
تسلیم فشارها نشوید
انتخابات،  از  پس  روز  یک 
کمیسیون  بر  غیرمستقیم  فشارهای 
انتخاباتی  حامیان  و  نامزدان  شد.  آغاز 
اعالم  و  نشان کشیدن  و  خط  با  آن ها 
انتخابات  کمیسیون  زودهنگام  پیروزی 
قرار  فشار  زیر  غیرمستقیم  به گونه ی  را 
سیاسی  فشارهای  می رسد  به نظر  دادند. 
تصور  که  باشد  آن  چیزی  آز  بیش تر 
می شود. رحمت اهلل  نبیل، یکی از نامزدان 
گذشته  روز  افغانستان  انتخابات  مطرح 
با  )دولت ساز(  حاکم  تیم  کرد  ادعا 
استفاده از حکم دادگاه عالی می خواهد 
دهد.  اعتبار  را  بیومتریک نشده  آرای 
بدون  باشد،  درست  ادعایی  چنین  اگر 
کار  در  مداخله  معنای  به  کار  این  شک 
کمیسیون و مصداق روشن فشار سیاسی 
در  امریکا  سفارت  گذشته  روز  است. 
وجود  غیرمستقیم  به گونه ی  نیز  کابل 
سفیر  کرد.  تأیید  را  سیاسی  فشارهای 
این کشور در کابل از اعضا و مسئوالن 
انتخاباتی کشور خواست  کمیسیون های 
روند  در  فشار  نوع  هر  مقابل  در  که 
انتخابات ایستادگی کرده، نتایج انتخابات 

را مستقالنه اعالم کنند.
همیشه نتیجه ی انتخابات افغانستان 
در نتیجه ی مداخالت سیاسی به بحران 

رفته است...

سازمان ملل متحد، یازدهم اکتبر هر سال را روز جهانی 
سازمان  این  خواست های  از  یکی  است.  نهاده  نام  دختر 
اقدام جدی برای آگاهی دهی دختران زیر سن 18 می باشد. 
همچنان از کشورهای عضو می خواهد که در راستای محو 
برای  بیش تری  فرصت های  تا  کنند  کار  جنسیتی  نابرابری 

ظرفیت سازی بانوان داده شود.
گذشته از معیارهای دیگری که برای رشد بانوان نقش 
باز به وضعیت فعلی زنان  با چشم  بتوانیم  عمده دارد، اگر 
پول هنگفت  با وجود  که  می بینیم  کنیم،  نگاه  افغانستان  در 
که طی دو دهه به مصرف رسید، وضعیت زنان در سراسر 
حتا  می کنیم.  فکر  که  است  آن  از  بدتر  هم  هنوز  کشور 
همین دو موضوع که پیش تر مطرح شد، به شکل درست به 
سرانجام نرسیده است. از طرف دیگر باید در نظر گرفت که 
موفقیت زنان افغانستان به چند بانو که به دالیل زیادی چون 
توانمندی و یا در نظر گرفتن تبعیض مثبت و سهمیه بندی 
جنسیتی به جایگاهی رسیده اند، خالصه نمی شود. هنوز هم 
در گوشه و کنار افغانستان و حتا در کالن شهرهای مثل کابل 

و هرات و مزار و قندهار نیز زنان قربانی سنت ها و...

 27 افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  تقویم  در 
انتخابات تعیین شده است.  ابتدایی  نتایج  میزان، روز اعالم 
سه روز مانده به این تاریخ، نهادهای ناظر بر روند انتخابات 
و برخی ستادهای انتخاباتی می گویند که کمیسیون نمی تواند 
نیز  کمیسیون  کند.  اعالم  را  ابتدایی  نتیجه ی  تاریخ  این  تا 
مطمیین نیست که می تواند در این تاریخ نتیجه ی ابتدایی را 
اعالم کند یا خیر، اما می گوید که تقویم انتخابات برای آن ها 
تقسیم  مطابق  را می کند که  تمام تالش شان  دارد و  اهمیت 

اوقات عمل کند.
در چند روز گذشته، روند انتقال معلومات رأی دهندگان 
از دستگاه های بیومتریک به سرور مرکزی کمیسیون به کندی 
با  اما شام روز یک شنبه کمیسیون در توافق  پیش می رفت، 
نهادهای ناظر، ستادهای انتخاباتی و شرکت درملوک روش 
انتقال معلومات در پیش گرفت که معلوم  جدیدی را بری 
معلومات  قبال  است.  گرفته  سرعت  کار  روند  می شود، 
منتقل  سرور  به  انترنت  طریق  از  بیومتریک  دستگاه های 
می شد، از شام یک شنبه به بعد معلومات از طریق 20 پایه 

کمپیوتر و لین به سرور منتقل می شود...

انتخاباتی و  بر کمیسیون های  اعمال فشار  از  نگرانی ها 
و  است  یافته  افزایش  آنان  کار  روند  بر  فشارها  این  تأثیر 
شماری از نهادهای ناظر می گویند بهتر است به جای اعمال 

فشار به قانون احترام گذاشته شود.
در تازه ترین مورد جان بس، سفیر امریکا در کابل روز 
دوشنبه )22 میزان( از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
بازدید و از اعضای این کمیسیون خواسته است که در برابر 
هرنوع فشار ایستادگی کرده و نتایج انتخابات ششم میزان را 

به گونه ی شفاف اعالم کنند. 
انتخابات  نامزدان  شورای  آن  از  پس  روز  یک 
بر  فشار  اعمال  از  نشستی  در  نیز  ریاست جمهوری 
یکی  نبیل،  رحمت اهلل  داد.  هشدار  انتخاباتی  کمیسیون های 
دسته ی  که  گفت  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از 
با  بیومتریک نشده  انتخاباتی حاکم در تالش قبوالندن آرای 
استفاده از حکم دادگاه عالی است و »ارجاع این موضوع به 
دادگاه، جفا در حق مردم و دخالت دادگاه در روند انتخابات 

است.«...

تا سکوت است، 
محکمه های صحرایی زنان هم هست

سه روز تا اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات؛ 
»شفافیت نباید قربانی سرعت شود«

کمیسـیون های انتخابـاتی در محاصره؛ 
فشارهای سیاسی 

و توصیه های قانونی چیست؟

اطالعات روز: رحمت اهلل نبیل، یکی از نامزدان 
که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات 
از  استفاده  با  )دولت ساز(  انتخاباتی حاکم  دسته ی 
حکم دادگاه عالی می خواهد آرای بیومتریک نشده 

را اعتبار دهد.
میزان(   2۳ )سه شنبه،  امروز  که  نبیل  آقای 
انتخابات  نامزدان  شورای  خبری  کنفرانس  در 

ریاست جمهوری در...

نبیل: 
تیم حاکم در تالش قبوالندن 

آرای بیومتریک نشده با استفاده 
از حکم دادگاه است

ملل  سازمان  معاونت  هیأت  روز:  اطالعات 
در  است  کرده  اعالم  )یوناما(  افغانستان  در  متحد 
انتخابات  روند  بر  تروریسی  حمالت  نتیجه ی 
ریاست جمهوری ششم میزان، 8۵ غیرنظامی کشته 

شده اند.
در گزارشی که امروز )سه شنبه، 2۳ میزان( از 
سوی یوناما نشر شده، آمده است که این افراد در 

نتیجه ی ۴۵8 مورد حمله کشته شده اند که...

یوناما: 
در حمالت تروریستی 

بر روند انتخابات ۸۵ غیرنظامی 
کشته شده اند
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چهار شنبه  ۲۴ میزان ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۲۷

پوتین و ملک سلمان 
میلیاردها دالر توافق 

تجاری امضا کردند
رییس جمهوری  روز:  اطالعات 
سعودی  عربستان  پادشاه  و  روسیه 

در جریان سفر...

شمار کشته شده های 
طوفان هاگی بیس در جاپان 

به ۶۶ نفر رسید
اطالعات روز: شمار کشته شده های 
از  که  جاپان  در  هاگی بیس  طوفان 

آن به عنوان یکی از...

ناتو: 
توافق صلح با طالبان 

نیازمند تضمین معتبر است
ناتو  کال  دبیر  استولتنبرگ،  ینس 
از سوی  تشدید خشونت  که  گفته 

طالبان بیان گر عدم تعهد...

مسئوالن  هرات:   – روز  اطالعات 
تأیید  هرات  والیت  در  محلی 

می کنند که...

افراد مسلح ناشناس 
چهار کارمند یک بانک 

را در هرات ربودند

۶

۶

۳

۲

۴

تیفا: 

میکانیزم روشن برای تفکیک 
آرای سیاه از سفید وجود ندارد
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افراد مسلح ناشناس چهار کارمند یک بانک را در هرات ربودند
اطالعـات روز – هـرات: مسـئوالن محلـی در والیت هـرات تأیید می کننـد که چهار 
کارمنـد یـک بانـک خصوصـی در شـهر هـرات از سـوی افـراد مسـلح ناشـناس ربـوده 

شـده اند.
عبداالحـد ولـی زاده، سـخن گوی فرماندهی پولیس هـرات به روزنامـه اطالعات روز 
گفـت کـه ایـن رویداد امـروز )سه شـنبه، 2۳ میـزان( در منطقه ی موسـوم بـه »قدوس آباد« 

در مسـیر شـاهراه هرات – اسـالم قلعه رخ داده است.

آقـای ولـی زاده افـزود کـه تـا کنـون مشـخص نیسـت کـه ایـن افراد بـه کجـا منتقل 
شـده اسـت. او امـا تأکیـد کرد کـه تالش ها از سـوی پولیس برای رهاسـازی ایـن افراد و 

بازداشـت عامـالن ایـن رویداد آغاز شـده اسـت.
والیـت هـرات در غـرب کشـور از والیت هـای نسـتبا ناامـن می باشـد کـه در ایـن 
اواخـر رویدادهـای آدم ربایـی در ایـن والیـت و به خصـوص مسـیر شـاهراه هـرات – 

اسـت. یافتـه  افزایـش  نگران کننـده  به صـورت  اسـالم قلعه 

اطالعات روز: هیأت معاونت سازمان 
اعالم  )یوناما(  افغانستان  در  متحد  ملل 
کرده است در نتیجه ی حمالت تروریسی 
انتخابات ریاست جمهوری ششم  بر روند 

میزان، 8۵ غیرنظامی کشته شده اند.
 2۳ )سه شنبه،  امروز  که  گزارشی  در 
آمده  شده،  نشر  یوناما  سوی  از  میزان( 
است که این افراد در نتیجه ی ۴۵8 مورد 
سوی  از  عمدتا  که  شده اند  کشته  حمله 
مستقیم  حمله ی  به صورت  طالبان  گروه 
تهدیدات،  اختطاف،  به صورت  هم  یا  و 

ارعاب و آزار و اذیت انجام شده است.
غیرنظامی   ۳7۳ گزارش،  از  نقل  به 
زخمی  این حمالت  جریان  در  نیز  دیگر 
شده  تأکید  گزارش  در  همچنان  شده اند. 
آن  مورد   227 مجموع،  این  از  که  است 
که  افتاده  اتفاق  رأی دهی  روز  جریان  در 
 2۴۹ و  کشته  غیرنظامی   28 نتیجه،  در 

غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده اند.
گزارش،  این  یافته های  براساس 
روند  در  حمالت  قربانیان  یک سوم 

انتخابات را کودکان تشکیل می دهند.

یاماموتو،  تدامیچی  هم،  سویی  از 
نماینده ی خاص سازمان ملل متحد برای 
گزارش،  این  نشر  با  همزمان  افغانستان 
گفته است انجام حمالت از سوی طالبان 

به  گونه ی »عمدی« بوده است. 
محکوم کردن  ضمن  یاماموتو  آقای 
»اعمال  است:  کرده  تأکید  حمالت  این 
خشونت آمیز عمدی بر علیه رأی دهندگان، 
کمپاین کنندگان،  انتخاباتی،  کارمندان 
انتخاباتی و مراکز رأی دهی به  اجتماعات 
هیچ وجه قابل قبول نیست. این حمالت 

محسوب  بشریت  علیه  جنایت  ممکن 
شود.«

آمار  از  را  گزارشش  حالی  در  یوناما 
روند  بر  حمالت  زخمی شدگان  و  کشته 
کمیسیون  که  است  کرده  اعالم  انتخابات 
از  پس  روز  ده  طالبان  گروه  نظامی 
انتخابات  انتخاباتی  کارزارهای  آغاز 
ریاست جمهوری کشور )1۵ اسد( هشدار 
انتخابات  این  کابل«  »اداره ی  که  بود  داده 
افغانستان  از شهرهای  در شماری  تنها  را 

می تواند برگزار کند.

یوناما: 
در حمالت تروریستی بر روند انتخابات ۸۵ غیرنظامی کشته شده اند

هرباری که کمیسیون تسلیم فشارهای 
انتخابات  نتیجه ی  شده،  سیاسی 
جنجالی شده است. زمینه ساز دخالت 
کمیسیون  نیز  سیاسی  فشارهای  و 
انتخابات بوده است. هربار کمیشنران 
انتخاباتی  نهادهای  مسئوالن  و 
افغانستان با مدیریت ضعیف زمینه را 
برای مداخالت سیاسی باز گذاشته اند. 
است.  مطرح  دوباره  همین   نگرانی 
یا  دارد:  راه  دو  انتخابات  کمیسیون 
به  رجوع  و  قانون  قراردادن  مبنا  با 
نتیجه ی  انتخاباتی  طرزالعمل های 
انتخابات را روشن می کند که در این 
صورت منفذ مداخالت سیاسی بسته 
مردم  حمایت  پرتو  در  کمیسیون  و 
دست باال خواهد داشت. در غیر آن 
و  قانون  پاگذاشتن  زیر  با  کمیسیون 
را  زمینه  توافق شده  چارچوب های 
برای دخالت در کارهای این کمیسیون 
وضعیت  این  نتیجه ی  می کند.  فراهم 
هم از همین حاال روشن است، یعنی 
به بحران بردن نتیجه ی انتخابات؛ زیرا 
این تهدید به صورت بالقوه فعال است. 
عبداهلل  داکتر  و  غنی  رییس جمهور 
مدعی  و  پیشتاز  نامزد  دو  عبداهلل 
هستند.  انتخابات  این  در  پیروزی 
تحت  تیم های  سیاسی  جناح بندی 
رهبری این دو نامزد به  صورتی است 
پایان  معنای  به  هرکدام،  پیروزی  که 
حیات سیاسی جناح مقابل یا دست کم 

انزوای سیاسی شدید آن است. 
انتخابات  کمیسیون  اعضای 
فشارهای  تسلیم  نباید  دلیل  این  به 
باید  کار  مبنای  که  شوند  سیاسی 
انتخابات  طرزالعمل های  و  قانون 
باشد. کمیسیون انتخابات بارها وعده 
داده است که آرای بیومتریک نشده و 
آرای سیاه فاقد اعتبار است. در عمل 
نیز انتظار مردم از نهادهای انتخاباتی 
همین است. متأسفانه برخالف انتظار، 
سالمت انتخابات به گونه ی قابل قبول 
تضمین  آن  پس  و  انتخابات  روز  در 
باعث  که  مشکالت  به رغم  نشد. 
حق  از  مردم  از  زیادی  شماری  شد 
ویدیوهایی  شوند،  محروم  رای شان 
در شبکه های اجتماعی و رسانه ها از 
جریان اجرای تقلب در برخی مراکز 
نشان  شواهد  شد.  منتشر  رأی دهی 
 می دهد که در برخی مراکز رأی دهی 
است.  گرفته  صورت  انبوه  تقلبات 
تقلبی  میزان  از  موارد  این  اگرچه 
داده  هشدار  آن  وقوع  به  نسبت  که 
می شد، اندک است، اما به نظر می رسد 
رسانه ای شدن این موارد تقلب می تواند 
چالش  به  را  روند  حداقلی  شفافیت 
بکشد؛ به ویژه این که با گذشت هر روز 
نگرانی های تازه و مشکالت تخنیکی 
جدی تری که سالمت انتخابات را با 
می کند،  مواجه  بزرگ تر  پرسش های 
افشا و رسانه ای می شود. به همین دلیل 
سیستم  از  تقلبی  و  فاسد  آرای  اگر 
بحران  و  نزاع  مایه های  نشود،  خارج 
زمینه ی  و  فربه  را  انتخابات  سیاسی 
فشارها و مداخالت مستقیم سیاسی را 

بیش تر می کند. 
مستقل  کمیسیون  بنابراین، 
با  توجه  که  دارد  مسئولیت  انتخابات 
و  سیاسی  آشفته ی  به  وضعیت 
فراگیر  بحران  یک  بالقوه ی  امکان 
از  هم  و  اخالقی  چشم انداز  از  هم 
پرونده ی  حقوقی،  مسئولیت  دید 
ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین 
و  دنبال  تمام  مسئولیت پذیری  با  را 
مسئوالنه  رسیدگی  کند.  به خیر  ختم 
و شجاعانه ی کمیسیون های انتخاباتی 
آن که  از  فارغ  انتخابات  این  امور  به 
می تواند از این روند اعاده ی حیثیت 
را  مردم  اعتماد صدمه دیده ی  و  کرده 
بازدارنده ی  یک  مقام  در  کند،  ترمیم 
قانونی و صاحب صالحیت می تواند با 
جسارت و مسئولیت پذیری، از وقوع 
برخی بحران ها جلوگیری یا دست کم 

از شدت آن بکاهد.

بس،  جان  روز:  اطالعات 
سفیر امریکا در کابل از اعضا و 
مسئوالن کمیسیون های انتخاباتی 
در  که  است  خواسته  افغانستان 
روند  در  فشار  نوع  هر  مقابل 
نتایج  کرده،  ایستادگی  انتخابات 
انتخابات را مستقالنه اعالم کنند.
سوی  از  که  اعالمیه ای  در 
به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
نشر رسیده، آمده است که سفیر 
امریکا این گفته ها را دو روز پیش 
)دوشنبه، 22 میزان( در دیدار با 
در  انتخابات  کمیسیون  اعضای 
است. کرده  بیان  کمیسیون  این 
به نقل از اعالمیه، او پس از این 
جمع بندی  ملی  مرکز  از  دیدار، 

نتایج  جمع بندی  مرکز  و  نتایج 
است.  کرده  بازدید  نیز  دیجیتلی 
بس  آقای  خود  حال،  همین  در 
در  کار  روند  تویتی،  در  نیز 
معلومات  جمع بندی  ملی  مرکز 
گفته  کرده،  توصیف  خوب  را 
است که در حال حاضر رسیدن 
به نتیجه ی شفاف و قابل اعتماد 
اولویت  افغانستان  انتخابات  در 

است.
او با حمایت از روند کاری 
تأکید  انتخاباتی،  کمیسیون های 
کمیسیون ها  این  که  است  کرده 
بیومتریک شده را  آرای  تنها  باید 

در انتخابات قابل اعتبار بدانند.
طور  همین  بس  آقای 

و  تقویت  برای  که  افزوده است 
شفافیت کمیسیون های انتخاباتی 
در  که  را  مراکزی  شمار  باید 
نیز  بوده اند،  بسته  انتخابات  روز 

همگانی کنند.
در  کابل  در  امریکا  سفیر 
حالی از کمیسیون های انتخاباتی 
خواسته است که روند انتخابات 
هر  مقابل  در  ایستادگی  با  را 
پیشتر  که  ببرند  پیش  فشار  نوع 
انتخابات  نامزدان  از  شماری 
نهادهای  و  ریاست جمهوری 
جامعه ی مدنی بر روند انتخاباتی 
کمیسیون ها  این  که  بودند  گفته 
فشارهای  با  کارشان  روند  در 

سیاسی مواجه اند.

شفاف  انتخابات  بنیاد 
افغانستان )تیفا( هشدار داده بود 
که دوام این فشارها، تأثیر منفی 
کمیسیون های  کاری  روند  در 
تصمیم  ممکن  و  دارد  انتخاباتی 
این  قربانی  آن ها  اعضای  نهایی 

فشار سیاسی شود.
نامزدان  از  تمنا،  فرامرز 
نیز  ریاست جمهوری  انتخابات 
حبیب الرحمان  از  نام گرفتن  با 
دبیرخانه ی  رییس  ننگ، 
بود  گفته  انتخابات،  کمیسوین 
که این مسئول کمیسیون، به نفع 
»دولت ساز«،  انتخاباتی  دسته ی 
محمداشرف  رهبری  به 
کشور  رییس جمهوری  غنی، 

جهت گیری دارد.
از آن اسداهلل سعادتی،  پس 
انتخاباتی  دسته ی  دوم  معاون 
رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
حلقاتی  که  بود  گفته  نیز  کشور 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  در 
انتخاباتی  دسته ی  با  تبانی  در 
تقلب  به  دست  دولت ساز 

سازمان یافته می زنند.
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اما این گفته ها را رد کرده، گفته 
هیچ  فشار  زیر  نهاد  این  که  بود 
و  استقاللیت  با  و  نیست  کسی 
به  را  خود  کار  کامل  شفافیت 

پیش می برد.

سفیر امریکا به کمیسیون های انتخاباتی: 
در مقابل هر نوع فشار ایستادگی کنید

کمیسیون مستقل انتخابات اما همواره تأکید کرده است 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  بیومتریک شده  آرای  فقط  که 

قابل اعتبار است.
از تیم های  انتخابات، شماری  در کنار کمیسیون مستقل 
انتخاباتی از جمله تیم »ثبات و همگرایی« به رهبری عبداهلل 
تیم  تمنا،  فرامرز  رهبری  به  توسعه«  و  »تدبیر  تیم  عبداهلل، 
»امنیت و عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل و تیم »صلح و 
عدالت اسالمی« به رهبری گلبدین حکمتیار نیز به شمارش 

آرای بیومتریک شده تأکید کرده اند.
پیش  هفته ی  سه  حدود  ریاست جمهوری  انتخابات 
)ششم میزان( با رقابت 1۳ نامزد به شمول رییسان جمهور و 
اجراییه ی کشور در سراسر کشور برگزار شده بود. براساس 
و  هزار   ۶۹۵ و  میلیون  دو  انتخابات،  کمیسیون  آمار  آخرین 
8۹0 نفر در این انتخابات شرکت کرده بوده اند. قرار است که 
نتایج این انتخابات در کم تر از یک هفته ی دیگر )27 میزان( 

اعالم شود.

اطالعات روز: رحمت اهلل نبیل، یکی از نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری کشور می گوید که دسته ی انتخاباتی حاکم 
)دولت ساز( با استفاده از حکم دادگاه عالی می خواهد آرای 

بیومتریک نشده را اعتبار دهد.
کنفرانس  در  میزان(   2۳ )سه شنبه،  امروز  که  نبیل  آقای 
کابل  در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای  خبری 
صحبت می کرد، گفت: »دسته ی انتخاباتی حاکم تالش می کند 
که با استفاده از نام دادگاه عالی موضوع آرای بیومتریک نشده 

را به این دادگاه ارجاع بدهد.«
آقای نبیل موضوع ارجاع این آرا را به دادگاه عالی »جفا« 
بر مردم افغانستان خوانده، افزود که دخالت دادگاه عالی در 
را  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  مردم  اعتبار  انتخابات،  روند 

آسیب می زند.
او در بخشی از صحبت هایش همچنان گفت که در این 
انتخابات به حکم حکومت مرکزی در والیات و ولسوالی ها 
تقلب های گسترده به نفع دسته ی انتخاباتی »حاکم« صورت 

و  انتخابات  در  متخلفان  که  کرد  تأکید  او  است.  گرفته 
تشویق کنندگان آنان به دادستانی معرفی شوند.

تقلب  این  که  انتخاباتی  نامزدان  که  افزود  همچنان  او 
از  باید  آنان صورت گرفته است،  به حکم  یا  آنان و  نفع  به 

فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حذف شود.
از سویی هم آقای نبیل در این کنفرانس خبری گفت که 
تقلب  از  کشور،  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای 
متحد  ملل  سازمان  به  دموکراسی  وضعیت  و  انتخابات  در 
شکایت نامه ای می فرستد. او عالوه کرد که هدف آنان از این 

شکایات شناساندن چهره های متقلب به جهانیان است.
عالی  دادگاه  استفاده ی  از  حالی  در  نبیل  رحمت اهلل 
اعتباردهی آرای  بر  مبنی  انتخاباتی دولت ساز  توسط دسته ی 
بیومتریک نشده صحبت می کند که پیش از این، این دسته ی 
مستقل  کمیسیون  که  صورتی  در  بود  کرده  اعالم  انتخاباتی 
انتخابات به آرای بدون بارُکد بیومتریک اعتبار بدهد، این تیم 

نیز با آن موافق خواهد بود.

نبیل: 
تیم حاکم در تالش قبوالندن آرای بیومتریک نشده با استفاده از حکم دادگاه است

انتخاباتی »ثبات و همگرایی« اعالم کرده بود که این دسته ی 
انتخاباتی برنده ی دور نخست انتخابات می باشد.

آقای عبداهلل افزوده بود که انتخابات به دور دوم نمی رود 
و دسته ی انتخاباتی حکومت آینده را تشکیل خواهد داد.

انتخاباتی  دسته ی  معاون  صالح،  امراهلل  آن  از  پس 
»دولت ساز« به رهبری آقای غنی نیز اعالم کرده بود که این تیم 
اکثریت آرای دور نخست انتخابات را از آن خود کرده است.

انتخاباتی  دسته ی  رهبر  نبیل،  رحمت اهلل  آن ها،  دنبال  به 
»امنیت و عدالت« اعالم کرد که دور نخست انتخابات برنده 
برگزاری  برای  آمادگی  باید  انتخاباتی  کمیسیون های  و  ندارد 

دور دوم این انتخابات را بگیرند.
انتخابات  نامزدان  این  از  اما،  انتخابات  کمیسیون مستقل 
از پیش داوری در مورد  ریاست جمهوری کشور خواست که 

انتخابات خودداری کنند.

اطالعات روز: محمداشرف غنی، رییس جمهوری کشور 
گفته است که هیچ نامزدی نباید قبل از اعالم نتایج انتخابات 
ادعای  انتخاباتی  کمیسیون های  سوی  از  ریاست جمهوری 

پیروزی کند.
در اعالمیه ای که از سوی ارگ ریاست جمهوری به نشر 
رسیده، آمده است که آقای غنی این گفته ها را امروز )سه شنبه، 
2۳ میزان( در دیدار با الیس ویلز، معاون وزیر امور خارجه ی 
امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی در کابل مطرح کرده 

است.
همچنان  دیدار  این  در  غنی  آقای  اعالمیه،  از  نقل  به 
انتخابات  انتخاباتی  ستادهای  اعضای  باید  که  است  گفته 
ریاست جمهوری باید به استقاللیت و فیصله های کمیسیون های 
مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت های انتخاباتی احترام 

بگذارند.

امور  در  امریکا  خارجه ی  وزیر  معاون  هم،  سویی  از 
آسیای جنوبی و مرکزی نیز در این دیدار با ستایش از نحوه ی 
و  موفقانه  را  آن  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 

برای تحکیم دموکراسی مهم و ارزنده خوانده است.
همچنان در اعالمیه ی ریاست جمهوری آمده است که دو 
طرف در این دیدار در مورد موضوعات صلح، امنیت و روابط 
منطقه ای نیز بحث و گفت وگو کرده اند. به نقل از اعالمیه، آقای 
غنی در مورد صلح در این دیدار گفته است که برای رسیدن 
به صلح باعزت و پایدار اجماع سرتاسری وجود دارد و روند 

صلح اولویت حکومت فعلی و آینده می باشد.
انتخابات  نامزدان  از  حالی  در  کشور  رییس جمهوری 
ریاست جمهوری خواسته است که از ادعای پیروزی تا اعالم 
نتایج انتخابات از سوی کمیسیون های انتخاباتی خودداری کنند 
که پیش تر عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی کشور رهبر دسته ی 

غنی: 
قبل از اعالم نتایج از سوی کمیسیون های انتخاباتی، هیچ نامزدی نباید ادعای پیروزی کند
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گفتـه بـود کـه کمیسـیون انتخابـات بایـد آرای 
بیومتریک نشـده را نیـز اعتبـار بدهـد.

ملـل،  سـازمان  انتخابـات،  کمیسـیون 
و  افغانسـتان  انتخابـات  حامـی  کشـورهای 
نهادهـای ناظـر همـواره از نامـزدان خواسـته اند 
به تقسـیم اوقـات انتخابـات ریاسـت جمهوری 
ادعـای  و  پیـش داوری  از  و  بگذارنـد  احتـرام 
امـا  کننـد،  خـودداری  زودهنـگام  پیـروزی 
برخـالف این خواسـته ها حداقـل رییس جمهور 
غنـی و عبداهلل عبـداهلل به این خواسـته ها وقعی 

نگذاشـته اند.
دو روز پـس از برگـزاری انتخابات، عبداهلل 
کـه  گفـت  خبـری  نشسـت  یـک  در  عبـداهلل 
دسـته ی انتخاباتـی وی رای بلنـد کسـب کـرده 
اسـت و حکومـت آینده را تشـکیل خواهد داد. 
او گفتـه بـود که انتخابات بـه دور دوم نمی رود، 
امـا کمیسـیون انتخابـات نتایـج آن را را اعـالم 

کرد.  خواهـد 
پنـج روز پس از آن اشـرف غنـی نیز اعالم 
کـرد کـه تـا سـه هفتـه ی دیگـر رییس جمهـور 
جدیـد سـوگند یـاد می کنـد. او درحالـی مدت 
کار  بـه  بـه شـروع  بـرای  را  روزه  زمانـی 21 
کـه  بـود  کـرده  مطـرح  رییس جمهـور جدیـد 
براسـاس تقویـم انتخاباتـی بیـش از ۳0 روز بـه 
زمـان اعـالم نتایـج ابتدایی باقـی مانده بـود. اما 

به تازگـی آقـای غنـی در دیـدار بـا الیـس ویلز، 
معـاون وزارت خارجـه امریـکا گفتـه اسـت که 
بایـد اسـتقاللیت کمیسـیون های انتخاباتی حفظ 

و بـه فیصله هـای آنـان احتـرام گذاشـته شـود.
محمد یوسـف رشـید، رییس فیفا ادعاهای 
دسـته های انتخاباتـی در مـورد پیـروزی آنـان 
کمیسـیون  بـرای  کاری  محـدوده ی  ترسـیم  و 
بـر  فشـار  بـارز  شـاخصه های  را  انتخابـات 
انتخاباتـی می دانـد و می گویـد  کمیسـیون های 
بایـد بـه دو کمیسـیون فرصـت داده شـود تـا 

مطابـق قانـون کارهایـش را بـه پیـش ببـرد.
رییـس موسسـه انتخابـات آزاد و عادالنـه 
افغانسـتان در گفت وگو با اطالعـات روز گفت 
کـه اعمال فشـار بـر کمیسـیون های انتخاباتی از 
سـوی دسـته های انتخاباتی سـالمت و شفافیت 
انتخابـات را تهدیـد می کنـد و سـبب خواهـد 
شـد تـا سـناریوی انتخابـات ریاسـت جمهوری 
گفـت:  او  شـود.  تکـرار  میـالدی   201۴ در 
»تکت هـای انتخاباتـی محتاطانـه عمـل کننـد و 
بگذارنـد که کمیسـیون رونـد طبیعـی کار خود 

را مطابـق قانـون بـه پیـش ببرد.«
یـا  تیفـا  سـخن گوی  حبیـب زاده،  زبیـر 
بنیـاد انتخابات شـفاف افغانسـتان نیـز می گوید 
ذی نفـع  افغانسـتان  انتخابـات  در  کـه  کسـانی 
هسـتند، می خواهنـد در امـور کاری کمیسـیون 

انتخابـات مداخلـه کننـد. او در گفت وگـو بـا 
بـر  اطالعـات روز گفـت کـه فشـار سیاسـی 
کمیسـیون انتخابـات وجـود دارد و برخـی از 
اعضـای کمیسـیون نیـز موجودیـت فشـارها را 

بـا تیفـا شـریک کرده انـد.
را  فشـارها  عامـل  حبیـب زاده  آقـای 
مشـخص نمی کنـد، امـا می گویـد کـه اعمـال 
می توانـد  انتخاباتـی  کمیسـیون های  بـر  فشـار 
رونـد انتخابـات را بـا چالش مواجه کـرده و به 
انحـراف بکشـاند و نیز باعث خواهد شـد »یک 
نـوع سـردرگمی را در پذیرش نتایـج انتخابات 
بـرای دسـته های انتخاباتـی و مـردم افغانسـتان 

به بـار بیـاورد.«
مالقات دیپلمات های خارجی

انتخابـات  برگـزاری  از  پـس 
دیپلمات هـای  و  سـفرا  ریاسـت جمهوری، 
کشـورهای مختلـف از جملـه امریـکا، بریتانیا، 
رهبـری  بـا  اروپـا  اتحادیـه  و  ایـران  کانـادا، 
کرده انـد.  مالقـات  انتخابـات  کمیسـیون 
براسـاس اعالمیه هـای کمیسـیون انتخابـات، در 
تمامـی ایـن مالقات هـا از انتخابـات حمایـت 
صـورت گرفتـه و بـه اسـتقاللیت و بی طرفـی 
اسـت. تأکیـد شـده  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
سـفارت امریـکا نیـز بارهـا در پیونـد بـه 
انتخابـات ریاسـت جمهوری اظهـار نظـر کـرده 
اسـت. چنـد روز پـس از ششـم میزان سـفارت 
امریـکا اعـالم کرد کـه از دریافـت گزارش های 
گوناگـون در مـورد این کـه کمیسـیون انتخابات 
چـه زمانـی مرکـز ملـی دسـته بندی آرا را بـاز 
خواهـد کـرد، ابـراز نگرانـی کرد، اما یـک هفته 
پـس از آن معاون سـفارت امریکا از کمیسـیون 
انتخابـات بازدیـد کـرده و صفحه رسـمی تویتر 
سـفارت امریـکا اعـالم کـرد کـه »جایـی بـرای 
تقلـب در انتخابـات افغانسـتان وجود نـدارد.«

اعضـای  بـا  دیـدار  در  نیـز  ایـران  سـفیر 
کمیسـیون انتخابـات اعـالم کـرد کـه انتخابات 
ششـم میـزان نسـبت بـه انتخابات های گذشـته 
بهتـر بـوده و مشـکالت کمتـر داشـته اسـت. 

اکنون شـماری از نهادهای ناظـر می گویند 
اگـر دیپلمات هـای خارجـی بـه قصـد حمایت 
از رونـد انتخابـات اظهـار نظـر می کننـد و بـا 
مالقـات  انتخاباتـی  کمیسـیون های  رهبـری 
می کننـد، مانعـی نـدارد، امـا ابراز نظـر در مورد 
این کـه در کار کمیسـیون اشـکال وجـود ندارد، 

اعتمـاد کاذب خلـق می کنـد.
زبیـر حبیـب زاده در این مورد گفـت: »اگر 
دیدارهـا بـه هدف تقویت پروسـه باشـد از دید 
تیفـا مشـکل نـدارد، امـا ابـراز نظرهایـی که در 
کمیسـیون تقلبـی صـورت نمی گیـرد یـا جایی 
بـرای تقلب نیسـت، می توانـد به نحـوی اعتماد 
کاذب خلـق کند و پروسـه را منحرف بسـازد.«
یوسـف رشـید نیـز بـه ایـن بـاور اسـت 
جهانـی  اعتبـار  بـه  افغانسـتان  انتخابـات  کـه 
نیـاز دارد و جامعـه جهانـی بایـد بـا انتخابـات 
افغانسـتان محتاطانـه برخـورد کنـد. بـه گفته ی 
او، کشـورهای کـه کمک هـای شـان از طریـق 
ارایـه  افغانسـتان  انتخابـات  بـه  ملـل  سـازمان 
می شـود اگـر در خصـوص انتخابـات نگرانـی 
دارنـد، نگرانـی شـان را از طریـق سـازمان ملل 
دنبـال کننـد و کشـورهایی کـه کمـک نمی کنند 
خـوب  افغانسـتان  انتخابـات  می خواهنـد  امـا 
برگـزار شـود، از طریـق پروتکل هـای سیاسـی 
و کانـال وزارت خارجـه نگرانی هـای خـود را 
مطـرح کننـد و بـه اصـول دیپلماتیـک احتـرام 

بگذارنـد. 
براسـاس تقویـم انتخاباتـی، نتایـج ابتدایی 
و  میـزان   27 در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
نتایـج نهایـی آن در 1۶ عقـرب اعالم می شـود. 
امـا هنوز کارهـای عملیاتی کمیسـیون انتخابات 
در خصـوص شـمارش آرا، تفکیک آرای سـیاه 
از سـوی  بـه شـکایات  و رسـیدگی  و سـفید 
انتخاباتـی  شـکایات  بـه  رسـیدگی  کمیسـیون 
تکمیـل نشـده اسـت و گمانه هایی وجـود دارد 
کـه نتایـج ابتدایـی تـا چهـار روز دیگـر اعـالم 

. د نشو

نگرانی ها از اعمال فشـار بر کمیسـیون های 
انتخاباتـی و تأثیر این فشـارها بـر روند کار آنان 
افزایش یافته اسـت و شـماری از نهادهای ناظر 
می گوینـد بهتـر اسـت به جـای اعمال فشـار به 

قانون احترام گذاشـته شود.
سـفیر  جان بـس،  مـورد  تازه تریـن  در 
امریـکا در کابـل روز دوشـنبه )22 میـزان( از 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات افغانسـتان بازدید 
و از اعضـای این کمیسـیون خواسـته اسـت که 
در برابـر هرنوع فشـار ایسـتادگی کـرده و نتایج 
شـفاف  به گونـه ی  را  میـزان  ششـم  انتخابـات 

کنند.  اعـالم 
نامـزدان  شـورای  آن  از  پـس  روز  یـک 
نشسـتی  در  نیـز  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
انتخاباتـی  از اعمـال فشـار بـر کمیسـیون های 
هشـدار داد. رحمـت اهلل نبیـل، یکـی از نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری گفـت که دسـته ی 
آرای  قبوالنـدن  تـالش  در  حاکـم  انتخاباتـی 
دادگاه  حکـم  از  اسـتفاده  بـا  بیومتریک نشـده 
عالـی اسـت و »ارجاع ایـن موضوع بـه دادگاه، 
جفـا در حـق مـردم و دخالـت دادگاه در رونـد 

انتخابـات اسـت.«
همگرایـی«  و  »ثبـات  انتخاباتـی  دسـته ی 
بـه رهبـری عبـداهلل عبـداهلل نیـز مدعـی اسـت 
کـه دسـته ی انتخاباتـی »دولت سـاز« بـه رهبری 
راه انـدازی  تـالش  در  غنـی  رییس جمهـور 
برخـی  بـه کمـک  تقلـب سیسـتماتیک  »یـک 
حلقـات در داخـل کمیسـیون انتخابات« اسـت. 
اسـداهلل سـعادتی، معاون این دسـته ی انتخاباتی 
روز شـنبه در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه 
انحـراف  بـه  تـالش  در  پیوسـته  کمیسـیون 

کشـاندن رونـد انتخابـات اسـت. 
هفتـه ی گذشـته نعیـم ایـوب زاده، رییـس 
تیفـا یا بنیـاد انتخابات شـفاف افغانسـتان نیز از 
موجودیت فشـارهای سیاسـی بر کمیسیون های 
نشسـت  یـک  در  او  داد.  هشـدار  انتخاباتـی 
خبـری گفـت که دوام ایـن فشـارها، تاثیر منفی 
در رونـد کاری کمیسـیون های انتخاباتـی دارد 
و ممکـن اسـت تصمیـم نهایی اعضـای این دو 

نهـاد قربانـی این فشـارهای سیاسـی شـود.
ایـن گفته هـا درحالـی مطـرح می شـود که 

حـوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون مسـتقل 
انتخابات افغانسـتان در مصاحبـه با رادیو آزادی 
گفتـه اسـت کـه از سـوی شـماری از نامـزدان 
بـر کمیسـیون انتخابـات فشـار وارد می شـود تا 

نتایـج انتخابـات زودتر اعالم شـود.
رییـس کمیسـیون انتخابـات از نیکـوالس 
کی، سـفیر ملکـی ناتو در افغانسـتان و الیسـون 
بلـک، سـفیر بریتانیا در کابل خواسـته اسـت تا 
ایـن دو دیپلمـات خارجی از نامـزدان انتخابات 
بخواهند از اعمال فشـار بر کمیسـیون انتخابات 

کنند.  خـودداری 
دسـته ی  متوجـه  کـه  اتهام هایـی  به رغـم 
تیـم هنـوز  ایـن  انتخاباتـی دولت سـاز اسـت، 
در  مطرح شـده  اتهام هـای  بـه  روشـن  پاسـخ 
خصـوص تقلـب ارایه نکرده اسـت. دسـته های 
انتخاباتـی دیگـر مدعی انـد کـه تیـم دولت سـاز 
در  اکنـون  و  زده  گسـترده  تقلـب  بـه  دسـت 
تـالش اسـت تـا کمیسـیون انتخابـات را وادار 
اعتبـار  نیـز  را  بیومتریک نشـده  آرای  کنـد کـه 
سـخن گویان  از  یکـی  دانـش،  نجیـب  بدهـد. 
دسـته ی انتخاباتـی دولت سـاز چنـد روز پیـش 
بـه اطالعـات روز گفتـه بـود کـه هـر تصمیمی 
که کمیسـیون انتخابـات بگیرد، دولت سـاز آن را 

می پذیـرد.
پیش داوری و فشار سیاسی

انتخابـات  برگـزاری  از  پـس 
شـماری  میـزان،  ششـم  در  ریاسـت جمهوری 
از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری ادعـای 
پیـروزی کـرده و از کسـب آرای بلنـد سـخن 
دولت سـاز  انتخاباتـی  دسـته های  گفته  انـد. 
و ثبـات و همگرایـی تـا کنـون از پیـروزی در 

گفته انـد. سـخن  به نحـوی  انتخابـات 
از سـوی دیگـر هنـوز دسـته های انتخاباتی 
مـورد  در  آنـان  از حامیـان سیاسـی  برخـی  و 
آرای بیومتریک نشـده اختـالف دارنـد. هرچنـد 
براسـاس فیصله هـای کمیسـیون انتخابـات تنها 
آرای بیومتریک شـده معتبـر اسـت، امـا حداقـل 
در  کنـون  تـا  دولت سـاز  انتخاباتـی  دسـته ی 
روشـن  دیـدگاه  بیومتریک نشـده  آرای  مـورد 
مسـلمیار،  فضل هـادی  پیـش  چنـدی  نـدارد. 
رییـس مجلـس سـنا و از حامیـان اشـرف غنی 

کمیسیون های انتخاباتی در محاصره؛ 
فشارهای سیاسی و توصیه های قانونی چیست؟

 22( دوشنبه  روز  کابل  در  امریکا  سفیر  جان بس،  مورد  تازه ترین  در 
میزان( از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بازدید و از اعضای 
این کمیسیون خواسته است که در برابر هرنوع فشار ایستادگی کرده 

و نتایج انتخابات ششم میزان را به گونه ی شفاف اعالم کنند. 
نیز  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای  آن  از  پس  روز  یک 
انتخاباتی هشدار داد.  بر کمیسیون های  اعمال فشار  از  در نشستی 
رحمت الله نبیل، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفت که 
دسته ی انتخاباتی حاکم در تالش قبوالندن آرای بیومتریک نشده با 
استفاده از حکم دادگاه عالی است و »ارجاع این موضوع به دادگاه، 

جفا در حق مردم و دخالت دادگاه در روند انتخابات است.«

ینس استولتنبرگ، دبیر کال ناتو گفته که تشدید خشونت از سوی طالبان بیان گر 
عدم تعهد این گروه به صلح پایدار است و این امر ثابت می کند هر توافق صلحی 

که در آینده منعقد می شود، نیازمند یک تضمین مطمیین است.
پارلمانی  نشست  میزان(   22 )دوشنبه،  پیش  روز  دو  که  استولتنبرگ  آقای 
کشورهای عضو و شرکای این پیمان در لندن صحبت می کرد، اضافه کرد که ناتو 
حامی مذاکرات صلح در افغانستان بوده و از آغاز مجدد آن استقبال می کند، اما پیش 
از آن، طالبان باید در میز مذاکره از برخی شرایط و خواست هایش بگذرند و از خود 

سازش واقعی نشان دهند.
دبیر کل ناتو تأکید کرد که ناتو به افغانستان متعهد می ماند و اطمینان می دهد که 

این کشور بار دیگر به پناه گاه امن تروریسم بین المللی مبدل نخواهد شد. 
مذاکرات صلح میان ایاالت متحده امریکا و گروه طالبان حدود حدود یازده 
از  عمده ای  مسایل  روی  طرف  هردو  ماه   11 این  جریان  در  شد.  آغاز  پیش  ماه 
جمله خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تبدیل نشدن افغانستان به پناه گاه امن 
دونالد  سوی  از  یک باره  به  مذاکرات  این  اما  بودند.  رسیده  توافق  به  تروریستان، 

آقای  آن  به دنبال  شد.  اعالم  منتفی  رشته تویتی  در  امریکا  رییس جمهوری  ترامپ، 
ترمپ اعالم کرد که دلیل لغو مذاکرات، امتناع طالبان در برقراری آتش بس و کاهش 

خشونت بوده است. 
درحالی که مذاکرات صلح میان طالبان و امریکا همچنان متوقف است و به طور 
رسمی از سر گرفته نشده است، از سفر اخیر نمایندگان طالبان به پاکستان، همزمان 
با سفر زلمی خلیل زاد به این کشور، به نظر می رسد که آغاز مجدد مذاکرات صلح 

افغانستان محتمل است.

ناتو: 
توافق صلح با طالبان نیازمند تضمین معتبر است
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ابتدایی  نتایج  اعالم  به  روز  سه  تنها  درحالی که 
انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده، بنیاد انتخابات 
کار  از وجود مشکالت در روند  )تیفا(  افغانستان  شفاف 
می گوید  »تیفا«  می دهد.  خبر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در صورتی که به این مشکالت توجه و رسیدگی نشود، 
ممکن است روند انتخابات طوالنی شود. این نهاد همچنان 
از احتمال رفتن انتخابات به دور دوم و رسیدن به توافقات 
نتواند  مردم  »آرای  نتیجه  در  که  می دهد  هشدار  سیاسی 

سرنوشت ساز باشد«.
نشان  انتخابات  بر  ناظر  نهاد  این  نظارتی  یافته های 
تا  انتخاباتی  کمیسیون های  مدیریت  هرچند  که  می دهد 
کنون در مقایسه به انتخابات های قبلی خوب پیش رفته، 
آرای  مقایسه ی  و  سیاه  از  سفید  آرای  تفکیک  برای  اما 
اوراق  همچنان  و  صندوق  داخل  آرای  با  بیومتریک شده 
نتایجی که از محالت رأی دهی به دست آمده، در کمیسیون 

انتخابات یک میکانیزم مشخص وجود ندارد.
که  »درملوک«  آلمانی  شرکت  نهاد،  این  گفته ی  به 

افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات  تقویم  در 
تعیین  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  روز  میزان،   27
ناظر  نهادهای  تاریخ،  این  به  مانده  روز  سه  است.  شده 
انتخاباتی می گویند  انتخابات و برخی ستادهای  بر روند 
را  ابتدایی  نتیجه ی  تاریخ  این  تا  نمی تواند  کمیسیون  که 
اعالم کند. کمیسیون نیز مطمیین نیست که می تواند در این 
تاریخ نتیجه ی ابتدایی را اعالم کند یا خیر، اما می گوید که 
تقویم انتخابات برای آن ها اهمیت دارد و تمام تالش شان 

را می کند که مطابق تقسیم اوقات عمل کند.
معلومات  انتقال  روند  گذشته،  روز  چند  در 
مرکزی  به سرور  بیومتریک  از دستگاه های  رأی دهندگان 
اما شام روز یک شنبه  به کندی پیش می رفت،  کمیسیون 
انتخاباتی  ناظر، ستادهای  نهادهای  با  کمیسیون در توافق 
و شرکت درملوک روش جدیدی را بری انتقال معلومات 
در پیش گرفت که معلوم می شود، روند کار سرعت گرفته 
طریق  از  بیومتریک  دستگاه های  معلومات  قبال  است. 
بعد  به  یک شنبه  شام  از  می شد،  منتقل  سرور  به  انترنت 
معلومات از طریق 20 پایه کمپیوتر و لین به سرور منتقل 

می شود.
معلومات  انتقال  سرعت  جدید،  روش  هرچند 
بیومتریک به سرور مرکزی را بیش تر کرده،  دستگاه های 
اما نهادهای ناظر و برخی ستادهای انتخاباتی می گویند که 
کارها در کمیسیون تا رسیدن به مرحله ی اعالم نتیجه ی 
ابتدایی به کندی پیش می  رود و کمیسیون نمی تواند در 27 

میزان نتیجه ی ابتدایی را اعالم کند.
اورنگ زیب، عضو کمیسیون انتخابات روز دوشنبه، 
در نشست خبری کمیسیون انتخابات گفت که کمیسیون 
تالش می کند تا طبق زمان بندی انتخاباتی، نتیجه ی ابتدایی 
را در 27 میزان اعالم کند، اما اگر با تأخیر هم اعالم شد، 
آن تأخیر در حد هفته و ماه نه، بلکه در حد یک یا چند 

روز خواهد بود.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه ی 
می گوید  روز  اطالعات  با  در گفت وگو  )فیفا(  افغانستان 
که در حال حاضر کمیسیون روی دو بخش، اسکن اوراق 
نتایج و انتقال معلومات از دستگاه های بیومتریک به سرور 
نخست  بخش  در  کار  پیشرفت  که  می کند  کار  مرکزی 
خوب است، اما در بخش دوم کار به کندی پیش می رود.

آقای رشید می افزاید که اگر کار هردو بخش تکمیل و 
نتایج هر دو بخش مشخص شود، در صورت تفاوت آمار 
و ارقام، نیاز است که صندوق ها در والیت ها بازشماری 
شود و ورق نتایج جدید ترتیب کند که در این صورت، 
زمان بیش تر نیاز است و کمیسیون در 27 میزان آماده ی 

از  معلومات  انتقال  سرعت  از  که  انتخاباتی  ستادهای  از 
دستگاه های بیومتریک به سرور مرکزی با استفاده از روش 
روش  که  می گوید  یاسینی  قیس  اما  راضی اند،  جدید، 
جدید سرعت انتقال را کندتر کرده است و کمیسیون در 

این مورد حقیقت را نمی گوید.
و  »ثبات  انتخابات  ستاد  عضو  اخالقی،  رحمن  نور 
که  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در  همگرایی« 
احتمال کمی وجود دارد که کمیسیون بتواند در تاریخ 27 
میزان نتیجه ی ابتدایی انتخابات را اعالم کند؛ به دلیلی که 

را به درستی انجام بدهد.
به باور »تیفا«، مدیریت نشدن زمان از سوی کمیسیون 
انتخابات  روند  در  چالش ها  دیگر  از  انتخابات  مستقل 
است. ایوب زاده گفت: »زمان هم خوب مدیریت نمی شود 
و امکان دارد که نتایج ابتدایی در 27 میزان اعالن نشود. 
هر قدر که کمیسیون انتخابات از زمان پس بماند، به همان 
انتخاباتی سخت تر خواهد  کار کمیسیون شکایات  اندازه 

شد.«
نمایندگان  مجلس  عضو  یک  ناصری،  غالم حسین 
انتخابات  از کمیسیون مستقل  این نشست خبری  در  نیز 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  قانون،  براساس  که  خواست 
در  یعنی  آن  تعیین شده ی  تاریخ  در  را  ریاست جمهوری 
که  خواست  کمیسیون  این  از  او  کند.  اعالن  میزان   27

»شفافیت« و »زمان بندی« را قربانی یکدیگر نکند. 
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در حالی از نبود یک 
در  سفید  از  سیاه  آرای  تفکیک  برای  مشخص  میکانیزم 
گذشته  روز  که  می دهد  خبر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  را  بیومتریک  دستگاه های 
تهیه کرده است، از تجربه ی تخنیکی و مدیریتی انتخابات 
برخوردار نیست و در کنار آن کمیشنران این کمیسیون نیز 
انتخابات آگاهی کافی  از تکنولوژی در  در مورد استفاده 

ندارند.
شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  محمدنعیم 
افغانستان که دیروز )سه شنبه، 2۳ میزان( در کنفرانس »نشر 
یافته های تیفا از نقش پولیس در انتخابات ریاست جمهوری 
و تقدیر از پولیس ملی افغانستان« صحبت می کرد، گفت 
نتوانسته  کنون  تا  فراوان،  تالش های  به رغم  نهاد  این  که 
انتخابات دست  میکانیزمی در کمیسیون مستقل  به  است 

یابد که بتواند آرای سفید را از سیاه تشخیص دهد.
آقای ایوب زاده گفت در صورتی که چنین میکانیزمی 
انتخاباتی،  تیم های  قناعت دادن  نشود،  تصویب  و  ایجاد 
شرکای انتخاباتی و مردم افغانستان آسان نخواهد بود. به 
از شریک کردن  پیش  باید  انتخابات  او، کمیسیون  گفته ی 
آمار و معلومات در مورد انتخابات، میکانیزم مورد نظر را 

اعالم نتیجه ی ابتدایی نمی شود.
مدنی  جامعه  شبکه ی  مجتمع  رییس  رفیعی،  عزیز 
)مجما( در صحبت با اطالعات روز می گوید که باتوجه 
ریاست جمهوری،  انتخابات  در  تکنولوژی  از  استفاده  به 
انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  که  داشت  وجود  امکان  این 
انتخابات اعالم شود، اما به خاطر  ۴8 ساعت بعد از روز 
درملوک،  شرکت  و  کمیسیون  میان  تخنیکی  مشکالت 

روند با کندی مواجه شد.
روش  نظرداشت  در  با  که  می افزاید  رفیعی  آقای 

میزان( موال محمد عبداهلل، عضو کمیسیون  )دوشنبه، 22 
تازه ی  میکانیزم  نشست خبری  یک  در  انتخابات  مستقل 
از آرای  بیومتریک شده  برای تفکیک آرای  این کمیسیون 

بیومتریک نشده را توضیح داده بود.
آرای  آن که  از  پس  عبداهلل،  آقای  گفته ی  به 
شد،  سیستم  وارد  محالت  تمامی  از  بیومتریک شده 
در  می شود.  آغاز  بیومتریک  معلومات  تصفیه ی  مرحله ی 
این مرحله پی آرکدهای تکراری، نشان انگشت تکراری، 
استیکر تکراری، عکس تکراری، عکس زیر سن، عکس از 
روی عکس و استفاده ی رأی پیش از ساعت هفت صبح 
و بعد از ساعت پنج عصر  روز ششم میزان، تفکیک و 

تصفیه می شود.
از سویی هم امروز سه شنبه رحمت اهلل نبیل، یکی از 
انتخاباتی  تیم  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
حاکم )دولت ساز( را متهم کرده است که این تیم با استفاده 
را  بیومتریک نشده  آرای  می خواهد  عالی  دادگاه  حکم  از 

اعتبار بدهد.
آقای نبیل در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری در کابل گفت: »دسته ی انتخاباتی حاکم 
تالش می کند که با استفاده از نام دادگاه عالی موضوع آرای 
بیومتریک نشده را به این دادگاه ارجاع بدهد.« او موضوع 
ارجاع این آرا را به دادگاه عالی »جفا« بر مردم افغانستان 
خوانده، افزود که دخالت دادگاه عالی در روند انتخابات، 

اعتبار مردم به نهادهای عدلی و قضایی را آسیب می زند.
چالش های پیش از انتخابات

نشست  این  در  ناصری  غالم حسین  هم  سویی  از 
از  پیش  ریاست جمهوری  انتخابات  که  گفت  خبری 
برگزاری آن نیز با چالش هایی همراه بود. به گفته ی آقای 
ناصری، تهدید طالبان و تالش شماری از حلقات سیاسی 
در درون کشور برای برگزارنشدن انتخابات، از چالش های 

عمده ی سد راه برگزاری این روند بوده است.
او تأکید کرد که این موضع گیری های سیاسی در داخل 
کشور در ایجاد تأثیر عمیق روانی و بی باوری میان مردم 
از  ایجاد چالش  که  او همچنان گفت  است.  داشته  نقش 
سوی حلقات سیاسی تهدید دیگری در کنار تهدید فزیکی 

طالبان و خالف مصالح و روحیه ی ملی قرار داشت.
از آغاز  گفتنی است که گروه طالبان چند روز پس 
کارزارهای انتخاباتی با نشر اعالمیه ای گفته بود که تمامی 
نشست ها و کارزارهای انتخاباتی را هدف حمالت نظامی 
کشور خواسته  از شهروندان  گروه  این  داد.  قرار خواهد 
بود که در این گردهمایی های انتخاباتی شرکت نکنند. از 
با تمام توان  سویی هم گروه طالبان تهدید کرده بود که 

مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
سربلندی نیروهای امنیتی در ششم میزان

می گوید  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 

بسیاری از کارها که نیازمند اعالم نتیجه ی ابتدایی است، 
انجام نشده است. 

آقای اخالقی می افزاید که تا کنون اطالعات دو مرکز 
باهم  کدام هایند،  بیومتریک نشده  آرای  کند،  مشخص  که 
تفتیش و  باید  بنابراین هزارها محل  مقایسه نشده است، 
بازشماری شود که در این زمینه هیچ اقدامی نشده است: 
»این کارها تا صورت نگیرد نمی تواند با چیزهای در دست 

داشته، نتیجه را اعالم بکند.«
از سوی هم اخالقی می گوید که روند انتقال معلومات 
دستگاه های بیومتریک به سرور مرکز از طریق روش قبلی 
روش  اما  می برد،  زمان  ماه  یک ونیم  و  تا  یک  )انترنت( 

جدید سرعت به مراتب بهتر شده است.
آخرین آمارها از کمیسیون انتخابات

در  دوشنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
درصد   8۵ حدود  که  کردند  اعالم  خود  خبری  نشست 
آرای دارای اطالعات بیومتریک که یک میلیون 7۳7 هزار 
و 87 رأی می شود، تثبیت شده است. به گفته ی اعضای 
کمیسیون، این تعداد آرای بیومتریک شده از 22 هزار و 
۵88 محل به دست آمده و آرای دارای اطالعات بیومتریک 

از سه هزار و ۹80 محل رأی دهی باقی مانده است.
سخن گویان  از  یکی  افتخاری،  علی  سه شنبه،  روز 
کمیسیون مستقل انتخابات به اطالعات روز گفت که از 
یک میلیون و 7۳7 هزار رأی دارای اطالعات بیومتریک، 
تا حوالی ساعت یک روز سه شنبه، حدود یک میلیون و 
۳00 هزار رأی عمال وارد سرور مرکزی کمیسیون شد. 
آقای افتخاری افزود که تا آخر روز سه شنبه این رقم به 

یک میلیون و 700 هزار خواهد رسید.
دستگاه های  معلومات  انتقال  افتخاری،  گفته ی  به 
بیومتریک به سرور مرکزی چند مرحله دارد و فعال یک 
میلیون ۳00 هزار رأی بیومتریک شده وارد سرور مرکزی 

کمیسیون شده است. 
کمیسیون  که  می گوید  کمیسیون  سخن گوی  این 
را  ابتدایی  نتیجه ی  زمانی  جدول  مطابق  که  دارد  تالش 
اعالم کند، اما چهار روز روند انتقال معلومات از دستگاه ها 
به سرور مرکزی به مشکل خورد، دو روز دیگر انجنیران 
شرکت درملوک برای سرعت کار تالش کردند اما موفق 
نشدند و گفت وگو روی روش جدید انتقال، دو روز را 
زیاد  بیفتد،  تعویق  به  به نحوی  پروسه  »اگر  گرفت:  دربر 
مهم  کمیسیون  برای  چیزی که  اما  نیست،  نگرانی  جای 
است، این است که آرای دارای اطالعات بیومتریک باید 
حساب شود و شفافیت الزم مطابق به قوانین و طرزالعمل 

حفظ شود.«

ایجاد کرده و در مورد آنچه که انجام می دهد، حساب ده 
باشد.

که  افزود  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  رییس 
تنها در  را  انتخابات  شرکت »درملوک« کمیسیون مستقل 
این شرکت  و  تکنولوژی کمک کرده  ابزار  تهیه ی  بخش 
انتخابات  مطلوب  نتیجه ی  به  رسیدن  برای  نمی تواند 
ریاست جمهوری، از طریق تکنولوژی راه حل پیشکش کند.
آقای ایوب زاده افزود که خواست »تیفا« از کمیسیون 
مستقل انتخابات این است که از شرکت »درملوک« بخواهد 
تا »چند نفر کارشناس انتخاباتی در بخش تکنولوژی را از 
خارج استخدام« و به مشکل کنونی توجه کند، در غیر آن 
مدیریت »دیتا« و رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب دشوار 
از کمیشنران کمیسیون های  او در عین حال  بود.  خواهد 
مورد  در  آگاهی شان  سطح  که  خواست  نیز  انتخاباتی 
استفاده از تکنولوژی را افزایش دهند. به گفته ی او، به هر 
اندازه که آگاهی کمیشنران در این راستا بیش تر باشد، به 
همان اندازه کمک می کند که شرکت »درملوک« نیز کارش 

به  بیومتریک  دستگاه های  معلومات  انتقال  برای  جدید 
سرور مرکزی، ممکن کمیسیون بتواند در روزهای آینده 
این معلومات را جمع آوری کند، اما این که نتیجه ی ابتدایی 

را اعالم می تواند یا خیر، معلوم نیست.
آزاد  انتخابات  دیدبان  مؤسسه  رییس  یاسینی،  قیس 
و شفاف )فیتوا( در صحبت با اطالعات روز می گوید که 
روند کار در کمیسیون بسیار به کندی پیش می رود و و 

نتیجه ی ابتدایی در تاریخ معین شده، اعالم نخواهد شد.
برخالف کمیسیون انتخابات، نهاهای ناظر و شماری 

عصمت اهلل سروش

ابوذر ملک نژاد

تیفا: 

میکانیزم روشن برای تفکیک آرای سیاه از سفید وجود ندارد

سه روز تا اعالم نتیجه ی ابتدایی انتخابات؛ 
»شفافیت نباید قربانی سرعت شود«



چهار شنبه  ۲۴ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۷تحلیل www.etilaatroz.com

ریحانه رها 

تا سکوت است، 
محکمه های صحرایی زنان هم هست

سازمان ملل متحد، یازدهم اکتبر هر سال را روز جهانی دختر نام نهاده است. 
یکی از خواست های این سازمان اقدام جدی برای آگاهی دهی دختران زیر سن 
18 می باشد. همچنان از کشورهای عضو می خواهد که در راستای محو نابرابری 

جنسیتی کار کنند تا فرصت های بیش تری برای ظرفیت سازی بانوان داده شود.
گذشته از معیارهای دیگری که برای رشد بانوان نقش عمده دارد، اگر بتوانیم 
با چشم باز به وضعیت فعلی زنان در افغانستان نگاه کنیم، می بینیم که با وجود 
پول هنگفت که طی دو دهه به مصرف رسید، وضعیت زنان در سراسر کشور 
هنوز هم بدتر از آن است که فکر می کنیم. حتا همین دو موضوع که پیش تر مطرح 
شد، به شکل درست به سرانجام نرسیده است. از طرف دیگر باید در نظر گرفت 
که موفقیت زنان افغانستان به چند بانو که به دالیل زیادی چون توانمندی و یا در 
نظر گرفتن تبعیض مثبت و سهمیه بندی جنسیتی به جایگاهی رسیده اند، خالصه 
نمی شود. هنوز هم در گوشه و کنار افغانستان و حتا در کالن شهرهای مثل کابل 
و هرات و مزار و قندهار نیز زنان قربانی سنت ها و قوانین سنتی جامعه مردساالر 
هستند. فرخنده نمونه بارز این مسأله  است. تعداد زیادی از آدم های قلدر و سنتی 
به جرم ادعای ثابت نشده، خود حکم صادر کردند و او را به آتش کشیدند. اگر 
به صورت  انسان ها  بسیار دور که  تنها در قرن های  اتفاق  این  توجه کنیم وقوع 
تصور  قابل  داشتند،  خودشان  برای  نانوشته  قوانین  و  می کردند  زند گی  بدوی 
است، اما آتش زدن دختر جوان در قلب کابل در پستوی ارگ و نهادهای امنیتی 
در تخیل انسان های مدرن امروزی که در این قرن زند گی می کنند، نمی گنجد. 
با این وجود، اما در افغانستان این مساله نیز مثل صدها جنایت دیگر الپوشانی 

شد و از بین رفت.
این امر، تنها به فرخنده خالصه نمی شود، بلکه مشت نمونه ی خروار است. 
رخشانه در غور، گل چمن در دایکندی و صدها بانوی دیگر در گوشه و کنار 
افغانستان قربانی وحشی گری ها و محکمه های صحرایی افراد سنتی و مردساالر 
شدند. همچنان، همه روزه شاهد جنایات فجیع علیه بانوان در افغانستان هستیم. 
این در حالی ست که قتل و جنایت علیه زنان در بسیاری از والیت ها همگانی 
نمی شود و به دلیل واکنش های چون ننگ و غیرت و... که مردان از خود نشان 
می دهند مخفی می ماند و نابود می شود. این جنایات، توسط مردان ُقلدری که 
حرف شان  را مقدس و خداگونه می بینند، اتفاق می افتد. به نظر می رسد که اگر 
فعالیت ها در راستای برابری زن و مرد به همین وضع ادامه پیدا کند، تا سال های 
سال این روند همچنان ادامه خواهد داشت. چون زن منحیث قربانی فقط دارد 
فریاد می کشد؛ اما حاکم و دادرس چه در نهادهای دولتی و چه در سطح عرف و 

مصلحت قومی، همان مردانی هستند که خشونت را تحمیل می کنند.
روز یازدهم اکتبر وقتی صفحه فیس بوک را باز کردم، با پیام های تبریکی، 
بودند،  نشر شده  با همین موضوع که  مرتبط  از دختران و سخنان  عکس هایی 
روبه رو شدم. دقایقی را باال و پایین رفتم، نوشته ها را خواندم و به عکس ها نگاه 
کردم. بی تأمل، اندکی بغض کردم و به جنایاتی که در هر لحظه علیه زنان صورت 
می گیرد فکر کردم. به یاد روز جهانی زن در سال گذشته افتادم؛ در صبح آن روز 
زنی با چشمان اشک بار و صورت کبود لباسش را که پر از خون بود به من نشان 
داد. او توسط یکی از مردان خانواده اش مورد لت وکوب قرار گرفته بود. در نهایت 
وقتی که به این همه جنایت فکر کردم، خشم سراپای وجودم را فرا گرفته بود. با 
دقت به قتل عزیزی که همین امسال از دست دادم، فکر کردم و سراسر وجودم پر 
شد از سنگینی ای سکوتی که سال های سال در برابر این جنایات در ذهن ها باقی 
ماند، پژمرد و در نهایت نابود شد. سکوت است و گذشت های نابه جای سنتی 
که قلدران محل ها همیشه در امان اند و پس از جنایت با غضب دستان آلوده به 
خون شان را می شویند و در پناه خانواده ها و یا بی قانونی دولت زند گی می کنند.

برابری  بر  مبنی  بین المللی  قوانین  تدوین  و  طرح  از  سال هاست  که  حاال 
جنسیتی زن و مرد در جهان می گذرد و زنان در بسیاری از کشورها با داشتن حق 
برابر با مردان در زمینه های مختلف به رقابت می پردازند، اما در افغانستان حتا 
برخی از افرادی به ظاهر تحصیل کرده که قبای روشن فکری را به تن کرده اند از 
قتل زنی که قربانی محکمه ی صحرایی شده خوشحال می شوند. با شنیدن این 
سخن آب  دهن شان را قورت می دهند و با شادمانی دست در دست می زنند و 

می گویند: »عجب کار مردانه ای!«
بار سنگین این جنایات را باید به دوش این سکوت ممتد گذاشت. صدایی 

که به هر دلیلی در برابر این همه جنایت بلند نشده و در درون هر خانه و منطقه ی 
این جغرافیای ستم و سکوت با »خشم و خشونت مرد« و »مصلحت اندیشی زن« 
خفه شده، باید بلند شود و این سکوت را بشکند. این صدای اعتراض می تواند 
پایان بخش سکوت ممتد زن و خشونت تحمیلی مرد باشد؛ اگرنه، آغازگر انقالب 
فکری در بین زنان خواهد شد تا زنان به خودشان جرأت بدهند که در برابر 
محاکم صحرایی و خشونت های خانواد گی بایستند و بر مصلحت اندیشی ای که 

سلطه ی مرد را تداوم بخشیده نقطه ی پایان بگذارد.
همه  که  دلیلی ست  تنها  محکمه های صحرایی  و  قتل  از  نگفته  حرف های 
روزه زنان را به کام مرگ می کشانند. آن ها در قید قوانین نانوشته ی فردی آدم های 
قلدر و کورمغز به رگ بارهای خونین بسته و نابود می شوند. بنابراین، تنها کاری 
ممکن این است که تک  تک زنان و دخترانی که حتا معلومات حداقل از حقوق  و 
آزادی شان دارند و می توانند با وجود مشکالت موجود حرف بزنند، سکوت شان 
را بشکنانند و در نهایت این اعتراض از »درد مشترک« را تبدیل به یک جریان 

عمومی و همگانی کنند.
هدف اساسی، تالش برای برقراری پل برابری بین زن و مرد باشد و در این 
راه تا جایی که می توانند این صدای اعتراض مشترک را به گوش زنان حتا در 
دوردست ها برسانند. بدون شک، هستند زنان و دخترانی که با وجود آگاهی از 
حقوق انسانی شان در بسا موارد در برابر خشونت ها، تهدیدها و قلدری مردان 
دانشگاه،  تا  شروع  خانه  از  همه جا،  در  افراد  این  می کنند.  سکوت  اطراف شان 
مکتب، کوچه و خانه ها پیدا می شوند. بانوان می توانند از هرجایی که بخواهند 
شروع کنند. مهم همگانی کردن این موضوعات، برای متوقف کردن محکمه های 

صحرایی و »نه«گفتن به سکوت است.
اما  باشد،  داشته  پی  در  و خطرات جانی  باشد  می تواند خطرناک  امر  این 
ماندن و تحمل کردن درد قتل و جنایتی که هرلحظه صورت می گیرد، دشوارتر 
از آن است. بانوان معترض می توانند موضوعات زیادی چون مالکیت خویشتن 
بر زند گی و تن، داشتن آزادی های فردی، حق تصمیم گیری، داشتن حق برابر 
با مردان در خانواده و مراکز عمومی و خط کشیدن روی قوانینی را مطرح کنند 
که هر مردی برای خودش تعیین کرده و آن ها را در قالب سنگسار، کشتن زنان 
در پستوهای خانه و قلدری های همیشگی عملی می کنند. همچنان موضوع مهم 
دیگری را که باید جدی گرفت، گفتن این سخن به مردان است: حتا اگر زن و 
یا دختری مرتکب جرم و جنایتی شود، این موضوع باید در محکمه باصالحیت  
به اثبات برسد و به صورت قانونی مجرم شناخته شود؛ نه این که قربانی قلدری ها 

و قوانین فردی شوند.
تا این اعتراضات به صورت گسترده و فراگیر شکل نگیرد و کسانی از میان 
زنان جرأت اعتراض در برابر جنایات را نداشته باشد، بانوان به صورت عادی و 
همیشگی قربانی محکمه های صحرایی و سکوت یک نسل خواهد شد. بنابراین، 
شعار من، نه به عنوان یک دختر، بلکه به عنوان یک فرد و شهروند این جامعه در 

روز جهانی امسال این است: #نه_به_محکمه های_صحرایی #نه_به_سکوت!

این که  با وصف  نهاد،  این  نظارتی  یافته های  براساس  که 
تهدیدات بلند امنیتی متوجه مراکز و محالت رأی دهی در 
روز ششم میزان بود، انتخابات ریاست جمهوری در فضای 
گفت  نهاد  این  رییس  ایوب زاده،  نعیم  شد.  برگزار  امن 
کارکرد  از  انتخابات  بر  ناظر  نهاد  یک  به عنوان  »تیفا«  که 
امنیت  تأمین  در  پولیس  نقش  از  به ویژه  امنیتی  نیروهای 

انتخابات راضی است.
در  داخله  وزارت  رهبری  که  افزود  ایوب زاده  آقای 
کار  ریاست جمهوری  انتخابات  امنیت  تأمین  راستای 
»بی پیشینه ای« انجام داده است؛ کاری که به گفته ی او در 
انتخابات های قبلی صورت نگرفته است. ایوب زاده تأکید 
امنیتی  نیروهای  میان  میزان  ششم  انتخابات  در  که  کرد 
امنیت ملی( و همچنان میان  )پولیس ملی، ارتش ملی و 
»تیفا« و نیروهای امنیتی هماهنگی »خوب« وجود داشت. 

محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله نیز در 
»بُعد  مدیریت«،  و  »رهبری  که  گفت  خبری  نشست  این 
نظامی و امنیتی«، »بُعد سیاسی و عقیدتی« و »بُعد اجتماعی 
امنیتی  نهادهای  که  بودند  محوری  چهار  از  مردمی«  و 
به ویژه وزارت داخله را در امر تأمین امنیت انتخابات موفق 

ساخته است.
آقای اندرابی افزود که وزارت داخله تالش کرد که 
نعیم  کند.  جلوگیری  انتخابات  در  پولیس  مداخله ی  از 
ایوب زاده و غالم حسین ناصری نیز با تأیید اظهارات آقای 
اندرابی، گفتند که نیروهای امنیتی در روز انتخابات کامال 

بی طرف عمل کرده اند.
آقایان ایوب زاده و ناصری با رد اتهامات واردشده از 
سوی شماری از تیم های انتخاباتی مبنی بر این که نهادهای 
قرار دارند،  انتخاباتی مشخص  تیم  اختیار یک  امنیتی در 
افزودند که ساختارهای امنیتی ساختارهای مردمی اند. آن ها 
همچنان گفتند که »هیچ سیاست مداری حق ندارد که این 
ساختارها را وابسته به خودشان دانسته و روی آن معامله 

کنند.«
انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ششم میزان در 
سایه ی تهدیدات بلند امنیتی برگزار شد. یافته های »تیفا« 
نشان می دهد که در روز انتخابات در حدود 1۳0 حمله 
پروان،  میدان وردک،  پکتیکا،  پکتیا،  کابل،  والیت های  در 
و  غور  فاریاب،  سرپل،  بغالن،  قندوز،  لوگر،  ننگرهار، 

هرات صورت گرفته است.
افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت 
گزارشی  نشر  با  میزان(  )سه شنبه، 2۳  دیروز  نیز  )یوناما( 
گفته است که در نتیجه ی  ۴۵8 مورد حمله ی »تروریستی« 
 8۵ میزان،  ششم  ریاست جمهوری  انتخابات  روند  بر 
نشان  همچنان  یوناما  یافته های  شده اند.  کشته  غیرنظامی 
می دهد که ۳7۳ غیرنظامی دیگر در نتیجه ی این حمالت 

زخمی شده اند.

»شفافیت نباید قربانی سرعت شود«
برخی از نهادهای ناظر نگران به تعویق افتادن اعالم 
انتخابات اند و می گویند تأخیر در اعالم  ابتدایی  نتیجه ی 
نتیجه ی ابتدایی از یک طرف نقض قانون است و از طرف 
دیگر زمینه را برای تقلب و متقلبان فراهم می کند. قیس 
شفاف  و  آزاد  انتخابات  دیدبان  مؤسسه  رییس  یاسینی، 
)فیتوا( از کسانی ست که از تأخیر در اعالم نتیجه ی ابتدایی 
ابراز نگرانی می کند و می گوید که هر قدر پروسه زمان گیر 
فرصت  متقلبان  و  می شود  فراهم  تقلب  زمینه ی  شود، 

بیش تری می یابند.
مستقل  کمیسیون  که  است  این  راه حل  او  دید  از 
درملوک،  شرکت  متخصص  دو  به  افزون  انتخابات 
تا  بخواهد،  کابل  در  را  شرکت  این  بیش تر  متخصصان 
پروسه سرعت یافته و نتیجه در تاریخ تعیین شده، اعالم 

شود.
از  شماری  و  ناظر  نهادهای  از  دیگر  برخی  اما 
نباید  انتخابات  انتخاباتی می گویند که شفافیت  ستادهای 
داری  که  شود  اعالم  نتیجه ای  و  شود  سرعت  قربانی 
طرف های  و  افغانستان  مردم  برای  و  بوده  الزم  شفافیت 

انتخاباتی قابل قبول باشد.
»امنیت  انتخاباتی  دسته ی  رییس  نبیل،  رحمت اهلل 
در  که  گفت  خبری  نشست  در  سه شنبه  روز  عدالت«  و 
قربانی  شفافیت  نباید  انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  اعالم 
سرعت شود. آقای نبیل افزود: »یک هفته دو هفته تأخیر 
اعالم  معین  نتوانستیم در روز  نکند که چرا  نگران  را  ما 
کنیم، به خاطرکه اثرات آن ]عجله[ در آینده ویران گرتر و 

جدی تر خواهد بود.«
»ثبات  انتخابات  دسته ی  از  اخالقی،  رحمن  نور 
 27 در  ابتدایی  نتیجه ی  اگر  که  می گوید  هم گرایی«  و 
اگر تمام مراحلی که  اما  میزان اعالم شود، خوب است، 
شفافیت را تأمین می کند، انجام نشود در این صورت »با 
تأکید  بدهیم.  ترجیح  زمان  بر  را  شفافیت  حوصله مندی 
نتیجه ی  تا یک  است  بهتر  بر شفافیت  تمرکز  که  می کنم 

ابتدایی ناقص اعالم شود.«
انتخابات  افغانستان یک  رفیعی می گوید مردم  عزیز 
باعتبار می خواهد، تعجیل و تأکید بر اعالم نتیجه ی ابتدایی 
در تاریخ تعیین شده، در برابر مشروعیت انتخابات، ارزش 
ندارد: »اگر یک انتخابات بااعتماد، بااعتبار و باارزش یک 
هفته بعدتر اعالم شود، خیلی مهم تر است نسبت به این که 
با عجله کاری شود، بعد متوجه شویم که اشتباهات بسیار 
بزرگی وجود داشته. به نظر من خیلی دقیق باشد تا قابل 

قبول برای مردم باشد.«

میزان( موال محمد عبداهلل، عضو کمیسیون  )دوشنبه، 22 
تازه ی  میکانیزم  نشست خبری  یک  در  انتخابات  مستقل 
از آرای  بیومتریک شده  برای تفکیک آرای  این کمیسیون 

بیومتریک نشده را توضیح داده بود.
آرای  آن که  از  پس  عبداهلل،  آقای  گفته ی  به 
شد،  سیستم  وارد  محالت  تمامی  از  بیومتریک شده 
در  می شود.  آغاز  بیومتریک  معلومات  تصفیه ی  مرحله ی 
این مرحله پی آرکدهای تکراری، نشان انگشت تکراری، 
استیکر تکراری، عکس تکراری، عکس زیر سن، عکس از 
روی عکس و استفاده ی رأی پیش از ساعت هفت صبح 
و بعد از ساعت پنج عصر  روز ششم میزان، تفکیک و 

تصفیه می شود.
از سویی هم امروز سه شنبه رحمت اهلل نبیل، یکی از 
انتخاباتی  تیم  کشور  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان 
حاکم )دولت ساز( را متهم کرده است که این تیم با استفاده 
را  بیومتریک نشده  آرای  می خواهد  عالی  دادگاه  حکم  از 

اعتبار بدهد.
آقای نبیل در نشست خبری شورای نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری در کابل گفت: »دسته ی انتخاباتی حاکم 
تالش می کند که با استفاده از نام دادگاه عالی موضوع آرای 
بیومتریک نشده را به این دادگاه ارجاع بدهد.« او موضوع 
ارجاع این آرا را به دادگاه عالی »جفا« بر مردم افغانستان 
خوانده، افزود که دخالت دادگاه عالی در روند انتخابات، 

اعتبار مردم به نهادهای عدلی و قضایی را آسیب می زند.
چالش های پیش از انتخابات

نشست  این  در  ناصری  غالم حسین  هم  سویی  از 
از  پیش  ریاست جمهوری  انتخابات  که  گفت  خبری 
برگزاری آن نیز با چالش هایی همراه بود. به گفته ی آقای 
ناصری، تهدید طالبان و تالش شماری از حلقات سیاسی 
در درون کشور برای برگزارنشدن انتخابات، از چالش های 

عمده ی سد راه برگزاری این روند بوده است.
او تأکید کرد که این موضع گیری های سیاسی در داخل 
کشور در ایجاد تأثیر عمیق روانی و بی باوری میان مردم 
از  ایجاد چالش  که  او همچنان گفت  است.  داشته  نقش 
سوی حلقات سیاسی تهدید دیگری در کنار تهدید فزیکی 

طالبان و خالف مصالح و روحیه ی ملی قرار داشت.
از آغاز  گفتنی است که گروه طالبان چند روز پس 
کارزارهای انتخاباتی با نشر اعالمیه ای گفته بود که تمامی 
نشست ها و کارزارهای انتخاباتی را هدف حمالت نظامی 
کشور خواسته  از شهروندان  گروه  این  داد.  قرار خواهد 
بود که در این گردهمایی های انتخاباتی شرکت نکنند. از 
با تمام توان  سویی هم گروه طالبان تهدید کرده بود که 

مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد شد.
سربلندی نیروهای امنیتی در ششم میزان

می گوید  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 

بسیاری از کارها که نیازمند اعالم نتیجه ی ابتدایی است، 
انجام نشده است. 

آقای اخالقی می افزاید که تا کنون اطالعات دو مرکز 
باهم  کدام هایند،  بیومتریک نشده  آرای  کند،  مشخص  که 
تفتیش و  باید  بنابراین هزارها محل  مقایسه نشده است، 
بازشماری شود که در این زمینه هیچ اقدامی نشده است: 
»این کارها تا صورت نگیرد نمی تواند با چیزهای در دست 

داشته، نتیجه را اعالم بکند.«
از سوی هم اخالقی می گوید که روند انتقال معلومات 
دستگاه های بیومتریک به سرور مرکز از طریق روش قبلی 
روش  اما  می برد،  زمان  ماه  یک ونیم  و  تا  یک  )انترنت( 

جدید سرعت به مراتب بهتر شده است.
آخرین آمارها از کمیسیون انتخابات

در  دوشنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
درصد   8۵ حدود  که  کردند  اعالم  خود  خبری  نشست 
آرای دارای اطالعات بیومتریک که یک میلیون 7۳7 هزار 
و 87 رأی می شود، تثبیت شده است. به گفته ی اعضای 
کمیسیون، این تعداد آرای بیومتریک شده از 22 هزار و 
۵88 محل به دست آمده و آرای دارای اطالعات بیومتریک 

از سه هزار و ۹80 محل رأی دهی باقی مانده است.
سخن گویان  از  یکی  افتخاری،  علی  سه شنبه،  روز 
کمیسیون مستقل انتخابات به اطالعات روز گفت که از 
یک میلیون و 7۳7 هزار رأی دارای اطالعات بیومتریک، 
تا حوالی ساعت یک روز سه شنبه، حدود یک میلیون و 
۳00 هزار رأی عمال وارد سرور مرکزی کمیسیون شد. 
آقای افتخاری افزود که تا آخر روز سه شنبه این رقم به 

یک میلیون و 700 هزار خواهد رسید.
دستگاه های  معلومات  انتقال  افتخاری،  گفته ی  به 
بیومتریک به سرور مرکزی چند مرحله دارد و فعال یک 
میلیون ۳00 هزار رأی بیومتریک شده وارد سرور مرکزی 

کمیسیون شده است. 
کمیسیون  که  می گوید  کمیسیون  سخن گوی  این 
را  ابتدایی  نتیجه ی  زمانی  جدول  مطابق  که  دارد  تالش 
اعالم کند، اما چهار روز روند انتقال معلومات از دستگاه ها 
به سرور مرکزی به مشکل خورد، دو روز دیگر انجنیران 
شرکت درملوک برای سرعت کار تالش کردند اما موفق 
نشدند و گفت وگو روی روش جدید انتقال، دو روز را 
زیاد  بیفتد،  تعویق  به  به نحوی  پروسه  »اگر  گرفت:  دربر 
مهم  کمیسیون  برای  چیزی که  اما  نیست،  نگرانی  جای 
است، این است که آرای دارای اطالعات بیومتریک باید 
حساب شود و شفافیت الزم مطابق به قوانین و طرزالعمل 

حفظ شود.«

این سکوت  دوش  به  باید  را  جنایات  این  سنگین  بار 
ممتد گذاشت. صدایی که به هر دلیلی در برابر این همه 
جنایت بلند نشده و در درون هر خانه و منطقه ی این 
مرد«  و خشونت  »خشم  با  و سکوت  ستم  جغرافیای 
شود  بلند  باید  شده،  خفه  زن«  »مصلحت اندیشی  و 
و این سکوت را بشکند. این صدای اعتراض می تواند 
پایان بخش سکوت ممتد زن و خشونت تحمیلی مرد 
زنان خواهد  بین  در  فکری  انقالب  آغازگر  اگرنه،  باشد؛ 
شد تا زنان به خودشان جرأت بدهند که در برابر محاکم 
بر  و  بایستند  خانواد گی  خشونت های  و  صحرایی 
مصلحت اندیشی ای که سلطه ی مرد را تداوم بخشیده 
نقطه ی پایان بگذارد.



شمار کشته شده های طوفان هاگی بیس در جاپان به ۶۶ نفر رسید
اطالعات روز: شمار کشته شده های طوفان هاگی بیس 
سهمگین ترین  از  یکی  به عنوان  آن  از  که  جاپان  در 
طوفان های شش دهه اخیر در این کشور نام برده می شود، 

به ۶۶ تن افزایش یافت.
ان.اچ.کی، رسانه ی ملی جاپان به نقل از مقام های این 
کشور همچنین از ناپدیدشدن 1۵ نفر در این طوفان خبر 

داد و تعداد مجروحان را نیز 200 نفر ذکر کرد.
نیروهای امداد همچنان در تالش برای پیدا کردن افراد 

گم شده در این طوفان هستند.

به گزارش یورونیوز، طوفان هاگی بیس باعث بارش 
باران های شدید در مناطق مختلف جاپان شد که بر اثر آن 
200 رودخانه طغیان کرد و در برخی مناطق جاپان سیل 
جاری شد. طبق نوشته ان.اچ.کی بیش از 10 هزار خانه بر 

اثر سیل آسیب دیده است.
جمله  از  جاپان  شرقی  شمال  در  فوکوشیما  استان 
زیادی  آسیب های  طوفان  این  اثر  بر  که  است  مناطقی 
یک  و  کشته شدند  استان  این  در  نفر  دید. دست کم 2۵ 
خسارت  این  از  بزرگی  بخش  است.  مفقود  نیز  نفر 

به دلیل سرازیرشدن رودخانه و عبور شدید آب از مناطق 
پرجمعیت عنوان شده است.

در  قربانیان  اغلب  جاپان،  رسانه های  گزارش  طبق 
فوکوشیما افراد سالمند هستند.

یکی از ساکنان فوکوشیما می گوید: »ما نمی توانیم از 
سرویس بهداشتی استفاده کنیم، دسترسی به آب نوشیدنی 
نداریم و فروشگاه ها بسته شده اند. بنابراین دچار مشکل 
می گوید:  نیز  استان  این  ساکنان  از  دیگر  یکی  هستیم.« 
»خانه ای که سال ها در آن زندگی می کردم ویران شد. وقتی 

از پناهگاه به خانه برگشتم متوجه نشدم چه اتفاقی افتاده 
است و نمی توانستم جلوی اشک هایم را بگیریم.«

ایجاد  باعث  همچنین  باران  شدید  بارش  و  طوفان 
حدود 1۴0 مورد رانش زمین در سراسر جاپان شده است. 
در استان گونما نیز چهار نفر بر اثر این طوفان کشته شدند.

همچنان ۳۵ هزار خانه بدون برق هستند و 1۳0 هزار 
خانه نیز از صبح سه شنبه دسترسی به آب آشامیدنی ندارند 
و هنوز مقام های کشور درباره ی این که چه زمانی آب و 

برق وصل خواهد شد، اطالع رسانی نکرده اند.

www.etilaatroz.comچهار شنبه  ۲۴ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۲۷ خبرهای خارجی

تشکیالت خودگردان شمال و شرق سوریه: به کارمان ادامه  می دهیم
دولت سوریه: ارتش وارد منبج شده است

خودگردان  تشکیالت  رهبران  از  یکی  روز:  اطالعات 
شهرها  وارد  سوریه  ارتش  می گوید  سوریه  شرق  و  شمال 
نخواهد شد و این دولت بدون تغییر به کارش ادامه خواهد 

داد.
از  یکی  مهباش  عبدالحمید  از  هاوار،  کرد  خبرگزاری 
رهبران تشکیالت خودگردان شمال و شرق سوریه نقل کرده 
که توافق نیروهای دموکراتیک با دولت سوریه صرفا نظامی 

است و قرار نیست ارتش سوریه وارد شهرها شود:
به گفته او »توافق نیروهای دموکراتیک و نیروهای دولت 
تأیید روسیه بوده  با آگاهی و  سوریه صرفا نظامی است و 

است.«
»این یعنی تشکیالت خودگردان به کار خود ادامه می 

دهد.«
آقای مهباش گفت توافق نظامی با دولت شامل »استقرار 
نیروهای ارتش سوریه در طول مرز با ترکیه، از منبج تا رقه، 

حسکه، قامشلی تا آخرین نقطه در دریک« است.
هدف  که  کرد  تأکید  او  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
این توافق شکست دادن و بیرون راندن ارتش ترکیه از خاک 
سوریه است؛ بنابراین ارتش وارد شهرها نخواهد شد و دولت 
خودگردان و هفت کانتون )منطقه( آن -منطقه ای که کردها به 
آن روژاوا می گویند- مثل قبل و »بدون تغییر یا اصالحی« به 

کار سازماندهی و اداره امور ادامه خواهد داد.
در همین حال تلویزیون دولتی سوریه می گوید ارتش 
این کشور وارد شهر منبج شده است. این تلویزیون تصاویری 
را پخش کرد که گفت شادی مردم منبج از ورود ارتش سوریه 
بوده است. شورشیان سوری مورد حمایت ترکیه می گویند 

آن هایی که وارد شهر شده اند عمدتا نیروهای کرد بوده اند.
نفر  صدهزار  با  سوریه  شمال  در  است  شهری  منبج 
جمعیت که بیش تر جمعیت آن را عرب ها و در درجه بعد 

کردها و اقلیت های دیگر تشکیل می دهند.

این شهر را شورشیان در سال 2012 تصرف کردند، اما 
دو سال بعد داعش آن ها را شکست داد و شهر را در اختیار 
گرفت. دو سال بعد نیروهای دموکراتیک سوریه داعش را 

شکست دادند و کنترل شهر را به دست گرفتند.
دیروز رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه گفت 
دارد  انتظار  اما  است،  منبج  درباره ی  تصمیم گیری  حال  در 
بروند. رسانه های طرفدار  بیرون  این شهر  از  کرد  نیروهای 
کند  تصرف  را  منبج  می خواهند  دولت  از  ترکیه  در  دولت 
منبج  به  که حمله  دادند  ترکیه هم خبر  دیگر  و رسانه های 

قریب الوقوع است.
در همین حال وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای گفت در 
درگیری ارتش ترکیه با نیروهای کرد شهر منبج، یک سرباز 
کشته و هشت نفر دیگر زخمی شده اند اما پانزده نیروی کرد 

را هم »خنثا« کرده اند. در این بیانیه آمده بود که نیروهای کرد 
با خمپاره به ارتش ترکیه حمله کرده اند.

پیش از این، دیده بان حقوق بشر سوریه که مقرش در 
بریتانیا است از درگیری های مشابهی بین نیروهای دموکراتیک 
سوریه و شورشیان سوری طرفدار ترکیه در اطراف منبج خبر 

داده بود.
کاروان  می رسید  به نظر  که  منتشر شد  ویدیویی  دیروز 
نیروهای آمریکایی را در راه خروج از سوریه نشان می دهد. 
گفته شد که آن ها با پرچم آمریکا از جاده ای از حدود ۳0 

کیلومتری منبج عبور می کردند.
در همین حال خبرگزاری فرانسه از درگیری هایی بین 
دموکراتیک  نیروهای  با  ترکیه  طرفدار  شورشی  نیروهای 

سوریه در حومه شهر راس العین خبر داد.

بریتانیا است  دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در 
»حمله ای  دیشب  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  می گوید 
سنگین به ارتش ترکیه و نیروهای سوری مورد حمایشان در 
نزدیکی راس العین« را آغاز کرده اند. ترکیه تأکید می کند که 

این شهر را در کنترل دارد.
به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه از زمان حمله ترکیه 
از  نفر   1۳۵ و  غیرنظامی  هفتاد  کنون  تا  سوریه،  شمال  به 
این  نیروهای دموکراتیک سوریه کشته شده اند.  شبه نظامیان 
نهاد شمار کشته شدگان نیروهای شورشی طرفدار ترکیه را 

120 تن اعالم کرده است.
به گفته سازمان ملل 1۶0 هزار نفر بی خانمان شده اند.

از شمال  نیروهایش را  امریکا اعالم کرد  از آن که  پس 
سوریه خارج می کند، ارتش ترکیه به شمال سوریه حمله کرد 
و گفت قصد دارد منطقه ای حائل به عمق ۳0 و طول ۴80 
کیلومتر در طول مرزش با سوریه ایجاد کند و هم نیروهای 
کرد را که »تروریست« می داند از مرز دور کند هم یک تا دو 
میلیون آواره سوری را که در ترکیه هستند در آنجا اسکان 

دهد.
نیروهای دموکراتیک سوریه که نیروی زمینی اصلی در 
شکست دادن داعش در سوریه بودند از نیروهای عرب و کرد 
با رهبری کردها تشکیل شده و بعد از غلبه بر داعش کنترل 

منطقه را در اختیار داشته است.
ترکیه یگان های مدافع خلق، از گروه های اصلی نیروهای 
حزب  از  شعبه ای  و  »تروریست«  را  سوریه  دموکراتیک 
کارگران کردستان، پ ک ک می داند. یگان های مدافع خلق این 
موضوع را تکذیب می کنند و آمریکا هم موضع ترکیه را 

قبول ندارد.
امروز همچنین ایتالیا و بریتانیا گفتند که صادرات اسلحه 
را به بریتانیا متوقف می کنند. پیش تر نیز آلمان و فرانسه از 

اقدام مشابهی خبر داده بودند.
این  از  بیش  را  ترکیه  نظامی  گفته عملیات  آمریکا هم 
تحمل نمی کند و تحریم هایی را از جمله بر صنعت فوالد 
ترکیه وضع کرده هر چند منتقدان آن را »خیلی کم، خیلی 

دیر« توصیف کرده اند.

دادگاه  به  جمعه  روز  بریتانیا  دولت  که  اسنادی  بنابر  و  حال  همین  در 
عدم  در صورت  تا  است  آماده  جانسون  بوریس  است،  کرده  ارائه  اسکاتلند 
درخواست  میزان(،   27( اکتبر   1۹ روز  تا  اروپا  اتحادیه  با  توافق  به  دستیابی 

تمدید مهلت برگزیت را به این اتحادیه ارائه کند.
پارلمان بریتانیا نخست وزیر این کشور را ملزم کرده است که در صورت 

عدم دستیابی به توافق، باید طرح تمدید مهلت را به اتحادیه ارائه کند.
برای  اروپا  اتحادیه  و  بریتانیا  که  می دهند  هشدار  اروپایی  دیپلمات های 
جلوگیری از تأخیر برگزیت یا هرج ومرج در جریان اجرای آن، باید تا پایان 
هفته ی آینده در مورد نحوه خروج بریتانیا از این اتحادیه با یکدیگر به توافق 

برسند.

اتحادیه اروپا در امور  بارنیه، مذاکره کننده ی ارشد  اطالعات روز: میشل 
برگزیت، روز سه شنبه )1۵ اکتبر( گفت رسیدن به یک توافق با بریتانیا در هفته 

پیش رو هنوز ممکن است، حتا اگر »سخت تر و سخت تر« شده باشد.
آقای بارنیه که برای شرکت در اجالس سران اروپا در بروکسل حضور 
یافته است به خبرنگاران گفت: »واضح است که رسیدن به یک توافق هنوز 
ممکن است. ]اما[ هر توافقی باید برای همه طرفین کار کند؛ تمام بریتانیا و 

تمام اتحادیه اروپا.«
برای  حساسی  زمان  اکنون  کرد  اضافه  اروپا  اتحادیه  ارشد  مذاکره کننده 

بریتانیا است تا »نیات خوب را به متنی قانونی بدل کند«.
در همین حال وزیر امور اروپای آلمان در مورد حصول قریب الوقوع یک 

توافق بر سر برگزیت ابراز تردید کرده است.
به نقل از یورونیوز، میخائیل روث که در آستانه نشست وزرای اتحادیه 
اروپا به بلژیک آمده است با »فاجعه« خواندن خروج بدون توافق بریتانیا از 
بر سر  توافقی  که  نیستم  مطمیین  »خیلی  به خبرنگاران گفت:  اروپا،  اتحادیه 

برگزیت نزدیک باشد«.
نزدیک شدن  با  که  بیان می شود  در حالی  اروپایی  مقامات  این  اظهارات 
به موعد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روز ۳1 اکتبر )۹ آبان(، طرفین به 

تالش ها برای رسیدن به توافق شدت بخشیده اند.
منابع بریتانیایی گفته اند که دولت بوریس جانسون روز سه شنبه پیشنهاداتی 

تازه را در مورد برگزیت به اتحادیه اروپا ارائه خواهد داد.

میشل بارنیه: 
رسیدن به توافق بر سر برگزیت دشوار، ولی ممکن است

پوتین و ملک سلمان میلیاردها دالر توافق تجاری امضا کردند
توافقات میان روسیه و عربستان 
بر سر نحوه تولید نفت و کاهش میزان 
منبع  این  بهای  کنترل  هدف  با  آن، 
کشور  دو  این  می شود؛  انجام  انرژی 
مهم ترین  متحده،  ایاالت  کنار  در 

تولیدکنندگان نفت جهان هستند.
دیدار  جریان  در  پوتین  آقای 
»اهمیت ویژه ای  او  خود گفته دولت 
منافع  و  دوستانه  روابط  توسعه  برای 
و روابط مشترک با عربستان سعودی 

قائل است«.
کاخ  وب سایت  که  بیانیه ای  در 
کرملین منتشر کرده، پوتین در دیدار با 
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از 
پروژه مشترک سرمایه گذاری خارجی 
به مبلغ 10 میلیارد دالر در روسیه خبر 

داده  است.
سعودی  پادشاه  سلمان،  ملک 

رییس جمهوری  روز:  اطالعات 
روسیه و پادشاه عربستان سعودی در 
جریان سفر والدیمیر پوتین به ریاض 
سرمایه گذاری  دالر  میلیاردها  سر  بر 
به  کشور  دو  بین  تجاری  مبادالت  و 
توافق رسیدند؛ این توافقات از مسایل 
فرهنگی تا فناوری پیشرفته و فضایی 

را در بر می گیرد.
رییس جمهوری  پوتین  والدیمیر 
میزان(   22( دوشنبه  روز  روسیه 
وارد ریاض شد. سفر آقای پوتین به 
می گیرد  صورت  زمانی  در  عربستان 
به طور  و  منطقه،  در  تنش ها  که 
مشخص بین عربستان و ایران، رو به 

فزونی گذاشته  است.
برخی  در  تهران  با  مسکو 
عرصه ها، از جمله در کارزار سوریه، 
از  حال  عین  در  و  دارد  همکاری 

اتمی  توافق  حامیان  و  امضاکنندگان 
در  روسیه  است.  »برجام«  به  موسوم 
عربستان  با  خود  روابط  حال  عین 
سفر  و  داده  گسترش  نیز  را  سعودی 
نیز در همین راستا  اخیر آقای پوتین 

ارزیابی می شود.
پی  در  فردا،  رادیو  گزارش  به 
دو  پوتین،  آقای  از  رسمی  استقبال 
دالری  میلیارد  چند  طرح های  کشور 
برای سرمایه گذاری و داد و ستد امضا 

کردند.
عربستان  نفت  وزارت  گفته  به 
بر  سعودی  سران  و  پوتین  والدیمیر 
موسوم  گروه  روابط  »تقویت«  سر 
اعضای  دربرگیرنده  که  »اوپک+«،  به 
به طور  یعنی  اوپک  غیر  و  اوپک 
توافق  به  است،  روسیه  مشخص 

رسیدند.

که  موردی  هر  »در  ریاض  گفته  نیز 
کند،  کمک  صلح  و  امنیت  ثبات،  به 
با افراطی گری و تروریسم مقابله کند 
با  برساند«  یاری  اقتصادی  به رشد  و 

مسکو همکاری می کند.
جریان  در  نیز  پوتین  والدیمیر 
کرده  تأکید  سعودی  ولیعهد  با  دیدار 
کشور  دو  همکاری های  از  هدف 
و  منطقه  در  ثبات  و  صلح  »تقویت 
جهانی  وضیعت  به  قوام بخشیدن 

انرژی« است.
نخستین دیدار پوتین از عربستان 
گرفت.  صورت   2007 سال  در 
به روسیه  نخستین سفر ملک سلمان 

در سال 2017 انجام شد.
از  پس  روسیه  رییس جمهوری 
عربی  متحده  امارات  راهی  عربستان 

می شود.
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Grant No.
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MAIL/PD/NCB/G-91/98/Rebid :شماره دعوت به داوطلبی
دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه )تدارک یک پایه جنراتور معه هشت قلم جنس مورد ضرورت 
ریاست تکنالوژی معلوماتی( تحت ریفرنس نمبر MAIL/PD/NCB/G-91/98/Rebid اشتراک 
نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 
الی ساعت 10:00 قبل از ظهر روز چهارشنبه مورخ 15/08/1398 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده 

و اینترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر: مبلغ 80,000 افغانی بشکل )بانک گرنتی( طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 
و  تعمیر حفظ  آفرگشایی،  جلسات  اطاق  جلسه:  مکان  آدرس  می باشد.  عامه(  تدارکات  قانون   17

مراقبت منزل دوم عقب منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
نوت: داوطلبان می توانند اسناد مکمل داوطلبی را از وب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در 
صورت عدم داونلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت 
تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع منزل اول تعمیر معینیت مالی 

و اداری بطور رایگان بدست آورند.

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطال عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد، تا )تطبیق پروژه مرغ های نوع تخمی )30 قطعی( برای 
1000 فامیل برای ولسوالی زرنچ، خاش رود، گانگ و چخانسور والیت نمیروز( ضرورت  پروژه 
MAIL/ARTF/NHLP/ این وزارت تحت کود نمبر  )NHLP( ملی باغداری ومالداری

ICB – LC-NC-2019-62 را به موسسه انکشاف ا جتماعی افغانستان )ASIO( دارای 
جواز نمبر1579 به قیمت مجموعی مبلغ 29,464,300.00 )بیست و نه میلیون  چهار صدو 

شصت و چهار هزارو سه صد( افغانی اعطا نماید.
اعتراض  میتوانند  باشند،  داشته  زمینه  در  اعتراض  هرگونه  که  حکمی  و  حقیقی  اشخاص 
خویش را از تاریخ نشراین اعالن الی چهارده  روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به 
ریاست تهیه وتدارکات  وزارت زراعت، آبیاری ومالداری واقع کارته سخی، جمال مینه، وفق 

احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرار داد نبوده والی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی 

بعدی، قرار داد منعقد نخواهد شد.

اطالعیه تصمیم اعطا قرار داد

به اطالع عموم رسانیده می شود  تدارکات  قانون  ماده چهل و سوم  از  تاسی  به  بدینوسیله 
تخمی  نوع  مرغ های  پروژه  )تطبیق  تا  دارد،  نظر  در  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  که 
پائین والیت  ارگو، جورم و یفتل  برای ولسوالی فیض آباد،  )30 قطعی( برای 1000 فامیل 
نمبر  وزارت تحت کود  این   )NHLP( مالداری  و  باغداری  ملی  پروژه  بدخشان( ضرورت  
MAIL/ARTF/NHLP/ICB – LC-NC-2019-63 را به موسسه انکشاف اجتماعی 
مبلغ 27,647,910.00  مجموعی  قیمت  به  نمبر 1579  جواز  دارای   )ASIO( افغانستان 

)بیست و هفت میلیون و شش صد و چهل و هفت هزار و نه صد و ده( افغانی 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. 

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، قرارداد داوطلبی )تطبیق پروژه 20 فارم 
تجارتی ماهی در والیت لغمان( ضرورت پروژه ملی باغداری و مالداری )NHLP( تحت کود نمبر MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2018-100 )Rebid( را با موسسه )LEADO( به قیمت 

مجموعی مبلغ 19,334,000.00 نوزده میلیون و سه صد و سی و چهارهزار افغانی، اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی چهارده )14( روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به ریاست تدارکات، وزارت 

زراعت, آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

MAIL/ARTF/NHLP/ICB –LC-NC-2019-65 :شماره دعوت به داوطلبی
ریاسـت تهیـه و تـدارکات وزارت زراعـت آبیـاری و مالـداری از تمـام داوطلبان واجد شـرایط دعوت 
می نمایـد تـا در پروسـه داوطلبـی )تطبیـق پـروژه مرغ هـای نـوع تخمـی )100 قطعی( بـرای 250 
فامیـل بـرای ولسـوالی های علی شـیر و سـپری والیـت خوسـت( ضـرورت پـروژه ملـی باغـداری و 
مالـداری )NHLP( اشـتراک نمـوده و نقل شـرطنامه مربوط را در فلش دیسـک )حافظه( به شـکل 
رایـگان از ریاسـت تهیـه و تـدارکات تعمیـر معینیت اداری و مالـی وزارت زراعت آبیـاری و مالداری 
بـه دسـت آورده آفرهـای خویـش را مطابـق شـرایط منـدرج شـرطنامه و طبـق قانـون و طرزالعمل 
تـدارکات طـور سربسـته از تاریـخ نشـر اعالن الی سـاعت 10:00 قبـل از ظهر به تاریـخ 10 جوالی 
2019 بـه دفتـر جلسـات ریاسـت تهیـه و تـدارکات منـزل اول تعمیر معینیـت مالـی و اداری ارایه 
نماینـد. آفرهـای ناوقـت رسـیده و اینترنتـی قابل پذیرش نمی باشـد. قابل یادوری اسـت که جلسـه 
قبـل از آفرگشـائی بـه تاریـخ 26 جون 2019 سـاعت 10:00 قبل از ظهر در آدرس یاد شـده تدویر 

می گـردد.
تضمیـن آفـر بـه صـورت اظهارنامـه تضمیـن آفـر )Bid-Securing Declaration( مطابق 

شـرطنامه اخـذ می گردد.

اطالعیه تصمیم اعطا قرارداد

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

» دعوت به داوطلبی روش باز ملی«
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کشـورها نه تنهـا فایـده ای ندارد کـه ضرر هم 
دارد. همـه می دانیـم کـه بـاالی دادگاه عالـی 
چنـدان اعتبـار نیسـت. حـاال مـا بـا توجه به 
سـابقه ی ایـن دادگاه گفتیـم،  صـالح ملـک 

دانند.« خویـش،  خسـروان 
خبرنـگاران  از  یکـی  می شـود  گفتـه 
بازدیـدش  حیـن  کابـل  در  ایـران  سـفیر  از 
چـه  کـه  پرسـیده  انتخابـات  کمیسـیون  از 
باعـث شـده بـه کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
افغانسـتان بروید؟ این سـفیر در جواب گفته: 
»مـا رفتیـم تـا بـه امریـکا نشـون بدهیـم کـه 
اگـر شـما می تونیـد بـه ُکمیسـیون انتخابـات 
افغانسـتان برویـد، مـا هـم می تونیم. مـا اآلن 
نمی دونیـم چـه بـه چیـه یـا امریکایی هـا چه 
گفتـه و چه شـنفته، اصـال اهمیتی هـم نداره، 
همین کـه بتونیـم بـه لحـاظ ُفرمالیتـه هـم که 
شـده بـه امریـکا نشـون بدهیـم، بـرای هفت 

کافیسـت.« مـان  جد 

از  تعـدادی  گذشـته،  روز  چنـد  در 
سـفیرهای کشـورها بـه کمیسـیون انتخابـات 
مـا قـدم رنجـه فرمـوده و از نزدیـک چیـز 
کـرده اسـت. مـا اکنـون دو چیـز را از ایـن 

می کنیـم. چیـز  دیدارهـا، 
ایـن  قـدم«  »رنجه کـردن  اول  چیـز 
سـفیرها اسـت. در مـورد قـدم رنجه کـردن 
چنـد دیـدگاه وجـود دارد. سـیکام پاندریش، 
محقـق و دانشـمند هنـدی کـه چنـد سـال 
پیـش مکتـب »بفرماییدگرایـان« را بنـا نهـاده 
اسـت می گویـد: »دیدار سـفیرهای کشـورها 
از کمیسـیون انتخابـات افغانسـتان یـک امـر 
عـادی اسـت. شـاید عـده ای آن را مداخلـه 
کننـد،  تعبیـر  انتخابـات  کمیسـیون  کار  در 
امـا حقیقـت امـر ایـن اسـت کـه کمیسـیون 
انتخابـات افغانسـتان در قاعـده ی »بفرماییـد 
اسـت.  کـرده  پذیرایـی  آن هـا  از  قربـان« 
بنابراین هیچ مشـکلی در رفتن سـفیرها دیده 
نمی شـود. اگـر مشـکلی در ایـن زمینه وجود 
هـم داشـته باشـد، مربـوط به چیزی سـت که 

آن هـا در کمیسـیون چیـز کـرده اسـت.«
ولـی اهلل نوامبر، یکی از شـاگردان مکتب 
شـکاکیون می گویـد: »قـدم رنجه کـردن ایـن 
عالی جنابـان بـرای رضای خدا نیسـت. آن ها 
رفته انـد از نزدیـک ببیننـد کـدام دو کاندیـدا 
آرای بیش تـر دارنـد و اختالف شـان در چـه 
حد اسـت تـا بتواننـد روی همـان کاندیداها 

هیـچ  »سـفیرها  اسـت:  گفتـه  شـود  فـاش 
چیـزی خاصـی در دیدارشـان نکـرده. ایـن 
شـایعه کـه خـدای نخواسـته سـفیرها ممکن 
در دیدارشـان کـدام چیـز کرده باشـد، کامال 
بی اسـاس اسـت. آن ها آمدنـد از کمیسـیون، 
از تجهیـزات، از کارمنـدان و از حجـم کار 
راسـتی،  روی  از  کردنـد.  تعدادشـان  دیـدن 
 تعـداد دیگرشـان هـم از روی غلطـی مـا را 
تشـویق کردنـد و از کار مـا سـتایش به عمل 
آوردنـد. سـپس رفتنـد. ایـن نـه مداخلـه در 
کار کمیسـیون اسـت و نه مخارجـه در نتیجه 
انتخابـات. مـن می گویـم بهتـر اسـت نگران 
ایـن سـفیرها نباشـید،  آنانی که دوسـت دارند 
نگران باشـند،  بهتر اسـت نگـران دادگاه عالی 
یـا همـان سـتره محکمـه باشـند. چـون یک 
دفعـه دیدیم کـه ایـن دادگاه حکم شـمارش 
آرای بیومتریک نشـده را صـادر کرد،  آن وقت 
چسـبیدن بـه جـان کمیسـیون یـا سـفیرهای 

عیسا قلندر 

بی خیال سفیرها، نگران دادگاه عالی باشید! | طنز

براسـاس  قدرت منـد  بسـیار  سـفیرهای 
خواهـش یکـی از کاندیداهـای متقلـب بـه 
کمیسـیون انتخابـات مـا رفته و به کمیشـنران 
ایـن کمیسـیون بسـیار دوسـتانه هشـدار داده 
کـه فکرتـان طـرف فالنـی کاندیدا باشـد، در 
غیـر آن از خـود و عمه ی تـان گالیـه کنیـد.«
در همیـن حـال ولی گل مرسـتیال ضمن 
این کـه سـخنان آقای آقتـاش را کذب محض 
خوانـده می گویـد »گـپ جـای دیگر اسـت. 
نزدیـک بـه یـک میلیـارد دالـر در انتخابـات 
مصـرف شـده. حاصـل آن چیـزی در حدود 
سـه میلیـون رای اسـت کـه گفتـه می شـود 
حـدود یـک میلیـون آن رای ها تقلبی اسـت. 
سـفیرها بـه ایـن خاطـر می رونـد کـه ایـن 
ریشـخندی را از نزدیـک چیـز کننـد. چـرا 
کـه انتخابـات ما همیـن حاال کنایـه ی محافل 

سیاسـی منطقـه و جهان شـده اسـت.«
یکـی از کمیشـنران کـه نخواسـته نامش 

سـرمایه گذاری کننـد. ایـن سـرمایه گذاری ها 
بـرای آینـده اسـت. شـاید تعـدادی از ایـن 
بـه  را  پیشـتاز  کاندیـدای  هـردو  سـفیرها، 
نپذیرفتـن نتیجـه تشـویق کننـد و از همیـن 
حـاال بـرای گـدودی بـه آن هـا کمـک کنند. 
همـه می دانیـم کـه از یک طـرف کاندیداها و 
جامعـه  آمـاده ی گدودی به بهترین شـکل اش 
اسـت، از طـرف دیگر کشـورهای زیادی هم 
وجـود دارد کـه بسـیار سـخاوت مندانه برای 

گـدودی در افغانسـتان کمـک می کننـد.«
امـا رییـس کمیسـیون مسـتقل انتخابات 
گفتـه اسـت کـه »ایتـو کـدام گپـی نیسـت، 
بـه روی  ایـن  بـرای  کمیسـیون  دروازه 
سـفیرصاحبا بـاز اسـت کـه بیاینـد از نزدیک 
ببیننـد کـه کمیسـیون تـالش صادقانـه کرده، 
چـون ما هـر کاری بکنیـم افغان هـای خودما 
بـه صداقـت مـا بـاور نمی کننـد، حـق هـم 
همـکار  نهادهـای  و  دوسـتان  امـا  دارنـد. 
افغانسـتان هـم اگـر بـه صداقـت مـا بـاور 
کننـد، برای مـا یک دسـت آورد کالن خواهد 

» . بود
در مـورد این کـه سـفیرها در کمیسـیون 
»چیـز کـرده یـا چیز نکـرده« هنـوز اطالعات 
دقیـق در دسـت نیسـت. بـا آن  هـم برخـی 
سـفیرها  از  عـده ای  کـه  گفته انـد  منابـع 
براسـاس سـفارش خاصـی به این کمیسـیون 
از  »یکـی  می گویـد  آقتـاش  بریالـی  رفتـه. 

گفته می شود یکی از خبرنگاران از سفیر ایران در کابل حین بازدیدش 
از کمیسیون انتخابات پرسیده که چه باعث شده به کمیسیون مستقل 
انتخابات افغانستان بروید؟ این سفیر در جواب گفته: »ما رفتیم تا 
به امریکا نشون بدهیم که اگر شما می تونید به ُکمیسیون انتخابات 
افغانستان بروید، ما هم می تونیم. ما اآلن نمی دونیم چه به چیه یا 
امریکایی ها چه گفته و چه شنفته، اصال اهمیتی هم نداره، همین که 
بتونیم به لحاظ ُفرمالیته هم که شده به امریکا نشون بدهیم، برای 

هفت جد مان کافیست.«


