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عبداهلل: 

از رهایی زندانیان طالب در کارزارهای 
انتخاباتی استفاده نشود

صفحه ۲

انتخابات افغانستان 
و چالش اعتبار آمارها

تقویتی  ثبت نام  پروسه ی 
انتخابات  برای  رأی دهندگان 
هفته ی  شنبه  روز  ریاست جمهوری، 
روز  پنج  شد.  آغاز  جوزا(   18( گذشته 
مستقل  کمیسیون  جوزا،   23 در  بعد، 
مطبوعاتی  کنفرانس  یک  در  انتخابات 
سراسر  در  روز،  آن  تا  که  کرد  اعالم 
کشور، حدود 15 هزار نفر در پروسه ی 
ثبت نام  رأی دهندگان  تقویتی  ثبت نام 
کرده اند. دو روز بعد یعنی روز شنبه )25 
در  انتخابات  کمیسیون  مسئوالن  جوزا( 
گفت وگو با خبرنگار اطالعات روز، این 
آمار را حدود 26 هزار اعالم کرد. دیروز 
)27 جوزا( این آمار ناگهان یک جهش 
کمیسیون  رییس  و  گرفت  شانزده برابر 
بیش  که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل 
پروسه ی  در  کنون  تا  نفر  هزار   400 از 
ثبت نام تقویتی رأی دهندگان، در سراسر 

افغانستان ثبت نام کرده اند.
جهش  و  آمار  این  می رسد  به نظر 
روز،  دو  مدت  در  آن  شانزده برابری 
باشد.  پرسش برانگیز  و  مشکوک 
طول  در  که  پذیرفت  نمی توان  منطقا، 
هشت روز از 18 تا 25 جوزا، مجموع 
ثبت نام  پروسه ی  در  ثبت نام کنندگان 
تقویتی رأی دهندگان 26 هزار نفر باشد 
و ظرف دو روز از 25 تا 27 جوزا، این 
آمار با 1600 درصد افزایش، ناگهان از 
برسد.  نفر  هزار   400 به  نفر  هزار   26
هیچ  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  رییس 
این  سقم  و  صحت  که  مدرکی  و  سند 
آمار را تأیید کند نیز ارایه نکرده است. 
ثابت  را  آمار  این  که  مدارکی  غیبت  در 
در  که  می گیرد  شکل  اتهام  این  کند، 

راستای برنامه ریزی...

صفحه ۲

صفحه ۴

»ما ثبت نام می کنیم«؛ 
حمایت پیرمرد ۷۲ ساله ی هراتی و فعاالن 
اجتماعی از روند انتخابات ریاست جمهوری

صفحه ۶

اتحادیه اروپا: برای تعیین عامل حمله به 
نفت کش ها نیاز به اطالعات بیش تر داریم

صفحه ۶

قطع »بی سابقه« برق در آرژانتین 
و اروگوئه پایان یافت

صفحه ۷

کاپیتان سلسائو: 
برزیل بدون نیمار ضعیف تر نیست

صفحه ۳

حدود دو ماه از گشایش دور هفدهم مجلس نمایندگان می گذرد، اما هیأت 
این  ریاست  کرسی  انتخابات  است.  نشده  انتخاب  هنوز  تا  مجلس  این  اداری 

مجلس در دو دور جداگانه در 26 و 28 ثور برگزار شد...

چه خبر از آن یک رای »نقطه«داِر 
اختالف برانگیز مجلس؟

صفحه ۴

درحالی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بسته ماندن بیش از دوهزار 
مرکز رأی دهی در انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان خبر داده است، نهادهای 
انتخابات در  برگزارنشدن  افغانستان و  از کارکرد دولت  انتخابات  بر روند  ناظر 

سراسر کشور ابراز نگرانی می کنند...

بسته ماندن بیش از دوهزار مرکز رای دهی و نگرانی 
نهادهای ناظر از برگزارنشدن انتخابات سراسری

صفحه ۵

کمیسیون  یک  نخستین بار  برای  که  می گویند  کابل  والیت  مقام های 
باصالحیت متشکل از پولیس، نهادهای عدلی و قضایی، ادار ه ی اراضی و سایر 

نهادهای دخیل، تشکیل شده است که برای مبارزه با غصب زمین کار می کند...

»مبارزه با غصب زمین«؛  ۸۵ هزار جریب 
زمین دولتی در کابل در اختیار غاصبان است



محب برای شرکت در یک نشست امنیتی به روسیه رفت
ــروز  ــح دی ــی کشــور صب ــت مل ــداهلل محــب، مشــاور امنی ــات روز: حم اطالع
)دوشــنبه، 27 جــوزا( در یــک ســفر رســمی دوروزه عــازم شــهر اوفــای جمهــوری 
ــمی نیکــوالی پاتروشــف،  ــوت رس ــه دع ــای محــب ب ــد. آق ــیه ش ــف روس فدراتی

ــه ایــن کشــور رفتــه اســت. دبیــر شــورای امنیــت روســیه ب
ــای محــب  ــه آق ــه اســت ک ــه گفت ــک اعالمی ــی در ی ــت مل ــر شــورای امنی دفت
ــه روســیه  ــی ب ــدگان ارشــد امنیت ــن نشســت ســاالنه نماین ــرای شــرکت در دهمی ب

ــه اســت. رفت
ــی کشــور در  ــت مل ــه مشــاور امنی ــه شــده اســت ک ــان گفت ــه همچن در اعالمی
ایــن نشســت بــه نمایندگــی از حکومــت افغانســتان روی موضــوع امنیــت افغانســتان 

و منطقــه ســخنرانی خواهــد کــرد.
گفتنــی اســت کــه دهمیــن نشســت ســاالنه ی نماینــدگان ارشــد امنیتــی از 18 تــا 

20 جــون در شــهر اوفــای روســیه برگــزار می شــود.

یا  گسترده  تقلب  یک  برای 
مشروعیت بخشی کاذب به گستردگی 
پروسه ی  در  اشتراک کنندگان 
برنامه ی  ریاست جمهوری،  انتخابات 
آمارهای  بیرون دادن  و  آمارسازی  
انتخابات  خصوص  در  جعلی 
ریاست جمهوری در دست اجرا قرار 

گرفته است.
بدنام  پارلمانی  انتخابات  از  پس 
 28 در  سوءمدیریت  از  سرشار  و 
بین المللی  نهادهای  میزان،   29 و 
یوناما،  مشخصا  و  انتخابات  حامی 
انجام  راستای  در  را  پیشنهاداتی 
دولت  به  انتخاباتی  اصالحات 
مستقل  کمیسیون  و  افغانستان 
آن  از  یکی  کرد.  ارایه  انتخابات 
بازبینی  جدی،  و  مهم  پیشنهادات 
فهرست رأی دهندگان برای انتخابات 
تشخیص  به  بود.  ریاست جمهوری 
انتخابات  بر  ناظر  و  حامی  نهادهای 
رأی دهندگانی  فهرست  افغانستان، 
و   28 پارلمانی  انتخابات  برای  که 
29 میزان تدوین شده بود، اشکاالت 
جدی داشت که باید اصالح می شد. 
آن  بر  وارده  اشکاالت  جمله  از 
جعلی بودن  غیرواقعی/  فهرست، 
از رأی دهندگانی  قابل توجهی  میزان 
داده  جای  فهرست  آن  در  که  بود 
و  حامی  نهادهای  زعم  به   بود.  شده 
ناظر بر انتخابات افغانستان، فهرست 
انتخابات  در  که  رأی دهندگانی 
پارلمانی تدوین شده بود، به شفافیت 
آسیب  ریاست جمهوری  انتخابات 
برآورده  پیشنهاد  این  هنوز  می زد. 
رأی دهندگان  فهرست  بر  و  نشده 
ریاست جمهوری  انتخابات  برای 
پیش رو، اصالحات الزم اعمال نشده 
کمیشنران  از  یکی  از  به نقل  است. 
قبلی کمیسیون های انتخاباتی، دستور 
آن  از  پس  روز  یک  آن ها  برکناری 
صادر شد که کمیشنران کمیسیون های 
اصالح  و  تعدیل  تصمیم  انتخاباتی، 
فهرست رأی دهندگان را نهایی کرده 
شده  آن  بر  قرار  همچنان  بودند. 
و  تعدیل  کار  بعد،  روز  یک  که  بود 
کمیسیون های  در  فهرست  اصالح 

انتخاباتی آغاز شود.
جعل  از  موثقی  گزارش های 
ارایه شده  آمارهای  در  اغراق  و  آمار 
پارلمانی  انتخابات  خصوص  در 
پارلمانی  انتخابات  در  دارد.  وجود 
که  کسانی  تعداد  میزان،   29 و   28
ثبت نام  انتخابات  در  اشتراک  برای 
و  شد  اعالم  میلیون   9 بودند،  کرده 
پس از برگزاری انتخابات، کمیسیون 
انتخابات، میزان اشتراک در پروسه را 
5 میلیون نفر اعالم کرد. واقعیت این 
است که آمار واقعی ثبت نام شوندگان 
انتخابات  در  اشتراک کنندگان  و 
پارلمانی 28 و 29 میزان، بسیار کم تر 
از آن چیزی بود که در عمل وجود 

داشت.
سازوکار  هیچ  صورتی که  در 
به  آزاد  دسترسی  و  شفاف  نظارتی 
مدارکی که این آمار ها را ثابت کند، 
طرفی،  از  و  باشد  نداشته  وجود 
مدرک  هیچ  نیز  کمیسیون  مسئوالن 
اعالم  آمارهای  برای  سندی  و 
نکند، دشوار است که  ارایه  شده  اش 
افزایش 1600 درصدی در پروسه ی 
به  رأی دهندگان  تقویتی  ثبت نام 
در  پذیرفت.  را  روز  دو  فاصله ی 
اتهام  این  شفافیتی،  چنین  نبود 
که  می گیرد  شکل  جدی  به صورت 
دست  در  برنامه ای  است  ممکن 
تقلب  به  فرجام،  در  که  باشد  اجرا 
آمارسازی های  سازماندهی شده، 
جعلی و مشروعیت بخشی کاذب در 
پیش رو  ریاست جمهوری  انتخابات 

بینجامد.
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عبدهللا: 
از رهایی زندانیان طالب در کارزارهای انتخاباتی استفاده نشود

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور 
ذخیره گاه  یک  بین بردن  از  و  کشف  از 
در  طالبان  گروه  جاده ای  کنار  ماین های 
هرات  والیت  زرغون«  »پشتون  ولسوالی 
ماین های  ذخیره گاه  این  است.  داده  خبر 
کنار جاده ای در نتیجه  ی عملیات مشترک 
نیروهای دفاعی و امنیتی کشف و از بین 

برده شده است.
)دوشنبه،  دیروز  داخله  وزارت 
که  است  گفته  اعالمیه ای  در  جوزا(   27

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس 
اجرایی کشور می گوید که زندانیان گروه 
به  نیت  حسن  نشان دادن  به خاطر  طالبان 
این گروه برای آغاز مذاکرات صلح انجام 
شده است. به گفته ی او، از این اقدام نباید 
استفاده  انتخاباتی  کارزارهای  به منظور 

شود.
 27 )دوشنبه،  دیروز  که  عبداهلل  آقای 
جوزا( در نشست شورای وزیران صحبت 
طالب  زندانیان  »رهایی  گفت:  می کرد، 
است،  شده  انجام  نیت  حسن  به خاطر 

مواد  و  مهمات  از  طالب  جنگ جویان 
این ذخیره گاه در  انفجاری ذخیره شده در 
طراحی و سازمان دهی حمالت تروریستی 
زرغون  پشتون  ولسوالی  مربوطات  در 

استفاده می کرده اند.
مطبوعاتی  دفتر  حال  همین  در 
کشف  از  نیز  هرات  پولیس  فرماندهی 
یک ذخیره گاه مواد انفجاری گروه طالبان 
داده  خبر  والیت  این  اوبه ی  ولسوالی  در 

است.

جنبه ی  و  هدف  اقدامات  این  نباید  ولی 
تأثیرش  از  چون  باشد،  داشته  انتخاباتی 

می کاهد.«
او افزود که هرگونه تصامیم در مورد 
صلح باید با هوشیاری و دقت گرفته شود. 
شک  »بدون  گفت:  کشور  اجرایی  رییس 
اراده ی ما این نیست که جنگ ادامه یابد، 
در  انتخاباتی  حساسیت  به  توجه  با  ولی 

طریق و شیوه ی کار تصامیم دقت شود.«
که  گفت  حال  عین  در  عبداهلل  آقای 
تعلق  نفر  یک  به  افغانستان  صلح  روند 

در اعالمیه ی این دفتر آمده است که 
این ذخیره گاه در نتیجه ی عملیات مشترک 
رهبری  تحت  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
هرات  پولیس  فرمانده  امرخیل،  امین اهلل 

کشف و از بین برده شده است.
این  جریان  در  اعالمیه،  از  نقل  به 
تلفات  نیز  به جنگ جویان طالب  عملیات 
از  مشخصی  آمار  اما  شده،  وارد  سنگین 

تلفات ارایه نشده است.
پولیس  فرماندهی  مطبوعاتی  دفتر 

تنهایی  به  نمی تواند  کسی  هیچ  و  ندارد 
حال  عین  در  او  باشد.  صلح  »قهرمان« 
در  مردم  از  سالم  نمایندگی  »باید  افزود: 

پروسه ی صلح صورت گیرد.«
از  بخشی  در  کشور  اجرایی  رییس 
سخنانش تصریح کرد که اجماع منطقه ای 
و  افغانستان  صلح  روند  از  حمایت  در 
وجود  مشترک  تهدیدات  از  جلوگیری 
دارد و از این »فرصت خوب« باید استفاده 
اجماع  با  که  گفت  عبداهلل  آقای  شود. 
و  طالبان  بر  می توان  منطقه ای  عمومی 

گروه  جنگ جویان  که  است  گفته  هرات 
انفجاری  مواد  ذخیره گاه  این  از  طالبان 
دست ساز  ماین های  ساخت  و  تهیه  در 

بشکه ای استفاده می کردند.
از  کشور  غرب  در  هرات  والیت 
والیت های نسبتا امن به حساب می آید، اما 
گروه طالبان در چند ولسوالی این والیت 
شیندند،  اوبه،  ولسوالی های  جمله  از 
و  حضور  و…  گلران  زرغون،  پشتون 

فعالیت گسترده ی تروریستی دارد.

به  گفت وگوها  تا  آورد  فشار  حامیان شان 
نتیجه ی مثبت برسد.

او تأکید کرد که گفت وگوهای صلح 
با طالبان باید با اشتراک مردم و نمایندگان 

مردم دنبال شود.
اظهارات  این  کشور  اجرایی  رییس 
از  پیش  که  می کند  مطرح  حالی  در  را 
بود  گفته  غنی  اشرف  رییس جمهور  این 
از  طالبان  رها شده ی  زندانیان  اکثریت  که 
خواهند  صلح  سفیران  کشور  زندان های 
شد و به جنگ دوباره بر نخواهند گشت.

دو ذخیره گاه ماین و مواد انفجاری گروه طالبان در هرات کشف و از بین برده شد

کمیسـیون  روز:  اطالعـات 
مسـتقل انتخابـات اعـالم کرد که 
از آغـاز رونـد ثبت نـام تقویتـی 
 25 تاریـخ  تـا  رأی دهنـدگان 
جـوزای سـال جـاری 402 هزار 
و 416 نفـر در 33 والیت کشـور 
غزنـی(  والیـت  اسـتثنای  )بـه 

شـده اند. ثبت نـام 
حواعلـم نورسـتانی، رییـس 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
جـوزا(   27 )دوشـنبه،  دیـروز 
جنـدر  »هماهنگـی  نشسـت  در 
زنـان  موثـر  مشـارکت  پیرامـون 
تقویتـی  ثبت نـام  رونـد  در 
از  کـه  گفـت  رأی دهنـدگان« 
و  مـرد  هـزار   264 جملـه  ایـن 
138 هـزار و 39 زن و همچنیـن 
377 نفـر دیگرشـان را کوچی هـا 

می دهنـد. تشـکیل 
همچنـان  نورسـتانی  خانـم 
گفـت کـه از 458 مرکـز ثبت نـام 
در 33 والیـت کشـور 417 مرکز 
دیگـر  مرکـز   42 و  فعـال  آن 
غیرفعـال اسـت. بـه گفتـه ی او، 
از 42 مرکـز غیرفعـال نیـز شـش 
مرکـز آن به دلیـل نرسـیدن مـواد 
حسـاس انتخاباتـی، یـک مرکـز 
معـارف«  »مشـکالت  دلیـل  بـه 
و 35 مرکـز دیگـر آن بـه دلیـل 
مشـکالت امنیتـی مسـدود مانده 

اسـت.
رییـس  هـم،  سـویی  از 
انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
از  کـه  گفـت  نشسـت  ایـن  در 
سراسـری  ثبت نـام  رونـد  آغـاز 
رأی دهنـدگان در والیـت غزنـی 

تـا تاریـخ 25 جـوزا، در مجموع 
ثبت نـام  نفـر   59 و  هـزار  دو 
کرده انـد کـه از آن جملـه یـک 
هـزار و 414 نفرشـان را مـردان، 
662 نفرشـان را زنـان و یـک نفر 

اسـت. کوچـی  دیگـر 
خانم نورسـتانی افزود که از 
247 مرکـز ثبت نـام رأی دهندگان 
و  فعـال  مرکـز   104 غزنـی  در 
143 مرکـز دیگر غیرفعال اسـت. 
مرکـز   143 از  او،  گفتـه ی  بـه 
غیرفعـال نیـز بـه 14 مرکـز آن از 
غزنـی  معـارف  ریاسـت  سـوی 
اجازه ی بازشـدن داده نشده و دو 
مرکز دیگـر نیز از سـوی بزرگان 

روسـتاها مسـدود شـده است.
ذبیـح اهلل  حـال  همیـن  در 
سـخن گوی  معـاون  سـادات، 

انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
کـه  افـرادی  از  متفاوتـی  آمـار 
از آغـاز رونـد ثبت نـام تقویتـی 
و  والیـت   33 در  رأی دهنـدگان 
ثبت نـام سراسـری رأی دهنـدگان 
کنـون  تـا  غزنـی  والیـت  در 
ثبت نـام کرده انـد، ارایـه می کنـد.
دیـروز  سـادات  آقـای 
)دوشـنبه، 27 جـوزا( بـه روزنامه 
اطالعـات روز گفت کـه از 18 تا 
25 جـوزا در مجمـوع 40 هـزار 
و 616 نفـر به شـمول 26 هـزار و 
400 مـرد، 13 هـزار و 839 زن 
والیـت   33 در  کوچـی   377 و 

کرده انـد.  ثبت نـام  کشـور 
در  کـه  افـزود  همچنـان  او 
نیـز دو هـزار و  والیـت غزنـی 
700 نفـر به شـمول یـک هـزار و 

905 مـرد، 794 زن و یـک نفـر 
بـه  کرده انـد.  ثبت نـام  کوچـی 
گفتـه ی او، این تعـداد افراد از 18 
ثبت نـام شـده اند. تـا 26 جـوزا 

تقویتـی  ثبت نـام  رونـد 
انتخابـات  رأی دهنـدگان 
ریاسـت جمهوری در 33 والیـت 
سراسـری  ثبت نـام  رونـد  و 
رأی دهنـدگان در والیـت غزنـی 
بـه تاریـخ 18 جـوزا آغـاز شـد. 
قـرار اسـت ایـن رونـد تا هشـتم 

یابـد. ادامـه  سـرطان 
تقویـم  براسـاس 
کمیسـیون  سـوی  از  اعالم شـده 
انتخابـات  انتخابـات،  مسـتقل 
ریاسـت جمهوری قـرار اسـت به 
تاریخ ششـم میـزان سـال جاری 

شـود. برگـزار 

نورستانی: 
بیش از ۴۰۰ هزار نفر در روند ثبت نام تقویتی رأی دهندگان ثبت نام کرده اند

روز-هــرات:  اطالعــات 
ــر«  ــم هن نمایشــگاه نقاشــی »ریت
کــه در آن 25 اثــر نقاشــی رنــگ 
و روغــن از یــک دانشــجوی 
ــش  ــه نمای ــر ب ــکده ی هن دانش
ــروز  ــت، دی ــده اس ــته ش گذاش
)دوشــنبه 27 جوزا( در دانشــگاه 

ــت. ــایش یاف ــرات گش ه
و  نقــاش  مقــدم،  بهــزاد 
ــگاه  ــن نمایش ــده ی ای برگزارکنن
روز  اطالعــات  روزنامــه  بــه 
ــگاه را  ــن نمایش ــه ای ــت ک گف
خــود  شــخصی  هزینــه ی  از 

اســت. کــرده  راه انــدازی 
ــدم  ــای مق ــه ی آق ــه گفت ب
بــه  توجهــی  هیــچ  دولــت 
نقاشــان  هنــری  فعالیت هــای 
ــن  ــی در ای ــر نقاش ــدارد و هن ن

رکــود  آســتانه ی  در  والیــت 
دارد. قــرار 

ایــن  در  کــه  آثــاری 
ــه نمایــش گذاشــته  نمایشــگاه ب
رئالیســم  ســبک  بــه  شــده، 
تصاویــر  اســت.  شــده  کار 
ــور  ــرح کش ــخصیت های مط ش
از جملــه جنــرال عبدالــرازق، 
پولیــس  پیشــین  فرمانــده 
قندهــار، مناظــر طبیعــی، ســبک 
زندگــی ســنتی مــردم افغانســتان 
کشــور  ســاکنان  فرهنــگ  و 
ایــن  نقاشــی  آثــار  ســوژه ی 
ــد. ــکیل می ده ــگاه را تش نمایش

سنگینی سایه ی جنگ و صلح بر 
شانه های هنر نقاشی هرات

ــئوالن  ــال مس ــن ح در همی
دانشــگاه  هنــر  دانشــکده ی 

در  کــه  می گوینــد  هــرات 
افزایــش  پســین  ســال های 
ــور  ــا در کش ــگ و ناآرامی ه جن
والیت هــای  در  به ویــژه 
حــوزه ی غــرب، هنــر نقاشــی و 
ــده  ــه حاشــیه ران ــوری را ب منیات

اســت.
فضلــی،  نورالحــق  ســید 
نقاشــی  دیپارتمنــت  مســئول 
دانشــکده ی هنرهــای زیبــای 
ــه  ــه روزنام ــرات ب ــگاه ه دانش
کــه  گفــت  روز  اطالعــات 
ــت  ــی حکوم ــر بی میل ــزون ب اف
ــردم  ــری، م ــای هن ــه فعالیت ه ب
و گردش گــران خارجــی نیــز 
ــداری  ــه خری ــادی ب ــل زی تمای

ــد. ــری ندارن ــار هن آث
افزایــش  فضلــی  آقــای 

ناامنی هــا در کشــور را عامــل 
ــرات  ــی در ه ــر نقاش ــود هن رک
حــال  عیــن  در  او  می دانــد. 
کــه  صورتــی  در  می گویــد 
اداره ی محلــی هرات و حکومت 
مرکــزی از هنــر نقاشــی حمایت 
نکنــد،  معنــوی  و  مــادی 
بــه زودی ایــن هنــر تجســمی بــه 
فراموشــی ســپرده خواهــد شــد.

از  بازدیدکننــدگان  اســتقبال 
ــر ــم هن ــگاه ریت نمایش

مراســم  در  هرچنــد 
ــچ  ــن نمایشــگاه هی گشــایش ای
محلــی  مســئوالن  از  یــک 
ــا  ــتند، ام ــرکت نداش ــرات ش ه
بــه  زیــادی  بازدیدکننــدگان 
ــی  ــار نقاش ــد از آث ــدف بازدی ه
شــرکت  نمایشــگاه  ایــن  در 

نــد. ه ا د کر
ــدگان  ــماری از بازدیدکنن ش
ایــن نمایشــگاه از زوال هنــر 
نقاشــی در هــرات ابــراز نگرانــی 
ــات  ــت اطالع ــرده و از ریاس ک
دیگــر  و  هــرات  فرهنــگ  و 
خواســتار  ذی ربــط  نهادهــای 
توجــه بــه هنرمنــدان و آثــار 

ــدند. ــری ش هن
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ای
رییس جمهــور  ایــن  از  پیــش 
ــت دور  ــی هف ــی ط ــرف غن اش
ــه  ــا ب ــرات باره ــه ه ــفرش ب س
حمایــت از هنرمنــدان تأکیــد 
کــرده بــود. فعــاالن فرهنگــی در 
هــرات امــا بــه ایــن بــاور اســت 
کــه »ایــن وعده هــا میان تهــی 

ــت.« ــوده اس ب

نمایشگاه »ریتم هنر« در دانشگاه هرات گشایش یافت
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ایـــن تنش هـــا 70 درصـــد اعضـــای 
ایـــن مجلـــس اســـت کـــه بـــدون 
ــی  ــگ سیاسـ ــت و فرهنـ ــتن ظرفیـ داشـ
ــی«  ــات قومـ ــول« و »تعصبـ ــا زور »پـ بـ
بـــه ایـــن مجلـــس راه یافته انـــد. او بـــا 
ابـــراز نگرانـــی می گویـــد کـــه دوام 
ایـــن تنش هـــا ســـرانجام تفرقه هـــای 
بـــزرگ قومـــی را دامـــن می زنـــد و بـــه 

می کشـــد.  خیابان هـــا 
نظـــارت از عملکـــرد حکومـــت، 
ـــون  ـــب قان ـــردم و تصوی ـــی از م نمایندگ
مهـــم  و صالحیت هـــای  وظایـــف  از 
مجلـــس نماینـــدگان اســـت. چیـــزی 
کـــه بـــه بـــاور شـــماری از نماینـــدگان 
و فعـــاالن مدنـــی و نهادهـــای ناظـــر 
در اثـــر تنش هـــای دوام دار بـــر ســـر 
ــدگان  ــی ریاســـت مجلـــس نماینـ کرسـ
کامـــال فلـــج شـــده و از ماه هـــا بـــه 

ـــب  ـــدون تصوی ـــون ب ـــا قان ـــو ده ه این س
باقـــی مانـــده اســـت. 

قـــرار اســـت تـــا ســـه مـــاه دیگـــر 
انتخابـــات ریاســـت جمهوری برگـــزار 
شـــود. یوســـف رشـــید، رییـــس بنیـــاد 
انتخابـــات آزاد و عادالنـــه افغانســـتان 
ــن  ــه ی ایـ ــه ادامـ ــد کـ ــا( می گویـ )فیفـ
اشـــتراک  میـــزان  روی  اختالف هـــا 
ــات ریاســـت جمهوری  ــردم در انتخابـ مـ
بیش تریـــن تاثیـــر منفـــی را خواهـــد 
تصویـــر  تنش هـــا  »ایـــن  گذاشـــت: 
منفـــی از انتخابات هـــای گذشـــته ارایـــه 
می کنـــد و مـــردم را نســـبت بـــه ایـــن 
رونـــد دموکراتیـــک ناامیـــد می ســـازد.« 
ــید می گویـــد  ــان آقـــای رشـ همچنـ
کـــه ادامـــه تنش هـــا کـــه بیش تـــر 
منافـــع  و  »خودخواهی هـــا  به دلیـــل 
شـــخصی« اســـت. ایـــن خودخواهی هـــا 

کار  فرصـــت  سیاســـی  مداخـــالت  و 
ــان دادن  ــدگان را در پایـ ــس نماینـ مجلـ
بـــه سرپرســـتی ها، ارزیابـــی وســـط 
ـــن  ـــب قوانی ـــی، تصوی ـــه ی مل ـــال بودج س
ـــرده و  ـــن ب ـــی از بی ـــم مل ـــذ تصامی و اخ
ـــک  ـــه ی ـــز ب ـــنا را نی ـــس س ـــن مجل همچنی

نهـــاد نـــاکارا تبدیـــل کـــرده اســـت.
ــع  ــس مجتمـ ــی، رییـ ــز رفیعـ عزیـ
بـــه  افغانســـتان  مدنـــی  جامعـــه ی 
دوام  کـــه  می گویـــد  روز  اطالعـــات 
ــس  ــی مجلـ ــر کرسـ ــر سـ ــا بـ تنش هـ
مجلـــس  ایـــن  هویـــت  نماینـــدگان 
بین المللـــی  و  ملـــی  ســـطح  در  را 
ـــی  ـــای رفیع ـــت. آق ـــانده اس ـــه رس صدم
ــت  ــش فرصـ ــن تنـ ــه ایـ ــد کـ می افزایـ
ســـایر  و  حکومـــت  سوءاســـتفاده ی 
و  می کنـــد  بیش تـــر  را  ارگان هـــا 
همچنـــان یـــک تصویـــر مافیایـــی و قومـــی 
ـــدگان در  ـــس نماین ـــد مجل را از دور جدی
ســـطح ملـــی و بین المللـــی بازتـــاب 

. هـــد می د
ــدگان  ــس نماینـ ــم مجلـ دور هفدهـ
ســـرانجام پـــس از حـــدود هفـــت مـــاه 
ــات  ــه ی انتخابـ ــر در اعـــالم نتیجـ تأخیـ
ــور  ــته، در 6 ثـ ــال گذشـ ــی سـ پارلمانـ
امســـال بـــدون حضـــور نماینـــدگان 
یافـــت.  گشـــایش  پکتیـــا  و  کابـــل 
ســـپس بـــا اعـــالم نتایـــج کابـــل و 
پکتیـــا نخســـتین انتخابـــات تعییـــن 
اعضـــای مجلـــس نماینـــدگان در 26 
نخســـتین  در  شـــد.  برگـــزار  ثـــور 
انتخابـــات، هیـــچ یـــک از نامـــزدان 50 
درصـــد آرا بـــه اضافـــه ی یـــک رأی را 
نتوانســـتند به دســـت آورنـــد. در دور 
ـــزار  ـــور برگ ـــه در 28 ث ـــات ک دوم انتخاب
شـــد، میررحمـــان رحمانـــی 123 رأی و 
ــت  ــی 55 رأی به دسـ ــر اصولـ کمال ناصـ
آورد. میـــزان رأی آقـــای رحمانـــی )بـــدون 
ـــک  ـــی( ی ـــک رأی جنجال در نظرداشـــت ی
ـــرای  ـــده ب ـــاب تعیین ش ـــر از نص رأی کم ت
ـــود.  ـــس ب ـــت مجل ـــی ریاس ـــراز کرس اح
ایـــن یـــک رأی موجـــب اختالف هـــا و 
تنش هایـــی شـــد کـــه تـــا کنـــون ادامـــه 

دارد.

گشـــایش  از  مـــاه  دو  حـــدود 
نماینـــدگان  مجلـــس  هفدهـــم  دور 
می گـــذرد، امـــا هیـــأت اداری ایـــن 
ــده  ــاب نشـ ــوز انتخـ ــا هنـ ــس تـ مجلـ
ـــن  ـــت ای ـــی ریاس ـــات کرس ـــت. انتخاب اس
مجلـــس در دو دور جداگانـــه در 26 و 
28 ثـــور برگـــزار شـــد. در هـــر دو دور 
به دلیـــل کامل نشـــدن 50 درصـــد آرا 
ـــی  ـــع یک ـــه نف ـــک رأی ب ـــه ی ی ـــه اضاف ب
از نامـــزدان و اختالف هـــای ناشـــی از 
آن تـــا هنـــوز رییـــس مجلـــس تعییـــن 

نشـــده اســـت. 
تنش هـــای  مـــاه  یـــک  از  پـــس 
و  اختالف هـــا  و  لفظـــی  فزیکـــی، 
جنجال هـــا میـــان اعضـــای مجلـــس 
ـــداران  ـــن طرف ـــخصا بی ـــدگان و مش نماین
کمال ناصـــر  و  رحمانـــی  میررحمـــان 
گفتـــه ی  بنابـــر  اصولـــی، ســـرانجام 
شـــماری از نماینـــدگان، در نشســـت 
 27( مجلـــس  ایـــن  دوشـــنبه ی  روز 
بـــر  نســـبی  پیشـــرفت های  جـــوزا( 
ســـر حـــل نقطـــه ی اختـــالف به دســـت 
ـــت  ـــت در نشس ـــرار اس ـــت. ق ـــده اس آم
ـــور( در  ـــنبه 28 ث ـــس )سه ش ـــدی مجل بع
ـــا  ـــن اختالف ه ـــه ای ـــی ب ـــری علن رأی گی

ــود. ــان داده شـ پایـ
آخریـــن مـــورد اختـــالف بـــر ســـر 
خصـــوص  در  رأی گیـــری  شـــیوه ی 
بـــه  نبخشـــیدن  یـــا  اعتباربخشـــیدن 
ــوده  ــری بـ ــای رأی گیـ ــی از برگه هـ یکـ
اســـت کـــه یـــک »نقطـــه« اضافـــه دارد. 
ــماری آرای  ــه پـــس از بازشـ ــن برگـ ایـ
ـــع  ـــور( در جم ـــات دور دوم )28 ث انتخاب
ــبه و براســـاس آن  آرای صحیـــح محاسـ
میررحمـــان رحمانـــی برنـــده اعـــالم 
شـــد. حـــاال اختـــالف احتمـــاال جـــدی 
ـــری  ـــه رأی گی ـــت ک ـــن اس ـــدگان ای نماین
نشســـت بعـــدی بـــرای اعتباربخشـــیدن 
یـــا نبخشـــیدن بـــه ایـــن برگـــه، علنـــی 
انجـــام شـــود یـــا ســـری. قـــرار اســـت 
در نخســـت شـــیوه ی رأی گیـــری بـــرای 
اعتباربخشـــی ایـــن رأی اختالف برانگیـــز 

مشـــخص شـــود.
خواهـــان  رحمانـــی  میررحمـــان 

انجـــام رأی گیـــری علنـــی اســـت و 
بـــر  تاکیـــد  اصولـــی  کمال ناصـــر 

دارد. ســـری  انتخابـــات 
عضـــو  رحمانـــی،  محمدعـــارف 
ـــات روز  ـــه اطالع ـــدگان ب ـــس نماین مجل
می گویـــد: »پـــس از رأی گیـــری علنـــی 
یـــا ســـری اگـــر رأی مـــورد اختـــالف 
معتبـــر شـــناخته شـــد، آقـــای رحمانـــی 
رییـــس مجلـــس اســـت و اگـــر معتبـــر 
بـــرای  انتخابـــات  نشـــد،  شـــناخته 
ــه  ــزدان کـ ــن نامـ ــان ایـ ــوم میـ دور سـ
دور  انتخابـــات  در  را  رأی  بیش تریـــن 
دوم داشـــته اند برگـــزار خواهـــد شـــد.«
نابســـامانی های  و  تنش هـــا 
ــدگان از دو  ــس نماینـ ــود در مجلـ موجـ
مـــاه بـــه این ســـو درحالـــی بـــه قـــوت 
خـــودش باقـــی مانـــده کـــه افغانســـتان 
در بحرانی تریـــن وضعیـــت سیاســـی-
ـــه  ـــا س ـــت ت ـــرار اس ـــرار دارد. ق ـــی ق امنیت
مـــاه دگـــر یکـــی از جنجالی تریـــن 
انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری برگـــزار 
ـــح  ـــای صل ـــم گفت وگوه ـــود. دور هفت ش
ــور  ــدون حضـ ــان بـ ــا طالبـ ــکا بـ امریـ
در  همچنـــان  حکومـــت  نماینـــدگان 
ــام قـــرار دارد. ادامـــه ی  هالـــه ای از ابهـ
بـــا  هم زمـــان  گفت وگوهـــا  ایـــن 
بیـــن  درگیری هـــا  شـــدت یافتن 
جنگ جویـــان  و  امنیتـــی  نیروهـــای 
ــرای  ــت کم بـ ــت را دسـ ــان وضعیـ طالبـ
مـــردم افغانســـتان بیش تـــر از پیـــش 

پیچیده تـــر ســـاخته اســـت.
در وضعیـــت کنونـــی، »نقطـــه«ی 
تنش هـــا  دوام  و  اختالف برانگیـــز 
بـــر ســـر کرســـی مجلـــس نماینـــدگان، 
پرســـش های  و  نگرانی هـــا  انتقادهـــا، 
شـــماری از فعـــاالن مدنـــی، نهادهـــای 
ــس را در  ــن مجلـ ــای ایـ ــر و اعضـ ناظـ
پـــی داشـــته اســـت. شـــماری از آنـــان 
می گوینـــد کـــه در نبـــود هیـــأت اداری 
مجلـــس نماینـــدگان، عملکـــرد ایـــن 
مجلـــس در خصـــوص مســـایل بـــزرگ 
ـــت آن  ـــه و فعالی ـــش رفت ـــر پرس ـــی زی مل

»کامـــال متوقـــف« اســـت. 
بـــه بـــاور آقـــای رحمانـــی، عامـــل 

لیاقت الیق 

چه خبر از آن یک رای »نقطه«دارِ اختالف برانگیز مجلس؟

روز سه شنبه )۲۸ جوزا( مجلس روی اعتباربخشی این رأی نقطه دار و 
اختالف برانگیز رأی گیری می کند
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ملیحه کاظمی 

بسته ماندن بیش از دوهزار مرکز رای دهی و نگرانی نهادهای ناظر از برگزارنشدن انتخابات سراسری

»ما ثبت نام می کنیم«؛ 
حمایت پیرمرد 72 ساله ی هراتی و فعاالن اجتماعی از روند انتخابات ریاست جمهوری

کمیســیون  درحالی کــه 
از  افغانســتان  انتخابــات  مســتقل 
دوهــزار  از  بیــش  بســته ماندن 
انتخابــات  در  رأی دهــی  مرکــز 
میــزان   6 ریاســت جمهوری 
ــر  ــای ناظ ــت، نهاده ــر داده اس خب
بــر رونــد انتخابــات از کارکــرد 
ــدن  ــتان و برگزارنش ــت افغانس دول
انتخابــات در سراســر کشــور ابــراز 

می کننــد. نگرانــی 
ــفافیت  ــر ش ــر ب ــای ناظ نهاده
رونــد انتخابــات تاکیــد دارنــد کــه 
کمیســیون انتخابــات بایــد از تطبیق 
ــان  ــن و برنامه های ش ــت قوانی درس
کــرده  اطالح رســانی  موقــع  بــه 
انتخابــات  برگــزاری  بــرای  و 

ــد. ــالش کن ــری ت سراس
مراکز بسته

ــات  ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس
افغانســتان در 11 جــوزای ســال 
جــاری اعــالم کــرد کــه از مجمــوع 
مرکــز  هفت هــزار  از  بیــش 
ــر  ــده در سراس ــی تثبیت ش رأی ده
کشــور، دوهــزار و دو مرکــز بســته 

ــد. ــد مان خواه
حواعلــم نورســتانی، رییــس 
ــت  ــک نشس ــیون در ی ــن کمیس ای
ــدگان  ــماری از نماین ــا ش ــی ب علن
و  مدنــی  جامعــه ی  نهادهــای 
مراکــز  بــه  رابطــه  در  رســانه ها 
ــزود  ــات داد و اف ــی معلوم رأی ده
و  هفت هــزار  مجمــوع  در  کــه 
به شــمول  رأی دهــی  مرکــز   385
ــت  ــور تثبی ــی در کش ــت غزن والی
شــده اســت و از ایــن میــان صــرف 
ــی  ــز رأی ده ــزار و 383 مرک پنج ه
ــت جمهوری در  ــات ریاس در انتخاب

ــود. ــد ب ــال خواه ــور فع کش
عبدالعزیــز  حــال  همیــن  در 

ــار جنــگ و  میرخــداداد کــه غب
ــر  ــه ی اخی ــد ده ــواری های چن دش
بــر ســیمایش نشســته، همچنــان 
چــراغ امیــدش بــرای افغانســتان 
ــوش نشــده  ــون خام ــا کن ــات ت باثب
اســت. ایــن مــرد کهن ســال هراتــی 
ــادودو ســال ســن در مرکــز  ــا هفت ب
ثبت نــام رأی دهنــدگان در مکتــب 
»ملکــه جاللــی« شــهر هــرات آمــده 

کــرده،  اشــاره  غزنــی  والیــت 
بــرای  داخلــه  »وزارت  گفــت: 
ــات  ــات اقدام ــت انتخاب ــن امنی تأمی
و  دارد  دســت  روی  جــدی 
ــات  ــت انتخاب ــا امنی ــد ت می خواه
بــه  نســبت  ریاســت جمهوری 
ــر  ــی به شــکل بهت ــات پارلمان انتخاب

شــود.« تامیــن  درســت تر  و 
از  درحالــی  داخلــه  وزارت 
کنتــرل  از  مناطــق  بازپس گیــری 
طالبــان ســخن می زنــد کــه 19 
کشــور  سراســر  در  ولســوالی 
ــان  ــرل طالب ــل در کنت ــور کام به ط
ولســوالی  چندیــن  در  و  اســت 

ــتفاده  ــان اس ــرای فرزندان ش ــر ب بهت
ــد. کنن

ــه  ــرات ب ــان ه ــداوری جوان امی
ــفاف ــات ش ــزاری انتخاب برگ

بیــکاری در  فقــر و  هرچنــد 
والیــت هــرات در جریــان دســت کم 
پنــج ســال حکومــت وحــدت ملــی 
دیگــری  زمــان  هــر  از  بیش تــر 
ــماری  ــا ش ــده اســت، ام ــر ش فراگی
مدنــی  کنش گــران  و  جوانــان  از 
در  ثبت نــام  کــه جهــت  هــرات 
ــت جمهوری  ــات ریاس ــد انتخاب رون
آینــده ی  بــه  کرده انــد،  اشــتراک 
ــدن  ــژه بهترش ــور به وی ــی کش سیاس
ــوان  ــل ج ــرای نس ــرایط کاری ب ش

امیدوارنــد. 
ــران  ــی از کنش گ ــارون رحیم ه
مدنــی هــرات بــه ایــن بــاور اســت 
روی کارآمــدن  بــه  نســبت  کــه 
کشــور،  در  طالبانــی  حکومــت 
ــا  ــراه ب ــوری هم ــداوم نظــام جمه ت
ــاله  ــت آوردهای هفده س ــظ دس حف
ــت.  ــتان اس ــردم افغانس ــود م ــه س ب
خواســتار  هم قطارانــش  از  وی 

ــان دارد و  ــور جری ــر کش در سراس
ــان  ــی افغ ــی و دفاع ــای امنیت نیروه
تحــت  مناطــق  تــا  تالشــند  در 
کنتــرل طالبــان را پــس بگیرنــد.
ــی، ســخن گوی  نصــرت رحیم
روزنامــه  بــه  داخلــه  وزارت 
ــس  ــه پولی ــت ک ــات روز گف اطالع
در همــکاری مشــترک بــا ارتــش و 
ــا  ــد ت ــالش می کنن ــی ت ــت مل امنی
ــف از  ــق مختل ــری مناط ــا پس گی ب
ــدن  ــرای بازش ــه را ب ــان، زمین طالب

ــد. ــم کنن ــی فراه ــز رأی ده مراک
بــه  رحیمــی  آقــای 
ولســوالی  دو  بازپس گیــری 

ــه  ــن ب ــز رفت ــه ای به ج ــچ گزین هی
ندارنــد. رای  پــای صندوق هــای 
میرخــداداد از از کارکــرد ســران 
ــور  ــت گران کش ــت و سیاس حکوم
کــه  می گویــد  می کنــد.  انتقــاد 
ــتان را از  ــی افغانس ــوالت سیاس تح
دوران نظــام شــاهی محمدظاهرشــاه 
ــه  ــی ب ــدت مل ــت وح ــا حکوم ت
غنــی  اشــرف  محمــد  رهبــری 
اســت.  کــرده  نظــاره  ریزبه ریــز 
میــراث  خــودش  به قــول 
ــل  ــرای نس ــی ب ــای قبل حکومت ه
نــو افغانســتان چیــزی جــز تعصبات 
ــدم  ــا، و ع ــش ناامنی ه ــی، افزای قوم
تعهــد رهبــران در برابــر ملــت چیــز 

ــت.  ــوده اس ــری نب دیگ
ــات  ــد انتخاب ــداداد هرچن میرخ
ریاســت جمهوری را تــوأم بــا تقلــب 
معتقــد  امــا  می کنــد،  پیش بینــی 
اســت بــا وصــف تمــام نابســامانی ها 
در پروســه ی انتخابات هــای دورهای 
ــد  ــور بای ــهروندان کش ــته، ش گذش
ــاد  ــرای ایج ــان ب ــدرت رأی ش از ق
ــده ی  ــیم آین ــرایط و ترس ــر ش تغیی

ســخن گوی  معــاون  ابراهیمــی، 
کمیســیون انتخابــات بــه اطالعــات 
روز می گویــد کــه تنهــا در والیــت 
بامیــان تمــام مراکــز رأی دهــی بــاز 
اســت و در ایــن والیــت هیــچ 
مرکــزی مســدود نیســت. او گفــت 
کــه در ســایر والیــات شــماری 
به دلیــل  رأی دهــی  مراکــز  از 
مشــکالت امنیتــی مســدود خواهــد 

ــد. مان
او گفــت: »کمیســیون انتخابــات 
ــا  ــکاری ب ــا در هم ــالش دارد ت ت
ــرای بازگشــایی  ــی ب نهادهــای امنیت
ــی را  ــدود اقدامات ــز مس ــن مراک ای

اســت. بــا آن کــه بــه مذاکــرات 
ســران  و  آمریــکا  میــان  صلــح 
ــا از مــردم  ــن اســت، ام ــب بدبی طال
ــات  ــد انتخاب ــه از رون ــد ک می خواه
ــد:  ــت کنن ــت جمهوری حمای ریاس
ــم  ــور می خواه ــهروندان کش »از ش
ــات  ــتراک در انتخاب ــت اش ــا جه ت
ــد.« ــام کنن ــت جمهوری ثبت ن ریاس
از  جمعــی  او  کنــار  در 

و  دولــت  میــان  جنــگ  دیگــر 
دارد.  جریــان  طالبــان 

فیفــا: حکومــت امنیــت انتخابــات 
را تامیــن کنــد

ــای  ــالش نهاده ــا ت ــان ب همزم
امنیتــی افغانســتان بــرای بازگشــایی 
ــور،  ــر کش ــته در سراس ــز بس مراک
بــر  ناظــر  نهادهــای  از  برخــی 
ــق  ــدم تطبی ــات از ع ــد انتخاب رون
اصــل سراســری و همگانــی بــودن 
ــد  ــی می کنن ــراز نگران ــات اب انتخاب
و می گوینــد کــه کاهــش یــا تقلیــل 
ــود  ــث می ش ــی باع ــز رأی ده مراک
کــه انتخابــات ریاســت جمهوری 

ــی  ــام تقویت ــد ثبت ن شــرکت در رون
ــت.  ــات اس انتخاب

ســاکنان هــرات هــم از جامعــه 
مســتقل  کمیســیون  جهانــی، 
انتخابــات، حکومــت و نهادهــای 
ناظــر بــر انتخابــات می خواهنــد 
اعتمــاد  به دســت آوردن  به منظــور 
از دســت رفته ی مــردم، انتخابــات 
را   1398 ســال  ریاســت جمهوری 
ــرده و  ــزار ک ــفاف برگ ــه ی ش به گون
دســتان متقلبــان را از ایــن پروســه ی 

ــد. ــاه کنن ــی کوت مل
ــه  ــدواری ب ــرات و امی ــوان ه بان
ــات  ــه ی انتخاب ــدن تجرب تکرارنش

ــی قبل
مدنــی  کنش گــران  کنــار  در 
و باشــندگان هــرات، شــماری از 
ــم جهــت کســب  ــرات ه ــوان ه بان
انتخابــات  در  اشــتراک  مجــوز 
ریاســت جمهوری در مرکــز ثبت نــام 
یافته انــد. حضــور  رأی دهنــدگان 
فعــاالن  از  حیــدری  فرشــته 
حقــوق زنــان در هــرات معتقــد 
اســت بــا گذشــت هــر دوره از 

انجــام دهــد. در نزدیــک انتخابــات، 
عملیات هــای  امنیتــی  نهاد هــای 
بهتــر  تأمیــن  بــرای  را  خــود 
ــرد.« ــد ک ــاز خواهن ــات آغ انتخاب

آقــای ابراهیمــی افــزود کــه 
ــان برگــزاری  ــا زم ممکــن اســت ت
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
ــاز و  خــزان امســال، رقــم مراکــز ب
بســته ی رأی دهــی به دلیــل شــرایط 
ــور  ــف کش ــاط مختل ــی در نق امنیت

ــد. ــر کن تغیی
از ســوی هــم وزارت داخلــه ی 
تــالش  می گویــد  افغانســتان 
ــدود  ــز مس ــایی مراک ــرای بازگش ب

فعــاالن  مدنــی،  کنش گــران 
حقــوق زنــان و ســاکنان هــرات 
ــی از  ــت خیابان ــک حرک ــز در ی نی
مشــارکت شــهروندان کشــور در 
ــات  ــی انتخاب ــام تقویت ــد ثبت ن رون
ــت  ــالم حمای ــت جمهوری اع ریاس
ــتراک کنندگاِن  ــاور اش ــه ب ــد. ب کردن
این حرکــت خودجوش، در شــرایط 
کنونی کشــور شــهروندان افغانســتان 

محمدیوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات 
شفاف و عادالنه ی افغانستان )فیفا( می گوید که 
برای اشتراک همگانی و سرتاسری رأی دهندگان، 
سوی  از  رأی دهی  مرکز   3۸۵ و  هفت هزار 
کمسیون پیشنهاد شد، اما به دلیل نبود امنیت این 
رقم به پنج هزار و 3۸3 مرکز تقلیل یافت و این 
تقلیل اصل انتخابات عمومی و سراسری را در 

کشور زیر سوال می برد.
و  »اصل  گفت:  روز  اطالعات  به  رشید  آقای 
پرنسیب سرتاسری و همگانی را که قانون برای 
این  و  وضعیت  این  در  متاسفانه  می گوید،  ما 
تعداد مراکز نمی تواند توقعات حکم ماده ی قانون 
را برآورده سازد. انتخابات ما متاسفانه عیب و 

نواقص خود را دارد.«

AP/ Massoud Hossaini :منبع عکس
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لطف علی سلطانی

»مبارزه با غصب زمین«؛  85 هزار جریب 
زمین دولتی در کابل در اختیار غاصبان است

بسته ماندن بیش از دوهزار مرکز رای دهی و نگرانی نهادهای ناظر از برگزارنشدن انتخابات سراسری

»ما ثبت نام می کنیم«؛ 
حمایت پیرمرد 72 ساله ی هراتی و فعاالن اجتماعی از روند انتخابات ریاست جمهوری

ــد. ــری نباش سراس
رشــید،  محمدیوســف 
ــات  ــاد انتخاب ــی بنی ــس اجرای ریی
افغانســتان  عادالنــه ی  و  شــفاف 
بــرای  کــه  می گویــد  )فیفــا( 
اشــتراک همگانــی و سرتاســری 
رأی دهنــدگان، هفت هــزار و 385 
مرکــز رأی دهی از ســوی کمســیون 
ــود  ــل نب ــا به دلی ــد، ام ــنهاد ش پیش
ــزار و  ــه پنج ه ــم ب ــن رق ــت ای امنی
ــن  ــت و ای ــل یاف ــز تقلی 383 مرک
ــات عمومــی و  تقلیــل اصــل انتخاب
سراســری را در کشــور زیــر ســوال 

. می بــرد

ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
حوزه هــای  در  زنــان  مشــارکت 
فرهنگــی،  سیاســی،  اقتصــادی، 
آموزشــی و ورزشــی در جامعــه رو 
ــتراک  ــت. وی اش ــش اس ــه افزای ب
انتخابــات را  زنــان در پروســه ی 
بنــد  از  آن هــا  رهایــی  شــاه کلید 
ــه  ــیدن ب ــیتی و رس ــض جنس تبعی
همیــن  در  می دانــد.  حقوق شــان 
خواســتار  هــرات  زنــان  حــال 
تشــویق زنــان روســتایی جهــت 
ــام  ــی ثبت ن ــد تقویت شــرکت در رون

هســتند. رأی دهنــدگان 
ثبت نــام  مرکــز   31 فعالیــت 

هــرات در  رأی دهنــدگان 
تقویتــی  ثبت نــام  رونــد 
در  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
31 مرکــز شــهر و ولســوالی های 
هــرات روز شــنبه )18 جــوزا( کلیــد 
خــورد. محمــد داوود صدیــق زاد 
در  انتخابــات  کمیســیون  رییــس 
ــت  ــات روز گف ــه اطالع ــرات ب ه
بلنــد  تهدیدهــای  به دلیــل  کــه 
جنگ جویــان  تســلط  و  امنیتــی 

آقــای رشــید بــه اطالعــات 
پرنســیب  و  »اصــل  گفــت:  روز 
کــه  را  همگانــی  و  سرتاســری 
می گویــد،  مــا  بــرای  قانــون 
متاســفانه در ایــن وضعیــت و ایــن 
ــات  ــد توقع ــز نمی توان ــداد مراک تع
ــرآورده  ــون را ب ــاده ی قان ــم م حک
متاســفانه  مــا  انتخابــات  ســازد. 
عیــب و نواقــص خــود را دارد.«
از  یکــی  او،  گفتــه ی  بــه 
انتخابــات  برگــزاری  مشــکالت 
امســال ایــن اســت کــه محــدود بــه 
ــت  ــرل دول ــت کنت ــای تح جغرافی
خواهــد بــود و در والیاتــی کــه 
ــت  ــرل دول ــی و کنت ــش امنیت پوش
ــه  کــم اســت، انتخابــات محــدود ب

ــود.  ــد ب ــهرها خواه ش
فیفــا  اجرایــی  رییــس 
امنیــت  »تامیــن  می گویــد: 
مســئولیت ســکتور امنیــت و دولــت 
ــت  ــا مکلفی ــت. آن ه ــتان اس افغانس
دارنــد تــا زمینــه ی مشــارکت را 

کننــد.« مســاعد  مــردم  بــرای 
کمیســیون  حاضــر  درحــال 
ــام  ــی ثبت ن ــد تقویت ــات رون انتخاب
رأی دهنــدگان و ثبت نــام سراســری 
رأی دهنــدگان در والیــت غزنــی را 
آغــاز کــرده اســت. انتظــار مــی رود 
کســانی کــه در انتخابــات ســال 
ــد،  ــام کنن ــتند ثبت ن ــته نتوانس گذش
در ایــن دور ثبت نــام کــرده و از 

ــد. ــتفاده کنن ــان اس ــق رأی ش ح
ریاســت جمهوری  انتخابــات 
در ششــم میــزان ســال جــاری 
ــن  ــود ای ــرار ب ــود. ق ــزار می ش برگ
انتخابــات همــراه بــا انتخابــات 
و  غزنــی  والیــت  پارلمانــی 
انتخابات شــوراهای والیتــی برگزار 
شــود، امــا ســرانجام کمیســیون 
انتخابــات تصمیــم گرفــت تــا فقــط 
ــت جمهوری را در  ــات ریاس انتخاب
ایــن تاریــخ برگــزار کنــد و اعــالم 
ــای  ــل محدودیت ه ــه به دلی ــرد ک ک
زمانــی  و  بودجــوی  فنــی، 
را  انتخابــات  چنــد  نمی توانــد 

کنــد. برگــزار  هم زمــان 

ــن  ــی ای ــز رأی ده ــر مراک ــب ب طال
رونــد در ولســوالی های زیرکــوه 
و پشــت کوه در جنــوب والیــت 
ــه  ــد. ب ــد ش ــزار نخواه ــرات برگ ه
بیــان آقــای صدیــق زاد، چالــش 
ــی را در  ــن پروســه ی مل دیگــری ای
ــرایط  ــد و ش ــد نمی کن ــرات تهدی ه
امنیتــی در ســایر نقــاط شــهر و 
ــول  ــل قب ــرات قاب ــوالی های ه ولس

ــت. اس
مــوارد،  ایــن  تمــام  بــا 
هــرات  در  سیاســی  کارشناســان 
نســبت بــه برگــزاری انتخابــات 
ریاســت جمهوری قبــل از توافــق 
صلــح بــا گــروه طالبــان تردیــد 
دارنــد. تردیــدی کــه میرخــداداد 
ــن تفــاوت کــه  ــا ای ــا ب ــز دارد، ام نی
او نســبت بــه انتخابــات خوش بیــن 
اســت و از طالبــان قطــع امیــد کــرده 
اســت. هنــوز بــرای شــهروندان هیچ 
ــوص  ــنی در خص ــم انداز روش چش
نــدارد،  آینــده ی کشــور وجــود 
همانطــور کــه بــرای میرخــداداد 

نــدارد. وجــود  کهن ســال 

پیشـنهاد شـده اسـت بـرای افـرادی 
کـه خانه های شـان از جاهـای مثـل 
گرفتـه  پـس  کابـل  دریـای  حریـم 
پالنـی  شـهرک های  می شـود، 
سـاخته شـود. در سـرک کابل-لوگر 
صدهـا  کابـل  دریـای  کنـار  در  و 
خانـه بـر زمین دولت سـاخته شـده 
داده  هدایـت  رییس جمهـور  اسـت. 
کـه بـرای آنـان زمیـن پیـدا کنیـد و 
حتـا بـه آن هـا کمـک مالـی شـود تا 

کننـد.« آبـاد  را  خانه های شـان 
پس از سـقوط حاکمیـت طالبان 
جدیـد،  نظـام  آمـدن  کار  روی  و 
زمین هـای زیـادی در کابـل غصـب 
حیـدری  آقـای  کـه  آن طـور  شـد. 
در  زمیـن  غصـب  رونـد  می گویـد 
شـدت   2010 و   2009 سـال های 
کابـل  والـی  گفتـه ی  بـه  و  گرفـت 
زمیـن  غصـب  بـا  مبـارزه  اکنـون 

اسـت.  گرفتـه  شـدت 
آقـای حیـدری می گویـد که در 
دولتـی  زمین هـای  مـوارد  بسـیاری 
غصـب  غیرمسـتقیم  به صـورت 
غاصـب  کـه  طـوری  اسـت؛  شـده 
اصلـی وکیـل پارلمـان، مقـام دولتی 
یـا یـک فـرد زورگـوی بوده اسـت 
از  متشـکل  سـاخته،  شـبکه ای  کـه 
رهنمـای معامـالت و کمیشـن کاران 
زمین هـای  جعلـی  اسـناد  بـا  کـه 
دولتی را غصب کـرده و فروخته اند. 
کـه  می گویـد  کابـل  والـی 
می شناسـند:  همـه  را  افـراد  ایـن 
معـدود  نفـر  چنـد  پغمـان  »در 
را  دولتـی  زمین هـای  کـه  اسـت 

غصـب کرده انـد، در شـکردره هـم 
بـه  شـمالی  سـرای  از  همین طـور. 
بـاال تـا کاریزمیـر و سـرک پختـه ی 
از  دولتـی  زمین هـای  شـکردره 
سـوی افـراد خاصـی غصـب شـده 
اسـت. در بگرامـی و ده سـبز وکالی 
پارلمـان ایـن کار را انجـام داده انـد. 
در چارآسـیاب عیـن قضیـه اسـت. 
یک بـار مـن و ولسـوال چارآسـیا را 
در کمیسیون سمع شـکایات مشرانو 
جرگـه خواسـتند. توضیـح دادیم که 
آنـان غاصـب هسـتند و اگـر قبالـه 
دارند قباله ی شـان سـاختگی اسـت.«
کابـل  والـی  نمونـه  به عنـوان 
در  زمیـن  جریـب   100 غصـب  از 
ولسـوالی قره بـاغ یـاد می کنـد که در 
آن باغی سـاخته شـده تحـت عنوان 
»موزیـم جهـاد افغانسـتان« که مالک 
آن یـک نفر اسـت و تنهـا همان یک 

نفـر از آن اسـتفاده می کنـد. 
آقـای حیـدری همچنیـن گفت 
به طـور  زمیـن  غصـب  گاهـی  کـه 
می گیـرد؛  صـورت  سـازمان یافته 
طـوری کـه به ترتیـب ملِـک قریـه، 
رهنمای معامـالت، فرمانده جهادی، 
رهبـر  و وکیـل در آن سـهیم اسـت. 
والـی کابـل تأکیـد کـرد کـه تـا 
برخـورد  مجرمـان  و  غاصبـان  بـا 
دوامـدار  و  حساب شـده  منسـجم، 
هـزار   85 بازپس گیـری  نشـود، 
کار  غصب شـده  زمیـن  جریـب 
»تشـویش  بـود:  خواهـد  دشـواری 
مـا ایـن اسـت کـه اگـر ایـن کار را 
بـه جدیـت انجـام ندهیـم، 6 هـزار 
جریـب زمیـن سـفید دولتـی کـه در 
شـهر کابـل و 400 هـزار زمیـن کـه 
هـم غصـب  اسـت  ولسـوالی ها  در 

شـود.«
حاکمیـت  سـقوط  از  پـس 
پایتخـت  طالبـان غصـب زمیـن در 
برابـر  در  جـدی  چالش هـای  از 
کـه  آن طـور  اسـت.  بـوده  دولـت 
می گویـد،  کابـل  والیـت  مقام هـای 
و  فرماندهـان  دولتـی،  مقام هـای 
رهبـران جهـادی و وکالی پارلمـان 
از عامـالن اصلـی غصـب زمیـن در 

هسـتند. کابـل 

کابـل  والیـت  مقام هـای 
می گوینـد کـه برای نخسـتین بار یک 
از  متشـکل  باصالحیـت  کمیسـیون 
پولیـس، نهادهـای عدلـی و قضایی، 
نهادهـای  سـایر  و  اراضـی  ادار ه ی 
دخیل، تشـکیل شده اسـت که برای 
مبـارزه با غصـب زمیـن کار می کند. 
محمـد یعقـوب حیـدری، والی 
کابـل دیـروز )دوشـنبه، 27 جـوزا( 
در یـک کنفرانـس خبری کـه در آن 
گـزارش سـال گذشـته و برنامه های 
بـرای  را  خـود  آینـده ی  سـال 
زمین هـای  غصـب  از  جلوگیـری 
دولتـی ارایـه می کـرد گفـت، در دو 
سـالی کـه او به عنـوان والـی کابـل 
هـزار  اسـت حـدود 10  کـرده  کار 
پـس  غاصبـان  از  زمیـن  جریـب 

گرفتـه شـده اسـت.
آقای حیـدری افزود کـه به رغم 
تمامـی تالش هـا بـرای بازپس گیری 
از  بیـش  هنـوز  دولتـی،  زمین هـای 
85 هـزار جریـب زمیـن در اختیـار 

اسـت.  غاصبان 
مبـارزه  بـرای  کـه  کمیسـیونی 
شـده  تشـکیل  زمیـن  غصـب  بـا 
اسـت، تـا کنـون به شـش ولسـوالی 
دولتـی  زمین هـای  بیش تریـن  کـه 
در آن غصـب شـده اسـت، سـفر و 
قضیـه را از نزدیـک دنبـال می کنـد؛ 
ده سـبز،  ولسـوالی های چارآسـیاب، 
پغمـان  و  شـکردره  بگرامـی، 
بیش تریـن  کـه  انـد  ولسـوالی های 
زمیـن دولتـی در آن غصـب شـده 

اسـت. 
و  پولیـس  از  حیـدری  آقـای 
نهادهـای عدلـی و قضایی خواسـت 
کـه غاصبـان را زمیـن بازداشـت و 
بـرای آنـان دوسـیه ترتیـب کننـد تا 
مقـام والیـت کابـل بتواند فهرسـت 
آنـان  »تـا  کنـد:  نشـر  را  غاصبـان 
دشـوار  نکننـد،  نهایـی  را  کارشـان 
را  غاصبـان  فهرسـت  کـه  اسـت 
منتشـر کنیم؛ ما فهرسـت غاصبان را 
در اختیـار داریـم، امـا مـا می توانیـم 
زمانـی فهرسـت را منتشـر کنیـم که 
از سـوی نهادهـای عدلـی و قضایی 

نیـز تأییـد شـود.«

سـیدمحمد  حـال  عیـن  در 
کابـل  پولیـس  فرمانـده  روشـن دل، 
گفت کـه پولیس بـرای بازپس گیری 
زمین هـای دولتـی اقدام جـدی کرده 
اسـت؛ طـوری کـه حتـا بـا غاصبان 
درگیـر شـده اسـت: »ایـن زمین هـا 
به سـادگی پـس گرفته نشـده اسـت، 
با فشـار و تـالش فروان انجام شـده 
پولیـس  برابـر  در  غاصبـان  اسـت. 

مقاومـت مسـلحانه کردنـد.«
غاصبـان زمیـن بـه چهار دسـته 
تقسـیم می شـوند: غاصبانی که بیش 
غصـب  را  زمیـن  جریـب   100 از 
کرده انـد؛ غاصبانی کـه کمتر از 100 
جریـب زمیـن را غصـب کرده انـد؛ 
غاصبانـی کـه بیـش از یـک جریب 
زمیـن را غصـب کرده اند و دسـته ی 
چهـارم افرادی انـد که کم تـر از 500 
متـر مربـع را در مناطقـی چـون کنار 

دریـای کابـل غصـب کرده اند. 
والـی کابـل در این مـورد گفت 
بـا افـرادی که بیـش از یـک جریب 
کرده انـد،  غصـب  را  دولتـی  زمیـن 
مبـارزه ی جـدی صـورت می گیـرد 
خواهـد  گرفتـه  پـس  زمین هـا  و 
حـدود  در  کـه  افـرادی  امـا  شـد؛ 
را  دولتـی  زمیـن  مربـع  متـر   500
خانـه سـاخته اند، شـهرک های ویـژه 
»اداره ی  می شـود:  گرفتـه  نظـر  در 
اراضـی  ریاسـت  بـا  کابـل  والیـت 
کابـل کـه بیش از 400 هـزار جریب 
زمیـن را در بانک زمین شـامل کرده 
دولـت  برنامـه ی  براسـاس  اسـت. 
مسـکن  و  شهرسـازی  وزارت  بـه 

ایجاد  با  است  قرار 
این خط کشتی رانی، 
افغان  تاجران 
کاالهای تجاری را از 
طریق این خط به طور 
مستقالنه به هند و از 
هند به بندر چابهار و 
افغانستان  به  سپس 

انتقال دهند. 
تجارت  اتاق  باور  به 
خط  این  صنایع  و 
افغان  تاجران  به 
تا  می کند  کمک 
محموله های  و  کاال 
بدون  را  تجاری شان 
و  زمان  محدودیت 
مقدار جابه جا کنند. 

والی کابل تأکید کرد که تا با غاصبان و مجرمان 
نشود،  دوامدار  و  برخورد منسجم، حساب شده 
بازپس گیری ۸۵ هزار جریب زمین غصب شده 
کار دشواری خواهد بود: »تشویش ما این است 
که اگر این کار را به جدیت انجام ندهیم، 6 هزار 
جریب زمین سفید دولتی که در شهر کابل و ۴۰۰ 
است هم غصب  ولسوالی ها  در  که  زمین  هزار 

شود.«

AP/ Massoud Hossaini :منبع عکس
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تغییر قانون مهاجرتی کبک در کانادا؛ هزاران متقاضی باید دوباره درخواست دهند
اطالعــات روز: پارلمــان اســتان کِبِک در 
کانــادا الیحــه ای جنجالــی را بــرای کاهــش 
ــه فرانســه زبان در  ــن منطق ــه ای مهاجــرت ب

شــرق کانــادا تصویــب کــرده اســت.
فارســی،  بی بی ســی  گــزارش  بــه 
ــا هــدف جــذب بیشــتر  ــازه کــه ب ــون ت قان
ــی  ــای کاری طراح ــا مهارت ه ــران ب مهاج
شــده، جای گزیــن سیســتم فعلــی مهاجرتــی 
ــت. ــور اس ــه خانواده مح ــود ک ــک می ش کب

بــه گــزارش رســانه های کانــادا بــا 
تصویــب قانــون تــازه هــزاران نفــر کــه بــر 

اســاس رونــد قبلــی درخواســت مهاجــرت 
ــد،  ــخ بودن ــار پاس ــد و در انتظ ــرده بودن ک
بــرای  جدیــد  تقاضــای  دوبــاره  بایــد 

ــد. ــه دهن ــک ارای ــه کب ــرت ب مهاج
تــازه  قانــون  مخالــف  احــزاب 
ــای  ــه تقاض ــد ک ــتم جدی ــد سیس می گوین
مهاجــرت 18 هــزار »کارگــر ماهــر« را لغــو 
ــت  ــه درخواس ــه ارای ــور ب ــا را مجب و آن ه
ــانی«  ــر انس ــی و غی ــد، »افراط ــازه می کن ت

ــت. اس
ــن  ــواده ای ــای خان ــاب اعض ــا احتس ب

افــراد، تعــداد کســانی کــه پرونــده مهاجرتی 
آنهــا تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد بــه 

حــدود 50 هــزار نفــر می رســد.
الیحــه جنجالــی مهاجــرت بعــد از 
بحــث و بررســی طوالنــی در پارلمــان 
کانــادا و در ســاعت چهــار صبــح بــه وقــت 

ــد. ــب ش ــی تصوی محل
مشابه طرح مهاجرتی ترمپ

ــون  ــه قان ــون ب ــه اکن ــن الیحــه را ک ای
  CAQ تبدیــل شــده، حــزب راســت میانــه
)ائتــالف بــرای آینــده کبــک( ارایــه داد کــه 

ــت  ــش بیس ــده کاه ــا وع ــته ب ــز گذش پایی
ــه  ــک ب ــه کب درصــدی مهاجــرت ســاالنه ب

ــدرت رســید. ق
قانــون تــازه قــدرت بیشــتری به اســتان 
ــای  ــاره اعط ــود درب ــا خ ــد ت ــک می ده کب
اجــازه اقامــت بــه مهاجــران تصمیــم بگیــرد.
ــه  ــون اســتان کبــک را در زمین ــن قان ای
سیاســت های مهاجرتــی در مقابــل جاســتین 
قــرار  کانــادا  وزیــر  نخســت  تــرودو، 
ــد  ــه ای چن ــترش جامع ــه از گس ــد ک می ده
فرهنگــی در ایــن کشــور حمایــت می کنــد.

فرانســه  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
قانــون تــازه شــبیه طــرح پیشــنهادی دولــت 
دونالــد ترمــپ، رییس جمهــور امریــکا، 
بــرای تغییــر رونــد اعطــای ویــزا از سیســتم 
ــه جــذب بیشــتر کارگــران  خانواده محــور ب

ــر اســت. ماه
دولــت محلــی اســتان کبــک وعــده داده 
ــان  ــازه زم ــون ت ــرای قان ــا اج ــه ب ــت ک اس
بررســی درخواســت مهاجــرت نیــروی کار 
ــه شــش  ــاه ب ــا مهــارت بیشــتر را از 36 م ب

مــاه کاهــش دهــد.

اتحادیه اروپا: 
برای تعیین عامل حمله به نفت کش ها نیاز به اطالعات بیش تر داریم

ــا  ــه اروپ ــو اتحادی ــورهای عض ــات روز: کش اطالع
روز دوشــنبه گفتنــد کــه در مــورد عامــل حمــالت اخیــر 
بــه نفت کش هــا در دریــای عمــان هنــوز نیــاز بــه 
اطالعــات بیشــتر دارنــد. ایــن کشــورها خواســتار احتیــاط 

ــدند. ــورد ش ــن م ــی در ای ــوص اتهام زن درخص
ترمــپ،  دونالــد  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــن  ــام قرائ ــه »تم ــت ک ــه اس ــکا، گفت ــور امری رییس جمه
موجــود« بــه دســت داشــتن ایــران در ایــن حمالت اشــاره 
دارنــد و بریتانیــا نیــز بــه ایــن نتیجــه رســیده کــه از دســت 
داشــتن ایــران در ایــن حمــالت »تقریبــًا مطمئــن« اســت.

ــرش،  ــو گوت ــا آنتونی ــردا، ام ــو ف ــل از رادی ــه نق ب
دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد، خواســتار تحقیقــات 
ارتبــاط شــده و وزیــران خارجــه  ایــن  مســتقل در 
ــه روز دوشــنبه  ــز ک ــا نی ــه اروپ کشــورهای عضــو اتحادی
ــد از  ــم آمده ان ــرد ه ــورگ گ ــو در لوکزامب ــرای گفت وگ ب

ــد. ــتیبانی کردن ــت پش ــن درخواس همی
ــات گازی، شــامل کشــتی  ــل میعان دو نفت کــش حام
نــروژی »فرونــت التــر« و کشــتی جاپانــی »کوکــوکا 
ــدف  ــان ه ــای عم ــنبه در دری ــح پنج ش ــس«، صب کاریج

ــد. ــرار گرفتن ــه ق حمل
ایــن حمــالت در حالــی صــورت می گیــرد کــه 
تنش هــا بیــن تهــران و واشــنگتن شــدت گرفتــه، ایــاالت 
متحــده معافیت هــای خریــد نفــت ایــران را تمدیــد 
ــران را  ــد ته ــع درآم ــن منب ــروش مهم تری ــا ف ــرده ت نک

»بــه صفــر برســاند« و مقام هــای جمهــوری اســالمی 
تهدیــد کرده انــد بــه قطــع فــروش نفــت »واکنــش نشــان 
خواهنــد داد« و امریــکا ناوگــروه و بمب افکــن بــه منطقــه 

ــتاده اســت. فرس
معــاون  حبیــب،  آل  اســحاق  حــال،  همیــن  در 
ــام  ــا رد اته ــل، ب ــازمان مل ــران در س ــم ای ــی دائ نمایندگ
بــه  پنج شــنبه  ایــران در حملــه روز  دســت داشــتن 
نفت کش هــا، متقابــاًل امریــکا را متهــم اصلــی حادثــه 

ــت. ــته اس دانس

موضــوع حملــه بــه نفت کش هــا از موضوعــات 
اصلــی مــورد بحــث در نشســت ماهانــه وزیــران خارجــه 
ــی،  ــکا موگرین ــود و فدری ــنبه ب ــی روز دوش ــی ط اروپای
مســئول سیاســت خارجــه اروپــا، در آســتانه ایــن نشســت 
ــه  ــات درســت دســت ب ــدون اطالع ــد ب ــه »نبای ــت ک گف

ــه زد.« ــات عجوالن اقدام
ــد  ــا »بای ــران نفت کش ه ــورد بح ــه در م ــزود ک او اف

ــه عمــل آورد.« نهایــت خویشــتن داری و تعقــل را ب
ــاس،  ــو م ــه، هایک ــزاری فرانس ــزارش خبرگ ــه گ ب

ــت  ــن نشس ــیه ای ــز در حاش ــان، نی ــه آلم ــر خارج وزی
ســرویس های  یافته هــای  »از  گفــت:  خبرنــگاران  بــه 
اطالعاتــی امریــکا و بریتانیــا در ایــن خصــوص آگاهیــم، 
ــًا  ــود تقریب ــه، می ش ــری ک ــن نتیجه گی ــا ای ــی ب اطالعات
ــات  ــا اطالع ــات را ب ــن اطالع ــم ای ــود. داری ــن ب مطمئ
ــد در  ــه بای ــم ک ــر می کن ــم. فک ــه می کنی ــان مقایس خودم
ایــن زمینــه بــا احتیــاط بســیار بســیار زیــاد حرکــت کــرد.«
همتــای فنالنــدی او، پــکا هاویســتو، نیــز گفــت ایــن 
ــر  ــه ه ــیدن ب ــش از رس ــه پی ــت ک ــی اس ــوع حیات موض

ــیم.« ــته باش ــل را در دســت داش نتیجــه ای »شــواهد کام
ــا بــرای احتیــاط در مــورد  درخواســت اتحادیــه اروپ
اعــالم عامــل ایــن حمــالت در حالــی بیــان می شــود کــه 
ــه  ــر داده ک ــکا، خب ــه امری ــر خارج ــو، وزی ــک پومپئ مای
مشــغول انجــام مکالمــات تلفنــی بــا رهبــران و مقام هــای 
کشــورهای آســیا و اروپــا اســت تــا بــر »نقــش ایــران« در 
ــر آن  ــاد در براب ــزوم اتح ــا و ل ــه نفت کش ه ــالت ب حم

تاکیــد کنــد.
بــه جــز حمــالت روز پنج شــنبه، یــک مــاه قبــل نیــز 
ــره  ــدر فجی ــش در بن ــار نفت ک ــی« در چه »خرابکاری های
امــارات رخ داد کــه خســارت هایی بــه شــناورها وارد 

کــرد امــا بــه کســی آســیب نرســاند.
امریــکا  امــارات، عربســتان و  نیــز  در آن زمــان 
ــا تهــران  ــد، ام ــران گرفتن ــه ســوی ای ــام را ب انگشــت اته

نقــش داشــتن در »خرابکاری هــا« را رد کــرد.

ــدند. ش
اجرایــی  امــور  رییــس 
کــه  لــم،  کــری  هنگ کنــگ، 
نخســت هیــچ تردیــدی در لــزوم 
تصویــب الیحــه ابــراز نمی کــرد، 
ــوع  ــن اعتراضــات، وق ــاال گرفت ــا ب ب
مــرگ  و  کم ســابقه  خشــونت های 
ــقوط  ــل س ــان به دلی ــی از معترض یک

درحالی کــه  روز:  اطالعــات 
روز یک شــنبه دو میلیــون نفــر از 
جمعیــت هفــت میلیونــی هنگ کنــگ 
ــن  ــت ای ــه دول ــات علی ــه اعتراض ب
ــا  ــو ب ــت های هم س ــه و سیاس منطق
پکــن پیوســتند، صدهــا تــن از آن هــا 
در  همچنــان  دوشــنبه  روز  صبــح 

مانده انــد. باقــی  خیابان هــا 

ــی از  ــنبه گروه ــح روز دوش صب
معترضــان همچنــان در خیابان هــا 
ســخنگوی  یــک  ماندنــد.  باقــی 
بلندگــو  از  اســتفاده  بــا  پولیــس 
معترضــان  »همــکاری«  خواســتار 
شــده و می گویــد حضــور آن هــا 
ــل  ــه مح ــدان ب ــوی ورود کارمن جل

می گیــرد. را  کارشــان 
امــا  ســیاه پوش  معترضــان 
ــا  ــره اداره ه ــد محاص ــد قص می گوین
ــدان  ــری از حضــور کارمن ــا جلوگی ی
ــس از  ــی پ ــد ول ــان را ندارن و کارکن
آن کــه کــری لــم »متوجــه پیــام آ ن هــا 
ــد. ــاز می گردن ــه ب ــه خان ــود« ب بش

پولیــس  گزارش هــا  بــر  بنــا 
ــد در  ــه می توانن ــان گفت ــه معترض ب
ــرای  ــا دســت کم ب ــد، ام محــل بمانن
ــرک  ــان  را ت ــه خیاب ــوردن صبحان خ
کــرده و در محــل عبــور عابــران 

ــد. ــع کنن ــاده تجم پی
ــت  ــنبه باب ــم روز یک ش ــری ل ک
پیشــنهاد الیحــه ی اســترداد بــه چیــن 
هرچنــد  بــود،  خواســته  پــوزش 
به نظــر نمی رســد ایــن الیحــه را 

بــه  الیحــه  ارایــه  داربســت،  از 
بــرای  را  قانون گــذاری  شــورای 
ــق  ــه حــال تعلی ــان نامشــخصی ب زم

درآورد.
امــا معترضــان نه تنهــا خواســتار 
ــل  ــور کام ــه به ط ــتن الیح کنارگذاش
هســتند بلکــه بســیاری از آن هــا 
کناره گیــری  خواســتار  همچنیــن 

ــده اند. ــم ش ــری ل ــم ک خان
حضــور دو میلیونــی شــهروندان 
روز  اعتراضــات  در  هنگ کنگــی 
و  رســانه ها  حتــا  یک شــنبه 
تحلیل گــران هــوادار نزدیکــی بــه 
کــرده  شــگفت زده  نیــز  را  پکــن 

اســت.
کارشــناس  چانــگ،  تونــی 
در  چیــن،  و  هنگ کنــگ  روابــط 
»ســاوث  هنگ کنگــی  روزنامــه 
 چاینــا  مورنینــگ  پســت« می نویســد: 
ــک  ــه ی ــوط ب اعتراضــات دیگــر مرب
ــت  ــه کل دول ــود، بلک ــه نمی ش الیح
ــا  ــا نارضایتی ه ــه و ب ــانه گرفت را نش
اجتماعــی  دیگــر  مشــکالت  و 

درآمیختــه اســت.

بــه گــزارش رادیــو فــردا، مــوج 
گســترده تجمعــات و راهپیمایی هــای 
ــات  ــا اعتراض ــگ ب ــازه در هنگ کن ت
ــه  ــان ب ــترداد مظنون ــه ی اس ــه الیح ب
چیــن آغــاز شــد. معترضــان نگــران 
از زوال اســتقالل  مدنــی، قضایــی 
ــن،  ــه از چی ــن منطق ــی ای و اجتماع
خواســتار کنــار گذاشــتن الیحــه 

ــار گذاشــته باشــد.  به  طــور کامــل کن
ــن احتمــال  ــز ای ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــاره  ــه اعتراضــات دوب وجــود دارد ک

ــرد. ــاال بگی ب
منطقــه  یــک  هنگ کنــگ 
ویــژه ی اداری اســت کــه تحــت 
ــک کشــور  ــه »ی سیاســت موســوم ب
و دو سیســتم«، در امــور قضایــی، 
اجرایــی، مالــی و انتظامــی مســتقل از 
پکــن اداره می شــود و در مقایســه بــا 
جمهــوری خلــق چیــن از آزادی های 
برخــوردار  بیش تــری  به مراتــب 
اســت. شــاخص درک فســاد در ایــن 
منطقــه نیــز بســیار پاییــن و هم تــراز 
ــا اســت. ــا کشــورهای غــرب اروپ ب

ــال های  ــی س ــال ط ــن ح ــا ای ب
ــم  ــی ه ــا و اقدامات ــته تالش ه گذش
از ســوی چیــن و هــم از ســوی 
قانون گــذاری  شــورای اجرایــی و 
هنگ کنــگ، بــرای نزدیک ترشــدن 
بــه پکــن صــورت گرفتــه اســت کــه 
در مــواردی، از جملــه در ســال 1393 
یــا در روزهــای اخیــر بــه اعتراضــات 

ــت. ــده اس ــترده ای انجامی گس

معترضان هنگ ُکنگی در خیابان ها ماندند

اطالعات روز: در پی قطع برق ده ها میلیون نفر در آرژانتین و اروگوئه به 
دلیل ایرادی ناشناخته در شبکه برق، اکنون الکتریسیته در بیشتر بخش های این 

دو کشور به جریان افتاده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، موریسیو ماکری، رییس جمهور آرژانتین، قول 

تحقیقات کامل در این زمینه را داده است.
 07:00 ساعت  از  بعد  درست  برق  قطع  که  گفتند  آرژانتین  های  رسانه 
یک شنبه شروع شد که حرکت قطارها را متوقف کرد و باعث خاموشی چراغ 

های راهنمایی شد.
این خاموشی به دلیل ایراد در شبکه ای بود که به آرژانتین و اروگوئه مشترکا 

خدمات می دهد.
پای صندوق های  برای رفتن  آرژانتینی ها  داد که  برق درحالی روی  قطع 

رای در انتخابات محلی آماده می شدند. اکنون رای گیری در چند منطقه استانی 
عقب افتاده است.

یک شرکت انرژی دولتی گفت که بخش هایی از پاراگوئه و شیلی هم تحت 
تاثیر قرار گرفت.

درباره خاموشی چه می دانیم
شرکت عرضه برق »ادسور« در توییتی گفت: »یک ایراد گسترده در سیستم 

به هم مرتبط الکتریسیته باعث شد برق در تمام آرژانتین و اروگوئه قطع شود.«
سابقه  بی  را  برق  قطعی  این  شرکت،  این  سخنگوی  یک  مارتینز،  آلهاندرا 
توصیف کرد: »این اولین بار است که چنین چیزی در سراسر کشور اتفاق می 

افتد.«
رسانه های آرژانتین با نقل قول از منابع مطلع دولتی گزارش دادند که قطع 

برق به ایرادی در سیستم انتقال برق از سد هیدروالکتریک یاکایکریتا مربوط می 
شود.

گوستاوو لوپتگوی وزیر انرژی آرژانتین پافشاری کرد که شبکه برق کشور 
»کامال سالم« است اما افزود که علت دقیق خاموشی یکشنبه روشن نیست.

او به خبرنگاران گفت: »در این مقطع ما هیچ احتمالی را مردود نمی دانیم. 
اما فکر نمی کنیم که به حمله ای سایبری مربوط باشد.«

اکنون  آرژانتین  در  مشتریان  درصد   80 از  بیش  برق  که  گوید  می  ها  مقام 
وصل شده است.

مشتریان  برق 88 درصد  که  ای، هم گفت  تی  یو  اروگوئه،  انرژی  شرکت 
وصل شده است.

جمعیت دو کشور روی هم 48 میلیون نفر است.

قطع »بی سابقه« برق در آرژانتین و اروگوئه پایان یافت



کاپیتان تیم ملی فوتبال آرجانتین تاکید کرد که 
زمان پشیمانی نیست و تیمش باید در دیدار بعدی 

به پیروزی برسد.
به نقل از elsport، تیم ملی فوتبال آرجانتین 
در دیدار نخست خود در رقابت های کوپا آمه ریکا با 

دو گل برابر کلمبیا تن به شکست داد.
آرجانتین در دیدار دوم خود به مصاف پاراگوئه 
خواهد رفت و برای صعود به دور بعد باید حتمًا در 

این دیدار به پیروزی برسد.
مسی گفت: در نیمه نخست بازی خوبی را به 
این  کشیدیم  عقب  یکباره  به  و  نگذاشتیم  نمایش 
نیمه  در  اما  نیاورد  فشار  حریف  که  بود  حالی  در 
دوم بهتر شدیم. او ادامه داد: زمان پشیمانی و غصه 
خوردن نیست و باید به دیدار بعدی فکر کرد. برای 

صعود باید پاراگوئه را از پیش رو داریم.

خبرهای کوتاه

مسی: 
حاال زمان پشیمانی نیست

بارسا  شیلیایی  هافبک  ویدال،  آرتورو  برای 
پیشنهادی قابل توجه از فوتبال چین رسیده است.

آرتورو ویدال، ستاره شیلیایی، تابستان گذشته از 
بایرن مونیخ به بارسلونا پیوست. او در شروع فصل 
باعث  قضیه  همین  و  داشت  حضور  نیمکت  روی 
توانست  رفته  رفته  اما  شد  او  سوی  از  اعتراضاتی 
خود را به ترکیب ثابت بارسا تحمیل کند و در مقطع 
ترکیب  در  اغلب  مهم،  های  بازی  و  فصل  حساس 
توان  بلوگرانا حضور داشت. در مجموع می  اصلی 
اولین فصل آرتورو ویدال در بارسا را مثبت ارزیابی 

کرد.
که   "soccerlink.fr"وبسایت ادعای  طبق 
داشت،  بازتاب  هم  موندودپورتیوو  و  اسپورت  در 
قابل  بسیار  پیشنهادی  چین،  فوتبال  از  ویدال  برای 
توجه از لحاظ مالی رسیده است و این ستاره شیلیایی 
به نوعی وسوسه شده تا به آن پاسخ مثبت بدهد.هنوز 
نام باشگاهی که به ویدال پیشنهاد داده، فاش نشده و 
او که می داند فصل بعد با ورود فرانکی دی یونگ 
ممکن است جایگاهش در ترکیب ثابت را از دست 

بدهد ممکن است به آن پاسخ مثبت بدهد.
اگر ویدال به فوتبال چین برود، پس از خاویر 
ماسکرانو و پائولینیو، سومین بازیکنی از بارسا خواهد 
فوتبال چین شده  بود که در دو سال گذشته راهی 

است.

پیشنهاد هنگفت چینی 
برای ستاره بارسلونا

رئیس باشگاه پاری سن ژرمن هشدار جدی به 
نیمار و ام باپه داد.

به نقل از اسپورت 24، نیمار و کیلیان ام باپه از 
حاضر  حال  بازیکنان  ترین  سرشناس  و  گران ترین 
خبرهای  اخیر  روزهای  در  هستند.  جهان  فوتبال 
سن  پاری  از  بازیکن  دو  این  جدایی  درباره  زیادی 

ژرمن به گوش رسیده است.
ژرمن  سن  پاری  باشگاه  رئیس  الخلیفی  ناصر 
او  داد.  سرشناس  بازیکن  دو  این  به  جدی  هشدار 
گفت: بازیکنان باید نسبت به قبل احساس مسئولیت 
بیشتری کنند. شرایط فرق کرده است و باید آنها خود 

را تغییر دهند و با مسئولیت جدید وفق دهند.
او ادامه داد: بازیکنان باید تالش بیشتری از خود 
نشان دهند و تنها به دنبال راضی کردن خود نباشند. 
اگر آنها موافق شرایط جدید نیستند ما هم با خواسته 
باز  خروج  درهای  کرد.  نخواهیم  موافقت  هایشان 
است. هر کسی شرایط ما را قبول نمی کند می تواند 
که  خواهیم  نمی  را  بازیکنی  بعد  به  این  از  برود. 
همچون ستاره ها رفتار کند و خود را از تیم جدا کند.

هشدار قاطع رئیس PSG به نیمار و امباپه: 
در خروج باز است

ادعای موندودپورتیوو
دو بازیکن بارسا گزینه های جانشینی پوگبا در منچستر

روز یک شــنبه پــل پوگبــا 
مصاحبــه،  یــک  جریــان  در 
ــی  ــه جدای ــه ب ــوان داشــت ک عن
مــی  فکــر  منچســتریونایتد  از 

ــد. کن
از  پــس  پوگبــا  پــل 
بــرای  بــازی  فصــل  ســه 
ــراز  ــر ف ــه پ ــتریونایتد ک منچس
ــرانجام  ــود، س ــز ب ــیب نی و نش
ــد  ــر داد و قص ــی س ــاز جدای س
دارد راهــی رئــال مادریــد شــود. 
ــه یوونتــوس  ــه بازگشــت ب گزین
ــی  ــرای او وجــود دارد ول هــم ب
ــانس  ــه ش ــود ک ــی ش ــه م گفت
ــتر  ــذب او بیش ــرای ج ــال ب رئ

اســت.
ــرای  ــدی ب ــر جدی ــن خب ای
ــود و  ــتریونایتد نب ــران منچس س
آنهــا قبــال از ایــن قضیــه مطلــع 
بودنــد و بــه فکــر جانشــینی 

ــتند. ــرای او هس ــب ب مناس
ادعــای  طبــق 
موندودپورتیــوو، شــیاطین ســرخ 
روی  پوگبــا  جانشــینی  بــرای 

دو بازیکــن بارســلونا تمرکــز 
کــرده انــد. ایــوان راکیتیــچ و 
هافبــک  دو  کوتینیــو  فیلیپــه 
بارســا مــورد توجــه یونایتــد 
قــرار گرفتــه انــد و بــا توجــه بــه 
اینکــه شــرایط هــر دو در بارســا 
ــد،  ــی رس ــر نم ــه نظ ــوب ب مطل
ممکــن اســت در نهایــت راهــی 

شــوند. یونایتــد 
از  بارهــا  ایــوان راکیتیــچ 
تمایلــش بــرای مانــدن در بارســا 
ســخن گفتــه ولی ســران باشــگاه 
بیشــتر تمایــل بــه فــروش او 
توانســته اند  اخیــرا  و  دارنــد 
را  والورده)ســرمربی(  ارنســتو 
ــه  ــد. ب ــا خــود همــراه کنن ــز ب نی
ایــن ترتیــب کــه اگــر پیشــنهادی 
ــروات  ــتاره ک ــرای س ــوب ب خ
ــی  ــم مخالفت ــورده ه ــد، وال برس

ــرد. ــد ک ــی او نخواه ــا جدای ب
ــاوت  ــو متف ــرایط کویتینی ش
و  ســال  یــک  در  او  اســت. 
ــطح  ــته س ــته نتوانس ــم گذش نی
ــرآورده  انتظــارات را در بارســا ب

ــک  ــز ی ــپ نی ــد و در نوکم کن
محســوب  محبــوب  بازیکــن 
نمــی شــود. چنــدی پیــش حتــی 
مدیــر  از  او  کــه  فــاش شــد 
درخواســت  هایــش  برنامــه 
کــرده تــا پیشــنهادات رســیده را 

ــد. ــی کن بررس
ــازی  ــابقه ب ــه س ــو ک کوتینی
بــی  دارد،  را  لیورپــول  بــرای 

ــرای  ــه ای جــذاب ب شــک گزین
هــواداران منچســتر محســوب 
مــی شــود. بارســا بــرای جدایــی 
ــن 120  ــی بی ــه رقم ــا ب او قطع
تــا 140 میلیــون یــورو فکــر 
مــی کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه 
ــه  ــا ب ــی پوگب ــد از جدای یونایت
توجهی)حداقــل  قابــل  مبلــغ 
دســت  یــورو(  میلیــون   150

ــی  ــکل مال ــت، مش ــد یاف خواه
ــو نخواهــد  ــرای جــذب کوتینی ب

ــت. داش
از  هــررا  آنــدر  جدایــی 
یونایتــد نیــز ایــن تیــم را مجــاب 
ــوب  ــک خ ــذب دو هافب ــه ج ب
ــچ  ــر راکیتی ــرد و اگ ــد ک خواه
ــتر  ــه منچس ــم ب ــو باه و کوتینی

ــرد. ــب ک ــد تعج ــد، نبای رفتن

ماتئوس: 
بایرن باید هوملس را حفظ کند

بازیکـــن ســـابق بایـــرن مونیـــخ 
ــر  ــد هـ ــم بایـ ــن تیـ ــرد ایـ ــوان کـ عنـ
طـــور شـــده متـــس هوملـــس را حفـــظ 
ـــد  ـــه دورتمون ـــال او ب ـــع انتق ـــد و مان کن

شـــود.

بـــه نقـــل از نشـــریه کیکـــر، گفتـــه 
مدافـــع  هوملـــس  متـــس  می شـــود 
ـــد  ـــه دورتمون ـــورد توج ـــخ م ـــرن مونی بای
قـــرار گرفتـــه اســـت و ایـــن بازیکـــن 
ــابق خـــود  ــه تیـــم سـ ــرار اســـت بـ قـ

ـــز  ـــی نی ـــن مذاکرات ـــن بی ـــردد. در ای بازگ
ــد  ــه اســـت و دورتمونـ صـــورت گرفتـ
ـــرای  ـــورو ب ـــون ی ـــت 20 میلی ـــر اس حاض

ایـــن بازیکـــن پرداخـــت کنـــد.
ـــرن  ـــوت بای ـــوس پیشکس ـــار ماتئ لوت
مونیـــخ کـــه ســـال ها بـــرای ایـــن تیـــم 
بـــه میـــدان رفـــت دربـــاره رفتـــن 
هوملـــس از بایـــرن گفـــت: بایـــرن بـــه 
ـــازه  ـــس اج ـــه هومل ـــد ب ـــه نبای ـــچ وج هی
ـــع  ـــودم مان ـــن ب ـــر م ـــد. اگ ـــی بده جدای
ایـــن انتقـــال می شـــدم. او بازیکـــن 
مهمـــی بـــرای تیـــم اســـت و در نیـــم 
ـــت  ـــز توانس ـــل نی ـــل قب ـــل دوم فص فص
عملکـــرد خوبـــی بـــرای تیـــم داشـــته 
ــم  ــوو تصمیـ ــه لـ ــی کـ ــد. از زمانـ باشـ
گرفـــت تـــا ایـــن بازیکـــن را بـــه تیـــم 
ملـــی آلمـــان دعـــوت کنـــد، پیشـــرفت 

خوبـــی در بـــازی او حاصـــل شـــده 
اســـت و اگـــر بایـــرن مونیـــخ اجـــازه 
ـــد  ـــه دورتمون ـــن را ب ـــن بازیک ـــن ای رفت
بدهـــد فقـــط توانســـته اســـت رقیـــب 
ــه  ــیدن بـ ــتقیم خـــود را در راه رسـ مسـ

عنـــوان قهرمانـــی تقویـــت کنـــد.
یواخیـــم لـــوو، ســـرمربی تیـــم 
ـــه  ـــرد ک ـــالم ک ـــان اع ـــال آلم ـــی فوتب مل
ســـه بازیکـــن ایـــن تیـــم یعنـــی متـــس 
هوملـــس، ژروم بوآتنـــگ و تومـــاس 
مولـــر دیگـــر در برنامه هـــای او جایـــی 
ــان  ــن بازیکنـ ــت و ایـ ــد داشـ نخواهنـ
ـــوت  ـــان دع ـــال آلم ـــی فوتب ـــم مل ـــه تی ب
ـــت  ـــی اس ـــن در حال ـــد. ای ـــد ش نخواهن
ــالگی  ــتانه 31 سـ ــه هوملـــس در آسـ کـ
اســـت و می توانـــد ســـال ها بـــرای 

تیمـــش بـــه میـــدان بـــرود.

کاپیتان سلسائو: 
برزیل بدون نیمار ضعیف تر نیست

دنـــی آلـــوس، کاپیتـــان تیـــم ملـــی 
بـــدون  برزیـــل می گویـــد سلســـائو 
خواهـــد  قدرت منـــد  هـــم  نیمـــار 
بـــود و غیبـــت ســـتاره برزیلـــی باعـــث 
تعضعیـــف میزبـــان کوپـــا آمه ریـــکا 

ــد. ــد شـ نخواهـ

تیـــم  کاپیتـــان  دنی آلـــوس، 
ملـــی برزیـــل می گویـــد ایـــن تیـــم 
ــا  ــای کوپـ ــان رقابتهـ ــوان میزبـ ــه عنـ بـ
آمه ریـــکا امیـــد زیـــادی بـــه قهرمانـــی 
در ایـــن رقابتهـــا دارد و عـــدم حضـــور 
باعـــث  برزیـــل  ترکیـــب  نیمـــار در 

ــده و  ــائو نشـ ــدن سلسـ ــر شـ ضعیف تـ
نیمـــار  بـــدون  هم تیمی هایـــش  و  او 
هـــم تـــوان قهرمانـــی در ایـــن رقابتهـــا 

را دارنـــد.
ـــل  ـــه دلی ـــا ب ـــتانه رقابته ـــار در آس نیم
ـــا  ـــا کوپ ـــوزک پ ـــه ق ـــت از ناحی مصدومی
بـــه  تـــا  داد  از دســـت  را  آمه ریـــکا 
نگرانی هـــای زیـــادی در برزیـــل دامـــن 
ــا  ــائو بـ ــان سلسـ ــوس، کاپیتـ ــد. آلـ بزنـ
تمجیـــد از ســـتاره بـــزرگ پـــاری ســـن 
ــدم  ــا عـ ــل بـ ــد برزیـ ــن می گویـ ژرمـ
حضـــور نیمـــار ضعیف تـــر از قبـــل 

نشـــده اســـت.
ـــت:"  ـــاره گف ـــن ب ـــوس در ای ـــی آل دن
مـــا هـــر وقـــت در تیـــم ملـــی بـــازی 
ــن  ــه تـ ــن را بـ ــن پیراهـ ــم و ایـ می کنیـ
می کنیـــم بایـــد فـــارغ از اینکـــه نیمـــار 
در تیـــم حضـــور دارد یـــا نـــدارد، خودمـــان 

ــار  ــر بـ ــد هـ ــا بایـ ــم. مـ ــت کنیـ را ثابـ
خودمـــان را ثابـــت کنیـــم چـــون در تیمـــی 
ـــه در  ـــی ک ـــم، تیم ـــازی می کنی ـــی ب تاریخ

ـــت". ـــرام اس ـــورد احت ـــا م ـــر دنی سراس
ـــه  ـــل در ادام ـــی برزی ـــم مل ـــان تی کاپیت
ـــه  ـــی ک ـــه تیم ـــت ک ـــکی نیس ـــت:" ش گف
مقـــداری  دارد  اختیـــار  در  را  نیمـــار 
اینطـــور  ولـــی  می شـــود  قوی تـــر 
ـــدان  ـــور او در می ـــدم حض ـــه ع ـــت ک نیس
کنـــد. حضـــور  را ضعیف تـــر  تیـــم 
او قـــدرت و کیفیـــت تیـــم را افزایـــش 
ـــا را  ـــورش م ـــدم حض ـــی ع ـــد ول می ده

ضعیف تـــر نخواهـــد کـــرد".
ـــه  ـــش اضاف ـــه اظهارات ـــوس در ادام آل
ــار و  ــا نیمـ ــا بـ ــئولیت مـ ــرد:" مسـ کـ
ـــده  ـــا نماین ـــت. م ـــت اس ـــار ثاب ـــدون نیم ب
ـــرور  ـــا غ ـــد ب ـــتیم و بای ـــخ هس ـــک تاری ی
و افتخـــار از تاریخ مـــان دفـــاع کنیـــم".
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عیسا قلندر 

چند روز می شود جنگ نکرده اید یا جنگ ندیده اید؟

صدق  جنگ ها  همه ی  در  قواعد  این  البته 
افتاده که دو  اتفاق  نمی کند. در بعضی جنگ ها 
نفر باهم جنگ کرده، همین که وارد مرحله ی دوم 
شده، تِه دل شان خدا خدا می کرده که یک نفر 
پیدا شود و میان آن ها صلح کند. بعضی های شان 
بلند  باصدای  هرچه  و  است  بدشانس  خیلی 
همدیگر را فحش می دهند، هیچ کسی نمی آید که 

جدای شان کند.
عوامل جنگ و درگیری در افغانستان بسیار 
دره،  میان  کوه، وسط دشت،  در  ما  است.  زیاد 
در  قرآن،  ختم  محفل  در  سگ جنگی،  میدان 
خانه،  در  دانشگاه،  در  ورزشگاه،  در  عروسی، 
در کوچه، در کارخانه )ببخشید! ما خو کارخانه 

نداریم(، در دفتر، در شهر و بازار، در رستورانت، 
کنار  جوی،  لب  تشناب،  داخل  موتر،  داخل 
حوض، خالصه در همه جا جنگ کرده ایم. اگر 
دروغ بگویم، رویم سیاه. شما بگویید، نکرده ایم؟! 
گاهی به خاطر یک منافق سومی، گاهی برای یک 
افغانی، گاهی برای چوکی، گاهی به خاطر زن و 
دختر یک نفر دیگر، گاهی به خاطر بز و گوسفند 
یک  حتا  جنگیده ایم.  باهم  درخت،  و  کشت  و 
نصواری  دو  هر  که  می شناسم  را  پسر  و  پدر 
است و یک دفعه به خاطر اینکه پسر نصوارش را 
در تُف دانی پدر تُف کرده بوده، باهم یک زدن 

جانانه کردند. 
تا این جای کار، جنگ تن به تن بود. حاال 
برویم به جنگ های گروهی. جنگ های گروهی 
این  در  دارد.  سیاسی-مافیایی  انگیزه ی  معموال 
جنگ ها، در قدم اول مردم به چند گروه تقسیم 
می شوند. همه ی گروه ها وقتی درگیر می شوند، 
یا  شعار می دهند که ما برای عدالت می جنگیم 
ما برای حق می جنگیم. اگر کسی را می کشیم، 
هیچ پروا ندارد. در این جنگ ها خیلی از آدم ها 
که نباید صدمه ببینند، صدمه می بینند. بدی این 
در  نخواسته  بسیاری ها  که  است  این  در  جنگ 
یک گروه شامل می شوند. حتا اگر یک نفر برای 
یک ثانیه  هم در کنار جنگ جویان یک گروه یا 
هیچ گروهی نبوده باشد و حتا یک کلمه در رد و 
تایید این گروه ها نگفته باشد، بعضی نشانه ها در 
وجودش است که گروه های دیگر فکر می کنند 
او هم شامل گروه است. مثاًل قیافه، زبان، محل 
سکونت، مذهب و امثالهم. برای همین خرد و 
بزرگ ما بوی جنگ های قومی و سمتی می دهیم. 
مسأله ی دیگر در کنار این جنگ، کنایه هایی 
به  مثال  می دهیم.  تحویل  همدیگر  به  که  است 
دیگران  زور  از  و  ندارد  زور  خودش  که  یکی 

پاچه ی  از  »فالنی  می گوییم  می کند،  استفاده 
از روایت  منظور  البته  نمی کند.  خودش روایت 
این جا یک فعل دیگر است که خاستگاه اش روده 
می باشد.« این کنایه ها اسباب مخصوص درگیری 
در زمانی است که صلح شده و زدن و کشتن 
عمال جریان ندارد. کاربرد این کنایه ها این است 
در رگ رگ  را  بعدی  ریشه های جنگ های  که 
به  فرصت  ندارد سر  امکان  می دواند.  ما  وجود 

حساب هم نرسیم. 
دوام دارِ  درگیری های  این  ادامه ی  در  حاال 
درگیری های  شاهد  شما  گروهی،  و  تن  به  تن 
هم  مورد  تازه ترین  در  هستید.  پارلمان  وکالی 
با  شده اند.  درگیر  باهم  والیتی  شورای  وکالی 
متاسفانه  افتاده اند.  هم  جان  به  دندان  و  چنگ 
وضعیت به گونه ای ست که حاال حیران مانده ایم 
نه؟  یا  کنیم  پیروزی  و  توفیق  آرزوی  برای شان 
چه  خیر  دعای  حاالت  این  در  نمی فهمیم  حتا 
به  کنیم که خدایا  اگر بخواهیم دعا  مثال  است. 
این ها عقل بده و این دعا به گوش شان برسد، 
ممکن است با چنگ و دندان بیایند به جان ما. 

آن وقت چه کار کنیم. 
منظور بدی نداشتم. می خواستم بگویم که 
در هر کجای این کشور ممکن جنگ شود. چون 
است.  مردم  همین  کشور،  این  کجای  هر  در 
مردمی که تاریخ درخشان در جنگ و درگیری 
شورای  یا  باشد  پارلمان  نمی کند  فرق  دارند. 
و  من  یا  باشد  عبداهلل  و  غنی  اشرف  والیتی، 

موسی سکندر.
راستی یک سوال، از آخرین باری که با یک 
نفر دیگر جنک کرده اید یا شاهد جنگ دیگران 
هفته  یک  اگر  می گذرد؟  روز  چند  بوده اید، 
را  تاریخ  مسیر  کم کم  شما  که  بدانید  می گذرد، 

تغییر می دهید.

جنگ و دعوا، یکی از سرگرمی های تاریخی 
افغانستان است. فرق نمی کند این جنگ میان دو 
چندهزار  و  چندصد  میان  یا  باشد  نفر  چند  یا 
نفر. میان دو سگ باشد یا میان دو کبک خرامان. 

افغانستان از نظر جنگ، تاریخ درخشانی دارد. 
نفر  یا چند  دو  وقتی  دیگر،  در کشورهای 
و  می آیند  دیگر  نفر  لشکر  یک  می کنند،  جنگ 
و  مطالعه  سال ها  حتا  و  ماه ها  هفته ها،  روزها، 
بر سر چه  که جنگ  بفهمند  تا  می کنند  تحقیق 
شروع شده و چگونه از تکرار آن باید جلوگیری 
کنند. اما در میهن عزیز ما، این حرف ها ایالیی 
و ناق است. این جا دو رفیق یا دو برادر بعد از 
58 سال رفاقت و برادری باهم جنگ می کنند. 

آن هم چه جنگی!
جنگ های دو نفری در افغانستان معموال دو 

مرحله ی ساده دارد:
در مرحله ی اول، دو نفر خواهر، مادر، زن، 
قوم و خویش هم را به باد فنا می دهند. هر طرف 
کوشش می کند زننده ترین تکنیک به باد دادن را 
به کار ببرند تا در ذهن طرف مقابل احساس یأس 
و ناامیدی ایجاد کند. تا هنوز کسی در افغانستان 
پیدا نشده که در این مرحله شکست بخورد و 
این مرحله، میدان محبوب کسانی اند که معموال 

زور کم تر دارند. 
مرحله ی دوم، مرحله ی زدن است. در این 
مرحله طرفین جنگ هم زمان هم به سر و کون هم 
ضربه می زنند و هم اقارب مونث هم را قربانی 

در  طبقه ی خانم ها  قربانی کردن  می کنند. شدت 
جنگ میان مردان، زمانی شدت می گیرد که نفر 
سومی پیدا شود و بخواهد میان آن ها صلح کند. 
که  می کنند  کوشش  طرف  هردو  صلح،  هنگام 
آخرین ضربه ها را به طرف مقابل وارد کند. ابزار 
و اسبابی که در این درگیری ها استفاده می شود 
تفنگچه،  چاقو،  چوب،  سنگ،  است:  زیاد  هم 
خشت  حیوانات،  شکسته ای  استخوان  برچه، 
پخته، میله آهنی، پیاله ی چای، شیشه و خالصه 
هرچیزی که دم دست برابر بود، از همان استفاده 
اگر  به موقعیت هم دارد. مثال  می شود. بستگی 
نفر در تشناب گالویز شوند و هیچ چیزی  دو 

گیرشان نیاید، با آفتابه حمله می کنند. 


