
تقلب کاران را 
به دست قانون بسپارید

مدیریت  و  کوتاهی  نتیجه ی  در 
ناکام اعضای کمیسیون های انتخاباتی هم 
در بخش پالیسی و هم عمل، مشکالت 
است.  آمده  پیش  انتخابات  برای  زیادی 
مدت  تا  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اکنون 
هنوز  است.  افتاده  تأخیر  به  نامعلومی 
برای جداسازی آرای سیاه از سفید منطق 
روشنی وجود ندارد. هرکسی یک چیزی 
تازه ی  مشکالت  روز  هر  و  می خواهد 
سر برمی آرود. این همه به دلیل کوتاهی 
زمینه ی  در  به ویژه  کمیسیون،  مسئوالن 
برنامه های اجرایی این نهاد به وجود آمده 
اصلی  نگرانی  دیگر،  عبارت  به  است. 
این است که کوتاهی ها در سطوح باالی 
انتخابات ریشه دارد  مدیریتی کمیسیون 
و میزان تقلب را نیز افزایش داده است. 
تا کنون کمیسیون مستقل انتخابات بیش 
را  بیومتریک نشده  رای  میلیون  نیم  از 
اعتبار ساقط کرده است.  از  شناسایی و 
رای  میلیون  دو  حدود  حاضر  حال  در 
این  در  اگر  دارد.  وجود  بیومتریک شده 
را  بیومتریک  اطالعات  که  آرایی  میان، 
به ٌصورت درست ندارد، از چرخه خارج 
دو  از   کم تر  به  مشارکت  میزان  شود، 
طرف  از  یافت.  خواهد  کاهش  میلیون 

دیگر، دست کسانی در...

کمیته نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری می گوید 
که روند اعطای قرارداد معادن بسیار طوالنی و ناقص است. 
روز  کمیته  این  تحقیقات  ارشد  مدیر  هاشمی،  ادریس 
تطبیق  از  که  خبری  نشست  یک  در  میزان(   28( یک شنبه 
ارایه  معادن گزارش  از سوی وزارت  این کمیته  سفارشات 
عین  مرحله  دو  در  معدن  قرارداد  یک  که  گفت  می کرد، 
روند  که  می شود  سبب  امر  این  و  می کند  طی  را  مراحل 

فوق العاده طوالنی شود. 
اعطای  جدید  قانون  طبق  هاشمی  آقای  گفته ی  به 
عقد  از  پیش  -یکی  مرحله  دو  در  که  پروژه  یک  قرارداد، 
عقد  از  بعد  دیگری  و  می شود  سروی  شامل  که  قرارداد 
به  سپس  اقتصادی،  عالی  شورای  به  نخست  باید  قرارداد- 

کابینه و در نهایت به کمیسیون تدارکات ملی برود. 
آقای هاشمی از این روند انتقاد می کند و معتقد است که 
مرحله ی پیش از اعطای قرارداد که شامل بررسی و سروی 

پروژه می شود، نیاز نیست که از این مجراها بگذرد. 
به گفته آقای هاشمی مسئولیت هر سه ارگان، رد یا...

انتخابات  اشتراک کنندگان  نهایی  و  دقیق  رقم  هرچند 
ریاست جمهوری ششم میزان تا کنون مشخص نشده است، 
اما آنچه تا کنون روشن شده، این است که میزان مشارکت 
کمیسیون  اعالم  براساس  بود.  پایین  انتخابات  در  مردم 
مستقل انتخابات، بیش از یک میلیون و 700 هزار رأی دارای 
اطالعات بیومتریک تثبیت شده که با واردکردن آرای نزدیک 
به چهارهزار محل باقی مانده، ممکن رقم آرای بیومتریک شده 
اعالم شده درحالی ست که  آمار  برسد.  میلیون  به حدود دو 
برای  نفر  میلیون  از 9  بیش  افغانستان  نفوس  میلیون  از 32 
مستقل  کمیسیون  از  منابع  بودند.  کرده  ثبت نام  انتخابات 
آرای  واقعی  رقم  که  می گوید  روز  اطالعات  به  انتخابات 
بیومتریک شده، در خوش بینانه ترین حالت به یک میلیون و 

200 هزار رأی خواهد رسید.
با توجه به تجربه ی افغانستان در تنش های پساانتخاباتی، 
در روزهای پس از اعالم نتیجه ی انتخابات، یکی از خطرهای 
و حکومت  انتخابات  مشروعیت  چالش کشیدن  به  احتمالی 

منتخب بعدی با استناد به...

دو تصور فرهنگی غالب درباره ی نقش زنان در کمک 
به پیشرفت سایر زنان در جامعه وجود دارد: »زن نیکوکار« 
و »زنبور ملکه«. زن نیکوکار یک زن ایده آل است. در جامعه 
این باور وجود دارد که وظیفه ی اخالقی زنان است تا هوای 
همدیگر را داشته باشند. این احساس را می توان با نقل قول 
مشهور »مادلین آلبرایت« که می گوید »در جهنم برای زنانی 
که به یکدیگر کمک نمی کنند، جای مخصوصی وجود دارد«، 
زنان  همه ی  که  معنی  این  به  کرد.  بیان  واضح  به صورت 
تبعیض جنسیتی را تجربه می کنند، بنابراین باید بیش تر روی 
تبعیضی که سایر زنان با آن روبه رو می شوند، حساس باشند. 
این حساسیت باید زنان را به سمت اتحاد و حمایت فعال 
نکنند،  کمک  یکدیگر  به  زنان  اگر  دهد.  سوق  یکدیگر  از 
این رو،  از  می شوند.  مردان  از خیانت  بدتر  خیانتی  مرتکب 
در جهنم جایگاه مخصوصی برای این زنان اختصاص یافته 

است.
از طرف دیگر ایده »زنبور ملکه« می گوید که در واقعیت 
»شرل  که  همان طور  بیایند.  کنار  هم  با  نمی توانند  زنان 

سندبرگ« و »آدام گرانت« در...

میک: 
روند اعطای قرارداد معادن 

طوالنی و ناقص است

سقوط مشارکت در انتخابات؛ 
آیا حکومت بعدی با چالش 
عدم مشروعیت روبه روست؟

چرا زنان گاهی یکدیگر را 
کمک نمی کنند؟

اطالعات روز: بنیاد انتخابات شفاف افغانستان 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  در  تأخیر  به  )تیفا( 
است  گفته  داده و  نشان  واکنش  ریاست جمهوری 
که این تأخیر ناشی از فشارهای سیاسی و ضعف 
انتخاباتی  کمیسیون های  برنامه های  مدیریت  در 

است.
 28 )یک شنبه،  دیروز  که  تیفا  اعالمیه ی  در 

میزان( منتشر شده، همچنان تأخیر در...

تیفا: 
کمیسیون انتخابات تحت فشار 
سیاسی اعالم نتایج ابتدایی 
را بـه تأخیر انـداخته است

به  اطالعات روز: کمیسیون مستقل رسیدگی 
انتخاباتی والیت بادغیس حبیب الرحمان  شکایات 
ننگ، رییس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات 
و محمد عثمان فروتن، معاون عملیاتی وی را به 
را  نفر  دو  این  همچنان  و  معرفی  کل  دادستانی 

جریمه نقدی کرده است.
به  رسیدگی  کمیسیون  در  معتبر  منبع  یک 

شکایات انتخاباتی...

کمیسیون شکایات بادغیس 
رییس و معـاون عملیـاتی 

داراالنشای کمیسیون انتخابات 
را به دادستانی کل معرفی کرد
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دو شنبه  ۲۹ میزان ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۳۰

دوری ۶ هفته ای 
فلیکس از میادین

از یک  بیش  مادرید  اتلتیکو  مهاجم 
ماه نمی تواند برای تیمش به میدان 

برود...

رکوردی خاص 
برای لواندوفسکی

به  مونیخ  بایرن  لهستانی  مهاجم 
ادامه  بوندسلیگا  در  درخشش خود 

داد و توانست برای هشتمین...

سه نفر در جریان 
خشونت های شیلی 

کشته شدند
شیلی  مقام های  روز:  اطالعات 
می گویند سه نفر در جریان تظاهرات 

خشونت آمیز در...

احزاب  از  یکی  روز:  اطالعات 
پی  اعالم کرد که در  لبنان  مسیحی 

اعتراض های مردمی از...

ناآرامی در لبنان؛ 
استعفای وزیران مسیحی 

از دولت ائتالفی
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وزیر دفاع امریکا با رییس جمهور غنی 
در کابل دیدار کرد



صفحه ویـژه جـوانان
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آتالنتیکـ  ماریان کوپر

مترجم: جلیل پژواک

باشد.
است.  کرده  تایید  را  موضوع  این  بعدی  پژوهش های 
رفتارهای زنبورملکه گونه بازتاب دهنده ژن دختربدجنس بودن 
نیست که در دی ان ای زنان پنهان شده است، بلکه این رفتارها، 

به میزانی که وجود دارند، ناشی از تبعیض جنسیتی است.
بروز  وقتی  رفتارهایی  چنین  که  می دهد  نشان  مطالعات 
»همبستگی  و  جنسیتی«  »تعصب  دینامیک  دو  که  می کنند 
جنسیتی« کنارهم قرار می گیرند. وقتی یک زن که زن بودن خود 
را جنبه اصلی هویت خود نمی داند، تعصب جنسیتی را تجربه 

می کند، رفتار زنبورملکه  گونه را از خود بروز می دهد.
می کنند جنسیت شان  فکر  که  زنانی  است:  این  آن  دلیل 
با سایر زنان  ارتباط  باشد و  اهمیتی نداشته  باید در محل کار 
برای شان مهم نیست، قرارگرفتن در معرض تعصب جنسیتی 
او را در درجه ی اول و  این درک می شود که دیگران  باعث 
مهم تر از همه به عنوان یک زن می بینند. و به دلیل کلیشه های 
منفی در مورد زنان، مانند این که می گویند زنان نسبت به مردان 
شایستگی کمتری دارند، یک زن در محل کار نگران می شود 
که مبادا دیده شدنش در درجه ی اول به عنوان یک زن، به مسیر 
شغلی اش آسیب وارد کند و به این دلیل برای سمت رهبری 

مناسب دانسته نشود.
تالش  جنسیتی  موانع  نوع  این  دورزدن  برای  زنان  این 
می کنند تا خودشان را از سایر زنان جدا کنند. آن ها این کار را 
با دنبال کردن استراتژی فردی برای پیشرفت انجام می دهند که 
هدف آن فاصله گرفتن از سایر زنان است. یکی از راه های انجام 
از خودشان است.  زنبورملکه گونه  رفتارهای  نمایش  کار  این 
با اصطالحات معموال مردانه  به عنوان مثال آن ها خودشان را 
توصیف می کنند و یا سایر زنان را با جمالتی مثل این: »من 
است«  بوده  کارم  اولویت من همیشه  نیستم.  دیگر  زنان  مثل 

تحقیر می کنند. 
نکته این است که زنان به طور ذاتی گربه صفت نیستند 
بلکه رفتارهای زنبور ملکه گونه را در محیط های مردساالر که 

در آن زنان کم ارزش هستند، از خود بروز می دهند.
این نوع واکنش مختص زنان نیست. این در واقع رویکردی 
است که توسط بسیاری از گروه های به حاشیه رانده شده برای 
غلبه بر دیدگاه های مخرب در مورد گروه شان استفاده می شود. 
مردان  از  برخی  که  داده است  نشان  تحقیقات  مثال،  به عنوان 

با تأکید بر صفات بیش از حد مردانه و داشتن  هم جنس گرا 
تالش  زن نما،  هم جنس گرای  مردان  مورد  در  منفی  باورهای 
فاصله  زن نما  هم جنس گرایان  مورد  در  کلیشه ها  از  می کنند 
بگیرند. پس از آن فاصله گرفتن از اجتماع، استراتژی است که از 
سوی بسیاری از افرادی به کار برده می شود که برای جلوگیری 
یا فرار از نقطه ضعف اجتماعی گروهی که به آن تعلق دارند، 

تالش می کنند.
با این که دوری از اجتماع می تواند یک فرد را که متعلق 
به گروه های اقلیت است، قادر به پیشرفت کند، اما به ضرر آن 
گروه تمام می شود؛ زیرا این استراتژی می تواند نابرابری ها را 
به  راجع  را  کلیشه ای  نظر  زنی یک  مشروعیت بخشد. وقتی 
زن دیگری ابراز می کند، این نظر سکسیست نه، بلکه به عنوان 
ارزیابی بی طرفانه تلقی می شود؛ زیرا تمایل به این باور وجود 
دارد که افراد نمی توانند نسبت به اعضای گروه ]جنسی، نژادی، 
زبانی[ خود دیدگاه مغرضانه یا تعصب داشته باشند. اما اغلب 
چنین است. در واقع زنان نیز می توانند زن ستیز باشند. بنابراین 
استراتژی دوری از اجتماع و استراتژی برخی زنان برای دوری 

از سایر زنان، می تواند نابرابری های بزرگ تری را تولید کند.
جلوگیری  زنبورملکه گونه  رفتارهای  از  چیزی  چه  پس 
می کند؟ شناخته شدن به عنوان یک زن. زنانی که تبعیض جنسیتی 
را تجربه کرده اند، اما بیش تر با جنسیت شان شناخته می شوند، 
به تعصبات جنسیتی با تالش برای فاصله گرفتن از سایر زنان، 
واکنش نشان نمی دهند. یافته های یک پژوهش نشان می دهد 
به  به عنوان زن شناخته می شدند  به شدت  که  پولیس های زن 
تبعیض جنسیتی با تمایل بیش تر برای ایجاد فرصت های بیش تر 

برای سایر زنان، واکنش نشان داده اند.
واقعا  زنان  می دهد  نشان  که  دارد  وجود  زیادی  شواهد 
هوای یکدیگر را دارند. وقتی زنان با درصد باالتری از زنان 
کار می کنند، سطح تبعیض و آزار و اذیت جنسی پایین تری را 
تجربه می کنند. وقتی زنی مافوق زن داشته باشد نسبت به زنی 
که مافوق مرد دارد، بیش تر حمایت سازمانی دریافت می کند. 
اکثر پژوهش نشان می دهد وقتی که تعداد زنان در سمت های 
مدیریتی بیش تر باشد، تفاوت بین دست مزد زن و مرد کم تر 

است. 
پس زنان نیکوکار هنوز سر کار هستند و فضا را برای سایر 

زنان بهتر می کنند.

در کمک  زنان  نقش  درباره ی  غالب  فرهنگی  تصور  دو 
نیکوکار«  »زن  دارد:  جامعه وجود  در  زنان  سایر  پیشرفت  به 
و »زنبور ملکه«. زن نیکوکار یک زن ایده آل است. در جامعه 
این باور وجود دارد که وظیفه ی اخالقی زنان است تا هوای 
نقل قول  با  را می توان  این احساس  باشند.  داشته  را  همدیگر 
زنانی  برای  »در جهنم  می گوید  که  آلبرایت«  »مادلین  مشهور 
که به یکدیگر کمک نمی کنند، جای مخصوصی وجود دارد«، 
به صورت واضح بیان کرد. به این معنی که همه ی زنان تبعیض 
جنسیتی را تجربه می کنند، بنابراین باید بیش تر روی تبعیضی که 
سایر زنان با آن روبه رو می شوند، حساس باشند. این حساسیت 
باید زنان را به سمت اتحاد و حمایت فعال از یکدیگر سوق 
دهد. اگر زنان به یکدیگر کمک نکنند، مرتکب خیانتی بدتر از 
خیانت مردان می شوند. از این رو، در جهنم جایگاه مخصوصی 

برای این زنان اختصاص یافته است.
از طرف دیگر ایده »زنبور ملکه« می گوید که در واقعیت 
زنان نمی توانند با هم کنار بیایند. همان طور که »شرل سندبرگ« 
و »آدام گرانت« در مقاله ی شان برای نیویورک تایمز به اسطوره 
باور  این  بر  ملکه  زنبور  ایده  می کنند،  اشاره  گربه صفت  زن 
نادرست استوار است که زنان به طور ذاتی تمایل دارند که زنان 

دیگر را تضعیف و کوچک کنند.
ایده »سندروم زنبور ملکه« پس از تحقیقاتی که اولین بار در 
دهه 1970 صورت گرفت، مطرح شد. این سندروم مجموعه ای 
از رفتارها از سوی زنان را شامل می شود؛ از زنانی که صفات 
بسسسسیارررر  »زنان  )مثال  می کنند  تحقیر  را  زنانه  معموال 
عاطفی هستند«( گرفته تا زنانی که بر خواص »مردانه«ی خود 
تأکید می کنند )مثال »به نظرم بیش تر مثل یک مرد هستم«(، زنانی 
که ادعاهای تبعیض جنسیتی را بی اساس می دانند )مثال »دلیل 
این که تعداد زنان در رده های باال انگشت شمار است، تبعیض 
نیست بلکه دلیل آن این است که زنان به کارشان کم تر متعهد 
هستند«( تا زنانی که از ابتکارات برای رفع نابرابری جنسیتی 
حمایت نمی کنند. زنبور ملکه در نهایت زن موفقی است که 
پیشرفت سایر زنان  به  برای کمک  از قدرتش  این که  به جای 

استفاده کند، زنان همکار خود را تضعیف می کند. 
هرچند این دو نمونه به نظر می رسند با هم در تضاد باشند، 
اما با توجه به این که هردو به پیشرفت یک استاندارد دوگانه 
-استانداردی که می گوید اختالف بین مردان عادی اما بین زنان 
دارند.  نیز  با هم هم پوشانی  غیرعادی است- کمک می کنند، 
وقتی مردان رقابت می کنند همه می گویند که آن ها وارد رقابت 
انجام  را  کار  زنان همین  وقتی  بحث جدی شده اند.  و  سالم 
می دهند، همه می گویند که آن ها »دختران بدجنس« هستند که 
درگیر »دعوای زنانه« شده اند. این برداشت  که زنان توطئه گرند 
و از پشت خنجر می زنند، می تواند مردم را به این باور سوق 
دهد که اختالفات کاری بین زنان به خصوص زیان آور است. 
یافته های یک پژوهش نشان می دهد وقتی دو همکار زن دچار 
اختالف می شوند، مردم انتظار دارند که عواقب دعوای آن ها 
منفی و طوالنی مدت باشد. به عنوان مثال مردم فکر می کنند که 
آن دو همکار زن از یکدیگر انتقام می گیرند. در مقابل وقتی 
همین اختالف بین دو مرد یا یک مرد و یک زن پیش بیاید، 
مردم فکر می کنند که دو طرف اختالف، به آسانی روابط شان 

را ترمیم می کنند.
به  مردان  که  می دهد  نشان  مطالعات  این که  با  نتیجه  در 
میزان مشابه یا حتا باالتر از زنان درگیر پرخاش گری غیرمستقیم 
مانند شایعه پردازی می شوند ولی باور غالب هنوز هم بر این 
چنین  هستند.  بدجنس تر  یکدیگر  به  نسبت  زنان  که  است 
اعتقادات چنان گسترده است که حتا کودکان کودکستان تصور 
می کنند که دختران بیش تر از پسران درگیر رفتار پرخاش گرانه 
جمع شان،  در  دیگر  دختران  به  راه ندادن  مانند  رابطه ها  در 
می شوند، درحالی که شواهد برعکس آن را نشان می دهد. حتا 
همین اصطالح »زنبور ملکه« جنسیتی است. مردان را می توان 
»احمق« و »کودن« خواند، اما برای مردانی که علیه همکاران 
مرد خود توطئه می کنند تا آن ها را پایین نگه دارند، اصطالحی 

وجود ندارد. 
زنان  آیا  است؟  نهفته  حقیقی  ملکه  زنبور  کلیشه  در  آیا 
نسبت به سایر زنان در مقایسه با مردان نسبت به سایر مردان یا 

زنان نسبت به مردان، بدجنس تر هستند؟
پژوهش گران با مطالعه در مورد این نوع رفتارها، مواردی 
از این دست برخوردها را یافته اند. به عنوان مثال، یافته های یک 
پژوهش در مورد نگاه استادان دانشگاه نسبت به دانشجویان شان 
این  به  تمایل  مرد(  استادان  )نه  استادان زن  که  نشان می دهد 
باور داشتند که دانشجویان دخترشان، به رغم داشتن سابقه ی 

فعالیت و تعهد کاری برابر با پسران، در مقایسه با دانشجویان 
پسر نسبت به وظایف شان تعهد کم تری دارند. اما این نگاه در 
این نسل  نمونه ها دیده نشده است. دیده می شود که  همه ی 
قدیمی استادان زن هستند که نگاه زنبورملکه گونه داشته اند نه 

نسل جوان.
چه چیزی می تواند این تفاوت نسلی را توضیح دهد؟ آیا 
این تفاوت به محیطی که در آن زنان مسن تر کار کرده اند ربط 
دارد؟ برای نسل قدیمی زنان، صعود و رسیدن به مقام استادی 
بسیار نادر بود. با ورود نسل  جوان تری از زنان به محیط کار، 
استادی در دانشگاه بسیار رایج تر از قبل شده است. بنابراین، 
با زمینه ای  این چنینی ممکن است  این تفاوت نسلی و رفتار 
)تعداد انگشت شمار زنان، موانع بیش تر، سکسیسم بیش تر( که 
در آن زنان مسن تر به رده های باال صعود کرده اند، ربط داشته 

چرا زنان گاهی یکدیگر را کمک نمی کنند؟

اطالعـات روز: بنیاد انتخابات شـفاف 
اعـالم  در  تأخیـر  بـه  )تیفـا(  افغانسـتان 
نتایـج ابتدایی انتخابات ریاسـت جمهوری 
کـه  اسـت  گفتـه  و  داده  نشـان  واکنـش 
ایـن تأخیـر ناشـی از فشـارهای سیاسـی 
برنامه هـای  مدیریـت  در  ضعـف  و 

اسـت. انتخاباتـی  کمیسـیون های 
دیـروز  کـه  تیفـا  اعالمیـه ی  در 
شـده،  منتشـر  میـزان(   28 )یک شـنبه، 
همچنـان تأخیـر در اعـالم نتایـج ابتدایـی 
انتخابـات ریاسـت جمهوری »نگران کننده« 

اسـت. شـده  دانسـته  »مشـکوک«  و 
به نقـل از اعالمیه، یافته هـای نظارتی 

تیفـا نشـان می دهد که کمیسـیون مسـتقل 
میلیـون  نُـه  از  بیـش  بـرای  انتخابـات 
رأی دهنـده در انتخابات ریاسـت جمهوری 
میـزان  امـا  بـود،  کـرده  برنامه ریـزی 
مشـارکت کمتـر از دو میلیـون رأی دهنـده 

بـوده اسـت.
ایـن نهـاد ناظـر بـر انتخابـات افزوده 
اسـت که تأخیـر در اعـالم نتایـج ابتدایی، 
نتیجـه ی پایانـی انتخابـات را با مشـکالت 
مواجـه سـاخته و شـک و تردیدها نسـبت 
پیـش  از  بیشـتر  را  رونـد  شـفافیت  بـه 

می دهـد. افزایـش 
افغانسـتان  شـفاف  انتخابـات  بنیـاد 

کـه  اسـت  کـرده  خاطرنشـان  همچنـان 
از قبـل تعیین شـده  تأخیـر در روندهـای 
می توانـد زمینـه را بـرای نپذیرفتـن نتیجه 
انتخاباتـی  تیم هـای  بـرای  را  انتخابـات 
فراهـم کند. همچنان گفته شـده اسـت که 
ایـن وضعیـت بی اعتمادی مردم را نسـبت 

بـه رونـد انتخابـات تقویـت می کنـد.
انتخاباتـی  کمیسـیون های  از  تیفـا 
خواسـته اسـت که دالیـل مسـتند را مبنی 
ابتدایـی  نتیجـه ی  اعـالم  در  تأخیـر  بـر 
انتخابـات ارایـه کـرده و برنامه هـای خود 
را طبـق تقسـیم اوقات از پیش تعیین شـده 
بـه پیش ببرند. از کمیسـیون های انتخاباتی 

همچنان خواسـته شـده اسـت که زمینه را 
بـرای ایجـاد فضای شـک و تردید نسـبت 
بـه انتخابـات ریاسـت جمهوری بیشـتر از 

ایـن تقویـت نکنند.
در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
تاریـخ ششـم میزان برگزار شـد. براسـاس 
زمان بنـدی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات، 
قـرار بـود نتایـج ابتدایی ایـن انتخابات دو 
روز پیـش )شـنبه، 27 میزان( اعالم شـود، 
اعـالم  انتخابـات  امـا کمیسـیون مسـتقل 
کـرد کـه بـه علـت »مشـکالت تخنیکی و 
بیش تـر به منظـور تأمیـن شـفافیت« اعـالم 

نتایـج را بـه تأخیـر انداخته اسـت.

تیفا: 
کمیسیون انتخابات تحت فشار سیاسی اعالم نتایج ابتدایی را به تأخیر انداخته است

اطالعات روز: مارک اسپر، وزیر دفاع 
به  ناشده  اعالم  قبل  از  سفری  در  امریکا 
کابل آمده و با محمد اشرف غنی، رییس 

جمهور افغانستان دیدار کرده است.
ریاست  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 
یک شنبه  هشت  ساعت  حوالی  جمهوری 
پیوسته  تویت  چند  در  میزان(   28( شب 
اعالم کرد که دو طرف روی مسایل امنیتی 
با  مبارزه  فرامنطقه،  و  منطقه  افغانستان، 
تروریزم، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی 
و دفاعی افغانستان و همکاری ها میان دو 

کشور صحبت کرده اند.
رییس  صدیقی،  آقای  گفته ی  به 
عملی  »اقدامات  مورد  در  غنی  جمهور 
در  افغانستان  حکومت  سیستماتیک«  و 

به ویژه  اداری،  فساد  با  مبارزه  راستای 
مبارزه با فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی 

افغانستان صحبت کرده است.
هر  دیدار  این  »در  است:  گفته  او 
خصوص  در  صحبت  ضمن  جانب  دو 
در  صلح،  پروسه ی  در  بعدی  اقدامات 
مورد اوضاع افغانستان، منطقه و فرامنطقه 

نیز بحث و گفت وگو کردند.«
نخستین  در  اسپر  آقای  هم  سوی  از 
میلر،  اسکات  جنرال  با  کابل  به  سفرش 
قاطع  حمایت  ماموریت  عمومی  فرمانده 
در  او  است.  کرده  مالقات  افغانستان  در 
»بسیار  است:  نوشته  توییترش  صفحه ی 
خوشحالم که با جنرال میلر دیدار می کنم 
فوق العاده اش  تالش های  درباره ی  او  تا 

افغانستان  این که  تضمین  درباره ی  ناتو  با 
دیگر هیچ گاهی پناهگاه امن هراس افگنان 
نباشد، به ما توضیح بدهد. ما به پشتیبانی 
متعهد  آزاد و دموکرات  افغانستان  از یک 

استیم.«
کرده  گزارش  اسوشیتدپرس  پیشتر 
بود که وزیر دفاع امریکا به خبرنگارانی که 
با او در این سفر همراه بوده اند، گفته است 
است  این  افغانستان  به  سفرش  هدف  که 
بیاید  دست  به  توافق نامه ی صلح  یک  که 
و یک توافق نامه ی سیاسی، این بهترین راه 

رو به جلو است.
امریکا  که  است  گفته  همچنان  او 
در  را  خود  نیروهای  شمار  می تواند 
سرباز   600 و  هزار   8 به  تا  افغانستان 

علیه  مبارزه  روی  امر  این  و  دهد  کاهش 
تروریزم در افغانستان تاثیر نمی گذارد. او 
تنها در  نیروها  این  گفته است که خروج 
صورت توافق صلح با طالبان انجام خواهد 

شد.
گروه  و  امریکا  میان  صلح  مذاکرات 
پی  در  سنبله  شانزدهم  تاریخ  در  طالبان 
کشته شدن دوازده نفر از جمله یک سرباز 
امریکایی در یک حمله ی طالبان در کابل، 
جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  سوی  از 
تالش ها  تازگی  به  شد.  متوقف  امریکا 
برای از سرگیری این مذاکرات آغاز شده 
زمانی  چه  نیست  روشن  هنوز  و  است 
مذاکرات دوباره به صورت رسمی از سر 

گرفته می شود.

وزیر دفاع امریکا با رییس جمهور غنی در کابل دیدار کرد

محمـد  موالنـا  روز:  اطالعـات 
مسـتقل  کمیسـیون  عضـو  عبـداهلل، 
انتخابـات می گویـد کـه محافظـان او یک 
فـرد مشـکوک موترسـایکل سـوار را کـه 
گمـان مـی رود قصد حمله بر او را داشـته 

کرده انـد. بازداشـت  اسـت، 
آقای عبـداهلل در یک نشسـت خبری 
در کابـل گفـت کـه ایـن فـرد مشـکوک 
دیـروز )یک شـنبه، 28 میزان( از سـاحه ی 
سـرای شـمالی شـهر کابل بازداشت شده 
اسـت. عبـداهلل گفت که بـه او و همکاران 

امنیتی اش هیچ آسـیبی نرسـیده اسـت.

فـرد  نـزد  از  کـه  افـزود  عبـداهلل 
تفنگچـه  میـل  یـک  شـده  بازداشـت 
میـکاروف، دو عـدد شـاژور، یـک پایـه 
مخابـره، یـک سـیت موبایل و یـک قبضه 
تأکیـد  او  اسـت.  آمـده  به دسـت  چاقـو 
کـرد فـرد مشـکوک بـه ریاسـت رجـال 
تـا  شـد  خواهـد  داده  تحویـل  برجسـته 
ایـن ریاسـت او را بـه مراجـع کشـفی و 
امنیتـی تسـلیم دهـد. این عضو کمیسـیون 
مسـتقل انتخابـات می گویـد کـه برنامه ی 
به شـکل  کمیسـیون  داخـل  در  امنیتـی 
اعضـای  و  دارد  جریـان  پراکنـده  بسـیار 

یـک  یـا  و  همـه روزه  کمیسـیون  ایـن 
از  تهدیدآمیـزی  پیام هـای  میـان  در  روز 
می کننـد.  دریافـت  متفـاوت  آدرس هـای 
آقـای عبداهلل عـالوه کرد که ایـن موضوع 
میـان  در  امنیتـی  ارشـد  مقام هـای  بـا  را 
گذاشـته اند، اما تـا کنون هیـچ توجهی در 

زمینـه نشـده اسـت.
او گفت که افراد ناشـناس، مشـکوک 
کمیسـیون  داخـل  در  ضمانـت  بـدون  و 
انتخابـات وجود دارد و از سـوی نهادهای 
امنیتـی هیـچ گزارشـی در ایـن راسـتا بـه 
رهبـری کمیسـیون انتخابـات در هفت ماه 

اخیـر ارایه نشـده اسـت.
حالـی  در  عبـداهلل  محمـد  موالنـا 
خبـر  مشـکوک  فـرد  یـک  بازداشـت  از 
رهبـری  او،  گفتـه ی  بـه  کـه  می دهـد 
پیـش  روز  چهـار  انتخابـات  کمیسـیون 
گزارش هایـی دریافـت کردنـد کـه گویـا 
تروریسـتان  تلفن هـای  امنیتـی  نهادهـای 
را ردیابـی کـرده و دریافته انـد کـه افـراد 
نفـوذی تروریسـتان در داخـل کمیسـیون 
انتخابـات جـا گرفته  اند. عبـداهلل گفت که 
از آنها خواسـته شـده بود که مواظب شـان 

باشـند.

سوءقصد به جان موالنا عبدهللا؛ یک نفر بازداشت شد

تقلب دخیل است که از نفوذ و توان 
دست کم  یا  است  برخوردار  باالیی 
رده های  در  مدیریتی  ناکارآمدی 
باالی کمیسیون باعث پیش آمدن این 

مشکل شده است. 
کمیسیون  مورد  تازه ترین  در 
مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی 
والیت بادغیس، حبیب الرحمان ننگ، 
مستقل  کمیسیون  داراالنشای  رییس 
فروتن،  محمدعثمان  و  انتخابات 
به دلیل  را  نهاد  این  عملیاتی  معاون 
غفلت  و  کوتاهی  مردم،  »شکایات 
دستگاه  در  ثبت نام  امر  در  آن ها 
معرفی  کل  دادستانی  به  بیومتریک« 
جریمه ی  را  نفر  دو  این  همچنان  و 
نقدی کرده است. کمیسیون شکایات 
انتخاباتی نیز قبال اعالم کرده بود که 
نزدیک به یک هزار شکایت ثبت شده 
وصف  این  با  دارند.  جرمی   وصف 
کوتاهی های  کمیسیون  اعضای 
بپذیرند و در برابر  باید  پیش آمده را 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  و  مردم 
پیشین  انتخابات  در  باشند.  پاسخ گو 
متأسفانه  نیز  ریاست جمهوری 
ریشه ی اصلی مشکالت به مسئوالن 
ارشد کمیسیون انتخابات برمی گشت. 
تا جایی که ضیا الحق امرخیل، رییس 
انتخابات  کمیسیون  پیشین  دبیرخانه 
تقلب گسترده شد.  و  فساد  به  متهم 
مجبور  امرخیل  آقای  نهایت  در 
مقام  بلندپایه ترین  شد.  استعفا  به 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اجرایی 
که متهم به تقلب های فراوان در روند 
انتخابات بود، با این که این تقلب های 
سازمان یافته در آن زمان مستند شد، 
قانونی  پی گرد  مورد  هیچ گاهی  اما 

قرار نگرفت.
دوباره  را  گذشته  اشتباه  نباید 
تکرار کرد. در گام اول باید از همین 
آغاز با تمام کسانی که در تقلب دست 
داشته، با جدیت برخورد و رسیدگی 
سیاه  آرای  باید  دوم  گام  در  و  شود 
که در پی تقلب وارد نتایج انتخابات 
شده، شناسایی و از دور خارج شود. 
به  انتخابات  نتایج  آلوده شدن  زیرا 
انتخابات  به آسیب دیدن روند  تقلب 
تشدید  آن  به دنبال  و  می شود  منجر 
سیاسی،  منازعه ی  و  کشمکش ها 
سیاسی  چنددستگی  دچار  را  کشور 
چنین  پیش آمدن  کرد.  خواهد  حاد 
وضعیتی می تواند عمال به یک بحران 
فراگیر منجر شود و زمینه ی فروپاشی 
رو،  این  از  کند.  هموار  را  سیاسی 
شفافیت  تأمین  در  دقت  و  توجه 
از  بحرانی  آن که  از  پیش  انتخابات 
متن آن بیرون شود، برای تأمین ثبات 

سیاسی یک نیاز است.
که  کسانی  با  نباید  کسی  هیچ 
هر  در  و  زده اند  تقلب  به  دست 
سیاسی  برخورد  است،  که  سطحی 
دستگاه  و  قانون  به  رجوع  کند. 
عدالی و قضایی باید سرنوشت افراد 
متأسفانه  کند.  مشخص  را  متقلب 
انتخابات سال 2014  این مشکل در 
افرادی  آمد.  پیش  ریاست جمهوری 
آفتابی شده  که نقش آن ها در تقلب 
تا  سیاسی  زدوبندهای  پناه  در  بود، 
به امروز نه برای مردم و نه در برابر 
بنابراین،  بوده اند.  پاسخ گو  قانون 
نهادهای  انتخاباتی،  کمیسیون های 
باید  کشور  عدلی  دستگاه  و  امنیتی 
باشند.  داشته  را  قانون  تطبیق  توان 
نه تنها رسیدگی به مشکالت پیش آمده 
و برخورد با افراد تقلب کار در پرتو 
که  است  نهادها  بی طرفی  و  قانون 
از  اعتماد  و  حمایت  را  دموکراسی 
انتخابات  به روند  دست رفته ی مردم 
این صورت  غیر  در  برمی گرداند.  را 
به گذشته و  بازگشت  و در صورت 
برخوردهای سیاسی  دامن  در  افتادن 
اخرین  باید  انتخاباتی،  تقلب های  با 
و  انتخابات  دموکراسی،  با  را  وداع 

مردم ساالری در افغانستان کرد.
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نفـر دیگـر زخمی شـده اند. باشـندگان محـل نیز به رسـانه ها 
گفته انـد کـه در ایـن انفجـار بیـش از 70 غیرنظامـی کشـته و 

بیـش از 30 غیرنظامـی دیگر زخمی شـده اند.
ایـن حملـه بـا واکنش هـای متفـاوت داخلـی و خارجی 
مواجـه شـد. رهبـران حکومـت وحـدت ملـی، سـازمان ملل 
متحـد، سـازمان پیمـان اتالنتیـک شـمالی )ناتـو(، سـفارت 
امریـکا در کابـل، سـازمان عفـو بین الملـل و... ایـن حملـه را 

کرده انـد. محکـوم 

صبـح  غنـی  اشـرف  رییس جمهـور  روز:  اطالعـات 
دیـروز )یک شـنبه، 28 میـزان( در رأس یـک هیـأت دولتی به 

ولسـوالی »هسـکه مینـه«ی والیـت ننگرهـار رفتـه اسـت.
گفتـه  تویتـری  اعالمیـه ای  در  ریاسـت جمهوری  ارگ 
بـا خانواده هـای  بـرای غم شـریکی  غنـی  آقـای  کـه  اسـت 
قربانیـان حملـه ی روز جمعـه گذشـته در ولسـوالی »هسـکه 

مینـه«، بـه ایـن ولسـوالی سـفر کـرده اسـت.
انفجـار در یک مسـجد در منطقه ی »جودره«ی ولسـوالی 

جمعـه  روز  دقیقـه ی   1:30 سـاعت  حوالـی  مینـه  هسـکه 
گذشـته )26 میـزان( هنگام نمـاز جمعـه رخ داد. منابع امنیتی 
در ننگرهـار بـه روزنامـه اطالعـات روز گفتـه بودنـد کـه در 
نتیجـه ی ایـن انفجـار سـقف مسـجد نیـز فروریخته اسـت. 

دفتـر مطبوعاتی والی ننگرهار پیشـتر اعـالم کرده بود که 
در نتیجـه ی ایـن انفجـار 62 غیرنظامی کشـته و 36 غیرنظامی 
دیگـر زخمی شـده اند. کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر اما دو 
روز پیـش اعـالم کـرد که در ایـن رویداد 62 نفر کشـته و 60 

غنی برای »غم شریکی« با خانواده های قربانیان »جودره« به ننگرهار رفت

همه  می کنند  رقابت  مردان  وقتی 
می گویند که آن ها وارد رقابت سالم و 
بحث جدی شده اند. وقتی زنان همین 
انجام می دهند، همه می گویند  را  کار 
هستند  بدجنس«  »دختران  آن ها  که 
این  زنانه« شده اند.  که درگیر »دعوای 
برداشت  که زنان توطئه گرند و از پشت 
به  را  مردم  می تواند  می زنند،  خنجر 
این باور سوق دهد که اختالفات کاری 
است.  زیان آور  به خصوص  زنان  بین 
یافته های یک پژوهش نشان می دهد 
اختالف  دچار  زن  همکار  دو  وقتی 
می شوند، مردم انتظار دارند که عواقب 
طوالنی مدت  و  منفی  آن ها  دعوای 
باشد. به عنوان مثال مردم فکر می کنند 
که آن دو همکار زن از یکدیگر انتقام 

می گیرند. 

در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  روز:  اطالعات 
بر  حمله  عامالن  که  است  کرده  اعالم  )یوناما(  افغانستان 
مسجدی در ولسوالی »هسکه مینه«ی والیت ننگرهار باید به 

دادگاه کشانیده شده و مورد بازخواست قرار بگیرند.
میزان(   28 )یک  شنبه،  دیروز  که  یوناما  اعالمیه ی  در 
نماینده ی  یاماموتو،  تدامیچی  که  است  آمده  شده،  منتشر 
خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان این حمله 

را »شنیع«، »بی هدف« و غیرقابل توجیه خوانده است.
آقای یاماموتو همچنان گفته است: »این گونه حمالت بر 
جماعت عبادت کننده و عبادت گاه  ا امکان دارد جنایت جنگی 

محسوب گردد.«
در  متحد  ملل  سازمان  یوناما،  اعالمیه ی  از  نقل  به 

همبستگی با افغان ها به حمایت از آنها ادامه داده و به روند 
صلح به رهبری افغان ها که منجر به پایان جنگ کنونی شود، 

متعهد می مانند.
یاماموتو افزوده است در زمانی که افغان ها به دنبال صلح 
هستند، ملل متحد نباید اجازه دهد که چنین حمالتی ]اشاره 
به حمله ی روز جمعه در ننگرهار[ مانع عزم جمعی شان برای 

پیشرفت در راستای پایان دادن به جنگ شود.
که  حالی  در  است  آمده  یوناما  اعالمیه ی  از  بخشی  در 
حمالت  از  مساجد  بشردوستانه،  بین المللی  قانون  براساس 
محفوظ است، اما در افغانستان نه تنها غیرنظامیان در مساجد 
مورد حمله و خشونت قرار گرفته اند، بلکه مساجد نیز هدف 

خاص حمالت بوده اند.

 202 میالدی   2017 سال  در  یوناما،  معلومات  براساس 
غیرنظامی در نتیجه ی حمله بر عبادت گاه ها، رهبران مذهبی 
و عبادت کنندگان در افغانستان کشته و 297 غیرنظامی دیگر 
زخمی شده اند. یافته های یوناما همچنان نشان می دهد که در 
سال گذشته ی میالدی )2018( نیز 156 غیرنظامی در نتیجه ی 
چنین حمالتی کشته و 297 غیرنظامی دیگر زخمی شده اند.

انفجار در یک مسجد در منطقه ی »جودره«ی ولسوالی 
مینه حوالی ساعت 1:30 دقیقه ی روز جمعه گذشته  هسکه 
)26 میزان( هنگام نماز جمعه رخ داد. منابع امنیتی در ننگرهار 
این  نتیجه ی  در  که  بودند  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به 
تا  یا گروهی  فرد  است.  فروریخته  نیز  انفجار سقف مسجد 
است. گروه  نگرفته  عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت  کنون 

طالبان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده است.
دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار پیشتر اعالم کرده بود که 
انفجار 62 غیرنظامی کشته و 36 غیرنظامی  این  نتیجه ی  در 
دیگر زخمی شده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر اما دو روز 
نفر  و 60  نفر کشته  رویداد 62  این  در  که  کرد  اعالم  پیش 

دیگر زخمی شده اند.
باشندگان محل نیز به رسانه ها گفته اند که در این انفجار 
دیگر  غیرنظامی   30 از  بیش  و  کشته  غیرنظامی   70 از  بیش 
زخمی شده اند. یوناما اما در اعالمیه ی دیروزش گفته است 
که در نتیجه ی این حمله 63 غیرنظامی کشته و 46 غیرنظامی 
و  کشته  میان  در  اعالمیه،  از  نقل  به  شده اند.  زخمی  دیگر 

زخمیان این رویداد کودکان نیز شامل اند. 

یوناما: 
عامالن حمله بر مسجدی در ننگرهار محاکمه شوند

کمیسـیون  روز:  اطالعـات 
شـکایات  بـه  رسـیدگی  مسـتقل 
بادغیـس  والیـت  انتخاباتـی 
رییـس  ننـگ،  حبیب الرحمـان 
مسـتقل  کمیسـیون  داراالنشـای 
انتخابـات و محمد عثمـان فروتن، 
معاون عملیاتی وی را به دادسـتانی 
کل معرفـی و همچنان ایـن دو نفر 

اسـت. کـرده  نقـدی  جریمـه  را 
یـک منبع معتبر در کمیسـیون 
رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی به 
روزنامـه اطالعـات روز گفـت کـه 
کمیسـیون رسـیدگی بـه شـکایات 
بادغیـس  والیـت  انتخاباتـی 
آقـای ننـگ و فروتـن را بـه دلیـل 
»شـکایات مـردم، کوتاهی و غفلت 

آن هـا در امـر ثبت نـام در دسـتگاه 
کل  دادسـتانی  بـه  بیومتریـک« 
معرفـی و هریـک را یک صـد هزار 
افغانـی جریمـه نقدی کرده اسـت.
در همیـن حال محمـد رضا فیاض، 
کمیسـیون  سـخن گوی  معـاون 
رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتـی 
بـه روزنامـه اطالعـات روز گفـت 
کـه معرفی افـرادی کـه در قضایای 
انتخاباتـی و بـه خصـوص جرایـم 
انتخاباتـی از سـوی کمیسـیون های 
والیتـی مقصـر شـناخته شـده اند، 
مـورد  در  او  اسـت.  معمـول  امـر 
معاونـش  و  ننـگ  آقـای  معرفـی 
بـه دادسـتانی گفـت کـه »بـه دلیل 
شـکایات  کمیسـیون  این کـه 

انتخاباتـی حکم محکمـه انتخاباتی 
را دارد، جزئیـات قضایـا محـرم و 

محفـوظ اسـت.«
براسـاس معلومات کمیسـیون 
رسـیدگی بـه شـکایات انتخاباتـی، 
در 909 مـورد شـکایتی کـه قبـال 
درج شـده اسـت، افراد به نهادهای 
عدلـی و قضایـی معرفـی شـده اند. 
آقـای فیـاض در ایـن مـورد گفت: 
نیسـت  نهایـی  ایـن حکـم  »البتـه 
بـه  فیصلـه  ایـن  از زمانـی کـه  و 
می رسـد،  علیـه  مشـتکی  دسـت 
حـق اسـتیناف خواهی دارد. فیصله 
مرکـزی  کمیسـیون  را  نهایـی 
شـکایات انتخاباتـی انجـام خواهد 

داد.«

علـی  حـال  همیـن  در 
سـخن گوی  معـاون  افتخـاری، 
بـه  انتخابـات  مسـتقل  کمیسـیون 
روزنامـه اطالعـات روز می گویـد 
کـه فهرسـتی از افـراد در این زمینه 
وجـود دارد، امـا لیسـت آنـان بـه 
تفکیـک نـام و وظیفـه ی افـراد از 
بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  سـوی 
در  تاکنـون  انتخاباتـی  شـکایات 
اختیـار کمیسـیون انتخابـات قـرار 

اسـت. نگرفتـه 
بادغیـس  والیتـی  کمیسـیون 
درحالـی آقـای ننگ و معـاون وی 
را بـه دادسـتانی کل معرفـی کـرده 
اسـت کـه در روز انتخابات ششـم 
میزان شـمار زیادی از رأی دهندگان 

نتوانسـتند بـه دلیـل نبـود نام شـان 
و  رأی دهنـدگان  فهرسـت  در 
دسـتگاه های بیومتریـک رأی دهند. 
بـه  رسـیدگی  کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی در 23 میـزان 
بـه  ارتبـاط  در  کـه  کـرد  اعـالم 
انتخابات ریاسـت جمهوری شـش 
میـزان 4 هـزار و 528 شـکایت را 
محمـد  دیـن  اسـت.  کـرده  ثبـت 
کمیسـیون  ایـن  معـاون  عظیمـی، 
گفتـه بـود کـه کمیسـیون در مورد 
4 هـزار و 362 شـکایت تصمیـم 
نهایی سـازی  روی  کار  و  گرفتـه 
166 مورد شـکایت دیگـر در دفاتر 
بـه  رسـیدگی  کمیسـیون  والیتـی 
انتخاباتـی جریـان دارد. شـکایات 

کمیسیون شکایات بادغیس رییس و معاون عملیاتی داراالنشای کمیسیون انتخابات را 
به دادستانی کل معرفی کرد



صفحه ویـژه جـوانان

دو شنبه  ۲۹ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۰گزارشگزارشدو شنبه  ۲۹ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۳۰

لطف علی سلطانی 

میک: 

روند اعطای قرارداد معادن طوالنی و ناقص است

کمیتـه نظـارت و ارزیابی مبارزه علیه فسـاد 
اداری می گویـد کـه روند اعطای قـرارداد معادن 

بسـیار طوالنی و ناقص اسـت. 
تحقیقـات  ارشـد  مدیـر  ادریـس هاشـمی، 
ایـن کمیتـه روز یک شـنبه )28 میـزان( در یـک 
نشسـت خبـری کـه از تطبیـق سفارشـات ایـن 
کمیتـه از سـوی وزارت معـادن گـزارش ارایـه 
می کـرد، گفـت کـه یـک قـرارداد معـدن در دو 
مرحلـه عیـن مراحـل را طـی می کند و ایـن امر 
سـبب می شـود کـه رونـد فوق العـاده طوالنـی 

 . د شو
بـه گفته ی آقای هاشـمی طبـق قانون جدید 
اعطـای قـرارداد، یـک پـروژه کـه در دو مرحله 
-یکـی پیـش از عقـد قرارداد که شـامل سـروی 
می شـود و دیگـری بعـد از عقـد قـرارداد- باید 
نخسـت بـه شـورای عالـی اقتصـادی، سـپس به 
کابینـه و در نهایـت به کمیسـیون تـدارکات ملی 

برود. 
آقـای هاشـمی از ایـن رونـد انتقـاد می کند 
و معتقـد اسـت کـه مرحلـه ی پیـش از اعطـای 
قـرارداد کـه شـامل بررسـی و سـروی پـروژه 
می شـود، نیاز نیسـت کـه از این مجراهـا بگذرد. 
بـه گفتـه آقـای هاشـمی مسـئولیت هر سـه 
ارگان، رد یـا تأییـد قـرارداد اسـت کـه بایـد کار 
یـک ارگان باشـد کـه ایـن مراحـل بروکراتیـک 
»پروسـه  نشـود:  رونـد  طوالنی شـدن  سـبب 
فوق العـاده طوالنـی اسـت و می شـود کـه برخی 
مراحـل را حذف کنیم. یک قـراداد در دو مرحله 
هـم به شـورای عالی اقتصـادی، هم بـه کابینه و 
هـم بـه کمیسـیون تـدارکات ملی مـی رود. همه 
یـک میکانیـزم دارد؛ یـا قـرارداد را رد می کند یا 
تأییـد. یـک مرحله بسـیار طوالنی اسـت که نیاز 

نیسـت ایـن کار انجام شـود.«
تشکیل نشـدن  از  آقـای هاشـمی همچنیـن 
کمیتـه ی تخنیکـی در وزارت معـادن و پترولیـم 
انتقـاد کـرد و افـزود، ایـن کمیتـه کـه وظیفه آن 
بررسـی اسـناد داوطلبی از اکتشـاف تا استخراج 
گزینـش  را  بهتـر  داوطلـب  و  اسـت  معـدن 

می کنـد، هنوز تشـکیل نشـده اسـت؛ درحالی که 
براسـاس قانـون جدیـد، بایـد تـا حـاال تشـکیل 

می شـد. 
از 191 سـفارش فقـط 30 سـفارش تطبیـق 

است شـده 
کمیته ی مسـتقل مشـترک نظارت و ارزیابی 
مبـارزه بـا فسـاد اداری )میـک( روز یک شـنبه 
)28 میـزان( دومیـن گـزارش اش را از وضعیـت 
تطبیـق سـفارش های اصالحـی ایـن کمیتـه بـه 

وزارت معـادن و پترولیـم، ارایـه کـرد.
سـال  یـک  در  میـک،  گـزارش  بنیـاد  بـر 
گذشـته از 191 سـفارش کـه وزارت معادن باید 
تطبیـق می کـرد، 30 سـفارش کامال تطبیق شـده 
اسـت، 91 سـفارش تطبیـق نشـده، 48 سـفارش 
قسـما تطبیـق شـده اسـت و 22 سـفارش دیگر 

اسـت.  نیافته  پاسـخی 
طبـق این گزارش، وزارت معـادن در تطبیق 
بخـش  در  را  پیشـرفت  بیش تریـن  سـفارش ها 
قانـون جدیـد معـادن داشـته اسـت کـه شـامل 
محدودیت هـا  مناسـب،  اسـتخدام  طرزالعمـل 
شفاف سـازی  قـرارداد،  مذاکـرات  سـاحه  بـر 
دیگـر  مـورد  چنـد  و  داوطلبـی  ضمانت هـای 

می شـود. 
تطبیـق  از  نظارتـی  گـزارش  نخسـتین 
ارایـه  امسـال  سـنبله ی  سـوم  در  سـفارش ها، 
شـد کـه تـا آن زمـان 27 سـفارش تطبیـق شـده 
بـود. دومیـن گـزارش تعقیبـی میـک کـه امروز 
منتشـر شـد، نشـان می دهـد کـه از ماه سـنبله تا 
کنـون فقط سـه سـفارش تطبیق شـده اسـت که 
بـه گفته ی آقـای هاشـمی، وزارت در این مدت 
دسـت آورد قابـل توجهـی در تطبیق سـفارش ها 

نداشـته اسـت. 
در همیـن حـال آقـای هاشـمی افـزود کـه 
بـرای تطبیـق این سـفارش ها اراده ی سیاسـی در 
وزارت وجـود دارد. بـه اعتقـاد آقـای هاشـمی، 
شـود،  تطبیـق  سـفارش   191 تمامـی  اگـر 
اصالحـات بنیـادی در وزارت معـادن و پترولیم 

رونمـا خواهـد شـد. 

الگوگیری از کشورهای پرو و کلمبیا
در عیـن حـال میـک رونـد اعطـای قـراداد 
معـادن افغانسـتان را بـا دو کشـور پـرو و کلمبیا 
اسـت؛  کـرده  مقایسـه  التیـن  امریـکای  در 
کشـورهایی که به لحـاظ اقتصادی، منابـع منرالی 
و جیولوژیکـی و ارضـی، رشـد سـکتور معـادن 

دارد. افغانسـتان  بـا  شـباهت هایی 
بـر بنیـاد ایـن مطالعـه ی مـوردی میـک، در 
کشـورهای پـرو و کلمبیا وقتی شـرکتی قراداری 
را از آن خـود می کنـد، شـامل هـردو مرحلـه ی 
افغانسـتان  در  می شـود،  اسـتخراج  و  اکتشـاف 
امـا این طـور نیسـت. قـراداد اکتشـاف و سـپس 
اسـتخراج در دو مرحله انجام می شـود. شـرکتی 
کـه قـراداد اکتشـاف را انجـام می دهـد، ممکـن 
در مرحلـه ی داوطلبـی قـرارداد اسـتخراج همان 

معـدن، برنده نشـود. 
از نظـر میـک قرارداد اکتشـاف و اسـتخراج 
به طـور جداگانه سـبب بروز فسـاد در قراردادها 
می شـود: »عیبـش ایـن اسـت یـک شـرکت کـه 
مرحلـه  در  دهـد،  مـی  انجـام  را  اکتشـاف  کار 
مرحلـه  در  و  نـدارد،  عایـدی  هیـچ  اکتشـاف 
اسـتخراچ ممکـن قـرارداد را از دسـت بدهـد. 
ایـن مـورد باعـث می شـود کـه بعضا شـرکت ها 
درحالی کـه تنهـا قـراداد اکتشـاف را از آن خـود 
کرده اسـت، بـه اسـتخراج غیرقانونـی معدن هم 

اقـدام کنـد و بخـش معـدن را آسـیب بزنـد.«
از سـویی به گفته ی آقای هاشـمی، برخالف 
کشـورهای پـرو و کلمبیـا کـه نظـارت از تطبیق 
و مدیریـت قـراداد مربـوط یـک نهـاد کوچک تر 
خـارج از وزارت می شـود، مرحلـه ی نظارت از 
تطبیـق قراردادهـا در افغانسـتان متمرکـز اسـت؛ 
طـوری که وزارت معـادن و پترولیم هـم باید از 
تطبیـق پروژه هـا نظـارت کنـد و هـم برنامه های 
کالن را کـه مسـئولیت اصلی این وزارت اسـت، 

کند.  طرح ریـزی 
آقـای هاشـمی پیشـنهاد می کنـد کـه دولت 
افغانسـتان نیـز با الگوگیـری از کشـورهای پیرو 
و کلمبیـا، نظـارت از تطبیـق و مدیریت پروژه ها 
را بـه بخـش کوچک تر خارج از وزارت بسـپارد 

تـا پـروژه موثرتر تطبیق شـود. 
در  کـه  می دهـد  نشـان  میـک  یافته هـای 
برنـده ی  کـه  شـرکت های  کشـور  سـه  هـر 
بـه  دسترسـی  و  می شـوند صالحیـت   قـرارداد 
بیـش  صالحیت هـای  و  آزادی هـا  از  منابـع 
در  کـه شـرکت ها  برخوردارنـد؛ طـوری  تـری 
هـر سـه کشـور در بخـش تعییـن قیمت هـا و 
تعییـن بـازار آزادی هـای خـود را دارد کـه بـه 
اعتقـاد آقـای هاشـمی مشـخصه خوب اسـت و 
سـبب می شـود کـه سـرمایه گذاری بیـش تـری 
به خصـوص سـرمایه گذاری خارجـی در بخش 

معـادن جـذب شـود. 

هرچند رقم دقیق و نهایی اشتراک کنندگان انتخابات 
نشده  کنون مشخص  تا  میزان  ریاست جمهوری ششم 
که  است  این  شده،  روشن  کنون  تا  آنچه  اما  است، 
پایین بود. براساس  انتخابات  میزان مشارکت مردم در 
یک میلیون  از  بیش  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  اعالم 
تثبیت  بیومتریک  اطالعات  دارای  رأی  هزار   700 و 
به چهارهزار محل  با واردکردن آرای نزدیک  شده که 
حدود  به  بیومتریک شده  آرای  رقم  ممکن  باقی مانده، 
از  که  درحالی ست  اعالم شده  آمار  برسد.  میلیون  دو 
32 میلیون نفوس افغانستان بیش از 9 میلیون نفر برای 
انتخابات ثبت نام کرده بودند. منابع از کمیسیون مستقل 
انتخابات به اطالعات روز می گوید که رقم واقعی آرای 
بیومتریک شده، در خوش بینانه ترین حالت به یک میلیون 

و 200 هزار رأی خواهد رسید.
تنش های  در  افغانستان  تجربه ی  به  توجه  با 
نتیجه ی  اعالم  از  پس  روزهای  در  پساانتخاباتی، 
انتخابات، یکی از خطرهای احتمالی به چالش کشیدن 
مشروعیت انتخابات و حکومت منتخب بعدی با استناد 
به میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات است. برخی 
این خطر را جدی می بینند و برخی دیگر  کارشناسان 
می گویند با توجه به ماده ی صریح قانون که آرای نامزد 
به خطرهای  نسبت  این خطر  دانسته،   1+50 را  برنده 

دیگر، آن چنان جدی نیست.
روزنامه ی اطالعات روز در ارتباط به تأثیر میزان 
مشروعیت  بر  انتخابات  در  پایین شهروندان  مشارکت 
سیاسی  مقبولیت  یا  مشروعیت  و  انتخابات  قانونی 
پرسش هایی  بعدی،  منتخب  حکومت  اجتماعی  و 
و  امور  کارشناسان  پژوهش گران،  حقوق دانان،  با  را 
تکت های انتخاباتی در میان گذاشته است. حقوق دانان 
و کارشناسان می گویند که مشارکت پایین شهروندان در 
انتخابات هیچ تأثیری بر مشروعیت قانونی انتخابات و 
حکومت منتخب بعدی نمی گذارد، اما مقبولیت سیاسی 

و اجتماعی آن را متأثر می سازد.
میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات، مشروعیت 
انتخابات و حکومت برآمده از آن را زیر سوال می برد؟ آیا 
میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات ریاست جمهوری 
ششم میزان، می تواند خطری برای مشروعیت انتخابات 
مشروعیت  چالش کشیدن  به  باشد؟  بعدی  و حکومت 
مشارکت  به  استناد  با  بعدی  حکومت  و  انتخابات 
انتخابات، چقدر می تواند موجه باشد؟  پایین مردم در 
میزان  انتخاباتی،  تکت های  و  سیاسی  جناح های  کدام 
مشارکت پایین را دست آویزی برای نپذیرفتن نتیجه ی 
انتخابات و به چالش کشیدن مشروعت آن، قرار خواهند 
داد؟ حکومتی که از دل میزان مشارکت پایین شهروندان 
انتخابات ایجاد خواهد شد، آیا مشروعیت الزم را  در 
دارد و می تواند از 32 میلیون نفوس افغانستان نمایندگی 

کند؟
مشروعیت  پایین  مشارکت  میزان  حقوق دانان: 

انتخابات را زیر سوال نمی برد
انتخابات  قانون  و  اساسی  قانون  جای  هیچ  در 
تعریف  انتخابات  در  مردم  مشارکت  میزان  افغانستان 
نشده است. در ماده ی شصت ویکم قانون اساسی و فقره 
یکم ماده ی چهل وپنجم قانون انتخابات افغانستان آمده 
پنجاه  از  بیش  اکثریت  کسب  با  »رییس جمهور  است: 
آزاد،  رأی گیری  طریق  از  رأی دهندگان  آرای  فیصد 

عمومی، سری و مستقیم انتخاب می شود.«
در فقره دوم ماده چهل وپنجم قانون انتخابات آمده: 
»هرگاه در دور اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت 
بیش از پنجاه فیصد آرا را به دست آورد، انتخابات برای 
دور دوم و ظرف دو هفته از تاریخ اعالم نتایج نهایی 
تن  دو  تنها  دور  این  در  و  می شود  برگزار  انتخابات، 
از کاندیدانی که بیش ترین آرا را در دور اول به دست 

آورده اند، شرکت می کنند.«
دکتر عبداهلل شفایی، حقوق دان و عضو کمیسیون 
نظارت از تطبیق قانون اساسی در گفت وگو با اطالعات 
روز می گوید که میزان مشارکت پایین مردم، مشروعیت 
انتخابات را زیر سوال نمی برد، چون عدم مشارکت مردم، 
به انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم لطمه ای وارد 
از  مردم  نمی زند.  مشروعیت  به  آسیبی  »هیچ  نمی کند: 
آن حقی که برای تعیین سرنوشت خود داشتند، استفاده 
نکردند. اما آن های که از حق شان استفاده کردند، حق 
پیدا  اولویت  نکردند،  استفاده  که  کسانی  حق  از  آنان 

می کند.«
آقای شفایی در مورد مشروعیت حکومت منتخب 

شرایط عمومی برای مشارکت شهروندان فراهم شود: »با 
این وجود مشروعیت یک امر نسبی است و در شرایطی 
مثل افغانستان که در آن گروه های مثل طالبان با تهدید و 
خشونت دموکراسی را از اساس نفی می کنند، مشارکت 
دو میلیون نفر می تواند منبع قابل توجه مشروعیت تلقی 
گردد. همچنان مشروعیت انتخابات بستگی به این دارد 
اگر  بپذیرد.  را  نهایی آن  نتیجه ی  انتخاباتی  نامزدان  که 
نتیجه ی  انتخابات  نامزدان  و  سیاسی  مطرح  احزاب 
انتخابات را بپذیرند حکومت بعدی ممکن است دارای 
مشروعیت بیش تر از حکومت برآمده از انتخابات 2014 

باشد.«
این پژوهش گر مسایل افغانستان در مورد نمایندگی 
نفوس  کل  از  رأی  میلیون  یک  از  برآمده  حکومت 
حکومت ها  نمایندگی  موضوع  که  می گوید  افغانستان 
است.  پیچیده  بحث  یک  همواره  کشور  یک  مردم  از 
به همین دلیل است که نظام های دموکراتیک عالوه بر 
مشروعیت بخش  متنوع  میکانیزم های  دارای  انتخابات، 
هستند. این حکومت ها یک بخش عمده مشروعیت شان 
تفکیک  اصل  به  التزام  اساسی،  قانون  با  پابندی  از  را 
عمومی  خدمات  ارائه  در  موثریت  و  پاسخ گویی  قوا، 
حاصل  حکومت  مشروعیت  افغانستان  »در  می گیرند: 
و  است  ضعیف  مختلف  دالیل  به  انتخابات  این  از 
میان  انتخابات بحرانی 2014 و کشمکش های سیاسی 
به  عمومی  باور  به  ملی  وحدت  حکومت  شریک  دو 
نظام سیاسی و دموکراتیک شدیدا آسیب رسانده است. 
این موضوع به خصوص از این نظر مهم است که قانون 
نهاد  افغانستان قدرت سیاسی و اجرایی را در  اساسی 
ریاست جمهوری متمرکز کرده است. همچنان تفکیک و 

مردم  رأی  از  برخاسته  حکومتی که  می گوید  بعدی 
اما  دارد،  قانونی  مشروعیت  باشد،  قانونی  انتخابات  و 
ممکن است مقبولیت اجتماعی آن چنانی نداشته باشد: 
بدون  کشور  دارد.  قانونی  مشروعیت  شک  »بدون 
باید یک حکومت باشد.  حکومت ممکن نیست. پس 
بهترین راه این است انتخاباتی  که برگزار شده است با 
هر میزان مشارکت مطابق قانون برگزار شده. حکومت 
حکومتی  و  است  قانونی  و  مشروع  حکومت  بعدی، 
است که از پشتیبانی مشروعیت مردمی برخوردار است. 
کشورهای  کشورها خصوصا  از  بسیاری  در  مشارکت 

پیش رفته پایین است.«
نمایندگان  عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس  دکتر 
افغانستان در صحبت با اطالعات روز می گوید که بحث 
حقوقی مشروعیت انتخابات و بحث سیاسی-اجتماعی 
میزان  حقوقی  منظر  »از  شود:  تفکیک  هم  از  باید  آن 
انتخابات  مشروعیت  عدم  و  مشروعیت  در  مشارکت 
مسایل  در  و  افغانستان  اساسی  قانون  در  ندارد.  تأثیر 
حقوقی دیگر کشورها، فیصدی مشخصی وجود ندارد 
که اگر از آن فیصدی مشخص مشارکت پایین تر باشد، 
این به معنای آن نیست که انتخابات مشروعیت ندارد. 
در  سیاسی  مشارکت  میزان  بودن  پایین  منظر،  این  از 
چالش  افغانستان،  ریاست جمهوری  اخیر  انتخابات 

حقوقی ایجاد نمی کند.«
افغانستان در  پاکزاد، کارشناس مسایل  دکتر کریم 
که  دولت های  در  می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت 
از  تصامیم،  و  اعمال  تمام  است،  استوار  قانون  روی 
جمله انتخابات، با مراعات کامل قانون صورت می گیرد. 
به این ترتیب اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 
الزاماتی را که قانون اساسی و قانون انتخابات پیش بینی 
کرده باشد، مراعات کند، نتایج آن قانونی است: »قانون 
پیش بینی  را  رأی دهندگان  درصدی  افغانستان  اساسی 
با حدود 10  انتخابات ریاست جمهوری  نمی کند. پس 
میلیون ثبت نام و در حدود دو میلیون رأی، معتبر و از 

نگاه قانون اساسی، قانونی شمرده می شود.«
از  بعد  روز  چند  نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت 
رأی دهندگان  مشارکت  میزان  که  گفت  انتخابات 
مشروعیت نتیجه ی انتخابات را زیر سوال نخواهد برد.

مشارکت پایین، چالشی برای مقبولیت سیاسی
قانونی  مشروعیت  بر  پایین  مشارکت  هرچند 
انتخابات و حکومت منتخب بعدی تأثیری نمی گذارد، 
میزان  که  می گویند  کارشناسان  و  حقوق دانان  اما 
و  مشروعیت  برابر  در  چالشی ست  پایین  مشارکت 
حکومت  و  انتخابات  اجتماعی  و  سیاسی  مقبولیت 

برآمده از آن.
سیاسی- منظر  از  که  می گوید  عبدالقیوم سجادی 
اجتماعی، میزان مشارکت بر وضعیت ثبات سیاسی و 

وضعیت سیاسی افغانستان، احتمال این زیاد است که 
تشکیل حکومت با آرای کم، به چالش کشیده شود.«

ضد  گروه های  که  می گوید  ابراهیمی  نعمت اهلل 
داخل  سیاسی  برخی حلقات  یا  و  طالبان  مانند  دولت 
مشارکت  پایین  از سطح  استفاده  با  است  ممکن  نظام 
به  را  آن  از  حاصل  حکومت  و  انتخابات  مشروعیت 

چالش بکشد.
ابراهیمی متعقد است که نفس  از سوی هم آقای 
میزان مشارکت منجر به جنجال و کشمکش نمی شود: 
»آنچه که ممکن است باعث بحران شود نبود شفافیت و 
پاسخ گویی الزم در شمارش آرا در کمیسیون انتخابات 
سیاسی  بحران  آمدن  به وجود  صورت  در  است. 
انتخابات  در  که  گروه هایی  انتخابات،  نتیجه ی  روی 
شرکت نکرده بودند ممکن است فرصت یابند به این 

کشمکش ها بیش تر دامن بزنند.«
در  عمومی  توافق  آن جایی  که  از  او،  گفته ی  به 
انتخابات اخیر  پایین مشارکت عمومی در  مورد میزان 
وجود دارد، اختالفات روی سطح مشارکت عامل اصلی 
روی  سیاسی  بحران  و  اختالفات  بود.  نخواهد  بحران 
نتایج انتخابات ممکن است بیش تر در مورد چگونگی 
شمارش آرا و نوعیت آرایی که شمارش می شود، باشد.
عبدالقیوم سجادی می گوید هرچند انتخابات ششم 
میزان مطلوب و کامال قناعت بخش نبود، اما با توجه به 
شرایط و اوضاع کشور، مشکالت امنیتی، فضای ملتهب 
سیاسی زمان انتخابات، مذاکرات صلح و مسایل دیگر، 
جمهوری  نظام  کلیت  حفظ  برای  حدی  تا  انتخابات 
افغانستان یک دست آورد بود و باید از این دست آورد 
قطع نظر از این که چه کسی برنده است، در راستای 
جمهوری  نظام  از  )حمایت  افغانستان  مردم  خواست 

اسالمی( استفاده شود.
نگرانی  این  هرچند  می افزاید  سجادی  آقای 
به صورت جدی وجود دارد که ممکن است برخی از 
روبه رو  بن بست  به  را  انتخابات  نتیجه ی  کشمکش ها 
تالش اند  در  خارجی  و  داخلی  حلقات  »برخی  کند: 
که انتخابات را به بن بست مواجه کنند. بحث حکومت 
مطرح  را  اسالمی  جمهوری  نظام  از  عبور  و  موقت 
فکر  مردم ُساالری  به  کسانی که  امیدواریم  اما  می کنند، 
می کنند راه هر گونه جنجال را ببندند و نتیجه ای را که 

ناشی از انتخابات قانونی است را بپذیرند.«
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه ی 
افغانستان )فیفا( می گوید که هرچند میزان مشارکت باال 
و  سیاسی  منظر  از  را  انتخابات  می تواند  انتخابات  در 
با  خطری که  اما  ببخشد،  بیش تر  مشروعیت  اجتماعی 
استناد به میزان مشارکت پایین انتخابات را از عمق و 
ریشه زیر سوال ببرد، وجود ندارد: »مگر این که برخی ها 
نحوی  به  و  کنند  انتخابات صف آرایی  برابر  در  عمدا 
میزان مشارکت پایین مردم را بهانه قرار دهند تا مشکل 
و چالش خلق کنند. اما کلیت مسأله از لحاظ قانونی، 

کدام مشکلی نخواهد داشت.«
ماهیت مشکالت احتمالی سیاسی است نه حقوقی

است  ممکن  هرچند  می گوید  سجادی  عبدالقیوم 
مشکالت سیاسی وجود داشته باشد، اما اگر انتخابات 
از نظر حقوقی مشکلی نداشته باشد، به چالش کشاندن 
انتخابات و نتیجه ی آن بیش تر ماهیت سیاسی خواهد 
داشت، نه ماهیت حقوقی. بنابراین اگر کسی بخواهد با 
استناد به مسایل حقوقی چالش ایجاد کند، راهی برای 

به چالش کشیدن وجود ندارد. 
سیاسی  نظر  از  که  می افزاید  سجادی  آقای 
بعدی تالش  تیم حاکم  اپوزیسیون و مخالفان سیاسی 
موقعیت  تثبیت  برای  یا  امتیازات  برای گرفتن  می کنند 
اجتماعی  و  سیاسی  مختلف  اهرم های  از  سیاسی شان 
استفاده بکنند تا مقبولیت سیاسی انتخابات و حکومت 
بعدی را به چالش بکشند: »تحریک عواطف و تحریک 
نتیجه ی  قبولی  عدم  برای  عمومی  افکار  احساسات 
توجیه  اما  باشد،  سیاسی  ابزارهای  می تواند  انتخابات 
قانونی  نظر  از  ندارد.  وجود  قضیه  سر  پشت  حقوقی 
کدام منطق حقوقی نداریم که میزان مشارکت را معیار 
عنوان  انتخابات  یک  نبودن  قانونمند  و  بودن  قانونمند 

کرده باشد.«
کنند  ادعا  که  کسانی  می گوید  شفایی  عبداهلل 
انتخابات و حکومت منتخب بعدی مشروعیت قانونی 
»اگر  قانون گریز هستند:  یا  نیروهای مرکزگریز  ندارند، 
مشروعیت  به  آسیبی  باشد،  پایین  مشارکت  میزان 
این  استدالل  این  منطقی  نتیجه ی  نمی رسد.  انتخابات 
است کسانی که مخالف آن گپ می زنند و مشروعیت 
انتخابات این چنینی را زیر سوال می برند، بدون مبنای 

قانونی گپ می زنند.«
به گفته ی او، توجیهات جامعه شناسانه و اجتماعی 
جایگاه  انتخابات  مشروعیت  چالش کشیدن  به  برای 
یک  از  انتقال  مبنای  یک  »انتخابات  ندارد:  قانونی 
موقت،  حکومت  است.  دیگر  حکومت  به  حکومت 
و  ندارد  قانونی  مبنانی  دیگر  حکومت  هر  و  انتقالی 
این قضایا بیش تر  پذیرفتنی نیست. فکر می کنم پشت 
باندهای سیاسی، مافیا و قدرت طلبان تشنه ی قدرت قرار 

دارند که چنین شبهاتی را مطرح می کنند.«

توازن الزم میان دفتر ریاست جمهوری و نهادهای دیگر 
مانند شورای ملی وجود ندارد. با این وجود اگر نتیجه ی 
انتخابات ششم میزان بدون کدام بحران سیاسی توسط 
نامزدان انتخابات پذیرفته شود، اعتماد عمومی به روند 
انتخابات و نهادهای انتخاباتی تا حدودی احیا می شود. 
از طریق  بعدی می تواند  انتخابات، حکومت  بر  عالوه 
تشکیل حکومت فراگیر و پاسخ گو مشروعیت بیش تر 

کسب کند.«
مشارکت پایین اهرم فشار رقبای شکست خورده؟

انتخاباتی  تکت های  و  کنون جناح های سیاسی  تا 
به طور آشکار مشروعیت انتخابات را با استناد به میزان 
نبرده،  سوال  زیر  انتخابات،  در  مردم  پایین  مشارکت 
تکت ها  و  از جریان ها  برخی  غیرمستقیم  اظهارات  اما 
نشان می دهد که در روزهای آینده و خصوصاً پس از 
اعالم نتیجه ی انتخابات ممکن است، جنجال ها بر سر 
مشروعیت انتخابات و نامزد برنده با استناد به مشارکت 
پایین باال بگیرد. برخی کارشناسان خطر کشمکش روی 
مشروعیت انتخابات با استناد به میزان پایین مشارکت را 
جدی می پندارند، اما برخی دیگر چالش اصلی انتخابات 

را در عدم شفافیت آن می دانند.
از میان تکت ها انتخاباتی تا کنون رحمت اهلل نبیل، 
نظر  اظهار  این مورد  در  »امنیت و عدالت«  تیم  رییس 
کرده است. آقای نبیل بعد از انتخابات در یک کنفرانس 
خبری خود گفت که براساس محاسبه ی تیم او، آرای 
دو  تا  یک ونیم  بین  میزان  ششم  انتخابات  در  استفاده 
 700 الی   600 با  بعدی  رییس جمهور  و  است  میلیون 
هزار رأی انتخابات خواهد شد که هرچند مشروعیت 
و  حقوقی  »مشروعیت  اما  داشت،  خواهد  قانونی 
اخالقی« نخواهد داشت تا مسایل کالن فعلی افغانستان، 

بحران فعلی و مذاکرات صلح را پیش ببرد.
عارف کیانی، از سخن گویان این تیم در صحبت با 
اطالعات روز می گوید که با توجه به عوامل و کاستی های 
تأثیرگذار بر میزان مشارکت مردم در انتخابات، حکومت 
برآمده از 600 الی 700 هزار رأی نمی تواند مشروعیت 
ملی، منطقه ای و جهانی داشت باشد: »حکومت برآمده 
از دل تقلب و از دل کودتای انتخاباتی با توجه به میزان 
مشارکت کم شهروندان برای همه یک چالش خواهد 
بود و نمی تواند کشتی شکسته ی افغانستان را به شکل 
درست به سرمنزل مقصود و به همان ساحل که ثبات و 

آرامش است، هدایت کند.«
آقای کیانی می افزاید که با همین میزان مشارکت، 
اگر به چالش ها، جرایم، تخلفات و تخطی های انتخاباتی 
به شکل درست رسیدگی شود، رضایت شرکای ذی نفع 
انتخابات حاصل شود، کمیسیون های انتخاباتی وظایف 
و  »امنیت  تیم  دهد،  انجام  بی طرفانه  به شکل  را  خود 
بپذیرد:  را  انتخابات  نتیجه ی  است  مجبور  عدالت« 
»اما حکومت برآمده از این مشارکت کم، با یک سری 
چالش های ملی، منطقه ای و جهانی همراه خواهد بود.«

گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان نیز روز یک شنبه، 
را  میزان  انتخابات ششم  خبری  نشست  در  میزان   28
پر از تقلب و »شرم آور« خواند و گفت از دید تمامی 
آقای  است.  باطل«  و  »نامشروع  انسانی  معیارهای 
روند  در  چالش ها  و  مشکالت  که  افزود  حکمتیار 
انتخابات میزان مشارکت مردم را پایین آورد و هزاران 

تن را از حق رأی شان محروم کرد.
در  »دولت ساز«  تیم  سخن گویان  از  کاظمی،  باقر 
جای  هیچ  در  که  می گوید  روز  اطالعات  با  صحبت 
قانون تصریح نشده که اگر میزان مشارکت مردم پایین 
انتخابات و رییس جمهور بعدی زیر  باشد، مشروعیت 
سوال می رود، بنابراین هر تیمی که برنده انتخابات اعالم 

شد، مشروعیت دارد. 
و  »ثبات  تیم  سخن گویان  از  اخالقی،  نوررحمن 
هم گرایی« در صحبت با اطالعات روز می گوید هرچند 
سوال های در مورد مشروعیت حکومت های که براساس 
میزان مشارکت پایین مردم در انتخابات شکل می گیرد، 
اما در هیچ جا چنین بحثی نیست که اگر  وجود دارد، 
سطح اشتراک پایین باشد، حکومت جدید تشکیل نشود 

و انتخابات مجدد برگزار شود. 
عباس فراسو می گوید که از دیدگاه سیاسی، تمام 
تکت های بازنده انتخابات ممکن میزان پائین مشارکت 
در انتخابات را دست آویز بسازند، ولی پذیرفتن نتیجه ی 
مشارکت  میزان  به  نباید  کاندیدان  سوی  از  انتخابات 
و  کمیسیون  به تصمیم  باید  بلکه  باشد،  داشته  بستگی 
پروسه شمارش آرا بستگی داشته باشد: »اما با توجه به 

مقبولیت نظام سیاسی تأثیرگذار است؛ به هر میزانی که 
میزان مشارکت سیاسی باال باشد به این معنا است که 
موجود  سیاسی  نظام  و  سیاسی  روند  به  نسبت  مردم 
رضایت بیش تری دارد و حکومت از مقبولیت بیش تر 
در نزد مردم برخوردار است: »کاهش در میزان مشارکت 
نظام  مقبولیت  میزان  در  انتخابات، می تواند کاهش  در 

سیاسی را نشان دهد.«
عباس فراسو، پژوهش گر مسایل افغانستان و منطقه 
معتقد  آسترالیا  در  دیکین  دانشگاه  در  دکترا  نامزد  و 
برای  را  زمینه  انتخابات،  در  پایین  مشارکت  که  است 
به چالش کشیدن حکومت آینده فراهم می کند و بدون 
تردید این سبب می شود که حکومت مشروعیت سیاسی 
حکومت  یک  »تشکیل  باشد:  داشته  ضعیف  بسیار 
و  حکومت  در  نمایندگی  اصل  پایین،  آرای  میزان  با 
سیاست را آسیب پذیر می کند و به این لحاظ حکومت 
از نظر مشروعیت ضعیف خواهد بود. اما این بدان معنا 
نیست که دست آویزی برای سرنگونی حکومت باشد؛ 
از آن  باشد.  بلکه ممکن حکومت ضعیف و پرچالش 
طرف، اگر حکومت رضایت سیاسی در داخل را بتواند 
فراهم کند و از نظر کارکرد و فعالیت موثر باشد، ممکن 
در جریان کار، سوال مشروعیت کم رنگ تر شود و بتواند 

بقا یابد.«
آقای فراسو در گفت وگو با اطالعات روز می گوید 
رأی  میلیون  یک  از  کم تر  با  بعدی  حکومت  اگر  که 
تشکیل شود، برای نمایندگی از مثال 10 میلیون واجد 
»برای  است:  مواجه  چالش  به  قطع  به صورت  شرایط 
همین من اشاره کردم که در این صورت حکومت در 
تشکیل کابینه و سازمان دهی جامعه سیاسی بسیار فعال 
و دقیق باید باشد تا این نقیضه تا حد امکان جبران شود 
و در عین حال از خود موثریت نشان بدهد. به صورت 
ساده مشروعیت دو بعد دارد، یکی بعد نمایندگی است 
فرایندی  بعد  دیگری  و  می گیرد  منشأ  انتخابات  از  که 
کار  کارکرد و رضایت سیاسی در جریان  از  که  است 
آرای  در صورت  بنابراین،  می گیرد.  ریشه  حکومت ها 
کم، حکومت باید بر بعد فرایند تمرکز کند. البته همه 
این حرف ها بر این پیش فرض استوار است که فرض 
انتخابات را موفقانه  انتخابات نتیجه  می کنیم کمیسیون 

اعالم می کند و تیم های مختلف آن را می پذیرد.«
پژوهش گر  و  نویسنده  ابراهیمی،  نعمت اهلل  دکتر 
مسایل افغانستان در گفت وگو با اطالعات روز می گوید 
که سطح مشارکت مردم در انتخابات یکی از معیارهای 
اساسی برای ارزیابی انتخابات در نظام های دموکراتیک 
به حساب می آید، اما کدام معیار مشخص وجود ندارد 
تا یک  که گفته شود کدام سطح مشارکت الزم است 

انتخابات مشروعیت الزم را کسب کند.
به باور آقای ابراهیمی، آنچه مهم است این است که 

عصمت اهلل سروش

سقوط مشارکت در انتخابات؛ 
آیا حکومت بعدی با چالش عدم مشروعیت روبه روست؟
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بر بنیاد گزارش میک، در یک سال گذشته از 191 سفارش که وزارت 
معادن باید تطبیق می کرد، 30 سفارش کامال تطبیق شده است، 91 
 22 و  است  تطبیق شده  قسما  سفارش   48 نشده،  تطبیق  سفارش 

سفارش دیگر پاسخی نیافته است. 
بیش ترین  سفارش ها  تطبیق  در  معادن  وزارت  گزارش،  این  طبق 
شامل  که  است  داشته  معادن  جدید  قانون  بخش  در  را  پیشرفت 
طرزالعمل استخدام مناسب، محدودیت ها بر ساحه مذاکرات قرارداد، 

شفاف سازی ضمانت های داوطلبی و چند مورد دیگر می شود. 

عبدالله شفایی می گوید کسانی 
که ادعا کنند انتخابات و حکومت 
مشروعیت  بعدی  منتخب 
قانونی ندارند، نیروهای مرکزگریز 
یا قانون گریز هستند: »اگر میزان 
مشارکت پایین باشد، آسیبی به 
نمی رسد.  انتخابات  مشروعیت 
استدالل  این  منطقی  نتیجه ی 
مخالف  کسانی که  است  این 
مشروعیت  و  می زنند  گپ  آن 
انتخابات این چنینی را زیر سوال 
می برند، بدون مبنای قانونی گپ 

می زنند.«



نمی  ماه  یک  از  بیش  مادرید  اتلتیکو  مهاجم 
تواند برای تیمش به میدان برود.

به نقل از آس، ژائو فلیکس چند هفته نمی تواند 
اتلتیکو مادرید را همراهی کند . مهاجم پرتگالی پس 
های  تست  مورد  والنسیا  مقابل  تیمش  دیدار  از 
رابطه  در  زیادی  نگرانی  گرفت چون  قرار  پزشکی 
حال  این  با  داشت.  وجود  اش  دیدگی  آسیب  با 
اولیه  پیشبینی  از  بازیکن 19 ساله کمتر  مصدومیت 

بود.
فلیکس دیدار برابر بایرلورکوزن، اتلتیک بیلبائو، 
آالوس و سویا را از دست خواهد داد. به نظر می 
به  بتواند  و  کند  همراهی  را  تیم  نوامبر  اوایل  رسد 
دیدار برگشت مقابل لورکوزن برسد. همچنین برابر 
اسپانیول بازی کند. یعنی او چهار تا 6 هفته از میادین 

دور خواهد بود.
والنسیا  و  اتلتیکو  دیدار  جریان  در  فلیکس 
مجبور شد زمین را ترک کند. اکنون که خیال باشگاه 
راحت  جوانش  ستاره  مصدومیت  نبودن  شدید  از 
شده است باید به دنبال جایگزین برایش باشد. دیگو 
پابلو سیمئونه می تواند در دیدار های آینده از لمار، 

ویتولو و آنخل کورئا بهره ببرد.

دوری ۶ هفته ای 
فلیکس از میادین

مصدومیت سرجی روبرتو مدافع هافبک بارسا 
باز  میادین  به  زودی  به  او  و  نیست  جدی  چندان 

خواهد گشت.
سرجی روبرتو مدافع راست بارسا روز شنبه و 
داد.  تعویض  ایبار درخواست  با  بازی  نیمه  دو  بین 
او از ناحیه پای چپ احساس درد می کرد و تحت 
و  گرفت  قرار  رختکن  در  فلوریت  دنی  دکتر  نظر 
مشخص شد که نیمه دوم قادر به ادامه بازی نیست 

و جای خود را به نلسون سمدو داد.
دکتر فلوریت با تایید مصدومیت رباط سرجی 
به  منوط  را  مصدومیت  شدت  مورد  در  دقیق  نظر 
آزمایشات دقیق تر دانست. سرجی دیروز در کلینیک 
باشگاه بارسلونا حاضر شد و خبر خوب برای بارسا 
اینکه مشکل او جدی نیست و پس از 10 روز می 

تواند بار دیگر آبی اناری ها را همراهی کند.
به این ترتیب او بازی با اسالویا پراگ و احتماال 

رئال وایادولید را از دست خواهد داد.

بایرن مونیخ به درخشش خود  مهاجم لهستانی 
در بوندسلیگا ادامه داد و توانست برای هشتمین بازی 

پیاپی گلزنی کند.
به نقل از اسکای اسپورت، روبرت لواندوفسکی 

فصل بسیار خوبی را با بایرن مونیخ تجربه می کند.
این بازیکن لهستانی توانست برای هشتمین بار 

پیاپی در فصل جاری گلزنی کند.
بایرن مونیخ در فصل جاری بوندسلیگا 8 بار به 
میدان رفته و روبرت لواندوفسکی توانسته در هر 8 

دیدار برای تیمش گلزنی کند.
بایرن در هفته هشتم بوندسلیگا مهمان آگزبورگ 
بود که با تساوی دو بر دو متوقف شد و لواندوفسکی 

توانست گل نخست تیمش را به ثمر رساند.
در تاریخ بوندسلیگا تنها اوبامیانگ توانسته بود 
کند  گلزنی  دورتموند  برای  آغازین  دیدار   8 در  که 
که  بازیکن  این  رکورد  به  توانست  لواندوفسکی  که 
تفاوت  این  با  برسد،  می کند  بازی  آرسنال  در  فعال 
اما  رساند  ثمر  به  گل   9 بازی   8 در  اوبامیانگ  که 

لواندوفسکی 12 گل به ثمر رسانده است.

مدت زمان دوری 
مدافع بارسا اعالم شد

رکوردی خاص 
برای لواندوفسکی

فاوره: 
دورتموند در مسیر درستی گام برمی دارد

پیـروزی  از  دورتمونـد  سـرمربی 
تیمـش برابـر مونشـن گالدباخ صدرنشـین 
خوشـحال اسـت و تاکیـد کـرد کـه تیمش 

دارد. برمـی  گام  درسـتی  مسـیر  در 
بـه نقـل از کیکـر، بوروسـیا دورتموند 
هشـتم  هفتـه  دیـدار  تریـن  حسـاس  در 
رقابت های بوندسـلیگا از مونشـن گالدباخ 
پذیرایـی کـرد. دورتمونـد در ایـن دیـدار 
توانسـت بـا یـک گل بـه پیروزی برسـد و 
سـه امتیـاز ارزشـمند و حیاتی را به دسـت 

آورد.
ایـن پیـروزی دورتمونـد بعـد از سـه 
تسـاوی پیاپـی ایـن تیـم بـه دسـت آمـد و 

باعث شـد تـا اختالف آنها بـا صدر جدول 
رده بنـدی بـه یک امتیـاز کاهش پیـدا کند. 
لوسـیان فـاوره در نشسـت خبـری بعـد از 
شایسـته  کـه  بـاورم  برایـن  گفـت:  بـازی 
کسـب سـه امتیـاز در ایـن بـازی حسـاس 
تـالش  پیـروزی  کسـب  بـرای  بودیـم. 
زیـادی از خـود نشـان دادیـم و در نهایـت 
هـم بـه آنچه کـه شایسـتگی آن را داشـتیم 
دسـت پیـدا کردیـم. در مسـیر درسـتی گام 
برمی داریـم و جایـی بـرای نگرانی نیسـت.
او ادامـه داد: مونشـن گالدبـاخ فشـار 
و  دوم  نیمـه  در  ویـژه  بـه  آورد  زیـادی 
توانسـت کـه دو گل هـم بـه ثمـر برسـاند 

کـرد.  اعـالم  مـردود  را  آنهـا  داور  کـه 
فرصت هـای زیـادی را روی دروازه حریف 
خلـق کردیـم و به طور کل بهتـر از حریف 
بودیـم. می توانسـتیم گل هـای بیشـتری به 
ثمر برسـانیم اما مـن در کل از نتیجه راضی 

. هستم
سـرمربی دورتمونـد در پایـان دربـاره 
آسـیب دیدگـی سـنگربان تیمـش قبـل از 
لیـگ  اینتـر در  برابـر  بـزرگ  بـازی  آغـاز 
قهرمانـان اروپـا گفـت: رومـان بورکی بعد 
از برخـوردی کـه با ایمبولو داشـت آسـیب 
دیـده اسـت. هنـوز وضعیـت او بـه طـور 

دقیـق روشـن نیسـت و بایـد صبـر کـرد.

وزیر دفاع امریکا: 
نیروهای حاضر در سوریه به عراق منتقل خواهند شد

اطالعـات روز: مـارک اسـپر، وزیـر دفـاع امریـکا 
گفته اسـت نیروهای امریکایی حاضر در شـمال سـوریه 

بـه عـراق منتقـل خواهند شـد.
بـه  اسـپر  آقـای  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
خبرنـگاران گفتـه اسـت کـه طبـق برنامه هـای وزارت 
دفـاع امریـکا، نزدیـک بـه یک هـزار سـرباز امریکایـی 
بـه غـرب عـراق منتقـل خواهنـد شـد تـا جلـوی رشـد 
نیروهـای گـروه موسـوم بـه دولـت اسـالمی )داعش( را 

بگیرنـد.
نیروهـا  ایـن  مأموریـت  اسـت  گفتـه  اسـپر  آقـای 

بـود. خواهـد  عـراق«  از  دفـاع  بـرای  »کمـک 
بـه دنبـال ایـن اظهـارات وزیـر دفـاع امریـکا، یـک 
مقـام ایـن وزارتخانـه به خبرگـزاری رویتـرز گفت طرح 
انتقـال ایـن نیروها »قطعی« نیسـت و ممکن اسـت تغییر 

. کند
بـه جز ایـن نیروها، امریـکا در حال حاضـر نزدیک 
بـه 5 هـزار نیـرو در عـراق دارد کـه عمدتـا مشـغول 

»آمـوزش« نیروهـای عراقـی هسـتند.
بـه دنبـال تصمیـم دونالـد ترامـپ، رییس جمهوری 
آمـرکا بـرای خـروج نیروهـای ایـن کشـور از سـوریه، 

ترکیـه عملیاتـی را در شـمال سـوریه بـرای بـه بیـرون 
رانـدن نیروهـای کـرد آغـاز کـرده اسـت.

ایـن تصمیـم آقـای ترامـپ انتقادهـای زیـادی را از 
جملـه در داخل حـزب جمهوری خواه به همراه داشـت.
آتش بـس موقتی بـرای خروج نیروهـا و غیرنظامیان 
از شـمال سـوریه برقرار شـده، اما هر دو طرف یکدیگر 

را بـه نقض آن متهـم می کنند.
کردهـا می گوینـد ترکیه اجازه خـروج غیرنظامیان و 

زخمی هـا از منطقـه را نمی دهد.
کردهـا گفته انـد باید یک راهـرو بشردوسـتانه برای 

خارج کـردن مـردم شـهر راس العیـن ایجـاد می شـد، امـا 
چنیـن اتفاقی نیفتاده اسـت.

و  غیرنظامـی  مردمـان  خارج کـردن  گفتنـد  آن هـا 
زخمی هـای درگیری هـای اخیـر از این شـهر »غیرممکن 

است.« شـده 
باعـث  سـوریه  خـاک  داخـل  در  ترکیـه  عملیـات 
بـروز یـک بحـران انسـانی دیگـر شـده و صلیب سـرخ 
بین الملـل می گویـد بـه دنبـال عملیـات ترکیه در شـمال 
سـوریه 200 هـزار سـوری خانه و کاشـانه خـود را ترک 

کرده انـد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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200$ USD یکساله
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ناآرامی در لبنان؛ استعفای وزیران مسیحی از دولت ائتالفی
اطالعات روز: یکی از احزاب مسیحی لبنان اعالم کرد 
که در پی اعتراض های مردمی از دولت ائتالفی کناره گیری 

می کند.
به نقل از بی بی سی فارسی، بیروت، طرابلس و چند شهر 
دیگر برای چهارمین روز متوالی با موجی از اعتراض های 
خیابانی روبه رو است. ده ها هزار تن از شهروندان لبنان در 
اعتراض به افزایش مالیات به خیابان ها آمده و دولت را به 

»فساد« متهم کرده اند.
سمیر جعجع، رهبر حزب نیروهای لبنانی گفته: »اکنون 
ما متقاعد شده ایم که دولت در برداشتن گام هایی برای حفظ 
وضعیت ناتوان است. بنابراین این مجموعه تصمیم گرفت تا 

وزیرانش از دولت استعفا کنند.«
نام سمیر جعجع با دوران رهبری شبه نظامیان مسیحی 
جنگ  در  نظامیان  شبه  این  است.  خورده  گره  )فاالنژها( 
داخلی لبنان نقش ایفا کرده است. حزب فاالنژ لبنان بعدها به 
حزب کتائب تغییر نام داد. با این همه همواره از آن به عنوان 

جریانی »تندرو« یاد می شود.
یک  جعجع  آقای  رهبری  به  لبنانی،  نیروهای  حزب 
تشکل سیاسی مسیحی نزدیک به مارونی ها است. مارونی ها 

و  هستند  لبنان  جمعیت  تشکیل دهنده ی  اصلی  اقوام  از 
براساس تقسیم قدرت در نظام سیاسی این کشور رؤسای 
جمهوری از میان سیاست مداران مسیحی برگزیده می شوند.

در  و  هستند  شرقی  کاتولیک  کلیسای  پیرو  مارونی ها 
جامعه سیاسی لبنان نقش قابل توجهی ایفا می کنند.

در  ایرانی  چهار  ناپدیدشدن  مسئولیت  ایران  حکومت 
لبنان را متوجه فاالنژهای مسیحی  می داند.

 1361 سرطان   14 ایران،  رسانه های  روایت  براساس 
سفارت  متعلق  سیاسی  خودروی  دستگاه  یک  خورشیدی 
به  طرابلس  از  بازگشت  مسیر  در  ایران  اسالمی  جمهوری 
این  در  متوقف می شود.  نظامیان  این شبه  از سوی  بیروت 
موسوی،  محسن  نظامی،  فرستاده  متوسلیان،  احمد  خودرو 
کاردار، تقی رستگارمقدم، کارمند سفارت، و کاظم اخوان، 
عکاس و خبرنگار ایرنا، به مکانی نامعلوم منتقل می شوند و 

از آن زمان ناپدید شده اند.
استقبال از کناره گیری مارونی ها از دولت

اعالم استعفای حزب نیروهای لبنانی از دولت ائتالفی 
در حالی است که به گفته ی وزیر دارایی لبنان، در پی نشستی 
موافقت  این کشور  وزیر  نخست  با حضور سعد حریری، 

شده تا در »بودجه نهایی« به میزان مالیات ها افزوده نشود.
چهار  لبنان  ائتالفی  دولت  در  لبنانی  نیروهای  حزب 
قرار  وزیران،  این  استعفای  به  تصمیم  اعالم  با  دارد.  وزیر 
است به زودی هیأت دولت برای خروج از »بحران« نشستی 

اضطراری برگزار کند.
معترضان به دولت در پایتخت از کناره گیری این حزب 
احزاب  دیگر  وزیران  استعفای  خواستار  و  کرده   استقبال 
شده اند. همزمان با انتشار استعفای چهار وزیر، معترضان در 

طرابلس به نشانه شادمانی آتش بازی راه انداختند.
گسترش  با  که  کرده  اعالم  لبنان  بانک های  کانون 

اعتراض  ها، بانک ها به طور موقت تعطیل می مانند.
درخواست  وجود  با  خیابانی  اعتراض های  این  ادامه 
همچنین  و  معترضان  خویشتن داری  به  سیاستمداران 
است.  اکتبر(  )هجدهم  جمعه  روز  در  نفر  ده ها  بازداشت 
از خودروهای  متفرق کردن معترضان  برای  امنیتی  نیروهای 
آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرده اند. ارتش هم روز شنبه 
از تظاهرکنندگان خواست تا اعتراض خود را »مسالمت آمیز« 
بیان کرده و از آسیب به اموال عمومی و خصوصی خودداری 

کنند.

در این درگیری ها زخمی شده اند.
به دنبال شدت گرفتن  شیلی  راست گرای  رییس جمهوری  پینیرا،  سباستین 
تظاهرات، این افزایش قیمت را به حالت تعلیق درآورده، اما خشم عمومی از 

نابرابری در شیلی گسترش یافته است.
امریکای  منطقه  کشورهای  باثبات ترین  و  ثروت مندترین  از  یکی  شیلی 

التین است، اما این کشور در زمینه نابرابری اقتصادی هم پیشتاز است.
نارضایتی مردم از هزینه های زندگی به خصوص در سانتیاگو، شهری با 
شش میلیون نفر جمعیت افزایش یافته و بسیاری خواهان اصالحات مالیاتی، 

قوانین کار و سیستم تامین اجتماعی هستند.

تظاهرات  جریان  در  نفر  سه  می گویند  شیلی  مقام های  روز:  اطالعات 
خشونت آمیز در سانتیاگو، پایتخت این کشور کشته شده اند.

به نقل از بی بی سی فارسی، کارال روبیالر باراخونا، شهردار سانتیاگو گفته 
است این سه نفر وقتی یک سوپرمارکت به آتش کشیده شد، جان خود را از 

دست دادند.
در سانتیاگو، پایتخت شیلی و شهر بندری والپارایسو )سومین شهر بزرگ 
شیلی( که شاهد تظاهرات بودند، برای 15 روز وضعیت فوق العاده اعالم شده  

است.
نقاط  دنبال اعالم وضعیت اضطراری در  به  ارتش  تانک های  سربازان و 

حساس مستقر شده اند.
به  و  گرفته  نادیده  را  آمدورفت  منع  مقررات  تظاهرکنندگان  از  شماری 

غارت مغازه ها و خراب کردن ایستگاه های مترو پرداختند.
تظاهرات شیلی به دنبال افزایش قیمت بلیط مترو در سانتیاگو آغاز شد و 

به تدریج به سایر نقاط کشور رسید.
معترضان در دومین روز تظاهرات، موانعی در خیابان ها ایجاد کردند و 
اتوبوس ها را به آتش کشیدند. پولیس برای متفرق کردن آن ها از گاز اشک آور 

و ماشین های آب پاش استفاده کرده است.
بیش از 300 نفر بازداشت شده و 156 مامور پولیس و یازده غیرنظامی هم 

سه نفر در جریان خشونت های شیلی کشته شدند

یک هیات اسراییلی در نشست امنیتی بحرین »برای مقابله با ایران شرکت می کند«
قرار است در این نشست راه های 
و  منطقه  در  دریایی  امنیت  برقراری 
نظر  مد  سالح  قاچاق  از  جلوگیری 

قرار بگیرند.
ائتالف  یک  امریکا  اخیرا 
بین المللی برای حفاظت از کشتی رانی 
و برای حفاظت از کشتی های تجاری 
در  حرکت  هنگام  نفت کش ها  و 
از  عبور  به خصوص  منطقه  آب های 

تنگه هرمز تشکیل داده است.
با  امسال  فوریه  ورشو  کنفرانس 
پایتخت  ایران و خاورمیانه در  محور 
و  خارجه  وزیر  حضور  با  لهستان 
و  امریکا  رییس جمهوری  اول  معاون 

نخست وزیر اسراییل برگزار شد.
روزه  دو  کنفرانس  این  برگزاری 
امریکا صورت گرفت که  پیشنهاد  به 

می کنند.
نوشته  اسراییل  تایمز  روزنامه 
امنیت  مدیر  گبی،  بنونیستی  دانا  که 
منطقه ای و مقابله با تروریسم وزارت 
این نشست  امور خارجه اسراییل در 

حاضر خواهد شد.
اسراییل  خارجه  امور  وزارت 
حضور هیأتی از این کشور در منامه 

را تکذیب نکرده است.
هیأتی  که  نیست  اول  بار  این 
سفر  عربی  کشورهای  به  اسراییل  از 
با بیش تر کشورهای  می کند. اسراییل 
اما  ندارد،  دیپلماتیک  رابطه  عربی 
است  برقرار  طرفین  بین  تماس هایی 
و به خصوص این کشورها درباره ی 
آنچه تهدید ایران می خوانند، همکاری 

می کنند.

اطالعات روز: منابع اسراییلی از 
کشور  این  بلندپایه  مقام  یک  حضور 
منامه  در  بحرین  امنیتی  نشست  در 

خبر داده اند.
فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
مشترک  میزبانی  به  منامه  نشست 
برگزار  لهستان  و  امریکا  بحرین، 
ورشو  کنفرانس  ادامه  در  و  می شود 

برگزار می شود.
عمدتا  نشست  این  اصلی  هدف 
خلیج  در  ایران«  »تهدید  با  مقابله 

فارس عنوان شده است.
امروز  از  دریایی  امنیت  نشست 
)دوشنبه( به مدت دو روز در بحرین 
از  هیات هایی  و  می شود  برگزار 
سعودی،  عربستان  چون  کشورهایی 
امارات، کویت و عمان در آن شرکت 

داشت  به همراه  را  ایران  تند  واکنش 
این  با  مقابله  برای  تالشی  را  آن  و 
کشور و دخالت در امور داخلی خود 

دانست.
چین و روسیه نماینده ای به این 
کنفرانس نفرستاد ند. بیشتر کشورهای 
اتحادیه اروپا هم از حضور در سطح 
و  زدند  باز  سر  کنفرانس  این  عالی 
این  به  را  پایین  سطح  در  مقام هایی 

نشست فرستادند.
در بیانیه مشترک امریکا و لهستان 
درباره ی نشست ورشو نامی از ایران 
برده نشد، اما به مسایلی مانند حمایت 
از تروریسم، تولید موشک و خطرات 
میانه  در خاور  از گروه هایی  حمایت 
اتهامات  از  همگی  که  که  شد  اشاره 

امریکا علیه ایران به شمار می رود.

ژسوس: 
نیمکت نشین کردن آگوئرو خیلی سخت است

از  بعد  سیتی  برزیلی  مهاجم 
ثبت پنجاهمین گل خود در لیگ 
برتر عنوان کرد رقابت با سرخیو 
آگوئرو باعث پیشرفتش می شود.

به نقل از دیلی میل، در ادامه 
برتر  لیگ  نهم  هفته  دیدارهای 
انگلیس چند دیدار برگزار شد که 
منچسترسیتی  بازی ها  از  در یکی 
خود  میزبان  صفر  بر   2 نتیجه  با 
داد.  شکست  را  پاالس  کریستال 
سیلوا  داوید  و  ژسوس  گابریل 

برای سیتی گلزنی کردند. 
ساله   22 گلزن  ژسوس 

توانست  دیدار  این  در  برزیلی 
لیگ  در  را  خود  گل  پنجاهمین 
بازیکن  این  برساند.  ثمر  به  برتر 
آگوئرو  سرخیو  با  سختی  رقابت 
ترکیب  در  گرفتن  قرار  برای 
درباره  او  دارد.  را  تیمش  اصلی 
گلزنی  و  دیدار  این  در  حضور 
سر  ضربه  با  می خواستم  گفت:  
نقص  بی  سانتر  که  کنم  گلزنی 
و خوب برناردو به شانه های من 
برخورد کرد و وارد دروازه شد. 
در هر صورت باید قدرت سرزنی 
خوش  دهم.  افزایش  را  خودم 

سانتر  این  که  بودم  هم  شانس 
باید  ارسال شد.  من  برای  خوب 
کنم  تمرین  و  کنم  تالش  خیلی 
تا در ترکیب تیم قرار گیرم چون 
در  آگوئرو  سرخیو  مثل  بازیکنی 
گلزن  بهترین  که  است  من  کنار 
اسطوره  و  است  باشگاه  تاریخ 
من  ولی  می شود  محسوب  تیم 
کنم.  رقابت  او  با  می خواهم 
و  تیم  ثابت  ترکیب  در  حضور 
نیمکت نشین کردن او کار سختی 
است ولی من انگیزه های زیادی 
همین  به  دارم.  درخشش  برای 

خاطر دست از تالش نمی کشم و 
هر چه در توان دارم را رو می کنم 
قرار  تیمم  ترکیب  در  بتوانم  تا 
بگیرم. وظیفه من این است که در 
و  دهم  نشان  را  خودم  تمرینات 
اختیار سرمربی است که  بقیه در 
به  را  بازیکنی  چه  بگیرد  تصمیم 

زمین بفرستد.
هفته  این  باید  منچسترسیتی 
در لیگ قهرمانان به دیدار آتاالنتا 
برود و احتمال دارد گواردیوال در 
در  آگوئرو  سرخیو  از  دیدار  این 

ترکیب اصلی خود استفاده کند. 

مانه: 
رای مسی یک تشویق بزرگ بود

سادیو مانه، سـتاره لیورپول، 
از سـوی  انتخابـش  اعـالم کـرد 
لیونـل مسـی بـه عنـوان بهتریـن 
گیـری  رای  در  جهـان  بازیکـن 
بهتریـن هـای فیفـا، یک تشـویق 
محسـوب  برایـش  العـاده  فـوق 

شـود. می 
فیفـا  هـای  بهتریـن  مراسـم 
چنـد هفتـه قبـل برگـزار شـد و 
لیونـل مسـی بـه عنـوان بهتریـن 
بازیکـن دنیـا انتخـاب شـد. امـا 
خـود ایـن سـتاره آرجانتینـی در 
ایـن رای گیـری، نـام مانـه را بـه 

کـرده  انتخـاب  اول  نفـر  عنـوان 
کریـس  بـه  آن  از  پـس  و  بـود 
یونـگ  دی  فرانکـی  و  رونالـدو 
رای داد. مانـه معتقـد اسـت رای 
پیشـرفت  دهنـده  نشـان  مسـی، 
زیـادش در فصـول اخیـر اسـت.

گفـت:"  خبرنـگاران  بـه  او 
وقتـی مسـی بـه شـما رای مـی 
دهـد، ایـن یـک تشـویق بـزرگ 
از  مـن  کـه  بدانیـد  اگـر  اسـت. 
کجـا آمـده ام، نشـان مـی دهـد 
که چقدر پیشـرفت کـرده ام. من 
در  زیـادی  مـدت  اینکـه  بـدون 

آکادمـی هـای فوتبـال باشـم، بـه 
اینجـا رسـیدم.

تنهـا چیـزی کـه مـی توانـم 
بـه کـودکان بگویم این اسـت که 
تـالش کـردن ادامـه  بدهنـد و به 

دنبـال رویاهای شـان باشـند."
هـم  دایـک،  فـن  ویرژیـل 
در  مسـی  از  بعـد  مانـه،  تیمـی 
سـال  هـای  بهتریـن  دوم  رتبـه 
سـتاره  و  گرفـت  قـرار  فیفـا 
پاسـخ  در  لیورپـول  سـنگالی 
اگـر  آیـا  کـه  سـوال  ایـن  بـه 
مـی توانسـت، او هـم بـه مسـی 

رای مـی داد یـا نـه، بـه شـوخی 
البتـه  مطمئنـا...  بلـه،  گفـت:" 
بعـد از فـن دایـک. نـه، ویرژیل 
بازیکـن فـوق العـاده ای اسـت 
امـا متاسـفم ویرژیل، مسـی قبل 

قـرار مـی گیـرد." تـو  از 
مانـه همچنیـن در مورد تاثیر 
پیشـرفتش  در  کلـوپ  یورگـن 
گفت:" کلـوپ واقعـا آدم جالبی 
اسـت.همه او را دوسـت دارند و 
ایـن مهمتر اسـت. او آدم بانمکی 
اسـت امـا در عیـن حـال خیلـی 

هـم جدی اسـت."

رکورد عجیب رئال مادرید و بارسلونا در اللیگا
دو تیم بارسلونا و رئال مادرید در پایان 
هفته نهم اللیگا یک رکورد عجیب به ثبت 

رساندند.
به نقل از آس، هفته نهم اللیگا لبخند 
و اشک را در میان بارسلونا و رئال مادرید 
تقسیم کرد. آبی اناری ها با پیروزی 3 بر صفر 
مقابل ایبار پس از 153 روز به صدر جدول 
که  داد  رخ  حالی  در  اتفاق  این  برگشتند. 
مادرید با شکست یک بر صفر برابر مایورکا 

این رتبه را به تیم کاتاالنی هدیه کرد.
بر  عالوه  زیدان  الدین  زین  شاگردان 
این شکست 10 نفره نیز شدند. اودریوسوال 
در دقیقه 73 با دریافت کارت زرد دوم از 
بازیکن  سه  هفته  این  تا  شد.  اخراج  بازی 

مادرید اخراج شدند. لوکا مودریچ و گرت 
بیل با چنین جریمه ای روبه رو شده بودند. 
این اتفاق در دیدار برابر سلتاویگو و ویارئال 
 ( میسترچیپ  گزارش  اساس  بر  داد.  رخ 
سال  چهارده  از  پس  اسپانیایی(  کارشناس 
چنین اتفاقی در 9 هفته رخ داد اما این آمار 
کارت  تعداد  با  که  شود  می  خاص  زمانی 
برابر  والورده  ارنستو  شاگردان  قرمزهای 
بازیکن  سه  مدت  این  در  نیز  بارسا  باشد. 
خود را به دلیل دریافت کارت قرمز از دست 
داد. النگله برابر ختافه اخراج شد و آرائوخو 
و عثمان دمبله در دیدرا برابر سویا جریمه 

شدند.
اگر بارسا و مادرید با 19 و 18 امتیاز 

در اللیگا حکمرانی می کنند تنها رئال بتیس 
با  قرمز  کارت  زمینه  در  می تواند  که  است 
و  بارسلونا  برابر  یوئل  کند.  برابری  آن ها 
ویلیام کاروالیو و لورن مقابل ختافه کارت 
ثبت  در  تیم  سه  هر  کردند.  دریافت  قرمز 

کارت قرمز در صدر قرار دارند.
به  این فصل اللیگا خیلی  رقابت های 
قرمز  کارت  افزایش  و  است  نزدیک  هم 
این  دهنده  نشان  بزرگ  تیم های  برای 
یا  باال  تنش  که  نیست  مهم  است.  موضوع 
پایین باشد داوران شدیدترین جریمه را در 
برای  باعث شد  این شرایط  نظر می گیرند. 
نخستین بار در تاریخ اللیگا دو تیم مادرید و 
بارسا تا هفته نهم سه اخراجی داشته باشند.
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اعـالم می کننـد کـه افتـاد. می دانیـد کـه بـه 
تعویـق افتـاده. پارلمـان جلسـه می کنـد کـه 
فـالن قانـون را بـه رای بگـذارد و... شـب 
سـیمای  و  می کنیـد  روشـن  را  تلویزیـون 
ُگل انداختـه ی گزارش گـر را می بینیـد کـه بـا 

شـور و حـرارت تمـام می گویـد:
»جلسـه ی امـروز پارلمان کـه به الیحه ی 
منـِع آویـزان کـردن معلمـان از پایـه ی بـرق 
اختصـاص داشـت، تـا هفـت مـاه دیگـر بـه 

افتاد«. تعویـق 
خـوب کـه بـه چهـره و نـگاه و لحـن 
کـه  می بینیـد  می کنیـد،  دقـت  گزارش گـر 
گـزارش تهیه کردن از تعویـق برایش چه قدر 
لذت بخش اسـت. روان شـیرآبادی اش کشـته 
و مـرده ی تعویـق اسـت. عـادت کـرده. حتـا 
همـان کفتـاری کـه در بـاال ذکـر نیکویـش 
بـود نیـز گاهـی عالیـم عشـقش بـه تعویـق 
می افتنـد. شـنیده بودیـم که کفتـار می خواهد 
کـه در یکـی از جمعه هـای ماه گذشـته پیش 
مسـجد محله بیاید و از شـدت خاطرخواهی 
بـه  همـه  حضـور  در  را  خـود  بانـو  فـالن 
جمعـه  آخریـن  صبـح  امـا  بکشـد.  آتـش 
برادرخوانـده اش  یعنـی  ایشـان،  سـخن گوی 
گـژدم، بـه کافه ی ملـت جمعه پـرور خبر داد 
کـه خودکشـی کفتـار فعـال بـه تعویـق افتاده 

. ست ا

خواجـه حافـظ گفتـه بود »اگر به دسـت 
مفهـوم  یـک  بکشـم.«  را  فـراق  افتـد  مـن 
مختـوم بـه قـاِف دیگـر هـم هسـت کـه اگر 
به دسـت مـن افتد، می کشـمش. فکـر کردید 
»عشـق« را می گویـم؟ نـه. عشـق کـه عشـق 
اسـت. الهـی تا جهان اسـت زنده باشـد. البته 
می دانیـم کـه عشـق هـم -بـا تمـام فضایلـی 
بدرقـم  گاهـی  مـا  شـیرآباد  در  دارد-  کـه 
یـک  می پوشـد.  سـرچپه  را  خـود  پوسـتین 
عاشـق پاکبـاز دو کوچـه باالتر از مـا زندگی 
می کنـد. اسـم خـود را کفتار گذاشـته. دو ماه 
پیش در مسـیر سـالنگ – پلخمـری پدر خود 
را از سـرویس پاییـن کرده بود و کنار سـرک 
کاراتـه اش می کـرد. از کسـی پرسـیدیم ایـن 

گفت: کیسـت. 
»کفتار است. عاشق است«.

نه، عشق را نمی گویم.
اسـحاق را هـم نمی گویـم. هرچنـد کـه 
اسـحاق واقعـا سـزاوار کشته شـدن به دسـت 

حرف هـا و رازهـا، ایـن مرد بـزرگ فرهیخته 
و لبریـز از جواهـر معنا، نمی توانـد گنجینه ی 
سـینه ی دردمنـد خـود را بـاز کنـد و سـخن 

بگویـد. تف بـر تـو اختناق!«
اما وقتـی دوره ی خفقان به پایان رسـید، 
یـا بگـو میان برنامـه گرفـت و چنـدی توقف 
یافـت، بـاز جوانان آمدنـد نزد ما. بـاز اصرار 
کردنـد که »اسـتاد، شـما را به هرچه دوسـت 
داریـد قسـم، حـاال کـه خفقـان نیسـت، لطفا 
بگوییـد چیـزی را که از نهفتن آن دیگ سـینه 
مـی زد جوش.« آن وقت مـا دیدیم که اختناق 
چـه چیز خوبی بـوده واهلل. اختنـاق که رفت، 
آبـروی اسـتادی  مـا هـم رفـت. دیدیـم کـه 
همـان خلقی هـا و طالبـان ملعـون اگـر مـا را 
صددرصـد هـم آزاد می گذاشـتند و حتـا بـه 
دسـت هـر کـدام از مـا گنجینه هـای راز یک 
بلندگـوی قـوی جاپانی هـم می دادنـد، باز ما 

چیزی نداشـتیم کـه بگوییم. 
نه، منظورم اختناق نیست.

چـه درد سـر بدهـم شـما را. منظـورم 
»تعویـق« اسـت. خبـر دادنـد که اعـالم نتایج 
انتخابـات بـه تعویـق افتـاد. تعویـق تعویـق 
تعویق. این تعویق چه هسـت که در شـیرآباد 
همـه چیـز بـه آن می افتد؟ قـرار می شـود که 
در فـالن تاریـخ کار جـاده ی صدمتره ی فالن 
جـا شـروع شـود. یـک روز مانـده به شـروع 

سخیداد هاتف 

اگر به دست من افتد... | طنز

در رژیـم خلقی هـا و پرچمی هـا یـا در زمـان 
طالبـان(. آدم از سـایه ی خـود می ترسـید. در 
آن دوره هـا کجـا می شـد بـدون تـرس چهار 
کلمـه گـپ زد. آدم مجبـور بـود کـه قبـل از 
را  خـود  جمـالت  و  کلمـات  زدن  حـرف 
آن قـدر بجـود کـه وقتـی نوبـت حـرف زدن 
می شـد از آن کلمات و جمالت جویده شـده 
چیـزی نمی مانـد. ولـی بـا همـه ی بدی هایی 
کـه اختنـاق داشـت، مـا )یعنـی مـن و امثـال 
مـن( از آن سـود هـم می بردیـم. جوانـان و 
ایـام نـزد مـا می آمدنـد و  نوجوانـان در آن 
از مـا سـوال های خـود را می پرسـیدند. مـا 

لبخنـدی می زدیـم و می گفتیـم:
خیلـی  حرف هاسـت.  خیلـی  »بچیـم، 
رازهاسـت. امـا می بینـی که نمی شـود حرف 

زد«.
فکـر  این طـور  خـود  بـا  بچه هـا  بعـد، 

نـد: می کرد
»وای مـا چـه بدبختیم که ایـن گنجینه ی 

مـن هسـت. معلـم بیولـوژی مـا بـود. پیـش 
تختـه ی صنـف می ایسـتاد و پشـت خـود را 
بـه مـا می کـرد. صدایـش آن قـدر ضعیـف و 
پاییـن بـود که مـا از ده جمله یـک جمله اش 
را نمی شـنیدیم. همـو باعـث شـد کـه من از 
بیولـوژی دل سـرد شـوم و در نتیجـه انجنیـر 
سـاختمانی نشـوم و در نهایـت بـه دبیـر کلی 
حـزب نرسـم. نگوییـد ایـن منطقـی نیسـت. 
منطقـی اسـت. در شـیرآباد اکثـر کسـانی کـه 
به خاطـری  هسـتند  حـزب  فـالن  کل  دبیـر 
دبیـر کل هسـتند کـه در دانشـگاه انجنیـری 
سـاختمانی خوانده انـد و به خاطـری انجنیری 
سـاختمانی خوانده انـد کـه عالقه ی شـدیدی 

بـه بیولـوژی داشـته اند. 
اختنـاق؟ گفتیـد اختنـاق از آن کلمـات 
مختـوم بـه قـاف اسـت کـه انسـان آزاده ای 
چـون مـن ازش کینه بـه دل دارد؟ نه، اشـتباه 
می کنیـد. اختناق جان اسـت جـان. دلیلش را 
عـرض می کنم. یـک وقت اختناق بـود )مثال 

خبر دادند که اعالم نتایج انتخابات به تعویق افتاد. تعویق تعویق 
تعویق. این تعویق چه هست که در شیرآباد همه چیز به آن می افتد؟ 
قرار می شود که در فالن تاریخ کار جاده ی صدمتره ی فالن جا شروع 
شود. یک روز مانده به شروع اعالم می کنند که افتاد. می دانید که به 
تعویق افتاده. پارلمان جلسه می کند که فالن قانون را به رای بگذارد 
و... شب تلویزیون را روشن می کنید و سیمای ُگل انداخته ی گزارش گر 

را می بینید که با شور و حرارت تمام می گوید:
»جلسه ی امروز پارلمان که به الیحه ی منِع آویزان کردن معلمان از 

پایه ی برق اختصاص داشت، تا هفت ماه دیگر به تعویق افتاد«.


