
آیا کمیسیون انتخابات به 
روند صلح کمک می کند؟

برگزاری  از  ماه  دو  از  بیش 
در   1398 ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخابات  کمیسیون  می گذرد.  کشور 
حقوقی  و  سیاسی  تخنیکی،  مشکل  با 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  در  جدی 
فشارهای  طرف  یک  است.  روبه رو 
تغییر  برای  انتخاباتی  ستادهای  سیاسی 
موضع و تصمیم کمیسیون، جانب دیگر 
این  داخلی  ناتوانی های  و  اختالفات 
نهاد، بی اعتباری به کمیسیون را افزایش 
می رفت  انتظار  درحالی که  است.  داده 
را  انتخابات  نتایج  حاال  تا  کمیسیون 
تقویم  مکرر  نقض  با  ولی  کند،  اعالم 
نتیجه ی  به  اغلب  حاال  انتخابات، 
جامعه  است.  شده  بی میل  انتخابات 
انتخابات  برگزاری  حامیان  و  جهانی 
انتخابات  به  اولویتی  سیاسی  به لحاظ 
براساس  بعدی  رییس جمهور  تعیین  و 
که  سیاسیون  ندارد.  انتخابات  نتیجه ی 
انتخاباتی  مختلف  تکت های  در  عمدتا 
راه حلی  از  بیش تر  می کردند،  رقابت 
انتخابات صحبت  نتیجه ی  اعالم  از  غیر 
می کنند. کمیسیون در میان فشاری که از 
حامیان  از  شماری  غنی،  اشرف  سوی 
بین المللی، نامزدان رقیب اشرف غنی و 

تدارکات سیاسی که برای صلح...
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 شنبه  ۱۶ قوس ۱۳۹۸  
سال هشـتم  شماره ۱۸۶۱

حمالت لفظی 
کوریای شمالی علیه 

ترمپ تشدید شد
شمالی  کوریای  روز:  اطالعات 
دونالد  علیه  خود  لفظی  حمالت 

ترمپ، رییس جمهوری...
۶

اعتصاب گسترده، حمل 
و نقل عمومی فرانسه را 

از کار انداخت
علی  آیت اهلل  روز:  اطالعات 
در  شیعه  تقلید  مرجع  سیستانی، 

عراق، روز جمعه، 1۵ قوس،...
۶

آلگری زمان بازگشت 
خود را اعالم کرد

تاکید  یوونتوس  سابق  سرمربی 
قصد  پایان فصل جاری  تا  که  کرد 

بازگشت به مستطیل سبز را...
۷

صحبتهای  می گوید  سوارز  لوئیس 
مسی درباره بازنشستگی بد برداشت 

شده و...

سوارز: مسی بازنشسته 
نمی شود؛ سوءتفاهم شده

۷

۲

تظاهرات هواداران دومین تیم انتخاباتی؛ 
حکمتیار: حکومت موقت تشکیل شود

چرا انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان جنجالی است؟

تأملی در چیستی دانش )۱( خشونت های فجیع علیه زنان 
در والیت غور

تحقیق تازه ی انستیتوت مطالعات استراتژیک 
و  قومی  سهمیه بندی های  که  می گوید  افغانستان 
مبنای قومی قدرت در افغانستان نتیجه ی برعکس 
بین  نارضایتی ها  افزایش  و  تبعیض  عمال  و  داده 

اقوام را به دنبال داشته است.
استراتژیک  مطالعات  مرکز  اخیر  تحقیق 
توزیع  و  قومی  »گروه های  عنوان  زیر  افغانستان 
یا تغییر نظام  افغانستان: تعدیل  قدرت سیاسی در 

سیاسی در کشور« از...

یمای شان  خانه ی  در  که  شدیم  خبر  دیروز 
را  شدن  )زمینی  است  شده  زمینی  کودک  کدام 
و  برویم  گفتیم  می گفتند(.  شدن  متولد  ما  نیاکان 
تبریک بگوییم. من و بچه مامایم تصمیم گرفتیم که 
عبدالحق را هم از سر راه خود بگیریم تا از دیدن 
آن کودک زمینی شده محروم نماند. زنگ دروازه ی 
خانه اش را که زدیم، عبدالحق بیرون آمد و ماجرا 
را برایش نقل کردیم. گفت: »یک ثانیه صبر کنید، 

من می آیم.« یک ساعت بعد عبدالحق از...

اطالعات روز: در کنار آمار بلند خشونت علیه زنان در 
زنان  بر  اعمال شده  نوع خشونت های  همواره  غور،  والیت 
در این والیت، فجیع و تکان دهنده بوده است؛ از سنگسار 
معموال  زنان.  تیرباران شدن  و  عام  مالء  در  کشتن  تا  گرفته 
می شوند،  کشته  فجیع  به صورت  غور  در  زنان  که  مواردی 

زیاد رسانه ای نمی شود. 
همزمان با کارزارهای 16 روزه ی آگاهی دهی خشونت 
علیه زنان، در این گزارش به صورت خالصه به چند مورد 
اشاره  افتاده،  اتفاق  اواخر در غور  تکان دهنده   که در همین 

می شود. 
یک نماینده ی زن از والیت غور در مجلس نمایندگان 
به اطالعات روز می گوید که دو زن به گونه ی فجیع در این 
اواخر در غور کشته شده اند. مورد اول، چند ماه پیش بود 

که یک زن از روستای »لعل پایین« در نزدیکی ولسوالی...

ما  و  است  دانش  با  گره خورده  و  وابسته  ما  زندگی 
همه به گونهای دارای دانش بوده و از امور مختلف زندگی 
آگاهی داریم. دانستن سن و سال ما، تاریخ و محل تولد ما 
در  تخصصی  علم  و  دانش  است.  امر  این  بارز  نمونههای 
طبابت، مهندسی و دیگر رشتههای آکادمیک نمونه ی دیگری 
میباشد. باور همه ی ما این است که ما به برخی علوم آگاهی 
داریم و بسیاری مسایل را می دانیم. گاهی اوقات آگاهی و 
دانش بخشی از زندگی ما شده است؛ طوري که ما چیستی و 
ماهیت دانش را دست کم می گیریم و فکر می کنیم که دانش 
پیش پاافتاده  و  عادی  بسیار  مسأله ی  یک  داشتن  آگاهی  و 
و  چیست  دانش  که  نمی پرسیم  خویش  از  حتا  ما  است. 
پرسیدن این امر هم ممکن است برای ما تمسخرآمیز باشد. 
باید دانست که در حقیقت چنین نیست و دانش و آگاهی 
داشتن یکی از مسایل حیاتی و در عین حال بسیار پیچیده 

و مغلق است...

افغانستان در ششم میزان سال جاری چهارمین انتخابات 
ریاست جمهوری خود پس از سقوط امارت طالبان را برگزار 
کرد. بیش از دو ماه از زمان برگزاری این انتخابات گذشته، 
نتوانسته  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  هنوز  ولی 
انتخابات  ابتدایی این  نتایج  انتخاباتی،  است براساس تقویم 

را اعالن کند. 
میزان   27 در  که  بود  کرده  اعالم  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات  نهایی  نتایج  عقرب   16 در  و  ابتدایی  نتایج 
بررسی های  هنوز  ولی  می کند،  اعالم  را  ریاست جمهوری 
پایان نرسیده و این  این کمیسیون در مورد شمارش آرا به 
را  نتیجه  انتخاباتی  تقویم  مطابق  است  نتوانسته  کمیسیون 

اعالم کند.
کمیسیون انتخابات استدالل می کند که انتخابات ششم 

میزان نسبت به انتخابات های گذشته مزیت های زیادی...

»مبنای قومی قدرت، دلیل 
نارضایتی اقوام است«

عمر ما را کم می دهند | طنز

۵ ۴ ۳ ۴

۳



آگاه  تا حدودی  افراد  از  بسیاری 
و  مداوم  تبلیغات  که  هستند 
به صورت عجیب و غریبی شخصی 
که ما در تلفن های هوشمند خود 
نحوه  با  زیادی  ارتباط  می بینیم، 
کسب درآمد تویتر، فیس بوک و 
گوگل دارد. اما آنچه که برخی ها 
نباشند  آگاه  آن  از  است  ممکن 
این است که این پلتفرم ها دقیقا 
به  را  ما  توجه  می توانند  چگونه 
تبلیغات شان  تا  خود جلب کنند 

این قدر سودآور شود.

خشونت علیه زنان به شمول 11 پرونده حاد به ثبت رسیده 
پرونده های حاد  درصد  از ۵0  بیش  که  می گوید  او  است. 

خشونت علیه زنان در این والیت کاهش یافته است. 
سال گذشته 123 مورد خشونت علیه زنان در غور به 

ثبت رسیده بود. 
شهر  در  تنها  می گوید،  غور  والیت  زنان  امور  رییس 
فیروزکوه، مرکز والیت غور و دو ولسوالی دولتیار و لعل و 
سرجنگل دسترسی دارد و بر وضعیت زنان نظارت می کند. 
در والیت غور  ناامنی ها  دامنه ی  در یک سال گذشته 
در غرب کشور سیر صعودی داشته است. طالبان جغرافیای 

تحت حاکمیت شان را در این والیت افزایش داده اند.
مسئوالن در کمیسیون والیتی حقوق بشر غور می گویند 
که بیش تر موارد خشونت علیه زنان در ولسوالی های ناامن، 
پنهان می ماند. فریده ناصری، آمر بخش زنان در دفتر والیتی 
روز  اطالعات  روزنامه  به  غور  در  بشر  حقوق  کمیسیون 
به  این که  به دلیل  گذشته  سال  یک  جریان  در  که  می گوید 
مورد   38 تنها  نتوانسته اند،  کرده  سفر  ولسوالی ها  بیش تر 
خشونت علیه زنان ثبت کرده اند. او می افزاید که تنها چهار 
مورد قتل زنان در ولسوالی لعل و سرجنگل رخ داده است. 
ارگان های  به  را  زنان  علیه  خشونت  قضیه   38 »بیش تر 
عدلی و قضایی فرستاده ایم. نسبت به سال گذشته قضایای 
خشونت علیه زنان کم تر بوده. یکی از دالیل این است که 
غور ناامن شده و طالبان در همگی ولسوالی ها حضور دارند. 
و  لعل  ولسوالی های  به  که  نتوانستیم  ما  امسال  جریان  در 
گذشته ها  در  ولسوالی  دو  این  برویم.  دولتیار  و  سرجنگل 

دولتی کشته شده اند.
صفی اهلل امیری، معاون شورای والیتی قندوز همچنان 
شب  دو   12:00 ساعت  حوالی  حمله  این  که  بود  گفته 
پیش )پنج شنبه، 14 قوس( بر پاسگاه های نیروهای پولیس 
»امام صاحب«  ولسوالی  »قرغیز«  و  »قرغان«  روستاهای  در 

صورت گرفته است.
آقای امیری افزوده بود که کشته شدگان شامل ده سرباز 
پولیس ملی و یک سرباز پولیس محلی می شوند. به گفته ی 
او، محمد ظاهر، یک فرمانده پولیس ملی نیز در جریان این 

حمله کشته شده است.
معاون شورای والیتی قندوز در ادامه گفته بود که در 
جریان این حمالت پنج سرباز پولیس دیگر زخمی و سه 

صفحه ویـژه جـوانان

خبرهای داخلی شنبه  1۶ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶1 شنبه  1۶ قوس 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸۶1گزارش

اطالعات روز: هواداران تیم انتخاباتی »صلح و عدالت 
 1۵ )جمعه،  دیروز  گلبدین حکمتیار  رهبری  به  اسالمی« 
در  گسترده  تقلب های  که  آنچه  به  اعتراض  در  قوس( 
کابل  شهر  در  می خوانند،  ریاست جمهوری  انتخابات 

تظاهرات کردند.
تظاهرات  این  در  نیز  خودش  که  حکمتیار  آقای 
حضور داشت، در یک نشست خبری گفت که تیم »صلح 
و عدالت اسالمی« در همکاری با سایر گروه های سیاسی و 
تیم های انتخاباتی اجازه نمی دهند که کسی با آرای »جعلی 

و تقلبی« به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند.
ایستادگی  تقلب  برابر  در  که  کرد  تأکید  حکمتیار 
طریق  از  که  را  »رییس جمهوری  گفت:  او  کرد.  خواهند 
تقلب و رشوت و خیانت به رأی مردم تحمیل شود، هرگز 

نمی پذیریم.«
گلبدین حکمتیار با اشاره ی تلویحی به تیم انتخاباتی 
این  که  گفت  غنی،  اشرف  محمد  رهبری  به  »دولت ساز« 
در  را  تقلبی  رأی  هزار   200 و  میلیون  یک  دست کم  تیم 

صندوق ها ریخته است. 
گفت  همچنان  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
که دستگاه های بیومتریک در بیش از دو هزار و 400 محل 
دزدیده  یا  و  »متقلب« تخریب  تیم  از سوی  نیز  رأی دهی 
شده است. حکمتیار گفت که بیش تر این محالت مربوط 
به »بانک رأی صلح و عدالت اسالمی« است. به گفته ی او، 
در حال حاضر صندوق های خالی از این محالت در اختیار 

کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارد.
حکمتیار هشدار داد که برای دفاع از حقوق خود و 
نیز دفاع از آرای پاک مردم از هیچ اقدامی دریغ نخواهند 
کرد. او گفت: »این تظاهرات شروع اقدامات ما است، به 
این اکتفا نمی کنیم، جلو می رویم یکجا با سایر گروه ها، از 
هیچ وسیله ی ممکن و مشروعی که ما را برای رسیدن به 

هدف کمک کند، خودداری نخواهیم ورزید.«
تیم  هواداران  این  از  پیش  که  است  حالی  در  این 
انتخاباتی »ثبات و همگرایی« نیز در اعتراض به آنچه که 
 10 دست کم  در  خوانده اند،  انتخابات  در  گسترده  تقلب 

والیت تظاهرات کرده اند.
رأی  هزار   300 ابطال  خواستار  تیم  این  هواداران 
مستقل  کمیسیون  اما  هستند،  جعلی«  و  »غیربیومتریکی 
انتخابات در پاسخ گفته است که پیش از بررسی، نمی تواند 

آرا را باطل کند.
از سویی هم، گلبدین حکمتیار در بخشی از سخنان 
دیروز خود به ایجاد یک حکومت موقت نیز تأکید کرد و 
گفت که حکومت فعلی مانع اصلی در برابر صلح است 
و روندهای صلح و انتخابات باید از سوی یک حکومت 

موقت مدیریت شود.
به گفته ی او، انتخابات باید زیر نظارت یک حکومت 
موقت برگزار و شفافیت آن تضمین شود. او افزود: »ما در 
داریم، چه  به یک حکومت موقت ضرورت  هر صورت 

برای انتخابات شفاف و چه برای تأمین صلح.«
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری خاطرنشان کرد 
و  نیست  ممکن  فعلی  حکومت  موجودیت  در  صلح  که 

گروه طالبان نیز با این حکومت مذاکره نمی کند.

تظاهرات هواداران دومین تیم انتخاباتی؛ 
حکمتیار: حکومت موقت تشکیل شود

تیم  هواداران  تظاهرات  ادامه ی  در  روز:  اطالعات 
عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 
دامنه ی اعتراض آنان به سه والیت دیگر نیز گسترش یافته 

است.
و  »ثبات  تیم  سخن گویان  از  معنوی،  امان الدین 
همگرایی« به روزنامه اطالعات روز گفت که هواداران این 
تیم دیروز )جمعه، 1۵ قوس( در والیت های کاپیسا، بامیان 

و ننگرهار تظاهرات کرده اند.
آقای معنوی همچنان گفت که قرار است هواداران تیم 
»ثبات و همگرایی« روز شنبه در بدخشان و روز یک شنبه 

نیز در والیت هرات تظاهرات کنند.
جنبش  حزب  سخن گوی  ته ینج،  بشیراحمد  پیش تر 
اطالعات  روزنامه  به  دوستم  عبدالرشید  رهبری  به  ملی 
روز گفته بود که هواداران تیم »ثبات و همگرایی« به دلیل 
دریافت نکردن  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  خاموشی 
تظاهرات شان  این کمیسیون،  از سوی  قناعت بخش  پاسخ 

را در دیگر والیات نیز گسترش خواهند داد.
و  »ثبات  تیم  هواداران  که  است  حالی  در  این 
بغالن،  کابل،  والیت های  در  این  از  پیش  همگرایی« 
و  غور  جوزجان،  پنجشیر،  پروان،  فاریاب،  تخار، 

و  گسترده  »تقلب  که  آنچه  به  اعتراض  در  نیز  سرپل 
خواندند،  ریاست جمهوری  انتخابات  در  سیستماتیک« 

کرده اند. تظاهرات 
کمیسیون  از  والیات  دیگر  و  کابل  در  معترضان 
قانون،  به مسیر  انتخابات خواسته/ می خواهند که  مستقل 

طرزالعمل ها و لوایح نافذ انتخاباتی برگردد.
هزار   300 ابطال  خواستار  همچنان  معترضان  این 
مستقل  کمیسیون  هستند.  جعلی«  و  »غیربیومتریک  رأی 
انتخابات اما اعالم کرده است که این کمیسیون نمی تواند 

قبل از بازشماری و تفتیش، آرا را باطل کند.

دامنه ی اعتراضات هواداران »ثبات و همگرایی« به کاپیسا، بامیان و ننگرهار گسترش یافت

گرفته شده است، استقالل و مأموریتش را گم 
کرده است.

امریکایی ها به تکرار و روشنی کامل اعالم 
تویت  است.  صلح  اولویت شان  که  کرده اند 
امریکا  سنای  مجلس  اقدام  و  ترمپ  عجوالنه 
سیاسی  یک ساله ی  روند  نتوانست  سرانجام 
طالبان  با  سیاسی  توافق  یک  به  رسیدن  برای 
شروع  دوباره  خلیل زاد  زلمی  کند.  متالشی  را 
کرده به مأموریت سیاسی اش برای آغاز مجدد 
امریکایی ها  افغانستان.  در  گفت وگوهای صلح 
انتخابات  بی هیچ تعارفی، برای نتیجه گرفتن از 
نه حمایت سیاسی  این رو،  از  نمی کنند.  تالش 
نهادهای  و  دموکراتیک  روندهای  از  الزم 
پرونده  واگذاری  قصد  نه  و  می کنند  انتخاباتی 
انتخابات و به ویژه ستادهای سیاسی–انتخاباتی 
را دارند. اولویت امریکایی ها همکاری نزدیک 
با تمام گروه های سیاسی است که این کشور را 
در مأموریت سیاسی شان برای رسیدن به یک راه 
حل سیاسی از طریق گفت وگو با طالبان حمایت 
کنند. دیدارهای سیاسی که در ذیل انتخابات از 
در  مستقر  امریکایی  مقامات  و  نهادها  طرف 
است.  قضیه  ظاهر  همه  می شوند،  انجام  کابل 

امریکایی ها همه را به نقطه ی صلح می کشانند.
به عنوان  غنی  اشرف  مقابل،  نقطه ی  در 
رییس حکومت وحدت ملی و یکی از نامزدان 
بر  امریکاست،  صلح  برنامه های  مخالف  که 
نتیجه  گرفتن  و  انتخاباتی  نهادهای  انتخابات، 
در  غنی  تالش  است.  مصر  انتخابات  روند  از 
یک سال گذشته برای حفظ جایگاه خودش در 
قابل  شرایط  و  او  مخالفت  است.  بوده  قدرت 
تغییر او برای صلح همه در راستای بقای شخص 
خودش در کرسی قدرت است. فشار غنی برای 
اعالم نتایج انتخابات و مصرف ریاست جمهوری 
برای زنده نگهداشتن گفت وگو و بحث در مورد 
انتخابات نیز ناشی از امیدواری او برای ماندن 
در قدرت است. درحالی که بیش تر از هرکسی 
اشرف غنی باید بداند که جامعه به دالیل متعدد 
قدرت  ساله  پنج  دوره  یک  کردن  توانایی طی 
انتخابات را ندارد؛ به ویژه در  سیاسی براساس 
شرایطی که حامیان دولت افغانستان از تمویل 
پا  انتخابات  براساس  سیاسی  قدرت  ساله  پنج 

پس کشیده اند.
کمیسیون  برای  غنی  که  سیاسی  حمایت 
نتیجه ی  اعالم  برای  می کند،  فراهم  انتخابات 
اعالم  برای  کمیسیون  نیست.  کافی  انتخابات 
سیاسی  حمایت  به  نیاز  انتخابات  نتیجه ی 
واقعی  حمایت  نه  کمیسیون  دارد.  بیش تر 
و  اعتماد  نه  و  دارد  را  بین المللی  جامعه 
حتا  را.  داخلی  سیاسی  گروه های  حمایت 
انتخابات  مطرح  و  پیشتاز  نامزدان  از  شماری 
موقت،  حکومت  از  سخن  ریاست جمهوری 
نام های  و  مشارکتی، حکومت صلح  حکومت 
مختلف دیگر می زنند. این نام ها و خواست ها 
بیان گر این است که همه آگاهانه یا ناآگاهانه در 
راستای یک برنامه ی سیاسی مخالف انتخابات 
فعال است؛ حتا نهادهای انتخاباتی که پروسه را 
با نادانی تخنیکی، ناچاری حقوقی و جانبداری 
کشانده  بن بست  و  کور  نقطه  یک  به  سیاسی 

است.
روند  که  داشت  مسئولیت  کمیسیون 
مبتنی  و  انتخاباتی  تقویم  براساس  را  انتخابات 
این  کند.  برگزار  انتخاباتی  لوایح  و  قوانین  بر 
انجام  درست  و  مشخص  زمان  در  مسئولیت 
به موقع  برگزاری  در  کمیسیون  ناتوانی  نشد. 
این  فرصت  آگاهانه،  کاری  تأخیر  یا  انتخابات 
را فراهم کرده است که همه از انتخابات دل زده 
انتخابات  واقعی  و  جدی  نامزدان  حتا  شود؛ 
تردیدی  بنابراین،  کشور.  ریاست جمهوری 
ناتوانی  با  انتخابات  کمیسیون  که  ندارد  وجود 
مدیریتی و همچنان نبود حمایت سیاسی کافی به 
روند صلح کمک کرده است. اختالفات داخلی 
پیچیده و علنی در کمیسیون، بی اعتباری مردم به 
به  نهاد، بی اعتنایی جامعه جهانی  این  عملکرد 
اقدامات این نهاد و بی باوری ستادهای انتخاباتی 
به تصامیم این نهاد، همه برای دست شستن از 
انتخابات کمک کرده است. حقیقت این است 
که کمیسیون دیگر توانایی اعالم نتیجه ای بدون 
جنجال را ندارد و جامعه نیز توان و تحمل چند 
مجدد  روند  بنابراین،  را.  سیاسی  آشوب  ماه 
یک  در  که  را  نتایجی  تمام  صلح  مذاکرات 
انتخابات برجا مانده  سال گذشته از کمیسیون 
با خود خواهد برد. با این حساب، بعید است 
روزی  انتخابات  این  نتیجه ی  در  افغانستان  که 
را شاهد باشد که مراسم تحلیف رییس جمهور 

بعدی افغانستان برگزار شود.
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ارگ  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری کشور از نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری خواسته 
است که اصول و قواعد انتخاباتی را 

رعایت کنند.
سخن گوی  صدیقی،  صدیق 
)جمعه،  دیروز  ریاست جمهوری 
1۵ قوس( در صفحه ی تویتر خود 
نوشته است که رییس جمهور غنی 
که همزمان نامزد ریاست جمهوری 
قواعد  و  اصول  به  است،  نیز 
و  اساسی  قانون  در  پیش بینی شده 

قانون انتخابات متعهد است.
نوشته  همچنان  آقای صدیقی 
حکومت  بی طرفی  اصل  که  است 
مردم  سوی  از  بارها  انتخابات  در 
است.  تأیید شده  و جامعه جهانی 
»انتخاب  است:  نوشته  ادامه  در  او 
انتخاباتی  کمیسیون های  کمیشنران 
تاریخ  در  بی پیشینه  به گونه ی 
از  منطقه،  و  افغانستان  سیاسی 

ریاست جمهوری  نامزد   18 سوی 
نامزدان  او،  انجام شده«. به گفته ی 
ریاست جمهوری مکلف به رعایت 
هستند  انتخاباتی  قواعد  و  اصول 
انتخابات،  روند  جریان  در  و 
و  میل  به  آن را  نتایج  نمی توانند 

سلیقه ی خودشان مسیر بدهند.
که  است  حالی  در  این 
انتخابات  نامزدان  از  شماری 
همواره  ریاست جمهوری 

متهم  را  اشرف غنی  رییس جمهور 
کرده است که از امکانات و منابع 
انتخاباتی اش  دولتی در کمپین های 
همچنان  آنان  است.  کرده  استفاده 
اشرف غنی را به تقلب گسترده در 
متهم  ریاست جمهوری  انتخابات 
می گویند  گفته/  همچنان  و  کرده 
کمیسیون های  کارهای  در  او  که 

انتخاباتی نیز دخالت می کند.
ریاست جمهوری  انتخابات 

میزان سال جاری  تاریخ ششم  در 
برگزار شد. قرار بود نتایج ابتدایی 
این انتخابات در بیست وهفتم میزان 
شانزدهم  در  آن  نهایی  نتایج  و 
تقویم  این  اما  شود،  اعالم  عقرب 
بار از سوی کمیسیون  تا کنون دو 

مستقل انتخابات نقض شده است.
سر  بر  جنجال هایی  اخیرا 
تیم  میان  آرا  تفتیش  و  بازشماری 
به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی 

رهبری عبداهلل عبداهلل و کمیسیون 
مستقل انتخابات تشدید یافته است. 
کمیسیون  همگرایی«  و  »ثبات  تیم 
انتخابات را به کارکردن به نفع تیم 
»دولت ساز« به رهبری اشرف غنی 
ابطال 300  خواستار  و  کرده  متهم 
هزار رأی »غیربیومتریکی و جعلی« 

شده است.
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
اما در پاسخ گفته است که تمامی 
تصمیم های این کمیسیون مستقالنه 
کمیسیون  این  است.  شده  گرفته 
از  پیش  که  است  افزوده  همچنان 

بررسی نمی تواند آرا را باطل کند.
روند  که  است  گفتنی 
بازشماری تا هفت والیت تا کنون 
تیم  هواداران  اعتراضات  دلیل  به 
نشده  آغاز  همگرایی«  و  »ثبات 
حدود  از  تیم  این  هواداران  است. 
یک هفته به این طرف دست کم ده 

والیت دست به تظاهرات زده اند. 

ارگ نامزدان را به رعایت اصول و قواعد انتخاباتی دعوت کرد

محلی  منابع  روز:  اطالعات 
که  می گویند  خوست  والیت  در 
شهر  مرکز  در  چهارراهی  یک 
محلی  مقام های  سوی  از  خوست 
ناکامورا«  »تتسو  نام  به  این والیت 

نام گذاری شده است.
سخن گوی  منگل،  طالب 
والی خوست به روزنامه اطالعات 
مندوی  »چهارراهی  که  گفت  روز 
شهر  شرقی  قسمت  در  سبزی« 
خوست دیروز )جمعه، 1۵ قوس( 
والیت  این  والی  هدایت  براساس 
ناکامورا«  تیتسو  »چهارراهی  به 

نام گذاری شده است.
این  که  گفت  منگل  آقای 
و  خدمات  پاس  به  چهارراهی 
ناکامورا«،  »تیتسو  کارنامه های 
»خدمات  خیریه  مؤسسه  رییس 
پزشکی صلح جاپان« در افغانستان، 

به نام او نام گذاری شده است.
رییس  ناکامورا«،  »تیتسو 
پزشکی  »خدمات  خیریه   مؤسسه  
با پنج همکار  صلح جاپان« همراه 

چهارشنبه  روز  صبح  خود  افغان 
یک  نتیجه ی  در  قوس(   13(
حمله ی مسلحانه در شهر جالل آباد 

کشته شدند.
جاپان  شهروند  که  ناکامورا 
در  بدین سو  سال  چند  از  بود، 
فعالیت های  مصروف  افغانستان 
رییس جمهور  بود.  بشردوستانه 
پاس  به  پیش تر  غنی  اشرف 
»تابعیت  او  به  »ناکامورا«  خدمات 
کرده  اعطا  را  افغانستان«  افتخاری 

بود.
با  ناکامورا  کشته شدن 
و  خارج  در  واکنش هایی 
بود.  همراه  به  افغانستان  داخل 
که  بود  گفته  جاپان  نخست وزیر 
ناکامورا  کشته شدن  چگونگی  از 
است.  خورده  تکان  افغانستان  در 
بر  حمله  نیز  متحد  ملل  سازمان 

ناکامورا را محکوم کرده بود.
افغانستان، سران حکومت  در 
وحدت ملی نیز حمله بر ناکامورا 

را محکوم کردند. صدیقی صدیقی، 
ریاست جمهوری  سخن گوی 
نوشته  خود  تویتر  صفحه ی  در 
افغانستان،  مردم  »دشمنان  بود: 
نزدیک ترین دوست ما را بی  رحمانه 
زندگی  ناکامورا،  رساندند.  قتل  به 
خود را وقف هم یاری و همکاری 
با مردم ما کرد. ناکامورا، حکومت 
جنگل ها  و  آب ها  مدیریت  در  را 
ملت  و  دولت  می کرد.  کمک 
افغانستان، حمله به او و همکارانش 

در  جنایت  بزرگ ترین  و  تقبیح  را 
برابر مددرسانان می داند.«

شهروندان  از  بسیاری 
به عنوان  ناکامورا  از  نیز  افغانستان 
در  و  کرده  یاد  »قهرمان«  یک 
شبکه های اجتماعی تصاویری از او 
منتشر کردند. روزهای چهارشنبه و 
به  افروزی  شمع  مراسم  شنبه  پنج 
کابل  و  ننگرهار  در  او  از  یادبود 

راه اندازی شده بود.
کنون  تا  گروهی  یا  فرد 
عهده  به  را  رویداد  این  مسئولیت 
اعالم  طالبان  گروه  است.  نگرفته 
این  جنگ جویان  که  است  کرده 
گروه در این حمله دست نداشته اند.
پیش  روز  دو  هم،  سویی  از 
ننگرهار  والی  میاخیل،  شاه محمود 
به رسانه ها گفته بود که قتل آقای 
افغانستان  از  خارج  در  ناکامورا 
هم  آن  دلیل  و  شده  طرح ریزی 
جاپانی  امدادگر  این  مؤثر  کارهای 
ننگرهار  در  آب  مهار  راستای  در 

بوده است.

یک چهارراهی در شهر خوست به نام »تیتسو ناکامورا« نام گذاری شد

سخیداد هاتف

دیروز خبر شدیم که در خانه ی یمای شان کدام کودک 
شدن  متولد  ما  نیاکان  را  شدن  )زمینی  است  شده  زمینی 
می گفتند(. گفتیم برویم و تبریک بگوییم. من و بچه مامایم 
تصمیم گرفتیم که عبدالحق را هم از سر راه خود بگیریم تا 
از دیدن آن کودک زمینی شده محروم نماند. زنگ دروازه ی 
خانه اش را که زدیم، عبدالحق بیرون آمد و ماجرا را برایش 
یک  می آیم.«  من  کنید،  صبر  ثانیه  »یک  گفت:  کردیم.  نقل 
ساعت بعد عبدالحق از حویلی بیرون آمد. ظاهرا یک ثانیه  

در خاندان عبدالحق شصت دقیقه است. 
دروازه ی  پیش  ساعت  یک  آدم  ببین.  را  »شما  نگویید 
و  روز  می کردیم؟  کار  می نشیند؟« چه  منتظر  کسی  حویلی 
شب عربده با خلق خدا بتوان کرد؛ ولی فایده اش چه؟ فقط 
یکی دو نفر که مثل عبدالحق نیستند. خرد و بزرگ ما این 
رقمی هستیم. در ضمن، شما که ما را مالمت می کنید، ظاهرا 
فراموش کرده اید که 18 سال است که قرار است تا دو ماه 
دیگر تذکره ی الکترونیکی دریافت کنید. حکومت قبلی در 
سنه ی سیچقان ئیل گفته بود تذکره ی الکترونیکی را توزیع 
می کند. سال های خر و گرگ و پشک و شادی و زرافه و 
الکترونیکی  چلپاسه و موش و مار هم گذشتند و تذکره ی 

نیامد. 
دادن  لحاظ  از  باید  کریم  که خداوند  می کنید  مالحظه 
ما  به  وقت  هر  که  می بیند  کند.  مراعات  کمی  ما  با  عمر 
گفته می شود »تا دو ماه دیگر« ما می دانیم که کار بیخ دارد. 
دو  تا  که  پیش گفت  سال  فعلی چهار  رییس جمهور  همین 
شد.  خواهد  مستولی  پایتخت  بر  ساعته   24 برق  دیگر  ماه 
برق  به سوی سویچ  را  که دست خود  هر شب  پس  آن  از 
می بریم، سویچ به آهستگی می گوید: »برق چو منی گزاف و 
آسان نبود.« این عمر ما برای رسیدن به عصر برق 24 ساعته 
کفاف نمی دهد. از آن سو، محیط زیست ما را ببین. چیزی 
کم نصف جمعیت مملکت آمده به کابل و در خوردن دود 
زغال و تایر سوخته اگر از بامیان و ننگرهارند همگی پگ 

بیرارند. این دودها هم از عمر ما می کاهند. 
اعتبار  نبود، سر قصاب  اعتبار  اگر  سابق سر هیچ کس 
به  با مقداری استخوان  نیم کیلو چربی را  بود. شاید گاهی 
جان آدم می زد. اما تقلبش در همان حد بود. حاال پارادایم 
قصابی تغییر کرده. یکی از دوستان ما زیاد عف می زد )به 
خدا مبالغه نمی کنم؛ سرفه که می کرد آدم می ترسید(. پیش 
داکتر بردیمش. داکتر گفت که میزان کلسترول سگ در بدن 
این باال رفته. گفتیم جناب داکتر، کلسترول سگ در بدن آدم 
چه می کند. گفت بروید از قصاب محله ی خود بپرسید. نزد 
قصاب که رفتیم، قصاب با تعجب گفت: »شما گوشت سگ 
ما  دوست  آن  می کردید.«  خبر  پارسال  کاش  نمی خوردید؟ 
زیاد دوام نیاورد. پیش از رسیدن به میانگین امید به زندگی 
تسلیم  جان آفرین  به  جان  سالگی،   37 یعنی  افغانستان،  در 

کرد و گفت:
»جان آفرین صاحب، من زور کلسترول سگ را ندارم. 

اگر کدام جان بی کلسترول آفریدید، مرا خبر کنید«.
و  می شود  کم  واهی  دالیل  به  ما  عمر  که  می بینید 
این  همه ی  باز  نمی رسیم.  خود  آرزوهای  از  بسیاری  به 
شد.  اضافه  هم  انتخابات  جنجال  که  بودند  کم  جنجال ها 
همان  در  می شد،  زمینی  که  پادشاه  پسر  بود.  خوب  سابق 
انتصاب  پادشاه  ولیعهدی  برای  را  او  شدنش  زمینی  روز 
سه  و  سال  شش  هر  )یعنی  سال  پنج  هر  حاال  می کردند. 
انتخابات برگزار می کند. به  انتخابات مراسم  ماه( کمیسیون 
کمیسیون  رسیدند،  مرکز  به  رای دهی  برگه های  که  محضی 
بعد  روز  چند  می کند.  اعالم  را  نتایج  اعالم  تعویق  اولین 
باز اعالم می کند که قرار بوده به تعویق افتادن اعالم نتایج 
اعالم شود، اما این اعالم شدن به تعویق افتاده است. از آن 
پس جریان به تعویق افتادن تسریع می شود و هر روز همان 

چیزی که باید اعالم شود، به تعویق می افتد. 
اساسی  قانون  باید  که  معتقدند  آگاهان  از  بسیاری 
افغانستان اصالح شود و در آن تصریح گردد که آن چهار 
نام  به  قرار می گیرند  نتایج  اعالم  انتخابات و  بین  که  سالی 
مقام  هر  تعویقیه  دوره ی  در  شوند.  درج  تعویقیه  دوره ی 

حکومتی در همان مقامی که هست بماند. 
به ما عمر کم می دهند.

اطالعات روز: در کنار آمار بلند خشونت علیه زنان در 
بر زنان  والیت غور، همواره نوع خشونت های اعمال شده 
در این والیت، فجیع و تکان دهنده بوده است؛ از سنگسار 
زنان. معموال  تیرباران شدن  تا کشتن در مالء عام و  گرفته 
فجیع کشته می شوند،  به صورت  در غور  زنان  که  مواردی 

زیاد رسانه ای نمی شود. 
همزمان با کارزارهای 16 روزه ی آگاهی دهی خشونت 
علیه زنان، در این گزارش به صورت خالصه به چند مورد 
تکان دهنده   که در همین اواخر در غور اتفاق افتاده، اشاره 

می شود. 
یک نماینده ی زن از والیت غور در مجلس نمایندگان 
به اطالعات روز می گوید که دو زن به گونه ی فجیع در این 
اواخر در غور کشته شده اند. مورد اول، چند ماه پیش بود 
ولسوالی  نزدیکی  در  پایین«  »لعل  روستای  از  زن  یک  که 
دولتیار پس از فرار از خانه توسط افراد مسلح غیرمسئول به 
جرم فرار از منزل، در ولسوالی چهار سده، دادگاه صحرایی 
و به ُسم اسپ بسته و کشته شده است. رقیه نایل نماینده ی 
عینی  شاهدان  و  دارد  او  که  اطالعاتی  می گوید  مجلس 
است.  داده  دردآوری جان  به گونه ی  زن  این  گفته،  برایش 
این مورد به دست  اما اطالعات روز جزئیات بیش  تری در 
نیاورد. منابع دولتی نیز در مورد این رویداد اظهار بی خبری 

کرد. 
دومین مورد نیز به گفته ی خانم نایل برمی گردد به دو 
ماه پیش که یک زن در ولسوالی لعل و سرجنگل به دست 
نایل،  رقیه  است.  شده  کشته  چاقو  ضربه   70 با  شوهرش 
روزنامه  به  نمایندگان  مجلس  در  غور  مردم  نماینده ی 
اطالعات روز می گوید که موارد این چنینی خشونت علیه 
در  نایل  خانم  گفته ی  به  نمی شود.  همگانی  اغلب  زنان، 
یافته است: »در ولسوالی  افزایش  غور خشونت علیه زنان 
به شکل  لعل و سرجنگل یک خانم توسط شوهرش  امن 
و  لعل  ولسوالی  قزل،  قریه  به  رفتم  من  شد.  کشته  فجیع 
سرجنگل ]نزدیکی ولسوالی دولتیار[ از مردم در مورد این 
قتل معلومات گرفتم. قضیه وحشتناکی بود. طبق مشاهدات 

داکتران 140 زخم بر بدن زهرا وارد شده بود.«
تجاوز جنسی، ازدواج های اجباری، ازدواج های زیرسن 
و ضرب و شتم زنان و دختران در کنار دادگاه های صحرایی، 
انواع خشونت هایی است که زنان در غور با آن روبرویند. 

خشونت ها پنهان می ماند
اما  است،  غور  ولسوالی  امن ترین  سرجنگل،  و  لعل 
تصور می شود که در هشت ولسوالی دیگر غور که پایگاه 
مستحکم طالبان و افراد مسلح غیرمسئول است، رویدادهای 

خشونت علیه زنان زیاد باشد و گزارش نشود.
روزنامه  به  غور  زنان  امور  رییس  پرستش،  حلیمه 
پرونده   113 سال،  یک  طی  که  می گوید  روز  اطالعات 

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور تأیید کرده است 
که در نتیجه ی درگیری میان نیروهای پولیس و جنگ جویان 
نُه  قندوز،  »امام صاحب« والیت  ولسوالی  در  طالبان  گروه 

سرباز پولیس کشته شده اند.
در اعالمیه ی این وزارت که دیروز )جمعه، 1۵ قوس( 
 11 درگیری  این  نتیجه ی  در  که  است  آمده  شده،  منتشر 
این  دیگر  جنگ جوی   12 و  کشته  نیز  طالب  جنگ جوی 

گروه زخمی شده اند.
والیتی  معاون شورای  پیش تر  که  است  در حالی  این 
نتیجه ی  در  که  بود  گفته  روز  اطالعات  روزنامه  به  قندوز 
پاسگاه های  بر  تهاجمی جنگ جویان گروه طالبان  حمالت 
نیروی   11 والیت،  این  »امام صاحب«  ولسوالی  در  امنیتی 

امن بود.«
دادگاه های صحرایی

و  طالبان  معموال  غور  در  را  صحرایی  دادگاه های 
گزارش  می دهند.  انجام  غیرمسئول  مسلح  گروه های 
کمیسیون والیتی حقوق بشر در غور نشان می  دهد که در ماه 
اسد طالبان یک دختر و پسر باشندگان ولسوالی چهار سده 
را به اتهام فرار از منزل در هنگام رفتن به ولسوالی »لوالش« 
فاریاب در محضر عام تیرباران کردند. این کمیسیون گفته 
است که چمن گل 20 ساله با شوهر خواهرش به سمت  
فاریاب در حرکت بود که توسط افراد مسلح گرفتار و سپس 

تیرباران شدند. 
نمایندگان  مجلس  در  غور  مردم  نماینده  نایل،  رقیه 
رسانه ای  غور  در  دادگاه صحرایی  مورد  ده ها  که  می گوید 
نشده است و تنها چند مورد کوتاه مانند سنگسار رخشانه در 
سال 1384 به گونه گسترده رسانه ای شده است: »در بیش تر 
آزاد  مردان  و  می شوند  صحرایی  محکمه  تنها  زنان  مواقع 
می گردند. بیش تر زنان در این محاکم جان می دهند و این 
نهادهای کشفی و عدلی و قضایی  محاکم برای حکومت، 

پوشیده نیست.«
دادگاه های  افزایش  از  غور،  در  زن  حقوق  مدافعان 

صحرایی در این والیت ابراز نگرانی کرده اند.
روزنامه  به  غور  در  زن  حقوق  فعال  کریمی،  جمیله 
به  منجر  صحرایی  دادگاه های  که  می گوید  روز  اطالعات 
باید  اجرایی و عدلی می شود و حکومت  نهادهای  ضعف 
از آن جلوگیری کند. او می افزاید در چنین دادگاه ها بیش تر 

زنان قربانی شده و عدالت زیرپا می شود.
مشکالت زنان در والیت غور متعدد است. دسترسی 
این  از  یکی  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  زنان  نداشتن 
مشکالت است. به گفته ی فعاالن حقوق زن یکی از دالیل 

بلندبودن خشونت علیه زنان در غور همین است. 
حلیمه پرستش، رییس امور زنان غور می گوید که زنان 
در ولسوالی های شهرک، دولینه، ساغر و چندین ولسوالی 

دیگر به نهادهای عدلی و قضایی دسترسی ندارند. 
منع  کمیته  غور  ولسوالی های  تمام  در  که  بود  قرار 
خشونت علیه زنان برگزار شود، اما مسئوالن در کمیسیون 
والیتی حقوق بشر در غور می  گویند که این کمیته تنها در 

شهر فیروزکوه و لعل و سرجنگل تشکیل شده است. 
این  افغانستان واقع شده است.  والیت غور در غرب 
والیت با هشت والیت دیگر مرز دارد. راه های این والیت 
کوهستانی و دشوارگذر است. با جمعیتی حدود 800 هزار 
نفر، غور از والیت های »محروم« کشور است که کم تر به آن 
توجه شده است. در کنار حضور گسترده ی طالبان و سایر 
گروه های شورشی این والیت سال هاست به میدان جنگ و 

رقابت های طایفه ای تبدیل شده است.

سرباز دیگر از سوی طالبان اسیر شده اند. او در مورد تلفات 
جنگ جویان طالب در این درگیری چیزی نگفت.

در همین حال، گروه طالبان نیز ادعا کرده است که در 
این حمله، 14 سرباز پولیس به شمول یک فرمانده  جریان 
این گروه کشته و چهار سرباز  از سوی جنگ جویان  آنان 

دیگر زخمی شده اند.
که  است  کرده  ادعا  همچنان  اعالمیه ای  در  گروه  این 
یک فرمانده دیگر پولیس همراه با دو محافظ او را بازداشت 

کرده اند.
والیت های  از  کشور  شمال شرق  در  قندوز  والیت 
از  طالبان در شماری  ناامن می باشد که جنگ جویان گروه 
ولسوالی های آن، به شمول شهر قندوز فعالیت گسترده دارند.

عمرماراکممیدهند

خشونت های فجیع علیه زنان در والیت غور

از سویی هم، محمدفرید حمیدی، 
دادستان کل کشور در این مراسم 
گفت که تنها ترتیب و نافذکردن 
طرزالعمل، قوانین، لوایح و فرمان 
نهادها  باید  بلکه  نیست،  کافی 

آن ها را عملی کند.
مشتری دانش، دادستان تحقیق 
زن  علیه  خشونت  با  مبارزه 
نیز  خود  که  کل  دادستانی  در 
از  استقبال  با  می باشد،  معلول 
امیدوار  می گوید  طرزالعمل  این 
است که این طرح سهولت های 
بیش تری را برای آنان فراهم کند. 

در  غور  مردم  نماینده  نایل،  رقیه 
که  می گوید  نمایندگان  مجلس 
ده ها مورد دادگاه صحرایی در غور 
رسانه ای نشده است و تنها چند 
مورد کوتاه مانند سنگسار رخشانه 
گسترده  به گونه   1384 سال  در 
رسانه ای شده است: »در بیش تر 
مواقع زنان تنها محکمه صحرایی 
می شوند و مردان آزاد می گردند. 
بیش تر زنان در این محاکم جان 
برای  محاکم  این  و  می دهند 
حکومت، نهادهای کشفی و عدلی 

و قضایی پوشیده نیست.«

۱۱ سرباز پولیس در پی حمله ی طالبان بر پاسگاه های امنیتی در قندوز کشته شدند



نامزدان  از  یکی  که  شده  کشیده  چالش  به  آن  از  پس 
به  دست  انتخابات  در  رقیب  تیم  است  کرده  ادعا 
»افسانه ی  تحقیق  از  نقل  به  است.  زده  گسترده  تقلب 
انتخابات  انتخاباتی افغانستان؛ بی نظمی های  دموکراسی 
ریاست جمهوری سال 2014« که توسط توماس جانسون 
انجام شده است، در انتخابات ریاست جمهوری 1388 
کمیسیون شکایات انتخاباتی حدود یک میلیون یا تقریبا 
یک سوم رای حامد کرزی را باطل اعالم کرد و این امر 
باعث شد انتخابات به دور دوم برود. در نخست آرای 
حامد کرزی ۵0 به عالوه یک رای اعالم شده بود، اما 
پس از بررسی کمیسیون شکایات تنها 48.29 درصد آرا 
از آن آقای کرزی بود. این امر باعث شد تا انتخابات به 
دور دوم برود و در این دور عبداهلل عبداهلل، رقیب حامد 
سرانجام  و  شد  منصرف  انتخابات  به  رفتن  از  کرزی 

حامد کرزی به حیث رییس جمهور به کارش آغاز کرد.
 1393 ریاست جمهوری  انتخابات  نخست  دور 
برنده نداشت و دور دوم انتخابات میان دو نامزد پیشتار، 
در  شد.  برگزار  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  اشرف  محمد 
به چالش کشید و  را  انتخابات  تقلب  ادعای  دور دوم 
افغانستان درگیر یک بحران سیاسی بزرگ شد. توماس 
نوشته است  اروپا  اتحادیه  از گزارش  نقل  به  جانسون 
که بیش از دو میلیون رای یا حدود یک چهارم کل آرا 
آمده که شاهد  از محالت رای گیری  انتخابات  این  در 

بی نظمی های انتخاباتی بوده است.
به حل  قادر  انتخاباتی  کمیسیون های  زمان  آن  در 
مشکل پیش آمده نشدند و نیز نتوانستند آرای تقلبی را 
از آرای پاک جدا کنند و در نتیجه، تنش بر سر نتیجه ی 
انتخابات منجر به ایجاد حکومت وحدت ملی شد. پس 
از افرایش تنش سیاسی، جان کری، وزیر خارجه وقت 
امریکا پادرمیانی کرد و سرانجام در یک توافق سیاسی 
آقای غنی کرسی ریاست جمهوری و آقای عبداهلل کرسی 
ریاست اجراییه حکومت را تصاحب کردند و در یک 
تشکیل  را  ملی  وحدت  حکومت  پنجاه-پنجاه  تقسیم 

دادند.
در انتخابات امسال بار دیگر ادعای تقلب گسترده 
رقیب  انتخاباتی  دسته های  سوی  از  انتخابات  در 
و  ثبات  دسته ی  است.  شده  مطرح  غنی  محمداشرف 
غیرمستقالنه  انتخابات  کمیسیون  می گوید  همگرایی 
عمل می کند و در تالش به پیروزی رساندن یک نامزد 
مشخص است. عالوه بر آن رحمت اهلل نبیل و گلبدین 
حکمتیار از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اند 
رهبری  به  دولت ساز  انتخاباتی  دسته ی  مدعی اند  که 
رییس جمهور غنی در انتخابات ششم میزان تقلب کرده 
است. رحمت اهلل نبیل می گوید کمیسیون انتخابات روند 
بازشماری و تفتیش آرا را به گونه ی غیرقانونی ادامه داده 

و در تالش توجیه تقلب های انتخاباتی است.
درخواست  به  کنون  تا  انتخابات  کمیسیون 
دسته های انتخاباتی تن نداده است و گفته بدون بررسی 
باطل کند. حوا علم نورستانی، رییس  نمی تواند آرا را 
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  به  نامه ای  در  کمیسیون  این 
همگرایی نوشته است: »به منظور ابطال آرایی که دارای 
معلومات بیومتریک نیست، باید براساس اسناد و مدارک 
تصمیم گرفته شود. بررسی، تفتیش و بازشماری آرا این 
شواهد و مدارک کافی را غرض تصمیم گیری در اختیار 

کمیسیون مستقل انتخابات قرار می دهد.«

هنوز روشن نیست کمیسیون انتخابات چه زمانی 
نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعالم می کند 
چه  انتخاباتی  دسته های  خواسته های  مورد  در  یا  و 
تصمیم می گیرد، اما به نظر می رسد بن بست انتخابات در 
افغانستان عالوه بر تقلب دالیل دیگری نیز داشته باشد.

مدیریت ناقص
افغانستان،  در  انتخابات  هر  برگزاری  دنبال  به 
انگشت اتهام و انتقاد اعضای کمیسیون های انتخاباتی را 
نشانه گرفته و از ضعف مدیریتی و یا عدم توانایی افراد 
حرف زده شده است. از سوی هم همواره افراد تغییر 
و تبدیل شده و یا برخی از قوانین، لوایح و طرزالعمل 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  از  پس  است.  کرده  تغییر 
اعضای  غنی  اشرف  رییس جمهور  گذشته،  سال  در 
به دلیل  را  آنان  و  برکنار  را  انتخاباتی  کمیسیون های 
آنچه سوءاستفاده از صالحیت وظیفوی و فساد خوانده 
می شد، به دادستانی کل معرفی کرد. به دنبال آن نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری اعضای جدید کمیسیون های 
قانون  آن  از  پیش تر  و  کردند  انتخابات  را  انتخاباتی 

انتخابات نیز تعدیل شد. 
افغانستان  در  آسیا  بنیاد  رییس  احمدزی،  عبداهلل 
می گوید  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانه  پیشین  رییس  و 
در  انتخاباتی  ظرفیت های  که  است  این  اول  مشکل 
کمیسیون های انتخاباتی نهادینه نشد و در هر انتخابات 
یک کمیسیون با اعضای جدید آن انتصاب شد و توقع 
می رفت که انتخابات بهتر را برگزار کنند. آقای احمدزی 
به اطالعات روز گفت که وقتی روی اصالحات انتخاباتی 
طرح هایی ساخته شد، سیاسیون از آن به صورت مقطعی 
این  به  استفاده می کردند  فردی خود  منافع  براساس  و 
تغییر  به  می ماند  محدود  انتخاباتی  اصالحات  که  معنا 
چهره ها بدون کدام تغییر بزرگ در سیستم انتخابات و یا 

ابعاد تخنیکی مدیریت انتخاباتی.
او گفت: »یک ترکیبی از این که ما همیشه بعد از 
داده ایم  جزا  را  کمیسیون ها  تنها  جنجالی  انتخابات  هر 
و کسانی که مشوقین مشکل بوده، تا حال همرای شان 
صحبت  عدالت  از  وقتی  است.  نشده  قانونی  برخورد 
قرار  هدف  مورد  را  انتخابات  کمیسیون  تنها  می کنیم، 
انتخابات  تا این که فراتر از آن را. اگر کسی در  داده ایم 
انجام می دهد، به این  یا تقلب را  سوءمدیریت می کند 
معناست که قضیه چند بعد دارد و یک کسی مشوق بوده 
قوانین  از اصول و  انحراف  به  را  انتخاباتی  که مدیران 
وادار کرده، اما جزا به یک جهت داده شده و با جهت 
بیرونی که مشوق اصلی فساد و تقلب است، برخورد 

قانونی نشده است.« 
انستیتوت  ارشد  پژوهشگر  جانسون،  توماس 
فرهنگ  برنامه  مدیر  و  افغانستان  استراتژیک  مطالعات 
نیروی دریایی در  منازعه در مدرسه عالی  و مطالعات 
مونتری کالیفرنیای امریکا معتقد است که هر انتخاباتی 

با داشتن آگاهی درست،  بسیار پیچیده و مغلق است. 
ما می توانیم یک فرد خوب و مفید باشیم و با داشتن 
پله های  می تواند  جامعه  یک  دقیق،  و  درست  دانِش 
منبع  دانش  هندی،  فلسفه ی  در  کند.  طی  را  پیشرفت 
نجات و خوشبختی انسان ها تلقی شده است. از این رو، 
دانشی که برای انسان منشأ نجات نباشد و خوشبختی 
به ارمغان نیاورد از نظر خیلی مکاتب فلسفی هند دانش 
محسوب نمی شود. دانش درست و دانستن شیوه های 
رسیدن به آن می تواند یک فرد و جامعه را از افراطیت 

و جهالت دور نگهدارد.
بر آن است که دانش و داشتن علم را  این مقاله 
از بعد فلسفی بررسی و تحلیل کند. این مقاله تشریح 
داشتن  و  دانش  تعریف  درباره ی  مختصری  و  کوتاه 
مفاهیم  بود.  خواهد  غرب  معاصر  فلسفه  در  آگاهی 
فلسفی در این مقاله به زبان ساده و به طور مختصر بیان 
شده است. بنابراین، این مقاله نمایان گر پیچیدگی این 

نخبگان سیاسی است. قدرت و امتیازات در یک بازار 
داد و ستد سیاسی در میان این نخبگان مبادله می شود. 
در مقابل، توزیع قدرت بین شهروندان و اعضای عادی 
قدرت،  در  آنان  و  است  نشده  انجام  قومی  گروه های 

حضور و نقش ندارند.«
تعدیل خواهان و تغییرخواهان نظام سیاسی

دو  به  تحقیق  این  شرکت کنندگان  کلی،  به طور 

مفاهیم نخواهد بود، زیرا بیان پیچیده ی این مفاهیم در 
این مقاله نمی گنجد.

معرفت شناسی
پیش از آن که درباره ی دانش و انواع آن صحبت 
می کنیم.  معرفت شناسی  بر  مروری  ابتدا  در  کنیم، 
دانش  مطالعه ی  و  تحلیل  از  عبارت  معرفت شناسی 
از  یکی  معرفت شناسی  دیگر،  عبارت  به  است. 
شاخه های فلسفه است که چیستی، منابع و موجه شدن 
دانش را بررسی و مطالعه می کند . معرفت شناسی در 
زبان انگلیسی از دو کلمه یونانی Episteme به معنای 
است.  شده  ساخته  مطالعه  معنای  به   Logyو دانش 
در این صورت معرفت شناسی، مطالعه و بررسی دانش 
علم های  مهم ترین  از  یکی  معرفت شناسی  می شود. 
تمامی علوم دیگر همه  زیرا  جهان محسوب می شود؛ 
یک ادعا دارند و آن ادعای دانش و آگاهی در عرصه 
تخصصی شان است. این بدین معناست که تمامی علوم 

گروه تغییرخواهان نظام سیاسی فعلی و تعدیل خواهان 
در نظام سیاسی فعلی تقسیم شده است، اما دو گروه 
انتقاد  فعلی  ریاستی  نظام  در  قدرت  بودن  متمرکز  به 
نهاد  در  قدرت  که  شده اند  یادآور  و  کرده اند  وارد 

متمرکز است. ریاست جمهوری 
توزیع  و  قومی  »گروه های  تحقیق  اصلی  محور 
که  است  پرسش  این  افغانستان«  در  سیاسی  قدرت 

معرفت شناسی  و  می چرخند  آگاهی  و  دانش  گرد  به 
این دانش و آگاهی را از بعد منطقی و عقلی بررسی 

می کند. 
منابع  و  شرایط  که  می دهد  نشان  معرفت شناسی 
سوال های  و  چیست.  درست  دانِش  آمدن  وجود  به 
آن  به  می شود  چطور  چیست؟  دانش  همچون 
یافت؟  دست  دانش  به  می توان  آیا  یافت؟  دست 
دانش  ساختار  چیست؟  بشری  دانش  محدودیت های 
دانِش  تأییدکننده ی  و  توجیه کننده   منابع  چیست؟ 
درست چیست؟ و غیره. این شاخه از فلسفه یکی از 
ضروری ترین دانش ها برای هر شخص که عالقه مندی 
به دانش، یادگیری و عقالنیت دارد، محسوب می شود.
همه کشورها و جوامع، نوع فرهنگ معرفت شناسی 
خود را دارند که برای به دست آوردن دانش و فهم جهان 
و زندگی، از آن شیوه و سنت معرفت شناسی استفاده 
و  نامعقول  این شیوه ها خیلی  بعصی وقت ها  می کنند. 
عقالنیت،  عدم  خرافات،  باعث  و  هستند  غیرعقالنی 
برای  غربی  می شود. جوامع  و همدیگرپذیری  تساهل 
بیرون شدن از خرافات دور از عقل باید شروع می کردند 
خویش.  کشورهای  معرفت شناسی  سنت  تغییر  به 
فیلسوفان قرون جدید و عصر روشنگری، همه و همه 
تمرکز به معرفت شناسی داشتند و معرفت شناسی محور 
با  بود.  اروپا  روشنگری  عصر  و  جدید  قرون  فلسفه 
غیرعقالنی  شیوه های  از  معرفت شناسی  سنت  تغییر 
توانست  اروپا  محوری،  ثبوت  و  شواهد  عقالنیت،  به 
شود؛  روشن فکری  و  روشن گری  مرحله ی  داخل 
نیاز دارد. برای ما هم  چیزی که جوامع به آن سخت 
نیاز است تا شیوه ها و سنت های معرفت شناسی جامعه 
به  را  آن  و  کرده  نقد  و  بررسی  را  فرهنگ خویش  و 

فرهنگ معرفت شناسی عقالنی عوض کنیم.
انواع دانش

در کل، دانش را می توان از دو بعد بررسی کرد: 
کاری«  دادن  انجام  دانستن  و  دادن  »انجام  دانش  یکی 
و دیگری دانش گزاره ای نامیده می شود. مثال هایی از 
دانش انجام دادن این است که احمد دوچرخه سواری 
بلد است یا هوشنگ خوب فوتبال بازی می کند. این ها 
توانایی  و  مهارت  به  مربوط  که  هستند  دانش هایی 
که  است  دانشی  گزاره ای  دانش  مقابل،  در  می شود. 
بیان گر حقیقت و واقعیت علمی است. به عنوان مثال، 
است،  افغانستان  پایتخت  کابل  می بارد،  باران  فعال 
زمین  کره ی  در  اقیانوس  عمیق ترین  آرام  اقیانوس 
گزاره ای   دانش  با  فیلسوفان  فلسفه،  در  غیره.  و  است 
سروکار دارند. فیلسوفان این درست بودن یا نادرست 
منطقی  و  عقلی  شیوه های  با  را  گزاره ای  دانش  بودن 
تحلیل و بررسی می کنند. دانش گزاره ای دربرگیرنده ی 
دانش  مانند  مختلف  علوم  از  گسترده ای  بخش های 
ریاضیات  جغرافیا،  مهندسی،  طبابت،  فیزیک، 

وخودشناسی می باشد.
تحلیل دانش

وقتی ما می گوییم که ما دانش و آگاهی درباره ی 
به  دو  می گوییم  مثال  به عنوان  داریم،  موضوع  یک 

)نظام  اساسی  قانون  در  پیش بینی شده  سیاسی  نظام 
قومی  گروه های  رضایت  جلب  در  چقدر  ریاستی( 
مختلف در رابطه به توزیع قدرت سیاسی موفق بوده 
پی  در  را  گروه ها  رضایت  کنونی  نظام  اگر  است؟ 
سیاسی  مشارکت  بهبود  برای  اصالحاتی  چه  نداشته، 
شرایط  با  مناسب  سیاسی  نظام  و  است  نیاز  اقوام 

سیاسی و اجتماعی افغانستان کدام است؟

بخش اول
و  است  دانش  با  گره خورده  و  وابسته  ما  زندگی 
ما همه به گونهای دارای دانش بوده و از امور مختلف 
زندگی آگاهی داریم. دانستن سن و سال ما، تاریخ و 
و  دانش  است.  امر  این  بارز  نمونههای  ما  تولد  محل 
علم تخصصی در طبابت، مهندسی و دیگر رشتههای 
آکادمیک نمونه ی دیگری میباشد. باور همه ی ما این 
بسیاری  و  داریم  آگاهی  علوم  برخی  به  ما  که  است 
مسایل را می دانیم. گاهی اوقات آگاهی و دانش بخشی 
از زندگی ما شده است؛ طوري که ما چیستی و ماهیت 
دانش را دست کم می گیریم و فکر می کنیم که دانش و 
آگاهی داشتن یک مسأله ی بسیار عادی و پیش پاافتاده 
است. ما حتا از خویش نمی پرسیم که دانش چیست و 
پرسیدن این امر هم ممکن است برای ما تمسخرآمیز 
باشد. باید دانست که در حقیقت چنین نیست و دانش 
و آگاهی داشتن یکی از مسایل حیاتی و در عین حال 

استراتژیک  مطالعات  انستیتوت  تازه ی  تحقیق 
مبنای  افغانستان می گوید که سهمیه بندی های قومی و 
قومی قدرت در افغانستان نتیجه ی برعکس داده و عمال 
دنبال  به  را  اقوام  بین  نارضایتی ها  افزایش  و  تبعیض 

داشته است.
افغانستان  تحقیق اخیر مرکز مطالعات استراتژیک 
سیاسی  قدرت  توزیع  و  قومی  »گروه های  عنوان  زیر 
در کشور«  نظام سیاسی  تغییر  یا  تعدیل  افغانستان:  در 
از سلسله تحقیقات این مرکز در رابطه به اصالح نظام 
سیاسی افغانستان است. تحقیق اخیر به بحث اقوام و 

نظام سیاسی در کشور می پردازد.
در چکیده ی این تحقیق در رابطه به سهمیه بندی 
قدرت آمده: »تجربه ی تقسیم مناصب بین رهبران قومی 
برعکس،  و  است  نبوده  قدرت  توزیع  مسأله  راه حل 
میان  در  را  نارضایتی  آن  تبع  به  و  حذف شدن  حس 
اقوام و نمایندگان آن ها به وجود آورده است. در نتیجه 
یک  می تواند  قدرت،  توزیع  در  مبنا  این  بین بردن  از 
راهکار تازه باشد. به عالوه، باتوجه به یافته های تحقیق 
دو  هر  در  آن  توزیع  قدرت،  تمرکز  از  نارضایتی ها 
ایجاب می کند. بدون  سطح کارکردی و جغرافیایی را 
توزیع قدرت افقی نمی توان نارضایتی و بی اعتمادی به 

حکومت مرکز را بازیابی کرد.«
صدیقه بختیاری، یکی از محققان این تحقیق روز 
گفت  تحقیق  رونمایی  مراسم  در  قوس   14 پنج شنبه، 
افغانستان، در  اقوام  که مبنای سهمیه بندی قدرت میان 
کنفرانس بُن گذاشته شد و این سهمیه بندی نابرابر بود. 
خانم بختیاری افزود که در نظام فعلی افغانستان قدرت 
در نهاد ریاست جمهوری و رهبران قومی متمرکز شده 

که شهروندان خود را در قدرت سهیم نمی بینند.
از نظر برخی از مصاحبه شوندگان این تحقیق در 
)رهبران  نخبه ای  گروه های  افغانستان  سیاسی  ساختار 
آن ها  بین  در  صرفا  قدرت  که  دارند  حضور  قومی( 
توزیع شده است: »در نتیجه، برخی از مصاحبه شوندگان 
این  اختیار  در  و  مرکز  در  سیاسی  قدرت  که  معتقدند 

صفحه ویـژه جـوانان
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کسانی که به دنبال جلوگیری 
یا مقابله با افراط گرایی هستند 

به جای به چالش کشیدن 
ارزش های مقدس بهتر است 
این ارزش ها را بپذیرند و در 
عین حال تفسیرهای بدیل 

را در مورد معانی و ماهیت 
آن ها ارائه دهند. مبلغان 

سلفی با استفاده از استدالل 
ضد خشونت قرآنی در تفاسیر 
راه های دفاع از اسالم، تا حدی 

در این راه موفق بوده اند و 
افرادی را که قرار بود انتحاری 

کنند، از کارشان بازداشتند.

روزبه روز  کابل  در  آب  کمبود 
بسیاری  در  می شود.  جدی تر 
دسترسی  پایتخت  نقاط  از 
وجود  آب  شبکه  سیستم  به 
ناگزیرند  آن  ساکنان  و  ندارد 
آب  عمیق،  چاه های  کندن  با 
کنند؛  تأمین  را  نیازشان  مورد 
باید  روزبه روز  که  چاه هایی 

عمیق تر شود.

عصمت اهلل سروش

ارشاد نورَزی

چهارمین  جاری  سال  میزان  ششم  در  افغانستان 
امارت  از سقوط  انتخابات ریاست جمهوری خود پس 
طالبان را برگزار کرد. بیش از دو ماه از زمان برگزاری 
مستقل  کمیسیون  هنوز  ولی  گذشته،  انتخابات  این 
تقویم  براساس  است  نتوانسته  افغانستان  انتخابات 

انتخاباتی، نتایج ابتدایی این انتخابات را اعالن کند. 
کمیسیون انتخابات اعالم کرده بود که در 27 میزان 
انتخابات  نهایی  نتایج  عقرب   16 در  و  ابتدایی  نتایج 
ریاست جمهوری را اعالم می کند، ولی هنوز بررسی های 
این کمیسیون در مورد شمارش آرا به پایان نرسیده و 
انتخاباتی  تقویم  مطابق  است  نتوانسته  کمیسیون  این 

نتیجه را اعالم کند.
انتخابات  که  می کند  استدالل  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات های گذشته مزیت های  ششم میزان نسبت به 
زیادی دارد و برای نخستین بار است که روند انتخابات 
به صورت الکترونیکی انجام شده است. کاربرد تکنالوژی 
بیومتریک در روز رای دهی از دالیل اصلی این مزیت ها 

خوانده شده است.
اما کاربرد تکنالوژی دردسرهای خودش را نیز داشته 
است. در حال حاضر اختالف میان کمیسیون انتخابات 
و دسته های انتخاباتی بر سر چگونگی استعمال حدود 
300 هزار رای در ششم میزان است. دسته ی انتخاباتی 
ثبات  و همگرایی اعالم کرده که حدود 300 هزار رای 
را معتبر نمی داند زیرا براساس لوایح و طرزالعمل های 
کمیسیون انتخابات باطل است. از میان این 300 هزار، 
137 هزار رای قرنطین شده از سوی درملوگ است و 

102 هزار و 12 رای خارج از زمان رسمی رای دهی. 
بررسی  بدون  که  است  گفته  انتخابات  کمیسیون 
نهاد  این  رو  همین  از  کند  باطل  را  آرا  این  نمی تواند 
تفتیش و بازشماری آرای بیش از 8 هزار و ۵00 محل 
را در 18 عقرب آغاز کرد. این کمیسیون در سوم قوس 
اعالم کرد که هدف از بازشماری و تفتیش این محالت، 
تثبیت آرای معتبر و نامعتر در سطح محالت است که 
براساس قانون، لوایح و طرزالعمل ها مشکل داشته است.
انتخابات و دسته های  نتیجه نرسیدن کمیسیون  به 
انتخاباتی باعث شده است تا دسته ی ثبات و همگرایی 
در والیات مختلف دست به تظاهرات بزند. این دسته ی 
انتخاباتی همچنان تا کنون به کمیسیون انتخابات اجازه 
نداده است تا در هفت والیت روند بازشماری و تفتیش 
آرا را آغاز کند؛ امری که کمیسیون انتخابات می گوید 
بدون بررسی و تفتیش آرای هفت والیت نتیجه ابتدایی 

اعالن نمی شود.
در  ریاست جمهوری  انتخابات  سیر  بررسی 
افغانستان نشان می دهد که هر بار انتخابات با چالش ها 
نخستین  است.  شده  روبه رو  بیش تر  تنش های  و 
انتخابات  در  انتخابات  نتیجه ی  سر  بر  جدی  تنش 
شد،  برگزار   1388 اسد  ماه  در  که  ریاست جمهوری 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  سومین  گردید.  رونما 
سال 1393 نیز با جنجال های سیاسی بیش تر همراه شد. 
چهارمین انتخابات در این روزها با تنش سیاسی مواجه 
شده است. اکنون سوال این است که چرا انتخابات در 
افغانستان جنجالی است و چه راه حلی برای برگزاری 

انتخابات موفقانه و قابل پذیرش وجود دارد؟
تقلب

افغانستان  انتخابات اخیر ریاست جمهوری در  سه 

تا  است،  شده  برگزار  افغانستان  در   2004 سال  از  که 
است.  بوده  نامزدان  تقلب آمیز  رفتار  شاهد  حدودی 
آشکارترین مورد آن در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2014 بود که غنی در آن برنده اعالم شد؛ درحالی که در 

واقع اگر تنها آرای معتبر مالک می بود، او باخته بود. 
او در گفت وگو با اطالعات روز گفت: »حتا یک 
افغانستان  انتخابات  رسمی  تاریخ  سرسری  بررسی 
نتایج  در  را  گسترده  تقلب  انکار  غیرقابل  به صورت 
به صورت  پارلمانی  انتخابات  می دهد.  نشان  انتخابات 
قابل توجهی از سیستم رای واحد غیرقابل انتقال آسیب 
دیده است. در انتخابات پارلمانی 2018 تنها آرای 3۵ 
درصد رای دهندگان نامزدان را به پیروزی رسانده است. 
نظام انتخاباتی افغانستان به شدت ناقص است و تا زمان 
کلمات  در  فقط  افغانستان  واقعی،  اصالحات  اجرای 

دموکراسی است.«
چرا نتایج انتخابات سیاسی می شود؟

در  ناتوانی  و  کاری  ظرفیت  نبود  بحث  از  جدا 
مدیریت کمیسیون های انتخاباتی، ادعاهای تقلب منجر 
شده است تا پذیرش نتایج انتخابات نیز چالش دیگری 
بر روند انتخابات در کشور خلق کند. عدم پذیرش نتایج 
انتخابات در انتخابات 1393 منجر به تشکیل حکومت 
وحدت ملی شد، اما این بار تا کنون روشن نیست که 

سرنوشت انتخابات ششم به کجا می انجامد. 
رییس بنیاد آسیا در افغانستان به این باور است که 
مشکالت فنی، صعب العبور بودن جغرافیای افغانستان، 
تالش سیاسیون برای تقلب و روند بروکراتیک کمیسیون 
انتخابات که در آن تمام تصامیم از سوی هفت عضو این 
باعث می شود کمیسیون  مرکز گرفته می شود،  در  نهاد 
یک طرزالعمل پیچیده را برای جداسازی آرای پاک از 

ناپاک روی دست بگیرد. 
آقای احمدزی گفت بعد دوم قضیه این است که 
کمیسیون انتخابات برنامه ی خود را به پیش نبرد و باید 
نتایج قسمی را روزمره در هنگام پروسس اعالم می کرد 
انتخابات  مدیریت  سیاسی شدن  از  که  می شد  باعث  تا 
جلوگیری شود. او گفت: »تمام محالت را نگاه داشتن 
کنند و  اعتراضات رسیدگی  و  به مشکالت سیاسی  تا 
بعد نتایج ابتدایی را اعالم کنند. این باعث می شود که 
تصمیم  کمیسیون  گویا  که  شود  ایجاد  برداشت هایی 
سیاسی می گیرد ولو هم که تصمیم آن سیاسی نباشد.« 

این  »در  که  می کند  استدالل  توماس جانسون هم 
زمینه مالحظات فنی و سیاسی بسیار مرتبط/مهمی وجود 
دارد اما مهم ترین پویایی ، فعالیت های تقلب آمیز برخی 
هواداران نامزدان مشخص است که منجر به باطل شدن 
آرای کسانی می شود که برای رای دادن جان خود را به 
خطر انداخته بودند.« او گفت: »در رابطه به مشکالت 
به  ناموثر  به صورت  بسیار  بیومتریک  سیستم های  فنی، 
بسیار  کار گرفته شد. تشخیص/شناسایی رای دهندگان 

باید سیستماتیک تر باشد.«
چه باید کرد؟

انتخابات  کمیسیون  معترض  انتخاباتی  دسته های 
آن  مطابق  و  مراجعه  قانون  به  تا  می کنند  دعوت  را 
انتخاباتی، کمیسیون  این دسته های  باور  به  کنند.  عمل 
عمل  غیرمستقل  و  دارد  غیرقانونی  عملکرد  انتخابات 

می کند.
بن بست  از  عبور  برای  می گوید  احمدزی  عبداهلل 
انتخاباتی و جلوگیری از تکرار تجربه های گذشته، نیاز 
مذاکره  سیاسیون  تمام  با  انتخابات  کمیسیون  که  است 
روند  مورد  در  کمیسیون  اعضای  کند.  اعتمادسازی  و 
دخیل  سیاسیون  و  نامزدان  از  آرا  بازشماری  و  تفتیش 
را  آنان  پیشنهادات  و  نظرات  و  شود  معلومات  طالب 

بگیرد.
او گفت: »من این تالش را نمی بینم که کمیسیون 
گوش  آنان  به  کمیسیون   ... باشد  نشسته  سیاسیون  با 
بدهد و تغییرات الزم را در روند تفتیش برای شفافیت 
و حساب دهی بیش تر به میان بیاورد. اما توقع سیاسیون 
که می گویند آرا را مستقیم از کابل باطل کنند، درست 
را  کمیسیون  فیصله  اصل  شود،  چنین  اگر  و  نیست 

بیش تر سیاسی می سازد.«
و  بزرگ ترین  می گوید  نیز  جانسون  توماس 
روز  ختم  در  آرا  که  باشد  این  باید  تغییر  مهم ترین 
رای گیری بالفاصله در محالت رای گیری شمارش شود 
و ناظران بی طرف شاهد شمارش آن باشند و پس از آن 

این نتایج به مرکز انتخابات  در کابل منتقل شود. 
او گفت: »این واقعیت که برای معلوم کردن نتایج 
اولیه انتخابات که در آن بین 1.7 تا 1.9 میلیون رای دهنده 
شرکت داشتند، بیش از دو ماه طول می کشد، مضحک 
واقعیت  این  دیگر حول محور  است. مشکالت عمده 
می چرخند که نهادهای انتخاباتی مانند کمیسیون مستقل 

انتخابات، مستقل نیستند.«
این که در پایان روز کمیسیون انتخابات چه تصمیم 
می گیرد و بن بست موجود را چگونه از میان برمی دارد، 
و  نادرست  تصمیم  هر  پیامد  اما  نیست،  روشن  هنوز 
تنش سیاسی می تواند آسیب جدی را به روند انتخابات 
و اعتماد  مردم نسبت به روندهای دموکراتیک وارد کند. 
میزان مشارکت مردم در انتخابات های اخیر، به ویژه پس 
که  می دهد  نشان   1393 ریاست جمهوری  انتخابات  از 
ارقام شرکت کنندگان در انتخابات رو به زوال است و به 
باور برخی آگاهان، بی باوری به شفافیت روند از عوامل 

دل سردی مردم برای شرکت در انتخابات است.

که  می گوییم  یا  است  چهار  با  مساوی  دو  اضافه ی 
کابل پایتخت افغانستان است، این ها همه نمونه هایی 
می کنیم  بیان  ما  که  زماني  هستند.  گزاره ای  دانش  از 
این  این که  برای  و  است  افغانستان  پایتخت  کابل  که 
ادعا درست باشد، در ابتدا باید دلیل موجهی برای این 
ادعا داشته باشیم. به عنوان نمونه، ما می توانیم به منابع 
جهان  و  افغانستان  کشور  رسمی  و  نوشتاری  علمی، 
استناد نموده و نشان دهیم که براسا این اسناد رسمی 
و قانونی، کابل پایتخت افغانستان است. بنابراین، برای 
این ادعا ما دلیل توجیه کننده ی درست و موثقی داریم. 
از سوی دیگر، اگر ادعا کنیم که کابل پایتخت افغانستان 
است، اما این امر مبتنی بر عقیده و باور نباشد، با وجود 
این که دلیل موجهی برای این ادعا وجود دارد، اما عدم 
است.  درست  دانش  عدم  از  حاکی  آن،  بر  باورمندی 
بنابراین، داشتن دانش درست مبتنی بر باورمند بودن به 
هر ادعا و نظر می باشد. به عبارت دیگر، باورمند بودن 
به معنای قبول کردن یک اصل است. نکته ی دیگر این 
است که زماني که ما می پنداریم به امری باور داریم، 
این مسأله مبنی بر رد آگاهی و یا تأیید دانش نیست؛ 
و  است  افغانستان  پایتخت  دهلی  بگوییم  اگر  چنان که 
به این نظر باورمند باشیم، نمی تواند درستی و نادرستی 

آگاهی ما را اثبات کند. 
یک  درست بودن  برای  که  شدیم  یادآور  پیش تر 
اگر  این رو،  از  باشیم.  باورمند  ادعا  آن  به  باید  گزاره، 
باشد،  ما  دانش  برای درست بودن  از شرایط  این یکی 
این که  باور  و  بیان  آیا  که  می شود  مطرح  پرسش  این 
بر  مبتنی  می تواند  است،  افغانستان  پایتخت  دهلی 
درست بودن این امر باشد یا خیر. از آن جا که با استناد 
به منابع درست، این امر روشن است که دهلی پایتخت 
باور داشتن و عقیده ی من به چنین  افغانستان نیست، 
امری نمی تواند چنین ادعایی را درست بسازد. پس تنها 
باور داشتن به یک مسأله نمی تواند گواهی بر صحت و 
سقم دانش ما باشد. بنابراین، یک اصل دیگر از داشتن 
دانش درست، مستند بودن آن است. گرچه در فلسفه ی 
چالش  به  کالسیک  دانش  عناصر  و  تعریف  معاصر 
کشیده شده است. نمونه ی این چالش را ادموند گیتیر
Edmund Gettier ارایه نموده است. این چالش 
در فلسفه معاصر به نام »مشکل گیتیر« مسما شده است. 
فیلسوفان  میان  این چالش در چندین سال و دهه در 
بحث شده و هر یک جوابی برای این چالش نوشتند. 
و  نوشت  خواهم  بعدی  فرصت های  در  را  آن  شرح 
اکنون فقط به تعریف کالسیک دانش تمرکز می کنیم. 

سه  بر  متکی  درست  دانش  کالسیک،  تحلیل  در 
اصل است و آن عبارت است از »موجه بودن«، »درست 
 + موجه  دلیل  شکل:  این  به  داشتن«؛  »باور  و  بودن« 

درست بودن + باور داشتن = دانش
می توان  گانه  جدا  به طور  را  این ها  از  کدام  هر 
در  نوشت.  کتاب ها  و  کرد  بحث  ساعت ها  درباره اش 
این جا فقط به شکل مختصر درباره ی هر یکی از این 
سه اصل تبصره می کنیم و به چالش هایی که فیلسوفان 

معاصر برای این سه اصل ایجاد کرده اند، می پردازیم.

این تحقیق بااستفاده از روش کیفی انجام شده و 
جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با طیف 
مختلفی از کارشناسان و مقامات حکومتی، نمایندگان 
ریاست جمهوری  انتخاباتی  تیم های  باالی  سطوح  در 
حوزه،  این  پژوهش گران  احزاب،  نمایندگان   ،1398
و  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  اعضای 

اعضای مجلس نمایندگان صورت گرفته است.
در  اصالحات  آوردن  خواستار  تعدیل خواهان 
شرایط  در  افغانستان  که  گفته اند  و  شده  کنونی  نظام 
قدرت  تمرکز  عدم  و  دارد  قرار  دموکراسی  به  گذار 
در  بینجامد.  کشور  در  سیاسی  بحران  به  می تواند 
برای  فعلی  نظام  که  گفته اند  تغییرخواهان  مقابل 
دارای  کشور  این  چون  نیست،  مناسب  افغانستان 
نظام  تغییرخواهان  از  بخشی  برای  است.  قومی  تنوع 
پارلمانی مطلوب بوده و برای برخی دیگر حفظ نظام 
نظام  تغییرخواهان  سوم  بخش  معاون.  سه  با  ریاستی 
ریاستی با صدارت اجرایی را برای حل مشکل توزیع 

قدرت در افغانستان پیشنهاد کرده اند.
دقیق  تصویر  نبود  که  می گوید  اما  تحقیق  این 
تیم های  بین  اتفاق نظر  نبود  مطلوب،  سیاسی  نظام  از 
محدود  مطلوب شان،  نظام  مورد  در  انتخاباتی 
بر  تأکید  آن ها،  رهبران  منافع  به  اقوام  منافع  کردن 
به  اقوام  تنوع  کردن  محدود  قومی،  سهمیه بندی های 
ازبک ها  تاجیک ها،  )پشتون ها،  عمده  قوم  چهار  تنها 
و هزاره ها( و عدم توجه به توزیع قدرت میان مرکز 
این  که  است  نقد هایی  مهم ترین  جمله  از  محالت  و 

تحقیق به پیشنهادات این گروه ها مطرح کرده است.
مسأله  حل  راه  که  می گوید  تحقیق  نهایت  در 
نظام  در  صرفا  کشور  در  اقوام  میان  قدرت  توزیع 
به طور  اقوام  آن  در  نظامی که  »ایجاد  نیست:  سیاسی 
نیازمند  کنند،  پیدا  دست  قدرت  به  بتوانند  برابر 
نظام  نمی توان  آن  بدون  که  است  معیارهایی  حداقل 
تصور  را  شهروندان  آرای  بر  مبتنی  و  دموکراتیک 

کرد.«

تأملی در چیستی دانش

»مبنای قومی قدرت، دلیل نارضایتی اقوام است«

الیاس نواندیش

چرا انتخابات ریاست جمهوری 
در افغانستان جنجالی است؟

- این ادعا که قدرت را تنها 
پنجشیری ها در صفوف ما 
به دست دارند چیزی نیست جز 
تبلیغات منفی منتشرشده توسط 
دشمنان ما از جمله پاکستانی ها 
و حزب اسالمی در دوران قبل و 
امروز طالب ها. در والیات مرکزی، 
کریم خلیلی در کنار برادران 
شیعه ی ما مبارزه می کند و در 
آن جا هیچ پنجشیری ای وجود 
ندارد. در شمال، جنرال دوستم -که 
ازبک است-، استاد عطا، محقق و 
دیگران حضور دارند.

- در فرانسه شما توجه افکار 
عمومی را جلب کرده اید؛ نظر شما 

درباره ی نقش جمهوری فرانسه 
چیست؟ 

- ما امیدواریم که فرانسه، کشوری 
که همیشه در طول تاریخ مدافع 

حقوق بشر و حقوق زنان بوده 
است، مسئولیتی را در قبال 

مشکالت افغانستان به عهده گیرد 
و ماهیت واقعی رژیم طالبان 

-رژیمی که دشمن حقوق بشر و 
حقوق زنان است- را بشناسد. 

اگر سیاست فرانسه در قبال 
طالبان و متحدان آن ها  فعال تر 

شود، ممکن است ]سیاست[ 
پاکستانی ها بهتر شود... .

عبدالله احمدزی، رییس بنیاد 
آسیا در افغانستان و رییس 
پیشین دبیرخانه کمیسیون 
انتخابات می گوید مشکل اول 
این است که ظرفیت های 
انتخاباتی در کمیسیون های 
انتخاباتی نهادینه نشد و در 
هر انتخابات یک کمیسیون با 
اعضای جدید آن انتصاب شد 
و توقع می رفت که انتخابات 
بهتر را برگزار کنند.

mgic-connects
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سوارز: مسی بازنشسته نمی شود؛ سوءتفاهم شده

آلگری زمان بازگشت خود را اعالم کرد
این مربی ایتالیایی هستند اما او تاکید کرد که 
تا پایان فصل جاری قصد حضور در هیچ تیمی 

را ندارد.
آلگری گفت: در ماه جون برخواهم گشت 
هدایت  در فصل جاری  که  کنم  تاکید  باید  و 
تیمی را برعهده نخواهم گرفت و می خواهم 

استراحت کنم.
همکاری  پایان  از  بعد  داد:  ادامه  او 

فصل  یک  که  گرفتم  تصمیم  یوونتوس  با 
استراحت کنم. من 18 سال بازیکن بودم و 16 
سال هم مربیگری کردم و بعد از 34 سال به 
استراحت هم نیاز دارم. در این مدت فرصت 
بیشتری برای تفکر کردن و حرف زدن با مردم 
و نزدیکانم داشتم. به دیدن نمایشنامه ها رفتم 
و  هستم  انگلیسی  زبان  یادگیری  حال  در  و 

پیشرفت زیادی هم به دست آورده ام.

آلگری در پایان گفت: سال پیش رو برای 
من مهم خواهد بود و باید خودم را آماده آن 
کنم. بعد از  ۵ سال موفقیت آمیز در یوونتوس 

نمی خواهم که بازگشت بدی داشته باشم.
آلگری ۵ سال موفقیت آمیز را با یوونتوس 
سپری کرد و توانست این تیم را ۵ بار پیاپی به 
قهرمانی در سری آ برساند و دو بار هم به نایب 

قهرمانی در لیگ قهرمانان  اروپا رسید.

سرمربی سابق یوونتوس تاکید کرد که تا 
مستطیل  به  بازگشت  قصد  پایان فصل جاری 

سبز را ندارد.
به نقل از ESPN، ماسیمیلیانو آلگری بعد 
از ۵ سال حضور در یوونتوس تصمیم گرفت 
که قراردادش را با این تیم تمدید نکند و رسما 

جدا شود.
جذب  دنبال  به  اروپایی  بزرگ  های  تیم 

قطارهای سریع السیر بین شهری را مختل کرد.
از 16 خط مترو در شهر پاریس نیز تنها ۵ خط فعال بوده است.
صدها پرواز داخلی و بین المللی هواپیمایی فرانسه نیز لغو شد.

برج ایفل و چند موزه معروف پاریس هم بر روی گردش گران بسته بودند.
آقای  انصراف  زمان  تا  گفته اند  اصناف  و  کارگری  اتحادیه های  رهبران 

مکرون از اصالح قانون بازنشستگی به اعتصاب ادامه خواهند داد.
نظرسنجی ها بیان گر حمایت 69 درصد از پاسخ دهندگان از اعتصاب کنندگان 
است. اما کشاورزان که کم ترین حقوق بازنشستگی را دریافت می کنند از این 

اعتصاب حمایت نکرده اند.
اعتصاب مشابهی در سال 199۵ بخش حمل و نقل عمومی را به مدت سه 

هفته از کار انداخت و کناره گیری دولت را به همراه داشت.

اطالعات روز: اعتصاب گسترده و تظاهرات در شهرهای مختلف فرانسه 
حمل و نقل عمومی و فعالیت مدرسه ها و اداره ها را مختل کرده است.

نقل  و  حمل  بخش  کارکنان  معلمان،  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
عمومی، مأموران پولیس، خدمه بیمارستان ها و فرودگاه ها از جمله گروه های 

اعتراض کننده به تالش دولت فرانسه برای اصالح قانون بازنشستگی هستند.
بنا بر اعالم وزارت کشور فرانسه 800 هزار نفر در حدود 100 شهر علیه 

تالش های امانوئل مکرون، رییس جمهوری این کشور تظاهرات کرده اند.
روز  سراسری  تظاهرات  در  شرکت کنندگان  تعداد  کارگری  اتحادیه های 
پنج شنبه را حدود یک ونیم میلیون نفر برآورد کرده اند که از این تعداد 2۵0 هزار 

نفرشان در پاریس حضور داشتند.
گزارش ها بیان گر زد و خورد بین پولیس و تظاهرکنندگان در بعضی از 

شهرهاست.
پولیس در پاریس دست کم 70 نفر را بازداشت کرده است.

امانوئل مکرون قصد دارد با برقراری یک نظام بازنشستگی یک پارچه در 
سراسر فرانسه، حداقل سن بازنشستگی را افزایش دهد.

حقوق ماهانه کارگران بازنشسته هم در قانون جدید کاهش خواهد یافت.
آیین نامه   42 براساس  فرانسوی  کارگران  و  کارمندان  حاضر،  حال  در 

متفاوت بازنشسته می شوند.
آقای مکرون پیش از این نیز قوانین کار فرانسه را با کاستن از مالیات بخش 

خصوصی اصالح کرده بود.
اخالل در حمل و نقل

گستردگی اعتصاب های روز پنج شنبه به حدی بود که فعالیت 90 درصد 

اعتصاب گسترده، حمل و نقل عمومی فرانسه را از کار انداخت

حمالت لفظی کوریای شمالی علیه ترمپ تشدید شد
اطالعات روز: کوریای شمالی حمالت لفظی خود 
علیه دونالد ترمپ، رییس جمهوری امریکا را از سر گرفته 

است.
آقای ترمپ اخیرا کوریای شمالی را به اقدام نظامی 

تهدید کرد.
به گزارش بی بی سی فارسی، سخن گوی وزارت امور 
خارجه کوریای شمالی گفته است اگر آقای ترمپ، حالت 
عارضه ی  بازگشت  به عنوان  را  آن  »باید  دارد  تهاجمی 

ُکندذهنی یک فرد پیِر ُکندذهن تلقی کرد.«
کوریای شمالی اولین بار در سال 2017 دونالد ترمپ 

را »پیر و کم عقل« خطاب کرده بود.
به گفته ی خبرنگار بی بی سی در کوریا، این اولین بار 

است که در طول یک سال، پیونگ یانگ آشکارا دونالد 
ترمپ را مورد انتقاد قرار داده است.

کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی و دونالد ترمپ 
در جون 2018 در سنگاپور و در فبروری سال 2019 در 
ویتنام دیدار کردند. هدف از این دیدارها ترغیب کوریای 

شمالی به متوقف کردن برنامه ی هسته ای این کشور بود.
در  رهبر  دو  دیدار  به رغم  کشور،  دو  مذاکرات  اما 
کوریا  دو  بین  غیرنظامی  منطقه  در  جاری  سال  جون 
به عنوان  ترمپ  آقای  دیدار  آن  در  است.  شده  متوقف 
نخستین رییس جمهور امریکا پا در خاک کوریای شمالی 

گذاشت.
که  کردند  توصیف  نمایشی  دیداری  را  آن  بسیاری 

نتیجه ی روشنی نداشته است.
بار دیگر آزمایش  ماه پیش  از چند  کوریای شمالی 

موشک های بالستیک با برد کوتاه را آغاز کرده است.
»جنگ لفظی«

 3 سه شنبه،  روز  که  ناتو  نشست  در  ترمپ  آقای 
رهبر  اون،  جونگ  کیم  شد،  برگزار  بریتانیا  در  دسامبر 

کوریای شمالی را »مرد موشکی« خطاب کرد.
نیروی  از  استفاده  امریکا حق  او همچنین گفت که 

نظامی علیه کوریای شمالی را محفوظ نگه می دارد.
در مقابل معاون وزارت خارجه کوریای شمالی در 
کرده،  منتشر  کشور  این  دولتی  خبرگزاری  که  بیانیه ای 
هشدار داد که »جنگ لفظی« که از دو سال پیش بین دو 

کشور شروع شده احتماال از سر گرفته می شود.
دو  رهبران  بین  لفظی  مشاجره های   2017 سال  در 
را  شمالی  کوریای  رهبر  ترمپ،  آقای  درگرفت.  کشور 
در  و  کرده  خطاب  »دیوانه«  و  کوچک«  موشکی  »مرد 
مقابل کیم جونگ اون، آقای ترمپ را »پیرمرد عقل باخته« 

نامیده بود.
دو  بین  دیگر  بار  لفظی  حمالت  اخیر  ماه های  در 

کشور از سر گرفته شده است.
ارائه  برای  واشنگتن  به  سال  پایان  تا  یانگ  پیونگ 
پیشنهاهای جدید فرصت داده و گفته است در صورتی 
خواهد  پیش  در  جدیدی«  »راه  نیفتد،  اتفاقی  چنین  که 

گرفت.

سیستانی خواستار انتخاب نخست وزیر جدید عراق »بدون دخالت خارجی « شد
تقلید  مرجع  سیستانی،  علی  آیت اهلل  روز:  اطالعات 
شیعه در عراق، روز جمعه، 1۵ قوس، خواستار آن شد که 
کشورهای  مداخله«  »بدون  کشور  این  جدید  نخست وزیر 

خارجی انتخاب شود.
خبرگزاری رویترز پیام جدید این مرجع تقلید متنفذ در 
از آن منتشر می کند که خطبه های  عراق را یک هفته پس 
کناره گیری نخست وزیر  به  نماز جمعه هفته گذشته  او در 

عراق منجر شد.
اعتراضات  آغاز  از  بعد  ماه  دو  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
مردم عراق که تا کنون 400 کشته بر جای گذاشته است، 
آیت اهلل سیستانی، مرجع تقلید شیعه، جمعه هفته گذشته از 
مجلس این کشور خواست تا حمایت از دولت را متوقف 

کند.
نماز  در خطبه های  که  پیام  این  انتشار  از  ساعتی پس 
جمعه قرائت شد،  نخست وزیر عراق خبر داد که از قدرت 

کناره گیری می کند.

دو روز بعد مجلس عراق با استعفای عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر، موافقت کرد.

علی  آیت اهلل  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها  حال 
سیستانی در پیام جدید خود از نمایندگان مجلس خواسته 
گرایش های  آینده  نخست وزیر  انتخاب  کار  در  که  است 

حزبی و جناحی را کنار بگذارند.
در خطبه های  قوس،   1۵ روز جمعه،  که  پیام  این  در 
سیستانی  آیت اهلل  شده،  قرائت  کربال  شهر  جمعه  نماز 
همچنین گوشزد کرده است که انتخاب نخست وزیر »بدون 

مداخله خارجی« انجام شود.
عراق  مردمی  اعتراضات  آغاز  از  که  ماهی  چند  در 
داده  پیام  هفته  هر  تقریبا  شیعه  تقلید  مرجع  این  می گذرد، 
خشونت  علیه  و  کرده  دفاع  مسالمت آمیز  اعتراض  از  و 

نیروهای امنیتی هشدار داده است.
با این حال او تا کنون هرگز نامی از حکومت جمهوری 

اسالمی نیاورده است.

این در حالی است که تأکید بر عدم »مداخله خارجی ها« 
عراق،  در  اسالمی  جمهوری  نفوذ  به  توجه  با  می تواند، 
اشاره ای هم به حضور تهران در عرصه سیاسی بغداد باشد.

اعتراضات عراق بیش از دو ماه پیش با شعارهایی علیه 
فساد، بیکاری، ناکارآمدی دولت و نفوذ ایران در عراق آغاز 
شد. در یک هفته گذشته کنسولگری ایران در شهر نجف 

سه بار توسط معترضان به آتش کشیده شده است.
اعتراضات  اسالمی،  جمهوری  رهبر  خامنه ای،  علی 
عراق  دولت  از  ایران  و  نامیده  خارجی«  »توطئه  را  عراق 
نجف  در  کشور  این  کنسولگری  به  مهاجمان  با  خواسته 

»قاطعانه برخورد کند«.
گرچه تهران می گوید در امور همسایگان خود مداخله 
اسناد  از  مجموعه ای  غربی  رسانه  دو  گذشته  ماه  نمی کند، 
که  کردند  منتشر  را  اسالمی  جمهوری  محرمانه  اطالعاتی 
حکایت از نزدیکی فراوان مقامات بلندپایه عراق از جمله 

نخست وزیر این کشور به تهران داشت.

درباره  مسی  صحبتهای  می گوید  سوارز  لوئیس 
بازنشستگی بد برداشت شده و منظور او این نبوده که به 

زودی قصد بازنشستگی و خداحافظی با فوتبال را دارد.
هم تیمی  و  بارسلونا  اروگوئه ای  ستاره  سوارز،  لوئیس 
و  اخیر مسی  تیم می گوید صحبتهای  این  در  لیونل مسی 
اشاره او به بازنشستگی، بد برداشت شده و منظور مسی 
خداحافظی  فوتبال  با  زودی  به  دارد  قصد  که  نبوده  این 

کرده یا بازنشسته شود.
مسی که دوشنبه هفته ی گذشته ششمین جایزه توپ 
طالی خود را دریافت کرد بعد از دریافت این جایزه گفته 
جمله  این  می شود".  نزدیک  کشیدن  کنار  "زمان  که  بود 

مسی باعث شده بود صحبتهای زیادی درباره بازنشستگی 
کنار  قصد  او  که  شوند  مدعی  خیلی ها  و  شود  مطرح  او 

گذاشتن فوتبال را دارد.
بد  مسی  صحبتهای  که  می گوید  حاال  سوارز  اما 
سوارز  نبوده.  چیزی  چنین  او  منظور  و  شده  برداشت 
می گوید از دید او مسی تا چند سال دیگر به فوتبال بازی 

کردن ادامه خواهد داد و توان چنین کاری را دارد.
 beIN SPORTS شبکه  با  گفتگو  در  سوارز 
چون  می کند  شگفت زده  را  من  همیشه  مسی  گفت:" 
حال  در  دائما  که  است  منحصربفرد  فوتبالیست  یک  او 
لئو  هم تیمی  و  دوست  عنوان  به  من  است.  تاریخسازی 

او  به  و  تعلق گرفت خوشحالم  او  به  توپ طال  اینکه  از 
لذت بخش  او خیلی  برای  لحظه  این  افتخار می کنم چون 

بوده".
گفت:"  ادامه  در  بارسلونا  اروگوئه ای  مهاجم 
برداشت شده.  بد  صحبتهایی که مسی در آن مراسم کرد 
وقتی کسی برنده توپ طال می شود خوشحال است ولی 
خب، عصبی هم هست. لئو هم انسان است و مثل همه ما 
تا  است  که ممکن  بگوید  او می خواست  عصبی می شود. 
کنار  بازنشستگی  واقعیت  با  شود  مجبور  دیگر  سال  چند 
لئو  برداشت شد. من مطمئنم  بد  او  بیاید. ولی صحبتهای 
مسی حاال حاالها به فوتبال بازی کردن ادامه خواهد داد".

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه وخریداری لوازم چیله انگور برای بخش باغداری 
MAIL/ARTF/NHLP/ این وزارت تحت کود نمبر )NHLP( پروژه ملی باغداری ومالداری

یعقوب چرخی  موالنا  قربانخیل  برادران  محترم  های  به شرکت  را   ICB – HC-GO-2019-7
2227-0101و  های   نمبر  جواز  دارای  لمیتد  زاده  مومن  اهلل  حشمت  شرکت  با  مشترک  لمیتد 
17694-0101 به قیمت مجموعی مبلغ 38,097,440.00 (سی و هشت میلیون نود هفت هزار و 

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

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 اعطای قرارداد«
بدینوسیله به تاسی از ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده میشود که وزارت 
زراعت، آبیاری ومالداری در نظر دارد تا پروژه تهیه وخریداری لوازم باغدری برای بخش باغداری 
MAIL/ARTF/NHLP/ این وزارت تحت کود نمبر )NHLP( پروژه ملی باغداری ومالداری

یعقوب چرخی  موالنا  قربانخیل  برادران  محترم  های  به شرکت  را   ICB – HC-GO-2019-6
2227-0101و  های   نمبر  جواز  دارای  لمیتد  زاده  مومن  اهلل  حشمت  شرکت  با  مشترک  لمیتد 
17694-0101 به قیمت مجموعی مبلغ 38,878,000.00 (سی و هشت میلیون و هشت صد و 

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

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 اعطای قرارداد«

جایزه ۱۵ میلیون دالری امریکا برای اطالعات در مورد یک فرمانده سپاه در یمن

المهدی  القاعده در عراق« توصیف کرد. سپاه 
تحت رهبری مقتدی صدر قرار داشت.

برایان هوک در بخش دیگری از اظهاراتش 
عبدالرضا  خود  خبری  کنفرانس  جریان  در 
برای  توطئه  در جریان  کرده  متهم  را  شهالیی 
سوءقصد به عادل جبیر، سفیر وقت عربستان 

نقش  نیز   1390/2011 سال  در  واشنگتن،  در 
داشته است.

سفیر  به  سوءقصد  برای  توطئه  موضوع 
وقت عربستان از موضوعات خبرساز بود. در 
آن زمان اریک هولدر، وزیر دادگستری وقت 
امریکا، دو شهروند ایران را به اتهام توطئه برای 

ترور آقای جبیر تحت تعقیب قرار داده بود.
در همان بازه ی زمانی فردی به نام منصور 
فرد  شد  گفته  و  شد  بازداشت  سیار  ارباب 
ارشد  اعضای  از  به نام غالم شکوری،  دیگری 
سپاه قدس، نیز تحت تعقیب قرار گرفته است.

 1390 عقرب  در  واشنگتن پست  روزنامه 
گفته بود منصور ارباب سیر قصد داشته »طرح 
ترور« را به درخواست »پسر عمه خود« به نام 
عبدالرضا شهالیی، از افراد ارشد نیروی قدس 

سپاه پاسداران، اجرا کند.
اتهام ها  این  اسالمی  جمهوری  مقام های 
را رد کرده بودند. سفیر ایران در سازمان ملل 
گفته بود »این اتهام واهی مقامات امریکایی در 
با  و  آن ها  ایرانی  ضد  معروف  سیاست  ادامه 
انگیزه های سیاسی و نیز انحراف افکار عمومی 

جهان« وارد شده است.
برایان هوک در ادامه از حضور عبدالرضا 
کرده  نگرانی«  ابراز  »عمیقا  یمن  در  شهالیی 

است.

وزارت  ویژه ی  نماینده ی  روز:  اطالعات 
این  می گوید  ایران  امور  در  امریکا  خارجه 
مورد  در  اطالعات  دریافت  برای  وزارت خانه 
شبکه  و  همکاران  اقتصادی،  فعالیت های 
ارشد  فرماندهان  از  یکی  شهالیی،  عبدالرضا 
جایزه  دالر  میلیون   1۵ یمن،  در  قدس  سپاه 

تعیین کرده است.
 14 هوک،  برایان  فردا،  رادیو  گزارش  به 
عبدالرضا  است  گفته  خبرنگاران  به  قوس، 
شهالیی »از فرماندهان ارشد نیروی قدس سپاه 

پاسداران، مستقر در یمن« است.
به گفته آقای هوک این جایزه، بخشی از 
اقدامات واشنگتن برای دریافت اطالعاتی ست 
که فعالیت های سپاه پاسداران را برمال می سازد: 
»شهالیی سابقه ای بلند در حمله به امریکایی ها 

و متحدان ما در سطح بین المللی دارد«.
نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا افزوده 
است که »او برنامه ریزی چندین سوءقصد علیه 
داشته،  برعهده  را  عراق  در  ائتالف  نیروهای 

گروه های  اختیار  در  منفجره  مواد  و  سالح 
افراطی شیعه قرار داده، حمله 20 جنوری 2007 
در کربال را که به کشته شدن پنج و زخمی شدن 
سه سرباز امریکایی انجامید، برنامه ریزی کرده 

است«.
آن  به  امریکایی  مقام  این  که  حمله ای 
اشاره دارد در دلو 138۵ رخ داد. در آن زمان 
درحالی که نخستین واحد از نیروهای تازه نفس 
مجموع  در  بودند،  شده  بغداد  وارد  آمریکایی 
طی 24 ساعت دست کم 24 سرباز آمریکایی 

در نقاط مختلف عراق کشته شدند.
متحده  ایاالت  رسانه های  بعد  روز  چند 
گفتند دولت آن کشور در مورد نقش احتمالی 
ایران و یا نیروهای تعلیم دیده توسط این کشور، 
در  امریکایی  سرباز  پنج  کشتن  و  »ربودن  در 

کربال« تحقیق می کند.
ارتش امریکا نیز دست به بازداشت صدها 
تن از نیروهای سپاه المهدی زد و پنتاگون آن ها 
از  مهم تر  »خطری  و  ایران  متحد  نیروهای  را 

PROCUREMENT OF DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION OF GRAIN STEEL SILO FOR LOT # - 1: DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION OF GRAIN STEEL SILO 
PLANT FOR HERAT PROVINCE AND LOT # - 2: DESIGN, SUPPLY AND INSTALLATION OF GRAIN STEEL SILO PLANT FOR KANDAHAR AND HERAT PROVINCES.

Strategic Grain Reserve Project (SGRP)
Loan No. /Credit No. /Grant No.:P160606
 Addendum No-3 for this procurement is available in these websites. https://www.mail.gov.af ,  https://www.npa.gov.af , https://www.undb.org and https://www.acbar.
org,   for receiving soft copy of the addendum please contact to Mr. Ziauddin Zia Sr. Procurement Specialist for SGRP/MAIL or Mohammadullah Sahil procurement 
director of MAIL through the below email address during office hours - 09:00 AM to 15:00 PM hours: ziauddin.zia@mail.gov.af  and mohammadullah.sahil@mail.gov.af.
Propose of the Addendum: As per some companies request through emails and oral instruction of top management/MAIL, that above mentioned package time should be 
extended for two (2) more weeks. In order, to have enough time for preparation of all bid documents for this package.

ADDENDUM No: to IFB No - MAIL/ARTF/SGRP/CS-2019-0011/12 

Original Bid Opening Date and Time  
Date: December 14, 2019
Time: 10:00 AM, Kabul Local Time

Date: December 28, 2019
Time: 10:00 AM, Kabul Local Time

Modified  Bid Opening Date and Time  



را با هم در بیرون سپری می کنند.
کینگ می پرسد: »پس شبی که باهم قرار دارید بحث 

کار نیست؟«
چان پاسخ می دهد: »هیچ بحث کارِی نیست.«

چان می گوید که یک شب بیرون رفتن در هفته ایده ی 
زاکربرگ بوده است.

طرفی  تو  رابطه،  این  در  آیا  »مارک،  می پرسد:  کینگ 
هستی که احساساتی )سانتی مانتال( است؟«

نتیجه گیری  این  »به نظرم  می گوید:  خنده  با  زاکربرگ 
که  باشد  بحثی  این  است  ممکن  اما  است،  غافل گیرکننده 

مصاحبه به سمتش کشیده خواهد شد.«
نشانه های... خطر؟

نکته ی تعجب برانگیز دیگر: اولین قرار زاکربرگ و چان 
که برمی گردد به دوره ی دانشجویی این زوج در دانشگاه 
یک  دست شویی  صف  در  دو  هر  آشنایی  و  »هاروارد« 
مهمانی انجمن دانشجویی، تقریبا می توان گفت که به قرار 

دومی منجر نشد.
آن  از  من  می دیدم.  را  خطر  »نشانه ی  می گوید:  چان 
دست دانشجویانی بودم که همیشه نمره ی کامل می گیرند. 
مارک در پایان قرار به من گفت که 'یک پروژه ی میان ترم 

دارم که باید انجام دهم. ولی ترجیح می دهم با تو باشم.'«
زاکربرگ می گوید: »فکر کردم که دارم تعارف می کنم، 
مگر نه پریسیال؟ منظورم این بود که درست است، به من 

خوش می گذرد و قرار است بیش تر خوش بگذرد.« 
او می گوید که »کامال مطمئن بود« که می تواند پروژه و 

»امتحان میان ترم را خوب انجام دهد.«
چان می گوید: »با خود گفتم این آدم به جایی نمی رسد. 

او دارد کارخانگی  خود را نادیده می گیرد!«
چان می گوید که وقتی فیس بوک راه اندازی شد، فکر 
نمی کرد که زندگی اش تغییر کند: »کسی حتا در وحشی ترین 
اتفاق  که  است  چیزی  این  که  نمی کرد  تصور  رویاهایش 
می افتد. فقط یک پروژه معمولی بود؛ یک پروژه دانشگاهی.«
که  می گویند  »مردم  می پرسد:  زاکربرگ  از  کینگ 
موفقیت فیس بوک قطعا با حضور پریسیال در زندگی شما 

ارتباط دارد. آیا با این نظر موافقید؟«

مسئولیت هایی دارند.«
چان می گوید: »ما، من و مارک هردوی مان، آن ها را با 
خود به محل کار و دفترمان نیز می بریم؛ تا به نوعی ببینند 
که ما چه کار می کنیم و چگونه در کمک به دیگران سهم 

می گیریم.«
باهم  که  نه شب هایی  اما  کار؛  بازهم  و  کار  کار،  کار، 

بیرون می رویم
کینگ می پرسد: »شما چگونه زندگی کاری را از زندگی 
خانوادگی تفکیک می کنید؟ درحالی که با هم کار می کنید و 

شریک  زندگی یکدیگر هستید؟«
زاکربرگ با خنده می گوید: »خوب، من با پیش فرض 

این سوال موافق نیستم.«
چان عالوه می کند: »منظور این است که کار به خانه 
می آید. ما عمیقا به کار خود اهمیت می دهیم. به این دلیل آن 
را پشت درب رها نمی کنیم. ولی خیلی مواظبیم و از خود 
این لحظه برای صحبت در مورد آن ]کار[  می پرسیم »آیا 

مناسب است؟«
زاکربرگ به چان می گوید: »به نظرم این همان موقعی 
شروع شد که تو هی مسائل کاری را مطرح می کردی، آن هم 

شب هایی که باهم بیرون می رفتیم.«
زاکربرگ و چان می گویند که آن ها در هفته یک شب 
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی
سردبیر: م.علی جاوید مالکی

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

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

شماره تماس: ۰۷۹۷43۵۷۷۷ - ۰۷۶۷1۵۲۰۶۲ ارتباطات و روابط عمومی: محمدحسین جویا 
ایمیل: 

توزیع: شبکه زنگ صبح ۰۷44۰۲1۹۵۲ شماره تماس: ۰۷۲۹11۹۵۵1 - ۰۲۰۲۵۰۰18۷   آدرس: کابل، کارته سه 

zaki.daryabi2@gmail.com

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

سی بی اس نیوز

مترجم: جلیل پژواک

چان می گوید: »با خود گفتم این آدم به 
جایی نمی رسد. او دارد کارخانگی  خود 

را نادیده می گیرد!«
فیس بوک  وقتی  که  می گوید  چان 
که  نمی کرد  فکر  شد،  راه اندازی 
در  حتا  »کسی  کند:  تغییر  زندگی اش 
وحشی ترین رویاهایش تصور نمی کرد 
که این چیزی است که اتفاق می افتد. 
فقط یک پروژه معمولی بود؛ یک پروژه 

دانشگاهی.«

هر  می توانید  »شما  می پرسد:  کینگ 
چیزی مادی را برای فرزندان تان فراهم 
چگونه  را  آن ها  حساب  این   با  کنید؛ 
پرورش می دهید تا از زندگی عادی سر 
درآورند؟«
همه،  از  »اول  می گوید:  زاکربرگ 
را  همه چیز  ما  که  نیست  این طوری 
برای آن ها فراهم می کنیم. به نظر من 
توجه به این مسأله مهم است. آن ها 
نیز مسئولیت هایی دارند.«

نگاهی به زندگی خانوادگی مارک زاکربرگ و پریسیال چان

این  این...  من  »به نظر  می گوید:  پاسخ  در  زاکربرگ 
حقیقت دارد.«

انجام  او  کمک  با  را  کارهایت  »تو  می پرسد:  کینگ 
می دهی؟ از او مشوره می گیری؟«

ما  می کنم...  فکر  من  اما  »بلی،  می گوید:  زاکربرگ 
این  و  می کنیم  صحبت  خود  زندگی  فلسفه  درباره ی 
بر  تاثیراتی  دارد؛  بسیاری  تأثیرات  نهایت  در  صحبت ها 
نحوه فکر من در مورد تیم سازی در فیس بوک و تعریف 
مدیریت  را  سازمان  این  ما  آن  براساس  که  ارزش هایی 

می کنیم.«
چان در خطبه ی عقد خود گفته بود که زاکربرگ او را 

به نسخه بهتری از خودش تبدیل می کند.
چان می گوید: »او به من باور دارد، حتا وقتی من به 
خودم باور ندارم... او نقاط قوت مرا برجسته می کند و وقتی 
نقاط قوت خود را نمی بینم، او چشم مرا به روی آن ها باز 

می کند.«
نوعی  »برقراری  او  برای  چان  که  می گوید  زاکربرگ 
ارتباط  این  که  می کنم  فکر  من  است...  روح  با  ارتباط 
الهام بخش است و چیزی است که ما با تکیه بر آن قادر به 

انجام کارهای بهتری خواهیم بود.«
آموختن زبان »ماندارین«

زاکربرگ هر ساله مأموریت یا پروژه ای را برای خود در 
پیش می گیرد، مانند آموختن زبان چینی.

مارک  این تصمیم  »پریسیال،  از چان می پرسد:  کینگ 
برای تو چه معنایی داشت؟«

»شاید  می گوید:  زاکربرگ  می خندد،  چان  درحالی که 
کمی غمگین شدی که ماندارین من برای لحظه ای بهتر از 

تو بود.«
مدتی  برای  تو  ماندارین  زبان  »آری،  می گوید:  چان 
اما برداشتم از آن سال این است که  از مال من بهتر بود. 
شنیدن  از  بهتر  زبان ها  از  بسیاری  در  مارک  صحبت کردن 

او است.«
مورد  در  که  نتیجه  یک  »وای،  می گوید:  زاکربرگ 
ماندارین گرفتم این بود که می توانم در این زبان چیزهایی را 
که می خواهم، بیان کنم. ولی شنیدنم خوب نبود. یادم است 
که در این مورد گفت وگویی داشتیم. من می گفتم چرا فکر 
می کنی شنیدنم در زبان ماندارین به اندازه ی صحبت کردنم 
می کنی  صحبت  که  اینی  می گفتی  تو  و  نیست؟  خوب 

ماندارین نیست.«
کینگ می پرسد: »پریسیال، چه چیزی در مورد مارک 
زاکربرگ وجود دارد که شنیدنش باعث تعجب مردم شود؟«
چان می گوید: »به نظرم داری آن را در وجودش آشکار 

می کنی گیل. مارک نازک نارنجی است.«

همسر  و  فیس بوک  مدیرعامل  زاکربرگ«،  »مارک 
به خانه ی خود دعوت  را  ما  »پریسیال چان«،  نیکوکارش، 
کردند. آن ها پیش از این هرگز اجازه نداده بودند تصویربردار 
کینگ«،  »گیل  سرانجام  شود.  خانه ی شان  وارد  کمره ای  یا 
 »CBS This Morning« برنامه  گردانندگان  از  یکی 
توانسته بود نگاه دست اولی به زندگی این زوج معروف 
و فرزندان  آن ها خارج از زندگی فیس بوکی شان داشته باشد.
این همه  به  چگونه  »پریسیال،  می پرسد:  کینگ 
مسئولیت های مرتبط با فیس بوک و مرتبط با مارک رسیدگی 

می کنی؟«
مثل  است.  دشواری  کار  »به نظرم  می گوید:  چان 
و  می آید  خانه  به  دوستت  بهترین  وقتی  که  احساسی 
قرار است  اتفاقی  نمی دانم چه  بود.  'روز سختی  می گوید 
بیفتد. 'یا وقتی شب ها از خواب بیدار می شوی، دور و برت 
را می بینی و باز این فکر که 'او هنوز نیامده' سراغت می آید. 
ولی من می بینم... می بینم که ما همچنان خیلی خوش بخت 

هستیم. می بینم که حال ما خوب است.«
پرورش کودکان

همین داشتن خانواده است که مارک و پریسیال را تشویق 
کرد که چهار سال پیش »ابتکارعمل چان زاکربرگ« را که 
یک شرکت فعال در زمینه کمک به پیشرفت علم پزشکی 
و سایر علوم است، تأسیس کنند. این زوج شرکت شان را 
»مکس«،  دخترشان،  اولین  تولد  از  پس  روز  چند  درست 
که اکنون خواهر کوچکی به نام »آگست« دارد، راه اندازی 

کردند.
را  مادی  چیزی  هر  می توانید  »شما  می پرسد:  کینگ 
برای فرزندان تان فراهم کنید؛ با این  حساب آن ها را چگونه 

پرورش می دهید تا از زندگی عادی سر درآورند؟«
زاکربرگ می گوید: »اول از همه، این طوری نیست که ما 
همه چیز را برای آن ها فراهم می کنیم. به نظر من توجه به این 

مسأله مهم است. آن ها نیز مسئولیت هایی دارند.«
یاد  آن ها  به  که  می گویید  شما  »پس  می پرسد:  کینگ 
می دهید وظایف و مسئولیت هایی در زندگی شان دارند که 

باید یاد بگیرند انجام دهند؟«
و  »وظایف  آن ها  دقیقا،  بلی،  می گوید  زاکربرگ 


