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هدف طالبان از سفر به پاکستان 

مشوره با مقامات پاکستانی  است

انتخابات؛ ساز و دهل تیم دولت ساز 
و مسوولیت سیاسیون و مردم

3

کـه  می گویـد  مجلـس  نماینـدۀ  یـک 
هنـگام  )پی .پـی. اس(  ارگ  محافظـان 
تیـم  پیـش  شـرکت در مراسـم دو روز 
دولت سـاز که در ارگ برگزار شـده بود، 

کرده انـد. نادرسـت  برخـورد  او  بـا 
در  فـراه  نماینـده  شـهیدزاده  همایـون 
کـه  می گویـد  نماینـده گان  مجلـس 
او  بـا  پیـش  روز  دو  ارگ  محافظـان 
بـا 25  او  برخـورد تحقیرآمیـز کـرده و 
نماینـدۀ دیگـر در اعتـراض بـه برخـورد 
ارگ  ورودی  دروازۀ  از  پی.پـی.اس 

. ند گشـته ا بر
او بـا انتقـاد از برخـورد محافظـان ارگ 
از  خـاص  تشـریفات  بـا  »وزرا  گفـت: 
پهلـوی مـا می رفتنـد بـه داخـل ارگ؛ اما 
محافظـان رییس جمهـور نماینـده گان را 
یـک طـرف ایسـتاد می کردنـد، در حالی 
کـه بر بنیـاد قانـون جایـگاه نماینـده گان 

باالتـر از وزرا اسـت.«
او گفـت کـه محافظـان ارگ 25 نفـر از 
و  کردنـد  ایسـتاده  کنـار  را  نماینـده گان 
ایـن  بـه  اعتـراض  نماینـده گان در  ایـن 
برخـورد بـه محفل ارگ شـرکت نکردند 

و بـه خانه هـای شـان برگشـتند.
ایـن نماینـدۀ مجلـس گفـت کـه فرمانده 
پی. پـی .اس رسـمًا بـه زیردسـتان خـود 
نماینـده گان  بـا  کـه  بـود  داده  دسـتور 
هیـات  از  او  کنـد.  برخـورد  این گونـه 

اداری مجلـس خواسـت کـه بـا تعییـن 
هیـات این موضوع را بررسـی و فرمانده 
برخـورد  ایـن  دلیـل  بـه  را  پی. پـی .اس 
تحقیـر آمیـز با نماینـده گان، بـه نهادهای 

عدلـی و قضایـی معرفـی کنـد.
مجلـس  عضـو  دیگـر  شـریف  سـاحره 
نیـز تاکیـد کـرد کـه برخـورد محافظـان 
بایـد  بـا شـهیدزاده  غنـی  محمداشـرف 
برخوردهـای  جلـو  تـا  شـود؛  بررسـی 
نادرسـت حکومـت گرفته شـود. به گفته 
او، حکومـت همـواره زورگویـی کرده و 

بـه جایـگاه قانونـی نماینـده گان احتـرام 
نمی گـذارد.

ابـرار اهلل مـراد دیگـر عضـو مجلـس اما 
گفـت، بـا آنکـه او از اعضـای تیم دولت 
سـاز اسـت؛ اما در نشسـت دیـروز ارگ 
بایـد  نماینـده گان  نکـرد؛ زیـرا  شـرکت 

خـود جایـگاه خـود را بشناسـند.
او گفـت کـه در برنامۀ دو روز پیش ارگ 
تماشـا می کـرد کـه  تلویزیـون  پـردۀ  از 
برخـی نماینـده گان از »چـک چـک زیاد 
جـان خـود را کشـیدند« و ایـن مسـاله 

بـرای یـک نماینده پسـندیده نیسـت.
بی مـورد  اشـتراک  او،  گفتـۀ  بـه 
نماینـده گان در محافل و تشـویق آنان از 
یـک شـخصیت سیاسـی صدمـه بزرگی 
بایـد  و  می رسـاند  آنـان  حیثیـت  بـه 
ایـن مسـایل خـودداری  از  نماینـده گان 

کننـد.
میـر رحمـان رحمانـی رییـس مجلـس 
نماینـده گان امـا گفـت، نماینده گانـی که 
در نشسـت دو روز پیـش ارگ شـرکت 
کـرده بودنـد، از طریـق تمـاس مسـتقیم 
بـه ارگ دعـوت شـده بودنـد و هیـات 
اداری مجلـس در این خصوص مسـوول 

. نیست
او گفـت: »نماینـده گان از طریـق مجلس 
ایـن  بودنـد؛  نشـده  دعـوت  ارگ  بـه 
و  نبـوده  پارلمـان  از  دعـوت  دعـوت، 
از  بنـاًء  اسـت؛  بـوده  کمپاینـی  دعـوت 
بـه  کـه  می کنیـم  نماینـده گان خواهـش 
یـک تلفـن دویده بـه ارگ نرونـد؛ وقتی 
را  می رونـد خودشـان مصوبـۀ مجلـس 

پـا کرده انـد.« زیـر 
ایـن در حالـی اسـت کـه محمداشـرف 
غنـی، رییـس حکومـت وحـدت ملی و 
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری پـس 
برنامـه  یـک  ابتدایـی  نتایـج  اعـام  از 
کمپاینـی را بـه منظـور اسـتقبال از اعام 

نتایـج، در ارگ برگـزار کـرده بـود.
در  هـم  مجلـس  نماینـده گان  برخـی 
و  بودنـد  کـرده  شـرکت  نشسـت  ایـن 
کـف  غنـی  محمداشـرف  سـخنان  بـه 

. نـد د می ز

مانــدگار: یــک روز پــس از اعــام نتیجــۀ ابتدایی 
کمیشــنر  یــک  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
ــیون  ــه کمیس ــی ب ــات در نامه ی ــیون انتخاب کمیس
رســیده گی بــه شــکایت های انتخاباتــی گفتــه 
اســت کــه اعــام نتیجــۀ ابتدایــی دارای »خاهــا، 
نقایــص و تخلفــات قانونــی« می باشــد. او در 
ایــن نامــه مدعــی شــده کــه نتایــج ابتدایــی بنابــر 
ــام  ــی اع ــی و داخل ــی خارج ــارهای سیاس فش

شــده اســت.
کمیســیون  کمیشــنر  عبــداهلل،  موالنامحمــد 
ــۀ  ــنبه، در صفح ــروز دوش ــت دی ــات ناوق انتخاب
ــرد.  ــر ک ــه را نش ــن نام ــبوکش ای ــمی فیس رس
آقــای عبــداهلل در ایــن نامــه نوشــته اســت: »نتایــج 
ــر  ــا تأخی ــه ب ــوری ک ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــاس  ــه اس ــم؛ ب ــاد تقوی ــاه از میع ــتر از دو م بیش
ــام  ــوس 1398 اع ــؤرخ 30 ق ــۀ 119 م فیصله نام
تخلفــات  نقایــص و  دارای خاهــا،  گردیــد، 
نقایــص و تخلفــات  آن  اســت کــه  قانونــی 
ــدن آمــار صدهــا فورمــه  ــد از: گنجانی ــارت ان عب
غیرقانونــی، گنجانیــدن آمــار خــارج زمــان، 
ــد بازشــماری  ــه بای ــار محــات ک ــدن آم گنجانی
می شــد، امــا بازشــماری نشــد و گنجانیــدن 
»مفقــود«  صندوق های شــان  کــه  فورمه هایــی 

ــی«. ــاک و قانون ــع آرای پ ــت؛ در جم اس
آقــای عبــداهلل در ادامــۀ ایــن نامــه نوشــته اســت: 
ــای  ــه مبن ــماره 119 ب ــۀ ش ــه فیصله نام از این ک
فیصله نامه هــای شــماره 104، 105، 109، 114، 
ــن،  ــت؛ م ــده اس ــب گردی 115، 116 و 117 ترتی
بــه حیــث کمیشــنر کمیســیون مســتقل انتخابــات، 
محتــوای  بــه  را  خــود  مخالــف  نظریــات 
ــا  ــوق ب ــای ف ــی مندرجــات فیصله نامه ه غیرقانون

ــردم. ــر ک ــل تحری ــر دالی ذک
ــاب  ــردن و انتخ ــاب ک ــت: »انتخ ــزوده اس او اف
شــدن حــق اساســی شــهروندان اســت کــه 
ایــن  کننــدۀ  تســهیل  انتخاباتــی،  نهادهــای 
ــن  ــراآت ای ــام اج ــد تم ــند و بای ــد می باش رون
نهادهــای انتخاباتــی بــر بنیــاد قوانیــن نافــذ، 
ــود.  ــام ش ــوب انج ــای مص ــح و طرزالعمل ه لوای
ــی؛ حاصــل  ــی و نهای ــج ابتدائ ــد نتای ــرآن، بای بناب
ــل  ــر اص ــی ب ــی، مبتن ــی و تخنیک ــت حقوق ماهی
ــتقالیت  ــی و اس ــفافیت، بی طرف ــت داری، ش امان
فشــارهای سیاســی  نــه  باشــد،  کمیســیون ها 

داخلــی و خارجــی«.
در اخیــر یادداشــت موالنــا محمــد عبــداهلل آمــده 
اســت: از کمیســیون محتــرم شــکایات انتخاباتــی 
کــه در جایــگاه محکمــۀ نظــام انتخاباتــی کشــور 
قــرار دارد؛ تقاضــا دارم کــه بــا حفــظ اســتقالیت، 
ــح و  ــات، لوای ــون انتخاب ــت قان ــی و رعای بی طرف
ــاک  ــازی آرای پ ــذ؛ در جداس ــای ناف طرزالعمل ه
ــد  ــه نماین ــه و عادالن ــراآت منصفان ــاک اج از ناپ
ــردم  ــاک م ــر آرای پ ــی ب ــام مبتن ــا ســامت نظ ت

تضمیــن گــردد.
گفتنــی اســت کــه نتایــج ابتدایــی انتخابــات 
ریاســت جمهوری ششــم میــزان روز یکشــنبه 
ــی  ــاد آن، محمداشــرف غن ــه بربنی اعــام شــد ک
بــا بــه دســت آوردن 50.64 درصــد آرا پیش تــاز 
ــت آوردن 39.52  ــه دس ــا ب ــداهلل ب ــر عب و داکت

درصــد آرا، در ردۀ دوم قــرار دارد.

پی.پی.اس شمـاری از اعضـای مجـلس را تـوهیـن کـرده است
رییسمجلسبهنمایندهگان:

 با یک تلفن دویـده به ارگ نـروید تا تحقیـر نشـوید!

افشاگری یک کمیشنر از خالها، نقایص 
و تخلفات قانونی کمیسیون انتخابات

صفحه 3
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احمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:
 از قـرار گرفتـن نامـم در فهـرست 

اعـالم شـدۀ کمیسیون انتخـابات شـوکه نشـدم



از  میـزان،  انتخابـات ششـم  نتایـج  اعـام 
سـوی کمیسـیون انتخابات چیـز غیرمنتظره 
هـم  انتظـار  بـود.  پیشـبینی ناپذیر  و 
چنیـن بـود کـه نتایـج انتخابـات بـه گونـه 
مهندسـی شـده و تقلبـی اعـام شـود. این 
و  کشـور  رسـانه های  بارهـا  را  موضـوع 
تحلیل گـران سیاسـی طـی سـه مـاه کـه از 
برگـزاری انتخابـات می گـذرد، در گفته هـا 
بودنـد.  داده  بازتـاب  نوشـته های خـود  و 
همـان روزی کـه یکی از سـران دسـته های 
انتخاباتـی  ارگ رفـت و از اشـرف غنـی 
اعـام حمایـت کـرد و بعـد آن طنـزی که 
در یکـی از روزنامه هـای کشـور در مـورد 
آن بـه نشـر رسـید، نشـان مـی داد کـه در 
انتخابـات چـه گذشـته و چـه  کمیسـیون 
می گـذرد. متاسـفانه ایـن بازی بار نخسـت 
هـم نیسـت کـه بـا رای و سرنوشـت مردم 
نخسـتین  همـان  از  می گیـرد.  صـورت 
انتخابـات کـه مـردم هنـوز در تب وتـاب 
و  داشـتند  قـرار  سیاسـی  جدیـد  فضـای 
حـدود ده میلیـون بـه پـای صندوق هـای 
رای رفتنـد؛ امـا تـا همیـن سـه مـاه پیـش 
که سـطح مشـارکت مردم به چیزی بیشـتر 
از یـک ونیـم میلیـون کاهـش یافتـه، یـک 
تیـم مشـخص برسرنوشـت کشـور حاکـم 
بـوده اسـت. ایـن تیم مشـخص بـا نام های 
متفـاوت آجنـدای واحدی را در افغانسـتان 
تعقیـب می کـرده و می کنـد. کل هـم و غم 
این تیم، در دسـت داشـتن قدرت سیاسـی 
و  سیاسـی  هدف هـای  بـه  آن  مصـادرۀ  و 

قومـی بـوده اسـت. 
سـاز و دهـل تیـم« دولـت سـاز« بـرای آن 
اسـت کـه خـود را بـه چنیـن هدف هـای 
ایـن  ولـی  می بینـد؛  نزدیـک  ویرانگـری 
تمـام کار نیسـت. ایـن تیـم حـاال بـا تـوان 
اذهـان  بیشـتر تـاش دارد کـه  و قـدرت 
عمومـی را منحـرف کـرده و نتایـج نهایـی 
را نیـز بـه نام خـود رقـم زند. تیـم« دولت 
سـاز« می دانـد کـه برنده شـدن آن در نتایج 
ابتدایـی بـه چـه قیمتـی تمـام شده اسـت. 
هزینـه ایـن تیم بـرای چنین اعامی بسـیار 
باال و سرسـام آور بوده اسـت. اگـر با چنین 
امکاناتـی ایـن تیـم خـود را در مهم تریـن 
می کـرد،  نامـزد  هـم  جهـان  کشـورهای 
نتیجـه آن همیـن می شـد. اگـر نهـادی بـی 

طـرف و مسـوول فقـط مصـارف انتخاباتی 
ایـن تیـم را بررسـی کنـد، آنـگاه فاجعۀ که 
در انتخابـات افغانسـتان بـه وقوع پیوسـته، 
مشـخص می شـود. تیـم دولت سـاز حـاال 
هـم دسـت روی دسـت نگذاشـته کـه دل 
اش را بـه نتایـج اولیه خوش کنـد. این تیم 
بـا تمام قدرت فعـا بازی دیگـری را آغاز 
کـرده که در کمیسـیون شـکایات نیز همان 
برنامـۀ را بـه اجرا بگذارد که در کمیسـیون 

انتخابـات بـه اجرا گذاشـت. 
نبایـد  و  آغـاز شـده  اصلـی حـاال  تقلـب 
سـاز  دولـت  تیـم  دهـل  و  سـاز  فریـب 
در  انتخابـات  کجی هـای  کـه  خـورد  را 
کمیسـیون شـکایات راسـت خواهـد شـد. 
خیـر. حاال بحث بر سـر پیـروزی و ناکامی 
انتخاباتـی نیسـت؛  فـان و بهمـان دسـته 
بـل بحـث اصلـی نجـات کشـور از چنـگ 
یـک تیـم، تمامیت خـواه و غیرملی اسـت. 
تیمـی کـه تمـام ارزش هـای جامعـه را بـه 
پـای معامـات شـخصی، گروهـی و قومی 
قربانـی می کنـد. حاال تمـام نیروهای ملی، 
وطـن دوسـت و دموکـرات بایـد در یـک 
صـف واحـد علیه حکومتی ایسـتاد شـوند 
کـه قرار اسـت بـر اثر جعـل و تقلـب مثل 
گذشـته بر سرنوشـت مـردم حاکم شـود و 
کشـور را بـه سـوی قهقـرا و ویرانـی ببرد. 
حـاال وظیفـه تمـام نیروهـای دموکراتیـک 
و ملـی فراتـر از بحـث انتخابـات اسـت. 
افغانسـتان درشـرایط بسـیار حساسـی قرار 
دارد. نیروهـای خارجـی در حـال بیـرون 
بـا  امریکایی هـا  انـد،  کشـور  از  شـدن 
طالبـان بـه هـر شـکل ممکـن کـه شـده به 
توافـق می رسـند، کمـک هـای جهانـی بـه 
افغانسـتان بـه صـورت بـی پیشـینه کاهش 
پیـدا می کنـد. ایـن هـا دغدغه هـای کانی 
انـد کـه در برابـر جامعـه قـرار گرفتـه اند. 
تیـم حاکـم بـه خوبـی می دانـد کـه چـه 
اسـت.  افغانسـتان  انتظـار  در  شـرایطی 
ایـن تیـم بـدون آن کـه توانایـی مدیریـت 
می خواهـد  فقـط  باشـد  داشـته  را  کشـور 
کـه قـدرت را در افغانسـتان پـس از ایـن 
اتفاق هـا قومـی و تبـاری بسـازد. البتـه این 
نکتـه را نبایـد فرامـوش کـرد کـه قومـی و 
تباری سـاختن قـدرت این نیسـت که یک 
قوم بیشـتر از همه در قدرت شـریک باشـد 

بـل بـه معنـای آن اسـت کـه یـک تیـم از 
چنیـن عنوانـی مـی توانـد بیشـترین بهـره 
بـرداری را بـه نفـع برنامـه هـای سیاسـی 
هیـچ  دهـد.  صـورت  خـود  اقتصـادی  و 
تفکـر قـوم گرایانـه در جهـان منافـع یـک 
قـوم را ضمانـت نکـرده اسـت. اگـر چنین 
مـی بـود بایـد دیکتاتورهـای جهـان چنان 
سرنوشـت شـومی نمی داشـتند. قوم گرایی 
و قوم پرسـتی یک پوشـش اسـت که برای 
غـارت و چپـاول انجام می شـود در حالی 
کـه شـاید افـراد همـان قـوم در بدتریـن 
شـرایط ممکـن زنده گـی کنند. تیـم حاکم 
برنامه هـای خطرناکـی بـرای افغانسـتان در 
سـر دارد کـه نبایـد اجـازه داد آن برنامه هـا 

شـوند.  عملی 
بنابرایـن اکنـون نکتـه اصلـی این جاسـت 
کـه انتخابـات از راه اصلـی و قانونـی آن با 
همـه تاش هـای کـه صـورت گرفـت، بـه 
بیراهـه کشـانده شـد. تیـم حاکم سـرانجام 
موفـق شـد کـه انتخابات را از مسـیر اصلی 
آن بیـرون کنـد. حـاال پرسـش ایـن اسـت 
کـه آیـا می تـوان نتیجـه چنیـن انتخاباتـی 
در  پذیرفـت؟  مـردم  رای  عنـوان  بـه  را 
فلسـفه سیاسـی ایـن سـوال از سـوال های 
کلیـدی اسـت که چـرا مـا ملزم می شـویم 
کـه سـلطه یـک عـده را بـه عنـوان حاکـم 
بپذیریم. پاسـخ فیلسـوفان و اندیشه پردازان 
سیاسـی هرچنـد بـه این پرسـش گونه گون 
و از منظرهـای متفـاوت مطـرح می شـود؛ 
ولـی در یـک مـورد همـه اتفاق نظـر دارند 
و آن ایـن کـه منافـع جمعـی حکـم می کند 
کـه تـن به چنیـن محدودیتـی داد. اما وقتی 
ایـن محدودیـت نیـز از سـوی یـک عـده 
مشـروعیتی  هیـچ  دیگـر  می شـود،  نقـض 
بـرای ایـن که کی حاکم باشـد و یا نباشـد، 
بـه  حاکمیـت  غضـب  مانـد.  نمـی  باقـی 
معنـای غضب قـدرت مردم اسـت و چنین 
چیـزی دیگـر نـه تنهـا کـه اخاقی نیسـت 
بـل بـا روحیه و بنیـاد هـای حاکمیت مردم 
نیـز تناقـض دارد. پـس باید در برابـر نتایج 
و  نجـات کشـور  بـرای  انتخابـات  تقلبـی 
مـردم ایسـتاد و قـدرت را دوبـاره بـه هـر 
وسـیلۀ که ممکن اسـت به مـردم برگرداند.
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اعتراض هـــا، در بـــارۀ نتایـــج ابتدایـــی انتخابـــات بســـیار 
ـــا شـــورای  ـــی ت ـــات و همگرای ـــم ثب ـــه اســـت. از تی ـــاال گرفت ب
ـــزدان  ـــر نام ـــوری و دیگ ـــت جمه ـــات ریاس ـــزدان انتخاب نام
در برابـــر آن اعتـــراض کـــرده انـــد. البتـــه ایـــن قاعـــده 
ـــت  ـــه ریاس ـــر در آن ب ـــک نف ـــه ی ـــت ک ـــات اس ـــازی انتخاب ب
جمهـــوری میرســـد و دیگـــران بـــه آن تمکیـــن می کننـــد؛ 
امـــا متاســـفانه در افغانســـتان انتخاباتـــی در کار نبـــوده و 
ـــی  ـــردم عمل ـــر آرای م ـــب و مهندســـی ب ـــه از تقل ـــک مرحل ی
ـــات  ـــی انتخاب ـــام ابتدای ـــه اع ـــا نتیج ـــون ب ـــت. اکن شده اس
ـــت،  ـــه اس ـــورت گرفت ـــر آن ص ـــه در براب ـــی ک و واکنش های
بـــه درســـتی زنـــگ بحـــران نواختـــه اســـت و بـــه نظـــر 
نمی رســـد کـــه کمیســـیون شـــکایات هـــم بتوانـــد کاری 
ـــزدان  ـــیاری از نام ـــد. بس ـــان بده ـــود نش ـــوری در خ در خ
ـــرده  ـــی ک ـــام آرا را مهندس ـــیون ارق ـــه کمیس ـــد ک ـــد ان معتق
ــل از  ــرا قبـ ــت. زیـ ــورد کرده اسـ ــی برخـ ــا آن سیاسـ و بـ
برگـــزاری انتخابـــات و در زمـــان کمپیان هـــای انتخاباتـــی، 
ــیون در  ــه کمیسـ ــد کـ ــه می شـ ــح گفتـ ــه واضـ ــه گونـ بـ
یـــک برنامـــه از قبـــل مهندســـی شـــده، بـــرای نامـــزدان 
ـــام  ـــون ارق ـــت. اکن ـــرده اس ـــخص ک ـــل مش ـــدی از قب فیص
ـــم  ـــل تنظی ـــدی از قب ـــان فیص ـــا هم ـــق ب ـــده دقی ـــام ش اع
ـــزدان  ـــی نام ـــال رای برخ ـــن ح ـــت دارد. در عی ـــده، مطابق ش
ـــه  ـــه زدن ب ـــل ضرب ـــه دلی ـــی ب ـــث مهندس ـــار بح ـــط در کن فق
ـــم  ـــخص ه ـــک آدرس مش ـــم و ی ـــک اس ـــوی ی ـــگاه معن جای
ـــی و خـــط کشـــی  ـــام خیال ـــن ارق کاســـته شـــده اســـت. بنابری
ـــه  ـــت ب ـــا حکوم ـــی ب ـــیون در تبأن ـــط کمیس ـــه توس ـــده ک ش
عنـــوان نتایـــج انتخابـــات اعـــام گردیـــد، در واقـــع بـــاز 
نمـــودن صنـــدوق بســـتۀ بحـــران بـــود دیـــده شـــود کـــه 
دنبالـــۀ ایـــن ماجـــرا بـــه کجاهـــا منتهـــی خواهـــد شـــد 
و مســـؤولین چگونـــه از زیـــر بـــار ایـــن بحـــران پـــای 
خـــود را بیـــرون میکشـــند؟ حـــاال دیگـــر تیـــر از کمـــان 
پریـــده، نـــه کمیســـیون شـــکایات می توانـــد ایـــن تیـــر 
بحـــران را متوقـــف ســـازد و روپوشـــی کنـــد بـــه غلـــط 
ـــم  ـــه ه ـــت و ن ـــات و حکوم ـــیون انتخاب ـــای کمیس کاری ه
ـــه  ـــات ب ـــه انتخاب ـــد ک ـــر میرس ـــه نظ ـــن ب ـــان. بنابرای خارجی
ـــاج و راه آن  ـــه و ع ـــش رفت ـــه پی ـــدن ب ـــده ش ـــیر پیچی مس
ـــده  ـــد دی ـــه جدی ـــرح وبرنام ـــک ط ـــه ی ـــت زدن ب ـــز دس ج
ــۀ  ــتن نتیجـ ــی نشسـ ــه کرسـ ــری از بـ ــود. جلوگیـ نمی شـ
ـــارکت  ـــت مش ـــک “حکوم ـــاد ی ـــق روی ایج ـــا تواف ـــب ب تقل
ـــتی  ـــیر درس ـــد مس ـــه می توان ـــت ک ـــی اس ـــا راه ـــی” تنه مل
را بـــرای کشـــور بـــاز کنـــد. زیـــرا کمیســـیون انتخابـــات 
نتوانســـت کـــه طبـــق آنتظـــار مـــردم و انتظـــاری کـــه از 
ـــفافیت  ـــه ش ـــت، ب ـــیون میرف ـــن کمیس ـــد ای ـــنران جدی کمیش
در انتخابـــات توجـــه کننـــد. از ایـــن رو، ضمـــن انتظـــار 
ـــت،  ـــات داش ـــیون انتخاب ـــوان از کمیس ـــی ت ـــه م ـــی ک اخاق
ـــر  ـــه نظ ـــد، ب ـــی اش برگردان ـــیر اصل ـــه مس ـــت را ب ـــا انتخاب ت
ـــه  ـــده ب ـــی ش ـــات  تقلب ـــم انتخاب ـــار ه ـــن ب ـــه ای ـــد ک میرس
ـــی کشـــور را  ـــی و اجتماع ـــک معضـــل سیاس ـــک ی ـــوان ی عن
ـــری  ـــرای جلوگی ـــل ب ـــد از قب ـــرود و بای ـــی ب ـــران م ـــه بح ب

ـــرد.  ـــورت گی ـــزی ص ـــه ری از آن برنام
انتظـــار مـــی رود کـــه جامعـــۀ جهانـــی، ایـــن کشـــور را 
ـــه  ـــد گزین ـــد و بای ـــکاری کنن ـــی، هم ـــد دمکراس ـــرای رش ب
دیگـــری بـــرای مهـــار بحـــران انتخابـــات را بـــه خاطـــر 
حمایـــت از رونـــد دیمکراتیـــک بـــرای تحویـــل قـــدرت، 
در افغانســـتان حمایـــت کنـــد. شـــکل گرفتـــن یـــک 
ـــت  ـــکل حکوم ـــه ش ـــات ب ـــن انتخاب ـــتر همی ـــر بس ـــت ب دول
ـــه  ـــروع و ب ـــی مش ـــه عمل ـــی گزین ـــی انتخابات ـــارکت مل مش
ـــامت  ـــه در آن س ـــت ک ـــی اس ـــت مل ـــک مصلح ـــاس ی اس

افغانســـتان ضمانـــت شـــود.

راه حل شکستن 
بن بست انتخاباتی چیست؟

انتخابات؛ ساز و دهل تیم دولت ساز 
و مسوولیت سیاسیون و مردم

احمدعمران
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نتیجـۀ  انتخابـات  کمیسـیون  آن کـه  از  پـس 
ششـم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  ابتدایـی 
اعـام  جـدی  دوم  یک شـنبه،  روز  را  میـزان 
و  داخلـی  واکنش  هـای  رونـد  ایـن  کـرد، 

داشـت.  دنبـال  بـه  را  بین المللـی 
احمدولـی مسـعود، نامـزد انتخابـات ریاسـت 
زنـگ  را  انتخابـات  نتیجـۀ  اعـام  جمهـوری 

می دانـد.  خطـر 
در  دیـروز  کـه  یادداشـتی  در  مسـعود  آقـای 
برگۀ رسـمی فیسـبوکش منتشـر شـده با اشاره 
بـه ایـن موضـوع تأکیـد کـرده اسـت: »زنـگ 
بحـران نواختـه شـد، منتظـر معجزۀ کمیسـیون 
بحـران  مهـار  گزینـۀ  بـه  نباشـید،  شـکایات 

دسـت بـکار شـوید«.
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری گفتـه 
اسـت کـه  از دیـدن ارقـام  مهندسـی شـده و 
فهرسـت  لیسـت/  دسـتکاری  از  فرجـام  در 
کمیسـیون به منظـور بی اعتبـار نمـودن نـام مـا، 
بـرای خـودم  نـه متعجـب شـدم و نـه شـوکه، 
چـون ماهیـت فاسـد حکومـت و راه انـدازی 
انتخابـات پُرتقلب بوسـیلۀ کمیسـیون و عکس 
العمـل آنـان در مقابل حفـظ صادقانـۀ مواضع 
اصولی و ارزشـی ما، اسـتوار ایسـتادن در برابر 
تقلـب و حاکمیـت گـره خـورده بـه آن، نـه 
گفتـن بـه معامله یا سـکوت در برابـر امتیازات 
از همـان اول بـرای مـا روشـن بـود. امـا برای 
دوسـتان مـان شـنیدن رقـم چنـد هـزار رأی 
معـدود تعجـب برانگیـز بـود، چـون موقف و 
جایـگاه مـا را همـه می شناسـند و می دانند، از 

کارکردهـا و نیـات مـا آگاهـی دارند.
آقای مسـعود گفته اسـت که شـما سـیر موقف 
گیری هـای مـا را خـوب می دانیـد. از همـان 
شـروع، نه بـه این پروسـۀ انتخابـات حکومتی 
باور داشـتم، نـه دیـروز فعاالنه داخـل کمپاین 
شـدم، نـه توقـع کـردم و نه هـم امـروز جایی 
شـکایت می بـرم. البته ماه هـا قبـل از برگزاری 
انتخابـات تاش هـای زیـادی به خـرج دادیـم  
تـا بـا میکانیسـم های مؤثـر، ابتدأ دسـت ناپاک 
حکومـت را بخاطـر برگـزاری یـک انتخابات 
شـفاف و عادالنـه کوتـاه سـازیم، امـا نشـد، 
نشـد چـون جمـع سـاده خیالـی کـه امـروز 
فریـاد می زننـد، دیـروز فریـب مـکاران ملـی 
و حامیـان بیرونی شـان را خوردنـد و همصـدا 
نشـدند. می ماند حـق مردم و سرنوشـت آیندۀ 

. ر کشو
آقـای مسـعود افـزوده کـه ارقام خیالـی و خط 
کشـی شـده کـه توسـط کمیسـیون در تبأنـی 
بـا حکومـت به عنـوان نتایـج انتخابـات اعـام 

گردیـد، در واقـع بـاز نمـودن صنـدوق بسـتۀ 
دیـروز  آن  زنـگ شـمارش  کـه  بـود  بحـران 
توسـط خانـم حـوا نورسـتانی نواختـه شـد. 

او گفتـه کـه دنبالـۀ این ماجرا بـه کجاها منتهی 
خواهـد شـد و مسـوولین چگونـه از زیـر بـار 
ایـن بحـران پـای خـود را بیـرون می کشـند؟ 
حـاال دیگـر تیـر از کمـان پریده، نه کمیسـیون 
شـکایات می توانـد این تیـر بحـران را متوقف 
سـازد و روپوشـی کنـد بـه غلـط کاری هـای 
نـه هـم  و  انتخابـات و حکومـت  کمیسـیون 

دوسـتان خارجـی. دوبـار اشـتباه نکنید.
بـه گفتـۀ او، در بهتریـن وضعیـت، حتـا رفتن 
بـه دور دوم انتخابـات نیـز نمی توانـد حـال 
بحـران باشـد، چـه بسـا کـه پیچیـده تر شـود. 
ایـن بحـران اگـر بـا گزینۀ کامـًا جدیـد مهار 
نگـردد، بـه زودی کشـور را بـه زانـو خواهـد 

آورد.
آقای مسـعود در پایان یادداشـتش خاطر نشـان 
کـرده اسـت: موقف مـان همان اسـت کـه بود، 
جلوگیـری از به کرسـی نشسـتن نتیجـۀ تقلب 
با توافـق روی ایجاد یک »حکومت مشـارکت 
ملـی«. اگـر ایـن بـار تقلـب حاکـم شـد، بـه 
فرهنـگ تبدیـل می گـردد، نهادینـه می شـود و 
سـرانجام با همیـن انتخابـات، دموکراسـی نیز 
می میـرد و احتمـاالً کشـور به خطـوط مختلف 

منقسـم خواهد شـد.

انگشت سمت کمیسون شکایات
از  مسـتقل  نهادهـای  و  بین المللـی  شـرکای 
انتخاباتـی خواسـتند  کمیسـیون شـکایت های 
تـا شـکایت ها در رابطـه بـه انتخابـات ششـم 
بررسـی  همه جانبـه  و  به گونـۀ جـدی  میـزان 

 . کند
وزارت خارجـه امریـکا بـا اشـاره بـه اعام ن 
نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات از طـرف کمیسـیون 
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  از  انتخابـات 
خواسـته اسـت تـا در رابطـه بـه شـکایت های 
شـفاف  و  مسـلکی  صـورت  بـه  موجـود 

قضـاوت کنـد.
الیـس ویلز، معـاون وزارت خارجـه امریکا در 
امور جنوب آسـیا و آسـیای مرکـزی در توییتر 
گفتـه اسـت که امریـکا از اعام نتیجـۀ ابتدایی 
انتخابـات افغانسـتان اسـتقبال می کنـد و گفتـه 
اسـت کـه ایـن کار در شـرایط دشـوار انجـام 

شـده است.
ایـن در حالی اسـت کـه دسـتۀ انتخاباتی ثبات 
و همگرایـی بـه رهبـری داکتر عبـداهلل عبداهلل، 
شـام یک شنبه کمیسـیون مسـتقل انتخابات را 

متهـم به همدسـتی بـا تقلـب کاران کرد.
آقـای عبـداهلل، گفـت که اعـام نتایـج ابتدایی 
گام اول رونـد انتخابات اسـت و حاال پروسـه 
می شـود  آغـاز  شـکایت ها  بررسـی  بزرگ تـر 

و آن هـا خواهـان بررسـی شـکایت های خـود 
می باشـند.

کمیسـیون  از  مـا  کـه  گفـت  عبـداهلل  آقـای 
در  کـه  داریـم  توقـع  انتخاباتـی  شـکایات 
مطابقـت بـا قانـون، با دقـت شـکایت هایی را 
کـه ثبت می شـوند در مـورد قانونـی اش مورد 
بررسـی قرار بدهنـد، آرای تقلبـی را جدا کنند 
و نتایـج را در مطابقـت بـا قانـون ارایـه کننـد.

محمـد اشـرف غنـی، رییـس دسـتۀ انتخاباتی 
دولت سـاز، روز یک شـنبه در نشستی در ارگ 
گفـت: تیم هـای دیگـر انتخاباتـی بایـد اصول 
بـازی را رعایـت کننـد و از طریـق کمیسـیون 
را  خـود  شـکایت های  انتخاباتـی  شـکایات 

کنند. تعقیـب 

نتیجۀ دروغین
رهبـری  بـه  ملـی  جنبـش  حـزب  همچنـان، 
اعـام  بـه  واکنـش  در  دوسـتم،  عبدالرشـید 
نتیجـه ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
نتیجـه  جعـل  و  تقلـب  دیگـر  می گویـد، 
انتخابـات را تعییـن نمـی کند؛ ایسـتاده اند و از 

می کننـد. دفـاع  مـردم  آرای 
نشـر  بـا  اسـامی،  ملـی  جنبـش  حـزب 
روز ششـم  در  کـه  اسـت  گفتـه  خبرنامه یـی 
امکانـات  از  اسـتفاده  بـا  حاکـم  تیـم  میـزان، 
دولتـی، نهادهـای دولتی و کمیسـیون انتخابات 

دسـت بـه تقلـب زده، رونـد شـمارش آرا را 
داده و  ادامـه  انتخابـات  در زمـان غیرقانونـی 
رای هـای غیربایومتریـک را وارد سیسـتم کرده 

اسـت.
در اعامیـه حـزب جنبـش آمـده اسـت کـه 
کمیسـیون در مـورد 300 هـزار رای تقلبـی و 
غیرقانونـی کـه مورد اختـاف میـان کاندیدان 
و کمیسـیون نیـز بـوده، مهـر سـکوت بـر لب 

زده اسـت.
حـزب وحدت ملـی به رهبـری کریـم خلیلی 
ابتدایـی  نتایـج  اعـام  بـه  واکنـش  در  نیـز  
انتخابـات ریاسـت جمهـور، گفتـه اسـت کـه 
انتظـار بـر ایـن بـود کـه کمیسـیون انتخابات، 
بـه شـکل  بـه موقـع و  انتخابـات را  پروسـه 
شـفاف، عادالنـه و بـدون طرفـداری از هیـچ 
تیمـی بـه انجـام برسـاند؛ امـا بـا تأسـف کـه 
هیـچ یـک از این تعهـدات ملی، از سـوی این 
کمیسـیون، نـه تنهـا عملی نشـد؛ بـل برخاف 
انتظـار، پـس از سـه مـاه، ارقامـی بـه عنـوان 
نتایـج ابتدایـی اعـام گردید کـه بخش هایی از 
آن آلـوده بـه تقلب و بخش هایی هم مهندسـی 
و دسـت برد بـه آرای مـردم، شـمرده می شـود.
رحمـت اهلل نبیـل، عبدالطیف پدرام و شـماری 
کودتایـی  را  ابتدایـی  نتیجـۀ  اعـام  دیگـر 
انتخابـات خوانـده و گفتـه انـد که ایـن نتیجۀ 

بـه اسـاس آرای سـیاه اسـت. 
نامـزدان  از  دیگـر  یکـی  حکمتیـار  گلبدیـن 
می گویـد:  نیـز  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
اعـام نیتجـۀ ابتدایـی انتخابـات بـرای تماتـم 

بـود.  آور  تعجـب  افغانسـتان  شـهروندان 
آقای حمکتیـار، اعام نتیجـۀ ابتدایی انتخابات 
را پـر از تقلـب، غیـر شـفاف دانسـته می گوید 

کـه این رونـد خیلی مضحک اسـت. 
نشسـتی  در  دیـروز  کـه  حکمیتـار  آقـای 
صحبـت می کـرد، اعـام نتیجـۀ انتخابـات را 
دورغیـن خوانـد و گفـت کـه بـا این شـیوه ها 
نمی تواننـد، محبوبیـت مـا را کاهـش دهنـد و 

انتخابـات دوبـاره برگـزار گـردد.
گفتـه  انتخابـات  کمیسـیون  هـم،  سـویی  از 
اسـت کـه نتیجـۀ ابتدایـی بـه اسـاس صداقت 
اسـت. حـوا  اعـام شـده  کامـل  و شـفافیت 
علـم نورسـتانی  روز یـک شـنبه در جریـان 
اعـام نتیجـۀ ابتدایـی گفـت کـه  بـا صداقت 
و شـفافیت طبـق قانون کار خـود را انجام داده 

. ند ا
درهمیـن حـال، کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
می گویـد کـه تمـام شـکایت ها را بـا شـفافیت 

و قانونـی بررسـی می کننـد.

طالبـان به هدف مشـوره با سـران پاکسـتان 
در مـورد امضـا توافق نامـه بـا امریـکا بـه 
پاکسـتان سـفر کردنـد نـه بـه هـدف دیدار 

بـا سـران طالب.
شـها فریـد عضو شـورای عالـی صلح در 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: 
»سـفر طالبـان به پاکسـتان نشـان دهندۀ این 
اسـت کـه طالبـان بـه هیـچ عنـوان بـدون 

نمی کننـد«. کاری  پاکسـتانی های  مشـوره 
مـورد سـفر  »در  تاکیـد کـرد:  فریـد  بانـو 
طالبـان  بـه هـدف دیـدار بـا رهبران شـان 
بـه پاکسـتان، دو حالـت وجـود دارد،  اول 
این که بدون مشـوره سـران پاکسـتان کاری 
سـران  این کـه  دوم  و  نمی تواننـد  کـرده 
طالبـان همـه در پاکسـتان حضـور دارند و 
النه هـای اصلـی شـان در خـاک پاکسـتان 

. است«
اگـر النـه طالبـان در  او همچنـان گفـت: 
یـک  در  بایـد  می بـود  افغانسـتان  خـاک 
گوشـۀ از افغانسـتان ایـن رهبـران حضـور 
اصلـی  النه هـای  یـا  بنابرایـن  می داشـتند؛ 
منظـور  بـه  و  اسـت  پاکسـتان  در  طالبـان 

دیـدار بـا رهبران شـان بـه پاکسـتان رفتند 
و یـا هـم بـه هـدف مشـوره  بـا اربابـان 
پاکستانی شـان بـه این کشـور سـفر کردند.
بانـو فریـد تصریح کرد: بدون شـک طالبان 
بـه پاکسـتان رفتند تـا آخریـن هدایت ها را 

بـه هـدف امضـا توافق نامـه بـا امریـکا از 
حکومـت پاکسـتان بگیرند. زیـرا بعضی از 
شـرایط در توافق نامـه وضـع شـده و چون 

لبان  طا
 بـه بـاور این عضـو شـورای عالـی صلح، 

بحـث گفت وگوهـای صلـح بـدون شـک 
خواهـد  شـکل  امریـکا  منافـع  براسـاس 
گرفـت و توافق نامـه میـان دوطـرف امضـا 

خواهـد شـد.
ایـن درحالی سـت که سـیداکبر آغـا، عضو 

پیشـین طالبـان نیـز ایـن موضـوع را تأییـد 
طالبـان  هیـأت  کـه  می گویـد  و  می کنـد 
بـه رهبـری مـا شـهاب الدین دالور چنـد 
روز پیـش بـه پاکسـتان رفتـه اسـت. هدف 
از ایـن سـفر دیـدار بـا رهبـران طالبـان که 
در پاکسـتان حضـور دارنـد، خوانـده شـده 

. ست ا
و  امریـکا  میـان  توافق نامـه  اسـت  قـرار 
زلمـی  شـود.  امضـا  زودی  بـه  طالبـان 
خلیلـزاد، نماینـدۀ ویـژۀ امریکا بـرای صلح 
افغانسـتان کـه چنـد روز پیـش بـه کابـل 
آمـده بـود  در دیـدار با مقام هـای حکومت 
افغانسـتان گفتـه بـود کـه روی آتش بـس، 
پیـش از امضـای توافـق صلـح بـا طالبـان 

تأکیـد کـرده اسـت.
سـهیل  شـاهین، سـخنگوی دفتـر سیاسـی 
طالبـان در قطـر می گویـد، گفت وگوهـای 
شـد  خواهـد  آغـاز  زمانـی  بین االفغانـی 
سـربازان  کامـل  خـروج  توافق نامـۀ  کـه 

شـود. امضـا  افغانسـتان  از  امریکایـی 

شورایعالیصلح:
هدف طالبان از سفر به پاکستان مشوره با مقامات پاکستانی  است
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در میـان خویشـاوندان نزدیک ما در جنـس حیوان، فقط نوع 
انسـان اسـت کـه دارای پـدری همـدل و شـریک در زندگی 
کـودک اسـت. چـرا فراینـد تکامـل، پـدر ازخودگذشـته را 

مطلـوب دانسـته و ترجیح داده اسـت؟
آن چـه مـا را از میمون هـای انسـان نمایی مثـل شـامپانزه و 
بوزینـه جـدا می کنـد مسـاله ای اسـت کـه درسـت یـا غلط، 
انسان شناسـان را بـه طـور متناوب آشـفته می کنـد. مباحثات 
آن هـا بـه طـور کلـی معطوف بـه زبـان، اسـتفاده از ابـزار و 
خاقیـت یـا قابلیت های برجسـته ی مـا برای نوآوری اسـت 
و دو دهـه ی پیـش ایـن پاسـخ ها مطمینـًا در صدر فهرسـت 
امـا  داشـت.  قـرار  انسـان«  منحصربه فـرد  »ویژگی هـای 
به تدریـج کـه دانـش مـا از قابلیت هـای شـناختی و رفتـارِی 
خویشـاوندان انسـان نمای  خـود بیشـتر می شـود، خط فاصل 
میـان مـا و آن ها ابهام بیشـتری می یابد و اختـاف ما و آن ها 
بـه جـای آن کـه حضور یـا غیـاب رفتـاری خاص باشـد، به 
حـد و انـدازه ی آن رفتـار و پیچیدگـی اش تبدیـل می شـود. 
بـرای مثـال، تولیـد و اسـتفاده از ابـزار را در نظـر بگیریـد. 
شـامپانزه ها در انتخـاب و دسـتکاری سـاقه های علـف برای 
اسـتفاده از آن  بـه عنـوان »قـاب طعمه گیری« هنگام شـکار 
موریانـه اسـتادند، امـا توانایی شـان بـرای ابتـکار و نـوآوری 
و  تحـول  در  سـریعی  پیشـرفت  بنابرایـن  اسـت،  محـدود 
توسـعه ی ابـزار، آن گونـه کـه در میـان آدمیان معمول اسـت، 

در میـان شـامپانزه ها وجـود نـدارد.
بـا ایـن همـه، یک جنبه از رفتار انسـانی هسـت کـه در میان 
نـوع مـا منحصربه فـرد و یگانـه اسـت، امـا بـه نـدرت در 
کانـون ایـن مباحـث قـرار گرفته اسـت. این خصیصـه برای 
بقـای نـوع مـا آن قدر ضروری اسـت که پشـت بند شـبکه ای 
زیست شـناختی،  نظام هـای  از  به هم پیوسـته  و  گسـترده 
نیـم  طـی  کـه  می گیـرد  قـرار  رفتـاری ای  و  روان شـناختی 
میلیـون سـال پیـش تکویـن و تکامـل یافته اسـت. بـا وجود 
ایـن، تـا ده سـال پیش، ما از تـاش برای فهـم این خصیصه 
غافـل مانـده بودیـم و علتـش ایـن فـرض ناصواب بـود که 
ایـن خصیصـه اهمیتـی نـدارد یـا در حقیقـت، غیرضـروری 
اسـت. منظـورم خصیصـه ی پـدر بـودن و پـدری کـردن در 
میـان آدمیـان اسـت و ایـن امر کـه ایـن خصیصـه بافاصله 
بـه ذهـن خطـور نمی کند نشـانه ای از ایـن امر اسـت که این 
چهـره و شـخصیت کلیـدی، یعنی پدر، در جامعـه ی ما مورد 

غفلـت عمیـق و همه جانبـه ای بـوده اسـت.
هنگامـی که 10 سـال پیـش تحقیق دربـاره ی پـدران را آغاز 
کـردم، عقیـده ی عمومـی ایـن بـود کـه آن هـا در زندگـی 
ایـن  از  کم تـر  حتـی  و  دارنـد  کمـی  سـهم  فرزندان شـان 
در جامعـه سـهم دارنـد و هـر رفتـار مراقبت گونـه ای کـه 
مـردی ممکن اسـت نشـان دهـد حاصـل یادگیـری او، و نه 
مهـارت ذاتـی پدرانـه ، اسـت. داسـتان هایی کـه در رسـانه ها 
دربـاره ی پـدران نوشـته یـا گفتـه یـا نشـان داده می شـد بـه 
نبـودِ آن هـا و پیامدهـای ایـن غیبـت بـرای جامعـه ی مـا به 
صـورت رفتـار ضداجتماعـی و اعتیـاد، مخصوصـًا در میـان 
اکثریـت مـردان،  امـر کـه  ایـن  پسـران، معطـوف می شـد. 
چـه در خانـه بـا فرزنـدان زندگـی کننـد، چـه نکننـد، برای 
زندگـی فرزندان شـان وقـت می گذارنـد چنـدان مـورد تأیید 
و تصدیـق کسـی نبـود. فـرض مورد قبـول همـگان این بود 
کـه پـدر، بر خـاف مـادر، پیوندهـای عمیـق و صمیمانه ای 
بـا فرزنـدش پیـدا نمی کنـد زیـرا نقـش او بـه نقـش یـک 
مراقبت کننـده ی ثانـوی محـدود می شـود که به سـبب شـغل 
و کار، بـا کمـی فاصلـه از خانـواده، وجـود دارد. نبـودِ ایـن 

گسـتره در ادبیـات و تعمیم ها و کلیشـه های قطعـی و فراگیر 
آن حقیقتـًا تکان دهنـده بـود. پذیـرش ایـن تصـور بـرای مِن 

انسان شـناس بـه دو دلیـل دشـوار بـود.
نخسـت، بـه عنوان کسـی که رشـته ی حرفـه ای خـود را در 
مقـام یـک نخستی شـناس آغـاز می کـردم، می دانسـتم که در 
میـان نخسـتی ها تعـداد پدرانـی کـه در پایـان جفت گیـری 
فلنگ را نبندند و نزنند به کنار و همان اطراف بمانند، بسـیار 
انـدک و محـدود بـه معدودی از انـواع میمون هـای امریکای 
جنوبـی بـوده اسـت. چنیـن پدیـده ای در میـان میمون هـای 
انسـان نما، بـه اسـتثنای خودمان، اصًا وجود نداشـته اسـت. 
در حقیقـت، مـا جـزو آن 5 درصـدی از پسـتانداران هسـتیم 
کـه پدرانـی داریـم کـه بـرای  مـا وقـت می گذارنـد و از مـا 
مراقبـت می کننـد. مـن ایـن را می دانسـتم کـه، بـا توجـه به 
خّسـتی کـه در سرشـت تکامـل وجـود دارد، پـدر بـودن در 
نـوع انسـان بـا تغییـرات پیچیـده ی کالبدشـناختی، عصبـی، 
فیزیولوژیکـی و رفتـاری اش ظهـور نمی کـرد مگـر ایـن کـه 
رسـیدگی پـدران بـه امـور فرزندان شـان بـرای بقـا و حیات 

نـوع مـا تعیین کننده باشـد.
دوم، بـه عنـوان انسان شناسـی کـه در زمینـه ی سـاختارها و 
عملکردهـای اجتماعـی ای آمـوزش دیده بود کـه برای درک 
و فهمیـدن نـوع ما بسـیار بنیادی و اساسـی اسـت، در کمال 
حیـرت فهمیـدم که چنـدان وقتی بـرای تحلیل ایـن چهره ی 
مهـم صـرف نکرده ایـم. کانـون توجـه همـه ی قوم نگاری هـا 
خانـواده و نقش مادر بوده اسـت و سرشـت همـکاری را در 
پـرورش کـودک چنان کـه بایـد و شـاید تصدیـق کرده انـد، 
امـا بسـیار بـه نـدرت پـدر را موضـوع خـاص مشـاهده و 
بررسـی قـرار داده انـد. چطـور می توانیـم خـود را حقیقتـًا 
دانشـمندان نـوع انسـان بنامیـم در حالـی کـه چنین شـکاف 
فاحـش و نمایانـی در شـناخت مـا از نـوع خودمـان وجـود 
دارد؟ در نتیجـه، و تـا حـدی چون خـودم اخیراً مادر شـدم، 
بـه برنامـه ای تحقیقی مبـادرت کردم که مبتنی بر دو پرسـش 
بسـیار گسـترده و مناقشـه انگیز بـود: پـدر در نـوع انسـان 

کیسـت و بـه چـه کاری می آیـد؟
بـرای فهمیـدن نقش پـدر، باید نخسـت بفهمیم کـه چرا این 
تحـول و تکامـل در نـوع میمون های انسـان نمای ما صورت 
گرفـت و نـه در انـواع دیگر. پاسـخ به نحـوی اجتناب ناپذیر 
در تاریـخ زندگـی و کالبدشناسـی بی همتـا و منحصربه فـرد 
مـا نهفتـه اسـت. همان طـور که هـر پـدر و مـادری می داند، 
نحـو  بـه  می آیـد  دنیـا  بـه  کـه  هنگامـی  انسـانی  نـوزاد 
چشـم گیری وابسـته اسـت. علـت آن وجـود مجـرای تنـگ 
زایمـان پیامـد دوپـا شـدن ما تـوأم با مغـز فوق العـاده بزرگ 
مـا اسـت، مغـزی کـه شـش برابـر بزرگ تـر از پسـتانداران 

دیگـری بـا انـدازه ی بدنی ماسـت.
ایـن امـر بدین معناسـت که مـا، بـرای تضمین بقـای مادر و 
کـودک و ادامـه ی حیـاِت نـوع انسـانِی خود، طـوری تکامل 
یافتیـم کـه دوره ی بـارداری کوتاه شـده ای داشـته باشـیم، تـا 
آنکـه سـر بتواند به سـامتی از مجـرای زایمان بیـرون بیاید. 
نتیجـه ی ایـن امـر آن اسـت که کـودکان مـا مدت هـا قبل از 
آنکـه مغزشـان به طـور کامل رشـد کند بـه دنیا می آینـد. اما 
کاهـش ایـن زمان صرف شـده در رحـم به ایـن نینجامیده که 
نـوزاد پـس از تولد مـدت زمان بیشـتری را بـرای جبران آن 
از شـیر مـادر بخـورد. بلکـه، حداقـل دوره ی شـیردهی الزم 
بـرای بقـای کـودک هم به طرز فاحشـی کاهش یافته اسـت؛ 
سـن از شـیر گرفتـن نـوزاد می توانـد سـه یـا چهارماهگـی 
باشـد. ایـن تضـادی شـدید بـا بچـه ی شـامپانزه دارد که در 

پنـج سـالگی از شـیر گرفتـه می شـود. چرا چنین اسـت؟
اگـر مـا، بـه مثابـه ی یـک نـوع، مسـیر زندگـی شـامپانزه را 
تعقیـب می کردیـم، در ایـن صـورت زمـان میـان تولـد یک 
بسـیار طوالنـی  انسـان  نـوع  در  بعـدی  کـودک  و  کـودک 
می شـد؛ مغز انسـانی آن چنـان پیچیده و محتاج انرژی اسـت 
کـه ایـن امـر بـه ناتوانـی در جایگزینـی جمعیت، چه رسـد 
بـه افزایـش آن، منجر می شـد. بنابرایـن، تکامـل آن اعضایی 
از نـوع مـا را انتخـاب کـرد کـه می توانسـتند بچه هـای خود 
را زودتـر از شـیر بگیرنـد و دوبـاره بـه تولیدمثـل پردازنـد، 
و بقـای ژن های شـان و نـوع مـا را تضمیـن کننـد. امـا چون 
مغـز رشـد بسـیار زیـادی را در پیـش دارد، ایـن تغییـرات 
ایجادشـده در طـول دوره ی بـارداری و شـیردهی بـه ایجـاد 
دوران  مـا،  زندگـی  تاریـخ  در  جدیـدی  کامـًا  مرحلـه ی 
کودکـی و تکویـن خصیصه ی منحصراً انسـانی، بچـه ی نوپا 

مید. نجا ا
تاریـخ حیـات نشـان می دهـد کـه چگونـه یـک نـوع تمـام 
انـرژِی عمر و زندگـی اش را سـرمایه گذاری می کند: گردش 
و جریـان زندگـی. اینکه چگونـه این انرژی میـان تولیدمثل، 
رشـد و حفظ ونگهـداری توزیـع می شـود بـر جنبه هایـی از 
مسـیر زندگـی از قبیـل طـول دوره ی بـارداری و شـیردهی، 
سـن بلـوغ جنسـی، قـد و انـدازه ی فرزنـدان و طـول عمـر 
تأثیـر خواهـد گذاشـت. در بیشـتر انـواع، از جملـه همـه ی 
نخسـتی ها غیـر از خود مـا، این امر به سـه مرحلـه ی متمایز 
زندگـی می انجامـد: نـوزادی، کودکی و بزرگ سـالی. نوزادی 
فاصلـه ی بیـن تولـد تـا از شـیر گرفتگـی اسـت؛ کودکـی از 
مرحلـه ی از شـیر گرفتگـی تـا بلـوغ جنسـی و بزرگ سـالی 
از بلـوغ جنسـی تـا مرگ. امـا آدمیـان پنج مرحلـه ی زندگی 
را از خـود بـروز می دهنـد: نـوزادی، خردسـالی، کودکـی، 

نوجوانـی و بزرگ سـالی.
زمـان  تـا  از شـیر گرفتگـی  آغـازِ  از  مرحلـه ی خردسـالی 
اسـتقال غذایـی طـول می کشـد. مـا آدمیـان فرزنـدان خود 
را نسـبتًا زود از شـیر می گیریـم، یعنـی پیـش از آنکـه آن هـا 
بتواننـد برای خودشـان غـذا آماده کننـد. در نتیجـه، هنگامی 
یـک  نیازمنـد  همچنـان  می گیریـم،  شـیر  از  را  آن هـا  کـه 
بزرگ سـال هسـتند کـه بـه آن هـا غـذا دهـد تـا زمانـی کـه 
بتواننـد خودشـان ایـن کار را انجـام دهنـد، و در آن هنـگام 

کـودک خواهنـد شـد.
بنابرایـن، مـادر نوزادانـش را زودتر بـه دنیا مـی آورد و زمان 
کم تـری را بـرای شـیر دادن بـه  آن ها صـرف می کند. مسـلمًا 
ایـن بـه معنـای بُرد انـرژی برای اوسـت اما چون شـیر دادن 
بـه نـوزاد در عیـن حـال دفاعـی در مقابـل بـارداری بعـدی 
اسـت، هنگامـی کـه نـوزاد از شـیر گرفته می شـود، مـادر به 
سـرعت بـار دیگـر بـاردار می شـود و انـرژی گران بهاتری را 
صـرف جنیـن گرسـنه ی بعـدی می کنـد. او وقـت و انـرژِی 
کافـی نـدارد کـه بـرای نوپـای به سـرعت در حال رشـدش 

غـذا تهیـه و آماده کنـد و بـه او بخوراند.
در ایـن زمـان، مـادر بـه کمـک نیـاز دارد. هنگامـی کـه این 
مسـائل مهـم حیاتـی حـدود 800 هـزار سـال پیـش مطـرح 
شـد، نزدیـکان هم جنـس مـادر قـدم پیـش گذاشـتند. او بـه 
مـادر، خواهـر، خالـه، مادربـزرگ و حتـی دختـران بزرگ تر 
خـود رو کـرد تـا بـه او کمـک کننـد. اما چـرا از پـدر نوزاد 
کمـک نخواسـت؟ همـکاری و همیاری میان افـراد هم جنس 
بـه طـور کلـی پیـش از همـکاری و همیـاری میـان افـراد 
غیرهم جنـس، حتـی هنگامـی کـه آن فـرد غیرهم جنـس پدر 
باشـد، ایجـاد شـد. علتـش آن اسـت کـه رابطـه ی خـود را 

بـا فـرد غیرهم جنـس حفظ کـردن از حیث شـناختی بسـیار 
شـاق تر اسـت تـا رابطـه ی خـود را بـا فـرد هم جنـس حفظ 
کـردن. بـه عـاوه، نفعی که بـرای ژن هـای پدر وجـود دارد 
بایـد آن قـدر باشـد کـه او از زندگـی ای کـه در آن می توانـد 
بـا زن هـای بسـیار جفت شـود دسـت بکشـد و به جـای آن 
توجـه خـود را منحصراً وقـف فرزندان یک زن تنهـا کند. تا 
وقتـی کـه این نقطـه ی عطـف تعیین کننـده به وجـود نیامده 
بـود، زنـان ایـن نقـش سرنوشت سـاز را بـرای یکدیگـر ایفا 

می کردنـد.
امـا 500 هـزار سـال پیـش، مغـز نیـاکان مـا جهـش بـزرگ 
دیگـری از حیـث انـدازه کـرد و ناگهان دیگر تکیـه بر کمک 
زنـان بـه تنهایـی کافـی نبـود. ایـن مغز جدیـد بیـش از قبل 
نیـاز به انرژی داشـت. نـوزادان باز هم با ناتوانی بیشـتری به 
دنیـا می آمدنـد، و تهیـه و تدارک غذایی، گوشـتی کـه اکنون 
بـرای سـوخت رسـاندن بـه مغزمـان نیـاز داشـتیم پیچیده تر 
شـد. الزم بـود کـه مـادر ورای خویشـاوند هم جنسـش در 
جسـتجوی کـس دیگری برآید. کسـی کـه به انـدازه ی خود 
او ژن هایـش را در وجـود فرزنـد او گذاشـته باشـد. و ایـن 

البته کسـی غیـر از پـدر نبود.
بـدون مشـارکت پـدر، تهدیـدی که بـرای بقـای کودکش و 
از ایـن رو میـراث جنتیکی اش وجود داشـت، آن قـدر بود که 
بـا در نظـر گرفتـن همـه ی جوانـب، معقـول بود کـه پدر در 
کنـار کـودک و خانـواده بمانـد. به ایـن دلیـل او پای بند یک 
زن و یـک خانـواده شـد و از جفت گیری های بالقـوه با زنان 
دیگـر پرهیـز کـرد زیـرا در غیراین صـورت معلوم نمی شـد 

کـه پـدر واقعِی نوزاد کیسـت.
با گذشـت زمان و پیچیده تر شـدن زندگی انسـانی، مرحله ی 
دیگـری از تاریـخ حیات انسـانی ظهـور کـرد: نوجوانی. این 
مرحلـه دوره ی یادگیـری و کنـدوکاِو پیش از بروز آشـفتگی 
و پریشـانِی تـوأم بـا بلـوغ جنسـی بـود. بـا ظهـور چنیـن 
دوره ای، توانایی هـای پـدر آشـکار شـد و جای خـود را پیدا 
کـرد. زیـرا نوجـوان بایـد چیزهـای زیـادی دربـاره ی قواعد 
همیـاری و همـکاری، مهارت هـای مربـوط به شـکار، تولید 
و سـاخت ابزار، شـناخت ویژگی هـای نواحی و سـاکنان آن 
می آموخـت. مـادر کـه هم چنـان توجهش بـه زایمـان فرزند 
بعـدی معطـوف بـود، تجربـه ی زندگـی عملـی اش محـدود 

بـود، بنابرایـن پـدر بـود که معلـم نوجوانش شـد.
بـه نظـر می رسـد کـه ایـن امـر هـم چنـان در مـورد پدرانی 
کـه مـن و همکارانـم امـروز، در سراسـر جهـان، دربـاره ی 
آن هـا تحقیـق می کنیـم صـادق اسـت. در همـه ی فرهنگ ها، 
مهارت هـای  پـدر  اقتصادی شـان،  الگـوی  از  صرف نظـر 
حیاتـی بـرای بقـا در هـر محیـط خاصـی را بـه فرزنـدان 
می آمـوزد. در میـان قبیلـه ی کیپسـیگیس در کنیـا، پـدر بـه 
پسـرانش جنبه های عملـی و اقتصادی زراعـت و چای کاری 
را یـاد می دهـد. از سـن 9 یا 10 سـالگی، پسـرها را به مزارع 
می بـرد تـا مهارت های عملـی ضروری بـرای تولید محصول 
قابـل  رشـد را بیاموزنـد، امـا عـاوه بـر آن و شـاید مهم تـر 
و حیاتی تـر، بـه آن هـا اجـازه می دهـد کـه در رویدادهـا و 
برنامه هـای اجتماعـی مختـص مردان کـه معامـات در آنجا 
صـورت می گیـرد شـرکت کننـد تـا مطمین شـوند کـه آن ها 
الزم  روابـِط  برقـراری  و  کـردن  مذاکـره  مهارت هـای  نیـز 
بـرای موفقیـت در ایـن زیسـتگاه دورافتـاده ی خشـن را یاد 

می گیرنـد.

شگفتـی وجـود پـدر
 در نـوع انسـان

آناَمکین

بخشنخست
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تمهید
منظـور ما از »بدایع صوری« در این نوشـته، آن دسـته از 
هنرمندیهاسـت کـه در حوزۀ صورت و سـاختار ظاهری 
شـعر، یعنـی عناصـر زبـان، خیـال و موسـیقی خـود را 
نشـان می   دهـد و البته بحـث در این هنرمندیها در شـعر 
کسـی همچـون موالنـا جال   الدیـن بـه هیـچ وجـه بـه 
معنـی فروگذاشـت ارزش معنـوی و محتوایـی ایـن آثار 
نیسـت، کـه خود بحثـی دیگـر می   طلبد و البتـه در جای 

خـود اهمیت فـراوان دارد.
مـا  کهـن  شـعر  صـوری  وجـوه  در  مختصـر  سـیری 
نشـان می   دهـد کـه در ایـن سـنّت ادبـی، غالبـًا تقلید بر 
ابتـکار غلبه داشـته اسـت و تقلید بـر نوآوری. شـاعران 
مـا در بسـتر ایـن سـنّت، بیشـتر بـه رعایـت قراردادهـا 
و هنجارهـا توجـه داشـته   اند، تـا خـروج از ایـن دایـره 
و درافکنـدن طرحـی تـازه. ابتکارهایـی هـم کـه در کار 
بـزرگان مـا دیـده می   شـود، غالبـًا در داخل همیـن دایره 
اسـت و مقیـد بـه یـک سلسـله اصـول ثابت باغـی. به 
همیـن سـبب هم شـعر این شـاعران غالبًا مشـابه اسـت 
و اگـر هـم تمایـزی از هـم دارد، آن   قدرها نیسـت که در 

نـگاه اول بـه راحتـی قابل تشـخیص باشـد.
ولـی در ایـن میـان، ما فقـط چند شـاعر کامـًا متفاوت 
داریـم کـه هـر یک، نظـام باغی خـود را دارنـد و کمتر 
می   تـوان آنهـا را بـا سـنگ و معیـار دیگـر شـاعران آن 
عصرهـا سـنجید. از ایـن میـان، می   تـوان ناصرخسـرو، 
فردوسـی و موالنـا جال   الدیـن بلخـی و البته بـا قدری 
تسـامح، خاقانـی شـروانی را یـاد کـرد کـه هـر یـک، 

جهانـی خـاص خـود دارند.
چنیـن اسـت کـه مـا ایـن شـاعران را صاحـب سـبک و 
طـرزی بسـیار خـاص و ویـژه می   شـماریم. البتـه همـه 
هـر شـاعری  کار  در  تمایزهـای سـبکی  کـه  می   دانیـم 
کمابیـش دیـده می   شـود و کمتـر می   توان شـاعری مطلقًا 
بـدون سـبک یافـت، ولـی ایـن تمایزهـا در کار بعضیها 
بارزتر اسـت و در شـعر بعضیها، کمرنگ   تـر. مثًا حافظ 
و سـعدی بـه عنوان شـاعرانی طـراز اول، آن   مایـه تمایز 
سـبکی را ندارنـد کـه خاقانی شـروانی دارد، هرچند اگر 
از جهـات مختلـف بنگریـم، آنـان را در مقامـی برتـر از 

خاقانـی و اقـران او خواهیـم یافت.
امـا سـخن ما دربـارۀ موالناسـت که هم سـبک و طرزی 
خـاص دارد و هـم پایه و مایه   اش در حّدی اسـت که او 
را از جوانـب صـوری و معنـوی، از بزرگ   ترین شـاعران 
فارسـی   زبان سـاخته اسـت و ایـن ادعایـی اسـت بـدون 
اغـراق و بزرگ   نمایی   هایـی کـه در تجلیـل از بـزرگان 

رایج اسـت.
بـاری، تـا ویژگیهـای خـاص سـخن موالنا را نشناسـیم 
و یکـی یکـی طـرح نکنیـم، هرچـه بگوییـم کّلی   گویـی 
اسـت و کّلی   گویی بدترین شـیوه   ای اسـت کـه در چنین 
مقامـی می   تـوان اختیـار کـرد و متأسـفانه این، شـیوه   ای 

رایج. اسـت 
پـس بـا این مقدمات، در این نوشـته توجـه خود را فقط 
بـه یـک موضـوع معطـوف می   کنیـم، یعنـی ویژگیهـای 
بـارز شـعر موالنـا، از جهات صـوری، آن هم بـا تکیه بر 
دیـوان شـمس، چـون می   دانیـم کـه در مثنـوی، غلبـه بر 
معنـای شـعر اسـت و در دیوان شـمس، صـورت و معنا 
تـوازن بهتـری دارند، هرچنـد مثنوی نیز خالـی از بدایع 

صـوری نمی   توانـد بود.
 

عناصر و فضاهای تازه
مـا پیـش از ایـن بـه اجمـال گفتیـم کـه موالنـا دارای 
یـک نظـام باغـی خـاص اسـت و اینـک ایـن اجمـال 
را بدیـن شـکل تفصیـل می   دهیـم کـه بـه طـور کّلـی، 
زیبایـی در شـعر، از دو مسـیر کّلی ایجاد می   شـود، یکی 

تناسبهاسـت و دیگـری مسـیر غرابتهـا.
مسـیر تناسـبها، یعنـی رعایـت قراردادهـا و رابطه   هایـی 
دارد،  وجـود  پدیده   هـا  میـان  مـا  ادبـی  سـنت  در  کـه 
چنـان کـه مثـًا در ایـن شـبکۀ ارتباطـی، »زلـف« بـه 
»شـب« تشـبیه می   شـود و »چشـم« بـه »نرگـس« و »قد« 
بـه »سـرو«. حـظ بـردن از شـعرهایی کـه بر اسـاس این 
تناسـبها سـروده می   شـوند، موقـوف بـر اطـاع از ایـن 
شـبکه اسـت، چنـان کـه اگـر مـا از رابطـۀ میـان عناصر 
ایـن بیـت حافظ را ندانیـم، از آن چندان لـّذت نمی   بریم 
و مثـًا درنمی   یابیـم کـه »لـب شـیرین« ایهـام دارد و یـا 
»لیلـی« در عیـن حـال، یـادآور »لیـل« عربـی اسـت و با 

»طـّره« تناسـب می   یابـد.
حکایت لب شیرین کام فرهاد است

شکنج طّرۀ لیلی مقام مجنون است

بـه همیـن سـبب، دریافت شـعرهای سـنّتی ما غالبـًا منوط 
بـه یـک سلسـله آگاهیهـای قبلـی از روابـط میـان اجـزا و 

عناصـر مختلـف در این سـنّت اسـت.
ولـی در مسـیر دوم، شـاعر، فضاهـا و عناصـر جدیـدی را 
می   آزمایـد و لذتـی کـه خواننـدۀ شـعر از اثـر می   بـرد، بـه 
واسـطۀ همیـن تازگیهاسـت، چیزهایی که در شـعر دیگران 
کمتـر دیـده شـده اسـت و بـه واقـع مـادۀ اصلی   شـان از 
زندگـی و محیـط شـاعر گرفته شـده اسـت. وقتـی خاقانی 

می   گویـد:
بس طفل کارزوی ترازوی زر کند

نارنج از آن کند که ترازو کند ز پوست
اینجـا بـه واقـع تصویر یـا صنعت خاصـی در کار نیسـت. 
آنچـه باعـث زیبایـی اثـر می   شـود، غرابت مضمون اسـت، 
مضمونـی کـه شـاید در شـعر کمتـر شـاعری دیـده شـده 
باشـد، ایـن کـه کـودکان از دو نیمـۀ پوسـت نارنـج، ترازو 
می   سـازند و شـاید مـن و شـما در کودکـی بارهـا ایـن کار 

را تجربـه کرده   ایـم.
ماحظـه می   کنیـد کـه در اینجـا، شـعر نـه بـر سـنّت ادبی، 
بلکـه بـر زندگـی و تجـارب مـا متکـی اسـت و چنیـن 
اسـت کـه با خوانـدن آن، بـه یـاد آن رویدادهـا و تجربه   ها 
می   افتیـم و از ایـن تقـارن، لـّذت می   بریـم. ایـن یـک لّذت 
طبیعـی اسـت و مبنـای فطری و انسـانی دارد، نـه لّذتی که 
متکـی بـر یـک سلسـله آرایه   هـا باشـد و منـوط بـر آگاهی 

نسـبت بـه آنها.
شـعر موالنـا هـم غالبـًا چنیـن اسـت و بیـش از آن کـه بـه 
سـنّت متکـی باشـد، بـه زندگـی و تجـارب انسـانها متکی 
اسـت. بـه همیـن سـبب، در شـعرش بسـیاری از حـاالت 
و لحظاتـی کـه بـرای انسـانها اتفـاق می   افتـد و کمتـر بـه 
شـعر درآمده اسـت، دیـده می   شـود. اینها به تأثیـر باغی و 
عاطفـی کام می   افزایـد. مـا در این کام، احسـاس زندگی، 
پویایـی و صمیمیـت می   کنیم. از آن گذشـته، مـا کمتر برای 
دریافـت لطایـف و ظرایـف شـعرش، نیازمنـد آگاهـی از 

قراردادهـای موجـود در ایـن سـنّت می   شـویم.
مثـًا در ایـن بیـت، شـاعر بـه یـک سـنت رایـج در میـان 
مـردم اشـاره می   کنـد، آب زدن راه بـه پیشـواز مسـافران:

آب زنید راه را هین که نگار می   رسد
مژده دهید باغ را، بوی بهار می   رسد

ماحظـه می   کنیـد کـه موالنا زمیـن را آب مـی   زد که چیزی 
اسـت کامـًا ملمـوس، ولی حافظ وقتی به اسـتقبال کسـی 
مـی   رود، از بـاد صبـا و ملـک سـبا می   گویـد کـه متکـی بر 
سـنّت ادبـی اسـت، نـه سـنّت زندگـی. بـه همیـن سـبب، 

شـعرش از زندگـی مـا فاصلـه می   یابد.
مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد

هدهد خوش   خبر از ملک سبا باز آمد
در دیـوان شـمس، بسـیار نشـانه   ها از رفتارهـا و گفتارهای 
مـردم را می   تـوان یافـت، چنـان کـه در ایـن بیتهـا، یـک 
تصویـر عینـی و ملمـوس از مهمانـی می   بینیـم، چیـزی که 

بـا ایـن عینیـت در شـعر آن دوره، کم   سـابقه اسـت.
چون من خراب و مست را در خانۀ خود ره دهی

پس تو ندانی این   قدر کین بشکنم، آن بشکنم
گر پاسبان گوید که »هی!« بر وی بریزم جام می

دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بکشنم
خوان کرم گسترده   ای، مهمان خویشم برده   ای

گوشم چرا مالی اگر من گوشۀ نان بشکنم
نی نی، منم سرخوان تو، سرخیل مهمانان تو

جامی دو بر مهمان کنم، تا شرم مهمان بشکنم
نمونـۀ برجسـتۀ دیگـر از این نوع شـعر، غـزل »ز خاک من 
اگـر گنـدم برآید« اسـت کـه از بهترین غزلهای موالناسـت 
و در عیـن حـال، بسـیار نزدیـک بـه عناصـر زندگـی، مثل 
نان   پختـن و خمیرکـردن و امثـال اینهـا که هر کسـی با آنها 

آشناست.

 
تخیل و تصویرگری

طبعـًا فضـای تـازه، عـاوه بـر سـرزندگی خاصـی کـه بـه 
شـعر می   دهـد، موجـد یـک سلسـله تصویرهای ابتـکاری و 
بی   سـابقه هـم می   شـود. واقعیـت ایـن اسـت کـه در سـنّت 
ادبـی شـعر فارسـی، بـه سـبب رویکـرد عمومی شـاعران به 
یـک فضـای واحـد و ثابـت، بـه مـرور زمـان امکان کشـف 
تصویرهـای تـازه کاهـش یافتـه اسـت، یعنی چون شـاعران 
بـه یک سلسـله عناصر خـاص می   نگریسـته   اند، تصویرهایی 
مشـابه می   آفریده   انـد و اگـر هـم خّاقیتـی داشـته   اند، بیشـتر 
صـرف آرایـش همـان تصویرهـا می   شده   اسـت، تـا کشـف 

تازه. چیزهـای 
ولـی موالنـا چـون از ایـن دایـرۀ ثابـت و محـدود بیـرون 
بـاال  کارش  در  ابتـکاری  تصویرسـازی  امـکان  مـی   رود، 
مـی   رود. درسـت اسـت که شـعر او کامًا فـارغ از آن عناصر 
معمـول و محـدود نیسـت، ولی به نسـبت دیگـر هم   عصران 
او، در آثـارش تصویرهـای جدیـد و عینی و ملموس بیشـتر 
می   تـوان یافـت، چنـان کـه در این بیتهـا می   بینیم کـه تصویر 
خانه   هـای آب   گرفتـه در کنـار دریـا چقـدر زیباسـت و اگـر 
وزن و قافیـه در کار نمی   بـود، شـاید گمـان می   بردیـم کـه 

سـرودۀ یکـی از شـاعران نوپـرداز امروز اسـت:
همه خانه   ها که آمد درِ آن به سوی دریا
چو فزود موِج دریا، همه خانه   ها درآمد

همه خانه   ها یکی شد، دو مبین، به آب بنگر
که جدا نیند اگر چه که جدا جدا درآمد

ایـن تصویـر، کامـًا ملمـوس اسـت و بـرای همه مـردم در 
همـه اعصـار، قابـل فهـم. دریافـت آن فقـط بـه تجربه   هـای 

زندگـی وابسـته اسـت، نـه قراردادهـای سـنّت ادبـی ما.
ویژگـی دیگـری کـه در تصویرهـای دیـوان شـمس دیـده 
می   شـود، نوعـی پویایـی و تحـّرک اسـت. عناصـر در اینجـا 
بیجـان نیسـتند، بلکـه زندگـی و حرکـت دارنـد و همیـن، 
دیوان شـمس را از حرکت و پویایی سرشـار سـاخته اسـت. 

: ببینید
خواهی که َمه و زهره چون مرغ فرود آید؟

زان می که به کف داری، یک رطل به باال ده
سوی ُخم آمده ساغر که »بکن تیمارم«

ُخم سر خویش گرفته است که »من رنجورم«

بـه ایـن بایـد افـزود بعضـی صورتهـای خیـال مـدرن و 
خـاص را کـه در شـعر کهن ما کمتر سـابقه داشـته اسـت. 
ببینیـد متناقض   نمایی   هـای زیبـای »صـورت بی   صورت« و 
»شـاه بـی طبـل و دهـل« و »راه رفتـن بـی پـای« در ایـن 

را. بیتها 
گر صورِت بی   صورِت معشوق ببینید

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید
شد قلعه   دارش عقل کل، آن شاه بی طبل و دهل

بر قلعه آن کس بر رود کو را نماند »او«ی او
افسون مرا گوید کسی؟ توبه ز من جوید کسی؟

بی پا چو من پوید کسی؟ مستان سامت می   کنند
و در ایـن بیتهـا، نوع خاصـی از اغراق دیده می   شـود، این 
کـه وقتی شـاعر یاد نـام معشـوق را می   کند، خانه روشـن 
می   شـود، یـا یک جرعـه از جام شـراب، همه دریـا را آب 
حیـات می   سـازد یـا آفتـاب و مـاه، بالیـن خـواب کسـان 

می   شـوند:
هر جا که هستی، حاضری؛ از دور در ما ناظری
شب خانه روشن می   شود چون یاد نامت می   کنم

خواهی که همه دریا آب َحیوان گردد
از جام شراب خود یک جرعه به دریا ده
چون بتازند، آسمان هفتمین میدان شود
چون بخسپند، آفتاب و ماه را بالین کنند

نوعـی دیگـر از اغـراق در شـعر موالنـا کـه خـاص خـود 
اوسـت و در آثـار دیگران کمتر سـابقه دارد، افـزودن »تر« 
تفضیلـی، بـه آخـر اسـم اسـت، در حالـی که این پسـوند 
غالبـًا بـه صفـت اضافـه می   شـود. بـه واقع شـاعر اسـم را 
از فـرط اغـراق، بـه صفـت تبدیـل کرده اسـت، مثـل این 
کـه به کسـی نگوییـم »تـو از گل زیباتـری« بلکـه بگوییم 
»تـو از گل گل   تـری«. بـرای نمونـه ببینیـد »باده   تـر« را در 

ایـن بیـت موالنا.
ای می! بترم از تو، من باده   ترم از تو

پرجوش   ترم از تو، آهسته که سرمستم



مقدمه
شـدید،  منازعـۀ  علی رغـم  پاکسـتان  و  هنـد 
طـی دهه هـای گذشـته موفـق شـده اند تنـش 
بیـن خـود را مدیریـت کننـد. عواملـی ماننـد 
قدرت هـای  حضـور  اقتصـادی،  انگیزه هـای 
تسـلیحات  بـه  دو  هـر  دسـتیابی  و  بـزرگ 
منازعـه  ایـن  مدیریـت  فراینـد  در  هسـته یی، 

انـد. بـوده  تأثیرگـذار 
مطالعـۀ منازعـه میان این دو کشـور بـه عنوان 
یکـی از پرونده های دارای پیشـینه و تأثیرگذار 
هـم در منطقـه و هم مـراودات جهانـی جالب 
توجـه دانش پژوهـاِن روابـط بین الملـل بـوده 
اسـت. پیوسـته نویسـنده گان و پژوهشـگرانی 
از عینک هـای مختلـف، زیروبـم ایـن رابطه را 

سـنجش کرده انـد.
سـیداحمد فاطمی نـژاد، یکـی از پژوهشـگران 
ایرانـی در کتابـی، برابـری و هم سـنگ شـدن 
را  دو کشـو  ایـن  میـان  تسـلیحات هسـته یی 
از عواملـی برشـمرده کـه باعـث شـده هنـد و 
پاکسـتان در یـک جنگ تمـام عیار بـه مصاف 

نروند. همدیگـر 
منازعـه  مدیریـت  پاکسـتان؛  و  »هنـد  کتـاِب 
توسـط  کـه  هسـته یی«  تسـلیحات  پرتـو  در 
سـیداحمد فاطمی نـژاد تألیـف شـده، در پـی 
بیـان بهره گیری این دو کشـور از بازدارنده گِی 
کـه باعـث جلوگیـری از جنـگ میـان هنـد و 
پاکسـتان شـده اسـت، می پـردازد. ایـن کتـاب 
در قطـع وزیـری و بـا جلـد شـومیز در 264 
صفحـه و بـا تیـراژ 500 نسـخه بـه سـفارش 
مرکـز آمـوزش و پژوهش هـای بین المللـی و 
در  امـور خارجـه  نشـر وزارت  ادارۀ  توسـط 

سـال 1394 بـه چـاپ رسـیده اسـت.

واژه گان کلیدی
منازعـۀ هند و پاکسـتان، اشـاعه، بازدارنده گی، 
بـزرگ،  قدرت هـای  بین المللـی،  سـاختار 
پاکسـتان،  منازعـۀ هنـد و  اقتصـادی،  روابـط 
بین المللـی،  سـاختار  بازدارنده گـی،  اشـاعه، 

اقتصـادی. روابـط  و  بـزرگ  قدرت هـای 

پیشینۀ تحقیق
منازعـه هنـد و پاکسـتان بـرای پژوهشـگران 
بـه عنـوان  بین المللـی  دانشـجویان روابـط  و 
منازعـه  اسـت.  تاریخـی  و  کهـن  منازعه یـی 
هنـد و پاکسـتان، منازعه یـی متحول با نشـیب 
و فرازهـای گوناگـون اسـت. ایـن نشـیب و 
فرازهـا متأثیـر از تحوالت سیاسـت داخلی در 
هنـد و پاکسـتان، دگرگونی هـای سیاسـت های 
سیاسـت  واکنش هـای  و  کنـش  و  منطقه یـی 

اسـت.  بین المللـی 
کـه  کشورهایی سـت  از  یکـی  افغانسـتان 

میـان  منازعـه  و  رقابـت  از  تأثیـر  بیشـترین 
ایـن دو کشـور بـه خـود دیـده اسـت، امـا در 
برگیرنـدۀ  در  پژوهشـی کـه  آثـار  میـان  ایـن 
بیـان چالش هـا میـان هنـد و پاکسـتان بـوده 
باشـد و بـا بهره گیـری از روش هـای علمـی 
آنـان  بـه جسـت وجوی راه حل هـا و واکاوی 
پرداخته شـده باشـد، کار قابل توجهی صورت 
نگرفتـه اسـت؛ به ویـژه بـا ایـن چشـم انداز که 
تأثیـر رقابـت تسـلیحات هسـته یی میـان ایـن 
دو کشـور را بـه بررسـی گرفتـه باشـد. یـک 
جسـت وجوی سرانگشـتی نشـان می دهـد که 
تـا حـال حتـا هیـچ مقاله یـی بـا این برداشـت 
بـرای بیـان جلوگیـری از منازعـه میـان هنـد 
و  نشـده  نوشـته  افغانسـتان  در  پاکسـتان  و 
به ویـژه  دیگـر  فارسـی زبان  نویسـنده گان 
پژوهشـگران ایرانـی نیـز بـه این مأمـول توجه 
نشـان نداده انـد؛ بـه ایـن دلیـل می شـود گفت 
کـه کار دکتـور سـیداحمد فاطمی نـژاد در نوع 

خـودش بدیـع و بی پیشـینه اسـت.

منازعۀ هند و پاکستان
دکتـور سـیداحمد فاطمی نـژاد در بیـان رابطـه 
ایـن دو کشـور نوشـته اسـت: هنـد و  میـان 
خـود  نشـیب  و  پُرفـراز  تاریـخ  در  پاکسـتان 
گسـترده یی  مذاکـرات  مختلـف  ادوار  طـی 
بـا هـم داشـته انـد، امـا وجـه معـرف روابـط 
آن هـا منازعـه اسـت. ایـن دو کشـور در حالی 

استقال شـان  دهـه  سـومین  جشـن  بـرای 
آمـاده مـی شـدند کـه سـه جنـگ تمام عیـار 
را از سـر گذرانـده بودنـد و پاکسـتان بخـش 
قابـل توجهـی از سـرزمین و بیشـتر جمعیتش 
را بعـد از جدایـی پاکسـتان شـرقی )اسـتقال 
ایـن  در  بـود.  داده  دسـت  از  بنـگادش( 
بیـن، هـر دو کشـور بـه ایـن نتیجـه رسـیدند 
کـه بـرای بقـای خـود نیازمنـد پشـتوانه های 
تأثیرگذارتـری هسـتند و بـا ایـن امیـد، گام در 

نهادنـد. شـدن  هسـته یی  مسـیر 
کتـاِب هنـد و پاکسـتان مدیریـت منازعـه در 
پرتـو تسـلیحات هسـته یی، بـا مقدمـۀ تحلیلی 
آقـای کاظـم سـجادپور، در چهـار فصـل ذیل 
سـامان دهی شـده اسـت: فصـل نخسـت بـه 
تـرک مخاصمۀ هند و پاکسـتان طی سـال های 
فراینـد  به ویـژه  و  پرداختـه   1998-2010
سـه  طـی  کشـور  دو  ایـن  منازعـه  مدیریـت 
داده  نشـان  را  بحـران 1999، 2001 و 2008 

. ست ا
فصـل دوم بـه تأثیـر عامل اقتصـاد در مدیریت 
منازعـه هند و پاکسـتان طی سـال های 1998-

2010 می پـردازد. ایـن مهـم در سـه قسـمت 
همکاری هـای  دوجانبـه،  همکاری هـای 
پاکسـتان  و  هنـد  اقتصادمحـوری  و  نهادیـن 

می یابـد. تحقـق 
در فصـل سـوم، تأثیر سـاختار دو قطبی جنگ 
سـرد و سـاختار بین المللی بعد از آن بر روابط 

قدرت هـای  مدیریـت  کشـورها،  دوجانبـه 
بـزرگ و تغییـر در روابـط فرامنطقه یـی هنـد 
و پاکسـتان بعد از 1998 بررسـی شـده اسـت.
فصـل چهـارم بـه بازدارنده گـی هسـته یی در 
روابـط هنـد و پاکسـتان می پـردازد. این فصل 
تحـوالت  بررسـی  و  نظـری  مقدمـۀ  یـک  از 
شـده  تشـکیل  پاکسـتان  و  هنـد  هسـته یی 
اسـت. در مقدمـۀ نظـری بـه اشـاعۀ هسـته یی 
بازدارنده گـی  مـورد  مناظـرات موجـود در  و 
متعـارف و هسـته یی پرداخته شـده و در ادامه، 
رویکـرد نظـری مزبور با شـواهد عینـی و ادلۀ 
منطقـی در مـورد منازعـه هنـد و پاکسـتان بـه 
داده شـده  نشـان  آن  پیامدهـای  و  بسـته  کار 

. ست ا
در نتیجه گیـری نهایـی کتاب، نویسـنده تاش 
کـرده تـا نوعـی مدل سـه بُعدی ترسـیم شـود 
کـه همزمـان، فصـول بـاال را در بـر می گیـرد 
و نشـان داده کـه هـر چنـد عامـل اقتصـاد و 
بازدارنده گـی  انـدازۀ  بـه  بین المللـی  سـاختار 
منازعـه  نـدارد، در مدیریـت  تأثیـر  هسـته یی 
مـورد بحـث نقـش دارنـد و روی هـم رفتـه 
نـگاه و تبییـن جامعـی را از آن ارائـه می دهند.

رقابت تسلیحات چه زمانی آغاز شد؟
هـر دو کشـور هند و پاکسـتان به طـور مرتب 
تسـلیحات اتومـی خـود را افزایـش می دهنـد. 
کاهـک   100 از  بیـش  کـه  می شـود  گفتـه 

اتومـی در در ذخیـره گاه هـای هندوسـتان و 
پاکسـتان موجـود می باشـد. نیروهـای نظامـی 
پاکسـتان بـه تاریـخ 28 مـاه مـی سـال 1998 
آزمایـش  را  خـود  اتومـی  بمـب  نخسـتین 
کردنـد؛ اقدامـی کـه در خـارج از ایـن کشـور 

انزجارهـای شـدیدی را در پـی داشـت.
هفـده روز پیـش از ایـن آزمایـش پاکسـتان، 
عبدالـکام کـه در هندوسـتان بـه نـام »مـرد 
راکتـی« شـهرت دارد، اعام کرد که کشـورش 
یـک موشـک اتومـی را آزمایـش کرده اسـت. 
کام خـان این لقـب را به خاطـر تاش هایش 
اتومـی  برنامه هـای  چشـم گیر  پیشـبرد  در 
هندوسـتان کسب کرده اسـت. او در آن هنگام 
گفتـه بـود: »هر اقدامی کـه ما انجـام می دهیم، 
بـرای تضمیـن امنیـت ملی ماسـت«. در جانب 
پاکسـتان، رقیـب او عبدالقدیر خان در توسـعۀ 
تسـلیحات اتومـی ایـن کشـور نقـش داشـت. 
بـه  پاکسـتان مـرا  بـود: »مـردم  نیـز گفتـه  او 
دلیـل تاش هایـم در نجـات پاکسـتان از هنـد 
و دشـمنان دیگـر کشـور مـا دوسـت دارنـد. 
مـن بـرای دفاع سـاحی را بـه مـردم دادم که 
هیـچ ارتشـی در جهـان در برابـرش مقاومـت 

نخواهـد توانسـت.«
عنـوان  بـه  را  او  جهـان،  سـطح  در  امـا 
او  زیـرا  می شناسـند؛  مـرد«  »خطرناک تریـن 
تـاش کـرده اسـت تـا علـوم خیلی بـاارزش 
فنـاوری اتومـی را بـه کشـورهایی بـه شـمول 
لیبیـا و کوریـای شـمالی بـه فـروش  عـراق، 
برسـاند. در عین حال، هر دو کشـور پاکسـتان 
و هندوسـتان از ابتـدا بـه بـازی خطرناکـی در 
برابـر همدیگـر مشـغول انـد. بـه ایـن معنا که 
هرچـه تـو می توانـی من هـم می توانـم. همین 
کـه هندوسـتان از آزمایش یک موشـک اتومی 
خبـر داد، فـوراً بـه تعقیـب آن پاکسـتان نیـز 
آزمایـش مشـابهی را اعـام کـرد. سـال 2002 
پـس از آنکـه پارلمـان هندوسـتان در دهلـی 
جدیـد مـورد حملـه تروریسـتی قـرار گرفت، 
کـم مانـده بـود کـه میـان هـر دو کشـور یـک 

جنـگ اتومـی رخ بدهـد. 
دکتـور سـیداحمد فاطمی نـژاد در نتیجه گیـری 
نهایـی کتاِب هند و پاکسـتان مدیریـت منازعه 
در پرتـو تسـلیحات هسـته یی نیـز می گوید که 
هیـچ تضمینـی وجود نـدارد کـه پیش بینی کند 
کـه بازدارنده گـی در آینـده نیـز سـبب تبدیـل 
نشـدن منازعـه میان هنـد و پاکسـتان به جنگ 
تمام عیـار نمی شـود. بـه بـاور او، هـر زمانـی 
کـه سـران ایـن دو حکومـت کیان کشـورهای 
خـود را در خطر بینند، از تسـلیحات هسـته یی 
در برابـر همدیگر اسـتفاده خواهنـد کرد و این 
خطـر تاحـال وجـود دارد و راه هـای از میـان 

برداشـتن آن نیـز دشـوار به نظر می رسـد.

هنـد و پاکستـان
 مدیریت منازعه در پرتو تسلیحات هسته یی

هارونمجیدی

سال l11 شمارۀ مسلسل l2639  سه شنبه 3 جدی/ دی l1398 26 ربیع الثانی l1441 24 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

نگذارید قانون حمایت... 
قانــون  بــاره  در  و  باشــند  داشــته  حضــور  خــود 
ــه  ــدون این ک ــد، ب ــری کنن ــودکان رای گی ــت از ک حمای
ــت  ــد و سرنوش ــه کنن ــان توج ــوولیت های ش ــه مس ب
قانــون حمایــت از قانــون کــودکان را پــس ســال ها 
جنجالــی  بــرای  بســازند،  مشــخص  گروگان گیــری 
ســاختن موضــوع و جلوگیــری از تصویــب ایــن قانــون، 
ــن  ــد. ای ــرک کردن ــس را ت ــی مجل قصــداً جلســه عموم
ــدارد و  ــی ن ــی و منطق ــه قانون ــه توجی ــچ گون ــدام هی اق
صــرف بــرای ایــن بــوده اســت کــه از تصویــب قانــون 
حمایــت از کــودکان جلوگیــری کننــد و آن را هم چنــان 
بــه گــروگان خــود داشــته باشــند. اعضــای مجلــس حــق 
دارنــد تــا در اعتــراض بــه موضوعــی جلســه عمومــی را 
تــرک کننــد، امــا ایــن رفتــار بایــد قبــل از اتخــاذ تصمیــم  
بــرای رای گیــری و شــمارش نصــاب مجلــس، صــورت 

ــرد. گی
ــس  ــرای بررســی حســاب مجل ــه ب ــره ک ــه ی ده نف کمیت
ــن  ــودکان تعیی ــت از ک ــون حمای ــری قان در روز رای گی
شــده بــود نیــز، بــا فیصلــه ی خــود نماینــده گان مخالــف 
ــاره  ــری دوب ــرای گروگان گی ــون را ب ــن قان ــب ای تصوی
و جســورتر  کــودکان جدی تــر  از  قانــون حمایــت 
می ســازد. ایــن کمیتــه فیصلــه کــرده کــه به دلیــل کامــل 
ــودکان  ــت از ک ــون حمای ــس، قان ــاب مجل ــودن نص نب
ــس  ــه مجل ــد ب ــرای تایی ــاره طــی مراحــل و ب ــد دوب بای

ــتاده شــود. فرس
از  حمایــت  قانــون  تصویــب  مخالــف  نماینــده گان 
ــتان  ــی افغانس ــون مدن ــا قان ــون را ب ــن قان ــودکان، ای ک

بــه اشــتباه گرفته انــد. ایــن نماینــده گان، بهتــر اســت بــه 
جــای گیــر دادن بــه ســن کــودک و ایــن کــه یــک کودک 
ــوای  ــود را از محت ــد، خ ــوغ می رس ــه بل ــی ب ــه زمان چ
قانــون حمایــت از کــودکان آگاه ســازند. آن طــوری 
کــه از نــام ایــن قانــون پیداســت، ایــن ســند بــه منظــور 
حمایــت و رســیدگی بــه میلیون هــا کــودک آســیب پذیر 
ــت. در  ــده اس ــن ش ــرح و تدوی ــر ط ــرض خط و در مع
ایــن ســند بحــث در بــاره ایــن نیســت کــه یــک کــودک 
چــه زمانــی بــه دوره بلــوغ می رســد و هــرگاه بــه بلــوغ 

برســد، چــه مســوولیت ها و مکلفیت هایــی دارد.
ــی  ــک بحــث دین ــرد، ی ــک ف ــوغ ی ــب دیگــر، بل از جان
ــد  ــه بای ــت ک ــی اس ــاله ی طب ــک مس ــه ی ــت بلک نیس
نهادهــای صحــی در نتیجــه ی ارزیابــی و تحقیقات شــان 
ــه  ــد ک ــه کنن ــازند و فیصل ــن بس ــاله را روش ــن مس ای
ــن  ــوغ در افغانســتان بی ــی دوره ی بل ــه چــه عوامل ــا ب بن
ــراً  ــه ظاه ــرادی ک ــود. اف ــامل می ش ــال ها را ش ــدام س ک
ــاره  ــد در ب ــد، نمی توانن ــن می خوانن ــم دی ــود را عال خ
یــک مســاله ی طبــی نظــر بدهنــد و بــرآن تاکیــد داشــته 
ــوغ را  ــی دوره بل ــه دین ــه جنب ــی ک ــند. نماینده گان باش
بهانــه قــرار داده، بــدون هیــچ گونــه آگاهــی از تغییــرات 
هورمونــی و فزیکــی بــدن انســان، صاحیــت ندارنــد تــا 
ــد  ــاره ی چگونگــی بلــوغ یــک فــرد تصمیــم بگیرن در ب
یــا حتــی ابــراز نظــر کننــد. یــک شــخص زمانــی 
ــاره  ــی الزم در ب ــه آگاه ــد ک ــده می توان ــر ش صاحب نظ
چگونگــی تغییــرات فزیکــی و مراحــل رشــد یــک 
کــودک را داشــته باشــند و بداننــد کــه یــک کــودک بــا 
ــد از  ــرایطی می توان ــات و تحــت چــه ش چــه خصوصی
ــک  ــا ی ــود ت ــادر ش ــی ق ــگاه جســمی، فزیکــی و ذهن ن

ــوولیت هایی  ــر مس ــرد و در براب ــتقانه بگی ــم مس تصمی
ــم دوره ی کودکــی متوجــه او می شــود،  ــس از خت کــه پ
پاســخ بگویــد. اســتداللی کــه از ســوی ایــن نماینــده گان 
ــودکان در  ــت از ک ــون حمای ــب قان ــه تصوی ــد ب در پیون
بــاره  دوره ی بلــوغ یــک فــرد بیــان می شــود، نمی توانــد 
مبنــای منطقــی داشــته باشــد. زیــرا، آنچــه را بــه عنــوان 
ــودن  ــر درســت ب ــوان کــرده و ب ــل مخالفت شــان عن دلی
ــت تاریخــی  ــد واقعی ــوی چن ــد، بازگ آن پافشــاری دارن
اســت. نمی  شــود آنچــه در تاریــخ اتفــاق افتــاده، امــروز 

ــد. ــاق بی افت ــد اتف ــم بای ه
ــد تنهــا از دریچــه ی  ــه موضــوع بلــوغ یــک فــرد، نبای ب
دینــی نــگاه شــود بلکــه عوامــل دیگــری نیــز در بلــوغ 
ــی،  ــی، محیط ــرایط اقلیم ــت. ش ــل اس ــرد دخی ــک ف ی
تغذیــه مــادر در دوران بــارداری و هم چنیــن تغذیــه 
از جملــه  تولــد  از  بعــد  و  تولــد  از  قبــل  کــودک 
ــر  ــودک تاثی ــد ک ــی رش ــر چگونگ ــه ب ــد ک ــی ان عوامل
دارنــد. تحقیقــات علمــی ثابــت کــرده مغــز انســان کــه 
ــل  ــن چه ــا س ــی ت ــت، حت ــدن اس ــش ب ــن بخ مهم تری
ــم  ــل ه ــه همین دلی ــت. ب ــد اس ــال رش ــالگی در ح س
ــل  ــه چه ــه ب ــی ک ــا زمان ــخص ت ــک ش ــه ی ــت ک هس
ــای  ــه منصب ه ــتان ب ــی در افغانس ــد، حت ــالگی برس س
بلنــد دولتــی منصــوب شــده نمی  توانــد. دلیــل اصلــی آن 
ایــن اســت کــه فــرد تــا چهــل ســالگی بــه رشــد فکــری 
و ذهنــی الزم نمی رســد و ممکــن اســت نتوانــد قبــل از 
ــری  ــر و منطقی ت ــم عاقانه ت ــال، تصمی ــن و س ــن س ای

ــد. اتخــاذ بکن
تحقیقــات علمــی کــه دوره رشــد ذهنــی انســان را 
ثابــت کــرده، بــا توجــه بــه آن الزم اســت تــا مــرز میــان 

کودکــی و بزرگ ســالی در افغانســتان بــه دلیــل ایــن کــه 
کــودکان در ایــن کشــور تغذیــه مناســب و شــرایط رشــد 
ســالم را ندارنــد، حتــی بیشــتر از هجــده ســالگی تعییــن 
شــود. کم تــر کودکــی در افغانســتان قــادر می شــود 
ــد و  ــت کن ــر صحب ــالگی روان ت ــش س ــش از ش ــا پی ت
ــه  ــی کــه ب ــا زمان ــل هــم یــک کــودک ت ــن  دلی ــه همی ب
ــب شــامل شــده  هفــت ســالگی نرســیده باشــد در مکت
ــی،  ــا اروپای ــوی ی ــودک فرانس ــک ک ــا، ی ــد. ام نمی توان
ــت.  ــب اس ــوم مکت ــف دوم و س ــالگی صن ــت س در هف
ــب  ــه مکت ــالگی ب ــودک از چهارس ــک ک ــه ی در فرانس
مــی رود. زیــرا، آنــان شــرایط الزم بــرای رشــد ســالم را 
دارنــد و حتــی قبــل از ایــن کــه بــه دنیــا بیاینــد، طــوری 
ــالم  ــد س ــه فرزن ــود ک ــیدگی می ش ــان رس ــه مادران ش ب
بــه دنیــا بیاورنــد. امــا، ایــن شــرایط در افغانســتان وجــود 
ــودکان در  ــرای ک ــن رو شــرایط رشــد ب ــدارد و از همی ن
ــد قبــل از هجــده  افغانســتان نامســاعد اســت و نمی توان
ــه رشــد الزم فکــری، جســمی  و حتــی بیســت ســال، ب

ــی برســند. و ذهن
ــون  ــب قان ــا تصوی ــق ب ــده گان مواف ــال، نماین ــا این ح ب
حمایــت از کــودکان، نهادهــای جامعــه مدنــی بــه 
ــور  ــهروندان کش ــودکان و ش ــوق ک ــان حق ــژه مدافع وی
ــدن  ــه ش ــروگان گرفت ــه گ ــا از ب ــد ت ــوولیت دارن مس
ــون حمایــت از کــودکان جلوگیــری کننــد و  ــاره  قان دوب
ــودک آســیب پذیر  ــا ک ــت میلیون ه ــا محرومی ــد ت نگذارن
ــه حمایت هــای الزم  و در معــرض خطــر از دسترســی ب

ــد. ــدا بکن ــه پی ادام
 



تاکنـون  کار  آغـاز  از  افغانسـتان  در  روشـنفکری  سـیر 
پریشـان حـال بـوده و حتـی نمی تـوان بـه عنـوان یـک 
جریـان ثابت شـناخت. قشـر روشـنفکر در افغانسـتان به 
عنـوان یـک سلسـله ی دوام دار نبـوده و بـا حرکت هـای 
مقطعی و گاه احساسـی شـناخته می شـود. این جریان از 
ارتبـاط با ریشـه های اجتماعی توده ها محـروم بوده و در 
طول صد سـال گذشـته روشـنفکران و تحصیـل کردگان 
افغانسـتانی بیشـتر سیاسـت ورزان حرفـه ا ی بوده انـد که 
گاهـی بـه جهت امـرار معـاش، مشـروطه خواه بوده اند و 
گاهـی بـه اقتضـای زمانـه مردم سـاالر و یـا عدالت خواه. 
اکثـر روشـنفکران همیشـه در درون خـود نوعـی منـش 
مردسـاالر و قبیله گـرا داشـته اند و وجـه اشـتراک اکثـر 
روشـنفکران افغانسـتان را در قرن بیسـتم می توان برتری 
عائـق خونـی و قبیلـه  ای بر مشـترکات زبانـی و مذهبی 
دانسـت. امـروزه بـا تشـکیل حکومـت پسـا طالبانـی و 
اسـتقرار حکومـت شـبه دموکراتیـک، زمینه هـای رشـد 
روشـنفکران جـوان فراهـم گشـته اسـت امـا ایـن که در 
چارچـوب یـک ملـت واحـد و بـا تاکیـد بـر مولفه های 
مشـترک اجتماعی باشـد، در هالـه ای از ابهام قـرار دارد.

تاریخچه و آسیب شناسی
روشـنفکری معقولـه ای اسـت کـه بایـد در یـک فضـای 
سـالم و دموکراتیـک باشـد تـا امـکان رشـد و توسـعه 
همـه جانبـه بـرای آن میسـر شـود. موضوع روشـنفکری 
از جملـه مسـائل مهـم در جوامع بشـری اسـت که¬ در 
ارتقـای جامعه بشـری نقش کلیدی و سرنوشـت سـازی 
ایفـا می کنـد. در بررسـی تاریـخ افغانسـتان به ایـن نکته 
پـی می بریـم که در افغانسـتان بـه موضوع  روشـنفکری 
خالـق  افغانسـتان  روشـنفکران  اسـت،  نشـده  داده  ارج 
اندیشـه نبوده انـد بلکـه مقلـد اندیشـه ها بـوده  و دالیـل 
متعـددی باعـث شـدند کـه جریـان روشـنفکری در این 
کشـور هیـچ گاه جـدی گرفته نشـود. اگر نگوییـم همه، 
امـا می تـوان گفـت اکثـر قریـب بـه اتفـاق روشـنفکران 
افغانسـتانی در طـی زمـان خـود تـاش کردنـد تـا بـا 
عدالـت  و  دموکراسـی  دربـاره  شـعارهایی  از  اسـتفاده 
را  خـود  شـخصی  و  زبانـی  قومـی،  خـاص  اهـداف 
پیگیـری کنند. در این نوشـته سـعی بر آن اسـت تا سـیر 
روشـنفکری در افغانسـتان از آغـاز تـا کنون بـه صورت 

بررسـی شـود. اجمالی 
 

تعریف روشنفکری و تاریخچۀ آن
در ابتـدا بایـد ایـن سـئوال را مطـرح کـرد که روشـنفکر 
کیسـت و روشـنفکری چیسـت؟ مفهـوم واژه روشـنفکر 
چنـدان روشـن و مشـخص نیسـت؛ اکثـر اندیشـمندان 
و  انتقـاد  نقـد،  کار  در  کـه  را  کسـانی  تـا  کوشـیده اند 
اندیشـه و همچنیـن بـه کارهـای غیـر یـدی  آفرینـش 
مشـغول هسـتند را در زمـره روشـنفکران قـرار دهنـد. 
اندیشـه و فکـر  بـرای  اسـت کـه  روشـنفکر شـخصی 

زندگـی می کنـد. بـه صـورت کلـی می تـوان بیـان کـرد 
کـه روشـنفکران از چهارچـوب¬ عرف¬هـای جامعـه 
پـا فراتـر می نهنـد، بـه سـاختارها و ارزش هـای قدیمی،  
جامـه ی نو می پوشـانند و ارزش¬هـای جدیدی عرضه 
را  روشـنفکران  وبـر  ماکـس  رابطـه  ایـن  در  می کننـد. 
گروهـی می دانـد کـه بـه علـت ویژگـی خـاص خـود 
دسترسـی ویـژه ای بـه دسـتاوردهای معیـن دارنـد کـه 
در  و  می شـوند  تلقـی  فرهنگـی  ارزش هـای  واقـع  در 
طـی ایـن مسـیر رهبـری فرهنگـی جامعـه را از آن خود 
می کننـد. ادوارد شـیلز روشـنفکران را کسـانی می دانـد 
جهـان  در  و  می پردازنـد  نهایـی  ارزش هـای  بـه  کـه 

بی قیدتـر زندگـی می کننـد. الویـن  گولدنز معتقد اسـت 
فرهنـگ  کـه  هسـتند  گفتـاری  جمعیتـی  روشـنفکران 
می دهنـد.  رواج  خـود  جامعـه  در  را  انتقـادی  گفتمـان 
شـناور  طبقـه  یـک  را  روشـنفکران  مانهایـم  همچنیـن 
می دانـد کـه از عایـق طبقاتـی خـود فراتـر می رونـد و 
درد مشـترک تمامـی اقشـار جامعـه را فریـاد می زنند. در 
رابطـه بـا مفهوم دوم یعنی چیسـتی روشـنفکری می توان 
گفـت ایـن مفهـوم بـا کمـال جویـی درهـم تنیده شـده 

. ست ا
دربـاره تاریخچـه روشـنفکری، عـده¬ای معتقد هسـتند 
کـه مفهوم روشـنفکری بـرای اولین بار در زمان سـقراط 
بـا جملـه معـروف »خـود زندگـی بـدون آزمـون ارزش 
از نخسـتین حرکت هـای  بیـان شـد و  زیسـتن نـدارد« 
امـا  اسـت.  بـوده  بشـر  تاریـخ  طـی  در  روشـنفکری 
از  بـه طـور جـدی و همـه گیـر جریـان روشـنفکری 
قـرن هجدهـم بـا رشـد صنعـت بـورژوازی در مقابـل 
فئودالیسـم و قـدرت کلیسـا اتفـاق افتـاد. روشـنفکری 
محصـول رونـد سـکوالریم، اومانیسـم و لیبرالیسـم بوده 
اسـت و روشـنفکران نخسـتین بـار در انقـاب بـزرگ 
فرانسـه کوشـیده اند تـا به اندیشـه های خـود جامه عمل 

بپوشـانند.

سیر روشنفکری در افغانستان
افغانسـتان کشـوری متشـکل از اقـوام و قبایـل متعـددی 
اسـت که هر کـدام از این اقوام به لحـاظ نژادی، مذهبی،  
فرهنگـی و زبانـی با یکدیگـر متفاوت هسـتند. در چنین 
جامعه ای گسسـتگی و شـکاف های بسـیاری وجود دارد. 
از همیـن رو جریـان روشـنفکری در افغانسـتان از همان 
ابتـدای کار درگیر اختافهای بسـیاری شـده اسـت که از 
وابسـتگی های قومـی و زبانـی و جناح هـای سیاسـی آن 
ناشـی می شـود. در تاریـخ روشـنفکری افغانسـتان پنـج 
دوره را می تـوان از یکدیگـر تمایـز کـرد: 1. مشـروطه 
اول  2. مشـروطه دوم  3. دهه دموکراسـی  4. ازکودتای 
هفـت اردیبهشـت تـا پایـان دوره ی طالبـان  5. دوره ی 

پسـا بن

دورۀ مشروطۀ اول
نسـل نخسـت روشـنفکران افغانسـتان در عهد حبیب اهلل 
و امـان اهلل از دانشـجویانی بودنـد کـه بـرای تحصیـل به 
اروپـا رفتنـد و بـا پیشـرفت آن دوره زمانـی اروپـا آشـنا 
گردیـده بودنـد، پـس از حضـور در اروپـا آنهـا متوجـه 
تفـاوت بسـیار زیاد میان دول اروپایی و افغانسـتان شـده 
بودنـد. روشـنفکران سرشـناس این دوره عبـارت بودند: 
از محمـود طـرزی، عبدالهـادی داوی، سـید قاسـم خان، 

محمـد ولـی خـان دروازی و...  .
روشـنفکران در دوره حبیـب اهلل خان نسـبت به اختناق و 
خودکامگـی حکومـت وی زبـان بـه اعتراض بـاز کردند 
امـا اعتراضات آنان سـرکوب شـد. عده ای از آنـان اعدام 

بـه زندان هـای دراز مـدت محکـوم  تعـدادی دیگـر  و 
شـدند و سـرانجام یکـی از مشـروطه خواهـان حبیب اهلل 

خـان را بـه قتل رسـاند.

دورۀ مشروطۀ دوم
در  امانـی  دولـت  اسـتقرار  و  حبیـب اهلل  امیـر  قتـل  بـا 
بسـیاری  رسـید.  پیـروزی  بـه  مشـروطه   1919 سـال 
در  دوره  آن  اندیشـان  روشـن  و  مشـروطه خواهان  از 
پسـت های مهـم حکومتی گمـارده شـدند، امان اهلل، شـاهِ 
متاثـر از روشـنفکرانی که در اطراف او جمع شـده بودند 
سیاسـت های اصاح طلبانـه کـه تـا آن زمـان در جامعـه 

سـنتی افغانسـتان سـابقه نداشـت را شـروع کرد از جمله 
روشـنفکران مهمـی کـه بسـیار بـر امـان اهلل خـان تاثیـر 
گذاشـت محمـود طـرزی بـود کـه به پـدر روشـنفکری 

افغانسـتان معـروف اسـت.

دهۀ دموکراسی
سـقوط  بـا  کـه  سیاسـی  سـرکوب  دوره  یـک  از  بعـد 
دولـت امانـی ایجاد شـده بود ما شـاهد دهه دموکراسـی 
هسـتیم.  در ایـن دوره کـه در زمـان حکمرانـی ظاهـر 
شـاه بـود، فرصـت مجـدد آزادی فکـری و زبانـی بـرای 
مختلـف  احـزاب  و  شـد  فراهـم  جامعـه  روشـنفکران 
دسـت راسـتی و دسـت چپـی و حتـی احزاب اسـامی 
شـروع بـه فعالیت هـای سیاسـی و عقیدتـی خـود کردند 
و میزان احزاب و نشـریات از نظر کمی بسـیار گسـترش 
یافـت¬. روشـنفکران در ایـن دوره سـعی کردنـد آراء و 
اندیشـه های خـود را در میـان تـوده مـردم رواج دهنـد.

از کودتای هفت ثور تا پایان دورۀ طالبان
آغـاز  سـر  کـه  کمونیسـتی  کودتـای  شـکل گیری  بـا 
تاریخـی  حیـات  در  دوران  غم انگیزتریـن  و  سـیاه ترین 
از  نیمـه¬ای  و  نصفـه  فضـای  بـود،  افغانسـتان  مـردم 
آزادی کـه در دوران داوود خـان وجـود داشـت بـه کلی 
نابـود شـد و فضای ترس و وحشـت جایگزین آن شـد. 
کودتـای هفت اردیبهشـت که سـرآغاز دوران جنگ های 
داخلـی بـود چیـزی جـز کشـتار و خفقـان بـرای جامعه 
افغانسـتان بـه خصوص روشـنفکران آن نداشـت، عده ی 
کمـی از روشـنفکران کـه ثمـره دهه دموکراسـی بودند یا 
از تـرس جـان خـود سـکوت کردنـد و یا به کشـورهای 
دیگـر پناهنده شـدند. بعد از شکسـت حکومت نجیب و 
روی کار آمـدن مجاهدیـن تفـاوت چندانـی در وضعیت 
روشـنفکری کشـور ایجاد نشـد و کشـور در آتش جنگ 
داخلـی می سـوخت و بـا اسـتقرار نظـام طالبـان و تفکر 
طالبانیسـم، هـر تفکـر دیگـری خـارج از دایـره فکـری 

آنـان به شـدت تمام سـرکوب  شـد.

 دورۀ پسا بن
پـس از کنفرانـس بـن و اسـتقرار حکومـت موقـت بـه 
فرصـت  طالبـان  شکسـت  و  کـرزی  حامـد  ریاسـت 
جدیـدی برای روشـنفکران افغانسـتانی فراهـم گردید تا 
ارتباطـی را کـه طـی چندیـن دهـه بـا جامعه افغانسـتان 
از دسـت داده بودنـد، مجـددا ارتبـاط خـود را بازیابـی 
کننـد. اسـتقرار دولـت دموکراتیـک و حمایت سیاسـی و 
اقتصـادی جامعـه جهانـی از این دولت، فرصت مناسـبی 
را برای رسـانه ها و تشـکل های مدنی و قشـر روشـنفکر 
فراهـم آورده تـا رشـد و پـرورش یابنـد  ایـن طیـف 
جدید از روشـنفکران را اسـتادان دانشـگاه، نویسـندگان، 
روزنامه نـگاران و شـاعران کـه دارای رویکـرد جدیـدی 

نسـبت بـه جامعـه هسـتند تشـکیل می دهنـد.

جمع بندی
 اگـر تعاریـف روشـنفکری فـوق را در نظـر بگیریـم، 
نسـبت بـه وجـود چنیـن جریانـی در افغانسـتان بایـد 
تردید بسـیار داشـت. سـیر روشـنفکری در افغانسـتان از 
آغـاز کار تاکنـون پریشـان حـال بـوده اسـت. عـده¬ ای 
از نویسـندگان معتقـد هسـتند کـه جریـان روشـنفکری 
در افغانسـتان را حتـی نمی تـوان بـه عنـوان یـک جریان 
ثابت شـناخت و قشـر روشـنفکر در افغانسـتان به عنوان 
یـک سلسـله ی دوام دار نبـوده و بـا حرکت هـای مقطعی 
و گاه احساسـی خـود شـناخته می شـود. بـه نظـر رنگین 
دادفـر اسـپنتا وزیـر خارجـه سـابق افغانسـتان، در تاریخ 
افغانسـتان روشـنفکران بـه عنـوان یـک طبقـه ی خـاص 
عبدالقیـوم  نکرده انـد.  بلنـد  سـر  گاه،  هیـچ  اجتماعـی 
سـجادی اسـتاد دانشـگاه در افغانسـتان نیز بر این اعتقاد 
اسـت کـه جریان روشـنفکری به معنـای دقیـق کلمه در 
جامعـه افغانسـتان متولـد نشـده اسـت، ایـن جریـان از 
ابتـدا بیمـار گونـه و ناقـص، ظهـور و بـروز یافته اسـت 
و سیاسـت زدگی هـای قومـی، زبانـی و حتـی غیـر دینی 
باعـث شـده تـا از ارتباط با ریشـه های اجتماعـی توده ها 
محـروم شـوند. در طول صد سـال گذشـته روشـنفکران 
و تحصیـل کـردگان افغانسـتانی بیشـتر سیاسـت ورزان 
حرفـه ا ی  بوده انـد کـه گاهـی بـه جهـت امـرار معاش، 
زمانـه   اقتضـای  بـه  گاهـی   و  بوده انـد  مشـروطه خواه 

یـا عدالت خـواه. مردم سـاالر و 
اکثر روشـنفکران افغانستان همیشـه در درون خود نوعی 
منـش مردسـاالر و قبیله گـرا و زبان سـتیز داشـته اند و آن 
عـده ای کمـی هم که روشـنفکر فـرا قومی بودنـد برنامه 
منسـجمی نداشـتند و به قول حسـن حنفی از نواندیشان 
دینـی معاصـر مصـر »می دانسـتند چـه می گوینـد ولـی 
نمی داسـتند کـه چگونـه بگوینـد«. بـه طـور کلـی، وجه 
بیسـتم  قـرن  در  را  افغـان  روشـنفکران  اکثـر  اشـتراک 
می تـوان برتـری عائـق خونـی و قبیله  ای بر مشـترکات 
زبانـی و مذهبـی دانسـت. امـروزه بـا تشـکیل حکومت 
اسـتقرار حکومـت شـبه دموکراتیـک،  پسـا طالبانـی و 
زمینه هـای رشـد روشـنفکران جوان فراهم گشـته اسـت 
امـا ایـن کـه در چارچـوب یـک ملت واحـد و بـا تاکید 
بـر مولفه هـای مشـترک اجتماعـی باشـد، در هالـه ای از 

دارد. قـرار  ابهام 

سال l11 شمارۀ مسلسل l2639  سه شنبه 3 جدی/ دی l1398 26 ربیع الثانی l1441 24 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

بررسی سیر 
روشنفکری 
در افغانستان

محمدرضاصفری



Year 11 l NO 2639 l Tuesday l 24 December 2019 www.mandegardaily.com

صاحب امتیاز: احمد ولی مسعود
مدیر مسؤول: نظري پریاني - 0700263152

ویراستار: روح اهلل یوسف زاده
مدیر خبر: هارون مجیدی

گزارشگران: ناجیه نوري، روح اهلل بهزاد
و ابوبکر صدیق

برگ آرایي: مجیب اهلل احمدی-0706234060

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی
شمارۀ تماس:  0785299660

مسؤول توزیع: نادری - 0744600630
نشاني: سرک 13 وزیراکبرخان، کوچه چهارم دست چپ

به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون 
رسـمًا  جـدی   2 دوشـنبه،  دیـروز  انتخاباتـی 
رونـد ثبت شـکایات و اعتراضـات در پیوند به 
نتیجـه ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری را 
آغـاز کـرد. مسـووالن در این کمیسـیون گفتند 
کـه تـا کنـون تیـم ثبـات و همگرایـی 4هـزار 
شـکایت در ایـن کمیسـیون ثبـت کرده اسـت.
آنـان بیـان کردنـد کـه ایـن رونـد تـا سـه روز 
دیگـر ادامه خواهد داشـت. به گفتۀ مسـووالن 
بـه  انتخاباتـی،  شـکایات  کمیسـیون  در 
شـکایت هایی کـه مسـتند نباشـند، رسـیده گی 

. نمی کننـد
معـاون  و  کمیشـنر  عظیمـی،  محمـد  دیـن 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی در نشسـت 
تـا  انتخاباتـی خواسـت  از دسـته های  دیـروز 
شکایت های شـان را مسـتند ثبـت کننـد، زیـرا 
بـه شـکایت هایی که مسـتند نباشـند، شـکایت 

نمی شـوند. شـمرده 
بـه  شـکایات  کمیسـیون  این کـه  بیـان  بـا  او 
»موبه مـو«  قانـون  براسـاس  شـکایت ها  تمـام 
بـه  باتوجـه  کـه  افـزود  می کنـد،  رسـیده گی 
اوضـاع و اعتراض هـای موجود، رسـیده گی به 
شـکایات بر نتایـج نهایی اثر خواهد گذاشـت.
پیـش از ایـن، زهـره بیـان شـینواری، رییـس 
شـکایت های  بـه  رسـیده گی  کمیسـیون 
انتخاباتـی گفتـه بود کـه به شـکایات »با دقت، 
خواهنـد  رسـیده گی  شـفافیت«  و  بی طرفـی 

کـرد تـا »عدالـت انتخاباتـی« تأمیـن شـود.
در ایـن میـان، نـور رحمـان اخاقـی، عضـو 
ارشـد دسـتۀ انتخابـات »ثبـات و همگرایی« به 
رهبـری داکتـر عبـداهلل در صفحـۀ فیسـبوکش 
شـکایت   4000 از  بیشـتر  کـه  اسـت  نوشـته 
و  »ثبـات  تیـم  سـوی  از  مـوردی  مسـتند  و 
همگرایـی« بـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
سـپرده شـده و شـاید بـه همین تعـداد طی دو 

روز دیگـر نیـز درج شـود.
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل در نخسـتین واکنش در 
پیونـد به اعـام نتیجۀ انتخابـات از هوادارانش 
خواسـت تـا »صبورانه و بـا اعتمـاد و اطمینان 
کامـل منتظـر تمثیـل ارادۀشـان از طریـق رای 

پاک شـان« باشـند. آقـای عبـداهلل پیـش از این، 
خواهـان باطـل شـدن 300 هزار رای شـده که 

بـه بـاور تیـم او، »معتبر« نیسـتند.
حامیـان این تیـم مانع رونـد بازشـماری آرا از 
سـوی کمیسـیون انتخابـات در هفـت والیـت 
شـده بودنـد و سـرانجام پـس از یک نشسـت 
بـا کمیسـیون رسـیده گی بـه شـکایت، دسـت 
از اعتـراض برداشـته و پـس از تکمیـل شـدن 
بازشـماری آرا در ایـن والیـات، دو روز پیـش 

نتایـج ابتدایـی اعام شـد.
در سـوی دیگـر، دسـتۀ انتخاباتـی دولت سـاز 
نیـز از ثبـت  بـه رهبـری محمداشـرف غنـی 
داده  خبـر  انتخابـات  کمیسـیون  در  شـکایت 

سـخنرانی اش  در  غنـی  محمداشـرف  انـد. 
کـه  گفـت  انتخابـات  نتیجـۀ  اعـام  از  پـس 
انتخابـات  بـارۀ  در  شـکایت هایی  تیم شـان 
کمیسـیون های  از  او  دارد.  رسـیده گی  بـرای 
انتخاباتـی خواسـت تـا شـکایت های انتخاباتی 
را بـه گونـه دقیق بررسـی و بـا بی طرفی کامل 

نتایـج نهایـی انتخابـات را اعـام کننـد.
نتایـج ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهـوری 
انتخابـات  کمیسـیون  سـوی  از  یکشـنبه  روز 
اعام شـد. براسـاس ایـن نتایج، محمداشـرف 
غنـی، بـا بـه دسـت آوردن 50.64 درصد رأی 
در صـدر فهرسـت و عبـداهلل عبـداهلل بـا بـه 
رتبـۀ  در  رأی،  درصـد   39.52 آوردن  دسـت 

دوم قرار گرفته اسـت. براسـاس نتایـج ابتدایی 
اشـرف غنی بیـش از 923 هـزار رای و عبداهلل 
بیـش از 720 هـزار رای بـه دسـت آورده انـد.

در همیـن حـال، اعضـای مجلس نماینـده گان 
کمیسـیون  از  دیروزشـان  نشسـت  در  نیـز 
شـکایات انتخاباتی خواسـتند تا به شـکایت ها 
نتیجـه  بـه  پیونـد  در  نامـزدان  اعتراضـات  و 
جـدی  صـورت  بـه  انتخابـات،  ابتدایـی 
رسـیده گی کـرده و عدالـت را در ایـن مـورد 

تأمیـن کنـد.
مجلـس  رییـس  رحمانـی،  میررحمانـی 
نماینـده گان، اعـام نتیجـۀ ابتدایـی را »یـک به 
جلـو« خوانـد و گفـت کـه اکنـون »تـوپ در 

میـدان« کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی اسـت. 
آقـای رحمانـی افـزود کـه ایـن نهـاد بایـد بـه 
صـورت جـدی کار کنـد تـا قناعـت نامـزدان 
او  شـود.  فراهـم  انتخابـات  نتیجـه  مـورد  در 
کمیسـیون  بایـد  کـه  کـرد  تأکیـد  همچنـان 
شـکایات انتخاباتـی »حـق را از باطـل« جـدا 

. کند
از  پـس  قانـون،  بربنیـاد  کـه  اسـت  گفتنـی 
پایـان رونـد ثبـت شـکایات در دفتـر مرکـزی 
و والیتـی کمیسـیون شـکایت، دفاتـر والیتـی 
ایـن نهـاد بـرای پانـزده روز به شـکایات ثبت 
شـده رسـیده گی خواهند کـرد. اگر دسـته های 
تصمیم هـای  و  فیصله هـا  بـه  انتخابـات 
کمیسـیون مشـکوک باشـند، سـه روز فرصـت 

داشـت. خواهنـد  اسـتیناف طلبی 
بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  مرکـزی  دفتـر 
روز  پانـزده  در  نیـز  انتخاباتـی  شـکایات 
رسـیده گی  اسـتیناف خواهی  قضایـای  بـه 
روز   39 تـا   37 رونـد  ایـن  و  کـرد  خواهـد 
تکمیـل  از  پـس  گرفـت.  برخواهـد  در  را 
رسـیده گی به شـکایات انتخاباتـی، فیصله ها و 
تصمیم هـای کمیسـیون شـکابات به کمیسـیون 
انتخابـات سـپرده می شـود و پـس از تطبیـق، 

می شـود.  اعـام  انتخابـات  نهایـی  نتایـج 
بسـیاری بـه ایـن بـاور انـد در صورتـی کـه 
کمیسـیون شـکایت های انتخاباتـی نزدیـک به 
12هـزار رأی محمداشـرف غنـی را باطل کند، 
انتخابـات در دور نخسـت پیـروز نمی داشـته 
باشـد و بـه دور دوم کشـانیده می شـوند؛ زیـرا 
اساسـی  قانـون  شـصت ویکم  مـادۀ  بربنیـاد 
اکثریـت  کسـب  بـا  رییـس جمهـور  کشـور، 
بیـش از پنجاه درصـد آرای رأی دهنـده گان در 
انتخابـات از طریـق رأی گیـری آزاد، عمومـی، 
سـری و مسـتقیم انتخاب می شـود. بربنیاد این 
مفـاد دیگر این قانـون، هرگاه در دور نخسـت 
انتخابـات هیچ یـک از نامـزدان نتواننـد پنجـاه 
بـه عـاوۀ یـک را تکمیـل کننـد، انتخابـات تا 
دو هفتـه بعـد از اعـام نتایـج نهایـی، بیـن دو 
نامـزدی کـه بیشـترین آرا را بـه دسـت آورده 

انـد، برگـزار باید شـود.

کمیسیونشکایتهایانتخاباتی:

تنها به شکایت های مستند رسیده گی می کنیم
مجلسنمایندهگان:

کمیسیون شکایت های انتخاباتی باید عدالت را تأمین کند

روحاهللبهزاد

اعــام  انتخابــات  کمیســیون 
کــرده اســت کــه آرای حنیــف 
کاندیــدان  ســایر  ماننــد  اتمــر 
ــات  ــده از انتخاب ــراف داده ش انص
ــبه  ــل محاس ــت جمهوری، قاب ریاس

نیســت. اعتبــار  و 
کمیســیون انتخابــات دیــروز بــا 
نشــر یــک اعامیــه گفتــه اســت که 
ــود را در  ــر خ ــف اتم ــد حنی محم
ــد انتخابــات ریاســت جمهوری  رون
ثبــت نــام کــرده و اســمش نیــز در 
برگــۀ رأی دهــی بــا شــماره 17 بــه 

ــود. ــیده ب چــاپ رس
ایــن کمیســیون امــا خاطرنشــان 

ــر  ــه اتم ــن ک ــل ای ــه دلی ــرده، ب ک
انتخاباتــی  مبــارزات  در جریــان 
و  داد  انصــراف  کاندیداتــوری  از 
ــدن  ــاپ ش ــد از چ ــش بع انصراف
آرایــش  بــود،  رأی دهــی  اوراق 
ــرف  ــدان منص ــایر کاندی ــد س مانن
اعتبــار  قابــل محاســبه و  شــده 
نــزد  اش  جایــگاه  و  نیســت 
کمیســیون مســتقل انتخابــات ماننــد 
ــده  ــرف ش ــدان منص ــایر کاندی س

ــت. اس
کمیســیون  اظهــارات  ایــن 
ــده  ــرح ش ــی مط ــات در حال انتخاب
ــام  ــذف ن ــم ح ــه علی رغ ــت ک اس

داده  انصــراف  کاندیــدان  ســایر 
از انتخابــات، نــام حنیــف اتمــر 
همچنــان در اعــام نتایــج ابتدایــی 

در میــان کاندیــدان قــرار دارد.
از  آن  از  پــس  اتمــر  حنیــف 
انتخابــات  در  کاندیداتــوری اش 
ــار رفــت کــه  ریاســت جمهوری کن
او بــا چــاپ عکــس عطامحمــد 
حــزب  اجرایــی  رییــس  نــور، 
جمعیــت در کنــار عکــس خــود بــه 
عنــوان صدراعظــم آینــده مخالفــت 
کــرده و ایــن باعــث شــد تیــم 

انتخاباتــی او از هــم بپاشــد.
ــنبه )2  ــه ش ــر، روز س ــف اتم حنی
ــه  ــی گفت ــا نشــر اعامیه ی ــزان( ب می
ــود  ــم خ ــم تصمی ــود: “می خواه ب
را مبنــی بــر عــدم اشــتراک در 
ــخ  ــه تاری ــات ب ــای انتخاب رقابت ه
ــیدی،  ــزان 1398 خورش ــم می شش
ــث  ــه حی ــود ب ــق خ ــظ ح ــا حف ب
کاندیــد، در صورتــی  کــه انتخابــات 
بــه تعویــق بیافتــد، یــک بــار دیگــر 
ــود  ــز خ ــان عزی ــمع هموطن ــه س ب
ــرو  ــات پیش ــه در انتخاب ــانم ک برس
ــار کــرده  موقــف بی طرفــی را اختی
و از هیــچ کاندیــدای مشــخصی 

حمایــت نمی نمایــم.”

مجلــس  اعضــای  از  برخــی 
تــا  دارنــد  تــاش  نماینــده گان 
را  کــودکان  از  حمایــت  قانــون 
بــه گــروگان  گرفتــه و  دوبــاره 
از اجرایــی شــدن آن جلوگیــری 

کننــد.
ایــن قانــون کــه از مهم تریــن ســند 
تقنینــی بــرای حمایــت از میلیون هــا 
ــرض  ــیب پذیر و در مع ــودک آس ک
خطــر بــه شــمار مــی رود، طــی ســه 
ســال گذشــته در گــروگان مجلــس 
نماینــده گان قــرار داشــت. ایــن 
ــار رد شــدن  ــون پــس از ســه ب قان
ــس،  ــین مجل ــای پیش ــط اعض توس
ســرانجام بــه تاریــخ 23 قــوس 
ــس  ــت آرای مجل ــا اکثری ــال ب امس

ــب رســید. ــه تصوی ب
ایــن  نماینده گانــی کــه ســال ها 
خــود  گــروگان  در  را  قانــون 
ــز  ــب آن نی ــس از تصوی داشــتند، پ
ــت  ــون حمای ــا قان ــد ت ــاش دارن ت
ــس  ــه مجل ــاره ب ــودکان را دوب از ک
آورده و بــه گــروگان بگیرنــد. ایــن 
می کننــد  اســتدالل  نماینــده گان 
نصــاب  رای گیــری  روز  در  کــه 
ــت و  ــوده اس ــل نب ــس تکمی مجل

ــول  ــاف اص ــز خ ــب آن نی تصوی
ــت.  ــه اس ــورت گرفت ــون ص و قان
بیــان  اســتدالل در حالــی  ایــن 
اصلــی  مقصیــر  کــه  می شــود 
پاییــن آمــدن نصــاب مجلــس نیــز 
ــده گان هســتند.  ــن نماین خــود همی
زمانــی کــه آجنــدای مجلــس بــرای 
رای گیــری در بــاره قانــون حمایــت 
می شــود،  اعــام  کــودکان  از 
کــه  نماینده گانــی  از  بخشــی 

تــاش دارنــد تــا بــه  نــام رعایــت 
اصــول دینــی، ارزش هــای انســانی 
میلیون هــا  و  کننــد  قربانــی  را 
حمایت هــای  از  را  کودکــی 
قانونــی و الزم محــروم ســازند، 
تــا  کردنــد  تــرک  را  مجلــس 
ــری  ــرای رای گی ــس ب نصــاب مجل
بشــکند. ایــن نماینــده گان بــا آنکــه 
برای شــان اعــام شــده بــود تــا در 
ــه صفحــه 6 کرســی های...    ادام

کمیسیونانتخابات:

آرای حنیـف اتمـر قابـل اعتبـار نیست
نگذارید قانون حمایت 
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