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بی بی سی
مجارستان در یک اقدام ناکام روز سهشنبه تالش کرد سه خانواده افغان را اخراج
کند و به افغانستان بفرستد؛ اقدامی که از نظر گروههای حقوق بشری در تناقض با
قوانین بینالمللی بوده است .
هدف ازاین اقدام ،اثبات اراده قاطع دولت به رهبری حزب راستگرای "فیدس" بود
که مدعی است با "مهاجرین غیرقانونی" برخورد جدی میکند .
اما دادگاه حقوق بشر اروپایی در پرونده یکی ازاین خانوادهها دخالت کرد .
مادر خانواده دومی از هوش رفت و به بیمارستان منتقل شد و خانواده سومی
ترجیح داد به صربستان برود ولی به افغانستان بازنگردد .
در حالیکه پلیس یکی ازاین خانوادهها را روز سه شنبه به صربستان باز
میگرداند ،مادر این خانواده صدا میکرد" :این بدترین کشوریست که در زندگیم
دیدم .روزی میرسد که شما مثل ما پناهنده شوید و این روز را به یاد خواهید
آورد ".
مادر دیگری که تنها با  ۴کودکش به مجارستان پناهنده شده ،از داخل یکی از
اردوگاههای پناهندگان در پیام ویدیویی به بیبیسی گفت" :ما به این کشور قانونی
آمدیم ولی ما را دراین اردوگاه نگه داشتند و حاال میگویند یا باید به صربستان
برگردیم یا هم افغانستان .صربستان ما را نمیپذیرد ،چگونه آنجا برگردیم ".
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پسر  ۱۷ساله این خانم دو ماه پیش عمل قلبی داشته و این همان خانوادهای است که
دادگاه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ در موردشان فیصلهای صادر کرد که
اخراج آنها را موقتا اجازه نمیداد.
در پرونده خانواده دومی ،وقتی پلیس برای اخراج آنها به اردوگاه میرسد ،مادر
 ۳۵ساله خانواده که حامله است ،بیهوش میشود .او را با آمبوالنس به بیمارستان
منتقل میکنند و به شوهر و سه فرزندش اجازه میدهند در اردوگاه پناهندگان در
مرز میان مجارستان و صربستان بمانند .
در ساعات اولی روز چهارشنبه ،آنها ترجیح دادند به جای سوارشدن به هواپیمای
رهسپار افغانستان که در فرودگاه بوداپست منتظرشان بود ،به صربستان بروند .
این زن و شوهر افغان و چهار فرزندشان در نیمه شب در اتوبوس زندانیان در
جاده مخصوصی که میان دو حصار مرزی مجارستان با صربستان ساخته شده،
انتقال داده شدند و از در مرزی به خاک صربستان فرستاده شدند .
این رویداد جلو چشم مقامات دفتر پناهندگی سازمان ملل و گزارشگران اتفاق افتاد .
چندین کشور اروپایی از جمله آلمان و سوئد ،با وجود اعتراض گروههای حقوق
بشری و اوضاع روبه وخامت افغانستان ،در گذشته افغانهاییرا که پناهندگیشان
قبول نشده اخراج کرده و به افغانستان فرستادهاند .
آنچه در مورد این پناهندگان در مجارستان متفاوت است که این  ۱۶نفر دو سال را
در اردوگاههای صربستان بسر بردند تا بتوانند به صورت قانونی وارد مجارستان
شوند .
مجارستان روزانه تنها دو درخواست پناهندگی را بررسی میکند .
درخواست پناهندگی این  ۱۶نفر به دلیل آنچه "اعتبار نداشتن" پناهندگی آنها خوانده
شد ،از سوی اداره پناهجویان و مهاجرین مجارستان رد شده است .براساس قانون
بسیار سختگیرانهای که در سال  ۲۰۱۸از سوی پارلمان مجارستان تصویب شد،
درخواست هر پناهندهای که از یک کشور امن گذشته باشد  -دراین مورد
صربستان  -بصورت خودکار رد میشود .
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به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان و گروههای حقوق بشر ،این
مخالف قوانین بینالمللی و قوانین مجارستان است .
پناهجویان همچنین به بیبیسی گفتند که پس از رد شدن درخواست پناهندگیشان
به آنها حق دسترسی به غذا و دارو در مجارستان داده نمیشود .
تایید مستقالنه این موضوع ممکن نبود اما هفته گذشته دفتر حقوق بشر سازمان ملل
دولت مجارستان را متهم کرد که  ۲۱پناهجوییرا که درخواست پناهندگیشان رد
شده ،از دسترسی به غذا محروم ساخته است .
وزارت کشور مجارستان و اداره پناهجویان و مهاجرین این کشور به درخواست
بیبیسی برای معلومات دراین مورد پاسخ ندادند.
مقامات نشست خبری را که قرار بود در نزدیکی مرز میان مجارستان و
صربستان برگزار شود ،پس از مشخص شدن اینکه اخراج پناهجویان به کابل
موفقانه انجام نشده ،لغو کردند.
آژانس مرزی اتحادیه اروپا ،فرانتکس ،در پاسخ به سوالهای بیبیسی دراین
مورد گفت" :متاسفانه ما نمیتوانیم در مورد عملیات بازگرداندن پناهندگان که
هنوز اتفاق نیافتاده ،ابراز نظر کنیم ".
طرح فرستادن  ۱۶پناهجوی افغان از بوداپست به کابل ،نخستین تالش دولت
مجارستان برای اخراج پناهجویان در هماهنگی با فرانتکس بود .
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رادیو اروپای آزاد
کمیته شورای اروپا برای مبارزه علیه شکنجه ،در مورد بد رفتاری جرمنی با
پناهجویان افغان در هنگام خروج اجباری آنها ابراز نگرانی کردهاست .
نگرانیها پس از آن ابراز شده که به گفته این کمیته ،پولیس جرمنی با یک
پناهجوی افغان که نمیخواست جرمنی را ترک کند ،از شکنجه کار گرفته است .
در گزارش کمیته شورای اروپا برای مبارزه علیه شکنجه که دیروز نشر شد آمده
است ،پولیس جرمنی در  ۲۰۱۸میالدی یک مرد پناهجوی افغان را که برای
برگشت اجباری به افغانستان در داخل طیاره مقاومت نشان میداد ،مورد شکنجه
قرار داده بود .
چهل و شش پناهجوی افغان که درخواست پناهندگیشان در جرمنی رد شده بود در
 ۱۴اگست  ۲۰۱۸توسط یک طیاره چارتر شده از مونشن به کابل انتقال یافته
بودند .
این کمیته خواستار پایان بدرفتاری جرمنی در هنگام خروج پناهجویان افغان
شدهاست .
برلین در واکنش گفته است که پشنهادات در این مورد را با پولیس فدرال این کشور
در میان گذاشته است.
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طلوع نیوز
نیکوالس کی ،نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان ،میگوید که گفتوگوهای
صلح زمانگیراست و نیاز است که با حوصلهمندی این روند ادامه یابد .
آقای نیکوالس کی که به مزارشریف رفتهاست ،بر گفتوگوهای صلح میان افغانها
تاکید میورزد و میگوید که تالشها جریان دارد تا گفتوگوها میان افغانها هر
چه زودتر آغاز شود.
آقای کی گفت« :البته بحث بسیار مهم مذاکرات بین االفغانی است .مذاکرات بین
االفغانی بسیار مهم است و اهمیت آن اینست که افغانها خودشان تصمیم بگیرند که
در آینده چه نوع حکومت میخواهند و سرنوشت شانرا تعیین کنند».
نماینده غیرنظامی ناتو فراگیر بودن گفتوگوهای صلح میان افغانها را نیز با
اهمیت میداند « :این مذاکرات باید همهشمول باشد به این معنی که جامعه مدنی،
خانمها ،عالمان دین و تمام اقشار جامعه خود را در این مذاکرات بیبیند و نظریات
خود را شریک سازند».
او عاله کرد که در بارهی گفتوگوهای صلح با طالبان و نیز نقش کشورهای
منطقه در باره صلح افغانستان محتاطانه خوشبیناست.
این سیاستمدار بریتانیایی که دو ماه میشود به حیث نماینده غیرنظامی ناتو در
افغانستان کار میکند ،گفتوگوهای صلح دوحه را نیز با اهمیت میداند و از یک
اجماع منطقهیی برای آوردن صلح در افغانستان خبر میدهد.
آقای کی گفت« :ما فعال یک اجماع منطقهیی را دارا هستیم ،بیشتر از کشورهای
منطقه در افغانستان ثبات میخواهند».
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در این میان ،شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که از ادامهی جنگ و
خشونتها در کشور به ستوه آمدهاند و خواهان برقراری یک صلح پایدار در کشور
استند.
صدیقه ،باشنده شهر مزارشریف ،گفت« :ما نیاز به صلح داریم وقتی صلح باشد
پیشرفت و ترقی هم است».
نادیه با اشاره به پیامدهای ناگوار جنگ در کشور میگوید« :یک روز نشد که ما
احساس آرامی و صلح کنیم .ما از جنگ خسته شدیم و دیگر صلح میخواهیم».
یک عضو شورای علمای بلخ نیز صلح را یک ضرورت میداند و از طرفهای
درگیر میخواهد که برای رسیدن به صلح پایدار در کشور آتشبس کنند.
محسن دانش ،عالم دین میگوید« :همه صلح میخواهند ،صلح میوهیی گمشدهیی
است که امیدوارم همه طرفهای درگیر صلح کنند و آتش بس نمایند».
با آنکه دور ششم گفتوگوهای صلح میان نمایندهی آمریکا و طالبان در دوحه ادامه
دارد اما شهروندان کشور میگویند خواهان صلحی استند که دستاوردهای هژده
سال پسین با تهدید روبرو نشود.

جمهور نیوز
جوزف دنفورد ،رییس ستاد ارتش امریکا تاکید کرده که تا پایان کامل جنگ و
درگیریها در افغانستان ،الزم است نیروهای امریکایی در این کشور باقی بمانند.
به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از صدای امریکا؛ این اظهارات ظاهرا اشاره
به حضور درازمدت نظامی امریکا در افغانستان دارد؛ موضوعی که در ابراز
نظرهای مقامات امریکایی حداقل در ماههای اخیر تازگی دارد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

nhttp://www.morr.gov.af 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

آقای دنفورد روز چهارشنبه در یک نشست کانگرس گفت" :فکر میکنم تا زمانی
که شورشگری در افغانستان ادامه داشته باشد ،ما به حفظ نیروهای ضد تروریزم
در آنجا نیاز داریم".
این اظهارات در حالی مطرح میشود که امریکا ظرف ماههای اخیر درگیر
مذاکرات طوالنی و پشت درهای بسته با نمایندگان گروه طالبان بر سر احتمال
پایان دادن جنگ در این کشور بوده است.
به گفته منابع طالبان و مقامات امریکایی ،طرح خروج نیروهای خارجی از
افغانستان و نیز تضمین اینکه افغانستان بار دیگر به پایگاهی برای تروریزم
بینالمللی تبدیل نخواهد شد ،از مسایل مورد بحث در این گفتگوها بوده است.
اخیرا هر دو جناح گفته اند که پیشرفتهای قابل مالحظهای در این عرصه بدست
آمده است.
زلمی خلیلزاد ،فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان که درگیر مذاکرات
مستقیم با طالبان است ،گفته که امریکا در صورتی که مطمین شود تهدید امنیتی از
افغانستان متوجه جهان نیست ،به ادامه حضور نظامی در این کشور نیاز نخواهد
داشت.

دویچه وله
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پولیس مجارستان (هنگری) سه شنبه شب یک زوج را با چهار کودک شان به گونه
اجباری از این کشور اخراج کرد و به صربستان فرستاد .این اقدام غیرمعمول
نیروهای مجارستان در تاریکی شب صورت گرفت .یک کارمند کمیساریای عالی
سازمان ملل در امور پناهندگان نیز شاهد این اخراج بوده است.
این خانواده از مرکز ترانزیت ،به وسیله الری پولیس به منطقه مرزی انتقال داده
شد .هنگامی که پولیس مجارستان دروازه مرزی را میبست ،مادر این چهار
کودک اخراج شده فریاد میزد« :این بدترین کشوری است که در زندگی خود دیده
ام .به یاد داشته باشید! شما هم روزی آواره خواهید شد».
مجارستان در امتداد مرز مشترک با صربستان دو خط محافظتی را در سال
 ۲۰۱۵که اوج بحران مهاجرت بود ،ایجاد کرده بود .در آن زمان ،حتی روزانه تا
نزدیک به ده هزار تن از صربستان وارد مجارستان میشدند .بیشترین آنان را
شهروندان افغانستان ،عراق و سوریه تشکیل میدادند .این پناهجویان در تالش
بودند که خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
حصار مرزی مجارستان مجهز با سیم خاردار ،حسگر حرارتی و حرکی می باشد.
افزون بر آن ،در منطقه مرزی کمره ها نصب شده و برج های مراقبتی نیز ایجاد
گردیده اند.
در برابر این حصار فلزی ،سیم کشی برقی نیز صورت گرفته است .اما حکومت
مجارستان ادعا می کند که اقدامات آنان به این معنا نیست که برای کسانی که در
تالش عبور از این مرز هستند ،آسیب برسانند.
ویکتور اوربان ،نخست وزیر این کشور توانست که در ماه اپریل سال گذشته در
انتخابات از رقبای سیاسی اش برای بار سوم پیشی بگیرد .اوربان سیاست های
ضد مهاجرت را دنبال میکند.
مجارستان از مرز خود با صربستان به گونه شدید محافظت می کند.
یک شعبه سازمان امدادی «کمیته هلسینکی» که در مجارستان فعالیت میکند ،گفت
که با روی دست گرفتن اقدامات مؤقت در محکمه حقوق بشری اروپا توانست که
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مانع اخراج دو خانواده دیگر افغان شود .این نهاد در بخش مشورت دهی قانونی
برای پناهجویان فعالیت میکند.
آندراس لیدیرر ،مسئول امور اطالعات و دادخواهی کمیته هلسینکی گفت« :به جای
تالش برای اخراج این سه خانواده ،باید درخواست پناهندگی شان مورد ارزیابی
قرار میگرفت».
تعدیل برخی از ماده های قانون که سال گذشته از سوی قانون گذاران مجارستان
صورت گرفت ،ارایه درخواست موفقانه پناهجویی را برای متقاضیان پناهندگی
بسیار دشوار ساخته است.
به گونه مثال ،درخواست پناهندگی کسانی که از یک کشور عبور کرده باشند و در
آن با تهدید مجازات و پیگرد روبرو نبوده باشند ،مورد پذیرش قرار نمی گیرد .این
موضوع اخراج پناهجویان را به مجارستان ممکن میسازد.
بر بنیاد معلومات دفتر امور مهاجرت و پناهجویی مجارستان ۲۷۹ ،تن توانسته اند
که در چهار ماه نخست امسال حق پناهندگی و یا محافظت در این کشور دریافت
کنند .این دفتر همچنان میگوید که تا اخیر ماه اپریل امسال در مجموع ۳۶۱۶ ،تن
به عنوان پناهنده شناخته شدند و یا زیر چتر محافظت قرار گرفته اند .جمعیت این
کشور به  ۹میلیون هشت صد هزار تن میرسد.

آژانس افغان خبر
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ایران به اعضای باقیمانده برجام  ۶0روز مهلت داده است تا تعهدات خود در
قبال توافق هستهای با این کشور را اجرا کنند ،در غیر این صورت ،بخش دیگری
از تعهدات خود در چهارچوب این توافق را نیز متوقف خواهد کرد .
به گزارش افغان نیوز :شورای عالی امنیت ملی ایران امروز چهارشنبه( ،۱۸ثور)
با صدور بیانیهای اعالم کرده است که این کشور اجرای برخی تعهدات خود در
چهارچوب برجام را متوقف میکند .حسن روحانی ،رییس جمهور ایران ،این
تصمیم را در نامه رسمی به اطالع سران بریتانیا ،فرانسه ،آلمان ،چین و روسیه
نیز رسانده است.
براساس گزارشها ،ایران به اعضای باقیمانده برجام  ۶۰روز مهلت داده است تا
تعهدات خود در قبال توافق هستهای با این کشور را اجرا کنند ،در غیر این
صورت ،ایران اجرای بخش دیگری از تعهدات خود در چهارچوب این توافق را
نیز متوقف خواهد کرد.
طبق این هشدار ،در صورت بیتوجهی اعضای باقیمانده برجام به این خواست،
ایران از تعهدات خود به محدودیتهای مربوط به سطح غنیسازی یورانیم و
اقدامات مربوط به مدرنسازی راکتور آب سنگین اراک نیز بیرون خواهد رفت.
ایران تصریح کرده است که این اقدامش به معنای خروج از برجام نیست.
شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که این کشور به منظور صیانت از امنیت
و منافع ملی مردم ایران ،برخی اقدامات خود در چهارچوب برجام را متوقف
میکند .بنابراین ایران در مرحله فعلی دیگر خود را متعهد به رعایت
محدودیتهای مربوط به نگهداری ذخایر یورانیم غنیشده و ذخایر آب سنگین
نمیداند.
این درحالی است که پنج عضو دایم شورای امنیت (بریتانیا ،چین ،فرانسه ،روسیه
و امریکا) به عالوه آلمان در ماه جوالی  ۲۰۱۵برای جلوگیری از تولید سالح
هستهای با ایران به توافق رسیدند .در ازای توقف برنامه هستهای ایران ،قرار شد
تا بسیاری از تحریمهای وضعشده علیه این کشور برداشته شود .این توافق که به
برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام شهرت دارد ،از سوی شورای امنیت سازمان
ملل تأیید شده است.
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روزنامه هشت صبح

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که طرح عملیاتی انتخابات را تهیه کرده و به
نهادهای مرتبط ملی و بینالمللی سپرده است .به گفته مسووالن کمیسیون مستقل
انتخابات ،در این طرح تمامی اقدامات و تدابیری که برای برگزاری انتخابات
ریاست جمهوری ،پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی نیاز است ،مشخص شده
است .این سه انتخابات به صورت همزمان در ششم میزان امسال برگزار میشود.
جزییات کامل طرح عملیاتی انتخابات تا کنون همگانی نشده است؛ اما به صورت
کلی گفته شده است که این طرح تمامی اقدامات مربوط به انتخابات به شمول
نامنویسی تقویتی رأیدهندهگان ،بایومتریک رأیدهندهگان ،آگاهیدهی درباره
انتخابات ،استخدام کارکنان انتخاباتی ،چاپ اوراق رأیدهی ،چگونهگی
کارزارهای انتخاباتی ،شمار مراکز و محالت رأیدهی ،امنیت و بودجه انتخابات
را مشخص کرده است .همچنان در این طرح ،اقدامات مورد نیاز برای برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم پیشبینی شده است .این تمامی معلوماتی
است که تا کنون درباره طرح عملیاتی انتخابات پیشرو به دست آمده است .اما از
این میان تنها درباره مقدار بودجه انتخابات و همچنان استفاده از تکنالوژی
بایومتریک در انتخابات ،کمی معلومات در دست است.
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عبدالعزیز ابراهیمی ،معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ،میگوید که برای
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ،پارلمانی غزنی و شوراهای والیتی ،در
اصول  ۱۳۲میلیون دالر بودجه مورد تأیید قرار گرفته است .این مبلغ شامل بودجه
کمیسیون شکایات انتخاباتی و خرید وسایل بایومتریک برای نامنویسی
رأیدهندهگان و استفاده از آن در روز انتخابات نمیشود .کمیسیون مستقل انتخابات
قبالً گفته بود که برای برگزاری این سه انتخابات در ششم میزان به  ۲۰۷میلیون
دالر نیاز است .ابراهیمی افزود که این کاهش در طرح بودجه انتخابات ،در پی
تقلیل مراکز رأیدهی ،اصالح طرح آگاهی عامه ،مستقل شدن بودجه کمیسیونها
از یکدیگر و حذف هزینه تکنولوژی بایومتریک از این طرح ،به میان آمده است.
عبدالعزیز ابراهیمی میگوید که کمیسیون مستقل انتخابات طرح بودجه انتخابات را
به وزارت مالیه سپرده است و این وزارت وعده کرده است که بودجه انتخابات را
پرداخت میکند .به گفته او ،وزارت مالیه در اولین اقدام قرار است بودجه
نامنویسی تقویتی رأیدهندهگان را به کمیسیون مستقل انتخابات بپردازد .قرار است
این مرحله از پروسه انتخابات تا چند روز دیگر در  ۲۶ماه جاری آغاز شود.
کمیسیون مستقل انتخابات در طرح عملیاتی خود گفته است که انتخابات پیشرو را
با استفاده از تکنولوژی بایومتریک برگزار میکند .عبدالعزیز ابراهیمی ،معاون
سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات ،میگوید که براساس این طرح ،قرار است
تمامی افراد واجد شرایط رأیدهی از سوی این کمیسیون بایومتریک شوند.
ابراهیمی از جانب دیگر خاطرنشان ساخت که تا هنوز مشخص نیست که از این
تکنولوژی در روز انتخابات به صورت «آنالین» استفاده خواهد شد یا «آفالین».
او همچنان یادآوری کرد که هنوز معلوم نیست که این تکنولوژی توسط کدام کمپنی
و چه زمانی فراهم خواهد شد.
همهگانی نشدن طرح عملیاتی انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ،انتقاد
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی را به همراه شده است .حبیبهللا شینواری،
مسوول برنامههای مؤسسه دیدهبان انتخابات و شفافیت افغانستان یا «ایتوا»،
میگوید که این نهاد تا کنون در جریان جزییات طرح عملیاتی انتخابات قرار
نگرفته است .شینواری گفت که برای «ایتوا» این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

nhttp://www.morr.gov.af 16
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

که طرح عملیاتی انتخابات را همهگانی نکرده است ،هم پرسشبرانگیز است و هم
مایه تأسف.
مسوول برنامههای «ایتوا» از سوی دیگر گفت که طرح استفاده از تکنولوژی
بایومتریک در انتخابات ششم میزان ،یک طرح غیرعملی است .به گفته او ،کمپنی
تأمینکننده تکنولوژی بایومتریک و شمار کارکنان مورد نیاز برای بایومتریک
رأیدهندهگان تا حال مشخص نیست؛ ضمن آنکه چگونهگی استفاده از این
تکنولوژی نیز به کسی آموزش داده نشده است .به گفته او ،تهدیدات امنیتی و
محدودیتهای فرهنگی نیز از مشکالت دیگری است که در برابر بایومتریک
رأیدهندهگان وجود دارد .به گفته شینواری ،با توجه به این مشکالت ،طرح استفاده
از تکنولوژی بایومتریک ،یک طرح غیرعملی است و در انتخابات ششم میزان
قابل اجرا نخواهد بود.
حبیبهللا شینواری به همین شکل از چگونهگی اطالعرسانی حکومت و کمیسیون
مستقل انتخابات درباره بودجه انتخابات نیز انتقاد دارد .به گفته او ،حکومت تنها
گفته است که بودجه انتخابات را فراهم میکند ،اما این را مشخص نکرده است که
این بودجه را چگونه و از کدام منابع به دست میآورد .همچنان حکومت توضیح
نداده است که در گفتوگو با نهادهای کمککننده به انتخابات افغانستان ،چه
پیشرفتهایی حاصل شده است و قرار است چه مقدار از این بودجه توسط نهادهای
بینالمللی تأمین شود .شینواری گفت که این ابهامات در حالی موجود است که تا
برگزاری انتخابات ششم میزان چیزی کمتر از پنج ماه دیگر باقی مانده است.
براساس معلومات کمیشنران سابق کمیسیون مستقل انتخابات ،بیشترین بودجه
برای برگزاری انتخابات در کشور به معاش کارکنان انتخاباتی اختصاص دارد.
معاذهللا دولتی در زمانی که کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات بود ،به ۸صبح گفته
بود که نهادهای بینالمللی کمککننده به انتخابات افغانستان این بار حاضر نیستند
که معاش کارکنان انتخاباتی افغانستان را پرداخت کنند .با این حال ،وزارت مالیه
پیشتر گفته بود که یک میلیارد افغانی را به صورت احتیاطی در بودجه سال مالی
 ۱۳۹۸به برگزاری انتخابات اختصاص داده است .این وزارت همچنان گفته است
که اگر نهادهای بینالمللی بودجه انتخابات افغانستان را نپردازند ،این وزارت از
منابع داخلی ،این بودجه را تأمین خواهد کرد .اما این منابع تا کنون مشخص نیست.
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دویچه وله
دیوید سوانسون ،سخنگوی اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان
ملل )(Ochaروز سه شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که در طی یک هفته بیش
از  ۱۵۲هزار مرد ،زن و کودک در والیت های ادلب و حلب خانه هایشان را
ترک کرده اند.
سوانسون حمالت هوایی بر مناطق مسکونی و زیرساخت های غیر نظامی را
«هشداردهنده» خواند .او افزود که «صدها» غیر نظامی بر اثر این حمالت کشته
یا زخمی شده اند.
بر اساس معلومات اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل از اواخر ماه
اپریل در بخشی از مناطق تحت تصرف شورشیان حداقل  ۱۲شفاخانه و ده مکتب
بمباران شده اند .سه کارمند شفاخانه ها نیز بر اثر این حمالت جان خود را از
دست داده اند.
درگیری های شدید در والیت ادلب سوریه
بر اساس معلومات سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که به اپوزیسیون این کشور
نزدیک است ،در حمالت جدید بر روستاها و قریه جات در والیت های ادلب و
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حما در سوریه به روز سه شنبه  ۱۳فرد ملکی کشته شده اند .عالوه بر آن در
نتیجه درگیری های شدید  ۵۳جنگجو کشته شده اند .احتماال از این شمار  ۲۴نفر
از گروه های طرفدار دولت و  ۲۹نفر از ملیشه ها از جمله جنگجویان گروه
هیئت تحریر شام و متحدش «حزب اسالمی ترکستان» کشته شده اند .جنگجویان
گروه هیئت تحریر شام در گذشته شاخه گروه تروریستی القاعده در سوریه بود.
نیروهای هوایی روسیه و نیروهای طرفدار حکومت سوریه در روزهای اخیر
حمالت شان بر این مناطق را به شدت گسترش داده اند .روسیه ،نزدیکترین متحد
بشار االسد ،رئیس جمهور سوریه است .با وجود این که از ماه سپتمبر بر آتش
بس در این منطقه توافق شده است ،اما همواره درگیری هایی نیز رخ می دهد.
در ماه دسمبر سال  ۲۰۱۶حکومت سوریه موفق گردید شهر حلب را دوباره تحت
کنترول خود درآورد .عواقب جنگ های خونین در این شهر تا امروز قابل دید
اند .بعد از اینکه صدها هزار انسان مجبور به فرار شدند ،اینک آهسته آهسته در
این شهر زندگی به حالت عادی بر می گردد .شرایط زندگی هنوز هم بسیار سخت
و ناگوار است.
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