
سال l11 شمارۀ مسلسل l2640  چهارشنبه 4 جدی/ دی l1398 27 ربیع الثانی l1441 25 دِسمبر 2019 www.mandegardaily.com

به تنـگ آمـد، به جنـگ آمـد پایـان انتخـابات
و نیـاز به فرمـولی جـدید

6

تحقیقاتـی  نهـاد  تـازۀ  پژوهـش  یـک 
حقـوق زنـان و اطفـال نشـان می دهـد 
کـه نزدیـک بـه 50 درصـد دختـران بین 
سـنین 13 تـا 15 سـالگی تـرک تحصیل 

می کننـد.
در ایـن پژوهـش که زیر عنوان »بررسـی 
دسترسـی دختـران بـه تعلیـم و تربیـه، 
منتشـر  دیـروز  چالش هـا و فرصت هـا« 
شـده، آمـده کـه با وجـود دسـتاوردهای 
در  کشـور  پـرورش  و  آمـوزش  نظـام 
سـال های اخیـر، هنوز دسترسـی دختران 
بـه تعلیـم و تربیه بـا چالش هـای زیادی 

رو بـه رو اسـت.
در ایـن پژوهـش آمـده کـه 60 درصـد 
کـودکان محـروم از مکتـب را دختـران 
دختـران  درصـدی  و  می دهـد  تشـکیل 
باسـواد در مقایسـه بـا پسـران 44 درصد 

اسـت. پایین تـر 
نتایـج این پژوهـش در نتیجـۀ گفت وگو 

بـا 1373 دانش آموز، والدین، آموزگاران، 
مسـوولین آموزش و پرورش، مسـوولین 
وزارت حـج و اوقـاف، فعالیـن جامعـه 
حقـوق  مسـتقل  کمیسـیون  و  مدنـی 
پـروان،  بلـخ،  کابـل،  والیـات  بشـردر 
آمـده  دسـت  بـه  بدخشـان  و  قندهـار 

. ست ا
سـوی  از  شـده  منتشـر  آمـار  آخریـن 
سـازمان های بین المللـی نشـان می دهـد 
در  کـودک  میلیـون   3.7 اکنـون  کـه 
افغانسـتان از رفتـن بـه مکتـب محـروم 

. هسـتند
زرقـا یفتلـی رییس مرکـز تحقیقاتی زنان 
و اطفال در مراسـم رونمایـی این تحقیق 
گفـت: ترک مکتـب از سـوی دختران از 
مراحـل ورود آنـان به دوره متوسـطه در 
مکاتـب آغاز شـده و به گونـۀ فزاینده تا 

صنـف دوازدهم ادامـه می یابد.
بـر اسـاس یافته هـای ایـن پژوهـش 63 

درصـد مسـووالن و 59 درصـد والدین، 
سـن 13 تـا 15 سـالگی را سـن تـرک 
اسـاس  ایـن  بـر  خوانده انـد.  مکتـب 
نشـان می دهـد  تحقیـق  ایـن  یافته هـای 
آمـوز  دانـش  دختـران  درصـد   47 کـه 
بیـن سـن 13و 15 سـال تـرک تحصیـل 

. می کننـد
نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد کـه 
بـرای 64 درصـد ایـن دختـران مـردان 
را  تحصیـل  تـرک  تصمیـم  خانـواده 
بـه  درصدشـان   36 تنهـا  و  می گیرنـد 
بـه  تصمیـم  مختلـف خودشـان  دالیـل 

می گیرنـد. تحصیـل  تـرک 
بانـو یفتلـی ناامنـی را در صـدر عوامـل 
تـرک مکتب از سـوی دختـران رده بندی 
کـرده؛ عنعنـات ناپسـند، فقـر و فاصلـه 
سـکونت  محـل  از  مکاتـب  طوالنـی 
دختـران را عوامـل دیگـری دانسـت که 

در ایـن مـورد اثرگـذار هسـتند.
48درصـد جنـگ و ناامنـی، 21 درصـد 
رسـم و رواج هـای ناپسـند از جمله نبود 
آمـوزگار زن، خشـونت های خانوادگـی، 
آزارهـای  و  مکتـب  تـا  زیـاد  فاصلـه 
شـدن  آواره  درصـد   31 و  خیابانـی 
خانواده هـا و فقـر را دلیـل ایـن مشـکل 

خوانده انـد.
بانـو یفتلـی از حکومـت خواسـت کـه 
عواملـی کـه باعث می شـوند دختـران از 
آمـوزش دسـت بکشـند را رفـع نمایـد؛ 
بـه آمـوزش  ایـن فعـال مدنـی، توجـه 
نیـز  را  صلـح  مذاکـرات  در  دختـران 
ضـروری دانسـته افزود که نبایـد در این 
پروسـه حق آمـوزش دختران بـه معامله 

شـود. گرفته 

پاکسـتان  بـه  تعلیـق  سـال  دو  از  بعـد  امریـکا 
اجـازه داد تـا دوباره بـه پروگرام آمـوزش نظامی 

بپیونـدد.
مسـاعدت های  از  بخشـی  یـک  برنامـه  ایـن 
نظامـی ایسـت کـه توسـط ادارۀ دونالـد ترمـپ، 
رییس جمهـوری ایـاالت متحـدۀ امریـکا بعـد از 
آن منجمـد شـده بـود کـه واشـنگتن اسـام آباد 
را متهـم سـاخت، کار هـای کافـی را در متوقـف 

نمی دهـد. انجـام  تروریسـم  سـاختن 
تصمیـم امریکا در مـورد اجازه دادن به پاکسـتان 
در پیوسـتن بـه برنامـۀ آمـوزش نظامـی، دیـروز 
اعـام شـد. ایـن حرکـت کاهـش در تنش هـای 
نشـان  را  اسـام آباد  و  واشـنگتن  بیـن  قبلـی 

می دهـد.
بعـد از سـفر ماه جـوالی عمران خـان صدراعظم 

پاکسـتان بـه واشـنگتن، ماقـات او بـا دونالـد 
ترمـپ، رییـس جمهوری ایـاالت متحـدۀ امریکا 
و چندین بـار اسـتقبال پاکسـتان از گفت وگو های 
بیـن  تنش هـا  افغانسـتان،  طالبـان  بـا  صلـح 
یافتـه  کاهـش  اندکـی  اسـام آباد  و  واشـنگتن 

. ست ا

ــات  ــه ســفر هی مجلــس ســنا در واکنــش ب
پاکســتان  بــه  قطــر  در  طالبــان  دفتــر 
ــوره  ــر مش ــات به خاط ــن هی ــد، ای می گوی
ــه، بلکــه بخاطــر  ــران ایــن گــروه ن ــا رهب ب
ــتان  ــه پاکس ــن از آی اس آی ب ــازه گرفت اج

ــت. ــه اس رفت
مجلــس  رییــس  مســلم یار  فضل هــادی 
ســنا در نشســت دیــروز ایــن مجلــس 
ــه 6 ــه صفح ــفر...     ادام ــه س ــت ک گف

نتایج یک پژوهش:

 نـزدیـک به 50 درصـد دختـران 
پیش از 15 سالگـی ترک آمـوزش می کننـد

امریکا به تعلیق برنامۀ آموزش نظامیان پاکستان پایان داد

سناتوران:
 تازمانی  که آی .اس. آی اجازه ندهد طالبان آتش بس نمی کنند

صفحه 3
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شـورای نامـزدان شـکایتی درج نمـی کنـد
احمدولی مسعود:

رقم تعریف شده برای من در نتیجۀ ابتدایی، پاسخی در برابر معامله نکردن و ایستاده گی ام است



ابتــدایی  نتایـج  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  حـاال 
کـرده  اعـام  تمامیت خـواه  تیـم  دلخـواهِ  بـه  را 
اسـت، آیـا ایـن اُمیـد وجـود دارد کـه کمیسـیون 
شـکایات  تمـام  بـه  بتوانـد  انتخاباتـی  شـکایاِت 
به درسـتی رسـیده گی کنـد و آرای پـاک از ناپـاک 
را جـدا سـازد؟... بـه بـاور ایـن قلـم، امیـد داشـتن 
بـه چنیـن چیـزی اگـر باهت نباشـد، بدون شـک 
سـاده انگارِی محـض اسـت. کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی بـه هیـچ صـورت نمی توانـد آن گونـه 
کـه الزم اسـت، بـه شـکایات انتخاباتی رسـیده گی 
کـه  داده  نشـان  گذشـته  سـال های  تجربـۀ  کنـد. 
کمیسـیون انتخابـات وقتـی بخواهـد تیمـی را بـه 
پیـروزی برسـاند، حتـا بـا اقدام هایـی که از سـوی 
کمیسـیون شـکایات می توانـد عملی شـود، باز این 

می پذیـرد.  صـورت  کار 
انتخاباتـی،  شـکایات  کمیسـیون  دیگـر،  سـوی  از 
بـا ضیقـی  انتخاباتـی اسـت کـه  یـک  شـبه دادگاهِ 
وقـت و ناتوانـی در مستندسـازِی تقلب هـا روبه رو 
اسـت. ایـن کمیسـیون از معترضـان می خواهـد که 
خودشـان در مـورد شـکایاِت خـود مستندسـازی 
کننـد تـا ایـن نهـاد بـا ماحظـۀ اسـناد و شـواهد 
دقیـق ـ آن هـم اگر مورد تأیید کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتی واقع شـد ـ به شـکایات رسیده گی  کنــد. 
چنیـن چیـزی گاهـی بـه گذشـتن از هفـت خـواِن 
رسـتم می مانـد. نخسـت این کـه چگونـه می توانـد 
یـک تیـم انتخاباتـِی معترض بـرای شـکایاِت خود 
چنـان مستندسـازی انجـام دهد که مطابـق به لوایح 
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  طرزالعمل هـای  و 
باشد. دوم کمیسیون شـکایات انتخاباتی روی دیگِر 
سـکۀ کمیسـیون انتخابـات اسـت که بـدون رای و 
نظـر آن، کار چندانـی از پیش برده نمی تواند. سـوم، 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتی نه عملیۀ انتخابات را 
انجـام داده و نـه هم دسترسـی بـه معلومـاِت دقیق 
در مـورد صندوق هـای رای دارد. ایـن کمیسـیون 
مثـل یـک ناظـر انتخاباتـی اسـت کـه فقـط از دور 
دسـتی بـر آتـش دارد و می توانـد قضایـا را دنبـال 
اسـت  انتخابـات  کمیسـیون  در  اصلـی  کار  کنـد. 
مـورد  در  می توانـد  کـه  اسـت  کمیسـیون  ایـن  و 
سرنوشـِت آرا تصمیـم بگیـرد. چهـارم این کـه حتا 
اگـر کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی رای بـه ابطـاِل 
برخـی آرا بدهد، باز کمیسـیون انتخابـات با هزار و 
یـک دلیلـی که پیـِش خـود دارد، می توانـد تصمیم 
کمیسـیون شـکایات را نادیـده بگیرد و ابطـال کند. 
موضـوع  همیـن  گذشـته  انتخابات هـای  در  مگـر 
تکـرار نشـد؟ مگـر بـا وجـود ابطـال آرای ناپـاک، 
می خواسـت  کـه  را  فـردی  انتخابـات  کمیسـیون 
برنـدۀ انتخابـات اعام کند، اعام نکـرد؟ چرا خود 
را فریـب می دهیـم که اگـر کمیسـیون انتخابات کار 
خـاِف قانون انجام داد، آن گاه کمیسـیون شـکایات 

انتخاباتـی می توانـد آن را اصـاح کنـد؟
کمیسـیون های  سـازوکارهای  بـا  کـه  کسـانی   
انتخاباتـی اعـم از کمیسـیون برگـزاری انتخابات و 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی از نزدیـک آشـنایی 

دارنـد، به خوبـی می داننـد کـه کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی حتـا از آنچه کـه در کمیسـیون انتخابات 
کـه  وقتـی هـم  نـدارد.  دقیقـی  اطـاِع  می گـذرد، 
مرحلـۀ  و  باشـد  تقلب هـا  بـه  رسـیده گی  بحـث 
تفتیـش و نظـارت فـرا برسـد، کمیسـیون انتخابات 
به سـاده گی می تواند کمیسـیون شـکایات را دسـت 
به سـر کنـد و چنـان فضایـی را بـه وجـود آورد که 
کمیسـیون شـکایات حتـا ندانـد کـه چـه بـه چـه 
اسـت. پـس امیـد داشـتن بـه کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی مبنـی بـر این کـه می توانـد انتخابـات را 
دوبـاره وارد مسـیر اصلـی آن سـازد، امیدی عبث و 

دور از انتظـار اسـت. 
حاکـم  تیـم  بـا  تبانـی  در  انتخابـات  کمیسـیون 
تصمیمـش را گرفتـه و بـه نظـر می رسـد کـه ایـن 
تصمیـم نهایـی نیـز باشـد. بگذاریـد یـک مـاه از 
کار کمیسـیون شـکایات بگـذرد تـا همـه بـه ایـن 
حقایـق پـی ببرنـد. حـاال فقـط یـک راه در برابـر 
مـردم افغانسـتان و تیم هـای معترض بـه نتایج اولیه 
وجـود دارد و آن این کـه: ُکل نتایـج انتخابات ابطال 
گـردد و انتخابـات بـدون نتیجـه اعـام شـود و در 
پـی آن، کِل تیم هـای موجـود حکومتـی را تشـکیل 
دهنـد کـه بـر اسـاِس آن هـم بتـوان بـه اصـاح 
کمیسـیون های انتخاباتـی پرداخـت، هـم در مسـیر 
صلـح اقدام هـاِی عملـی را صـورت داد و هم برای 
کشـور  در  شـفاف  و  سـالم  انتخابـاِت  برگـزاری 

گرفـت.   آماده گـی 
حکومـت برآمـده از تقلـب، فقـط بحــراِن موجود 
قـادر  نـه  را عمیق تـر می سـازد. چنیـن حکومتـی 
اسـت کـه وضعیـِت افغانسـتان را بهبـود بخشـد و 
نـه هـم در عرصـۀ صلـح اقدام هایـی انجـام دهـد. 
دیگـر مـردم به چنیـن حکومتی بـاور ندارنـد. الزم 
از همیـن  انتخابـات در کشـور  اسـت کـه بحـث 
حـاال پایـان یافتـه تلقـی شـود و کل نامزدانـی کـه 
کـه  دارنـد  بـاور  و  می اندیشـند  افغانسـتان  بـرای 
در موجودیـت حکومـِت برآمـده از تقلـب کشـور 
بـه سـوی بحـران بـه پیش مـی رود، دسـت بـه کار 
شـوند و اقدام هـای عملـی را انجـام دهنـد. بـدون 
تردیـد مردم افغانسـتان از چنیـن تصمیمی حمایت 
خواهنـد کـرد. در همیـن حـال، شـورای نامـزدان 
افغانسـتان و  بتوانـد کـه کشـورهای حامـِی  بایـد 
سـازمان ملـل متحـد را نیـز قناعـت دهـد کـه بـه 
نفـع افغانسـتان اسـت کـه چنیـن تصمیمـی عملـی 
گـردد. عملـی کردن چنیـن طرحی، چندان مشـکل 
هـم نیسـت، فقط نیاز بـه اراده و برنامـۀ عمل دارد. 
انتخاباتـی بـه دور یـک  الزم اسـت کـه تیم هـای 
توافـِق ملـی جمـع شـوند و نگذارنـد کـه تقلب بر 
سرنوشـِت کشـور حاکـم شـود. بایـد یقیـن داشـته 
باشـیم کـه این طـرح، تنها طـرح نجات افغانسـتان 
از چنـگ یـک تیـم تمامیت خـواه و غاصـب اسـت 
کـه می توانـد راه فـردای کشـور را روشـن کنـد. 
اگـر چنیـن نشـود، آنـگاه پـس از مـرِگ سـهراب 

نـوش دارو هیـچ اثـری نخواهـد داشـت. 
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یــک نهــاد تحقیقاتــی حقــوق زنــان و اطفــال بــر اســاِس 
ــه 63  ــد ک ــت، می گوی ــورت داده  اس ــه ص ــی ک ــنجِی تازه ی نظرس
درصــد دختــراِن افغانســتان بیــن ســنین 13 تــا 15 ســاله گی تــرک 
ــوان  ــر عن ــته زی ــه روز گذش ــق ک ــن تحقی ــد. ای ــل می کنن تحصی
ــا و  ــه، چالش ه ــم و تربی ــه تعلی ــران ب ــی دخت ــی دسترس »بررس
ــِت  ــوز دول ــه هن ــد ک ــید، نشــان می ده ــه نشــر رس ــا« ب فرصت ه
افغانســتان در زمینــۀ فراهــم آوری زمینه هــای تحصیــل بــرای 
ــن  ــم در ای ــاید ه ــته و ش ــی را برنداش ــای اساس ــران، قدم ه دخت
زمینــه معرفــِت الزم را کســب نکــرده اســت. آنچــه دولــت 
ــی  ــات عال ــرورش و تحصی ــوزش و پ ــۀ آم ــتان در زمین افغانس
بــه عنــوان »دســـتاورد« از آن یــاد می کنــد، اوالً بیشــتر بــر کمیــت 
اســتوار بــوده تــا کیفیــت و ثانیــًا بیشــتر روبنایــی و شــکننده اســت 
تــا زیربنایــی و پایــدار. چنان کــه ترک تحصیــل 63 درصــدی 
ــد. ــی می کن ــه را بازنمای ــن نکت ــران افغانســتان، به وضــوح ای دخت
در ارتبــاط بــه نتیجــۀ نظرســنجی صــورت گرفتــه، شــاید خیلــی 
از موضوعــات و عوامــِل مرتبــط را بتــوان برجســته کــرد و مــورد 
ــن رابطــه و  ــن پرسشــی کــه در ای ــا مهم تری ــرار داد، ام مطالعــه ق
در ایــن ســتوِن کوچــک ارزِش مکــث و تأمــل را دارد، این اســت 
ــراِن افغانســتان و در  ــِل دخت کــه چــه عواملــی باعــث ترک تحصی

ــود؟ ــا می ش ــوادِی آن ه ــا کم س ــوادی ی ــت بی س نهای
در پاســخ بــه ایــن ســوال، می تــوان عواملــی چــون جنــگ، فقــر، 
ــرد.  ــر ک ــت را ذک ــتیز و افراطی ــۀ زن س ــاالر، جامع ــِگ مردس فرهن
امــا پرســِش مهم تــر از پرســِش اول این اســت کــه کــدام دلیــل از 
میــان دالیــل متعــدد، محــوری محســوب می شــود و بــه عبــارت 
ــرای  ــر ب ــِل دیگ ــمۀ دالی ــد سرچش ــل می توان ــدام دلی ــر، ک دیگ
ــا  ــل باشــد؟ آی ــراِن افغانســتان از تحصی ــان و دخت ــِت زن محرومی
ــا ایــن  ــار می نشــاند ی ــه ب ایــن جنــگ اســت کــه بی ســوادی را ب
ــا را  ــایر ناهنجاری ه ــر و س ــگ و فق ــه جن ــت ک ــوادی اس بی س
ــار مــی آورد؟ چــرا کــه فهــِم ایــن پرســش و یافتــن پاســخ  ــه ب ب
ــازمان دهِی  ــزی و س ــت را در برنامه ری ــد دول ــه آن، می توان الزم ب

نیروهــا بــه گونــۀ مثمــر یــاری برســاند. 
بســیاری ها در افغانســتان می گوینــد به دلیــل وجــود جنــگ و 
ــد  ــرا، نمی توانن ــای افراط گ ــور نیروه ــور حض ــی و همین ط ناامن
ــب  ــه مکت ــوغ ب ــن بل ــه س ــیدن ب ــس از رس ــان را پ دختران ش
ــتقل از  ــودی مس ــی، وج ــگ و ناامن ــن جن ــا ای ــا آی ــتند. ام بفرس
ــا  ــت و آی ــگ اس ــتۀ جن ــر وابس ــود متغی ــا خ ــوادی دارد ی بی س
افراطیــت در خــأ به وجــود آمــده و یــا این کــه بی ســوادی 

ــت؟ ــوده اس ــِی آن ب ــش و بالنده گ ــتر زای بس
ــر،  ــگ، فق ــه  جن ــت ک ــد گف ــوال ها بای ــن س ــه ای ــخ ب در پاس
ــتار و  ــک پیوس ــه در ی ــوادی، هم ــتیزی و بی س ــت، زن س افراطی
مجموعــۀ همبنــد قــرار می گیرنــد کــه هــر یــک در رابطــۀ منطقــی 
ــدام  ــوان هیچ ک ــه نمی ت ــوی ک ــد، به نح ــر  برده ان ــری به س ــا دیگ ب
ــه  ــا این هم ــا ب ــرد. ام ــی مســتقل از دیگــری تشــخیص ک را جزی
اگــر در یــک ســوی ایــن پیوســتار جنــگ قــرار داشــته باشــد، در 
ســوی دیگــر حتمــًا بی ســوادی قــرار دارد و برعکــس اگــر آغــاز 
ــد  ــاِن آن را می بای ــم، پای ــرار دهی ــوادی ق ــتار را بی س ــن پیوس ای
جنــگ در نظــر گرفــت. معنــاِی ایــن ادعــا این اســت کــه جنــگ 
ــل و  ــۀ باط ــک چرخ ــگ، ی ــوادی ــــ جن ــوادی و بی س ــــ بی س
تکــرار شــونده محســوب می شــود کــه بیــرون شــدن از آن، بیــش 
ــاز دارد. ــن دور باطــل نی ــِم ای ــه فه ــکان و وســیله یی، ب از هــر ام

ــی زود  ــی خیل ــگ و ناامن ــل جن ــه به دلی ــتانی ک ــراِن افغانس دخت
می کننــد،  شــوهر  نیــز  زود  خیلــی  می کننــد؛  ترک تحصیــل 
ــرای  ــه ب ــوند ک ــل می ش ــی تبدی ــه مادران ــی ب ــۀ طبیع ــه گون ب
دختران شــان تحصیــل را ضــروری نمی شــمارند و به تدریــج 
ــر  ــوادی ظاه ــگ و بی س ــۀ جن ــد در چرخ ــوی مول ــامِ عض در مق
ــت  ــی دس ــات عال ــه تحصی ــد ب ــه نتوان ــری ک ــد. دخت می گردن
یابــد، فهــم و تــوان و درایــِت الزم بــرای تشــویِق فرزندانــش بــه 
تحصیــل را از دســت می دهــد و دختــران و پســراِن چنیــن مــادری 
هــم، شــانس کمــی بــرای موفقیــت در تحصیــل و بیــرون شــدن از 

ــت. ــد یاف ــوادی خواهن ــگ و بی س ــۀ جن چرخ
افــزون بــر ایــن، وزارت هــای معــارف و تحصیــات عالــی اگرچــه 
ــران  ــِل دخت ــم و تحصی ــا تعلی ــاط ب ــدی در ارتب ــای کلی وزارت ه
ــۀ  ــتاندن چرخ ــرای شکس ــی ب ــوند؛ ول ــوب می ش ــان محس و زن
ــک  ــران، ی ــان و دخت ــور زن ــوادی در مح ــگ و بی س ــِل جن باط
ــا و  ــۀ نیروه ــِع هم ــا تجمی ــا ب ــی الزم اســت ت ــزم و بســیج مل ع
ــادران را  ــران و م ــوان دخت ــی بت ظرفیت هــا در هــر ارگان و اداره ی

ــِد دانــش و امنیــت تبدیــل کــرد.   ــه نیروهــای مول ب

ترک تحصیِل دختران 
در چرخۀ جنگ و بی سوادی

ت نتخـابا پایـان ا
و نیـاز به فرمـولی جـدید

احمـد عمران

کسانی که با سازوکارهای 
کمیسیون های انتخاباتی 

اعم از کمیسیون 
برگزاری انتخابات و 
کمیسیون شکایاِت 
انتخاباتی از نزدیک 

آشنایی دارند، به خوبی 
می دانند که کمیسیون 

شکایات انتخاباتی حتا از 
آنچه که در کمیسیون 

انتخابات می گذرد، اطالِع 
دقیقی ندارد. وقتی 

هم که بحث رسیده گی 
به تقلب ها باشد و 

مرحلۀ تفتیش و نظارت 
فرا برسد، کمیسیون 
انتخابات به ساده گی 
می تواند کمیسیون 

شکایات را دست به سر 
کند و چنان فضایی را به 
وجود آورد که کمیسیون 
شکایات حتا نداند که چه 
به چه است. پس امید 
داشتن به کمیسیون 

شکایات انتخاباتی مبنی 
بر این که می تواند 

انتخابات را دوباره وارد 
مسیر اصلی آن سازد، 
امیدی عبث و دور از 

انتظار است
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انتخابـات  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
نتیجـۀ  کـه  می  گوینـد  ریاسـت جمهوی 
ایـن  بـرای  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

نیسـت.  پذیـرش  قابـل  شـورای 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
ریاسـت جمهوری دیـروز سه شـنبه، 3 جـدی 
»نتایـج  عنـوان  تحـت  مشـترکی  نشسـت  در 
شـورای  بـرای  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
نامـزدان قابـل پذیرش نیسـت«، اظهار داشـتند 
کـه کمیسـیون انتخابـات زنـگ خطـر بـرای 

اسـت. نواختـه  را  بحـران  ایجـاد 

پاسخ به معامله نکردن
همچنـان برخی از اعضای شـورای نامزدان در 
این نشسـت با اشـاره بـه اعام نتیجـۀ ابتدایی 
انتخابـات می گویند کـه تقلب هـا در انتخابات 
صـورت  سـازمان یافته  صـورت  تقلـب  بـه 

اسـت.  گرفته 
نامـزدان  احمدولـی مسـعود، عضـو شـورای 
انتخابـات ریاسـت جمهوری در ایـن نشسـت 
گفـت: اعـام نتیجـۀ انتخابـات و بـاال و پایین 
کـردن چنـد تا ارقـام اتفاقی نیسـت، ایـن کار 
بـه صورت عمـدی از طرف افرادی مشـخص 
بـرای بی اعتبار سـازی شـخصیت های سیاسـی 
کشـور صـورت گرفتـه اسـت. امـا ایـن کار 

نتیجه یـی را در پی نخواهـد داشـت.
انتخابـات  نتیجـۀ  کـه  افـزود  مسـعود  آقـای 
تقلبـی، ایجادگر بحران در سـال 2020 اسـت. 
انتخابـات  در  شـفافیت  از  دم  کـه  کسـانی 
می زدنـد، در زمـان اعـام نتیجـۀ تقلبـی خود 
عقـب کشـیدند و ایـن بحران را ایجـاد کردند. 
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری تأکید 
کـرد کـه نتیجـۀ تقلبی قابـل پذیرش نیسـت و 

بـه حاکمیـت تقلبـی اجـازه نمی دهیم. 
نامـزدان  رأی  آوردن  پاییـن  او،  گفتـۀ  بـه 
انتخابـات ریاسـت جمهوری کودتـا علیـه این 
نامـزدان اسـت و ایـن یـک دسیسـه و توطیـه 
طـرف  از  شـده  مهندسـی  و  انتخاباتـی  فـرا 

اسـت.  انتخابـات  کمیسـیون 
او گفـت: رقمـی رایـی که به نام من ثبت شـده 
اسـت بـه معنـای آن اسـت کـه در بازی هـای 
فـرا انتخاباتـی خواسـته اند تا جایگاه مـا را در 

عرصۀ سیاسـت صدمـه بزنند.
او گفـت: یـک هفتـه پیـش از اعـام نتایـج 
ابتدایـی انتخابـات هیاتـی از ارگ بـه ماقـات 
مـن آمـد و گفـت کـه اگـر شـما بـا مـا کنـار 
بیاییـد، بـا شـما »ایـن« و »آن« می دهیـم و امـا 
مـن در پاسخ شـان گفتم کـه اگـر آرای ما بلند 
نیسـت شـما چـه هراسـی از مـا داریـد که در 
بـه  امتیـازات کان می دهیـد؟ مـن  آن  برابـر 
هیـچ عنـوان برای ایـن امتیـازات از رأی مردم 
نمی گـذرم و معاملـه نمی کنـم؛ امـا رقـم داده 
شـده از طـرف کمیسـیون بـه من نشـان دهندۀ 
را  مـا  و  ایسـتاده گی  تـا صابـت،  اسـت  آن 
بشـکنانند، ایـن کار را نمی تواننـد زیـرا مـردم 

جایـگاه و صابـت مـا را می داننـد.
او گفـت کـه مدت 18 سـال در برابر حکومت 
فاسـد مبـارزه کـرده اسـت و یـک سـال اخیر 
در شـورای نامـزدان نیـز در برابـر انتخابـات 
متقلـب، دزدی و ایسـتاده و تـا آخریـن لحظه 

بـرای ایجـاد شـفافیت و راه حـل بحـران ادامه 
می دهـد. 

آقای مسـعود گفـت که ما امروز اینجا نشـدیم 
کـه بگویـم چقـدر رأی گرفتیم وچه کار شـده 
اسـت، ما بـرای پیدا کـردن راه حل بـه بحرانی 
جمع شـدیم کـه دامن مـردم افغانسـتان گرفته 
و تأثیـرات منفـی بـه چنـد نسـل بعد سـرایت 

خواهـد کرد. 
او گفـت کـه وضعیـت کمیسـیون انتخابـات 
از اول بـرای مـا روشـن بـود، بـه همیـن دلیل 
انتخاباتـی نشـدیم؛  فعاالنـه وارد کارزارهـای 
زیـرا از ابتـدا گفتـه بودیـم کـه کارکردهـای 
کمیسـیون انتخابـات مـورد اعتمـاد نیسـت. 

او گفـت کـه بـا اجـازه دادن به تقلـب در این 
تقلـب  مـی رود،  بحـران  بـه  انتخابـات  دور، 
نهادینـه می گـردد و دموکراسـی دفن می شـود 
منقسـم  مختلـف  خطـوط  بـه  افغانسـتان  و 

خواهـد شـد. 
او گفـت کـه رأی هـای اعـام شـده بـه عنوان 
نتیجـۀ ابتدایـی از هفـت خـوان تقلب گذشـته 
اسـت و کار کمیسـیون شـکایت انتخاباتـی در 
ادامـۀ کار کمیسـیون انتخابـات برای سـرپوش 
گذاشـتن بـه تقلب هـای صورت گرفته اسـت.
آقـای مسـعود همچنـان گفت کـه با زنـده باد 
و گفتـن و مـرده بـا گفتـن چیـزی بـه دسـت 
اگـر  نداریـم،  برنـدۀ  و  بازنـده  مـا  نمی آیـد. 
برنـدۀ شـدیم، همۀ مـا برنـده هسـتیم، اما اگر 

باختیـم، همـۀ بازنده هسـتیم. 
آقـای مسـعود با انتقـاد از نهادهـای بین المللی 
کسـانی  چـه  گفـت:  افغانسـتان  شـرکای  و 
تضمیـن شـفافیت در انتخابـات سـر می دادند، 
نتیجـۀ اعـام شـده بـه اسـاس یـک محاسـبۀ 
تقلبـی اسـت، در غیـر صـورت 50.64 درصد 
یـا 39.52 درصـد را کی هـا محاسـبه کرده اند. 
بـه  تقلـب  اگـر  کـه  گفـت  مسـعود  آقـای 
حاکمیـت برسـد، 2020 سـال پُـر از بحـران 

برای افغانسـتان اسـت؛ زیرا به گفتـۀ او، خانم 
حـوا علم نورسـتانی، آگاه یا نا خـودآگاه زنگ 

بحـران را نواختـه اسـت.

سلب اعتبار از کمیسیون
مـادۀ  هفـت  اعامیـۀ  در  نامـزدان  شـورای 
مشـترک گفته انـد کـه  کمیسـیون بـه »اصطاح 
گذشـته  در  چنانچـه  را  انتخابـات«  مسـتقل 
مرجـع اعتمـاد تقلـی نمی کردیـم، پـس از این 

نیـز مـورد اعتمـاد مـا نیسـت. 
اعامیـه افـزوده که ارقـام ارایه شـده از طرف 
کمیسـیون را بـه هیـچ صـورت نمی پذیرنـد؛ 
زیرا برای سـامت افغانسـتان خطرناک اسـت. 
کـه شـورای  اسـت  گفتـه شـده  اعامیـه  در 
نامـزدان »حکومـت مشـارکت ملـی« را بـرای 
مهـار بحـران افغانسـتان ارایـه کـرده و جهـت 
تحقـق آن از هیچ گونه مسـاعی دریـغ نخواهد 
ریاسـت جمهوری،  نامـزدان  شـورای  کـرد. 
صحـه گذاشـتن بـه تقلـب را خیانت بـه ارادۀ 
ملـی تلقـی کـرده و تمکیـن بـر آن را خـاف 

منافـع ملـی دانسـته مـردود می شـمارد. 
اعامیـه افـزود کـه شـورای نامـزدان خواهان 
تـا  بـوده  میلیونـی  متقلبـان  جـدی  محاکمـۀ 
شـخصی  هیـچ  و  شـود  درس  آینـده  بـرای 
خـاف دموکراسـی در انتخابات تقلـب نکند. 
همچنـان این شـورا ارجـاع مسـایل مربوط به 
کارکردهـای »بـه اصطـاح مسـتقل انتخابات« 
جـز  را  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  و  را 
و بـازی بـا سرنوشـت مـردم تحلیـل می کنـد 
اعتمـاد  مـورد  نیـز  را  آن  تصامیـم شـکلی  و 

نمی دانـد. 
در اعامیه افزوده شـده که انتخابات در کشور 
نیازمنـد نهادهای مسـتقل، کارآمـد و متعهد به 
کـه  در صورتـی  اسـت،  افغانسـتان  سـامت 
نمایـد،  بازگشـت  دموکراسـی  افغانسـتان  بـه 
ایجـاب می کنـد تـا »حکومت مشـارکت ملی« 

تغییرات اساسـی را بـرای برگـزاری انتخابات 
مجـدد در نظـام انتخاباتـی کشـور بـه وجـود 

بیاورد. 

کمیسیوِن بی ظرفیت
دیگـر  عضـو  حکیمـی،  شـهاب  همچنـان 
شـورای نامـزدان کـه در این نشسـت صحبت 
می کـرد گفـت: کمیسـیون انتخابـات ظرفیـت 
افـراد  زیـرا  نـدارد؛  نداشـت/  را  انتخابـات 
موجـود در ایـن کمیسـیون نشـان دادنـد تبحر 

ندارنـد.  را  انتخابـات  برگـزاری 
آقـای حکیمـی افـزود که تنهـا راه حـل بحران 
کنونـی ایجـاد »حکومـت مشـارکت ملـی« در 
انتخابـات اسـت و در غیـر صـورت  محـور 
و  افغانسـتان  مـردم  بـرای  انتخابـات  نتیجـۀ 
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 

قابـل پذیـرش نیسـت.
او گفـت کـه مـا در ابتـدا به صلـح و آتش بس 
نیـاز داریم، حکومت مشـارکت ملی روی کار 
آیـد و روی رونـد صلـح، امنیـت و برگـزاری 

مجـدد انتخابات تصمیـم بگیرد. 
حکومـت  در  کـه  افـزود  حکیمـی  آقـای 
مشـارکت ملـی بـرای افـراد فاسـد، مفسـد و 

نیسـت.  جـای  غاصـب 
شـورای  دیگـر  عضـو  حفیـظ،  عنایـت اهلل 
نتیجـۀ  انتخابـات ریاسـت جمهوری،  نامـزدان 
اعـام شـده انتخابـات را مضحـک، خیالـی و 

خوانـد.  ظالمانـه 
بـه  را  انتخابـات  کمیسـیون  حفیـظ  آقـای 
دوگانه گـی در مـورد اعـام نتیجـۀ انتخابـات 
متهـم کـرد و گفـت کـه کمیسـیون خودشـان 
در رابطـه بـه نتیجـۀ اعـام کـرد ه اتفـاق نظـر 
و  مـردم  کـه  دارنـد  بـاور  چگونـه  ندارنـد، 

نامـزدان بـه ایـن نتیجـۀ بـاور کننـد. 
آقـای حفیـظ گفـت کـه کمیسـیون انتخابـات 
امـا  و  اسـت  سـاخته  بحرانـی  را  وضعیـت 

تنهـا راه حـل ایـن بحـران ایجـاد »حکومـت 
مشـارکت ملـی« اسـت کـه تمـام طرف هـا در 

آن سـهیم باشـند. 
آقـای حفیـظ افـزود کـه نتیجـۀ اعـام شـده 
از طـرف کمیسـیون انتخابـات تحـت عنـوان 
نتیجـۀ ابتدایـی بـرای شـورای نامـزدان قابـل 

نیسـت.  پذیـرش 
همچنـان محمـد حکیم تورسـن، عضـو دیگر 
شـورای نامـزدان گفـت کـه بـه اسـاس نتیجۀ 
انتخابـات تیـم دولـت سـاز کمتـر از 3 درصد 
رأی شـهروندان بـا تقلـب و تخلف به دسـت 
آورده اسـت، در حالـی تنهـا ناحیـه هفتم کابل 
بیـش از 3 درصـد افـراد واجد شـرایط دارند؛ 
رییـس  »غنـی  نیسـت،  روشـن  ایـن  بـر  بنـا 

جمهـوری ناحیه 7 اسـت یـا افغانسـتان!؟«
آقـای تورسـن نیـز تأکید کـرد که تنهـا راه حل 
بحـران کنونـی ایجاد حکومـت وحدت ملی و 
افـزود که سـران حکومت وحـدت ملی )غنی 
و عبـداهلل( درصـورت در حکومت مشـارکت 
تعمیـدی«  »غسـل  می شـوند،  پذیرفتـه  ملـی 
برای شـان داده شـود و از تقلـب وتخلف هـای 

انتخابـات مصفا شـوند.  
همچنـان، فـاروق نجرابی در این نشـت گفت 
از  می توانـد  ملـی  مشـارکت  حکومـت  کـه 

بحرانـی شـدن وضعیـت جلوگیـری کنـد. 
بـه گفتـۀ او، کمیسـیون انتخابات با همدسـتی 
بـا تقلب کاران فـاز جدید از بحـران را به  روی 

مـردم افغانسـتان باز کرده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه کمیسـیون انتخابات 
اول جـدی نتجۀ ابتدایی انتخابـات اعام کرد، 
همگرایـی،  ثبـات  انتخاباتـی،  دسـته های  امـا 
امنیـت و عدالـت، امنیـت و عدالـت اسـامی، 
وفـاق ملـی و شـورای نامـزدان ایـن نتیجـۀ را 

نپذیرفته انـد. 

شـورای نامـزدان شـکایتی درج نمـی کنـد
احمدولی مسعود:

رقم تعریف شده برای من در نتیجۀ ابتدایی، پاسخی در برابر معامله نکردن و ایستاده گی ام است
ابوبکر صدیق
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مـورد  در  چنـان  هـم  امـر  ایـن  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
پدرانـی کـه مـن و همکارانـم امـروز، در سراسـر جهـان، 
دربـاره ی آن هـا تحقیـق می کنیم صـادق اسـت. در همه ی 
پـدر  اقتصادی شـان،  الگـوی  از  صرف نظـر  فرهنگ هـا، 
مهارت هـای حیاتـی برای بقـا در هر محیـط خاصی را به 
فرزنـدان می آمـوزد. در میـان قبیله ی کیپسـیگیس در کنیا، 
پـدر بـه پسـرانش جنبه هـای عملـی و اقتصـادی زراعت 
و چـای کاری را یـاد می دهـد. از سـن 9 یـا 10 سـالگی، 
عملـی  مهارت هـای  تـا  می بـرد  مـزارع  بـه  را  پسـرها 
ضـروری بـرای تولیـد محصـول قابـل  رشـد را بیاموزند، 
امـا عـاوه بـر آن و شـاید مهم تـر و حیاتی تـر، بـه آن هـا 
اجـازه می دهـد کـه در رویدادهـا و برنامه هـای اجتماعی 
مختـص مـردان کـه معامـات در آنجـا صـورت می گیرد 
شـرکت کننـد تا مطمین شـوند کـه آن ها نیـز مهارت های 
مذاکـره کـردن و برقـراری روابـِط الزم بـرای موفقیت در 

ایـن زیسـتگاه دورافتـاده ی خشـن را یـاد می گیرنـد.
روز  هـر  دو،  هـر  پسـر،  و  دختـر  فرزنـدان  مقابـل،  در 
در قبیلـه ی آکا همـراه پـدر خـود در شـکار بـا تـور در 
شـرکت  کنگـو  دموکراتیـک  جمهـوری  جنگل هـای 
می کننـد. مـردان آکا، قطعًا، بیشـتر از همه ی پـدران جهان 
بـه فرزنـدان خـود کار عملـی یـاد می دهنـد، آن هـا تقریبًا 
نیمـی از وقـت بیداری خـود را در ارتبـاط عملی فیزیکی 
بـا فرزندان شـان صـرف می کننـد. ایـن امـر آن هـا را قادر 
می سـازد تـا مهارت هـای پیچیده ی آهسـته تعقیـب کردن 
و گرفتـن شـکار بـا تور و طعمـه را به آن ها منتقل سـازند 
امـا در عیـن حـال به پسـران می آمـوزد که به عنـوان پدر 
و مراقـب فرزنـدان آینـده ی خـود نقـش خویـش را ایفـا 

. کنند
حتـی در غـرب، پـدران منابـع حیاتـی و مهمـی بـرای 
آمـوزش و تعلیـم هسـتند. بحـث مـن در کتابـم »زندگـی 
پـدر« )2018( ایـن اسـت کـه پـدران نقـش خـود را بـه 
شـیوه های بسـیار متفاوتـی کـه وابسـته بـه محیـط  اسـت 
ایفـا می کننـد امـا، در صورت بررسـی دقیـق، می بینیم که 
همگـی همیـن نقـش تعلیـم و آمـوزش را ایفـا می کننـد. 
بنابرایـن، در حالـی کـه ممکـن اسـت بـه نظـر نیایـد کـه 
پـدران مهارت هـای زندگی آشـکارا عملی را بـه فرزندان 
مهارت هـای  از  بسـیاری  آن هـا حتمـًا  می دهنـد،  انتقـال 
رقابتـِی  جهـان  در  موفقیـت  بـرای  الزم  اجتماعـِی 
سـرمایه داری مـا را انتقـال می دهنـد. این امر هنـوز تا حد 
زیـادی صادق اسـت که موفقیـت در این محیـط با دقایق 
و جزییـات روابـط متقابـل اجتماعـی تسـهیل می شـود و 
دانسـتن قواعد این تعامات و شـناختن بهترین کسـی که 
بـا آن هـا آشناسـت، یعنـی پدر، شـما را در زندگـی خیلی 
پیـش می انـدازد، حتـی اگـر این چیـزی بیـش از دانش و 

مهـارت سـودمند پـدر در پیـدا کـردن کار نباشـد.
پدرهـا آن چنـان بـرای بقـای فرزنـدان ما و نوع مـا مهم و 
حیاتی انـد کـه فراینـد تکامل ایفـای چنین نقـش مطلوبی 
را در مـورد آن ها بـه ُصدفه واگذار نکرده اسـت. پدر نیز، 
ماننـد مـادر، از طریـق فراینـد تکامـل چنان شـکل و فرم 
گرفتـه اسـت کـه از نظـر زیست شـناختی، روان شـناختی 
و رفتـاری آمـاده ی ایفـای نقـش مراقبتـی شـود. دیگـر 

نمی تـوان گفـت کـه مـادری  کـردن غریـزی اسـت امـا 
پدری کـردن یادگرفتنـی اسـت.

تغییـرات هورمونـی و مغـزی کـه در تازه مـادران دیـده 
می شـود در پدران بازتـاب می یابد. کاهش برگشـت ناپذیر 
تستوسـترون )هورمون اصلی جنسـی مردانـه( و تغییرات 
در سـطوح اوکسی توسـین )معـروف بـه هورمون عشـق( 
آمـاده می کنـد کـه پـدری حسـاس و مسـوول  مـرد را 
باشـد، بـا نیازهـای کودکـش هماهنـگ شـود و آمـاده ی 
برقـراری پیونـد و ارتبـاط بـا کـودک باشـد و انگیـزه ی 
بسـیار کم تـری بـرای جسـتجوی جفـت جدیـد داشـته 
باشـد. هنگامـی کـه تستوسـترون مـردی کاهـش می یابد، 
)دوپامیـن  می یابـد  افزایـش  شـیمیایی  دوپامیـن  پـاداش 
یـک پیام رسـان عصبی شـیمیایی اسـت که از مغز ترشـح 
می شـود و احسـاس لـذت و پـاداش ایجاد می کنـد(؛ این 
بدیـن معنـی اسـت که هـر گاه بـا کودکش ارتبـاط برقرار 
می کنـد بهتریـن پـاداش نصیبـش می شـود. سـاختار مغـز 
او در نواحـِی مربـوط بـه نقـش مراقبت کنندگـی و پدری 
تغییـر می کنـد. در داخـل هسـته ی بـدوی لیمبیـک مغـز، 
مـاده ی سـفید و خاکسـترِی نواحـی مربـوط به احسـاس 
و عاطفـه، پـرورش و حمایـت، و شناسـایی و تشـخیص 
تهدیـد و خطـر افزایش می یابـد. به همین ترتیـب، مناطق 
حـل  همدلـی،  بـه  کـه  نئوکورتکـس  عالی تـِر  شـناختی 
مسـاله و برنامه ریـزی یـاری می رسـانند از نظـر اتصـال و 

تعـداد مطلـق عصب هـا تقویـت می شـوند.
امـا پـدر اساسـًا طـوری تکامـل نیافتـه اسـت کـه بازتاب 
مـادر باشـد، یا بـه عبارتی یک مـادر مردانه باشـد. فرایند 
تکامـل مخالـف حشـو و زوائـد اسـت و مـادام کـه یـک 
نـوع واحـد بتوانـد بـه تنهایـی نقشـی را ایفا کنـد، تکرار 
آن نقـش را انتخـاب نخواهـد کـرد. نقـش پدر بـه نحوی 

تحـول یافتـه اسـت کـه مکمل نقـش مادر باشـد.
ایـن را در سـاختار عصبـی خود مغـز بهتـر و واضح تر از 
هـر جـای دیگـر می تـوان دیـد. شـیر آتزیل، روان شـناس 
اسـراییلی، در تحقیـق خـود در سـال 2012 فعالیت مغزی 
پـدر و مـادر را سـنجید. بـه ایـن منظـور، ویدیوهایـی از 
فرزنـدان را بـه پـدر و مادرهـای آن هـا نشـان داد و بـا 
آر  )ام  تغییراتـی در گـردش خـون  شناسـایی و کشـف 
آی کارکـردی( ایشـان بـه شـباهت ها و تفاوت هایـی در 
فعالیـت مغـزی مـادران و پـدران پی بـرد. او دریافـت کـه 
بـه نظـر می رسـد مغـز هـر دو بـه طـرزی مشـابه بـرای 
فهـم نیازهـای عاطفـی و عملـی فرزندشـان تنظیـم شـده 
اسـت. بـرای هـر دو، اوج فعالیـت در نواحـی ای از مغـز 
دیـده می شـد کـه به همدلـی و احسـاس مربوط می شـد. 
امـا عـاوه بـر ایـن، تفاوت های میـان والدین شـدید بود.
پـدران و فرزنـدان طـوری تکامـل یافته اند کـه رفتاری را 
با هم داشـته باشـند که از حیث رشـد و تحول اساسـی و 
تعیین کننـده اسـت: بازی های بپـر هوا و پرسـروصدا. این 
شـکلی از بـازی اسـت که همه ی مـا با آن آشـنایی داریم. 
یـک بـازی بسـیار بدنـی بـا پرتـاب کـردن مکرر بـه هوا، 
پریـدن و قلقلـک دادن، بـه همـراه فریادهـا و خنده هـای 
بلنـد. ایـن نوع بـازی بـه دو دلیل بـرای پیونـد یافتن پدر 
و فرزنـد و رشـد کـودک بسـیار مهـم و اساسـی اسـت: 

نخسـت، سرشـت زنـده و پرنشـاط و شـور ایـن رفتار به 
پـدر امـکان می دهـد که به سـرعت با فرزندانـش پیوندی 
برقـرار کنـد؛ این یک شـیوه ی از نظر زمانـی کارآمد برای 
زدن ضربه هـای عصب شـیمیایِی الزم بـرای ایجاد پیوندی 
قـوی و مسـتحکم اسـت. این امـر در زندگی مـا غربی ها 
کـه همیشـه وقـت  ما کم اسـت و پدر در هر حـال مراقب 
اولیـه و اصلـی فرزنـدش نیسـت بسـیار مهـم و اساسـی 
اسـت. دوم، بـه سـبب سرشـت متقابـل این نوع بـازی و 
احتمـال خطـری کـه ذاتـًا در آن وجـود دارد، بـه کـودک 
چیزهایـی در مـورد بده بسـتان های روابـط و چگونگـی 
داوری کـردن و کنتـرول خطـر می آمـوزد؛ حتـی از سـن 
بسـیار کـم، پـدر بـه فرزنـدش ایـن درس های اساسـی و 

حیاتـی زندگـی را آمـوزش می دهد.
از کجـا می دانیـم کـه پـدر و کـودک بـازی بپـر هـوای 
پرسـروصدا بـا یکدیگـر را بـه مثـًا در آغـوش گرفتن و 
بغـل کردن ترجیـح می دهند؟ زیرا تحلیل هورمونی نشـان 
داده اسـت کـه در تعامـل پـدر و کـودک، اکسی توسـین 
)یـا همـان افزایـش پـاداش( هنگامـی به اوج می رسـد که 
بـا هـم بـازی می کننـد. امـا اکسی توسـین مـادر و کودک 
وقتـی به اوج می رسـد که بامحبت یکدیگـر را در آغوش 
می گیرنـد. بنابرایـن، بـار دیگـر، تکامـل بـه پـدر و فرزند 
یـاد داده اسـت کـه ایـن رفتـار تکاملـی مهم و اساسـی را 

نسـبت به هم داشـته باشـند.
بـه همیـن قیـاس، دلبسـتگی پـدر بـه کودکـش طـوری 
تکامل یافته اسـت که اساسـًا با دلبسـتگی مـادر به کودک 
متفاوت اسـت. دلبسـتگی حالتی روان شـناختی اسـت که 
وقتـی رشـته ی پیونـد عمیقی با کسـی داریم به ما دسـت 
می دهـد می توانید عاشـق و معشـوق، والدیـن و فرزندان، 
و حتـی برخـی از بهتریـن دوسـتی ها را در نظـر بگیریـد. 
در تمـام ایـن مـوارد، داشـتن دلبسـتگی عمیـق همچـون 
مبنایـی محکـم اسـت که می تـوان بر اسـاس آن بـا خیال 
راحـت بـه راه افتـاد و جهـان را کاوید و اطمینان داشـت 
کـه همیشـه هنـگام مهـر و محبـت و کمـک خواسـتن 
می تـوان  کـرد.  رجـوع  دلبسـتگی  منبـع  بـه  می تـوان 
دلبسـتگی میـان مادر و کـودک انحصاری دانسـت، نوعی 
رابطـه ی دوتایـی کـه ناظـر بـه درون و مبتنی بـر مراقبت 
و مهربانـی و محبـت اسـت. در مقابـل، دلبسـتگی پدر به 
کودکـش عناصـر مهربانـی و محبت و مراقبـت را دارد اما 

مبتنـی بـر چالـش و مبارزه طلبی اسـت.
روی  پـدر  کـه  می شـود  سـبب  اساسـی  تفـاوت  ایـن 
فرزنـدان را بـه دنیـای خـارج بگردانـد و آن ها را تشـویق 
کنـد که بـا همنوعان خـود روبه رو شـوند، روابـط برقرار 
کننـد و در جهـان بیرونـی بـه موفقیت هایی دسـت یابند. 
بـه علـت این نوع خاص از دلبسـتگی اسـت که تحقیقات 
فـراوان نشـان داده کـه پدر به طـور خـاص فرزندانش را 
تشـویق می کنـد کـه از آموخته هـای خود بـه بهترین نحو 
اسـتفاده کننـد. پـدر اسـت کـه بـه رشـد رفتـار اجتماعی 
کـودک  بـه  و  می رسـاند،  یـاری  مناسـب  و  مطلـوب 

احسـاس ارزشـمندبودن می دهـد.
بـا مقایسـه ی منابـع شـناخت خـود در 10 سـال پیـش و 
امـروز بـه ایـن نتیجـه می رسـیم: الزم اسـت کـه طـور 

دیگـری دربـاره ی پدرهـا حـرف بزنیـم. بلـه، بعضـی از 
پدرهـا، ماننـد بعضـی از مادرهـا، غایب انـد و برخـی چه 
بسـا مثـل شـخصیت های ناالیـق کارتون هـا یـا تبلیغـات 
بازاریابـی باشـند و تـاش کننـد که بـه تنهایـی از کودک 
مواظبـت کننـد یـا بـا ماشـین لباس شـویی کار کننـد. امـا 
اکثریـت پدرهـا چنیـن آدم هایـی نیسـتند. بایـد نگـرش 
تمـام  تـا  باشـیم  داشـته  پدرهـا  بـه  نسـبت  فراگیرتـری 
پدرانـی را در نظـر بگیریـم کـه در کنار خانـواده می مانند 
و برای رشـد جسـمانی، احساسـی و فکرِی فرزندان شـان 
وقـت و هزینـه صـرف می کننـد، صرف نظـر از اینکـه آیا 
بـا فرزندان شـان زندگـی می کننـد یـا نـه. بایـد دربـاره ی 
پدرانـی صحبـت کنیـم کـه بـه فرزندان شـان فوتبـال یـاد 
داسـتان  و  قصـه  برای شـان  خـواب  موقـع  می دهنـد، 
را  آن هـا  مکتـب  ورزشـی  جوراب هـای  می خواننـد، 
پیـدا می کننـد و هیوالهـای کابـوس وار آن هـا را فـراری 
می دهند. کسـانی کـه انعطاف پذیـرِی ذهنی فرزندان شـان 
را تشـویق می کننـد و بـه ورود آن هـا به جهـان اجتماعِی 
هرچه پیچیده تـِر مـا کمـک می کننـد. کسـانی کـه نـه بـه 
واسـطه ی پیونـد جنتیکی شـان بـا فرزندان شـان بلکـه بـه 
سـبب بهبـود بخشـیدن و انجـام دادن ایـن کارهـا تعریف 
و تعییـن می شـوند، کسـانی از قبیل ناپـدری، پدرخوانده، 

پدربـزرگ، دوسـت، کاکا و دوست پسـر.
و بـا فراگیـر کردن این گفتگو و سـهیم کـردن دیگران در 
دانـش و یافته هـای جدیـد مـا، به پدرهـا اجـازه می دهیم 
کـه در امـور فرزنـدان خود بیشـتر شـرکت کننـد، چیزی 
کـه همـه ی مـا را منتفـع می سـازد. پسـرهایی کـه امـروز 
پـدر خـود را به اندازه ی مـادر در امور خانـه و خانه داری 
سـهیم می بیننـد هنگامـی کـه خـود پـدر بشـوند از ایـن 
الگـو سرمشـق می گیرنـد. بـه ایـن ترتیـب، در فرهنـگ 
تحولـی رخ می دهـد؛ حرکتـی بـه سـوی برابـری در امور 
خانـه و خانه داری، شـریک شـدن در بار سـنگین مراقبت 
از فرزنـد کـه بر پیشـرفت شـغلی تأثیر می گـذارد. چیزی 
کـه امـروزه بـار آن تمامـًا بر دوش مـادران اسـت و کم تر 
شـدن شـکاف جنسـی در حقـوق و دسـتمزد. عـاوه بـر 
آن، نقـش خـاص پـدر در آمـاده کـردن فرزنـدش بـرای 
ورود بـه جهـان بیـرون از خانـواده شـکل دادن بـه رشـد 
و تحـول عاطفـی و رفتـاری، آمـوزش دادن قواعـد زبـان 
و رفتـار اجتماعـی، کمک بـه ایجاد انعطاف پذیـرِی ذهنی 
از طریـق مقابلـه بـا احتمال خطـر، رویارویی بـا چالش ها 
و چیرگـی بـر شکسـت و ناتوانـی، مسـلمًا حتـی مهم تـر 
از قبـل اسـت زیـرا اکنون بـا بحرانـی در سـامت روانی 
نوجوانـان مواجـه هسـتیم و در جهانـی زندگـی می کنیـم 
کـه مبتنـی بـر قواعـد اجتماعـی جدیـدی اسـت کـه بـر 

اسـاس زندگـی آنایـن و دیجیتـال مـا شـکل می گیرد.
مـردان بـرای پـدر شـدن و ایفـای نقشـی برابر اما اساسـًا 
متفـاوت در تیـم مراقبـت از فرزندان تکامـل یافته اند. اگر 
چنیـن چیـزی را تصدیـق نکنیـم و از کارشـان حمایـت 
نکنیـم، آنـگاه واقعـًا بـازی را باخته ایم. حـدود 80 درصد 
از مـردان آرزوی پـدر شـدن دارند. به نظـرم وقت آن فرا 
رسـیده اسـت کـه برای فهـم واقعـی پدرها تـاش کنیم.

شگفتـی وجـود پـدر
 در نـوع انسـان

آنا َمکین

بخش دوم و پایانی
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بدایع زبانی
  شـعر موالنـا در حـد خوبـی از زندگـی و تجـارب و 
لحظـات آن سرشـار اسـت. قرابـت بـا زندگـی انسـان، 
ایـن شـعر را از لحـاظ زبـان نیـز بسـیار بـه محـاورۀ 
مـردم نزدیـک کـرده اسـت و ایـن از امتیازهـای مهـم 
موالناسـت. واقعیـت ایـن اسـت که زبان شـعر فارسـی 
در قـرن هفتـم، یعنـی دوران زندگی موالنا دچـار نوعی 
محدودیـت واژگانـی اسـت که تـا یکی دو قـرن بعد نیز 
ادامـه داشـته و حتـی بیشـتر شـده اسـت. در نـگاه ایـن 
شـاعران، واژگان زبـان بـه »شـاعرانه« و »غیرشـاعرانه« 
واژگان  دایـرۀ  از  کمتـر  شـاعران،  و  شـده   اند  تقسـیم 
معمـول شـاعرانه بیـرون رفته   انـد. یکـی از علـل ایـن 
محدودیـت، مسـلمًا محدودیـت فضاسـت، چـون وقتی 
فضـا همـان فضـای سـنتی شـعرها باشـد، زبـان هـم به 
تبـع در یـک دایـرۀ بسـته و محـدود سـیر خواهـد کرد.
ولـی موالنـا هم   چنـان کـه در عناصـر خیـال کامـًا آزاد 
عمـل می   کنـد، در زبـان نیز کامـًا بی   قید اسـت و گاهی 
واژگانـی در شـعرش بـه کار می   بـرد که حتـی امروز هم 
بسـیاری از غزل   سـرایان سـنتی جـرأت کاربردشـان را 

ببینید: ندارنـد. 
آن میر دروغین بین با اسپک و با زینک
شنگینک و منگینک، سر بسته به زّرینک

چون منکر مرگ است او، گوید که »اجل کو، کو؟«
مرگ آیدش از شش سو، گوید که »منم، اینک!«

گوید اجلش، کای خر! کو آن همه کّر و فر
و آن سبلت و آن بینی، و آن کبرک و آن کینک

کو شاهد و کو شادی؟ مفرش به کیان دادی
خشت است تو را بالین، خاک است نهالینک

بـه مـوازات ایـن خارج   شـدن زبـان از دایـرۀ بسـتۀ غزل 
آن   روز، موالنـا توجـه ویـژه   ای بـه زبـان مـردم دارد و 
بسـیاری از اصطاحـات و تعبیـرات خـاص محـاوره را 
بـه طـرزی هنـری کار برده اسـت، مثل »کاه از سـر ماه 
برداشـتن«، »آسـمان و ریسـمان« و »کـژ و مژ شـدن« در 

بیتها:  ایـن 
هله، هشدار که در شهر دو سه طّرارند

که به تدبیر، کاه از سِر مه بردارند
خّرما آن دم که از مستی جانان جاِن ما
می   نداند آسمان از ریسمان ای عاشقان

چون کشتی بی   لنگر کژ می   شد و مژ می   شد
وز حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه

امـا یـک وجـه دیگـر از بدایـع زبانـی موالنـا در دیـوان 
شـاعرانه   ای  تصّرفـات  یـا  و  ترکیب   سـازی   ها  شـمس، 
اسـت کـه در واژگان می   کند، بـه گونه کـه گاه آنها را به 
شـکلهای غیرمعمـول و تـازه بـه کار می   بـرد. می   پذیریم 
کـه بعضـی از ایـن تصّرفها بنابـر مقتضیـات وزن و قافیه 
بـوده اسـت، ولـی در هر حـال طـراوت و تازگی خاص 
خـود را دارد. گاهـی نیز شـاعر مـا تصّرفهایی دسـتوری 
مثل جمع   بسـتن نام اشـخاص با »ان« دارد که زیباسـت و 
یـادآور کاری که در عصـر حاضر، نیمایوشـیج و پیروان 
او کرده   انـد. کلمـات »نازنـازان«، »مریمـان« )مریم   هـا(، 
»نایافـت«  و  »خوش   بـاران«  »هشـیاردل«،  »واگشـت«، 

نمونه   هایـی از ایـن تصّرفهـای هنـری در زبان   انـد:
دلنوازان، نازنازان در ره   اند

گلعذاران از گلستان می   رسند
خّرم آن باغی که بهر مریمان
میوه   های نوزمستان می   رسند

اصلشان لطف است و هم واگشِت لطف
هم ز بستان سوی بستان می   رسند

دو سه رندند که هشیاردل و سرمست   اند
که فلک را به یکی عربده در چرخ آرند

ای ابر خوش   باران! بیا، وی مستی یاران! بیا
وی شاه طّراران! بیا، مستان سامت می   کنند

در عشـق چـون مجنـون شـود، سرگشـته چـون گردون 
د شو

آن   کو چنین رنجور شد، نایافت شد داروی او
در مجمـوع، می   تـوان گفـت کـه برخورد موالنا بـا زبان، 
بسـیار آزادانه و مقتدرانه اسـت. زبان شـعر در دسـت او 
وسـیله   ای قابـل انعطاف و پرقابلیت اسـت، نـه زنجیری 

کـه بر دسـت و پای شـاعر پیچیده باشـد.
 

در حوزۀ موسیقی
اگـر »موسـیقی« را بـه معنی عام آن در نظـر گیریم، یعنی 
هرگونـه تناسـبی کـه در اجـزای شـعر دیـده می   شـود، 
دیـوان شـمس بـدون شـک غنی   تریـن اثـر ادبـی زبـان 
فارسـی از نظـر کاربـرد انواع گوناگون موسـیقی اسـت.

موالنـا متنوع   تریـن وزنهـای شـعر را بـه کار بـرده اسـت و 
کمتـر وزنـی از اوزان رایج و حتی کم   کاربرد شـعر فارسـی 
را می   تـوان یافـت که در این کتاب نمونه   ای نداشـته باشـد. 
در ایـن میان البته آنچه بیشـتر در دیوان شـمس جلوه دارد، 
وزنهای پرتحّرک و شـاد اسـت که غالبًا شـکل دوری دارد، 
یعنـی هـر مصـراع را می   تـوان بـه دو نیـم مصراع مسـاوی 
تقسـیم کـرد و گاهـی هـر نیم مصـراع خـودش بـاز به دو 
بخـش تقسـیم می   شـود. در ایـن غزلهـا، وزن چنـان تپنـده 
اسـت کـه آدمـی را بدون توجـه به معنی شـعر، بـه هیجان 

می   آورد.
من طربم، طرب منم، زهره زند نوای من

عشق میان عاشقان شیوه کند برای من
شمس و قمرم آمد، سمع و بصرم آمد

وان سیم   برم آمد، وان کان زرم آمد
ایـن تحـّرک، بـه ویـژه وقتی بیشـتر می   شـود کـه موالنا از 
یـک عامـل زبانی موسـیقی   آفرین هـم بهره می   گیـرد، یعنی 
تکـرار کـه گاه در صورت سـادۀ تکرار کلمه دیده می   شـود 
و گاه در شـکل قرینه   سـازی در میـان اجـزای مصراع، یعنی 

نوعـی تکرار سـاختار و نـه کلمه.
به لب جوی چه گردی؟ بجه از جوی، چو مردی

بجه از جوی و مرا جو، که من از جوی بجستم
بهار آمد، بهار آمد، بهار مشکبار آمد
نگار آمد، نگار آمد، نگار بردبار آمد

امـا اسـتفاده از وزنهـای دوری، کـه موالنـا سـخت بـدان 
راغـب اسـت، یک امـکان دیگـر موسـیقیایی هم به شـاعر 
می   دهـد و آن، اسـتفاده از قافیه   هـای درونـی اسـت. ایـن 
از جملـه  دارد،  دیگـران هـم سـابقه  البتـه در شـعر  کار، 

قصیـدۀ معـروف امیرمعـزی:
ای ساربان منزل مکن جز در دیار یار من

تا یک زمان زاری کنم بر ربع و اطال و دمن
ربع از دلم پرخون کنم، اطال را جیحون کنم
خاک دمن گلگون کنم از آب چشم خویشتن

از روی یار خرگهی ایوان همی   بینم تهی
در جای آن سرو سهی بینم همه زاغ و زغن

امـا در شـعر موالنـا، از سـویی این نـوع قافیه   آرایی بسـامد 
باالیی دارد و از سـویی دیگر، شـاعر گاه یک بدعت زیبای 
دیگـر هـم به خـرج می   دهـد، یعنـی نیمـۀ دوم مصراعهای 
دوم را کامـًا یکسـان اختیـار می   کند و غزل بدیـن ترتیب، 
دیگـر  اینجـا  در  می   گیـرد.  مسـمط  شـبیه  تقریبـًا  شـکلی 
قافیه   آرایـی معمـول و سـنّتی غـزل دیـده نمی   شـود، بلکـه 
قافیه   هـای درونـی، جـای قافیۀ اصلـی را می   گیرنـد. ببینید:

بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی   شود
داغ تو دارد این دلم، جای دگر نمی   شود

ذیدۀ عقل، مست تو، چرخۀ چرخ، پست تو
گوش طرب به دست تو، بی تو به سر نمی   شود
جان ز تو جوش می   کند، دل ز تو نوش می   کند

عقل خروش می   کند، بی تو به سر نمی   شود
از وزن و قافیـه کـه بگذریـم بـه نوعـی دیگـر از موسـیقی 
می   رسـیم کـه بـاز در دیـوان شـمس کاربـرد بسـیار دارد 
اسـت  کلمـات  میـان  معنایـی  و  آوایـی  تناسـبهای  آن،  و 
مراعات   النظیـر  را جنـاس و  آنهـا  قدیـم،  کـه در باغـت 
می   گفته   انـد. موالنـا سـخت بـه این تناسـبها دلبسـته اسـت 
و غالبـًا می   کوشـد کـه در کنار دیگر اشـکال موسـیقی، آنها 

را نیـز رعایـت کنـد.
دیگـر  بـه  تناسـبها،  ایـن  رعایـت  اصـل  در  البتـه  موالنـا 
شـاعران عصر نزدیک می   شـود، چـون می   دانیم کـه ایهام و 
تناسـب، از دسـتاویزهای مهم و تکیه   گاههـای اصلی هنری 
در شـعر قـرن هفتـم و هشـتم و بعد از آن بوده اسـت. ولی 
مهـم ایـن اسـت کـه موالنا بر خـاف دیگـران که غالبـًا به 
یـک سلسـله ایهـام و تناسـبهای خـاص وابسـته   اند و کمتر 
از آن مـدار خـارج می   شـوند، به تناسـبهای تـازه و ابتکاری 

چنـگ می   انـدازد و بسـیار اندک   اند بیتهایی در دیوان شـمس 
کـه در آنهـا، ایهـام و تناسـبی معمولـی و رایـج دیـده شـود، 
مثـل ایـن بیتهـا کـه در اولـی، از اصطاحـات بازی شـطرنج 
اسـتفاده شـده اسـت و در دومی، چهار عنصر اصلی در علم 

کیمیـای قدیـم )آب و خـاک و بـاد و آتش(، آمده اسـت:
تا کی دوشاخه چون رخی؟ تا کی چو بیدق کم   تکی؟

تا کی چون فرزین   کژروی؟ فرزانه شو، فرزانه شو
هفت اختر بی   آب را کین خاکیان را می   خورند

هم آب بر آتش زنم، هم بادهاشان بشکنم
ولـی چنـان کـه گفتیـم، ایـن مـوارد انـدک اسـت و بیشـتر 
تناسـبهای لفظـی و معنایـی در شـعر موالنـا، تـازه اسـت و 

ابتـکاری و در شـعر دیگـران، کمتـر دیـده شـده اسـت:
روز الست، جان تو خورد میی ز خوان تو

خواجۀ المکان تویی، بندگی مکان مکن
همه نقشها برون شد، همه بحر آبگون شد

همه کبرها برون شد، همه کبریا درآمد
سردهان   اند، که تا َسر ندهی، ِسر ندهند

ساقیان   اند که انگور نمی   افشارند
آمده   ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم

ور تو بگویی   ام که نی، نی شکنم، شکر برم
و در ایـن میـان نمی   تـوان اشـاره نکـرد بـه تناسـب زیبـای 
میـان »بنـده« و »خربنـده« در این دو بیت که عـاوه بر جلوۀ 
هنـری، از لحـاظ معنایـی نیـز به کمـک آمده اسـت. در واقع 
اینجـا جایـی اسـت کـه صـورت شـعر به تمـام و کمـال در 

خدمـت معنای آن اسـت:
روزی یکی همراه شد با بایزید اندر رهی

پس بایزیدش گفت: »چه پیشه   گزیدی؟ ای دغا؟«
گفتا که »من خربنده   ام، پس بایزیدش گفت: »رو!

یارب! خرش را مرگ ده تا او شود بندۀ خدا«
 

تلمیح و پشتوانه فرهنگی
موالنا در مجموع شـاعری صنعتگرا نیسـت و این از امتیازات 
اوسـت کـه در آن عصـِر رواج بی   رویـۀ صنایع ادبی، نسـبت 
بـه اینهـا تقریبـًا بی   توجـه اسـت. بـه همیـن سـبب، تقریبـًا 
هیـچ نشـانه   ای از صنایـع پرتکّلـف و در عیـن حـال بیهـوده 
در شـعرش دیـده نمی   شـود و البتـه بزرگانی همچـون حافظ 

و سـعدی نیـز در ایـن ویژگـی با او شـریک   اند.
موالنـا از میـان صنایـع ادبـی، جـز آنچـه در بخش موسـیقی 
مطـرح کردیـم، بـه تلمیح هم سـخت عاقه   مند اسـت و البته 
ایـن امـر، از آگاهـی و دانـش عمیق او نسـبت بـه فرهنگ و 
معـارف اسـامی نشـأت گرفتـه اسـت. در شـعرهای موالنا، 
اشـاره   های بسـیاری به آیـات و احادیث، داسـتانهای مذهبی 
و ملـی و حتـی متـون دینـی ادیان دیگـر به چشـم می   خورد 
بهره   منـد  زیبـا  تلمیح   هـای  از  را  شـعرش  سـویی  از  کـه 
کرده   اسـت و از سـویی دیگـر، بـه پشـتوانۀ معنایی این شـعر 

افـزوده اسـت، چـون می   دانیـم کـه تلمیـح، بـه واقـع هـم 
نقـش هنـری دارد و هم نقـش معنایی. مثالهایـی در دیوان 
شـمس بـرای ایـن هنرمنـدی ارزشـمند، بسـیار اسـت و 
مـن فقـط بـه چنـد بیت از یـک غزل بسـیار زیبـای موالنا 
بسـنده می   کنـم کـه در آن، اشـاره   هایی بـه متـون متـون و 

شـخصیتهای مذهبـی و تاریخـی می   تـوان یافـت.
یعقوب   وار وااسفاها همی   زنم

دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست
زین همرهان سست   عناصر دلم گرفت

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او
آن نور روی موسی عمرانم آرزوست

دی شیخ با چراغ همی   گشت گرد شهر
کز دیو و دد ملولم، انسانم آرزوست
گفتند: »یافت می   نشود، جسته   ایم ما«

گفت: »آن که یافت می   نشود، آنم آرزوست«
 

پایانه
بـا آنچـه گفته   آمـد، می   تـوان تا حـدودی بر یکـی از رموز 
یعنـی  یافـت،  وقـوف  موالنـا  ادبـی  عظمـت شـخصیت 
توانایـی ویژۀ این شـاعر در رعایت جوانب صوری شـعر، 
و ایـن چیـزی اسـت کـه در آثار دیگر شـاعران عـارف ما 
کمتـر دیـده می   شـود، به   ویـژه شـاعران پـس از موالنـا که 
شـعرهای عرفانی   شـان بیـش از این که رنگ هنری داشـته 
باشـد، سرشـار از اصطاحات عرفان نظری اسـت و بدین 
ترتیـب، آن عرفـان کـه می   بایـد توسـط یـک بیـان هنـری 
تلطیـف می   شـد و بـاب طبع مخاطبـان می   گشـت، همانند 
متـون عرفانـی غلیـظ و محتاج شـرح و توضیح شـده و به 

همیـن سـبب، غالبـًا متروک مانده اسـت.
شـعر موالنـا جهانی ویـژه دارد و به همین لحـاظ، در میان 
آثـار ادب فارسـی بـه طـرزی ویـژه می   درخشـد. این فضا 
نیـز بیـش از آن کـه متکـی بـر فضـای سـنت ادبـی شـعر 
فارسـی باشـد، متکـی بـر زندگی انسانهاسـت و بـه همین 
لحـاظ، حتـی در زمـان و مکانـی کـه مردمش با آن سـنّت 
ادبـی ناآشـنایند، بـرای انسـانها قابل فهم و جذاب اسـت. 
ایـن اسـت یکـی از اسـرار توجـه ویـژۀ جهـان امـروز به 

بلخی. موالنـا جال   الدیـن 



سال l11 شمارۀ مسلسل l2640  چهارشنبه 4 جدی/ دی l1398 27 ربیع الثانی l1441 25 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

بـه نظـر می رسـد واقعیت هـای اجتماعـی ـ روانـی، 
انسـان را بـه طـرف درگیـری، رقابـت و جنـگ و 
جـدال می کشـاند. کمبودهـا، خودخواهی هـا، ازدیاد 
جمعیـت، قدرت طلبی هـا و عـدم احسـاس امنیـت، 
هـر یـک می توانـد بـه عامـل جنـگ و سـتیز بـدل 

گردد.
تربیتـی  علـوم  متخصصـان  و  روانشناسـان  برخـی 
معتقـد انـد زمانی کـه زنده گـی اجتماعـی می خواهد 
انسـان را به سـوی ناامنی و جنگ و جدال بکشـاند، 
راه هـای زیـادی بـرای اجتنـاب از آن، وجـود دارد. 

آمـوزش سـلوک و گـوش کـردن بـه دیگـران از نظر 
علـوم رفتـاری اهمیت زیـادی دارد و می توانـد ما را 
بـه سـوی صلـح، دوسـتی و آرامش رهبـری نماید. 

اگـر کسـی بـا عصبانیـت و ناراحتی بر سـر مـا فریاد 
بزنـد و مـا بتوانیـم تحمل کنیـم و در نهایت او را هم 
آرام و خشـم او را خنثا سـازیم، ممکن اسـت از یک 

درگیـری لفظـی یا فزیکـی جلوگیری کرده باشـیم.
تنها صلح اسـت که ارزش کسـب کردن و به دسـت 
آوردن آن را دارد امـا کسـب صلـح فقـط بـه معنـای 
اجتنـاب از درگیری مسـلحانه نیسـت؛ بلکه همچنین 
کـه حـذف  اسـت  راه حل هایـی  یافتـن  معنـای  بـه 
علت هـای خشـونت فـردی و جمعی را امـکان پذیر 
می سـازد، علت هایـی همچـون: بی عدالتـی، ظلـم و 
سـتم، جهـل و تهی دسـتی، عـدم تسـامح و تبعیض. 
بایـد مجموعه یی از ارزش هـا و رویکردهای نوین را 
بنـا کنیم تـا جایگزیـن فرهنگ جنگ که قرن هاسـت 

سـیر تمدن را رقم زده، شـود. 
واقعیت هـای جهانـی بسـیار تلخ تر از تصور ماسـت. 
ایـن جهـان ثروتمنـد و غنـی از منابـع مـادی، دانش، 
تجربـه و ایـن جوامـع برخـوردار از آزادی و پویایی 
هـر  زیـرا  اسـت؛  آسـیب پذیر  بی نهایـت  بی سـابقه، 
از  از سـاکنان سـاده کـه  اقلیـت  بیـن  روز شـکاف 
امکانـات پیشـرفته برخـوردار اند و اکثریـت عظیمی 
کـه ایـن سـعادت و نیک بختـی و حتا حداقل سـطح 
اسـتاندارد زنده گـی هنـوز برای شـان سـرابی در دور 

دست هاسـت کـه بیشـتر و عمیق تـر می شـود.
یکـی از دالیـل جـدی ایـن خـاء، مسـألۀ افزایـش 
نفـوس جهـان سـوم اسـت. آیـا جهـان صنعتـی و 
جهانـی  معضـل  ایـن  کنـار  از  می توانـد  پیشـرفته 

شـود؟  رد  بی اعتنـا 
بـه عقیـدۀ فِدریکـو مایـور امـروزه جهـان بـه یـک 
غنـی  کشـورهای  و  اسـت  شـده  بـدل  ُکل  واحـد 
بـا  نمی تواننـد  امریکایـی  و  اروپایـی  ثروت منـد  و 
بی اعتنایـی از کنـار مهاجـرت ناشـی از خشک سـالی 
یـا جنـگ در کشـور آفریقایـی بگذرنـد؛ زیـرا ایـن 
ممالـک می داننـد که چنیـن مهاجرتی، عامل تشـدید 
مهاجـرت  و  اسـت  اقتصادشـان  سـاختاری  بحـران 

دسـته جمعی و غیرقابـل مهار، مشـکل بیـکاری را به 
می سـازد.  پیـش  از  وخیم تـر  مراتـب 

خاصـه اینکـه هـر قـدر فـن آوری در عصـر نظامی 
انکشـاف نمایـد و بـه حـد اعـای پیشـرفت خـود 
برسـد، جنـگ هم به همان شـکل، پیچیده تـر خواهد 
شـد؛ چنانچـه امـکان دارد در آینده ـ کشـورهایی که 
اساسـًا دارای نظام کامل و سـالم سیاسـی و اداری در 
جامعه نباشـند و درگیر جنگ شـوند هرگز تشخیص 
داده نخواهنـد توانسـت جنگـی را کـه پیـش می برند 
آیـا بـرای بقای آن کشـور اسـت و یا تا ابد کشـوری 
خواهـد بود کـه در یک جنـگ جاودانه بـرای صلح، 

می  کند. مبـارزه 

بـرای جلوگیـری از تقابـل قومـی، تغییـر در سـاختار نظام 
می بایـد:

قصـدی بـرای نقـد و ایـراد بـر شـفافیت و عدم شـفافیت 
انتخابـات اخیر نـدارم؛ از این رو، عجالتًا حتـا به چگونگی 
»نظـام انتخاباتـی« نیـز نمی پردازم. سـخنم در مـورد نحوۀ 
تعییـن یـا گزینـش رییس جمهـور یـا فـرد اول مملکـت 

ست. ا
در پنـج بـاری کـه مـردم افغانسـتان بـه قصـد انتخـاب 
رفتنـد،  رأی  صندوق هـای  پـای  بـه  رییس جمهـور 
زبانـی  و  قومـی  خط هـای  روی  آشـکاری  بطـور  اکثـراً 
نامـزدان عامـت »تـک مـارک« نهادنـد. در نقشـه یی کـه 
اخیـراً کمیسـیون انتخابـات منتشـر نمـوده، تکاثـر نفـوس 
رأی دهنـده گان بـه دو نامـزد پیشـتاز، در اکثـر والیات )به 
اسـتثنای کابـل، غـور و فـراه کـه پـای بحـث شـفافیت و 
عـدم شـفافیت در میان اسـت(، رنگ آمیزی نقشـه، مبنای 

قومـی و زبانی دارد. اگر انتخابات بـه دور دوم برود)امری 
کـه اجتناب ناپذیـر می نمایـد(، ایـن رویارویـی را جدی تر 
سـاخته و در نتیجـه، خـط جدایـی میـان دو رنـگ متمایز 

کننـده را تیره تـر خواهـد سـاخت.
نسـخه یی کـه می توانـد در ضمـن حفـظ اصـِل انتخابـی 
بـودن مسـوولین و زمـام داران کشـوری، مانـع تقابـل و 
رویارویـی اقـوام بر سـِر کرسـی ریاسـت جمهوری گردد، 

مشـمول اجـزا و اقـام زیـر خواهـد بود:
1.کرسـِی ریاسـت جمهوری بیشـتر یـک مقـام تشـریفاتی 
و سـمبولیک باشـد؛ بـا توزیـع قـدرت بطـور افقـی میـان 
او  رییس جمهـور و صدراعظـم، صاحیت هـای موجـود 
کاهـش یابـد؛ صاحیت هایـی که هـم اسـتبداد و تک روی 
بوجـود آورده، و هـم جاذبـۀ دسـتیابی بـه ایـن مقـام را 

افزایـش داده اسـت؛
2.انتخـاب رییس جمهـور از روی اکثریـت آرای اعضـای 

شـورای ملـی، و »آرای الکتـرل ایـاالت« صـورت گیرد؛
3.ایـن کرسـی بطور نوبتـی به خبـرگان و رجال برجسـتۀ 
اقـوام سـاکن در کشـور )اعـم از کثیـر و قلیـل(، واگـذار 

گـردد؛ تـا همـه خـود را مالـک ایـن ملـک بدانند؛
4.بـرای تطبیـق قدم هـای فـوق، دو امـر زیریـن الزامـی 

اسـت:
الـف- دادن مجـاِل بـروز و ظهـور بـه احـزاب سیاسـی یا 
حزبـی سـاختن انتخابات. طرح شـرایط سـخت در قانون، 
بـروز احـزاب ملـی را آسـان تر می سـازد؛ و مانع بـازی با 

کارت قومـی سیاسـت بازان قوم گـرا می گـردد.
هیچ گونـه  کنونـی،  والیتـی  گانـه ی   34 تقسـیمات  ب- 
مبنـای منطقـی ندارد. بـا اعـاده  و تعدیل تقسـیمات ایالتی 
پیـش از قانـون اساسـی 1343ش، شـورای ایالتـی ایجـاد 

گـردد. ایـن شـورا دارای صاحیـت هـای آتـی باشـد:
-قانون گذاری در امور ایالت

-انتخاب مسوولین ایالتی
-نظاررت بر کارکرد حکومت ایالتی

-حـق اشـتراک با تعـداد معیـن رأی)رأی الکترل(برای هر 
والیـت، در انتخابات ریاسـت جمهوری.

ایـن شـیوه، عـاوه بـر ممانعـت از تقابـل قومـی و دفـع 
خطـر جنـگ داخلـی، الاقـل دو ُحسـن آتـی را نیـز دارا 

: ست ا
سرتاسـری،  انتخابـات  چندیـن  هزینه هـای  یک-کاهـش 
میـزان وابسـتگی انتخابـات را بـه کشـورهایی کـه تمویل 
افغانسـتان  می دهـد.  کاهـش  می گیرنـد،  عهـده  بـه  آن را 
یـک  بـه  فقـط  جهـان،  کشـورهای  از  بسـیاری  ماننـد 

دارد؛ نیـاز  انتخابـات عمومـی 
دو- آنـگاه کـه مذاکـره بـا طالبـان به صلـح منتهـی گردد، 
زمینـۀ ورود آنـان به داخل نظام آسـان تر خواهـد بود. چه، 
طالبـان بـر اعـادۀ نظام امـارت اسـامی اصـرار می نمایند. 
تفسـیر سـادۀ »امـارت«، همانـا تعییـن رییـس یـا زعیـم 
کشـور، یـا بـه قـول آنـان امیرالمومنیـن، از جانـب جمـع 
محـدودی از خبرگان و علماسـت؛ جمعی کـه طالبان آنان 
را شـورای »اهـل حـل و عقـد« می خوانند؛ ایـن جمع غیر 
انتخابـی اسـت. امـا به هـر حال، ایـن نوع گزینـش زعیم، 

بـا آنچـه در بـاال گفتیم بسـیار نزدیک اسـت.

جلوگیری از تقابل و تغییر در ساختار نظام

به تنـگ آمـد، به جنـگ آمـد

تازمانی  که آی .اس. آی اجازه...
ــا  ــرد ت ــت ک ــتان ثاب ــه پاکس ــان ب ــات طالب هی
ایــن  ندهــد  اجــازه  آی. اس .آی  زمانــی  کــه 
ــان  ــس در جری ــن آتش ب ــورد تامی ــروه در م گ
ــد. ــری نمی توان ــم گی ــح تصمی ــای صل گفتگوه
ــتان در  ــش پاکس ــه نق ــزود ک ــای مســلم یار اف آق
ــروه  ــت و این گ ــن اس ــان روش ــت از طالب حمای

مســتقل نیســت.
ــان تنهــا  ــد کــرد کــه اگــر طالب ــن تاکی او همچنی
بــه خاطــر خوشــی امریــکا در افغانســتان موقتــًا 
آتش بــس کننــد، قابــل قبــول نیســت؛ زیــرا 
ــس  ــراری آتش ب ــتار برق ــردم افغانســتان خواس م
ــتند. ــح هس ــای صل ــد گفتگوه ــی در رون عموم
رییــس مجلــس ســنا خطــاب بــه طالبــان گفــت، 
ــوند؛  ــی حاضــر ش ــای بین االفغان ــرای گفتگوه ب
دولــت آمــاده ایــن مذاکــرات اســت و تــا 
ــان خــود مشــکل را حــل  ــا می ــه افغان ه زمانی ک
نکننــد، امریــکا و یــا کشــور دیگــر ایــن مشــکل 

را حــل نمی توانــد.
ــورد  ــنا در م ــس س ــف مجل ــۀ او، موق ــه گفت ب
مذاکــرات امریــکا وطالبــان از ابتــدا تــا حــال این 
ــن مذاکــرات زمینه ســاز مذاکــرات  اســت کــه ای
ــر  ــس باشــد، در غی ــن آتش ب ــی و تامی بین االفغان
آن امریــکا بــه فکــر تامیــن صلــح در افغانســتان 

نیســت.
او از دولــت امریــکا بــه عنوان دوســت افغانســتان 
نیــز خواســت، از آنجایــی کــه نیروهــای امنیتــی، 
مــردم ملکــی، مامــوران، زنــان و کــودکان افغــان 
ــه را  ــوراند، زمین ــاری در کش ــگ ج ــی جن قربان
آتش بــس  و  بین االفغانــی  گفتگوهــای  بــرای 
عمومــی و دوامــدار فراهــم ســازد؛ در غیــر 
ــا  ــا ب ــه )تنه ــک طرف ــت و ی ــس موق آن آتش ب

ــد. ــل نمی کن ــکل را ح ــکا( مش امری
ــم  ــنا ه ــو س ــر عض ــف دیگ ــن منص محی الدی
ــتان  ــه پاکس ــان ب ــات طالب ــفر هی ــت، از س گف
ــرای  ــا ب ــن گــروه تنه ــه ای ــد ک ــر می آی ــن ب چنی
ــی  ــکا رایزن ــا امری ــت ب ــس موق ــراری آتش ب برق

می کنــد و ایــن مســاله »تاســف بار« اســت.
ــد  ــح می خواهن ــان صل ــر طالب ــۀ او، اگ ــه گفت ب
بایــد بداننــد کــه صلــح تنهــا بــا برقــراری 
آتش بــس عمومــی در کشــور امــکان پذیــر 
ــب و  ــح جــز فری ــد صل ــر آن رون اســت؛ در غی

نیرنــگ چیــزی دیگــر بــوده نمی توانــد.
ــه  ــکا خواســت ک ــت امری ــای منصــف از دول آق
بــه جــای طالبــان بــر پاکســتان فشــار وراد کنــد 
ــره  ــرای مذاک ــاعت ب ــک س ــان را در ی ــا طالب ت
قانــع  آتش بــس  برقــراری  و  بین االفغانــی 
ســازند؛ زیــرا بــه گفتــه او، از آنجــای کــه تمامــی 
پایگاه هــای نظامــی، شــوراها و خانواده هــای 
ــد؛ اســام  ــان همــه در پاکســتان ان ــران طالب رهب

ــوذ گســترده دارد. ــان نف ــر آن ــاد ب آب
ــا  ــار دیگــر عضــو مجلــس هــم ب ــی هنری انارکل
ــتار  ــتان خواس ــردم افغانس ــه م ــه این ک ــاره ب اش
صلــح پایــدار در کشــور انــد، گفــت کــه امریــکا 
ــار  ــروه فش ــن گ ــان ای ــان و حامی ــر طالب ــد ب بای
وارد کنــد تــا تاریــخ گذشــته در افغانســتان 

ــود. ــرار نش تک
مــردم  درد  10روزه  آتش بــس  او،  گفتــۀ  بــه 
هرگونــه  و  نمی کنــد  مــداوا  را  افغانســتان 
ــد  ــح بای ــای صل ــان گفتگوه ــس در جری آتش ب
ــردم  ــتار م ــا از کش ــد ت ــی باش ــی و دایم عموم

افغانســتان جلوگیــری صــورت گیــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه هیــات طالبــان از دفتــر 
قطــر چنــد روز پیــش بــه پاکســتان رفتــه تــا در 
مــورد آتش بــس ده روزه بــا امریــکا بــا رهبــری 

ــد. ــروه مشــوره کن این گ

دکتور محیی الدین مهدی

بهزاد برمک 



سال l11 شمارۀ مسلسل l2640  چهارشنبه 4 جدی/ دی l1398 27 ربیع الثانی l1441 25 دِسمبر 2019
www.mandegardaily.com

 2 109 ِن  کستا پا
چگـونه بـود؟

پاکسـتان در سـال 2019 شـاهد فراز و نشـیبهای زیادی در داخل 
و روابـط بـا کشـورهای مختلـف بـود، همچنیـن تـداوم تنشـها 
در روابـط بـا افغانسـتان، هنـد و تاشـهایی بـرای ترمیـم روابـط 
شـکننده بـا امریـکا و همچنیـن چالـش دولـت عمـران خـان در 
برابـر جنـاح مخالـف همزمـان بـا تشـدید بحـران اقتصـادی، از 

جملـه اتفاقهـای مهـم در پاکسـتان بود.
پاکسـتانی ها در ایـن سـال شـاهد بی سـابقه ترین تـورم، افزایـش 
چندبـارۀ نرخ سـوخت و بحرانی شـدن معیشـت بودنـد. در کنار 
ایـن مشـکات، تشـدید تنش هـا بـا هنـد به عنـوان رقیب سـنتی 
پاکسـتان در شـبه قاره و فشـار امریـکا بـر پاکسـتان بـرای انجـام 

اقدامـات بیشـتر در بحـث صلـح افغانسـتان بودند.
بـه نسـبت متأثر بـودن افغانسـتان از پاکسـتان، از آن جایی که این 
کشـور در همسـایه گی افغانسـتان قـرار دارد و کنش هـای داخلی 
در آن تأثیـرات بی شـماری در افغانسـتان داشـته اسـت، روزنامـۀ 
مانـدگار ایـن گزیده یـی از رویدادهـا، دسـتاوردها و چالش هـای 
مهـم در سـال 2019 در پاکسـتان را گزیـن کـرده و پیشـکش 

خواننـده گان می کنـد.
جنوری

- محمـد بـن زایـد آل نهیـان، ولیعهـد امارات در پاسـخ به سـفر 
نخسـت وزیر پاکسـتان بـه ابوظبـی، سـفر یـک روزه به اسـام آباد 

داد. انجام 
- عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان بـه دعـوت اردوغـان، 
رییس جمهـوری ترکیـه، به این کشـور سـفر کـرد. در جریان این 
بازدیـد، گفت وگوهـای راهبـردی میـان دو کشـور برگـزار شـد.

- نخسـت وزیر پاکسـتان همچنیـن در ایـن مـاه سـفر دو روزۀ 
رسـمی بـه قطـر انجـام داد.

عنـوان  بـه  خـان  سـعید  آصـف  قاضـی  مـاه،  همیـن  در   -
بیست وششـمین رییـس قـوۀ قضاییۀ پاکسـتان انتخاب و سـوگند 

خدمـت یـاد کـرد.
تسـهیل  و  گردشـگری  ترویـج  هـدف  بـا  پاکسـتان  دولـت   -
سیسـتم جدیـد صـدور  خارجـی،  سـرمایه گذاران  فعالیت هـای 
روادیـد فرودگاهـی بـرای 50 کشـور و ویـزۀ الکترونیکـی بـرای 

اتبـاع 175 کشـور را بـه اجـرا گذاشـت.
- حملـۀ انتحـاری گـروه تروریسـتی تحریـک طالبـان بـه دفتـر 
معـاون فرمانـده پولیـس ایالت بلوچسـتان در شـهر لوراالیی این 

ایالـت، 9 کشـته و 22 زخمـی برجـای گذاشـت.
- در همیـن ماه، ایالت بلوچسـتان پاکسـتان شـاهد حادثۀ مرگبار 
تصـادف جاده یـی بـود. در ایـن حادثـه، 26 تـن کشـته و 16 نفر 

دیگـر نیز مصدوم شـدند.
فبروری

بـه  موسـوم  پاکسـتان  دریایـی  نیـروی  بین المللـی  رزمایـش   -
در  بـا حضـور 45 کشـور  روز  پنـج  مـدت  بـه  »امـان-2019« 

شـد. برگـزار  کراچـی  سـواحل 
- عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان در این ماه برای شـرکت 
در هفتمیـن نشسـت بین االقوامـی دولت هـا، سـفر یک روزه یی به 

امـارات انجام داد.
- در همیـن مـاه و چنـد روز پیـش از سـفر ولیعهـد سـعودی، 
جنـرال راحیل شـریف، فرمانده ایتاف نظامی عربسـتان در رأس 
یـک هیـات به پاکسـتان سـفر و با مقام هـای عالی رتبۀ سیاسـی و 

نظامـی این کشـور دیـدار کرد.
- محمد بن سـلمان، ولیعهد عربسـتان برای انجام سـفر دو روزۀ 
رسـمی وارد اسـام آباد شـد. او با عمران خان، روسـای مجالس 

سـنا و ملـی و فرمانده ارتش پاکسـتان دیـدار کرد.
- روابـط شـکنندۀ پاکسـتان و امریـکا نیـز در این ماه با پیشـرفت 
همـراه بـود، زمانـی کـه دولـت اسـام آباد زمینـۀ گفت وگـوی 

مسـتقیم میـان طالبـان و واشـنگتن را فراهـم کرد.
- مناسـبات تنش آلـود پاکسـتان و هنـد به عنوان دو رقیب سـنتی 
شـبه قاره بـه دنبـال حملـۀ تروریسـتی در کشـمیِر تحـت کنتـرل 
سـردی  بـا  پاکسـتان،  علیـه  هنـد  اتهامـات  و  دهلی نـو  دولـت 
بیشـتری مواجـه شـد. پـس از آن، نبرد هوایی میان دو کشـور رخ 
داد. پاکسـتان دو فرونـد جنگنـدۀ هنـدی را سـاقط و خلبان یکی 
از جنگنده هـا را بـه اسـارت گرفـت. پـس از آن، عمـران خـان 
بـه نشـانه ُحسـنِ نیت و جلوگیـری از تشـدید تنش هـا، دسـتور 

تحویـل خلبـان هنـدی بـه ایـن کشـور را صـادر کرد.
مارچ

- تنش هـا میـان اسـام آباد و دهلی نـو در ایـن مـاه نیز ادامـه پیدا 
کـرد و دو کشـور تصمیمـی برای خویشـتن داری نداشـتند. وزیر 
امـور خارجـۀ پاکسـتان در اعتـراض بـه دعوت از همتـای هندی 
جهـت حضـور در جلسـۀ شـورای وزیـران سـازمان همـکاری 

اسـامی بـه میزبانـی ابوظبـی، در این نشسـت شـرکت نکرد.
نگرانی هـای  شـبه قاره،  رقبـای  میـان  اختافـات  افزایـش   -
کشـورهای منطقـه و جهانـی را در پـی داشـت و از پاکسـتان و 
هنـد خواسـته شـد تـا از هرگونـه تشـدید تنش هـا کـه منجـر به 

کننـد. می شـد، خـودداری  احتمالـی  درگیـری 
- دعـوای سیاسـی میـان دولت عمـران خان و جنـاح مخالف نیز 
در ایـن مـاه پـس از موافقت دیـوان عالی پاکسـتان با قـرار وثیقۀ 
6 هفته یـی نـواز شـریف، نخسـت وزیر پیشـین ایـن کشـور وارد 

مرحلۀ جدیدی شـد.
- فدریـکا موگرینی، رییس وقت سیاسـت خارجـۀ اتحادیۀ اروپا 
سـفر رسـمی به پاکسـتان انجـام داد. بانـو موگرینی طـی دیدار با 
رهبـران این کشـور، ضمـن محکومیت اسام هراسـی، نسـبت به 

تشـدید تنش هـا میان پاکسـتان و هنـد ابـراز نگرانی کرد.
- مـردم پاکسـتان در بیست وسـوم مـارچ، هفتادونهمین سـالگرد 
تصویـب قطع نامـۀ تشـکیل ایـن کشـور مسـلمان در 23 مـارچ 
1940 میـادی )چهـارم حمل 1319( را با عنوان »روز پاکسـتان« 

گرفتند. جشـن 
ماهاتیـر محمـد، نخسـت وزیر مالـزی کـه همزمـان بـرای سـفر 
رسـمی بـه پاکسـتان آمـده بـود، بـه عنـوان مهمـان ویـژه در این 

یافت. مراسـم حضـور 
اپریل

- عمـران خـان، 21 ابریـل بـه دعـوت رسـمی حسـن روحانـی، 
بـرای سـفری دو روزه بـه ایـران رفـت. نخسـت وزیر پاکسـتان 
قبـل از عزیمـت بـه تهران و مذاکـره با مقام هـای بلندپایـۀ ایران، 

توقـف کوتاهی در شـهر مشـهد داشـت.
- نیروهـای دایـرۀ مبـارزه بـا تروریسـم در شـهر کراچـی یـک 
تروریسـت وابسـته بـه گـروه غیرقانونـی جنـداهلل را بازداشـت 

کردنـد.
- عمـران خـان در ایـن مـاه بـرای حضـور در دومیـن همایـش 
بین المللـی کمربنـد و جـاده-2019 بـه چین رفت. او در حاشـیۀ 
ایـن سـفر بـا مقام هـای عالی رتبـۀ بجنـگ دیـدار و در خصوص 

گسـترش همکاری هـا میـان دو کشـور گفت وگـو کـرد.
- در پـی انفجار تروریسـتی در بازار »تره بـار« منطقۀ »هزارگنجی« 
شـهر کویتۀ مرکز ایالت بلوچسـتان پاکسـتان، 16 نفر کشـته و 30 

تن دیگر زخمی شـدند.
- در همیـن مـاه مهاجمـان ناشـناس در بزرگـراه سـاحلی مکران 
واقـع در ایالت بلوچسـتان پاکسـتان، بـس حامل مأمـوران امنیتی 
و نیـروی دریایـی را متوقـف کرده و سـپس 14 نفـر از آنان را به 

کشـتند. گلوله  ضرب 
- وزارت داخلـۀ پاکسـتان، سیاسـت جدیـد صـدور ویـزۀ ایـن 
کشـور را اعـام کـرد کـه براسـاس آن، 48 کشـور می تواننـد بـا 

ورود بـه پاکسـتان ویـزۀ فرودگاهـی دریافـت کننـد.
- کنفرانـس بین المللـی همکاری های ایـران، پاکسـتان و ترکیه با 
حضور دیپلمات های برجسـتۀ دو کشـور، اسـتادان دانشـگاهی و 

کارشناسـان در انقره برگزار شـد.
می

- کمیتـۀ تحریم های سـازمان ملل، مسـعود اظهر، سـرکردۀ گروه 
جیـش محمـد که متهم به دسـت داشـتن در حمات تروریسـتی 

در هند اسـت را در فهرسـت تروریسـم جهانی قرار داد.
- دیـوان عالـی پاکسـتان درخواسـت نوازشـریف، نخسـت وزیر 
پیشـین این کشـور بـرای تمدید قـرار وثیقۀ 6 هفته یـی را رد کرد 

و پـس از آن، نـواز شـریف دوبـاره بـه زندان منتقل شـد.
- در همیـن مـاه ارتـش پاکسـتان موشـک بالسـتیک زمین به زمین 
»شـاهین-2« بـا قابلیـت حمـل کاهـک هسـته یی را بـا موفقیت 

آزمایـش کرد.
- عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان پیـروزی نارنـدرا مودی، 
نخسـت وزیر وقـت هنـد در انتخابـات پارلمانی این کشـور را به 
او تبریـک گفـت و تأکیـد کـرد کـه پاکسـتان مشـتاقانه بـه دنبال 
همـکاری بـا دولـت جدیـد هند بـرای صلـح و ثبـات در جنوب 

آسـیا است.
- مسـلمانان روزه دار پاکسـتان در آخریـن جمعـۀ مـاه رمضـان 
و بـه مناسـبت روز جهانـی قـدس، در راهپیمایی هـای ایـن روز 
شـرکت کرده و اقدامات کشـور اسـرایل در برابر مردم فلسـطین 

کردند. را محکـوم 
چهاردهمیـن  در  شـرکت  بـرای  مـاه  ایـن  در  خـان  عمـران   -
اجـاس سـازمان همـکاری اسـامی به عربسـتان سـفر کـرد. او 
در حاشـیۀ ایـن نشسـت با سـران سـعودی و روسـای جمهوری 

مصـر و افغانسـتان دیـدار کـرد.
کشـته   9 الهـور،  شـهر  در  زیارتـگاه  یـک  در  بمب گـذاری   -

گذاشـت. برجـای 
جون

- عمـران خـان در ایـن مـاه بـرای شـرکت در اجـاس سـران 
کشـورهای عضـو سـازمان همـکاری شـانگهای در بیشـکک، به 
قرقیزسـتان سـفر کـرد. او در حاشـیۀ ایـن اجـاس بـا پوتیـن، 
گسـترش  خصـوص  در  و  دیـدار  روسـیه  جمهـوری  رییـس 

مناسـبات دفاعـی رأی زنـی انجـام داد.
- شـیخ تمیـم بـن حمـد آل ثانی، امیر قطر سـفر دو روزۀ رسـمی 

بـه پاکسـتان انجـام داد. او بـا رهبـران عالی سیاسـی و نظامی این 
کشـور دیدار کرد.

- شـاه محمود قریشـی، وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان در همیـن 
مـاه بـه بروکسـل رفـت و در نشسـت کمیتـۀ سیاسـی امنیتـی 
اتحادیـۀ اروپـا ضمن ابـراز نگرانی از تشـدید تنش ها میـان ایران 
و امریـکا گفـت: حضـور نیروهـای امریکایـی در خلیـج فـارس، 

تهدیـد جـدی بـرای صلـح منطقه اسـت.
جوالی

- در همیـن مـاه عمـران خـان بـا هـدف ترمیـم روابط شـکنندۀ 
اسام آباد-واشـنگتن، راهـی سـفر رسـمی بـه امریـکا شـد. پیش 
از ایـن سـفر، دولـت ترامپ گروه شـبه نظامی ارتـش آزادی طلب 
بلوچسـتان را بـه فهرسـت سـازمان های تروریسـتی اضافـه کرد.

- در همیـن مـاه یـک هیـأت پارلمانـی عـراق به ریاسـت شـیخ 
همـام حمـودی، رهبـر شـورای عالـی اسـامی ایـن کشـور بـه 

پاکسـتان سـفر کـرد.
- سـقوط یـک فروند هواپیمـای نظامی متعلق به ارتش پاکسـتان 
در فاصلـۀ چنـد کیلومتری از فـرودگاه نظامی در شـهر راولپندی 
منجـر بـه جان باختـن 18 نفر شـامل پنج خدمـه و 13 غیرنظامی 

. شد
- حادثـۀ برخـورد قطـار مسـافربری بـا قطـار بـاری در جنـوب 

ایالـت پنجـاب پاکسـتان، 24 کشـته برجـای گذاشـت.
اگست

- در همیـن مـاه تـاِش جنـاِح مخالـف در مجلـس سـنا بـرای 
برکنـار صـادق سـنجرانی، رییـس مجلـس سـنای پاکسـتان ناکام 

. ند ما
- بمب گـذاری در یـک مسـجد واقـع در شـهر کویتـۀ پاکسـتان، 

چهـار کشـته و 23 زخمـی برجای گذاشـت.
- عـاوه بـر ایـن انفجـار، بمب در منطقـۀ »دیر« در شـمال غرب 

پاکسـتان منجر به کشـته شـدن شـش نفر شـد.
- در همیـن مـاه عمـران خان تصمیـم گرفت تا مـدت مأموریت 
جنـرال قمـر جاویـد باجـوا، فرمانده ارتش پاکسـتان را برای سـه 

سـال آینده تمدیـد کند.
- در ادامـۀ تنش هـا میـان اسـام آباد و دهلی نـو، نخسـت وزیر 
پاکسـتان طـی تمـاس تلفنـی بـا محمـد بـن سـلمان، ولیعهـد 
در  تنش زدایـی  بـه  کمـک  بـرای  تـا  خواسـت  او  از  سـعودی 

کنـد. نقش آفرینـی  شـبه قاره 
- پاکسـتان در ایـن مـاه نیـز موشـک بالسـتیک بـا قابلیـت حمل 

کاهـک هسـته یی را بـا موفقیـت آزمایـش کـرد.
سپتمبر

بـه  پاکسـتان  نخسـت وزیر  عمـران خـان،  - سـفرهای رسـمی 
عربسـتان و امـارات، حضـور در اجاس سـاالنۀ مجمـع عمومی 
سـازمان ملـل و دیـدار بـا رهبـران کشـورهای مختلـف جهان از 

تحـوالت مهـم ایـن کشـور در طـول ایـن مـاه بود.
- وزیـر امـور خارجـۀ پاکسـتان کـه در جریـان سـفر عمـران 
خـان بـه نیویـورک همـراه او توقفـی کوتاهـی نیـز در ریـاض 
داشـت، اعام کرد: پاکسـتان از حاکمان سـعودی خواسـته تا در 
تصمیم گیری هـای خـود در خصـوص صلـح و ثبـات منطقه یـی، 
عجلـه نکننـد و از هرگونـه اقداماتـی که سـبب تحت تأثیـر قرار 

گرفتـن صلـح در منطقـه می شـود، اجتنـاب کننـد.
- در همیـن مـاه تصادف جاده یی در شـمال پاکسـتان، 26 کشـته 
برجـای گذاشـت کـه در میـان آن، 16 سـرباز ارتـش نیـز بودند. 

ایـن تصـادف در پـی واژگونی یک بـس مسـافربری رخ داد.
- عمـران خـان ضمن سـخنرانی در مجمع عمومی سـازمان ملل، 

بـا رهبـران کشـورهای مختلـف دیـدار کـرد و در نشسـت های 
مهـم خبـری و اندیشـکده های مختلـف شـرکت نمود.

در  ریشـتر  دهـم  پنج وهشـت  قـدرت  بـه  زمین لـرزه  وقـوع   -
بخش هایـی از پاکسـتان، منجـر بـه کشـته شـدن ده هـا نفـر شـد.
- سـفر مشـترک وزیران امـور خارجۀ عربسـتان و امـارات نیز با 
هـدف آنچـه که تـاش بـرای کمک به حـل تنش ها در شـبه قاره 

عنـوان شـد، در همین ماه انجام شـد.
- پـس از لغـو مذاکـرات میان امریـکا و طالبان از سـوی ترامپ، 
پاکسـتان بـه آن واکنـش نشـان داد و بـار دیگـر بـر موضـع خود 

مبنـی بـر نظامـی نبـودن راه حل افغانسـتان تأکیـد کرد.
اکتوبر

بـه  بـرادر  ماعبدالغنـی  ریاسـت  بـه  طالبـان  هیـأت  سـفر   -
اسـام آباد، سـفر عمـران خان بـه ایران و عربسـتان برای پیشـبرد 
ابتـکار میانجیگـری، سـفرهای نخسـت وزیر پاکسـتان و فرمانـده 
بـه چیـن و تشـدید درگیری هـای مـرزی  ایـن کشـور  ارتـش 
پاکسـتان بـا هند و افغانسـتان نیـز از تحوالت مهم این ماه اسـت.

- انفجـار سـیلندر گاز در قطـار مسـافربری در منطقـۀ شـرقی 
نفـر  و صدهـا  کشـته   75 دسـتِ کم  پاکسـتان،  پنجـاب  ایالـت 

گذاشـت. برجـای  مصـدوم 
- در همیـن مـاه جلسـۀ کارگـروه اقـدام مالـی ویـژه در شـهر 
پاریـس برگزار شـد و اف ای تـی اف، پاکسـتان را بـرای چهار ماه 

دیگـر در فهرسـت خاکسـتری ابقـا کـرد.
ابتـکار  - نخسـت وزیر پاکسـتان در همیـن مـاه بـرای پیشـبرد 
میانجیگـری، راهـی ریاض شـد و طـی دیدار با پادشـاه و ولیعهد 

سـعودی دربـارۀ صلـح و ثبـات در منطقـه رأی زنـی کرد.
- جنـرال قمر جاوید باجـوا، فرمانده ارتش پاکسـتان نیز همزمان 
بـا سـفر رسـمی عمـران خان بـه بیجنگ، عـازم چین شـد و طی 
دیـدار بـا مقام هـای عالی رتبـۀ نظامی چیـن، در خصـوص امنیت 

منطقه یـی و همچنیـن اوضاع خلیـج فـارس رأی زنی کرد.
نوامبر

- سـفرهای رسـمی عمـران خـان بـه چیـن، امـارات و مالـزی، 
تشـدید اختافـات میـان دولت عمـران خان و جنـاح مخالف که 
منجـر بـه راه انـدازی تظاهـرات ضددولتـی از کراچـی بـه مقصد 
اسـام آباد و تحصـن در پایتخـت، آزادی مشـروط نـواز شـریف 
از زنـدان و سـفر او بـه خـارج بـرای معالجـه و پرتـاب موشـک 
بالسـتیک شـاهین-1 از سـوی ارتـش پاکسـتان، از تحـوالت این 

مـاه محسـوب می شـود.
- در همیـن مـاه وزارت امـور خارجـۀ پاکسـتان در اعتـراض به 
اقـدام موهـن عناصـر اسام سـتیز در نـروژ، سـفیر ایـن کشـور 

اروپایـی را احضـار کـرد.
- پاکسـتان در همیـن مـاه بـا هـدف تسـهیل بـرای سـفر زایـران 
هنـدی به ویـژه پیروان مذهب سـیک، گـذرگاه مـرزی کرتارپور 
را افتتـاح کـرد کـه طـی آن، شـهروندان سـیک هنـد می تواننـد 
بـدون ویـزه قـادر بـرای حضـور در معبـد کرتارپور به پاکسـتان 

کنند. سـفر 
- در همیـن مـاه موالنـا فضل الرحمـان، رییـس حـزب جمعیـت 
علمـای اسـام در اسـام آباد دسـت به تحصـن زد و اعـام کرد 
کـه تـا پایـان کار دولت عمـران خان، دسـت از تجمـع اعتراضی 
برنخواهـد داشـت. با این حـال، او و هوادارانش پـس از 13 روز 

تحصـن به صـورت مسـالمت آمیز پایتخـت را تـرک کردند.
دسمبر

- در ایـن مـاه دولـت اسـترالیا تصمیـم گرفـت تـا کمک هـای 
هفتادسـالۀ ایـن کشـور بـه پاکسـتان را متوقـف کنـد.

و  پاکسـتان  پیشـین  رییس جمهـوری  زرداری،  علـی  آصـف   -
سرپرسـت حـزب مـردم در ارتبـاط بـا پرونـدۀ پول شـویی در 
حبـس به سـر می برد، توانسـت با موافقـت دادگاه با قـرار وثیقه، 

از زنـدان آزاد شـود.
ازسـرگیری  بـرای  از تصمیـم کاخ سـفید  پاکسـتان  اسـتقبال   -
مذاکـرات با طالبان و سـفر زلمـی خلیل زاد، نماینـدۀ ویژه امریکا 

افغانسـتان. امور  در 
- در همیـن مـاه عمران خان برای ششـمین بار به عربسـتان سـفر 
کـرد. پیـش از سـفر او، وزیـر خارجۀ پاکسـتان در سـفری از قبل 

اعـام نشـده راهی ریاض شـده بود.
- سـفرهای رسـمی جنـرال قمـر جاویـد باجـوا، فرمانـده ارتش 
پاکسـتان بـه امـارات و سـفر عمـران خان بـه بحرین نیـز در این 

مـاه انجام شـد.
- نخسـت وزیر پاکسـتان همچنیـن در همیـن مـاه بـرای شـرکت 
در نشسـت مجمـع عمومـی پناهجویـان بـه ژنـو رفـت و ضمـن 
سـخنرانی در ایـن مراسـم، بـا رجـب طیـب اردوغـان، رییـس 

جمهـوری ترکیـه دیـدار کرد.
- رأی نهایـی در خصـوص پروندۀ قضایی جنرال مشـرف، حاکم 
نظامـی سـابق پاکسـتان پس از شـش سـال صـادر شـد و دادگاه 
ویـژه ایـن کشـور پرویـز مشـرف را بـه جـرم خیانـت به کشـور 
محکـوم بـه اعـدام کـرد. رای دادگاه بـا واکنش شـدید از سـوی 

دولـت و ارتـش همراه شـد.
- قاضـی گلـزار احمـد بـه عنـوان بیسـت وهفتمین رییـس دیوان 

عالـی )قـوۀ قضاییـۀ( پاکسـتان فعالیت خـود را آغـاز کرد.
کواالالمپـور  اسـامی  نشسـت  در  شـرکت  از  خـان  عمـران   -
منصـرف شـد. بـه گفتـۀ منابـع آگاه در پاکسـتان، فشـار برخی از 
متحـدان عربی پاکسـتان دلیل غیبـت عمران خـان در کواالالمپور 

. بود
- فرمانـده نیـروی دریایـی روسـیه بـا سـفر بـه پاکسـتان ضمـن 
دیـدار بـا همتای پاکسـتانی خـود، از ظرفیت های نیـروی دریایی 

پاکسـتان در شـهرهای الهـور و کراچـی نیـز بازدیـد کرد.
بـه نظر می رسـد بـا فرارسـیدن سـال 2020 میـادی، چالش های 
اقتصـاد و سیاسـی پاکسـتان از جمله فشـار اپوزیسـیون، مسـایل 
اقتصـادی، تـداوم تنش هـا در مرزها بـا هند و افغانسـتان همچنان 
گریبان گیـر مـردم و دولـت ایـن کشـور باشـد. در عیـن حـال، 
عمـران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان مصمـم بـه بهبـود اوضـاع 
اقتصـادی ایـن کشـور و تحکیـم روابـط بـا کشـورهای منطقه و 

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

چاپ: مطبعه امام

انتخاباتـی  در کمیسـیون شـکایات  مسـووالن 
ثبـات و همگرایـی  تیـم  تنهـا  کـه  می  گوینـد 
بـه ایـن کمیسـیون مراجعـه و شـکایت درج 

کرده اسـت.
قاسـم الیاسـی سـخنگوی کمیسیون شـکایات 
مانـدگار  بـا روزنامـۀ  انتخاباتـی در گفت گـو 
می گویـد: »امـروز سـه شـنبه}دیروز{ که روز 
تنهـا تیـم داکتـر  دوم ثبـت شـکایات اسـت، 
عبـداهلل عبـداهلل بیـش از چهـار هـزار و پنـج 
درج  شـکایات  کمیسـیون  بـه  شـکایت  صـد 

کرده اسـت«.
او تاکیـد کـرد که بیشـترین شـکایت از سـوی 
تیـم ثبـات و همگرایـی بـه ثبت رسیده اسـت؛ 
امـا تیم هـای دیگر تاکنـون هیچ شـکایتی درج 

نکرده انـد.
این درحالی ا سـت که شـورای نامـزدان دیروز 
سـه شـنبه در یـک نشسـت خبـری، بـه دلیـل 
کارکرد هـای  بـه  نسـبت  بی اعتمـاد  آن چـه 
می کننـد،  عنـوان  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
شـکایتی به ایـن کمیسـیون درج نخواهند کرد.
انتخابـات  نامـزد  حکیمـی  شـهاب  محمـد 
از  دیـروز  نشسـتی  در  ریاسـت جمهوری 
نشـانی شـورای نامـزدان برگـزار شـده بـود، 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  »کارکـرد  گفـت: 
نـزد مـا مشـروعیت نـدارد بـه ایـن خاطـر مـا 
هیـچ شـکایتی در کمیسـیون شـکایات ثبـت 

. » نمی کنیـم
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  اعضـای 
ریاسـت جمهوری بـا نشـر اعامیه یی مشـترک 
تاکیـد کردند: »کمیسـیون انتخابات در گذشـته 
مرجـع اعتمـاد مـا نبـود و پـس از ایـن نیـز به 

نداریـم«. اطمینـان  آنـان 
در ایـن اعامیـۀ شـورای نامـزدان تاکید شـده 
کـه ارقـام ارایه شـده تحت نـام نتایـج ابتدایی 

را بـه هیـچ صـورت نمی پذیریـم و آن را برای 
سـامت افغانسـتان خطرنـاک تلقـی می کنیم.

باایـن حـال، گلبدیـن حکمتار نیـز بـا انتقاد از 
اعـام نتایـج ابتدایـی انتخابات گفته اسـت که 
اگر بـه قضایای و شـکایات انتخاباتی درسـت 
رسـیده گی نشـود، احتمـال دارد که افغانسـتان 

بـه سرنوشـت عـراق و لبنان دچار شـود.
کمیسـیون  سـخنگوی  الیاسـی  آقـای  امـا 
بـا  گفت وگویـش  در  انتخاباتـی  شـکایات 
بـه  کـه  می دهـد  اطمینـان  مانـدگار  روزنامـۀ 
شـکایات نامـزدان بـه طـور دقیـق و بی طرفانه 

شـد. خواهـد  رسـیده گی 
شـکایات  ثبـت  پایـان  از  پـس  می گویـد:  او 
کمیشـنران والیـت 15 روز فرصـت دارنـد تـا 
بـه شـکایات والیتـی رسـیده گی نماینـد. امـا 

اگـر قناعـت شـاکی ها فراهـم نشـد، سـه روز 
فرصـت دارنـد تـا اسـتیناف خواهـی کننـد و 
تـا 15 روز دیگـر کمیسـیون مرکـزی بـه آن 

کـرد. خواهـد  رسـیده گی 
به گفتۀ این کمیشـنر کمیسـیون شـکایات، این 
کمیسـیون حداکثـر تـا 50 روز فرصـت دارد تا 

به شـکایت رسـیده گی کند.
از  سـنا  مجلـس  اعضـای  حـال،  عیـن  در 
می خواهنـد  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
دسـته های  و  نامـزدان  مسـتند  شـکایات  بـه 
موجـود  لوایـح  و  قانـون  مطابـق  انتخاباتـی 

کنـد. رسـیدگی 
نشسـت  در  دیـروز  سـنا  مجلـس  اعضـای 
عمومـی خـود از اعام نتایج ابتدایـی انتخابات 
ریاسـت جمهوری اسـتقبال کـرده، آن را یـک 

گام مثبـت در عرصـۀ تطبیـق قانـون دانسـتند.
سـنا  مجلـس  رییـس  مسـلم یار،  فضل هـادی 
در ایـن مـورد گفـت: »ارقـام ابتدایـی را کـه 
کمیسـیون مسـتقل انتخابات در پیونـد به نتایج 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری اعـان نمـوده، 
نشـان می دهـد کـه یک دسـته انتخاباتـی پنجاه 
بـه عـاوه یـک و سـایر تیم هـا در رده هـای 
می نمایـد  ایجـاب  انـد.  گرفتـه  قـرار  پایینـی 
کـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در وقـت 
معیـن بـه شـکایات واصلـه رسـیدگی نمایـد 
تـا حکومـت آینـده مطابق قانـون آغـاز به کار 

» ید. نما
از  نیـز  مجلـس  نماینـده گان  ایـن  از  پیـش 
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی خواسـته بودند 
تـا رای ناپـاک را از پـاک جـدا کـرده و نتایـج 

واقعـی را بـه مـردم ارایـه نماینـد.
انتخابـات  ابتدایـی  نتایـج  اعـام  از  پـس 
کـه  1 جـدی  یکشـنبه،  در  ریاسـت جمهوری 
محمداشـرف غنـی، رییـس حکومـت وحدت 
ملـی و داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، رییـس اجرایی 
حکومـت وحـدت ملـی بـه ترتیـب بیشـترین 
آرا را بـه دسـت آوردنـد، واکنش هـای سـایر 
نامـزدان را بـه همـراه داشـت و نهادهـای ناظر 
و آگاهـان سیاسـی بـاور ندارنـد که کمیسـیون 
بی طرفانـه  شـکایت  بـه  بتوانـد  شـکایات 

کنـد. رسـیده گی 
ناظـران انتخاباتـی و تحلیل گـران سیاسـی زیاد 
شـکایات  کمیسـیون  کـه  نیسـتند  خوش بیـن 
کـه  را  رأی  هـزار   300 بتوانـد  انتخاباتـی 
غیرقانونـی خوانده می شـود، از سیسـتم خارج 

. کند
آنـان می گویند: کمیسـیون شـکایات نیـز مانند 
کمیسـیون انتخابـات زیـر فشـار سیاسـی ارگ 
دوام نیـاورده و بـه فرمایش ارگ قـدم خواهند 
کـرد  خواهنـد  کاری  نتیجـه  در  و  برداشـت 
کـه یـک دسـتۀ انتخاباتی خـاص خواهـان آن  

ست. ا
ایـن درحالـی ا سـت کـه موالنامحمـد عبداهلل، 
یکـی از کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات روز 
کمیسـیون  بـه  نامـۀ  در  روان  هفتـه  دوشـنبه 
شـکایات انتخاباتـی نگاشـته اسـت کـه نتایـج 
ابتدایـی انتخابـات دارای »خاهـا، نقایـص و 

تخلفـات قانونـی« اسـت.
بـه گفتـۀ او، ایـن نقایـص و تخلفـات شـامل 
غیرقانونـی،  برگـۀ  صدهـا  آمـار  گنجانـدن 
گنجانـدن  زمـان،  از  خـارج  آمـار  گنجانـدن 
آمـار محاتی کـه باید بازشـماری می شـد، اما 
بازشـماری نشـد و گنجانـدن برگه هایـی کـه 
جمـع  در  اسـت؛  »مفقـود«  صندوق های شـان 
آرای پـاک و قانونـی شـمارش شـده اسـت.

کمیسـیون  کـه  اسـت  گفتـه  عبـداهلل  آقـای 
شـکایت های انتخاباتی در جایـگاه دادگاه نظام 
ایـن کمیسـیون  از  او  قـرار دارد و  انتخاباتـی 
می خواهـد تـا بـا حفـظ بی طرفـی و رعایـت 
قانـون، لوایـح و طرزالعمل هـا آرای پـاک را از 

کند. ناپـاک جـدا 

کمیسیـون شـکایت هـای انتخـاباتی 
در اوج بـی اعتـمادی نامـزدان شـکایت ثبت می کنـد

ناجیه نوری  

هغـه  وايـي،  اداره  مـي  سـاتنې  چاپیریـال  د 

ښـارګوټي چـې هـوا ککـړوي، په یـوه اوونۍ 

کـې بـه ۲۵۰ زره افغانـۍ جریمـه يش.

د دې ادارې مسـووالن وايـي، د ښـارګوټو او 

ټولـو سـوداګریزو مرکزونـو مالـکان د جـدي 

میاشـتې تـر شـپږمې نېټـې وخت لـري چې د 

سـون توکـو لپاره لـه تصفیـه کونکې الـې کار 

واخي.

پالزمېنـه کابـل کـې د هوا ککړتیـا حکومت اړ 

کـړ چـې د سـتونزې د هـواري لپـاره الس پـه 

کار يش.

تـازه د چاپیریال سـاتنې مـي ادارې او کورنیو 

د  تـه  مرکزونـو  سـوداګریزو  وزارت  چـارو 

جـدي میاشـتې تر امتـې نېټې وخـت ورکړی 

چـې د سـون د غیرمعیـاري توکـو لـه کارونې 

څخـه ډډه وکـړي.

د چاپیریـال سـاتنې مـي ادارې د اطالعاتـو 

پـه ورځ  لیـال سـاماين د سه شـنبې  مسـئولې 

)جـدي ۳مـه( ازادي راډیـو تـه وویـل، کـه دا 

مرکزونـه د سـون توکـو د کارونـې پـر مهـال 

تصفیـه کوونکـې الـې څخـه ګټه وا نـه خي، 

لـوړه نقـدي جریمـه بـه پـرې کـړي.

او  ښـارګوټي  »ټـول  وویـل:  سـاماين  اغلـې 

پلټـل کېـږي، ځکـه  بـه  سـوداګریز مرکزونـه 

دوی معمـوال لـه ډبـرو سـکرو ګټـه اخي. که 

دوی لـه تصفیـه کوونکې الې ګټـه وا نه خي، 

جریمـه بـه يش. کېـدای يش هـره اوونۍ نقدا 

۲۵۰ زره افغانـۍ جریمـه يش. »

د نومـوړي پـه خـره، د ښـارګوټو جریمـه د 

مرکـز ګرمیو د شـمېر او حاممونه یـې د خونو 

د شـمېر لـه مخـې تـررسه کېـږي او د نـورو 

مرکزونـو د جریمـو پـه اړه کار روان دی.

کورنیـو چـارو وزارت هـم د یـوې اعالمیـې 

خښـتو  د  ښـارګوټو،  د  رسه،  خپرولـو  پـه 

صالونونـو،  د  ودونـو  د  حاممونـو،  بټیـو، 

تولیـدي کارخانـو، د سـونا حوضونـو او نورو 

سـوداګریزو مرکزونـو مالکانـو تـه خـرداری 

لـه غیرمعیـاري  توکـو  د سـون  کـه  ورکـړی، 

توکـو ګټـه واخـي، قانـوين چلنـد بـه وررسه 

. يش

کورنیـو چـارو وزارت دا اعالمیـه د جـزا کـوډ 

د ۸۰۷ مـادې پـر بنسـټ خپـره کـړې، په دې 

مـاده کـې راغي: »هـر هغه څوک چـې د هوا 

او اوبـو ککړونکـي مـواد وکاروي او دا مـواد 

بیـا د ژونـدي موجوداتـو لپـاره مـر وي، د 

چاپیریـال سـاتنې پـر وړانـدې یې جـرم کړی 

او په متوسـط بنـد محکومېـږي. »

متوسـط بنـد لـه یو کال څخـه نیولی تـر پنځو 

کلونـو پورې دی.

هـوا  کابـل  د  اوونـۍ  روانـه  غنـي  ولسـمرش 

د  چـې  کـړی،  یـې  امـر  او  بللـې  وژونکـې 

هـوا ککړونکـي مکلـف دي چـې د سـونګ 

لـه معیـاري توکـو اسـتفاده وکـړي او د هـوا د 

ککړتیـا د مخنیـوي لپـاره لـه تصفیـه کوونکـو 

واخـي. کار  الـوو 

د تصیفـه کوونکـې هر الې قیمـت له ۷۰۰۰۰ 

دی. پورته  افغانیو 

د چاودنـو او ځامنرګـو بریدونـو تـر څنـګ، 

ککړې هـوا هم کابل ښـاریان اندېښـمن کړي 

دي. دوی وايـي، د شـپې لـه خـوا اصـال تګ 

راتـګ نـه يش کوالی.

د کابـل یو اوسـېدونکی: »شـېرافغان شـېرزی 

نومېـږم. کابـل کـې حاممونـه اکـرا چـرم او 

تولیـدوي.  دود  چـې  سـوځوي  توکـي  هغـه 

شـپه مهـال د هـوا ککړتیـا لـه کبله هیـڅ ځای 

نـه شـم تلـالی او ان سـاه نه شـم ویسـتالی، 

روغتونونـه نـور لـه ناروغانـو ډک دي.«

د کابل ښـار بـل اوسـېدونکی: »عبدالشـکور 

تنفسـوم،  هـوا  ککـړا  چـې  یـم.  اکـرزی 

ناروغېـږم. لـه همـدې کبله تل له ماسـک ګټه 

اخلـم. »

خـو د سـوداګریزو مرکزونـو یو شـمېر مالکان 

وايـي، د لوګیـو د فلټـر الـې یـې اخیسـتې او 

کـړې دي: نصب 

»نیـک محمـد یـم، ټرافیـک څلـور الرې کې 

یـو حـامم لـرم. مـوږ لـه ډبـرو سـکرو ګټـه 

اخلـوو، خـو فلټـر مـو نصـب کـړی. لـه هغو 

توکـو ګټـه نـه اخلـم چـې دود تولیـدوي.«

پـه ورتـه وخت کـې یـو شـمېر کابل ښـاریان 

وايـي، دا سـوداګریز مرکزونه د شـپې له تیارې 

بیـا د سـون بـې کفیتـه مـواد  پـه ګټنـې رسه 

سـوځوي چې هـوا ککـړوي.

دوی ټینـګار کـوي چـې ښـارونو تـه بایـد د 

بـې کیفیته سـونګ توکـو د واردېـدو مخنیوی 

ويش.

کـابل کـې د هوا ککـړوونکو ته د چاپيـریال ساتنـې ادارې خبـرداری


