
مأموریت دشوار 
کمیسیون انتخابات

انتخابات  برگزاری  از  تردیدها 
حاضر  حال  در  است.  شده  کم تر  نسبتا 
انتخابات  برگزاری  در  کسی،  کم تر 
در  انتخابات  این،  از  پیش  دارد.  شک 
در  عمال  صلح  گفت وگوهای  سایه ی 
اشرف   حتا  بود.  گرفته  قرار  حاشیه 
انتخاباتی دولت ساز که از  غنی و تکت 
انتخابات  برگزاری  سرسخت  موافقان 
در  است،  آن  تعیین شده ی  زمان  در 
آماده ی  طالبان  با  واشنگتن  که  روزهای 
چندانی  امید  بودند،  موفقت نامه  امضای 
تا جایی  نداشت؛  انتخابات  برگزاری  به 
این  دفاتر  برخی  روز  چند  برای  که 
سایر  درآمد.  تعطیل  نیمه  به حال   تکت 
نامزدان و تکت های انتخاباتی امید بسیار 
به  داشتند.  انتخابات  برگزاری  به  کمی 
نامزدان  کمپینی  برنامه های  دلیل  همین 
انتخابات بسیار کم رنگ و بی روح است. 
هنوز هیچ نامزدی جز به دو-سه والیت 
تویت های  از  پس  اما  نداشته اند.  سفر 
ترمپ  دونالد  غیرمنتظره ی  و  اخیر 
با  امریکا  صلح  مذاکره ی  لغو  مورد  در 
افغانستان  سیاسی  فضای  طالبان،  گروه 
به  خوش  بینی  شد.  تازه   مرحله ی  وارد 
است.  شده  زیادتر  انتخابات  برگزاری 

اکنون نگرانی اصلی مردم...

بدل  در  را  مینه  پدرش  وقتی  پیش،  سال  هفت 
هفت صدهزار افغانی به عقد مردی 51 ساله درآورد، او هرگز 
نمی دانست که شوهرش دو زن دیگر نیز دارد. زنانی که هر 
کدام سه-چهار فرزند داشتند و در نبود شوهرشان، مینه را 

مورد ضرب و شتم قرار می دادند. 
 51 شوهر  و  ساله   21 مینه  عروسی  از  ماه  سه  هنوز 
او  علیه  محدودیت  و  خشونت  که  بود  نگذشته  ساله اش 
شدت گرفت. پرتاپ پیاله هایی چای داغ، ضرب و شتم با 
سیم برق و چوب و اجبار قطع رابطه با خانواده ی پدرش، 

بخشی از خشونت ها بوده است.
زندگی  ادامه ی  از  امیدش  مینه  وقتی  قبل  دوونیم سال 
مشترک قطع می شود، دست دو کودک خردسالش را می گیرد 
و از خانه ی شوهر به خانه ی پدر پناه می برد. زندگی مینه، 
و  مبارزه  توانایی  نه  که  است  زیادی  زنانی  داستان مشترک 

دادخواهی دارند و نه هم جایی در قوانین افغانستان. 
و  سنت زدگی  تاثیر  تحت  افغانستان  در  زیادی  زنان 
عرف های اجتماعی مردساالرانه سال ها بی سرنوشت می مانند 

و بالتکلیف زندگی می کنند...

از  رشته های طبی شماری  فعالیت   مجوز  تعلیق  و  لغو 
وزارت  سوی  از  خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسه های 
تحصیالت عالی، واکنش های متفاوتی را در پی داشته است. 
تحصیالت  مؤسسه های  و  دانشگاه  ها  اتحادیه ی  مسئوالن 
عالی خصوصی این اقدام را غیرقانونی، غیرشفاف، سیاسی 
از کارشناسان، استادان  اما شماری  و غیرمسلکی دانسته اند. 
کار  این  از  خصوصی  و  دولتی  دانشگاه های  دانشجویان  و 
استقبال کرده و گفته اند که این روند می تواند به سالمت و 
صحت عامه مفید واقع شود و نباید با استفاده از »روابط و 
انتقادهای مسئوالن  فشار های سیاسی« متوقف شود. در پی 
ارزیابی  روند  عالی  تحصیالت  وزارت  اکنون  اتحادیه، 
از  بود،  شده  لغو  مجوزشان  که  را  مؤسسه هایی  از  شماری 
سر گرفته است. همچنان این وزارت براساس »حکم تازه ی 
بیرون  تعلیق  از حالت  را  رییس جمهور« مجوز شمار دیگر 

کرده است. 
وزارت تحصیالت عالی در 12 سنبله امسال اعالم کرد 
که مجوز فعالیت رشته های طبی شش مؤسسه ی تحصیالت 

عالی خصوصی لغو شده و از 20 مؤسسه ی دیگر...

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای جلوگیری از 
تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان سال جاری 
و تأمین شفافیت این انتخابات، از دستگاه های بیومتریک در 
روز انتخابات استفاده می کند و این دستگاه ها قادر است از 

رأی دادن تکراری جلوگیری کند.
انتخابات  کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل،  محمد  موالنا 
آلمانی  شرکت  از  بیومتریک  دستگاه های  که  می گوید 
درمالوک از سوی اداره تدارکات ملی خریداری شده و برای 
هر محل رأی دهی یک دستگاه در روز انتخابات اختصاص 

داده شده است.
 29 امسال  میزان  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
هزار و 586 محل رأی دهی فعال خواهد بود. این محالت 
در 5 هزار و 373 مرکز واقع شده است. کمیسیون انتخابات 
بیومتریک و  برای هر محل رأی دهی یک دستگاه  می گوید 

برای هر مرکز یک دستگاه احتیاطی در نظر گرفته است.
سیمکارت  یک  دآرای  همچنان  بیومتریک  دستگاه های 

است که می تواند با استفاده از...

فراموش شدگان بی سرنوشت؛ 
زنانی که جایی برای رفتن ندارند

تحصیالت عالی طبی در افغانستان؛ 
معیاری یا تجاری؟

کاربرد بیش از 29 هزار دستگاه بیومتریک؛ 
آیا انتخابات ششم میزان 
عاری از تقلب خواهد بود؟

والیتی  دفتر  سرپرست  امیری،  عبدالصمد 
غور  والیت  در  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
جلریز  ولسوالی  در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه ی 
تیرباران  طالبان  گروه  توسط  میدان وردک  والیت 
در  او  زادگاه  به  را  او  پیکر  روز  آن  فردای  شد. 
ولسوالی لعل و سرجنگل والیت غور منتقل کردند. 
سرانجام مراسم فاتحه اش پس از چاشت دو روز 

قبل )پنج شنبه، 21 سنبله( در کابل برگزار شد. 
کمیسیون  دولت،  از  امیری  صمد  خانواده ی 

حقوق بشر، نهادهای بین المللی که در...

خواست خانواده ی صمد امیری: 
جلریز امن و قاتالن مجازات شود

میان  مذاکرات  توقف  به دنبال  روز:  اطالعات 
خارجی  روابط  کمیته ی  طالبان،  گروه  و  امریکا 
کانگرس امریکا زلمی خلیل زاد، نماینده ی ویژه ی 
این کشور برای صلح افغانستان را فراخوانده و از 
او خواسته است که دالیل شکست این مذاکرات 

را توضیح بدهد.
روابط خارجی  کمیته ی  رییس  اینگل،  الیوت 
کانگرس امریکا دو روز قبل )پنج شنبه، 21 سنبله( 
از خلیل زاد خواسته است که برای شهادت در یک 
جلسه ی علنی به این کمیته حاضر شود. این جلسه 

قرار است روز پنج شنبه هفته ی آینده...

کانگرس امریکا 
زلمی خلیل زاد را احضار کرد
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وزارت خارجه امریکا: 
محموله آدریان دریا در 
سوریه تخلیه شده است

اطالعات روز: مورگان اورتاگوس، 
امریکا  خارجه  وزارت  سخن گوی 

گفته است که ابرنفت کش...

زیدان: 
در مورد هازارد 
باید احتیاط کنیم

رئال  سرمربی  زیدان،  الدین  زین 
مورد  در  که  کرد  اعالم  مادرید، 

استفاده از ادن هازارد،...

ترمپ: پومپئو 
جانشین بولتون نمی شود

ترمپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
مایک  گفت  امریکا  رییس  جمهور 

پومپئو، وزیر خارجه،...

در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
ولسوالی  که  می گویند  فراه  والیت 

»اناردره«ی این والیت در...

ولسوالی »اناردره«ی 
والیت فراه از کنترل 
طالبـــان خارج شـد

۶

۷

۶

۲

۲

روند انتقال مواد حساس انتخاباتی 
از مراکز والیات به ولسوالی ها آغاز شد
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سالمت انتخابات است. کمیسیون انتخابات با 
چالش های زیادی مواجه است. هرکدام از این 
چالش می تواند برگزاری یک انتخابات شفاف 
این رو  از  کند.  مواجه  چالش  با  را  موفق  و 
مأموریت های  انتخابات  مستقل  کمیسیون های 

دشواری را در پیش دارد.
می گوید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
این  و  رفته  پیش  به درستی  نهاد  این  کارهای 
نهاد آماده است انتخابات را به درستی مدیریت 
نیست.  این  مسأله  تمام  اما  کند.  برگزار  و 
است.  مواجه  بزرگ  چالش  چند  با  کمیسیون 
و این چالش آن گونه در باال هم به آن اشاره 
را  انتخابات  می تواند  تنهایی  به  هرکدام  شد، 
تخنیکی  ظرفیت  چالش  اول  ببرد.  بحران  به 
نظر  این  از  است.  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون انتخابات تا کجا آماده است شفافیت 
را در انتخابات درست مدیریت کند؟ در این 
بخش بزرگ ترین دست آویز کمیسیون مستقل 
است.  بیومتریک  دستگاه  از  استفاده  انتخابات 
انگشت نگاری  دستگاه  می گوید  کمیسیون 
بر  و  است  برخوردار  باالیی  دقت  از  بار  این 
گرفته،  نظر  در  نهاد  این  که  میکانیزمی  مبنای 
خواهد  سطح  پایین ترین  به  تقلب  امکان 
ادعا  یک  هنوز  کمیسیون  سخنان  اما  رسید. 
کارکرد  که  دارد  وجود  گزارش های  است. 
درست این دستگاه های توسط هیچ نهاد آگاه 
نهادهای  است.  نشده  تأیید  بین المللی  مهم  و 
دستگاه های  کارکرد  از  می گویند،  هم  ناظر 
خود  حتا  نیستند.  مطمیین  انگشت نگاری 
کمیسیون هم از چگونگی کارکرد این دستگاه 
واقعا  روی هم رفته،  ندارند.  کامل  اطمینان 
هنوز معلوم نیست که آیا این بار دستگاه های 
کار  درست  رأی دهی  روز  در  انگشت نگاری 
دارد  که  تدابیر  کمیسیون  یا خیر.  کرد  خواهد 
تنها در سطح برنامه ریزی است. این اتفاق در 
انتخابات پارلمانی سال گذشته هم رخ داد. در 
استفاده  برای  تدابیر  تمام  برنامه ریزی  سطح 
اما در  بود،  بیومتریک سنجید شده  از دستگاه 
بیومتریک  انتخابات سازوکار  روز  در  و  عمل 
به  کمکی  هیچ  که  نه تنها  بود.  ناموفق  کامال 
به  را  انتخابات  که  نکرد  انتخابات  شفافیت 
این  از  استفاده  الزم  آموزش های  برد.  بحران 
دستگاه، اطمینان از درست کارکردن دستگاه ها 
و امنیت دستگاه موضوعاتی دیگری است که 
قابل نگرانی است. همچنین چگونگی تصحیح 
فهرست رأی دهند گان نیز با پرسش های جدی 
گزارش  قبل  چندی  رسانه ها  است.  روبه رو 
دادند که کار تصفیه ی تذکره های »تزویری« و 
»اصلی« رأی دهند گان در غیاب ناظران صورت 
گرفته است. حتا در این روند به ناظران اجاره 
انتقاد جدی  حضور داده نشده است. این کار 
نهادهای ناظر و نگرانی شماری از نامزدان را 
حتا  هنوز  دیگر،  سوی  در  است.  شده  باعث 
روند استخدام هزاران کارمند کمیسیون نهایی 
برگزاری  به  زیادی  زمانی  درحالی که  نشده، 

انتخابات نمانده است.
کمیسیون  استقالل  دیگر،  بزرگ  چالش 
تیم  دیگر  نامزدان  پیوسته  است.  انتخابات 
مهندسی  به  متهم  را  غنی  رییس جمهور 
گفته ها  نوع  این  معنای  می کنند.  انتخابات 
ذهنیت های است که عدم اطمینان به استقالل 
می رساند.  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
براساس گزارش ها دودستگی و تشتت آرا در 
کمیسیون انتخابات نیز وجود دارد که در این 
صورت زمینه ی مداخله در کمیسیون انتخابات 
که استقالل آن  را با پرسش مواجه سازد، وجود 
دارد. مشکل بزرگ دیگر، امنیت روز انتخابات 
کرده اند.  تهدید  را  انتخابات  طالبان  است. 
انتخابات  از  توان  تمام  با  گفته اند  گروه  این 
و  کمیسیون  هرچند  می کند.  جلوگیری 
نهادهای امنیتی برنامه ی تأمین امنیت انتخابات 
را ریخته اند، اما با توجه  به گسترش روزافزون 
امنیت  نگران  نمی توان  کشور  در  ناامنی ها 
انتخابات نبود. در کنار این سه چالش بزرگ، 
کمیسیون مستقل انتخابات با مشکالت خرد و 
کوچک دیگری نیز مواجه است که بدون شک 
سالمت و موفقیت انتخابات را تهدید می کند.

از این رو، نظر ما این است که کمیسیون 
زمینه ی  باید  انتخابات،  درست  مدیریت  با 
فراهم  را  شفاف  و  سالم  انتخابات  برگزاری 
کند. کوچک ترین تعلل این روند را به  بحران 
به  افغانستان  مردم  که  تجربه ای  برد؛  خواهد 
شدت از آن نگران است. به همین دلیل است 
بسیار  مأموریت  با  کمیسیون  می گوییم  که 

دشوار مواجه است.

اطالعات روز: رییس جمهور 
اشرف غنی می گوید که در یک 
یک هزار  از  بیش  گذشته  هفته ی 
در  طالبان  گروه  جنگ جوی 
کشته  کشور  مختلف  بخش های 

شده اند.
آقای غنی که دیروز )جمعه، 
22 سنبله( در یک گردهمایی تیم 
کابل  در  »دولت ساز«  انتخاباتی 
صحبت می کرد، گفت که مسئول 
رهبران  جنگ جویان،  این  کشتار 

سیاسی گروه طالبان اند.
که  کرد  تأکید  همچنان  او 
و  امنیتی  نیروهای  قابلیت های 
به  مقایسه  در  افغانستان  دفاعی 
در  و  کرده  تغییر  پیش  پنج سال 
عملیات  درصد   98 حاضر  حال 
نیروهای  و  کماندو  نیروهای 
بدون  و  مستقالنه  افغان  ویژه ی 
حمایت نیروهای خارجی اجرا و 

عملی می شود.
گروه طالبان این ادعای آقای 

غنی را رد کرده است.
این در حالی است که پیش تر 
رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
پس  نیز  امریکا  متحده ی  ایاالت 
امریکا  میان  مذاکرات  توقف  از 
که  بود  کرده  اعالم  طالبان  و 
روز  چند  در  طالبان  سرکوب 
اخیر در ده سال گذشته بی سابقه 
بوده است. آقای ترمپ گفته بود 
از یک هزار جنگ  جوی  بیش  که 
مذاکرات  توقف  از  پس  طالب 

صلح، در افغانستان کشته شده اند.
تاریخ  به  ترمپ  دونالد 
تویتی  رشته  در  سنبله  شانزدهم 
با  مذاکرات  روند  که  نوشت 
یک  کشته شدن  به دلیل  را  طالبان 
سرباز امریکایی و یازده نفر دیگر 
کابل  در  طالبان  در یک حمله ی 

متوقف کرده است. 
بود  نوشته  حال  عین  در  او 
دیداری را که قرار بود با رهبران 
رییس جمهور  همچنان  و  طالبان 

اشرف غنی در کمپ دیوید انجام 
دهد، نیز لغو کرده است. 

اعالم  افغانستان  حکومت 
و  امریکا  مذاکرات  که  بود  کرده 
طالبان به دلیل ادامه ی خشونت ها 
برابر  در  طالبان  جاری  جنگ  و 
شده  متوقف  افغانستان  مردم 
اعالم  نیز  طالبان  گروه  است. 
این  متوقف کردن  که  بود  کرده 
مذاکرات، بیانگر تزلزل امریکا در 

تعامل سیاسی است.

غنی: 
در یک هفته ی گذشته بیش از یک هزار جنگ جوی طالب کشته شده اند

روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از مراکز والیات به ولسوالی ها آغاز شد
مواد حساس  انتقال  روند  که  کرد  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
انتخاباتی از مراکز والیات به ولسوالی ها دیروز )جمعه، 22 سنبله( آغاز شده است. این 
فهرست  آرا،  نتایج  بیومتریک، جدول  رأی دهی، دستگاه های  اوراق  انتخاباتی شامل  مواد 

رأی دهندگان و اوراق شکایت است.
عبدالعزیز ابراهیمی، از سخن گویان این کمیسیون به روزنامه اطالعات روز گفت که 
این روند نخست در والیات بدخشان و غور آغاز شده و تا پنجم میزان )یک روز پیش از 

انتخابات( ادامه خواهد داشت.
از سویی هم آقای ابراهیمی گفت که تا کنون روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از 

دفتر مرکزی کمیسیون انتخاباتی به مراکز 26 والیت تکمیل شده و از هشت والیت دیگر 
انتخاباتی 16 والیت از طریق هوا و از ده  باقی مانده است. به گفته ی او، مواد حساس 

والیت دیگر از طریق زمین فرستاده شده است.
از  کابل  و  پروان  کاپیسا،  پنجشیر،  نورستان،  کنر،  لغمان،  ننگرهار،  که  افزود  او 
والیت هایی اند که تا کنون مواد حساس انتخاباتی آن ها از دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات 

منتقل نشده است.
روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از کابل به مراکز والیات به تاریخ هشتم سنبله آغاز 

شده بود و قرار بود که دیروز )جمعه( تکمیل شود.

دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کرده است که شاه راه 
کابل – بغالن و بغالن – قندوز دو 
شب پیش )پنج شنبه، 21 سنبله( در 
دفاعی  نیروهای  عملیات  نتیجه ی 
شده  باز  ترافیک  به روی  امنیتی  و 
اعالم  نیز  داخله  وزارت  است. 
کرده است که شاه راه بغالن – بلخ 
باز  ترافیک  به روی  گذشه  شب 

شده است.
روح اهلل احمدزی، سخن گوی 
این  که  است  گفته  دفاع  وزارت 
عملیات در مناطق »کیله گی«، »جر 
خشک«، »جنگل باغ« و »چهارشنبه 
ولسوالی دوشی  مربوطات  از  تپه« 

والیت بغالن راه اندازی شده بود.
احمدزی همچنان گفته  آقای 
است که در نتیجه ی این عملیات، 
گروه  وجود  از  یادشده  مناطق 

طالبان پاکسازی شده است. او در 
این  در  که  است  گفته  حال  عین 
گروه  جنگ جویان  به  عملیات 
وارد شده  »تلفات سنگین«  طالبان 
نکرده  ارایه  مشخصی  آمار  اما 

است.
نیروهای  تلفات  مورد  در 

جریان  در  غیرنظامیان  و  امنیتی 
این عملیات نیز چیزی گفته نشده 

است.
جاوید  حال  همین  در 
فرماندهی  سخن گوی  بشارت، 
در  نیز  بغالن  والیت  پولیس 
اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو 

سه  تمامی  که  می کند  تأیید  روز 
 – بغالن  بغالن،   – )کابل  شاه راه 
بلخ و بغالن – قندوز( در نتیجه ی 
امنیتی و دفاعی  نیروهای  عملیات 

به روی ترافیک باز شده است.
مورد  در  نیز  بشارت  آقای 
و  نگفت  چیزی  طرف  دو  تلفات 

از  بعدا  جزئیات  تمامی  که  افزود 
یک  در  مسئول  مقام های  سوی 

نشست خبری اعالم خواهد شد.
گروه  که  است  حالی  در  این 
هفته ی  دو  به  نزدیک  از  طالبان 
از  بخش هایی  بر  حمله  با  پیش 
والیت  مرکز  پل خمری،  شهر 
نیز  را  یادشده  شاه راه های  بغالن، 
به روی  والیت  این  مربوطات  در 

ترافیک مسدود کرده بود.
روز  کشور  داخله ی  وزارت 
کرد  اعالم  سنبله(   20( چهارشنبه 
که عملیات تصفیوی در مربوطات 
ولسوالی دوشی والیت بغالن ادامه 
سخن گوی  رحیمی،  نصرت  دارد. 
این وزارت در یک نشست خبری 
گفته بود که در این عملیات 240 
و  کشته  طالبان  گروه  جنگ جوی 

زخمی شده اند.

شاه راه های کابل – بلخ و بغالن – قندوز به روی ترافیک باز شد

اطالعـات روز: به دنبـال توقـف مذاکـرات میـان امریـکا 
و گـروه طالبـان، کمیتـه ی روابـط خارجـی کانگـرس امریکا 
زلمـی خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی این کشـور بـرای صلح 
افغانسـتان را فراخوانـده و از او خواسـته اسـت کـه دالیـل 

شکسـت ایـن مذاکـرات را توضیـح بدهد.
الیـوت اینگل، رییـس کمیته ی روابـط خارجی کانگرس 
خلیـل زاد  از  سـنبله(   21 )پنج شـنبه،  قبـل  روز  دو  امریـکا 
خواسـته اسـت کـه بـرای شـهادت در یـک جلسـه ی علنـی 
بـه ایـن کمیتـه حاضـر شـود. ایـن جلسـه قـرار اسـت روز 

پنج شـنبه هفتـه ی آینـده برگـزار شـود.
رییـس کمیتـه ی روابـط خارجـی کانگـرس امریـکا بـه 
تاریـخ چهاردهـم سـنبله در نامـه ای عنوانـی آقـای خلیل زاد، 
از او خواسـته بـود کـه در مـورد سـود، زیـان و پیامدهـای 
توضیحـات  کانگـرس  بـه  طالبـان،  بـا  توافق نامـه  احتمالـی 

. هد بد
اکنـون آقـای اینـگل گفتـه اسـت کـه ایـن نامـه را پـس 
از آن امضـا کـرده اسـت کـه چندیـن درخواسـت او بـرای 
شـهادت دربـاره ی مذاکـرات صلـح بـا طالبـان توسـط آقای 

خلیـل زاد و وزارت خارجـه ی امریـکا نادیـده گرفتـه شـده 
. ست ا

او همچنـان بـا اشـاره بـه کشته شـدن بیـش از دوهـزار 
سـرباز امریکایـی در جنـگ افغانسـتان، گفتـه اسـت که صبر 
او از »پنهان کاری هـای دولـت دربـاره ی رونـد صلح« به سـر 
آمـده و زمـان پایـان دادن بـه ایـن جنـگ طوالنی فرارسـیده 

ست. ا
نتوانسـته ایم  کـه  »ماه هاسـت  اسـت:  افـزوده  اینـگل 
پاسـخی دربـاره ی برنامـه ی دولت بـرای صلح در افغانسـتان 
برنامـه ی  می گویـد  رییس جمهـوری  هـم  حـاال  و  بگیریـم 
صلـح مرده اسـت. ما بایـد مسـتقیما از مسـئول اصلی دولت 
در افغانسـتان بشـنویم کـه چگونـه و کجـای کار ایـن برنامه 

بـه شکسـت منتهی شـد.
زلمـی  گفته هـای  براسـاس  کـه  اسـت  در حالـی  ایـن 
خلیـل زاد، نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریکا برای 
صلـح افغانسـتان، امریـکا و طالبـان در نُـه دور مذاکـره کـه 
مـدت ده مـاه زمـان را در بـر گرفـت، در اصـول باهـم بـه 

توافـق رسـیده بودنـد.

دونالـد ترمـپ، رییس جمهـور ایـاالت متحـده ی امریکا 
امـا بـه تاریـخ شـانزدهم سـنبله در رشـته تویتـی نوشـت که 
رونـد مذاکـرات بـا طالبـان را به دلیل کشته شـدن یک سـرباز 
امریکایـی و یـازده نفـر دیگـر در یـک حملـه ی طالبـان در 

کابـل متوقـف کرده اسـت. 
او در عیـن حـال نوشـته بـود دیـداری کـه قـرار بـود با 
رهبـران طالبـان و همچنـان رییس جمهـور اشـرف غنـی در 

کمـپ دیویـد انجـام دهـد را نـی لغـو کرده اسـت. 
حکومـت افغانسـتان اعـالم کـرده بـود کـه مذاکـرات 
امریـکا و طالبـان به دلیل ادامـه ی خشـونت ها و جنگ جاری 
طالبـان در برابـر مـردم افغانسـتان متوقف شـده اسـت. گروه 
طالبـان نیـز اعالم کـرده بود کـه متوقف کردن ایـن مذاکرات، 

بیانگـر تزلـزل امریکا در تعامل سیاسـی اسـت. 
از سـویی هـم آقـای ترمـپ بـه تاریـخ هجدهـم سـنبله 
نیـز اعـالم کـرد کـه گفت وگوهـا بـا طالبـان منتفی اسـت. او 
همچنـان در بـه تاریـخ بیسـتم سـنبله همزمان بـا هجدهمین 
حمـالت  تشـدید  از  سـپتامبر  یازدهـم  حمـالت  سـالروز 

کشـورش بـر طالبـان خبـر داد.

کانگرس امریکا زلمی خلیل زاد را احضار کرد

می گویند  فراه  والیت  در  امنیتی  منابع  روز:  اطالعات 
که ولسوالی »اناردره«ی این والیت در یک عملیات ویژه ی 
گروه  جنگ جویان  کنترل  از  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای 
است.  درآمده  دولتی  نیروهای  تصرف  به  و  خارج  طالبان 
این ولسوالی به تاریخ شانزدهم سنبله به دست گروه طالبان 

سقوط کرده بود.
والیت  پولیس  فرماندهی  سخن گوی  محب،  محب اهلل 
فراه به روزنامه اطالعات روز گفت که این عملیات ویژه دو 

شب قبل )پنج شنبه، 21 سنبله( راه اندازی شده بود. 
هوایی  حمالت  نتیجه ی  در  که  افزود  محب  آقای 

نیروهای افغان در این عملیات، 16 جنگ جوی گروه طالبان 
به  عملیات  این  در جریان  که  کرد  عالوه  او  شده اند.  کشته 

نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هیچ آسیبی نرسیده است.
حال  در  که  گفت  فراه  پولیس  فرماندهی  سخن گوی 
طالب  جنگ جویان  و  امنیتی  نیروهای  میان  درگیری  حاضر 
تالش  امنیتی  نیروهای  و  دارد  جریان  ولسوالی  اطراف  در 
دارند تا کنترل تمامی ساحات ولسوالی »اناردره« را به دست 

بگیرند.
گروه طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.

والیت فراه در غرب کشور یکی از ناامن ترین والیات 

آن حضور  در بخش هایی  طالبان  که گروه  به حساب می آید 
و فعالیت گسترده ی تروریستی دارد. جنگ جویان این گروه 
مرکز  فراه،  شهر  به  حمله  از  پس  سنبله  پانزدهم  تاریخ  به 
جلب وجذب نیروهای ارتش در این والیت را تصرف کردند.
به دنبال آن در نتیجه ی حمالت هوایی نیروهای حمایت 
قاطع و عملیات زمینی نیروهای افغان بیش از 80 جنگ جوی 

این گروه کشته شدند.
مرکز  در  شکست  از  پس  طالبان  گروه  جنگ  جویان 
»پشت کوه«  و  »اناردره«  ولسوالی های  به سوی  فراه،  شهر 

عقب نشینی کرده و ولسوالی »اناردره« را تصرف کردند.

ولسوالی »اناردره«ی والیت فراه از کنترل طالبان خارج شد
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الیاس نواندیش

انتخابات  تجربه  که  بود  مطمیین  نمی توان  هم 
پارلمانی بار دیگر تکرار نشود.

یا  فیفا  اجرایی  رییس  رشید،  محمدیوسف 
چون  افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
روند ثبت نام حمایت نشد که از صفر آغاز شود 
اکتفا شد، حاال نمی توان زیاد  قبلی  لیست  به  و 
خوش بین بود که بیومتریک بتواند مصیبت های 

انتخاباتی را مدیریت کند.
او به اطالعات روز گفت: »جلسه ی اخیر که 
بین کمیسیون انتخابات، احزاب و نهادهای ناظر 
انتخابات  تجربه  بیش تر  که  دیدیم  شد،  برگزار 
پارلمانی تکرار می شد. دو مورد اصالح شد. یکی 
عکس  دوم  می شود.  بیومتریک  انگشت  این که 
چهره است اما دستگاه ها قادر به تشخیص چهره 
سرور  که  گفته اند  ما  برای  ولی  نیست  تکراری 

مرکزی چهره های تکراری را شناسایی می کند.«
استفاده  بیومتریک  دستگاه  از  کسانی  چه 

می کنند؟
در انتخابات سال گذشته پارلمانی کارمندان 
کمیسیون انتخابات در روز رأی گیری در برخی 
موارد نتوانستند از دستگاه های بیومتریک استفاده 
کنند. در آن زمان گفته شده بود که شماری از این 
نداشته و شیوه ی  با دستگاه ها آشنایی  کارمندان 

استفاده از آن را بلد نبوده اند.
کارمندانش  انتخابات  کمیسیون  بار  این 
دستگاه های  از  استفاده  چگونگی  با  پیش  از  را 
داده  آموزش  را  آنان  و  کرده  آشنا  بیومتریک 
است. در خبرنامه ی این کمیسیون که در 30 اسد 
منتشر شده است، آمده که نزدیک به 200 مدیر 
انتخابات  دفترهای والیتی کمیسیون  آموزگار  و 
برای پنج روز درباره روش های آموزشی، استفاده 
و  رأی دهی  طرزالعمل  و  بیومتریک  وسایل  از 
سپس  افراد  این  می بینند.  آموزش  آرا  شمارش 
یک برنامه پنج روزه را برای آمرین و مامورین 
افراد  این  سپس  می کنند.  برگزار  ولسوالی ها 
مدیر  برای  را  آموزشی چهارروزه  برنامه ی  یک 
مأمور  و  ثبیت هویت  مامور  محل،  رییس  مرکز، 

بیومتریک برگزار می کنند.
موالنا عبداهلل نیز گفت کسانی که مسئوالن 
رؤسای  عامه،  آگاهی  مسئوالن  مانند  والیتی 
والیتی، مسئوالن دفاتر والیتی و مرکزی و حدود 
می کنند  پروسس  را  دستگاه ها  که  نفری   250
آموزش دیده اند و تصویب شده است که تمام 
مأمورین دستگاه های بیومتریک آموزش ببینند. او 
گفت: »تمام رییسان محل آموزش ببینند که در 
حدود 60 هزار نفر می شوند. تمام آمرین مراکز 
آموزش ببینند که در حدود 5 هزار نفر می شوند.«
کمیسیون انتخابات برای هر محل یک لیست 
رأی دهنده نیز در نظر گرفته است. هر محل 400 
رأی دهنده دارد و دستگاه بیومتریک کد یک محل 
را ثبت می کند و سپس تنها تعداد رأی دهنده ی 
در  هرچند  می کند  تشخیص  را  مرکز  یک 
یک  رأی دهندگان  کامل  فهرست  آن  حافظه ی 

والیت ثبت است.
چه کسانی کارکرد دستگاه ها را تأیید کرده اند؟
فقره سوم ماده 19 قانون انتخابات، کمیسیون 
سیستم  تا  است  ساخته  مکلف  را  انتخابات 

از  قبل  را  بیومتریک  تکنالوژی  و  الکترونیکی 
و  ملی  بااعتبار  نهادهای  توسط  آن  استفاده ی 

بین المللی مورد ارزیابی تخنیکی قرار دهد. 
که  می گوید  انتخابات  کمیسیون  اکنون 
دستگاه های بیومتریک از سوی دانشگاه پلیتخنیک 
کابل، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و 

مورد   UNDP مسئوالن 
ارزیابی تخنیکی قرار گرفته 
این  خبرنامه ی  در  است. 
سنبله  هفتم  در  کمیسیون 
که  است  آمده  شد،  منتشر 
»نهاد های ملی و بین المللی 
در  دستگاه  این  از  استفاده 
انتخابات به خاطر جلوگیری 
موثر  و  تایید  را  تقلب  از 
کردند  عالوه  و  دانسته 
می توان  دستگاه  این  با  که 
در  تقلب  جلو  حدی  تا 
از  و  گرفت  را  انتخابات 
رأی  صندوق های  پُرشدن 

تقلبی جلوگیری کرد.«
موالنا  حال  همین  در 
که  می گوید  عبداهلل  محمد 
متخصصان  که  روزی  در 
را  دستگاه ها   UNDP
حضور  وی  کرده  ارزیابی 
مشاوران  اما  نداشته، 
کمیسیون  بین المللی 
دفتر  هر  در  انتخابات 

کمیسیون حضور دارند و دو کمیشنر بین المللی 
حضور  دستگاه ها  بررسی  و  مباحث  تمام  در 

داشته اند.
یوسف رشید می گوید که نهادی که تجربه 
دستگاه های  باشد،  داشته  را  انتخابات  مدیریت 
بیومتریک را ارزیابی نکرده است. به گفته ی او 
ناظر  نهادهای  دوم  و  اول  جلسه  در  کمیسیون 
را دعوت کرد اما در جلسه سوم که حساس و 
سرنوشت ساز بود، نهادهای ناظر دعوت نشدند و 
کمیسیون با احزاب سیاسی و شرکت درملوک به 

توافق دست یافته است.
او گفت: »این یک امر تصادفی بوده نمی تواند. 
به رییس داراالنشا زنگ زدم و گفت که دعوت 
را کمیسیون انجام داده است و داراالنشا وانمود 
ناظر  نهادهای  و  احزاب  دعوت  در  که  ساخت 
نقش نداشته است. پس اگر چنین چیزی باشد، 
ممکن است یک امر پالن شده باشد، زیرا ما هم 
دلیل داشتیم و هم تجربه داشتیم. این که کمیسیون 
با احزاب توافق کرده و با شرکت درملوک امضا 

کرده است، برای ما پرسش برانگیز است.«
این گفته ها را مطرح  آقای رشید در حالی 
می کند که کمیسیون انتخابات در خبرنامه ای در 7 
سنبله از ارزیابی تخنیکی دستگاه های بیومتریک 
خبر داده و به نقل از سید عصمت اهلل مل، معاون 
مواصلت  از  »بعد  است:  نوشته  کمیسیون  این 
با  را  متعددی  نشست های  ما  کشور  به  وسایل 
اعضای جامعه مدنی، احزاب سیاسی و رسانه ها 
مطابق  را  وسایل  ظرفیت  و  کردیم  برگزار 

بلند  ذیربط  نهادهای  نظریات  و  طرزالعمل ها 
بردیم.«

آیا در انتخابات تقلب نمی شود؟
برگزاری انتخابات در افغانستان در چند دور 
اخیر با اعتراض ها و تقلب های بسیار همراه بوده 
سال  در  افغانستان  در  انتخابات  بدترین  است. 
2014 برگزار شد. ادعاهای تقلب و سپس تفتیش 
دوم  دور  در  ریاست جمهوری  انتخابات  در  آرا 
منجر به تنش سیاسی شد که از دل آن حکومت 
پارلمانی  انتخابات  در  سربرآورد.  ملی  وحدت 
1397 نیز شفافیت انتخابات با پرسش های بسیار 

مواجه شد.
برگزاری این دو انتخابات به نحوی انتخابات 
است.  داده  قرار  تأثیر  تحت  نیز  را  میزان  ششم 
کمیسیون های انتخاباتی اعتماد الزم را ندارند و 
عالوه بر نهادهای ناظر، نامزدان انتخابات نیز از 

حاال از پیامد انتخابات هشدار می دهند.
می گوید  انتخابات  کمیسیون  هرچند 
را  تقلب  جلو  می تواند  بیومتریک  دستگاه های 
با  اما  انتخابات کمک کند،  بگیرد و به شفافیت 
آن هم برخی از اعضای این کمیسیون می گوید در 

افغانستان تضمینی وجود ندارد که تقلب نشود.
ضمانت  آدم  را  »این  گفت:  عبداهلل  موالنا 
کرده نمی تواند. این جا افغانستان است. وقتی در 
گفتنش  از  هستیم،  خارجی  دوستان  با  مجالس 
آدم خجالت می کشد که در این کشور این امکان 
هست که نیروی امنیتی، کارمند انتخابات، ناظر و 
مشاهد دست به دست هم بدهند و تقلب کنند. 
با  داریم  ما  که  تالش هایی 
سیاسی،  احزاب  با  مشوره 
نهادهای  و  نامزدان  نماینده 
تهیه  را  اسنادی  ناظر  مدنی 
حتی المقدور  که  کرده ایم 
اگر  بگیرد.  را  تقلب  جلو 
کند،  تقلب  هم  کسی 
توانایی این وجود دارد که 
کاپی  زیرا  شود  شناسایی 

تذکره آن موجود است.«
انتخابات  کمیسیون 
کرده  تصویب  افغانستان 
انتخابات  در  که  است 
آرایی  تنها  میزان  ششم 
در  که  شود  شناخته  معتبر 
یک محل ثبت شده است. 
کمیسیون  این  همچنان 
است  کرده  تصویب 
دستگاه  یک  هرگاه  که 
بیومتریک در ختم انتخابات 
مفقود شود، آرای آن باطل 
معتبر  آرایی  صرف  است. 
شناخته خواهد شد که قبل 
از مفقودشدن دستگاه به سرور مرکزی انتقال داده 
شده باشد. عالوه بر این آرایی که در پیش و پس 
از زمان تعیین شده در روز انتخابات وارد دستگاه 

بیومتریک شود، نیز باطل است و اعتبار ندارد.
رییس اجرایی فیفا اما به این باور است که 
جز اعتمادکردن به دستگاه های بیومتریک چاره ی 
کمیسیون  تا  است  نیاز  ولی  ندارد،  دیگر وجود 
و  کارمندانش  ظرفیت  ارتقای  روی  انتخابات 
جمع آوری  تا  کند  کار  بیش تر  مرکزی  سرور 

معلومات به شکل درست مدیریت شود.
دستگاه  که  مناطقی  در  کمیسیون  گفت  او 
بیومتریک مفقود می شود، معیار دوگانه را وضع 
جمع  رأی دهی  معیار  دوگانه شدن  زیرا  نکند، 
دچار  قانونی  و  مسلکی  رویه های  با  آن  کردن 
مشکل می شود. به گفته ی آقای رشید: »نامزدان 
کار  میکانیزمی  روی  دسته جمعی  شکل  به  نیز 
کنند که معلومات در اختیار همه ی شان قرار گیرد 
به شکل  با کمیسیون شکایات  را  تمام مسایل  و 

مستند شریک کنند.«
و  بیومتریک  دستگاه های  به  اتکا  هرچند 
به  می تواند  انتخابات  روند  الکترونیکی شدن 
سالمت انتخابات کمک کند، اما آنچه در فردای 
یکدست بودن  است،  مهم  انتخابات  برگزاری 
است.  تصمیم گیری ها  در  کمیسیون  اعضای 
فردای  اگر  که  این هستند  نگران  ناظر  نهادهای 
انتخابات کمیسیون در تصمیم گیری های مهم و 
کشور  برای  می تواند  بپاشد،  هم  از  کالن  منافع 

خطرناک باشد.

برای  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جلوگیری از تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 
این  شفافیت  تأمین  و  جاری  سال  میزان  ششم 
روز  در  بیومتریک  دستگاه های  از  انتخابات، 
قادر  دستگاه ها  این  و  می کند  استفاده  انتخابات 

است از رأی دادن تکراری جلوگیری کند.
کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل،  محمد  موالنا 
از  بیومتریک  انتخابات می گوید که دستگاه های 
شرکت آلمانی درمالوک از سوی اداره تدارکات 
برای هر محل رأی دهی  ملی خریداری شده و 
داده  اختصاص  انتخابات  روز  در  دستگاه  یک 

شده است.
میزان  ریاست جمهوری ششم  انتخابات  در 
فعال  رأی دهی  محل   586 و  هزار   29 امسال 
خواهد بود. این محالت در 5 هزار و 373 مرکز 
می گوید  انتخابات  کمیسیون  است.  شده  واقع 
بیومتریک  برای هر محل رأی دهی یک دستگاه 
نظر  در  احتیاطی  مرکز یک دستگاه  برای هر  و 

گرفته است.
بیومتریک همچنان دآرای یک  دستگاه های 
سیمکارت است که می تواند با استفاده از پوشش 
شبکه های مخابراتی، نتایج انتخابات را به گونه ی 
انتخابات  به سرور مرکزی در کمیسیون  آنالین 

انتقال دهد. 
در  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات پارلمانی سال گذشته نیز از دستگاه های 
بیومتریک در روز انتخابات استفاده کرد، اما در 
به ویژه در  از محالت و مراکز رأی دهی،  برخی 
نقاط مختلف شهر کابل، این دستگاه ها یا استفاده 
این  افتاد.  کار  از  یا در جریان رأی دهی  و  نشد 
امر انتقادهای زیادی را متوجه کمیسیون انتخابات 
انتخابات  کمیسیون  این که  به ویژه  بود.  کرده 
دستگاه  که  محالتی  در  رأی دهندگان  داد  اجازه 
در  نام های شان  رویت  به  نکند،  کار  بیومتریک 

فهرست کاغذی رأی دهندگان رأی دهند. 
روزنامه  با  گفت وگو  در  عبداهلل  موالنا 
بیومتریک  دستگاه های  که  گفت  روز  اطالعات 
در  شد،  استفاده  گذشته  سال  انتخابات  در  که 
انتخابات نیز استفاده می شود، اما در بخش  این 
او  است.  آمده  میان  به  تغییراتی  آن  نرم افزار 
کارمندانی  گذشته  سال  انتخابات  در  که  گفت 
که از دستگاه بیومتریک استفاده می کردند، کم تر 
آموزش دیده بودند با آن هم در بسیاری والیات 
از این دستگاه ها به شکل درست آن استفاده شده 

بود. 
او گفت: »تفاوتی که حاال دارد، اول در بخش 
اسناد تقنینی است. ما برای استفاده رأی دستگاه 
فهرست  گذاشته ایم،  شرایط  جز  را  بیومتریک 

رأی دهندگان داخل دستگاه ها شده است.«
فهرست  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مشخص  دستگاه  در  را  محل  هر  رأی دهندگان 
در  می توانند  کسانی  تنها  است.  کرده  جاسازی 
یک محل رأی بدهند که نام شان در این فهرست 
موجود باشد و دستگاه های بیومتریک نیز تنها به 
کسانی اجازه می دهد که در یک محل رأی دهند 
ثبت  دستگاه  داخل  الکترونیکی  فهرست  در  که 

باشند.
دستگاه بیومتریک چگونه کار می کند؟

انتخابات  رأی دهی  الیحه ی  براساس 
روز  در  رأی دهنده   ،1398 ریاست جمهوری 

انتخابات باید »اصل تذکره 
تابعیت با تصدیق ثبت نام را 
که کمیسیون به منظور تثبیت 
کرده  مشخص  او  هویت 
است«، با خود داشته باشد. 
پس از آن کارمند کمیسیون 
استیکری  شماره  انتخابات، 
رأی دهنده  تذکره  در  که 
وارد  را  است  نصب 
بیومتریک می سازد  دستگاه 
که  شود  مشخص  تا 
فهرست  شامل  رأی دهنده 

رأی دهندگان است یا نه. 
که  شد  تثبیت  هرگاه 
فرد رأی دهنده در فهرست 
که  محلی  رأی دهندگان 
مراجعه می کند، ثبت است 
انتخابات  کمیسیون  کارمند 
نخست دو انگشت شست 

بعدی عکس  بیومتریک می کند. در قدم  را  وی 
سوم  مرحله  در  و  می شود  و  گرفته  رأی دهنده 
عکس تذکره رأی دهنده نیز گرفته می شود. پس 
از آن دستگاه بیومتریک QR Code را چاپ 

می کند تا در پشت ورق رأی دهی نصب شود.
در شام سوم سنبله 1398 شرکت درملوک، 
را  جلسه ای  بیومتریک،  دستگاه های  تهیه کننده 
جهت معرفی این دستگاه ها و چگونگی کارکرد 
آن با مدیران رسانه ها برگزار کرد. در این جلسه 
مارتن کوهلر، متخصص آلمانی شرکت درملوک 
گفت که نرم افزار دستگاه های بیومتریک طوری 
بیومتریک  مرحله  تا سه  که  است  طراحی شده 
تذکره  عکس  و  چهره  عکس  شست،  انگشتان 
تابعیت گرفته نشود، مرحله ی بعدی دستگاه فعال 

نمی شود. 
او گفت که آن چه متمایز از گذشته است، 
فورم  تصویر  کنونی  دستگاه های  که  است  این 
نتایج انتخابات را اخذ و به سرور عمومی انتقال 
از  استفاده  با  تکراری  آرای  همچنان  و  می دهد 
نشان انگشتان و تصویر رأی دهنده قابل شناسایی 

است.
کمیسیون  که  گفت  نیز  عبداهلل  موالنا 
شست،  انگشت  دو  ثبت  شرط  سه  انتخابات 
عکس چهره و عکس تذکره را برای جلوگیری 
از تقلب در نظر گرفته است و اگر کسی از محلی 
به محل دیگر برود نمی تواند رأی بدهد هرچند 
که تذکره اش استیکر داشته باشد زیرا هرکس در 
محلی می تواند رأی دهد که قبال ثبت شده باشد.

در انتخابات پارلمانی سال گذشته هنگامی 
از  بیومتریک  دستگاه های  مراکز  برخی  در 
تا  کرد  فیصله  انتخابات  کمیسیون  افتاد،  کار 
در  که  کاغذی  فهرست  براساس  رأی دهندگان 
محالت موجود بود، رأی بدهند. اما در انتخابات 
ریاست جمهوری ششم میزان کمیسیون انتخابات 
آرای  صرف  و  برده  بین  از  را  دوگانه  معیار 

بیومتریک شده مدار اعتبار است.
جدی  بحث های  »حتا  گفت:  عبداهلل  آقای 
از  بعضی  در  که  خانم ها  عکس  باالی  داشتیم 
گذاشته  اختیاری  مناطق 
امکان  گفتیم  ما  شود. 
حق  یک  رأی  ندارد. 
یک  تابع  این حق  و  است 
است.  شرایط خود  سلسله 
را خالی  ما یک گزینه  اگر 
راهی  یک  می گذاشتیم 
برای تقلب باز می بود. این 
نسبت  تفاوت ها  از  یکی 
گذشته  انتخابات های  به 

است.«
برخی از نهادهای ناظر 
بر روند انتخابات افغانستان 
موجودیت  هرچند 
بیومتریک  دستگاه های 
از  جلوگیری  برای  را 
برای  تقلب یک گام مثبت 
شفاف  انتخابات  برگزاری 
می دانند اما می گویند هنوز 

کاربرد بیش از 29 هزار دستگاه بیومتریک؛ 
آیا انتخابات ششم میزان عاری از تقلب خواهد بود؟

در انتخابات پارلمانی 
سال گذشته هنگامی در 

برخی مراکز دستگاه های 
بیومتریک از کار افتاد، 

کمیسیون انتخابات فیصله 
کرد تا رأی دهندگان 

براساس فهرست کاغذی 
که در محالت موجود 

بود، رأی بدهند. اما در 
انتخابات ریاست جمهوری 

ششم میزان کمیسیون 
انتخابات معیار دوگانه را 

از بین برده و صرف آرای 
بیومتریک شده مدار اعتبار 

است.

برگزاری انتخابات در 
افغانستان در چند دور 
اخیر با اعتراض ها و 
تقلب های بسیار همراه 
بوده است. بدترین 
انتخابات در افغانستان 
در سال ۲01۴ برگزار 
شد. ادعاهای تقلب و 
سپس تفتیش آرا در 
انتخابات ریاست جمهوری 
در دور دوم منجر به 
تنش سیاسی شد که از 
دل آن حکومت وحدت 
ملی سربرآورد. در 
انتخابات پارلمانی 1۳9۷ 
نیز شفافیت انتخابات با 
پرسش های بسیار مواجه 
شد.
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لطف علی سلطانی

رشته های  فعالیت   مجوز  تعلیق  و  لغو 
طبی شماری از مؤسسه های تحصیالت عالی 
خصوصی از سوی وزارت تحصیالت عالی، 
است.  داشته  پی  در  را  متفاوتی  واکنش های 
مسئوالن اتحادیه ی دانشگاه  ها و مؤسسه های 
را  اقدام  این  خصوصی  عالی  تحصیالت 
غیرقانونی، غیرشفاف، سیاسی و غیرمسلکی 
دانسته اند. اما شماری از کارشناسان، استادان و 

عبدالصمد امیری، سرپرست دفتر والیتی 
کمیسیون مستقل حقوق بشر در والیت غور 
پنج شنبه ی هفته ی گذشته در ولسوالی جلریز 
طالبان  گروه  توسط  وردک  میدان  والیت 
به  را  او  پیکر  روز  آن  فردای  شد.  تیرباران 
زادگاه او در ولسوالی لعل و سرجنگل والیت 
غور منتقل کردند. سرانجام مراسم فاتحه اش 
 21 )پنج شنبه،  قبل  روز  دو  چاشت  از  پس 

سنبله( در کابل برگزار شد. 
دولت،  از  امیری  صمد  خانواده ی 
بین المللی  نهادهای  بشر،  حقوق  کمیسیون 
می کنند،  کار  بشر  حقوق  حوزه  در  که 
آنان  کرد.  مطرح  را  مشخصی  خواست های 
در قطع نامه ای از حکومت افغانستان و جامعه 
جهانی خواست که عامالن قتل صمد امیری 
امیری  »شهید  کنند:  مجازات  و  شناسایی  را 
نبود.  دولتی  حتا  و  نظامی  نهاد  هیچ  کارمند 
لذا تیرباران شدن او مصداق بارز جنایت علیه 
و  جهانی  جامعه  از  بنابراین  است.  بشریت 
او  قاتلین  افغانستان می خواهیم که  حکومت 

را شناسایی و مجازات کنند.«
ادامه خواست دیگری که خانواده ی  در 
راه های  امنیت  تأمین  می کند،  مطرح  امیری 
منتهی به مناطق مرکزی است. به گفته ی آنان 
موتر  از  آن جا  در  امیری  صمد  که  منطقه ای 
از  بیش  است،  شده  تیرباران  و سپس  ربوده 
ده دقیقه از مرکز والیت میدان فاصله ندارد 
و این نشان می دهد که حکومت برای تأمین 
است:  نکرده  تالشی  هیچ  مسیر  این  امینت 
»این بی توجهی، روزانه جان صدها مسافر را 
ارگان های  و  از دولت  ما  می اندازد.  به خطر 
دفاعی و امنیتی می خواهیم که با فرستادن نیرو 
و راه اندازی عملیات نظامی این دره ی مرگبار 

را از وجود طالبان پاکسازی کنند.«
ولسوالی جلریز در حدود 60 کیلومتری 
پس  ولسوالی  این  دارد.  موقعیت  پایتخت 
به  از سال 2001  از سقوط حاکمیت طالبان 
این سو ناامن است و هیچ گاه از وجود طالبان 
پاکسازی نشده است. شاهراه نمبر )2( میدان 
مرکزی  مناطق  دیگر  و  بامیان  به  که  وردک 
منتهی می شود از همین ولسوالی می گذرد. این 
مسیر به دلیل ناامن بودن اش به »جاده ی مرگ« 

در  کابینه  حکم  براساس  را  تصمیم  این  که 
14 قوس سال 1397 و نتیجه ی ارزیابی شان 
تحصیالت  نهاد   45 طبی  رشته های  تمام  از 
اعالم  از  پس  است.  گرفته  خصوصی  عالی 
مشترک  نشست های  دور  چندین  اقدام،  این 
و  عالی  تحصیالت  وزارت  مسئوالن  میان 
اتحادیه دانشگاه ها و مؤسسه های تحصیالت 
بر  اختالف شان  حل  برای  خصوصی  عالی 

جنایت جنگی خواند. همزمان با آن، کاربران 
شبکه های اجتماعی نیز به این رخداد واکنش 

نشان داده اند و آن را نکوهش کرده اند.
حقوق  کمیسیون  رییس  اکبر،  شهرزاد 
بشر افغانستان، در تویترش نوشت: کمیسیون 
مستقل حقوق بشر بابت رخدادی که در آن 
تبرباران  طالبان  سوی  از  امیری  عبدالصمد 
کمیسیون  است.«  شده  متأثر  به شدت  شده، 

دانشجویان دانشگاه های دولتی و خصوصی از 
این کار استقبال کرده و گفته اند که این روند 
می تواند به سالمت و صحت عامه مفید واقع 
شود و نباید با استفاده از »روابط و فشار های 
انتقادهای  پی  در  شود.  متوقف  سیاسی« 
تحصیالت  وزارت  اکنون  اتحادیه،  مسئوالن 
مؤسسه هایی  از  شماری  ارزیابی  روند  عالی 
را که مجوزشان لغو شده بود، از سر گرفته 

مشهور است. از سال ها به این سو طالبان در 
مسیر این شاهراه فعالیت گسترده و ایست های 
ده ها  گذشته  سال های  در  دارند.  بازرسی 
غیرنظامی و نظامی هزاره در این مسیر اسیر 
یا کشته شده اند. به گفته مهدی راسخ، نماینده 
مردم میدان وردک در مجلس نمایندگان پس 
از سقوط حاکمیت طالبان تا کنون حدود 110 
نفر از مردم ملکی و نیروهای مربوط به قوم 
تأمین  را  مسیر  این  از  بخش هایی  که  هزاره 

امنیت می کردند، کشته شده اند.
آقای راسخ ضمن فرستادن پیام تسلیت 
امیری،  صمد  خانواده ی  به  کتبی  به صورت 
اضافه کرد که در این اواخر همه روزه مسافران 
در این مسیر مورد آزار و اذیت قرار می گیرند 
او  گفته ی  به  می شوند.  گرفته  گروگان  و 

هم اکنون شش مسافر نزد طالبان گروگانند.
صمد امیری زمانی توسط طالبان تیرباران 
خلیل زاد،  زلمی  آن  از  بعد  روز  دو  که  شد 
صلح  برای  امریکا  متحده  ایاالت  فرستاده ی 
اصول«  »در  امریکا  که  کرد  اعالم  افغانستان 
پی  در  است.  رسیده  توافق  به  طالبان  با 
سرباز  یک  کشته شدن  و  کابل  در  انفجاری 
ترمپ،  دونالد  غیرنظامی،   12 و  امریکایی 
رییس جمهور امریکا اما به صورت غیرمترقبه 
و ناگهانی دیدار با رییس جمهوری غنی و مال 
دوحه  در  طالبان  سیاسی  دفتر  رییس  برادر، 
و مذاکراه صلح با طالبان را متوقف کرد. در 
ادامه رییس جمهوری امریکا موضع قاطع تری 
با  مذاکره  کرد:  اعالم  تویتی  در  او  گرفت. 

طالبان دیگر مرده است.
دولت  از  امیری  خانواده ی صمد  اکنون 
روند  در  دخیل  کشورهای  و  افغانستان 
طالبان  گروه  که  زمانی  تا  می خواهد،  صلح 
به صورت کامل، به رعایت معیارهای انسانی 
و حقوق بشری تن ندهد، هر نوع گفت وگو با 

این گروه را متوقف کند. 
کمیسیون  از  امیری  خانواده ی  ادامه  در 
حقوق بشر می خواهد که در بخش ساختن 
مرکز  در  کتابخانه  یا  فرهنگی  مرکز  یک 
ولسوالی لعل و سرجنگل به نام صمد امیری 

آنان را کمک کند. 
واکنش ها به قتل فجیعانه ی صمد امیری

به  طبی  عالی  تحصیالت  نهاد های  فعالیت 
شیوه ی غیرمعیاری، خالف ماده ی 10 قانون 
تصمیم  این  که  می گوید  او  است.  اساسی 
غنی  رییس جمهور  آشکار  مداخله ی  بیان گر 
و کابینه اش در فعالیت های بخش خصوصی 
عالی  تحصیالت  وزارت  توسط  که  است 
ماده ی  براساس  آن که  حال  می شود.  اعمال 
تضمین  به  مکلف  دولت  اساسی  قانون   10
مصئونیت، حمایت و تشویق این بخش است. 
به گفته ی آقای نعیمی در صورت لغو مجوز، 
نهاد ها  آن  از  که  دانشجویانی  اسناد  انتقال 
نگاه  از  نیز  کرده اند  اخذ  تحصیلی  مدرک 
تخنیکی و حقوقی ممکن نیست. او همچنان 
گفت که هرکدام از این مؤسسه ها از یک تا 
دالر سرمایه گذاری کرده که  میلیون  یک و نیم 
براساس  می توانند  شود،  لغو  مجوزشان  اگر 
جبران  خواهان  اساسی  قانون   51 ماده ی 

خساره از دولت شوند. 
دیدگاه های دانشجویان و استادان 

و  دانشجویان  کارشناسان،  از  شماری 
دولتی،  و  خصوصی  دانشگاه های  استادان 
و  دولتی  طبی  عالی  تحصیالت  به  نسبت 
خصوصی دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند. 
دانشکده  رییس  محبی،  منصور  داکتر 
دانشگاه های  از  یکی  در  دندان پزشکی 
از  درصد   50 که  است  معتقد  خصوصی، 
خصوصی  دانشگاه های  در  طبی  رشته های 
غیرمعیاری است. او از کار وزارت تحصیالت 
عالی مبنی بر لغو و تعلیق فعالیت شماری از 
رشته های طبی این دانشگاه ها استقبال می کند 
و می گوید که این روند باید ادامه داشته باشد 
به سوی  را  گام هایی  بخش  این  او  به نظر  تا 
وزارت  او  نظر  از  اما  بردارد.  معیاری شدن 
تحصیالت عالی اکنون زیر فشار های سیاسی 

این روند را متوقف ساخته است.
تا 10  از 5  معیاری  دانشگاه های  »تعداد 
دانشگاه در بخش طب زیادتر نیست. بیش تر 
فقط به هدف تجاری و درآوردن پول فعالیت 
کرده و به نام رشته ی طبی دل دانشجویان را 
از  ظرفیت شان  درحالی که  می کنند.  خوش 

کورس و مکتب بیش تر نیست.«
صحت  کارشناس  امرخیل،  اهلل  نجیب 
عامه و استاد دانشگاه طبی کابل نیز تحصیالت 

غور را به عهده گرفت. آن طور که عبدالحق، 
به  امیری  آقای  می گوید،  کوچکش  برادر 
زبان های انگلیسی، فرانسوی و پشتو آشنایی 
ماستری  برنامه ی  برای  امسال  داشته و  کامل 

فولبرایت درخواست داده بود. 
در  که  امیری  آقای  نامه ی  زندگی  در 
برادر  عبدالحق،  توسط  فاتحه اش  مراسم 
از  یکی  امیری  کوچکش خوانده شد، صمد 

وزارت  است.  شده  برگزار  موضوع  این  سر 
تحصیالت عالی در 16 سنبله اعالم کرد که در 
نتیجه ی این نشست ها و براساس حکم تازه ی 
ارزیابی  روند  سنبله،   14 در  رییس جمهور 
لغو  فعالیت شان  مجوز  که  مؤسسه ای  شش 
شده بود، از سوی کمیته ی مشترک مسئوالن 
گرفته شده  از سر  دوباره  اتحادیه  و  وزارت 
مؤسسه   11 فعالیت  مجوز  همچنان  است. 
از  دوباره،  ارزیابی  تکمیل  از  پس  نیز  دیگر 
حالت تعلیق بیرون شده و روند ارزیابی روی 

9 مؤسسه ی دیگر نیز جریان دارد. 
و  دانشگاه ها  اتحادیه ی  مسئوالن 
خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسه های 
تدریجی  اصالحات  خواهان  که  می گویند 
تأدیب  قانونی  مراحل  اما  هستند،  قانونی  و 
شش  طب  رشته های  مجوز  لغو  در  تنبیه  و 
مؤسسه  ی تحصیالت عالی خصوصی رعایت 
سی و پنجم،  ماده ی   براساس  است.  نشده 
سلب  خصوصی،  عالی  تحصیالت  مقرره ی 
از اجرای مراحل توصیه،  فعالیت پس  جواز 
اعتبار  سلب  و  تنزیل  نقدی،  جریمه  اخطار، 
این  رییس  نعیمی،  شفیع اهلل  می شود.  انجام 
اتحادیه به اطالعات روز می گوید که تصمیم 
وزارت مبنی بر لغو جواز و روند ارزیابی آن 
بدون در نظرگرفتن مراحل قانونی، به شیوه  ی 
مرموز، عجوالنه و غیرشفاف انجام شده است. 
آنان و مسئوالن مؤسسه های  او می گوید که 
این  جریان  از  خصوصی  عالی  تحصیالت 
که  نمی دانیم  »هیچ  نبوده اند.  آگاه  روند 
براساس کدام طرح، مدل و معیار این ارزیابی 

صورت گرفته است.« 
سخن گوی  معاون  فرزان،  محمدحنیف 
اطالعات  به  عالی  تحصیالت  وزارت 
معیار   49 ارزیابی  این  در  که  می گوید  روز 
نگاه  از  تدریس  کیفیت  و  کمیت  به شمول 
سویه ی استادان، داشتن البراتوار و شفاخانه، 
کتاب خانه، ساختمان، محیط اکادمیک و ... در 
نظر گرفته شده است. آقای فرزان گفت که در 
ارزیابی کننده  هر مؤسسه را  این روند هیأت 
در جریان دو روز پی هم مورد سنجش قرار 
داده است و مراحل قانونی تأدیب نیز در آن 

رعایت شده است. 
جواز  لغو  تصمیم  نعیمی  آقای  باور  به  

مستقل حقوق بشر قتل آقای امیری را محکوم 
کرد.

عبدالصمد  گذشته ی  و  زندگی  به  نگاهی 
امیری

عبدلصمد امیری 28 ساله، دانش آموخته ی 
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل بود. آقای 
سرپرستی  مسئولیت   1395 سال  از  امیری 
دفتر والیتی کمیسیون حقوق بشر در والیت 

»حکم  براساس  وزارت  این  همچنان  است. 
تازه ی رییس جمهور« مجوز شمار دیگر را از 

حالت تعلیق بیرون کرده است. 
 12 در  عالی  تحصیالت  وزارت 
فعالیت  مجوز  که  کرد  اعالم  امسال  سنبله 
تحصیالت  مؤسسه ی  شش  طبی  رشته های 
عالی خصوصی لغو شده و از 20 مؤسسه ی 
دیگر در تعلیق قرار دارد. این وزارت گفت 

با  امیری،  عبدالصمد  فجیعانه ی  قتل 
واکنش گسترده ای در سطح ملی و بین المللی 

روبه رو شد. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور 
نهادهای  به  و  را یک جنایت خواند  او  قتل 
مربوط هدایت داد که چگونگی وقوع آن را 

بررسی کنند.
سازمان عفو بین الملل این عمل طالبان را 

خواست خانواده ی صمد امیری: 
جلریز امن و قاتالن مجازات شود

تحصیالت عالی طبی در افغانستان؛ 
لیاقت الیقمعیاری یا تجاری؟

شهرزاد اکبر، رییس 
کمیسیون حقوق بشر 

افغانستان، در تویترش 
نوشت: کمیسیون 

مستقل حقوق بشر 
بابت رخدادی که در 

آن عبدالصمد امیری از 
سوی طالبان تبرباران 

شده، به شدت متأثر 
شده است.« کمیسیون 
مستقل حقوق بشر قتل 
آقای امیری را محکوم 

کرد.
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عابر شایگان

فراموش شدگان بی سرنوشت؛ 
زنانی که جایی برای رفتن ندارند

را  مینه  پدرش  وقتی  پیش،  سال  هفت 
در بدل هفت صدهزار افغانی به عقد مردی 
که  نمی دانست  هرگز  او  درآورد،  ساله   51
که  زنانی  دارد.  نیز  دیگر  زن  دو  شوهرش 
هر کدام سه-چهار فرزند داشتند و در نبود 
شوهرشان، مینه را مورد ضرب و شتم قرار 

می دادند. 
هنوز سه ماه از عروسی مینه 21 ساله و 
شوهر 51 ساله اش نگذشته بود که خشونت 
و محدودیت علیه او شدت گرفت. پرتاپ 
سیم  با  شتم  و  داغ، ضرب  چای  پیاله هایی 
برق و چوب و اجبار قطع رابطه با خانواده ی 

پدرش، بخشی از خشونت ها بوده است.
امیدش  مینه  وقتی  قبل  سال  دوونیم 
می شود،  قطع  مشترک  زندگی  ادامه ی  از 
و  می گیرد  را  خردسالش  کودک  دو  دست 
از خانه ی شوهر به خانه ی پدر پناه می برد. 
زیادی  زنانی  مشترک  داستان  مینه،  زندگی 
دادخواهی  و  مبارزه  توانایی  نه  که  است 

دارند و نه هم جایی در قوانین افغانستان. 
تحت  افغانستان  در  زیادی  زنان 
اجتماعی  عرف های  و  سنت زدگی  تاثیر 
می مانند  بی سرنوشت  سال ها  مردساالرانه 
آمار  طبق  می کنند.  زندگی  بالتکلیف  و 
کمیسیون حقوق بشر، روزانه به طور متوسط 
پنج تا 10 زن بی سرنوشت شبیه مینه به این 

کمیسیون مراجعه می کنند.
زنان  افغانستان  مدنی  قانون  براساس 
بی سرنوشت حق جدایی از شوهران شان را 
دارند، اما بیش تر این زنان به دلیل بی سوادی، 
به  دسترسی  عدم  و  حقوق شان  از  ناآگاهی 
زندگی،  آخر  تا  قضایی،  و  عدلی  نهادهای 

تنها و بالتکیلف می مانند.
اولین  رقیه  وقتی  پیش  سال  یک ونیم 
مورد  آورد،  به دنیا  بامیان  در  را  فرزندش 
قرار  شوهرش  اکبر،  شدید  شتم  و  ضرب 
و  گاه  شکستن های  کاسه کوزه  البته  گرفت. 
اکبر  فریادهای صبح و شام  داد و  بی گاه و 
پس از عروسی شان آغاز می شود، اما پس از 
آن که می فهمد نوزاد، دختر است، بدرفتاری 
و خشونت با رقیه کار همیشگی اش می شود. 
سرانجام کار به جایی می کشد که رقیه برای 
به  خانه ی  با دختر کوچکش  از مرگ،  فرار 

پدر پناه می برد. 
را  طالیم  و  پول  تمام  معتادم  »شوهر 
برای  نان  خانه  در  کرد.  مصرف  و  گرفت 
نه  که  می گوید  حاال  نداشتیم.  خوردن 
طالق می دهم و نه به خانه ام می آورم. حاال 
و  من  آینده ی  نمی دانم  و  هستم  بالتکلیف 

دخترم چه خواهد شد«.
مستقل  کمیسیون  تحقیق  براساس 
حقوق بشر افغانستان، در جریان 9 ماه سال 
97، بیش یک هزار و 500 زن بی سرنوشت 

به  طبی  عالی  تحصیالت  نهاد های  فعالیت 
شیوه ی غیرمعیاری، خالف ماده ی 10 قانون 
تصمیم  این  که  می گوید  او  است.  اساسی 
غنی  رییس جمهور  آشکار  مداخله ی  بیان گر 
و کابینه اش در فعالیت های بخش خصوصی 
عالی  تحصیالت  وزارت  توسط  که  است 
ماده ی  براساس  آن که  حال  می شود.  اعمال 
تضمین  به  مکلف  دولت  اساسی  قانون   10
مصئونیت، حمایت و تشویق این بخش است. 
به گفته ی آقای نعیمی در صورت لغو مجوز، 
نهاد ها  آن  از  که  دانشجویانی  اسناد  انتقال 
نگاه  از  نیز  کرده اند  اخذ  تحصیلی  مدرک 
تخنیکی و حقوقی ممکن نیست. او همچنان 
گفت که هرکدام از این مؤسسه ها از یک تا 
دالر سرمایه گذاری کرده که  میلیون  یک و نیم 
براساس  می توانند  شود،  لغو  مجوزشان  اگر 
جبران  خواهان  اساسی  قانون   51 ماده ی 

خساره از دولت شوند. 
دیدگاه های دانشجویان و استادان 

و  دانشجویان  کارشناسان،  از  شماری 
دولتی،  و  خصوصی  دانشگاه های  استادان 
و  دولتی  طبی  عالی  تحصیالت  به  نسبت 
خصوصی دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند. 
دانشکده  رییس  محبی،  منصور  داکتر 
دانشگاه های  از  یکی  در  دندان پزشکی 
از  درصد   50 که  است  معتقد  خصوصی، 
خصوصی  دانشگاه های  در  طبی  رشته های 
غیرمعیاری است. او از کار وزارت تحصیالت 
عالی مبنی بر لغو و تعلیق فعالیت شماری از 
رشته های طبی این دانشگاه ها استقبال می کند 
و می گوید که این روند باید ادامه داشته باشد 
به سوی  را  گام هایی  بخش  این  او  به نظر  تا 
وزارت  او  نظر  از  اما  بردارد.  معیاری شدن 
تحصیالت عالی اکنون زیر فشار های سیاسی 

این روند را متوقف ساخته است.
تا 10  از 5  معیاری  دانشگاه های  »تعداد 
دانشگاه در بخش طب زیادتر نیست. بیش تر 
فقط به هدف تجاری و درآوردن پول فعالیت 
کرده و به نام رشته ی طبی دل دانشجویان را 
از  ظرفیت شان  درحالی که  می کنند.  خوش 

کورس و مکتب بیش تر نیست.«
صحت  کارشناس  امرخیل،  اهلل  نجیب 
عامه و استاد دانشگاه طبی کابل نیز تحصیالت 

غور را به عهده گرفت. آن طور که عبدالحق، 
به  امیری  آقای  می گوید،  کوچکش  برادر 
زبان های انگلیسی، فرانسوی و پشتو آشنایی 
ماستری  برنامه ی  برای  امسال  داشته و  کامل 

فولبرایت درخواست داده بود. 
در  که  امیری  آقای  نامه ی  زندگی  در 
برادر  عبدالحق،  توسط  فاتحه اش  مراسم 
از  یکی  امیری  کوچکش خوانده شد، صمد 

زن را تحویل بگیرد.
پولیس  تحویل  را  زن  هزار جنجال  »با 
دادیم و با دوستم به سمت خانه آمدیم. در 
راه به وحشتی که در این شهر جریان دارد، 
روی  این چنین  که  زنانی  به  فکر  کردیم. 
خیابان می مانند و هیچ دستی نیست که آنان 
و  کجاست  این جا  به راستی  کند.  یاری  را 

چه کسی پاسخ گوست؟«
می گوید  اجتماعی  فعال  حیدری،  لیال 
می کنند  مراجعه  او  به  افرادی  هرازگاهی 
می دهند.  خبر  بی خانمان  زنان  وجود  از  و 
لیلما  به نام  را  بی خانمانی  دختر  روزی  او 
مورد  لیلما  می کند.  پیدا  جاده  روی  از 
خشونت شدید فیزیکی و روانی قرار گرفته 
مورد  و  بود  کرده  پیدا  دماغی  »مشکل  بود: 
بود.  گرفته  قرار  مکرر  خشونت بار  تجاوز 
و  پولیس  سوی  از  که  می گفت  بیش تر  او 
گرفته  قرار  تجاوز  مورد  دست فروش ها 

است.« 
بی خانمان  زنان  برای  افغانستان  دولت 
برای  مکانی  و  جای  سرنوشت  بدون  و 
در  ندارد.  آن ها  از  حمایت  و  نگهداری 
سراسر افغانستان تنها 27 خانه امن فعالیت 
دارد که با کمک مستقیم کشورهای خارجی 
می شود.  مالی  حمایت  یا  و  شده  ساخته 
امن  خانه های  در  زن   800 حدود  در  حاال 
تنها  امن  خانه های  می شود.  نگهداری 
معدودی از زنانی را که مورد خشونت قرار 
باشند،  جدی  خطر  معرض  در  یا  و  گرفته 

برای مدتی نگهداری می کند. 
»مقرره  براساس 
مراکز حمایوی زنان« یا 
وزارت  امن،  خانه های 
مسئولیت  زنان  امور 
دارد تا برای حمایت و 
زنانی  مصئونیت  تأمین 
قرار  که مورد خشونت 
معرض  در  یا  و  گرفته 
خشونت و خطر باشند 
والیت های  تمام  در 
خانه  امن  کشور، 
اما  وزارت  این  بسازد. 
تا هنوز هیچ خانه امنی 
رویا  است.  نساخته 
سخن گوی  دادرس، 
زنان  امور  وزارت 
به دلیل  که  می گوید 
هنوز  تا  بودجه  نبود 
امن  نتوانتسه اند خانه  ی 

دولتی بسازند.   
حیدری  خانم 
برای  وقتی  می گوید 
برای  سرپناهی  یافتن 

عالی طبی را در بیش تر مؤسسه های تحصیالت 
او  نمی داند.  قبول  قابل  خصوصی  عالی 
طول  در  کابل  طبی  دانشگاه  که  می گوید 
بیش تر از 80 سال نتوانسته است با معیارهای 
بین المللی برابر شود. از این رو اکثریت مطلق 
دانشگاه های خصوصی که در کم تر از 5 سال 
به فعالیت شروع کرده اند، نمی توانند در بخش 
البراتوار،  ساختمان،  استادان،  نگاه  از  طب 
شفاخانه و ... معیاری باشند. از دیدگاه آقای 
طبی  رشته های  به نام  دانشگاه ها  این  امرخیل 
فارغ می دهند، اما فارغان واجد شرایط کار در 
بازار نیستند و سبب افزیش بیکاری می شود. 
»آن گونه که باید سرمایه گذاری کنند، نمی کنند، 
صرف به نام دانشگاه ساختمان ها را بدون در 
نظرگرفتن محیط و ظرفیت مناسب تخصیص 

می دهند که هیچ امکانات هم ندارد.« 
و  دانشگاه ها  اتحادیه  رییس  اما 
خصوصی  عالی  تحصیالت  مؤسسه های 
یک ونیم  تا  یک  از  مؤسسه ها  این  می گوید 
میلیون دالر سرمایه گذاری کرده  که سرمایه ی 

کافی و هنگفتی است برای این بخش است.
طبی  دانشگاه  دانشجوی  فرهاد،  ستاره 
خصوصی  دانشگاه های  که  می گوید  کابل 
از  بهتر  درسی  مواد  و  البراتوار  نگاه  از 
اما  او  نظر  از  است.  دولتی  دانشگاه های 
دانشگاه های  در  که  است  این  در  کار  بدی 
می کنند  سهل انگاری  دانشجویان  خصوصی 
و از امکانات استفاده ی درست نمی شود. به 
گفته ی خانم فرهاد دانشگاه طبی کابل که او 
را می گذراند،  آخر تحصیلی اش  آن سال  در 
شدیدا با کمبود البراتوار و برنامه های عملی 
روبه رو است. او می گوید در این دانشگاه از 
نگاه تیوری و نظری دانشجویان رشد می کنند، 
بازار  مطابق  نمی تواند  عملی  کارهای  در  اما 
دانشگاه های  در  درحالی که  شوند.  عیار  کار 
اختیار  در  خوبی  امکانات  خصوصی، 
دانشجویان است که اگر با برنامه ی مناسب به 
کار انداخته شود، نتیجه ی خوب خواهد داد. 

در افغانستان رشته های طبی بنابر اهمیت 
مالی،  هزینه ی  بیش ترین  با  کار،  بازار  و 
ورودی  امتحان های  قبولی  نمره ی  بلندترین 
به  را  دولتی  دانشگاه های  به ویژه  دانشگاه ها، 

خود اختصاص داده است. 

هماهنگ کنندگان 400 دانش آموز بی بضاعت 
بوده است. مؤسسه ی رویا  برنامه ی رویا  در 
کار  افغان  خانواده های  در  فقر  محو  برای 
می کند و برای جوانان و کودکان بی بضاعت 
با پرداخت هزینه ی ماهوار، زمینه ی رفتن به 
را  انگلیسی  مکتب، آموزش کمپیوتر و زبان 

فراهم می کند. 
گفت  امیری  صمد  پدر  باقر،  حاجی 
اقدام  پاکسازی جلریز  به  که حکومت عمدا 
نمی کند. به اعتقاد او پاکسازی راه های منتهی 
آن  برای  اگر  است،  ساده  مرکزی،  مناطق  به 
می تواند  »دولت  باشد:  داشته  وجود  اراده 
آنان  اما  کند،  امن  را  مسیر  این  به سادگی 
طالبان را برای ترساندن مردم و ایجاد رعب و 

وحشت گذاشته  است.«
و  کرد  ازدواج  پارسال  امیری  صمد 
حاصل آن دختری است به نام »هلن« که اکنون 
هفت ماهه است. آن طور که در زندگی نامه اش 
شده،  تولد  هلن  آن که  از  پس  است،  آمده 
چاره ای  »دخترم  است:  گفته  او  به  خطاب 
نداشتیم که وارد این دنیای آشفته نشوی. من 
و مادرت تنها افرادی بودیم که خواستیم تو 
به دنیا بیایی. امیدوار و متعهدیم که رویاهای 
خود را در ساختن این زمینه تحقق بخشیم که 
بخشی  تا  کنیم  کنی و کمک ات  تو تحصیل 
این  ساختن  در  مؤثر  و  بزرگ  انسان های  از 

دنیا شوی.«
صمد امیری در نهم سنبله، وقتی از کابل 
زایوالت  منطقه ی  در  می رفت،  غور  به سوی 
ولسوالی جلریز میدان وردک از موتر ربوده و 
سپس صبح روز پنج شنبه، 14 سنبله تیرباران 
شد. جسد او را همان روز در کنار جاده یافتند. 
صمد امیری ساعت 1:30 بامداد سه شنبه، 
فیسبوکی اش  پست  آخرین  در  سنبله  نهم 
این  مدیون  را  خود  زندگی  »من  نوشت: 
سرزمینم و تا زمانی که زنده ام برای بهبودی 
تحصیلی  پیشینه ی  کرد.«  خواهم  تالش  آن 
و کاری آقای امیری، خدمات او در راستای 
در  او  کار  و  بی بضاعت  کودکان  به  کمک 
را  افغانستان  در  بشر  حقوق  تأمین  راستای 
راستای  در  بوده،  زنده  تا  او  می دهد.  نشان 

بهبودی این کشور کار کرده است. 

کمیسیون  به  بی خانمان  دختران  و  زنان 
اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  بشر،  حقوق 
)مرستون(  روانی  بیماران  آسایشگاه  یا  و 
قرار  او  راه  سر  را  موانعی  کرده،  مراجعه 
سرپناهی  زنان  این  نهایت  در  که  داده اند 

نیافته اند.  
در  باید  جان شان  عمال  »می گویند 
شاکی  کسی  از  خودشان  باشد،  خطر 
داشته  شناس نامه  و  سرپرست  باشند. 
افراد  شود.  داده  جای  برای شان  تا  باشند 
مواجه  آن ها  با  گاها  من  که  بی خانمانی 
و  فامیل  نه  و  دارند  شناس نامه  نه  می شوم، 
آشنایی. به دلیل همین موانع، این زنان جایی 

نمی یابند و روی جاده می مانند«.
زنان بی خانمان هنوز راه دوری در پیش 
شوند.  سرپناهی  صاحب  دست کم  تا  دارند 
که  می گوید  زنان  امور  وزارت  سخن گوی 
در  را  مرکز  چهار  ساخت  طرح  به تازگی 
زنان  نگهداری  برای  کشور  حوزه ی  چهار 
زنان  بی جاشده،  زنان  خشونت،  قربانی 
از  را  خود  خانواده های  که  زنانی  یا  بی پناه 
دست داده اند به ریاست جمهوری سپرده اند: 
ساخت  برای  بودجه  و  زمین  مقدار  »یک 
خانه های امن دولتی یا خانه ی امید، به دست 

آورده ایم.« 
زنان  که  می گویند  اجتماعی  فعاالن 
به  رو  شمارشان  که  افغانستان  بی خانمان 
خشونت های  معرض  در  است  افزایش 
آن ها  دارند.  قرار  جنسی  تجاوز  و  جدی 
که  می خواهند  مردم  به ویژه  و  دولت  از 
کمک  جمع آوری  و  کمپین  راه اندازی  با 
را  زنان  این  دست  آسایشگاه،  ساخت  و 

بگیرند. 
در  بی خانمان  و  بی سرنوشت  زنان 
روشنی  حقوقی  تعریف  افغانستان  قوانین 
برنامه ای  نه  دولت  دلیل  همین  به  و  ندارد 
برای رسیدگی به مشکالت آن ها دارد و نه 

هم خدماتی ارایه می کند. 
و  خود  جان  حفظ  برای  وقتی  مینه 
ترک  را  شوهر  خانه ی  کوچک اش  دختران 
او  که  داشت  خواهش  یک  پدرش  از  کرد 
شوهر  برنگرداند.  شوهر  خانه  به  دوباره  را 
مینه کودکانش را پس از گذشت سه ماه، از 
او می گیرد و حاال بدون این که او را طالق 

بدهد در خانه پدرش رها کرده است.
می کند.  بدرفتاری  من  با  نیز  »پدرم 
اگر  کجاست.  بی غیرتت  شوهر  می گوید 
طالق ات  باید  نمی تواند  داده  نان  برایت 

بدهد. از این وضعیت خسته شده ام«. 

زنان  با  مصاحبه ها  از  بخشی  اشاره: 
کمیسیون  گزارش  از  برگرفته  بی سرنوشت، 

حقوق بشر افغانستان است

مراجعه  کمیسیون  این  به  دادخواهی  برای 
مناطقی  در  بیش تر  زنان  این  کرده اند. 
زندگی می کنند که نسبتا امن است و میزان 
و  بشری  حقوق  نهادهای  به  دسترسی شان 
به ویژه کمیسیون حقوق بشر نسبت به دیگر 

مناطق افغانستان بیش تر فراهم است.  
سهیال ده سال می شود که عروسی کرده، 
می کند.  زندگی  والدینش  خانواده ی  در  اما 
این که  بدون  پیش  سال  هشت  شوهرش 
او را  از خود به جا گذارد،  آدرس و نشانی 
ترک کرده است. او دو سال با خشونت های 
شوهرش زندگی کرده و حاال مجبور است 
سال های نامعلومی تنها زندگی کند و انتظار 

بکشد تا شاید طالقش را بگیرد. 
استرالیا  به  او  که  می گویند  »همسایه ها 
رفته است. از او هیچ نشان و آدرسی ندارم. 
خانواده اش هم حاضر نمی شود که آدرس یا 

شماره تماسش را برایم بدهد.«
بشر،  حقوق  کمیسیون  تحقیق  پایه  بر 
اعتیاد  با  مستقیم  رابطه ی  زنان  بی سرنوشتی 
غیبت  شوهران،  چندهمسری  شوهران، 
ازدواج های  نفقه،  پرداخت  عدم  شوهران، 
اجباری و زیر سن، فرار از منزل و عرف و 

سنت های دست وپاگیر اجتماعی دارد. 
کاری  و  کس  که  زنان  این  از  بخشی 
و  دولتی  حمایت های  نبود  به دلیل  ندارند، 
اجتماعی، روی جاده ها می مانند و همه روزه 

خشونت های بدتری تجربه می کنند. 
سمیرا سادات، فعال اجتماعی می گوید 
و  نیست  کم  بی خانمان  زنان  این  تعداد  که 

بارها به آن ها برخورده 
هم  کمک هایش  و 

به جایی نرسیده است.
داخل  را  »خریدها 
چشمم  که  ماندم  موتر 
افتاد به گوشه ی خیابان. 
تلوتلوخوران  زنی 
رفتم  شد.  زمین  نقش 
را  نامش  کمکش.  به 
ایران  از  گفت.  فاطمه 
خارج   تا  بود  آمده 
نزدیک ترین  به  برود. 
انتقالش  پولیس  حوزه 

دادیم.«
می  سادات  خانم 
پولیس  گوید که حوزه 
گرفتن  تحویل  از 
بی خانمان  زن  این 
و  می کرده  خودداری 
تماس  بارها  از  پس 
ارشد  به مقام های 
حوزه  داخله،  وزارت 
شده،  مجبور  پولیس 

یک ونیم سال پیش وقتی 
رقیه اولین فرزندش را 
در بامیان به دنیا آورد، 

مورد ضرب و شتم شدید 
اکبر، شوهرش قرار 

گرفت. البته کاسه کوزه 
شکستن های گاه و 

بی گاه و داد و فریادهای 
صبح و شام اکبر پس از 

عروسی شان آغاز می شود، 
اما پس از آن که می فهمد 

نوزاد، دختر است، 
بدرفتاری و خشونت با 
رقیه کار همیشگی اش 
می شود. سرانجام کار 

به جایی می کشد که رقیه 
برای فرار از مرگ، با 

دختر کوچکش به  خانه ی 
پدر پناه می برد. 
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دو  این  می برند.  سر  به  بازداشت 
استرالیایی از سال 2017 به سفرهای 
پرماجرا رفته و شرح سفرهای خود 

را در وبالگ شان منتشر می کردند. 
برخی گزارش ها حاکی است که 
زوج استرالیایی به اتهام به پرواز در 
آوردن یک پهپاد ]در اطراف تهران[ 
نیز  گزارش هایی  شده اند.  بازداشت 
این  این که  بر  مبنی  بود  شده  منتشر 
اطراف  نظامی در  منطقه  دو در یک 
جاجرود در استان تهران اقامت کرده 

و به این علت دست گیر شده اند.
که  نیز  استرالیا  دیگر  تبعه  یک 
هویتش نامعلوم است در زندان اولین 
نگهداری می شود. او که خانم و استاد 
دانشگاه معرفی شده، حکم 10 سال 
اتهام هایش  اما  حبس دریافت کرده، 

بازداشت ها  این  »می توانم بگویم که 
ربطی به مسائل گسترده دیگر ندارد.«

او تأکید کرد: »هیچ دلیلی وجود 
بازداشت ها  این  کنیم  فکر  که  ندارد 
مورد  در  بین المللی  نگرانی های  به 
تحریم های  ایران،  هسته ای  برنامه ی 
آن ها،  اجرای  و  ایران[  ]علیه  امریکا 
یا امنیت ناوبری و امنیت کشتی رانی 

تجاری مربوط است.«
پیش تر اعالم شده بود که دولت 
استرالیا پس از افشای خبر بازداشت 
ایران در روز  تبعه خود در  این سه 
چهارشنبه 20 شهریور، مذاکراتی را 

برای آزادی آنان آغاز کرده است.
یک زوج استرالیایی که یکی از 
آنان پاسپورت بریتانیایی هم دارد، از 
در  ایران   در  پیش  هفته   10 حدود 

پین،  ماریس  روز:  اطالعات 
با  مذاکره  از  استرالیا،  خارجه  وزیر 
جواد ظریف وزیر خارجه ایران برای 
این  شهروند  سه  آزادی  درخواست 

کشور در ایران خبر داد.
 21 پنج شنبه  روز  پین،  خانم 
گفت  استرالیا  پارلمان  مقابل  سنبله، 
که او پیش تر در اوایل ماه سپتامبر در 
بنگالدش با محمدجواد ظریف، وزیر 
ایران  امورخارجه جمهوری اسالمی 

دیدار کرده است.
همتای  با  بارها  »من  گفت:  او 
این  درباره  ظریف،  خودم،  ایرانی 
موارد گفت وگو کرده ام، از جمله در 

مواقع دیدارهای حضوری.«
به گزارش ایران اینترنشنال، وزیر 
خارجه استرالیا هفته گذشته با ظریف 

در بنگالدش دیدار کرد، اما جزئیاتی 
از این دیدار ارائه نکرده است. با این 
سه  این  زندانی شدن  موضوع  حال، 
شهروند استرالیایی در ایران، موضوع 

اصلی این دیدار بوده است.
شرایط  در  افراد  این  بازداشت 
اعالم  و  امریکا  و  ایران  میان  تنش 
به  پیوستن  برای  استرالیا  آمادگی 
در  امریکا  رهبری  به  نظامی  ائتالف 
اما  است،  داده  روی  فارس  خلیج 
افراد  این  اعالم کرده اند که  رسانه ها 
پیش از آن که استرالیا پیوستن خود به 
ائتالف امریکا را اعالم کند، دست گیر 

شده بودند.
گفت  نیز  استرالیا  خارجه  وزیر 
و  مذاکراتش  محتوای  براساس  که 
افراد،  این  بازداشت  زمان  همچنین 

همچنان نامشخص است.
شهروندان  از  استرالیا  دولت 
»خطر  به دلیل  خواست  کشور  این 
خودسرانه   دست گیری  یا  بازداشت 
اتباع  خصوصا  خارجی،  اتباع 
خود  احتمالی  برنامه   در  استرالیا«، 

برای سفر به ایران تجدیدنظر کنند. 
استرالیا  دولت  نیز،  گذشته  ماه 
به ائتالف تحت رهبری امریکا برای 
عبوری  نفت کش های  از  حفاظت 
و  پیوست  ایران  در  هرمز  تنگه  از 
وزیر  نخست  موریسون،  اسکات 
استرالیا، رفتار ایران را در این منطقه 

» بی ثبات کننده« توصیف کرد.
هنوز مقامات جمهوری اسالمی 
این  درباره ی  رسمی  به طور  ایران 

بازداشت ها توضیحی ارائه نداده اند.

وزیر خارجه استرالیا از مذاکره با ظریف درباره ی بازداشت سه استرالیایی خبر داد

پنج شنبه  روز  امریکا  رییس  جمهوری  ترمپ،  دونالد  دولت  روز:  اطالعات 
نام یک مقام کلیدی عربستان را که خانواده قربانیان حمالت 11 سپتامبر به دلیل 
ارتباط او با این حمالت خواستار خروج نامش از فهرست اطالعات محرمانه 

شده بودند، از این فهرست خارج کرد.
عربستانی  مقام  این  نام  که  است  کرده  تأکید  حال  این  با  امریکا  دولت 
خانواده  وکیل  به  عربستانی  مقام  این  اسم  شد.  نخواهد  اعالم  علنی  به صورت 
خانواده  وکیل  شد.  خواهد  اعالم   2001 سال  سپتامبر   11 حمالت  قربانیان 
علنی  به صورت  را  عربستانی  مقام  این  نام  که  داشت  نخواهد  اجازه  قربانیان 

اعالم کند.
عربستانی  مقام  این  اسم  خروج  تصمیم  فارسی،  یورونیوز  گزارش  به 

متحده،  ایاالت  فدرال  پولیس  سوی  از  طبقه بندی شده  اطالعات  فهرست  از 
»اف بی آی«، و وزارت عدلیه این کشور گرفته شد.

خانواده قربانیان حمالت 11 سپتامبر برای افشای نام این مقام عربستانی تا 
کنون تالش زیادی کرده بودند. با این حال پولیس فدرال امریکا با درخواست 
نکرده  موافقت  سپتامبر   11 حمالت  با  مرتبط  دیگر  اسناد  افشای  برای  آن ها 

است.
»اف بی آی« با این حال تاکید کرده است که احتمال افشای اسناد بیش تر در 
آینده وجود دارد. سفارت عربستان در امریکا به افشای نام این مقام عربستانی 
با حمالت  ارتباط  نداده است. دولت عربستان هرگونه  تا کنون واکنشی نشان 

11 سپتامبر را رد کرده است.

امریکا نام مقام عربستانی مرتبط با حمالت 11 سپتامبر را علنی نمی کند

وزارت خارجه امریکا: 
محموله آدریان دریا در سوریه تخلیه شده است

سـخن گوی  اورتاگـوس،  مـورگان  روز:  اطالعـات 
وزارت خارجـه امریـکا گفته اسـت کـه ابرنفت کش آدریان 
دریـا 1، حامـل نفت خـام ایران محموله خود را در سـوریه 
تخلیـه کـرده، هرچند ایـن خبر توسـط منبع دیگـری تایید 
نشـده اسـت. وی همچنیـن موضع ایاالت متحـده در مورد 
رییس  جمهـوری  بـا  کشـور  آن  رییس  جمهـوری  مالقـات 
ایـران را شـرح داده و از دولـت ایران به خاطر خودسـوزی 

»دختـر آبـی« انتقاد کرده اسـت.
بـه گـزارش بی بی سـی فارسـی، سـخن گوی وزارت 
خارجـه امریـکا در نشسـت خبـری خـود در پاسـخ بـه 
سـوالی در مـورد محل کنونـی نفت کش آدریـان دریا گفت 
کـه ایـن هفتـه گزارش هـا حاکـی از آن بـود کـه نفت کش 
افـزود  و  انداختـه  لنگـر  سـوریه  سـواحل  نزدیکـی  در 
»همان طـور کـه همـواره گفتـه بودیـم، مقصـد نفت کش از 

اول هـم سـوریه بـود.«
خانـم اورتاگـوس بـا اعـالم این که براسـاس شـواهد، 

محمولـه نفت کـش در سـوریه تخلیـه شـده اسـت گفـت: 
»حـاال به طـور دسـت اول مشـاهده می کنیم که رژیـم ایران 
تضمین هـای داده شـده بـه اتحادیـه اروپـا در مـورد عـدم 
حمـل نفـت بـرای رژیم آدم کش سـوریه را زیر پا گذاشـته 
و بـا نقـض قول خود، ظاهرا مصمم اسـت تا سـوخت الزم 
را برای ادامه سـرکوب مردم آن کشـور توسـط رژیم اسـد 
در اختیـار او بگـذارد.« وی اظهار داشـت که »مردم سـوریه 
همچنـان بـا خشـونت گسـترده، مـرگ و ویرانی دسـت به 
گریبـان هسـتند و حملـه رژیـم بـه ادلـب نمونـه ای از این 

وضعیت اسـت.«
بـا  کـه  گفـت  امریـکا  خارجـه  وزارت  سـخن گوی 
وجـود تعهداتـی کـه دولـت ایـران بـه جامعـه جهانـی و 
اتحادیـه اروپـا در مـورد عـدم ارسـال نفت به سـوریه داده 
بـود، »مـا از همـان اول هم به قـول و وعده ی آن هـا اعتماد 
نداشـتیم و حاال مهم این اسـت که دوسـتان ما در سراسـر 
جهـان و کل جامعـه جهانی بـه این موضوع یـک بار دیگر 

توجـه کننـد کـه رژیـم ایـران بـه شـما دروغ گفتـه و ایـن 
نفـت به طـور غیرقانونـی تحویل رژیم اسـد شـده اسـت.«
مـورگان اورتاگـوس تصریـح کـرد کـه نفـت آدریـان 
دریـا 1 بـه سـوریه تحویـل شـده و گفـت: »موضوعـی که 
به شـدت نگران کننـده اسـت دقیقـا می دانیـم که رژیم اسـد 
ایـن نفـت را بـه چـه منظـوری می خواهـد: بـرای اسـتفاده 
از آن در کشـتار مـردم سـوریه.« او افـزود: »رژیـم ایـران 
نفـت بـه سـوریه تحویـل داده و همـان سـوخت مسـتقیما 
داخـل تانک هـای سـربازانی می شـود کـه به قصابـی مردم 
بیگنـاه سـوریه مشـغول هسـتند، و ایـن هم نمونـه دیگری 

از نتیجـه ی دروغ گویی هـای رژیـم ایـران اسـت.«
وبسـایت  امریکایـی،  مقـام  ایـن  اظهـارات  پـی  در 
تانکرترکـرز کـه حرکـت نفت کـش حامـل نفـت ایـران را 
زیـر نظر داشـته گفت کـه شـواهدی حاکـی از تخلیه نفت 

ایـن تانکـر در سـوریه در دسـت نیسـت.
سـخن گوی وزارت خارجـه امریکا، در همین نشسـت 
خبـری به موضـوع مذاکره کشـورش با ایران نیـز پرداخت 
و یـادآور شـد کـه »وزیـر خارجه بیـش از یک سـال پیش، 
دوازده خواسـته را مطـرح کـرد کـه رژیـم ایران بایـد برای 

بازگشـت بـه جامعه ملـل آن ها را بـرآورده کند.«
در مـورد احتمال مالقات رییسـان جمهـوری امریکا و 
ایـران، خانـم اورتاگوس گفـت که رییس  جمهـوری امریکا 
بارهـا گفتـه اسـت کـه »همیشـه آمـاده مالقـات و مذاکـره 
بـا هرکـس، از جملـه ]حسـن[ روحانـی در مـورد رفتـار 
بی ثبات سـاز رژیـم در منطقـه، برنامـه موشـکی بالسـتیکی 
اسـت.«  اتمـی  اسـلحه  بـه  دسـتیابی  به سـوی  و حرکـت 
»بنابرایـن،  افـزود:  امریـکا  خارجـه  وزارت  سـخن گوی 
رییس  جمهـوری ]امریکا[ هرگز مسـیر دیپلماسـی را منتفی 
نمی دانـد و وزیـر خارجـه هـم از هـر تصمیمـی او بگیرد، 

حمایـت می کنـد.«
خانـم اورتاگـوس در عیـن حـال تاکیـد کـرد کـه »تـا 

کنـون وزیـر خارجـه در مـورد فرصـت مشـخصی در قبال 
ایـران نظـری ابـراز نکـرده و در واقـع، همین امـروز آقای 
مونچیـن، وزیـر بازرگانـی، و آقـای پومپئـو، وزیـر خارجه 

بـر ادامـه کارزار حداکثـر فشـار تأکیـد کردند.«
از  بخشـی  در  امریـکا،  خارجـه  وزارت  سـخن گوی 
همین نشسـت خبری به ماجرای خودسـوزی و درگذشـت 
سـحر خدایـاری در ارتبـاط بـا ممنوعیـت حضـور زنـان 

ایرانـی در ورزشـگاه ها هـم پراخـت.
خانـم اورتاگـوس بـا متهـم کـردن حکومـت ایـران 
بـه دروغ گویـی »طـی چهـل سـال گذشـته«، گفـت کـه 
جامعـه  متوجـه  فقـط  آنـان  وعـده  نقـض  و  »فریبـکاری 
آن  قربانـی  نیـز  ایـران  مـردم  بلکـه  نیسـت،  بین المللـی 
هسـتند.« وی با اشـاره به انقالب اسـالمی، گفت »برخالف 
وعده هـای انقـالب در ایجاد مـورد جامعه ای بهتـر، اوباش 
در تهـران همـواره زنان، اقلیت هـا، مدافعان حقوق بشـر را 

هـدف تهاجـم قـرار داده انـد.«
وی گفـت: »روز سه شـنبه، یـک فعـال ایرانـی به نـام 
سـحر خدایـاری، موسـوم به دختـر آبی، که بـا خطر حبس 
فقـط بـه خاطر اعتـراض به جلوگیـری از حضـور زنان در 
ورزشـگاه ها مواجـه بود، در اثر خودسـوزی جـان باخت.« 
را گرامـی  او  یـاد  امـروز  »مـا  افـزود:  اورتاگـوس  خانـم 
می داریـم و از حـق خـدادادی زنان ایران حمایـت می کنیم 
زیـرا هیچکـس نبایـد به خاطر حضـور در یـک گردهمایی 

ورزشـی بـا تبعیـض و حبس مواجه شـود.«
وزارت خارجـه امریـکا در تویتـر خـود بـرای ایرانیان 
به خاطـر  تأثـر  ابـراز  در  متنـی  و  تصویـر  اختصـاص  بـا 
درگذشـت سـحر خدایاری، نقشـه ای از جهان را نیز منتشر 
کـرده کـه نشـان می دهـد تنها در ایران اسـت کـه زنان حق 
ورود بـه ورزشـگاه ها را ندارنـد و آن را دلیلـی بر اظهارات 
مقامـات امریکایـی در مـورد »غیرعادی بـودن رژیـم ایران« 

قلمـداد کرده اسـت.

ترمپ: 
پومپئو جانشین بولتون نمی شود

اطالعـات روز: دونالـد ترمپ، رییس  جمهـور امریکا 
گفـت مایک پومپئـو، وزیر خارجه، جانشـین جان بولتون 
نمی شـود. جـان بولتـون سـه روز پیـش از تیم مشـاوران 
امنیـت ملـی آقـای ترمـپ جـدا شـد. آقای ترمـپ گفت 

پانـزده نفر را بـرای جایگزینـی او در نظر دارد.
در روزهـای اخیـر برخـی رسـانه ها خبـر داده بودند 
کـه قـرار اسـت آقـای پومپئـو بـا حفـظ سـمت، مشـاور 

امنیـت ملـی هم باشـد.

رییس  جمهـور امریـکا گفت با آقـای پومپئو صحبت 
کـرده و وزیـر خارجـه معتقـد بـوده کـه بهتر اسـت یک 

نفـر دیگر در این سـمت باشـد.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، بـرای جای گزینـی 
بازنشسـته  جنـرال  ماننـد  افـرادی  نـام  بولتـون،  آقـای 
کیـت کلـوگ، مشـاور امنیتـی مایـک پنـس معـاون اول 
در  ایـران  میـز  مسـئول  هـوک،  برایـان  رییس  جمهـور، 
وزارت خارجـه امریـکا و ریچـارد گرنـل، سـفیر امریـکا 

در آلمـان مطـرح شـده اسـت.
دونالـد ترمـپ، روز سه شـنبه در تویتـی اعـالم کـرد 
کـه جـان بولتـون، مشـاور امنیـت ملـی خـود را اخـراج 
کـرده و شـب قبلـش بـه آقـای بولتـون اطـالع داده کـه 
دیگـر نیـازی بـه او نیسـت. او از خدمـات آقـای بولتون 

هـم تشـکر کرد.
امـا روایـت جـان بولتون این بـود که او اسـتعفا داده 

و اخراج نشـده است.

در حـال حاضر »چارلز کوپرمن« به عنوان سرپرسـت 
موقت شـورای امنیت ملی منصوب شـده است.

آقـای بولتـون به عنـوان یکـی از مخالفان سرسـخت 
در  ترمـپ  دونالـد  می شـود.  شـناخته  ایـران  حکومـت 
اپریـل سـال 2018 او را کـه هفتـاد سـال دارد، به سـمت 

مشـاور امنیـت ملـی منصـوب کرد.
بولتـون سـومین مشـاور امنیـت ملـی دونالـد ترمپ 

اسـت کـه در سـه سـال گذشـته اخراج شـده اسـت.



MAIL/PD/NCB/G97/98/ReBID : شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت 
آفات  و  امراض  تشخیص  البراتوار  تجهیزات  و  وسایل  )تدارک  داوطلبی  پروسه  در  تا  می نماید 
MAIL/PD/ نباتی مورد ضرورت ریاست حفاظه نباتات و قرنطین، وزارت زراعت( تحت شماره
NCB/G97/98/ReBID اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه 

طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر روز یک شنبه مورخ 
قابل پذیرش نمی باشد. تضمین  اینترنتی  و  ناوقت رسیده  آفرهای  نمایند،  ارایه   14/07/1398
آفر  مبلغ )100,000( یکصدهزارافغانی طبق شرطنامه، و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون 

تدارکات عامه( می باشد.
آدرس و مکان جلسه: اتاق جلسات آفرگشایی منزل دوم، تعمیر حفظ و مراقبت، عقب ریاست 

منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
www.NPA.Gov. داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت اداره تدارکات ملی

یا  درسی دی  را  شرطنامه  می توانند  وب سایت،  از  داونلود  عدم  صورت  در  نمایند،  داونلود   Af

ریاست  اجناس و خدمات غیرمشورتی  تدارکات  آمریت  از  فلش دیسک بشکل سافت و مجانی 
تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری منزل اول بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره )۲( ماده چهل و سـوم قانـون تدارکات بـه اطالع عموم 
رسـانیده می شـود کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت, آبیـاری و مالـداری 
در نظـر دارد قـرارداد سیسـتم آبیـاری سـولری الهـورداگ واقـع ولسـوالی مـروره 
والیـت کنـر را به شـرکت سـاختمانی بلدتیک دارنده جـواز نمبـر )D-2-438( واقع 
خانـه ذاهـداهلل، روبـروی ریاسـت صحـت عامـه، والیـت کنـر را بـه قیمـت مجموعی 
)۲5,539,506.7(بیسـت و پنج میلیـون و پنج صـد و سـی و نه هزار و پنج صد و شـش 

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

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

قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

  MAIL/PD/NCB/w/293/98 شماره دعوت به داوطلبی
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط 
اعمار دیوار احاطه  باقیمانده پروژه  تا در پروسه داوطلبی پروژه کار  دعوت می نماید 
فارم مالداری بینی حصار اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک )حافظه( و 
یا در سی دی )CD( بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و یا از وب سایت 
مطابق  را  خویش  آفرهای  آورده،  بدست   www.NPA.Gov.Af ملی  تدارکات  اداره 
شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر 
اعالن الی 07 میزان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر به تعمیر عقب منابع بشری 
اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و اینترنتی 

قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی )300،000( سه صدهزار افغانی بوده و جلسه 
آفرگشائی بتاریخ معینه ساعت 10:00 قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست 

تهیه و تدارکات تدویر می گردد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

بدینوسـیله بـه تاسـی از فقـره )۲( ماده چهل و سـوم قانـون تدارکات بـه اطالع عموم 
رسـانیده می شـود کـه ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت, آبیـاری و مالـداری 
در نظـر دارد قـرارداد سیسـتم آبیـاری سـولری بابی هـا واقـع قریـه بابی هـا ولسـوالی 
باالمرغـاب والیـت بادغیـس را بـه شـرکت سـاختمانی خوسـت دارنـده جـواز نمبـر 
)D-20143( واقـع عـادل پـالزا، سـرک عمومـی لکـن، مرکـز خوسـت را بـه قیمت 
مجموعـی )7,190,99۲.50( هفت میلیـون و یک صـد و نودهـزار و نه صـد و نـود و دو  

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

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

قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

زیدان: 
در مورد هازارد باید احتیاط کنیم

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید، اعالم کرد که در مورد استفاده از ادن 
هازارد، ستاره بلجیکی تیمش، کامال احتیاط خواهد کرد.

میلیون  انتقالی 140  با  تابستان  این  در  که  هازارد  "ورزش سه"،  به گزارش 
یورویی از چلسی به رئال مادرید پیوست، به دلیل مصدومیت، هنوز در رقابت های 

این فصل برای تیمش به میدان نرفته است.
او که از ناحیه ران دچار آسیب دیدگی شده بود، می تواند در دیدار این هفته 

برابر لوانته بازی کند اما زیدان قصد ندارد در مورد این بازیکن ریسک کند.
سرمربی رئال به خبرنگاران گفت:" ما باید در مورد هازارد قدم به قدم پیش 
برویم. او برای سه هفته مصدوم بود. او این هفته به تمرینات برگشت. همه ما می 
خواهیم بازی های او را ببینیم. ما در 21 روز، 7 بازی داریم. باید در مورد او مراقب 

باشیم. ما می دانیم شرایط چگونه است. او آماده است و این مهمترین چیز است.
در مورد بازی دادن به او، من تصمیم گیرنده هستم و نمی خواهم خیلی به او 
فشار بیاورم؛ می خواهم بهترین بازی را از او بگیرم. ما بازی های زیادی پیش رو 
داریم، نه تنها  در بازی فردا بلکه در مورد به کار گرفتن هازارد، باید فکر کنیم. پس 

باید آرام باشیم. همه ما آماده هستیم، همانطور که او."
لوکا مودریچ، هافبک باتجربه رئالی ها، بعد از انجام دو بازی برای تیم ملی 

کرواسی در تعطیالت بازی های ملی، دچار آسیب دیدگی شد و نمی تواند رئال 
را در دیدارهای پیش رو همراهی کند. زیدان در این مورد گفت:" همه تمام تالش 
شان را برای بازیکنان می کنند. لوکا دو بازی در چهار روز انجام داد. این اتفاقی 
است که رخ داده، ما نمی توانیم خیلی در مورد آن فکر کنیم. ما تنها می خواهیم که 

لوکا خیلی سریع آماده شود تا به ما کمک کند.
این حقیقت که اکنون مصدوم است و نمی تواند امروز بازی کند را تنها باید 
ما  که  واقعیت  این  دارند.  ها شرایط مشابهی  باشگاه  کنم همه  فکر می  بپذیریم. 
بازیکنان ملی پوش زیادی داریم، شرایط را دشوارتر می کند. اما ما در تمرینات 
آنها اطمینان دارم.  به  بهترین کادر پزشکی را داریم. من  خوب کار می کنیم. ما 

بنابراین امیدواریم بعد از مصدومیت لوکا، آسیب دیدگی دیگری نداشته باشیم."

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

ششماهه USD $120قیمت:20افغانی

200$ USD یکساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکت ها

Months 40006افغانی
7000Annualافغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

www.etilaatroz.com شنبه  2۳ سنبله 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۰4ورزشی

Date: 5 August 2019

Grant No.
and Title:



Saturday | 14 September 2019 | year 08 | 1804  شـنبه | 2۳ سنبله ۱۳۹۸ | سال هشتم | ۱۸۰4

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
سردبیر: م.علی جاوید مالکی

دبیران: الیاس نواندیش، خادم حسین کریمی، سهراب سروش و عابر شایگان
گزارش گران و خبرنگاران: ابوذر ملک نژاد، جلیل رونق، عصمت اهلل سروش و لطف علی سلطانی

ویراستار: شیر مهریار مترجم: جلیل پژواک   
صفحه آرا: رضا مظفری

شماره تماس: ۰۷۹۷۴۳۵۷۷۷ - ۰۷۶۷۱۵۲۰۶۲ ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 
ایمیل: 

توزیع: شبکه زنگ صبح ۰۷۴۴۰۲۱۹۵۲ شماره تماس: ۰۷۲۹۱۱۹۵۵۱ - ۰۲۰۲۵۰۰۱۸۷   آدرس: کابل، کارته سه 

zaki.daryabi2@gmail.com

mjoya.dailyetilaatroz@gmail.com
dailyetilaatroz@gmail.com


