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پیشدرآمد

مجموعه حاضر با عنوان "انتخابات 1393 افغانستان در آیینه رسانه ها" ماحصل 
از30 رسانه  بیش  بر  نظارت روزمره  تا میزان 1393(  )از سنبله 1392  ماه   15
معتبر ملی و بین المللی در مورد سومین انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی افغانستان در سال 1393 است. در این مجموعه حدود 500 خبر، گزارش 
و تحلیل در ارتباط با انتخابات دور اول و دور دوم 1393 گرد آمده است. تیتر 
بیشتر این خبرها قسمتی از متن خبر را نیز با خود به همراه دارد و همه آن ها به 
منابع اصلی لینک شده اند که عالقه مندان می توانند با کلیک بر روی تیتر خبر 

متن کامل آن را در منبع اصلی بخوانند.
یکی از فعالیت هایی که بنیاد آرمان شهر در سال های اخیر بر روی آن متمرکز 
شده است نظارت و گردآوری اخبار مرتبط با حقوق بشر و زنان در افغانستان، 
منطقه و جهان است و تا کنون بیش از 300 شماره هفت روزنامه حقوق بشری 

را منتشر کرده است.
مجموعۀ حاضر متشکل از خبرها، تحلیل ها و گزارش هایی مربوط به انتخابات 

افغانستان است که از میان اخبار این هفت روزنامه ها گرد آمده است.
تکثیر چنین مجموعه ای برای انتشارات آرمان شهر از این رو حایز اهمیت است 
که در این دور انتخابات در افغانستان برای اولین بار در تاریخ این کشور قرار بود 
قدرت به صورت دموکراتیک  و با رای مردم انتقال یابد. اما رفتن انتخابات به 
دور دوم، طوالنی شدن مدت زمان اعالم نتایج و طرح بحث تقلب، این انتخابات 
را با چالش های زیادی مواجه ساخت و در نهایت بن بست انتخابات افغانستان با 

پا درمیانی جامعه بین المللی و تشکیل دولت وحدت ملی شکسته شد.
مدنی  جامعه  و  سیاسی  فعاالن  مردم،  برای   1393 جمهوری  ریاست  انتخابات 
افغانستان و همین طور برای جامعه بین المللی مشکالت زیادی را به همراه داشت 
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که از این پس می توانیم به سوی این مشکالت به عنوان تجربیاتی نگاه کنیم که 
توجه به آن ها در آینده و در مواردی مشابه می تواند به کمک این کشور بیاید.

امیدواریم انتشار این اخبار، گزارش ها و تحلیل هایی که در پانزده ماه گذشته در 
مورد انتخابات افغانستان منتشر شده و به صورت یک مجموعه گرد آمده کمک 
کوچکی محسوب شود برای کسانی که در آینده با دیدی نقادانه و موشکافانه قصد 

تجزیه و تحلیل  این روند را دارند. 
مجموعه حاضر در سه فصل »پیش از انتخابات«، »دور اول انتخابات« و »دور دوم 

انتخابات« در اختیار شما قرار گرفته است.
این کتاب در سری "سکوت را بشکنیم" این انتشارات به صورت پی دی اف نشر 
شده است. انتشارات آرمان شهر تا کنون کتاب های زیادی را که به مسأله حافظه 
جمعی، عدالت و حقوق بشر پرداخته، در این سری نشر کرده است که تعدادی 

از آن ها عبارتند از:

* علیه فراموشی، تجربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی، منیره 
مرز،  بدون  گزارشگران  جنایی،  المللی  بین  دادگاه  به  قربانیان  راهنمای   *

مترجم نیلوفر مهدیان 
* صدای قربانیان برای عدالت،، گروه عدالت انتقالی

* افغانستان در جستجوی حقیقت و عدالت، ،به کوشش دلفین کارلنز و گیسو 
جهانگیری

* علیه فراموشی، تجربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی،  منیره برادران، 
چاپ دوم

* گذشته چراغ راه آینده است، چند روایت از قربانیان جنگ همراه چند 
مصاحبه با شخصیت ها

 – هرات  سفرنامه   عینی جنگ،  تصویر  های جنگ،  ویرانه  بر  گذری   *
1368، رسول پویان

جواد  سید  کوشش  به  دهه(،  یک  قربانیان  )روایت  تاریخ  در  ثبت  برای   *
دروازیان

* نقش روشنفکر، ادوارد سعید، ترجمه حمید عضدانلو
* توتالیتاریسم، هانا آرنت، برگردان: محسن ثالثی

انتشاراتآرمانشهر
5میزان1393
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انتخاباتیگانهراهنجاتکشور
از  کشور  ناامنسازی  که  دارد  وجود  1392 گزارشهایی   /3  /26 صبح/   8 
جنوب و شرق آغاز شده و در حال گسترش به حوزهها و مناطق شمالی و 
غربی کشور است. گروه حاکم فکر میکند زیر نام اجماع ملی و برگزاری 
لویهجرگه دست به کودتای سفید بزند و در یک نمایش از قبل آماده شده 

دوره کاری گروه حاکم را تمدید کند. 

انتخاباتپایانبحرانکنونیدرکشور
سیاسی  های  ایتالف  و  احزاب  همکاری  شورای   1392  /۴/ نیوز2  طلوع 
افغانستان روز یک شنبه گفته است که هر گونه تالش برای تمدید کار تیم 
حاکم با استفاده از ابزارهای غیرقانونی برای احزاب و ایتالف های سیاسی 

و نیز برای مردم افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود. 

سلسلهگفتگوهایروبرو:انتخاباتوخطقرمزجوانان
سایت آرمان شهر شنبه 25 خرداد 1392 صد و هفدهمین جلسه »گفتگو 
حضور  با  شهر  آرمان  بنیاد  هفتم(  )سال  شهروندان«  و  نخبگان  میان  پلی 
جمعی از دانش وران و دانش جویان، روشنفکران و نویسندگان و گروهی 
از شهروندان، با عنوان روبرو: انتخابات و خط قرمز جوانان، روز پنجشنبه 
بیست و سه جوزای 1392 در تاالر عالمه سلجوقی در شهر هرات برگزار 

شد.

http://8am.af/1392/03/26/afghanistan-election-rescue-path/
http://8am.af/1392/03/26/afghanistan-election-rescue-path/
http://tolonews.com/fa/afghanistan/10962-the-election-will-not-be-bypassed-ccppca
http://tolonews.com/fa/afghanistan/10962-the-election-will-not-be-bypassed-ccppca
http://openasia.org/item/4884
http://openasia.org/item/4884
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حامدکرزیقانونانتخاباتافغانستانراتوشیحکرد
بی بی سی 29/ ۴/ 1392 آقای کرزی این قانون را با صدور فرمانی پس از 
تصمیم هیات مختلط نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان، در 16 فصل 

و 80 ماده توشیح کرده است. 
 افغانستان؛ قانون انتخابات احزاب را حاشیه نشین کرد؟

نظام انتخاباتی در افغانستان؛ "مختلط" یا "رای واحد غیر قابل انتقال"؟

فقدانکارمندانزندرمراکزثبتنامرأیدهندگان
صدای امریکا 28 / ۴/ 1392 سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات افغانستان 
و  جنوبی  والیات  که  دست  دور  والسوالی   ۴5 در  اداره  این  که  گوید  می 
در  را  زن  کارمندان  تا  است  نتوانسته  گیرد،  می  بر  در  را  پکتیکا  والیت 

مراکز ثبت نام رای دهی استخدام کنند.

مردم:تعدادمراکزثبتنامبرایانتخاباتآیندهکماست
رادیو آزادی 2۷/ ۴/ 1392 آماده گی ها برای برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری و شورا های والیتی که قرار است در ماه حمل سال 1393 برگزار 
شود از چندی بدین سو آغاز شده است، برخی از باشنده گان کابل از کمبود 

مراکز ثبت نام انتخاباتی شکایت دارند.

کمیسیونانتخابات:نهادهایامنیتی،درموردتهدیدتانتخاباتی
شفافیتدهند

انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی   1392  /۴  /30 جمهور  خبرگزاری 
می گوید که این نهاد، لیست ۷ هزار مرکز رای دهی را در اختیار نهادهای 

امنیتی به منظور تامین امنیت انتخابات قرار داده است.

نگرانیاحزابسیاسیازانتخاباتآیندۀریاستجمهوری
طلوع نیوز 28/ ۴/ 1392 شماری ازاحزاب وائتالف های سیاسی روزجمعه 
به طلوع نیوز گفته اند که هنوزهم دربارۀ برگذارنشدن انتخابات نگرانی 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130505_k03_karzai_approved_election_law.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130505_k03_karzai_approved_election_law.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130721_k02-afg-political-paties.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130721_k02-afg-political-paties.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/04/130416_k05_aghan_eliction_law.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/04/130416_k05_aghan_eliction_law.shtml
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election/1705511.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election/1705511.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25049833.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25049833.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/35640.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/35640.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/35640.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/35640.html
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11269-political-parties-raise-doubts-over-governments-plan-to-hold-elections-on-time
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11269-political-parties-raise-doubts-over-governments-plan-to-hold-elections-on-time
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های جدیی وجود دارند ویکی از نشانه هایی که می تواند این گمان را به 
یقین مبدل میسازد برگذاری لویه جرگه است.

نخستیننشستکمیتۀگزینشاعضایکمیسیونمستقلانتخابات
طلوع نیوز 2۷/ ۴/ 1392 نخستین نشست کمیته گزینش اعضای کمیسیون 
مستقل انتخابات به روز پنج شنبه درشورای ملی برگذارشد این کمیته که 
شش عضو دارد ، بیست و هفت تن را برای عضویت در کمیسیون مستقل 
انتخابات به رییس جمهورپیشنهاد میکند و رییس جمهوراز این میان نه تن 

را به حیث اعضای کمیسیون مستقل انتخابات می گمارد.

اعضایکمیسیونمستقلانتخاباتمعرفیشدند
8 صبح/ 8/ 5/ 1392 حامد کرزی رییس جمهور کشور، طی فرمانی نه تن را 
به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده است. عبدالرحمان 
هوتکی، سریر احمد برمک، محمدحسین گرزیوانی، محمدعزیز بختیاری، 
قاضی سلیمان حامد، احمد یوسف نورستانی، گاللی اچکزی، لیال احراری و 
شریفه زرمتی به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از سوی ریاست 

جمهوری معرفی شدهاند.
کمیته فرمالیته و گزینش مصلحتی

خوشبینی ها و نگرانی ها در تعین کمشنر های انتخابات
فهرست اولیه برای تعیین اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان مشخص شد

فیفا:کمیسیونانتخاباتمسلکیباشدنهقومی
صدای امریکا/ 6/ 5/ 1392 نام های 2۷ نامزد عضویت در کمیسیون مستقل 
انتخابات افغانستان، که از سوی کمیته گزینش ترتیب شده است، به روز 
یک شنبه به ریاست جمهوری فرستاده شد. مسووالن کمیته گزینش گفتند 
که این فهرست بر اساس معیار های تعیین شده در قانون انتخابات و با در 

نظر داشت تناسب قومی و جنسیتی، ترتیب شده است.

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11263-first-meeting-of-selection-committee-for-the-iec-held
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11263-first-meeting-of-selection-committee-for-the-iec-held
http://8am.af/1392/05/08/election-commission-members-announced/
http://8am.af/1392/05/08/election-commission-members-announced/
http://8am.af/1392/05/08/selection-committee-election-formality/
http://8am.af/1392/05/08/selection-committee-election-formality/
http://www.darivoa.com/content/election-commision-registration-/1707769.html
http://www.darivoa.com/content/election-commision-registration-/1707769.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130728_k02-iec-members-list.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130728_k02-iec-members-list.shtml
http://www.darivoa.com/content/fifa-says-elections-commission-should-be-professional-not-tribal/1711695.html
http://www.darivoa.com/content/fifa-says-elections-commission-should-be-professional-not-tribal/1711695.html
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اعتراضاعضایکمیسیونانتخاباتافغانستانبهقانونجدیداین
کمیسیون

بی بی سی/ 2/ 5/ 1392 شش عضو کمیسیون مستقل انتخابات، قانون ساختار 
و اختیارات این کمیسیون را که به تازگی تصویب و توشیح شده، خالف 
یاری،  اساسی میخوانند. عبدالخالق حسینی، معاون کمیسیون، مومنه  قانون 
و محمد حسین  فوالد  آزاد، سید محمد هاشم  دستگیر  ریدا عظیمی، غالم 

گرزیوانی شش عضو معترض کمیسیون مستقل انتخابات هستند.

توانایینهادهایامنیتیدرمحکتامینامنیتانتخابات
صدای امریکا/ 2/ 5/ 1392 وزارت امور داخله امروز اعالم کرد در مورد 
وضعیت امنیتی مکان حدود ۷000 مرکز رای دهی در سراسر کشور را بعد 
از بررسی همه جانبه و تهیه طرح تامین امنیت انتخابات که در حال نهایی 

شدن است تا دو روز دیگر با کمیسیون مستقل انتخابات شریک می سازد.

معنوی:خارجیهابهنهادهایانتخاباتیافغانستاناحترامنمیگذارند
کمیسیون  رییس  معنوی  احمد  فضل   1392  /5  /2 بخدی/  خبرگزاری 
افغانستان به  انتخاباتی  با ادارات  انتخابات از بر خورد خارجی ها  مستقل 
گفت:  رییس جمهور  به  معنوی  آقای  کرد.  شکایت  کرزی  رییس جمهور 
“خارجیها سعی دارند تا در نهادها با افراد و به گونه فردی معامله کنند نه 
این که ادارات و نهادهای دولتی را به مثابه ادارات و نهادهای دایمی محترم 

بشمارند.”

پروسۀثبتنامانتخاباتدرجوزجانکمرنگاست
والیت  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون   1392  /5  /3 پژواک/  خبرگزاری 
جوزجان، مراجعه ی مردم برای ثبت نام انتخابات را کمرنگ خوانده و 
یک علت آن را ضعیف بودن آگاهی دهی برای آنان می داند. مرحله ی اول 
ثبت نام، به تاریخ 5 جوزای سال جاری در مراکز تمام والیات آغاز شده و 
قرار است که مرحله ی دوم آن، در پنجم اسد در ولسوالی ها نیز آغاز گردد.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k04_election_commision.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k04_election_commision.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130724_k04_election_commision.shtml
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-security/1709002.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-security/1709002.html
http://bokhdinews.af/news/14313-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://bokhdinews.af/news/14313-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/25/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%80-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.pajhwok.com/dr/2013/07/25/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%80-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%B2%D8%AC%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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امنیتمراکزرایدهیتامینمیشود
8 صبح/ 8/ 5/ 1392 نهادهای امنیتی پس از نزدیک به چهارماه بررسی و 
ارزیابی، فهرست مراکز رایگیری را که قادر به تامین امنیت آن هستند، روز 

دوشنبه، هفتم اسد، به کمیسیون مستقل انتخابات ارایه کردند.
 امرخیل: 259 مرکز رای دهی در انتخابات آینده باز نخواهد شد

نگرانیازاحتمالنامزدیناقضانحقوقبشردرانتخابات
انتخابات گفته است احتمال  نیوز/ 13/ 5/ 1392 کمیسیون مستقل  طلوع 
دارد که شماری از ناقضان حقوق بشر درانتخابات آینده ریاست جمهوری 
ابراز نگرانی از این احتمال، گفته است نمی  با  نامزد باشند. این کمیسیون 
توان مانع نامزدی کسانی شد که از دیدگاه مردم به نقض حقوق بشر متهم 

هستند اما از سوی دادگاهی محکوم نشده اند.

یوسفنورستانیرییسکمیسیونانتخاباتافغانستانشد
بی بی سی/ 12/ 5/ 1392 یوسف نورستانی به عنوان رییس جدید کمیسیون 
مستقل انتخابات افغانستان شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با تایید 
این خبر گفته که عبدالرحمان هوتکی به عنوان معاون و گاللی اچکزی به 

حیث منشی جدید این کمیسیون برگزیده شده اند.

تقلبدرانتخابات:جنگقدرتدرنبودنهادهایمشروع
8 صبح/ 13/ 5/ 1392 اعضای کمیسیون انتخابات تعیین شدند؛ آمادگی ها 
برای برگزاری انتخابات به سرعت در حال اجرا است؛ ایتالف های سیاسی 
چانه زنی ها را آغاز کردهاند. هر کسی باید بیشترین سهم را از این کیک 

شیرین بگیرد.

درخواستهمکاریازنهادهایمدنیافغانستانبرایتامینامنیت
انتخابات

بی بی سی/ 10/ 5/ 1392 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از نهادهای 

http://8am.af/1392/05/08/election-security-interior-affairs-sidiqi/
http://8am.af/1392/05/08/election-security-interior-affairs-sidiqi/
http://da.azadiradio.org/content/article/25060889.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25060889.html
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11447-iec-concerned-over-nomination-of-human-rights-violators-for-upcoming-elections
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11447-iec-concerned-over-nomination-of-human-rights-violators-for-upcoming-elections
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130803_k03_af2014_new_chairman_of_iec_appointed.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130803_k03_af2014_new_chairman_of_iec_appointed.shtml
http://8am.af/1392/05/13/election-fraud-power-war/
http://8am.af/1392/05/13/election-fraud-power-war/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130801_k04_af2014_election_security.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130801_k04_af2014_election_security.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130801_k04_af2014_election_security.shtml
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مدنی خواست تا در تامین امنیت مراکز رای دهی همکاری کنند. مسئوالن 
این کمیسیون می گویند که وزارت داخله/کشور به آن ها گفته است که 

نمی توانند امنیت 259 مرکز رای دهی را تامین کنند. 
هوتکی: مردم و جامعه مدنی باید ما را در برگزاری انتخابات همکاری 

کنند
در حدود 259 مرکز رای دهی زیر تهدید امنیتی قرار دارند

افغانهایمقیمخارجخواستاراشتراکدرانتخاباتهستند
صدای آلمان / 8/ 5/ 1392 شماری از افغان های مقیم خارج آرزو دارند 
که حکومت افغانستان زمینۀ اشتراک آن ها را در انتخابات پیش رو فراهم 
بسازد. آن ها می گویند اگر به عنوان شهروند افغانستان نتوانند به کاندیداها 

رأی دهند، انتخابات مشروعیت نخواهد داشت.

کرزی:خارجیهانبایددرکارکمیسیونانتخاباتمداخلهکنند
بی بی سی/ 9/ 5/ 1392 حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در مراسم 
کار  در  ها  خارجی  که  گفته  انتخابات  کمیسیون  جدید  اعضای  سوگند 
کمیسیون مداخله نکنند. اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 
امروز در مراسمی با حضور حامد کرزی رییس جمهوری سوگند یاد کردند.

تردیدرییسپیشینکمیسیونانتخاباتافغانستاندرموردامنیت
انتخابات

بی بی سی/ 21/ 5/ 1392 فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون انتخابات 
افغانستان می گوید مقام های امنیتی این کشور در مورد آمادگی برای تامین 
امنیت انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه حمل 1393 برگزار 

شود، مبالغه کرده اند.

فعاالن:آگاهیدهیازروندانتخاباتجزءنیازهایجدیمردماست
طلوع نیوز/ 18/ 5/ 1392 شماری از فعاالن نهاد های جامعۀ مدنی در بلخ 

http://da.azadiradio.org/content/article/25062409.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25062409.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25062409.html
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11435-259-polling-centres-under-serious-security-threat-iec-a-moi
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11435-259-polling-centres-under-serious-security-threat-iec-a-moi
http://www.dw.de/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-16995485
http://www.dw.de/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-16995485
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130731_k02--af2014-election-commiossion.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/07/130731_k02--af2014-election-commiossion.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130812_l09_manavi_election_security.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130812_l09_manavi_election_security.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130812_l09_manavi_election_security.shtml
http://tolonews.com/fa/election-2014/11497-civil-society-urges-iec-to-publicize-election-plans
http://tolonews.com/fa/election-2014/11497-civil-society-urges-iec-to-publicize-election-plans
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روز جمعه گفته اند که آگاهی دهی به مردم از روند انتخابات و چگونگی 
نظارت بر آن، یکی از نیاز های جدی مردم است.

کمیسیونانتخاباتبهنقلازوزارتداخله:ازتأمینامـنیت۲۶۰
مـرکزرایدهیعاجزیم

گوید  می  انتخابات  مستقل  کمیسیون   1392/5/21 ماندگار/  روزنامه 
و  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  داخله،  وزارت  امنیتی  برنامه  وجود  با 
رای  روی  به  رایدهی  مرکز   260 حدود  در  رو،  پیش  والیتی  شوراهای 

دهندگان مسدود میماند.

مسووالن:مراکزثبتنامدر1۲ولسوالیبازنشدند
انتخابات روز یک  بی بی سی/ 20/ 5/ 1392 مسووالن کمیسیون مستقل 
شنبه گفته اند تاکنون در دوازده ولسوالی مرکزهای ثبت نام  رای دهندگان 

به علت تهدیدهای امنیتی باز نشده اند.

مقامها:باشندگان13ولسوالیبدخشاننمیتواننددرانتخابات
شرکتکنند

اند که  نیوز/ 13/ 5/ 1392 مقام های محلی روز یک شنبه گفته  طلوع 
باشندگان سیزده ولسوالی بدخشان به علت دشوار گذر و مسدود بودن راه 

ها نمی توانند درانتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

ثبتهزارانموردتخطیوتقلبدرروندثبتنامرایدهندگانافغان
بی بی سی / 23/ 5/ 1392 یک نهاد ناظر بر روند انتخابات افغانستان، از 
ثبت هزاران مورد تخطی و تقلب در روند ثبت نام رای دهندگان خبر داده 
است. بررسیهای بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان – فیفا- از مرحله 
اول توزیع کارت های رای دهی در افغانستان، آمار بلند و باالیی از تخلف و 

تخطی ها در جریان ثبت نام رای دهندگان را نشان می دهد.

http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87/
http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87/
http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87/
http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87/
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11510-opening-of-voter-registration-centers-delayed-in-12-districts-iec-officials
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11510-opening-of-voter-registration-centers-delayed-in-12-districts-iec-officials
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11508-badakhsan-governor-expects-low-voter-turnout-from-rural-residents
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11508-badakhsan-governor-expects-low-voter-turnout-from-rural-residents
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11508-badakhsan-governor-expects-low-voter-turnout-from-rural-residents
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/11508-badakhsan-governor-expects-low-voter-turnout-from-rural-residents
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130814_k04_afg14_fefa_report.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130814_k04_afg14_fefa_report.shtml
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"فیفا" از تخلفات تخلفات زیادی در جریان ثبت نام رای دهندگان خبر 
می دهد

آگاهانسیاسی:رقابتدرانتخاباتآیندهریاستجمهوری،فشردهو
جدیخواهدبود

می  کارشناسان  و  سیاسی  فعاالن  از  شماری   1392/5/21 نور/  تلویزیون 
گویند که با توجه به رایزنی ها میان احزاب مختلف سیاسی برای تشکیل 
ائتالف های تازه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، رقابت در این دور 

فشرده و جدی خواهد بود.

بافتسیاسیافغانستانوکاندیداهایاحتمالی
پیشین  رئیس  معنوی  احمد  فضل   1392 /5 فرانسه/ 23/  المللی  بین  رادیو 
کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید مقام های امنیتی این کشور در مورد 
آمادگی برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه 

حمل 1393 برگزار شود، مبالغه کرده اند. 
کرزی: در انتخابات از کسی حمایت نمیکنم

بیباوریبهبیطرفیارگ
8 صبح/ 2۷/ 5/ 1392 هرچند دفتر ریاست جمهوری اعالم کرده که حامد 
حفظ  را  خود  طرفی  بی  آینده  انتخابات  در  کشور،  جمهور  رییس  کرزی 
و از نامزد خاصی حمایت نخواهد کرد، اما برخی از جریان های سیاسی 
انتخابات می گویند که آنان مطمین نیستند که رییس  ناظر بر  و نهادهای 

جمهور بتواند در این انتخابات بی طرفی خود را حفظ کند. 
دفتر ریاست جمهوری: حامد کرزی در انتخابات از کسی حمایت نمیکند، 

راز از پرده برافتاد

کرزیکاندیدایمتهمبهارتباطباالقاعدهراسبکسنگینمیکند
افغانستان مونیتور/ 23/ 5/ 1392 روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال، 

http://www.dw.de/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-17018080
http://www.dw.de/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-17018080
http://www.dw.de/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-17018080
http://www.dw.de/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86/a-17018080
http://www.nooraf.tv/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.nooraf.tv/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.nooraf.tv/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.nooraf.tv/index.php?option=com_k2&view=item&id=694:%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-20130813/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-20130813/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2013/08/130813_blog_l44_nazeran_afghanistan_elections.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/blogs/2013/08/130813_blog_l44_nazeran_afghanistan_elections.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130815_k03_af2014_karzai_is_not_supporting_condidate_in_election.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130815_k03_af2014_karzai_is_not_supporting_condidate_in_election.shtml
http://8am.af/1392/05/26/secrets-karzai-saiaf/
http://8am.af/1392/05/26/secrets-karzai-saiaf/
http://afghanistanmonitor.com/2013/08/14/karzai-test-support-for-candidate-with-bin-laden-tie.html
http://afghanistanmonitor.com/2013/08/14/karzai-test-support-for-candidate-with-bin-laden-tie.html
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این  در مقاله ای به قلم یاروسالو تروفیمف که در شماره روز چهارشنبه 
روزنامه به چاپ رسیده است، به بحث ها و رایزنی هایی پرداخته که از 
همین اکنون بر سر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در افغانستان به راه 
است  قرار  افغانستان  ریاست جمهوری  دوره  انتخابات سومین  است.  افتاده 
در اپریل سال آینده برگزار شود و گروه های مختلف سیاسی از حاال به  

جستجوی جانشین مورد نظر خویش برای آقای کرزی برآمده اند.
سیاف؛ از دهه 90 تا 201۴،  هدف دیدار سیاف و کرزی حمایت 

انتخاباتی نبود

شهرمونیخگواهبرگزارینشستدربارهچگونگیبرگزاری
انتخاباتافغانستان

طلوع نیوز/ 26/ 5/ 1392 با گرم شدن فضای انتخاباتی، برخی از چهره های 
برگزاری  درباره چگونگی  درنشستی  شنبه  افغانستان روز  سیاسی  برجسته 

انتخابات آینده افغانستان در شهرمونیخ آلمان گرد هم آمدند.

سپینغر:افرادمسلکیبایدبرایکمیسیونشکایاتانتخاباتیمعرفی
شوند

روزنامه افغانستان / ۴/ 6/ 1392 بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان 
هشدار می دهد که اگر افراد بی طرف جهت کسب عضویت در کمیسیون 
شکایات انتخاباتی به رییس جمهور معرفی نشوند، مشکالت جدی در برابر 

پروسه انتخابات ایجاد خواهند شد.

کمیتهگزینش:بدوننمایندهجامعهمدنیهمتصمیممیگیریم
8 صبح/ 3/ 6/ 1392 کمیته گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و 
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نخستین جلسه اش در مورد معرفی 
نامزدها برای عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی، از نهادهای جامعه 
مدنی خواست تا با معرفی نماینده واحد در این کمیته سهم شان را در معرفی 

نامزدهای کمیسیون شکایات انتخاباتی انجام دهند.

http://www.darivoa.com/content/karzai_sayyaf/1730954.html
http://www.darivoa.com/content/karzai_sayyaf/1730954.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/37357.html
http://www.jomhornews.com/politicalsecurity/37357.html
http://www.darivoa.com/content/karzai_sayyaf/1730954.html
http://www.darivoa.com/content/karzai_sayyaf/1730954.html
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/11590-afghan-political-parties-gather-in-munich
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/11590-afghan-political-parties-gather-in-munich
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/11590-afghan-political-parties-gather-in-munich
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/11590-afghan-political-parties-gather-in-munich
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128482
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128482
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128482
http://8am.af/1392/06/03/election-commission-civil-society/
http://8am.af/1392/06/03/election-commission-civil-society/
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خواست کرزی از کمیتۀ گزینش برای معرفی اعضای کمیسیون رسیدگی به 
شکایت های انتخاباتی

کرزی برای معرفی کاندیداهای کمیسیون شکایات انتخاباتی ضرب االجل 
تعیین کرد

نگرانیازبستنمراکزتوزیعکارتهایرایدهیدربدخشان
8 صبح/ 29/ 5/ 1392 مسووالن دفتر والیتی کمیسون مستقل انتخابات در 
بدخشان از افزایش ناامنیها در شماری از ولسوالی های این والیت و احتمال 

بسته شدن مراکز توزیع کارت های رایدهی اظهار نگرانی میکنند.

شکلگیرییکایتالفجدیدسیاسیبرایحضوردرانتخابات
8 صبح/ 30/ 5/ 1392 همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری در کشور، شماری از احزاب سیاسی و اعضای شورای ملی، 
داده می گویند  تشکیل  افغانستان«  ملی  اعتماد  نام »جبهه  را تحت  ایتالفی 
که این جریان سیاسی در انتخابات آینده از نامزدان شایسته و برخوردار از 

معیارهای تخصص کاری، تعهد دینی و ملی حمایت خواهد کرد.

نگرانیفعاالنمدنیشماریازوالیاتازحضورکمرنگزناندر
پروسهثبتنامانتخابات

خبرگزاری بخدی/ 3/ 6/ 1392 شماری از فعاالن مدنی بامیان، دایکندی و 
غور، در یک نشست خبری مشترک در مرکز بامیان، از حضور کم رنگ 
زنان در پروسه ثبت نام رای دهندگان انتخابات آینده ریاست جمهوری و 

شورای والیتی، در این سه والیت به شدت اظهار نگرانی کرده اند.

امنیتانتخابات1393افغانستانبهترازقبلخواهدبود
بی بی سی/ 2/ 1392/6 نهادهای امنیتی افغانستان می گویند امنیت انتخابات 
ریاست جمهوری 201۴ این کشور نسبت به انتخابات گذشته بهتر خواهد 
بود. این نهادها در نشست مشترک با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 

http://tolonews.com/fa/afghanistan/11640-ecc-selection-committee-has-10-days-to-make-nominations
http://tolonews.com/fa/afghanistan/11640-ecc-selection-committee-has-10-days-to-make-nominations
http://tolonews.com/fa/afghanistan/11640-ecc-selection-committee-has-10-days-to-make-nominations
http://tolonews.com/fa/afghanistan/11640-ecc-selection-committee-has-10-days-to-make-nominations
http://www.pajhwok.com/dr/2013/08/21/%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/08/21/%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/08/21/%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/08/21/%DA%A9%D8%B1%D8%B2%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%89-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%89-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://8am.af/1392/05/29/election-registration-card-badakhshan/
http://8am.af/1392/05/29/election-registration-card-badakhshan/
http://8am.af/1392/05/30/political-coalition-election/
http://8am.af/1392/05/30/political-coalition-election/
http://bokhdinews.af/social/14604-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://bokhdinews.af/social/14604-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://bokhdinews.af/social/14604-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://bokhdinews.af/social/14604-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130824_mar_afg2014_security_iec.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130824_mar_afg2014_security_iec.shtml
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اعالم کردند که زمینه برگزاری انتخابات را در سراسر این کشور فراهم 
خواهند کرد. 

انتخابات و چشم انداز امنیت

اتحادانتخاباتیشکلگرفت؛داکترعبداهلل:ایناتحادقومیوسمتی
نیست

روزنامه ماندگار/ 1392/6/8 شماری از احزاب و ایتالف های سیاسی با هم 
یک جا شده و برای معرفی نامزد مشترک در انتخابات ریاست جمهوری 
سال 1393، جریان تازهای را زیر نام “اتحاد انتخاباتی افغانستان” تشکیل 

دادند. 
گامی بلند به سوی عقالنیت سیاسی

جزییات از نشست  های خانگی اپوزیسیون سیاسی در کابل
تشکیل اتحاد جدید سیاسی در افغانستان

تامینامنیتنیمیازمراکزرایدهیدرافغانستاندشواراست
بی بی سی/ 1392/6/11 مقامات امنیتی افغانستان اعالم کردهاند که 3۴10 
با  کشور  این  در  جمهوری  ریاست  آینده  انتخابات  برای  رایدهی  مرکز 

تهدیدهای امنیتی رو به  رو هستند.

برنامهایبرایافزایشمشارکتزنانافغاندرانتخاباتآغازشد
بی بی سی/ 1392/6/6 برنامه مشورتی و آموزشی برای افزایش مشارکت 
زنان در عرصه سیاست و انتخابات آینده آغاز شد. این برنامه به حمایت 
مالی بریتانیا و از سوی بنیاد آسیایی و کمیسیون مستقل انتخابات اجرا میشود.

نورستانی:حضورزناندرانتخاباتسالآیندهبسیارمهماست
رادیو آزادی/ 1392/6/6 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در همکاری 
با بنیاد آسیایی و اداره انکشاف بین  المللی بریتانیا، برنامه ای را به هدف 
افزایش سطح اشتراک زنان در انتخابات سال آینده روی دست گرفته است. 

http://8am.af/1392/05/30/election-security-viewpoint/
http://8am.af/1392/05/30/election-security-viewpoint/
http://www.mandegardaily.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84/
http://www.mandegardaily.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84/
http://www.mandegardaily.com/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%9B-%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84/
http://www.mandegardaily.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://www.mandegardaily.com/%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/
http://www.middleeastpress.net/
http://www.middleeastpress.net/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130829_k04_political_group_meeting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130829_k04_political_group_meeting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130902_k04_afg14_election_security.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130902_k04_afg14_election_security.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130828_k04_afg2014_women_in_election.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/08/130828_k04_afg2014_women_in_election.shtml
http://da.azadiradio.org/content/article/25088624.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25088624.html
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به باور کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، حضور زنان در انتخابات سال 
آینده بسیار مهم است و برای اشتراک آنان در این پروسه، باید از هر راه 

ممکن تالش صورت گیرد.

غیابتمردمدرگفتمانهایانتخابات
روزنامه 8صبح/ 1392/6/9 افغانستان در حالی برای برگزاری انتخابات سال 
آینده ریاست جمهوری و شوراهای والیتی آماده می شود که هنوز نمیتوان 
از انسجام ارگانیک احزاب و سازمان های سیاسی موجود در قالب یک 

ایتالف و برنامه کالن ملی سخن گفت.

پارلمانباتعویقانتخاباتریاستجمهوریمخالفتکرد
کاری  روز  اولین  در  پارلمان  نمایندگان   1392/6/1۷ افغانستان/  روزنامه 
خود پس از رخصتی های تابستانی به پیشنهادی مبنی بر تعویق انتخابات تا 
سال 2018 واکنش نشان دادند. آن ها گفتند که حکومت باید برای تامین 

امنیت انتخابات تالش کند.

فهیم:یگانهراهانتقالسیاسیدرکشوربرگزاریانتخاباتصلحآمیز
است

ریاست جمهوری  اول  معاون  فهیم  قسیم  آزادی/ 1392/6/18محمد  رادیو 
افغانستان می گوید که یگانه راه انتقال قدرت سیاسی در کشور برگزاری 
یک انتخابات ریاست جمهوری صلح آمیز می باشد. آقای فهیم روی برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی تاکید کرد و گفت که به جز 

انتخابات هر گزینه دیگر برای افغانستان به مثابه زهر است.

توزیعبستههایمعلوماتیبراینامزدانانتخاباتیآغازشد
برای  معلوماتی  های  بسته  توزیع  روند   1392/6/19 افغانستان/  روزنامه 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، دیروز در حالی آغاز 
باقی مانده است. نورمحمد  نام نامزدان،  شد که یک هفته به شروع ثبت 

http://8am.af/1392/06/09/people-absence-election-negotiations/
http://8am.af/1392/06/09/people-absence-election-negotiations/
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128603
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128603
http://da.azadiradio.org/content/article/25100230.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25100230.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25100230.html
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128613
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128613


انتخابات 1393 افغانستان در آیینۀ رسانه ها/ 19

نورسخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به آژانس خبری پژواک گفت که 
نامزدی، چگونگی ثبت  این بسته ها، معلومات کافی در مورد شرایط  در 
انتخاباتی درج  نشان های  و  آن  تحویلی  و  پول ضمانتی  اساسی،  قوانین  نام، 

شده است.

صدیقاهللتوحیدی:دراخبارانتخاباتدقتشود
روزنامه 8 صبح/ 1392/6/1۷ صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیدبان رسانه 
ارشد  ویراستاران  از  تن  دهها  آن  در  که  آموزشی  کارگاه  یک  در  ها، 
رسانه ها حضور داشتند گفت که در چند انتخابات گذشته، بیشتر رسانه 
ها و خبرنگاران نتوانستند در گزارش دهی از روند انتخابات و مبارزات 
پیش رو  انتخابات  به  اشاره  با  او  را حفظ کنند؛  بی طرفی خود  انتخاباتی 
انتخابات  به  مربوط  اخبار  پوشش  نحوه  در  رسانهای  صورتیکه  در  گفت 
دچار تخطی از اصول رفتاری شود، جریمه نقدی شده و یا هم به نهادهای 

عدلی و قضایی معرفی خواهد شد.

ولسیجرگه:تعدادمراکزتوزیعکارتهایرایدهیدروالیات
محدوداست

بخاطر محدود  افغانستان  ولسی جرگه  اعضای  آزادی/ 1392/6/16  رادیو 
بودن تعداد مراکز توزیع کارت های رای دهی در والیات و مشکالت امنیتی 
ابراز نگرانی کرده اند. آن ها از نیروهای امنیتی کشور خواستند تا هر چه 

عاجل امنیت این مراکز را تامین کنند.

انتخاباتشورایوالیتیوتاثیرآنبرهمگراییملی
افغانستان و در  انتخاباتی که در  از  افغانستان/ 1392/6/1۷ یکی  روزنامه 
قانون اساسی این کشور روی آن تاکید شده است، انتخابات شورای والیتی 
است. این انتخابات همزمان با انتخابات سراسری ریاست جمهوری در کشور 
برگزار می گردد.  تا کنون در مورد اهمیت انتخابات ریاست جمهوری و 
همچنین انتخابات شورای ملی سخن های زیادی گفته شده است، اما به نظر 

http://8am.af/1392/06/17/tawhidi-election-news/
http://8am.af/1392/06/17/tawhidi-election-news/
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130907/1090/2118.html?id=25098462
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130907/1090/2118.html?id=25098462
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130907/1090/2118.html?id=25098462
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20130907/1090/2118.html?id=25098462
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=128610
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=128610
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می رسد در زمینه انتخابات شورای والیتی به شکلی، کم توجهی در رسانه 
ها شکل گرفته است.

حامدکرزی:زلمیرسولیکیازکاندیدانریاستجمهوریخواهدبود
خامه پرس/ 1392/6/2۴ حامد کرزی در جریان مالقات با پوتین رییس 
جمهور روسیه، کاندیداتوری زلمی رسول وزیر خارجه را برمال ساخت. او 
قبأل گفته بود که از هیچ کاندیدی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت 
نخواهد کرد، اما کارشناسان سیاسی معرفی زلمی رسول، بحیث یک کاندید 
احتمالی توسط  حامد کرزی را به نحوی حمایت از یک کاندیدای مشخص 
تلقی می نمایند و به همین دلیل رییس جمهور را مورد انتقاد قرار می دهند.

کمیسیونانتخاباتافغانستانازتالشهابرایتاخیرانتخاباتخبرداد
نامزدهای  نام  ثبت  آغاز  زمان  به  مانده  دو روز  بی سی/ 1392/6/23  بی 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی، ضیاء الحق امرخیل، رییس 
دبیرخانه کمیسیون انتخابات به بی بی سی گفت که برخی محافل، در تالش 
برای به تاخیر انداختن یا برگزارنشدن انتخابات ریاست جمهوری هستند . 
او تاکید کرد که جز برگزاری انتخابات دیگر هیچ گزینه ای وجود ندارد 

و انتخابات هم به زمان معین اش برگزار میشود.

نگرانیکمیسیونانتخاباتافغانستانازکارتهایرایدهیاضافی
افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  عضو  یک   1392/6/22 سی/  بی  بی 
گفته است که گزارش اداره احصایه/ مرکز آمار افغانستان، به این کمسیون، 
نشان می دهد که کارت های رای دهی توزیع شده، به مراتب بیشتر از شمار 

واجدان شرایط رای دهی است.

یوسفنورستانی:مدتثبتنامکارترایدهیدرسراسرکشور
تمدیدشد

انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن   1392/6/20 بخدی/  خبرگزاری 

http://www.khaama.com/persian/archives/7540
http://www.khaama.com/persian/archives/7540
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130914_af14_k02-afg-election-postpone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130914_af14_k02-afg-election-postpone.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130913_l09_af_elec_voting_cards_election.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/09/130913_l09_af_elec_voting_cards_election.shtml
http://bokhdinews.af/political/14773-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14773-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14773-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14773-%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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افغانستان با حضور در جلسه مجلس نمایندگان، از تمدید روند توزیع کارت 
های رایدهی در کشور خبر دادند. آنان می گویند، عدم دسترسی مردم به 
مراکز ثبت نام رأی دهندگان در مرکز ولسوالی ها،سبب تمدید زمان توزیع 

کارت های رأی دهی شده است.

شورایوالیتیغزنی:کارترایدهیدرمناطقناامنبهگونهسفارشی
توزیعمیشود

غزنی  والیتی  شورای  اعضای  برخی   1392/6/21 بخدی/  خبرگزاری 
درسیمیناری که به منظور آگاهی دهی عامه و نقش علما و متفنذان قومی در 
آگاه سازی مردم و تشویق آنان برای سهم گیری در پروسه انتخابات برگزار 
شده بود اعالم کردند که کارت رای دهی در برخی ولسوالی های ناامن این 

والیت، سفارشی توزیع می شود.

طالبانحقدارندکهدرانتخاباتآیندهسهمبگیرند
خبرگزاری پژواک/ 1392/6/2۴ ریچارد استگ سفیر انگلستان در کابل، 
در مقالۀ خود می گوید: در صورتی که طالبان بخواهند افتخار شرکت در 
معرفی  انتخابات  در  اشتراک  برای  را  کاندید  یک  و  کسب  را  انتخابات 

نمایند، این حق آن ها است.

ائتالفملیجوانانافغانستان؛جوانانبایددرتصمیمگیریهایکالن
نقشداشتهباشند

روزنامه اطالعات روز/ 1392/6/23 سید انورالحق حیدریار، رییس ائتالف 
ملی جوانان معتقد است که جوانان کشور 65 درصد از جمعیت کل کشور 
تعیین کنندهای در  نقش  تواند  آنان می  داده و حضور پررنگ  را تشکیل 
دو  پیشرو،  انتخابات  در  حیدریار،  گفته  به  باشد.  داشته  پیشرو  انتخابات 
برگزاری  روند  از  نظارت  گرفت.  نادیده  نباید  را  اساسی  و  مهم  نکتهی 

انتخابات و شرکت پررنگ جوانان در آن.

http://bokhdinews.af/political/14775-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14775-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14775-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14775-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/09/15/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/09/15/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%8A%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A8%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%AF
http://www.etilaatroz.com/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://www.etilaatroz.com/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://www.etilaatroz.com/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
http://www.etilaatroz.com/%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8/
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محمدی:استخباراتبرخیکشورهادرتالشاندتاانتخاباتبرگزار
نشود

رادیو آزادی/ 1392/6/26 هرچند ریاست جمهوری افغانستان به برگذاری 
به موقع انتخابات در کشور تاکید دارد، اما مقام های امنیتی کشور از تالش 
های استخبارات منطقه، برای برهم زدن این برنامه خبر می دهند. بسم اهلل 
محمدی وزیر دفاع افغانستان در جلسه استجوابیه مجلس سنا گفت: برخی 

از کشورها نمی خواهند که انتخابات سال آینده افغانستان، برگزار گردد.

بیشاز1۰۰هزارنفردرهراتکارترایدهیگرفتند
در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسووالن   1392/6/30 هریوا/  خبرگزاری 
هرات، از ثبت نام بیش از صد هزار نفر در مراحل اول و دوم روند ثبت نام 
رای دهندگان در این والیت خبر می دهند و می گویند: مرحله دوم ثبت 

نام رای دهندگان تا 5 میزان سال روان، ادامه خواهد داشت.

بازداشتیکمردپاکستانیبالباسزنانهدرتخار
فارسی.رو/ 1392/۷/1 مامورین امنیتی والیت تخار یک مرد پاکستانی را 
که لباس زنانه بر تن داشت، دستگیر کردند. این مرد قصد داشت با لباس 
زنانه در یکی از مراکز ثبت نام در ولسوالی “اشکمش” والیت تخار، کارت 
رای دهی اخذ کند. هنگامی که از او خواسته می شود، صورت خود را نشان 
دهد، مرد پاکستانی از خود مقاومت نشان می دهد به همین دلیل نیروهای 

امنیتی وی را شناسایی و دستگیر می کنند.

نگرانیازفروشکارترایدهیبهنامزدهایانتخابات
اطالعات روز/ 1392/۷/2 دو نهاد مبارزه با فساد در کشور از جعل و تبانی 
نام نامزدهای ریاست جمهوری و شوراهای والیتی  احتمالی در روند ثبت 
با فساد و  افغانی مبارزه  به شبکه  نهادهای موسوم  ابراز نگرانی کردهاند. 
نظارت بر فساد، همچنین از طرفداری اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از 

برخی نامزدها ابراز نگرانی کردهاند.

http://da.azadiradio.org/content/article/25108936.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25108936.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25108936.html
http://harivanews.net/?p=3479
http://harivanews.net/?p=3479
http://farsi.ru/doc/7680.html
http://farsi.ru/doc/7680.html
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87/
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D9%87/
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برنامهتوزیعکارتهایرایدهیتوسطتیمهایسیارآغازمیشود
می  انتخابات  مستقل  کمیسیون  1392/۷/6 مسووالن  افغانستان/  روزنامه 
گویند، پروسه توزیع کارت از طریق تیم های سیار را برای مدت یک و نیم 
ماه، در سراسر کشور به خصوص در نقاط دور دست راه اندازی می کنند. 
ضیاالحق امرخیل رییس داراالنشاء کمیسیون مستقل انتخابات گفت: تالش 
می شود به کسانی کارت رای دهی توزیع گردد که تا حال موفق به گرفتن 

کارت از مراکز ثبت نام نشده اند.

یککارمندزنکمیسیونانتخاباتدرفراهکشتهشد
در  زن  محلی  کارمندان  از  تن  یک   1392/۷/3 باختر/  خبری  آژانس 
دیروز در آن والیت کشته شد. مسووالن  فراه  انتخابات  کمیسیون مستقل 
محلی فراه گفتند که این خانم هنگامی که به طرف دفترکارش روان بود، 

مورد حمله مسلحانه طالبان قرارگرفت و جان داد.

دوکارمندانتخاباتدرفاریابربودهشدند
را  انتخابات  کمیسیون  کارمند  دو  طالبان   1392/6/31 8صبح/  روزنامه 
در ولسوالی المار والیت فاریاب در شمال کشور ربودند. آقای امان رییس 
کارمند  چهار  ابتدا  طالبان  گفت:  فاریاب  والیت  در  انتخابات  کمیسیون 
کمیسیون انتخابات، دو زن و دو مرد را در نزدیکی بازار المار در منطقه 

»خدای مت« ربودند، اما بعدا دو زن را رها کردند.

هوادارانخلیلزاددرهراتخواستارنامزدیویدرانتخابات1393
گردیدند

طی  زاد،  خلیل  زلمی  داکتر  هواداران  از  شماری   1392/۷/6 نیوز/  طلوع 
یک گردهمایی در شهر هرات، خواهان نامزدی وی در انتخابات ریاست 
زاد خواستند هرچه زوتر  آقای خلیل  از  و  آینده گردیدند  جمهوری سال 
برای شرکت در انتخابات ثبت نام نماید. اشتراک کنندگان این همایش، به 
برگزاری انتخابات شفاف وعادالنه در فضای امن تاکید ورزیدند و از دولت 

http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128777
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=128777
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/22055-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF.html
http://www.bakhtarnews.com.af/dari/security/item/22055-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF.html
http://8am.af/1392/06/31/election-commission-employees-kidnapped-faryab/
http://8am.af/1392/06/31/election-commission-employees-kidnapped-faryab/
http://tolonews.com/fa/election-2014/12086-khalilzads-supporters-gather-in-herat-urge-him-to-run-for-presidency
http://tolonews.com/fa/election-2014/12086-khalilzads-supporters-gather-in-herat-urge-him-to-run-for-presidency
http://tolonews.com/fa/election-2014/12086-khalilzads-supporters-gather-in-herat-urge-him-to-run-for-presidency
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خواستند تا برای برقراری امنیت در والیت های ناامن کشور تالش جدی 
نماید.

انتخاباتومشارکتعمومی
روزنامه افغانستان/ 1392/۷/۴ یکی از سطوح و عرصه های مهم مشارکت 
سیاسی، شرکت مردم در انتخابات است. کندوکاو در مورد ادبیات مشارکت 
سیاسی، این نکته را روشن میسازد که با وجود راه های گوناگون مشارکت و 
مداخله در سیاست، پژوهشگران توجه خاصی به » انتخابات« و »مشارکت 

انتخاباتی« داشتهاند.

چندخبر
احمدزی  غنی  حشمت  شد.  جمهوری  ریاست  نامزد  احمدزی  غنی  اشرف 
نامزد ریاست جمهوری شد. عبداهلل عبداهلل نامزد ریاست جمهوری شد. فضل 
کریم نجمی نامزد ریاست جمهوری شد. عبدالکریم وردک نامزد ریاست 
جمهوری شد. تیم انتخاباتی داکتر زلمی رسول تکمیل شد. گل آقا شیرزی 
والیننگرهاراز مقامش کنار رفت. سیاف از عضویت ولسی جرگه استعفا 
داد.ژنرال دوستم از ریاست ستاد مشترک نیروهای مسلح افغانستان استعفا 

داد.

ستیفنبیدل:پیروزیسیافدرانتخاباتعواقبفالکتبارخواهد
داشت

از رهبران  بعضی  سابق که  آزادی/ 1392/۷/13 یک جنگ ساالر  رادیو 
القاعده را به افغانستان دعوت کرد، نام خود را در لیست کاندیدان ریاست 
ولسی  عضو  سیاف  رسول  عبدالرب  است.  نموده  درج  افغانستان  جمهوری 
جرگه افغانستان یکی از محافظه کارترین رهبران اسالمی در افغانستان می 

باشد و در موردش سوال های زیادی وجود دارد.

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=128769
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=128769
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/2354-2013-10-05-09-04-44
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/2354-2013-10-05-09-04-44
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/12037-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-93
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/12037-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%AD%D8%B4%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-93
http://bokhdinews.af/political/14947-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14947-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14930-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14930-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/10/05/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/10/05/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%A9-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14947-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/14947-%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12146-nangarhar-governor-sherzai-resigns-expected-to-contest-for-presidency
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12146-nangarhar-governor-sherzai-resigns-expected-to-contest-for-presidency
http://www.middleeastpress.net/
http://www.middleeastpress.net/
http://www.pajhwok.com/dr/2013/10/02/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%89-%D8%AC%D8%B1%DA%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131004_k05_af2014_doustom_resigned.shtml
http://da.azadiradio.org/content/pressrelease/25127408.html?fb_action_ids=424582590981623&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7b%22424582590981623%22%3A1451415221750771%7d&action_type_map=%7b%22424582590981623%22%3A%22og.recommends%22%7d&action_ref_map
http://da.azadiradio.org/content/pressrelease/25127408.html?fb_action_ids=424582590981623&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7b%22424582590981623%22%3A1451415221750771%7d&action_type_map=%7b%22424582590981623%22%3A%22og.recommends%22%7d&action_ref_map
http://da.azadiradio.org/content/pressrelease/25127408.html?fb_action_ids=424582590981623&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7b%22424582590981623%22%3A1451415221750771%7d&action_type_map=%7b%22424582590981623%22%3A%22og.recommends%22%7d&action_ref_map
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فرمانجدیدکرزیدرموردمنعدخالتنیروهایامنیتیدرروند
انتخابات

افغانستان، با صدور  بی بی سی/ 1392/۷/12 حامد کرزی، رییس جمهور 
فرمانی، از کلیه نیروهای امنیتی افغانستان خواست که در روند انتخابات 
مداخله نکرده و بی طرفی خود را در جریان انتخابات کشور حفظ کنند. 
بیشتر زنان در  امنیتی خواست که برای مشارکت  نهادهای  از  او همچنین 

انتخابات، مسووالن زن را در مراکز ثبت نام و رای گیری مستقر کنند.

ناظرینخارجیبراینظارتبرانتخابات،واردافغاستانمیشوند
متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده  کوبیش،  یان   1392/۷/13 افغان/  یادگار 
درافغانستان می گوید: اتحادیه اروپا مصمم به فرستادن مامورین نظارتی در 
انتخابات 1393 است. وی حضور ناظرین ملی و بین المللی را درانتخابات 
ضروری دانست. نماینده ویژه سازمان ملل ادامه کمک ها در افغانستان را 

مستلزم برگزاری انتخابات می داند.

نامزدانیکهازمنابعخارجیبرایکمپاینانتخاباتیخوداستفادهکنند
ازنامزدیسلبصالحیتخواهندشد

انتخابات هشدار داده است، هر  نیوز/ 1392/۷/9 کمیسیون مستقل  طلوع 
نامزدی که از طرف منابع خارجی پشتیبانی شود، نامزدی وی سلب خواهد 
شد. کمیسیون مستقل انتخابات به تازگی الیحه ای را زیر نام تنظیم امور 
مالی نامزدان ترتیب داده است. بر بنیاد این طرح، هیچ نامزدی حق ندارد از 

منابع مالی خارجی برای پیکارهای انتخاباتی اش پشتیبانی مالی شود.

والیفاریاب:تهیداتامنیتیروندانتخاباترابامشکلروبهروکرده
است

تلویزیون یک/ 1392/۷/13 محمد اهلل بتاش، والی فاریاب گفته است که 
با  این والیت، چهل مرکز آن  از میان دوصد وهشت مرکز رأی دهی در 
تهدید امنیتی روبه رو است. او از نهادهای امنیتی افغانستان خواسته تا به این 

مشکل امنیتی توجه جدی کنند.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131004_k05_af2014_karzai_decree_for_ansf.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131004_k05_af2014_karzai_decree_for_ansf.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131004_k05_af2014_karzai_decree_for_ansf.shtml
http://www.yadgarafghan.com/da/blog/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/Page-3.html
http://www.yadgarafghan.com/da/blog/%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD/Page-3.html
http://tolonews.com/fa/election-2014/12125-iec-drafts-law-to-prevent-foreign-entities-from-supporting-candidates
http://tolonews.com/fa/election-2014/12125-iec-drafts-law-to-prevent-foreign-entities-from-supporting-candidates
http://tolonews.com/fa/election-2014/12125-iec-drafts-law-to-prevent-foreign-entities-from-supporting-candidates
http://tolonews.com/fa/election-2014/12125-iec-drafts-law-to-prevent-foreign-entities-from-supporting-candidates
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/2348-2013-10-05-05-54-45
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/2348-2013-10-05-05-54-45
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/2348-2013-10-05-05-54-45
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تعددنامزدانریاستجمهورینگرانکنندهاست
بر  را  پیروزی  امروز سنگ  پرس/ 1392/۷/20 شخصیت های که  خامه 
سینه می زنند بیشترشان باور و اعتمادشان نسبت به  قومی سازی انتخابات 
است تا تمرکز روی یک برنامۀ  مدون وفراگیر ملی؛ همه طرف های ذی 
تکراری  با چند شعار  مستقل  نامزدان  و  اپوزیسیون  تا  پوزیسیون  از  دخل 

مانند ” ثبات ، امنیت ، صلح و … “  وارد کار زار انتخابات شدند.

شمارنامزدانریاستجمهوریکاهشخواهدیافت
طلوع نیوز/ 1392/۷/20 یک جرگه زیر نام تفاهم میان نامزدان ریاست 
جمهوری، تالش می ورزد تا شمار نامزدان را کاهش دهد. شماری از اعضای 
این جرگه گفته اند که اگر نامزدان کنونی، با هم به توافق نرسند، کشور به 

سوی بحران تازه ای کشیده خواهد شد.

نگرانیفیفاازاحتمالحضورکمرنگناظراندرمراکزرأیدهی
طلوع نیوز/ 1392/۷/1۷ بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان )فیفا( با 
ابراز نگرانی از احتمال حضور کمرنگ ناظران درمراکز رأی دهی، افزوده 
است: اگر برای نظارت سراسری انتخابات زمینه سازی نشود، شفافیت این 

روند زیر سوال خواهد رفت.

نگرانیکمیسیونانتخاباتازفروشکارتهایرایدهی
طلوع نیوز/ 1392/۷/2۴ کمیسیون مستقل انتخابات از فروش کارت های 
رای دهی به شدت ابراز نگرانی می کند. این کمیسیون از آغاز فروش کارت 
های رای دهی در سراسر کشور به ویژه در بخش های شرقی کشور خبر 
داده است. بزرگان قومی و برخی از زورمندان، کارت های رای دهی را از 

مردم می خرند و یا هم به زور از آنان می گیرند.

تالشکمیسیونمستقلانتخاباتبرایاخذرایازمهاجرینکشوردر
پاکستانوایران

برای  تا  کوشد  می  انتخابات  مستقل  کمیسیون   1392/۷/2۷ ایرکا/  افغان 

http://www.khaama.com/persian/archives/8121
http://www.khaama.com/persian/archives/8121
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12256-jirga-seeks-to-consolidate-list-of-presidential-candidates
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12256-jirga-seeks-to-consolidate-list-of-presidential-candidates
http://tolonews.com/fa/election-2014/12227-fefa-worried-about-insecurity-preventing-effective-election-monitoring
http://tolonews.com/fa/election-2014/12227-fefa-worried-about-insecurity-preventing-effective-election-monitoring
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/12292-vote-buying-already-a-problem-iec
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/12292-vote-buying-already-a-problem-iec
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16478
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16478
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16478
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16478
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مهاجرین افغانی در پاکستان و ایران هم صندوق رای دهی بگذارد. رییس 
دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که تالش ها در این زمینه از یک 

ماه پیش آغاز شده است.

نبودمراکزثبتنامرایدهندگاندرهفتولسوالیناامنکشور
چهار  در  که  است  گفته  داخله  امور  وزارت   1392/۷/28 نیوز/  طلوع 
نتوانسته ثبت  انتخابات  ازهفت ولسوالی ای که کمیسیون مستقل  ولسوالی 
نام رای دهندگان را پی گیری کند، هیچ نیروی امنیتی وجود ندارد. صدیق 
صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: برای سهم گیری باشندگان این 
باید راه های بدیلی در نظر گرفته شود. اما کمیسیون مستقل  ولسوالی ها، 
انتخابات یگانه راه حل را در این زمینه تامین امنیت این ولسوالی ها می 
این  امن کار  به ولسوالی های  انتقال رای دهنده گان  داند و می گوید که 

کمیسیون نیست.

احتمالداردنامهاینیمیازنامزدانریاستجمهوریازفهرست
حذفشود

گفت:  انتخابات  مستقل  کمیسیون  منبع  یک   1392/۷/28 نیوز/  طلوع 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  معیارهای  با  برابر  نامزدان  از  بعضی  سندهای 
نیست. به گفته این منبع، برخی از چهره های مطرح نیز در میان این نامزدان 
هستند. قرار است فهرست اولیه نام های نامزدان احتمالی انتخابات ریاست 

جمهوری با سه روز تاخیر به تاریخ 30 میزان اعالم گردد.

تابعیتخارجیدونامزدوچهارتنازمعاوناننامزدانتاییدشد
خبرگزاری پژواک/ 1392/۷/28 یک منبع  وزارت خارجه کشور تایید 
ریاست  نامزدان  از  تن  دو  تابعیت خارجی  مورد  در  وزارت  این  که  کرد 
جمهوری و چهار تن از معاونان نامزدان، طی یک نامه رسمی به کمیسیون 
مستقل انتخابات اطالع داده است. این منبع افزود: ما به کمیسیون انتخابات 
شیر” و  اهلل  “بسم  و  زوی”  سلطان  داود  “محمد  تابعیت خارجی  مورد  در 

چهار تن از معاونان نامزدان اطالع دادیم.

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12323-seven-districts-without-voter-registration-offices-four-have-no-ansf-presence
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12323-seven-districts-without-voter-registration-offices-four-have-no-ansf-presence
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12322-source-says-thirteen-presidential-candidates-eliminated
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12322-source-says-thirteen-presidential-candidates-eliminated
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12322-source-says-thirteen-presidential-candidates-eliminated
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12322-source-says-thirteen-presidential-candidates-eliminated
http://www.pajhwok.com/dr/2013/10/20/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/10/20/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF
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 انتخاباتپیشرووابزارهاینرمتاثیرگذار
روزنامه افغانستان/ 1392/۷/28 با توجه به نزدیک شدن گام به گام به 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، توجه به شبکه های اجتماعی، رسانه 
های همگانی و به صورت کلی ابزارهای نرم تاثیرگذار، بیشتر و بیشتر می 
شود. نامزدان و جریان های سیاسی تاثیرگذار در فرایند انتخابات، سعی می 
کنند که با تبلیغ و ترویج برنامه ها و موضع گیری خود از طریق شبکه های 
اجتماعی و رسانه های همگانی، آرای بیشتری را به صندوق خود سرازیر 

کنند.

مردمومسالهمشارکتدرانتخابات
روزنامه افغانستان/ 1392/۷/28 مراحل مقدماتی پروسه انتخاباتی یکی پس 
از دیگری خاتمه می یابد و با گذشت هر روز، به زمان برگزاری انتخابات 
نزدیک تر می شویم. مراحل اولیه ثبت نام رای دهندگان و اخذ کارت های 
رای دهی در حال اجرا است و مردم از این پروسه به خوبی استقبال کرده 
اند. به نظر می رسد اشتراک مردم در انتخابات گسترده باشد. ظاهرا فرضیه 
افغانستان،  بار قدرت در  انتقال خون  تلخ  به تجربه  با توجه  این است که 

مردم افغانستان به پای صندوق های رای حضوری پرشور خواهند داشت.

خبرهایانتخاباتی
تند  اعتراض  های  پی  انتخابات، در  نورستانی رییس کمیسیون مستقل  آقای 
نفر  یازده  نامزد  ده  ریاست جمهوری، گفت:  انتخابات  نامزدان حذف شده 
افغانستان  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون  مسووالن  شد.  نخواهد  هم 
می گویند: بررسی ها روی شکایات نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای 
مستقل  کمیسیون  سخنگوی  نور  نورمحمد  است.  شده  آغاز  کشور  والیتی 
ریاست  انتخابات  نامزدان  تعداد  دارد  احتمال  گفت:  افغانستان،  انتخابات 
کمیسیون  بیابد.  کاهش  یا  و  افزایش  کشور  والیتی  شوراهای  و  جمهوری 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، گفت: ناظران ملی و بین المللی،احزاب 
سیاسی، رسانه ها و جامعه مدنی، می توانند از روند رسیدگی به اعتراضات 

http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=128933
http://www.dailyafghanistan.com/opinion_detail.php?post_id=128933
http://www.dailyafghanistan.com/remark_detail.php?post_id=128934
http://www.dailyafghanistan.com/remark_detail.php?post_id=128934
http://www.mandegardaily.com/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3/
http://bokhdinews.af/political/15116-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%E2%80%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/15100-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/15100-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
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کمیسیون  سخنگوی  محسنی  نادر  کنند.  نظارت  انتخاباتی  های  شکایت  و 
به  رسیده  های  شکایت  اگر  گفت:  انتخاباتی،  های  شکایت  به  رسیدگی 
ثابت  نامزدی  اتهام جنایت جنگی  و  باشد  کمیسیون سمع شکایات، جدی 
شود، در هر مرحلهای از انتخابات که قرار داشته باشیم، نامزد مذکور از 
فهرست حذف خواهند شد. مسووالن دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
بدخشان می گویند: میزان مشارکت مردم بدخشان در روند ثبت نام رای 
دهندگان در بیست و هشت واحد اداری این والیت، در حال افزایش است.

یوناماازدولتافغانستانخواستبهقوانینانتخاباتیاحترامبگذارد
“یوناما” می  افغانستان  دفتر سازمان ملل متحد در  بی سی/ 1392/8/3  بی 
گوید: دولت افغانستان باید در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
احترام گذاشته و کامال بی طرف  انتخاباتی  قوانین  به  و شوراهای والیتی، 
باشد. یان کوبیش نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، با یوسف 
نورستانی در مورد آمادگی های انتخاباتی و تحوالت اخیر روند انتخابات 
افغانستان گفتگو کرده و به او از تعهدات سازمان ملل در حمایت از پروسه 

انتخابات، اطمینان کامل داد.

نامزدانانتخاباتریاستجمهوریبایدبرنامههایشانرابرایمردم
توضیحدهند

ریاست  نامزدان  نخستین  فهرست  ازاعالم  پس   1392/8/3 نیوز/  طلوع 
جمهوری و شوراهای والیتی کشور، بنیاد “انتخابات آزاد وعادالنه افغانستان” 
از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا برنامه های شان برای رها ساختن 
عمومی  رییس  نادری  نادر  سازند.  کنونی، روشن  از چالش های  شهروندان 
بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان، گفت: افغانستان نیاز دارد تا از فرد 

محوری به سمت برنامه محوری کشیده شود.

امنیتمبارازتانتخاباتیراجدیبگیریم
روزنامه افغانستان/ 1392/8/2 انتخابات پروسه ای مهم، سرنوشت ساز و 

http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/2799-2013-10-26-04-09-48
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http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131025_k03_afg2014_unama_stressed_on_electoral_laws.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/10/131025_k03_afg2014_unama_stressed_on_electoral_laws.shtml
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12372-candidates-should-talk-platforms-substance-fefa
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12372-candidates-should-talk-platforms-substance-fefa
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12372-candidates-should-talk-platforms-substance-fefa
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12372-candidates-should-talk-platforms-substance-fefa
http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=128977
http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=128977
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حیاتی است؛ که مراحل مختلفی دارد. مراحل انتخابات از آمادگی ها برای 
انتخابات شروع شده و با آغاز مبارزات انتخاباتی شدت می یابد و در روز 
برگزاری انتخابات به اوج خود می رسد. تمام این مراحل تابع قوانین، اصول 
و ارزش های مشخصی می باشد که نباید به هیچ صورت تحت تاثیر عوامل 
نقشی  به اصول دموکراسی،  احترام  قرار گیرد. شفافیت، عدالت و  مخرب 

اساسی در فرآیند انتخابات دارند.

چندخبر
مزار  شهر  در  شفاف  انتخابات  از  حمایت  برای  سازی  بسیج  کنفرانس 
شریف برگزار شد. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می 
گوید: روند رسیدگی به شکایتهای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
والیتی این کشور علنی خواهد شد؛ و همهرسانه ها، جامعه مدنی، احزاب 
احمد  فضل  باشند.  داشته  نظارت  روند  این  بر  توانند  می  مردم  و  سیاسی 
برای  انتخابات  برگزاری  انتخابات:  مستقل  پیشین کمیسیون  رییس  معنوی، 
کمیسیون  است.  بزرگی  اشتباه  پاکستان،  و  ایران  در  افغانستان  پناهجویان 
انتخابات افغانستان اعالم کرده است: اگر تا سه هفته دیگر 50 میلیون دالر 
در اختیار این نهاد قرار نگیرد، زمینه شرکت مهاجران افغان مقیم ایران و 
آینده ریاست جمهوری، فراهم نخواهد شد. شماری  انتخابات  پاکستان در 
از نهادهای مدنی می گویند: گذاشتن صندوق رأی  دهی در ایران و پاکستان 
عملی سـیاسی است.یازده درصد مراکز رای دهی در کشور، با تهدیدهای 
امنیتی جدی روبرو است و دوصد و پنجاه و نه مرکز دیگر کال غیر فعال 
اند. بسم اهلل شیر، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 
چندی قبل از سوی کمیسیون مستقل انتخابات از فهرست نامزدان حذف شد،

کمیسیون مستقل انتخابات را وابسته و جانب دار خواند.

تعمقیدرموردممنوعیتملیتچندگانهبراینامزدانریاست
جمهوری

رادیو فرانسه/ 1392/8/۴ قانون اساسی افغانستان، داشتن ملیت خارجی را 
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http://www.yadgarafghan.com/da/news/balkh-exclusive-news/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html
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http://www.yadgarafghan.com/da/news/balkh-exclusive-news/%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF.html
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http://www.persian.rfi.fr/%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-20131026/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ممنوع  کنند  می  شرکت  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  کسانی  برای 
ریاست جمهوری  نامزدان  از  بسیاری  اسم  دلیل حذف شدن  است؛  ساخته 
سال آینده نیز همین بوده است. تابعیت دو گانه رییس جمهور دو وجه دارد: 
از طرفی می تواند برای جلب و جذب مغزهای فراری و همچنین تحکیم 
روابط با کشورهای خارجی مفید باشد. اما در وجهی دیگر، اگر کسی متهم 
به جنایات جنگی باشد، داشتن ملیت خارجی می تواند به او کمک کند تا 

از پیگرد قانون در امان بماند.

قومیسازیپروسهانتخابات،شکافهایعمیقیدرمیانمردمایجاد
خواهدکرد

از هر  بیشتر  افغانستان  روزنامه ماندگار/ 1392/8/12 در شرایط کنونی، 
چیِز دیگر به تحکیم وحدت ملی، ترویج روحیه یکدیگرپذیری و شرکت 
همگانی در پروسه ملتسازی نیاز دارد. از آنجا که انتخابات یک پروسه مهِم 
ملی بوده و پیامدهای آن مرتبط با سرنوشت تمام ساکنان افغانستان می باشد، 
الزم است که از این فرصِت مهم برای تقویت رابطه ها میان اقوام ساکن 
در کشور و ازبین بردِن بی باوریهای گسترده و مهندسی شده در میان آنها 

استفاده بهینه  و به موقع صورت گیرد.

چندخبر
نادر محسنی، دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی گفته است که 
احتمال دارد زمان روند بررسی شکایت ها تمدید شود. ضیا الحق امرخیل، 
رییس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات در نشستی که به هدف بحث 
روی قوانین انتخاباتی میان رسانه های ملی و بین المللی در کابل برگزار شده 
بود گفت: رسانه ها نه باید به نفع و یا علیه هیچ نامزدی تبلیغ کنند. جنرال 
اند  آماده  آیساف  نیروهای  که  است  گفته  آیساف،  فیلدمن سخنگوی  هنز 
تا به نظامیان افغان در تامین امنیت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری 
با آن که بیش از پنج ماه از روند توزیع  و شوراهای والیتی کمک کنند. 
بخاطر  غزنی  والیت  باشندگان  اکثر  اما  گذرد،  می  دهی  رای  های  کارت 

http://www.mandegardaily.com/%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://www.mandegardaily.com/%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://www.mandegardaily.com/%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://www.mandegardaily.com/%D9%82%D9%88%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16798
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16798
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20131107/1090/2118.html?id=25160951
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20131107/1090/2118.html?id=25160951
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12528-isaf-spokesman-discusses-election-security-bsa
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12528-isaf-spokesman-discusses-election-security-bsa
http://8am.af/1392/08/15/election-voting-cart/
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عدم دسترسی شان به مراکز توزیع کارت، تاکنون کارت رایدهی به دست 
نیاوردهاند. تا حال دو میلیون و هفت صد هزار کارت، برای شرکت در 
های  شکایت  به  رسیدگی  کمیسیون  است.  شده  توزیع  افغانستان  انتخابات 
گوید:  می  انتخاباتی  های  شکایت  به  رسیدگی  پایانی  هفته  در  انتخاباتی 
تغییرات گسترده ای در فهرست نهایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و 
شوراهای والیتی خواهد آمد. این تغییرات شاید باعث حذف نام یک تعداد 
از نامزدان، از فهرست نهایی انتخابات شود. روند ثبت نام رای دهندگان در 
روستاها تا سه روز دیگر پایان خواهد یافت. شورای نامزدان حذف شده، 
خواهان بازنگری اجراآت کمیسیون انتخابات گردید.رییس جمهور کرزی، 
انتخاباتی  شکایات  و  انتخابات  مستقل  های  کمیسیون  اعضای  با  دیدار  در 
گفت: انتخابات پیش رو، حیاتی ترین انتخابات سال های اخیر به شمار می 
احتمالی  نامزد  شیرزی،  آغا  گل  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  و  رود 
شود،  پیروز  درانتخابات  اگر  که  است  گفته  جمهوری  ریاست  انتخابات 
در صدر  شایسته،  افراد  به  کار  سپردن  و  قانون  فساد، حاکمیت  با  مبارزه 
برنامه قرار خواهد داد. مرحله سوم ثبت نام رای دهندگان در افغانستان به 
پایان رسید.کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی، اولین جلسه علنی رسیدگی 
برگزار کرد. مسووالن  را در کابل  نامزدان ریاست جمهوری  به شکایات 
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، از کمیسیون 
را  انتخاباتی  مبارزات  مالی  منابع  مقرره  که  می خواهند  انتخابات  مستقل 
وضع نماید تا از منابع مالی مبارزات انتخاباتی نامزدان اطمینان حاصل نماید.

طرحاستراتژیضدتقلببرایانتخاباتسال1393افغانستان
8صبح/ 1392/8/21 در ماه حمل سال 1393، مردم افغانستان در مهمترین 
انتخابات نظام جدید، شرکت خواهند کرد. با در نظر داشت این که قرار 
انتقال  بینالمللی  در ختم سال 201۴ کشور را ترک کنند،  نیروهای  است 
سیاسی آرام به وسیله یک انتخابات قابل قبول، نقش بسیار مهمی در ثبات 
کاهش  تدابیر  روی  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دارد.  امنیت کشور  و 

خطرات وضعیت بد امنیتی و روش موثر ضد تقلب تمرکز کند.

http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20131107/1090/2118.html?id=25160547
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20131107/1090/2118.html?id=25160547
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12533-some-candidates-to-be-cut-others-readmitted-ecc
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12533-some-candidates-to-be-cut-others-readmitted-ecc
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12533-some-candidates-to-be-cut-others-readmitted-ecc
http://www.pajhwok.com/dr/2013/11/09/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2013/11/09/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%89-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A2%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://tolonews.com/fa/election-2014/12525-village-voter-registration-draws-to-an-end
http://bokhdinews.af/political/15195-%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://bokhdinews.af/political/15195-%DA%A9%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12535-presidential-priorities-according-to-sherzai
http://tolonews.com/fa/afghanistan/12535-presidential-priorities-according-to-sherzai
http://www.yadgarafghan.com/da/news/politics/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html
http://www.yadgarafghan.com/da/news/politics/%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF.html
http://bokhdinews.af/social/15175-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.af/social/15175-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
http://www.unamanews.org/dari/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/401-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://www.unamanews.org/dari/index.php/%D8%A2%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/401-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86.html
http://8am.af/1392/08/21/election-plan-contrary-fraud/
http://8am.af/1392/08/21/election-plan-contrary-fraud/
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انتخاباتآینده،بزرگترینآزمونسنجِشخردسیاسیمردم
افغانستان

ماندگار/ 1392/8/21 این روزها رییس جمهور کرزی تصمیمات بزرگی را 
می گیرد. کرزی و تیِم همراهش بهخوبی رگههای قدرت، منابع و زدوبندهای 
منجر به فربهتر شدِن توان مدیریتی شان را آموخته اند. از این رو با نزدیک 
شدن به انتخابات و خروج نیروهای خارجی، نوع بازی ها نیز تغییر شکل 

یافته است.

انتخاباتریاستجمهوری؛درهالهبیموامید
خامه پرس/ 1392/8/19 برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
سرخط  از  اخیر  های  هفته  طی  افغانستان،  خورشیدی   93 سال  والیتی 
است.  این کشور  سیاسی  محافل  بحث  و محور  ها  رسانه  اخبار  مهم  های 
تهدیدهای امنیتی، مشکل اقتصادی و ترانسپورتی از چالش های اساسی در 
روند برگزاری انتخابات آینده به شمار می رود. اما نگرانی های موجود تنها 
به امنیت انتخاباتی خالصه نمی شود، بلکه موضوع تقلب در انتخابات نیز 

شامل این نگرانی ها است.

چندخبر
درصد  هفتاد  کرد:  اعالم  ها،  کوچی  امور  در  کرزی  حامد  مشاور  وزیر 
کوچی های شمال افغانستان به دلیل ناامنی، کارت راهی دهی را اخذ نکرده 
اند. سخنگوی کمیسیون انتخابات: احتمال دارد که مهاجرین خارج از کشور 
نهایی  فهرست  اعالن  نشوند. داده  شرکت  کشور  آینده  سال  انتخابات  در 
نامزدان انتخابات سال آیندهافغانستان به تأخیر افتاد .مسؤوالن کمیسیون 
بررسی های  اند که روند  اعالم کرده  انتخاباتی  به شکایت های  رسیدگی 
اسناد نامزدان ریاست جمهوری به پایان رسیده است.هیات معاونت ملل 
متحد در افغانستان یوناما از پایان یافتن مرحله سوم ثبت نام رای دهندگان 
انتخابات الزم نمی  قیوم کرزی را در  نامزدی  استقبال کرد. کرزی:  کشور 
بینم.عبدالستار سعادت رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 

http://www.mandegardaily.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
http://www.mandegardaily.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
http://www.mandegardaily.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%9B-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4/
http://www.khaama.com/persian/archives/8463
http://www.khaama.com/persian/archives/8463
http://www.farsi.ru/doc/7905.html
http://www.farsi.ru/doc/7905.html
http://www.persian.rfi.fr/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20131113/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-20131113/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/3372-2013-11-16-03-54-46
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/3372-2013-11-16-03-54-46
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/3430-2013-11-18-03-08-27
http://www.1tvmedia.com/farsi/dari-news/dari-national/3430-2013-11-18-03-08-27
http://www.unamanews.org/dari/index.php/component/content/article/80-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF/410-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%AIMPORT
http://www.tolonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12749%3Akarzai-firm-on-election-interference-advised-against-qayoum-running&catid=1%3Aafghanistan-cat&Itemid=95&lang=fa
http://www.tolonews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12749%3Akarzai-firm-on-election-interference-advised-against-qayoum-running&catid=1%3Aafghanistan-cat&Itemid=95&lang=fa
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131119_k05_af2014_afghan_election_candidate.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/11/131119_k05_af2014_afghan_election_candidate.shtml
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افغانستان اعالم کرده است: یک نفر به فهرست نامزدهای انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان و هفتاد و شش نفر به فهرست شوراهای والیتی اضافه 

شده اند.

انتخاباتوچالشتاخیر
8صبح/ 1392/8/26 در برخی از رسانه های جمعی آمده است که اعالم 
افتاده  تاخیر  به  روز  چند  برای  ریاست جمهوری،  نامزدان  نهایی  فهرست 
تاخیر  با  انتخابات  به  مربوط  های  برنامه  که  است  بار  دومین  این  است. 
همین  با  نیز  کاندیداها  ابتدایی  فهرست  اعالم  این  از  پیش  میشود.  مواجه 
مشکل مواجه شده بود. این تاخیرها باعث ایجاد نگرانی در خصوص سایر 

برنامه های این پروسه می شود.

چندخبر
موقعیت نام نامزدان ریاست جمهوری طبق قرعه تعین گردید. نقشبندی: یک 
صد هزار نفر در والیت هلمند کارت رای دهی اخذ کرده اند. نورستانی: 
نامزدان  گردد. برگزار  شده  تعین  زمان  از  پیش  انتخاباتی  کمپاینهای  نباید 
حذف شده خوست: کمیسیون شکایات در مورد فیصله اش تجدید نظر کند. 
انتخابات  از  پیش  امنیتی  نامه  موافقت  امضای  انتخابات:  مستقل  کمیسیون 

الزامی است. 

گفتگویانتخاباتیدرشهرمزارشریفبرگزارگردید
اهمیت  موضوع  با  پاسخ  و  پرسش  گفتگوی   1392/9/۴ افغان/  یادگار 
نمایندگی سازمان  انتخابات آینده و چگونگی برگزاری آن، از سوی دفتر 
ملل متحد )یوناما( در شهر مزار شریف راه اندازی شد. در این جلسه بر روی 
چالش های فراروی برگزاری انتخابات آینده بحث و گفتگو صورت گرفت.

دغدغۀایندورانتخابات،کارتهایجعلیومراکزخیالی
ایجاد  پاکستان،  از  جعلی  های  کارت  شدن  وارد   1392/8/2۷ ماندگار/ 

http://8am.af/1392/08/26/election-announce-defer-indexical/
http://8am.af/1392/08/26/election-announce-defer-indexical/
http://www.yadgarafghan.com/da/news/politics/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF.html
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=16988
http://da.azadiradio.org/archive/local_news/20131125/1090/2118.html?id=25178882
http://da.azadiradio.org/archive/news/20131123/1090/1090.html?id=25177627
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/3583-2013-11-24-03-58-42
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/3583-2013-11-24-03-58-42
http://www.yadgarafghan.com/da/news/balkh-exclusive-news/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF.html
http://www.yadgarafghan.com/da/news/balkh-exclusive-news/%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%AF.html
http://www.mandegardaily.com/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C/
http://www.mandegardaily.com/%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%DB%80-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C/
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حکومت  دخالت  والیات،  از  شماری  در  امنیت  نبود  ساختگی،  ناامنیهای 
سبب  انتخابات،  کمیسیون  اعضای  نبودن  مسلکی  و  انتخابات  پروسۀ  در 
خواهد شد تا این بار نیز شاهد ایجاد مراکز خیالِی رای دهی باشیم. شماری 
این  بیان  با  نمایندگان  اعضای مجلس  نهادهای نظارت کنندۀانتخابات و  از 
مطلب می  گویند که کارت  های تقلبی از پاکستان وارد افغانستان شده است 
و اگر این کارت  ها جمع آوری نشوند، مشروعیت انتخابات به شدت زیر 

سوال قرار خواهد گرفت.

تاخیردرپروسههایانتخاباتی
8صبح/ 1392/8/28 تاخیر، یکی از چالش های جدی ای است که برنامه 
از آنکه در اعالم  بعد  به رو میباشند.  با آن رو  انتخابات  به  های مربوط 
فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی تاخیر 
به میان می آمد، عین مشکل در اعالم فهرست نهایی نیز به مشاهده رسید. 
انتخاباتی مبنی بر در  اینکه توجیهات دستاندرکاران کمیسیون شکایات  با 
نظر گیری تامین عدالت انتخاباتی تا حدودی قابل پذیرش است، اما از سوی 

دیگر این تاخیرها می تواند اهمیت و جایگاه انتخابات را زیر سوال ببرد.

کمیسیونمستقلشکایاتانتخاباتیواصلشفافیت
رادیو کلید/ 1392/9/3 پرسش ها در خصوص شفافیت کار کمسیون مستقل 
شکایات انتخاباتی همچنان وجود دارد. این پرسش  ها در پیوند به موضوعاتی 
است که پیش از این از سوی نامزدان حذف شده از فهرست ابتدایی در مورد 
بر  مبنی  هایی  نگرانی  بود.  شده  مطرح  انتخابات  مستقل  کمیسیون  تصمیم 
رعایت نشدن اصل شفافیت در کار کمسیون مستقل شکایات انتخاباتی در 
نزد افکار عمومی، شماری از جریان های سیاسی و نامزدان معترض ریاست 

جمهوری وجود دارد.

بیشازیکهزارناظربراینظارتازانتخاباتسالآیندهثبتنام
کردهاند

افغانایرکا/139۲/9/11 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است: 

http://8am.af/1392/08/28/election-candidates-list-2/
http://8am.af/1392/08/28/election-candidates-list-2/
http://tkg.af/dari/analysis/analysis/12297-%D9%83%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA
http://tkg.af/dari/analysis/analysis/12297-%D9%83%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=17113
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=17113
http://www.afghanirca.com/newsIn.php?id=17113
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برای نظارت از روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی که قرار 
است سال آینده برگزار گردد، بیش از یک هزار ناظر و نماینده از رسانه 
ها و نهادهای مدنی، برای نظارت از این روند ثبت نام کرده اند. کمیسیون 
تا  است  اروپا خواسته  اتحادیۀ  از  نامهای،  است که طی  افزوده  انتخابات، 

ناظرانش را به این کمیسیون معرفی کند.

خوشبینیهاوبدبینیهایباشندگانکشوردربارۀانتخاباتسال
آینده

که  است  راهی  یگانه  شفاف  انتخابات  برگذاری  نیوز/139۲/9/۸  طلوع
افغانستان را از چالش های کنونی نجات خواهد داد. بسیاری از شهروندان 
کشور هر چند از نبود شفافیت انتخابات نگران هستند، اما یگانه راه انتقال 
مسالمت آمیز قدرت را، برگذاری انتخابات می دانند. انتخابات پیش رو در 
افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا این انتخابات با سرنوشت 

تمامی شهروندان کشور پیوند خورده است.

رییسکمیسیونانتخابات:زورمنداندرپروسهانتخاباتمداخله
خواهندکرد

نورستانی رییس کمیسیون مستقل  خامهپرس/139۲/9/1۰ محمدیوسف 
انتخابات می گوید: زورمندان در مناطق مختلف افغانستان دست باال دارند و 
در صورت مداخله در روند برگزاری انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات 
کمیسیون  کرد:  تاکید  وی  بود.  نخواهد  آنان  جلوگیری  به  قادر  تنهایی  به 
مستقل انتخابات  به هیچ وجه فشار داخلی و خارجی را نخواهد پذیرفت و 

بی طرفی و استقاللش را حفظ خواهد کرد.

نگرانیکمیسیونانتخاباتازنبودآگاهیمردمازانتخابات
طلوع نیوز/ 1392/9/25 مقام های کمیسیون مستقل انتخابات از نبود آگاهی 
شهروندان و امنیت درانتخابات آیندۀ ریاست جمهوری، ابراز نگرانی کرده 
اند. ضیا الحق امرخیل، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون می گوید: نبود آگاهی 

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12908-transparent-elections-are-key-to-peaceful-power-transition
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12908-transparent-elections-are-key-to-peaceful-power-transition
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/12908-transparent-elections-are-key-to-peaceful-power-transition
http://www.khaama.com/persian/archives/9053
http://www.khaama.com/persian/archives/9053
http://www.khaama.com/persian/archives/9053
http://www.khaama.com/persian/archives/9053
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13110-public-awareness-security-are-biggest-challenges-iec
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13110-public-awareness-security-are-biggest-challenges-iec
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است.  آینده  انتخابات  برابر  در  بزرگ  های  ازچالش  شهروندان،  میان  در 
وی از نهادهای جامعۀ مدنی می خواهد تا همکاری های شان را در روند 

انتخابات بیشتر سازند.

 نامزدانریاستجمهوریافغانستانبرعملیشدن"عدالتانتقالی"
تاکیدکردند

آینده  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزدهای   1392/9/20 سی/  بی  بی 
افغانستان در نشستی با مسووالن کمیسیون مستقل حقوق بشر، برنامه های 
خود را در زمینه حقوق بشر توضیح دادند. این نشست که از سوی کمیسیون 
بی سابقه خوانده شده  افغانستان  نوع خود در  حقوق بشر برگزار شد، در 
است. سیما سمر، رییس این کمیسیون گفت: افغانستان مسوولیت هایی در 
قبال حمایت از ارزش های حقوق بشری دارد و به همین  دلیل مهم است که 

از برنامه های نامزدهای انتخابات اطمینان الزم حاصل شود.

 کمیسیونمستقلانتخاباتازجوانانبرایبرگزاریبهترانتخابات
کمکخواست

بخدی نیوز/ 1392/9/2۴ احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 
انتخابات می گوید: جوانان نقش مهمی در آگاهی دهی و مشارکت مردم در 
انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای والیتی خواهند داشت. جوانان 

کشور باید در انتخابات آینده با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند.

 انتخاباتآیندهبهترینفرصتبرایتسریعروندانتقالقدرتو
مدیریتسیاسیبهنسلنو

8صبح/ 1392/9/26 هر آستانه ای قبل از ورود با دلُهره، هیجان، نگرانی و 
حتا ترس همراه می باشد و هر مرحله ناگزیر منتج به گذار میگردد که این، 
از ویژگی های زندگی بشری است. افغانستان کشوری است که یک مرحله 
ویژه تاریخی را سپری کرده و در حال حاضر در آستانه گذار به مرحله 
بعدی است. سال 201۴ به مثابه دروازهای است که باید با احتیاط کامل از 

آن گذر کرده به دوره بعدی قدم گذاشت.

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131211_mar_af2014_hr_candidates.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131211_mar_af2014_hr_candidates.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131211_mar_af2014_hr_candidates.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131211_mar_af2014_hr_candidates.shtml
http://bokhdinews.af/election/15461-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://bokhdinews.af/election/15461-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://bokhdinews.af/election/15461-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://bokhdinews.af/election/15461-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://8am.af/1392/09/26/election-coming-best-time-for-translate-power/
http://8am.af/1392/09/26/election-coming-best-time-for-translate-power/
http://8am.af/1392/09/26/election-coming-best-time-for-translate-power/
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کمیسیونمستقلانتخابات:دربرگههایرأیدهیجدید،احتمال
تقلبوجودندارد

تلویزیون یک/ 1392/10/1 مسؤوالن کمیسیون مستقل انتخابات از چاپ 
برگه های رأی دهی جدید خبر داده و گفته اند: در این برگه ها، احتمال 
تقلب وجود ندارد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می 
انتخابات  نامزدان  برای  برگه رأی دهی  میلیون  به چهارده  نزدیک  گوید: 
نامزدان شوراهای والیتی چاپ  برای  میزان،  به همین  ریاست جمهوری و 
این برگه ها در شهر دوبی و توسط شرکتی که برای چندین  خواهد شد. 

کشور برگه رأی دهی چاپ می کند، آماده خواهد شد.

نهادهایامنیتیبهزودیگزارشکاریشاندرموردتأمینامنیت
انتخاباترااعالممیکنند

تلویزیون یک/ 1392/9/29 مسؤوالن کمیسیون مستقل انتخابات گفته اند 
را  نهایی  انتخابات، حرف  امنیت  مورد چگونگی  در  امنیتی،  نهادهای  که 
خواهند زد. عبدالرحمان هوتکی، معاون این کمیسیون می گوید: نهادهای 
امنیتی کشور وعده سپرده اند که در ماه آینده گزارشی را در مورد تأمین 

امنیت انتخابات، اعالم کنند.

رییسپیشینکمیسیونانتخابات:موافقتنامهامنیتیکابل-
واشنگتننبایدباانتخاباتخلطشود

انتخابات  مستقل  کمیسیون  پیشین  رییس   1392/9/2۷ یک/  تلویزیون 
امریکا،  افغانستان و  امنیتی میان  نامه  افغانستان می گوید: امضای موافقت 
رییس  معنوی،  احمد  فضل  شود.  خلط  آینده،  سال  انتخابات  روند  با  نباید 
با توافق  انتخابات  پیشین این کمیسیون هشدار داده است، درصورت خلط 

نامه امنیتی، انتخابات 201۴ با معامله گری های زیادی روبرو خواهد شد
.

افزایشعالقهمندیمردمافغانستانبهشرکتدرانتخاباتآینده
روزنامه افغانستان/ 1392/10/3 یک نظرسنجی تازه در افغانستان حاکی از 

http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4376-2013-12-22-03-04-38
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4376-2013-12-22-03-04-38
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4376-2013-12-22-03-04-38
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4376-2013-12-22-03-04-38
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4349-2013-12-20-07-30-44
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4349-2013-12-20-07-30-44
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4349-2013-12-20-07-30-44
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4349-2013-12-20-07-30-44
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4313-2013-12-18-14-39-59
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4313-2013-12-18-14-39-59
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4313-2013-12-18-14-39-59
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4313-2013-12-18-14-39-59
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=129440
http://www.dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=129440
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آن است که عالقه مندی مردم به شرکت در انتخابات 1393 افزایش یافته 
است. موسسه بین المللی موسوم به “دموکراسی بین الملل” این نظرسنجی را 
بر اساس مصاحبه با 2500 نفر در 3۴ والیت افغانستان انجام داده و گفته 
است که 85 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند در انتخابات آینده شرکت 

خواهند کرد.

استقبالازانتخابات،استقبالازآیندهروشن
که  نظر  این  از  هم  آینده  سال  انتخابات   1392/10/۴ افغانستان/  روزنامه 
نخستین تجربه انتقال قانونی قدرت در افغانستان به شمار می آید و هم به 
لحاظ پیامدهایی که انتخابات بر سرنوشت کشور و مردم خواهد داشت، 
اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. روند انتقال مسوولیت های امنیتی، سیاسی 
و اقتصادی و خروج نیروهای بین المللی از کشور نیز بر حساسیت و اهمیت 

آن افزوده است. 

هشدارکمیسیونمستقلانتخاباتازاحتمالدخالتزورمنداندر
روندانتخابات

اعالم  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مسؤوالن   1392/10/۷ یک/  تلویزیون 
آینده دخالت  انتخابات  در روند  افراد زورمند  دارد  احتمال  اند که  کرده 
کنند. آن ها می افزایند: دخالت زورمندان در روند انتخابات در محالت 
دوردست کشور، چالش برانگیز خواهد بود. ناامنی، تقلب و دخالت نهادهای 
از نگرانی های اصلی  پیوسته  انتخابات،  افراد زورمند در روند  خارجی و 

کمیسیون مستقل انتخابات دانسته شده است.
نگرانی از برگزاری انتخابات در حوزه جنوب

عبدالستارسعادت:درمیاننامزدانجنایتکارانجنگیوجوددارد
طلوع نیوز/ 1392/10/۷ رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی 
می گوید: شماری از جنایت کاران جنگی نیز در انتخابات ریاست جمهوری 
دست  درباره  هایی  شکایت  است:  افزوده  سعادت  عبدالستار  اند.  یافته  راه 

http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=129455
http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=129455
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4555-2013-12-28-08-23-14
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4555-2013-12-28-08-23-14
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4555-2013-12-28-08-23-14
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4555-2013-12-28-08-23-14
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13279-iec-worries-over-election-security-in-southern-regions
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13279-iec-worries-over-election-security-in-southern-regions
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13249-war-criminals-have-made-to-elections
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13249-war-criminals-have-made-to-elections
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داشتن هفت نامزد ریاست جمهوری در جرایم جنگی، فساد اداری وغصب 
زمین وجود دارد.

نتایجنظرسنجی:افغانهاازشفافیتانتخاباتاطمیناندارند
بی بی سی/ 1392/10/8 بر اساس یک نظرسنجی تازه در افغانستان، بیشتر 
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده بی طرف و  باورند که  این  افراد به 
شفاف برگزار خواهد شد و آرایشان محرم خواهد ماند. در این نظرسنجی 
 Glevum( آسوشیتس  گلفیوم  به  موسوم  آمریکایی  پژوهشی  نهاد 
Associates( به همکاری نهاد افغانیAIRC ، با حدود 2200 تن در 

3۴ والیت افغانستان مصاحبه کرده است.

امنیت،یکاصلمهمدربرگزاریانتخابات
امنیت  در  تامین  به  وابسته  انتخابات  شفافیت   1392/10/۷ نیوز/  طلوع 
از  که  خواهند  می  امنیتی  نهادهای  از  نمایندگان  از  شماری  است،  کشور 
همین اکنون، برای تامین امنیت انتخابات دست به کار شوند. این نمایندگان 
دانند وخواهان  انتخابات یک اصل مهم می  برگزاری  را در  امنیت  تامین 

تالش های بیشتر نهادهای امنیتی در این زمینه می باشند.

انتقادکمیسیونشکایاتانتخاباتیازرسانهها
رادیو کلید/ 1392/10/8 کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی از رسانه ها 
انتخابات  نامزدهای  برای   که   نکنند  تهیه  را  هایی  برنامه  تا  می خواهد، 
برخی  این کمیسیون می گوید:  نادر محسنی، سخنگوی  تلقی شود.  کمپاین 
از رسانه ها برنامه هایی را ترتیب کرده اند که به سود نامزدهای مشخص 

تمام شده است. 
بر رسانه ها محدودیت وضع نکنید

 ناظرانبربنیادشمارههایویژهمرکزهایرایدهینظارتخواهند
کرد

در  نامزدان  ناظران  و  انتخابات  مستقل  ناظران  نیوز/ 1392/10/10  طلوع 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131229_k02-afg-survey-elex.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2013/12/131229_k02-afg-survey-elex.shtml
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13246-parliament-
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/13246-parliament-
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/central-provinces/12519-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/central-provinces/12519-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://8am.af/1392/10/11/election-limitation-media/
http://8am.af/1392/10/11/election-limitation-media/
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13264-election-emroz
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انتخابات آینده بر بنیاد شماره های ویژه مرکزهای رای دهی از مرکزهای 
این  که  است  گفته  انتخابات  مستقل  کمیسیون  خواهند.  نظارت  مشخص 
برنامه برای جلوگیری از هرج ومرج و نظام مند شدن روند نظارت و نیز 

جلوگیری از فشار زورمندان بر ناظران طرح ریزی شده است.

هشدارکمیسیونشکایاتانتخاباتیبهاشرفغنیاحمدزی
به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  مسووالن   1392/10/15 یک/  تلویزیون 
اشرف غنی احمدزی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده اند: حق 
ندارد تا پیش از زمان تعین شده، دست به کمپاین های انتخاباتی بزند. نادر 
محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشستی اعالم کرد: اشرف 
غنی احمدزی و عبدالرشید دوستم، خالف قوانین انتخاباتی عمل کرده و به 
این اساس کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفته تا رسما به اشرف غنی 

احمدزی و عبدالرشید دوستم در این مورد هشدار بدهد.
اشرف غنی احمدزی، نامزدان ریاست جمهوری را به مناظره درباره  مسایل 

مهم ملی فرا خواند
به اشرف غنی احمدزی هشدار کافی نیست

 هیچوالیوقوماندانیاجازهدخالتدرانتخاباتراندارد
فارسی.رو/ 1392/10/12 ضیاء الحق امرخیل، رییس داراالنشای کمیسیون 
مستقل انتخابات در مراسم عقد تفاهم نامه همکاری میان شبکه نهادهای 
و  والی  هیچ  گفت:  اوقاف  و  حج  و  زنان  امور  وزارتهای  و  اکسین  مدنی 

قوماندانی اجازه دخالت در انتخابات و یا حمایت از نامزدان را ندارد.

 سهصدهزارنفرازانتخاباتآیندهنظارتخواهندکرد
تلویزیون یک/ 1392/10/1۴ مقام های کمیسیون مستقل انتخابات کشور، 
که  اند  کرده  اعالم  انتخابات”  بر  جوانان  “نظارت  نام  زیر  نشستی  در 
آینده،  سال  انتخابات  از  خارجی  و  داخلی  نهادهای  نماینده  هزار  سه صد 
نظارت خواهند کرد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 

http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4786-2014-01-05-13-23-18
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4786-2014-01-05-13-23-18
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4698-2014-01-01-15-00-13
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4698-2014-01-01-15-00-13
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4698-2014-01-01-15-00-13
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4698-2014-01-01-15-00-13
http://www.mandegardaily.com/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.mandegardaily.com/%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
http://www.farsi.ru/doc/8218.html
http://www.farsi.ru/doc/8218.html
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4758-2014-01-04-14-35-20
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4758-2014-01-04-14-35-20
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کشور گفت: 120 نهاد داخلی و خارجی برای نظارت از انتخابات ریاست 
جمهوری و شوراهای والیتی سال 1393 خورشیدی، کارت نظارت از این 

کمیسیون دریافت کرده اند.

 مخالفانمسلحدولتبر۲۰9مرکزرأیدهینفوذدارند
اعالم  انتخابات  مستقل  تلویزیون یک/ 1392/10/13 مسووالن کمیسیون 
کرده اند که مخالفان مسلح دولت در سراسر کشور به 209 مرکز رأی دهی 
نفوذ دارند. ضیاالحق امر خیل، رییس دبیر خانه کمیسیون مستقل انتخابات 
می گوید: گزارش شان را در مورد گشایش این مراکز به وزارت امور داخله 
فرستاده اند. کمسیون مستقل انتخابات در تالش است تا این بار، انتخابات را 

بدون تقلب برگزار کند.

رییسجمهوراولینبارباتمامیکاندیدانریاستجمهوریدیدارکرد
یازده کاندید  با  پژواک/ 1392/10/15 رییس جمهور کرزی  خبرگزاری 
ریاست جمهوری و معاونین آن ها در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. 
حامد کرزی رییس جمهور، ضمن دیدار با تمامی کاندیدان ریاست جمهوری 
گفت: برگزاری انتخابات شفاف، بهترین روز زندگی وی خواهد بود. در این 
دیدار، عالوه بر کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین آن ها، رؤسا و اعضای 
وزرای  انتخاباتی،  شکایات  و  انتخابات  مستقل  های  کمیسیون  داراالنشای 
اشتراک  نیز  ملی  امنیت  مشاور  و  ملی  امنیت  رییس  دفاع،  و  داخله  امور 

داشتند.

 افرادبیطرفبهعنوانناظرانانتخاباتافغانستانگماشتهشوند
دارد  انتظار  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد   1392/10/16 آزادی/  رادیو 
گماشته  کار  به  کشور  این  انتخابات  ناظران  عنوان  به  طرف  بی  افراد  تا 
شوند. به باور بنیاد انتخابات شفاف افغانستان نظارت بی طرفانه و مسلکی 
از پروسه انتخابات 1393 می تواند شفافیت این انتخابات را تضمین کند. 
ناظران انتخابات باید به طور بی طرفانه از انتخابات افغانستان نظارت کنند.

http://1tvnews.af/fa/news/da-election/4731-2014-01-03-14-17-37
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http://www.pajhwok.com/dr/2014/01/05/%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%89-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2014/01/05/%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%89-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
http://da.azadiradio.org/content/article/25221833.html
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 آیاانتخاباتآیندهشفافبرگزارخواهدشد
آزاد  انتخابات  مهم  ارکان  از  یکی   1392/10/16 افغانستان/  روزنامه 
عموم  و  شود  برگزار  شفاف  انتخابات  روند  که  است  این  دموکراتیک  و 
تقلب  و  تخلف  بدون جعل،  انتخابات  باشند که  داشته  اطمینان  شهروندان 
برگزار گردیده است. چنانچه انتخابات آزاد و سراسری برگزار شود، اما 
ماند و  باز می  از مشروعیت  انتخابات  برود،  انتخاباتی زیر سوال  شفافیت 
اهمیت خود را در به وجود آوردن یک نظام مردم پذیر از دست می دهد.

تهدیداتامنیتیوالیتهایشمالکشوردرآستانهبرگزاریانتخابات
ندارد  تقریبا والیتی وجود  تلویزیون یک/ 1392/10/2۴ در شمال کشور 
که با تهدیدات امنیتی رو به رو نباشد و یا افراد مسلح غیرمسوول در آن جا 
فعالیت نداشته باشد. بسیاری از مقام های محلی شمال کشور، از تهدیدات 
امنیتی نگران هستند. در این میان بدخشان، کندز، فاریاب و سرپل بیشتر در 

معرض خطر قرار دارند.

 ناظرینانتخاباتیاتحادیهاروپادرافغانستان
خاورمیانه/ 1392/10/23 هیات هشت نفری از اتحادیه اروپا وارد کابل 
شده تا در راستای فراهم کردن زمینه حضور ناظرین انتخاباتی آن اتحادیه را 
در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای والیتی افغانستان مساعد 
سازد. قرار است هیات بعد از دیدار با مقامات کمیسیون مستقل انتخابات، 
مدنی،  جامعه  و  جمهوری  ریاست  نامزدان  انتخاباتی،  شکایات  کمیسیون 

سفرهایی در چهار والیت کلیدی افغانستان داشته باشد.

 درنیمیازمراکزرایدهیسهوالیتهلمند،فراهوغورانتخابات
برگزارنخواهدشد

چون  والیاتی  در  دهی  رای  مراکز  بیشتر  در   1392/10/23 نیوز/  طلوع 
مثال،  به طور  نخواهد شد.  برگزار  انتخابات  بادغیس  و  فراه، غور  هلمند، 
والیت هلمند 21۴ مرکز رای دهی دارد که از این میان ۷2 مرکز به علت 

http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=129561
http://www.dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=129561
http://1tvnews.af/fa/news/da-election/5008-2014-01-14-05-15-54
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در  والیت،  این  های  ولسوالی  از  برخی  در  طالبان  های  فعالیت  و  حضور 
روزانتخابات بسته خواهند بود.

بیش از ۴00 مرکز رای دهی در افغانستان بسته میماند

نهادهایامنیتی:93درصدامنیتروندانتخاباتتامینخواهدشد
تلویزیون یک/ 1392/10/22 مسووالن نهادهای امنیتی کشور اعالم کرده 
اند که 93 درصد امنیت روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی 
آینده تامین خواهد شد. وزارت های دفاع و داخله، ناامنی را در انتخابات 
پیش رو چالش بزرگ نمی دانند و گفته اند که نیروهای امنیتی توانسته اند 

تااکنون نود سه درصد امنیت را تامین کنند.

 روندانتقالاوراقرایدهیبهداخلافغانستانآغازشد
رادیو آزادی/ 1392/10/2۴ روند انتقال اوراق رای دهی انتخابات افغانستان، 
به داخل کشور آغاز شد. کمیسیون انتخابات افغانستان می گوید: این اوراق 
در چندین کشور از جمله امارات متحده عربی چاپ شده است. به گفته 
کمیسیون انتخابات، در مجموع 28 میلیون ورق رای دهی انتخابات ریاست 

جمهوری و شوراهای والیتی چاپ شده است.

 واکنشبنیادشفافانتخاباتدرموردامنیتانتخابات
)تیفا(  یا  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد   1392/10/25 آمریکا/  صدای 
گزارش اخیر نهادهای امنیتی افغانستان مبنی بر مسدود ماندن ۴1۴ مرکز 
بینانه  این کشور را ناقص و غیرواقع  انتخابات سال آینده در  رای دهی در 
است  ممکن  گفت:  تیفا  بنیاد  رییس   زاده  ایوب  محمدنعیم  است.  خوانده 
اساس این گزارش برای تشویق برای سهم گیری مردم در پروسه انتخابات 

افغانستان صورت گرفته باشد.
38 مرکز انتخاباتی در فراه با تهدیدهای امنیتی روبرو اند

اکثریتباشندگانبدخشانازرایدادنمحروممیمانند
8صبح/ 1392/11/1 مقام های محلی بدخشان و شماری از فعاالن جامعه 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/01/140111_k05_af2014_election_moi_tifa_iec_report.shtml
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مدنی این والیت می گویند: برگزاری انتخابات در شمار زیادی از ولسوالی 
های این والیت، ناممکن است. شماری از ولسوالی های سردسیر بدخشان، 
در ماه حمل پوشیده از برف است و به علت مسدود شدن راه های مواصالتی 

مردم برای رای دادن با مشکالت فراوانی روبرو خواهند گشت.

 نبودنیرویامنیتیکافیبرایبرگزاریانتخاباتدرغور
فارسی.رو/ 1392/10/28 سخنگوی والی غور هشدار داد: ما در والیت غور 
با کمبود نیروهای نظامی مواجه هستیم و اگر به این مساله رسیدگی نگردد، 
انتخابات نیز برگزار نخواهد شد. برای برگزاری انتخابات امن و شفاف باید 

1500نیروی امنیتی دیگر به این والیت اعزام شوند.

 اعالمآمادگیمردمبرایشرکتدرانتخاباتدربلخ
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دفتر  در  مسووالن   1392/11/1 آزادی/  رادیو 
در بلخ می گویند: شمار دریافت کنندگان کارت رای دهی در این والیت  
تا کنون نزدیک به 60 درصد  یافته و  افزایش  به بیش از دوصد هزار تن 
واجدین شرایط رای دهی کارت گرفتند. این مساله بیان گر عالقمندی مردم 

والیت بلخ  به انتخابات است.

 خطرتهدیدهایامنیتیبر1۴۸مرکزرایدرغزنی
رادیو کلید/ 1392/11/1 مقام های محلی در والیت غزنی می گویند: ازجمله 
39۴ مرکز رای دهی در سراسر والیت غزنی، 1۴8مرکز با تهدیدهای جدی 
امنیتی مواجه اند. دگروال عصمت اهلل حیدرخیل؛ معاون مرکز هماهنگی 
اردوی ملی درغزنی با ابراز این مطلب گفت: در ولسوالی ناوه غزنی که در 
ولسوالی   16 به  اما  شد  نخواهد  برگزار  انتخابات  دارد  قرار  طالبان  دست 
اکماالت ازطریق زمین و به دو ولسوالی گیرو و اجیرستان اکماالت از طریق 

هوا انجام خواهد شد.
 مصارفانتخاباتینامزدانمحدودشد

صدای امریکا/ 1392/11/1 کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: به منظور 
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http://tkg.af/dari/afghanistan-news/southwest/12666-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-148%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/southwest/12666-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-148%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%BA%D8%B2%D9%86%DB%8C
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-commission-limits-campaign-spending/1834357.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-commission-limits-campaign-spending/1834357.html
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انتخاباتی  کمپاین  مصارف  انتخابات،  بودن  عادالنه  اصل  و  شفافیت  تامین 
نامزدان را محدود نموده است. سریر احمد برمک، عضو کمیسیون مستقل 
انتخابات گفت: الیحه ای برای مهار نمودن مصارف غیرمتعادل پول از سوی 

نامزدان، تهیه گردیده است.

نامزدانریاستجمهوری:ازهرنوعخشونتیپرهیزخواهیمکرد
بی بی سی/ 1392/11/8 نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 
نشستی تعهد کرده اند: اگر بعد از انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند، از 
راه های قانونی اقدام خواهند کرد. این نامزدان گفته اند که هیچ گاهی دست 
به خشونت نمی  زنند و اعتراضات احتمالی خود را در فاصله بین اعالم نتایج 

ابتدایی و نهایی، از راه های مدنی بیان خواهند کرد.

آیسافدربخشلوژستیکدرانتخاباتکمکمیکند
خبرگزاری پژواک/ 1392/11/6 برید جنرال تودبلف معاون رییس ارکان 
درامورارتباطات قوماندانی عمومی آیساف، می گوید: ارزیابی ها نشان می 
به  افغان  امنیتی  نیروهای  ظرفیت  بخش  در  زیادی  های  پیشرفت  که  دهد 
میان آمده است. آیساف، به توانایی نیروهای امنیتی در خصوص تامین امنیت 
انتخابات باورمند بوده، اما در صورت تقاضای حکومت افغانستان در بخش 

لوژستیک در انتخابات، با نیروهای امنیتی افغان همکاری خواهد کرد.

حذفنام۲5کاندیدشوراهایوالیتیازلیستنهایی
نام  حذف  از  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون   1392/11/6 امریکا/  صدای 
25 تن از کاندیدان شوراهای والیتی از لیست نهایی خبر داد .نادر محسنی 
نتیجه بررسی های اسناد  انتخاباتی گفت: در  سخنگوی کمیسیون شکایات 
این کاندیدان  و شکایاتی که به کمیسیون رسیده بود نام این افراد به دلیل 

کم بودن سن شان از لیست نهایی حذف گردید.
مبارزاتانتخاباتریاستجمهوریافغانستانرسماآغازشد

افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  مبارزات  بی سی/ 1392/11/13  بی 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/01/140128_k03_election_campaigns_candidates.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/01/140128_k03_election_campaigns_candidates.shtml
http://www.pajhwok.com/dr/2014/01/26/%D8%A2%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D9%88%DA%98%D8%B3%D8%AA%D9%8A%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%8A%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2014/01/26/%D8%A2%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%84%D9%88%DA%98%D8%B3%D8%AA%D9%8A%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D9%8A%DA%A9%D9%86%D8%AF
http://www.darivoa.com/content/article/1837832.html
http://www.darivoa.com/content/article/1837832.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140202_k02-afghanistan-election-campaign-starts.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140202_k02-afghanistan-election-campaign-starts.shtml
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رسمًا با نصب بیلبوردها و برگزاری همایش های انتخاباتی از سوی نامزدها 
در کابل و برخی شهرهای دیگر آغاز شد. آن ها از چندی پیش برای آغاز 
مبارزات انتخاباتی آمادگی گرفته بودند و برخی از طرفداران نامزدها هم 
برای شرکت در نخستین همایش های انتخاباتی از مناطق مختلف کشور به 

پایتخت آمده بودند.

 دفاترکمیسیونسمعشکایاتدرتمامیوالیتفعالشدهاست
خبرگزاری جمهور/ 1392/11/15 نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون سمع 
شکایات انتخابات گفته است: این کمیسیون در 3۴ والیت کشور دفاترش را 
فعال می سازد تا بتواند فعالیت های انتخاباتی را مطابق قانون تحت نظارت 
قرار دهد. به گفته آقای محسنی؛ به صورت رسمی هیچ گونه شکایتی در این 
کمیسیون به ثبت نرسیده؛ اما برخی گزارش ها به صورت شفاهی مطرح 

شده است.

 نامزداننمیتوانندازمکاتببهحیثمراکزپیکارهایانتخاباتی
استفادهکنند

رادیو وطندار/ 1392/11/1۴ محمدکبیر حقمل رییس نشرات و سخنگوی 
نامزدان  تمام  از  وزارت  این  گفت:  مطلب  این  بیان  با  معارف  وزارت 
به  استفاده نکنند. آقای حقمل  نفع خود  به  میخواهد که محالت عامه را 
شهروندان اطمینان داد که جلوی مبارزات انتخاباتی نامزدان را در مکاتب 

خواهد گرفت.

 مسوولستادانتخاباتیعبداهللعبداهللدرهراتکشتهشد
بی بی سی/ 1392/11/12 دو تن از اعضای ستاد مبارزات انتخاباتی عبداهلل 
انتخابات ریاست جمهوری، در شهر هرات هدف تیراندازی  عبداهلل نامزد 
قرار گرفته و کشته شدند. افراد مسلح موتور سیکلیت سوار مسوول ستاد 
مبارزات انتخاباتی آقای عبداهلل را با یکی از همکارانش هدف شلیک گلوله 

قرار داده و کشتند.

http://jomhornews.com/doc/news/fa/45555/
http://jomhornews.com/doc/news/fa/45555/
http://salamwatandar.com/index.php/bakhabar-news/2249-2014-02-03-14-44-53
http://salamwatandar.com/index.php/bakhabar-news/2249-2014-02-03-14-44-53
http://salamwatandar.com/index.php/bakhabar-news/2249-2014-02-03-14-44-53
http://salamwatandar.com/index.php/bakhabar-news/2249-2014-02-03-14-44-53
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140129_zs_abdullah_team_members_herat_killed.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140129_zs_abdullah_team_members_herat_killed.shtml
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حملهبهعضوستادانتخاباتیاشرفغنیاحمدزیدرهرات
غنی  اشرف  انتخاباتی  ستاد  عضو  یک   1392/11/18 بخدی/  خبرگزاری 
است.  شده  زخمی  شدیدآ  تیراندازی  اثر  در  هرات  والیت  در  زی  احمد 
قاسم  گویند:  می  هرات  در  زی  احمد  غنی  اشرف  انتخاباتی  ستاد  مسوالن 
جمشیدی در حال حاضر در بیمارستان هرات بستری شده و به گفته آن ها 
از اعضای ستاد  ارباب قاسم جمشیدی  او رضایت بخش است.  وضع صحی 

انتخاباتی آقای احمدزی در ولسوالی کرخ هرات است.

 ششروزمبارزاتانتخاباتینامزدانونگرانیهایشهروندانکابل
اطالعات روز/ 1392/11/19 مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری 
و  مدنی  نهادهای  سیاسی،  احزاب  از  شماری  و  شده  بیشتر  روز  روزبه 
اند.  اعالن کرده  نامزدان  بعضی  از  را  ملی حمایت شان  نمایندگان شورای 
مبارزه با فساد اداری، کاهش فقر و بیکاری، توجه به مشکالت مهاجران، 
آوردن صلح و امنیت، حمایت از قانون، حکومت پاسخگو و تطبیق قانون 

بر همهشهروندان، وعدههای اساسی یازده نامزد می باشد.

کمیسیونانتخابات:حساببانکیبعضیازنامزدهایریاست
جمهوریمشخصنیست

فارسی.رو/ 1392/11/19 مسوولین کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کردند: 
حساب بانکی تعدادی از نامزدهای ریاست جمهوری مشخص نیست و این 
موضوع می تواند برای آنان ناگوار تمام شود. کمیسیون مستقل انتخابات می 
گوید که تا هنوز سه تن از کاندیدان، جزییات حسابات بانکی خود را با 

این کمیسیون شریک نساخته اند.

مداخلهدرپیکارهایانتخاباتی،دوازدهافسرپولیسراخانهنشینکرد
افسران  از  تن  دوازده   داخله  امور  وزارت  تلویزیون یک/ 1392/11/2۷ 
پولیس را به علت شرکت در پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری، 
برکنار کرده است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله گفته 
به گونه  را شناسایی کرده که  تن  این وزارت، دوازده  است: بخش کشفی 

http://bokhdinews.com/news/15897-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://bokhdinews.com/news/15897-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.etilaatroz.com/%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1/
http://www.etilaatroz.com/%D8%B4%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%B1/
http://www.farsi.ru/doc/8407.html
http://www.farsi.ru/doc/8407.html
http://www.farsi.ru/doc/8407.html
http://www.farsi.ru/doc/8407.html
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/5960-2014-02-16-04-20-36
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/5960-2014-02-16-04-20-36
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مستقیم و غیر مستقیم در کارزارهای انتخاباتی دخالت داشته اند.

تشکلهایمدنیدروالیاتبهمناسبتانتخابات
خاورمیانه/ 1392/11/26 شماری از جوانان والیت غور در غرب افغانستان 
با ایجاد تشکلی جدید زیر نام “حرکت 93 غوری ها” حمایت خود را از 
 93 حرکت  کردند.  اعالن  آینده  سال  در  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری 
غوری ها، گروهی از جوانان ، روشنفکران و فعالین جامعه مدنی والیت 
غور را شامل می شود که تصمیم دارند تا مردم این والیت را برای اشتراک 

گسترده در انتخابات تشویق نمایند.

باشندگانغزنیخواهانبازشدنمراکزبیشترثبتنام
طلوع نیوز/ 1392/11/26 شماری از باشندگان والیت غزنی هنوزهم کارت 
رأی دهی ندارند و از کم بودن محل های ثبت نام در شهرغزنی انتقاد کرده 
اند. باشندگان این والیت می گویند: در شهر غزنی دو محل ثبت نام وجود 
دارد و روزانه شمار زیادی از باشندگان این والیت به علت بیروبار در این 

محل ها، ساعت ها انتظار میکشند تا کارت رأی دهی به دست آورند.

امنیت۲۴مرکزیکهقراربودانتخاباتدرآنهابرگزارنشود،تامین
شد

بی بی سی/ 1392/11/2۷ وزارت امور داخله افغانستان اعالم کرده است: 
و  شده  رفع   1393 حمل  انتخابات  دهی  رای  مرکز   2۴ امینتی  تهدیدهای 
کمیسیون مستقل انتخابات می تواند در این مراکز صندوق رای دهی بگذارد. 
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله گفت: در یک هفته گذشته 
در  که  انداختند  راه  به  زیادی  های  عملیات  انتخابات  امنیت  تامین  برای 
نتیجه، تهدیدهای امنیتی 2۴ مرکز رای دهی از جمله 19 مرکز در والیت 

غور، 3 مرکز در والیت کاپیسا و دو مرکز در بدخشان رفع شده است.

تالشهابرایانتخابیکنامزدواحدازکندهار
تلویزیون یک/ 1392/12/3 بزرگان قومی کندهار در کابل تالش کرده اند 

http://www.middleeastpress.net/
http://www.middleeastpress.net/
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13860-ghazni-residents-ask-iec-for-more-voter-registration-centers
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13860-ghazni-residents-ask-iec-for-more-voter-registration-centers
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140216_k03_af2014_moia_opened_closed_polling_centers.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140216_k03_af2014_moia_opened_closed_polling_centers.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140216_k03_af2014_moia_opened_closed_polling_centers.shtml
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6137-2014-02-22-15-35-36
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6137-2014-02-22-15-35-36
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تا از میان نامزدان ریاست جمهوری وابسته به این والیت، به شمول  زلمی 
رسول و قیوم کرزی، یک نامزد واحد برگزینند. در روزهای گذشته 1۷0 
تن از بزرگان قومی کندهار گفتگوهایی را با “قیوم کرزی” و “زلمی رسول” 

انجام داده اند، تا یکی از آن ها به نفع دیگرش منصرف شوند. 
 تالش های »جرگه تفاهم« ناکام ماند

 کریمی:نظامیانحقندارندازامکاناتدولتیبهسودنامزدان
انتخاباتیاستفادهکنند

طلوع نیوز/ 1392/12/۴ رییس ستاد ارتش ملی کشور، شیرمحمد کریمی 
گفته است: نظامیان افغان حق ندارند که از امکانات دولتی به سود نامزد 
مشخصی استفاده کنند. وی به تمامی نیروهای ارتش هشدار داده است که 
اگر در انتخابات بی طرفی شان را نگه ندارند، سخت مجازات خواهند شد.

 محمدشفیقگلآغاشیرزیوهدایتامینارسالایتالفکردند
رادیو آزادی/ 1392/12/6 برای اولین بار ایتالفی از سوی نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان ایجاد گردید. این ایتالف از سوی 
هدایت امین ارسال و محمد شفیق گل آغا شیرزی دو تن از این نامزدان به 
میان آمده است. هدایت امین ارسال به هنگام اعالم این ایتالف گفت: تا 
هنوز وی و آقای شیرزی تصمیم نگرفته اند که کدام آنان به نفع دیگری 

کنار بروند.

 بیشازسهمیلیوننفرکارترایدهیگرفتند
رادیو کلید/ 1392/12/5 بیش از سه میلیون نفر کارت رای دهی گرفتند. 
سراسر  در  تاهنوز  گویند:  می  انتخابات   مستقل  کمیسیون  در   مسووالن 
کشور نزدیک به سه میلیون و 500 هزار تن کارت های رای دهی دریافت 
انتخابات می گوید:  اند. نور محمد نور؛ سخنگوی کمیسیون مستقل  کرده 

روند ثبت نام رای دهندگان به گونه  درست آن به پیش میرود.

http://8am.af/1392/12/06/jerge-tafahom-unhappy/
http://8am.af/1392/12/06/jerge-tafahom-unhappy/
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13954-ansf-cannot-use-government-facilities-for-campaigns
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13954-ansf-cannot-use-government-facilities-for-campaigns
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13954-ansf-cannot-use-government-facilities-for-campaigns
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/13954-ansf-cannot-use-government-facilities-for-campaigns
http://da.azadiradio.org/content/article/25275940.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25275940.html
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/12907-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/12907-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF
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کمیسیونانتخاباتبرنامۀنهاییمراکزفعالرأیدهیرااعالمکرد
طلوع نیوز/ 1392/12/9 بربنیاد برنامۀ که از سوی کمیسیون مستقل 

انتخابات کشور طرح گردیده، 6۷۷5 مرکز رأی دهی در روز انتخابات 
برروی رأی دهندگان باز خواهند بود. اما از این میان 396 مرکز به علت 
تهدیدهای امنیتی در روز انتخابات بسته خواهند ماند و در این مراکز هیچ 

گونه آمادگی از سوی این نهاد روی دست قرار ندارد.

 وضعیتمبهمشکایتهایانتخاباتی
است  شده  گزارش  ها  رسانه  از  برخی  در  اخیرا   1392/12/12 8صبح/ 
از  بعضی  در  انتخاباتی  های  کمیسیون شکایت  کمیشنرهای  از  شماری  که 
والیتهای کشور در آغازین روزهای کاری خویش از سمت های شان استعفا 
دادهاند. در خصوص علت استعفای این کمیشنرها دالیل متعددی ذکر شده 
است. استعفای این کمیشنران به هر دلیلی که باشد، باعث می شود این نگرش 
به میان بیاید که رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی می تواند تحت تاثیر این 

وضعیت قرار گیرد.

کنارهگیریچندکمیشنرکمیسیونرسیدگیبهشکایتهایانتخاباتی
ازوظایفشان

انتخاباتی  شکایتهای  به  رسیدگی  کمیسیون   1392/12/10 یک/  تلویزیون 
می گوید: بیش از چهار تن از کمیشنران والیتی این کمیسیون از سمت های 
شان استعفا کردهاند. این کمیشنران به دلیل نبود دفترهای والیتی، مشکالت 
امنیتی و بیسرنوشتیها در این کمیسیون، از سمتهایشان کنار رفته اند. اما دبیر 
کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی می گوید: دلیل استعفای این افراد، 

مشکالت شخصی بوده است.

 بررسیاسنادتحصیلینامزدانشوراهایوالیتی
طلوع نیوز/ 1392/12/9 بررسی های کمیسیون رسیدگی به شکایت های 
انتخاباتی نشان می دهد؛ سندهای تحصیلی بیش از چهارصد نامزد شوراهای 

http://www.tolonews.com/fa/election-2014/14025-iec-finalizes-program-for-6775-active-polling-booths
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/14025-iec-finalizes-program-for-6775-active-polling-booths
http://8am.af/1392/12/12/status-dim-election-protest/
http://8am.af/1392/12/12/status-dim-election-protest/
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6333-2014_03_01_09_45_59
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6333-2014_03_01_09_45_59
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6333-2014_03_01_09_45_59
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6333-2014_03_01_09_45_59
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/14024-faulty-documents-to-result-in-disqualification-of-provincial-council-candidates
http://www.tolonews.com/fa/election-2014/14024-faulty-documents-to-result-in-disqualification-of-provincial-council-candidates
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والیتی مشکل دارد. این کمیسیون به آن نامزدان شوراهای والیتی هشدار می 
دهد: اگر سندهای تحصیلی شان را تکمیل نکنند نام های شان، از فهرست 

نهایی بیرون کشیده خواهد شد.

 پنجتنازلیستنامزدانشوراهایوالیتیحذفشدند
دلیل  به  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون   1392/12/12 پژواک/  خبرگزاری 
اسناد جعلی تعلیمی، نام پنج تن را از لیست نامزدان شوراهای والیتی حذف 
کرد. این کمیسیون، اسناد ۴00 تن از نامزدان را که وزارت معارف صحت 
اسناد آنان را تایید نکرده است، از چند روز بدین سو بررسی می کند. محمد 
نادر محسنی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت: از جمله 
90 تن که اسناد تعلیمی آن ها طی دو روز بررسی شده، اسناد پنج تن جعلی 

شناخته شده است.

 مبارزاتانتخاباتینامزدانشوراهایوالیتیرسماآغازشد
خبرگزاری بخدی/ 1392/12/13 مسووالن کمیسیون مستقل شکایت های 
انتخاباتی کشور اعالم کرده اند که مبارزات انتخاباتی نامزدان شورای والیتی 
رسما آغاز شده است. مسووالن این کمیسیون به نامزدان شورای های والیتی 
هشدار داده اند: هر نامزدی که در جریان مبارزات انتخاباتی اش غیر قانونی 
عمل کند با او برخورد خواهد شد .حدود دو هزار هفتصد تن در انتخابات 

شوراهای والیتی در سراسر کشور شرکت کرده اند.

 شخصیبهاتهامخریدوفروش1۷هزارکارترایدهیبازداشتشد
اطالعات روز/ 1392/12/13 وزارت امور داخله کشور اعالم کرده است: 
منسوبان پولیس یک فرد را به اتهام خرید و فرش 1۷ هزار کارت رای دهی 
ریاست  نامزدان  انتخاباتی  مبارزات  آغاز  از  کردهاند.  بازداشت  کابل  در 
جمهوری تاکنون، این نخستین بار است که فردی به اتهام خرید و فروش 

کارت رای دهی بازداشت می شود.

http://www.pajhwok.com/dr/2014/03/03/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://www.pajhwok.com/dr/2014/03/03/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.com/election/16139-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://bokhdinews.com/election/16139-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF
http://www.etilaatroz.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%E2%80%8C%D9%88-%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-17-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
http://www.etilaatroz.com/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%E2%80%8C%D9%88-%E2%80%8C%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-17-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1/
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کمیسیونهایانتخاباتآمادگیهایالزمراندارند
انتخاباِت  به موعد برگزاری  ماندگار/ 1392/12/1۴ فقط یک ماه دیگر 
قانون،  بنیاد  بر  است.  مانده  باقی  والیتی  شوراهای  و  جمهوری  ریاست 
گانۀ  دو  های  کمیسیون  را،  برگزاری  پروسۀ  تمام  نسِق  و  نظم  مسوولیِت 
انتخابات و شکایات انتخاباتی برعهده دارند؛ البته کار کمیسیون انتخابات 
به نسبِت کمیسیون شکایات انتخاباتی، زودتر آغاز شده و بیشتر، مسوولیت 
های اجرایی دارد. اما کار کمیسیوِن شکایات انتخاباتی در اینمیان سنگینتر 

است؛ به این دلیل که ناظِر بر وضعیِت کاِر کمیسیون انتخابات است.

 دههاکارمندآگاهیعامهکمیسیونمستقلانتخاباتمظاهرهکردند
رادیو وطندار/ 1392/12/18 این معترضان از سوی نهادی زیر نام شورای 
با  ای  تفاهمنامه  اساس  به  تفاهم، همبستگی، آموزشی و فرهنگی سمنگان 
به کار گماشته شدند.  عامه  آگاهی دهی  برای  انتخابات  کمیسیون مستقل 
شمار این افراد به بیش از سه هزار تن می رسد و مسوولیت آگاهی عامه را 
در 3۴ والیت کشور به دوش دارند. اما حاال که چهار ماه از وظیفهآنان می 

گذرد، هنوز معاش دریافت نکرده اند.

 تالشهایحکومتبراییکجاسازینامزدان،مداخلهاست
طلوع نیوز/ 1392/12/1۷ بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفته است: تالش 
جمهوری  ریاست  نامزدان  از  برخی  ساختن  جا  یک  برای  های حکومت 
بنیاد،  این  باور  به  شود.  می  پنداشته  انتخابات  روند  در  مداخله حکومت 
باور  انتخابات بی  تا مردم نسبت به روند  این حرکت ها باعث می شوند 
شوند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یک هزار و پنج صد ناظر را در روز 
انتخابات به سی و چهار والیت خواهد فرستاد تا از روند انتخابات نظارت 

کنند.
ادارۀارگانهایمحل:والیانبایدبیطرفیشانرادربرگزاری

انتخاباتحفظکنند
خامه پرس/ 1392/12/18 ادارۀ ارگانهای محل از والیان میخواهد تا بی 

http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://www.mandegardaily.com/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C/
http://salamwatandar.com/index.php/news/2594-2014-03-09-14-49-40
http://salamwatandar.com/index.php/news/2594-2014-03-09-14-49-40
http://www.tolonews.com/elections2014/prs/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.tolonews.com/elections2014/prs/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.khaama.com/persian/archives/12165
http://www.khaama.com/persian/archives/12165
http://www.khaama.com/persian/archives/12165
http://www.khaama.com/persian/archives/12165
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طرفی کامل شان را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، حفظ نمایند. 
داکتر فرید مامونزی، معین پالیسی مسلکی ارگانهای محل گفت: انتخابات 
افغانستان یک مسالۀ حیاتی است. ارگانهای محل به والیان تاکید می کند 

که در انتخابات بی طرفی شان را رعایت کنند.

 نورستانی:اجازهنمیدهیمکسیمانعحضورزناندرانتخاباتشود
رادیو کلید/ 1392/12/18 مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات  می گویند: 
به هیچ کسی اجازه نخواهند داد تا مانع شرکت زنان در انتخابات سال آینده 
زمینه  این کمیسیون، وعده سپرد که  رییس  نورستانی؛  یوسف  شود. محمد 

اشتراک زنان را در انتخابات مساعد خواهد ساخت.

۸۷نفرازفهرستنامزدانشوراهایوالیتیحذفشدند
8صبح/ 1392/12/2۴ کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی نام 
8۷ نفر را از فهرست نامزدان شوراهای والیتی حذف کرد. نادر محسنی، 
سخنگوی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی می گوید: 55 
نفر به دلیل نداشتن اسناد تحصیلی، 3 نفر به دلیل جعل در شناسنامه و 29 نفر 

به دلیل پایین بودن سن، از فهرست نامزدان شوراهای والیتی حذف شدند.

عبدالرحیموردک،ازنامزدیدرانتخاباتکنارهگیریکرد
تلویزیون یک/ 1392/12/25 جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع پیشین 
آقای  رفت.  کنار  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  اش  نامزدی  از  کشور، 
وردک، سبب کناره گیری از نامزدی اش را مشخص نساخته و خاطر نشان 

ساخته که از هیچ نامزد دیگری نیز در انتخابات پشتیبانی نمی کند.

 نگرانیهایامنیتی39۶مرکزرایگیریدرافغانستانراغیرفعال
کرده

بی بی سی/ 1392/12/25 مقامها در افغانستان، در مورد تامین امنیت برخی 

http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13004-????????-?????-????????-???-????-????-????-??-????????-????utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tkg_dari+%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13004-????????-?????-????????-???-????-????-????-??-????????-????utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tkg_dari+%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29
http://8am.af/1392/12/24/election-complaints-commission/
http://8am.af/1392/12/24/election-complaints-commission/
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6781-2014-03-16-08-24-45
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6781-2014-03-16-08-24-45
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140316_fm_ied_afghanistan_election_security_2014.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140316_fm_ied_afghanistan_election_security_2014.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140316_fm_ied_afghanistan_election_security_2014.shtml
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از مراکز رای گیری در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی این 
کشور ابراز نگرانی کرده اند. در حال حاضر 396 مرکز رای گیری در 15 

والیت افغانستان به دلیل نگرانی های امنیتی غیر فعال هستند.

3۲9موردتخلفوتخطیدرجریانیکماهمبارزاتانتخاباتی
با  فیفا،  افغانستان،  انتخابات آزاد و عادالنه  8صبح/ 1392/12/2۴ موسسه 
انتشار گزارشی از یک ماه مبارزات نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در 
مبارزات در سراسر  این  از 329 مورد تخطی و تخلف در جریان  کشور، 
کشور خبر داده است. فیفا می گوید: این تخطی ها و تخلفها شامل استفاده از 
امکانات دولتی به ویژه وسایط نقلیه، حضور مقام ها و منسوبین دولتی در 
گردهمایی های انتخاباتی، نصب پوستر در ساحات ممنوعه و تهدید نامزدان 

انتخابات می شود.

کمیسیونمستقلانتخابات،ازتقلبدرانتخاباتهشدارداد
تلویزیون یک/ 1392/12/25 رییس کمیسیون مستقل انتخابات، بیان داشت: 
شماری از مقام های دولتی و نامزدان، در ولسوالی های دور دست و ناامن 
قصد تخلف از قوانین انتخاباتی را دارند. محمد یوسف نورستانی با هشدار 
در این مورد، از نیروهای امنیتی خواست تا امنیت مراکز رای دهی را تامین 

کنند.

نگرانیمشرانوجرگهازامنیتانتخابات
با  افغانستان  ملی  شورای  مشرانوجرگۀ  اعضای   1393/1/3 امریکا/  صدای 
نگرانی از وضعیت رو به وخامت امنیتی کشور می گویند: اگر امنیت به 
انتخابات شفاف در کشور برگزار نخواهد شد. آنان  درستی تامین نگردد، 
خاطرنشان کرده اند: ممکن بیشتر مردم در روند رای دهی شرکت نکنند 

که با این کار انتخابات شفافیت خود را از دست خواهد داد.

دونهادناظرازانتخابات،کارمندانشانراازافغانستانبیرونکردند
رادیو آزادی/ 1393/1/۴ حمله بر هوتل کابل سیرینا دو نهاد خارجی را که 

http://8am.af/1392/12/24/election-329-instance-infract/
http://8am.af/1392/12/24/election-329-instance-infract/
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6783-2014-03-16-08-59-27
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6783-2014-03-16-08-59-27
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-security/1877332.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-election-security/1877332.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25307493.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25307493.html
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از انتخابات افغانستان نظارت می کردند، مجبور ساخت تا کارمندان خود 
برگزاری  آستانه  ناظرین خارجی در  بیرون کنند. خروج  این کشور  از  را 
این  شود.  نمی  دانسته  خوب  خبر  ها،  بسیاری  برای  افغانستان،  انتخابات 
شماری  زیرا  گرفت  صورت  سیرینا،  کابل  هوتل  بر  حمله  دنبال  به  اقدام 
از ناظرین در همین هوتل به سر می بردند. براساس گزارش ها، انستیتیوت 
ملی دموکراتیک یا NDI و سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته اند که 

کارمندان شان افغانستان را ترک کرده اند.

 رفتارتقریبانیمیازکاندیدانشوراهایوالیتیخالفقانوناست
گوید:  می  بلخ  والیتی  شوراهای  کاندیدان  از  یکتن   1393/1/1 فارسی.رو/ 
۴0 درصد از کاندیدان برخالف قانون انتخابات عمل می کنند. فیروز ایثار؛ 
کاندیدای شوراهای والیتی بلخ می افزاید: اکثر کاندیدان، قانون انتخابات را 
نقض نموده و باالتر از صالحیت های کاری شان به مردم وعده های دروغین 
می دهند. وی همچنین صرف پول های گزاف و به دور از حد معیار تعیین 
شده از سوی کمیسیون انتخابات را یکی از این تخطی ها دانست و افزود که 
حد معیار مصارف کارزارهای انتخاباتی وکالی شورای والیتی 5 صد هزار 
افغانی تعیین شده، اما بسیاری از کاندیدان با مصارف گزاف به این رقابت 

ها می پردازند.

ارسالبستههایاساسوغیراساسانتخاباتبهولسوالیهاآغازشد
تلویزیون یک/ 1393/1/3 مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرده 
اند: انتقال بسته های مواد اساس و غیر اساس به ولسوالی های سراسر کشور 
آغاز شده است. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون گفته است: این مواد 
از مراکز والیات به ولسوالی ها ارسال میشود. انتظار می رود تا روز پیش از 
برگزاری انتخابات، ارسال مواد اساس مورد نیاز به ولسوالی ها تکمیل شود.

حضورپررنگنامزدانجواندرشوراهایوالیتی
در  شان  های  فعالیت  اخیر  سالیان  در  جوانان   1393/1/3 امریکا/  صدای 

http://www.farsi.ru/doc/8641.html
http://www.farsi.ru/doc/8641.html
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6974-2014-03-23-01-24-25
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/6974-2014-03-23-01-24-25
http://www.darivoa.com/content/afghan-election-young-candidates-for-provincial-councils/1877492.html
http://www.darivoa.com/content/afghan-election-young-candidates-for-provincial-councils/1877492.html
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تالش  و  داده  گسترش  اجتماعی  های  نهاد  و  مدنی  جامعه  دولتی،  ادارات 
دارند بیشتر وارد عرصۀ سیاسی شوند. مقام های کمیسیون مستقل انتخابات 
افغانستان می گویند: اکثریت نامزدان شوراهای والیتی را در انتخابات سال 
1393 جوانان میان سنین 25 تا 35 سال تشکیل می دهند. نورمحمد نور، 
 3065 جمع  از  گوید:  می  افغانستان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  سخنگوی 
نامزد برای ۴58 کرسی شورای والیتی 33۴ نفر آنان زنان و اکثریت شان 

جوانان هستند.

 کمیسیونانتخابات:مراکزرایدهیمناطقناامنمسدودمیشوند
روزنامه افغانستان/ 1393/1/5 کمیسیون مستقل انتخاباتی، ارزیابی مشترکی 
ناامن  انتخابات در مراکز  برگزاری  از  تا  آغاز کرده  امنیتی  نهادهای  با  را 
جلوگیری کند. این کمیسیون از احتمال تقلب گسترده در مراکز انتخاباتی 
داراالنشای کمیسیون مستقل  رییس  امرخیل،  است. ضیاالحق  نگران  ناامن، 
انتخابات گفت: درب هر مرکز انتخاباتی ای که مردم به آن جا رفته نمی 

توانند یا انتقال مواد صورت نمی گیرد باید بسته شود.

http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=130152
http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=130152
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اشتراکمیلیونهاافغاندرانتخاباتآرزویدیرینهدشمنانرانقش
برآبنمودند

وزارت داخله/ 1393/1/1۷ هرچند تروریستان و حامیان منطقه ای شان با 
مسدود نمودن مدارس و مراکز پرورش تروریزم و اعزام دست پرورده های 
خویش در صدد مختل نمودن این پروسه بودند، ولی خوشبختانه نیروهای 
پالن  همه  خویش  روزی  شبانه  زحمات  و  ها  فداکاری  با  کشور  امنیتی 
های شوم و سازمان دهی شده از آن سوی مرزها را نقش بر آب ساختند. 
نقاط  در  امنیتی کشور  نیروهای  فعالیت های محاربوی   و  ها  عملیات  در 
مختلف کشور، 1۷6 شورشیان کشته، ۷5 شورشی زخمی و یک شورشی 

دیگر بازداشت شده است.
چراانتخاباتشوراهایوالیتیبامشکلروبروست

انتخابات  برگزاری  حمل،   16 به  شدن  نزدیک  با   USIP/ 6/1/1393
این  در  محلی  دموکراسی  گیری  پای  نویدبخش  تواند  می  والیتی  شوراهای 
کشور باشد. بیشتر نامزدان شوراهای والیتی افغانستان از نسل جدید و جوان 
لرزان  و  شکننده  بسیار  اوضاع  ها،  امیدواری  این  با وجود  اند.  این کشور 

است.
5شیوهتقلباحتمالیدرانتخاباتوراههایمقابلهباآن

بی بی سی/ 1393/1/15 ادعاهای زیادی در مورد تقلب گسترده در انتخابات 
ریاست جمهوری 2009 وجود داشت اما با گذشت زمان، کمیسیون مستقل 
انتخابات از گذشته چه آموخته است؟ نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون 

http://moi.gov.af/fa/news/31261
http://moi.gov.af/fa/news/31261
http://moi.gov.af/fa/news/31261
http://moi.gov.af/fa/news/31261
http://www.usip.org/publications/why-afghanistan-s-provincial-council-elections-matter
http://www.usip.org/publications/why-afghanistan-s-provincial-council-elections-matter
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140404_af_2014_afghan_elaction.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140404_af_2014_afghan_elaction.shtml
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مستقل انتخابات می گوید: در دومین انتخابات ریاست جمهوری ما تجربه 
کافی نداشتیم. این بار اما کارمندان ما آموزش های کافی دیده اند و امکانات 

ما هم بیشتر از قبل است.

سرتعظیمبرحضورشجاعانهمردم
شد.  یاد  سرنوشت  روز  عنوان  به  حمل   16 از   1393/1/1۷ صبح/  هشت 
میلیون ها شهروند در اولین ساعات روز، به پای صندوق های رای رفتند. 
این  کردند.  خلق  را  حماسهبزرگ  نظیر  بی  های  صف  با  افغانستان  مردم 
حضور با هیچ ادبیاتی وصف نمی شود. در برابر این شکوه و حضور تنها یک 

جمله می توان گفت: “در برابرتان سر تعظیم فرود می آوریم.”

طالبان با پخش شبنامه و ارسال پیامک به تلفن ها، مردم بلخ را از رفتن به 
پای صندوق های رای بر حذر داشت

انتخابات افغانستان را ۷ هزار نفر نظارت کرد
تخطیهای انتخاباتی در شماری از مرکزهای رای دهی
غرب کشور، گواه حضور گستردهمردم در انتخابات

بازداشت چند فروشندهکارت های رای دهی
بیش از هفت میلیون تن رای داده اند

در نتایج غیررسمی انتخابات عبداهلل و اشرف غنی پیشتازند
ستایش از عملکرد نیروهای امنیتی افغان در روز انتخابات

شرکت گستردۀ مردم در انتخابات افغانستان
دریافت بیش از200 شکایت رسمی درهنگام روند رای دهی

وزارت امور داخله پنج تن را به اتهام تقلب در انتخابات بازداشت کرد
تالش ها برای تخطی انتخاباتی در والیت بدخشان

مواد رایدهی در برخی از والیتها، پیش از پایان انتخابات تمام شد
واکنش های بین المللی در ارتباط به انتخابات افغانستان

یک کودک 10 ساله با دوصد کارت رای دهی جعلی در کنر بازداشت شد
جمع  انتخابات  در  اشتراک  برای  را  تن  هزار   10 امضای  مدنی  نهاد  یک 
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آوری کرد
بازداشت سه مرد و یک زن با بیش از یک هزار کارت رایدهی

بیش از سی کارمند کمیسیون انتخابات از محاصره تروریستان نجات داده 
شدند

ثبت 15۷3 تخلف در روز انتخابات افغانستان
انتخابات افغانستان؛ پایان شمارش آرا در حوزهها و آغاز شمارش در مرکز

ناظرانازروندشمارشآراخرسندهستند
در  تقلب  میزان  که  میشود  گفته  هرچند   1393/1/23 یک/  تلویزیون 
انتخابات ریاست جمهوری بسیار باال بوده است؛ اما ادارههای ناظر، از روند 
شمارش آرا راضی هستند. فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادالنهافغانستان به 
این باور است که کمیسیون مستقل انتخابات در روند شمارش آرا مستقالنه 

عمل کرده و در این روند کامیاب بودهاست.

 عبداهللعبداهللپیشتازنتایجمقدماتیانتخاباتافغانستان
بی بی سی/ 1393/1/2۴ کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه شمارش 
10 درصد از آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعالم کرد. این 
نتایج از شمارش حدود 500 هزار رای ریخته شده به صندوقها در 26 والیت 
عبداهلل،  عبداهلل  اعالم شده،  آمار  اساس  بر  است.  آمده  به دست  افغانستان 
وزیر خارجه پیشین و رهبر اپوزیسیون و به دنبال او اشرف غنی احمدزی، 
وزیر مالیه پیشین، دو تن از هشت نامزد شرکت کننده در انتخابات، تا کنون 

بیشترین رای را از آن خود کردهاند.

کمیسیونانتخابات:5۰۰محلرایدهیبامشکلمواجهبودهاست
گوید:  می  انتخابات  مستقل  کمیسیون   1393/1/2۷ افغانستان/  روزنامه 
صندوق های آرا در 500 محل رای دهی که مشکل داشته است، بازشماری 
خواهد شد. صندوق های رای در این محالت؛ با حضور ناظرین، مشاهدین 
و خبرنگاران دوباره شمرده می شود. نورمحمد نور سخنگوی این کمیسیون 

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140406_ss-afg-election-counting.shtml
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/7695-2014-04-12-11-37-56
http://1tvnews.af/fa/news/afghanistan/7695-2014-04-12-11-37-56
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140411_zs_afghan_elections_result.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140411_zs_afghan_elections_result.shtml
http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=130307
http://dailyafghanistan.com/national_detail.php?post_id=130307
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گفته است: شمارش مجدد آرا، به این دلیل صورت می گیرد که آنان در 
مورد آن مطمین شوند و از تخطی ها جلوگیری کنند.

محسنی:آرای۶3مرکزو13محلرایدهیباطلشدهاست
باطل  از  افغانستان  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون   1393/2/1 آزادی/  رادیو 
شدن آرای ده ها مرکز و محل رای دهی در برخی از والیات کشور خبر 
داد. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون گفت: پس از رسیدگی به شکایات 
فیصله  بنابر  دهی  رای  محل   13 و  مرکز   63 آرای  والیات،  در  انتخاباتی 
اعضای دفاتر کمیسیون های والیتی کمیسیون شکایات انتخاباتی باطل اعالم 
و  در والیات رسیده  مورد شکایت  از1300  بیش  تاکنون  در مجموع  شد. 

نسبت به آن فیصله صورت گرفته است.

 نگرانیتیفاازباطلشدنبرخیآرا
می  )تیفا(  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد   1393/2/2 رشد/  خبرگزاری 
ناظرین  مدنی،  نهادهای جامعه  نظارت  بدون  از والیات  در شماری  گوید: 
نامزدها و رسانه ها آرا باطل اعالم شده است. محمد نعیم ایوبزاده رییس این 
بنیاد گفت: این کار کمیسیون های انتخاباتی خالف قانون انتخابات است. 
این نهاد گزارش نظارتی شان از برگزاری انتخابات را با اسناد و مدارک در 
اختیار کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار داده و از آن ها خواسته است تا در 

بررسی شکایات توجه جدی داشته باشند.

 اشرفغنی:برندهانتخاباتهستیم،دردوراولیادردوردوم
ریاست  انتخابات  نامزد  احمدزی،  غنی  اشرف   1393/2/1 سی/  بی  بی 
جمهوری افغانستان که از حدود نیمی از آرای انتخابات که تاکنون شمارش 
شده، 33.2 درصد را کسب کرده گفته است: به پیروزی خود در انتخابات 
سوی  از  که  آرا  درصد   ۴9.6۷ شمارش  نتیجه  اساس  بر  دارد.  اطمینان 
کمیسیون مستقل انتخابات اعالم شد، عبداهلل عبداهلل با کسب ۴۴.۴ درصد 

آرا در صدر قرار دارد.

http://da.azadiradio.org/content/article/25357527.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25357527.html
http://roushd.com/newsIn.php?id=18447
http://roushd.com/newsIn.php?id=18447
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140421_k02-af2014_ghani_claim_victory.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140421_k02-af2014_ghani_claim_victory.shtml
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 ثبتبیشاز93درصدجدولهاینتایجرایدهیدرمرکزاطالعات
مرکز  در  رای دهی  نتایج  ثبت جدول های  روند  کلید/ 1393/2/1  رادیو 
که  است  رسیدن  پایان  به  حالی  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اطالعات 
مسووالن در این کمیسیون اعالم کردند: بیش از 93 درصد جدول های نتایج 
تنها نزدیک به ده درصد  اما  اند،  رای دهی در مرکز اطالعات ثبت شده 
این جدولها به علت برخی از مشکالت، تحت بررسی گروه ویژه این نهاد 

قرار دارد.

 تاخیردراعالمنتایجابتداییانتخاباتریاستجمهوری
طلوع نیوز/ 1393/1/2 هرچند قرار بود تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست 
جمهوری که شامل صد درصد آرا می شود در چهار ثور اعالن شود، اما این 
اعالم به تعویق افتاد. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است: علت این تآخیر 
ادامۀ بررسی اسناد تقلب و تخطی در روز انتخابات است. با این حال مقام 
های این کمسیون گفته اند که یک رقم بزرگ نتایج قسمی یعنی در حدود 

هفتاد درصد فردا پنج شنبه اعالم خواهد شد.

کمیسیونمستقلانتخاباتنتایجابتداییانتخاباتریاستجمهوریرا
اعالمکرد

8صبح/ 1393/2/۷ براساس اعالم کمیسیون مستقل انتخابات، در انتخابات 
اند که  نفر شرکت داشته  شانزدهم حمل، 6 میلیون و 892 هزار و 816 
نخست  جایگاه  در  آرا،  درصد  با کسب ۴۴٫9  عبداهلل  عبداهلل  مجموع  از 
قرار گرفته است. همچنین اشرف غنی احمدزی با کسب 31٫5 درصد آرا 
در جایگاه دوم، زلمی رسول با کسب 11٫5 درصد آرا در جایگاه سوم و 
قرار  چهارم  جایگاه  در  آرا  درصد   ۷٫1 گرفتن  با  سیاف  رسول  عبدالرب 

گرفته اند.
واکنش ها به اعالم نتایج ابتدایی انتخابات افغانستان

http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13309-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%25
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13309-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%25
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14628-breaking-news-iec-delays-preliminary-results-to-saturday
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14628-breaking-news-iec-delays-preliminary-results-to-saturday
http://8am.af/1393/02/07/independent-election-commission-about-election-afghanistan-result-election/
http://8am.af/1393/02/07/independent-election-commission-about-election-afghanistan-result-election/
http://8am.af/1393/02/07/independent-election-commission-about-election-afghanistan-result-election/
http://8am.af/1393/02/07/independent-election-commission-about-election-afghanistan-result-election/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140426_zs_candidates_reactions.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/04/140426_zs_candidates_reactions.shtml
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شماریازنامزدان:درصورتنیاز،ازنهادهایعدلیوقضاییکمک
میخواهیم

برای  جمهوری،  ریاست  نامزدان  از  شماری   1393/2/۷ یک/  تلویزیون 
عالی  دادگاه  از  انتخابات،  در  تقلب  دربارهکاربرد  شکایتها  به  رسیدگی 
کمک میگیرند. سید حسین عالمی بلخی، معاون اول محمد شفیق گل آغا 
شیرزی گفت: در صورتی که کمیسیون رسیدگی به شکایات به گونهدقیق و 
معیاری به شکایات رسیدگی نکند و یا اگر عادالنه فیصله نکند، اگر آرای 
قضایی کمک  و  عدلی  نهادهای  از  احتماال  نکند،  ناپاک جدا  از  را  پاک 

خواسته خواهد شد.

آرای15محلدرهلمندباطلاعالنشد
طلوع نیوز/ 1393/2/۷ کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی والیت 
هلمند اعالم کرده است: این کمیسیون آرای پانزده محل در این والیت را 
باطل اعالم کرده است. آرای این محل ها پس از بررسی های این کمیسیون 
باطل اعالم شده اند. پنج محل مربوط نامزدان ریاست جمهوری است و ده 

محل دیگر به نامزدان شوراهای والیتی مربوط می شوند.

نادرمحسنی:نامزدان۲۴ساعتوقتدارندکهشکایتکنند
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  محسنی،  نادر   1393/2/6 روز/  اطالعات 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی می گوید: نامزدان ریاست جمهوری تا 
ابتدایی، می توانند شکایت های شان را در  نتایج  2۴ ساعت بعد از اعالن 
این کمیسیون ثبت کنند. چون بعد از آن روند رسیدگی به شکایتها آغاز 
میشود. او همچنان افزود که نتایج بررسیهای تمامی صندوقهای قرنطین شده 
از والیتهابه دفتر مرکزی رسیده اند. تا کنون از مجموع بیش از 2 هزار و 

133 شکایت انتخاباتی، به 1 هزار و 310 شکایت رسیدگی شده است. 
عبداهلل: زمان ثبت شکایات تمدید شود

ائتالفنامزدان،جفابهرایمردمخواهدبود
ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  اعالم  از  پس   1393/2/۷ امریکا/  صدای 

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/8170-2014-04-27-00-21-05
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/8170-2014-04-27-00-21-05
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/8170-2014-04-27-00-21-05
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14679-votes-from-15-polling-sites-invalid-in-helmand
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/14679-votes-from-15-polling-sites-invalid-in-helmand
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B4/
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D8%B4/
http://www.salamwatandar.com/index.php/news/3124-2014-04-27-11-31-05
http://www.salamwatandar.com/index.php/news/3124-2014-04-27-11-31-05
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جمع  پنجاه  حداقل  نتوانستند  کاندیداها  از  یک  هیچ  افغانستان،  جمهوری 
یک درصد آرا را به دست آورند. عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی، 
دو کاندیدای ریاست جمهوری که به ترتیب ۴۴.9 و 31.5 درصد آرا کسب 
کرده اند، در جریان مبارزات انتخاباتی شان ایجاد ائتالف را رد کرده اند. اما 
عمر صمد، دپلومات پیشین افغان به این باور است که سیاست هر زمانی می 
تواند تغییر بخورد و ایجاد یا عدم تشکیل ائتالف های سیاسی پس از اعالم 

نتایج نهایی انتخابات مشخص خواهد شد.

ثبت۷1شکایتدرکمیسیونشکایاتانتخاباتی
مورد   ۷1 کرد:  اعالم  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون   1393/2/9 8صبح/ 
ثبت  کمیسیون  این  سوی  از  انتخابات  ابتدایی  نتایج  به  رابطه  در  شکایت 
شده است. این کمیسیون می گوید: هفتاد مورد این شکایت ها از سوی تیم 
انتخاباتی  تیم  سوی  از  دیگر  مورد  یک  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  انتخاباتی 
از  انتخاباتی  ثبت شده است. مسووالن کمیسیون شکایات  گآلغا شیرزوی 
نامزدانی که در مورد نتایج ابتدایی شکایت کرده اند خواست تا در جلسات 
با اسناد و مدارکی که در دست دارند، حاضر  علنی رسیدگی به شکایات 

شوند.

احتمالحمایتزلمیرسولازنامزدیداکترعبداهلل
صدای امریکا/ 1393/2/10 طوفان وزیری، یک سخنگوی ستاد انتخاباتی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  رفتن  صورت  در  است:  گفته  رسول  زلمی 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  نامزدی  از  احتمااًل  ستاد  این  دوم،  دور  به  افغانستان 
حمایت خواهد کرد. آقای وزیری افزود: تا حال این تصمیم ستاد آقای رسول 

نهایی نشده است.

 امرخیل:درموردنحوهبرگزاریانتخابات،قناعتنامزدانپیشتاز
حاصلشد

رادیو آزادی/ 1393/2/15 پس از دیدار رییس جمهور کرزی با مسوولین 

http://8am.af/1393/02/09/electoral-commission-election-scorall-71-complain/
http://8am.af/1393/02/09/electoral-commission-election-scorall-71-complain/
http://www.darivoa.com/content/zalmai-rasoul-may-endorse-dr-abdullah-in-the-runoff/1904551.html
http://www.darivoa.com/content/zalmai-rasoul-may-endorse-dr-abdullah-in-the-runoff/1904551.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25373400.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25373400.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25373400.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25373400.html
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ریاست  ارگ  در  انتخابات  پیشتاز  نامزدان  و  انتخاباتی  های  کمیسیون 
جمهوری، اکنون در مورد نتایج این نشست شرکت کنندگان اظهارات ضد 
و نقیض دارند. در این نشست، روسای هر دو مجلس شورای ملی، کمیسیون 
پیشتاز  نامزدان  احمدزی  غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی،  های 

انتخابات ریاست جمهوری باالی مسایل انتخاباتی بحث نمودند.

 محقق:دردوردوم۷۰درصدرایمیگیریم
صدای امریکا/ 1393/2/9 محمد محقق، نامزد- معاون داکتر عبداهلل عبداهلل 
به  جلو  که  است  نموده  تقاضا  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  از 
کارگیری تقلب و دست برد در آرای انتخابات ریاست جمهوری را بگیرد. 
این نامزد معاونیت ریاست جمهوری افغانستان بدون گرفتن نامی، ادعا نمود: 
افرادی که در راس کمیسیون مستقل انتخابات قرار دارند برای اعمال تقلب 
دوم،  دور  به  رفتن  در  افزود:  محقق  آقای  کنند.  می  تالش  مردم  آرای  در 
نامزدان انتخابات ما را تنها نمی گذارند و آن ها هم به رای ما ضمیمه می 

شوند و رای ما باالتر از ۷0 درصد خواهد شد.

 کمیسیونشکایات۲5۰موردشکایتراموردبررسیقرارداد
رادیو آزادی/ 1393/2/15 کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در سومین 
جلسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی به بررسی شکایات در زون شمال شرق 
و جنوب غرب کشور پرداخت. این کمیسیون دو صد و پنجاه مورد شکایت 
انتخاباتی را از والیات فراه، هلمند، بادغیس، غور، ارزگان، نیمروز، قندهار، 

هرات و زابل مورد بررسی قرار داد.

 دوردومانتخاباتریاستجمهوری؛رفتارهایانتخاباتیوشکاف
هایقومی

روزنامه افغانستان/ 1393/2/16 سومین دور انتخابات ریاست جمهوری با 
مشارکت گسترده مردم در پای صندوق های رأی برگذار شد. مردم اگر چه 
به شکل گسترده مشارکت نمودند اما کمتر کسی به رفتار های سیاسی و 
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انتخاباتی مردم توجه نمود. تحلیل ها و نگرش ها در سطح نخبگان سیاسی 
خالصه می شد. در این نوشتار تالش می شود، با نگاه جامعه شناسی سیاسی 
قرار  بررسی  مورد  اجتماعی  مفهوم شکاف  با  را  مردم  انتخاباتی  رفتارهای 

دهیم.

بررسیشکایتهایانتخاباتیدرافغانستانبهپایانرسید
بی بی سی 23 /2/ 1393 نادر محسنی: “در بخشی از موارد تقاضاهای استیناف 
طلبی )درخواست بازنگری( موجه شناخته نشد و آرای بیاعتبار شده تایید 
شد و در بخش زیادی از موارد هم که دالیل کسانی که استینافطلب شده 
آرا  آن  به  کردند،  ارائه  که  شواهدی  با  میرسید،  نظر  به  محکمتر  بودند، 

اعتبار بخشیده شد، به شمول هرات.”

ستادانتخاباتیداکترعبداهلل:سرنوشتبیشاز9۰۰هزاررایمعلوم
نیست

که  کرد  ادعا  همگرایی  و  اصالحات  انتخاباتی  تیم    1393/2/23 8صبح/ 
سرنوشت حدود یک میلیون رای معلوم نیست. این تیم می گوید: بیش از 
500 هزار رای باید مجددا تفتیش و بازنگری شود و بیش از ۴00 هزار رای 
دیگر نیز گمشده و معلوم نیست که چه شده است. کمیسیون انتخابات اما 
در واکنش به این ادعای تیم داکتر عبداهلل می گوید: تمامی آرا بهصورت دقیق 

حساب شده و آرای تقلبی باطل شده اند.

 تأخیر؛ویژگیبرجستهکارکردهایکمیسیونهایانتخاباتی
اوقات کاری کمیسیون  تقسیم  اساس  بر  افغانستان/ 1393/2/22   روزنامه 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی تا روز بیستم ثور این کمیسیون باید نتایج 
نهایی انتخابات را به کمیسیون مستقل انتخابات می فرستاد، تا کمیسیون می 
توانست در روز 2۴ ثور نتایج نهایی انتخابات را اعالم نماید. اما کمیسیون 
رسیدگی به شکایت های انتخاباتی از تأخیر در سپردن نتایج به کمیسیون 
انتخابات خبر دادند. این کمیسیون دلیل این تأخیر را حجم زیاد شکایات، 
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استماع دفاعیه نمایندگان کاندیدان، بررسی دقیق اوراق رأی دهی و نیز دو 
روز تأخیر در اعالم نتایج ابتدایی انتخابات عنوان کرده است.

 کمیسیونهایانتخاباتیبهنگرانیهاینامزدانریاستجمهوری
پاسخقناعتبخشندادهاند

تلویزیون یک/ 1393/2/22 داکتر عبداهلل عبداهلل با انتقاد از کارکردهای 
کمیسیون های انتخاباتی، هشدار داده است، باید تمام فیصله های کمیسیون 
آقای  باشند.  قانونمند  و  شفاف  انتخابات  دربارهنتیجهنهایی  انتخاباتی  های 
عبداهلل تاکید کرده: در صورت پیروزی در انتخابات، گروههای سیاسی را بر 

بنیاد مشارکت ملی، در قدرت سهیم خواهد ساخت.

نتایجاولیهانتخاباتشوراهایوالیتیافغانستاناعالمشد
بی بی سی/ 1393/2/30 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نتایج ابتدایی 
برای  پایان رقابت  اعالم کرد. در  این کشور را  انتخابات شوراهای والیتی 
دستیابی به کرسیهای شوراهای والیتی ۴58 نفر عضو این شوراها شدند که 
96 نفرشان زن هستند. اکنون نامزدان انتخابات شوراهای والیتی 2۴ ساعت 
مستقل  کمیسیون  نزد  ابتدایی،  نتایج  از  را  شان  شکایات  تا  دارند  فرصت 

رسیدگی به شکایت های انتخاباتی ثبت کنند.

نهادهایناظربرانتخابات:تقویمانتخاباتیرعایتشود
کمیسیون  از  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  از  گروهی   1393/2/29 8صبح/ 
نظر  در  با  را  انتخابات  دوم  دور  تا  خواستند  انتخابات  برگزارکننده  های 
که  کردند  تاکید  نهادها  این  کنند.  برگزار  انتخاباتی  زمانی  جدول  داشت 
برنامه  به  باید  انتخاباتی  شکایت  کمیسیون  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
زمانی انتخابات برای دور دوم متعهد بمانند، تا مشروعیت نتایج انتخابات و 

اطمینان به این روند افزایش یابد.

دوردومانتخاباتریاستجمهوریدریکنظرسنجی
صدای امریکا/ 1393/2/29 یک نظر سنجی که از سوی نهاد مسما به مرکز 
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 ACSOR یا  اقتصادی   – اجتماعی  پژوهش گرایش های  برای  افغان ها 
انجام شده و از سوی نهاد پژوهشی النگر طرح و تحلیل شده است، نشان 
دو  از  به حمایت  دو گروه 50-50   به  افغان  دهندگان  رای  می دهد که 
نامزد پیشتاز در دور دوم انتخابات منقسم شده اند. وارشاو یکی از متصدیان 
اشتراک  انقسام، سه چهارم  با وصف  گوید:  می  سنجی  نظر   ACSOR
چه  را  انتخابات  دوم  دور  “برندۀ  که  اند  گفته  سنجی  نظر  این  کنندگان 

عبداهلل باشد یا غنی” به صفت رهبر مشروع افغانستان می پذیرند.

کمیسیونمستقلانتخاباتاشتباهاتدورنخسترانبایدتکرارکند
تلویزیون یک/ 1393/2/30 شهروندان، نهادهای مدنی و ستادهای انتخاباتی 
که  دهند  می  هشدار  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر  و  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
کمیسیون مستقل انتخابات نباید در دور دوم انتخابات، اشتباهاتی را که در 
دور نخست انجام داده، تکرار کند. کمیسیون مستقل انتخابات باید مردم را 
مطمین سازد که مشکالت انتخابات دور نخست به ویژه کمبود برگه های 

رای دهی در دور دوم انتخابات تکرار نمی شود.

افزایشمحلهایجدیدرایدهیوواکنشنامزدانپیشتاز
از  بیشتر  اعالم کرد:  انتخابات  نیوز/ 1393/2/28 کمیسیون مستقل  طلوع 
شد.  خواهند  باز  انتخابات  دوم  دور  در  تازه  دهی  رای  محل  هزار  چهار 
افزایش محل  به  انتخاباتی عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی  ستادهای 
های رای دهی واکنش نشان دادند. ستاد انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می 
گوید: محل های رای دهی باید با در نظرداشت جمعیت هر بخش افزایش 
در  دهی  رای  افزایش محل های  از  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  ستاد  اما  یابد. 

بخش های نا امن کشور سخت نگران است.

رهنمودهایتازهکمیسیونانتخاباتافغانستاندرموردناظران
نامزدان

بی بی سی/ 1393/2/29 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دو نامزد 
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دور دوم انتخابات که تا یک ماه دیگر برگزار میشود، گوشزد کرده که در 
مورد معرفی ناظران خود جدی باشند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون 
دوم  دور  مهم  موضوعات  از  نظارت،  گفت:  افغانستان  انتخابات  مستقل 
انتخابات است و هر نامزد باید 25 هزار ناظر به کمیسیون مستقل انتخابات 

برای نظارت از روند برگزاری انتخابات معرفی کند.

وزارتداخلهخواستارارایهفهرستمحالتجدیدشد
8صبح/ 1393/3/6 وزارت داخله می گوید: به منظور تامین امنیت دور دوم 
انتخابات بررسی های امنیتی را در سراسر کشور آغاز کرده و نتایج آن را تا 
هفته آینده با کمیسیون مستقل انتخابات شریک خواهد کرد. صدیق صدیقی 
سخنگوی این وزارت، از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا جهت تامین 
امنیت هر چه بهتر روز انتخابات، فهرست محالت جدید رای دهی را به 

این وزارت بسپارد.

عبداهللحمایتروندسبزرابهدستآورد
از  شماری  با  صالح  امراهلل  رهبری  به  سبز  روند   1393/3/6 نیوز/  طلوع 
جوانان در یک همایش، پشتیبانی اش را از عبداهلل عبداهلل اعالم کرد. امراهلل 
صالح رییس پیشین امنیت ملی از عبداهلل عبداهلل می خواهد که در صورت 
پیروزی در انتخابات یک حکومت بدون فساد و تبعیض را به میان آورد. 
در همین حال عبداهلل به مردم تعهد می سپارد که برای مبارزه با فساد اداری 

و تبعیض تالش خواهد کرد.

 احمدضیاءمسعودبهتیماشرفغنیاحمدزیپیوست
بی بی سی/ 1393/3/1 احمدضیا مسعود، برادر احمد شاه مسعود و معاون 
اول کرزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری حمایت خود را از آقای 
ایجاد  نامزد را  این  از  احمدزی اعالم کرد. او دلیل اصلی حمایت خود را 
دولت مدرن ملی، ایجاد ثبات سیاسی، امنیت سراسری و رفاه اقتصادی مردم 

افغانستان دانست.
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 نهادهایامنیتی:امنیتانتخاباتراتامینخواهیمکرد
تلویزیون یک/ 1393/3/5 نهادهای امنیتی کشور از تامین امنیت انتخابات 
اطمینان داده و تبلیغات هراس افگنان را برای برهم زدن انتخابات بینتیجه 
خواندهاند. ادارهمستقل ارگان های محل دور دوم انتخابات را پر چالشتر 
اکنون حمله های شان  از هم  افگنان  دانسته است؛ هراس  از دور نخست 
این تالش ها هیچ  امنیتی کشور،  نهادهای  باور  به  اما  اند؛  داده  افزایش  را 

نتیجهدر پی ندارند.

حمایتمحمودکرزیازنامزدیعبداهللعبداهلل
رییس  کرزی،  حامد  برادر  کرزی،  محمود   1393/3/5 امریکا/  صدای 
جمهور افغانستان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی عبداهلل 
عبداهلل حمایت اش را اعالم نمود. وی در مورد علت حمایت خود از تیم 
داکتر عبداهلل گفت: حمایت تیم ما بر اصول وحدت ملی، ثبات سیاسی و 
افغانستان استوار است. محمود کرزی افزود: وظایف اساسی  اقتصادی  رشد 
اقتصادی  زندگی  رشد  و  خوب  داری  حکومت  امنیت،  عدالت،  حکومت 
خوب  زندگی  برای  تالش  اداری،  فساد  با  مبارزه  قانون،  حاکمیت  مردم، 

مردم است.

سیاف:نامزداناززشتگویدربرابریکدیگرخودداریکنند
رادیو وطندار/ 1393/3/11 عبدرب الرسول سیاف، نامزد دور اول انتخابات 
ریاست جمهوری با نشر خبرنامه، از هر دو نامزد ریاست جمهور خواسته 
وطن  روحیه  انتخاباتی،  مبارزات  در  بخواهند  شان  هواداران  از  تا  است 
دوستی و برادری را مراعات کنند. او گفت: هر دو نامزد باید از واژه هایی 

استفاده نکنند که به وحدت ملی و شخصیت افراد صدمه وارد شود.

نامزدانفضایرقابتهایانتخاباتیرازهراگیننسازند
صدای امریکا/ 1393/3/12 کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدان خواست 
تا فضای رقابت های انتخاباتی را زهراگین نسازند و از برخوردهای تنش زا 
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خودداری نمایند. در دور دوم انتخابات بعضا نامزدان و تیم های انتخاباتی 
شان در گردهمایی ها و نشست های رسانه ای، اخالق انتخاباتی را مراعات 

نکرده و مبارزات شان شکل تهاجمی بر یکدیگر را گرفته است.

 حمایتحزبملتمتحدافغانستانازاشرفغنیاحمدزی
طلوع نیوز/ 1393/3/11 عبدالرحیم ایوبی نماینده مردم کندهار در مجلس 
نماینده گان و رییس حزب ملت متحد افغانستان، در یک همایش مردمی 
در برابر اعضای این حزب و شماری از بزرگان قوم حمایت اش را از نامزدی 

اشرف غنی احمدزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعالم کرد.

 شکایاتکاندیدانشوراهایوالیتیغور،زابل،ارزگانوقندهار
بررسیشد

رادیو آزادی/ 1393/3/13 در سومین روز جلسه علنی کمیسیون شکایات 
انتخاباتی، شکایات کاندیدان شوراهای والیتی والیات غور، زابل، ارزگان و 
قندهار به بررسی گرفته شد. کاندیدان شوراهای والیتی بیشتر شکایت شان 
را روی مفقود شدن آرا، اجازه ندادن به ناظرین شان در روز انتخابات به 

محالت رای دهی و تقلب و تخطی ها مطرح کردند.

نورستانی:نتایجقسمیدوردوانتخاباترااعالمنمیکنیم
صدای امریکا/ 1393/3/18 احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون مستقل 
اعالم می  به وقت  را  نتایج  انتخابات  دوم  ما در دور  انتخابات، می گوید: 
کنیم. تاریخ 22 ماه جوالی نتایج نهایی ریاست جمهوری اعالم می شود و 
ما به تاریخ دوم جوالی نتایج ابتدایی را اعالم خواهیم کرد. از دو جوالی تا 
بیستم یا هژدهم جوالی کمیسیون شکایات انتخاباتی می تواند به شکایات 

رسیدگی کند.

کمپاینوآزادیعملمردم
8صبح/ 1393/3/19 اساسا انتخابات برای این صورت می گیرد که بتواند 
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اقتصادی یک  و  بیان کننده حضور و مشارکت مردم در مدیریت سیاسی 
کشور باشد. این مشارکت هرچند غیرمستقیم مردم در مدیریت سیاسی و 
اقتصادی کشور، زمانی خوب تر تمثیل می شود که در انتخابات استقاللیت 
وجود داشته باشد. استقاللیت هم شامل استقالل و آزادی عمل نامزدان در 
جلب و جذب اعتماد مردم می شود و هم شامل آزادی عمل و استقاللیت 
قرار  انتخاب  معرض  در  که  میشود  گزینههایی  انتخاب  در  دهندگان  رای 

گرفته اند.

کمیسیونشکایتهایانتخاباتی،اجازهتصویربرداریدرمحلهای
رایدهیراداد

تلویزیون یک/ 1393/3/18 کمیسیون شکایتهای انتخاباتی به خاطر رسیدگی 
درست به تقلب های احتمالی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، اجازه 
داده است در محل های رایدهی تصویربرداری شود. این کمیسیون که باور 
دارد اشتراک مردم در انتخابات گستردهتر از دور نخست خواهد بود، از 

مردم خواسته است از آرایشان نظارت کنند.

تدابیرشدیدوزارتداخلهافغانستانبرایانتخاباتدوردوم
صدای امریکا/ 1393/3/19 مقامات وزارت داخله از اتخاذ اقدامات جدی 
برای تامین امنیت روز انتخابات تاکید می کنند، در حالی که با نزدیک شدن 
برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری و افزایش حمالت انتحاری و 
انفجاری در جریان کمپاین های نامزدان ریاست جمهوری افغانستان، نگرانی 

ها بخاطر تامین امنیت روز انتخابات بیشتر شده است.

هیچچیزیمانعشرکتمردمدرانتخاباتنمیشود
بازار  انتخابات  روز  به  شدن  نزدیک  با   1393/3/19 افغانستان/  روزنامه 
کمپاین نیز گرم تر و تالش ها برای جلب آرای مردم بیشتر می شود. این 
های  تیم  ناپذیر  خستگی  های  کوشش  و  ها  تالش  طرف  یک  در  روزها 
برای  روز  و  شب  که  کنیم  می  مشاهده  را  ها  آن  هواداران  و  انتخاباتی 
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پیروزی در انتخابات زحمت می کشند و در طرف دیگر مردمی را می بینیم 
که جدا از این که به کدام تیم رأی می دهند، برای اشتراک در انتخابات 

لحظه شماری می کنند.



فصلسوم
پسازدوردومانتخابات





 عبداهلل: شمارش آرا فورا متوقف شود 
 کمیسیون مستقل انتخابات: بریدن انگشت رایدهندگان نابخشودنی است

 یازده ناظم و ناظر انتخاباتی در والیت سمنگان کشته شدند
 عبداهلل خواستار تعلیق وظیفه رییس داراالنشای کمیسیون انتخابات شد 

 ستایش شورای امنیت ملی از هماهنگی نیروهای امنیتی 
 کمیسیون انتخابات دو بار از یک سوراخ گزیده شد 

 برای بررسی اتهامها در برابر امرخیل، یک هیات تعیین شد 
ثبت نتایج آرای انتخابات در بانک اطالعاتی کمیسیون مستقل انتخابات، 

 آغاز می شود 
استقبال گرم کشورها و سازمان های جهانی از برگزاری انتخابات 

 افغانستان 
نادر محسنی: 29 مورد شکایت از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات 

 ثبت شده است 
 دو نفر به همراه صدها کارت جعلی رای دهی دستگیر شدند 

رادفر: تعدادی از رسانه ها در دوره سکوت مرتکب تخلفات جدی شده 
 اند 

 ایوب زاده: تخلف و تقلب در دور دوم انتخابات صورت گرفته است 
 سازمان ملل: کمیسیون های انتخاباتی افغانستان مسوولیت خطیری دارند 
بیش از ۷ میلیون نفر در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

 شرکت کردند 
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 ثبت 135 مورد تخلف در روز انتخابات افغانستان 
کمیسیون عالی دولتی جهت آمادگی برای برگزاری مراسم تحلیف رییس 

 جمهوری منتخب جلسه کرد 
جنرال سالنگی: دشمنان افغانستان در برنامه ریزی های شان برای انتخابات 

 ناکام ماندند
مجلس سنا از مشارکت مردم، کارکردهای نیروهای امنیتی و رسانه ها 

 ستایش کرد 
 پژواک نتایج آرای1۷0 محل رای دهی را منتشر ساخت 

 کار رسیدگی به 2558 شکایت انتخاباتی آغاز شد 
 تیم انتخاباتی اشرف غنی: همه باید نتیجه انتخابات را بپذیرند 

 فیفا یافته هایش را از نظارت انتخابات پخش کرد 
 پایان زمان برای پذیرفتن شکایت های انتخاباتی 

 امریکا: به شکایات ثبت شده انتخاباتی، دقیق رسیدگی کنید 
معترضان در هرات: کمیسیون های انتخاباتی باید شفاف کار کنند

اعالمآمادگیمشروطسازمانمللبرایحلتنشهایانتخاباتی
مشروط  افغانستان،  در  متحد  ملل  سازمان  های  مقام   1393/۴/1 8صبح/ 
این  درمیانی  پا  برای  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  دو  هر  موافقت  به 
سازمان، بهمنظور حل تنش های موجود ناشی از انتخابات دور دوم ریاست 
جمهوری، اعالم آمادگی کرده اند. نیکوالس هیسم، معاون فرستاده خاص 
سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از آمادگی و همکاری این سازمان 
در صورتی  همکاری  این  گفت:  اما  داد،  خبر  انتخاباتی  تنشهای  حل  برای 

انجام خواهد شد که هر دو تیم انتخاباتی موافقت داشته باشند.

 اعالمنتایجقسمیانتخاباتبهتاخیرافتاد
انتخابات اعالم کرد: اعالم  تلویزیون یک/ 1393/3/31 کمیسیون مستقل 
نتایج قسمی انتخابات به سبب جنجال های انتخاباتی و ادامهگفتو گوها میان 
نمایندهسازمان ملل متحد، داکتر عبداهلل و حکومت به تاخیر افتاده است. 
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احمدیوسف نورستانی، رییسکمیسیون مستقل انتخابات نیز از نقش سازمان 
ملل متحد در حل جنجالهای انتخاباتی استقبال کرد.

 رییسدبیرخانهکمیسیونمستقلانتخاباتاستعفاءداد
دبیرخانه کمیسیون  رییس  امرخیل  الحق  رادیو وطندار/ 1393/۴/2 ضیاء 
مستقل انتخابات، دلیل برکناری اش را بهبود وضعیت کشور خواند و گفت: 
امرخیل  آقای  است.  داده  استعفا  افغانستان  انتخابات  از  پاسداری  به خاطر 
افزود: دسایس، از سوی افراد و اشخاص ُمغرض برضد وی شروع شده و این 
دسیسه ها را محکوم می کند. آقای امرخیل خواهان بررسی جدی قضیه 
فرمانده امنیه کابل و خودش در روز انتخابات شد و از کمیسیون شکایات 

خواست تا این قضیه را جدی بررسی کند.
اولین گام برای اعتمادسازی

امرخیل رفت
افشای فایل صوتی استعفای امرخیل را به دنبال داشت

یوناما، استعفای امرخیل را گامی مثبت برای انتخابات افغانستان خواند
عبداهلل از استعفای امرخیل استقبال کرد

ستاد اشرف غنی: امرخیل به خاطر منافع ملی استعفا داد
اتهامهای امرخیل باید جدی گرفته شود

گسترش »جنبش ضد تقلب« از کابل به هرات

 دفترساحویانتخاباتکندزمسدودگردید
صدای امریکا/ 1393/۴/1 رییس دفتر ساحوی انتخابات کندز می گوید: به 
سبب حفظ جان کارمندان شان دفتر ساحوی را مسدود نموده است. امیر 
از آن  این تصمیم را بعد  حمزه احمدزی رییس دفتر ساحوی کندز گفت: 
گرفت که تظاهرکنندگان در مقابل دفتر آن ها خیمه زدند و در حدود 20 

فرد مسلح در آن خیمه جا به جا شدند.

 هوادارانتیماصالحاتوهمگراییدرکابلراهپیماییکردند
تلویزیون یک/ 1393/3/31 هوداران تیم انتخاباتی اصالحات و همگرایی 

http://www.salamwatandar.com/index.php/election-news/4092-2014-06-23-14-01-01
http://www.salamwatandar.com/index.php/election-news/4092-2014-06-23-14-01-01
http://8am.af/1393/04/03/went-amarkhel-independent-commission-election/
http://8am.af/1393/04/03/went-amarkhel-independent-commission-election/
http://8am.af/1393/04/03/went-amarkhel-independent-commission-election/
http://8am.af/1393/04/03/went-amarkhel-independent-commission-election/
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-20140623/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.persian.rfi.fr/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-20140623/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.pajhwok.com/dr/2014/06/24/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%25D
http://www.pajhwok.com/dr/2014/06/24/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%25D
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/06/140623_abdullah_iec_afghan_elections.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/06/140623_abdullah_iec_afghan_elections.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/06/140623_l09_af_2014_amarkhail_resign_ghani.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/06/140623_l09_af_2014_amarkhail_resign_ghani.shtml
http://8am.af/1393/04/03/amarkhel-charges-must-be-taken-seriously-about-election/
http://8am.af/1393/04/03/amarkhel-charges-must-be-taken-seriously-about-election/
http://www.radiozamaneh.com/156256
http://www.radiozamaneh.com/156256
http://www.darivoa.com/content/article/1942354.html
http://www.darivoa.com/content/article/1942354.html
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/10061-2014-06-21-09-28-36
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/10061-2014-06-21-09-28-36
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انتخابات  امروز در شماری از بخش های کابل دست به راهپیمایی زده و 
بیست و چهارم جوزا را پر از تقلب خواندند. معترضان، حکومت را به 
پشتیبانی از تقلب کاران متهم کرده و خواهان باطل شدن آرای تقلبی شدند. 
این راهپیمایان هشدار دادند: تا زمانی که به خواستشان رسیدگی نشود به 

اعتراض های مدنیشان ادامه خواهند داد.

 دههاتندرهراتدستبهتظاهراتزدند
رادیو آزادی/ 1393/۴/1 ده ها تن از اعضای نهاد موسوم به جنبش محصلین، 
آن چه تقلب در انتخابات دور دوم می خوانند، در برابر ساختمان والیت 
هرات دست به تظاهرات زدند. مظاهره کنندگان کمیسیون های انتخاباتی 

را متهم به بی توجهی و فعالیت به نفع یک نامزد مشخص می کنند.

 مسلمیار:میانجیگرییونامارادرپروسهانتخاباتبهحیثناظرمی
پذیریم

گوید:  می  افغانستان  بزرگان  شورای  رییس   1393/۴/1 آزادی/  رادیو 
به  نباید  کشور  این  انتخابات  پروسه  در  متحد  ملل  سازمان  همکاری 
استقاللیت کمیسیون های انتخاباتی صدمه وارد کند. فضل الهادی مسلم یار 
گفت: در مالقاتی که با نمایندگان دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یا یوناما 

داشته خواستار نقش سازمان ملل متحد به عنوان ناظر شده است.

 آرای1۷محلرأیدهیدروالیتقندهارقرنتینشد
طلوع نیوز/ 1393/۴/2 شمس الدین وفا رییس کمیسیون رسیدگی به شکایت 
های انتخاباتی در والیت قندهار گفته است: آرای هفده مرکز رأی دهی در 
این والیت را، قرنتین کرده اند. یکی از مرکزهای قرنتین شده در خود شهر 
قندهار است و متباقی آن در نه ولسوالی این والیت می باشد. وی می افزاید: 

سرنوشت آرای این مراکز پس از پایان بررسی ها روشن خواهد شد.

 ثبت3شکایتازرییسداراالنشایکمیسیونانتخابات
رادیو فرانسه/ 1393/۴/1 مسووالن کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در 

http://da.azadiradio.org/archive/news/20140622/1090/1090.html?id=25430794
http://da.azadiradio.org/archive/news/20140622/1090/1090.html?id=25430794
http://da.azadiradio.org/content/article/25431023.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25431023.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25431023.html
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15351-votes-from-kandahar-helmand-isolated-under-suspicion-of-fraud
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15351-votes-from-kandahar-helmand-isolated-under-suspicion-of-fraud
http://www.persian.rfi.fr/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%25
http://www.persian.rfi.fr/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%25
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افغانستان می گویند: 3 شکایت در این کمیسیون در خصوص عملکرد رییس 
کابل  امنیتی  نیروهای  فرماندهی  و  انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه 
انتخابات، گفت:  ثبت شده است. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون مستقل 
تحقیقات ابتدایی در خصوص پرونده مربوط به تخلف رییس دبیرخانه این 

کمیسیون ادامه دارد.

 مردمدروالیاتبدخشان،بغالنوکاپیسابهحمایتازعبداهلل
تظاهراتکردند

رادیو کلید/ 1393/۴/2 شماری از حامیان عبداهلل عبداهلل، یکی از نامزدان 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در والیات بغالن، بدخشان و کاپیسا 
مستقل  کمسیون  بغالن،  والیت  در  پیمایان  راه  زدند. پیمایی  راه  به  دست 
انتخابات را عامل اصلی بحران و به تنش کشیدن انتخابات دور دوم ریاست 
تقلب  دوم  دور  انتخابات  در  که  دارند  ادعا  خوانده،  کشور  در  جمهوری 

گسترده صورت گرفته است.

ناتوخواستارخویشتنداریطرفهایدخیلدرانتخاباتشد
در  دخیل  های  همهطرف  از  ناتو  کل  دبیر  سخنگوی   1393/۴/3 8صبح/ 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواسته تا از خود خویشتنداری نشان 
روند  لنگسکو گفت:  اوانا  کنند.  انتخابات مسووالنه عمل  قبال  در  و  داده 
انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باید به گونه ای به پیش برود که 
هم برای رای دهندگان و هم برای جامعه جهانی قابل اعتبار باشد. او یک 
بار دیگر روی شفافیت و منصفانه بودن روند انتخابات تاکید کرد و آن را 

برای آینده افغانستان مهم خواند.

کمیسیونانتخابات:بهخواستهایداکترعبداهللپاسخمیدهیم
8صبح/ 1393/۴/10 یک روز پس از قطع رابطه داکتر عبداهلل با کمیسیون 
های انتخاباتی، کمیسیون انتخابات می گوید: با رییس جمهور کرزی و دو 
ستاد  است.  شده  انتخاباتی  اختالفات  و خواهان حل  کرده  دیدار  معاونش 

http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13867-????-??-??????-??????-?-?????-?-??????-??-?????-??-???????-???????-??????utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tkg_dari+%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13867-????-??-??????-??????-?-?????-?-??????-??-?????-??-???????-???????-??????utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tkg_dari+%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13867-????-??-??????-??????-?-?????-?-??????-??-?????-??-???????-???????-??????utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tkg_dari+%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/north/13867-????-??-??????-??????-?-?????-?-??????-??-?????-??-???????-???????-??????utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+tkg_dari+%28%D8%AF%D8%B1%DB%8C%29
http://8am.af/1393/04/03/nato-urges-restraint-on-all-parties-involved-in-election/
http://8am.af/1393/04/03/nato-urges-restraint-on-all-parties-involved-in-election/
http://8am.af/1393/04/10/election-commission-abdullah-demands/
http://8am.af/1393/04/10/election-commission-abdullah-demands/


انتخابات 1393 افغانستان در آیینۀ رسانه ها/ 84

انتخاباتی داکتر عبداهلل اعالم کرد که فیصله های کمیسیون های انتخاباتی، 
داکتر عبداهلل هر دو  انتخاباتی  تیم  به گفته  نیست زیرا  تیم  این  قبول  قابل 

کمیسیون بی طرف نیستند و در تقلبهای انتخاباتی سهم دارند.

اشرفغنیاحمدزیویونسقانونیرویمسایلانتخاباتیصحبت
کردند

رادیو آزادی/ 1393/۴/10 مسووالن تیم تحول و تداوم گفته اند: در مالقات 
اشرف غنی احمدزی با یونس قانونی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان 
روی مسایل انتخاباتی بحث و گفتگو شده و در آن کدام فیصله خالف اصول 
انتخابات، اتخاذ نشده است. در این مالقات آقای اشرف غنی احمدزی نامزد 
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بار دیگر بر موضع خود در خصوص 
اعالن نتیجه ابتدایی و نهایی انتخابات در زمان معیین آن تاکید کرده است.

ضیاالحقامرخیلباخانوادهاشبهاماراتمتحدهعربیرفت
که  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  منبع  یک   1393/۴/10 نیوز/  طلوع 
نخواست نامی از وی برده شود، گفته است: آقای امرخیل کابل را به قصد 
امارات متحده عربی، ترک کرده است. این منبع افزود: نخست خانواده وی 
اند و قرار است  امارات متحده عربی رفته  در یک پرواز پیش از وی به 
که آقای امرخیل با خانواده اش این کشور را به قصد لندن ترک کنند. این 
در حالی است که دسته انتخاباتی عبداهلل عبداهلل بارها از رییس جمهور و 

دادستانی کل خواسته اند تا ضیاالحق امرخیل را ممنوع الخروج بسازند.

 اصالحاتوهمگرایی:خواستههایماردشدهاست
فارسی.رو/ 1393/10/8 گروه انتخاباتی اصالحات و همگرایی، به رهبری 
عبداهلل عبداهلل اعالم کرده است که تمام خواسته های آنان رد شده است. 
اعضا اصالحات و همگرایی می گویند: کمیسیون مستقل انتخابات به آنان 
مکتوبی را ارسال کرده که در آن نوشته شده با خواسته های شان موافقت 
گوید:  می  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  ستاد  رییس  ارسالیی؛  بریالی  شود.  نمی 

http://da.azadiradio.org/content/article/25441594.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25441594.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25441594.html
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15449-amarkhail-leaves-for-uae-with-his-family
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15449-amarkhail-leaves-for-uae-with-his-family
http://www.farsi.ru/doc/9144.html
http://www.farsi.ru/doc/9144.html
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این تیم خواست های شان را طی نامه ای در 13 ماده به کمیسیون مستقل 
انتخابات فرستاده بودند.

 قطعرابطهداکترعبداهللباکمیسیونهایانتخاباتی،بحرانآفریناست
ارتباط  قطع  افغانستان،  شفاف  انتخابات  بنیاد   1393/۴/9 یک/  تلویزیون 
ستاد انتخاباتی داکتر عبداهلل عبداهلل را با کمیسیون های انتخاباتی را بحران 
آفرین دانسته است. این نهاد گفته است: کناره گیری یکی از نامزدان از رونِد 
انتخابات، بر دموکراسی، مشروعیت حکومت آینده و اعتماد شهروندان به 
عبداهلل  داکتر  انتخاباتی  ستاد  گذارد.  می  بهجا  منفی  تاثیر  انتخابات  روند 
در پاسخ به رد خواسته های این ستاد از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، 

کارکرد کمیسیون های انتخابایت کشور را غیر مشروع خواند.

 نور:احتمالدارداعالننتایجابتداییانتخاباتبهتأخیربیافتد
رادیو آزادی/ 1393/۴/10 سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می گوید: 
افغانستان،  به دلیل بازشماری آرا در صدها محل رای دهی در 30 والیت 
ممکن است که اعالن نتیجه ابتدایی دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به 
این محالت  بازشماری آرا در  از  بیافتد. نور محمد نور گفت: پس  تأخیر 
خواهد  اثر  انتخابات  نتایج  روی  چقدر  اقدامی  چنین  که  شود  می  روشن 

گذاشت.

 والیپکتیکا،گفتوگویتلفونیمنسوببهخودراجعلیدانست
تلویزیون یک/ 1393/۴/8 والی پکتیکا، گفت و گوی تلفونی منسوب به 
او را که، از سوی تیم اصالحات و همگرایی پخش شده جعلی دانسته است. 
تیم اصالحات و همگرایی نوار صوتی را منسوب به محب اهلل صمیم، والی 
پکتیکا و ضیاالحق امرخیل، رییسپیشین دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات 
به نشر رساند. بر بنیاد این نوار، آقای صمیم به دست داشتن در تقلب های 

انتخاباتی متهم شده است.

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/10332-2014-06-30-11-15-27
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/10332-2014-06-30-11-15-27
http://da.azadiradio.org/content/article/25441837.html
http://da.azadiradio.org/content/article/25441837.html
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/10292-2014-06-29-07-37-55
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/10292-2014-06-29-07-37-55
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 نور:آمادهگفتگویرویدررویباعبداهللهستیم
رادیو کلید/ 1393/۴/10 کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد که به تمام 
سواالت ستاد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل پاسخ مثبت داده شده است. نور محمد 
نور، سخنگوی کمسیون مستقل انتخابات گفت: در صورتی که پاسخ های 
کمیسیون انتخابات قناعت ستاد انتخاباتی اصالحات و همگرایی را حاصل 

نکرده باشد، آنان آماده گفتگوی روی در روی  با عبداهلل عبداهلل هستند.

 کمیسیونشکایاتانتخاباتیخواستارهمکاریسازمانمللشد
خبرگزاری پژواک/ 1393/۴/10 کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی، 
برای تثبیت چگونگی نوارهای صوتی مرتبط به تقلب در انتخابات که از 
سوی تیم انتخاباتی داکتر عبداهلل نشر گردیده، از سازمان ملل متحد خواستار 
این نوارهای صوتی شامل مکالمات تلفونی است که تیم  همکاری گردید. 
عبداهلل آن را به ضیاء الحق امرخیل رییس سابق داراالنشای کمیسیون مستقل 
تیم اصالحات و  نوار صوتی،  این  از نشر  بعد  انتخابات منسوب می سازد. 
ادعا شده است که  نمود که در آن  نشر  نیز  را  نوار دیگر  همگرایی چند 
مقامات دولتی و اعضای کمیسیون انتخابات، زمینه را برای تقلبات سازمان 

یافته فراهم نموده بودند.

توافقبرایبازشماریصددرصدآراوتشکیلدولتوحدتملی
نامزدهای  احمدزی،  غنی  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل   1393/۴/22 جاویدان/ 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از موافقت خود با بازشماری کلیه آرا 
و احترام به نتیجه این بازشماری خبر دادند. جان کری وزیر امور خارجه 
آمریکا نیز گفت:هر دو نامزد رقیب توافق کرده اند که همه آرا بازشماری 
شود و این روند از 2۴ ساعت آینده آغاز خواهد شد. این بازشماری، تحت 
نظارت جامعه جهانی، سازمان ملل و ستادهای انتخاباتی هر دو نامزد انجام 

خواهد شد.

تیماشرفغنی:ریاستاجراییهرابهاحمدضیامسعودخواهیمداد
رادیو کلید/ 1393/۴/2۴ تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی 

http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/13931-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%25
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/13931-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%25
http://www.pajhwok.com/dr/2014/07/01/%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%25
http://www.pajhwok.com/dr/2014/07/01/%DA%A9%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D8%25
http://jawedan.com/index.php/1389-03-26-19-12-1/6277-national-unity-government-
http://jawedan.com/index.php/1389-03-26-19-12-1/6277-national-unity-government-
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14041-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%DB%8C%D8%25
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14041-%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B6%DB%8C%D8%25
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احمدزی می گوید: اگر پیروز انتخابات شویم، کرسی ریاست اجراییه را که 
جدیداً ایجاد خواهد شد، طبق توافق، به احمدضیا مسعود اختصاص خواهیم 
داد. نعمان شینواری، سخنگوی تیم تحول و تداوم گفت: این کرسی، بعدا با 
تعدیل قانون اساسی مبدل به پست صدارت می شود که مسعود آن را احراز 

خواهد کرد.

اشرفغنی:تقویمانتخاباتیتغییرنکند
8صبح/ 1393/۴/15 اشرف غنی احمدزی نامزد ریاست جمهوری تاکید می 
کند: نتایج انتخابات و مراسم تحلیف باید بر اساس تقویم انتخاباتی، محقق 
شود. ما با هرگونه تفتیشی که منجر به شفافیت آرا شود، موافقیم ولی تفتیش 
باید سراسری و افغانستان شمول باشد. انتقاد اصلی تیم داکتر عبداهلل متوجه 
آرایی است که از والیات خوست، پکتیا و پکتیکا به دست آمده اند. تیم 
اشرف غنی احمدزی می گوید: این آرا پاک است و توسط مردم به صندوق 
ها ریخته شده ولی تیم داکتر عبداهلل گفته است که آرای به دست آمده از 

این والیات با نفوس همین والیات تناسبی ندارد.

تیماصالحاترسماًازامرخیلشکایتکرد
و  اصالحات  تیم  ارشد  عضو  یک   1393/۴/15 جمهور/  خبرگزاری 
را  متهم  افراد  تا  می خواهیم  قانونی کشور  مراجع  از  ما  گفت:  همگرایی 
رسما ممنوع الخروج نمایند تا به اتهام یکایک آن ها مبنی بر مشارکت در 
تقلبات گسترده، رسیدگی شود. تیم اصالحات و همگرایی رسمًا از امرخیل 

به مراجع عدلی و قضایی کشور شکایت کرد.

امرخیل:قربانیتوطیهشدم،دادخواهیمیکنم
خبرگزاری بخدی/ 1393/۴/1۴ ضیاالحق امرخیل، رییس پیشین داراالنشا 
انتخابات می گوید: او قربانی توطیه بعضی حلقات شده و برای  کمیسیون 
رسیدگی به این موضوع دادخواهی می کند. امرخیل می گوید: برای تداوی 
به کشور امارات متحده عربی سفر کرده بود و قصد فرار از افغانستان را 

http://8am.af/1393/04/15/ashraf-qani-electoral-calendar-does-not-change/
http://8am.af/1393/04/15/ashraf-qani-electoral-calendar-does-not-change/
http://jomhornews.com/doc/news/fa/52509/
http://jomhornews.com/doc/news/fa/52509/
http://bokhdinews.com/election/17393-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%85%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
http://bokhdinews.com/election/17393-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%85%D8%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%85
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ندارد. او در ادامه افزود: دسیسه ها را افشا خواهم کرد، تمامی مدارکی که 
علیه من منتشر شده جعلی است.

دیدارتیمهایسیاسیوتخنیکیدوستادانتخاباتی
نامزد  دو  سیاسی  و  تخنیکی  های  تیم  دیدار   1393/۴/1۴ امریکا/  صدای 
ریاست جمهوری، در حضور معاونین رییس جمهور حامد کرزی در صدارت 
صورت گرفته است. تیم های تخنیکی و سیاسی هر دو تیم انتخاباتی برای 
اولین بار در حضور معاونین رییس جمهور در مورد تقلب های انتخاباتی و 

رسیدگی به آن دیدار و گفتگو نمودند.
تفتیشآراازسرگرفتهشد

8صبح/ 1393/۴/30 کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد: ناظران دو نامزد 
بر سر باطل شدن آرایی که هویت اشخاص در آنها ذکر شده توافق کرده و 
روند بازرسی آرا از سر گرفته شده است. این توقف پس از آن به وجود آمد 
که تیمهای ناظران داکتر عبداهلل و داکتر اشرف غنی احمدزی بر سر باطل 

کردن اوراق رای، دچار اختالف نظر شدند.

پنجاهدرصدصندوقهایرایبهکابلمنتقلشدند
بی بی سی/ 1393/۴/30 مقام های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می 
گویند: پنجاه درصد صندوق های رای از والیا ت این کشور به کابل منتقل 
با  به مرکز، همزمان  از والیات  انتقال صندوق های رای  شده است. روند 
روند بررسی آراء آغاز شده بود. انتقال این صندوق ها به اساس تفاهم دو 
به همراهی  آیساف  و  ناتو  افغان،  امنیتی  نیروهای  از سوی  انتخاباتی،  ستاد 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  ملل  سازمان  انتخاباتی،  ستاد  دو  نمایندگان 

صورت می گیرد.

خوشبینیهاازروندتفتیشآرایانتخابات
صدای امریکا/ 1393/۴/28 مقامات کمیسیون مستقل انتخابات می گویند: 
روند تفتیش آرا به خوبی به پیش رفته و تا کنون کدام مشکلی جدی در 

http://www.darivoa.com/content/article/1951383.html
http://www.darivoa.com/content/article/1951383.html
http://8am.af/1393/04/30/auditvotes-election-independent-commission-election-afghanistan/
http://8am.af/1393/04/30/auditvotes-election-independent-commission-election-afghanistan/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/07/140721_k04_afg2014_afghanistan_election_vote_audit.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/07/140721_k04_afg2014_afghanistan_election_vote_audit.shtml
http://www.darivoa.com/content/afghan-election-vote-audit/1961166.html
http://www.darivoa.com/content/afghan-election-vote-audit/1961166.html
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این زمینه وجود ندارد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات 
گفت: تا حال بیش از 23۴ صندوق رای تفتیش شده است. آقای نور افزود: 
روند انتقال صندوق های رای از والیات به مرکز ادامه دارد و تا کنون تمام 
صندوق های آرای بلخ، غزنی و میدان وردک به کمیسیون مستقل انتخابات 

انتقال داده شده است.

توافقهامیاندونامزدنهاییوبرگشتناپذیرند
طلوع نیوز/ 1393/۴/31 دسته های انتخاتی می گویند: توافق میان هر دو 
نامزد که به پا درمیانی سازمان ملل متحد انجام شده است، هیچ گاهی تغییر 
نخواهد کرد. بازرسی آرا و ایجاد حکومت وحدت ملی تغییرناپذیر هستند. 
برخی از نهادهای ناظر این توافق سیاسی را راه بیرون رفت از بحران می 
دانند. این نهادها می گویند: عملی شدن این توافق هر چند فراز و نشیب هایی 

را به همراه دارد اما در عملی شدن آن ضمانت هایی وجود دارد.

روندتفتیشآراتاپسازعیدفطرتوقفیافت
این  هم  باز  آرا  تفتیش  روند  دهم  روز  در   1393/5/۴ رشد/  خبرگزاری 
ابطال  انتخاباتی روی طرزالعمل  تیم  به دلیل اختالف نظر میان دو  پروسه 
آرا برای سومین بار متوقف گردید. احمد یوسف نورستانی رییس کمیسیون 
مستقل انتخابات گفت: این کمیسیون روند تفتیش آرا را به دلیل اختالف 
نظر میان تیم های انتخاباتی روی بعضی از مواد طرزالعمل ابطال آرا تا بعد 
از عید متوقف کرد. وی از دو تیم انتخاباتی خواست تا هر چه زودتر روی 

این طرزالعمل به توافق برسند و بگذارند که روند تفتیش ادامه یابد.

مسعود:درصورتعدمپیروزی،درحکومتایتالفیشریکنمی
شویم

تحول  تیم  ارشد  اعضای  از  مسعود،  ضیاء  احمد   1393/5/3 کلید/  رادیو 
ایجاد حکومت  و همگرایی خواست که روی  اصالحات  تیم  از  تداوم  و 
ایتالفی پافشاری نکنند. آقای مسعود گفت: اگر در انتخابات پیروز نشویم، 

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15667-election-teams-assure-strength-of-agreement-between-candidates
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15667-election-teams-assure-strength-of-agreement-between-candidates
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=20229
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=20229
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14110-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14110-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9
http://tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14110-%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9
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تقاضای شریک شدن در یک حکومت ایتالفی را نخواهیم کرد. وی افزود 
که در صورت عدم پیروزی، خواستار پیش برد ریاست اجراییوی نخواهند 

شد، بلکه در موقف اپوزیسیون قرار خواهیم گرفت.

یوناما:نامزدانازطرحسازمانمللحمایتمیکنند
گوید:  می  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  دفتر   1393/5/۴ نیوز/  طلوع 
سر  بر  نهاد  این  پیشنهادی  طرح  شدن  عملی  از  جمهوری  ریاست  نامزدان 
کارشیوه بازرسی و ابطال آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات حمایت می 
کنند. دفتر یوناما می افزاید: هر دو نامزد نگرانی های مربوطه شان را نسبت 

به این طرح، به ساز مان ملل ابراز داشته اند و اعالم آماده گی کردند“.

طوالنیشدنروندانتخاباتباعثکاهشدرآمدهایداخلیافغانستان
شدهاست

بی بی سی/ 1393/5/13 وزارت مالیه افغانستان می گوید: تاخیر در اعالم 
درآمدهای  تا  است  شده  باعث  جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  نتیجه 
یابد. مقام های  گمرکی این کشور در چند ماه گذشته، 25 درصد کاهش 
این وزارت ابراز نگرانی کرده اند که طوالنی شدن روند انتخابات اثرات 

ناگواری بر وضعیت اقتصادی افغانستان به جا بگذارد.

 روندابطالآراتاپایانهمینهفتهآغازخواهدشد
در  متحد  ملل  سازمان  نمایندگی  دفتر  نیوز/ 1393/5/13 سخنگوی  طلوع 
افغانستان می گوید: روند بازرسی آرا ادامه خواهد داشت، اما پس از ایجاد 
یک ذخیره گاه اطالعاتی روند قرنطین و ابطال آرا آغاز خواهد شد. دسته 
از خواست  انتخاباتی عبداهلل عبداهلل می گوید: سازمان ملل متحد بسیاری 
های آنان را در الیحه ابطال آرا گنجانیده است و ابطال آرا بر بنیاد همین 

الیحه عملی خواهد شد.

 بیزاریمردمازنمایشخستهکنندهانتخابات
دموکراتیک  پروسه  انتخاباتی  های  جنجال   1393/5/1۴ روز/  اطالعات 

http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15724-presidential-candidates-support-un-proposal
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15724-presidential-candidates-support-un-proposal
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140804_fm_afghanistan_election_delay_decreased_revenue.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140804_fm_afghanistan_election_delay_decreased_revenue.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140804_fm_afghanistan_election_delay_decreased_revenue.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140804_fm_afghanistan_election_delay_decreased_revenue.shtml
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15833-vote-invalidations-to-start-by-weeks-end
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/15833-vote-invalidations-to-start-by-weeks-end
http://www.etilaatroz.com/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7/
http://www.etilaatroz.com/%D8%A8%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AE%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A7/
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انتخابات را به روند خسته کننده ای بدل کرده و اعتماد مردم به نخبگان 
سیاسی شان را به شدت آسیب رسانده است. با گذشت بیش از چهار ماه از 
زمان برگزاری انتخابات، هنوز نتیجه این پروسه معلوم نشده و چشم انداز 
تمامی  بر  افغانستان  انتخاباتی  بحران  شدن  دوامدار  است.  نامعلوم  نیز  آن 

عرصه های زندگی مردم افغانستان تأثیرات منفی به جا گذاشته است.

 رییسدفترخلیلی:فایلصوتیجعلیاست
8صبح/ 1393/5/13 ستاد انتخاباتی عبداهلل عبداهلل یکی از دو نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری دور دوم، با انتشار یک فایل صوتی منسوب به محمدکریم 
و  انتخابات  در  مداخله  به  متهم  را  جمهوری  ریاست  دوم  معاون  خلیلی، 
حمایت از تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، دیگر نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری کرده است؛ اما رییس دفتر آقای خلیلی این فایل صوتی را جعلی 
خوانده است. براساس فایل صوتی منتشر شده، محمدکریم خلیلی در نشستی 

اطمینان داده که برنده انتخابات آقای احمدزی است.

 تیمتخنیکیعبداهللبهروندتفتیشپیوست
صدای امریکا/ 1393/5/13 روند تفتیش صددرصدی آرا با حضور تیم های 
انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری آغاز گردید. این روند با کمی تاخیر و با 
حضور تیم های تخنیکی نامزدان، بعد از آن آغاز گردید که این پروسه در 
چند روز گذشته بدون حضور ناظرین تیم عبداهلل عبداهلل از سر گرفته شد. 
ناظرین تیم عبداهلل به دلیل پذیرفته نشدن بعضی از خواست های شان در این 
روند اشتراک نکرده بودند. اما بعد از گفتگوهای دو روزه میان تیم تخنیکی 
عبداهلل با ملل متحد و تیم اشرف غنی احمدزی، اکنون سخنگوی تیم عبداهلل 
می گوید: بعضی از پیشنهادات آن ها از سوی ملل متحد پذیرفته شده است.

نادرمحسنی:بازشماریآرایانتخاباتشوراهایوالیتیتکمیلنشده
است

کمیسیون  دبیرخانه  رییس  محسنی،  نادر   1393/5/20 روز/  اطالعات 
رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی کشور می گوید: بازشماری آرای انتخابات 

http://8am.af/1393/05/13/khlili-election-afghanistan/
http://8am.af/1393/05/13/khlili-election-afghanistan/
http://www.darivoa.com/content/article/1970915.html
http://www.darivoa.com/content/article/1970915.html
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1/
http://www.etilaatroz.com/%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1/
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شوراهای والیتی هنوز تکمیل نشده است. به گفته آقای محسنی، فعاًل تنها 
نشده  تکمیل  ننگرهار  و  کابل  والیتی  شوراهای  نامزدان  آرای  بازشماری 
است. به گفته او، نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی با پایان بازشماری 

آرا، اعالم خواهد شد.

 کننگهم:برخیازطرفداراناحمدزیوعبداهللعالقمندایجاد
حکومتوحدتملینیستند

رادیو آزادی/ 1393/5/21 جیمز کننگهم سفیر امریکا در کابل می گوید: 
در میان تیم های انتخاباتی اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل افرادی هم 
هستند که هیچ عالقه مندی به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان  
ندارند و همکاری های مشترک دو نامزد را نیز به دیده شک می نگرند. 
او افزود: افرادی که به ایجاد حکومت وحدت ملی در افغانستان باورمند 
نیستند باید بدانند که اکثر افغان ها و جامعه جهانی به ایجاد همچون یک 

حکومت در این کشور خوشبین هستند.

 سفیرآمریکادرکابل:ضمانتیبرایعدمتکرارجنجالانتخاباتی
افغانستانوجودندارد

بی بی سی/ 1393/5/20 جیمز کانینگهام سفیر آمریکا در کابل می گوید: 
هیچ ضمانتی وجود ندارد که جنجالهای انتخاباتی میان اشرف غنی احمدزی 
و عبداهلل عبداهلل دوباره به وجود نیاید. آقای کانینگهام گفت: داشتن یک 
رئیس جمهور برای افغانستان در پایان ماه جاری بسیار با اهمیت است. اما 
ناظران هر دو ستاد گفته اند: زمان تعیین شده برای پایان این روند چندان 

هم سنجیده شده نیست.

 حداقلانتظارمردمازستادهایانتخاباتی
افغانستان/ 1393/5/20 یک سال قبل تصور بر این بود که تمام  روزنامه 
مشکالت داخلی و خارجی افغانستان به انتخابات ریاست جمهوری بستگی 
دارد و اگر انتخابات موفقانه برگزار شود، همه این مشکالت حل می شود؛ 

http://da.azadiradio.org/content/article/26525880.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26525880.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26525880.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26525880.html
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140811_k02-cunningham-afg-election-dispute.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140811_k02-cunningham-afg-election-dispute.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140811_k02-cunningham-afg-election-dispute.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/08/140811_k02-cunningham-afg-election-dispute.shtml
http://dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=131140
http://dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=131140
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اما پس از برگزاری انتخابات، آرزوهای مردم تحقق پیدا نکرد. انتخابات به 
مسیری کشانده شد که نه تنها نمی توانست حالل مشکالت درونی و بیرونی 

افغانستان باشد که خود به بزرگترین معضل ملی تبدیل شد.

 نور:بیستتیمکاریدیگردردوشفتتفتیشآرااضافهشدهاست
رادیو آزادی/ 1393/5/20 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید: 
در دو شفت کاری برای تفتیش آرای دور دوم انتخابات، بیست تیم کاری 
دیگر افزوده شده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون گفت: تالش 

دارند تا در روزهای آینده تعداد تیم های تفتیش را بیشتر نمایند.

ادعایدستبردبهبرخیازصندوقهایتیماحمدزی
در  که  دارد  ادعا  احمدزی  غنی  اشرف  تیم   1393/5/26 امریکا/  صدای 
برخی از صندوق های این تیم در یکی از گدام ها دست برد صورت گرفته 
نماید. محمد  به شدت رد می  را  انتخابات آن  اما کمیسیون مستقل  است؛ 
داود سلطان زوی، مسوول تیم تخنیکی اشرف غنی احمدزی گفت: به تعداد 

1۴صندوق آن ها در یکی از گدام ها دست خورده است.

 کمیسیونمستقلانتخاباتدریکماه۴5درصدآرایانتخاباترا
بازرسیکردهاست

اعالم  کشور  انتخابات  مستقل  کمیسیون   1393/5/26 بخدی/  خبرگزاری 
تا  ریاست جمهوری  انتخابات  دوم  دور  آرای  بازرسی  روند  آغاز  از  کرد: 
کنون حدود ۴5 درصد آرا بازرسی شده است. نور اما اختالف نظر میان 
ناظرین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری را از دالیل اساسی کندی روند 
بازرسی می داند. او گفت: تا کنون از مجموع 22828 صندوق رای، 10231 
صندوق رای که ۴5 درصد تمامی آرا را تشکیل می دهد بازرسی شده است.

بارکاوباما:امریکامنتظرنتایجانتخاباتاست
با  امریکا  ایاالت متحده  اوباما رییس جمهور  بارک  8صبح/ 1393/5/2۷ 

http://da.azadiradio.org/content/article/26524806.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26524806.html
http://www.darivoa.com/content/article/2416098.html
http://www.darivoa.com/content/article/2416098.html
http://bokhdinews.com/election/17803-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%25
http://bokhdinews.com/election/17803-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%25
http://bokhdinews.com/election/17803-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%25
http://bokhdinews.com/election/17803-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DB%B4%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%B1%25
http://8am.af/1393/05/27/obama-afghanistan-election-us/
http://8am.af/1393/05/27/obama-afghanistan-election-us/
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ارسال پیامی به رییس جمهور کرزی، سالروز استرداد اسقالل افغانستان را 
ایاالت  پیام گفته است:  این  امریکا در  تبریک گفته است. رییس جمهور 
متحده امریکا چشم به راه نتایج پروسه انتخابات بوده و آماده همکاری با 

رییس جمهور آینده افغانستان است.

کمیتهوحدتملی:هشتاددرصدازصالحیتهایرییساجرایی
حکومتمشخصشدهاست

ملی که وظیفهمشخص ساختن  تلویزیون یک/ 1393/5/26 کمیتهوحدت 
از  درصد  تاکنون هشتار  دارد،  برعهده  را  ملی  جزییات حکومت وحدت 
صالحیت های رییس اجرایی این حکومت را مشخص کرده است. تا هنوز 
روشن نیست این صالحیت ها چه هستند؛ اما یکی از سخنگویان این کمیته 

تاکید کرده صالحیت های رییس اجرایی برابر به نخست وزیر است.

نیویارکتایمز:هردونامزدورییسجمهورکرزیدرانتخاباتتقلب
کردهاند

تلویزیون یک/ 1393/6/2 روزنامه امریکایی نیویارک تایمز در تازه ترین 
گزارش اش نگاشته است: در این دور انتخابات، دو اعشاریه دو میلیون رای 
به سود اشرف غنی احمدزی و هشت صد هزار رای به سود عبداهلل عبداهلل 
تقلب شده است. در این گزارش، کاخ ریاست جمهوری نیز به انجام تقلب 
های کالن سازمان یافته متهم شده است. بر بنیاد گزارش این روزنامه، کاخ 
ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات، افرادی را مقرر کرد تا به 

سود یک نامزد مشخص کار نمایند.

 هنوزهمیکمورداختالفیمیاننامزدان،باقیماندهاست
های  نگاه  در  رنگی  دو  و  باوری  بی  هم  هنوز   1393/6/3 آزادی/  رادیو 
نامزدان ریاست جمهوری بر سر چگونگی ایجاد حکومت وحدت ملی در 
افغانستان به نظر می رسد. گفتگوهای دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
بر سر موارد اختالفی تشکیل حکومت وحدت ملی هنوز هم در چهارچوب 

http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11615-2014-08-17-09-08-30
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11615-2014-08-17-09-08-30
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11615-2014-08-17-09-08-30
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11615-2014-08-17-09-08-30
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11818-2014-08-24-08-50-26
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11818-2014-08-24-08-50-26
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11818-2014-08-24-08-50-26
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/11818-2014-08-24-08-50-26
http://da.azadiradio.org/content/article/26549169.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26549169.html
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سر  بر  تفاهم  برای  گفتگوها  دارد.  ادامه  ملی  وحدت  مشترک  کمیسیون 
دو مورد اختالفی میان نامزدان که همانا چگونگی صالحیت های رییس 

اجراییه و رییس جمهور آینده است، ادامه دارد.

 تحولوتداوم:بهخواستسازمانمللازپروسهبیرونشدیم
رادیو کلید/ 1393/6/5 تیم تحول و تداوم می گوید: به خواست سازمان 
ملل از پروسه بیرون شدیم. پس از هشدار تیم اصالحات و همگرایی مبنی 
بر ترک روند بازرسی، تیم اشرف غنی احمدزی اعالم کرد: آنان بر اساس 
درخواست سازمان ملل، ناظرین خود را از این روند خارج نموده و تمام 

مسوولیت را به این سازمان واگذار کرده اند.

 دیدارحامدکرزیبادونامزدریاستجمهوریافغانستان
فارسی.رو/ 1393/6/3 حامد کرزی با دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان 
دیدار و  برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور جدید،  در خصوص زمان 
گفت وگو کرد. کرزی در این دیدار از هر دو نامزد خواست که در زمینه 
انتقال قدرت به  بازرسی آرا همکاری کنند و زمینه را برای  بازشماری و 

رییس جمهور جدید، فراهم سازند.

کمیسیونانتخاباتروندتصمیمگیریدرموردآرایتفتششدهرابه
طورعلنیآغازکرد

رادیو آزادی/ 1393/6/3 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند تصمیم 
گیری در خصوص سرنوشت آرای تفتیش شده را به طور علنی آغاز کرد. 
از میان  اولین مرحله  این کمیسیون گفت: در  عبدالرحمان هوتکی معاون 
36۴5 هزار محل که شامل پروسه شده 28۷6 آن دارای صحت بوده است. 
از میان 38۴۷ محل تصمیم گرفته شده 103 محل از همه مراحل بیرون 

ساخته شده است.
تاکنونبیشاز۸3درصدآراتفتیششدهاست

خبرگزاری رشد/ 1393/6/9 کمیسیون مستقل انتخابات اعالم کرد: بیش از 

http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14344-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%25
http://www.tkg.af/dari/afghanistan-news/kabul/14344-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%25
http://www.farsi.ru/doc/9421.html
http://www.farsi.ru/doc/9421.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26549182.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26549182.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26549182.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26549182.html
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=20799
http://www.roushd.com/newsIn.php?id=20799
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83 درصد آرا تفتیش شده است. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل 
انتخابات گفت: در ادامه پروسه بازرسی آراء، پس از تفتیش 6۴3 صندوق، 
مجموع صندوق های تفتیش شده به 190۴۷ رسید که آرای این صندوق ها 
در مجموع 83٫۴ کل آرا را تشکیل می دهد. آقای نور افزود: از 190۴۷ 
بندی  وارد سیستم جمع  نتایج 16385 صندوق  تفتیش شده جدول  صندوق 

کمیسیون مستقل انتخابات شده است.

حبیبی:کارهایتخنیکیپروسهتفتیشآراتااخیرهفتهبهپایان
خواهدرسید

رادیو آزادی/ 1393/6/15 پس از پایان روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات 
افغانستان گفته که کارهای  انتخابات  ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل 
باقیمانده تخنیکی این پروسه تا اخیر هفته روان تکمیل خواهد شد. داخل 
کردن چک لست های تفتش آرا به سیستم و ابطال آرا از جمله کارهای 

تخنیکی اند که هنوز هم کار روی آن جریان دارد.

 انتخاباتوسرنوشتدموکراسی
مدیون گرفتن  را  ثبات خود  دموکراتیک  نظام های  8صبح/ 1393/6/10 
مشروعیت  صورت  این  غیر  در  هستند،  مردم  واقعی  رای  از  مشروعیت 
نظامهای دموکراتیک نیز سوال میرود. معموال نظام هایی که مرحلهگذار به 
دموکراسی را تجربه می کنند، در جریان دگرگونیهای سیاسی به مشکالتی 

از این نوع دچار می شوند.

 استادسیاف:اعالمنتیجهانتخاباتپیشازتوافقسیاسی،فتنه
خوابیدهرابیدارخواهدساخت

از  و  پیشین  نامزد  سیاف،  الرسول  عبدرب   1393/6/15 یک/  تلویزیون 
رهبران جهادی هشدار داده است: اگر نتیجه انتخابات پیش از توافق سیاسی 
نامزدان اعالم شود، افغانستان با بی ثباتِی مهار ناشدنی رو به رو خواهد شد. 
آقای سیاف در اعالمیهای هشدار داده، اعالم نتیجه انتخابات پیش از رسیدن 

http://da.azadiradio.org/content/article/26569905.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26569905.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26569905.html
http://da.azadiradio.org/content/article/26569905.html
http://8am.af/1393/06/10/election-afghanistan-democracy/
http://8am.af/1393/06/10/election-afghanistan-democracy/
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/12063-2014-09-06-08-36-27
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/12063-2014-09-06-08-36-27
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/12063-2014-09-06-08-36-27
http://www.1tvnews.af/fa/news/afghanistan/12063-2014-09-06-08-36-27
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به یک راه حل سیاسی، فتنهخوابیده را بیدار خواهد کرد و افغانستان به بی 
ثباتی کشانیده خواهد شد.

 شمارشمعکوسبرایاعالننتایجانتخابات
افغانستان/ 1393/6/16 شمارش آرا پایان یافته است و تنها چیزی که مانده 
اعالن نتایج انتخابات ریاست جمهوری است که ماه ها به طول انجامیده و 
کشور را در سکوت و سکون و تهدید و ترس نگه داشته است. انتخابات 
تاریخ  در  ها  انتخابات  بدترین  از  یکی  خود  نوع  در  جمهوری  ریاست 
افغانستان  تاریخ  در  نیز  انتخابات  عمر  که  چند  هر  است؛  بوده  افغانستان 

چندان طوالنی نیست.
 نامزدانهنوزبهتوافقنرسیدهاند

8صبح/ 1393/6/16 در حالی که روند تفتیش آرا به پایان رسیده دو نامزد 
هنوز بر سر بخش سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق نرسیده 
اند. دو نامزد و طرفداران آن ها چند هفته است که بر سر تقسیم قدرت 
چانهزنی می کنند ولی تا هنوز به توافقی نرسیده اند. اختالف اصلی حاال این 
است که رییس اجرایی، رییس کابینه باشد یا نه. تیم انتخاباتی داکتر عبداهلل 
می گوید: رییس اجرایی همان صدراعظم اجرایی است و باید در راس کابینه 
چنین  که  است  باور  این  به  احمدزی  غنی  اشرف  انتخاباتی  تیم  ولی  باشد 

صالحیتی خالف قانون اساسی است.

 واشنگتن:عبداهللوغنیبهنتایجتفتیشآرااحترامبگذارند
رادیو کلید/ 1393/6/18 خانم ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا می 
گوید: آقای عبداهلل تاکید دارد که از قانون اساسی افغانستان اطاعت می کند. 
به همین دلیل واشنگتن از عبداهلل عبداهلل و هوادارانش انتظار دارد تا به روند 
این در حالی است که داکتر عبداهلل، خود را  بمانند.  باقی  پایبند  انتخابات 
برنده انتخابات خوانده تاکید کرد: هرگز خواهان اعتراضات خشونت آمیز 

نبوده و حق خود را از راه اعتراضات مدنی به دست خواهد آورد.

http://dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=131306
http://dailyafghanistan.com/editorial_detail.php?post_id=131306
http://8am.af/1393/06/16/election-afghanistan-candidate-agreement/
http://8am.af/1393/06/16/election-afghanistan-candidate-agreement/
http://www.tkg.af/dari/world-news/world-news/14430-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7
http://www.tkg.af/dari/world-news/world-news/14430-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D9%81%D8%AA%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%B1%D8%A7
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نتایجانتخاباتوآیندۀقوایمسلحافغانستان
صدای امریکا/ 1393/6/25 اعضای ارشد ستاد عبداهلل عبداهلل به روزنامۀ 
انتخابات  برندۀ  احمدزی،  غنی  اشرف  اگر  اند:  گفته  ژورنال  ستریت  وال 
ریاست جمهوری افغانستان اعالم شود نهادهای امنیتی افغان از هم خواهند 
پاشید. محمد محقق، معاون دوم عبداهلل عبداهلل و احمد ولی مسعود، یکی 
به دلیل موجودیت  اند که  داده  از حامیان اصالحات و همگرایی هشدار 
تعلقات قومی و مذهبی در اردو و پولیس ملی افغانستان، اعالم نتایج نهایی 
رییس  از  امنیتی  منسوبین  تا  غنی، سبب خواهد شد  آقای  نفع  به  انتخابات 

جمهور آیندۀ افغانستان اطاعت نکنند.

 دعوابرسراصطالحات
8صبح/ 1393/6/26 از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری سه ماه سپری 
می شود. در این سه ماه هر دو نامزد بر سر پذیرش نتیجه انتخابات دچار 
امریکا  خارجه  وزیر  و  المللی  بین  نهادهای  های  تالش  اند.  نظر  اختالف 
هنوز  عمل  در  اما  آورد.  گردهم  مشترک  محورهای  بر  را  نامزد  دو  هر 
با  اما حاال که همه شهروندان  با شکنندگیهایی همراه است.  هم وضعیت 
یک امیدواری تمام خبرهای انتخابات را دنبال میکنند، خبرها حکایت از 

اختالف نظر بر سر برخی اصطالحات دارد.

اشرفغنیاحمدزیرئیسجمهورافغانستانشد
بی بی سی/ 1393/6/30 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج دور دوم 
انتخابات را بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا و درصدی آن اعالم کرد. 
احمدیوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در نشست مطبوعاتی: “کمیسیون 
مستقل انتخابات جناب دکتر کلیک محمداشرف غنی احمدزی را به عنوان 
رئیس جمهوری اسالمی افغانستان اعالم می کند.” آقای نورستانی نگفت که 
از کلیک  برده است. رئیس کمیسیون همچنین  آقای احمدزی چقدر رای 
عبداهلل عبداهلل دیگر نامزد انتخابات به عنوان “رئیس اجرایی” نام برد و به 

هر دوی آنها تبریک گفت.

http://www.darivoa.com/content/afghanistan-army/2452332.html
http://www.darivoa.com/content/afghanistan-army/2452332.html
http://8am.af/1393/06/26/election-afghanistan-candidate-8/
http://8am.af/1393/06/26/election-afghanistan-candidate-8/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/09/140921_k02_af2014_afghan_election_result_anounced.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/09/140921_k02_af2014_afghan_election_result_anounced.shtml
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 متن موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی در افغانستان
 تقسیم قدرت در افغانستان و سرنوشت اپوزیسیون

 احمدزی: حکومتهای موازی را ازبین میبریم
 لطف کنید تمام توافقهایتان را علنی سازید

 »وحدت ملی نشاندهنده بلوغ سیاسی در افغانستان«
 استقبال آمریکا، بریتانیا، ناتو و سازمان ملل از توافق احمدزی و عبداهلل

 حکومت وحدت ملی با چالش هایی روبهرو است
 حکومت وحدت ملی – دو رئیس، یک قانون

 سنت تقسیم قدرت
 یک گام به جلو ده گام به عقب
 دولت مقبول اما غیردموکراتیک

 امیدواری آمریکا به امضای زودهنگام پیمان امنیتی با افغانستان
 وزارت داخله: با پایان بنبست وضعیت امنیتی بهبود مییابد

 مراسم تحلیف رئیس جمهوری جدید افغانستان هفته بعد برگزار می شود
 والی بلخ: اشرف غنی رئیس جمهور منتخب نیست

 نخستین سخنرانی اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری جدید افغانستان
 کرزی با کارمندان دولتی خدا حافظی کرد

 نخستین رئیس جمهوری انتخابی افغانستان خداحافظی کرد
میراث حکومت سیزده ساله حامد کرزی

نخستینسخنرانیاشرفغنیاحمدزی،رییسجمهوریجدید
افغانستان

جدید  جمهوری  رییس  احمدزی،  غنی  اشرف   1393/6/31 سی/  بی  بی 
افغانستان در نخستین سخنرانی اش پس از اعالم نتیجه انتخابات افغانستان 
گفت: حکومت وحدت ملی، حکومت قانون، عدالت، شفافیت و مسوولیت 
خواهد بود. آقای احمدزی که در مراسم تجلیل از پیروزی اش در تاالر لیسه 
امانی کابل صحبت می کرد، گفت: این برای نخستین بار در تاریخ افغانستان 
است که قدرت از یک رییس جمهوری به رییس جمهوری دیگر به صورت 

مسالمت آمیز منتقل میشود.

http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_zs_karzai_legacy.shtml
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 تیفا:حکومتوحدتملی،نجاتافغانستانازبحراناست
گوید:  می  افغانستان  شفاف  انتخابات  بنیاد   1393/6/29 یک/  تلویزیون 
توافق در تشکیل حکومت وحدت ملی، افغانستان را از بحران های سیاسی، 
چنین  هرچند  افزاید:  می  نهاد  این  دهد.  می  نجات  اجتماعی  و  اقتصادی 
حکومتی پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود، اما در حال حاضر گزینه 

ای جز ایجاد این حکومت در دست نیست.

روسیه:بارییسجمهورآیندهافغانستانهمکاریمیکنیم
سازمان  در  روسیه  دایم  نماینده  ویتالی چورکین،  فارسی.رو/ 1393/6/28 
افغانستان  آینده  حکومت  با  است  حاضر  کشورش  گوید:  می  متحد  ملل 
بیشتر در جهت  این همکاری ها در گذشته  ادامه دهد.  همکاری خود را 
بازسازی، کمک به نظامیان افغانستان و همچنین مبارزه با مواد مخدر بوده 

است.

عبداهللعبداهللتنهاگزینهمناسببرایمقامریاستاجراییاست
طلوع نیوز/ 1393/6/31 شماری از آگاهان سیاسی می گویند: اگر عبداهلل 
دارد  احتمال  نکند،  کار  آینده  حکومت  اجرایی  ریاست  مقام  در  عبداهلل 
حکومت وحدت ملی با دشواریهایی روبرو شود. این آگاهان آقای عبداهلل 
با تجربه می دانند و می گویند: وی روابط بسیار خوبی  را سیاست گری 
با بسیاری از کشورهای جهان دارد و از همین رو باید مسوولیت ریاست 

اجرایی را بپذیرد.

 نتایجانتخاباتامروزاعالممیشود
اعالم  انتخابات  نتایج  گوید:  می  انتخابات  کمیسیون   1393/6/30 8صبح/ 
میشود. این کمیسیون افزود: منتظر توافق سیاسی دو نامزد نمی نشیند و بیش 
از این مردم را منتظر اعالم نتایج نمی گذارد زیرا تمام کارهای فنی مربوط 
به انتخابات به پایان رسیده است. این در حالی است که رایزنیها برای امضای 
توافقنامه در ارگ ادامه دارد. بیشتر تالش ها این است که پیش از اعالم 
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نتایج، توافقنامه سیاسی امضا شود. هردو نامزد در یک متن چهار صفحه ای 
روی چند محور به توافق رسیدند.

 توافقنامهتشکیلدولتوحدتملیافغانستاننهاییشد
اعالم  افغانستان  انتخاباتی  های  تیم  اعضای   1393/6/30 امریکا/  صدای 
کردند که آنان به توافق کلی روی تشکیل حکومت وحدت ملی رسیده اند 
و هیچ گونه اختالف نظر میان دو تیم انتخاباتی باقی نمانده است. فیض اهلل 
ذکی، سخنگوی تیم تحول و تداوم گفت: بعد از مذاکرات جدی، تیم های 
انتخاباتی آقای عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی احمدزی به توافق کامل رسیدند 
و هیچ اختالفی به شمول نحوه اعالم نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مستقل 

انتخابات میان دو تیم باقی نمانده است.

 اشرفغنی:حکومتوحدتملیشرکتسهامینیست
جمهوری  رییس  احمدزی  غنی  اشرف  داکتر   1393/6/31 وطندار/  رادیو 
منتخب کشور گفت: این که با رقیب دوران انتخابات خود ”تیم اصالحات” 
یک جا شده است، این مساله به معنی تقسیم قدرت نیست. داکتر احمدزی 
برنده  اگر  بود:  گفته  نیز  خود  انتخاباتی  پیکارهای  دوران  در  وی  افزود: 
انتخابات شود، برای تیم رقیب اش نیز در حکومت سهم می دهد و حاال 

تعهدش را عملی کرده است.
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