
سکوت کنید، 
نوبت مردم است

امروز آخرین روز پیکارهای تبلیغانی 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است. 
از ساعت ۱۲ امشب تا روز شنبه، زمان 
ریاست جمهوری،  انتخابات  برگزاری 
ماه  دو  نامزدان  است.  سکوت  دوره ی 
را  برنامه های شان  داشتند  فرصت  تمام 
به گوش مردم برسانند. بنابراین، دوره ی 
این   در  مردم  است.  مردم  حق  سکوت 
به  که  گرفت  خواهند  تصمیم  روز  دو 
چه کسی رای دهند. از این رو انتظار از 

نامزدان این است که سکوت کنند. 
پیکارهای  ماه  دو  حدود  هرچند 
انتخاباتی نامزدان، حال و هوای پررنگی 
انتخابات  نامزدان  کارزارهای  نداشت. 
کابل  خیابان های  در  ریاست جمهوری 
انتخابات های  به  نسبت  والیت ها  و 
دارد.  کم تری  هیجان  و  شور  پیشین 
دور  این  نامزدان  کارزارهای  ماه  دو 
نقدهای  با  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  بسیار  دید  از  است.  روبه رو  جدی 
مطرح  نامزدان  از  یک  هیچ  دور  این 
برنامه های  درست  به گونه ی  نتوانستند 
خود را به مردم در میان بگذارند. به ویژه 
به  دور  این  انتخابات  مطرح  نامزدان 
ناکامی ها  توجیه  اتهام،  غوغاساالری، 

روی آوردند...

»چن ژجیانگ« 8۱ ساله که یک معلم بازنشسته است و 
در »شیان«، مرکز استان »شانشی« در شمال غرب چین بزرگ 
مردم  از  بسیاری  بودم  کودک  »وقتی  می گوید:  است،  شده 
طوانی  عمر  سالگی   60 و  می مردند  سالگی   40 یا   30 در 

محسوب می شد.«
چن به یاد ندارد که در کودکی اش گوشت خورده باشد، 
اما به یاد دارد که مردم در آن زمان دچار کمبود غذا و لباس 
به  چندانی  امید  می شد،  بیماری  گرفتار  کسی  اگر  و  بودند 

درمانش وجود نداشت.
با این حال، آن عصر حاال جزء صفحه ای از تاریخ شده 
است. میانگین عمر مردم چین در 70 سال گذشته بیش از 
دو برابر شده است. براساس آمار »اداره ی ملی آمار«، میانگین 
عمر مردم چین پیوسته از 35 سال در ۱949 به 57 سال در 
۱957، به 68 سال در ۱98۱ و به 77 سال در ۲0۱8 رسیده 

است.
درآمد سرانه چین در سال ۱949 حدود 49.7 یوان )7 
دالر( بود اما در سال ۲0۱8 این رقم به ۲8۲۲8 یوان رسیده 

است که نشان دهنده ی افزایش 60 برابری...

هفتاد سال پیش، چین کشوری بود عقب مانده و وابسته 
به زمین و کشاورزی که نمی توانست جمعیتش را سیر کند، 
صنعت  زنجیره  در  ضروری  حلقه ی  یک  امروز  چین  اما 
جهانی است و هرچیزی را، از اقالم مورد نیاز روزمره گرفته 
تا قطارهای سرعت باال تولید و صادر می کند. در این مطلب، 
تغییرات ساختاری در قدرت صنعتی چین و محرک های این 
تغییرات به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته است که 

می توان از آن آینده ی صنعتی این کشور را پیش بینی کرد.
»کارخانه ی جهان« چگونه ساخته شد؟

از داشتن صنعت معدن، نساجی و برخی صنایع تولیدی 
ساده گرفته تا تقریبا تمام کتگوری های صنعتی، ظهور چین 
به عنوان »کارخانه جهان« محصول هزینه ی پایین کار و تولید 

در مقایسه با کشورهای توسعه  یافته ی جهان است.
اصالحات و فراهم شدن فرصت های سرمایه گذاری در 
اواخر دهه ۱970 این امکان را برای کارآفرینان ماجراجو در 
شهرهای ساحلی فراهم کرد تا کسب وکارهای خودشان را 

آغاز کنند و با غلبه بر مشکالت،...

پرتقلب ریاست جمهوری ۲0۱4 و  انتخابات های  هنوز 
پارلمانی ۲0۱8 از یادها نرفته و بر انتخابات ریاست جمهوری 
و  انتخاباتی  تیم های  از  شماری  است.  افگنده  سایه   ۲0۱9
 ۲0۱4 انتخابات  سناریوی  تکرار  از  سیاسی  شخصیت های 
در ۲0۱9 ابراز نگرانی می کنند و در مقابل برخی از نهادهای 
انتخابات اند، اما میکانیزم ها و  ناظر هرچند نگران تقلب در 
سال  به  نسبت  را  انتخابات  برگزاری  برای  جدید  اقدامات 
زمینه ی  اقدامات  این  با  می گویند  و  می دانند  بهتر   ۲0۱4

تقلب های وسیع در مراکز رأی دهی محدود خواهد شد. 
با  که  است  امیدوار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نظرگرفتن  در  و  گذشته  انتخابات های  از  تجربه گرفتن 
و جلو  برگزار  را  بهتر  انتخابات  بتواند  میکانیزم های جدید 

تقلب  و آرای خیالی را بگیرد. 
در تازه ترین مورد شماری از چهره های سیاسی، رهبران 
میزان(   ۱ )دوشنبه،  روز  مدنی  جامعه  نمایندگان  و  جهادی 
بعد از نشستی در منزل حامد کرزی، رییس جمهور پیشین با 
نشر اعالمیه ای مشترک گفتند که انتخابات ریاست جمهوری 

ششم میزان، افغانستان را به بحران می برد...

میانگین عمر چینی ها در 70 سال 
گذشته بیش از دو برابر شده است

چین در 70 سال گذشته؛ 
از کشوری عقب مانده و وابسته به 
کشاورزی تا نیروگاه صنعتی جهان

امیدها و نگرانی از شفافیت انتخابات؛ 
سناریوی 2014 تکرار خواهد شد؟

در چین چه چیزی را در یک ساعت می توان 
به دست آورد؟ پاسخ امروز کامال متفاوت از پاسخ 
70 سال پیش است؛ زمانی که جمهوری خلق چین 

تأسیس شد.
که  است  ساله ای   53 کشاورز  شونهوا«،  »ژاو 
در استان »هونان« چین زندگی می کند. او می تواند 
نزدیک  برنِج  ساعت  یک  در  خود  درو  ماشین  با 
تقریبا  این  کند.  برداشت  را  زمین  هکتار   0.۲ به 
30 برابر سریع تر از گذشته است، زمانی که آقای 

شونهوا همین مقدار کار را...

مقایسه یک ساعت کار در چین 
امروز و چین 70 سال پیش

نخست وزیر  خان،  عمران  روز:  اطالعات 
پاکستان در دیداری با دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
صلح  مذاکرات  سرگیری  از  خواستار  امریکا 

افغانستان میان امریکا و گروه طالبان شده است.
در  که  دیدار  این  در  همچنان  خان  آقای 
حاشیه ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
امریکا صورت گرفته، گفته که گروه  نیویارک  در 
طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده است. به گفته ی 
او، این گروه به این درک رسیده است که نمی تواند 

همه ی افغانستان را...

عمران خان در دیدار با ترمپ: 
مذاکرات صلح با طالبان 

از سر گرفته شود
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مسی: 
خیلی وقت بود جایزه 

انفرادی نبرده بودم
جایزه  دریافت  از  بعد  مسی  لیونل 
بهترین بازیکن سال دنیا برای اولین 

بار گفت از...

هازارد: 
می خواهم در رئال بیشتر 

از چلسی بدرخشم
بلجیمی  ستاره  هازارد،  ادن 
مراسم  حاشیه  در  مادرید،  رئال 

بهترین های سال،...

گام گانتس و 
نتانیاهو به سوی تشکیل 

دولت وحدت
رییس جمهور  روز:  اطالعات 
نتانیاهو  بنیامین  می گوید  اسراییل 

نخست وزیر این کشور و...

عالی  دادگاه  روز:  اطالعات 
بورس  توصیه  بریتانیا روز سه شنبه 

جانسون، نخست وزیر...

حنیف اتمر »بی طرفی« 
خود را در انتخابات 

ششم میزان اعالم کرد
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3 روز تا ششم میزان؛ 
مواد حساس انتخاباتی 

تنها به 160 ولسوالی رسیده است
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سفرهای  دور  این  در  مثال،  به عنوان 
نامزدان رنگ و بوی گذشته را  والیتی 
ندارد. تنها دو سه نامزد شناخته شده تا 
کنون فقط به چند والیت سفر کرده اند. 
نامزدان  میان  مناظره  هیچ  دور  این  در 
میان  بود  قرار  که  یک بار  نشد.  برگزار 
در  غنی  محمداشرف  و  عبداهلل  عبداهلل 
تلویزیون آریانا نیوز مناظره برگزار شود، 
محمداشرف غنی در دقیقه ی نود پا پس 
هیچ  برنامه ی  و  طرح  بنابراین،  کشید. 
گذاشته  نقد جدی  ترازوی  در   نامزدی 

نشده است. 
است  مطرح  بسیاری  انتقادهای 
نامزدان  که  است  این  اصلی  انتقاد  و 
تا  نداده اند  انجام  سراسری  تبلیغات 
و  نامزد  کدام  به  که  شوند  آگاه  مردم 
براساس چه چیزی رای دهند. نامزدان 
بیشتر  انتخاباتی شان  کارزارهای  در 
را  رقبا  گذشته ی  به  تعرضی  جنبه های 
مطرح کرده تا این که چیزی را برای آینده 
انتخابات های  در  باشند.  کرده  ترسیم 
که  سکوت  دوره ی  متأسفانه  گذشته، 
از  شماری  سوی  از  است  مردم  حق 
نامزدان -چه انتخابات ریاست جمهوری 
و چه انتخابات پارلمانی- رعایت نشده 
است. گزارش های زیادی از تخطی در 
این زمینه وجود دارد. در انتخابات های 
نامزدان  که  شد  مطرح  انتقاد  این  قبلی 
کردند.  تبلیغات  رای دهی  روز  در  حتا 
این اتفاق نباید در این دور تکرار شود. 
نامزدان مکلف اند تمام  قانون،  براساس 
عکس ها و پوسترهای تبلیغاتی خود را 
رای دهی  مراکز  صدمتری  فاصله ی  تا 

جمع آوری کنند.
که  نگرانی های  از  دیگری  بخش 
فضای  در  تبلیغات  می شود،  مطرح 
شکایت های  کمیسیون  است.  مجازی 
فضای  باید  ناظر  نهادهای  و  انتخاباتی 
داشته  نظر  زیر  دقت  به  نیز  را  مجازی 
هنوز  بخش  این  به  متأسفانه  باشند. 
در  حتا  است.  نشده  الزم  توجهی 
از  پیش  روزها  انتخابات  از  دور  این 
تبلیغات  انتخاباتی  پیکارهای  آغاز 
بود.  گرم  اجتماعی  شبکه های  در 
در  کاربران  تمام  نباشد  ممکن  شاید 
دو  این  در  را  اجتماعی  شبکه های 
از  بسیاری  برای  اما  کرد،  کنترل  روز 
که  ویژه ساخته شده  نامزدان صفحات 
در  شعارهای شان  و  وعده ها  برنامه ها، 
این  آن نشر می   شود. دست کم می توان 
استفاده  داشت.  نظر  زیر  را  صفحه ها 
کارزارهای  در  اجتماعی  شبکه های  از 
زیرا  دارد،  زیادی  اهمیت  انتخاباتی، 
شبکه های اجتماعی می توانند مهم ترین 
راه ارتباطی برای جلب هواداران بیشتر 
دیگر،  عبارت  به  باشند.  نامزدان  برای 
یکی از ره آوردهای شبکه های اجتماعی 
آنان  نفوذ  راه  بازشدن  نامزدان  برای 
همین  به  است.  رای دهندگان  میان  در 
شبکه های  در  را  سکوت  دوره ی  دلیل 
به  و  کرد  مراعات  باید  نیز  اجتماعی 
مخاطبان و مردم اجازه داد که در دوره ی 
سکوت با خاطر آرام نامزد دل خواه شان 

را برگزینند. 
روشن  است.  مردم  نوبت  اکنون 
سیاست مداران  ماه  دو  این  در  است 
رأی  به دست آوردن  برای  نامزدان  و 
از  شدند؛  متوسل  هرچیزی  به  مردم 
شعارهای بزرگ تا وعده های رنگارنگ 
قومی- مسایل  به  دامن زدن  حتا  و 
سمتی. اما مردم دست کم سه انتخابات 
گذاشته  سر  پشت  را  ریاست جمهوری 
و این چهارمین تجربه ی انتخاباتی مردم 
مردم  که  است  این  انتظار  بود.  خواهد 
به دست  وضعیت  از  دقیقی  شناخت 
رای  شناخت  بر  مبتنی  و  باشند  آورده 
خود را خود استعمال کنند. به عبارت 
فرصت  جهت  هر  از  انتخابات  دیگر، 
است؛ فرصت انتخاب درست، فرصت 
حساب گیری مردم از سیاست مداران و 
فرصت سروسامان بخشیدن به وضعیت 
آشفته ی افغانستان. و اکنون نوبت مردم 
است که در برخورداری از این فرصت 

چه می کنند.

۳ روز تا ششم میزان؛ مواد حساس انتخاباتی تنها به ۱۶۰ ولسوالی رسیده است

می کنـد  نگرانـی  ابـراز  کشـور  از  زیـادی  بخش هـای  در 
کمیسـیون  برنامه هـای  در  عقب ماندگـی  کـه  می گویـد  و 
انتخابـات وجـود دارد، امـا او معتقـد اسـت کـه تأخیـر در 
نیسـت:  مناسـب  کنونـی  شـرایط  در  انتخابـات  برگـزاری 
»کمیسـیون انتخابـات بـه وعـده ی کـه داده بایـد عمـل کند.« 
مـواد حسـاس  تخریـب و ضیـاع  امنیتـی،  تهدید هـای 
انتخاباتـی به شـمول دسـتگاه های بایومتریـک در مسـیر های 
انتقـال، یکـی از نگرانی هـای جدی اسـت. بنابـر گزارش های 
کـه بـه شـماری از نهاد هـای ناظر انتخاباتی رسـیده اسـت، تا 
کنون دسـت کم در سـه ولسـوالی والیت غزنی و والیت های 
وردک و کنـر مـواد حسـاس انتخاباتـی بنابر حـوادث امنیتی 

تخریب شـده اسـت. 
مؤسسـه دیدبـان انتخابـات افغانسـتان می گویـد تا هنوز 
۱4 صنـدوق دسـتگاه بیومتریـک در والیـت غزنـی به دلیـل 
رویدادهـای امنیتـی ضایـع شـده اسـت امـا ذبیح اهلل سـادات 
از مصئون بـودن مـواد حسـاس انتخاباتـی در جریـان انتقـال، 
اطمینـان می دهـد و می گویـد تخریـب مـواد بـه جـزء موارد 
خـاص وجـود نـدارد و اگر تخریـب و ضایع هم شـود، مواد 

جایگزیـن آن وجـود دارد.

سـه روز مانده بـه برگزاری انتخابات ریاسـت جمهوری، 
امـا کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افغانسـتان تا کنـون تنها در 
۱60 ولسـوالی توانسـته مـواد حسـاس انتخاباتـی را انتقـال 
دهـد و در ۲۲7 ولسـوالی دیگـر تـا هنـوز مـواد حسـاس 

نرسـیده اسـت. انتخاباتی 
مسـتقل  کمیسـیون  سـخن گویان  از  سـادات،  ذبیـح اهلل 
انتخابـات اطمینـان می دهـد کـه براسـاس زمان بنـدی، انتقال 
مـواد حسـاس بـه مراکـز و محـالت رأی دهی تـا روز جمعه 

)5 میـزان( به صـورت کامـل انجـام خواهـد شـد. 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  اوقـات  تقسـیم  براسـاس 
ششـم میـزان، رونـد انتقال مـواد حسـاس انتخاباتـی از کابل 
بـه مراکـز والیـات از 8 سـنبله آغـاز و تـا ۲۲ سـنبله ادامـه 
یافـت و پـس از آن رونـد انتقـال مـواد حسـاس از مراکـز 
والیـات بـه ولسـوالی ها آغـاز شـد. قـرار بـود ایـن رونـد تا 
اول میـزان تکمیـل شـود، امـا کمیسـیون انتخابـات تـا کنون 
قـادر بـه انتقال مواد حسـاس به تمامی 387 ولسـوالی نشـده 

 . ست ا
سراسـر  بـه  انتخاباتـی  حسـاس  مـواد  انتقـال  عـدم 
را  انتخابـات  بـر  ناظـر  نهادهـای  نگرانی هـای  افغانسـتان 

برانگیختـه اسـت. شـماری از ایـن نهادهـا بـا ابـراز نگرانـی 
از عقب ماندگـی انتقـال مـواد حسـاس و دیگـر برنامه هـای 
انتخاباتـی می گوینـد کـه اگـر کمیسـیون انتخابـات نمی تواند 
تـا روز معیـن مـواد حسـاس را به مراکز و محـالت رای دهی 
انتقـال دهـد، بهتـر اسـت انتخابـات بـا د سـت کم یـک هفته 

تأخیـر برگـزار شـود. 
حبیب اهلل شـینواری، مسـئول برنامه های مؤسسـه دیدبان 
انتخابـات افغانسـتان )ایتـوا( بـا ابـراز نگرانـی از تأخیـر در 
انتقـال مـواد حسـاس انتخاباتـی در ولسـوالی ها و والیات به 
اطالعـات روز می گویـد کـه از نرسـیدن مـواد بـه مراکـز و 

محل هـای رای دهـی تـا روز انتخابـات نگران اسـت.
آمـار کمیسـیون  بـه  او  آقـای شـینواری می گویـد کـه 
نیـز  در ۱60 ولسـوالی  مـواد  انتقـال  در  انتخابـات  مسـتقل 
اطمینـان نـدارد. بـه گفتـه ی او، بنابر مشـکالت امنیتی و عدم 
گزارش دهـی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، آنـان تـا هنوز از 
انتقـال مـواد حسـاس بـه نزدیک تریـن مراکـز و محل هـای 
رای دهـی در ولسـوالی های کابـل نیـز اطـالع دقیـق ندارنـد. 
یوسـف رشـید، رییـس بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـه 
افغانسـتان )فیفـا( نیـز از عدم انتقـال مواد حسـاس انتخاباتی 

اطالعات روز: عمران خان، 
نخست وزیر پاکستان در دیداری 
با دونالد ترمپ، رییس جمهوری 
سرگیری  از  خواستار  امریکا 
میان  افغانستان  صلح  مذاکرات 
امریکا و گروه طالبان شده است.

این  در  همچنان  خان  آقای 
نشست  حاشیه ی  در  که  دیدار 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع 
متحد در نیویارک امریکا صورت 
طالبان  گروه  که  گفته  گرفته، 
کرده  تغییر  گذشته  به  نسبت 
گروه  این  او،  گفته ی  به  است. 
که  است  رسیده  درک  این  به 
نمی تواند همه ی افغانستان را در 

کنترل داشته باشد.
کرده  تأکید  خان  عمران 

که  می کنم  احساس  »من  است: 
طالبان  آن  دیگر  امروز  طالبان 
نیست که در سال ۲00۱ میالدی 
آنان  شد.  رانده  امریکا  سوی  از 
همه ی  که  می داند  و  کرده  تغییر 

افغانستان را کنترل نمی تواند.«
دیدار  این  در  همچنان  او 
گفته است که ثبات در افغانستان 
پاکستان  در  ثبات  معنای  به 

می باشد.
جواب  در  اما  ترمپ  آقای 
وعده ای  هیچ  بدون  خان  آقای 
شرایط  منتظر  که  که  است  گفته 

می ماند.
در  خان  آقای  نیز  پیش تر 
حاشیه ی نشست مجمع عمومی 
زلمی  با  متحد  ملل  سازمان 

ویژه ی  فرستاده ی  خلیل زاد، 
افغانستان  صلح  برای  امریکا 
رسانه های  بود.  کرده  دیدار  نیز 
گفته های  از  نقل  به  پاکستان 
وزیر  قریشی،  شاه محمود 
گزارش  کشور  این  خارجه ی 
دو  دیدار  این  در  که  بود  کرده 
طرف روی صلح افغانستان بحث 

و گفت وگو کرده اند.
حالی  در  خان  عمران 
مذاکرات  سرگیری  از  خواستار 
با  امریکا  میان  افغانستان  صلح 
گروه طالبان شده است که آقای 
اعالم  سنبله  شانزدهم  در  ترمپ 
طالبان  با  مذاکرات  که  بود  کرده 
را به دلیل کشته شدن یک سرباز 
در  دیگر  نفر  یازده  و  امریکایی 

کابل  در  طالبان  حمله ی  یک 
متوقف کرده است. هرچند گروه 
مذاکرات،  توقف  از  پس  طالبان 
مذاکرات  سرگیری  از  به  بارها 
تمایل نشان داده، اما ترمپ تأکید 
طالبان  با  مذاکره  که  است  کرده 

منتفی است.
این  از  پیش  هم،  سویی  از 
زلمی خلیل زاد گفته بود که او در 
این  با  طالبان،  با  مذاکره  دور  نُه 
به توافق رسیده  گروه در اصول 
است و منتظر تأیید رییس جمهور 

دونالد ترمپ است.
سایر  و  القاعده  »آی اس آی 
را  افغانستان  در  جنگ جویان 

آموزش داده  است«
خان  عمران  هم،  سویی  از 

روابط  شورای  فکر  اتاق  در 
است  گفته  امریکا  بین المللی 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  که 
جنگ جویان  )آی اس آی( 
شبکه ی القاعده و سایر گروه های 
تروریستی در افغانستان را برای 
آموزش  کشور  این  در  جنگ 

داده اند.
علت  به  او،  گفته ی  به 
میان  آموزشی،  حمایت  همین 
این گروه ها و سازمان آی اس آی 

همیشه یک پیوند بوده است.
حکومت افغانستان پاکستان 
را همواره به حمایت از گروه های 
متهم  افغانستان  در  تروریستی 
از  پیش  کشور  این  اما  می کند، 

این اتهام را رد می کرد.

عمران خان در دیدار با ترمپ: 
مذاکرات صلح با طالبان از سر گرفته شود

. ند شو
همچنـان براسـاس اطالعـات وزارت مالیـه، حکومـت 
افغانسـتان نظـارت جدی خـود از پروژه های بـزرگ زیربنایی 
کـه از بودجـه ی ملـی و یـا خـارج از بودجـه ی ملـی تمویـل 

می گـردد، افزایـش داده اسـت.
ایـن وزارت تأکیـد کـرده اسـت: »ایـن پروژه هـا بایـد به 
وقـت معیـن آن تطبیـق گـردد. طرف هـای کـه باعـث ُکنـدی 
کار و مدیریـت ناسـالم چنین برنامه های مهم گردند، مسـئول 

قـرار داده خواهد شـد.«
بـا ایـن همه، وزارت مالیه گفته اسـت که بـا ارزیابی های 
بـرای  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت  ویـژه ی  بـازرس  اداره ی 
بازسـازی افغانسـتان )سـیگار( مبنی بر این که فسـاد در صدر 
خطرهـای اسـتراتژیک در برابـر موفقیـت پالن های انکشـافی 

افغانسـتان قـرار دارد، هم نظـر اسـت.
وزارت مالیـه همچنـان از جامعـه جهانی خواسـته اسـت 
کـه جهـت بهبـود هرچه بیش تـر سیسـتم های مدیریـت مالی 

عامـه با ایـن وزارت همـکاری کنند.

اطالعـات روز: وزارت مالیـه ی کشـور در واکنـش بـه 
اعالمیـه ی وزارت خارجـه  ی امریـکا مبنـی بـه برگشـت ۱00 
میلیـون دالـر امریکایـی کـه قـرار بـود یـک پـروژه ی بـزرگ 
انـرژی بـرق در افغانسـتان را تمویـل کنـد، گفتـه اسـت کـه 
حکومـت افغانسـتان ایـن مبلـغ را به خاطر برخـی تأخیرها و 
ظرفیـت پاییـن در بخـش مدیریت قبلی شـرکت برق رسـانی 

افغانسـتان )برشـنا( از دسـت داده اسـت.
وزارت خارجـه ی امریـکا پیش تـر اعـالم کـرده بـود که 
۱00 میلیـون دالـر کمک بـه دولت افغانسـتان را به دلیل وجود 
»فسـاد و سـوءمدیریت مالـی« دوبـاره بـه خزانـه ی امریکا بر 

می گردانـد.
ایـن وزارت همچنـان از نبـود شـفافیت در تصمیم هـای 
اداره تـدارکات ملـی ابـراز نگرانـی کـرده و گفتـه بـود که 60 
میلیـون دالـر کمـک در نظـر گرفتـه شـده را بـه دلیـل ناکامی 
دولـت افغانسـتان در بـرآورده کـردن معیارهـای شـفافیت و 

حسـابدهی در مدیریـت منابـع مالـی بـه تعلیق درمـی آورد.
اکنـون وزارت مالیه ی کشـور گفته اسـت مقـدار پولی را 

کـه وزارت خارجـه ی امریکا قرار اسـت برگردانـد، خارج از 
بودجـه ی ملـی افغانسـتان بـوده اسـت. ایـن وزارت همچنان 
گفتـه اسـت که تصمیـم برگشـت ۱00 میلیون دالـر امریکایی 
به خاطـر تأخیرهـای تطبیقـی در پروژه هـای انـرژی، در مـاه 

فبـروری ۲0۱8 میـالدی گرفتـه شـده بود. 
در اعالمیـه ی وزارت مالیـه آمده اسـت: »هرچند تصمیم 
تأخیر هـای  بخاطـر  امریکایـی  دالـر  میلیـون   ۱00 برگشـت 
تطبیقـی در پروژه هـای کـه این پول برای شـان مـد نظر گرفته 
شـده بـود، در مـاه فبـروری سـال  ۲0۱8  گرفتـه شـده بـود. 
در همـان وقـت اداره ی انکشـاف بین المللی ایـاالت متحده ی 
امریـکا وزارت مالیـه و »د افغانسـتان برشـنا شـرکت« را در 
مـورد عـدم موجودیت پول ذکر شـده نیز مطلع سـاخته بود.«
در همیـن حـال وزارت مالیـه گفتـه اسـت کـه حکومت 
افغانسـتان بـا وزارت خارجـه و اداره ی انکشـاف بین المللـی 
ایـاالت متحـده ی امریـکا از سـال های گذشـته بدین سـو در 
تـا ظرفیت هـا، شـفافیت و  هماهنگـی نزدیـک کار می کنـد 
میکانیزم هـای تأثیرگـذار در تطبیـق پروژه های انکشـافی بهتر 

وزارت مالیه: 
امریکا ۱۰۰ میلیون دالر را به دلیل ضعف مدیریت قبلی »برشنا« برگرداند

اتمـر،  اطالعـات روز: محمدحنیـف 
رهبـر دسـته ی انتخاباتی »صلـح و اعتدال« 
کـه پیش از ایـن کارزارهـای انتخاباتی اش 
را متوقـف کـرده بـود، گفتـه اسـت که در 
انتخابـات ششـم میـزان بی طـرف بـوده و 
از هیـچ یکـی از نامزدان حمایـت نخواهد 

. کرد
در اعالمیـه ای کـه دیـروز )سه شـنبه، 
۲ میـزان( از سـوی دفتـر مطبوعاتـی آقای 
اتمـر منتشـر شـده، آمـده اسـت کـه دلیل 
شـرایط  مسـاعدنبودن  او  تصمیـم  ایـن 
تخنیکی، سیاسـی و امنیتی بـرای برگزاری 
سراسـری  و  عادالنـه  شـفاف،  انتخابـات 

اسـت. بوده 

خطـر  بـه  اعالمیـه،  براسـاس 
عمیـق  بی ثباتـی  بـه  کشیده شـدن کشـور 
سیاسـی به موجـب عدم پذیـرش نتیجه ی 
از  انتخابـات غیرشـفاف و عادالنـه  یـک 
دلیلـی دیگر ایـن اقدام آقای اتمـر خوانده 

شـده اسـت. 
تأکیـد  حـال  عیـن  در  اتمـر  آقـای 
کـرده اسـت که بـا توجه بـه این کـه روند 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه روزهـای 
پایانـی خـود نزدیـک می شـود، بـا بـاور 
کامـل بـه اصـل انتخابـات، در رقابت های 
انتخابـات ششـم میـزان شـرکت نمی کند، 
نامـزد  یـک  به حیـث  را  خـود  حـق  امـا 
محفـوظ  انتخابـات  تعویـق  صـورت  در 

می دانـد.
تیـم انتخاباتـی صلـح و اعتـدال بـه 
تاریـخ  بـه  اتمـر  محمدحنیـف  رهبـری 
هجدهـم اسـد اعـالم کـرد کـه ایـن تیـم 
سراسـر  در  انتخاباتـی اش  کارزارهـای 
بـه حالـت تعلیـق درآورده  افغانسـتان را 
اسـت. در اعالمیـه ی ایـن تیـم انتخاباتـی 
تصمیـم  ایـن  دلیـل  کـه  بـود  آمـده 
»خدشـه دار شـدن اعتبار انتخابـات به دلیل 
تیـم  بی باکانـه ی  و  غیرقانونـی  اقدامـات 

اسـت. بـوده  حاکـم« 
دو هفتـه پـس از آن، محمـد محقـق، 
مـردم  اسـالمی  وحـدت  حـزب  رهبـر 
افغانسـتان و معاون پیشـین تیـم انتخاباتی 

»صلـح و اعتـدال« در همایشـی در کابـل 
انتخاباتـی  تیـم  بـه  رسـمی  به صـورت 
»ثبـات و همگرایـی« بـه رهبـری عبـداهلل 

پیوسـت. عبـداهلل 
آقـای محقـق در ایـن همایـش گفتـه 
بـود کـه فعالیـت تیـم انتخاباتـی »صلح و 
اعتـدال« به خاطـر اولویـت دادن بـه صلـح 

متوقف شـده اسـت. 
نامـزدان  انتخاباتـی  کارزارهـای 
تاریـخ  بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
ششـم اسـد آغاز شـده و تـا دو روز دیگر 
داشـت.  خواهـد  ادامـه  میـزان(  )چهـارم 
قـرار  نیـز  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
اسـت به تاریخ ششـم میزان برگزار شـود.

حنیف اتمر »بی طرفی« خود را در انتخابات ششم میزان اعالم کرد
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به  محل  مجبورند  رأی دهندگان  باشد،  داشته 
باید  تا دریابند که در کدام محل  بگردند  محل 
رأی بدهند. این مسأله زمان گیر است و مشکل 
کارمندان  کمبود  دیگر  نگرانی  می کند.  خلق 
است. هرگاه کارمندان به دلیل مشکالت امنیتی و 
تهدید در مرکز حاضر نشوند، ممکن است مواد 
انتخاباتی در اختیار افراد استفاده جو قرار گیرد.«

مدنی  جامعه  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
با اطالعات روز  افغانستان )مجما( در صحبت 
می گوید که یکی از چالش های اصلی در برابر 
او،  گفته ِی  به  است.  ناامنی  شفاف،  انتخابات 
تقلب  میزان  نشود،  حل  امنیتی  مشکالت  اگر 
در  مردم  اشتراک  میزان  چون  بود  خواهد  بلند 
از  سوءاستفاده جو  افراد  می شود،  کم  انتخابات 
پایین  مشارکت  »اگر  می کنند:  استفاده  ناامنی 

بیاید، تقلب بسیار گسترده خواهد بود.«
آقای رفیعی به کارکرد تکنولوژی بیومتریک 
به دیده ی شک می نگرد و می گوید که تا کنون 
انتخابات  روز  کارمندان  آموزش  و  استخدام 
از  استفاده  می تواند  امر  این  و  نشده  تکمیل 
کند:  مواجه  مشکل  با  را  بیومتریک  تکنولوژی 
پروسیجرهای  و  شده  گفته  آنچه  واقعا  »اگر 
امکان  شود،  پی گیری  شده،  مطرح  که  قانونی 

شفافیت باالتر از 50 درصد خواهد بود.«
انتخابات  دیدبان  رییس  یاسینی،  قیس 
که  می گوید  )فتوا(  افغانستان  شفافیت  و  آزاد 
از  ناامنی  احتمال خلق  نهاد،  این  نگرانی اصلی 
سوی نامزدان برای زمینه سازی تقلب در مراکز 
درست   کارنکردن  و  مشخص  ولسوالی های  و 

دستگاه های بیومتریک است. 
می گوید  انتخابات  کمیسیون  هرچند 
را  تقلب  جلو  می تواند  بیومتریک  دستگاه های 
بگیرد و به شفافیت انتخابات کمک کند، اما با 

این کمیسیون می گوید  از اعضای  آن هم برخی 
تقلب  که  ندارد  وجود  تضمینی  افغانستان  در 

نشود.
موالنا عبداهلل، یک عضو کمیسیون مستقل 
انتخابات اخیرا به اطالعات روز گفته بود: »این 
را آدم ضمانت کرده نمی تواند. این جا افغانستان 
خارجی  دوستان  با  مجالس  در  وقتی  است. 
از گفتنش آدم خجالت می کشد که در  هستیم، 
امنیتی،  نیروی  که  امکان هست  این  این کشور 
مشاهد دست به دست  و  ناظر  انتخابات،  کارمند 
هم بدهند و تقلب کنند. تالش هایی که ما داریم 
با مشوره با احزاب سیاسی، نمایندگان نامزدان و 
نهادهای مدنی ناظر اسنادی را تهیه کرده ایم که 
حد المقدور جلو تقلب را بگیرد. اگر کسی هم 
تقلب کند، توانایی این وجود دارد که شناسایی 

شود، زیرا کاپی تذکره آن موجود است.«
تیم انتخاباتی »امنیت و عدالت« به ریاست 
شفافیت  مورد  در  که  می گوید  نبیل  رحمت اهلل 
انتخابات شش نگرانی عمده دارد. عارف کیانی، 
را  نگرانی  شش  این  تیم  این  سخن گویان  از 
مورد  در  اول  »نگرانی  می دهد:  شرح  این گونه 
کارگذاران انتخابات است که براساس اطالعات 
ما 400 کارمند که در تقلب های انتخابات پارلمانی 
۲0۱8 نقش داشتند، در بدنه ی اجرایی کمیسیون 
فعالیت دارند و از سوی تیم »دولت ُساز« حمایت 
می شوند. نگرانی دوم نگرانی تخنیکی است که 
نیازمندی ها  پاسخ گوی  بیومتریک  دستگاه های 
سرور  مصئونیت  و  کارآمدی  چون  نیست، 
استفاده کنندگان  و  نیست  مشخص  مرکزی 
دستگاه های بیومتریک آموزش ندیده اند. نگرانی 
میان  تقابل در رهبری کمیسیون  سوم در مورد 
است.  کمیشنران  و  )دبیرخانه(  اجرایی  بخش 
هیچ گونه هماهنگی میان این دو بخش وجود 
ندارد و این تقابل باعث شده که به جای سیستم، 
اعمال سلیقه شود. نگرانی چهارم در مورد امنیت 
درصد   50 از  بیش تر  که  است  رأی دهی  مراکز 
نگرانی  دارند.  قرار  تهدید  ساحات  در  مراکز 
پنجم در مورد امنیت و مصئونیت تمام مراحل 
پروسه ی انتخابات است. نگرانی ششم، مداخله 
حکومت در امور کمیسیون های انتخاباتی است. 
مقام های حکومتی در سطوح مختلف به نفع تیم 
کمیسیون های  اما  می کنند،  کمپین  »دولت ساز« 
انتخاباتی در برابر خالف ورزی این تیم خاموشی 
اختیار کرده اند که نشان دهنده ی نفوذ این تیم بر 

کمیسیون های انتخاباتی است.«
آقای کیانی می گوید که این مسایل بیان گر 
بدتر  مراتب  به  پیش رو  انتخابات  که  است  آن 
از انتخابات ریاست جمهوری ۲0۱4 و انتخابات 

پارلمانی ۲0۱8 خواهد بود.
تا کنون بیش تر ادعاهای مطرح شده مبنی بر 
از منابع و امکانات دولتی  استفاده ی غیرقانونی 
انتخابات،  مهندیسی  به  تصمیم  و  کمپین ها  در 
اما سید محمدباقر  است.  »دولت ساز«  تیم  علیه 

در  دولت ساز  تیم  سخن گویان  از  کاظمی، 
نگرانی  که  می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت 
از جعل و تقلب و تکرار سناریوی سال ۲0۱4 

برای همه ی تیم های انتخاباتی یک سان است.
آقای کاظمی همزمان می گوید که ادعاهای 
تیم هایی  سوی  از  انتخابات  در  گسترده  تقلب 
مطرح می شوند که از همین حاال خود را بازنده 
ساز  دولت  تیم  و  حکومت  می کنند.  احساس 
تقلب  فرصت  تا  می کند  کار  جدی  به صورت 

برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.
سناریوی انتخابات 2014 تکرار خواهد شد؟

برگزاری انتخابات های پسین در افغانستان 
با تقلب های گسترده همراه بوده است. بدترین 
برگزار   ۲0۱4 سال  در  افغانستان  در  انتخابات 
شد که یک مقام حکومت قبلی آن را »فیستیوال 
تقلب« خوانده بود. هرچند شماری از نهادهای 
به  نسبت  پیش رو  انتخابات  که  امیدوارند  ناظر 
شد،  خواهد  برگزار  شفاف تر   ۲0۱4 انتخابات 
اما برخی از تیم های انتخاباتی و شخصیت های 

سیاسی نگران تکرار سناریوی ۲0۱4 هستند.
که  است  معتقد  عدالت«  و  »امنیت  تیم 
»خشن تر  مراتب  به   ۲0۱4 انتخابات  سناریوی 
و ظالمانه تر« در انتخابات پیش رو تکرار خواهد 
 ۲0۱4 در  کیانی،  عارف  گفته ی  به  چون  شد، 
آقای غنی رییس جمهور نبود، اما حاال که هم در 
رأس قدرت قرار دارد و هم نامزد است، هرآنچه 
است  مدعی  کیانی  داد.  خواهد  انجام  بخواهد 
کمیسیون های  می دهد  نشان  آن ها  اطالعات  که 
انتخابات  برگزاری  برای  درصد   ۱0 انتخاباتی 
آمادگی دارد و اگر انتخابات با این وضع برگزار 

شود، ۱0 درصد شفاف خواهد بود.
بعد  آن جای که  از  می گوید  رشید  یوسف 
سیاسی انتخابات همیشه حساسیت زا است و در 
مقابل مدیریت سیاسی انتخابات ضعیف است، 
ممکن برخی تیم های انتخابات به دالیل خرد و 
ریز نتیجه ی انتخابات را نپذیرند و انتخابات به 
بحران کشانده شود: »در حال حاضر نیز نگرانی 
برخی  دارد.  وجود  فشار  اعمال  و  مداخله  از 
برنده  که  می گویند  حاال  همین  از  نامزدان  از 
نتیجه ی  نباشد،  شفاف  انتخابات  اگر  و  هستیم 
اگر  که  است  این  نگرانی  نمی پذیریم.  را  آن 
قدرتمند  تکت های  دلخواه  انتخابات  نتیجه ی 
انتخابات  نتیجه  راه  سد  آن ها  ممکن  نباشد، 
شوند. همچنان اگر نظم انتخابات تضمین نشود، 
مشکالت خرد و ریز در محالت، می تواند مسیر 
انتخابات را از لحاظ سیاسی منحرف و مشکل 

کالنی خلق کند.«
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخابات 
می گوید که نمی توان گفت امکان جعل و تقلب 
این  اما  ندارد،  وجود  میزان  انتخابات ششم  در 
امکانات  تمامی  از  که  است  متعهد  کمیسیون 
انتخاباتی  عدالت  و  شفافیت  تأمین  راستای  در 

استفاده می کند.

پرتقلب  انتخابات های  هنوز 
از   ۲0۱8 پارلمانی  و   ۲0۱4 ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری  انتخابات  بر  و  نرفته  یادها 
تیم های  از  شماری  است.  افگنده  سایه   ۲0۱9
تکرار  از  سیاسی  شخصیت های  و  انتخاباتی 
ابراز   ۲0۱9 در   ۲0۱4 انتخابات  سناریوی 
نهادهای  از  برخی  مقابل  در  و  می کنند  نگرانی 
اما  انتخابات اند،  در  تقلب  نگران  هرچند  ناظر 
برگزاری  برای  جدید  اقدامات  و  میکانیزم ها 
انتخابات را نسبت به سال ۲0۱4 بهتر می دانند 
تقلب های  زمینه ی  اقدامات  این  با  می گویند  و 

وسیع در مراکز رأی دهی محدود خواهد شد. 
است  امیدوار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که با تجربه گرفتن از انتخابات های گذشته و در 
انتخابات  بتواند  جدید  میکانیزم های  نظرگرفتن 
را  آرای خیالی  و  تقلب   و جلو  برگزار  را  بهتر 

بگیرد. 
چهره های  از  شماری  مورد  تازه ترین  در 
جامعه  نمایندگان  و  جهادی  رهبران  سیاسی، 
نشستی  از  بعد  میزان(   ۱ )دوشنبه،  روز  مدنی 
پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد  منزل  در 
انتخابات  که  گفتند  مشترک  اعالمیه ای  نشر  با 
به  را  افغانستان  میزان،  ششم  ریاست جمهوری 
بحران می برد. آنان گفته اند که شرایط سیاسی و 
امنیتی نیز برای برگزاری یک انتخابات شفاف، 
عمومی، عادالنه و افغانستان شمول مساعد نیست: 
حکومت  کنترل نداشتن  جاری،  امنیتی  »اوضاع 
وسیع  اعتماد  عدم  کشور،  از  بخش هایی  بر 
سازمان دهندگان  و  مجریان  به  افغانستان  مردم 
مردم  عمیق  باور  و  ریاست جمهوری  انتخابات 
علت هایی  از  انتخابات  گسترده ی  مهندسی  به 
است که امیدواری به برگزاری انتخابات شفاف 

را کاهش داده است.«
امیدواری ها

امیدواری  ابراز  ناظر  نهادهای  از  شماری 
ایجاد  قوانین،  اصالح  به  توجه  با  که  می کنند 
اقدامات  و  جدید  لوایح  و  طرزالعمل ها 
انجام شده، مجراهای وسیع تقلب گرفته خواهد 
انتخابات  بنیاد  رییس  رشید،  یوسف  شد. 
مقایسه  با  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و  آزاد 
انتخابات  با   ۲0۱9 ریاست جمهوری  انتخابات 
ریاست جمهوری ۲0۱4 می گوید که زمینه برای 
تقلب میدانی، آن طوری که میدان باز باشد و افراد 
هرنوع جعل و تقلبی را که بخواهند انجام دهند، 

محدود خواهد بود.
با اطالعات روز  آقای رشید در گفت وگو 
چند مورد را به عنوان نمونه یاد می کند که به باور 
ریاست جمهوری  انتخابات  تا  می کند  کمک  او 
در  اول:  شود.  برگزار  شفاف  نسبتا  به طور 
کارت  میلیون   ۲۲ از  بیش   ۲0۱4 انتخابات 
رأی دهی توزیع شده بود، اما شمار رأی دهندگان 
معلوم نبود. حاال شمار رأی دهندگان هرچند که 
با پرسش همراه است، 9،6  صحت و سقم آن 
میلیون اعالم شده که این مسأله یک قدم مثبت 
است و وضاحت وجود دارد. به باور رشید، این 

مسأله به شفافیت انتخابات کمک خواهد کرد.
دوم: در انتخابات ریاست جمهوری ۲0۱4، 
شمار مراکز بیش از شش هزار و شمار محالت 
در هر مرکز مشخص نبود. اما فعال شمار مراکز 
کم تر از پنج هزار و همچنان شمار محالت در هر 
مرکز مشخص است. این مسأله روشن می سازد 
که یک مرکز چند محل دارد که فراتر از تعداد 
ساخته  خیالی  نتایج  ورق  مرکز،  هر  محالت 
در  می تواند  صرف  فرد  هر  همچنان  نمی شود. 
محلی که نامش در فهرست همان محل باشد، 
همان  فهرست  از  بیش تر  آرای  و  بدهد  رأی 
در  هم  سوی  از  می شود.  حساب  باطل  محل، 
گذشته در هر محل 600 نفر رأی می دادند، اما 
حاال این رقم به 400 نفر پایین آمده که به باور 
تقلب  از  جلوگیری  به  نیز  مسایل  این  رشید، 

کمک می کند.
سوم: یوسف رشید می گوید که دستگاه های 
خودسرانه ی  پرکردن  زمینه ی  بیومتریک 
کرده  سخت  را  غیابی  رأی دادن  و  صندوق ها 
اختیار  از  را  کافی  وقت  مسأله  این  است. 
رأی دادن  چون  می گیرد،  متقلبان  و  جعل کاران 
یک پروسه است که به وقت نیاز دارد. اگر کسی 
بخواهد تقلب کند، مثل گذشته میدان باز و وقت 
برای  تاحدی  این موارد  ندارد.  اختیار  کافی در 

کاهش تقلب کمک می کند. 
در انتخابات پارلمانی ۲0۱8 ادعاهای تقلب 
در کمیسیون مستقل انتخابات هنگام بازشماری 
و جمع بندی آرا مطرح بود که برخی ها نگرانی 
دارند این مسأله ممکن است باز هم در انتخابات 
پیش رو تکرار شود. یوسف رشید در این مورد 
می گوید که دو اقدام امیدواری خلق می کند که 
نیز گرفته شود: »اول  زمینه تقلب در کمیسیون 
این که از هر محل رأی دهی 9 کاپی ورق نتیجه 
تکت های  را  آن  کاپی  یک  که  می شود  ساخته 

اگر  باشند.  اختیار داشته  انتخاباتی می توانند در 
تکت ها بتوانند نظارت دقیق کنند و کاپی ورق 
نتایج را داشته باشند، می توانند آن را با نتیجه ی 
که از کمیسیون مستقل انتخابات اعالم می شود، 
می توانند  تفاوت،  صورت  در  که  کنند  مقایسه 
نمی توانند  کمیشنران  این که  دوم  کنند.  شکایت 
این  که  کنند  تصرف  و  دخل  نتایج  اوراق  در 
امر نیز کمک می کند. سرور مرکزی وقتی فعال 
می شود، دقیقا آرای تکراری و آرای که مشکل 

داشته باشد، شناسایی می شود.«
با این هم رییس فیفا می گوید که اگر نیت 
تقلب وجود داشته باشد و کسی خواسته باشد 
می تواند  جای  هر  در  کند،  منحرف  را  پروسه 
»اما  کند:  بزند و مشکل خلق  پروسه صدمه  به 
یا  نمی شود  تقلب  که  گفت  نمی توان  هم  باز 

مجراهای تقلب مسدود شده است.«
سخن گویان  از  ابراهیمی،  عبدالعزیز 
کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با اطالعات 
تکنولوژی  از  حتمی  استفاده  که  می گوید  روز 
فیزیکی  حضور  انتخابات،  روز  در  بیومتریک 
رأی دهندگان هنگام رأی دهی، رأی ندادن کسانی 
که  نام شان در فهرست رأی دهندگان در دستگاه 
نباشند، ارسال برگه های رأی دهی به  بیومتریک 
همان  رأی دهندگان  فهرست  مطابق  مرکز  هر 
مرکز، اخذ تصاویر خانم های رأی دهنده به خاطر 
خیالی،  آرای  از  جلوگیری  و  شفافیت  تأمین 
حضور  و  بیومتریک  بارکود  بدون  آرای  ابطال 
که  است  اقداماتی  از  بین المللی  و  ملی  ناظران 
کمیسیون را امیدوار به برگزاری انتخابات شفاف 

می کند.
نگرانی ها

هرچند میکانیزم ها و اقدامات تازه امیدواری 
خلق  شفاف  نسبتا  انتخابات  برگزاری  برای  را 
و  تخنیکی  جدی  نگرانی های  اما  است،  کرده 
سیاسی همچنان وجود دارد که ممکن تقلب و 
بعد تنش سیاسی انتخابات را بحران مواجه کند.
و جنگ  ناامنی  که  می گوید  رشید  یوسف 
زمینه برای تقلب را آماده می کند و این قدرت را 
دارد که روند انتخابات را منحرف کند: »همچنان 
سالم  انتخاباتی  رقابت های  در  سیاسی  رویکرد 
نیست، شماری از همین حاال اتهام می بندند که 
این مورد می تواند بحرانی برای انتخابات خلق 

کند.«
که  است  این  نگرانی جدی  او،  گفته ی  به 
آرای  کرده  تصویب  انتخابات  کمیسیون  چون 
بدون بیومتریک اعتبار ندارد، اگر این دستگاه ها 
ممکن  نکنند،  کار  پارلمانی  انتخابات  همانند 
بی نظمی و اعتراضات مردم را در پی داشته باشد 
کوچک  مشکل  یک  پیش آمد  یا  موارد  این  که 
پراتهام  و  پرتنش  فضای  در  می تواند  دیگر 
فعلی پروسه را منحرف کند:  »نگرانی دوم عدم 
آگاهی دهی در مورد فهرست رأی دهندگان برای 
محل   ۲۲ که  شلوغ  مرکز  یک  در  است.  مردم 

امیدها و نگرانی از شفافیت انتخابات؛ 
سناریوی 2014 تکرار خواهد شد؟

تیم »امنیت و عدالت« معتقد 
است که سناریوی انتخابات ۲۰۱۴ 
به مراتب »خشن تر و ظالمانه تر« 
در انتخابات پیش رو تکرار خواهد 
شد، چون به گفته ی عارف کیانی، 
در ۲۰۱۴ آقای غنی رییس جمهور 

نبود، اما حاال که هم در رأس 
قدرت قرار دارد و هم نامزد 
است، هرآنچه بخواهد انجام 

خواهد داد. کیانی مدعی است 
که اطالعات آن ها نشان می دهد 

کمیسیون های انتخاباتی ۱۰ درصد 
برای برگزاری انتخابات آمادگی 
دارد و اگر انتخابات با این وضع 

برگزار شود، ۱۰ درصد شفاف 
خواهد بود.

آقای رفیعی به کارکرد 
تکنولوژی بیومتریک به دیده ی 
شک می نگرد و می گوید که 
تا کنون استخدام و آموزش 
کارمندان روز انتخابات تکمیل 
نشده و این امر می تواند 
استفاده از تکنولوژی بیومتریک 
را با مشکل مواجه کند: 
»اگر واقعا آنچه گفته شده و 
پروسیجرهای قانونی که مطرح 
شده، پی گیری شود، امکان 
شفافیت باالتر از ۵۰ درصد 
خواهد بود.«
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چین در 70 سال گذشته؛ 
از کشوری عقب مانده و وابسته به کشاورزی تا نیروگاه صنعتی جهان

مقایسه یک ساعت کار در چین امروز و چین 70 سال پیش

ذخایر ارزی، بزرگ ترین نظام تأمین اجتماعی و بیش ترین میزان تولید محصوالت 
صنعتی، به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شده است. با نگاهی به آینده و گذر 

زمان، معجزات بزرگ تر چینی وعده ی ظهور می دهند.

مطالب پولی 
روزنامه اطالعات روز هر از گاهی مقاله ها و یادداشت های مناسبتی، تاریخی 
و تجاری نهادها را با برچسپ »مطالب پولی« منتشر می کند. این مطلب ها در بدل 
پول در صفحات داخلی منتشر می شود و همواره این یادداشت )مطالب پولی( را 
با خود دارد. نشر این مطالب به هیچ وجه بازتاب دهنده ی دیدگاه اطالعات روز 
نشر  به  بازرگانی  آگهی  به عنوان  فقط  را  دست  این  از  مطالبی  نهاد  این  و  نیست 

می رساند.

آغازگر دوره  ی جدید هوشمند است، زیرا کاربرد تکنولوژی بیسیم فوق العاده سریع 
به اتصال اشیای بیشتر، خدمات و بازیگران بازار کمک می کند.

شرکت های خارجی از جمله نوکیا، اریکسون، کوالکوم و اینتل عمیقا درگیر 
خارجی  و  داخلی  شرکت های  از  چین  دولت  و  بوده اند  فناوری ها  این  آزمایش 
 5G ترویج شبکه ی  و  استفاده  در ساختن،  فعال  به صورت  تا  است  کرده   استقبال 

مشارکت داشته باشند و در سود سهام توسعه این سکتور شریک شوند.
فرصت   به معنای  چین  صنعتی  جاه طلبی  داده،  نشان   5G مورد  که  همان طور 
بیش تر برای شرکت های داخلی و خارجی است تا بتوانند در کنار یکدیگر رقابت 
و پیشرفت کنند. عامل عمده ی ارتقای صنعتی چین، باز نگه داشتن بازار و اقتصادی 

این کشور به روی جهان است.

مطالب پولی 
روزنامه اطالعات روز هر از گاهی مقاله ها و یادداشت های مناسبتی، تاریخی 
و تجاری نهادها را با برچسپ »مطالب پولی« منتشر می کند. این مطلب ها در بدل 
پول در صفحات داخلی منتشر می شود و همواره این یادداشت )مطالب پولی( را با 
خود دارد. نشر این مطالب به هیچ وجه بازتاب دهنده ی دیدگاه اطالعات روز نیست 

و این نهاد مطالبی از این دست را فقط به عنوان آگهی بازرگانی به نشر می رساند.

در چین چه چیزی را در یک ساعت می توان به دست آورد؟ پاسخ امروز کامال 
متفاوت از پاسخ 70 سال پیش است؛ زمانی که جمهوری خلق چین تأسیس شد.

زندگی  »هونان« چین  استان  در  که  است  ساله ای   53 کشاورز  »ژاو شونهوا«، 
می کند. او می تواند با ماشین درو خود در یک ساعت برنِج نزدیک به 0.۲ هکتار 
زمین را برداشت کند. این تقریبا 30 برابر سریع تر از گذشته است، زمانی که آقای 

شونهوا همین مقدار کار را به صورت دستی انجام می داد. 
او می گوید: »هنوز می توانم روزهای قدیم را به یاد بیاورم؛ روزهایی که قبل از 
طلوع آفتاب کارم را در مزرعه شروع می کردم، در طول روز گرمای آفتاب پوستم 
برای فصل  برداشت و مزرعه را  اما فقط می توانستم محصولم را  را می سوختاند، 

بعدی کشت کنم.«
در هر ساعت در نیمه ی اول سال ۲0۱9، هر فرد چینی 7.4 یوان )حدود ۱ دالر( 

هفتاد سال پیش، چین کشوری بود عقب مانده و وابسته به زمین و کشاورزی که 
نمی توانست جمعیتش را سیر کند، اما چین امروز یک حلقه ی ضروری در زنجیره 
صنعت جهانی است و هرچیزی را، از اقالم مورد نیاز روزمره گرفته تا قطارهای 
قدرت  در  ساختاری  تغییرات  مطلب،  این  در  می کند.  صادر  و  تولید  باال  سرعت 
صنعتی چین و محرک های این تغییرات به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته 

است که می توان از آن آینده ی صنعتی این کشور را پیش بینی کرد.
»کارخانه ی جهان« چگونه ساخته شد؟

از داشتن صنعت معدن، نساجی و برخی صنایع تولیدی ساده گرفته تا تقریبا 
تمام کتگوری های صنعتی، ظهور چین به عنوان »کارخانه جهان« محصول هزینه ی 

پایین کار و تولید در مقایسه با کشورهای توسعه  یافته ی جهان است.
اصالحات و فراهم شدن فرصت های سرمایه گذاری در اواخر دهه ۱970 این 
امکان را برای کارآفرینان ماجراجو در شهرهای ساحلی فراهم کرد تا کسب وکارهای 
خودشان را آغاز کنند و با غلبه بر مشکالت، کارگاه های کوچک شان را با موفقیت 

به شرکت های بزرگ تولیدی تبدیل کنند.
بانک  داده های  است.  به رشد کرده  تولیدی چین شروع  زمان، سکتور  آن  از 
جهان نشان می دهد که چین از نظر ارزش افزوده در سال ۲0۱0 از ایاالت متحده 
به عنوان بزرگ ترین کشور تولیدکننده ی جهان پیشی گرفته و تا کنون مقام اولش را 

به تولید ناخالص داخلی چین کمک کرده است که 500 برابر بیش تر از سال ۱95۲ 
است. امروزه مصرف کنندگان چینی ۱.۱ میلیون یوان را در هر ساعت صرف خرید 
این کشور در سال  آنالین می کنند، درحالی که کل خرده فروشی کاالهای مصرفی 
۱95۲ فقط 3 میلیون یوان بود. اکثر مردم چین در سال ۱949 هرگز تصور نمی کردند 
پا به خاک یک کشور خارجی بگذارند در حالی که امروز در چین در هر ساعت ۱9 

هزار سفر توسط مسافران چینی به خارج از کشور صورت می گیرد.
امروزه خروجی ساالنه یک معدن در ناحیه »شنمو« که یکی از پایگاه های اصلی 
تولید ذغال سنگ در استان »شانشی« در شمال غرب چین است، باالتر از کل تولید 
ذغال سنگ چین در سال ۱949 است. از این معادن به طور متوسط در هر ساعت 

3700 تن ذغال سنگ به دست می آید.
بزرگ ترین  داشتن  با  چین،  خلق  جمهوری  تأسیس  از  پس  سال  هفتاد  چین 

حفظ کرده است.
چین چگونه زنجیره ی ارزش صنعتی خود را تقویت کرد؟

تولیدی  تمرکز روی سکتورهای  به  بیست ویکم شروع  قرن  به  با ورود  چین 
پیشرفته و تکنولوژی باال کرد که به تدریج یک نظام صنعتی مدرن شکل گرفت.

جدا از برچسب سنتی »ساخت چین« در قفسه های فروشگاه، امروزه قطارهای 
سرعت باال و موادهای نیمه رسانای تولید چین نیز در حال تسخیر بازار است. در 
تریلیون یوان  به ۱5.9  سال ۲0۱7، درآمد عملیاتی اصلی سکتور تکنولوژی چین 
)حدود ۲.۲ تریلیون دالر( رسید که بیش از اندازه ی تعیین شده و 55.8 درصد باالتر 

از مدت مشابه در سال ۲0۱۲ بود.
و  تحقیق  زمینه های  در  مستمر  سرمایه گذاری  به  می توان  را  سریع  رشد  این 
به 3۱8  افزایش  با 83.6 درصد  مشابه  در مدت  آن  که مخارج  داد  نسبت  توسعه 

میلیارد یوان رسیده است.
قدرت صنعتی چین چگونه به »آینده ی مشترک« کمک خواهد کرد؟

طی دهه های گذشته، توسعه صنعتی چین از همکاری آزاد با کشورهای دیگر 
سود برده است و قدرتمند  شدن صنعت چین به نوبه ی خود به ایجاد فرصت های 

بیش تر برای سایر بازی گران در بازار کمک خواهد کرد.
در جون ۲0۱9، چین به طور رسمی شروع خدمات تجاری 5G را تایید کرد که 

یک کارمند در جریان نمایشگاه بین المللی اینترنت اشیا، رباتی را با تکنولوژی 5G کنترل می کند، ناحیه 
ینگتاِن استان جیانگشی در شرق چین، 1۸ جوالی 201۹. )شین هوا/ژو می(

کارآموزان در یک دوره ی آموزشی در شهر شیاِن استان شانشی در شمال غرب چین شرکت می کنند، 22 
جوالی 201۹. )شین هوا/لی ییبو(

کشاورزی در حال برداشت گندم در روستای زیجوانِگ شهر تانگشان در استان هبی در شمال چین، 1۸ 
جون 201۹. )شین هوا/لیو مانچانگ(

 Tmall for Singles' Day shopping « صفحه  نمایش غول پیکر فروشات بازار آنالین علی بابا به نام
spree« را نمایش می دهد، استان شانگهای، 11 نوامبر 201۸. )شین هوا/هوانگ زونگشی(
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میانگین عمر چینی ها در 70 سال گذشته بیش از دو برابر شده است

»شـی کچـون« 86 سـاله که در روسـتای »شـیژای« در ناحیه »شـانجیاِن« اسـتان 
»شـاندونگ« در شـرق چیـن زندگی می کنـد، می گوید: »اکنـون افراد باالی 64 سـال 
می توانند هرسـال معاینه جسـمی رایگان داشـته باشـند. حاال می توان اکثر بیماری ها 
را بـه موقـع تشـخیص و درمـان کرد. تعـداد افرادی که مراقب سالمتی شـان هسـتند 
در حـال افزایـش اسـت. رسـیدن به سـن و سـال من در روسـتا امر نادری نیسـت و 
برخـی افـراد حتـا بیش تـر از ۱00 سـال عمـر می کننـد. ناحیـه ی مـا به عنوان »شـهر 
عمـر طوالنـی« شـناخته می شـود.« زندگـی طوالنـی و سـالم که بـرای هزاران سـال 

آرزوی قلبـی مـردم چیـن بـود، دارد بـه واقعیت تبدیل می شـود.

مطالب پولی 
روزنامه اطالعات روز هر از گاهی مقاله ها و یادداشت های مناسبتی، تاریخی و 
تجاری نهادها را با برچسپ »مطالب پولی« منتشر می کند. این مطلب ها در بدل پول در 
صفحات داخلی منتشر می شود و همواره این یادداشت )مطالب پولی( را با خود دارد. 
نشر این مطالب به هیچ وجه بازتاب دهنده ی دیدگاه اطالعات روز نیست و این نهاد 

مطالبی از این دست را فقط به عنوان آگهی بازرگانی به نشر می رساند.

»چـن ژجیانـگ« 8۱ سـاله کـه یـک معلم بازنشسـته اسـت و در »شـیان«، مرکز 
اسـتان »شانشـی« در شـمال غرب چیـن بزرگ شـده اسـت، می گوید: »وقتـی کودک 
بـودم بسـیاری از مـردم در 30 یـا 40 سـالگی می مردنـد و 60 سـالگی عمـر طوانـی 

می شد.« محسـوب 
چـن بـه یـاد نـدارد کـه در کودکـی اش گوشـت خورده باشـد، امـا به یـاد دارد 
کـه مـردم در آن زمـان دچـار کمبود غـذا و لباس بودند و اگر کسـی گرفتـار بیماری 

می شـد، امیـد چندانـی بـه درمانش وجود نداشـت.
بـا این حـال، آن عصـر حاال جزء صفحـه ای از تاریخ شـده اسـت. میانگین عمر 
مردم چین در 70 سـال گذشـته بیش از دو برابر شـده اسـت. براسـاس آمار »اداره ی 
ملـی آمـار«، میانگیـن عمر مـردم چین پیوسـته از 35 سـال در ۱949 به 57 سـال در 

۱957، به 68 سـال در ۱98۱ و به 77 سـال در ۲0۱8 رسـیده اسـت.
درآمـد سـرانه چین در سـال ۱949 حـدود 49.7 یـوان )7 دالر( بود اما در سـال 
۲0۱8 ایـن رقـم به ۲8۲۲8 یوان رسـیده اسـت که نشـان دهنده ی افزایـش 60 برابری 

پس از کسـر ضریب قیمت اسـت.
مـردم چیـن امـروز بـا داشـتن زندگـی مرفه تـر از رژیم هـای غذایـی سـالم تر و 

مغذی تـری برخوردارنـد. سـبزیجات تـازه و میوه هـای هـر فصـل و از هر گوشـه ی 
کشـور در تمـام طول سـال در دسـترس مردم اسـت.

آبلـه مرغـان به طـور کامل ریشـه کن شـده و مـوارد محلی شـیوع مالریـا وجود 
نـدارد. همچنیـن بیماری هـای بومـی ماننـد اختـالالت کمبـود آیودیـن به طـور موثر 
کنتـرل یـا ریشـه کن شـده اسـت و خدمات پزشـکی کامـل در دسـترس مـردم قرار 

دارد.
چـن آهـی می کشـد و می گویـد: »خواهـر کوچکـم در سـه سـالگی به خاطـر 

اسـهال و کم آبـی بـدن جـان داد. کاش او حـاال بـه دنیـا آمـده بـود.«
در چیـن، نه تنهـا مرگ ناشـی از بیماری های جزئـی به تاریخ تبدیل شـده، بلکه 
زندگـی طوالنی و سـالم به طـور فزاینـده ای دارد به یک هنجار تبدیل می شـود. چین 
در حـال ارتقـای ابتـکار »چین سـالم« اسـت کـه هدف آن بهبود سیاسـت بهداشـت 

ملـی و اطمینـان از ارائـه خدمـات جامع پزشـکی و درمانی برای مردم چین اسـت.
در سـال ۲0۱6، میانگین عمر سـالم در چین به 68.7 سـال رسـید و برای اولین 
بـار از ایـاالت متحـده پیشـی گرفـت. مردم چیـن نه تنهـا طوالنی تر بلکه سـالم تر نیز 

زندگـی می کنند.

شن زوئان ۸4 ساله )ردیف جلو، از راست دوم( در یک دورهمی با اعضای خانواده اش در مرکز ارشد جیوان 
در ناحیه نانچوِن شهر هوژِو استان ژجیانگ در شرق چین به تاریخ 1۳ سپتامبر 201۹. )شین هوا/تان جین(

یک زوج مسن در حال ژست گرفتن برای عکس در کتاب خانه »Binhai New Area« در استان تیانجین 
در شمال چین، به تاریخ 7 آگوست 201۹. )شین هوا/لی ران(
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ان  ۶ریاست جمهوری  تدابیر ضد تقلب برای انتخابات ز  ۱۳۹۸میر
ان سال جاری، به ۶کمیسیون مستقل انتخابات، متعهد است تا انتخابات ریاست جمهوری  ز ی شفاف، آزاد، عادالنه و گونهمیر

نده همه شمول برگزار گردد. کمیسیون، تدابیر جدی ی از تقلب و جرایم انتخاباتی روی دست گرفته که در بر گیر ی را برای جلوگیر
یک )ثبت نشان انگشت، عکس چهره، عکس تذکره ز بایومیی ید(، رنگ نمودن و رس ، عکس استیکر پشت تذکرهاستفاده از ماشیر

بعد  3ی آنها توسط مارکر ماورای بنفش )غیر قابل دید(، شمارش آراء بعد از ساعت دهنده، نشاتز نمودن تذکرهانگشت رای
یک به مرکز در روز رایاز ظهر و انتقال دیجیتیل و فوری نتایج از محالت و مراکز رای ز بایومیی باشد. دیه یمدیه توسط ماشیر

، ناظرین نامزدان، احزاب و ائتالفهمچنان این پروسه ها های سیایس(، رسانه، توسط ناظرین داخیل )نهادهای ناظر انتخاباتی
ز  گردد. بنابراین مردم و جوانب کنند، نظارت یمالملیل که از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت یمو مشاهدین بیر

های انتخاباتی اطمینان داشته رستارسی، عادالنه و به دور از تقلب و تخیط ذیدخل باید از برگزاری انتخابات به موقع، شفاف،
 باشند. 

 شفافیت در روند شمارش آراء
ی مستقیم و غیر مستقیم به افراد غیر شمارش آراء تحت نظارت ناظرین و مشاهدین انتخاباتی صورت گرفته و حق مداخله

توانند جریان شمارش آراء را در مراکز مشاهدین دارای کارت شناساتی معتیر یمشود. ناظرین و مسوول در این روند داده نیم
دیه که نام و کود آن در کارت شناساتی شان درج شده است، مشاهده و نظارت نمایند. ناظرین، مشاهدین و نمایندگان رای

 یا تاخیر در پروسه شمارش آراء گردند. و  لحالت شمارش آراء نباید باعث اخالها و مهمانان خاص در هنگام حضور در مرسانه
شوند. در ها در محل شمارش آراء نیمکارکنان مراکز و محالت شمارش آراء مانع حضور ناظرین، مشاهدین و نمایندگان رسانه

ها و مهمانان خاص در محل شمارش آراء، رئیس محل تدابیر صورت تراکم بیش از حد مشاهدین، ناظرین، نمایندگان رسانه
ی از تراکم بیش از حد و حضور مساویانه آنها در محل شمارش آراء در نظر یمال د. در صورت عدم حضور زم را جهت جلوگیر گیر

دیه به شمارش آراء اقدام نموده، عدم حضور ناظر و مشاهد را در ناظرین و مشاهدین در جریان شمارش، مسوول مرکز رای
ها نباید در تا موضوع را تایید نماید. ناظرین، مشاهدین و نمایندگان رسانه کند مدیر مرکز مربوطه تقاضا یم ژورنال ثبت و از 

ز شمارش آراء، در خصوص تعداد آرای کاندیدان ابراز احساسات نموده و سبب اخالل نظم گردند.    حیر
به خوانش گرفته و  را به صدای بلند  های رایهای مهر و الک صندوقکارکنان محل شمارش آراء مسوولیت دارند که شماره

 ها و مهمانان خاص باز نمایند. دیه را در معرض دید کامل ناظرین، مشاهدین، نمایندگان رسانهصندوق اوراق رای
بندی کارکنان محل شمارش آراء، در مرحله اول، اوراق رای داخل صندوق را در مطابقت به طرزالعمل مربوطه ذیاًل دسته

 نمایند: یم
یکدیه داراورق رای -1 بندی و شمارش این اوراق مطابق طرزالعمل مربوطه دسته: (QR code)ی تصدیق ثبت بایومیی

 گردد. یم
یکورق رای -2 این اوراق فاقد اعتبار شناخته شده و در جمع اوراق باطل : (QR code)دیه بدون تصدیق ثبت بایومیی

 گردد. محاسبه یم
، در مراحل بعدی، کارکنان موظفهمچن ز بندی ستهمعتیر و غیر معتیر را مطابق طرزالعمل مربوطه شناساتی و د، اوراق یر

شده در شده مطابق طرزالعمل سکاشتب شده و فورم نتایج دیجیتیل نصبدر ختم شمارش آراء، فورم نتایج تکمیل نمایند. یم
یک  ز بایومیی یتیل( توسط وی مطابقت دیجفورم و هر دو فورم )فورم نتایج و  ی گردیدهتحت نظر رئیس محل خانه پر ماشیر

یک، عکس فورم داده یم شود. سپس، رئیس محل یا کارکن دیگری تحت نظر رئیس محل با استفاده از دستگاه ثبت بایومیی
ز در آن امضا نموده و مطاباصیل نتایج تکمیل ق طرزالعمل شده را که از جانب شخص خودش مهر و امضا شده و ناظرین نیر

 نماید. و به مرکز ارسال یمگرفته ،  شده باشد اسکاشتیب
ز عکس فورم یک به هنگام گرفیی ز بایومیی ز عکس در ماشیر گردد و دستگاه صورت خودکار ثبتنتایج، باید تاری    خ و زمان گرفیی

یک به گونه ، بهای تنظیم یمبایومیی ز کننده غیر شده و از جانب استفادهطور خودکار تنظیمگردد که تاری    خ و زمان عکس گرفیی
 قابل تغییر باشد. 

 
ید.   ۱۹۰  برای دریافت معلومات بیشیی به شماره  تماس بگیر
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 و مشاهدین در روند انتخابات ناظرینهای حقوق و مکلفیت
و مشاهدین در روندهای مختلف انتخاباتی، متضمن برگزاری انتخابات شفاف، عادالنه و همه شمول است.  ناظرینالمللی، حضور بر اساس معیارهای بین

منازعات پسا انتخاباتی  از این طریق بلکهگردند، انتخاباتی  جرایمتوانند با نظارت دقیق از روند برگزاری انتخابات، نه تنها مانعِ تقلب و و مشاهدین می ناظرین
های ها و مکلفیتکنند، دارای مسوولیتو مشاهدین انتخاباتی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت می ناظرین دهند.را نیز کاهش می

 باشند:آتی می
 و مشاهدین داخلی ناظرینالف. 

شوند، براساس قانون انتخابات، دارای حقوق و داخلی که از سوی احزاب سیاسی و کاندیدان مستقل جهت نظارت از روند انتخابات معرفی می ناظرین
 باشند:های ذیل میمکلفیت

 مربوط.  دسترسی به معلومات مطابق طرزالعملو کسب اعتبارنامه از کمیسیون  (1
دهی شمارش آرا، درج نتایج در فورم، قرار دادن فورم نتایج دهی، جریان رایی، بازشدن مراکز و محالت راینظارت از تخصیص و انتقال مواد انتخابات (2

 های مخصوص )انتک( و مرکز ملی جمع بندی آرا. ی مخصوص، محالت نگهداری مواد انتخاباتی، بازشماری آرا، محل دریافت خریطهدر خریطه
 ی تخلف و جرم انتخاباتی. مرجع مربوط در صورت مشاهده تقدیم اعتراض یا شکایت از طرف ناظر به (3
 توسط مشاهد و درج شکایت توسط ناظر.  (رعایت اصل واقعیت حین تهیه گزارشو )تهیه گزارش از روند انتخابات  (4
 های مربوطه. طرزالعمل قانون انتخابات، لوایح و بینی شده دررعایت سایر موارد پیشو  خودداری از شایعه پراگنی و ایجاد تشنج (5

 المللیو مشاهدین بین ناظرینب. 
طرفانه گزارش توانند در موعد معینه از روند انتخابات، طور بیو میبوده المللی حق دسترسی به معلومات در روند انتخابات را دارا ن و مشاهدین بینیناظر

المللی مکلف به رعایت احکام قانون انتخابات، ناظرین و مشاهدین بین. یه نمایندها اراتهیه و آن را به کمیسیون، حکومت، نمایندگی دفتر ملل متحد و رسانه
 حق اعتراض و شکایت را به کمیسیون شکایات انتخاباتی دارند. بوده و های مربوطسایر اسناد تقینینی نافذه و طرزالعمل

 نکات ضروری: 
دهی به شمارش آرا اقدام نموده و عدم حضور ناظر و مشاهد را در ژورنال ثبت هرگاه ناظر و مشاهد حین شمارش آرا حاضر نباشد، مسوول مرکز رای (1

 شود که شکایت در مورد آن درج نگردیده باشد. در این حالت آرای محل زمانی معتبر شمرده مینماید. 
مهر و  های رایدهی و شمارش آرا خارج نماید، مگر اینکه شمارش آرا صورت گرفته و صندوقاز محل رایهیچ شخص، حق ندارد ناظر و مشاهد را  (2

 الک گردیده باشد.
ی نام در پشت تذکرهنبود تصدیق ثبتدهنده، ، اعتراض کنند: واجد شرایط نبودن رایموارد آتیی توانند در صورت مشاهدهناظرین و مشاهدین می (3

قبل از را  ورق رای فرد،تواند که اعتراض زمانی مطرح شده میدادن دوباره. دهنده با خود شخص و رایراینام بقت تصدیق ثبتطا، عدم مدهندهرای
امات دهی اقدو مشاهدین از سوی مسووالن محل رای ناظرینکه برای رفع تشویش . در صورتیبه دست آورده باشددهی یاانداختن در صندوق ر

 توانند اعتراض خویش را در دفاتر والیتی کمیسیون و کمیسیون شکایات انتخاباتی ثبت نمایند. ن و مشاهدین مینگیرد، ناظریبخش صورت قناعت
 ها:محدودیت

هندگان ددهی و سرّی بودن رای کسی دخالت کنند. آنها نباید به دریافت امور شخصی رایی رایتوانند در روند انتخابات در بارهو مشاهدین نمی ناظرین (1
 ناظریندهی همکاری کنند. اگر تعداد ی رایدهندگان در زمینهتوانند در امور اجرایی انتخابات دخیل باشند و یا با رایتالش کنند. همچنان، آنها نمی

 دهی بدهد. ی حضور به داخل محل رایتواند آنها را به نوبت اجازهیا رئیس محل می مرکز مدیر نگنجدومشاهدین در یک محل 
 توانند به مراکز و محالت مربوط به زنان حضور داشته باشند.زن می ناظریندر جریان انتخابات و شمارش آرا، تنها  (2
و مشاهدان  ناظرینهای شناسایی ی حزب سیاسی یا نهاد مشاهد و یا کارتتواند درصورت نقض اصول رفتار، اعتبار نامهکمیسیون مستقل انتخابات می (3

 اعالم نماید. را باطل 
و یا به قانون انتخابات و الیحه مربوطه در  تماس بگیرید 1۹۰ی به شماره های ناظرین و مشاهدیندر باره حقوق و مکلفیت برای دریافت معلومات بیشتر

 مراجعه نمایید. )www.iec.org.af( سایت کمیسیونوب

  ۸معلوماتی شماره ی برگه
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دادگاه عالی بریتانیا اقدام جانسون در تعلیق پارلمان را غیرقانونی اعالم کرد
اطالعـات روز: دادگاه عالـی بریتانیـا روز سه شـنبه 
توصیـه بـورس جانسـون، نخسـت وزیـر این کشـور، به 
ملکـه الیزابـت دوم بـرای تعلیـق پارلمـان بـه مـدت پنج 

هفتـه را »غیرقانونـی و باطـل« خوانـد.
ایـن تصمیـم دادگاه عالـی را  بریتانیـا  رسـانه ها در 
»ضربـه ای بـزرگ« بـر پیکـر دولـت بوریـس جانسـون 

می کننـد. توصیـف 
قبـال مخالفـان تعلیـق موقـت پارلمـان بـه دادگاهـی 
در لنـدن شـکایت کـرده بودنـد و ایـن دادگاه گفتـه بـود، 
موضـوع جنبـه حقوقی نـدارد و اصوال تصمیمی سیاسـی 
اسـت کـه دادگاه لنـدن نمی توانـد دربـاره ی آن اظهار نظر 

. کند

احتمـاال  بریتانیـا،  عالـی  دادگاه  تصمیـم  ایـن  بـا 
نماینـدگان پارلمـان کـه بـرای پنج هفتـه به تعطیلـی رفته  

بودنـد، دوبـاره کار خـود را آغـاز خواهنـد کـرد.
بـه نقـل از رادیو فـردا، دادگاه عالـی در تصمیم خود 
کـه روز سه شـنبه اعـالم شـد اقدامـات بعـدی در زمینه ی 
فعالیـت پارلمـان را بـه تصمیم رؤسـای دو مجلس محول 

کرد.
سـاعتی پـس از انتشـار این خبـر، جان برکـو، رییس 
مجلـس عـوام، از تمام نمایندگان خواسـت تا به سـر کار 

خـود بازگردند.
آقـای جانسـون قرار اسـت تـا آخـر اکتبر، مـاه آینده 
میـالدی، تصمیـم خود دربـاره ی طرح خـروج از اتحادیه 

اروپـا، موسـوم به برگزیـت را بگیرد.
وی گفتـه اسـت اگـر بـه توافقـی بـا اتحادیه نرسـد، 
بـدون توافـق این طـرح را عملی خواهد کـرد، موضوعی 
کـه بـا واکنـش نماینـدگان پارلمـان مواجـه شـد و قبل از 
تعطیلـی، قانونـی تصویـب کردند که اختیار خـروج بدون 

توافـق بـا اتحادیـه اروپـا را از نخسـت وزیر سـلب کرد.
قانون گـذاران بریتانیایـی در هـر دو مجلـس عـوام 
و اعیـان ایـن کشـور همچنیـن بـه مصوبـه ای رای دادنـد 
کـه آقـای جانسـون را موظـف می کنـد خواسـتار تمدید 

ضرب االجـل خـروج از اتحادیـه اروپـا شـود.
مخالفـان می گوینـد آقای جانسـون در دیـدار با ملکه 
الیزابـت دوم دربـاره ی لـزوم تعلیـق پارلمـان بـه دروغ 

متوسـل شـده و خواسـته اسـت بـدون دخالـت پارلمان، 
برگزیـت را اجرایـی کنـد.

ملکـه بریتانیـا روز ششـم سـنبله طـرح جانسـون را 
بـرای توقـف موقـت فعالیـت پارلمـان پذیرفـت.

بـر اسـاس بیانیه دربار سـلطنتی بریتانیـا، پارلمان این 
کشـور در روزی بین 9 و ۱۲ سـپتامبر تعطیل خواهد شـد 

کـه ایـن تعطیلی تا ۱4 اکتبـر ادامه خواهد داشـت.
با گذشـت بیش از سـه سـال از همه پرسـی در مورد 
عضویـت بریتانیـا در اتحادیـه اروپـا کـه در آن 5۲ درصد 
بـه خـروج و 48 درصـد بـه باقـی مانـدن در اتحادیه رای 
دادنـد هنـوز جزئیـات اجـرای برگزیـت و خـروج قطعی 

ایـن کشـور از اتحادیه اروپا مشـخص نشـده اسـت.

فیس بوک طرح تازه ای برای »مقابله با افراطی گری« در فضای مجازی ارائه کرد

گام گانتس و نتانیاهو به سوی تشکیل دولت وحدت

اطالعـات روز: شـرکت های بـزرگ فناوری بـار دیگر 
تأکیـد کرده انـد کـه بـر تالش های شـان بـرای مقابلـه بـا 
تروریسـم و افراطی گـری در فضـای مجـازی می افزاینـد. 
وعده هـای تـازه در حالـی صـورت می گیـرد کـه مدیریت 
شـبکه های اجتماعـی مجـددا با موجـی از انتقادهـا روبه رو 

است. شـده 
شـرکت فیسـبوک روز اول مـاه میزان در سـازمان ملل 
از ابتـکارات تـازه ای خبـر داد، جایی کـه رهبران فرانسـه و 
نیوزیلنـد رهبـری نشسـتی در مـورد خطـرات افراطی گری 

در فضـای مجـازی را برعهـده دارند.
فیسـبوک، تویتـر، مایکروسـافت و یوتیـوب، در سـال 
۲0۱7 ائتالفـی غیررسـمی را بـا هـدف مقابلـه بـا تفکرات 
افراطـی شـکل دادنـد بـا  عنـوان »فـوروم جهانـی انترنـت 

بـرای مقابلـه با تروریسـم«.
بـه نقـل از رادیـو فـردا، هـدف از ایـن ائتـالف مقابله 
بـا متحـوای افراطـی خطرنـاک در فضـای مجـازی عنـوان 

است. شـده 
بـا این حال انتقادهـا از نحوه مدیریـت فضای مجازی 

بـار دیگر باال گرفته اسـت.

اطالعات روز: رییس جمهور اسراییل می گوید بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر این کشور و بنی گانتس رقیب اصلی 
به سوی تشکیل یک دولت وحدت  قابل توجهی«  او »گام 

ملی برداشته اند.
میزبانی  از  اسراییل، پس  ریولین، رییس جمهور  روون 

این دو چهره ی رقیب اظهار نظر می کرد.
نشده  فاش  گفت وگوها  این  از  جزئیاتی  گونه  هیچ 
مذاکره کنندگان  که  حاکیست  مشترک  بیانیه  یک  اما  است. 

دو حزب اصلی دیدار خواهند کرد.
عمومی  انتخابات  دومین  که  گذشته  هفته  رای گیری 

سال جاری بود به بن بست منجر شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، رییس جمهور اسراییل در 
تالشی برای یافتن یک راه حل توصیه کرده است که دولت 
برنده  آقای گانتس که  آبی و سفید  از حزب  متشکل  تازه 
33 کرسی پارلمان شده و حزب لیکود آقای نتانیاهو که 3۱ 

کرسی برده باشد.
داشته  توان  در  هرچه  او  که  است  گفته  ریولین  آقای 
انتخابات سوم در سال  برگزاری یک  از  پرهیز  برای  باشد 
جاری انجام خواهد داد. او پس از نشست دو ساعته روز 
دوشنبه در دفترش در بیت المقدس گفت: »ما امشب یک 

گام قابل توجه به جلو برداشته ایم.«
گفت:  گانتس  آقای  و  نتانیاهو  آقای  به  خطاب  او 
»حاال نوبت شماست. مسئولیت تشکیل دولت روی دوش 
بیابید و مانع  انتظار دارند شما راه حلی  شماست، و مردم 
انتخابات تازه شوید، حتا اگر به بهای شخصی و عقیدتی 

برای شما تمام شود.«
خود  مشترک  بیانیه  در  گانتس  بنی  و  نتانیاهو  بنیامین 
گفتند که مذاکره کنندگان ارشد دو حزب مالقات خواهند 
کرد و دو رهبر سپس بار دیگر با آقای ریولین دیدار خواهند 

کشـتار  بـه  نمونـه  بـرای  انتقادهـا  از  تـازه ای  مـوج 
نیوزیلنـد در اسـفند مـاه سـال پیـش بازمی گـردد؛ وقتـی 
یـک نژادپرسـت سـفیدبرترپندار بـا حملـه بـه مسـاجدی 
در کرایسـت چرچ نیوزیلنـد، ده هـا نفـر را کشـت. مهاجـم 
همزمـان جریـان حملـه خـود را به صورت زنـده در فضای 
مجـازی پخـش کـرد و عـالوه بـر آن بیانیـه ای مملـو از 
نظریه هـای توطئـه و تشـویق بـه نژادپرسـتی در انترنـت به 

گذاشـت. جا 
سـال پیـش یک نژادپرسـت اسـترالیایی جـان ده ها نفر 
را در حملـه بـه مسـاجدی در نیوزیلنـد گرفـت؛ حمـالت 
بـه انتقادهـای گسـترده از شـبکه های مجـازی انجامیـد و 
در عیـن حـال موجـی از همبسـتگی را در میان شـهروندان 

نیوزیلنـد در پی داشـت.
چهـار ماه پیش نیـز خبرگزاری آسوشـیتدپرس با ارائه 
جزئیاتـی نشـان داد کـه چگونـه سیسـتم خـودکار بازنشـر 
مطالـب فیسـبوک کـه بـرای مؤسسـات تجـاری طراحـی 
شـده بـه انتشـار مطالـب گروه هـای تنـدرو و تروریسـتی 
در خاورمیانـه و گروه هـای طرفـدار برتـری نژاد سـفید در 

آمریـکا کمـک می کنـد.

داشت.
پیش تر قانون گذاران عرب اسراییلی توصیه کرده بودند 
که آقای گانتس، رییس سابق ستاد مشترک ارتش اسراییل، 

با حمایت آن ها نخست وزیر شود.
که  عرب  احزاب  از  بلوکی  شامل  مشترک«  »فهرست 
در انتخابات سوم شد گفت خواهان کنارزدن آقای نتانیاهو 
فلسطین  کشور  تاسیس  بر  عرب  احزاب  است.  قدرت  از 
براساس مرزهای ۱967 تاکید دارند و می گویند شهروندان 
مورد  رسما  ملی  اقلیت  یک  به عنوان  باید  اسراییل  عرب 
کشور  یهودی  هویت  احزاب  این  بگیرند.  قرار  شناسایی 
اسراییل را به چالش می کشند و بر مبارزه با آن چه تبعیض 

و نابرابری علیه اقلیت عرب توصیف می کنند تاکید دارند.
صهیونیست  جناح های  از  سنتی  به طور  عرب  احزاب 
حمایت  دانند-  می  یهودیان  کشور  تنها  را  اسراییل  -که 
نمی کنند، به همین دلیل در عرصه سیاسی در حاشیه بوده اند. 
صهیونیست  جناح  یک  از  عرب  احزاب  که  باری  آخرین 

حمایت کردند، سال ۱99۲ میالدی بود.
ایمن عوده، رهبر ائتالف احزاب عرب، به آقای ریولین 
وزیری  نخست  از  جلوگیری  او  ائتالف  اولویت  که  گفت 

آقای نتانیاهو برای یک دوره دیگر است.
فهرست مشترک احزاب عرب در انتخابات هفته پیش 
برنده ۱3 کرسی شد. اگر آقای گانتس از حمایت همه این 
۱3 کرسی برخوردار شود باز هم به حد نصاب الزم یعنی 
6۱ کرسی برای رسیدن به اکثریت نخواهد رسید. پارلمان 

اسراییل، کنست، ۱۲0 کرسی دارد.
لیکود  حزب  هرچند  امسال،  اپریل  ماه  انتخابات   در 
در  نتانیاهو  بنیامین  اما  کرد،  کسب  را  کرسی ها  بیش ترین 
نهایت موفق به تشکیل دولت ائتالفی نشد، زیرا نتوانست 

حدنصاب 6۱ کرسی را کسب کند.

فیسـبوک در واکنـش بـه انتقادهـا گفته بود این شـبکه 
بخـش بزرگـی از مطالـب و محتوای ممنوع، در سـتایش از 
گـروه موسـوم بـه »حکومت اسـالمی« یا القاعـده را قبل از 
آن کـه مشـاهده و گـزارش شـوند، حـذف می کند. بـا این 
حـال شـماری از مسـئولین این شـرکت برای پاسـخ گویی 
بـه پرسـش ها بـه جلسـه ای در سـنای آمریـکا فراخوانـده 

شدند.
ابتـکار تـازه ی فیسـبوک ایـن اسـت کـه یـک گـروه 
مسـتقل، همـراه بـا کارکنان و مدیریـت مجزا، بـرای مقابله 

بـا محتـوای افراطی تشـکیل شـود.
تشـکل های غیردولتـی رهبـری هیأت مشـورتی را در 
ایـن گـروه برعهـده خواهند گرفـت و دولت هـای آمریکا، 
فرانسـه، بریتانیـا، چاپـان، کانـادا، نیوزیلنـد و کارشناسـان 
اتحادیـه اروپـا و سـازمان ملـل نیـز مشـورت های خـود را 

ارائـه خواهنـد کرد.
از  خـود  تعریـف  گفتـه  حـال  عیـن  در  فیسـبوک 
گروه هـای تروریسـتی را گسـترش خواهـد داد و از هوش 
مصنوعـی بـرای افزایـش ظرفیت هـا در یافتـن و حـذف 

ویدیوهـای زنـده از تیرانـدازی بهـره خواهـد گرفـت.

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 انتخاباتکمیسیون مستقل 

 

 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
 خپلواک کمیسیون ټاکنود 

 

  
 
 

 

 

 دهندگانثبت مشخصات بایومتریک رای

 

را تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعالن کرده و برای جلوگیری از تقلب در آن،  ۱۳۹۸میزان  ۶کمیسیون مستقل انتخابات، 
دهی یک دستگاه ثبت بایومتریک اختصاص دهی، برای هر محل رایی رایکند. بر اساس الیحهاز دستگاه بایومتریک استفاده می

باشد. طرزالعمل در ماشین بایومتریک قابل استفاده میدهی مربوطه مطابق داده شده و فهرست الکترونیک هر محل، در محل رای
شود. این فهرست دارای یک بارکد دهی ارسال میدهی همراه با مواد انتخاباتی  به محل رایدهندگان هر محل رایفهرست چاپی رای
دهنده مکلف کند. رایمی دهی همان محل را دریافتباشد که دستگاه ثبت بایومتریک با خواندن آن، فهرست راینمبر مخصوص می

نام را که کمیسیون به منظور تثبیت هویت او مشخص نموده ی تابعیت یا تصدیق ثبتدهی، اصل تذکرهاست قبل از حصول ورق رای
 است، ارایه نماید. 

هندگان و تطبیق دمنظور معلوم نمودن شمولیت نام وی در فهرست رایدهنده را بهنام رایی خاص تصدیق ثبتکارکن موظف، شماره
دهندگان و مطابقت دهنده در فهرست رایکند. در صورت شمولیت نام رایدهنده در دستگاه بایومتریک وارد میسایر معلومات رای

گردد. دهی قید میی استفاده از حق رای در دستگاه همان محل رایدهنده اخذ و گزینهدهنده، مشخصات بایومتریک رایمعلومات رای
شود. دهی داده میی رایدهندگان نیز نشانی صورت گرفته و به شخص اجازهدهنده در فهرست چاپی رایدر مقابل نام رای چنان،هم

شده در دستگاه بایومتریک باید مطابقت کامل داشته باشد. در صورتیکه شماره خاص دهندگان با فهرست نصبفهرست چاپی رای
دهنده مطابقت دهندگان و شخص رایدهی یک محل شامل نباشد و یا معلومات فهرست رایدهنده در فهرست راینام رایتصدیق ثبت

دهی که نام وی در دهی واجد شرایط نبوده و به مرکز یا محل راینداشته باشد، مطابق طرزالعمل مربوطه، شخص در آن محل رای
 گردد. آنجا ثبت است، راهنمایی می

 

 ی ثبت مشخصات بایومتریکنحوه
نماید. بعد از تکمیل ی واجد شرایط را اخذ میدهندهموظف عکس چهره، عکس تذکره و نشان انگشت شصت هر دو دست رای کارکن

را دهی آن( چاپ شده و کارکن توزیع اوراق رایQR)  Codeبایومتریک دهنده و ثبت بایومتریک، تصدیق ثبت روند تشخیص رای
نماید. این امر نباید سریت رای را از بین ببرد. هرگاه انگشت شصت کند، نصب میتوزیع میدهی که برای همان فرد در عقب ورق رای

دهنده دهنده واجدشرایط طوری تخریب شده باشد که از لحاظ تخنیکی گرفتن نشان انگشت ناممکن باشد و یا انگشت شصت رایرای
دهنده قطع باشد، نشان دو که یک دست رایردد. درصورتیگقطع باشد، نشان انگشت دیگر دست، مطابق طرزالعمل مربوطه اخذ می

دهنده قطع باشد، صرف به عکس چهره و تذکره وی انگشت دست دیگر وی مطابق طرزالعمل اخذ خواهد شد. هرگاه هردو دست رای
 گردد.دهی اش استفاده نماید. در این حالت، موضوع در ژورنال محل ثبت میتواند از حق رایاکتفا شده و شخص می

دهی اختصاص داده شده است. در صورت عدم کارکرد دستگاه مربوط به یکی یک دستگاه ثبت بایومتریک اضافی برای هر مرکز رای
یابد. هرگاه دستگاه بایومتریک یک محل دهی همان مرکز، ماشین مذکور برای استفاده در آن محل اختصاص میاز محالت رای

از بماند، رئیس محل در ابتدا تالش نماید تا مشکل را رفع نماید. اگر مشکل دستگاه در اسرع وقت ممکن دهی، به هر دلیلی از کار برای
دهی قرار داده و موضوع در ژورنال محل دهی دستگاه بایومتریک اضافی را در اختیار رئیس محل رایرفع نگردد، مدیر مرکز رای

 شود. شده و به دفتر والیتی گزارش داده میثبت
س محل و کارکن مؤظفِ استفاده از بایومتریک مسوولیت استفاده درست، حفظ و نگهداری دستگاه بایومتریک را به عهده داشته و رئی

 باشند.در قبال هر نوع خرابکاری عمدی و یا عدم استفاده از ماشین بایومتریک مسوول می
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بدینوسیله به تاسی از فقره )۲( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
می شود که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه 
را به شرکت ساختمانی  پارتیشن دفتر فارم تحقیقات مالداری ریشخور  بازسازی و  ترمیم، 
عقاب کابل بلخ دارنده جواز نمبر )D-4۲017( واقع چهارراهی صدارت، مرکز کابل، کابل را 
افغانی  به قیمت مجموعی )58۲,580.00( پنج صد و هشتاد و دوهزار و پنج صد و هشتاد 

اعطا نماید.
اعتراض  می توانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی 7 روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست 
تدارکات وزارت زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل افغانستان طبق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده، الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

در  که  ژرمن  سن  پاری  برزیلی  ستاره  نیمار، 
فصل های اخیر با دو دوره مشکالت طوالنی روبرو 
آنقدر  شدن  حاشیه نشین  از  بعد  می گوید  بوده 
خشمگین می شده که تا مرز فروپاشی عصبی پیش 

می رفته.
نیمار، ستاره برزیلی پاری سن ژرمن به عنوان 
بازیکنی با اخالق تند و غیر قابل پیش بینی شناخته 
می شود. حاال این مهاجم برزیلی می گوید این وجه 
منفی شخصیتش را قبول دارد و در تالش است تا 
از این نظر بهتر شده و سالمت روانی خود را ارتقا 

دهد.
بار  چندین  گذشته  فصل   PSG برزیلی  ستاره 
به خاطر اخالق تند و عصبانیت هایش دچار مشکل 
شد. او در جریان حذف تیمش از لیگ قهرمانان با 
شکست مقابل منچستریونایتد به دلیل حمله به داور 
با محرومیت مواجه شده و در اتفاقی دیگر به یک 

هوادار حمله کرد.
گفت:  باره  این  در  میرر  با  گفتگو  در  نیمار 
باشد.  زدن  اهل حرف  خیلی  که  نیستم  آدمی  "من 
من خیلی تودارم و هر چه پیش می آید توی خودم 
می ریزم و پیش خودم نگه می دارم. ولی در نهایت 
کار به جایی می رسد که کاسه صبرم لبریز می شود و 
عصبانی می شوم. این عصبانیت به خشم تبدیل شده 
و در نهایت منفجر می شود. اینجا است که تصویری 
از من به دیگران نشان داده می شود که خود واقعی ام 
نیست. دارم تالش می کنم این ماجرا را اصالح کنم".

وقت  هر  حاال  گفت:"  ادامه  در  برزیلی  ستاره 
الزم باشد با کسی ارتباط داشته باشم سعی می کنم 
با او حرف بزنم و می دانم این به نفعم خواهد بود. 
همه  باشید  سالم  روانی  نظر  از  شما  وقتی  معتقدم 
اینکه  احتمال  و  بود  خواهد  طبیعی  برایتان  چیز 
انجام  درست  اقدامات  و  بگیرید  درست  تصمیم 
نباشد،  اگر حالتان خوب  بیشتر می شود. ولی  دهید 
این  البته  ندارید.  را  انتظارشان  که  می افتد  اتفاقاتی 
واقعا سخت است چون آدم باید سعی کند همیشه 
کامل و بی عیب و نقص باشد و این برای یک انسان 

غیرممکن است".

نیمار: 
تالش می کنم در آینده 

کمتر عصبانی شوم

ادن هازارد، ستاره بلجیمی رئال 
مادرید، در حاشیه مراسم بهترین های 
منتخب  ترکیب  در  حضورش  سال، 
و  افتخارآمیز  امری  را  سال 
خوشحال کننده برای خود تلقی کرد.

فصل  بلجیمی  هازارد  ادن 
ترکیب  در  درخشانی  عملکرد  قبل 
با  توانست  و  داشت  چلسی  تیم 
مقام  به  را  تیم  این  خود،  درخشش 
در  او  برساند.  اروپا  لیگ  قهرمانی 
خیره کننده  نمایشی  نیز  برتر  لیگ 
داشت و موفق به ثبت ۱6 گل و ۱۲ 

همین  شد.  چلسی  برای  گل  پاس 
او  نام  شد  باعث  هازارد  درخشش 
در میان ترکیب تیم منتخب سال که 
دوشنبه شب از سوی فیفا اعالم شد 

دیده شود.
پس  و  تابستان  در  که  هازارد 
به رئال  از کش و قوس های فراوان 
مراسم  حاشیه  در  پیوست،  مادرید 
پیرامون  صحبت  به  شب  دوشنبه 
مسائل مختلف پرداخت. او در مورد 
گفت:  مراسم  این  در  حضورش 
"حس بسیار خوبی دارم و بی نهایت 

سال  دومین  برای  که  خوشحالم 
حضور  دارم.  حضور  جا  این  پیاپی 
در ترکیب منتخب سال باعث افتخار 
من  برای  گذشته  فصل  است.  من 
العاده بود و توانستم با چلسی  فوق 
لیگ اروپا را فتح کنم که اتفاقی لذت 

بخش برای من بود."
به  ادامه  در  بلجیمی  ستاره  این 
صحبت در مورد حضورش در رئال 
مادرید پرداخت و گفت: "می خواهم 
دوران  عملکرد  مادرید  رئال  در 
کنم.  جبران  را  چلسی  در  حضورم 
برای من بازی در این تیم یک رویا 
بود. رویایی که حاال پس از سال ها به 
آن دست یافته ام و می خواهم بهترین 
ارائه  تیم  این  برای  را  عملکرد خود 

دهم."
که  بلجیمی  هازارد  ادن 
دلیل  به  را  فصل  ابتدایی  بازی های 
حاال  بود،  داده  دست  از  مصدومیت 
رئال  ترکیب  به  مصدومیت  رفع  با 
بازگشته و در بازی یکشنبه شب این 
تیم مقابل سویا نیز در ترکیب اصلی 

تیم زیدان قرار داشت.

هازارد: 
می خواهم در رئال بیشتر از چلسی بدرخشم

پس از گواردیوال، کلوپ نیز جانشینش را مشخص کرد
یورگـن کلـوپ، سـرمربی لیورپول در 
گفتگـو بـا فورفورتـو می گویـد تمایل دارد 
بعـد از خداحافظـی بـا لیورپـول، اسـتیون 
جـرارد به جای او سـکان هدایـت این تیم 

را بـه عهـده بگیرد.
و  آلمانـی  کلـوپ، سـرمربی  یورگـن 
اسـت  مایـل  می گویـد  لیورپـول  موفـق 
وقتـی در نهایـت از لیورپول جدا می شـود 
اسـتیون جـرارد کاپیتـان سـابق و اسـطوره 
هدایـت  سـکان  او  جـای  بـه  تیـم  ایـن 
بگیـرد.  دسـت  بـه  را  مرسی سـایدی ها 
کلـوپ می گویـد بـرای آماده شـدن هر چه 
بهتـر جـرارد که در حـال حاضر سـرمربی 
تیـم اسـکاتلندی رنجرز اسـت، هـر کمکی 
از دسـتش سـاخته باشـد انجام خواهد داد.

قـرارداد فعلـی کلـوپ بـا لیورپـول تا 
سـال ۲0۲۲ مهلـت دارد. اخیـرا صحبتهایی 

تمدیـد  بـه  لیورپـول  تمایـل  دربـاره 
قـراردادش با کلـوپ مطرح شـده بود ولی 
سـرمربی آلمانـی از ورود بـه مذاکـرات بـا 
باشـگاه در ایـن مـورد خـودداری کـرده و 
گفتـه بـود ترجیح می دهـد تمرکـز خود را 

بـه صـورت کامـل بر زمـان حال و کسـب 
موفقیـت بـرای تیمـش معطـوف کنـد.

کلـوپ حـاال در مصاحبه بـا فورفورتو 
می گویـد زمانـی کـه لیورپول را یـا به میل 
خـود یـا بـه ناچـار تـرک می کنـد تمایـل 

دسـت  بـه  را  تیـم  هدایـت  سـکان  دارد 
اسـتیون جـرارد اسـطوره قرمزهـا بسـپارد.

کنـی  گفـت:"  بـاره  ایـن  در  کلـوپ 
داگلیش و اسـتیو جـرارد هر دو از روز اول 
حمایـت من را داشـته اند. اگـر لیورپول من 
را همیـن فـردا اخـراج کنـد ممکـن اسـت 
داگلیـش گزینـه اول شـان بـرای جانشـینی 
آنهـا  زیـاد  احتمـال  بـه  ولـی  باشـد  مـن 
جـرارد را از گالسـکو فراخوانـی می کننـد 

می دهنـد". او  بـه  را  و سـرمربی گری 
سـرمربی لیورپـول در ادامـه گفـت:" 
اگـر از مـن بپرسـید کـه چـه کسـی بایـد 
بعـد از مـن سـرمربی لیورپول شـود جوابم 
اسـتیون جـرارد اسـت. من هـر جـا بتوانم 
بـه او کمـک می کنـم. وقتـی کسـی می آید 
ایـن  می گیـرد موضـوع  را  و شـغل شـما 
بوده انـد  بـدی  آدمهـای  آنهـا  کـه  نیسـت 
کـه شـغل شـما را گرفته انـد، واقعیـت این 
اسـت کـه شـما بـه انـدازه کافـی خـوب 

نبوده ایـد".

مسی: 
خیلی وقت بود جایزه انفرادی نبرده بودم

لیونل مسـی بعـد از دریافت 
جایـزه بهتریـن بازیکن سـال دنیا 
بـرای اولین بار گفـت از دریافت 
خوشـحال  بسـیار  جایـزه  ایـن 
اسـت. مسـی همچنیـن گفت که 
بـه  زودی  بـه  بارسـلونا  تیمـش 
روزهـای اوج بازخواهد گشـت.

دوشـنبه  کـه  مسـی  لیونـل 
 THE BEST شـب در مراسـم
بـرای  میـالن  شـهر  در  فیفـا 
اولین بار موفق بـه دریافت جایزه 
بهترین فوتبالیسـت سـال دنیا شد 
جایـزه  ایـن  دریافـت  از  گفـت 
ولـی  اسـت.  خوشـحال  بسـیار 
مسـی زمانـی کـه بـرای دریافت 
رفـت  صحنـه  روی  جایـزه اش 

بارسـلونا  باشـگاهش  وضعیـت 
در  گفـت  و  نکـرد  فرامـوش  را 
حـال حاضر تمام فکـر و ذکرش 
کمک بـه بارسـلونا بـرای رهایی 
و  اللیـگا  در  از شـروع ضعیـف 
بازگشـت به روزهای اوج اسـت.

سـال  از  کـه  مسـی  لیونـل 
۲0۱5 کـه پنجمیـن تـوپ طالی 
تـا  بـود  خـود را بدسـت آورده 
فتـح  بـه  موفـق  شـب  دوشـنبه 
فوتبـال  دنیـای  بـزرگ  جوایـز 
آوردن  به دسـت  از  بـود  نشـده 
جایـزه  بهترین فوتبالیسـت سـال 
بسـیار راضـی بـه نظر می رسـید.

بـرای  کـه  زمانـی  مسـی 
دریافـت جایـزه اش روی صحنـه 

رفـت گفـت: " خیلی وقـت بود 
نبـرده  فـردی  جایـزه  یـک  کـه 
بـودم. اولیـن بـار اسـت کـه این 
مـی آورم  به دسـت  را  جایـزه 
خیلـی  آن  بـه  رسـیدن  از  و 

لم". خوشـحا
سـتاره آرجانتینـی در ادامـه 
باشـگاهش  بـه  صحبت هایـش 
دربـاره  و  پرداخـت  بارسـلونا 
شـرایط فعلـی ایـن تیـم گفـت: 
"مـا فصـل را بـد شـروع کردیـم 
و در حـال حاضـر دچار مشـکل 
آن طـور  نمی توانیـم  و  هسـتیم 
حریفـان  دروازه  روی  بایـد  کـه 
فرصـت گلزنـی خلق کنیـم. ولی 
ایـن تـازه شـروع فصل اسـت با 

این حـال مـا بایـد فـورا و همیـن 
حـاال بـه ایـن وضعیـت واکنـش 
در  زیـادی  وقـت  دهیـم.  نشـان 
بایـد  مـا  و  نیسـت  اختیارمـان 
خیلـی پیشـرفت کنیـم. بلـه ما از 

ایـن موضـوع آگاهیم کـه فوتبال 
یـک بـازی تیمی اسـت. من هیچ 
شـکی نـدارم کـه بارسـلونا بهتـر 
خواهـد شـد و در مسـیر بهبـود 

گام برخواهـد داشـت".

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله
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سخیداد هاتف 

وضعیـت کـه شـما همـه شـاهد هسـتید کـه 
اگـر مـا به خاطـر مصالح علیـای کشـور از حق 
خـود نمی گذشـتیم، می بینیـد کـه بـه هـزاران 
از ایـن قسـم درختـان سـرفراز مـا در گوشـه 
گوشـه ی افغانسـتان بـه ایـن وضـع هسـتند و 
وقتـی کـه از جناب شـان سـوال کنـی کـه آیـا 
از درخت هـای بامیـان خبـر داری، بـاز طـوری 
کـه خودتـان دیدید فـرار. ان شـاءاهلل دیگر مردم 
بیـدار مـا آگاه شـده و همـان قسـمی که اسـتاد 
خلیلـی دیـروز در سـخنرانی خـود گفتنـد و ما 
امـروز اسـتاد محقـق را بـا خـود داریـم وطـن 
بیش تـر از ایـن تحمـل قربانی هـا را نـدارد و 
اگـر خواسـت خداونـد و حمایـت شـما مردم 
عزیـز بامیـان بـود، مـا قسـمی کـه بـه جنـرال 
صاحـب عبدالرشـید دوسـتم گفتیـم و جنـاب 
سـعادتی همیـن لحظـه در کنـار ماسـت و از 
هـر گوشـه و کنار کشـور بزرگان و موسـفیدان 
و  ثبـات  تیـم  بـه  جهـادی  وقومندان هـای 
همگرایی می پیوندند. خواسـت شـما خواسـت 
ماسـت و این طور خدای نخواسـته تعبیر نشود 
کـه رییـس اجراییـه چـرا دیـروز که تیـم دیگر 
این جـا بـود خـدای نخواسـته تعبیـر شـود کـه 
مـا دیـر آمدیـم. قلب های مـا ان شـاءاهلل نزدیک 
اسـت و قسـمی کـه تشـریح کـردم برنامه هـای 
جامـع و خـوب و مکمـل داریـم که ایـن مردم 
شـریف بـاز برای پنج سـال به او تیـم دیگر که 
هیـچ کار نمی کنـد و وعـده ی مـا همیـن اسـت 
کـه همه بـا هم کشـور را از بحران نجـات داده 
و مسـاله ی بـرق که در جنبش روشـنایی مطرح 
شـد حـق مسـلم شـما مـردم بود کـه متاسـفانه 
در آن زمـان به خاطـر ملحوظـات. مـا متعهـد 
بـه آبـادی بامیـان و قسـمی که در همین مسـیر 
میـدان هوایـی امـروز اسـتاد خلیلی و دوسـتان 
دیگـر هـم بودنـد که اشـاره کردیـم کـه بامیان 
ظرفیـت دارد و ان شـاءاهلل حـل می شـود. زنـده 
بـاد افغانسـتان. زنده باد مـردم شـریف بامیان«.

دو تـن از نامزدهـای پیشـتاز در انتخابـات 
بـه  شمسـی   ۱398 سـال  ریاسـت جمهوری 
بامیـان رفتنـد و بـه یـک درخـت خشـک در 
نمودنـد.  احتـرام  ادای  سـرخ قول  منطقـه ی 
داکتـر محمداشـرف  داکتـر عبـداهلل عبـداهلل و 
غنـی خطـاب به درخـت مذکور سـخنانی ایراد 
کردنـد کـه تا کنـون هیـچ بشـری در برابر هیچ 

درختـی ایـراد نکـرده اسـت. 
داکتر اشرف غنی:

»در زمـان حضرت صلـو و صلی و صال و 
صلـم درخت هـای حجاز یکـی از پـی دیگری 
یاران شـان  می افتادنـد.  و  می شـدند  خشـک 
کار  گفتنـد درخت هـا خشـک می شـوند چـه 
بامیـه،  ملـک  در  درخـت  یـک  گفتنـد  کنیـم. 

تاریخـی بامیـان و یک عکس از شـهید وحدت 
ملـی در تذکـره الکترونیکـی شـما چاپ شـود. 
و نحمـده و نصلـی و صلـو و صلـی و سـلم 

یاشارسـین افغانسـتان، تـل بـه وی دا هیـواد«.
داکتر عبداهلل: 

»مـردم با عـزت و سـربلند و مجاهد بامیان 
السـالم علیکم و رحمـة اهلل و برکاته. 

امـروز در حضـور این درخـت مقدس که 
نفـرک خشـک شـده  بی توجهـی  از  متاسـفانه 
قـرار داریـم. چرا بزرگان ما خشـک می شـوند؟ 
چـرا ایـن درخـت پیـر مـا متاسـفانه بـه ایـن 
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خشـک، کـه پـدر مـن و شماسـت، هیـچ میوه 
نداشـت. حـاال ببینیـد کـه میـوه اش بـه الری ها 
صـادر می شـود. همیـن دیـروز صالـح صاحب 
بـه مـن اطـالع داد که میوه هـای این پـدر عزیز 
مـا دهلیـز هوایـی را بنـد انداختـه. بامیـان را 
میوه دانـی افغانسـتان سـاختیم. پـالن بعـدی ما، 
بعـد از انتخابـات، ایـن اسـت که بخیـر طبقه ی 
دوم شـهر بامیـان را بـه پایـه ی تکمیل برسـانیم 
که انشـاءاهلل به جای یک شـهر دو شـهر داشـته 
باشـید. اسـتاد دانـش امروز بـه والـی دایکندی 
هدایـت داده کـه یـک عکـس از ایـن درخـت 

عفـو می خواهیـم بامیـان، هسـت کـه از زمـان 
حضرت عیسـا کلیم اهلل در آنجا ایسـتاد هسـت 
و خشـک شـده ولی غیـرت دارد، عـزت دارد، 
صالبـت دارد. و آن همیـن درخـت بـود کـه 
حـاال مـن در حضورشـان ایسـتاد هسـتم. مـن 
بـه حیـث سـرقومندان اعالی قـوای مسـلح به 
ایـن درخـت باعـزت خـود می گویـم: تـو پدر 
من هسـتی. اسـتاد دانش را هم پدرش هسـتی. 

برادران و خواهران محترم، 
شـما شـاهد هسـتید کـه تـا وقتـی کـه من 
درخـت  ایـن  بـودم،  نشـده  جمهـور  رییـس 

شما شاهد هستید که تا وقتی که 
من رییس جمهور نشده بودم، 
این درخت خشک، که پدر من 
و شماست، هیچ میوه نداشت. 

حاال ببینید که میوه اش به الری ها 
صادر می شود. همین دیروز 

صالح صاحب به من اطالع داد که 
میوه های این پدر عزیز ما دهلیز 

هوایی را بند انداخته. بامیان را 
میوه دانی افغانستان ساختیم. 

پالن بعدی ما، بعد از انتخابات، 
این است که بخیر طبقه ی دوم 
شهر بامیان را به پایه ی تکمیل 

برسانیم که انشاءالله به جای یک 
شهر دو شهر داشته باشید


