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تقلب هـای انتخـاباتـی، ُگستـرده تر از گـذشته!

کمیسیون انتخابات:

نتیجۀانتخابات29قوساعالممیشود
ابوبکر صدیق

والیـت  نماینـده گان  نامـزد  از  برخـی 
و  ناتوانـی  کـه  می گوینـد  کابـل، 
سـوءمدیریت کمیسـیون انتخابات سبب 
شـد تا امیـدی کـه در میـان شـهروندان 
بـه  بـود  شـده  ایجـاد  انتخابـات  بـرای 

شـود.  تبدیـل  ناامیـدی 
آنـان می گوینـد کـه مـردم با تمام شـور 
و شـعف پـای صندوق هـای رأی رفتند، 
کمیسـیون  ناتوانـی  و  بی مدیریتـی  امـا 
انتخابـات سـبب شـد تـا شـمار زیـادی 
از  مختلـف  دالیـل  بـه  شـهروندان  از 

اسـتعمال رأی  خـود محـروم بماننـد. 
انتخابـات و حکومـت  آنـان کمیسـیون 
را بـه بیـرون کـردن نـامِ افـراد از کتـاب 
راه انـدازی  و  نـام  ثبـت  مخصـوص 

بی نظمی هـا در روزهـای انتخابـات متهم 
 . می کننـد

نامـزد  حسـام،  حبیـب اهلل  مولـوی 
انتخابـات مجلس نماینـده گان از والیت 
کمیسـیون  رهبـری  از  انتقـاد  بـا  کابـل 
روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو  در  انتخابـات 

»انتخابـات مجلـس  مانـدگار می گویـد: 
 29  -  28 تاریـخ  بـه  کـه  نماینـده گان 
میـزان برگـزار شـد، یـک انتخابـات نـه 

بـود«. یـک سـونامی  بلکـه 
آقای حسام می گوید: هرچند برگزاری...             
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دیــروز  صیــاد  عبدالبدیــع 
خبــری  نشســت  یــک  در 
بــه مــردم اطمینــان داد کــه 
کمیســیون آرای پــاک و تقلبــی 
ــرد  ــد ک ــم جــدا خواه را از ه
ــراد  ــه اف ــد ک و اجــازه نمی ده
مخــدوش  رأی  بــا  متقلــب 

وارد مجلــس آینــده افغانســتان 
ــوند. ش

ــکالت  ــایی ها و مش او از نارس
فنــی کــه باعــث زمان گیــر 
و  انتخابــات  رونــد  شــدن 
شــماری  مانــدن  محــروم 
شــرایط  واجــد  افــراد  از 

رأی  حــق  از  اســتفاده  در 
خــود، عذرخواهــی کــرد و 
ــادی از  ــش زی ــوولیت بخ مس
انتخابــات  روز  چالش هــای 
ــای  ــردن نیروه ــه گ ــز ب را نی
وزارت آمــوزش و پــرورش 
عنــوان  بــه  کــه  انداخــت 
مجــری بــرای همــکاری در 
رأی گیــری بــه ایــن کمیســیون 

معرفــی شــده بودنــد.
او تأکیــد کــرد کــه شــماری از 
ــوزش و  ــدان وزارت آم کارمن
ــد  پــرورش تهدیــد شــده بودن
ــذ آرا  ــز اخ ــر در مراک ــه اگ ک
حضــور پیــدا کننــد آن مراکــز 
هــدف...     ادامــه صفحــه 3

برخی از نامزدنماینده گان:
کمیسیونانتخاباتامیِدشهروندانرابهناامیدیتبدیلکرد
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ما داراي روح آسماني و علو طبيـعي نيستيم كه قادر باشيم دشمناِن خود را دوست بداريم؛ اما دست كم 
مي توانيم براي سالمت و نشاط خود، آن ها را ببخشيم و خطاهاي شان را فراموش كنيـم.
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حــاال بــا گذشــِت ســه روز از برگــزاری 
ــا  ــوان ب ــده گان، می ت ــس نماین ــات مجل انتخاب
ــه برخــی شــواهد و اســناد به دســت  توجــه ب
آمــده، متیقن تــر از قبــل تأکیــد کــرد کــه یــک 
ــات  ــِر انتخاب ــر س ــارِ دیگــر در افغانســتان ب ب
انتخابــات  در  کــه  آمــده  بالیــی  همــان 
ــی  ــد؛ یعن ــاهدش بودن ــردم ش ــال 1393 م س
تقلب هــای انتخاباتــی بــا گســترۀ بســیار 

وســیع و تعیین کننـــده! 
ــت  ــه روای ــور ب ــای کش ــی والیت ه در برخ
ــی صــورت  ــان تقلب های ــی، چن شــاهدان عین
ــات را  ــِج انتخاب ــد ُکل نتای ــه می توان ــه ک گرفت
ــل  ــازد. در کاب ــون س ــا دگرگ در آن والیت ه
موجودیــِت  در  بایــد  می شــد  فکــر  کــه 
ــِب  ــی تقل ــی و بین الملل ــِر مل ــای ناظ نهاده
کمتــری صــورت بگیـــرد، امــا در ایــن شــهر 
ــای  ــتان تقلب ه ــهِر افغانس ــر ش ــتر از ه بیش

ــت.  ــه اس ــام یافت ــی انج انتخابات
برخــی از نامــزداِن پولــدار پیــش از برگــزاری 
ــرادی در داخــل  ــا اف ــات در نزدیکــی ب انتخاب
کمیســیون بــرای خــود رای خردیــداری کــرده 
بودنــد و حــاال ایــن افــراد بــا اتــکا بــه همــان 
ــد.  ــا می کنن ــروزی برپ ــی جشــِن پی آرای تقلب
نیــز  هــرات  والیــِت  در  می شــود  گفتــه 
تقلب هــای انتخاباتــی بســیار وســیع صــورت 
ــای برخــی  ــر اســاس گفته ه ــه اســت. ب گرفت
شــاهدان عینــی از ایــن شــهر، افــرادی پــس از 
ــیون  ــات، از کمیس ــزاری انتخاب ــای برگ روزه
افــراد  ایــن  انــد.  خریــده  رای  والیتــی 
ــده اند رای الزم را در  ــه ش ــه متوج ــی ک زمان
ــد، در شــِب  ــات از آِن خــود نکــرده ان انتخاب
پــس از برگــزاری انتخابــات بــا یکدیگــر 
تفاهــم کــرده و در برابــر پــول بســیار گــزاف، 

ــاخته اند.  ــود س ــرای خ ــی ب آرای جعل
در والیــت هــرات از چهــار تــن بــه صــورِت 
ــن  ــا چنی ــه ب ــود ک ــه می ش ــام گرفت ــح ن واض
آرایــی می خواهند وارد پارلماِن کشــور شــوند. 
ــود  ــه می ش ــه گفت ــمالی ک ــای ش در والیت ه
نــه آن گونــه کــه الزم بــوده انتخابــات برگــزار 
شــده و نــه هــم مــردم مشــارکت داشــته انــد، 
ــده  ــب ش ــخصی رای تقل ــاِی مش ــه نامزده ب
برخــی  خانه هــای  در  صندوق هــا  یــا  و 
ــوب  ــت. در جن ــده اس ــر ش ــدان پُ از زورمن
ــزارش  ــر گ ــن بهت ــع از ای ــز وض ــرق نی و ش
نمی شــود. شــاید حــاال کمیســـیون انتخابــات 
بگویــد کــه بــا تمــام تــوان و قــدرت از ورود 
افــراد متقلــب بــه پارلمــان جلوگیــری خواهــد 
ــه  ــد ک ــرد و در ضمــن، از رســانه ها بخواه ک
ــر  ــی منتش ــای منف ــه گزارش ه ــن رابط در ای
نســازند تــا افــکار عمومــی نســبت بــه 

انتخابــات لطمــه  نبینــد. ولــی از کجــا معلــوم 
ــدا  ــاک ج ــاک از ناپ ــای پ ــًا رای ه ــه واقع ک

ــاخته شــوند؟  س
در انتخابات هــای گذشــته نیــز کمیســیون 
بــه خویشــتن داری و  را  انتخابــات مــردم 
ــرد  ــده می ک ــد و وع ــرا می خوان ــکیبایی ف ش
کــه بــه تمــام مســایِل انتخاباتــی بــه صــورِت 
شــفاف و فنــی رســیده گی خواهــد کــرد، 
واقعــًا  اگــر  شــد؟  چنیــن  واقعــًا  ولــی 
کمیســیون انتخابــات بــه وظایــِف خــود 
ــه  ــزی ب ــاال چی ــرد، ح ــل می ک ــه عم صادقان
ــتیم  ــی نمی داش ــدت مل ــت وح ــام حکوم ن
کــه کشــور را بــه ســمت بحــران و نابســامانی 

ــد.  ــوق ده س
فرامــوش نبایــد کــرد کــه وضعیــِت نابســاماِن 
ــه راه  ــه ب ــی ک ــیل خون ــور و س ــروزِ کش ام
افتــاده و هــر روز هــم بیشــتر می شــود، 
ماحصــِل کارکــرد کمیســیون انتخابــات اســت. 
ــاِت شــفاف و  ــا اگــر در ســال 1393 انتخاب م
عادالنــه می داشــتیم، بــدون شــک برآینــد 
ــود؛  ــی می ب ــت مردم ــا حمای ــی ب آن، حکومت
حکومتــی کــه تمــام مــردم افغانســتان در آیینۀ 

آن خــود را می دیدنــد. 
ــت  ــه حکوم ــن حــرِف نادرســتی اســت ک ای
ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــوع ُکِل آرای ــی مجم فعل
ــت و  ــود و حقانی ــده ب ــم داده ش ــر دو تی ه
مشــروعیِت آن بیشــتر از حکومتــی اســت 
ــد.  ــود می آم ــه وج ــم ب ــک تی ــط ی ــه توس ک
حکومتــی کــه در نتیجــۀ آرای اکثریــِت مــردم 
ــه وجــود  ــک ب ــان پنجــاه جمــع ی ــی هم یعن
می آیــد، بــه دلیــِل این کــه توســط یــک 
ــتر از  ــده، بیش ــود آم ــه وج ــجم ب ــم منس تی
حکومت هــای ایتالفــی می توانــد کارآیــی 
داشــته باشــد و در برابــر مــردم احســاس 
پاســخ گویی کنـــد. اگــر غیــر از ایــن می بــود، 
حکومت هــای  بایــد  کشــورها  همــۀ  در 
ــی  ــدت مل ــت وح ــوع حکوم ــی از ن ایتالف
ــون  ــد؛ چ ــاخته می ش ــات س ــس از انتخاب پ
از نظــر عقلــی هــم اگــر چنیــن چیــزی 
ــود.  ــر ب ــل قبول ت ــت، قاب ــت می داش معقولی
کشــورهای  تمــام  در  کــه  می بینیــم  امــا 
جهــان، فقــط قــدرت سیاســی در نتیجــۀ 
ــرد  ــک ف ــا ی ــم و حت ــک تی ــه ی ــات ب انتخاب
تفویــض می شــود. پــس بایــد نتیجــه گرفــت 
ــی  ــی حکومت های ــای ایتالف ــه حکومت ه ک
ــد  ــی ان ــد؛ حکومت های ــری ان ــِر ناگزی از س
کــه فقــط چنــد وظیفــۀ معــدود در اختیارشــان 
ــدی  ــاِت بع ــور را وارد انتخاب ــا کش ــت ت اس

ــازند.  س
وحــدت  حکومــت  حتــا  افغانســتان  در 

ــال  ــود در قب ــداِت خ ــان تعه ــه هم ــی ب مل
تفاهم نامــۀ سیاســی نیــز عمــل نکــرده اســت. 
یکــی از وظایــف اصلــی و اساســی حکومــت 
اصالحــاِت  کــردِن  وارد  ملــی،  وحــدت 
گســترده در عرصــۀ انتخابــات بــود. بایــد بــه 
ــای  ــه تخلف ه ــق، ب ــی و دقی ــورت واقع ص
انتخابــاِت گذشــته رســیده گی می شــد تــا 
ــری  ــات بهت ــزاری انتخاب ــاهد برگ ــار ش این ب
می بودیــم؛ ولــی وقتــی تقلــب کاران بــه جــای 
مجــازات، تقدیــر می شــوند و بــه عنــوان 
ــی هایی را  ــوری کرس ــس جمه ــاوراِن ریی مش
بــه نــام خــود می کننــد، بــدون شــک حــال و 

ــد.  ــد ش ــوب نخواه ــور خ روزِ آن کش
در همیــن حــال، داکتر عبــداهلل رییــس اجرایِی 
ــه  ــی در نشســت کابین ــت وحــدت مل حکوم
ــه خــودش در  ــه صــورِت واضــح گفــت ک ب
انتخابــات پارلمانــی از کســی حمایــت نکرده، 
ــد کــه ایــن رویــه  ولــی کســاِن دیگــری بودن
ــداهلل  ــای عب ــارۀ آق ــتند. اش ــه را نداش و روحی
ــح  ــورِت واض ــه ص ــر او ب ــت؟ مگ ــه کیس ب
ــرد؟!  ــوی ارگ نمی گی ــه س ــام ب ــت اته انگش
معلــوم اســت کــه آقــای عبــداهلل از چــه 
ــه ارگ  ــورد این ک ــد. در م ــاد می کن ــانی ی کس
در انتخابــات پارلمانــی جانــب دار بــوده، هیــچ 
شــک و شــبهه یی وجــود نــدارد. تیــم  ارگ از 
ماه هــا پیــش از برگــزاری انتخابــات، افــرادی 
را در 34 والیــت آمــاده کــرد و وارد انتخابــات 
ــد  ــن تردی ــدون کمتری ــراد ب ــن اف ســاخت. ای
ــز  ــان نی ــی وارد پارلم ــای غنـ ــتور آق ــه دس ب
خواهنــد شــد. وقتــی ارگ نتوانــد خــود را از 
ــذارد  ــه دارد و بگ ــی دور نگ ــد مل ــک رون ی
ــود، آن گاه از  ــام ش ــی انج ــز قانون ــه چی هم
اعضــای  و  محلــی  قلــدراِن  و  زورمنــدان 
انتظــار  چــه  انتخاباتــی  کمیســیون های 

می تــوان داشــت؟
انتخابــات  در  این کــه:  آخــر  حــرِف   
ــورِت  ــه ص ــی آرا ب ــب و مهندس ــل، تقل جع
چشــم گیری انجــام شــده و مــردم عمــاًل ایــن 
ــًا  ــد واقع ــن موضــوع می توان ــد و ای را دیده ان
ــدی  ــاِت بع ــرای انتخاب ــزرگ ب ــه چالشــی ب ب
تبدیــل شــود. شــاید هــم ایــن خواســِت ارگ 
ــا برگــزار  ــز ی ــات بعــدی نی باشــد کــه انتخاب
نشــود و یــا مثــل انتخابــاِت فعلــی و گذشــته 
بــا تقلــب و مهندســی آرا همــراه باشــد؛ 
ــران  ــی تحلیل گ ــه برخ ــی ک ــا جای ــون ت چ
جهــان  متفکــر  مغــز  دومیــن  می گوینــد، 
تصمیــم دارد یــک بــار دیگــر بخــِت خــود را 
ــات بیـــازماید و کارهــای نیمه تمــام  در انتخاب

ــاند!      ــان برس ــه پای را ب
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احمـد عمران

تقلبهـایانتخاباتی،ُگستردهترازگذشته!

 

ســخن گفتــن از حقیقتــی کــه به صــورِت عریــان رونمــا شــده 
ــت اســت؛  ــالِف وق ــد، ات ــه چشــِم ســر دیده ان و همــه آن را ب
بــه همیــن طریــق، نوشــتن از این کــه انتخابــاِت 28 ـ 29 میــزان 
بــا تقلــب و رســوایی همــراه بــوده، اتــالِف وقــت اســت مگــر 
این کــه بخواهیــم ریشــه هاِی ایــن رســوایی و فضاحــت را 

ــم. ــی کنی ــاِت آن را پیش بین ــرده و تبع ــان دهی ک نش
در انتخاباتــی کــه گذشــت، به رغــِم همــۀ ادعاهــای کمیســیون 
ــد  ــر آی ــه »دی ــر این ک ــی ب ــود مبن ــِت موج ــات و حکوم انتخاب
درســت آیــد«، حــوادث و اتفاقــاِت تقلب بــاری ُرخ داد کــه بــه 
اصطــالِح عــام، روِی همــۀ انتخابات هــای گوســفندِی گذشــته 
ــوان گفــت کــه فقــط  ــات نمی ت ــن انتخاب را ســفید کــرد. در ای
کســانی بــه فرمــاِن کســانی، ماهرانــه کوشــیدند کــه گوســفندها/

ــه کمیســیوِن  ــد گفــت ک ــد، بلکــه بای ــا را چــاق کنن صندوق ه
ــاخت  ــا س ــات ره ــراگاهِ انتخاب ــفندها را در چ ــات گوس انتخاب
ــد و برخــی دیگــر از  ــا از گرســنه گی بمیرن ــا بعضــی از آن ه ت

ســیرِی مفــرط گاومیــش گردنــد. 
ایــن ادبیــاِت کنایه آمیــز، هــم بــرای مــردم و هــم بــرای 
حکومــت و کمیســیون به راحتــی قابــل درک اســت؛ چــرا کــه 
نظــر بــه اتفاقاتــی کــه رخ داد، ثابــت شــد کــه خریــد و فــروش 

ــت. ــوده اس ــات ب ــن انتخاب ــن کار در ای آرا، محترمانه تری
جــاِی دور نبایــد رفــت، در همیــن پایتخــت کــه می بایــد 
ــی  ــت و دموکراس ــات در مدنی ــهرها و والی ــایر ش ــوی س الگ
ــر و  ــا ســاعت ها تأخی ــده گان ب ــِس نماین ــاِت مجل باشــد، انتخاب
ــر از آن  ــد و بدت ــزار ش ــی برگ ــی و تخنیک ــِص فن ــزاران نق ه
ــاِن  ــه روزِ دوم کشــیده شــد و در شــِب می ــات ب این کــه: انتخاب
ایــن دو روز، هیــچ تضمینــی بــه میـــان نیامــد کــه ایمن بــودِن 

ــد. ــان ده ــا را اطمین صندوق ه
بــه  کابــل و ســایت های رای دهــی، هرکــدام  نواحــی  در 
قِســمی انتخابــات برگــزار شــد؛ در برخــی جاهــا ظاهــراً 
تکنالــوژی بایومتریــک وجــود داشــت، در برخــی دیگــر جوهــِر 
ــزار  ــوع اب ــن دو ن ــدام از ای ــز هیچ ک ــی نی ــت و در برخ انگش
محلــی از اعــراب نداشــت. در برخــی مکان هــا، فهرســِت 
ثبت نام کننــده گان موجــود نبــود و در برخــی دیگــر اگــر 
فهرســتی وجــود داشــت، نادرســت بــود. در برخــی از نواحــی، 
مــواد انتخاباتــی دیــر رســید و وقتــی هــم کــه رســید، معلــوم 
شــد کــه متعلــق بــه شــهر و والیتــی دیگــر اســت. در برخــی 
ــه ناظریــن اجــازۀ نظــارت داده نشــد و در برخــی  از مراکــز، ب
ــمارش آرا در  ــد، ش ــور یافتن ــازۀ حض ــا اج ــه آن ه ــق ک مناط

غیاب شــان صــورت گرفــت. 
از روی وضعیــِت کابــل می تــوان وضــِع ســایر والیــات و 
در  به ویــژه  گرفــت؛  قیــاس  را  دوردســت  ولســوالی هاِی 
مناطقــی کــه هــراس از طالبــان و داعشــیان و زورمنــداِن محلــی 
پُررنگ تــر اســت. مســلمًا در آن مناطــق صندوق هــا بــه بســیار 
راحتــی پُــر و خالــی می گردنــد، آرای جعلــی بــا آراِی حقیقــی 
ــد،  ــه رای می دهن ــا چندین مرتب ــد، برخی ه ــض می گردن تعوی
ــود و  ــی داده می ش ــازۀ رای ده ــز اج ــن نی ــر س ــاِل زی ــه اطف ب

به جــای زنــان مردان شــان رای می دهنــد... . 
این هــا همــه امــا چیزهایــی نیســتند کــه اتفاقــی باشــند 
و صرفــًا فرهنــِگ جامعــه را نماینده گــی کنــد. وقتــی بــه 
ــاِت گذشــته، نقــش و ارادۀ حکومــت در آن هــا  تجــارِب انتخاب
ــرِف  ــه ص ــی ک ــا زمان ــال ها و ماه ه ــر و س ــلیون ها دال و میـ
ــه  ــد ک ــم دی ــم؛ خواهی ــات شــد، نظــر بیندازی ــزاری انتخاب برگ
حکومــت از طریــق کمیســیون انتخابــات، آرزو و نیــِت بدنامــِی 
ــکالت و  ــِش مش ــش از پی ــیدِن بی ــور رس ــه ظه ــات و ب انتخاب
ــن  ــر از ای ــر غی ــرا اگ ــت؛ زی ــته اس ــی را داش ــاِت انتخابات تقلب
ــت  ــا، می بایس ــۀ چالش ه ــم هم ــی به رغ ــر انتخابات ــود، ه می ب
بــه گونــۀ نســبی بهتــر از گذشــته برگــزار می شــد. حــال آن کــه 
ــی و  ــیِر نزول ــاظ وارد س ــر لح ــتان از ه ــات در افغانس انتخاب

ــت. ــده اس ــار ش فضیحت ب
ــد  ــم خواه ــی را رق ــی، بحران ــن انتخابات ــِج چنی ــلمًا نتای مس
ــش  ــی رؤیای ــای غن ــخِص آق ــژه ش ــت و به وی ــه حکوم زد ک
را در ســر پرورانــده اســت: بُن بســت انتخابــات؛ بُن بســتی 
ــا  ــرد و ب ــود را نمی پذی ــِت خ ــزدی باخ ــچ نام ــه در آن هی ک
اعتراضــاِت مســتمر، زمینــۀ اعــالمِ حالــِت خــاص و اضطــرار را 
ــات ریاســت جمهوری و  ــه انتخاب ــی ک ــازد؛ حالت مســاعد می س

ــازد. ــر س ــد متأث ــزارِی آن را می توان ــاِن برگ ــت کم زم دس
ــدرت و  ــارِ ق ــِگ انحص ــداومِ فرهن ــت در ت ــفانه حکوم متأس
سیاســِت بقــا بــه هــر قیمتــی، بــا انتخابــات و تحویــِل قــدرت 
ــن  ــی ورزد و ای ــمنی م ــالمت آمیز دش ــدرن و مس ــیوۀ ُم ــه ش ب
ــده  ــی ش ــزان آفتاب ــاِت 28ـ 29 می ــتاِن انتخاب ــمنی در داس دش

اســت.  

دشمنِیحکومتباانتخابات
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پــس از دو روز برگــزاری انتخابــات در 28 و 29 
ــر  ــزدان و ناظــران ب ــان نام ــا می ــون تنش ه ــزان، اکن می
ســر گرفتــن پــول نظــارت بــاال گرفتــه اســت. ناظــران 
ادعــا دارنــد نامزدانــی کــه بــرای شــان کمپایــن کــرده 
انــد، حاضــر نیســتند دســت مزد یک روزۀشــان را 

ــد. بپردازن
برگــزاری  از  قبــل  کــه  می گوینــد  ناظــران  ایــن 
انتخابــات، نامــزدان وعــده کــرده بودنــد کــه در بــدل 
ــان پــول خواهنــد  ــه آن نظــارت از رونــد رأی دهــی، ب

ــت،  ــه اس ــان یافت ــات پای ــه انتخاب ــون ک ــا اکن داد، ام
ــد. ــان را ببینن ــتند آن ــر نیس ــا حاض ــزدان حت نام

ســاعت هفــت صبــح اســت، بــه طــرف دفتــر روانــم. 
ــر  ــی در وزی ــزدان انتخابات ــا نام ــی از دفتره دم َدرِ یک
محمداکبــر خــان، جمــع زیــادی از مــردم بــا نگهبانــان 
ــا ربطــی  ــه م ــد: »ب ــد و می گوین ــر ان ــر درگی ــن دفت ای
نــدار کــه برنــده می شــود یــا نــه، بــه مــا وعــده کــرده 
بــود کــه در بــدل یــک روز نظــارت، ســه هــزار افغانی 
پــول می دهــد؛ امــا مــا دو روز نظــارت کردیــم، حــاال 

کــه وقــت پــول دادن شــده، خــود را پنهــان کــرده و 
حاضــر نیســت مــا را ببینــد«.

ــا  ــه م ــد، روز اول ک ــران می گوی ــر از ناظ ــی دیگ یک
ــت  ــود، دس ــرده ب ــوت ک ــل دع ــزد وکی ــن نام را ای
بــه ســینه ایســتاده بــود و می گفــت »نوکرتــان در 
ــول دارم«،  ــد، قب ــه بگوی ــر چ ــت، ه ــان اس خدمت ت
ــا حاضــر  ــام شــده اســت، حت ــارت تم ــه نظ حــاال ک

ــد. ــوش کن ــا را گ ــرف م ــت ح نیس
از یکــی از آنــان پرســیدم کــه بــا نامــزد وکیــل چگونــه 
توافــق کــرده بــود و این کــه آیــا قــرارداد بــا او بســته 
ــا  ــق م ــک رفی ــا ی ــه م ــد: ب ــه؟ می گوی ــا ن ــت ی اس
ــی- ــات از رای فالن ــد در روز انتخاب ــه بیای ــت ک گف
ــک روز  ــرای ی ــد، ب ــارت کنی ــل- نظ ــزد وکی ــام نام ن
ــرای  ــی ب ــزار افغان ــه ه ــد، س ــام ش ــی تم اســت، وقت

ــم. ــودم می ده ــان خ ت
ــه داد:  ــه نظــر می رســید، ادام ــی ب ــه بســیار عصب او ک
»وقتــی نظــارت تمــام شــد، مــا زنــگ زدیــم بــه همین 
رفیــق مــا، امــا او در جــواب مــا گفــت: بیــدر بــه نفــر 
ــد،  ــرش بودی ــما ناظ ــه ش ــایتی ک ــن، از س رای ندادی
هیــچ رأی نگرفتــه، عصــاب اش بســیار خــراب اســت.«
ظاهــراً  کــه  معتــرض  ناظــراِن  از  دیگــر  یکــی 
تحصیلکــرده معلــوم می شــود، رو بــه مــن کــرده 
گفــت: »ایــن تاجــران کــه وارد میــدان انتخابــات 
ــارت  ــر، نظ ــه ناظ ــه وظیف ــد ک ــا نمی دانن ــدند، حت ش
کــردن اســت، نــه رأی دادن«. در همیــن حــال، محافــِظ 
ــت:  ــرد و گف ــه ک ــت مداخل ــا عصبانی ــل ب ــزد وکی نام
ــر  ــری ناظ ــه خاط ــا ب ــی دادی. م ــد رأی م ــدر بای »بی
ــرد،  ــد مــا رأی بگی ــم کــه کاندی اســتخدام کــرده بودی
ــان  ــت برای ت ــی را مف ــزار افغان ــه ه ــردی س ــر ک فک

می دهیــم«.
ــزد  ــراِن نام ــان و ناظ ــان محافظ ــی می ــری لفظ درگی
پادرمیانــی  بــا  نهایــت  در  و  گرفــت  اوج  وکیــل 
ــا  ــد ت ــران می گفتن ــا ناظ ــت. ام ــان یاف ــذران پای رهگ
ــد، از  ــت نیاورن ــه دس ــود را ب ــول خ ــه پ ــی ک زمان

ــورد. ــد خ ــکان نخواهن ــا ت آن ج
مــورد بســیار مهــم دیگــری کــه شــاید ناظــران و حتــا 
نامــزدان متوجــه آن نشــده انــد، مکلفیــت اساســی یک 
ــه نظــر بســیاری از  ــات اســت. ب ــر در روز انتخاب ناظ
نامــزدان، یــک ناظــر در کنــار نظــارت از رونــد 

ــزد  ــع نام ــه نف ــز ب ــود را نی ــد رأی خ ــی، بای رأی ده
ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــون ب ــا اکن ــد؛ ام ــتعمال کن اس
اکثریــت نامــزدان بــه ایــن بــاور بــوده انــد کــه ناظــران 
وظیفــه دارنــد هــم بــه آنــان رأی دهــد و هــم از رونــد 

ــد. ــی نظــارت کنن رأی ده
ــاس  ــن اس ــر همی ــزدان ب ــه نام ــد ک ــن می نمای چنی
مدعــی انــد بیــش از 5 هــزار رأی دارنــد و صددرصــد 
برنــدۀ میــداان انتخابــات انــد. برخــی از نامــزدان پــس 
ــان از  ــبوک ش ــات فیس ــات، در صفح ــان انتخاب از پای
ــرده  ــگزاری ک ــان، سپاس ــران ش ــژه ناظ ــه وی ــردم ب م
ــالم  ــات اع ــدۀ انتخاب ــد برن ــود را صددرص ــد و خ ان
می کننــد؛ بی خبــر از آنکــه اکثریــت ناظــران بــه 

ــد. ــداده ان ــد، رأی ن ــوده ان ــرش ب ــه ناظ ــزدی ک نام
ــی  ــه اگــر تمام ــن اســت ک حــاال پرســش اساســی ای
ــر ســر  ــا ناظــران ب ــد، پــس چــرا ب ــده ان نامــزدان برن
ــد و حاضــر نیســتند  ــر ان ــوِل نظــارت درگی ســپردن پ
ــان را  ــران ش ــبانه روز ناظ ــک ش ــات ی ــل زحم حاص

ــد؟ بپردازن
نامــزدان مدعــِی 10 تــا بیشــتر از 10 هــزار رأی 
ــت  ــا عصبانی ــون ب ــات، اکن ــزاری انتخاب ــش از برگ پی
تمــام کمیســیون انتخابــات را متهــم بــه تقلــب، مــردم 
را متهــم بــه رای فروشــی و ناظــران را متهــم بــه 
ــح  ــورد واض ــا م ــد، ام ــکنی می کنن ــم کاری و کارش ک
و روشــن ایــن اســت، ناظرانــی کــه نامــزدان بــه رأی 
آنــان حســاب کــرده بودنــد، بــه کســانی دیگــری رأی 
ــردم  ــه رأی م ــت ک ــکی نیس ــم ش ــن ه ــد. در ای دادن
در بــدل پــول خریــده شــد، امــا رأی دهنــده در 
ــر  ــورد نظ ــزد م ــه نام ــود را ب ــوارد رأی خ ــی م برخ
ــه  ــت. ب ــم گرف ــه تصمی ــرد و آگاهان خــود اســتفاده ک
ــزدان مدعــی هزارهــا رأی  ــدوق نام ــن اســاس، صن ای
خالــی مانــد و اکنــون بــرای خالــی کــردن ایــن بغــض، 

ــد. ــران را بپردازن ــزد ناظ ــت م ــتند دس ــر نیس حاض
اما برای حل این معضل چه باید کرد؟

ناظــران می گوینــد کــه اگــر نامــزدان دســت مزد 
شــان را نپردازنــد، بــه کمیســیون شــکایات انتخاباتــی 
شــکایت کــرده و مشــکل شــان را از طریــق کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی حــل خواهنــد کــرد. دیــده شــود 
کــه اگــر چنیــن کاری صــورت گرفــت، آیــا کمیســیون 
شــکایات انتخاباتــی بــه آن رســیده گی خواهــد کــرد؟

نتیجۀانتخابات29قوس... 
حمــالت انتحــاری قــرار خواهنــد گرفــت و بــه همیــن دلیــل برخــی مجریــان رأی گیــری در روز 

انتخابــات ســر صندوق هــا حاضــر نشــدند.
ــز  ــزار و 900 مرک ــار ه ــوع چه ــه در مجم ــت ک ــان گف ــات همچن ــیون انتخاب ــس کمیس ریی
رأی گیــری بــرای انتخابــات فعــال شــدند کــه تاکنــون آرای چهــار هــزار و 800 مرکــز بــه دســت 
کمیســیون رســیده اســت و 100 مرکــز دیگــر تــا پایــان وقــت دیــروز آرای شــان بــه مــا رســید.
ــش  ــی پی ــت مشــکالت امنیت ــه عل ــی ب ــای انتخابات ــار از دور رقابت ه ــت قنده ــا حــذف والی ب
ــه هفتــۀ آینــده، کمیســیون اعــالم  آمــده و موکــول شــدن برگــزاری انتخابــات در ایــن حــوزه ب

ــود. ــال می ش ــات فع ــری در روز انتخاب ــز رأی گی ــزار و 100 مرک ــج ه ــه پن ــود ک ــرده ب ک
ــرای راســتی  ــی ب ــه سیســتم های رایانه ی ــن کــه ورود اطالعــات ب ــه ای ــا اشــاره ب ــاد ب ــای صی آق
ــار آرایــی کــه  ــا عــدم اعتب ــار ی ــارۀ اعتب آزمایــی صحــت آرا آغــاز شــده اســت گفــت کــه در ب
بارکــد دســتگاه بیومتریــک ندارنــد بعــد تصمیــم  گرفتــه خواهــد شــد کــه ایــن نــوع از آرا معتبــر 

باشــد یــا خیــر.
ــیون  ــی از کمیس ــس مطبوعات ــک کنفران ــتان دو روز در ی ــی افغانس ــزاب سیاس ــماری از اح ش
انتخابــات خواســتند کــه آرای بــدون ثبــت در دســتگاه بیومتریــک را باطــل اعــالم کنــد و آنــان 

ــت. ــد پذیرف ــته از آرا را نخواهن ــن دس ــار ای اعتب
ــه  ــت ک ــرده اس ــالم ک ــم اع ــتان ه ــی افغانس ــکایت های انتخابات ــه ش ــیده گی ب ــیون رس کمیس
تاکنــون پنــج هــزار شــکایت در ایــن کمیســیون ثبــت شــده اســت و دیــروز آخریــن روز بــرای 

ــود. ــکایت ها ب ــت ش ثب
انتخاباِت غزنی و کندهار

ــه   ــم هم ــتان به رغ ــردم افغانس ــه م ــد ک ــی می گوی ــدت مل ــت وح ــت حکوم ــاون دوم ریاس مع
چالش هــا و تهدیــدات، شــجاعانه و هوش مندانــه بــه پــای صندوق هــای رأی رفتنــد و 

ــتند. ــردم هس ــت از آرای م ــه حفاظ ــف ب ــی مکل ــیون های انتخابات کمیس
محمــد ســرور دانــش کــه دیــروز در محفــل تجلیــل از روز جهانــی اســتندرد صحبــت می کــرد، 
ــه  ــه ب ــجاعانه و هوش مندان ــدات، ش ــا و تهدی ــه  چالش ه ــم هم ــتان به رغ ــردم افغانس ــت: م گف
پــای صندوق هــای رأی رفتنــد و بــرای ثبــات کشــور، مشــروعیت نظــام و تقویــت دموکراســی 

ــد. ــرای نامــزدان مــورد نظر  شــان اســتعمال کردن جــوان کشــور آرای خــود را ب
ــردم افغانســتان  ــا از رأی م ــد ت ــی مکلفیــت دارن ــد کــرد کــه کمیســیون های انتخابات ــش تأکی دان

بــه خوبــی صیانــت کننــد.
آقــای دانــش در ادامــۀ ســخنانش گفــت کــه کمیســیون انتخابــات به زودتریــن فرصــت ممکــن 
انتخابــات در والیت هــای کندهــار و غزنــی را نیــز برگــزار کنــد تــا هیــچ شــهروند افغانســتان از 

حــق اســتعمال رأی شــان محــروم نشــوند.
آقــای دانــش همچنــان گفــت کــه تمــام مــردم افغانســتان منتظــر اعــالم نتایــج از ســوی کمیســیون 

ــتند. انتخابات هس
انتخابــات مجلــس نماینــده گاِن افغانســتان در روزهــای 28 و 29 میــزان در 32 والیــت از مجمــوع 
34 کشــور برگــزار شــد و والیت هــای کندهــار و غزنــی هــر کــدام بــه ترتیــب بــه دلیــل امنیتــی 

و اختالفــات قومــی از ایــن رونــد بــاز ماندنــد.
مســووالن در کمیســیون انتخابــات می گوینــد کــه به جــز والیت هــای کندهــار، بادغیــس و آرای 

ریختــه شــده در روز دوم انتخابــات، چهــار میلیــون تــن در انتخابــات رأی داده انــد.

کمیسیونانتخاباتامیِد...
انتخابـات مجلـس نماینـده گان با خوش بینی شـهروندان مواجه 
بـود، امـا حکومت و کمیسـیون انتخابـات با ایجـاد چالش ها  و 

نارسـایی  ایـن رونـد را به افتضاح مواجـه کردند.   
به شـکل  شـهروندان  »نام هـای  می گویـد:  حسـام  آقـای 
برنامه ریـزی  شـده از کتـاب مخصـوص رأی دهنـده گان بیرون 
شـده بـود و ایـن کار سـبب محرومی شـهروندان از اسـتعمال 

رأی شـان شـد«. 
او ادعـا می کنـد: »صندوق هـای رأی از مراکـز رأی دهـی بیرون 
می شـد و بـه نفع اشـخاص مشـخص پُـر می گردیـد. هم چنان، 
مدیـران مکاتبـی کـه در آن محـالت رأی دهـی بـود، از طـرف 
افـراد پـول دار خریـده شـده بودنـد تـا بـه نفـع آنـان تقلب و 

کنند«.  جعـل 
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت معـارف بـا نشـر خبرنامه یـی 
گفت اسـت کـه مسـووالن مکاتب به عنـوان کارمنـدان موقت 
کمیسـیون انتخابات گماشـته شـده بودند، هیچ نوع مداخلۀ در 

امـور انتخابات نداشـته اند. 
تقلـب  کابـل  ولسـوالی های  در  کـه  می گویـد  حسـام  آقـای 
گسـترده بـه نفـع افراد صورت گرفته اسـت. »در سـاحۀ سـیلو 
مرکـزی و تهیـه مسـکن و ..، افـراد صندوق هـا را از طـرف  
شـب بـه بیـرون از مراکـز رأی دهـی بردنـد و به نفع یـک فرد 

پـر  کردند«.  مشـخص 
او بـا اشـاره بـه چالش های نبود نـام افراد در کتـاب مخصوص 
ثبـت نـام و هم چنـان ناکارأیـی ماشـین های انگشـت نگاری در 
بیشـتر مراکـز رأی دهـی، می گویـد: عـدم کارایـی ماشـین های 
تـا  شـد  سـبب  رأی دهـی  مراکـز  برخـی  در  انگشـت نگاری 
شـماری بـدون انگشـت نگاری رأی دهند و تقلب های گسـترده 

گیرد. صـورت 
آقـای حسـام ادعـا می کنـد: »در انتخابـات مجلـس نماینده گان 
کـه در روزهای گذشـته صـورت گرفته بـود، 99 درصد تقلب 

و جعل شـده اسـت«. 
بـه گفتـۀ او: »حکومـت و کمیسـیون انتخابـات در تبانـی بـا 

برنامـه را طـرح کرده انـد«.   ایـن  همدیگـر 
بـه گفتـۀ ایـن نامـزد نماینـده از والیـت کابـل: اگر کمیسـیون 
شـکایات انتخاباتـی توجـه جـدی را بـرای »جداسـازی آرای 
براینـد  شـک  بـدون  باشـد،  نداشـته  شـفاف  آرای  از  باطـل 
بـود«.  نخواهـد  پذیـرش  مـورد  بـرای هیچ کسـی  انتخابـات 

او افـزود: اگـر بـه رأی مـردم احتـرام گذاشـته نشـود و آرای 
باطـل و جعلـی از آرای شـفاف مردم جداسـازی نشـود، دیگر 

شـهروندان در هیـچ انتخابـات پـای صنـدوق رأی نخواهنـد 
رفـت و ایـن بحـران اسـت کـه در آینـده بی اعتمـادی را برای 

حکومـت و کمیسـیون انتخابـات ایجـاد می کنـد.
هم چنـان، بکتـاش سـیاوش، یکـی دیگـر از نامـزد نماینده گان 
از والیـت کابـل می گویـد: رونـد انتخابات با تمـام چالش های 
موجـود برگـزار شـده کـه یـک امیـدواری بـرای مـردم ایجـاد 
کـرده بـود و شـهروندان بـا تمـام شـوق بـه پـای صندوق های 

رفتند.  رأی 
آقای سـیاوش، با اشـاره به چالش های که در روز انتخابات در 
مراکـز رأی دهـی اتفـاق افتاد، می گویـد: مردم با یـک امیدواری 
بـه  پـای صندوق هـای رأی رفتنـد تـا بـرأی نماینده هـای خـود 
رأی دهنـد، امـا سـوء مدیریـت و ناتوانـی رهبـری کمیسـیون 
انتخابـات سـبب شـد تـا ایـن امیدواری هـا بـه ناامیـدی تبدیل 

گردد. 
کمیسـیون  کـه  می گویـد  کابـل  -از  نماینـده گان  نامـزد  ایـن 
کـه  عادالنـه  آزاد و  انتخابـات  از رونـد  نتوانسـت  انتخابـات 

کنـد.  درسـت  مدیریـت  بودنـد  آن  پیش بیـن  شـهروندان 
در عیـن حال، مسـووالن حکومت وحدت ملی نیز نارسـایی ها 
در دو روز انتخابـات را پذیرفتـه و گفتـه اند که کمیسـیون های 
بایـد زمینـۀ رضایـت و مشـروعیت  ادامـۀ کار  انتخاباتـی در 

انتخابـاِت مجلـس را آماده سـازند.
ملـی،  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس  عبـداهلل  عبـداهلل 
از نارسـایی های زیـادی در دو روز انتخابـات انتقـاد کـرد و 
ایـن  بـه  خواسـت  انتخاباتـی  کمیسـیون های  مسـووالن  از 

کننـد. جبـران  را  آن  و  اعتـراف  نارسـایی ها 
آقـای عبـداهلل گفته اسـت که از هیـچ نامزدی حمایـت مادی و 
معنـوی نکـرده و تنهـا از رونـد انتخابات حمایت کرده اسـت. 
امـا او افـزود کـه ایـن اصل در حکومـت وحدت ملـی رعایت 

نشـده و او اسـناد معتبـری در این زمینـه نیز دارد.
 رییـس اجرایی موفقیت نیروهای امنیتی افغانسـتان را در تأمین 
امنیـت رونـد انتخابـات سـتود و هم چنـان ادعاهایـی مبنـی بر 
مـدارای طالبـان در روزهـای انتخابات به خاطـر گفت وگوهای 
صلـح را رد کـرد و گفـت: طالبـان نهایـت کوشـش خـود را 

کردنـد، امـا موفق بـه ناکام سـاختن رونـد انتخابات نشـدند.
انتخابات پارلمانی افغانسـتان روز شـنبه 28 و 29 میزان برگزار 
شـد، کمیسـیون انتخابـات می  گوید که در ایـن انتخابات حدود 
چهـار میلیـون رأی دهنـده اشـتراک کرده انـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه پیـش از ایـن کمیسـیون انتخابـات اعـالم کـرده بود 
کـه کمتـر از 9 میلیـون تن بـرأی انتخابـات بر تذکره های شـان 

برچسـپ زده اند. 

دست ناظران و یخن نامزدان
ناجیه نوری 
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عقـل غریـزی از دیـد معتزلـه مبتنـی بـر غریزه یـی چـون 
غریـزۀ حیوانی نیسـت، بلکـه نزدیک به »تصـورات فطری« 
دکارتی می باشـد. قاضـی عبدالجبار می گوید: “راه شـناخت 
بایدهـا و نبایدهـای افعـاِل خـوب و بـد مانند راه شـناخت 
دیگـر چیزهـا اسـت که از دو راه خالی نیسـت؛ یا شـناخت 
بدیهـی و ضـروری اسـت یـا شـناخت مکتسـب... اصل در 
شـناخِت بایدهـا و نبایدهای رفتار اخالقی، شـناخت بدیهی 
و ضـروری آن هـا اسـت”. وی می افزاید: “شـناخت منشـاءِ 
بایدهـا و نبایدهـا و خوب هـا و بدهـا شـناخت ضـروری 
و ناشـی از حکـم کمـال عقـل اسـت. اگـر ایـن احـکام به 
عقـل آشـکار نشـوند، هرگز به واسـطۀ چیز دیگـری معلوم 
نخواهنـد شـد؛ زیـرا تفکر و اسـتدالل جز از کسـی که عقل 
وی کامـل باشـد، سـر نمی زنـد و اگـر عاقـل ضرورتـًا بـه 

اشـیاء دانـا اسـت، تکلیـف  بـر او واجب می شـود” .
از ایـن رو همـۀ متکلمـان چـون فالسـفۀ یونانی و اسـالمی 
و  ابـزار  را محـض  آن  بلکـه  نمی داننـد،  را جوهـر  عقـل 
ذاِت خـود  بـه  زیـرا عقـل  وسـیلۀ شـناخت می شـمارند. 
کسـب  بـه  می تـوان  آن  به واسـطۀ  بلکـه  نیسـت،  هـدف 
علـوم و انجـام آن چـه عاقـل بدان مکلف اسـت، نایـل آمد. 
بنابرایـن عاقـل بایـد شـناختی حاصـل کنـد کـه مـالک و 
محـِک معارف کسـبی قـرار گیـرد و او را به انجـام تکلیف 
یـاری رسـاند. ایـن »شـناخت بدیهـی و ضـروری« موجب 
در  قـرار می گیـرد کـه  دیگـری  مبنـای علـومِ  و  پذیـرش 

وضـوح ماننـد آن هسـتند.
فیلسـوف اشـعری، امـام فخـر رازی عیـن مطلـب را تأکیـد 
کـرده و بیـان مـی دارد: “مشـهور اسـت عقلـی کـه مالک و 
منـاط تکلیف می باشـد عبـارت  از علم ضـروری به وجوب 
واجبـات و عـدم امـکان محـاالت اسـت؛ زیـرا چنان چـه 
عقـل از جملـۀ ایـن علـوم ضـروری نباشـد، انفـکاک عقل 
از علـم الزم می گـردد. ولـی ایـن امـر محـال اسـت؛ زیـرا 
ممکـن نیسـت عاقلـی پیـدا کـرد کـه بـه هیـچ چیـزی علم 
نداشـته باشـد یـا کسـی کـه بـه همـه چیـز عالـم باشـد اما 
عاقـل نباشـد. مـراد از علم، علم به محسوسـات نیسـت که 
چهارپایـان و دیوانـه گان نیـز از آن برخوردارنـد، بلکه مراد، 
علـم بـه کلیات اسـت. علم کلی جـزو علوم نظری فلسـفی 
نیسـت کـه شـرط تحقـق آن تعقـل باشـد؛ زیرا اگـر علم به 
کلیـات از این دسـت باشـد، چیـزی به نفس خود مشـروط 
می شـود کـه این هم محال اسـت. پـس مقصـود و مطلوِب 

مـا علـم بـه علـوم کلـی بدیهی می باشـد” .
عقلـی کـه میـان خوب و بـد به گونـۀ بدیهی تمایـز می نهد، 
بداهـت آن موجـب ابتنـای اخـالق بر عقل می شـود. شـرع 
نیـز مقتضـای چنیـن عقلـی اسـت بـه ایـن اعتبـار کـه فردِ 
مکلـف بـه انجـام واجبـات و تـرک منهیـات، مسـوول و 
مسـتحق ثـواب و عقـاب، بایسـت عاقـل و بالغ و... باشـد.

امـا آیـا از تشـخیص خوبـی و بـدی کـه مختـص خردمنـد 
بـدی  از  اجتنـاب  و  خوبـی  بـه  التـزام  وجـوب  اسـت، 
برمی آیـد؟ راجـع به این موضـوع، میان معتزله و اشـاعره از 
اهـل سـنت و دیگران اختـالف وجـود دارد. معتزلـه معتقد 
بـه اصـل »العقـل قبـل ورود السـمع« )عقـل مقـدم بـر نقل 
اسـت( هسـتند. امـا اشـاعره بـر آن انـد کـه شـرع به تنهایـی 
موجـب حـالل و حـرام و حسـن و قبـح اشـیا می شـود. 
شهرسـتانی از ابـی الهذیـل عالف، یکـی از بـزرگان معتزله 
نقـل می کنـد: “بـر مکلـف عقـاًل واجـب اسـت که خـدا را 
نـه بـا آن چـه در ذهـن می گـذرد، بلکـه بـا دلیـل و برهـان 
بشناسـد و اگـر در شـناخت خـدا کوتاهی کرد، مسـتوجب 
عقوبـت همیشـه گی خواهـد شـد. بـر او واجـب اسـت که 
خوبـی خـوب و بدِی بـد را بازشناسـد. همچنان کـه باید به 
خوبـی چـون دادگری و راسـت گویی اقـدام و از بدی چون 

دروغ و سـتم اعـراض کنـد” .
این جـا پرسشـی مطـرح می شـود و آن این کـه اگـر عقـل، 
شـرعی  تکالیـف  بـه  پـس  درمی یابـد،  را  قبـح  و  حسـن 
کـه پیامبـران آورده انـد چـه حاجـت اسـت؟ معتزله پاسـخ 
می دهـد کـه “تکالیـف )اوامـر و نواهـی شـرعی( به وسـیلۀ 
پیامبـران بـه آدمیـان رسـیده، که ناشـی از لطـف باری تعالی 
اسـت و بـرای آزمـون بنـده گان نـازل شـده اسـت: “لِّیَْهلَِک 
َمـْن َهَلـَک َعن بَیِّنَـٍۀ َویَْحیَی َمْن َحـيَّ َعن بَیِّنَـٍۀ” )انفال: 42(  
»تـا هر که هالک شـدنی اسـت، بعـد از اتمـام حجت هالک 
شـود و هـر کـه الیـق حیات ابـدی اسـت، با اتمـام حجت 

بـه حیـات ابدی رسـد.«
ایـن مطلـب همـان چیـزی اسـت کـه معتزلـه از آن تحـت 
عنـوان »لطـف واجـب« یـاد می کننـد. معنای لطـف واجب 
ایـن اسـت که خداوند بـرای آدمی جز سـعادت نمی خواهد 
و او را بـرای شـقاوت نیافریـده اسـت. “َوَعَلـی اهللِّ َقْصـُد 
ـبِیِل” ) نحـل: 9( »و بـر خـدا اسـت بیـان راه عـدل و  السَّ
راسـتی« از ایـن رو خـدا بـر خود الـزام کرده تا راه سـعادت 

را بـا فرسـتادن پیامبـران بـه انسـان نشـان دهد.
از اشـکاالتی عمده یـی کـه معتزلـه در بـاب اصـل »العقـل 
قبـل ورود السـمع« بـا آن مواجـه بـوده، این اسـت کـه اگر 
آدمیـان بـه گونـۀ ضـروری و بدیهـی حسـن و قبـح را بـا 
عقـل می شناسـند، پـس چـرا در حکم به اشـیاء بـا همدیگر 
اختـالف می ورزنـد؟ اصـاًل چـرا معتزلیـان با اهل سـنت در 
ایـن مورد بـا یکدیگر اختالف نظر دارنـد؟ قاضی عبدالجبار 
پاسـخ می دهـد: “اگـر مدعـی علـم ضـروری به قبـح قبایح 
هسـتیم، مربـوط به افعالی اسـت کـه به خود مـا تعلق دارد، 
در غیـر ایـن صـورت نمی تـوان ادعـای علـم بدیهـی کـرد. 
بـر این اسـاس، اشـکال جبرگرایان )اهل سـنت و اشـاعره( 
مبنـی بـر این کـه اگـر علم آدمـی ضـروری و بدیهی اسـت 
پـس نبایـد در میان آدمیان نزاعی برخیزد، وارد نیسـت؛ زیرا 

مدعـی  مـا 
شـناخت بدیهـی در هـر موضعی نیسـتیم. چگونـه می توان 
مدعـی ایـن امـر شـد در حالـی کـه قبـح فعـل، حکمـی از 
احـکام یـک فعـل اسـت، در صورتـی کـه »تعلـق فعـل به 
فاعـل« و حـدوث آن بـه »حسـب احـوال« او را ضرورتـًا 
ندانیـم، ممکـن نیسـت بـه قبح آن فعـل حکم کنیـم. به این 
ترتیـب علـم بدیهـی محدود اسـت به هـر یک از مـا بدون 

آن کـه خداونـد مشـمول آن شـود” .
ایـن سـخن، اندیشـۀ خاطـئ و رایـج در مکتوبـات عربـی 
معاصـر را تصحیـح می کنـد؛ برخـی از معاصـران بـه غلـط 
ایـن اعتقـاد را کـه حسـن و قبح صفات ذاتی اشـیاء اسـت، 
بـه معتزلـه نسـبت داده انـد. در صورتـی کـه معتزله بـه این 
میـزان در حسـن و قبـح اشـیاء بـه پیـش نمـی رود. از نظـر 
آنـان، خوبـی و بـدی و زیبایـی و زشـتی و پلشـتی، صفات 
ذاتـی اشـیاء نیسـتند. معتزلیـان بـه صفـات ذاتـی اشـیاء به 
معنـای فلسـفی آن اعتقـاد ندارنـد. از نظـر آنـان، تمامـی 
صفـات اعراض انـد. مطابـق ایـن دیـدگاه، اشـیاء بـه جوهر 
و عـرض تقسـیم می شـوند: اعـراض خصایـص فیزیکـی 
ماننـد حرکـت و سـکون یا صفـات طبیعی ماننـد رنگ ها و 
طعم هـا هسـتند. ایـن اعـراض در »دو زمـان« ثابت نیسـتند 
یعنـی در تغییـر دایمـی به سـر می برنـد. اما حسـن قبح، دو 
صفـت از صفـات متعلق بـه افعال آدمی هسـتند، صفاتی که 
بـه حسـب احـوال از آدمـی حـادث می شـوند. بـه عبارتی، 
ایـن صفـات از سـر اراده و اختیـار آدمـی صادر می شـوند. 
از دیـد معتزلـه، معنـای فعـل خـوب یـا بـد ایـن اسـت که 
مسـتحق سـتایش و نکوهـش می شـود؛ اوصافی کـه متعلق 
بـه فعـل آدمـی هسـتند و ربط و نسـبتی با خصایص اشـیاء 

ندارند.
در اصطـالح معتزلیـان، خلـق افعـال بـه ایـن معناسـت کـه 
فعلـی از سـر قـدرت و ارادۀ آزاد انسـان صـادر شـود بـه 
شـرط این کـه عاقـل خـود خـوب و بـِد فعـل را بدانـد. 
می کننـد،  وارد  اشـکال  آن  بـه  اشـاعره  واقـع  در  آن چـه 
همیـن شـرط اسـت. اشـاعره خلـق افعـال بـه ایـن معنـا را 
رد می کننـد. زیـرا از نظـر آنـان، خلـق افعـال بـا اصـل »ال 
فاعـل اال اهلل« )هیـچ فاعلـی حقیقـی جـز خـدا نیسـت( در 
تعـارض اسـت. معتزلیـان بدیـن باورنـد کـه در حکـم بـه 
فعلـی کـه عقـل خـوب و بـد آن را درک می کنـد، نـه تنهـا 
ِصـرف وجـود اسـتطاعت و توانایـی بسـنده نیسـت، بلکـه 
الزم اسـت شـرطی دیگر که پیـش از این قاضـی عبدالجبار 
در مفهـوم »احـوال« تذکـر داده بـود، لحاظ کرد. آن شـرط، 
همـان قصد و نیت اسـت. بر بنیـاد آن، فاعل بایـد در انجام 
کاری قصـد و نیـت سـود و یـا زیـان و... را داشـته باشـد. 
قاضـی عبدالجبـار می گویـد: “در مـورد این کـه خوبـی یک 
کار خـوب علتـی دارد یـا نـه، اختالف نظـر وجـود دارد؟ 

بـه تعبیـر دیگـر، آیـا در یـک فعـل خـوب، به ذاتـه خوبـی 
وجـود دارد یـا ایـن خوبـی به اعتبـار امری خـارج از ذاتش 
ماننـد: نتیجـه و... اسـت؟ قاضی در این بـاره می گوید: آن چه 
ابوعلی جبائی و پسـرش ابوهاشـم جبائـی می گویند، خوبی 
یـک فعـل خـوب، معلـول علتـی اسـت و آن علـت از نظر 
آنـان یـا سـودی اسـت کـه بـه فاعـل برمی گـردد یـا نفعـی 
کـه بـه دیگـری می رسـد، یـا دفـع ضـرر از دیگـری اسـت 
یـا مسـتحق بـودن و یـا صـادق بـودِن کالمـی یـا امـر بـه 
معـروف و نهـی از منکـر یـا ارادۀ خوبی یا کراهـت از بدی 

و حق تلفـی و اوصافـی از ایـن دسـت اسـت” .
اگـر در امـری علـت خوبـی و بدی جمـع شـوند، چیره گی 
از آِن بـدی اسـت و بـه اسـاس آن حکـم می شـود. ماننـد 
آن چـه برخـی فقهـا می گوینـد کـه اگـر در امـری حرمت و 

اباحـت گـرد آینـد، بـه حرمت حکـم داده می شـود.
همـۀ آن چـه گذشـت، مربـوط بـه شـناخت هایی اسـت که 
عقـل به طـور ضـروری و بدیهـی آن را درک می کنـد. ایـن 
شـناخت ها بـه مثابـۀ علومـی سـابق بـر تجربـه و کسـب 
هسـتند. ایـن همـان »عقـل غریـزی« و »معـارف فطـری« 
اسـت. امـا آن چه از راه تأمل و اسـتدالل دانسـته می شـود و 

کسـبی و نظـری بـوده، سـخِن دیگـری اسـت.
معتزلـه راه شـناخت تمامـِی قبایـح شـرعی را نـه ضـروری 
ایـن  در  می دانـد.  اسـتداللی  و  نظـری  کـه  بدیهـی،  و 
صـورت، حرمـت شـراب )خمـر( را نـه بـه بداهـت عقلی 
کـه بـه اسـتدالل عقلـی درمی یابیـم. اگـر بـه حرمـت مـی 
بـر  مبتنـی  حرمـت  ایـن  آوردیـم،  دلیـل  می خواره گـی  و 
اسـتدالل و مقدمات منطقی و بازگشـت به اصول اسـت. در 
ایـن حـال، علم ضـروری عقلـی برای مـا حاصل می شـود. 
بدین سـان اگـر در شـرع مفسـدۀ چیـزی ثابت شـد، قبح آن 
را از طریـق اسـتدالل عقلـی درک می کنیـم. همچنـان اگـر 
دانسـته شـد کـه چیـزی موجـب دفع ضـرر اسـت، وجوب 
عمـل بـه آن را درک کرده ایـم. به این اسـاس، می خواره گی 
و خـوردن گوشـِت خوک بـه علت وجود مفسـده در آن ها، 
حـرام شـرعی اسـت و عقـل نیـز بـا اسـتدالل بـه قبـح این 
دو حکـم می کنـد؛ زیـرا شـراب مسـتی آور اسـت و مسـتی 
عقـاًل قبیـح می باشـد. “هیـچ راه عقلـی جز علم ضـروری و 
بدیهـی بـه درک قبح اشـیاء وجود نـدارد. فی المثـل به طور 
ضـروری درک می کنیـم کـه خداونـد هیـچ کافـر و فاسـقی 
را بـه پیامبـری مبعـوث نمی کنـد؛ زیـرا بنابر تعریـف، بعثت 
انبیـاء بـرای صـالح و هدایـت بنـده گان اسـت و اگـر انبیاء 
خـود خـارج از دایـرۀ هدایـت و صـالح باشـند، تناقـض 
حاصـل می شـود و عقـل، ضـرورت عـدم اجتمـاع نقیضین 

را درک می کنـد.
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تعریف رمان
»روایـت منثـور خالقه یـی با طـول چشـمگیر و پیچیده گی 
خـاص که با تجربۀ انسـانی همراه با تخیل سـروکار داشـته 
باشـد و از طریـق حـوادث بیـان شـود و در آن گروهـی از 
شـخصیت ها در صحنۀ مشـخصی شـرکت داشـته باشـند.« 

)میرصادقـی، 1383: 152(
بـه واقعیت هـای زنده گـی  در اغلـب تعریف هـای رمـان، 
و انعـکاس صحیـح آن در رمـان اشـاره شـده اسـت، امـا 
هـدف رمـان سـاختن زنده گـی نیسـت، بلکـه ابـداع مجدد 
واقعیت هـای  عینـًا  نمی توانـد  هرگـز  رمـان  اسـت.  آن 
زنده گـی را نشـان دهـد، چـرا کـه زاییـدۀ تخیل اسـت و با 
واقعیت هـای زنده گـی کـه نـه خیالـی و نـه ابتکاری اند، در 
چه گونه گـی و ماهیـت متفـاوت اسـت. امـا بـا ایـن حـال، 
زنده گـی  واقعیت هـای  از  رمـان  تشـکیل دهندۀ  عناصـر 
نشـأت گرفتـه و حقیقت ماننـد اسـت. اخیـراً منتقدانی چند 
کوشـیدند تعریـف جامع تـری برای رمـان ارایـه دهند و آن 
را برخوردار از عناصر تربیتی و آموزشـی دانسـتند. زیرا که 
رمـان می توانـد مـا را از نتایـج وقایـع آگاه نمایـد؛ وقایعـی 

زنده گـی  حـوادث  مشـابه  کـه 
وقـوع  امـکان  و  اسـت  واقعـی 
آن در زنده گـی بـرای هـر فردی 

وجـود دارد.
بنابرایـن رمـان آگاهـی از نتایـج 
وقایـع و حـوادث را کـه بخـش 
دانـش  و  معرفـت  از  عمده یـی 
تصمیمـات  انجـام  بـرای  الزم 
درسـت و عاقالنه اسـت، به فرد 
می دهـد  نشـان  رمـان  می دهـد. 

شـخصیتی،  ویژه گی هـای  »چه گونـه  کـه 
سـبب بروز اعمـال می شـوند.« )میرصادقی، 
1386: 408( و ایـن اعمـال به کجا و به چه 
نتیجه یـی منتهـی می شـوند. می تـوان گفـت 
بـه رفتارهـا، خودخواهی هـا، خودفریبی هـا 
در  موجـود  انسـانی  ضعف هـای  دیگـر  و 
خودمـان از طریـق خوانـدن رمان بیشـتر و 
بهتـر پـی می بریـم تـا از طریق کسـی که ما 
را نصیحـت می کنـد. رمـان آینـۀ تمام نمای 
زنده گـی و رفتارهای بشـری اسـت. امروزه 
روان شناسـان بـه ایـن نکتـه دسـت یافته اند 
کـه خوانـدن یـک رمـان در صورتـی کـه 
قـرار  آن  واقعیـت  تأثیـر  تحـت  خواننـده 
گیـرد، از دیـدن تصویر واقعـی خود در آینه 

یـا قطعه عکـس، چیـزی کـم نـدارد.
و  ارزش  بـه  می تـوان  سـخن  ایـن  از 
اعتبـار یـک رمـان خـوب پـی بـرد، چـرا 
تحت تأثیـر  خواه ناخـواه  »خواننـده  کـه 
به جـای  را  خـود  و  می گیـرد.«  قـرار 
قالـب  در  می بینـد،  رمـان  شـخصیت های 
و  مـی رود  فـرو  آن هـا  اغلـب  شـخصیت 
رفتـار  حـرکات،  غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم 
می کنـد.  تقلیـد  را  آن هـا  خصوصیـات  و 
تعمیـم چنیـن امـری در هرکـس کـه کتاب 
می خوانـد، نتایـج عظیمـی بـه بار مـی آورد 

تـا حـدی که ممکن اسـت فرهنـگ و خصلت 
نمایـد. دگرگـون  را  جامعه یـی 

از نمونه هـای رمـان فارسـی، »چشـم هایش«ِ بـزرگ علـوی 
و »همسـایه ها« از احمـد محمـود را می تـوان نـام بـرد. »در 
ایـن رمان هـا واقعیت هـای اصیـل و تجربیـات روشـن گر 
آدمـی از خـود و اجتماعـش تصویـر شـده اسـت.« )همان، 

)409  :1386
البتـه رمان هایـی هم وجـود دارند که در آن ها شـخصیت ها 
تحـول می یابنـد، چیزهایـی از زنده گـی می آموزنـد کـه این 
چیزهـا ممکـن اسـت در جهـت آمـوزش و تربیـت ذهـن 

خواننـده برای شـناخت جامعه اش نباشـد. 
در این جـا بـه تعاریفـی چنـد بـرای رمـان کـه هر کـدام به 
نوعـی از رمـان قابل تطبیق اسـت و بر نوع دیگری نیسـت، 

می کنیم: اشـاره 
چنیـن  رمـان  آکسـفورد،  انگلیسـی  کوچـک  فرهنـگ  در 

اسـت: تعریـف شـده 
»روایـت منثـور، داسـتانی با طول شـایان توجه کـه در آن ها 
شـخصیت ها و اعمـال کـه نماینـدۀ زنده گـی واقعی انـد، بـا 

پیرنگـی کـه کمابیـش پیچیده اسـت، تصویر شـده اند.«
در فرهنگ و بستر چنین آمده است:

»روایـت منثـور خالقه یـی کـه معمـوالً طوالنـی و پیچیـده 
اسـت و بـا تجربـۀ انسـانی همـراه بـا تخیـل سـروکار دارد 
و از طریـق توالـی حـوادث بیـان شـود و در آن گروهـی از 

شـخصیت ها در صحنـۀ مشـخصی شـرکت دارنـد.«
در فرهنگ کاسل:

»روایـت منثـور داسـتانی که طـول آن بتواند کتابی تشـکیل 
بدهـد و شـخصیت ها و وضعیـت موقعیت هـای زنده گـی 

واقعـی را تصویـر کند.«

انواع رمان
بـرای نقـد و ارزیابـی رمـان، تقسـیم بندی انـواع آن الزم و 
ضـروری اسـت و بـه شـناخت آن کمـک می کنـد. بـه طور 
کلـی هـر رمانـی، رمانـی تاریخـی اسـت، چـون رمـان بـه 
علـت وابسـته گی بـه زمـان و مـکان و به طور قابـل توجهی 
وام دار گـزارش اجتماعـی و تاریـخ اجتماعـی اسـت. رمان 
نـه تنهـا به دقـت طبیعـت جامع هر چیـز را نشـان می دهد، 
نیـز  را  زمانـه  خـاص  وضعیت هـای  و  موقعیت هـا  بلکـه 
عرضـه می کنـد. امـا ایـن عرضه به گونه یی اسـت کـه رمان 
را از دیگـر قالب هـای روایتـی طوالنـی هم چون حماسـه و 
رمانـس متمایـز می کنـد. آن چـه رمـان بنـا بـر خصوصیات 
خـود عرضـه می کنـد، اوضـاع و احـوال جامعـه در زمـان 
و مکانـی خـاص اسـت و انجـام چنیـن تعهـدی بخشـی از 

شایسـته گی ها و قابلیت هـای رمـان اسـت.
می تـوان گفـت بـه رفتارهـا، خودخواهی هـا، خودفریبی هـا 
و دیگـر ضعف هـای انسـانی موجـود در خودمـان از طریق 
خوانـدن رمـان بیشـتر و بهتر پـی می بریم تا از طریق کسـی 
کـه مـا را نصیحـت می کند. رمـان آینـۀ تمام نمـای زنده گی 

و رفتارهای بشـری است.
دامنـۀ ویژه گی هـای سیاسـی، اجتماعـی و تاریخـی در هـر 
رمـان متفـاوت اسـت و نمی توان رمانـی پیدا کـرد که فارغ 

از ایـن عوامـل و ویژه گی هـا باشـد.
در این جـا بـه چنـد نـوع رمـان از لحـاظ سـاختار و معنـا 

می پردازیـم:
مسـأله های  از  آن  در  کـه  رسـالتی:  رمـان  1ـ 

اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی، مذهبـی و تبلیغـی صحبـت 
می شـود و منظـوری اصالح طلبانـه دارد و این منظـور را به 

شـکل رسـالتی عنـوان می کنـد.
رمان هـای اجتماعـی، سیاسـی، تبلیغـی و مذهبـی از انـواع 

رمـان رسـالتی اسـت کـه در زیـر بـه آن هـا می پردازیـم:
الـف ـ  رمـان اجتماعـی: ایـن نـوع رمـان در نیمـۀ دوم قرن 
نوزدهـم بـه وجـود آمـد و بیشـتر بـر اوضـاع و احـوال 
محیطـی و فرهنگـی زنده گـی کارگـران تمرکـز می یابـد تـا 
بیـان امـور شـخصی و اختصاصـی و خصوصیـات روانـی 
آن هـا. این گونـه رمـان بر نفـوذ جامعـه و اوضـاع اقتصادی 
بـر شـخصیت ها و وقایـع داسـتان تأکیـد مـی ورزد و تأثیـر 
اجتمـاع و اوضـاع اجتماعـی را بـر رفتـار و روش زنده گی 
انسـان در زمان و مکان مشـخص و معینی مورد بررسـی و 

ارزیابـی قـرار می دهـد. 
ب ـ رمـان تبلیغـی: بـه رمانی که بـا جریان یا مسـالۀ خاص 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و اخالقـی سـروکار دارد و 
نویسـنده از نظـر و اندیشـۀ خاصـی پشـتیبانی و حمایـت 
می کنـد. ایـن رمـان را نباید بـا رمان اجتماعـی یکی گرفت. 
رمـان تبلیغـی بـه قصـد سـنجیده و حساب شـده یی نوشـته 
می شـود. این گونـه رمان بـه طرفـداری از گروهـی از مردم 
و یـا بـر علیـه گروهـی دیگـر روایـت می شـود و بـه دفاع 
یـا انـکار نـوع خاصـی از زنده گـی و فرهنـگ برمی خیـزد.

ج ـ رمـان انتقـاد اجتماعی: رمانی اسـت که به طرح مسـایل 
اجتماعـی با دید انتقـادی بپردازد. رمانواره هـای قدیمی مثل 
»سـیاحت نامۀ ابراهیـم بیـگ« اثـر زین العابدیـن مراغه یی، و 
نـوع  از  طالبـوف  عبدالرحیـم  نوشـتۀ  »مسالک المحسـنین« 

رمان هـای انتقـاد اجتماعـی اسـت و نمونۀ موفـق آن »مدیر 
مدرسـه« اثـر جـالل آل احمد می باشـد.

د ـ رمـان سیاسـی: رمانـی اسـت کـه به طـور مسـتقیم بـا 
جنبه هـای مشـخص و معینـی از زنده گی سیاسـی سـروکار 
دارد. در ایـن نمونـه رمـان، جنبه هـای سیاسـی از عناصـر 
سـازندۀ اثر اسـت، نـه از مضامیـن فرعی آن. رمان سیاسـی 
یـک برهـه از زمـان را در نظـر می گیـرد و بـه اعتـراض 
بـه سیاسـت های آن دوره می پـردازد. از نمونه های فارسـی 
می تـوان بـه رمـان »آتش از آتـش« جمال میرصادقی اشـاره 
کـرد کـه اعتراض به حکومـت پهلـوی دوم، مضمون اصلی 

اسـت. رمان 
بـه  آن  در  کـه  اسـت  رمانـی  روان شـناختی:  رمـان  2ـ 
ویژه گی هـای  و  ذهنـی  پیچیـدۀ  عواطـف  و  حالت هـا 
رمان هـای  در  رو  ایـن  از  شـود.  توجـه  درون شـخصیتی 
نمی شـود؛  اکتفـا  می دهـد،  رخ  آن چـه  بـه  روان شـناختی 
و  علت هـا  بسـط  و  شـرح  و  چرایـی  بـه  بیشـتر  بلکـه 
چرایـی  اعمـال و کنش هـا و واکنش هـای افـراد می پـردازد. 
از معمـول  بیـش  زنده گـی عاطفـِی شـخصیت های رمـان 
مـورد اهمیـت قـرار می گیـرد و بـه »انگیزه هـای اعمـال و 
رفتـاری کـه از شـخصیت ها سـر می زنـد، توجـه بسـیاری 
رمـان  گفـت  می تـوان   )433  :1386 )میرصادقـی،  دارد.« 
روان شـناختی تفسـیر زنده گـی نامریی انسـان اسـت و عمر 
این گونـه رمـان از صدسـال بیشـتر تجـاوز نمی کنـد، امـا با 
پیشـرفت روان شناسـی جدید رشد و گسـترش چشم گیری 
یافتـه اسـت. از مصداق هـای معتبر ایـن نوع رمـان می توان 

بـه رمان هـای تولسـتوی و داستایوسـکی اشـاره کـرد. 
ذهـن:  سـیال  جریـان  3ـ 
آن  در  کـه  رمانـی 
و  اداراکات  نویسـنده 
شـخصیت های  افـکار 
داسـتان خـود را هم چون 

رویـدادی بـه ظاهـر بـدون هیـچ دلیـل و هـدف خاصـی، 
بی نظـم و ترتیـب در کنار هـم می آورد. در چنین شـیوه یی، 
افـکار و احساسـات بی توجـه به نظم و تطبیـق منطقی آن ها 
روایـت می شـود و اختالف میـان خواب و بیـداری از میان 
برداشـته می شـود و قواعـد دسـتوری زبان درهـم می ریزد.

در ایـن نـوع رمـان چهـرۀ داسـتان بی آن کـه بدانـد و یـا 
اراده یـی داشـته باشـد، در میـان سـه زمـان حال، گذشـته و 
آینـده و یـا در میـان زمان هـای حال و گذشـته و یـا حال و 
آینـده سـرگردان اسـت و آگاه نیسـت که در کـدام زمان به 
سـر می بـرد و یـا کـی زمان خـود را از دسـت می دهـد. در 
ایـن شـیوه یک یـا چند تـن از شـخصیت ها زمـان، مکان ـ 
یعنـی جایـگاه ـ خود را از دسـت می دهد و دچـار گونه یی 

از بیمـاری روانی اسـت. 
4ـ رمـان خیـال و وهـم: رمانـی کـه معمـوالً در مکانـی 
»ناکجاآبـاد« و غیرواقعـی اتفاق می افتد یا شـخصیتی خیالی 
و باورنکردنـی تصویـر می شـود. این گونـه رمان هـا شـامل 
شـخصیت ها، اعمـال و صحنه هایی می شـود کـه در اوضاع 
و شـرایط عـادی یـا در مسـیر حـوادث معمولـی زنده گـی 
بشـر غیرواقعـی بـه نظـر می رسـد و بـر حـوادث و اعمـال 
و افـراد فرضـی توجـه و تأکیـد می شـود. قلمرو ایـن رمان 
وسـیع اسـت. رمـان خیـال و وهـم، خـود بـه انـواع زیـر 

تقسـیم می شـود:
می شـود  رمـان سـعی  این گونـه  در  علمـی:  رمـان  الـف ـ 
ماجراهـا و حـوادث داسـتان جنبۀ علمی داشـته باشـد و از 
نظـر علمـی موجـه و قابل قبول جلوه داده شـود. نویسـندۀ 
رمان هـای علمـی در داستان نویسـی بـر فرضیـات علمـی 

تأکیـد می کنـد، امـا چـون موضـوع رمان هـای علمـی مثـل 
رمـان خیـال و وهـم بـا وقایـع غیرواقعـی و خیالـی شـکل 
می گیـرد و از واقعیـت زنده گـی روزمـره بـه دور اسـت، 
وهـم  و  خیـال  رمان هـای  گـروه  جـزِو  را  علمـی  رمـان 
نـگاه  رمان هـا  این گونـه  ویـژۀ  از خصوصیـات  آورده انـد. 
طنزآلود و بدبینانه به زنده گی و آیندۀ بشـر اسـت. انسـان ها 
و  حکم فرمـا  ماشـین ها  و  ندارنـد  انسـانی  خصوصیـات 
سـتمگرند. هم چنیـن گریـز بـه حـوادث ناممکن بر اسـاس 
امکانـات و فرضیه هـای علمـی را می تـوان از خصوصیـات 
دیگـر ایـن رمان ها دانسـت. این گونـه رمان در حـوزۀ زبان 
فارسـی مورد اسـتقبال چندانی قـرار نگرفته اسـت و رمانی 
کـه بتـوان به عنـوان نمونه از آن نام برد، در دسـت نیسـت.
ب ـ رمـان تمثیلـی: رمانـی اسـت کـه در آن درون مایـه و 
خصلـت و سـیرت جانشـین دیگـر مفاهیـم می شـوند. بـه 
همیـن دلیـل، ایـن رمـان دارای دو بعـد اسـت. بعـدی کـه 
مـد نظـر نویسـنده اسـت و بعـدی کـه در آن درون مایـه، 
رمان هـای  در  می شـود.  مجسـم  خصلـت  و  شـخصیت 
امـروزی رمـان تمثیلـی و نمادیـن بسـیار بـه هـم نزدیـک 
و گاهـی بـا هـم درآمیخته انـد. بـه طـوری کـه اغلـب جدا 

نمـودِن آن هـا از هـم امکان پذیـر نیسـت. 
مفاهیـم  و  نکته هـا  آن  در  کـه  رمانـی  نمادیـن:  رمـان  ج ـ 
اخالقـی بـا »کیفیت هـای روحـی و روشـن فکرانه بـه قالب 
عمـل درمی آیـد«. )همـان، 1386، ص 447( در ایـن نـوع 
رمـان مفهـوم یـا بینشـی نماد چیـز دیگـری قـرار می گیرد. 
هم چنیـن رمان هایـی را کـه فکـر، شـخصیت یـا عقیده یـی 
را ارایـه می دهنـد، ممکـن اسـت بتـوان رمان هـای نمادگرا 
نامیـد. در نهایـت رمـان نمادگـرا بـه گونه یـی اسـت کـه 
معنـای آن خواننـده را بـه چیزی بیش از خـودش راهنمایی 
کنـد و تداعـی امـر دیگـری باشـد. در قصه هـای گذشـتۀ 
فارسـی، تمثیـل و نماد بیشـتر مـورد اسـتفادۀ عارفـان بوده 
اسـت. بـه عنـوان مثـال »آواز پـر جبرییـل« و »عقل سـرخ« 
از شـهاب الدین سـهروردی جنبه یـی نمادیـن و تمثیلی 

دارد.
رمان هـا و داسـتان های کوتـاه نمادگـرا شـامل سـه 

هسـتند: گروه 
نمادیـن:  واقع گـرای  کوتـاه  داسـتان  و  رمـان   )1
داسـتان کوتـاه »گیله مـرد« اثـر علـوی و »قفـس« از 

چوبـک؛
2( رمـان و داسـتان کوتاه نمادیـن و مافوق طبیعی: 

رمان »بـوف کور« صـادق هدایت؛
3( رمـان و داسـتان کوتـاه بـا نمادهـای غیرواقعی: 
و  مدرسـی  تقـی  از  او«  تنهایـی  و  »یکلیـا  رمـان 
داسـتان کوتاه »سـه قطـره خون« از صـادق هدایت.
5ـ رمـان شـخصیت: رمانـی اسـت کـه در آن بـر 
معرفـی خصوصیـات و خصلت هـای شـخصیت ها 
بیشـتر از حـوادث و عناصـر دیگـر داسـتان تأکیـد 
شـود. شـخصیت های رمان بـه لحـاظ پیرنگ خلق 
عمـل  و  دارنـد  مسـتقل  وجـود  بلکـه  نشـده اند، 
داسـتانی در خدمـت وقایـع آن هاسـت. وضعیـت 
و موقعیـت در داسـتان بـه ایـن منظـور بـه وجـود 
شـخصیت ها  دربـارۀ  بیشـتر  چیـزی  کـه  می آیـد 
ارایـه دهـد و یـا شـخصیت های جدیـدی را بـه ما 
نشـان دهـد. پیرنـگ در ایـن نـوع رمـان سسـت و 

اسـت. ضعیف 
6ـ رمـان رشـد و کمـال: اصطالحـی کـه معمـوالً 
منتقـدان آلمانـی برای نـوع خاصی از رمـان به کار 
می برنـد. رمـان رشـد و کمـال رمانـی اسـت که در 
آن معمـوالً تحـول و شـکل گیری شـخصیت جوان 
اصلـی داسـتان از کودکـی تـا بلـوغ فکـری روایت 
می شـود. در آن شـخصیت داسـتان سـعی دارد جهـان 
را  آن  بشناسـد و خصوصیـات و ویژه گی هـای  را  بیـرون 
دریابـد و معنـا و محتوایـی بـرای آن جسـت وجو کنـد و 

فلسـفۀ زنده گی کـردن را یـاد گیـرد.
در ایـن نـوع رمان شـخصیت اصلی داسـتان در پایـان رمان 
بـه تکامـل و پـرورش ذهنـی و روانـی دسـت می یابـد و 

شـخصیتی معقـول و دگرگـون دارد. 
7ـ رمـان خطـی: رمانـی که وقایـع و حوادث آن بـه ترتیب 
و توالـی زمـان روایـت می شـود و عمـل داسـتانی بـر طبق 
زمـان تقویمـی صـورت می گیـرد. اغلـب رمان هـای قـرن 
نوزدهـم و اوایـل قـرن بیسـتم به شـیوۀ رمان خطی نوشـته 
شـده اسـت. اگـر وقایـع رمـان بـه ضـرورت پیرنـگ پـس 
و پیـش شـود و روایـت توالـی زمانـی برهـم بریـزد، انواع 
رمانه یـی غیرخطـی )مدور، عمـودی، چندآوایـی( به وجود 

می آیـد.
از نمونـه رمان هـای خطـی می توان بـه »کلیدر« اثـر محمود 
دولت آبـادی و »شـوهر آهوخانـم« اثـر علی محمـد افغانـی 

اشـاره نمود.

نتیجه گیری 
رمـان سـاختمانی از تجربـه و اندیشـه اسـت کـه هـر روز 
در حـال تغییـر و گونه گونـی اسـت. و هم چـون جامعـه، 
عقایـد و تجربیـات آدمـی، تغییـر و تحـول می پذیـرد. رمان 
همـگام بـا تحول ذهـن و معرفت بشـری، در حـال تغییر و 
دگرگونـی اسـت. بـا این حـال، رمان هنـوز هم رمـان باقی 
مانـده و گسـترش هنـرِی آن باعـث تداوم و بقـای فرهنگِی 

آن گردیده اسـت.

اكرم نعمت اللهی و محمد قاسملو   
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رییس اجرایی نهاد فیفا:

بامدیرانفعلیکمیسیون،انتخاباِتریاستجمهوریسالمتنخواهدبود
از  پـس  کشـور  پارلمانـی  انتخابـات  اشـاره: 
کش وقوس هـای فـراوان، سـرانجام بـه تاریـخ 28 
و 29 میـزان برگـزار شـد. حکومـت و کمیسـیون 
انتخابـات نتوانسـتند در والیـت غزنـی بـه دلیـل 
کننـد.  برگـزار  انتخابـات  مـردم  اعتراض هـای 
همچنـان دو روز پیش از تاریـخ برگزاری انتخابات، 
فرمانـده والیت غزنی ترور شـد و بـه همین خاطر، 
انتخابـات در والیـت قندهـار نیـر به تأخیـر برگزار 

می شـود.
بـا این همه، انتخابات 28 میـزان در 32 والیت دیگر 
بـا مشـکالت و تقلب هـای گسـترده یی همـراه بود. 
با آنکه مسـووالن ارشـد کمیسـیون انتخابات اعالم 
کـرده بودنـد کـه آماده گـی کامـل بـرای برگزاری 
انتخابـات پارلمانـی دارنـد، امـا در روز انتخابـات 
بـه بسـیاری از مرکزهـای رأی دهـی مواد حسـاس 
نرسـید و بـه همیـن دلیـل، مرکزهـای رأی دهـی تا 
سـاعت ها بـه روی مردم بسـته مانـد. از والیت های 
دور دسـت اگـر بگذریـم، کمیسـیون انتخابات حتا 
بـه مرکزهـای رأی دهـی در پایتخت نیز رسـیده گی 
کامـل کـرده نتوانسـت. ده هـا مرکـز رأی دهـی در 
کابـل تـا سـاعت ها بسـته بودنـد و هـزاران تن از 

اسـتعمال رأی شـان محـروم ماندند. 
در کنـار ایـن، سیسـتم انگشـت نگاری نیـز در روز 
رأی دهـی چنانـی کـه کمیسـیون مدعـی بـود، کار 
نکـرد. در برخـی مرکزهـا این سیسـتم فعـال نبود، 
در برخـی کاغـد تمـام کـرد و در برخـی دیگـر، 
یـا شـارژ نداشـت و یـا هـم کارمنـداِن سـاحه یی 

نمی دانسـتند. را  آن  از  اسـتفاده  چگونه گـی 
ناظـراِن  پارلمانـی کشـور، در کنـار  انتخابـات  از 
نامـزدان پارلمانی، احزاب سیاسـی، نهـادای ناظر بر 
رونـد انتخابـات افغانسـتان، جامعۀ مدنـی و عده یی 
از نهادهـای خارجـی نیز نظـارت می کردنـد. برای 
آن،  مشـکالت  و  انتخابـات  چگونه گـی  بررسـی 
بـا یوسـف رشـید،  داده ایـم  انجـام  گفت وگویـی 
رییـس اجرایـی »فیفـا« یـا بنیـاد انتخابـات آزاد و 

عادالنـۀ افغانسـتان کـه می خوانیـد:

*ممنـون از این کـه بـرای مـا فرصـت گذاشـتید. 
و  شـد  برگـزار  روز  دو  در  افغانسـتان  انتخابـات 
شـما هـم در یکـی از نشسـت های تـان گفتیـد که 
انتخابـات  بـا سـوء مدیریـت برگـزار شـد. فیفا با 
اسـتناد به کـدام مـوارد کمیسـیون انتخابـات را به 

سـوء مدیریـت متهـم می کنـد؟
پیـش از برگـزار شـدن انتخابـات، مشـکالِت احتمالی 
روز انتخابـات بسـیار واضـح و قابـل پیش بینـی بـود. 
مثـاًل در قسـمت فهرسـت رأی دهنـده گان؛ قانون حکم 
می کنـد کـه یـک روز پیـش از برگـزاری انتخابـات، 
فهرسـت رأی دهنده گان با مردم شـریک سـاخته شـود 
تـا مـردم هـم نام هـای شـان را تصحیـح کننـد و هـم 
در برابـر کسـانی کـه واجـد شـرایط نیسـتند، اعتراض 
کننـد. کمیسـیون ایـن کار را نکـرد و مرتکـب نقـض 
قانـون شـد. از سـویی هـم، عمـاًل دیدیـم که شـماری 
از شـهروندان اعتـراض و شـکایت کردنـد کـه نام های 
شـان در فهرسـت رأی دهنـده گان نیسـت؛ برخـی هـم 
محل به محـل گشـتند تـا نـام شـان را پیدا کننـد که این 
کار سـبب ضایع شـدن وقـت و محروم شـدن مردم از 
حـق رأی شـد و در نهایـت، در بعضی مراکز فهرسـت 
مرکـز دیگـر و حتـا از والیت هـا فرسـتاده شـده بـود. 

در  کمیسـیون  بـه  انتخابـات  برگـزاری  از  پیـش  مـا 
ایـن مـورد ُهشـدار داده بودیـم، امـا دیـده شـد کـه به 
آن وقعـی نگذاشـتند. ایـن خـود نقـض قانون و سـوء 

می دهـد. نشـان  را  مدیریـت 
نقـد دوم بر سیسـتم انگشـت نگاری اسـت. کمیسـیون 
انتخابـات سـه ماه پیـش از تاریـخ برگـزاری انتخابات، 
دسـت رد بـه سـینۀ احـزاب سیاسـی، نهادهـای ناظـر 
بـر انتخابـات و جامعـۀ مدنـی مبنـی بـر اسـتفاده از 
سیسـتم انگشـت نگاری در انتخابـات زد؛ امـا 25 روز 
مانـده به برگزاری انتخابات، مسـووالن کمیسـیون پس 
از فشـارهای سیاسـی حاضـر بـه اسـتفاده از سیسـتم 
انگشـت نگاری شـدند. معلـوم بـود کـه زمـان کافـی 
بـرای اسـتفاده از سیسـتم انگشـت نگاری در انتخابات 
وجـود نـدارد، چـرا کمیسـیون ایـن کار را پذیرفـت؟ 
آیـا این سـوء مدیریـت را نشـان نمی دهد؟ کمیسـیون 

انتخابـات قاطعیـت نـدارد و در هر تصمیمـش متأثر از 
اسـت. حکومت 

و  رأی  صندوق هـای  و  مـواد  انتقـاالت  در  تأخیـر 
نبـود کارمنـدان کافـی در برخـی مراکـز، از مشـکالت 
و انتقادهـای دیگـر اسـت. برخـی از مراکـز بـه دلیـل 
کمبـودِ مـواد انتخاباتـی مسـدود ماندند، اما کمیسـیون 
اعـالم کـرد که ایـن مرکزها به خاطـر تهدیـدات امنیتی 

می ماننـد.  مسـدود 
کمیسـیون پیـش از انتخابـات همیشـه مطـرح می کـرد 
کشـور  نقـاط  دورتریـن  بـه  را  انتخاباتـی  مـواد  کـه 
فرسـتاده انـد، امـا روز انتخابات مشـخص شـد که حتا 
در پایتخـِت کشـور مـواد حسـاس انتخاباتـی نرسـیده 
بـود. در اکثـِر قریـب بـه اتفـاق مرکزهـای رأی دهـی، 
پراکنده گـِی عملیاتـی دیـده می شـد و ایـن ناشـی بـود 
از نبـود مرکـز صـدور هدایـات واحـد بـه مراکزهـا. 
کمیسـیون بر تمـام مرکزهای رأی دهی خود دسترسـی 
نداشـت. در واقـع، تصمیم هـای کمیسـیون کامـاًل در 

اوضـاع و احـوال نامناسـب صـورت گرفتـه اسـت.

* به باور شـما، اسـتفاده از سیسـتم انگشـت نگاری 
چقـدر منطقـی و عملی بـود و این کـه دو روز پیش 
احزاب سیاسـی از کمیسـیون انتخابات خواسـتند تا 
در مراکـزی که از سیسـتم انگشـت نگاری اسـتفاده 
نشـده اسـت، رأی هـای شـهروندان باطل حسـاب 
شـود. فکر می کنید این درخواسـت احـزاب چقدر 

منطقی اسـت؟
و  انتخابـات  کمیسـیون  کنـار  در  مـن،  بـاور  بـه 
بایـد  مـواردی  در  نیـز  سیاسـی  احـزاب  حکومـت، 
بـه مـردم پاسـخ بگوینـد. زمانـی کـه احـزاب سیاسـی 
از  نظـارت  و  سیسـتم  تغییـر  انگشـت نگاری،  مسـألۀ 
کمیسـیون را مطـرح کردنـد باید به حرف شـان قاطعانه 
کمبـود  به خاطـر  می کردنـد  تـالش  و  می ایسـتادند 
زمـان، انتخابـات بـه تعویـق می افتید. کمیسـیون تالش 
می کـرد مصلحتـی برخـورد کنـد و روی مشـروعیت، 
ثبـات و اعتبـار و سـالمت انتخابـات فکـر نمی کردند. 
بـه نظـرم هـر سـه جنـاح هـم حکومـت، کمیسـیون و 
احزاب سیاسـی در قسـمت بد برگزار شـدن انتخابات 
انگشـت نگاری  اگـر سیسـتم  انـد.  میـزان مقصـر   28
درسـت اسـتفاده نشـد و اگـر فهرسـت درسـت نبـود 
و هـر مسـألۀ دیگـر، حکومـت، کمیسـیون و احـزاب 
سیاسـی بایـد پاسـخ بگوینـد. بایـد امکانـات و عملـی 
بـودن انتخابات محاسـبه و سـنجش می شـد. انتخابات 
بـا زند ه گـی مـردم افغانسـتان ربط مسـتقیم داشـت. بنًا 
خواسـت های اخیـر احـزاب سیاسـی مبنـی بـر باطـل 
ماننـد خواسـت های  نشـده،  بایومتریـک  آرای  شـدن 
دارد.  پیونـد  سیاسـی  منفعت هـای  بـه  شـان  گذشـتۀ 
احـزاب سیاسـی باید پیـش از مطرح کـردن این که مثاًل 

انتخابات باطل اعالم شـود و برویم به سـوی انتخابات 
دیگـر، هزینـۀ برگـزاری هـر انتخابات را بسـنجند.

آنچـه حـاال بسـیار مهـم اسـت، فصـل دوم انتخابـات 
اسـت. هـر نامـزد نماینـده، ناظـر، حـزب و جریـان 
بـا  را  شـکایتش  بایـد  دارد،  شـکایت  کـه  دیگـری 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در میـان بگـذارد و آن 
بایـد  تمـام شـکایت ها  کنـد؛  تعقیـب  بـا جدیـت  را 

شـوند. مستندسـازی 
* کمیسـیون انتخابـات مدعـی اسـت کـه ناظـران 
در روز انتخابـات بسـیار پراکنـده بودنـد و برخـی 
از مشـکالت انتخابـات را آنـان ایجـاد کردنـد. در 
سـوی دیگـر، ناظران هم شـکایت داشـتند که برای 
شـان فرصت داده نمی شـد تـا مواردی را کـه با آن 
برمی خوردنـد، مستندسـازی کننـد. نتایـج شـما به 
عنوان نهـاد نظارت کننـده از روند انتخابـات چه را 

می دهد؟ نشـان 
مـا بـا آماده گـی کامـل بـه اسـتقبال انتخابـات رفتیـم. 
کردیـم،  مشـخص  خـود  ناظـران  بـرای  را  مرکزهـا 

از پروسـه بـرای شـان آگاهـی دادیـم و از حقـوق و 
فشـارهای  اسـاس  بـر  گفتیـم.  شـان  صالحیت هـای 
کمیسـیون، یکـی از ناظـران مـا از سـوی امنیـت ملـی 
بازداشـت شـد. چهـار ناظـر دیگـر مـا لت وکوب شـد 
و دوربین های شـان شکسـتانده شـده اسـت. اما بازهم 
همـکاران مـا بـا قاطعیت به کارشـان ادامه دادنـد. تمام 
بررسـی های ناظران ما از پروسـۀ انتخابـات جمع آوری 
شـده و در فیفـا روی آن بحـث صـورت می گیـرد. تـا 
یـک هفتـۀ دیگـر تمـام مشـاهدات و نتایج را بـا مردم 

می سـازیم. شـریک 
 مشـکل دیگـری کـه بـه کمیسـیون بـر می گـردد، این 
اسـت کـه بـه نامـزدان اجـازه داده بـود هـر کـدام تـا 
500 تـن ناظر داشـته باشـند. این کار سـبب شـده بود 
کـه در تمـام مرکزهـای رأی دهـی، نفوذ ناظـران خیلی 
بیشـتر باشـد کـه در اکثـر مرکزهـا موجـب مشـکالت 
نشـان  مـا  بررسـی های  بودنـد.  شـده  بی نظمی هـا  و 
می دهـد کـه در یـک محـل، از یـک نامـزد حتـا پانزده 
ناظـر حضـور داشـت. یعنـی کمیسـیون هیـچ تدبیـر و 
برنامه یـی در این زمینه نداشـت. همواره تأکید داشـتیم 
کـه روی پوشـش سراسـری نظـارت و متوازن سـازی 
نظـارت کار صـورت گیـرد. کمیسـیون هیـچ سیسـتم 
مدیریتـی سـالم نداشـت تـا بی نظمی هـا پیش بینـی و 

مدیریـت می شـد.
*باتوجـه بـه تمـام نارضایتی ها و مسـتنداتی که در 
پیونـد به برگـزاری انتخابات پارلمانـی وجود دارد، 
حـاال تـوپ افتاده به میدان کمیسـیون شـکایت های 
شـکایت های  کمیسـیون  اعضـای  آیـا  انتخاباتـی، 
انتخاباتـی توانایـی، ظرفیت و فرصت ایـن را دارند 

کـه به تمـام مـوارد رسـیده گی کنند؟
مرحلـه  سـه  در  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
مسـوولیت های ویـژۀ خـود شـان را دارنـد. نخسـت 
شـان  بـرای  کـه  اعتراض هایـی  بـه  بایـد  این کـه 
می رسـد، پاسـخ دهنـد. دوم، مکلـف اند به شـکایت ها 
پاسـخ دهنـد. سـوم، قانـون بـرای اعضـای کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی حـق داده اسـت، در حاالتـی 
کـه می بیننـد یـک تخلـف، جـرم انتخاباتی و یـا مورد 
دیگـری کـه نقض قانـون را در بر داشـته باشـد، اتفاق 
می افتـد، مسـتقالنه وارد اقـدام شـوند؛ امـا متأسـفانه 
ایـن  در  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون  تاکنـون 

زمینـه غیرفعـال عمـل کـرده اسـت.
انتظـار داریـم کـه کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی 
بررسـی های ناظـران شـان را در نظـر گرفتـه بـه مـردم 
پاسـخ بگوینـد. باتوجـه بـه این کـه دفترهـای والیتـی 
و  اسـت  فعـال  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
کمک هـای الزم بشـری و مالـی از سـوی حکومـت و 
جامعـۀ جهانـی بـه دسـت می آورنـد، شـفاف و واضح 

بـه مـردم بررسـی های شـان را در میـان بگذارنـد.
*پیـش از ایـن کمیسـیون انتخابـات مدعـی بـود 
کـه نزدیـک بـه 9 میلیـون تـن بـرای اشـتراک در 
امـا  انـد،  کـرده  نام نویسـی  پارلمانـی  انتخابـات 
احـزاب و جریان های سیاسـی این شـمار را واقعی 
نمی دانسـتند. برداشـت شـما از حضـور مـردم در 
انتخابـات چیسـت؟ آیـا آمـاری را کـه کمیسـیون 
اعـالم کـرده بـود، واقعی بـود و به آن شـمار مردم 

بـه پـای صندوق هـای رأی رفتنـد یـا خیـر؟
اگـر آمـار نزدیـک بـه 9 میلیـون نام نویسـی شـده ها 
پروسـۀ  در  تـن  میلیـون  درسـت می بـود، حداقـل 5 
انتخابـات شـرکت می کردنـد کـه نکردنـد. وضعیـت 
امنیتـی بسـیار زیـاد خطرنـاک هـم نبـود کـه بگوییـم 
مـردم از تـرس ناامنـی در انتخابـات اشـتراک نکردنـد. 
در دور نام نویسـی 5100 مرکـز بـاز بـود، امـا در روز 
انتخابـات بـه نقـل از کمیسـیون، 4500 مرکز بـاز بود. 
بنـاً به نظر می رسـد آماری نام نویسـی شـده ها درسـت 
نیسـت. بـه هـر رو، اشـتراک نزدیک بـه 4 میلیـون تن 

در انتخابـات هـم غنیمـت اسـت.
*پـس از بررسـی شـکایات و شـمارش آرا، قـرار 
اسـت نتیجـۀ انتخابـات اعـالم و دور 17 پارلمـان 
افغانسـتان شـکل بگیـرد. باتوجه به تمام مشـکالت 
و نارضایتی هایـی گفتـه می شـود اگر شـکایت ها به 
درسـتی بررسی نشـود، افغانسـتان وارد یک بحران 
دیگـر خواهـد شـد. بـه بـاور شـما چنیـن بحرانی 
اتفـاق خواهـد افتـاد یـا فکـر می کنیـد اعضـای 
کمیسـیون انتخابـات ظرفیـت و توانایی رسـیده گی 

بـه شـکایت ها را دارنـد؟
انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون  امیدوارهسـتیم 
حساسـیت های جامعـۀ افغانسـتان را درک کننـد. اگـر 
اشـتباه  مرتکـب  انتخاباتـی  شـکایت های  کمیسـیون 
شـوند، مشـکالت دیگـری بـه وجـود خواهـد آمد که 

فکـر می کنـم بحـران را بیشـتر خواهـد سـاخت.
پرسـش  می خواهـم  گفت وگـو  ایـن  اخیـر  *در 
شـهروندانی را مطـرح کنـم کـه پـس از برگـزاری 
مدیـران  آیـا  می گوینـد:  پارلمانـی  انتخابـات 
انتخابـات  می تواننـد  انتخابـات  کمیسـیون  فعلـی 
ریاسـت جمهوری پیشـرو را درسـت برگـزار کنند؟ 

شـما در ایـن مـورد چـه فکـر می کنیـد؟
هسـتیم.  مکافـات  و  مجـارات  اصـل  طـرف دار  مـا 
نخسـت بایـد کمیسـیون انتخابات کارشـان را بررسـی 
کننـد. آیـا تصمیم های شـان مطابـق قانون بوده اسـت؟ 
تصمیم های شـان چقدر مفید به پروسـۀ انتخابات بوده 
و سـد در برابـر مردم قـرار نگرفته اسـت؟ کارهایی که 
انجـام داده انـد، چقـدر در خـور یـک انتخابـات معتبر 
بـه نظـر می رسـد؟ به همیـن منـوال همکاران شـان در 
سـطح والیت ها و ولسـوالی ها را بررسـی کنند و نتیجۀ 
کار شـان را ببیننـد. امـا آنچه مـن باور دارم، این اسـت 
کـه بـا مدیـران فعلـی بسـیار مشـکل اسـت انتخابـات 
ریاسـت جمهوری را بـا سـالمتی برگزار کنیـم. به نظرم 
قطعـاً در رهبـری کمیسـیون و کمیشـنران تعدیـل نیاز 

است.
*ممنون از این که فرصت گذاشتید.

از شماهم.
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دوم: حوزۀ سیاست
پوشــیده نیســت کــه رویکــرد فکــری در حقیقــت قرائــت 
ــرون از  ــه در بی ــت ک ــی اس ــداث و متون ــدی از اح جدی
ــاظ،  ــن لح ــه همی ــرار دارد، ب ــانی ق ــوب ذات انس چارچ
بــرای دانســتن حقیقــت آن  رویکــرد فکــری تــالش 
رویدادهــا بــا بازپرســی  ســیاق و مســاق رویدادهــا و 
متــون بــرای فهــم کنــه و حقیقــت آن و همچنــان شــناخت 
اشــخاص آنــان می باشــد؛ زیــرا دوری و نزدیکــی از متــون 
ــا و  ــا خوبی ه ــا ب ــا رویداده ــای تنه ــه معن ــا ب و رویداده
ــاق  ــه مس ــت ک ــردی اس ــه رویک ــت بلک ــش نیس بدی های
ــت  ــون ســاکت در دالل ــا و مت فرهنگی-اجتماعــی رویداده
ــازد، در  ــرک س ــده و متح ــون زن ــه مت ــدل ب ــی آن مب معان
ــا آن تعامــل  ســیاق چنیــن رویکــردی خواننــده می توانــد ب
ــیاق و  ــون در س ــه مت ــی ک ــا زمان ــته باشــد و ت ــت داش مثب
مســاق شــان احتمــال چنیــن نتیجه گیــری را داشــته باشــد 

ــت. ــت داش ــل مثب ــا آن تعام ــوان ب می ت
تــالش می کنیــم تــا بــه رویدادهــای سیاســی یی کــه 
ــوع پیوســته  ــه وق ــی اســالم ب ــر گرام ــات پیامب ــس از وف پ
ــت  ــورد قرائ ــا را م ــویم و آن  رویداده ــک ش ــت، نزدی اس
ــرده  ــادآوری ک ــان را ی ــه اینکــه آن ــم ن ــرار دهی اکتشــافی ق
ــا  ــدف م ــم و ه ــت آن بپردازی ــد و بزرگ داش ــه تمجی و ب
از اینگونــه قرائــت ایــن اســت تــا نخســت آن را بدانیــم و 
ــم.  ــا بکاهی ــی م ــت کنون ــر وضعی ــدرت و تســلط آن ب از ق
دوم، از ایــن حــوادث کــه می خواهیــم آن را مــورد بررســی 
قــرار دهیــم، حادثــۀ ســقیفه بنــی ســاعده و جنــگ ارتــداد 
و کشــته شــدن حضــرت عثمــان و بــه آتــش کشــیده شــدن 
خانــۀ کعبــه و کشــته شــدن حضــرت حســین اســت. اینکــه 
چــرا ایــن حــوادث را انتخــاب کرده ایــم، بــرای ایــن 
ــا ایــن حــوادث تــا هنــوز کــه هنــوز اســت پــس  اســت ت
ــرده  ــت ک ــا حکوم ــر زنده گــی م ــا و ســایه های آن ب لرزه ه
ــی را  ــم فرقه گرای ــد و تخ ــکیل می ده ــا را تش ــدۀ م و آین
ــش  ــا نق ــن رویداده ــال، ای ــن ح ــی کارد و در عی ــا م در م
ــی  ــان دادن ارزش های ــب نش ــت و منقل ــی یی در زش اساس
ماننــد عدالــت، شــورا، کرامــت انســانی و بــرادری ایمانــی 

داشــته اســت.
1- اجتماع سقیفه بنی ساعده در سال 11 هجری:

ــم، اجتماعــی  ــن اجتمــاع مکــث می کنی اندکــی پیرامــون ای
ــن آن  ــن و دف ــش از کف ــر و پی ــات پیامب ــس از وف ــه پ ک
ــی  ــون تاریخ ــه مت ــوری ک ــت، ط ــورت گرف ــرت ص حض
ــدون در  ــاعده ب ــی س ــقیفه بن ــار در س ــد، انص ــر می کنن ذک
نظــر گرفتــن مهاجــران و رأی زنــی بــا آنــان گردهــم جمــع 
شــده بودنــد تــا جانشــینی بــرای رســول خــدا بــرای ادارۀ 
امــور دولــت تعییــن کننــد، خلیفه یــی کــه از طــرف انصــار 
ــاده  ــن عب ــعد ب ــود، س ــده ب ــن ش ــت تعیی ــن پس ــرای ای ب
یکتــن از ســرداران دوازده گانــۀ انصــار بــود کــه بــا پیامبــر 
در روز بیعــت عقبــه بیعــت کــرده بــود، زمانــی کــه مهاجران 
از ایــن بیعــت اطــالع یافتنــد رســول خــدا را بــر ســر تخــت 
جنــازه تــرک کــرده و بــه ایــن اجتمــاع پیوســتند تــا جلــو 
ــار را  ــک روی انص ــد و ت ــت را بگیرن ــرای خالف ــت ب بیع
متوقــف ســازند، پــس عمــر پــس از مداخلــه و بگومگوهــا 
ــر در  ــات! دو نف ــت: هیه ــزرگان انصــار گف ــا برخــی از ب ب
ــا  ــدا عرب ه ــه خ ــم ب ــوند، قس ــع نمی ش ــرن جم ــک ق ی
ــد،  ــر بپذیرن ــوان امی ــه عن راضــی نمی شــوند کــه شــما را ب
ــا عرب هــا از  ــر شــما باشــد ام ــر از غی ــه پیامب ــی ک در حال
اینکــه متولــی امرشــان کســانی باشــند، نبــوت در آنهــا بــوده 
ــان  ــه ایم ــانی ک ــه کس ــا ب ــد، م ــاع نمی ورزن ــت، امتن اس
ــی  ــم ک ــکار داری ــدرت آش ــر و ق ــت ظاه ــد حج آورده ان
ــد و  ــه می کن ــارت او را منازع ــد و ام ــدرت محم ــا ق ــا م ب
مــا دوســتان و اقــوام ایشــان هســتیم؟ مگــر کســی کــه بــه 
باطــل روی آورد و یــا بــه گنــاه پنــاه بــرد و یــا متــورط در 

هالکــت باشــد؟ !
ــود،  ــار ب ــزرگان انص ــن از ب ــه یکت ــذر ک ــن من ــاب اب حب
برخاســت و گفــت: ای گــروه انصــار مواظــب باشــید و بــه 
ــش  ــد- هدف ــوش ندهی ــش گ ــن آدم و یاران ــای ای حرف ه
ــما را  ــا حــق ش ــن حرف ه ــا ای ــود- ب ــران ب ــر و مهاج عم
ــد از  ــاع ورزیدن ــما امتن ــته های ش ــر از خواس ــد اگ می برن
ایــن ســرزمین آنــان را خــارج کنیــد و متولــی امــر خودتــان 
ــزاوارترید  ــر س ــن ام ــه ای ــما ب ــدا ش ــه خ ــم ب ــوید، قس ش
بــرای ایــن کــه بــا شمشــیرهای شــما بــود کــه عــرب منقــاد 
ــن  ــی التاریخ،اب ــل ف ــد: الکام ــگاه کنی ــن شــد...« )ن ــن دی ای
ــد  ــوک، محم ــل والمل ــم والرس ــخ األم ــر، 360/1،تاری األثی

ــر، 243/2(. ــو جعف ــری أب ــر الطب ــن جری ب
ظاهــراً کاندیــدای انصــار ســعد بــن عبــاده در بســتر بیماری 
بــوده  و پــس از بگومگوهــای زیــاد میــان حبــاب و عمــر 
ــد  ــدا زدن ــعد ص ــرف داران س ــد و ط ــوم آوردن ــردم هج م
کــه مواظــب ســعد باشــید تــا زیــر پــا نشــود، عمــر در رد 
ســخنان آنــان  گفــت: بکشــیدش خــدا او را بکشــد. ســپس 
ــاالی ســرش ایســتاد و گفــت: قصــد کــردم کــه پامالــت  ب
ــن  ــه شــود، ســپس قیــس ب ــت کوفت ــا اعضــای بدن ــم ت کن
ســعد از ریــش عمــر گرفــت و گفــت: اگــر مویــی از ســر 
ــم  ــی ه ــت و دندان ــی گش ــاره برنخواه ــود، دوب ــم ش او ک

ــرد و  ــه ک ــر مداخل ــد، ابوبک ــد مان ــی نخواه ــت باق در دهن
ــر  ــا کارامدت ــی در اینج ــاش آرام ــر آرام ب ــت: ای عم گف
اســت، عمــر از وی روی برتافــت و ســعد گفــت: قســم بــه 
ــا  خــدا اگــر توانایــی ایســتادن می داشــتم، صــدا مــی زدم ت

ــتند. ــاز می داش ــت را ب ــو و یاران ت
ــار از  ــه انص ــدای خلیف ــعد، کاندی ــاس س ــن اس ــه همی ب
ــرد  ــت نک ــد و بیع ــاع ورزی ــن امتن ــه مهاجری ــت خلیف بیع
تــا اینکــه عمــر بــه خالفــت رســید ابــن ســعد در طبقــات 
خــود از محمــد بــن عمــر ذکــر کــرده کــه او گفــت، برایــم 
ــید  ــی اس ــن اب ــذر ب ــن من ــر ب ــح از زبی ــن صال ــد ب محم
ســاعدی حدیــث گفــت، ابابکــر نــزد ســعد بــن عبــاده نفــر 
ــی بیعــت  ــت همه گ ــن و قوم ــا و بیعــت ک ــه بی ــتاد ک فرس
کــرده انــد ســعد گفــت نــه، قســم بــه خــدا بــا شــما بیعــت 
نمی کنــم تــا تــو را بــا  تمــام تیرهایــی کــه در تیــردان دارم 
نزنــم و بــا شــما بــا کســانی کــه از قومــم تبعیــت می کننــد 
ــه گــوش ابوبکــر  ــر ب ــن خب ــه ای ــی ک ــم، هنگام ــگ کن جن
ــه رســول خــدا!  ــت: ای خلیف ــن ســعد گف ــید بشــیر ب رس
ــد و  ــو بیعــت نمی کن ــا ت ــده اســت و ب ــاع ورزی ســعد امتن
ــا وی  ــا اینکــه ب ــا کشــته شــود و کشــته نخواهــد شــد ت ی
فرزنــدان و قومــش  کشــته نشــوند، آنــان کشــته نخواهنــد 
ــان  ــه خــزرج کشــته نشــوند و آن ــه قبیل ــی ک ــا زمان شــد ت
ــه اوس کشــته نشــوند  ــی ک ــا زمان ــد شــد ت کشــته نخواهن
ــه  ــما تکی ــه ش ــر ب ــرا ام ــن زی ــک نک ــان را تحری ــس آن پ
ــاند  و  ــما نمی رس ــه ش ــم ب ــرری ه ــت  و او ض ــرده اس ک
تــا زمانــی کــه بــا او کاری نداشــته باشــید او فــرد تنهایــی 
اســت، ابوبکــر نصیحــت بشــیر را پذیرفــت و ســعد را بــه 
حالــش واگذاشــت، زمانــی کــه عمــر خلیفــه شــد روزی در 
ــد از  ــی کردن ــه رو شــد  و بگومگوهای ــا او روب ــه ب راه مدین
ــد،  ــرک کن ــه را ت ــا مدین ــت ت ــم گرف ــس ســعد تصمی آن پ
ــه  ــا ب ــت و در آنج ــام رف ــرزمین ش ــه س ــرد و ب ــن ک چنی
گونــۀ مرمــوزی کشــته شــد؛ پــس از اینکــه اوضــاع تحــت 
کنتــرل آمــد و مــردم بــه ابوبکــر بیعــت کردنــد و پــس از او 
عمــر متولــی امــور مســلمانان شــد، عمــر ماجــرای ســقیفه 
ــه  ــد ک ــنجیده خوان ــل ناس ــک عم ــدرت را ی ــال ق و انتق
خداونــد از شــر آن مســلمانان را نگه داشــت بخــاری مقولــه 
عمــر را در صحیــح خــود ذکــر کــرده اســت، ســپس گفــت: 
ــدون مشــورت  ــن خطــاب گفــت: اگــر کســی ب کــه عمرب
ــده  ــت کنن ــه از بیع ــرد، ن ــت ک ــی بیع ــا کس ــلمین ب مس
ــده  ــت ش ــا او بیع ــه ب ــی ک ــه از کس ــود و ن ــت می ش متابع
ــا  ــد؛ ام ــل قرارگیرن ــادا هــر دو در معــرض قت ــا مب اســت ت
آیــا ایــن درســت اســت کــه خداونــد از شــر  ایــن بیعــت 
ــرای  ــل ب ــرده اســت؟ در ســطور ذی ــظ ک مســلمانان را حف
پاســخ بــه ایــن پرســش بــه بازخوانــی تاریــخ می پردازیــم.
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ــی کــه  ــون تاریخــی بیعــت ســقیفه و کیفیت از بازپرســی مت
از طریــق آن بیعــت بــه پایــان رســید و ابوبکــر بــه عنــوان 
ــدا  خلیفــۀ مســلمانان تعییــن و حکومــت او مشــروعیت پی
ــه  ــگان قریشــی توانســتند مســالۀ حاکمیــت را ب کــرد، نخب
ــه  ــار را وادار ب ــگان انص ــد و نخب ــان دهن ــود پای ــع خ نف
کناره گیــری کردنــد و حاکمیــت نخبــگان قریشــی بــه 
ــن  ــه ای ــد، گرچ ــه ش ــده و پذیرفت ــناخته ش ــمیت ش رس
ــرش  ــورد پذی ــدان م ــه چن ــای مدین ــروعیت در کرانه ه مش
قــرار نگرفــت و قناعــت مردمــان اطــراف مدینــه را حاصــل 
ــروی  ــدم پی ــراف ع ــاکنان اط ــاظ س ــن لح ــه همی ــرد؛ ب نک
ــف  ــای مختل ــه گونه ه ــی را ب ــن حکومت ــت از چنی و اطاع
ــان  ــم عصی ــر قــدرت قریشــی ها عل ــد، در براب اظهــار کردن
و نافرمانــی بــر افراشــتند گرچــه در مجمــوع اکثریــت آنــان 

ــرار داشــتند.  ــرۀ ایمــان ق ــوز هــم در دای هن
عصیــان و سرکشــی ســاکنین اطــراف مدینــه در برابــر 
ارستوکراســی قریــش را از گفت وگویــی کــه میــان ابوبکــر 
ــوان  ــت، می ت ــن خطــاب صــورت گرف ــب او عمــر ب و نای
ــی  ــه ابوبکــر اصــرار داشــت، عصیان گران ــد ک ــن فهمی چنی
را کــه بــه حکومــت مالیــات نمی پردازنــد بکشــد در حالــی 
ــد؛  ــگ نکن ــان جن ــا آن ــه ب ــد ک ــر اصــرار می ورزی ــه عم ک
زیــرا آنــان بــه وحدانیــت خــدا و رســالت پیامبــر شــهادت 
ــر  ــخ ابوبک ــا پاس ــد، ام ــم می خوانن ــاز ه ــد و نم می دهن
ــا  ــت: آی ــش گف ــود، برای ــده ب ــر ســخت و کوبن ــرای عم ب
ــون  ــودی و در اســالم سســت و زب ــت شــجاع ب در جاهلی
شــده ای؟ ایــن مقولــه و ایــن عکس العمــل ابوبکــر در بــارۀ 
ــت  ــی دانس ــی از چیزهای ــوان یک ــر را می ت ــورت عم مش
کــه زمینــۀ الــزام آور ندانســتن شــورا را در میــان مســلمانان 
رواج داد و فقهــای احــکام ســلطانیه هــم بــا اســتناد بــه آن 
ــن  ــد. ای ــزام آور ندانن شــورا را کار تشــریفاتی دانســته و ال
را نیــز بایــد بدانیــم، زمانــی کــه عمــر بــه خالفــت رســید 
اســیران قبایلــی را کــه از دادن زکات امتنــاع ورزیــده بودنــد 
ــد. ــار می گوی ــل االوط ــوکانی در نی ــه ش ــرد چنانچ آزاد ک
ــۀ الخفــاء عــن خالفــۀ الخلفــاء فارســی،  )نــگاه کنیــد: إزال
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مهــم اینکــه خلیفــه بــرای کشــتن ســاکنین اطــراف تصمیــم 
ــه  ــی را علی ــت، جنگ ــرا گذاش ــورد اج ــه و آن را م گرفت
ــا  ــرد ب ــالم ک ــن اع ــا مرتدی ــگ ب ــام جن ــت ن ــان تح آن
ــد و نمــاز هــم  ــه اســالم شــهادت می دادن وجــود اینکــه ب
می خواندنــد چنانچــه از متــن بــاال دانســته می شــود، 
طــوری کــه عمــر رضــی اهلل عنــه گفــت: چگونــه بــا مــردم 
می جنگــی در حالــی کــه رســول اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم 
ــد:  ــا اینکــه بگوین ــردم بجنگــم ت ــا م ــر شــدم ب ــود: ام فرم
ــان و  ــه ج ــا ک ــد، حق ــه آن را بگوی ــه اال اهلل، و آن ک ال ال
مالــش را از مــن حفــظ کــرده اســت، جــز بــه حــق اســالم 
و حســاب )باطــن( او بــا خداســت. ابوبکــر رضــی اهلل عنــه 

ــان  ــه می ــا کســی ک ــه خــدا می جنگــم ب ــت: ســوگند ب گف
نمــاز و زکات فــرق گــذارد، زیــرا زکات حــق مــال اســت 
و ســوگند بــه خــدا اگــر زانوبنــد شــتری را کــه بــه رســول 
اهلل صلــی اهلل علیــه وســلم می دادنــد، از مــن بــاز دارنــد، بــا 
امتنــاع آن بــا آنهــا می جنگــم. عمــر رضــی اهلل عنــه گفــت: 
پــس واهلل نبــود آن مگــر اینکــه دیــدم خداونــد دل ابوبکــر 
رضــی اهلل عنــه را بــرای جنــگ بــاز گشــوده و دانســتم کــه 

ــه( آن حــق اســت.)متفق علی
ــن  ــین ای ــه ماش ــم ک ــراف کنی ــت اعت ــن حقیق ــه ای ــد ب بای
ــه  ــی ک ــد، آنان ــه می چرخاندن ــور صحاب ــا را جمه جنگ ه
ــی  ــود و صحابه ی ــان ب ــت آن ــت در دس ــور دول ــام ام زم
ــر  ــد و در براب ــه بودن ــت زکات پرداخت ــل آی ــه تأوی ــه ب ک
حکومــت مرکــزی علــم مخالفــت برافراشــته بودنــد، 
ــر  ــاب پیامب ــن از اصح ــزاران ت ــا ه ــن جنگ ه ــی ای قربان
بودنــد، آنانــی کــه در جنگ هــای بــدر، احــد، بیعــت 
ــر واضــح  ــتند، پُ ــا حضــور داش ــر غزوه ه الرضــوان و دیگ
ــته  ــت و کش ــدا می کش ــام خ ــم به ن ــنده ه ــه کش ــت ک اس
ــی  ــا زمان ــدا ت ــول خ ــا از رس ــه م ــت ک ــم می گف ــده ه ش
ــا را  ــوم م ــم... ای ق ــت کردی ــود اطاع ــا ب ــان م ــه در می ک
ــاره  ــت اش ــن حقیق ــه ای ــن ســخن ب ــر چــی؟ ای ــه ابوبک ب
ــه  ــود ک ــش نب ــگ سیاســی یی بی ــگ، جن ــن جن ــه ای دارد ک
هــدف از آن ســرکوب قبایــل اطــراف ماننــد قبایــل یمــن و 
ــان،  بحریــن و قریه هــای نزدیــک ماننــد: بنــی عبــس، وذبی
أســد، بکــر، وغطفــان، وطــیء، وســلیم، وهــوازن، تمیــم و 

ــت. ــوده اس ــران  ب دیگ
ــت  ــی بیع ــت اصل ــه عل ــت ک ــن اس ــت ای ــه هویداس آنچ
ــان در  ــن آن ــده گرفت ــا نادی ــا ابوبکــر همان ــل ب نکــردن قبای
ــه تعییــن خلیفــه بعــد از رســول خــدا  ــاط ب شــورا در ارتب
ــقیفه  ــات س ــل در مباحث ــه قبای ــوری ک ــت، ط ــوده اس ب
ــان  ــه اینکــه رأی و نظــر آن حضــور نداشــتند چــه رســد ب
در نامــزدی گرفتــه شــود. ایــن کنــار زدن و نادیــده گرفتــن 
ــا و  ــدن دروازۀ فتنه ه ــاز ش ــث ب ــی، باع ــۀ سیاس در اندیش
ــد،  ــه گردی ــت مدین ــت حکوم ــان سیاس ــزی مخالف خون ری
ــت  ــن اس ــر ای ــود دارد، بیانگ ــی وج ــای تاریخی ی روایت ه
ــداد  ــه ارت کــه شــمار کشــته شــده گان جنگ هــای مســما ب
از هــزاران صحابــه و کبــار تابعیــن و حافظــان  کریــم 
تجــاوز کــرده اســت، روایت هایــی وجــود دارد کــه یــاران 
پیامبــر بــه مثلــه کــردن مخالفــان خــود پرداختنــد. چنانچــه 
ــه  ــرد طــوری ک ــره ک ــن نوی ــک ب ــا مال ــد ب ــن ولی ــد ب خال
ــر  ــپس س ــد و س ــردن او می کن ــدن گ ــه بری ــر ب ــد ام خال
او را میــان دو ســنگ می گــذارد و بــر روی آن دیــگ 
می پــزد و از آن دیــگ پختــه می خــورد تــا بــا چنیــن 
روشــی خــوف و رعــب را بــر دل اعــراب دیگــر بینــدازد، 
ــه  ــا اینک ــود ت ــاد ب ــک زی ــر مال ــای س ــه موه ــد ک می گوین

ــر، 6/ 322(. ــن کثی ــۀ الب ــۀ والنهای ــگ را پخت!)البدای دی

تاریـخ آیینـۀ  در  خیـرالقـرون 
بخش چهارماحمد ذكی خاورنیا
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ــي  ــايت شــکايتونو کمېســيون واي د افغانســتان د انتخاب

ــې  ــه جمل ــه شــکايتونو ل ــه د وررســېدلو زرګون دوى ت

ځينــې يــې جــدي دي.

د دغــه کمېســيون پــه بــاور ممکــن تــر څېړنــو او 

ارزونــو وروســته دغــه جــدي شــکايتونه د ځينــو 

واليتونــو د انتخابــايت حــوزو د رأيــو د باطلېــدو ســبب 

. يش

د انتخابــايت شــکايتونو د کمېســيون مرســتيالې حمــرا 

حقمــل پــرون ازادۍ راډيــو تــه وويــل: »څرنګــه چــې 

پــه قانــون کــې دغــه مــوارد پېشــبيني شــوي دي. طبعــًا 

د افغانســتان ټاکنــې هــم لــه دغســې وضعيــت څخــه 

ــکايتونو  ــې د ش ــته چ ــوارد ش ــې م ــه دي. داس ــرې ن ل

تــر څېړنــې او ارزونــې وروســته د ځينــو حــوزو رأيــې 

باطلــې اعــان او پــه هغــو حــوزو کــې بيــا انتخابــات 

ويش.«

ــې ښــيي  ــۍ ارزون ــي د دوى لومړن مېرمــن حقمــل واي

ــل، لغــان  ــه کاب ــې پ ــايت رسغړون ــې انتخاب چــې زيات

ــوي دي. ــې ش ــو ک ــدان وردګ واليتون او مي

ــر انتخاباتــو  د قانــون لــه مخــې خلــک کــوالى يش ت

٤٨ ســاعته وروســته خپــل شــکايتونه ثبــت کــړي.

ــو  ــر ۱۲ بج ــپې ت ــنبه د ش ــې ش ــن س ــک ن ــې خل يعن

ــه  ــکايتونو ل ــايت ش ــکايتونه د انتخاب ــل ش ــورې خپ پ

کمېســيون رسه ثبتــوالى يش.

ــااوخوا  ــنبه يې ش ــرون دوش ــي پ ــيون واي ــه کمېس دغ

ــه دوو  ــو پ ــړي او د انتخابات ــت ک ــکايتونه ثب ١٠٠٠ ش

ورځــو کــې هــم ٦٠٠٠ شــکايتونه لــه دوى رسه ثبــت 

ــوي دي. ش

ــو  ــرو انتخابات ــه تې ــيون پ ــواک کمېس ــو خپل د انتخابات

کــې رسغړونــې تأیيــدوي، خــو فکــر کــوي چې ښــايي 

ــه  ــه حوال ــيون پ ــه کمېس ــه وي، د دغ ــدي ن ــرې ج ډې

کــه چېــرې د انتخابــايت شــکايتونو لــه کمېســيون رسه 

ــاس يې  ــر اس ــتند وي او پ ــکايتونه مس ــوي ش درج ش

ــې  ــږي، دوى به ي ــې اعانې ــې باطل ــو حــوزو رأي د ځين

تأييــد کــړي.

ــمي  ــه هاش ــيد حفيظ الل ــد س ــيون ويان ــه کمېس د دغ

ــو  ــه هغ ــم پ ــون رسه س ــه قان ــار دي، ل ــي دوى تي واي

ــږي،  ــې اعانې ــې باطل انتخــايت حــوزو کــې چــې رأي

ــړي. ــات وک انتخاب

ښــاغلی هاشــمي زیاتــه کــړه: »ځينــې رسغړونــې چــې 

دي لــه قانــون رسه ســمې بــه څېــړل کېــږي. هــر څــه 

ــو  ــتند وي د ټاکن ــوي او مس ــبيني ک ــون پېش ــې قان چ

ــه  ــري، پ ــکل ونه ل ــه وررسه مش ــيون ب ــواک کمېس خپل

ــر اســناد وي، حقوقــي  دې رشط چــې مســتند او معت

او قانــوين اړخ يــې هــم پــه پــام کــې نيــول شــوى وي.«

ــيون  ــواک کمېس ــو خپل ــې د انتخابات ــه مخ ــون ل د قان

مؤظــف دى پــه هغــو انتخابــايت حــوزو کــې پــه يــوه 

ــې  ــې رأي ــړي چ ــات وک ــا انتخاب ــه بي ــې دنن ــۍ ک اوون

ــږي. ــې اعانې ــې باطل ي

ــي،  ــیون وي ــواک کمېس ــو خپل ــتان د انتخابات د افغانس

د رأی اچونــې پــه ورځ يــې د تخنیکــي ســتونزو د 

ــزو  ــر اړخی ــر ه ــې ده او ت ــه ټاکل ــاره کمېټ ــې لپ څېړن

ــو  ــو ټول ــې د مرکزون ــه د رأی اچون ــته ب ــو وروس څېړن

ــه قانــوين ســزا ورکــړل يش چــې  هغــو کارکوونکــو ت

ــړې وي. ــړي ک ــې ناغې ــې ي ــه ک ــه وظيف پ

د ازادو او عادالنــه انتخاباتــو د بنســټ يــا فيفــا اجرائيــه 

ــي وو  ــه ورځ وي ــنبې پ ــيد د يکش ــف رش ــر يوس م

ولــي  د  کمېســيون  خپلــواک  انتخاباتــو  د  چــې 

جرګــې انتخاباتــو تــه پــوره چمتــوواىل نه درلــود چــې 

د انتخاباتــو پــه ورځ د بېابېلــو بې نظميــو او رسغړونــو 

ســبب شــو.

لــه غــزين او کندهــار واليتونــو پرتــه د ولــي جرګــې 

انتخابــات تېــره شــنبه او يکشــنبه وشــول.

ــه کندهــار کــې دغــه  ــام کــې ده پ ــه پ ــه څــه هــم پ ک

انتخابــات راروانــه شــنبه ويش، خــو د غــزين واليــت 

د انتخاباتــو لپــاره ال کــوم مهالوېــش نــه دى ټــاکل 

ــوى. ش

مجلـس سـنا در تـرور جنـرال رازق فرمانـده پولیـس 
کندهـار، زلمی ویسـا والی ایـن والیت را مقصر دانسـته 

و تأکیـد دارد کـه او بایـد محاکمـه شـود.
محمـد علـم ایزدیـار معـاون اول مجلـس در نشسـت 
دیـروز این مجلس گفـت: »در حادثۀ تـرور جنرال رازق 
نـکات مبهـم زیـادی وجـود دارد که باید روشـن شـود؛ 
امنیـت ملی مسـوولیت دارد تا درسـت پاسـخ گویی کند 
در غیـر آن اعتمـاد مردم بـه دولت بیشـتر از حال کنونی 

از بیـن خواهـد رفت.«
آقـای ایزدیـار افـزود، هرچنـد مـردم افغانسـتان از روند 
خاطـرات  گذشـته  حـوادث  بررسـی های  و  تحقیقـات 
درسـت  هنـوز  تـا  پرونده یـی  هیـچ  و  ندارنـد  خوبـی 
امـا در  ابهـام قـرار دارنـد،  بررسـی نشـده و در هالـه 
بررسـی ها در مـورد شـهادت جنـرال رازق نباید کوتاهی 

صـورت گیـرد.
بازمحمـد زرمتی دیگـر عضو مجلس سـنا گفت: »حادثۀ 
تـرور جنـرال رازق ناشـی از غفلت بزرگ والـی قندهار 
اتفـاق افتـاده و آقای ویسـا بایـد در پیوند بـه این غلفت 

محاکمه شـود.«
آقـای زرمتـی تأکیـد کـرد کـه حکومـت بایـد تمامـی 
کسـانی را کـه در ایـن حادثه دسـت داشـته انـد را اعدام 

. کند
عبـداهلل قرلـق دیگـر عضـو سـنا هم گفـت: »سـوالی که 
در مـورد حادثـۀ تـرور جنـرال رازق وجـود دارد ایـن 
اسـت کـه چگونـه یک پسـر 17 سـاله چگونه بـه عنوان 
محافـظ والـی اسـتخدام شـده و در مـدت کوتـاه چنـان 
مـورد اعتمـاد قـرار می گیـرد کـه در یک نشسـت بزرگ 

امنیتـی بـه گونـۀ مسـلح حضـور می یابد.«
آقـای قرلـق حادثۀ ترور جنـرال رازق را با تـرور جنرال 
داود داود فرمانـده پولیـس والیـت تخـار مشـابه خواند 
و تأکیـد کـرد کـه داود داود نیـز هنگامـی زلمـی ویسـا 

فرمانـده نظامـی در شـمال بـود در حادثـۀ مشـابه بـه 
رسید. شـهادت 

غم شریکی غنی با خانوادۀ عبدالرازق
رییـس حکومـت وحـدت ملـی در سـفرش بـه والیـت 
قندهـار بـه دیـدار خانـواده شـهید جنـرال رازق رفـت.

محمـد اشـرف غنـی ظهـر دیـروز در قصـر مندیـگک 
از  عبدالـرازق،  شـهید  مـادر  بـا  غم شـریکی  هنـگام 
فداکاری هـای موصـوف قدردانـی کـرد. قهرمانی هـا و 

آقـای غنـی از مـادر شـهید عبدالـرازق به خاطـر پرورش 
فرزنـد صـادق، باشـهامت و وطندوسـت چـون جنـرال 

عبدالـرازق، تشـکر کرد.
او برای شـهید عبدالرازق اسـتدعای جنـت فردوس کرد 
و بـرای خانـوادۀ او از بارگاه ایزید متعال خواسـتار صبر 

و تحمـل گردید.
همزمـان باایـن، مسـووالن در نهادهـای امنیتـی اعـالم 
کـرده انـد که پانـزده تن به اتهام دسـت داشـتن در ترور 

عبدالـرازق دسـتگیر شـده اند.
جنـرال رازق فرمانـده پولیـس قندهـار و جنـرال مومـن 
حسـین خیل رییـس امنیـت ملـی کندهـار روز پنج شـنبۀ 
گذشـته، پس از یـک نشسـت امنیتی با فرمانـده عمومی 
والـی  محافـظ  کـه  فـردی  تیرانـدازی  نتیجـۀ  در  ناتـو 

قندهـار یـاد شـد، به شـهادت رسـیدند.

در  رأی دهنــده گان  از  نفــر   20 طالبــان  افــراد 
انتخابــات مجلــس نماینــده گان را در والیــت فــراه 

ــد. ربودن
منابــع خبــری در والیــت فــراه اعــالم کــرده 
ــی ایــن  ــان 20 نفــر از اهال ــد کــه اعضــای طالب ان
والیــت را کــه در انتخابــات مجلــس نماینــده گان 
شــرکت کــرده بودنــد گــروگان گرفتنــد و حتــا دو 

ــان را کشــتند. ــر از آن نف
طالبــان ایــن افــراد را از روی رنــگ انگشــت 
آنــان شناســایی کردنــد. امــا مقامــات والیــت فــراه 
تاکنــون ربــودن و کشــتن رأی دهنــده گان در ایــن 

ــد. ــد نکــرده ان ــت را تایی والی
ــز  ــال 1393 نی ــات ریاســت جمهوری س در انتخاب
ــماری از  ــده ش ــگ ش ــتان رن ــان انگش ــراد طالب اف
رأی دهنــده گان را در والیــت هــرات قطــع کــرده 

بودنــد.
ــود  ــدار داده ب ــان ُهش ــروه طالب ــن گ ــش از ای پی
ــردن  ــل ک ــرای مخت ــود ب ــوان خ ــام ت ــه از تم ک
ــد  ــردم را تهدی ــد و م ــتفاده می کن ــات اس انتخاب

ــد. ــرکت نکنن ــات ش ــه در انتخاب ــود ک ــرده ب ک
ایــن در حالــی اســت کــه براثــر انفجارهــا و 
ــات  ــلح در دو روز انتخاب ــان مس ــالت مخالف حم
ــته و  ــر کش ــل نف ــه چه ــک ب ــز نزدی ــس نی مجل
ــی  ــر زخم ــر دیگ ــت نف ــد و بیس ــدود یک ص ح

ــدند. ش

سناتوران:

زلمـیویسابایـدمحـاکمهشـود

طالبـان20رایدهنـدۀ
فراهـیراربـودنـد

د انتخابايت شکايتونو کمېسيون:

ښايـي د ځينو حوزو رأيې باطلـې اعـالن يش

k برگ آرايي: مجيب اهلل احمدی- 0795067463 

ويراستار: روح اهلل يوسف زاده

مدير خبر: هارون مجیـدی
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