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 ملل متحد برای  صبح همۀ شما بخير و به کنفرانس امروزی ما که در آن نماينده خاص سر منشی :يوناما

 کای آيده و ريس کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان خانم سيما ثمر صحبت خواهند نمود، افغانستان آقای

به تعقيب  آن آقای کای صحبت خواهند کرد  و کنفرانس را آغاز مينماييمبا تبصرۀ خانم سيما ثمر . خوش آمديد

  .به سواالت شما پاسخ ارايه خواهند نمودايشان و در پايان 

  

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يوناما در جريان انتخابات قبلی با هدف . صبح بخير :مرسسيما 

رت بر پروسه انتخابات بود که هدف همکاری ما نظا. نظارت بر حقوق سياسی مردم با هم مشترکأ کار نمودند

ما در . از پروسه ثبت رأی دهندگان آغاز و تا کمپاين ها در جريان انتخابات و روز رأی دهی ادامه داشت

آنچه را که می خواستيم نظارت کنيم در واقع چهار . مورد يافته های مان گزارش های مشترک منتشر نموديم

تغير (حرکت اين حقوق شامل آزادی بيان، آزادی . شمرده می شدحق بود که در جريان انتخابات بسيار مهم 

در ضمن سه اصل ديگر . ، آزادی تجمع صلح آميز و آزادی تشکيل احزاب سياسی و تشکل ها می باشد)مکان

ما بصورت مشترک بر اين چهار حق . به شمول عدم تبعيض، بی طرفی و عدم تهديد و ارعاب نيز وجود دارد

اين يک اتفاق . در گزارش های مان کسانی را که تخلف کنند نام می بريم. اهيم کردو سه اصل نظارت خو

موضوع امسال نياز اساسی . مطبوعات همزمان می باشدآزادی جالبی است که نشست امروز با روز جهانی 

 در به همه آشکار و معلوم است که آزادی مطبوعات. برای تقويت دموکراسی و داشتن يک جامعه باز می باشد

از آنجائيکه در افغانستان . هر زمان و بخصوص در وضعيتی که امسال قرار داريم، بسيار ضروری می باشد

امسال انتخابات رياست جمهوری و شورا های واليتی برگزار می شود، داشتن استقالل و آزادی برای رسانه 

شما .  تواند دموکراتيک باشددر صورت عدم آزادی مطبوعات يک جامعه نمی. ها بسيار مهم شمرده می شود

من از شما می خواهم تا . در تقويت دموکراسی در هر جامعه و بخصوص در افغانستان نقش بسيار مهم داريد

نقش خود را در تقويت آزادی مطبوعات و آزادی بيان بخصوص در ترغيب زنان کانديد برای انتخابات 

حاال رشته سخن را به دست آقای کای آيده می دهم . ماييد نءرياست جمهوری و انتخابات شورا های واليتی ايفا

 . و در پايان نشست آماده پاسخ به هر گونه سوال شما هستم

 

  :ملل متحدکای آيده نماينده خاص سرمنشی 

  . در مورد روز جهانی مطبوعات چند کلمه بگويممن هم می توانم . تشکر از شما

 يک عنصر اساسی در جامعه باز و دموکراتيک شمرده می شود  من هم با گفتن اين که آزادی مطبوعاتًاطبع

در ضمن مانع شدن فعاليت های حرفوی . کتر سيما سمر ملحق می شوماو بايد هم رعايت شود، به گفته های د

 هر روز مهم است و بخصوص در مدت ًاعدم ممانعت کاری طبع. نيستقابل قبول و کاری خبرنگاران هرگز 

  . يم و کمپاين انتخاباتی با نزديک شدن به روز انتخابات آغاز می شودزمانی که پيش رو دار

  

به نظرم ما و مطبوعات هميشه در دو جانب يک ميز قرار می گيريم تا با هم صحبت کنيم و شما هم ما را هر 

 متعهد اما اصول های اساسی در اينجا وجود دارد که بايد همه به آن. قدر که خواستيد مورد انتقاد قرار داديد
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اين مسئله در ارتباط با آزادی مطبوعات است که . بمانيم و در اين خصوص من خواهان همکاری با شما هستم

من خوشحالم که می بينم خبرنگاران افغان بخاطر تعريف حقوق شان با هم . برای همه ما ضروری می باشد

و بخصوص از مطبوعات همگانی می اما وقتی مسئله انتخابات مطرح می شود، از همه شما . يکجا می شوند

همچنان می توانم از شما بخواهم تا . خواهم تا دسترسی کانديدان را جهت بيان ديدگاه های شان تأمين کنند

بخاطر آگاهی عامه در مورد انتخابات و پروسه انتخابات سهم بگيريد، زيرا با هدف بسيج هر چه ممکن مردم 

  .ن تالش نياز داريمجهت سهم گيری در روز انتخابات به اي

و من خوشحالم که ما . گرفته ايم، ارائه نمودندده همر شرح کلی مساعی ای را که ما با هم به عسداکتر 

 انجام داديم دوباره ٢٠٠۵ و ٢٠٠۴را که در سالهای توانستيم يک بار ديگر با هم بنشنيم و جلسات عملی ای 

 می توانم ذکر کنم اين است که اين کار منجر نشست اين و چيزی را که من به عنوان هدف اساسی. انجام دهيم

 من معتقدم که اين موضوع دارای اهميت . عادالنه و آزادانه برای روند سياسی خواهد شدیبه ايجاد يک فضا

و ما همچنين در صورت مشاهده تخلف . البته ما در اين رابطه گزارشی را منتشر خواهيم کرد. ای استويژه 

لذا به عقيده . نقض اين آزادی ها زبان به انتقاد خواهيم گشود و آن تخلفات را ثبت خواهيم نموداز اين اصول و 

من می شود اين را ديدبان روند انتخابات ناميد، و در آنصورت اين منعکس کننده آن مفهومی است که ما در 

من فکر می کنم .  نمايدءانقش ايف  بايد بخش های متعددی  باشد که در عرصه ساحوی.  صدد تحقق آن هستيم

که کميسيون سمع شکايات انتخاباتی، کميسيون رسانه ها، و ناظرينی که قرار است در افغانستان بيايند، همه 

در داخل افغانستان بسيج شوند و همچنين من توقع دارم که رئيس جمهور افغانستان فرمانی را مبنی بر عدم 

  .سه انتخاب صادر نمايندمداخله نهاد ها و مسئولين حکومتی در پرو

را طی اجازه بدهيد بگويم که من به نمايندگی از ملل متحد و به حمايت وسيعتر جامعه جهانی خطوط رهنمايی 

دو صفحه اعالن می نمايم که در واقع بيانگر تمام خطوط رهنمايی اساسی برای عملکرد تمام آنهايی است که 

  .در برگذاری انتخابات سهيم اند

  

و اينها مربوط . وط به مبارزات انتخاباتی، روز انتخابات و پروسه بعد از برگذاری انتخابات ميگردنداينها مرب

و اجازه بدهيد . کارمندان حکومت يا کانديد ها و حاميان شان و يا مربوط کارمندان دفتر انتخابات می شوند

  .بگويم که اين مربوط رسانه ها و نماينده های بين المللی نيز ميگردد

  

ما توقع داريم که اين فقط يک تذکر و خطوط رهنمای است که توسط همه مردم برای پروسه انتخابات پذيرفته 

  .شده است که در واقع نهاد های ديموکراتيک افغانستان را تقويت می کند

  

 جهانی اين انتخابات توسط جامعه: اجازه بدهيد که در اخير يک مالحظه ای مهم را نيز عالوه کنم و آن اينکه

تنظيم نشده است و طوريکه شما ميدانيد اين انتخابات توسط نهاد های افغانستان و مقامات اين کشور تنظيم 

جامعه جهانی فعًال تنها نقش حمايت کننده را دارد و کوشش خواهد کرد تا حد توان و امکانات . گرديده است

  .دست داشته به بهترين وجه اين نقش را بازی کنيم
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  : جواباتسواالت و 

مطبوعات اما . شما از آزادی مطبوعات سخن گفتيد و می خواهيد تا به صورت آزاد عمل کنند :راديو آزادی

 افشا اندحقوق بشر ناقض  افرادی را که  اسامی چه زمانچيزی ميخواهند و آن اينکه شماشما در عوض هم از 

  می سازيد؟ 

  

کميسيون مستقل انتخابات هيچگاه نگفته اند که می . تشکر از شما :کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

بايد به ياد داشته باشيد، آنهايی که واقعأ . خواهند نام کسانی را که حقوق بشر را نقض کرده اند، افشاء می کند

حقوق بشر را نقض می کنند، ما نام آنها را افشاء نموده ايم و هيچ فهرستی نمانده که ما آن را نشر نکرده 

 همچنان وظيفه کميسيون مستقل انتخابات نيست که نام افرادی را که مرتکب جرايم جنگی و يا جرايم .باشيم

کميسيون مشغول ثبت اسناد و مدارک است، ولی ما آماده نيستيم . عليه بشريت شده اند، جمع آوری و افشاء کند

  .  از ترتيب دريافت خواهيد کردشما هم گزارش را بعد. تا گزارش های خود را قبل از انتخابات منشتر کنيم

  

پس چه کسی اسامی را افشاء می کند، زيرا حاال زمان آن است و ما در حال نزديک  :ادامه سوال راديو آزادی

  اگر اين اتفاق نيافتد پس مردم نخواهند فهميد که کی مجرم است و کی نيست؟ . شدن به زمان انتخابات هستيم

  

 کميسيون سمع شکايات انتخاباتی وجود دارد که کميسيون مستقل :تانکميسيون مستقل حقوق بشر افغانس

يک نفر از دادگاه عالی، سه . حقوق بشر افغانستان يک عضو آن است و در اين کميسيون پنج نفر وجود دارد

 هر افغان حق دارد تا شکايت خود را. نماينده از يوناما و يک نماينده از کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

سپس اگر کميسيون بخواهد می تواند از ما از دفتر لوی . به کميسيون سمع شکايات انتخاباتی تسليم کند

څارنوالی، داده گاه عالی يا حتی از کميته انحالل گروه های مسلح غير قانونی در ارتباط به گذشته يک فرد 

رت آن را به اطالع کميسيون اگر ما شکايتی در مورد يک فرد خاص داشته باشيم، در آنصو. خاص بپرسد

می خواهم بگويم که بعضی از اسامی بسيار آشنا است و نياز به تکرار آنها . سمع شکايات انتخاباتی می رسانيم

  . نيست

  

مر گفت من در ارتباط به سه عضو کميسيون سسيما اکتر گونه که د  همان:نماينده خاص سرمنشی عمومی

من ميکانيزم های مختلف رسمی و غير رسمی که داريم و همه متمم به نظر . سمع شکايات يک مسئله دارم

  . استاين روند يکديگر اند بسيار مهم می باشند، زيرا اين يگانه راه موثر ساختن 

  

با توجه به وضعيت امنيتی . می خواهم از هر دوی شما به پرسم که اگر اين مسئله درست است :روزنامه تايمز

ز های ثبت توسط بعضی از ارگانها صورت گرفته و همچنان با توجه به اين و بی نظمی که در جريان رو

آيا توقع برگزاری انتخابات آزاد . واقعيت که دولت و در بعضی از ولسوالی های کشور به نحوی حضور دارد

  و عادالنه منطقی به نظر ميرسد؟ 
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 که انتخابات برگزار شود و هر افغان  به مثابه يک افغان انتظار دارم:کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

حتی در ولسوالی های تحت کنترول دشمن دولت افغانستان رأی خود را بدهد و من از همه کسانی که با دولت 

ی است که می امخالفت دارند می خواهم تا در اين پروسه سهم بگيرند، زيرا يک پروسه صلح آميز و پروسه 

  . سازندتوانند نيروی خود را در آن سهيم ب

  

اما چيزی که مايه نگرانی من می شود، زنانی اند که کارت رأی دهی بدست آورده اند ولی خود شان در زمان 

اگر به اين زنان حق ثبت نام داده نشده بود چگونه می توانيم مطمئن شويم که اين زنان می . ثبت حاضر نبودند

ن ارتباط دو مسئله مهم وجود دارد، يکی حق زنان در اي. توانند در روز رأی دهی حضور فزيکی داشته باشند

است که از آنها گرفته می شود و در روز رأی دهی اجازه حضور ندارند و دوم با توجه به واقعيت های که 

  . ذکر نمودم می تواند در اين ارتباط تقلب صورت گيرد

  

در ارتباط به ناظرين بين المللی، ميخواهم بدانم که به چی تعداد و . يده ميشود آ سوال من متوجه آقای کای:ايرنا

  از کدام کشورها اين ناظرين خواهند آمد و آيا در ساحات ناامن فرستاده خواهند شد يا خير؟

  

 همانطوريکه شما ميدانيد يک هيئت حقيقت ياب آن سازمانهائی که از ايشان :نماينده خاص سرمنشی ملل متحد

وضيعت امنيتی در بعضی از بخشهای کشور دشوار . عوت شده است تا ناظر بفرستند به اينجا آمده بودندد

است، اما اميدوارهستم و از آن سازمانها، بخصوص اتحاديه اروپا و سازمان امنيت و همکاری 

. ی بفرستند، درخواست مينمايم تا به تعداد ممکن از ناظرين شانرا تحت شرايط خاص امنيت (OSCE)اروپا

ست که نظارت يکی از اسباب مهم است و همچنان برعالوه ناظرين خارجی که از خارج ميايند،  اکامال هويدا

ناظرين افغان نيز وجود خواهد داشت که اميدوارهستم و ميدانم که آنها سهمی را که ما از ناظرين در پروسه 

  .  نمايند در اين راستا نيز انجام خواهند دادءيم ايفاانتخابات و در جريان روز انتخابات از ايشان انتظار دار

  

در پاسخ به سوال قبلی ميخواهم بگويم که بلی آرزوی من اينست که انتخابات تحت شرايط موجود امنيتی تا حد 

ممکن آزاد و منصفانه صورت گيرد و ما ميدانيم که آن شرايط دشوار است، اما ما بايد مطمئن سازيم که 

ف و قابل اعتبار بوده و نتايج آن منعکس کننده تمايل مردم افغانستان باشد و نتايج آن مورد قبول انتخابات شفا

پس برميگرديم به وضيعت امنيتی، ما دقيقآ نميدانيم که . اين نهايت مهم است. مردم افغانستان قرار گيرد

 اين وضيعت ما را قادر اميدواری من اينست که. آگست از چی قرار خواهد بودبيست وضيعت امنيتی الی 

مر يکجا از همه، بشمول مخالفين سسازد تا انتخابات را در سراسر کشور انجام دهيم و من هم با داکتر 

 . ميخواهم تا در اين انتخابات سهم بگيرند

    

       

روند و کسی بمر و مرتبط است به زنانی که نمی توانند بيرون س سوال بعدی از داکتر سيما :فرانس پرس

شما همچنين گفتيد که احتمال دارد که تقلب در طول انتخابات صورت . ديگر به جای آنها کارت گرفته است
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شما بر چه اساس اين را می گوئيد و به نظر شما اين تقلب چگونه و توسط چه کسانی صورت خواهد . گيرد

  گرفت؟

فته شده، ما آمار دقيق نداريم که  درباره تعداد کارت هايی که از طرف زنان گر:کميسيون مستقل حقوق بشر

 درصد از افراد 72ولی من می توانم نمونه واليت لوگر را به شما بدهم که در آنجا . در اختيار شما قرار دهيم

آنچه مرا متعجب می سازد اين است که مردها نام . ثبت نام شده، زن می باشند که واقعا تعجب برانگيز است

نها کارت ثبت نام می گيرند و به همين دليل من می گويم که احتمال تقلب می زنان را می آورند و از طرف آ

همچنين ممکن است که کسانی که کارتها را از طرف زنان گرفته اند ممکن است از آنها برای دادن رای . رود

تباط با در مورد سوال ديگر شما در ار. به کانديد مورد عالقه خود استفاده کنند که اين يک تقلب ديگر است

و غيره، ممکن است که اين افراد، ده يا دوازده کارت رای دهی را بياورند رنگ ابعاد تخنيکی اين مساله مثل 

  .  استفاده شودرنگو تنها يکبار از 

  

 فکر ميکنم که اين يکی از چالشهای عمده کميسيون انتخابات است که در :نماينده خاص سرمنشی ملل متحد

اجه خواهند شد و شکی وجود ندارد که يک سلسله بی نظمی ها وجود خواهد داشت و روز انتخابات به آن مو

ما از انتخابات گذشته ميدانيم که روز رای . اينکه بی نظمی ها تا چه حد خواهد بود، فکر نميکنم که آنرا بدانيم

 چيزهائيکه در توجه بيشتر بايد از سوی کميسيون انتخابات به. دهی دشواری بخصوص خود را ميداشته باشد

 . روز انتخابات در مراکز رای دهی اتفاق ميافتد مبذول گردد تا خطر را تاحد ممکن کاهش دهد

    

 لطفًا در مورد احتمال سهمگيری مخالفين در انتخابات توضيح بدهيد، البته با توجه به اين واقعيت که :ناگاردي

ت شامل اند؟يک بخش بزرگ اين مخالفين در جنگ انقالب گونه عليه حکوم  

  

من هميشه ميگويم که طرفدار يک پروسه ای سياسی هستم و شما مختار .  اين يک پروسه پيچيده است:يوناما

من . هستيد که آن را مصالحه نام ميگذاريد يا يک پروسه صلح و يا هر چيزيکه شما ميخواهيد آن را بگوئيد

د سهمگيری در اين انتخابات هستند و به قانون اساسی باور دارم که مخالفين بايد بدانند که آنهائيکه عالقه من

من مشکالت را دست کم نميگيرم، اما فکر می کنم . کشور ارج ميگذارند بايد دروازه به روی شان باز باشد

مهم است دست خود را دراز کرده و بگوئيم که بهتر است از راه صندوق های رأی باهم رقابت کنيم تا اينکه 

سوال اين خواهد بود که آيا اين . اين بايد هدف همه ای ما و شما باشد. د عليه يکديگر بجنگيمدر ميدان های نبر

  .داده شودکار پيچيده است؟ بلی از نقطه نظر سياسی خيلی پيچيده است، اما اشاره ای به آن بايد 

  

 توانيم که از حق ما نمی.  ميخواهم که چيزی در اين قسمت عالوه کنم:کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

هيچ شخصی برای رأی دهی، اگر آنها تابعيت افغانستان را داشته باشند، حتی عليه حکومت نيز بجنگند، انکار 

  .کنيم
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 گزارش های وجود دارد که آقای کای آيده گفته است که مارشال فهيم در انتخابات منحيث معاون :صبح هشت

انديد های ديگر نيز وجود دارند که قانون اساسی افغانستان را ک. رئيس جمهور کرزی کانديد بوده نمی تواند

. می پذيرند و مخالف دولت هم نيستند، اما شعار های شان ضد قانون اساسی و ارزش های حقوق بشر می باشد

  آيا خط قرمز برای همچو کانديد ها وجود دارد؟

  

من خوشحال هستم که گفتگوی باز و . م من گفتگو های خيلی صريح با رئيس جمهور افغانستان داشت:يوناما

آيا در اين گفتگو ها سؤالی در مورد مارشال فهيم مطرح . سازنده روی يک سلسله مسايل با ايشان انجام دادم

شد و آيا من نظری در اين باره ابراز کردم؟ اگر در مورد هر گفتگوی با رئيس جمهور سوال بکنيد، شما همين 

و بهمين خاطر است که من در مورد مشخصات گفتگو های که با رئيس . د کردجواب را از من دريافت خواهي

اگر من امروز اين کار را بکنم، هفته آينده شما در مورد چيزی ديگری و هفته . جمهور داشتم، تبصره نمی کنم

ا نه، بناًء اين ديگر گفتگوی محرمانه ميان هردوی م. بعد هم در مورد مسئله سومی از من سوال خواهيد کرد

بناًء من اين . بلکه يک بحث عمومی با رسانه ها خواهد بود و خودتان بهتر ميدانيد که اين کار غير عملی است

  .خبر را که روزنامه شما ديروز نشر کرد نه رد می کنم و نه تائيد

  

ی ضد  در رابطه به سوال شما در مورد آنعده کانديدان که شعار ها:کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان

قانون اساسی دارند بايد گفت که ميکانيزم در اين رابطه وجود دارد که عبارت از کميسيون سمع شکايات 

مردم بايد به آنهائيکه فکر می کنند ضد قانون . حل دوم برای اين مشکل خود مردم هستند. انتخابات است

يی در موقعيت نيست که نام از آنجائيکه سيستم قضا. اساسی و ارزش های حقوق بشری اند، رأی ندهند

  .مرتکبين جرايم جنگی را فاش کند، من فکر می کنم که اين راه بهتر خواهد بود

  

مر در ارتباط به شمار زياد کارت های ثبت دريافت  سسيما اکتر من يک سوال کوتاه به آدرس د   :صدای امريکا 

  د و کی مسئول اين کار است؟ شده می باشد و من می خواهم بدانم که کی اين پروسه را تنظيم می کن

  

ا از    :کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان   د ت ازه ده  به نظر من، کميسيون مستقل انتخابات نبايد به مردان اج

ن                 ه اي را ب د، زي زنان خود نمايندگی کنند و نام آنها را بياورند و کارت رأی دهی به نمايندگی از آنها دريافت کنن

ی دولت              صورت ما نمی توانيم دموکر     ر حت ه اگ اسی را ترغيب کنيم و در ارتباط به سوالی که شما بايد بگويم ک

  .  در اين مسئله مسئول باشد، باز هم کميسيون مستقل انتخابات مسئوليت دارد تا اين مسئله را مشخص سازد

  

 يا ثبوت ديگری ايا شما آمار.  من می خواهم در ادامه آنچه شما درباره ثبت نام ذکر کرديد سوال کنم:رويترز

  داريد که اين در واليات ديگر غير از لوگر نيز اتفاق می افتد؟

معذرت می خواهم ولی آيا مقررات در ساير واليات در جنوب کشور متفاوت هستند؟ اما اصوال، کسانی که 

 مشکل آيا در طول ثبت نام، در سطح محلی اين. ثبت نام می کنند بايد برای دريافت کارت شخصا حاضر باشند

  بوده است؟
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 من لوگر را به عنوان مثال ذکر کردم ولی نمونه هايی از اين موارد در ساير :کميسيون مستقل حقوق بشر

اصل اين است که افرادی که ثبت . واليات مانند پکتيکا، خوست، پکتيا و بعضی واليات در جنوب وجود دارد

  . تا عکس و اثر انگشت آنها گرفته شودنام می کنند بايد برای دريافت کارت شخصا حضور يابند 

  

   اگر اين تطبيق نشود، آيا اين بدان معناست که مسئولين ثبت نام فاسد هستند؟:به تعقيب سوال قبلی 

  

 به هر حال، اصل اين است که افرادی که ثبت نام می کنند بايد شخصا حضور :کميسيون مستقل حقوق بشر

وقتی اين اتفاق می افتد، يعنی . شان را دريافت کنند ته شود و کارتداشته باشند تا عکس و انگشت آنها گرف

  .مسئوالن فاسد وجود دارند

  


