
پس از برگزاری انتخابات 28 و 29 میزان حاال مسأله اصلی و حساس شمارش آرا و 
نتیجه ی انتخابات است. 

پرسش های  از  یکی  انتخابات،  برگزاری  روند  در  نارسایی ها  و  کاستی ها  به  باتوجه 
از هم جدا  را چه گونه  ناپاک  و  پاک  آرای  انتخاباتی  است که کمیسیون های  این  اساسی 

می کند و آیا نتیجه ی انتخابات برای نامزدان قابل پذیرش خواهد بود؟
یک روز پس از ختم رأی گیری یکی از موضوعاتی که ممکن است جدال بر سر ...

یک دهه از فعالیت اداره ی ملی نرم و استندرد افغانستان می گذرد اما مقام های ارشد 
حکومت از کارکرد این نهاد انتقاد کرده و می گویند که این اداره »ناموفق« بوده است.

عدم استفاده از آزمایشگاه کیفتیت سنجی برای کنترل کیفیت مواد نفتی، ساختمانی 
و غذایی وارداتی یکی از مشکالت جدی این اداره خوانده شده است.

در  ملی  ابتدا  استندرد  و  نرم  اداره ی   2001 سال  در  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس 
چهارچوب وزارت صنعت و تجارت در راستای تطبیق و نرم های استندرد در کشور ...

اشکهایش زیر باران مسکو آنقدر پاک بودند که باران مسکو در تردید بود که ببارد یا 
نه. حاال آن مرد گریان بار دیگر قرار است به خانه بیاید، به جایی که پدر را دیده است به 

جایی که دشمنانش هم عاشقش هستند. کریستیانو رونالدو به اولدترافورد می آید.
فدریکو فلینی، نویسنده ی شهیر ایتالیایی می گه:" هیچ پایانی نبوده است، هیچ آغازی 
نبوده است. تنها چیزی که بوده است، شوق بی نهایت به زندگی است. "  چند ماه قبل از 

آغاز سال 1984، خانواده دوس سانتوس آویرو با خبر شدند که چهارمین فرزندشان ...

دو رخ داستان بیومتریک در انتخابات؛ 
ضامن شفافیت، عامل اختالل

یک دهه کم کاری؛ انتقاد از 
کارکرد اداره ی ملی ُنرم و استندرد 

برای مردی که اشک هایش باران مسکو را شست؛ 
به خانه خوش آمدی کریستیانو!

۴۵ ۳

سفر سیاستمداران به قلب 
خونین سیاست افغانستان 

مردم  اکثریت  برای  رازق  جنرال  ترور 
بود.  نگران کننده  و  غم انگیز  افغانستان 
مهار  در  رازق  شهرت  دلیلش  عمده ترین 
شهرقندهار  به  امنیت  برگرداندن  و  طالبان 
در  افغانستان  دولت  و  ملی  امنیت  بود. 
گزارش ها و صحبت های متعدد، ترور رازق را 
طرحی از پاکستان عنوان کرد که توسط یک 
عامل نفوذی در جمع محافظان والی قندهار 
به اجرا گذاشته شد. چرایی و چگونگی این 
ضعف  و  ناتوانی  چیزی  هر  از  بیش  رخداد 
مشخصا  و  امنیتی  نهادهای  استخباراتی 
امنیت ملی و ریاست امنیت قندهار را نشان 
می دهد. جغرافیایی که رییس جمهور از آن 
یادآوری  افغانستان  سیاست  قلب  به عنوان 
پلیدی  بیان گر  گذشته  سال  چند  در  کرد، 
سیاست نیز بوده است. هدف اصلی آخرین 
مورد یک جنگ همه علیه همه، جنرال رازق 
بود، اما دامن هفده سال گذشته افغانستان 
را نیز گرفت. از جمله حضور نظامی امریکا 
آن، سال گذشته  از  پیش  را.  افغانستان  در 
سفیر  و  والی  معاون  اما  ماند  زنده  رازق 
قندهار  والی  دفتر  در  عربی  متحده  امارات 
هدف قرار گرفتند و قبل از آن، دو قوماندان 

امنیه ی دیگر ...

۲ ۲
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چهارشنبه  2 عقرب ۱۳97  سال هفتم  ۱۶۰۳

غنی خطاب به پاکستان: 
عامالن ترور جنرال رازق 

را به افغانستان تحویل بدهید



سنا  مجلس  در  سناتوران  از  شماری  روز:  اطالعات 
انتخابات پارلمانی از سوی کمیسیون مستقل  از مدیریت 
تقلب های  دقیق  بررسی  انتقاد کرده و خواستار  انتخابات 

انتخاباتی شدند.
دیروز  سنا  مجلس  اول  معاون  ایزدیار،  محمد علم 
سه شنبه )1 عقرب( در نشست عمومی مجلس سنا گفت 
که تخلفات و تقلب در انتخابات پارلمانی باید بررسی شود.
آقای ایزدیار گفت: » برای تشخیص آرای پاک از آرای 
ناپاک باید سیستم بیومتریک معیار قرار داده شود تا شفافیت 
کامل ایجاد و بی باوری های بعدی در این زمینه رفع شود.«

داد در صورتی که عدالت و شفافیت در  او هشدار 
نتایج آرای انتخابات پارلمانی در نظر گرفته نشود، افغانستان 

به عقب بر خواهد گشت.
والیت  سناتور  حسنیار،  عبدالرحیم  حال،  همین  در 
غزنی در مجلس سنا گفت: »با این مدیریت ضعییفی که 
کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات پارلمانی داشت، 
بسیاری از مردم از تقلبات گسترده و احتمال وارونه شدن 
نتایج آرای شان توسط کمیسیون نگرانند و باید از این کار 

جلوگیری شود.«
در  گفت،  نیز  قندز  والیت  سناتور  قرلق،  عبداهلل 
صورتی که به مشکالت مدیریتی روز انتخابات رسیدگی 
نشود، رفتن به انتخابات ریاست جمهوری نیز اشتباه بزرگ 
خواهد بود. این در حالی است که روز دوشنبه )30 میزان(، 
گالجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
در نشست خبری در کابل گفت که یک کمیته برای بررسی 

مشکالت فنی در روز انتخابات ایجاد شده است.
این کمیته تمام مراکزی که در  آقای صیاد گفت که 
که  مراکزی  آن  در  یا  و  نشده  استفاده  بیومتریک  از  آن ها 

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

مراکز حساب نخواهد شد.

اطالعات روز: مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات 
و مواد مخدر اعالم کرد که در جریان ماه میزان سال جاری، 
81 نفر به شمول دو زن در پیوند به 56 قضیه ی قاچاق مواد 

مخدر از سراسر کشور بازداشت شده اند.
در اعالمیه ی این مرکز که دیروز سه شنبه )1 عقرب( 
منتشر شده، آمده است که 34 تن از افراد بازداشت شده 
کسانی اند که مواد مخدر نوع هرویین و چرس را در شکم 
و بکس های سفری شان جاسازی کرده بودند و می خواستند 
که آن را از فرودگاه بین المللی حامد کرزی به کشور هند 

انتقال دهند.
افراد  این  نزد  از  که  شده  گفته  همچنان  اعالمیه  در 
 13 هرویین،  کیلوگرام   114 از  بیش  مجموعی  به طور 
کیلوگرام مورفین، بیش از 532 کیلوگرام تریاک،  نزدیک به 
870 کیلوگرام چرس، بیش از یک کیلوگرام شیشه، 6 هزار 
و 628 تابلیت روان گردان )k( و 15 هزار کیلوگرام بنگ دانه 
ماه  اعالمیه،  در جریان یک  براساس  آمده است.  به دست 
پیشنهاد ریاست دادستانی اختصاصی و  براساس  گذشته، 
حکم دادگاه ابتداییه به تعداد 11 عراده واسطه ی نقلیه، سه 
عراده موترسایکل، یک میل اسلحه و 86 سیت موبایل از 
نزد افراد بازداشت شده به دست آمده و مصادره شده است.
همچنان مبلغ 807 هزار و 136 افغانی پول نقد و مبلغ 
دو هزار و 650 دالر امریکایی از نزد قاچاق بران به دست 

آمده و به حساب بانک مرکزی وارد شده است.
والیت کابل با داشتن 28 قضیه و ننگرهار با داشتن 
7 قضیه ی قاچاق مواد مخدر در صدر فهرست والیت های 
بوده اند.  میزان  ماه  در  مخدر  مواد  جرایم  قضایای  دارای 
در حالی که لوگر، خوست، دایکندی، نورستان، پنجشیر، 
قندز،  لغمان،   پکتیا،   پکتیکا،  میدان وردک،  سمنگان،  زابل، 
جمله  از  بدخشان  و  بادغیس  بغالن،  غزنی،   غور،  کنر، 
والیت هایی اند که هیچ قضیه یی در پیوند به مواد مخدر در 
آن از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد 

مخدر ثبت نشده است. 
سال  سنبله ی  ماه  جریان  در  که  است  درحالی  این 
قضیه ی  به 63  پیوند  در  زن   5 به شمول  نفر   84 جاری 

جرایم مواد مخدر از سراسر کشور بازداشت شده بودند. 
با  مبارزه  قضایی  و  عدلی  مرکز  حال،   همین  در 
مسکرات و مواد مخدر گفته است که در جریان ماه میزان 
سال جاری خورشیدی، 33 نفر به شمول دو زن در پیوند 
به 24 قضیه ی قاچاق مواد مخدر از یک سال و شش ماه تا 

16 سال زندان محکوم شده اند.
در اعالمیه ی این مرکز همچنان آمده است که در همین 
مدت 27 نفر به شمول یک زن در پیوند به 15 قضیه ی 

قاچاق مواد مخدر به حبس تنفیذی محکوم شده اند.
براساس اعالمیه،  از نزد افرادی که محاکمه شده اند، 
بیش از 250 کیلوگرام هرویین،  4 کیلوگرام مورفین،  بیش 
از 269 کیلوگرام تریاک، بیش از یک هزار و 476 کیلوگرام 
کیلوگرام   2 از  بیش  شیشه،  کیلوگرام   2 از  بیش  چرس، 
کشمش  لیتر   390 و  هزار  یک   ،)k( روان گردان  تابلیت 
مشروبات  لیتر   330 و  هزار  سه  و  ایتانول  و  شده  تخمر 

الکولی به دست آمده بود.

مجلس سنا: 
تقلب های انتخاباتی بررسی شود

در یک ماه گذشته ۸۱ نفر 
در پیوند به قاچاق مواد 
مخدر بازداشت شده اند

بانک جهانی ۴۰۳ میلیون دالر برای افغانستان کمک کرد

غنی خطاب به پاکستان: 
عامالن ترور جنرال رازق را به افغانستان تحویل بدهید

معاون رییس جمهور: 
کمیسیون های انتخاباتی مکلف به صیانت از آرای مردمند

اطالعات روز: وزارت مالیه ی کشـور از 403 میلیون 
دالـر، کمـک بالعوض بانـک جهانی بـه افغانسـتان خبر 

است. داده 
محمد همایـون قیومـی، سرپرسـت وزارت مالیـه ی 
افغانسـتان دیروز سه شـنبه )1 عقرب( در مراسـم امضای 
قـرارداد ایـن کمک با بانـک جهانی در مرکز رسـانه های 
حکومـت گفـت کـه بانـک جهانـی 403 میلیـون دالـر 
بالعـوض بـه افغانسـتان کمـک کـرده کـه 298 میلیـون 

دالـر آن بـه وزارت معـارف اختصـاص یافته اسـت.
آقـای قیومـی گفت که ایـن پول برای بهبـود کیفیت 
معـارف، ظرفیت سـازی در تحصیـالت عالـی و تقویـت 

اقتصـادی زنان روسـتایی بـه مصرف خواهد رسـید.
او تأکیـد کـرد کـه بـا ایـن کمک سـنگ تهـداب دو 
هـزار 700 مکتبـی که در سـال جاری سـاخته می شـود، 

گذاشـته شده اسـت.
در همیـن حـال، میرویس بلخی، سرپرسـت وزارت 
معـارف نیـز گفـت کـه 3.7 میلیـون کـودک از رفتـن به 
مکتـب محـروم هسـتند که به روند توسـعه ی افغانسـتان 

می زند. صدمـه 
ایـن  برنامـه ی  براسـاس  کـه  گفـت  بلخـی  آقـای 
وزارت، قـرار اسـت از ایـن مقـدار پـول بیـش از هفـت 

میلیـون کـودک مسـتفید شـوند.
میلیـون  کـه 298  کـرد  اعـالم  نیـز  بانـک جهانـی 
دالـر کمـک بالعـوض به منظـور تمویـل پـروژه ی اِقراء، 
تقویت نظام آموزشـی و بهبود شـرایط یادگیری سـکتور 

معـارف افغانسـتان اختصـاص یافتـه اسـت.
» توقـع  آمـده اسـت:  بانـک جهانـی  در اعالمیـه ی 
مـی رود از طریـق ایـن پـروژه بـرای 7 میلیـون کـودک 
و نوجـوان، به ویـژه دختـران تسـهیالت الزم به منظـور 

فراهم سـازی فرصت هـای دسترسـی متـوازن و عادالنـه 
یـک  در  متوسـطه  و  ابتداییـه  آموزشـی  زمینه هـای  بـه 

تعـداد والیـات مشـخص فراهـم گـردد.«
براسـاس اعالمیـه ی بانـک جهانی، ایـن کمک 298 
میلیـون دالـری به معارف افغانسـتان، شـامل 100 میلیون 
دالـر از سـوی اداره ی انکشـاف بین المللی گـروپ بانک 
جهانـی، 100 میلیـون دالـر از سـوی صنـدوق بازسـازی 
افغانسـتان کـه بانـک جهانی مدیریت آن را بـه نمایندگی 
از 34 کشـور و تمویـل کننـدگان بـر عهـده دارد و 98 
میلیـون دالر دیگر نیز از سـوی اداره ی مشـارکت جهانی 

بـرای انکشـاف معارف، می شـود.
همچنـان از 100 میلیـون دالـری کـه جهـت تمویل 
روسـتایی  زنـان  اقتصـادی  توانمندسـازی  پـروژه ی 
افغانسـتان به منظـور تقویـت و انکشـاف توانمندی هـای 
اقتصـادی و اجتماعـی زنان فقیر در نظر گرفته شـده، 25 
میلیـون دالـر از سـوی اداره ی انکشـاف بین المللی و 75 
میلیـون دیگر آن از سـوی صندوق بازسـازی افغانسـتان 

پرداخـت می شـود.
بانـک جهانـی گفته اسـت کـه 5 میلیـون دالر کمک 
بالعـوض دیگـر ایـن بانک از سـوی صندوق بازسـازی 
افغانسـتان بـرای پـروژه ی انکشـاف تحصیـالت عالی به 
هـدف افزایـش دسترسـی جوانـان بـه تحصیـالت عالی 
و همچنـان بهبـود کیفیـت و مطابقـت نظـام تحصیلـی با 

نیازمندی هـای بـازار کار در نظـر گرفته شـده اسـت.
قـرارداد ایـن کمـک امـروز توسـط محمد همایـون 
قیومـی، سرپرسـت وزارت مالیـه و شـوبهم چوهـدری، 
رییـس بانـک جهانـی در افغانسـتان در حضـور وزیـران 
معـارف، احیـا و انکشـاف دهـات، تحصیـالت عالـی و 

معیـن وزارت امـور زنـان بـه امضاء رسـید.

اطالعــات روز: رییس جمهــور غنــی در ســفری 
ــه اســت کــه »توطئــه ی تــرور جنــرال  ــه قندهــار گفت ب
ــتانش«  ــار و دوس ــس قنده ــده پیشــین پولی رازق، فرمان

ــود. ــده ب ــزی ش ــتان طرح ری در پاکس
ــه  ــتان گفت ــه پاکس ــاب ب ــخنرانی یی خط او در س
ــس  ــین پولی ــده پیش ــل فرمان ــالن قت ــه عام ــت ک اس
ــرای  ــت را ب ــی آن والی ــت مل ــس امنی ــار و ریی قنده

ــد. ــل بده ــتان تحوی ــه افغانس ــازات ب مج
ــنبه  )1  ــروز، سه ش ــح دی ــی صب ــجمهور غن رییس
ــا  ــت و ب ــار رف ــه قنده ــریکی ب ــرای غم ش ــرب( ب عق
ــدار کــرد. عــالوه  ــرال رازق دی ــواده ی جن اعضــای خان
ــدار  ــز دی ــار نی ــردم قنده ــزرگان و م ــا ب ــن او ب ــر ای ب

ــرده اســت. ک
ــل از  ــه نق ــت جمهوری ب ــه ی ارگ ریاس در اعالمی
آقــای غنــی آمــده اســت: »دشــمنان فکــر می کننــد کــه 
ــت  ــرازق و دوســتانش، در والی ــس از شــهادت عبدال پ
ــر  ــار دیگ ــان یک ب ــد، آن ــی می آی ــالی امنیت ــار خ قنده

فکــر کننــد، زیــرا  ایــن مأمــن قهرمانــان اســت.«
ــرال رازق ســتایش  رییس جمهــور از کارنامــه ی جن
کــرده و بــه او لقــب »شــهید قهرمــان اســتقالل« را داده 

ــار  ــل و قنده ــهرداران کاب ــه ش ــان ب ــت. او همچن اس
ــا »مراحــل نام گــذاری جاده هــا در کابــل  دســتور داده ت
و قندهــار را به نــام سترپاســوال عبدالــرازق تکمیــل 

ــد.« نماین
ــرای  ــرال رازق ب ــه اســت کــه جن ــی گفت ــای غن آق
ــیم  ــیدن س ــا کش ــوده و ب ــارزه نم ــتان مب ــای افغانس بق
خــاردار مخالفــت کــرد. او بــه پــاس از ایــن کارنامــه ی 
فرمانــده پیشــین پولیــس قندهــار، مرکــز تعلیمــی 
ــرد. ــرازق ک ــرال عبدال ــام جن ــت را به ن ــس آن والی پولی
جنــرال عبدالــرازق حوالــی ســاعت ســه روز 
ــار  ــی قنده ــظ وال ــزان از ســوی محاف ــنبه، 26 می پنج ش
ــان و  ــان سرســخت طالب ــرور شــد. او یکــی از مخالف ت

ــود. ــتان ب پاکس
پــس از آن رییس جمهــور غنــی هیأتــی را بــه 
ــی  ــس عموم ــتانکزی، ریی ــوم اس ــت محمد  معص ریاس
ــتانکزی  ــای اس ــتاد. آق ــار فرس ــه قنده ــی ب ــت مل امنی
ــی  ــظ وال ــوان محاف ــه به عن ــردی ک ــه ف ــه اســت ک گفت
ــی  ــنامه ی جعل ــود، از شناس ــده ب ــته ش ــار گماش قنده
ــرال رازق  ــرور جن ــش از ت ــی پی ــرده و اندک اســتفاده ک

ــت. ــته اس ــاس داش ــد تم ــط دیورن ــوی خ ــا آن س ب

دوم  معـاون  دانـش،  محمد سـرور  روز:  اطالعـات 
مسـتقل  کمیسـیون  کـه  می گویـد  ریاسـت جمهوری 
انتخابـات و کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتی 
مکلفیـت دارنـد تـا از رأی مـردم افغانسـتان بـه خوبـی 

صیانـت کننـد.
آقـای دانش دیـروز سه شـنبه )1 عقرب( در مراسـم 
تجلیـل از روز جهانی اسـتندرد در کابـل گفت: »مکلفیت 
شـکایات  کمیسـیون  و  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
انتخاباتـی ایـن اسـت کـه از آرای مـردم مـا بـه خوبـی 
صیانـت و بـه شـکایت های مـردم، تخطی هـا و تخلفات 

انتخاباتـی رسـیدگی کننـد.«
او افـزود کـه انتخابـات پارلمانـی یـک بـار دیگـر 
و  امیـد  دریچـه ی  و  زد  رقـم  را  افغانسـتان  سرنوشـت 
ثبـات در کشـور را بـاز کرد. ایـن انتخابات نهادینه شـدن 
دموکراسـی و احتـرام بـه اراده ی مـردم را بـه نمایـش 

گذاشـت. 
همـه ی  به رغـم  افغانسـتان  مـردم  او،  گفتـه ی  بـه 
چالش هـا و تهدیـدات، شـجاعانه و هوشـمندانه بـه پای 
صندوق های رأی رفتند و برای ثبات کشـور، مشـروعیت 
نظـام و تقویـت دموکراسـی جـوان کشـور آرای خود را 

بـرای نامـزدان مـورد نظر  شـان اسـتعمال کردنـد.
معـاون دوم ریاسـت جمهوری ابـراز امیـدواری کرد 
به زودتریـن فرصـت  انتخابـات  کـه کمیسـیون مسـتقل 
ممکـن انتخابـات در والیت هـای قندهـار و غزنـی را نیز 
برگـزار کند تا هیچ شـهروند افغانسـتان از حق اسـتعمال 

رأی شـان محروم نشـوند.

آقـای دانـش همچنان گفت که تمام مردم افغانسـتان 
منتظر اعالم نتایج از سـوی کمیسـیون انتخابات هستند.

کـه  بـود  انتخاباتـی  اولیـن  ایـن  او،  گفتـه ی  بـه 
افغانسـتان و  به گونـه ی کامـل تحـت مدیریـت دولـت 
نهادهـای ملکـی و نظامـی برگـزار شـده و توانمنـدی 
دولـت افغانسـتان در مدیریـت پروسـه های بـزرگ ملـی 

را بـه نمایـش گذاشـت.
از سـویی هـم، معاون دوم ریاسـت جمهوری در این 
مراسـم گفت: »ماه ها سـپری شـده، امـا اداره ی ملی نورم 
و اسـتندرد و همـه اعضای شـورای عالی اسـتندرد موفق 
بـه برگزاری جلسـه ی شـورای عالی اسـتندرد نشـده ایم،  

ایـن کوتاهی هـا از هیچ یـک ما پذیرفتنی نیسـت.«
آقـای دانـش افـزود کـه اداره ی عالـی اسـتندرد در 
طـول بیـش از یک دهـه فعالیت خود 585 اسـتندرد ملی 
و شـش کـود ملـی را تدویـن و بـه تصویـب رسـانده و 
در بخـش آگاهی دهـی نیـز کارهایـی انجـام داده امـا این 

مقـدار فعالیـت کافی نیسـت.
بـه گفته ی او، تاکنـون بیـن ادارات مربوطه ی داخلی 
و نهادهـای ملـی دربـاره ی نـورم و اسـتندرد هماهنگـی 
الزم ایجـاد نشـده و هـر اداره بـه سـلیقه و دیدگاه هـای 

خـود عمـل می کنند.
و  نـورم  عالـی  اداره ی  کارمنـدان  و  رهبـری  از  او 
اسـتندرد خواسـت کـه بـا بازنگـری چارچـوب کاری و 
پالن هـای خـود بـه ایـن اداره تحـرک بیشـتری بخشـند 
تـا بـه اهدافی کـه بـرای اسـتندرد تعریف شـده،  نزدیک 
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در قلـب سیاسـت جـان باخته اند. اگر شـماری 
از متنفـذان و روسـای قبیله را نیز در فهرسـت 
اضافـه کنیـم، آنگاه تصویر سیاسـت در کشـور 
مـا و مشـخصا در قلـب سیاسـت روشـن تر و 

پلیدی اش بیشـتر می شـود.
دولـت  کـه  نیسـت  تردیـدی  جـای 
ترحیـم  و  تدفیـن  مـورد  در  افغانسـتان 
کـه  آن گونـه  نظامـی اش  جنـرال  موفق تریـن 
و  سـهل انگاری  داشـت،  را  شایسـتگی اش 
بی پروایـی  و  بی حرمتـی  آشـکار،  به صـورت 
کـرد. جنـرال رازق در زادگاه مـادری، در یـک 
مراسـم کوچک تـر از اهمیـت و تأثیـرش، بـه 
خـاک سـپرده شـد. توقـع می رفت کـه حضور 
دولـت در سـطوح عالی تـر و شـکل مراسـم به 
مراتـب بـا شـکوه تر و ملی تـر از آن چـه کـه 
انجـام شـد، برگـزار می شـد. اما چه کسـی دل 

و جـرأت رفتـن بـه قندهـار را داشـت؟ 
نمی توانسـت  رییس جمهـور  بی تردیـد 
اجـازه ی امنیتـی رفتـن بـه قندهـار را بگیـرد. 
احتمـال یـک وقـوع حمله ی مشـابه بر سـران 
دولـت وجـود داشـت و از همه مهم تـر فاصله 
میـان مردم و مقامـات دولت زمین تا هواسـت 
و بـدون زمینه سـازی،  حضـور  رییس جمهـور 
و یـا رییـس اجراییـه در قندهـار ممکـن نبود. 
ایـن حضـور زمانـی ممکـن شـد کـه به رغـم 
مخالفـت مقامـات دولتـی بـرای تقـرر تادیـن 
ـ   به عنـوان فرمانـده  خـان ـ بـرادر جنـرال رازق 
امنیـت والیـت قندهـار، او قومانـدان امنیه این 
مقامـات سیاسـی  از  والیـت شـد و شـماری 
و مدعیـان رهبـری بـه قندهـار رفتنـد و بـرای 
حضـور رییـس امنیـت ملـی و مقامـات امنیتی 
افغانسـتان زمینه سـازی کردنـد و سـپس سـفر 
قندهـار ممکـن  بـه  افغانسـتان  رییس جمهـور 

. شد
اسـت،  قندهـار  اگـر  سیاسـت  قلـب 
تاریـخ  اسـت.  نیـز همیـن  واقعیـت سیاسـت 
در  کـه  اسـت  خونینـی  رویدادهـای  شـاهد 
دهـه  چنـد  آن  حواشـی  و  سیاسـت  قلـب 
اسـت کـه سیاسـت پـرورده شـده و تـا اینجـا 
بـا تغییـر انـدک از مـردم قربانـی گرفته اسـت. 
افـراد بی شـماری توسـط سیاسـت و نـزاع بـر 
می شـوند.  و  شـده اند  قربانـی  قـدرت  سـر 
رزمایـش سیاسـی دیرهنـگام در قندهـار نیـز 
بیـش از این کـه بیانگـر قـدرت و دل سـوزی و 
همبسـتگی ملی باشـد، شـبیه یـک ماهی گیری 
مدام اسـت که سال به سـال به شـریان سیاسـت 

یافتـه اسـت.  افغانسـتان جریـان  در 
اهمیـت  و  قندهـار  در  قـدرت  خـالی 
مـردم قندهـار و جنـوب در تعیـن قـدرت و 
قلـب  کـه  سیاسـت مدارانی  بـرای  سیاسـت، 
فرصـت  کـرده،  چنیـن  را  کشـور  سیاسـت 
امتیازگیـری  و  زدن  جـوالن  بـرای  بی نظیـری 
پیـش از انتخابـات اسـت. جـز مـوارد محدود 
جنبه هـای  کـه  سیاسـت مداران  حضـور  از 
فریبنده و پوپولیسـتی آن کمرنـگ بود، حضور 
مقامـات و سیاسـت مداران پـس ازمـرگ رازق 
بیانگـر بی اعتمـادی، تـرس و زوال اقتـدار ملی 

افغانسـتان بـود و بـس. 
سـخنرانی  توجـه  قابـل  قسـمت  بـه 
اگـر گـوش دهیـم،  افغانسـتان  رییس  جمهـور 
مـردم  بـرای  در حـد سـخنرانی  چـه چیـزی 
اسـت؟  افغانسـتان  مقتـدر  جنـرال  مـرگ  و 
کـه  می شـود  معنـا دار  زمانـی  ایـن سـخنرانی 
مرحـوم  فرمانـده  و  رییس جمهـور  رابطـه ی 
و  شـود  مـرور  مجـددا  قندهـار  پولیـس 
ببینیـم کـه نـگاه رییس جمهـور بـه قندهـار و 
تابـع  چقـدر  گذشـته  چندسـال  در  مردمـش 
سیاسـت و قـدرت و مـراوده مـردم قندهـار با 

اسـت.  بـوده  متعـدد  سیاسـت مداران 
سـخن آخـر این کـه اگـر قندهـار را قلـب 
سیاسـت افغانسـتان بدانیـم، ایـن قلـب خونین 
اسـت. امـا رابطـه و دیـدار میـان فرمان روایـان 
اسـت  ممکـن  زمانـی  فقـط  فرماندهـان  و 
و  دهـد  رخ  بزرگـی  ایـن  بـه  رخـدادی  کـه 
سیاسـت مداران نـه بـه یاد مـردم بلکـه در روز 
غـم بـه آن هـا مراجعـه کنـد. از جانـب دیگـر، 
سیاسـت وضعیـت را در حـدی هابـزی کـرده 
بـدون  افغانسـتان  رییس جمهـور  کـه  اسـت 
رشـوت سیاسـی نمی تواند بـا مـردم ببیند. این 
قلـب بـرای همـه ترسـناک اسـت؛ هـم بـرای 

بـرای فرمان روایـان.  فرماندهـان و هـم 
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ـــد.  ـــش بزن ـــرای تیمی ـــاس ب ای حس
ـــس از  ـــرد و پ ـــت ک ـــدو حرک رونال
ـــا  ـــه اش را زد ام ـــس ضرب ـــد مک چن
ـــتان  ـــه دس ـــور ب ـــای ت ـــه ج ـــوپ ب ت
چـــک بوســـه زد. بغـــض کریـــس 
ـــاران  ـــای ب ـــه ه ـــان رگ ـــی از می حت
ـــود.  ـــخص ب ـــم مش ـــکو ه ـــد مس تن
ــن  ـــار زمیـ ــتش در کن ـــا دوسـ ام
فریـــادی مثـــل فریـــاد هایـــش در 
ـــپورتینگ  ـــی اس ـــن تمرین ـــار زمی کن

ــبون. لیسـ
ــکال  ــد، آنـ ــه بعـ ــد دقیقـ  چنـ
ـــا  ـــرد ت ـــی ک ـــوپ را گل م ـــد ت بای
منســـچتریونایتد برنـــده نشـــود. 
ـــار  ـــن ب ـــس ای ـــی کری ـــق قدیم رفی
ـــید و  ـــس کش ـــر کری ـــر س ـــتی ب دس
دســـتانش را رهـــا کـــرد و زمزمـــه 
ـــار  ـــن درس ـــن ف ـــوش ادوی ای در گ
ـــکال  ـــی آن ـــد وقت ـــی بع ـــرد. لحظات ک
روی زمیـــن افتـــاده بـــود، شـــات 
ـــن  ـــحالی ف ـــی خوش ـــای تلویزیون ه
ـــه  ـــد ک ـــی دادن ـــان م ـــار را نش در س
ــود،  ــرده بـ ــوب کـ ــکال را مغلـ آنـ
ــه  ــی کـ ــدی تلویزیونـ ــات بعـ شـ
ـــن  ـــتیانو روی زمی ـــد، کریس ـــاز ش ب
در وســـط زمیـــن افتـــاده بـــود 
ــی  ــه مـ ــه دل گریـ ــدر از تـ و آنقـ
ـــم  ـــکو تصمی ـــاران مس ـــه ب ـــرد ک ک
ـــای  ـــک ه ـــرام اش ـــه احت ـــت ب گرف

دیگـــر نبـــارد.
فصـــل بعـــد آخریـــن فصـــل 
بعـــد رونالـــدو در اولدترافـــورد 
ــه  ــری بـ ــک گل 40 متـ ــود و یـ بـ
پورتـــو بهتریـــن پیشـــکش بـــرای 
ـــود  ـــی ب ـــدر و هواداران ـــی از پ جدای
کـــه عاشـــقانه دوستشـــان داشـــت. 
ـــد  ـــال مادری ـــا رئ ـــد ب ـــد ســـال بع چن
بـــه اولدترافـــورد بازگشـــت و گل 
هـــم زد و اگـــر مـــی توانســـت 
ـــم  ـــی ه ـــحالی کم ـــای خوش ـــه ج ب

اشـــک مـــی ریخـــت.
حـــاال بـــاز هـــم کریـــس بـــه 
ــه  ــت، بـ ــده اسـ ــورد آمـ اولدترافـ
ــه  ــه صحنـ ــا، بـ ــا هـ ــر رویـ تئاتـ
ــا در آن  ــال هـ ــه سـ ــی کـ نمایشـ
ــش را  ــا هایـ ــرد و رویـ ــازی کـ بـ
ــک  ــک نزدیـ ــت نزدیـ ــه واقعیـ بـ
تـــر کـــرد. حـــاال بـــار دیگـــر 
آمـــده  خانـــه  بـــه  کریســـتیانو 
اســـت. بـــه خانـــه ای کـــه دیگـــر 
ـــی  ـــت ول ـــش نیس ـــدر روی نیمکت پ
شـــاید پـــدر بـــرای حـــس کـــردن 
ـــا  ـــکو ه ـــی رو س ـــر جای ـــوی پس ب

ــد. ــورا بکشـ ــر هـ ــرای پسـ بـ
به خانه خوش آمدی.

منبع: طرفداری

بـــاران  زیـــر  اشـــکهایش 
مســـکو آنقـــدر پـــاک بودنـــد کـــه 
ــود  ــد بـ ــکو در تردیـ ــاران مسـ بـ
ـــرد  ـــاال آن م ـــه. ح ـــا ن ـــارد ی ـــه بب ک
گریـــان بـــار دیگـــر قـــرار اســـت 
ـــه  ـــی ک ـــه جای ـــد، ب ـــه بیای ـــه خان ب
پـــدر را دیـــده اســـت بـــه جایـــی 
ــقش  ــم عاشـ ــمنانش هـ ــه دشـ کـ
هســـتند. کریســـتیانو رونالـــدو بـــه 

می آیـــد. اولدترافـــورد 
فدریکـــو فلینـــی، نویســـنده ی 
ــچ  ــه:" هیـ ــی می گـ ــهیر ایتالیایـ شـ
هیـــچ  اســـت،  نبـــوده  پایانـــی 
تنهـــا  اســـت.  نبـــوده  آغـــازی 
ـــوق  ـــت، ش ـــوده اس ـــه ب ـــزی ک چی
ــت.  ــی اسـ ــه زندگـ ــت بـ بی نهایـ
ـــال  ـــاز س ـــل از آغ ـــاه قب ـــد م "  چن
1984، خانـــواده دوس ســـانتوس 
آویـــرو بـــا خبـــر شـــدند کـــه 
ـــای  ـــان در راه پ ـــن فرزندش چهارمی
گذاشـــتن بـــه زندگـــی اســـت. در 
ــای خـــوزه دنیـــس  ــه آقـ آن لحظـ
آویـــرو نـــه بـــه آغـــاز فکـــر 
ــا  ــان، تنهـ ــه پایـ ــه بـ ــرد نـ می کـ
ــه  ــرش بـ ــدن پسـ ــوق آمـ ــه شـ بـ
تـــا شـــوق  ســـرکار می رفـــت 
ببینیـــد. 5  را  زندگـــی پســـرش 
فوریـــه بـــود کـــه آقـــای آویـــرو 
ـــری  ـــد. پس ـــر ش ـــک پس ـــب ی صاح
ـــه  ـــرد ب ـــاز ک ـــد آغ ـــدو تول ـــه از ب ک
ــه  ــت بـ ــدن بی نهایـ ــق ورزیـ عشـ
ــه اســـم  ــه چیـــزی بـ زندگـــی، بـ
تـــوپ.  کریســـتیانو رونالـــدو دوس 
ــد  ــاال متولـ ــرو حـ ــانتوس آویـ سـ

ــده اســـت. شـ
ــختی  ــای سـ ــام روز هـ در تمـ
ــی  ــام روز هایـ ــی اش، در تمـ زندگـ
ـــایه  ـــدر س ـــی کاری پ ـــر و ب ـــه فق ک
بـــر شـــوق بـــه زندگـــی خانـــواده 
آویـــرو انداختـــه بود،کریســـتیانو 
ـــازی  ـــش ب ـــت رفیق ـــت در دس دس
می کـــرد، رفیقـــی کـــه همیشـــه 
ــی  ــت، وقتـ ــوده اسـ ــش بـ همراهـ
ــه  ــد سـ ــرار شـ ــالگی قـ در 12 سـ
ـــپورتینگ  ـــم اس ـــا تی ـــرود و ب روز ب
ــرون  ــش بیـ ــد، رفیقـ ــن کنـ تمریـ
فریـــاد  ســـرش  بـــر  زمیـــن 
ــی  ــه زندگـ ــوق بـ ــید و شـ می کشـ
ـــی  ـــی داد.  رفیق ـــوزش م ـــه او را آم ب
کـــه وقتـــی ســـر درس نخوانـــدن 

ــادر چانـــه مـــی زد، ســـعی  ــا مـ بـ
می کـــرد مـــادر را قانـــع کنـــد 
ـــه  ـــتی ک ـــد. دوس ـــت کن ـــه موافق ک
ــد  ــش گفتنـ ــکان بهـ ــی پزشـ وقتـ
بایـــد  ســـالگی   14 ســـن  در 
ــردن را  ــازی کـ ــه بـ ــرای همیشـ بـ
کنـــار بگـــذارد چراکـــه قلبـــش 
مشـــکل دارد، کنـــارش ایســـتاد 
و شـــانه هایش را بـــرای گریـــه 
ــارش گذاشـــت و  ــردن در اختیـ کـ
ــاق  ــه اتـ ــکان بـ ــا پزشـ ــراه بـ همـ
عمـــل رفـــت و هـــر طـــور شـــده 
پزشـــکان را مجبـــور کـــرد قلبـــش 
ــی  ــان رفیقـ ــد. همـ ــداوا کننـ را مـ
ـــل  ـــس از عم ـــاعت پ ـــک س ـــه ی ک
را  دســـتانش  قلـــب،  جراحـــی 
گرفـــت و گفـــت بـــرای همیشـــه 
ایـــن بیمارســـتان لعنتـــی را تـــرک 

کـــن.
ـــه  ـــا ب ـــان روز ت ـــال، از هم فوتب
امـــروز در کنـــار کریـــس ایســـتاده 
ــن  ــاب رفتـ ــر گاه تـ ــت و هـ اسـ
نداشـــته اســـت، او را بـــه ســـوی 

ــت. ــل داده اسـ ــت هـ بی نهایـ
کریـــس دســـتان دوســـتش 
را گرفـــت و جزیـــره مادیـــرا را 
ـــی  ـــهری نزدیک ـــه ش ـــن ب ـــرای رفت ب
ـــپورتینگ  ـــرد. اس ـــرک ک ـــبون ت لیس
ـــود  ـــده ب ـــه روز فهمی ـــان س در هم
چـــه جواهـــری پـــای بـــه تـــوپ 
ـــس  ـــت، کری ـــگاه زده اس ـــای باش ه
ــق  ــگاه ملحـ ــه باشـ ــم پایـ ــه تیـ بـ
ــام  ــا تمـ ــال 2002 تقریبـ شـــد. سـ
کریـــس  می دانســـتند،  مربیـــان 
ــده  ــت در آینـ ــرار اسـ ــه قـ هیمشـ
چـــه کنـــد امـــا هیـــچ کدامشـــان 
مبلغـــی  پرداخـــت  جـــرات 
نداشـــتند.  برایـــش  هنگفـــت 
حتـــی آرســـن ونگـــر هـــم پـــس 
از تردید هـــای فـــراوان ترجیـــح 
بـــه  را  جـــوان  پســـرک  آن  داد 
حـــال خـــودش بگـــذارد. امـــا 
کســـی ایـــن میـــان بـــود کـــه 
معنـــی  برایـــش  واژه ی» تـــرس« 
نداشـــت. ســـر الکـــس فرگوســـن 
در یـــک بـــازی دوســـتانه قبـــل از 
ـــتاینو  ـــپورتینگ، کریس ـــا اس ـــل ب فص
ـــس از  ـــر الک ـــد. س ـــک دی را از نزدی
چیـــزی نمی ترســـید حتـــی دادن 
12 میلیـــون پونـــد بـــرای خریـــد 

ــاله کـــه در  یـــک بازیکـــن 18 سـ
لیـــگ پرتغـــال هـــم چنـــد بـــازی 
ـــس  ـــر الک ـــت. س ـــرده اس ـــتر نک بیش
ـــد  ـــه مانن ـــزی ب ـــرس" چی ورای "ت
ـــود.  ـــده ب ـــس دی ـــرانش در کری پس
هـــر چـــه قـــدر بیشـــتر هـــم الزم 
بـــود، مـــی داد تـــا کریـــس کنـــار 
ــازی  ــورد بـ ــودش در اولدترافـ خـ

کنـــد.
ســـال 2003 رونالـــدو، دیگـــر 
ــا تردیـــد فوتبـــال  قـــرار نبـــود بـ
بـــازی کنـــد. کریـــس حـــاال یـــک 
ــی  ــهور اســـت. وقتـ بازیکـــن مشـ
ـــس  ـــر الک ـــت، از س ـــد رف ـــه یونایت ب
ــه در  ــماره 28 را کـ ــت شـ خواسـ
اســـپورتینگ مـــی پوشـــید بـــه او 
ـــرای  ـــن را ب ـــا بهتری ـــدر ام ـــد. پ بده
ــن  ــت.  فرگوسـ ــرش می خواسـ پسـ
شـــماره 7 را از کمـــد درآورد و 
ـــماره  ـــرد. ش ـــتیانو ک ـــن کریس ـــر ت ب
ـــر  ـــاال ب ـــکام ح ـــماره ب ـــا، ش کانتون
تـــن یـــک بازیکـــن 18 ســـاله 
اســـت کـــه هیچکـــس جـــز پـــدر 

نمی شـــناخت. را  او 
ســـال 2005 دیگـــر رونالـــدو 
می شـــناختند.  جهـــان  همـــه  را 
ـــا درخشـــش  ـــس ب ـــرای کری ـــال ب س
ــرگ  ــا مـ ــد، بـ ــاز شـ ــراوان آغـ فـ
پـــدر در اواســـط ســـال ادامـــه 
ـــراردادش  یافـــت و در آخـــر ســـال ق
تمدیـــد  منچســـتریونایتد  بـــا  را 
کـــرد. کریســـتیانو دیگـــر داشـــت 
را  کودکـــی  ســـخت  روز هـــای 
ــاد صبـــوح  ــرد. بـ فرامـــوش می کـ
را  او  داشـــت  منچســـتر  شـــهر 
ــبختی  ــه اوج خوشـ ــود بـ ــا خـ بـ
جهانـــی  جـــام  کـــه  می بـــرد 
دریگـــری  رســـید.  راه  از   2006
جنجالـــی اش بـــا ویـــن رونـــی 
انگلیـــس،  پرتغـــال  بـــازی  در 
ــی  ــا رگ تندخویـ ــد تـ ــبب شـ سـ
بریتانیایی هـــا کریـــس را در خـــود 
ــهر  ــه شـ ــد. کریـــس بـ غـــرق کنـ
گفـــت  و  بازگشـــت  منچســـتر 
چمدان هایـــش  بـــا  می خواهـــد 
هـــر  قصـــد  بـــه  را  منچســـتر 
شـــهری کـــه بتوانـــد تـــرک کنـــد، 
ــگاه  ــران باشـ ــس و سـ ــر الکـ سـ
امـــا ایـــن اجـــازه را ندادنـــد.  بـــا 
ـــاز  ـــد را آغ ـــل جدی ـــت فص عصبانی

کـــرد آن هـــم در کنـــار ویـــن 
صـــورت  هـــواداران  و  رونـــی 
ـــس  ـــار کری ـــی از رفت ـــرخ عصبان س
ـــالل  ـــان. در خ ـــن کشورش ـــا بازیک ب
دوســـتش  عصبانیت هـــا،  آن 
ــد.  ــراغش آمـ ــه سـ ــم بـ ــاز هـ بـ
ــش  ــزی در گوشـ ــت چیـ آن دوسـ
ـــه  ـــل ب ـــی فص ـــرد و وقت ـــه ک زمزم
پایـــان رســـید کریـــس بـــه اولیـــن 
کســـی بـــدل شـــد کـــه 4 جایـــزه 
ـــس  ـــرادی فوتبـــال انگلی ـــر انف معتب

ــت.  ــرده اسـ را بـ
نیمـــه  بـــه   2007 ســـال 
رســـیده اســـت و تیـــک تیـــک 
منچســـتر  شـــهر  در  ســـاعت ها 
کـــم کـــم دارنـــد بـــه لحظـــه 
امـــا  می شـــوند  نزدیـــک  وداع 
هنـــوز زمـــان باقـــی اســـت پـــس 
وداع را فرامـــوش کنیـــد. فصـــل 
ـــت  ـــم داش ـــد ه ـــال مادری ـــد رئ بع

ـــده  ـــذب او آم ـــرای ج ـــودش را ب خ
مـــی کـــرد امـــا هنـــوز زود بـــود. 
ــش  ــت پیـ ــد داشـ ــدو قصـ رونالـ
پـــدر بمانـــد. وقتـــی قـــرار شـــد 
آخریـــن بـــازی فصـــل 2007-08 
تیمی هایـــش  هـــم  و  او  بـــرای 
فینـــال لیـــگ قهرمانـــان اروپـــا 
ســـراغ  بـــه  کریـــس  باشـــد، 
رفـــت.  قدیمـــی اش  دوســـت 
قدیمـــی  دوســـت  زمزمه هـــای 
بازهـــم جـــواب داد. یـــک پـــرواز 
خیـــره کننـــده زیـــر باران هـــای 
شـــهر مســـکو تـــک گل یونایتـــد 
ـــاگردان  ـــرای ش ـــی را ب ـــل چلس مقاب
ــت.  ــراه داشـ ــه همـ ــن بـ فرگوسـ
ــا دو گل  ــاش تنهـ ــه تـ 120 دقیقـ
ــاال  ــی حـ ــات پنالتـ ــت. ضربـ داشـ
ـــکو  ـــان را روی س ـــک قهرم ـــد ی بای
رونالـــدو  کریســـتیانو  بفرســـتد. 
پشـــت تـــوپ رفـــت تـــا پنالتـــی 
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جهان  همه  را  رونالدو  دیگر   2005 سال 
درخشش  با  کریس  برای  سال  می شناختند. 
سال  اواسط  در  پدر  مرگ  با  شد،  آغاز  فراوان 
با  را  قراردادش  سال  آخر  در  و  یافت  ادامه 
دیگر  کریستیانو  کرد.  تمدید  منچستریونایتد 
داشت روز های سخت کودکی را فراموش می کرد. 
باد صبوح شهر منچستر داشت او را با خود به 
از   2006 جهانی  جام  که  می برد  اوج خوشبختی 
با وین رونی در  راه رسید. دریگری جنجالی اش 
بازی پرتغال انگلیس، سبب شد تا رگ تندخویی 
بریتانیایی ها کریس را در خود غرق کند. کریس 
با  و گفت می خواهد  بازگشت  به شهر منچستر 
چمدان هایش منچستر را به قصد هر شهری که 
اما  باشگاه  و سران  الکس  سر  کند،  ترک  بتواند 
جدید  فصل  عصبانیت  با  ندادند.   را  اجازه  این 
را آغاز کرد آن هم در کنار وین رونی و هواداران 
بازیکن  با  کریس  رفتار  از  صورت سرخ عصبانی 
دوستش  عصبانیت ها،  آن  خالل  در  کشورشان. 
در  چیزی  دوست  آن  آمد.  سراغش  به  هم  باز 
گوشش زمزمه کرد و وقتی فصل به پایان رسید 
کریس به اولین کسی بدل شد که 4 جایزه معتبر 

انفرادی فوتبال انگلیس را برده است.

برای مردی که اشک هایش 
باران مسکو را شست؛ 

به خانه خوش آمدی کریستیانو!
نویسنده: روزبه جاریانی
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بـــه شـــکایت های انتخاباتـــی در 
ــاری را  ــه معیـ ــت کـ ــی آن اسـ پـ
ـــأله  ـــر دو مس ـــن ه ـــه  ای ـــنجد ک بس
به صـــورت نســـبی رعایـــت شـــود. 
دوشـــنبه،  روز  عصـــر 
انتخاباتـــی  کمیســـیون های 
ایـــن  در  را  مشـــترکی  نشســـت 
ــه در آن  ــرد کـ ــزار کـ ــه برگـ زمینـ
ــاس  ــم براسـ ــده تصمیـ ــد شـ تأکیـ
طـــوری  دقیق تـــر  معیار هـــای 
ـــی  ـــم آرای تقلب ـــه ه ـــود ک ـــاذ ش اتخ
از جمـــع آرای واقعـــی حـــذف 
شـــود و همچنـــان آرای واقعـــی 
مـــردم کـــه برخـــی از معیارهـــای 

الزمـــی از قبـــل ...
ادامه در صفحه ۵

پـــس از برگـــزاری انتخابـــات 
28 و 29 میـــزان حـــاال مســـأله 
اصلـــی و حســـاس شـــمارش آرا و 

ــت.  ــات اسـ ــه ی انتخابـ نتیجـ
و  کاســـتی ها  بـــه  باتوجـــه 
ــزاری  ــد برگـ ــایی ها در رونـ نارسـ
ــش های  ــی از پرسـ ــات، یکـ انتخابـ
کـــه  اســـت  ایـــن  اساســـی 
آرای  انتخاباتـــی  کمیســـیون های 
چه گونـــه  را  ناپـــاک  و  پـــاک 
از هـــم جـــدا می کنـــد و آیـــا 
ـــزدان  ـــرای نام ـــات ب ـــه ی انتخاب نتیج
ــود؟ ــد بـ ــرش خواهـ ــل پذیـ قابـ

ختـــم  از  پـــس  روز  یـــک 
ــی  ــی از موضوعاتـ ــری یکـ رأی گیـ
ــر  ــدال بـ ــت جـ ــن اسـ ــه ممکـ کـ
ســـر آن ماه هـــا طـــول بکشـــد، 
ــک و آرای  ــد؛ بیومتریـ ــکار شـ آشـ
دســـتگاه های  مجـــرای  از  کـــه 

بیومتریـــک نگذشـــته اســـت. 
ـــی  ـــزاب سیاس ـــنبه اح روز دوش
اعـــالم کـــرد کـــه آرای کـــه ثبـــت 
ــده ،  ــک نشـ ــتگاه های بیومتریـ دسـ
از آرای مجموعـــی پـــاک شـــود. 
ـــری  ـــت خب ـــزاب در نشس ـــن اح ای
مدعـــی شـــد: »در 28 و 29 میـــزان 
سیســـتم بیومتریـــک رأی دهنـــدگان 
در اکثریـــت مراکـــز رأی دهـــی، 
به منظـــور   هدف مندانـــه 
اســـتفاده  تقلـــب  زمینه ســـازی 
نشـــده اســـت. از ایـــن رو احـــزاب 
نتیجـــه ی  افغانســـتان  سیاســـی 
انتخابـــات مراکـــز رأی دهی یـــی 
کـــه در آن هـــا رأی دهـــی بـــه 
شـــیوه ی بیومتریـــک نبـــوده، فاقـــد 

می دانـــد.« اعتبـــار 
در رابطـــه بـــه دســـتگاه های 
انتخابـــات  روز  در  بیومتریـــک 
گزارش هـــای  بـــه  نظـــر 
نهادهـــای ناظـــر بـــر انتخابـــات و 
ـــکالت  ـــهروندان، مش ـــاهدات ش مش
زیـــر وجـــود داشـــته: نرســـیدن 
در  بیومتریـــک  دســـتگاه ها 
شـــماری از مراکـــز، فعـــال نشـــدن 
کار  از  دســـتگاه ها،  از  بســـیاری 
جریـــان  در  دســـتگاه ها  افتـــادن 
روز، عـــدم آشـــنایی کارمنـــدان 
بـــا روش اســـتفاده ی دســـتگاه ها 
ــتفاده  ــیاری از مراکـــز و اسـ در بسـ
ـــن  ـــدان از ای ـــدی کارمن ـــردن عم نک

 . ه ها ســـتگا د
ـــی،  ـــزاب سیاس ـــه اح ـــزون ب اف
نیـــز  نامـــزدان  از  شـــماری 
ــتم  ــه از سیسـ ــد، آرای کـ می گوینـ
بیومتریـــک نگذشـــته، پذیرفتنـــی 
ــزد  ــدی، نامـ ــمیع مهـ ــت. سـ نیسـ
ــوزه ی  ــی از حـ ــات پارلمانـ انتخابـ
روز  اطالعـــات  بـــه  کابـــل 
ـــه  ـــورد آرای ک ـــه در م ـــد ک می گوی
ـــا  ـــه صندوق ه ـــک ب ـــدون بیومتری ب
ریختـــه شـــده، تصمیـــم قاطـــع 
ــل اعـــالم  ــن آرا باطـ ــه و ایـ گرفتـ
ــال  ــه ی او احتمـ ــه گفتـ ــود. بـ شـ
تقلـــب در آرایـــی کـــه از مجـــرای 
نگذشـــته،  بیومتریـــک  دســـتگاه 

وجـــود دارد.  
آقـــای مهـــدی می افزایـــد کـــه 

اســـتفاده از دســـتگاه بیومتریـــک 
ـــفافیت  ـــه ش ـــردم ب ـــاد م ـــبب اعتم س

ـــود.  ـــده ب ـــات ش انتخاب
کمیســـیون مســـتقل انتخابـــات 
کـــه تحـــت فشـــار احـــزاب و 
جریـــان سیاســـی بـــدون یـــک 
طرزالعمـــل مشـــخص اقـــدام بـــه 
اســـتفاده  از تکنالـــوژی بیومتریـــک در 
ـــون  ـــرد، اکن ـــی ک ـــات پارلمان انتخاب
نمی دانـــد کـــه بـــا آرای کـــه از 
نگذشـــته،  بیومتریـــک  مجـــرای 
ــا  ــه آیـ ــد کـ ــد؟ نمی دانـ ــه کنـ چـ
ــای از  ــون و معیارهـ ــاس قانـ براسـ
ــن آرا را  ــده، ایـ ــن شـ پیـــش تعییـ
ــع  ــا آن را در جمـ ــد یـ ــل کنـ باطـ

آرای پـــاک بشـــمارد؟
میـــزان،    30 دوشـــنبه،  روز 
ــات در  ــتقل انتخابـ ــیون مسـ کمیسـ
نشســـت خبـــری اعـــالم کـــرد 
ـــمارش  ـــورد ش ـــه زودی در م ـــه ب ک
آن دســـته آرایـــی کـــه بیومتریـــک 
نشـــده ، تصمیـــم خواهـــد گرفـــت. 
رییـــس  صیـــاد،  عبدالبدیـــع 
کمیته یـــی  گفـــت  کمیســـیون 
ــی  ــکالت فنـ ــی مشـ ــرای بررسـ بـ
ــام  ــده و تمـ ــاد شـ ــات ایجـ انتخابـ
مراکـــزی را کـــه در آن از بیومتریـــک 
ـــتگاه های  ـــا دس ـــده و ی ـــتفاده نش اس

ــی  ــرده، بررسـ ــک کار نکـ بیومتریـ
می کنـــد. آقـــای صیـــاد تأکیـــد 
ـــه  ـــی ک ـــز رأی ده ـــه در مراک ـــرد ک ک
اســـناد مؤثـــق در مـــورد تقلـــب و 
ـــته  ـــود داش ـــات وج ـــی انتخاب مهندس
ــاب  ــز حسـ ــد، آرای آن مراکـ باشـ

نخواهـــد شـــد.
اگـــر آرای بـــدون بیومتریـــک 
واقعـــی  آرای  نشـــود،  حســـاب 
بخشـــی از مـــردم باطـــل می شـــود 
ــود،  ــاب شـ ــن آرا حسـ ــر ایـ و اگـ
ــیاری از آرای  ــت بسـ ــن اسـ ممکـ
پـــاک  آرای  جمـــع  در  ناپـــاک 

ــود. ــاب شـ حسـ
ــاون دوم  ــش، معـ ــرور دانـ  سـ
می گویـــد  ریاســـت جمهوری 
ـــات  ـــتقل انتخاب ـــیون مس ـــه کمیس ک
بـــه  رســـیدگی  کمیســـیون  و 
شـــکایت های انتخاباتـــی مکلفیـــت 
دارد تـــا از رأی مـــردم افغانســـتان 

ــد. بـــه خوبـــی صیانـــت کننـ
دیـــروز  دانـــش  آقـــای 
ـــم  ـــرب( در مراس ـــنبه، اول عق )سه ش
ـــی اســـتندرد در  ـــل از روز جهان تجلی
ـــیون  ـــت کمیس ـــت: »مکلفی ـــل گف کاب
مســـتقل انتخابـــات و کمیســـیون 
شـــکایات انتخاباتـــی ایـــن اســـت 
ـــی  ـــه خوب ـــا ب ـــردم م ـــه از آرای م ک

شـــکایت های  بـــه  و  صیانـــت 
تخلفـــات  و  تخطی هـــا  مـــردم، 

انتخاباتـــی رســـیدگی کننـــد.«
تصمیـــم دشـــوار کمیســـیون 

انتخاباتـــی شـــکایت های 
مـــردم حـــاال چشـــم امیـــد 
بـــه کمیســـیون رســـیدگی بـــه 
ــه  ــات دوختـ ــکایت های انتخابـ شـ
ــاک  ــاک را از آرای ناپـ ــا آرای پـ تـ
جـــدا و تاحـــد ممکـــن اعتبـــار 
و  انتخابـــات  دســـت رفته ی  از 
کمیســـیون انتخابـــات را برگردانـــد 
و عدالـــت انتخاباتـــی را تأمیـــن 

کنـــد.
روحانـــی،  علی رضـــا 
ســـخن گوی کمیســـیون رســـیدگی 
انتخاباتـــی  شـــکایت های  بـــه 
می گویـــد  روز  اطالعـــات  بـــه 
کاســـتی ها  کوتاهی هـــا،  کـــه 
غیرقابـــل  بی نظمی هـــای  و 
ــات  ــت انتخابـ ــاض در مدیریـ اغمـ
وجـــود داشـــته کـــه ایـــن رونـــد 
ــه  ــکل مواجـ ــا مشـ ــمًا« بـ را »قسـ
می کنـــد و اعتمـــاد مـــردم بـــه 
عدالـــت و شـــفافیت انتخاباتـــی را 

می زنـــد. آســـیب 
آقـــای روحانـــی کاســـتی ها 
انتخابـــات  در  را  نارســـایی ها  و 
تاییـــد می کنـــد، امـــا ابـــراز نظـــر 
انتخابـــات  نتیجـــه ی  مـــورد  در 
را  آرا  شـــمارش  چگونگـــی  و 
ـــد. ـــت می دان ـــل از وق ـــاوت قب قض
دارد  تأکیـــد  روحانـــی 
کـــه کمیســـیون رســـیدگی بـــه 
شـــکایت های انتخاباتـــی بـــرای 
شـــهروندی  حقـــوق  رعایـــت 
مـــردم تـــالش و از آرای تقلبـــی 
جلوگیـــری  سازماندهی شـــده  و 
نمی دهیـــم  »اجـــازه  می کنـــد: 
ـــای  ـــی و رأی ه ـــای تقلب ـــه رأی ه ک
ــار وارد  ــدون معیـ ــه بـ ــی کـ کتله یـ

شـــود.« اعتبـــار  قابـــل  آرای 
آنچـــه از ســـخنان ســـخن گوی 
شـــکایت های  کمیســـیون 
انتخاباتـــی بـــر می آیـــد، نشـــان گر 

آن اســـت کـــه تصمیم گیـــری بـــر 
باطـــل کـــردن آرای بیومتریـــک 
کمیســـیون های  بـــرای  نشـــده 

ــت. ــخت اسـ ــی سـ انتخاباتـ
روحانـــی می گویـــد: »اگـــر 
از  معیارهـــای  تمـــام  کـــه  آرای 
قبـــل تعیـــن شـــده را نداشـــته 
ــی از  ــود، بخشـ ــل شـ ــد، باطـ باشـ
ــی  ــی و واقعـ ــردم از رأی حقیقـ مـ
از  می شـــود.  محـــروم  خـــود 
طـــرف دیگـــر اگـــر بـــه ایـــن 
آرای  نشـــود،  تکیـــه  معیارهـــا 
کامـــًا باطـــل، غیـــر اســـتندرد، 
ـــده وارد  ـــازماندهی ش ـــه و س متقلبان
پروســـه انتخابـــات می شـــود.« بـــه 
ــیدگی  ــیون رسـ ــه ی او، کمیسـ گفتـ

دو رخ داستان بیومتریک در انتخابات؛ 
ضامن شفافیت، عامل اختالل

بیومتریک  در  مشکالت  به  افزون 
و  ناظر  مستقل  نهادهای  نظر  از  رأی دهندگان، 
ناظران نامزدان، انتخابات پارلمانی با مشکالت 
تأخیر چند ساعته  عمده ی چون: سوء مدیریت، 
انتخابات  ادامه ی  مراکز،  از  شماری  بازشدن  در 
صد  چند  نشدن  باز  دوم،  روز  در  قانون  خالف 
نام  درج  و  رأی دهندگان  فهرست  نبود  مرکز، 
و  زورمندان  دخالت  عادی،  اوراق  در  آنان 
رأی دهندگان  حضور  بدون  صندوق ها  پرشدن 
همراه  انتخاباتی  تخطی های  و  تقلب  واقعی، 

بوده است.
نهاد های ناظر انتخاباتی می گویند که طوالنی 
بر  مسایل،  سایر  کنار  در  رأی دهی  روند  شدن 
شفافیت  و  گذاشته  تأثیر  انتخابات  شفافیت 

انتخابات زیر 50 درصد بوده است.
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 
می گوید که تا کنون حدود شش هزار مشکل در 
این  در  مردم  سوی  از  انتخابات  برگزاری  روند 
آقای  گفته ی  به  است.  شده  درج  کمیسیون 
روحانی، همه ی این مشکالت به معنای واقعی 

کلمه شکایت نیست.

عصمت اهلل سروش

نهادهای ناظر و شهروندان می گویند که بیومتریک رأی دهندگان با مشکالت زیادی مواجه بوده است



دو رخ داستان بیومتریک 
در انتخابات؛ ...

یـــک دهـــه از فعالیـــت اداره ی 
ملـــی نـــرم و اســـتندرد افغانســـتان 
ــد  ــای ارشـ ــا مقام هـ ــذرد امـ می گـ
حکومـــت از کارکـــرد ایـــن نهـــاد 
انتقـــاد کـــرده و می گوینـــد کـــه 
ـــت. ـــوده اس ـــق« ب ـــن اداره »ناموف ای
ــگاه  ــتفاده از آزمایشـ عـــدم اسـ
کنتـــرل  بـــرای  کیفتیت ســـنجی 
کیفیـــت مـــواد نفتـــی، ســـاختمانی 
از  یکـــی  وارداتـــی  غذایـــی  و 
اداره  ایـــن  جـــدی  مشـــکالت 

خوانـــده شـــده اســـت.
ـــان  ـــم طالب ـــقوط رژی ـــس از س پ
و  نـــرم  اداره ی   2001 ســـال  در 
اســـتندرد ملـــی  ابتـــدا در چهارچـــوب 
در  تجـــارت  و  صنعـــت  وزارت 
نرم هـــای  و  تطبیـــق  راســـتای 
اســـتندرد در کشـــور آغـــاز بـــه 

فعالیـــت کـــرد.
شـــورای وزیـــران در زمـــان 
ریاســـت جمهوری حامـــد کـــرزی، 
ـــم  ـــال 1386 تصمی ـــد س ـــاه اس در م
گرفتنـــد کـــه اداره ی نـــرم و اســـتندرد 
بـــه عنـــوان نهـــاد مســـتقل ایجـــاد 
ـــال 1386  ـــوت س ـــاه ح ـــود. در م ش
ــد  ــز تأییـ ــتان نیـ ــان افغانسـ پارلمـ
ــوان  ــاد به عنـ ــن نهـ ــه ایـ ــرد کـ کـ
ـــا تشـــکیالت  ـــتقل ب ـــک اداره ی مس ی
ـــد.  ـــت کن ـــور فعالی ـــه در کش جداگان
و  در همیـــن ســـال قانـــون نـــرم و 
ـــد. ـــب ش ـــل و تصوی ـــتندرد تعدی اس
ــی،  ــتندردهای ملـ ــه ی اسـ تهیـ
ـــازی  ـــی شهرس ـــای مل ـــد معیاره تأیی
ــع  ــخ گویی  به موقـ ــکن، پاسـ و مسـ
ـــی  ـــررات تخنیک ـــتندردها و مق از اس
مطابـــق بـــه تعهـــدات بین المللـــی 
ــه  ــای تصدیق نامـ ــتان، اعطـ افغانسـ
کیفیـــت بـــرای محصـــوالت تولیـــدی، 
ـــای  ـــنجی کااله ـــش و کیفیت س آزمای
ـــی  ـــا بخش ـــی تنه ـــی و صادرات واردات
از وظایـــف و مســـوولیت اداره ی 
ـــن  ـــه در ای ـــت ک ـــتندرد اس ـــی اس مل

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــون ذک قان
انتقـــاد از کارکـــرد اداره ی ملـــی 

ـــتندرد ـــرم و اس ن
مقام هـــای ارشـــد حکومـــت و 
برخـــی از کارشناســـان اقتصـــادی، 
در مراســـم تجلیـــل از روز جهانـــی 
اســـتندرد در کابـــل از کارکـــرد 
اســـتندرد  و  نـــرم  ملـــی  اداره ی 
می کننـــد.  انتقـــاد  افغانســـتان 
محمدســـرور دانـــش، معـــاون دوم 
ریاســـت جمهوری، روز سه شـــنبه 

ـــمارش  ـــدارد، ش ـــده را ن ـــن ش تعیی
ـــود. ش

ــزار  ــه 6 هـ ــک بـ ــت نزدیـ ثبـ
ــکل  مشـ

در  مشـــکالت  بـــه  افـــزون 
بیومتریـــک رأی دهنـــدگان، از نظـــر 
ـــران  ـــر و ناظ ـــتقل ناظ ـــای مس نهاده
پارلمانـــی  انتخابـــات  نامـــزدان، 
ــون:  ــده ی چـ ــکالت عمـ ــا مشـ بـ
چنـــد  تأخیـــر  ســـوء مدیریت، 
ــماری از  ــدن شـ ــاعته در بازشـ سـ
ـــالف  ـــات خ ـــه ی انتخاب ـــز، ادام مراک
ــدن  ــاز نشـ ــون در روز دوم، بـ قانـ
ـــت  ـــود فهرس ـــز، نب ـــد مرک ـــد ص چن
ـــان در  ـــام آن ـــدگان و درج ن رأی دهن
اوراق عـــادی، دخالـــت زورمنـــدان 
بـــدون  صندوق هـــا  پرشـــدن  و 
حضـــور رأی دهنـــدگان واقعـــی، 
ــی  ــای انتخاباتـ ــب و تخطی هـ تقلـ

همـــراه بـــوده اســـت.
نهاد هـــای ناظـــر انتخاباتـــی 
ــدن  ــی شـ ــه طوالنـ ــد کـ می گوینـ
رونـــد رأی دهـــی در کنـــار ســـایر 
مســـایل، بـــر شـــفافیت انتخابـــات 
شـــفافیت  و  گذاشـــته  تأثیـــر 
انتخابـــات زیـــر 50 درصـــد بـــوده 

ــت. اسـ
بـــه  رســـیدگی  کمیســـیون 
انتخاباتـــی  شـــکایت های 
می گویـــد کـــه تـــا کنـــون حـــدود 
ــد  ــکل در رونـ ــزار مشـ ــش هـ شـ
برگـــزاری انتخابـــات از ســـوی 
مـــردم در ایـــن کمیســـیون درج 
شـــده اســـت. بـــه گفتـــه ی آقـــای 
ـــکالت  ـــن مش ـــه ی ای ـــی، هم روحان
ـــکایت  ـــه ش ـــی کلم ـــای واقع ـــه معن ب

ــت. نیسـ
ـــی  ـــد بررس ـــیون رون ـــن کمس ای
و  کـــرده  آغـــاز  را  شـــکایت ها 
هم اکنـــون در حـــال دســـته بندی 
روحانـــی  اســـت.  شـــکایت ها 
ــت  ــر ثابـ ــه اگـ ــرده کـ ــد کـ تأکیـ
شـــود نامـــزادان بـــرای تقلـــب 
زمینه ســـازی کـــرده، از رفتـــن بـــه 

پارلمـــان محـــروم می شـــوند.
در کنـــار بیومتریـــک یکـــی 
از مشـــکالت  ادامـــه ی خـــالف 
دوم  روز  در  انتخابـــات  قانـــون 
اســـت کـــه باعـــث نگرانـــی از 
تقلبـــات گســـترده و ســـازمان یافته 
ـــی  ـــدوق از آرای تقلب ـــدن صن و پرش
ـــت.  ـــده اس ـــب و روز دوم، ش در ش
رییـــس  رشـــید،  یوســـف 
اجرایـــی بنیـــاد انتخابـــات شـــفاف 
)فیفـــا(  افغانســـتان  عادالنـــه  و 
بـــه اطالعـــات روز گفتـــه کـــه در 
ــایی ها،  ــا و نارسـ ــار کم کاری هـ کنـ
طوالنی شـــدن رونـــد رأی دهـــی 
بـــر شـــفافیت انتخابـــات تاثیـــر 

ــت. ــته اسـ گذاشـ
نامـــزد  مهـــدی،  ســـمیع 
انتخابـــات، شنبه شـــب را »شـــب 
بـــدی« بـــرای انتخابـــات می دانـــد 
کـــه بـــه گفتـــه ی او، نتایـــج در آن 
ـــن  ـــده و ممک ـــت کاری ش ـــب دس ش
اســـت تقلب هـــای گســـترده در 
ـــد.  ـــه باش ـــورت گرفت ـــات ص انتخاب
راه  از  یکـــی  کـــه  می گویـــد  او 
حل هـــا ایـــن اســـت کـــه آرا بـــه 
ـــارت  ـــت نظ ـــدی و تح ـــورت ج ص
ـــدون  ـــماری و آرای ب ـــزدان بازش نام

بیومتریـــک باطـــل شـــود.
در  کاســـتی ها  علی رغـــم 
برگـــزاری انتخابـــات، انتظارهـــا 
ــیون های  ــه کمیسـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
انتخاباتـــی در جریـــان دو مـــاه تـــا 
ــا  ــات، بـ ــه ی انتخابـ ــالم نتیجـ اعـ
ـــاک را  ـــق آرا، آرای پ ـــمارش دقی ش
از ناپـــاک جـــدا کنـــد تـــا اعتمـــاد 
ــات  ــه ی انتخابـ ــه پروسـ ــردم بـ مـ
انتخاباتـــی  کمیســـیون های  و 

ــردد.  برگـ

)اول عقـــرب( در مراســـم تجلیـــل 
ازروز جهانـــی اســـتندرد  گفـــت 
ـــوب  ـــاد چهارچ ـــود ایج ـــا وج ـــه ب ک
ـــرم  ـــرای اداره ی ن ـــح ب ـــی واض حقوق
 و اســـتندرد پـــس از تصویـــب قانـــون 
اســـتندرد، موانـــع و چالش هـــای 
و  تولیـــدات  استندردســـازی 
ــون  ــا کنـ ــور تـ ــات در کشـ خدمـ
شناســـایی نشـــده و پیشـــرفت الزم 
در ایـــن بخـــش صـــورت نگرفتـــه 

اســـت.
ــوی  ــر، از سـ ــم اکتبـ چهاردهـ
اســـتندرد  بین المللـــی  ســـازمان 
اســـتندرد  جهانـــی  روز  به نـــام 

اســـت. شـــده  نام گـــذاری 
ـــن  ـــه ای ـــزود ک ـــش اف ـــای دان آق
اداره در مـــدت فعالیـــت خـــود در 11 
ـــی  ـــتندرد مل ـــدود 585 اس ـــش  ح بخ
و 6 کـــد ملـــی ســـاختمانی را تدویـــن 
کـــرده و در بخـــش آگاهی دهـــی و 
ـــای  ـــا نهاده ـــات ب ـــات و ارتباط تبلیغ
هـــم  منطقـــوی  و  بین المللـــی 
ــام داده  ــادی انجـ ــای زیـ فعالیت هـ
ـــنده  ـــا بس ـــن کارکرده ـــا ای ـــت، ام اس

ـــت. نیس
وی از مســـووالن اداره ی  ملـــی 

خواســـت  افغانســـتان  اســـتندرد 
کـــه بایـــد بیشـــتر تـــالش کننـــد و 
 مســـوولیت های خـــود را براســـاس 

قانـــون انجـــام دهنـــد.
معـــاون دوم ریاســـت جمهوری 
ــرد  ــف« از کارکـ ــراز »تأسـ ــا ابـ بـ
مســـووالن  ایـــن نهـــاد گفـــت کـــه 
فعالیت شـــان در طـــول بیـــش از 
ـــنده نیســـت«   ـــز بس ـــه »هرگ ـــک ده ی
ـــی  ـــه مهم ـــه 29 وظیف ـــه ب ـــا توج و ب
ـــن  ـــن اداره تعیی ـــرای ای ـــون ب ـــه قان ک

ــد. ــق نبوده انـ ــرده، موفـ کـ
ــای  ــووالن و نهادهـ وی از مسـ
ــن  ــه در ایـ ــت کـ ــط خواسـ ذیربـ
و  خصـــوص  مســـووالنه تر 
جدی تـــر عمـــل کننـــد. آقـــای 
دانـــش هشـــدار داد کـــه  کوتاهـــی  
مســـووالن ایـــن نهـــاد بـــه هیـــچ 

صـــورت پذیرفتنـــی نیســـت. 
آذرخـــش  هـــم  ســـوی  از 
روابـــط  رییـــس  حافظـــی، 
تجـــارت  اتاق هـــای  بین اللمـــل 
یکـــی  و  افغانســـتان  صنایـــع  و 
نیـــز  اقتصـــادی  کارشناســـان  از 
اداره ی  کارکـــرد  کـــه  می گویـــد 
ـــول  ـــل قب ـــتندرد قاب ـــرم و اس ـــی ن مل

یک دهه کم کاری؛ انتقاد از 
کارکرد اداره ی ملی ُنرم و استندرد 

ـــرده  ـــالش ک ـــواره ت ـــاد هم ـــن نه ای
ـــی  ـــا اداره ی مل ـــکاری ب ـــه در هم ک
راســـتای  در  اســـتندرد  و  نـــرم 
محیـــط زیســـت بیشـــتر کار کننـــد 
امـــا کارکـــرد اداره ی ملـــی نـــرم و 

اســـتندرد موثـــر نبـــوده اســـت.
وی تآکیـــد دارد کـــه یکـــی از 
ـــون  ـــراض گوناگ ـــش ام ـــل افزای دالی
ـــود  ـــژه ســـرطان در کشـــور ، نب ـــه وی ب
ــی  ــتندردهای بین اللملـ ــرم و اسـ نـ
ــط  ــت از محیـ ــتای حفاظـ در راسـ
زیســـت اســـت کـــه اداره ی ملـــی 
ـــن  ـــتان در ای ـــتندرد افغانس ـــرم و اس ن

ـــت. ـــرده اس ـــی ک ـــتا کوتاه راس
پاســـخ اداره ی ملـــی نـــرم و 

اســـتندرد چیســـت؟
بابـــر،  عبدالخالـــق  انجینـــر 
سرپرســـت اداره ی ملـــی اســـتندرد، 
در مراســـم گرامـــی داشـــت از روز 
ــتندرد، تصویـــب 585  ــی اسـ جهانـ
مختلـــف،  بخش هـــای  در  نـــرم 
ایجـــاد 6 کـــد ملـــی در بخـــش 
ــن اداره  ــتن ایـ ــاختمانی و پیوسـ سـ
بـــه چنـــد ســـازمان بین المللـــی 
از  را  اســـتندرد  بـــه  مربـــوط 
ـــن  ـــاله ای ـــن س ـــتاوردهای چندی دس

ــرد. ــوان کـ ــاد عنـ نهـ
ــس  ــگام، رییـ ــرور همـ غالم سـ
تطبیـــق نـــرم و اســـتندردهای ایـــن 
ـــد  ـــات روز می گوی ـــه اطالع ـــاد ب نه
اداره ی  یـــک  اداره  ایـــن  کـــه 
تطبیـــق  و  اســـت  پالیسی ســـاز 
ـــت.  ـــا اس ـــر نهاده ـــده ی آن   دیگ کنن
ــه  ــد دارد کـ ــگام تأکیـ ــای همـ آقـ
ـــرد  ـــه کارک ـــد ک ـــاد نمی دان ـــن نه ای
آن هـــا تـــا چه انـــدازه مأثـــر واقـــع 

شـــده اســـت.
وی افـــزود کـــه استندرســـازی 
افغانســـتان،  صادراتـــی  کاالی 
ـــتندرد  ـــرم و اس ـــوولیت اداره ی ن مس

ــت.  نیسـ
امـــا آقـــای حافظـــی می گویـــد 
مســـوولیت های  از  یکـــی  کـــه 
عمـــده ی ایـــن نهـــاد کیفت ســـنجی  
کاالهـــای صادراتـــی و وارداتـــی 

اســـت.
حافظـــی افـــزود کـــه ایـــن 
نهـــاد بایـــد تصدیق نامه هایـــی را 
بـــرای کاالی صادراتـــی افغانســـتان 
ـــی  ـــار جهان ـــه از اعتب ـــد ک ـــه کن تهی
ارزش  تـــا  باشـــد  برخـــوردار 
افزایـــش  افغانســـتان  صـــادرات 

یابـــد.

مـــردم افغانســـتان نیســـت.
آقـــای آذرخـــش بـــه روزنامـــه  
کـــه  گفـــت  روز  اطالعـــات 
بی کیفیـــت،  نفـــت  موجودیـــت 
مـــواد خوراکـــی غیربهداشـــتی و 
ـــتندرد  ـــدون اس ـــی ب ـــای واردات کااله
ـــن اداره اســـت. ـــدی ای ـــل ناکارآم دلی
اداره ی  وی تآکیـــد دارد کـــه 
ـــاس  ـــام اجن ـــد تم ـــتندرد بای ـــی اس مل
ـــتان را  ـــی افغانس ـــی و صادرات واردات
بـــه درســـتی بررســـی کـــرده و 

تصدیق نامـــه  صـــادر کنـــد.
آقـــای حافظـــی ایـــن نهـــاد را 
ــر«  ــق و پول بگیـ ــک اداره »ناموفـ یـ
خوانـــده و می گویـــد: »رهبـــران 
حکومـــت افغانســـتان در اوایـــل 
ــد  ــپرده بودنـ ــده سـ ــان، وعـ کار شـ
کـــه یـــک اداره ی نـــرم و اســـتندرد 
مؤثـــر و کارآمـــد ایجـــاد می کننـــد، 
امـــا بـــه ایـــن وعده ی شـــان عمـــل 

نکرده انـــد.«
رییـــس  حـــال  همیـــن  در 
صنایـــع  و  تجـــارت  اتـــاق 
کشـــور می گویـــد کـــه بیشـــتر 
ـــوی اداره ی  ـــه از س ـــتندردهای ک اس
شـــده،  تهیـــه  اســـتندرد  ملـــی 

نـــدارد. را  تطبیـــق   قابلیـــت 
عتیـــق اهلل نصـــرت، رییـــس 
تجـــارت  اتـــاق  هیأت عامـــل 
مراســـم گرامـــی  در  و صنایـــع، 
ــتندرد  ــی اسـ ــت از روز جهانـ داشـ
ــتندردهایی  ــر اسـ ــه اکثـ ــت کـ گفـ
ــرم  ــی نـ ــوی اداره ی ملـ ــه از سـ کـ
ــال های  ــان سـ ــتندرد در جریـ و اسـ
ـــده  ـــب ش ـــن و تصوی ـــته تدوی گذش
اســـت به دلیـــل عـــدم مطابقـــت 
ــتان،  ــی افغانسـ ــرایط کنونـ ــا شـ بـ

نمی باشـــد. اجرایـــی 
وی افـــزود: » نرم هـــای کـــه 
نـــرم و  اداره ی ملـــی  از ســـوی 
اســـتندرد ســـاخته شـــده اکثریـــت 
ــی  ــت اجرایـ ــد ضمانـ ــا فاقـ آن هـ
ـــتندردها  ـــرم و اس ـــن ن ـــت. در ای اس
ـــر  ـــدگاه بخـــش خصوصـــی در نظ دی
ــن  ــه ایـ ــت بـ ــده اسـ ــه نشـ گرفتـ
ـــاز  ـــق ب ـــا از تطبی ـــن نرم ه ـــل ای دلی

مانـــده اســـت.«
یاســـین ســـتیز، رییـــس شـــبکه ی 
ـــع  ـــط زیســـت و مناب ـــارت از محی نظ
طبیعـــی نیـــز از کارکـــرد اداره ی 
ملـــی نـــرم و اســـتندرد انتقـــاد 

. می کنـــد
ــه  ــد کـ ــتیز می گویـ ــای سـ آقـ
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بین المللی  سازمان  سوی  از  اکتبر،  چهاردهم 
نام گذاری  استندرد  جهانی  روز  به نام  استندرد 

شده است.
مدت  در  اداره  این  که  افزود  دانش  آقای 
11 بخش  حدود 585 استندرد  فعالیت خود در 
و  کرده  تدوین  را  ملی ساختمانی  کد   6 و  ملی 
در بخش آگاهی دهی و تبلیغات و ارتباطات با 
نهادهای بین المللی و منطقوی هم فعالیت های 
کارکردها  این  اما  است،  داده  انجام  زیادی 

بسنده نیست.
استندرد  اداره ی  ملی  مسووالن  از  وی 
کنند  تالش  بیشتر  باید  که  خواست  افغانستان 
انجام  را براساس قانون  و  مسوولیت های خود 

دهند.
معاون دوم ریاست جمهوری با ابراز »تأسف« 
از کارکرد مسووالن  این نهاد گفت که فعالیت شان 
در طول بیش از یک دهه »هرگز بسنده نیست«  
برای  قانون  که  29 وظیفه مهمی  به  توجه  با  و 

این اداره تعیین کرده، موفق نبوده اند.

زهرا جویا
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توافق دو کره برای حذف پست های نگهبانی از منطقه ی حائل

سفر گردش گران اروپایی و آمریکایی به ایران »تقریبا نصف شده است«

رییس جمهور ترکیه اطالعات بیشتری در مورد کشته شدن جمال خاشقجی فاش کرد
ــالم  ــه اس ــه ب ــه ک ــالم گرای ترکی اس
ــت  ــش دارد و حکوم ــی گرای سیاس
به خصــوص  ســعودی  عربســتان 
در  آنهــا  حمایــت  به خاطــر 
متفــاوت  گروه هــای  و  جریان هــا 
نبــوده  گــرم  چنــدان  منطقــه  در 

اســت.
اگرچــه در ابتــداء منابــع رســمی 
ــال  ــه جم ــد ک ــه بودن ــعودی گفت س
ــای  ــس از انجــام کاره خاشــقجی پ
ــرده  ــرک ک ــولگری را ت اداری کنس
ــل او را  ــکان قت ــدا ام ــا بع ــود، ام ب

ــد. ــرح کردن مط
دادســتان  کــه  بیانیه یــی  در 
ــر(  عربســتان جمعــه شــب )19 اکتب
تحقیقــات  آمــده  کــرده،  منتشــر 
جمــال  سرنوشــت  دربــاره ی 
خاشــقجی نشــان داده او پــس از 
ــی  ــا مردان ــولگری ب ــه کنس ورود ب
ــده  ــر ش ــاختمان درگی ــل س در داخ
ــته  ــری کش ــن درگی ــان ای و در جری

ــت. ــده اس ش
عربســتان  دولتــی  تلویزیــون 
گفتــه در پــی مشــخص شــدن نتایــج 
تحقیقــات احمــد العســیری، معــاون 
وزارت اطالعــات ایــن کشــور و 
دســتیاران  از  القحطانــی،  ســعود 
ــن  ــد ای ــلمان، ولیعه ــن س ــد ب محم
 18 و  شــده اند  برکنــار  کشــور 
ــن رابطــه بازداشــت  ــر هــم در ای نف

ند. شــده ا
اعــالم  عربســتان  همزمــان 
کــرده، هیــأت ویژه یــی از وزرای 
ماموریــت  کشــور  ایــن  دولــت 
ریاســت  تحــت  کــه  یافته انــد 
ولیعهــد،  ســلمان،  بــن  محمــد 
ــن  ــی ای ــتگاه اطالعات ــاختار دس س

کننــد. بازســازی  را  کشــور 

ایــن  در صــدر  اســپانیا  و  چیــن 
فهرســت هســتند.

بــا ایــن وجــود طــی چهــار 
گردش گــری  گذشــته،  دهــه ی 
ایــران  در  رونقــی  چنــدان 
نداشته اســت؛ به ویــژه در مقایســه 
ــاد  ــر نه ــه از نظ ــورهایی ک ــا کش ب
ــل متحــد،  ــی مل پژوهشــی و فرهنگ
ــت وگذار  ــرای گش ــادی ب ــز زی مراک

و ســفر دارنــد.
ــی  ــکالت مختلف ــائل و مش مس
در مــورد ناتوانــی دولــت ایــران 
در جــذب گردش گــران خارجــی 
ــود  ــور موج ــود؛ از تص ــر می ش ذک
در میــان شــهروندان دیگــر کشــورها 
در مــورد ایــران، تبلیغــات نارســا 
نتیجــه  در  و  تبلیغــات  نبــود  و 
ناآشــنایی گردش گــران خارجــی، 
تــا  دیپلماتیــک«  »چالش هــای 
پوشــش های  ماننــد  مســائلی 
ــود  ــا نب ــل و ی ــود هت ــاری، کمب اجب
مراکــز تفریحــی و ســرگرمی معمول 
ــان. ــورهای جه ــیاری از کش در بس

روز:  اطالعــات 
در  ترکیــه  رییس جمهــوری 
جمــال  شــدن  کشــته  مــورد 
ــعودی  ــگار س ــقجی، روزنامهن خاش
در  کشــور  آن  سرکنســولگری  در 
اســتانبول توضیحــات بیشــتری داده 

. ســت ا
بی بی ســی  گــزارش  بــه 
 1( سه شــنبه  روز  فارســی، 
ــان،  ــب اردوغ ــب طی ــرب(، رج عق
رییســجمهوری ترکیــه در ســخنرانی 
ــزب  ــدگان ح ــرای نماین ــی ب هفتگ
حاکــم عدالــت و توســعه در پارلمان 
ــات  ــر دارد جزئی ــه در نظ ــت ک گف
کشــته شــدن جمــال خاشــقجی 
را توضیــح دهــد. او گفــت کــه 
جمــال  شــدن  کشــته  از  قبــل 
نصــب  دوربین هــای  خاشــقجی، 
ــعودی در  ــولگری س ــده در کنس ش
ــا  ــود ام ــده ب ــته ش ــتانبول برداش اس
ــاختمان،  ــارج از س ــای خ دوربین ه
ــه داخــل  ــگار ب ــن روزنامه ن ورود ای
کردنــد  ضبــط  را  سرکنســولگری 
کــه نشــان مــی داد او از ایــن محــل 
کــه  افــزود  وی  نشــد.  خــارج 
توســط  ســعودی  روزنامه نــگار 
یــک گــروه متشــکل از افــرادی کــه 
ــزام شــده بودنــد،  از عربســتان اع
همــراه بــا کارکنــان کنســولگری »بــه 
طــرزی فجیعانــه« بــه قتــل رســید و 
ــا  ــزده نفــر همــراه ب ــن پان ســپس ای
ــه را  ــاک ترکی ــتان خ ــول عربس کنس

ــد. ــرک کردن ت
بــا  ترکیــه  رییس جمهــوری 
ــقجی  ــل خاش ــه قت ــر این ک ــد ب تاکی
ــود،  ــده ب ــزی ش ــش برنامه ری از پی
ــات  ــدا مقام ــه در ابت ــادآور شــد ک ی
ــن  ــه ای ــتند ک ــرار داش ــعودی اص س

رییــس  روز:  اطالعــات 
ایــران«  تورگردانــان  »جامعــه ی 
ــا  می گویــد، در نیمــه ی دوم ســال، ب
وجــود آن کــه بهــای ســفر بــه ایــران 
بــه نصــف کاهــش پیــدا کــرده، 
ــی  ــران اروپای ــمار گردش گ ــا ش ام
تهدیــد  دلیــل  »بــه  امریکایــی  و 
کم تــر  درصــد   42 تحریــم«  و 

. ســت ه ا شد
فــردا،  رادیــو  گــزارش  بــه 

کــره   دفــاع  وزارت  روز:  اطالعــات 
ــالم  ــزان( اع ــنبه )30 می ــی روز دوش جنوب
ــمالی و  ــره ش ــی، ک ــره جنوب ــه ک ــرد ک ک
ــه  ــد ک ــق کردن ــد تواف ــل متح ــازمان مل س
دو  مــرز  در  »پَن مون جــام«،  منطقــه ی 
کشــور، از تســلیحات نظامــی و پســت های 

نگهبانــی پاک ســازی شــود.
بــه نقــل از رادیــو فــردا و بــه گــزارش 
ــرات ســه جانبه،  ــن دور مذاک ــرز، دومی رویت
مذاکــرات بــرای غیرنظامــی کــردن منطقــه ی 
حائــل در راســتای اجرایــی کــردن توافقــات 

ــور  ــام ام ــس از انج ــگار پ روزنامه ن
اداری، از کنســولگری خــارج شــده 
ــن  ــه او در ای ــد ک ــدا پذیرفتن ــا بع ام

ــیده اســت. ــل رس ــه قت محــل ب
آقــای اردوغــان بــه تمــاس 
ــاه  ــلمان، پادش ــک س ــا مل ــی ب تلفن
ــه  ــرد و گفــت ک ســعودی اشــاره ک
ــاه  ــه اطــالع پادش ــاس ب ــن تم در ای
ــولگری  ــدی کنس ــه متص ــاند ک رس
کفایــت نــدارد و افــزود کــه هجــده 
نفــری کــه بــه گفتــه ی مقامــات 
ــل  ــن قت ــا ای ــاط ب ــعودی در ارتب س
در آن کشــور بازداشــت شــده اند، 
بــا یافته هــای اولیــه ســازمان های 

ــت. ــق اس ــه منطب ــی ترکی اطالعات
بــه  نســبت  کــه  گفــت  وی 
ــرای  ــعودی ب ــاه س ــت پادش صمیمی
موضــوع  ایــن  بــه  رســیدگی 
ــح  ــن توضی ــا ای ــدارد ام ــدی ن تردی
کــه تعــدادی از مامــوران امنیتــی 
خودســرانه  به طــور  عربســتان 
ــرای  ــدند، ب ــل ش ــن قت ــب ای مرتک
ــش«  ــی رضایت بخ ــه »توضیح ترکی

نیســت.
ــی  ــر جنایت ــه اگ ــت ک وی گف
روی داده، بایــد آمــران و عامــالن آن 
هــر کــه هســتند مشــخص و معلــوم 
ــالمی  ــن اس ــاس قوانی ــود و براس ش
محاکمــه  بین المللــی  قوانیــن  و 
ترکیــه  رییس جمهــوری  شــوند. 
ــه  ــان ب ــه ی متهم ــتار محاکم خواس

ــد. ــتانبول ش ــل در اس ــن قت ای
آقــای  ســخنرانی  از  پیــش 
ــه  ــه ی ترکی ــر خارج ــان، وزی اردوغ
کشــور  ایــن  کــه  بــود  گفتــه 
قتــل  بــه  مربــوط  اطالعــات 
کشــور  هیــچ  »بــا  را  خاشــقجی 
دیگــری در میــان نگذاشــته« اســت. 

ــزاری  ــه خبرگ ــرج ب ــم پورف ابراهی
ــی  ــای داخل ــه، آژانس ه ــنا گفت ایس
ــفر  ــرخ س ــانات ارز، ن ــل نوس به دلی
ــد  ــدود 56 درص ــران را در ح ــه ای ب
کاهــش داده انــد. او البتــه در توضیــح 
ــه ایــن خاطــر  ــه، کاهــش بهــا ب گفت
اســت کــه آژانس هــای خارجــی 
ایــران  ارز در  بهــای  از وضعیــت 
باخبــر هســتند و »اگــر قیمت هــا 
ــرض  ــد معت ــادل نباش ــی و متع واقع

در نشســت رهبــران دو کشــور در مــاه 
گذشــته در ایــن زمینــه انجــام شــد.

ــا  ــت ت ــرار اس ــزارش ق ــن گ ــق ای طب
ــک  ــدوده ی ی ــاری در مح ــال ج ــان س پای
کیلومتــری در منطقــه مــرزی 11 پســت 

ــود. ــده ش ــی برچی نگهبان
ــد  ــق کرده ان ــن تواف ــور همچنی دو کش
ــی مشــترک  ــه ی ســالح در منطقــه امنیت کلی
ـَــن مون جام« برداشــته شــود و هــر  در »پ
کشــور تنهــا 35 نیــرو در ایــن منطقــه داشــته 

باشــند.

کــه  شــد  گــزارش  گذشــته  روز 
رییــس ســازمان مرکــزی اطالعــات 
ارزیابــی  بــرای  ـ   ـ   ســیا  آمریــکا 
اطالعــات ترکیــه در ایــن مــورد بــه 
ــت. وی  ــرده اس ــفر ک ــور س آن کش
گفــت کــه آمادگــی عربســتان بــرای 
ــته  ــال کش ــوولیت در قب ــول مس قب
شــدن جمــال خاشــقجی »گامــی 
ــر  ــا تأخی ــد ب ــر چن ــوده ه ــت« ب مثب
ــه  ــه ترکی ــزود ک ــد و اف ــته ش برداش
تحقیقــات  بــا  همــکاری  آمــاده 

اســت. بین المللــی 
ســخنگوی  پیشــتر 
گفتــه  ترکیــه  رییس جمهــوری 
ــقجی  ــل خاش ــه موضــوع قت ــود ک ب
ارتباطــی بــه روابــط عربســتان و 
ــق  ــه آن را طب ــدارد و ترکی ــه ن ترکی
ــی  ــورد بررس ــل م ــن بین المل قوانی
قــرار داده اســت تــا تمامــی زوایــای 

ایــن ماجــرا روشــن شــود.
ــر، از  ــی خب ــبکه ی تلویزیون ش
ــه،  ــت ترکی ــدار دول رســانه های طرف

. می شــوند«
ــیاه نمایی ها  ــرج »س ــای پورف آق
ایجــاد  دلیــل  را  ایــران«  علیــه 
بیــرون  در  نگرانــی  از  »موجــی 
در  کــرده و  توصیــف  مرزهــا«  از 
بخــش دیگــری از مصاحبــه ی خــود 
ــدی  ــش 42 درص ــنا از کاه ــا ایس ب
ــی  ــی و امریکای ــران اروپای گردش گ

ــت. ــه  اس ــخن گفت س
ــت  ــال از وضعی ــن ح او در عی

ــد،  ــی می گوی ــره جنوب ــاع ک وزارت دف
براســاس توافــق روز دوشــنبه، عاری ســازی 
از  مشــترک«  امنیتــی  کامل»منطقــه ی 
ــاز  ــنبه آغ ــی از روز پنج ش ــلیحات نظام تس

ــود. ش
دو کــره همچنیــن در نشســت روز 
دوشــنبه از پایــان پاک ســازی میادیــن میــن 

ــد. ــر دادن ــه خب ــن منطق در ای
وزارت دفــاع کــره جنوبــی اعــالم 
یــک  در خصــوص  مــا  اســت:  کــرده 
جــدول زمانــی بــرای خــروج تســلیحات و 

سه شــنبه  روز  در  گزارشــی  در 
تصاویــری منتشــر کــرد و گفــت این 
ــولگری  ــان سرکنس ــر، کارکن تصاوی
ــال  ــتانبول را در ح ــتان در اس عربس
ــان  ــناد نش ــدارک و اس ــوزاندن م س
ــن  ــد. در صــورت صحــت ای می ده
نیســت کــه  گــزارش، مشــخص 
ــته،  ــی داش ــه ماهیت ــناد چ ــن اس ای
تلویزیونــی  شــبکه ی  ایــن  امــا 
گفتــه اســت کــه ایــن تصاویــر روز 
ــد از  ــک روز بع ــی ی ــر، یعن 3 اکتب
ناپدیــد شــدن خاشــقجی گرفتــه 

ــت. ــده اس ش
طــرف دار  رســانه های  دیگــر 
دولــت نیــز عربســتان و ایــاالت 
ــه در  ــد ک ــم کرده ان ــده را مته متح
صــدد هســتند بــا نســبت دادن قتــل 
ــران، از  ــه دیگ ــقجی ب ــال خاش جم
ــد. ــری کنن ــت جلوگی ــف حقیق کش
عــادل  سه شــنبه،  روز  صبــح 
خارجــه ی  امــور  وزیــر  الجبیــر، 
عربســتان در یــک کنفرانــس خبــری 

تبلیغــات گردش گــری توســط ایــران 
نیــز انتقــاد کــرده اســت و می گویــد 
ــه صــدا و ســیما  ــن تبلیغــات را ب ای
»درحالی کــه  می دهنــد  ارجــاع 
ــا  ــدف م ــانه، ه ــن رس ــان ای مخاطب
بایــد در  تبلیغــات  ایــن  نیســتند. 
ــام  ــر انج ــزرگ و موث ــبکه های ب ش

ــذارد«. ــود را بگ ــر خ ــا اث ــود ت ش
ــان  ــه ی تورگردان ــس جامع ریی
ــی  ــرده چه کس ــخص نک ــران مش ای
ــات در  ــن تبلیغ ــام ای ــتار انج خواس
ــت و  ــران اس ــی ای ــون دولت تلویزی
مشــخص نیســت چــرا مقام هــای 
دولتــی، صــدا و ســیمای جمهــوری 
اســالمی را ابــزاری بــرای تبلیــغ 
ســفر بــه ایــران در کشــورهای دیگــر 

می داننــد.
آقــای  ســخنان  بــا  همزمــان 
ــراث  ــازمان می ــس س ــرج، رئی پورف
ایــران  گردش گــری  و  فرهنگــی 
گردش گــران  شــمار  گفتــه، 
رشــد  درصــد   51« منطقه یــی 

. » ســت شته ا ا د

ــای  ــن راه ه ــی و همچنی ــت های نگهبان پس
ــام  ــی و انج ــنل نگهبان ــداد پرس ــل تع تعدی
بازرســی های مشــترک مذاکــره کردیــم.
وزارت دفــاع کــره جنوبــی اضافــه کرده 
اســت: ایــن توافــق شــامل توقــف »همــه ی 
اقدامــات خصمانــه« و یــک منطقــه ی پــرواز 

ممنــوع در اطــراف مــرز اســت.
پایــان  به رغــم  می گویــد،  رویتــرز 
ــره  ــمالی و ک ــره ش ــان ک ــگ می ــن جن یافت
جنوبــی در 1953، هــر دو کشــور عمــال در 
ــد، چــرا کــه دو  حــال جنــگ به ســر می برن

ــت او  ــه دول ــت ک ــزی گف در اندون
ــورد  ــه در م ــات همه جانب ــه تحقیق ب
قتــل جمــال خاشــقجی »متعهــد« 
اســت و افــزود کــه بــه منظــور 
روشــن شــدن تمامــی جوانــب ایــن 
ماجــرا، یــک گــروه تحقیــق را بــرای 
همــکاری بــا مقامــات ترکیــه بــه آن 

ــت. ــرده اس ــزام ک ــور اع کش
وی گفــت کــه دولــت عربســتان 
مصمــم اســت تمامــی کســانی را کــه 
در ایــن ماجــرا دســت داشــته اند 
»مــا  افــزود:  و  کنــد  مجــازات 
تمامــی ســازوکارهای مــورد نیــاز را 
ــان  ــا اطمین ــرد ت ــم ک ــاد خواهی ایج
واقعه یــی  چنیــن  شــود  حاصــل 
ــد  ــورمان روی نخواه ــر در کش دیگ
ــأت  ــه هی ــت ک ــخص نیس داد.« مش
اعزامــی عربســتان تــا چــه انــدازه در 
جریــان نتایــج تحقیقــات تشــکیالت 
گرفتــه  قــرار  ترکیــه  اطالعاتــی 

ــت. اس
دولــت  بیــن  روابــط 

رییــس  این کــه  وجــود  بــا 
از  ایــران  تورگردانــان  جامعــه ی 
گردش گــران  شــمار  کاهــش 
ــر  ــه، علی اصغ ــخن گفت ــی س اروپای
ــراث  ــازمان می ــس س ــان، ریی مونس
فرهنگــی »اطمینــان« داده کــه شــمار 
ــرد«. ــد ک ــد خواه ــز »رش ــا نی آن ه
آقــای مونســان بــدون ارائــه 
ــد »در  ــی می گوی ــات خاص توضیح
ــز  ــا نی ــک اروپایی ه ــی نزدی آینده ی
متوجــه می شــوند کــه مشــکالت 
ــت و  ــادی اس ــور، اقتص ــروز کش ام
ــی  ــث امنیت ــا مباح ــی ب ــچ ارتباط هی

ــدارد«. ن
بــا  ایــران  حاضــر  حــال  در 
تاریخــی  فرهنگــی/  مرکــز   ۲۲
»میــراث  فهرســت  در  ثبت شــده 
ــوت  ــر ل ــکو« و کوی ــی یونس جهان
مراکــز  و  ســایت ها  فهرســت  در 
طبیعــی، در کنــار آمریــکا در رتبــه ی 
ــان  ــورهای جه ــان کش ــم در می ده
قــرار دارد؛ باالتــر از ژاپــن، برزیــل، 
ــا،  ــه. ایتالی ــان و ترکی ــترالیا، یون اس

ــن  ــان ای ــرای پای ــی ب ــان صلح ــور پیم کش
ــی  ــن در حال ــد. ای ــا نکرده ان ــگ امض جن
اســت کــه طــی یک ســال اخیــر روابــط دو 
ــه  ــود یافت ــم گیری بهب ــور چش ــور به ط کش

اســت.
ــام  ــته اع ــه ی گذش ــز هفت ــکا نی امری
ــا  ــی ب ــره جنوب ــن کشــور و ک ــه ای ــرد ک ک
هــدف »فراهــم کــردن تمامــی فرصت هــای 
ممکــن« بــرای تــداوم اقدامــات دیپلماتیــک 
ــا حکومــت کــره شــمالی یــک رزمایــش  ب
مشــترک دفــاع هوایــی را لغــو کــرده اســت.
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درخشش برادران 
هازارد در اروپا

فصـل  ایـن  در  هـازارد  تـورگان  و  ادن 
بوندسـلیگا  و  برتـر  لیـگ  در  درخشـش خوبـی 
کننـد. مـی  سـپری  را  خوبـی  فصـل  و  داشـتند 

بـه نقـل از اسـتاندارد، ادن و تورگـن هازارد 
تیم هـای  ایـن فصـل در  در  بـرادر هسـتند،  کـه 
خودشـان عملکرد خوبی داشـتند. هـر دو بازیکن 
در جـام جهانـی روسـیه حضور داشـتند کـه البته 

نقـش ادن در تیـم پررنگ تـر بـود.
هـازارد بعد از کسـب سـومی در جام جهانی 
نیـز عملکـرد  روسـیه، در تیـم باشـگاهی خـود 
 3 و  گل   8 اسـت.  داده  ارائـه  خـود  از  خوبـی 
پـاس گل از ادن هـازارد تـا اینجـای فصـل یکـی 
از بهتریـن بازیکنـان لیگ جزیره سـاخته اسـت و 
باعـث شـده تـا تیـم مائوریسـیو سـاری در کنـار 
شـانس  از  منچسترسـیتی  و  آرسـنال  لیورپـول، 

باالیـی بـرای قهرمانـی برخـوردار باشـند.
در طـرف مقابـل تـورگان هـازارد بـرادر ادن 
نیـز کـه در تیم مونشـن گالدباخ بـازی می کند در 
ایـن فصـل 7 گل و 4 پـاس گل در بوندسـلیگا به 
نـام خـود ثبـت کـرده و توانسـته خـود را از زیـر 

سـایه بـرادرش خـارج کند.
درخشـش ایـن دو بازیکـن می توانـد یادآور 
حضـور رونالـد و فرانـک دی بوئـر در تیـم ملـی 

باشـد. هالند 
بـرادران هـازارد کـه بارهـا تمایل بـه حضور 
در یـک تیـم از خـود نشـان دادنـد، می تواننـد تـا 
سـال ها خیـال فوتبـال بلجیـک را از حضـور دو 

بازیکـن موثـر و گلـزن راحـت کنند.

ســرمربی ناپولــی معتقــد اســت تنهــا 
اشــتباه مهاجــم پرتگالــی امضــای قــرارداد 

بــا یوونتــوس اســت.
بــه نقــل از آس، کارلــو آنچلوتــی 
جدایــی  دربــاره  مصاحبــه  یــک  در 
ــم  ــتن مهاج ــدو و پیوس ــتیانو رونال کریس
پرتگالــی بــه یوونتــوس، پــاری ســن 
ژرمــن و ناپولــی صحبــت کــرد. ســرمربی 
ایتالیایــی گفــت: حضــور رونالــدو در 
ــن  ــرای ای ــی ب ــک نشــانه عال ســری A ی
ــا  ــود. مدت ه ــوب می ش ــا محس رقابت ه
زیــادی  از ســتارگان   A پیــش ســری 
برخــوردار بــود و بازیکنانــی همچــون 
ــن  ــو، زی ــا، زیک ــدو مارادون ــو آرمان دیگ
ــدره  ــو، آن ــدو نازاری ــدان، رونال ــن زی الدی
شــوچنکو، کاکا، زالتــان ایبراهیموویــچ 
ــال  ــن ح ــا ای ــد. ب ــی کردن ــازی م و... ب
ــگ ســتاره ای  ــن لی ــر ای در 10 ســال اخی
ــی  ــدو م ــور رونال ــت. حض ــته اس نداش
ــد.  ــود ببخش ــرایط را بهب ــن ش ــد ای توان
او یــک بازیکــن حرفــه ای بــزرگ اســت. 
تنهــا اشــتباه بــزرگ او امضــای قــرارداد بــا 

ــده(. ــود )باخن ــوس ب یوونت
ــار  ــی اظه ــورد ناپول ــی در م آنچلوت
ــم  ــه یــک تی ــون ب کــرد: ایــن باشــگاه اکن

متفــاوت تبدیــل شــده اســت. مــا مارادونــا 
ــم  ــی داری ــا تیم ــم ام ــار نداری را در اختی
کــه در ســطح باالیــی قــرار دارد و از 
ــت.  ــده اس ــاخته ش ــی س ــان جوان بازیکن
خــوب  اخیــر  ســال های  در  ناپولــی 
ــم  ــعی می کن ــن س ــرده اســت. م ــازی ک ب
ــه  ــال دهــم و ب ــم انتق ــه تی ــم را ب تجریبات
ایــن تیــم بــرای داشــتن شــخصیت بیشــتر 

ــم. ــک کن کم
ســرمربی ناپولــی دربــاره پــاری ســن 
ژرمــن گفــت: تماشــای چگونگــی رشــد 
ایــن تیــم خــوب اســت. ایــن تیــم یکــی 
می توانــد  و  اروپاســت  بهترین هــای  از 
فاتــح لیــگ قهرمانــان اروپــا شــود. از ایــن 

موضــوع مطمئــن هســتم.
بازی هــای  ســبک  درمــورد  او 
ــبک  ــرد: س ــار ک ــی اظه ــای آنچلوت تیم ه
ــون  ــدارد چ ــود ن ــی وج ــی دقیق آنچلوت
مــن تیــم خــود را بــر اســاس ویژگی هــای 
ــار دارم می ســازم.  ــه در اختی ــی ک بازیکنان
برخــی از ســرمربیان بــا یــک ایــده شــروع 
بــه کار می کننــد و ســعی می کننــد آن 
ــن  ــد. م ــال دهن ــان انتق ــه بازیکنانش را ب
ــم و  ــگاه می کن ــه دارم ن ــی ک ــه بازیکنان ب

تفکــرم را بــر اســاس آن می ســازم.

آرســنال اونــای امــری بــا کســب 
ــم  ــن تی ــی روی فرم تری ــروزی پیاپ 10 پی
در پنــج لیــگ برتــر اروپــا محســوب 

. د می شــو
 بــه نقــل از آس، آرســنال اونــای امری 
ــده  ــل ش ــروزی تبدی ــین پی ــک ماش ــه ی ب
اســت. ایــن تیــم فصــل را بــا دو شکســت  
ــوه  ــادی در نح ــات زی ــرد و ابهام ــاز ک آغ
بــازی اش ایجــاد کــرد امــا خیلــی زود 
ایــن ابهامــات بــر طــرف شــد. تیــم لندنــی 
پنــج  در  حاضــر  تیــم  فرم تریــن  روی 
ــس،  ــر انگلی ــگ برت ــا )لی ــر اروپ ــگ برت لی
ســری A  ایتالیــا، اللیــگای اســپانیا، لیــگ 
یــک فرانســه و بوندســلیگا آلمــان( اســت. 
درخشــش مهاجمانــی همچــون الکازت 
ــل  ــری مســوت اوزی ــا رهب ــگ ب و اوبامیان
ــه  در خــط میانــی باعــث شــده آرســنال ب

ــن ســطح خــود بازگــردد. بهتری
توپچی هــای لنــدن پــس از  پیــروزی 
3 بــر یــک برابــر لسترســیتی در هفتــه  نهــم 
لیــگ برتــر توانســتند دهمیــن بــرد پیاپــی 
خــود را در تمــام رقابت هــا بــه ثبــت 
ــگ  ــرد در لی ــت ب ــم هف ــن تی ــانند. ای برس
ــروزی در  ــت آورد و دو پی ــه دس ــر ب برت
ــروزی در اف.ای  ــک پی ــا و ی ــگ اروپ لی
کاپ را بــه دســت آورد. بایــد یــادآور شــد 
ــاری را در  ــن آم ــز چنی ــوس نی ــه یوونت ک

ــا  ــت ام ــی داش ــای پیاپ ــطح پیروزی ه س
ــه  ــوا در شــنبه ای ک ــر جن ــا تســاوی براب ب

ــان داد. ــد پای ــن رون ــه ای گذشــت ب
پنــج  فــرم  تیم هــای روی  دیگــر  
لیــگ برتــر اروپــا فاصلــه زیــادی بــا 
آرســنال امــری دارنــد. پــاری  ســن  ژرمــن 
بــا هفــت پیــروزی پیاپــی در فرانســه، 
ــگا،  ــروزی در اللی ــار پی ــا چه ــد ب وایادولی
ــان  ــروزی در آلم ــار پی ــا چه ــد ب دورتمون
 A ــری ــروزی در س ــت پی ــا هف ــر ب و اینت

ــد. ــرار دارن ــی ق ــم انگلیس ــس از تی پ
بایــد بــه قــدرت خــط تهاجمــی 
آرســنال نیــز اشــاره کــرد. ایــن پیروزی هــا 
بــه لطــف گل هــای فــراوان مهاجمــان ایــن 
ــاگردان  ــت. ش ــده اس ــت آم ــه دس ــم ب تی
ــتند  ــود توانس ــروزی خ ــه پی ــری در س ام
30 گل بــه ثمــر برســانند؛ یعنــی میانگیــن 
ســه گل در هــر بــازی. آرســنال پــس 
از پیــروزی برابــر لسترســیتی توانســت 
ــهمیه  ــب س ــه کس ــاز  در رتب ــا 21 امتی ب
قهرمانــان قــرار بگیــرد و تنهــا دو امتیــاز بــا 
ــول(  ــیتی و لیورپ ــینان )منچسترس صدرنش
ــد  ــی نمی دان ــد. کس ــته باش ــه داش فاصل
ــا  ــنال ت ــی آرس ــای پیاپ ــورد پیروزی ه رک
ــا  ــید ام ــد کش ــول خواه ــی ط ــه زمان چ
ــل  ــن فص ــود را در ای ــری خ ــنال برت آرس

ــت. ــان داده اس نش

آنچلوتی: 
تنها اشتباه رونالدو رفتن به یوونتوس بود

چه باشگاهی روی فرم ترین 
تیم در پنج لیگ برتر اروپا است؟

در  گلزنــی  بــا  اوزیــل  مســوت 
ــن  ــر لسترســیتی رکــورد چندی ــدار براب دی
ــر را  ــی در لیــگ برت ــان آلمان ســاله بازیکن

شکســت.
بــه نقــل از گاردیــن، در آخریــن 
دیــدار هفتــه نهــم رقابت هــای لیــگ برتــر 
انگلیــس، آرســنال موفــق شــد بــا نتیجــه 3 
بــر یــک لسترســیتی را شکســت دهــد تــا 
ــه  ــری ادام ــای ام ــم اون ــد بردهــای تی رون

داشــته باشــد.
ــدن  ــای لن ــای توپچی ه ــی از گله یک
ــه  ــل ب ــوت اوزی ــابقه مس ــن مس را در ای
ــی  ــا گلزن ــن ب ــن بازیک ــاند. ای ــر رس ثم
ــن  ــه گلزن تری ــل ب ــابقه تبدی ــن مس در ای
برتــر  لیــگ  تاریــخ  آلمانــی  بازیکــن 

ــد. ــس ش انگلی
پیــش از ایــن اوزیــل در کنــار یورگــن 
کلینزمــن و اووه زیلــر بــا 29 گل برتریــن 
ــان  ــن بازیکن ــره در بی ــگ جزی ــان لی گلزن
ــه  ــی ک ــا گل ــون ب ــه اکن ــد ک ــی بودن آلمان
مســوت اوزیــل در بــازی برابر لسترســیتی 
بــه ثمــر رســاند، ایــن بازیکــن بــا 30 گل 
زده تبدیــل بــه گلــزن تریــن بازیکــن 

ــر شــد. ــی در تاریــخ لیــگ برت آلمان
ــی از  ــام جهان ــد از ج ــه بع ــل ک اوزی
ــرد، در  ــی ک ــان خداحافظ ــی آلم ــم مل تی
ــرد  ــر می ب ــه س ــی ب ــیار خوب ــرایط بس ش
و همیــن امــر نیــز باعــث شــده تیــم 
باشــگاهی اش نتایــج خوبــی در لیــگ برتــر 

ــاورد. ــت بی ــه دس ب

مهاجــم بارســلونا از زمــان حضــورش 
در ایــن تیــم 21 بــار آســیب دیــده اســت.

ــل مســی در  ــارکا، لیون ــل از م ــه نق  ب
بارســلونا  در  حضــورش  دوران  طــول 
21 بــار آســیب دیــده اســت. مهاجــم 
ــل  ــن دلی ــه ای ــوع ب ــی در مجم آرجانتین
ــس  ــت. پ ــت داده اس ــازی را از دس 80 ب
ــب  ــنبه ش ــدار ش ــیب دیدگی در دی از آس
بارســلونا مقابــل ســویا ایــن تعــداد بــازی 
بــه احتمــال فــراوان بــه 86 خواهــد 

ــید. رس
ــور  ــدون حض ــی ب ــم کاتاالن ــار تی آم
 48 بــازی   80 ایــن  در  خــود  ســتاره 
15 شکســت  و  تســاوی   17 پیــروزی، 
ــاند  ــر رس ــه ثم ــا 158 گل ب ــت. بارس اس
ــی   ــد. آب ــاز ش ــار دروازه اش ب ــا 64 ب ام
اناری هــا توانســتند در نبــود مهاجــم خــود 
60 فیصــد بازی هــا را بــا پیــروزی پشــت 
ــد  ــان می ده ــن نش ــه ای ــد ک ــر بگذارن س
ــور  ــر حض ــت تاثی ــم تح ــن تی ــج ای نتای
بازیکــن آرجانتینــی اســت. بدتریــن آمــار 
بارســلونا در کســب پیروزی هــا در زمــان 
حضــور پــپ گواردیــوال رقــم خــورد کــه 
ــم 66 فیصــد دیدارهــای خــود را  ــن تی ای

ــان رســاند. ــه پای ــرد ب ــا ب ب
در ادامــه بــه تمــام آســیب دیدگی های 
در  دوران حضــورش  طــول  در  مســی 

ــود: ــاره می ش ــلونا اش بارس
فصل 06 ــ 2005

اتلتیکــو  5 /2 /2006 بارســلونا ــــ 
ــت.  ــای راس ــیب دیدگی از پ ــد. آس مادری

بازگشــت بــه میادیــن 18 /2 /2006
ــی.   ــلونا ــــ چلس 7 /3 /2006 بارس
ــای راســت. بازگشــت  آســیب دیدگی از پ

ــن 30 /5 /2006 ــه میادی ب
ــــ  مادریــد  رئــال   2006/  10/  22
بارســلونا. آســیب دیدگی از مــچ پــای 
ــن 31 /10  ــه میادی ــت ب ــت. بازگش راس

2006/
ــال  ــلونا ــــ رئ 12 /11 /2006 بارس
ساراگوســا. شکســتگی در پــای چــپ. 

بازگشــت بــه میادیــن 11 /2 /2007
فصل 08 ــ 2007

11 /9 /2007 اســترالیا ــــ آرجانتیــن. 
ــای راســت. بازگشــت  آســیب دیدگی از پ

بــه میادیــن 19 /9 /2007
17/15/ 2007 والنســیا ــــ بارســلونا. 
ــن  ــه میادی ــی. بازگشــت ب مشــکل عضالن

2008/ 1/ 20
ــلتیک.  ــلونا ــــ س 4 /3 /2008 بارس
ــن  ــه میادی ــی. بازگشــت ب مشــکل عضالن

2008/  4/  12
فصل 10 ــ 2009

ــو ــــ  ــک بیلبائ 21 /11 /2009 اتلتی
ــت  ــی. بازگش ــکل عضالن ــلونا. مش بارس

بــه میادیــن 29 /11 /2009
فصل 11 ــ 2010

اتلتیکــو مادریــد ــــ   2010/ 9/ 19
پــای  مــچ  آســیب دیدگی  بارســلونا. 
راســت. بازگشــت بــه میادیــن 29 /9 

2010 /
فصل 13 ــ 2012

ــکا.  ــلونا ــــ بنفی 5 /12 /2012 بارس
آســیب دیدگی از پــای چــپ. هیــچ بــازی 
ــدار  ــا در آن دی ــداد و تنه ــت ن را از دس

ــد. ــض ش تعوی
ــلونا.  ــاالگا ــــ بارس 24 /1 /2013 م
مشــکل عضالنــی.  تنهــا تعویــض شــد و 

ــداد. ــازی را از دســت ن ــچ ب هی
ــن ــــ  ــن  ژرم ــاری  س 2 /4 /2013 پ
ــوی راســت.  بارســلونا. آســیب دیدگی زان

ــن 10 /4 /2013 ــه میادی ــت ب بازگش
اتلتیکــو مادریــد ــــ   2013/ 5/ 12
بارســلونا. مشــکل عضالنــی. تعویــض 
ــداد. ــت ن ــازی را از دس ــچ ب ــد و هی ش

فصل 14 ــ 2013
یــک  فصــل.  پیــش   2013/  8/  10

داد. از دســت  را  بــازی دوســتانه 
اتلتیکــو مادریــد ــــ   2013/ 8/ 22
چــپ.   پــای  آســیب دیدگی  بارســلونا. 

یــک بــازی را از دســت داد.
ــلونا.  ــا ــــ بارس 28 /9 /2013 آلمری
آســیب دیدگی پــای راســت. بازگشــت 

بــه میادیــن 19 /10 /2013
ـ   ـــ بتیــس  رئــال   2013/  11/  10
چــپ.  پــای  آســیب دیدگی  بارســلونا. 
2014/  1/  08 میادیــن  بــه  بازگشــت 

فصل 15 ــ 2014
31 /8 /2014 ویارئــال ــــ بارســلونا. 
آســیب دیدگی پــای راســت. بازگشــت 

ــن 13 /9 /2014 ــه میادی ب
فصل 16 ــ 2015

الس  ــــ  بارســلونا   2015/  9/  26
پالمــاس. آســیب دیدگی زانــوی چــپ. 
2015/  11/  21 میادیــن  بــه  بازگشــت 

فصل 17 ــ 2016
ــو  ــلونا ــــ اتلتیک 22 /9 /2016 بارس
مادریــد. مشــکل عضالنــی. بازگشــت بــه 

میادیــن 15 /10 /2016
فصل 18 ــ 2017

21 /10 /2018  بارســلونا ــــ ســویا. 
ــت. ــازوی راس ــتگی از ب شکس

رکوردشکنی مسوت اوزیل در آرسنال و لیگ جزیره

همه آسیب دیدگی های مسی
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رونالدو پاسخ ایسکو را داد
مهاجـم پرتگالـی یوونتـوس بـه سـخنانی که 
ایسـکو بـر زبـان آورد واکنش نشـان داد و پاسـخ 

هـم تیمی سـابق خـود را داد.
رونالـدو  کریسـتیانو  مـارکا،  از  نقـل  بـه 
تصمیـم گرفـت کـه بعـد از 9 فصـل حضـور در 
رئـال مادریـد و کسـب عناویـن زیـاد ایـن تیم را 
تـرک کنـد و در تابسـتان راهـی یوونتوس شـود. 
پرتگالـی  سـتاره  غیـاب  در  رئـال  حملـه  خـط 
اسـت.  داشـته  کننـده ای  ناامیـد  عملکـرد  خـود 
شکسـت های زیـادی باعـث شـده تـا اعتراضات 
زیـادی بـه رئیس باشـگاه رئـال مادرید بـه خاطر 

فـروش رونالـدو شـود.
ایسـکو، هافبـک بـا تجربـه رئـال مادرید در 
رونالـدو  گفـت:  رونالـدو،  جدایـی  بـه  واکنـش 
دوسـت داشـت کـه از رئـال بـرود. نمی خواهیـم 
کـه بعـد از جدایی ایـن بازیکـن گریه کنیـم و به 

زودی از ایـن شـرایط خـارج مـی شـویم.
مـارکا  بـا  کـه  گفت وگویـی  در  رونالـدو 
داشـت جـواب ایسـکو را داد و گفـت: ایسـکو 
گفتـه کـه نمی خواهنـد گریـه کننـد؟ ایـن بسـیار 

نکنـی". گریـه  "می توانـی  اسـت.  خـوب 
او در بخـش پایانـی از صحبت هـای خـود به  
وضعیـت رئـال مادریـد اشـاره کـرد و گفـت: من 
نمی خواهـم دربـاره باشـگاه های دیگـر صحبـت 
کنـم. همـه عملکـرد مـن را در رئـال می دانند. در 
حـال  حاضـر زمـان خوبـی درباره صحبـت کردن 
از عملکـرد مـن در رئـال نیسـت. ما بازی بسـیار 
نمی توانـم  داریـم.  منچسـتریونایتد  برابـر  مهمـی 
دربـاره بحـران در دیگر باشـگاه هـا صحبت کنم.
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انتخابات پارلمانی درهرات 
پرجوش و پر چالش برگزار شد 

. هنــد می د
بــر اســاس آمــار کمیســیون 
انتخابــات، 539 هــزار و 141 تــن از 
ــی  ــرای رأی ده ــرات ب ــندگان ه باش
ــه 239  ــد ک ــرده بودن ــام ک ــت ن ثب
ــوده  ــان ب ــر آن زن ــزار و 818 نف ه
اســت. از ایــن شــمار تنهــا 120 
رأی  انتخابــات  روز  در  زن  هــزار 

داده اســت. 
زن  کاندیــدای   28 هــرات  از 
ــا  بــرای احــراز حداقــل 5 کرســی ب
ــی  ــد و یک ــت می کنن ــر رقاب هم دیگ
ــان  از دالیــل حضــور گســترده ی زن
در هــرات در روز انتخابــات همیــن 

ــه شــده اســت. مــورد گفت
بهبــودزاده،  احســان  سوســن 
مجلــس  کاندیــدای  از  یکــی 
هــرات،  والیــت  از  نماینــدگان 
ــهر  ــطح ش ــان را در س ــور زن حض
ــن  ــا در ولســوالی های ای ــگ ام پررن
ــد.  ــوان می-کن ــگ عن ــت کم رن والی
بــه بــاور خانــم بهبــودزاده، یکــی از 
دالیــل اساســی عــدم حضــور زنــان 
والیــت،  ایــن  ولســوالی های  در 
ــوده  ــان ب ــدات طالب ــی و تهدی ناامن

ــت. اس
از  این هــا، اســتفاده  در کنــار 
از  عکس بــرداری  و  بیومتریــک 
ــده  ــث ش ــز باع ــان نی ــره ی زن چه
جامعــه ی  در  زنــان  کــه  اســت 
ســنتی هــرات حاضــر بــه رأی دهــی 

نشــوند.
ــی  ــراف فعل ــه، گ ــن هم ــا ای ب
از  انتخابــات  در  زنــان  حضــور 
ــد فعــاالن حقــوق زن در هــرات  دی

اســت. چشــم گیر 
مریــم جامــی االحمــدی، فعــال 
حقــوق زن در هــرات حضــور زنــان 
ــته  ــم گیر دانس ــات را چش در انتخاب
ــت  ــر امنی ــه اگ ــت ک ــی اس و مدع
ایــن والیــت تامیــن شــود، اشــتراک 
زنــان در انتخابــات افزایــش خواهــد 

یافــت.

ــا  وجــود هشــدارهای جــدی  ب
گســترده ی  حمــالت  و  امنیتــی 
طالبــان بــر مراکــز رأی دهــی در 
گوشــه و کنــار هــرات، در روزهــای 
ــه  ــه  س ــک ب ــزان نزدی 28 و 29 می
صــد و 50 هــزار باشــنده ی ایــن 
والیــت رأی شــان را بــه صندوق هــا 
بــه  را  نامــزد   17 تــا  ریختنــد 
ــس  ــه مجل ــرات ب ــی از ه نمایندگ

نماینــدگان کشــور بفرســتند.
گفته هــای  اســاس  بــه 
مســتقل  کمیســیون  مســووالن 
ــوع 300  ــرات، از مجم ــات ه انتخاب
مرکــز رأی دهــی در 19 ولســوالی 
هــرات در 286 مرکــز رأی دهــی 
انتخابــات برگــزار شــده اســت.
فرســتادن اشــتباهی فهرســت 
رأی دهنــدگان از یــک مرکــز بــه 
مرکــز دیگــر، ناکارایــی دســتگاهای 
نداشــتن  آشــنایی  بیومتریــک، 
کارمنــدان انتخاباتــی بــا دســتگاهای 
عمده تریــن  از  بیومتریــک 
ــات در  ــای انتخاب چالش هــای روزه

ــت. ــوده اس ــرات ب ه
بعــد از افتتــاح رونــد رأی دهــی 
توســط مقام هــای محلــی هــرات 
غیاث الدیــن  ســلطان  مکتــب  در 
غــوری، رونــد رأی دهــی در تمامــی 
مراکــز رأی دهــی در سراســر هــرات 
ــاعات  ــان س ــا در هم ــد ام ــاز ش آغ
ــا  ــد ب ــن رون ــی، ای نخســت رأی ده

ــش جــدی مواجــه شــد. پال
پــل  در  رأی دهــی  مراکــز 
مکتــب  فتــح،  مکتــب  رنگینــه، 
تجربــوی و مهــری هروی در ســطح 
ــی  ــز رأی ده ــرات و مراک ــهر ه ش
غوریــان،  ولســوالی  در  گــزه 
ادرســکن،  ولســوالی  چهارســنگ 
مکتــب فتــح انجیــل و ده هــا مرکــز 
دیگــر در ولســوالی های فارســی، 
شــیندند،  کهنــه،  کشــک  گــذره، 
ــد  ــزی بودن ــه از مراک کهســان و اوب
ــدگان در آن  ــت رأی دهن ــه فهرس ک
ــتاده شــده  ــتباهی فرس ــه ی اش به گون

ــود. ب
هــرات  ســاکنان  از  شــماری 
ــت،  ــن وضعی ــاهده ی ای ــد از مش بع
کــرده  پــاره  را  تذکرههای شــان 
شــان  خانه هــای  بــه  دوبــاره  و 

بازگشــتند.

از  یکــی  احمدیــان  ناصــر 
در  کــه  می گویــد  رأی دهنــدگان 
مرکــز رأی دهــی مکتــب شــمعان در 
ســطح شــهر هــرات ثبــت نــام کــرده 
امــا در روز رأی دهــی نامــش در 
ــوده  ــدگان درج نب فهرســت رأی دهن
ــات  ــه  اطالع ــه روزنام ــت. او ب اس
مکتــب  در  »مــن  می گویــد:  روز 
شــمعان ثبــت نــام کــرده بــودم. 
چــون خانــه ام در نزدیکــی ایــن 
مرکــز اســت امــا در روز رأی دهــی 
نامــم در فهرســت رأی دهنــدگان 
نبــود و مــن از رأی دادن محــروم 

ــدم.« ش
در همیــن حــال، فعــاالن مدنــی 
در هــرات رونــد انتخابــات را در 
ایــن والیــت پرچالــش ارزیابــی 
فعــال  عمیــد،  جــواد  می کننــد. 

ــت. ــرده اس ــع ک ــروه را دف گ
در  زنــان  گســترده ی  حضــور 

هــرات
چالش هــای  وجــود  بــا 
امنیتــی در شــهر و ولســوالی های 
شــمار  هــرات،  هفده گانــه 
ــت  ــن والی ــدگان زن در ای رأی دهن
اســت. شــده  گفتــه  بی پیشــنه 

رییــس  قانونــی،  احمدشــاه 
در  انتخابــات  مســتقل  کمیســیون 
هــرات  کــه  می گویــد  هــرات 
باالتریــن ســهم گیری در حــوزه ی 
ــارکت  ــزان مش ــن می ــرب و دومی غ
اســت.  داشــته  را  افغانســتان  در 
ــیون  ــووالن کمیس ــه ی مس ــه گفت ب
ــوع 330  ــرات از مجم ــات ه انتخاب
هــزار رأی دهنــده در والیــت هــرات 
تشــکیل  زنــان  را  آن  هــزار   120

مدنــی در هــرات می گویــد کــه 
از  بســیاری  در  رأی دهــی  رونــد 
ــهر  ــطح ش ــی در س ــز رأی ده مراک
والیــت  ایــن  ولســوالی های  و 

اســت. بــوده  پر چالــش 
اکثــر  کــه  می گویــد  وی 
ــهر  ــطح ش ــی در س ــز رأی ده مراک
والیــت  ایــن  ولســوالی های  و 
تخنیکــی  چالش هــای  کنــار  در 
امنیتــی  جــدی  چالش هــای  بــا 
اصــل  بــوده  کــه  مواجــه  نیــز 
زیــر  را  انتخابــات  »فراگیربــودن« 

اســت. بــرده  ســووال 
طالبــان در ولســوالی گلــران 
ــالش  ــت ت ــلیک راک ــا ش ــرات ب ه
کردنــد تــا مانــع اشــتراک مــردم بــه 
ــوند. در  ــای رأی ش ــای صندوق ه پ
ــیندند،  ــکن، ش ــوالی های ادرس ولس

اوبــه، کشــک کهنه و فارســی هــرات 
صبــح حمــالت  ابتــدای  از  نیــز 
طالبــان بــاالی مراکــز رأی دهــی آغاز 
شــد. بــه گفتــه ی مســووالن امنیتــی 
ــان  ــام توان »ش ــان »تم ــرات، طالب ه
ــه  ــات ب ــم زدن انتخاب ــرای بره را ب
ــق«  ــرانجام »موف ــا س ــت ام کار گرف

ــد. نش
ــی  ــده یک ــد فرمان ــرال عاب جن
ظفــر   207 ارتــش  فرماندهــان  از 
در یــک نشســت خبــری در هــرات 
انتخابــات در  گفــت کــه در روز 
ــگ  ــت جن ــن والی ــوالی ای 17 ولس
بــوده اســت. وی افــزود کــه طالبــان 
مســلح از »تمــام قــدرت« شــان 
ــات  ــرای برهــم زدن امنیــت انتخاب ب
اســتفاده کــرد، امــا نیروهــای امنیــت 
ــن  ــالت ای ــه« حم ــه »موفقان به گون

نجیب اهلل سعادتـ  هرات


