
یک هفته تا انتخابات؛ 
از برنامه های خود 
بـه مـردم بگویید

انتخاباتی  کمپین های  آخر  هفته ی 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
است. فرصت استثنایی برای نامزدان که 
باید به سراغ مردم رفته و برنامه های شان  
را به مردم بگویند. اما تا هنوز متأسفانه 
برنامه های  از  چندانی  آگاهی  مردم 
نامزدان ندارند. در گردهمایی های که تا 
کنون از سوی نامزدان برگزار شده، هیچ 
نامزدی هنوز یک چشم انداز برنامه محور 
این رو  از  است.  نکرده  ارایه  مردم  برای 
انتظار که در آغاز وجود داشت برآورده 
شروع  روزهای  آغازین  در  نشد. 
انتخاباتی اطالعات روز  کمپین های های 
نامزدان  آدرس  به  یادداشت  یک  در 
باید  نامزدان  به  مردم  رای  که  نوشت 
براساس برنامه باشد؛ نه شعار. و این  کار 
نامزدان  سوی  از  برنامه  داشتن  مستلزم 

است. اما چنین نشد.
انتخاباتی  سنت  این  متأسفاته 
تبدیل  کشور  در  که  است  دیرزمانی 
هر  در  است.  شده  معضل  یک  به 
انتخاباتی اولین  وضعیت که خلق شده، 
بر  است.  بوده  جامعه  قطب بندی َشدن 
محورهای  بر  نیز  مردم  رای  مبنا  همین 

قومیت،...

که سیاست  اصلی  منافع  بعد،  به  دوم  از جنگ جهانی 
ایاالت متحده را در خاورمیانه شکل داده این سه مورد بوده 
کمک  منطقه،  این  از  انرژی  آزاد  جریان  از  اطمینان  است: 
دولت  هیچ  این که  از  اطمینان  و  اسراییل  امنیت  تأمین  به 
به  به نحوی  را  امریکا  قدرت  نتوانند  از دولت ها  یا گروهی 
چالش بکشند که دو مورد اول در معرض خطر قرار بگیرد. 
و  تاریخی  استراتژیک،  دالیل  از  گذشته  دیگر،  عبارت  به 
سیاسی روابط »ویژه« ایاالت متحده و اسراییل، دلیل این که 
نفت  دارد،  حضور  خاورمیانه  در  متحده  ایاالت  اصال  چرا 

است.
به  از حمله  این لحظات )روزهای پس  به همین دلیل 
مهم ترین تأسیسات نفتی عربستان سعودی( بسیار مهم است. 
داد  نشان خواهد  این حمله  به  ترمپ  پاسخ دولت  نحوه ی 
خاورمیانه  انرژی  منابع  هنوز  متحده  ایاالت  نخبگان  آیا  که 
را از جمله ی منافع اصلی خود می دانند یا خیر و آیا امریکا، 
دارد  واقعا  می زنند،  حدس  منطقه  در  بسیاری  که  آن طور 
رختش را از خاورمیانه جمع می کند یا این تصور غلط است.
نفتی  تاسیسات  بر  حمله  از  رسانه ها  وقتی  شنبه  صبح 

عربستان سعودی در »ابقیق« و...

از  انتخاباتی کشور  به شکایت های  کمیسیون رسیدگی 
ثبت ۶۹ شکایت در جریان این کارزارها خبر می دهد. این 
کمیسیون می گوید که به ۶۶ شکایت آن »عمدتا در حضور 

نهادهای ناظر« رسیدگی صورت گرفته است.
نهادهای جامعه ی مدنی مرتبط به انتخابات اما، می  گویند 
که آمار ارایه شده »غیرواقعی« بوده و در حضور آنان به هیچ 

شکایت رسیدگی صورت نگرفته است.
رسیدگی  مستقل  کمیسیون  معاون  عظیمی،  دین محمد 
به شکایت های انتخاباتی دیروز )سه شنبه، ۲۶ سنبله( در یک 
کنفرانس خبری در کابل گفت که از جریان کارزار دسته های 
انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری تا به حال، ۶۹ شکایت 
از نوع تخطی و تخلف انتخاباتی به ثبت رسیده است. اکثریت 
انتخاباتی  به دسته های  او، مربوط  به گفته ی  این شکایت ها 
»دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی، رییس جمهوری و 
»ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 

کشور می باشد.
در همین حال چمن شاه اعتمادی،...

مردم افغانستان تبعات خشونت را خوب درک می کنند، 
اما بعید است با عوامل و ریشه های اصلی خشونت آشنایی 
خشونت  مختلف  انواع  که  سال هاست  باشند.  داشته  الزم 
که  است  دهه  سه  از  بیش  می گیرد.  قربانی  کشور  این  در 
محکمه های  و  تجاوز  آدم ربایی،  و  دزدی  انتحار،  و  انفجار 
کرده  مختل  را  افغانستان  مردم  عادی  زندگی  صحرایی، 
اقتصادی-سیاسی جنگ  ایدیولوژیک و  است. به ریشه های 
و خشونت ها در افغانستان تا حدی پرداخته شده و کتاب ها 
افتاده  راه  تلویزیونی  بحث های  است. همچنین  نوشته شده 
یک  اما  است.  شده   چاپ  تحقیقی  جزوه های  و  مقاالت  و 
فاکتور اساسی درباره ی ریشه های این خشونت های ویرانگر 
خاستگاه های  است:  بیگانه  افغانستان  مردم  برای  هنوز 
 )gggg( بیولوژیکی رفتارهای خشونت آمیز. دی ان ای یا ژن
ما، غذاهایی که می خوریم، نحوه ی زندگی اجداد و پیشینیان 
ما و محیطی که در آن زندگی می کنیم، چه نقش و جایگاهی 
در رفتارهای خشونت آمیز و روحیه ی جنگ پرور ما دارند؟ 
کنیم،  سنگسار  می خواهیم  می کنیم،  خشونت پروری  وقتی 

یخن بدریم، جان کسی را بگیریم و دست به...

روزهای سرنوشت ساز خاورمیانه رسیدگی به ۶۶ شکایت انتخاباتی از سوی 
کمیسیون شکایات؛ 

نهادهای ناظر: آمار غیرواقعی است

خاستگاه بیولوژیکی خشونت؛ 
مروری بر کتاب »رفتار«

مقام های محلی در چهار والیت غربی کشور 
 ۲۹0 در  امنیتی  تهدیدهای  به دلیل  می گویند، 
وجود  انتخابات  برگزاری  امکان  رأی دهی  مرکز 
از  وسیعی  جغرافیایی  طالبان  می شود  گفته  ندارد. 
از  بخش های  و  غور  و  بادغیس  فراه،  والیت های 

هرات را در اختیارشان دارند. 
احتمال دارد که با افزایش ناامنی ها، به شمار 

مراکز مسدود نیز افزوده شود.
والیتی  کمیسیون  رییس  صدیق زاد،  داوود 

انتخابات هرات به روزنامه اطالعات روز...

انتخابات در غرب کشور؛ 
290 مرکز رای دهی 

مسدود خواهد بود

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از  یکی  و 
می گوید که روند صلح در افغانستان یک اولویت 
است و مردم افغانستان نیز در این باره یک موقف 

واحد دارند.
آقای عبداهلل که دیروز )جمعه، ۲۹ سنبله( در 
مراسم یادبود از هشتمین سالروز ترور برهان الدین 
کابل  در  عالی صلح  پیشین شورای  رییس  ربانی، 
قربانی  اولین  که  گفت  همچنان  می کرد،  صحبت 

حمالت تروریستی انتحاری...

عبداهلل: 
صلح همچنان اولویت مردم است
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پوچتینو: 
اریکسن برای تاتنهام 

کم کاری نمی کند
درباره جدایی  شایعه  مدتها  از  بعد 
در  تاتنهام  از  اریکسن  کریستین 

تابستان جاری، پوچتینو...

برناردو سیلوا:
منچسترسیتی نیازی 
به اثبات خودش ندارد

اخیر  عملکرد  از  انتقادها  وجود  با 
منچسترسیتی، برناردو سیلوا، ستاره  

خط هافبک این تیم می گوید...

عضو حزب الله به »برنامه ریزی 
حمالت تروریستی« 
در امریکا متهم شد

شهروند  یک  روز:  اطالعات 
به  رسما  امریکایی  لبنانی تبار 

برنامه ریزی برای انجام حمالت...

سعودی  عربستان  روز:  اطالعات 
آژانس  حکام  شورای  عضویت  به 

بین المللی انرژی اتمی انتخاب...

عربستان به عضویت 
شـورای حکام آژانس 
انرژی اتمی انتخاب شد
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خلیل زاد پشت درهای بسته از روند صلح 
به کانگرس امریکا گزارش داد
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اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی و یکی از 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که روند صلح 
افغانستان نیز در  افغانستان یک اولویت است و مردم  در 

این باره یک موقف واحد دارند.
آقای عبداهلل که دیروز )جمعه، ۲۹ سنبله( در مراسم 
یادبود از هشتمین سالروز ترور برهان الدین ربانی، رییس 
می کرد،  صحبت  کابل  در  صلح  عالی  شورای  پیشین 
همچنان گفت که اولین قربانی حمالت تروریستی انتحاری 
زمان  آن  از  و  بوده  ملی کشور  قهرمان  احمدشاه مسعود، 
قربانی  القاعده  با  مبارزه  راه  در  افغانستان  مردم  امروز  تا 

می دهند.
دیگر  هفته ی  یک  تا  که  این  به  توجه  با  افزود  او 
با  اما  شد،  خواهد  برگزار  ریاست جمهوری  انتخابات 
آن هم بحث انتخابات جدا است و روند صلح برای مردم 

افغانستان یک اولویت است.
رییس اجرایی کشور در بخشی از سخنانش هرچند به 
طور مشخص از کسی نام نگرفت، اما افزود هر کسی که 
در برابر منافع ملی کشور »قد علم« کرده و به خاطر چوکی 

ایستادگی می کنند، صالحیت رهبری مردم افغانستان که در 
راه مبارزه با تروریزم قربانی داده اند، را ندارد.

آقای عبداهلل همچنان گفت: »کسی که در برابر صلح 
باعزت و قابل قبول و پایدار برای مردم افغانستان صدای 
دیوانگی خود را بلند می کند صالحیت رهبری این کشور 
را ندارد.« به گفته ی او، وارثان اصلی این سرزمین کسانی 
اند که تعلق شان »به خدا و به این سرزمین معلوم« بوده و 

زیر سئوال قرار ندارند.
وزارت  سرپرست  ربانی،  صالح الدین  هم  سویی  از 
خارجه ی کشور در این مراسم گفت که اساسی ترین کار 
اجماع  شکل گیری  صلح  روند  رساندن  موفقیت  به  برای 
گام های  کنون  تا  اما  است،  کشور  و  نظام  داخل  در  ملی 

موثری در این راستا از سوی نظام برداشته نشده است.
آقای ربانی هرچند از کسی به طور مشخص نام نبرد، 
اما گفت که عده ای در رهبری حکومت از قضیه ی صلح 

برای کمپین های انتخاباتی استفاده کرده و می کنند.
صلح  قضیه ی  با  که  خواست  جهانی  جامعه ی  از  او 
آن  غیر  در  نکنند،  برخورد  سطحی  گونه ی  به  افغانستان 

»پیامدش همان خواهد بود که پس از شکست کمونیزم در 
افغانستان رخ داد«.

به گفته ی او، پس از شکست کمونیزم در افغانستان 
جامعه ی جهانی به هشدارهای دولت اسالمی افغانستان در 
قبال تروریزیم »برخورد سطحی و ناسنجیده« کرد که در 
نتیجه باعث برهم خورد ثبات و امنیت نظام بین المللی شد.
از  بخشی  در  همچنان  خارجه  وزارت  سرپرست 
هشدار  انتخاباتی  کمیسیون های  رهبری  به  سخنانش 
انتخابات  در  تقلب  گونه  هر  جلو  که  صورتی  در  داد 
ریاست جمهوری ششم میزان گرفته نشده و با آن برخورد 
جدی نشود، مسئولیت هر »فاجعه ای« به دوش آنان خواهد 

بود.
انتخابات  برگزاری  آستانه ی  »در  گفت:  ربانی  آقای 
ریاست جمهوری پیامم به کمیسیون های انتخاباتی این است 
که اگر جلوی تقلب گرفته نشود و با تقلب برخورد جدی 
صورت نگیرد، مطمیینا که این بار کسی کوتاه نخواهد آمد 
و هر فاجعه ای که فردا در افغانستان رخ بدهد مسئول و 
پاس خده در برابر قانون، تاریخ و مردم شما خواهید بود.«

عبدهللا: 
صلح همچنان اولویت مردم است

حزب گرایی و مسایل از این دست به نامزدان 
تا کنون  نیز  انتخابات  این  داده شده است. در 
انتخاباتی  مسلط  فضای  نامیمون،  سنت  همین 
چند  در  که  خطر  این  است.  کرده  احتوا  را 
روز باقی مانده نامزدان بیش تر به عوام فریبی و 
رفتارهای پوپولیستی روی آورند، دور از انتظار 
برنامه ای  نامزدان  وقت  این که  به دلیل  نیست. 
برای ارایه نداشته باشند، ناگزیرند به این حربه 

متوسل شوند.
افغانستان با مشکالت بسیار زیادی مواجه 
هر  از  بیش  قوم محورانه  برخوردهای  است. 
افغانستان شده  عامل دیگری باعث رنج مردم 
جامعه   انقطابی ساختن  اصلی  عامل  است. 
این رو  از  است.  بوده  سیاست مداران  همواره 
به دست آوردن  برای  ندارند  حق  نامزدان 
مردم  رنج  ادامه ی  باعث  همچنان  مردم  رای 

افغانستان باشند.
به نظر  غیرعملی  بیشتر  کنون  تا  شعارها 
رییس جمهور  به خصوص  نامزدان،  می رسند. 
کنونی  رهبران  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی 
انتخابات  نامزدان  از  و  وحدت  ملی  حکومت 
دیگری  نامزدی  هر  از  بیش  ریاست جمهوری 
در معرض این انتقاد قرار دارند. هر دو نامزد 
که به نظر می رسد از نامزدان پیشتاز هم هستند، 
در اولین  گام باید برای مردم پاسخ دهند که در 
پنج  سال گذشته چه کردند. کارنامه ی حکومت 
وحدت  ملی متأسفانه از بسیاری جهات ناکام 
فساد،  با  مبارزه  اقتصاد،  امنیت،  است.  بوده 
ثبات  و  خوب  حکومت داری  بیکاری،  و  فقر 
حکومت داری  مولفه های  مهم ترین  از  سیاسی 
است که متأسفانه براساس برآوردها در تمامی 
این مولفه ها در حکومت وحدت  ملی پس رفت 
که  می شود  روشن  نیم نگاهی  با  است.  داشته 
آقای عبداهلل و غنی در پنج  سال گذشته موفق 
پیش شان  دور  انتخاباتی  وعده های  که  نشدند 
این  در  مردم  خواست  این رو  از  کنند.  عملی 
دور از این دو بزرگوار حساب  دهی است. یعنی 
آقای عبداهلل و غنی پیش از این که دوباره مردم 
وعده  دهند، باید برای مردم حساب پس بدهند. 
اما متأسفانه وضعیت چنین نیست. در نزدیک به 
دو ماه گذشته هیچ کدام شان برای مردم نه تنها 
وعده های  جز  که  نداده اند  حساب  و  پاسخ 
بزرگ و غیرعملی هیچ برنامه ای هم نداشتند. 
برای این  انتقادها مستندات بسیار روشن وجود 
دارد که نیاز به بازگویی دوباره نیست و هیچ 

کسی هم نمی تواند آن  را انکار کند.
کمپین های  برای  فرصت  هفته  یک 
دست کم  است.  مانده  باقی  زمان  تبلیغاتی 
در  را  ضرورت  سه  باید  انتخابات  نامزدان 
بزرگ  شعارهای  برای  اول،  باشند:  داشته  نظر 
را  موجود  وضعیت  مردم  برای  غیرعملی  و 
صادقانه در میان بگذارید . زیرا وضعیت سیاسی 
افغانستان بسیار پیچیده است. طبیعی است که 
ایده آل ممکن  در چنین شرایط حکومت داری 
غنی  آقای  به ویژه  و  نامزدان  که  اشتباه  نیست. 
تا کنون مرتکب شده، این است که  و عبداهلل 
از  بسیاری  که  داده اند  وعده هایی  مردم  برای 
این وعده ها واقعا متناسب به شرایط افغانستان 
نیست. به عنوان مثال این وعده که به بیرون از 
افغانستان انرژی برق صادر می کنیم، درحالی که 
هنوز توان تأمین پایدار برق پایتخت کشور را 
نداریم، چگونه تحقق این وعده ممکن است؛ 
قبول  را  وعده  این  باید  منطقی  چه  با  مردم 
برای  وقتی  است  طبیعی  جهت  این  از  کنند؟ 
عملی  غیر  وعده های  با  یک طرف  از  مردم 
توان  دیگر  سوی  از  و  می کنید  خلق  انتظار 
برای  ندارید،  را  وعده ها  حداقل  عملی کردن 

مردم سرخوردگی سیاسی خلق می شود.
از  رقیب،  به  اتهام زنی  جای  به  دوم، 
منطقی  بگویید.  مردم  برای  خود  برنامه های 
در  برنامه ای  هیچ  هنوز  خودتان  که  نیست 
به  را  دیگران  ندارید،  حکومت داری  راستای 
نامزدان  تمام  وضعیت  این  بگیرید.  انتقاد  باد 
تحلیل  است.  ریاست جمهوری  انتخابات 
نزدیک  در  نامزدان  انتخاباتی  سخنان  محتوای 
به دو ماه گذشته، نشان می دهد که کانون اصلی 
کمپین های تبلیغاتی انتقاد از رقیبان بوده است.

قطب بندی  را  جامعه  نباید  نامزدان  سوم، 
سمت  به  انتخابات  فضای  متأسفانه  کند. 
قومی شدن پیش می رود. این اشتباه در بسیاری 
نامزدان  شد.  تکرار  گذشته  انتخابات های  از 
نتیجه ی  که  بپردازند  مسایلی  به  ندارند  حق 
آن بازشدن شکاف های قومی باشد. این اتفاق 
یارکشی های  و  صف بندی ها  در  می تواند 

انتخاباتی مصداق پیدا کند.

اطالعات روز: سرانجام زلمی خلیل زاد، 
امریکا  خارجه ی  وزارت  ویژه ی  نماینده ی 
برای صلح افغانستان برای ارایه ی توضیحات 
در مورد مذاکرات صلح امریکا و طالبان، دو 
روز قبل )پنج شنبه، ۲8 سنبله( در یک نشست 
سری کمیته ی روابط خارجی کانگرس امریکا 

حاضر شد. 
الیوت اینگل، رییس کمیته روابط خارجی 

کنگره امریکا حدود دو هفته پیش در نامه ای 
عنوانی آقای خلیل زاد، از او خواسته بود که 
احتمالی  پیامدهای  و  زیان  سود،  مورد  در 
توضیحات  کانگرس  به  طالبان،  با  توافق نامه 
تاریخ  به  اینگل  آقای  آن،  دنبال  به  بدهد. 
خواسته  خلیل زاد  از  نیز  سنبله  بیست ویکم 
بود که برای شهادت در یک جلسه ی علنی به 
این کمیته حاضر شده در مورد دالیل شکست 

مذاکرات امریکا با طالبان به نمایندگان کنگره 
توضیحات بدهد.

ایاالت  رییس جمهور  ترمپ،  دونالد 
سنبله  شانزدهم  تاریخ  به  امریکا  متحده ی 
مذاکرات صلح با طالبان را به دلیل کشته شدن 
یک سرباز امریکایی و یازده نفر دیگر در یک 
حمله ی طالبان در کابل، متوقف کرد. هرچند 
مذاکرات  از سرگیری  به  تمایل  گروه طالبان 
نشان داده  است، اما ترمپ گفته که مذاکره با 

طالبان منتفی است.
خارجی  روابط  کمیته ی  رییس  اکنون 
در  خلیل زاد  که  است  گفته  امریکا  کانگرس 
ارایه  توضیحاتی  آن ها  به  نشست سری  یک 
کرده، اما نگفته است که چه توضیحاتی؟ گفته 
کمیته ی  به  خلیل زاد  گزارش  که  است  شده 
روابط خارجی گانگرس امریکا محرمانه بوده 

است.
آن که  »با  است:  گفته  بیانیه ای  در  اینگل 
خلیل زاد  زلمی  توضیحات  می دادم  ترجیح 
که  خوشحالم  ولی  بشنوم  باز  فضای  در  را 

همکاران ما پس از مدت ها این فرصت را پیدا 
برنامه  ی صلح  مورد  در  پاسخ هایی  تا  کردند 

بشنوند.«
از سویی هم نشست علنی کمیته ی روابط 
خارجی کانگرس امریکا با حضور آلیس ولز، 
سرپرست معاونت وزارت خارجه امریکا در 
امور آسیای جنوبی و مرکزی و کارن فریمن، 
پاکستان  و  افغانستان  بخش  اداره  معاون 
بین المللی  توسعه  برای  آمریکا  نمایندگی 
ترمپ  دولت  سیاست  درباره ی   )USAID(
در قبال افغانستان و مذاکرات صلح با طالبان 
برگزار شد و آن ها به سوال های اعضای کمیته 

پاسخ دادند.
طالبان  گروه  نشست  این  در  ولز  خانم 
غیرنظامیان  تلفات  بیش ترین  عامل  را 
به  همچنان  و  کرده  عنوان  افغانستان  در 
ریاست جمهوری  شفاف  انتخابات  برگزاری 
انتخابات  است.  کرده  تأکید  کشور  این  در 
ریاست جمهوری افغانستان قرار است تا یک 

هفته ی دیگر )ششم میزان( برگزار شود.

خلیل زاد پشت درهای بسته از روند صلح به کانگرس امریکا گزارش داد

ابراز  از  پس  روز:  اطالعات 
امریکا  خارجه ی  وزارت  نگرانی 
تصمیم های  در  شفافیت  نبود  از 
ناکامی  و  ملی  تدارکات  اداره ی 
برآورده کردن  در  افغانستان  دولت 
معیارهای شفافیت و حسابدهی در 
مدیریت منابع مالی، اکنون این اداره 
گفته است که صالحیت منظوری، 

اعاده و یا رد پروژه ها را ندارد.
ملی  تدارکات  اداره ی 
افغانستان دیروز )جمعه، ۲۹ سنبله( 
این  که  است  گفته  اعالمیه ای  در 
تمامی  برابر  در  است  حاضر  اداره 
اما  بدهد،  حساب  کارکردهایش 
براساس قانون تدارکات افغانستان، 
تنها مرجع تصمیم گیرنده در مورد 

پروژه ها  رد  یا  و  اعاده  منظوری، 
»کمیسیون تدارکات ملی« است نه 

اداره ی تدارکات ملی.
اداره ی  اعالمیه ی  براساس 
تمامی  افغانستان،  ملی  تدارکات 
تصامیم در کمیسیون تدارکات ملی 
در حضور ناظران ملی و بین المللی 
امریکا  ویژه ی  بازرس  جمله  از 
افغانستان )سیگار(،  بازسازی  برای 
دیدبان  قاطع،  حمایت  سیستیکای 
شفافیت، کمیسیون های اقتصاد ملی، 
مالی و بودجوی شورای ملی و نهاد 
»میک« براساس یک میکانیز گرفته 
موجودیت  از  ناظران  این  که  شده 

شفافیت اظهار خرسندی کرده اند.
تدارکات  اداره ی  حال  این  با 

منحیث  که  است  گفته  ملی 
تدارکات  کمیسیون  داراالنشای 
ملی حاضر است به تمام نگرانی ها 
در رابطه به تصامیم این کمیسیون 
تدارکات  اداره ی  بدهد.  پاسخ 
به  که  است  گفته  همچنان  ملی 
نه  پالیسی ساز،  اداره ی  یک  عنوان 
تمام  در  پروژه ها  تطبیق کننده ی 
در  جدی  اقدامات  کاری  مراحل 
روی دست  فساد  با  مبارزه  راستای 
گرفته و حاضر است در این مورد 

حساب پس بدهد.
اخیرا  که  است  حالی  در  این 
کرده  اعالم  امریکا  وزارت خارجه 
است که ۱00 میلیون دالر کمک به 
دلیل وجود  به  را  افغانستان  دولت 

»فساد و سوءمدیریت مالی« دوباره 
به خزانه امریکا بر می گرداند.

خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک 
کشورش  که  است  گفته  امریکا 
در  امریکا  کمک های  دارد  انتظار 
شهروندان  همه  منافع  راستای 
اما  برسد  مصرف  به  افغانستان 
و  فساد  موجودیت  به  توجه  با 
حدود  امریکا  مالی،  سوءمدیریت 
را  خود  کمک  دالر  میلیون   ۱00
ایاالت  دولت  خزانه ی  به  دوباره 
است  گفته  او  برمی گرداند.  متحده 
ایجاد  برای  پول  این  بود  قرار  که 
در  انرژی  بزرگ  زیرساخت  یک 

افغانستان به مصرف برسد.
وزارت خارجه امریکا همچنان 

تصمیم های  در  شفافیت  نبود  از 
نگرانی  ابراز  ملی  تدارکات  اداره 
میلیون   ۶0 که  است  گفته  و  کرده 
را  شده  گرفته  نظر  در  کمک  دالر 
به دلیل ناکامی دولت افغانستان در 
برآورده کردن معیارهای شفافیت و 
مالی  منابع  مدیریت  در  حسابدهی 

به تعلیق درمی آورد.
خارجه  وزارت  اعالمیه ی  در 
داریم  انتظار  »ما  بود:  آمده  امریکا 
دولت افغانستان ثابت کند که تعهد 
آشکاری به مبارزه با فساد، خدمت 
به مردم و حفظ اعتماد آن ها دارد. 
این  نتوانند  که  افغانستان  رهبران 
معیار را برآورده کنند، باید حساب 

پس بدهند.«

اداره ی تدارکات ملی افغانستان: 
به نگرانی های وزارت خارجه ی امریکا پاسخ می دهیم

کرده  اعالم  ریاست جمهوری  ارگ  روز:  اطالعات 
است که عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت 
بر  مبنی  غنی  اشرف  رییس جمهور  تعلیق حکم  ملی حق 

تفتیش و بررسی وزارت خارجه را ندارد.
در اعالمیه ی ارگ که شام پنج شنبه )۲8 سنبله( منتشر 
شده، آمده است که صالحیت های رییس جمهور در قانون 
اساسی تسجیل شده و هیچ مرجعی حق ندارد که »حکم 

رییس جمهور را به حالت تعلیق درآورد«.
پیش تر عبداهلل عبداهلل فرمان بررسی فساد در وزارت 
ریاست جمهوری  سوی  از  که  را  هیأتی  توسط  خارجه 
تعیین شده، کمپینی خوانده و تا تشکیل حکومت منتخب 
آینده، حکم تعلیق آن را صادر کرده بود. ریاست اجراییه 
در پاسخ به فرمان ریاست جمهوری نوشته بود: »مرتبط به 
حکم نمبر ۱۴۴۴ مورخ ۱۳۹8/۵/۲۴ مقام ریاست جمهوری 
نگاشته می شود: از آن جایی که این روزها، ایام کارزارهای 

بررسی  مثل  اقدامات  و  است  ریاست جمهوری  انتخاباتی 
اصالحات،  بر  مبتنی  کار  از  بیش تر  خارجه  امور  وزارت 
تشکیل  تا  حکم  این  تطبیق  می کند،  پیدا  کمپینی  جنبه ی 
حکومت انتخابی بعدی تعلیق گردد و در آن زمان حکومت 

منتخب و قانونی در زمینه اقدام مقتضی را انجام دهد.«
و  »بررسی  است:  گفته  ریاست جمهوری  ارگ  اکنون 
تفتیش وزارت خارجه براساس حکم شماره ۱۴۴۴ مؤرخ 
از سوی هیأتی  ۱۳۹8/۵/۲۴ مقام عالی ریاست جمهوری، 
که به همین منظور توظیف شده است، ادامه خواهد یافت.«
در  غنی  رییس جمهور  که  است  حالی  در  همه  این 
برای  را  هیأتی  فرمانی  در  روان  سال  اسد  بیست وچهارم 
این  بود.  کرده  توظیف  خارجه  وزارت  عمل کرد  بررسی 
فرمان براساس یافته های کمیته مستقل مشترک نظارت و 

ارزیابی مبارزه با فساد اداری )میک( صادر شده بود.
در فرمان ریاست جمهوری آمده بود: »جهت حصول 

اطمینان از رعایت اسناد تقنینی در اجراآت و عملکردهای 
به گزارش کمیته ی مستقل  با توجه  امور خارجه  وزارت 
)میک(،  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت  مشترک 
نماینده ی  ریاست  تحت  باصالحیت  هیأت  توظیف 
بررسی ریاست عمومی دفتر  نظارت و  پالیسی،  معاونیت 
ریاست جمهوری و عضویت نماینده ی باصالحیت هر یک 
از ادارات ذیل منظور است: ۱( وزارت مالیه، ۲( ریاست 
عمومی امنیت ملی، ۳( اداره تدارکات ملی، ۴( کمیسیون 

مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی«
وزارت  در  کارمندان  استخدام  که  بود  دریافته  میک 
خارجه و اعزام دیپلمات ها به بیرون از کشور با مشکالت 
 ۴0 و  بوده  روبه رو  بی قانونی  و  امتیازگیری  واسطه بازی، 
تا   ۲0۱۱ سال های  بین  استخدام شده  کارمندان  درصد 
۲0۱۷ بدون گذراندن آزمون ورودی، از طریق واسطه و 

کانال های غیررسمی در این وزارت استخدام شده اند.

ارگ: 
عبدهللا حق تعلیق حکم رییس جمهور را ندارد
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یک  موقع،  این  در  اما  کند.  تیرباران  و  خلوت 
قاتل  آن  باالی  ناگهان  شما  می دهد.  رخ  اتفاق 
سالح اش  خلع  و  می کنید  حمله  جنایتکار 
می گیرید،  دستش  از  را  اسلحه  وقتی  می کنید. 
به سمت دست راست خود خم می شود و  او 
یک سنگ به اندازه  ی یک گیالس چای خوری 
برمی دارد تا به فرق شما بکوبد. در این هنگام با 
او گالویز می شوید و برخورد شدید میان شما 
رخ می دهد. سرانجام، شما بر او پیروز می شوید 
قاتل  یک  دیگر  حاال  می کنید.  دست گیرش  و 
می خواست  که  سنگدل  جنایت کار  و  بی رحم 

شما را تکه-تکه کند، در بازداشت شماست. 
بود. یک سناریو  این جا فقط یک خیال  تا 
بود. حاال به نکته ی اصلی می رسیم. آن نکته ی 
و  زنجیره ای  قاتل  این  اگر  است:  این  اصلی 
جنایت کار بی رحم در دنیای واقعی زندانی شما 

باشد، چه کار می کنید؟
ممکن است وقت فکر کردن به این سناریو، 
بدون دشواری خاص، یک جواب در ذهن تان 
قاتل جنایت کار، در  »اگر چنین یک  باشد:  این 
ببندد،  گلوله  به  را  من  می خواهد  که  شرایطی 
قطع  گردن  از  را  نخاعش  باشد،  من  به دست 
می کنم، چشم هایش را با یک وسیله بسیار کندی 
درمی آوردم، پرده ی گوش هایش را پاره می کنم 
و زبانش را نیز می بُّرم و اگر امکان داشته باشد 
تا  تنها می گذارم  و  تنفس تک  با دستگاه  را  او 
این  با  من  که  کاری هست  این  مجازات شود. 

قاتل شنیع می کنم.«
از  ما  فهم  برای  سناریو  این  طرح  چرا 
رابرت  که  آن گونه  است؟  مهم  خشونت 
مورد  این  در  فکرکردن  می گوید،  ساپولسکی 
رابطه ی  پیچیده ی ما را با خشونت بیان می کند. 

یک پارادوکس عمیق را در رفتارهای ما نسبت 
به خشونت بیان می کند. ما انسان ها، خشونتی را 
اگر عمری  باشد، دوست داریم.  به طبع مان  که 
مایه  خشونت  بدون  فعالیت های  برای  است 
می خواهد  که  قاتلی  دوست داریم  گذاشته ایم، 
کسانی  همیشه  شود.  کشته  کند،  تیرباران  را  ما 
اما در عین  هستند که می خواهیم کشته شوند، 
حال مخالفت حکم اعدام هستیم. گاهی به طرز 
عالقه  فیلم های خشونت آمیز  دیدن  به  شدیدی 
ببینیم، اما  داریم و دوست داریم این فیلم ها را 
در عین حال طرفدار کنترل شدید اسلحه و خلع 
سالح افراد غیرمسئول هستیم. چرا چنین است؟ 
این همه پارادوکس در مورد خشونت و برخورد 
آدم ها با خشونت از کجا می آید؟ »حقیقت این 
است که وقتی پای خشونت در میان است، ما 
انسان ها خیلی مشوش، گیج و سردرگم هستیم.«
را  مخالفت شان  امر  ظاهر  در  انسان ها 
می کنند.  بیان  وضاحت  با  بسیار  خشونت  با 
مشکل  خشونت  با  که  می گویند  اطمینان  با 
عین  در  اما  ندارند؛  دوست  را  دارند، خشونت 
علیه  راست  و  که چپ  انسان هایی  حال همین 
بیانیه می دهند، در اعمال و رفتارهای  خشونت 
خود کارهایی می کنند که خشونت آمیز است و 
از  می دهد.  نشان  خشونت  با  را  آن ها  دوستی 
گرفته  حیوانات  ذبح  و  جنگی  فیلم های  دیدن 
تجاوز  سالح  به عنوان  هواپیما  از  استفاده  تا 
استراتیژی  پیشبرد  و  دیگر  کشور  یک  باالی 
نکته ی  می گوید،  ساپولسکی«  »رابرت  نظامی. 
به طرز  انسان ها  ما  که  است  این  توجه  قابل 
از  »ما  داریم:  خشن  طبیعت  ناراحت کننده 
مخالف  از خشونِت  ما  نیستیم،  متنفر  خشونت 
طبع مان متنفر هستیم. زمانی که در جای درستی 
به  می دهیم،  مدال  و  می کنیم  تشویقش  باشد، 
یا  با خط فکری مشابه رای می دهیم و  افرادی 
ما خشونت  نظر  در  که  زمانی  ازدواج می کنیم. 
معلق  نکته  ی  هستیم.«  عاشقش  ما  دارد،  توجیه 
و بسیار پیچیده ی دیگر در رفتار ما انسان ها این 
است که عالوه بر طبیعت خشنی که داریم، در 
عین حال بسیار نوع دوست و دلسوز و مهربان 
هستیم. این جاست که فهم بیولوژیکی ریشه های 

خشونت در رفتار های آدمی مهم می شود.
خاستگاهرفتارهایخشندرمغزانسانها

رفتار  یک  وقتی  بدانیم  این که  برای 
خشونت آمیز از ما بروز می کند، در مغز ما چه 
این جا  از  است  خوب  می دهد.  رخ  اتفاقاتی 
فرمان  فقرات  ستون  به  ما  مغز  کنیم:  شروع 
دستور  ماهیچه ها  به  فقرات  ستون  و  می دهد 
اما نکته ی مهم  این و آن کار را صادر می کند. 
است.  »رفتار«  معنای  فهمیدن  دشوار  بسیار  و 
کنش  یک  ساپولسکی،  آقای  گفته ی  به  چون 
باشد:  داشته  معنا  چندین  می تواند  انسانی 
گلوله  شلیک  شرایط،  یک  »در  مثال،  به عنوان 
شرایط  در  می آید؛  به نظر  شایسته  عمل  یک 
در  دست  فداکارانه.  و  قهرمانانه  حرکتی  دیگر، 
انسان دیگری گذاشتن، در یک مناسبت  دست 
دیگر  مناسبت  در  است؛  دلسوزانه  عمیقا  رفتار 
عمیقا یک رفتار عهدشکنانه.« آن گونه که آقای 
ساپولسکی در کتاب »رفتار« می گوید، هر جزء 
علت های  حاصل  انسان ها  ما  رفتار  از  کوچک 
تصور  کنیم.  توجه  مثال  این  به  است.  متعدد 
کمری  مسلح هستید، یک سالح  که شما  کنید 
سینمای  طرف  به  دهمزنگ  منطقه ی  از  دارید. 

متوجه  راه  مسیر  در  هستید،  حرکت  در  پامیر 
دقت  است.  جریان  در  اغتشاشی  که  می شوید 
می کنید که وضع خیلی خراب است. اغتشاش 
و خشونت است و مردم هر طرف در حال فرار 
یک  که  می شوید  متوجه  موقع  این  در  هستند. 
می دود.  شما  سمت  به  مضطرب  بیگانه،  فرد 
به سمت شما می دود؛ فقط  نمی فهمید که چرا 
می دانید که وحشت زده و عصبانی است و در 
دقیق  شما  دارد.  اسلحه  شبیه  وسیله ای  دستش 
نمی دانید چه در دست دارد. شما ماشه ی اسلحه 
را می کشید و می خواهید به سمت آن فرد بیگانه 
فیر کنید. در همین لحظه معلوم می شود چیزی 
بوده  همراه  تلفن  یک  داشته،  دست  در  او  که 
است. سوالی که مطرح می شود این است که چه 
اتفاقاتی در رفتار و قضاوت ما نسبت به آن فرد 
موثر بوده اند؟ چه علت های باعث عکس العمل 

ما شده است؟ 
رابرت ساپولسکی می گوید، برای یافتن این 
جواب باید بدانیم یک ثانیه قبل از شلیک گلوله 
در مغز شما چه گذشته است. این بحث ما را 
 )Amygdala( به بخشی از مغز به نام آمیگدال
می کشاند. آمیگدال مرکز اصلی تحلیل خشونت 
از  سلسله ای  »آغازگر  و  است  مغز  در  ترس  و 
پیام های عصبی که در نتیجه  باعث شلیک کردن 
اسلحه می شود.« آقای ساپولسکی می گوید، در 
چنین حالت، اگر آن فرد بیگانه مرد باشد یا اگر 
جسامت بزرگ و درشت داشته باشد و یا اگر از 
نژاد و قوم متفاوت باشد، امکان این که ما تلفن 
زیاد  بسیار  بگیریم،  اشتباه  اسلحه  با  را  همراه 
است. عالوه بر این، اگر ما در چنین حالت درد 
داشته باشیم و گرسنه باشیم و یا خسته باشیم، 
با اسلحه  بیگانه را  احتمال این که تلفن آن فرد 
اشتباه بگیریم، خیلی زیاد است. وقتی خسته و 
گرسنه ایم و درد داریم، قدرت تخیل کورتکس 
ما  مغز که محل منطق است، کاهش می یابد و 
آدم های کم خطر و بی خطر را تهدید می پنداریم 
می زنیم.  خشونت بار  رفتارهای  به  دست  و 
جنسیت،  نظرگرفتن  در  بدون  این،  بر  عالوه 
تستوسترون  میزان  وضعیتی  چنین  در  اگر 
باشد،  باال  ما  خون   )Testosterone(
احتمال زیادتری وجود دارد که چهره ی یک فرد 

معمولی، برای ما خطرناک جلوه کند.
آیاعشایرزادههاژنخشنتری نقشگذشته؛

دارند؟
درک  برای  می گوید،  ساپولسکی  رابرت 
دقیق یک رفتار خشونت آمیز، نیاز است به زمان 
آدم ها  گذشته ی  ماه های  اگر  برگردیم.  عقب تر 
سپری  استرس  از  مملو  و  ناگوار  حوادث  با 
رفتارهای  افراد  این  این که  احتمال  باشد،  شده 
خشونت آمیز بیش تر از خود نشان دهند، خیلی 
پیدا  افزایش  آمیگدال  حجم  چون  است؛  زیاد 
می شوند.  تحریک پذیرتر  نورون ها  و  می کند 
رفتارهای  روی  اساسی  نقش  نیز  مادر  استرس 
خشونت آمیز آدم ها دارد. اگر مادر وقتی که طفلی 
شرایط  و  باشد  داشته  استرس  دارد،  شکم  در 
زندگی اش آرام نباشد، طفلی که به دنیا می آورد 
و  خشن  زیاد  خیلی  احتمال  به  بزرگسالی  در 
ساپولسکی  رابرت  بود.  خواهد  پرخاش گر 
ریشه های  درباره ی  توضیحاتش  ادامه ی  در 
رفتارهای  می گوید.  خشونت  بیولوژیکی 
به  امروزی،  جوامع  قبیله ای  ساختار  و  خشن 
زندگی  پیشین شان  نسل های  که  محیطی  و  ژن 
نمونه،  به عنوان  دارد.  مستقیم  رابطه ی  می کرده، 
یک  دارایی  که  کسانی  داده  نشان  او  تحقیقات 
رشته ژن های به نام MAO A هستند، به مراتب 
بیش تر از دیگران برخوردهای خشونت بار علیه 
جامعه دارند و رفتار ضداجتماعی از خود نشان 
خشونت  مورد  کودکی  در  اگر  البته  می دهند. 
شرایط  و  محیط  باشند.  گرفته  قرار  خانگی 
روی  نیز  می کرده  زندگی  پیشین  نسل های  که 
اگر  دارند.  اساسی  نقش  ما  امروزی  رفتارهای 
زیرین  الیه های  و  اصلی  خاستگاه  می خواهیم 
را  امروزی  آدم های  خشونت آمیز  رفتارهای 
چه  ما  اجداد  که  بدانیم  باید  کنیم،  بررسی 
»اگر  مثال،  به عنوان  می داده اند.  انجام  کارهای 
اجداد ما عشایر بوده اند، کار آن ها چوپانی بوده 
است. مردمی که در دشت و صحرا با گله های 
شتر،  گاو و بزهای خود زندگی می کنند، احتمال 
پهلوان ساالری  سنت  ما  که  دارد  وجود  بیش تر 
ایجاد کنیم، فرهنگ غیرت  ناموسی را خلق کنیم، 
هر  از  جنگ جویان،  از  مملو  اجتماعی  ساختار 
رده  های مختلف مردمی داشته باشیم و طرفدار 
قبیله ای  انتقام جویی های  مجازات های سخت و 
می گوید،  ساپولسکی  آقای  که  آن گونه  باشیم.« 
رسم  اجتماعی،  ارزش های  شگفتی،  کمال  در 
اجداد  قبیله ای  زندگی  ساختار  و  رواج ها  و 
می زیسته،  پیش  سال  صدها  که  ما  پیشینیان  و 
اجتماعی  ارزش های  و  فرم  و  شکل  می توانند 

امروز ما را به شدت متاثر کنند.

خوب  را  خشونت  تبعات  افغانستان  مردم 
و  عوامل  با  است  بعید  اما  می کنند،  درک 
داشته  الزم  آشنایی  خشونت  اصلی  ریشه های 
باشند. سال هاست که انواع مختلف خشونت در 
این کشور قربانی می گیرد. بیش از سه دهه است 
تجاوز  آدم ربایی،  و  انتحار، دزدی  و  انفجار  که 
مردم  عادی  زندگی  صحرایی،  محکمه های  و 
ریشه های  به  است.  کرده  مختل  را  افغانستان 
و  جنگ  اقتصادی-سیاسی  و  ایدیولوژیک 
خشونت ها در افغانستان تا حدی پرداخته شده 
و کتاب ها نوشته شده است. همچنین بحث های 
جزوه های  و  مقاالت  و  افتاده  راه  تلویزیونی 
فاکتور  یک  اما  است.  شده   چاپ  تحقیقی 
خشونت های  این  ریشه های  درباره ی  اساسی 
ویرانگر هنوز برای مردم افغانستان بیگانه است: 
خشونت  رفتارهای  بیولوژیکی  خاستگاه های 
یا ژن )gene( ما، غذاهایی که  آمیز. دی ان ای 
می خوریم، نحوه ی زندگی اجداد و پیشینیان ما 
و محیطی که در آن زندگی می کنیم، چه نقش و 
جایگاهی در رفتارهای خشونت آمیز و روحیه ی 
خشونت پروری  وقتی  دارند؟  ما  جنگ پرور 
می کنیم، می خواهیم سنگسار کنیم، یخن بدریم، 
پرخاش گری  به  بگیریم و دست  را  جان کسی 
بزنیم، در ساختار بدن ما، در سلول های عصبی 
ما و در بخش های مرکزی مغز ما چه اتفاق های 
رخ می دهد؟ در این مورد »رابرت ساپولسکی« 
بهترین  از  یکی   )Robert Sapolsky(
در  زیست شناسی  استاد  معاصر  و  دانشمندان 
دانشگاه استنفورد آمریکا، جواب می دهد. کتاب 
آخر او »رفتار: بیولوژی بهترین ها و بدترین های 
 Behave: The Biology( ما«  رفتارهای 
 of Humans at Our Best and
Worst( جوابی برای همین سوال هاست. اما 
پیش از این که به بحث های اصلی کتاب اشاره 
آقای  مورد  در  بیش تر  کمی  است  خوب  کنم، 

ساپولسکی بدانیم. 
علوم  و  انسان شناسی  ساپولسکی،  رابرت 
می دهد.  درس  استنفورد  دانشگاه  در  اعصاب 
و  دانشمندان  بهترین  و  خوب ترین  از  یکی 
اعصاب،  بخش  در  که  است  نویسندگانی 
زبان  با  بیولوژی  علم  و   )DNA( دی ان ای 
می نویسد.  دلنشین  و  خوش فهم  روان،  نسبتا 
آدمی  خشونت آمیز  رفتارهای  که  عصر  در 
گرفته، خواندن  به خود  پیچیده  بسیار  الیه های 
اهمیت  قابل  بسیار  ساپولسکی،  رابرت  کتاب 
و  معتبر  دانشمند  این  می کنم  گمان  است. 
در  هنوز  آمریکایی،  برجسته ی  نخستی شناس 
فارسی زبان، خیلی  دنیای  در  افغانستان و شاید 
شناخته نیست. اما آقای ساپولسکی، در محافل 
این  معتبر علمی  آمریکا و رسانه های  آکادمیک 
کشور به عنوان یکی از از بهترین زیست شناسان 
در  که  می شود  شناخته  معاصر  دانشمندانی  و 
حوزه ی رفتارهای آدمی پژوهش های فوق العاده 

یهودی  خانواده ی  یک  در  او  است.  داده  انجام 
آمریکا  نیویورک  در  سابق،  شوروی  از  مهاجر 
فراوان  عالقه ی  کودکی  در  و  شده  متولد 
 )gorilla( گوریال ها  درباره ی  تا  داشته 
مطالعه  هستند،  نخستی ها  بزرگ ترین  از  که 
پیوسته  کودکی  سال های  در  ساپولسکی،  کند. 
تصاویر گوریال ها را می دیده و ویدیوهای متعدد 
آن ها مشاهده  رفتار و شیوه ی زندگی  درباره ی 
سال  دوازده  فقط  درحالی که  است.  می کرده 
داشته، برای کسانی که به گوریالها عالقه داشته ، 
برداشت هایش  و  چشم دیدها  و  می نوشته  نامه 
یادداشت برداری می کرده  را در مورد گوریالها 
رشته ی  در  را  خود  لیسانس  ساپولسکی  است. 
هاروارد  دانشگاه  از  انسان شناسی  زیستی 
را در رشته ی عصب شناسی  گرفته و دکترایش 
نیویورک  در  »راکفلر«  خصوصی  دانشگاه  از 
دریافت کرده است. او به خاطر عالقه ی شدیدی 
کنیا سفر  به کشور  بارها  دارد،  به حیوانات  که 
کرده تا در دل طبیعت آن جا به تحقیق و مطالعه 
متوالی،  سال های  برای  بپردازد.  میمون ها  روی 
یک بار در سال به آفریقا می رفته و بیش از هشت 
ساعت در روز به مطالعه ی میمون ها می پرداخته 
است. ساپولسکی، حاال یکی از بهترین استادان 
دانشگاه استنفورد است که در رشته ی جراحی 
می دهد.  درس  زیست شناسی  و  اعصاب  مغز، 
فشار  حوزه ی  در  کارهایش  عمده ی  پخش 
رابرت  است.  متمرکز  ژن درمانی  و  روانی 
مطالعه  آفریقا  در  میمون ها  روی  ساپولسکی، 
کرد تا از ریشه های اصلی استرس سر دربیاورد 
بیماری  نمونه های  و  شخصیتی  پیوندهای  و 
مرتبط با استرس را خوب بشناسد. مطالعات او 
بتواند رفتار آدمی  تا  روی میمون ها کمک کرد 
و خاستگاه اصلی خشونت پروری و مهرورزی 
انسان ها را از منظر علم بیولوژی بشناسد. کتاب 
قبلی او »چرا گوره خرها زخم معده نمی گیرند« 
نیز در محافل آکادمیک آمریکا با استقبال روبه رو 

شده بود. 
نوع ولی داریم، دوست را همهخشونت ما

آنفرقمیکند
کتاب  در  ساپولسکی  رابرت  که  آن گونه 
متنفر  از خشونت  انسان ها  ما  »رفتار« می گوید، 
ما »ضرر«  به  که  نوع خشونت  از  فقط  نیستیم؛ 
نیازمند  موضوع  این  فهم  داریم.  نفرت  دارد، 
را  مورد  این  در  توضیحات  است.  توضیحات 
آقای  آنچه  به  که  می کنیم  شروع  سناریوی  با 
یاد می کند، شباهت  کتاب خود  ساپولسکی در 
دارد. فرض کنید کسی که شنیع ترین خشونت ها 
و  زنان  جمله  -از  بی گناه  انسان های  علیه  را 
داده،  انجام  شما-  خانواده  ی  اعضای  کودکان 
کمین  را  راه   شما،  کشتن خود  به منظور  روزی 
کند. این قاتل بی رحم که کالشینکوفی به دست 
دارد، شما را از موتر پایین می کند،  در کنار جاده 
ایستاد می کند تا آماده شود و ببردتان درگوشه ای 

عارف یعقوبی 

خاستگاه بیولوژیکی خشونت؛ 
مروری بر کتاب »رفتار«

انسان ها در ظاهر امر 
مخالفت شان را با خشونت 
بسیار با وضاحت بیان 
می کنند. با اطمینان می گویند 
که با خشونت مشکل دارند، 
خشونت را دوست ندارند؛ 
اما در عین حال همین 
انسان هایی که چپ و راست 
علیه خشونت بیانیه می دهند، 
در اعمال و رفتارهای 
خود کارهایی می کنند که 
خشونت آمیز است و دوستی 
آن ها را با خشونت نشان 
می دهد. از دیدن فیلم های 
جنگی و ذبح حیوانات گرفته 
تا استفاده از هواپیما به عنوان 
سالح تجاوز باالی یک کشور 
دیگر و پیشبرد استراتیژی 
نظامی. 

می گوید،  ساپولسکی  رابرت 
رفتار  یک  دقیق  درک  برای 
به  است  نیاز  خشونت آمیز، 
اگر  برگردیم.  عقب تر  زمان 
آدم ها  گذشته ی  ماه های 
از  مملو  و  ناگوار  حوادث  با 
باشد،  شده  سپری  استرس 
افراد  این  این که  احتمال 
خشونت آمیز  رفتارهای 
دهند،  نشان  خود  از  بیش تر 
خیلی زیاد است؛ چون حجم 
آمیگدال افزایش پیدا می کند 
تحریک پذیرتر  نورون ها  و 
نیز  مادر  استرس  می شوند. 
نقش اساسی روی رفتارهای 
خشونت آمیز آدم ها دارد. اگر 
مادر وقتی که طفلی در شکم 
دارد، استرس داشته باشد و 
شرایط زندگی اش آرام نباشد، 
در  می آورد  به دنیا  که  طفلی 
خیلی  احتمال  به  بزرگسالی 
پرخاش گر  و  خشن  زیاد 

خواهد بود. 
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شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 
در  شکایت   ۶۹ ثبت  از  کشور  انتخاباتی 
این  می دهد.  خبر  کارزارها  این  جریان 
آن  شکایت   ۶۶ به  که  می گوید  کمیسیون 
رسیدگی  ناظر«  نهادهای  در حضور  »عمدتا 

صورت گرفته است.
به  مرتبط  مدنی  جامعه ی  نهادهای 
ارایه شده  آمار  که  می  گویند  اما،  انتخابات 
هیچ  به  آنان  در حضور  و  بوده  »غیرواقعی« 

شکایت رسیدگی صورت نگرفته است.
کمیسیون  معاون  عظیمی،  دین محمد 
انتخاباتی  شکایت های  به  رسیدگی  مستقل 
یک  در  سنبله(   ۲۶ )سه شنبه،  دیروز 
از  که  گفت  کابل  در  خبری  کنفرانس 
انتخابات  انتخاباتی  دسته های  کارزار  جریان 
تا به حال، ۶۹ شکایت از  ریاست جمهوری 
نوع تخطی و تخلف انتخاباتی به ثبت رسیده 
او،  به گفته ی  این شکایت ها  اکثریت  است. 
مربوط به دسته های انتخاباتی »دولت ساز« به 
رهبری محمداشرف غنی، رییس جمهوری و 
»ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، 

رییس اجرایی کشور می باشد.
اعتمادی،  چمن شاه  حال  همین  در 
رییس دبیرخانه ی این کمیسیون در صحبتی 
که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با 
موضوعات  شامل  شکایت ها  این  محتویات 
توسط  دولتی  امکانات  و  ابزار  از  استفاده 
دولتی  کارمندان  اشتراک  انتخاباتی،  تیم های 
تبلیغ  یا  و  انتخاباتی  تیم های  کارزارهای  در 
آنان به نفع تیم و نامزد خاصی در رسانه های 
اجتماعی و یا هم نصب عکس های نامزدان 
تبلیغ  هدف  به  دولتی  ادارات  در  انتخابات 

انتخاباتی بوده است.
مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی  رییس   
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می افزاید 
که در نظارت نهادهای جامعه ی مدنی مرتبط 
در  انتخابات،  قانون  احکام  و  انتخابات  به 
گرفته  فیصله صورت  آن  مورد ۶۶ شکایت 
که  می کند  تأکید  اعتمادی  چمن شاه  است. 
بر  شکایات  تعداد  این  مورد  در  »تصمیم 
اساس اسناد و مدارک دست  داشته به صورت 
ناظر  نهادهای  حضور  در  عمدتا  و  علنی 

انتخاباتی« گرفته شده است.
با این حال اما، دو نهادی که اعتبارنامه ی 
نظارت از روند انتخابات در افغانستان را از 
کرده اند،  اخذ  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
روزنامه ی  به  جداگانه  صحبت های  در 

مقام های محلی در چهار والیت غربی 
کشور می گویند، به دلیل تهدیدهای امنیتی در 
۲۹0 مرکز رأی دهی امکان برگزاری انتخابات 
وجود ندارد. گفته می شود طالبان جغرافیایی 
وسیعی از والیت های فراه، بادغیس و غور و 
بخش های از هرات را در اختیارشان دارند. 

ناامنی ها، به  با افزایش  احتمال دارد که 
شمار مراکز مسدود نیز افزوده شود.

کمیسیون  رییس  صدیق زاد،  داوود 
والیتی انتخابات هرات به روزنامه اطالعات 
به دلیل  مرکز رأی دهی  که ۳۲  روز می گوید 
 ۷0 حدود  در  و  مسدود  امنیتی  تهدیدات 
امنیتی وجود  بلند  تهدیدات  نیز  دیگر  مرکز 

دارد.
او گفت: »تهدیدات امنیتی در ولسوالی 
شیندند، پشتون زرغون، اوبه، گلران، فرسی و 
کشک کهنه وجود دارد. در دیگر ولسوالی ها 

نیز تهدیدات متوسط و کم وجود دارد.«
 ۳00 هرات  والیت  سطح  در  کل  در 
ریاست  انتخابات  برای  رای دهی  مرکز 

جمهوری مد نظر گرفته شده بود.
شورای  رییس  علیزایی،  کامران  اما 
روز  اطالعات  روزنامه  به  هرات  والیتی 
در  امنیتی  تهدیدات  به دلیل  که  می گوید 
انتخابات  هرات  ولسوالی های  از  بخش های 

برگزار نخواهد شد. 
ولسوالی ها  امنیتی  »وضعیت  گفت:  او 

فقط جلسه های مشورتی با نهادهای جامعه ی 
مدنی ناظر بر انتخابات را دایر کرده است.

ناظر  نهادهای  »از  می کند:  تأکید  او 
مشورتی  نشست های  در  شرکت  برای  فقط 
دعوت شده است، در حالی که موارد چون 
در  فیصله  و  اسناد  بررسی  و  شکایات  ثبت 
نظارت  بدون  پنهانی و  به شکل  مورد آن ها 

نهادهای ناظر گرفته می شود.«
انتخابات  قانون   ۱0۲ ماده ی  اساس  بر 
احزاب  مشاهدین  و  »ناظرین  افغانستان، 

روزنامه اطالعات روز می گوید که ۴8 مرکز 
رأی دهی از ۷۳ مرکز مسدود نیست.

او گفت: »ما کوشش می کنیم که مراکز 
 ۶۲ به  را  انتخابات  روز  در  فعال  رأی دهی 
که  می کنیم  کوشش  و  برسانیم  سایت 
باز نگه داریم.  نیز  سایت ها در باالمرغاب را 
به  هوا  طریق  از  انتخاباتی  حساس  مواد 
ولسوالی جوند منتقل کرده ایم. مواد حساس 
صورت  هوا  طریق  از  به  نیز  باالمرغاب  به 

می گیرد.«
ناامن   ولسوالی  دو  جوند  و  باالمرغاب 
در بادغیس هستند. طالبان در قسمت  زیادی 

از این دو ولسوالی حاکمیت دارند.
از سویی هم، ضیاالدین اکازی، نماینده 
از  نمایندگان  مجلس  در  بادغیس  مردم 
این  ولسوالی های  در  امنیتی  بلند  تهدیدات 
روزنامه  به  او  می کند.  نگرانی  ابراز  والیت 

هنگام  در  آنان  که  می گویند  روز  اطالعات 
مورد  در  فیصله  و  اسناد  و  شواهد  بررسی 
این تعداد شکایت حضور نداشته اند. یوسف 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایی  رییس  رشید، 
فیفا  که  می گوید  )فیفا(  افغانستان  عادالنه ی 
اعتبارنامه ی  که  است  نهادهایی  نخستین  از 
آورده  به دست  را  انتخابات  روند  از  نظارت 
نهاد  این  از  ناظری  هیچ  کنون  تا  اما  است، 
رسیدگی  و  ثبت  مراحل  رسمی  گونه ی  به 
نکرده  نظارت  را  انتخاباتی  شکایت های  به 

خراب است و اگر همین قسم ادامه یابد و 
عملیات راه اندازی نشود، کمیسیون انتخابات 
باید انتخابات را به چوک گل ها ]داخل شهر 
هرات[ برگزار کند و در ولسوالی ها هم در 

مرکز ولسوالی ها انتخابات خواهد شد.«
در  هرات  والی  رحیمی،  عبدالقیوم  اما 
می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  با  صحبت 
که عملیات هوایی، زمینی و کماندویی برای 

تأمین امنیت انتخابات آغاز شده است.
به دلیل عدم  ریاست جمهوری  انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  در  رای دهندگان  ثبت نام 
و  پشت کوه  ولسوالی های  در  گذشته  سال 

زیرکوه هرات نیز راه اندازی نخواهد شد.
آمارهای کمیسیون والیتی انتخاباتی در 
هرات نشان می دهد که بیش از ۵00 هزار نفر 
در این والیت واجد شرایط رای دهی هستند.
فراه در رأیدهی مراکز از نیمی از بیش

مسدوداست
والیت  گذشته،  سال  سه  در  دست کم 
فراه با ناامنی های زیادی مواجه بوده است. به 
گفته ی مسئوالن هم اکنون بخش های زیادی 

از خاک فراه در اختیار طالبان قرار دارد.
امنیتی  نیروهای  و  انتخابات  کمیسیون 
در  انتخابات  برگزاری  برای  دشوار  آزمون 

این والیت ناامن در پیش رو دارند.
محمد شعیب ثابت، والی فراه به روزنامه 
 ۲۲۲ مجموع  از  که  می گوید  روز  اطالعات 

شده است. به گفته ی چمن شاه اعتمادی، این 
کمیسیون  این  کمیشنران  سوی  از  فیصله ها 
انتخاباتی گرفته شده و در آن تا »حد ممکن« 
او  است.  شده  دعوت  نیز  ناظر  نهادهای  از 
مشخص  روز  یک  »فیصله ها  می افزاید: 
ندارد که ما در یک روز مراسم رسیدگی به 
فیصله ها داشته باشیم. این فیصله ها براساس 
فرصت های پیش آمده انجام می شود و عمدتا 
هم این فیصله ها در والیات صورت می گیرد 
که ما تا حد ممکن نهادهای ناظر را از جریان 

آن آگاه می کنیم.«
که  می پذیرد  اعتمادی  آقای  همچنان 
جریان  در  نهادها  این  از  تعدادی  ممکن 
اسناد و تصمیم در مورد شکایت ها  بررسی 
دعوت نشده باشد، اما این موضوع عمومیت 

ندارد.
نگرانیازبرخوردهایگزینشی

کشور  انتخاباتی  دسته های  از  شماری 
می گویند که رقم اعالم شده از ثبت شکایت 
در جریان کارزارهای انتخاباتی در کمیسیون 
از  کم تر  مراتب  به  شکایت ها،  به  رسیدگی 
کمیسیون  این  در  ارایه شده  شکایت های 
می باشد. به باور آنان، این کمیسیون در تبانی 
صورت  به  »مشخص«  انتخاباتی  دسته ی  با 

»گزینشی« با شکایت ها برخورد می کند.
دسته ی  سخن گوی  کیانی،  عارف 
رهبری  به  عدالت«،  و  »امنیت  انتخاباتی 
دسته ی  این  که  می گوید  نبیل  رحمت اهلل 
تخطی های  و  تخلفات  از  بارها  انتخاباتی 
انتخاباتی و استفاده از امکانات و منابع دولتی 
از دسته های انتخاباتی تیم دولت ساز، شکایت 
رسیدگی  آن ها  به  کنون  تا  اما  است،  کرده 
نشده است: »ما مطابق مشاهداتی که داشتیم 
ایجاد  و  دولتی  نهادهای  در  استخدام ها  از 
استفاده ی  هدف  به  دولت  در  وزارت های 
انتخاباتی و استفاده از امکانات حکومتی از 
یک  در  غنی  آقای  همایش  برگزاری  جمله 

غوربا72مرکزمسدود
 ۹۹ در  می گویند  غور  محلی  مقام های 
مرکز رای دهی انتخابات برگزار خواهد شد. 
مرکز   ۷۲ در  امنیتی  تهدیدهای  به دلیل  اما 

رای دهی مسدود خواهد بود. 
به  غور  والی  خاضع،  محمدناصر 
روزنامه اطالعات روز می گوید که تهدیدات 
تهدید  را  فعال  مراکز  امنیتی  متوسط  و  بلند 

می کند.
در  مسدود  »سایت های  گفت:  او 
فیروزکوه، مرکز والیت غور، شرق ولسوالی 
چهارسده  تولک،  در  پسابند  اطراف  تیوره، 
کمربندهای  ایجاد  با  ما  است.  دولینه  و 
امنیتی تالش می کنیم که انتخابات به گونه ی 

گسترده برگزار کنیم.«
در  امنیتی  تهدیدات  بیشتر  او،  گفته  به 
تولک  و  سده  چهار  دولینه،  ولسوالی های 

سیاسی، نهادهای جامعه ی مدنی، رسانه های 
از  می توانند  بین المللی«  سازما ن های  و  آزاد 
روند انتخابات نظارت کنند و نهادهای ناظر 
این  بر  شکایت  و  اعتراض  حق  دارای  نیز 

روند می باشند.
دبیرخانه ی  رییس  حال،  همین  در 
کمیسیون شکایات انتخاباتی اما می گوید که 
کارزارهای  جریان  از  شکایت   ۶۶ مورد  در 
انتخابات، براساس اسناد و مدارک »کافی« در 
روشنی احکام قانون انتخابات فیصله گرفته 

اطالعات روز می گوید که در ولسوالی جوند 
تنها در یک  به دلیل حضور گسترده طالبان 

مرکز انتخابات برگزار می شود.
به  باالمرغاب  ولسوالی  »تمام  گفت:  او 
جز کندک اردوی ملی به دست طالبان است 
انتخابات  ولسوالی  این  در  عنوان  هیچ  به  و 
نیز  جوند  ولسوالی  در  نمی شود.  برگزار 
به دلیل این که در تمام نقاط آن طالبان حضور 
برگزار  انتخابات  ولسوالی  مرکز  در  دارند، 

می شود.«
نشان  بادغیس  در  رسمی  آمارهای 
تن  هزار   ۱۱۱ حدود  در  که  می دهد 
انتخابات  در  رای  دهی  شرایط  واجد 
ریاست جمهوری هستند. نمایندگان بادغیس 
از  ترس  به دلیل  می گویند،  ملی  شورای  در 
استقبال  با  انتخابات  است  ممکن  ناامنی ها 

گسترده ی مردم مواجه نشود. 

است.
مؤسسه ی  برنامه های  نهاد  همچنان 
نیز  )ایتوا(  افغانستان  انتخابات  دیدبان 
به  رسیدگی  جریان  در  آنان  که  می گوید 
انتخابات  کارزار  انتخاباتی  شکایت های 
است.  نگرفته  قرار  کشور  ریاست جمهوری 
این  مسئول  شینواری،  حبیب اهلل  گفته ی  به 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  نهاد، 
و  تقویتی  ثبت نام  روند  آغاز  از  انتخاباتی 
کنون  تا  ریاست جمهوری  انتخابات  کارزار 

والیت  این  در  رای دهی  مرکز   ۱۶۱ مرکز، 
مسدود می باشد. 

ولسوالی های  اکثر  در  »امسال  او گفت: 
فراه انتخاباب خواهد شد. اگر کدام ولسوالی 
آمادگی  ولسوالی ها  تمام  به  نشود،  تخلیه 
داریم که انتخابات برگزار کنیم، هر چند که 

تهدیدات امنیتی در فراه وجود دارد.«
گسترده ی  برگزاری  عنوان  هیچ  به  اما 
انتخابات در فراه کار آسانی نخواهد بود؛ چرا 
که طالبان در بخش های از این والیت دست 

باالتری نسبت به نیروهای دولتی دارند.
شورای  معاون  نعیمی،  محمود  شاه 
روز  اطالعات  روزنامه  به  فراه  والیتی 
چهارگانه  ولسوالی های  در  که  می گوید 
بکواه، گستان، خاک سفید و شیب کوه به دلیل 
انتخابات  دولتی  نیروهای  نداشتن  حضور 

برگزار نمی شود.
در  انتخابات  برگزاری  که  می افزاید  او 
باالبلوک نیز قطعی نیست. در این ولسوالی 
نیز  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  در 

انتخابات برگزار نشده بود.
او می گوید: »در پنج ولسوالی دیگر فراه 
نیز انتخابات تنها در مرکز ولسوالی ها برگزار 
ولسوالی  این  نقاط  دیگر  در  و  شد  خواهد 

انتخابات برگزار نخواهد شد.«
وضعیتدربادغیس؛تردیدوتهدید

به  بادغیس  والی  ملکزی،  عبدالغفور 

رسیدگی به ۶۶ شکایت انتخاباتی از سوی کمیسیون شکایات؛ 
نهادهای ناظر: آمار غیرواقعی است

سلیم مقیمی 

انتخابات در غرب کشور؛ 
290 مرکز رای دهی مسدود خواهد بود
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در  فقط  متحده  ایاالت 
مانند  بحرانی  لحظات 
به  حسین  صدام  حمله ی 
کویت نبوده که سعی کرده 
آزادانه ی  جریان  از  است 
نفت منطقه محافظت کند. 
کل رویکرد ایاالت متحده 
از  خاورمیانه،  به  نسبت 
گرفته  روزمره  دیپلماسی 
تا امورات پرمخاطره مانند 
دوگانه«  »مهار  سیاست 
مورد  در  مذاکره  حتا  و 
امن   جهت  در  برجام، 
ساختن تنگه ی هرمز برای 
عبور تانکرهای نفت بوده 

است.

ایاالت  برای  نفت  اهمیت 
با  است  ممکن  متحده 
و  تکنالوژی  پیشرفت 
انرژی  به  دست یابی 
نقلیه  وسایل  جایگزین، 
بهتر  باتری های  و  برقی 
اما  کند  تغییر  ارزان تر،  و 
انرژی  در عین حال منابع 
خاورمیانه همچنان عالقه 
اصلی ایاالت متحده باقی 
می ماند و شکوفایی امریکا 
به صورت  )که  جهان  و 
ناگسستنی با هم مرتبطند( 
همچنان مبتنی بر کاربن 
همین  به  بود.  خواهد 
دلیل است که منفعل بودن 
دولت ترمپ در واکنش به 
تهدیداتی که متوجه نفت 
است، این قدر عجیب واقع 

شده است.

روزهای سرنوشت ساز خاورمیانه

متحـده  ایـاالت 
لحظـات  در  فقـط 
بحرانـی ماننـد حمله ی 
بـه  حسـین  صـدام 
کویـت نبوده که سـعی 
کـرده اسـت از جریـان 
آزادانـه ی نفـت منطقـه 
کل  کنـد.  محافظـت 
متحده  ایـاالت  رویکرد 
نسـبت بـه خاورمیانـه، 
روزمـره  دیپلماسـی  از 
امـورات  تـا  گرفتـه 
ماننـد  پرمخاطـره 
سیاسـت »مهار دوگانه« 
و حتـا مذاکـره در مورد 
برجـام، در جهـت امـن  
سـاختن تنگـه ی هرمـز 
بـرای عبـور تانکرهـای 

اسـت. بـوده  نفـت 
ن  ا ر ا سـت گذ سیا
شـنگتن  ا و
نی سـت  ما ز یر د
مجبورنـد تـا بـا روابط 
ایـاالت  اسـتراتژیک 

متحـده بـا جنرال هـا، پادشـاهان و رؤسـای 
جمهـوری بسـازند کـه بـر مـردم خـود ظلم 
می کننـد، ارزش هایـی را کـه بـرای امریـکا 
عزیـز اسـت، مسـخره می کننـد و از ایـاالت 
متحـده می خواهنـد که امنیت آن هـا را تأمین 
کنـد. همـه ی این هـا به خاطر نفت اسـت. در 
اجـالس »گـروه هفت« که در ماه آگسـت در 
»بیاریتـز« فرانسـه برگزار شـد، رییس جمهور 
ترمـپ از عبدال فتـاح السیسـی، رهبـر مصـر 
به عنـوان »دیکتاتـور مـورد عالقـه«اش نـام 
بـرد. امـا عالقـه ی شـخصی رییس جمهـور، 
هرچنـد کـه ممکـن اسـت شـرم آور باشـد، 
چیـزی نیسـت کـه روابـط ایاالت متحـده را 
سـمت و سـو دهـد. مصـر و کانـال سـویز 
دو بخـش مهـم نظـم منطقـه ای بـه رهبـری 
ایـاالت متحده اسـت که به واشـنگتن کمک 
بـه خصـوص  خـودش  منافـع  تـا  می کنـد 
جریـان آزاد نفـت و انـرژی را دنبـال کنـد.
اهمیـت نفت برای ایاالت متحده ممکن 
اسـت بـا پیشـرفت تکنالـوژی و دسـت یابی 
بـه انـرژی جایگزیـن، وسـایل نقلیـه برقی و 
باتری هـای بهتـر و ارزان تر، تغییـر کند اما در 
عین حـال منابـع انـرژی خاورمیانـه همچنان 
عالقـه اصلـی ایـاالت متحـده باقـی می ماند 
و شـکوفایی امریـکا و جهان )کـه به صورت 
ناگسسـتنی بـا هـم مرتبطند( همچنـان مبتنی 
بـر کاربـن خواهد بـود. به همین دلیل اسـت 
کـه منفعل بودن دولـت ترمـپ در واکنش به 

از جنـگ جهانـی دوم بـه بعـد، منافـع 
اصلـی کـه سیاسـت ایـاالت متحـده را در 
خاورمیانـه شـکل داده ایـن سـه مـورد بوده 
اسـت: اطمینـان از جریان آزاد انـرژی از این 
منطقـه، کمـک بـه تأمیـن امنیت اسـراییل و 
اطمینـان از این کـه هیچ دولت یـا گروهی از 
دولت هـا نتواننـد قـدرت امریـکا را به نحوی 
در  اول  مـورد  دو  کـه  بکشـند  چالـش  بـه 
معـرض خطر قـرار بگیرد. به عبـارت دیگر، 
و  تاریخـی  اسـتراتژیک،  از دالیـل  گذشـته 
متحـده و  ایـاالت  »ویـژه«  روابـط  سیاسـی 
اسـراییل، دلیـل این کـه چـرا اصـال ایـاالت 
متحـده در خاورمیانـه حضـور دارد، نفـت 

. ست ا
بـه همیـن دلیل ایـن لحظـات )روزهای 
تأسیسـات  مهم تریـن  بـه  حملـه  از  پـس 
نفتی عربسـتان سـعودی( بسـیار مهم اسـت. 
نحـوه ی پاسـخ دولـت ترمـپ به ایـن حمله 
نشـان خواهـد داد کـه آیـا نخبـگان ایـاالت 
متحـده هنـوز منابـع انـرژی خاورمیانـه را از 
جملـه ی منافـع اصلی خـود می داننـد یا خیر 
و آیـا امریـکا، آن طـور که بسـیاری در منطقه 
حـدس می زننـد، واقعـا دارد رختـش را از 
خاورمیانـه جمـع می کند یا ایـن تصور غلط 

ست. ا
صبـح شـنبه وقتـی رسـانه ها از حملـه 
بـر تاسیسـات نفتـی عربسـتان سـعودی در 
»ابقیـق« و »خوریـص« خبـر دادنـد و این که 
بـوده  حوثی هـا  کار  احتمـاال  حملـه  ایـن 
اسـت، بحـث کارشناسـان سیاسـت خارجی 
در  سـعودی  عربسـتان  تقصیـر  مـورد  در 
رنـج یمـن و این کـه ایـران تـا چـه حـد بـر 

حوثی هـا، گروهـی کـه 
در  آن  بـا  سـعودی ها 
جنگنـد، نفـوذ دارد، در 
گرفـت. ایـن بحث پس 
از آن بـاال گرفـت کـه 
وزیـر  پمپئـو«،  »مایـک 
ایـاالت  خارجـه  امـور 
متحـده مشـخصا ایـران 
داشـتن  دسـت  بـه  را 
در ایـن حمـالت متهـم 
گمانه زنی هـا  کـرد. 
بـود کـه هرچنـد  ایـن 
احتمـال دارد کـه تهران 
غیرمسـتقیم  به طـور 
دسـت  ایـن حملـه  در 
امـا  باشـد  داشـته 
-جنگ طلـِب  پمپئـو 
ضدایـران- بـا انداختن 
بـه  مسـتقیما  تقصیـر 
خیلـی  ایـران،  گـردن 

شده است. به گفته ی چمن شاه اعتمادی، این 
کمیسیون  این  کمیشنران  سوی  از  فیصله ها 
انتخاباتی گرفته شده و در آن تا »حد ممکن« 
او  است.  شده  دعوت  نیز  ناظر  نهادهای  از 
مشخص  روز  یک  »فیصله ها  می افزاید: 
ندارد که ما در یک روز مراسم رسیدگی به 
فیصله ها داشته باشیم. این فیصله ها براساس 
فرصت های پیش آمده انجام می شود و عمدتا 
هم این فیصله ها در والیات صورت می گیرد 
که ما تا حد ممکن نهادهای ناظر را از جریان 

آن آگاه می کنیم.«
که  می پذیرد  اعتمادی  آقای  همچنان 
جریان  در  نهادها  این  از  تعدادی  ممکن 
اسناد و تصمیم در مورد شکایت ها  بررسی 
دعوت نشده باشد، اما این موضوع عمومیت 

ندارد.
نگرانیازبرخوردهایگزینشی

کشور  انتخاباتی  دسته های  از  شماری 
می گویند که رقم اعالم شده از ثبت شکایت 
در جریان کارزارهای انتخاباتی در کمیسیون 
از  کم تر  مراتب  به  شکایت ها،  به  رسیدگی 
کمیسیون  این  در  ارایه شده  شکایت های 
می باشد. به باور آنان، این کمیسیون در تبانی 
صورت  به  »مشخص«  انتخاباتی  دسته ی  با 

»گزینشی« با شکایت ها برخورد می کند.
دسته ی  سخن گوی  کیانی،  عارف 
رهبری  به  عدالت«،  و  »امنیت  انتخاباتی 
دسته ی  این  که  می گوید  نبیل  رحمت اهلل 
تخطی های  و  تخلفات  از  بارها  انتخاباتی 
انتخاباتی و استفاده از امکانات و منابع دولتی 
از دسته های انتخاباتی تیم دولت ساز، شکایت 
رسیدگی  آن ها  به  کنون  تا  اما  است،  کرده 
نشده است: »ما مطابق مشاهداتی که داشتیم 
ایجاد  و  دولتی  نهادهای  در  استخدام ها  از 
استفاده ی  هدف  به  دولت  در  وزارت های 
انتخاباتی و استفاده از امکانات حکومتی از 
یک  در  غنی  آقای  همایش  برگزاری  جمله 

غوربا72مرکزمسدود
 ۹۹ در  می گویند  غور  محلی  مقام های 
مرکز رای دهی انتخابات برگزار خواهد شد. 
مرکز   ۷۲ در  امنیتی  تهدیدهای  به دلیل  اما 

رای دهی مسدود خواهد بود. 
به  غور  والی  خاضع،  محمدناصر 
روزنامه اطالعات روز می گوید که تهدیدات 
تهدید  را  فعال  مراکز  امنیتی  متوسط  و  بلند 

می کند.
در  مسدود  »سایت های  گفت:  او 
فیروزکوه، مرکز والیت غور، شرق ولسوالی 
چهارسده  تولک،  در  پسابند  اطراف  تیوره، 
کمربندهای  ایجاد  با  ما  است.  دولینه  و 
امنیتی تالش می کنیم که انتخابات به گونه ی 

گسترده برگزار کنیم.«
در  امنیتی  تهدیدات  بیشتر  او،  گفته  به 
تولک  و  سده  چهار  دولینه،  ولسوالی های 

محوطه ی نظامی در پروان از آغاز کارزارها 
تا کنون به کمیسیون رسیدگی به شکایت های 
هنوز  تا  اما  کردیم،  انتخاباتی، شکایت درج 
به هیچ کدام آن ها رسیدگی صورت نگرفته 

است.«
در همین حال جاوید فیصل، سخن گوی 
حال  به  تا  آنان  که  می گوید  دولت ساز  تیم 
انتخاباتی  کارزارهای  از جریان  ۲۹ شکایت 
شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون  در 
باور  به  است.  رسانده  ثبت  به  انتخاباتی 
در  انتخاباتی  کمیسیون های  فیصل،  آقای 
»مستقل«  به حال  تا  تصمیم گیری هایش 
است که شکایت های  امیدوار  و  عمل کرده 
درج شده را در مطابقت به احکام و ماده های 

قانون انتخابات رسیدگی کند.
گفته هایی که توسط کمیسیون رسیدگی 

به شکایت های انتخاباتی رد می شود.
رییس اجرایی فیفا نیز می گوید که آمار 
نشرنشده توسط این کمیسیون، معتبر نیست 
رشید  یوسف  دارد.  »عوام فریبی«  جنبه ی  و 
می افزاید که نهاد فیفا و متباقی نهادهای ناظر 
کمیسیون  ناتوانمندی  و  کم کاری  دلیل  به 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در بررسی 
و ثبت شکایات، شدیدا از برگزاری انتخابات 
قناعت بخش و »شفاف« در افغانستان نگران 

است.
نهادهای  شرکت  که  می کند  تأکید  او 
ناظر در این نشست ها برای اطمینان از تأمین 
روند  در  شفافیت  و  مردم  آرای  در  عدالت 
که  امیدواریم  »ما  است:  الزامی  انتخابات، 
مسئوالن در کمیسیون های انتخاباتی نهادهای 
ناظر را در روند انتخابات شریک کنند و در 
غیر آن ما به روند انتخابات با مدیریت این 
دوام  صورت  در  داریم.  شک  کمیسیون ها 
روند  نظارت  عدم  موضوع  ما  جریان،  این 
بین الملل، حکومت  با جامعه ی  را  انتخابات 
شریک  انتخاباتی  تیم های  و  افغانستان 
خواهیم کرد که کار این کمیسیون ها شفاف 

نمی باشد.«
انتخابات  انتخاباتی  کارزار 
پیش  ماه  دو  ریاست جمهوری کشور حدود 
)ششم اسد( در کشور آغاز شد. قرار است 
که این کارزارها تا یک هفته ی دیگر )چهارم 
میزان( ادامه یابد و دو روز بعد از آن )ششم 
دور  این  در  شود.  برگزار  انتخابات  میزان( 
انتخابات ریاست جمهوری هفده نفر به شمول 

رییس جمهور و رییس اجرای نامزدند.

است.
با  که  می گویند  غور  محلی  مقام های 
شهر  غرب  در  پاکسازی  عملیات  گسترش 
فیروزکوه و ولسوالی های ناامن این والیت، 
مراکز رای دهی فعال گسترش خواهد یافت.

تهدیدطالبان
گروه طالبان مخالف برگزاری انتخابات 
به  گروه  این  است.  ریاست جمهوری 
که  است  داده  هشدار  کشور  شهروندان 
رای دهی  مراکز  و  انتخاباتی  کمپین های  در 

حضور پیدا نکنند.
انتخابات  کمپین های  آغاز  از 
کارزارهای  بار  چندین  ریاست جمهوری 
هدف  ریاست جمهوری  نامزدان  انتخاباتی 

حمالت طالبان قرار گرفت.
ستاد  هیچ  مدت  این  در  چند  هر 
از  غربی  والیت های  در  نامزدان  انتخاباتی 
اما  است،  نگرفته  قرار  هدف  طالبان  سوی 
قرار  هدف  نگران  والیت  این  باشندگان 

گرفتن از جانب این گروه هستند.
شهیر احمدیار، مسئول تیفا در هرات به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که تهدیدات 
باعث کاهش حضور مردم در  گروه طالبان 

روند برگزاری انتخابات خواهد شد.
او گفت: »گروه طالبان نباید غیرنظامیان 
را هدف قرار دهد و از سوی هم، حکومت 
باید در راستای تأمین مراکز رأی دهی و دفع 

حمالت تالش کند.«
ریاست  انتخابات  که  است  قرار 
سال  میزان  ماه  ششم  تاریخ  به  جمهوری 
چالش،  جدی  ترین  اما  شود،  برگزار  جاری 

تهدیدات امنیتی است.
اطمینان  غربی  والیت های  والیان  اما 
عملیات های  راه اندازی  با  که  داده اند 
نیروهای  هوایی  پشتیبانی  با  افغان  نیروهای 
حمایت قاطع، زمینه برای برگزاری انتخابات 
بخش های  از  بسیاری  در  عادالنه  و  شفاف 

این والیت ها فراهم خواهد شد.

متوجـه  کـه  تهدیداتـی 
این قـدر  اسـت،  نفـت 
شـده  واقـع  عجیـب 

ست. ا
ایـران  رهبـران 
در  اخیـر  وقایـع  از 
خلیـج فـارس بـه ایـن 
کـه  رسـیده اند  نتیجـه 
می تواننـد بـا مصئونیت 
طـول  در  کننـد.  اقـدام 
سـال  تابسـتان  و  بهـار 
جاری، سـپاه پاسـداران 
انقـالب اسـالمی ایـران 
شـروع بـه بمب گذاری 
پـس  کـرد،  تانکرهـا 
هواپیمـای  یـک  آن  از 
بـدون سرنشـین ایاالت 
متحـده را سـاقط کـرد 
بـه  دسـت  سـپس  و 
تـردد  مختل کـردن 
تنگـه ی  در  تانکرهـا 
پاسـخ  زد.  هرمـز 
دولـت ترمـپ از جمله 
ماموریـت  راه انـدازی 
امنیتـی دریایـی جدیـد با متحدانـش و وضع 
تحریـم بـر ایرانیانـی کـه هرگـز بـه ایـاالت 
متحـده سـفر نخواهنـد کـرد و دارایـی نیـز 
در آن جـا ندارنـد، در کل ضعیـف بـود. حاال 
اگـر حـرف وزیـر خارجـه ی ایـاالت متحده 
در  را  مهمـی  نقـاط  ایـران  باشـد،  راسـت 
زیرسـاخت نفـت عربسـتان سـعودی هدف 
قـرار داده و جریـان مقـدار قابل توجهـی از 
نفـت خـام را بـه بـازار جهانـی قطـع کـرده 

اسـت.
ایرانیان و سـایر مخالفـان ایاالت متحده 
در منطقـه به ایـن نتیجه رسـیده اند که ترمپ 
پرسـروصدا اسـت امـا در عمـل کاری انجام 
نیسـت  جنـگ  خواهـان  کسـی  نمی دهـد. 
امـا ایـن بـاور وجـود دارد کـه اگـر امریـکا 
ساقط  شـدن هواپیمـای بـدون سرنشـینش به 
ایرانی هـا  را تالفـی می کـرد،  ایـران  دسـت 
شـاید پیـش از برداشـتن قدمـی بـه بزرگـی 
حملـه بـه ابقیـق و خوریص، لحظـه ای تأمل 
از  خالـی  سیاسـتی  هیـچ  البتـه  می کردنـد. 
خطـر نیسـت و خطـرات درگیـری منطقه ای 
گسـترده در همه جـا وجود دارد امـا ایرانیان 
)اگـر پشـت ایـن حمـالت باشـند( اکنـون 
کل منطـق سـرمایه گذاری ۷0 سـاله ایـاالت 
آزمایـش  بـه  خاورمیانـه،  در  را  متحـده 
گرفته انـد. اگـر ترمـپ پاسـخ نظامـی ندهد، 
از  را  بندیلـش  بـارو  بایـد  متحـده  ایـاالت 

خاورمیانـه جمـع کنـد و بـه خانـه بـرود. 

زیـاده روی کـرده اسـت. ایـن بـا توجـه بـه 
از  خـودداری  در  ایـران  طوالنـی  سـابقه ی 
رویارویـی مسـتقیم و به جـای آن حمایـت 
مالـی، فنـی و تسـلیحاتی از عناصـر نیابتـی 
بـرای انجام کارهای کثیف تهـران در منطقه، 
برخـی  نیسـت.  غیرمنطقـی  موضـع  یـک 
کارشناسـان بـا پمپئـو در این کـه نقـش ایران 
در ایـن حمـالت واضـح اسـت، موضعی که 
بـا افزایـش گزارش هـا مبنـی بـر اسـتفاده از 
موشـک های کـروز در این حمـالت قوی تر 

بودنـد. اسـت، موافـق  شـده 
»فرانکلیـن روزولـت«،  دیـدار  از  پـس 
رییس جمهـور امریـکا و عبدالعزیـز، پادشـاه 
 ،۱۹۴۵ سـال  اوایـل  در  سـعوی  عربسـتان 
پیـش  در  را  سیاسـت هایی  متحـده  ایـاالت 
صـادرات  آزادانـه ی  جریـان  کـه  گرفـت 
را  بیـرون  جهـان  بـه  خاورمیانـه  از  نفـت 
تضمیـن کنـد. عملیـات »توفـان صحـرا« در 
سـال ۱۹۹۱ همزمـان »جنگـی بـرای نفـت« 
آزاد  از جریـان  بـرای محافظـت  و جنگـی 
اچ   »جـورج  کـه  همان طـور  نبـود.  نفـت 
دبیلـو بـوش«، رییس جمهـور وقـت امریـکا 
تصریـح کـرد، اصـول خاصـی در تصمیـم 
واشـنگتن بـرای اعـزام ۵۴0 هـزار امریکایی 
بـه عربسـتان و سـپس اسـتفاده از زور برای 
از  حسـین  صـدام  نیروهـای  بیرون رانـدن 
کـه  را  کاری  اسـت.  بـوده  دخیـل  کویـت 
صـدام در پیـش گرفتـه بـود آینـده ی بسـیار 
خطرناکـی داشـت. ایـن توجیـه درخـوری 
نبـود امـا ]صـدام حسـین[ داشـت بـا نقض 
را  امریـکا  منافـع  بین المللـی  هنجارهـای 
نیـز تهدیـد می کـرد. اگـر صـدام در کویـت 
پیـروز می شـد، احتماال 
تهدیدکـردن  جـرأت 
پیـدا  نیـز  را  اسـراییل 
بـا  احتمـاال  و  می کـرد 
و  منابـع  مختل کـردن 
بـالی  نفـت،  جریـان 
و  عربسـتان  جـان 
و  می شـد  دیگـران 
هژمونـی  سـرانجام 
منطقـه  در  را  امریـکا 
می کشـید.  چالـش  بـه 
بـه همیـن دلیـل اسـت 
کـه در تابسـتان ۱۹۹0، 
درست سـه روز پس از 
ورود تانک هـای عراقی 
بـه خاک کویـت، بوش 
اعالم کـرد که ایـن  کار 
کویـت«  بـر  »تجـاوز 
این جـا  بـه  و  اسـت 

نخواهـد شـد. ختـم 

فارن پالیسیـ  استفن کوک

مترجم: جلیل پژواک
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عربستان به عضویت شورای حکام آژانس انرژی اتمی انتخاب شد
شورای  عضویت  به  سعودی  عربستان  روز:  اطالعات 

حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی انتخاب شده است.
در  سعودی،  عربستان  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
انتخابات اعضای شورای حکام آژانس برای دوره دو ساله 
یک  برای  شورا  عضو  به عنوان  کشور  این   ،۲0۱۹-۲0۲۱
دوره ی دوساله انتخاب شد. انتخاب این کشور در پی پایان 

دوره عضویت یازده کشور عضو قبلی صورت گرفته است.
شورای حکام ۳۵ عضو دارد که پنج عضو دایم آن شامل 
امریکا،  مانند  پیشرفته«  اتمی  فناوری  لحاظ  »از  کشورهای 
فرانسه هستند. هشت کشور دیگر  بریتانیا، چین، روسیه و 
مناطق  از  اتمی  انرژی  آنها در زمینه  توانمندی  براساس  نیز 
دیگر  دارند و ۲۲ کشور  مختلف جهان در شورا عضویت 
نیز از مناطق هشتگانه به عضویت شورا درمی آیند. دوره ی 
عضویت نمایندگان منتخب مناطق هشتگانه دو سال است که 

هر سال نیمی از آن ها تغییر می یابند.
آژانس  حکام  شورای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
اتمی در کنار مجمع عمومی و دبیرخانه،  انرژی  بین المللی 
یکی از ارکان تشکیل دهنده این نهاد وابسته به سازمان ملل 
است. وظیفه این شورا تدوین سیاست های آژانس و نظارت 

بودجه ساالنه  تدوین  و همچنین  این سیاست ها  اجرای  بر 
آژانس برای ارائه به مجمع عمومی است.

این شورا همچنین وظیفه نظارت بر پایبندی کشورهای 
امضاکننده ی پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای - 
ان پی تی - به تعهدات خود و در صورت لزوم، اتخاذ تصمیم 
برای مقابله با عدم پایبندی به این تعهدات را دارد. این شورا 
پس از صدور چند قطع نامه شامل درخواست از دولت ایران 
برای توقف غنی سازی اورانیوم، سرانجام در بهار سال ۲00۶ 
میالدی پرونده هسته ای ایران را به شورای امنیت ارجاع کرد 
که بعدا به صدور قطع نامه هایی شامل تحریم بین المللی ایران 

منجر شد.
تدوین و تصویب پادمان های آژانس و پیشنهاد پذیرش 
اعضای جدید به مجمع عمومی از دیگر وظایف شورای حکام 
است. درحالی که مجمع عمومی متشکل از تمامی کشورهای 
عضو، سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد، شورای حکام هر 
ساله پنج نشست مرتب دارد و ممکن است برای رسیدگی به 

موارد خاص نیز نشست های ویژه برگزار کند.
عالوه بر عربستان سعودی، کشورهای غنا، یونان و نروژ 
نیز از جمله یازده عضو جدید شورا هستند که با پایان دوره 

یازده عضو دیگر از جمله ونزوئال و ارمنستان به عضویت 
شورا درآمده اند.

الحدید،  لینا  عهده  بر  حاضر  حال  در  شورا  ریاست 
دوره  برای  الحدید  خانم  است.  آژانس  در  اردن  نماینده ی 

یکساله ۲0۱۹-۲0۱8 به ریاست شورا نتخاب شده است.
عضویت عربستان در شورای حکام در حالی آغاز شده 
که اخیرا آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد تصمیم ایران 
این  تعهدات  از  فراتر  پیشرفته  سانتریفوژهای  نصب  برای 

کشور در برجام ابراز نگرانی کرده است.
ایران  از  به تازگی  آژانس  موقت  دبیرکل  فروتا،  کرونل 
سواالت  به  سرعت«  »به  تا  خواست  ایران  از  و  کرد  دیدن 
برجام  در  شده  وضع  محدودیت های  از  تخطی  به  مربوط 

پاسخ بدهد.
ناتوانی کشورهای  آنچه که  به  ایران در واکنش  دولت 
باقی مانده در برجام در برآوردن خواست های خود می خواند 
هشدار داده است که به تدریج تعهدات خود در چارچوب 
از  بخشی  از  کنون  تا  دولت  آن  می دهد.  کاهش  را  برجام 
محدویت های وضع شده در برجامم فراتر رفته، هرچند تأکید 

می کند که این اقدامات تناقضی با برجام ندارد.

عضو حزب هللا به »برنامه ریزی حمالت تروریستی« در امریکا متهم شد
اطالعات روز: یک شهروند لبنانی تبار امریکایی رسما 
به برنامه ریزی برای انجام حمالت تروریستی در ایاالت 

متحده متهم شده است.
الکسی  که  است  گفته  امریکا  دادگستری  وزارت 
صعب، شهروند ۴۲ دوساله لبنانی که در سال ۲008 تابعیت 
ایاالت متحده را هم به دست آورد، از سال ۱۹۹۹ تحت 
سال  در  است.  داشته  قرار  لبنان  حزب اهلل  گروه  آموزش 
۱۹۹۷، ایاالت متحده این گروه شیعه وابسته به دولت ایران 

را در فهرست »سازمان های تروریستی« قرار داد.
وزارت  گفته ی  به  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
دادگستری امریکا، آقای صعب عضو بخشی از تشکیالت 
را  خارجی  مأموریت های  که  است  بوده  لبنان  حزب اهلل 
برعهده دارد که از جمله شامل حمله سال ۲0۱۲ به تعدادی 

مسافر اسراییلی در فرودگاهی در بلغارستان بوده است.
الکسی صعب در سال ۲000 وارد ایاالت متحده شد و 
به گفته وزارت دادگستری امریکا، از همان سال اطالعاتی 
را برای گروه خود گردآوری می کرد که شامل هدف های 
احتمالی برای حمالت تروریستی در شهرهای امریکا بود. 
از جمله این هدف ها ساختمان امپایر استیت در نیویورک 

بوده است.
در بیانیه وزارت دادگستری امریکا آمده است که در 
سال ۲00۵، آقای صعب در خارج از خاک امریکا در صدد 
قتل فردی مظنون به جاسوسی برای اسراییل برآمد هرچند 

در این اقدام موفق نشد.
دادستانی نیویورک نیز گفته است که »الکسی صعب 
آموخته های خود را برای شناسایی هدف های بالقوه برای 

حمالت تروریستی در سراسر خاک امریکا به کار گرفت.« 
به گفته دادستانی نیویورک »اگر چه این فرد به شهروندی 
ایاالت متحده پذیرفته شده، اما وفاداری واقعی او به گروه 
حزب اهلل، یعنی یک سازمان تروریستی است که طی چند 
دهه عملیات تروریستی صدها تن را به قتل رسانده است.«
دادخواست علیه الکسی صعب شامل ۹ فقره از جمله 
حمایت از سازمان تروریستی است که برای آن مجازات 
بیست سال زندان پیش بینی شده است. دادستانی همچنین 
متهم   ۲0۱۲ سال  در  تقلبی«  ازدواج  به  »اقدام  به  را  وی 
ترتیب،  این  به  بود  در صدد  که وی  است  گفته   و  کرده 
امکان ورود زنی را به امریکا فراهم آورد. اتهامات مرتبط 
با ازدواج جعلی به نوبه خود تا بیست و پنج سال حبس 

در پی دارد.

در ماه می سال جاری، یک امریکایی لبنانی تبار به نام 
علی کورانی نیز در ارتباط با اقدام به کمک مالی و حمایت 
از »عملیات تروریستی« حزب اهلل و گردآوری اطالعات در 
مورد ترتیبات امنیتی در فرودگاه های امریکا مجرم شناخته 
شد. قرار است اواخر ماه جاری دادگاه مجازات این فرد 

را تعیین کند.
با تشدید اختالف بین دولت  های ایران و امریکا در 
ماه های اخیر، برخی مقامات ایرانی هشدار داده بودند که 
در صورت بروز درگیری با امریکا یا متحدان آن، گروه های 
تحت پوشش دولت ایران نیز به حمایت از ایران فعالیت 
خواهد کرد. برخی کارشناسان این نظر را ابراز کرده بودند 
که ممکن است این حمایت شامل عملیاتی در خاک امریکا 

و کشورهای متحد آن باشد.

 دولت جمهوری اسالمی افغانستان
 انتخاباتکمیسیون مستقل 

 

 د افغانستان اسالمي جمهوري دولت
 خپلواک کمیسیون ټاکنود 

 

  
 
 

 

 

ان  ۶انتخابات ریاست جمهوری  ز  ۱۳۹۸می 

 

ان  ۶کمیسیون مستقل انتخابات،  ز ت ریاست برگزاری انتخابا روز / ( را تاری    خ۲۰۱۹سپتمر  ۲۸)مطابق با  ۱۳۹۸می 
ساز میل بوده که به های مهم و رسنوشتانتخابات ریاست جمهوری، ییک از انتخابات جمهوری اعالن نموده است. 

گردد. بر مبنای قانون اسایس و قانون سال یک بار برگزار یممنظور احراز مقام ریاست جمهوری افغانستان، در هر پنج
ایط باشد، یم ین پست مهم، کاندیدا بسازد. کاندیدای تواند خود را برای احراز اانتخابات، هر شهروند کشور که واجد رسر

این ُپست برای رسیدن به کریس ریاست جمهوری )یط انتخابات( باید بیش از پنجاه درصد کل آرای قانونز را کسب 
ین رای را به دست آورده ز واقع نشود، دو تن از کاندیدای مقام ریاست جمهوری که بیشیر اند، در دور نماید. هرگاه چنی 

ز برای انتخابات دور دوم رایباهم رقابت کرده و رای دوم انتخابات  دهند. یم دهندگان نی 

 

 برای انتخابات تدابی  ضد تقلب

ان سال جاری، به ۶کمیسیون مستقل انتخابات، متعهد است تا انتخابات ریاست جمهوری  ز ی شفاف، آزاد، گونهمی 
ی از تقلب و جرایم انتخابانر روی دست گرفته  را  عادالنه و همه شمول برگزار گردد. کمیسیون، تدابی  جدی برای جلوگی 

نده یک )ثبت نشان انگشت، عکس چهره، عکس تذکره و رسید(، رنگ نمودن که در بر گی  ز بایومیر ی استفاده از ماشی 
 3عت ی آنها توسط مارکر ماورای بنفش )غی  قابل دید(، شمارش آراء بعد از سادهنده، نشانز نمودن تذکرهانگشت رای

یک به مرکز در روز رایبعد از ظهر و انتقال دیجیتیل و فوری نتایج از محالت و مراکز رای ز بایومیر دیه دیه توسط ماشی 
، ناظرین نامزدان، احزاب و ائتالفیم های باشد. همچنان این پروسه، توسط ناظرین داخیل )نهادهای ناظر انتخابانر

ز سیایس(، رسانه گردد. کنند، نظارت یم که از کمیسیون مستقل انتخابات اعتبارنامه دریافت یمالملیلها و مشاهدین بی 
بنابراین مردم و جوانب ذیدخل باید از برگزاری انتخابات به موقع، شفاف، رستارسی، عادالنه و به دور از تقلب و 

 های انتخابانر اطمینان داشته باشند. تخیط

 

ده  مشارکت  ی مردم در انتخاباتگسیر
ایط دارای حق رای مساوی بوده و رای هر فرد، دارای بر اساس قانون اسایس و قانون انتخابات، همه ی اشخاص واجد رسر

، قویم، ی رایباشد. بنابراین، فرصت برابر برای همهارزش مساوی با رای فرد دیگر یم دهندگان، بدون تفکیک جنسیتر
، زبانز و سمتر فراهم شده تا در انت ، دیتز اک کرده و به کاندیدای خابات ریاست جمهوری بهمذهتی ده اشیر صورت گسیر

 دلخواه خود رای دهند. 
ایط ذیل باشد: رای  دهنده باید دارای رسر
 تابعیت افغانستان را داشته باشد.  -
 را در روز انتخابات تکمیل نموده باشد.  -

ی
 سن هجده سالگ

 به حکم قانون یا محکمه از حقوق مدنز محروم نگردیده باشد.  -
   دهندگان ثبت شده باشد. نام وی در فهرست رای -

توانند به تاری    خ معینه دهندگان یمرایعرص ادامه دارد.  ۳صبح آغاز و تا  ۷دیه در روز انتخابات، از ساعت روند رای
 نظر خود رای دهند.  دیه حضور یافته و  به کاندیدای مورد در مراکز رای

 

 به تماس شوید.  ۱۹۰به شماره  برای دریافت معلومات بیشیر 

 
 

 
 

  ۱صفحه معلومانر  



رفتار شیک آقای خاص؛
واکنش جالب مورینیو 

به احتمال هدایت رئال مادرید

پرافتخار  سرمربی  مورینیو،  ژوزه 
پرتگالی در مورد احتمال بازگشت به رئال 

مادرید صحبت کرد.
و  مادرید  رئال  سخت  روزهای  در 

زین الدین زیدان، نشریه مارکا از مورینیو، 
رائول و مکس آلگری به عنوان سه گزینه 
جانشینی زیزو نام برده است. مورینیو اما با 
احترام تمام نسبت به زیدان صحبت کرده 

و ابراز امیدواری کرد شرایط کهکشانی ها 
بهتر شود.

شرایط رئال مادرید: "آنها سوم هستند 
یا چهارم، نه؟ نزدیک بودن به رتبه اول بد 
نیست. اگر روی جدول تمرکز کنید آنها در 
شرایط خوبی قرار دارند. حاال رئال مادرید 
باید مقابل سویا بازی کند و اگر آنها برنده 
پیدا خواهند کرد.  نیز  بهتری  شوند شرایط 
بارسلونا پشت سر آنها و اتلتیکومادرید نیز 

یک امتیاز جلوتر است."
مادرید:  در  حضور  برای  بودن  نامزد 
"دو نوع شایعه وجود دارد. یکی وقتی در 
یکی  او  که  کنید  می  زیدان صحبت  مورد 
پیش  تیم خوب  وقتی شرایط  و  ماست  از 
اما شما  دهد،  می  آزار  نیز  را  ما  رود  نمی 
باید با آن کنار بیایید اما زیدان تمام زندگی 
دیگر  موضوع  است.  بوده  فوتبال  در  خود 
مادرید  رئال  برای هدایت  از من  بردن  نام 
است که باعث آزار من می شود زیرا احترام 

موضوع مهمی است."
بازگشت به مادرید: "من دوست ندارم 
آنها سرمربی  زیرا  بازگردم  مادرید  رئال  به 
دارند و من نمی توانم هدایت تیمی را بر 

عهده گیرم که سرمربی دارد. دوست دارم 
همه چیز خوب شده و همه مشکالت در 

رئال برطرف شود."
شرایط پیچیده رئال مادرید: " در تیم 
هایی چون رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو، 
منچستریونایتد و چلسی ... انتظارات باالیی 
است.  سخت  و  دشوار  کار  و  دارد  وجود 
و  بازیکنان  گویند  می  همه  همین  برای 
تیم نمی  سرمربی همه توان خود را خرج 
کنند. بیش از استعداد باید شخصیت خاصی 

هم در تیم وجود داشته باشد."
"روز  مربیگری:  عرصه  به  بازگشت 
لیورپول و چلسی  دیدار  برای  من  یکشنبه 
خواهم  اسکای  شبکه  در  خود  کار  سر  به 
رفت. ماهانه یک بار این کار را می کنم زیرا 
نمی خواهم هر روز این کار را انجام دهم. 
می  آنجا  زیرا  برم  می  لذت  شغل  این  از 
توانم دیدگاه متفاوتی نسبت به نیمکت ارائه 
دهم  در حال حاضر در کالس های آلمانی 
شرکت می کنم و می توانم یک روز به این 
قهرمانان  لیگ  بازی در  زبان در مورد یک 
من  زبان  ششمین  این  کنم.  صحبت  اروپا 

خواهد بود."

با وجود انتقادها از عملکرد اخیر منچسترسیتی، 
برناردو سیلوا، ستاره  خط هافبک این تیم می گوید 
اثبات  به  نیازی  و  نداشته  نامناسبی  وضعیت  سیتی 

خود ندارد.
با  می گوید  منچسترسیتی  ستاره  سیلوا،  برناردو 
نیست.  موافق  تیم  این  عملکرد  از  اخیر  انتقادهای 
مشکالت  بر  می تواند  منچسترسیتی  می گوید  سیلوا 
خود به خصوص در فاز دفاعی غلبه کرده و نیازی 

به اثبات خود ندارد.
سیتی که در دو فصل گذشته موفق شده دو بار 
پیاپی فاتح لیگ برتر انگلیس شود در فصل جاری 
از رقیب اصلی اش  امتیاز کمتر  پنج  با  لحظه  این  تا 
لیورپول این تیم را در جدول دنبال می کند. شکست 
شوکه کننده ۳-۲ شاگردان گواردیوال مقابل نوریچ دو 
تیم  این  به  زیادی  انتقادهای  شد  باعث  پیش  هفته 

وارد شود. 
برناردو سیلوا اما با رد این انتقادها گفت:" مردم 
می خواهد  دلشان  چه  هر  و  کنند  انتقاد  می توانند 
سال  دو  در  که  بزرگی  کارهای  از  بعد  ما  بگویند. 
به  چیزی  کردن  ثابت  به  نیازی  کردیم  گذشته 

هیچکس نداریم. ما آرام و راحت هستیم".
ستاره خط میانی منچسترسیتی در ادامه گفت:" 
بله شکی نیست که در حال حاضر خوشحال نیستیم 
که  می دانیم  ما  کنیم.  کار  بهتر  می خواستیم  چون 
تیمها  همه  ولی  نیست  ایده آل  نوریچ  مقابل  باخت 
لحظات خوب و بد دارند. اینکه یک تیم سه فصل 
پیاپی دائما در اوج باشد و همه لحظاتش عالی باشد 

غیرممکن است".

برناردو سیلوا:
منچسترسیتی نیازی 
به اثبات خودش ندارد

پوچتینو:
اریکسن برای تاتنهام کم کاری نمی کند

درباره  شایعه  مدتها  از  بعد 
از  اریکسن  کریستین  جدایی 
جاری،  تابستان  در  تاتنهام 
تیم  این  سرمربی  پوچتینو 
می گوید نسبت به عدم تعهد این 
تیمش  به  دانمارکی نسبت  ستاره 

نگران نیست.
به  تاتنهام  سفر  آستانه  در 
لسترسیتی برای دیدار با این تیم 
در لیگ برتر انگلیس، مائوریسیو 
عدم  به  نسبت  می گوید  پوچتینو 
ستاره  اریکسن،  کریستین  تعهد 
نگران  تیمش  ناراضی  دانمارکی 

نیست و می داند او به عنوان یک 
فوتبالیست حرفه ای با تعهد کامل 

برای تاتنهام بازی خواهد کرد.
تابستان  طول  در  اریکسن 
درباره  بسیاری  شایعات  با 
جدایی اش از تاتنهام و پیوستنش 
از  اروپایی  بزرگ  باشگاه های  به 
بود.  مواجه  مادرید  رئال  جمله 
شایعاتی که در نهایت به واقعیت 
اسپرز  در  او  و  نشده  تبدیل 
اریکسن  آن  از  بعد  ماندگار شد. 
تاتنهام  اول  خانگی  بازی  دو  در 
در لیگ برتر نیمکت نشین شد تا 

آینده اش بیش از پیش در هاله ای 
اریکسن  اما  بگیرد.  قرار  ابهام  از 
و  تاتنهام  بین  لندن  دربی  در 
آرسنال به ترکیب اسپرز برگشت 
نسبت  می گوید  پوچتینو  حاال  و 
تیمش  دانمارکی  ستاره  این  به 

نگرانی ندارد.
کنفرانس خبری  در  پوچتینو 
پیش از بازی با لستر گفت:" نه، 
راضی  اریکسن  عملکرد  از  من 
المپیاکوس  با  بازی  شاید  هستم. 
ولی  باشد  نبوده  او  بازی  بهترین 
در  ما  بود.  همینطور  ما  تیم  کل 

خوبی  تیمی  عملکرد  بازی  آن 
نداشتیم".

ادامه  در  تاتنهام  سرمربی 
کریستین  تعهد  از  من  گفت:" 
در  او  راضی ام.  تاتنهام  به  نسبت 

در  و  می دود  زیاد  بازی  جریان 
با  که  داده  نشان  بازی  چند  این 
می کند.  کار  باال  تعهد  و  جدیت 
هیچ  او  به  نسبت  همین  برای 

نگرانی ای ندارم".

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک تطبیق پروژه مرغ های نوع 
تخمی ۳۰ قطعی برای ۱۰۰۰ فامیل والیت زابل ضرورت پروژه NHLP این وزارت تحت 
کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB/LC-NC-2019-103 را به موسسه 
محترم خیریه خدمات اجتماعی و انکشافی WDOSS دارای جواز نمبر 29۳۰ به قیمت 
مجموعی مبلغ ۳۰٫۴۵۶٫۰۰۰ )سی میلیون و چهارصد و پنجاه و شش هزار( افغانی را اعطا 

نماید. 
اعتراض  می توانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  و حکمی  اشخاص حقیقی 
خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق 

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

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که 
پروژه }تدارک وسایل، تجهیزات و وصل  تا  مالداری در نظر دارد  و  آبیاری  وزارت زراعت، 
تعمیرات واحدهای دومی محوطه بادام باغ به شبکه از طریق فایبر نوری تحت داوطلبی شماره 
}MAIL/PD/NCB/G-92-01-02/98ReBID{ الت اول را به شرکت خدمات 
تکنالوژی معلوماتی کامسیس به قیمت مجموعی مبلغ )4,۳99,5۱6( افغانی و الت دوم را 
به شرکت خدمات لوژستیکی آینده نوین به قیمت مجموعی مبلغ )8,698,۳2۰( افغانی اعطا 

نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش 
را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه 
و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق احکام ماده 

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

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

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.
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عیسا قلندر 

باورهای ضد زن برداری، برمی داری؟
حکمتیار: به خیالم که جاسوس سیماسمر 
که  بود  خواسته  من  از  یک بار  هم  او  استی. 

علیه زنان موضع نگیرم.
نغمه: استغفراهلل...

استغفراهلل  وقتی  اوهوی!  حکمتیار: 
وگرنه  کن.  کامل  را  حجابت  اول  می گویی 
مثل آن می ماند که خوابیده باشی و با راکت 

طرف سقف خانه شلیک کنی.
حزب  به  و  شوم  مجاهد  من  اگر  نغمه: 

اسالمی بپیوندم، مرا چه وظیفه می دهی؟
در  جان.  نغمه  خدا  لحاظ  به  حکمتیار: 
به  تو  کن.  پرسان  ساده  سوال  یگان  گرفتم، 
حزب اسالمی بیایی دیگر کسی از من اطاعت 

می کند؟
را  وقتت  ببخشی  صیب  حکمتیار  نغمه: 

گرفتم. تشکر که مصاحبه کردی.
لب  باز  که  امید  ببخشد.  خدا  حکمتیار: 

حوض شراب همدیگر را ببینیم.

خوشحال  بسیار  صیب  حکمتیار  نغمه: 
یاست که شما را روی صحنه می بینم.

روی  شما  دیدن  از  هم  من   حکمتیار: 
بعضی  اما  می شوم.  خوشحال  صحنه 

مالحظات است که ما ته چل نه راځی.
نغمه: حکمتیار صیب آیا ممکن است بار 

دیگر سر کابل راکت فیر کنی؟
از  پیش  شدم،  فیرکردنی  اگر  حکمتیار: 

پیش تو را خبر می کنم. 
نغمه: حکمتیار صیب خودت خبر داری 

که نغمه...
حکمتیار: خوده نغمه جان بگو خواهر.

تمام  نغمه...جان...  که  داری  خبر  نغمه: 
در  اگر  کرده.  زندگی  موسیقی  با  را  عمرش 
بیایم مرا می مانید موسیقی گوش  سنگر شما 

کنم و یگان دهن آواز بخوانم؟
حکمتیار: تو یک دفعه به سنگر ما بیا، باز 
گپ می زنیم. اگر وقتی خبرنگاران می آید پُت 

شوی، باقی وقت ها اجازه میتُمت.
نغمه: اگر به سنگرتان نیایم و فقط آدرس 
خانه مه به شما بگویم، آیا خانه مه ره با راکت 

می زنی؟
خانه  وقت  هیچ  ما  نی.  هرگز  حکمتیار: 
اما  نمی زنیم.  را  خداوند  غیرمحارب  بندگان 
اگر از خانه تو سر ما شلیک شود، یک راکت 

نه که سی و سه راکت می زنمش.
اوالدا  مادر  اگر  صیب  حکمتیار  نغمه: 
بیاید،  من  کنسرت های  در  که  کند  شوق 

اما  باورند.  قابل  صدفیصد  می شوند  مستقل 
استقالل  اعالم  محرم شرعی  بدون  که  زنانی 
عاجل  هرچه  باید  اسالم  نگاه  از  می کنند 

استقاللش را به محرم شرعی اش بدهد.
نغمه: حکمتیار صیب یک خاطره خوش 

از گذشته ات را بگو.
حکمتیار: وقتی در پشاور بودم یک روز 
اقبال را دیدم. به او گفتم که تو پیش  فوزیه 
نغمه ما هیچ آنتن نمیتی. زورش داده بود سه 
نادان  داد:  بیرون  را  خواندن  این  بعد  هفته 

هلکه ماته ریشخند مکوه.
مورد  در  نظرت  صیب  حکمتیار  نغمه: 

رقص چیست؟
حکمتیار: در این دنیا مطلق حرام است. 
باز در بهشت برین و لب حوض شراب که 
مخامخ شدم، ُکفت این دنیا را می کشم. او دنیا 

دیگه جایی برای این چیزها است.
زنان  کل  اگر  صیب  حکمتیار  نغمه: 
از  دست  که  بخواهد  شما  از  افغانستان 

سوال های نغمه، جواب های حکمتیار | طنز

یک زن از خون یک نفر گذشته باشی؟
نی.  عاشقی ست؟  منظورت  حکمتیار: 
شوم.  عاشق  نداشتم  فرصت  وقت  هیچ  من 
ما  به  کردیم،  صلح  فعلی  دولت  با  وقتی هم 
عاشقی  و  شده ام  ریش سفید  که  شد  معلوم 
می باشد.  خطرناک  بسیار  بسیار  سن  این  در 
برای  هرکدام  ارجمندان  که  مخصوصا 

خودشان قومندان شده اند.
شما  اگر  صیب  حکمتیار  نغمه: 

رییس جمهور شوید مرا سکرتر می گیرید؟
جناب  مرا  سکرتریت  نه.  حکمتیار: 
اگر  ها  خریده.  قبل  از  قبل  وردک  فاروق 
مشکلی  من  بگیری،  را  او  رضایت  می توانی 
چادری  شرطی که  به  البته  داشت.  نخواهم 
خبر  نباید  میرمن  لوملی  چون  بیایی  پوشیده 

شود که جنجال پیش می آید.
مستقل  انسان  به عنوان  زنان  سر  نغمه: 

چند فیصد باور داری؟
حکمتیار: زنانی که با محرم شرعی خود 

برایش اجازه می دهی؟
حکمتیار: او از این شوق ها نمی کند.

نغمه: از کجا می فهمی؟
حکمتیار: من تو را پیش او همکار شیطان 
معرفی کرده ام. از تو بدش می آید. آن شب که 
من و تو را در تلویزیون دیده بود، وقتی خانه 

رفتم مرا مجبور کرد حمام کنم. 
حقوق  که  گفتی  مصاحبه ات  در  نغمه: 
زنان دوبرابر حقوق مردان است، بعدش گفتی 
زنان حق ندارند رییس جمهور شوند. کجای 

این حقوق دوبرابر است؟
زنان  حقوق  گفتم  که  اول  حکمتیار: 
دومش  بود.  چاپلوسی  است،  مردان  دوبرابر 
زنده ام  تا  شخصا  من  بود.  واقعی ام  نظر 
زنان  می دهد.  فرمان  زن  یک  ببینم  نمی توانم 
بدهند،  نان  مثال  بدهند.  دیگر  چیزهای  باید 
لباس اتوکده بدهند به ما، جوراب شسته و از 

این قبیل خدمات ارایه کنند.
نغمه: حکمتیار صیب تا حاال شده به خاطر 

نغمه: حکمتیار صیب اگر 
مادر اوالدا شوق کند که 

در کنسرت های من بیاید، 
برایش اجازه می دهی؟

حکمتیار: او از این شوق ها 
نمی کند.

نغمه: از کجا می فهمی؟
حکمتیار: من تو را پیش 
او همکار شیطان معرفی 

کرده ام. از تو بدش می آید. 
آن شب که من و تو را در 

تلویزیون دیده بود، وقتی خانه 
رفتم مرا مجبور کرد حمام 

کنم. 


