
         

بررسی  برای  کمیته  یک  که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
مشکالت فنی در جریان دو روز انتخابات ایجاد شده است.

گالجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر دیروز دوشنبه 
)30 میزان( در یک نشست خبری در کابل گفت که این کمیته تمام مراکزی که در آنها 
از بیومتریک استفاده نشده و یا در آن مراکزی که دستگاه بیومتریک کار نکرده را بررسی 

می کند.

او گفت در مراکز رأی دهی که اسناد مؤثق در مورد تقلب و مهندسی انتخابات وجود 
داشته باشد، آرای آن مراکز حساب نخواهد شد.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات تأکید کرد که یک مرکز جمع آوری معلومات تهیه 
شده و نتایج جزئی انتخابات به زودی از سوی این مرکز اعالم خواهد شد.

آقای صیاد افزود که کمی و کاستی ها در جریان انتخابات وجود داشته اما با تجربه یی 
که از این انتخابات به دست آمده، تالش می شود این کاستی ها در انتخابات ...

کمیسیون انتخابات کمیته یی را برای بررسی مشکالت فنی انتخابات ایجاد کرد

۲

         

اجراییه  رییس  و  رییس جمهور  شد.  برگزار  امسال  پارلمانی  انتخابات  باآلخره 
 برگزاری این انتخابات را یک گام بزرگ در راستای مردم ساالری و نه گفتن مردم به 
افراطیت، تندروی و طالبانیزم عنوان کردند. همچنان این دو مقام بلندپایه ی حکومت 
کمیسیون  مسووالن  مدیریت  ضعف  و  کاستی ها  به  نسبت  دشواری ها،  به  اذعان  با 

انتخابات نیز نارضایتی شان را ابراز داشتند.
در پیوند به این که مسووالن و دست اندرکاران روند انتخابات، ...

پای  به  جدید  پارلمان  یک  انتخاب  برای  افغان ها  هفته،  همین  شنبه ی  روز 
از سقوط طالبان در سال  بود که پس  انتخاباتی  اولین  این  رفتند.  صندوق های رأی 
2001، تا حد زیادی مستقل از کمک خارجی برگزار شد. همان طور که اشرف غنی 
رییس جمهور افغانستان اندکی پس از رأی دادن در یک مکتب ابتدائیه در کابل گفت، 
شکست دادن  اراده  ی  و  »قدرت  رأی دهندگان  که  کرد  ثابت  مردم  باالی  مشارکت 

دشمنان شان«، یعنی طالبان و دولت اسالمی را دارند.
او گفت: »امروز ما با رأی دادن بدون ترس، با  هم ثابت کردیم که ...

انتخابات ۹۷؛ ناامیدی در قلب انتخابات افغانستان
اعتماد مردم را پاس بداریم

۳۴

به زیررفتن رسانه، به سطح آمدن سیاست؛ 
خبرنگاری که خبر کشته شدنش گم شد

بوفون: 
پاری سن ژرمن باید مثل رئال مادرید شود

۷

توقف همکاری مگابانک تایوان 
با ایران به دلیل تحریم های آمریکا

سوءاستفاده جنسی از کودکان در استرالیا؛ 
عذرخواهی ملی از قربانیان

۶

۵

۶

الزام باطل کردن 
آرای بیومتریک نشده

چندماه  از  پس  افغانستان  حکومت 
گروههای  و  سیاسی  احزاب  با  جدال 
انتخابات  که  پذیرفت  سرانجام  اپوزیسیون، 
بیومتریک  با  را  میزان   28 پارلمانی 
این خواست پس  برگزار کند.  رأیدهندگان 
متعدد  گزارشهای  که  شد  مطرح  آن  از 
و  قبلی حکومت  میداد که طرحهای  نشان 
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اصل 
نمیتواند.  تأمین  را  انتخابات  در  شفافیت 
دهها هزار تذکرهی جعلی از درون پروسه ی 
بزرگ توزیع ده میلیون تذکره توسط اداره 
و  احزاب  سوی  از  نفوس  احوال  و  ثبت 
از  متعددی  گزارش های  شد.  افشا  رسانه ها 
خرید و فروش »استیکر« و نصب آن بر کاپی 
چندین  ثبت  قابلیت  به راحتی  که  تذکره ها 
استیکر توسط یک فرد را داشت، افشا شد 
در  سازماندهی شده  تقلب  از  را  نگرانی  ها  و 
رساند.  حساس تری  مرحله  به  انتخابات 
بیومتریک  ثبت  برای  آن  از  پس  احزاب 
کرد  کفش  یک  در  را  پا  دو  رأی دهندگان، 
یک  از  پس  عبداهلل  عبداهلل  انجام  سر  و 
دولت  و  کمیسیون  توسط  وقت  ضیاع  ماه 
مشخصات  ثبت  با  انتخابات  که  کرد  اعالم 
بیومتریک برگزار  رأی دهندگان در دستگاه 
طرح  اساس  بر  که  دستگاه هایی  می  شود. 
قابلیت  درخواست دهنده،  شرکت  اولیه ی 

جلوگیری از آرای تقلبی را داشت. 
جدید  توافق  که  افتاد  اتفاق  چه  اما 
و  شود  ناکام  احزاب  و  دولت  کمیسیون، 
اعتماد مردم به دموکراسی و حق رأی بیش 

از پیش مخدوش شود؟ 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  یکم: 

به عنوان نهادی که ...
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احزاب سیاسی: 
آرای بیومتریک ناشده باطل شود



صفحه ویـژه جـوانان

آن هایــی کــه پــای صندوق هــای 
رأی حاضــر شــدند، ایــن کار را بــه 
خاطــری کردنــد کــه آن هــا خواهــان 
فرصتــی بــرای کنتــرل آینــده ی شــان 
خاک ســار  ضمیراحمــد  هســتند. 
ــدف  ــه ه ــهری ک ــاد، ش از جالل آب
قــرار  مکــرر  بمب گذاری هــای 
داشــته اســت، روز یک شــنبه بــه 
ــه او در  ــت ک ــز گف ــورک تایم نیوی
ســاعت  یــک  رأی گیــری  مرکــز 
کارمنــدان  تــا  مانــده  منتظــر 
ــت  ــام وی را در فهرس ــی ن انتخابات
زمــان  ]تــا  او  نــام  کننــد.  پیــدا 
مصاحبــه بــا نیویــورک تایمــز[ پیــدا 
ــود:  ــم ب ــا او مصم ــود، ام ــده ب نش
»مــن حتــا اگــر در شــهر مرمــی 
داشــتن  بــرای  فقــط  می باریــد، 
یــک پارلمــان مناســب، بــه رأی دادن 

 » مــدم. می آ
دیگــران  این حــال،  بــا 
ــد.  ــه دادن ــری ارائ ــم انداز تیره ت چش
آن هــا گفتنــد کــه بازگشــت بــه 
ــتان درکار  ــادی در افغانس ــت ع حال
نیســت و تنهــا امیــد آن هــا ایــن 
عمل کــردی  اختــالل  کــه  اســت 
ــز  ــه چی ــش را ب ــق کشــور جای عمی
بهتــر  احتمــاال  و  جدیــد  کامــال 

بدهــد. 
ــن در  ــا، کارآفری ــس آری میروی
ــه  ــه اســت ک ــه تایمــز گفت ــل، ب کاب
»مــا اقتصــاد جعلــی، پــول جعلــی و 
رفــاه جعلــی داشــتیم. امنیت توســط 
ــش  ــد. نق ــن می ش ــا تامی خارجی ه
مــا، ورودی مــا و درک مــا محــدود 
ــه  ــت ک ــن اس ــن ای ــس م ــود. ح ب
وضعیــت بدتــر خواهــد شــد، چــرا 
کــه ایــن وضعیــت جعلــی دارد 
ــش  ــا پی ــه م ــزد، این ک ــرو می ری ف
بهتــر،  وضــع  بــرای  حرکتــی  از 
می رســیم...  ســقوط  لبــه ی  بــه 
ــا  ــزد، م ــرو بری ــه ف ــی ک ــا زمان ام
ســطوح  در  کــه  دیــد  خواهیــم 
زیریــن ایــن وضــع جعلــی، جامعــه 

ــت.« ــرده اس ــر ک ــع تغیی در واق

هفتــه،  همیــن  شــنبه ی  روز 
یــک  انتخــاب  بــرای  افغان هــا 
پــای  بــه  جدیــد  پارلمــان 
ایــن  رفتنــد.  رأی  صندوق هــای 
اولیــن انتخاباتــی بــود کــه پــس 
ــال 2001،  ــان در س ــقوط طالب از س
ــک  ــتقل از کم ــادی مس ــد زی ــا ح ت
ــور  ــد. همان ط ــزار ش ــی برگ خارج
کــه اشــرف غنــی رییس جمهــور 
افغانســتان اندکــی پــس از رأی دادن 
ــل  ــه در کاب ــب ابتدائی ــک مکت در ی
مــردم  بــاالی  مشــارکت  گفــت، 
رأی دهنــدگان  کــه  کــرد  ثابــت 
شکســت دادن  اراده  ی  و  »قــدرت 
ــان و  ــی طالب ــمنان شــان«، یعن دش

دولــت اســالمی را دارنــد.
بــا  مــا  »امــروز  گفــت:  او 
رأی دادن بــدون تــرس، بــا  هــم 
ــی را  ــه دموکراس ــم ک ــت کردی ثاب

می کنیــم.« حفــظ  و  حمایــت 
در  غنــی  اشــرف  آقــای 
»مــن  نوشــت:  خــود  توییتــر 
از  و  دادم  رأی  حــاال  همیــن 
ــی  ــی و امنیت ــی دفاع ــای مل نیروه
کمیســیون  کارمنــدان  افغانســتان، 
ــزرگ  ــردم ب ــات و م ــتقل انتخاب مس
بــا  افغانســتان ســپاس گزارم کــه 
وجــود خطرهــای موجــود، زمینــه ی 
ــروز  ــد. ام ــم کردن رأی دادن را فراه
ــا  ــرس، ب ــدون ت ــا رأی دادن ب ــا ب م
ــم کــه دموکراســی  ــت کردی هــم ثاب
می کنیــم.« حفــظ  و  حمایــت  را 
خوش بینــی  به رغــم  امــا 
خوش بیــن  هم وطنانــش  غنــی، 
نیویــورک  نمی رســند.  به نظــر 
دربــاره ی  تحلیلــش  در  تایمــز 
وضعیــت این روزهــای افغانســتان 
نوشــته اســت: »در 17 ســال جنــگ 
و بحــران گذشــته در افغانســتان، 
ــد  ــن ح ــا ای ــی را ت ــس فصل هیچ ک
مملــو از نگرانــی و ناامیــدی بــه 
خشــونت های  نمــی آورد.«  یــاد 
ــه زده  ــن را صدم ــن کمپی ــدید ای ش
دارد  ایــن وجــود  اســت. خطــر 

و  فرقی یــی  کشــمکش های  کــه 
اختالفــات سیاســی، ایــن کشــور 
ــد و  ــم فروپاش ــیب دیده را از ه آس
افــراد معــدودی معتقدنــد کــه غنــی 
ــه ی آن را از  ــر فروریخت ــد پیک بتوان

ــردارد. ــن ب زمی
این طــوری  نبــود  قــرار  امــا 
ــک  ــی ی ــون، غن ــاه ج ــود. در م ش
طالبــان  بــا  را  موقــت  آتش بــس 
ــدوار  ــان امی ــرد. کارشناس ــالم ک اع
ــن وقفــه کــه از پشــتیبانی  ــد ای بودن
ــوردار  ــده برخ ــاالت متح ــو و ای نات
بــود، راه را بــرای گفت وگوهــای 
صلــح بــا گــروه بنیادگــرای طالبــان، 
کــه دارد در نبــرد چندیــن  ســاله اش 
بــه  کشــور  پس گرفتــن  بــرای 
می یابــد،  دســت  پیشــر فت هایی 
ــی  ــران نظام ــد. تحلیل گ ــوار کن هم
ــدود  ــا ح ــه ت ــه روزان ــد ک می گوین
100 نفــر از افغان هــا در زدوخــورد 
ــی  ــای امنیت ــان و نیروه ــان طالب می
ــد  ــا می گوین ــوند. آن ه ــته می ش کش
ولســوالی های  درصــد   61
افغانســتان تحــت کنتــرل طالبــان 

قــرار دارد. 
چنــد  فقــط  آتش بــس  امــا 
پــس  آن،  از شــروع  بعــد  هفتــه 
حملــه ی  طالبــان  این کــه  از 
ــی  ــهرهای غزن ــترده یی را در ش گس
ــار  ــد، کن ــدازی کردن ــدز راه ان و کن
ــارزات  ــا شــروع مب گذاشــته شــد. ب
ــاری،  ــزان ج ــی در خ ــرم انتخابات گ
ــات  ــا انتخاب خشــونت های مرتبــط ب
تقریبــا بــه رویــداد هــر روزه تبدیــل 

ــود. ــده ب ش
ــال  ــه همــکارم پام همان طــور ک
کانســتبل نوشــته اســت »طالبــان کــه 
عهــد کــرده بودنــد انتخابــات را 
کرده انــد  ادعــا  مختــل می کننــد، 
کــه روز شــنبه، 164 حملــه را در 
ســازمان دهی  کشــور  سراســر 
ــش  ــای پی ــت. در روزه ــرده اس ک
از انتخابــات، شورشــیان یــک مقــام 
ــرور  ــار ت ــی را در قنده ــد امنیت ارش

کردنــد. امــری کــه منجــر بــه تأخیــر 
حداقــل یــک  هفته یــی انتخابــات 
ــات  ــد. در والی ــت ش ــن والی در ای
جریــان  در  نامــزد   10 دیگــر، 
مبــارزات انتخاباتــی کشــته شــدند.«
می کننــد  بــرآورد  مقامــات 
ــات، 78  ــای انتخاب ــط روزه ــه فق ک
ــای  ــه 28 عضــو نیروه ــر از جمل نف
محل هــای  در  افغانســتان  امنیتــی 
در  شــده اند.  کشــته  رأی گیــری 
ــه  ــه، از جمل ــل بیــش از ده حمل کاب
اتفــاق  انتحــاری  حملــه ی  یــک 
افتــاد کــه باعــث کشته شــدن 10 
رأی دهنــده و 5 افســر پولیــس شــد. 
مهاجــم انتحــاری مــواد منفجــره اش 
را در ورودی یــک مرکــز رأی گیــری 
یک  ســوم  بــود.  کــرده  منفجــر 

بــه  رأی گیــری  مراکــز  همــه ی 
ــادر نشــد  ــت ق ــه دول ــل ک ــن دلی ای
امنیــت رأی دهنــدگان را تضمیــن 

ــد. ــته ماندن ــد، بس کن
ــه   ــوال را ک ــن س ــونت، ای خش
چــه کســی در انتخابــات برنــده 
ــی دوم  ــه نگران ــا ب ــود، تقریب می ش
ــان  ــت. کارشناس ــرده اس ــل ک تبدی
عمدتــا بــر ایــن باورنــد کــه بــدون 
دســت یابی بــه مصالحــه سیاســی بــا 
طالبــان، هیــچ آینــده ی صلح آمیــزی 
ــا  ــت. ام ــتان نیس ــار افغانس در انتظ
ــه  ــی ب ــچ عالقه ی ــان هی ــروه طالب گ
نشــان  شــان  مواضــع   نرم کــردن 
ــن  ــر کمپی ــرف دیگ ــد. از ط نداده ان
وحشــت و دهشــت ایــن گــروه 
افغانســتان،  دموکراســی  علیــه 

ــازش  ــه س ــد هرگون ــر می رس به نظ
تقریبــا غیرممکــن می کنــد.  را 

گذشــته از امیدهــای بی رمــق 
عمیقــی  نگرانــی  صلــح،  بــرای 
دولــت  توانایــی  دربــاره ی 
رهبــران  از  محافظــت  بــرای 
دارد.  وجــود  شــهروندانش  و 
نظرســنجی )Asia Society( کــه 
از 2006 بــه این ســو، هــر ســال 
انجــام می شــود، دریافتــه اســت 
کــه حمایــت عمومــی از دموکراســی 
ــتان  ــدی در افغانس ــای کلی و نهاده
رو بــه کاهــش اســت. بیشــتر از 
کمیســیون  بــه  مــردم  از  نیمــی 
ــد  ــاد ندارن ــات اعتم ــتقل انتخاب مس
و اطمینــان بــه اعضــای پارلمــان رو 

ــت.  ــقوط اس ــه س ب
در روزهــای پیــش از انتخابات، 
ایــن شــک و تردیــد کامــا آشــکار 
تقلــب  و  فســاد  از  تــرس  بــود. 
ــه  ــود ک ــب ش ــدگان، موج رأی دهن
ــتفاده  ــا اس ــه 90 ب ــت در دقیق دول
از تکنولــوژی پیشــرفته تدابیــر ضــد 
ــا  ــرد. ام ــت بگی ــب را روی دس تقل
بســیاری  انتخابــات،  روز  دو  در 
رأی گیــری  مراکــز  کارمنــدان  از 
قــادر نبودنــد از ایــن تجهیــزات 
ــدگان  ــت رأی  دهن ــد هوی ــرای تأیی ب
ــز  ــه، مراک ــد. در نتیج ــتفاده کنن اس
ــدند و  ــاز ش ــت ب ــری ناوق رأی گی
ــدی  ــه کن ــدگان ب ــوف رأی دهن صف
بــه جلــو حرکــت می کــرد. امــا 
انتخابــات  کمیســیون  مقامــات 
تأخیــرات  ایــن  کــه  می گوینــد 
تنهــا کمتــر از 10 درصــد مراکــز 
ــت.  ــرده اس ــر ک ــی را متاث رأی ده
ــون  ــدود 4 میلی ــم، ح ــا آن ه ب
کــه  نفــر  میلیــون   8.8 از  نفــر 
ــرده  ــام ک ــت ن ــات ثب ــرای انتخاب ب
پــای  انتخابــات  روز  در  بودنــد، 
ــدند؛  ــر ش ــای رأی حاض صندوق ه
رقمــی کــه بــا در نظــر گرفتــن 
خطــرات مرگ بــار رفتــن بــه مراکــز 
اســت.  قابل توجــه  رأی گیــری، 
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اجراییه ی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
کشور می گوید که برگزاری انتخابات پارلمانی تقابل مردم 

افغانستان و گروه طالبان بود.
نشست  در  میزان(   30( دوشنبه  دیروز  عبداهلل  آقای 
شورای وزیران گفت: »در انتخابات پارلمانی مردم و طالبان 
در برابر هم قرار داشتند. طالبان چندین بار دشمنی  شان را 
با این خواست و آرزوی مردم افغانستان اعالن کرده بودند.«
او با تأکید بر این که طالبان در جنگ با مردم افغانستان 
شکست خورده، افزود: »هدف دشمن این بود که انتخابات 
برگزار نشود، طالبان هم باید این جرأت را داشته باشند که 

بگویند در این پالن شان شکست خوردند.«
او تأکید کرد که طالبان می خواستند در روز انتخابات 

حمام خون جاری کنند اما به این هدف شان نرسیدند.
روز  در  می خواستند  » طالبان  گفت:  اجراییه  رییس 
انتخابات حمام خون جاری کنند که مردم افغانستان دیگر 
طالبان  از  که  کسانی  و  طالبان  نگیرند،   را  انتخابات  نام 
حمایت می کردند به امید موفقیت طالبان بودند اما شکست 

خوردند.«
نه،  را  طالبانی شدن  افغانستان  مردم  او،   گفته ی  به 
می خواهند،  را  باشد  مردم  رأی  مبنای  بر  که  نظامی  بلکه 
قانون  به  مطابقت  در  مردم  رأی  تمثیل  افغانستان  پارلمان 
اساسی کشور است. مردم افغانستان در روز انتخابات شاهد 
یک حماسه ی تاریخی بود. رییس اجراییه همچنان گفت 
سوی  از  انتخابات  دوم  و  اول  روز  در  نارسایی هایی  که 
کمیسیون مستقل انتخابات وجود داشت و ابراز امیدواری 

کرد که این کوتاهی ها باید بررسی شود.
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 
مراکز رأی دهی  برخی والیات دیگر  کابل و  مراکز در  از 
در زمان معین آن باز نشدند و در شمار دیگری از مراکز 

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

برای یک روز دیگر تمدید کرد.
در روز دوم نیز انتخابات تنها در 253 مرکز بسته برگزار 
شد. کمیسیون مستقل انتخابات دلیل برگزار نشدن انتخابات 

در 148 مرکز دیگر را تهدیدات بلند امنیتی خوانده است.
روند  پایان  ناوقت روز یک شنبه  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات را اعالم کرد و گفت که نزدیک به چهار میلیون 

نفر در این انتخابات از حق رأی شان استفاده کرده اند.
»ترور جنرال رازق کار امریکایی ها نیست«

فکر  طالبان  اگر  کرد  عالوه  کشور  اجراییه ی  رییس 
جنرال  دادن  قرار  هدف  با  و  دیگر  جانب  از  که  می کنند 

عبدالرازق به پیروزی دست یافته اند، این پیروزی نیست.
به گفته ی عبداهلل، مسوولیت گرفتن کشتن جنرال رازق 
برای طالبان یک موفقیت نه بلکه یک روسیاهی بود، زیرا 
به گفته ی او، مسوولیت گرفتن یک جنایت موفقیت بوده 
نمی تواند. او شایعه های پخش شده در مورد این که نیروهای 
حمایت قاطع در کشتن جنرال رازق دست داشته اند، را رد 
کرد و گفت: »پخش شایعات مبنی بر این که این حادثه از 
سوی حمایت قاطع صورت گرفته، آب ریختن به آسیاب 
دشمن است و قاتالن رازق این شایعه را پخش کردند. اگر 
بگذاریم که شایعات ذهن و تصور مردم را مغشوش بسازد، 

آینده ی کشور را به خطر مواجه می سازیم.«
حوالی ساعت سه پس از چاشت روز پنجشنبه، 26 
میزان، یکی از محافظان زلمی ویسا والی قندهار در پایان 
یک نشست امنیتی، جنرال عبدالرازق را ترور کرد. مهاجم 
زمانی دست به شلیک زد که جنرال رازق و دیگر مقام های 
عمومی  فرمانده  میلر،  اسکات  جنرال  با  قندهار  محلی 
نیروهای حمایت قاطع در افغانستان از جلسه بیرون شده 

بودند.

عبدالرازق،  جنرال  برادر  خان،  تادین  روز:  اطالعات 
به عنوان فرمانده جدید پولیس این والیت تعیین شده است.
با  داخله  وزارت  سخنگوی  معاون  رحیمی،  نصرت 
تأیید این خبر گفته است که تادین خان براساس پیشنهاد 
این  به  ریاست جمهوری  مقام  منظوری  و  داخله  وزارت 

سمت گماشته شده است.
 30( دوشنبه  دیروز  او  که  است  گفته  رحیمی  آقای 
اول  معاون  بارکزی،  جانان  پاسوال  لوی  سوی  از  میزان( 
پولیس  فرمانده  به عنوان  رسمی  به گونه ی  داخله  وزارت 

قندهار معرفی شده است.
والیت  پولیس  پیشین  فرمانده  عبدالرازق،  جنرال 
قندهار روز پنج شنبه )26 میزان( توسط یکی از محافظان 
زلمی ویسا، والی قندهار در پایان یک نشست امنیتی، ترور 
شد. مهاجم زمانی دست به شلیک زد که جنرال رازق و 
دیگر مقام های محلی قندهار با جنرال اسکات میلر، فرمانده 
جلسه  از  افغانستان  در  قاطع  حمایت  نیروهای  عمومی 

بیرون شده بودند.

رییس اجراییه: 
انتخابات تقابل 

مردم و طالبان بود

برادر جنرال رازق به عنوان فرمانده 
جدید پولیس قندهار تعیین شد

کمیسیون انتخابات کمیته یی را برای 
بررسی مشکالت فنی انتخابات ایجاد کرد

بازداشت ۳۲ نفر به اتهام قتل و حمل سالح غیر قانونی در کابل

وزارت معارف: 
کارمندان ما در انتخابات مداخله نکرده اند

احزاب سیاسی: 
آرای بیومتریک ناشده باطل شود

اطالعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد 
که یک کمیته برای بررسی مشکالت فنی در جریان دو 

روز انتخابات ایجاد شده است.
مستقل  کمیسیون  رییس  صیاد،  عبدالبدیع  گالجان 
انتخابات بعد از ظهر دیروز دوشنبه )30 میزان( در یک 
نشست خبری در کابل گفت که این کمیته تمام مراکزی 
که در آنها از بیومتریک استفاده نشده و یا در آن مراکزی 

که دستگاه بیومتریک کار نکرده را بررسی می کند.
او گفت در مراکز رأی دهی که اسناد مؤثق در مورد 
انتخابات وجود داشته باشد، آرای آن  تقلب و مهندسی 

مراکز حساب نخواهد شد.
که  کرد  تأکید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
یک مرکز جمع آوری معلومات تهیه شده و نتایج جزئی 

انتخابات به زودی از سوی این مرکز اعالم خواهد شد.
جریان  در  کاستی ها  و  کمی  که  افزود  صیاد  آقای 
انتخابات وجود داشته اما با تجربه یی که از این انتخابات 
به دست آمده، تالش می شود این کاستی ها در انتخابات 

ریاست جمهوری رفع شد.
انتخابات  برای  آمادگی ها  او،  گفته ی  به 

ریاست جمهوری نیز آغاز شده است.

او همچنان گفت: »در مورد این که مقامات حکومتی 
بررسی  اسناد  براساس  نیز  کرده  مالی  تمویل  را  نامزدان 
می شود. کمکی که از سوی ادارات دولتی برای نامزدان 
نه  باشد  نامزدان  تمام  به  عادالنه  به صورت  باید  می شود 

برای بعضی نامزدان.«
گفت  همچنان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
نامزدانی که پس از ختم مبارزات انتخاباتی عکس های شان 
نگرفته اند،  زیبایی شهر سهم  در  و  نکرده  را جمع آوری 

تخلف محسوب شده و جرمانه ی مالی در پی دارد.
جریان  در  که  مکتب هایی  مورد  در  صیاد  آقای 
دیده،  آسیب  شورشیان  حمالت  نتیجه ی  در  انتخابات 
شده  تخریب  انفجار  نتیجه ی  در  که  »مکاتبی  گفت:  نیز 
توانایی  از  اگر  معارف،  وزارت  با  تفاهم نامه  براساس   ،
کمیسیون انتخابات بود، کمیسیون همکاری می کند و اگر 
با رهبری حکومت و وزارت  نبود  توانایی کمیسیون  از 
آن  بازسازی  باره ی  در  که  می شویم  تماس  در  معارف 
میزان(   28( شنبه  روز  پارلمانی  انتخابات  شود.«  اقدام 
مسووالن  گفته ی  به   شد.  برگزار  کشور  والیت   32 در 
نفر  میلیون  به چهار  نزدیک  انتخابات،  کمیسیون مستقل 

در این انتخابات شرکت کردند.

کرده  اعالم  کشور  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
کمیسیون  موقت  کارمندان  به عنوان  که  معلمان  است، 
مستقل انتخابات استخدام شده بودند، هیچ نوع مداخله یی 

در روند انتخابات نداشته است.
 30( دوشنبه  دیروز  که  وزارت  این  اعالمیه ی  در 
میزان( منتشر شده، آمده است: » وزارت معارف بر اساس 
قانون و طبق تعهدنامه یی که بین ما و کمیسیون محترم 
انتخابات به امضا رسیده بود، هیچ نوع مداخله  ی کاری را 
در امور انتخابات نداشته، همکاران ما نیز که با کمیسیون 
موظف شده بودند،  منحیث کارمندان مؤقت کمیسیون در 
اختیار آنها بوده و هر نوع استفاده و مدیریت شان مربوط 

کمیسیون انتخابات بوده است.«
وزارت معارف همچنان گفته که در جریان انتخابات 
شماری از معلمان در نتیجه ی حمالت شورشیان بر مراکز 

رأی دهی که در مکاتب بودند، کشته و زخمی شده اند.
جریان  در  که  معلمانی  خانواده ی  با  وزارت  این 
انتخابات در مراکز رأی دهی کشته و زخمی شده اند، ابراز 

همدردی کرده است.
صیاد،  عبدالبدیع  گالجان  که  است  حالی  در  این 
 29( یک شنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس 
میزان( در نشست خبری در کابل گفت که در روز اول 
انتخابات شماری از کارمندان مؤقت کمیسیون که از میان 
معلمان مکاتب استخدام شده بودند،  در مراکز رأی دهی 

حاضر نشدند.
برای  معلمان  به  معارف  »وزارت  آقای صیاد گفت: 
آموزش سیستم بیومتریک فقط یک روز وقت داده بود و 
همچنین این سیستم در وقت کم بر ما تحمیل شد، ولی با 
آن هم در اکثر مراکز از آن استفاده شد. مسدود بودن مراکز 
رأی دهی مشکل کمیسیون نبود به معلمان بر می گردد که 

چرا به وظایف شان مطابق تعهد قبلی حاضر نشده اند.«
 32 در  میزان(   28( شنبه  روز  پارلمانی  انتخابات 
کمیسیون  مسووالن  به گفته ی  شد.  برگزار  کشور  والیت 
این  در  نفر  میلیون  چهار  به  نزدیک  انتخابات،  مستقل 

انتخابات شرکت کردند.

جرایم  با  مبارزه  تحقیقات  ریاست  روز:  اطالعات 
بازداشت 32 نفر در یک هفته ی  از  جنایی پولیس کابل 

گذشته خبر داده است.
جرایم  با  مبارزه  تحقیقات  ریاست  اعالمیه ی  در 
آمده  شده،  منتشر  میزان(   30( دوشنبه  دیروز  که  جنایی 
است که از تاریخ 24 الی 30 میزان 32 نفر به اتهام قتل 
کابل  شهر  مختلف  نواحی  از  غیر قانونی  و حمل سالح 
به  نفر  یک  که  شده  گفته  اعالمیه  در  شده اند.  بازداشت 
نام مهراهلل به اتهام زخمی کردن 6 نفر در یک عملیات 

مشترک پولیس و نیروهای امنیت ملی از ساحه ی حوزه ی 
اول امنیتی پولیس کابل بازداشت شده است.

ضمیر،  وحیداهلل،  نام های  به  نفر  چهار  همچنان 
غیر قانونی  اتهام حمل سالح  به  مصطفا  و  بهادر  حاجی 
کابل  پولیس  امنیتی  نهم  ناحیه های هفتم و  مربوطات  از 

بازداشت شده اند.
خواجه  نام  به  نیز  دیگر  نفر  یک  اعالمیه،  براساس 
ساحه ی  از  حسیب اهلل  نام  به  فردی  قتل  اتهام  به  باسط 
حوزه ی پانزدهم امنیتی پولیس کابل بازداشت شده است.

انتخابات  پایان  از  پس  روز  یک  روز:  اطالعات 
و  احزاب  سیاسی  کمیته ی  اکنون  میزان،   28 پارلمانی 
جریان های سیاسی اعالم کرده است که رأی مراکزی که در 
آن ها از دستگاه بیومتریک استفاده نشده باشد را نمی پذیرد.
در اعالمیه ی احزاب سیاسی که دیروز دوشنبه )30 
میزان( منتشر شده، آمده است: » در 28 و 29 میزان سیستم 
رأی دهی،  مراکز  اکثریت  در  رأی دهندگان  بایومتریک 
 هدف مندانه به منظور زمینه سازی تقلب استفاده نشده است. 
از این رو احزاب سیاسی افغانستان نتیجه ی انتخابات مراکز 
بیومتریک  شیوه ی  به  رأی دهی  آن ها  در  که  رأی دهی یی 

نبوده، فاقد اعتبار می داند.«
با  انتخابات  کمیسیون  که  شده  گفته  اعالمیه  در 
احزاب  مشروع  و  اصالحی  خواست  نظرنگرفتن  در 
اول،  رأی  مشمول  تکراری  آرای  باطل کردن  بر  مبنی 
بی اعتبارشناختن مراکز رأی دهی یی که در آن رأی دهندگان 
بیومتریک نمی شوند و اجباری نشناختن عکس رأی دهنده، 
باید  که  است  کرده  فراهم  را  گسترده  تقلب  زمینه ی 

مسووالنه در زمینه برای شرکای انتخاباتی پاسخ گو باشد.
احزاب سیاسی تأکید کرده است که تأخیر در گشایش 
مراکز رأی دهی، مسدودماندن شماری از مراکز رأی دهی 
بیومتریک،  دستگاه  ابزار  کامل نبودن  کشور،  سراسر  در 
آشنانبودن کارمندان با شیوه ی استفاده از دستگاه بیومتریک، 
نرسیدن دستگاه بیومتریک به شماری از مراکز رأی دهی، 
دست کاری و جابه جایی فهرست رأی دهندگان، نبودن نام 
غیرقابل  موارد  جمله  از   ... و  فهرست  در  رأی دهندگان 
برده  سوال  زیر  را  انتخابات  شفافیت  که  بوده  اغماضی 

است.
است  آمده  سیاسی  احزاب  اعالمیه ی  از  بخشی  در 
که در اکثر مراکز رأی دهی به ناظران در مراحل مختلف 
اجازه ی حضور داده نشده و در بسیاری از موارد حاکمیت 
سازمان یافته یی  تقلب  و  بوده  زورمندان  دست  در  مراکز 

صورت گرفته است.
احزاب سیاسی همچنان گفته اند که با توجه با منافع 
موضع  به زودی  مردم،   با  مشورت  در  و  کشور  علیای 
مشترک و نهایی شان را در مورد انتخابات 28 میزان اعالم 

خواهد کرد.
رییس  صیاد،  عبدالبدیع  گالجان  حال،  همین  در 
کمیسیون مستقل انتخابات بعد از ظهر دیروز در نشست 
جهت های  یا  و  سیاسی  »احزاب  گفت:  کابل  در  خبری 
دیگری اگر باشند که ادعا می کنند انتخابات مهندسی شده، 
به کمیسیون مستقل انتخابات باید اسناد معتبر ارایه کنند تا 
درباره ی مراکزی که در آن انتخابات مهندسی شده، تصمیم 
مناسب گرفته شود. در مورد تصمیمی که آنها می گویند 
آرای بدون بیومتریک را نمی پذیرند، ما کوشش می کنیم که 
با احزاب جلسه داشته باشیم اما کمیسیون مستقل انتخابات 
براساس قانون و نظر به منافع علیای کشور تصمیم واضح، 

روشن و مستقالنه می گیرد.«
انتخابات پارلمانی روز شنبه  این در حالی است که 

)28 میزان( در 32 والیت کشور برگزار شد.
در  که  است  کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون مستقل 
این انتخابات، نزدیک به چهار میلیون نفر از حق رأی شان 

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

تقلبی مهم است.
شرکت  برای  نام  ثبت  هنگام  در 
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 
بود، صرفاً کمتر از سه چهارم آن ها در 
این روند ثبت نام کردند. با این حال 
آن چه که امیدبخش و ستودنی است، 
به  و  خطرپذیری  و  مردم  جسارت 
رأی دهی  مراکز  در  آن ها  حضور  تبع 
می باشد. مردم با اشتراک در انتخابات 
قبال  در  را  از یک سو حساسیت شان 
و  دادند  نشان  سرنوشت سیاسی شان 
از سویی بر اهمیت انتخابات در تعیین 

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

پیش نیامد. 
این جهت  از  انتخابات  کمیسیون 
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 
افزایش  انتخابات،  این  در  شده ها  نام 
شکایات و وجود مشکالت تکنیکی و 
قانونی غیر قابل اغماض در این روند، 
کمیسیون انتخابات و کمیسیون سمت 
پرتو  در  ناگزیرند  انتخاباتی  شکایات 
قانون عزم شان را برای تفکیک آرای 
درست از آرای نادرست جزم کنند و 
از تکرار شرم ساری انتخابات در پایان 

این روند جلوگیری نمایند. 

ناامیدی در قلب انتخابات افغانستان

نگرانی  صلح،  برای  بی رمق  امیدهای  از  گذشته 
از  محافظت  برای  دولت  توانایی  درباره ی  عمیقی 
 AsiA( رهبران و شهروندانش وجود دارد. نظرسنجی
society( که از 2006 به این سو، هر سال انجام می شود، 

و  دموکراسی  از  عمومی  حمایت  که  است  دریافته 
است.  کاهش  به  رو  افغانستان  در  کلیدی  نهادهای 
بیشتر از نیمی از مردم به کمیسیون مستقل انتخابات 
به  رو  پارلمان  اعضای  به  اطمینان  و  ندارند  اعتماد 

سقوط است. 
تردید  و  این شک  انتخابات،  از  روزهای پیش  در 
کامال آشکار بود. ترس از فساد و تقلب رأی دهندگان، 
از  استفاده  با   90 دقیقه  در  دولت  که  شود  موجب 
دست  روی  را  تقلب  ضد  تدابیر  پیشرفته  تکنولوژی 
کارمندان  از  انتخابات، بسیاری  روز  در دو  اما  بگیرد. 
مراکز رأی گیری قادر نبودند از این تجهیزات برای تأیید 
مراکز  نتیجه،  در  کنند.  استفاده  رأی  دهندگان  هویت 
رأی گیری ناوقت باز شدند و صفوف رأی دهندگان به 
اما مقامات کمیسیون  به جلو حرکت می کرد.  کندی 
 10 از  کمتر  تنها  تأخیرات  این  که  می گویند  انتخابات 

درصد مراکز رأی دهی را متاثر کرده است.



ـــه  ـــا ب ـــیدی پ ـــال 1358 خورش در س
ـــت. او  ـــگاری گذاش ـــه ی خبرن عرص
تـــا آن زمـــان آمـــوزش حرفه یـــی 
خبرنـــگاری ندیـــده بـــود، امـــا 
ــه  ــدیدش بـ ــه شـ ــر عالقـ ــا بـ بنـ
کار هـــای  اولیـــن  خبرنـــگاری، 
به صـــورت  را  خبرنـــگاری 
ـ تلویـــزون  کارآمـــوزی بـــرای رادیو 

ــی  داد. ــام مـ ــور انجـ ــی کشـ ملـ
آن زمـــان نشـــرات تلویزیـــون 
بـــه  پـــا  تـــازه  افغانســـتان  در 
بـــود.  گذاشـــته  یک ســـالگی 
تـــالش انـــگار ســـبب شـــد کـــه 
ـــوان  ـــی به عن ـــد از دوره ی آزمایش بع
ـ تلویزیـــون ملـــی  کارمنـــد در رادیو 

ــود. ــتخدام شـ ــتان اسـ افغانسـ
مدیـــر  تیمـــور،  اســـماعیل 
ــی  ــون ملـ ــو و تلویزیـ ــر رادیـ خبـ
می گویـــد: »محمد ســـلیم انـــگار 
ـــود.  ـــالش ب ـــب و ت ـــر از ت ـــوان پ ج
به صـــورت   1360 ســـال  در  او 
تلویزیـــون  در  را  کارش  رســـمی 
ـــه  ی  ـــوولیت او تهی ـــرد. مس ـــاز ک آغ

خبـــر و فلم بـــرداری بـــود.«
ـــگار  ـــای ان ـــدن آق ـــتخدام ش اس
افغانســـتان،  ـ تلویزیـــون  رادیو  در 
ـــواده  اش  ـــای خان ـــه ی اعض ـــه گفت ب
ـــر  ـــزه ی بیش ت ـــوق و انگی ـــه او ش ب
ـــی  ـــز زلم ـــارنوال عزی ـــود. س داده  ب
ــد:  ــگار می گویـ ــای انـ ــرادر آقـ بـ
ــت  ــد از دو دور خدمـ ــگار بعـ »انـ
را  خبرنـــگاری  کار  عســـکری 
انتخـــاب کـــرد و ســـال ها بـــا 
اشـــتیاق خبرنـــگاری کـــرد و حتـــا 
ــد  ــرگ او را تهدیـ ــه مـ ــی کـ زمانـ
دســـت  آن  از  نیـــز  می کـــرد 

ــید.« نکشـ
بنـــا بـــر معلومـــات ارایـــه 
مســـووالن  ســـوی  از  شـــده 
انـــگار  ملـــی،  ـ  تلویزیـــون  رادیو 
ـــاه  ـــای کوت ـــال دوره ه ـــک س ـــا ی تنه
مـــدت آمـــوزش خبرنـــگاری و 
می گیـــرد  فـــرا  را  فلم بـــرداری 
مســـلط  کارش  بـــر  ســـپس  و 

. د می شـــو
او حتـــا در اوج درگیری هـــا 
ـــی  ـــراق رویاروی ـــتان مح ـــه افغانس ک
بـــود،  قدرت منـــد  کشـــورهای 
خبرنـــگاری می کـــرد. کاری کـــه او 
ـــز  ـــرگ نی ـــرحد م ـــا س ـــار ت را دو ب
درگیری  هـــای   اوج  در  او  بـــرد. 
دهـــه ی هفتـــاد، کابـــل را تـــرک و 
بـــه زادگاهـــش قندهـــار رفـــت. او 
در آنجـــا نیـــز به عنـــوان خبرنـــگار 
ــه کارش  ــی بـ ــزون ملـ رادیوـ تلویـ

ادامـــه داد.
ـــرادر  ـــی، ب ـــز زلم ـــارنوال عزی س

صفحه ویـژه جـوانان

سکینه امیری

ــل  ــتکم چهـ ــه دسـ ــردی کـ مـ
حـــوادث  مهم تریـــن  از  ســـال 
ـــار  ـــت قنده ـــی والی ـــی و امنیت سیاس
را گـــزارش مـــی داد، در یـــک رویـــداد 
ـــت داد.  ـــش را از دس ـــز جان غم انگی
ناامن تریـــن  از  یکـــی   قندهـــار 
والیت هـــای افغانســـتان اســـت. 
ـــم  ـــز مه ـــی از مراک ـــه یک ـــی ک والیت
ــور  ــن کشـ ــی ایـ ــوالت سیاسـ تحـ
ایـــن  ســـاختمان  اســـت.  نیـــز 
والیـــت در روز پنج شـــنبه، مـــرگ 
شـــاهد  را  نـــام دارش  فرزنـــدان 
بـــود. حوالـــی ســـاعت ســـه پـــس 
 26 پنج شـــنبه،  روز  چاشـــت  از 
ـــی  ـــان زلم ـــی از محافظ ـــزان، یک می
ــان  ــار در پایـ ــا، والـــی قندهـ ویسـ
ــرال  ــی، جنـ ــت امنیتـ ــک نشسـ یـ
عبدالـــرازق و چنـــد مقـــام محلـــی 

ایـــن والیـــت را تـــرور کـــرد.
 مهاجـــم زمانـــی دســـت بـــه 
شـــلیک زد کـــه جنـــرال رازق و 
دیگـــر مقام هـــای محلـــی قندهـــار 
ـــده  ـــر، فرمان ـــرال اســـکات میل ـــا جن ب
ـــع  ـــت قاط ـــای حمای ـــی نیروه عموم
در افغانســـتان از جلســـه بیـــرون 
شـــده بودنـــد. در اثـــر شـــلیک 
رازق،  جنـــرال  بـــر  عـــالوه  او 
حســـین خیل،  مؤمـــن  جنـــرال 
ــار و  ــی قندهـ ــت ملـ ــس امنیـ رییـ
خبرنـــگار  انـــگار  محمد ســـلیم 
کهنـــه کار تلویزیـــون ملـــی کشـــور 

نیـــز کشـــته شـــدند.
محمد ســـلیم  کشته شـــدن 
خبر هـــای  الی  هرچنـــد  انـــگار 
ــد،  ــم شـ ــرال رازق گـ ــرور جنـ تـ
ـــر  ـــگاران را متأث ـــه ی خبرن ـــا جامع ام
ـــا  ـــه ب ـــرادی ک ـــیاری از اف ـــرد. بس ک
آقـــای انـــگار آشـــنایی داشـــته اند، 
مـــرگ او را ضایعـــه ی بزرگـــی 
ــگاران در  ــواده ی خبرنـ ــرای خانـ بـ

می داننـــد. افغانســـتان 
نـــوراهلل نـــوری، آمـــر رادیـــو 
قندرهـــار  ملـــی  تلویزیـــون  و 
می گویـــد: »محمـــد ســـلیم انـــگار 
ــه ی  ــال تجربـ ــه 40 سـ نزدیـــک بـ
خبرنـــگاری داشـــت. تجربه یـــی 
کـــه از بدتریـــن و دشـــوار ترین 
او  بـــود.  آموختـــه  کار  شـــرایط 
ــص  ــا تخصـ ــی و بـ ــرد حرفه یـ فـ
در حـــوزه ی رســـانه در افغانســـتان 
ـــت  ـــک از دس ـــدون ش ـــه ب ـــود ک ب
دادنـــش ضایعـــه ی بزرگـــی بـــرای 

اســـت.« رســـانه ها 
محمد ســـلیم انـــگار مشـــهور 
بـــه ســـلیم جـــان کـــی بـــود؟
محمد ســـلیم بـــا فراغـــت از 
دومیـــن دور خدمـــت عســـکری 

ــرای  ــد: »بـ ــگار می گویـ ــای انـ آقـ
ــدس و  ــگاری مقـ ــلیم کارخبرنـ سـ
ـــچ  ـــود. او در هی ـــتنی ب ـــت داش دوس
شـــرایطی از آن دســـت برنداشـــت. 
بـــه اندازه  یـــی بـــه کارش متعهـــد 
ـــا تـــرس از دســـت دادن  ـــود کـــه حت ب

ـــت.« ـــز نداش ـــش را نی جان
بارهـــا  انـــگار  محمد ســـلیم 
وظیفـــه  انجـــام  جریـــان  در 
جـــان  خطـــر،  بحبوحـــه ی  از 
زمـــان  در  او  بـــرد.  به ســـالمت 
حکومـــت داکتـــر نجیـــب به طـــور 
معجره آســـایی از مـــرگ حتمـــی 
نجـــات یافـــت. رحمـــت اهلل رحمـــت 
ـــد: »در  ـــگار می گوی ـــای ان همـــکار اق
ـــر  ـــه مق ـــب، ب ـــر نجی ـــت داکت حکوم
ـــار  ـــی در قنده ـــزون مل ـــو تلوی رادی
هـــاوان پرتـــاب شـــد. اصابـــت 
از  زیـــادی  بخش هـــای  هـــاوان 

ســـاختمان رادیوـ تلویزیـــون ملـــی 
ـــکاران  ـــه هم ـــرد و ب ـــب ک را تخری
ـــگار  ـــای ان ـــاند. آق ـــیب رس ـــا آس م
رویـــداد  آن  در  به شـــدت  نیـــز 

ــود.« ــده  بـ ــی شـ زخمـ
ـــداد  ـــن روی ـــداد آخری ـــن روی ای
خطرآفریـــن نبـــود، او بـــار دیگـــر 
ــه ی  ــا لبـ ــز تـ ــال 2004 نیـ در سـ

پرتـــگاه مـــرگ رفـــت. 
مدیـــر  تیمـــور،  اســـماعیل 
ـ تلویـــزون  رادیو  خبـــر  بخـــش 
ملـــی می گویـــد: »کار خبرنـــگاری 
در یکـــی از ناامن تریـــن والیت هـــا 
نبـــود.  آســـان  انـــگار  بـــرای 
ـــو  ـــای نات ـــا ورود نیرو ه ـــان ب همزم
بـــه قندهـــار در اوج ناامنی هـــا، 
ـــن  ـــدف مای ـــگار ه ـــل ان ـــر حام موت
ــت و  ــرار گرفـ ــی قـ ــار جاده یـ کنـ
از جـــاده منحـــرف شـــد. در ایـــن 

حشمت رادفر، مشاور امور رسانه یی ریاست اجراییه

به زیررفتن رسانه، به سطح آمدن سیاست؛ 
خبرنگاری که خبر کشته شدنش گم شد

کـــه در روز پنج شـــنبه برگـــزار 
انـــگار،  محمدســـلیم  شـــده بود، 
فرمانـــده  عبدالـــرازق  جنـــرال 
مؤمـــن  جنـــرال  و  پولیـــس 
امنیـــت  رییـــس  حســـین خیل، 
ـــا  ـــدند، ام ـــته ش ـــار کش ـــی قنده مل
کشته شـــدن محمد ســـلیم انـــگار 
کمتـــر رســـانه یی شـــد. فراموشـــی 
کـــه درد مـــرگ انـــگار را بیش تـــر 

ســـت.  ه ا کرد
مســـوول  شـــریفی  نورآغـــا 
اســـتاد  و  آرزو  تلویزیـــون 
دانشـــکده ی خبرنـــگاری دانشـــگاه 
ســـلیم  کـــه  می گویـــد  بلـــخ 
رازق  جنـــرال  از  کمتـــر  انـــگار 
ـــرده  ـــت نک ـــتان خدم ـــرای افغانس ب
ــهمگین  ــار سـ ــر اخبـ ــود. او زیـ بـ
مربـــوط بـــه  تـــرور یـــک جنـــرال 
»خـــون  شده اســـت:  فرامـــوش 
ــر  ــانی دیگـ ــانی از انسـ ــچ انسـ هیـ
متأســـفانه،  نیســـت.  رنگین تـــر 
یکـــی  کشته شـــدن  رســـانه ها 
را  افـــرادش  باســـابقه ترین  از 
ــرال  ــرور جنـ ــش تـ ــل پوشـ به دلیـ
ـــش  ـــد و از پوش ـــده  گرفتن رازق نادی
کرده انـــد.« پوشـــی  چشـــم  آن 
ـــد،  ـــش فرزن ـــگار ش ـــای ان از آق
ســـه دختـــر و ســـه پســـر به جـــا 
مانـــده  اســـت. بزرگ تریـــن فرزنـــد او 
ـــوز  ـــوز دانش آم ـــاله و هن ـــانزده س ش
ـــا  ـــه ت ـــی ک ـــت. فرزندان ـــب اس مکت
کنـــون نازپـــروده ی پـــدر بودنـــد، 
ـــدر،  ـــود پ ـــس، در نب ـــن پ ـــا از ای ام
بایـــد بـــا چالش هـــای زندگـــی 
ـــود  ـــه خ ـــگار ک ـــرادر ان ـــد. ب بجنگن
پـــدر 9 فرزنـــد اســـت، می گویـــد 
ـــد  ـــار 9 فرزن کـــه از ایـــن بعـــد در کن
خـــودش، از فرزنـــدان بـــردارش نیـــز 
ـــدازه  ـــرد و به ان ـــد ک ـــت خواه مراقب
تـــوان از آن هـــا حمایـــت می کنـــد 
تـــا آرمان هـــای پـــدر را بـــرآورده 
ســـازند و افـــراد مؤثـــر بـــرای 

جامعـــه  شـــوند.
ــک  ــگار در یـ ــت انـ در گذشـ
اولیـــن  تروریســـتی،  رویـــداد 
ـــانه ها  ـــرای رس ـــاک ب ـــداد دردن روی
ـــن  ـــه، ای ـــت  بلک ـــتان نیس در افغانس
پنجمیـــن حملـــه  ی تروریســـتی 
ــه از  ــت کـ ــاری اسـ ــال جـ در سـ
می گیـــرد.  قربانـــی  خبرنـــگاران 
و  خبرنـــگار  گذشـــته  مـــاه 
تصویربـــردار تلویزیـــون طلـــوع در 
ـــل  ـــاری در کاب ـــه ی انتح ـــک حمل ی
ـــاه   ـــل از آن در م ـــد. قب ـــان باختن ج
ـــگاران  ـــادی از خبرن ـــمار زی ـــور ش ث
ـــک  ـــری ی ـــش خب ـــرای پوش ـــه ب ک
حملـــه ی انتحـــاری بـــه منطقـــه ی 
شـــش درک کابـــل رفتـــه بودنـــد، 
از ســـوی یـــک مهاجـــم انتحـــاری 
ــن  ــد. در ایـ ــرار گرفتنـ ــدف قـ هـ
حملـــه ی تروریســـتی، 9 خبرنـــگار 
جـــان دادنـــد و دســـت کم هشـــت 
شـــدند.  زخمـــی  دیگـــر  تـــن 
ــداد،  ــاعاتی پـــس از ایـــن رویـ سـ
ـــی در خوســـت  ـــگار محل ـــک خبرن ی
ـــدف  ـــلح ه ـــان مس ـــوی مهاجم از س

قـــرار گرفـــت و جـــان باخـــت.
در مجمـــوع در ســـال جـــاری 
کارمنـــد  یـــک  و  خبرنـــگار   15
ــف  ــای مختلـ ــانه در رویدادهـ رسـ
جـــان  کشـــور  در  تروریســـتی 
ــن  ــام ایـ ــؤلیت تمـ ــد. مسـ باخته انـ
ــان  ــا طالبـ ــش یـ ــا را داعـ حمله  هـ

بـــه عهـــده گرفتـــه اســـت.
ـــتان،  ـــگاران افغانس ـــز خبرن مرک
شـــدید  محکومیـــت  ضمـــن 
ایـــن رویـــداد، جـــان باختـــن 
ــی  ــگار را ضایعه یـ ــلیم انـ محمد سـ
ـــانه یی  ـــه ی رس ـــرای جامع ـــزرگ ب ب
کشـــور می داننـــد. ایـــن نهـــاد 
مدافـــع خبرنـــگاران، از حکومـــت 
ــه ایـــن  ــد کـ ــتان می خواهـ افغانسـ
ــی  ــا جدیـــت بررسـ ــداد را بـ رویـ
کـــرده و عامـــالن آن را تحـــت 

ــرار دهـــد. پیگـــرد قانونـــی قـ

ــدت  ــگار به شـ ــای انـ ــداد، آقـ رخـ
زخمـــی شـــد.«

ــهور  ــگار مشـ ــلیم انـ محمد سـ
ـــال  ـــم، در س ـــان رحی ـــلیم ج ـــه س ب
1333 در مرکـــز ولســـوالی پنجوایـــی 
ـــن 18  ـــد و از س ـــد ش ـــار متول قنده
ـــت از  ـــس از فراغ ـــالگی پ ـــا 25 س ت
ـــی  ـــای نظام ـــذب نیروه ـــب، ج مکت
ـــال  ـــه 5 س ـــک ب ـــد و نزدی ـــت ش وق
ـــکری  ـــت عس ـــت خدم ـــام وق در نظ

ـــرد. ک
ســـرانجام او در ســـال 1358 
ــاری  ــه خدمـــت عســـکری اجبـ بـ
ـــه کار  ـــت و ب ـــان گذاش ـــه ی پای نقط
در رســـانه رو آورد. او از اولیـــن 
افـــراد رســـانه  یی در افغانســـتان 
ــل  ــه چهـ ــک بـ ــه نزدیـ ــت کـ اسـ
ـــی  ـــون مل ـــو و تلویزی ـــال در رادی س
کشـــور به صـــورت رســـمی کار 
ـــایر  ـــمی س ـــکار غیررس ـــرد و هم ک
ــتان  ــوب افغانسـ ــانه ها در جنـ رسـ

نیـــز بـــود.
با سابقه ترین چهره ی رسانه یی 

رادیوـ تلویـــزون  ریاســـت 
می گویـــد  قندهـــار  در  ملـــی 
ــه  ــگار، یگانـ ــلیم انـ ــه محمد سـ کـ
خبرنـــگار حرفه  یـــی ایـــن رســـانه 
ــن  ــه مهم تریـ ــود کـ ــار بـ در قندهـ
پوشـــش  را  کشـــور  مســـایل 
ـــات  ـــی معلوم ـــع اصل ـــی داد و منب م
رســـانه های  ســـایر  بـــرای 
کشـــور بـــود. نـــور اهلل نـــوری 
ملـــی  ـ تلویزیـــون  رادیو  رییـــس 
می گویـــد: »طبـــق معمـــول روز 
آقـــای  میـــزان،   26 پنج شـــنبه 
انـــگار بـــرای پوشـــش خبـــری 
ـــت  ـــر والی ـــه مق ـــی ب ـــه ی امنیت جلس
قندهـــار رفـــت، امـــا هرگـــز از 
ـــات را  ـــا معلوم ـــت ت ـــا برنگش آن ج

شـــریک نمایـــد.«
در جلســـه ی امنیتـــی قندهـــار 
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و  توطیه هــا  و  وسوســه ها  و 
تبلیغــات ســنگین جریان هــای ضــد 
ــن در  دموکراســی و ارزش هــای نوی
ــا وجــود کاســتی های  افغانســتان و ب
تخنیکــی و مدیریتــی موجــود در 
ــی  ــور میلیون ــیون ها، حض کار کمیس
ــای رأی،  ــای صندوق  ه ــردم در پ م
اعتمــاد مــردم نســبت بــه حکومــت 
رونــد  کل  در  و  ملــی  وحــدت 
اراده ی  و  کشــور  در  دموکراســی 
ــازی  ــن و نهادینه س ــرای تأمی ــان ب آن
نویــن  هنجار هــای  و  ارزش هــا 
کــرد. باز نمایــی  را  مردم ســاالر 

ناامنی در حاشیه
مــورد   170 از  بیــش  این کــه 
گروه هــای  و  طالبــان  حمله هــای 
تاثیــری  اندک تریــن  تروریســتی 
ــرای  ــه و اراده ی مــردم ب روی روحی
ــده  ــتاورد های هف ــاس داری از دس پ
ســال گذشــته نگذاشــت، دیگــر 
ــه  ــی ن ــض سیاس ــعار مح ــک ش ی
ــتان  ــروز افغانس ــر از ام ــه تصوی بلک

ــت. اس
 28 از  پیــش  کــه  اطالعاتــی 
انتخابــات  بــه  پیونــد  در  میــزان 
دســتگاه های  ســوی  از  پارلمانــی 
افغانســتان  اطالعاتــی  و  امنیتــی 
برگــزاری  می شــد،  پــردازش 
انتخابــات در ایــن روز را بــه مثابــه ی 
ــه  ــاک و بی باکان ــار خطرن ــک قم ی
ــاعد  ــال نامس ــت کام ــک وضعی در ی
و  نگرانــی  می کــرد.  بازنمایــی 
ــه ناامنــی  دلهــره ی زیــادی نســبت ب
و تــاراج رأی مــردم، ضمیــر دولــت 
ــر  ــای ناظ ــردم، نهاد ه ــتان، م افغانس
ــات را  ــزدان انتخاب ــاهد و نام و مش

ــود. ــرار داده ب ــار ق ــت فش تح
ــاوری  ــا، بی ب ــی ام ــی اصل نگران
ــه  ــبت ب ــردم نس ــاد م ــدم اعتم و ع
مزمــن و  بیمــاری  بــود.  پروســه 
کارگــزاران  کــه  آزار دهنده یــی 
در  مــردم  رأی  تــاراج  و  تقلــب 
ــت  ــر و ذهنی ــات 93 در ضمی انتخاب
عامــه ی جامعــه ی مــا کاشــته بودنــد.
دســتگاه های تبلیغاتــی و جنــگ 
اســتخباراتی  روانــی ســازمان های 
ــز  ــدرو نی ــای تن ــه و جریان ه منطق
ــه در  ــته، آنچ ــال گذش ــار س در چه
تــوان داشــتند بــرای صدمــه زدن 
ــت  ــه دول ــبت ب ــردم نس ــاد م اعتم
ــی در  ــد دموکراس ــت رون و پیش رف
جغرافیــای بحران خیــز افغانســتان 

ــد. ــه بودن ــه کار گرفت ب
فرجام سخن

به رغــم  و  حــال  ایــن  بــا 
ســاختاری  نگرانی هــای  این کــه 
حضــور  اســت،  باقــی   هنــوز 
مــردم  آگاهانــه ی  و  هوش مندانــه 
رأی،  صندوق هــای  پــای  در 
فعــاالن  و  سیاســی  کنش گــران 
نهضــت دموکراســی و مردم ســاالری 
را در کارزار پــر از آزمــون و خطــای 
دموکراســی، آزادی و برابــری، بــا 
انگیزه تــر و اســتوار تر و مصمم تــر 
بــرای  امیدواری هــا  و  ســاخته 
انتخابــات  موفقانــه ی  برگــزاری 
ریاســت جمهوری ســال آینــده را 

اســت. داده  افزایــش 
بایــد  به تکــرار  فرجــام  در 
گفــت کــه ایــن همــه انگیــزه و 
و  ســرخوردگی ها  اوج  در  امیــد 
حضــور  محصــول  ناامیدی هــا، 
صف هــای  در  مــردم  پرشــور 
ــه  ــت ک ــدگان اس درازی از رأی دهن
به رغــم نگرانــی از تهدیــد طالبــان و 
ــی  ــی از ضعــف و بی مدیریت نارضایت
ــه  ــات 97، ب ــدگان انتخاب برگزار کنن
تــرور و تنــدروی، برتری طلبــی و 
ــد و صفحــه ی  ــه" گفتن ــری "ن نابراب
را  سیاســی  حیــات  از  جدیــدی 
بــه روی رهبــران حکومــت وحــدت 
ملــی گشــودند کــه در آخــر روز 
بیاینــد و بــا تکیــه بــه زور مــردم بــه 
ــد: »دا  ــتان بگوین ــان و تروریس طالب

گــز او دا میــدان!«

باآلخــره انتخابــات پارلمانــی 
امســال برگــزار شــد. رییس جمهــور 
ــن  ــزاری ای ــه  برگ ــس اجرایی و ریی
انتخابــات را یــک گام بــزرگ در 
ــن  ــه گفت راســتای مردم ســاالری و ن
مــردم بــه افراطیــت، تنــدروی و 
ــان  ــد. همچن ــوان کردن ــزم عن طالبانی
ــه ی حکومــت  ــام بلندپای ــن دو مق ای
ــبت  ــواری ها، نس ــه دش ــان ب ــا اذع ب
ــت  ــف مدیری ــتی ها و ضع ــه کاس ب
مســووالن کمیســیون انتخابــات نیــز 

نارضایتی شــان را ابــراز داشــتند.
این کــه  بــه  پیونــد  در 
دســت اندرکاران  و  مســووالن 
ــپیدار  ــات، از ارگ و س ــد انتخاب رون
گرفتــه تــا کمیســیون های انتخاباتــی 
در  منــدرج  تعهــدات  انجــام  بــا 
حکومــت  تاســیس  توافق نامــه ی 
وحــدت ملــی به ویــژه برگــزاری 
ــد و  ــا کردن ــال چه ه ــات امس انتخاب
نکردنــد و چــرا وضعیــت بــه اینجــا 
رســید، بســیار گفتــه شــده و نوشــته 

ــت. ــده اس ش
ــات در اســاس شــامل دو  انتخاب
بخــش پروســه ی تخنیکــی و رقابــت 
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــت ک ــی اس سیاس
ســالمت  آن،  نتیجــه ی  ســالمت 
رقابــت سیاســی به همــان انــدازه 
کــه  اســت  تاثیر گــذار  و  مهــم 

تخنیکــی. پروســه ی 
در بخــش سیاســت گزاری های 
ــت، و  ــات دول ــی کالن انتخاب حمایت
ــی آن  ــی و تخنیک ــش عملیات در بخ
کمیســیون های انتخاباتــی در حــدود 
ــی  ــدازه کاف ــک ســال گذشــته به ان ی
مــورد انتقــاد قــرار داشــته اند. رونــد 
ــان داد  ــدگان نش ــام رأی دهن ــت ن ثب
و  مثبــت  تالش هــای  اگــر  کــه 
کشــاندن  بــرای  نامــزدان  منفــی 
ثبــت  مراکــز  بــه  طرفداران شــان 
نــام نبــود، اعتمــاد مــردم بــه پروســه 
و در نتیجــه اشــتراک خودجــوش 
ــه  ــود ک ــدی نب ــردم در آن در ح م
را  انتخابــات  مشــروعیت  بتوانــد 

ــد. ــن کن تأمی
سیاست ارزش مدار

بخــش اصلــی کــه مبنا هــای 
ــی را  ــی دموکراس ــری و محتوای نظ
هزینه هــای  و  می بخشــد  معنــا 
به کارگیــری  تخنیکــی،  هنگفــت 
چارچــوب  در  بشــری  نیــروی 
ــی و  ــی، عملیات ــاختار های مدیریت س
ــد،  ــت می بخش ــی را موضوعی نظارت
ــه حــدود  ــت سیاســی اســت ک رقاب
ــه داشــته  ــاه در افغانســتان ادام یک م

ــت. اس
سیاســت،  افغانســتان  در 
بــرای  تــالش  بیش تــر 
نگهداشــتن  و  به دســت آوردن 
قــدرت بــه هــر صــورت و بــه 
ــود  ــا می ش ــن معن ــت ممک ــر قیم ه
سیاست پیشــه گان  از  بســیاری  و 
ــا هــر آنچــه  ســنتی و تکنوکــرات م
ــان در راســتای منافع شــان انجــام  آن
می دهنــد را مشــروع، قانون منــد و 
در مطابقــت بــا منافــع عامــه عنــوان 
ــا  ــی م ــاختار اجتماع ــد و س می کنن
جنایــت  کــه  اســت  به گونه یــی 
چندانــی  قباحــت  خیانــت،  و 
بســتر های  چنیــن  در  و  نــدارد 
ــه  ــت ک ــی اس ــی اجتماعی ی فرهنگ
به راحتــی  دیــروز  جنایــت کاران 
امــروز  مقــدس  چهره هــای  بــه 
جمعــی  روان  و  می شــوند  بــدل 
و  پویــا  تاریخــی  حافظــه ی  مــا 

نمی تابــد. بــر  را  معنــا  داری 
عرصــه ی  همــواره  سیاســت 
ــان  ــی می ــالت عقالن ــع و تعام مناف
امــا  می شــود  عنــوان  انســان ها 
ــن  ــد ای ــر می رس ــّلم به نظ آنچــه مس
اســت؛ مــا در وضعیتــی نیســتیم کــه 
ــزاری و منفعت اندیشــی  عقالنیــت اب
فــردی، مبنــای عمل کــرد سیاســی و 
ــاع  ــا در ســطح اجتم ــی م نقش آفرین

ــد. باش

سیاســت های  کــه  آنــگاه 
غیر اخالقــی،  فرد محــور، 
نا ارزش مــدار و ســلیقه یی، مبنــای 
سیاســت مداران  منــش  و  کنــش 
کشــور  ایــن  شــده،  افغانســتان 
درلبــه ی پرتــگاه نابــودی و بی ثباتــی 
ــن  ــت. نزدیک تری ــه اس ــرار گرفت ق
مــردم  رأی  تــاراج  آن  نمونــه ی 
بــود کــه در انتخابــات 2014  اتفــاق 
ــنگینی  ــه ی س ــر هزین ــه اگ ــاد ک افت
آن از نشــانی جنبه هــای اخالقــی 
ــتان  ــت افغانس ــدار سیاس و ارزش م
عقب گــرد  نمی شــد،  پرداختــه 
ــه بحــران  وحشــت ناک افغانســتان ب
ــود. ــی خــارج از تصــور نب و بی ثبات

جدال دو نسل
ــو  ــل ن ــترده ی نس ــور گس حض
مبــارزات  میــدان  در  افغانســتان 
وجــه  بارز تریــن   97 انتخاباتــی 
نســبت  انتخابــات  ایــن  تمایــز 
انتخابــات  مــورد  چنــد  بــه 
کنش گــران  بــود.  گذشــته  در 
ــیدند  ــدت کوش ــن م ــازه کار در ای ت
تــا در مصــاف بــا کارکشــته های 
در  بازی گــران خبــره  و  سیاســت 
ــا  ــدرن، ب سیاســت ورزی ســتنی و م
ــا  ــادی ی ــات اقتص ــر امکان ــه ب تکی
ــت  ــی دس ــای فرهنگ ــم ظرفیت ه ه
داشــته، فاصلــه ی حــدود نیــم قــرن 
ــود در  ــر از خ ــل پیش ت ــور نس حض
فضــای جنــگ و سیاســت افغانســتان 
را در کمتــر از یک مــاه بپی ماینــد.
اگرچــه ایــن روز هــا تقریبــا 
ــن  ــزد ای ــش از 2500 نام ــی بی تمام
ــد،  ــی دارن ــای برندگ ــات ادع انتخاب
امــا واضــح اســت کــه از ایــن میــان 
تنهــا 250 تــن بــه مجلــس نمایندگان 
ــود  ــکان وج ــد و ام ــدا می کنن راه پی
در  اعتراضــات  و  نارضایتی هــا 
ــود  ــات وج ــج انتخاب ــا نتای ــد ب پیون

دارد.
درد کهنه

ــه  ــش ک ــال پی ــدود یک س از ح
کار بــرای برگــزاری انتخابــات آغــاز 
شــد، بــا توجــه بــه تــاراج رأی مردم 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  در 

ســال 2014 عالقمنــدی و اعتمــاد 
مــردم نســبت به ایــن پروســه در حد 
ــه  ــود، توطی ــن ب ــی پایی نگران کننده ی
ناکام ســازی  بــرای  وقت کشــی  و 
بــا  انتخاباتــی  رونــد اصالحــات 
داشــت  ادامــه  تمــام  بی رحمــی 
عامــه ی  آگاهــی  برنامه هــای  و 
به هیــچ  انتخابــات  کمیســیون 
شــدید  نیــاز  پاســخ گوی  عنــوان 
ــازی  ــاده و بازس ــه اع ــتان ب افغانس
ــود.  ــات نب ــه انتخاب ــردم ب ــاد م اعتم

در چنیــن وضعیتــی تــالش نامــزدان 
احتمالــی بــرای کشــاندن پــای مــردم 
بــه مراکــز ثبــت نــام ارزنــده و قابــل 

ــت. ــوده اس ــل ب تأم
ــا روی دیگــر  ــن حــال ام ــا ای ب
و  بازنمایــی  قابلیــت  هــم  ســکه 
بیــان دارد و آن این کــه در پشــت 
روند هایــی  و  برنامه هــا  تمامــی 
ســناریوی  تکــرار  به خاطــر  کــه 
انتخابــات 1393 ریاســت جمهوری 
انتخابــات  نتایــج  مهندســی  و 

پارلمانــی 97 راه انــدازی می شــد، 
نامــزد  چنــد  یــا  یــک  دســت 
ثروتمنــد یــا زورمنــد ایــن انتخابــات 
ــز  ــا نی ــز و والیت ه ــطح مرک در س

ــود. ــاهده ب ــل مش قاب
تذکره هــای  خرید و فــروش  از 
کاغــدی و اســتیکر های انتخابــات 
ــگام  ــداری پیش هن ــا خری ــه ت گرفت
رأی مــردم، دوسیه ســازی و حتــا 
مســلح  گروه هــای  بــا  باج دهــی 
حتــا  و  طالبــان  و  غیر مســوول 

امنیتــی  مشــکالت  شبیه ســازی 
و  ناجوان  مردانــه  نیرنگ هــای  و 
تضعیــف  به خاطــر  غیر انســانی 
پیشــنهاد  دیگــر،  نامــزدان 
دهان پرکــن  رشــوت های 
کارمنــدان  و  مســووالن  بــه 
حتــا  و  انتخاباتــی  کمیســیون های 
و  فزیکــی  حــذف  برنامه هــای 
همدیگــر  شــخصیتی  ترور هــای 
همــه و همــه از مســایلی اند کــه 
ــات  ــزدان انتخاب ــماری از نام ــه ش ب

میشــود. داده نســبت پارلمانــی
ــی ــارزاتانتخابات ــگاممب درهن
و زیبــا جلوههــای شــاهد
و سیاســی رقابــت از نازیبایــی
و متفــاوت ظرفیتهــای تبــارز
انتخابــات ایــن نامــزدان متنــوع
تهدیدهــا کنــار در بودیــم. هــم
طالبــان، آشــوبگریهای و
تهمتهــای و نابهجــا تبلیغــات
نــارواینامــزدانمــرددربرابــر
نامــزدانزنوکارگرافتــادنایــن
دوشــگرددرتناســبرأینامــزدان،
شــمار نامردمیهــای و نامــردی
در رقابــت مدعیــان از زیــادی

داد. تبــارز را 97 انتخابــات
ماشین های تقلب

بــاآنکــهابطــالکارتهــای
انتخابــاتگذشــته،تهیــهیفهرســت
یــا بیومتریــک و رأیدهنــدگان
موجودیــت و انگشــتنگاری
انتخاباتــی، ناظــر هــزاران
تقلــبســازمانیافته دســتگاههای
وســرگردانایــنانتخابــاترافلــج
ــران ــهرهب ــهک ــاهمانگون ــرد،ام ک
حکومــتوحــدتملــینیــزاذعــان
ناتوانــی و ضعــف کردهانــد،
ناعاقبتاندیشــیهای و ســازمانی
ایــن برگزارکننــدگان و مدیــران
و ســرخوردگی بــه انتخابــات
مــردم فزاینــدهی نارضایتــی
چالشهــا از بســیاری زد. دامــن
ــن ــاای ــود،ام ــریب ــلپیشگی قاب
بیبرنامگــی و ناتوانــی نهادهــا
و مــردم بــر را کســالتباری
پروســهیانتخابــاتتحمیــلکردنــد.
ــان ــههم ــردمب ــاعازرأیم دف
سرنوشتســاز و مهــم انــدازه
ــی ــاتسیاس ــظثب ــهحف ــتک اس
ونگهداشــتکالنوضعیتــیکــه
دردرونآنهمــهیمــامجــالو
تــواننفــسکشــیدنوحضــور
بــزرگ و کارزارهــایخــورد در

سیاســیفراهــمشــدهاســت.
دشــواریها، بهرغــم
وقتکشــیهای دسیســهها،
برخــیازمقامــاتارشــدحکومــت

انتخابات ۹۷؛ 
اعتماد مردم را پاس بداریم

ـ تلویزون ملی در قندهار می گوید که  ریاست رادیو
این رسانه  یگانه خبرنگار حرفه  یی  انگار،  محمد سلیم 
در قندهار بود که مهم ترین مسایل کشور را پوشش 
می داد و منبع اصلی معلومات برای سایر رسانه های 
ـ تلویزیون ملی  کشور بود. نور الله نوری رییس رادیو 
می گوید: »طبق معمول روز پنج شنبه 26 میزان، آقای 
مقر  به  امنیتی  جلسه ی  خبری  پوشش  برای  انگار 
تا  برنگشت  آن جا  از  هرگز  اما  رفت،  قندهار  والیت 

معلومات را شریک نماید.«
پنج شنبه  روز  در  که  قندهار  امنیتی  جلسه ی  در 
عبدالرازق  جنرال  انگار،  محمدسلیم  شده بود،  برگزار 
فرمانده پولیس و جنرال مؤمن حسین خیل، رییس 
کشته شدن  اما  شدند،  کشته  قندهار  ملی  امنیت 
که  فراموشی  شد.  رسانه یی  کمتر  انگار  محمد سلیم 

درد مرگ انگار را بیش تر کرده است. 

با آن که ابطال کارت های انتخابات گذشته، تهیه ی 
انگشت نگاری  یا  بیومتریک  و  رأی دهندگان  فهرست 
دستگاه های  انتخاباتی،  ناظر  هزاران  موجودیت  و 
را  انتخابات  این  سرگردان  و  سازمان یافته  تقلب 
فلج کرد، اما همان گونه که رهبران حکومت وحدت 
سازمانی  ناتوانی  و  ضعف  کرده اند،  اذعان  نیز  ملی 
و نا عاقبت اندیشی های مدیران و برگزار کنندگان این 
انتخابات به سرخوردگی و نارضایتی فزاینده ی مردم 
دامن زد. بسیاری از چالش ها قابل پیش گیری بود، 
اما این نهاد ها ناتوانی و بی برنامگی کسالت باری را 

بر مردم و پروسه ی انتخابات تحمیل کردند.
و  مهم  اندازه  همان  به  مردم  رأی  از  دفاع 
و  سیاسی  ثبات  حفظ  که  است  سرنوشت ساز 
نگهداشت کالن وضعیتی که در درون آن همه ی ما 
کارزار های  در  توان نفس کشیدن و حضور  و  مجال 

خورد و بزرگ سیاسی فراهم شده است.

خدمت  دور  دومین  از  فراغت  با  محمد سلیم 
عرصه ی  به  پا  خورشیدی   1358 سال  در  عسکری 
آموزش حرفه یی  زمان  آن  تا  او  گذاشت.  خبرنگاری 
به  شدیدش  عالقه  بر  بنا  اما  بود،  ندیده  خبرنگاری 
به صورت  را  خبرنگاری  کار های  اولین  خبرنگاری، 
انجام  کشور  ملی  ـ تلویزون  رادیو  برای  کارآموزی 

می  داد.
آن زمان نشرات تلویزیون در افغانستان تازه پا به 
یک سالگی گذاشته بود. تالش انگار سبب شد که بعد 
ـ تلویزیون  از دوره ی آزمایشی به عنوان کارمند در رادیو 

ملی افغانستان استخدام شود.
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داور ال کالسیکو مشخص شد
خوسـه ماریـا سـانچس مارتینـس دیـدار تیم 
هـای بارسـلونا و رئال مادریـد را قضاوت خواهد 

کرد.
بـه نقـل از موندو دپورتیوو، بارسـلونا و رئال 
مادرید یکشـنبه هفته آینده نخسـتین ال کالسـیکو 

فصـل را در نوکمپ برگـزار خواهند کرد.
دیـدار حسـاس  ایـن  داور  دوشـنبه  دیـروز 
مخشـص شـد و خوسـه ماریا سـانچس مارتینس 
قضاوت ال کالسـیکو را بر عهده خواهد داشـت. 
او سـال گذشـته بازی دو تیـم مادرید و بارسـا را 
در سـانتیاگو برنابئـو سـوت زده بود کـه با پیروی 
سـه بـر صفـر آبـی انـاری هـا پایـان یافـت. داور 
35 سـاله قضاوت دو تیم را در سـوپرجام اسـپانیا 
در فصـل 18-2017 نیـز بـر عهده داشـت. در آن 

دیـدار مادریـد دو بـر صفر پیروز شـد.
مارتینـس در فصـل جـاری تنها یـک بازی را 
بـرای بارسـلونا سـوت زده اسـت کـه بـا پیروزی 
سـه بر صفـر این تیم پایـان یافـت. او در مجموع 
در هشـت بـازی اللیـگا قضـاوت بازی هـای تیم 
کاتالنـی را بـر عهده داشـته کـه 6 پیـروزی و دو 

تسـاوی بـرای بارسـا به ثبت رسـیده اسـت.
در مقابـل، او 10 دیـدار را بـرای رئال مادرید 
سـوت زده اسـت کـه 6 پیـروزی و دو تسـاوی 
از آن سفیدپوشـان شـده اسـت. داور اسـپانیایی 
در ایـن فصـل هیـچ یـک از بازیهـای مادریـد را 

اسـت. نکرده  قضـاوت 
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دلیـل  از  میـالن  آرجانتینـی  بازیکـن 
اصلـی شکسـت تیمـش برابـر اینتر سـخن 

بـه میـان آورد.
بـه نقل از مدیاسـت، میـالن در دیدار 
بـزرگ هفتـه نهـم رقابت های سـری A با 

یـک گل برابـر اینتـر تن به شکسـت داد.
بـرای  تلخـی  بـه  بسـیار  دیـدار  ایـن 
آخریـن  تـا  کـه  شـد، چـرا  تمـام  میـالن 
لحظـات بـازی با تسـاوی بـدون گل دنبال 
می شـد تـا این که ایـکاردی موفق شـد در 
دقیقـه 92 گل پیـروزی را بـرای نرآتزوری 

بـه ثمر رسـاند.
آرجانتینـی  هافبـک  بیـال،  لـوکاس 
میـالن دربـاره دلیـل شکسـت تیمـش در 
ایـن دیـدار، گفـت: اشـتباهات زیـادی که 
داشـتیم باعـث شـد تـا اعتمـاد بـه نفـس 
تیـم از بیـن رود. اینتـر بـازی بهتـری را به 
نمایـش گذاشـت. در دقایـق پایانـی چنـد 
اشـتباه داشـتیم و تـاوان آن را هـم دادیـم.

او ادامـه داد: مـا یـک هـدف روشـن 
بایـد بـرای آن بجنگیـم و در  داریـم کـه 
در  خـوردن  گل  برسـیم.  آن  بـه  نهایـت 
اسـت  آور  درد  واقعـا  لحظاتـی  چنیـن 
ایـن  بـر  ناراحـت هسـتیم. مـن  و بسـیار 
بـاورم کـه بایـد بـازی با تسـاوی بـه پایان 

. سـید می ر
بیـال بعـد از برخـوردی شـدیدی کـه 
ناینگـوالن داشـت باعـث مصدومیـت  بـا 
ایـن بازیکن بلجیکی شـد و شـاید او چند 

هفتـه ای دور از میادیـن باشـد.
پایـان  در  میـالن  آرجانتینـی  هافبـک 
بـه برخـوردش با ناینگـوالن اشـاره کرد و  
گفـت: باید داور بـه VAR روی می آورد. 
مـن بـه داور گفتم که اصال عمـدی در این 
صحنـه نبود. او یـک کارت زرد به من داد. 
بعـد از بـازی بـا ناینگوالن صحبـت کردم. 
در کل بایـد ایـن را بگویم کـه بازی خوبی 
بـود. مـا با تیم بسـیار قـوی بـازی کردیم.

هافبک میالن: 
اشتباهات اعتماد به نفس ما را از بین برد

برابــر  پیــروزی  از  اینتــر  کاپیتــان 
میــالن خوشــحال اســت و تیمــش را 
شایســته کســب ســه امتیــاز دانســت.
اســپورت،  اســکای  از  نقــل  بــه 
مائــورو ایــکاردی بازهــم پیــام آور شــادی 

ــد. ــر ش ــرای اینت ب
ایــن بازیکــن آرجانتینــی موفــق شــد 
کــه در دیــدار برابــر میــالن در دقایــق 
پایانــی گل شــیرین و ســه امتیــازی را بــه 
ــد  ــه رون ــزوری ب ــا نرآت ــاند ت ــر برس ثم
ــاز  ــه امتی ــد و س ــه ده ــود ادام ــوب خ خ

ارزشــمند را بــه دســت آورد.
از  بعــد  اینتــر  کاپیتــان  ایــکاردی، 
بــازی، گفــت: نبایــد داربی هــا را بــه 
راحتــی از دســت داد و بایــد در آن هــا بــه 
پیــروزی رســید. در طــول هفتــه بــه خــود 
ــیم.  ــروزی برس ــه پی ــه ب ــم ک ــول دادی ق
دروازه  روی  را  زیــادی  فرصت هــای 
میــالن خلــق کردیــم. یــک تــوپ بــه تیــر 

دروازه زدیــم و یــک گل مــا مــردود اعــالم 
شــد. نشــان دادیــم کــه شایســته پیــروزی 

ــتیم. ــدار هس ــن دی در ای
ــه داد:  ــی ادام ــن آرجانتین ــن بازیک ای
پیــروزی در چنیــن لحظاتــی بســیار لــذت 
ــد خــود را  ــن رون ــد ای بخــش اســت. بای
ــا  ــرای م ــروزی ب ــد پی ــم. بای ــه دهی ادام
ــل از  ــود. قب ــل ش ــادی تبدی ــری ع ــه ام ب
تعطیلــی لیــگ گفتــم کــه بایــد بــه خاطــر 
ــد  ــم رون ــه داری ــوری ک ــر ش ــواداران پ ه
خــوب خــود را ادامــه دهیــم و در داربــی 
بــه پیــروزی برســیم کــه خوشــبختانه 

این گونــه شــد.
کاپیتــان اینتــر در پایــان گفــت: مــا بــه 
ــم  ــم و می توانی ــی خــود ایمــان داری توانای
بــا هــر تیمــی رقابــت کنیــم. بایــد بــه ایــن 
ــد  ــم و بع ــه دهی ــد خــوب خــود ادام رون
ــاوت  ــان را قض ــل عملکردم ــان فص از پای

ــم کــرد. خواهی

هرگونـه  بارسـلونا  باشـگاه  رییـس 
شـایعه ای در رابطـه بـا بازگشـت مهاجـم 

برزیلـی بـه ایـن تیـم را رد کـرد.
بـه نقـل از اسـپورت، خوسـپ ماریـا 
رادیـو  بـا  مصاحبـه  یـک  در  بارتومئـو 
دوبـاره  بازگشـت  مـورد  در  کاتالونیـا 
نیمـار بـه بارسـلونا صحبـت کـرد. رییـس 
بـه  نیمـار  گفـت:  کاتاالنـی  تیـم  باشـگاه 
بارسـا بـاز نخواهـد گشـت. او به ایـن تیم 
بازگشـت  بـرای  برنامـه ای  برنمی گـردد و 
در  ای  جلسـه  و  تمـاس  هیـچ  نـدارد. 

کار نبـوده اسـت. دوسـت نداریـم سـراغ 
بازیکنانـی برویـم کـه پیـش از ایـن مبلـغ 
بند آزاد سـازی شـان پرداخت شـده است.

قـرارداد  امضـای  دربـاره  بارتومئـو 
انتقـاالت  و  نقـل  فصـل  در  بازیکـن  بـا 
بـا  جنـوری  در  کـرد:  اظهـار  زمسـتانی 
کـرد.  نخواهیـم  امضـا  قـرارداد  بازیکنـی 
اختیـار  در  تابسـتان  در  زیـادی  بازیکنـان 
دیدگـی  آسـیب  صـورت  در  و  نگرفتیـم 
هـای  تیـم  بازیکنـان  از  اصلـی  بازیکنـان 

بـرد. خواهیـم  بهـره  پایـه 

ایکاردی: 
باید پیروزی برای ما عادی شود

بارتومئو:
نیمار هرگز به بارسلونا بازنخواهد گشت

بـا 400  پرتگالـی یوونتـوس  مهاجـم 
گل بهتریـن گلـزن پنـج لیـگ برتـر اروپـا 

. ست ا
 بـه نقـل از آس، کریسـتیانو رونالـدو 
و  یوونتـوس  دیـدار  در  گلزنـی  بـا  شـنبه 
بـر یـک( توانسـت   جنـوا )تسـاوی یـک 
برسـاند.  ثبـت  بـه  جدیـد  رکـورد  یـک 
مهاجـم پرتگالی تک گل تیمـش را در این 
دیـدار بـه ثمر رسـاند تـا نخسـتین بازیکن 
در تاریـخ باشـد کـه 400 گل در پنـج لیگ 
برتـر اروپا )اسـپانیا، انگلیـس، ایتالیا، آلمان 

و فرانسـه( بـه ثمـر می رسـاند.
بازیکـن یوونتـوس بـا وجـود این که 
و  نداشـت    A در سـری  شـروع خوبـی 
نتوانسـت در سـه بـازی نخسـت خـود بـا 
ایـن تیـم گلزنـی کنـد، اکنـون در شـرایط 
خوبـی بـه سـر می بـرد و دوباره بـه دوران 
اوج خـود بـاز گشـته اسـت. او در 9 بازی 
پنـج گل بـرای یوونتـوس بـه ثمر رسـانده 
اسـت. رونالـدو پیـش از ایـن بـا پیراهـن 
رئـال مادرید از سـال 2009 تا 2018، 311 
بـار گلزنـی کرد. پیـش از آن نیز بـا پیراهن 
منچسـتریونایتد 84 بـار گل به ثمر رسـانده 
بـود. بـه همین خاطـر او در صـدر برترین 
گلزنـان پنـج لیـگ برتـر اروپـا قـرار دارد. 
لیونـل مسـی در جایـگاه دوم قـرار دارد و 
تنهـا یـازده گل با مهاجـم پرتگالـی فاصله 

دارد. تفـاوت رونالـدو با سـتاره آرجانتینی 
در ایـن اسـت که مسـی تنهـا در بارسـلونا 
بـازی کـرده اسـت و همـه گل هایـش در 

اللیـگا بـه ثبت رسـیده اسـت.
از  بیـش  کـه  بازیکنانـی  فهرسـت  در 
250 گل در پنـج لیـگ برتـر اروپـا بـه ثمر 
رسـاندند نـام دو اسـپانیایی دیده می شـود. 
رائـول گونسـالس و تلمـو سـارا در ایـن 
فهرسـت قـرار دارنـد. مهاجم پیشـین رئال 
مادریـد در 228 بازی توانسـت 256 گل به 
ثمـر برسـاند. رائول در شـالکه نیـز 28 گل 
بـه ثمـر رسـاند . ایـن  در حالـی اسـت که 
سـارا تنها بـرای اتلتیـک بیلبائو بـازی کرد 

و 253 گل در اللیـگا بـه ثمـر رسـاند.
عـالوه بـر رونالـدو و مسـی کـه هـر 
اضافـه  گل هـای خـود   تعـداد  بـه  هفتـه  
ایـن  در  کـه  بازیکنـی  تنهـا  می کنـد، 
فهرسـت هم چنـان در حـال  بـازی کـردن 
اسـت.  ایبراهیموویـچ  زالتـان  اسـت، 
مهاجـم سـوئدی 268 گل  به ثمر رسـانده 
اسـت. او در همـه  لیگ هـای برتـر اروپـا 
بـه جـز بوندسـلیگا گلزنـی کـرده اسـت. 
پیراهـن  بـا  اللیـگا  در  ایبراهیموویـچ 
بارسـلونا، در سـری A  بـا اینتـر، میـالن و 
یوونتـوس در لیـگ برتر با منچسـتریونایتد 
و در لیـگ فرانسـه بـا پـاری  سـن  ژرمـن 

بـازی کـرده اسـت.

دروازه بان اسـپانیایی دربـاره وضعیت 
بـد رئـال مادرید صحبـت کرد.

از  کاسـیاس  ایکـر  آس،  از  نقـل   بـه 
طریـق توییتـر خـود بـه چنـد سـوال در 
داد. دروازه بـان  پاسـخ  فوتبـال  بـا  رابطـه 
پورتـو، در مـورد بازنشسـتگی در پرتگال، 
بحـران  اسـپانیا،  تیـم   ملـی  بـه  بازگشـت 
مسـائل صحبـت  دیگـر  و  مادریـد  رئـال 

. د کر
دروازه بـان اسـپانیایی در مـورد بهتـر 
آنـدره  مـارک  یـا  اوبـالک  یـان  بـودن 
تراشـتگن گفـت : اگـر در سـطح جهانـی 
وضعیت این دو دروازه بان بررسـی شـود، 
هسـتند.  رشـته  ایـن  بهترین هـای  آن هـا 
سـپری  حـال   در  تراشـتگن  و  اوبـالک 
کـردن دوران شـیرین خـود هسـتند. ایـن 
دوران بـرای آن هـا خیلـی طوالنـی شـده 

اسـت.
کاسـیاس دربـاره پایـان یافتـن دوران 
ورزشـی اش در پورتو اظهار کرد: دوسـت 
دارم ایـن اتفـاق در ایـن تیـم رخ دهـد. از 
زندگـی در ایـن شـهر خوشـحال هسـتم. 
ایـن باشـگاه با آغـوش باز مـن را پذیرفته 

ست. ا
بـا  رابطـه  در  پورتـو  دروازه بـان 
دوسـت  گفـت :  تیـم   ملـی  بـه  بازگشـت 
دارم  بـه تیـم   ملـی بـر گـردم. می دانـم که 

لوییـس انریکـه ایده هـای جدیـدی بـرای 
دوران جدیـد الروخـا دارد اما من مشـتاق 

بازگشـت بـه تیـم   ملـی هسـتم.
بـه  ادامـه   در  اسـپانیایی  دروازه بـان 
از  VAR اشـاره کـرد و گفـت : اسـتفاده 
ایـن فـن آوری در فوتبـال خوب اسـت اما 
نیـاز بـه بهتـر شـدن دارد. VAR یک گام 

مثبـت بـه حسـاب می آیـد.
در  حاضـر  حـال   در  مادریـد  رئـال 
بحـران بـه سـر می بـرد. دروازه بان پیشـین 
سفیدپوشـان در ایـن باره اظهار کـرد:  باید 
آرامـش خـود را حفـظ کننـد. فصـل تازه 
شـروع شـده اسـت. هواداران رئال مادرید 
انتظـار زیـادی از تیـم دارنـد. بـا این حال 
تغییـرات  می کننـد.  درک  را  تیـم  شـرایط 

زیـادی در تیـم وجود داشـته اسـت.
دوران  بهتریـن  مـورد  در  کاسـیاس 
خـود گفت : سـال هشـتم حضـور در رئال 
مادریـد بهتریـن دورانـم در ایـن تیـم بود.

بـه  پایـان  در  اسـپانیایی  دروازه بـان 
و  کـرد  اشـاره  دروازه بان هـا  انتخـاب 
گفـت : دوسـت دارم سـرمربی بـرای هـر 
بـازی یـک دروازه بـان انتخاب کنـد مانند 
دیگـر بازیکنانـی کـه بـه میـدان می رونـد. 
بایـد رقابـت ایجـاد کرد تـا هیـچ بازیکنی 
بازیکنـان  همـه  نکنـد.  راحتـی  احسـاس 

بـرای تیـم مهـم هسـتند.

آمار خیره کننده رونالدو در گلزنی

واکنش کاسیاس به بحران رئال مادرید
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بوفون: 
پاری سن ژرمن باید 
مثل رئال مادرید شود

وضعیـت  از  ژرمـن  سـن  پـاری  سـنگربان 
او می گویـد  تیـم راضـی اسـت.  ایـن  خـود در 
طبیعـی اسـت کـه در همـه بازی هـا در ترکیـب 

اصلـی بـه میـدان نـرود.
بـه نقـل از اکیـپ، جـان لوئیجـی بوفـون در 
تابسـتان بـود کـه از یوونتـوس جـدا شـد تـا در 
سـال های پایانـی فوتبـال خود پیراهن پاری سـن 

ژرمـن را بـر تـن کند.
بوفون از حضور در سـه بازی نخسـت پاری 
سـن ژرمـن در فصل جـاری لیگ قهرمانـان اروپا 
محـروم اسـت و در رقابت هـای لیگ فرانسـه هم 

تنهـا پنج بار بـه میدان رفته اسـت.
نیمکـت  دربـاره  تجربـه  بـا  دروازبـان  ایـن 
نشـینی خـود، گفـت: مـن رابطـه بسـیار  خوبـی 
بـا آریـوال دارم و هـر وقـت او در ترکیـب اصلی 
قـرار می گیـرد جـزو اولیـن کسـانی هسـتم که از 
او حمایـت می کنم. برای آریـوال آرزوی موفقیت 
می کنـم . من 40 سـال سـن دارم و طبیعی اسـت 

که شـرایطم بـا آریـوال متفاوت باشـد.
بـه  ادامـه  پـاری  سـن  ژرمـن در  سـنگربان 
وضعیتـش در ایـن تیـم اشـاره کـرد و  گفت : در 
حـال  حاضـر مـن از عملکـرد و وضعیتـم در این 
تیـم کامـال راضـی هسـتم. انتظـار نـدارم کـه در 
70 بـازی فصـل به میـدان روم. آریـوال، دروازبان 
بسـیار خوبـی اسـت. اگـر 20 سـاله بـودم بدون 
می شـدم  ناراحـت  نشـینی  نیمکـت  از  شـک 
و شـاید آن را قبـول نمی کـردم امـا هـم اکنـون 
40 سـال سـن دارم و طبیعـی اسـت کـه در همـه 

نباشـم. بازی هـا 
بوفـون در بخـش دیگـری از صحبت هایش، 
اضافـه کـرد: تیـم بزرگـی هم چـون پـاری سـن 
ماننـد رئـال مادریـد دو دروازبـان  بایـد  ژرمـن 
بـزرگ داشـته باشـد. مـن از شـرایطم در پـاری 
سـن ژرمـن راضی هسـتم و هیچ مشـکلی ندارم. 
مهـم تریـن چیـزی بـرای مـن در شـرایط کنونی 
ایـن اسـت کـه روحیه و انگیـزه خود را بـاال نگه 

دارم.

سوءاستفاده جنسی از کودکان در استرالیا؛ عذرخواهی ملی از قربانیان

توقف همکاری مگابانک تایوان با ایران به دلیل تحریم های آمریکا

وزیر خارجه عربستان: 
قتل خاشقجی اشتباهی وحشتناک بود، اما ربطی به ولیعهد نداشت

می کنـــد" جمـــال خاشـــقجی پـــس 
ـــتان،  ـــولگری عربس ـــه کنس از ورود ب
عمـــدا بـــه قتـــل رســـیده و جســـد 
او هـــم قطعه قطعـــه شـــده اســـت.
ــرده  ــتر اعـــالم کـ ــه پیشـ ترکیـ
ـــدا  ـــرای پی ـــت وجو ب ـــه جس ـــود ک ب
ـــه  ـــقجی ب ـــای خاش ـــد آق ـــردن جس ک
اســـتانبول  اطـــراف  جنگل هـــای 

کشـــیده شـــده اســـت.
بســـیاری  در همیـــن حـــال 
آمریـــکا  کنگـــره  نماینـــدگان  از 
ــتان از  ــت عربسـ ــت روایـ در صحـ
نحـــوه ی مـــرگ آقـــای خاشـــقجی 

تردیـــد کرده انـــد. ابـــراز 
واکنش هـــا،  تازه تریـــن  در 
ـــن  ـــک ُدربی ـــرات، دی ـــناتور دموک س
خواهـــان اخـــراج ســـفیر عربســـتان 

از واشـــنگتن شـــده اســـت.
کورکـــر  بـــاب  ســـناتور 
جمهوری خـــواه هـــم گفتـــه اســـت 
ـــد  ـــلمان، ولیعه ـــن س ـــد ب ـــه محم ک
عربســـتان جمـــال خاشـــقجی را 

ــت. ــته اسـ کشـ
ــم از  ــال هـ ــد پـ ــناتور رنـ سـ
عربســـتان  تحقیقـــات  نتیجـــه ی 
راضـــی نشـــده و آن را توهین آمیـــز 

ــت. ــته اسـ دانسـ

وزیـــر  منوچیـــن،  اســـتیون 
ــر  ــز خبـ ــکا، نیـ ــه داری آمریـ خزانـ
حـــال  در  آمریـــکا  کـــه  داده 
رایزنـــی بـــا ســـوئیفت اســـت تـــا 
ایـــن  بـــه  ایـــران  دست رســـی 

سیســـتم قطـــع شـــود.
تحریم هـــا  گذشـــته  دور  در 
ـــور  ـــوئیفت را مجب ـــکا س ـــز آمری نی
ــران  ــا ایـ ــات بـ ــع ارتباطـ ــه قطـ بـ

کـــرد.
اکثریـــت  آمریـــکا  اگرچـــه 
ــوئیفت را در  ــره ی سـ ــأت مدیـ هیـ
اختیـــار نـــدارد، امـــا می توانـــد 
ـــاد  ـــن نه ـــم ای ـــه تحری ـــد ب ـــا تهدی ب
بین المللـــی، رابطـــه آن بـــا ایـــران 

را قطـــع کنـــد.

عربســـتان  روز:  اطالعـــات 
ســـعودی میگویـــد کـــه جمـــال 
خاشـــقجی، رونامهنـــگار منتقـــد، 
در کنســـولگری ایـــن کشـــور در 
شـــهر اســـتانبول بـــه قتـــل رســـیده 
ـــش  ـــا واکن ـــه ب ـــه ک ـــن حادث ـــا ای ام
شـــدید بینالمللـــی روبـــه رو شـــده 
ــر  ــوران خودسـ ــردن مأمـ ــه گـ را بـ

ــت. ــه اسـ انداختـ
بی بی ســـی  از  نقـــل  بـــه 
فارســـی، عـــادل جبیـــر، وزیـــر 
خارجـــه عربســـتان بـــه شـــبکه 

بانـــک  روز:  اطالعـــات 
ــگا« در  ــی »مـ ــی بین المللـ بازرگانـ
تایـــوان از توقـــف همـــکاری بـــا 
ایـــران همزمـــان بـــا آغـــاز دور 
دوم تحریم هـــای آمریـــکا علیـــه 
ـــر  ـــاه نوامب ـــالمی از م ـــوری اس جمه

ــر داد. خبـ
بـــه نقـــل از رادیـــو فـــردا، 
یـــک مقـــام رســـمی ایـــن بانـــک 
ـــد،  ـــناس بمان ـــح داده ناش ـــه ترجی ک
ایـــن موضـــوع را در گفت و گـــو 
ــالم  ــرز اعـ ــزاری رویتـ ــا خبرگـ بـ

کـــرده اســـت.
ایـــن منبـــع از آن رو خواســـته 
ناشـــناس بمانـــد کـــه به طـــور 
ــا  رســـمی اجـــازه ی گفت و گـــو بـ

رســـانه ها را نداشـــته اســـت.
ســـه منبـــع مطلـــع در مـــاه 
ــد  ــه بودنـ ــرز گفتـ ــه رویتـ اوت بـ
ــم  ــوان تصمیـ ــک تایـ ــه مگابانـ کـ
دارد تراکنش هـــای بانکـــی بیـــن 
ـــر  ـــاه نوامب ـــران را از م ـــوان و ای تای

ــد. متوقـــف کنـ
ــم،  ــن تصمیـ ــاس ایـ ــر اسـ بـ
ــر،  ــه دیگـ ــن بانـــک از دو هفتـ ایـ
ســـازوکار تســـویه مالـــی بیـــن 
ـــد  ـــرا نخواه ـــران را اج ـــوان و ای تای

کـــرد.
خـــروج  اعـــالم  به دنبـــال 
آمریـــکا از توافق نامـــه ی برجـــام 
ــا  ــاره ی تحریم هـ و بازگشـــت دوبـ
علیـــه تهـــران، واشـــینگتن بـــه 

موریسـون،  اسـکات  روز:  اطالعـات 
قربانیـان  از  اسـترالیا  نخسـت وزیر 
ایـن  در  کـودکان  از  جنسـی  سوءاسـتفاده 

کـرد. ملـی  عذرخواهـی  کشـور 
بـه گـزارش بی بی سـی، صدهـا نفـر در 
کانبـرا، پایتخـت اسـترالیا جمـع شـدند کـه 
سـخنرانی آقـای موریسـون در پارلمـان این 

کشـور را بشـنوند.
تحقیقـی پنـج سـاله حاکی از آن اسـت 
کـه در طـی چندین دهـه، ده ها هـزار کودک 

قربانـی آزار جنسـی بوده اند.
"امـروز  گفـت:  اسـترالیا  نخسـت وزیر 
رهـا  کـه  کسـانی  مقابـل  متواضعانـه  بایـد 

ــت  ــوز" گفـ ــس نیـ ــری "فاکـ خبـ
"اشـــتباهی  اقـــدام  ایـــن  کـــه 
ــش  ــا نقـ ــود، امـ ــت ناک" بـ وحشـ
ولیعهـــد عربســـتان در ارتـــکاب آن 

را تکذیـــب کـــرد.
ســـلمان،  ملـــک  همچنیـــن 
پادشـــاه عربســـتان و محمـــد پســـر 
ـــی  ـــتان در تماس ـــد عربس او و ولیعه
ـــقجی  ـــال خاش ـــر جم ـــه پس ـــی ب تلفن

تســـلیت گفته انـــد.
عربســـتان ســـعودی تحـــت 
ـــا در  ـــت ت ـــوده اس ـــدیدی ب ـــار ش فش

نهادهـــای مالـــی کشـــورها تـــا 
نوامبـــر فرصـــت داده تـــا فعالیـــت 
ـــد  ـــف کنن ـــران را متوق ـــا ای ـــود ب خ
تـــا مشـــمول مجازات هـــای ایـــن 

ــوند. ــور نشـ کشـ
قـــرار  تحریم هـــا  دوم  دور 
ــران را  ــت ایـ ــت نفـ ــت صنعـ اسـ
ایـــاالت متحـــده  نشـــانه رود و 
ـــران  ـــت ای ـــروش نف ـــالش دارد ف ت

ــاند. ــر برسـ ــه صفـ را بـ
کـــه  اروپایـــی  کشـــورهای 
یک طرفـــه  خـــروج  باوجـــود 
کمـــاکان  برجـــام،  از  آمریـــکا 
توافق نامـــه  ایـــن  حفـــظ  بـــه 
عالقه منـــدی نشـــان می دهنـــد، در 
ـــدازی  ـــا راه ان ـــا ب ـــتند ت ـــالش هس ت
جداگانه یـــی،  مالـــی  سیســـتم 
امـــکان ادامـــه ی مبـــادالت مالـــی 

ــد. ــم کننـ ــران را فراهـ ــا ایـ بـ
فرانســـوی  ســـناتور  یـــک 
ــزاری  ــه خبرگـ ــه بـ ــن زمینـ در ایـ
فرانســـه گفتـــه کـــه دســـت کم 
ــه  ــی بـ ــک ایرانـ ــک بانـ ــد یـ بایـ
سیســـتم ســـوئیفت متصـــل بمانـــد 
تـــا امـــکان تبـــادالت مالـــی بیـــن 

ــد. ــی باشـ ــا عملـ ــران و اروپـ ایـ
ـــی  ـــتم پول ـــک سیس ـــوئیفت ی س
بین المللـــی اســـت کـــه ارتباطـــات 
ــزار  ــازده هـ ــی یـ ــی بین بانکـ مالـ
بانـــک در بیـــش از 200 کشـــور 
و منطقـــه از طریـــق آن انجـــام 

. می شـــود

شـدند، زانـو بزنیـم و ملتمسـانه عذرخواهی 
کنیـم."

در ایـن تحقیـق کـه سـال گذشـته پایان 
یافـت، از حـدود هشـت هـزار قربانـی کـه 
و  کلیسـا ها  مدرسـه ها،  چـون  اماکنـی  در 
باشـگاه های ورزشـی آزار جنسـی دیده انـد، 

شـهادت گرفتـه شـده اسـت.
سـخنرانی  در  موریسـون  آقـای 
احساسـاتی خـود کـه گاهـی صدایـش نیـز 
و  بچه هـا  فریـاد  "چـرا  گفـت:  می لرزیـد 
دسـتگاه  چـرا  نشـد؟  شـنیده  والدین شـان 
عدالـت مـا در مقابـل عدالـت کـور بـود؟ 
چـرا ایـن قـدر طـول کشـید تـا کاری انجام 

ـــقجی  ـــای خاش ـــت آق ـــورد سرنوش م
کـــه روز دوم اکتبـــر پـــس از ورود 
ـــور  ـــام ام ـــرای انج ـــه کنســـولگری ب ب
ــد  ــه ازدواج ناپدیـ اداری مربـــوط بـ

ـــد. ـــح ده ـــد، توضی ش
ــن  ــر ایـ ــه بـ ــای ترکیـ مقام هـ
باورنـــد کـــه او بـــه دســـت تیمـــی 
از مأمـــوران ســـعودی در داخـــل 
ســـاختمان کنســـولگری بـــه قتـــل 

رســـید.
ابتـــدا  ســـعودی  عربســـتان 
گفتـــه بـــود کـــه آقـــای خاشـــقجی 

کوتـــاه  عبـــارت  ســـوئیفت 
شـــده »جامعـــه ارتباطـــات مالـــی 
بیـــن بانکـــی جهانـــی« اســـت 
کـــه مرکـــز آن در بلژیـــک اســـت 
بانک هـــای  از  مدیرانـــی  ولـــی 
دســـتگاه های  و  آمریکایـــی 
مدیـــره ی  هیئـــت  در  فـــدرال 
ســـوئیفت  هســـتند.  عضـــو  آن 
بانکـــی  نقل وانتقال هـــای  تمـــام 
می کنـــد. رصـــد  را  بین المللـــی 

فیلیـــپ بُن کـــرر افـــزوده کـــه 
ــردن  ــرای بهره بـ ــا بـ ــالش اروپـ تـ
ایـــران از ادامـــه ی تعهـــد بـــه 
ــن«  ــا ممکـ ــکل، امـ ــام، »مشـ برجـ

اســـت.
ایـــن  از  یکـــی  گفتـــه  وی 
راه هـــا ادامـــه ی اتصـــال دســـت کم 
ایرانـــی  بانک هـــای  از  یکـــی 
بـــه ســـوئیفت اســـت تـــا امـــکان 
مـــورد  در  مالـــی  مبـــادالت 
کاالهایـــی کـــه مشـــمول تحریـــم 
داشـــته  وجـــود  نمی شـــوند، 

ــد. باشـ
ایـــن ســـناتور کـــه رئیـــس 
گـــروه دوســـتی ایـــران و فرانســـه 
در پارلمـــان فرانســـه اســـت، ایـــن 
اظهـــارات را در یـــک نشســـت 
ــای  ــور همتـ ــا حضـ ــری و بـ خبـ
ـــت. ـــرده اس ـــان ک ـــود بی ـــی خ ایران
شـــش  بـــا  همـــراه  وی 
پارلمـــان  دیگـــر  نماینـــده ی 
فرانســـه بـــه ایـــران ســـفر کـــرده 

شـود؟"
مخالـف  حـزب  رهبـر  شـورتن،  بیـل 
کـرد  سـخنرانی  پارلمـان  در  نیـز  دولـت 
دیگـر  را  اشـتباهات  از  "برخـی  گفـت:  و 
نمی شـود جبـران کـرد. امـا امـروز اسـترالیا 

می کنـد." عذرخواهـی 
پـس از سـخنرانی رهبـران دو حـزب، 
اعضـای پارلمـان برخاسـتند و یـک دقیقـه 

سـکوت کردنـد.
در ایـن تحقیـق آمـده کـه ایـن موضوع 
"سـیب گندیـده" محـدود  بـه چنـد  فقـط 
مقصـر  موسسـات  بیشـتر  و  نمی شـود 

بوده انـد.

ـــرک  ـــولگری را ت ـــالمت کنس ـــه س ب
کـــرده امـــا روز جمعـــه بـــرای 
اولیـــن بـــار بـــه مـــرگ او اذعـــان 
ـــک  ـــت او در جریـــان ی ـــرد و گف ک
ــد؛  ــته شـ ــی کشـ ــری فیزیکـ درگیـ
ادعایـــی کـــه بـــا تردیـــد گســـترده 

ــد. ــه رو شـ روبـ
جریـــان  در  جبیـــر  آقـــای 
مصاحبـــه ی یک شـــنبه امـــا آن را 
یـــک "قتـــل" توصیـــف کـــرد.

ـــتیم  ـــم هس ـــا مصم ـــت: "م او گف
کشـــف  را  واقعیت هـــا  همـــه ی 
کنیـــم. و مصمـــم هســـتیم مســـببان 

ایـــن قتـــل را مجـــازات کنیـــم.«
او افـــزود: "افـــرادی کـــه ایـــن کار 
ـــه ی  ـــارج از حیط ـــد خ ـــام دادن را انج
کردنـــد.  عمـــل  اختیارات شـــان 
معلـــوم اســـت کـــه اشـــتباه خیلـــی 
بزرگـــی اتفـــاق افتـــاده، و چیـــزی 
ـــالش  ـــرده ت ـــر ک ـــتباه را بدت ـــه اش ک
بـــرای ســـرپوش گذاشـــتن بـــر آن 

بـــوده."
کـــه  گفـــت  همچنیـــن  او 
نمی دانـــد پیکـــر آقـــای خاشـــقجی 
ــه  ــرد کـ ــاری کـ کجاســـت و پافشـ
ایـــن عمـــل بـــه دســـتور محمـــد 
ــد  ــد قدرتمنـ ــلمان، ولیعهـ ــن سـ بـ

اســـت و بـــه گفتـــه ی یکـــی از 
قانون گـــذاران فرانســـوی، ایـــن 
ــه  ــزم« فرانسـ ــانه »عـ ــدار نشـ دیـ
توافق نامـــه ی  حفـــظ  بـــرای 

اســـت. برجـــام  بین المللـــی 
ایـــن خبـــر در حالـــی منتشـــر 
ـــام  ـــن مق ـــی چندی ـــه به تازگ ـــده ک ش
ـــی در  ـــی از کشـــمکش داخل آمریکای
دولـــت دونالـــد ترامـــپ بـــر ســـر 
ـــران  ـــی ای ـــه دست رس ـــوع ادام موض
بـــه سیســـتم بانکـــی ســـوئیفت 

خبـــر دادنـــد.
چنـــد مقـــام  ارشـــد وزارت 
خزانـــه داری آمریـــکا از جملـــه 
حفـــظ  بـــه  کـــه  افـــرادی 
برجـــام،  هســـته ی،  توافق نامـــه 

کمیسـیون  بـا  نفـر  هـزار  از 15  بیـش 
تحقیـق تمـاس گرفتنـد و علیـه چهـار هزار 

دادنـد. موسسـه گـزارش 
عامـل  کـه  کسـانی  تعـداد  بیشـترین 
سوءاسـتفاده های جنسـی بوده اند، آموزگاران 
کشـیش ها  و  دینـی  مبلغ هـای  مدرسـه، 
بوده انـد. نهادهـای کاتولیک بیشـترین سـهم 
را در میـان موسسـه های مقصـر داشـته اند.
خـود  گـزارش  در  تحقیـق  کمیسـیون 
در  کـودک  هـزار  "ده هـا  اسـت:  نوشـته 
از موسسـات اسـترالیا مـورد آزار  بسـیاری 
جنسـی قـرار گرفته اند. هیـچ گاه رقم حقیقی 

دانسـت." نخواهیـم  را  قربانیـان 

ــت. ــده اسـ ــام نشـ ــتان، انجـ عربسـ
بـــه  خطـــاب  همچنیـــن  او 
ـــت:  ـــقجی گف ـــای خاش ـــواده آق خان
"ایـــن یـــک اشـــتباه وحشـــت ناک 
بـــود. ایـــن یـــک تـــراژدی وحشـــتناک 
ـــقجی  ـــواده ی خاش ـــا درد خان ـــود. م ب
را درک مـــی کنیـــم و بـــه آنهـــا 

می گوییـــم." تســـلیت 
عربســـتان ســـعودی می گویـــد 
ــاط  ــن ارتبـ ــر را در ایـ ــه ۱۸ نفـ کـ
دســـت گیر و دو دســـتیار محمـــد 
ــرده و  ــراج کـ ــلمان را اخـ ــن سـ بـ
کمیته یـــی تحـــت نظـــر او تشـــکیل 
ــات را در  ــازمان اطالعـ ــا سـ داده تـ
پـــی ایـــن ماجـــرا اصـــالح کننـــد.

چلیـــک،  عمـــر  پیش تـــر 
و  عدالـــت  حـــزب  ســـخنگوی 
ـــه  ـــم گفت ـــه ه ـــم ترکی ـــعه، حاک توس
بـــود کـــه "ترکیـــه نمی خواهـــد 
کســـی را پیشـــاپیش متهـــم کنـــد، 
امـــا اجـــازه ی ســـرپوش گذاشـــتن بـــر 

حقایـــق را هـــم نخواهـــد داد."
تحقیقات

مقام هـــای ترکیـــه در دو هفتـــه 
ــده اند  ــی شـ ــا مدعـ ــته بارهـ گذشـ
ـــری  ـــی و تصوی ـــای صوت ـــه فایل ه ک
در اختیـــار دارنـــد کـــه "ثابـــت 

ــی  ــد، در گفت و گوهایـ ــد دارنـ امیـ
ــینگتن  ــری »واشـ ــایت خبـ ــا سـ بـ
خـــود  تـــاش  از  فری بیکـــن« 
ـــران  ـــی ای ـــه ی دست رس ـــرای ادام ب
بـــه ســـوئیفت خبـــر می دهنـــد.
حالـــی  در  تاش هـــا  ایـــن 
صـــورت می گیـــرد کـــه شـــخص 
رئیس جمهـــور آمریـــکا و جـــان 
ـــی کاخ  ـــت مل ـــاور امنی ـــون، مش بولت
ســـفید و ســـایر مشـــاوران امنیتـــی 
دونالـــد ترامـــپ بـــرای قطـــع 
دست رســـی ایـــران بـــه ســـوئیفت 
ــا  ــه اروپـ ــد و بـ ــار می آوردنـ فشـ
نیـــز دربـــاره ی ادامـــه ی رابطـــه ی 
اقتصـــادی بـــا ایـــران هشـــدار 

داده انـــد.

در  سـلطنتی  تحقیـق  کمیسـیون 
توصیه های خـود خواهان به کارگرفته شـدن 
یـک راه بـرد ملـی بـرای مبـارزه بـا کـودک 

اسـت. شـده  آزاری 
خواسـتار  همچنیـن  کمیسـیون  ایـن 
آمـوزش کودکان در مـدارس و مهدکودک ها 

شـده اسـت.
کمیسـیون تحقیق همچنیـن از مبلغ های 
خواسـته  روان شناسـان  و  معلم هـا  دینـی، 
گـزارش  را  جنسـی  کـودک آزاری  مـوارد 

. هند د
قربانیـان می تواننـد به عنـوان غرامـت تا 

۱۵۰ هـزار دالر اسـترالیا تقاضـا کنند.
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سکینه امیری 

نارضایتی ها از انتخابات 
فیفا: شفافیت زیر ۵۰ درصد است

اوراق  نبود  بیومتریک،  دستگاه های 
بیومتریک  دستگاه  نبود  رأی دهی،  کافی 
نبود  و  رأی دهی  مراکز  از  شماری  در 
آنان  فهرست  و  رأی دهندگان  فهرست 
مراکز  در  بی نظمی   عادی،  اوراق  در 
فهرست  بدون  رأی دهی  رأی دهی، 
تقلب   زورمندان،  دخالت  رأی دهندگان، 
و تخطی های انتخاباتی و موارد دیگر از 
جمله مشکالت عمده ی انتخابات از دید 

شهروندان و ناظران بوده است.
به دلیل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
معذرت  مردم  از  نارسایی ها  همین 
بازشدن  در  تأخیر  به دلیل  و  خواست 
رأی دهی،  مراکز  بسته ماندن  و  محالت 
روند رأی دهی را در 401 مرکز در 14 
تمدید  میزان  پایان 29  تا  والیت کشور 
کرد. اما در روز دوم از 401 مرکز تنها 
و  شد  برگزار  انتخابات  مرکز،   253 در 
148 مرکز دیگر به دلیل تهدیدات امنیتی 

همچنان مسدود ماند.
در همین حال شماری از نامزدان نیز 
مدعی اند که در کنار نارسایی های دیگر 
است.  زده شده  آرای شان دست برد  به 
انتخابات  نامزدان  از  یکی  امان،  فواد 
صفحه ی  در  کابل  حوزه ی  پارلمانی 
فیس بوکش نوشته است: »شب در یکی 
من  نفع  به   رأی   19 رأی دهی  مراکز  از 
حساب شده  بود، اما صبح تنها یک رأی 

باقی مانده و 18 رأی دزدی شده است.«
فعاالن  از  یکی  رامزی  خالد 
نیز  انتخاباتی  ناظر  و  مدنی  جامعه 
از  شمار  در  شب  »گذشت  می گوید: 
تاثیر  آرا  نتیجه ی  بر  رأی دهی،  مراکز 
رأی دهی  مرکز  یازده  در  گذاشته است. 
کارمندان  داشتند،  ما حضور  ناظران  که 
روند   ،12 ساعت  از  بعد  کمیسیون 
شمارش آرا را بدون حضور ناظران پیش 
محل ها  از  یکی  در  که  طوری  برده اند. 
رأی یکی از کاندیدا با گذشت شب کم 

گزارش شد.«
با این حال نهاد های ناظر بر انتخابات 
نیز تاکید می کنند که نارسایی ها، زمینه ی 
تقلب و تخلف انتخاباتی را فراهم کرده 
بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون   است. 
را  انتخابات  ناظر،  با 275  افغانستان که 
در 22 والیت نظارت کرده، می گوید: »بر 
انتخابات  اساس قول و تعهد کمیسیون 
توقع می رفت که انتخابات شفاف برگزار 
شود، اما با وجود تهدید های بلند امنیتی، 
مردم به طور گسترده در انتخابات شرکت 
زمینه ی  نارسایی ها،  به دلیل  ولی  کردند 
مردم  و  فراهم شد  نیز  تقلب  و  تخلف 

به درستی نتوانستند رأی بدهند.«

انتخابات پارلمانی کشور پس از سه 
سال تاخیر، سرانجام  در 28 و 29 میزان 
به جز از والیت های غزنی و قندهار در 

32 والیت دیگر برگزار شد. 
طبق آمار کمیسیون مستقل انتخابات 
در پروسه 8.8 میلیون نفر برای رأی دادن 
ثبت نام کرده  بودند. قرار بود این شمار 
رأی دهنده به 2 هزار و 566 نامزد در 33 
والیت کشور رأی بدهند، اما بر اساس 
آمار کمیسیون مستقل انتخابات حدود 4 
میلیون نفر در روزهای 28 و 29 میزان به 

نامزدان مورد نظرشان رأی داده اند. 
انتخاباتی  ناظر  نهادهای  حاال 
مدیریت  سوء   به دلیل  که  می گویند 
کمیسیون انتخابات، کمتر از نصف افراد 
واجد شرایط نتوانسته  اند که رأی بدهند.

کمیسیون  انتخاباتی،  ناظر  نهادهای 
مستقل  کمسیون  و  بشر  حقوق  مسقل 
که  می گویند  انتخاباتی  شکایات 
سوءمدیریت  نارسایی ها،  کاستی ها، 
این  عمده ی  مشکالت  از  تخلف  و 
را  انتخابات  که شفافیت  بوده  انتخابات 
زیر سؤال برده و اعتماد مردم را نسبت 

به  این روند آسیب زده است. 
روز  در  زیاد  مشکالت  به دلیل 
انتخابات، در برخی مناطق، انتخابات به 

 روز دوم کشید.
انتخاباتی  ناظر  نهاد های  حاال 
می گویند که طوالنی شدن روند رأی دهی 
شفافیت  بر  مسایل،  سایر  کنار  در 
انتخابات تاثیر گذاشته و شفافیت آن را 

زیر 50 درصد کاهش داده است. 
بنیاد  اجرایی  رییس  رشید،  یوسف 
افغانستان  عادالنه  و  شفاف  انتخابات 
)فیفا( می گوید: »در کنار تمام کم کاری ها 
روند  طوالنی شدن  نارسایی ها،  و 
تاثیر  انتخابات  شفافیت  بر  رأی دهی 
گذاشته است. همه ی مسایل منجر شده 
که شفافیت این انتخابات از دید ناظران 

و نیز از دید مردم قناعت بخش نباشد.«
نظارتی کمیسیون حقوق  یافته های 
از  برخی  در  که  می دهد  نشان  نیز  بشر 
مراکز رأی دهی، تخطی و تقلب صورت 
گرفته  است. این کمیسیون موارد ذیل را 
از عمده ترین مشکالت انتخابات خوانده 
است. رأی دادن افراد زیر سن، مداخله ی 
کمیسیون  کارمندان  و  امنیتی  نیروهای 
و  تهدید  رأی دهی،  روند  در  انتخابات 
وادار کردن رأی دهنده ها از سوی برخی 
افراد  به جای  افراد  رأی دادن  ناظران، 

دیگر.
برمبنای  که  است  حالی  در  این 
اکنون   داخله،  امور  وزارت  گزارش های 

و  )ملکی  دولتی  افراد  به شمول  60  تن 
به اتهام  افغانستان،  سراسر  از  نظامی( 
سوی  از  انتخابات،  امور  در  مداخله 

پولیس شناسایی و بازداشت شده اند.
سخنگوی  روحانی،   علی رضا 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
انتخاباتی گفته است که این کمیسیون از 
سراسر کشور، بیش از پنج هزار و 547 

مشکل انتخاباتی را ثبت کرده  است.
این  کمیسیون  این  آمار  اساس  بر 
درخواست  گزارش دهی،  شامل  موارد 
نارسایی ها  دیگر  و  فنی  مشکل  کمک، 
ارزگان  والیت  از  چنانچه  است.  بوده 
37 مورد، بادغیس 55 مورد، بامیان 95 
مورد، بلخ 498 مورد، بغالن 225 مورد، 
مورد،   48 پروان  مورد،   122 بدخشان 
مورد،   113 پکتیا  مورد،   129 پنجشیر 
مورد،   97 جوزجان  مورد،   27 تخار 
مورد،   47 دایکندی  مورد،   15 خوست 
زابل 59 مورد، سرپل 79 مورد، سمنگان 

تامین شفافیت انتخابات به موارد تخلف 
و تقلب به گونه جدی رسیدگی کند. 

فعال  رفیعی  عزیز  حال  همین  در 
به وضعیت  با توجه  مدنی می گوید که 
پارلمانی  انتخابات  افغانستان،  امنیتی 
است:  نبوده  غیرشفاف  هم  آن قدر 
غیر شفاف  خیلی  کل  در  »انتخابات 
نیست، مگر این که کمیسیون  تصمیمی 
بگیرد یا کاری کند که مردم را مشکوک 
احتمال یک  سازد. در یک کشوری که 
دارد،  وجود  لحظه  هر  انتحار  و  انفجار 
را  شفاف  بسیار  انتخابات  توقع  نباید 
رسیدگی  کمیسیون  اگر  باشیم.   داشته 
امانت داری  انتخاباتی  شکایات های  به 
انتخابات بسیار  نتایج  را در نظر بگیرد، 

مأیوس کننده نخواهد بود.«
زمینه ی تقلب و تخلف چگونه فراهم 

شده است؟
بازشدن شماری از مراکز رأی دهی 
با چند ساعت تأخیر، بازنشدن شماری 
دیر  انتخابات،  روز  طول  در  مراکز  از 
انتخابات  کمیسیون  کارمندان  رسیدن 
مواد  رسیدن  دیر  رأی دهی،  مراکز  به 
اشتباهی  ارسال  انتخاباتی،  حساس 
فهرست رأی دهندگان یک مرکز به مرکز 
دیگر و یا از یک والیت به والیت دیگر، 
فهرست  در  رأی دهندگان  اسامی  نبود 
کارمندان  آشنایی  عدم  رأی دهندگان، 
استفاده  ی  روش  با   انتخابات  کمیسیون 

 91 فراه  مورد،   184 فاریاب  مورد،   89
مورد،   700 و  هزار  یک  کابل  مورد، 
قندز  مورد،   85 کنر  مورد،   117 کاپیسا 
129 مورد، لغمان 28 مورد، لوگر 200 
ننگرهار  مورد،   45 میدان وردک  مورد، 
هرات  مورد،   103 نیمروز  مورد،   356
مشکل  مورد  هلمند 125  و  مورد   649
ثبت شده  است. به گفته ی آقای روحانی، 
برخی از مشکالت با آغاز روند رأی دهی 

در روز دوم انتخابات حل شده است.
روحانی  آقای  وجود  این  با   
درج  باره ی  در  کنون  تا  که  کرد  تأکید 
شکایت  به عنوان  ثبت شده  گزارش های 
بررسی ها  و  است  نشده  گرفته  تصمیم 
گفته ی  به  دارد.  جریان  زمینه  این  در 
تا 48 ساعت پس  او شهروندان کشور 
دارند  فرصت  رأی دهی،  روند  ختم  از 
به  رسیدگی  برای  را  شکایات شان  که 

کمیسیون شکایات انتخابات ثبت کنند.
ثبت و رسیدگی به شکایات، روزنه ی 

امید برای شفافیت انتخابات
فعاالن  و  انتخاباتی  ناطر  نهاد های 
نحوه ی  که  می گویند  مدنی  جامعه 
برخورد کمیسیون رسیدگی به شکایات 
عدم  یا  شفافیت  می تواند  انتخاباتی، 
شفافیت انتخابات پارلمانی را تعیین کند.
یوسف رشید رییس اجرایی فیفا نیز 
می گوید: »بر اساس گزارش های ناظران 
درصد   50 زیر  انتخابات  شفافیت  ما، 
است. شکایت ها، تخلف ها و تقلب های 
زیادی از 32 والیت رسیده و ثبت شده 
است. نحوه برخورد  کمیسیون رسیدگی 
به شکایات انتخاباتی، شفافیت انتخابات 

را تعیین خواهد کرد.«
سیما سمر رییس کمیسیون مستقل 
که  است  گفته  افغانستان  بشر  حقوق 
»نارسایی« در نحوه ی برگزاری انتخابات، 
فراهم  را  تخلف«  و  »تقلب  زمینه ی 
کرده  است. او از کمیسیون رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی خواسته است که برای 


