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میزان مشارکت مردم پایین تر 

از آمار کمیسیون انتخابات است

26

در  انتخاباتــی  کمیســیون های  در  مســووالن 
ــه  ــد ک ــام کردن ــازه اع ــری ت ــک موقف گی ی
ــچ وجــه  ــه هی ــک ب ــد بیومتری ــدون بارُک آرای ب
و زیــر هیــچ نامــی قابــل اعتبــار نبــوده و داخــل 

ــد. ــد ش ــتم نخواه سیس
مولــوی دیــن محمــد عظیمــی، معاون کمیســیون 
مســتقل رســیدهگی بــه شــکایت های انتخاباتــی 
ــا  ــترک ب ــری مش ــت خب ــک نشس ــروز در ی دی
ــت:  ــات گف ــیون انتخاب ــری کمیس ــای رهب اعض
»آرای بــدون بیومتریــک بــه هیــچ وجــه و 
ــت  ــا و مل ــرای م ــول ب ــل قب ــام قاب ــچ ن ــه هی ب
ــیون  ــرخ دو کمیس ــط س ــت، خ ــتان نیس افغانس

اســت«.
کمیســیون  رییــس  نورســتانی،  حواعلــم 
ــزار و ۱۲۹  ــون ۱۱ ه ــه تاکن ــات گفــت ک انتخاب
ــج  فــورم نتایــج در مرکــز ملــی جمع بنــدی نتای
»انتیــک« و ۱۰ هــزار و ۴۱۱ فــورم نتایــج دیگــر 

ــت. ــده اس ــکن ش اس
بــه گفتــۀ بانــو نورســتانی، ۱۰ هــزار و ۳۵۷ 
فــورم نتایــج در مرکــز ملــی جمع بنــدی نتایــج 
تصفیــه، ســه هزار و ۵۴۸ فــورم نتایــج آرشــیف 

دیگــر  نتایــج  فــورم   ۵۵۶ و  هشــت هزار  و 
ــت. ــده اس ــری« ش ــاده ی »انت آم

نتایــج  فــورم  کــه  افــزود  نورســتانی  بانــو 
۲۱ هــزار و ۹۵۸ محــل در مرکــز دیجیتلــی 

ــه  ــه از آن جمل ــیده ک ــات رس ــیون انتخاب کمیس
ــورم پروســس شــده اســت. ۱۴ هــزار و ۵۰۰ ف
ــی همــه روزه  ــرد دوســتان بین الملل ــد ک او تأکی
ــی و  ــات را ارزیاب ــیون انتخاب ــان کار کمیس جری
از رونــد انتخابــات شــفاف افغانســتان حمایــت 

می کننــد.
کمیســیون  رییــس  شــینواری،  بیــان  زهــره 
ــت  ــی گف ــه شــکایت های انتخابات ــیدهگی ب رس
ــه  ــد ب ــکایت در پیون ــزار و ۵۲۸ ش ــه چهاره ک
ــزد  ــات ریاســت جمهوری ششــم میــزان ن انتخاب

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــیون ب ــن کمیس ای
انتخابــات  نامــزدان  شــورای  دیــروز 
ریاســت جمهوری نیــز در نشســتی بــر شــفافیت 
در شــمارش آرا تأکیــد و گفتنــد کــه تنهــا آرای 
قابــل محاســبه، رأی هــای بایومتریــک شــده 

ــت. اس

صفحه 3

کمیسیون های انتخاباتی:

 آرای بدون بایومتریک به هیچ وجه اعتبار ندارد

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

پذیرشتقلبدرانتخاباتظلماستوماشریکظلمنمیباشیم

غنـی و حقـارتی که 
از فـرمانش زبانـه  کشید



فرمــان اشــرف غنی مبنــی بــر عــزِل ســخنگوی 
اظهــاراِت  بهانــۀ  بــه  خارجــه  وزارت 
غیرمســووالنه در مــورد ســفر هیــأت طالبــان به 
ــیده گی و  ــه درهم پاش ــتر از آن ک ــتان، بیش پاکس
نابســامانی در حکومــت را بــه نمایــش بگــذارد، 
شــخصیِت  و  متاشــی  ذهنیــِت  نمایان گــِر 

ــد.  ــد باش ــی می توان ــای غن ــِر آق حقی
ــا صــادر کــردن چنیــن فرمانــی،  آقــای غنــی ب
عــرِف  از  چقــدر  کــه  می دهــد  نشــان 
ــه دور  ــایل اداری ب ــم مس ــت داری و فه حکوم
اســت. عصبانیــت و تندمزاجــِی او در مــواردی 
چنــان خــود را ظاهــر می ســازد کــه هیــچ 
ــد ســِد راه خــود  ــی را نمی توان ــل و قانون اصـ
ــن کــه  ــرای ای ــا حاضــر اســت ب ــد. او حت بدان
ســلطۀ دیکتاتورمآبانــۀ خــود را بــه رِخ دیگــران 
ــخیف تر  ــم س ــن ه ــی از ای ــد، فرمان های بکش
در عــزل مأمــوراِن پایین رتبــۀ حکومــت صـــادر 

ــد.  کن
ــاز  ــک وزارت، نی ــخنگوی ی ــاری س ــا برکن آی
ــت  ــاح »حکوم ــه اصط ــِس ب ــان ریی ــه فرم ب
ــا اولویــت حکومــت،  وحــدت ملــی« دارد؟ آی
ــامِ ســخنانی  ــه اته ــاده ب ــور س ــک مأم ــزل ی ع
ــری  ــچ تقصی ــا هی ــۀ آن ه ــه او در ارای اســت ک
خارجــه  وزارت  ســخنگوی  آیــا  نــدارد؟ 
ــدون  ــت، ب ــانه ها گف ــه رس ــه ب ــخنانی را ک س
ــوده  ــه ب ــری وزارت خارج ــا رهب ــی ب هماهنگ
ــرده  ــرح ک ــخصی اش را مط ــاِی ش و دیدگاه ه

ــت؟  اس
بحــث ایــن نیســت کــه در موضــع ســخنگوی 
وزارت خارجــه هیــچ مشــکلی وجــود نداشــته، 
ــع  ــن موض ــه ای ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ام
ــان  ــأت طالب ــفر هی ــورد س ــخصِی او در م ش
ــری  ــن موضع گی ــوده اســت. ای ــه پاکســتان نب ب
ــری وزارت  ــوی رهب ــه از س ــوده ک ــزی ب چی
ــز آن را  ــده و او نی ــه ش ــه او دیکت ــه ب خارج
ــد  ــرده اســت. چــرا بای ــل ک ــه رســانه ها منتق ب
ــاِص کاری را  ــه، تق ــخنگوی وزارت خارج س
پــس بدهــد کــه بــه هیــچ صــورت مربــوط بــه 

ــوده اســت؟  او نب
ــزی  ــی چی ــادهای حکومت ــی در نهـ ناهماهنگ
ــده باشــد،  ــه وجــود آم ــه از حــاال ب نیســت ک
متأســفانه ایــن مشــکل در زمــان حکومــت دارِی 
ــا  ــی ب ــت ول ــود داش ــز وج ــرزی نی ــد ک حام

ایجــاد حکومــت وحــدت ملــی بــه اوِج خــود 
رســید. آقــای غنــی کــه خــود را مغــز متفکــِر 
ــِی  ــل اصل ــد، عام ــور می دان ــی در کش مدیریت
چنیــن نابســامانی های اداری اســت. او در پنــج 
ســاِل گذشــته موفــق نشــد کــه حتــا میــان ارگ 
ــه آن همـــاهنگی ایجــاد  و نهادهــای وابســته ب
ــف نواخــت و  ــازِ مخال ــر س ــی وزی ــد. گاه کن
گاهــی معیــِن یــک وزارت. گاهــی ارگ چیــزی 
گفــت و نهادهــای دیگــر آن را نشــنیده گرفتنــد 
ــد  ــزی گفتن ــا چی ــا و وزارت ه ــی نهاده و گاه
کــه ارگ آن هــا را نادیــده گرفــت. در بســیاری 
ــوی ارگ  ــه از س ــی ک ــا فرمان های ــوارد حت م
ــرار  ــرا ق ــورد اج ــدند، م ــادر ش ــپیدار ص و س
نگرفتنــد. دســـتاورد بــزرِگ حکومــت دارِی 
آقــای غنــی در پنــج ســاِل گذشــته ایــن اســت 
کــه موفــق شــد یــک والــی و قومانــداِن امنیــه 
را از بلــخ عــزل کنــد و بــه جــای آن هــا 
ــا  ــارد. آی ــر بگم ــۀ دیگ ــدان امنی ــی و قومان وال

ــن اســت؟  ــت دارِی خــوب همی حکوم
آقــای غنــی بــا ذهنیــِت دیکتاتورمنشــانۀ خــود 
بســـیار عاقــه دارد کــه همــه چیــز در قبضۀ او 
قــرار داشــته باشــد و حتــا در مــوارد جزیــی نیز 
مأمــوران و کارمنــداِن حکومــت بیـــایند و از او 
اجــازه بگیرنــد. او بــه بیمــارِی خودبزرگ بینــِی 
مدهــش دچــار اســت و بــه هــر شــکل ممکــن، 
ــِش  ــن من ــرارادی، ای ــیارانه و گاه غی گاه هوش
او صــادر می شــود. همیــن  از  دیکتاتــوری 
ــر  ــا دال ــِت میلیون ه ــا پرداخ ــود ب ــه او از خ ک
ــازد و آن  ــتند می س ــِم مس ــر فیل ــون هیتل همچ
ــه نمایــش می گــذارد، نشــان می دهــد کــه  را ب
ــت. او  ــی اس ــواه و جاه طلب ــدر آدمِ خودخ چق
در ایــن فیلــِم مســتند کــه بــه وســیلۀ یکــی از 
کارگردان هــای نام آشــناِی انگلیســی ســاخته 
ــی  ــواده اش تاریخ ــود و خان ــرای خ ــده، ب ش
ششصدســاله جعــل می کنـــد و از خــود چنــان 
چهره یــی می خواهــد بــه نمایــش بگــذارد 
مثــِل این کــه بزرگ تریــن فتوحــاِت تاریــخ 
ــا در عرصــۀ  ــامِ خــود ثبــت کــرده و ی ــه ن را ب
دانــش و فنــاوری بــه اختراعــات و اکتشــافاِت 

ــد. ــده باش ــل آم ــر نای بی نظی
 این گونــه رفتارهــا، رفتارهــای انســان هاِی 
معقــول و ســالم نیســتند. ایــن رفتارهــا نشــان 
ــدر  ــی چق ــای غن ــخصیِت آق ــه ش ــد ک می دهن

ــِت  ــدر او طفولی ــت. چق ــفته اس ــر و آش حقیـ
ســخت و نابهنجــاری داشــته اســت. چــه 
ــج  ــی، او را رن ــی در زنده گ ــای بزرگ کمبوده
مــی داده اســت کــه حــاال بــا رســیدن بــه 
ــی  ــه یک باره گ ــا را ب ــد آن ه ــدرت می خواه ق

جبــران کنـــد.  
صــدورِ  و  این چنینــی  فیلم هــاِی  ســاخت 
ــت  ــد صاب ــی از آن دســت، نمی توان فرمان های
و قــدرِت مردمــی بــه غنـــی ببخشــد. آنچــه که 
یــک فــرد را می توانــد محبــوب و ممتــاز کنــد، 
عملکــردِ او در راســـتای منافــِع اکثریــِت جامعه 
اســت. کســی کــه خــود را خدمت گــزارِ مــردم 
از  بایــد چنــان کنــش و منشــی  می دانــد، 
خــود بــروز دهــد کــه مــورد توجــه همــه گان 
قــرار گیــرد. در تاریــخ معاصــر کشــور، چنیــن 
ــِی کشــور شــهید  ــان مل شــخصیتی را در قهرم
ــت.  ــراغ گرف ــوان س ــعود می ت ــاه مس احمدش
و  خودنمایــی  ذره یــی  بــدون  کــه  کســی 
ــن بزرگــی در  ــود و ای ــزرگ ب فضل فروشــی، ب
ــت. او  ــی می یاف ــارش تجل ــار و گفت ــام رفت تم
در تمــام حیــاِت پُربــار خــود، بــا زیردســتانش 
چنیــن برخــوردی کــه حــاال از حکومت گــراِن 
ــت.  ــد، نداش ــاهده می رس ــه مش ــتان ب افغانس
حتــا بــا دشــمنان بــه نرمــی و احتـــرام برخــورد 
کــه  می خواســت  دیگــران  از  و  می کــرد 

ــد.  ــه دارن ــیران را نگ ــِت اس حرم
حکومــت کــردن از نــوِع آقــای غنــی، کارِ 
دشــواری نیســت. هــر کســی می توانــد چنیــن 
ــی  ــان فیلم های ــد و چن ــادر کن ــی ص فرمان های
ــچ  ــا هی ــا و فیلم ه ــن فرمان ه ــا ای ــازد. ام بس
تأثیــری بــر جامعــه و مـــردم نمی گذارنــد؛ 
چــون در اســاس آن هــا هیــچ نقشــی در بــزرگ 
باشــند.  داشــته  نمی تواننــد  افــراد  کــردِن 
بزرگــی، یــک نیــرو و همــِت درونــی می طلبــد 
ــی برخــوردار  ــن نیروی ــا انســانی از چنی ــه ت ک
ســازوبرگ هاِی  و  بیرونــی  عوامــِل  نباشــد، 
کاذب بــه او عظمــت نخواهنــد بخشــید. آقــای 
غنــی، سیاســت مداری حقیــر و درمانــده اســت 
ــزرگ و  ــد خــود را ب ــدر کــه تــاش کن و هرق
نیرومنــد نشــان دهــد، بیــش از پیــش حقــارِت 

ــذارد.  ــش می گ ــه نمای ــش را ب خوی
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کاســتی های  و  کمی هــا  و  افغانســتان  انتخابــاِت  مــورد  در 
و  گفتــن  بــرای  بســیاری  حرف وحدیث هــاِی  آن،  احتمالــی 
مســالۀ  از  فراتــر  حرف وحدیث هایــی  دارد؛  وجــود  نوشــتن 
ــی  ــا تیم های ــم ی ــط تی ــات توس ــرِی انتخاب ــب و گروگان گی تقل
کــه بــر ســِر قــدرت انــد و امکانــاِت دولتــی را مایملــِک خویــش 
ــک  ــا تفکی ــان، ب ــان و حقوق دان ــیاری از کارشناس ــد. بس می دانن
ــات   ــر انتخاب ــا اگ ــد حت ــت«، می گوین ــومِ »شــفافیت« از »عدال مفه
ــارِت  ــا نظ ــود و ب ــزار ش ــون برگ ــر قان ــق ب ــتان منطب در افغانس
ــد،  ــه آن راه نیاب ــب ب ــر، تقل ــی و ناظ ــای انتخابات ــِق نهاده دقی
چنیــن انتخاباتــی را می تــوان شــفاف و ســالم نامیــد، امــا عادالنــه 
نامیــدِن آن ادعایــی گــزاف خواهــد بــود. آن هــا توضیــح می دهنــد 
کــه بــرای تأمیــن عدالــت در انتخابــات، نخســت از همــه قوانیــن 
و نظــامِ انتخاباتــی بایــد عادالنــه باشــد و بــرای رســیدن بــه ایــن 
ــازگار و  ــِی کشــور س ــاخِت اجتماع ــا س ــن ب ــد قوانی ــول، بای مأم
ــی،  ــر قوم ــور از نظ ــه کش ــه ک ــن  نکت ــًا ای ــد. مث ــگ باش هماهن
ــد  ــرار دارد، بای ــی ق ــب و کیفیت ــه ترکی ــی در چ ــی و فرهنگ زبان
ــا در  ــرد ت ــرار گی ــه ق ــورد ماحظ ــات م ــوِن انتخاب ــم قان در تنظی
نهایــت، نظــام انتخاباتی یــی روی دســت گرفتــه شــود کــه بتوانــد 

ــد.  ــردم کن ــی را از آراِی م ــن نماینده گ بهتری
ایــن بحــث اگرچــه بســیار مهــم اســت، امــا ســخِن مــا در این جــا 
نقــد قوانیــن و نظــام انتخاباتــی و برقــراری عدالــت در انتخابــات 
از چنیــن زاویه یــی نیســت؛ بــل دغدغــه و اولویــِت ایــن روزهــای 
ــِز ششــم  ــاِت بحران خی ــور نمــودن از انتخاب ــه ســامت عب ــا، ب م
میــزان اســت کــه در آن هــم ســطِح مشــارکِت مــردم بــه عنــواِن 
ــا و تخطی هــای  ــا تقلب ه ــوده، هــم ب ــن ب ــده بســیار پایی رای دهن
ــِگ  ــات در آن نقــض شــده، و هــم فرهن ــِن انتخاب گســترده، قوانی
زورگویــی به جــای محاســبۀ آرای شــفاف، در صــدد تعییــِن 

نتیجــۀ آن اســت. 
اگــر تأمیــن شــفافیت و عدالــت در انتخابــات را در »تطبیــق قانــون 
ــون در  ــن قان ــزان ای ــم می ــاِت شش ــم، در انتخاب ــات« بدانی انتخاب
ــی و  ــِگ زورگوی ــم آورده و فرهن ــان ک ــان و متقلب ــر زورگوی براب
ادبیــاِت کوچه بــازاری توانســته مهــار انتخابــات را به دســت 
بگیــرد و آن را بــه جاهایــی ببــرد کــه اکنــون مــا شــاهدش هســتیم. 
ــِی رقیــب  ــِم حکومت ــات ریاســت جمهوری ۱۳۹۸، دو تی در انتخاب
وجــود داشــت کــه از ابتــدا خــود را برنــدۀ انتخابــات می دانســتند 
و بــه همیــن نســبت، امکانــات وســیِع دولتــی را بــه کار بســتند تــا 
آراِی مــردم را بــه هــر قیمــِت ممکــن از خــود ســازند. تاش هــای 
مبتــذل و قانون شــکنانۀ آن هــا بــرای پیــروزی در انتخابــات، 
نخســتین دلیـــِل مــردم بــرای عــدم مشــارکت در انتخابــات بــود. 
مــردم دیدنــد دو تیمــی کــه زیــر عنــواِن »دولــت وحــدت ملــی« 
پنــج ســال سرنوشــِت آن هــا را بــه گــروگان گرفتنــد و جــز نفــاِق 
ــۀ  ــد، پروس ــار نیاوردن ــه ب ــی ب ــی حاصل ــِی سیاس ــی و ناکام قوم
انتخابــات را نیــز بــه گــروگان گرفته انــد و بــا اکت هــا و اداهــاِی 

جلــف در تــاِش تصاحــِب دوبــارۀ کرســی قــدرت انــد! 
انتخابــات ششــم میــزان، از هــر زاویه یــی کــه بــه آن نــگاه شــود، 
یــک انتخابــاِت ناســالم بــوده اســت؛ انتخاباتــی کــه عــدمِ ســامِت 
ــر  ــی تذک ــِم حکومت ــمئزکنندۀ دو تی ــاِی مش ــر روز ادعاه آن را ه
ــود،  ــی از خ ــرِت عموم ــه نف ــا ب ــه بی اعتن ــی ک ــد؛ دو تیم می ده
ــد و  ــد ببینن ــد و نمی توانن ــروزی می نوازن ــِل پی ــر ُده ــان ب همچن
ــِد  ــه و متعه ــاِی صاحب برنام ــا، تیم ه ــر از آن ه ــه غی ــد ک بفهمن
ــه  ــته اند ک ــود داش ــات وج ــاِی انتخاب ــم در کارزاره ــری ه دیگ
می تواننــد هرکــدام بخشــی از آراِی دومیلیــون رای دهنــده را از آِن 
ــرده باشــند و شــاید هــم آراِی پاک شــان بیشــتر از آراِی  خــود ک
ــدان  ــن می ــی در ای ــر برنده ی ــًا اگ ــد و اخاق ــان باش ــوِش آن مغش

متصــور باشــد نیــز آن هــا هســتند.  
بــه  رغــم ایــن، بایــد گفــت کــه انتخابــاِت ناســالم، برنــده نــدارد 
ــروزی  ــِل پی ــر طب ــه ب ــی ک ــی، آن های ــن فضای ــک چنی و در ی
ــد  ــه می دانن ــه گرچ ــتند ک ــی هس ــده گاِن زورگوی ــد، بازن می کوبن
مــردم بــه آن هــا »نــه!« گفتــه، ولــی اُمیــد و اتکای شــان مهندســی 
آراســت و می خواهنــد از ایــن گنــداِب کثیــف ماهــِی ُمــراد 
ــان  ــومی در میـ ــۀ س ــد گزین ــن اوصــاف، بای ــر ای ــا ب ــد. بن بگیرن
ــی  ــاِی مل ــام ظرفیت ه ــیِج تم ــع و بس ــا تجمی ــد ب ــه بتوان ــد ک آی
ــِی  ــه دموکراس ــردم ب ــیدۀ م ــادِ فروپاش ــد، اعتم ــای متعه و نیروه
ــِت  ــه در آن باخ ــومی ک ــۀ س ــد؛ گزین ــازی کنـ ــی را بازس وطن
ــِی  ــای سیاس ــۀ جریان ه ــروزِی هم ــب و پیـ ــای متقل ــۀ تیم ه هم
ــا  ــد ب ــردم بتوانن ــکوی آن، م ــردد و از س ــن گ ــتکار تضمی درس

ــد.  ــدم بگذارن ــدی ق ــاِی بع ــه انتخابات ه ــان ب ــوق و اطمین ش

انتخـاباِتناسـالم
»بـرنده«نـدارد!

غنی 
و حقارتی که 
از فرمانش 
زبانه  کشید

احمـد عمـران

حکومت کردن از نوِع آقای غنی، کاِر دشواری نیست. هر کسی می تواند چنین فرمان هایی صادر کند 
و چنان فیلم هایی بسازد. اما این فرمان ها و فیلم ها هیچ تأثیری بر جامعه و مـردم نمی گذارند؛ چون 
در اساس آن ها هیچ نقشی در بزرگ کردِن افراد نمی توانند داشته باشند. بزرگی، یک نیرو و همِت 
درونی می طلبد که تا انسانی از چنین نیرویی برخوردار نباشد، عوامِل بیرونی و سازوبرگ هاِی کاذب 
به او عظمت نخواهند بخشید. آقای غنی، سیاست مداری حقیر و درمانده است و هرقدر که تالش 

کند خود را بزرگ و نیرومند نشان دهد، بیش از پیش حقارِت خویش را به نمایش می گذارد.
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شـورای نامـزدان انتخاباتـی ریاسـت جمهـوری دیـروز در 
نشسـتی از آنچه در انتخابات ۶ میزان سـپری شـده و تاش 
هایـی کـه بـرای تقلب صورت گرفته اسـت، پرده برداشـتند.
اعضـای ایـن شـورا می گوینـد، نگرانـی عمیـق خـود را از 
بابـت بحرانی شـدن رونـد انتخابـات ابراز داشـته و خواهان 

راه حـل منطقـی و عادالنـۀ آن می  باشـند.
بـه گفتـۀ آنـان، سوءاسـتفاده از امکانـات و صاحیت هـای 
عرصـۀ  در  مـردم  مشـارکت  سـطح  پایین تریـن  دولتـی، 
سیسـتماتیک  تقلبـات  و  فراگیـر  تخلفـات  انتخابـات، 
حکومتـی، بـه کار انـدازی پول هـای بـاد آورده بـرای خرید 
و فـروش آرا و افـراد، بـازی با افکار عامـه در روز رأی دهی 
مبنـی بـر انصـراِف سـایر کاندیداهـا بـه نفـع تیـم مشـخص 
حکومتـی، تهدیـدات امنیتی، مشـکات ظرفیتـی و مدیریتی 
کمیسـیون های انتخابـات، سراسـری نبودن جریـان رأی دهی 
و ده هـا مـورد دیگـر ثابـت کـرد کـه ادعـای ایـن درسـت و 

کامـًا بـا واقعیت هـای تلـخ امـروز مطابقـت دارنـد.
و  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
عضـو شـورای نامـزدان در این نشسـت گفت که کمیسـیون 
انتخابـات وعـده سـپرده بـود که یـک روز پـس از برگزاری 
انتخابـات نتیجـۀ آن را اعـام می کند، اما بیشـتر از یک هفته 
از انتخابـات می گـذرد تـا کنـون از نتایـج آن خبری نیسـت. 
آقـای مسـعود افـزود کـه اکنـون وضعیـِت »رو بـه بحـراِن 
انتخاباتـی« در کشـور شـکل گرفتـه و ایـن امـر بـرای مردم 

افغانسـتان خبر خوشـی نیسـت.
احمدولـی مسـعود می گویـد کـه شـورای نامـزدان انتخابات 
انتخابـات،  برگـزاری  از  پیـش  ماه هـا  ریاسـت جمهوری، 
را  آن  از  پـس  روزهـای  و  انتخابـات  احتمالـی  مشـکات 
پیش بینـی کـرده و بـه کمیسـیون و حکومـت ابـاغ کـرده 
بودنـد، امـا ایـن حرف هـا ناشـنیده باقـی مانـد. او اظهـار 
داشـت کـه از جامعـۀ جهانـی خواسـته بودنـد تـا شـفافیِت 
انتخابـات ریاسـت جمهوری را تضمیـن کننـد، امـا جامعـۀ 

جهانـی حاضـر بـه ایـن کار نشـد.
آقـای مسـعود وضعیـت کنونـی افغانسـتان را »بـرزخ صلـح 
و انتخابـات« عنـوان کـرد و گفـت کـه نامـزدان حکومتـی 
تمـام  دولتـی  امکانـات  از  اسـتفاده  بـا  انتخابـات  از  پیـش 
امـا  بودنـد،  گرفتـه  انتخابـات  بـرای  را  آماده گی های شـان 
»عـدم  و  »نابرابـری«  »نابـاوری«،  کمـال  در  نامـزدان  سـایر 
آماده گـی« فقـط بـرای »تحکیـم دموکراسـی و جلوگیـری از 
انقطـاع در رونـد انتخابـات« وارد میـدان انتخابـات شـدند.
او می گویـد: » مـا در ایـن انتخابـات نـه بانک رأی داشـتیم، 
نـه بانـک پـول داشـتیم و مقـام دولتـی. به خاطر دموکراسـی 
و حـق مـردم در انتخابـات ایسـتاد شـدیم. ما خواهـان تغییر 
بودیـم. نفـس ایسـتاده گی نامـزدان در انتخابـات، یـک تغییر 
بـود. بـه تمـام کسـانی کـه در انتخابـات اشـتراک کردنـد، 
احترام داریم و سپاسگزار شـان هسـتیم. خصوصًا سپاسـگزار 
کسـانی هسـتیم کـه نـه رأی خـود را فروختنـد و نـه هـم به 
کسـی رأی خریدنـد. رأی هـای پـاک را اگـر یـک رأی هـم 
باشـد، بـه دو دیـده نگـه  می داریـم و بـرای مـا قابـل قـدر 

. است«
احمدولـی مسـعود از ایسـتاده گی در برابـر »رأی هـای تقلبی 
و صندوق هـای تقلبـی« سـخن زد و افـزود کـه از رأی هـای 
مـردم افغانسـتان دفـاع می کنـد و اجـازه نمی دهـد رأی های 
ناپـاک جـای رأی ها پاک را بگیرد. او اصرار به شـمار شـدن 
رأی هـای بدون بایومتریک را یکـی از معضات کان خواند 
و بیـان داشـت کـه حتا »یک رأی بـدون بایومتریـک برای ما 

نیسـت.« قبول  قابل 
ایـن نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهوری گفت کـه انتخاباِت 
ششـم میـزان ناعادالنـه بـود. او اظهار داشـت که یـک نامزد 
پـول کمپاین نداشـت و نامزد حکومتی بیـش از ۲۰۰ میلیون 
دالـر مصـرف کـرد و تمـام نیروهـای امنیتـی و مکان هـای 
دولتـی را در اختیـار کمپایـن خود قـرار داده بـود. احمدولی 
بـه  را  انتخابـات  بـودن  ناعادالنـه  کـه  می گویـد  مسـعود 
گونه یـی تحمـل کردنـد، امـا غیرشـفاف شـمار شـدن آرای 

مـردم را هرگـز قبـول نخواهنـد کرد. 
احمدولـی مسـعود می گوید کـه پذیرش تقلـب در انتخابات 
ظلم اسـت و شـورای نامزدان نمی خواهند شـریک و شـاهد 
ایـن ظلـم باشـند. آقـای مسـعود در ادامـه اظهار داشـت که 
سـامت انتخابـات و ارزش های دموکراتیک در خطر اسـت، 
بنـاًء جامعـۀ جهانـی و نهادهای دخیـل در پروسـۀ انتخابات 
افغانسـتان بایـد بـرای »تحکیم دموکراسـی، تـداوم انتخابات 

و نـه گفتـن به دشـمنان افغانسـتان«، از روند شـمارش آرا و 
پروسـۀ انتخابـات نظارت صادقانه داشـته باشـند.

او نظـام انتخابـات کنونی را »فاسـد« خوانـد و خواهان تغییر 
آن شـد. احمدولـی مسـعود گفت که نظـام انتخاباتـِی کنونی 
»قطعـًا« نمی توانـد در آینـده مـورد قبول شـان باشـد. به گفتۀ 
آقـای مسـعود: اگـر بحـران انتخاباتـی مهار نشـود، شـورای 
نامـزدان بـه عنـوان یـک گزینـه، بخشـی از راه حـل خواهـد 
شـد. آقـای مسـعود اضافه کـرد که هر کـدام از اعضـای این 
شـورا می توانـد بـه عنـوان گزینۀ سـومی عـرض انـدام کند 
و جلـو بحـران را بگیـرد. او می گویـد کـه به غیر از شـورای 
نامـزدان، منبـع دیگـری در کشـور وجـود نـدارد کـه نقـش 

سـازنده در جلوگیـری از بحـران احتمالی را داشـته باشـد.
انتخابـات  دیگـر  نامـزد  نبیـل  رحمـت اهلل  حـال،  عیـن  در 
دورۀ  مشـکات  نشسـت  ایـن  در  ریاسـت جمهوری 
حکومـت وحـدت ملـی را برشـمرد و گفـت که تـاوان تمام 
»ناسـالِم«  رهبـری  پنج سـال  ضعف هـای«  و  »ناکاره گی هـا 
حکومـت »غیرقانونـی و غیرمشـروع« وحـدت ملـی را مردم 
عـام پرداختنـد و می پردازنـد. آقـای نبیـل افـزود: کسـانی 
کـه در سـال ۲۰۱۴ تقلـب کردنـد، اکنـون نیـز با ایـن تصور 
کـه افغانسـتان ملکیـت شخصی شـان اسـت؛ بار دیگـر وارد 
میـداِن تقلـب شـده اند، امـا اشـتباه کـرده انـد، زیـرا ایـن بار 
مردم افغانسـتان حکومـت برآمده از تقلـب را قبول نخواهند 

. د کر
بیـان داشـت  داد و  قـرار  افغانسـتان را مخاطـب  او مـردم 
کـه آیـا حاضـر هسـتید چنـد تـن »دزد، متقلـب، قاچاق بـر 
و قـراردادی« بیاینـد و کشـور را بـه بحـران ببرنـد؟ آقـای 
نبیـل تصریـح کـرد که بحـران پنج سـال گذشـته، افغانسـتان 
را بـه حدی ضعیف سـاخته اسـت کـه رهبران »بحـران زای« 
کنونـی از مدیریـت آن عاجـز خواهنـد بـود. نبیـل می گویـد 
کـه همـۀ مـردم و سیاسـت مداران بایـد در برابر تقلـب قرار 
بگیرنـد، زیـرا قیمت هـر نوع وضعیـت بد را مـردم خواهند 

پرداخت.
رحمـت اهلل نبیـل در حالـی کـه از تیـم مشـخصی نـام نبـرد، 
امـا مدعـی شـد کـه یکـی از تیم هـای حکومتـی قصـد دارد 

در روزهـای آینـده در برخـی والیت هـا تظاهـرات برگـزار 
کنـد و از آن طریـق بگویـد کـه آرای غیربایومتریک هم باید 
اعتبـار داده و شـمار شـود. آقـای نبیـل بار دیگر مدعی شـد 
یکـی از تیم هـای حکومتـی ۱۷۵ میلیـون دالـر در انتخابـات 
مصـرف کـرد و بـه برخی اشـخاص پـول داد تـا صندوق ها 
را پُـر کننـد و اکنـون می خواهنـد بـا »سوءاسـتفاده از مردم«، 

به ایـن رأی هـا مشـروعیت دهند.
ایـن نامـزد انتخابـات می گوید که روی فهرسـت اشـخاصی 
تیم هـای  سـوی  از  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  کـه 
حکومتـی بـرای تقلـب پـول گرفتـه انـد، تحقیـق دارنـد و 
تـا کنـون بخشـی از ایـن فهرسـت درسـت شـده اسـت و 
در آینـده بـا مـردم شـریک خواهـد شـد. او گفـت کـه ایـن 
فهرسـت را همه گانـی می سـازد تـا مـردم، متقلبـان مناطق و 
محل های شـان را بشناسـند و دیگـر بـه آنـان اعتمـاد نکننـد، 
زیـرا بـه گفتـۀ آقـای نبیـل: »ایـن افـراد به نـام مردم شـان از 
نامـزدان پول گرفتنـد، تجارت کردند و منطقه و والیت شـان 

را بدنـام کردنـد«.
در  دیگـر  »افتضـاح«  کـه  داشـت  اظهـار  نبیـل  رحمـت اهلل 

انتخابـات ایـن بـود که بـه مقام هـای محلی دولـت و به ویژه 
فرمانـده امنیـۀ والیـت پـول فرسـتاده شـده تـا بـه نفع شـان 
تـا  انتخاباتـی خواسـت  از کمیسـیون های  او  تقلـب کننـد. 
آرای بایومتریـک و غیربایومتریـک را از هـم جـدا سـازند و 
نیـز متوجـه آرای بایومتریـک باشـند، زیـرا در آن نیـز تقلب 
صـورت گرفتـه اسـت. نبیـل بـه عنـوان نمونـه گفـت کـه 
معـاون او در یکـی از سـایت ها با ۲۷ تـن از هوادارانش رأی 
داده، امـا در ایـن »ریزل شـیت« یـا برگۀ نتایج یـک رأی هم 
بـه نفـع آنان شـمار نشـده اسـت. او حضـور کمرنـگ مردم 
پـای صندوق هـای رأی را »سـیلی محکم بـه روی متقلبان و 

رهبـران حکومـت وحـدت ملـی« خواند.
همچنـان، دکتـور فرامرز تمنا یکی دیگـر از نامزدان انتخابات 
ریاسـت جمهوری در ایـن نشسـت گفـت که اگر کمیسـیون 
و  والیـات  مراکـز  در  را  آرا  شـمارش  ظرفیـت  انتخابـات 
اعـام  بـرای  هنـگام  زود  زمینـۀ   می کـرد،  ایجـاد  زون هـا 
نتیجـۀ انتخابـات فراهـم می گردیـد. بـه گفتۀ آقای تمنا: سـه 
مرحلـه برای شـمارش آرا وجـود دارد: تدقیـق آرای موجود 
بـا آرای دسـتگاه بایومتریـک، ابطال آرای بـدون بایومتریک؛ 
زیـرا شـورای نامزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، تنها رأی 
بـدون بایومتریـک را نمی پذیـرد و شـمارش آرای پـاک کـه 
معلـوم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  آرای  سـطح 

می کنـد.
آقـای تمنـا می گویـد: زمانـی کـه رأی پـاک از رأی ناپـاک 
تفکیـک شـود »تیـم دولـت سـاز« به ریاسـت محمداشـرف 
انتخاباتـی  تکت هـای  چهـارم   – سـوم  ردیـف  در  غنـی 

قـرار خواهـد گرفـت.  پیش تـاز 
انتخابـات ریاسـت جمهوری خاطرنشـان کـرد:  نامـزد  ایـن 
تقلـب   کـه  می دهـد  نشـان  مـا  بـه  رسـیده  گزارش هـای 
میلیونـی بـه نفـع نامـزد مشـخصی صـورت گرفتـه اسـت، 
از  پـاک  رأی  کـه  درصورتـی  می دهنـد  نشـان  گزارش هـا 
ناپـاک جـدا شـود، حـدود یـک میلیـون رأی باطـل خواهـد 
شـد و میـزان رأی دهنده گان به بیشـتر از یـک میلیون کاهش 
خواهـد یافـت. این در حالی اسـت که میـزان رأی دهنده گان 
از طـرف کمیسـیون انتخابـات نزدیـک بـه دو میلیـون ۶۰۰ 

هـزار تـن اسـت اعـام شـده اسـت، ایـن نامـزد انتخابـات 
ریاسـت جمهوری می گویـد کـه هـر فـردی کـه تقلـب را 
مرتکـب شـده اسـت بایـد بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی 
معرفـی شـود؛ حتـا در صورتی برنده شـدن یکـی از نامزدان 
کـه ثابـت شـود کـه تقلبـی بـه نفـع آن صـورت گرفتـه باید 
بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی گـردد. بـه گفتـۀ او: 
نمی تـوان بـه اسـاس میـراث رأی تقلبـی صاحیـت اخاقی 
و حقوقـی زعامـت بـه دسـت گرفـت،  ایـن خیانـت ملی و 

آسـیب زدن بـه دموکراسـی و نسـل آینـده کشـور اسـت.
دکتـور تمنـا می گویـد: در انتخابات هـای گذشـته، انگشـتان 
شـهروندان بـا رنـگ نشـانی می گردیـد تـا از دوبـاره رأی 
دادن جلوگیـری شـود، امـروزه رهبـران خـام و متقلـب بـه 
ایـن رونـد را بـه گنـد کشـانیدند و مـردم را بـه زور از خانه 
بیـرون می کننـد تا در انتخابات اشـتراک کننـد و رأی بدهند. 
پیـش از ایـن نگرانـی از تقلـب شـهروندان متصـور بـود، اما 
اکنـون کمیسـیون و ارگ تقلـب می کننـد، تقلـب انتخابـات 
را  دموکراسـی  سـال  صـد   ۲۰۱۴ سـال  ریاسـت جمهوری 
عقـب رانـد و اکنـون افغانسـتان تحمـل یـک تقلـب دیگـر 

را نـدارد. 
آقـای تمنـا همچنـان، بـا انتقـاد از رهبـری حکومـت به ویژه 
ارگ گفـت: مـن مطمیـن هسـتم کـه محمداشـرف غنـی بـه 
اندازه یـی تقلـب کـرده اسـت کـه آمـار عجیـب و غریب از 

آن وجـود دارد. 
آقـای تمنـا بـا اشـاره بـه تقلب های صـورت گرفته در سـال 
۲۰۱۴ می گویـد کـه کسـانی کـه ادعـای دموکـرات بـودن را 
داشـتند و دارنـد، بزرگتریـن آسـیب را بـه بدنـۀ دموکراسـی 
تقلب هـای  بودنـد کـه  وارد کرده انـد؛ همیـن دموکرات هـا 
میلیونـی را مرتکـب شـدند، بـرای گردهمایی هـا و خریـد 

رأی پـول پرداختنـد.  
آقـای تمنـا در بخشـی از صحبت هـای خـود بـه با اشـاره به 
کمیسـیون انتخابات نیـز گفت: دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابات 
کـه مسـوولیت جمـع آوری آرا و صندوق هـای، شـمارش و 
تدقیـق به دسـت همین نهاد اسـت، بیـم و نگرانـی از رییس 
دبیرخانـۀ کمیسـیون کـه بـدون مشـورت نامـزدان انتخابات 
زیـرا  دارد  وجـود  اسـت،  شـده  تعیـن  ریاسـت جمهوری 
جهت گیـری و تمـاس بـا تیـم متقلـب باقی مانـده از سـال 
۲۰۱۴ و بـا رفت وآمـد و دیـدار با مشـاوران رییس جمهوری 

و ارگ دارد.  
آقـای تمنـا پیشـنهاد کـرد کـه رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون 
جمـع آوری  مسـوولیت  کسـانی  و  معاونـان  بـا  انتخابـات 
صـورت  بـه  دارنـد،  آرا  شـمارش  و  رأی  صندوق هـای 
قرنطیـن در میـان دیـوار آهنیـن قـرار داده شـوند، تماس هـا 
و تلفن های شـان بایـد قرنطیـن شـود و بـه بیـرون به ویـژه با 

باشـند.  نداشـته  رفت وآمـد  ارگ 
او گفـت کـه رییس دبیرخانۀ کمیسـیون انتخابـات حق ندارد 
تـا به ریاسـت جمهوری برود با مشـاوران محمداشـرف غنی 
کـه اکنـون دیـدار می کنـد، دیـدار کنـد و هیـچ تمـاس نباید 
از ارگ و متحـدان غنـی بـا دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات  

صـورت گیرد. 
او گفـت همچنـان بایـد نامـزدان متقلـب بـه دادگاه عالـی 
معرفـی شـوند تـا در آینـده از تقلـب و تخلـف و جعـل در 
رونـد انتخابـات یـک پروسـۀ دموکراسـی اسـت، جلوگیری 
صـورت گیـرد و همچنـان کمیسـیون انتخابـات بی طرفـی 
خـود را حفـظ کنـد و تمـام رأی بـدون بایومتریـک باطـل 

 . د شو
آقـای تمنـا بـا تأکید بر این کـه نتیجـۀ انتخابات بـه زودترین 
وقـت اعـام شـود. او از جامعۀ جهانی خواسـت در صورت 
بحرانـی شـدن نتیجـۀ انتخاباتـی، راه  سـومی را روی دسـت 
داشـته باشـند؛ زیـرا تیم  هـای حکومتـی در حالـت بحرانـی 
نمی تواننـد بحـران را مدیریـت کننـد و تنها شـورای نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت کـه می تواند بحران پسـا 

انتخابـات را مدیریـت کند. 
انتخابـات  دیگـر  نامـزد  حفیـظ،  عنایـت اهلل  همچنـان، 
ریاسـت جمهوری در این نشسـت گفـت: دو تکت حکومتی 
در بسـیار از مراکـز انتخاباتـی افـرادی را گماشـته بودنـد که 
بـرای رأی دهنـده گان تلقین کنند کـه تکت انتخاباتـی به نفع 
تیـم انتخاباتـی ثبات و همگرایی و دولت سـاز کنـار رفته اند، 
بایـد بـه آنـان رأی ندهیـد، این ترفنـد ناجوان مردانه اسـت!
 آقـای حفیـظ گفت که در انتخاباِت ششـم میـزان تقلب های 
سـازمان یافتـه نرم افـزازی و سـخت افزاری از طـرف دو تیم 
حکومتـی صـورت گرفـت و میـزان رأی در برخـی مراکـز 
رأی دهـی در دسـتگاه پنج صـد تـن نیسـت، ۲ هـزار اعـام 
مرکـز  کارمنـدان همـان  بـا  تبانـی  در  ایـن  و  اسـت  شـده 

صـورت گرفته اسـت. 
او گفـت کـه اگـر کمیسـیون انتخابـات بـه ایـن موضـوع 
توجـه نکنـد، مـدارک موثق وجـود دارد کـه در برخی مراکز 
آرای یـک نامـزد نزدیـک بـه ۲ هـزار اعام شـد، اما ماشـین 

بایومتریـک نشـان انگشـت ۳ صـد تـن را ثبـت دارد. 
بـه گفتـۀ او، چالش هـای زیـاد در رونـد انتخابات اسـت، اما 
بـا تمـام ایـن تقلب هـای زیرکانه صـورت گرفته اسـت، اگر 
کمیسـیون انتخابـات بتواند تفکیـک میان رأی پـاک و ناپاک 
داشـته باشـد، نتیجـۀ مورد قبـول همه اسـت، در غیرصورت 
رونـد انتخابـات زیـر سـوال اسـت، انتخابـات باطـل اعـام 

خواهد شـد.
در بخـش پایانـی ایـن نشسـت اعامیـۀ ایـن شـورا توسـط 
محمدشـهاب حکیمـی از اعضـای ایـن شـورا بـه خوانـش 
گرفتـه شـد کـه متـن کامـل ایـن اعامیـه در همیـن شـمارۀ 

روزنامـۀ مانـدگار جداگانـه چـاپ شـده اسـت.

روح اهلل بهزاد و ابوبکر صدیق

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

پذیرشتقلبدرانتخاباتظلماستوماشریکظلمنمیباشیم
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مقـدمه
سرگذشت  آن،  تحمیلی  شکل  به  ممیزی 
حاکم  حوزۀ  چیستی  که  روزگاری ست 
بی اعتمادی  در  مردم  و  دولت مردان  میان 
انفعال  و  خودمشغولی  که  همچنان   بود. 
به  و  جدایی  به   - »محکومان«   - مردم 
قدرِت تک قطبی همه کاره یاری می رساند. 
ابرقدرتی   – )کنش پذیری  جدایی  این 
برای  را  حریم ها  شکستن  تحقیر(   -
می کرد.  ناگزیر  )مکانیکی(  نظم  ایجاد 
ممیزگری در الگوی دخالت های نهادینه و 
عقایی نشده )افزار سرد( و نبود پستایی و 
)به  پیوند  آیین  تدوین  و  فلسفی  پشتوانۀ 
مردم  و  دولت  بین  مدنی(  فضایل  شکل 
گستردۀ  رشد  برابر  در  بود  میان گیری 

آفرینش های فرهنگی و بشری. 
این دوره گذشت تا هنر، هنرمند و نویسنده 
و در پایاِن متن در دنیای نوین و میانجی گر 
قلمرِو شهروندی پناه گرفتند؛ قلمروی که 
شد.  مردم(  )و  آن ها  اقامتگاه  و  مایملک 
آدمیان کنش گر و صاحب غرور و  ظهور 
بودِ  از  و گسست  آن  از  ناشی  مسؤولیِت 
ماورایی و برون مایه گی از چنان شکوه و 
تنها  قدرت ها  که  شد  برخوردار  مینویی 
می توانستند  تبعیت شان  دادن  دست  از  با 
در  کنند.  پیدا  ورود  اجازۀ  حوزه  آن  به 
ارغنوِن این قلمرو دولِت زورگو به دولِت 
به  انسان معمولی  قانون سرشت،  مدارا و 
متن  به  )ترسیده(  نوشته  شهروند،  انسان 
نهان  خودسانسوری  به  دگرسانسوری  و 
برونی  سانسور  شد.  دیگرگونه  انگیخته 
متن و واژه گان بازجویی پندارها و ورود 
غرور  حریم  و  ادبیت  قلمرو  به  جبارانه 
نویسنده شناخته شد؛ قلمروی که واژه گان 
و  واهمه  نیروی  از  رسته  نویسنده گاِن  و 
آمال مِن بی درنگ در جو میرایی و برابری 

در کنار هم قرار پیدا می کردند. 
سانسور  آسیب شناسی  بحث  از  هدف 
گذرِی  تحلیل  بیشتر  ادبیات  حوزۀ  در 
راه کارهای  و  ادبی  )التقاطی(  نظریه های 
که  است  امید  است.  مورد  این  در  عملی 
مثابۀ طرح  به  را  این جستار  فرهیخته گان 

مسأله از نگارنده بپذیرند.

ماهیت و ویژه گی متن
در فراشد آزادی انسان در قلمرو عمومی 
بر  متن سر  دنیای  از  نیز  نوشتار  نوین،  و 
می کند. این دگر شدن، رهایی از چیره گی 

و تک معنا داوری ست که فراسوی قلمرو 
شهروندی قرار می گیرد؛ زیرا وقتی نوشته 
به داوری  یا  ماورا وابسته شود  به قدرِت 
آن تن دهد، چه بسا به شاکلۀ شی ءواره گی 
نوشتار  کرده.  اعتراف  خود  بودِن  کاال  یا 
در  بگوییم  یا  نقد  و  آرا  آزاد  فضای  در 
متن  ضد  حاکمیت  از  بریدن  چشم انداز 
متن  برمی دارد.  گام  سوژه گی  سوی  به 
یکی  )مدنی(  انسان  با  دگر  بار  این جا  در 
انگاشته شده است که نمی توان آن را به 
برون از خود ارجاع داد تا بودی ماورا پیدا 
کند. تسلیم به سانسور این گونه است. به 
گفت دیگر، هستی که در پس آن جباریت 
لوت و لخت خود نماید و ترسیده باشد، 
بودباشی سلبی و واکنشی  دارای  بسا  چه 
گزینش  چون  و  چند  در  حتا  می شود، 
سوی  به  شده  سانسور  روایت.  سوژۀ 
کنش پذیری می رود. از این رو مخاطب یا 
حضور کنش گر دیگری به سختی از بافت 
و بطن نوشته سر بر می کشد؛ زیرا بند پایی 
تمکین  برای  نیز  آن جایی  ماحظات  و 
هستی  نوشته  به  ممیزگر(  مخاطب)هاِی 
اندازه(.  چه  تا  نمی دانیم  ما  البته  )و  داده 
پیدا  معلول  بودنی  نوشته  این  بدیهی ست 
می کند و اگر در دست ممیزگری ممیزی 
را  اجباری  و  تسلیم  نخواسته  نشود،  هم 
از شکل  بیگانه  به داللت های  که  پذیرفته 
رسمیت  با  یا  داده.  تن  خود  شالودۀ  و 
شناختن آن داللت ها، بالیده گی و بالنده گی 
پولیس  که  آن جا  شده.  برگرفته  آن  از 
شکل  به  مرحله(  این  )در  یا  نوشتار  به 
به سوده تر آن به »مؤلف« دست بند نامرئی 
و  می نگارد  بسته دست  نویسنده  و  می زند 
احساس او در محظور و حصار می حّسد 
یله  را  خود  مدنی  حّسیت  خطرناک تر  یا 
می کند و »عادت« )انرشیا( می گوید: »کاری 
باید کوتاه  نیست،  نمی شود کرد، چاره یی 
آمد!« در این جا البته در ویژه گی ساختاری 
بودن این گونه تسلیم شدن ها تردید وجود 
دارد: آیا انسان حساسیت خود را از دست 
که   )desensitization( است  داده 
نیازهای  یا  سرخوشی ها  برآوردن  برای 
»اوی«اش به زور تمکین می کند؟ در این 
برای  دیگر  مدنی  گذشت  البته  صورت 
در  و  داشت.  نخواهد  معنا  متن  سربلندی 
را  شدن  مسخ  گاه  نوشته  موجود  شرایط 

می پذیرد تا زنده بماند. 
یا خواننده محتوا  بناست که شکل  اگر  و 

بتوِن  و  واژه گان  چه گونه  پس  بسازد،  را 
فرامتنی  ماحظات  و  نظارت  و  نظر  زیر 
باشد؟  دخیل  محتوا  ساختن  در  می تواند 
به  از  بازداشت  بتواند!  که  مشکل  البته 
یا  »کلیدی«  واژه گان  چاپ  و  بردن  کار 
»غیراخاقی« در شعر یا داستان حذف یک 
حوزۀ  به  حریم شکنی یی  بل  نیست،  واژه 
معادلۀ  یک  در  ادبیت  و  متن  خصوصی 
نظر  در  دست کم  است.  قدرت  نابرابر 
نحو،  ضرب آهنگ،  و  آواها، وزن  نگرفتن 
نهایت  در  و  متن  درون مایۀ  و  هم نشینی 
شمار  به  خواننده  حذف  و  بی حرمتی 

می رود. 
در صورت نبود معنای کوبنده در داستان، 
اکو می گفت، خواننده  اومبرتو  آن طور که 
حال  بسازد.  را  خود  داستاِن  می تواند 
نوشتار  از  می تواند  خواننده  چه گونه 
دست خورده و تقطیرشده داستان بیافریند؟ 
ناخواسته  مؤلف  نقش  که  همان جایی 
نمی داند  نویسنده  و  می شود  برجسته 
و  کند  »هدایت«  به چه شکلی  را  روایت 
چه واژه یی برگزیند، خودآگاه یا ناخودآگاه 
- البته واژه های استراتژیک - تا ماحظات 
و منعیات یا نهیات برونی نداشته باشند. در 
متنیت  از  را  نوشته  نویسنده  این صورت، 
اثرش  پندارد  گاه  که  هرچند  کرده  خارج 
باید  پیوسته  او  نگاشته.  »آزادی«  در  را 
مواظب شخصیت های داستانِی خود باشد 
یا کاراکترهایی برگزیند تا رام و یا مخفیانه 
در  باشند.  باخبر  مقهور  نویسندۀ  نیت  از 
این جا می شود از واژه گان و شخصیت های 
و سانسور  ناپیـدا  بندهای  داستان حضور 
مطمینًا  ممیزی  که  جویید  را  شده  درونی 
کاراکترهای  شکوفایِی  و  موومان  جلو 
رنگین کمان  شخصیت های  و  چندساحتی 
را می گیرد: سانسور، متن و شخصیت های 
مطیع می خواهد. به سخن دیگر، اگر متن 
خود  بخواهند  رمان  یک  کاراکترهای  و 
رنگین  کامل،  )و  بیافرینند  یا  بنویسند  را 
قلم  گوهر  به  بیافرینند(،  پیکر  هفت  و 
آزادی نیازمندند. آن دنیایی باشند که خود 
می خواهند، یا بهتر آن سان که اثر و داستان 
تا  می گیرد،  شکل  شهروندی«  »حوزۀ  در 
در کنش خواندن  را  بتواند خود  خواننده 

بخواند )پروست( و بیـابد)ریکور(.

منبع: ویسـتا 

دلیـل گرفته گـی صدا، برگشـت شـبانۀ اسـید معـده به مـری و گلو در 
هنـگام خـواب اسـت. اشـکال ایـن برگشـت در این اسـت که انسـان 
متوجـه آن نمی شـود. یکـی از نشـانه های آن، بدبویی تنفـس در صبح 
اسـت. پـس اگـر گرفته گـی بدون دلیـِل صدا همـراه با بدبویـی تنفِس 
صبحگاهـی داریـد، ممکـن اسـت برگشـت شـبانۀ اسـید معـده علِت 

باشد. آن 
آلرژی هـا هـم می تواننـد عامـل غیرمسـتقیِم گرفته گـی صـدا باشـند، 
چـون باعث سـرفه کـردن، تنفس از دهـان و آب ریزش پشـِت بینی به 
داخـل حلـق می شـوند که التهـاب تارهـای صوتـی را به دنبـال دارد. 
چیزهایـی مثـل سـگرت کشـیدن و بخـار مـواد کیمیایـی هـم تارهای 

صوتـی را تحریـک کـرده و گرفته گـی صـدا ایجـاد می کننـد.
افـراد سـگرتی از طریـِق دیگـری هم دچـار گرفته گی صدا می شـوند: 
بـا بـه وجود آمدن تومور سـرطانی یا رشـد غیرعـادِی تارهای صوتی. 
ایـن مـورد در سـیگاری ها بسـیار بیشـتر از سـایرین دیده می شـود. و 

در تمـام مـوارد، خشـکی هـوا گرفته گی صـدا را تشـدید می کند.
  

درمان گرفته گی صـدا
بـه صدای تـان اسـتراحت بدهیـد. سـکوت کامـل، بهتریـن راه بهبـود 
گرفته گـی صداسـت. الاقـل از پچ پـچ کـردن و فریـاد زدن بپرهیزیـد. 
پچ پـچ کـردن، فشـار زیـادی بـر تارهـا وارد می کنـد. اگر الزم اسـت، 

بـا صـدای آرام حـرف بزنید.
گلـو را مرطـوب کنیـد. استنشـاق بخـار آِب داغ از درمان هـای بسـیار 
مؤثـر اسـت. از دوش/شـاور آب گرم یا دسـتگاه بُخـور کمک بگیرید. 
گذاشـتن دسـتگاه بخـور در اتـاق خواب از خشـک شـدن هـوای آن 

می کند. جلوگیـری 
ـ در درون بـدن هـم نیـاز بـه آِب کافـی داریـد. خـوردن آب را بـه 
قـدری زیـاد کنید تـا ادرارتـان بی رنـگ شـود. اگـر ویتامین هایی مثل 
A یـا B۱۲ یـا داروهـای تغییـر رنگ دهنـدۀ ادرار مصـرف می کنیـد و 
ادرار بی رنـگ نمی شـود، خـوردن روزانـۀ ۱۰ تـا ۱۲ پیالـه آب کافـی 

ست. ا
سـوپ مرغ بخورید. اگر دچـار گرفته گی صدا در اثر سـرماخورده گی 
شـده اید، سـوپ مرغ را با سـیر بخوریـد. گرمای آن گلـو را مرطوب 

می کند و سـیر کمک کنندۀ ترشـح مخاطی اسـت.
ترشـحات مخاطـی را کـم کنیــد. داروهـای کاهش دهنـدۀ ترشـحات 
مخاطـی بخوریـد. امـا از مصرف داروهـای ضدحساسـیت خودداری 
داروهـای ضّداحتقـان هـم  کنیـد، چـون گلـو را خشـک می کننـد. 
در کاهـش مخـاط مؤثرنـد، ولـی اگـر ناراحتـی قلبـی داریـد، قبـل از 
مصـرف آن ها با پزشـک مشـورت کنیـد. بعضی داروهـای ضّداحتقان 

ممکـن اسـت فشـار خـون را بـاال ببرند.
تارهـای  از سـرماخورده گی  ناشـی  التهـاب   آسـپیرین نخوریـد. در 
صوتی، آسـپیرین باعث آزرده شـدن بیشـتر آن ها می شـود و گرفته گی 

صـدا را تشـدید می کنـد. از ُمسـکن های دیگـر اسـتفاده کنیـد.
سـرفه نکنیــد. بـرای جلوگیـری از سـرفه و آسـیب بیشـتر تارهـای 

صوتـی، از داروهـای ضّدسـرفه و خلـط آور اسـتفاده کنیـد.
غرغـره نکنیـد. برخـاف بـاورِ شـایع، غرغـره کـردن بـا دهان شـویه 
عمـًا گرفته گـی صـدا را بدتـر می کننـد. محلول هـای غرغـره اصـًا 
نزدیـک بـه تارهـای صوتـی نمی شـوند و خـود عمـل غرغـره کـردن 
مضـر اسـت، چـون تارهـای صوتـی را به هـم زده و تـورم آن هـا را 

بیشـتر می کنـد.
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فولکلـور در ادبیـات کشـورهای مختلـف، زمانـی متولـد می شـود کـه انسـانی 
خـود را بـا حیوانـات، درختـان یـا اشـیاِی بی جان مقایسـه کنـد، یـا در قصه ها 

بـه آن هـا تبدیـل شـود و توصیـِف آن هـا را در دل داسـتان قـرار دهد.
تبدیـل شـدن بـه فـرد یـا چیـزی دیگـر در ادبیات ُمـدرن نیـز جایـگاه ویژه یی 
دارد کـه بـه افـراد و نویسـنده ها اجـازه می دهـد تـا بی نهایـت خیال پـردازی 

کننـد و خواننـده را بـه هـر جایـی کـه بخواهنـد ببرند.
در ایـن گونـه نوشـته ها پیچیده گـی و غیرقابـل پیش بینی بودِن تخیل نویسـنده، 
ابتـدا و پایـاِن  نوعـی هویـت بـه سـیر داسـتان می دهـد کـه بیشـتر اوقـات 
سـرگرم کننده یی بـرای مخاطـب ایجـاد می کنـد. در ایـن  نوشـته، بـه روایـت 
ادبیـات  فولکلورهـای  معروف تریـن  از  نمونـه  چنـد  »لیسـت ورس«،  سـایت 
جهـان و بـه عبـارت بهتـر، خاطره انگیزتریـن تبدیل هـای انسـان ها را در تخیل 

می کنیـم. مـرور  نویسـنده ها 
 

آلیس در سرزمین عجایب/ لوییس کارول
ایـن کتـاب یکـی از معروف تریـن کتاب های ادبیات کودک محسـوب می شـود 
و  داسـتان خیالـی سـفر دختـری به نـام آلیـس را تعریـف می کند که بـه دنبال 
خرگـوش سـفیدی بـه سـوراخی در زمیـن مـی رود و در آن جـا بـا ماجراهـای 

عجیبـی روبه رو می شـود.
داسـتان کامـًا اتفاقـی آغـاز می گـردد و بـا تمایـل کودکانـۀ آلیس بـرای عبور 
از دری کوچـک و ورود بـه باغـی پـر از گل ادامـه می یابـد. آرزوهـای دور از 
حقیقتـی کـه محقـق می شـوند و موجودات عجیبـی که در آن سـرزمین حضور 
دارنـد، ادبیـات خیال پـردازی داسـتان را شـکل می دهنـد و مفاهیمـی عمیـق را 

در قالـب داسـتانی کودکانـه بیـان می کننـد. در ایـن داسـتان همیشـه مخاطـب 
درگیـر بـزرگ شـدن و کوچـک شـدن آلیـس و تبدیل انسـان ها بـه موجودات 

اسـت. عجیب 
 

ساحره/ جان کیتس
سـاحره یـا خون آشـام زنـی شـاعر اسـت کـه در بـدن مـاری ظاهر می شـود تا 
زنـی زیبـا را شـکار کنـد، ولـی خـودش گرفتـار سـحر می شـود و تبدیـل بـه 
انسـانی معمولـی می شـود. خون آشـام حـاال عاشـق مـردی می شـود کـه تمام 
زنده گـی پـس از ایـن اتفـاق را زیـر تاثیـر قـرار می دهـد. در حقیقت نویسـنده 
بـا الهـام از قصـۀ آدم و حـوا خواسـته قصه یـی متفـاوت تعریـف کند کـه تنها 

مخاطـب را سـرگرم می کنـد.
 

اونس و پادشاه آینده/ تی اچ وایت
رمانـی ایتالیایـی مربـوط بـه رم باسـتان و شـاه آرتور کـه واقعیت را بـا فانتزی 
و خیـال درهم آمیختـه اسـت. در ایـن داسـتان تبدیـل شـدن به یک شـخصیت 
دیگـر بـه خواننـده ایـن نکتـه را گوشـزد می کنـد کـه دربـارۀ دیگـران بهتـر 

کنند. قضـاوت 
در قصـۀ وایـت، دگردیسـی و تبدیـل در یـک سـری مراحـل تکامـل بشـری 
یـک روند آموزشـی توضیـح داده می شـود. مرلیـن جادوگر، آیندۀ پسـربچه یی 
را پیش بینـی می کنـد کـه قـرار اسـت پادشـاه شـود. بـرای این کـه ایـن حادثـه 

اتفـاق بیافتـد، مرلیـن به انواع و اقسـام حیوانـات تبدیل می شـود. در هر تبدیل 
داسـتانی متفـاوت و درسـی بـرای مخاطب تعریف می شـود که نوعـی آموزش 

اسـت. زنده گی 
  

ادیسه/ هومر
ادیسـه سرگذشـت بازگشـت یکـی از سـران جنگ تروا )ادیسـیوس یـا الیس( 
فرمـان روای ایتیـکا می باشـد. در ایـن سـفر کـه بیـش از بیسـت سـال بـه درازا 
می انجامـد، ماجراهـای مختلـف و خطیـری بـرای وی و همراهانـش پیـش 
می آیـد. در نهایـت ادیسـیوس کـه همـه گان گمـان می کردنـد کشـته شـده، به 
وطـن خـود بازگشـته و دسـت متجـاوزان را از سـرزمین و زن و فرزنـد خـود 

کوتـاه می کنـد.
ادیسـه ده سـال از وطـن خـود دور بوده و در سـفرهای متعدد چهـره اش تغییر 
یافتـه اسـت. در بازگشـت بـه خانـه بـا کسـانی روبـه رو می شـود کـه قصـد 
تصـرف خانـه و کاشـانه اش را دارنـد. پیرمـرد قصـه وقتـی بـه مـردی جـوان 
تبدیـل می شـود کـه قرار اسـت خانه و خانـوادۀ خود را از دسـت اشـغال گران 

بگیرد. پـس 

داکتر جکیل و آقای هاید/ رابرت لوییس استیونسون
در ایـن رمـان داکتـر جکیـل، کـه بـه مبحـث دوگانه گـی شـخصیت عاقه مند 
اسـت، دارویـی بـرای جدا کـردن جنبه هـای خوب و بد انسـانی اش می سـازد. 
از جنبه هـای بـد، فـردی بـه نـام آقـای هاید پدیـد می آید که دسـت بـه اعمال 

جنایت بـار و حتـا قتـل می زنـد.
در پایـان داکتـر جکیـل کـه دیگـر نـه قـادر بـه کنتـرل آقـای هاید اسـت و نه 
می توانـد از ایـن قالـب خـارج شـده، بـه صـورت اصلـی خـود یعنـی داکتـر 
جکیـل درآیـد، خودکشـی می کنـد. ایـن رمـان کشـمکش درونی بـد و خوب 
هـر انسـان را بـه تصویـر می کشـد. سـبک نوشـتاری رمـان، بسـیار جـذاب و 
غنـی اسـت و بـه عنـوان مرجعـی مهـم در مبحـث دوگانه گـی شـخصیت از 
آن یـاد می شـود. سرگذشـت داکتـر جکیـل و آقـای هایـد، منبـع الهـام چندین 

نمایش صحنه یـی، فلـم سـینمایی و قطعـۀ موسـیقی بـوده اسـت.
 

مسخ/ کافکا
ایـن رمان سرگذشـت انسـانی اسـت که تـا وقتی می توانسـت فـردی مثمر ثمر 
بـرای خانـوادۀ خود باشـد و در رفـع نیازهای آنان بکوشـد، برای آنـان عزیز و 
دوست داشـتنی اسـت، امـا همین کـه بـه دالیلـی از کار افتاده می شـود و دیگر 
قـادر بـه تامیـن نیازهـای خانـواده نیسـت، نه تنهـا عـزت و احترام خـود را از 
دسـت می دهـد، بلکـه به مـرور به موجـودی بی مصـرف، مـورد تنفـر خانواده 

و حتـا مضر تنـزل پیـدا می کند.
ایـن خانـواده، سـمبول جامعه یـی اسـت کـه نسـبت به افـراد ضعیـف و ناتوان 
بی رحـم اسـت و آن هـا را مضـر و مخـل بـرای خـود می بینـد و از انسـان ها 
فرصـت انجـام کوچک تریـن کارهـا را دریـغ می کنـد کـه شـاید بتواننـد منشـا 
کارهـای بـزرگ در آینـده شـوند. هـر لحظـه زنده گـی بـرای شـخص اول این 
رمـان و اطرافیانـش غیـر قابـل تحمل تـر می شـود تـا جایی کـه دیگـران و حتا 
خـود او نیـز، از سـر شـوق، لحظه هـا را بـرای رسـیدن بـه مـرگ می شـمارند.

  
متامورفوسیس/ اووید 

متامورفوسـیس بـه معنـای تغییـر شـکل و دگردیسـی یـک روایـت شـاعرانۀ 
التیـن در توصیـف تاریـخ جهـان، از زمـان خلقت هسـتی تـا دوران زمامداری 
خدای گونـۀ ژولیـوس سـزار می باشـد کـه در طـی پانـزده کتـاب جداگانـه و 
توسـط شـاعر نامـدار رومـی اوویـد و در چهارچـوب و قالبـی اسـطوره یی ـ 

تاریخـی سـروده شده اسـت.
ایـن اثـر بیشـتر از تمامـی آثـار کاسـیک در طـول قـرون وسـطا، بـر فرهنـگ 
غربـی تأثیـر نهـاده و نفـوذ آن بر جنبه های مختلـف این فرهنـگ، عمیق بوده و 
تـداوم یافته اسـت. ایـن اثـر هم چنیـن به عنـوان منبـع و مرجعی محبـوب برای 

شـناخت اسـاطیر یونانـی باقی مانده اسـت.

منبع: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ 
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نهاد حمایت از کودکان می گوید، کودکانی 
می شوند،  ساله   ۱۸ افغانستان  در  حاال  که 

تمام عمرشان را در جنگ سپری کرده اند.
براساس اعام اداره مرکزی آمار افغانستان 
این کشور  میلیونی  از جمعیت حدود ۳۲ 

۴۸ درصد آنان زیر ۱۵ سال سن دارند.
آغاز  سال  هجدهمین  اکتبر  هفتم  دیروز 
برای سرنگونی  افغانستان  به  امریکا  حمله 

رژیم گروه طالبان است.
بیانیه یی  در  کودکان،  از  حمایت  موسسه 
آغاز  سالگرد  هجدهمین  آغاز  مناسبت  به 
رهبری  به  بین المللی  ائتاف  بین  جنگ 
امروز  ساله های   ۱۸ گفته  طالبان  و  امریکا 
در  را  زندگی شان  دوران  تمام  افغانستان، 

جنگ سپری کرده اند.
در  نهاد  این  رییس  مانین،  وان  اونو 
هر  افغانستان  کودکان  که  گفته  افغانستان 
می کنند.  زندگی  انفجار  از  ترس  با  روزه 

براساس اعام موسسه حمایت از کودکان، 
باقی  انفجاری  مواد  قربانیان  از  درصد   ۸۴
مانده از جنگ را کودکان زیر هجده سال 

تشکیل می دهند .
پیامدهای  جنگ  ادامه  نهاد  این  گفته  به 
ناگواری را برکودکان افغان داشته و اکنون 
ناامنی  دلیل  به  افغان  کودک  میلیون   ۳.۷
 ۶۰ که  هستند  محروم  مکتب  به  رفتن  از 
می دهند.  تشکیل  دختران  را  آنان  درصد 
عاوه بر آن ۷۰۰ مدرسه به دلیل خشونت 

در سال ۲۰۱۸ بسته بودند.
کودکان  استفاده  توقف  خواستار  نهاد  این 
درگیر  جناح های  از  و  شده  جنگ  در 
خواسته تا امنیت مکاتب و بیمارستان ها را 

تامین کنند.
جای  عنوان  به  افغانستان  از  بیانیه  این  در 
و  شده  یاد  کودکی  دوران  برای  خطرناک 
افزوده که بسیاری از کودکان مجبورند به 

دلیل فقر در جاده های خطرناک کار کنند و 
یا هم به گروه های مسلح بپیوندند.

در گزارش سال ۲۰۱۹ این نهاد آمده است 
چون  کشورهایی  کنار  در  افغانستان  که 
سودان  و  سومالی  یمن،  سوریه،  عراق، 
جنوبی جزء ده کشوری است که بدترین 

جا برای کودکان محسوب می شود.
الی   ۲۰۱۵ سال  از  نهاد  این  آمار  براساس 
کودک  هزار   ۱۲ از  بیشتر  میادی   ۲۰۱۸
کشته و یا مورد خشونت قرار گرفته و ۲۷۴ 
کودک به عنوان سرباز استخدام و یا نقش 

حمایت کننده برای جنگجویان داشته اند.
 ۳.۸ که  گفته  کودکان  از  حمایت  موسسه 
میلیون کودک به کمک های انسان دوستانه 
سوء  از  کودک  هزار   ۶۰۰ و  دارند  نیاز 

تغذیه رنج می برند.

از  همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـتۀ  اعضـای 
واقعـی  آمـار  تـا  می خواهنـد  انتخابـات  کمیسـیون 
اعـام  را  میـزان   ۶ انتخابـاِت  در  اشـتراک کننده گان 
کنـد. به گفتۀ اعضای این دسـته، بررسـی آنان نشـان 
می دهـد کـه میـزان شـرکت مـردم پایین تـر از رقـم 

اعـام شـده توسـط کمیسـیون انتخابـات اسـت.
کـه  گفتنـد  نشسـت خبـری  یـک  در  دیـروز  آنـان 
کمیسـیون فرصـت را ضایـع می سـازد و هـر چه در 
اعـام نتایـج انتخابـات تأخیـر پیـش بیایـد بـه نفـع 

نیسـت. حکومـت داری 
فضل احمـد معنـوی از اعضـای ایـن دسـتۀ انتخاباتی 
ضایـع  را  وقـت  انتخابـات  کمیسـیون  می گویـد: 
می سـازد و خـود را مصـروف وارد کـردن جـدول 
رونـد  کـه  حالـی  در  اسـت  کـرده  کاغـذی  نتایـج 
پذیرفتـه شـده توسـط احـزاب، دسـته های انتخاباتی 
و جامعـۀ جهانـی رأی هـای بایومتریک شـده اسـت.
آقـای معنـوی می گویـد کـه دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات 
و همگرایـی بـه رهبـری عبـداهلل عبـداهلل تاهنـوز بـه 

کار کمیسـیون انتخابات خوشـبین اسـت، اما از وارد 
کـردن آرا در داخـل سیسـتم گایـه دارد چـون بـه 

گفتـۀ او: کارهـا بسـیار بـه ُکنـدی پیش مـی رود.
ایـن عضـو دسـتۀ انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی در 
ادامـۀ سـخنانش خاطـر نشـان کـرد کـه تأخیـر در 
بـر  جبران ناپذیـری  انتخابـات ضربـۀ  نتایـج  اعـام 
کمیسـیون های  و  می کنـد  وارد  حکومـت داری 
انتخاباتـی بایـد بـه سـرعت و دقـت الزم کارهـای 
خـود را بـه پیـش ببرند و مطابـق جـدول زمان بندی 
شـده نتایـج انتخابـات را هر چـه عاجل اعـام کنند.
آقـای معنـوی در بخـش دیگـری از سـخنانش گفت 
کـه در براینـد انتخابـات ۶ میـزان همـه برنـده اند، با 
آنکـه ایـن انتخابـات تنها یـک برنـده دارد. او خاطر 
نشـان کـرد: شـرکت و حضور کسـانی که بـه عنوان 

نامـزد در ایـن انتخابـات حضـور داشـتند بـه معنای 
ادامۀ دموکراسـی و مردم سـاالری در افغانسـتان است 
و ایـن حضـور نشـان داد کـه همـه در چرخانـدن 
چرخۀ دموکراسـی در افغانسـتان سـهم خود را ایفا و 

بـه ایـن رونـد توجـه کرده اند.
نماینده گـی  دفتـر  به ویـژه  و  جهانـی  جامعـۀ  از  او 
سـازمان ملل در افغانستان خواسـت تا کمیسیون های 
نسـبت  بـه  و  فنـی کمـک  را در بخـش  انتخاباتـی 
اعتبـاری کـه نـزد مـردم افغانسـتان دارند سـهم خود 

را در شفاف سـازی آرای ریختـه شـده ادا کننـد.
در عیـن حـال، نیکـوالس کـی نماینـدۀ ملکـی ناتـو 
در افغانسـتان می گوید کمسـیون انتخابات افغانسـتان 
بـرای اطمینـان دادن از شـمارش شـفاف آرای معتبر 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری جـداً کار می کند.
توییتـرش  را در صفحـه  ایـن موضـوع  آقـای کـی 
نوشـته اسـت و در اشـاره بـه شـمارش آرا می گوید: 
»در ایـن کار عجلـۀ نیسـت و حوصلـه می خواهـد.«
نیکـوالس کـی روز یکشـنبه همـراه بـا الیسـون بلک 
سـفیر بریتانیـا در کابل بـه کمیسـیون انتخابات رفت 

ایـن  جدول بنـدی  پروسـۀ  و  آرا  شـمارش  کار  و 
کمیسـیون را از نزدیـک مشـاهده کـرده اسـت.

سـفارت بریتانیـا در کابـل در اعامیه یی گفته اسـت: 
»نیکـوالس کـی و خانم الیسـون بلک ضمن سـتایش 
تاکیـد  انتخابـات  کمیسـیون  بی طرفـی  حفـظ  از 
نمودنـد ایـن کمسـیون تـا حـد ممکـن شـفافیت را 

سـازد.« یقینی 
سـفیر بریتانیا در افغانسـتان گفته اسـت کشـورش از 
کمسـیون های انتخاباتـی حمایـت می کنـد و تاکیـد 
کـرده کـه در »کارهـای آنهـا بایـد مداخلـۀ« صورت 

. د نگیر
نیـز  افغانسـتان  انتخابـات  کمیسـیون  در  مسـووالن 
می گوینـد حمایـت جامعـه جهانـی از کارهـای ایـن 

کمیسـیون جهـت یقینی سـازی شـفافیت انتخابات و 
تعییـن رییس جمهـور جدیـد، اهمیـت دارد.

فضل احمـد معنـوی عضـو دسـتۀ انتخاباتـی عبـداهلل 
نشسـت  در  سـخنانش  از  دیگـری  بخش هـای  در 
نزدیکـی  نـوع  کـه هـر  تأکیـد گفـت  بـا  دیـروزی 
حکومـت با کمیسـیون انتخابـات به نفع این پروسـه 
نیسـت و حکومـت بایـد از هر نـوع مداخلـه در کار 

کنـد. دوری  کمیسـیون ها 
بررسـی های  کـه  گفـت  همچنـان  معنـوی  آقـای 
آنـان نشـان میدهـد که میـزان حضـور مـردم در این 
انتخابـات پایین تـر از آمـاری اسـت کـه کمیسـیون 

انتخابـات اعـام کـرده اسـت.
همزمـان باایـن، مسـووالن نهاد هـای ناظـر انتخاباتی 
مراکـز  آنـان،  یافته هـای  اسـاس  بـه  کـه  می گوینـد 
بیشـتر  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات  روز  در  بسـته 
از آنچـه بـوده کـه کمیسـیون انتخابـات اعـام کرده 

. ست ا
مسـووالن نهاد هـای ناظـر انتخاباتـی دیـروز در یک 
نظارتی شـان  ابتدایـی  یافته هـای  خبـری،  نشسـت 
از انتخابـات ششـم میـزان را بـا رسـانه ها شـریک 

سـاخت.
جامعـه  مجمـع  اجرایـی  رییـس  رفیعـی،  عزیـزاهلل 
مدنـی افغانسـتان یـا مجما گفـت، یافته هـای نظارتی 
مـا نشـان می دهد کـه مراکـز بسـته در روز انتخابات 
بیشـتر ازآن ارقام بـوده که کمیسـیون انتخابات اعام 

ست. ا
پیـش از ایـن کمیسـیون انتخابـات اعام کـرده بوده 
کـه از ۵۳۷۳ مرکز رای دهی در سراسـر کشـور، ۴۳۱ 
مرکـز آن بـه دلیـل تهدیـدات امنیتی مسـدود بودند.

مـا  نظارتـی  »یافته هـای  گفـت:  رفیعـی  آقـای  امـا 
نشـان می دهـد کـه ۶۴۵ مرکـز رای دهـی در سراسـر 
کشـور بـه دلیـل تهدیـدات بلنـد امنیتـی بسـته بوده 
کـه بیشـترین آن در والیـات بلـخ و غـور گـزارش 

شـده اسـت.«
انتخابـات  از  روز  هفتـه  دو  بـه  نزدیـک  آنکـه  بـا 
ریاسـت جمهوری می گـذرد امـا کمیسـیون انتخابات 
تـا هنوز آمار نهایـی رای دهنـدگان در روز انتخابات 
ششـم میـزان را اعام نکرده اسـت بلکه گفته اسـت 
کـه بـه اسـاس آمـار تخمینـی بیـش از ۲.۵ میلیـون 
رای دهنـده در انتخابـات ریاسـت جمهوری شـرکت 

کرده انـد.
رییـس اجرایـی مجمـا امـا بـا بیـان اینکـه تـا هنـوز 
هیـچ آمار دقیـق از رای دهنـده گان در نزد کمیسـیون 
انتخابـات وجـود نـدارد گفـت، عـدم ارقـام نهایـی 
از رای دهنـده گان خـود نگرانی هـا را از سـامت و 

شـفافیت نتایـج انتخابـات را افزایـش می دهـد.
آقـای رفیعـی از کمیسـیون انتخابـات خواسـت کـه 
هرچـه زودتـر آمـار نهایـی رای دهنـده گان را اعـام 
کرده و از شـفافیت شـمارش آرای به مردم، نهاد های 
ناظـر انتخابـات و احـزاب سیاسـی اطمینـان بدهند.

در  میـزان  ششـم  در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
سراسـر کشـور برگـزار شـد و قرار اسـت کـه نتایج 
ابتدایـی آن بـه تاریـخ ۲۷ میزان و نتایـج نهایی آن به 

تاریـخ ۱۵ عقـرب اعـام گردد.

دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی و نهادهای ناظر انتخاباتی:
میزان مشارکت مردم پایین تر از آمار کمیسیون انتخابات است

نهاد حمایت از کودکان:
 جوانان ۱۸سالۀ افغانستان تمام عمرشان را در جنگ سپری کرده اند
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بسم اهلل الرحمن الرحیم
هموطنان گرامی!

چنانچـه در جریان هسـتید که مسـألۀ انتخابات را ما 
پیشـاپیش آسیب شناسـی نموده و برای جلوگیری از 
بحـران، طـرح دو گزینه یـی و پیشـنهادِ تأخیـِر آن را 

ارایه نمـوده بودیم.
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری نگرانـی عمیـق 
خـود را از بابـت بحرانـی شـدن رونـد انتخابـات 
ابـراز داشـته و خواهـان راه حـل منطقـی و عادالنـۀ 

می  باشـد. آن 
دو  توسـط  انتخابـات  انحصـارِ  و  گروگان گیـری 
و  وقـت  از  قبـل  پیـروزی  اعـام  دولتـی،  تیـم 
صف بندی هـای تهدیدآمیـِز آنهـا در مقابـل هـم، بـه 
صراحـت نشـان داد کـه میـدان بـازی غیِرعادالنه و 
معیارهـای قانونـی انتخابـات پامـال گردیـده انـد.
سوءاسـتفاده از امکانـات و صاحیت هـای دولتـی، 
عرصـۀ  در  مـردم  مشـارکت  سـطح  پایین تریـن 
انتخابـات، تخلفـات فراگیـر و تقلبات سیسـتماتیک 
حکومتـی، بـه کار انـدازی پول های بـاد آورده برای 
خریـد و فـروش آرا و افـراد، بـازی بـا افـکار عامه 
در روز رأی دهـی مبنـی بر انصراِف سـایر کاندیداها 
بـه نفـع تیم مشـخص حکومتـی، تهدیـدات امنیتی، 
کمیسـیون های  مدیریتـی  و  ظرفیتـی  مشـکات 
انتخابات، سراسـری نبودن جریـان رأی دهی و ده ها 
مـورد دیگـر ثابـت نمـود کـه ادعـای مـا درسـت و 
کامـًا بـا واقعیت هـای تلـخ امـروز مطابقـت دارند.
معلومـات  و  آمـار  ارایـۀ  در  چندگانگـی  ادامـۀ 
داخـل  انتخابـات،  مسـتقل  کمیسـیون  آدرس  از 
شـدن رونـد انتخابـات در تاریک خانه هـای ابهـام، 
آفریـِن  تنـش  و  پُراضطـراب  موضع گیری هـای 
تیم هـای دولتـی، دامنۀ بحران را گسـترده تر سـاخته 
و مشـروعیت انتخابـات را بـه شـدت زیـر سـوال 

بـرده انـد.
با در نظرداشـت موارد باال و مسـایل جـدال برانگیز 
دیگـر از نظـر شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری 
ایـن انتخابـات برنـده نـدارد، و در بهتریـن صورت 
اندک تریـن  بـا  آن  از  برآمـده  حکومـت  ممکـن، 
سـطح مشـارکت مـردم، از مشـروعیت الزم بـرای 

نمی باشـد. برخـوردار  حکومـت داری 
بـرای احیـای اعتمـاد، شکسـتن بن بسـت موجود و 
مهـار بحـران بـه گزینۀ سـومی نیـاز مبرم احسـاس 
می شـود، گزینه یی کـه توانایی انسـجام ظرفیت های 
ملـی را داشـته باشـد و بـرای سـامان دهی وضعیـِت 
بـه شـدت نابسـامان کشـور از برنامـه و تعهـد الزم 

باشـد. برخوردار 
قانون شـکنی،  کـه  می نماییـم  اعـام  قاطعانـه 
زورگویـی، تخلفات، تقلبات، مافیـا بازی، فریبکاری 
در برابـر انتخابـات منحیـث یک پروسـۀ ملـی را به 
هیـچ صـورت و تحـت هیـچ شـرایطی نمی پذیریم، 
تحمـل نمی کنیـم و در مقابـل آن مبـارزۀ مسـتمر و 

هدف مندانـه را همچنـان ادامـه خواهیـم داد.
شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری آمـاده می  باشـد 
تـا در هماهنگـی بـا نیروهـای ملی و مردمـی وفادار 
بـه منافع همگانی در کشـور، در مقابـل انقطاب های 
را مهـار  ایسـتاده شـود، بحـران  ویرانگـر موجـود 
سـازد و در جهـت همبسـتگی ملـی، بدیل مناسـب 
بـرای حکومـت داری مسـوولیت پذیر ارایـه نمایـد.

تغییـِر  در  را  مـا  تـا  می طلبیـم  قدیـر  خداونـد  از 
وضعیـت موجـود بـه وضعیـت مطلـوب کـه مـردم 
مـان حداقـل بـه امنیـت روانـی و آرامـش درونـی 

برسـند، یـاری نمایـد.
و من اهلل توفیق

هارون مجیدی
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آلوده گی هوا 
اختالل های روانی 

درکودکان را 
تشدید می کند

تـو،  از  پوسـتش  و  گوشـت  صاحـب!  »مـا 
اسـتخوانش از مـن! ایـن بچه )پسـر(ام اسـت، 
هـر قسـمی کـه می شـود، می خواهـم درس را 

یـاد بگیـرد«.
ایـن نقـل قولـی اسـت کـه چندین بـار از زبـان 
پـدران زیـادی شـنیده ام کـه پسران شـان را بـه 
آنـان  از  و  سـپرده اند  مسجدشـان  امـام  مـا 
خواسـته اند »هرگونـه!« کـه می شـود، بـه آنـان 
درس یـاد بدهنـد. ایـن نقل وقـول درخواسـت 
آمـوزش از ماهـا، مروج ترین متن درخواسـت 
بـه  رحمـی  کـه  می کننـد  درخواسـت  اسـت. 
کـه  هرگونه یـی  بـه  و  نشـود  پسرشـان  حـال 
ممکـن اسـت، مـا بایـد کـودک را درس دینی 

بدهد. یـاد 
در  سـاله یی   ۱۱ پسـر  مـورد،  تازه تریـن  در 
روسـتایی از مربوطـات والیـت تخـار، توسـط 
مایـی به نام اسـراییل، بـه دلیل تلفظ نادرسـت 
قرآن کریـم، لت وکـوب شـده اسـت. تصویـری 
کـه از ایـن کـودک در رسـانه ها و شـبکه های 

اجتماعـی نشـر شـده، منزجرکننـده اسـت.
در  مایـی   ،۱۳۹۵ سـال  اسـد  مـاه  آغـاز  در 
هـرات، کودکـی را از بس با خشـم و خشـونت 
آمـوزش داده بـود، کارش بـه شـفاخانه کشـید. 
وحیـد )همـان کـودک( پـس از ایـن کـه مای 
مسـجد یـا همـان اسـتادش، سـر وی را بـه میز 
و  عقلـی  شـفاخانۀ  بـه  کارش  و  بـود  کوفتـه 

عصبـی کشـید.
وحیـد از بازگشـت بـه مسـجد و درس خواندن 
پیـش مـا، ترسـیده بـود. از پـدر و مـادرش 
بـرای  مسـجد  بـه  را  او  دیگـر  می خواسـت 

نفرسـتند. درس خوانـدن 

داسـتان  متوسـط   ترین  شـاید  وحیـد،  داسـتان 
شـدت لت وکـوب کـودکان هنگام آمـوزش در 
همـۀ مسـجدها و شـمار زیـادی از مکتب هـای 
کشـور باشـد. ماه هـا پیـش، کودکـی در یـک 
مکتـب دولتـی در خیرخانـه واقـع در پایتخـت 
کشـور، مـورد لت وکـوب شـدید آمـوزگارش 
لت وکـوب  ویدیـوی  بـود.  گرفتـه  قـرار 
شـدید ایـن کـودک، در شـبکه های اجتماعـی 
نشـان  ویدیـو  ایـن  می شـد.  دست به دسـت 
مـی داد کـه معلـم، بـا بی رحمـی تمـام، کـودک 
ُخردسـالی را چنـان لت وکـوب می کنـد کـه به 

گفتـۀ عـام: »دل سـنگ هـم آب می شـود«.
دیـده می شـود کـه لت وکـوب کـودکان، هرات 
از  جایـی  هـر  در  نـدارد.  کابـل  و  کنـدز  و 
افغانسـتان تقریبـًا در همـۀ مسـجدها و در میان 
شـمار زیـادی از مکتب هـا، آمـوزِش آمیختـه با 
امـر عـادی  خشـونت و لت وکـوب کـودکان، 
و حتمـی اسـت. حتـا در مکتب هـای پایتخـت 
خشـونت بر کـودکان جریـان دارد و هیچ جایی 
در افغانسـتان، از اعمال خشـونت بر کودکان در 
جریـان آموزش، اسـتثنا نیسـت. خشـونت هایی 
چـون شکسـتاندن دسـت و پـا، ضربـه زدن بـه 
بینـی و خون ریـزی و لت وکـوب بـا چـوب و 

کیبـل، امـری عادی اسـت.
از  امـروز،  آغـاز درس  در  امـام مسـجد،  مـا 
نفهمیـد،  کـس  هـر  می پرسـد.  گذشـته  درس 
»خـوب صحیـح« شـکنجه می شـود. برخـی از 
کودکانـی کـه درس را هـم یـاد داشـته باشـند، 
بـا دیـدن صحنـه ی شـکنجۀ کـودک پیـش از 
خـود، درس هـا هـم از یـادش مـی رود. بعـد او 
هـم »لـت« می خـورد. بعد مـا یک بـار به همه 

درس می دهـد، پـس از آن بـه کـودکان فرصت 
می دهـد کـه درس را بخواننـد و اگـر جـراات 
کردنـد، بپرسـند. بسـیاری از کـودکان، از ترس 
»لت خـوردن« در امـروز، نمی  خواهنـد بپرسـند 
و »لت خـوردن« خـود را نفهمیـده بـه فـردای 
آن روز موکـول می کننـد. فـردا کـه مـا درس 
دیـروز را می پرسـد، هـر کسـی بـه هردلیلـی 

نیاموختـه باشـد، »لـت« می خـورد.
لت و کـوب و زیـر فشـار قـراردادِن کـودک، به 
واقـع تزریـق اضطـراب و نگرانـی به او اسـت 
و کاری بـرای ایجـاد یـک نسـل مضطـرب و 
کاری  کـودکان،  لت وکـوب  خشـونت پذیر! 
اسـت بـرای تابع شـدِن کـودکان بـه  پذیرفتـن 

خشـونت کردن. آینـده  در  و  اضطـراب 
کـودکان  کـه  آموزگارانـی  و  ماهـای مسـجد 
بیاموزاننـد،  کتـاب  و  دانـش  این کـه  بـرای  را 
لت وکـوب می کننـد، کاری جـز آموزش دهـی 
خشـونت پراکنی، اضطـراب و ترومـا نمی کننـد. 
کـودکان عقده یـی بـه بـار خواهنـد آمـد و اگر 
دایمـی  نفرتـی  معلـم،  و  مـا  از  بماننـد،  آزاد 

خواهنـد داشـت.
ایـن نوشـته را بـا همـان نقـل قـول پدرانـی که 
پسـران شـان را بـه مـای مسـجد می سـپارند، 
آغـاز کـرده ام. یعنـی می خواهم بگویـم که خود 
کودکان شـان  لت وکوب شـدِن  در  نیـز  پـدران 
دسـت  پـدری  وقتـی  دارنـد.  گسـترده  نقـش 
پسـرش را به دسـت مـا می سـپارد و می گوید 
کـه »مـا صاحب! گوشـتش از تو، اسـتخوانش 
از مـن!«، کودکـی کـه اندکـی هوشـیار باشـد، 
از همه چیـز در زیـر دل نفـرت پیـدا می کنـد. 
بـر  پـدران  تـام  و  عـام  مالکیـت  بدبختانـه 

کـودکان، هنـوز در افغانسـتان عمومـی و قطعی 
اسـت. با شـنیدن »گوشـتش از تو، اسـتخوانش 
از مـن« مایـی که کـودک را آمـوزش می دهد، 
در اعمـال خشـونت بـر وی، هیچ گونـه باکـی 
نخواهـد داشـت. بسـیاری از کـودکان هسـتند 
مسـجدها  در  را  فراوانـی  خشـونت های  کـه 
متقبـل  ماهـا  سـوی  از  آمـوزش  جریـان  در 
می شـوند، امـا بـه دلیـل این کـه پدرشـان گفته 
بـود: »گوشـتش از تـو، اسـتخوانش از مـن« از 
ابـراز ایـن خبر به پدرشـان خـودداری می کنند. 
حتـا بسـیاری از پـدران، در صورتی که آسـمان 
بیفتـد و کـودکان خبـر لت وکـوب  بـه زمیـن 
خـود توسـط مـای مسـجد را بـه پدران شـان 
بگوینـد، پـدران نیـز سـر سـتیز بـا پسـر را در 
پیـش می گیرنـد. بـا کـودکان رفتـار نادرسـت 
می کننـد و دوبـاره آنـان را بـه سـوی مسـجد 
می فرسـتند و می گوینـد کـه دیگـر شـکایت از 

»مـا صاحـب« را تکـرار نکننـد.
پـدران باید بداننـد که آموزش گیری کودکشـان 
بـا اعمـال خشـونت توسـط هر کسـی، به جای 
ایـن کـه بـرای آینـدۀ آن کـودک سـود داشـته 
باشـد، زیان بـار خواهـد بـود. سـوگ مندانه در 
حـال  در  خشـونت  اعمـال  قرن هـا،  درازنـای 
تدریـس از سـوی مـا امامـان، بـه یـک سـنت 
بدل شـده اسـت و باور بسـیاری از ایـن ماها، 
ایـن اسـت کـه بـی آن  کـه خشـونت در میـان 
باشـد، کـودکان چیزی را نمی آموزنـد. در حالی 
 کـه این برداشـت، بـه گونـه ی واضـح و کامل، 
مزخرف تریـن برداشـت در آمـوزش و پرورش 

ست. ا
آمـوزِش آمیختـه بـا خشـونت، آموزش سـنتی 

کـه  زمانـی  تـا  اسـت.  بـوده  افغانسـتان  در 
لت وکـوب توسـط تدریـس کننـده گان بـه حد 
بیمـاری مهلـک و یـا مـرگ نرسـد، خبرسـاز 
نمی شـود. تنهـا سـال پـار، کودکـی در والیـت 
هـرات در پـی خشـونت های یـک مـا امـام، 
هم چنـان  کـرد.  درز  رسـانه ها  بـه  داد،  جـان 
عکس هـای کودکـی در شـهر کندز کـه به گونۀ 
وحشـت ناکی توسـط یـک قاری، در مدرسـه ی 
کاسـانی ایـن شـهر لت وکـوب شـده بـود، در 

رسـانه های اجتماعـی نشـر شـده بـود.
رواداری  از  کوچکـی  نمونه هـای  این هـا، 
خشـونت توسـط ماهـا و معلمـان بر کـودکان 
اسـت. ماهـا در اعمـال خشـونت بر کـودکان 
دانش آموز، سـهم بیشـتر و زیان بارتر داشـته اند.

یادگیـری نوشـتن و خواندن، مهمتـر از آموزش 
نمی توانـد  انسـان مدارانه  رفتـار  و  انسـانیت 
می تواننـد  خـود،  ذات  در  کـودکان  باشـد. 
باشـند.  انسـان مدارانه  رفتارهـای  اسـتادان 
ماهـا و معلمـان، نخسـت بایـد معصومیـت و 
رفتـار انسـان گرایانه را از کـودکان بیاموزنـد و 
سـپس آمیختـه بـا ایـن آمـوزش )نـه آمیخته با 
خشـونت( بـرای کـودکان الفبا و مسـایل دیگر 

بیاموزاننـد. را 
هم چنـان کودکـی کـه حـاال و حتـا بـه هیـچ 
نـدارد.  روشـی یـاد نمی گیـرد، اصـًا گناهـی 

نقـص در نحـوۀ آمـوزش اسـت.
در کنـار ایـن، نهادهـای حامی حقـوق کودکان، 
حکومـت و به ویـژه وزارت های حـج و اوقاف 
بایـد طرحـی آموزشـی و اجرایـی  و معـارف 
لت وکـوب  از  جلوگیـری  بـرای  را  گسـترده 

کـودکان سـاخته و عملـی کننـد.

دانشـمندان در زمینـۀ تاثیـر آلوده گی هوا بر 
سـامت انسـان، به شـواهد جدیدی دست 
یافته انـد کـه نشـان می دهـد آلوده گـی هـوا 
باعـث وخیـم شـدن اختال هـای روانی در 

می شـود. کودکان 
ژورنـال  در  کـه  پژوهـش  ایـن 
زیسـت محیطی«  »چشـم اندازهای سـامت 
بـا  چـاپ شـده، نشـان می دهـد کـودکان 
افـکار  و  اضطـراب  چـون  اختال هایـی 
شـرایط  در  کـه  خودکشـی  بـه  مربـوط 
در  بیشـتر  می کننـد،  زندهگـی  محـروم 
معـرض تاثیـرات ناشـی از آلوده گـی هـوا 

دارنـد. قـرار 
هفته نامـۀ نیوزویـک بـه نقـل از ایـن مقالـه 
تـا   ۲۰۱۱ سـال های  بیـن  کـه  نوشـت 
۲۰۱۵، پژوهشـگران دانشـگاه سین سـیناتی 

بـه بررسـی تعـداد کـودکان مراجعه کننـده  
کـودکان  روان پزشـکی  عاجـل  بخـش  بـه 
در شـفاخانه های ایـن شـهر پرداختنـد تـا 
دریابنـد آیـا بیـن مراجعـه آن هـا و درجـه 
آلوده گـی هـوا ارتباطـی وجـود دارد یـا نه.
در طـول ایـن مـدت، شـش هـزار و ۸۱۲ 
کـودک بـا متوسـط ۱۴ سـال سـن کـه در 
شـهر همیلتـون اوهایـو زنده گـی می کردند، 
۱۳ هـزار و ۱۷۶ بـار بـه شـفاخانه مراجعـه 
محـل  بررسـی  بـا  پژوهشـگران  کردنـد. 
سـکونت آن ها، مقـدار نوعـی از ذرات ریز 
معلـق در هـوا کـه قطرشـان ۵/۲ میکـرون 
احتمـاالً  و   )PM  ۵/۲( اسـت  کم تـر  یـا 
کـودکان در روزهـای پیـش از مراجعـه بـه 
بخش آی سـی یو استنشـاق کـرده بودند، را 

زدند. تخمیـن 
پخت وپـز،  نقلیـه،  وسـایل  از  ذرات  ایـن 
جـو  شـیمیایی  واکنش هـای  و  گردوغبـار 
پژوهـش  ایـن  در  می شـوند.  تولیـد  هـوا 
مشـخص شـد که در سـه روز اول مراجعه 
یـا  آی سـی یو  بخـش  بـه  کـودکان  بیشـتر 
عاجـل روانـی شـفاخانه، ایـن ذرات تا ۱۰ 
میکروگـرام در هـر متـر مکعـب افزایـش 

بود. یافتـه 
 )PM ۵/۲( به نظر می رسـد کـه ذرات ریـز
اختال هـای سـازگاری،  افزایـش  موجـب 
تمایـل  بـه خودکشـی می شـود.  تمایـل  و 
بـه  کـردن  فکـر  شـامل  خودکشـی،  بـه 
خودکشـی، آماده سـازی بـرای خودکشـی، 
و روش هـای هولنـاک بـرای کشـتن خـود 

. ست ا

دانشـمندان معتقـد انـد کـه فقـر در زمـان 
کودکـی در ایجـاد اسـترس و التهـاب موثر 
اسـت و به نظـر می آیـد کـه به رشـد عادی 
مغـز و سیسـتم ایمنـی بـدن آسـیب می زند 
و احتمـاالً بـه همیـن علـت، ایـن کـودکان 
بیشـتر در معـرض ایـن خطـر قـرار دارند.

هم چنیـن شـواهد نشـان می دهـد کودکانی 
رنـج  طوالنی مـدت  اضطراب هـای  از  کـه 
می برنـد، آسـیب پذیری بیشـتری نسـبت به 
مشـکات تنفسـی ناشـی از آلوده گـی هـوا 

دارند.
بـه تازهگی پژوهشـگران شـفاخانه کودکان 
روی  جداگانـه  پژوهـش  دو  سین سـیناتی 
کـه  داده انـد  انجـام  سـاله   ۱۲ کـودکان 
از  ناشـی  آلوده گـی  بیـن  نسـبی  ارتبـاط 
ترافیـک سـنگین و اضطـراب همگانـی و 
نیـز اضطـراب و افسـردهگی در ایـن گروه 

می دهـد. نشـان  را  سـنی 
ژورنـال  در  نیـز  پژوهشـی  مقالـه  ایـن 
چـاپ  زیسـت محیطی  پژوهش هـای 
شـده و نویسـندهگان آن معتقـد انـد کـه 
پژوهش هـای بیشـتری بایـد صـورت گیرد 
تـا مشـخص شـود کـه آیـا در گروه هـای 
سـنی دیگـر نیـز همیـن نتایـج بـه دسـت 

خواهـد آمـد یـا خیـر.
ایـن  اصلـی  نویسـندۀ  بروکامـپ،  کـول 
مقالـه و اسـتادیار بخـش پزشـکی کـودکان 
دانشـگاه سین سـیناتی مدعی اسـت که این 
نخسـتین پژوهشـی اسـت کـه ارتبـاط بین 
درجـه  آلوده گـی هـوا و افزایش نشـانه  های 
اختال هـای روانـی، از جملـه اضطـراب و 

تمایـل بـه خودکشـی در کـودکان را نشـان 
می دهـد.

او می گویـد: »ایـن واقعیـت کـه آلوده گـی 
را  فقیـر  مناطـق  کـودکان  سـامت  هـوا 
بیشـتر تهدیـد می کنـد ممکن اسـت به این 
آالینده هـا و محرک هـای  کـه  باشـد  معنـا 
اسـترس زای محیطـی می تواننـد به صـورت 
مضاعـف نشـانه های اختال هـای روانی را 

تشـدید یـا تکـرار کنند«.
دانشـمندان معتقـد انـد کـه آلوده گـی هوا، 
شـدیدتر  را  قلبـی  و  تنفسـی  مشـکات 
می کنـد و نیـز منجـر بـه مـرگ زودهنـگام 
حـدود ۳/۳ میلیـون نفـر در سـال می شـود. 
 )PM ۵/۲( تصور می شـود کـه ذرات ریـز
بـا ایجـاد اختال در سیسـتم عصبـی افراد، 
رفتـار و سـامت روانـی آن هـا را تحـت 

تاثیـر قـرار می دهـد.
پژوهشـی که ماه گذشـته در ژورنال پلوس 
بیولـوژی بـه چـاپ رسـید، نشـان می دهد 
آلوده گـی  معـرض  در  کـه  بزرگ سـاالنی 
هـوا قـرار دارنـد، احتمـال مبتا شدن شـان 
بـه بیماری هـای روانـی، از جملـه اختـال 
دو قطبـی و افسـردهگی حاد بیشـتر اسـت.
آندری رژتسـکی، یکی از نویسـندهگان آن 
و اسـتاد طب و جنتیک انسـان در دانشـگاه 
در  زنده گـی  »شـاید  می گویـد:  شـیکاگو 
مناطقـی کـه آلوده گـی در آن کمتـر اسـت، 
ایـن خطرها را نداشـته باشـد. آلوده گی )بر 
بیماری هـای  پژوهشـگران(  گفتـه  اسـاس 
زیـادی را موجـب می شـود و آمـار مـرگ 

و میـر را بـاال می بـرد«.

مالصاحب
گوشتوپوستشازتو،

استخوانشازمن!

نورالعین
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چاپ: مطبعه امام

در  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  اشـاره: 
ششـم میـزان بـا چالش هـای زیـاد مواجـه 
تقلـب،  وجـود  بـر  مبنـی  ادعاهـای  شـد. 
و  انگشـت نگاری  دسـتگاه های  ناکارایـی 
بسـته بـودن برخـی محـات رأی دهـی و 
میـزان پاییـن اشـتراک مـردم از چالش های 

ایـن انتخابـات عنـوان شـده اسـت.
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی نیـز گفته انـد که 
چالش هـای در انتخابـات ریاسـت جمهوری 
و کمرنـگ بـودن اشـتراک مـردم در ایـن 
روند وجود داشـته اسـت و این مشـروعیت 
انتخابـات را بـه پرسـش مواجـه می سـازد. 
کمیسـیون انتخابـات گفته اسـت رأی  بدون 

بایومتریـک قابل شـمارش نیسـت.
بحـران انتخابـات 2014 حکومـت وحـدت 
ملـی را شـکل داد و دو تیـم انتخاباتـی بـر 
ایـن  ایجـاد  سیاسـی  توافق نامـۀ  اسـاس 
حکومـت متعهد شـدن در روزهای نخسـت 
دسـت بـه اصاحـات انتخاباتی بزننـد. این 
کار را بـا تأخیـر با ایجاد کمیسـیون اصاح 
کردنـد.  عملـی  ظاهـراً  انتخاباتـی  نظـام 
کمیسـیون پیشـین اصاح نظام انتخاباتی در 
دو نوبـت طرح هـا و پیشـنهادهای اصاحی 
خـود را بـه مسـووالن حکومت سـپردند تا 
بـر اسـاس آن نظم جدیـد انتخاباتی شـکل 
گیـرد. این که چقـدر به این پیشـنهاد توجه 
شـده و چـرا انتخابـات 6 میزان با اسـتقبال 
کمتـر مـردم روبـه رو شـد، گفت وگویـی با 
صدیق اهلل توحیدی معاون کمیسـیون پیشـین 
اصـاح نظـام انتخاباتـی انجـام داده ایم که 

حاصـل آن را می خوانیـد.

*جنـاب توحیـدی! چقـدر از پیشـنهادات 
کمیسـیون اصـاح نظـام انتخاباتی که شـما 
معـاون آن بودیـد، در برگـزاری انتخابـات 
پارلمانـی و ریاسـت جمهوری عملی شـد؟ 
مـا در کمیسـیون اصـاح نظـام انتخاباتـی دو 
نظـام  یکـی  بودیـم،  کـرده  پیشـنهاد  را  نظـام 
»PR« یعنـی شـرکت احـزاب سیاسـی و دوم 
نظـام نماینده گـی چنـد بُعـدی کـه هـر والیت 
یـک حـوزه انتخاباتـی اسـت؛ امـا ایتاف های 
احـزاب و ایتـاف نامـزدان در یـک فهرسـت 
پارلمانـی گذشـته  انتخابـات  دارد. در  وجـود 
اکثـراً  و  نیامدنـد  احـزاب  آدرس  از  نامـزدان 
نامـزدان مسـتقل وارد میدان انتخابات شـدند و 
ایتـاف هـم صـورت نگرفـت. اما هـر والیت 
یـک حـوزۀ انتخاباتـی بـود، ولـی مـوردی که 
مـا پیشـنهاد کـرده بودیـم بـه آن شـکل وجود 
نداشـت یعنی پیشـنهادات ما به صـورت دقیق 

در نظـر گرفته نشـد.
در انتخابـات ریاسـت جمهوری ُکل افغانسـتان 
یـک حـوزۀ انتخاباتـی بـود. امـا در انتخابـات 
عبـداهلل  عبـداهلل  داکتـر  تنهـا  میـزان  شـش 
کاندیـدای حزب جمعیت اسـامی افغانسـتان 
مسـتقل  صـورت  بـه  نامـزدان  متباقـی  بـود، 
و   شـده  بودنـد  انتخاباتـی  کارزارهـای  وارد 
ایتاف هایـی هم صـورت نگرفـت و حال اگر 
انتخابـات بـه دور دو بـرود، در ایـن صـورت 
صـورت  نامـزدان  میـان  ایتاف هـای  شـاید 
آن طـور  مـا  پیشـنهادات  کل  در  امـا  بگیـرد. 
کـه بایـد در نظـر گرفتـه می شـد، انجام نشـد. 
پیشـنهاد ما براسـاس فهرسـت احزاب سیاسی 
بـود و براسـاس پیشـنهاد مـا بایـد چنـد نامزد 
مسـتقل باهم ایتـاف کرده و در یک فهرسـت 
در انتخابـات شـرکت می کردنـد تـا آرای قابل 
انتقـال باشـد کـه در انتخابـات شـش میـزان 

چنیـن نشـد و نامـزدان بـه صـورت انفـرادی 
مشـکات  و  شـدند  انتخابـات  میـدان  وارد 
انتخابـات پارلمانـی هـم بـه دلیـل عـدم ایجاد 

ایتاف هـا بـه میـان آمـد. 

*برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری را 
چگونـه ارزیابـی می کنیـد؟

انتخابـات ریاسـت جمهوری متأثـر از تقلبـات 
و تخلفـات صورت گرفتـه در انتخابات ۲۰۱۴  
بـود و از ایـن وضـع بـه شـدت آسـیب دیـده 
بـود. همین طـور انتخابـات پارلمانی سـال پار 
هـم بـا تقلبـات زیـادی همـراه بـود و میـزان 
اعتمـاد مـردم را نسـبت به انتخابات به شـدت 

صدمـه زده بـود. بنابرایـن، مردم چنـدان عاقه 
نداشـتند کـه در انتخابات شـرکت کنند و همه 
شـاهد بودیـم کـه حضـور مـردم در انتخابات 

بود. بسـیار کم رنـگ 
راه  فـرا  دیگـر  مشـکل  طالبـان  تهدیـدات 
همـه  کـه  بـود  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
دسـت بـه دسـت هـم داده و میـزان مشـرکت 
مـردم در انتخابـات را به شـدت کاهـش داد و 
دیـدم که حضـور مـردم در انتخابـات ناچیز و 

انـدک بـود.
حضـور کم رنـگ مـردم در انتخابـات زمینـه را 
بـرای تقلـب دیگـر فراهـم کـرد و بـه همیـن 
دلیـل زمانـی  کـه اوراق رأی دهـی را بررسـی 
محـل  یـک  کـه  می شـوید  متوجـه  کنیـد 
رأی دهـی کـه نباید بیشـتر از ۴۰۰ رأی داشـته 
باشـد تـا ۶۰۰ رأی وجـود دارد. همیـن طـور 
مناطـق ناامن بیشـتری رأی را نسـبت به مناطق 
امـن دارد و ایـن بـه خوبـی نشـان می دهـد که 
بـار دیگر تقلب صـورت گرفتـه و تقلب کاران 
موفـق شـدند کـه بـار دیگـر بـه نفـع خـود 
تقلـب کننـد. اگـر بایومتریـک بتوانـد تقلبـات 
را شناسـایی کنـد، میـزان شـرکت کننـده گان 
کـه بیـش از دو میلیون هشـت صد هـزار اعام 
شده اسـت، ایـن میـزان بـه حـد کافـی کاهش 
خواهـد یافـت، زیـرا همـه شـاهد بودیـم کـه 

حضـور مـردم بسـیار کم رنـگ بـود.

*نگرانی هـا از تکـرار بحـران 2014 وجـود 
دارد. تقلبـات صـورت گرفتـه به هـر پیمانه 
کـه اسـت چقـدر می تواند بـه ایـن نگرانی 

بیفزایـد و سـبب تکرار بحران شـود؟
اگر آرا درسـت تفتیش و بررسـی شـود و رأی 
سـیاه از سـفید جـدا سـاخته شـود و سیسـتم 
بایومتریـک بتوانـد تقلبـات را شناسـایی کنند. 
بـود کـه  امیـدوار  ایـن صـورت می تـوان  در 
نتیجـۀ بیـرون آمـده از صندوق هـا بـرای مردم 
و نامـزدان قابـل قبـول اسـت و اگر کمیسـیون 
هـم بـا جـرأت بتوانـد نتیجـۀ بیـرون آمـده از 
درایـن  کنـد،  اعـام  را  مـردم  واقعـی  رای 
صـورت هیـچ بحرانـی را شـاهد نخواهیم بود، 

امـا اگـر اِعمال فشـار به مسـووالن کمیسـیون 
زیاد شـود و آرای تقلبی محاسـبه شـود و رأی 
سـیاه و سـفید از هم جداسـازی نشـود، دراین 
صورت بدون شـک بحـران را شـاهد خواهیم 
بـود  کـه نتیجـه و پایـان بحـران هم مشـخص 

ست. ا

*آیـا کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات ایـن 
توانایـی و ظرفیت را دارند تا آرای سـیاه را 
از سـفید جدا کـرده و براسـاس رأی واقعی 

مـردم نتیجه را اعـام کنند؟
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات بارهـا اعـام 
کردند که مسـتقل هسـتند و ظاهراً تاکید دارند 
کـه زیـر بـار حـرف زور نمی رونـد و از رأی 
مـردم صیانـت می کننـد؛ امـا زمانـی  کـه نتایج 
ابتدایـی اعام شـود، مشـخص خواهد شـد که 
چقـدر بی طرف و مسـتقانه عمـل کردند و به 
راسـتی توانسـتند از رأی مـردم صیانـت کـرده 
یـا خیـر. بنابرایـن، در حـال حاضـر نمی تـوان 
گفـت کـه مسـووالن کمیسـیون های انتخابات 

طـرف حق هسـتند یـا طـرف باطل.

*در ایـن انتخابـات تقلـب صـورت گرفته 
و بـه پیمانـه زیـادی هـم صـورت گرفتـه 
 اسـت، اما سـوال این جاسـت که کمیسـیون 
انتخابـات می توانـد بـه طـور بی طرفانه این 
تقلبات را بررسـی کرده و سـیاه و سـفید را 

از هـم جـدا کند؟

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات اگـر تحت 
بـا  اوراق  بررسـی  در  و  نگیرنـد  قـرار  فشـار 
مشـکات مواجـه نباشـند، آرای تقلبی بسـیار 
آرای  و  اسـت  شناسـایی  قابـل  سـاده گی  بـه 
تقلبـی از آرای اصلـی جـدا خواهـد شـد، امـا 
اگـر کمینشـران تحـت فشـار قـرار بگیرنـد و 
اعمـال نفـوذ صـورت بگیرند در ایـن صورت 
بـدون شـک روی نتایـج انتخابـات تأثیرگـذار 
خواهـد بود و نتیجۀ اعام شـده مـورد تأیید و 
قابـل قبـول نخواهد بـود و ما بار دیگر شـاهد 

بحـران خواهیـم بود.
*هـر دو تیم دولتی خود را برنـده انتخابات 
اعـام کردنـد، این مسـاله چقـدر می تواند 

بـه پروسـه شـفافیت در انتخابـات صدمـه 
کنند؟ وارد 

اعـام پیـروزی از طـرف هـر تیم کـه صورت 
بگیـرد، نتیجـۀ انتخابات نیسـت. نتیجه توسـط  
مسـووالن کمیسـیون انتخابات بعد از بررسـی 
شـکایات اعـام می شـود، روی نتیجـه تأثیـر 
نخواهـد گذاشـت، اما اذهان عامه را مغشـوش 

می سـازد.
تیمـی کـه بیشـتر بـه تقلـب و تخلـف متهـم 
اسـت تیـم دولت سـاز اسـت و آرای ریختـه 
شـده بـه صـورت سرسـام آور از طریـق تقلب 
به نـام محمداشـرف غنـی انجـام شـده  اسـت. 
بنابرایـن، یک مقدار مشـکات وجـود دارد که 
چگونـه بایـد بـه ایـن آرای تقلبـی رسـیده گی 
صـورت خواهـد گرفـت و چقـدر ایـن امکان 
وجـود دارد کـه ایـن آرای تقلبـی از آرای پاک 

جدا سـاخته شـود.

*حکومـت وحدت ملـی یک تجربـۀ ناکام 
بـود و مـردم از حکومـت وحـدت ملـی به 
رهبـری آقـای غنی رضایـت ندارنـد اکنون 
او تمایـل دارد که از طریق آرای غیرشـفاف 

دوبـاره قـدرت را بگیرد؟
اگـر آقـای غنـی بـا فشـار و زور ماننـد ۲۰۱۴ 
بـا آرای تقلبـی قـدرت را بگیـرد، افغانسـتان 
بـه طـرف بحـران خواهـد رفـت، جنـگ ادامه 
می یابـد و گفت وگوهـای بین االفغانـی بـه یک 
نتیجـه مثبـت و قابل قبـول نخواهـد انجامید و 

بـدن شـک بـا یـک بحـران شـدیدتر از ۲۰۱۴ 
مواجـه خواهیـم شـد که کنتـرل آن بـه مراتب 

مشـکل تر خواهـد بـود.

*اگر داکترعبداهلل عبداهلل برنده شود؟
داکترعبداهلل در چندین سـخنرانی  انتخاباتی اش 
تاکیـد کرده  کـه اگـر برنامۀ صلح مطرح باشـد 
ولـو یک روز از ریاسـت جمهوری اش گذشـته 
باشـد، آماده اسـت که اسـتفعا بدهد. امـا داکتر 
محمداشـرف غنـی گفتـه کـه اگـر مـن برنـده 
انتخابـات باشـم و مسـاله صلـح مطرح شـود، 
در ایـن صـورت مردم افغانسـتان بایـد تصمیم 
بگیرنـد و ایـن یعنـی کـه غنـی به هیـچ عنوان 
حاضـر نیسـت قـدرت را از دسـت بدهـد و 

آمادۀ اسـتعفا نیسـت. 

*از یک سـو مسـألۀ تقلبات صـورت گرفته 
در انتخابـات بسـیار داغ اسـت و از طرفـی 
هـم، گفت وگوهای صلح ظاهراً از سـرگرفته 
شـده اسـت در زمانی  کـه قرار اسـت نتایج 
ابتدایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری اعام 
شـود، آغـاز گفت وگوهـای صلـح بـه چـه 

ست؟ معنا
گفت وگوهـای صلـح توسـط امریکایی هـا بـه 
بسـیار  مرحلـۀ  در  و  شده اسـت  بـرده  پیـش 
می کنیـم  فکـر  مـن  شـد.  متوقـف  حسـاس 
کـه گفت وگوهـا از سـرگرفته خواهـد شـد و 
گفت وگوهـای بین االفغانـی نیـز آغـاز خواهـد 
شـد و در نهایت یک پروسـه است که دوام دار 
اسـت و ظاهـراً طالبان نـه انتخابات افغانسـتان 
را پذیرفتنـد و نـه هـم نتیجـه آن را می پذیرند. 
بنابرایـن، رونـد گفت وگوهـا را بـا امریـکا بـه 

پیـش خواهنـد برد.

*گفت وگوهـا بـه نتیجـه خواهـد رسـید یا 
دوبـاره بـا بن بسـت مواجـه می شـود؟

امریـکا و طالبـان گفت وگوهـا را دوبـاره آغاز 
می کننـد. زیـرا هر دو طـرف هشـت دور باهم 
گفت وگـو داشـتند؛ بنابرایـن نـه امریـکا و نـه 
طالبـان ایـن پروسـه را تـرک خواهنـد کـرد، 
اجتماعـی  و  سیاسـی  وضعیـت  این کـه  امـا 
تأثیـرات  چـه  رونـد  ایـن  بـاالی  افغانسـتان 
این کـه  بـه  دارد  بسـته گی  گذشـت  خواهـد 
نقشـه راه کـه در گفت وگوهـای بین االفغانـی 
برای آینده افغانسـتان ترسـیم می شـود چگونه 

بود. خواهـد 
در ایـن گفت وگوهـا بحـث انتخابـات اصـًا 
مطـرح نیسـت، بـل ایـن بحـث مطـرح اسـت 
کـه چگونـه ادارۀ ایجـاد شـود تـا قابـل قبـول 
همـۀ طرف هـای درگیـر در افغانسـتان باشـد 
تـا اولویت هـای الزم را بـرای عـدم مداخلـه 
بیرونـی داشـته باشـد و این که چطور می شـود 
جلوگیـری نماینـد تا از خـاک افغانسـتان علیه 
کشـورهای دیگـر اسـتفاده صـورت نگیـرد و 
بحـث مهـم و اساسـی دیگـر خـروج نیروهای 

اسـت. امریکایی 
طالبـان  این کـه  وجـود  بـا  کـه  بگویـم  بایـد 
انتخابـات را نمی پذیرنـد، اما انتخابـات برگزار 
ایـن اسـت کـه  شـد. مسـاله اساسـی اکنـون 
طالبـان یـک حکومـت مشـترک با داکتـر غنی 

نمی کننـد. قبـول  و  نمی پذیرنـد  را 

گفت وگـو  ایـن  بـرای  اینکـه  از  *تشـکر 
دادیـد. فرصـت 

از شما هم.

معاون کمیسیون پیشین اصالح نظام انتخاباتی:

تقلب و تخلف وجهۀ انتخابات را صدمه زده است
گفت وگوکننده: ناجیه نوری  


