
محروم شدن مردم از حق 
رای، توجیه پذیر نیست

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری 
افغانستان دیروز برگزار شد. بدون شک 
مشکالت  تمام  به رغم  دیگر،  بار  مردم 
امنیتی به پای صدوق های رای رفتند و به 
دموکراسی و نظم مبتنی بر قانون اساسی 
پاسخ مثبت دادند. هرچند شواهد نشان 
می دهد که شرکت مردم در این انتخابات 
به مراتب کم تر از دورهای پیشین است، 
اما مهم تر این است که به دلیل مشکالت 
از  مردم  از  زیادی  شماری  تخنیکی 
و  گزارش ها  شدند.  محروم  رای  حق 
روز  اطالعات  به  رسیده  شکایت های 
بسیار  مشکل  این  که  می دهد  نشان 
مشکالت  پیش آمدن  است.  بوده  فراگیر 
تخنیکی به صورت جزئی در هر روندی 
مشکل  این  گستردگی  اما  است،  ممکن 
عادی  امر  یک  از  بزرگ تر  دیروز،  در 
شهروند  صدها  دیروز  این رو  از  است. 
محروم شدن  محروم شدند.  رای دادن  از 
مردم از حق رای با هیچ منطقی سازگار 
نیست و توجیه عقالنی و حقوقی ندارد. 
حق رای شهروندان در فصل دوم قانون 
شده  شناخته  رسمیت  به  کشور  اساسی 

است.
اثر  در  دیروز  که  است  روشن 

کوتاهی کمیسیون مستقل انتخابات...

چالش ها  تمامی  به رغم  ریاست جمهوری،  انتخابات 
بنیاد  بر  اما  برگزار شد،  بود  پیش بینی شده   و مشکالتی که 
گزارش  نهادهای ناظر و رسانه ها میزان اشتراک مردم به طور 
بوده  کم رنگ  پیشین  انتخابات های  به  نسبت  چشم گیری 

است.
انتخابات ساعت هفت صبح به وقت کابل شروع شد 
اما  باشد،  داشته  ادامه  بعدازظهر  سه  ساعت  تا  بود  قرار  و 
بعدازظهر  پنج  ساعت  تا  را  رای گیری  انتخابات  کمیسیون 

تمدید کرد. 
مردم  مشارکت  میزان  از سطح  روشنی  تصویر  هرچند 
گزارش ها،  براساس  اما  نیست،  دست  در  انتخابات  این  در 
است.  بوده  کم رنگ تر  قبلی  دورهای  به  نسبت  مشارکت 
نهادهای  است.  شده  خوانده  امنیتی  تهدیدات  آن  دلیل 
ناظر، کمیسیون حقوق بشر و خبرنگاران انتخاباتی روزنامه 
اطالعات روز از والیت های مختلف همه گزارش دادند که 

اشتراک مردم در این روند کم رنگ بوده است. 
گزار  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  ناظران 

داده اند که اشتراک مردم در تمام والیات کم رنگ...

ساعت  ریاست جمهوری  انتخابات  رأی دهی  روند 
7:00 صبح روز شنبه )ششم میزان( آغاز شد. دقایق پس از 
کاستی های  و  از مشکالت  رأی دهی، شکایت ها  روند  آغاز 
کاربران  توسط  افغانستان  کنار  و  گوشه  از  نیز  انتخابات 
گزارش  نیز  ناظر  نهادهای  و  رسانه ها  اجتماعی،  شبکه های 

شد.
گزارش های نهادهای ناظر بر انتخابات، کمیسیون مستقل 
حقوق بشر افغانستان، رسانه ها و شهروندان نشان می دهد که 
با کاستی های چون مشکالت در فهرست  انتخابات در کل 
نام  نبود  بیومتریک،  دستگاه ها  ناقص  کاکرد  رأی دهندگان، 
افراد در فهرست های چاپی و دیجیتلی رأی دهندگان، تأخیر 
در بازشدن مراکز رأی دهی، دیرآمدن کارمندان روز انتخابات 
به مراکز رأی دهی، مسدودماندن شماری از مراکز رأی دهی، 
ناامنی، اشتراک کم رنگ، عدم آشنایی کارمندان با دستگاه های 

بیومتریک و مشکالت خرد و ریز دیگر مواجه بوده است.
براساس گزارش های این نهادها، از میان این کاستی ها، 
تخنیکی  مشکالت  و  رأی دهندگان  فهرست  در  مشکالت 

دستگاه های بیومتریک بیش تر از همه در...

گرتا تونبرگ 16 ساله با آن نگاه سوزنده، موهای بافته و 
 skolstrejk« پالکارد دست ساختش که روی آن جمله ی
اوضاع  برای  مکاتب  »اعتصاب  یعنی   »för klimatet
جهانی  نماد  یک  به  کوتاهی  مدت  در  شده،  نوشته  جوی« 
با  سویدنی  نوجوان  این  پیش  سال  یک  است.  شده  تبدیل 
علیه  را  اعتراضش  جمعه،  روزهای  در  مکتب  از  اعتصاب 
بی توجهی به مسأله تغییر اقلیم شروع کرد. جمعه ی گذشته 
از  که  هوا«،  و  آب  جهانی  »اعتصاب  در  نیویورک  در  او 
نفر  هزار  صدها  میان  در  شده،  گرفته  الهام  گرتا  اعتصاب 

سخنرانی کرد. 
می شود،  تبدیل  نماد  به  دارد  که  نوجوان  یک  دیدن 
باید  که  سنی  در  زیرا  است،  تاسف آور  کمی  همواره 
حریم  از  را  آن ها  امر  این  و  می شوند  معروف  کنند  رشد 
به صورت  تونبرگ  این حال،  با  شخصی شان محروم می کند. 
سالش  و  سن  از  جوان تر  او  است.  حیرت برانگیز  خاصی 
به نظر می رسد، اما در سخنرانی هایش لحن تند و آمرانه ای به 
خود می گیرد که دست کم برای یک کودک غیرمعمول است. 

تونبرگ در نشست سازمان ملل به رهبران جهان...

نهادهای ناظر: 
اشتراک مردم در انتخابات کم رنگ بود

چالش ها و مشکالت انتخابات؛ نقص 
فهرست رای دهندگان درشت تر از همه

چرا گرتا تونبرگ بزرگ ساالن را 
ناراحت می کند؟

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
ناظران  یافته های  براساس  که  می گوید  افغانستان 
در  ریاست جمهوری  انتخابات  کمیسیون،  این 
برگزار  کشور  والیات  بیش تر  و  کابل  زندان های 

نشده است.
شکراهلل مشکور، سخن گوی کمیسیون مستقل 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بشر  حقوق 
حقوق  از  تا  دارند  حق  قانون  براساس  زندانیان 

سیاسی و مدنی شان استفاده کرده و...

کمیسیون حقـوق بشـر 
از برگزارنشدن انتخابات 

در زندان ها ابراز نگرانی کرد

عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  روز:  اطالعات 
ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  دو  عبداهلل، 
با  رأی دهی  روند  آغاز  از  پس  ساعت  یک ونیم 
حضور در لیسه های امانی و نادریه در شهر کابل 

رأی خود را به صندوق ریختند.
رأی دهی  از  پس  از  سخنانی  در  غنی  آقای 
نظام  حفظ  و  ادامه  برای  انتخابات  که  گفت 
جمهوری مهم است. از مردم برای شرکت در این 

روند و از نیروهای امنیتی و...

غنی: 
انتخابات برای ادامه و حفظ 

نظام جمهوری مهم است
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کوتینیو از سخت ترین 
روزهای خود گفت

از  مونیخ  بایرن  برزیلی  مهاجم 
سخت ترین روزهای دوران فوتبالی 

خود سخن به میان آورد...

ایگواین: 
رونالدو نسبت به قبل 

فرق کرده است
قصد  یوونتوس  آرجانتینی  مهاجم 
در  قراردادش  پایان  از  بعد  دارد 

یوونتوس راهی...

تحقیق درباره ی 
ارتباط بوریس جانسون 

با تاجر زن امریکایی
دفتر نخست وزیری  اطالعات روز: 
ارجاع  به  عصبانیت  با  بریتانیا 

بوریس جانسون،...

رسمی  خبرگزاری  روز:  اطالعات 
الوقوع  قریب  بازگشایی  از  عراق 

گذرگاه مرزی القائم در...

گذرگاه مرزی عراق 
با سوریه به روی مردم 

باز می شود
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انتخابات زیر سایه ی بلند تهدیدهای 
امنیتی با آرامش نسبتا خوب برگزار شد



www.etilaatroz.comیک شنبه  ۷ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸1۴ خبرهای داخلی

۱۲۴ مرکز رأی دهی در بلخ که قرار بود در روز رأی دهی باز شود، بسته ماند
اطالعـات روز: منابـع محلی در والیـت بلخ می گویند کـه از 315 مرکز رأی دهی 
در ایـن والیـت تنهـا 158 مرکز بـه  روی رأی دهندگان باز شـده و باقـی مراکز به دلیل 

تهدیـدات بلند امنیتی باز نشـد.
منیراحمـد فرهـاد، سـخن گوی والی بلـخ به اطالعـات روز گفت که قـرار بود از 
مجمـوع 315 مرکـز رأی دهی در ایـن والیت 282 مرکز در روز ششـم میزان )دیروز( 
بـه  روی رأی دهنـگان بـاز شـود. آقـای فرهـاد از تدابیـر شـدید امنیتـی در شـهر مزار 
شـریف و ولسـوالی های امـن ایـن والیـت خبـر داده و گفـت کـه ارتباط با شـماری 
از ولسـوالی های ناامـن ایـن والیـت از جملـه ولسـوالی زارع و... به دلیـل قطع بـودن 

شـبکه های مخابراتـی قطع اسـت.
سـایه ی  در  میـزان(   6 )شـنبه،  دیـروز  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

تهدیـدات بلنـد امنیتـی برگـزار شـد.
گـروه طالبـان پیش تـر اعـالم کـرده بود کـه تمـام مراکـز و محـالت رأی دهی را 

آمـاج حمـالت نظامـی قـرار می دهد.
بیـش از 9 میلیـون نفـر بـرای شـرکت در انتخابـات ریاسـت جمهوری ثبـت نـام 
کرده انـد و حـدود 72 هـزار نیـروی امنیتـی و دفاعـی نیـز امنیـت ایـن انتخابـات را 

کردند. تأمیـن 

این مشکل پیش آمد. رسانه ها روزها پیش 
از روز برگزاری انتخابات، بارها از نهادهای 
که  بود  خواسته  انتخابات  برگزارکننده ی 
قابل  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات  تکرار 
سال  پارلمانی  انتخابات  در  نیست.  قبول 
بسیاری ها  آمد.  پیش  مشکل  همین  گذشته 
انتخابات  نام شان به دلیل کم کاری کمیسیون 
از  و  نبودند  رای دهندگان  فهرست  در 
انتخابات  این  در  شدند.  محروم  رای دادن 
گفته ی  به  آمد.  پیش  مشکل  همین  دوباره 
مردم و نهادهای ناظر مشکل اصلی انتخابات 
و  رأی دهندگان  فهرست  در  نواقص  دیروز 
است.  بوده  بیومتریک  دستگاه های  کارکرد 
تیفا گفته است که در حدود  مثال  به عنوان 
والیات  در  رأی دهی  محالت  درصد   88
مردم  و  داشته  وجود  مشکل  این  کشور 

زیادی نتوانسته اند رأی بدهند. 
مشکل،  گستردگی  به دلیل  هرچند 
صادر  را  فیصله ای  انتخابات  کمیسیون 
نام های کسانی که در  آن  مبنای  بر  کرد که 
فهرست کاغذی رأی دهندگان نیست، اما در 
فهرست دیجیتلی در دستگاه های بیومتریک 
این  همچنان  می توانند.  داده  رأی  است، 
کمیسیون فیصله کرد نام های کسانی که در 
فهرست دیجیتلی در دستگاه های بیومتریک 
نیز  است،  کاغذی  فهرست  در  اما  نیست، 
کمیسیون  تدبیر  این  اما  دارند.  رأی  حق 
شهروند  صدها  رای  حق  نتوانست  نیز 
وجود  زیادی  شکایت های  برگرداند.  را 
کاغذی  فهرست  در  نه  افراد  نام  که  دارد 
بایومتریک،  دستگاه  در  نه  و  داشت  وجود 
نام  ثبت  محل  همان  در  قبال  درحالی که 
دارد  وجود  گزارش های  حتا  بودند.  کرده 
که  شده اند  لیست حذف  از  کسانی  نام  که 
در انتخابات پارلمانی سال گذشته در همان 
نشان  شواهد  بنابراین،  داده اند.  رای  محل 
زمینه  این  در  بسیاری  کوتاهی  که  می دهد 
صورت گرفته و کمیسیون مستقل انتخابات 
این  پاسخ  روشن  به صورت  دارد  وظیفه 
این  غیر  در  بدهد.  مردم  به  را  کوتاهی 
پرسش های  با  انتخابات  نتیجه ی  صورت 

بسیار جدی مواجه خواهد بود.
بخش دیگری از شهروندان نیز که از حق 
هستند.  زندانیان  شده اند،  محروم  رای شان 
که  می گوید  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
کمیسیون،  این  ناظران  یافته های  براساس 
زندان های  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
کابل و بیش تر والیات کشور برگزار نشده 
است. در نتیجه نزدیک به یازده هزار زندانی 
از حق سیاسی و مدنی شان محروم شده اند. 
به گفته ی کمیسیون حقوق بشر در زندان و 
انتخابات  نیز  کابل  در  زنانه  توقیف خانه ی 
نزدیک  نیز  محل  این  در  که  نشده  برگزار 
به 250 زندانی زن از حق رأی شان محروم 
کشورهای  تمام  در  درحالی که  شده اند. 
انتخابات  زندان ها  در  دنیا  دموکراتیک 
با صرف  زندانیان  تمام  و  شود  می  برگزار 
شده،  مرتکب  که  جرمی  نوع  هر  از  نظر 
حق رای دارند. از این رو، هیچ مرجعی حق 
ندارد که یک شهروند را ولو هر تخّلفی را 
که مرتکب شده باشد، از حق رأی به نامزد 

مورد نظرش منع کند.
نظر ما این است که در انتخابات دیروز 
شهروند  صدها  رای  حق  آشکار  به صورت 
گرفته  انتخابات  کمیسیون  کوتاهی  به دلیل 
شد و به نظر می رسد کوتاهی در این زمینه 
آشکار  سهلنگاری  دست کم  یا  تعمد  یک 
یک  که  ندارد  منطقی  آن  غیر  در  بوده، 
تجربه ی ناکام دوباره تکرار شود. رسانه ها، 
به  ماه ها  انتخابات  نامزدان  و  ناظر  نهادهای 
دادند  را  هشدار  این  انتخابات  کمیسیون 
برای  شود.  تکرار  گذشته  تجربه  نباید  که 
رای  حق  ضیاع  برای  توجیهی  هیچ  همین 
انتخابات  کمیسیون  و  ندارد  وجود  مردم 
باید به مردم پاسخ دهد. در غیر این صورت 
افغانستان  دموکراسی  برای  کار  این  پیامد 
در  مردم  نقش  دیروز  خواهد.  سنگین 
و  بود  کمرنگ  جدی  به صورت  انتخابات 
یکی از دالیل این کم رنگی ریشه در تکرار 
مشکالت است که در آغاز دست کم گرفته 

می شود.

اطالعات روز: منابع محلی 
می دهند  خبر  غور  والیت  از 
شماری  در  رأی دهی  روند  که 
با  توأم  والیت  این  مراکز  از 
حمالت طالبان آغاز شده است.
خطیبی،  عبدالحی 
به  غور  والی  سخن گوی 
گفت  روز  اطالعات  روزنامه 
که یک هاوان در نزدیکی مرکز 
در  »کندوال«  مکتب  رأی دهی 
کرده  اصابت  فیروزکوه  مرکز 
و  جانی  خسارات  که  است 

مالی نداشته، اما رأی دهندگان را 
پراکنده کرده است.

غور  والی  سخن گوی 
روز  دو  از  که  کرد  اضافه 
بدین سو شبکه های مخابراتی در 
این والیت نیز مختل شده است.
صبغت اهلل انوری، خبرنگار 
محلی از والیت غور به نقل از 
سخن گوی  خطیبی،  عبدالحی 
می دهد  گزارش  غور،  والی 
دولت یار  ولسوالی  در  که 
و  ولسوالی  ساختمان  باالی 

ولسوالی  این  معارف«  »مکتب 
جریان  طالبان  شدید  حمالت 
اکثر  در  این که  »به دلیل  دارد: 
دولت یار،  به شمول  ولسوالی ها 
شبکه های مخابراتی قطع است، 
میزان  و  تلفات  از  جزئیاتی 

خساره آن در دست نیست.«
در  او،  گفته ی  به 
پسابند،  تیوره،  ولسوالی های 
و  تولک  شهرک،  ساغر، 
مخابراتی  شبکه های  دولت یار 

قطع است.

در  کرد  اضافه  او 
تولک  و  شهرک  ولسوالی های 
روند  مختل سازی  به منظور 
حمالت  طالبان  انتخابات، 
حاال  تا  صبح  از  پراکنده ای 
به دلیل  اما  می دهند،  انجام 
این که شبکه های مخابراتی کار 
دست  در  جزئیاتی  نمی کند، 
آنتن های  مجموع  »در  نیست: 
مخابراتی قطع است و در اکثر 
ولسوالی ها به منظور مختل کردن 
پراکنده  حمالتی  انتخابات 

جریان دارد.« 
همکار اطالعات روز برای 
که  غور  در  انتخابات  پوشش 
والیت  این  دولینه   ولسوالی  از 
گزارش می دهد، روند انتخابات 
و  خوب  را  ولسوالی  این  در 

عادی توصیف کرد.
والیت غور از والیت های 
ناامن افغانستان به شمار می رود 
ولسوالی های  اکثر  در  طالبان  و 
گسترده  حضور  والیت  این 

دارند.

دست کم سه مرکز رأی دهی در غور هدف حمالت طالبان قرار گرفت

و تقلب در انتخابات پیشرو ابراز ناراحتی کرده بود.
از تمام نهادهای  این سفارت روز دوشنبه )1 میزان( 
تا تمامی تدابیر  افغانستان خواسته بود  امنیتی  انتخاباتی و 
را  شفاف  و  امن  انتخابات  یک  از  اطمینان  برای  ممکن 
اتخاذ کنند، انتخاباتی که به گفته ی این سفارت برای مردم 

افغانستان اعتبار داشته باشد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دیروز )شنبه، 6 

میزان( در سایه ی تهدیدات بلند امنیتی برگزار شد.
گروه طالبان پیش تر اعالم کرده بود که تمام مراکز و 
محالت رأی دهی را آماج حمالت نظامی قرار می دهد. با 
به خاطر  کشور  در سراسر  امنیتی  تدابیر شدید  این وجود 

برگزاری انتخابات شفاف در نظر گرفته شده بود.

رأی دهی  روند  پایان  با  همزمان  روز:  اطالعات 
در  امریکا  سفارت  افغانستان،  ریاست جمهوری  انتخابات 
کابل برگزاری این انتخابات را برای مردم افغانستان تبریک 
تمامی  از  تویتری  پیام  یک  در  سفارت  این  است.  گفته 
طرف ها تقاضا کرده که تا اعالم نتایج انتخابات، آرامش را 
حفظ کرده و به تعهدات شان به اصول و قوانین افغانستان 

احترام بگذارند.
در این پیام تویتری آمده است: »تبریک به افغان هایی 
شدند  ظاهر  قوی  چالش ها  و  تهدیدات  وجود  با  که 
انتخابات  در  رأی دادن  برای  دموکراتیک شان  حق  از  تا 
که  زمانی  در  کنند.  استفاده  افغانستان  ریاست جمهوری 
ما  می کنند،  بررسی  را  نتایج  انتخابات  کمیسیون  مسئوالن 

خواستار حفظ آرامش هستیم و از همه طرف ها می خواهیم 
احترام  افغانستان  قوانین  و  اصول  به  تعهدات شان  به  تا 

بگذارند.«
سفارت امریکا در کابل صبح دیروز )شنبه، 6 میزان( 
اعالم کرده بود که در کنار تمام رأی دهندگانی که در سراسر 
افغانستان برای تقویت دموکراسی در مواجهه با تهدیدات 

و مشکالت پای صندوق های رأی می روند، می ایستد.
از  که  بود  آمده  سفارت  این  تویتری  پیام  یک  در 
همچنان  سفارت  این  می کند.  حمایت  افغان  رأی دهنگان 

گفته بود: »رأی شهروندان قدرت آنان است.«
بی شمار  موارد  از  پیش تر  کابل  در  امریکا  سفارت 
شکایت های مربوط به امنیت، عدم وجود فرصت های برابر 

پیام تبریکی سفارت امریکا در پایان روز انتخابات: 
تا اعالن نتایج آرامش را حفظ کنید

غنی  محمداشرف  روز:  اطالعات 
انتخابات  نامزد  دو  عبداهلل،  عبداهلل  و 
پس  ساعت  یک ونیم  ریاست جمهوری 
در  حضور  با  رأی دهی  روند  آغاز  از 
کابل  شهر  در  نادریه  و  امانی  لیسه های 

رأی خود را به صندوق ریختند.
از  پس  از  سخنانی  در  غنی  آقای 
رأی دهی گفت که انتخابات برای ادامه و 
حفظ نظام جمهوری مهم است. از مردم 
برای شرکت در این روند و از نیروهای 
امنیتی و دفاعی به خاطر تأمین امنیت این 

انتخابات تشکری کرد.
نامزدان  از  حال  عین  در  او 
رقابت  به خاطر  نیز  ریاست جمهوری 
ریاست جمهوری  کرسی  احراز  برای 

تشکری کرد.
آقای غنی گفت که هیچ توع تخلف 
و تخطی در انتخابات ریاست جمهوری 
بین المللی  جامعه  از  و  نیست  پذیرفتنی 
نظارت  انتخابات  این  از  که  خواست 

کنند.
عبداهلل عبداهلل نیز پس از استفاده ی 

رأی  خود از حضور مردم در این روند 
استقبال کرد. او خطاب به طالبان گفت 
که تهدید مردم بی گناه قوت این گروه را 

نشان نمی دهد.
به گفته او، مردم افغانستان به پروسه 
صلح تعهد دارد و گروه طالبان باید در 
یک روند قبول شده با مردم به گفت وگو 

بنشیند.
دولتی  کارمندان  از  عبداهلل  آقای 
خواست که در روند انتخابات بی طرف 
باشند. او از کمیسیون های انتخاباتی نیز 

تمام  از  کامل  بی طرفی  با  که  خواست 
امکانات برای برگزاری انتخابات شفاف 
نگهداری  مردم  آرای  از  و  بگیرند  کار 

کنند. 
انتخابات  رأی دهی  روند 
ریاست جمهوری صبح دیروز در سراسر 
نفر  میلیون   9 از  بیش  شد.  آغاز  کشور 
ثبت نام  انتخابات  این  در  شرکت  برای 
کرده و 72 هزار نیروی امنیتی و دفاعی 
نیز امنیت انتخابات ریاست جمهوری را 

تأمین می کنند.

غنی: 
انتخابات برای ادامه و حفظ نظام جمهوری مهم است

آقای دولتی گفت که براساس طرزالعملی که در زمان 
مدیریت او و دیگر کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات به 
نباید از  تصویب رسیده بود، تمام شهروندان بدون استثنا 

حق رأی شان محروم شوند.
در همین حال محمدحنیف دانشیار، کمیشنر کمیسیون 
افراد  به روزنامه اطالعات روز می گوید  انتخابات  مستقل 
ثبت نام  )پارلمانی(  گذشته  انتخابات  در  که  زندانی ای 
انتخابات  در  اما  بدهند،  رأی  می توانند  بودند،  کرده 

ریاست جمهوری در زندان ها کسی ثبت نام نشده است.
ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  حالی  در  این 
در  طالبان  تهدیدات  سایه ی  در  میزان(   6 )شنبه،  دیروز 
برای  نفر  میلیون   9 از  بیش  شد.  برگزار  کشور  سراسر 

شرکت در این انتخابات ثبت نام کرده بودند
این  امنیت  دفاعی  و  امنیتی  نیروی  هزار  همچنان 72 
انتخابات را تأمین کردند. هرچند گزارش هایی از حمالت 
راکتی طالبان در برخی والیات گزارش شد، اما تهدیدات 
به حدی نبوده است که روند رأی دهی را با چالش جدی 

روبه رو کند.

اطالعات روز: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 
کمیسیون،  این  ناظران  یافته های  براساس  که  می گوید 
بیش تر  و  کابل  زندان های  در  ریاست جمهوری  انتخابات 

والیات کشور برگزار نشده است.
شکراهلل مشکور، سخن گوی کمیسیون مستقل حقوق 
بشر به روزنامه اطالعات روز گفت که زندانیان براساس 
قانون حق دارند تا از حقوق سیاسی و مدنی شان استفاده 

کرده و به نامزد مورد نظرشان رأی بدهند.
آقای مشکور گفت که کمیسیون مستقل حقوق بشر 
در این مورد نگران است. به گفته ی او، ممکن است عدم 
دالیل  از  یکی  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کافی  آمادگی 

برگزارنشدن انتخابات در زندان ها بوده باشد.
رشته  در  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  از سویی هم 
تویتی گفته است که در زندان پلچرخی انتخابات برگزار 
حق  از  زندانی  هزار  یازده  به  نزدیک  نتیجه  در  که  نشده 
سیاسی و مدنی شان محروم شده اند. این کمیسیون همچنان 
گفته است که در زندان و توقیف خانه ی زنانه در کابل نیز 
انتخابات برگزار نشده که در این محل نیز نزدیک به 250 

زندانی زن از حق رأی شان محروم شده اند.
کمیسیون  پیشین  کمیشنر  دولتی،  معاذاهلل  این حال  با 
به سر  زندان  در  حاضر  حال  در  که  نیز  انتخابات  مستقل 
می برد، می گوید که در زندان انتخابات برگزار نشده و او و 

صدها زندانی دیگر از حق رأی شان محروم شده اند.

کمیسیون حقوق بشر از برگزارنشدن انتخابات در زندان ها ابراز نگرانی کرد
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به عنـوان دو  »رای «  از حـق  اسـتفاده  امـکان 
مثـال بـرای مبـارزه نـام بـرد. وقتـی پرسـیدم 
سیاسـی  نظـام  در  آیـا حقـوق جوانـان  کـه 
کمـی  بـا  می شـود،  گرفتـه  نظـر  در  کم تـر 
تأمـل گفـت: »بلـی، گاهـی این طـور حـس 
می شـود. مشـکالتی کـه مـا بیش تـر بـه آن 
اهمیـت می دهیـم معمـوال مـواردی نیسـتند 
باشـند.  داشـته  را  اولویـت  باالتریـن  کـه 
جوانـان در مـورد بحران تغییـر اقلیم و بحران 
زیسـت محیطی بسـیار نگرانند و ایـن نگرانی 

قـرار می گیـرد.« توجـه  مـورد  کم تـر 
تونبـرگ شـاید در گفتـار معتـدل باشـد، 
امـا می توانـد در عمل رادیکال باشـد. شـکل 
اعتراضـی کـه او انتخـاب کـرده اسـت، یعنی 
اعتصـاب مکتـب، هرچنـد در اروپـا محبوب 
اسـت، امـا در ایـاالت متحده معمول نیسـت. 
امریکایی هـا بـه مکتـب به عنوان چیـزی فکر 
می کننـد کـه اساسـا دانش آموزان از آن سـود 
می برنـد نـه کل جامعـه. در امریـکا، مکتـب 
نوعـی  کار  توقـف   آن  بـا شـغل، کـه در  را 
اعتراض شـناخته می شـود، مقایسـه نمی کنند. 
بـا این حـال، اگـر شـما مکتـب را به عنـوان 
نظـر  در  رفـاه  بین نسـلی  تبـادل  از  بخشـی 
بگیریـد، از ایـن منظر که دانش آمـوزان امروز 
بـه مکتـب می روند تا 30 سـال بعـد کار کنند 
و مالیـات تأمیـن اجتماعـی را بپردازنـد، در 
آن صـورت اعتصـاب مکتـب با منظـور کلی 
تونبـرگ بـه خوبی هم خـوان اسـت. تونبرگ 
می گویـد کـه نسـل های قدیمی تر بـا کوتاهی 
در رسـیدگی بـه تغییـرات جـوی، بـه نسـل 

جـوان امـروز خیانـت کرده انـد. 
ایـن اسـتدالِل تقریبـا اقتصـادی، فضیلت 
درسـت و صحیح بودن را دارا اسـت. تونبرگ 
وقتـی در مورد این موضـوع صحبت می کند، 
بیش ازحـد  تنهاسـت،  وقتـی  خصـوص  بـه 
نوجـوان به نظـر می رسـد. او بـه مـن گفـت: 
امـا کسـانی  نیسـتیم  امـر  ایـن  »مـا مسـئول 
هسـتیم که مجبورنـد با پیامدهـای آن زندگی 

کننـد و ایـن شـدیدا غیرمنصفانه اسـت.«
و راه درک کـردن تونبـرگ همین اسـت، 
راهـی کـه نـه از او یـک قدیـس می تراشـد 
را  او  امـا همچنـان جذبـه ی  نـه شـیطان،  و 
برجسـته می کنـد. تونبـرگ تجسـم موقعیـت 
اخالقـی منحصر به فـرد نوجوان بودن اسـت. 
او می توانـد جهـان را از لنـز اخالقـی یـک 
»بزرگ سـال« ببینـد و بنابرایـن او می دانـد که 
جهـان به صـورت اندوهناکـی جـای ناقصـی 
اسـت، امـا او خـود و هم نسـالنش را مقصـر 

ایـن وضعیـت نومیدکننـده نمی دانـد و به نظر 
می رسـد کـه منظـور تونبـرگ از اشـاره بـه 

خـودش به عنـوان »کـودک« همیـن باشـد.
در جریـان گفت وگـو از او پرسـیدم کـه 
آیـا ایـن موقعیـت دوگانـه یعنـی بـار آگاهی 
حـس  را  خـود  سـرزنش  عـدم  بـا  آمیختـه 
می کنـد یـا خیـر. او گفـت: »بلـی، قطعـا. از 
آن جـا کـه ما خیلی جوان هسـتیم، دیـدگاه ما 
در مـورد جهـان، برداشـت مـا از جهان خیلی 
خالـی اسـت. مـا خیلـی تجربـه نداریـم. مـا 
نمی گوییـم اوه مـا نمی توانیـم ایـن را تغییـر 
دهیـم، زیـرا همیشـه این طـور بـوده اسـت، 
حرفـی کـه بسـیاری بزرگ سـاالن می گوینـد. 
مـا قطعـا بـه این دیـدگاه جدیـد بـرای دیدن 

جهـان نیـاز داریم.«
کـه  اسـت  دلیـل  همیـن  بـه  شـاید 
دلسـردکننده  را  تونبـرگ  بزرگ سـاالن 
تحلیل گـر  اریکسـون«،  »اریـک  می داننـد. 
جنـا ح راسـت در مطلبی نوشـته: »این کودک 
ـ او کـودک اسـتـ  ترسـیده اسـت و پـدر و 
مـادرش اجـازه می دهنـد کـه این تـرس او را 
کنتـرل کند.« اریکسـون با سـرزنش کردن پدر 
و مـادر تونبـرگ می گوید که آن ها دخترشـان 
را از »آمـوزش صحیـح محـروم کرده اند تا او 

بتوانـد بزرگ سـاالن را لکچـر دهـد.«
»جاناتـان توبیـن« در مجله »فدرالیسـت« 
وضعیـت را »گهـی پشـت بـه زیـن و گهـی 
زیـن بـه پشـت« تعریـف کـرده و نوشـته که 
تونبـرگ »والدینـش را وادار کـرده اسـت کـه 
کـرده  مجبـور  را  »مـادرش  و  شـوند«  وگان 
اسـت کـه شـغلش را به خاطـر این کـه اغلـب 

مسـافرت هوایـی داشـته، رهـا کند.«
ایـن نگرانی هـا ممکـن اسـت اغراق آمیز 
به نظـر برسـد، امـا اریکسـون و توبیـن دارند 
در واقـع درگیـر یک سـنت بـزرگ امریکایی 
می شـوند. در امریـکا، حتـا قبـل از این کـه به 
شـما سـالم کنند، می پرسـند که آیـا از پدر و 

مادرتـان راضی هسـتید یـا خیر.
علیـه  اسـتدالل ها  سـایر  این حـال،  بـا 
تونبـرگ را نیـز می تـوان و بایـد مطـرح کرد؛ 
اگـر او می خواهـد مشـارکتش به عنـوان یک 
شـهروند بالـغ و بزرگ سـال باشـد، پـس باید 
قـرار  انتقـاد  مـورد  بزرگ سـال  یـک  ماننـد 
گیـرد. امـا اسـتدالل روزنامه نگار »کریسـتوفر 
کالـدول« در نیویـورک تایمـز، احتمـاال یکی 
از عجیب ترین هـا اسـت. او بـا ایـن ادعـا که 
پیـام تونبـرگ ضددموکراتیک اسـت، نوشـته: 
»دموکراسـی اغلـب می طلبـد کـه صبـر کنیم 

و ببینیـم. صبـر و شـکیبایی می توانـد فضیلت 
اصلی دموکراسـی باشـد. تغییر اقلیم مسـأله ی 
’مـا  می گوینـد  این کـه  امـا  اسـت  جـدی 
نمی توانیـم صبر کنیـم‘، در حد ]مسـأله تغییر 

اقلیـم[ مشکل سـاز اسـت.«
کنـم،  تشـکری  کالـدول  از  می خواهـم 
انداخـت.  کودکـی ام  یـاد  بـه  مـرا  او  زیـرا 
حـدود 20 سـال پیـش، مـن بـا والدینـم در 
رسـتورانتی بـودم و مجلـه علمی کـودکان را 
می خوانـدم. در جایـی در پاییـن صفحـه از 
چیـزی به نـام اثـر گل خانـه ای کـه ناشـی از 
دود موتـر و کارخانـه اسـت، نـام برده شـده 
نهایـت  در  گل خانـه ای  گاز  این کـه  و  بـود 
می توانـد کل سـازوکار کـره ی زمیـن را به هم 
زند. سـرم تـکان خـورد، گفت وگـوی پدر و 
مـادرم را که در مورد موضوع خسـته کننده ای 
ماننـد قیمـت ملـک و راه کوتـاه رسـیدن بـه 
خانـه بـود، قطـع کـردم و با اشـاره بـه مجله 
از آن هـا پرسـیدم: »آیـا ایـن واقعـی اسـت؟« 
یکـی از آن هـا در جوابم گفت کـه بلی، قطعا 
واقعـی اسـت. گفتـم: »آیـا دارنـد بـرای حل 
آن کار می کننـد؟« آن هـا پاسـخ دانـد کـه نـه، 
نـه، مـردم واقعـا نمی داننـد کـه چطـوری آن 

را حـل کننـد.
کـردم  احسـاس  کـه  مـی آورم  یـاد  بـه 
ماننـد  شـد،  منقبـض  سـینه ام  درون  چیـزی 
وقتـی کـه بزرگ سـاالن متوجـه می شـوند که 
عزیز شـان در خطـر اسـت. از خودم پرسـیدم 
که سـیاره ی ما دچار مشـکل شـده و همه آن 

نادیـده  می گیرنـد؟ را 
و  سـن  از  کالـدول   ،1999 سـال  در 
ایـاالت  و  بـود  بزرگ تـر  مـن  فعلـی  سـال 
متحـده عمـال هیـچ سیاسـتی در مـورد اقلیم 
نداشـت. از آن زمـان مـن از مکتـب و بعـد 
دوبـار  شـده ام،  فارغ التحصیـل  دانشـگاه  از 
سراسـر کشـور را گشـتم، سـال ها را به عنوان 
خبرنـگار تکنولـوژی گذرانـدم و چهار سـال 
هـم تغییـرات اقلیمی را پوشـش داده ام. از آن 
زمـان، غلظت دی اکسـید کربـن در جو زمین 
از 364 بـه 415 بخـش در میلیـون )پی پـی ام( 
ایـن  این حـال، در طـول  بـا  رسـیده اسـت. 
سیاسـتی  هیـچ  متحـده  ایـاالت  سـال ها 
جدیـدی را در خصـوص اقلیـم بـه تصویب 

نرسـانده اسـت. 
کالـدول راسـت می گویـد کـه صبر یک 
و  تنبلـی  امـا  اسـت،  دموکراتیـک  فضیلـت 
بی خیالـی بزرگ تریـن گناهـان اسـت. شـاید 
فقـط جوانـان بتوانند تفـاوت آن را بیان کنند.

آن  بـا  سـاله   16 تونبـرگ  گرتـا 
پـالکارد  و  بافتـه  موهـای  سـوزنده،  نـگاه 
جملـه ی  آن  روی  کـه  دست سـاختش 
یعنـی   »skolstrejk för klimatet«
جـوی«  اوضـاع  بـرای  مکاتـب  »اعتصـاب 
نوشـته شـده، در مـدت کوتاهی به یـک نماد 
جهانـی تبدیـل شـده اسـت. یـک سـال پیش 
ایـن نوجـوان سـویدنی با اعتصـاب از مکتب 
علیـه  را  اعتراضـش  جمعـه،  روزهـای  در 
بی توجهـی به مسـأله تغییر اقلیم شـروع کرد. 
جمعه ی گذشـته او در نیویورک در »اعتصاب 
جهانـی آب و هـوا«، کـه از اعتصـاب گرتـا 
الهـام گرفتـه شـده، در میـان صدها هـزار نفر 

کـرد.  سـخنرانی 
دیـدن یـک نوجـوان کـه دارد بـه نمـاد 
تاسـف آور  کمـی  تبدیـل می شـود، همـواره 
اسـت، زیـرا در سـنی کـه بایـد رشـد کننـد 
معروف می شـوند و این امـر آن ها را از حریم 
شخصی شـان محـروم می کنـد. بـا این حـال، 
حیرت برانگیـز  خاصـی  به صـورت  تونبـرگ 
اسـت. او جوان تـر از سـن و سـالش به نظـر 
می رسـد، امـا در سـخنرانی هایش لحـن تنـد 
و آمرانـه ای بـه خـود می گیـرد کـه دسـت کم 
بـرای یک کـودک غیرمعمول اسـت. تونبرگ 
در نشسـت سـازمان ملـل بـه رهبـران جهـان 
گفـت: »چطور جـرات می کنید؟ شـما رویاها 
و کودکـی مـرا دزدیده ایـد؟« او همچنین گفته 
ابـدی  اقتصـادی  رشـد  و  پـول  کـه  اسـت 
هـم  او  بنابرایـن  هسـتند.  رویـا  و  »افسـانه« 
تحسـین و هـم بدگویـی عمومـی را نسـبت 
بـه خـودش )و بیش تـر در مـورد والدینـش( 

برانگیختـه اسـت.
هفته ی گذشـته فرصتی به من دسـت داد 
تـا با گرتـا تونبـرگ مالقـات کنـم؛ نوجوانی 
کـه در واقـع به نظـر مـن همیـن نوجوان بودن 
»شـدید«ش کلیـد تأثیرگـذاری  او اسـت. در 
شـانزدهم سـپتامبر سـازمان عفـو بین الملـل 
در واشـنگتن »جایـزه سـفیر وجـدان« را بـه 
دیگـری  انگشت شـمار  تعـداد  و  تونبـرگ 
اهـدا کـرد. در 17  فعـاالن محیط زیسـت  از 
سـال گذشـته، این جایـزه به شـخصیت هایی 
کپرنیـک«  »کالیـن  مانـدال«،  »نلسـون  چـون 
در  اسـت.  گرفتـه  تعلـق  وی وی«  »آی  و 
پشـت صحنه ی مراسـم اهـدای جایـزه، مردان 
موسـپید و پر سـروصدا در حـال خوش وبش 
می شـدند.  دیـده  هـم  بـه  دسـت دادن  و 
کارآمـوزان و کارمنـدان، مضطـرب، مفیـد و 
و  این طـرف  مراتـب،  بـا سلسـله  هماهنـگ 
آن طـرف می پریدنـد. »مگی  جیلنهـال« هم در 

بـود. رخت کـن 
بـا این حـال، وقتـی تونبـرگ را با شـلوار 
صورتـی  پیرهـن  و  ورزشـی  کفـش  جیـن، 
دیـدم، به نظـر کوچـک، سـاکت و تـا حـدی 
گیـج می رسـید. تونبـرگ بـه »اسـپرگر« مبتال 
اسـت و آن را »ابرقـدرت« خـود می خوانـد. 
قـادر  را  او  اختـالل  ایـن  کـه  می گویـد  او 
می سـازد تـا در مـورد تغییـرات اقلیمـی ُرک  

باشـد. راسـت تر  و 
وقتـی از هیاهـو جـدا و به اتـاق خلوتی 
رسـیدیم، از او پرسـیدم کـه چگونـه از پـس 
گفـت:  تونبـرگ  برمی آیـد.  توجـه  هجـوم 
را  مغـزم  باشـد،  شـلوغ  دوروبـرم  »وقتـی 
طـوری خامـوش می کنـم تـا خیلـی خسـته 
را هضـم  نمی توانـم همه چیـز  زیـرا  نشـوم، 
کنـم. بـودن در معـرض توجه دشـوار اسـت 
و مـن آن را دوسـت نـدارم. بایـد بـه خـودم 
یـادآوری کنـم کـه ایـن موقعیتـم بـرای یـک 
بـا  می کنـم  سـعی  اسـت.  خـوب  هـدف 
مرکـز  در  -بـودن  فرصـت  ایـن  از  اسـتفاده 
توجـه- چیـزی بگویـم و از ایـن موقعیـت 

بـرای انجـام کار خـوب اسـتفاده کنـم.«
پاسـخ های تونبـرگ صریـح امـا جـدی 
بـود. در جریـان گفت وگـو، گاهی یـک واژه 
انگلیسـی را جسـت وجو می کـرد. برخـالف 
سیاسـت مداران و نویسـندگان که بـا آموزش 
شـده اند،  داده  مغـزی  مسـمومیت  رسـانه ای 

تونبـرگ بـه سـواالت مطرح شـده پاسـخ داد. 
وقتـی از او پرسـیدم کـه آیـا کـدام واقعیـت 
باعـث  مشـخصا  کـه  دارد  وجـود  اقلیمـی 
نگرانـی او شـده باشـد، اخـم کـرد و گفـت 
کـه نمی توانـد بـه هریـک از واقعیت هـا بـه 
صـورت خـاص فکـر کنـد. بعـد افـزود کـه 
او دربـاره آنچـه کـه در گـزارش آتـی هیـأت 
بین دولتـی سـازمان ملـل دربـاره ی باالآمـدن 

سـطح دریـا می آیـد، نگـران اسـت.
کامـال  تاکتیـک  در  دسـت کم  تونبـرگ 
غیررادیـکال اسـت. او برخالف سـایر فعاالن 
جـوان، ماننـد اعضـای جنبـش طلـوع آفتاب 
در ایـاالت متحـده کـه توسـط دانشـجویان 
می شـود  رهبـری  نوجوان هـا  و  دانشـگاه 
طرح هـای پیشـنهادی در مـورد پالیسـی مانند 
و  می کنـد  رد  را   »Green New Deal«
می خواهـد  سیاسـت مداران  از  آن  به جـای 
کـه بـه »علـم گـوش دهنـد.« وقتـی پرسـیدم 
کـه سـایر نوجوانان چگونـه باید بـا تغییرات 
»آن هـا  گفـت:  او  کننـد،  مبـارزه  اقلیمـی 
راه هـای  دهنـد.  انجـام  هـرکاری  می تواننـد 
زیـادی بـرای ایجـاد تغییـر وجـود دارد.« بعد 
او از پیوسـتن بـه یـک جنبـش و در صـورت 

آتالنتیکـ  رابینسون می ِیرچرا گرتا تونبرگ بزرگ ساالن را ناراحت می کند؟

مترجم: جلیل پژواک

این استدالِل تقریبا 
اقتصادی، فضیلت 

درست و صحیح بودن 
را دارا است. تونبرگ 

وقتی در مورد این 
موضوع صحبت 

می کند، به خصوص 
وقتی تنهاست، 

بیش ازحد نوجوان 
به نظر می رسد. او به 

من گفت: »ما مسئول 
این امر نیستیم اما 
کسانی هستیم که 

مجبورند با پیامدهای 
آن زندگی کنند و این 

شدیدا غیرمنصفانه 
است.«

پاسخ های تونبرگ صریح اما 
جدی بود. در جریان گفت وگو، 
را  انگلیسی  واژه  یک  گاهی 
برخالف  می کرد.  جست وجو 
سیاست مداران و نویسندگان 
رسانه ای  آموزش  با  که 
داده  مغزی  مسمومیت 
سواالت  به  تونبرگ  شده اند، 
مطرح شده پاسخ داد. وقتی از 
او پرسیدم که آیا کدام واقعیت 
اقلیمی وجود دارد که مشخصا 
باشد،  شده  او  نگرانی  باعث 
اخم کرد و گفت که نمی تواند به 
هریک از واقعیت ها به صورت 
خاص فکر کند. بعد افزود که 
او درباره آنچه که در گزارش 
آتی هیأت بین دولتی سازمان 
ملل درباره ی باالآمدن سطح 

دریا می آید، نگران است.
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انتخابات ریاست جمهوری کشور دیروز 
)شنبه، ششم میزان( با وجود تهدیدهای بلند 
وزارت  شد.  برگزار  کشور  سراسر  در  امنیتی 
نتیجه ی  امور داخله ی کشور می گوید که در 

یک سرباز پولیس محلی می شوند.
آقای اندرابی تأکید کرد که این افراد در 
نتیجه ی 68 تحرک مخالفان مسلح دولت در 75 
نقطه از جمله مراکز رأی دهی و مسیر راه های 

جنگ جویان  انفجاری  و  انتحاری  حمالت 
طالبان در جریان برگزاری انتخابات در کشور، 
نیز  نیروی دولتی کشته و 37 غیرنظامی  پنج 

زخمی شده اند.

و انفجارات بر روند انتخابات را دفع کنند. خانم 
نورستانی با ستایش از آنان گفت که انتخابات 
نیروهای  کمک  به   ،1398 ریاست جمهوری 
موفقانه ترین  کشور،  کشفی  و  دفاعی  امنیتی، 

انتخابات در 18 سال گذشته بوده است.
نهادهای  از  شماری  حال  این  با 
می گویند  انتخابات  به  مرتبط  مدنی  جامعه ی 
اما  پراکنده،  هرچند  ناامنی،  چالش های  که 
به صورت سراسری روند انتخابات را در نقاط 
همین  در  بود.  ساخته  متأثر  کشور  مختلف 
شماری از همکاران روزنامه اطالعات روز در 
شماری از والیات مختلف کشور نیز از حضور 
کم رنگ اشتراک کنندگان، به خصوص زنان در 
روند رأی دهی گزارش داده بودند، اما نهادهای 
رسانه ای به خاطر قطع شبکه های مخابراتی در 
شمال شرقی  و  شمال  والیات  از  بخش های 
کشور موفق به دریافت گزارش از چگونگی 

روند رأی دهی نشدند.
پیش از برگزاری انتخابات در تاریخ 24 
سنبله، وزارت داخله گفته بود که حدود 72 
و 941  چهار  در  را  انتخابات  این  نیرو  هزار 
مرکز رأی دهی تأمین امنیت می کنند. پس از آن، 
این وزارت اعالم کرد که با توجه به تهدیدات 
بالقوه در برابر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات 
این  نیز  پولیس  ویژه ی  نیروهای  »تولی«  یک 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  کمیسیون 

تأمین امنیت می کند.
از سویی هم، گروه طالبان با نشر اعالمیه ای 
ادعا کرده بود که آنان در روز رأی دهی بیش تر 
از 300 حمله بر مراکز رأی دهی و مسیرهای 
این  کرده اند.  راه اندازی  مراکز  این  به  منتهی 
گروه همچنان مدعی شده است که توانسته در 

بیشتر والیات، این روند را مختل کند.
این گروه پیش از این نیز بارها اعالم کرده 
برگزاری  توانایی  فقط  کابل«  »اداره ی  که  بود 
را  افغانستان  اندک  بخش های  در  انتخابات 
دارد، اما این گروه با تمام توان مانع برگزاری 

مواصالتی این مراکز صورت گرفته است. به 
گفته ی او، تهدیدهای امنیتی در اکثر والیات 
وجود داشته، اما بیش ترین تحرکات از سوی 
لوگر،  تخار،  والیت های  در  مسلح  مخالفان 
کنر، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، قندوز 
شماری  اما  است.  گرفته  صورت  قندهار  و 
کشته شده  از  منابع شان  از  نقل  به  رسانه ها  از 
دست کم چهار غیرنظامی و زخمی شدن 72 تن 

دیگر خبر داده اند.
در همین حال ریاست عمومی امنیت ملی 
کشور در اعالمیه ای گفته است که در مدت 
72 ساعت گذشته نیروهای این ریاست، 29 
طالبان  گروه  حمالت  دفع  به منظور  عملیات 
داده  انجام  انتخابات  روند  مختل کردن  برای 
این  جریان  در  که  گفته  ریاست  این  است. 
عملیات که در والیت های کابل، لوگر، غزنی، 
ننگرهار، بلخ، هرات، کنر، هلمند و خوست 
جنگ جوی   34 است،  بوده  شده  راه اندازی 
طالبان کشته، 14 تن دیگرشان زخمی و 18 

جنگ جوی طالبان نیز بازداشت شده اند.
اسداهلل خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی 
نیز در یک نشست خبری در کابل، تأمین روز 
برگزاری انتخابات را یک آزمون سخت برای 
نیروهای دولتی خوانده، گفت که آنان با دفع 
را  این آزمون  توانستند  حمله های تروریستی 
»تنها  افزود:  خالد  آقای  کنند.  سپری  موفقانه 
یک روز پیش از انتخابات ما 22 مورد عملیات 
انتخابات  روز  امنیت  تأمین  برای  را  خاص 
راه اندازی کردیم. این حمالت ما مانع این شد 
برسند؛  شوم شان  اهداف  به  نتواند  طالبان  که 
البته این بدان معنا نیست که آنان دست به کدام 
عمل نزدند، آنان اقدام هایی کرده بودند، اما ما 

دفع کردیم.«
رییس  نورستانی،  حواعلم  همچنان 
پایان  با  همزمان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
روند رأی دهی در یک کنفرانس خبری گفت 
که نیروهای دولتی توانستند بسیاری از حمالت 

محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت 
وزارت داخله، پس از ختم رأی دهی در یک 
کنفرانس خبری در کابل گفت که کشته شدگان، 
شامل دو سرباز پولیس ملی، دو سرباز ارتش و 

جلیل رونق

انتخابات زیر سایه ی بلند تهدیدهای امنیتی 
با آرامش نسبتا خوب برگزار شد

چالش ها و مشکالت انتخابات؛ 
نقص فهرست رای دهندگان درشت تر از همه

روند رأی دهی انتخابات ریاست جمهوری ساعت 7:00 صبح روز شنبه )ششم 
میزان( آغاز شد. دقایق پس از آغاز روند رأی دهی، شکایت ها از مشکالت و کاستی های 
انتخابات نیز از گوشه و کنار افغانستان توسط کاربران شبکه های اجتماعی، رسانه ها و 

نهادهای ناظر نیز گزارش شد.
گزارش های نهادهای ناظر بر انتخابات، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، 
رسانه ها و شهروندان نشان می دهد که انتخابات در کل با کاستی های چون مشکالت در 
فهرست رأی دهندگان، کاکرد ناقص دستگاه ها بیومتریک، نبود نام افراد در فهرست های 
چاپی و دیجیتلی رأی دهندگان، تأخیر در بازشدن مراکز رأی دهی، دیرآمدن کارمندان 
ناامنی،  رأی دهی،  مراکز  از  شماری  مسدودماندن  رأی دهی،  مراکز  به  انتخابات  روز 
اشتراک کم رنگ، عدم آشنایی کارمندان با دستگاه های بیومتریک و مشکالت خرد و ریز 

دیگر مواجه بوده است.
براساس گزارش های این نهادها، از میان این کاستی ها، مشکالت در فهرست 
نقاط  در  از همه  بیش تر  بیومتریک  دستگاه های  تخنیکی  و مشکالت  رأی دهندگان 
بنابر همین دو مشکل شماری از شهروندان از حق  مختلف کشور وجود داشته و 

رأی شان محروم شدند.
کمیسیون مستقل انتخابات معتقد است که انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 
بهترین انتخابات در 18 سال پسین در افغانستان بوده است. حوا علم نورستانی، رییس 
کمیسیون انتخابات با ختم روند رأی دهی در نشست خبری در کابل، برگزاری انتخابات 
را موفقانه توصیف کرد و گفت: »اما امروز شاهد برگزاری انتخابات بهتر از هر انتخابات 

دیگر بودیم.«
خانم نورستانی افزود که انتخابات در برخی نقاط کشور با یک سلسله ناهنجاری ها 

مثال در اعالمیه ی خود آورده که تصامیم کمیسیون در مورد حل مشکالت تخنیکی و 
اصولی فرایند رأی دهی به خصوص در مورد رأی دهندگانی که نام های شان در یکی از 
فهرست ها نبود تا حدود سه ساعت بعد از اتخاد آن تصمیم به مسئولین مراکز و محالت 

ابالغ نشده بود.
حسیبه عفت، عضو شورای والیتی پروان نیز حوالی ساعت سه بعد از ظهر به 
روزنامه اطالعات روز گفت که هنوز فیصله ی کمیسیون انتخابات در مورد فهرست 

رأی دهندگان در مراکز رأی دهی پروان عملی نشده است.
بازشدن دیرهنگام مراکز رأی دهی و دیررسیدن مواد انتخاباتی 

انتخاباتی به مراکز رأی دهی و  یکی از مشکالت دیگر تأخیر در رسیدن مواد 
بازشدن دیرهنگام مراکز رأی دهی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در 

برخی از والیت ها مواد انتخاباتی به مراکز دیر رسیده است. 
نهاد تیفا می گوید که 62 درصد مراکز رأی دهی رأس ساعت 7:00 باز و پروسه 
رأی دهی آغاز شد، اما 38 درصد مراکز به تأخیر باز شد که از میان این 38 درصد در 
حدود 25 درصد مراکز در میان ساعات 7:30 الی 8:00 و 13 فیصد مراکز نیز در میان 
ساعات 8:00 الی 9:00 باز شدند. به گفته تیفا، دالیل عمده ی تأخیر در بازگشایی مراکز 
رأی دهی نبود کارمندان مراکز و محالت در وقت تعیین شده، مشکالت و تهدیدات 

امنیتی، نرسیدن مواد حساس و غیرحساس به مراکز رأی دهی بوده است.
این نهاد در گزارش نظارتی نخست خود که ساعات نخست رأی  دهی منتشر کرد، 
گفت که مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی در 96.8 فیصد محالت به صورت تکمیل 
وجود داشته است. در 98.9 فیصد محالت رأ ی دهی دستگاه های بیومتریک موجود 

بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در میان مشکالت متعدد، جدی ترین 
مشکل، حضور دیرهنگام کارمندان کمیسیون در محالت رأی دهی  بوده است: »منابع 
نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که کارمندان کمیسیون در والیت های 
مختلف رأس ساعت 7 صبح در محالت رأی دهی حضور نداشته اند. افزون بر این، 

غیبت کارمندان کمیسیون انتخابات،  از مشکالتی دیگر بوده است.«
مشکالت دیگر

بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  و  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  ارزیابی  براساس 
مشارکت کم رنگ مردم به ویژه مشارکت کم رنگ زنان در انتخابات، استفاده نشدن از 
ارتباط مخابراتی کمیسیون  امنیتی، قطع  برای رأی دهی، مشکالت  طرزالعمل واحد 
مستقل انتخابات با دفاتر ساحوی در شماری از والیت ها، رأی دادن افراد زیر سن 18 
در برخی والیت ها، عدم تطابق اوراق رأی دهی با فهرست رأی دهندگان، اجباری نبودن 
اخذ تصاویر زنان در برخی محالت، پاک شدن رنگ انگشت رأی دهندگان در برخی 

والیت ها و موارد خرد و ریز دیگر از مشکالت انتخابات ششم میزان بود.
ناظر و  نهادهای  از گزارش های  اما  با مشکالتی همراه بوده،  انتخابات  هرچند 
رسانه ها بر می آید که تقلب در مراکز رأی دهی نسبت به انتخابات های گذشته کم تر بوده 
است. تا کنون گزارش خاصی از تقلب در انتخابات به نفع کدام نامزد منتشر نشده است.
در عین حال چمن شاه اعتمادی، رییس داراالنشای کمیسیون مستقل رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی به روزنامه اطالعات روز می گوید که تا کنون به استثنای والیت کابل 
و هشت والیت دیگر، 770 شکایت از روند رأی دهی با موضوعات مختلف در این 

کمیسیون ثبت شده است.

حبیب اهلل شینواری، مسئول دیدبان انتخابات افغانستان )ایتوا( حوالی چاشت روز 
شنبه در صحبت با اطالعات روز گفت که مشکل اصلی انتخابات تا کنون نواقص در 

فهرست رأی دهندگان و کارکرد نادرست دستگاه های بیومتریک است. 
از  نبود نامش در فهرست رأی دهندگان  به دلیل  او  آقای شینواری می افزاید که 
حق رأی اش محروم شده است. به گفته ی او، در برخی مراکز نام رأی دهندگان در 
فهرست نیست و در برخی مراکز دیگر نام برخی  رأی دهندگان از فهرست الکترونیکی 

دستگاه های بیومتریک حذف شده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر با نشر گزارش نظارتی خود می گوید که در بسیاری از 
والیت ها فهرست نام های شهروندان با فهرست رأی دهندگان، همچنین با حافظه دستگاه 
بیومتریک مطابقت نداشته است: »این مسأله یکی از مشکالت عمده و عمومی  در این 
زمینه بوده است. این مسأله در برخی از والیت ها موجب سرگردانی مردم و رفتن از 

 محلی به محل رأی دهی  دیگر شده است.«
مشکالت تخنیکی دستگاه های بیومتریک

یکی از مشکالت دیگر انتخابات که بیش تر از نقاط مختلف کشور گزارش شده 
است، کارکرد نادرست دستگاه های بیومتریک است. نهاد تیفا می گوید که دستگاه های 
بیومتریک در هشت والیت افغانستان با مشکالت عدیده ای مواجه بوده است: »تعدادی 
از دستگاه ها شارژ تمام کرده است و پاوربانک ها نیز کار نمی دادند. در 109 محل 
رأی دهی، دستگاه های بیومتریک در محالت زنانه، لیست محالت مردانه و بالعکس را 
پرنت می کردند و همچنین در 73 محل رأی دهی دستگاه های بیومتریک پس از ساعت 
11 تا 12 از کار افتاده اند و یا کار ابزار بیومتریک ُکند و آهسته گردیده بود و دستگاه های 

اضافی نیز پاسخ گوی تمام محالت نبوده است.«
همچنان این نهاد ناظر می گوید که در 24 درصد محالت رأی دهی نظارت شده، 

کارمندان آشنایی کامل به کار با دستگاه های بیومتریک نداشته اند.
انتخابات،  مشکالتی  روند  از  یکی  که  می گوید  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون 
خرابی دستگاه بیومتریک  بوده و درست عیار نشده بود: »در آغاز روز گزارش های 
متعددی از منابع نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر رسیده است از جمله این که 
کارمندان کمیسیون با دستگاه بیومتریک آشنایی  نداشته  و در استفاده از آن  مشکالت 
جدی داشته اند. به همین ترتیب، یکی از معضل های دیگر در بخش تکنیکی، ناکارامدی 

دستگاه پرینت بوده است که موجب شکایت شهروندان  شده بود.«
فیفا می گوید که کارنکردن دستگاه های بیومتریک هرچند به طور محدود ولی در 
والیت های مختلف باعث ایجاد اخالل یا هم توقف جریان رأی دهی شد: »به عنوان مثال، 
در والیت هلمند بعضی از مراکز و محالت رأی دهی به دلیل عمل نکردن دستگاه های 

بیومتریک، رأی گیری در آن مختل گردید.«
مشکالت در فهرست رأی دهندگان و مشکالت تخنیکی دستگاه های بیومتریک 
یکی از مشکالت جدی انتخابات پارلمانی 1397 نیز بود. کمیسیون انتخابات پس از 
انتخابات پارلمانی برخی تغییرات در کارکرد دستگاه ها آورد و امیدواری خلق شده بود 

که این بار دستگاه های بیومتریک بتواند به بهتر برگزار شدن انتخابات کمک کند.
عدم هماهنگی کمیسیون با مراکز رأی دهی

بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( می گوید یکی از جدی ترین موارد 
که باعث اخالل و سکتگی در جریان رأی دهی در برخی والیات و حتا کابل شد، عدم 
هماهنگی و ارتباط موثر کمیسیون مستقل انتخابات با مراکز رأی دهی بود. فیفا به عنوان 

و مشکالت روبه رو شد، اما کمیسیون 
را  مشکالت  تمام  مناسب  زمان  در 
بررسی و برای حل آن تصمیم گرفت.
شماری از نامزدان در آغاز روز، 
هنگام انداختن رأی َشان به صندوق ها 
از مشکالت در روند رأی دهی انتقاد 
کردند و برخی از آن ها هشدار دادند 
که اگر روند همین گونه پیش برود، 
قابل  آن ها  برای  انتخابات  نتیجه ی 

پذیریش نیست.
مشکالت در فهرست رأی دهندگان

افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد 
)تیفا( می گوید که با پنج هزار و 200 
ناظر در 34 والیت از انتخابات نظارت 
کرده است. یافته های نظارتی این نهاد 
در مورد فهرست رأی دهندگان نشان 
با  رأی دهندگان  فهرست  که  می دهد 
چالش های فروان مواجه بوده است. به 
گفته ی این نهاد ناظر، نبودن نام افراد 
ثبت نام شده در یک محل در فهرست 
همان محل، ارسال اشتباهی فهرست مراکز و محالت به مراکز و محالت دیگر، نبود 
نام افراد در هردو فهرست چاپی و دیجیتلی و نبود فهرست رأی دهندگان در شماری از 

محالت رأی دهی از جمله مشکالت در فهرست رأی دهندگان بود.
ساعاتی پس از آغاز رأی دهی، شهروندان با ارسال چشم دیدهای شان به اطالعات 
روز از مشکالت در فهرست رأی دهندگان و نبود نام های شان در فهرست شکایت کردند. 
گزارش ها از سراسر کشور و خصوصا کابل بیش تر حاکی از نبود نام رأی دهندگان در 

فهرست های چاپی و دیجیتلی رأی دهندگان بود.
پس از آن که شکایت ها از این مشکل افزایش یافت، کمیسیون انتخابات فیصله 
کرد کسانی  که نام های شان در یکی از فهرست ها باشد، می توانند رأی دهند. براساس 
فیصله ی کمیسیون، کسانی که نام های شان در فهرست چاپی است، اما در فهرست 
دیجیتلی در دستگاه های بیومتریک نیست حق رأی داشتند و کسانی که نام های شان در 

فهرست چاپی نیست، اما در فهرست دیجیتلی است نیز حق رأی داشتند.
هرچند این فیصله ی کمیسیون مستقل انتخابات تا حدودی مشکالت فهرست 
رأی دهندگان را کاهش داد، چون قبال کمیسیون گفته بود کسانی که نام های شان در 
از  نیز گزارش ها همچنان  از آن  بعد  اما  ندارند.  نباشد، حق رأی  فهرست دیجیتلی 

مشکالت و نبود نام رأی دهندگان در فهرست های رأی دهی حاکی بود.
یکی از رأی دهندگان مرکز لیسه همایون شهید در ناحیه سیزدهم شهر کابل در 
صحبت با اطالعات روز گفت که این فیصله ی مشکل آنان را حل نکرد، چون نام آنان 
نه در فهرست چاپی است و نه در فهرست دیجیتلی در دستگاه های بیومتریک. او با 
ارسال تصاویری به اطالعات روز گفت که ده ها رأی دهنده همانند او، نام های شان در 

فهرست رأی دهندگان نیست و آنان از حق رأی شان محروم شدند.
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لطف علی سلطانی

نهادهای ناظر: 

اشتراک مردم در انتخابات کم رنگ بود

کم رنگ مردم را عنوان می کنند. از دید این نهاد دلیل عمده ی 
این کم رنگی نگرانی رأی دهندگان از تأمین امنیت بوده است. 
اما آقای رفعت با اشاره به چالش های مشابه امنیتی در 
گذشته، امنیت را عنصر اساسی در اشتراک کم رنگ مردم در 
عامل  امنیتی  بحث  که  نمی شود  »تصور  نمی داند:  انتخابات 
تهدیدات  هم  پیشین  انتخابات های  در  باشد،  تعیین کننده ای 
اعتنا  چندان  شهروندان  ولی  داشت،  وجود  جدی  امنیتی 
را  این  شهروندان  کم  دست  هم  انتخابات  این  در  نکردند. 
شاید  است،  شده  وضع  قوی  امنیتی  تدبیرهای  که  دریافتند 
گذشته  با  مقایسه  در  امسال  انتخابات  امنیتی  تدبیرهای  که 

قوی تر هم بود.«
با این حال، حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 
مردم  وسیع«  »اشتراک  از  خبری  نشست  یک  در  انتخابات 
انتخابات سپاس گزاری کرد و گفت که به دلیل مشارکت  در 

گسترده ، این انتخابات را دو ساعت تمدید کرد.
انتخابات  کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل،  موالنا  همچنان 
بی اعتباری  سبب  مردم  مشارکت  سطح  پایین بودن  می گوید 
انتخابات نمی شود. آقای عبداهلل در کنفرانس خبری در پایان 
براساس  مشارکت  سطح  بودن  »پایین  گفت:  انتخابات  روز 
انتخابات  کم اعتبارشدن  یا  بی اعتبارشدن  سبب  قانون، 

نمی شود.«
است.  نشده  اعالم  مشارکت  دقیق  میزان  هنوز  اما 
تلویزیون بین المللی ایران انترنشنال به نقل از منابع خود در 
کمیسیون انتخابات گزارش داده است که پیش بینی می شود، 

سطح مشارکت مردم تا سقف یک ونیم میلیون تن برسد.

چالش ها  تمامی  به رغم  ریاست جمهوری،  انتخابات 
بنیاد  بر  اما  شد،  برگزار  بود  شده   پیش بینی  که  مشکالتی  و 
گزارش  نهادهای ناظر و رسانه ها میزان اشتراک مردم به طور 
چشم گیری نسبت به انتخابات های پیشین کم رنگ بوده است.
شد  شروع  کابل  وقت  به  صبح  هفت  ساعت  انتخابات 
اما  باشد،  داشته  ادامه  بعدازظهر  سه  ساعت  تا  بود  قرار  و 
بعدازظهر  پنج  ساعت  تا  را  رای گیری  انتخابات  کمیسیون 

تمدید کرد. 
مردم  مشارکت  میزان  سطح  از  روشنی  تصویر  هرچند 
گزارش ها،  براساس  اما  نیست،  دست  در  انتخابات  این  در 
است.  بوده  کم رنگ تر  قبلی  دورهای  به  نسبت  مشارکت 
نهادهای  است.  شده  خوانده  امنیتی  تهدیدات  آن  دلیل 
انتخاباتی روزنامه  بشر و خبرنگاران  ناظر، کمیسیون حقوق 
اطالعات روز از والیت های مختلف همه گزارش دادند که 

اشتراک مردم در این روند کم رنگ بوده است. 
گزار  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد  ناظران 
داده اند که اشتراک مردم در تمام والیات کم رنگ بوده است: 
»با وجود فضای نسبتا امن از ابتدای صبح تا ختم رای دهی 

اشتراک به صورت چشم گیری افزایش نیافته است.«
در  نیز  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  ناظران 
علت  مهم ترین  امنیتی،  تهدیدهای  گفته اند،  خود  گزارش 
است:  شده  بیان  انتخابات  در  مردم  مشارکت  کم رنگ بودن 
مشارکت  سطح  تهدیدها،  به دلیل  قندوز،  والیت  در  »مثال 
مردم، به ویژه زنان، اندک بوده است. به گونه  ی مثال در مکتب 
امروز  صبح  از  بدخشان  ارگوی  ولسوالی  »ایتارچی«  نسوان 
داده اند  رأی  تن   13 از چاشت   دقیقه پس   12:42 تا ساعت 
در  اما  است .  پایین  شر کت کنندگان  سطح  نشان دهنده ی  که 
والیت های بامیان، دایکندی، هرات و هلمند اشتراک زنان به 

صورت گسترده گزارش شده است.«
و  آزاد  انتخابات  اجتماع  موسسه ی  ترتیب،  همین  به 
عادالنه افغانستان )فیفا( نیز میزان مشارکت شهروندان به  ویژه 
زنان را در انتخابات امسال کم رنگ خوانده است: »در تمامی 
است.  شده  گزارش  پایین  مردم  اشتراک  میزان  والیت ها 
هرچند در مناطق مرکزی، از صبح تا چاشت روز، مشارکت 

و انفجارات بر روند انتخابات را دفع کنند. خانم 
نورستانی با ستایش از آنان گفت که انتخابات 
نیروهای  کمک  به   ،1398 ریاست جمهوری 
موفقانه ترین  کشور،  کشفی  و  دفاعی  امنیتی، 

انتخابات در 18 سال گذشته بوده است.
نهادهای  از  شماری  حال  این  با 
می گویند  انتخابات  به  مرتبط  مدنی  جامعه ی 
اما  پراکنده،  هرچند  ناامنی،  چالش های  که 
به صورت سراسری روند انتخابات را در نقاط 
همین  در  بود.  ساخته  متأثر  کشور  مختلف 
شماری از همکاران روزنامه اطالعات روز در 
شماری از والیات مختلف کشور نیز از حضور 
کم رنگ اشتراک کنندگان، به خصوص زنان در 
روند رأی دهی گزارش داده بودند، اما نهادهای 
رسانه ای به خاطر قطع شبکه های مخابراتی در 
شمال شرقی  و  شمال  والیات  از  بخش های 
کشور موفق به دریافت گزارش از چگونگی 

روند رأی دهی نشدند.
پیش از برگزاری انتخابات در تاریخ 24 
سنبله، وزارت داخله گفته بود که حدود 72 
و 941  چهار  در  را  انتخابات  این  نیرو  هزار 
مرکز رأی دهی تأمین امنیت می کنند. پس از آن، 
این وزارت اعالم کرد که با توجه به تهدیدات 
بالقوه در برابر دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات 
این  نیز  پولیس  ویژه ی  نیروهای  »تولی«  یک 
ریاست جمهوری  انتخابات  در  را  کمیسیون 

تأمین امنیت می کند.
از سویی هم، گروه طالبان با نشر اعالمیه ای 
ادعا کرده بود که آنان در روز رأی دهی بیش تر 
از 300 حمله بر مراکز رأی دهی و مسیرهای 
این  کرده اند.  راه اندازی  مراکز  این  به  منتهی 
گروه همچنان مدعی شده است که توانسته در 

بیشتر والیات، این روند را مختل کند.
این گروه پیش از این نیز بارها اعالم کرده 
برگزاری  توانایی  فقط  کابل«  »اداره ی  که  بود 
را  افغانستان  اندک  بخش های  در  انتخابات 
دارد، اما این گروه با تمام توان مانع برگزاری 

انتخابات خواهند شد. در آخرین مورد طالبان 
سه روز پیش )پنج شنبه، 4 میزان( اعالم کرده 
بود که تمامی مراکز رأی دهی و همایش های 
قرار  نظامی اش  حمالت  آماج  را  انتخاباتی 
خواهند داد. این گروه همچنان از رأی دهندگان 
خواسته بود که از شرکت در روند رأی دهی 
احتمالی  حمالت  به خاطر  و  کنند  خودداری 
جنگ جویان این گروه از خانه های شان بیرون 

نشوند. 
بسته بودن مراکز رأی دهی

وزارت امور داخله در پایان روند رأی دهی 
از بسته بودن 468 مرکز از مجموع چهارهزار و 
942 مرکز به دلیل تهدیدات امنیتی و مشکالت 
انتخابات  کمیسیون  داد.  خبر  لوجیستیکی 
از  رأی دهی  مراکز  فیصد   98 که  کرد  اعالم 
قبل تعیین شده توسط این کمیسیون در سراسر 

کشور باز بوده است.
آزاد  انتخابات  مؤسسه ی  هم،  سویی  از 
و عادالنه ی افغانستان )فیفا( با نشر اعالمیه ای 
روز  جریان  در  کشور  کل  در  که  بود  گفته 
رأی دهی، سه هزار و 891 مرکز رأی دهی باز 
بوده است. فیفا اما تأکید کرده است که این آمار 
شماری  در  مخابراتی  شبکه های  قطع  به دلیل 
تماس  برقراری  عدم  و  کشور  از والیت های 
در  انتخاباتی  کمیسیون های  با  ناظر  نهادهای 

والیات، نهایی نمی باشد.
حقوق  مستقل  کمیسیون  هم،  سویی  از 
بشر افغانستان اعالم کرده است که در ولسوالی 
دایمیرداد والیت میدان وردک به دلیل مشکالت 
امنیتی در هیچ مرکز رأی دهی انتخابات برگزار 

نشده بود.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  این  از  پیش 
پنج هزار و 373 مرکز رأی دهی را در سراسر 
دفاع  وزارت های  اما  بود،  شده  تعیین  کشور 
و داخله ی کشور اعالم کردند که آنان از این 
تأمین  را  آن  مرکز   431 نمی توانند،  مجموع 

امنیت کنند.

نستبا باال بوده، ولی در نیمه ی دوم روز، میزان مشارکت در 
این مناطق نیز پایین گزارش شده است.«

خبرنگاران انتخاباتی روزنامه اطالعات روز از والیت های 
زنان  اشتراک  میزان  که  دادند  گزارش  پنجشیر  و  نورستان 

نسبت به مردان در این والیت ها بیش تر بوده است. 
افزون بر گزارش های نهادهای ناظر از اشتراک کم رنگ 
خبرنگاران  رسانه ها،  گزارش های  امسال،  انتخابات  در  مردم 
در  که  عکس های  و  روز  اطالعات  روزنامه  انتخاباتی 
شبکه های اجتماعی منتشر شده نیز حاکی از اشتراک کم رنگ 

مردم در این انتخابات است.
از  بشر  حقوق  کمیسیون  مورد  یک  در  نمونه  به عنوان 
انتخابات در مرکز »پل سنگی« واقع  اشتراک مردم در روند 
در ده سبز شهر کابل چنین گزارش داده است: »در این مرکز 
رأی  نفر  بعدازظهر 350   4:30 تا ساعت  دارد  پنج محل  که 
کمیسیون  الیحه  براساس  که  است  حالی  در  این  داده اند.« 
گرفته  نظر  در  رأی دهی  محل  یک  نفر   400 برای  انتخابات 

شده است. 
دیروز  که  کابل  باشنده  مظفری،  رضا  ترتیب،  همین  به 
برای  مستغنی  عبدالعلی  مکتب  به  بعدازظهر  سه  ساعت 
تا  که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  بود  رفته  رأی دادن 
ساعت حدود سه بعدازظهر که تقریبا ساعات پایانی رأی دهی 
نفر  فقط 99  نفر رأی می دادند،  باید 400  که  بود، در محل 

رأی داده بودند. 
در یک تصویر ترکیبی از انتخابات 1393 و 1398 که در 
شبکه های اجتماعی دست به دست شده، مکتبی دیده می شود 
در  طوالنی  صف   1393 ریاست جمهوری  انتخابات  در  که 
دیده  امسال  انتخابات  در  اما  است،  شده  تشکیل  آن  صحن 

می شود که هیچ صفی تشکیل نشده است. 
از  عکسی  نشر  با  نیز  انتخابات  کمیسیون  کارمند  یک 
»انتخابات  است:  نوشته  نشسته  میز  پشت  در  که  خودش 
مانده،  باقی  رای دهی  وقت  ختم  تا   ساعت  نیم  بی مردم. 

تا به حال سطح اشتراک مردم کم رنگ است.«
این  اصلی  رقیبان  ملی،  وحدت  حکومت  رهبر  دو 

انتخابات هستند.
آقای غنی پس از رای دادن بر شفافیت در انتخابات تأکید 

کرد.
انتخابات  در  مردم  سهم گیری  از  عبداهلل  آقای 
روند  در  خواست  دولتی  مقام های  از  و  کرد  سپاس گزاری 

انتخابات دخالت نکنند.
به اعتقاد ضیای رفعت، استاد دانشگاه و کمیشنر پیشین 
مردم،  کم رنگ  حضور  دلیل  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 
»تا  است:  بوده  انتخابات  برگزاری  برای  الزم  اطمینان  نبود 
شماری  تنها  نه  هم  انتخابات  از  پیش  هفته  سه  دو  همین 
انتخابات  نامزدان  از  بعضی  حتا  که  شهروندان  از  زیادی 
به موقع  انتخابات  که  نبودند  مطمیین  هم  ریاست جمهوری 

برگزار می شود.«
به باور آقای رفعت نامزدانی که در این دوره باهم رقابت 
انتخابات  »این  ندارند:  مردم  برای  الزم  جاذبه ی  می کنند، 

بازی گر جدی جدیدی با خود نداشت.«
شماری از نهادها مثل کمیسیون حقوق بشر نیز مشارکت 

چالش ها و مشکالت انتخابات؛ 
عصمت اهلل سروشنقص فهرست رای دهندگان درشت تر از همه

مثال در اعالمیه ی خود آورده که تصامیم کمیسیون در مورد حل مشکالت تخنیکی و 
اصولی فرایند رأی دهی به خصوص در مورد رأی دهندگانی که نام های شان در یکی از 
فهرست ها نبود تا حدود سه ساعت بعد از اتخاد آن تصمیم به مسئولین مراکز و محالت 

ابالغ نشده بود.
حسیبه عفت، عضو شورای والیتی پروان نیز حوالی ساعت سه بعد از ظهر به 
روزنامه اطالعات روز گفت که هنوز فیصله ی کمیسیون انتخابات در مورد فهرست 

رأی دهندگان در مراکز رأی دهی پروان عملی نشده است.
بازشدن دیرهنگام مراکز رأی دهی و دیررسیدن مواد انتخاباتی 

انتخاباتی به مراکز رأی دهی و  یکی از مشکالت دیگر تأخیر در رسیدن مواد 
بازشدن دیرهنگام مراکز رأی دهی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در 

برخی از والیت ها مواد انتخاباتی به مراکز دیر رسیده است. 
نهاد تیفا می گوید که 62 درصد مراکز رأی دهی رأس ساعت 7:00 باز و پروسه 
رأی دهی آغاز شد، اما 38 درصد مراکز به تأخیر باز شد که از میان این 38 درصد در 
حدود 25 درصد مراکز در میان ساعات 7:30 الی 8:00 و 13 فیصد مراکز نیز در میان 
ساعات 8:00 الی 9:00 باز شدند. به گفته تیفا، دالیل عمده ی تأخیر در بازگشایی مراکز 
رأی دهی نبود کارمندان مراکز و محالت در وقت تعیین شده، مشکالت و تهدیدات 

امنیتی، نرسیدن مواد حساس و غیرحساس به مراکز رأی دهی بوده است.
این نهاد در گزارش نظارتی نخست خود که ساعات نخست رأی  دهی منتشر کرد، 
گفت که مواد حساس و غیرحساس انتخاباتی در 96.8 فیصد محالت به صورت تکمیل 
وجود داشته است. در 98.9 فیصد محالت رأ ی دهی دستگاه های بیومتریک موجود 

بوده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر می گوید که در میان مشکالت متعدد، جدی ترین 
مشکل، حضور دیرهنگام کارمندان کمیسیون در محالت رأی دهی  بوده است: »منابع 
نظارتی کمیسیون مستقل حقوق بشر می گویند که کارمندان کمیسیون در والیت های 
مختلف رأس ساعت 7 صبح در محالت رأی دهی حضور نداشته اند. افزون بر این، 

غیبت کارمندان کمیسیون انتخابات،  از مشکالتی دیگر بوده است.«
مشکالت دیگر

بشر،  حقوق  مستقل  کمیسیون  و  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  ارزیابی  براساس 
مشارکت کم رنگ مردم به ویژه مشارکت کم رنگ زنان در انتخابات، استفاده نشدن از 
ارتباط مخابراتی کمیسیون  امنیتی، قطع  برای رأی دهی، مشکالت  طرزالعمل واحد 
مستقل انتخابات با دفاتر ساحوی در شماری از والیت ها، رأی دادن افراد زیر سن 18 
در برخی والیت ها، عدم تطابق اوراق رأی دهی با فهرست رأی دهندگان، اجباری نبودن 
اخذ تصاویر زنان در برخی محالت، پاک شدن رنگ انگشت رأی دهندگان در برخی 

والیت ها و موارد خرد و ریز دیگر از مشکالت انتخابات ششم میزان بود.
ناظر و  نهادهای  از گزارش های  اما  با مشکالتی همراه بوده،  انتخابات  هرچند 
رسانه ها بر می آید که تقلب در مراکز رأی دهی نسبت به انتخابات های گذشته کم تر بوده 
است. تا کنون گزارش خاصی از تقلب در انتخابات به نفع کدام نامزد منتشر نشده است.
در عین حال چمن شاه اعتمادی، رییس داراالنشای کمیسیون مستقل رسیدگی به 
شکایات انتخاباتی به روزنامه اطالعات روز می گوید که تا کنون به استثنای والیت کابل 
و هشت والیت دیگر، 770 شکایت از روند رأی دهی با موضوعات مختلف در این 

کمیسیون ثبت شده است.

ناظران کمیسیون مستقل حقوق 
گزارش  در  نیز  افغانستان  بشر 
خود گفته اند، تهدیدهای امنیتی، 
کم رنگ بودن  علت  مهم ترین 
انتخابات  در  مردم  مشارکت 
بیان شده است: »مثال در والیت 
سطح  تهدیدها،  به دلیل  قندوز، 
زنان،  به ویژه  مردم،  مشارکت 
اندک بوده است. به گونه  ی مثال 
»ایتارچی«  نسوان  مکتب  در 
از  بدخشان  ارگوی  ولسوالی 
 ۱۲:۴۲ ساعت  تا  امروز  صبح 
دقیقه پس از چاشت  ۱۳ تن رأی 
داده اند که نشان دهنده ی سطح 
پایین  شر کت کنندگان است . اما 
بامیان، دایکندی،  در والیت های 
هرات و هلمند اشتراک زنان به 
شده  گزارش  گسترده  صورت 

است.«

همچنان موالنا عبدالله، کمیشنر 
می گوید  انتخابات  کمیسیون 
مشارکت  سطح  پایین بودن 
مردم سبب بی اعتباری انتخابات 
در  عبدالله  آقای  نمی شود. 
روز  پایان  در  خبری  کنفرانس 
بودن  »پایین  گفت:  انتخابات 
براساس  مشارکت  سطح 
بی اعتبارشدن  سبب  قانون، 
انتخابات  کم اعتبارشدن  یا 

نمی شود.«
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چین: مناقشه تجاری با امریکا می تواند 
باعث رکود اقتصادی در جهان شود

گذرگاه مرزی عراق با سوریه 
به روی مردم باز می شود

چین  خارجه  امور  وزیر  یی،  وانگ  روز:  اطالعات 
می تواند  و چین  امریکا  تجاری  مناقشه  است  داده  هشدار 

باعث رکود اقتصادی در جهان شود.
سخنان  در  یی  وانگ  فارسی،  بی بی سی  گزارش  به 
گفت  نیویورک  در  متحد  ملل  سازمان  مقر  در  صریحی 
»دیوارکشی باعث حل و فصل چالش های جهانی نخواهد 
هم  مشکالت  در  دیگران  دانستن  »مقصر  افزود  او  شد.« 

کارگشا نخواهد بود.«
او گفته است چین »تسلیم فشارها و تهدیدها نخواهد 

شد.«
وزیر امور خارجه چین گفته است کشورش به حل و 
فصل مناقشه با امریکا از »راه های منطقی و در فضایی آرام 

بازگشایی  از  اطالعات روز: خبرگزاری رسمی عراق 
با سوریه خبر  القائم در مرز  الوقوع گذرگاه مرزی  قریب 

داده است.
عبدالمهدی،  عادل  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
مرزی  گذرگاه  بازگشایی  فرمانی  در  عراق  نخست وزیر 

القائم در روز دوشنبه را تأیید کرده است.
به  موسوم  گروه  که  بود  شهرهایی  اولین  جزء  القائم 
این  کرد.  را تصرف  آن  عراق  در  )داعش(  اسالمی  دولت 
شد،  خارج  داعش  نیروهای  کنترل  از  پیش  سال  دو  شهر 
اما جاده منتهی به شهر ابوکمال سوریه در این مدت زمان 
همچنان به روی مردم بسته بود و تنها نیروهای دولتی و 

نظامی از آن استفاده می کردند.

متعهد است.«
ماه  پانزده  از  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ،  دونالد 
پیش، تعرفه هایی را روی کاالهای چینی بسته است. آقای 
نفع  به  امریکا  ترمپ می گوید موازنه تجاری میان چین و 

چین است و آن را عادالنه نمی داند.
آقای ترمپ در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد با 
انتقاد از سیاست های اقتصادی چین گفت »یک توافق بد« با 

چین را نخواهد پذیرفت.
گفته شده مقام های امریکایی در صدد وضع اقدامات 
کشور  دو  میان  تجاری  مناقشه  در  چین  علیه  شدیدتری 
هستند. رسانه ها گزارش داده اند که احتمال دارد شرکت های 

چینی از بازارهای بورس امریکا حذف شوند.

پایگاه های  از  مدتی  برای  هم  سوریه  ابوکمال  شهر 
داعش بود.

از این پس مردم عادی و تجار هم امکان استفاده از این 
گذرگاه مرزی را خواهند یافت.

گرم ترشدن  نشانه  به  مرزی  گذرگاه  این  بازگشایی 
روابط عراق و سوریه قلمداد شده است.

عراق از مدت ها پیش خواهان پذیرش مجدد سوریه در 
اتحادیه عرب بوده است. عضویت سوریه در این اتحادیه 
در سال 2011 پس از سرکوب معترضان به حالت تعلیق 
در آمد. روز جمعه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، 
دبیرکل این اتحادیه با ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه 

دیدار کرد.

واشنگتن ُپست: 
ترمپ به مقام های روس گفته از دخالت شان در انتخابات ۲۰۱۶ نگران نبود

یـک  »مداخلـه  درخواسـت  بـه  را 
انتخابـات سـال  کشـور خارجـی در 
می گوینـد  و  می کننـد  متهـم   »2020
کـه او در ایـن تمـاس، زلنسـکی را 
جـو  پسـر  دربـاره ی  تحقیـق  بـرای 
انتخابـات  دموکـرات  نامـزد  بایـدن، 
و  امریـکا  ریاسـت جمهوری  آینـده 
مهم تریـن رقیـب احتمالـی ترمـپ در 

کـه  اسـت  شـرایطی  در  امریکایـی 
بـا ولودیمیـر  ترمـپ  تلفنـی  تمـاس 
اوکرایـن  رییس جمهـوری  زلنسـکی، 
امریـکا  کنگـره  و  شـده  جنجالـی 
تحقیقـات بـرای اسـتیضاح ترمـپ را 
به طور رسـمی در مجلـس نمایندگان 

کرد. آغـاز 
ترمـپ  امریـکا  دموکرات هـای 

روسـیه و همچنیـن خانواده سـلطنتی 
سـعودی، بـه ویـژه محمد بن سـلمان 

ولیعهد عربسـتان سـعودی اسـت.
منابـع  از  نقـل  بـه  سـی ان ان 
خـود نوشـت کـه عـدم دسترسـی به 
»بسـیار  گفت وگوهـا  ایـن  محتـوای 

اسـت. غیرمعمـول« 
این افشـاگری جدید رسـانه های 

روزنامـه   روز:  اطالعـات 
واشنگتن پُسـت در گزارشـی نوشـت 
رییس جمهـوری  ترمـپ،  دونالـد 
سـفیر  و  خارجـه  وزیـر  بـه  امریـکا 
روسـیه گفتـه کـه دخالت این کشـور 
در انتخابات ریاسـت جمهوری 2016 

بـود. نکـرده  نگـران  را  او  امریـکا 
اینترنشـنال،  ایـران  از  نقـل  بـه 
سـه  از  نقـل  بـه  گـزارش  ایـن  در 
مقـام پیشـین امریکایـی کـه نام شـان 
فـاش نشـده، آمـده اسـت کـه ترمپ 
ایـن اظهـارات را در جریـان دیـدار 
بـا سـرگئی الوروف، وزیـر خارجـه 
روسـیه و سـرگئی کیسـلیاک، سـفیر 
ایـن کشـور در واشـنگتن، در مـاه می 
2017 در کاخ سـفید بیان کرده اسـت.

به نوشـته این روزنامه، ترمپ در 
ایـن دیـدار گفت کـه دخالت روسـیه 
در انتخابات پیشـین ریاست جمهوری 
زیـرا  نکـرده،  نگـران  را  او  امریـکا 
امریـکا نیـز متقابال در دیگر کشـورها 
چنیـن مداخلـه ای را انجـام می دهـد.

واشنگتن پُسـت همچنین نوشـت 
کـه ترمـپ در ایـن دیـدار اطالعـات 

گـروه  دربـاره ی  نیـز  را  محرمانـه ای 
دولـت اسـالمی )داعش( فـاش کرده 

ست. ا
ایـن  گـزارش،  ایـن  براسـاس 
دیـدار فـردای برکنـاری جیمـز کومی 
از سـمت ریاسـت اف بـی آی صورت 
گرفـت و ترمـپ بـه ایـن مقام هـای 
کومـی  برکنـاری  کـه  گفـت  روس 
»فشـار بزرگـی« را از روی برداشـت.

واشنگتن پُسـت نوشـت کـه ایـن 
اظهـارات ترمـپ، مقامات کاخ سـفید 
را نگـران کـرد و آنان تصمیـم گرفتند 
ایـن  گفت وگوهـای  محتـوای  کـه 
دیـدار را بـه عنـوان اسـناد محرمانـه 
طبقه بنـدی و دسترسـی بـه آن را نیـز 

کنند. محـدود 
همزمـان نیویـورک تایمـز دیگـر 
روزنامه امریکایی و شـبکه تلویزیونی 
سـی ان ان، در گزارش هایـی خبـر داد 
مکالمـات  محتـوای  سـفید  کاخ  کـه 
در  و  کـرده  طبقه بنـدی  را  حسـاس 
یـک سـرور امنیتی نگهـداری می کند.
ایـن مکالمـات شـامل صحبـت 
بـا والدیمیـر پوتیـن، رییس جمهوری 

ایـن انتخابات، تحت فشـار قـرار داده 
اسـت. پیش تـر پسـر بایـدن در یـک 
شـرکت در اوکرایـن کار کـرده بـود.

نانسـی پلوسـی، رییس دموکرات 
روز  امریـکا،  نماینـدگان  مجلـس 
سه شـنبه دوم میـزان، آغـاز تحقیقـات 
گفـت  و  کـرد  اعـالم  را  رسـمی 
را  ملـی  امنیـت  ترمـپ  اقدامـات 

می کنـد. تضعیـف 
مجلـس  دموکرات هـای 
نماینـدگان امریکا مایـک پمپئو، وزیر 
خارجـه امریـکا را نیـز در ایـن رابطه 

کردنـد. احضـار  مجلـس  بـه 
امریـکا  نماینـدگان  مجلـس 
هم چنیـن زمانی بـرای ادای شـهادت 
پنـج مقـام وزارت خارجـه از جملـه، 
کـرت ولکـر، نماینده ویـژه امریکا در 
امـور اوکراین مشـخص کرده اسـت.

اسـتعفای  از  حاکـی  گزارش هـا 
از  پـس  اسـتعفا  ایـن  اسـت.  ولکـر 
اشـاره به نام ولکر در گـزارش جدید 
یـک افشـاگر، دربـاره مکالمـه تلفنـی 
دونالـد بـا رییس جمهـوری اوکراین، 

انجام شـده اسـت.

کاخ سفید »جلوی دسترسی به مکالمات ترمپ با پوتین و محمد بن سلمان را گرفت«
کاخ  می گوینـد  امریـکا  رسـانه های  روز:  اطالعـات 
سـفید دسترسـی بـه محتـوای مکالمـات دونالـد ترمـپ، 
جملـه  از  مقام هـا  برخـی  بـا  امریـکا  رییس جمهـوری 
والدیمیـر پوتیـن، رییس جمهـوری روسـیه و محمـد بـن 
سـلمان، ولیعهد عربسـتان سـعودی را محدود کرده اسـت.

روزنامـه واشنگتن پُسـت نوشـته اسـت کـه دسترسـی 
بـه اظهـارات سـرگی الوروف، وزیـر امور خارجه روسـیه 
در دیـدارش بـا آقـای ترمـپ در کاخ سـفید در 2017 نیـز 

طبقه بنـدی شـده و دیگـر در دسـترس عمـوم نیسـت.
بـه نقـل از بی بی سـی فارسـی، گـزارش شـده کـه در 
ایـن دیـدار، آقای ترمپ گفته اسـت نگران دخالت روسـیه 

در انتخابـات 2016 نبوده اسـت.
نیویـورک تایمـز هـم نوشـته کـه محتـوای مکالمـات 
آقـای ترمـپ بـا والدیمیـر پوتیـن و محمـد بن سـلمان به 

یـک سـرور امنیتـی منتقـل شـده اند.
بـاره اظهارنظـری نکـرده  ایـن  کاخ سـفید هنـوز در 

اسـت.
بـا  امریـکا  رییس جمهـوری  مکالمـات  محتـوای 
قـرار  همـگان  دسـترس  در  معمـوال  خارجـی  مقام هـای 

می گیـرد. سـی ان ان می گویـد محتـوای مکالمـات آقـای 
ترمـپ بـا محمـد بـن سـلمان، ولیعهد عربسـتان سـعودی 
در دسـترس نیسـت کـه بـه گفتـه منابـع سـی ان ان، »غیـر 

عـادی« اسـت.
اخیـرا کنگـره امریکا رونـد اسـتیضاح رییس جمهوری 
را به طـور رسـمی در مجلـس نماینـدگان آغاز کرده اسـت.
آقـای ترمـپ متهـم شـده کـه در تمـاس تلفنـی بـا 
رییس جمهـوری اوکرایـن، او را بـرای تحقیـق دربـاره جو 
بایـدن رقیـب دموکراتـش تحـت فشـار قـرار داده اسـت.

زلنسـکی،  ولودیمیـر  بـر  فشـار  اتهـام  ترمـپ  آقـای 
اسـت. کـرده  رد  را  اوکرایـن  رییس جمهـوری 

نگرانـی درباره ی ایـن تماس تلفنی اولین بار از سـوی 
یک افشـاگر در یک سـازمان امنیتی امریکا مطرح شـد.

دموکرات هـا آقـای ترمـپ را متهـم کرده انـد کـه برای 
کمـک  دنبـال  بـه  خـود  سیاسـی  رقیـب  بی اعتبارکـردن 
کشـورهای خارجـی اسـت، اتهامی کـه آقای ترمـپ آن را 

می کنـد. رد 
کاخ سـفید پیش تـر محتـوای مکالمات رهبـران امریکا 
و اوکرایـن را منتشـر نکرده بود، اما در نهایـت متن مکالمه 

تلفنی منتشـر شد.
امریـکا  رییس جمهـوری  منتشرشـده،  براسـاس سـند 
25 جـوالی از آقـای زلنسـکی خواسـته بود تا دربـاره جو 
بایـدن، نامـزد دموکـرات انتخابـات ریاسـت جمهوری کـه 
فرزنـدش برای یـک شـرکت گاز در اوکرایـن کار می کند، 

کند. تحقیـق 
احضار پومپئو به کنگره

در همیـن حال سـه کمیته مجلس نماینـدگان امریکا از 
مایـک پومپئـو، وزیر امـور خارجه این کشـور خواسـته اند 
اسـناد و مـدارک مرتبط بـا ارتباط دولت امریـکا و اوکراین 

را در اختیـار آنها بگذارد.
و  اطالعـات  خارجـی،  روابـط  کمیته هـای  رؤسـای 
امنیـت، و نظـارت بـر دولـت در احضاریه ای بـه وزیر امور 
خارجـه امریـکا یـک هفتـه مهلت داده انـد که ایـن مدارک 

را ارائـه کند.
مذاکـرات  امریـکا در  نماینـده ویـژه  کـورت ولکـر، 
اوکرایـن کـه اسـتعفا داده به کنگره احضار شـده اسـت. نام 
آقـای ولکـر هـم در جریان جنجال بر سـر مکالمـات آقای 

ترمـپ و رییس جمهـوری اوکرایـن ذکـر شـده بـود.

تحقیق درباره ی ارتباط بوریس جانسون با تاجر زن امریکایی
بـا  بریتانیـا  نخسـت وزیری  دفتـر  روز:  اطالعـات 
عصبانیـت بـه ارجـاع بوریـس جانسـون، نخسـت وزیر 
بـه نهـادی ناظر واکنـش نشـان داده و آن را اقدامی صرفا 

سیاسـی خوانده اسـت.
بـه گزارش بی بی سـی فارسـی، گفته شـده کـه قرار 
اسـت ایـن نهـاد در ایـن باره کـه آیـا آقای جانسـون در 
مـورد رابطـه اش با یـک تاجر زن امریکایـی در زمانی که 
شـهردار لنـدن بود، مشـمول تحقیقـات کیفری می شـود 

یـا نـه، تصمیم گیـری کند.
ادعا شـده وقتی آقای جانسـون شـهردار لنـدن بود، 
جنیفـر آرکیـوری، تاجر امریکایـی به دلیل دوسـتی اش با 
او، بـا چند هیـات تجـاری بریتانیا در سـفرهای خارجی 

و  نمی شـد  موافقـت  آن  بـا  پیش تـر  کـه  شـده  همـراه 
همچنیـن چندیـن هـزار پونـد هم کمـک مالـی دریافت 

بود. کـرده 
اما آقای جانسون این ادعاها را رد کرده است.

تایمـز،  سـاندی  بریتانیایـی  روزنامـه  بـار  اولیـن 
ادعاهـا در مـورد دوسـتی نخسـت وزیر بریتانیـا بـا خانم 
آرکیـوری، کارآفریـن حـوزه تکنولـوژی، را منتشـر کرد.
براسـاس ادعـای ایـن روزنامـه، خانـم آرکیـوری به 
هیات هـای تجـاری که ریاسـت آن با آقای جانسـون در 
زمـان شـهرداری لنـدن بود، پیوسـته و کمپنـی او چندین 

هـزار پونـد کمـک مالـی دریافت کـرده بود.
مسـئوالن  عملکـرد  بـر  نظـارت  اداره  آن  از  پـس 

لنـدن کـه بر فعالیت شـهردار و سـایر اعضای شـهرداری 
نظـارت می کنـد، در نامـه ای بـه نهـاد ناظـر بـر عملکرد 
پولیـس از آن ها خواسـت تـا در این مورد بررسـی کرده 

و در صـورت لـزوم تحقیقاتـی کیفـری انجـام دهنـد.
یـک مقـام اداره نظارت بـر عملکرد مسـئوالن لندن 
گفتـه درخواسـت تحقیقـات در ایـن مـورد بـه معنـای 
آن نیسـت کـه خطـای کیفـری آقـای جانسـون در زمان 

شـهرداری لنـدن ثابت شـده باشـد.
یـک منبـع ارشـد دولـت بریتانیـا گفته کـه همزمانی 
انجـام ایـن تحقیقـات درسـت قبـل از آغـاز کنفرانـس 
حـزب محافظـه کار، اقدامـی »صرفا سیاسـی و حمله ای 

بـا اهداف سیاسـی« اسـت.



گرانیت ژاکا ستاره آرسنال که با انتقادات زیادی 
به  تیم  این  رختکن  در  رای گیری  در  است  روبرو 

عنوان کاپیتان جدید توپچی ها انتخاب شد.
در  که  آرسنال  میانی  ستاره خط  ژاکا،  گرانیت 
و  است  مواجه  بسیاری  انتقادات  با  اخیر  هفته های 
از  بعد  شده،  هو  تیم  این  هواداران  سوی  از  حتی 
رای گیری در رختکن این تیم به عنوان کاپیتان جدید 
توپچی ها انتخاب شده است. این خبر را اونای امری 
سرمربی آرسنال اعالم کرده و گفت ژاکا حاال باید 
از این فرصت استفاده کرده و ثابت کند منتقدینش 

در اشتباه هستند.
ژاکا، هافبک سوئیسی آرسنال در آستانه دیدار 
فردای تیمش با منچستریونایتد به خبرنگاران گفت 
که او جانشین لورن کوشیلنی کاپیتان سابق توپچی ها 
شده و از این پس بازوبند کاپیتانی را به بازو خواهد 
بست. او بعد از رای گیری ایی که توسط اونای امری 
به دست  بازوبند را  در رختکن آرسنال برگزار شده 

آورده است.
آرسنال  جدید  کاپیتان  عنوان  به  حالی  در  ژاکا 
تعیین شده که سه کاپیتانی که فصل گذشته بازوبند 
این تیم را به بازو می بستند یعنی کوشیلنی، پیتر چک 

و آرون رمزی همه آرسنال را ترک کرده اند.

عدم  صورت  در  که  آرسنال  دوم  کاپیتان های 
خواهند  بازو  به  را  بازوبند  میدان  در  ژاکا  حضور 
بست پیر امریک اوبامیانگ، هکتور بیرین، الکساندر 

الکازت و مسوت اوزیل خواهند بود.

کاپیتان جدید آرسنال 
با قرعه کشی مشخص شد

منچستریونایتد قصد دارد برای جذب کریستین 
با  جنوری  ماه  در  تاتنهام،  ناراضی  ستاره  اریکسن، 
قیمتی کمتر از تابستانی که گذشت اقدام کرده و او 

را به اولدترافورد منتقل کند.
به گزارش دیلی میل، منچستریونایتد قصد دارد 
در ماه جنوری برای خرید کریستین اریکسن، ستاره 
ناراضی تاتنهام اقدام کرده و او را راهی اولدترافورد 
کند. قرارداد اریکسن با تاتنهام در پایان فصل جاری 
به پایان می رسد ولی این هافبک دانمارکی پیش از 
این به  صراحت از قصد خود برای جدایی از تاتنهام 

خبر داده است.
اریکسن در تابستانی که گذشت مشتاق پیوستن 
به  انتقال  این  نهایت  در  ولی  بود  مادرید  رئال  به 

واقعیت تبدیل نشد تا او فعال در تاتنهام بماند.
یونایتد اما این روزها برایش مشخص شده در 
خط میانی فاقد گزینه های خوب است به خصوص 
در حالی که از ماندگار شدن پل پوگبا در این تیم 
جنوری  ماه  در  بتواند  است  امیدوار  ندارد  اطمینان 
امیدوارند  سرخ  شیاطین  کند.  جذب  را  اریکسن 
در ماه جنوری بتوانند اریکسن را با قیمتی کمتر از 
آنچه تاتنهام در طول تابستان می خواست به خدمت 

بگیرند.
به گزارش دیلی میل، اوله گنار سولسشر سرمربی 
یونایتد به اد وودوارد نایب رئیس این باشگاه اعالم 
اول  اولویت  عنوان  به  را  اریکسن  جذب  که  کرده 
نظر  در  جنوری  انتقاالتی  و  نقل  پنجره  در  باشگاه 

بگیرد.

کریستین اریکسن، اولویت 
اول یونایتد در جنوری

عنوان کرده است:
"ما به او خیلی عالقه مند بودیم. ما با او مذاکراتی داشتیم 
اما مصدومیتش باعث شد نتوانیم مذکرات را با او ادامه دهیم. 
بنابراین صبر خواهیم کرد تا ببینیم روند ریکاوری اش به چه 
شکل پیش خواهد رفت. فکر می کنم مدیران جدید تیم، ماه 
جنوری و یا فبروری روی کار خواهند آمد و در مورد این 

انتقال تصمیم خواهند گرفت."
آورده  زبان  به  را  صحبت ها  این  شرایطی  در  هوینس 
است که به گفته رسانه های آلمانی جای خود را به هربرت 
هاینر مدیر پیشین شرکت آدیداس خواهد داد و بعد از ترک 
بایرن  باشگاه  رئیسه  هیئت  از  عضوی  تنها  ریاست،  سمت 

مونیخ خواهد بود.

اولی هوینس رئیس باشگاه بایرن در مصاحبه ای وضعیت 
انتقال سانه به آلیانز آرنا را تشریح کرده است.

پنجره  در  مونیخ  بایرن  ارشد  مدیران  سان  از  نقل  به 
نقل و انتقاالت تابستانی گذشته برای خرید لیروی سانه از 
با سران قهرمان دو  را  پیشرفته ایی  منچستر سیتی مذاکرات 
نهایت  در  اما  دادند  انجام  انگلیس  برتر  لیگ  گذشته  فصل 
انگلستان  کاپ  سوپر  دیدار  در  سانه  شدید  مصدومیت  با 
از میادین، مذاکرات بین دو باشگاه  او  بلند مدت  و دوری 

متوقف شد.
تازگی  به  که  مونیخ  بایرن  باشگاه  مدیر  هوینس  اولی 
کاندید  باشگاه  این  ریاست  برای  دیگر  است  کرده  اعالم 
بایرن برای جذب سانه  باشگاه  ایده  نخواهد شد، در مورد 

احتمال تالش دوباره بایرن برای جذب سانه

کوتینیو از سخت ترین روزهای خود گفت
مونیخ  بایرن  برزیلی  مهاجم 
دوران  روزهای  سخت ترین  از 
فوتبالی خود سخن به میان آورد.

فیلیپ  کیکر،  از  نقل  به 
در  را  سختی  روزهای  کوتینیو 
بارسلونا تجربه کرد. او گرانترین 
لقب  ها  اناری  آبی  تاریخ  خرید 
نیمی  و  فصل  در یک  اما  گرفت 
رفت  میدان  به  تیم  این  برای  که 
نتوانسته انتظارات را برآورده کند 
و در نهایت از این تیم جدا شد. 
روزهای  در  برزیلی  بازیکن  این 
انتقاالت  و  نقل  فصل  پایانی 
ترک  را  ها  اناری  آبی  تابستانی 
کرد تا برای بایرن مونیخ به میدان 

برود.
روزهای  سخت ترین  از  او 
دوران فوتبالی خود سخن به میان 
تنها 17  آورد و گفت: زمانی که 
برزیل  فوتبال  داشتم  سن  سال 
پیوستم.  اینتر  به  را ترک کردم و 
و  این سن  در  کسی  کنید  تصور 
هم بازی های  و  خانواده  از  سال 
خود جدا شود و راهی یک کشور 

با فرهنگ متفاوت شود.
ایتالیا  در  داد:  ادامه  کوتینیو 
را  خود  روزهای  سخت ترین 
تجربه کردم. شرایط بسیار سخت 
و  مادرم  و  پدر  اینکه  تا  بود 
کمی  و  آمدند  من  پیش  همسرم 

وضعیت بهتر شد و کمک زیادی 
به من کردند.

مونیخ  بایرن  جدید  هافبک 
در  کلوپ  با  کردن  کار  درباره 
مربی  یک  کلوپ  گفت:  لیورپول 
کاری  هر  در  او  بود.  استثنایی 
من  بود.  خوب  می داد  انجام  که 
کنار  در  خوبی  بسیار  روزهای 
زیادی  چیزهای  و  داشتم  کلوپ 

از این مربی بزرگ یاد گرفتم.
درباره  برزیلی  بازیکن  این 
از  بعد  او  با  لواندوفسکی  رفتار 
پنالتی در دیدار برابر  دادن ضربه 
صحنه  لواندوفسکی  گفت:  کلن 
زیبایی را رقم زد. آن شب برای 

که  خوشحالم  و  بود  خاص  من 
هم بازی  بزرگی  بازیکن  چنین  با 

هستم.
کلن  برابر  دیدار  در 
زن  پنالتی  که  لواندوفسکی 

شمار  به  مونیخ  بایرن  نخست 
فرصت  که  آن  وجود  با  می آید 
داد  ترجیح  اما  داشت  هت تریک 
تا کوتینیو پنالتی بزند تا پای او به 

گلزنی در بایرن باز شود.

ایگواین: 
رونالدو نسبت به قبل فرق کرده است

آرجانتینـی  مهاجـم 
از  بعـد  دارد  قصـد  یوونتـوس 
یوونتـوس  قـراردادش در  پایـان 
کشـورش  فوتبـال  لیـگ  راهـی 

. شـد
بـه نقـل از فاکس اسـپورت، 
 31 مهاجـم  ایگوایـن  گونسـالو 
سـاله یوونتـوس تـا سـال 2021 
او  دارد.  قـرارداد  تیـم  ایـن  بـا 
ایـن  در  خـود  حضـور  دربـاره 
دوسـت  همیشـه  گفـت:   تیـم 
بـازی  ریورپـالت  در  داشـتم 
کنـم و هیچوقـت دوسـت ندارم 

رد  را  تیـم  ایـن  بـه  بازگشـت 
کنـم. همیشـه ارتبـاط خوبـی بـا 
هـواداران ایـن تیم داشـتم. با این 
حـال در حـال حاضر بـه حضور 
می کنـم  فکـر  یوونتـوس  در 
نیـز  تیـم  ایـن  در  از حضـور  و 
خوشـحال هسـتم. از حـاال نمـی 
شـود درباره آینـده صحبت کرد. 
دو سـال از قـرارداد مـن بـا یووه 
مـن خـودم  اسـت  مانـده  باقـی 
دوسـت دارم بـه ریـور برگردم و 
بایـد دیـد در آینـده چـه اتفاقاتی 

رخ مـی دهـد.

یکـی از خریدهـای ناموفـق 
چلسـی گونسـالو ایگوایـن بـوده 
تیـم  در  حضـور  زمـان  از  کـه 
مائوریسـیو سـاری نتوانسـته بود 
عملکـرد موفقیـت آمیزی داشـته 
باشـد. ایـن مهاجـم 31 سـاله در 
14 بـازی بـرای آبی هـای لنـدن 
تنهـا 4 گل بـه ثمـر رسـانده بـود 
بـه یوونتـوس  او  و باعـث شـد 

بپیونـدد.
کنـار  بـازی  دربـاره  او 
رونالـدو در یوونتـوس نیز گفت: 
بـار  هسـتم  خوشـحال  خیلـی 

دیگـر در کنار رونالـدو بازی می 
کنـم. او بازیکـن بزرگـی اسـت 
و بـازی در کنـار او فـوق العـاده 
اسـت او نسـبت بـه حضـور در 
رئـال مادریـد خیلـی فـرق کرده 
اسـت و حـاال خانـواده بزرگتری 

دارد.
یوونتـوس تیـم دوم جـدول 
رده بنـدی در لیـگ ایتالیـا دیروز 
برابـر اسـپال قـرار گرفـت و در 
ایـن دیـدار کریسـتیانو رونالـدو 
یعـد از یـک هفتـه غیبـت بـرای 

تیمـش بـه میـدان رفت. 

هفتمین برد پیاپی لیورپول 
و ادامه صدرنشینی مقتدرانه

برابر  برتری  با  توانست  لیورپول 
شفیلدیونایتد به هفتمین برد پیاپی خود در 
لیگ برتر دست یابد تا همچنان مقتدرانه در 

صدر جدول قرار داشته باشد.
برتر  لیگ  رقابت های  هفتم  هفته 
انگلیس عصر دیروز شنبه با برگزاری یک 
صدرنشین  تیم  آن  در  که  شد  آغاز  دیدار 
پیروزی  فیصد   100 رکورد  با  که  لیورپول 
قرار  در صدر  نخست خود  بازی  از شش 
گرفته است به دیدار شفیلد یونایتد تیم تازه 

صعود کرده به لیگ برتر رفت. 
میدان  و  توپ  لیورپول  دیدار  این  در 

دروازه  نتوانست  ولی  داشت  اختیار  در  را 
بار  دو  مانه  سادیو  کند.  باز  را  حریف 
می توانست در این نیمه برای تیمش گلزنی 
کند که یک بار با بی دقتی ضربه او از باالی 
دروازه به بیرون رفت و یک بار نیز ضربه 
این بازیکن به دیرک دروازه برخورد کرد تا 
پایان  به  بدون گل  تساوی  با  نخست  نیمه 

رسد.
که  بود  لیورپول  هم  باز  دوم  نیمه  در 
ابتکار عمل را در دست داشت ولی شفیلد 
تیم دست و پا بسته ای نبود و موقعیت های 
نصفه و نیمه ای روی دروازه حریف ایجاد 

اوریگی  گرفت  تصمیم  کلوپ  تا  می کرد 
زمین  به  را  خودش  بلجیمی  مهاجم  دیگر 
قبل  از  هجومی تر  قرمزها  و  بفرستد  بازی 

شدند.
در دقیقه 70 در نهایت لیورپول به گل 
رسید. شوت جورجینیو فاینالدام هالندی با 
اشتباه اندرسون دروازه بان شفیلد همراه شد 
تا توپ از بین پاهای او عبور کند و گل اول 
بازی برای لیورپول ثبت شود. این دیدار در 
لیورپول  سود  به  گل  یک  همین  با  نهایت 

خاتمه یافت.
هفته  این  مهم  دیدارهای  دیگر  در 
کرد،  خواهد  دیدار  برایتون  با  چلسی 
اورتون در خانه پذیرای منچسترسیتی است 
خواهد  آرسنال  دیدار  به  منچستریونایتد  و 

رفت.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان دریافت کنید
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بابه عبدالحمید گفت:
»می بینی که زانوی من درد می کند و چند 

ماه است که نمی توانم از خانه بیرون بروم.«
استاد آگاه گفت:

»خیر است. در روز رای دهی من می آیم و 
ترا با موتر به مرکز رای دهی می برم.«

بابه عبدالحمید گفت:
خانه ی  در  بود.  دیگری  چیز  منظورم  »نه، 
نیست. شش سیاه سر  دیگری  مرد  به غیر من  ما 
هستند که با آن ها گپ زده نمی شود. بیرون من 
رفته نمی توانم که خودم را پیش مسجد برسانم و 

با مردهای دیگر گپ بزنم.«
استاد آگاه پرسید:

»چرا با زنان خانه گپ زده نمی شود؟«
بابه عبدالحمید گفت:

دلم  زده می شود. ولی من  دیگر  »گپ های 
برای َدو زدن تنگ شده. هفت ماه است که به 
خدا باور کنی یک نفر از این مرده گاوها را دامن 

گفته دشنام نداده ام.«
استاد آگاه گفت:

یا  بدهی  رای  می خواهی  جان،  »پدر 
نمی خواهی؟«

بابه عبدالحمید گفت:
»نه، رای نمی دهم. مگر یک مهربانی بکن. 
در کف خانه  را  بی ناموس ها  عکس های همین 
فرش کن یا به دیوار تکیه بده که من از یک طرفه 
دشنام داده دلم را سرشان خالی کنم. خوب است 

امروز زن ها در خانه نیستند.«
استاد نظرمحمد آگاه گفت:

»زشت است بابه. به خدا زشت است...«
بابه  اعصاب  قسمت  این  در  )متاسفانه 
عبدالحمید داغ شد و استاد نظرمحمد آگاه ناگزیر 
در  کند.  فرار  او  خانه ی  از  خالی  دست  با  شد 
حال فرار، استاد دشنام های شنیع بابه عبدالحمید 
ایراد  عکس  اولین  به  خطاب  که  می شنید  را 

می شدند(.

عبدالحمید مردی است 73 ساله. اول رای 
نمی داد، یعنی فکر می کرد نمی تواند رای بدهد. 
طبق   70 باالی  افراد  که  بود  گفته  او  به  کسی 
قانون حق رای دادن ندارند. بعد شگوفه، یکی از 
معلمان منطقه، که شنیده بود عبدالحمید توسط 
رای دادن  از  قانون نپوه  بالزده ی  خدازده ی  یک 
بود و  رفته  به خانه ی عبدالحمید  محروم شده، 
صدها ورق کنوانسیون بین المللی و ده ها عکس 
از زنان و مردان 90 ساله را به او نشان داده بود 
تا متقاعدش کند که تا زنده است می تواند رای 
عبدالحمید.  برای  نبود  کار  پایان  این  اما  دهد. 
حاال او باید تصمیم می گرفت که به کدام نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری رای بدهد. این دفعه 

شگوفه عصبانی شده بود و به او گفته بود:
»کور که نیستی. برنامه های نامزدها را بخوان 

و ببین کدام یکی به نفع مملکت است.«
عبدالحمید گفته بود که خواندن و نوشتن 

یاد ندارد. شگوفه گفته بود:
»خوب، پس شب ها تلویزیون تماشا کن.«

عبدالحمید گفته بود که خانه ی شان برق و 
تلویزیون ندارد. شگوفه گفته بود:

»خیلی خوب، پس من کسی را می فرستم 
که نامزدهای انتخابات و برنامه های شان را برایت 
معرفی کند. آن وقت تصمیم بگیر که به چه کسی 

رای بدهی.«
و این گونه بود که پای استاد نظرمحمد آگاه 
نظرمحمد  استاد  شد.  باز  عبدالحمید  خانه ی  به 
آگاه اعتقاد داشت که هر شهروند افغانستان حق 
دارد به صورتی کامال آگاهانه از رای خود استفاده 
کند. شگوفه از استاد آگاه خواهش کرده بود که 
استاد  باز کند.  را  بابه عبدالحمید  برود و کله ی 
نظرمحمد آگاه معتقد بود که شهروندان افغانستان 
از بیدارترین و هوشیارترین شهروندان جهان اند. 
این قدر هست که به آنان فرصت داده نشده تا 
سرنوشت  مورد  در  صحیح  اطالعات  پرتو  در 
از  مجموعه ای  آگاه  استاد  بگیرند.  تصمیم  خود 

تبدیل  تیل  به  را  بُزهای تان  شیر  من  می گفت 
می کنم.«

استاد آگاه عکس دیگری را باز کرد و گفت:
»این عکس آقای...«

بابه عبدالحمید گفت:
»این نجس خیلی پدرلعنت است.«

استاد آگاه گفت:
از  چون  تو  که  گفتند  من  به  بابه،  »ببین 
مشکل  رای دادن  در  نداری،  شناخت  نامزدها 
داری. حالی که می بینم تو همه ی این نامزدها را 

می شناسی و سرشان قهر هم هستی.«

سخیداد هاتف 

آگاهی غنی سازی شده | طنز
معلوم است که بسیار بی ناموس است.«

استاد عکس دیگری را پیش روی عبدالحمید 
گذاشت. بابه عبدالحمید چیزی نگفت. استاد آگاه 
نگفت.  چیزی  عبدالحمید  ماند.  منتظر  لحظه ای 

استاد آگاه گفت:
»بسیار خوب، اجازه بدهید که این نامزد را 

برای شما معرفی کنم.«
بابه عبدالحمید گفت:

»معرفی نکن. این همان سگی نیست که آن 
یک  هرخانه  برای  من  می گفت  بود  آمده  دفعه 
نماند؟  بی برق  خانه  هیچ  که  می خرم  جانلیتور 

با  را  بریده های روزنامه  عکس ها و منشورها و 
خود برداشت و رفت به خانه ی بابه عبدالحمید. 
احوال پرسی های  از  پس  آگاه،  استاد 
مقدماتی، عکسی را از میان عکس های نامزدها 
بگوید.  نامزد سخن  آن  تا درباره ی  آورد  بیرون 
بابه عبدالحمید نگاهی به عکس انداخت و گفت:

»نه نه، به این مرده گاو رای نمی دهم.«
استاد آگاه تکان خورد و از بابه عبدالحمید 
پرسید که مگر آن نامزد را می شناسد. عبدالحمید 

گفت:
چشم هایش  از  ولی  شناسمش.  نمی  »نه، 


