
تصمیم درست 
کمیسیون انتخابات

ششم  انتخابات  برگزاری  از  پس 
حساس  و  اصلی  مسأله ی  حاال  میزان، 
انتخابات  نتیجه ی  و  آرا  شمارش 
انتخابات  چهارمین  متاسفانه  است. 
و  کاستی ها  با  نیز  ریاست جموری 
بزرگ ترین  بود.  همراه  نارسایی هایی 
بود.  رای دهند گان  فهرست  در  مشکل 
در  خود  نام  نیافتن  به دلیل  بسیاری ها 
شدند.  محروم  رای  حق  از  فهرست، 
دستگاه های  در  هم  تخنیکی  مشکالت 
گزارش  انتخابات  روز  در  بیومتریک 
شد که این امر نگرانی ها و پرسش های 
کارکرد  خصوص  در  را  زیادی 
یکی  برانگیخت.  بیومتریک  دستگاه ها 
که  است  این  اساسی  پرسش های  از 
و  پاک  آرای  انتخاباتی  کمیسیون های 
ناپاک را چگونه از هم جدا می کند؟ خبر 
مستقل  کمیسیون  که  است  این  خوش 
آرای  که  است  گرفته  تصمیم  انتخابات 
بدون بارُکد بیومتریک نزد این کمیسیون 
اعتبار ندارد. بنابر این، در شمارش آرا، 
بیومتریک  که  بود  خواهد  معتبر  آرایی 
بیومتریک  بدون  آرای  و  باشد  شده 
باطل خواهد شد. کمیسیون شکایت های 
انتخاباتی نیز با این تصمیم موافق است. 

این نهاد هم در صحبت با...

علیه  جنگ  در  ترمپ  رییس جمهور   2018 دسامبر  در 
تویتی  در  و  کرد  پیروزی  اعالم  )داعش(  اسالمی  دولت 
نوشت که »داعش عمدتا شکست خورده و سایر کشورها از 
جمله ترکیه باید بتوانند به راحتی به حساب بقایای آن برسند. 

ما داریم به خانه برمی گردیم!«
بیانیه ها  بار در  اول سال جاری، ترمپ 16  ماه  در سه 
یا  کامال شکست خورده  یا  داعش  که  گفته  تویت هایش  یا 
که  می رسد  به نظر  این حال،  با  می خورد.  شکست  به زودی 
دولت ایاالت متحده با ترمپ موافق نیست. در ماه آگست، 
»اداره  و  خارجه  وزارت  دفاع،  وزارت  اصلی  بازرس  سه 
توسعه بین المللی امریکا« گزارش مشترکی را به کنگره ارسال 
کردند که در آن »عملیات عزم راسخ«، کارزار نظامی امریکا 
برای شکست دادن داعش در سوریه و عراق از اول اپریل تا 
30 جون 2019 به بررسی گرفته شده بود. آن ها نتیجه گرفته 
جنگ جوی  هزاران  قلمرو  دست دادن  از  »به رغم  که  بودند 
داعش در عراق و سوریه باقی مانده و در حال انجام حمالت 

و تالش برای بازسازی توانایی های شان هستند.«
بازخیزش داعش تا حدودی نتیجه تصامیم...

بار  سه  از  پس  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
تأخیر و تردیدها در خصوص برگزاری آن، در ششم میزان 
که  طالبان  گروه  برگزار شد.  امنیتی  سنگین  تهدیدهای  زیر 
هرنوع  و  می کنند  مختل  را  انتخابات  بودند  کرده  تهدید 
کرده  اعالم  نظامی شان  مشروع  اهداف  را  انتخاباتی  تجمع 
نقاط  برخی  در  پراکنده  حمالتی  انجام  وصف  با  بودند، 
اعالم  برمبنای  ماندند.  ناکام  پروسه  مختل کردن  در  کشور، 
انتخابات، تا کنون حدود سه هزار و 700  کمیسیون مستقل 
و  میلیون  دو  به  قریب  مرکز،  پنج هزار  به  نزدیک  از  مرکز 
می رسد  به نظر  ترتیب  این  به  داده اند.  رأی  نفر  دوصدهزار 
مشارکت نزدیک به سه میلیون برسد. آماری که نشان می دهد 
مشارکت در چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 

افت چشم گیر داشته است. 
درصد   20 مرز  تا  مشارکت  سقوط  می شود  پیش بینی 
باشد، در این صورت افت مشارکت نخستین بحرانی است 
که مشروعیت ناشی از این انتخابات را به چالش می کشد. 
از میان قریب به 9 میلیون رأی دهنده ای که برای اشتراک در 

انتخابات ثبت نام کرده بودند، بیش از...

به  روز  چهار  از  کشور  شمال شرق  در  تخار  والیت 
طالبان  است.  بوده  طالبان  شدید  حمالت  شاهد  این سو 
باالی  را  گسترده ای  حمالت  انتخابات  از  قبل  روز  یک 

ولسوالی های خواجه غار، چاه آب و بهارک انجام دادند. 
به  گفته ی مقام های محلی تخار حمالت طالبان در تمام 
این ولسوالی ها عقب زده شده  است. اعضای شورای والیتی 
اما روایت دیگری از جنگ دارند؛ آنان می گویند که طالبان 
در ولسوالی های بهارک، خواجه غار، چاه آب و ینگی قلعه 
حضور گسترده دارند و در نتیجه ی حمالت طالبان بیش از 

دوهزار خانواده متواری شده اند.
دفع  برای  ملی می گوید  دفاع  دیگر وزارت   در سوی 
ولسوالی ها  این  به  کماندو  و  کمکی  نیروهای  این حمالت 

رسیده اند و تلفات سنگینی به طالبان وارد شده است. 
قبل  روز  یک  می گویند،  تخار  والیت  محلی  مقام های 
باالی  جهت  چندین  از  طالب  جنگ جویان  انتخابات،  از 
ولسوالی های چاه آب، خواجه غار و بهارک حمله کردند. به 

گفته ی جواد هجری، سخن گوی والی تخار،...

جنـگ اطالعـاتی 
و نسخه ی دوم داعش

بحران های انتخابات؛ سقوط مشارکت، 
تقلب و بهانه ی تقلب

حمله ی طالبان به ولسوالی های بهارک 
و خواجه غار تخار؛ 

2000 خانواده متواری شده اند

انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
این  نزد  بیومتریک  بارُکد  بدون  آرای  که  می گوید 

کمیسیون اعتبار ندارد و باطل خواهد شد. 
مستقل  کمیسیون  رییس  نورستانی،  حواعلم 
تلویزیونی  گفت وگوی  یک  در  دیروز  انتخابات 
این  رهبری  اعضای  فیصله ی  که  گفت  کابل  در 
کمیسیون در ابتدا استفاده از دستگاه های بیومتریک 
در روز انتخابات بود و در شمارش آرا نیز آرایی 

معتبر خواهد بود که بیومتریک شده باشد...

کمیسیون انتخابات: 
آرای بدون بیومتریک باطل است

امنیت  مشاور  روز: حمداهلل محب،  اطالعات 
انتخابات  نتیجه ی  که  می گوید  افغانستان  ملی 
صلح  باشد،  هرچه  کشور  در  جمهوری  ریاست 
»با  اولویت قرار دارد و  افغانستان در  برای دولت 
تقویت  اولویت  این  به حکومت،  مردم  دادن  رای 

می گردد.«
هفتادوچهارمین  در  که  ملی  امنیت  مشاور 
نشست عمومی سازمان ملل در نیویورک صحبت 

می کرد، شام دیروز )دوشنبه، 8 میزان( گفت که...

محب در سازمان ملل: 
نتیجه ی انتخابات هرچه باشد، 

صلح برای دولت افغانستان 
اولویت دارد
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چلسی با انگولو کانته 
به مراتب قوی تر می شود

فرانک لمپارد می گوید چلسی برای 
ستاره  کانته  انگولو  به  دادن  بازی 

فرانسوی مصدومش عجله...

فن دایک: 
فاصله پنج امتیازی 
با سیتی معنایی ندارد

هالندی  ستاره  دایک،  فن  ویرژیل 
لیورپول، در مصاحبه ای فاصله پنج 

امتیازی لیورپول با سیتی را...

تأکید محمد بن سلمان 
بـر رویکرد دیپلمـاتیک 

در بـرابـر ایـران
سلمان،  بن  محمد  روز:  اطالعات 
در  سعودی،  عربستان  ولیعهد 

مصاحبه ای با...

گزارش ها،  بر  بنا  روز:  اطالعات 
در  موریا  اردوگاه  در  آتش  سوزی 

جزیره لسبوس یونان...

آتش سوزی مرگبار 
در اردوگاه پناهجویان 

موریا در یونان
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ادعای پیروزی زودهنگام عبداهلل؛ 
»ما با رای بلند آمده ایم، انتخابات 

به دور دوم نمی رود«



www.etilaatroz.comسه شنبه  ۹ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸1۶ خبرهای داخلی

ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  روز:  اطالعات 
افغانستان می گوید که نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری 
در  افغانستان  دولت  برای  صلح  باشد،  هرچه  کشور  در 
اولویت قرار دارد و »با رای دادن مردم به حکومت، این 

اولویت تقویت می گردد.«
نشست  هفتادوچهارمین  در  که  ملی  امنیت  مشاور 
شام  می کرد،  صحبت  نیویورک  در  ملل  سازمان  عمومی 
دیروز )دوشنبه، 8 میزان( گفت که گام بعدی در راستای 
او  شد.  خواهد  برداشته  افغان ها  توسط  صلح  به  رسیدن 
گفت که افغانستان درحالی آماده ی برداشتن گام بعدی در 
روند صلح است که به اصول پایداری، شمولیت و باعزت 

بودن صلح متعهد است. 
منظور  به  افغانستان  »مردم  گفت:  محب  آقای 
آنان  هستند.  آتش بس  خواهان  خون ریزی  فوری  توقف 
می خواهند گفت وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان 
صورت بگیرد. افغان ها تقاضا دارند که جمهوری اسالمی 

تهداب دولت-ملت باقی بماند.«
مشاور امنیت ملی کشور گفت که افغانستان در روند 
صلح از همکاری های شرکای بین المللی خود که با »اصول 
رهبری  به  صلح  روند  و  داشته  مطابقت  ما  صلح  تأمین 
افغان ها را حمایت کرده اند«، استقبال می کند. او افزود که 
و  امریکا  با  افغانستان  اساس مشارکت  تروریزم  با  مبارزه 

شرکای ناتو را تشکیل می دهد.
گفت:  خود  صحبت های  از  بخشی  در  محب  آقای 

»صلح هدف مشترک و تروریزم دشمن مشترک ما است 
نباید در یک استعجالیت غیر واقعی صلح، تروریستان  و 

را تقویت نماییم.«
در  افغانستان  از  نمایندگی  به  که  محب  حمداهلل 
است، همچنان  کرده  ملل شرکت  نشست ساالنه سازمان 
از طالبان و حامیان خارجی این گروه خواست که در روند 
صلح با افغانستان یکجا شوند در غیر کشورش به جنگ 
به آن  ما  »این جنگی است که  ادامه می دهد و  آنان  علیه 

فایق آمده می توانیم.«
را  گفته ها  این  درحالی  افغانستان  ملی  امنیت  مشاور 
مطرح می کند که پیش از این امریکا ده دور با طالبان در 
مذاکرات  این  آخرین دور  در  بود  قرار  کرد.  مذاکره  قطر 
مقامات  زمان  آن  در  شود.  نهایی  طرف  دو  میان  توافق 
امریکایی گفته بودند که برای واشنگتن صلح در اولویت 
را  طالبان  با  مذاکره  ترمپ  دونالد  آن که  از  پس  اما  است 
متوقف کرد، تالش ها برای برگزاری انتخابات بیشتر شد.

افغانستان استدالل می کرد که برای پیشبرد  حکومت 
که  است  حکومتی  به  نیاز  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای 
انتخابات رویکار می آید. رییس جمهور  پس از برگزاری 
اشرف غنی بارها گفته بود که صلح باید توسط حکومت 
این زمانی ممکن است که در  منتخب پیش برده شود و 

نخست انتخابات برگزار شود.
از سوی دیگر تاکنون گروه طالبان حاضر نشده است 
به صورت مستقیم مذاکره کند. طالبان  افغانستان  با دولت 

بیرون  برای  آنان  و  شده  اشغال  افغانستان  که  اند  مدعی 
مقابله با اشغال می جنگند و حکومت افغانستان نیز »دست 
می کند  صلح  امریکا  با  اول  رو  همین  از  است  نشانده« 

سپس وارد مذاکرات بین االفغانی خواهند شد. 
رای برای دموکراسی

حمداهلل محب در بخشی از صحبت هایش به برگزاری 
کرد و  اشاره  میزان  در شش  ریاست جمهوری  انتخابات 
انتخابات یک رییس جمهور  برای  تنها  افغان ها  گفت که 
رای نداده اند بلکه برای دموکراسی، قانون اساسی، آزادی 

و حاکمیت ملی و صلح رای داده اند.
ریاست  انتخابات  »در  گفت:  ملی  امنیت  مشاور 
جمهوری ما کسانی نیز رای دادند که انگشتان دست شان 
قطع  رای دهی  به خاطر  طالبان  توسط   2014 انتخابات  در 

شده بود ولی آن ها باز هم آمدند و رای دادند.« 
او گفت که 70 هزار سرباز افغان شهروندان افغانستان 
را در جریان انتخابات محافظت کردند و »به اثر مسلکی 
بودن قوای افغان بیش ترین و حتا تمام حمالتی که دشمن 
برای این روز به منظور هدف قرار دادن و آسیب رساندن 

غیرنظامیان طراحی کرده بود، دفع گردید.«
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در شش میزان 
مراکز  تمامی  که  بودند  کرده  تهدید  طالبان  شد.  برگزار 
خواسته  مردم  از  و  داد  خواهند  قرار  هدف  را  رای دهی 
بودند در این انتخابات شرکت نکنند. اما به رغم تهدیدات 

طالبان، انتخابات در فضای نسبتًا امن برگزار شد.

محب در سازمان ملل: 
نتیجه ی انتخابات هرچه باشد، صلح برای دولت افغانستان اولویت دارد

مسـتقل  کمیسـیون  روز:  اطالعـات 
انتخابـات می گویـد کـه آرای بـدون بارُکـد 
بیومتریـک نـزد ایـن کمیسـیون اعتبـار ندارد 

و باطـل خواهـد شـد. 
حواعلـم نورسـتانی، رییـس کمیسـیون 
یـک  در  دیـروز  انتخابـات  مسـتقل 
گفت وگـوی تلویزیونـی در کابـل گفـت که 
فیصلـه ی اعضـای رهبری این کمیسـیون در 
ابتـدا اسـتفاده از دسـتگاه های بیومتریـک در 
روز انتخابـات بـود و در شـمارش آرا نیـز 
آرایـی معتبـر خواهد بود که بیومتریک شـده 

باشـد. خانـم نورسـتانی گفـت: »فیصله ی ما 
با بیومتریک اسـت. مـا رأی غیربیومتریک را 
قطعـا قبـول نداریـم، اگـر غیـر بیومتریک را 
قبـول می کردیـم، پـس بـه منـول می رفتیـم. 
مـا بـه منـول نرفتیـم، فلهـذا بـرای مـا رأی 
بیومتریـک معتبـر و غیـر بیومتریـک باطـل 

» است.
و  ثبـات  انتخاباتـی  تیـم  پیش تـر 
همگرایـی بـه رهبـری عبـداهلل عبـداهلل نیز از 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات خواسـته بود که 
تنهـا آرایـی را معتبـر بشـمارد کـه بیومتریک 

شـده باشـد.
مسـتقل  کمیسـیون  هـم  سـویی  از 
انتخابـات در حالی به اعتبـار آرای بیومتریک 
از  شـکایت هایی  کـه  دارد  تأکیـد  شـده 
و  بیومتریـک  دسـتگاه های  کارنکـردن 
مسـتقل  کمیسـیون  کارکنـان  ناآشـنایی 
انتخابـات بـا ایـن دسـتگاه ها وجود داشـت.

انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریـخ 
ششـم میـزان در حالـی برگزار شـد که پیش 
از آن گـروه طالبـان تهدیـد کـرده بـود کـه 
مراکـز و محالت رأی دهـی را آماج حمالت 

نظامـی قرار خواهـد داد.
بـا وجود این تهدیدها، امـا انتخابات در 
فضـای نسـبتا امن برگزار شـد. انتظار می رود 
کـه نتایـج ابتدایـی ایـن انتخابـات بـه تاریخ 
کمیسـیون  سـوی  از  میـزان  بیسـت وهفتم 

مسـتقل انتخابـات اعالم شـود.
مسـتقل  کمیسـیون  رهبـری  اعضـای 
انتخابـات نیـز در مـورد شـفافیت انتخابـات 
آرای  نتایـج  کـه  گفته انـد  و  داده  اطمینـان 
واقعـی مـردم افغانسـتان مطابـق بـه تقویـم 

شـد. خواهـد  اعـالم  انتخاباتـی 

کمیسیون انتخابات: 
آرای بدون بیومتریک باطل است

نشر خواهد رسید.
انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان در حالی 
که  بود  تهدید کرده  آن گروه طالبان  از  پیش  برگزار شد که 
مراکز و محالت رأی دهی را آماج حمالت نظامی قرار خواهد 

داد.
با وجود این تهدیدها، اما انتخابات در فضای نسبتا امن 
به  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج  انتظار می رود که  برگزار شد. 
تاریخ بیست وهفتم میزان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات 

اعالم شود.

کرده  اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  روز:  اطالعات 
است که تا کنون آرای سه هزار و 736 مرکز رأی دهی به این 

کمیسیون رسیده است. 
اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دو شب پیش 
)یک شنبه، 7 میزان( در یک نشست خبری اعالم کردند که در 
سه هزار و 736 مرکز رأی دهی، دو میلیون و 196 هزار و 436 

نفر رأی داده اند.
مجموع  از  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  اعالم  براساس 
اشتراک  سطح  آمار  رأی دهی،  مرکز   373 و  پنج هزار 

رأی دهندگان در 786 مرکز به زودی به دسترس این کمیسیون 
قرار می گیرد، اما از 234 مرکز رأی دهی دیگر معلومات دقیق 

در دست نیست.
مستقل  کمیسیون  رهبری  اعضای  گفته های  به  نظر 
مرکز   617 ریاست جمهوری،  انتخابات  روز  در  انتخابات، 

رأی دهی در سراسر کشور بسته مانده بوده است.
اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات در این نشست 
داده و گفتند که  اطمینان  انتخابات  خبری در مورد شفافیت 
نتایج آرای واقعی مردم افغانستان مطابق به تقویم انتخاباتی به 

در ۳ هزار و ۷۳۶ مرکز رأی دهی، نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رأی داده اند

رسانه ها گفته است که فقط آرایی »معتبر 
بارکد  که  بود  خواهد  پذیرش«  قابل  و 
ویژه ی دستگاه بیومتریک را داشته باشد. 
دلیل  است.  درستی  تصمیم  کار،  این 
تنها  است؛  روشن  بسیار  هم  آن  درستی 
با این کار می توان از تقلب جلوگیری یا 

دست کم سطح تقلب را کاهش داد.
تقلب گسترده در انتخابات های که تا 
بزرگ ترین  شده،  برگزار  کشور  در  حاال 
چالش بوده است. این چالش دردسرهای 
است.  داشته  همراه  به  نیز  را  بزرگی 
 2014 انتخابات  آن  نمونه های  آخرین 
مرز  تا  را  کشور  که  ریاست جمهوری 
به  منجر  نهایت  در  و  برد  پیش  بحران 
انتخابات  تشکیل حکومت توافقی شد و 
سال گذشته پارلمانی که اعالم نتیجه ی آن 
جنجال های  هنوز  و  برد  زمان  ماه  شش 
در  مشکل  است.  نیافته  پایان  کامال  آن 
جایی  از  گذشته  سال  پارلمانی  انتخابات 
در  بیومتریک  دستگاه ها  که  شد  آغاز 
تخریب  نبود،  استفاده  قابل  مراکز  برخی 
یا گم شدند که این روند باعث شد تا با 
موافقت کمیسیون انتخابات، آرای زیادی 
صندوق ها  به  بیومتریک  بارکد  بدون 
انداخته شود. اتفاق و تصمیم که نتیجه ی 
در  کشید.  جدی  چالش  به  را  انتخابات 
نیز در سراسر کشور  انتخابات روز شنبه 
بنابر  شد.  استفاده  بیومتریک  دستگاه  از 
گفته های نهادهای ناظر انتخاباتی در بیش 
از 98 درصد مرکزهای رای دهی دستگاه 
بیومتریک وجود داشت. چنان چه قبال هم 
دستگاه  از  استفاده  نیز  بار  این  که  گفتیم 
به  اما  بود،  همراه  با مشکالتی  بیومتریک 
پارلمانی  انتخابات  در  که  نبود  پیمانه ای 
گفته  این که  مهم تر  داد.  رخ  گذشته  سال 
به  قادر  بیومتریک  دستگاه های  می شود 
کمیسیون  هست.  نیز  زمان  و  مکان  ثبت 
قابل  آرای  اعالم کرده است که فقط  هم 
صبح  هفت  ساعت  از  که  است  اعتبار 
دستگا های  در  چاشت  از  پس  پنج  تا 

بیومتریک ثبت شده باشد. 
از  پس  روز  یک  دیگر،  طرف  از 
شبکه های  در  ویدیوهایی  انتخابات، 
نشان  که  اجتماعی دست به دست می شود 
از  یکی  نفع  به  ظاهرا  افرادی  می دهد 
نامزدان مشخص برگه ها را نشانی می کنند 
ویدیوها  در  می ریزند.  صندوق  در  و 
به  برگه ها  این  که  کسانی  می شود  دیده 
صندوق می ریزند،  تقریبا به تمام امکاناتی 
وجود  رای گیری  حوزه  یک  در  باید  که 
بیومتریک  بارکد  جمله  از  باشد،   داشته 
دو  در  دلیل  همین  به  دارد.  اختیار  در  را 
تقلب گسترده در  از  نگرانی  روز گذشته 
چنین  در  است.  پررنگ تر شده  انتخابات 
کمیسیون  وظیفه ی  یک سو  از  شرایطی، 
انتخاباتی این است که تمام  شکایت های 
موارد تقلب را به درستی شناسایی و به آن 
از طرف دیگر وطیفه ی  رسید گی کند. و 
به  تنها  این است  انتخابات هم  کمیسیون 

آرای بیومتریک شده اعتبار قایل شود. 
اصلی  هدف  که  است  این  ما  نظر 
بیومتریک  دستگاه های  از  استفاده 
از  جلوگیری  انتخابات،  در  رأی دهندگان 
تقلب، صیانت از آرای واقعی و پاک مردم 
و تسهیل در روند رأی گیری از شهروندان 
نباید مشکل سال گذشته  این رو،  از  بود. 
بیومتریک  دستگاه  از  یعنی  شود،  تکرار 
به  کمکی  هیج  تنها  نه  اما  شد،  استفاده 
که  نکرد  انتخابات  نتیجه ی  در  شفافیت 
کمیسیون  بار  این  کرد.  پیچیده تر  آن  را 
مشکل  این  تکرار  از  باید  انتخابات 
برخورد  شک  بدون  کند.  جلوگیری 
نهادهای  درست  و  مسلکی  بی طرفانه، 
یک  به وجودآمدن  از  می تواند  انتخابانی 
بن بست سیاسی جلوگیری کند. در واقع 
کمیسیون های  به  امید  چشم  حاال  مردم 
انتخاباتی دوخته تا از آرای شان پاسداری 
و عدالت انتخاباتی را تامین کند. در غیر 
آبستن  از همین  حاال کشور  این صورت 
یک بحران و بن بست سیاسی دیگر است. 
از  انتخاباتی  نهادهای  غفلت  صورت  در 
مسئول  شک  بدون  مردم،  آرای  صیانت 
درجه اول هر نوع نابه سانی کمیسیون های 

انتخاباتی است.

کمیسیون  روز:  اطالعات 
مستقل رسیدگی به شکایت های 
تا  که  کرد  اعالم  انتخاباتی 
)دوشنبه،  دیروز  پیش ازظهر 
 569 و  دو هزار  میزان(   8
انتخابات  شکایت در مورد روز 
کرده  دریافت  ریاست جمهوری 

است.
بیان شینواری، رییس  زهره 
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون 
در  که  انتخاباتی  شکایت های 
کابل  در  خبری  نشست  یک 
که  افزود  می کرد،  صحبت 
شکایت  دریافت  مهلت  آخرین 
تا ساعت 5:00 بعدازظهر دیروز 
است و پس از آن هیچ شکایتی 
نخواهد  ثبت  کمیسیون  این  نزد 

شد.
که  افزود  شینواری  خانم 
شکایات  کمیسیون  رهبری 
پایان  از  بعد  روز  پانزده  برای 
که  شکایت  دریافت  مهلت 
به  شده،  پیشبینی  قانون  در 
خواهند  رسیدگی  شکایت ها 
در  کرد  خاطرنشان  او  کرد. 

فیصله های  به  که کسی  صورتی 
نکنند،  قناعت  کمیسیون  این 
می توانند برای مدت 72 ساعت 
برای درج شکایت های استینافی 
کمیسیون  مرکزی  دفتر  به 

شکایات در کابل مراجعه کنند.
مولوی  حال  همین  در 
معاون  عظیمی،  دین محمد 
به  رسیدگی  کمیسیون 
در  انتخاباتی  شکایت های 
گفت  خبری  نشست  این 
دستگاه های  کارنکردن  که 

نام های  نبود  بیومتریک، 
فهرست  در  رأی دهندگان 
درشت  موارد  از  تقلب  و 
شکایت های دریافت شده است.
آقای عظیمی همچنان گفت 
شده  بیومتریک  آرای  تنها  که 
نزد این کمیسیون اعتبار خواهد 
داشت. او در عین حال گفت به 
که  آرایی  مورد  در  شکایت ها 
پیش از ساعت هفت صبح روز 
ششم میزان و نیز پس از ساعت 
صندوق ها  در  روز  همین  پنج 

رسیدگی  باشد،  شده  ریخته 
خواهند کرد.

محمدقاسم  هم  سویی  از 
سخن گوی  و  منشی  الیاسی، 
به  رسیدگی  کمیسیون 
شکایت های انتخاباتی از مجموع 
 954 دریافت شده،  شکایت های 
شکایت از کابل، 402 شکایت از 
هرات، 132 شکایت از جوزجان 
و باقی از سایر والیات نزد این 

کمیسیون به ثبت رسیده است.
اعضای  حال  این  با 

به  رسیدگی  کمیسیون  رهبری 
اطمینان  انتخاباتی  شکایت های 
به  قانون  براساس  که  دادند 
گونه ی  به  شکایت ها  تمامی 
عادالنه  و  شفاف  بی طرفانه، 

رسیدگی خواهند کرد.
ریاست جمهوری  انتخابات 
حالی  در  میزان  ششم  تاریخ  به 
برگزار شد که پیش از آن گروه 
طالبان تهدید کرده بود که مراکز 
آماج  را  رأی دهی  محالت  و 
حمالت نظامی قرار خواهد داد.

اما  تهدیدها،  این  وجود  با 
امن  نسبتا  فضای  در  انتخابات 
که  می رود  انتظار  شد.  برگزار 
به  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج 
از  میزان  بیست وهفتم  تاریخ 
سوی کمیسیون مستقل انتخابات 

اعالم شود.
کمیسیون  رهبری  اعضای 
مستقل انتخابات پیش تر در مورد 
شفافیت انتخابات اطمینان داده و 
گفته بودند که نتایج آرای واقعی 
تقویم  به  مطابق  افغانستان  مردم 

انتخاباتی اعالم خواهد شد.

ثبت ۲ هزار و ۵۶۹ شکایت در مورد انتخابات ریاست جمهوری



صفحه ویـژه جـوانان

www.etilaatroz.comسه شنبه  ۹ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸1۶گزارش

بهارک  ولسوالی  از  خود  که  افضلی  آقای 
اما  است،  شامل  هیأت  این  ترکیب  در  و  است 
ولسوالی  در  جاری  جنگ  به دلیل  که  می گوید 
بهارک و ناامن بودن جاده ی تالقان، مرکز والیت 
را به بهارک وصل می کند، این هیأت هنوز موفق 
نشده  است که برای بررسی این رویداد به آن جا 

سفر کند. 
پولیس  فرماندهی  می گوید  افضلی  آقای 
ولسوالی بهارک هم اکنون خط مقدم نبرد است: 
»طالبان با پلخمان می توانند ولسوالی را هدف قرار 
دهند، همین قدر نزدیک اند. در داخل بازار از طرف 
شب طالبان گشت وگذار می کنند و روزانه از آن جا 
بیرون می شوند. از طرف روز جنگ جویان طالب 
به روستاهای اطراف بازار ولسوالی گم می شوند.«
بهارک در  از سقوط ولسوالی  افضلی  آقای 
صورت نرسیدن نیروهای کمکی هشدار می دهد. 

طالبان تالقان را تهدید می کنند
تالقان،  کیلومتری   16 در  بهارک  ولسوالی 
مرکز والیت تخار موقعیت دارد. به گفته ی آقای 
افضلی طالبان حتا از بهارک هم گذشته و وارد 
در  اکنون  همین  »طالبان  شده اند:  تالقان  خاک 
است،  تخار  دانشگاه  نزدیک  که  ابدال  منطقه ی 
حضور دارند. نیروهای دولتی در پهلوی دانشگاه 

سنگر گرفته اند که مانع آمدن آنان شوند.«
در  طالبان  که  می گوید  او  حال  همین  در 
ساحه ی »موتر سوخته« در جاده ی عمومی تخار 
دارد  موقعیت  تالقان،  در محدوده ی  که  کندز   –
نیز ایست بازرسی ایجاد کرده اند: »روز یک شنبه 
)هفتم میزان( در همین ساحه، طالبان یک پیرمرد 
امروز صبح ورثه اش  تیرباران کردند.  را  دکاندار 

جنازه اش را بردند.«
»بیش از دوهزار فامیل آواره شده اند«

حمالت  پی  در  که  می گوید  افضلی  آقای 
و  غار  خواجه  ولسوالی های  بر  طالبان  شدید 
بهارک، بیش از دو هزار خانواده  به للمی زارهای 
متواری  تالقان  و  غار  خواجه  ولسوالی  اطراف 

شده اند. 
جواد هجری، سخن گوی والی ضمن تأیید 
ولسوالی  بی جا شدگان  که  گفت  موضوع  این 
کامل  آمادگی های  و  رسیده اند  تالقان  به  بهارک 
برای رسیدگی به وضعیت آنان روی دست گرفته 
شده است: »به ریاست مبارزه با حوادث و ریاست 
به  که  است  شده  داده  جدی  هدایت  مهاجرین 
اسرع وقت به مهاجران رسیدگی کنند. مهاجرانی 
که آمده اند جای بودوباش و آب ونان شان تا حدی 

تأمین شده است و این روند ادامه دارد.« 
»طالبان از والیت های همجوار به تخار هجوم 

آورده اند«
نبود هماهنگی  نیروی کافی در تخار،  نبود 
میان نیروهای امنیتی و دفاعی و همسایه های ناامن 
از دالیل عمده ی ناامنی و هجوم طالبان به تخار 

خوانده می شود. 
تخار  مردم  نماینده ی  خاکسار،  امیرمحمد 
بد  وضعیت  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  در 
امنیتی در والیت تخار متأثر از وضعیت بد امنیتی 
والیت های همجوار این والیت است. به گفته ی 
او عملیات تصفیوی جاری در والیت بدخشان 
باعث شده است، طالبان از آن جا متواری شوند 
به همین  او  به گفته ی  ببرند.  به تخار یورش  و 
ترتیب وقتی در والیت قندوز عملیاتی راه اندازی 
و طالبان از آن جا متواری می شود، مقصد بعدی 

طالبان قندوز است.
آقای هجری، معاون والی تخار نیز همسایگی 
با ولسوالی های ناامن والیت های همجوار تخار را 
از دالیل اصلی ناامنی در این والیت عنوان می کند. 
به گفته ی او در حال حاضر جنگ ولسوالی های 
ارچی  دشت  ولسوالی  از  بهارک  و  غار  خواجه 
والیت قندز سازمان دهی می شود. او اضافه می کند 
که ناامنی ولسوالی اشکمش متأثر از ولسوالی برکه 
ناامنی ولسوالی چاه  والیت بغالن است و دلیل 
آب نیز از »ولسوالی شهر بزرگ« بدخشان ناشی 

می شود. 

در  تخار  مردم  نماینده ی  خاکسار،  آقای 
در  تخار  که والیت  می گوید  نمایندگان  مجلس 
در  وسیعی  عملیات  که  می شود  امن  صورتی 
شمال شرق )والیت های قندوز، بغالن و بدخشان( 

راه اندازی شود. 
وجود  طالب  از  حمایت  روحیه ی  تخار  »در 

ندارد«
آن طور که سخن گوی والی تخار می گوید که 
طالب  از  روحیه ی  حمایت  تخار  مردم  میان  در 
وجود ندارد. او به دوره ی مقاومت و پس از آن 
قول  فرمانده  داوود  داوود  که جنرال  دوره  ای  به 
می کند  اشاره  شمال شرق  در  پامیر   217 اردوی 
هیچ  تخار  در  طالبان  ایام  آن  در  که  می گوید 

جایگاهی نداشت و والیت کامال امن بود. 
حاال  همین  که  می گوید  نیز  خاکسار  آقای 
مردم با تشکیل گروه های خیزش مردمی همراه با 
نیروهای دولتی در این والیت با طالبان می جنگند: 
»مردم تخار در دو دهه جهاد و مقاومت و تا همین 
هراس افگنان  به  که  دادند  نشان  قبل  ماه  هشت 

همکار و همراه نبوده اند.«
طالبان در چند ولسوالی تخار حضور دارند؟

تمامی  که  می گوید  تخار  والی  سخن گوی 
به جز ولسوالی درقد،  این والیت  16 ولسوالی 
اداری در  افغانستان و کارهای  اختیار دولت  در 
این ولسوالی ها به طور منظم به پیش می رود: »در 
تمامی ولسوالی ها واحدهای اداری کارهایش را 
به طور  دولتی  و خدمات  می برند  پیش  به  منظم 
به جز  تمامی ولسوالی ها  دارد. در  منظم جریان 
درقد، ثارنوالی، فرماندهی پولیس، ولسوالی همه 

فعال اند.«
افضلی، عضو شورای والیت  اعظم  محمد 
ولسوالی  های  مراکز  تنها  که  می گوید  اما  تخار 
ینگی  بهاوالدین،  قلعه، خواجه  اشکمش، دشت 
اختیار دولت است  در  بهارک  و  قلعه، چاه آب 
و ولسوالی درقد به طور کل توسط طالبان کنترل 

می شود.
مخابراتی  شبکه های  فعالیت  قطع ّبودن 
نقش  مردم  نگرانی های  و  جنگ  تشدید  در  نیز 
این روزها شبکه های مخابراتی در  داشته است. 
زندگی  امر  این  و  است  قطع  شمال شرق کشور 
مردم در این والیات به ویژه ولسوالی های درگیر 
مواجه کرده  با مشکالت  را  تخار  جنگ والیت 

است.
و  درقد  ولسوالی های  سنبله   19 تاریخ  در 
ینگی قلعه ی والیت تخار در یک روز به دست 
طالبان سقوط کرد. وزارت دفاع به تاریخ 23 سنبله 
ولسوالی ینگی قلعه را بازپس گرفت اما ولسوالی 

درقد همچنان در اختیار طالبان است. 

والیت تخار در شمال شرق کشور از چهار 
روز به این سو شاهد حمالت شدید طالبان بوده 
است. طالبان یک روز قبل از انتخابات حمالت 
گسترده ای را باالی ولسوالی های خواجه غار، چاه 

آب و بهارک انجام دادند. 
حمالت  تخار  محلی  مقام های  گفته ی  به  
شده   زده  عقب  ولسوالی ها  این  تمام  در  طالبان 
است. اعضای شورای والیتی اما روایت دیگری 
در  طالبان  که  می گویند  آنان  دارند؛  جنگ  از 
و  آب  چاه  غار،  خواجه  بهارک،  ولسوالی های 
نتیجه ی  ینگی قلعه حضور گسترده دارند و در 
حمالت طالبان بیش از دوهزار خانواده متواری 

شده اند.
 در سوی دیگر وزارت دفاع ملی می گوید 
برای دفع این حمالت نیروهای کمکی و کماندو 
به این ولسوالی ها رسیده اند و تلفات سنگینی به 

طالبان وارد شده است. 
می گویند،  تخار  والیت  محلی  مقام های 
طالب  جنگ جویان  انتخابات،  از  قبل  روز  یک 
آب،  چاه  ولسوالی های  باالی  جهت  چندین  از 
گفته ی  به  کردند.  حمله  بهارک  و  غار  خواجه 
جواد هجری، سخن گوی والی تخار، هرسه حمله 
عقب زده شد، اما در ولسوالی بهارک طالبان در 
او  پیدا کردند.  نقطه ی مرکز ولسوالی تسلط  دو 
اضافه کرد نیروهای کمکی و کماندو به ولسوالی 
بهارک رسیده است و یک شنبه شب )هفتم میزان( 
بر  سنگینی  تلفات  هوایی  راه اندازی حمالت  با 

طالبان وارد کردند. 
از  نیز  ملی  دفاع  وزارت  حال  همین  در 
بهارک،  ولسوالی های  بر  طالبان  حمالت  دفع 
خواجه غار و چاه آب خبر می دهد و می گوید 
امنیتی و دفاعی کشور  نیروهای  در ضدحمله ی 
فواد  است.  وارد شده  طالبان  بر  تلفات سنگینی 
امان، معاون سخن گوی وزارت دفاع به روزنامه 
اطالعات روز گفت در حمله ی هوایی یک شنبه 
شب )هفتم میزان( نیروهای افغان 11 جنگ جوی 

طالب در ولسوالی بهارک کشته شدند. 
است  قرار  که  کرد  اضافه  امان  آقای 
پاک سازی  برای  وسیع  عملیات  یک  به زودی 
آغاز  از وجود طالبان  تمامی ولسوالی های تخار 
شود و گروه طالبان تالش می کند که با تشدید 
عملیات  این  مانع  والیت  این  در  حمالت شان 
هر  با  مقایسه  در  ما  »عملیات های  وسیع شوند: 

زمانی وسیع تر و شدیدتر خواهد شد.«
پایان  از  پس  که  گفت  ادامه  در  امان  آقای 
دفتر  به  از مراکز والیت ها  انتخاباتی  انتقال مواد 
عملیات  کابل،  در  انتخابات  کمیسیون  مرکزی 
ولسوالی های  تمامی  پاکسازی  برای  وسیعی 
تخار از وجود طالبان آغاز خواهد شد: »چون ما 
مصروف انتخابات بودیم، یک مقدار سکتگی در 
عملیات های تهاجمی به وجود آمد. با تمام شدن 
ما  مرکز،  به  والیت ها  از  انتخاباتی  مواد  انتقال 
عملیات های خود را افزایش می دهیم و پالن این 
است که مناطق تحت تصرف طالبان را به گونه ی 

کامل پاکسازی می کنیم.«
والیت  والیتی  شورای  اعضای  از  شماری 
و  غار  خواجه  ولسوالی های  وضعیت  اما،  تخار 
توصیف  نگران کننده  را  والیت  این  در  بهارک 

می کنند. 
والیتی  شورای  عضو  افضلی،  محمداعظم 
تخار به روزنامه اطالعات روز گفت که ولسوالی 
ولسوال  و  است  طالبان  اختیار  در  غار  خواجه 
و نیروهای امنیتی که در آن جا مستقر بودند، به 
روستای هزار باغ، روستایی که از مرکز ولسولی 
به  کرده  اند.  عقب نشینی  ندارد،  چندانی  فاصله 
این  در  امنیتی  نیروهای  و  ولسوال  او  گفته ی 

ولسوالی  مسیر  طالبان هردو  و  کرده   گیر  روستا 
دشت قلعه و ولسوالی بهارک را به روی آنان سد 

کرده اند. 
که  می گوید  والیتی  شورای  عضو  این 
خواجه  از  بدتر  بهارک  ولسوالی  در  وضعیت 
غار است. به گفته ی او طالبان یک شب قبل از 
انتخابات حمالت شدیدی را بر مرکز ولسوالی 
بهارک انجام دادند که در نتیجه ی آن سه سرباز 

پولیس کشته و سه سرباز دیگر زخمی شدند. 
آن طور که آقای افضلی می گوید در شبی که 
قرار بود فردای آن انتخابات برگزار شود نیز طالبان 
باالی یک قرارگاه نیروهای خیزش مردمی که در 
به  کردند.  داشت حمله  موقعیت  ولسوالی  بازار 
گفته ی او در آن حمله پنج نفر از نیروهای خیزش 

مردمی کشته شدند. 
»هفت نیروی خیزش مردمی در حمله ی هوایی 

کشته شدند«
آقای افضلی می گوید که جنگ جویان طالب 
)هفتم  شب  یک شنبه  حمالت شان،  ادامه ی  در 
میزان( پا پیش تر گذاشتند و بر فرماندهی پولیس 
و یک قرارگاه نیروهای خیزش مردمی در اطراف 
فرماندهی پولیس حمله کردند. به گفته ی او در 
پی این حمله فرمانده پولیس از نیروهای هوایی 
خواهان کمک شد. او توضیح می دهد که کمک 
هوایی وقتی به ساحه رسید، به صورت اشتباهی 
یک قرارگاه نیروهای خیزش مردمی را هدف قرار 
داد. به گفته ی آقای افضلی در این حمله بیش از 
هفت تن از نیروهای خیزش مردمی کشته و هفت 
تن دیگر زخمی شدند: »ما جسد این هفت نفر را 
در شفاخانه تثبیت کردیم و به بهارک فرستادیم. 
چند نفر شهید دیگر هم در زیر خاک و ِگل باقی 

مانده است.«
دقیق  رقم  اما  تخار  والی  سخن گوی 
این  در  مردمی  خیزش  نیروهای  کشته شده های 
حمله هوایی را 6 نفر می گوید. به گفته ی آقای 
هجری هیأتی برای بررسی این رویداد تعیین شده 

و به ولسوالی بهارک فرستاده شده است.

لطف علی سلطانی

حمله ی طالبان به ولسوالی های بهارک و خواجه غار تخار؛ 
2000 خانواده متواری شده اند

امیرمحمد خاکسار، نماینده ی مردم تخار در مجلس نمایندگان می گوید 
امنیتی  بد  وضعیت  از  متأثر  تخار  والیت  در  امنیتی  بد  وضعیت  که 
والیت های همجوار این والیت است. به گفته ی او عملیات تصفیوی جاری 
در والیت بدخشان باعث شده است، طالبان از آن جا متواری شوند و به 
تخار یورش ببرند. به گفته ی او به همین ترتیب وقتی در والیت قندوز 
عملیاتی راه اندازی و طالبان از آن جا متواری می شود، مقصد بعدی طالبان 

قندوز است.

محمداعظم افضلی، عضو شورای والیتی تخار به روزنامه اطالعات روز 
گفت که ولسوالی خواجه غار در اختیار طالبان است و ولسوال و نیروهای 
امنیتی که در آن جا مستقر بودند، به روستای هزار باغ، روستایی که از 
مرکز ولسولی فاصله چندانی ندارد، عقب نشینی کرده  اند. به گفته ی او 
ولسوال و نیروهای امنیتی در این روستا گیر کرده  و طالبان هردو مسیر 

ولسوالی دشت قلعه و ولسوالی بهارک را به روی آنان سد کرده اند. 
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جلیل رونق

دو روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در کشور، عبداهلل عبداهلل، رهبر دسته ی انتخاباتی »ثبات 
برنده ی دور نخست  و همگرایی« می گوید که تیمش 
این انتخابات است و حکومت آینده را تشکیل خواهد 

داد.
آقای عبداهلل که دیروز )دوشنبه، 8 میزان( در یک 
با  »ما  نشست خبری در کابل صحبت می کرد، گفت: 
مشغول  گذشته  روز  یکی دو  در  ما  آمدیم.  بلند  رأی 
نتیجه  این  به  بودیم و  از والیات کشور  نتایج  بررسی 
رسیدیم که رأی بلند داریم.« او افزود که رأی این تیم 
احتمالی در روند رأی گیری و  تقلبات  به  با رسیدگی 

ابطال این آرا، بلندتر خواهد شد.
از سویی هم، آقای عبداهلل عالوه کرد که براساس 
انتخابات  ثبات و همگرایی،  انتخاباتی  بررسی دسته ی 
نتایج  که  کرد  تأکید  او  نمی شود.  کشانده  دوم  دور  به 
این انتخابات اما، از سوی کمیسیون مستقل انتخابات 

افغانستان اعالم می شود.
عبداهلل،  عبداهلل  گفته های  این  با  همزمان 
کمیسیون های انتخاباتی در نشست های خبری جداگانه 
آنان  حامیان  و  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از 
انتخاباتی  دسته های  برندگی  اعالم  از  که  خواستند 
خودداری کنند. حبیب الرحمان ننگ، رییس دارالنشای 
انتخاباتی  نتایج  اعالم  که  گفت  انتخابات  کمیسیون 
این  صالحیت های  از  صرفا  انتخابات  قوانین  بنیاد  بر 
الیاسی،  محمدقاسم  حال،  همین  در  است.  کمیسیون 
به  رسیدگی  مستقل  کمیسیون  سخن گوی  و  منشی 
شکایت های انتخاباتی کشور نیز در خطاب به نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری گفت که از پیش دواری شان 
سوی  از  آرا  نتایج  که  بگذارند  و  کنند  نظر  صرف 

کمیسیون های انتخاباتی به صورت قانونی اعالم شود.
براساس قانون انتخابات کشور صالحیت شمارش، 
صالحیت های  از  صرفا  آرا  نتایج  اعالم  و  رسیدگی 
کمیسیون های انتخاباتی می باشد. در فقره ی سوم ماده ی 
مستقل  »کمیسیون  است:  آمده  انتخابات  قانون   87
انتخابات مکلف است بعد از آن که شمارش آرا توسط 
نتایج  گرفت،  قرار  رسیدگی  مورد  شکایات  کمیسیون 

نهایی انتخابات را اعالم و نشر کند.«
متحد  ملل  سازمان  معاونت  هیأت  این  از  پیش 
نیز  کابل  در  بریتانیا  سفارت  و  )یوناما(  افغانستان  در 
در  گروه ها  تمامی  از  جداگانه ای  اعالمیه های  نشر  با 
به  مربوط  آمار  مورد  در  که  بودند  خواسته   کشور 
انتخابات  در  اشتراک کنندگان  و  رأی دهی  مرحله ی 
اعالمیه  ی  در  کنند.  عمل  مسئوالنه  ریاست جمهوری 
این دو نهاد گفته شده است که تنها کمیسیون مستقل 
مرحله ی  نحوه ی  از  رسمی  آمار  می تواند  انتخابات 
نشر  به  را  انتخابات  در  اشتراک کنندگان  و  رأی دهی 

برساند.

سه  از  پس  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  آن،  برگزاری  خصوص  در  تردیدها  و  تأخیر  بار 
ششم میزان زیر تهدیدهای سنگین امنیتی برگزار شد. 
گروه طالبان که تهدید کرده بودند انتخابات را مختل 
مشروع  اهداف  را  انتخاباتی  تجمع  هرنوع  و  می کنند 
نظامی شان اعالم کرده بودند، با وصف انجام حمالتی 
پراکنده در برخی نقاط کشور، در مختل کردن پروسه 
ناکام ماندند. برمبنای اعالم کمیسیون مستقل انتخابات، 
به  نزدیک  از  مرکز   700 و  سه هزار  حدود  کنون  تا 
پنج هزار مرکز، قریب به دو میلیون و دوصدهزار نفر 
مشارکت  می رسد  به نظر  ترتیب  این  به  داده اند.  رأی 
نشان می دهد  که  آماری  برسد.  میلیون  به سه  نزدیک 
ریاست جمهوری  انتخابات  چهارمین  در  مشارکت 

افغانستان، افت چشم گیر داشته است. 
 20 مرز  تا  مشارکت  سقوط  می شود  پیش بینی 
افت مشارکت نخستین  این صورت  باشد، در  درصد 
انتخابات  این  از  ناشی  مشروعیت  که  است  بحرانی 
میلیون   9 به  قریب  میان  از  می کشد.  چالش  به  را 
ثبت نام  انتخابات  در  اشتراک  برای  که  رأی دهنده ای 
در  اشتراک  از  آن  درصد   65 از  بیش  بودند،  کرده 
این  کردند.  خودداری  مختلف  دالیل  به  انتخابات 
نکردند،  شرکت  رأی دهی  در  که  کسانی  تعداد  یعنی 
دوبرابر کسانی ست که رأی دادند. در کشوری با بیش 
انتخابات،  در  میلیونی   3 نفر، مشارکت  میلیون   30 از 
انتخابات  موجب  به  که  را  حکومتی  مشروعیت 
بعد  از  فارغ  کند.  تأمین  نمی تواند  می آید،  کار  روی 
اعالمیه ی  در  که  همان طور  طالبان  گروه  حقوقی، 
به عنوان  مشارکت  سقوط  از  کرده اند،  ادعا  رسمی 
ابزاری برای به چالش کشاندن نظام جمهوری اسالمی 
جمهوری  منازعه ی  در  می کنند.  استفاده  افغانستان 
به  مشارکت  سقوط  طالبان،  و  افغانستان  اسالمی 
احتماال  کوتاه مدت  در  هرچند  است.  طالبان  سود 
نباشد،  لمس  قابل  آشکارا  به  مشارکت  تبعات سقوط 
نظام،  برابر  در  طالبان  شورش  کالن وضعیت  در  اما 

آرا و آرای بیومتریک ناشده از کمیسیون های انتخاباتی 
انتخابات را  خواست که جلو هرگونه تقلب در روند 

بگیرند. 
این  که  افزود  بیومتریک ناشده  آرای  مورد  در  او 
آرا به هیچ صورت قابل پذیرش تیم ثبات و همگرایی 
نمی باشد. پیش تر کمیسیون انتخابات نیز اعالم کرده بود 
که آرای بدون بارکد بیومتریک  نزد این کمیسیون باطل 
است. رهبر دسته ی انتخاباتی ثبات و همگرایی اما از 
این کمیسیون خواست که در این وعده اش متعهد باشد 

تقلبات  گزارش  از  ناشی  انتخاباتی  شکایات  به 
به  صورت  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  در  انتخاباتی 
و  فاسد  آرای  این  اگر  اما  است،  نشده  مستند  کامل 

نامزد   13 رقابت  با  ریاست جمهوری  انتخابات 
روز  دو  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  محمداشرف  به شمول، 
برگزار  کشور  سراسر  در  میزان  ششم  تاریخ  در  پیش 
شد. اسداهلل خالد و محمدمسعود اندرابی در پایان روز 
انتخابات در یک کنفرانس مشترک خبری اعالم کردند 
امنیتی و مشکالت  تهدیدات  به رغم  انتخابات  این  که 
لوجیستیک از مجموع پنج هزار و 373 مرکز تثبیت شده 
از سوی کمیسیون انتخابات صرفا در 468 مرکز برگزار 
دیروز  انتخابات  کمیسیون  آن  از  پس  است.  نشده 

جمهوری  نظام  برابر  در  طالبان  تیغ  مشارکت،  افت 
به  می تواند  موضوع،  این  می کند.  دسته  را  اسالمی 
تبلیغاتی و حتا سیاسی، موضع طالبان در برابر  لحاظ 

جمهوری اسالمی افغانستان را تقویت کند.
سقوط مشارکت به حدود 3 میلیون عمدتا ناشی 
به  نسبت  عمومی  افکار  باور  و  اعتماد  کاهش  از 
انتخابات است. فساد و  سالمت و شفافیت پروسه ی 
تقلب گسترده در انتخابات پارلمانی 1397، باعث شد 
که بخش وسیعی از افکار عمومی به این نتیجه برسند 
ایجاد  نتیجه  در  تغییری  آن ها،  ندادن  یا  رأی دادن  که 
انتخابات  در  گسترده  سوءمدیریت  و  تقلب  نمی کند. 
پارلمانی 1397، این باور را در بخش قابل توجهی از 
افکار عمومی ایجاد کرد که به دلیل نفوذ و شایع شدن 
انتخابات  نتیجه ی  در  تغییری  مردم  رأی دادن  تقلب، 
ایجاد نمی کند. سقوط مشارکت، تاوانی است که تقلب 

و فساد بر جمهوری اسالمی افغانستان تحمیل کرد.
از  ناشی  بحران  و  تقلب  تهدید،  دومین 
جنجالی کردن نتیجه ی انتخابات به بهانه ی تقلب است. 
از  رسانه ها  و  اجتماعی  شبکه های  در  که  ویدیوهایی 
جریان اجرای تقلب در برخی مراکز رأی دهی منتشر 
رأی دهی  مراکز  برخی  در  که  نشان  می دهد  شده، 
تقلبات انبوه صورت گرفته است. اگرچه این موارد از 
میزان تقلبی که نسبت به وقوع آن هشدار داده می شد، 
این  رسانه ای شدن  می رسد  به نظر  اما  است  اندک 
می تواند  آن،  مورد  در  رسانه ای  مانور  و  تقلب  موارد 
شفافیت حداقلی پروسه را به چالش بکشد. از طرف 

و آن را به گونه ی کامل در روند رأی گیری عملی کند. 
همین طور او تأکید کرد که اعضای این تیم از روند 
بررسی آرا و اعالم نتایج نظارت خواهند کرد. از سویی 
هم، او در گفته هایش گفت که آرای رأی دهندگانی که 
ثبت نام نشده اند، نیز قابل اعتبار نیست و نباید شمرده 

شود.
انتخابات  کمیسیون  از  همچنان  عبداهلل  آقای 
خواست که جلو دخالت مرکز ملی احصائیه ی مرکزی 
را در روند درج جدول نتایج در مرکز ملی اطالعات 
»برملوک«،  شرکت  به  را  آن  و  بگیرد  را  کمیسیون 
شرکتی که دستگاه های بیومتریک از آن خریداری شده، 
بسپارد. او تأکید کرد که تمامی این صالحیت تنها به 
عبداهلل همچنان گفت  آقای  واگذار شود.  این شرکت 
که شماری از مقام های حکومتی در والیات به  گونه ی 

مستقیم در کار انتخابات دخالت می کنند.
رسیدگی  کمیسیون  به  خطاب  در  همچنان  او 
و  شکایت ها  به  که  گفت  انتخاباتی  شکایت های  به 

تقلب های انتخاباتی رسیدگی کنند.
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر  هم،  جانبی  از 
کاستی ها  به  صحبت هایش  از  بخشی  در  همگرایی 
نام  نبود  از جمله  کاستی هایی  به  رأی گیری،  روند  در 
اشتباهی  انتقال  و  رأی دهی  فهرست  در  رأی دهندگان 
اشاره  نیز  دیگر  مرکز  به  مرکز  یک  از  فهرست ها  این 
کرد. آقای عبداهلل گفت که روند انتخابات به رغم وجود 
این کاستی ها، یک قدم »اساسی« در راه مردم ساالری و 

تثبیت رأی مردم برای تعیین سرنوشت می باشد.
در  شهروندان  شرکت  طور  همین  عبداهلل  آقای 
انتخابات را مبارزه علیه »دیکتاتوری«، »خودکامگی« و 
»تبعیض قومی« خوانده، عالوه کرد که آنان با اشتراک 
به انتخابات؛ گرچند پایین، جواب نه در مقابل کسانی 
دادند که از طریق خشونت و توسل به جنگ می خواهد 

سرنوشت کشور را تعیین کنند.
شبکه های  در  عبداهلل  عبداهلل  گفته های  به  واکنش ها 

اجتماعی
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر  پیروزی  اعالم 
همگرایی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کشور 

و  وجهه  به  می تواند  نشود،  خارج  سیستم  از  تقلبی 
جایگاه انتخابات به عنوان ستون فقرات نظام جمهوری 
آن،  از  فارغ  بزند.  بیش تری  آسیب  افغانستان  اسالمی 

مرکز   617 که  بود  کرده  اعالم  میزان(   7 )یک شنبه، 
این  است. همین طور  بوده  در سراسر کشور مسدود 
کمیسیون گفته بود که از سه هزار و 736 مرکزی که 
آمارش به دست این کمیسیون قرار گرفته، دو میلیون و 

196 هزار و 436 نفر اشتراک کرده بوده اند.
»جلو تقلب گرفته شود«

و  ثبات  تیم  خبری  نشست  در  عبداهلل  عبداهلل 
جریان  در  تقلب ها  به  اشاره  با  همچنان  همگرایی 
این  بررسی  در جریان  احتمالی  تقلب های  رأی گیری، 

می تواند  انتخاباتی  تقلبات  پایین،  مشارکت  در  دیگر، 
ناکامی  و  نامزدی  پیروزی  در  بیش تری  تعیین کنندگی 
نامزد دیگر داشته باشد. هنوز موارد تقلب و رسیدگی 

ادعای پیروزی زودهنگام عبداهلل؛ 
»ما با رای بلند آمده ایم، انتخابات به دور دوم نمی رود«

خادم حسین کریمی
بحران های انتخابات؛ سقوط مشارکت، تقلب و بهانه ی تقلب
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جلیل رونق

مترجم: جلیل پژواک

جنـگ اطالعـاتی 
و نسخه ی دوم داعش

مواجه  اجتماعی  در شبکه های  واکنش های گسترده  با 
شده است.

جمعیت  حزب  اجرایی  رییس  نور،  عطامحمد 
اسالمی که آقای عبداهلل نیز عضو آن می باشد، در برگه ی 
فیسبوک خود از گفته های رهبر دسته ی انتخاباتی ثبات 
»می دانم  است:  نوشته  کرده،  تعجب  ابراز  و همگرایی 
چهل  در  چون  است،  سخت  خیلی  شکست  تحمل 
سال مبارزه گاهی من هم به تکرار شکست را دیده ام. 
با رنگ و چهره های افکنده از غم می گویند ما پیروز 
هستیم. عجب! لطفا براي بار چهارم در پنج سال بعد 
برای انتخابات آمادگی گرفته و بخت خود را بیازمایید!« 
او به آقای عبداهلل که در پنج سال گذشته ریاست 
»برای  است:  زده  کنایه  داشت  عهده  بر  را  اجراییه 
گرفتن ریاست اجراییه، دیگر ملت حوصله ی برآمدن 

به خیابان ها را ندارند.«
در همین حال شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد 
ریاست جمهوری کشور در امور فرهنگی نیز در واکنش 
به گفته های دیروز آقای عبداهلل گفته است که او اول 
خود را برنده اعالم می کند و پس از آن به چانه زنی های 
سیاسی رو می آوردند. او در برگه ی فیسبوک اش نوشته 
عبداهلل  آقای  دایمی  عادت های  از  عمل  این  که  است 

می باشد و او را هرگز نباید جدی گرفت.
در  اما  کابل  شهروندان  از  عبدالواجید،  سروش 
انتخابات  در  عبداهلل  آقای  پیروزی  اعالم  به  واکنش 
فیسبوک اش  برگه ی  در  میزان  ریاست جمهوری ششم 
اول  دور  در  عبداهلل  آقای  برندگی  در  که  است  گفته 
در  که  است  افزوده  او  ندارد.  وجود  شکی  انتخابات 
تقلب  از  دور  به  و  واقعی  آرای  نتایج  اعالم  صورت 
کشانده  دوم  دور  به  انتخابات  این  افغانستان،  مردم 

نمی شود.
جواد ناصری، از دیگر کاربر شبکه های اجتماعی 
نیز در تویتی نوشته است که عبداهلل عبداهلل در این دور 
انتخابات  افغانستان  رییس جمهوری  به عنوان  انتخابات 
واقعی  تمثیل  را  عبداهلل  آقای  برندگی  او  است.  شده 

اراده ی مردم افغانستان دانسته است. 
در هیمن حال، تیم »دولت ساز« رقیب اصلی تیم 
این اعالم کرده است که  از  »ثبات و همگرایی« پیش 
آقای  اول  معاون  امراهلل صالح،  است.  انتخابات  پیروز 
غنی به رسانه ها گفته بود که تیم او »دولت ساز« برنده 

انتخابات است.
آقای عبداهلل در حال ادعای پیروزی می کند که به 
گفته ی کمیسیون دست کم نتایج 80 درصد ارا به کابل 
رسیده است. آقای عبداهلل تأکید کرد که او در دو روز 
این  به  بوده و  انتخابات  نتایج  گذشته مشغول بررسی 
نتیجه رسیده که تیم او رای باال را کسب کرده است. 
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات تا بیست وهفتم همین 

ماه اعالم شود. 

و  نزاع  مایه های  نشود،  از سیستم خارج  آرا  این  اگر 
بحران سیاسی بر سر انتخابات را فربه می کند.

به بحران بردن نتیجه ی انتخابات به بهانه ی تقلب، 
تهدید  این  می رسد  به نظر  است.  دیگری  تهدیدی 
به صورت بالقوه فعال است و می تواند هشداری جدی 
به مشروعیت و سالمت انتخابات باشد. رییس جمهور 
غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل دو نامزد پیشتاز و مدعی 
سیاسی  جناح بندی  هستند.  انتخابات  این  در  پیروزی 
تیم های تحت رهبری این دو نامزد به صورتی است که 
پیروزی هرکدام، به معنای پایان حیات سیاسی جناح 
با  است.  آن  شدید  سیاسی  انزوای  دست کم  یا  مقابل 
توجه به این که انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان، به 
بازی مرگ و زندگی دو جناح تبدیل شده است، به نظر 
می رسد به بحران بردن نتیجه ی انتخابات از طرف هر 
یک از دو جناح در صورت ناکامی، یک اقدام تاکتیکی 
اوضاع  به  توجه  با  باشد.  سیاسی  حیات  بقای  برای 
حساس سیاسی و امنیتی افغانستان و گسترش شورش 
طالبان، بحرانی شدن نتیجه ی انتخابات افغانستان را بر 

لبه ی تیغ قرار می دهد.
دارد  مسئولیت  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
سیاسی،  نزاع های  حدت  و  به  شدت  با  توجه  که 
با  را  میزان   6 ریاست جمهوری  انتخابات  پرونده ی 
مسئولیت پذیری تمام دنبال و ختم بخیر کند. رسیدگی 
به  انتخاباتی  کمیسیون های  شجاعانه ی  و  مسئوالنه 
امور این انتخابات فارغ از آن که می تواند از این پروسه 
اعاده ی حیثیت کرده و اعتماد صدمه دیده ی مردم را 
ترمیم کند، در مقام یک بازدارنده ی قانونی و صاحب 
از  با جسارت و مسئولیت پذیری،  صالحیت می تواند 
وقوع برخی بحران ها جلوگیری یا دست کم از شدت 
آن بکاهد. نهادهای ناظر و حامی انتخابات افغانستان 
از  مسئوالنه  نظارت  و  اطالع رسانی  با  رسانه ها،  و 
برجسته  سهم  آرا،  بازشماری  و  شمارش  پروسه های 
و تعیین کننده ای در به سالمت رساندن کشتی انتخابات 

به مقصود دارد.

و آن را به گونه ی کامل در روند رأی گیری عملی کند. 
همین طور او تأکید کرد که اعضای این تیم از روند 
بررسی آرا و اعالم نتایج نظارت خواهند کرد. از سویی 
هم، او در گفته هایش گفت که آرای رأی دهندگانی که 
ثبت نام نشده اند، نیز قابل اعتبار نیست و نباید شمرده 

شود.
انتخابات  کمیسیون  از  همچنان  عبداهلل  آقای 
خواست که جلو دخالت مرکز ملی احصائیه ی مرکزی 
را در روند درج جدول نتایج در مرکز ملی اطالعات 
»برملوک«،  شرکت  به  را  آن  و  بگیرد  را  کمیسیون 
شرکتی که دستگاه های بیومتریک از آن خریداری شده، 
بسپارد. او تأکید کرد که تمامی این صالحیت تنها به 
عبداهلل همچنان گفت  آقای  واگذار شود.  این شرکت 
که شماری از مقام های حکومتی در والیات به  گونه ی 

مستقیم در کار انتخابات دخالت می کنند.
رسیدگی  کمیسیون  به  خطاب  در  همچنان  او 
و  شکایت ها  به  که  گفت  انتخاباتی  شکایت های  به 

تقلب های انتخاباتی رسیدگی کنند.
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر  هم،  جانبی  از 
کاستی ها  به  صحبت هایش  از  بخشی  در  همگرایی 
نام  نبود  از جمله  کاستی هایی  به  رأی گیری،  روند  در 
اشتباهی  انتقال  و  رأی دهی  فهرست  در  رأی دهندگان 
اشاره  نیز  دیگر  مرکز  به  مرکز  یک  از  فهرست ها  این 
کرد. آقای عبداهلل گفت که روند انتخابات به رغم وجود 
این کاستی ها، یک قدم »اساسی« در راه مردم ساالری و 

تثبیت رأی مردم برای تعیین سرنوشت می باشد.
در  شهروندان  شرکت  طور  همین  عبداهلل  آقای 
انتخابات را مبارزه علیه »دیکتاتوری«، »خودکامگی« و 
»تبعیض قومی« خوانده، عالوه کرد که آنان با اشتراک 
به انتخابات؛ گرچند پایین، جواب نه در مقابل کسانی 
دادند که از طریق خشونت و توسل به جنگ می خواهد 

سرنوشت کشور را تعیین کنند.
شبکه های  در  عبداهلل  عبداهلل  گفته های  به  واکنش ها 

اجتماعی
و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  رهبر  پیروزی  اعالم 
همگرایی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کشور 

و  وجهه  به  می تواند  نشود،  خارج  سیستم  از  تقلبی 
جایگاه انتخابات به عنوان ستون فقرات نظام جمهوری 
آن،  از  فارغ  بزند.  بیش تری  آسیب  افغانستان  اسالمی 

در  ترمپ  رییس جمهور   2018 دسامبر  در 
جنگ علیه دولت اسالمی )داعش( اعالم پیروزی 
عمدتا  »داعش  که  نوشت  تویتی  در  و  کرد 
شکست خورده و سایر کشورها از جمله ترکیه 
باید بتوانند به راحتی به حساب بقایای آن برسند. 

ما داریم به خانه برمی گردیم!«
در سه ماه اول سال جاری، ترمپ 16 بار در 
کامال  یا  داعش  که  گفته  تویت هایش  یا  بیانیه ها 
شکست خورده یا به زودی شکست می خورد. با 
این حال، به نظر می رسد که دولت ایاالت متحده 
با ترمپ موافق نیست. در ماه آگست، سه بازرس 
»اداره  و  خارجه  وزارت  دفاع،  وزارت  اصلی 
را  مشترکی  گزارش  امریکا«  بین المللی  توسعه 
به کنگره ارسال کردند که در آن »عملیات عزم 
راسخ«، کارزار نظامی امریکا برای شکست دادن 
 30 تا  اپریل  اول  از  عراق  و  سوریه  در  داعش 
آن ها  بود.  شده  گرفته  بررسی  به   2019 جون 
دست دادن  از  »به رغم  که  بودند  گرفته  نتیجه 
و  عراق  در  داعش  جنگ جوی  هزاران  قلمرو 
و  انجام حمالت  حال  در  و  مانده  باقی  سوریه 

تالش برای بازسازی توانایی های شان هستند.«
نتیجه تصامیم  تا حدودی  بازخیزش داعش 
تمامی  بر خروج  مبنی  ترمپ  ماه دسامبر 2018 
 50 کاهش  و  سوریه  از  امریکایی  نیروهای 
درصدی نیروها در افغانستان است. این تصامیم 
ایاالت  باعث شد که »جیمز متیس«، وزیر دفاع 
امنیتی  شرکای  توانایی  و  دهد  استعفا  متحده 
تروریسم  با  مبارزه  امر  در  واشنگتن  منطقه ای 
کاهش یابد. داعش در مناطق کلیدی عراق مانند 
بغداد، نینوا، االنبار و رود فرات در حال تجدید 
ایجاد گروهک های مخفی تروریستی  سازمان و 
تشدید  حال  در  گروه  این  سوریه،  در  است. 
ضدحمله های خود در رقه و حمص و به شدت 

به دنبال ایجاد منطقه ی امن است.
برای  تصمیمش  از  که  است  بعید  ترمپ 
نبرد  با این حال صحنه ی  نیروها برگردد.  خروج 
داعش تنها عراق و سوریه نیست و این گروه به 
همان اندازه در صحنه ی جنگ دیجیتال نیز فعال 
این صحنه،  باید حداقل در  است. دولت ترمپ 
ظرفیت امریکا را در پیشبرد موثر جنگ باال ببرد.
داعش،  شورش  اوج  در   2014 سال  در 
کرد،  حمله  موصل  شهر  به  گروه  این  وقتی 
میلیون ها نفر، به شمول مدافعان عراقی این شهر 
روحیه شان  و  کم تر  تعدادشان  روزبه روز  که 
عربی  هشتگ  دنبال کردن  با  می شد،  ضعیف تر 
تاز  و  تاخت  نظاره گر   AllEyesOnISIS#
و  سینگر«  »پیتر  که  همان طور  بودند.  گروه  این 
 LikeWar: « امرسون بروکینگ« در کتاب شان«
 The Weaponization of Social
نظامی اش  »تهاجم  داعش  نوشته اند،   »Media
اجرا کرد و  بازاریابی همه گیری  مانند کمپین  را 

پیروزی را به دست آورد که ناممکن بود.«
به همین ترتیب نسخه دوم داعش یا داعشی 
که در حال تجدید حیات است نیز برای گسترش 

نفوذش به سراسر جهان و همچنین سربازگیری 
و  پروپاگندا  از  مالی،  حامی  و  هوادار  جذب  و 
شبکه های اجتماعی استفاده می کند. برای مثال در 
اپریل سال 2019، داعش ویدیوی ابوبکر بغدادی 
حمالت  مسئولیت  او  آن  در  که  کرد  منتشر  را 
به عهده می گیرد. عملیات  را  مرگ بار سریالنکا 
هفته نامه  تولید  شامل  داعش  جهانی  رسانه ای 
است   »Soldiers Harvest II« به روزشده 

که عملیات نظامی این گروه را پوشش می دهد.
به  برای  را  رسانه ای اش  عملیات  داعش 
داعش  که  جهانی  دیدگاه  این  چالش کشیدن 
خورده،  شکست  خالفتش  فروپاشی  به دنبال 
همان طور  آن،  از  مهم تر  است.  کرده  راه اندازی 
کتاب شان خاطرنشان  در  بروکینگ  و  که سینگر 
انترنت  از  اسالمی  دولت  اعضای  کرده اند، 
به عنوان سالح و صحنه ی جنگ دیجیتال استفاده 
را  گروه  این  پیروزی   روایت  آن  در  و  می کنند 

ارتقا می دهند.

که  بدانند  باید  جهان  مردم  و  امریکایی ها 
تروریستی  داعش و سایر گروه های  علیه  جنگ 
که  است  متفاوت  و  جدید  نبرد  نوعی  جهادی، 
پیروز  همیشه«  برای  و  »یک بار  آن  در  نمی توان 
بوکوحرام  القاعده،  داعش،  از  حمایت  شد. 
متعدد  عوامل  نشان دهنده  مشابه  گروه های  و 
اجتماعی، اقتصادی و دموگرافیک از فساد گرفته 
گروه ها  این  با  بنابراین،  است.  اقلیم  تغییرات  تا 
باید در عرصه های متعدد و مختلفی مبارزه کرد و 
این مبارزه باید از سیاست داخلی کشورهایی که 

در آن داعش فعالیت می کند، آغاز شود.
همان گونه که ارتش امریکا به خوبی می داند، 
این مبارزه در فضای آنالین نیز باید انجام شود. 
مشترک  ستاد  پیشین  روئسای   ،2016 سال  در 
ارتش امریکا مقاله ای را منتشر کردند که در آن 
به چگونگی پیروزشدن در »نبرد روایت« پرداخته 
می شود:  آغاز  نقل قول  این  با  مقاله  است.  شده 
آسان تر  بد  ایده  یک  از  بد  انسان  یک  »کشتن 
که  می کنند  پیشنهاد  آن ها  این حساب  با  است.« 
سایبری  امنیت  فرماندهی  »واحد   2028 سال  تا 
سایبری،  جنگ  ادغام  هدف  با  متحده«  ایاالت  

واحد  به  اطالعاتی  عملیات  و  دیجیتال  جنگ 
تبدیل  اطالعاتی  جنگ  عملیات های  فرماندهی 

 شود.
دهه  یک  تقریبا   2028 سال  تا  این حال،  با 
نخواهد  منتظر  آن وقت  تا  داعش  و  مانده  باقی 
از  مهم تر  اطالعاتی  جنگ  براین،  عالوه  ماند. 
آن است که فقط به عهده ی سربازان باشد. پس 
بنابراین، استراتژی امنیت ملی ایاالت متحده باید 
به »غوند هفتادوهفتم  یک مدل مشارکتی مشابه 
ارتش انگلیس« را معرفی کند که در آن نهادهای 
پیش  را  اطالعاتی  جنگ  چتر  یک  زیر  دولتی 

می برند.
همکاری های  »مرکز  موثریت  متاسفانه، 
نتیجه  در  امریکا  خارجه  امور  وزارت  جهانی« 
است.  دیده  آسیب  ترمپ  دولت  سیاست های 
پروپاگاندای  با  مبارزه  اصل  در  مرکز  این  کار 
با  مقابله  آن  وظیفه ی  اکنون  و  بود  تروریست ها 
وزارت  است.  جهانی  سطح  در  غلط  اطالعات 
ضدروایت  یک  توسعه  در  باید  خارجه  امور 
پروپاگاندا  با  مبارزه  به  معتبر، که نسبت  قوی و 
دارد،  نیاز  بیشتری  ریزه کاری  به  به روش سنتی 

همکار باشد.
با داعش  عالوه براین، سایر کشورهایی که 
می جنگند باید مطمیین شوند که از توانایی های 
متحدان شان  با  می توانند  و  برخوردارند  مشابه 
همکاری  نظامی  و چه  دیپلماتیک  لحاظ  به  چه 
مسابقه   واقع  در  اطالعاتی  جنگ   امروزه  کنند. 
بین شیوه های مختلف دیدن و درک جهان است. 
و  مهارت ها  از  باید  اطالعاتی  جنگ  سربازان 
تخصص های جدیدی برخوردار باشند که بسیار 

فراتر از شیوه های سنتی است.
بین المللی  و  ملی  رسانه های  سرانجام،  و 
یک سو،  از  هستند.  روبه رو  سردرگمی  یک  با 
و  داعش  بیانیه های  مورد  در  رسانه ها  گزارش  
دیده شدن  باعث  گروه  این  اعضای  با  مصاحبه 
آن ها و گروه های مشابه می شود و از سوی دیگر، 
امریکایی  رسانه های  توجه  چشم گیر  کاهش 
را  برداشت  این  گذشته  سال  در چند  داعش  به 
تهدیدی  این گروه دیگر  که  تقویت کرده است 
این  از  باید  سردبیران  و  گزارش گران  نیست. 
تنش آگاه و با دقت بیشتری تعامل نیروهای ضد 

داعش را با مردم زیر نظر داشته باشند. 
بودن در معرض توجه، گروه های تروریستی 
را زنده نگه می دارد. آن ها با راه اندازی حمالت 
را  ناراضی ها  حمایت  و  مطرح  را  خود  هدف 
تکنولوژی های  براین،  عالوه  می کنند.  جلب 
تا دست کم در  قادر می سازد  را  دیجیتال داعش 
فضای مجازی قلمرو داشته باشد و بتواند تجدید 
انجام  برای  را  تازه ای  راه های  و  کند  سازمان 

حمالت تروریستی پیدا کند.
بازخیزش رسانه ای اخیر داعش راه را برای 
احیای فیزیکی این گروه هموار می کند. به همین 
نباید  هرگز  داعش  علیه  اطالعاتی  جنگ  دلیل 

متوقف شود.

خادم حسین کریمی

ترمپ بعید است که از تصمیمش 
با  برگردد.  نیروها  خروج  برای 
این حال صحنه ی نبرد داعش تنها 
عراق و سوریه نیست و این گروه 
به همان اندازه در صحنه ی جنگ 
دیجیتال نیز فعال است. دولت 
ترمپ باید حداقل در این صحنه، 
ظرفیت امریکا را در پیشبرد موثر 

جنگ باال ببرد.



www.etilaatroz.comسه شنبه  ۹ میزان 1۳۹۸  سال هشتم  شماره 1۸1۶ خبرهای خارجی

واشنگتن پست: 
روند سیار شدن مرکز عملیاتی آمریکا در قطر سرعت گرفته است

روزنامـه واشنگتن پسـت در گزارشـی اختصاصـی بـه 
نقـل از فرماندهـان ارتـش آمریـکا از روند انتقال بخشـی از 
فعالیـت مرکـز عملیـات هوایـی ایـاالت متحـده در قطر، به 
خـاک آمریـکا خبـر می دهـد. گفته شـده افزایـش تنش ها با 

ایـران بـه ایـن برنامه سـرعت بخشیده اسـت.
خبرنـگاران واشنگتن پسـت روز شـنبه شــشم میـزان، 
بـرای بازدید از فراینـد کنترل عملیات هوایـی ارتش آمریکا 
و متحدانـش در خاورمیانـه، بـه پایـگاه »شـاو« در کارولینای 

جنوبـی دعوت شـدند.
هرچنـد کنتـرل و فرماندهـی عملیات هوایـی در پایگاه 
العدیـد صـورت می گیـرد و عملیات روز شـنبه موقتی بوده، 
امـا گفتـه می  شـود ایـن یـک آزمایـش بسـیار مهـم از نظـر 
تاکتیکـی به شـمار مـی رود. به ویژه کـه برای نخسـتین بار از 

سـال 1991 به این سـو اسـت که چنین چیزی رخ می دهد.
رونـد  گفته انـد  آمریـکا  هوایـی  نیـروی  فرماندهـان 
انتقـال مرکـز عملیاتـی، به دلیـل پیشـرفت  فنـاوری، از قبـل 
آغـاز دور  تـازه  امـا رخدادهـای  بـود،  برنامه ریـزی شـده 
تـازه ای از تنش هـا و افزایـش آن هـا در پیونـد بـا ایـران، 

شده اسـت. همزمـان 
سـرهنگ فردریـک کلمـن، فرمانـده مرکـز هوافضـای 
609 ارتـش، بـه »واشنگتن پسـت« گفته اسـت »ایـران، نیـت 
خـود در مـورد حملـه احتمالـی بـه نیروهـای آمریکایـی را 
به شـکل های مختلـف و در بازه هـای زمانـی مختلف نشـان 

داده است«.
بـه گفتـه سـرهنگ کلمـن، در مجموع تنش هـای غرب 
آسـیا نیـز، به جـز در مـورد ایـران، رو بـه کاهـش گذاشـته 

ست. ا
در  می گویـد  تحلیلگـران  از  به نقـل  واشنگتن پسـت 
صـورت وقـوع درگیری نظامـی احتمالـی با ایـران، احتمال 
این کـه پایگاه کنترل و عملیات مشـترک هوافضـا در العدید، 

هـدف قـرار گیـرد، افزایـش می یابد.
پدافنـدی  سـامانه های  از  هرچنـد  العدیـد  پایـگاه 
بـرای  سـامانه ها  ایـن  امـا  اسـت،  برخـوردار  پیشـرفته ای 
بالیسـتیک در محـل  از حمـالت موشـک های  جلوگیـری 
توسـط  کم ارتفـاع  حمـالت  لزومـا  نـه  و  برپاشـده اند 
بدون سرنشـین. هواپیماهـای  یـا  و  کـروز  موشـک های 
به نظـر می رسـد حمالت به تاسیسـات نفتی عربسـتان، 
کشـوری کـه از سـامانه های پیشـرفته پدافنـدی برخـوردار 

اسـت، بـر رونـد وقایـع تاثیراتی گذاشته اسـت.
ژنرال چانس سـالتزمن گفته بهتر اسـت به یک سیسـتم 
ایمـن اندیشـید: »آلودگـی هـر آن ممکـن اسـت وارد بـدن 
شـود، مسـئله ایـن اسـت که بـا چه سـرعت و چه میـزان از 

مقاومـت می تـوان بـا آن مقابلـه کرد«.
بنـا بـر این گزارش، ایجـاد یک مرکز کنتـرل و عملیات 
سـیار، بـه ارتـش آمریـکا ایـن امـکان را می دهـد تـا خیلـی 
سـریع تر بـه حمـالت احتمالی واکنش نشـان دهـد. انعطاف 
بیشـتر، ممکن اسـت از امـکان هدف قرار گرفتن سـازه های 

موجـود در پایـگاه العدید نیـز بکاهد.
در هـر صـورت آن چه نظامیان ایـاالت متحده، هم چون 
دولـت آن کشـور، بـر آن تاکید کـرده، »جلوگیـری« از وقوع 

نظامی سـت. درگیری  یک 
»هـدف  گفتـه  واشنگتن پسـت  بـه  سـالتزمن  ژنـرال 
بازدارندگی سـت«؛ بـا ایـن حـال نبـود یک سیسـتم ارتباطی 
بیـن تهران و واشـینگتن، ارسـال چنیـن پیامی را بـا موانع و 

مشـکالت مختلـف روبـه رو کرده اسـت.

بـه گفته روزنامه واشنگتن پسـت در حـال حاضر هدف 
ایـن اسـت که عملیات هوایـی در خاورمیانـه، ماهی یک بار 

از راه دور کنتـرل شـود و باقی زمـان در العدید ادامه یابد.
فرماندهـان می خواهنـد بـه راه حلـی برسـند کـه کنترل 
عملیـات هشـت سـاعت در 24 سـاعت در پایگاهـی ماننـد 
شـاو در کارولینـای جنوبـی، یـا جـای دیگـر، انجـام شـود. 
مقام هـای رسـمی در العدیـد البتـه تاکیـد کرده انـد برنامه ای 

بـرای توقـف کامـل کار پایـگاه وجود نـدارد.
پایـگاه هوایـی العدیـد در جنوب غربی دوحـه، پایتخت 
قطـر، قـرار دارد. ایـن پایـگاه در عیـن حـال دربرگیرنـده 
نیـروی هوایـی قطـر، بریتانیـا و برخی دیگر پرسـنل اسـت.

بمب افکـن  هواپیماهـای  از  شـماری  اخیـرا  آمریـکا 
اسـتراتژیک »بـی 52« خـود را بـه پایـگاه العدید فرسـتاده و 
چنـد فرونـد از هواپیمـای »اف-35 آ«، کـه از پیشـرفته ترین 
هواپیماهـای رادارگریـز هسـتند، را نیـز در پایـگاه الظفـره 

امـارات مسـتقر کـرده اسـت.
اواخـر مـاه سـنبله فرمانـده نیـروی هوافضـای سـپاه 
پاسـداران گفته بود پـس از جریان حمله بـه پهپاد آمریکایی 
در آب هـای جنـوب ایران، »به طور مشـخص پایـگاه العدید، 
پایـگاه الظفـره و یـک نـاو آمریکایـی در دریـای عمـان نیز 

توسـط موشـک های سـپاه هدف گیـری شـده بـود«.
ایـن اظهـارات در حالی سـت کـه مقام هـای آمریکایـی 
بارهـا در مورد حمله به نیروهای آن کشـور هشـدار داده اند. 
دونالـد ترامـپ، رئیس جمهـوری آمریکا، تهدید کرده پاسـخ 

کشـورش به حملـه احتمالـی، »کوبنـده« خواهد بود.
گذشـته  ماه هـای  در  آمریـکا  و  ایـران  بیـن  تنش هـا 
به طـور فزاینـده افزایـش یافته اسـت. بـا این حـال مقام های 
سیاسـی ارشـد هـر دو کشـور گفته اند قصـد نـدارد آغازگر 

یـک درگیـری نظامـی علیـه دیگری باشـند.

تأکید محمد بن سلمان بر رویکرد دیپلماتیک در برابر ایران
خارجـه  امـور  وزیـر  پمپئـو،  مایـک 
آن  کـه  اسـت  عقیـده  هـم  امریـکا، 
عملیـات یـک اقـدام به جنگ بـود. او 
هشـدار داد که شـدت گرفتـن بحران 
مـی تواند برای همه کشـورها عواقب 

جـدی داشـته باشـد.
ولیعهـد عربسـتان افـزود: »منطقه 
شـامل حـدود 30 درصـد موجـودی 
نفـت جهان، حـدود 20 درصـد عبور 
چهـار  و  جهانـی  تجـاری  مـرور  و 
دنیاسـت.  ناخالـص  تولیـد  درصـد 

حمـالت بـه تاسیسـات نفتـی آرامکو 
را متوجـه ایـران می دانند.

هرچنـد حوثی هـا یمـن کـه پنج 
سـال اسـت بـا عربسـتان و ائتـالف 
تحـت رهبـری آن در حـال جنگنـد، 
مسـئولیت آن حمـالت را پذیرفته اند، 
عربسـتان و امریکا می گویند وسـعت، 
دقـت و نوع تسـلیحات بـه کار گرفته 
شـده در ایـن دو حملـه فراتـر از توان 

نظامـی حوثی هاسـت.
بـا  گفـت  سـلمان  بـن  محمـد 

بشـکه ای روزانه خود را از دسـت داد.
داشـتن  دسـت  هرگونـه  ایـران 
می کنـد،  رد  را  آرامکـو  در حمـالت 
می گوینـد  عربسـتان  و  امریـکا  امـا 
بـرآورد کارشناسـان آن هـا این اسـت 
کـه موشـک های کـروز و پهپادهـا از 
آسـمان شمال عربسـتان، یعنی جنوب 
ایـران وارد حریـم هوایـی عربسـتان 

. ند شد
بریتانیا، فرانسـه و آلمان هم هفته 
گذشـته مشـترکا گفتند که مسـئولیت 

بـن  محمـد  روز:  اطالعـات 
سـلمان، ولیعهـد عربسـتان سـعودی، 
در مصاحبـه ای بـا شـبکه سـی بی اس 
حـل  راه  کـه  کـرد  تاکیـد  امریـکا 
بـه گزینـه نظامـی در  دیپلماتیـک را 
او  می دهـد.  ترجیـح  ایـران  برابـر 
در عیـن حـال هشـدار داده کـه اگـر 
ایـران  برابـر  در  بین المللـی  جامعـه 
تدابیـر قاطعـی اتخـاذ نکنـد، احتمـال 
بـه  نفـت  عرضـه ی  مختل شـدن 
بازارهـای جهانـی و افزایش بی سـابقه 

دارد. وجـود  نفـت  قیمـت 
فارسـی،  بی بی سـی  از  نقـل  بـه 
محمـد بـن سـلمان گفـت: »اگـر دنیا 
ایـران دسـت بـه  بـرای بازدارندگـی 
اقدامـی قاطـع و محکم نزنـد، افزایش 
بیش تـر تنش هـا منافـع جهـان را بـه 
خطـر خواهـد انداخـت. عرضـه نفت 
مختـل خواهـد شـد و قیمـت نفـت 
بـه انـدازه غیرقابـل تصـوری افزایش 
پیـدا خواهـد کـرد کـه مـا تا بـه حال 
آن  شـاهد  خـود  زندگـی  طـول  در 

نبوده ایـم.«
ولیعهد عربسـتان سـعودی گفت 
هرچنـد همـه گزینه هـا بایـد در برابر 
ایـران در نظـر گرفته شـود، او امیدوار 
پرهیـز  نظامـی  اقـدام  از  کـه  اسـت 
شـود زیـرا »راه حل هـای سیاسـی و 

راه حل هـای  از  همیشـه  دیپلماتیـک 
بهتر اسـت.« نظامـی 

»روحانی و ترمپ دیدار کنند«
محمـد بـن سـلمان در پاسـخ به 
از  کـه  سـی بی اس  خبرنـگار  سـوال 
او پرسـید آیـا موافـق دیـدار رؤسـای 
جمهـور ایـران و امریکا برای رسـیدن 
بـه توافقی تازه اسـت، گفـت: »حتما. 
ایـن چیـزی اسـت کـه رییس جمهور 
ترمـپ می خواهـد، ایـن چیزی اسـت 
ایـن  امـا  می خواهیـم.  مـا  همـه  کـه 
ایرانی هـا هسـتند که نمی خواهند سـر 

میـز مذاکره بنشـینند.«
او گفـت کـه حملـه منتسـب بـه 
ایـران »قلـب صنعـت نفت جهـان« را 
هـدف قـرار داد و عرضـه 5.5 درصد 
نفـت مـورد نیـاز دنیـا را مختـل کرد. 
او در پاسـخ بـه این سـوال کـه هدف 
گفـت:  بـود  چـه  ایـران  اسـتراتژیک 
»تنهـا هـدف اسـتراتژیک آن هـا ایـن 
بـود کـه ثابـت کننـد احمق هسـتند.«

حمـالت روز شـنبه 14 سـپتامبر 
بـه تاسیسـات نفتـی آرامکو عربسـتان 
موجـب اختـالل در دسـت کم نیمـی 
از تولیـد نفـت روزانه عربسـتان شـد، 
طـوری که در همـان برآوردهای اولیه 
معلـوم شـد عربسـتان بیـش از پنـج 
میلیـون بشـکه از ظرفیـت 10 میلیون 

تصـور کنیـد کـه هـر سـه ایـن هـا 
متوقـف شـود. این بـه معنای سـقوط 
کامـل اقتصـاد جهانـی خواهـد بـود.«

وزیـر  الجبیـر،  عـادل  پیشـتر، 
عربسـتان  خارجـه  امـور  در  مشـاور 
گفتـه بـود که همـه گزینه هـا از جمله 
عملیـات نظامـی علیه ایـران روی میز 

اسـت.
آقـای الجبیـر کـه پنجشـنبه، 26 
سـپتامبر، در نیویـورک و در حاشـیه 
مجمـع عمومـی سـازمام ملـل متحـد 
بـا لیـز دوسـت، بی بی سـی، گفت وگو 
می کـرد تاکیـد کـرد ریـاض همزمـان 
افزایـش  و  جنـگ  از  اجتنـاب  بـا 
تنـش خواسـتار آنسـت کـه ایـران به 
علـت حملـه موشـکی و پهپـادی بـه 
تاسیسـات آرامکـو مسـئول شـناخته 

شـود و تـاوان رفتـارش را بدهـد.
ریـاض مـی گویـد کـه در حمله 
بـه تأسیسـات نفتـی اش از 18 پهپـاد 
شـد  اسـتفاده  کـروز  موشـک   7 و 
جهانـی  مکان یـاب  سیسـتم  بـه  کـه 
)جی پـی اس( مجهـز بـوده تـا حملـه 
سـخنگوی  شـود.  انجـام  دقیق تـر 
ائتـالف بـه رهبـری عربسـتان گفـت 
سـپاه  سـاخت  موشـک ها  ایـن 
پاسـداران اسـت و روی آن کلمـه »یـا 

علـی« حـک شـده اسـت.

آتش سوزی مرگبار در اردوگاه پناهجویان موریا در یونانحمله الشباب به پایگاه آموزش نظامی امریکایی ها در سومالی
سومالی  در  الشباب  مسلح  گروه  روز:  اطالعات 
نیروهای  آن  در  که  کرده   حمله  نظامی  پایگاه  یک  به 

امریکایی، کوماندوهای سومالیایی را آموزش می دهند.
گذاشته  به جا  تلفاتی  حمله  این  گزارش ها  بر  بنا 
انفجار شدید و  است. ساکنان محلی می گویند صدای 
تیراندازی از فرودگاه نظامی »بالدوگله« در جنوب منطقه 

»شبیلی سفلی« شنیده اند.
به گزارش بی بی سی فارسی، گروه الشباب می گوید 
شده  به  بمب گذاری  خودروی  ورود  با  را  حمله  این 
پایگاهی که در این فرودگاه واقع شده آغاز کرده و بعد 
مقام های  شده اند.  پایگاه  وارد  گروه  این  نفرات  آن  از 
نظامی سومالی می گویند نیروهای الشباب را از پایگاه 

عقب رانده اند.
»حمله ای  که  است  نوشته  خود  بیانیه   در  الشباب 
شجاعانه به پایگاه امریکایی ها« کرده است: »بعد از نفوذ 
به  پایگاه به شدت حفاظت شده، مجاهدین  به محوطه 

اطالعـات روز: بنـا بـر گزارش هـا، آتش  سـوزی 
در اردوگاه موریـا در جزیـره لسـبوس یونـان حداقل 

یک کشـته برجای گذاشـته اسـت.
مقامـات  فارسـی،  بی بی سـی  گـزارش  بـه 
را  زن  یـک  سـوخته ی  جسـد  می گوینـد  محلـی 
از  تاییدنشـده  گزارش هـای  برخـی  کرده انـد.  پیـدا 
کشته شـدن احتمالـی یـک کـودک نیز حکایـت دارد.
گفتـه می شـود کـه آتش سـوزی در یـک کانتینـر 

محـل سـکونت تعـدادی پناهجو آغاز شـد.
در پـی این واقعه، شـماری از مهاجران اعتراض 
کردنـد کـه با واکنـش پولیس و پرتاب گاز اشـک آور 
پناهجویـان  ایـن  شـدند.  مواجـه  مامـوران  توسـط 
می گوینـد کـه مامـوران آتش نشـانی بـا تأخیـر وارد 

شـدند. عمل 
اردوگاه موریـا ظرفیـت پذیـرش سـه هزار نفـر 
را دارد، امـا حـدود 12 هـزار پناهجو از کشـورهایی 

مجتمع نظامی یورش بردند و وارد درگیری سنگینی با 
صلیبی ها شدند.«

موگادیشو،  غرب  کیلومتری   100 در  پایگاه  این 
پایتخت سومالی واقع شده و گفته می شود نیروهای ویژه 
آمرکایی، نیروهای ویژه  سومالی و صلحابانان اوگاندایی 
دفاع  وزیر  در رخدادی جداگانه  دارند.  آن حضور  در 
در  کشور  این  نظامی  کاروان  یک  که  داد  خبر  ایتالیا 
انفجاری  حمله ای  سومالی، هدف  پایتخت  موگادیشو، 
این  در  احتمالی  تلفات  از  گزارشی  است.  گرفته  قرار 

حمله منتشر نشده است.
امریکا  ترمپ،  دونالد  ریاست جمهوری  زمان  از 
حمالت هوایی خود به الشباب را به شدت افزایش داده 

است.
مقام های سومالی می گویند که الشباب هم به تالفی 
حمالت هوایی امریکایی ها حمالت خود در موگادیشو 

را تشدید کرده است.

شـرایط  در  سـوریه،  و  افغانسـتان  ایـران،  نظیـر 
زندگـی  آن  در  کانتینرهـا  و  چادرهـا  در  دشـواری 

. می کننـد
این اردوگاه در سـال 2015 بـه روی پناهجویان 
بـاز شـد و در اول بـرای کسـانی کـه به طـور موقتی، 
بـرای چنـد روز می خواسـتند این جـا زندگـی کننـد 
سـاخته شـده بـود، امـا برخـی سال هاسـت در ایـن 

اردوگاه هسـتند.
اداره  یونـان  دولـت  سـوی  از  موریـا  اردوگاه 
می شـود و دلیـل ازحـام بیـش از حـد آن هـم اعمال 
سیاسـت »مهـار« اتحادیه اروپا اسـت که باعث شـده 
ایـن افـراد به جـای منتقل شـدن بـه سـرزمین اصلـی 

یونـان در ایـن جزیـره نگهداشـته شـوند.
ایـن بخشـی از توافـق اتحادیـه اروپـا و ترکیـه 
بـرای بازگردانـدن هـزاران پناهجـو بـه ترکیه اسـت 
کـه از مـارس 2016 بـه اجـرا گذاشـته شـده اسـت.
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Grant No.
and Title:

MAIL/PD/NCB/G297/98 :شماره دعوت به داوطلبی
دعوت  شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری  زراعت،  وزارت  تدارکات  و  تهیه  ریاست 
می نماید تا در پروسه داوطلبی }تدارک تونر، کارتریج و وسایل دفتری، دفاتر ریاست آبیاری، وزارت 
اشتراک   }MAIL/PD/NCB/G297/98{ تشخیصیه  نمبر  تحت  مالداری{  و  آبیاری  زراعت 
نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه 
نمایند،  ارایه   }1398 - میزان   - مورخ }30  روز }سه شنبه{  از ظهر  قبل  الی ساعت }10:00{ 
چهل هزار    )40000( مبلغ  آفر  تضمین  نمی باشد.  پذیرش  قابل  اینترنتی  و  رسیده  ناوقت  آفرهای 

افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات عامه( می باشد.
آفرگشایی  دفتر  بشری  منابع  تعمیر  مراقبت، عقب  و  تعمیر حفظ  دوم  منزل  مکان جلسه:  آدرس 

آمریت ساختمان، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.
در  نمایند،  دانلود   npa.gov.af از وب سایت  را  داوطلبی  مکمل  اسناد  می توانند  داوطلبان  نوت: 
صورت عدم دانلود از وب سایت، داوطلبان می توانند شرطنامه  را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت 
تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری 

منزل اول بصورت رایگان بدست آورند.

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«

پاری  کاپیتان 
پیروزی  از  ژرمن  سن 
در  مادرید  رئال  برابر 
به  اروپا  لیگ قهرمانان 
مناسب  پاسخی  عنوان 
منتقدان  واداری  برای 

به سکوت یاد کرد.
ژرمن  سن  پاری 
لیگ  جدید  فصل 

با  توانست  و  کرد  آغاز  مقتدرانه  را  اروپا  قهرمانان 
سه گل رئال مادرید را در پارک دو پرانس شکست 
دهد. پاری سن ژرمن در حالی در این دیدار خانگی 
توانست رئال مادرید را شکست دهد که سه بازیکن 
سرشناس و کلیدی خود یعنی امباپه، نیمار و کاوانی 

را هم در اختیار نداشت.
تیاگو سیلوا کاپیتان برزیلی پاری سن ژرمن از 
قدرتمند  برای  مناسب  پاسخی  عنوان  به  دیدار  این 
این  منتظر  بسیاری  گفت:  او  کرد.  یاد  تیمش  بودن 
دیدار بودند تا ثابت کنند که پاری سن ژرمن توان 
رویارویی با بزرگان را ندارند. ما ثابت کردیم که چه 
تیم خوبی هستیم چرا که با وجود در اختیار نداشتن 
نیمار، ام باپه و کاوانی بازی بسیار خوبی را به نمایش 

گذاشتیم و با سه گل به پیروزی رسیدیم.
سیلوا ادامه داد: گاهی اوقات شما در یک دیدار 
به پیروزی می رسید اما شایستگی پیروزی را ندارید 
نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  ما  رئال  برابر  اما 
گذاشتیم و با اقتدار هم سه امتیاز را کسب کردیم. 
نشان دادیم که به هیچ ستاره ای وابسته نیستیم و برابر 

هر تیمی می توانیم به پیروزی برسیم.
گروهی  مرحله  دوم  هفته  در  ژرمن  پاری سن 
خواهد  گاالتاسرای  مصاف  به  اروپا  قهرمانان  لیگ 
رفت. سیلوا درباره این دیدار گفت: گاالتاسرای در 
خانه تیم بسیار خطرناکی است. قطعا آنها روی ضد 
حمالت برنامه خاصی خواهند داشت و بازی کردن 
برابر این تیم آسان نیست. اگر می خواهیم که در این 
دیدار پیروز شویم باید 100 فیصد توان خود را به 

کار بگیریم.

سیلوا: 
پیروزی برابر رئال پاسخی 

مناسب به منتقدان بود

از  مونیخ  بایرن  جدید  ستاره 
مورینیو  شاگرد  نتوانست  اینکه 
احساس  شود  یونایتد  منچستر  در 

حسرت و ناراحتی دارد.
 The" موقع  از  نقل  به 
از  یکی  پرشیچ  ایوان   ،Athletic
خریدهای تابستانی بایرن مونیخ بود.

در  جایی  کروات  بازیکن  این 
تفکرات آنتونیو کونته در اینتر میالن 
راهی  که  گرفت  تصمیم  و  نداشت 

بایرن مونیخ شود.
بایرن گفت:  به  انتقال  درباره  او 

و  شده ام  بزرگی  باشگاه  راهی 
دارم.  درخشش  برای  زیادی  انگیزه 
خود  تیم  هیاهو  بدون  معموال  من 
از  بسیاری  در  و  می کنم  انتخاب  را 
اوقات آن گونه که بایسته و شایسته 
است به من توجه نمی شود. زیاد اهل 
مصاحبه نیستم و این باعث می شود 
تا در رسانه ها کم تر درباره من نوشته 

شود اما در میدان حرفم را می زنم.
به  شدن  نزدیک  درباره  پرشیچ 
انتقال به  منچستر یونایتد هم قبل از 
بایرن گفت: در سال 2017 تا آستانه 

پیش  یونایتد  منچستر  به  پیوستن 
گرفت  تماس  من  با  مورینیو  رفتم. 
یونایتد  راهی  که می خواهد  و گفت 
چون  بزرگی  مربی  تماس  شوم. 

مورینیو من را بسیار خوشحال کرد.
به  نمی توانستم  داد:  ادامه  او 
مورینیو نه بگویم. خودم را آماده این 
انتقال کردم و همه چیز مهیا بود اما 
در نهایت متاسفانه اینتر اجازه جدایی 

را نداد و من واقعا ناراحت شدم.
کلوپ  یورگن  درباره  پرشیچ 
را در  او  با  کار کردن  هم که تجربه 
دورتموند داشت، گفت: کلوپ مربی 
دو  قهرمان  را  ما  او  است.  بزرگی 
گانه فوتبال آلمان کرد. کلوپ فوتبال 
مدرن را به من یاد داد. او دفاع کردن 
از خط حمله را آموزش داد. سبک او 
عادت  اما  بود  ابتدا سخت  در  برایم 
چیز  همه  نخست  فصل  در  کردم. 
اما من دوست  پیش رفت  به خوبی 
به  و  شوم  نشینم  نیمکت  نداشتم 
همین خاطر این موضوع را با کلوپ 
در میان گذاشتم و او هم با جدایی ام 

موافقت کرد.

پرشیچ: 
سخت است به مورینیو نه گفت

فن دایک: 
فاصله پنج امتیازی با سیتی معنایی ندارد

ویرژیـل فـن دایـک، سـتاره هالنـدی 
پنـج  فاصلـه  ای  مصاحبـه  در  لیورپـول، 
امتیـازی لیورپول با سـیتی را بـی معنا تلقی 

. د کر
لیورپـول فصل جدیـد را طوفانی آغاز 
کـرده و بـا شـش پیـروزی پیاپـی و فاصله 

منچسترسـیتی  بـه  نسـبت  امتیـازی  پنـج 
رده دومـی، در صـدر جـدول قـرار دارد. 
بـه  را  لیورپـول  هـواداران  کـه  موضوعـی 
قهرمانـی در لیـگ برتـر پـس از 29 سـال 

امیـدوار کـرده اسـت.
ویرژیـل فـن دایـک، مدافـع هالنـدی 
لیورپـول، امـا ایـن فاصلـه پنـج امتیـازی با 
سـیتی را در ایـن مقطـع فصـل بـی معنـا و 

کـم اهمیـت تلقـی مـی کند.
ایـن  پیرامـون  ای  مصاحبـه  در  او 
"ایـن  گفـت:  و  کـرد  صحبـت  موضـوع 
فاصلـه پنـج امتیـازی کامـال بـی معناسـت. 
خیلـی زود اسـت کـه در مـورد قهرمانـی 
صحبـت کنیـم چـرا کـه هنـوز بـازی های 
سـخت زیـادی پیـش رو داریـم. مـا نمـی 
خواهیـم بـه نتیجه دیگر تیم هـا توجه کنیم 

زیـرا ایـن موضـوع هیـچ فایده ای بـرای ما 
نـدارد. همـه دیدنـد کـه فصل قبـل چگونه 
ناگهـان همـه چیـز تغییـر کـرد بـه همیـن 
دلیـل مـی خواهیـم در فصـل جدیـد تنهـا 

روی کار خـود تمرکـز کنیـم.
فـن دایـک در ادامـه پیرامـون شـانزده 
پیـروزی پیاپـی لیورپـول و شکسـته شـدن 
رکـورد سـیتی توسـط آن هـا گفـت: "فقط 
رسـانه هـا ایـن آمـار را دوسـت دارنـد اما 
فعـال هیـچ چیـز قطعـی وجـود نـدارد. مـا 
مـی خواهیـم بـه پیروزی هـای خـود ادامه 
دهیـم  و حـاال فقـط بـه بـازی فـردا شـب 
مقابـل سـالزبورگ فکـر مـی کنیـم. رقابتی 
کـه قطعـا بسـیار سـخت خواهـد بـود و 
مـا نیـاز مبـرم بـه پیـروزی در ایـن دیـدار 

داریـم."
لیورپـول هفتـه آینـده در یـک دیـدار 
سـخت به مصاف لسترسـیتی آمـاده خواهد 
رفـت. تقابلـی کـه بـا توجـه بـه حضـور 
لسـتر  نیمکـت  روی  راجـرز  برانـدون 
فراوانـی خواهـد داشـت. جذابیـت هـای 

چلسی با انگولو کانته به مراتب قوی تر می شود
می گویـد  لمپـارد  فرانـک 
بـه  دادن  بـازی  بـرای  چلسـی 
فرانسـوی  سـتاره  کانتـه  انگولـو 
مصدومـش عجلـه نخواهـد کرد 
ولی چلسـی بـا بازگشـت او تیم 

شـد. خواهـد  قوی تـری 
می گویـد  لمپـارد  فرانـک 
بعـد از آنکه انگولو کانته، سـتاره 
آسـتانه  در  تیـم  ایـن  فرانسـوی 
دیـدار بـا برایتـون که بـا پیروزی 
پایـان  بـه  لنـدن  آبی هـای   0-2
رسـید بـار دیگـر بـا مصدومیـت 
مواجه شـده بـود برای بـه میدان 
فرسـتادن او عجلـه نخواهد کرد. 
ولـی لمپـارد می گویـد بازگشـت 
کانتـه بـه چلسـی بـرای ایـن تیم 
اهمیـت حیاتی دارد و چلسـی با 

حضـور او به مراتـب قدرتمندتر 
شـد. خواهد 

از  کانتـه  اخیـر  مصدومیـت 
آن  از  بعـد  همسـترینگ  ناحیـه 
ماه هـای  در  او  کـه  افتـاد  اتفـاق 
دیگـر  مـورد  چنـد  بـا  اخیـر 
بـوده  مواجـه  هـم  مصدومیـت 
اسـت. کانتـه 28 سـاله در فینـال 
در  اروپـا  لیـگ  گذشـته  فصـل 
آرسـنال  مقابـل  تیمـش  دیـدار 
مجبـور شـده بـود بـا درد زانـو 
دوران  در  کانتـه  کنـد.  بـازی 
پیش فصـل هـم زودتـر از سـایر 
بـه  از جاپـان  بازیکنـان چلسـی 
انگلیـس بازگشـت تـا از ناحیـه 
زانـو تحـت مـداوا قـرار بگیـرد.

کانته سـپس در ماه آگوسـت 

از ناحیـه قـوزک پـا آسـیب دیـد 
و لمپـارد مجبـور شـد بـا دیدیـه 
ملـی  تیـم  سـرمربی  دشـان 
فرانسـه تمـاس تلفنـی بگیـرد و 
از او بخواهـد کـه در دیدارهـای 
کانتـه  انگولـو  بـه  فرانسـه  ملـی 
اسـتراحت بدهـد تـا او درمانـش 

را کامـل کنـد.
بـه  بـاره  ایـن  در  لمپـارد 
فکـر  مـن  گفـت:"  خبرنـگاران 
می کنـم کانتـه خیلـی بـازی کرده 
و علتـش هـم ایـن بـوده کـه او 
واقعا موفـق بوده و برای تیمهایی 
کـه در آنهـا بـازی می کند سـتاره 
خیلـی مهمـی بـوده اسـت. او در 
حـال حاضر مصدوم اسـت. البته 

مصدومیتـش جزئـی اسـت".

در  چلسـی  سـرمربی 
ادامـه گفـت:" مـا بایـد مشـکل 
حـل  را  کانتـه  مصدومیـت 
کنیـم. مـا در ایـن مـورد احتیـاط 
می کنیـم و نمی خواهیـم بی گـدار 
بـه آب بزنیـم. تیـم پزشـکی ما با 

تمـام قـوا بـرای حـل مشـکل او 
تـالش می کنـد و وظیفـه من این 
اسـت کـه از سـالمت کامـل او 
اطمینـان حاصـل کنم. چلسـی با 
برگشـت کانته بـدون مصدومیت 

تیـم قوی تـری خواهـد شـد".
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طرف هسـتیم. من روز شـنبه گفتـم که این 
انتخابـات نسـبت به انتخابات های گذشـته 
بسـیار موفقانـه برگـزار شـده، امـا حـاال که 
کـه  می بینـم  می کنـم،  تماشـا  را  ویدیوهـا 
فکـرم نبوده کـه چه گفته ام و چـه نگفته ام.«

سـپس نماینـده ی تیـم دولـت سـاز رو 
بـه طـرف نماینـده ی تیم ثبـات و همگرایی 
از  خبـر  »چـه  گفـت  نیشـخند  بـا  کـرده 
ریاسـت اجراییـه؟« ایشـان گفت کـه »ثبات 
و همگرایـی مصـروف تشـکیل حکومـت 
آینده اسـت انشـاءاهلل. در تیم پـول و تقلب 
چـه خبـر؟« نماینـده ی دولت سـاز عصبانی 
شـد و گفـت »کـدام پـول؟ کـدام تقلـب؟ 
گـپ دهنـت را بفهـم او چوچه اسـراییل.« 
نزدیـک بـود یک درگیـری مختصر شـروع 
شـود کـه خداونـد عزوجـل آقـای حکیـم 
تورسـن را خیـر بدهد. ایشـان هـردو پایش 
را پیش گذاشـت و گفـت »چرا ناق جنجال 
مـی کنیـن؟ غنـی را رییـس گارسـون های 
مسـئول  را  عبـداهلل  و  می کنـم  مقـرر  ارگ 
پیـش  نـاق  کلوچـه.  و  کیـک  خریـداری 
رییس جمهـور برنده ی تـان جنجـال نکنید.«
از خبرنـگاران  در همیـن حـال یکـی 
رو بـه طـرف تمـام اشـتراک کنندگان ایـن 
کنفرانـس کـرده پرسـید: این جـا چـه خبـر 
اسـت؟ آمـار غلـط نشـر مـی کنیـد، یـک 
دیگـر را بـه تقلب متهـم می کنیـد، هرکدام 
از  داد  می گیریـد،  میـدان  پیـروز  را  خـود 
از  می زنیـد؟  موفـق  و  شـفاف  انتخابـات 
تقلب شـکایت دارید، آرای بیومتریک شـده 
و بیومتریک نشـده داریـد، کمپینـران را بـه 
دروغ و مکـر تشـویق و مجبـور کرده ایـد، 
حتـا صدهـا نفـر تـا کنـون بـه مـا تمـاس 
کـه  کـرده  شـکایت  نامـزدی  از  و  گرفتـه 
پـول کمپین شـان را نداده انـد. آن هـا بیش تر 
از دو مـاه بـرای شـما کمپیـن کـرده، حـاال 
پول شـان را نمی دهیـد و شـرط می گذاریـد 
کـه اگر پیروز شـدیم می دهیم، اگر نشـدیم 
را پوشـش  کنفرانـس  ایـن  مـا  نمی دهیـم. 

نمی دهیـم.  خبـری 
رسـانه ها رفتنـد و کنفرانـس نیمه تمـام 
باقـی مانـد. البتـه جنجال هـا تـازه شـروع 
در  انتخابـات  کمیسـیون  رییـس  می شـود. 
اخیـر گفـت: »بـوی جنجـال بـه دماغـش 
رسـیده، ایشـان از خداونـد خواسـت کـه 

هرچـه خیـر اسـت، پیـش کنـد.«

شـنبه انتخابـات بـود. یک تعـداد مردم 
وزیـر  دفاتـر  بودنـد.  رای دادن  مصـروف 
اکبرخـان به کمپینـران تیم زنـگ زده بودند 
کـه بعـد از رای دادن بـه دفتـر بیاینـد. اول 
عکـس رای شـان را نشـان بدهنـد و ثابـت 
کننـد کـه بـه نامـزد تیـم رای داده انـد، بعد 
تیم شـان  پیـروزی  بـرای  دعـا  محفـل  در 
دسـت دعـا بلنـد کـرده و بـا نیـت پـاک از 
آن پیروزگرداننـده ی بی همتـا طلـب کمـک 
کینه تـوز،  کاندیداهـای  از  تعـدادی  کننـد. 
فـردای  در  را  رقبـا  محاکمـه ی  نقشـه ی 
انتخابات می کشـیدند. سـفارت ها برگزاری 
آن عـده  از  و  تبریـک گفتـه  را  انتخابـات 
عزیزانـی کـه زیـاد عجلـه دارنـد، تقاضای 
صبـر کردنـد و گفتند کـه منتظر کمیسـیون 

مسـتقل انتخابـات بمانیـد.
همیـن کـه روز شـنبه بـه شـام نزدیک 
شـد و سـاعت از پنـج بعدازظهر گذشـت، 
تعدادی از برادران و خواهران تیز ما شـروع 
کردنـد بـه اعـالم نتایـج مراکـز رای دهـی. 
ایـن دسـته تـا زمانـی که نـان چاشـت روز 
یک شـنبه را نخـورده بودنـد، هرکـدام آرای 
کاندیـدای تیـم خـود را بـاال اعالم کـرده و 
رای دیگـران را در حـدود 30 درصـد نگـه 
می داشـتند. فعـاالن تیـم دولت سـاز در این 
زمینه دسـت همه را از پشـت بسـته بودند. 
حتـا یکـی از ایـن ارجمندان نوشـته بود که 
»ولسـوالی اشـترلی، والیت دایکندی، بارسا 
صفـر، ختافـه دو. پیش به سـوی پیـروزی.« 
بارسـلونا  تیم هـای  رقابـت  درحالی کـه 
و ختافـه بـا نتیجـه 2-0 بـه نفـع بارسـلونا 
پایـان یافتـه بـود. کاندیداهـا روز یک شـنبه 
آرام بودنـد. البتـه به جز آقـای حکمتیار که 
عـزم اش را جـزم کـرده بـود تـا بـه کوه هـا 

برگردد. 
سـتادهای  اکثریـت  دوشـنبه  روز 
انتخاباتـی یک کنفرانس مطبوعاتی مشـترک 
با کمیسـیون هـای انتخاباتـی و کمپینراِن از 
همه جـا بی خبـر دایـر کردند و عنـوان آن را 

»چـه خبر؟« گذاشـتند 
مسـئولین  ابتـداء  کنفرانـس  ایـن  در 
کمیسـیون انتخابـات رو به طـرف کمپینران 
کرده پرسـیدند کـه »دیگر چه خبـر؟« آن ها 
بـدون رعایـت نوبـت گفتنـد کـه پیـروزی 
کمپینـران  از  یکـی  بخیـر.  اسـت  نزدیـک 
کـه صـدای خیلـی بلنـدی داشـت گفـت: 

پرودکشـن، مـا خبـر داریـم کـه کل ایـن 
تقلب هـا را خـودت در پـل سـرخ انجـام 

داده ای.«
در یـک لحظـه یـک گـدودی شـروع 
نمی شـناخت.  را  کـه خـر صاحبـش  شـد 
مسـئولین امنیتـی مجبـور شـدند با اسـتفاده 
الفاظ رکیک »بشـرمین او مردم« سـکوت و 
نظـم را به کنفرانـس مطبوعاتـی برگردانند. 
رییـس  محترمـه  شـد،  آرام  فضـا  وقتـی 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات رو بـه طـرف 
سـایر کمیشـنران کرده پرسـید »چـه خبر؟« 
نیسـت.  خاصـی  خبرهـای  گفتنـد  آن هـا 
دسـتگاه های  در  ثبت نشـده  آرای  جنجـال 
بیومتریک شـروع شـده. از هر طرف فشـار 
اسـت. نزدیـک اسـت گرده هـای مـا از کار 
بیفتـد. سـپس آن ها رو به طرف رییس شـان 
کـرده و در محضـر رسـانه ها پرسـیدند کـه 
»طرفـای شـما چه خبر؟« رییس شـان گفت: 
»طـرف ما و شـما ندارد دیگـر. همه ما یک 

عیسا قلندر 
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»خبرهـای خوشـی در راه اسـت. دیشـب 
همیالـی  از  بچیـم  کـه  گفـت  مادرجانـم 
پشـتت دق شـدیم. از گپا و خوشـحالیایت 
مالـوم دار اسـت کـه چنـد روز بعـد بخیـر 
معـاون سـفیر مقـرر شـده، مـا را تنهـا مـی 

» نی. ما
تیـم  کمپینـران  از  تعـدادی  سـپس 
دولت سـاز رو بـه طـرف آقـای مرتضـوی 
رییس جمهـور  فرهنگـی  ارشـد  مشـاور 
کـرده، گفتنـد: »شـما گفتیـد بسـیج شـوید، 
مـا شـدیم. شـما گفتیـد آرای رییس جمهور 
مـا  کنیـم،  اعـالم  بلنـد  مرکـزوار  را  غنـی 
کردیـم. حـاال کم کـم دروغ هـای مـا ثابـت 
آقـای  کنیـم؟«  کار  چـه  حالـی  می شـود، 
مرتضـوی زیـر لبـش چنـد فحـش ادبی به 
کسـی به نـام آصـف آشـنا نثـار کـرد و از 
بسـیجی ها خواسـت کـه همـه در حسـاب 
ببریـد،  هجـوم  آشـنا  آقـای  فیس بوکـی 
»آشـنا  بنویسـید  استاتوس های شـان  زیـر 

ابتداء  کنفرانس  این  در 
مسئولین کمیسیون انتخابات 
کرده  کمپینران  طرف  به  رو 
پرسیدند که »دیگر چه خبر؟« 
آن ها بدون رعایت نوبت گفتند 
است  نزدیک  پیروزی  که 
که  کمپینران  از  یکی  بخیر. 
داشت  بلندی  خیلی  صدای 
گفت: »خبرهای خوشی در راه 
است. دیشب مادرجانم گفت 
که بچیم از همیالی پشتت دق 
شدیم. از گپا و خوشحالیایت 
روز  چند  که  است  دار  مالوم 
بعد بخیر معاون سفیر مقرر 

شده، ما را تنها می مانی.«


