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۸صبح، کابل: محمدسرور دانش، معاون دوم 
است  گفته  اعالمیه ای  در  جمهوری،  ریاست 
که انتخابات ششم میزان پاسخ مثبت مردم به 
دموکراسی، جمهوریت و نظام سیاسی مبتنی 
مردم هم چنان  او،  گفته  به  بود.  انتخابات  بر 
در این انتخابات به »امارت« و »اداره موقت« 
و دیگر سیستم های دیکتاتوری و غیرقانونی 

»نه« گفتند.
روز  انتخابات  که  است  افزوده  دانش  سرور 
شنبه، ششم میزان، بار دیگر شکست طالبان، 
پیروزی مردم، حکومت و نظام مردم ساالر و 
شهامت نیروهای دفاعی و امنیتی کشور را به 

نمایش گذاشت.
مردم  مشارکت  بلند  میزان  به  اشاره  با  او 
انتخابات،  »هزاره جات و مناطق مرکزی« در 
از وفاداری آن ها به پروسه های ملی و مدنی 

ستایش کرده است.
کمیسیون های  که  است  افزوده  دانش 
انتخاباتی به رغم همه مشکالت و نارسایی ها از 
تمام توان و تالش شان کار گرفتند تا انتخابات 

شفاف تری را برگزار کنند.
معاون دوم ریاست جمهوری هم زمان تأکید 
کرده است که این کمیسیون ها مکلف هستند 
از آرای مردم به خوبی صیانت و نتایج آن را به 
گونه شفاف و مطابق قانون اعالم کنند و همه 

جوانب هم باید به آن احترام بگذارند.
افغانستان  که  است  گفته  دانش  محمدسرور 

که  است  کرده  اعالم  کابل  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
شش نفر را به اتهام قتل و حمل سالح غیرقانونی 
از ولسوالی میربچه کوت و حوزه یازدهم امنیتی شهر 

کابل بازداشت کرده اند.
این  از  نفر  چهار  کابل،  پولیس  اعالم  طبق 
انزرگل،  فریداهلل،  نام های  به  بازداشت شده گان، 
حبیب اهلل و نوراهلل مظنون هستند که سه نفر را در 

سال ۱۳۹۳ به قتل رسانده اند.
به گفته پولیس، این چهار نفر ساکنان اصلی قریه 
چپ دره ولسوالی شکردره هستند و طی این سال ها 

فراری بوده اند.
با  همراه  حالی  در  را  آن ها  که  است  گفته  پولیس 
سالح بازداشت کردند که در زیر خیمه ای در ساحه 
»دشت« از مربوطات قریه »قشقار« واقع در ولسوالی 

میربچه کوت به سر می بردند.
نفر  چهار  این  کابل،  پولیس  معلومات  اساس  بر 
مظنون هستند که در سال ۱۳۹۳ سه نفر از ساکنان 
قریه چپ دره را به نام های نقیب، متین و سخی به 

قتل رسانده اند.
پولیس کابل در اعالمیه ای افزوده است که دو فرد 
دیگر را نیز از ناحیه یازدهم شهر کابل هنگام حمل 

سالح بدون مجوز بازداشت کرده اند.
بازداشت شده گان، طبق اعالم پولیس، به پنجه قانون 

سپرده شده اند.

برداشته  را  دیگری  موفقیت  گام  یک  اکنون 
خواهند  آغاز  را  نوی  فصل  همه گی  و  است 
کرد. او تأکید کرده است که حاال الزم است تا 
همه گی، رقابت های انتخاباتی را کنار بگذارند 
و برای بهروزی و شکوفایی افغانستان از هیچ 

کوششی دریغ نورزند.
انتخابات ریاست جمهوری کشور روز شنبه، 
گروه  که  شد  برگزار  حالی  در  میزان،  ششم 
از  بود  گفته  پی هم  هشدارهای  در  طالبان 

برگزاری آن جلوگیری خواهد کرد.
با این حال، از مجموع ۵ هزار و ۳۷۳ مرکز 
رأی دهی که قرار بود در آن انتخابات برگزار 
بسته  روز  این  در  آن  مرکز  تنها 6۷۱  شود، 
بود. دلیل بسته بودن بیش تر این مراکز هم 

تهدیدات امنیتی عنوان شده است. 
جنگ جویان  که  می گوید  داخله  امور  وزارت 
را  حمله  مورد   6۸ انتخابات  روز  در  طالبان 

انجام دادند که باعث اخالل این روند نشد. 
تا هنوز سطح مشارکت مردم به صورت رسمی 
مشخص نشده است، اما گمان شده است بین 
دو میلیون تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در 

این انتخابات شرکت کرده باشند.
در انتخابات ششم میزان هژده نفر نامزد بودند 
که با انصراف پنج تن آن ها، تنها ۱۳ نفر برای 
رقابت در این روز در میدان باقی مانده بودند.

قرار است نتیجه ابتدایی این انتخابات در ۲۷ 
میزان اعالم شود.

ادعای پیروزی پیش از وقت 
در انتخابات »تخلف« است؟ 

هیات حقیقت یاب یا اغفال 
شهروندان؟

در یک حمله نیروهای خارجی 
در غزنی پنج غیرنظامی کشته 

شدند

قطع ارتباط دو روزه ی کمیسیون 
مستقل انتخابات هرات با یازده 

ولسوالی

من برنده، تو بازنده

صفحه 4

صفحه ۲

صفحه ۷

بر اساس  با روزنامه ۸صبح می گوید که  انتخابات در صحبت  از سخنگویان کمیسیون مستقل  ابراهیمی، یک تن  عبدالعزیز 
طرزالعمل و قانون انتخابات، رأی هایی که انگشت نگاری نشده و استیکر نداشته اند را فاقد اعتبار می داند. به گفته آقای ابراهیمی، 

این کمیسیون تمامی رأی هایی را که بدون این مشخصات ریخته شده باشد، باطل می کند. 

کمیسیون مستقل انتخابات: 

رای بی بایومتریک 
بی اعتبار است

3

4

چرا بازار انتخابات در هرات کساد بود؟ 
۷

صفحه ۵

حال که انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید 
و کمیسیون مستقل انتخابات در مرحله ی شمارش 
آرا است،  فرصت آن فراهم شده است تا در مورد 
روزهای  در  کنیم.  داوری  ملی  وحدت  حکومت 
گذشته که انتخابات بود و هر دو رهبر حکومت 
جانب داری  این حکومت  نقد  می کردند،  کمپین 
از نامزدانی تلقی می شد که در حکومت وحدت 
ملی شریک نبودند. حال که در مرحله ی شمارش 
هستیم، می توانیم بدون هیچ نوع نگرانی ای، نظر 
خود را در مورد حکومت وحدت ملی بنویسیم. 
واقعیت این است که حکومت وحدت ملی ناکام 
مقیاس های  براساس  را  موفقیت حکومت ها  بود. 

مختلف ارزیابی می کنند...

حکومت وحدت ملی 
ناکام بود

6

استقبال کم  مردم از چهارمین دور انتخابات ریاست  جمهوری، به سوژه ای مهم برای مردم مبدل شده و بسیاری ها 
در مورد آن صحبت می کنند. 

در هرات شاید بیش تر از دیگر والیت های کشور حضور اندک مردم در صف های رأی دهی محسوس بود. هم زمان 
با ختم روند رأی دهی، خیلی ها به دنبال پاسخ این پرسش هستند که چرا حضور مردم در انتخابات نسبت به 

دوره های گذشته کم رنگ بود ؟

آیا شکایات بر نتیجه انتخابات 
اثر می گذارد؟

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از ثبت بیش از دو هزار و ۲۷۵ شکایت در جریان دو روز گذشته خبر می دهد. 
مسووالن در این اداره می گویند که این شکایات بیش تر درباره ی فهرست رای دهنده گان و مشکالت دستگاه بایومتریک 
به ثبت رسیده است. میزان شکایات در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در حالی افزایش یافته است که شماری از 

شهروندان به دلیل مشکالت در فهرست رای دهنده گان از دادن رای در انتخابات ششم میزان محروم شدند.

افزایش میزان شکایت های انتخاباتی؛



هوایی  حمله  یک  پی  در  کابل:  ۸صبح، 
نیروهای خارجی در ولسوالی خواجه عمری 
والیت غزنی پنج غیرنظامی کشته شده اند.

غزنی،  والی  سخنگوی  نوری،  عارف 
با  شنبه  روز  شام  حمله  این  که  می گوید 
بی سرنشین  هواپیمای  یک  از  استفاده 

انجام شده است.
به گفته نوری، هدف این حمله یک گروه 
از داخل یک  بود که  از مهاجمان طالبان 
باغ در منطقه »ده حاجی« این ولسوالی به 

سوی شهر غزنی، میزائیل پرتاب می کرد.
پنج  بر  عالوه  حمله  این  در  که  افزود  او 
نیز  طالبان  جنگ جوی  پنج  غیرنظامی، 

کشته شده اند.
یک غیرنظامی دیگر، به گفته نوری، زمانی 
کشته شده است که جنگ جویان طالبان 
به چهار  این حمله و »عصبانیت«  در پی 

اطراف خود شلیک کرده اند.
داخل  در  غیرنظامی  ترتیب شش  این  به 

این باغ کشته شده اند.
شماری از ساکنان ولسوالی خواجه عمری 
حمله  این  به  پیوند  در  یک شنبه  روز 
تجمع  غزنی  والیت  ساختمان  برابر  در 

اعتراضی برپا کردند.

آن ها با حمل اجساد کشته گان شعار مرگ 
بر حکومت سر می دادند.

نوری می گوید که در پی گفت وگوی والی 
غزنی با نماینده گان معترضان، مشکل حل 
خود  خانه های  به  معترضان  و  است  شده 

برگشته اند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور، 

این حمله را محکوم کرده است.
غزنی،  محلی  مقامات  معلومات  طبق 
جنگ جویان طالبان، روز شنبه برای مختل 
کردن انتخابات از دو منطقه به نام های »ده 
حاجی« در ولسوالی خواجه عمری و »قلعه 
سرخ« در ولسوالی خوگیانی به سمت شهر 
شلیک  میزائیل  فیر  دست کم شش  غزنی 

کره اند.
داخلی  و  خارجی  نیروهای  آن،  دنبال  به 

این مناطق را بمباران کرده اند.
عارف نوری می گوید در پی حمالت هوایی 
که در یک شبانه روز گذشته در غزنی انجام 
کشته  طالبان  گروه  عضو   ۲۴ است،  شده 

شده اند.
طالبان  نام نهاد  والی  عبدالحنان«،  »مال 
کشته گان  این  میان  در  نیز  غزنی  برای 

است.

در یک حمله نیروهای خارجی 
در غزنی پنج غیرنظامی کشته شدند

مشاور  محب،  حمداهلل  کابل:  ۸صبح، 
در  شرکت  منظور  به  ملی،  امنیت 
هفتادوچهارمین نشست عمومی سازمان 

ملل متحد به نیویارک رفت.
با  ملی  امنیت  شورای  مطبوعاتی  دفتر 
نشر خبرنامه ای گفته است که محب روز 
دوشنبه به نماینده گی از افغانستان در این 

نشست سخنرانی خواهد کرد.
 طبق این خبرنامه، وضعیت جاری کشور، 
از  صلح  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
موضوعات محوری سخنرانی مشاور امنیت 
ملی در نشست عمومی سازمان ملل متحد 

است.

خبرنامه افزوده است که محب ضمن اعالم 
موضع دولت در قبال صلح از جهان خواهد 
و  مالکیت  به  صلح  پروسه  از  تا  خواست 

رهبری افغان ها حمایت کنند.
آنتونیو  با  است  قرار  سفر  این  در  محب 
گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز 

دیدار کند.
و  مؤثریت  روی  دیدار  این  در  طرف  دو 
ادامه همکاری های سازمان ملل متحد با 

افغانستان گفت وگو خواهد شد.
گفتنی است که هفتادوچهارمین نشست 
عمومی سازمان ملل متحد روز سه شنبه 

هفته گذشته آغاز به کار کرد.

مشاور امنیت ملی برای شرکت در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد به نیویارک رفت

دخترت مال خودت

و  بود  تمام کرده  را  بود. طب  قباًل دانشجویم  حسنا 
از  دو سال  بود.  کامیاب شده  تخصص  امتحانات  در 
یاد داشتم  به  او  از  ازدواجش می گذشت. چیزی که 
و  داشت  تحصیل کرده ای  خانواده ی  که  بود  این 
بسیار سخت کوش و مودب بود. در نوع رفتار و لحن 
صدایش مقداری کم جرأتی و تشویش را می شد حس 
کرد. این ذهنیت را در مورد او داشتم که توان »نه« 
گفتن زیاد ندارد و به جز در درس خواندن در سایر 
موضوعات همیشه وابسته به همراهی و کمک یکی از 

هم صنفی هایش بود.
در جلسه ی مشاوره، مثل همیشه ظاهری آراسته و 
او خواستم  از  وقتی  داشت.  عاجز  و  مودبانه  رفتاری 
بعد  و  کرد  سکوت  مقداری  اول  بگوید.  را  مشکلش 
آرام اشک ریخت. طرح مشکلش برایش سخت بود. 
این که  و  گفت  ازدواجش  از  آمد.  حرف  به  باالخره 
همسرش  نام  است.   خورده  مشکل  به  همسرش  با 

عبداهلل بود.
وقتی پرسیدم چی شد که با عبداهلل ازدواج کردی؟  

گفت:
به مادرم اعتماد کردم. مادرم گفت پسر خوبی معلوم 
می شه و انجنیر است. خانواده شان را هم می شناسیم 
اما  نداشت،  نظری  پدرم  نام داری هستند.  خانواده ی 
مخالف هم نبود. اما مادرم اصرار داشت که عبداهلل سر 
دسترخوان پدر و مادر کالن شده. با این حرف های 
مادرم قبول کردم. خودم نمی دانستم چطور باید فکر 

کنم و چی درست است و چی غلط!
خب حاال مشکل چیست؟

حاال شوهرم می خواهد جدا شود.
دلیلش؟

از خاطر این که اوالدم دختر است. داکتران گفتند که 
به خاطر مشکل نسایی که دارم، به صالح نیست دیگر 
طفل دار شوم. او هم می گوید پسر می خواهد. مادرش 
می گوید یا قبول کن که عبداهلل زن دیگری بگیرد و 
می فهمند  خوب  بیاور.  بچه  خودت  یا  شود  بچه دار 
که من نمی توانم دیگر طفل بیاورم. می گویم همین 
گپ  به  عبداهلل  اما  کنیم،  کالن  خوب  را  دخترمان 
مادرش مدام طعنه و کنایه می زند و  تهدید می کند 

که یا طالق بگیر یا می رم دیگه زن می گیرم.
االن ارتباط خود عبداهلل با دخترتان چطور است؟

این طور  باورم نمی شود،  اصاًل  نکرده.  بغلش  تا حاال 
شروع  کم کم  دارم  حمل  فهمید  وقتی  باشد.  مردی 
کرد به گفتن این که باید بچه باشد. اگر بچه نباشد 
و  دادم  که  سونوگرافی  گپ ها.  این  از  و  نمی خواهم 
معلوم شد دختر است، ترسیدم بگم. گفتم پسر است 
که  دخترم  باشم.  آرام تر  حداقل  ماه  چند  همین  تا 
نیامد.  به دیدنم  تا سه روز هیچ  متولد شد، شوهرم 
بعد از سه روز شوهرم آمد و گفت که دخترت مال 
خودت. باالخره با عذر و التماس، خانه رفتم اما بعد از 
آن همه اش جنجال داشتیم. هیچ درک نمی تانم در 
این زمانه، یک انجنیر چنین مفکوره ای داشته باشد.

و  تهدید ها  کنایه ها،  و  طعنه  خشونت ها،  از  حسنا 
در  چطور  چرا  این که  و  گفت  همسرش  تحقیرهای 
دیوار  به  را  او  سر  چطور  عبداهلل  آخرشان،  دعوای 

کوبید و سرش شکست. 
»من از خاطر این که نمی خواستم دخترم را از دست 
بدهم تحمل می کردم. اما وقتی گفت دخترت را هم 
بگیر و برو راضی شدم. اما حاال می گوید از مهریه ات 
و حقوقت بگذر تا دخترت را بدهم وگرنه نمی گذارد 

دخترم را بگیرم. حاال مانده ام چکار کنم؟!«
عبداهلل،  ویژه گی های  مورد  در  حسنا  از  وقتی 
پرسیدم  زنده گی اش  گذشته  و  خانواده گی  شرایط 
خود  مانند  تربیتی  مشابه  شرایط  که  شدم  متوجه 
که  بود  این  آن ها  دوی  هر  شباهت  داشته.  حسنا 
به شدت  و  خودخواه  مستبد،  والدینی  تربیت  تحت 
جوانان  عبداهلل  و  حسنا  شده اند.  بزرگ  کنترل گر 
والدین شان  که  بودند  نیافته ای  رشد  ولی  باهوش 
هیچ وقت آن ها را برای انتخاب ها و تصمیم گیری های 
سخت زنده گی آماده نکرده بودند، چرا که می گفتند 
هر وقت الزم شد خودمان برای تان تصمیم می گیریم 
و به جای تان چیزی که به صالح تان باشد را انتخاب 
ازدواج  کسی  چه  با  که  می کنیم  انتخاب  می کنیم. 
کنید، چگونه رابطه تان را با همسرتان تنظیم کنیم. 
عبداهلل  که  می کرد  تعیین  که  بود  عبداهلل  مادر  این 
فرزندش  که  این  و  شود  دار  اوالد  باید  زمانی  چه 
اجراکننده  تنها  عبداهلل   باشد.  داشته  جنسیتی  چه 
پدر در  انتخاب های  بود.  والدینش  اوامر  و  انتخاب ها 
و... همان طور  ازدواج  در  مادرش  و  تحصیلی  رشته 
بود. آن ها هر دو  اوامر مادرش  که حسنا اجراکننده 
والدین شان  به  مطلق  وابسته گی  و  اعتماد  قربانی 
بودند. فرزندان باهوش و تحصیل کرده، اما رشد نیافته 

و کودک مانده.
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سال یازدهم

آنان  انتخاباتی  ستادهای  جمهوری،   ریاست  انتخابات  نامزدان 
بگذارند.  ارج  را  قوانین  و  اخالقی  اصول  باید  هواداران شان  و 
انتخابات صالحیت  بر مبنای قانون، صرف کمیسیون مستقل 
را  جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  و  ابتدایی  نتایج  اعالم 
جای  در  را  خودش  نباید  دیگری  مرجع  هیچ  بنابراین  دارد. 
صورت  به  را  نتایج  و  دهد  قرار  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
بر  همه  باید  را  مسوولیت  این  کند.  اعالم  خیالی  و  تخمینی 
عهده ی کمیسیون مستقل انتخابات بگذارند. ستادهای نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری نباید با اعالم پیروزی از حاال ابهام 
و اضطراب در جامعه تزریق کنند. در این تردیدی نیست که 
انتخابات ها در کشور همیشه جنجالی می شود، ولی ستادهای 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری باید حرفه ای برخورد کنند 
انتخابات،  مستقل  کمیسیون  توسط  نتایج  اعالم  زمان  تا  و 
حالی  نیز  نامزدان  هواداران  برای  باید  ستادها  بمانند.  منتظر 
و  ندهند  انجام  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کار  که  کنند 
اعالم  هست،  که  طوری  آن  را  نتایج  کمیسیون  این  بگذارند 
کند. به لحاظ اخالقی هم درست نیست که هواداران نامزدان 
ابهام  و  اضطراب  ستادهای شان  و  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سیاسی،  زیان بار  پیامدهای  امر  این  کنند.  تزریق  اذهان  در 

 اقتصادی و امنیتی دارد. 
نامزدان و هواداران شان باید ادعاهای بی مورد در مورد تقلب هم 
نکنند. این دور انتخابات به گونه ای برگزار شد که تقلب بسیار به 
دشواری صورت می گرفت. بر مبنای پالیسی کمیسیون مستقل 
انگشت  نشان  و  عکس  که  دارد  اعتبار  رایی  صرف  انتخابات، 
رأی دهنده  در ماشین بایومتریک و عکس استیکر شناس نامه/

تذکره ی او موجود باشد. اگر یکی از همین موارد در دسترس 
اعتبار  رای  آن  به  باشد،  نخورده  بارکود  رای  برگه ی  یا  نباشد 
داده نمی شود. بر مبنای کارشیوه ی کنونی کمیسیون مستقل 
انتخابات، تقلب قابل پی گیری، کشف و خنثا کردن است. پس 
از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ آقای یوسف 
انتخابات، گفت که  نورستانی، رییس وقت کمیسیون مستقل 
کمیسیون  این  که  است  بلند  آن قدر  میزانش  و  تقلب  سطح 
تقلب  موارد  تمام  کردن  برطرف  و  کشف  شناسایی،  به  قادر 
نیست؛ اما این بار کمیسیون مستقل انتخابات کارشیوه ای دارد 
که براساس آن می تواند رای های تقلبی را شناسایی،  کشف و 
حتا  می تواند  کارشیوه اش  براساس  کمیسیون  این  کند.  خنثا 
از اعتبار ساقط  یک رای تقلبی را هم شناسایی کند و آن را 
یا  ادعایی دارد  نامزدی که در مورد تقلب  بنابراین هر  بسازد. 
اسنادی در دست دارد که نشان دهنده ی تقلب است، باید آن 
انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  به  فوری  صورت  به  را 
تحویل دهد. اسناد تقلب را هر ستادی که در اختیار دارد ، باید 
بی درنگ به کمیسیون شکایات انتخاباتی تحویل دهد و منتظر 
باشد تا آن کمیسیون که حیثیت محکمه ی انتخاباتی را دارد، 

حکم کند. 
در  دارد،  تقلب  مورد  در  که  را  ادعاهایی  نباید  نامزدی  هیچ 
نامزدی  اگر  کند.  مطرح  عمومی  فضای  در  روز  و  شب  این 
باز هم ادعای تقلب می کند،  روشن است که  سند ندارد ولی 
نامزدان  است.  بحران  و  اضطراب  ابهام،  خلق  آشکارش  هدف 
باید اسنادی را که در مورد تقلب  انتخابات ریاست جمهوری 
گیر آورده اند، به کمیسیون شکایات انتخاباتی تحویل دهند و 
خود با شکیبایی منتظر فیصله ی این کمیسیون باشند. نامزدان 
رقابت ها  میدان  به  ورود  از  قبل  جمهوری،   ریاست  انتخابات 
قواعد رقابت را پذیرفته بودند. وقتش است که این قواعد احترام 
شود. اگر قواعد احترام شود،  بحران حتمی است. این وظیفه ی 
انتخابات  کند  فیصله  که  است  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
ریاست جمهوری به دور دوم می رود یا نه. کمیسیون انتخابات 
باید شمار رای هایی را که هر نامزد به دست آورده است، اعالم 
کند. هیچ نامزدی نباید به خودش حق بدهد که پیش از پیش 
در مورد رفتن یا نرفتن انتخابات به دور دوم،  پیروزی، شکست 

یا تقلب سخن بگوید. 
که  می رسد  بالنده گی  به  وقتی  افغانستان  جوان  دموکراسی 
بدهند  اجازه  شهروندان  همه ی  و  سیاسی،  نامزدان  نیروهای 
که نهادهای متولی انتخابات کار خودشان را انجام دهند. البته 
با  قانون  طبق  که  دارند  وظیفه  هم  انتخاباتی  کمیسیون های 
مرحله ی  از  که  مدنی  جامعه ی  فعاالن  و  مشاهدان  ناظران، 
کمیسیون  هم  کنند.  همکاری  می کنند،   نظارت  آرا  شمارش 
مستقل انتخابات و هم کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف اند 
که زمینه ی حضور ناظران را در جریان فعالیت های شان مساعد 
کنند. فعالیت های کمیسیون ها بدون حضور ناظران هم قانونی 
نیست. بهتر است که همه ی مراجع و نهادها قانون را رعایت 

کنند.

سید روح اهلل رضوانی 

قسمت چهارم

کابل در  روان شناسی 



انتخابات  نامزدان  شورای  کابل:  ۸صبح، 
ریاست جمهوری در اعالمیه ای گفته است که 
زیر  دقیق  به صورت  را  انتخابات  روز  داده های 

بررسی قرار خواهد داد.
انتخابات  که  است  کرده  یادآوری  شورا  این 
گزینه  یگانه  و  مردم ساالری  عطف  نقطه  یک 
کشور«  در  موجود  »بحران  از  برون رفت 
»نواقص  با  آغاز  همان  از  روند  این  اما  است، 
جدی« روبه رو بود که موجب نگرانی »ملی و 

است. بین المللی« شده 

که  است  کلیدی ای  مفاهیم  از  دموکراتیک« 
برای اعضای این شورا اهمیت اساسی دارد.

جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  شورای 
این  مخالف  آن چه  هر  است  کرده  تأکید 
نخواهد  همراهی  آن  با  کند،  »سیر«  مفاهیم 

کرد.
ششم  شنبه،  روز  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در  مردم  کم رنگ  نسبتاً  حضور  با  میزان، 

سراسر کشور برگزار شد.
تهدیدات  انتخابات،  این  چالش  بزرگ ترین 

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
از  نتیجه  اعالم  منتظر  که  است  افزوده 
است  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سوی 
انتخابات موضع خود  نتیجه  و در روشنی 

در این مورد را اعالم خواهد کرد.
بعضی  انصراف  از  پیش  که  شورا  این 
دسته  دوازده  از  متشکل  نامزدان  از 
ساخته  خاطرنشان  بود،  انتخاباتی 
ملی،  ثبات  سالم،  »انتخابات  که  است 
رویه های  نهادینه سازی  نظام،  مشروعیت 

به  فنی  مشکالت  طور  همین  و  امنیتی 
و  رأی دهنده گان  فهرست  بخش  در  ویژه 

بود. انگشت نگاری  دستگاه های 
انتخابات  مستقل  این حال، کمیسیون  با 
منظم ترین  و  شفاف ترین  که  است  گفته 
برگزار  گذشته  سال   ۱۸ در  را  انتخابات 

کرده است.
انتخابات  این  ابتدایی  نتیجه  است  قرار 

در ۲۷ میزان اعالم شود.

شورای نامزدان: 

انتخابات با نواقص جدی روبه رو بود
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جمهوری  ریاست  انتخابات 
میزان  ششم  شنبه،  روز 
عمده ای  چالش های  با 
در  »نواقص  چون 
و  رأی دهنده گان  فهرست 
دستگاه  کم کاری  هم چنان 
تمامی  در  انگشت نگاری« 
والیت ها برگزار شد. در این دور 
انتخابات شماری کسانی که نام های شان در فهرست 
انگشت نگاری  دستگاه  در  هم  یا  و  رأی دهنده گان 
موجود نبود، از حق رأی محروم شدند. اما شماری 
از طرزالعمل  با چشم پوشی  از رأی دهنده گان  دیگر 
رای دهی  صندوق  در  را  رأی های شان  انتخاباتی، 
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اکنون  ریختند. 
از  اساس طرزالعمل  بر  آنان  که  مورد می گوید  این 
پیش تعیین شده و تضمین شفافیت، رأی هایی که 
انگشت نگاری نشده و یا هم بدون استیکر به کار رفته 

باشند را غیر معتبر و مردود اعالم می کنند.
عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  انتخابات  مستقل 
می گوید که بر اساس طرزالعمل و قانون انتخابات، 
رأی هایی که انگشت نگاری نشده و استیکر نداشته اند 
ابراهیمی،  آقای  گفته  به  می داند.  اعتبار  فاقد  را 
این  بدون  که  را  رأی هایی  تمامی  کمیسیون  این 

مشخصات ریخته شده باشد، باطل می کند. 
انتخابات  برگزاری  روز  در  که  است  حالی  در  این 
چون  عمده ای  چالش های  با  رأی دهنده گان 
»بی نظمی در فهرست رأی دهنده گان و کار نکردن 
از  شماری  بودند.  مواجه  انگشت نگاری«  دستگاه 
مشخصات شان  و  نام  نبود  دلیل  به  رأی دهنده گان 
انگشت نگاری  رای دهنده گان و دستگاه  در فهرست 

از حق ری محروم شدند.

هرچند کمیسیون با افزایش شکایت های مبنی 
فهرست  در  شان  رای دهنده گان  نام   نبودن  بر 
مصوبه  دو  تأخیر  با  بایومتریک  دستگاه های  و 
آن  مصوبه ها،  این  اساس  بر  کرد.  صادر  را 
دستگاه  در  نام شان  که  رأی دهنده گان  تعداد 
شده  حذف  دستگاه  از  و  نبوده  انگشت نگاری 
بود، می توانستند رأی دهند و در روز تصفیه، 
این آرا بررسی می شود که اگر این حذف دلیل 
موجه داشته باشد، آرا اعتبار ندارد و باطل اعالم 
می شود. در صورتی که نام این تعداد اشخاص 
کمیسیون  سوی  از  سهو  و  نارسایی  دلیل  به 
حذف شده باشد، رأی  آن ها قابل اعتبار است. 
که  رأی دهنده گان  از  تعداد  آن   این،  بر  افزون 
شماره ی استیکرشان در سیستم موجود نبود، از 
آن ها معذرت خواسته شده و از حق رأی محروم 

شده اند.
و  رأی دهنده گان  از  اما شماری  میان  این  در   
شماری نامزدان ریاست جمهوری بدون توجه به 
طرزالعمل انتخاباتی و بدون داشتن استیکر، از 
حق رأی شان استفاده کردند. گلبدین حکمتیار، 
برگزاری  روز  در  است که  نامزدانی  از  تن  یک 
که  این  بدون  خودش  گفته ی  به  انتخابات 
تذکره اش استیکر داشته باشد، در یکی از مراکز 

رأی دهی، رأی داد.
اکنون سخنگوی تیم »صلح و عدالت اسالمی« 
شدن  باطل  از  حکمتیار  گلبدین  رهبری  به 
رأی های بدون دستگاه  انگشت نگاری و رأی هایی 

که بدون استیکر داده شده، هشدار می دهد. 
فیض اهلل صافی سخنگوی »تیم صلح و عدالت 
اسالمی« در واکنش به این تصمیم کمیسیون 
می گوید که باید رأی های بدون  انگشت نگاری و 
بدون استیکر معتبر شناخته شود. آقای صافی 

استدالل می کند هر سندی که بتواند افغان بودن 
شهروندان را ثابت کند، باید با آن رأی داده شود 
ادامه داد که شمار  او  و آن رای محاسبه شود. 
نداشتن  دلیل  به  کشور  شهروندان  از  زیادی 

استیکر از حق رأی محروم شده اند.
تیم  این  ابتدا  در  که  می افزاید  صافی  آقای 
استیکردار  تذکره های  توسط  رأی دهی  با 
بوده  مخالف  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
تقلب  راه  یگانه  استیکر  او  گفته  به  زیرا  است. 
که  می گوید  او  است.  بوده  کنونی  انتخابات  در 
استیکر مشکالت زیادی را برای شهروندان خلق 
کرده است و شهروندانی که مراکز رای دهی شان 
رأی دهی  مراکز  دیگر  در  ناامن شده  به دالیلی 

اجازه رأی دهی نداشته اند.
که  صورتی  در  می دهد  هشدار  او  حال  این  با 
رأی های بدون استیکر استفاده شده غیر معتبر 
مدنی  حرکت های  به  دست  شود،  شناخته 
نیز  نامزدان  دیگر  با  که  می گوید  او  می زنند. 
مشورت خواهند کرد تا از کمیسیون بخواهند از 

ابطال این رأی ها خودداری کند. 
از سوی دیگر تیم امنیت و عدالت رأی هایی که 
انگشت نگاری شده و هم چنان استیکر را مالک 
اعتبار می دانند و خواسته های تیم صلح و عدالت 

اسالمی را غیر موجه می دانند.
انتخاباتی  دسته  سخنگوی  کیانی،  محمدعارف 
نبیل  رحمت اهلل  رهبری  به  عدالت«  و  »امنیت 
به ۸صبح می گوید که یگانه راه که از تقلب در 
این انتخابات جلوگیری می کند، مالک قرار دادن 
انگشت نگاری و استیکر است. به گفته  دستگاه 
انگشت نگاری،  دستگاه   توسط  که  رأی هایی  او 
بارکود و عکس خود شخص رأی دهنده و تذکره 
استیکردار داده شده، معتبر است و هیچ رأیی 

بدون بایومتریک و بی استیکر برای این تیم قابل 
پذیریش نیست.

نیز  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری 
مدار  را  استیکردار  و  شده  بایومتریک  رأی های 
مسوول  شینواری  حبیب اهلل  می دانند.  اعتبار 
برنامه های مؤسسه دیده بان انتخابات و شفافیت 
افغانستان »ایتوا« می گوید که شفافیت یکی از 
اصول انتخاباتی است و از این رو براساس اصول 
انتخابات و فیصله های کمیسیون های انتخاباتی، 
هر رأیی که خالف این طرزالعمل باشد، مردود 

و باطل است. 
رأی های  نکردن  حساب  چند  هر  او  گفته  به 
بدون استیکر و دستگاه  انگشت نگاری به پروسه 
تأمین  برای  اما  می رساند،  صدمه  انتخابات 
شفافیت، این رأی ها مالک اعتبار نیست و باید 
به  اشاره  با  شینواری  آقای  شود.  اعالم  باطل 
برای  می گوید،  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات 
این که تجربه تلخ انتخابات سال گذشته تکرار 
انگشت نگاری شده  آرای  باید  نشود، کمیسیون 
و آرایی که بر اساس طرزالعمل انتخاباتی به کار 
گرفته شده را به عنوان آرای معتبر بشناسد تا 

نتیجه انتخابات گذشته تکرار نشود. 
میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
کمیسیون  آمار  آخرین  اساس  بر  شد.  برگزار 
مستقل انتخابات در سه هزار و ۷۳۶ مرکز، دو 
اشتراک کرده  نفر  میلیون و ۱۹۶ هزار و ۴۳۶ 
بودند. مجموع مراکز رأی دهی در این انتخابات 
پنج هزار و ۳۷۳ بود. بر اساس تقویم انتخابات 
 ۲۷ در  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج  است  قرار 
ناظر  نهادهای  وضع،  این  با  شود.  اعالم  میزان 
اعالم  و  آرا  شمارش  روند  در  شفافیت  خواهان 
نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری هستند.

عبداالحمد حسینی

کمیسیون مستقل انتخابات: 
رای بی بایومتریک بی اعتبار است



شکایات  مستقل  کمیسیون 
از  بیش  ثبت  از  انتخاباتی 
شکایت   ۲۷۵ و  هزار  دو 
گذشته  روز  دو  جریان  در 
مسووالن  می دهد.  خبر 
که  می گویند  اداره  این  در 
درباره ی  بیش تر  شکایات  این 
و  رای دهنده گان  فهرست 
به  بایومتریک  دستگاه  مشکالت 
انتخابات  خصوص  در  شکایات  میزان  است.  رسیده  ثبت 
ریاست جمهوری در حالی افزایش یافته است که شماری از 
شهروندان به دلیل مشکالت در فهرست رای دهنده گان از 

دادن رای در انتخابات ششم میزان محروم شدند.
روند درج شکایات انتخاباتی هم زمان با برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری آغاز شد. اکنون مسووالن در کمیسیون 
روز  پایان  تا  که  می گویند  انتخاباتی  شکایات  مستقل 
از دو هزار و ۲۷۵ شکایت  یک شنبه، هفتم میزان، بیش 
را ثبت کرده اند که در این میان، والیت های کابل و هرات 
با ثبت ۸۸۷ و ۴۰۲ شکایت در صدر فهرست  به ترتیب 
این  در  مسووالن  گفته  به  دارند.  قرار  انتخاباتی  شکایات 
کمیسیون، پس از کابل و هرات، میزان شکایات انتخاباتی 
والیت ها  سایر  از  بیش تر  جوزجان  و  تخار  والیت های  در 

است.
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  و  دبیر  الیاسی،  قاسم 
شکایات انتخاباتی افزود که این شمار از شکایات بیش تر 
درباره ی مشکالت مربوط به دستگاه بایومتریک، فهرست 
رای دهنده گان و عدم حضور به موقع کارمندان در مراکز 
الیاسی،  آقای  گفته  به  است.  رسیده  ثبت  به  رای دهی 
ریاست  انتخابات  درباره ی  نامزدان می توانند شکایات شان 
جمهوری را تا ۴۸ ساعت پس از روز رأی دهی در کمیسیون 

مستقل شکایات انتخاباتی ثبت کنند.
ساعت  دو  هر  شکایات  فهرست  که  افزود  الیاسی  آقای 
به روز می شود و احتمال می رود که شمار این شکایت نیز 
تا ختم میعاد ثبت، افزایش یابد. دبیر کمیسیون مستقل 
شکایات انتخاباتی تصریح کرد که شکایات ثبت شده شامل 
تخطی، تخلف و جرایم انتخاباتی می شود و این کمیسیون 
تا دو هفته پس از ختم میعاد ثبت شکایات به این موارد 

رسیده گی خواهد کرد.
کمیسیون  معاون سخنگوی  فیاض،  رضا  این،  با  هم زمان 
۸صبح  روزنامه  با  صحبت  در  انتخاباتی  شکایات  مستقل 
می گوید که این شکایات از سوی ناظران نامزدان، ناظران 
مجتمع جامعه مدنی، سایر نهادهای ناظر و شهروندان به 
ثبت رسیده است. وی افزود که میزان اثر شکایات بر نتیجه 
سوی  از  انتخاباتی  شکایات  مجموع  بررسی  را  انتخابات 

کمیسیون مشخص خواهد کرد.

ادامه داشته باشد.
هیات های متعدد حقیقت یاب، یکی از عوامل فریب و گمراه 
ساختن شهروندان در دوره حکومت وحدت ملی بوده است. 
چون در دقایق نخست حادثه و اوج هالکت و نابودی مردم، 
ریاست جمهوری کشور حادثه را تقبیح و تیمی را توظیف 
می کند تا چگونه گی رخداد بررسی گردد؛ ولی تا هنوز نتایج 
هیچ یک از این تحقیقات اعالم نشده و نیز تاثیری بر کاهش 

حمالت مرگبار تروریستی نداشته است.
عوام فریبانه  و  ناکام  روش  بار بار  که  است  شرم آور  واقعاً 
کمیسیون های حقیقت یاب را به آزمون می گیریم. آیا واقعاً 
دولت مردان در پی این هستند که بدانند حمالت تروریستی 
محموله های  یا  و  می شود  طراحی  کی ها  توسط  و  چگونه 
مهم  شهر های  وارد  چگونه  انتحاری  و  انفجاری  بزرگ 

هیات  یک  ایجاد  هم  باز 
بررسی  برای  حقیقت یاب 
ساکنان  دسته جمعی  کشتار 
والیت  موسی قلعه  ولسوالی 
هلمند، در دستور کار است. 
این بار رییس جمهور غنی »به 
والی هلمند دستور داد که هیات 
را به منظور بررسی همه جانبه 

رویداد مذکور توظیف« کند.
و  کمیسیون ها  ملی  وحدت  حکومت  سال  پنج  در 
هیات های حقیقت یاب بسیاری برای بررسی رویداد هایی 
بر  گروهی  حمله  غزنی،  و  کندز  شهر  سقوط  هم چون 
ساحه  در  بمب  موتر  حمله  شاهین،   ۲۰۹ قول اردوی 
شاه شهید، حمله موتر بمب نزدیک سفارت آلمان، انفجار 
انفجار  بر جنبش روشنایی، ترور جنرال رازق،  دهمزنگ 
قهرمان،  جنرال  ترور  امنیتی،  ششم  حوزه  در  موتر بمب 
حادثه شفاخانه ملکی شهر زابل، حادثه تاالر عروسی شهر 
دبی، حادثه خوگیانی، حمالت خودی در صفوف نیرو های 
در  خارجی  و  داخلی  نظامیان  هوایی  حمالت  امنیتی، 
بی گناه  انسان  صد ها  که  دیگر  رویداد  ده ها  و  روستاها 
کشته و زخمی شده اند، تعیین گردیده اند، اما نتیجه هیچ 
یک از این تحقیقات با مردم شریک ساخته نشده است. 
پس کار این کمیسیون ها و هیات ها به کجا رسیده و آیا 
باز کرده است یا خیر؟ نتیجه   گره کور این مشکالت را 
کدام یک از این بررسی ها و یافته ها با مردم و شهروندان 
مردم  به  زمینه  این  در  چرا  است؟  شده  ساخته  شریک 
معلومات داده نمی شود؟ چرا بعد از این که خشم و اندوه 
مردم با ایجاد هیات حقیقت یاب فروکش می کند، با اعالم 
مردم  زخم  به  مرهم  تحقیقات،  از  آماده  به دست  نتایج 

گذاشته نمی شود؟
 مردم در انتظار پاسخ  دولت در این زمینه هستند. اصل 
را  دولت  اشتباهات  از  برخی  مردم  که  است  پاسخگویی 
یکی  که  نمی دانند  ما  دولت مردان  آیا  می گیرند.  نادیده 
و  مردم  به  پاسخگو  دولت  دموکراسی،  نظام  اصول  از 
شهروندان است؟ همه این پنهان کاری اما به معنای این 
است که دولت مردان می خواهند مردم را گمراه ساخته، 
حاکمیتش  تا  دارد  نگه  وسطایی  قرون  تاریکی های  در 

4

دو شنبه
شماره ۳۲۰۰

8 میزان 1۳98
۳۰ سپتامبر ۲۰19
قیمت: ۲۰ افغانی

سال یازدهم

کردن صندوق های انتخاباتی و اعمال فشار باالی کارمندان 
کمیسیون و نهادهای دولتی به ثبت رسیده است.

در همین حال، مسووالن در تیم »صلح و عدالت اسالمی« 
به رهبری گلبدین حکمتیار می گویند که قرار است آنان 
در حدود دو هزار شکایت را در کمیسیون مستقل شکایات 
انتخاباتی ثبت کنند. فضل غنی حقمل، سخنگوی این تیم 
از  تعداد  این  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  با  گفت وگو  در 
شکایات را »مستند شده« از ۱۰ هزار ناظر در سراسر کشور 
در خصوص  شکایات  این  که  افزود  وی  کرده اند.  دریافت 
مداخله  انتخابات،  روند  در  حکومتی  مسووالن  مداخله 
زورمندان، برگزار نشدن انتخابات در مراکز امن و برعکس 
فهرست  و  بایومتریک  در  دستگاه  تخنیکی  عوارض  آن، 

رای دهنده گان و سایر موارد را در بر دارد.
تیم »امنیت و عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل می گوید 
که تا پایان روز یک شنبه، هفتم میزان بیش از ۱۸۴ شکایات 
را از سراسر کشور در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
ثبت کرده اند و میزان این شکایات تا ختم موعد ثبت آن، 
افزایش خواهد یافت. عارف کیانی، سخنگوی این تیم افزود 
این شکایت بیش تر در محور پُر شدن صندوق های رای دهی 
قصدی  ناامن سازی  پول،  توزیع  حاکم،  تیم های  سوی  از 
مراکز رای دهی، تعویض صندوق ها و توزیع هم زمان استیکر 
انتخابات، به شکل مستند  و تذکره ها در جریان برگزاری 

ثبت شده است.
انتخابات  روند  از  ناظر  نهادهای  نامزدان،  ناظران  بر  عالوه 
ریاست جمهوری نیز از تهیه شکایات انتخاباتی و ثبت آن 
می دهند.  خبر  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  در 

کتگوری های  قالب  در  »شکایات  افزود:  فیاض  آقای 
می شود.  دسته بندی  شکایات  به  رسیده گی  طرزالعمل 
معموالً یک بخش زیادی از شکایات، شکایاتی اند که قابل 
سمع نیستند )مستندات الزم را ندارند یا اسناد و شواهد 
باشد،  الزم موجود نیست(. مواردی که مستندات موجود 
آن ها در قالب کتگوری ها باید بررسی شود و دیده شود که 
آیا کدام شکایتی موجود است که نتیجه یک حوزه، مرکز یا 
محل را زیر سوال ببرد یا نه. این موضوع می ماند تا این که 

شکایات کامل شود.«
سطح  بر  عالوه  میزان  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
بود.  روبه رو  نیز  چالش هایی  با  شهروندان،  اشتراک  پایین 
شماری از نامزدان، ناظران و رای دهنده گان با اعتراض به 
مشکالت مربوط به فهرست رای دهنده گان و دستگاه های 
حق  از  شهروندان  از  شماری  که  می گویند  بایومتریک، 
رای دهی محروم شده اند. قرار است ناظران روند انتخابات 
تا پایان امروز، هشتم میزان شکایات شان را در کمیسیون 

مستقل شکایات انتخاباتی ثبت کنند.

میزان شکایات افزایش می یابد
نامزدان و نهادهای ناظر انتخابات ریاست جمهوری تایید 
می کنند که به زودی شکایت های شان را مستند می کنند و 
به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می فرستند. عالوه 
و  هم گرایی«  و  »ثبات  »دولت ساز«،  تیم های  ناظران  بر 
»صلح و عدالت اسالمی«، نهادهای ناظر نیز می گویند که 
فهرست شکایات شان را تا ختم امروز به شکل کامل ثبت 

می کنند.
تیم دولت ساز به رهبری محمد اشرف غنی نیز شکایاتی را 
در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی به ثبت رسانیده 
است. جاوید فیصل از سخنگویان این تیم در گفت وگو با 
روزنامه ۸صبح می گوید که شکایات آنان در محور تقلب 
به نفع سایر نامزدان، اجازه ندادن به ناظران تیم دولت ساز 
و زورگویی زورمندان می چرخد و قرار است که میزان این 
شکایات تا ختم امروز افزایش یابد. آقای فیصل افزود که 
این شکایات در والیت های نورستان، پروان، هرات، بادغیس، 

بدخشان و سایر نقاط کشور به ثبت رسیده است.
عالوه بر این، تیم ثبات و هم گرایی به رهبری عبداهلل عبداهلل 
نیز از ثبت شکایت در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
این  از سخنگویان  تن  مدبر، یک  خبر می دهد. خان زمان 
تیم گفت که آنان تا پایان روز یک شنبه، هفتم میزان، ۸۵ 
شکایت مستند را در کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی 
شکایات  ثبت  موعد  ختم  تا  میزان  این  و  کرده اند  ثبت 
افزایش خواهد یافت. آقای مدبر افزود که این شکایات در 
پیوند به نبود برگه ی رای دهی، مشکالت مربوط به فهرست 
آشنا  بایومتریک،  دستگاه های  نکردن  کار  رای دهنده گان، 
نبودن کارمندان با چگونه گی استفاده از این دستگاه ها، پر 

مسووالن مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان »مجما« که در 
همکاری با سازمان های »ابرار« و »THRA«  بیش از هفت 
هزار و ۱۰۰ ناظر را در ۳۳ والیت برای نظارت از روند انتخابات 
گماشته بودند، می گویند که به زودی بسته ی شکایات شان 

را به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خواهند فرستاد.
آصف فرید، از مسووالن این نهاد افزود که این نهاد به دلیل 
نتوانسته   هنوز  والیت،   ۱۴ در  تماس  زمینه ی  شدن  قطع 
تمامی شکایات را به شکل جامع از سراسر کشور جمع آوری 
کند. با این حال، وی می گوید که آنان پس از مستندسازی 
و تصفیه شکایات، آن را ثبت خواهند کرد. وی می گوید که 
در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بیش از یک 
هزار و ۸۰۰ تماس از سراسر کشور دریافت کرده اند و تالش 
می کنند که بسته شکایات شان را به شکل جامع به کمیسیون 

مستقل شکایات انتخاباتی بفرستند.
شفا  انتخابات  بنیاد  رییس  ایوب زاده،  نعیم  آن،  بر  عالوه 
افغانستان »تیفا« می گوید که این نهاد بر اساس مکانیزم و 
در هم آهنگی با کمیسیون شکایات انتخاباتی، بیش تر موارد را 
در جریان برگزاری انتخابات به گونه مستند به این کمیسیون 
شکایات  می کنند  تالش  که  افزود  وی  داده ست.  گزارش 
ناظران شان را از سراسر کشور جمع آوری کنند، اما می گوید 
که میزان شکایات آنان به دلیل قطع شدن ارتباط مخابراتی 

در شماری از والیت ها هنوز مشخص نشده است.
انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه، ششم میزان، با ادامه ی 
است  قرار  شد.  برگزار  کشور  سراسر  در  نامزد   ۱۳ رقابت 
نتایج ابتدایی این انتخابات مطابق به تقویم انتخابات ریاست 

جمهوری در ۲۷ میزان اعالن شود.

سید نقیب اهلل 
ابرار هاشمی

شده است. پس اگر واقعاً مسووالن امور به دنبال کشف 
حقیقت و جلوگیری از وقوع حمالت تروریستی هستند، 
دولتی  همکاران  بازداشت  و  شناسایی  مورد  در  چرا 
تروریستان اقدام نمی کنند و کمیسیون های حقیقت یاب 
و  از حمالت خونین  راه  با ساده ترین  تا  نمی کنند  ایجاد 

کشتار های دسته جمعی مردم جلو گیری به عمل آید؟
با  چرا  پس  است،  غلط  گفته ها  این  که  شود  فرض  اگر 
داخل  در  که  امنیتی  بازرسی  ایستگاه های  این  همه ی 
موتر های  دارد،  وجود  والیات  و  شهرها  از  خارج  و 
تا  مهاجمان  و  انتحاری  و  انفجاری  مواد  از  مملو  باربری 
شدت  به  و  مهم  بسیار  ساحات  در  حتا  مسلح،  دندان 
کامل  آگاهی  با  حتا  می رسند؟  امنیتی  محافظت شده 
می شوند  منطقه  وارد  حمالت شان،  مورد  موضوعات  از 
یک جا  طعمه های شان  ساعت  کدام  در  که  می دانند  و 
باشند.  داشته  بیش تر  آسیب پذیری  تا  می شوند  جمع 
کابل  شهر  در  چون  است.  سوال برانگیز  واقعاً  موارد  این 
افرادی مانند من با یک تفنگچه عادی و موترسایکل بدون 
که  اما چطور می شود  نمی توانند،  نمبر پلیت گشت و گذار 
موتر بمب های بدون نمبر پلیت و یا با نمبر پلیت داخل شهر 
می شوند و مهاجمان با سالح های سنگین شان، ساعت ها 
با نیرو های امنیتی کشور می جنگند و تجهیزات شان تمام 
تروریستان  همکاری  بدون  واقعاً  می شوند؟  کشته  نشده 
داخل نظام، این گونه آمدن ها ناممکن نیست؟ این معضل، 
سخت مردم را نگران ساخته و نظام را به شدت آسیب 
رسانده است. پس حکومت چرا روی این موضوع تحقیق 
داخل  تروریستان  و  تا جاسوسان، وطن فروشان  نمی کند 

نظام شناسایی و به پنجه قانون سپرده شوند؟
مردم  که  بدانند  امور  مسووالن  و  دولت مردان  نتیجه  در 
قرار  مردم  ذره بین  زیر  امور شان  روزانه  و  نیستند  خواب 
وضعیت  شدن  بهتر  مورد  در  می شود.  نظارت  گرفته 
تروریستی،  مرگبار  حمالت  از  جلوگیری  و  امنیتی 
روی  را  ژرف شان  و  عمیق  نگاه  باید  حکومتی  مسووالن 
مسووالن  و  افسران  سربازان،  تقرری  و  صفوف  بازبینی 
تا  کنند  متمرکز  والیات  و  مرکز  دفاعی  و  امنیتی 
مسووالن  گردند.  شناسایی  نظام  داخل  تروریستان 
امنیتی باید بر  اساس اصل شایسته گی، توانایی و مسلکی 
میان  در  وطن دوستی  انگیزه  و  روحیه  شوند،  استخدام 
نیروهای امنیتی تقویت گردد، منسوبان امنیتی و دفاعی 
برنامه های ارتقای ظرفیت مسلکی را فرا گیرند، فرهنگ 
اسالمی و هم دیگرپذیری در میان نیروهای امنیتی بیش تر 
شود، در ارگان های کشفی و استخباراتی اشخاص متعهد 
و صادق به وطن گماشته شوند و در نهایت اصل مجازات 
و مکافات به طور جدی در میان نیروهای امنیتی کشور 
همان  و  آش  »همان  صورت،  این  غیر  در  گردد.  رعایت 

کاسه خواهد بود«.

وحدت  حکومت  رهبری  واقعاً  آیا  می گردند؟  افغانستان 
کجا  در  انفجاری  مواد  بداند  که  است  این  پی  در  ملی 
ساخته می شود و از کجا وارد شهر ها می گردد؟ آیا آنان 
اراده دارند که عامالن و همکاران رویداد های تروریستی 
شناسایی گردند؟ قرینه ها اما نشان می دهد که آنان در پی 

کشف این مسایل نیستند. 
و  کارشناسان  سیاسیون،  جهادی،  رهبران  مورد  این  در 
اکنون  افشا گری هایی کرده اند و  از مقامات دولتی  برخی 
هم می گویند که در عقب این رویداد ها، همکاری شماری 
تروریستان  با  که  است  دولتی  عالی رتبه  مسووالن  از 
در  بار ها  موضوع  این  و  می شود  همه جانبه  همکاری 
به  چاپی  و  تصویری  رسانه های  و  اجتماعات  مجالس، 
صراحت بیان شده و با مقامات دولتی نیز در میان گذاشته 

هیات حقیقت یاب یا اغفال شهروندان؟

افزایش میزان شکایت های انتخاباتی

آیا شکایات بر نتیجه انتخابات اثر می گذارد؟

حسیب بهش
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سال یازدهم

انتخابات در دموکراسی نوپای افغانستان می تواند 
پی آمدهای متفاوتی داشته باشد. به سخن آنان 
طرفداران  خاطر  ممکن  پیش داوری ها  گونه  این 
اما در صورتی که غلط  نامزد را شاد سازد،  یک 
و  مخدوش  را  مردم  خاطر  می تواند  شود  ثابت 
را  انتخاباتی  کمیسیون های  استقاللیت  و  اعتبار 

به شدت زیر سوال ببرد.
و  مجازی  فضای  در  نتایج  جدول  نشر 
انتخابات  میدان  در  پیروزی  پیش داوری های 
و  جمهوری  ریاست  نامزدان  سوی  از  حالی  در 
کمیسیون  که  می گیرد  صورت  هواداران شان 
است  نشده  موفق  کنون  تا  انتخابات  مستقل 
سقف رای دهنده گان را مشخص کند. مسووالن 
کمیسیون گفته اند به دلیل قطع بودن خدمات 
مخابراتی در برخی از والیت ها، هنوز هم جدول 
مخابره  این کمیسیون  مرکز  به  انتخابات  نتایج 
نشده است. از این پیش، اما حواعلم نورستانی، 
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که 
سقف رای دهنده گان را تا دو روز پس از برگزاری 
خواهند  همه گانی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات  کرد. یافته های نهادهای ناظر بر روند 
شبکه های  انتخابات  روز  در  که  می دهد  نشان 
و  بوده  قطع  کشور  والیت   ۱۲ در  مخابراتی 
رأی دهی  مراکز  که  است  شده  سبب  کار  این 
مرکزی  دفتر  یا  و  والیتی  دفترهای  با  نتوانند 
کمیسیون مستقل انتخابات تماس برقرار کنند. 
انتقال  روند  که  می رسانند  گزارش ها  هم چنان 
از مراکز  انتخاباتی  مواد حساس و غیر حساس 
آغاز  گذشته  روز  والیتی  دفترهای  به  رای دهی 

شده است.
مستقل  کمیسیون  انتخابات،  تقویم  اساس  بر 
انتخابات  ابتدایی  نتایج  است  مکلف  انتخابات 
روز  از  پس  روز  بیست  را  جمهوری  ریاست 
تقویم  این  هم چنان  کند.  اعالم  رای دهی 
دانسته  مکلف  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
است که نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری 
را حدود ۴۰ روز پس از روز انتخابات اعالم کند.

شکایات  مستقل  کمیسیون  همه،  این  با 
انتخابات  در  پیروزی  به  پیش داوری  انتخاباتی 
انتخاباتی«  »تخلفات  جزو  را  جمهوری  ریاست 
سخنگوی  معاون  کاکر،  زرمینه  می خواند. 
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در صحبت 
کارشیوه های  اساس  بر  گفت،  ۸صبح  روزنامه  با 
این کمیسیون، هیچ نامزدی حق ندارد پیش از 
مستقل  کمیسیون  سوی  از  نهایی  نتایج  اعالم 
بپردازد.  بی اساس  پیش داوری های  به  انتخابات 

خانم کاکر هم چنان افزود، همه گانی سازی چنین 
تخلف  و مجازی  واقعی  در فضای  پیش داوری ها 
مستقل  کمیسیون  و  می شود  شمرده  انتخاباتی 
شکایات انتخاباتی طبق صراحت ماده ۹۸ قانون 
خواهد  برخورد  متخلّف،  نامزدان  با  انتخابات 
قانون  نودوهشتم  ماده  محتوای  اساس  بر  کرد. 
انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  انتخابات، 
جرایم  و  تخلف  شدت  به  نظر  دارد  صالحیت 
در  حتا  و  جریمه  اخطار،  را  نامزدان  انتخاباتی 

مواردی از فهرست رای دهنده گان حذف کند.
واکنش نهادهای بین المللی 

پیروزی  پیش داوری های  است که  در حالی  این 
نهادهای  واکنش  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
هیات  یا  یوناما  برانگیخت.  نیز  را  بین المللی 
با  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  معاونت 
یک بار  نهاد  این  که  است  گفته  نشر خبرنامه ای 
گروه ها  تمام  مسووالنه  برخورد  اهمیت  به  دیگر 
در مرحله شمارش آرا تاکید می کند و می گوید 
آمار  می تواند  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تنها 
انتخابات  در  اشتراک کننده گان  شمار  رسمی 
متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیات  کند.  نشر  را 
هواداران شان  و  انتخاباتی  دسته های  هم چنان 
دیگری  خبرنامه  در  و  فراخوانده  بردباری  به  را 
آورده است: »اکنون صبر و بردباری نیاز است تا 
نهادهای انتخاباتی کارشان را در بخش شمارش 
دهند.  انجام  نتایج  اعالم  و  شکایات  بررسی  آرا، 
پابند  مکلفیت های شان  به  باید  گروه ها  همه 
بگذارند  احترام  طرزالعمل ها  و  قانون  به  باشند، 
و به تامین ثبات در دوره پیش رو کمک کنند.«

هم چنان سفارت های بریتانیا و امریکا در کابل با 
توییت های جداگانه از طرف های دخیل در روند 
انتخابات خواسته اند که به حاکمیت قانون احترام 
بگذارند. سفارت بریتانیا در توییتی نوشته است،  
دو کمیسیون انتخاباتی باید مسوولیت های شان را 
به صورت بی طرفانه و شفاف انجام دهند. سفارت 
امریکا در کابل نیز از تمامی طرف های ذی دخل 
انتخابات خواسته است که تا روشن شدن نتایج 
انتخابات آرامش خود را حفظ کنند و به قانون 

پابند باشند.

چالش های انتخاباتی
از حدود شش  پس  ریاست جمهوری  انتخابات 
نسبتاً  فضای  در  میزان  ششم  در  تأخیر  ماه 
امن برگزار شد. از این پیش قرار بود، انتخابات 
ریاست جمهوری در ۳۱ حمل برگزار شود. این 
مسووالن  نارسایی های  دلیل  به  اما  انتخابات 

به  نخست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین 
ماه جوزا و سپس به ششم میزان به تاخیر افتاد. 
رای دهنده گان،  فهرست  در  تخنیکی  مشکالت 
رای دهی،  مراکز  از  شماری  موقع  به  نشدن  باز 
ومحروم شدن شماری از رای دهنده گان به دلیل 
نبود نام شان در فهرست های چاپی و دیجیتالی 
انتخابات  عمده  چالش های  از  رای دهنده گان 
ناظر  نهادهای  یافته های  هستند.  میزان  ششم 
نشان می دهد که برخی از مراکز با یک ساعت 
است.  شده  باز  رای دهنده گان  روی  به  تاخیر 
هم چنان بی نظمی در فهرست رای دهنده گان در 
مسووالن  داشت.  وجود  رای دهی  مراکز  تمامی 
این  برگزاری  اما  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
و  شفاف ترین  گذشته  سال   ۱۸ در  را  انتخابات 
علم  حوا  کرده اند.  عنوان  انتخابات  موفق ترین 
پایان  از  پس  کمیسیون،  این  رییس  نورستانی، 
نشست  یک  در  میزان  در ششم  رای دهی  روند 
موجود،  نارسایی های  وجود  با  گفت،  خبری 
تا  است  کوشیده  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
برطرف  ممکن  حد  تا  را  پیش آمده  چالش های 

سازد.
هر چند کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده 
بود که برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
نام نویسی  شهروند  میلیون  نُه ونیم  از  بیش 
روند  بر  ناظر  نهادهای  یافته های  اما  کرده اند، 
انتخابات نشان می دهد که حضور رای دهنده گان 
بوده است. هر چند  در مراکز رای دهی کم رنگ 
سقف  کنون  تا  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رای دهنده گان را به گونه مکمل نشر نکرده است، 
اما گزارش ابتدایی این کمیسیون نشان می دهد 
که مجموعه آرای دو هزار و ۵۹۷ مرکز رأی دهی 
حدود یک میلیون و ۵۱ هزار و ۹۹۸ می باشد. 
هم چنان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن 
تمام  دریافت  از  پس  که  ساخته اند  خاطرنشان 
جدول های رای دهی، روند شمارش و تصفیه آرا 

را آغاز خواهند کرد.
مستقل  کمیسیون  آمارهای  هم،  سویی  از 
 ۲۴ در  که  می دهد  نشان  انتخاباتی  شکایات 
از روند رای دهی، حدود دو  ساعت نخست پس 
شده  ثبت  کمیسیون  این  نزد  شکایت   ۹۶ هزار 
است. به سخن مسووالن این کمیسیون، بیش تر 
آمده  میان  به  بی نظمی های  برابر  در  شکایت ها 
در فهرست رای دهنده گان و بسته ماندن مراکز 
گفته  کمیسیون  این  سخنگوی  است.  رأی دهی 
دیگر  روز   ۱۵ تا  را  انتخابات  شکایات  که  است 

بررسی خواهند کرد.

برگزاری  از  پس  روز  یک 
ریاست  انتخابات 
فضای  جمهوری، 
اجتماعی  رسانه های 
گرفته  متفاوتی  چهره ی 
نامزدان  هواداران  است. 
نشر  با  جمهوری  ریاست 
ادعای  رای دهی،  مراکز  از  شماری  نتایج  جدول 
را مطرح می کنند.  نظرشان  مورد  نامزد  پیروزی 
دارند  قصد  مشخصی  مراکز  نتایج  نشر  با  آنان 
این  درآورند.  کنترل شان  در  را  مجازی  فضای 
کاربران  سوی  از  حالی  در  نتایج  جدول های 
نشر  به  مجازی  فضای  در  اجتماعی  شبکه های 
یگانه  انتخابات،  قانون  اساس  بر  که  می رسد 
مرجعی که می تواند نتایج انتخابات را اعالم کند، 

کمیسیون مستقل انتخابات است.
سطح  در  تنها  پیروزی  ادعای  و  پیش داوری 
هواداران دسته های انتخاباتی مطرح نیست، بلکه 
شماری از نامزدان ریاست جمهوری و نماینده گان 
رسمی شان نیز هر کدام گفته اند که پیروز میدان 
انتخابات هستند. این پیش داوری ها ساعاتی پس 
ریاست  انتخابات  برای  رأی دهی  روند  پایان  از 
جمهوری در فضای مجازی آغاز شد و سپس در 
محمدعمر  کرد.  سرایت  نیز  دیداری  رسانه های 
انتخاباتی »دولت ساز« به  داوودزی، رییس ستاد 
عثمانی،  علی احمد  و  غنی  محمداشرف  رهبری 
به  همگرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  ستاد  رییس 
رهبری عبداهلل عبداهلل از نخستین کسانی هستند 
طلوع نیوز  تلویزیونی  شبکه ی  با  صحبت  در  که 
شنبه،  روز  شام  آنان  کردند.  پیروزی  ادعای 
ششم میزان، به گونه ی صریح بیان کردند که در 
تردیدی  هیچ  آنان  انتخاباتی  دسته های  پیروزی 

وجود ندارد.
نوشته  فیس بوکش  برگه ی  در  داوودزی  آقای 
والیت ها  از  شماری  گزارش  اساس  »بر  است: 
خوش بختانه روشن شده است که دسته انتخاباتی 
دولت ساز نسبت به نامزدان دیگر رأی بیش تر به 
دست آورده است.« هم چنان گلبدین حکمتیار، 
نامزد ریاست جمهوری است که شنبه شب، ششم 
بی بی سی  خبری  شبکه ی  با  صحبت  در  میزان، 
صورت  گسترده  تقلب  »اگر  است:  گفته  فارسی 
نگیرد که منتج به تغییر شمارش آرا شود، برنده 
خواهم بود.« افزون بر این، محمدحکیم تورسن، 
است  جمهوری  ریاست  انتخابات  دیگری  نامزد 
شبکه  با  گفت وگو  در  یک شنبه،  روز  بامداد  که 
تلویزیونی آریانانیوز گفت، برنده انتخابات ریاست 
اشخاص  صادق ترین  افزود،  او  است.  جمهوری 
در  او  نفع  به  که  برگه هایی  و  داده اند  رای  او  به 
پاک ترین  از  رای ریخته شده است  صندوق های 

آرا می باشد.
از  شده  نشر  نتایج  میزان  همه،  این  کنار  در 
مراتب  به  اجتماعی  شبکه های  کاربران  طریق 
سوی  از  کنون  تا  که  است  نتایجی  از  بیش تر 
با  است.  شده  نشر  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
هر  انتخابات  روند  بر  ناظر  نهادهای  حال،  این 
انتخابات  در  پیروزی  به  نسبت  پیش داوری  نوع 
و  می کنند  عنوان  انتخاباتی  اصول  خالف  را 
نداشته  اساس  که  پیش داوری هایی  می گویند، 
تامین کند.  انتخابات را  باشد نمی تواند شفافیت 
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد 
گفت،  باره  این  در  )فیفا(  افغانستان  عادالنه  و 
یگانه مرجعی که طبق قانون انتخابات صالحیت 
انتخابات  ابتدایی و نهایی  نتایج  همه گانی کردن 
را دارد، کمیسیون مستقل انتخابات است. آقای 
رشید، دلیل پیش داوری های پیروزی در انتخابات 
وارد  مجازی  و  دیداری  رسانه های  طریق  از  را 
مستقل  کمیسیون  باالی  ذهنی«  »فشار  کردن 
نامزدان  از  برخی  افزود،  و  کرد  عنوان  انتخابات 
نفع شان  به  که  جدول هایی  نشر  با  دارند  قصد 
است، ادعای پیروزی کنند و در نهایت کمیسیون 
انتخابات را زیر فشار قرار دهند تا نتایج انتخابات 

را به نفع آنان رقم بزند.
دموکراسی ها  در  آرا  نتایج  پیش بینی  هرچند 
انتخابات  از  پس  نامزدان  که  طوری  است،  رایج 
فرآیند  ناظران شان  و سنجش  به مشاهدات  نظر 
انتخابات را تخمین می زنند. اما از دید نهادهای 
پیروزی  پیش داوری های  انتخابات  روند  بر  ناظر 

فهیم امین

من برنده، تو بازنده 
ادعای پیروزی پیش از وقت در انتخابات »تخلف« است؟
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جمهوری  ریاست  انتخابات  که  حال 
مستقل  کمیسیون  و  رسید  پایان  به 
انتخابات در مرحله ی شمارش آرا است،  
فرصت آن فراهم شده است تا در مورد 
در  کنیم.  داوری  ملی  وحدت  حکومت 
هر  و  بود  انتخابات  که  گذشته  روزهای 
می کردند،  کمپین  حکومت  رهبر  دو 
نقد این حکومت جانب داری از نامزدانی 
تلقی می شد که در حکومت وحدت ملی 
مرحله ی  در  که  حال  نبودند.  شریک 
هیچ  بدون  می توانیم  هستیم،  شمارش 
مورد  در  را  خود  نظر  نگرانی ای،  نوع 
واقعیت  بنویسیم.  ملی  وحدت  حکومت 
این است که حکومت وحدت ملی ناکام 
براساس  را  حکومت ها  موفقیت  بود. 
می کنند.  ارزیابی  مختلف  مقیاس های 
ببینیم  که  است  این  مقیاس ها  از  یکی 
حکومت ها در عرصه ی سیاست داخلی، 
چه  امنیت  و  خارجی،  اقتصاد   سیاست  
دست آوردها  دارند.  اگر  دست آوردها 
یا  بود  بیش تر  قبلی  حکومت  به  نسبت 
به  قبلی  حکومت  دست آوردهای  همان 
موفق  حکومت  بود،  شده  حفظ  نحوی 
ارزیابی شده می تواند. اگر دست آوردهای 
حکومت  امنیتی  و  اقتصادی  سیاسی، 
وحدت ملی را مورد بررسی قرار دهیم، 
قبولی  نمره ی  نمی تواند  حکومت  این 

بیاورد. 

در عرصه ی مهار شورش طالبان،  تامین 
امنیت و یافتن یک راه حل سیاسی قابل 
قبول برای پایان جنگ،  حکومت وحدت 
طول  در  ندارد.  دست آوردی  هیچ  ملی 
پنج سال گذشته نه تنها شورش طالب ها 
یافت.  هم  گسترش  بلکه  مهار  نشد، 
بود که  این  دیگر  بزرگ  امنیتی  ناکامی 
داعش در دوران حکومت وحدت ملی در 
شهرها از جمله کابل، هسته های بیدار و 
خوابیده ی خودش را درست کرد و دست 
زد.  فرقه ای  تروریستی  حمله های  به 
را  ناامنی  حمله های داعش میزان حس 
در شهرها افزایش داد. آقای محمداشرف  
غنی برای مذاکره با گروه طالبان و حل 
سیاسی جنگ یک نقشه ی راه آماده کرد، 
ولی روشن است که دست آوردی در این 
زمینه وجود ندارد. یک دست آورد شاید 
از  باالخره  حکمتیار  آقای  که  باشد  این 
روی  سیاست  به  و  کشید  دست  جنگ 
جنگ  از  ایشان  کناره گیری  ولی  آورد، 
و  نشد  منجر  خشونت ها  کاهش  به 
مردم عام تاثیر آن را روی زنده گی خود 
ادعا  حکمتیار  آقای  هواداران   ندیدند. 
آنان  رهبر  کشیدن  دست  که  می کنند 
از جنگ سبب شد که برخی از والیت ها 
از جمله کنر از خطر سقوط نجات یابد، 
ولی راستی آزمایی این ادعا دشوار است. 
در پنج سال گذشته مرکز هیچ والیتی 
به صورت دایمی به دست طالبان نیفتاد 
نیروی  حضور  معلول  بیش تر  امر  این  و 
دوران  در  است.  ناتو  و  امریکا  هوایی 
قربانی های  میزان  ملی  وحدت  حکومت 
نیروهای امنیتی هم سیر صعودی داشت 
وزیران  تبدیل  و  تغییر  نشد.  متوقف  و 
قابل  و  محسوس  تاثیر  هم  مسلح  قوای 
مالحظه ای بر جا  نگذاشت. البته حضور 
آقای امراهلل صالح در وزارت داخله، باور 
و اعتماد شهروندان را به پولیس بیش تر 
ساخت،  اما وزارت ایشان دولت مستعجل 
و  پارلمانی  انتخابات  امنیت  تامین  بود. 
ریاست جمهوری هم موفقیت استراتژیک 
که  است  روشن  نمی تواند.  ارزیابی شده 
ضربه ی  هم  اقتصاد  به  امنیتی،   ناکامی 

مهلک می زند.

ملی،  وحدت  حکومت  دوران  در 
قابل  اقتصادی  دست آورد  افغانستان 
هنوز  افغانستان  نداشت.  مالحظه ای 
است.  خارجی  کمک های  بر  متکی  هم 
 ،2011 سال  در  که  شدید  فقر  میزان 
33 در صد بود، حال به باالی 50 درصد 
رسیده است. گزارش های نهادهای معتبر 
سرانه  درآمد  که  می دهد  نشان  جهانی 
هم کاهش یافته است. در این حکومت 

این عرصه ها هم دست آورد قابل توجهی 
وجود ندارد. هنوز هم وارد کننده ی گندم 
تسهیل  به  حکومت  رهبران  و  هستیم 
تجارت گندم با قزاقستان فخر می کنند. 

در عرصه ی سیاست خارجی هم ناکامی 
حکومت  آخر  سال  تا  است.  مشهود 
مورد  در  اجماع  نوعی  هم  کرزی  حامد 
و  جهانی  قدرت های  میان  افغانستان 
زمان  آن  در  داشت.  وجود  منطقه ای 
صرف پاکستان بود که به صورت آشکار و 
پنهان از طالبان حمایت می کرد؛ ولی در 
سال های اخیر روسیه،  چین و ایران هم 
با طالبان رابطه گرفتند و از نماینده گان 
استقبال  پایتخت های شان  در  آنان 
با  را  کابل  روابط  موضوع  این  کردند. 
تهران،  مسکو و حتا برخی از کشورهای 
اجماعی  دیگر  زد.  آسیب  میانه  آسیای 

به رغم تبلیغ پروژه های کالن منطقه ای 
مثل کاسا یک هزار و تاپی،  شاهد هیچ 
در  خارجی  کالن  سرمایه گذاری  نوع 
داخل کشور نبودیم. نرخ بیکاری در پنج 
بازشدن  رفت.  بلند  بسیار  گذشته  سال 
با  تجارت  تسهیل  و  هوایی  دهلیزهای 
آسیای میانه از جمله وارد کردن گندم، 
گام های مهم است، ولی نمی تواند نمره ی 
حکومت  بدهد.  حکومت  برای  قبولی 
وقتی نمره ی قبولی می گرفت که درآمد 
کاهش  فقر  می رفت،  میزان  باال  سرانه 
می یافت و شمار زیادی از شهروندان در 
بازار کار استخدام می شدند. آقای غنی در 
شروع حکومت وحدت ملی گفته بود که 
تا زراعت افغانستان میکانیزه نشود،  مردم 
افغانستان از گرسنه گی نجات نمی یابند و 
تا روی معادن کشور سرمایه گذاری نشود، 
افغانستان به خودکفایی نمی رسد؛ اما در 

واقعیت این است که حکومت وحدت ملی 
ناکام بود. موفقیت حکومت ها را براساس 
مقیاس های مختلف ارزیابی می کنند. یکی 
از مقیاس ها این است که ببینیم حکومت ها 
داخلی،  سیاست   سیاست  عرصه ی  در 

امنیت  و  خارجی،  اقتصاد 
دارند.  دست آوردها  چه 
نسبت  دست آوردها   اگر 

حکومت  دوران  در 
افغانستان  ملی،  وحدت 
اقتصادی  دست آورد 
نداشت.  مالحظه ای  قابل 
هم  هنوز  افغانستان 
متکی بر کمک های خارجی 
شدید  فقر  میزان  است. 
 33  ،2011 سال  در  که 
باالی  به  حال  بود،  در صد 
50 درصد رسیده است. 

همان  یا  بود  بیش تر  قبلی  حکومت  به 
نحوی  به  قبلی  حکومت  دست آوردهای 
ارزیابی  موفق  حکومت  بود،  شده  حفظ 
شده می تواند. اگر دست آوردهای سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی حکومت وحدت ملی را 
مورد بررسی قرار دهیم، این 
حکومت نمره ی قبولی آورده 

نمی تواند. 

قدرت های  میان  افغانستان  مورد  در 
حامد  ندارد.  وجود  منطقه ای  و  جهانی 
کرزی در سال آخر حکومتش از امضای 
موافقت نامه ی امنیتی و دفاعی با امریکا 
بود  این  آقای کرزی  انتظار  امتناع کرد. 
نیروی سیاسی عمده در داخل  که یک 
از  منطقه  از کشورهای  شاید شماری  و 
موضع او حمایت کنند، اما هیچ یک از 
کشورهای منطقه و هیچ نیروی سیاسی 
در داخل،  از موضع رییس  جمهور پیشین 
حمایت نکرد. در دوران حکومت ملی این 
اجماع چنان برهم خورد که در نشست 
طالبان  هیات  به  فبروری  ماه  در  مسکو 
صلح  عالی  شورای  هیات  از  بیش تر 
افغانستان وقت سخنرانی داده شد. روشن 
است که برهم خوردن اجماع منطقه ای و 
جهانی در مورد افغانستان و تامین روابط 
علت های  منطقه،   کشورهای  با  طالبان 
زیادی دارد، ولی کسی نمی تواند آن را به 
پای ناکامی دیپلماتیک حکومت وحدت 
ملی ننویسد. این وضعیت نشان دهنده ی 
در  ملی  وحدت  حکومت  که  است  آن 

سیاست خارجی ناکام بود. 

وحدت  حکومت  دیگر  آشکار  ناکامی 
است.  داخلی  سیاست  در  ملی، 
قبل  عبداهلل  داکتر  و  غنی  محمداشرف  
و  ریاست جمهوری  احراز سمت های  از 
ریاست اجرایی، موافقت نامه ای را در 29 
ولی  امضا کردند؛  سنبله ی سال 1393 
صرف  نشد.  عملیاتی  موافقت نامه   این 
تشکیل  به  که  موافقت نامه  این  بند  آن 
می کرد،  حکم  ملی  وحدت  حکومت 
تطبیق شد و بقیه ی موارد آن جنبه ی 
عملی نگرفت. این ناکامی کالن سیاسی 
بود. تطبیق نشدن این موافقت نامه اجماع 
سیاسی را در داخل کشور هم از بین برد. 
امروز دیگر اجماع سیاسی وجود ندارد. 
از سیاست مداران  برخی  و  حامد کرزی 
و  کرده اند  درست  دیگری  جبهه ی 
برنامه های دیگر دارند. رهبران حکومت 
وحدت ملی در ایجاد یک اجماع بزرگ 
رهبران  از  برخی  ماندند.  ناکام  سیاسی 
در  جمهور  رییس   جمله  از  حکومت 
مواردی به برهم خوردن اجماع سیاسی 
ملی  وحدت  حکومت  کردند.  هم  فخر 
شهری،  شوراهای  انتخابات  نتوانست 
شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی ها 
انتخابات پارلمانی را هم  را برگزار کند. 
با تاخیر، مشکالت و نواقص زیاد برگزار 
کرد. انتخابات پارلمانی در والیت غزنی 
ناکامی  یک  هم  امر  این  نشد؛  برگزار 

سیاسی بود.  

تطبیق  دلیل  به  گذشته  سال  پنج  در 
و  سنبله   29 موافقت نامه ی  نشدن 
و  رییس  جمهور  روابط  دیگر،  علت های 
و  بی اعتمادی  از  سرشار  رییس  اجرایی 
نتوانستند  حکومت  رهبر  دو  بود.  تنش 
روی مکانیزم همکاری در درون حکومت 
به نتیجه برسند. این موارد نشان می دهد 
دست آورد  ملی  وحدت  حکومت  که 
امنیتی،  اقتصادی و سیاسی قابل مالحظه 
ندارد. رییس  جمهور خودش قبول ندارد 
که ناکام است؛  از نظر او علت ناکامی ها 
تحمیل  او  بر  که  است  اجرایی  ریاست 
شد. اما رییس اجرایی، محمداشرف  غنی 
وحدت  حکومت  ناکامی  علت العلل  را 
ملی می داند. ولی واقعیت این است که 
تمام کسانی که در حکومت وحدت ملی 
این  داشتند،  در  صالحیت  و  مسوولیت 
ناکامی ها شریک اند. تنها موفقیت بزرگ 
حکومت  سیاسی  کالن  دست آورد  و 
است.  حکومت  این  بقای  ملی  وحدت، 
این  ملی  تشکیل حکومت  اول  در سال  
اجرایی  رییس  که  داشت  وجود  نگرانی 
یا  شود  بیرون  حکومت  از  است  ممکن 
رییس  برکناری  فرمان  رییس  جمهور 
چیزی  چنین  اگر  کند.  امضا  را  اجرایی 
صورت می گرفت، بحران سیاسی مضاعف 
خلق می شد. حکومت وحدت ملی مثل 
بسیاری از حکومت های پس از کودتای 

هفت ثور سال 1357،  موفق نبود.

حکومت وحدت ملی 
ناکام بود

فردوس



چرا بازار انتخابات در 
هرات کساد بود؟ 

قطع ارتباط دو روزه ی کمیسیون مستقل 
انتخابات هرات با یازده ولسوالی

استقبال کم  مردم از چهارمین دور 
به  ریاست  جمهوری،  انتخابات 
سوژه ای مهم برای مردم مبدل 
شده و بسیاری ها در مورد آن 

صحبت می کنند. 
دیگر  از  بیش تر  شاید  هرات  در 
اندک  حضور  کشور  والیت های 
رأی دهی  صف های  در  مردم 
ختم  با  هم زمان  بود.  محسوس 
روند رأی دهی، خیلی ها به دنبال پاسخ این پرسش هستند 
که چرا حضور مردم در انتخابات نسبت به دوره های گذشته 

کم رنگ بود ؟
مقام های دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات 
دقیق  شمار  کنون  تا  آن که  با  والیت  این  محلی  اداره ی  و 
کاهش  اما  نمی دانند،  را  انتخابات  در  اشتراک کننده  افراد 
شمار رأی دهنده گان نسبت به انتخابات های گذشته را تایید 

می کنند. 
نهادهای ناظر انتخابات در هرات نیز می گویند تا کنون آمار 
اشتراک مردم در انتخابات مشخص نشده است، اما یافته های 
سوم  یک  فقط  احتماالً  که  می دهد  نشان  آن ها  ابتدایی 
انتخابات  انتخابات پارلمانی سال گذشته در  رأی دهنده گان 

ششم میزان اشتراک کرده اند. 
با این حال مقام های محلی هرات تایید می کنند که از چند 
انتخابات تبلیغات شده و مال امامان مساجد  روز قبل برضد 
ولسوالی ها و حتا برخی مناطق شهر هرات در نماز جمعه به 

مردم گفته اند که در انتخابات اشتراک نکنند.
انتخابات  والی هرات می گوید فهرست مال امامانی که برضد 
اما  می شود،  برخورد  آن ها  با  و  شده  تهیه  کرده اند،  تبلیغ 

جزئیات بیش تر در مورد تعداد آ ن ها ارایه نمی کند. 
با این حال مقام ها در ریاست مخابرات هرات می گویند که 
فعالیت چهار شرکت مخابراتی خصوصی در روز انتخابات در 
پی تهدید طالبان در تمامی ولسوالی های این والیت متوقف 
شد و شرکت دولتی سالم هم با مشکالت تخنیکی رو به رو 

شده است.

کاهش 70 درصدی رأی دهنده گان 
جمهوری  ریاست   انتخابات  دور  چهارمین  برگزاری  از  پس 
اندک مردم در پای صندوق های رأی دهی، دالیل  و حضور 

گوناگون برای عدم اشتراک مردم مطرح شد. 
نهادهای ناظر بر انتخابات در هرات تایید می کنند که حضور 
مردم در انتخابات ششم میزان نسبت به انتخابات پارلمانی 

سال گذشته، بسیار اندک بوده است. 
مدنی  جامعه ی  نهادهای  شبکه ی  عضو  فصیحی،  علی جان 
از  مردم  کم رنگ  استقبال  عامل  را  مختلف  مسایل  هرات، 
فصیحی  آقای  نظر  از  می داند.  جمهوری  ریاست   انتخابات 
انتخابات دور  و  پارلمانی سال گذشته  انتخابات  چالش های 
انتخابات،  و  صلح  شدن  هم زمان  و  جمهوری  ریاست   قبل 
مهم ترین دالیل سهم گیری اندک مردم در این روند است. 
چنان که یک هفته مانده به انتخابات ریاست  جمهوری، روند 
گفت وگوهای صلح با طالبان جریان داشت و خیلی ها تصور 
برای  صلح  و  نمی شود  برگزار  اصاًل  انتخابات  که  می کردند 

جامعه ی جهانی اولویت نخست است. 
تهدیدهای امنیتی و هشدار طالبان مبنی بر آماج قراردادن 
مراکز انتخاباتی، مورد دیگری است که آقای فصیحی آن  را 

در حضور کم رنگ مردم تاثیر گذار می داند. 
نشدن  برگزار  و  انتخابات  در  حضور  برای  دل چسبی  نبود 
انتخابات  با  انتخابات شوراهای والیتی و شوراهای ولسوالی  

ریاست  جمهوری، یکی دیگر از عوامل دانسته می شود. 

برای  را  مردم  نامزدان  گذتشته  سال  پارلمانی  انتخابات  در 
ثبت نام و اشتراک در انتخابات تشویق کردند و در روزهای 
به  گونه ی  هواداران شان  با  نامزدان  رأی دهنده گان  ثبت نام 
در  اشتراک  برای  و  شده  حاضر  ثبت نام  مراکز  در  گروهی 

انتخابات نام نویسی می کردند.
انتخابات  مقام های دفتر والیتی کمیسیون مستقل  تاکنون 
را  انتخابات ریاست  جمهوری  آمار اشتراک کننده گان  هرات 

اعالم نکرده اند. 
رأی دهنده گان  شمار  که  می گویند  انتخابات  ناظر  نهادهای 
برای آ ن ها هم مشخص نیست، اما یافته های نخستین نشان 
می دهد که فقط یک سوم رأی دهنده گان انتخابات پارلمانی 
میزان  ششم  جمهوری  ریاست   انتخابات  در  گذشته  سال 

اشتراک کرده اند. 
انتخابات، در یک  ناظر  نهادهای  ابتدایی  یافته های  براساس 
مرکز رأی دهی که در انتخابات پارلمانی سال گذشته بیش تر 
از 2 هزار و 700 تن اشتراک کرده بودند، در انتخابات ششم 

میزان بیش تر از 1 هزار و 200 تن اشتراک کرده اند. 
همه ی این عوامل دست به دست هم داد تا میزان مشارکت 
خیلی  جمهوری  ریاست   انتخابات  دور  چهارمین  در  مردم 

کم تر از دوره های گذشته ی انتخابات باشد.

یک روز پس از ختم انتخابات ریاست 
جمهوری، دفتر والیتی کمیسیون 
مستقل انتخابات در هرات اعالن 
کرده است که هنوز گزارشی از 
یازده  در  مردم  اشتراک  میزان 
دست  در  والیت  این  ولسوالی 

نیست.
مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر 
انتخاباتی در هرات هم گفته که تا کنون فقط از  شکایات 
مراکز رأی دهی در مرکز شهر و برخی از مراکز دو ولسوالی 
کمیسیون  این  به  شکایت   300 از  بیش  شهر  به  نزدیک 
رسیده است اما احتمال افزایش این آمار در روزهای آینده 

وجود دارد.
در سراسر هرات نزدیک به ۶00 هزار نفر برای شرکت در 
آمار  اما  بودند  کرده  نام نویسی  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ابتدایی رقم بسیار پایین را نشان داد. در واکنش به نشر این 
آمار، والی هرات به رسانه ها می گوید که عالوه بر تهدیدات 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  دو  نشدن  برگزار  و  امنیتی 
شورای والیتی با هم، حس مالکیت مردم نسبت به کشور 

کاهش یافته است.
بیش از یک شبانه روز از برگزاری انتخابات در والیت هرات 
قادر  والیت  این  در  محلی  مسووالن  هنوز  اما  می گذرد 
و  کنند  برقرار  ارتباط  والیت  این  ولسوالی   11 با  نشده اند 
آخرین یافته های انتخاباتی را با خبرنگاران در میان بگذارند. 
داوود صدیق زاد، رییس والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
در هرات به خبرنگاران می گوید که از دو روز به این طرف 
از  هیچ خبری  و  است  قطع  ولسوالی  با 11  تلفنی  ارتباط 
میزان اشتراک مردم در انتخابات در آن مناطق وجود ندارد. 
بر اساس گزارش کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، یک 
روز قبل از برگزاری انتخابات به 25۴ مرکز رأی دهی مواد 

انتخاباتی فرستاده شده است.
انتخاباتی در  باز و بسته ی  از میزان دقیق مراکز  با آن که 
به  اما  همه ی ولسوالی های هرات خبری در دست نیست 
گفته ی آقای صدیق زاد تمام مراکز رأی دهی مراکز داخل 
بوده  باز  زنده جان  و  گذره  انجیل،  ولسوالی های  در  شهر، 

است.
در  شرکت  برای  نفر  هزار   570 هرات  در  آمار،  بنیاد  بر 
یک  از  بیش  گذشت  با  اما  بودند،  کرده  اشتراک  انتخابات 
شبانه روز از ختم روند انتخابات، هنوز مشخص نیست که 
پای  به  مردم  میزان  به چه  هرات  ولسوالی های  و  در شهر 
صندوق های رأی رفته و به نامزد مورد نظرشان رأی داده اند.

اعالن  افغانستان  انتخابات  مرکزی  کمیسیون  این  از  پیش 
از 57 هزار نفر رأی داده اند  از والیت هرات بیش  کرد که 
اما دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات این 
آمار را ابتدایی خوانده و می گوید مجموع آرای استفاده شده 

بیش تر از این است. 
در همین حال محمداسماعیل از رهبران جهادی در مصاحبه 
با تلویزیون طلوع نیوز ادعا کرده است که در یک ولسوالی 

هرات تنها چهار نفر رأی  داده اند. 

فتوای برخی از مالها برضد انتخابات 
یک روز مانده به انتخابات سرنوشت ساز ریاست  جمهوری، در 
هرات آوازه هایی نشر شد که برخی امامان مساجد در نماز جمعه 
به  گونه ی آشکار برضد حکومت، امریکایی ها و انتخابات تبلیغ 

کرده و از مردم خواسته اند که در انتخابات اشتراک نکنند. 
چند روز پیش از آن گروه طالبان هشدار داده بود که روند 
انتخابات را مختل می کند و مراکز انتخاباتی برای این گروه 

اهداف نظامی به  شمار می رود . 
تهدید مردم برای اشتراک نکردن در انتخابات از سوی طالبان 
مسأله ی تازه ای نیست، طالبان در دوره های قبل هم به مردم 
حتا  و  نکنند  اشتراک  انتخابات  در  که  بودند  داده  هشدار 
انگشت های برخی رأی دهنده گان را پس از برگزاری انتخابات 

در برخی والیت ها از جمله هرات قطع کردند. 
یک روز پس از برگزاری انتخابات و استقبال کم رنگ مردم، 
والی هرات در یک نشست خبری تایید کرد که امامان مساجد 
برضد انتخابات تبلیغ کرده و از مردم خواسته اند که در این 
روند سهم  نگیرند. عبدالقیوم رحیمی، تاکید می کند فهرست 
مال امامانی که در نماز جمعه برضد انتخابات تبلیغ کرده و از 
مردم خواسته اند در انتخابات اشتراک نکنند، تهیه شده و با 
آن ها برخورد خواهد شد، اما او جزئیات بیش تری در مورد 

کسانی  که برضد انتخابات تبلیغ کرده اند، ارایه نکرد.
از سوی دیگر کنش گران مدنی در هرات باور دارند که برخی 
مساجد در ولسوالی ها و حتا مناطق گوناگون شهر هرات زیر 
افکار  مساجد  منبر  از  و  نیست  اوقاف  و  حج  وزارت  کنترل 

طالبانی ترویج می شود. 
با این همه مقام های ریاست حج و اوقاف هرات به تماس های 
خبرنگار 8صبح در هرات پاسخ ندادند و حاضر نشدند در این 

مورد چیزی بگویند. 

جدی  گونه ی  به   مخابراتی  شبکه های  شدن  قطع 
پی گیری می شود

قطع شدن فعالیت شبکه های مخابراتی در ولسوالی ها و اخالل 
خدمات آن ها در شهر هرات یک روز مانده به انتخابات ریاست 

 جمهوری مشکالت زیادی را به میان آورد. 
مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  صدیق زاد،  داوود 
انتخابات در هرات، می گوید که به  دلیل قطع شدن فعالیت 
کمیسیون  والیتی  دفتر  کارمندان  مخابراتی  شبکه های 
ولسوالی   11 با  جمعه  روز  عصر  از  هرات  انتخابات  مستقل 
ارتباط ندارند. آقای صدیق زاد تاکید می کند که به  دلیل قطع 
شدن شبکه های مخابراتی، از آغاز روند رأی دهی و چالش های 
انتخاباتی در این ولسوالی ها خبر دقیقی در دست نیست و 
آنان از طریق شبکه ی مخابره ی فرماندهی پولیس هرات با 
ارتباط  انتخابات  روز  در  ولسوالی ها  پولیس  فرماندهی های 

داشته اند. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، نیز با انتقاد تند از مسووالن 
شبکه های مخابراتی در هرات می گوید که قضیه ی قطع شدن 
ریاست   انتخابات  برگزاری  با  هم زمان  مخابراتی  شبکه های 
کشور  مرکز  در  مخابرات  وزارت  مقام های  با  را  جمهوری 
پی گیری می کند. آقای رحیمی تاکید می کند که شرکت های 
شرایط  در  فعالیت شان  شدن  قطع  مورد  در  باید  مخابراتی 
به  مسأله  این  و  باشند  پاسخ گو  مردم  به  انتخابات  حساس 
 گونه ی جدی از سوی مقام های محلی پی گیری و نتایج آن در 

نشستی خبری با مردم در میان گذاشته خواهد شد. 
هرات،  مخابرات  ریاست  سرپرست  علی زی،  عاشق اهلل 
مخابراتی  شرکت های  که  می گوید  8صبح  روزنامه ی  به 
افغان بی سیم، روشن، ام تی ان و اتصاالت فعالیت  خود را در روز 
انتخابات در تمامی ولسوالی های هرات متوقف کرده و خدمات 
شرکت دولتی سالم هم به  دلیل مشکالت تخنیکی، مختل 
توانایی  حکومت  که  می کند  اضافه  علی زی  آقای  بود.  شده 
تامین امنیت شرکت های مخابراتی را ندارد و از همین رو آنان 
برای تامین امنیت شان مجبورند به  خواست طالبان خدمات 

خود را متوقف کنند. 
دارند  تاکید  هرات  در  مدنی  کنش گران  دیگر  سوی  از 
مخابراتی  شبکه های  فعالیت  شدن  قطع  مسأله ی  که 
پرسش برانگیز است و به احتمال زیاد دست هایی در پس پرده 

برای مختل شدن فعالیت آن ها کار کرده است. 
جواد عمید، مسوول کمیته ی رسانه ها و ارتباط عامه ی گروه 
است  ممکن  می گوید  هرات  در  جامعه ی  مشترک  کاری 
نشر  با  بوده اند،  سهیم  انتخابات  در  که  سیاسی  جریان های 
»پارازیت« فعالیت شبکه های مخابراتی را مختل کرده باشند.

هم زمان با مختل شدن فعالیت شبکه های مخابراتی، جریان 
برق وارداتی ترکمنستان به هرات نیز در پی تخریب یکی از 
پایه ها، قطع شد. مسووالن شرکت برق هرات می گویند که 
کار ترمیم این پایه   آغاز شده و طی ساعات آینده برق هرات 

وصل خواهد شد. 
با این وجود آن چه از قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی 
اهمیت بیش تری دارد، حضور کم رنگ مردم و استقبال اندک 
میزان  ششم  ریاست  جمهوری  انتخابات  از  رأی دهنده گان 

است.

تا  باید  می گوید  اما  هرات  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
جمع شدن تمام صندوق های رأی دهی و شمارش آرا صبر 

کرد. 

شکایت های کم انتخاباتی
مشکل نبود میزان دقیق آمار تنها مختص کمیسیون مستقل 
شکایات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  نیست.  انتخابات 
انتخاباتی هم از نبود ارتباط با ولسوالی ها و درج میزان کم 

شکایت نگران است. 
فاطمه باقری، رییس کمیسیون والیتی شکایات انتخاباتی در 
هرات می گوید که در مجموع از تمام مراکز رأی دهی در مرکز 
شهر و برخی مراکز رأی دهی در دو ولسوالی انجیل و گذره ی 

هرات، 357 شکایت ثبت شده است. 
با  ارتباطی  خطوط  بودن  قطع  بر  بنا  که  می افزاید  وی 
ولسوالی های هرات، هنوز شکایت های بیش تری ثبت نشده 
است اما تا پایان امروز معترضان حق ثبت شکایت را دارند. 

شکایت ها  از  برخی  به  که  می کند  تأکید  باقری  خانم 
به  پاسخ دهی  برای  که  است  نیاز  اما  است  رسیده گی شده 

مجموع شکایت های انتخاباتی تا 15 روز دیگر صبر کرد.
موارد  برخی  در  و  بایومتریک  دستگاه های  نکردن  کار 
نبودن اسامی در دستگاه در برخی از مراکز رأی دهی هرات 
شکایت های  درج  فهرست  در  که  است  شکایت هایی  از 

کمیسیون شکایت های انتخاباتی دیده می شود. 
با آن که مقام های محلی بر شفافیت و فراگیر بودن انتخابات 
تاکید دارند اما میزان پایین اشتراک مردم در رأی دهی سبب 

حیرت آنان هم شده است. 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات در نشست خبری به رسانه ها 

گفت که دلیل های متفاوتی برای این امر وجود دارد. 
ریاست  انتخابات  با  والیتی  شورای  انتخابات  نبودن  همراه 
بلند امنیتی دلیل هایی است که از  جمهوری و تهدیدهای 
دید والی هرات سبب شده مردم کم تر به پای صندوق های 

رأی بروند.
انتخابات در هرات بدون چالش های امنیتی نبوده است. به 
گفته ی دفتر والی هرات در جریان روز رأی دهی، ولسوالی های 
شیندند، رباط سنگی و کهسان شاهد نبرد نیروهای امنیتی با 
طالبان بوده اند و در مجموع نیروهای امنیتی با جان باختن 
تعداد  آورند.  در  پای  از  را  طالب   25 توانستند  نفر،  شش 

زخمی های نیروهای امنیتی هم پنج نفر اعالن شده است. 
در همین حال دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در 
مواد  و  رأی دهی  صندوق های  که  است  کرده  اعالن  هرات 
حساس انتخاباتی از تمام مراکز شهر و ولسوالی های انجیل، 

گذره، اوبه و چشت شریف به این مرکز منتقل شده است. 
این مرکز هم چنان افزوده که سایر صندوق های رأی دهی و 
مواد حساس انتخاباتی هم از ولسوالی های دیگر هرات تا دو 

روز دیگر به این مرکز خواهد رسید. 
خطوط  آینده  روزهای  طی  که  شود  دیده  این ها  تمام  با 
میزان  و  شد  خواهد  وصل  هرات  ولسوالی های  با  ارتباطی 
روشن  انتخابات  ملی  پروسه ی  در  مردم  اشتراک  دقیق 
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فیس بوک نگران است که عوامل خارجی باز هم 
برای تأثیرگذاری بر انتخابات امریکا از طریق این 

شبکه اجتماعی تالش کنند.
به گزارش دویچه وله،  شرکت امریکایی فیس بوک 
این احتمال را مطرح کرده است که در جریان 
سال  در  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
برای  »عوامل خارجی«  دیگر  بار  میالدی  آینده 
تأثیرگذاری بر آن از طریق این شبکه اجتماعی 

تالش کنند.
مایک شروپفر، رییس فنی فیس بوک، به »ولت 
روزنامه  یک شنبه های  نسخه   - زونتاگ«  آم 
آلمانی ِولت - گفت: »عوامل خارجی دوباره تالش 
امریکا  سال 2020  انتخابات  بر  تا  کرد  خواهند 
تأثیر بگذارند، اما شکل عمل کرد آن ها با آن چه 
در سال 201۶ انجام دادند متفاوت خواهد بود.«

این مقام فیس بوک افزود که شرکتش برای مقابله 
را  تبلیغاتی که چنین اهدافی  با نفرت پراکنی و 
دنبال می کنند، از هوش مصنوعی استفاده خواهد 
در  فیس بوک  که  افزود  حال  عین  در  او  کرد. 
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برگزاری انتخابات پارلمانی در اتریش پس از فروپاشی دولتنگرانی فیس بوک از تالش مجدد »عوامل خارجی« برای تأثیرگذاری بر انتخابات امریکا

است  ممکن  که  است  طرف  حریفی  با  راه  این 
محاسبه  اقدامات خود  برای  را  مختلفی  راه های 
وضعیت  این  در  شروپفر،  گفته  به  باشد.  کرده 
هیچ گاه نمی توان تمام کپی های چنین تبلیغات 

و نفرت پراکنی هایی را پیدا کرد.
از  دیگری  بخش  در  فیس بوک  مدیر  این 
کرده  اشاره  هم  دیگری  نکات  به  مصاحبه اش 
است. به گفته او، این شبکه اجتماعی می خواهد 
تصمیم گیری در این مورد که چه مضامینی در 

انترنت سانسور خواهند شد را اعالم کند.
آیا  که  است  این  مایک شروپفر گفت: »پرسش 
فرهنگی،  اساسی  مسایل  درباره  باید  فیس بوک 
پاسخ  کند؟  تصمیم گیری  سیاسی  و  اجتماعی 

یک شنبه،  روز  اتریش  پارلمانی  انتخابات 
ویدیویی  انتشار  از  بعد  ماه  چهار  میزان،   7
جنجالی از معاون صدراعظم کشور که منجر 
به فروپاشی دولت شد، برگزار می شود. از میان 
واجد  نفر  میلیون   ۶,۴ اتریشی،  میلیون   8,8

حق رأی هستند.
ائتالف دولت  فروپاشی  فردا،  رادیو  به گزارش 
از  ویدیویی  انتشار  از  بعد  اتریش  راست گرای 
هاینتس کریستیان اشتراخه، معاون صدراعظم 
افتاد  اتفاق  افراطی  این کشور از حزب راست 
بود خواهرزاده یک  به یک زن که مدعی  که 
الیگارش روسی است، در ازای حمایت سیاسی 
پیشنهاد  محلی،  روزنامه  یک  سهام  خرید  و 
اعطای قراردادهای دولتی داده بود. وی بعد از 
انتشار این ویدیو، گفته بود در حال مستی این 

حرف ها را زده و استعفا داد.
سباستین کورتس، صدراعظم 33 ساله اتریش 
و از حزب راست میانه رو »مردمی« نیز در این 

منفی است.«
چه  که  نقش  این  فیس بوک،  مدیر  این  نظر  از 
مضمونی مناسب و چه مضمونی نامناسب است، 

بایستی به جامعه سپرده شود.
اقدام  و  نقش  فعاًل  دست کم  شروپفر،  گفته  به 
در  آن  خاطر  به  فیس بوک  که  افراد  خود 
بود،  گرفته  قرار  انتقادها  ماه های گذشته هدف 

اجتناب ناپذیر است.
اخبار  انتشار  برای  همواره  اجتماعی  شبکه های 
نادرست و جعلی مورد استفاده قرار  و اطالعات 
 201۶ انتخابات  بر  تأثیرگذاری  برای  می گیرند. 
مورد  فیس بوک  نیز  امریکا  جمهوری  ریاست 

سوءاستفاده احتمالی عوامل روس قرار گرفت.

جنجال استعفا داد، اما گزارش ها حاکی است 
که وی در نظرسنجی های انتخاباتی بخت اول 
پیروزی انتخابات جدید است. با این  حال انتظار 
می رود وی مجبور به ائتالف با حزب دیگری 

برای تشکیل دولت باشد.
حزب مردم با کسب بیش از 31 درصد آرا در 
انتخابات پیشین که دو سال پیش برگزار شد، 
وعده محدود کردن ورود مهاجران خارجی به 

اتریش را داده بود.
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