشجوی  به عنوان  می دهند.  انعکاس 
برای خبرنگاران سیاست زده این است که ایدئولوژی نباید مقابل 
خودتان  دست  مسأله  همین  حداقل  بگیرد.  قرار  بی طرفی تان 
است. شما می توانید جنبه بی طرفی و انصاف را انتخاب کنید. 
ژورنالسیم را ستون چهارم دموکراسی می نامند، اگر با سیاست 
فکر  چه  کرد.  خواهید  لرزان  را  چهارم  ستون  شدید،  رفیق 

می کنید؟

فرهاد حقیار

ژورنالسیم و سیاست، ارتباط تنگاتنگی باهم دارند. گاهی عرصه 
زمانی  و  می شود  ژورنالیستان  عملکردهای  از  متأثر  سیاست 
در  فعالیت های سیاسی. سیاست  از  متأثر  ژونالیستان  کارهای 
شهروندان  است.  عام  مردم  برای  مغلق  نسبتا  پدیده ای  واقع 
افغانستان شاید آگاهی سیاسی داشته باشند ولی دانش سیاسی 
برای درک مسائل خرد و کالن را که توسط سیاست مداران عرضه 
می شود ندارند. آگاهی سیاسی را که مردم حاصل کرده اند، بر 
اثر تالش های رسانه ها و ژورنالیستان بوده است. در یک تصویر 
کلی و عامیانه، سیاست برای مردم عام به معنای دروغ گویی و 
واقعیت ها  و  معنای حقایق  به  رسانه ها  و  ژورنالسیم  و  نیرنگ، 
این  واداشته  برای نوشتن  را  نویسنده  است. پرسشی که ذهن 
است که وقتی سیاست درون ژورنالسیم رخنه می کند چه اتفاقی 

رخ می دهد؟
جان تادوس دالن، ویراستار روزنامه تایمس لندن )184۷-1841( 
تعریفی جالبی از ژورنالسیم دارد. او می گوید نخستین مسئولیت 
رسانه، گرفتن سریع و دقیق اطالعات یک واقعه است. بعد نشر 
و یا افشاسازی آن است تا آن اطالعات مال مردم شود. وظیفه 
رسانه ها سخن گفتن است و وظیفه دولت مردان خاموش بودن 
است. دولت ها باید با همدیگر به گونه محترمانه برخورد کنند، 
ولی  باشد.  احمقانه  و  رفتارشان خصمانه  و  اعمال  که  هرچند 
تاکنون  ندارند.  مجبوریتی  همچون  رسانه ها  خوشبختانه، 
تعریف  اما  خوانده ام  ژورنالسیم  مورد  در  مختلفی  تعریف های 
دالن، بسیار جامع و دقیق است. رسانه ها و سیاست مداران، هر 
کدام راه خودشان را دارند. در عصر کنونی، رسانه ها پدیده بسیار 
سیاست مداران  دلیل،  همین  به  می شوند.  محسوب  قدرتمند 

مشتاق در مشت گیری رسانه ها و خبرنگاران هستند. 
دانشگاه  ارتباطات  و  ژورنالسیم  استاد  سینگ،  آرچنا  باور  به 
پنجاب هندوستان، یکی از موانع قوی ای که سبب مختل شدن 
ورود  می شود،  تحقیقی  خبرنگاری  مخصوصا  خبرنگاری  کار 
سیاست در ژورنالسیم است. وقتی سیاست با خبرنگاری رفیق 
می آورد.  به میان  ژورنالسیم  درون  را  اختالف  و  تضاد  می شود، 
خبرنگار یک رسانه از یک حزب حمایت می کند و دیگری از 
نظر  خودش  مخصوص  حزب  به  که  خبرنگاری  دیگر.  حزب 
حالت  همچون  در  است.  کور  دیگر  حزب  بر  چشمانش  دارد، 
باید خود را  اتفاقی رخ می دهد؟ به نظر من،  فکر می کنید چه 
برای ادای جنازه خبرنگاری و دفن آن آماده کنیم. رسانه باید 
عادل باشد، صادق باشد، مسئول باشد و از همه مهم تر، رسانه 
وقتی خبرنگار  باشد.  پاک  دیگر  کثیف  مسائل  و  فساد  از  باید 
توسط سیاست مداران حمایت  ما  رسانه  وقتی  باشد،  ما حزبی 
را خواهند  واقعی  رسانه  این مشخصه های  فکر می کنید  شود، 
داشت؟ برعالوه در همچون شرایط، ما توسط خبرهایی بمبارد 
می شویم که تالش شان برای ثابت ساختن حقانیت دیدگاه خود 
و غلط ثابت کردن حقانیت و دیدگاه های جناح مخالف است. 
میابد.  سوق  قطبی شدن  سمت  به  جامعه  که  است  همین جا 
آخرین انتخابات ریاست جمهوری را به یاد بیاورید؛ جامعه ما از 
بین نصف شده بود. گروهی که عبداهلل را می پسندیدند، اشرف 
همچون  آیا  برعکس.  و  بود  هیچ  لحاظ  هر  از  برای شان  غنی 
از  یکی  نخیر!  می شود؟  خلق  خودی  به  خود  یک جانبه  تفکر 
نیروهای که زمینه همچون وضعیت را مساعد ساخته اند، همین 
خبرنگاران سیاست زده بودند. رسانه هایی که جز پروپاگندا چیز 
دیگری عرضه نمی کردند. شک نکنید، هر رسانه و یا خبرنگاری 
که یک جانبه فعالیت می کند و دیدگاه های مختلف قضایا را نشر 
خبر  محصولش  نیست،  ژورنالسیم  به  مربوط  کارش  نمی کند، 

نیست، بلکه پروپاگندای مطلق است. 
شما  می شود.  تبدیل  بازیچه  یک  به  سیاست زده،  خبرنگار 

معارف از این نهادها در مورد برخی از اتهام 
معارف  ریاست  کارمندان  و  رییس  بر  وارده 
به  پاسخ  در  است.  خواسته  اطالعات  غزنی 
هیات تفتیش، ریاست امنیت ملی غزنی در 
سنبله ی 1۳۹8  تاریخ 2۳  نامه ی 1211۶، 

چنین نوشته است: 
به  سال ها  از  غزنی  والیت  ناوه ی  »ولسوالی 
مراکز هسته گذاری  از  و  بوده  این سو ساقط 
معارف  ریاست  می باشد.  دشمن  فعالیت  و 
تعداد از مکاتب ولسوالی ناوه را فعال گزارش 
یونسیف  کمکی  بسته های  مقداری  و  داده 
این که  از  شده.  انتقال  ناوه  ولسوالی  به  نیز 
نوع  هیچ  و  بوده  دشمن  کنترل  در  ساحه 
معارف  ریاست  سوی  از  نظارت  و  کنترل 
که  است  آن  بر  محتمل  نمی گیرد،  صورت 
معاشات و سایر امکانات در دسترس دشمن 
به شمار  آنان  عایداتی  منبع  و  قرار می گیرد 

می رود.« 
وزارت  تفتیش  هیأت  دیگر  نامه ی  در 
در   ،1۳۹8 سرطان   2۹ تاریخ  به  معارف 
و  اجناس  توزیع  مکاتب،  فعال بودن  مورد 
ناوه ی  ولسوالی  دانش آموزان  برای  امکانات 
والیت غزنی از فرماندهی پولیس این والیت 
اطالعات خواسته است. در پاسخ فرماندهی 

پولیس نوشته است: 
خارج  حکومت  کنترل  از  ناوه  »ولسوالی 
اطالع  هیچ گونه  مکاتب  فعال بودن  از  است. 
در دست نیست. در ضمن از فرستادن مواد 
پولیس  فرماندهی  موارد  سایر  و  و  درسی 

آگاهی ندارد.« 
در  کـه  می دهـد  نشـان  رسـمی  اسـناد 
سـوی  از  امکانـات  و  بودجـه  تخصیـص 
ریاسـت معـارف غزنـی، بـرای مکاتبـی کـه 
معلـوم نیسـت فعـال اسـت یـا نـه، ابهـام و 
اتهـام فسـاد وجود دارد. این در حالی اسـت 
کـه بنابـر اطالعـات کمیسـیون اصالحـات 
اداری از میـان 12 هـزار کارمنـد خیالی در 
ادارات دولتـی، ۹ هـزار آن در وزارت معارف 
ایـن  در  بی بی سـی  پیـش  چنـدی  اسـت. 
مـورد گزارش داد که بیشـتر ایـن کارمندان 
بـه شـکل »آمـوزگاران جعلـی« سـال ها از 

دولـت حقـوق گرفتـه اسـت. 
کارمندان  و  غزنی  والیتی  شورای  از  منابع 
ریاست معارف این والیت تأکید می کنند که 
جریان های سیاسی و حزبی به این ریاست 
منابع،  اطالعات  اساس  به  است.  نفوذ کرده 
دو سال پیش نیز گزارش اطالعات روز نشان 
می داد که محب الرحمن انصار، رییس معارف 
غزنی، پس از گماشته شدنش به  حیث رییس 
این اداره، یک شورای مشورتی تشکیل داده 
دارد.  آن عضویت  در  احزاب  از  که شماری 
نمایندگان این احزاب به رییس معارف غزنی 
شفافیت  بر  که  می دهند  حزبی  مشوره های 

روند کاری این اداره سایه افکنده است.

وقتی شرایط 
سیاسی تغییر کند، 

سیاست مداران تغییر 
جهت می دهند. آن 

زمان شما چه می کنید؟ 
سیاست مداران می توانند 

با نیرنگ و فریب، 
حرف هاییی به خورد مردم 
بدهند. اما شما خبرنگار 

هستید. شما ادعای 
خدمت به مردم و گزارش 

واقعیت ها را دارید. اگر 
مردم از شما بپرسند، چه 

جوابی برای آن ها دارید؟
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ژورانلیست 
سیاست زده

هم می  رسند. دینداری با چراغ روشن و 
برده  داری با چراغ خاموش. اولی با بیرق 

و دومی با جامه  ی مبدل. 
انصاری  وقتی که مولوی مجیب الرحمان 
در هرات فریاد می  زند که هرکس که از 
افغانستان حمایت کند مرتکب  حکومت 
گناه کبیره می  شود، عمال خدایی می  کند و 
از بندگان سربه راه خود بندگی می  طلبد. او 
نمی  داند که حمایت از حکومت افغانستان 
یا  هست  کبیره  گناه  خداوند  نظر  از 
نیست. اما چنان سخن می  گوید که گویی 
می  داند. مردم دیندار و خداپرستی که زیر 
منبر او جمع می  شوند و این سخنان او را 
با جان و دل می  پذیرند، خیال می  کنند 
عمل،  در  می  کنند.  خداوند  بندگی  که 
بنده  ی همان خداوندی هستند که عمامه 
نهاده و صالحیت فرستادن مردم  بر سر 
این  اوست.  دست  در  دوزخ  و  بهشت  به 
نابه  هنگامی  خداوندان  همان  روحانیان 
هستند که می  بایست در عصر برده  داری 
به دنیا می  آمدند. نابه  هنگام هستند، چون 
دیگر جهان پر از صداهای گوناگون شده 
خدایی  می  خواهند  زمانه   ای  در  است. 
کنند که ابلیس تکنولوژی اطالعاتی دیگر 
برده  داران  صدای  فقط  صدا  نمی  گذارد 

باشد.

را  چونش  و  چند  تمام  و  ساخته  اند 
را  آسان  مسیر  آدمی  کرده  اند؟  تنظیم 
اکثر  اگر نه همگان، حداقل  برمی  گزیند. 

آدم  ها چنین  اند. 
که  واسطه  ها  آیا  دیگر:  پرسشی  حاال  و 
شما  به  نسبت  هستند،  انسان  نیز  خود 
)که از پی آنان می  روید( شناخت بهتری 
او  به  دسترسی صحیح  تری  و  خداوند  از 
با کمترین  باز همان مسیر  اینجا  دارند؟ 
مقاومت مطرح می  شود: آیا این سوال را 
بپرسید و جوابش را بدانید بهتر است یا 
فرض کنید که واسطه  ها بهترند و شناخت 
و دسترسی بهتری دارند؟ مسیر آسان  تر 
همان است که با این پرسش درنپیچید 
درست  کارشان  واسطه  ها  که  بپذیرید  و 

است. این مسیر سهل  تری است. 
وقتی که تعداد زیادی از آدم  های دیندار 
می  کنند  انتخاب  را  سهل  تر  مسیر  این 
طریق  از  خداوند  بندگی  قصه  ی  کل  و 
اسما  آدم  ها  می  یابد،  تحقق  واسطه  ها 
بنده  ی خداوند می  شوند اما عمال بنده  ی 
خداپرست  که  می کنند  خیال  انسان. 
را  چیزی  همان  پیوسته  اما  هستند، 
می  پرستند که واسطه  های انسانی شهر و 
ده  شان به آنان عرضه می  کنند. این گونه 
به  است که دینداری و برده  داری دوباره 
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ایـران پیشـتر در حـال  اتمـی معتقدنـد کـه  انـرژی 
پیشـبرد یـک برنامه مخفی سـاخت سـالح اتمـی بوده 

کـه در سـال 200۳ متوقـف شـده اسـت. 
کاظـم غریب آبـادی، نماینـده جمهوری اسـالمی ایران 
در آژانـس بین المللـی انـرژی اتمی از ارایـه توضیح در 

ایـن باره خـودداری کرده اسـت.
یـک مقـام بلندپایـه ایـران کـه نامـش فاش نشـده، به 
رویتـرز گفـت: »مـا هیـچ چیـز بـرای پنهـان کـردن 
دادیـم  اجـازه  کـه  اسـت  دلیـل  بـه همیـن  نداریـم. 

بازدیـد کننـد.« ایـن سـایت ها  از  بازرسـان 
کشـف ایـن ذرات اورانیـوم و پاسـخ ایـران، می توانـد 
تالش هـای دولـت جدیـد امریـکا بـرای احیـای توافق 

هسـته ای ایـران را بـا مشـکل مواجـه کنـد.
آنجـا  در  اورانیـوم  ذرات  کـه  سـایت هایی  هرچنـد 
کشـف شـده بـه مـدت دو دهـه غیرفعـال بوده اسـت، 
امـا منتقـدان توافـق هسـته ای ایـران، مثـل اسـرائیل 
معتقدنـد اعالم نکردن فعالیت های هسـته ای از سـوی 
ایـران نشـان دهنده عـدم حسـن نیـت ایـن کشـور در 

ایـن زمینه اسـت.

سـال گذشـته پیدا شـده اسـت. ایـران به مـدت هفت 
مـاه از انجـام ایـن بازدیـد ممانعت کـرده بود.

دو  منبـع آگاه بـه رویتـرز گفتنـد اورانیوم یافت شـده، 
یـا  از مـواد  امـا وجودشـان حاکـی  بـوده  غنی نشـده 
فعالیت هـای اعـالم نشـده در این دو سـایت اسـت که 

ایـران بایـد اعـالم می کـرد.
پنـج دیپلمـات گفتنـد آژانـس یافته هایـش را بـا ایران 
در میـان گذاشـته امـا پاسـخ های راضی کننـده نگرفته 

است. 
دو نفـر از ایـن دیپلمات هـا گفتنـد ایـران بـه آژانـس 
پاسـخ داده کـه ایـن ذرات حاصـل آلودگی های ناشـی 
از انتقـال تجهیـزات رادیـو اکتیـو از سـایت دیگـری 
اسـت. امـا آژانـس پس از بررسـی به این نتیجه رسـید 
اورانیـوم  ذرات  مشـابه  سـایت ها  ایـن  در  ذرات  کـه 

نبوده انـد. دیگـر  سـایت های 
یـک دیپلمات آگاه نیز پاسـخ های ایـران را »نامعقول« 
توصیـف کـرد و گفـت چنیـن جواب هایـی، »تاکتیـک 

معمـول بـرای خریدن زمان« اسـت.
سـرویس های اطالعاتـی امریـکا و آژانـس بین المللـی 

اورانیـوم را در دو سـایت در ایـران یافتـه اسـت. ایـن 
هسـته ای  فعالیت هـای  از  نگرانـی  می توانـد  یافته هـا 

پیشـتر اعـالم نشـده ایـران را افزایـش دهـد.
بـه گزارش ایران اینترنشـنال، سـفر گروسـی بـه ایران 
بـا هـدف متقاعـد کـردن ایـن کشـور بـه بازگشـت به 
تعهـدات برجامـی و همچنیـن تـالش برای بازداشـتن 
ایـن کشـور از کاهـش بیشـتر تعهـدات انجـام شـده 

ست.  ا

پیشـتر  کـه  سـایتی  دو  در  اورانیـوم  کشـف 
بـود نشـده  گـزارش 

در حالـی کـه قـرار اسـت آژانـس بین المللـی انـرژی 
اتمـی هفتـه آینده گـزارش فصلی خـود دربـاره برنامه 
هسـته ای ایـران را منتشـر کنـد، هفـت دیپلمـات بـه 
رویتـرز گفتند آژانـس از این فرصت بـرای توبیخ ایران 
بـه دلیل عـدم توضیح قانع کننـده درباره منشـاء ذرات 
اورانیـوم در دو سـایت اعـالم نشـده، اسـتفاده می کند.

بـه گـزارش رویترز، این ذرات در بازرسـی های سـرزده 
آژانـس از ایـن دو سـایت در ماه هـای اوت و سـپتامبر 

آژانـس  مدیـرکل  گروسـی  رافائـل  روز:  اطالعـات 
بین المللـی انرژی اتمی در حالی قرار اسـت روز شـنبه 
دوم اسـفندماه وارد ایـران شـود که خبرگـزاری رویترز 
بـه نقـل از چنـد دیپلمـات اعالم کـرده آژآنـس ذرات 

سفر مدیرکل آژانس بنی املللی انرژی اتمی به ایران در آستانه تعلیق پروتکل الحایق
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خـود ناوالنی که در سـلولی شیشـه ای در دادگاه قرار داده 
شـده بـود، در واکنـش حکـم دادگاه تجدیدنظر بـه کنایه 
گفـت: »آنـان یـک مـاه و نیم از مجـازات کم کردنـد. فوق 

العاده اسـت!«
ناوالنـی از بیـش از یـک مـاه پیش و به محض بازگشـت از 
آلمـان بـه روسـیه، به اتهـام نقـض آزادی مشـروط زندانی 
شـده اسـت؛ اتهامـی که از سـوی او جعلی و بـا انگیزه های 

سیاسـی مطرح شـده است.
ناوالنـی کـه در تابسـتان گذشـته بـا یـک سـم اعصـاب 
مسـموم شـده بـود، بـرای درمـان بـه آلمـان منتقل شـد. 
او در جریـان جلسـه دادگاه تجدیدنظـر بـا تاکیـد بـر این 
که آزادی مشـروط خـود را نقض نکرده، خطـاب به قاضی 
گفـت: »بـه محـض این کـه بهبـود یافتـم، بلیـط هواپیما 

خریـدم و بـه خانه ام بازگشـتم.«
ناوالنی گفت از بازگشـت به روسـیه پشـیمان نیسـت، زیرا 
اعتقـادش بـه خـدا بـه او کمک کمـک کرد و »قـدرت در 

حقیقـت بود.«
او تاکیـد کـرد: »کشـور ما بر پایـه بی عدالتی بنا شـده، اما 
ده هـا میلیـون نفر حقیقـت را می خواهند و دیـر یا زود آن 

را به دسـت خواهند آورد.«
دادگاه  در  ناوالنـی  علیـه  زنـدان  حکـم  تاییـد  از  پـس 
تجدیدنظـر، دولـت مسـکو تـالش کـرد بـه آن بی اعتنایی 

. کند
بـه  پاسـخ  در  کرملیـن  سـخن گوی  پسـکوف،  دمیتـری 
پرسـش خبرنـگاران کـه از او پرسـیدند نظـرش دربـاره 
آینـده سیاسـی ناوالنی چیسـت، گفـت: »به هیـچ وجه به 

حکم زندان الکیس ناوالین در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد

یکا:  مشاور امنیت ملی امر
برای توافق نهایی با ایران مسری دیپلماتیک وجود دارد، تهران باید تصمیم بگرید

نیسـت.« مربـوط  ما 
نیـز  دیگـری  دادگاه  در  شـنبه  روز  اسـت  قـرار  ناوالنـی 
حاضـر شـود. او در ایـن پرونـده متهـم اسـت که بـه یکی 
از کهنه سـربازان جنـگ جهانـی دوم»تهمت و افتـرا« زده 

ست. ا
این کهنه سـرباز سـال گذشـته در یـک ویدیـوی تبلیغاتی 
شـرکت کـرد که بـه حمایـت از اصالحـات قانون اساسـی 
مـد نظـر پوتیـن می پرداخـت. ایـن اصالحـات بـه پوتیـن 
اجـازه داد پـس از سـال 2024 میالدی،  اگـر بخواهد برای 
دو دوره دیگر نامزد ریاسـت جمهوری شـود تـا در کرملین 

ند. بما
ناوالنـی افـراد حاضـر در این ویدیـو را افراد خائن و فاسـد 

بود. توصیف کـرده 
ناوالنـی معتقد اسـت ایـن پرونده بـا انگیزه سیاسـی علیه 
متهـم  را  روسـیه  مقام هـای  او  اسـت.  شـده  تشـکیل  او 
می کنـد کـه از اتهامـات مربـوط بـه تهمـت و افتـرا بـرای 

لکـه دار کـردن شـهرتش اسـتفاده کرده انـد.
دادسـتان در ایـن پرونـده بـرای ناوالنـی درخواسـت ۹50 

هـزار روبـل معـادل 12800 دالر جریمـه کـرده اسـت.
بازداشـت ناوالنـی در مـاه گذشـته، موجـی از اعتراضات را 
در سراسـر روسـیه به دنبال داشـت، اما هـواداران او اعالم 
کرده انـد کـه برگـزاری تظاهرات خـود را تا بهـار به حالت 

تعلیـق درآورده اند.
ناوالنـی پیشـتر پوتیـن را در ماجـرای مسـمومیت خـود 
متهـم کـرده اسـت، اتهامـی کـه پوتیـن آن را رد کـرده 

. ست ا

اظهارنظری در مورد مسیر پیش رو باید طرفین حاضر در 
این توافق با هم گفت وگو کنند، گفت در این مقطع قصد 

نداریم هیچ انگیزه خاصی را به ایران نسبت دهیم.
روز جمعه، جو بایدن، رییس جمهوری امریکا، در سخنانی 
گفت باید به »اقدامات بی ثبات کننده« جمهوری اسالمی 
با  »آماده ایم  افزود:  و  شود  رسیدگی  خاورمیانه  در  ایران 
وارد مذاکره  ایران  توافق هسته ای  گروه 1+5 یک درباره 

شویم.«
به  بازگشت  جهت  مذاکره  برای  امریکا  آمادگی  اعالم  با 
توافق هسته ای با ایران، یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز 
تا نشستی  اتحادیه در تالش است  این  اعالم کرد  جمعه 
غیررسمی با حضور همه طرف های برجام و امریکا برگزار 

کند.
این مقام بلندپایه اتحادیه اروپا که نامش فاش نشده، گفت 
هنوز زمان برگزاری نشست مشخص نیست و دعوت نامه ای 
هم ارسال نشده، اما قدرت های جهانی می خواهند توافق 

هسته ای را در اسرع وقت احیا کنند.

بـه گـزارش رویتـرز، وکیـل ناوالنی روز شـنبه اعـالم کرد 
ایـن فعال سیاسـی اکنون کمـی بیش از دو سـال و نیم را 

باید پشـت میله هـای زنـدان بگذارند.
پیشـتر اولیانـا سـولوپووا، سـخن گوی دادگسـتری مسـکو 
بـه خبرگـزاری فرانسـه گفتـه کـه اداره زندان هـا مختـار 
اسـت کـه پـس از تاییـد حکـم زنـدان ناوالنـی، او را بـه 
یکـی از اردوگاه هـای کار اجبـاری در روسـیه منتقل کند؛ 
اردوگاه هایی که از زمان شـوروی سـابق باقی مانده اسـت.

آماده اند گام های الزم را بردارند تا به دنیا اطمینان دهند 
صلح آمیز  مقاصد  برای  صرفا  آنها  برنامه]هسته ای[  که 

است.«
او با ابراز نگرانی از تصمیم ایران برای توقف اجرای پروتکل 
آژانس  با  خود  همکاری های  چشمگیر  کاهش  و  الحاقی 
بین المللی انرژی اتمی، گفت: کار اولی که باید انجام شود 
این است که ایران تصمیم بگیرد به نقض بیشتر تعهدات 

خود در توافق هسته ای اقدام نکند.
مشـاور امنیـت ملـی کاخ سـفید با اشـاره به تاکیـد دولت 
بایـدن بر لـزوم در پیـش گرفتن دیپلماسـی بـرای یافتن 
راه حلـی بـرای مسـئله ایـران، افـزود: »بهتریـن راه برای 
راه  هسـته ای،  سـالح  بـه  ایـران  رسـیدن  از  جلوگیـری 

اسـت.« دیپلماتیک 
ایران  با  ارتباط  در  ترمپ  دولت  سیاست  گفت:  سالیوان 
توافق  در  که  زمانی  به  نسبت  متحده  ایاالت  شده  باعث 

هسته ای حضور داشت، در »موقعیت بدتری« قرار گیرد.
هر  از  پیش  براینکه  تاکید  با  امریکا  ملی  امنیت  مشاور 

اطالعـات روز: دادگاه تجدیدنظـر روسـیه حکم زندان علیه 
الکسـی ناوالنـی، اصلی تریـن رهبـر مخالفـان پوتیـن در 

روسـیه را بـا کمـی تخفیـف، تاییـد کرد. 
بـه نقـل از ایـران اینترنشـنال، ناوالنـی از سـوی دادگاه 
بـدوی به سـه سـال و نیـم زنـدان محکوم شـده بـود، که 
بـا توجـه به مدت زمانـی که ناوالنـی در بازداشـت خانگی 
بـه سـر برده بود، حدود دو سـال و هشـت مـاه از آن حکم 

باقـی مانـده بود.

اطالعات روز: جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، 
با اشاره به اهمیت استفاده از راه های دیپلماتیک برای حل 
مسئله ایران بر عزم امریکا برای تعامل با کشورهای عضو 
باید  تهران  مقام های  گفت:  و  کرد  تاکید  توافق هسته ای 
برنامه هسته ای  تا به دنیا اطمینان دهند  تصمیم بگیرند 

آنها صلح آمیز است.
بـه نقـل از ایـران اینترنشـنال، سـالیوان در مصاحبه ای با 
سـی ان ان گفت: »معتقدم مسـیر دیپلماتیکـی وجود دارد 
تـا بـه توافقـی نهایـی برسـیم کـه بـر مبنـای آن بتوانیم 
مطمئن باشـیم کـه برنامه هسـته ای ایـران عاملی کنترل 

دارد.« کننده 
او با اشاره به تصمیم امریکا در پذیرش دعوت اروپا برای 
هسته ای  توافق  عضو  کشورهای  با  نشستی  در  شرکت 
زیادی  کار  هستیم.  ابتدایی  مرحله  در  »ما  گفت:  ایران، 
باید انجام شود و به دیپلماسی سختگیرانه و شفافی نیاز 

است.«
که  بگیرند  تصمیم  باید  »ایران  مقام های  افزود:  سالیوان 
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کمپاین عربستاین 
اسپانرس رئال می شود

ید جدید میالن  خر
دریب را از دست داد

با  مذاکره  حال  در  مادرید  رئال  باشگاه 
گروه تجاری قدیه عربستان برای قرارداد 

همکاری است.
ضرر  و  کرونا  پاندمی  مارکا،   از  نقل  به 
اقتصادی بزرگی که به رئال مادرید وارد 
به  مادریدی  باشگاه  تا  شده  باعث  شد، 
چند  با  همکاری  قرارداد  عقد  دنبال 
کمپانی بزرگ باشد تا با دریافت مبالغی 
هنگفت، هم بدهی های خود را کاهش 
دهد و هم برای خریدهای تابستانی پول 

کافی را جمع کند.
گروه  روزها  این  تایمز،  ادعای  طبق 
مالک  سعودی  عربستان  قدیه  تجاری 
عربستان  تفریحی  مرکز  بزرگترین 
همیشه  از  تر  نزدیک  ریاض،  شهر  در 
به  ساله   10 همکاری  قرارداد  عقد  به 
ارزش 150 میلیون یورو با رئال است و 
باشگاه مادریدی قصد دارد این کمپانی 
را اسپانسر اصلی تیم فوتبال زنان خود 

کند.
آمریکایـی  کمپانـی  همچنیـن 
»Providence« نیـز اخیـرا بـا رئـال 
مادریـد قراردادی شـش سـاله به ارزش 
20۷ میلیـون یـورو امضـا کـرده اسـت.
کنونی  شرایط  در  اسپانسرها  با  قرارداد 
از  بزرگ  های  باشگاه  نجات  راه  تنها 
چرا  کروناست  دوران  در  ورشکستگی 
که تا زمان ادامه این معضل و برگزاری 
بازی ها بدون تماشاگر، یکی از مهمترین 
مسدود  ها  باشگاه  درآمدزایی  های  راه 
خواهد بود. باید توجه داشت که درآمد 
رئال مادرید نسبت به فصل گذشته ۳00 

میلیون یورو کاهش داشته است.

میالن  زمستانی  خرید  مانژوکیچ  ماریو 
احتماال در بازی برابر اینتر غایب خواهد 

بود.
تیم های فوتبال میالن و اینتر در حالی 
از ساعت 18:۳0 امروز در حساس ترین 
دیدار از هفته بیست وسوم سری آ ایتالیا 
به مصاف هم می روند که ماریو مانژوکیچ 
به دلیل مصدومیت این بازی را از دست 

خواهد داد.
مرکاتو  کالچو  سایت  گزارش  اساس  بر 
 2-2 تساوی  در  که  مانژوکیچ  ایتالیا، 
ستاره  خانه  در  میالن  شب  پنجشنبه 
یک شانزدهم  مرحله  در  بلگراد  سرخ 
اصلی  ترکیب  در  اروپا  لیگ  نهایی 
روسونری بود، دچار مصدومیت عضالنی 
شده و قادر به همراهی میالن در بازی 

عصر امروز مقابل اینتر نیست.
 ۳4 مهاجـم  گـزارش؛  ایـن  طبـق 
سـایر  همـراه  بـه  صبـح  دیـروز  سـاله 
هم تیمی هایـش تمریـن نکـرده و قـادر 
بـه همراهـی تیـم تحت هدایت اسـتفانو 
پیولـی در دربـی میـالن نیسـت. میالن 
بـرای ایـن دیـدار اسـماعیل بن ناصـر را 
هـم بـه دلیـل آسـیب دیدگی در اختیار 

داشـت. نخواهـد 
اخیر  زمستانی  پنجره  در  که  مانژوکیچ 
به عنوان بازیکن آزاد به میالن پیوست، 
تاکنون در پنج بازی برای روسونری به 

میدان رفته است.

رونالد کومان تنش لفظی شدید بین جرارد 
مثبت  اتفاقی  را  گریزمان  آنتوان  و  پیکه 

ارزیابی کرد.
تلخ 4-1  از شکست خانگی  بارسلونا پس 
با  بازی  برای  را  خود  جی  اس  پی  برابر 
کادیز مهیا می کند. شرایط بارسا در اللیگا 
در هفته های اخیر خوب و مثبت بوده و 
این تیم موفق به کسب ۷ برد متوالی شده 

است.
رونالـد کومان سـرمربی بارسـا در نشسـت 
مـورد شکسـت  و در  بـازی  ایـن  خبـری 
تیمـش از پـی اس جـی گفـت:» همیشـه 
وقتی شکسـت مـی خورید، دوسـت دارید 
سـریع بـازی بعـدی برگـزار شـود چـون 
انگیـزه جبـران داریـد. می خواهیم نشـان 
دهیـم بارسـا در مسـیر صعودی قـرار دارد 
و بایـد بـه رونـد بردهـای مـان در اللیـگا 
ادامـه دهیـم. مـی دانم کـه برابـر پی اس 
جـی چه اتفـاق تلخی رخ داد ولـی ما تیم 
جـاه طلبی هسـتیم و قصـد داریم واکنش 

خوبـی نشـان دهیم.«
کومان ادامه داد:» دنیا پس از یک باخت 
به اتمام نمی رسد. باید شکست را تجزیه 
صحبت  به  بازیکنان  با  کرد،  تحلیل  و 
تمرین  سخت  جبران،  برای  و  پرداخت 
زیادی  های  توپ  جی  اس  پی  برابر  کرد. 

سپس باید بنشینیم و در مورد آینده حرف 
بزنیم.«

برابر تیم های بزرگ:» چند  بارسا  مشکل 
برنده شدیم  ماه پیش در زمین یوونتوس 
و می توانیم پی اس جی را هم در پاریس 
شب  شنبه  سه  بازی  در  دهیم.  شکست 
نقاط  رفع  با  معتقدم  و  داشتیم  مشکالتی 
ضعف، می توانیم در بازی برگشت کارهای 
بیشتری انجام دهیم. پی اس جی برابر ما 
نیست  اینطور  ولی  کار کرد  موثر  و  خوب 
که ما در بازی برگشت نتوانیم پایاپای بازی 
کنیم. بارسا توان مقابله با تیم های بزرگ 
پیروز  تیمی  هر  بر  توانیم  می  و  دارد  را 

شویم.«
تنش لفظی و فحاشـی پیکـه و گریزمان:» 
در طـول یـک بـازی هیجـان بـر بازیکنان 
غالـب می شـود و معتقـدم اینکـه در یک 
مسـائل  بـه  کـه  باشـند  بازیکنانـی  تیـم 
منفـی واکنـش نشـان دهنـد، خیلـی هـم 
خـوب اسـت. مـن در ایـن هیـچ اشـکالی 
نمـی بینـم و خوشـم هـم می آید. سـپس 
کـرد.  آرام  را  جـو  و  کـرد  بایـد صحبـت 
بـرای پیـروزی در هـر بـازی بایـد از همـه 
تـوان تـان مایـه بگذاریـد. دوسـت نـدارم 
بازیکنان در زمین سـاکت باشـند و چشـم 

شـان را بـه روی مشـکالت ببندنـد.«

کمـی خـوش  راه  ایـن  در  البتـه  شـویم. 
شانسـی هـم بایـد چاشـنی کار شـود. من 
بـه صعـود بـه فینـال کوپـا دل ری ایمـان 
اتلتیکـو  دارد  بسـتگی  اللیـگا  در  دارم. 
چقـدر امتیـاز از دسـت بدهـد. مـا بارسـا 

هسـتیم و نبایـد منفـی فکـر کنیـم.«
خودم  های  ایده  هالند:»  ارلینگ  جذب 
ابتدا  ولی  دارم  تابستانی  انتقاالت  برای  را 
و  شود  انتخاب  باشگاه  جدید  رئیس  باید 

از دست دادیم و اینگونه به حریف شانس 
و  تر  سختگیرانه  باید  دادیم.  زیادی  های 
با جدیت بیشتر بازی کرد و معتقدم برابر 

کادیز فرصت خوبی برای جبران داریم.«
اهـداف بارسـا:» هنـوز در هـر سـه جـام 
فصـل شـانس داریم. بلـه؛ لیـگ قهرمانان 
دیگـر خیلـی دشـوار شـده ولـی در کوپـا 
دل ری مـی توانیـم باخـت 2-0 دور رفت 
بـه سـویا را جبـران کـرده و راهـی فینـال 

کت باشند یکنان نباید سا باز
یزمان لذت بردم! کومان: از درگریی پیکه و گر

منچسترسیتی  میزبان  امروز  آرسنال 
سرمربی  آرتتا،  میکل  و  است  صدرنشین 
بازی سیتزین ها  این  از  توپچی ها، پیش 

را بهترین تیم اروپا توصیف کرد.
ده  ای  فاصله  شاگردانش  و  گواردیوال  پپ 
تیم  با  برتر  لیگ  امتیازی در صدر جدول 
دوم ایجاد کرده اند و 1۷ بازی پیاپی است 
که از تک تک مسابقات خود پیروز بیرون 

آمده اند.
امروز  دیدار  به  پا  حالی  در  اما  ها  توپچی 
خود با سیتی می گذارند که در رده دهم 
جدول قرار دارند و در چهار بازی گذشته 
پیروزی  به  بار  یک  تنها  لیگ  در  خود 

رسیده اند.
میکل آرتتا راجع به شروع متزلزل سیتی 
در این فصل گفت: »کاری که آنها کردند 
تیم  یک  بود.  سخت  موقعیتی  به  واکنش 
آنها  توانایی  در  همگان  وقتی  باید  بزرگ 
چنین  دارند،  تردید  دوباره  رقابت  برای 
کاری بکند و دوباره تبدیل به تیمی بشود 

خط دفاع سیتی در این فصل یکی از نقاط 
قوت این تیم و بهترین دفاع لیگ برتر بوده 
و آنها در لیگ تنها 15 گل دریافت کرده 

اند.

ابتدایی خود در لیگ برتر در سال 2021 
سیتی  ترتیب  این  به  اند،  شده  پیروز 
یک  آغاز  از  برد  تعداد  بیشترین  رکوردار 

سال در لیگ برتر شده است.

که هست.
ممکن  شکل  ترین  قانع کننده  به  آنها 
واکنش نشان دادند، متحد با هم کاری را 
انجام دادند که در آن بهترین هستند؛ آنها 
بسیار باثبات هستند و به راحتی در بازی 
ها پیروز می شوند. به نظر من آنها در حال 

حاضر بهترین تیم اروپا هستند.
بازی  که  فوتبالی  آنها،  نمایش  شیوه 
گرفتن  نتیجه  در  که  ثباتی  و  می کنند 
دارند، همه اینها در کنار هم آنها را تبدیل 
به بهترین تیم کرده است. به همین دلیل 
ما امروز یک چالش خیلی بزرگ و در عین 

حال هیجان انگیز پیش رو داریم.«
که  است  پیاپی  بازی   1۷ اکنون  سیتی 
بار  آخرین  شده.  پیروز  ها  رقابت  درتمام 
که این تیم نتوانست به پیروزی دست پیدا 
در  بروم  وست  برابر   1-1 تساوی  در  کند 
پانزدهم دسامبر بود و آخرین باخت آنها به 

21 نوامبر برابر تاتنهام برمی گردد.
بازی   10 در  ها  سیتیزن  این  بر  عالوه 

در آستانه دیدار آرسنال-سییت؛
ین تیم اروپاست آرتتا: منچسرتسییت بهرت

خـوب ارائـه بدهیـم.«
 PSG کـوواچ کـه تحـت تاثیـر بـازی
برابر بارسـلونا قـرار گرفته بـود، معتقد 
اسـت کـه پس از پنـج برد پیاپـی، تیم 

پاریسـی روی دور بـرد افتاده اسـت.
او افـزود: »من در پایـان بازی از راضی 
هـم باالتـر بـودم! همـه کیفیـت بـازی 

کـه PSG ارائـه مـی داد را دیدند.
مـا مـی دانیـم کـه ایـن تیـم در حـال 
نیرویـی  از  بااسـتفاده  و  اسـت  رشـد  
کـه پنـج برد پیاپـی به آنهـا داده، دارد 
پیشـرفت مـی کنـد. بـه همیـن دلیل 
مـا انتظـار بـازی سـختی را برابـر آنهـا 
داریم ولی پیشـاپیش شکسـت را نمی 
پذیریـم. بـه پاریـس می رویم تـا بازی 
خودمـان را انجـام دهیـم و سـعی می 

کنیـم بـا آنهـا رقابـت کنیم.«

نیکو کوواچ:
یت غریممکن است متوقف کردن امباپه مامور

برابـر PSG و بیشـتر از هـر کـدام از 
هشـت تیـم باالی جـدول، گل دریافت 

اسـت. کرده 
کـوواچ گفـت: »PSG تیمی در کالس 
جهانـی اسـت. آنهـا گل هـای زیـادی 
زده انـد و کیلیـان امباپـه نیـز در حال 

حاضـر فرمی بسـیار عالـی دارد.
متوقـف  را  او  تـا  کنیـم  سـعی  بایـد 
کنیـم، امـا ایـن کار بـا یـک بازیکـن 
ممکـن نیسـت. مـا نمی توانـم امباپـه 
را یـک بـه یـک متوقـف کنیـم. ایـن 
ماموریـت غیرممکـن اسـت. مـا بایـد 
متحـد شـویم و با کمـک همدیگر او را 
کنتـرل کنیـم، امـا ایـن کار هـم باعث 
 PSG مـی شـود تـا دیگـر بازیکنـان
بیشـتر آزاد شـوند. بـرای جبـران بایـد 
یـک بـازی فیزیکـی و تاکتیکـی خیلی 

متوقـف کـردن امباپـه بـه مشـکل بـر 
خواهنـد خـورد و ایـن کار در واقع یک 

ماموریـت غیرممکـن اسـت.
برابـر  تریـک  هـت  از  پـس  امباپـه 
بارسـلونا توقـف ناپذیـر بـه نظـر مـی 
رسـد و سـرمربی موناکـو مـی داند که 
بـرای کنتـرل کـردن او در بـازی امروز 
بـه بیـش از یـک بازیکـن نیـاز خواهد 

داشـت.
سـتاره جـوان PSG در حـال حاضر با 
1۶ گل پیشـتاز جـدول گلزنـان لیـگ 
یـک اسـت و با هـت تریک برابر بارسـا 
در چمپونزلیـگ بـه شـهرت خـود بـه 
عنـوان یکـی از بهترین گلزنـان جهان، 

اسـت. افزوده 
موناکـو در حال حاضـر در جدول لیگ 
فرانسـه چهـارم اسـت امـا بیـش از دو 

 ،PSG در آسـتانه بـازی موناکـو برابـر
نیکـو کـوواچ سـرمربی موناکـو معتقـد 
اسـت کـه بازیکنـان ایـن تیـم بـرای 
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نبود اراده برای معریف انمزدوزیران جدید؛ 
کابینه تکمیل نخواهد شد؟

نامزدوزیران جدید معرفی نشود، بودجه ملی سال 1400 را 
تصویب نخواهند کرد، اما تاهنوز در این قسمت حکومت کدام 
پاسخ مثبت و مشخصی ارائه نکرده است. به گفته ی او، این 
که بودجه بدون معرفی نامزدوزیران جدید تصویب یا تصویب 

نخواهد شد، در هفته جاری مشخص می شود.
کرام الدین رضازاده، عضو دیگر مجلس می گوید رییس جمهور 
باید مطابق قانون نامزدوزیران جدید به جای نامزدوزیرانی که 
از سوی مجلس رد شد، معرفی می کرد، اما این افراد خالف 
قانون به سرپرستی در این ادارات ادامه داده اند: »متأسفانه 
از  قانون  نقض  اکثریتش  که  می گیرد  صورت  کارهای  فعال 
طرف خود رییس جمهور و حکومت است. قسمی که تجربه 
نشان داده، مثل گذشته رییس جمهور هنوز هم عالقه ی به 
طریق  از  بارها  نمایندگان  چون  ندارد.  جدید  افراد  معرفی 
افراد  که  خواسته اند  رییس جمهور  از  جرگه  ولسی  جلسات 
مورد نظر خود را و کسانی که توانایی دارند به مجلس معرفی 
کند. اما تاهنوز کدام اقدام در رابطه به معرفی افراد جدید در 

پست های وزارت سرپرست ها صورت نگرفته است.«
دیدبان شفافیت افغانستان می گوید سرپرستی باعث سکتگی 
در کار ادارات و زیر پرسش بردن حاکمیت قانون و نظم قانون 
اساسی است و حکومت باید طبق قانون و بعد از رأی اعتماد 

پارلمان ادارات را مدیریت کند.
اما ریاست جمهوری می گوید که حکومت در راستای معرفی 
معاون  پال،  مینه  دواخان  می کند.  کار  جدید  نامزدوزیران 
سخن گوی ریاست جمهوری در صحبت با اطالعات روز بدون 
ارائه جزئیات بیشتر می گوید: »حکومت به شدت کار می کند 
تا اشخاص واجد شرایط و متخصص که وزن سیاسی داشته 

باشند را معرفی کند.«

کابینه حکومت وحدت ملی هیچ گاهی تکمیل نشد
مراسم  از  روز پس  دو  ملی،  در حکومت وحدت  سرپرستی 
تحلیف رییس جمهور غنی آغاز شد. آقای غنی با صدور فرمانی 
تمامی وزرا و رؤسای ادارات مستقل را سرپرست اعالم کرد. 
اشرف غنی که در مراسم تحلیفش به عنوان رییس جمهور در 
هفتم میزان 1۳۹۳ وعده داد کابینه اش را در مدت 45 روز 
تکمیل می کند، اما در مدت پنج سال عمر حکومت یک بار 

هم نتوانست کابینه اش را تکمیل کند. 
در پنج سال گذشته، همیشه شماری زیادی از وزارتخانه ها 
در  روز  اطالعات  گزارش  یک  شد.  اداره  سرپرستان  توسط 
نشان  ملی  وحدت  حکومت  در  سرپرستی  فرهنگ  مورد 
می داد که در ماه سنبله 1۳۹8 خورشیدی 15 وزارتخانه از 
سوی سرپرستان اداره می شدند. بعدها تعداد وزارتخانه های 
که توسط سرپرستان اداره می شد، افزایش یافت و تنها چند 
وزارت محدود وزیر داشت. هشت وزارت خانه بیشتر سال ها 

توسط سرپرستان اداره شد تا وزیران.
می تواند  فعلی  حکومت  در  غنی  آقای  که  نیست  معلوم 
همانند  سرپرستی  چرخه ی  یا  کند  تکمیل  را  کابینه اش 

حکومت وحدت ملی ادامه خواهد یافت.

که  می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  اخالقی،  محمدعلی 
یک  به  سرپرستان  توسط  ادارات  و  وزارتخانه ها  مدیریت 
به ختم  تعهد  به رغم  و حکومت  است  تبدیل شده  فرهنگ 
باقی مانده  وزارتخانه های  برای  تاهنوز  سرپرستی،  فرهنگ 
این که  به  »باتوجه  است:  نکرده  معرفی  نامزدوزیران جدید 
تاهنوز در این مورد هیچ صحبتی در حکومت مطرح نشده، 
نشان دهنده این است که حکومت اراده جدی برای معرفی 
نامزدوزیران جدید برای وزارتخانه های که توسط سرپرستان 

اداره می شود، ندارد.«
آقای اخالقی می افزاید یکی از دالیلی که حکومت نمی خواهد 
نامزدوزیران جدیدی را برای وزارتخانه های باقی مانده معرفی 
کند، این است که شماری از سرپرستان فعلی باوجودی که 
از سوی پارلمان رد شد، به رییس جمهور نزدیک  اند و اعتماد 
آقای غنی را با خود دارند، اما به صورت کلی در این موارد از 
سوی حکومت کم توجهی می شود و حکومت عزم و اراده برای 

تطبیق گام به گام قانون ندارد.
اجمل احمدی نامزد ریاست بانک مرکزی، طاهر زهیر نامزوزیر 
معارف،  نامزدوزیر  حمیدی  رنگینه  فرهنگ،  و  اطالعات 
و مجیب الرحمن  زنان  امور  وزارت  نامزدوزیر  حسینه صافی 
کریمی نامزدوزیر احیا و انکشاف دهات کسانی هستند که از 
سوی ارگ معرفی شده بود، ولی از سوی پارلمان رأی تایید 
نگرفتند. برخی از این افراد نزدیک به رییس جمهورند و به نظر 
نمی رسد که آقای غنی افراد دیگر را به جای آنان معرفی کند.

که  می گوید  نمایندگان  مجلس  عضو  این  دیگر  سوی  از 
زمانی که  تا  بود  این  مجلس  اعضای  خواست های  از  یکی 
می شود،  اداره  سرپرستان  توسط  که  وزارتخانه های  برای 

نیست و سه عضو کم دارد. نمایندگان مجلس می گویند که 
زمان قانونی عضویت برخی از اعضای دادگاه عالی نیز گذشته 
دادگاه  در  عضویت  برای  را  جدیدی  افراد  باید  حکومت  و 
عالی جهت اخذ رأی به پارلمان معرفی کند. دادگاه عالی ۹ 
عضو دارد که با معرفی رییس جمهور و تأیید پارلمان تعیین 
می شود. در حال حاضر سید یوسف حلیم، عبدالمک کاموی، 
برات علی متین، عبدالقادر عدالت خواه، عبدالحسیب احدی و 
محمدزمان سنگری شش عضو دادگاه عالی اند و سه عضو آن 

مدت هاست که کم است.

چرا حکومت اراده ای برای معرفی نامزدوزیران جدید و 
تکمیل کابینه ندارد؟

از  قوس  ماه  در  نامزدرییس  و  نامزدوزیر  پنج  آن که  از  پس 
هیچ  تاکنون  حکومت  نگرفتند،  تایید  رأی  پارلمان  سوی 
اقدامی را در زمینه ی معرفی نامزدوزیران جدید روی دست 
نگرفته است و معلوم نیست که چه زمانی نامزدوزیران جدید 
معرفی خواهند شد. شماری از نمایندگان مجلس می گویند 
که باتوجه به سابقه فرهنگ سرپرست و نزدیکی افراد ردشده 
به عنوان  همچنان  را  افراد  این  غنی  آقای  رییس جمهور،  به 
سرپرست وزارتخانه ها حفظ خواهد کرد و نامزدوزیران جدید 

حداقل به این زودی ها معرفی نخواهد کرد.
وزارت دولت در امور پارلمانی می گوید که تاکنون اسناد افراد 
به عنوان نامزدوزیران جدید برای وزارت خانه ی های باقی مانده 
به  جدید  نامزدوزیران  اسناد  هرگاه  و  نرسیده  اداره  این  به 
طی  را  آن  اداره  این  رسید،  پارلمانی  امور  در  دولت  وزارت 

مراحل می کند.

کابینه حکومت وحدت 
پنج  طول  در  ملی 
حکومت  آن  عمر  سال 
هیچ گاهی تکمیل نشد 
وزارتخانه ها  بیشتر  و 
توسط سرپرستان اداره 
شد تا وزیران. پس از ایجاد حکومت جدید، معرفی نامزدوزیران 
جدید و رأی گیری پارلمان برای آن ها انتظار می رفت که روند 
سرپرستی در وزارتخانه ها پایان یابد و کابینه تکمیل شود، اما 
پنج نامزدوزیر از سوی مجلس رأی نگرفتند و سپس دو وزیر 
که از سوی مجلس رأی گرفته بودند، توسط رییس جمهور 

برکنار شد که نتیجه ی آن ادامه فرهنگ سرپرستی است.
اکنون شماری از نمایندگان مجلس در صحبت با اطالعات 
روز می گویند که باتوجه به سابقه ی رییس جمهور از حمایت 
فرهنگ سرپرستی در دوره حکومت وحدت ملی و نزدیکی 
نامزدوزیران ردشده از سوی پارلمان با آقای غنی، حکومت 
اراده ای برای تکمیل کابینه و پایان کار سرپرست وزیران ندارد 
و افراد فعلی را خالف قانون به حیث سرپرستان حفظ خواهد 

کرد.
در ماه قوس 1۳۹۹ نامزدوزیران 20 وزارت و ریاست )امور 
و  کار  عامه،  صحت  مالیه،  ملی،  دفاع  داخله،  امور  خارجه، 
تحصیالت  معلوماتی،  تکنالوژی  و  مخابرات  اجتماعی،  امور 
عالی، صنعت و تجارت، عدلیه، معادن و پترولیم، مهاجرین 
مالداری،  و  آبیاری  زراعت،  عامه،  فواید  عودت کنندگان،  و 
اوقاف،  و  حج  اقتصاد،  ترانسپورت،  اراضی،  و  شهرسازی 
سرحدات، اقوام و قبایل و ریاست امنیت ملی( از سوی مجلس 
رای تأیید گرفتند. اما نامزدان وزارت های اطالعات و فرهنگ، 
بانک  ریاست  و  معارف  و  زنان  امور  دهات،  انکشاف  و  احیا 
مرکزی رای نگرفتند. بعداً وزیران صحت عامه و مالیه از سوی 
رییس جمهور غنی برکنار شد که اکنون این دو وزارت نیز از 

سوی سرپرستان اداره می شود.
در حال حاضر وزارت های اطالعات و فرهنگ، معارف، مالیه، 
صحت عامه، امور زنان و احیا و انکشاف دهات و بانک مرکزی 
از سوی سرپرستان اداره می شود. از این میان، نامزدوزیران 
اطالعات و فرهنگ، معارف، امور زنان، احیا و انکشاف دهات 
و بانک مرکزی از سوی مجلس رأی نگرفتند. این افراد خالف 
به عنوان سرپرست  قانون سرپرستی همچنان  پنجم  ماده ی 
باقی مانده اند و معلوم نیست که چه زمانی نامزدوزیران جدید 

برای اخذ رأی به مجلس معرفی می شود.
در ماده ی پنجم »قانون تنظیم سرپرستی وزارت ها و ادارات 
دولتی« آمده است هرگاه نامزد وزارت یا اداره از سوی مجلس 
از سوی  وظیفه  در جریان  وزیر  یا  و  نمی گیرد  اعتماد  رأی 
در  سرپرست  به حیث  دوباره  می شود،  اعتماد  سلب  مجلس 
همان وزارت یا اداره تعیین شده نمی تواند. کسانی پس از رأی 
رد پارلمان همچنان به عنوان سرپرست باقی مانده اند، خالف 

این ماده ی قانون عمل می کنند.
تکمیل  نیز  عالی  دادگاه  اعضای  وزارتخانه ها،  این  به  افزون 


