
در تصمیم کمیسیون 
انتخابات دخالت نکنید

فضل هادی مسلمیار، رییس مجلس 
کمیسیون  اگر  گفت  گذشته  روز  سنا 
انتخابات آرای بدون بارُکد بیومتریک را 
حساب نکند، با زور این کار بر کمیسیون 
انتخابات تحمیل خواهد شد. این سخن 
آقای مسلمیار مداخله در امور کمیسیون 
از  پس  است.  غیرمسئوالنه  و  انتخابات 
آن که در روز دوشنبه کمیسیون انتخابات 
بیومتریک  بدون  آرای  که  کرد  اعالم 
سنا  مجلس  رییس  است،  اعتبار  فاقد 
این سخنان را در جلسه ی علنی مجلس 
استفاده  اصلی  هدف  است.  گفته  سنا 
انتخابات،  در  بیومتریک  دستگاه های  از 
آرای  از  صیانت  تقلب،  از  جلوگیری 
این که  به رغم  بود.  مردم  پاک  و  واقعی 
تخنیکی  مشکالت  از  رای دهی  روز  در 
دستگاه های بیومتریک گزارش داده شد، 
که  نبود  بزرگ  قدری  به  مشکالت  اما 
استفاده از دستگاه بیومتریک را زیر سوال 
سال  پارلمانی  انتخابات  برخالف  ببرد. 
بیومتریک  دستگاه  از  استفاده  گذشته، 
در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری 
ناظر  نهادهای  بود.  موفقیت آمیز 
دستگاه  از  استفاده  که  است  خوش بین 
کمک  انتخابات  شفافیت  به  بیومتریک 

زیادی کرده است...

جمال  اکتبر(  )دوم  روزی  چنین  در  گذشته  سال 
استانبول  در  سعودی  عربستان  کنسول گری  وارد  خاشقجی 
شد تا اسنادی را که برای ازدواجش با خدیجه چنگیز، نامزد 
ترکیه ای اش نیاز بود، به دست آورد. خاشقجی 59 ساله هرگز 

از آن ساختمان خارج نشد.
مامور   15 که  گفتند  ترکیه  مقامات  بعد  روزهای  در 
روزنامه  ستون نویس  خاشقجی،  جمال  سعودی  اطالعاتی 
واشنگتن  پُست و منتقد محمد بن سلمان، ولی عهد عربستان 
سعودی را نخست به قتل رسانده و بعد جسدش را تکه تکه 
از سرنوشت خاشقجی  اعالم کرد که  ابتدا  کرده اند. ریاض 
اطالعی ندارد، اما بعدا گفت که او در یک »عملیات سرکش« 

کشته شده است.
برانگیخت.  را  جهانی  اعتراض  خاشقجی  جمال  قتل 
جون،  ماه  در  تحقیقات  انجام  از  پس  متحد  ملل  سازمان 
در گزارشی گفت که خاشقجی قربانی »اعدام عمدی و از 
پیش تعیین شده« بوده که مسئول آن عربستان سعودی است. 
در این گزارش همچنین گفته شده است که شواهد »کافی« 
و »معتبر« وجود دارد که نشان می دهد این قتل به محمد بن 

سلمان ربط دارد...

گروه استقرا در کابل در پی تغییر گفتمان هنر است. این 
گروه برای عبور از گفتمان کهنه ی هنر به گفتمان جدید هنر 
در  پیش  هفته ی  استقرا  گروه  نشست  اولین  برمی دارد.  گام 
کابل راه اندازی شد. موضوع اولین نشست »تاریخ عکاسی و 
جنبش های هنری« بود. این گفتمان به میزبانی یک گروه پنج 
نفری در مرکز فرهنگی فرانسه با حضور هنرمندان جوان و 

دانشجویان برگزار شد.
با  عکاسی  رابطه ی  می گویند،  گروه  این  مسئوالن 
خواهند  بررسی  به  نشست  دوازده  در  را  مختلف  هنرهای 
جنبش های  و  عکاسی  »تاریخ  مانند  موضوعاتی  با  گرفت: 
هنری، داستان گویی در عکاسی سینمامحور، عکاسی مفهومی 
فاین آرت  عکاسی  و  معماری  فلسفه ی  رقص،  دریچه ی  از 
)ffff fff(، هنر کالژ و طغیانی بر عکاسی کالسیک، هنر 
درک  خیابانی،  و  شهری  عکاسی  برای  ایده هایی  خیابانی، 
مولفه های  انتزاعی،  به سوی عکاسی  گامی  موسیقی،  بصری 
عکاسی  تأثیرات  فیگورافیو،  عکاسی  و  مجسمه سازی 
مفاهمه؟،  یا  مقابله  عکاسی،  و  نقاشی  مدرن،  سینمای  بر 

پرفورمنس به روایت عکاسانه، هنر دیجیتال و...

انتخابات  مستقل  کمیسیون  اطالعات  آخرین  بنیاد  بر 
صندوق های رأی و دیگر مواد انتخاباتی از 412 ولسوالی به 
مراکز والیت ها و مواد انتخاباتی شماری از والیت ها هم به 

دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل رسیده است. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم 
عصر دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که مواد انتخاباتی 
از 331 ولسوالی از طریق زمین و از 81 ولسوالی از طریق 

هوا به مراکز والیت ها رسیده است. 
به گفته ی رییس  کمیسیون انتخابات، آرای والیت کابل 
به مرکز معلومات کمیسیون وارد شده و تحت بررسی است 
و  پروان  والیت های  رأی  صندوق های  ترتیب  همین  به  و 
پنجشیر به دفتر مرکزی رسیده است و قرار است که به زودی 

وارد مرکز معلومات این کمیسیون شود. 
کمیسیون  معاون  مل،  سید عصمت اهلل  حال،  همین  در 
والیت  هر  در  رأی دهندگان  شمار  آمار  آخرین  انتخابات 
رقم  کرد،  ارایه  او  که  اطالعاتی  براساس  کرد.  اعالم  را 

اشتراک کنندگان در...

یک سال پس از قتل جمال خاشقجی گروه استقرا به دنبال 
عبور از مفهوم کهنه ی هنر

انتخابات و آخرین آمارها: 
حدود 2.5 میلیون رای دهنده 
و ثبت بیش از 4 هزار شکایت

اطالعات روز: پس از آن که کمیسیون مستقل 
انتخابات اعالم کرد که آرای بدون بارُکد بیومتریک 
اکنون فضل هادی  ندارد،  اعتبار  کمیسیون  این  نزد 
آرای  که  است  گفته  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار، 
بدون بیومتریک را با استفاده از زور سر کمیسیون 

انتخابات شمار می کند.
آقای مسلمیار در یک ویدیوی کوتاه از او که 

در شبکه های اجتماعی منتشر شده، گفته...

رییس مجلس سنا: 
آرای بدون بیومتریک را با زور 
بر کمیسیون انتخابات می شماریم

نبیل، رهبر دسته ی  اطالعات روز: رحمت اهلل 
انتخاباتی »امنیت و عدالت« می گوید که دور اول 
باید  و  ندارد  برنده  ریاست جمهوری  انتخابات 
دوم  دور  برگزاری  برای  انتخاباتی  کمیسیون های 

آمادگی بگیرند.
در  میزان(   9 )سه شنبه،  دیروز  که  نبیل  آقای 
می کرد،  صحبت  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک 
گفت: »ما به معلوماتی که داریم و سطح تقلبی را 

که می بینیم دور اول انتخابات اصال برنده ندارد...

نبیل: 
دور اول انتخابات برنده 
ندارد و باید آمادگی ها 
برای دور دوم گرفته شود
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چهار شنبه  ۱۰ میزان ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره۱۸۱۷

گریزمان به دنبال پایان 
رکورد منفی یک ساله

گریزمان،  آنتوان  که  باری  آخرین 
ستاره فرانسوی بارسلونا، موفق شد 

در لیگ قهرمانان اروپا...

اوبامیانگ: 
VAR لذت گلزنی را 

از مهاجمین گرفته
پیر امریک اوبامیانگ، ستاره آرسنال 
یونایتد  به  که گل دوشنبه شب اش 

ابتدا آفساید اعالم شد و...

اعتراضات هنگ کنگ؛ 
یک نفر مورد اصابت 

گلوله قـرار گرفت
گزارش ها  بر  بنا  روز:  اطالعات 
به  می گوید  پولیس  هنگ کنگ  از 

سینه ی یکی از...

نصراهلل،  حسن  روز:  اطالعات 
کرد  تهدید  لبنان،  دبیرکل حزب اهلل 

که نیروهایش وارد...

حسن نصرالله: 
نیروهای حزب الله وارد 

اسراییل خواهند شد
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ادعای زودهنگام پیروزی و تقلب؛ 
آیا انتخابات آبستن یک بن بست است؟
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حمله ی طالبان بر فرماندهی پولیس »شورتپه« ی بلخ؛ ۱۱ سرباز کشته و زخمی شده اند
حمله ی  نتیجه ی  در  که  می گویند  بلخ  والیت  در  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
این والیت، 11  پولیس ولسوالی »شورتپه «ی  فرماندهی  بر ساختمان  جنگ جویان طالبان 

سرباز پولیس کشته و زخمی شده اند.
را  حمله  این  طالبان  جنگ جویان  که  گفت  بلخ  والی  سخن گوی  فرهاد،  منیراحمد 

حوالی ساعت 2:۰۰ بامداد دیروز )سه شنبه، 9 میزان( راه اندازی کرده بوده اند.
آقای فرهاد از رقم کشته شده ها و زخمیان سربازان پولیس در این حمله را مشخص 

نکرد و افزود که این حمله ی طالبان هم اکنون دفع شده است. به گفته ی او، در ضدحمله ی 
نیروهای امنیتی در این ضدحمله، تلفات سنگینی نیز به گروه طالبان وارد شده است.

سخن گوی والی بلخ همچنان افزود که نیروهای کمکی زیادی نیز برای دفع حمله ی 
احتمالی و سرکوب جنگ جویان این گروه در شورتپه، به این ولسوالی اعزام شده اند.

والیت بلخ در شمال کشور از والیت های نسبتا امن است که گروه طالبان در شماری 
از ولسوالی های آن حضور و فعالیت گسترده دارد.

کمیسیون  روز:  اطالعات 
که  می گوید  کشور  انتخابات  مستقل 
انتخابات  در  اشتراک کنندگان  رقم 
دو  به  کنون  تا  کشور  ریاست جمهوری 
رأی دهنده   445 و  هزار   598 و  میلیون 

رسیده است.
این  معاون  مل،  سیدعصمت اهلل 
کمیسیون دیروز )سه شنبه، 9 میزان( در یک 
کنفرانس خبری در کابل گفت که این افراد 
در 34 والیت کشور در انتخابات اشتراک 
که  کرد  تأکید  اما  مل  آقای  بوده اند.  کرده 
این آمار نهایی نیست و ممکن تغییراتی در 

آن بیاید.
او توضیح داد که بیش ترین  همچنان 
به  مربوط  انتخابات  در  اشتراک کننده  رقم 
 594 و  هزار   458 که  است  کابل  والیت 
نفر از رأی شان استفاده کرده اند. به گفته ی 
معاون کمیسیون انتخابات، پایین ترین رقم 
و 85۶  هزار  پنج  اشتراک  با  اشتراک کننده 
به  مربوط  رأی  صندوق های  پای  در  نفر 

والیت زابل در جنوب افغانستان است.
نورستانی،  حواعلم  هم،  سویی  از 
رییس این کمیسیون در این نشست خبری 
گفت که تا کنون صندوق های رأی و سایر 

به  ولسوالی   412 از  انتخاباتی  موادهای 
صورت زمینی و هوا به مراکز والیات انتقال 
شده است. او افزود: »از این مجموع از 331 
ولسوالی   81 و  زمین  طریق  از  ولسوالی 

دیگر از طریق هوا صورت گرفته است.«
صندوق  که  افزود  نورستانی  خانم 
کابل  و  پروان  پنجشیر،  والیت های  آرای 
به مرکز کمیسیون انتخابات رسیده و قرار 
است که وارد مرکز معلومات این کمیسیون 

شود.
کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  میزان(  ششم  )شنبه،  پیش  روز  چهار 

آمار  آخرین  اساس  بر  شد.  برگزار  کشور 
در  افغانستان،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به  آمارش  که  مرکزی   ۷3۶ و  هزار  سه 
دست  این کمیسیون قرار گرفته است، دو 
میلیون و 19۶ هزار و 43۶ نفر در انتخابات 

اشتراک کرده بوده اند.
انتخابات  زمان بندی  اساس  بر 
است  قرار  نیز   ،1398 ریاست جمهوری 
نتایج ابتدایی انتخابات تا سه هفته ی دیگر 
)2۷ میزان( و نتایج نهایی آن نیز در تاریخ 
انتخابات  کمیسیون  سوی  از  عقرب   1۶

اعالم شود.

رقم اشتراک کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری به دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید

مسلمیار این گفته ها را به نفع یکی از دسته های انتخاباتی در 
برابر پول می گوید. او اما مشخصا به تیمی اشاره نکرد.

رهبر دسته ی انتخاباتی امنیت و عدالت همچنان افزود که 
این گفته های آقای مسلمیار کشور را به سمت بحران می برد. 
از  برآمد،  صدای شان  امروز  که  »بزرگوارانی  کرد:  تأکید  او 
حکومت پول گرفتند و صندوق پر کردند و حالی می گویند 
که بیومتریک را پدر کس نمی تواند. من واقعا شرمیدم.« او با 
ابطال  بر  مبنی  انتخاباتی  فیصله ی کمیسیون مستقل  به  اشاره 
آرای بیومتریک ناشده گفته بود که این آرا را با استفاده از زور 

سر کمیسیون انتخابات شمار می کند.
آقای مسلمیار گفته است: »دوستان می گویند که رییس 
شمار  بیومتریک  بدون  آرای  که  گفته  انتخابات  کمیسیون 

نمی شود، سر پدرش شمار می کنیم.«
با این حال بر اساس زمان بندی انتخابات ریاست جمهوری 
1398، قرار است نتایج ابتدایی انتخابات تا سه هفته ی دیگر 
)2۷ میزان( و نتایج نهایی آن نیز در تاریخ 1۶ عقرب از سوی 

کمیسیون انتخابات اعالم شود.
انتخابات ریاست جمهوری کشور چهار روز پیش )شنبه، 
آمار  آخرین  اساس  بر  شد.  برگزار  کشور  در  میزان(  ششم 
 ۷3۶ و  سه هزار  در  افغانستان،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
است،  قرار گرفته  این کمیسیون  به دست   آمارش  که  مرکزی 
دو میلیون و 19۶ هزار و 43۶ نفر در انتخابات اشتراک کرده 

بوده اند.

این  در  زراعتی  زمین های  بیش تر  و  است  دایکندی  مازاد  و 
والیت تحت پوشش درختان بادام قرار دارد.

درصدی   4۰ افزایش  از  حالی  در  زراعت  وزارت 
گذشته  سال  که  است  داده  خبر  دایکندی  بادام  حاصالت 
به دلیل خشک سالی شدید در بخش های مختلف کشور، میزان 

حاصالت بادام این والیت به نصف کاهش یافته بود.
سال گذشته وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حاصالت 

بادام دایکندی را 13 تُن اعالم کرده بود.

دسته ی  رهبر  نبیل،  رحمت اهلل  روز:  اطالعات 
انتخابات  اول  دور  که  می گوید  عدالت«  و  »امنیت  انتخاباتی 
انتخاباتی  ریاست جمهوری برنده ندارد و باید کمیسیون های 

برای برگزاری دور دوم آمادگی بگیرند.
آقای نبیل که دیروز )سه شنبه، 9 میزان( در یک کنفرانس 
که  معلوماتی  به  »ما  گفت:  می کرد،  کابل صحبت  در  خبری 
انتخابات اصال  داریم و سطح تقلبی را که می بینیم دور اول 
باید شفاف سازی شود. کمیسیون های  انتخابات  ندارد.  برنده 
مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت های انتخاباتی بعد از 
انتخابات بگیرند و  شفاف ساختن آرا آمادگی برای دور دوم 

ثابت کنند که این ها می توانند انتخابات شفاف برگزار کنند.«
او تأکید کرد که کمیسیون های انتخاباتی باید برای اشتراک 
گسترده ی مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تالش 

کنند.
او اضافه کرد، اطالعاتی که دسته ی انتخاباتی »امنیت و 
انتخابات ششم  عدالت« در اختیار دارد نشان می دهد که در 

میزان 1.5 تا دو میلیون نفر شرکت کرده اند.
در همین حال آقای نبیل گفت که شماری از دسته های 
دالر صرف کمپین کرده اند؛ در حدی  میلیون  ده ها  انتخاباتی 
که قیمت هر رأی برای شان 1۷۰ تا 22۰ دالر تمام شده است.
پیش از این عبداهلل عبداهلل، رهبر دسته ی انتخاباتی »ثبات 
و همگرایی« در یک کنفرانس خبری اعالم کرده بود که این 
به  انتخابات  این  نیست  نیاز  و  انتخابات است  برنده ی  دسته 

اطالعات روز:  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور 
اعالم کرده است که حاصالت بادام والیت دایکندی در سال 

جاری خورشیدی 4۰ درصد افزایش یافته است.
این وزارت که دیروز )سه شنبه، 9 میزان(  در اعالمیه ی 
افزایش  به  به موقع  بارندگی های  که  است  آمده  شده،  منتشر 
سال  در  و  داشته  مثبت  نقش  دایکندی  در  بادام  حاصالت 

جاری به 25 هزار متریک تُن خواهد رسید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است که پیش از 

دور دوم کشانده شود.
دسته ی  این  که  بود  گفته  قبل  روز  دو  عبداهلل  آقای 
تشکیل  را  افغانستان  آینده ی  سال  پنج  حکومت  انتخاباتی 
خواهد داد. او افزوده بود: »ما با رأی بلند آمدیم. ما در یکی دو 
روز گذشته مشغول بررسی نتایج از والیات کشور بودیم و به 

این نتیجه رسیدیم که رأی بلند داریم.«
ساعاتی پس از این گفته های آقای عبداهلل، امراهلل صالح، 
رهبری  به  »دولت ساز«،  انتخاباتی  دسته ی  نخست  معاون 
رییس جمهوری غنی واکنش نشان داده و گفته بود که آرای 
دسته های  سایر  آرای  از  بلندتر  دولت ساز  انتخاباتی  دسته ی 

انتخاباتی می باشد.
او افزوده بود که این نتایج را به کمیسیون های انتخاباتی 
واگذار می کنند و منتظر اعالم نتایج آرای انتخابات از سوی 
رقیب های  تیم های  از  همچنان  صالح  آقای  می نشیند.  آنان 
انتخاباتی اش خواسته بود که به »اراده ی ملت و قاعده ی بازی 

احترام بگذارند.«
انتخابات  نتایج  اعالم  تنها  که  کرد  تأکید  نیز  نبیل  آقای 
انتخاباتی است. او افزود که  از صالحیت های کمیسیون های 
پیش داوری ها دیگران در مورد نتایج این آرا، افغانستان را به 

بحران می کشاند.
از سویی هم، آقای نبیل در جریان صحبت هایش با اشاره 
رییس مجلس سنای  مسلمیار،  اخیر فضل هادی  گفته های  به 
کشور مبنی بر شمارش آرای بیومتریک ناشده، گفت که آقای 

این ساالنه بین 15 تا 2۰ هزار متریک تُن بادام در دایکندی 
تولید می شد، اما امسال این رقم به 25 هزار متریک تُن خواهد 

رسید.
نهال های اصالح شده و  توزیع  امراض،  و  آفات  کنترل 
ایجاد باغ های معیاری از سوی وزارت زراعت نیز از مواردی 
کرده  کمک  دایکندی  بادام  حاصالت  افزایش  در  که  است 

است.
عمده  محصوالت  از  بادام  زراعت،  وزارت  گفته ی  به 

نبیل: 
دور اول انتخابات برنده ندارد و باید آمادگی ها برای دور دوم گرفته شود

براساس گزارش نهادهای بی طرف و ناظر 
 98 از  بیش  در  شنبه،  روز  انتخابات  در 
درصد مراکز رای دهی از دستگاه بیومتریک 
استفاده شده است. از این رو منطقی است 
باشد.  بیومتریک شده  ارای  باید  معیار  که 
دستگاه  از  استفاده  نباشد،  چنین  اگر 
دیگر،  طرف  از  ندارد.  معنایی  بیومتریک 
امکان  غیربیومتریک،  آرای  از  استفاده 
تقلب را بیش تر و خلق بحران را جدی تر 

می کند. 
متحدان  از  مسلمیار  آقای  هرچند 
مبارزات  در  و  است  غنی  اشرف  سیاسی 
انتخاباتی به نفع او کمپین کرد، اما او رییس  
مجلس سنا است و از آدرسی حرف می زند 
که یک نهاد ملی و خانه ی مردم افغانستان 
او  دیروز  سخنان  این که  از  جدای  است. 
مداخله گرایانه  زورگویی،  فردی  منظر  از 
موضع گیری  این  است،  غیرمسئوالنه  و 
و  قانون  خالف  مجلس  علنی  در صحن 
وظیفه  نهاد  این  است.  نهاد  این  جایگاه 
دارد در مسایل کالن ملی بی ط رفانه و بر 
مبنای قانون عمل کند. امیدواریم اعضای 
مجلس سنا از رییس این مجلس توضیح 
بخواهد یا آقای مسلمیار این سخنان خود 
را پس بگیرد. در غیر این صورت جایگاه 
نهادی که وطیفه آن قانون سازی و خانه ی 
به شدت  است،  افغانستان  مردم  تمام 
مجلس  دوشنبه  روز  دید.  خواهد  صدمه 
داشت.  منطقی  بسیار  موضع  نمایند گان 
کمیسیون های  از  مجلس  این  نمایند گان 
انتخاباتی خواستند آرای سیاه و سفید را 
از هم جدا کنند و تنها آرای بیومتریک شده 
نامزدان  از  نمایند گان  باشد.  اعتبار  دارای 
زودهنگام  پیروزی  اعالم  از  که  خواستند 
بازند گی،  صورت  در  و  کنند  خودداری 
ما  نظر  بپذیرند.  را  انتخابات  این  نتیجه ی 
با پروسه ی  این است که برخورد منطقی 
ملی انتخابات همین است و رویکردهای 

همه، باید قانون محور باشد. 
کار  در  مداخله  شک  بدون 
را  افغانستان  انتخابات،  کمیسیون های 
کارنامه های  به  نگاه  می برد.  بحران  به 
نشان  افغانستان  در  انتخابات  گذشته ی 
تعیین کننده  ی  عامل  اولین  که  می دهد 
و  مداخله  کشور،  در  انتخابات  بحران 
انتخاباتی  کمیسیون های  استقالل  عدم 
سوی  از  مداخله  این  اکنون  است.  بوده 
هر کسی که باشد، محکوم است. عبداهلل 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبداهلل، 
بیش تر  او  رای  که  کرده  اعالم  افغانستان 
است و حکومت آینده را تشکیل خواهد 
دوم  مرحله ی  به  انتخابات  گفته  او  داد. 
امراهلل صالح،  این  از  پیش  نخواهد رفت. 
معاون اول آقای غنی نیز به رسانه ها گفته 
بود که تیم آن ها برنده ی انتخابات است. 
به گونه ای  نیز  زودهنگام  پیروزی  اعالم 
است.  انتخاباتی  نهادهای  کار  در  مداخله 
صراحت  به  نیز  نبیل  رحمت اهلل  دیروز 
اعالم کرد که انتخابات به دور دوم خواهد 
کمیسیون  بر  فشار  نیز  این سخنان  رفت. 
انتخابات و مداخله گرایانه است. هر نوع 
سرنوشت  تکلیف  تعیین  و  تصمیم گیری 
آرای مردم در حیطه ی صالحیت نهادهای 

انتخاباتی است.
کمیسیون های  میدان  در  توپ  اکنون 
باید  انتخابات  کمیسیون  است.  انتخاباتی 
بر مبنای طرزالعمل های از پیش تعیین شده ، 
است  روشن  ببرد.  پیش  به  را  خود  کار 
افراد  هم  و  انتخاباتی  تکت های  هم  که 
نهادهای  بر  می کنند  تالش  نهادها  و 
انتخاباتی اعمال فشار کنند، اما این نهادها 
نباید تسلیم فشارها شود. در دو انتخابات 
گذشته  متأسفانه مشکل از همین جا ناشی 
شد. نهادهای انتخاباتی نتوانست مستقالنه 
عمل کند. در نتیجه بحرانی خلق کرد که 
افغاستان  مردم  سر  بر  آن  سایه ی  هنوز 
انتخابات  کمیسیون  می کند.  سنگینی 
بدون  آرای  که  است  گرفته  تصمیم 
بیومتریک فاقد اعتبار است و باید تا آخر 
بر این تصمیم خود باقی بماند. نیاید هیچ 
در  باید  همه  باشد.  قانون  از  باالتر  کسی 
برابر قانون تمکین کند. بدون شک با این 
رویکرد، این امکان وجود دارد که نتیجه ی 

انتخابات برای همه قابل قبول باشد.

از  پس  روز:  اطالعات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  آن که 
بارُکد  بدون  آرای  که  کرد  اعالم 
بیومتریک نزد این کمیسیون اعتبار 
ندارد، اکنون فضل هادی مسلمیار، 
که  است  گفته  سنا  مجلس  رییس 
آرای بدون بیومتریک را با استفاده 
انتخابات  کمیسیون  سر  زور  از 

شمار می کند.
یک  در  مسلمیار  آقای 
در  که  او  از  کوتاه  ویدیوی 
شده،  منتشر  اجتماعی  شبکه های 
می گویند  »دوستان  است:  گفته 
انتخابات  کمیسیون  رییس  که 
بیومتریک  بدون  آرای  که  گفته 
پدرش شمار  نمی شود، سر  شمار 

می کنیم.«
رییس  نورستانی،  حواعلم 
دو  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
میزان(   8 )دوشنبه،  پیش  روز 
بدون  آرای  که  بود  کرده  اعالم 
بارُکد بیومتریک نزد این کمیسیون 
شد.  خواهد  باطل  و  ندارد  اعتبار 
همگرایی  و  ثبات  انتخاباتی  تیم 
به رهبری عبداهلل عبداهلل نیز گفته 
باید  انتخابات  کمیسیون  که  است 
که  بشمارد  معتبر  را  آرایی  تنها 

بیومتریک شده باشد.
یک  در  نورستانی  خانم 
در  تلویزیونی  گفت وگوی 
فیصله ی  که  بود  گفته  کابل 
کمیسیون  این  رهبری  اعضای 

دستگاه های  از  استفاده  ابتدا  در 
بود  انتخابات  روز  در  بیومتریک 
و در شمارش آرا نیز آرایی معتبر 
شده  بیومتریک  که  بود  خواهد 

باشد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در حالی به اعتبار آرای بیومتریک 
شکایت هایی  که  دارد  تأکید  شده 
دستگاه های  کارنکردن  از 
کارکنان  ناآشنایی  و  بیومتریک 
این  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

دستگاه ها وجود داشت.
به  اجراییه  ریاست  واکنش 

گفته های آقای مسلمیار
در همین حال ریاست اجرایی 
را  مسلمیار  آقای  گفته های  کشور 

غیرمسئوالنه و تهدیدآمیز خوانده، 
در  است.  کرده  محکوم  را  آن 
اعالمیه ی این ریاست آمده است: 
»هیچ کس حق تهدید کمیسیون ها، 
نهادها  این  کارمندان  و  مسئولین 
این  باید  مسلمیار  آقای  ندارد.  را 
اخطار خود را هرچه سریع تر پس 
معذرت  کمیسیون ها  از  و  بگیرد 

بخواهد.«
از  اعالمیه  در  همچنان 
کشور  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
گفته های  که  است  شده  خواسته 
و  بررسی  مورد  را  مسلمیار  آقای 

پی گری قرار دهند.
ریاست جمهوری  انتخابات 
حالی  در  میزان  ششم  تاریخ  به 

گروه  آن  از  پیش  که  شد  برگزار 
طالبان تهدید کرده بود که مراکز و 
محالت رأی دهی را آماج حمالت 

نظامی قرار خواهد داد.
اما  تهدیدها،  این  وجود  با 
امن  نسبتا  فضای  در  انتخابات 
که  می رود  انتظار  شد.  برگزار 
به  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج 
از  میزان  بیست وهفتم  تاریخ 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی 
حبیب الرحمان  اما  شود،  اعالم 
ننگ، رییس داراالنشای کمیسیون 
یک  در  دیروز  انتخابات  مستقل 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشست 
با  را  انتخاباتی  امور  ناظران،  نبود 

تأخیر مواجه کرده است.

رییس مجلس سنا: 
آرای بدون بیومتریک را با زور بر کمیسیون انتخابات می شماریم

حاصالت بادام دایکندی ۴۰ درصد افزایش یافته است
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مشکالت در فهرست رأی دهندگان را از دالیل 
عمده ی کم رنگ بودن میزان اشتراک شهروندان 

در انتخابات عنوان می کند. 
در مجموع چهارهزار و 367 شکایت ثبت شده 

است
در همین حال کمیسیون شکایات انتخاباتی 
روز  به  مربوط  شکایات  ثبت  زمان  ختم  از 
انتخابات خبر داد و اعالم کرد که تا کنون 43۶۷ 
دفتر  به  دفتر های والیتی  از  اعتراض  شکایت و 

مرکزی این کمیسیون رسیده است.
مطابق قانون انتخابات، مهلت ثبت شکایات 
مربوط به روز انتخابات 48 ساعت بعد از روز 
والیتی  کمیسیون های  و  می شود  ختم  انتخابات 

و اندیشه ها در کنار یکدیگر است، آن چیزی که 
من فکر می کنم همگی ما متاسفانه بی بهره ماندیم، 
نوع فکرکردن و ارائه  اندیشه ی مستقل به خود ما 

است.«
چرا گفتمان؟

گفتمان اولین دریچه ای است که می توان با 
زیر سوال بردن بسیاری از تفکرات سنتی و پوچ، 
دنبال مباحث جدید و تحوالت رفت و در جامعه 

نمود واقعی اش را گذاشت.
وجه ی  برنامه   این   برگزاری  از  هدف  اما 
عمومی تر دارد و گروه استقرا سعی می کند نگاه را 
در بین هنرمندان و عکاسان به عنوان تأمل و اندیشه 
رشد دهد و آن چیزی که امروز تالش می شود، 

شکایات انتخاباتی، کار رسیدگی به این شکایات 
را آغاز می کنند.

سخن گوی  و  منشی  الیاسی  محمدقاسم 
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که سه والیت 
که  والیت هایی اند  از  جوزجان  و  هرات  کابل، 
است:  شده  ثبت  آن  در  شکایات  بیش ترین 
»یک هزار و 5۶۷ شکایت در کابل، 49۰ شکایت 
در هرات و 131 شکایت در والیت جوزجان ثبت 
شده است. والیت سمنگان با ثبت 4 شکایت از 
جمله والیاتی است که کم ترین شکایت مربوط 
به روز انتخابات ریاست جمهوری در آن به ثبت 

رسیده است.«
آقای الیاسی افزود، مطابق قانون انتخابات، 

بین هنرمندان جا بیفتد، کامال جدید و بدعت نو 
است  جامعه ای  ساخت  گروه  این  تالش  است. 
که یک دستور زبان بین المللی داشته باشد و تنها 
تکیه بر اِلمان های کهنه و قدیمی در زمینه ی هنر و 

عکاسی از نظر این گروه درست نیست. 
گفتمان فراتر از گفت وگو است

و  واژ گان  راه  از  که  است  مفهومی  گفتمان 
گفتارهای نهادینه شده، بر ذهنیت ها اثر می گذارد 
سایه  تاریخی  دوران  یک  و  جامعه  آگاهی  بر  و 
به صورت  موضوع  یک  به  همچنان  و  می اندازد. 
جزء جزء می پردازد و نیز به شکل نوشتن یا گفتن 
که یک چهارچوب زبانی را شکل می دهد، معنا و 
مفهوم را پدید می آورد و با گذر از واژه های یک 
زبان و ارتباط میان شان، می تواند مسایل را تحلیل 

و به ذهن منتقل کند.
بحث  بیش تر  نوزدهم  سده  در  گفتمان 
و  می رفت  به کار  خاص  مسأله ای  مورد  در 
محدوده ی آن منحصر به نوشتن بود، در دهه ی 
شصت میالدی بیش تر در حوزه ی علوم انسانی 
و هنر کاربرد وسیعی داشت و در سال های اخیر 
گفتمان را به جای گفت و گو استفاده می کردند. ولی 
گفتمان را می توانیم حاصل گفت و گو بگوییم که 
بعد از یک گفت و گو شکل گرفته باشد. گفتمان 
اصلی دارد که به عناصر غیرزبانی مانند )رخدادها 
و کنش ها( و قواعد زبانی مربوط می شود و در 

کمیسیون های والیتی تا 15 روز وقت دارند که 
در صورتی  و  کنند  رسیدگی  این شکایت ها  به 
والیتی  دفاتر  فیصله ی  به  شکایت کننده ها  که 
قناعت نکنند می توانند با مراجعه به دفتر مرکزی 
استیناف طلب شوند. آقای الیاسی اضافه کرد که 
بیش ترین شکایات در پیوند به فهرست ثبت نام 

رأی دهندگان به ثبت رسیده است.
شکایات  مستقل  کمیسیون  سخن گوی 
در  مشکالت  به دلیل  که  کرد  تأکید  انتخاباتی 
رأی  حق  از  شهروندان،  رای دهندگان  فهرست 
محروم شده اند که این مسأله خالف کانوانسیون 
افغانستان است و  اساسی  قانون  سازمان ملل و 
باید عامالن آن تحت پی گرد قانونی قرار بگیرند.

هر ارتباط گفتاری و نوشتاری وجود دارد که به 
دهه ی  در  گفتمان  می بخشد.  معنا  بیان  و  جمله 
اخیر مورد توجه نظریه پردازان مختلف مخصوصا 
پست مدرن ها قرار گرفته است. آن ها تمام معرفت 

را محصول گفتمان می دانند. 
گفتمان برآمده از عالمات است، اما کارکرد 
و  نشان دادن  برای  عالمات  این  کاربرد  از  آن 
برگزیدن اشیا بیش تر است. همین ویژگی است 
که نمی توان آن  را به سخن و گفتار تقلیل داد و 
سیستماتیک،  به طور  که  است  عملی  همچنان 
سخن  خود  که  بوده  موضوعات  شکل دهنده ی 
می گوید و گفتمان ها درباره ی موضوعات صحبت 
نمی کند.  تعیین  را  موضوعات  هویت  و  نکرده 

گفتمان سازنده ی موضوعات هستند. 
جامعه شناس  و  فیلسوف  فوکو،  میشل 
می گوید:  گفتمان  از  خود  بررسی  در  فرانسوی 
»محدوده ی گفتمان بسیار فراتر است. در نظر فوکو 
»گفتمان« نقطه تالقی و محل گردهمایی قدرت 
در  دانش  از  خاصی  رشته ی  هر  است.  دانش  و 
هر دوره ی خاص تاریخی، مجموعه ای از قواعد 
معین  که  دارد  را  سلبی  و  ایجابی  قانون های  و 
می کند درباره ی چه چیزهایی می تواند بحث کرد 
و درباره ی چه چیزهایی نمی توان وارد بحث شد. 
همین قواعد و قانون های نانوشته که در عین حال 
بر هر گفتار و نوشتاری حاکمند، گفتمان است.« 
در این جا قدرت گفتمان را برجسته می کند و آن را 
به سخن اصلی تبدیل می کند و گفتمان نیز نظام 

قدرت را توجیه می کند. 
اساس همه ی پیشرفت ها، تغییرات و تحوالت 
جامعه شناسی  و  فلسفی  مختلف  حوزه های  در 
براساس گفت وگو شکل گرفته و افراد یک جامعه 
را فورم، ذهنیت و سمت و سو داده، افکارشان را 

جهت می دهد. 
استقرا«  »گروه  بنیان گذاران  دلیل  همین  به 
باور دارد که استقرا با برگزاری برنامه ی گفتمان، 
به  دست  و  مطالعه کردن  و  فکر  به  را  هنرمندان 
تجربه زدن دعوت می کند و با ایجاد گفت و گو و 
شنیدن نظرات همدیگر، تحلیل جدیدی را به دست 
تا  می کند  اتخاذ  را  جدید  رویکرد  و  می آورند 
به یک نتیجه ی نو منتج شود: »اگر گروه استقرا 
بتواند هنرمندان جدید را با نگاه های نو در جامعه 
افغانستان پرورش دهد، بزرگ ترین کار را انجام 

داده است. «

بنیاد آخرین اطالعات کمیسیون مستقل  بر 
انتخابات صندوق های رأی و دیگر مواد انتخاباتی 
مواد  و  والیت ها  مراکز  به  ولسوالی   412 از 
انتخاباتی شماری از والیت ها هم به دفتر مرکزی 

کمیسیون انتخابات در کابل رسیده است. 
حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 
خبری  کنفرانس  یک  در  دیروز  عصر  انتخابات 
گفت که مواد انتخاباتی از 331 ولسوالی از طریق 
مراکز  به  هوا  از طریق  ولسوالی  از 81  و  زمین 

والیت ها رسیده است. 
به گفته ی رییس  کمیسیون انتخابات، آرای 
وارد  کمیسیون  معلومات  مرکز  به  کابل  والیت 
ترتیب  همین  به  و  است  بررسی  تحت  و  شده 
صندوق های رأی والیت های پروان و پنجشیر به 
دفتر مرکزی رسیده است و قرار است که به زودی 

وارد مرکز معلومات این کمیسیون شود. 
مل،  عصمت اهلل  سید  حال،  همین  در 
شمار  آمار  آخرین  انتخابات  کمیسیون  معاون 
رأی دهندگان در هر والیت را اعالم کرد. براساس 
اطالعاتی که او ارایه کرد، رقم اشتراک کنندگان در 
انتخابات ریاست جمهوری تا کنون به دو میلیون 
و 598 هزار و 445 رأی دهنده رسیده است که از 
این میان کابل با 458 هزار و 594 نفر بیش ترین 

رأی دهنده را داشته است. 
آقای مل تأکید کرد که این رقم نهایی نیست 

و ممکن تغییر کند. 
ارسال نتایج از والیت ها به مرکز اطالعات 
کمیسیون انتخابات ادامه دارد؛ میزان مشارکت در 
والیت  فراه در غرب کشور به دلیل قطع ارتباطات 

مخابراتی هنوز مشخص نشده  است.
تمامی  به رغم  ریاست جمهوری،  انتخابات 
بود  شده   پیش بینی  که  مشکالتی  و  چالش ها 
ناظر،  نهادهای  گزارش   بنیاد  بر  اما  شد،  برگزار 
دسته های انتخاباتی و رسانه ها میزان اشتراک مردم 
به طور چشم گیری نسبت به انتخابات های پیشین 

گروه استقرا در کابل در پی تغییر گفتمان هنر 
است. این گروه برای عبور از گفتمان کهنه ی هنر 
به گفتمان جدید هنر گام برمی دارد. اولین نشست 
راه اندازی  کابل  در  پیش  هفته ی  استقرا  گروه 
و  عکاسی  »تاریخ  نشست  اولین  موضوع  شد. 
جنبش های هنری« بود. این گفتمان به میزبانی یک 
گروه پنج نفری در مرکز فرهنگی فرانسه با حضور 

هنرمندان جوان و دانشجویان برگزار شد.
مسئوالن این گروه می گویند، رابطه ی عکاسی 
با هنرهای مختلف را در دوازده نشست به بررسی 
خواهند گرفت: با موضوعاتی مانند »تاریخ عکاسی 
عکاسی  در  داستان گویی  هنری،  جنبش های  و 
سینمامحور، عکاسی مفهومی از دریچه ی رقص، 

کم رنگ بوده است.
انتخاباتی  دسته ی  رهبر  نبیل،  رحمت اهلل 
میزان( در  دیروز )سه شنبه، 9  امنیت و عدالت، 
یک کنفرانس مطبوعاتی گفت، اطالعاتی که او 
در دست دارد نشان می دهد که در انتخابات ششم 
میزان، 1.5 تا دو میلیون نفر اشتراک کرده اند. این 
رقم بیان گر این است که تنها حدود 2۰ درصد از 
9.1 میلیون نفری که تذکره های شان را برچسب 

زده اند در این انتخابات رأی داده اند.
قاسم الیاسی، منشی و سخن گوی کمیسیون 
صلح،  گفت وگوهای  انتخاباتی،  شکایات 
برگزارنشدن  انتخاباتی،  مبارزات  کم رنگ بودن 
موجودیت  و  والیتی  شوراهای  انتخابات 

 fine( فاین آرت  عکاسی  و  معماری  فلسفه ی 
Art(، هنر کالژ و طغیانی بر عکاسی کالسیک، 
و  شهری  عکاسی  برای  ایده هایی  خیابانی،  هنر 
به سوی  گامی  موسیقی،  بصری  درک  خیابانی، 
و  مجسمه سازی  مولفه های  انتزاعی،  عکاسی 
بر سینمای  تأثیرات عکاسی  فیگورافیو،  عکاسی 
مفاهمه؟،  یا  مقابله  عکاسی،  و  نقاشی  مدرن، 
و  دیجیتال  هنر  عکاسانه،  روایت  به  پرفورمنس 

قواعد فوتومنتاژ.«
هدف اصلی گروه استقرا، تغییر نگاه به گفتمان 
هنر از کهنه به نو است. محمدشهاب اسالمی، از 
دست اندرکاران این گروه می گوید: »هدف استقرا 
ایجاد یک بستر برای تفاهم و ابراز سلیقه ها، نگاه ها 

لطف علی سلطانی

انتخابات و آخرین آمارها: 

حدود 2.5 میلیون رای دهنده و ثبت بیش از 4 هزار شکایت

گروه استقرا به دنبال عبور از مفهوم کهنه ی هنر

رهبر  نبیل،  رحمت الله 
انتخاباتی  دسته ی 
دیروز  عدالت،  و  امنیت 
در  میزان(   9 )سه شنبه، 
یک کنفرانس مطبوعاتی 
او  که  اطالعاتی  گفت، 
نشان  دارد  دست  در 
می دهد که در انتخابات 
تا   1.5 میزان،  ششم 
اشتراک  نفر  میلیون  دو 
کرده اند. این رقم بیان گر 
این است که تنها حدود 
میلیون   9.1 از  درصد   20
نفری که تذکره های شان 
را برچسب زده اند در این 

انتخابات رأی داده اند.

هدف اصلی گروه استقرا، تغییر 
نگاه به گفتمان هنر از کهنه به 
نو است. محمدشهاب اسالمی، 
گروه  این  دست اندرکاران  از 
ایجاد  استقرا  »هدف  می گوید: 
ابراز  و  تفاهم  برای  بستر  یک 
اندیشه ها  و  نگاه ها  سلیقه ها، 
در کنار یکدیگر است، آن چیزی 
ما  همگی  می کنم  فکر  من  که 
نوع  ماندیم،  بی بهره  متاسفانه 
اندیشه ی  ارائه   و  فکرکردن 
مستقل به خود ما است.«
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الیاس نواندیش

از  شمارش، رسیدگی و اعالم نتایج آرا صرفاً 
صالحیت های کمیسیون های انتخاباتی است و 
براساس فقره ی سوم ماده ی 8۷ قانون انتخابات 
کمیسیون مستقل انتخابات مکلف است بعد از 
شکایات  کمیسیون  توسط  آرا  شمارش  آن که 
مورد رسیدگی قرار گرفت، نتایج نهایی انتخابات 

را اعالم و نشر کند.
متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  پیشتر 
در افغانستان )یوناما(، سفارت امریکا و سفارت 
بریتانیا در کابل نیز با نشر اعالمیه های جداگانه ای 
انتخابات ریاست جمهوری خواسته   نامزدان  از 
مرحله ی  به  مربوط  آمار  مورد  در  که  بودند 
انتخابات  در  اشتراک کنندگان  و  رای دهی 
مسئوالنه عمل کرده و به کمیسیون های انتخاباتی 

احترام بگذارند.
مستقل  کمیسیون  معاون  مل،  عصمت اهلل 
انتخابات عصر روز سه شنبه )9 میزان( در یک 
انتخابات  در  مشارکت  میزان  خبری  نشست 
ریاست جمهوری ششم میزان را 2 میلیون و 598 

هزار و 445 رای تخمینی اعالن کرد. 
از سوی هم موالنا محمد عبداهلل، عضو این 
کمیسیون گفت که از لحاظ قانون تنها کمیسیون 
انتخابات مرجع اعالن نتایج انتخابات است و 
به  صورت  و  بی طرفی  حفظ  با  کمیسیون  این 
شفاف مکلف به تطبیق قوانین و اعالن نتیجه ی 

معیاری انتخابات است. 
انتخاباتی  کمیسیون رسیدگی به شکایات 
نیز می گوید نامزدان و دسته های انتخاباتی صبر 
کنند تا رسیدگی به شکایات از مجاری رسمی 
آن به پایان برسد و نتایج از مجاری آن اعالم 

شود.
ادعای تقلب

انتخابات  نامزدان  از  شماری 
ریاست جمهوری مدعی اند که در انتخابات ششم 
میزان تقلب صورت گرفته است. بیش تر اشاره ی 
این نامزدان به تیم دولت ساز به رهبری اشرف 
غنی است. ویدیوهای منتشرشده در شبکه های 
اجتماعی نیز نشان می دهد که برخی ها برگه های 

رای را به نفع آقای غنی استعمال کرده اند.
آرای  بر  نبیل  عبداهلل عبداهلل و رحمت اهلل 
آرایی  می گویند  و  دارند  تأکید  بیومتریک شده 
که بیومتریک نشده است، نباید اعتبار داده شود. 
براساس  گفت  گذشته  روز  نبیل  رحمت اهلل 
انتخابات  در  او،  انتخاباتی  دسته ی  محاسبه ی 
ششم میزان بین 1.5 تا دو میلیون رای استعمال 
شده است و کسانی که می گویند رای بیش تر 
مقدار  »یک  که  بدانند  باید  برنده اند،  و  دارند 
و  هواداران  زیرا  است،  تقلبی  رای شان  زیاد 
کمپین گران آنان در بین مردم جایگاه نداشته و 

در بدل پول رای تقلبی جور کرده اند.«
مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی  اما 
باید  سنا گفته است که آرای بدون بیومتریک 
حساب شود. او روز گذشته در نشست علنی 
مجلس سنا گفته است: »دوستان می گویند که 
رییس کمیسیون انتخابات گفته که آرای بدون 
شمار  پدرش  سر  نمی شود،  شمار  بیومتریک 

می کنیم.«
کمیسیون  عضو  عبداهلل،  محمد  موالنا  اما 
انتخابات در نشست علنی اعضای این کمیسیون 
که عصر روز سه شنبه برگزار شده بود، گفت 
که  دارد  اعتبار  آرایی  تنها  کمیسیون  نزد  در 
آرایی  گفت  او  دارد.  بارکد  و  شده  بیومتریک 
که بدون بیومتریک است و یا در ساعت غیر 
از زمان برگزاری انتخابات استعمال شده است، 

نیز اعتبار ندارد.
انتخاباتی  کمیسیون رسیدگی به شکایات 
نیز از آغاز رسیدگی به شکایات ثبت شده در 
روز انتخابات خبر داده و گفته است که تاکنون 4 
هزار و 3۶۷ شکایت و اعتراض از دفاتر والیتی 

این کمیسیون به دفتر مرکزی آن رسیده است.
قطب الدین رویدار، عضو این کمیسیون در 
نشست خبری روز سه شنبه اعضای کمیسیون 
گفته است که »پس از تصنیف، نوعیت شکایات 
بررسی ها  پایان  از  پس  می شود  مشخص 
مشخص می شود که جرایم و تخلفات انتخاباتی 

در کدام سطح قرار دارند.«
معاون  فیاض،  محمدرضا  حال  همین  در 
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  سخن گوی 
کمیسیون  که  می گوید  انتخاباتی  شکایات 
رسیدگی به شکایات درحال بررسی ویدیوهایی 
است که در شبکه های اجتماعی منتشر شده و 
این کمیسیون بررسی می کند تا اصالت ویدیوها 
برایش تثبیت شود که این ویدیوها واقعی است 

یا ساختگی.
اصالت  »اگر  گفت:  روز  اطالعات  به  او 
به عنوان  می تواند  شود،  تثبیت  ویدیوها  این 
پی گرد  مورد  انتخاباتی  جرم  یا  تخلف  یک 

قرار گیرد، اما اگر اصالت آن ثابت نشود، مدار 
ادامه  در  این که  به  رابطه  در  نمی باشد.  اعتبار 
بررسی های  روی  تاثیری  چه  ویدیوها  این 
انتخاباتی می گذارد، کمیسیون شکایات متعهد 
است که به تمامی موارد رسیدگی کند و تحت 
تاثیر هیچ فضا و جوی قرار نگیرد. وظایف و 
به  به صورت شفاف  که  است  مسئولیت هایش 

همه موارد رسیدگی کند.«
صدای پای بحران

پسین  سال های  در  انتخابات  برگزاری 
است. جدا  نبوده  افغانستان چندان ساده  برای 
از مشکالت امنیتی فراروی برگزاری انتخابات، 
انتخابات یکی از چالش های  نتیجه ی  پذیرش 
عمده بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری 
1393 ادعاهای تقلب در دور انتخابات بن بستی 
را ایجاد کرد که نه کمیسیون های انتخاباتی و 
نه دیگر شرکای آن قادر به حل آن گردیدند. 
امریکا  خارجه  وزیر  پادرمیانی  با  سرانجام 

حکومت وحدت ملی تشکیل شد.
پنج سال پس از آن بار دیگر ادعاهای تقلب 
دسته های  سوی  از  اول  دور  در  برنده شدن  و 
انتخاباتی سناریویی را تازه کرده است که به نظر 
چالش  با  را  انتخابات  نتیجه  پذیرش  می رسد 
مواجه می کند. رحمت اهلل نبیل با اشاره به ادعای 
برنده شدن دیگر نامزدان و گفته های اخیر رییس 
مجلس سنا، می گوید که این افراد در پی خلق 

بحران اند.
محمدیوسف رشید، رییس اجرایی فیفا یا 
موسسه انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان به این 
باور است که تقلب »مرچ و مصاله« انتخابات 
افغانستان است و در انتخابات شش میزان نیز 
تقلب شده است، اما نه به اندازه ای که ماهیت 
و مشروعیت انتخابات را صدمه بزند. او گفت 
منتشر  اجتماعی  شبکه های  در  که  ویدیوهایی 
رسیدگی  کمیسیون  سوی  از  باید  است،  شده 
به شکایات از چندین بعد بررسی شود و این 
کمیسیون آن را هم از لحاظ تخنیکی و هم از 

لحاظ حقوقی بررسی کند. 
آقای رشید به اطالعات روز گفت: »ویدیوها 
هم از لحاظ تخنیکی مورد بررسی قرار گیرد که 
مربوط کدام مرکز، کدام والیت و کدام ولسوالی 
است و از لحاظ ماهیت چقدر وسیع بوده است. 
از لحاظ حقوقی هم مورد بررسی قرار گیرد که 
انگیزه ی اصلی پشت همچون ویدیوها چیست. 
آیا دشمنان دموکراسی می خواهند انتخابات را 
بدنام بسازند یا واقعا به نفع کدام کاندیدی تقلب 
بدنام سازی  و  توهین  مسأله  یا  و  می رود  شده 

است.«
رفتار  هر  می گوید  فیفا  اجرایی  رییس 
غیرمسئوالنه از سوی کمیسیون های انتخاباتی، 
نامزدان و دیگر افراد دخیل در انتخابات می تواند 
صدمه بزرگ را به انتخابات برساند. او هشدار 
روند  در  انتخاباتی  شرکای  اگر  که  می دهد 
انتخابات همکاری نکنند، دست هایی است که 
ممکن »انتخابات را به چالش مواجه کنند و اگر 
انتخابات به طرف بحران برود، جمع کردن آن 

در توان کس نیست.«
براساس تقویم انتخابات ریاست جمهوری، 
نتیجه  و  میزان  در 2۷  انتخابات  ابتدایی  نتایج 
نهایی آن در 1۶ عقرب اعالن خواهد شد. به نظر 
می رسد دسته های انتخاباتی تا رسیدن به زمان 
قانونی اعالن نتایج انتخابات، تالش می کنند از 
موضع شان عقب نشینی نکنند و کمیسیون های 
بتوانند  تا  دهند  قرار  فشار  تحت  را  انتخاباتی 

استقالل عمل کمیسیون ها را متأثر بسازند.
راه حل  می گوید  فیفا  اجرایی  رییس 
که  است  این  احتمالی  بحران  از  جلوگیری 
نامزدان انتخابات به آرای مردم تمکین کرده و 
اسناد مدارک شان را به کمیسیون های انتخاباتی 
ارایه کنند. عالوه بر این کمیسیون های انتخاباتی 
نامزدان  کمپینی«  »جنگ  تاثیر  تحت  نباید  نیز 
بروند و »آنچه حق مردم است را حساب و آنچه 
باطل است را چلیپا بکشند و خود را بدنام تاریخ 

نسازند.«

انتخابات  برگزاری  از  پس  روز  سه 
از  شماری  افغانستان،  ریاست جمهوری 
انتخابات  در  که  مدعی اند  انتخاباتی  دسته های 
پیروز  و  کرده  کسب  بلند  آرای  میزان  ششم 
سوی  در  شده اند.  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخابات  نامزد  دیگر  نبیل،  رحمت اهلل  دیگر 
ریاست جمهوری اعالم کرده است که انتخابات 
در دور اول برنده ندارد و باید برای دور دوم 

آمادگی گرفته شود.
همزمان با این، چندین ویدیو در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده که نشان می دهد برخی ها 
به تمام مواد حساس انتخاباتی دسترسی دارند 
و برگه های رای را به نفع یک نامزد مشخص 
استفاده می کنند. عالوه بر این عبداهلل عبداهلل و 
رحمت اهلل نبیل مدعی اند که در انتخابات ششم 

میزان تقلب شده است.
آقای عبداهلل روز دوشنبه )8 میزان( در یک 
نشست خبری گفت که دسته ی انتخاباتی »ثبات 
و همگرایی« رای بلند کسب کرده و این تیم 
حکومت آینده افغانستان تشکیل خواهد داد. او 
گفت که آرای بدون بیومتریک قابل قبول نیست 
و اگر این آرا هم تفکیک شود، دسته ی انتخاباتی 

ثبات و همگرایی رای بلند دارد.
امراهلل  عبداهلل،  آقای  ادعای  این  به دنبال 
صالح، معاون اول دسته ی انتخاباتی »دولت ساز« 
به رهبری رییس جمهور غنی در نشست خبری 
جداگانه گفت که تنها نهادی که حق داوری برد 
و باخت را دارد، کمیسیون های انتخاباتی است 
و از دیگر دسته های انتخاباتی خواست »به اراده 

ملت و قاعده بازی احترام بگذارند.«
این  مطرح شدن  از  پس  روز  یک 
انتخابات  نامزد  دیگر  نبیل  رحمت اهلل  ادعاها، 
ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت 
برنده  اول  دور  در  میزان  ششم  انتخابات  که 
نداشت و باید برای برگزاری دور دوم انتخابات 

آمادگی گرفته شود. 
او در بخشی از صحبت های خود گفت: 
نمی تواند  دیگر  کرده اند  تقلب  که  »کسانی 
افغانستان را به بحران ببرند و مردم افغانستان 
این توان را دارند تا تفکیک کنند که کدام افراد 
از احساسات شان استفاده می کنند. پس آن افراد 
بگذارند  و  هستیم  برنده  ما  که  نکنند  تالش 
که کمیسیون ها نتایج را یکجا کرده و تصمیم 

بگیرند.«
چه کسی صالحیت اعالن نتایج را دارد؟

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، 
از  خبری اش  نشست  اولین  در  عبداهلل  عبداهلل 
برنده بودن دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی 
دور  به  انتخابات  که  گفت  او  گفت.  سخن 

کمیسیون  را  انتخابات  نتایج  اما  نمی رود،  دوم 
انتخابات اعالم خواهد کرد. 

گفته های  این  به  واکنش  در  امراهلل صالح 
کمیسیون های  تنها  که  گفت  عبداهلل  آقای 
به  انتخاباتی صالحیت داوری دارند و وی»نه 
خود و نه به تیم های رقیب اجازه می دهد که 
کمیسیون های  به جای  و  شوند  انتخابات  داور 
انتخاباتی، درباره ی انتخابات، داوری و قضاوت 

خیابانی کنند.«
پیش تر از آن گلبدین حکمتیار، دیگر نامزد 
که  بود  گفته  نیز  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  او  است.  انتخابات  برنده ی  وی صددرصد 
گفت وگو با بی بی سی گفته بود که اگر آرا به 
دقت و منصفانه شمارش شود، وی برنده قطعی 

است.
دسته ی  سه  می گوید  نبیل  رحمت اهلل  اما 
موقف گیری های شان  با  می خواهند  انتخاباتی 
برای ایجاد بحران بسترسازی کنند، زیرا »یکی 
از آقایان می گوید که اگر من برنده نشدیم به 
کوه باال می شویم. آقای دیگر می گوید که من 
بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بردیم و دیگرش می آید 
که ما در دور اول انتخابات برنده هستیم. این ها 
آماده  را  افغانستان  در  بحران  بستر  می خواهند 

بسازند.«
در همین حال اعضای مجلس سنا گفته اند 
بر  مبنی  پیش داوری  هرگونه  از  نامزدان  که 
برنده بودن شان خودداری کرده و ذهنیت عامه 
را مخشوش نسازند. این سناتوران گفته اند که 
»اصول دموکراسی ایجاب می نماید به فیصله های 
کمیسیون های انتخاباتی تمکین شود و هرتیم که 
برنده انتخابات اعالن شود، سایر نامزدها و همه 

مردم به آرای اکثریت ارج گذارند.«
صالحیت  انتخابات،  قانون  براساس 

ادعای زودهنگام پیروزی و تقلب؛ 
آیا انتخابات آبستن یک بن بست است؟

عضو  عبدالله،  محمد  موالنا 
کمیسیون انتخابات در نشست 
علنی اعضای این کمیسیون که 
شده  برگزار  سه شنبه  روز  عصر 
بود، گفت در نزد کمیسیون تنها 
بیومتریک  اعتبار دارد که  آرایی 
شده و بارکد دارد. او گفت آرایی 
که بدون بیومتریک است و یا 
برگزاری  زمان  از  غیر  در ساعت 
انتخابات استعمال شده است، 

نیز اعتبار ندارد.

رییس اجرایی فیفا می گوید هر رفتار غیرمسئوالنه از سوی کمیسیون های 
انتخاباتی، نامزدان و دیگر افراد دخیل در انتخابات می تواند صدمه بزرگ 
را به انتخابات برساند. او هشدار می دهد که اگر شرکای انتخاباتی در 
روند انتخابات همکاری نکنند، دست هایی است که ممکن »انتخابات را 
به چالش مواجه کنند و اگر انتخابات به طرف بحران برود، جمع کردن 

آن در توان کس نیست.«

منبع عکس: رویترز
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الجزیره

مترجم: جلیل پژواک

مقامـات سـعودی از آن زمـان 11 مظنون 
ناشـناس را بـه قتل خاشـقجی متهـم کرده اند. 
از جمـع 11 نفـر، پنـج تـن آن هـا احتمـاال به 
اتهـام »صـدور دسـتور و ارتـکاب جـرم« بـا 
ریـاض  هسـتند.  روبـه رو  اعـدام  مجـازات 
درخواسـت ترکیـه بـرای اسـترداد مظنونان را 

رد کـرده اسـت.
در همین حـال سـلمان، پادشـاه عربسـتان 
سـعودی دسـتور داده کـه کمیتـه ای از وزرا به 
سرپرسـتی محمـد بن سـلمان برای بازسـازی 
سـرویس های اطالعاتـی ایـن کشـور ایجـاد 

شود.
اعضای تیم ترور چه کسانی بودند؟

ترکیـه،  اطالعاتـی  مقامـات  گفتـه ی  بـه 
سـاعاتی  سـعودی  اطالعاتـی  مأمـور  پانـزده 
قبل از کشته شـدن خاشـقجی بـا دو هواپیمای 
بیش تـر  می شـوند.  اسـتانبول  وارد  شـخصی 
آن هـا در نهادهـای نظامی، امنیتـی یا اطالعاتی 
الطبیقـی،  صـالح  می کردنـد.  کار  سـعودی 
متخصـص کالبدشـکافی که در بخش شـواهد 
جنایـی وزارت داخلـه سـعودی کار می کـرد، 
نیـز از جملـه ایـن پانزده نفر بوده اسـت. گفته 
می شـود او کسـی اسـت که جسـد خاشقجی 
را تکه تکـه کـرده اسـت. دیگر عضو برجسـته 

کـه  اسـت  مطـرب  عبدالعزیـز  ماهـر  تیـم، 
سـعودی  اطالعاتـی  ارشـد  افسـر  به عنـوان 
و محافـظ محمـد بـن سـلمان خدمـت کـرده 

ست. ا
مصطفـی المدنـی، دیگر افسـر اطالعاتی 
کاخ سـلطنتی پـس از کشته شـدن خاشـقجی 
پشـتی  در  از  و  می پوشـد  را  او  لباس هـای 
تـا  سـاختمان کنسـول گری خـارج می شـود 
به نظر برسـد که خاشـقجی سـاختمان را ترک 

اسـت. کرده 
مقـام  دو  همچنیـن  سـعودی  مقامـات 
برجسـته را -کـه جـزو تیمـی که به اسـتانبول 
پرواز کـرده بود، نیسـتند- برای دست داشـتن 
در »عملیـات سـرکش« متهـم کرده انـد. ایـن 
افـراد یکی سـعودالقحطانی، مشـاور سـلطنتی 
سـلمان  بـن  محمـد  راسـت  دسـت  مـرد  و 
و دیگـری جنـرال احمـد االسـیری، معـاون 
رییس اسـتخبارات عربستان سـعودی هستند. 
ایـن دو از پست های شـان اخـراج شـده اند و 
القحطانـی در مـکان نامعلومـی به سـر می برد.

خاشقجی چگونه کشته شد؟
رسـانه های ترکیـه و همچنیـن تحقیقات 
مـورد  در  متحـد  ملـل  سـازمان  گزارش گـر 
اعدام هـای فراقانونـی جزئیات وحشـتناکی را 
از آنچـه که برای خاشـقجی اتفاق افتاده، فاش 
کرده انـد. گـزارش آن ها که براسـاس شـواهد 
اطالعاتـی اسـت نشـان می دهـد کـه قاتـالن 
خاشـقجی راجـع بـه چگونگـی تکه تکه کردن 
و انتقـال جسـد بحـث می کننـد. دقایقـی قبل 
از ورود خاشـقجی بـه کنسـول گری، یکـی از 
اعضـای تیـم ترور می پرسـد کـه آیـا »حیوان 

قربانی« رسـیده اسـت یـا خیر.
به دسـت  کـه  صوتـی  نوارهـای  طبـق 
آمـده، اعضـای تیـم تـرور، خاشـقجی را پس 
از ورودش با زور به دفتر سرکنسـول در طبقه 
دوم سـاختمان کنسـول گری می برنـد. مطرب، 
محافظ بن سـلمان، به خاشـقجی می گوید که 
او را بـه ریاض برمی گردانند. او به خاشـقجی 
دسـتور می دهـد به پسـرش پیام دهـد و به او 
بگویـد کـه اگر به پدرش دسترسـی نداشـت، 
خاشـقجی  این کـه  از  پـس  نباشـد.  نگـران 
حاضـر بـه اجـرای دسـتور مطرب نمی شـود، 
اعضـای تیم تـرور به او داروی کشـنده تزریق 
می کننـد. آخریـن کلمـات خاشـقجی قبـل از 
از دسـت دادن هوشـیاری اش ایـن بوده اسـت: 
»مـن آسـم دارم. ایـن کار را نکنیـد، شـما مرا 

می کنید.« خفـه 
حـدود 24 دقیقه پس از ورود خاشـقجی 
در  سـعودی  عربسـتان  کنسـول گری  بـه 

اسـتانبول، صدایـی را می تـوان در نوارهـای 
صوتـی شـنید که بـر طبـق ارزیابـی اطالعات 
همچنیـن  و  برقـی  اره ی  صـدای  ترکیـه، 

اسـت.  پالسـتیکی  ورق هـای 
نشـده  یافـت  هنـوز  بقایـای خاشـجقی 

اسـت.
واکنش جهان به قتل خاشقجی

قتـل خاشـقجی انتقـاد گسـترده ی مـردم 
حقوق بشـری  گروه هـای  و  برانگیخـت  را 
خواسـتار  مطبوعـات  آزادی  حامیـان  و 
دولـت  و  سـلمان  بـن  محمـد  پاسـخ گویی 

شـدند. سـعودی 
رییس جمهـور  اردوغـان،  طیـب  رجـب 
ترکیـه قتـل خاشـقجی را »وحشـیانه« و »قتل 
سیاسـی« خوانـد. او روز یک شـنبه وعـده داد 
کـه تالش هـای دولتـش بـرای روشـن کردن 
ایـن قتـل ادامـه می یابـد. ترمـپ ایـن قتـل را 
»وحشـتناک« خوانـده اسـت امـا بـا تأکیـد بر 
از سیاسـت های واشـنگتن  حمایـت ریـاض 
در مـورد ایـران و سـوریه و همچنیـن فروش 
چنـد میلیارد دالری اسـلحه امریـکا به ریاض، 
شـریک  »یـک  همچنـان  کـه  داد  وعـده  او 
ثابت قـدم بـرای عربسـتان سـعودی« می ماند. 
کـه  اسـت  معتقـد  سـیا  سـازمان  این کـه  بـا 
محمـد بـن سـلمان دسـتور این قتـل را صادر 
کـرده اسـت امـا ترمـپ گفتـه کـه »شـاید او 
]محمـد بـن سـلمان[ ایـن کار را کرده باشـد، 

شـاید نکرده باشـد.«
آلمـان، دانمـارک و فنالند فروش اسـلحه 

به عربسـتان سـعودی را ممنـوع کرده اند.
آگنـس کاالمـارد، بازپـرس سـازمان ملل 
متحـد بـرای قتل هـای فراقانونـی می گوید که 
مـرگ خاشـقجی »یـک قتـل فراقانونی اسـت 
که مسـئول آن عربسـتان سـعودی می باشـد.« 
کاالمارد در گـزارش 1۰۰ صفحه ای اش که در 
مـاه جـون منتشـر شـد، می گویـد او »می داند 
مدارکـی معتبـری وجـود دارد که بـا توجه به 
آن هـا بایـد بررسـی های بیش تـری دربـاره ی 
مسـئولیت فـردی مقامات بلندپایه ی سـعودی 
به شـمول ولی عهـد، صورت بگیـرد.« کاالمارد 
محاکمـه یـازده مظنـون در دادگاه عربسـتان 
سـعودی را سـاختگی خوانـده و می گویـد که 
محاکمـه ی آن هـا طبـق معیارهـای بین المللی 
صـورت نگرفتـه و مظنونـان بایـد به صـورت 

علنـی محاکمه شـوند.
جملـه  از  سـعودی  عربسـتان  متحـدان 
مصـر، امـارت متحـده عربـی، بحریـن و یمن 
از تحقیـق و رسـیدگی عربسـتان سـعودی بـه 
پرونـده ی مرگ خاشـقجی حمایـت کرده اند.

سال گذشـته در چنین روزی )دوم اکتبر( 
جمال خاشـقجی وارد کنسـول گری عربسـتان 
را  اسـنادی  تـا  شـد  اسـتانبول  در  سـعودی 
چنگیـز،  خدیجـه  بـا  ازدواجـش  بـرای  کـه 
نامـزد ترکیـه ای اش نیـاز بـود، به دسـت آورد. 
خاشـقجی 59 سـاله هرگـز از آن سـاختمان 

نشـد. خارج 
ترکیـه  مقامـات  بعـد  روزهـای  در 
سـعودی  اطالعاتـی  مامـور   15 کـه  گفتنـد 
روزنامـه  سـتون نویس  خاشـقجی،  جمـال 
واشنگتن  پُسـت و منتقـد محمـد بـن سـلمان، 
ولی عهـد عربسـتان سـعودی را نخسـت بـه 
تکه تکـه  را  بعـد جسـدش  و  رسـانده  قتـل 
از  کـه  کـرد  اعـالم  ابتـدا  ریـاض  کرده انـد. 
سرنوشـت خاشـقجی اطالعی نـدارد، اما بعدا 
گفت که او در یک »عملیات سـرکش« کشـته 

شـده اسـت.
قتـل جمـال خاشـقجی اعتـراض جهانی 
را برانگیخـت. سـازمان ملـل متحـد پـس از 
انجـام تحقیقـات در مـاه جـون، در گزارشـی 
گفـت کـه خاشـقجی قربانـی »اعـدام عمدی 
آن  کـه مسـئول  بـوده  پیش تعیین شـده«  از  و 
عربسـتان سـعودی اسـت. در ایـن گـزارش 
همچنین گفته شـده اسـت که شـواهد »کافی« 
و »معتبـر« وجـود دارد کـه نشـان می دهد این 

قتـل بـه محمـد بـن سـلمان ربـط دارد.
کـه  مصاحبـه ای  در  سـعودی  ولی عهـد 
روز دوشـنبه پخـش شـد، ایـن ادعـا را کـه 
قتـل جمال خاشـقجی به دسـتور وی صورت 
گرفتـه، رد کـرد، اما گفت که مسـئولیت آن را 
می پذیـرد زیـرا ایـن قتل تحـت زمـام داری او 

رخ داده اسـت.
جمال خاشقجی  کی بود؟

مدینـه  در   1958 سـال  در  خاشـقجی 
عربسـتان سـعودی متولد شـده بـود. او زمانی 
بـه خانـواده ی سـلطنتی سـعودی نزدیـک بود 
و به عنـوان یک اصالح طلب شـهرت  داشـت. 
خاشـقجی فعالیتـش را به عنـوان روزنامه نگار 
یـا  »سـعودی«  انگلیسـی زبان  روزنامـه  در 
»Saudi Gazette« آغـاز کـرد و وقایـع 
بـه  شـوروی  حملـه ی  همچـون  بزرگـی 

افغانسـتان را پوشـش داد.
خاشـقجی بعدا به عنوان مشـاور رسانه ای 
شـاهزاده ترکـی بـن فیصـل، رییـس پیشـین 
سـرویس اطالعاتی عربسـتان سعودی و سفیر 
سـابق ایـن کشـور در ایاالت متحـده، خدمت 
حقـوق  مدافـع  او  بعـد  سـال های  در  کـرد. 
سـعودی  عربسـتان  در  بیـان  آزادی  و  زنـان 
شـد. در سـال 2۰1۷، خاشـقجی در تبعیـدی 
خودخواسـته بـه ایاالت متحـده رفت و گفت 
کـه بـه او دسـتور داده شـده که »خفه« شـود.
خاشـقجی در ایـاالت متحـده شـروع بـه 
نوشـتن سـتون ماهانه ای برای واشنگتن پُسـت 
کـرد. او در سـتونش اغلـب از سیاسـت های 
محمـد بن سـلمان از جمله سـرکوب شـدید 
مخالفـان سـعودی و تصمیـم بـه مداخلـه در 
انتقـاد می کـرد. او در یکـی از  جنـگ یمـن 
اولین مقاالتـش برای روزنامه واشنگتن پُسـت 
بـا انتقاد از بازداشـت روشـن فکران عربسـتان 
در دوران محمد بن سـلمان، گفت: »عربسـتان 
سـعودی این قـدر سـرکوب گر نبـود. اکنـون 

غیرقابل تحمـل اسـت.«
یـک  را  خـودش  خاشـقجی  جمـال 
میهن پرسـت باافتخـار سـعودی می خوانـد و 
نمی پذیرفـت. را  مخالف بـودن  برچسـب 

محمـد بـن سـلمان دربـاره خاشـقجی چه 
فکـر می کـرد؟

در  تایمـز  نیویـورک  فبـروری،  مـاه  در 
گزارشـی گفـت کـه محمـد بـن سـلمان در 
از  یکـی  بـه   2۰1۷ سـال  در  گفت وگویـی 
اگـر  کـه  اسـت  گفتـه  ارشـدش  دسـتیاران 
خاشـقجی بـه خانه بازنگشـت و بـه انتقادات 
خود از دولت سـعودی پایان نـداد، از »گلوله« 

می کنـد. اسـتفاده 
نیویـورک تایمـز بـا اسـتناد بـه گفته های 
مقامـات پیشـین ایـاالت متحـده و مقامـات 
اطالعاتـی،  گزارش هـای  از  آگاه  خارجـی 
گفـت که محمـد بن سـلمان نزد یک دسـتیار 
دیگـرش نیـز شـکایت کـرده کـه خاشـقجی 
بیـش از حـد تاثیرگذار شـده اسـت و مقاالت 
روزنامه ای و پُسـت های توییتری اش، چهره ی 
اصالح طلـب  یـک  به عنـوان  را  ولی عهـد 
آینده نگـر لکـه دار می کنـد. در گـزارش آمـده 
وقتـی کـه دسـت یار می گویـد هرگونـه اقدام 
علیه خاشـقجی بـه اعتـراض بین المللی منجر 

خواهـد شـد، محمد بـن سـلمان می گوید که 
عربسـتان سـعودی نبایـد بـه عکس العمل هـا 
بـه نحوه ی برخـوردش با شـهروندان خودش 

بدهد. اهمیتـی 
پس از کشته شـدن خاشـقجی، رسانه های 
بـن  محمـد  کـه  دادنـد  گـزارش  امریکایـی 
سـلمان در تمـاس تلفنـی بـا »جـرد کوشـنر«، 
دامـاد رییس جمهـور ترمپ و »جـان بولتون«، 
آن  زمـان،  در  امریـکا  ملـی  امنیـت  مشـاور 
»اسـالم گرای  یـک  به عنـوان  را  خاشـقجی 
خطرنـاک« توصیـف کـرده اسـت. براسـاس 
از  پـس  اندکـی  تمـاس  ایـن  گزارش هـا، 
ناپدیدشـدن خاشـقجی صورت گرفته اسـت.

خاشـقجی  قتـل  بـه  سـعودی  عربسـتان 
داد؟ نشـان  واکنـش  چگونـه 

مقامـات سـعودی روایت هـای متناقضـی 
آن هـا  دادنـد.  ارائـه  خاشـقجی  مـورد  در  را 
سـاختمان  از  او  کـه  کردنـد  ادعـا  ابتـدا  در 
کنسـول گری خارج شـده اسـت اما بـا ادامه ی 
افشـاگری های ترکیـه در مـورد دست داشـتن 
ریـاض  قتـل،  ایـن  در  سـطح باال  مقامـات 
سـرانجام اعتراف کرد که خاشـقجی در داخل 
سـاختمان کنسـول گری عربستان سـعودی در 

اسـتانبول کشـته شـده است.
چند روز پس از ناپدیدشـدن خاشـقجی، 
گفـت  »بلومبـرگ«  بـه  سـلمان  بـن  محمـد 
کـه خاشـقجی »پـس از چنـد دقیقـه یـا یـک 
ساعت« سـاختمان کنسـول گری را ترک کرده 

. بود
عمومـی  دادسـتان   ،2۰18 اکتبـر   2۰ در 
کـه  گفـت  بیانیـه ای  صـدور  بـا  سـعودی 
خاشـقجی در یـک دعـوای فیزیکـی کشـته 
شـده و 18 تبعـه ی سـعودی نیـز دسـت گیر 
جسـد  محـل  بـه  بیانیـه  ایـن  در  شـده اند. 

بـود. نشـده  اشـاره ای  خاشـقجی 
بـا  عمومـی  دادسـتان  بعـد،  روز  پنـج 
بـر  مبنـی  قبلـی اش  اظهـارات  پس گرفتـن 
قتـل  کـه  گفـت  قتـل،  غیرعمدی بـودن 
خاشـقجی »از پیش تعیین شـده« بـوده اسـت.
در مـاه نوامبـر، شـعالن الشـعالن، معاون 
دادسـتان عمومـی گفـت کـه خاشـقجی پس 
از این کـه »مذاکـرات« دربـاره بازگشـتش بـه 
عربسـتان سـعودی بـه جایـی نمی رسـد، بـه 
قتل رسـیده اسـت. او گفت که خاشـقجی در 
اثـر »تزریق کشـنده« جان داده و بعد جسـد او 
تکـه تکـه و از سـاختمان خارج شـده اسـت. 
او افـزود کـه قتـل بـه دسـتور رییـس  تیـم 
خاشـقجی  بازگردانـدن  بـرای  مذاکره کننـده، 

صـورت گرفته اسـت.

یک سال پس از قتل جمال خاشقجی

اطالعاتی  مقامات  گفته ی  به 
اطالعاتی  مأمور  پانزده  ترکیه، 
از  قبل  ساعاتی  سعودی 
با  خاشقجی  کشته شدن 
وارد  شخصی  هواپیمای  دو 
بیش تر  می شوند.  استانبول 
نظامی،  نهادهای  در  آن ها 
سعودی  اطالعاتی  یا  امنیتی 
الطبیقی،  صالح  می کردند.  کار 
در  که  کالبدشکافی  متخصص 
وزارت  جنایی  شواهد  بخش 
داخله سعودی کار می کرد، نیز از 
جمله این پانزده نفر بوده است. 
گفته می شود او کسی است که 
جسد خاشقجی را تکه تکه کرده 
است. دیگر عضو برجسته تیم، 
ماهر عبدالعزیز مطرب است که 
اطالعاتی  ارشد  افسر  به عنوان 
بن  محمد  محافظ  و  سعودی 

سلمان خدمت کرده است.

ایاالت  در  خاشقجی 
نوشتن  به  شروع  متحده 
برای  ماهانه ای  ستون 
کرد.  واشنگتن ُپست 
از  اغلب  ستونش  در  او 
بن  محمد  سیاست های 
سرکوب  جمله  از  سلمان 
شدید مخالفان سعودی و 
تصمیم به مداخله در جنگ 
در  او  می کرد.  انتقاد  یمن 
یکی از اولین مقاالتش برای 
واشنگتن ُپست  روزنامه 
بازداشت  از  انتقاد  با 
در  عربستان  روشن فکران 
سلمان،  بن  محمد  دوران 
»عربستان سعودی  گفت: 
نبود.  سرکوب گر  این قدر 
غیرقابل تحمل  اکنون 
است.«
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نماینده سازمان ملل در امور سوریه: 
نشانه های امیدواری دیده می شود

اطالعـات روز: نماینـده ویژه ی ملـل متحد در امور 
سـوریه گفتـه تشـکیل کمیته ای بـرای پیش نویـس قانون 
اساسـی جدیـد سـوریه »نشـانه ای از امیـد بـرای پایـان 
دادن بـه درد و رنـج مـردم سـوریه اسـت«؛ هرچنـد این 
موضـوع در صورتـی حایـز اهمیـت خواهد بـود که این 

باشـد. نتیجه بخش  اقدامـات 
گیـر پدرسـون، نماینـده سـازمان ملـل، هشـتم مهر 
ماه، در نشسـت شـورای امنیت این سـازمان، در حاشـیه 
مجمـع عمومـی در نیویـورک، تاکیـد کرده کمیتـه قانون 
پایـان  و  مشـکالت  حـل  بـه  قـادر  به تنهایـی  اساسـی 

نیسـت. نبردها 
بـرای  عملـی  اقدامـی  افـزوده  پدرسـون  آقـای 
آتش بـس  یـک  برپایـی  و  درگیری هـا  بـه  پایـان دادن 

حیاتی سـت«. قطعـا  »امـری  سراسـری 
بـه گزارش رادیـو فـردا، نماینده ویژه سـازمان ملل 
بـا ایـن حـال افـزوده اسـت توافـق دولـت و مخالفـان 
بـرای تشـکیل کمیتـه 15۰ نفـره یـک اقـدام چشـم گیر 
اسـت، چراکـه این »نخسـتین توافق سیاسـی مشـخص« 

بیـن طرف هـا به شـمار مـی رود.
می توانـد  توافـق  ایـن  می گویـد  پدرسـون  گیـر 
کـه  باشـد«  سیاسـی  گسـترده  رونـد  یـک  »راهگشـای 
ممکـن اسـت در نهایـت »بـه اهـداف مشـروع مـردم 

یابـد«. دسـت  سـوریه 
یـادآوری  سـوریه  امـور  در  متحـد  ملـل  نماینـده 
جـدی  بحرانـی  بـا  همچنـان  کشـور  ایـن  کـه  کـرده 
تـا  تروریسـم  و  ادامـه خشـونت ها  از  اسـت:  روبـه رو 

حضـور ارتش هـا و عوامـل خارجـی، جامعه ای شـدیدا 
میـان مردمـش، چـه  ناامیـدی عمیـق در  قطبی شـده و 
آن هـا کـه هنـوز سـاکن سـوریه اند و چه آن ها کـه آواره 

گریخته انـد. و  شـده 
آقـای پدرسـون بـا اشـاره بـه ادامـه بحران انسـانی 
در اسـتان ادلـب، واپسـین پایـگاه شورشـیان سـوری، و 
یـا گروه هـای ترویسـتی کـه همـه جوامع و شـهروندان 
را هـدف قـرار می دهنـد، یـادآوری کـرده که مشـکالت 

زیـادی باقـی مانده اسـت.
بنـا بـر توافقـی کـه مدت ها بـه تعویـق افتـاده بود، 
کمیتـه پیش نویـس قانـون اساسـی جدید سـوریه با یک 

پنـل 15۰ نفره تشـکیل می شـود.
از ایـن 15۰ عضـو پنجـاه نفـر از طـرف دولـت، 

پنجـاه نماینـده از سـوی مخالفـان دولـت بشـار اسـد 
و پنجـاه نماینـده نیـز از سـوی جامعـه مدنـی تعییـن 
می شـوند. یـک گروه 45 نفـره، 15 نفر از سـوی دولت، 
مخالفـان و جامعـه مدنـی، نیـز هسـته کمیته را تشـکیل 

خواهـد داد.
از  نفـره   5۰ گـروه  تشـکیل  گفتـه  پدرسـون  گیـر 
جامعـه مدنـی سـوریه با مشـکالت مختلفی همـراه بود، 
و آن هـا اعضـای جوامـع مذهبـی، قومـی و جغرافیایـی 
مختلـف هسـتند. برخـی از ایـن افـراد سـاکن سـوریه 

هسـتند، و برخـی خـارج از کشـور به سـر می برنـد.
تقریبـا نیمـی از گـروه 5۰ نفـره  جامعـه مدنـی را 
زنـان تشـکیل می دهنـد. زنـان در حـدود 3۰ درصد کل 
کمیتـه پیش نویـس قانـون اساسـی را تشـکیل می دهنـد.

اعتراضات هنگ کنگ؛ یک نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفت
است.

مراسمی  در  چین  پرچم  پیش تر 
ویژه در هنگ کنگ افراشته شده بود.

تدابیر  شدید  تحت  هنگ کنگ 
برای  مهمان  هزار   12 و  است  امنیتی 
شدند  دعوت  سالگرد  مراسم  دیدن 
از طریق  تا آن را در سالن کنفرانسی 

تلویزیون به طور زنده ببینند.
»روز  را  روز  این  معترضان، 
در  کم  دست  و  نامیدند  سوگواری« 
مرکزی  خیابان های  به  ناحیه  شش 
هنگ کنگ آمدند و برخی خیابان ها را 

مسدود کردند.
پولیس برای پراکندن معترضان، از 
گاز اشک آور و گلوله مشقی و ماشین 
آب پاش  استفاده کرد. معترضان به چتر 

و بمب آتش زا مجهز بودند.
مسئوالن بیمارستان گفتند 15 نفر 
و  مجروح شدند  سال  تا 52  بین 18 

یک نفر در شرایط بحرانی قرار دارد.
و  مترو  ایستگاه   15 دست کم 

حامیان دموکراسی را رد کردند. فعاالن 
از  ممانعت  گفتند  دموکراسی  حامی 
خشونت  خطر  صلح آمیز،  تظاهرات 
بیش تر را افزایش می دهد، زیرا بسیاری 
روز  که  دارند  نظر  در  هنگ کنگ  در 

ملی چین را نادیده بگیرند.
به این ترتیب، معترضان در »روز 
ملی« چین به خیابان آمدند و با تبادل 
گاز اشک آور و بمب  آتش زا بین پولیس 
بیمارستان  راهی  نفر  معترضان، 15  و 

شدند.
»گلوله  از  پولیس  می شود  گفته 
جنگی« استفاده کرده است و براساس 
به  گلوله ای  تأییدنشده  گزارش های 
کرده  اصابت  معترض  یک  سینه ی 

است.
حدود چهار ماه از اعتراضات در 
هنگ کنگ می گذرد، این در حالی ست 
معترضان  خیابان آمدن  به  با  که 
جین پینگ،  شی  ملی  وحدت  ادعای 
رفته  سوال  زیر  چین  رییس جمهور 

مقامات  از  مراسم،  این  برگزاری 
هنگ کنگی درخواست مجوز تظاهرات 
در این روز که روز »ملی چین« است، 

کرده بودند.
فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
درخواست  این  هنگ کنگی  مقامات 

اطالعات روز: بنا بر گزارش ها از 
به سینه ی  هنگ کنگ پولیس می گوید 
گلوله  هنگ کنگی  معترضان  از  یکی 
در  نفر  هزاران  است.  کرده  برخورد 
ممنوعیت  به  اعتراض  در  هنگ کنگ 
هفتادمین  روز  در  تظاهرات  برگزاری 

کمونیستی  حکومت  تأسیس  سالگرد 
در چین به خیابان آمدند.

فردی  که  است  بار  نخستین  این 
مورد  هنگ کنگ  در  تظاهرات  طی 

اصابت گلوله قرار می گیرد.
از  پیش  دموکراسی  حامیان 

 ۶ و  شند  بست  خرید  مراکز  شماری 
هزار نیرو مستقر شدند.

هنگ کنگ از چند ماه پیش، شاهد 
زمانی  ماجرا  است.  بوده  ناآرامی هایی 
آغاز شد که هنگ کنگ الیحه ی استرداد 
مجرمین به چین را تصویب کرد. سپس 
تظاهراتی  الیحه  این  به  اعتراض  در 
الیحه  این  که  هرچند  گرفت.  شکل 
اما خواسته های  شد،  گرفته  پس  بعدا 
یافته  افزایش  دموکراسی  طرفداران 
خود  اعتراضات  به  همچنان  آن ها  و 
آن ها  خواسته ی  اکنون  می دهند.  ادامه 

استقالل بیش تر از چین است.
که  هنگامی  و   199۷ سال  از 
سال   15۰ از  بیش  از  پس  بریتانیا 
حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار 
کرد، هنگ کنگ براساس سیاست »یک 
می شود؛  اداره  سیستم«  دو  کشور، 
سیستمی که براساس آن چین موافقت 
نیمه  به صورت  منطقه  این  تا  کرد 

خودمختار اداره شود.

ترامپ از استرالیا خواسته بود به کشف سرمنشا تحقیقات مولر کمک کند
کرده اند  تایید  استرالیایی  مقام هایی  روز:  اطالعات 
از  تلفنی  تماس  در  آمریکا  رییس جمهور  ترامپ  دونالد  که 
به  بود  خواسته  استرالیا  وزیر  نخست  موریسون،  اسکات 
بررسی این موضوع کمک کند که تحقیقات بازرس مولر از 

کجا سرچشمه گرفته است.
رسانه های آمریکایی و استرالیایی گزارش می دهند که 
برای  یافتن شواهدی  به  بود  موریسون خواسته  آقای  از  او 

بی اعتبارکردن آن تحقیقات کمک کند.
استرالیا تأیید کرد که این تماس انجام شده بود و نخست 

وزیر قبول کرده بود که با این درخواست مساعدت کند.
این موضوع در حالی افشا می شود که آقای ترامپ در 
ارتباط با تماس با یک رهبر دیگر خارجی با فرآیند استیضاح 

روبه روست.
با  قبل  ماه  چند  ترامپ  آقای  که  مکالمه ای  متن 
رییس جمهور جدید اوکراین داشت، نشان می دهد او ولودیمیر 
زلنسکی را ترغیب کرده بود درباره ی ادعاهای فساد علیه جو 
بایدن، معاون سابق ریاست جمهوری و نامزد انتخابات 2۰2۰، 

تحقیق کند. ادعایی که قبال معلوم شده اعتباری ندارد.
به نقل از بی بی سی فارسی، آن تماس باعث شده است 
دموکرات ها در مجلس نمایندگان کنگره فرایند استیضاح را 
شروع کنند. رودی جولیانی وکیل شخصی آقای ترامپ روز 

دوشنبه در همین زمینه احضاریه دریافت کرد.
تماس با رهبر استرالیا

متن  به  دسترسی  سفید  کاخ  که  حاکی ست  گزارش ها 

تماس میان آقای موریسون و آقای ترامپ را به گروه کوچکی 
از دستیاران رییس جمهور محدود کرد، حرکتی که برخالف 

پروتکل های معمول است.
همین نوع محدودیت ها بر تماس آقای ترامپ با رهبر 
اوکراین اعمال شد، که به این نگرانی دامن زد که کارکنان 
کاخ سفید برای پنهان کردن رکورد مکالمات رییس جمهور با 

بعضی رهبران خارجی تالش می کردند.
تحقیقات رابرت مولر پیرامون این موضوع بود که آیا 

با روسیه  انتخاباتی 2۰1۶  مبارزات  در جریان  ترامپ  آقای 
تبانی کرده بود یا نه. یافته های آن گزارش در ماه اپریل منتشر 
شد و هرچند آقای ترامپ را از اتهام تبانی تبرئه می کرد، اما 
در مورد سوال مربوط به تالش او برای کارشکنی در مسیر 

تحقیقات به این نتیجه نرسید.
تحقیقات مولر باعث خشم آقای ترامپ شده بود و او 
در ماه می اعالم کرد که ویلیام بار، وزیر دادگستری آمریکا، 

درباره ی نحوه ی شروع آن تحقیقات تحقیق خواهد کرد.

هاکی،  جو  که  می دهند  گزارش  استرالیایی  رسانه های 
سفیر استرالیا در آمریکا، به فاصله ی کوتاهی بعد از تماس 
آقای ترامپ، به کاخ سفید نوشت که آماده ی کمک به بررسی 

این موضوع است.
آماده ی  »همواره  که  روز سه شنبه گفت  استرالیا  دولت 
مساعدت و همکاری با تالش هایی بوده که به روشن کردن 

موضوع مورد بررسی کمک می کند.«
این بیانیه گفت: »نخست وزیر بار دیگر بر این آمادگی 

تأکید می کند.«
خارجی  متحدان  نزدیک ترین  از  استرالیا  وزیر  نخست 
آقای ترامپ است و هفته ی پیش طی مراسم شامی از او در 
کاخ سفید پذیرایی شد، مراسمی که به ندرت برای رهبران 

خارجی برگزار می شود.
نیویورک تایمز گزارش داد تماسی که در آن درباره ی 
تحقیقات مولر بحث شد، مدت کوتاهی پیش از بازدید آقای 

موریسون از کاخ سفید انجام شده بود.
تحقیقات مربوط به ترامپ-روسیه تا حدودی ناشی از 
طرح نگرانی های یک دیپلمات ارشد استرالیا با اف بی آی بود.
بریتانیا،  استرالیا در  دانر، کمیشنر عالی وقت  الگساندر 
در  ترامپ  مشاور سابق  پاپادوپولوس،  که جورج  بود  گفته 
ماه می 2۰1۶ به او گفته بود که مسکو اطالعاتی »مخرب« 

درباره ی هیالری کلینتون دارد.
آقای  با  باره  این  در  بحثی  پاپادوپولوس هرگونه  آقای 

دانر را رد می کند.

حزب اهلل کشته یا زخمی نشده اند.
روز یک شنبه سوم سنبله، نیز یک فروند پهپاد اسراییلی در حومه جنوبی 
از  قبل  پهپاد دیگر  اداره حزب اهلل است سقوط کرد و یک  بیروت که تحت 

اصابت به زمین منفجر شد. 
وارد  اسراییلی  پهپادهای  اگر  که  بود  کرده  تهدید  این  از  پیش  حزب اهلل 

حریم هوایی لبنان شوند نیروهای حزب اهلل آن ها را هدف قرار می دهند.
نیروهای  و  اسراییل  ارتش  میان  گسترده  نظامی  درگیری  آخرین  در 
حزب اهلل، در تابستان سال 2۰۰۶، صدها تن از نیروهای طرفین و نیز شمار 
زیادی از غیرنظامیان کشته و زخمی شدند. جنگ 33 روزه اسراییل- حزب اهلل 
لبنان با قطعنامه 1۷۰1 شورای امنیت سازمان ملل در اوت 2۰۰۶ به پایان رسید.

که  کرد  تهدید  لبنان،  حزب اهلل  دبیرکل  نصراهلل،  حسن  روز:  اطالعات 
نیروهایش وارد اسراییل خواهند شد. او گفت: »ما همیشه در موضع دفاعی 
در  حزب اهلل  و  داد  قرار  دفاعی  موضع  در  که  است  اسراییل  حال  بوده ایم. 

وضعیت حمله است.«
از  نقل  به  مهرماه  هشتم  دوشنبه  روز  مانیتور  میدل ایست  خبری  شبکه 
و  داده ایم  افرایش  را  خود  اطالعاتی  ]توان[  »ما  نوشت:  حزب اهلل  دبیرکل 
اطالعات بی سابقه ای از منابع رسمی و غیررسمی از آنچه که در داخل دشمن 

صهیونیستی می گذرد در اختیار داریم.«
دبیرکل حزب اهلل لبنان ماه گذشته نیز خطاب به رهبران اسراییل گفته بود 
یازدهم  او روز  نیستند.  قایل  برای خودشان  قرمزی«  دیگر »خط  نیروها  این 

شروع  این  نداریم.  قرمزی  خط  دیگر  »ما  گفت:  سخنرانی  یک  در  شهریور 
مرحله جدید است. این تاریخ را به خاطر بسپارید.«

به نقل از ایران انترنشنال، ماه گذشته حزب اهلل مدعی شد که در جریان 
حمله  به یک پایگاه نظامی در شمال اسراییل چهار تن از نیروهای اسراییلی 

مجروح شده اند.
در  گذشته  ماه  یازدهم  روز  لبنان،  حزب اهلل  به  وابسته  المنار،  تلویزیون 
گزارشی خبر داد »نیروهای حزب اهلل یک خودرو نظامی اسراییل را که به طرف 

پادگان »آویویم« در حرکت بوده، هدف قرار داده است.«
را  »اَویویم«  پایگاه  به  گذشته  ماه  موشکی  هرچند حمله  اسراییل  ارتش 
حمله  جریان  در  ارتش  نیروهای  از  یک  هیچ  که  شد  مدعی  اما  کرد،  تایید 

حسن نصرهللا: 
نیروهای حزب هللا وارد اسراییل خواهند شد



ایالت  و  بارسلونا  در  مسی  لیونل  محبوبیت 
کاتالونیا سال به سال رشد بیشتری پیدا می کند.

شک  بدون  مسی  لیونل  اسپورت،  از  نقل  به 
است.  بارسلونا  باشگاه  تاریخ  فوتبالیبست  بزرگترین 
از  فوق ستاره ای که فوتبالش را در سطح اول دنیا 
سال 2۰۰5 با بارسا شروع کرد و در طی این سال ها 
با ثبت رکوردهای متوال خود را با فاصله به بهترین 

و بزرگترین بازیکن تاریخ باشگاه تبدیل کرده است.
عنوان  و یک  توپ طال  پنج  به  بارسا  در  مسی 
دبست فیفا دست یافته و ۶ کفش طال نیز در ویترین 
ترین  محبوب  مسی  اینکه   در  دارد.  افتخاراتش 
فوتبالیست در کاتالونیا است، شکی نیست و گستره 
محبوبیت او به حدی است که بسیاری از کاتاالن ها 
در سال های اخیر نام فرزند پسر خود را لئو گذاشته 

اند.
موسسه  سوی  از  شده  منتشر  آمار  طبق 
 ،"Statistical Institute of Catalonia"
در سال 2۰18 نام لئوریال ششمین نام محبوب کاتاالن 
ها بوده است. این آمار نسبت به سال 2۰1۷ که لئو 
دهمین نام پسر محبوب در میان مردم کاتالونیا بود، 

رشد قابل توجهی داشته است.
با لحاظ کردن نام متولدین دختر در سال 2۰18، 
لئو دهمین نام محبوب در کاتالونیا است. سال گذشته 
324۰8 پسر در کاتالونیا متولد شدند و 459 تای آنها 
لئو نام گذاری شدند؛ یعنی 1.4 درصد. فقط در شهر 
بارسلونا ۶۶۷۷ پسر در سال 2۰18 متولد شدند که نام 

383 تای آنها یعنی 5.۷ درصدشان لئو انتخاب شد.
به نظر می رسد سال 2۰19 تعداد پسرهایی که لئو 

نامگذاری می شوند، بیشتر از سال گذشته نیز باشد.

لئو ششمین نام محبوب 
برای کاتاالن ها

الکسیس سانچز، ستاره شیلیایی اینتر مدعی شد 
هدفش فتح لیگ قهرمانان اروپا است.

بعد از سپری کردن یک و نیم فصل ناموفق در 
منچستریونایتد، الکسیس سانچس در تابستان امسال 
بار  این  بازگردد و  آ  به سری  دوباره تصمیم گرفت 
دیدار دشوار  آستانه  بوده است. در  اینتر مقصد وی 
در لیگ قهرمانان مقابل بارسلونا در استادیوم نوکمپ، 
الکسیس سانچز از آرزوهای بزرگ خود با نراتزوری 

برای فتح این رقابت ها سخن گفت.
الکسیس سانچز گفت: "همه بازیکنان عالقمند 
هستند در لیگ قهرمانان اروپا به قهرمانی دست یابند. 
زمانی که در این تورنمنت به میدان می روید هدف 
قصد  شما  و  نیست  مسابقات  در  فقط حضور  شما 
مبارزه  لیگ قهرمانان  برای کسب قهرمانی در  دارید 

کنید.
رسیدن به این موفقیت برای هر بازیکنی خوب 
برای  نیز  امسال  دوباره  اینتر  که  امیدوارم  و  است 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا امیدوار باشد. اینتر در 
حال آماده سازی شرایط خوبی برای آینده خود در 
سالهای پیش رو بوده، اما نباید فراموش کرد اینتر برای 
چندین سال است در هیچ جامی  پیروز نشده است. 
من تصمیم گرفتم دوباره به فوتبال ایتالیا بازگردم تا با 
لباس اینتر به قهرمانی برسم و می خواهم با سرمربی و 
بازیکنانی که پیش از این نیز می شناختم موفق شوم."

الکسیس سانچز:
می خواهم با اینتر 
قهرمان اروپا شوم

آرسنال  ترک  از  بعد  من  گفت:"  باره  این  در  ونگر 
پیشنهادهای جذابی دریافت کرده ام که در حال حاضر در 

حال بررسی و فکر کردن به آنها هستم".
فوتبال  اسطوره های  خیریه  مراسم  در  که  ونگر  آرسن 
2۰19 در لندن شرکت کرده بود در ادامه گفت:" با این حال 
من دعوت به این مراسم را بدون تردید پذیرفتم و به اینکه 

در این مراسم خیریه شرکت دارم افتخار می کنم".

برای  می گوید  آرسنال  سابق  سرمربی  ونگر،  آرسن 
جذاب  پیشنهادهایی  بررسی  حال  در  فوتبال  به  بازگشت 

است.
مربیان  از  آرسنال و یکی  آرسن ونگر، سرمربی سابق 
بازگشت  قصد  می گوید  انگلیسی  باشگاه  این  افسانه ایی 
بررسی  حال  در  روزها  این  و  دارد  را  فوتبال  دنیای  به 
هدایت  سکان  گرفتن  به دست  برای  جذاب  پیشنهادهایی 

برخی تیم ها است.
ونگر در ماه مه 2۰18 بعد از 21 سال هدایت آرسنال، 
از  سرمربی گری این تیم کناره گیری کرد و از آن زمان تا 
امروز بدون تیم بوده است. وبسایت گل می گوید ونگر به 
زودی در فیفا پستی در بخش فنی خواهد گرفت. عالوه بر 
این، ونگر می گوید در حال بررسی چند پیشنهاد کاری است 

و ممکن است به زودی به دنیای فوتبال بازگردد.

ونگر: 
در حال بررسی پیشنهادهایی جذاب هستم

اوبامیانگ: 
VAR لذت گلزنی را از مهاجمین گرفته

ستاره  اوبامیانگ،  امریک  پیر 
آرسنال که گل دوشنبه شب اش به 
و  شد  اعالم  آفساید  ابتدا  یونایتد 
مورد   VAR از  استفاده  با  سپس 
می گوید  گرفت  قرار  پذیرش 
VAR لذت گلزنی را از مهاجمین 

گرفته است.
شب  دوشنبه  آرسنال 
مصاف  به  اولدترافورد  در 

این  در  و  رفت  منچستریونایتد 
دیدار حساس موفق شد با گلزنی 
خانه  از  اوبامیانگ  امریک  پیر 
لندن  به  امتیاز  یک  با  حریف 
در  اوبامیانگ  گل  ولی  بازگردد. 
که  چرا  بود.  جنجالی  بازی  این 
کمک داور  توسط  او  گل  ابتدا 
آفساید اعالم شد و در نهایت بعد 
 VAR توسط  صحنه  بررسی  از 

گل  قبول  به  حکم  وسط  داور 
توپچی ها  برای  بازی  این  تا  داد 
پایان  به  نه شکست  و  تساوی  با 

برسد.
اوبامیانگ در پایان بازی وقتی 
گرفت  قرار  خبرنگاران  مقابل 
و  کرده  حمایت  داور  تصمیم  از 
گفت کامال مشخص بود که در آن 
صحنه او در آفساید قرار نداشته. 
ولی اوبامیانگ به این نکته اشاره 
کرد که منتظر ماندن برای بررسی 
باعث شده   VAR توسط  صحنه 
لذت گلزنی برای مهاجمین دیگر 

مثل گذشته نباشد.
مورد  صحنه  در  اوبامیانگ 
را  ساکو  بوکایو  پاس  بحث، 

یک  با  را  توپ  و  کرده  دریافت 
داوید  سر  باالی  از  چیپ  ضربه 
دخیا وارد دروازه یونایتد کرده و 
شادی  اما  کرد.  شادی  به  شروع 
پرچم  که  چرا  نپایید  دیری  او 
بود.  رفته  باال  کمک داور  آفساید 
در بررسی های ویدیویی مشخص 
مقابل  در  مگوایر  هری  که  شد 
زاویه  و  بوده  ایستاده  کمک داور 
دید او را بسته بوده و اوبامیانگ در 
این صحنه در آفساید قرار نداشته.

بازی  پایان  در  اوبامیانگ 
در  که  بودم  مطمئن  "من  گفت: 
آفساید نیستم. وقتی صدای سوت 
تعجب کردم ولی  را شنیدم  داور 
مثل همیشه کارم را انجام دادم و 

من  کردم.  دروازه  وارد  را  توپ 
وقتی صدای سوت  همیشه حتی 

را می شنوم توپ را گل می کنم".
ستاره آرسنال در ادامه گفت:" 
که  می شنیدم  را  هواداران  صدای 
بعد  ولی  بوده  آفساید  می گفتند 
داور گل را قبول کرد و من خیلی 
این  در  اما  بله،  بودم.  خوشحال 
صحنه ها لذت گلزنی کامل از بین 
است.  همین طور  همیشه  می رود. 
می افتد  اتفاق هایی  این طور  وقتی 
من مهاجم که تازه گل زده ام حس 
دیگر  شما  می کنم.  پیدا  عجیبی 
کنید  شادی  نمی توانید 1۰۰فیصد 
ولی خب، اشکالی ندارد. از این که 

گلم قبول شده خوشحالم".

۱۰ گلزن برتر اروپا
لواندوفسکی در صدر بهترین مهاجمان فوتبال اروپا

بهترین  مونیخ  بایرن  لهستانی  مهاجم 
معتبر  لیگ   5 مهاجمان  بین  در  را  عملکرد 

اروپایی در سال 2۰19 داشته است.
آلمان،  اسپورت  اسکای  از  نقل  به 
جاری  فصل  در  لواندوفسکی  روبرت 
رقابت های بوندسلیگا عملکرد بسیار خوبی 
از خود نشان داد و ثابت کرده که از آمادگی 

بسیار باالیی برخوردار است.
این مهاجم لهستانی در ۶ بازی خود در 
فصل جاری بوندسلیگا توانسته 1۰ گل به 

ثمر برساند و در همه دیدارها گلزنی کند.
آلمان  اسپورت  اسکای  اعالم  طبق 
اروپا  لواندوفسکی در صدر گلزنان فوتبال 

در سال 2۰19 قرار دارد.
سال  در  که  بازی   23 در  توانسته  او 
2۰19 به میدان رفته 22 گل به ثمر رساند تا 
بهترین گلزن در 5 لیگ معتبر اروپایی باشد.

ام باپه  در رده دوم این فهرست کیلیان 
مهاجم جوان پاری سن ژرمن قرار دارد که 
در 2۰ بازی موفق به زدن 21 گل شده است.
مسی با زدن 2۰ گل در 22 بازی در رده 
سوم است و سرخیو آگوئرو هم در 24 بازی 
موفق به زدن 2۰ گل شده و بعد از مسی در 

رده چهارم جای دارد.
کریم بنزما مهاجم آماده رئال مادرید در 
بازی   2۶ در  گل   2۰ زدن  با  جاری  فصل 

در رده پنجم است و در جایگاه ششم هم 
نام زاباتا مهاجم آتاالنتا به چشم می آید که 
به  بازی که در سال 2۰19  توانسته در 24 

میدان رفته 18 گل به ثمر رساند.
و  گل  تعداد  همین  با  هم  مانه  سادیو 
بیش تر رد رده هفتم است.  بازی  البته یک 
جیمی  به  ترتیب  به  نهم  و  هشتم  جایگاه 
واردی، مهاجم لستر سیتی و موسی دمبله، 
مهاجم لیون فرانسه رسیده است که 1۷ گل 

به ثمر رسانده اند.
و در نهایت جایگاه دهم هم به صورت 
مشترک به اوبامیانگ، کوالیارال و وسام بن 
ثمر  به  گل   15 کدام  هر  که  می رسد  یدر 

رسانده اند.
فهرست  این  در  که  این  جالب  نکته 
1۰ نفره نامی از کریستیانو رونالدو مهاجم 

پرتگالی یوونتوس به چشم نمی آید.
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گریزمان به دنبال پایان رکورد منفی یک ساله
آنتوان  که  باری  آخرین 
فرانسوی  ستاره  گریزمان، 
لیگ  در  شد  موفق  بارسلونا، 
به  کند  گلزنی  اروپا  قهرمانان 
این  گذشته  فصل  گروهی  دور 

رقابت ها باز می گردد.
آنتوان گریزمان که در تابستان 
بارسلونا  به  مادرید  اتلتیکو  از 
در  ابتدای حضورش  از  پیوست، 
نداشته  را  ساده ایی  کار  تیم  این 
هفته های  طی  هرچند  او  است. 
با  هماهنگی  از  نشانه هایی  اخیر 
نمایان  خود  از  را  سوارز  لوئیس 
کرده است اما هنوز با دوران اوج 
خود در رئال سوسیداد و اتلتیکو 

مادرید فاصله فراوانی دارد.
با این وجود کیفیت گریزمان 
شده  ثابت  بارسلونا  باشگاه  برای 
باشگاه  برای  که  چیزی  و  است 
او  به  زمان  دادن  است،  مطرح 
برای ایجاد هماهنگی بیشتر است. 
هستند  معتقد  بارسلونا  هواداران 
که با تثبیت مثلث مسی، سوارز و 
گریزمان در ترکیب آبی اناری ها، 
این ستاره فرانسوی می تواند خود 
را بیش از پیش هم نشان دهد. هر 
چند که او در عدم حضور مسی 
و سوارز هم موفق به زدن دو گل 

در بازی مقابل بتیس شده بود.
لیگ  شروع  با  و  حاال 

موقعیت  بهترین  اروپا   قهرمانان 
با  تا  آمده  پیش  گریزمان  برای 
جایی  بدرخشد.  بارسلونا  لباس 
که بارسا عالقه زیادی به سلطنت 
دوباره در این جام پس از سال ها 

دارد.
یک  طی  اما  گریزمان 
در  آنچنانی  موفقیت  اخیر  سال 
اروپا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 
گذشته  سال  او  است.  نداشته 
اتلتیکو  سفید  و  قرمز  لباس  با 
چندانی  درخشش  نتوانست 
دور  در  بازی  در  و  باشد  داشته 
با  که  یوونتوس  مقابل  حذفی 
همراه  سیمئونه  یاران  شکست 

تا  داشت  خنثی  عملکردی  بود 
روانه  سمتش  به  زیادی  انتقادات 

شود. 
قبلی  بازی  سه  در  گریزمان 
و  اتلتیکومادرید  لباس  با  خود 
تک بازی با لباس بارسلونا مقابل 
نشده  گلزنی  به  موفق  دورتموند 

است.
در همین راستا و با توجه به 
غیبت احتمالی لیونل مسی مقابل 
سوارز،  کنار  در  گریزمان  اینتر، 
امیدهای اول هواداران بارسا برای 
خواهند  امشب  بازی  در  گلزنی 

بود.
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دشـت  و  کـوه  گزینـه ی  آمـاده ی  برکاتـه. 
باشـید. لـوازم نظامـی و صحـی تیـار کنید. 
ممکـن اسـت مثـل گذشـته مجبور شـویم 

بـرای اسـالم بجنگیـم.
برنـده  مـا  چـون  غنـی:  نماینـده ی 
تیم هـای  باقـی  صورتی کـه  در  هسـتیم، 
ضعیـف و بـدون برنامـه نتیجـه را نپذیرند، 
بـا قـوه ی قهریه علیه شـان ایسـتاده خواهیم 
شـد. این بار خواب ریاسـت اجراییـه را در 
گـور ببیننـد. واهلل اگر در گور هـم بگذاریم 
که خواب ریاسـت اجراییـه را ببینند. تیمی 
کـه مـا را از کوه می ترسـانند بایـد بداند که 
عمـرش بـه سـر رسـیده. پیشـنهاد می کنـم 
کـود 91  از  ماهـم  بگیرنـد،  خـپ خـوده 

دوبرابـر پرداخـت می کنیـم.
ما: مـردم عزیـز. جنجال هـای کالن در 
حـال رقم خـوردن اسـت، آمـاده باشـید که 
از شـما به عنـوان چـوب سـوخت اسـتفاده 

. نکنند

سـه تیـم تا بـه حـال ادعـای پیـروزی 
در انتخابـات را دارنـد؛ تیم آقـای غنی، تیم 
آقـای عبـداهلل و تیـم آقـای حکمتیـار. مـا 
میـان طـرف داران ایـن سـه تیم چند شـبانه 
روز پالیدیـم و بـه زحمـت سـه نفـر )یـک 
نفـر از هر تیم( از طرفـداران آن ها را یافتیم 
کـه آتـش نداشـتند. باقـی همـه دسـت کم 
طرفـدار دوآتشـه بودنـد و بـرای مناظره ی 

سـه کنج مناسـب نبودنـد.
مـا بعضـی پرسـش ها را مطـرح کردیم 
و بـه هـر کـدام فرصـت مسـاوی دادیم که 

پاسـخ بدهنـد. ایـن هم اولین پرسـش:
تیم شما چطور برنده است؟

نماینـده ی آقـای غنـی: ما قبـول داریم 
چهـار  و  شـمالی  والیـت  هشـت  در  کـه 
والیـت مرکـزی آرای داکتـر عبـداهلل بلنـد 
برایـش  مـا  دیگـر  والیـت  چهـار  اسـت. 
هدیـه می دهیـم کـه شـود شـانزده والیت. 
امـا در باقـی بیسـت والیـت آرای رییـس 
صیـب جمهـور بلنـده. ایـن یعنی مـا بدون 

پیروز یـم. هیـچ 
نماینـده ی داکتـر عبـداهلل: ما در شـمال 
را  باالتریـن رای  و در صفحـات مرکـزی 
داریم. در والیات مشـرقی و جنوبی، اسـناد 
موثـق داریـم کـه آرا میان آقای غنـی، آقای 
عبـداهلل و آقـای حکمتیار تقسـیم شـده. در 
غـرب کشـور نیز آرای مـا اگر بلند نباشـد، 
پاییـن اصـال نیسـت. بنابراین مـا پیروزایم.

نماینـده ی حکمتیـار: ما خبـر داریم که 
مـردم افغانسـتان به مـا رای داده، این آرا از 
بدخشـان سـفید گرفتـه تـا غزنـی و لغمان 
تیـم  بـه صنـدوق  به صـورت خودجـوش 
اسـالمی ریختـه شـده. مـا یقیـن داریـم که 
پیـروزی از آن ماسـت و به یـاری خداوند، 

ایـن پیروزی شـایعه نیسـت.
سـوال دوم، تشـکر آقایـان. حـاال کـه 
و  برنده ایـد  می کنیـد  فکـر  تیـم  سـه  هـر 
هـر سـه شـما  نمی توانـد  هـم  کمیسـیون 
را برنـده اعـالم کنـد و ناچـار یـک تیـم را 
برنـده اعـالم خواهد کـرد. اگر شـما برنده 

می کنیـد؟ کار  نباشـید، چـه 
نماینـده ی حکمتیـار: مـا همیشـه تمام 
جوانـب را در نظـر می گیریـم. در صورتـی 
 کـه کمیسـیون در حـق مـا تقلب کنـد و ما 
را پیـروز اعـالم نکند، ما به کـوه برخواهیم 
گشـت. آن وقت مسـئول اتفاقـات بعدی نه 

ایجـاد  بـرای  آمادگـی  به جـای  بعضی هـا 
بـرای  آمادکـی  بهتـر اسـت  تـازه،  بحـران 
بازهـم  بگیرنـد.  شرمسـاری  و  روسـیاهی 
اگـر کمیسـیون مثـل دور قبـل در حـق مـا 
سـتم کـرد، ایـن بـار انشـاءاهلل سـتم کردن 
نمی مانیـم. مـا دور قبـل قربانـی دادیـم و 
ایـن دور از حـق خـود نمی گذریـم. باید ما 

را پیـروز اعـالم کننـد.
سـوال سـوم: از مردم چه توقـع دارید، 

آیا آمـاده ی بحران تازه ای شـوند؟
نماینـده عبـداهلل: مـردم همیشـه بایـد 
آمـاده باشـند. در صورتی کـه کمیسـیون مـا 
را بازنـده اعـالم کنـد، در حقیقـت مـردم 
را بازنـده اعـالم کـرده. در چنیـن حالـت، 
بـاالی مـردم واجـب اسـت کـه دسـت بـه 
اعتـراض و آشـوب بزننـد تـا حق خـود را 

بـه زور به دسـت بیاورنـد.
عزیـز  مـردم  حکمتیـار:  نماینـده ی 
افغانسـتان السـالم علیکـم و رحمتـه اهلل و 

عیسا قلندر 
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والیتـی را کـه پیش تـر بـه او بخشـیدیم، 
پـس می گیریـم. اگـر بازهـم مـا را پیـروز 
از  و  نمی پذیریـم  را  نتیجـه  نکـرد،  اعـالم 
تمامـی گزینه هـا بـرای کشـاندن انتخابـات 
بـه دور دوم اسـتفاده خواهیم کـرد. ما هیچ 
راه دیگـر نداریـم جـز پیـروزی. برویـد از 
مـردم بپرسـید کـه حکومـت می خواهند یا 

جنـگ و خون ریـزی.
نماینـده عبـداهلل: یـک  تعـداد از روی 
مطـرح  را  هفتـاد  دهـه ی  دوران  منافقـت 
می کننـد. گویـا تنهـا داکتـر عبداهلل مسـئول 
آن همـه اتفاقـات بـود. شـما برویـد تمـام 
جنگ هـای دهـه هفتـاد را بررسـی کنیـد، 
شـاید 2۰ هـزار نفـر کشـته نشـده باشـد. 
امـا در پنـج سـال گذشـته، ما شـصت هزار 
نیـروی امنیتـی را از دسـت داده ایـم و ده ها 
هـزار فـرد ملکی. مـا این بار پیروز هسـتیم 
انشـاءاهلل. بگـذار نفرک ها بیش تر بسـوزند. 
می شـود.  آشـکار  تقلب هـا  بـه زودی 

ترمـپ اسـت نه داکتـر عبـداهلل، بلکه همین 
چند نفر کمیسـیون اسـت.

نماینـده ی غنـی: امـکان نـدارد کـه مـا 
برنـده نباشـیم. مـا به خاطـر این کـه چانس 
پیـروزی داکتر عبـداهلل را کم کنیم، آن چهار 

نماینده ی غنی: چون 
هستیم،  برنده  ما 
باقی  صورتی که  در 
و  ضعیف  تیم های 
بدون برنامه نتیجه 
را نپذیرند، با قوه ی 
علیه شان  قهریه 
خواهیم  ایستاده 
خواب  این بار  شد. 
ریاست اجراییه را در 
گور ببینند. والله اگر 
در گور هم بگذاریم 
ریاست  خواب  که 
ببینند.  را  اجراییه 
از  را  ما  که  تیمی 
کوه می ترسانند باید 
بداند که عمرش به 
سر رسیده. پیشنهاد 
می کنم خپ خوده 
بگیرند، ماهم از کود 
پرداخت  دوبرابر   91
می کنیم.

ما  حکمتیار:  نماینده ی 
در  را  جوانب  تمام  همیشه 
نظر می گیریم. در صورتی  که 
کمیسیون در حق ما تقلب 
کند و ما را پیروز اعالم نکند، 
ما به کوه برخواهیم گشت. 
اتفاقات  مسئول  آن وقت 
نه  است  ترمپ  نه  بعدی 
همین  بلکه  عبدالله،  داکتر 

چند نفر کمیسیون است.


