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ثبـت ۱۰۰ مـورد  از  انتخاباتـی  کمیسـیون شـکایات 
ابتـدای کارزارهـای انتخاباتـی  تخلـف انتخاباتـی از 

تاکنـون خبـر داده انـد.
کارزارهـای انتخاباتـی از ۶ میـزان آغاز شـده و تا ۲۵ 

میـزان ادامه خواهد داشـت.
علی رضـا روحانـی، سـخنگوی کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی کـه بـه روز پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته، در 
یـک نشسـت خبـری سـخن می گفـت، افزود: بیشـتر 
تخلفـات ثبت شـده انتخاباتـی شـامل نصـب تصاویر 
بـر تصاویـر نامزدان دیگـر، نصب تصاویر چسـب دار 

و مـوارد دیگـر می باشـد.
سـرپیچی های  کـه  نامـزدان  کـرد،  خاطرنشـان  او 
جریمه هـای  قانونـی،  مجـازات  می کننـد،  انتخاباتـی 
نقـدی، اخطـار و توصیـه در انتظارشـان خواهد بود و 
نامزدانـی کـه گروه هـای مسـلح دارنـد و در رابطه به 
آن هـا اسـناد ارایه شـود، از فهرسـت انتخابات حذف 

می شـوند.

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

صـد مورد تخـلف را
 ثبـت کـرده ایـم
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برگـزاری انتخابات 
حتمی است 
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در آن را  نـدارد
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و افـزایِش نگـرانی ها
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بــا آغــاز شــمارش معکــوس و نزدیــک شــدن 
ــا و  ــات، بحث ه ــزاری انتخاب ــخ برگ ــه تاری ب
مناظره هــا در ایــن مــورد داغ تــر شــده اســت. 
هرچنــد هنــوز بــه صــورِت قطعــی نمی تــوان 
مطمیــن بــود کــه واقعــًا در تاریــخ اعالم شــده 
انتخابــات پارلمانــی در کشــور برگــزار خواهد 
شــد؛ چــون تــا آن زمــان هــر چیــزی ممکــن 
اســت اتفــاق بیفتــد و ایــن تاریــخ را بــه عقــب 
ــان  ــا اطمین ــوان ب ــاال می ت ــل ح ــرد. حداق بب
ــات  ــت و کمیســیون انتخاب ــه حکوم ــت ک گف
بنــا بــر دالیــِل مختلفــی موفــق بــه برگــزاری 
انتخابــات شــوراهای ولســوالی ها نشــدند. 
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــورد برگ ــا در م ام
بــا وجــود موانــع و مشــکالِت عدیده یــی 
کــه وجــود دارد، تاریــخ برگــزاری آن تــا 
هنــوز دســت نخورده باقــی مانــده اســت. 
ــزاری  ــِر راه برگ ــر س ــه ب ــی ک ــا چالش های ام
ــه  ــان ب ــرار دارد، همچن ــی ق ــات پارلمان انتخاب

ــد.  حــاِل خــود باقــی ان
ایــن نوشــته ماحصــل و بازتــاِب دیدگاه هایــی 
ــی  ــزدان انتخابات ــی از نام ــا برخ ــه ب ــت ک اس
ــث  ــه بح ــن ک ــور ای ــه منظ ــا ب ــته ام، ام داش
ــا تلقــی نشــود، از  ــع آن ه ــه نف ــه ب جانب داران
این جــا خــودداری  نام های شــان در  بــردن 
نامــزدان  از  بســیاری  بــا  مــن  مــی ورزم. 
انتخاباتــی کــه صحبــت کــرده ام، عمدتــًا 
ــان  ــا هم ــد، حت ــایل بودن ــی مس ــران برخ نگ
ــوی  ــت از س ــه حمای ــم ب ــه مته ــرادی ک اف
می شــوند.  دیگــر  قدرت هــای  یــا  و  ارگ 
نامــزدان  جمــع  در  دغدغــه  نخســتین 
ــتم  ــا سیس ــات ب ــزاری انتخاب ــی، برگ انتخابات
ــا همــان انگشــت نگاری اســت.  بایومتریــک ی
ــد  ــتم می توان ــن سیس ــا، ای ــاور برخی ه ــه ب ب
ــه  ــی را ب ــال رای ده ــد و مج ــر باش وقت گی
تمــام شــرکت کننده گاِن انتخابــات در یــک 
روز ندهــد. در همیــن حــال، هنــوز مشــخص 
ــًا  ــده واقع ــراد آموزش دی ــا اف ــه آی ــت ک نیس
از  کــه  انــد  کــرده  پیــدا  را  آن  توانایــِی 
ــت  ــو درس ــه نح ــک ب ــین های بایومتری ماش

ــد.  ــتفاده کنن اس
ــین ها  ــن ماش ــودِن ای ــن ب ــر، افالی بحــث دیگ
در اکثــر مناطــق کشــور اســت کــه بــه خدمات 
انترنتــی دسترســی ندارنــد. برخــی از نامــزدان 
ــین های  ــودِن ماش ــن ب ــه افالی ــد ک ــاور دارن ب
ــی آرا را  ــب و مهندس ــۀ تقل ــک، زمین بایومتری
توســط کمیســیون افزایــش می دهــد. ایــن 
ــات از  ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــی اس درحال
شــرکت تهیــه کننــدۀ ماشــین های بایومتریــک 

ماشــین های  ُکــد  کــه  اســت  خواســته 
ــن  ــد. ای ــرار ده ــار آن ق ــرک را در اختی بایومت
موضــوع باعــث تعجــب و حتــا واکنــِش منفــِی 
شــرکت تهیــه کننــدۀ ماشــین های بایومتریــک 

شــده اســت. 
در همیــن حــال، یک تــن از نامــزدان انتخابات 
ــر  ــا دفت ــا ی ــت یونام ــه در نشس ــی ک پارلمان
ــتان  ــل متحــد در افغانسـ سیاســی ســازمان مل
شــرکت کــرده بــود، می گفــت کــه ایــن نهــاد 
ــردم  ــه م ــرده ک ــدا ک ــی دســت پی ــه اطالعات ب
ــین های  ــه ماش ــبت ب ــین نس ــق روستانش مناط
بایومتریــک نگــران انــد و گفتــه انــد در 
ــد  صــورت اســتفاده از ایــن ماشــین ها در رون
برگــزاری انتخابــات، آن هــا حاضــر بــه رفتــن 
ــی  ــای رای نیســتند. نگران ــای صندوق ه ــه پ ب
ــه در  ــود ک ــی می ش ــا ناش ــده از آن ج ــن ع ای
گذشــته طالبــان بــا دســت یافتــن بــه سیســتم 
بایومتریــِک پولیــس موفــق شــدند کــه شــمار 

ــانند. ــل برس ــه قت ــادی را شناســایی و ب زی
 مســالۀ بــا اهمیــِت دیگــر کــه باعــث نگرانــی 
نامــزدان انتخابــات، بــه ویــژه آنانــی شــده کــه 
می خواهنــد بــا راِی پــاک بــه مجلــس راه پیــدا 
ــا  ــات اســت. ب ــِت انتخاب ــد، موضــوع امنی کنن
ــات چیــزی  ــه زمــان برگــزاری انتخاب آن کــه ب
نمانــده اســت ولــی در بســیاری از نقــاط 
ــوار  ــی دش ــد امنیت ــزاری آن از بُع ــور برگ کش
و حتــا ناممکــن بــه نظــر می رســد. حکومــت 
ــکاری  ــه قصــد هم ــی ک ــای بین الملل و نیروه
در تأمیــن امنیــت انتخابــات را دارنــد، چگونــه 
ــزاری  ــا روز برگ ــه ت ــد ک ــد ش ــادر خواهن ق
انتخابــات امنیــت را در اکثــر مراکــز رای دهــی 

ــد؟ تأمین کننـ
ــق وجــود دارد کــه   برخــی گزارش هــای موث
ــا  ــر تســلِط خــود و حت ــان در مناطــق زی طالب
ــا  ــدارد، ب ــرار ن ــه در اختیارشــان ق ــی ک مناطق
پخــش اعالمیه هــا و دادِن هشــدارها بــه مــردم، 
خواهــان عــدم شرکت شــان در انتخابات شــده 
انــد. اگــر انتخابــات بــا همــان تعداد واجـــدان 
شــرایطی کــه کمیســیون اعــالم کــرده، برگــزار 
ــرای  ــه ب ــود دارد ک ــاِل آن وج ــود، احتم نش
ــای  ــم اعــالم شــده، صندوق ه نشــان دادِن رق
ــر شــود.  ــی و گوســفندی پُ رای از آرای تقلب

فرامــوش نکنیم کــه حاال رای گوســفندی وارد 
ادبیــاِت انتخاباتــِی مــا شــده و مــردم به خوبــی 
ــا  ــای رای ب ــه صندوق ه ــه چگون ــد ک می دانن
چنیــن آرایــی پـُـر ســاخته می شــود. مشــارکِت 
ــزاری  ــی در برگ ــول اساس ــه از اص ــردم ک م
انتخابــات اســت، زمانــی می توانــد تأمیــن 

شــود کــه امنیــت وجــود داشــته باشــد. ناامنــی 
ــه خــودِی خــود یکــی از چالش هــای مهــم  ب
ــفاف و  ــاِت ش ــزاری انتخاب ــِر راه برگ ــر س ب
عادالنــه اســت. در همیــن حــال، ایــن مســأله 
ــه گاه  ــود ک ــه ش ــر انداخت ــد از نظ ــز نبای نی
ــی  ــث ایجــاد ناامن ــد باع ــرادِ زورمن برخــی اف
ــه نفــِع  ــا آرا را ب در مناطــِق خــود می شــوند ت

خــود تقلــب کننــد. 
ــد  ــث تهدی ــات بح ــزداِن انتخاب ــی از نام برخ
ــِش  ــوان چال ــه عن ــز ب ــد را نی ــراد زورمن اف
دیگــری در مــورد انتخابــات مطــرح کرده انــد. 
ــگ و  ــه تفن ــراد ک ــا، برخــی اف ــاور آن ه ــه ب ب
ــاال  ــد، از ح ــار دارن ــی در اختی ــات نظام امکان
مــردم را در برخــی مناطــق تهدیــد کــرده 
ــزد  ــع نام ــه نف ــود را ب ــر آراِی خ ــه اگ ــد ک ان
ــس  ــد، پ ــتفاده نکنن ــا اس ــِت آن ه ــورد حمای م
از برگــزاری انتخابــات بــا آن هــا برخــورد 

ــرد. ــد ک خواهن
 معلــوم نیســت کــه چــرا کمیســیون شــکایات 
چنیــن  از  شــک  بــدون  کــه  انتخاباتــی 
ــدام  ــه حــال اق ــا ب ــی دارد، ت ــی آگاه موضوع
نکــرده اســت. ایــن کمیســیون پیــش از اعــالم 
فهرســت نهایــی، حداقــل 3۵ تــن از نامــزدان 
را بــه اتهــام داشــتن افــراد مســلِح غیرمســوول 
از فهرســت نهـــایی بیــرون کشــید، اما کیســت 
ــان  ــزد در می ــا نام ــوز ده ه ــه هن ــد ک ــه ندان ک
ــه  ــد ک ــی وجــود دارن ــِت نهای ــزدان فهرس نام
افــراد مســلِح غیرمســوول دارنــد و یــا از 
ــتند.  ــوردار هس ــرادی برخ ــن اف ــت چنی حمای
ــزدان  ــی از نام ــه برخ ــول ب ــوع دادِن پ موض
ــزدان  ــی از نام ــت. عده ی ــوز پابرجاس ــز هن نی
ــوری  ــه ارگ ریاســت جمه ــد ک ــا می کنن اداع
و یــا نهـــادهای دیگــر بــه برخــی از نامــزدان 
و  رای  بــرای خریــد  پارلمانــی  انتخابــات 
ــغ  ــی مبال ــِگ انتخابات ــای پُررن ــام پیکاره انج
ــایعه  ــک ش ــن ی ــد. ای ــه ان ــی را پرداخت هنگفت
ــا و  ــزدان گزارش ه ــن نام ــًا ای ــت، حتم نیس
ــه  ــد ک ــار دارن ــی را در اختی ــاِت موثق اطالع
ــال، کار  ــر ح ــه ه ــد. ب ــا می کنن ــن ادع چنی
کمیســیون شــکایات می توانــد بی اعتمــادِی 
ــد  ــا ح ــات را ت ــه انتخاب ــبت ب ــود نس موج

ــد.  ــش ده ــادی کاه زی
ــه گفتــۀ برخــی آگاهــان مســایل انتخاباتــی،  ب
ــوی  ــارکت ق ــان مش ــتان خواه ــردم افغانس م
ــا  ــتند، ام ــا هس ــِت تهدیده ــا در موجودی حت
نســبت بــه نتیجــۀ انتخابــات بــه دلیــل تجربــۀ 
تلــخ در ایــن خصــوص بســیار بی اعتمــاد 
ــی و  ــیون های انتخابات ــر کمیس ــد. اگ ــده ان ش
ــج  ــه نتای ــبت ب ــادی نس ــد بی اعتم ارگ نتوانن
انتخابــات را کاهــش دهنــد، بــدون شــک 
ــزاری  ــگام برگ ــی را در هن ــارکت آن چنان مش

ــت.  ــار داش ــردم انتظ ــد از م ــات نبای انتخاب
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احمـد عمران

شمـارِش معـکوس
و افـزایِش نگـرانی ها

 

ــاِت  ــه روز برگــزاری انتخاب ــه ب ــوز یــک هفت درحالی کــه هن
ــی از  ــوز نگرانی های ــده، هن ــی مان ــس باق ــده گان مجل نماین
آینــدۀ ایــن انتخابــات وجــود دارد؛ پس لرزه هایــی کــه 
ممکــن اســت بعــد از برگــزار شــدِن یــک انتخابــاِت ناســالم 
ــا  ــتان را ب ــِی افغانس ــۀ سیاس ــر جامع ــار دیگ ــفاف ب و غیرش
بُن بســت مواجــه ســازد. یکــی از مــواردِ مبهمــی کــه همیــن 
ــه:  ــت ک ــن اس ــرار دارد ای ــات ق ــش  روِی انتخاب ــون پی اکن
ــد؟ ــد ش ــزار خواه ــم هایی برگ ــه میکانیس ــا چ ــات ب انتخاب

 بایومتریــک کــردِن انتخابــات کــه بــر اثــر فشــارهای 
جریان هــای سیاســی قبــول شــده اســت، همچنــان در 
گفتــه  کــه  به خصــوص  دارد؛  قــرار  ابهــام  از  هاله یــی 
کــردِن  بایومتریــک  بــرای  کــه  ماشــین هایی  می شــود 
دچــار  شــده اند،  وارد  رای دهنــده  فــرد  اطالعــاِت 
انتخابــاِت شــفاف  مشــکالتی اند کــه نمی تواننــد یــک 
بــر  مبنــی  دارد  وجــود  گزارش هایــی  زننــد.  رقــم  را 
ــره  ــت و چه ــاِن انگش ــدۀ نش ــین  های ثبت کنن ــه ماش این ک
ــدرِت تشــخیِص عکــس و  ــا ق ــد و ی به درســتی کار نمی کنن
چهــرۀ رای دهنــده گان را ندارنــد. افــزون بــر ایــن، می تــوان 
ــتین بار  ــرای نخس ــا ب ــن ابزاره ــرف ای ــه از یک ط ــت ک گف
ــردم و  ــرده می شــوند و م ــه کار ب ــاِت افغانســتان ب در انتخاب
کارگــزاران اســتفادۀ درســت از آن را بلــد نیســتند و از جانب 
ــه حــاِل خــودش باقی ســت کــه  ــده ب ــن ای ــوز ای دیگــر، هن
ــود.  ــد ب ــراه نخواه ــفافیِت الزم هم ــا ش ــده ب ــاِت آین انتخاب
ــاِی  ــه پ ــد ب ــردم بای ــت م ــه باشــد، در نهای قصــه هرچــه ک
صندوق هــای رای برونــد و از میــان نامــزدان یکــی را 
انتخــاب کننــد؛ امــا دغدغه ها یــی کــه فــراروِی مــردم 
ــه  ــن ب ــان را در رفت ــاِی آن ــون پاه ــن اکن ــرار دارد، همی ق
ســمِت انتخابــات لــرزان کــرده اســت؛ زیــرا گذشــتۀ 
ــات«  ــات، »انتصاب ــای انتخاب ــا به ج ــورِ م ــات در کش انتخاب
را نشــان می دهــد؛ به خصــوص کــه انتخابــاِت گذشــتۀ 
ــت،  ــه داش ــی ک ــه آبروریزی ی ــا آن هم ــت جمهوری ب ریاس
بــار دیگــر ایــن نگرانــی را برجســته می کنــد کــه راِی آنــان 

ــد!  ــد ش ــمرده نخواه ش
تجربــۀ تلخــی کــه انتخابــاِت گذشــتۀ ریاســت جمهوری بــه 
ــردم  ــِر م ــه از خاط ــد ک ــال  ها می طلب ــت، س ــادگار گذاش ی
ــه  ــف ب ــی مکل ــای غن ــت آق ــه دول ــاال ک ــردد. ح زدوده گ
ــاِت  ــه یــک انتخاب ــاور ب ــات اســت، ب برگــزاری یــک انتخاب
ــِس  ــا نف ــد؛ ام ــر می رس ــه نظ ــکل ب ــه مش ــفاف و صادقان ش
ــۀ  ــک وارد صحن ــک و بایومتری ــای الکترونی ــه ابزاره این ک
انتخابــات شــده، بــه معنــاِی آن اســت کــه می تــوان 
به تدریــج یــک بســتر و تهــداِب درســت بــرای الکترونیــک 

ــت. ــتان گذاش ــاِی افغانس ــاختِن انتخابات ه س
 بــه هــر صــورت، یــک هفتــه بعــد در همیــن روز، 
ــیون  ــر کمیس ــد و اگ ــات می رون ــمِت انتخاب ــه س ــردم ب م
ــب  ــدون تقل ــاِت آن روز را ب ــه انتخاب ــد ک ــات بتوان انتخاب
ــرای  ــدی ب ــۀ اُمیـ ــد، بارق ــزار کن ــاص برگ ــِی خ و مهندس
برگــزار کــردِن یــک انتخابــاِت شــفاف و قابــِل قبــول بــرای 
ــه  ــرار باشــد ک ــر ق ــا اگ ــد شــد. ام ریاســت جمهوری خواه
ــد  ــود و بع ــزار ش ــت برگ ــۀ نادرس ــه گون ــات ب ــن انتخاب ای
هــم اعتراض هــای گســترده ســبب تأخیــر چندین ماهــه 
ــر را  ــردِ دیگ ــک عقب گ ــم ی ــردد، بازه ــج گ ــالِن نتای در اع

ــود.   ــم ب ــاهد خواهی ش
ــرای انتخــاب  ــه بعــد ب ــه هــر رو، این کــه مــردم یــک هفت ب
رای  صندوق هــای  ســمت  بــه  نماینده گان شــان  کــردِن 
ــه  ــِت الزم را ب ــان دق ــاِب خودش ــد در انتخ ــد، بای می رون
خــرچ دهنــد؛ زیــرا انتخــاِب خــوِب امــروز می توانــد 
ــارِب  ــد. تج ــم زن ــورمان رق ــرای کش ــری را ب ــرداِی بهت فـ
گذشــته در رای دادن بــه افــرادِ مختلــف نشــان داد کــه چــه 
کســانی در انتخاب های شــان درســت رفتنــد و چــه کســانی 
اشــتباه کردنــد. خــوب اســت کــه آن پنـــد به درســتی بــه کار 
بســته شــود تــا افســوس و پشــیمانی  پــس از انتخابــات، بــارِ 
دیگــر بــه ســراغ مان نیایــد. امــا بــدون شــک دســت یافتــن 
بــه یــک انتخــاِب کامــاًل شایســته از جانــب مــردم، نیازمنــد 
تغییــراِت فکــرِی الزم اســت. اگــر اندیشــۀ مــا بهبــود و ارتقــا 
یافتــه باشــد، انتخــاب و انتخابــاِت خوبــی خواهیــم داشــت؛ 
امــا اگــر در الِک تعصب هــا و جهالت  هــاِی دیروزمــان 
اســیر مانــده باشــیم و دانــِش الزم را کمایــی نکــرده باشــیم، 
خودمــان سرنوشــِت خودمــان را بــه نادرســتی رقــم خواهیــم 

زد!  

انتخابات و انتخاِب ما

ACKU
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مانـــدگار- هزینـــۀ مبالـــغ هنگفـــت توســـط 
ــرای  ــس بـ ــات مجلـ ــزدان انتخابـ ــی از نامـ برخـ
ـــات را  ـــیون انتخاب ـــح کمیس ـــش صری ـــات واکن تبلیغ

بـــه همـــراه شـــده اســـت.
اخیـــراً شـــماری از نماینـــده گان بـــا اشـــاره بـــه 
بـــرای  خارجـــی  ســـفارت خانه های  تـــالش 
ـــه  ـــد ک ـــه ان ـــح گفت ـــات تصری ـــازماندهی انتخاب س
برخـــی از نامـــزدان بـــرای پیـــروزی 
ــی را  ــغ هنگفتـ ــات مبالـ در انتخابـ

می کننـــد. هزینـــه 
گزارش هـــای  ایـــن،  کنـــار  در 
مبالـــغ  پرداخـــت  دربـــارۀ 
هنگفـــت توســـط یـــک نهـــاد بـــه 
ـــه  ـــتان« ب ـــرای افغانس ـــی ب »دموکراس
ـــر  ـــی خب ـــات پارلمان ـــزدان انتخاب نام
ســـاز شـــد کـــه واکنش هـــای 

ــت. ــراه داشـ ــه همـ ــدی را بـ تنـ
اعضـــای پارلمـــان بـــا انتقـــاد 
از عملکـــرد ایـــن نهـــاد گفتـــه 
انـــد کـــه »دموکراســـی بـــرای 
افغانســـتان« مبالـــغ هنگفتـــی را در 
ـــرار  ـــزدان ق ـــماری از نام ـــار ش اختی
و وعـــدۀ پیـــروزی آنـــان را در 

انتخابـــات داده اســـت. 
ایـــن نهـــاد توســـط نزدیـــکان 
رییـــس حکومـــت وحـــدت ملـــی 
ایجـــاد شـــده اســـت. اعضـــای 
ــواز  ــو جـ ــان لغـ ــان خواهـ پارلمـ
بـــرای  »دموکراســـی  فعالیـــِت 

افغانســـتان« انـــد. 
کمیســـیون انتخابـــات افغانســـتان بـــا اشـــاره بـــه 
ایـــن موضـــوع اعـــالم کـــرد کـــه هیـــچ نامـــزد 
ـــر  ـــزار دال ـــش از 3۰ ه ـــدارد بی ـــق ن ـــی ح انتخابات

ــد. ــه کنـ ــی هزینـ ــای انتخاباتـ در فعالیت هـ
ـــه  ـــد ک ـــرده ان ـــد ک ـــیون تاکی ـــن کمیس ـــووالن ای مس
ـــی افغانســـتان  ـــات پارلمان ـــزدان انتخاب برخـــی از نام

ـــی  ـــغ هنگفت ـــأله مبال ـــن مس ـــی از ای ـــا چشم پوش ب
را هزینـــه کرده انـــد.

ـــیون  ـــی کمیس ـــاون مطبوعات ـــواک مع ـــی خپل نورول
انتخابـــات افغانســـتان می گویـــد کـــه ســـقف 
تعییـــن شـــده بـــرای هزینـــه در کارزارهـــای 

ــر اســـت. ــزار دالـ انتخاباتـــی 3۰ هـ
ــه  ــت بـ ــیون نخسـ ــن کمیسـ ــۀ او: ایـ ــه گفتـ بـ
متخلفـــان تذکـــر می دهـــد و یـــا جریمـــه نقـــدی 
ـــکان  ـــوارد ام ـــی از م ـــا در برخ ـــرد، ام ـــد ک خواه
ـــز  ـــی نی ـــای قضای ـــه نهاده ـــزدان ب ـــن نام ـــی ای معرف

وجـــود دارد.
نظارت از انتخابات

ـــات  ـــیون انتخاب ـــخنگوی کمیس ـــن، س ـــان باای همزم
ـــرای  ـــاد ب ـــون ۵3 نه ـــه تاکن ـــت ک ـــرده اس ـــالم ک اع
ـــور از  ـــن کش ـــی ای ـــات پارلمان ـــر انتخاب ـــارت ب نظ
ـــد.  ـــرده ان ـــت ک ـــه دریاف ـــیون اعتبارنام ـــن کمیس ای
بـــه گفتـــۀ او، شـــمار ناظـــران ایـــن نهادهـــا در 
مجمـــوع بـــه بیـــش از ۵۲ هـــزار نفـــر می  رســـد.
ســـید حفیـــظ اهلل هاشـــمی ســـخنگوی کمیســـیون 
انتخابـــات  ناظـــران  می گویـــد:  انتخابـــات 
پارلمانـــی افغانســـتان شـــامل احـــزاب سیاســـی، 
نهادهـــای  نامـــزدان،  ســـتادهای  رســـانه  ها، 
انتخاباتـــی و اعضـــای جامعـــه مدنـــی می شـــوند.
او از تمـــام احـــزاب و نهادهایـــی کـــه خواســـتار 
ـــت  ـــتند، خواس ـــات هس ـــد انتخاب ـــر رون ـــارت ب نظ
تـــا روز دوشـــنبه هفتـــۀ جـــاری بـــرای دریافـــت 
ـــور  ـــن کش ـــات ای ـــیون انتخاب ـــه کمیس ـــه ب اعتبارنام

ـــد. ـــه کنن مراجع
آقـــای هاشـــمی دربـــارۀ ناظـــران خارجـــی نیـــز 
ــه  ــی اعتبارنامـ ــر خارجـ ــون 9 ناظـ گفـــت: »تاکنـ
نهادهـــای  و  ســـفارت  خانه  ها  و  گرفتـــه 
بین  المللـــی زیـــادی نیـــز درخواســـت اعتبارنامـــه 

کـــرده  انـــد«.
ـــس  ـــتان پ ـــده گان افغانس ـــس نماین ـــات مجل انتخاب
از ســـه ســـال تأخیـــر در ۲8 میـــزان برگـــزار 

. می شـــود

ــد  ــی می گوین ــدت مل ــت وح ــد حکوم ــووالِن ارش مس
ــی  ــکالت احتمال ــا مش ــه ب ــرای مقابل ــا ب ــه آماده گی ه ک
ــازۀ  ــی اج ــه کس ــده و ب ــه ش ــی گرفت ــات پارلمان انتخاب

مداخلــه در ایــن رونــد را نمی دهنــد.
را »حتمــی«  پیــش رو  انتخابات هــای  برگــزاری  آنــان 
مســلح  افــراد  حضــور  کــه  می گوینــد  و  می داننــد 
غیرمســوول بــرای حکومــت غیرقابــل قبــول اســت و بــا 

ایــن افــراد برخــورد قانونــی صــورت می گیــرد.
در  کــه  می شــوند  مطــرح  حالــی  در  گفته هــا  ایــن 
بســیاری از نشســت های سیاســی خبــر بــه تعویــق افتــادن 
تاریــخ برگــزاری انتخابــات مجلــس مطــرح شــده و گفتــه 
ــه نســبت آمــاده نبــودن نهادهــای برگــزار  می شــود کــه ب
ــه تاریــخ بــه ۲8 میــزان برگــزار  کننــده، ایــن انتخابــات ب

نخواهــد شــد.
ــی  ــم پایان ــی در مراس ــرف غن ــم، محمداش ــوی ه از س
ــوالی های  ــه در ولس ــت ک ــواالن گف ــی ولس ــس مل کنفران
ــن  ــا تأمی ــت، ت ــال نیس ــی فع ــتم قضای ــه سیس ــن ک ناام
امنیــت، مشــکالت از طریــق »جرگه هــای مشــروع« حــل 

شــود.
هیچ کس حق مداخله در انتخابات را ندارد

ــواالن  ــی ولس ــس مل ــه در کنفران ــی ک ــرف غن محمداش
صحبــت می کــرد، بــه برگــزاری »حتمــی« انتخابــات 
پارلمانــی، ریاســت جمهوری و شــوراهای ولســوالی ها 
ــی،  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــت: »برگ ــرد و گف ــاره ک اش
حتمــی  ریاســت جمهوری  و  ولســوالی ها  شــوراهای 
ــات  ــور انتخاب ــه را در ام ــق مداخل ــس ح ــت و هیچ ک اس

ــدارد«. ن
آقــای غنــی در حالــی از حتمــی برگــزار شــدن انتخابات ها 
ــوراهای  ــزاری ش ــت برگ ــه سرنوش ــد ک ــت می کن صحب
ولســوالی ها نامعلــوم اســت و تاهنــوز نهادهــای مســوول 

پیرامــون چگونگــی برگــزاری آن صحبــت نکــرده انــد.
دوم  معــاون  دانــش،  ســرور  دیگــر،  ســویی  در 
ــفیران  ــا س ــدار ب ــنبه در دی ــت جمهوری روز پنجش ریاس
کشــورهای خارجــی مقیــم کابل گفت، کمیســیون مســتقل 
ــات یــک طرزالعمــل جامــع کــه پاســخ گوی تمــام  انتخاب
مشــکالت احتمالــی در رونــد انتخابــات باشــد را تهیــه و 

ــد. ــرار ده ــترس ق در دس
آقــای دانــش گفتــه اســت کــه حکومــت افغانســتان 
بــه  رســیده گی  بــرای  انتخاباتــی  کمیســیون های  و 
پارلمانــی،  انتخابــات  رونــد  در  احتمالــی  مشــکالت 

دارنــد. کامــل  آماده گــی 

معــاون دوم حکومــت وحــدت ملــی در آن دیــدار از 
جامعــۀ جهانــی نیــز خواســته اســت تــا ناظــران انتخاباتــی 
شــان در فراینــد انتخابــات حضــور فعــال داشــته باشــند.
ــی  ــات پارلمان ــزاری انتخاب ــه برگ ــه ب ــت ک ــی اس گفتن

ــت. ــده اس ــی مان ــر باق ــت روز دیگ هف
مبارزه با افراد مسلح غیرمسوول

رییــس حکومــت وحــدت ملــی در بخشــی از ســخنانش 
بــه مبــارزۀ جــدی بــا افــراد مســلح غیــر مســوول اشــاره 
کــرد و از ولســواالن خواســت تــا بــا »یک صــدا« بــا افــراد 

مســلح غیــر مســوول و زورمنــدان مبــارزه کننــد.
ــت و  ــول نیس ــل قب ــراد قاب ــن اف ــور ای ــت: »حض او گف
ــی  ــان برخــورد قانون ــا آن ــه هــر ســطحی کــه باشــند، ب ب

می شــود.«
بــه  نظــام  مشــروعیت  کــه  می گویــد  غنــی  آقــای 
ــی  ــرف غن ــاور محمداش ــه ب ــاط دارد. ب ــوالی ها ارتب ولس
ــی  ــتم قضای ــه سیس ــی ک ــوالی های ناامن ــزود: در ولس اف
فعــال نیســت، تــا تأمیــن امنیــت و طــرح واضــح و 
آگاهی دهــی، مشــکالت شــان از طریــق »جرگه هــای 

ــود. ــل ش ــروع« ح مش
او اضافــه کــرد: »صلــح، بــدون مشــارکت مــردم در ســطح 
ــتقل  ــه ادارۀ مس ــد. ب ــده نمی توان ــن ش ــوالی ها تأمی ولس
ارگان هــای محلــی هدایــت می دهــم تــا فهرســت افــرادی 
ــد، تشــخیص و  ــزار ان ــح تأثیرگ ــن صل ــرای تأمی ــه ب را ک

ترتیــب کننــد.«
ایــن گفته هــا در حالــی مطــرح می شــود کــه اخیــراً 
نیروهــای کمانــدو عملیاتــی را بــرای دســتگیری فرمانــده 
ــل و  ــوالی لع ــیر« در ولس ــه »شمش ــهور ب ــور مش علی پ
ســرجنگل والیــت غــور راه انداختــه بــود کــه موفــق بــه 

ــدند. ــتگیری او نش دس
همچنــان، در مــاه ســرطان ســال جــاری، کماندوهــا 
نظام الدیــن قیصــاری، یکــی از فرماندهــان محلــی وفــادار 
ــه نقــض  ــم ب ــه مته ــرال عبدالرشــید دوســتم را ک ــه جن ب
حقــوق بشــر و داشــتن افــراد مســلح غیــر مســوول بــود، 

ــد. بازداشــت کردن
بودجۀ رقابتی

محمداشــرف غنــی در آن نشســت گفــت کــه ســال 
ــای اداری  ــاد مجتمع ه ــرای ایج ــژه ب ــود وی ــده از ک آین
ــود و  ــه می ش ــر گرفت ــژه در نظ ــۀ وی ــوالی ها بودج ولس
نیــز بــه ولســوال هایی کــه بهتریــن طــرح را ارائــه کننــد، 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ ــۀ رقابت بودج
رییــس حکومــت وحــدت ملــی نقش مــردم را در توســعۀ 

حکومــت مهــم عنــوان کــرد و گفــت کــه بایــد ولســوال ها 
در ایــن عرصــه تــالش بیشــتر بــه خــرج دهنــد. او تأکیــد 
ــتم  ــه سیس ــاز ب ــوالی ها نی ــطح ولس ــه در س ــد ک می کن
اطالع دهــی اســت تــا مــردم از وقــوع رخدادهــای طبیعــی 

آگاهــی بــه دســت آورنــد تــا قابــل مدیریــت باشــد.
ــات  ــتم ارتباط ــادِ سیس ــرورت ایج ــه ض ــی ب ــای غن آق
ــرا، وزارت  ــه ادارۀ ات ــی ولســوال ها اشــاره کــرد و ب تلفون
مخابــرات و ادارۀ مســتقل ارگان هــای محلــی در ایــن 

ــات داد. ــوص هدای خص
او بــا اشــاره بــه این کــه ولســوالی ها بایــد ملکــی شــوند، 
ــوال و  ــط ولس ــت در رواب ــاز اس ــه نی ــت ک ــار داش اظه
ــتور داده  ــد. او دس ــادی بیای ــر بنی ــه تغیی ــان امنی فرمانده
گزارش دهــی  مــورد  در  دقیــق  میکانیــزم  تــا  اســت 
ــه ولســواالن  ــی ب ــت مل ــران امنی ــه و مدی ــان امنی فرمانده

ــود. ــب ش ترتی

ــا  ــان از ولســواالن خواســت ت ــی همچن محمداشــرف غن
بــه منظــور تقویــت تولیــدات داخلــی و رشــد اقتصــادی، 
سیســتم خریــداری تولیــدات زراعتــی را بــا شــهرها 
ــن  ــده، بزرگ تری ــاه آین ــت: »در دو م ــد. او گف ــم کن تنظی
نمایشــگاه تولیــدات زراعتــی افغانســتان در عربســتان 

ــت«. ــد یاف ــایش خواه ــعودی گش س
آقــای غنــی گفــت: »تشــکیل ادارات در مرکــز بایــد کــم 
و در والیــات افزایــش یابــد و در صــورت نیــاز، والیــات 

جدیــد نیــز ایجــاد خواهنــد شــد«.
بحــث اســتفاده از محصــوالت داخلــی باردیگــر در حالــی 
ــی در  ــای دولت ــیاری از نهاده ــه بس ــود ک ــرح می ش مط
ــی  ــوالت خارج ــود از محص ــای خ ــت خریداری ه لیس
ــد. بهــره وری ایــن نهادهــا از محصــوالت  اســتفاده می برن
داخلــی بــرای رشــد ایــن محصــوالت مهــم خوانــده شــده 

اســت.  

سقف هزینه های نامزدان 
مشخص شد

مسووالن حکومت وحدت ملی:
برگـزاری انتخابات حتـمی است 
و کسی حـق مـداخله در آن را نـدارد

روح اهلل بهزاد

ــر  ــارت ب ــرای نظ ــاد ب ــون 53 نه ــه تاکن ــت ک ــرده اس ــام ک ــات اع ــیون انتخاب ــخنگوی کمیس س
انتخابــات پارلمانــی ایــن کشــور از ایــن کمیســیون اعتبارنامــه دریافــت کــرده انــد. بــه گفتــۀ او، 

ــد. ــر می  رس ــزار نف ــش از 52 ه ــه بی ــوع ب ــا در مجم ــن نهاده ــران ای ــمار ناظ ش
ســید حفیــظ اهلل هاشــمی ســخنگوی کمیســیون انتخابــات می گویــد: ناظــران انتخابــات پارلمانــی 
افغانســتان شــامل احــزاب سیاســی، رســانه  ها، ســتادهای نامــزدان، نهادهــای انتخاباتــی و اعضــای 

ــوند ــی می ش ــه مدن جامع
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ـــت:  ـــرد حکوم ـــر عملک ـــارت ب نظ
ایـــن یکـــی از میکانیزم هایـــی اســـت 
کـــه تـــا حـــد زیـــادی می توانـــد در 
ـــۀ  ـــه ارای ـــت ب ـــاختن حکوم ـــف س مکل
ـــق ســـاختن  ـــردم و موف ـــه م ـــات ب خدم
ــافی  ــای انکشـ حکومـــت در برنامه هـ
ـــد.  ـــته باش ـــوب داش ـــش خ ـــی، نق مل
اگـــر مـــا پارلمانـــی داشـــته باشـــیم 
کـــه توانایـــی مســـلکی و علمـــی 
ــی  ــودن و منطقـ ــی بـ ــل عملـ تحلیـ
بـــودِن )پالیســـی ها و اســـتراتیژی ها 
ـــا  ـــاز مندی ه ـــی نی ـــق ارزیاب ـــد طب بای
تدویـــن  جامعـــه  واقعیت هـــای  و 
آن  تطبیـــق  بـــرای  و  گردنـــد 
قابـــل  و  عملـــی  اســـتراتیژی های 
انعطـــاف در طـــول زمـــان، تدویـــن 
ــته  ــی ها را داشـ ــد( پالیسـ ــده باشـ شـ
باشـــد و همـــۀ برنامه هـــای ملـــی 
ـــِت آن  ـــکتورهای ماتح ـــت و س حکوم
را به صـــورت جمـــع و به صـــورت 
ـــرار  ـــق ق ـــور و تعم ـــورد غ ـــرادی م انف
ـــت  ـــا حکوم ـــادوش ب ـــد دوش داده و بع
از  را  برنامه هـــا  هریـــک  تطبیـــق 
جانـــب وزرات خانه هـــای ذیربـــط 
ــا  ــد، مـ ــرار دهـ ــری قـ ــورد پیگیـ مـ
در حکومـــت داری خـــوب تـــا حـــد 
ــرف  ــم. صـ ــق می بودیـ ــادی موفـ زیـ
بـــا چنیـــن یـــک برنامـــۀ پیگیـــری از 
تطبیـــق پالیسی هاســـت کـــه نظـــارت 
بـــر عملکـــرد حکومـــت معنـــا پیـــدا 
منابـــع  می کنـــد و جلـــو ضیـــاع 
ــراه بـــا فســـاد  و فســـاد اداری همـ
ــه  ــادی گرفتـ ــد زیـ ــا حـ ــی تـ سیاسـ

شـــده می توانـــد. 
ـــول دوازده  ـــه در ط ـــاهدیم ک ـــه ش هم
پارلمـــان در حیـــات  ســـال کاری 
ـــس  ـــد از کنفران ـــور در بع ـــی کش سیاس
ـــارت  ـــن نظ ـــک چنی ـــاهد ی ـــا ش ـــن، م ب
از جانـــب پارلمـــان نبوده ایم)نظـــارت 
ـــاس  ـــر اس ـــدون ب ـــده و م ـــف ش تعری
یـــک پـــالن و شریک ســـازی نتایـــج 
ـــن شـــفافیت(. ـــرای تأمی ـــردم ب ـــا م آن ب
ایـــن صالحیـــت هـــای ذکـــر شـــده 
و دیگـــر مـــوارد غیرتعریـــف شـــده 
اساســـی  قانـــون  در  غیرمبهـــم  و 
پارلمـــان،  داخلـــی  طرزالعمـــل  و 
سوءاســـتفادۀ  بـــرای  زمینه ســـاز 
ــت  ــده اسـ ــی شـ ــدادی از وکالیـ تعـ
مصونیـــت  از  اســـتفاده  بـــا  کـــه 
ـــی  ـــدوزی و زورگوی ـــه زران ـــی ب قضای

ورزیده انـــد.  مبـــادرت 
گفـــت  می تـــوان  کل  به صـــورت 

ــای  ــودن صالحیت هـ ــد نبـ ــه مقیـ کـ
تعـــداد  یـــک  بـــه  پارلمـــان 
پیش شـــرط های منطقـــی قانونـــی، 
ــان حـــق  ــودن فـــرق میـ واضـــح نبـ
و  کاری  حـــوزۀ  در  مکلفیـــت  و 
صالحیت هـــای پارلمـــان و اعضـــای 
آن، و در نهایـــت عـــدم پاســـخگو 
بـــودِن پارلمـــان کـــه دارای یـــک 
قـــدرت  و  صالحیت هـــا  چنیـــن 
نهـــاد  کـــدام  بـــه  می باشـــد، 
ـــه احـــزاب و جامعـــۀ  بی طـــرف از جمل
ـــی از  ـــه نماینده گ ـــد ب ـــه بای ـــی ک مدن
ـــارت  ـــان نظ ـــال پارلم ـــر اعم ـــردم ب م
ــارت  ــن نظـ ــرای ایـ ــتند )بـ می داشـ
ـــدون و  ـــم م ـــک میکانیس ـــت ی می بایس
ـــتیم(  ـــون می داش ـــده در قان ـــف ش تعری
ـــک  ـــه ی ـــان ب ـــاختن پارلم ـــدل س در مب

ــش دارد.  ــاد نقـ ــِل فسـ عامـ
ــت  ــف خیانـ ــودِن تعریـ ــح نبـ واضـ
ــون  ــادۀ شـــصت  ونهم قانـ ــی و مـ ملـ
بـــه  بـــودن  پیچیـــده  و  اساســـی 
محاکمـــه کشـــیدِن رییس جمهـــور 

ــا در  ــورِ مـ ــی کشـ ــون اساسـ در قانـ
ـــی  ـــر، یک ـــورهای دیگ ـــا کش ـــه ب مقایس
ـــراراهِ تحقـــق  ـــع عمـــدۀ دیگـــر ف از موان
ـــت داری  ـــی و حکوم ـــی دموکراس واقع
از  مانـــع  کـــه  می باشـــد  خـــوب 
ــدرت  ــع قـ ــت خلـ ــال صالحیـ اعمـ
رییس  جمهـــور از جانـــب پارلمـــان 
بـــا وجـــود قانون شـــکنی های پیهـــم 
ـــی  ـــات فراقانون ـــا اقدام ـــا ی و تخطی ه
ــده  ــت گردیـ ــن حکومـ و بحران آفریـ

اســـت.
ـــث  ـــن بح ـــز در ای ـــری نی ـــوارد دیگ م

ـــد.  ـــث ان ـــل مک قاب
ـــا  ـــه وزرات خانه ه ـــِن وکال ب ـــک: رفت ی
چـــه توجیـــه قانونـــی و منطقـــی 

ــد؟  ــته باشـ ــد داشـ می توانـ
ــان کاری یـــک  ــد زمـ ــاه درصـ »پنجـ
وزیـــر صـــرف مالقـــات بـــا وکالی 

منازعـــات  حل وفصـــل  پارلمـــان، 
بیرونـــی  مراجعیـــن  و  درونـــی 
می شـــود« هـــر از گاهـــی خواســـتن 
ــان  ــای پارلمـ ــه کمیته هـ ــران بـ وزیـ
ـــک  ـــای ی ـــر کاره ـــی ب ـــر مثبت ـــه تأثی چ
باشـــد؟  وزرات می توانـــد داشـــته 
»بیســـت درصـــد زمـــان کارِی یـــک 
بـــه  رفت وآمـــد  صـــرف  وزیـــر 
پارلمـــان می شـــود«. بـــرای یـــک 
ــه  ــی کـ ــوص وزرایـ ــر به خصـ وزیـ
مصـــروف شب نشـــینی ها بـــا وکال 
ـــت  ـــدرت و سیاس ـــاِت ق ـــر حلق و دیگ
انـــد، بـــه عـــالوۀ مصروفیـــت هـــای 
ــت کار  ــدر فرصـ ــده، چقـ ــر شـ ذکـ

باقـــی می مانـــد؟
رییـــس  از  اجـــازه  کســـب  دوم: 
بازداشـــِت  بـــرای  پارلمـــان  اداری 
یـــک عضـــو پارلمـــان کـــه نـــزد 
ـــا  ـــده ب ـــدۀ درج ش ـــارنوالی پرون لوی س
ـــکاب  ـــاط ارت ـــه ارتب ـــوی ب ـــدارک ق م
ـــی  ـــه توجیه ـــنگین دارد، چ ـــم س جرای
می توانـــد داشـــته باشـــد کـــه مققـــن 

ــاخته اســـت؟  ــد سـ آن را قیـ
ســـوم: چـــرا قانون گـــذار بـــه اصـــل 
ــه  ــان توجـ ــودِن پارلمـ ــی بـ تخصصـ

نکـــرد؟ 
وقتـــی وظیفـــۀ اصلـــی پارلمـــان 
قانون گـــذاری باشـــد و مســـوولیت 
ارزیابـــی  آن  دیگـــر  عمـــدۀ 
وزیرانـــی  کاری  برنامه هـــای 
در  خدمت گـــزاری  بـــرای  کـــه 
ــه  ــم کاری از جملـ ــکتورهای مهـ سـ
ـــت،  ـــاد، امنی ـــارف، اقتص ـــت، مع صح
همـــه  کـــه  غیـــره  و  زراعـــت 
باشـــد  عملی انـــد  دســـپلین های 
پارلمـــان  اعضـــای  اکثـــر  ولـــی 
ــن  ــه ممکـ ــند، چگونـ ــواد باشـ بی سـ
ـــع  ـــان توق ـــن پارلم ـــک چنی اســـت از ی
ـــب  ـــت و متناس ـــِن درس ـــت قوانی داش
بـــه حـــاِل ایـــن وطـــن و مـــردم 

رنج دیـــدۀ ایـــن ســـرزمیِن جنـــگ زده 
تصویـــب کنـــد؟ 

پارلمـــان  یـــک چنیـــن  چگونـــه 
می توانـــد پالیســـی های انکشـــافی، 
ـــا  ـــی وزرات خانه ه ـــادی و خدمات اقتص
ــرار  ــی قـ ــه و ارزیابـ ــورد مداقـ را مـ
عملکـــرد  از  نهایـــت  در  و  دهـــد 
ــع  ــد و مانـ ــارت کنـ ــت نظـ حکومـ
فســـاد  و  خودســـری  یکه تـــازی، 
قـــوۀ اجراییـــه گـــردد. بـــرآورده 
شـــدِن ایـــن مســـوولیت های خطیـــر 
در کنـــار تعهـــد خدمـــت بـــه ملـــت 
کـــه همـــه ســـنگ آن را بـــه ســـینه 
می زننـــد، نیازمنـــد دانـــش مســـلکی، 
شـــناخت  و  درک  کاری،  تجربـــۀ 
عمیـــق واقعیت هـــای مرتبـــط بـــه 
جامعـــۀ افغانـــی، برعـــالوۀ صداقـــت 
و تقـــوا، می باشـــد. چـــرا مققـــن 
ــد  ــه بایـ ــم را کـ ــِب مهـ ــن مطلـ ایـ
از  کاری  دســـپلین های  تمـــام  از 
جملـــه حقـــوق، اقتصـــاد، صحـــت، 
امنیـــت، زراعـــت، معـــارف و دیگـــر 
بخش هـــای الزمـــی حداقـــل دو یـــا 
ســـه نفـــر بـــا درنظرداشـــت ســـابقۀ 
کاری و دانـــش مســـلکی از جمـــع 
ـــد، در  ـــس راه یابن ـــه مجل ـــدان ب کاندی
ــوط  ــل مربـ ــی در فصـ ــون اساسـ قانـ
ـــه  ـــرد، چنانی ک ـــد نک ـــان قی ـــه پارلم ب
را  کوچی هـــا  و  زنـــان  ســـهمیۀ 

ــت؟  ــاخته اسـ ــخص سـ مشـ
بـــا تأســـف بایـــد گفـــت کـــه 
در  کـــه  گســـترده یی  تقلب هـــای 
ریاســـت جمهوری  انتخابات هـــای 
بخصـــوص انتخابـــات ۲۰۱4 شـــاهد 
آن بودیـــم و متهـــم بـــودِن اعضـــای 
پارلمـــان بـــه فســـاد و در ُکل مبـــدل 
ــل  ــک عامـ ــه یـ ــان بـ ــدن پارلمـ شـ
فســـاد  و  اداری  فســـاد  افزایـــش 
سیاســـی موجـــب شـــده کـــه مـــردم 
نســـبت بـــه دموکراســـی و اصـــل 
ـــه  ـــی ک ـــام سیاس ـــوا در نظ ـــک ق تفکی
ــی و  ــت اجتماعـ ــن عدالـ ــد تأمیـ بایـ
تحقـــق حکومـــت داری خـــوب را 
ـــت  ـــان را از دس ـــد، باورش ـــن کن تضمی

دهنـــد.
ــه در  ــت کـ ــوان گفـ ــن می تـ بنابرایـ

ـــفاف و  ـــاِت ش ـــزاری انتخاب ـــار برگ کن
ـــردم  ـــۀ م ـــت رفت ـــاد از دس ـــادۀ اعتم اع
آرای شـــان در  ارزش  بـــه  نســـبت 
ــه  ــد بـ ــور، بایـ ــاب رییس جمهـ انتخـ
ـــم  ـــه می توانی ـــه چگون ـــورد ک ـــن م ای
یـــک پارلمـــاِن موفـــق و غیرمفســـد 
ـــود.  ـــه ش ـــز پرداخت ـــیم نی ـــته باش داش
ـــد  ـــاِن جدی ـــاز کار پارلم ـــل از آغ ـــا قب ت
ـــدن  ـــل از روی کار آم ـــل قب ـــا حداق ی
ـــرار اســـت در  ـــه ق ـــدی ک ـــِت بع حکوم
ـــر  ـــاه دیگ ـــت م ـــا هش ـــت ت ـــالل هف خ
ـــان  ـــرای از می ـــد ب ـــد، بای ـــان آی ـــه می ب
ــا  ــتِن ایـــن عوامـــل و زمینه هـ برداشـ
ـــل  ـــن و طرزالعم ـــالح قوانی ـــی اص یعن
داخلـــی پارلمـــان به صـــورِت جـــدی 

دادخواهـــی نماییـــم. 

چگونه 
می توان 

یک پارلماِن 
سالم 

و موفق 
داشت؟

داكتر خواجه قمرالدین صدیقی 

بخش دوم و پایانی

اگــر بخــت بــا مــردم افغانســتان یــار بــود و اگــر امریــکا و جامعــۀ جهانــی از مداخلــه در 
ــت نگاری  ــرای انگش ــوژی ب ــتفاده از تکنال ــوند و اس ــت بردار ش ــا دس ــور انتخابات ه ام
ــکا از  ــر امری ــازد؛ و اگ ــم س ــش رو فراه ــای پی ــفافیت را در انتخابات ه ــۀ ش ــد زمین بتوان
حمایــت و طــرف دارِی افــراد خــاص دســت بردار شــود و اجــازه دهــد مــردم افغانســتان 
بــه نوعــی ُمــدل سیاســی دســت یابنــد کــه توزیــع عادالنــه و موثــر قــدرت را بــه نفــع 
تطبیــق عدالــت و حکومــت داری خــوب تأمیــن کنــد؛ شــاهد برگشــت ثبــات و آرامــش در 
ــا فســاد اداری و زمینه هــای فراهم ســازی آن  ــه شــرط آن کــه ب ــود، ب ــم ب کشــور خواهی
ــود! ــارزه ش ــدی مب ــورت ج به ص
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ــان  ــد رم ــو، ض ــان ن ــه رم ــت ک ــرن بیس ــۀ دوم ق از نیم
)اصطالحــی کــه ســارتر بــر مقدمــۀ تصویــر یــک ناشــناس 
ــنده گانی  ــد و نویس ــت ش ــاروت داد( تثبی ــی س ــر ناتال اث
چــون روب گریــه، ســاروت، دوراس، بکــت، بوتــور و... بــا 
ــد  ــق آثارشــان پرداختن ــه خل ــای خــاص خــود ب دغدغه ه
ــورج  ــی ءمحوری« ج ــی« و »ش ــۀ »چیزواره گ ــه نظری و ب
لــوکاچ و دوری از تعهــد، تعهداتــی کــه نویســنده گان 
اگزیستانسیالیســتی چــون ســارتر و کامــو بــدان پافشــاری 
می کردنــد، اصــرار ورزیــده و بــه قــول بــارت بــه 
»گندزدایــی« ادبیــات خصوصــًا داســتان همــت گمــارده و 
ــرگاه  ــد و از نظ ــیده بودن ــی« رس ــات عین ــی »ادبی ــه نوع ب
ــی اســت،  ــه بامعن ــا ن ــاد داشــت »دنی ــه اعتق ــه ک روب گری
نــه بی معنــی، فقــط هســت« و در عصــر ایجاز هــا و 
ــیدن  ــم و رس ــروع پست مدرنیس ــی ها و دورۀ ش کوته نویس
ــه  ــان ب ــات، به اعتقــاد بســیاری رم ــه مینی مالیســم در ادبی ب

ــود. ــرده ب ــوم کالســیک م مفه
ــورگ  ــا گینزب ــا انتشــار صــد ســال تنهایــی مارکــز، ناتالی ب
ــته  ــت داش ــر حقیق ــود: »... اگ ــه ب ــی گفت ــندۀ ایتالیای نویس
باشــد کــه می گوینــد رمــان مــرده اســت و یــا در احتضــار 
اســت، پــس همه گــی از جــای برخیزیــم و بــه ایــن 
ــراس در  ــر گ ــا گونت ــم« و ی ــالم بگویی ــان س ــن رم آخری
ــرده و  ــالم ک ــان را اع ــه زوال دورۀ قهرمان ــی ک ــل حلب طب
ــه  ــی ک ــا قهرمان های ــی ب ــتن رمان ــه نوش ــزم ب ــود را مل خ
ــر  ــته و ب ــته، دانس ــی نداش ــود خارج ــر وج ــاید دیگ ش
ــدای  ــار در ابت ــن ب ــد. ای ــاری می کن ــان پافش ــور آن حض
ــا  ــور« پ ــش ک ــام »آدمک ــا ن ــی ب ــت ویکم رمان ــرن بیس ق
ــی  ــنده یی کانادای ــذارد، از نویس ــود می گ ــۀ وج ــه عرص ب
ــی کالســیک  ــا روایت ــی ب ــوود. رمان ــارگارت ات ــام م ــه ن ب
و ســاختاری تــا حــدی مــدرن و وامــدار بســیاری از 
نویســنده گان قبــل از خــود در نحــوۀ شــرح و بســط 
و  اوج  شــخصیت،  تکوینــی  رونــد  ســیر  و  موضــوع 
کالســیک های  گره گشــایی  و  گره افکنــی  و  فرود هــا 

رمان نویی هــا.  شــیء محوری  تــا  بیســتم  قــرن 
رمــان آدمکــش کــور بــا خبــر مــرگ لــورا شــروع شــده و 
بــا اعتــراف اصلــی و حقیقــِی آیریــس بــه پایــان می رســد. 
داســتان از دو روایــت کامــاًل مجــزا تشــکیل شــده. روایــت 
اول نوشــته ها و خاطره نگاری هــای آیریــس اســت کــه 
در ســن هشــتادوچند ســاله گی مشــغول شــده تــا بنویســد 
آن چیــزی را کــه بــر او و اطرافیانــش گذشــته، و روایــت 
ــز  ــور نی ــش ک ــت. آدمک ــور اس ــش ک ــتان آدمک دوم داس
در دو روایــت مجــزا جلــو مــی رود. روایــت اول داســتان 
ــردی  ــا م ــری ب ــان دخت ــای نه ــقه ها و پنهان کاری ه معاش
فــراری اســت کــه در جاهــای مختلــف همدیگــر را 
ــی آدمکــش  ــتان اصل ــت دوم داس ــد. روای ــات می کنن مالق
کــور شــامل داســتان هایی اســت ســاخته و پرداختــۀ 
مــرد بــرای زن. داســتان هایی خیالی یــی کــه در یــک 
بعــد فضــای دیگــر اتفــاق می افتــد. در حاشــیۀ ایــن 
ســه روایــت، تکه هــای جرایــد و اخبــار روزنامه هــا 
ــی  ــد. روایت های ــر می آی ــت اث ــاری کلی ــدد و ی ــه م ــز ب نی
ایــن  خــط.  یــک  در  هــم  از  جــدای  و  درهم تنیــده 
ــه و  ــری یگان ــتقل، تصوی ــری مس ــات اث ــی روای تنیده گ
محکــم از لحــاظ ســاختار و چارچــوب را بــرای خواننــده 

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ب
ــه درســتی کارش  ــا تردیــدی کــه نســبت ب ــر ب آیریــس پی
ــی  ــا حافظه ی ــی ب ــتن در تنهای ــه نوش ــن ب ــا یقی دارد و ب
قــوی و پختــه بــه مــرور زنده گــی خــود و اطرافیانــش در 
ــردازد.  ــتند، می پ ــدم او هس ــه هم ــته هایی ک ــالل نوش خ
ــرایط،  ــر ش ــونده، در ه ــی معامله ش ــود را جنس ــه خ او ک
جســمی داخــل ویتریــن تصویــر می کنــد کــه خــود 
ســودی از آن نمی بــرد. او از همــه چیــز دور نــگاه داشــته 
ــی  ــدر و مریض ــرگ پ ــر م ــتن خب ــا از دانس ــود، حت می ش
ــاری، و  ــدر، از روی ناچ ــۀ پ ــرش. او بازیچ ــورا خواه ل
ــه  ــاد دارد ک ــت. اعتق ــود اس ــوهر خ ــر ش ــوهر و خواه ش
ــری  ــورا، دخت ــرد. ل ــوض ک ــز را ع ــه چی ــورا هم ــد ل تول
عصیانگــر و پرســنده، دختــری کــه بــرای زنده شــدن 
مــادر خودکشــی ناموفقــی را در کودکــی انجــام می دهــد. 
ــی  ــون یک ــک هم چ ــتی نزدی ــد دوس ــدا را مانن ــورا خ ل
او کســی اســت کــه  از هم سن وســال هایش می دانــد. 
ــکل  ــده و ش ــد ش ــوادث متول ــن ح ــوادث و در بط از ح

می گیــرد. 
ــک  ــز ش ــه چی ــه هم ــته ها ب ــن نوش ــی ای ــس در ط آیری
ــه در  ــادر ک ــدر، م ــی، پ ــط خانواده گ ــه رواب ــد. ب می کن
ــًا همیشــه  ــه قلب ــادری ک ــوع خــود قدیســه یی اســت، م ن
معلــم اســت. رفتــار مــادر در لــورا و بعدتر هــا در ســابرینا 
ــر اســت.  ــورا نزدیک ت ــه ل ــه ســابرینا ب ــد. البت ــه می یاب ادام
ــی  ــر زنده گ ــه ظواه ــی ب ــان بی حس ــا، هم ــان فراره هم
ــک  ــای کم ــان دغدغه ه ــالت و هم ــی از تجم و دل زده گ
بــه هم نــوع. رفتــار و اخــالق مادربــزرگ را می تــوان 
ــه  ــد ک ــس می دان ــرد. آیری ــال ک ــی دنب ــس و ایم در آیری
ــرای  ــودآگاه ب ــر ناخ ــانی ها ضمی ــن آس ــه ای ــوان ب نمی ت
ــار  ــود فش ــِن خ ــوج ذه ــه کج وک ــس ب ــد. پ ــود خری خ
آورده و بــه کاوش در آن می پــردازد تــا چیــزی را از قلــم 
ــه  ــد، ب ــود می کن ــه از خ ــش هایی ک ــا پرس ــدازد. او ب نیان
داوری خــود می نشــیند. رمــان بــه اعتراف نامــه و در پایــان 
ــس در آن و  ــه آیری ــود ک ــدل می ش ــی مب ــه وصیت نامه ی ب
ــات نوشــته های  ــور، ابهام ــدد از داســتان آدمکــش ک ــا م ب
ــوالی  ــه س ــی را ب ــد. و جوابیه ی ــرف می کن ــود را برط خ
کــه ســال های ســال در خــالل یــک متــن بــر جــای مانــده 

ــد.  ــود، می ده ب
ــق  ــرای خل ــتن ب ــت، نوش ــر دو روای ــس در ه قصــد آیری
آن کــه  بــرای  او می نویســد  نیســت.  اثــری جاودانــه 
خواننده یــی داشــته باشــد! او می نویســد تــا خــودش را از 
ــش خــالص  ــر دوش می کشــد، وجدان ســنگینی آن چــه ب
کنــد. اعتراف نامه یــی کــه در روایــت اول ریچــارد را 
ــودش  ــت دوم خ ــانده و در روای ــقوط کش ــر و س ــه قع ب
ــواه  ــا خ ــزد. ام ــم می ری ــی اش را بره ــط خانواده گ و رواب
ــه نوعــی تخلیــه و دگردیســی رســیده  ناخــواه در پایــان ب
و به نوعــی در بطــن اثــرش زنــده می مانــد. روایــت 
ــورا را  ــام ل ــد و ن ــاس می نویس ــود توم ــرای یادب اول را ب
ــگاه مــی دارد و روایــت دوم خــودش،  ــده ن ــا آن زن هــم ب
ــه  ــیده و ب ــرون کش ــر بی ــده اش را از قع ــود پاالیش ش خ
ــاند.  ــد، می کش ــی باش ــاید حقیقت ــه ش ــی ک ــطح، آن جای س
او عمــری را در کودکــی و کودکانــه نگریســتن بــه قضایــا 
و لــب فــرو بســتن نســبت بــه هــر چیــِز موافــق و مخالــف 
گذرانــده و هم چــون »خرگوشــی خنــگ« اســت کــه 
ــام  ــد انج ــن رون ــر ای ــرای تغیی ــم ب ــی ه ــچ گاه تالش هی
ــی  ــوغ و پخته گ ــه بل ــات، ب ــن اعتراف ــی ای ــداده و در ط ن
ــا بینــش و عصیــان خــاص خــود، نیمــۀ  ــورا ب می رســد. ل
دوم و مکمــل آیریســی اســت کــه پــر اســت از ایســتایی و 
ســکوت و فرمان بــرداری مطلــق. آیریــس زنده گــی خــود 
ــد.  ــد منعکــس می کن را در بطــن گفت وگــوی ویــل و بوی
ــم و  ــرون بروی ــم از آن بی ــی نمی توانی ــت ول ــت اس »بهش
هــر چیــزی کــه نتوانــی از آن بیــرون روی، جهنــم اســت.« 
ــت  ــا در روای ــود، ام ــم می ش ــت اول گ ــاس در روای توم
ــده می شــود و داســتان زنده گــی اش در  ــور زن آدمکــش ک
خــالل داســتان دوم تعریــف می شــود. نویســندۀ آدمکــش 
ــر  ــا ب ــن واقعیــت دارد؛ ام ــه گفت ــاد ب کــور، تومــاس، اعتق
خــالف اعتقــادش همــه چیــز در ایمــا و اشــاراتی نمادیــن 
ادامــه یافتــه و از برخــورد مســتقیم در رونــد داســتان 

می پرهیــزد. 
ــس،  ــت. ایک ــس اس ــور ایک ــش ک ــخصیت آدمک ــام ش ن
ــا  ــام پنهانی ه ــه تم ــد ب ــت و می توان ــول اس ــون مجه چ
شــخصیتی  بــرای  نمادیــن  نامــی  بکشــد.  ســرک 
ــرد.  ــکل می گی ــده ش ــه در آین ــطوره یی ک ــطوره یی. اس اس
ــای  ــد، دنی ــی می کن ــه او در آن زنده گ ــی ک ــای تراژیک دنی
زنده گــی تومــاس اســت. دنیایــی کــه اســتعمار و اســتثمار 
بــه قلــب انســانیت هجــوم آورده اســت. در ظاهــر 
ــد،  ــته باش ــدی داش ــع درآم ــا منب ــد ت ــنده می نویس نویس
داســتان هایی کــه مجبــور اســت آن هــا را بــه ســمت 
تخیــل و روابــط جنســی بکشــاند تــا فــروش کنــد، امــا در 
بطــن اثــرش دردهــا و بغض هایــش نهفتــه اســت. تومــاس 
ــه »او«  ــورا همیش ــرای ل ــت و ب ــق اس ــس عش ــرای آیری ب
اســت. امــا بعــد از مــرگ تومــاس چیــزی در وجــود لــورا 
قطــع می شــود کــه ایــن انقطــاع دســت آخــر بــه مــرگ و 

خودکشــی او می انجامــد. 
ــد از  ــواری و بع ــادام ب ــان م ــی از رم ــس در جاهای آیری

مــرگ لــورا هــم بــه مــاری آنتوانــت فلوبــر بــدل می شــود. 
ــری.  ــه دیگ ــود و ن ــه خ ــد ب ــد، تعه ــد تعه ــت و بع خیان
ــت ورزی و  ــت و خیان ــال خیان ــدام در ح ــز م ــارد نی ریچ
تجــاوز بــه عنــف هــر حریمــی حتــا حریــم لــورا اســت. او 
عاشــق لــورا اســت و مــرگ لــورا و انتشــار رمــان آدمکــش 
کــور کــه نگارشــش منســوب بــه او اســت، مــرگ ریچــارد 
ــت داســتان  ــور در روای ــد. آدمکــش ک ــم می زن را هــم رق
ــر و  ــی دخت ــه از بی زبان ــت ک ــتتری اس ــق مس ــورا، عش ل
ــقی  ــه عاش ــدل ب ــه و او را ب ــر رفت ــر فرات ــمی پس بی چش
ــی  ــای زیرزمین ــچ راه ه ــه خم و پی ــقی ک ــد. عاش ــا می کن بین
ــود  ــوری خ ــۀ ک ــی و تجرب ــن بینای ــه همی ــوکل ب ــا ت را ب
پشــت ســر گذاشــته و دختــر را از چنــگ ایــزدان پوشــالی 
ــا مرتبــۀ واســطۀ ایــزدان در  و دروغیــن رهانیــده و او را ت
ذهــن قومــی دیگــر در پــس دریاهــا می رســاند. عــروج از 
ــا پایانــی کــه در خــالل جنــگ بیــن  هیــچ بــه همه چیــز ب

ــود.  ــم می ش ــا گ ــرف دری ــوم دو ط دو ق
ــه  ــود راوی قص ــت از خ ــتعاره یی اس ــور اس ــش ک آدمک
ــرگ  ــر، م ــرز فک ــتن از م ــتن و گذش ــم بس ــا چش ــه ب ک
خواهــر کوچــک را بــه ارمغــان آورده و در انتهــا بــا تمهیــد 
ــی  ــه مقام ــت، او را ب ــورا اس ــتان ل ــندۀ داس ــه نویس این ک
ــورا  ــی، ل ــی و پایان ــل نهای ــا فص ــاند. ت ــی می رس جاودان
ــاره  ــه یک ب ــت و ب ــور اس ــش ک ــتان آدمک ــندۀ داس نویس
ــت  ــایه اش، درس ــط س ــورا فق ــزد. ل ــرو می ری ــز ف همه چی
هم چــون حضــور چشــم گیر و نامأنــوس دســتش در 
بــا  راوی  می کنــد.  حکم فرمایــی  رمــان  بــر  عکــس، 
طــرح پرســش هایی کــه پیش تر هــا ویلیــام تکــری در 
ــن روالن  ــیده و روم ــده پرس ــی از خوانن ــازار خودفروش ب
ناتالــی  و  کریســتف  ژان  داســتانی اش،  شــخصیت  از 
ســاروت در کودکــی از خــود می پرســد، بــه داوری خــود 
مــرور  جریــان  در  پی درپــی  ســوال هایی  می نشــیند. 
خاطــرات و نوشــته ها. پرســش هایی کــه هرکــدام گرهــی 
ــه  ــی ک ــد. گره ــاد می کنن ــر را ایج ــی دیگ ــاز و گره را ب
ــار  ــل  توجــه اســت. اخب ــم و قاب ــل شــخصیتی اش مه عم
ــتادی و  ــه اس ــان ب ــر چن ــن اث ــک ای ــزو الینف ــه ج روزنام
ــی  ــه وصله ی ــه ن ــده ک ــده ش ــر گنجانی ــارت در دل اث مه
ــاری  ــده اســت. اخب ــان درآم ــۀ رم جــدا، بلکــه جــزو بدن
ــل  ــی تکمی ــا قبل ــدی ی ــای بع ــه در فصل ه ــی ک تلگراف
و مشــخص می شــود. اخبــاری مهــم و گاه بی اهمیــت 
ــارگارت  ــت. م ــار اس ــر دارای ارزش و اعتب ــه در کل اث ک
اتــوود در ایــن رمــان بــا اســتفاده از ایــن اخبــار و تعریــف 
خبرهــا بــه هجــو قــدرت پرداختــه و روزنامه هــا را ابــزار 
قدرتمنــدان بــرای قلــب واقعیــت می دانــد. اخبــاری 
ضدونقیــض کــه از فیلتــر نــگاه قدرتمنــدان تیتــر می شــود. 
طنــزی ضعیــف و مبهــم در الیه هــای زیریــن متــن وجــود 
دارد کــه در سرتاســر اثــر محســوس اســت. طنــزی کــه بــه 
ــن  ــت. در عی ــروف اس ــونی« مع ــوخی های انگلوساکس »ش
ــم  ــخ اســت. ه ــیاه و تل ــودن وحشــت ناک، س ــده دار ب خن
ــه تفکــر وامــی دارد. آیریــس قهرمــان  ــد و هــم ب می خندان

نیســت. ضدقهرمانــی اســت کــه در تــالش بــرای رســیدن 
ــه  ــی ک ــت. کوشش ــای قهرمان هاس ــا و اندازه ه ــه معیاره ب
ــود  ــودش را خ ــا خ ــد، ام ــش نمی کن ــه قهرمان ــر چ اگ
ــی  ــا نگاه ــه ب ــد. البت ــرون می کش ــر بی ــد و از قع می کن
دیگــر می تــوان او را قهرمــان عصــر مــدرن دانســت. 
ــا  قهرمانــی کــه از پــس زوال گذشــته می آیــد. قهرمانــی ب

ــان.  ــات ضدقهرم خصوصی
جنــگ جهانــی اول، تأثیــرات جنــگ بــر ادبیــات، اخــالق 
ــم و  ــل، کمونیس ــی و چه ــۀ س ــادی ده ــول اقتص و...، اف
پیامدهــای آن، جنگ هــای داخلــی هســپانیه، جنــرال 
این هــا  و...  مدرنیتــه  دوم،  جهانــی  جنــگ  و  فرانکــو 
چیزهایی ســت کــه در رمــان آدمکــش کــور به عنــوان 
ــایل  ــت. مس ــر اس ــود و حاض ــده، موج ــخ زن ــک تاری ی
ــتان  ــدۀ داس ــل و جلوبرن ــه دخی ــی ک ــی و اجتماع سیاس
اســت و شــخصیت ها در موقعیت هــای موجــود در آن 
تعریف شــده و شــکل می گیرنــد. آنــدره مالــرو گفتــه 
بــود: »وجــه امتیــاز مــا بــر گذشــته گان در حضــور تاریــخ 
ــی  ــود، ول ــرده ب ــر نک ــز تغیی ــا هیچ چی ــرای آن ه ــت. ب اس
ــا آمده ایــم و تاریــخ هم چــون  ــه دنی مــا در بطــن تاریــخ ب
تانکــی از روی مــا گذشــت« و رمــان آدمکــش کــور خــود 
تاریــخ اســت. تاریــخ آدم هایــی از جنــس آیریــس و شــکل 
ــر و  ــی نمایان ت ــۀ پایان ــخ در مرحل ــه رد تاری ــورا. گرچ ل
ــده  ــورش را نادی ــوان حض ــا نمی ت ــت، ام ــخص تر اس مش
گرفــت و تأثیــر ژرفــش را در دل اثــر از یــاد بــرد. تاریخــی 
ــا  ــا و پدیده ه ــا و بدعت ه ــبک ها و خلقت ه ــام س ــه تم ک
ــت.  ــا داده اس ــود ج ــانی را در دل خ ــای انس و عصیان ه
تاریــخ در ایــن رمــان نــه مخلــوق کــه خــود خالــق رونــد 
ــه در دل  ــی ک ــا و افت وخیزهای ــت. پیچش ه ــتانی اس داس
ــده،  ــوم کننده و ازبین برن ــه، ش ــه ن ــوم ک ــخ ش ــن تاری ای
ــت  ــروعی اس ــه ش ــرانجامی ک ــه س ــرد و ب ــکل می گی ش

ــود. ــدل می ش ــری ب ــرای دیگ ب
مــارگارت اتــوود برنــدۀ جایــزۀ بوکــر در انگلیــس، جیلــر 
ــدال  ــدۀ م ــا و دارن ــو در ایتالی ــو موندل ــادا، و پرمی در کان
افتخــار باشــگاه هنرهــای ملــی از امریــکا و دارنــدۀ درجــۀ 
افتخــاری شــوالیه در رشــتۀ هنــر و ادبیــات فرانســه، 
ــی،  ــروف کانادای ــس مع ــون رمان نوی ــم گیبس ــر گری همس
ــری روان و حجیــم، دغدغــه و میــل  ســاکن تورنتــو در اث
ــی داده و  ــس تجل ــدۀ آیری ــر و ای ــود را در فک ــتِن خ نوش
ــش  ــس آدمک ــد. آیری ــا او می نویس ــم گام ب ــو و ه هم س
کــور را نوشــت، اتــوود او را می نویســد، آیریــس خــودش 
ــرایط  ــتن و ش ــور را. نوش ــش ک ــوود آدمک ــته، ات را نوش
ــود:  ــف می ش ــاًل تعری ــر کام ــۀ بودل ــن جمل ــس در ای آیری
زیســته ام.  بــار  دو  زنده گــی  شــرایط  از  بعضــی  »در 
ــی  ــار دوم زمان ــته ام و ب ــا را زیس ــه آن ه ــی ک ــار وقت یک ب
کــه آن هــا را نوشــته ام. یقینــًا زمانــی کــه آن هــا را نوشــته ام، 
عمیقــًا زیســته ام...« و آیریــس عمیقــًا بــا دنیایــی پخته گــی 
می نویســد زوال را. زوال نســل هایی از گذشــته تــا بــه 

ــال دروغ را. ــد س ــروز را. زوال و ص ام

نگاهی به رمان »آدمکش کور« 
نوشتۀ مارگارت اتوود
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ــی  ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب عب
در  ملــی  وحــدت  حکومــت 
ــو  ــورهای عض ــران کش ــت س نشس
ســازمان همــکاری شــانگهای گفتــه 
ــدر  ــواد مخ ــاق م ــه قاچ ــت ک اس
ــرای  ــات ب ــاه رگ حی ــوان ش ــه عن ب
بیشــتر گروه هــای تروریســتی در 

افغانســتان اســت.
ــه، ۲۰  ــروز جمع ــداهلل دی ــر عب داکت
میزان در نشســت ســران کشــورهای 
عضــو ســازمان همــکاری شــانگهای 
پایتخــت  دوشــنبه  شــهر  در 
تاجیکســتان گفــت: »موجودیــت 
پناه گاه هــا و شــبکه های حمایتــی 
ــدر  ــواد مخ ــاق م ــط قاچ ــه توس ک
مثابــۀ  بــه  می گردنــد  تمویــل 
ــرای بیشــتر ایــن  ــات ب شــاه رگ حی

می کننــد«. عمــل  گروه هــا 
می گویــد:  عبــداهلل  آقــای 
می دانیــد  کــه شــما  »همان طــور 
مــا بــا تمــام ملت هایــی کــه در 
ــا  ــد به ویــژه ب ایــن قضیــه دخیــل ان
پاکســتان از نزدیــک کار می کنیــم 
ــس  ــل تنف ــاختارها و مح ــا زیرس ت
کــه  را  جریان هــا  ایــن  رشــد  و 
ــتخدام،  ــی، اس ــک مال ــه ی کم زمین
فکری-ایدیولوژیــک،   تربیــه ی 
نیــروی  آوری  فراهــم  آمــوزش، 
ــان  ــرای آن بشــری و لوژســتیک را ب
جهــت بی ثبــات ســازی کلیــت 
از  می ســازند،  فراهــم  منطقــه 
میــان برداریــم. تعــداد تلفــات و 
شــاهد  افغانســتان  در  زخمی هــا 

ــد«. ــه ان ــن قضی ای
ــزود کــه دهشــت افگنی یی کــه  او اف
حرکت هــای  و  افراط گرایــی  بــا 
ــی  ــورده، یک ــره خ ــب گ جدایی طل
ــت  ــی اس ــن چالش های از عمده تری
کــه افغانســتان در ســطح منطقــه بــا 

ــت. ــه رو اس آن روب
ــی گفــت: »افغانســتان  رییــس اجرای
ــط اول  ــه در خ ــت ک ــوری اس کش
ــا هراس افگنــی قــرار داشــته  نبــرد ب
برابــر  در  دشــواری  بیشــترین  و 

را  افراط گرایــی  و  دهشــت افگنی 
بــه دوش می کشــد«.

ــز  ــه نی ــورهای منطق ــداهلل از کش عب
خواســت تــا در راســتای مبــارزه بــا 
همــکاری  مشــترکاً  هراس افگنــی 
کننــد. آقــای عبــداهلل تأکیــد کــرد که 
در برخــورد بــا تمــام گروه هــای 
هراس افگــن نبایــد مرتکــب اشــتباه 
شــده و آنــان را بــه تروریســت های 

خــوب و بــد تفکیــک کنیــم.

ــای  ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــداهلل ب عب
صلــح حکومــت افغانســتان نیــز 
ــش  ــه تالش های ــل ب ــه کاب ــت ک گف
بــرای پیشــبرد رونــد گفت وگوهــای 

ــد. ــه می ده ــح ادام صل
وحــدت  »حکومــت  افــزود:  او 
ــرای  ــود ب ــای خ ــه تالش ه ــی ب مل
دســت یافتــن بــه صلــح و آشــتی به 
رهبــری و مالکیــت افغانســتان ادامــه 
ــا  ــال م ــن س ــل ای ــد. در اوای می ده
طــرح جامعــی را بــرای مصالحــه و 
ــه از  ــم ک ــه کردی ــام مجــدد ارای ادغ

ســوی جامعــه ی بین المللــی نیــز 
ــان  ــن زم ــد. در عی ــت گردی حمای
مــا از شــهروندان خــود، حقــوق 
وقتــی  آنــان  دســت آوردهایی  و 
مــورد تجــاوز قــرار گیرنــد دفــاع و 

حمایــت می کنیــم«.
همچنــان  اجرایــی  رییــس 
گفــت کــه حکومــت افغانســتان 
بــرای  تــالش  نــوع  هیــچ  از 
توســعۀ  زمینه هــای  فراهم ســازی 

ارتباطــات،   ترانزیــت،  تجــارت، 
انــرژی  انتقــال  و  ســرمایه گذاری 
بــرای مقابلــه بــا فقــر، بیــکاری 
راه  از  منطقــه  نزدیــک ســازی  و 
ــغ  ــه ای دری ــای اتصــال منطق طرح ه

اســت. نکــرده 
روز  صبــح  عبــداهلل،  عبــداهلل 
بــرای  پنجشــنبۀ هفتــۀ گذشــته، 
اجــالس  هفدهمیــن  در  شــرکت 
ــازمان  ــو س ــورهای عض ــران کش س
همــکاری شــانگهای به تاجیکســتان 

ــت. رف

دفتــر نماینده گــی سیاســی ســازمان ملــل درافغانســتان 
)یونامــا( اعــالم کــرده کــه  نیروهــای امنیتــی افغانســتان در 
زمینــه تأمیــن امنیــت انتخابــات مجلــس نماینــده گان کــه تــا 
ــل  ــرفت های قاب ــود، پیش ــزار می ش ــر برگ ــه دیگ ــک هفت ی

مالحظــه داشــته  انــد.
در خبرنامه یــی کــه از نشــانی ایــن نهــاد نشــر شــده، 
ــتر از  ــی بیش ــه کم ــت اینک ــر داش ــا در نظ ــت: ب ــده اس آم
ــده  ــی مان ــتان باق ــس افغانس ــه انتخــاب مجل ــه ب ــک هفت ی
ــود  ــا وج ــه ب ــازد ک ــان می س ــر نش ــا خاط ــت، یونام اس
ــط  ــرفت های توس ــه، پیش ــل توج ــی قاب ــای امنیت چالش ه
ــه  ــردن زمین ــم ک ــی کشــور در عرصــۀ فراه ــای امنیت نیروه
ــق رأی،  ــتفاده از ح ــت اس ــهروندان جه ــت ش ــرای اکثری ب

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــازمان  ــی س ــاص سرمنش ــدۀ خ ــو نماین ــی یاماموت تادامیچ
ملــل متحــد بــرای افغانســتان می گویــد: »نیروهــای امنیتــی 
ــات  ــۀ انتخاب ــت پروس ــل امنی ــوولیت کام ــتان مس افغانس
ــا  ــت ت ــاز اس ــی الزم نی ــر امنیت ــد. تدابی ــده دارن ــه عه را ب
حــد امــکان بــرای تعــداد بیشــتر واجــدان شــرایط فرصــت 
فراهــم ســازد تــا از حقــوق اساســی خــود اســتفاده کننــد«.

یاماموتــو تأکیــد کــرده کــه شــهروندان افغانســتان نبایــد از 
ــور  ــدۀ کش ــکل گیری آین ــده گان و ش ــاب نماین ــق انتخ ح
ــد. ــا مــورد تهدیــد و تــرس قــرار گیرن خویــش محــروم ی
نماینــدۀ خــاص از حمــالت اخیــر در کشــور علیــه 
کاندیــدان، تیم هــای آنــان و رأی دهنــده گان احتمالــی 
یــاد آوری کــرده و گفتــه اســت: »هــر گونــه خشــونت یــا 
ــووالن  ــا مس ــدان ی ــده گان، کاندی ــر رأی دهن ــار در براب فش
ــاظ  ــه الف ــرا ب ــن آن ــت، و م ــول نیس ــل قب ــی قاب انتخابات

واضــح تقبیــح می کنــم.«
گفتنــی اســت کــه  رونــد مدیریــت تأمیــن امنیــت انتخابــات 
ــا  ــی ب ــا در هماهنگ ــده ت ــذار ش ــه واگ ــه داخل ــی ب پارلمان

کمیســیون انتخابــات ایــن مأموریــت را انجــام دهــد.
ــۀ  ــو پروس ــاه بدین س ــن م ــه از چندی ــور داخل وزارت ام
برنامــۀ ملــی امنیتــی بــرای انتخابــات را هماهنگــی می کنــد. 
ایــن برنامــه بــا وزارت دفــاع و ریاســت امنیــت ملــی همــراه 
ــیون  ــا کمیس ــوره ب ــع و مش ــت قاط ــت حمای ــا ماموری ب

ــده اســت. ــات ترتیــب گردی انتخاب
بــرای  اضافــی  منابــع  تخصیــص  از  همچنــان  یونامــا 
ــان  ــا مشــارکت زن ــد ت ــی زن اســتقبال می کن پرســونل امنیت

ــد. ــعه یاب توس

رهنمــای مشــترک برنامــۀ امنیتــی بــرای انتخابــات در ســال 
۲۰۱۷ از ســوی ســه اداره مهــم امنیتــی و همچنان کمیســیون 
انتخابــات و ادارۀ مســتقل ارگان هــای محــل بــه امضا رســید. 
بعــد از ایــن تعهــد ادارات امنیتــی افغانســتان یــک ارزیابــی 

جــدی امنیتــی مراکــز رأی دهــی را انجــام دادنــد.
ایــن نخســتین بــاری خواهــد بــود کــه امنیــت انتخابــات ۲۰ 
اکتوبــر از طــرف نیروهــای دفاعــی و امنیتــی افغانســتان بــه 

طــور مکمــل تأمیــن می گــردد.
در حالــی کــه نیروهــای امنیتــی نقــش مهمــی را در بخــش 
امنیــت ایــن پروســه بــه عهــده می گیرنــد، یونامــا یــادآوری 

همچنــان  افغانســتان  امنیتــی  نیروهــای  کــه  می کنــد 
مســوولیت دارنــد تــا در جریــان اجــرای وظایــف از لحــاظ 

ــد. ــرف بمانن ــی بی ط سیاس
ــخنگوی  ــاون س ــی، مع ــرت رحیم ــال، نص ــن ح در همی
ــرو،  ــزار نی ــه ۵4 ه ــرده ک ــالم ک ــور اع ــه کش وزارت داخل
شــامل نیروهــای اردوی ملــی، پولیــس و امنیــت ملــی 
ــد  ــارکت خواهن ــت مش ــن امنی ــد تأمی ــتان در رون افغانس
ــرده  ــز اعــالم ک ــو نی ــا، نات ــن نیروه ــر ای داشــت. عــالوه ب
ــاری  ــتان ی ــات افغانس ــت انتخاب ــن امنی ــه در تأمی ــت ک اس

می رســاند.
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له ننګرهاره د انتخاباتو شکایاتو کمېسیون 

ته استول شوي اسناد نيمګړي رسیديل

عبداهلل:
 قاچـاق مـواد مخـدر شـاه رگ حیـات

 گـروه هـای تـروریستـی است

یوناما: 
شهروندان افغانستان 

نباید از حق انتخاب نماینده گاِن خود محروم شوند

ــکایاتو  ــو د ش ــه د انتخابات ــت څخ ــار والی ــه ننګره ل

کمېســیون تــه د نوماندانــو پــه اړه ځــواب شــوي 

اصطالمونــه پــه بشــپړ ډول نــه دي رســېديل.

دا موضــوع هغــه مهــال روښــانه شــوه چــې د 

پــه  چارواکــي  کمېســیون  شــکایاتو  د  انتخاباتــو 

ننګرهــار کــې خلکــو رسه د ليدنــو پــر مهــال لــه ُتنــدو 

ــول. ــخ ش ــو رسه م نيوک

د پنجشــنبې پــه ورځ د دې کمېســیون مرشانــو د 

ــو،  ــه الرې د ســیايس احزاب ــډې ل ــوې پراخــې غون ي

ــې  ــې وه چ ــته بلل ــو ناس ــو او ځوانان ــدين فعاالن م

پــه دې ناســته کــې یــو شــمېر ګډونوالــو د انتخاباتــو 

ــې  ــه او ب ــرې عادالن ــې غې د شــکایاتو کمېســیون کړن

ــړې. ــادې ک ــه ي اساس

کمېســیون  شــکایاتو  د  چــې  وکــړه  نيوکــه  دوی 

پریکــړې د اســناد پــر بنســټ نــه بلکــې د تفاهــم لــه 

ــه  ــه مشــخص کســان پ مخــې شــوي: »د ننګرهــار ن

نښــه شــوي وو، پــه یــوه لېســت کــې نومونــه راغــي 

ــته  ــه لېس ــل ل ــږي او دا ب ــذف کې ــو ح ــه ی وو، څنګ

ــږي. ــتل کې ویس

د غونــډې برخــوال وایــی: »تاســو وايــئ چــې د 

ــت  ــوي، دا حکوم ــه ک ــکایت ن ــک ش ــار خل ننګره

غاصبــن پېــژين، اختطافګــر پېــژين ولــې يــې پــه اړه 

ــړ؟« ــه ک ــدام ون اق

د شــکایاتو کمېســیون کمېشــر غالم دســتګري هدايت 

بیــا د خلکــو د نيوکــو پــه ځــواب کــې دا ومنلــه چې د 

افغانســتان نظــام دومــره تــوان نه لــري چــې پــه یــوار 

د مافيايــي کړیــو نومونــه لــه لېســته حــذف کــړي.

نومــوړي وویــل: »د افغانســتان نظــام داســې حالــت 

ــو د حــذف د  ــي کړي ــو مافياي ــه دی چــې د ټول کــې ن

کنټــرول تــوان ولــري، تاســو بایــد پــه دې پــوه شــئ.«

خــو د شــکایاتو کمېســیون ویانــد عــي رضــا روحاين 

بیــا پــه ټینــګار رسه وويــل چــې دوی ټولــو شــکایتونو 

ــوده  ــه اړه د موج ــو پ ــړې او د نوماندان ــیدنه ک ــه رس ت

رســمي اســنادو پــر بنســټ د حــذف پریکــړه شــوې.

ــام  ــت مق ــې د والی ــه اړه چ ــو پ ــو د دې نيوک د خلک

ــو  ــه د دوو نوماندان ــیون ت ــکایاتو کمېس ــوا د ش له خ

ــا د  ــړې بی ــو پریک ــوي، خ ــتول ش ــناد اس ــه اړه اس پ

دې اســنادو خــالف شــوي ښــاغي روحــاين یــوازې 

ــه اړه  ــې پ ــل، کــوم اســناد چــې خلــک ي دومــره ووي

پوښــتنه کــوي د ننګرهــار والیــت مقــام څخــه دوی ته 

ــيديل. ــه دي رس ن

دی وايــي: »کــه تاســو فکــر کــوئ چــې زمــوږ د دې 

ځــای دفــر ته اســناد ســپارل شــوي او مــوږ تــه نه دي 

رارســېديل دا ثابتــه کــړئ.«

ــنیو  ــات د رس ــه حي ــات الل ــار وايل حي ــو د ننګره خ

ــه  ــو پ ــې د دوو نومانان ــړ چ ــګار وک ــدې ټين ــر وړان پ

ــه  ــیون ت ــناد کمېس ــول اس ــل ټ ــدو ادارو خپ اړه اړون

ــود دي. ــناد موج ــپاريل او اس س

ښــاغي حیــات زیاتــه کــړه: »مــوږ د هغــو دوو 

نوماندانــو پــه اړه چــې شــکایت وو، د شــکایتونو 

ــورو  ــه زمــوږ د مــي امنیــت او ن ــز کمېســیون ت ټاکنی

اړونــدو ادارو ټــول اســناد پــه خپــل وخت ورســويل.«

ــوي  ــتول ش ــه اس ــت څخ ــار والی ــې د ننګره دا چ

ــل  ــه مکم ــیون ت ــکایاتو کمېس ــه د ش ــه څنګ مکتوبون

نــه دي رســيديل او ولــې الدرکــه شــوي؟ د شــکایاتو 

کمېســیون هېــڅ یــوه مســوول کــس يــې ځــواب ونــه 

ــې ده. ــه پات ــې ځواب ــم ب ــتنه ال ه ــل او دا پوښ وي
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جـوانان 
انتخـاباتو 

نقــش جوانــان را در عرصه هــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی به ویــژه 
ــه و  ــروی متحــرک جامع ــان نی ــرا جوان ــی اســت، زی ــش رو حیات ــات پی انتخاب
گرداننــدۀ چــرخ اقتصــاد مملکــت از نــگاه فزیکــی و فکــری می باشــند بنابرایــن، 

ــکار اســت. ــل ان ــف غیرقاب ــوارد مختل ــان در م ــر آن تاثی
ــوس کشــور را  ــدی از نف ــان درافغانســتان درصــدی بلن ــا وجــود اینکــه جوان ب
ــی،  ــی، فرهنگ ــف سیاس ــای مختل ــت در بخش ه ــد و می بایس ــکیل می دهن تش
ــه در  ــه ک ــا همانگون ــتند، ام ــته یی می داش ــش برجس ــی نق ــادی و اجتماع اقتص
طــول ســال های متمــادی از منابــع زیرزمینــی و ســایر ظرفیت هــای موجــود در 
کشــور اســتفاده درســت صــورت نگرفتــه اســت، از منابــع بشــری به ویــژه نســل 

جــوان نیــز اســتفادۀ قابــل مالحظــه صــورت نگرفتــه اســت.
ــکار عمــل را در دســت می داشــتند  ــا ابت ــد در تمــام بخش ه ــه بای قشــرجوان ک
ــه  ــت ب ــوی حکوم ــا از س ــی ی ــس هرازگاه ــد، برعک ــی می کردن ــش آفرین و نق
ــرف  ــا از ط ــد و ی ــه ان ــرار گرفت ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــه م صــورت غیرمنصفان
ــه اهــداف  ــرای رســیدن ب ــزار ب ــران احــزاب سیاســی منحیــث اب برخــی از رهب
فــردی و گروهــی شــان اســتعمال شــده و هیــچ گاه رفتــار و تعامــل صادقانــه و 

ــا ایــن نیــروی موثــر جامعــه صــورت نگرفتــه اســت. درخــور شــان ب
ارزش گــذاری بــه جوانــان مهمتریــن راه بــرای دســت یابی بــه تغییــر در 
ــل ســال  ــه افغانســتان در چه ــه نشــان داده اســت ک افغانســتان می باشــد. تجرب
ــوع  ــی متن ــای سیاس ــدن وضعیت ه ــم ش ــدن و حاک ــود آم ــاهد به وج ــر ش اخی
ــه  ــوع اندیش ــا ن ــت. ام ــوده اس ــوع ب ــعارهای متن ــوع و ش ــای متن ــا گرایش ه ب
ــود  ــا وج ــن وضعیت ه ــی ای ــترک در تمام ــه مش ــوان نقط ــه به عن ــکاری ک و اف
ــر  ــه تغیی ــا ب ــر وضعیت ه ــن تغیی ــه ای ــع از آن شــده اســت ک داشــته اســت، مان

ــد. ــی کشــور بینجام اساس
ــود.  ــه می ش ــخن گفت ــی س ــتان از دموکراس ــون در افغانس ــال هم اکن ــۀ مث به گون
برخــی از عناصــر دموکراســی نیــز در کشــور ترویــج می شــود، امــا از آن جایــی 
ــنتی و  ــه س ــر و اندیش ــوع فک ــان ن ــار هم ــی گرفت ــن دموکراس ــران ای ــه رهب ک
قدیمی انــد، ایــن دموکراســی نیــز وضعیــت عمومــی در کشــور را متغیــر 

نســاخته اســت. 
ایــن نشــان می دهــد کــه علی رغــم داد زدن از دموکراســی، نــوع رهبــری جامعــه 
ــود  ــع از آن می ش ــه، مان ــران جامع ــزد رهب ــود در ن ــکار موج ــر و اف ــوع فک و ن
کــه برنامه هــای مــورد نظــر در یــک جامعــه دموکراتیــک در افغانســتان تطبیــق 
ــه در  ــی اســت ک ــن ضرورت ــر مهمتری ــرای تغیی ــذاری ب ــن رو، گام گ شــود. از ای
ــه آن توجــه کــرد. یکــی از اساســی ترین گام هایــی کــه در  ــد ب ایــن جامعــه بای
ــه  ــر باشــد، ارزش گــذاری ب ــد موث ــر می توان ــه تغیی ــر و رســیدن ب راســتای تغیی
جوانــان و ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در آنــان بــرای بــازی کــردن نقــش موثــر در 

ایــن جامعــه اســت.
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــاخص های دموکراس ــن ش ــی از مهمتری ــات یک انتخاب
تشــویق جوانــان بــه ســهم گیری در ایــن پروســه یکــی از اولیــن گام هایــی اســت 
ــه محســوب می شــود.  ــری جامع ــان در رهب ــه در راســتای ســهم گیری جوان ک

از طــرف دیگــر تغییــر و تحوالتــی کــه در کشــور صــورت می گیــرد، بیشــتر از 
هــر بخــش دیگــر جوانــان را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. شــکل گیری مجلــس 
ــی  ــی از موضوعات ــت، یک ــد داش ــس خواه ــن مجل ــه ای ــی ک ــده و کیفیت آین
ــن  ــند. یکــی از مهمتری ــه آن بی توجــه باش ــان نســبت ب ــد جوان ــه نبای اســت ک
ضرورت هایــی کــه بایســتی بــه آن توجــه کــرد، ترغیــب جوانــان بــه مطالعــه و 
ــی  ــات، بررس ــرکت کننده در انتخاب ــای ش ــات، تیم ه ــۀ انتخاب ــه روی پروس مداق
توان منــدی و ظرفیــت ایــن تیم هــا و در نتیجــه شناســایی ایــن تیم هــا بــه مــردم 

ــد. ــان می باش ــوی جوان از س
ــام رأی  ــت ن ــد ثب ــی و در رون ــای انتخابات ــدان کارزاره ــان در می حضــور جوان
دهنــده گان بــرای اشــتراک در انتخابــات مجلــس نماینــده گان، نشــان از آن دارد 
کــه جوانــان امــروز افغانســتان بــا آگاهــی واقعــی از حــق خــود در تــالش انــد 
تــا سرنوشــت خــود را خــود رقــم بزننــد و نگذارنــد کــه دیگــران نقــش و نشــان 
بــرای شــان بکشــند؛ ایــن مــورد نویــدی بــرای پُربــار شــدن آینــدۀ افغانســتان و 

آینــدۀ دموکراســی در ایــن کشــور اســت.

فلسفۀ انتخابات
حــق  بــه  آن  از  می تــوان  کــه  دموکراســی 
ــر  ــی تعبی ــم جمع ــی در تصمی ــارکت همه گان مش
کــرد، شــهروندان را در راه انــدازی امــور عمومــی 
ــت  ــت و دول ــا  و در فلســفۀ سیاســی حاکمی توان
را برخاســته از ارادۀ جمعــی می دانــد. چنانچــه 
ــر  ــا فرات ــی پ ــور سیاس ــل از ام ــن اص ــروزه ای ام
ــت.  ــه اس ــر را فراگرفت ــای دیگ ــاده و بخش ه نه
ــک  ــه ی ــروز ب ــای ام ــه در دنی ــی یی ک دموکراس
افــراد  بــه  گردیــده،  تبدیــل  جهانــی  آرمــان 
مشــارکت  بــرای  تــا  می دهــد  حــق  جامعــه 
برخــوردار  برابــر  فرصت هــای  از  آرادانــه 
ــله  ــک سلس ــه ی ــات ک ــی، انتخاب ــند. از طرف باش
عملیــات بــه منظــور محــار کــردن قــدرت اســت 
آرای  طریــق  از  را  فرمان روایــان  گزینــش  و 
ــا  ــد ت ــاب می کن ــی دارد، ایج ــن م ــی تأمی عموم
مــورد نظــارت دقیــق قــرار گیــرد، در غیــر آن بــه 
ــه ایجــاد نظــام  ــه و در نهایــت، ب نتایــج غیرعادالن

اســتبدادی منتــج می گــردد. 
ــردد  ــر می گ ــات ب ــای انتخاب ــنگ بن ــتین س نخس
ــار  ــرای ب ــه ب ــتان ک ــی انگلس ــخ سیاس ــه تاری ب
ــی  ــذاری برخ ــه واگ ــه وادار ب ــلطنت مطلق اول س
ــردم  ــده گان م ــه نماین ــدرت ب ــا و ق از صالحیت ه
گردیــد. در ایــن حــال، انتخابــات بــه نوبــۀ 
ــزاب در  ــارکت اح ــود و مش ــتلزم وج ــود مس خ
ــرای  ــد. ب ــی می باش ــت سیاس ــد رقاب ــن فراین ای
ــک  ــل و دموکراتی ــات اصی ــک انتخاب ــزاری ی برگ
نیــاز اســت تــا تمــام مراحــل انتخابــات بــر اســاس 
ــرار  ــورد نظــارت ق ــوط م ــرارت مرب ــن و مق قوانی
گیــرد و اختیــارات و تکالیفــی بــه موجــب قانــون 
ــذار  ــات واگ ــی انتخاب ــت اجرای ــاد مدیری ــه نه ب

ــردد. گ
احــزاب سیاســی کــه بــه مفهــوم مــدرن در 
اوایــل قــرن نزدهــم و آن هــم در ایــاالت متحــدۀ 
ــه  ــاختاری ب ــث س ــد، از حی ــور کردن ــکا ظه امری
احزاب)عــوام و خــواص( تقســیم می گردنــد. 
ــه از  ــی اندکــی ک ــات مال ــا امکان احــزاب عــوام ب
ــن  ــرده و تأمی ــرداری ک ــره ب ــود به ــواداران خ ه
خــواص  احــزاب  کــه  حالــی  در  می گــردد. 
قاعدتــًا از نخبــه گان و روشــنفکران تشــکیل یافتــه 
بی نیــاز  بنیادگذارانــش  مالــی  امکانــات  بــا  و 
هوادارانــش  و  اعضــا  ناچیــز  کمک هــای  از 
می باشــد؛ همچنــان از تشــکیالت مســتحکمی 
چــون احــزاب عــوام برخــوردار نیســتند و بیشــتر 
ــر  ــده و ب ــرد آم ــروف گ ــخصیت مع ــه دور ش ب

ــد. ــردی می چرخن ــای ف ــور ارزش ه مح
انتخابــات زمانــی ســالم گفتــه می شــود کــه کامــاًل 
در چارچــوب مقــررات قانــون برگــزار گــردد؛ امــا 
ــد.  ــه باش ــد عادالن ــالم نمی توان ــات س ــر انتخاب ه
زیــرا انتخابــات عادالنــه برعــالوۀ وابســته گی 
ــته  ــان وابس ــی همچن ــن قانون ــت موازی ــه رعای ب
ــات  ــه انتخاب ــی اســت ک ــودن قانون ــه ب ــه عادالن ب
رقابــت  می گــردد،  برگــزار  آن  مطابــق  در 
ــک  ــات دموکراتی ــی انتخاب ــده و اصل ــاوت عم تف
ــی  ــد. یعن ــک می باش ــر دموکراتی ــات غی از انتخاب
ــر  ــد، غی ــی باش ــر رقابت ــات غی ــک انتخاب ــر ی اگ

ــت. ــز اس ــک نی دموکراتی
ــدی  ــان قواع ــک هم ــات دموکراتی ــفۀ انتخاب فلس
ــات وابســته  ــودن انتخاب ــک ب ــه دموکراتی اســت ک

ــان  ــد در جری ــن قواع ــرگاه ای ــت؛ ه ــه آن اس ب
از  نمی تــوان  نگــردد،  رعایــت  انتخابــات 
دموکراتیــک بــودن آن ســخن بــه میــان آورد.

احــزاب،  نقــش  بــر  تأکیــد  کــه  دموکراســی 
ــی و  ــی سیاس ــاختار نظام ــراد در س ــا و اف گروه ه
تصامیــم جمعــی دارد، دارای یــک سلســله اصــول 
ــارت و  ــه، نظ ــت عام ــون رضای ــای چ و مولفه ه
مشــارکت انتخــاب در تصمیم گیری هایــی کــه 
ــروه  ــت گ ــدرت و حاکمی ــدن ق ــاری ش از انحص
ــه  ــری ک ــل براب ــد، اص ــری می کن ــاص جلوگی خ
می دهــد،  تشــکیل  را  دموکراســی  اوج  نقطــۀ 
ــرانۀ  ــاوز خودس ــل تج ــا در مقاب ــۀ آزادای ه درج
ــا  ــاس آزادی ه ــه اس ــون ک ــت قان ــت، حاکمی دول
ــت  ــد، حاکمی ــردی را تشــکیل می ده ــوق ف و حق
ــردد و  ــی می گ ــی تلق ــادر دموکراس ــه م ــردم ک م
ــاس  ــه اس ــه ب ــی ک ــامانۀ نماینده گ ــت، س در نهای
ــراآت  ــر اج ــارت ب ــذاری و نظ ــق قانون گ آن ح
حکومــت بــه نماینــده گان مــردم محــول می شــود 
را در بــر دارد. البتــه نبایــد فرامــوش کــرد، بــرای 
تحقیــق اصــول فــوق وجــود قانــون اساســی 
متناســب کــه بــا زمینه ســازی بــرای تفکیــک قــوا 
و نظارت شــان از یکدیگــر حاکمیــت مردمــی 
را تأمیــن می کنــد، نظــام جمهــوری کــه بــه 
ــتقیم  ــاب مس ــا انتخ ــور ب ــاس آن رییس جمه اس
ــد و  ــت می رس ــه ریاس ــردم ب ــتقیم م ــا غیرمس ی
ــل  ــِت راســتین و پاســخ گو در مقاب زمینه ســاز دول
ــت.  ــک اس ــام دموکراتی ــق نظ ــزار تحق ــردم، اب م

ویــژۀ  انتخاباتــی  نظــام  دارای  کشــوری  هــر 
یــک  در  انتخاباتــی  نظام هــای  اســت؛  خــود 
ــبی-  ــته-اکثریتی و تناس ــه دو دس ــیم بندی ب تقس
تقســیم می گــردد کــه هــر کــدام از مزایــا و 
نواقــص برخــوردار انــد، در ایــن میــان نــوع 
دیگــری نیمــه تناســبی-مختلط- بــا اســتناد و 
ــده  ــاد گردی ــی ایج ــتۀ اصل ــری از دو دس بهره گی
ــز دارای  ــومی نی ــوع س ــن وجــود ن ــه ای اســت. ب
یــک سلســله مزایــا و نواقــص می باشــد. در 
نهایــت، بحــث نظام هــای انتخاباتــی می تــوان 
ــوع آن نظــام  ــت: ســاده ترین ن ــن نتیجــه گرف چنی
ــی  ــای انتخابات ــه دارای حوزه ه ــت ک ــی اس اکثریت
تناســبی،  نظــام  در  می باشــد،  کرســی  تــک 
ــداد  ــان آرای کســب شــده و تع ــدم تناســب می ع
کرســی های به دســت آمــده تقلیــل می یابــد و 
ــی  ــد کرس ــای دارای چن ــود حوزه ه ــاز به وج نی

دارد. 
در نهایــت، نظــام تلفیقی-مختلــط- امــروزه مــورد 
ــا  ــه و ت ــرار گرفت ــورها ق ــت کش ــتفادۀ اکثری اس
حــدی از معایــب دو نظــام پیشــین مبــرا  می باشــد. 
ــت،  ــق رأی اس ــتفاده از ح ــۀ اس ــات صحن انتخاب
البتــه در مــورد اینکــه حــق رأی اســت یــا تکلیــف 
دو نظریــه وجــود دارد، نظریــۀ اولــی کــه بــر مبنای 
نظریــات روســو و همفکرانش شــکل گرفتــه، رأی 
ــا اســتناد  ــد حــق شــهروند نگریســته،  ب ــه دی را ب
ــز  ــتان نی ــی افغانس ــون اساس ــه قان ــن نظری ــه ای ب
ــۀ  ــد. نظری رأی را حــق شــهروندان کشــور می دان
ــت  ــی اس ــت مل ــۀ حاکمی ــی از اندیش ــی ناش دوم
کــه شــهروندان را اجــزای ســازندۀ حاکمیــت 
ــًا اگــر شــهروندان  ــه بیشــتر از آن، بن می شــمارد ن
قــدرت انتخــاب کــردن نماینــده گان را دارنــد بــه 

ــد،  ــن حــق ان ــه صاحــب ای ــا نیســت ک ــن معن ای
بلکــه بــا ایــن امــر در انجــام یــک کارویــژۀ 

ــد. ــرکت می جوین ــی ش عموم
ــت،  ــد گف ــق رأی بای ــی ح ــیر تکامل ــورد س در م
ایــن حــق در ابتــدا بــا تحقــق یک سلســله شــرایط 
ــرط  ــه ش ــود. از جمل ــده ب ــا حــدی محــدود ش ت
مالیاتــی یکــی از محدودیت هایــی بــود کــه تاریــخ 
ــه  ــن نظری ــای ای ــر مبن ــت، ب ــر اس ــن ام ــواه ای گ
چــون تحمــل بــار ســنگین تمویــل مالــی نظــام را 
مالیــه  دهنــده گان بــه دوش دارنــد، لــذا از حــق رأی 
ــر، شــرط شایســته گی  ــورد یگ ــد. م برخــوردار ان
بــه منظــور  محــدود کــردن انتخابــات اســت 
ــه  ــر ب ــق رأی منحص ــرط، ح ــن ش ــای ای ــر مبن ب
دارنــده گان ســواد می باشــد. محدودیــت نــژادی و 
جنســی از مــوارد دیگــر حــق رأی اســت کــه بــر 
ــاالری  ــگ مردس ــل فرهن ــه دلی ــان ب ــای آن زن مبن
ــور  ــه ام ــان ب ــای ش ــودن فعالیت ه ــر ب و منحص
سیاســی  تصمیم گیری هــای  حــق  از  منــزل، 
محدودیــت  بودنــد،  شــده  خوانــده  محــروم 
ــخ  ــوارد متعــددی در طــول تاری ــز در م ــژادی نی ن
ــد  ــوده، بای ــی ب ــروزه همه گان ــان رأی ام در جری
یــادآور شــد کــه ایــن صفــت معنــای عــدم وجــود 
هیچ گونــه محدودیتــی نیســت چنانچــه عمــاًل 
ــه  ــت و ســن از جمل محدودیت هــای چــون تابعی
شــروطی اســت کــه بــه منظــور تأمیــن مصلحــت 
عامــه و بــدون هرگونــه اغــراض سیاســی صــورت 

می گیــرد.
منابع:

۱. محمــدی، عبدالعلــی- ســازگار تأمیــن ســالمت 
انتخابــات ،مرکــز مطالعــات و تحقیقــات راهبــردی 
ــت و دوم و  ــماره بیس ــم ش ــال شش ــتان س افغانس

بیســت ســوم ۱388.
ــی، محمــد قاســم- نگاهــی مقایســه ای  ۲.  عرفان
بــه نظــام انتخابــات رأی واحــد غیــر قابــل انتقــال 
و رأی مــوازی،  اندیشــۀ معاصــر ویــژه انتخابــات، 
ســال اول شــماره دوم تهــران، زمســتان-۱394 

.9۱-9۰- –ص 
3.  عارفــی، محمــد اســحق - در تناســب ســازی 
نظــام انتخاباتــی بــا ارزش هــای قانــون اساســی و 
وضعیــت چنــد قومــی کشــور    اندیشــه معاصــر 

نشــریه علمــی.
ــش  ــاالت همای ــه مق ــی - مجموع ــا، عل 4.  جوی

ــی. ــورای مل ــات ش ــتان و انتخاب افغانس
۵.  غبار،غــالم محمــد- افغانســتان در ســیر تاریــخ 

جلــد دوم.
ــتان  ــی افغانس ــوق اساس ــرور- حق ــش، س ۶.  دان

ــل. ــن ســینا کاب اب
۷.  ابوالفضــل، قاضــی- بایســته هــای حقــوق 
ــم ۱388. ــی و شش ــزان ج س ــران می ــی ته اساس
8.  قانــون انتخابــات وزارت عدلیــه افغانســتان 

ــمی.  ــده رس جری
افغانســتان  9.  قانــون اساســی وزارت عدلیــه 

جریــده رســمی.
عدلیــه  وزارت  سیاســی  احــزاب  قانــون    .۱۰

رســمی. افغانســتان جریــده 

محمدعثمان نیازمند-استاد دانشگاه

احمدذكی مهرور

ACKU
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دســتگاه های  گزارش هــا،  برخــی  اســاس  بــر 
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــه تازه گ ــه ب ــت نگاری یی ک انگش
کشــور  وارد  نماینــده گان  مجلــس  انتخابــات  در 
شــده اند، قــادر بــه شــناخت تصویــر و اثــر انگشــت 

ــتند. نیس
می دهــد  نشــان  طلوع نیــوز  یافته هــای 
در  کــه  انگشــت نگاری یی  دســتگاه های 
ــات  ــیون انتخاب ــای کمیس ــه اعض ــاز ب آغ
نشــان های  بودنــد،  شــده  داده  نشــان 
ــتند،  ــوگ« را داش ــی »درمال ــرکت آلمان ش
ــن  ــه ای ــون ب ــه اکن ــتگاه هایی ک ــا دس ام
کمیســیون رســیده اند، ایــن نشــان ها را 

ــد. ندارن
ایــن در حالــی اســت کــه حکومــت 
دســتگاه  هــزار   ۲۲ کــه  می گویــد 
ــداری کــرده  بایومتریــک را از آلمــان خری
اســت و مربــوط شــرکت »درمالــوگ« 
ــت  ــان حکوم ــن پیم ــرف ای ــت و ط اس
آلمــان اســت، زیــرا حکومــت آلمــان 
در  درصــدی  بیســت  از  بیشــتر  ســهم 
کارکــرد  از  و  دارد  درمالــوگ  شــرکت 
ایــن دســتگاه ها و حفــظ اطالعــات آن 

اســت. داده  اطمینــان 
گذشــته از ایــن، بایــد از دســتگاه های 
نــام  ثبــت  زمــان  در  انگشــت نگاری 
و  می شــد  گرفتــه  کار  رأی دهنــده  گان 
ایــن دســتگاه ها از قبــول کــردن انگشــتان 

ــری  ــهادت جلوگی ــت ش ــای دو انگش ــه ج ــر ب دیگ
دســتگاه ها  ایــن  بــرای  حــاال  امــا  می کردنــد، 
ــت دو  ــر انگش ــا اث ــد؛ و حت ــی ندارن ــتان تفاوت انگش
ــز  ــخص نی ــک ش ــخصات ی ــوان مش ــه عن ــرد را ب ف

می کننــد. ثبــت 
کــه  می دهنــد  نشــان  هم چنــان  یافته هــا  ایــن 

»چارجــر« و »پــاور بانــک« دســتگاه های فعلــی 
نوشــتۀ »ســاخت چیــن« را در خــود دارنــد.

کــه  دیگــری  مشــکل  یافته هــا،  ایــن  بربنیــاد 
ــده گان  ــک رأی دهن ــناخت بایومتری ــتگاه های ش دس
دارنــد، ایــن اســت کــه بــه جــای ثبــت چهــرۀ رأی 
ــای  ــه ج ــز ب ــری را نی ــری دیگ ــر تصوی ــده، ه دهن

می کننــد. ثبــت  رأی دهنــده 

امــا، ســید حفیــظ اهلل هاشــمی، ســخنگوی کمیســیون 
انتخابــات می گویــد کــه ایــن موضــوع خیلــی 
ــهروندان  ــانه ها و ش ــزاب، رس ــت و اح ــدی نیس ج
ــه  ــد، ب ــات نظــارت کنن ــد انتخاب ــد از رون حــق دارن
گفتــۀ او: »اگــر بعضــی جاهــا مشــکلی شــد، مطابــق 
قانــون مــا و شــما حــق داریــم، احــزاب حــق دارنــد، 
رســانه ها همــه حــق دارنــد کــه نظــارت کننــد؛ پــس 

همــان رول نظــارت مــا چــه شــد؟«.
کمیســیون انتخابــات در ۲۲ هــزار دســتگاه شــناخت 
ــفاف  ــزاری ش ــه برگ ــرای آن چ ــه ب ــک را ب بایومتری
انتخابــات می گویــد، از بیــرون از کشــور وارد کــرده 
اســت و چگونگــی اســتفاده از آن را بــرای ده هــا تــن 

آمــوزش داده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه احــزاب و 
کارکــرد  از  نیــز  سیاســی  جریان  هــای 
درســت کــه بتوانــد از تقلــب در انتخابــات 

ــت. ــن نیس ــد، مطمی ــری کن جلوگی
بــر  ناظــر  نهادهــای  باایــن،  همزمــان 
انتخایــات نیــز از برگــزاری انتخابــات 
ــتگاه ها،  ــن دس ــتفاده از ای ــا اس ــفاف ب ش

مطمیــن نیســتند.
یوســف رشــید، رییــس اجرایــی بنیــاد 
افغانســتان  عادالنــه  و  آزاد  انتخابــات 
ــت  ــادر نیس ــتگاه ق ــن دس ــد: »ای می گوی
کــه افــراد زیــر ســن کــه ثبــت نــام کــرده 
انــد و اســتیکر دارنــد را شناســایی کنــد و 
کمیســیون هــم نگفتــه کــه ۶۰۰ هــزار رأی 
ــده گان  ــت رأی دهن ــه از فهرس ــده ک دهن
ــتند  ــکلی داش ــه مش ــد چ ــده ان ــرون ش بی
دهنــده گان  رأی  نام هــای  تکــرار  آیــا 
بــود یــا افــراد زیرســن را شناســایی  کــرده 

ــد.« بودن
در اعالمیــه اداره تــدارکات ملــی آمــده 
ــتگاه   ها را  ــن دس ــت، ای ــه حکوم ــت ک اس
ــداری  ــورو خری ــون ی ــتر از ۱4 میلی ــه ارزش بیش ب
ــه  ــد ک ــن اداره می گوین ــی از ای ــت. منابع ــرده اس ک
حکومــت بیشــتر از چهارمیلیــون یــوروی دیگــر 
ــرور  ــا س ــزی ی ــتگاه مرک ــداری دس ــرای خری را ب
ــرده  ــه ک ــک هزین ــناخت بایومیتری ــتگاه های ش دس
اســت و حکومــت بــه شــکل مکمــل مالکیــت ایــن 

انگشت نگاری 
با دستگاه های تقلبی انجام می شود
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