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-1حمایت نادرا ازحزب عدالت خواهی پاکستان

به گزارش مولتان از پاکستان دبیر کل حزب تحریک انصاف (  )Tehreek-i-Insafپاکستان ؛ جهانگیرتارین
(  )Tareenادعا می کند که بانک ملی اطالعات و ثبت طی گزارش  451نادرا از موضع حزب خوددر
خصوص تقلب گسترده رای گیری سال  3142حمایت و آن را تبرئه کرده است.
][1

در یک مصاحبه مطبوعاتی آقای تارین گفت ":عدم تأیید  433422رای و عدم وجود تعدادCNIC 31614
در رای ها ثابت کرد که یک تقلب گسترده و سازمان یافته در زمان آخرین انتخابات روی داده است.

او گفت" :عدالت را از دولتی که از طریق تقلب به قدرت رسیده نمی توان انتظار داشت .چگونه یک دولت که
از طریق تقلب به قدرت رسیده می تواند اعالم دموکراتیک کند .تجمع عظیم در جلسات عمومی  PTIاثبات
این مسئله است که مردم نمی دانستند دولت وقت دموکراتیک نبوده و آنها به حزب مزبور اعتماد داشته
اند ،مبارزه سیاسی ما مردم را بیدار کرده و در حال حاضر آنها نمی توانند خود را از امور سیاسی و دولت دور
کنند"  .او ادعا کرد پراکندگی در بین حزب مزبور به سرعت به دلیل بی عدالتی آغاز شده است واستعفای
نخست وزیر تقاضا اساسی ما است چراکه امکان تفحص شفاف درمورد تقلب مورد نظر با حضور وی (نواز)
میسر نیست.
اسحاق خاک وانی ( )Khakwaniرهبر حزب عدالت خواهی (  )PTIارائه گزارش  NADRAرا زیر سوال
برده ا و گفته آن نمایه واقعی از حقایق نیست .وی بر این عقیده است که باید در این گزارش حقایق
مشروحه ذیل برجسته شود:
* ازبین  340،111رای تنها  72717قابل تایید است.
*

بیش از  33،111رای به علت نداشتن شماره ملی ویا نامعتبر بودن  CNICوغیره باطل هستند .

*

از  211مرکز رای دهی تنها  391مورد توسط  NADRAمورد بررسی قرار گرفتند و  41مورد آن

شمارش نشده باقی مانده است.

] [1کارت هوتی کامپیونری ملی )(Computerized National Identity Card

-2دستوراجرای قانون هویت در انتخابات

به زودی انتخابات در ایاالت متحده آغاز خواهد شد و دادگاه عالی ایاالت با صدور یک حکم پیرامون
اجرای قانون هویت باعث شد رأی گیری در تگزاس بحث برانگیز شود چرا که این قانون اولین بار
است در انتخابات عمومی فدرال اجرا می گردد.
قانون مزبور اساسا" در سال  3144تصویب شد و به موجب آن رأی دهندگان ملزم به ارائه فرم تشخیص
هویت(یکی از هفت نوع فرم موجود) برای شرکت در انتخابات چهارم نوامبر گردیده اند.
بحث ایجاد شده با توجه به این موضوع است که قانون باعث تبعیض می گردد چرا که رأی دهندگان کم درآمد
استطاعت تهیه کارتهای مزبور را ندارند.
فرانسیکو پدرازا  [1]Tاستاد یار علوم سیاسی اظهار داشته بیش از  611111رأی دهنده تگزاسی از افراد طبقه
کم درآمد و اقلیت هستند و قانون مزبور تأثیر منفی بر آنها خواهد گذاشت  .بر اساس تحقیقات محرز است که
قانونهای هویتی بطور نامتناسبی بر افراد مسن  ،کم درآمد و طبقه فقیرجامعه و ساکنین نقاط دور افتاده نسبت
به دفتر امنیت عمومی ،تأثیر می گذارد  .در میان این گروهها افراد آمریکایی و آفریقایی تبار و اسپانیایی ها بیش
از دیگران تحت تأثیر قرار می گیرند.
او معتقد است دانشجویان دوره های لیسانس و فوق لیسانس تحت تأثیر منفی اقدامات انتخابات آتی قرار
خواهندگرفت .صدور شناسنامه عکس دار برای بسیاری از دانشجویان رایگان نیست و در سراسر کشور بودجه
مخصوص آنها بسیار مختصر است .هزینه کل دریافت اسناد و انتقال آنها و همچنین زمان الزم برای این کار به

همراه  46تا  35دالر آمریکا برای دریافت گواهی و یا مدرک هویتی ،در تگزاس بار سنگینی را در بر می گیرد.
سخنگوی وزیر امور خارجه تگزاس می گوید ما مکلف به اجرای قوانین مصوب شده قوه مقننه هستیم وبه
همین دلیل در صدد حصول اطمینان ازاطالع رسانی در زمینه اقدامات تشخیص هویت می باشیم لذا تالش
کرده تا رای دهندگان از تمام مصوبات و اطالعات مورد نیاز برای رأی گیری با خبر شده و بدانند که الزم است
یکی از هفت فرم مدرک هویتی را بهمراه داشته باشند.
دبیرکالج استیشن] [2اظهار داشت  ":محرومیت گروه خاصی منجر به کاهش جعل می گردد .به نظر من الزام
ارائه مدرک هویتی منجر به محرومیت نمی گردد بلکه افراد ملزم به ارائه کارت هویتی عکس دار و یا کارت ثبت
آراء می شوند .قانون در صدد اطمینان ازثبت فرد رأی دهنده در دفاتر نظر سنجی است .به نظر این موضوع
مشکلی را بخصوص درکالج استیشن بوجود نمی آورد .سال پیش در این شهر قانون اجرا گردید از آنجائیکه
هریک از افراد نسبت به موضوع آگاهی داشته ؛آگاهی افراد رأی دهنده نسبت به مفاد قانون در انتخابات قبلی،
منجر به انتخابات موفق مبتنی بر قانون گردید .و انتظار می رود انتخابات  1نوامبر نیز به همین نتیجه برسد.
،شهر کالج استیشن در تالش است تا جمله ای را در این خصوص بیابد و معتقد است قانون به هیچ وجه در
انتخابات تأثیر منفی نخواهد داشت".
استاد یار علوم سیاسی در پاسخ به وی گفت ":این اعتقاد اشتباه است که قانون مزبور موجب کاهش جعل و
افزایش رأی دهندگان می گردد .شواهد دال بر کاهش جعل رأی دهندگان  ،ناچیز می باشد و در دولتهای دارای
قوانین هویتی ،مشارکت رأی دهندگان نرخ باالتری ندارد ،در واقع در برخی از نقاط پس از تصویب شرایط رأی
دهندگان مشارکت کاهش یافته است.
فرم های معتبر برای تشخیص هویت در تگزاس عبارتند از:
-

گواهی رانندگی

-

کارت هویت فردی

-

مجوز تفنگ دستی مخفی تگزاس

-

کارت نظام وظیفه عکس دار

-

گواهی عکس تابعیت ایاالت متحده

-

گذرنامه ایاالت متحده

-

گواهی هویتی انتخابات

]Francisco Pedraza [1
]College Station is home to the main campus of Texas A&M University [2

-3راه اندازی بیومتریک صوتی آفریقای جنوبی

شرکت ووداکام( )Vodacomدر آفریقای جنوبی ،با استفاده از اثر صوتی منحصر به افراد  ،بیومتریک
صوتی را برای دسترسی مطمئن به اشخاص ممکن کرده است
شرکت ووداکام( )Vodacomدر آفریقای جنوبی ،با استفاده از اثر صوتی منحصر به افراد بیومتریک صوتی را
برای دسترسی مطمئن به اشخاص ممکن کرده است .طی یک بیانیه ؛ شرکت ووداکام اظهار داشت ":مشتریان
می توانند با استفاده ازآدرس  My vodacomو یا مرکز محافظت ازصدای مشتریان نسبت به ثبت رمز صوتی
خود اقدام کنند".
به هنگامی که نمونه اثر صوتی بطور موفق آمیز ثبت و ضبط گردد رمز صوتی نیز برای استفاده آماده می شود در
آینده الزم است همه افراد یک عبارت را در مقابل سیستم بمنظوربررسی تاثیر متقابل تکرار نمایند تا با صدای
ضبط شده مقایسه گردد .به این ترتیب دسترسی تضمین می شود و چنانچه صدای منتشر شده تایید نشود
کاربر را از موضوع عدم اعتبار اثر مطلع می نمایند.

تحقیقات نشان داده بیومتریک صوتی قریب به  01در صد تاثیر مثبت داشته است .جعل صدای اشخاص کار
بسیار مشکلی است .لهجه ،لحن کالم و اوج صدا افراد متفاوت است و از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد  .تالش
برای تقلید صوت و یا دسترسی به جعل هویت بعلت خاص بودن مشخصات صوت و صدای منتشر و ضبط شده
در سیستم مقدور نیست.

-4طرح اسکن بیومتریک در مرزهای پاکستان

آژانس تحقیقات فدرال پاکستان ( )FIAسیستم جدید بیومتریک را در تمامی فرودگاهها برای
پاسخگوئی به مشکالت ترافیکی افراد راه اندازی نمود
آژانس تحقیقات فدرال پاکستان ( )FIAسیستم جدید بیومتریک را در تمامی فرودگاهها برای پاسخگوئی به
مشکالت ترافیکی افراد راه اندازی نمود .این آژانس قصد دارد با همکاری نیروی امنیتی فرودگاه  ،مبارزه با مواد
مخرب و سیستم های نظارتی را در تمام فرودگاههای کشور راه اندازی نماید.
مدیر منطقه ای اداره هواپیمایی  FIAاظهار داشت که سیستم بیومتریک با پایگاه اطالعات ملی و گزارشات
اداره ثبت و گذرنامه و مقامات اداره مهاجرت بمنظور بررسی اسناد مسافران تلفیق می شوند.
بمحض اینکه یکی از مسافران انگشت خود را برروی دستگاه بیومتریک قرار دهد مشخصات جامع کارت هویت
ملی  ،گذرنامه ،و روادید بر روی صفحه به نمایش گذاشته می شود  .ماشینهای بیومتریک در بخشهای ورود
وخروج فرودگاهها جاسازی می گردند  .در حال حاضر نیروی امنیت فرودگاه  ،نیروی ضد مواد مخرب و FIA
دوربینهای خاص خود را دارند وتحت نظارت سیستم جدید تمامی دوربینها  CCTVبا اداره ثبت احوال تلفیق
خواهد شد .این تصمیم پس از رویداد حادثه اخیر مسافرت  41افغانی به پادشاهی انگلستان با استفاده از اسناد
جعلی پاکستانی از طریق فرودگاه بین المللی بی نظیر بوتو اتخاذ گردید.
در سال  3144پاکستان پیشنهاد آمریکا را مبتنی بر ارتقاء نظارت بر سیستم تطبیق و بازرسی امنیت هویتی

مرزی رد نمود و بجای آن سیستم توسعه یافته پاکستانی را جایگزین کرد که به نام سیستم جایگزین مدیریت
مرزی می باشد.

-5کارت هویتی مدرن کوبا

دولت کوبا خبر از کارت هویتی جدید می دهد
این حکومت اعالم کرده کارت هویتی جدید طول عمر بیشتری داشته و از تکنولوژی و استاندارد جدید
برخوردار است  .فرآیند تولید آن بزودی ،از  39اکتبر سال  3141آغاز خواهد شد .کارت مزبور از پلی کربنات
تشکیل شده و شباهت به کارتهای مغناطیسی بر اساس استانداردهای جهانی دارد.
منابع دولتی این کشور خبر از طول عمر امن ،و مطمئن بودن کارت ،کاهش امکان تغییر و جعل هویت جامع
بودن روندها و توسعه کامپیوتری نمودن جامعه در کشور می دهند.
کارت جدید با تکنولوژی مدرن از جمله بیومتریک  ،هولوگرام  ،امضاء و تصویر دیجیتالی الگوهای امنیتی و
دستگاههای خواننده کد پستی همراه است.
مدت اعتبار سند هویتی مورد نظر بطور معمول  41سال است و مقرر شده بزودی فرآیند صدور این سند در
هاوانا آغاز شود و بتدریج ؛ تا آخر سال آتی ،به مابقی کشور توسعه یابد.
هزینه صدور این کارت  35پزو] [1است و تمامی ادارات ( 409اداره ) مستقر در جزیره می توانند کارت را
تولید و صادر نمایند.

] [1واحدپول کوبا برابر با هشت صدم دالر آمریکا
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کارت های شناسائی صادر شده در ساعات اولیه 11اکتبر سال  2214به دلیل بروز تقلب بحالت تعلیق
در آمده است و در حال حاضر تحت بررسی پلیس می باشد
کارت های شناسائی صادر شده در ساعات اولیه 40اکتبر سال  3141به دلیل بروز تقلب بحالت تعلیق در آمده
است و در حال حاضر تحت بررسی پلیس می باشد  .وجه مشترک بین تمام کارت ها این است که کارت صادر
شده برای کسانی که ثبت نام کرده اند ارسال می گردد ودر این روش میزان امنیت بسیار پائین است .
مدیر عامل شرکت صادر کننده کارت الکترونیکی گفت  :باعث تأسف است که قربانیان این تقلب و کالهبرداری
مردم می باشند  .او همچنین اظهار کرد در اینگونه موارد تعلیق کارت های صادر شده ضروری است  .به نظر می
رسد مشکالتی در اداره پست نیز وجود دارد که پلیس در حال بررسی آن می باشد .
اطالعات دقیق راجع به چگونگی تعلیق کارت برای افراد ارسال می گردد و مراحل دریافت کارت جایگزین نیز به
اطالع مشتریان رسانده خواهد شد .

