
کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت بر زنان، یک کمپین 
جهانی است که از ۲۵ نوامبر آغاز و تا ۱۰ دسامبر ادامه 
سهم  به  حکومت ها  و  نهادها  گروه ها،  افراد،  می یابد. 
خودشان به این امر مهم یعنی جلب توجه جامعه و جهان 

به پدیده شوم خشونت بر زنان و دختران می پردازند. 

پامال لیپ-هندریکس به حیث مدیری اجرایی با بیش از ۲۰ 
سال تجربه کاری در بخش خدمات مالی کار کرده و می داند 
که کدام موارد می تواند مدیر استخدام را در جریان مصاحبه 
شغلی تحت تأثیر قرار دهد. او طی دو سال اخیر به حیث 
مسوول ارشد مدیریت استعدادهای اجرایی و تنوع در شرکت 
جی.پی مورگان چیس، کار کرده است؛ جایی که ۱8 کارمند 
زیر  به شکل غیر مستقیم  کارمند  و 8۰  به صورت مستقیم 

دست او کار می کردند.
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شماره 3243
سال یازدهم

یک شنبه
10 قوس 1398
1 دسامبر 2019

قیمت: 20 افغانی

اقدام بعدی »ثبات و هم گرایی« 
چیست؟

ترمپ هم سو با نظامیانقیمت بادنجان رومی هفت برابر افزایش یافته است

کمپین ۱۶ روزه جهانی مبارزه با 
خشونت بر زنان در افغانستان در 

هم سویی با جهان
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بهای محصوالت زراعتی در کشور، همه ساله با تغییرات فصلی حالت نوسانی به  خود می گیرد. قیمت برخی از این محصوالت با 
تمام شدن فصلش، به صورت جهشی افزایش می یابد. از آن  جمله بادنجان  رومی، از محصوالت زراعتی است که با رسیدن فصل 

زمستان، بهایش به  گونه ی سرسام آور افزایش می یابد.

ادعای لت وکوب محافظان 
یک عضو مجلس از سوی 

نیروهای امنیتی

 کمیسیون مستقل انتخابات یک روز پس از تظاهرات صلح آمیز دسته انتخاباتی »ثبات 
و هم گرایی« در شهر کابل، با نشر اعالمیه ای نسبت به این تظاهرات واکنش نشان داد. 
طبق این اعالمیه، مطالبه ابطال ۳۰۰ هزار رأی جنجالی که »ثبات و هم گرایی« آن 
را »تقلبی« می خواند، از جانب کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته نشده است. این 
کمیسیون گفته است که مطابق قانون، هر گونه تصمیم درباره ابطال آرا مشروط به 
تکمیل روند تفتیش و بازشماری آرا است. »ثبات و هم گرایی« در پی نشر این اعالمیه 
از شروع برنامه ریزی خود برای سازمان دهی اعتراضات سراسری در کشور خبر داده 
زنگ خطر  را  و هم گرایی«  »ثبات  اعتراضات خیابانی  اما  نماینده گان  است. مجلس 
جدی برای همه توصیف کرده و در عین حال گفته است که »زورآزمایی خیابانی« به 

نفع هیچ کسی نیست.
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سه اشتباه عمده در مصاحبه شغلی که 
چانس استخدام تان را کاهش می دهد

 کمیسیون مستقل انتخابات: 
درباره اعالم نتایج ابتدایی 
تصمیم گرفته نشده است

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که 
تاکنون هیچ گونه تصمیمی در مورد اعالم نتایج ابتدایی 

و یا قسمی انتخابات ششم میزان گرفته نشده است.
اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، روز 
شنبه، نهم قوس، به روزنامه 8صبح گفت که کار ثبت 
نتایج بازشماری و تفتیش رای محالت قابل بازشماری 

۲۷ والیت در حال نهایی شدن است.
را  انتخابات گزارش هایی  این عضو کمیسیون مستقل 
که به نقل از او در مورد اعالم نتایج ابتدایی یا قسمی 
انتخابات ششم میزان در دهم قوس به نشر رسیده بود، 
رد کرد. او تأکید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات 
زودی  به  را  قسمی  و  ابتدایی  نتایج  تا  می کند  تالش 

مشخص کند.
با این حال، روند بازشماری و تفتیش آرا در هفت والیت 
)بدخشان، پنجشیر، بغالن، سمنگان، جوزجان، فاریاب 

و تخار( متوقف است.
به دلیل  این هفت والیت  آرا در  تفتیش  و  بازشماری 
انتخاباتی متوقف  اعتراض مردم و هواداران دسته های 

شده است.
روند  عقرب  هژدهم  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
محل  هشت  از  بیش  در  را  آرا  تفتیش  و  بازشماری 
دسته های  از  بسیاری  کرد.  آغاز  کشور  سراسر  در 
اقدامی  را  آن  و  روند مخالفت کردند  این  با  انتخاباتی 
برای رأی سازی عنوان کردند. روند بازشماری تاکنون 
در ۲۷ والیت به رغم مخالفت نامزدان معترض تکمیل 
شده است. از جانب دیگر، کمیسیون مستقل انتخابات 
نقض کرده  را  انتخاباتی اش  تقویم  بار  تاکنون چندین 
کمیشنران  نیز  انتخابات  نتایج  اعالم  مورد  در  است. 

کمیسیون مستقل انتخابات اتفاق نظر ندارند.
تنش  سبب  مورد  این  در  نظر  اختالف  گذشته  هفته 
لفظی میان کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در 

جریان یک نشست خبری شد.
موالنا محمد عبداهلل، کمیشنر این کمیسیون، در این 
براساس  ابتدایی  نتایج  اعالم  که  گفت  نشست خبری 
قانون پیش از تکمیل شدن تمام روندهای انتخاباتی، 
ممکن نیست. این امر سبب شد تا برخی از کمیشنران، 

این نشست را ترک کنند.

کمیسیون مستقل انتخابات کوتاه نیامد؛

فرمانده نیروهای سرحدی 
هلمند در انفجاری کشته شد

تأیید  هلمند  والیت  پولیس  کابل:  ۸صبح، 
لوای  فرمانده  مقبل،  ظاهرگل  که  می کند 
سرحدی این والیت، در پی انفجار یک ماین 
کنار جاده ای در مسیر ولسوالی مارجه کشته 

شده است.
به  هلمند  پولیس  سخنگوی  همدرد،  زمان 
روزنامه 8صبح گفت که انفجار زمانی صورفت 
به  امنیتی  نیروهای  کاروان  که  است  گرفته 

سوی ولسوالی مارجه در حرکت بوده است.
ناوه ساعت  انفجار در مربوطات ولسوالی  این 
از چاشت روز شنبه، نهم قوس،  ۹:۳۰ پیش 

صورت گرفته است.
پولیس والیت هلمند هم چنان تأیید می کند 
یک  شمول  به  نفر  چهار  انفجار  این  در  که 

خبرنگار زخمی شده اند.
کرده  اعالم  توییتی  در  شمشماد  تلویزیون 
این  خبرنگار  سروری،  سردارمحمد  که  است 

تلویزیون در این انفجار زخمی شده است.
برخی  کاروان که  این  زمان همدرد می گوید 
از خبرنگاران نیز همراه آن  بوده اند، به سوی 
است. هدف  بوده  در حرکت  مارجه  ولسوالی 
آن بازدید از جریان عملیات نیروهای امنیتی 

در ولسوالی مارجه خوانده شده است.
هلمند،  والی  سخنگوی  زواک،  عمر  پیش تر 
جزییات  گفت  8صبح  روزنامه  با  صحبت  در 
انفجار سه  این  ابتدایی نشان می دهد که در 

نفر از نیروهای امنیتی نیز زخم برداشته اند.
هلمند در جنوب از والیت های ناامن به شمار 
حضور  طالبان  گروه  والیت  این  در  می رود. 

گسترده دارد.

امور  مشاور  عمر،  وحید  کابل:  ۸صبح، 
روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، 
از رفتن محمداشرف غنی به پایگاه نظامی 
رییس  ترمپ،  دونالد  با  دیدارش  و  بگرام 

جمهور امریکا، دفاع کرده است.
آقای عمر در فیس بوکش نوشته است که 
نیازمند  »شدیداً«  کشور  یک  افغانستان 
است و »گاهی نازبرداری ما از کشورهایی 
ما  نفع  به  هستیم،  متکی  آن ها  به  که 

است«.
به گفته عمر، هر رییس جمهور »صاحب 
که  می کرد  را  کاری  باید  هوش«  و  عقل 
تأکید  او  است.  کرده  غنی  محمداشرف 
کرده است: »هیچ چیز از »غرور ملی« ما 

کم نشد«.
»ریالیستیک«  وضعیت  عمر  وحید 
افغانستان را »شدیداً« نیازمند توصیف کرده 
و گفته است که »ایدیالیسم  و رمانتیسیزم 
ندارند.«  در سیاست عملی وجود خارجی 
به گفته او، امریکا در افغانستان کم وبیش 
۱۰ هزار سرباز دارد و بخش بزرگ مصارف 

نیروهای امنیتی را می پردازد.
مشاور ریاست جمهوری گفته است که با 
و  بگرام  پایگاه  به  رفتن محمداشرف غنی 
امریکایی،  نیروهای  جمع  در  ظاهرشدن 
»تصویر درست و واقعی از رابطه میان دو 

کشور کشیده شد.«
ادامه  در  غنی  جمهور  رییس  مشاور  این 
داوود  قهر  ندارد  باور  که  است  نوشته 

او  برخاستن  و  خان، رییس جمهور سابق 
تاریخی  افتخارات  از  »برژنف«  میز  سر  از 
افغانستان باشد. عمر در ادامه نوشته است: 
»برعکس فکر می کنم به عنوان یک ملت، 
بی تدبیری  یک  همان  بهر  از  کالنی  بهای 

سیاسی پرداختیم.«
در  امریکا،  جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد 
یک سفر غیرمنتظره شام روز پنج شنبه به 
افغانستان آمد و مراسم »شکرگزاری« را در 

پایگاه نظامی بگرام به جای آورد.
بر  که  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف 
از  پیش  ساعاتی  سفید  کاخ  اعالم  اساس 
سفر  این  از  افغانستان،  به  ترمپ  رسیدن 
مطلع شده بود، به دیدار دونالد ترمپ رفت 
امریکایی  او یک جا در جمع سربازان  با  و 

حضور یافت.
انتقاد  با  جمهور  رییس  عمل کرد  این 
زیادی روبه رو شده است. برخی از کاربران 
جمهور  رییس  رفتن  اجتماعی  رسانه های 
غنی به پایگاه نظامی بگرام را با توجه به 
این که تشریفات دیپلماتیک درست ترتیب 
نشده است، با تصمیم حامد کرزی مقایسه 
کرده اند که از دیدار با بارک اوباما، رییس 
مشابه،  موقعیتی  در  امریکا  وقت  جمهور 

امتناع کرد.
غنی،  محمداشرف  برخالف  کرزی  حامد 
او  از  و  نپذیرفت  را  اوباما  بارک  دعوت 
خواست تا به کاخ ریاست جمهوری بیاید 

تا به شیوه افغانی از او پذیرایی کند.

نازبرداری از کشورهایی که به آن ها متکی هستیم
به نفع ما است

مشاور غنی: 

ماجرای ۳۰۰ هزار 
رای جنجالی چیست؟

کش و قوس های یک انتخابات؛
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در رهگذر 
سونامی مرگ

نام  به  طالبان  فرماندهان  از  یکی  قبل  چندی 
وزارت  سیاه  لیست  در  نامش  که  بلوچ  عبدالرشید 
گرفتار  مخدر  مواد  تُن  یک  با  و  درج  امریکا  مالیه 
شده بود، در اثر معامله ای از زندان بگرام رها گردید 
ولی حکومت افغانستان و هم حکومت امریکا یادی 

از آن مسأله نکردند. 
اروپا  هیرویین  فی صد   ۹۵ می شود  گفته  آن که  با 
فی صد   ۱۰ آن که  با  و  می شود  صادر  افغانستان  از 
وجود  با  و  خوانده اند  معتاد  را  افغانستان  جمعیت 
آن که تیل موتر تروریسم را از سرچشمه ی هیرویین 
یا  و  نمی خواهد  کسی  هیچ  چرا  ولی  می دانند، 
را کور سازد.  زهر  این چشمه ی جوشان  نمی تواند 
هم  که  است  خطری  هستی سوزترین  مخدر،  مواد 
حال وهم آینده ی فرزندان مان را تهدید می کند ولی 
با آن هم هیچ کسی از رمز و راز آن حرفی بر زبان 

نمی آورد. 
مخدر  مواد  ساالنه ی  ارزش  بین المللی  کارشناسان 
تخمین  دالر  میلیارد   ۱۰۰ از  بیش تر  را  افغانستان 
نموده اند، پولی که اگر به دریای کابل ریخته شود 
مسیر حرکت آن را تغییر خواهد داد.  پرسش این 
مواد  هول ناک  مقدار  این  می شود  چطور  که  است 
و  جاسوسی  سازمان های  چشم  پیش  در  مخدر 
دوربین ماهواره ها و هواپیماها از مرزهای ما بیرون 
می شود ولی کسی نمی داند که چه بود و کجا رفت.

کرد،  مطرح  بلند  صدای  به  باید  که  را  پرسشی 
آینده  درباره  بحث  هنگام  مخدر  مواد  موضوع  چرا 
وجود  با  و  می شود  گذاشته  مسکوت  افغانستان 
پیوندی که میان مواد مخدر و تروریسم وجود دارد، 
این موضوع هرگز به عنوان یک مسأله اصلی امنیتی 

مطرح نمی گردد.؟
اشباح  شهر  به  مبدل  کابل  از  بخش هایی  امروز 
هزار  صدها  خون  جهنمی  اژدهای  این  و  گردیده 
نخبه گان  حتا  و  مرد  و  زن  و  کودک  و  جوان 
بلندآوازه ی جامعه را مکیده و عطش آن با گذشت 
به  آتش  این  آیا می دانید که  فزونی می یابد.  زمان 
حال  در  ما  مکاتب  کودکان  میان  در  سرعتی  چه 
گسترش بوده و صدها هزار خانواده را در ماتم غم 

نشانده است.؟
به ویژه دو  انتخاباتی،  اگر می دانستیم که تیم های 
جهت  در  برنامه ای  و  اراده ای  آن،  مطرح  اردوگاه 
باز هم حق  می داشتند،  سونامی  این  از  جلوگیری 
که  می بینیم  و  دیدیم  اما  باشیم،  امیدوار  داشتیم 
یک بار هم کسی صدای پای این اژدها را احساس 
ناشنیده  دل  قصه ی  و  گریست  و »دل خون  نکرد 

ماند«. 
اگر می خواهیم واقعاً مانع گسترش این آتش شویم، 
با  مبارزه  متکامل  استراتژی  تدوین  جهت  در  باید 

مواد مخدر قدمی برداشت.
امیدوارم!

خواجه بشیراحمد انصاری

۸صبح، کابل: مجلس نماینده گان از حکومت 
می خواهد که پیش از آغاز مذاکرات مستقیم 
برای  را  ملی  اجماع  ابتدا  طالبان،  گروه  با 
برقراری صلح تقویت کند تا از »اقتدار« ملت 

نماینده گی شود. 
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان 
نشست عمومی  در  قوس،  نهم  روز شنبه،  که 
و  »توقع  گفت:  می کرد،  صحبت  مجلس  این 
انتظار ما این است که پیش از آغاز مذاکرات 
مستقیم حکومت و مخالفان مسلح نظام، ابتدا 
باید اجماع کالن سیاسی در محور منافع ملی 
نهادهای  سیاسی،  جریان های  احزاب،  شامل 
مدنی،  علما، روشنفکران و زنان و نماینده گان 
ملت، شکل گرفته و در گفت وگوهای صلح از 

اقتدار یک ملت نماینده گی صورت بگیرد.«
که  می شود  مطرح  حالی  در  درخواست  این 
گفت وگوی  به  حاضر  تاکنون  طالبان  گروه 
هم چنان  است.  نشده  حکومت  با  مستقیم 
در  بود  قرار  که  صلح  بین االفغانی  نشست 
بیجینگ، پایتخت چین، برگزار شود، به دلیل 
آن چه اختالف در ترکیب هیأت اعزامی خوانده 

شد، برگزار نشده است.
با این حال، میررحمان رحمانی گفت مجلس 
نماینده گان از هرگونه طرح، تالش و ابتکاری 
که برای رسیدن به صلح »پایدار و باعزت« که 

صحت  وزارت  آمار  براساس  کابل:  ۸صبح، 
از  بیش  گذشته  ماه  یازده  جریان  در  عامه، 
هفت هزار رویداد ترافیکی در کشور  به وقوع 
پیوسته است. در پی وقوع این رویدادها، ۶۷۴ 
نفر کشته و ۳۸ هزار و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی 

شده اند.
سیستم مدیریت حوادث وزارت صحت عامه از 
آغاز ماه جنوری سال ۲۰۱۸ میالدی تا سی ام 
نوامبر سال ۲۰۱۹ میالدی، هفت هزار و ۳۶۵ 
رویداد ترافیکی مرگ بار را در کشور ثبت کرده 

است.
متضرر  رویدادها  این  در  که  افرادی  شمار 
شده اند، به ۳۸ هزار و ۹۵۶ نفر رسیده است. 
کشته  زن   ۱۳۲ و   مرد   ۵۴۱ میان،  این  از 
 ۵۳۵ و  هزار   ۳۲ ترتیب،  همین  به  شده اند. 
مرد و پنج هزار و ۶۸۰ زن دیگر در بیش از 
برداشته اند.  زخم  ترافیکی  حادثه  هزار  هفت 
هم چنان ۶۶ نفر دیگر به صورت غیرمستقیم 

از این حوادث متضرر شده اند.
حوادث  مدیریت  سیستم  معلومات  براساس   
صدر  در  سمنگان  عامه،  صحت  وزارت 
بیش ترین  آن  در  که  دارد  قرار  والیت هایی 
رویدادهای ترافیکی به وقوع پیوسته است. در 
جریان نه ماه گذشته ۷۱۶ رویداد ترافیکی در 

این والیت ثبت شده است.
و  رویداد   ۵۵۱ با  بغالن  والیت های  هم چنان 
پروان با ۴۸۴ رویداد به ترتیب در درجه های 

بازتاب  ما  ملت«  »مشروع  خواست های  آن  در 
یافته باشد، استقبال و حمایت می کند.

که  کرد  تأکید  نماینده گان  مجلس  رییس 
باید  خشونت ها  کاهش  و  سراسری  آتش بس 
تفاهم  و  گفت وگو  هرگونه  زمینه ساز  عنوان  به 
»قابل  افزود :  او  شود.  گرفته  نظر  در  مقدماتی 
قبول نیست که طالبان با امریکایی ها به معامله 

بنشینند و در کشور جنایت بیافرینند.«
»خط  که  گفت  هم چنان  رحمانی  میررحمان 
حفظ  گفت وگوها،  هرنوع  در  مردم  سرخ« 
شامل  که  است  اخیر  دهه  دو  دست آوردهای 
ارزش های مدنی، سیاسی، حقوق بشر و حفظ 
جایگاه نیروهای دفاعی و امنیتی کشور می باشد.

سفر  به  هم چنان  نماینده گان  مجلس  رییس 
غیرمنتظره دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا 
هفتم  پنج شنبه،  روز  شام گاه  که  افغانستان  به 

قوس انجام شد، اشاره کرد.
او گفت که این سفر پیام های خاص داشت. از 
سرگیری مذاکرات و پذیرش آتش بس از سوی 

طالبان، از پیام های این سفر بود.
به  غیرمنتظره  سفر  یک  در  ترمپ  دونالد 
یافت  بگرام حضور  نظامی  پایگاه  افغانستان در 
و مراسم »شکرگزاری« را با نیروهای امریکایی 
به جای آورد. او هم چنان با همتای افغان خود 

در این پایگاه دیدار و گفت وگو کرد.

دوم و سوم قرار دارد.
ارزگان،  نیمروز،  پکتیا،  قندهار،  هم چنان 
از جمع والیت هایی به  خوست، هرات و کابل 
شمار می روند که حوادث ترافیکی در آن ها به 

کثرت رخ داده است.
امنیتی  رویدادهای  کنار  در  ترافیکی  حوادث 
مرگ بار ترین  از  یکی  انتحاری،  حمله های  و 

رویداد ها در کشور عنوان شده است.
 ۲۰۱۸ سال  پایان  در  عامه  صحت  وزارت 
شمار  سال  این  در  که  کرد  اعالم  میالدی 
مجروحان حوادث ترافیکی بیش تر از زخمیان 

رویدادهای امنیتی بوده است.
طبق اعالم این وزارت، در سال گذشته شمار 
کسانی که در حوادث ترافیکی مجروح و مصدوم 
شده  و برای درمان به شفاخانه ها مراجعه کرده  

بودند، به ۵۲ هزار و ۶۵۷ نفر رسیده بود.
نفر   ۵۴۰ میالدی   ۲۰۱۸ سال  در  هم چنان 
حوادث  در  مرد   ۴۲۸ و  زن   ۱۱۲ شمول  به 

ترافیکی کشته شده بودند.
ترافیکی در کشور،  دالیل عمده وقوع حوادث 
کم توجهی  و  غیرمجاز  سرعت  با  راننده گی 
می شود.  گفته  ترافیکی  قوانین  به  راننده گان 
سرک های غیرمعیاری نیز از دیگر عوامل وقوع 
ساالنه  دلیل  همین  به  است.  این گونه حوادث 
رویدادهای  در  کشور  سراسر  در  نفر  هزاران 
ترافیکی، زخمی می شوند و نیز هزاران تن دیگر 

جان های شان را از دست می دهند.

مجلس نماینده گان از حکومت 
خواست پیش از آغاز مذاکره با طالبان 

به »اجماع ملی« برسد

امسال حوادث ترافیکی 
در افغانستان ۶۷۴ کشته و ۳۸ هزار 

زخمی برجای گذاشته است

یک شنبه
شماره ۳۲۴۳
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خیابانی شدن بیش تر 
بحران به نفع نیست

نامزدان  ستادهای  با  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
وارد  ناظر  نهادهای  وساطت  به  جمهوری  ریاست  انتخابات 
ریاست  انتخابات  پیش تاز  نامزدان  ستادهای  شود.  گفت وگو 
هواداران شان  راه پیمایی های  مختلف  والیات  در  جمهوری، 
را سازمان دهی می کنند و از طریق آنان خواست های شان را 
همه گانی می سازند. نامزد ارگ به این باور است که انتخابات 
هم  عبداهلل  عبداهلل  آقای  است.  برده  را  جمهوری  ریاست 
مدعی پیروزی است. او می گوید که ۳۰۰ هزار رای - به گفته  
برنده است. کمیسیون  از دور خارج شود،  اگر  او - »باطل« 
مستقل انتخابات هم دچار اختالف است. کمیسیون مستقل 
که  رای هایی  مورد  در  قانع کننده  و  کافی  توضیح  انتخابات 
دارند،  مالحظه  آن  مورد  در  انتخاباتی  ستادهای  از  برخی 
اعالم نکرده است. مثاًل ۱۳۷ هزار رأیی که به گفته ی برخی 
ستادها شرکت درمالوگ آن را »قرنطین« کرده بود، توسط 
کمیسیون مستقل انتخابات معتبر اعالم شده است، تا حال 
معلومات  هزار  که ۱۳۷  است  نشده  داده  قانع کننده  توضیح 
بایومتریک چرا در آغاز به قرنطین رفت و چرا بار دیگر اعتبار 

داده شد؟
ریاست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  گفت وگوهایی  در 
جمهوری داشت، نهادهای ناظر بر انتخابات حضور نداشتند. 
داور  نقش  در  می توانستند  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای 
اما  برسانند.  حل  راه  یک  به  را  طرف  دو  هر  و  کنند  عمل 
در  تا  بود  نکرده  آنان دعوت  از  انتخابات  کمیسیون مستقل 
انتخابات  نامزدان  ستادهای  با  کمیسیون  این  گفت وگوهای 
ریاست  انتخابات  نامزدان  کند.  شرکت  جمهوری  ریاست 
قدرت  نمایش  به  بیش تر  کنونی  وضعیت  در  هم  جمهوری 
و آوردن هواداران شان به خیابان می اندیشند تا مذاکره برای 

حل مشکل تخنیکی انتخابات. 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری هم باید بدانند که آوردن 
طرح  و  خیابان  به  مختلف  والیت های  در  هواداران شان 
انتخابات مشکلی را  از کمیسیون مستقل  مطالبات متناقض 
بحران  بیش تر می شد،  نمایش قدرت  قدر  نمی کند. هر  حل 
انتخابات  نامزدان  که  است  ضروری  می شود،  پیچیده تر 
بدهند  وظیفه  را  تخنیکی شان  تیم های  جمهوری  ریاست 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  ناظر  نهادهای  در حضور  که 
باید خودش را  انتخابات هم  بحث کنند. کمیسیون مستقل 
را مساعد کند  قرار ندهد و زمینه  نامزدی  با هیچ  تقابل  در 
تا تیم تخنیکی این کمیسیون با تیم های تخنیکی نامزدان و 
نهادهای ناظر روی رسیدن به یک راه حل تخنیکی مذاکره 
کنند. کمیسیون مستقل انتخابات در درون خودش نیز دچار 
ندارند.  واحد  نظر  کمیسیون  این  کمیشنران  است.  مشکل 
عمل  خوب  انتخابات  مستقل  کمیسیون  هم  گذشته ها  در 
مستقل  کمیسیون  گذشته  انتخابات های  در  اما  بود.  نکرده 
انتخابات یک دست بود و همه ی کمیشنران به صورت جمعی 
و گروهی عمل می کردند و نظر می دادند. ولی در حال حاضر 
در  را  خودش  که  است  زیاد  چنان  کمیشنران  اختالف های 
نشست های  در  می دهد.  نشان  نیز  آنان  خبری  نشست های 
خبری کمیشنران نظراتی مطرح می شود که یک کمیشنر آن 
را نظر شخصی می خوانَد و کمیشنر دیگر آن را مطابق قانون. 
نتیجه ی  اعالم  قانون  مبنای  بر  که  می گوید  کمیشنر  یک 
ابتدایی قبل از تکمیل مرحله ی بازشماری غیر قانونی است 
اند که حتا قبل  این فکر  به  از کمیشنران شاید  برخی  ولی 
از تکمیل مرحله ی بازشماری هم می توانند نتیجه ی ابتدایی 
انتخابات  در کمیسیون مستقل  این وضعیت  کنند.  اعالم  را 
که  نتوانسته اند  حال  تا  آن  کمیشنران  است  اسف بار  بسیار 
مدیریت  برای  تیم  یک  مثل  و  شوند  واحد  نظر  صاحب 

انتخابات عمل کنند. 
مستقل  کمیسیون  اول  که  می کند  ایجاب  وضعیت  این 
به  بعد  و  برسد  نظر  وحدت  به  خودش  درون  در  انتخابات 
تخنیکی  تیم های  با  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  وساطت 
انتخابات ریاست جمهوری وارد  نامزدان  انتخاباتی  ستادهای 
باید  هم  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدان  شود.  گفت وگو 
میان  مستقیم  غیر  یا  مستقیم  گفت وگوهای  زودتر  هرچه 
انتخابات ریاست جمهوری  هم دیگر را آغاز کنند تا بن بست 
بشکند. طوالنی شدن بحران و خیابانی شدن بیش تر مشکل،  

نه به سود کشور است و نه به نفع کسی تمام می شود.

کالم خالصه 



کش و قوس های یک انتخابات؛

ماجرای ۳۰۰ هزار رای 
جنجالی چیست؟

انتخابات ریاست جمهوری سال 
نظر  اختالف  دلیل  به   ۱۳۹۸
رای  هزار   ۳۰۰ از  بیش  روی 
جنجالی، پیش از اعالم نتیجه 
است.  رفته  بُن بست  به  ابتدایی 
انتخاباتی که حدود دو ماه و چهار 
در  میزان  ششم  در  پیش  روز 
۲۶هزار و ۵۸۶ محل برگزار شد، اما کمیسیون مستقل 
انتخابات تا کنون موفق نشده است نتیجه ابتدایی آن 

را اعالم کند. 
و  »ثبات  جمله  از  انتخاباتی،  دسته  یازده  کم  دست 
هم گرایی« به رهبری عبداهلل عبداهلل، »صلح و عدالت 
اسالمی« به رهبری گلبدین حکمتیار، »صلح و امنیت« 
به رهبری رحمت اهلل نبیل و »شورای نامزدان انتخابات 
هزار   ۳۰۰ حدود  ابطال  خواهان  جمهوری«،  ریاست 

رایی اند که به گفته ی آنان »تقبلی« است. 
این دسته های انتخاباتی معترض ادعا دارند که از میان 
تمام آرایی که در انتخابات ریاست جمهوری استفاده 
شده است، ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای آن ناشناخته وارد 
زمان  از  خارج  رای   ۱۲ و  ۱۰۲هزار  شده،  سیستم 
رای دهی به صندوق ها ریخته شده و حدود ۵۰ تا ۷۰ 
هزار رای مشابه در جمع آرای پاک اضافه شده است. 

در  جمهوری  ریاست  انتخابات  معترض  نامزدان 
حالی روی این ۳۰۰ هزار رای اختالف نظر دارند که 
سرنوشت کرسی ریاست جمهوری به همین آرا وابسته 
است. در این گزارش به جزییات و چگونه گی این آرای 

جنجالی پرداخته شده است.

۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای
کمیسیون مستقل انتخابات یک هفته پس از برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری، سقف شرکت کننده گان این 
انتخابات را دو میلیون و ۶۹۵ هزار و ۸۹۰ نفر اعالم 
کرد ، اما گفت برای این کمیسیون تنها آرای بایومتریک 
شده مدار اعتبار است و میزان واقعی رای دهنده گان را 
همه گانی  درمالوگ،  شرکت  سوی  از  آرا  تصفیه  پس 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  توضیحات  کرد.  خواهند 
نشان می دهد که این کمیسیون در جریان جمع آوری 
نتایج انتخابات، اطالعات دستگاه های انگشت نگاری را 
سیستم  به  جداگانه  حافظه  کارت های  از  استفاده  با 
آلمانی  شرکت  دست  در  آن  اختیار  که  مرکزی 

»درمالوگ« است، منتقل کرده است. 
پس از زمانی که روند انتقال دستگاه های انگشت نگاری 
مرکزی  دفتر  به  رای دهی  محالت  و  مراکز  تمامی  از 
این کمیسیون پایان یافته است، مسووالن کمیسیون 
در  ثبت شده  اطالعات  انتقال  روند  انتخابات  مستقل 
حافظه داخلی دستگاه های انگشت نگاری را به سیستم 
ظریفی،  رحیمه  کردند.  آغاز  کمیسیون  مرکزی 
کمیشنر این کمیسیون حدود ۲۳ روز پس از جریان 
انتقال  روند  که  کرد  اعالم  عقرب  اول  در  روند،  این 
اطالعات از دستگاه های انگشت نگاری به سرور مرکزی 

شرکت درمالوگ تکمیل شده است.
از  که  جمهوری  ریاست  انتخابات  معترض  نامزدان 
درمالوگ  شرکت  سایت  به  کاربری  حساب  طریق 
دسترسی داشتند، می گویند، تا اوایل عقرب، یافته های 
شده  بایومتریک  آرای  که  می داد  نشان  سایت  این 
حدود یک میلیون و ۷۹۱ هزار و ۷۰۳ رای بوده است. 
کمیسیون مستقل انتخابات اما در یازدهم عقرب اعالم 
در  که  است  داده  گزارش  درمالوگ  شرکت  که  کرد 
انتخابات ششم میزان یک میلیون و ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ 
رای با استفاده از دستگاه های انگشت نگاری، ثبت شده 

است.
درمالوگ  شرکت  سایت  در  موجود  آمار  بین  تفاوت 
 ۱۳۷ حاوی  که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  آمار  و 
هزار و ۶۳۰ رای است، از همین جا آغاز شد. شرکت 
قرارداد رسمی مسوولیت  اساس یک  بر  درمالوگ که 
انتخابات  آرای  تصفیه  و  فناوری  فراهم سازی خدمات 
ریاست جمهوری را بر عهده دارد، دلیل این تفاوت را 
)ریزرف شده(  احتیاطی  دستگاه های  اطالعات  انتقال 

به سیستم مرکزی عنوان کرده است.
با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات تایید می کند 
نتایج  جمع آوری  جریان  در  که  اطالعاتی  تعداد  که 
پس  که  آماری  با  یافت  انتقال  مرکزی  سیستم  به 

هم چنان می گوید، با داشتن حدود نزدیک به سه 
هیچ  رأی دهی،  محالت  در  انتخاباتی  ناظر  هزار 
ریزرفی  دستگاه های  این  موجودیت  از  گزارشی 

به آنان نرسیده است.
با صدور  انتخابات  مستقل  کمیسیون  انجام  سر 
عقرب   ۲۳ جلسه  در   )۱۰۸( شماره  فیصله نامه 
عنوان  تخنیکی«  »مشکل  یک  را  آماری  تفاوت 
اعتبار داده است.  کرده و به این آرای اختالفی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  فیصله  این  در 
در  شده  ثبت  معلومات  آمار  است،  آمده 
دستگاه های بایومتریک با تعداد »رای دهنده گان 
این  اما  دارد،  وجود  تفاوت  پروسس شده« 
و  نیست  خاص  مشکل  کدام  دارای  معلومات 
معتبر پنداشته می شود. این فیصله نامه را رییس، 
مستقل  کمیسیون  کمیشنران  همه  و  معاون 

انتخابات امضا کرده اند.

۱۱۰ هزار رای خارج از زمان 
با  معترض  نامزدان  اختالف  دیگر  بخش 
و  ۱۱۰هزار  روی  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
۱۲ رای دیگری است که خارج از زمان رای دهی 
تخنیکی  گزارش  اساس  بر  است.  شده  گزارش 
از  آرا  این  برخی  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
قوس ۱۳۹۸  تا ۲۵  سال ۱۳۹۷  دلو   ۲۳ تاریخ 
در دستگاه های انگشت نگاری ثبت شده است. اما 
شده  ثبت  دستگاه  این  در  که  آرایی  بیش ترین 
است در پنجم، ششم و هفتم میزان است. آمار 
نشان  انگشت نگاری  دستگاه های  در  شده  ثبت 
می دهد که حدود ۲۳ هزار ۱۹۷ رای در پنجم 
و  میزان  ششم  در  رای   ۸۵۱ و  ۶۸هزار  میزان، 
ثبت  میزان  هفتم  در  دیگر  رای   ۷۶۲ و  ۸هزار 
دستگاه های انگشت نگاری شده است. این تفاوت 

نیز در ۳۴ والیت کشور اتفاق افتاده است. 
شماری از دسته های انتخاباتی تمامی آرایی که 
پیش و یا پس از ششم میزان ثبت دستگاه های 
رای دهی شده است را آرای تقلبی و خالف اصول 
آن اند.  ابطال  خواهان  و  کرده  عنوان  رای دهی 
کمیسیون مستقل انتخابات اما می گوید، همه ی 
هفت  ساعت  بین  میزان  ششم  روز  در  آرا  این 
اما  شده،  ثبت  دستگاه ها  در  عصر  پنج  تا  صبح 
از  و  بوده  نشده  تنظیم  تاریخ دستگاه ها درست 

همین رو، این مشکل به میان آمده است. 
مستقل  کمیسیون   ۱۰۹ شماره  فیصله  در 
صادر  روان  سال  عقرب   ۲۴ در  که  انتخابات 
تحلیل  و  تجزیه  از  »پس  که  است  آمده  شده، 
 ۱۲ و  هزار   ۱۰۲ حدود  کمیسیون،  دبیرخانه 
معلومات بایومتریکی که خارج از وقت رای دهی 
ثبت شده است، از لحاظ تخنیکی، مشکل ناشی 
از تنظیم ساعت ماشین دستگاه های بایومتریک 
بوده، تسلسل منطقی زمانی بین ثبت معلومات 
احتمالی  بی نظمی  و  تقلب  تخلف،  نشان دهنده 

نبوده.«
به  نیز  را  آرا  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
که حدود  است  گفته  و  کرده  تقسیم  دسته  دو 
۱۳هزار و ۹۴۹ معلومات بایومتریک شده که در 
۲۶۲ محل رای دهی خارج از زمان رای دهی ثبت 
در  شود.  تفتیش  و  بازشماری  باید  است،  شده 
صورتی که نشانه های تقلب و تخلفات در آن به 

اثبات برسد، بی اعتبار شناخته خواهد شد. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  فیصله  این  در 
زمان  از  خارج  که  مانده  باقی  آرای  درباره  اما 
رای دهی گزارش شده، آمده است که در هفت 
هزار و ۹۲ محل رای دهی دیگر تفاوت زمانی به 
دلیل تنظیم نشدن ساعت و تاریخ دستگاه ها به 
میان آمده و شرکت درمالوگ نیز این آرا را در 

فهرست سفید شامل کرده است.

دفتر  به  انگشت نگاری  دستگاه های  رسیدن  از 
دو  است  آمده  دست  به  کمیسیون،  این  مرکزی 
رقم متفاوت است. کمیسیون مستقل انتخابات در 
گزارشی توضیح داده است: »زمانی که دستگاه های 
به کابل رسید و اطالعات  از والیات  انگشت نگاری 
تفاوت  یک  یافت،  انتقال  مرکزی  سیستم  به  آن 
آماری در دستگاه های چهار هزار و ۵۶۳ محل رای 

مشاهده شده است.« 
را  ارقام  تفاوت  این  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
است  داده  توضیح  و  کرده  تقسیم  بخش  یازده  به 
که در حدود یک هزار و ۴۶۶ محل رای دهی، آمار 
اطالعات بایومتریک شده که در گزارش اولی نسبت 
به آرای موجود در این دستگاه ها کم تر بوده است. 
این توضیحات هم چنان نشان می دهد که اطالعاتی 
انگشت نگاری حدود سه هزار و  که در دستگاه های 
۹۷ محل دیگر وجود داشته، نسبت به گزارش اولی 

این کمیسیون بیش تر بوده است.
اختالف  این  دلیل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  و  کرده  عنوان  تخنیکی«  »مشکالت  را  آماری 
نتایج  طبق  که  است  آورده  گزارشش  دیگر  بخش 
جمع آوری شده ابتدایی، که شماری از دستگاه های 
انگشت نگاری هیچ اطالعاتی ثبت نبوده، اما پس از 
این کمیسیون  به دفتر مرکزی  رسیدن دستگاه ها 
تعداد  یک  حاوی  دستگاه ها  این  که  شده  دیده 
اساس  بر  هم چنان  هستند.  بایومتریکی  اطالعات 
موارد،  از  برخی  در  کمیسیون،  این  توضیحات 
انگشت نگاری  دستگاه های  از  شماری  معلومات 
سیستم  به  حافظه  کارت  طریق  از  قباًل  که 
مفقود  حاضر  حال  در  شده اند،  منتقل  مرکزی 
از  که  اطالعاتی  هستند.  خالی  دستگاه ها  و  است 
دستگاه های انگشت نگاری حذف شده اند مربوط به 
حدود ۱۰ هزار رای دهنده در ۱۴۱ محل رای دهی 
مستقل  کمیسیون  توضیحات  اساس  بر  می باشد. 
انتخابات، این مشکالت تخنیکی در محالت مربوط 

به ۳۴ والیت کشور می باشد. 
کمیسیون مستقل انتخابات احتمال داده است که 
تخنیکی«  »مشکل  از  ناشی  که  ارقام  تغییر  این 
بوده است، به دالیل مختلف از جمله مفقود شدن 
کارت های حافظه که حاوی اطالعات گزارش اولی 
از دستگاه های  اطالعات  انتقال قسمی  است،  بوده 
انگشت نگاری به کارت حافظه و مشکالت تخنیکی 
مستقل  کمیسیون  است.  آمده  میان  به  دیگر 
انتخابات هم چنان خاطرنشان ساخته است که این 
احتماالت را مسووالن شرکت درمالوگ نیز به جا 

دانسته اند.
دسته های انتخاباتی معترض این تفاوت آماری ۱۳۶ 
نفع  به  یافته  سازمان  تقلب  از  ناشی  را  رای  هزار 
دسته انتخابات »دولت ساز« به رهبری محمداشرف 
به  اعتباردهی  با  را  مخالفت شان  و  می دانند  غنی 
به شمول  معترض  نامزدان  کرده اند.  اعالم  آرا  این 
گلبدین حکمتیار، رحمت اهلل نبیل و عبداهلل عبداهلل، 
در نشست های خبری جداگانه خواهان ابطال این 

آرا پیش از اعالم نتیجه ابتدایی شده اند. 
مستقل  کمیسیون  سه جانبه  تفاهم نامه  اساس  بر 
انتخابات، شرکت درمالوگ و احزاب سیاسی، شرکت 
درمالوگ مکلف است تمام اطالعات رای دهنده گان 
انتخابات  نامزدان  با  رسمی اش  سایت  طریق  از  را 
ریاست جمهوری در میان بگذارد. نامزدان معترض 
اما می افزایند که تا اوایل عقرب جزییات این ۱۳۶ 

هزار رأی با آنان شریک نشده بود. 
شرکت درمالوگ گزارش داده است که این اطالعات 
سیستم  وارد  )ریزرفی(  احتیاطی  دستگاه های  از 
در  هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته  است.  شده 
هشتم عقرب با ارسال مکتوبی به کمیسیون مستقل 
انتخابات نوشته است: »در حالی که هنوز هیچ کس 
نمی داند این ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای تقلبی مربوط 
به کدام نامزد است، اما یک تیم انتخاباتی خاص که 
یافته است، تالش بی وقفه  به تقلب سازمان  متهم 
دارد که این آرای تقلبی شامل سقف رای دهی گردد 
و به عنوان رای واقعی محاسبه شود که این خود 
دلیل دخیل بودن دست های پشت پرده در ساخته 
شدن این آرای تقلبی است.« این دسته انتخاباتی 

مسوولیت  این که  دلیل  به  اما  درمالوگ  شرکت 
را  انگشت نگاری  دستگاه های  زمان  به  مربوط 
برعهده نگرفته است، در این مورد ابراز نظر نکرده 
است. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید، پس 
شکایات  کمیسیون  ابتدایی،  نتیجه ی  اعالم  از 
گرفت.  خواهد  تصمیم  باره  این  در  انتخاباتی 
انتخاباتی  دسته  فنی  عضو  اخالقی،  نوررحمان 
قانون  »طبق  می گوید:  اما  هم گرایی  و  ثبات 
انتخابات آرایی که خارج از زمان رای دهی به کار 
ابتدایی  نتیجه  اعالم  از  پیش  باید  باشند،  رفته 

انتخابات باطل گردد«.
درباره ی این فیصله کمیسیون مستقل انتخابات 
میان  از  ندارند.  نظر  توافق  کمیشنران  همه  اما 
موالنامحمد  کمیسیون،  این  کمیشنر  هفت 
امضاء  را  فیصله  این  ظریفی،  رحیمه  و  عبداهلل 

نکرده اند.

۵۰ تا۷۰ هزار اطالعات مشابه
عقرب  یازدهم  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
از مجموع یک  اعالم کرد که شرکت درمالوگ 
بایومتریکی،  رای   ۳۳۳ و  هزار   ۹۲۹ و  میلیون 
۸۶ هزار و ۲۲۶ رای را بی اعتبار تشخیص داده 
تکراری،  پی آرکودهای  اساس  بر  آرا  این  است. 
عکس  تکراری،  استیکر  تکراری،  انگشت  نشان 
عکس  روی  از  عکس  سن،  زیر  عکس  تکراری، 
شناسایی و باطل اعالم شده است. از این میان، 
حدود ۴۷ هزار رای به دلیل عکس های تکراری 

حذف شده است. 
دارد  ادعا  هم گرایی  و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی 
معیار  بود  قرار  درمالوگ،  گزارش  اساس  بر  که 
تشخیص اطالعات بایومتریکی ۵۰ درصد در نظر 
ثبات  گفته ی  به  آن  نتیجه  در  که  شود  گرفته 
اطالعات  هزار   ۱۰۰ تا   ۹۰ »بین  هم گرایی،  و 
به  اما  می شد.  حذف  سیستم  از  باید  مشابه« 
از این  انتخابات  سخن آنان، کمیسیون مستقل 
شرکت خواسته است که معیار تشخیص شباهت 
اطالعات را از پنجاه به ۶۵ درصد افزایش دهد 
که در نتیجه آن تنها ۴۷هزار اطالعات که دارای 
عکس مشابه بوده ، از سیستم حذف شده است. 
به گفته اعضای این دسته انتخاباتی، در صورتی 
گرفته شود،  نظر  در  همان ۵۰درصد  معیار  که 
از  دیگر«  تقبلی  رای  هزار   ۷۰ تا   ۵۰ »حدود 

سطح آرا کاهش خواهد یافت.
بحث  کدام  زمینه  این  در  انتخابات  از  پیش 

مشخصی صورت نگرفته است.
رابطه  این  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
معترض  نامزدان  و  نکرده  صادر  را  فیصله ای 
برگزاری  از  پیش  رابطه  این  در  می گویند، 
نداشته  وجود  کتبی  تفاهم  کدام  نیز  انتخابات 
است. ذبیح اهلل سادات، از سخنگویان کمیسیون 
مستقل انتخابات اما می گوید، پیش از انتخابات 
مشابه  اطالعات  تشخیص  به جزییات  پیوند  در 
گرفته  انتخاباتی  دسته های  مشورت  و  نظر  نیز 
و  تشخیص  معیار  نامزدان  توافق  به  و  شده 

تفکیک اطالعات مشابه تعیین شده است. 
و  معترض  نامزدان  میان  اختالف ها  این 
میان  به  حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  است  آمده 
طرزالعمل مشخصی برای چگونه گی استفاده از 
دستگاه های انگشت نگاری و اعتباردهی به آرای 
بایومتریک شده، ترتیب نکرده است. با این همه، 
نهادهای ناظر بر روند انتخابات پیشنهاد کرده اند 
نامزدان،  حضور  در  تخنیکی  نشست  یک  که 
و  ملی  نهادهای  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
بین المللی ناظر بر روند انتخابات ترتیب شود تا 

بن بست انتخاباتی حل شود.

یک شنبه                             
شماره ۳۲۴۳
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انتخابات یک  کمیسیون مستقل 
روز پس از تظاهرات صلح آمیز 
و  »ثبات  انتخاباتی  دسته 
کابل،  شهر  در  هم گرایی« 
به  نسبت  اعالمیه ای  نشر  با 
نشان  واکنش  تظاهرات  این 
مطالبه  اعالمیه،  این  طبق  داد. 
جنجالی  رأی  هزار   ۳۰۰ ابطال 
از  می خواند،  »تقلبی«  را  آن  هم گرایی«  و  »ثبات  که 
جانب کمیسیون مستقل انتخابات پذیرفته نشده است. 
قانون، هر گونه  این کمیسیون گفته است که مطابق 
تصمیم درباره ابطال آرا مشروط به تکمیل روند تفتیش 
و بازشماری آرا است. »ثبات و هم گرایی« در پی نشر 
این اعالمیه از شروع برنامه ریزی خود برای سازمان دهی 
اعتراضات سراسری در کشور خبر داده است. مجلس 
نماینده گان اما اعتراضات خیابانی »ثبات و هم گرایی« 
را زنگ خطر جدی برای همه توصیف کرده و در عین 
حال گفته است که »زورآزمایی خیابانی« به نفع هیچ 
می گوید  فیفا  وضعیت،  این  به  توجه  با  نیست.  کسی 
که بهترین راه حل، »تفتیش فنی« آرا و محالت مورد 

مناقشه زیر نظر ناظران ملی و بین المللی است.
رهبری  به  هم گرایی«  و  »ثبات  انتخاباتی  دسته 
است که  انتخاباتی  از ۱۱ دسته  یکی  عبداهلل عبداهلل، 
این  هستند.  جنجالی  رأی  هزار   ۳۰۰ ابطال  خواستار 
دسته انتخاباتی روز جمعه، هشتم قوس، در نخستین 
تظاهرات خود بر ضد »تقلب« در کابل، خواستار ابطال 
هم گرایی«  و  »ثبات  شد.  رأی  هزار   ۳۰۰ این  فوری 
از  انحراف  به  را  انتخابات  هم چنان کمیسیون مستقل 
به  آن  برگشت  خواستار  و  کرد  متهم  انتخابات  قانون 
این  شد.  انتخاباتی  لوایح  و  طرزالعمل ها  قانون،  مسیر 
دسته انتخاباتی ضمن تأکید بر دفاع از »حقوق و آرای« 
اعالم کرد که اعتراضاتش نباید دست کم گرفته شود و 
در آینده به مشارکت در »نظام آلوده با جعل و تزویر« 

هم روی نخواهد آورد.
این  از  پس  روز  یک  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
تظاهرات، با نشر اعالمیه ای بیان داشت که کمیسیون 
مستقل انتخابات از تظاهرات کننده گان به خاطر آن که 
رسانیده اند،  کمیسیون  این  گوش  به  را  شکایت شان 

به  ارتباط  در  اعالمیه  این  در  می کند.  سپاس گزاری 
اتهامات و مطالباتی که در تظاهرات روز جمعه مطرح 
شده بود، آمده است: »کمیسیون مستقل انتخابات بر 
مبنای قانون و اصل استقاللیت، از آرای مردم حفاظت 
روند  در  دخالت  حق  شرایطی  هیچ  تحت  و  می کند 
و  نداده  نهادها  یا  و  گروه ها  اشخاص،  به  را  انتخابات 
نخواهد داد.« این کمیسیون در بند دوم اعالمیه خود 
تمامی  انتخابات  مستقل  »کمیسیون  است:  آورده 
و  لوایح  نافذه،  قوانین  مطابق  را  انتخاباتی  فرایندهای 
می برد.«  پیش  به  کمیسیون  مصوب  طرزالعمل های 
کمیسیون مستقل انتخابات در بند سوم اعالمیه خود 
به تمامی جوانب دخیل در انتخابات، به ویژه نامزدان، 
»اساس  که  آرایی  به  تنها  که  است  داده  اطمینان 

بایومتریکی« داشته باشد، اعتبار می دهد.
این  در  دیگر  جانب  از  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
به ویژه  انتخابات،  تمامی جوانب دخیل در  از  اعالمیه 
این  به  است  خواسته  کشور،  سیاسی  قشر  و  نامزدان 
بازشماری  و  تفتیش  کار  تا  بدهند  اجازه  کمیسیون 
انجام شود و نتیجه  آرا در هفت والیت باقی مانده نیز 
کند.  اعالم  فرصت  زودترین  به  را  انتخابات  ابتدایی 
و  نامزدان  اعتراض  دلیل  به  آرا  بازشماری  و  تفتیش 
والیات  در  روند  این  شروع  به  نسبت  آن ها  هواداران 
سمنگان  جوزجان،  فاریاب،  تخار،  بدخشان،  پنجشیر، 
و بغالن تا کنون شروع نشده است. معترضان می گویند 
کار  شروع  از  پیش  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که 
رأی  هزار  از ۱۰۲  بیش  باید  آرا  بازشماری  و  تفتیش 
خارج از زمان، بیش از ۱۳۷ هزار رأی قباًل قرنطین شده 
و همین طور حدود ۷۰ هزار رأی دیجیتالی که دارای 
باطل کند. کمیسیون مستقل  را  است  تکراری  عکس 
انتخابات با استناد به ماده ۸۶ قانون انتخابات در این 
باره گفته است که »کمیسیون نمی تواند قبل از انجام 
بررسی ها )تفتیش و بازشماری( آرا را باطل کند.« این 
ماده کمیسیون مستقل انتخابات را مکلف کرده است: 
»در صورت موجودیت شکایت موجه یا عالیم مشهود 
مبنی بر ارتکاب تخلف یا جرم در رابطه به صندوق های 
حاوی رای، صندوق های مذکور را قرنطین و در حضور 
نامزدان  نماینده گان  و  رسانه ها  مشاهدین،  ناظرین، 
بررسی کند.« بنا بر این، کمیسیون مستقل انتخابات، 

بررسی  به  را  آرا  ابطال  باره  در  هر گونه تصمیم گیری 
آرای مورد مناقشه مشروط کرده است.

انتخاباتی  دسته  فنی  هیأت  عضو  اخالقی،  نوررحمان 
اعالمیه  این  به  واکنش  در  هم گرایی«  و  »ثبات 
گفت  ۸صبح  روزنامه  به  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
قبلی اش هم چنان  تصمیم  بر  انتخاباتی  این دسته  که 
ایستاد است و به کم تر از ابطال فوری ۳۰۰ هزار رأیی 
نیست.  تقلبی است، راضی  و  او مشکوک  به گفته  که 
بیان  را  مطلب  این  قوس،  نهم  روز شنبه،  که  اخالقی 
رهبری  در سطح  هم گرایی«  و  »ثبات  که  افزود  کرد، 
این  بعدی  اقدامات  به  پیوند  در  امشب  همین  خود 
دسته و راه اندازی اعتراضات سراسری در کشور بحث و 
رأی زنی خواهد کرد. نوررحمان اخالقی اما خاطرنشان 
حاضر  وجه  هیچ  به  هم گرایی«  و  »ثبات  که  ساخت 
نیست اجازه بدهد تا »تقلب« سرنوشت آرای مردم و 
را  کشور  در  میزان  ششم  جمهوری  ریاست  انتخابات 

تعیین کند.
و  »ثبات  انتخاباتی  دسته  فنی  هیأت  عضو  این 
نوشت:  فیس بوکی  پست  یک  در  بعدتر  هم گرایی« 
می ماند  کبکی  به  انتخابات  ]مستقل[  »کمیسیون 
و  کرده  برف  زیر  را  سرش  شدن،  پنهان  قصد  به  که 
چون چیزی را نمی بیند، فکر می کند که دیگران هم 
افزوده  فیس بوکی  پست  این  در  او  نمی بینند.«  را  او 
به  را  انتخابات  انتخابات،  ]مستقل[  » کمیسیون  است: 
لوایح  قانون،  به  آن  برگشت  عدم  و  است  برده  بحران 
برگشت  غیرقابل  نقطه  به  را  بحران  طرزالعمل ها،  و 
که  است  کرده  یادآوری  کنایه  با  اخالقی  می رساند.« 
کمیسیون مستقل انتخابات پیش از تکمیل فهم خود از 
انتخابات، به درس مردم ساالری، مبانی مشروعیت نظام 
و پی آمدهای برهم زدن قواعد بازی حل منازعه قدرت 

در دموکراسی نیاز دارد.
روز  تظاهرات  ویژه  به  و  جنجال ها  این  به  پیوند  در 
نماینده گان  مجلس  هم گرایی«  و  »ثبات  جمعه 
داد.  نشان  واکنش  خود  شنبه  روز  نشست  در  نیز 
میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده گان، گفت 
برابر  در  هم گرایی«  و  »ثبات  خیابانی  اعتراضات  که 
همه  برای  باید  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  تصمیم 
و  »اعتراضات  افزود:  رحمانی  باشد.  جدی  خطر  زنگ 

حرکت های مدنی از بنیادی ترین حقوق شهروندی در 
کشور است و باید مطالبات مشروع مردم جدی گرفته 
شود، اما زورآزمایی خیابانی به نفع هیچ کسی نیست.« 
به  باید  که  انتخابات خواست  از کمیسیون مستقل  او 
آن ها  آرای  به  خیانت  اهل  که  بدهد  اطمینان  مردم 
نیست و با بی طرفی ثابت کند که سازوکارهای قانونی 
اجازه تقلب در انتخابات را نمی دهد. رییس مجلس از 
نامزدان، احزاب و جریان های سیاسی نیز خواست که 
نگذارند دست آوردهای دو دهه اخیر با توجه به این که 
دارد،  قرار  تاریخ خود  از  نقطه حساسی  در  افغانستان 
از بین برود و در این مرحله سنجیده گام بلند کنند. 
مجلس  که  کرد  تأکید  هم چنان  رحمانی  میررحمانی 
به  دادن  پایان  برای  ویژه  باید یک جلسه  نماینده گان 
بحران انتخاباتی برگزار کند و اجازه ندهد تا به گفته او، 
دشمنان، شیرینی انتخابات را به کام مردم تلخ کنند. 

در حالی که با گذشت هر روز، جنجال های انتخاباتی 
و  آزاد  انتخابات  بنیاد  می شود،  پیچیده تر  و  حادتر 
حل  راه  تنها  که  می گوید  فیفا،  افغانستان،  عادالنه 
فنی«  »تفتیش  جنجال ها،  این  به  دادن  پایان  برای 
آرایی است که باعث این جنجال ها شده است. یوسف 
رشید، رییس اجرایی فیفا، به روزنامه ۸صبح گفت که 
نه تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات گره گشا است و 
نه هم تصمیم نامزدان معترض می تواند راه را به جایی 
آرای  تا  است  آن  حل  راه  بهترین  او،  گفته  به  ببرد. 
ناظران  نظر  زیر  فنی  نگاه  از  مناقشه  مورد  و  جنجالی 
ملی و بین المللی تفتیش و در باره آن تصمیم گرفته 
شود. رشید خاطرنشان ساخت که فیفا این پیشنهاد را 
قباًل هم مطرح کرده است، اما تا کنون مورد قبول واقع 

نشده است.
کنون  تا  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  زمان  از 
است. کمیسیون مستقل  ماه سپری شده  دو  از  بیش 
انتخابات که وعده کرده بود نتایج ابتدایی این انتخابات 
را دست کم دو روز پس از روز برگزاری انتخابات اعالم 
خواهد کرد، تا کنون موفق به این کار نشده است. دسته 
انتخاباتی  انتخاباتی »دولت ساز« و کمیسیون شکایات 
پیش از این با تأخیر در اعالم نتیجه ابتدایی انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  کرده اند.  مخالفت  اعالم 
گفته است تا زمانی که کار تفتیش و بازشماری آرا را 
به صورت کامل به پایان نبرد، نتیجه ابتدایی انتخابات 
در  است  شده  گفته  چند  هر  کرد،  نخواهد  اعالم  را 
در  آرا  بازشماری  و  تفتیش  برای  تالش ها  که  صورتی 
ابتدایی  هفت والیت باقی مانده به جایی نرسد، نتیجه 
انتخابات به رویت آرای ۲۷ والیت دیگر اعالم خواهد 

شد.

کمیسیون مستقل انتخابات کوتاه نیامد؛
اقدام بعدی »ثبات و هم گرایی« چیست؟

ترمپ  جمهور  رییس   سخنان 
دیدار  در  و  بگرام  فرودگاه  در 
رییس   غنی،  محمداشرف   با 
او  که  می دهد  نشان  جمهور، 
بیش تر به نظرات نظامیان ایاالت 
افغانستان  جنگ  مورد  در  متحده 
نظامیان  است.  کرده  پیدا  تمایل 
ایاالت متحده خواستار آن بودند که 
با  نرود، هم آهنگی  به عجله پیش  با گروه طالبان  مذاکره 
حکومت افغانستان بیش تر شود و خروج نیروهای امریکایی 
هم در هم آهنگی با کابل و به گونه ای برنامه ریزی شود که 
عنصر شتاب در آن دیده نشود. پیش از این ترمپ بسیار 
عالقه مند خروج زودهنگام بود و رسانه های امریکایی هم 
در مورد آن گزارش داده بودند. به همین دلیل بود که سفیر 
خلیل زاد،  وزیر خارجه و دیگر بلندپایه گان دیپلماتیک آن 
کشور تالش می کردند که به سرعت با طالبان به یک توافق 

از مسایلی  توافق رسیده اند. یکی  به  جنگ است،  
که حکومت افغانستان سخت در پی آن بود، این 
بود که ایاالت متحده باید مذاکره با طالبان را از 
نو آغاز کند، نه این که از سر بگیرد. باور بر این بود 
که امریکا مذاکره با گروه طالبان را از همان جایی 
نظر  به  ولی  بود؛  کرده  متوقف  که  می کند  آغاز 
می رسد که حال موضع ترمپ تغییر کرده است و 
او می خواهد روی یک توافق نامه ی جدید با طالبان 
مذاکره کند. به نظر می رسد که گفت وگوهای آقای 
با طالبان هم روی همین نکته متمرکز  خلیل زاد 
آقای  مثل  هم  ترمپ  که  می نماید  چنین  است. 
غنی به این باور رسیده است که سندی که آقای 
بود  قرار  و  بود  کرده  مذاکره  طالبان  با  خلیل زاد 
امضا شود، یک توافق مناسب برای واشنگتن نبود. 
به نظر می رسد که در ماه های گذشته ترمپ صرف 
به دستگاه دیپلماسی،  وزیر خارجه و دیپلمات های 
آن کشور در مورد جنگ افغانستان گوش می داد 
و از آنان می خواست که برای او توافقی دست و پا 
در  واشنگتن  در  را  سیاسی اش  موضع  که  کنند 
میان رقیبان داخلی تقویت کند. هیچ بعید نیست 
که  بحث هایی  و  پالیسی سازی  جریان  در  که 
دیدگاه  تفاوت  می گرفت،  صورت  افغانستان  روی 
باشد.  نشده  جدی  امریکا  در  گوناگون  نهادهای 
می آمد  پیوسته  هم  امریکایی  رسانه های  در  حتا 
و  سریع  بسیار  خروج  به  امریکایی  نظامیان  که 
نظر می رسد  به  ندارند.  باور  توافق شتاب زده  یک 
که حال نظامیان و وزارت دفاع امریکا تا حدودی 
ترمپ را با موضع خودشان هم سو کرده اند. بازتاب 
غنی  آقای  و  ترمپ  سخنان  در  را  هم سویی  این 
می شد دید. ترمپ بسیار صریح گفت که نظامیان 
افغانستان  در  مالحظه  قابل  حد  تا  را  امریکایی 
زمانی  تا  را  آنان  از  ولی شماری  کاهش می دهد، 
صلح  جامع  توافق/توافق  یک  که  می دارد  نگه 
حاصل شود و یا پیروزی در میدان نبرد به دست 
نشان دهنده ی آن است که  این موضع هم  بیاید. 
شود.  خارج  قیمتی  هر  به  نمی خواهد  واشنگتن 
پیش از این، این طور وانمود شده بود که رییس  
نیروهای  باشد  که  قیمتی  هر  به  امریکا  جمهور 
خودش را از افغانستان خارج می کند و با طالبان 
به نحوی به توافق می رسد؛ حتا اگر این توافق به 

سود منافع امنیتی امریکا نباشد. 
باور بسیاری  بر این بود که رییس  جمهور ایاالت 

این  در  افغانستان/ارگ  حکومت  نظرات  به  و  برسند 
مورد ترتیب اثر ندهند. ولی به نظر می رسد حال ترمپ 
تصمیم ندارد که به زودی فرمان خروج صادر کند و 
پای یک توافق شتاب زده امضا بگذارد. آقای ترمپ در 
سخنانش گفت که اگر طالبان به توافق با امریکا تمایل 
نشان ندهند، هم اشکالی ندارد. معنای این سخن این 
است که ترمپ در صورتی که طالبان به توافق رضایت 
نشان ندهند، گفت وگوها را با حکومت افغانستان روی 
امنیتی  آینده ی  روابط  و  امریکایی  نیروهای  خروج 

میان دو کشور متمرکز خواهد ساخت. 
از سخنان آقایان ترمپ و غنی برمی آمد که اختالف 
که  تالش هایی  مورد  در  ارگ  و  سفید  کاخ  نظرهای 
هدف از آن مذاکره و توافق سیاسی با طالبان است، 
رییس   با  امریکا  که  می رسد  نظر  به  است.  حل شده 
پیش برد  چگونه گی  مورد  در  کشور  کنونی  جمهور 
با طالبان و ختم  از آن مذاکره  تالش هایی که هدف 

القاعده جدی  باور است که تهدید  این  به  متحده 
نیست و اگر در صورت خروج امریکا جهادیست ها 
برای  را  افغانستان  از  بخش هایی  یا  آسیا  جنوب 
حمله بر منافع امریکا استفاده کردند، ایاالت متحده 
حال  که  می رسد  نظر  به  ولی  بر می گردد،  دوباره 
رییس  جمهور امریکا تغییر فکر داده و معیارهای 
وضع  طالبان  با  سیاسی  توافق  یک  برای  جدیدی 
کرده است. چنین می نماید که نظامیان امریکایی 
در خروج  که  داده اند  قناعت  را  او  در حال حاضر 
کامل از افغانستان شتاب بیش تر به خرج ندهد و 
به آرامی در مورد افغانستان تصمیم بگیرد. اما این 
تغییر موضع ترمپ هنوز خطری را که از ناحیه ی 
افغانستان  امریکایی  نیروهای  زودهنگام  خروج 
نکرده  مرفوع  کامل  صورت  به  می کند،  تهدید  را 
انتخابات  که  است  این  جدی  مشکل  یک  است. 
خورده  بن بست  به  افغانستان  جمهوری  ریاست 
و  غنی  دکتر  که  پیش تاز  و  اصلی  نامزدان  است. 
داکتر عبداهلل باشند،  هر دو مدعی پیروزی اند. این 
عبور  ریتوریک/رجز خوانی  مرحله ی  از  بن بست 
کرده و به مرحله ی نمایش قدرت رسیده است. اگر 
بحران در همین مرحله کنترل نشود و با پادر میانی 
دیپلمات های خارجی و جهت های داخلی مذاکره 
است  زیاد  آن  احتمال  نگردد،  آغاز  دو طرف  بین 
که بحران به مرحله ی غیر قابل برگشت گذار کند 
احتمال  صورت  آن  در  بکشد.  خشونت  به  گپ  و 
امریکا  کنونی  جمهور  رییس   که  است  زیاد  آن 
و  کند  خارج  شتاب  با  را  امریکایی  نیروهای  هم 
آن  در  دهد.  توقف  را  مالی  کمک های  تمام  هم 
صورت افغانستان به دهه ی ۹۰ بر می گردد. مشکل 
است.  انتخابات  هم  امریکا  در  که  است  این  دیگر 
انتخاباتی  ضرورت های  که  بود  این  بر  عموم  باور 
سر  افغانستان  در  که چیزی  می کند  ایجاد  ترمپ 
هم شود و شمار نیروهای امریکایی به تعداد قابل 
دموکرات  حزب  نامزدان  یابد.  کاهش  مالحظه 
امریکا هم گفته اند که در صورت پیروزی، نظامیان 
از  افغانستان  اگر  می کنند.  خارج  را  امریکایی 
بن بست انتخاباتی هر چه زودتر عبور کند، مدیریت 
تصمیمی که ترمپ در آینده براساس ضرورت های 
انتخاباتی خودش خواهد گرفت،  ساده است؛ اما اگر 
خطر  نکند،  عبور  انتخاباتی  بن بست  از  افغانستان 
را  جهانی  جامعه ی  و  کابل  روابط  آینده ی  جدی 

تهدید می کند.

ترمپ هم سو با نظامیان
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فردوس کاوش



عبداالحمد حسینی

حسیب بهش

بهای محصوالت زراعتی در کشور، 
فصلی  تغییرات  با  ساله  همه 
حالت نوسانی به  خود می گیرد. 
محصوالت  این  از  برخی  قیمت 
با تمام شدن فصلش، به صورت 
آن   از  می یابد.  افزایش  جهشی 
از محصوالت  بادنجان  رومی،  جمله 
فصل  رسیدن  با  که  است  زراعتی 
می یابد.  افزایش  سرسام آور  به  گونه ی  بهایش  زمستان، 
افزایش جهشی بهای بادنجان  رومی با شکایت باشنده گان 
افزایش  با  که  می گویند  آنان  و  شده  روبه رو  کابل  شهر 
سرسام بهای بادنجان  رومی، توان خرید آن را ندارند. این 
شهروندان تصریح می کنند که نزدیک به یک ماه پیش، 
یک کیلو بادنجان  رومی را ۱۵ افغانی از بازار می خریدند، 
افزایش  افغانی   ۱۲۰ به  اکنون  آن  کیلوی  هر  بهای  اما 

یافته است. 
او  است.  کابل  شهر  باشنده گان  از  تن  یک  محمداهلل، 
می گوید با رسیدن فصل زمستان، عالوه بر بهای ترکاری 
باب، بهای تمام مواد سوختی و خوراکی بلند می رود. او 
می افزاید که از یک ماه به این سو بهای ترکاری باب از 
یافته  افزایش  بی سابقه   به  گونه ی  رومی  بادنجان   جمله 
است. به گفته محمداهلل، هر کیلو بادنجان  رومی یک ماه 
پیش از ۱۵ تا ۳۰ افغانی خرید و فروش می شد، اما اکنون 

بهای هر کیلوی آن به ۱۲۰ افغانی رسیده است. 
لیاقت، باشنده ی دیگر شهر کابل است. او نیز از افزایش 
سرسام آور قیمت بادنجان  رومی انتقاد دارد. او می گوید، 
در  و  است  زراعتی  کشور  یک  افغانستان  این که  به  رغم 
چند سال اخیر بخش زراعت رشد کیفی داشته است، اما 
تا حال به محصوالت زراعتی کشورهای همسایه نیازمند 
است. او گفت: »تا دو ما پیش ما یک سیر بادنجان رومی 
را از ۵۰ تا ۱۰۰ افغانی می خریدیم، اما در حال حاضر یک 
کیلو بادنجان  رومی را به ۱۰۰ افغانی خریده نمی توانیم. 
اکثر مردم اقتصادشان ضعیف است و توان خرید بادنجان  

رومی را ندارند.«
رومی  بادنجان   فروشنده گان  از  شماری  حال  همین  در 
تأیید می کنند که بهای این محصول زراعتی در دو ماه 
اخیر افزایش یافته است. آنان می گویند که با تمام شدن 
نیاز  بادنجان رومی مورد  اکثر  این محصول،  تولید  فصل 
به  و  می شود  تأمین  همسایه  کشورهای  از  شهروندان 

مردم را از محصوالت وطنی تأمین خواهند کرد. 
در همین حال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 
می گوید که هرچند در بعضی والیت ها سردخانه 
ایجاد شده است، اما ترجیح داده شده که بیش تر 
تا سبزیجات.  نگهداری شود  آن ها  در  میوه جات 
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و 
مالداری، در صحبت با روزنامه ۸صبح گفت: »در 
سال جاری میزان تولید بادنجان  رومی خوب بود، 
ولی کم تر سردخانه ها شایق نگهداری آن شدند.«

بادنجان  آقای رستمی تصریح کرد که  هم چنان 
 رومی بیش تر در فصول بهار و تابستان تولید و به 

همین دلیل قیمت آن افزایش می یابد. 
و  تاجران  از  تن  یک  کوهدامنی،  گدامحمد 
و  میوه  مارکیت  در  بادنجان  رومی  عمده فروشان 
این  که  می کند  تأیید  او  است.  کابل  شهر  سبزی 
محصول نزدیک به دو ماه است که قیمتش افزایش 
این  است.  یافته  کاهش  فروشش  و  خرید  روند  و 
فصل  که  می کند  استدالل  رومی  بادنجان   فروشنده 
تولید این محصول تمام شده است و تمامی بادنجان 
رومی مورد نیاز، از کشورهای همسایه تأمین می شود. 
او گفت: »چون فصل محصوالت زراعتی خود ما زود 
نداریم که سبزیجات  خالص می شود و ما سرد خانه 
خود را نگهداری کنیم، به همین دلیل با تمام شدن 

فصل هر محصول زراعتی، قیمت آن بلند می رود.«
با این حال او گفت که اکنون قیمت هر سبد رومی 
خوب که وزن آن تا ۱۴ کیلو می رسد، تا ۱۶۰۰ افغانی 
به  گونه ی عمده به فروش می رسد. با این حساب هر 
تا ۱۱۴  افغانی و هر کیلوی آن  به ۸۰۰  سیر رومی 
افغانی در مارکیت به  گونه ی عمده به فروش می رسد. 
تا  از ۴۵۰  بادنجان رومی  متوسط  هم چنان هر سیر 

۶۰۰ افغانی به فروش می رسد.
بادنجان   از عمده فروشان  میراهلل خان، یک تن دیگر 
اکثر  اکنون  که  او می گوید  است.  مارکیت  در  رومی 
می شود،  تأمین  ایران  از  نیاز  مورد  رومی  بادنجان 
زیرا به گفته او فصل تولید بادنجان  رومی در داخل 
او تصریح کرد که در بعضی  کشور تمام شده است. 
»کاه«  بین  در  را  بادنجان  رومی  غوره ی  والیت ها، 
رسیده   پخته گی  به  که  اکنون  و  کرده اند  نگهداری 
است، نیازمندی های همان والیت را تأمین می کند. 

این فروشنده بادنجان  رومی تصریح کرد که به دلیل 
همسایه،  کشورهای  از  بادنجان  رومی  شدن  وارد 
گفت  او  می کند.  پیدا  سرسام آور  افزایش  آن  قیمت 
که در فصل تولید بادنجان  رومی در کشور، یک سیر 
اما  می فروختیم،  افغانی   ۳۰ به  را  وطنی  بادنجان 
اکنون هر سیر بادنجان  رومی ایرانی را از ۴۵۰ افغانی 

تا ۸۰۰ افغانی به فروش می رسانیم. 
زراعت  وزارت  از  فروشنده گان  این  حال،  این  با 
وطنی،  محصوالت  نگهداری  برای  که  می خواهند 
سردخانه بسازد. آنان معتقد اند که در صورت ایجاد 
سردخانه برای محصوالت زراعتی، اکثر نیازمندی های 

قیمت بادنجان رومی هفت 
برابر افزایش یافته است

میراهلل خان، یک تن دیگر از عمده فروشان بادنجان  رومی در مارکیت است. او می گوید که 
اکنون اکثر بادنجان رومی مورد نیاز از ایران تأمین می شود،

بازار عرضه می شود، از این رو تعداد کمی  بادنجان 
 رومی که در سبزخانه ها تولید می شود، نمی تواند 
که  افزود  او  باشد.  شهروندان  تمامی  پاسخگوی 
این وزارت تالش می کند سبزخانه های بیش تری 
ایجاد کند تا میزان تولید بادنجان رومی در تمامی 

فصل ها افزایش یابد. 
ساخت  خاطر نشان  رستمی  آقای  این،  بر  افزون 
فرآورده های  نگهداری  و  حفظ  برای  حکومت  که 
او،  گفته  به  دارد.  وسیع  برنامه های  زراعتی، 
زراعت،  وزارت  از طریق  تا  دارد  نظر  در  حکومت 

تعدادی سردخانه  در بعضی والیت ها ایجاد کند. 
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5
ادعای لت وکوب محافظان یک عضو 

مجلس از سوی نیروهای امنیتی

خوانده شده و از آنان در این مورد وضاحت خواسته 
شود. 

که  می گویند  اما  داخله  امور  وزارت  در  مسووالن 
بررسی های آنان در مورد این قضیه آغاز شده است. 
نصرت رحیمی، سخنگوی این وزارت، روز یک شنبه، 
روزنامه ۸صبح گفت که  با  نهم قوس، در گفت وگو 
تا  گرفته اند  وظیفه  وزارت  این  مربوطه  بخش های 
قضیه لت وکوب محافظان این عضو مجلس را بررسی 
این  وقوع  در صورت  که  گفت  رحیمی  آقای  کنند. 
حادثه، با عامالن آن در پرتو قانون برخورد خواهند 
نیروهای  نیز  این  از  پیش  که  است  گفتنی  کرد. 
شده  درگیر  نماینده گان  مجلس  اعضای  با  امنیتی 
امور  وزارت  به  پیش تر  غنی  جمهور  رییس  بودند. 
داخله فرمان داده بود که برای اعضای مجلس نمبر 
این  اعضای  وسایط  شود.  ساخته  مخصوص  پلیت 
مجلس در حال حاضر با نشانه »و-ج« در سطح شهر 

گشت وگذار می کنند.
و مریم  نریندر سنگه خالصه  ماه پیش،   حدود دو 

ارایه کرده است. وی هیأت اداری مجلس نماینده گان 
این  اعضای  صالبت«  و  »جایگاه  از  که  کرد  متهم  را 
مجلس دفاع نمی کند. آقای بلخابی با تأکید بر بررسی 
برخوردهای  اما  نیست،  »زورگو«  که  افزود  قضیه،  این 

نیروهای امنیتی با محافظانش را »واکنشی« دانست. 
نیز  احمدشاه رمضان، معاون دوم مجلس نماینده گان، 
این مجلس، لت وکوب محافظان  در نشست روز شنبه 
نماینده سرپل را تأیید کرد. وی افزود، معاون حوزه در 
گفت وگو با وی گفته است که از حسن شریفی بلخابی 
معذرت خواسته است. هم زمان با این، خان آغا رضایی، 
عضو کمیسیون امور داخلی مجلس نماینده گان، تأیید 
می کند که در جریان نشست روز شنبه این مجلس، در 
شده  گفت وگو  بلخابی  آقای  محافظان  لت وکوت  مورد 
داخلی  امور  کمیسیون  است  قرار  که  افزود  وی  است. 
مجلس نماینده گان امروز در این مورد بحث و گفت وگو 
کند. آقای رضایی در صحبت با روزنامه ۸صبح می گوید 
تا  داده  هدایت  نماینده گان  مجلس  اداری  هیأت  که 
فرا  داخلی  امور  کمیسیون  توسط  مربوطه  مسووالن 

بلخابی،  شریفی  محمدحسن 
در  سرپل  والیت  نماینده 
می گوید  نماینده گان،  مجلس 
که دو محافظ وی چهارشنبه 
هفته گذشته از سوی نیروهای 
مورد  دهم  حوزه  در  امنیتی 
گفته  گرفته اند.  قرار  لت وکوب 
عضو  این  محافظ  دو  می شود 
شهروندان  عرایض  ارایه  برای  که  هنگامی  مجلس 
به  دستور  بود،  رفته  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  به 
توسط  امنیتی  دهم  حوزه  کنترل  و  استخبارات  مدیر 
گرفته  قرار  لت وکوب  مورد  امنیتی  سرباز   ۲۰ حدود 
مجلس  عضو  این  شده اند.  زندانی  ساعت  چهار  برای  و 
به جایگاه  که  امنیتی خواست  نیروهای  از  نماینده گان 
در  مسووالن  بگذراند.  احترام  مجلس  نماینده گان 
وزارت امور داخله می گویند که بررسی ها در این مورد 
ادامه دارد و در صورت وقوع این رویداد، با عامالن آن 
نیز  این  از  پیش  گرفت.  قانونی صورت خواهد  برخورد 
نماینده گان مجلس در یک اقدام بی پیشینه  بنا بر آن چه 
»برخورد اهانت آمیز« سربازان امنیتی با اعضای مجلس 
معاون  و  داخله  امور  وزیر  بودند،  خوانده   نماینده گان 
شورای امنیت ملی را شبان گاه به نشست اضطراری این 

مجلس احضار کردند.
و  نماینده گان  مجلس  اعضای  میان  کش و قوس ها 
حسن  مورد،  آخرین  در  ندارد.  پایانی  امنیتی  نهادهای 
مجلس  در  سرپل  مردم  نماینده  بلخابی،  شریفی 
نماینده گان، ادعا کرده که دو محافظ وی از سوی مدیر 
استخبارات و معاون حوزه دهم کابل مورد لت وکوب قرار 
گرفته است. گفته می شود که این رویداد پس از مشاجره 
روز  بلخابی  آقای  است.  داده  رخ  دو طرف  میان  لفظی 
شنبه، نهم قوس، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح گفت که 
محافظان وی حین مراجعه این عضو مجلس برای ارایه 
عرایض موکالنش به وزارت ارشاد، حج و اوقاف، از سوی 
حدود بیست سرباز پولیس حوزه دهم امنیتی لت وکوب 
وی،  محافظ  دو  بر  عالوه  که  کرد  تصریح  وی  شده اند. 
راننده اش نیز از سوی نیروهای امنیتی برای چهار ساعت 
توقیف شده است. گفتنی است که نماینده گان مجلس 
عرایض  ارایه  برای  چهارشنبه  روزهای  معمول  گونه  به 

موکالن شان به نهادهای دولتی مراجعه می کنند.
آقای بلخابی افزود، مدیر استخبارات و کنترل حوزه دهم 
از محافظان وی خواستار مدرک شده است، اما پس از 
و  کنترل  و  استخبارات  مدیر  طرف،  دو  میان  گفت وگو 
محافظان  امنیتی،  سرباز  بیست  حدود  با  حوزه  معاون 
زندان  به  و سپس  کرده  لت وکوب  را  مجلس  عضو  این 
از چهار  او تصریح کرد که محافظانش پس  انداخته اند. 
ساعت با ضمانت از بند آزاد شده اند، اما وی برای بررسی 
نماینده گان  به مجلس  را  عریضه ای  موضوع،  این  دقیق 

مجلس  اعضای  از  دیگر  شماری  با  سلیمان خیل 
نماینده گان از سوی نیروهای امنیتی در یک ایست 
این  شدند.  داده  توقف  پلچرخی  جاده  بازرسی 
شد  مجلس  اعضای  شدید  واکنش  باعث  موضوع 
مجلس  اضطراری  نشست  شبان گاه  برگزاری  به  و 
اعضای مجلس  اضطراری،  این نشست  انجامید. در 
نماینده گان وزیر امور داخله و معاون شواری امنیت 
ملی را احضار کردند و از آنان در مورد آن چه برخورد 
شد،  خوانده  مجلس  نماینده گان  با  »اهانت آمیز« 
وضاحت خواستند. وزارت امور داخله آن زمان گفته 
بود که موضوع برخورد نیروهای امنیتی با شماری 
از نماینده گان مجلس در جاده پلچرخی را به صورت 
»جدی« و »عادالنه« مورد بررسی قرار خواهد داد. 
اضطراری شبان گاه  است که نشست  این در حالی 
مجلس واکنش شدید مردم را در پی داشت و حتا 
تأیید کردند که آن  این مجلس  از اعضای  شماری 
مجلس  داخلی  وظایف  اصول  در  نشست ها  گونه 

گنجانیده نشده است. 
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کمپین ۱۶ روزه مبارزه با خشونت 
بر زنان، یک کمپین جهانی است 
 ۱۰ تا  و  آغاز  نوامبر   ۲۵ از  که 
افراد،  می یابد.  ادامه  دسامبر 
حکومت ها  و  نهادها  گروه ها، 
به سهم خودشان به این امر مهم 
یعنی جلب توجه جامعه و جهان 
به پدیده شوم خشونت بر زنان و 

دختران می پردازند. 
رهبری  »انستیتوت  را  کمپین  این  بار  نخستین  برای 
جهانی زنان« در سال ۱۹۹۱ میالدی آغاز کرد و مجمع 
روز   ،۱۹۹۹ اکتبر   ۱۷ در  متحد  ملل  سازمان  عمومی 
به قتل رسیدن سه خواهر پاتریا، مینروا و ماریا تریسا 
)خواهران میرابل( یعنی ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ را به عنوان 
از  و  گذاشت  نام  زنان«  بر  خشونت  منع  جهانی  »روز 
خشونت  محو  »برای  شعار  با  کمپین  این  راه اندازی 
افزایش آگاهی در مورد  برای  زنان متحد شوید«  علیه 
این موضوع و انتخاب رنگ نارنجی برای انتقال این پیام 
برجسته نمودن  هدف  با  فعالیت ها  تمام  واحدسازی  و 
برای  از خشونت  عاری  و  آینده ای روشن  برای  موضوع 
زنان و دختران حمایت کرد. برای راه اندازی این کمپین 
هر سال موضوع محوری تعریف می گردد تا فعالیت ها در 
تعریف، طرح و عملی  کمپین، حول محور آن موضوع 

شود. شش موضوع عمده این کمپین عبارت اند از:
۲۵ نوامبر- روز جهانی محو خشونت بر زنان

۲۹ نوامبر- روز جهانی حمایت از حقوق بشر زنان
۱ دسامبر- روز جهانی مبارزه با ایدز

توسعه  خاطر  به  رضاکاری  جهانی  روز  دسامبر-   ۵
اقتصادی و اجتماعی

۶ دسامبر- سالگرد قتل عام مونتراال )حمله به دانشگاه 
انجنیری  و قتل ۱۴ زن و ۱۴ زخمی مرد و زن به عنوان 

روز ملی یادبود و مبارزه با خشونت بر زنان در کانادا(
۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر و سالگرد اعالمیه ی 

جهانی حقوق بشر
تا کنون کشورهای زیادی به این کمپین پیوسته اند و 
روزه   ۱۶ کمپین  به  پیوستن  می نمایند.  تجلیل  را  آن 
جهانی مبارزه با خشونت بر زنان با شعار »جست وجوی 
با خشونت های مبتنی  راه کارهای معیاری سازی مبارزه 
نهایی  کار)فیصله  محیط  در  آزارواذیت  و  جنسیت  بر 
کنفرانس جهانی کار در ژنو ماه جون ۲۰۱۹( مسوولیت 

مهمی را بر عهده جهانیان می گذارد.
سال ها است که در هم سویی با جهان، در افغانستان نیز 
افتتاح و راه اندازی کمپین ۱۶ روزه مبارزه علیه  شاهد 
خشونت مبتنی بر جنسیت و تجلیل از روز جهانی محو 
خشونت بر زنان با اجرای برنامه های نمادین می باشیم، 

پامال لیپ-هندریکس به حیث مدیری اجرایی با بیش از 
۲۰ سال تجربه کاری در بخش خدمات مالی کار کرده 
و می داند که کدام موارد می تواند مدیر استخدام را در 

جریان مصاحبه شغلی تحت تأثیر قرار دهد.
مدیریت  ارشد  به حیث مسوول  اخیر  دو سال  او طی 
استعدادهای اجرایی و تنوع در شرکت جی.پی مورگان 
چیس، کار کرده است؛ جایی که ۱8 کارمند به صورت 
مستقیم و 8۰ کارمند به شکل غیر مستقیم زیر دست 

او کار می کردند.
سطح  در  عالی رتبه  استعداد  او  تنها  نه  نقش،  این  در 
بر تنوع و تالش های  بلکه  سازمانی را نظارت می کند، 
شرکت نیز تأکید دارد تا اطمینان حاصل کند که یک 
محیط کاری جذاب برای همه ی کارمندان ایجاد شده 

است.
با  تیم شان  اعضای  شدن  تکمیل  برای  وی  هرچند 
متقاضیان شغلی زیادی مصاحبه کرده است، با آن هم 
خانم لیپ-هندریکس به سی. ان. بی. سی ِمک اِت گفته 
باعث  شغلی  مصاحبه  در  عمده  مشکل  سه  که  است 
می شود تا وی دو بار برای استخدام متقاضیان فکر کند.

1. داشتن جواب های تکراری:
لیپ هندریکس، مثل بسیاری از مدیران دیگر به لیست 
کوتاه افرادی که برای مصاحبه شغلی دعوت می شوند، 
فرد  آیا  که  بگیرد  تصمیم  و  دریابد  تا  می اندازد  نظر 

استخدام شده مناسب تیم شان خواهد بود یا نه.
به عنوان کسی که عالقه مند به دانستن اطالعات بیش تر 
در مورد نامزدان بست خالی از آن چه در رزومه کاری 
آن ها است، می گوید یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که 
مصاحبه دهنده می تواند انجام دهد، ارسال پاسخ تکراری 

یا جعلی به یکی از سواالتش است.
او می گوید: »صادق باشید. من فکر می کنم بعضی اوقات 

اما در کشوری که شاید بیش ترین انواع خشونت مبتنی 
بر جنسیت را در سطح جهان علیه زنان اعمال می کنند، 
این برنامه ها چندان کارساز نبوده است. با آن که سطح 
آگاهی جامعه در مورد آثار سوء پدیده خشونت بر زنان 
اندکی افزایش یافته است ولی خشونت هم چنان از زنان 

و دختران این سرزمین قربانی می گیرد. 
برگزاری کمپین جهانی مبارزه با خشونت بر زنان برای 
سه دهه متواتر در اکثر کشورهای جهان اعم از کشورهای 
توسعه یافته و در حال توسعه که هر سال بر گسترده گی 
بر  عالوه  می افزاید  آن  محتوایی  و  جغرافیایی  دامنه 
نیز  را  این چالش  و عمق  اهمیت موضوع، گسترده گی 
ثابت می کند. نقض حقوق بشری زنان، اعمال تبعیض 
جنسیتی، محرومیت از حقوق شهروندی، هویت زدایی، 
نابرابری و عدم تساوی حقوق، زنان را به قربانی مبدل 
ساخته است، قربانی اهداف و افکار و کردار مردساالرانه.

اِعمال خشونت بر زنان، کار گرفتن از زور و جبر و تهدید 
نادیده  نخست  ناحق،  خواسته های  به  دادن  تن  برای 
گرفتن کرامت انسانی زن است که همواره اعتمادبه نفس 
را از زنان و دختران سلب نموده و آن ها را وادار به انزوا و 
گوشه نشینی می کند، برعالوه تأثیرات سوء روی توانایی 
اعمال  می گذارد؛  دختران  و  زنان  جسمانی  و  فکری 
و دختران چون  زنان  بر  قانون  و  احکام شرع  ناعادالنه 
و  بوده  فقهی  اختالفی  مسأله  یک  که  حکم سنگ سار 
آزمایش های طبی  نیز  و  ندارد  اجماعی روی آن وجود 

مردم واقعاً مورد آزمایش قرار می گیرند و می توان گفت 
که آن ها سه طبقه  از پاسخ را شریک می کنند تا یک 

بخش آن حد اقل مناسب به سوال باشد.«
و  می کند  پیشنهاد  نامزدان  به  هندریکس  لیپ  خانم 
می گوید: »به جای پاسخ سریع و میخانیک شده، خوب 

است یک بار به سوال به دقت گوش کنید.«
او می افزاید، با گوش کردن دقیق، درک خواهید کرد که 
چه چیزی از شما پرسیده شده است، سپس به شکل 
مؤثر پاسخ خواهید داد. پاسخ منطقی و تحلیل به جا 

نشان خواهد داد که شما چگونه کارمند خواهید بود.

2. انجام ندادن تحقیقات:
این که  از  نظر  صرف  می گوید،  لیپ-هندریکس  خانم 
برای جذب  شرایط  واجد  امتحانی  پارچه های  در  شما 
سازمان شناخته می شوید یا خیر، عدم تحقیقات تان در 
مورد سازمان و تیم کاری شان نیز یک خط سرخ است 
که چانس تان برای موفقیت در مصاحبه شغلی را کم 

می   کند.

جنسی، حیات زنان و دختران را تهدید می کند؛ سلب 
نفقه،  و  میراث  از  محرومیت  و  مالی  صالحیت های 
اقتصادی،  خشونت های  سایر  و  مهر  حق  از  محرومیت 
در  فرصت ها  و  امکانات  تخصیص  در  تبعیض  اعمال 
به  را  دختران  و  زنان  کار،  فضای  و  اجتماع  خانواده، 
برده های اقتصادی مبدل ساخته است. فرهنگ سازی و 
نهادینه سازی رسوم و عنعنات افراط گرایی و استفاده سوء 
میانجی گری ها  و  غیر رسمی  قضاوت های  و  از محکمه 
مجازات،  از  معافیت  فرهنگ  ترویج  و  مردان  نفع  به 
همکاری نکردن دستگاه عدلی و قضایی در رسیده گی 
به قضایای خشونت، دست زنان را از رسیدن به عدالت 
کوتاه ساخته است؛ افسار گسیخته گی کاربران صفحات 
اجتماعی و عدم کنترل و پی گیری عامالن خشونت های 
را  اجتماع  فضای  زنان،  علیه  تکنولوژیکی  و  سایبری 
زنان  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  فعالیت های  برای 
مسموم ساخته است؛ سنت پرستی، افراط گرایی، جهل و 
بی سوادی راه پیش رفت و دست رسی به حقوق و عدالت 
را برای زنان با ایجاد تصور فرادستی مردان و فرودستی 

زنان دشوار و حتا مسدود ساخته است.  
دادخواهی های  و  آزادی خواهی  حق طلبانه،  مبارزات 
نبوده  استوار  جامعه  واقعیت های  بر  که  مدنی  جامعه 
است.  داده  قرار  هم  تقابل  در  را  مردان  و  زنان  است 
گذشته از آن،  هویت زدایی زن در افغانستان و بسیاری 
از کشورهای منطقه خشونتی فراگیر آمیخته با فرهنگ 

او می گوید: »بهتر است قبل از مصاحبه شغلی، در مورد 
سازمانی که قرار است با آن  کار کنید، یک تحقیقات 
آن جا، می توانید  به  رفتن  از  قبل  انجام دهید.  ابتدایی 
با مسووالن استخدام صحبت کرده و در مورد ساختار، 
اطالعات  سازمان  ماموریت  و  اهداف  حتا  و  تشکیالت 

حاصل کنید.«
همکار  و  فروش  مدیریت  کتاب  نویسنده  ولچ،  سوزی 

سی. ان. بی. سی با این روش موافق است.
بهترین   از  یکی  گفت  اِت  ِمک  سی. ان. بی. سی  به  او 
سوال های او هم در مورد تشخیص ظرفیت  ها این است 
که: »شما برای آماده گی این مصاحبه چه کاری انجام 

دادید؟«
معاون  بست  برای  نامزد  یک  »ما  می افزاید:  ولچ 
به  عالی  اسناد  و  اجرایی داشتیم که در ورق  مدیریت 
نظر می رسید. او تجربه کاری مناسب داشت، در ضمن 
بود.  کرده  سپری  خوبی  به  نیز  را  تحریری  امتحان  او 
مصاحبه ما به شکل نورمال پیش می رفت، تا این که این 
سوال را مطرح کردم و پاسخ غافل گیر کننده او را شنیدم. 

و بسیار وحشتناک است. در افغانستان این خشونت به 
مراکز صحی،  در  را  این  خیلی ها  است.  بیش تر  مراتب 
مراکز اخذ تذکره هویت و پاسپورت و سایر بخش های 
خدمات عامه تجربه کرده اند که خیلی از مردان از بردن 
اسم زن، مادر، خواهر، دختر و سایر زنان خانواده امتناع 
می ورزند و بردن اسم زن خانواده خود را در مقابل مأمور 
ارائه خدمات و دیگر مردان ننگ و نوعی بی ناموسی تصور 
می کنند. این هویت زدایی از آغاز تولد دختر و تا پایان 
زنده گی اش که دارای نواسه و کواسه هم باشد خشونتی 

ناآشکار ولی غیر انسانی علیه زن است. 
باید بپذیریم که نابرابری موقعیت اجتماعی زنان و مردان 
یک واقعیت تلخ است. وضعیت مالی زن و مرد در خانواده 
و جامعه و در قانون، مخارج روزمره زن و مرد، وضعیت 
جسمانی زن و مرد در انجام فعالیت های روزمره زنده گی 
و اشتغال، وضعیت اهلیت و حقوق قانونی و شرعی زن و 
مرد، وضعیت مسوولیت های خانواده گی و اجتماعی زن و 
مرد، بینش و کنش جامعه در مقابل عمل کردهای زنان 
و مردان، همه و همه کاماًل متفاوت و نابرابر است، آن 
وقت چطور توقع می رود که زنان و مردان به هم زیستی 
مسالمت آمیز و بدون خشونت تن دهند و از خشونت ها 

بپرهیزند؟ 
محو خشونت بر زنان و داشتن جامعه ای عاری از خشونت 
یک ایده آرمانی است که هرگز به تحقق نخواهد رسید 
ولی نمی توان دست روی دست گذاشت، بلکه با افزایش 
آگاهی و حذف عوامل خشونت می توان از گسترده گی 
و شدت آن کاست. آگاهی و باور زنان نسبت به حقوق 
فردی و جمعی خویش که قانون و شرع آن را به رسمیت 
شناخته است و پذیرفتن آن امری بسیار مهم و اثرگذار 
است، چون سکوت در برابر ستم و خشونت، آن را بیش تر 
بلند  باید در مقابل خشونت صدا  زنان  تقویت می کند. 
بر  انواع خشونت که  ناگوار  تأثیرات  و  کنند و زشتی ها 
آن ها روا می دارند را آشکار نموده و دادخواه شوند؛ البته 
مردان عدالتخواه و باورمند به حقوق انسانی و شهروندی 
زنان نیز باید لبیک بگویند. برای تحقق این آرمان نیاز به 
یک استراتژی فراگیر، همه شمول و مبتنی بر واقعیت های 
فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افغانستان است 
که زمینه ارتباط و همکاری همه نهادهای حکومتی و 
غیر حکومتی و جامعه ی مدنی را در زمینه فراهم سازد.

او در پاسخ به این سوال گفت: »امم! من سازمان تان را 
در گوگل َمپ جست وجو کردم.« تمام آماده گی او در 

مورد سازمان، فقط همین بود!«
در نتیجه، ولچ می گوید که او از خیر آن نامزد باتجربه 
گذشت و به عوض او کسی را استخدام کرد که کتاب ها 
و ستون های مرتبط به رشته ی خود را خوانده بود، در 
زمینه ی کاری تحقیق کرده بود و حتا یک شب قبل از 
استخدام پارکینگ وسایط سازمان را نیز چک کرده بود.

3. نپرسیدن سوال:
لیپ-هندریکس می گوید، با وجودی که مصاحبه شغلی 
توانایی  بررسی  و  اطالعات  کسب  برای  فرصت  یک 
نامزدانی که در  اما  نامزدان هر بست است،  و ظرفیت 
ختم مصاحبه از مسووالن سازمانی سوال خود را مطرح 

نمی کنند، اشتباه بزرگی را مرتکب می شوند.
او می گوید: »من بارها متوجه شده ام کسانی که بار اول 
در مصاحبه های شغلی شرکت می کنند، هیچ سوالی را 
در ختم مصاحبه مطرح نمی کنند. بسیاری از نامزدان 
شاید روش طرح کردن سوال را در ذهن نداشته باشند، 
اما می توانید در انترنت روش های متفاوت طرح کردن 
سوال را جست وجو کنید؛ این کار به شما ایده خواهد 
مسووالن  از  را  مرتبط تان  سوال های  بتوانید  تا  داد 

سازمانی بپرسید.«
تنها  نه  سوال  پرسیدن  که  می افزاید  لیپ-هندریکس 
بحث های مصاحبه را دوجانبه می کند، بلکه به نامزدان 
کمک خواهد کرد تا بهتر درک کنند که چرا باید یا نباید 

به یک تیم بپیوندند.
و  سفرها  به  عالقه مند  نامزد  یک  اگر  مثال،  طور  به 
این  با  و  باشد  از دفتر  مالقات های مشتریان در خارج 
شرایط نیز استخدام شود، اما وقتی استخدام شد همیشه 
خیلی ها  برای  ممکن  باشد،  اداره  داخل  در  میز  پشت 

مناسب و قناعت بخش تمام نشود.
او می گوید: »من شاید از نامزدان بپرسم که چه چیزی 
شما را از پذیرش شغل باز می دارد؟« این امر آن ها را 
وادار می کند تا بفهمند که چه چیزهایی را آن ها هنوز 
نمی دانند -که باید بدانند- تا نقشی که به آن ها داده 

می شود را به راحتی قبول کنند.

زکیهروشن

ترجمه:حبیببهزادنویسنده:کورتنیکانلی

منبع:سی.ان.بی.سی

کمپین ۱۶ روزه جهانی مبارزه با خشونت بر 
زنان در افغانستان در هم سویی با جهان

سه اشتباه عمده در مصاحبه 
شغلی که چانس استخدام تان 

را کاهش می دهد



غذا  نوع  چند  هرات  در 
باور  به  که  دارد  وجود 
قدیمی های  از  بسیاری 
خود  مخصوص  هرات 
در  و  است  والیت  این 
والیت های دیگر کشور تهیه 
نمی شود. مشهورترین غذای 
هراتی شاید »کیچیری« باشد که در فصل سرما با 

»گوشت الندی« مصرف می شود. 
یکی دیگر از غذاهای پرطرف دار و البته خوش مزه 
که مخصوص والیت هرات است، »غلورترش« نام 
دارد؛ غذایی که با آرد گندم، بادنجان رومی، ادویه  

مخصوص و سیر داغ تهیه می شود. 
فصل  در  غذا  این  دور  نه چندان  گذشته های  در 
در  و  بود  هراتیان  سفره های  ثابت  پای  زمستان 
می کردند؛  تهیه  آن  را  مردم  شهر  و  روستاها 
یاد  از آن  استاد خلیل اهلل خلیلی، در شعری  حتا 
کرده است. با گذشت زمان در حالی  که پخت وپز 
غذاهای سنتی کم رنگ شده است و مردم بیش تر 
به غذاهای مدرن و »فست فود« روی آورده اند، اما 

بازهم غلورترش دوست داران خاص خود را دارد. 
محبوبیت این غذا به حدی است که برخی هراتیان 
فصل  شدن  نزدیک  با  خارجی  کشورهای  ساکن 
یا  می کنند  تهیه  هرات  از  آن  را  خام  مواد  سرما 

دوستان و آشنایان برای شان می فرستند. 
فروشگاهی در هرات  چند سالی هم می شود که 
مواد خام غلورترش و چند غذای محلی دیگر را 

می فروشد و مشتریان زیادی جذب کرده است. 

غلورترش چیست؟ 
غلورترش یکی از غذاهای محلی مشهور در هرات 
است که طرف داران زیادی دارد. این غذا بیش تر در 
فصل سرما مصرف می شود و عالوه بر روستایی ها، 
مردم شهرنشین هم در خانه  آن  را تهیه می کنند. 

گل احمد، مشهور به »بچه  ملنگ« آشپز نام آشنای 
هراتی که به پخت »کیچیری« هراتی شهرت دارد، 
غلورترش را از غذاهای سنتی ویژه هرات می داند 

که در سایر والیت های کشور وجود ندارد. 
فصل  در  غلورترش  قدیمی ها  گفته ی  براساس 
و  است  بوده  هراتی  اصلی سفره های  غذای  سرما 
هم زمان با بارش نخستین برف زمستانی این غذای 

خوش مزه سفره ها را رنگین می کرد. 
با ورود غذاهای مدرن و گشایش  در حال حاضر 
غذاهای  مصرف  با  مجلل،  رستورانت های 
شده  کم تر  سنتی  غذاهای  مصرف  »فست فود«، 
است، با این وصف هراتی های مهاجر در کشورهای 
از  را  غلورترش  خام  مواد  ایران  و  امریکا  اروپایی، 

هرات تهیه و آن  را به سفره خود می آورند. 
غوریان  ولسوالی  ساکنان  از  شیراحمد،  ارباب 
غذایی  غلورترش  که  آن جا  از  دارد  باور  هرات، 
مقوی و انرژی دهنده است، در قدیم آن  را بیش تر 
که  بود  این  بر  رسم  و  می کردند  مصرف  چاشت 
پس از خوردن غلورترش، برف بام خانه ها را پاک 

می  کردند. 
استاد خلیل اهلل خلیلی، شاعر پرآوازه  ی کشور، طی 
مدتی که در هرات اقامت داشته، این غذا را نوش 
جان کرده و در یکی از شعرهایش از آن یاد کرده 

است. 
****

بود آن جا کشور هم زیستی
کس نگفتی از کجایی، کیستی؟
مردمش با همدگر یار و انیس

نی کسی مرئوس آن جا نه رئیس
وصف نان گرم و سرشیرش مپرس
از غلورترش و غلور شیرش مپرس

***

محمدحسیننیکخواه

غلورترش؛ 
غذای هراتی، آوازه جهانی

کیچیری، غلورترش، غلورشیر، گوشت  لند، اشکنه، 
خلووک، کیچیری قروت و شوله ماش از غذاهای 
محلی هرات است که در قدیم پای ثابت سفره های 

هراتیان بوده است.  

روش تهیه و پخت 
پیش از آن که روش تهیه  مواد خام و پخت غلورترش 
را بدانیم، بهتر است با مواد تشکیل دهنده آن آشنا 
رومی،  بادنجان  گندم،  آرد  از  غلورترش  شویم. 
خمیرترش، زردچوبه، بادیان و ادویه  مخصوص محلی 

تهیه می شود. 
حاجی موسی رضایی، از ساکنان بومی هرات، می گوید 
که برای تهیه مواد خام این غذا ابتدا خمیر تهیه شده 
از آرد گندم همراه بادنجان رومی تازه، خمیرترش، 
زردچوبه، ادویه  مخصوص محلی، مرچ و نمک مخلوط 
اندازه های کوچک  از مدتی خمیر در  می شود. پس 
روی تکه های پاک زیر نور مستقیم خورشید قرار داده 
شده و بعد از دو تا سه روز خمیر خشک شده با کف 

دست خرد می شود. 
در نهایت خمیرهای خشک شده به شکل دانه های 
بسیار ریز درآمده و آماده پخت می شود. میزان ترشی 
و  دارد  بسته گی  فرد  خود  ذایقه  به  هم  غلورترش 

ترشی آن کم یا زیاد می شود. 
بچه  ملنگ، آشپز مشهور هراتی، در مورد روش پخت 
غلورترش می گوید ابتدا مقداری پیاز با روغن سرخ 
جوش  آب  با  غلورترش  خام  مواد  سپس  می شود، 
مخلوط و بعد از آن پیازداغ و سیرداغ بر آن عالوه 

می شود. 
برخی افراد هم »گوشت  لند«، گوشت  تازه و چربی 
»جزغاله«  آن  به  هراتی ها  که  گوسفند  شده  سرخ 

می گویند را با غلورترش یک جا صرف می کنند. 
این غذا اکثر اوقات در خانه ها تهیه و مصرف می شود 
و رستوانت های شهر در موارد خاص و برای مشتریان 

ویژه خود آن  را می پزند. 

موادخام غذاهای محلی زیر یک سقف
در جست وجو برای کسب معلومات بیش تر در مورد 
غلورترش، به دکانی رفتم که مواد خام غذاهای محلی 
در آن فروخته می شود. وارد دکان که شدم، جوانی 

هراتی ساکن ایران برای خرید غلورترش آمده بود. 
ایران  فرهاد، قصه می کرد که هراتی های مهاجر در 
همه ساله مواد خام غلورترش را از این دکان خریده و 

با خود به ایران می برند. 
و  اصلی اش عطاری  مالک دکان، شغل  زمانی،  علی 
فروش داروهای گیاهی است. او می گوید ایده فروش 
از  پیش  سال   ۲۰ حدود  سنتی  غذاهای  خام  مواد 
سوی همسرش مطرح شد. او ابتدا مقدار کمی از مواد 
خام غذاهای محلی از جمله گوشت  لند، غلورترش 
و غلورشیر را در خانه تهیه و برای فروش به دکان 

عطاری خود آورد. 
استقبال مردم از مواد خام غذاهای محلی سبب شد 
را  را گسترش دهد و دکان خود  وی کسب و کارش 
بزرگ تر کند. آقای زمانی می گوید هدف او آشنایی 
با غذاهای محلی است و نمی خواهد هراتیان  مردم 
را  خود  قدیمی  و  محلی  غذاهای  و  رسم ها  آداب، 

فراموش کنند. 
مواد خام  کیلوگرام  اول چهار  بار  برای  زمانی،  علی 
از  بیش تر  سال  هر  حاال  اما  کرد،  تهیه  غلورترش 
دو هزار کیلوگرام مواد خام غلورترش را می فروشد 
خام  مواد  است.  کرده  جذب  زیادی  مشتریان  و 
غلورترش از هرات به کشورهای اروپایی، امریکا، کانادا 

و استرالیا فرستاده می شود. 
با آن که تهیه و پخت غذاهای محلی به ویژه غلورترش 
دشوار است، اما از مزه و طعم فوق العاده آن نمی توان 
و  تمام شود  زمستان  پیش می آید  و کم تر  گذشت 

غلورترش سر سفره هراتیان نیاید.
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امنیتی  بهبود وضعیت  گراف 
کشور  غرب  در  فراه  والیت 
روند  گذشته  به  نسبت 
گرفته  خود  به  صعودی 
است. شورای والیتی، فعاالن 
در  مردم  نماینده گان  و  مدنی 
مجلس، از امنیت این روزهای 
شهر فراه راضی به نظر می رسند، اما از اداره محلی و 
وزارت دفاع ملی خواهان برنامه ریزی عملیات بیش تر 
برای سرکوب طالبان هستند. پیش از این والیت فراه 
همواره بنا بر پایداری سنگین ناامنی در این والیت، 

تیتر روزنامه ها و سرخط رسانه ها بود. 
مناطق  نوبت  چندین  در  طالبان  گذشته  در 
از  گسترده  حمله های  با  را  والیت  این  از  زیادی 
گروه  این  نیروهای  کشیدند.  بیرون  دولت  دست 
بارها عملیات  مواضع شان  برای گسترش  هم چنین 
از  برخی  کردند.  اجرا  و  پی ریزی  را  روزه  چندین 
ولسوالی های این والیت به شمول انار دره و پرچمن 
که جزو ولسوالی های نسبتاً امن به شمار می رفت، 
نوبت  چندین  در  طالبان  و  امنیتی  نیروهای  بین 
دست به دست شده بود. با این حال هنوز شبکه های 
کلی  به  والیت  این  ولسوالی  چندین  در  مخابراتی 
قطع است و در داخل شهر هم مردم روزانه فقط پنج 

ساعت به خدمات مخابراتی دسترسی دارند. 

تأمین امنیت حومه شهر
ساکنان مرکز والیت فراه از چندی به این طرف در 
در غرب  والیت  این  می برند.  به سر  نسبی  آرامش 
کشور برای ماه ها محل درگیری نیروهای امنیتی و 
طالبان بوده است. در اکثر ولسوالی های این والیت 
هم اکنون طالبان حضور گسترده دارند، اما از حمله  
آنان بر مواضع شهری و ورود آنان به داخل نواحی 
شهر خبری در دست نیست. پیش از این طالبان در 
چندین نوبت از طرف روز و شب وارد نواحی مختلف 
امنیتی و مردم شبیخون  نیروهای  به  و  شهر شده 

می زدند.
روزنامه  به  فراه،  والیتی  شورای  عضو  قانع،  داداهلل 
8صبح می گوید که تغییر چند مسوول امنیتی سبب 
شده که وضعیت امنیتی در این والیت بهتر شود. 
از دو ماه به این طرف که  آقای قانع می افزاید که 
والی  معاون  و  پولیس  فرمانده  ملی،  امنیت  رییس 
داخل  امنیتی  وضعیت  شده اند،  تبدیل  والیت  این 
شهر نسبت به گذشته بهبود یافته است. آقای قانع 
با این حال می گوید که در چند ولسوالی از جمله 
و  دارد  جریان  جنگ  هنوز  کوه  پشت  و  کاه  قلعه 
طالبان در چندین ولسوالی دیگر هم حضور گسترده 
نگرانی  با  این عضو شورای والیتی هم چنان  دارند. 
از وضعیت شاهراه هرات-فراه و کمربند امنیتی این 
والیت می گوید که نیاز است برای عقب زدن طالبان، 

برنامه های بیش تری روی دست گرفته شود. 
در  هم  والیت،  این  مدنی  فعاالن  از  سدید،  سالم 
گفت وگو با روزنامه 8صبح به این نظر است که مردم 
در آرامش نسبی در این والیت به سر می برند. آقای 
سدید می افزاید که پیش از این از طرف شب طالبان 
با تحرکات فراوان دروازه های امنیتی شهر را در هم 

سیدحسنحسینی

کوبیده و وارد شهر می شدند. 
تا  جدید  سال  شروع  از  طالبان  گزارش ها  پایه  بر 
همین دو ماه گذشته در چند نوبت به دروازه های 
محاصره  با  هم چنان  آنان  بودند.  رسیده  فراه  شهر 
شدید ولسوالی اناردره، در پی سقوط آن بودند و در 
مواردی حتا پا را فراتر گذاشته و وارد نواحی شهر 

شده بودند.
جلب  مرکز  طالبان  که  شد  گزارش  هم  بار  یک 
به آتش  را  ارتش در داخل شهر  نیروهای  و جذب 
کشیده و سعی داشتند فرماندهی پولیس و ریاست 
امنیت ملی را از چنگ نیروهای دولتی بیرون کنند. 

برنامه های بیش تر در راه است
به روزنامه 8صبح  مسعود بختور، معاون والی فراه، 
می گوید که اجرای برنامه های منظم امنیتی و تغییر 
چند مسوول امنیتی در این والیت سبب شده که 
وضعیت فراه نسبت به گذشته بهتر شود. آقای بختور 
می گوید که از دست کم دو ماه به این طرف، طالبان از 
مناطق نزدیک به شهر عقب زده  شده اند. او هم چنین 
تصریح می کند که کمربند امنیتی شهر فراه طی دو 
بازسازی شده و حاال به طالبان  ماه گذشته دوباره 

اجازه رفت و آمد به داخل شهر داده نمی شود. 
معاون والی فراه می افزاید که برای سرکوب شورشیان 
طالب، چندین عملیات در ولسوالی های خاک سفید، 
انجام  فراه  باالبلوک و پشت کوه و حومه های شهر 
شده است. او می پذیرد که هنوز تحرکات طالبان در 
حومه های دور شهر کم کم وجود دارد، اما از اعالم 
آماده گی نیروهای ارتش و پولیس برای حمله بر آنان 

در روزهای آینده خبر می دهد. 

توجه بیش تر وزارت دفاع
مجلس  عضو  حسینی،  عبدالستار  حال  همین  در 
برای  که  می گوید  8صبح  روزنامه  به  نماینده گان، 
تأمین امنیت بهتر با وزارت دفاع ملی وارد گفت وگو 
از  شماری  که  می افزاید  حسینی  آقای  است.  شده 
نماینده گان مردم، دیروز با وزیر دفاع جلسه ای داشته 
امنیتی  به وضعیت  بیش تر  توجه  از وی خواهان  و 
این والیت شده اند. این عضو مجلس تأکید می کند 
که وضعیت امنیتی فراه اگر همین طور پایدار بماند، 
رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی دوباره به این والیت 

برخواهد گشت. 
والیت فراه با والیت های هلمند، نیمروز، غور، هرات 
این  نام  ایران هم مرز است.  نقاط کشور  از  و برخی 
گره  مخدر  مواد  ترافیک  و  تولید  کشت،  با  والیت 
و  عشر  بر جمع آوری  عالوه  طالبان  و  است  خورده 
زکات از ساکنان این والیت، پول زیادی از ترافیک 
هم چنان  گروه  این  می آورند.  دست  به  مخدر  مواد 
با ایجاد گمرک موازی در کنار گمرک این والیت، 
روزانه میلیون ها افغانی درآمد دارند که مستقیم به 

بودجه نظامی این گروه واریز می شود. 
برخی  آن که  از  پس  میالدی  جاری  سال  اوایل   
شد،  خوابانده  والیت  این  در  طالبان  شورش های 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، برای نشان 
دادن توجه بیش تر به مردم آن، به این والیت سفر 

کرد.

وضعیت امنیتی رو به 
بهبود در فراه



هنگام  در  بناپارت  ناپلیون  که  چکمه   جفت  یک   
تبعید در سنت هلن می پوشید، در حراجی پاریس 
به قیمت ۱۱۷ هزار و ۲۰8 یورو فروخته شد. این 

قیمت دو برابر بیش تر از برآوردهای اولیه بود. 
برگزاری  مسووالن  از  نقل  به  یورونیوز  گزارش  به 
پس  که  برترند  گاتین  هنری  جنرال  حراجی،  این 
از نبرد واترلو در سال ۱8۱۵ همراه رهبر فرانسه به 
از  تبعید شد،  اقیانوس اطلس  جزیره دور افتاده در 

این چکمه های سایز ۴۰ نگهداری می کرد.
او پس از رهایی از جزیره که با مرگ ناپلیون همراه 
مجسمه سازی  به  را  کفش ها  این  دوره ای  در  شد، 
که روی مجسمه بناپارت کار می کرد، قرض داد و 
بعدها پسر این مجسمه ساز چکمه ها را به پل لورو، 

سیاست مدار فرانسه ای، هدیه داد.
پیش بینی می شد که این چکمه ها بین ۵۰ تا 8۰ 

 دولت سنگاپور روز شنبه، فیس بوک را مجبور کرد 
که یک قانون داخلی این کشور موسوم به »قانون 
مقابله با اخبار جعلی« را درباره ی یک پست متعلق 

به کاربران این شبکه اعمال کند.
به گزارش یورونیوز، ماجرا از آن جا آغاز شد که یکی 
از وبالگ نویسان منتقد دولت سنگاپور به نام »الکس 
تان« که ساکن استرالیا است، پیش از این در روز 
۲۳ نوامبر با انتشار پیامی، ادعاهایی درباره تقلب در 
این  در  افشاگر  بازداشت یک  و  انتخابات سنگاپور 
زمینه منتشر کرده بود و اصرار دولت سنگاپور برای 

حذف این پیام نیز به جایی نرسیده بود.
به همین دلیل دولت سنگاپور روز جمعه با استناد 
جدید  قانون  بخش های  جنجالی ترین  از  یکی  به 
از شبکه  اخبار جعلی،  با  مقابله  قانون  یعنی  خود 
فیس بوک خواست تا برای این پست، اصالحیه ای 

بمباران پایگاه نظامی حماس 
توسط نیروی هوایی اسرائیل

دولت سنگاپور فیس بوک را مجبور به انتشار یک اصالحیه کرد

نیروی هوایی اسرائیل غروب جمعه، هشتم قوس، اقدام 
به بمباران مواضع حماس در نوار غزه کرد. به گزارش 
مناطق جنوبی  در  آژیر خطر  آن،  از  پیش  دویچه وله، 
اسرائیل به صدا در آمده بود. ارتش اسرائیل اعالم کرده 
است که حمله هوایی اخیر به مواضع حماس و نیروهای 
فلسطینی در نوار غزه، در واکنش به حمالت موشکی 

روزهای اخیر صورت گرفته است.
انتشار  با  قوس،  نهم  شنبه،  روز  فرانسه  خبرگزاری 
گزارشی از اورشلیم )بیت المقدس( خبر از حمله مجدد 
هوایی اسرائیل به مواضع حماس در نوار غزه داده است.

پایگاه  یک  اسرائیل  هوایی  نیروی  که  می شود  گفته 
نظامی حماس واقع در شمال نوار غزه را هدف بمباران 

خود قرار داده است.
پست  یک  انتشار  با   )IDF( اسرائیل  دفاعی  نیروهای 
توییتری خبر حمله به پایگاه نظامی حماس در نوار غزه 
را تأیید کرده اند. گفته شده که این حمله در پاسخ به 

پرتاب موشک از این پایگاه صورت گرفته است.
ارتش اسرائیل اعالم کرده است که به  رغم قرار آتش بس 
مورد توافق طرفین، نیروهای فلسطینی به پرتاب موشک 
به خاک اسرائیل ادامه داده اند. خبرگزاری آلمان نیز با 
کرده  اعالم  اسرائیل  ارتش  از  نقل  به  گزارشی  انتشار 
است که ظرف هفته گذشته چهار موشک از نوار غزه به 

سوی خاک اسرائیل پرتاب شده است.
حمله هوایی روز ۱۲ نوامبر اسرائیل به نوار غزه بار دیگر 
حمله  جریان  در  شد.  منطقه  در  بیش تر  تنش  باعث 
بها  نوامبر، ارتش اسرائیل موفق به کشتن  هوایی ۱۲ 

ابوعطا، یکی از فرماندهان ارشد جهاد اسالمی شد.
از  که  کردند  اعالم  فلسطینی  نیروهای  آن،  از  پس 
انتقام خواهند گرفت. در  ابوعطا  اسرائیل بابت کشتن 
همین رابطه، بیش از۳۶۰ موشک از نوار غزه به سوی 

اسرائیل پرتاب شد.
حمالت  به  واکنش  در  نیز  اسرائیل  هوایی  نیروی 
بمباران  به  اقدام  حماس،  و  جهاد  موشکی  گسترده 
این  جریان  در  کرد.  غزه  نوار  در  فلسطینی ها  مواضع 

حمالت هوایی ۳۶ فلسطینی کشته شدند.
در پی میانجی گری مصر و هم چنین تالش های سازمان 
ملل بر سر استقرار آتش بس بین نیروهای فلسطینی 
و اسرائیل، توافقی صورت گرفت؛ آتش بسی که ظرف 
هوایی  نقض شد. حمله  بار  هفته گذشته چندین  دو 
جمعه شب اسرائیل به پایگاه نظامی حماس در شمال 
نیروهای  سوی  از  موشک  مجدد  پرتاب  و  غزه  نوار 
فلسطینی به سوی جنوب اسرائیل، حکایت از شکننده 

بودن این قرار آتش بس دارد.

هزار یورو فروخته شود، اما سرعت باال رفتن قیمت  
از  پس  حراجی  این  بود.  زیاد  »دروا«  حراجی  در 
فروش چکمه های ناپلیون در حساب توییتری خود 
نوشت که هنوز تعداد هواداران بناپارت زیاد هستند.

معروف است که ناپلیون مجموعه بزرگی از کفش 
مونمارت  محله  در  کفاشی  که  ژاک  از  که  داشت 

پاریس بود، خریداری می کرد.
را  ناپلیون  خود  تبلیغات  در  بریتانیایی ها  اگر چه 
نوشته  طبق  اما  می کنند،  معرفی  ریز اندام  فردی 
با یک متر و ۶۹ سانتی متر قد،  او  برخی مورخان 
در زمان خود بلندتر از متوسط قد جامعه محسوب 

می شد.
بسیاری از فرانسه ای ها هنوز معتقد اند که ناپلیون 
و کشته  بریتانیایی مسموم  زندان بان های  از سوی 

شده است.

صادر کند. این دستور از سوی وزیر داخله و وزیر 
دادگستری سنگاپور صادر شد.

شرکت فیس بوک روز شنبه اعالم کرد که به این 
پست  در  را  اصالحیه ای  و  داده  پاسخ  درخواست 
وجود  این  با  است؛  کرده  منتشر  تان«  »الکس 
سخنگوی فیس بوک خواستار یک رویکرد سنجیده 
اجرای  موضوع  در  سنگاپور  دولت  سوی  از  شده 
قانون جدید »اخبار جعلی« در سطح این دولت -

شهر شد.
در متن اصالحیه فیس بوک که فقط برای کاربران 
»دولت  است:  آمده  است،  مشاهده  قابل  سنگاپور 
سنگاپور از فیس بوک به طور قانونی خواسته است تا 
به شما بگوید که این پست دارای اطالعات نادرست 

است.«
این اصالحیه در انتهای پست اصلی »الکس تان« 

آمده است و فیس بوک هیچ تغییری در متن پست 
او نداده است.

سنگاپور که انتظار می رود تا چند ماه دیگر انتخابات 
عمومی برگزار کند، می گوید اتهاماتی که »الکس 

تان« مطرح کرده، نادرست و مبهم است.
قانون جدید مبارزه با اخبار جعلی، پس از دو سال 
بحث به تصویب رسید و سنگاپور تنها از یک ماه 

پیش اجرایی شدن آن را آغاز کرده است.
قانون  با  کرد: »مطابق  اعالم  فیس بوک  سخنگوی 
این  کنار  در  را  اصالحیه ای  فیس بوک  سنگاپور، 
اولین  این  از آن جا که  پست منتشر کرده است... 
که  امیدواریم  ما  است،  قانون  این  اجرای  روزهای 
دولت سنگاپور این تضمین را بدهد که با استناد به 
این قانون، به دنبال تاثیرگذاری بر اصل آزادی بیان 
نیست و برای عملی کردن این قانون، رویه ای روشن 

و شفاف اتخاذ خواهد کرد.«
فیس بوک معموالً دسترسی به محتوای پست هایی 
دولت ها،  ادعاهای  بر اساس  می شود  گفته  که 
و  نقض می کند، مسدود می کند  را  قوانین محلی 
تنها تا جون سال جاری میالدی ۱8 هزار پست از 

این دست را مسدود کرده است.
سنگاپور اولین دولتی است که از فیس بوک خواسته 
است تا بر اساس یک مصوبه داخلی، اصالحیه ای را 

برای یک پست مخالف نظر دولت منتشر کند. 
شرکت  چنان چه  کشور،  این  جدید  قوانین  بر  بنا 
باید  نمی کرد،  موافقت  دستور  این  با  فیس بوک 
جریمه ای به مبلغ ۱ میلیون دالر سنگاپور و عالوه 
بر آن روزانه ۱۰۰ هزار دالر به ازای هر روز تأخیر در 

اجرای آن پرداخت می کرد.
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چکمه ناپلیون در حراجی پاریس 
۱۱۷ هزار یورو فروخته شد

وزارت خارجه ایاالت متحده در نخستین واکنش به 
اعالم کناره گیری نخست وزیر عراق، از رهبران این 
معترضان،  به »گالیه های مشروع«  کشور خواست 
کشور،  در  فساد  وجود  از  آن ها  شکایت  جمله  از 

رسیده گی کنند.
به گزارش صدای امریکا به نقل از خبرگزاری فرانسه، 
یکی از سخنگویان وزارت خارجه امریکا که هویت او 
فاش نشده ، گفته است: »ما در نگرانی های مشروع 

معترضان ]عراقی[ سهیم هستیم.«
وی در گفت وگو با خبرنگاران افزوده است: »ایاالت 
متحده هم چنان از دولت عراق می خواهد اصالحات 
درخواستی مردم، از جمله در مورد بیکاری، فساد و 

اصالح نظام انتخاباتی را اعمال کنند.«
ساعاتی  امریکا  خارجه  وزارت  مقام  اظهارات  این 
پس از آن بیان می شود که پس از هفته ها اعتراض 
مردمی، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، اعالم 

کرد از مقام خود کنار می رود.
عراق در دو ماه اخیر شاهد اعتراضات گسترده بوده 
نفر  تاکنون مجموعاً ۴۰۰  اعتراضات  آغاز  از  است. 
جان خود را از دست داده اند و تنها در ۲۴ ساعت 

گذشته ۴۵ معترض کشته شده اند.
فساد  به  اعتراض  در  پیش  ماه  دو  از  عراق  مردم 
مالی و ناکارآمدی دولت و هم چنین نفوذ و مداخله 

گسترده ایران در عراق، به خیابان ها آمدند.

واکنش امریکا به اعالم استعفای نخست وزیر عراق: 
نگران »گالیه های مشروع« معترضان هستیم


