
         

با آنکه طالبان هشدار داده بود که انتخابات پارلمانی را به  چالش خواهد کشید، 
اما در روز نخست انتخابات بهجز کابل ـ که یک حمله ی انتحاری درآن به وقوع پیوست ـ 
از هیچ یک از والیت های افغانستان حمالت گسترده و بزرگی گزارش نشد. در اکثر 
والیت ها رویدادهای امنیتی به پرتاب هاوان، گلوله باری و انفجارهای ماین مقناطیسی 
و بالون گاز خالصه شد. در روز دوم انتخابات نیز وزارت داخله مدعی شد که در سراسر 

کشور در هیچ یک از مراکز رأی دهی رویدادی امنیتی رخ نداده است ...

او  کردم،  مالقات  کندهار  در  عبدالرازق  با  که  هنگامی   2014 سال  در 
امن  بود،  ناآرام  را که زمانی  او والیتی  بود.  افغانستان  قدرت مندترین مرد در جنوب 
ساخته و مرز کندهار با پاکستان را که یک مسیر حیاتی برای نیروهای ایاالت متحده 
و تجارت افغانستان است، تحت کنترلش درآورده بود. رازق یک مرد قدرت منِد معمولی 
مانند دیگر زورمندان افغان به نظر نمی رسید. او آن زمان  دهه ی سوم زندگی اش را 
سپری می کرد؛ با اندام الغر، ریش تراشیده، قیافه ی نوجوان سان و لباس کار نظامی ...

ترور جنرال رازق؛ پیروزی طالبان در 
نبرد کلیدی بر سر آینده ی افغانستان

برگزاری انتخابات پارلمانی در 
سایه ی حمالت پراکنده ی شورشیان
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حضور گسترده ی زنان؛ 
نیمه ی پر لیوان انتخابات

نبود مسی در ال کالسیکو 
به ضرر بارسلوناست
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وزیر خارجه آلمان ادامه ی فروش سالح 
توسط کشورش به عربستان را زیر سوال برد

خروج از معاهده هسته یی ؛ روسیه اقدام 
آمریکا را »گام بسیار خطرناک« دانست

۶

         

این کمیسیون  انتخابات می گویند که  اطالعات روز: مسووالن در کمیسیون مستقل 
قادر به باز کردن تمامی 401 مرکز رأی دهی که روز شنبه مسدود مانده بود، نشده و دیروز 

یکشنبه تنها 253 مرکز باز و روند رأی دهی در آن به گونه ی عادی جریان داشت.
ذبیح اهلل سادات،  معاون سخن گوی کمیسیون مستقل انتخابات به روزنامه  اطالعات روز 

گفت که 148 مرکز رأی دهی دیگر به دلیل تهدیدات بلند امنیتی باز نشده است.

روند  تا  ندادند  اجازه  ما  به  امنیتی  دالیل  به  امنیتی  »نیروهای  گفت:  سادات  آقای 
رأی دهی را در باقی مراکز رأی دهی آغاز کنیم.«

این در حالی است که انتخابات پارلمانی روز شنبه )28 میزان( در 32 والیت کشور 
برگزار شد.

آغاز این روند با چالش هایی همراه بود. در شماری از مراکز در کابل و ...

کمیسیون انتخابات: 

۱۴۸ مرکز رأی دهی به دلیل تهدیدات بلند امنیتی باز نشد

۲

۵

۶

پایان انتخابات؛ 
رویارویی امید و ناامیدی 
طالبان  پارلمانی  انتخابات  از  قبل 
به  را  انتخابات  این  که  بود  کرده  تهدید 
چالش می کشد و مانع برگزاری آن خواهد 
شد. با وصف این تهدید طالبان، در ساعات 
اشتراک  از  گزارش ها  شنبه،  بامداد  اولیه ی 
حکایت  انتخابات  در  مردم  گسترده ی 
تهدیدهای  وجود  با  شهروندان  می کرد. 
این  به  نسبت  بی اعتمادی  و  امنیتی  جدی 
صف های  در  طوالنی  ساعات  برای  روند، 
بر  بدهند.  رأی  تا  ماندند  منتظر  فشرده 
شهروندان،  و  رسانه ها  گزارش های  اساس 
شنبه  روز  اولیه ی  ساعات  در  مردم  حضور 
اما  می رفت،  انتظار  که  بود  حدی  از  بیش 
ملی  اداره ی  و  انتخابات  کمیسیون  ناتوانی 
احصائیه در مدیریت این روند و هرج  و  مرج 
ناشی از آن باعث شد بسیاری ساعت ها در 
رأی گیری  مراکز  بسته ی  دروازه های  پشت 
در  شرکت  به  شهروندان  اشتیاق  و  بمانند 

انتخابات کاهش یابد. 
روند  از  شکایت  و  نارضایتی  میزان 
کمیسیون  است.  زیاد  بسیار  انتخابات 
داد  نشان  ناامیدکننده یی  به طرز  انتخابات 
که تصور روشنی از مشارکت مردم در این 
برای مدیریت  آمادگی یی  نتیجه  روند و در 
آن نداشته است. از جهتی دیگر شهروندان 
تحمل  و  بسیار  خطرپذیری  و  جسارت  با 
روند  این  مسووالن  ناتوانی  از  که  مشقتی 
ناشی می شد، در انتخابات شرکت ورزیدند. 
تفکیک  با  انتخابات صرفاً  ارزیابی  و  تحلیل 

این دو موضوع از همدیگر ممکن است. 
یکم: میزان مشارکت مردم در انتخابات 
رأی دهندگان،  نام  ثبت  زمان  در  قبل،  از 

مشخص شده بود ...
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جلوه ی امید 
کمیسیون انتخابات در تضییع رأی مردم سنگ تمام گذاشت



اجراییه ی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
کشور گفته است که حضور گسترده ی مردم در انتخابات 
از  مردم  که  بود  این  دهنده ی  نشان  میزان،   28 پارلمانی 
و  دموکراسی  و  تروریزم خسته شده  و  جنگ، خشونت 

مردم ساالری را ترجیح می دهند.
گفت وگو  در  میزان(   28( شب  شنبه  عبداهلل  آقای 
تروریزم،  رد  انتخابات  »پیام  است:  گفته  نیوز  طلوع  با 
خشونت و توطیه های دشمنان توسط مردم است. من از 
صمیم قلب از مردم تشکر می کنم که با همه ی تهدیدات 

به پای صندوق های رأی رفتند.«
او در مورد کاستی ها و نارسایی ها در روند انتخابات 
نیز گفته است در مرکزی که خودش برای رأی دادن رفته 

بود، در فهرست رأی دهندگان مشکل وجود داشت.
رییس اجراییه افزوده است: »فهرست رأی دهنده گان 
رأی  امروز  که  هنگامی  هم  خودم  من  داشت؛  مشکل 
می دادم دچار مشکل شدم، حرف "ع" در فهرست پیدا 

نمی شد.«
تکرار  نباید  رسایی ها  نا  این  که  این  بر  تأکید  با  او 
شود، گفته است: »نارسایی هایی در روند انتخابات بودند 
که قابل پیش گیری بودند. نگرانی من این است که یک 
بار دیگر مردم اعتمادش را نسبت به انتخابات از دست 
روز  پارلمانی  انتخابات  که  است  حالی  در  این  بدهند.« 

شنبه )28 میزان( در 32 والیت کشور برگزار شد.
آغاز این روند با چالش هایی همراه بود، در شماری 
از مراکز در کابل و برخی والیات دیگر مراکز رأی دهی 
در زمان معین آن باز نشدند و در شمار دیگری از مراکز 

کارمندان کمیسیون انتخابات دیر حاضر شدند.
با  انتخابات  کمیسیون  کارمندان  آشنایی  عدم 
نداشتن چارج  فنی و  بایومتریک، مشکالت  دستگاه های 
که  بودند  دیگری  مشکالت  از  بایومتریک  دستگاه های 
روند رأی دهی در 401 مرکز در سراسر کشور آغاز نشد 
این  انتخابات، رأی دهی در  به همین منظور کمیسیون  و 

مراکز را برای یک روز دیگر تمدید کرد.
انتخابات  مورد  در  عبداهلل  آقای  حال،  همین  در 
این  است  امیدوار  که  گفته  نیز  آینده  ریاست جمهوری 

انتخابات در زمان تعیین شده ی آن برگزار شود.
انتخابات  در  را  آیا خودش  که  این  به  پاسخ  در  او 
ریاست جمهوری آینده نامزد خواهد کرد یا نه، گفته است: 
»به زمان اعالم نام های نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
بیست روز دیگر مانده است و در آن زمان معلوم خواهد 

شد.«

کرده  اعالم  کشور  داخله ی  وزارت  روز:  اطالعات 
است که در جریان روز اول انتخابات در سراسر کشور 
نزدیک به 200 رویداد امنیتی بزرگ و کوچک رخ داده 

است.
ویس احمد برمک، وزیر داخله شب شنبه )28 میزان( 
رویداد   192 که  است  گفته  نیوز  طلوع  با  گفت وگو  در 
امنیتی در روز اول انتخابات رخ داده که در نتیجه 28 نفر 
)17 غیرنظامی و 11 نیروی امنیتی( کشته و 102 نفر )83 

غیرنظامی و 19 نیروی امنیتی( زخمی شده اند.
این افراد در رویدادهای امنیتی در والیت های کابل، 

بغالن، قندز، غور و ... کشته و زخمی شده اند.
کمیسیون  رییس  صیاد،  عبدالبدیع  دیگر  سوی  از 
مستقل انتخابات گفته است که نیروهای امنیتی در جریان 
روز اول انتخابات از یک هزار و 725 رویداد امنیتی دیگر 

جلوگیری کرده اند.
از سویی هم، براساس گزارش مرکز امنیتی یوناما یا 
افغانستان همزمان  نمایندگی سازمان ملل متحد در  دفتر 
با برگزاری انتخابات پارلمانی، بیش از 20 رویداد امنیتی 

تنها در کابل رخ داده است.
انتحاری،  حمله ی  شامل  امنیتی  رویدادهای  این 
خشونت های  گاز،  بالون  انفجار  مقناطیسی،  انفجارماین 

فزیکی و... بوده است.
تنها در حمله ی انتحاری شام روز یک شنبه در کوتل 

خیرخانه ی شهر کابل 15 غیرنظامی کشته شدند.
در همین حال، مسووالن شفاخانه ی ایمرجنسی کابل 
گفته اند که 37 زخمی پس از رویدادهای امنیتی روز اول 

انتخابات در این شفاخانه مراجعه کرده اند.
 32 در  میزان(   28( شنبه  روز  پارلمانی  انتخابات 
والیت کشور برگزار شد اما به گفته ی مسووالن کمیسیون 
سراسر  در  مرکز   401 در  روند  این  انتخابات،  مستقل 
شد  روبه رو  امنیتی  تهدیدات  و  فنی  مشکالت  با  کشور 
که برگزاری انتخابات در این مراکز برای یک روز دیگر 

تمدید شد.
براساس آمارهای ابتدایی کمیسیون انتخابات، تنها در 

روز اول انتخابات بیش از سه میلیون نفر رأی داده اند.
این کمیسیون اظهار امیدواری کرده که با پایان روز 
دوم رأی دهی و دریافت گزارش از مراکزی که بنا به هر 
به  آمار رأی دهندگان  نرسیده،  آن  تاکنون گزارش  دلیلی، 

بیش از 5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت.

رییس اجراییه: 

مردم با شرکت در انتخابات 
دموکراسی را ترجیح دادند

وزارت داخله: 

۱۹۲ رویداد امنیتی تنها در روز 
اول انتخابات ثبت شده است

وزارت داخله: 

۶۰ نفر به اتهام مداخله در روند انتخابات بازداشت شده اند

روحانی: 

بیش از پنج ونیم هزار مشکل تا کنون ثبت شده است

کمیسیون انتخابات: 

۱۴۸ مرکز رأی دهی به دلیل تهدیدات بلند امنیتی باز نشد

اطالعلات روز: وزارت داخلله  کشلور اعلالم کرده 
اسلت کله تاکنلون 60 نفر از سلوی نیروهلای امنیتی به 

اتهلام دخاللت در املور انتخابات بازداشلت شلده اند.
نجیلب دانلش، سلخن گوی وزارت داخلله دیلروز 
یکشلنبه )29 میلزان( گفتله اسلت که در میلان این افراد 
شلماری از افلراد حکومتلی نیلز شلاملند و تحقیقات از 

نلزد آنان جریلان دارد.
آقلای دانلش گفتله کله 44 نفلر آنلان تنهلا از کابل 
آملار  ایلن  کله  اسلت  افلزوده  او  شلده اند.  بازداشلت 

نهایلی نیسلت و ممکلن ایلن رقلم تغییلر یابلد.
او گفتله اسلت: »بلا آن علده از مسلوولین امنیتی که 
در املور انتخابلات مداخلله کرده اند و اسلناد و مدارک 
مبنلی بلر مداخله ی آنهلا وجود داشلته باشلد، مطابق به 

قانلون، برخلورد جلدی و قانونی صلورت می گیرد.«
ایلن در حاللی اسلت کله پیلش از ظهلر دیلروز، 
گالجلان عبدالبدیلع صیلاد، رییلس کمیسلیون مسلتقل 
گفلت  کابلل  در  خبلری  نشسلت  یلک  در  انتخابلات 
رأی دهلی  رونلد  در  زورمنلد  افلراد  از  شلماری  کله 
رأی  صندوق هلای  از  شلماری  و  کلرده  دسلت اندازی 
افلراد شکسلتانده شلده  ایلن  از  نیلز از سلوی برخلی 

اسلت.
پیلش از ایلن رییس جمهلور غنلی هشلدار داده بود 

کله هیلچ فلرد ملکلی و نظاملی به شلمول مسلووالن و 
کارمنلدان حکوملت،  حلق مداخلله در رونلد انتخابات 

ندارد. را 
پیام هلای  در  نیلز  داخلله  و  دفلاع  وزارت هلای 
جداگانله بله کارمندان شلان به شلمول نیروهلای امنیتی 
رونلد  در  مداخلله  صلورت  در  کله  دادنلد  هشلدار 
برکنلار  وظایف شلان  از  و  شلده  مجلازات  انتخابلات 

شلد.  خواهنلد 
ایلن در حاللی اسلت کله انتخابلات پارلمانلی روز 
شلنبه )28 میلزان( در 32 والیلت کشلور برگلزار شلد.

آغلاز ایلن رونلد بلا چالش هایلی هملراه بلود. در 
شلماری از مراکلز در کابلل و برخلی والیلات دیگلر 
و  نشلدند  بلاز  آن  معیلن  زملان  در  رأی دهلی  مراکلز 
کمیسلیون  کارمنلدان  مراکلز  از  دیگلری  شلماری  در 

دیلر حاضلر شلدند. انتخابلات 
انتخابلات  کمیسلیون  کارمنلدان  آشلنایی  علدم 
و  فنلی  مشلکالت  بایومتریلک،  دسلتگاه های  بلا 
مشلکالت  از  بایومتریلک  دسلتگاه های  چارچ نداشلتن 
دیگلری بودنلد کله رونلد رأی دهلی در 401 مرکلز در 
سراسلر کشلور آغاز نشلد و به همین منظور کمیسلیون 
انتخابلات، رأی دهلی در ایلن مراکلز را بلرای یلک روز 

دیگلر تمدیلد کلرد.

اطالعات روز: کمیسلیون رسلیدگی به شلکایت های 
انتخاباتلی اعلالم کلرد کله ایلن کمیسلیون از آغلاز روند 
رأی دهلی تلا کنون پنج هلزار و 547 مشلکل را ثبت کرده 

است.
کمیسلیون  سلخن گوی  روحانلی،   رضلا  عللی 
رسلیدگی بله شلکایت های انتخاباتلی دیلروز یک شلنبه 
)29 میلزان( در یلک نشسلت خبلری در کابلل گفلت 
کله ایلن ملوارد شلامل گلزارش، شلکایت، معلوملات و 
طللب هملکاری از کمیسلیون شلکایات در والیت هلای 
ارزگان 37 ملورد، بادغیلس 55 ملورد، بامیلان 95 مورد، 
بللخ 498 ملورد، بغالن 225 مورد، بدخشلان 122 مورد، 
پلروان 48 ملورد، پنجشلیر 129 مورد، پکتیلا 113 مورد، 
تخلار 27 ملورد، جوزجان 97 مورد، خوسلت 15 مورد، 
دایکنلدی 47 ملورد، زابلل 59 ملورد، سلرپل 79 ملورد، 
سلمنگان 89 ملورد، فاریلاب 184 مورد، فلراه 91 مورد، 
کابلل یلک هلزار و 700 ملورد، کاپیسلا 117 ملورد، کنر 
85 ملورد، قنلدز 129 مورد، لغمان 28 ملورد، لوگر 200 
ملورد، میلدان وردک 45 ملورد، ننگرهلار 356 ملورد، 
نیملروز 103 ملورد، هلرات 649 ملورد و هلمنلد 125 

ملورد مشلکل ثبت شلده اسلت.
آقلای روحانلی گفلت که تلا کنلون در بلاره ی درج 
تصمیلم  شلکایت  عنلوان  بله  ثبت شلده  گزارش هلای 
گرفتله نشلده اسلت و بررسلی ها در ایلن زمینله جریلان 

دارد.
او افلزود کله برخلی از مشلکالت بلا آغلاز رونلد 

رأی دهلی در روز دوم حلل شلده اسلت.

بله گفتله ی او، شلهروندان کشلور تلا 48 سلاعت 
آینلده فرصلت دارند که شکایات شلان را برای رسلیدگی 
بله کمیسلیون رسلیدگی بله شلکایت های انتخاباتی ثبت 

. کنند
شلکایت ها،  بله  رسلیدگی  کمیسلیون  سلخن گوی 
و  بی نظمی هلا  برخلی  بلا  کله  کلرد  نگرانلی  ابلراز 
حلق  از  نتواننلد  شلهروندان  هلم  املروز  بی تدبیری هلا 
رأی شلان اسلتفاده کننلد. زیلرا بله گفتله ی او، هنلوز هم 
برخلی مشلکالت وجلود دارد و فراهم کلردن امکانلات 
رأی دهلی از سلوی کمیسلیون مسلتقل انتخابلات انلدک 

بلوده اسلت.
آقلای روحانلی تأکیلد کلرد که طلرح مشلکالت از 
سلوی کمیسلیون رسلیدگی بله شلکایت های انتخاباتلی 
بلرای شلنیدن صلدای ملردم و رسلیدگی بله چالش های 

موجلود صلورت می گیلرد. 
او تأکیلد کلرد کله رأی دهلی بله صلورت دسلتی و 
بلدون دسلتگاه بیومتریلک در صورتلی پذیرفتنلی اسلت 
دسلتگاه  یلا  و  ذخیلره  بایومتریلک  دسلتگاه های  کله 

نکنلد.  کار  دیگلر  سلایت های  از  بایومتریلک 
سلخن گوی کمیسیون رسلیدگی به شلکایات عالوه 
کلرد: »در حاللی کله دسلتگاه های بایومتریلک از مراکلز 
دیگلر کله روز گذشلته رأی دهلی در آن تملام شلد، در 
امیلدوار  ملا  دارد و  قلرار  انتخابلات  اختیلار کمیسلیون 
هسلتیم کله هیلچ رأیلی بلدون دسلتگاه بایومتریلک بله 
صندوق هلا ریختله نشلود و کمیسلیون انتخابلات بلرای 

رفلع ایلن مشلکل اقلدام کند.«

مسلتقل  کمیسلیون  در  مسلووالن  روز:  اطالعلات 
انتخابلات می گوینلد کله ایلن کمیسلیون قلادر بله بلاز 
کلردن تمامی 401 مرکز رأی دهی که روز شلنبه مسلدود 
مانلده بلود، نشلده و دیلروز یکشلنبه تنهلا 253 مرکلز 
بلاز و رونلد رأی دهلی در آن بله گونله ی علادی جریان 

داشت.
کمیسلیون  سلخن گوی  معلاون  سلادات،   ذبیلح اهلل 
مسلتقل انتخابلات بله روزنامله  اطالعلات روز گفت که 
148 مرکلز رأی دهلی دیگلر بله دلیلل تهدیلدات بلنلد 

امنیتلی بلاز نشلده اسلت.
آقلای سلادات گفلت: »نیروهلای امنیتلی بله دالیلل 
امنیتلی بله ملا اجلازه ندادنلد تلا رونلد رأی دهلی را در 

باقلی مراکلز رأی دهلی آغلاز کنیلم.«

ایلن در حاللی اسلت کله انتخابلات پارلمانلی روز 
شلنبه )28 میلزان( در 32 والیلت کشلور برگلزار شلد.

آغلاز ایلن رونلد بلا چالش هایلی هملراه بلود. در 
برخلی والیلات دیگلر  کابلل و  مراکلز در  از  شلماری 
مراکلز رأی دهلی در زملان معیلن آن بلاز نشلدند و در 
شلمار دیگلری از مراکلز کارمنلدان کمیسلیون انتخابات 

دیلر حاضلر شلدند.
بلا  انتخابلات  کمیسلیون  کارمنلدان  آشلنایی  علدم 
دسلتگاه های بایومتریک، مشلکالت فنی و چارچ نداشتن 
دسلتگاه های بایومتریلک از مشلکالت دیگلری بودند که 
رونلد رأی دهلی در 401 مرکلز در سراسلر کشلور آغلاز 
نشلد و بله همیلن منظور کمیسلیون انتخابلات، رأی دهی 

در ایلن مراکلز را بلرای یلک روز دیگلر تمدیلد کرد.
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کمیسیون  که  آماری  آخرین  مطابق 
کسانی  رقم  داده،  ارائه  انتخابات 
ثبت  انتخابات  در  شرکت  برای  که 
نفر  میلیون   9 به  قریب  کرده اند  نام 
می رسد. احتمال کاهش رأی دهندگان 
از مجموع کسانی که ثبت نام کرده اند، 
منظر  این  از  است.  تصور  قابل 
انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان 
رقم  مورد  در  نیست.  غافل گیرکننده 
و  شده اند  نام  ثبت  که  کسانی  دقیق 
تفکیک آن ها از رأی دهندگان خیالی 
وجود  تردیدهایی  و  شک  هنوز 
معروف  چهره های  از  بسیاری  دارد. 
حکمتیار،  گلبدین  جمله  از  سیاسی، 
سه  بین  را  واقعی  رأی دهندگان  رقم 
زده اند.  تخمین  نفر  میلیون  پنج  تا 
اطالعات  انتخابات  برگزاری  از  قبل 
نفوس  تناسب  از عدم  روز گزارشی 
رأی دهندگان  عدد  با  ولسوالی  یازده 
به  که  کرد  منتشر  را  مناطق  این 
وضوح به احتمال تقلب در ثبت نام 
رأی دهندگان و در نتیجه دقیق نبودن 
اشاره  انتخابات  کمیسیون  فهرست 
در  انتخاباتی  ناظران  تعدد  داشت. 
مراکز رأی دهی نباید به معنای توفیق 
دولت  در افزایش مشارکت مردم در 
انتخابات تلقی شود. درک این مسأله 
آرای  از  درست  آرای  تفکیک  برای 

تقلبی مهم است.
در هنگام ثبت نام برای شرکت 
در  چندانی  انگیزه ی  انتخابات،  در 
میان مردم برای مشارکت در این روند 
در  دلیل،  همین  به  نداشت.  وجود 
حالی که افراد واجد شرایط رأی دادن 
شده  پیش بینی  نفر  میلیون  دوازده  تا 
آن ها  سه چهارم  از  کمتر  صرفاً  بود، 
این  با  کردند.  نام  ثبت  روند  این  در 
امیدبخش و ستودنی  حال آن چه که 
است، جسارت مردم و خطرپذیری و 
به تبع حضور آن ها در مراکز رأی دهی 
می باشد. مردم با اشتراک در انتخابات 
از یک سو حساسیت شان را در قبال 
سرنوشت سیاسی شان نشان دادند و 
از سویی بر اهمیت انتخابات در تعیین 
آینده ی سیاسی شان تأکید ورزیدند. 

اما  انتخابات  مدیریت  دوم: 
ناامیدی  و  شرم ساری  مایه ی  سراسر 
کارمندان  معدود  مواردی  در  بود. 
که  گزارش هایی  مطابق  انتخابات 
شد،  نقل  اجتماعی  شبکه های  در 
تبدیل شده بودند. استفاده از دستگاه 
و  آموزش  فقدان  در  بایومتریک 
کرد.  خلق  مشکل  کافی  آگاهی دهی 
انتخابات با تأخیر بسیار و در برخی 
تأخیر  ساعت  شش  الاقل  با  مراکز 
کتابچه های  و  اوراق  شد.  برگزار 
از  کم تر  مراکز  برخی  در  انتخابات 
عدد کسانی بود که در آن مراکز ثبت 
نام کرده بودند. با این حال علی رغم 
تهدید طالبان و چالش  جدی امنیتی و 
وقوع بیش از دو صد حادثه ی امنیتی، 
رویداد بسیار ناگواری در این دو روز 

پیش نیامد. 
کمیسیون انتخابات از این جهت 
دادن  دست  از  مضاعف  خطر  با 
که  نهاد  این  شد.  روبه رو  اعتبارش 
قرار است تا هفت ماه دیگر انتخابات 
جنجالی ریاست جمهوری را مدیریت 
و  ضعیف  بسیار  عمل کرد  با  کند، 
بی اعتمادی  موجبات  ناامیدکننده اش 
به  توجه  با  آورد.  فراهم  را  بیش تر 
ثبت  رقم  مورد  در  تردیدها  و  شک 
نام شده ها در این انتخابات، افزایش 
شکایات و وجود مشکالت تکنیکی 
این  در  اغماض  قابل  غیر  قانونی  و 
روند، کمیسیون انتخابات و کمیسیون 
سمت شکایات انتخاباتی ناگزیرند در 
پرتو قانون عزم شان را برای تفکیک 
نادرست جزم  آرای  از  آرای درست 
کنند و از تکرار شرم ساری انتخابات 
در پایان این روند جلوگیری نمایند. 

کشته شدن چهار ناظر انتخاباتی در والیت بلخ
اطالعللات روز: منیر احمللد فرهللاد، سللخن گوی والللی بلللخ تأییللد می کنللد کلله چهللار ناظللر انتخاباتللی 

یللک نامللزد انتخابللات در ایللن والیللت از سللوی طالبللان کشللته شللده اند.
آقللای فرهللاد دیللروز یک شللنبه )29 میللزان( بلله روزناملله  اطالعللات روز گفللت کلله ایللن افللراد روز 
گذشللته هنگامللی کلله می خواسللتند بللرای نظللارت از انتخابللات بلله مراکللز رأی دهللی برونللد، در مربوطللات 
شللهرک افغانیلله ی ولسللوالی نهللر شللاهی والیللت بلللخ از سللوی طالبللان ربللوده شللده و سللپس کشللته 

شللده اند.
سللخن گوی والللی بلللخ افللزود کلله ایللن افللراد ناظللران اسللرار تاشللقرغانی، یللک نامللزد انتخابللات 

پارلمانللی والیللت بلللخ بودنللد.



صفحه ویـژه جـوانان

که  پرسیدم  امریکایی  دیپلمات  یک 
چه انتخاباتی برای افغان ها قابل قبول 
تاسف گفت  اظهار  با  او  بود.  خواهد 
لحاظ  از  قبول  قابل   نتیجه ی  تنها  که 
در  که  بود  خواهد  نتیجه یی  سیاسی، 
آن »تمام جنگ ساالران و پسران شان 
چنین  که  معنی  این  به  شوند«.  برنده 
افرادی روندهای دموکراتیک افغانستان 
به دلخواه  را  آن ها  می کنند،  کنترل  را 
خود پیچ و شکل می دهند و نهادهایی 
عرضه  را  آن ها  مطلوب  نتایج  که  را 
این  مطمئنا  می کنند.  تخریب  نکنند، 
چیزی نیست که اکثر افغان هایی که با 
من هم کالم شده اند، آن را بخواهند یا 
برای شان قابل قبول باشد، اما با توجه 
به انتخابات های پیاپی، هرکدام بیش تر 
خشونت،  و  تقلب  از  سرشار  قبل  از 

آن ها انتظار چندانی جز این ندارند.
انتخابات  مورد  در  پیش بینی 
اگر  افغانستان،  ریاست جمهوری 
تنها  است.  خطرناک  نباشد،  احمقانه 
انتخابات  که  است  این  مطمئن  شرط 
و  ناپایا  فوق العاده یی  به صورت 
گزارش های  است.  دگرگونی پذیر 
و  غنی  رابطه ی  در  تنش  با  مرتبط 
ایاالت متحده، سیگنال واضحی برای 
رقبای رییس جمهور افغانستان فرستاده 
است؛ اینکه ریاست جمهوری در چنگ 
است؛ شروع رقابت سیاسی آن هم در 
زمانی که افغانستان گنجایش چندانی 
افغان ها  ندارد.  بیش تر  بی ثباتی  برای 
قادر  کشور  از  وسیعی  بخش های  در 
تقلب  بود.  نخواهند  رأی دادن  به 
افغان های  بود،  خواهد  حکم فرما 
با  مرتبط  خشونت های  در  زیادی 
مورد  نتیجه   و  مرد  خواهند  انتخابات 
اختالف خواهد بود. سوال واقعی الزاما 
این نیست که چه کسی پیروز خواهد 
شد، بلکه این است که آیا دموکراسی 
فروریخته ی افغانستان می تواند فاجعه 
انتخاباتی دیگری را تحمل کند یا خیر. 

با  که  هنگامی   2014 سال  در 
عبدالرازق در کندهار مالقات کردم، او 
قدرت مندترین مرد در جنوب افغانستان 
بود. او والیتی را که زمانی ناآرام بود، 
پاکستان  با  امن ساخته و مرز کندهار 
را که یک مسیر حیاتی برای نیروهای 
افغانستان  تجارت  و  متحده  ایاالت 
است، تحت کنترلش درآورده بود. رازق 
یک مرد قدرت منِد معمولی مانند دیگر 
زورمندان افغان به نظر نمی رسید. او آن 
زمان  دهه ی سوم زندگی اش را سپری 
تراشیده،  ریش  اندام الغر،  با  می کرد؛ 
قیافه ی نوجوان سان و لباس کار نظامی. 
و  فساد  درباره ی  وی  از  که  هنگامی 
اعدام های غیرقانونی که گفته می شد به 
دستور رازق انجام شده اند، پرسیدم، او 
فوری از آن روگرداند و موضوع بحث 
را به امنیت تغییر داد. او به من اطمینان 
داد که کندهار تحت نظارت او چنان 
هرجایی  می تواند  که  است  شده  امن 
که بخواهم مرا ببرد. امری که قبل از 
حتا  والیت،  این  در  رازق  فرماندهی 

فکرکردن به آن ناممکن بود.
رازق روز پنجشنبه ]هفته گذشته[ 
در حمله یی که مسئولیت آن را طالبان 
به عهده گرفت، با گلوله ی یک محافظ 
هم اکنون  از  آینده ی  و  درآمد  پا  از 
متزلزل جنوب افغانستان ل و شاید کل 
قرار  ابهام  معرض  در  بیش تر  کشورل 
گرفت. تلفات درگیری در افغانستان با 
کشته شدن ده ها نفر در روز، به باالترین 
سطح خود از 2001 به این سو رسیده 
است. انتخابات پارلمانی این کشور که 
و  سوءمدیریت  اتهامات  هم اکنون  از 
تقلب دامن گیر آن شده است، با اینکه 
کشور  این  نقاط  سایر  در  شنبه  روز 
برگزار شد، در کندهار و غزنی به تاخیر 
افتاده است. انتخابات ریاست جمهوری 
آینده  سال  اپریل  ماه  در  است  قرار 
برگزار شود. آتش بسی که در ماه جون 
به اجرا درآمد، امیدهایی را برای پایان 
این درگیری زنده کرد و انتصاب زلمی 
ایاالت  فرستاده ی  عنوان  به  خلیل زاد 
متحده برای مذاکرات صلح افغانستان، 
باآلخره  متحده  ایاالت  که  داد  نشان 
آماده ی صلح است، اما این خوش بینی 
دارد به سرعت از بین می رود. نشانه ی 
ندارد  هنوز وجود  پیش رفت  از  عینی 
و ایاالت متحده به خاطر تالش برای 
محروم گذاشتن دولت وحدت  ملی از 
مذاکرات، باعث خشم و سوءظن شده 

است. 
را  بینشی  رازق  مرگ  و  زندگی 
درباره ی خرابی به بارآمده در افغانستان 
که  سال  چهار  این  در  می کند.  فراهم 
رازق گذشته است،  از مالقات من و 
کندهار جزیره ی امنی شده بود که در 
کنترل  و  دست درازی ها  محاصره ی 
داشت.  قرار  اطراف  مناطق  در  طالبان 
در  که  می گویند  نظامی  تحلیل گران 
حال حاضر 61 درصد خاک افغانستان 
شبه نظامیان  منازعه ی  یا  کنترل  تحت 
سایر  در  وضعیت  اینکه  با  است. 
گذاشت،  وخامت  به  رو  کشور  نقاط 
کندهار نسبتا از لحاظ اقتصادی رونق 
قلمرو  از  می رسید  نظر  به  و  یافت 
درحال گسترش طالبان مصئون است. 
بعضی ها رازق را به عنوان یک قهرمان 
ملی می دیدند و بعضی دیگر به عنوان 
یک جنایت کار جنگی. او طالبان را در 
کندهار تارومار کرد، اجسادشان را در 
ایستادن  به خاطر  و  کرد  رها  خیابان ها 
امور  در  پاکستان  دخالت  برابر  در 
افغانستان، مورد ستایش کندهاری بود. 
برخالف بسیاری از دالالن قدرت در 
افغانستان، بی رحمی او سود ملموسی 
را در قالب امنیت، برای حداقل برخی 
کسانی  استثنای  به  )البته  افغان ها  از 
گرفتند(  قرار  وی  بی رحمی  مورد  که 

به ارمغان آورد. 
این  نتیجه ی  رازق،  مرگ  با  حاال 
وضعیت غیرقابل پیش بینی است. بدون 
خالء  رازق  مرگ  همانند،  جانشینی 
می کند.  ایجاد  را  خطرناکی  قدرت 
گزارش های ضدونقیضی در مورد این 

وجود دارد که آیا والی و رییس امنیت 
جراحات  یا  شده اند  کشته  کندهار 
صورت،  هر  در  برداشته اند.  جدی 
به طور موثری  پنج شنبه  حمله ی روز 
انداخت.  کار  از  را  منطقه یی  رهبری 
جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای 
افغانستان،  در  ناتو  و  متحده  ایاالت 
اکنون  برد.  در  به  به سختی جان سالم 
کنند  تالش  طالبان  که  دارد  احتمال 
شهر  اطراف  مناطق حساس  کنترل  تا 
آورند؛  به دست  دوباره  را  کندهار 
شهری که سال ها پیش طالبان مجبور 
شدند آن را به رازق واگذار کنند. این 
امر با ایجاد دهلیزی برای کنترل طالبان 
توانایی های  نه تنها  کشور،  جنوب  در 
می دهد  افزایش  را  گروه  این  نظامی 
مذاکرات  هرگونه  در  طالبان  به  بلکه 
صلح در آینده دست باالتری می دهد 

و موضع آن ها را تقویت خواهد کرد.
این واقعیت که سرنوشت بسیاری 
باشد، در سیاست  وابسته به یک مرد 

اعضای  نیست.  تعجب آور  افغانستان 
جامعه بین المللی و به خصوص ایاالت 
افغانستان  به  تهاجم  آغاز  از  متحده 
از  حمایت  کنار  در   ،2001 سال  در 
حکومت داری دموکراتیک و انتخابات، 
چون  زورمندانی  و  جنگ ساالران  از 
یک  این  کرده اند.  حمایت  نیز  رازق 
استراتژی متناقض است؛ استراتژی که 
خودبراندازانه ثابت شده است. ایاالت 
ثبات  تهداب  گذاشتن  به جای  متحده 
سیاسی  توافق  برقراری  و  درازمدت 
قابل قبول در افغانستان، بارها و بارها 
رفته  را  سریع  اصالحات  کوتاهِ  راه 
سیستماتیک  به طور  واشنگتن  است. 
از افرادی مانند رازق حمایت می کند؛ 
نوع  افراد  این  است  ممکن  اینکه  با 
خدمت  در  که  را  ثبات  از  خاصی 
باشد،  متحده  ایاالت  فوری  منافع 
برقرار کنند، اما این نتایج را به شیوه یی 
برای  را  زمینه  که  می آورند  به دست 
خشونت آینده فراهم می کند و امکان 

کامال  را  دموکراتیک  حکومت داری 
خنثا می سازد.

و  متحده  ایاالت  نیروهای 
کسی  تنها  را  رازق  بین المللی، 
را  طالبان  می توانست  که  می دانستند 
روی کرد  با  متناسب  نگهدارد.  دور 
کلی ایاالت متحده نسبت به افغانستان، 
رابطه ]امریکا[ با رازق با نادیده گرفتن 
قضایای نقض حقوق بشر و جنایات 
دخالت  اتهامات  و  جنگی  بالقوه ی 
در تجارت غیرقانونی و به جیب زدن 
کوتاه مدت،  گمرک،  درآمد  از  بخشی 
پیام  بود.  مصلحت آمیز  و  مفید 
دیپلماتیک مربوط به سال 2010 که به 
می دهد  نشان  است،  کرده  درز  بیرون 
واضح  صورت  به  متحده  ایاالت  که 
بوده  آگاه  باخت ها  و  ساخت  این  از 
است. این پیام می گوید که امریکایی ها 
»ضامن«  به عنوان  رازق  رنگ کردن  با 
امنیت »و محور روابط قدرت قبیله یی«، 
نهادهای  آگاهانه چشم انداز درازمدت 
باثبات و حکومت پاسخ گو را تضعیف 

می کنند. 
رازق با برگزارنمودن انتخابات در 
سیاست  در  محوری  بازی گر  کندهار 
انتخابات  جریان  در  شد.  افغانستان 
در  او   ،2014 سال  ریاست جمهوری 
رازق  بود.  موثر  غنی  اشرف  پیروزی 
توزیع اوراق رای دهی را تحت کنترل 
به دلخواه  را  انتخاباتی  ناظران  داشت، 
جابجا کرد و مقامات حکومتی را که 
از عبداهلل عبداهلل، رقیب وقت و شریک 
وحدت  حکومت  در  غنی  کنونی 
بازداشت  می کردند،  پشتیبانی  ملی، 
آوردن  به دست  برای  رقابت  کرد. 
حمایت رازق، میان کسانی که به دنبال 
ریاست جمهوری و به زیرکردن غنی از 

کرسی قدرت اند، آغاز شده بود. 
بسیاری  تالش های  قبال  اینکه  با 
رازق  زندگی  به  پایان دادن  برای 
زمان بندی  اما  بود،  شده  سازمان دهی 

این یکی بسیاری های را غافل گیر کرد. 
کارشناسان و دیپلمات ها می گویند که 
در آستانه ی انتخابات پارلمانی و نبود 
جنرال رازق، از حمله به رای دهندگان 
تا  دارند.  هراس  رای گیری  مراکز  و 
کنون دست کم 10 نامزد و شماری از 
حامیان آن ها کشته شده اند. گذشته از 
خشونت، سلسله یی از بحران و فاجعه 
که جامعه  بین المللی مستقر در کابل را 
از پا درآورده، آمادگی ها برای انتخابات 
جنجال ها  است.  کرده  مختل  نیز  را 
یکی  بسیارند؛  انتخاباتی  مناقشات  و 
 20 تالش  سر  بر  جنجال  آن ها  از 
میلیون دالری برای معرفی دستگاه های 
هویت  تصدیق  برای  بایومتریک 
دستگاه ها،  این  مشکل  رأی دهندگان. 
در جایی زبان انگلیسی آن است و در 
جای دیگر افشای هویت رأی دهنده یا 
نقض مستقیم قانون اساسی افغانستان 

و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی. 
در کشوری که بخش های وسیعی 
قرار  دولت  کنترل  تحت  دیگر  آن  از 
که  است  این  سوال  و  جنجال  ندارد، 
آیا انتخابات اصال برگزار شود یا خیر. 
یک سوم از مراکز ثبت نام انتخابات در 
افغانستان باز نشدند که به طور خودکار 
بخش اعظم مردم را از حق رأی  محروم 
می کند. رقم ثبت نام کنندگان به صورت 
تقلب،  مورد  در  بود.  باال  مشکوکی 
این است که چنان گسترده  بر  اعتقاد 
خواهد بود که دیپلمات ها زبان شان را 
به پیش بینی نتیجه ی کامال ناقص عادت 
داده اند. آن ها اکنون به عوض انتخابات 
آزاد و عادالنه، درباره ی اهمیت نتایجی 
صحبت می کنند که برای افغان ها »قابل  

قبول« باشد.
نتایج اولیه ی انتخابات برای چند 
نخواهد  دست رس  در  نخست  هفته 
که  دارد  احتمال  زمان،  آن  حتا  و  بود 
سفری  در  شود.  واقع  اعتراض  مورد 
از  داشتم،  کابل  به  گذشته  هفته ی  که 
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ترور جنرال رازق؛ 
پیروزی طالبان در نبرد کلیدی بر سر آینده ی افغانستان

نیروهای ایاالت متحده و بین المللی، رازق را تنها 
کسی می دانستند که می توانست طالبان را دور 

نگهدارد. متناسب با روی کرد کلی ایاالت متحده نسبت 
به افغانستان، رابطه ]امریکا[ با رازق با نادیده گرفتن 

قضایای نقض حقوق بشر و جنایات بالقوه ی 
جنگی و اتهامات دخالت در تجارت غیرقانونی و به 

جیب زدن بخشی از درآمد گمرک، کوتاه مدت، مفید و 
مصلحت آمیز بود. پیام دیپلماتیک مربوط به سال 2010 
که به بیرون درز کرده است، نشان می دهد که ایاالت 
متحده به صورت واضح از این ساخت و باخت ها 

آگاه بوده است. این پیام می گوید که امریکایی ها با 
رنگ کردن رازق به عنوان »ضامن« امنیت »و محور روابط 
قدرت قبیله یی«، آگاهانه چشم انداز درازمدت نهادهای 

باثبات و حکومت پاسخ گو را تضعیف می کنند. 
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ملواد  نرسلیدن  و  بغلالن  و  لغملان 
حسلاس و غیرحسلاس انتخاباتلی گفته 

است. شلده 
قلرار  فیفلا  عملده ی  یافته هلای 
ذیلل اسلت: در 100 متلری 45 درصلد 
مراکلز رأی دهی تبلیغات و پوسلترهای 
تبلیغاتلی ناملزدان موجلود بوده اسلت. 
دارای  رأی دهلی  مراکلز  درصلد   9
وسلایل بیومتریلک نبلوده و 32 درصلد 
مراکلز نیز کله دارای وسلایل بیومتریک 
هسلتند، ایلن وسلایل غیرفعلال بلوده و 
کار نداده اسلت. فهرسلت رأی دهندگان 
در 15 درصلد مراکلز در والیاتلی مانند 
میلدان وردک،  هلرات،  تخلار،  قنلدوز، 
نصلب  پکتیلکا  خوسلت،  پکتیلا، 
نگردیلده و در ملواردی نیلز فهرسلت 
موجلود بلوده، املا رأی دهندگانلی کله 
قبلاًل در هملان مرکلز ثبلت نلام کلرده 
فهرسلت  در  نام های  شلان  بودنلد 
صندوق هلا  پرشلدن  نبلوده.  موجلود 
در اول صبلح مثلاُل در لیسله ی قلعچله 
کابلل قبلل از آغلاز رسلمی رأی دهلی 
دو صنلدوق پرشلده اسلت. در شلهرک 
طالیلی مکتلب ذکلور وحلدت کابلل 
ملواد حسلاس و غیرحسلاس از طلرف 
یکلی از افلراد رهبران جهلادی به منزل 
شلخصی انتقلال داده شلده اسلت. در 
مسلجد شلهرک 12 املام شلهر کابلل 
به نلام  فلردی  و  کمیسلیون  کارمنلدان 
وکیلل اسلماعیل مرکلز را بسلته کلرده 
بیلرون  مرکلز  از  را  ناظلران  تملام  و 

کرده انلد.
ضعـف  از  ناشـی  کاسـتی ها  فیفـا: 

بـود مدیریـت 
آزاد  انتخابلات  بنیلاد  ارزیابلی 
نشلان  )فیفلا(  افغانسلتان  عادالنله  و 
می دهلد کله گزارش هلا از کاسلتی ها و 
نارسلایی ها در رونلد انتخابلات حاکلی 
تدبیلر،  فقلدان  مدیریلت،  »ضعلف  از 
شکسلت عملیاتلی و فنی« بوده اسلت.
ایلن نهلاد اسلتفاده از دسلتگاه های 
گفتله  و  خوانلده  نلاکام  را  بیومتریلک 
مراکلز  در  بیومتریلک  دسلتگاه های 
محلدود رأی دهی درسلت کار می کرده 
دسلتگاه ها  برخلی  همچنلان  اسلت. 
ویلژه ی یلک مرکلز بله مرکلز دیگلر و 
حتلا والیلت دیگلر منتقل شلده اسلت. 
ماشلین چلاپ ایلن دسلتگاه ها درسلت 
کار نمی کلرده و یلا بلرای چلاپ کاغلذ 

نداشلته اسلت.
ایلن نهلاد هم چنلان می گویلد کله 
بله دلیل درسلت کار نکردن دسلتگاه ها 
چلارج  شلدن  تملام  یلا  و  بیومتریلک 
دسلتگاه ها پروسله ی انتخابلات مختلل 

است. شلده 
کاسلتی های دیگلر کله ایلن نهلاد 
گلزارش  بله  مشلابه  کلرده  گلزارش 

اسلت. نهادهلای  دیگلر 
بشـر:  حقـوق  کمیسـیون 
کمیسـیون های انتخاباتی بـه تخلفات 

کنـد رسـیدگی  انتخاباتـی 
بشلر  حقلوق  مسلتقل  کمیسلیون 
افغانسلتان مشلارکت مردم در انتخابات 
از  و  کلرده  توصیلف  گسلترده  را 
کمیسلیون مسلتقل انتخابلات خواسلته 
عمل کلرد  از  ناشلی  تخلفلات  کله 
کارمندان آن کمیسلیون را مورد بررسی 
قلرار داده و بله  ملردم گلزارش دهند و 
در فراینلد انتخابلات جللو هلر گونله 
تخللف و تخطلی انتخاباتلی را بگیرند.
کمیسلیون حقوق بشلر همچنان از 
کمیسلیون رسلیدگی بله شلکایت های 
و  تخلفلات  خواسلته  انتخاباتلی 
تقلب هلای انتخاباتی را مورد رسلیدگی 
و پیگلری قلرار داده و مطابلق احلکام 

قانلون بلا متخلفلان برخلورد کنلد.
ارزیابی این کمیسلیون از انتخابات 
انتخابلات  کله  می هلد  نشلان   1397
گشلوده  علدم  چلون؛  کاسلتی های  بلا 
رأی دهلی،  مراکلز  موقلع  بله  شلدن 
نبلود فهرسلت رأی دهنلدگان در مراکز 
رأی دهلی مربوطله، علدم فعلال بلودن 
وسلایل بیومتریلک، علدم حاضر شلدن 
کارمنلدان کمیسلیون انتخابات در مراکز 
رأی دهی، پاک شلدن رنلگ مخصوص 
ملواد  کمبلود  رأی دهنلدگان،  انگشلت 
انتخاباتلی در مراکلز رأی دهلی و تقلب 
و تخطی هلای انتخاباتلی هملراه بلوده 

. ست ا

 1397 پارلمانلی  انتخابلات 
افغانسلتان تحلت تدابیر ویلژه ی امنیتی 
بلا  املا  اشلتراک گسلترده ملردم  بلا   و 
مشلکالت بسلیار و ضعلف مدیریتلی 
 28 در  کشلور  والیلت   32 در  جلدی 
و 29 میلزان برگلزار شلد. همزملان بلا 
آغلاز رونلد رأی دهی در سلاعت 7:00 
صبلح شلنبه، 28 میلزان، گزارش هایلی 
از بی نظملی، کاسلتی ها و تخلفلات نیلز 

می شلد. منتشلر  لحظه به لحظله 
اطالعلات  روزنامله  بررسلی های 
ایلن  دریافتلی  گزارش هلای  و  روز 
رسلانه از مشلاهدات شلهروندان کشور 
نشلان می دهد کله انتخابات در سراسلر 
چالش هلای  و  مشلکالت  بلا  کشلور 

بسلیار مواجله بلوده اسلت.
مراکلز  از  شلماری  بازشلدن 
تأخیلر،  سلاعت  چنلد  بلا  رأی دهلی 
بازنشلدن شلماری از مراکلز در طلول 
روز انتخابلات، دیلر رسلیدن کارمنلدان 
مراکلز  بله  انتخابلات  کمیسلیون 
رأی دهلی، دیلر رسلیدن مواد حسلاس 
فهرسلت  اشلتباهی  ارسلال  انتخاباتلی، 
مرکلز  بله  مرکلز  یلک  رأی دهنلدگان 
والیلت  بله  والیلت  یلک  از  دیگلر، 
دیگلر، نبلود اسلامی رأی دهنلدگان در 
فهرسلت رأی دهنلدگان، علدم آشلنایی 
بلا  انتخابلات  کمیسلیون  کارمنلدان 
روش اسلتفاده  دسلتگاه های بیومتریک، 
نبلود  رأی دهلی،  اوراق  کافلی  نبلود 
از  شلماری  در  بیومتریلک  دسلتگاه 
فهرسلت  نبلود  و  رأی دهلی  مراکلز 
در  آنلان  فهرسلت  و  رأی دهنلدگان 
مراکلز  در  بی نظملی  علادی،  اوراق 
فهرسلت  بلدون  رأی دهلی  رأی دهلی، 
زورمنلدان،  دخاللت  رأی دهنلدگان، 
و  انتخاباتلی  تخطی هلای  و  تقللب  
مشلکالت  جملله  از  دیگلر  ملوارد 
عملده ی انتخابات از دید شلهروندان و 

اسلت. بلوده  ناظلران 
نهادهلای  رسلمی  گزارش هلای 
بله  رسلیدگی  کمیسلیون  چلون 
شلکایت های انتخاباتی، بنیلاد انتخابات 
شلفاف افغانسلتان )تیفلا( و کمیسلیون 
ایلن  بلر  نیلز  بشلر  حقلوق  مسلتقل 
اسلت.  گذاشلته  صحله  کاسلتی ها 

باشلنده ی  شمسلی،  عبدالبلاری 
ناحیله پنجم شلهر کابل نوشلته اسلت: 
»چهلار سلاعت بلرای رأی دادن در این 
مینله  خلان  خوشلحال  در  کله  مرکلز 
حلاال  کشلیدم،  انتظلار  دارد،  موقعیلت 
کله  می گوینلد  کمیسلیون  کارمنلدان 
دسلتگاه بیومتریلک خراب اسلت، فردا 

بیاییلد.« دادن  رای  بلرای 
در روز یک شلنبه نیلز گزارش های 
ماننلد روز شلنبه از کاسلتی ها در رونلد 
گلزارش  شلهرندان  توسلط  انتخابلات 
می شلد. برخی از مراکلز در غرب کابل 
سلاعت  چنلد  بلا  نیلز  یک شلنبه  روز 

تأخیلر باز شلد.
28 میزان

محمد اشلرف غنلی، رییس جمهور 
کشلور بلا حضلور در مرکلز رأی دهلی 
در مکتلب امانلی کابلل رونلد رأی دهی 
انتخابلات پارلمانلی را رسلمًا آغاز کرد. 
او در سلخنرانی اش از ملردم افغانسلتان 
خواسلت در انتخابلات شلرکت کننلد. 
شلماری از مقام هلای دیگر نیلز در این 

مرکلز رأی دادند.
با ایلن کله برگلزاری انتخابات در 
والیت هلای غزنلی و قندهلار بله تأخیر 
انتخابلات  مسلتقل  کمیسلیون  افتلاد، 
اعلالم کلرد کله ملردم در 5074 مرکلز 
هلزار   20 از  بیلش  شلامل  رأی دهلی 
محلل  رأی دهلی می تواننلد رأی دهنلد. 
بلاز  رأی دهلی  مرکلز  ایلن شلمار  املا 
نشلد. کمیسلیون انتخابلات اعلالم کرد 
که روز شلنبه انتخابلات در 4900 مرکز 

می شلود. برگلزار 
در  رأی دهلی  مراکلز  از  شلماری 
شلهر کابلل و نقلاط دیگلر کشلور بلا 
چنلد سلاعت تأخیلر بلاز شلد و حتلا 
شلماری از ایلن مراکلز در طلول روز 
مسلتقل  کمیسلیون  نشلد.  بلاز  شلنبه 
انتخابلات بعلداً اعلالم کلرد کله مراکلز 
رأی دهلی کله بلا چنلد سلاعت تأخیلر 
باز شلده اسلت، رأی دهلی در آن مراکز 
ادامله  شنبه شلب  هشلت  سلاعت  تلا 
می بایلد و رأی دهلی در مراکلزی کله تا 
سلاعت 1:00 بعلد از ظهلر بلاز نشلده 
می بایلد.  ادامله  یک شلنبه  روز  اسلت، 
قلرار بلود کله 401 مرکلز بسلته مانلده 
روز یک شلنبه بلاز شلود، املا ذبیلح اهلل 
سلادات،  معاون سلخن گوی کمیسلیون 
مسلتقل انتخابات بله روزنامه اطالعات 
روز گفلت کله به دالیل امنیتلی از 401 
مرکلز 253 مرکلز بلاز و انتخابلات در 
ایلن مراکلز برگلزار شلده اسلت. روز 
یک شلنبه از 401 مرکلز253 مرکلز آن 
بلاز شلد. همچنلان شلماری از مراکزی 
مراکلز  آن  در  رأی دهلی  رونلد  کله 
تملام نشلده بلود، کارش بله روز دوم 

انتخابلات کشلید.
انتخاباتـی:  شـکایت های  کمیسـیون 
می توانـد  بی نظمی هـا  و  کاسـتی ها 
شـفافیت و عدالـت انتخابـات را زیر 

ببرد سـوال 
پلس  از گذشلت چنلد سلاعت از 
برگلزاری انتخابلات و نشلر گزارش هلا 
رونلد  در  کاسلتی ها  و  مشلکالت  از 
بله  رسلیدگی  کمیسلیون  انتخابلات، 
کنفرانلس  در  انتخاباتلی  شلکایت های 
و  معلوملات  کله  کلرد  اعلالم  خبلری 
کمیسلیون  ایلن  ابتدایلی  ارزیابی هلای 
نشلان دهنلده ی کوتاهی هلا، کاسلتی ها 
اغملاض  غیرقابلل  بی نظمی هلای  و 
پیش بلرد و مدیریلت رونلد   در رونلد 
رأی دهلی اسلت کله می تواند شلفافیت 
به صلورت  را  انتخابلات  عداللت  و 

جلدی بله خطلر انلدازد.
سلخن گوی  روحانلی،  علی رضلا 
این کمیسلیون گفت بنلا بر گزارش  های 
دفاتلر والیتلی و نماینلدگان کمیسلیون 
شلکایات در مراکلز رأی دهلی و سلایر 
منابلع، رونلد انتخابلات با کاسلتی های 
زیلر مواجله بلوده اسلت: بلاز نشلدن 

رأ ی دهلی،  مراکلز  از  زیلاد«  »شلمار 
تأخیلر چند سلاعته در باز شلدن شلمار 
زیلاد مراکلز، تأخیلر در رسلیدن ملواد 
از مراکلز  بله شلماری  انتخاباتلی  الزم 
دسلتگاه های  در  مشلکل  رأی دهلی، 
نشلدن  فعلال  موقلع  بله  و  بیومتریلک 
حضلور  از  ممانعلت  دسلتگاه ها،  ایلن 
ناظلران در برخلی مراکز، ناسلالم بودن 
حسلاس  ملواد  حلاوی  صندوق هلای 

انتخاباتلی در برخلی ملوارد.
آقلای روحانلی افلزود کله ملوارد 
فلوق و دیگلر گزارش ها نشلان دهنده ی 
مشلکالت جدی در مدیریلت انتخابات 
بخلش  محرومیلت  باعلث  کله  اسلت 
جلدی  نگرانی هلای  رأی دهنلدگان،  از 
شلهروندان و شلرکای انتخاباتلی و بله 
انتخابلات  شلکایات  کمیسلیون  ویلژه 

است. شلده 
کمیسلیون  روحانلی،  گفتله ی  بله 
شلکایات انتخاباتلی قبلل از برگلزاری 
انتخابلات هملواره نگرانی هلای خود را 
در ایلن ملوارد بلا کمیسلیون انتخابلات 
اتخلاذ  خواسلتار  و  سلاخته  شلریک 
زمینله  در  موقلع  بله  و  تدابیلر جلدی 
شلده بلود. او افلزود: »اینلک یلک بلار 
انتخاباتلی  شلکایات  کمیسلیون  دیگلر 
اظهلار  ضملن  رسلمی  به صلورت 
موجلود  وضعیلت  از  شلدید  نگرانلی 
اعلالم ملی دارد کله حراسلت از حقوق 
شلهروندان وظیفه ی همگانلی و به ویژه 
می باشلد،  انتخاباتلی  کمیسلیون های 
بله  مکللف  انتخابلات  کمیسلیون  بنلًا 
اتخلاذ تدابیلری قانونلی و مؤثلر بلرای 
می باشلد  موجلود  نگرانی هلای  رفلع 
کوتاهلی،  مسلوولیت  آن  غیلر  در  و 
حقلوق  ضیلاع  و  احتماللی  تخلفلات 
مسللم شلهروندان به عهده ی کمیسیون 

می باشلد.« انتخابلات 
رسلیدگی  کمیسلیون  سلخن گوی 
بله شلکایت های انتخاباتی در نشسلت 
اعلالم  خلود  یک شلنبه  روز  خبلری 
کلرد کله ایلن کمیسلیون از آغلاز روند 
 547 و  پنج هلزار  تاکنلون  رأی دهلی 
مشلکل را ثبت کلرده اسلت. بیش ترین 
مشلکل )1700 ملورد( از کابلل ثبلت 
شلده اسلت. به گفتله ی او، تاکنلون در 
ثبت شلده  گزارش هلای  درج  بلاره ی 
گرفتله  تصمیلم  شلکایت،  به عنلوان 

نشـده اسـت و بررسـی ها در این زمینه 
دارد. جریـان 

در همیـن حـال گـزارش شـده در 
برخـی مراکـز کـه بـه دالیـل مختلـف 
دسـتگاه های  نکـردن  کار  جملـه  از 
بیومتریـک  رأی دهنـدگان  بیومتریـک، 
می شـود.  باطـل  آرا  ایـن  نشـده اند، 
کـرد  تأکیـد  مـورد  ایـن  در   روحانـی 
و  دسـتی  به صـورت  رأی دهـی  کـه 
بـدون دسـتگاه بیومتریـک در صورتـی 
دسـتگاه های  کـه  اسـت  پذیرفتنـی 
دسـتگاه  یـا  و  ذخیـره  بیومتریـک 
کار  دیگـر  سـایت های  از  بیومتریـک 

نکنـد.
نگرانـی تیفـا از نتیجـه ی قابـل قبول 
ضعف هـای  به دلیـل  انتخابـات 

عملیاتـی و  مدیریتـی 
بنیـاد انتخابات شـفاف افغانسـتان 
)تیفـا( گـزارش می دهـد کـه حضـور 
صبـح  نخسـتین  سـاعات  در  مـردم 
بـرای رأی دهـی پررنگ بـوده و حتا در 
بعضـی مـوارد در شـهرها، صف هـای 
هـزار نفـری شـکل گرفتـه اسـت. تیفا 
ایـن  ابتدایـی  یافته هـای  می گویـد کـه 
نشـان  رأی دهـی  روز  پایـان  در  نهـاد 
داد کـه بـه اثـر مشـکالت تخنیکـی و 
امنیتـی سـطح اشـتراک مردم بـه مراتب 
پایین تـر از رقـم فهرسـت رأی هنـدگان 

 . د بو
آمـده:  نهـاد  ایـن  اعالمیـه ی  در 
»مـردم افغانسـتان بـا وجود مشـکالت 
حضـور  فـراوان  تهدیـدات  و  امنیتـی 
انتخابـات روز  پررنـگ و گسـترده در 
شـنبه داشـتند اما ضعف هـای مدیریتی 
نتیجـه ی  نگـران  را  تیفـا  عملیاتـی،  و 
قابـل قبـول ایـن انتخابـات می سـازد.«
گـزارش ناظـران تیفـا در سـاعات 
نخسـتین روز انتخابـات نشـان مـی داد 
رأی دهـی  مراکـز  درصـد   ۹۱ کـه 
قبـل  از  محـالت  در  والیـت   ۳۲ در 
نیروهـای  داشـته.  قـرار  شـده،  تعییـن 
امنیتـی در ۹۸ درصـد مراکـز رأی دهـی 
درصـد   ۸۹ در  داشـته اند.  حضـور 
انتخاباتـی  کارکنـان  رأی دهـی  مراکـز 
حضـور داشـته اند. ۹۲ درصـد محالت 
و  حسـاس  مـواد  دارای  رأی دهـی 
اسـت.  بـوده  انتخاباتـی  غیرحسـاس 
رأی دهـی  مراکـز  درصـد   ۸۵ در 
دسـتگاه های بیومتریـک موجـود بـوده 

اسـت.
گـزارش این نهـاد ناظـر انتخاباتی 
نشـان می دهـد کـه ۶۵ درصـد مراکـز 
رأی دهـی در ۳۲ والیـت بیـن سـاعات 
۷:۳۰ الـی ۸:۲۰ بـاز شـده، امـا حـدود 
۱۵ درصـد مراکـز میـان سـاعات ۹:۰۰ 
الـی ۹:۳۰ بـاز شـده اسـت. عمده ترین 
دالیل باز  نشـدن مراکز، نبـود کارمندان 
کمیسـیون، ناامنـی، انفجـار در نزدیکی 
مراکـز رأی دهـی در والیاتـی همچـون 

جلوه ی امید؛ 
کمیسیون انتخابات در تضییع رأی مردم سنگ تمام گذاشت

شماری از مراکز رأی دهی در شهر کابل و نقاط 
دیگر کشور با چند ساعت تأخیر باز شد و حتا شماری 

از این مراکز در طول روز شنبه باز نشد. کمیسیون 
مستقل انتخابات بعدًا اعالم کرد که مراکز رأی دهی 
که با چند ساعت تأخیر باز شده است، رأی دهی در 
آن مراکز تا ساعت هشت شنبه شب ادامه می باید 
و رأی دهی در مراکزی که تا ساعت 1:00 بعد از ظهر 
باز نشده است، روز یک شنبه ادامه می باید. قرار بود 
که ۴01 مرکز بسته مانده روز یک شنبه باز شود، اما 

ذبیح الله سادات،  معاون سخن گوی کمیسیون مستقل 
انتخابات به روزنامه اطالعات روز گفت که به دالیل 
امنیتی از ۴01 مرکز 253 مرکز باز و انتخابات در این 
مراکز برگزار شده است. روز یک شنبه از ۴01 مرکز253 
مرکز آن باز شد. همچنان شماری از مراکزی که روند 
رأی دهی در آن مراکز تمام نشده بود، کارش به روز 

دوم انتخابات کشید.



بود اما پیش از اینکه توسط پولیس هدف 
قرار گیرد خودش را منفجر کرد. پولیس 
کابل گفت که در میان کشته شدگان پنج 

سرباز پولیس نیز شامل بودند.  
کم20  دست  حمله،  این  بر  افزون 
کابل  شهر  در  نیز  امنیتی  دیگر  رویداد 
یا  یوناما  امنیتی  مرکز  پیوست.  به وقوع 
در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر 
رویدادها  این  که  کرد  اعالم  افغانستان 
انفجار  مقناطیسی،  مین  انفجار  شامل 
بالون گاز، خشونت های فزیکی و... بوده 
هفت  رویدادها،  این  نتیجه ی  در  است. 
کشته  نظامی  یک  و  زخمی  غیرنظامی 

شدند.
شفاخانه ی  حال،  همین  در 
ایمرجنسی در صفحه ی تویترش نوشت 
که 37 زخمی پس از رویدادهای امنیتی 
این  به  کابل  در  انتخابات  نخست  روز 

شفاخانه مراجعه کرده اند.

را  نتوانند رأی شان  زنان  که  سبب شد 
استعمال کنند.

به باور او  باز بودن مراکز رأی دهی 
تا ناوقت شب یکی دیگر از چالش های 
فرا راه زنان در انتخابات پارلمانی امسال 

بوده است.
وی تأکید دارد که زنان با احساس و 
به گونه ی شفاف رأی  می دهند و زمینه ی 
باید  از جامعه  قشر  این  مشارکت  برای 

بیش تر فراهم شود.
شکریه جالل زی، فعال حقوق زنان 
انتخابات  این  در  را  زنان  حضور  نیز 
آنان  برای  که  افزود  و  خواند  گسترده 
پیش از پیش تعین تکلیف می شود که به 

چه کسی رأی بدهند.
مشارکت  دلیل  جالل زی  خانم 
بلند  انتخابات،  در  را  زنان  گسترده ی 
آنان  سیاسی  شعور  و  فهم  سطح  رفتن 
اخیر  سال های  در  که  می گوید  خوانده 
سطح تحصیل، آموزش و پرورش زنان 

نیز افزاش یافته و تاثیر گذار بوده است.
در  زنان  وضعیت  که  حالی  در 
نیست و خبرهای  افغانستان خوش آیند 
خشونت علیه آنان از گوشه و کنار کشور 
دغدغه ی  اما  می رسد،  نشر  به  روز  هر 

بود که  داده  آنکه طالبان هشدار  با 
به  چالش خواهد  را  پارلمانی  انتخابات 
انتخابات  نخست  روز  در  اما  کشید، 
انتحاری  حمله ی  یک  ل که  کابل  بهجز 
از  یک  هیچ  از  پیوست ل  به وقوع  درآن 
والیت های افغانستان حمالت گسترده و 
والیت ها  اکثر  در  نشد.  گزارش  بزرگی 
هاوان،  پرتاب  به  امنیتی  رویدادهای 
گلوله باری و انفجارهای ماین مقناطیسی 
دوم  روز  در  شد.  گاز خالصه  بالون  و 
انتخابات نیز وزارت داخله مدعی شد که 
در سراسر کشور در هیچ یک از مراکز 
نداده  رخ  امنیتی  رویدادی  رأی دهی 

است. 
رأی گیری  نخست  روز  پایان  در 
اعالم  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
این کمیسیون 50 مورد  ناظران  که  کرد 
رویداد امنیتی را در سراسر کشور ثبت 
در  این کمیسیون  آمار  بنیاد  بر  کرده اند. 
تن  نفر کشته و 162  این رویدادها 22 

دیگر زخمی شده اند. 
وزارت داخله اما شمار رویدادها و 
آمار کشته شدگان را اندکی بیش تر اعالم 
کرد. ویس احمد برمک، وزیر داخله در 
شنبه شب  ناوقت  که  خبریی  کنفرانس 
برگزار شده بود، گفت که در در سراسر 
کشور 17 غیرنظامی و 11 سرباز کشته 
زخمی  پولیس   19 و  غیرنظامی   83 و 
روز  جریان  در  که  گفت  او  شده اند. 
امنیتی  رویداد   192 رأی گیری  نخست 
بزرگ و کوچک در سراسر کشور ثبت 

شده است. 
آقای برمک مدعی شد که نیروهای 
امنیتی از وقوع یک هزار و 725 رویداد 

دیگر جلوگیری کرده اند. 
انتخابات  برگزاری  با  همزمان 
پارلمانی، بیش از 20 رویداد امنیتی تنها 

در کابل رخ داده است. 
آمارهایی  مجموعی  به صورت 
نشر  امنیتی  نهاد های  و  رسانه ها  که  را 
کردند، نشان می دهد که در روز نخست 
انتخابات در سراسر کشور 200 رویداد 
و  کشته   36 که  پیوسته  به وقوع  امنیتی 

زخمی برجای گذاشته است. 
در مرگ بار ترین حمله، یک مهاجم 
انتحاری خودش را در نزدیک یک مرکز 
در  پولیس  هفدهم  حوزه   در  رأی دهی 
داخله  وزارت  کرد.  منفجر  کابل  شمال 
نفر   15 رویداد  این  در  که  کرد  اعالم 
بر  کشته و 60 تن دیگر زخمی شدند. 
اساس اطالعات پولیس کابل، مهاجم در 
شده  شناسایی  رأی دهی  مرکز  ورودی 

انتخابات  روز  دومین  نیمه های 
شلوغ ترین  از  یکی  در  پارلمانی، 
عصایش  به  کابل  غرب  کوچه های 
آخر  در  حوصله  کمال  با  و  داده  تکیه 
ایستاده  رأی دهندگان  طوالنی  صف 
است  ساله ی   55 خانم  »عاقله«  است. 
انتخابات »حق  که می گوید، شرکت در 
او و دیگر زنان افغانستان است و نباید 
هیچ زنی از شرکت در انتخابات محروم 

شود«.
که  می گوید  میان سال  خانم  این    
رأی ،  پای صندوق  به  آمدن  از  پیش  او 
در مورد کاندیدای مورد نظرش با دیگر 
اعضای خانواده مشورت کرده و اکنون 
که  می دهد  رأی  نامزدانی  از  یکی  به 

»احتمال برنده شدنش« بیش تر است.
هزاران زن شبیه عاقله در شهرها و 
روستاهای دور افتاده در 28 و 29 میزان 
در صف های طوالنی تر از صف مردان، 
و  ایستادند  شان  مقابل  در  درست  اما 
حاال  کردند.  استفاده  شان  رأی  حق  از 
شماری از فعاالن زنان و نهادها و ناظران 
انتخاباتی می گویند که اشتراک زنان در 
افغانستان  پارلمانی  سوم  دور  انتخابات 
به طور  آن  قبلی  دورهای  به  نسبت 

بی پیشنه افزایش یافته است.
مدنی  جامعه  فعال  عزیررفیعی، 
پارلمانی  انتخابات  در  را  زنان  حضور 
امسال نسبت به انتخابات های گذشته پر 
 رنگ می خواند. آقای رفیعی می گوید که 
با در نظرداشت ناامنی ها، زنان به گونه ی 
رأی دهی  روند  در  فعاالنه  و  گسترده 
شدن  باز  در  تأخیر  اما  داشته  مشارکت 
محالت  از  برخی  در  رأی دهی  مراکز 

در عین حال در پایان روز نخست 
سخن گوی  دانش،  نجیب  رأی گیری، 
وزارت داخله در کنفرانس خبری گفت 
موتر  یک  و  فرد  دو  کابل  پولیس  که 
مشکوک را دست گیر و یک مقدار مواد 

انفجاری را از کابل کشف کرده است. 
و  ناظر  نهادهای  گزارش های 
تهدیدات  که  می دهد  نشان  رسانه ها 
اول  روز  در  طالبان  حمالت  و  امنیتی 
انتخابات در والیت کندز از هر والیت 
دیگر بیش تر بوده است. شفاخانه  مرکزی 
اول  روز  پایان  تا  که  کرد  اعالم  کندز 
این  به  و 68 زخمی  کشته  انتخابات 6 
عضو  یک  بود.  شده  منتقل  شفاخانه 
وطندار  سالم  به  کندز  والیتی  شورای 
گفته بود که 30 راکت بر مناطق مختلف 

کندز فرود آمد. 
از سویی هم، دفتر مطبوعاتی فرقه ی 
20 پامیر مستقر در کندز اعالم کرد که 

مشارکت زنان در انتخابات، همواره یکی 
از موضوعات داغ در کشور بوده است.

انتخابات،  مستقل  کمیسیون های 
برانتخابات  ناظر  نهادهای  بشر،  حقوق 
نظر  اشتراک  با  زنان  حقوق  فعاالن  و 
انتخابات  در  زنان  که حضور  می گویند 

پارلمانی 28 میزان گسترده بوده است.
کمیسیون  رییس  صیاد،  عبدالبدیع 
مستقل انتخابات گفته است که در اولین 
روز انتخابات )28میزان( بلندترین میزان 
در والیت جوزجان 53  زنان  مشارکت 
درصد بوده و پایین ترین میزان مشارکت 
گزارش  درصد  زابل 9  در والیت  زنان 
 شده است. آقای صیاد نیز گفته است که 
گسترده  انتخابات  این  در  زنان  حضور 

بوده است.
نیز  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حضور و مشارکت زنان را در انتخابات 
پارلمانی »گسترده و معنادار« اعالم کرده 

است.
سیماسمر، رییس کمیسیون مستقل 
حقوق بشر، در یک نشست خبری گفت 
معنادار  انتخابات  در  زنان  مشارکت  که 
بود، زیرا به گفته ی وی در انتخابات های 
تقلب  زنان  نام  از  استفاده  با  گذشته 

روند  اخالل  منظور  به  طالبان  تحرکات 
انتخابات در والیت کندز دفع شده است.
که  آمده  دفتر  این  اعالمیه ی  در 
روند  اخالل  به منظور  مسلح  طالبان 
انتخابات در نقاط مختلف والیت کندز 
دست به تحرکاتی زده بودند که از سوی 
نیروهای امنیتی و دفاعی دفع شده که در 
نتیجه 23 جنگ جوی طالب کشته و 13 

جنگ جوی دیگر زخمی شده اند.
از  نفر  پنج  نیز  غور  والیت  در 
نیروهای خیزش مردمی که برای تأمین 
امنیت مراکز رأی دهی در شهر فیروزکوه 
توظیف شده بودند، از سوی طالبان کشته 

شده اند.
عبدالحی خطیبی، سخن گوی والی 
غور به روزنامه اطالعات روز گفت این 
تأمین  منظور  به  می خواستند  که  افراد 
»قطس«  منطقه ی  رای دهی  مرکز  امنیت 

بروند،  از سوی طالبان کشته شده اند.

گسترده صورت می گرفت.
از  استفاده  که  می گوید  خانم سمر 
انتخاب  زمینه ی  زنان  برای  بایومتریک 
کرده  فراهم  را  شان  نماینده ی  کردن 

است.
گفته  بشر  حقوق  کمیسیون  رییس 
ناظران  گزارش های  براساس  که  است 
افغانستان  از مناطق  نهاد، در برخی  این 
از  بیش تر  انتخابات  در  زنان  حضور 

مردان بوده است.
طاهره حسنی که از سوی یکی از 
انتخابات معرفی  ناظر  به عنوان  کاندیدا 
افزایش  شاهد  او  که  می گوید  شده 

لطف علی سلطانی

برگزاری انتخابات پارلمانی در 
سایه ی حمالت پراکنده ی شورشیان

حضور گسترده ی زنان؛ 
نیمه ی پر لیوان انتخابات

اداره ی محلی والیت زابل رد شده است. 
روز  در  طالبان  حمالت  پی  در 
نخست رأی گیری در ولسوالی های  بلخ 
مرکز  چهار  بلخ  والیت  چهاربولک  و 
رأی گیری پس از دو ساعت فعالیت بسته 
شد. افضل حدید، رییس شورای والیتی 
بلخ به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این مراکز از پس از دو ساعت فعالیت 
تا ساعت نزدیک 12 امروز بسته بودند. 

آقای حدید اضافه کرد که در یک 
رخداد دیگر در منطقه شهرک افغانیه ی 
طالبان  بلخ  والیت  شاهی  نهر  ولسوالی 
کشتند.  را  نامزد  یک  ناظر  چهار  مسلح 
به نام  نامزدی  ناظران  شده  کشته  افراد 
حدید  آقای  بوده  اند.  تاشقرغانی  اسرار 
با  اشتباهی  آنان  که  آن  از  پس  گفت، 
طالبان  کنترل  زیر  منطقه ی  وارد  موتر 
شدند از سوی طالبان مسلح کشته شدند. 
را  موتر  راننده ی  طالبان  که  افزود  وی 
آتش  نیز  را  موتر  و  کردند  لت وکوب 

زدند. 
طالبان بر چندین مرکز و موتر حامل 
مواد حساس انتخاباتی در والیت هرات 
نیز حمله کردند. دفتر والیتی کمیسیون 
اول  روز  در  هرات  والیت  انتخابات 
با نشر خبرنامه یی  اعالم کرد  رأی گیری 
نتیجه ی واژگون شدن یک موتر  که در 
حامل مواد حساس انتخاباتی در ولسوالی 
کشک رباط سنگی این والیت دو سرباز 
همچنین  خبرنامه  شدند.  کشته  ارتش 
افزوده که در نتیجه ی انفجار مین در دو 

مرکز انتخاباتی دو نفر زخمی شدند. 
با  به نقل از سالم  وطندار هم زمان 
برگزاری انتخابات 30 تن در والیت های 
رویدادهای  در  لغمان  و  کنر  ننگرهار 

مختلف زخمی شدند.
انتخابات پارلمانی به دلیل باز نشدن 
برخی مراکز و بروز مشکالت تخنیکی 
نیروهای  شد.  تمدید  دیگر  روز  یک 
آنان  که  کردند  آمادگی  اعالم  امنیتی 
آماده اند که امنیت روز دوم انتخابات را 

نیز تأمین کنند. 
با توجه به تهدیدات امنیتی بلند و 
هشدار طالبان مبنی بر به چالش کشیدن 
انتخابات  که  می رفت  انتظار  انتخابات، 
پارلمانی امسال خونین و اشتراک مردم 
اشتراک  با  انتخابات  اما  باشد،  کمرنگ 
گسترده ی مردم و امنیت نسبتا خوب در 

هر دو روز برگزار شد.
70 هزار نیروی امنیتی در 32 والیت 
مسئولیت تأمین امنیت 4900 مرکز و 20 
هزار محل رای دهی را به عهده داشتند. 

حضور  که  افزود  محمدی  خانم 
رأی دهنده  و  کاندیدا  عنوان  به  زنان 
افزایش  گذشته  انتخابات های  به  نسبت 
یافته است و امیدواری را نسبت به آینده 

بیش تر ساخته است.
اجرایی  رییس  رشید،  یوسف  اما 
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
درصد   30 زنان  که  می گوید  )فیفا( 

رأی دهندگان را تشکیل می دهد.
در  زنان  مشارکت  که  می گوید  او 
والیت های کابل، هرات و بلخ پر رنگ 
افغانستان  دیگر والیت های  در  اما  بوده 

حضور چشم گیر نداشته اند. 

 10 نیز  بغالن  والیت  در  طالبان 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمند 
دفتر  رییس  صافی،  عبدالقادر  ربودند. 
به  بغالن  انتخابات  کمیسیون  والیتی 
یک  طالبان  که  که  است  گفته  رسانه ها 
روز قبل از برگزاری انتخابات 45 کارمند 
این کمیسیون را ربودند که از آن میان 35 
تن آنان را آزاد کردند و 10 کارمند دیگر 
را به روستای تنگی مرچ ولسوالی برکه 

منتقل کردند. 
حمالت  پروان  والیت  در 
چهار  رأی دهی   مراکز  بر  هرا س افگنانه 
زخمی و دو کشته برجای گذاشته است. 
والی پروان در گفت وگو به رادیو آزادی 
گفته است که آنان در اثر فیرهای پراکنده 

کشته و زخمی شده اند.  
در یک مورد دیگر در والیت زابل 
رأی دهی  مراکز  بر  کردند  سعی  طالبان 
حمله  زابل  والیت  شاه جوی  ولسوالی 
با  قاطع  حمایت  نیروی  اما  کنند، 
مهاجمان  هوایی   حمالت  راه اندازی 
طالب را پیش از رسیدن به مراکز هدف 
سیال، سخن گوی  گل اسالم  دادند.  قرار 
والی زابل به سالم وطندار گفته است که 
در این سلسله حمالت 11 طالب کشته 

و 8 طالب دیگر زخمی شدند. 
در همین حال طالبان مدعی شدند 
این  در  را  رأی گیری  مرکز  چندین  که 
سوی  از  که  ادعایی  بسته اند؛  والیت 

حضور زنان در دو روز انتخابات نسبت 
به مردان بوده است.

خانم حسنی تأکید دارد که در مرکز 
رأی دهی که او ناظر است، همزمان  100 
مرکز  یک  در  زن   200 حدود  و  مرد 
رقم  این  که  داشتند  حضور  رأی دهی 
مردان  حضور  از  بیشتر  زنان  حضور 

است.
فعال  دیگر  محمدی،  معصومه 
سال های  در  که  می گوید  زنان  حقوق 
نهادهای  طرف   از  زنان  برای  اخیر 
مختلف در راستای اشتراک در انتخابات 

آگاهی دهی شده است.
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خروج از معاهده هسته یی ؛ روسیه اقدام آمریکا را »گام بسیار خطرناک« دانست

حزب دموکرات برنده انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق اعالم شد

وزیر خارجه آلمان ادامه ی فروش سالح توسط کشورش به عربستان را زیر سوال برد

نمی دهللد »کلله فعالیللت تسلللیحاتی خللودش را بکنللد در حالللی کلله مللا 
خودمللان را منللع می کنیللم«

ایللن ادعللا را بللاراک اوبامللا، رییس جمهللوری قبلللی امریللکا هللم تکللرار 
کللرده بللود امللا بلله اصللرار متحللدان اروپایللی کشللورش کلله از بلله راه افتللادن 

یللک جنللگ تسلللیحاتی نگللران بودنللد از آن خللارج نشللده بللود.
آقللای ترمللپ افللزود: »مللن نمی دانللم چللرا پرزیدنللت اوبامللا در ایللن بللاره  
مذاکللره نکللرده بللود یللا از آن خللارج نشللده بللود... آنهللا سللال ها اسللت کلله 

ایللن پیمللان را نقللض می کننللد.«
معللاون وزیللر خارجلله روسللیه در واکنللش بلله اظهللارات آقللای ترامللپ 
گفللت ایللن گامللی بسللیار خطرنللاک اسللت. مطمییللن هسللتم نلله تنهللا بللرای 
جامعلله بین المللللی قابللل درک نخواهللد بللود بلکلله محکومیت هللای جللدی 

را در پللی خواهللد داشللت.«
او بلله خبرگللزاری »تللاس« گفللت ایللن معاهللده »بللرای امنیللت بین المللللی 
و امنیللت در قلمللروی سللالح های هسللته یی بللرای حفللظ ثبللات راهبللردی 

میهنللی هللم 21 کرسللی را از آن خللود کللرده اسللت.
پارلمللان اقلیللم کردسللتان 111 کرسللی دارد کلله 11 کرسللی آن بلله 

دارد. اختصللاص  قومللی  اقلیت هللای 
احللزاب مخالللف به رغللم نارضایتللی از همه پرسللی نافرجللام بللر سللر 
اسللتقالل، نتوانسللتند در ایللن انتخابللات حضللور موفقللی داشللته باشللند و حزب 
گللوران )تغییللر(، حللزب مخالللف تنهللا موفللق بلله کسللب 12 کرسللی شللده 

اسللت.
اعللالم نتایللج ایللن انتخابللات بلله مللدت سلله هفتلله بلله تعویللق افتللاده بللود 

اطالعللات روز: روسللیه طللرح  آمریللکا بللرای عقب نشللینی از پیمللان 
منللع موشللک های هسللته یی را محکللوم کللرد و در برابللر ایللن "گام بسللیار 

خطرنللاک" تهدیللد بلله اقللدام تالفی جویانلله کللرد.
بلله گللزارش بی بی سللی فارسللی، سللرگئی رایبکللف، معللاون وزیللر امللور 
خارجلله روسللیه، در واکنللش بلله اظهللارات آقللای ترمللپ گفللت ایللن گامللی 

بسللیار خطرنللاک اسللت.
روز یک شللنبه، دونالللد ترمللپ رییس جمهللور ایللاالت متحللده گفللت کلله 
قصللد دارد بلله پیمللان منللع موشللک های هسللته یی میان بللرد )آی ان اف( در 

سللال 1987پایللان دهللد.
آقللای ترمللپ گفللت روسللیه »سال هاسللت کلله ایللن معاهللده را نقللض 

کللرده اسللت.«
مطابللق ایللن پیمللان تولیللد و آزمایللش موشللک های کوتللاه بللرد 500 

کیلومتللر تللا میللان بردهایللی 5500 کیلومتللری منللع می شللد.
آقللای ترمللپ روز شللنبه )28 میللزان( گفللت امریللکا بلله روسللیه اجللازه 

اطالعللات روز: نتایللج انتخابللات پارلمانللی اقلیللم کردسللتان عللراق اعللالم 
شللده و احللزاب دموکللرات و اتحادیلله میهنللی، دو حللزب اصلللی ایللن منطقلله 

همچنللان قللدرت را در دسللت دارنللد.
ایللن دو حللزب تقریبللا بللرای سلله دهلله اداره کردسللتان عللراق را در دسللت 

داشللته اند.
بلله نقللل از بی بی سللی فارسللی، طبللق نتایللج کلله بلله تائیللد کمیسللیون 
انتخابللات هللم رسللیده، حللزب دموکللرات کردسللتان از مجمللوع 111 کرسللی 
مجلللس ایللن اقلیللم، 45 کرسللی را در اختیللار گرفتلله اسللت و حللزب اتحادیلله 

اهمیللت دارد.«
آقللای رایبکللف گفللت روسللیه تالش هللای آمریللکا بللرای گرفتللن امتیللاز 

»از طریللق باج گیللری« را محکللوم می کنللد.

و دلیللل آن بررسللی تخلف هللای انتخاباتللی بللوده اسللت.
در همه پرسللی اسللتقالل کردسللتان عللراق، اکثریللت رای دهنللدگان بلله 
جدایللی کامللل از عللراق رأی دادنللد امللا فشللار دولللت عللراق مانللع از ایللن 

جدایللی شللد.
92.7 درصللد مللردم بلله جدایللی کردسللتان از عللراق رأی مثبللت داده 
بودنللد امللا آمریللکا و همسللایگان عللراق بللا برگللزاری همه پرسللی و جدایللی 

کردسللتان عللراق مخالفللت کردنللد.
اولین انتخابات پارلمانی کردستان عراق در سال 1992 برگزار شد.

ایران اتهام دخالت در انتخابات آمریکا را رد کرد
انتخابللات میان دوره یللی آمریللکا ششللم نوامبللر)15 عقللرب( برگللزار 

. می شللود
بهللرام قاسللمی، سللخنگوی وزارت امللور خارجلله ی ایللران ایللن ادعللا را 
»بی پایلله« خوانللده و گفتلله اسللت، نسللبت دادن چنیللن ادعایللی بلله ایللران »از 
اسللاس نادرسللت و ناراسللت« بللوده کلله »احتمللاال ناشللی از نوعللی توهللم 
ناشللناخته اسللت.« آمریللکا گفتلله اسللت اسللتفاده از شللبکه های اجتماعللی 
بللرای دامللن زدن بلله اختالفللات و تزریللق اطالعللات نادرسللت می توانللد از 

جمللله روش هللا بللرای مداخللله در انتخابللات باشللد.
اداره اطالعللات ملللی آمریللکا اخیللرا بللا انتشللار گزارشللی، ایللران را 
تهدیللدی سللایبری بللرای آمریللکا خوانللده اسللت. ایللران خللود هللدف حمللالت 

اطالعللات روز: وزارت امللور خارجلله ی ایللران اتهللام دخالللت ایللن کشللور 
در انتخابللات میان دوره یللی امریللکا را رد کللرده و آن را ناشللی از نوعللی 

"توهللم ناشللناخته" دانسللته اسللت.
بلله گللزارش بی بی سللی، اخیللرا امریللکا ایللران، چیللن و روسللیه را متهللم 
کللرد کلله بلله دنبللال مداخللله در انتخابللات ایللن کشللورند کلله قللرار اسللت در 

نوامبللر امسللال برگللزار شللود.
در بیانیلله ی مشللترک سللازمان های اطالعاتللی آمریللکا گفتلله شللده ، 
تالش هللای روسللیه، چیللن و ایللران ممکللن اسللت بلله دنبللال تاثیرگللذاری 
در انتخابللات میللان دوره یللی و انتخابللات ریاسللت جمهوری در سللال 2020 

باشللد.

سللایبری، بلله خصللوص در حللوزه هسللته  یی، بللوده و آن را بلله اسللرائیل و 
آمریللکا نسللبت می دهللد.

ایللران و آمریللکا روابللط دیپلماتیللک ندارنللد امللا از زمللان روی کار آمللدن 
دونالللد ترمللپ، تنش هللا میللان دو کشللور شللدت گرفتلله اسللت.

حسللن روحانللی، رییس جمهللوری ایللران، اخیللرا آمریللکا را بلله تللالش 
بللرای سللرنگونی حکومللت ایللران متهللم کللرد.

دونالللد ترمللپ رئیس جمهللوری آمریللکا کشللورش را از توافللق هسللته یی 
)برجللام( خللارج کللرده و تحریم هللا علیلله ایللران را از سللر گرفتلله اسللت.

ایللن اقللدام آمریللکا بللا مخالفللت سللایر امضا کننللدگان توافللق هسللته ای از 
جمللله بریتانیللا و فرانسلله رو بلله رو شللده اسللت.
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سلللوی سلللعودی ها درخصلللوص 
ایلللن پرونلللده اسلللت.

او بلللا اشلللاره بللله ناپدیلللد 
مانلللدن جسلللد جملللال خاشلللقجی 
بلللا ذکلللر این کللله »می خواهیلللم 
بفهمیلللم کجاسلللت و چللله اتفاقلللی 
افتلللاد« اضافللله کلللرده کللله در ملللورد 
واکنلللش ایلللاالت متحلللده بللله ایلللن 
قضیللله در حلللال رایزنلللی بلللا کنگلللره 

آمریلللکا اسلللت.
خبرگلللزاری رویتلللرز همچنیلللن 
بللله نقلللل از یکلللی از مقام هلللای 
ارشلللد سلللعودی نوشلللته تیلللم 
15 نفره یلللی کللله بلللرای کشلللتن 
خاشلللقجی بللله کنسلللولگری عربسلللتان 
در ترکیللله رفتللله بودنلللد، وی را بللله 
تزریلللق ملللواد مخلللدر و ربلللودن 
تهدیلللد کردنلللد کللله منجلللر بللله 
درگیلللری میلللان آنهلللا شلللد و در 
در  روزنامه نلللگار  ایلللن  نهایلللت 
جریلللان ایلللن درگیلللری کشلللته شلللد.
روایلللت ایلللن مقلللام سلللعودی 
کللله خواسلللته ناشلللناس بمانلللد، بلللا 
روایتلللی کللله در بیانیللله ی رسلللمی 
پادشلللاهی سلللعودی منتشلللر شلللد، 

دارد. تفاوت هایلللی 
از  پلللس  وی،  گفتللله ی  بللله 
کشلللته شلللدن خاشلللقجی، یکلللی از 
اعضلللای تیلللم ضربلللت، لباس هلللای 
از  و  می کنلللد  تلللن  بللله  را  او 
کنسلللولگری خلللارج می شلللود تلللا 
ایلللن طلللور بللله نظلللر برسلللد کللله 
ایلللن روزنامه نلللگار، سلللاختمان را 

تلللرک کلللرده اسلللت.

به دنبلللال  روز:  اطالعلللات 
تاییلللد ملللرگ جملللال خاشلللقجی در 
کنسلللولگری عربسلللتان سلللعودی در 
ترکیللله از سلللوی ریلللاض، هایکلللو 
ملللاس، وزیلللر خارجللله آلملللان، 
مسلللاله ی فلللروش سلللالح از سلللوی 
کشلللورش بللله عربسلللتان را زیلللر 

سلللوال بلللرد.
یکلللی  سلللعودی  عربسلللتان 
خریلللداران  بزرگ تریلللن  از 
اسلللت. آلملللان  از  جنگ افلللزار 
بللله گلللزارش رادیلللو فلللردا، 
هایکلللو ملللاس روز شلللنبه بللله شلللبکه 
تلویزیونلللی »آ. ار. د« آلملللان گفلللت: 
»تلللا وقتلللی تحقیقلللات در ایلللن 
زمینللله )ملللرگ خاشلللقجی( ادامللله 
دارد و تلللا زمانلللی کللله نمی دانیلللم 

اسلللت،  افتلللاده  اتفاقلللی  چللله 
مبنایلللی بلللرای گرفتلللن تصمیلللم 
مثبلللت جهلللت صلللدور سلللالح بللله 

عربسلللتان نداریلللم.«
آن  از  پلللس  وی  اظهلللارات 
بیلللان شلللد کللله او و آنلللگال ملللرکل، 
بیانیللله  در  آلملللان  صدراعظلللم 
مشلللترکی خواسلللتار شفاف سلللازی 
رهبلللران عربسلللتان دربلللاره افلللرادی 
سلللتون نویس  ملللرگ  در  کللله 
روزنامللله واشینگتن پسلللت دسلللت 

شلللدند. داشلللته اند، 
ایلللن در حاللللی اسلللت کللله 
دوناللللد ترملللپ، رییلللس جمهلللور 
امریلللکا بلللا وجلللود اتفاقلللی کللله 
در  خاشلللقجی  جملللال  بلللرای 
کنسلللولگری عربسلللتان در ترکیللله 

افتلللاده، از تصمیملللش بلللرای ادامللله 
فلللروش سلللالح بللله ایلللن کشلللور 

خبلللر داده اسلللت.
وی بلللا اشلللاره بللله سلللفارش 
تسللللیحاتی گسلللترده عربسلللتان 
سلللعودی از ایلللاالت متحلللده، و 
این کللله ایلللن سلللفارش بلللزرگ 
فرصت هلللای شلللغلی زیلللادی در 
ایلللاالت متحلللده ایجلللاد کلللرده، 
گفتللله اسلللت: »می گوینلللد از تلللو 
می خواهیلللم ایلللن سلللفارش را لغلللو 
کنلللی. خلللوب آیلللا ایلللن بللله معنلللی 
آسلللیب زدن بللله کشلللور خودملللان 
نیسلللت؟ می گوینلللد آمریلللکا بللله 
نمی فروشلللد،  ]جنگ افلللزار[  ملللا 
پلللس ملللا از چیلللن یلللا روسلللیه 
کشلللورهای  البتللله  می خریلللم. 

دیگلللری هلللم هسلللتند.«
هایکلللو ملللاس، وزیلللر خارجللله 
ادامللله ی  در  همچنیلللن  آلملللان 
اظهلللارات خلللود اعلللالم کلللرده کللله 
برلیلللن هلللم در اجلللالس آینلللده 
هفتللله ی  کللله  سلللرمایه گذاری 
آینلللده در ریلللاض برگلللزار خواهلللد 

شلللد شلللرکت نخواهلللد کلللرد.
در روزهلللای اخیلللر مقاملللات 
اقتصلللادی و تجلللاری و همیلللن 
طلللور وزیلللران خارجللله کشلللورهای 
فرانسللله، بریتانیلللا، آلملللان و هلنلللد 
نیلللز اعلللالم کردنلللد کللله در ایلللن 
اجلللالس شلللرکت نخواهنلللد کلللرد.
آینلللده ی  اجلللالس 
عربسلللتان  در  سلللرمایه گذاری 
سلللعودی سلللال گذشلللته تحلللت 
عنلللوان »داووس صحلللرا« و بلللا 
مشلللارکت  و  جللللب  هلللدف 
چهره هلللای مهلللم اقتصلللاد جهانلللی 

شلللد. برنامه ریلللزی 
از  شلللماری  بلللر  علللالوه 
مقام هلللای اقتصلللادی و سیاسلللی 
کشلللورهای غربلللی، کریسلللتیان الگارد، 
رئیلللس صنلللدوق بین الملللللی پلللول 
و جیلللم یونلللگ کیلللم، رئیلللس بانلللک 
جهانلللی نیلللز اعلللالم کرده انلللد کللله 
در ایلللن اجلللالس شلللرکت نخواهنلللد 

کلللرد.
املللکان تحریلللم عربسلللتان از 
سلللوی آمریلللکا؛ فعلللال اظهارنظلللر 

نمی کنیلللم
اسلللتیون  در همیلللن حلللال، 
خزانللله داری  وزیلللر  منوچیلللن، 

ـــال  ـــاره احتم ـــر درب ـــکا، اظهارنظ آمری
تحریـــم عربســـتان ســـعودی از ســـوی 
ـــقجی را  ـــل خاش ـــل قت ـــکا به دلی آمری

ــت. ــته اسـ ــگام دانسـ زودهنـ
ـــن  ـــرز، منوچی ـــزارش رویت ـــه گ ب
ــد  ــه بایـ ــزود کـ ــنبه افـ روز یک شـ
ـــات در  ـــن تحقیق ـــان یافت ـــر پای منتظ
ـــی  ـــج نهای ـــام نتای ـــه و اع ـــن زمین ای

ـــد. مان
ایـــن  مـــرگ  تائیـــد  وی 
ــتان  ــوی عربسـ ــگار از سـ روزنامه نـ
در کنســـولگری خـــود در ترکیـــه را 
ـــی«  ـــا ناکاف ـــت، ام ـــی مثب ـــم »قدم ه

ــد. خوانـ
شـــدن  ناپدیـــد  به دنبـــال 
خاشـــقجی، عربســـتان کـــه بارهـــا 
ــال  ــت جمـ ــود از وضعیـ ــه بـ گفتـ
ــر اســـت، قتـــل  خاشـــقجی بی خبـ
ـــری در  ـــک درگی ـــان ی وی را در جری
ســـاختمان کنســـول گری خـــود در 

اســـتانبول تائیـــد کـــرد.
می گوینـــد  ترکیـــه  منابـــع 
کـــه خاشـــقجی توســـط یـــک 
ـــده  ـــه«  ش ـــه تک ـــره »تک ـــم ۱۵ نف تی
ــعودی  ــت سـ ــا حکومـ ــت، امـ اسـ
می گویـــد کـــه او در پـــی یـــک 
ـــده  ـــته ش ـــولگری کش ـــزاع در کنس ن
و مقام هـــای ســـعودی از محـــل 

بی خبرنـــد. او  جســـد 
در واکنـــش بـــه ایـــن بیانیـــه، 
ــوری  ــد ترامـــپ، رییس جمهـ دونالـ
آمریـــکا، بـــا رهبـــران اروپایـــی 
همصـــدا شـــده و گفتـــه اســـت 
کـــه خواهـــان جوابـــی بیش تـــر از 
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لوپتگی فعال اخراج نمی شود
سلرمربی رئلال مادریلد فلردا شلب در دیدار 
را  سفیدپوشلان  هدایلت  پللژن  ویکتوریلا  برابلر 
برعهلده خواهلد گرفلت اما مشلخص نیسلت در 

ال کالسلیکو حضلور داشلته باشلد یلا نله.
 بله نقل از آس، شکسلت رئلال مادرید مقابل 
لوانتله در روز شلنبه باعلث شلد شلرایط بلرای 
یوللن لوپتگلی بلد شلود. بلا ایلن حلال سلرمربی 
اسلپانیایی رئلال مادرید فردا شلب در دیلدار برابر 
ویکتوریلا پللژن در نیمکت تیم اسلپانیایی خواهد 
نشسلت. بلر اسلاس گلزارش شلبکه SER پلس 
از پایلان بلازی زمانلی کله بازیکنان ورزشلگاه را 
تلرک کردنلد و سلرمربی تیلم در نشسلت خبری 
حاضلر شلد، فلورنتینلو پلرس بلا یوللن لوپتگلی 
در سلانتیاگوبرنابئو جلسله گذاشلت. ایلن جلسله 
کله کمتلر از 15 دقیقله طلول کشلید، در غیلاب 
بازیکنلان و اعضلای کادر فنلی برگلزار شلد. پس 
از صحبلت رییلس باشلگاه بلا لوپتگی  مشلخص 
شلد ایلن سلرمربی هدایلت مادریلد را در دیلدار 
فلردا شلب بلر عهده خواهد داشلت. بلازی بعدی 
سفیدپوشلان مقابلل بارسللونا خواهد بلود و هنوز 
در  کالسلیکو  ال  تلا  لوپتگلی  نیسلت  مشلخص 

مادریلد خواهلد مانلد یلا نه.
رئلال مادریلد بلا شکسلت 2 بلر یلک مقابل 
لوانتله سلومین باخت پیاپلی خلود را تجربه کرد. 
اتفاقلی کله پلس از ملی 2009 رخ نداده بلود. در 
آن زملان خوانلده راموس هدایت سفیدپوشلان را 
بلر عهده داشلت. مادرید بلا هدایلت لوپتگی یک 
رکلورد ضعیلف دیگلر نیلز بله ثبلت رسلاند. تیم 
او 481 دقیقله نتوانسلت گلزنلی کنلد و دومیلن 
رکلورد بلد تاریلخ باشلگاه را در ایلن زمینله  بله 

برسلاند. ثبت 

از  سلرمربی پلاری سلن ژرملن بعلد 
پیلروزی پلر گل برابلر آمیان به سلتایش از 

دی ماریلا پرداخلت.
بله نقلل از اکیلپ، پلاری سلن ژرملن 
بله یکله تلازی خلود در رقابت هلای لیلگ 
فرانسله ادامله داد و دهمین پیلروزی پیاپی 

خلود را به دسلت آورد.
تیلم توخل توانسلت با پنلج گل آمیان 
امتیلاز از 10  را در هلم کوبلد تلا بلا 30 

بلازی بله صدرنشلینی خلود ادامله دهد.
بلا وجلود ایلن کله پلاری سلن ژرمن 
در ایلن دیلدار پنلج گل بله ثمر رسلاند اما 

بازهلم کاوانلی از گلزنلی بلاز  ماند.
توخلل، سلرمربی پلاری سلن ژرملن 
کله  اسلت  طبیعلی  بلازی گفلت:  از  بعلد 
هلر مهاجملی از گل نلزدن ناراحت باشلد. 
بهتلر بلود که بعلد از یلک سلاعت کاوانی 
را تعویلض می کلردم  املا دوسلت داشلتم 
کله او گل بزنلد و به همیلن خاطر او را در 
میلدان نگله داشلتم. مشلکلی بلا گل نزدن 
بله  او  کله  دارم  اطمینلان  نلدارم.  کاوانلی 
زودی بله رونلد گلزنلی بلاز می گلردد  و 
در دیلدار برابلر ناپوللی در لیلگ قهرمانلان 

کملک زیلادی بله ملا می کنلد.
او در ادامله بله سلتایش از دی ماریلا 
پرداخلت و در ایلن بلاره، اظهلار کلرد:  از 

زمانلی کله دی ماریا، بازیکن رئلال مادرید 
بلود از دیلدن او در میلدان للذت می بردم. 
او در تیلم مللی آرجانتیلن هلم زیبلا بازی 
می کلرد. دی ماریلا بازیکلن بسلیار خوبلی 
شلمار  بله  ملا  بلرای  ای  هدیله  و  اسلت 
می آیلد. کار کلردن بلا دی ماریلا بلرای هر 
مربلی راحلت و للذت بخش خواهلد بود.

از  دیگلری  بخلش  در  توخلل 
صحبت هلای خلود بله عملکلرد دراکسللر 
در ایلن دیلدار اشلاره کرد و  ادامله  داد:  او 
در کارهلای هجوملی بسلیار خلوب اسلت 
از تمرکلز الزم  برخلوردار  املا در دفلاع 
بهتلر  لحلاظ هلم  ایلن  از  بایلد  نیسلت و 

شلود.
سلرمربی پلاری سلن ژرملن در پایان، 
گفلت: تعویلض دی ماریا و مارکلو وراتی 
آنهلا  مصدومیلت  از  تلرس  خاطلر  بله 
بلود. بله تیاگلو سلیلوا هلم در ایلن دیلدار 
بله  را  بزرگلی  پیلروزی  دادم.  اسلتراحت 
دسلت آوردیلم و بلا شایسلتگی سله امتیاز 
را کسلب کردیلم با این حلال بهترین بازی 
خلود را به نمایش نگذاشلتیم و مشلکالتی 
لیلگ  کله  نلدارم  قبلول  را  ایلن  داشلتیم. 
فرانسله ضعیف اسلت. ما تلالش زیادی از 
خلود نشلان می دهیلم  و بله همیلن خاطر 

می شلویم. پیلروز 

توخل: 

دی ماریا یک هدیه است

مرد شلماره یک بارسللونا ایلن روزها 
تملام مفسلران فوتبلال جهان را به تحسلین 

از خود وا داشلته اسلت.
از  را  مسلی  لئلو  مصدومیلت  اگلر 
بارسللونا  و  سلویا  شلب  شلنبه  دیلدار 
فاکتلور بگیریلم این دیلدار تماملا متعلق به 

بلود. بلوگراناهلا  آلمانلی  سلنگربان 
در حاللی کله ایلن روزها تیبلو کورتوا 
در دروازه رئلال مادریلد بلا واکنلش هلای 
اینترنتلی  کاربلران  سلوژه  خلود  مضحلک 
شلده اسلت، همتای آلمانلی اش در پیراهن 
بارسللونا بلا عکلس العل هایلش مانند یک 
برلیلان در قلاب چشلم فوتبالدوسلتان ملی 
در جریلان  نیلز  او شلنبه شلب  درخشلد. 
پیلروز 4-2 تیملش برابلر سلویا، دو سلوپر 
واکنلش نشلان داد تلا هلم تیملی هایلش با 
اتلکا بله او در بلازی بماننلد در نهایلت از 
ایلن جدال سلخت به سلالمت عبلور کنند.
بلا 12  تنهلا  تراشلتگن  آنلدره  ملارک 
بارسللونا  بله  گالدبلاخ  از  یلورو  میلیلون 
پیوسلت تلا ذخیلره کلودیلو بلراوو باشلد 
املا رفتله رفتله کاری کلرد کله دروازه بلان 
شلیلیایی ایلن باشلگاه را ترک کنلد و حاال 
او در قاملت یلک فلوق سلتاره در تیملش 
ملی درخشلد. او بلا 24 مهلار در این فصل 
یکلی از تاثیلر گدارتریلن دروازه بلان های 
اللیلگا بلوده اسلت و در هر بلازی میانگین 

2.7 را بله ثبلت رسلانده اسلت.
سلنگربانی آلمانلی آبلی و انلاری هلا 
بارهلا و بارهلا بلا واکنلش هلای عجیلب و 
غریبلش موجبلات پیلروزی تیلم را فراهلم 
کلرده اسلت تلا جایلی کله پلس از بلازی 
بیلبائلو در فصلل گذشلته،  اتلتیکلو  برابلر 
پیلروزی  اعتلراف کلرد کله  لیونلل مسلی 
هلای ملا در دیلدار هلای ایلن چنینلی بله 
علت حضور تراشلتگن درون دروازه اسلت 
کله خیلال همله ملا را بلرای حملله کلردن 

کند. ملی  راحلت 
تراشلتگن در پایلان بلازی شلنبه شلب 
تشلویق  هلا  کاتاالنلی  سلوی  از  ایسلتاده 
شلد و دیلروز توییتلر باشلگاه او را بهترین 
بازیکلن میلدان لقلب داد املا اسلپایدرمن 
بارسلا بله ایلن هلا راضی نملی شلود و به 
دنبلال جایلگاه ثابلت در ترکیلب تیلم ملی 
آلملان اسلت. شلاید اگلر چنلدی پیلش در 
خصلوص بهتریلن دروازه بان جهان سلوال 
نویلر  دخیلا،  هملگان  شلد  ملی  پرسلیده 
و نلاواس را مثلال ملی زدنلد املا بلا آغلاز 
ایلن فصلل گللر آلمانلی ثابت کرده اسلت 
ملی توانلد باالتلر از سلایرین قلرار گیرد و 
بله نظلر ملی رسلد فصلل تغییلر در فوتبال 
آلملان رسلیده و حلاال شایسلته تریلن فرد 
بلرای پوشلیدن پیراهلن شلماره 1  ژرملن 

هلا، تراشلتگن اسلت.

مارک آندره تراشتگن، شماره 1 فعلی فوتبال جهان
سللرمربی یوونتللوس بعللد از توقللف 
عملکللرد  از  انتقللاد  بلله  جنللوا  برابللر 

پرداخللت. شللاگردانش 
بلله نقللل از مدیاسللت، یوونتللوس 
سللرانجام بعللد از هشللت پیللروزی پیاپللی 
امتیللاز از دسللت داد. یللووه کلله در خانلله از 
جنللوا پذیرایللی کللرد بللا وجللود ایللن کلله 
بللا گل کریسللتیانو رونالللدو پیللش افتللاد 
امللا در نهایللت گل تسللاوی را دریافللت 
کللرد تللا بللرای نخسللتین بللار در فصللل 

جللاری امتیللاز از دسللت دهللد.
در  یوونتللوس  سللرمربی  آلگللری، 
نشسللت خبللری بعللد از بللازی بلله انتقللاد 
از عملکللرد شللاگردانش پرداخللت و از 
دلیللل ایللن تسللاوی سللخن بلله میللان آورد.

سللرمربی یللووه دربللاره ایللن دیللدار، 
گفللت: دلیللل ایللن تسللاوی آسللان بللود. 
بللازی را رهللا کللرده بودیللم و جنللوا هللم 
کار خللود را بلله خوبللی انجللام داد. نبایللد 
در ایللن دیللدار امتیللاز از دسللت می دادیللم. 
فتللح اسللکودتو بلله پیللروزی در چنیللن 
دیدارهللای بسللتگی دارد. در نیملله دوم 
بلله دیللدار برابللر منچسللتریونایتد فکللر 

می کردیللم و کامللال خللواب بودیللم.

او افللزود: بعللد از ایللن که گل تسللاوی 
را دریافللت کردیللم از حالللت خللواب بلله 
حالللت ناامیللدی منتقللل شللدیم. بللازی 
خوبللی را بلله نمایللش نگذاشللتیم. بللا 
وجللود ایللن کلله دو امتیللاز حسللاس را از 
دسللت دادیللم امللا بللر ایللن بللاور هسللتم 
کلله چنیللن تسللاوی مفیللد خواهللد بللود، 
چللرا کلله باعللث می شللود  مللا از خللواب 
بیللدار شللویم. بللا ایللن تسللاوی شللرایط 
بللرای مللا سللخت شللد و ناپولللی بلله صللدر 

نزدیک تللر شللد.
بخللش  در   یوونتللوس  سللرمربی 
پایانللی، اضافلله کللرد: در نیملله نخسللت 
بللازی خوبللی را بلله نمایللش گذاشللتیم و 
تللوپ و میللدان را در اختیللار داشللتیم امللا 
در نیملله دوم شللرایط سللخت شللد. برابللر 
منچسللتریونایتد بللازی متفاوتللی خواهیللم 
داشللت. آنهللا سللخت بلله دنبللال کسللب 
پیللروزی خواهنللد بللود و مللا  هللم تنهللا 
بلله پیللروزی فکللر می کنیللم. جنللوا بللازی 
خوبللی را بلله نمایللش گذاشللت. بایللد ایللن 
را بگویللم کلله در طللول دوران حضللورم 
در یوونتللوس تللا هللم اکنللون ایللن گونلله 

بللازی را رهللا نکللرده بودیللم.

مصدومیللت  زمللان  در  بارسلللونا 
سللتاره آرجانتینللی اش هرگللز نتوانسللته 

رئللال مادریللد را شکسللت دهللد.
بلله نقللل از آس، لیونللل مسللی شللنبه 
شللب در دیللدار بارسلللونا و سللویا بلله 
کالسللیکو  ال  و  دیللد  آسللیب  شللدت 
یک شللنبه هفتلله آینللده را از دسللت داد. 
نبللود سللتاره آرجانتینللی در ایللن بللازی نلله 
تنهللا اتفللاق خوبللی بللرای آبللی اناری هللا 
لحللاظ  از  بلکلله  نمی شللود  محسللوب 
آمللاری ایللن موضللوع بلله ضللرر تیمللش 
اسللت. مهاجللم بارسللا از سللال 2004 تنهللا 
سلله ال کالسللیکو را از دسللت داده اسللت. 
دو بللازی آخللر بلله خاطللر آسللیب دیدگللی 
بللود کلله تیمللش نتوانسللت رئللال مادریللد 

را شکسللت دهللد.
ال  دومیللن   2006 سللال  در  مسللی 
و  داد  دسللت  از  را  خللود  کالسللیکوی 
نخسللتین بللازی برابللر مادریللد بللود کلله 
نمی توانسللت  مصدومیللت  خاطللر  بلله 
بلله میللدان بللرود. سرنوشللت ایللن بللازی 
را بازیکنللان برزیلللی دو تیللم مشللخص 
و  بارسللا  بللرای  رونالدینیللو  کردنللد. 
رونالللدو نازاریللو بللرای رئللال مادریللد 
گلزنللی کردنللد تللا ال کالسللیکو بللا نتیجلله 
یللک بللر یللک بلله پایللان برسللد. مشللکل 
عضالنللی باعللث شللد مسللی دیللدار در 

نوکمللپ را از دسللت بدهللد.
در هفتلله هفدهللم اللیللگا فصللل 07-

2006 اتفللاق مشللابهی رخ داد. مهاجللم 

آرجانتینللی نتوانسللت هللم تیمی هایللش 
را بلله خاطللر مشللکل عضالنللی در ال 
کالسللیکو همراهللی کنللد. آبللی انللاری 
هللا بللا تللک گل زیبللای باپتیسللتا مغلللوب 
شللدند. بایللد یللادآور شللد کلله ایللن بللازی 
آخریللن ال کالسللیکویی بللود کلله مسللی 
و کریسللتانو رونالللدو حضللور نداشللتند. 
ایللن اتفللاق بللا آسللیب دیدگللی مسللی 
در بللازی یک شللنبه هفتلله آینللده تکللرار 
خواهللد شللد چللون مهاجللم پرتگالللی هللم 
اکنللون در سللری A پللا بلله تللوپ اسللت.
ال   2004-05 فصللل  در  مسللی 
کالسللیکو را بلله علللت تصمیللم سللرمربی 
فرانللک  زمللان  آن  در  داد.  دسللت  از 
رایللکارد هدایللت آبللی انللاری هللا را بللر 
عهللده داشللت. بارسللا بلله راحتللی رئللال 
رونالدینیللو،  گل هللای  بللا  را  مادریللد 
سللاموئل اتوئللو و فللان برونکهورسللت 

داد. شکسللت 
زمانللی کلله مسللی در ال کالسللیکو 
نفللع  بلله  اغلللب  نتایللج  حضللور دارد 
آبللی انللاری هللا تمللام می شللود. در 38 
دیللدار بارسلللونا و رئللال مادریللد از زمللان 
حضللور سللتاره آرجانتینللی 17 پیللروزی از 
آن تیللم کاتاالنللی شللده اسللت. 9 بللازی 
بللا تسللاوی بلله پایللان رسللیده و 12 بللار 
بارسللا شکسللت خللورده اسللت. مسللی در 
زمینلله گلزنللی نیللز تاثیللر گللذار بللوده و در 
ال کالسللیکو 26 گل بلله ثمللر رسللانده و 

14 پللاس گل داده اسللت.

انتقاد آلگری از بازیکنان تیمش بعد از توقف خانگی

نبود مسی در ال کالسیکو به ضرر بارسلوناست
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صحبت های صالح 
بعد از پایان طلسم گلزنی

نفلس  باالخلره  لیورپلول  مصلری  سلتاره 
راحتلی کشلید و بلا خوشلحالی از پایلان طلسلم 

گلزنلی خلود یلاد کلرد.
به نقل از سلاکرنت، در ادامله دیدارهای هفته 
جلاری لیگ برتلر انگلیس یک دیدار برگزار شلد 
کله در آن لیورپلول در خانله هادرزفیلد توانسلت 

بلا نتیجله یک بر صفلر به برتری برسلد.
محملد صلالح مصری تنهلا گل بلازی را در 
دقیقله 24 بله ثملر رسلاند. ایلن بازیکلن مصلری 
کله در چنلد بلازی گذشلته تیملش نتوانسلته بود 
گلزنلی کنلد، ملورد انتقلاد رسلانه ها قرار داشلت 
هادرزفیللد  برابلر  امتیلازی   3 گل  بلا  اینگله  تلا 

توانسلت خلود را از فشلارها رهلا کنلد.
صلالح بعلد از بلازی بلا هادرزفیللد گفلت: 
احسلاس خیللی خوبی اسلت کله به تیملم کمک 
کلردم تلا بتوانیلم 3 امتیلاز دشلوار ایلن دیلدار را 
بله دسلت بیاوریلم. البتله ملن در ایلن مدتلی که 
نتوانسلتیم بلرای تیملم گلزنلی کنلم اصلال نگران 
نبلودم چلون تیملم نتوانسلته بلود نتایلج خوبلی 
کسلب کنلد. ماداملی کله لیورپلول بتوانلد نتایلج 
نگلران  مسلئله  شلود  برنلده  و  بگیلرد  خوبلی 
کننلده ای وجلود ندارد. بلرای من مهم نیسلت که 
بتوانلم گل زنلی کنلم یلا خیلر تنهلا کمک بله تیم 

دارد. اهمیلت 
او در ادامله گفلت: بلازی خیلی دشلواری را 
پشلت سلر گذاشلتیم. بلازی در زمیلن هادرزفیلد 
موفلق  خوشلبختانه  وللی  نیسلت  آسلان  اصلال 
شلدیم 3 امتیلاز حسلاس این دیلدار را به دسلت 
بیاوریلم کله خیللی بلرای ملا اهمیت داشلت. در 
ایلن بلازی چنلد بازیکلن تیلم بلرای اولیلن بلار 
کنلار هلم بله میلدان رفتنلد وللی نشلان دادیم که 
مشلکلی نیسلت و همله بازیکنلان در یک سلطح 
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