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۸صبح، کابل: رحمت اهلل نبیل، رییس دسته 
انتخاباتی »عدالت و امنیت« می گوید، بر اساس 
او  گفته ی  به  و  دارد  اختیار  در  که  معلوماتی 
انتخابات  است،  گرفته  صورت  که  تقلباتی 
ریاست جمهوری در دور نخست برنده ندارد و 
باید آماده گی برای برگزاری انتخابات شفاف در 

دور دوم روی دست گرفته شود.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری می گوید 
میزان  انتخابات ششم  در  مردم  مشارکت  که 
نامزدان  از  یک  هیچ  و  است  بوده  کم رنگ 
نتوانسته آرای الزم را برای پیروزی به دست 
انتخابات به دور دوم  بیاورند و به این ترتیب 

خواهد رفت.
طبق معلومات نبیل، در انتخابات ششم میزان 
حدود ۱.۵ تا ۲ میلیون نفر شرکت کرده اند که 

تقلب گسترده نیز در آن صورت گرفته است.
یا   ۶۰۰ با  که  جمهوری  رییس  او،  گفته  به 
برسد،  جمهوری  ریاست  به  رأی  هزار   ۷۰۰
مشروعیت حقوقی دارد، اما مشروعیت اخالقی 

نخواهد داشت و نمی تواند کشور را اداره کند.
نامزدان  از  یکی  گاه هیچ  قانون هر  اساس  بر 
انتخابات ریاست جمهوری نتوانند »۵۰ درصد 
دور  در  انتخابات  آورند،  دست  به  را  +۱رای« 

دوم برگزار می شود.
یک  در  میزان  نهم  سه شنبه،  روز  نبیل  آقای 
انتخاباتی  نشست خبری گفت که سه دسته 
در  بحران  برای  را  بستر  موقف گیری شان  با 
هشدار  سخنان  به  او  می کنند.  فراهم  کشور 
آمیز گلبدین حکمیتار اشاره کرد که گفته بود، 
به  دوباره  را مجبور کند که  او  تقلب  با  نباید 

سنگر جنگ برگردد.
یاد کرد که  نیز  امراهلل صالح  از سخنان  نبیل 
گفته بود تیم دولت ساز حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد 

آرا را با دست آورده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری به موضع 
عبداهلل عبداهلل نیز اشاره کرد که به پیروزی اش 
را در دور نخست انتخابات اعالم کرد و گفت که 

انتخابات  مستقل  کمیسیون  کابل:  ۸صبح، 
روندهای  از  نظارت  برای  ناظران  حضور  عدم  از 
انتخاباتی به شدت انتقاد می کند. حبیب الرحمان 
روز  کمیسیون  این  داراالنشای  رییس  ننگ، 
سه شنبه، نهم میزان در یک نشست خبری اعالم 
کرد که با وجود درخواست های مکرر هیچ ناظری 
برای نظارت از روندهای انتخاباتی در کمیسیون 
مستقل انتخابات حضور ندارد و عدم حضور این 
کرده  مواجه  تأخیر  با  را  انتخاباتی  روند  ناظران 

است.
در  مراکز  اکثر  از  انتخاباتی  مواد  ننگ،  گفته  به 
ولسوالی ها به مرکزهای والیت ها رسیده است و 
قرار است به زودی این مواد به کابل مواصلت کند. 
او حضور ناظران در جریان رسیدن مواد انتخاباتی 
به کابل و ثبت نتایج در مرکز ملی معلومات را 

حتمی دانست.
ننگ اضافه کرد که سه روز منتظر حضور ناظران 
به  نظارت  برای  ناظری  هیچ  اما  مانده اند،  باقی 
کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه نکرده است. 
این در حالی که است حدود ۲۰۶ نهاد نظارتی 
انتخابات  روند  از  نظارت  برای  نفر  هزار   ۱۴۴ و 

اعتبارنامه گرفته بودند.
رییس داراالنشای کمیسیون مستقل انتخابات از 
جانب دیگر گفت که همه سهولت ها برای ناظران 
در نظر گرفته شده است، اما به هیچ کسی اجازه 

مداخله داده نخواهد شد.
هم چنان  انتخابات  مستقل  کمیسیون  مقام  این 
گفت که ناظران در برخی مراکز رأی دهی در روز 
انتخابات حضور نداشته است، اما با ارائه معلومات 

نادرست، ذهن مردم را مغشوش می کنند.
حبیب الرحمان ننگ از ناظران انتخاباتی خواست 
تا سهم شان را برای تأمین شفافیت انتخابات ادا 
کنند و با حضور به کمیسیون از تأخیر در امور 

انتخاباتی جلوگیری کنند.
انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه، ششم میزان 
تحت تدابیر شدید امنیتی و تهدید مکرر طالبان 

به صورت نسبتاً آرام برگزار شد.
در  انتخابات  این  ابتدایی  نتایج  است  قرار 
در  آن  نهایی  نتایج  و  جاری  ماه  بیست وهفتم 

شانزدهم عقرب اعالم شود.

حکومت آینده را تشکیل خواهد داد.
رحمت اهلل نبیل این موقف گیری ها را پیش از 
کمیسیون های  که  کرد  تأکید  و  خواند  وقت 
انتخاباتی نباید بر این تخلفات آشکار انتخاباتی 

چشم بپوشند و از رهبران حکومت بهراسند.
قبل  پیش داوری  و  پیروزی  اعالم  چند  هر  او 
انتخاباتی  دسته های  رهبران  توسط  وقت  از 
»ثبات و هم گرایی« و »دولت ساز« را مورد نقد 
قرار داد، اما خود نیز در سخنان پیش داورانه ای 
برنده  انتخابات در دور نخست  اعالم کرد که 

مشخص ندارد و باید به دور دوم برود. 
مقام های  توسط  که  آماری  از  هم چنان  او 
اشتراک کننده  میلیون  سه  حدود  حکومتی 
اعالم می  شود،  انتخابات ریاست جمهوری  در 
امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  کرد.  انتقاد 
ملی در سازمان ملل متحد در سخنانی گفته 
انتخابات  در  نفر  میلیون  سه  که حدود  است 

افغانستان اشتراک کرده اند.
 آقای نبیل می گوید که شمار اشتراک کننده گان 
انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان بسیار 
»سیلی«  کم  مشارک  میزان  و  است  اندک 
محکم مردم به روی رهبران حکومت وحدت 

ملی است.
در  که  است  مدعی  دیگر  جانب  از  نبیل 
انتخابات ریاست جمهوری به صورت گسترده 
تقلب صورت گرفته است و باید کمیسیون های 
آرا  شمارش  در  تا  کنند  تالش  انتخاباتی 

شفافیت بیاورد.
او هم چنان از کمیسیون های انتخاباتی خواست 
انتخابات شفاف در دور دوم  تا برای برگزاری 

تالش کنند.
میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
تحت تدابیر شدید امنیتی و تهدید مکرر گروه 
نفر   ۱۳ انتخابات  این  در  شد.  برگزار  طالبان 
کرسی  تصدی  برای  که  نامزدی   ۱۸ میان  از 
به  بودند،  کرده  نام نویسی  جمهوری  ریاست 

رقابت پرداخته اند.

دو میلیون و ۵۹۸ هزار رای؛

ادعای دخالت و نفوذ اداره 
احصاییه و معلومات در 

انتخابات

نامزدان از طریق حساب های 
کاربری به جدول نتایج 
انتخابات دسترسی دارند

سینماگر هراتی تجهیزات 
سینمایی اش را لیالم کرد

آمار تخمینی شرکت کننده گان 
انتخابات ریاست جمهوری

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۷

محمدقاسم الیاسی، منشی و کمیشنر کمیسیون شکایات انتخاباتی روز سه شنبه، نهم میزان در یک کنفرانس خبری از ثبت چهار 
هزار  و ۳۶۷ شکایت در دفترهای این کمیسیون خبر داد. او هر چند در مورد نوعیت این شکایت ها چیزی نگفت، اما یادآوری 
کرد که بیش ترین این شکایت ها در والیت های کابل، هرات و جوزجان به ثبت رسیده است. به گفته ی او در والیت کابل یک هزار 

و ۵۷۸ شکایت، در هرات ۴۹۰ شکایت و در جوزجان ۱۳۱ شکایت به ثبت رسیده است. 

ثبت بیش از چهار هزار شکایت؛ 

نامزدان و ناظران خواهان 
بررسی شفاف
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بن بست رو شد
۴

صفحه ۳

۸صبح، کابل: کمیسیون مستقل انتخابات اعالم 
کرده است که مواد انتخاباتی از ۳۶۵ ولسوالی به 

مراکز والیت ها رسیده است.
این  داراالنشای  رییس  ننگ،  حبیب رحمان 
یک  در  میزان  نهم  سه شنبه،  روز  کمیسیون، 
نشست خبری گفت که روند انتقال از اکثر مراکز 

به والیت ها پایان یافته است.
طبق معلومات ننگ، همه مواد انتخاباتی مربوط 
مستقل  کمیسیون  مرکزی  دفتر  به  کابل  به 
انتخابات جمع آوری شده و به زودی شمارش آن 

آغاز خواهد شد.
در  معلومات  ثبت  روند  که  بود  قرار  هرچند 
کمیسیون  در  نتایج  جمع بندی  ملی  مرکز 
مستقل انتخابات در هفتم میزان آغاز شود، اما 
حبیب الرحمان ننگ می گوید که به دلیل عدم 

حضور ناظران این روند به تأخیر افتاده است.
یک  دوشنبه  روز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
مرکز دیجیتالی را برای بررسی جدول نتایج آرای 

انتخابات ریاست جمهوری ایجاد و افتتاح کرد.
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان برگزار 

شد.

مواد انتخاباتی از ۳۶۵ 
ولسوالی به مراکز والیات 

رسیده است

بن بست سیاسی پس از انتخابات بسیار زودتر از آن چه که تصور می رفت خودش را نشان داد. حال دیگر واضح 
است که دو دسته ی پیش تاز خودشان را برنده ی انتخابات ریاست جمهوری می دانند. دسته ی محمداشرف غنی 
و دسته ی داکتر عبداهلل مثل سال ۲۰۱۴ در انتخابات ریاست جمهوری پیش تاز اند و هر یک خودشان را برنده 
می دانند. روشن است که اگر کمیسیون مستقل انتخابات یکی از این دسته ها را پیروز انتخابات ریاست جمهوری 

اعالم کند،  دسته ی دیگر آن را نمی پذیرد. این وضعیت همان چیزی است که به آن بن بست...

دموکراسی و پیش شرط ها 
دموکراسی یک نظام سیاسی است که تحقق آن نیاز به پیش شرط های متناسب دارد. تیوری های بسیار اگر دموکراسی 
و  روش  مثابه  به  دموکراسی  یا  و  لیبرال  دموکراسی  عمده  ای  مکتب  دو  به  آن   گوهرین  مشترک های  دلیل  به  را 
دموکراسی به مثابه یک نظام فراگیر، یک فرایند دارای هنجار ها )نورماتیف( تصنیف می کنند اما با این هم می توانیم 

بگوییم که هر دو مکتب دموکراسی شامل مجموعه ای از تیوری ها می شوند و نه در برگیرنده تنها یک نظریه...
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جلو یک بن بست 
استخوان شکن سیاسی 

را بگیرید

چهار شنبه
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قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

واقعیت این است که بار دیگر افغانستان در آستانه ی یک بن بست 
استخوان شکن سیاسی است. دیگر روشن شده است که کمیسیون 
مستقل انتخابات هر نامزدی را که به عنوان برنده ی انتخابات اعالم 
کند، نامزد رقیب نتیجه را قبول نمی کند. ولی کمیسیون مستقل 
مستقل  کمیسیون  کند.  تأخیر  این  از  بیش تر  نباید  انتخابات 
انتخابات، آمار کلی مشارکت را  انتخابات گفته بود که شام روز 
اعالم می کند ، ولی نتوانست. هر قدر تأخیر بیش تر شود،  ادعاهای 
پیروزی بیش تر می شود. حال که حداقل یکی از تیم ها از اعالم 
مستقل  کمیسیون  به  است،  کرده  عقب نشینی  اندکی  پیروزی 
انتخابات الزم است که هر چه زودتر آمار مجموعی مشارکت و 
حداقل نتیجه ی ابتدایی را اعالم کند. کمیسیون مستقل انتخابات 
محل هایی  به  بایومتریک  دستگاه های  وقتی  که  بود  گفته  قباًل 
برسد که در آن جا دست رسی به انترنت وجود دارد، اوراق نتایج 
به دفتر مرکزی این کمیسیون در کابل می رسد و زمینه را برای 
اعالم نتایج فراهم می کند. رییس کمیسیون مستقل انتخابات  بر 
مبنای همین ارزیابی، باری گفته بود که این کمیسیون دو روز 
ابتدایی را اعالم می کند،  ولی به نظر  بعد از رأی گیری نتیجه ی 
نشده  کار  این  به  قادر  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  می رسد 

است. 
ولی باز هم تأخیر بیش تر در اعالم نتایج به سود کشور نیست. 
کمیسیون مستقل انتخابات، باید هرچه زودتر آمار کلی مشارکت 
و نتایج ابتدایی را اعالم کند. این کمیسیون باید اوراق نتایج تمام 
محل ها را هم هر چه زودتر در سایت این کمیسیون بگذارد. تأخیر 
بیش تر وضعیت را بدتر خواهد کرد. تأخیر بیش تر سبب می شود 
بلند  از گذشته  را بیش تر  توقع هواداران شان  نامزدان مطرح  که 
انتخابات  ببرند. حال دیگر اهمیت کار تخنیکی بی نقص در روز 
ابتدایی آشکار شده است. وقتی کار  نتایج  اعالم هرچه زودتر  و 
تخنیکی بی نقص باشد و هرچه زودتر نتایج ابتدایی اعالم شود، 
مشکل سیاسی کم تری به میان می آید. همیشه بن بست سیاسی 
را مشکالت تخنیکی و تأخیر در کار کمیسیون مستقل انتخابات 
تشدید می کند. کمیشنران و رییس کمیسیون مستقل انتخابات 
باید متوجه این نکته باشند و تا قبل از یک نشست خبری دیگر 
نتایج  اوراق  باید  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نامزدان  از  یکی 
و  مشارکت  مجموعی  میزان  و  بگذارند،  سایت  روی  را  محل ها 

نتایج ابتدایی را اعالم کنند.
اعالم هر چه زودتر نتایج ابتدایی باید مشکل بسیار کالن نباشد. 
صندوق ها  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  آرایی  مجموع 
شمردن  نیست.  میلیون  ونیم  دو  از  بیش تر  است،  شده  ریخته 
دوونیم میلیون رای و معلوم کردن سهم هر نامزد باید کار بسیار 
نتایج  اوراق  نباشد.  انتخابات  مستقل  کمیسیون  برای  دشوار 
بسیاری از محل ها را هم کمیسیون مستقل انتخابات در اختیار 
دارد که باید آن را هرچه زودتر در سایت این کمیسیون بگذارد. 
کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات باید همه ی تصمیم ها را 
به صورت جمعی بگیرند و بعد باید هر کدام به صورت انفرادی 
باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کمیشنران  کنند.  دفاع  آن  از 
جداگانه  صورت  به  نامزد  هر  با  تا  باشند  داشته  را  توانایی  این 
که  است  گزینه ای  تنها  این  بسازند.  قانع  را  او  و  کنند  صحبت 
می تواند افغانستان را از یک بن بست سیاسی استخوان شکن نجات 
دهد. افغانستان در وضعیتی است که تحمل یک بحران سیاسی 
سال  از  شکننده تر  مراتب  به  وضعیت  ندارد.  را  استخوان شکن 
و دیگر  با طالبان  امنیتی مصروف جنگ  نیروهای  است.   ۲۰۱۴
نیروهای تروریستی هستند. این نیروها هر روز قربانی می دهند. 
حکومت وحدت ملی در کاهش سطح قربانی های نیروهای امنیتی 
امنیت  باشد که  بسیار دشوار  نیروها  این  برای  ماند. شاید  ناکام 
یک تقابل سیاسی خیابانی را تامین کنند. کمیشنران کمیسیون 
مستقل انتخابات باید با درک این وضعیت، هرچه زودتر اقداماتی 
بن بست  یک  به  افغانستان  رفتن  جلو  تا  بگیرد  دست  روی  را 

سیاسی استخوان شکن سد شود. 
به  را  مهم  گام های  کمیسیون،  که  است  ممکن  زمانی  کار  این 
صورت فوری بردارد. کمیسیون مستقل انتخابات باید اوراق نتایج 
از  زودتر  بسیار  را  ابتدایی  بگذارد،  نتایج  خودش  سایت  روی  را 
آن چه که در تقویم پیش بینی شده است،  اعالم کند و آماده گی 
داشته  دارد،  نامزدی که سوال  قانع ساختن هر  و  برای صحبت 
به  باید درج اطالعات مربوط  انتخابات  باشد. کمیسیون مستقل 
انتخابات را در سرور مرکزی این کمیسیون در حضور ناظران و 
نامزدی  برای هیچ  و  انجام دهد  انتخاباتی  متخصصان ستادهای 
جای سوال باقی نگذارد. اگر مشکالت تخنیکی به حداقل برسد 
و کمیسیون از تأخیر و تعلل دست بردارد، احتمال آن زیاد است 
که جلو رفتن افغانستان به یک بن بست استخوان شکن سیاسی 

گرفته شود.

مستقل  کمیسیون 
از ثبت بیش  انتخابات 
از چهار هزار  شکایت 
موارد  در  انتخاباتی 
می دهد.  خبر  مختلف 
می گوید  کمیسیون  این 
و  هزار   چهار  کنون  تا 
دفتر  در  شکایت   ۳۶۷
به  کمیسیون  این  والیتی  دفترهای  و  مرکزی 
از  شماری  حال  همین  در  است.  رسیده  ثبت 
ریاست  انتخابات  نامزدان  و  ناظر  نهادهای 
جمهوری، خواهان بررسی عادالنه و بی طرفانه 
این کمیسیون شدند.  از سوی  این شکایت ها، 
این ناظران و نامزدان می گویند که کمیسیون 
شکایات انتخاباتی باید این شکایت ها را به گونه 
بررسی  و مشاهدان  ناظران  و در حضور  علنی 

کند.
کمیشنر  و  منشی  الیاسی،  محمدقاسم 
سه شنبه،  روز  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
ثبت  از  خبری  کنفرانس  یک  در  میزان  نهم 
این  دفترهای  در  شکایت   ۳۶۷ و  هزار   چهار 
کمیسیون خبر داد. او هر چند در مورد نوعیت 
یادآوری  اما  نگفت،  چیزی  شکایت ها  این 
والیت های  در  شکایت ها  این  بیش تر  که  کرد 
است.  ثبت رسیده  به  و جوزجان  کابل، هرات 
او در والیت کابل یک هزار و ۵۷۸  به گفته ی 
شکایت، در هرات ۴۹۰ شکایت و در جوزجان 

۱۳۱ شکایت به ثبت رسیده است. 
سخنگویان  معلومات  اساس  بر  دیگر  سوی  از 
در  انتخاباتی،  شکایات  مستقل  کمیسیون 
سمنگان  و  نورستان  زابل،  نیمروز،  والیت های 
بر  است.  رسیده  ثبت  به  شکایت ها  کم ترین 
 ۱۰ نورستان  والیت  در  معلومات  این  اساس 
شکایت، در کندز هشت شکایت، در سمنگان 
ثبت  به  شکایت  سه  زابل  در  و  شکایت  چهار 
این میان نیمروز تنها والیتی  از  رسیده است. 
است که در آن هیچ شکایتی ثبت نشده است. 

آغاز بررسی شکایات در دفترهای والیتی 
کمیسیون  سخنگوی  و  منشی  حال  عین  در 
این  بررسی  آغاز  از  انتخاباتی  مستقل شکایات 
شکایات در دفترهای والیتی نیز خبر می دهد. 
سخنگوی  و  منشی  الیاسی،  محمدقاسم 
بررسی  روند  که  می گوید  کمیسیون  این 
شکایت های انتخاباتی روز سه شنبه، نهم میزان 
در تمامی دفترهای والیتی این کمیسیون آغاز 
شده است. او تصریح کرد که این روند نیازمند 
آن است که این شکایت ها ثبت و تصنیف شود. 
این  نوعیت  کنون  تا  که  افزود  الیاسی  آقای 
او  گفته ی  به  نیست.  مشخص  شکایت ها 

انتخابات  مردم اثرگذار بوده است. در این دور 
شماری از رأی دهنده گان به دلیل نبود نام شان 
در فهرست و دستگاه انگشت نگاری از حق رأی 
کاندیدای  نفع  به  نتوانستند  و  شدند  محروم 
آقای  هم چنان  بدهند.  رأی  دل خواه شان 
صلح  پروسه ی  در  ابهام  و  گفت وگوها  الیاسی 
را نیز از عواملی خواند که در میزان مشارکت 

رأی دهنده گان اثر گذاشته است. 

شکایت ها بی طرفانه و شفاف بررسی شود
نامزدان  و  ناظر  نهادهای  حال  همین  در 
بررسی  خواهان  جمهوری،  ریاست  انتخابات 
شده اند.  شکایات  این  بی طرفانه ی  و  عادالنه 
نامزدان می گویند که کمیسیون  و  نهادها  این 
در  را  شکایت ها  این  باید  انتخاباتی  شکایات 
حضور ناظران بررسی و با شهروندان همه گانی 

کند.
انتخاباتی  دسته  سخنگوی  کیانی،  عارف 
نبیل  به رهبری رحمت  اهلل  و عدالت«  »امنیت 
به ۸صبح می گوید که این تیم در حدود ۴۰۰ 
و  مرکز  در  مختلف  بخش های  در  را  شکایت 
او می گوید که  والیت ها به ثبت رسانده است. 
بر  باید  انتخاباتی  شکایات  مستقل  کمیسیون 
اساس شاخص های تعریف شده، این شکایت ها 
این  که  می افزاید  او  هم چنان  کند.  بررسی  را 
کمیسیون، مکانیزم رسیده گی به شکایت ها را 
همه گانی و در عین حال شکایت ها را در حضور 

ناظران و مشاهدان بررسی کند. 
غفوراحمد جاوید، سخنگوی دسته ی انتخاباتی 
»دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی نیز از 
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی می خواهد 
که در بررسی شکایت ها بی طرفی اش را حفظ 
شکایت  صدها  تیم  این  که  می گوید  او  کند. 
در  زورگویی  و  تخطی  تخلف،  بخش های  در 
ثبت  به  کمیسیون  این  در  را  رأی دهی  روز 
رسانده است. او از کمیسیون شکایات انتخاباتی 
خواست که به گونه ی شفاف این شکایت ها را 

بررسی کند.
حبیب اهلل شینواری، مسوول برنامه های موسسه 
نیز به  افغانستان  انتخابات و شفافیت  دیده بان 
شکایت های  این  عادالنه  و  همه جانبه  بررسی 
که  می گوید  شینواری  آقای  می کند.  تأکید 
کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هر چه زودتر 

شکایت های ثبت شده را طبقه بندی کند.
میزان  ششم  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
آمار تخمینی کمیسیون  اساس  بر  برگزار شد. 
 ۵۹۸ و  میلیون  دو  نزدیک  انتخابات  مستقل 
شرکت  انتخابات  این  در  تن   ۴۴۵ و  هزار 
کردند. قرار است نتایج ابتدایی پس از بررسی 
شکایت های انتخاباتی در ۲۷ میزان اعالم شود.

تصنیف  روی  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون 
این شکایت ها را  تا  این شکایت ها کار می کند 
نظر به نوعیت آن ها در کتگوری های اول، دوم 
مسووالن  گفته  به  کند.   تقسیم بندی  سوم  و 
این کمیسیون، شکایت هایی که از تخلف و در 
نتیجه انتخابات اثرگذار باشد، در کتگوری اول 
محسوب  انتخاباتی  تخطی  که  شکایت هایی  و 
این  می گیرد.  قرار  دوم  کتگوری  در  شود 
شکایت ها  این  موقع  به  بررسی  از  مسووالن 
به  مطابق  که  می گویند  و  می دهند  اطمینان 
رسیده گی  شکایت ها  این  به  انتخابات  تقویم 

می کنند.
این  که  کرد  تصریح  الیاسی  آقای  هم چنان 
تحلیل  بررسی،  و  تصنیف  از  پس  شکایت ها 
تصمیم  موردشان  در  سپس  و  شده  حقوقی 
از گرفتن  بعد  ادامه داد که  او  گرفته می شود. 
تصمیم در مورد شکایت های انتخاباتی، نامزدان 
انتخابات ریاست جمهوری می توانند که تا سه 
نظر  تجدید  درخواست  و  استیناف خواهی  روز، 
کمیسیون  مرکزی  دفتر  اساس  این  بر  کنند. 
مستقل شکایت های انتخاباتی تا ۱۵ روز دیگر، 
این  و  دارد  را  شکایت ها  به  رسیده گی  حق 

شکایت ها را بررسی و فیصله می کند.

میزان پایین مشارکت رأی دهنده گان 
انتخابات  دور  این  در  می رفت  انتظار  آن که  با 
ریاست جمهوری، سطح اشتراک رأی دهنده گان 
بلند باشد، اما بر خالف تصورات، میزان اشتراک 
اکنون  بود.  پایین  رأی دهی  روز  در  شهروندان 
توجه  با  انتخابات  شکایات  مستقل  کمیسیون 
اشتراک  میزان  که  می گوید  چالش،  این  به 
پایین  قبلی  دورهای  به  نسبت  رأی دهنده گان 

بوده است. 
این  سخنگوی  و  دبیر  الیاسی،  محمدقاسم 
کمیسیون در این نشست خبری دلیل کم رنگ 
سهم گیری  عدم  را  رأی دهنده گان  بودن 
نشدن  برگزار  نامزدان،  سرد  کمپین  احزاب، 
در  بی نظمی  و  والیتی  شوراهای  انتخابات 
او  می کند.  عنوان  رأی دهنده گان   فهرست 
انتخابات  این دور  گفت که احزاب سیاسی در 
انتخابات  برگزاری  در  توجهی  قابل  گونه ی  به 
انتخابات  نامزدان  این،  کنار  در  نگرفتند.  سهم 
و  برنامه ها  ارائه ی  برای  نیز  جمهوری  ریاست 
طرح های شان، در والیات کمپین نکرده بودند. 
از این رو شهروندان کشور در خالی اطالعاتی 
قرار داشتند و این باعث شد که میزان اشتراک 

مردم، در این انتخابات پایین بیاید.
و  رأی دهنده گان  نام  فهرست  در  بی نظمی   
نیز  انگشت نگاری  دستگاه  تخنیکی  مشکالت 
مشارکت  میزان  در  که  شده  گفته  عواملی  از 

ثبت بیش از چهار هزار شکایت؛

عبداالحمد حسینی

نامزدان و ناظران خواهان 
بررسی شفاف



کمیسیون مستقل انتخابات سه 
روز پس از برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری موفق شده 
تخمینی  میزان  تنها  است 
همه گانی  را  رای دهنده گان 
کند. آمار ابتدایی این کمیسیون 
انتخابات  در  که  می دهد  نشان 
ششم میزان حدود دو میلیون و 
۵۹۸ هزار و ۴۴۵ نفر شرکت کرده اند. اعضای کمیسیون 
ارقام تخمینی است  این  انتخابات می گویند که  مستقل 
ریاست  انتخابات  در  شرکت کننده گان  دقیق  ارقام  و 

جمهوری به زودی همه گانی خواهد شد. 
مستقل  کمیسیون  کمیشنر  عبداهلل،  موالنامحمد 
انتخابات روز سه شنبه، نهم میزان در یک نشست خبری 
است  ممکن  و  نیست  نهایی  ارقام  این  گفت،  کابل  در 
رای دهنده گان  تعداد  در  تغییراتی  بررسی الزم،  از  پس 
به میان آید؛ زیرا به سخن او، ممکن است آرای تکراری 
و آرایی که بدون استفاده از دستگاه های انگشت نگاری 
این  شامل  نیز  باشد،  ریخته شده  رأی  در صندوق های 
که  ساخت  روشن  هم چنان  عبداهلل  آقای  باشد.  ارقام 
روز  بامداد  هفت  ساعت  از  پیش  که  آرایی  از  شماری 
این روز در دستگاه های  از ساعت پنج  انتخابات و پس 
بود.  نخواهد  معتبر  نیز  باشد،  شده  ثبت  انگشت نگاری 
مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات از این پیش اعالم 
کرده اند که دستگاه های انگشت نگاری توانایی ثبت زمان 

رأی دهی را نیز دارا می باشد. 
میزان تخمینی رای دهنده گان در حالی سه روز پس از 
برگزاری انتخابات نشر شده است که مسووالن کمیسیون 
انتخابات  که  گفته اند  پیش  این  از  انتخابات  مستقل 
شد  خواهد  برگزار  »آنالین«  گونه  به  جمهوری  ریاست 
و نتایج آرای هر مرکز در پایان روز به سیستم مرکزی 
گردید.  خواهد  منتقل  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
یک  کمیسیون  این  رییس  نورستانی،  حواعلم  هم چنان 

آرا دخیل کند تا آرای مردم را به نفع »دولت ساز« »جعل« 
کند.

روز  نیز  عدالت«  و  »امنیت  انتخاباتی  دسته  رییس   
گذشته مدعی شد که اداره احصاییه و معلومات از طریق 
تصفیه تذکره های »اصلی« و »تزویری« و تهیه فهرست 
رأی دهنده گان در انتخابات »نفوذ« کرده است. رحمت اهلل 
انتخابات  از  نبیل در نخستین نشست خبری خود پس 
گفت که بخش بسیار کمی از فهرست رأی دهنده گان در 
کمیسیون مستقل انتخابات تصفیه شده بود، در حالی که 
متباقی این فهرست را در اداره احصاییه و معلومات تصفیه 
کرده است. به گفته او، در انتخابات ششم میزان مشخص 
شد که در نتیجه کار اداره احصاییه و معلومات، فهرست 
کم  رأی  حاکم«  »تیم  که  مناطقی  در  رأی دهنده گان 
داشت، با مشکالت زیاد همراه بود. نبیل با اشاره به این که 
می کند،  کار  اثر حکومت  زیر  معلومات  و  احصاییه  اداره 
تأکید کرد که این مشکل به صورت آگاهانه در فهرست ها 
»دولت ساز«  انتخاباتی  دسته  رقیبان  تا  بود  شده  ایجاد 

نتوانند رأی بیش تر به دست بیاورند. 
معلومات  و  احصاییه  اداره  که  پرسید  نبیل  رحمت اهلل 
فهرست  از  را  مردم  از  بخشی  معیار  کدام  اساس  بر 
انتخابات  نامزد  این  است.  کرده  بیرون  رأی دهنده گان 
که  خواست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  هم چنان 
در  دخالت  حق  قانون  کدام  اساس  بر  بدهد  توضیح 
به  است.  داده  معلومات  و  احصاییه  اداره  به  را  انتخابات 
در  معلومات  و  احصاییه  اداره  نفوذ  پی  در  نبیل،  ادعای 
انتخابات، فهرست رأی دهنده گان بیش ترین مشکل را در 

بخش های غرب شهر کابل و منطقه خیرخانه این شهر و 
بعضی دیگر از نقاط کشور داشته است؛ جاهایی که به باور 
او، دسته انتخاباتی »دولت ساز« رأی کم تر در میان ساکنان 
این مناطق داشته است. نبیل تأکید کرد در صورتی که 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  و  نشود  روشن  مسایل  این 
پاسخ روشن ندهد، بی اعتمادی نسبت به انتخابات بیش تر 

خواهد شد و این به نفع آینده کشور نخواهد بود.
شده  وعده  آغاز  در  معلومات  و  احصاییه  اداره  مسووالن 
بودند که در برابر این ادعاها و اتهامات موضع شان را روشن 
خواهند کرد، اما بعدتر حاضر نشدند به تماس های مکرر 
ما پاسخ بدهند. با این حال، حواعلم نورستانی، کمیسیون 
مستقل انتخابات، می گوید که اداره احصاییه و معلومات 
در مرحله کنونی روند انتخابات با این کمیسیون همکاری 
ندارد. به گفته نورستانی، این اداره تنها در مرحله تصفیه 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  با  رأی دهنده گان  فهرست 
حال  در  که  کرد  تأکید  نورستانی  است.  کرده  همکاری 
حاضر، در مرحله وارد کردن جدول نتایج آرا در سیستم 
مرکزی معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، تنها کمپنی 

»درمالوگ« با این کمیسیون همکاری دارد.
نهادهای ناظر بر انتخابات می گویند که اگر چنان چه ثابت 
شود که اداره احصاییه و معلومات در تالش نفوذ و دخالت 
در کار کمیسیون مستقل انتخابات است، این امر می تواند 
بنیاد  باشد.  انتخابات  سالمت  برای  جدی  خطر  زنگ 
انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان و همین طور موسسه 
دیده بان انتخابات شفاف افغانستان دو نهاد ناظری هستند 
نگرانی کرده اند. مسووالن  ابراز  این مسأله  به  که نسبت 

تأکید دارند که تمام  نیز  انتخاباتی  بر  ناظر  نهاد  این دو 
همکاری های فنی در زمینه انتقال داده ها از دستگاه های 
بایومتریک به سیستم مرکزی معلومات کمیسیون مستقل 
»درمالوگ«  کمپنی  جانب  از  باید  تنها  و  تنها  انتخابات 
مستقل  کمیسیون  مسووالن  آن که  ضمن  شود؛  انجام 
انتخابات برای یک لحظه هم چشم از فعالیت کارکنان این 

کمپنی نباید بردارند.
دستگاه های  که  است  آلمانی  کمپنی  یک  »درمالوگ« 
بایومتریک را برای انتخابات افغانستان فراهم کرده است. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  معلومات  مرکزی  سیستم 
این کمپنی  ایجاد شده است.  نیز توسط همین کمپنی 
برای هر نامزد انتخابات نیز یک حساب کاربری مخصوص 
صندوق،  در  شده  ریخته  آرای  به  که  است  کرده  ایجاد 
داشته  دست رسی  آنالین  صورت  به  می توانند  خودشان 
باشند. مسوولیت »درمالوگ« در انتخابات افغانستان تنها 

در بخش همکاری فنی محدود شده است.
قابل یادآوری است که برای تهیه فهرست رأی دهنده گان 
و نهایی کردن این فهرست نیاز بود تا تذکره های تابعیت 
کرده  نام نویسی  انتخابات  در  شرکت  برای  که  کسانی 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  می شد.  پاک کاری  بودند، 
برای این کار »کاپی« و »سافت« بیش از نُه ونیم میلیون 
جلد تذکره را که برچسب انتخاباتی خورده بود، به اداره 
احصاییه و معلومات سپرده بود، تا تذکره های »تزویری« 
و »اصلی« را از هم تفکیک و تصفیه کند. سرانجام اداره 
احصاییه و معلومات در هفتم ماه اسد نتایج کارش را به 
کمیسیون مستقل انتخابات سپرد و این کمیسیون اعالم 
کرد که از بین بیش از نُه ونیم میلیون جلد تذکره، تنها 
۲۷ هزار جلد آن »تزویری« تشخیص شده است که از 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  معلومات  مرکزی  سیستم 
از جریان  انتخابات،  بر  ناظر  نهادهای  حذف خواهد شد. 
آن ها  نداشتند.  نظارت  معلومات  و  احصاییه  اداره  کار 
انتقاد داشتند که اداره احصاییه و معلومات به نهادهای 
ناظر اجازه نظارت نمی دهد و باور ندارند که تذکره های 
»تزویری« و »اصلی« به درستی از هم تفکیک و در نتیجه 
فهرست رأی دهنده گان به صورت شفاف تصفیه شود. البته 
نیز مشخص شد که  ریاست جمهوری  انتخابات  روز  در 
و  است  داشته  فراوانی  رأی دهنده گان مشکالت  فهرست 
در نتیجه این مشکالت، بخشی از مردم از حق رأی شان 

محروم شدند.

انتخاباتی  دسته های  از  شماری 
این  حامی  سیاسی  احزاب  و 
که  هستند  مدعی  دسته ها 
در  معلومات  و  احصاییه  اداره 
انتخابات  کار کمیسیون مستقل 
انتخابات  در  و  دارد  »دخالت« 
»نفوذ« کرده است. نهادهای ناظر 
صورتی  در  می گویند  انتخابات  بر 
که چنین ادعایی ثابت شود، نتیجه انتخابات ششم میزان 
جنجالی خواهد شد. مسووالن اداره احصاییه و معلومات 
حاضر نشدند در برابر این ادعا و اتهام موضع گیری کنند. 
کمیسیون مستقل انتخابات اما این ادعا را تکذیب کرده 

است.
عبداهلل عبداهلل، رییس دسته انتخاباتی ثبات و هم گرایی، 
نخستین کسی بود که روز دوشنبه، هشتم میزان، هنگام 
اعالم »پیروزی« خود در انتخابات، ادعای »دخالت« اداره 
احصاییه و معلومات در کار کمیسیون مستقل انتخابات 
بی بایومتریک  رأی  این که  بیان  با  عبداهلل  کرد.  را مطرح 
به هیچ صورت مدار اعتبار نیست، از مسووالن کمیسیون 
مستقل انتخابات خواست که جدول نتایج »ساخته گی« را 
وارد سیستم مرکزی معلومات )دیتا سنتر( این کمیسیون 
هم چنان  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این  نکنند. 
اداره احصاییه و معلومات در کار  ادعای دخالت  با طرح 
فوری  جلوگیری  خواستار  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
دخالت این اداره در امور این کمیسیون شد. عبداهلل گفت 
نتایج آرا وارد سیستم مرکزی  از همین حاال که جدول 
اداره  مداخله  جلو  می شود،  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
احصاییه و معلومات در کار این کمیسیون به صورت صد 
درصد گرفته شود. او تأکید کرد که در این مرحله تنها 
کمپنی »درمالوگ« باید طرف اصلی کمیسیون مستقل 

انتخابات باشد.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسالمی مردم افغانستان 
و از حامیان دسته انتخاباتی »ثبات و هم گرایی«، نیز روز 
از تالش ارگ ریاست  بیانیه ای  سه شنبه، نهم میزان، در 
و  احصاییه  اداره  پای  ساختن  دخیل  برای  جمهوری 
معلومات در کار کمیسیون مستقل انتخابات یاد کرد. به 
ادعای محقق، به دنبال آن که پیشتازی دسته انتخاباتی 
دسته  شد،  مشخص  انتخابات  در  هم گرایی«  و  »ثبات 
انتخاباتی »دولت ساز« در مناطق ناامن دست به »پرکاری« 
زیر  حکومت  هم چنان  او  است.  برده  رأی  صندوق های 
بخشیدن  اعتبار  تالش   به  را  غنی  محمداشرف  رهبری 
است  کرده  متهم  بایومتریک  بدون  و  تکراری  آرای  به 
را  انتخابات  در  »دولت ساز«  آرای  نقیصه  او،  گفته  به  تا 
جبران کند. محقق افزوده است که حکومت در عین زمان 
تالش می کند تا اداره احصاییه و معلومات را که یک نهاد 
حکومتی است، نیز در قضیه تذکره ها و موضوع بایومتریک 

خلیل اسیر

فهیم امین

ادعای دخالت و نفوذ اداره احصاییه 
و معلومات در انتخابات
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خبری  نشست  یک  در  انتخابات  برگزاری  از  پیش  روز 
انتخابات  دور  این  رای دهنده گان  سقف  که  کرد  تعهد 
خواهد  همه گانی  انتخابات  برگزاری  از  پس  روز  دو  را 
کرد. اکنون اما با گذشت سه روز از انتخابات، مسووالن 
دقیق  میزان  نشده اند  موفق  هم  هنوز  کمیسیون  این 

رای دهنده گان را همه گانی کنند. 
انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان از ساعت هفت 
بامداد آغاز و تا ساعت پنج عصر برای یک روز ادامه یافت. 
کمیسیون مستقل انتخابات اما گفته بود که برای شرکت 
میلیون  نُه ونیم  از  بیش  جمهوری  ریاست  انتخابات  در 
شهروند نام نویسی کرده اند. هر چند قرار بود انتخابات در 
پنج هزار و ۳۷۳ مرکز در سراسر کشور برگزار شود، اما 
۷۰۴ مرکز به دالیل امنیتی باز نشد. با این حال از میان 
۴هزار و ۶۶۹ مرکزی که در ششم میزان باز بود در ۲۸۵ 

مرکز آن هیچ رأی دهنده حضور نیافته است. 
معاون  مل،  عصمت اهلل  ارقام،  این  اعالن  با  هم زمان 
کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان ریاست جمهوری 
و نهادهای دخیل در روند انتخابات خواست که به این 
نتیجه ی  تمام،  استقالل  با  تا  دهند  اجازه  کمیسیون 
طبق  را  جمهوری  ریاست  انتخابات  نهایی  و  ابتدایی 
تقویم انتخابات اعالم کند. به سخن مسووالن کمیسیون 
بسته والیت های  و  باز  تعداد محالت  انتخابات،  مستقل 
این جدول نشر شده  بدخشان، خوست و هرات که در 
است، موثق نیست و کمیسیون مستقل انتخابات میزان 
شرکت کننده گان انتخابات ریاست جمهوری را به زودی 

همه گانی خواهد کرد. 
و  کابل  آرا در  میزان  بیش ترین  فهرست،  این  اساس  بر 
کم ترین آن در والیت ارزگان در صندوق های رای ریخته 
شده است. میزان آرای کابل ۴۵۶ هزار و ۵۴۹ رای است 
و در ارزگان حدود پنج هزار و ۸۵۶ رای در صندوق ها 
ریخته شده است. هم چنان آرای ۳۷۲ مرکز رأی دهی تا 
انتخابات اعالم نشده  از سوی کمیسیون مستقل  کنون 

است.

دو میلیون و ۵۹۸ هزار رای؛

آمار تخمینی شرکت کننده گان 
انتخابات ریاست جمهوری



از  پس  سیاسی  بن بست 
از  زودتر  بسیار  انتخابات 
می رفت  تصور  که  آن چه 
را نشان داد. حال  خودش 
دو  که  است  واضح  دیگر 
خودشان  پیش تاز  دسته ی 
ریاست  انتخابات  برنده ی  را 
و  غنی  محمداشرف  دسته ی  می دانند.  جمهوری 
دسته ی داکتر عبداهلل مثل سال ۲۰۱۴ در انتخابات 
و هر یک خودشان  اند  پیش تاز  ریاست جمهوری 
کمیسیون  اگر  که  است  روشن  می دانند.  برنده  را 
پیروز  را  دسته ها  این  از  یکی  انتخابات  مستقل 
کند،  دسته ی  اعالم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
این وضعیت همان چیزی  نمی پذیرد.  را  دیگر آن 
است که به آن بن بست سیاسی یا بحران انتخاباتی 
می شد،   پیش بینی  که  طوری  همان  می گویند. 
در  تفاوت  است.  شده  تکرار   ۲۰۱۴ سال  داستان 
این است که برخی از متحدان داکتر عبداهلل امروز 
متحدان  از  شماری  و  هستند  غنی  آقای  کنار  در 
مثاًل  عبداهلل.  داکتر  کنار  در  غنی  آقای  زمان  آن 
کریم  دوستم،   جنرال   ۲۰۱۴ سال  انتخابات  در 
پشتون  غیر  مهم  متحدان  مسعود،  ضیا  و  خلیلی 
انتخابات در  این  بودند، ولی در  محمداشرف غنی 
کنار داکتر عبداهلل قرار دارند. عطامحمد نور و امراهلل 
صالح که در انتخابات سال ۲۰۱۴ با عبداهلل بودند،  
حال با غنی هستند. انوارالحق احدی، حاجی ظاهر 
قدیر،  حاجی دین محمد و شماری دیگر از متحدان 
در کمپ  در سال ۱۳۹۳ حال  آقای غنی  پشتون 
از  غیر  کرده اند.  خوش  جا  عبداهلل  داکتر  سیاسی 
همین مورد جابه جایی ها ، دیگر همه چیز تکرار سال 
۲۰۱۴ است. روایت هر دو تیم غیر از موضوع صلح ،  

همان روایت سال ۲۰۱۴ است. 
داکتر عبداهلل هنوز هم به یک حکومت نیمه ریاستی 
نخست وزیر هم وجود  آن یک  در  که  دارد  اعتقاد 
داشته باشد. به همین دلیل است که آقای انوارالحق 
احدی را در نقش رییس اجرایی قرار داده است. بر 
باید  مرکزی  در حکومت  قدرت  تفکر،  این  مبنای 
به اشتراک گذاشته شود و نوعی توازن سیاسی و 
داکتر  بیاید.  وجود  به  قدرت  هرم  رأس  در  قومی 
اشرف غنی به حکومت ریاستی تاکید دارد و آقای 
پست  ایجاد  داعیه ی  از  هم  او  متحد جدید  صالح 
اما در موضوع  نخست وزیری دست برداشته است. 
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شکل دیگر نقل کرده است. 
اما در انتخابات کنونی بر عکس این داکتر عبداهلل 
است که آقای غنی را متهم به »مخالفت با صلح« 
اخیرش  خبری  نشست  در  عبداهلل  داکتر  می کند. 
هم گفت که محمداشرف غنی با »صلح« مخالفت 
کرد. آقای عبداهلل این موضوع را توضیح نداده است 
آیا  کرد ،  مخالفت  صلح  با  صورت  چه  به  غنی  که 
داکتر  نساخت؟  را  آن  غنی  و  بود  راه  در  صلحی 
عبداهلل بیش تر از این نخواسته است که این موضوع 
اول  معاون  صالح  امراهلل  آقای  دهد،  اما  توضیح  را 
مصاحبه های  در  غنی  آقای  انتخاباتی  دسته ی 
غنی  اشرف  و  او  که  است  گفته  خودش  اخیر 
اساسی،  نظم  قانون  علیه  سفید«  »کودتای  طرح 
جمهوری و انتخابات را خنثا کرده اند. این گفته ها 
در  چیزی  پرده  پس  در  حتماً  که  می دهد  نشان 
جریان بوده است که دو رهبر حکومت در مورد آن 

اختالف داشتند. یکی آن را یک فرصت برای تامین 
صلح می دیده است و دیگری آن را تهدید جدی برای 
نظر  به  اساسی.  قانون  و  جمهوری  نظم  انتخابات،  
نمی رسد که در شرایط کنونی دو طرف بخواهند در 
این مورد توضیح بدهند. اما یک نکته روشن است و 
آن این که در مورد آن چه که »صلح« خوانده می شود، 
 بین دو دسته  ی انتخاباتی اختالف نظر شدید وجود 
رو  آینده  ماه های  در  شاید  اختالف  این  ابعاد  دارد. 

شود.
است که  این  است  مهم  این وضعیت  در  چیزی که 
خواهد  چگونه  انتخابات  از  ناشی  سیاسی  بن بست 
اختالف  هم  با  که  دسته ای  دو  چطوری  و  شکست 
موضع  تغییر  بیایند.  کنار  دارند،  دیدگاه  شدید 
سیاسی  فرهنگ  ثابت های  از  یکی  سیاست مداران 
که  نیست  بعید  هیچ  است،  بوده  اخیر  دهه ی  دو 
فردا  عبداهلل  و  غنی  متحد  کنونی  سیاست مداران 
موضع عوض کنند. جنرال عطامحمد نور پیش از این 
مذاکره  مورد  در  غنی  آقای  موضع  منتقد سرسخت 
صلح  مانع  را  کنونی  رییس جمهور  و  بود  طالبان  با 
موضع  با  مورد  این  در  نور  جنرال  موضع  می خواند. 
امروز  ولی  نداشت.  چندانی  تفاوت  عبداهلل  داکتر 
او  که  است  کسی  همان  کنار  در  بلخ  پیشین  والی 
را مانع صلح می خواند. آقای احدی در سال ۲۰۱۴ 
مخالف سرسخت تشکیل پست صدارت بود ولی حاال 
در  که  میانجی گرانی  است.  پذیرفته  را  موضوع  این 
شد،  خواهند  میدان  وارد  آینده  هفته های  یا  روزها 
از  بسیاری  یک شبه ی  موضع  تغییر  فرهنگ   روی 
سیاست مداران حساب باز خواهند کرد. واقعیت مهم 
دیگر این است که کشورهای دخیل، نیز در مناسبات 
با  کشورها  این  توافق  دارند.  نفوذ  افغانستان  قدرت 
اثرگذار  داخلی  تعامالت  روی  می تواند  هم  هم دیگر 
به  کری  جان  آقای   ۲۰۱۴ سال  انتخابات  در  باشد. 
را تشکیل  آمد و حکومت وحدت ملی  میانجی گری 
واشنگتن  نیست که در وضعیت کنونی،  داد. روشن 

این ماموریت را به سفیر خلیل زاد می سپارد یا نه.

انتخاباتی فرق می کند. در  صلح بحث دو دسته ی 
سال ۲۰۱۴ دسته ی آقای غنی بود که تیم داکتر 
عبداهلل را به مخالفت با صلح متهم می کرد. در آن 
زمان شعار آقای غنی این بود که در ظرف شش ماه 
پس از به قدرت رسیدنش صلح را تامین می کند. 
آقای  با  دارند که در سال ۲۰۱۴  ادعا  طالبان هم 
غنی یک توافق محرمانه داشتند که بر اساس آن 
نیروهای این گروه در دهکده های پشتون نشین زیر 
سود  به  انتخابات  برگزاری  اجازه ی  خود  سلطه ی 
از به  آقای غنی را می دهند و آقای غنی هم پس 
و  امنیتی  توافق نامه ی  امضای  از  رسیدنش  قدرت 
طالبان  گروه  به  و  می کند  امتناع  امریکا  با  دفاعی 
تا  می دهد  قیدوشرط  بدون  مذاکره ی  پیشنهاد 
پس از آن مذاکره شروع شود و روند حل سیاسی 
کلید بخورد. این موضوع را داکتر دادفر سپنتا وزیر 
خارجه ی پیشین کشور هم در کتاب خاطراتش به 

منتظر  انتخاباتی  کمیسیون های  رسمی  اعالم  زمان  تا  که 
بمانند و از ادعا های پیروزی پیش از وقت خودداری کنند.

»ماهیت معلومات شریک شده روشن شود«
هم زمان با این، شماری از تیم های انتخاباتی خواستار روش  
حساب های  طریق  از  که  شده اند  معلوماتی  ماهیت  شدن 
کاربری با آن ها شریک می شود. آنان از کمیسیون مستقل 
انتخابات می خواهند که چگونه گی شریک سازی معلومات با 

آنان را بیش تر توضیح دهد.
و  »امنیت  انتخاباتی  تیم  سخنگوی  کیانی،  محمدعارف 
عدالت« ضمن ابراز نگرانی از مبهم بودن ماهیت معلومات 
شریک شده، گفت: »تقاضای ما این است، معلوماتی که از 

وقت  از  پیش  پیروزی  ادعاهای 
نامزدان باعث شد که نهادهای 
انتخاباتی در این مورد واکنش 
اکنون تکت های  نشان دهند. 
با  گفت وگو  در  انتخاباتی 
تایید می کنند  روزنامه ۸صبح 
که از طریق حساب های کاربری 
مستقل  کمیسیون  سایت  در 
انتخابات به جدول نتایج انتخابات 
مراکز  نتایج  که  می شود  گفته  دارند.  دسترسی  میزان   ۶
رای دهی پس از ارسال به سرور مرکزی، از طریق سایت 
در دسترس نامزدان قرار می گیرد و آنان نیز این نتایج را 

به شکل لحظه به لحظه دنبال می کنند.
کمیسیون  سوی  از  رای دهنده گان  آمار  اعالم  با  هم زمان 
جدول  به  که  می کنند  تایید  نامزدان  انتخابات،  مستقل 
سوی  از  که  کاربری ای  حساب  توسط  انتخابات  نتایج 
است،  ایجاد شده  آنان  برای  انتخابات  کمیسیون مستقل 
دسترسی دارند. این حساب های کاربری توسط کمیسیون 
مستقل انتخابات و به درخواست کمپنی »درمالوگ« پیش 

از برگزاری انتخابات برای نامزدان ایجاد شده است. 
مسووالن در تکت انتخاباتی ثبات و هم گرایی به رهبری 
عبداهلل عبداهلل روز سه شنبه، ۹ میزان، تایید کردند که از 
انتخابات  نتایج  به جدول های  کاربری  طریق حساب های 
سخنگویان  از  تن  یک  مدبر،  خان زمان  دارند.  دسترسی 
با روزنامه ۸صبح گفت که جدول  تیم، در گفت وگو  این 
به سیستم مرکزی،  ارسال  از  انتخاباتی پس  مراکز  نتایج 
با تیم های انتخاباتی در جریان گذاشته می شود و آنان به 
وی  دارند.  فرستاده شده دسترسی  آرای  تمامی جزئیات 
تیم های  نظارت  گروه  نامزدان،  بر  عالوه  که  کرد  تصریح 
مراکز  آرای  نتایج  به روزرسانی  جریان  در  نیز  انتخاباتی 
دنبال  لحظه به لحظه  را  جزئیات  و  دارند  قرار  رای دهی 

می کنند. 
تکت های  در  مسووالن  هم گرایی،  و  ثبات  تیم  بر  عالوه 
انتخاباتی »دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی، »صلح 
و عدالت اسالمی« به رهبری گلبدین حکمتیار و »امنیت و 
عدالت« به رهبری رحمت اهلل نبیل نیز دسترسی به حساب 
کاربری در این سایت را تایید می کنند. غفوراحمد جاوید، 
درج  محض  به  آنان  که  گفت  دولت ساز،  تیم  سخنگوی 
انتخابات در سیستم مرکزی، به جزئیات آن  آرای مراکز 
از طریق حساب های کاربری شان دسترسی پیدا می کنند.

پیش از این، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
ادعا کردند که در انتخابات ۶ میزان به پیروزی رسیده اند. 
ثبات و هم گرایی روز دوشنبه  تیم  نامزد  عبداهلل عبداهلل، 
در  آرا  اکثریت  که  کرد  اعالم  خبری  کنفرانس  یک  در 
انتخابات ریاست جمهوری را به  دست آورده است. پیش تر، 
محمدحکیم تورسن، نامزد ریاست جمهوری و امراهلل صالح، 
معاون اول تکت دولت ساز، از پیروزی در این انتخابات خبر 
داده بودند. این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی 
و اتحادیه اروپا از نامزدان ریاست جمهوری خواسته بودند 

کامل آرای مراکز باقی مانده، تغییر می کند.
عالوه بر نامزدان، نهادهای ناظر نیز از کمیسیون مستقل 
انتخابات می خواهند که نامزدان را در »تصویر واضح« از 
یوسف  دهند.  قرار  جمهوری  ریاست  انتخابات  وضعیت 
افغانستان  عادالنه  و  آزاد  انتخابات  بنیاد  رییس  رشید، 
نامزدان  برای  وضعیت  که  اندازه ای  هر  به  گفت،  »فیفا« 
انتخابات ریاست جمهوری مشکوک باشد، به همان میزان 
کمیسیون  کار  مورد  در  تردید  و  شک  و  حساسیت ها 
افزایش می یابد. آقای رشید هم چنان از نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری خواست که به کمیسیون انتخابات زمان 
دهند تا به شکل شفاف کارش را تکمیل سازد. وی اعالم 
پیروزی پیش از وقت شماری از نامزدان را »اعمال نفود« 
نامزدان  که  افزود  و  خواند  انتخاباتی  کمیسیون های  بر 
دور  انتخابات  تاریکی های  کارشان،  این  با  می خواهند 

گذشته را در انتخابات کنونی حاکم سازند.

یک سان  دسترسی  نامزدان  همانند  »کمیسیون 
دارد«

انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  حال،  همین  در 
تایید می کند که این کمیسیون مانند نامزدان انتخاباتی، 
می شود،  ارسال  مرکزی  سیستم  به  که  نتایجی  به 

دسترسی دارد.
مسووالن فنی دبیرخانه کمیسیون انتخابات در گفت وگو 
با روزنامه ۸صبح گفتند که حساب های کاربری از سوی 
با  کمیسیون  و  است  شده  ایجاد  »درمالوگ«  کمپنی 
نامزدان انتخاباتی از صالحیت های یک سان برخوردار اند. 
کمپنی  توافق  با  کاربری  حساب های  این  آنان،  گفته  به 
نماینده های  انتخابات،  مستقل  کمیسیون  درمالوگ، 
و  شده  نهاده  بنیاد  جمهوری  ریاست  نامزدان  و  احزاب  
کمیسیون نمی تواند معلومات و نتایج آرای درج شده را 

تصحیح و دستکاری کند.
نامزدان  برای  کاربری  حساب های  ایجاد  درخواست 
احزاب  سوی  از  نشستی  در  جمهوری  ریاست  انتخابات 
سیاسی مطرح شد. آنان در دیدار با مسووالن کمیسیون 
انتخابات خواسته بودند که حساب کاربری برای نامزدان 
کمیسیون  این  وب سایت  چارچوب  در  ریاست جمهوری 
ایجاد شود تا نامزدان بتوانند نتایج و معلومات را به شکل 
آنالین مشاهده کنند. نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
نتایج  به  می توانند  کاربری شان،  از حساب های  استفاده  با 
پیدا  دسترسی  وب سایت  این  در  آن  جزئیات  و  انتخابات 

کنند.
 مسووالن در دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات پیش تر 
گفته بودند که فهرست نتایج انتخابات محل های رای دهی 
منتقل  سایت  به  مستقیم  شکل  به  سرور،  به  ارسال  پس 
و  ویرایش  قابلیت  سایت  داخل  معلومات  و  شد  خواهد 
حذف را ندارد. قرار است بر اساس تقویم انتخابات ریاست 
به  جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتایج  جمهوری، 
عقرب   ۱۶ تاریخ  به  آن  نهایی  نتایج  و  میزان   ۲۷ تاریخ 

اعالم شود.

سوی کمپنی با کمیسیون های انتخاباتی شریک می شود، 
هم زمان با ۱۲ کاندیدی که حضور دارند )به عنوان یکی 
آیا  بفهمیم که  ما  تا  انتخاباتی(، شریک شود  از شرکای 
کمیسیون انتخابات آمار اصلی را وارد سیستم می کند یا 

با تغییر درج می شود.« 
این، فضل غنی حقمل، سخنگوی تیم »صلح  با  هم زمان 
گلبدین حکمتیار هرچند  رهبری  به  اسالمی«  عدالت  و 
اما  می کند،  تایید  را  کاربری  حساب  این  به  دسترسی 
در  انتخاباتی  نتایج  جدول های  از  شماری  که  می گوید 
چندین محل به شکل یک سان اضافه می شود. این ادعا 
نتایج  جدول های  جزئیات  که  می شود  مطرح  حالی  در 
تا درج  نیز  نتایج  به روز شدن است و  انتخاباتی در حال 

بهشحسیب  

نامزدان از طریق حساب های 
کاربری به جدول نتایج 
انتخابات دسترسی دارند

بن بست رو شد
فردوس کاوش
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سال یازدهم

دموکراسی
 و

 پیش شرط ها
رنگین دادفر سپنتا

دموکراسی هدیه نیست؛
تحقق  ویژه  اجتماعی ای  شرایط  بستر  بر  دموکراسی 

می یابد؛
دموکراسی بستر فرهنگی مساعد می خواهد؛ 

دموکراسی خواهی  پیکار های  پس آمد   دموکراسی 
است؛

دموکراسی تنها انتخابات نیست؛
گسیخته  عنان  خواست  که  همان گونه  دموکراسی 

حکمدار نیست،
نیز  شهروندان  دموکراتیک  ضد  و  فراقانونی  خواست 

نیست.
اگر قرار می بود که بود و نبود دموکراسی تنها به نتیجه 
آرای توده های ضد دموکرات وابسته می شد، تفکیک 
موانع  نمی داشت،  وجود  قوا  توازن  و  کنترول  و  قوا 
آزادی های  و  حقوق  دموکراتیک،  آزادی های  لغو  بر 
قضایی  رویه ی  در  یا  و  اساسی  قوانین  در  شهروندی 
کشور های دارای دموکراسی موجود نمی بود، در سال 
بریتانیا،  متحده،  ایاالت  مانند  کشور های  در   ۲۰۱۹
دیگر  جاهای  و  فلیپین  ترکیه،  پولیند،  مجارستان، 

نشانی از دموکراسی نبود.

دموکراسی یک نظام سیاسی است که تحقق آن نیاز 
به پیش شرط های متناسب دارد. تیوری های بسیار اگر 
دموکراسی را به دلیل مشترک های گوهرین آن به دو 
مکتب عمده  ای دموکراسی لیبرال و یا دموکراسی به 
فراگیر،  نظام  مثابه یک  به  و دموکراسی  مثابه روش 
تصنیف  )نورماتیف(  هنجار ها  دارای  فرایند  یک 
دو  هر  که  بگوییم  می توانیم  هم  این  با  اما  می کنند 
تیوری ها  از  مجموعه ای  شامل  دموکراسی  مکتب 
اما یکی  می شوند و نه در برگیرنده تنها یک نظریه. 
دموکراسی  تیوری های  همه  میان  مشترک  وجوه  از 
موجودیت  دموکراسی  تحقق  برای  که  است  این 
بخشی از پیش شرط ها ضروری اند. اگر چه به دلیل 
و  دموکراسی  چگونگی  از  متفاوت  برداشت های 
کارکردهای آن، می تواند اهمیت پیش شرط ها متفاوت 
دموکراسی،  لیبرال  تیوری های  منظر  از  مثال  باشد. 
موجودیت درجه ی از مدرنیزاسیون و بازدهی نهاد ها 
از  که  حالی  در  باشد  می  نخستین  اهمیت  واجد 
پیش  موجودیت  هنجارین  دموکراسی  مکتب  منظر 
نهایت هم هویتی  در  و  مردم  مشارکت  برای  شرط ها 
اهمیت  واجد  شدگان  انتخاب  و  انتخاب کنندگان 
لیبرال  دموکراسی  دیگر  سخن  به  است.  اول  درجه 
و دمکراسی  و پس آمد دموکراسی  بازدهی  به  بیشتر 
هنجاری بیشتر به مشارکت و سهم مردم در فرآیند 
نخست  نوشته  این  در  من  دارد.  توجه  دموکراسی 
یا  اساسی ترین مؤلفه  های کارایی و موفقیت پروژه و 
پروسه  ی دموکراسی را در یک کشور برمی شمارم و با 
درنظرداشت محدودیت صفحه های روزنامه و واقعیت 
شرط  پیش  شرط ها،  پیش  از  یکی  بر  افغانستان 
فرهنگی، برای کارایی و یا موفقیت دموکراسی مکث 
می کنم. به دنبال آن اشاره هایی به اهمیت انتخابات 
در دموکراسی و همچنین به تدابیر دموکراتیکی که 
و  هیجان ها  برابر  در  دموکراسی  از  پاسداری  برای 

غلیان های عوام ضروری اند، اشاره خواهم کرد.   
بدون هر پرسشی، دموکراسی مولود روندی است که 
در آن مصاف ها و رویارویی های بسیار میان دموکراسی 
طلبان و عدالت طلبان از یک سو و نیروهای پاسدار 
نظام های غیر عادالنه از سوی دیگر به وقوع می پیوندد. 
در عین زمانی که پیکار و تالش دموکراسی خواهی را 
پایانی نیست، دموکراسی خود یک فرایند پایان ناپذیر 
است که تا بی نهایت کرانه های آن گسترش می یابند 
و با خود آزادی و عدالت بیشتر را به ارمغان می آورند. 
اما تکامل دموکراسی همواره مستقیم و برگشت ناپذیر 
با پس گرد ها  روند  این  نیست.  تعالی  و  باال  به سوی 
سراسر  در  امر  این  همراه  باشد.  می تواند  انهزام ها  و 
مبرا  آن  از  نیز  افغانستان  و  است  بوده  جهان چنین 
بدون  معروف،  سخن  به  دموکراسی ای،  بود.  نخواهد 
شبه دموکراسی  به  می کشد؛  ابتذال  به  دموکرات ها، 
به پدیده ی ضد آن مسخ می شود. پاسداران چنین  و 
به  گاهی  از   هر  را  سیال  پروژه ای  این  دموکراسی ای 
یک فیستوال پر از تقلب و جعل به نام انتخابات فرو 
جایگاه  از  شده  کنده  توده های  حضور  و  می کاوند 

)Manfred G. Schmiedt(پژوهشگر  شمید 
این  دموکراسی،  تیوری های  عرصه  در  آلمانی  نام دار 
موضوع را از جمله پیش شرط های فرهنگی می داند. 
در حالی که به گمان من ارجح این است که این شرط 
پیوند  این  در  دانست.  اجتماعی  مسایل   مشمول  را 
آن چه که در گفتمان دموکراسی واجد اهمیت است، 
این است که جوامعی که تنوع تباری آن کمتر است 
و مشکل اقلیت و اکثریت تباری در آن به مثابه یک 
ندارد،  قرار  اولویت  دیسکورس قدرت و مشارکت در 
تحقق دموکراسی آسان تر است. اگر چه در تمام دنیا 
هیچ ملت کالنی را نمی توان نشان داد که در آن یک 
اما در جاهای  باشد.  یا یک قوم وجود داشته  و  تبار 
که این معضل به عنوان مسئله اساسی ملت شهروند 
وجود ندارد، هم تحقق دموکراسی آسان تر است و هم 
ثبات آن. به سخن دیگر در فرایند تحقق دموکراسی 
یکی از دشواری هایی که، به ویژه در دموکراسی های 
چگونگی  همین  می شود،  تنش  موجب  جوان 
فراهم آوری شرایط عادالنه مشارکت همه شهروندان 
در فرایند های تصمیم گیری و اعمال قدرت است. این 
کمتری  زبانی  و  تباری  تنوع  که  جوامعی  در  مسئله 
دارند موجب تنش اجتماعی و حقوقی کمتر می شود. 
دموکراسی های  و  قدیمی  دموکراسی های  تجربه 
می توان  که  می دهد  نشان  کانادا  مانند  مهاجر پذیر 
با این معضل از طریق فراهم آوری چانس ها و زمینه 
یک  مثابه  به  ملت  تعریف  و  تعبیر  و  برابر  مشارکت 
جمع سیاسی و حقوقی مقابله کرد. با در نظر داشت 
این  در   )Karatnycky( کاراتنکی  پژوهش های 
کشورهایی  در  دموکراسی  که  گفت  می توان  پیوند، 
با  اند،  بیشتری  زبانی  و  تباری  یک دستی  دارای  که 

ثبات تر است.
موجودیت وفاق و اجماع میان شهروندان و نخبگان 
شرط های  پیش  از  دیگر  یکی  جامعه،  یک  سیاسی 
یک  در  دموکراسی  ثبات  و  استقرار  برای  فرهنگی 
Berg- ( میتشیل  و  برگ-شلوسر  است.  کشور 

مطالعاتی  در   )Schlosser and Mitchell
که در این پیوند در سال ۲۰۰۰ انجام دادند، به این 
رویکرد های  در  تغییر  همه  با  پرداخته اند.  موضوع 
نوعی  مردم،  حاکمیت  موضوع  به  نسبت  شهروندان 
از اجماع و وفاق میان مردم و میان رهبران سیاسی 
نیرومندی  مولفه ی  می تواند  دموکراسی  تداوم  در 
با اوج  برای استقرار و ثبات باشد. به گونه مثال اگر 
نارضایتی و نوسانات مرحله یی و شیوع فقر اقتصادی و 
اشاعه ی ناامنی و یا تقلب های پایدار و وسیع انتخاباتی 
بیزاری نشان  از دموکراسی  مردم و نخبگان سیاسی 
دهند، ثبات و استقرار دموکراسی آسیب می بینند و 
زمینه ی ارتقای رهبران عوام زده، نژادگرا و متمایل به 
دموکراسی  و  شده  بیشتر  قدرت گرا  و  اوتوریتر  نظام 

ناپایدار می شود.
بدون  نمی توان  را  دموکراسی  پایداری  و  تحقق 
موجودیت  و  دموکراسی  به  باورمند  شهروند  اراده ی 

جامعه  گستره  در  سرگردان  و  طبقاتی  و  اجتماعی 
همان  دیگر  سخن  به  می انگارند.  مردم  حضور  را، 
فاشیسم،  مانند  توده وار،  جوامع  تمام  در  که  گونه 
زیر نام انتخابات و تبلور اراده مردم، با توسل به ابزار 
دموکراسی بدترین نوع استبداد مدرن بر مردم حقنه 
شد، در دموکراسی بدون دموکرات ها و جمعیت های 
فرو کاویده از مردم به توده های فاقد جایگاه طبقاتی 
و باورمند به ارزش های شهروندی نیز احتمال مسخ 

دموکراسی به فیستوال جعل و ریا وجود دارد.
به  را  دموکراسی  که  عوام گرایانه  تصور  برخالف 
انتخابات و یا حاکمیت اکثریت  فرو  می کاود، چنین 
مولفه های برای سخن گفتن از موجودیت دموکراسی 
اگر چه ضروری اند اما به تنهایی کافی و تعیین کننده 
نیستند. به همین دلیل است که در دموکراسی های 
اساسی  قانون  نظام  بر  مبتنی  »دولت  بر  معاصر 
صاحبان  برای  بازی  قواعد  آن  در  که  دموکراتیک« 
قدرت یعنی مردم و نمایندگان آن ها یعنی آنانی که 
برگزیده می شوند، از پیش تدوین شده اند. و این امر 
شده  پذیرفته  امر  یک  به  پایدار  دموکراسی های  در 
ارتقا یافته است. به این گفتمان من در جاهای دیگر 
پرداخته ام اما در این جا موضوع بحث من چیز دیگری 
است. دموکراسی حوزه دل بخواه کنش اکثریت نیست. 
اکثریت باید مقید و پایبند در حصار و محدودیت های 
قانون اساسی دموکراتیک عمل کند و چنین قوانینی 
در دموکراسی ها تدابیر فراوانی را در نظر  گرفته اند تا 
حکومت اکثریت سیاسی نتواند به ابزار اعمال سلطه و 
زور بر اقلیتی که انتخابات را باخته است، تبدیل شود.

مهم ترین پیش شرط های تحقق و کار ایی دموکراسی 
عبارت اند از:

۱. موجودیت درجه ای از پیش رفت اقتصادی،
۲. توزیع عادالنه منابع قدرت در یک جامعه،

سیاسی،  اجتماعی،  پیش شرط های  موجودیت   .۳
حقوقی و بین المللی،

۴. پیش شرط  های فرهنگی.  
  

پیش  عمدتا  نوشته  این  در  من  نظر  مورد  موضوع 
شرط فرهنگی به مثابه یکی از پیش شرط های تحقق 
دموکراسی است. بدون شک میان شرط های یادشده 
آن ها  نمی توان  تنها  نه  و  دارد  وجود  عمیقی  پیوند 
بلکه  داشت  نظر  در  انتزاعی  مؤلفه های  مثابه  به  را 
در  را  آن ها  ارگانیک  پیوستگی  و  کلیت  باید  حتما 
داوری های علمی و سیاسی به مثابه عوامل مشخص 
و تعیین کننده در نظر گرفت. گاهی دیده می شود که 
از  برخی  دموکراسی  عرصه  پژوهش گران  از  تعدادی 
پیش شرط ها را شامل مسایل اجتماعی و برخی دیگر 
از محققان همان پیش شرط ها را شامل حوزه فرهنگی 
تلقی می کنند. به گونه مثال کثرت قومی و تباری در 
پیش شرط های  برخی ها شامل  منظر  از  یک جامعه 
را  آن  دیگر  برخی  که  حالی  در  می شود؛  اجتماعی 
شامل شرط های فرهنگی می پندارند. از جمله منفرد 

نهاد های حراست کننده از دموکراسی اجرایی کرد. 
 )Alexis de Tocqueville( توکویل  آلکسی 
این  بر  فرهنگ سیاسی  باره  در  خود  مطالعات  در 
به  مردم  که  دموکراسی ای  که  می کند  تاکید  امر 
به  و  پذیرفته  آگاهانه  را  آن  و  باشند  باورداشته  آن 
استوارتر  و  ژرفتر  باشند،  داده  ارتقا  فرهنگ جمعی 
امریکا  جامعه ی  باره  در  مطالعاتش  در  وی  است. 
دموکراسی  که  رسید  باور  این  به  نزدهم  قرن  در 
این  از  و  است  مدرن  فرهنگ  با  دنیایی  معنای  به 
منظر یگانه آلترناتیف است. وی دموکراسی را تنها 
تلقی  حکومت داری  شیوه   یا  و  سیاسی  نظام  یک 
نمی کند بلکه به این باور است که دموکراسی حالت 
تعمیم یافته ی اجتماعی است. حالتی که مردم به آن 
به سوی  پیوسته  جامعه  آن،  تحقق  با  و  دارند  باور 

برابری بیشتر سیر می کند.
تسهیل کننده  عامل  مثابه  به  فرهنگ  تاثیر  مباحث 
فرایند  در  بازدارنده  و  مانع  یا  و  پشتیبان  و 
در  جمله  از  نیستند.  نوی  مباحث  دموکراسی 
اشاره های  امر  این  بر  جامعه شناسی دینی  مطالعات 
فراوان وجود دارد. برخی از پژوهشگران بر این باور 
نیرومندی  و  ادیان  از  برخی  به  تعلق  میان  که  اند 
فرایند گسترش،  و  مومنان  و دین خویی  دین باوری 
پیوند  آن  عدم  یا  و  دموکراسی  استقرار  و  استمرار 
اگر مومنان نظام سیاسی را  نیرومندی وجود دارد. 
به مثابه یک نظام خدادادی و تعیین شده از ازل و 
و قدرت سیاسی  تلقی کنند  الهی  نظام حاکمیت  یا 
به  یا  و  کنند  تعبیر  الهی  مشیت  از  برخاسته  را 
سخن دیگر منبع و منشا حاکمیت سیاسی بر روی 
با چنین تعبیری  بدانند و  ربانی و خدایی  را  زمین 
با زمینی سازی قدرت سیاسی مقابله کنند، در این 
صورت برای این تلقی که دموکراسی حاکمیت مردم 
جایی  کمتر  می شود،  ناشی  مردم  اراده  از  و  است 
می ماند. در برابر این برداشت، برخی از پژوهش گران 
و  خرد بیدار  باور  یک  بنیاد  بر  دموکراسی  عرصه 
برداشت  چنین  که  اند  پندار  این  بر  دنیا گرایانه 
دشوار  را  دموکراسی  تحقق  دین مدارانه  و  فرهنگی 
را  دموکراسی  که  تلقی ای  جانب داران  می سازد. 
افزون بر مسایل دیگر یک پروژه سکوالر می انگارد به 
این باور اند که به هر اندازه که درجه سکوالریسم در 
یک جامعه بتواند و یا توانسته باشد، نهادینه شود، به 

همان اندازه هم استقرار دموکراسی آسان می شود.
 Freedom( آزادی«  »خانه  تجربی  پژوهش های 
می دهد  نشان  بیستم  قرن  پایان  در   )House
عنوان  به  را  آن ها  نهاد  این  که  کشوری   ۸۸ از  که 
کشور   ۷۹ است،  کرده  تصنیف  آزاد«  »کشور های 
دارای اکثریت مردم باورمند به دین مسیح بوده اند. 
و از ۶۷ کشوری که این نهاد آن ها را غیر آزاد تعبیر 
کرده است، تنها یازده کشور دارای اکثریت ترسایی 

بوده اند.
                                           ادامه در صفحه ۸

ضد  و  فراقانونی  خواست 
نیست. نیز  شهروندان  دموکراتیک 

نبود  و  بود  که  می بود  قرار  اگر 
آرای  نتیجه  به  تنها  دموکراسی 
وابسته  دموکرات  ضد  توده های 
و  کنترول  و  قوا  تفکیک  می شد، 
موانع  نمی داشت،  وجود  قوا  توازن 
دموکراتیک،  آزادی های  لغو  بر 
در  شهروندی  آزادی های  و  حقوق 
قوانین اساسی و یا در رویه ی قضایی 
موجود  دموکراسی  دارای  کشور های 
نمی بود، در سال ۲۰۱۹ در کشور های 
بریتانیا،  متحده،  ایاالت  مانند 
و  فلیپین  ترکیه،  پولیند،  مجارستان، 
جاهای دیگر نشانی از دموکراسی نبود.
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پیام تبریکی 
به تیم های برنده

نز روزنامه
ضمیمه ط

کاریکاتوریست: عتیق اهلل شاهد صفحه آرا: رضا مرادی دبیر بخش طنز: موسی ظفر  

بودجه اختصاصی شمارش آراء

با نشر گزارش های دقیق از محالت رای دهی در فضای 
مجازی توسط کمپاینران محترم دسته های انتخاباتی، 
ما مردم شریف افغانستان به این نتیجه رسیده ایم که 
برنده  رقابت  در  باقی مانده  کاندیدای  چهارده  تمامی 
که  داشت  بازنده  یک  فقط  انتخابات  این  و  هستند 
معذرت  جداً  بابت  این  از  هستیم.  ما  آن هم  متاسفانه 
روی  بیش تر  آینده  روزهای  در  امیدواریم  می خواهیم. 
اعصاب ما راه بروید و روان ما را با ریگمال زبان تان جال 
بخشید. لطفاً پیام های تبریکی مختص تیم تان را با دقت 

و حوصله مطالعه فرمایید.

دسته انتخاباتی تیم دولت ساز )اشرف غنی(
کامیابی و راه یافتن شما به ارگ ریاست جمهوری را از 
صمیم قلب متوجه هستیم. منشور انتخاباتی شما کاماًل 
با خواندن هر خط آن فهمیدیم که دولت  واضح بود و 
بعدی را تیم شما می سازد. آن 473 رای را که شما در 
به  نسبت  و  برده اید  ننگرهار  والیت  انگور دره  ولسوالی 
تیم های رقیب تان پیشتاز هستید، در حقیقت نمونه ای 
وقت  افغانستان  مردم  ما  است.  افغانستان  کل  آرای  از 
نداشتیم که در والیات دیگر رای بدهیم. به همین دلیل 
تشخیص  انگوردره  مردم  را  آن چه  هر  گرفتیم  تصمیم 
دادند، قبول کنیم. بدبختانه بعضی آدم ها در والیات دیگر 
نیز رای داده اند و از تیم رقیب  شما حمایت کرده اند اما 
غلط کرده اند. شما »بسیج« شوید و از روی همان ولسوالی 

نتیجه نهایی را اعالم کنید. ما کی هستیم که نپذیریم؟

تیم ثبات و همگرایی )عبداهلل عبداهلل(
اجازه دهید نخست بابت این که بازهم امسال کاندید 
داشتید و عکس داکتر صاحب را در خدمت مظلوم و 
سپاس گزاری  شما  از  دادید  قرار  افغانستان  رنجدیده 
کنیم. راستش ما به عکس کاندیدای شما عادت کرده ایم 
و در صفحه رای گیری که عکس داکتر عبداهلل نباشد 
هیچ مزه نمی ته. در قدم بعدی کامیابی شما را به کافه 
ملت افغانستان تبریک عرض می کنیم. شما در انتخابات 
قبلی، قبلی تر و قبلی ترین نیز برنده بودید. مهم نیست 
اگر به ارگ رفتید و از »آرای پاک ما« دفاع کردید یا 
نه. ولی برای ما رییس جمهور هستید و »دولت موازی« 
شما پیش ما مشروعیت دارد. از سخنرانی شما دریافتیم 
که دارید کابینه می سازید. لطفاً محکم تر بسازید. کابینه 
قبلی شما زیاد هنگ می شد و در تاریکی فالش نمی زد.

تیم گلبدین حکمتیار
موفقیت تیم شما را به تمام مردم افغانستان، باالخص 
داخلی  بی جاشدگان  یتیمان،  بیوه ها،  شهداء،  خانواده 
سرک  و  فاینست  انتحاری  حمله  شهدای  خارجی،  و 
در  شما  مبارزه  نماییم.  عرض  تبریک  میدان هوایی 
ستودنی  ریاست جمهوری  ارگ  به  دست یابی  راستای 
کفار  سد  از  توانستید  باالخره  که  خوشحالیم  و  است 
انگلیس و آلمان و مردم  دولت  و مشرکین، مخصوصاً 
دیرینه خود دست  آرزوی  به  و  کنید  عبور  افغانستان 
یابید. باال رفتن تحمل شما در عرصه زر زر خبرنگاران 
درخور صد ستایش است و نهایت خرسندیم از این که 

به صورت کامل  با شما  از مصاحبه  ما پس  خبرنگاران 
و بدون هیچ سوراخ مصنوعی  به خانواده های عزیزشان 
بودیم. آن ها  تقلب رقبای شما  برمی گردند. ما متوجه 
برای این که جلو راهیابی شما به ارگ را بگیرند، حدود 
شش میلیون نفر را مهاجر کردند، »شصت درصد« از 
خاک افغانستان را به طالبان لعین که جاسوس پاکستان 
هستند تقدیم کردند و با عساکر طالبان عکس یادگاری 
گرفتند. بعض افراد حتا از عمل کرد قبلی شما یک مقدار 
انتقاد کردند که در یک دموکراسی سالم چنین کاری 
اشتباه مطلق است. به هر صورت، خوشحالیم از این که 
در هفت ها محل رای دهی شما برنده هستید و دوباره به 

کوه نمی روید. دست خوش.

تیم صلح و عدالت )حنیف اتمر(
شکی نیست که وطن به صلح نیاز دارد و انتخابات مانع 
بزرگی در راه دموکراسی، مردم ساالری، صلح، امنیت و 
عدالت است، اما از این که تا آخرین لحظه از کاندیداتوری 
خود انصراف ندادید دست تان را به سردی می فشاریم. 
در  هستید.  شما  انتخابات  این  اصلی  برنده  که  الحق 
چندین ورق شمارش آراء که در فضای مجازی به نشر 
رسیده تعداد آرای شما قابل مالحظه است. اگر رای بقیه 
کاندیدان را در نظر نگیریم شما بیش ترین رای را برده اید 
و به صورت قانونی حق دارید رییس جمهور این مملکت 
باشید. از این که تا حال برنده گی خود را توسط اعالمیه 
مطبوعاتی به سمع ما نرسانده اید شدیداً نگران هستیم. 

کجا هستی تو او ناجوان؟

فاروق  داکتر  از  غیر  )به  نامزدان  بقیه  تیم های 
نجرابی(

هرچند تقلب سیستماتیک باعث شد تا شما نتوانید 
رای  انتخابات  روز  در  و  کنید  جلب  را  مردم  اعتماد 
قابل مالحظه بگیرید، ولی برنده گی شما پیش ما محرز 
است. همین که تقلب نکرده اید، خودش به صد پیروزی 
می ارزد. به قول علماء، ارگ امتیاز چند روزه است اما 
امتیازات  شما  محبوبیت  عدم  و  راستکاری  صداقت، 
همیشه گی است و در روز قیامت از آتش جهنم نجات تان 

می دهد. تبریک تان باشد که از جهنم بچ شدید.

تیم داکتر فاروق نجرابی
پیروزی، موفقیت، دست یابی، توفیق و کامیابی شما 
نفوس  افغانستانی،  به جمعیت  را  کنونی  انتخابات  در 
سرافراز  مردم  فانی،  جهان  سکنه  زندانی،  مملکت 
بغالنی، یخچال و موتر جاپانی، هندو و یهود و نصرانی، 
جمپرهای خزانی، جاکت های زمستانی و خانواده های 
قربانی تبریک و تهنیت و تسلیت عرض نموده از خداوند 
شجاعت،  قناعت،  مناعت،  متانت،  سعادت،  شما  برای 
اصابت،  حکایت،  حمایت،  نجابت،  نقاهت،  شفاعت، 
شکایت و اجابت های بیش تر می خواهیم. در انتخابات 
بعدی بازهم شما انتخاب اول ما خواهی بود. لطفاً خود 
را کاندید نمایید. اگر آقای حسیب آرین و بشیر بیژن 
را دیدید سالم برسانید و بگویید به شدت دلتنگ شان 

هستیم.

ضمیمه طنز روزنامه
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Me, Ustad Khalili

مره کو هیچ خاو نموبره حاجی. خدا خودشی پرده کنه.

خدا نکنه. زیبون خو ره دندو بگیر. اگه اونطور شده بشه 
که بیخ از مو و شمو کنده یه بیرار.

او مردک! تو بچی مره وارخطا موکونی؟ صبر کو که کمیسیون 
نتیجه ره اعالن کنه. پیش از مردو کفن پاره موکونی.

تو مشکل ندری حاجی، سال بی برکته. از مه هم از سه خال 
باال نمیه. 

دان خوده از خیر واز کو. تنها تو د میدان خداوراستی 
نمومنی. امدفعه میدان خداوراستی رقم کوته سنگی واری 

پر از نفر موشونه.

قبلگاه تقی! اگه نفر مو و شمو نشوه چطو کنیم؟ پگ خراب 
نموشونه؟

اول کو پیش خدا دعا کنیم که مو برنده بشیم. اگه برنده 
نباشیم، ده نظر تو مردم تظاهرات موکونه؟

هیچ دلمه طاقت نموکونه. تو که خیردمند استی شاید بازم 
غم خوده بخوری. مه د میدان خداوراستی موَمنوم.

از مه کو امسال هیچ جور نشد. هر طرف می زنم یا صاف 
بور موشه یا دوتایی پشه.

ده نظر تو مردم هشیار شده بشه؟

ضمیمه طنز روزنامه

ضمیمه طنز روزنامه

بنا بر پیشنهاد رئیس سنا، رئیس جمهور 
افغانستان سه میلیون افغانی بودجه را از کود 
91 به منظور پرداخت معاشات پدران روسای 

کمیسیون های انتخاباتی منظور می دارد.

ریش بموری لسالی اففانتان
ضمیمه طنز روزنامه

موسی ظفر

کوهپیمایی 
پسا انتخاباتی
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
ریاست تهیه و تدارکات

آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی.

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری

 

اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده 
آبیاری  زراعت,  وزارت   CLAP مردم  اشتراک  به  مالداری  و  زراعت  پروژه  که  می شود، 
ومالداری در نظر دارد، قرارداد،  تهیه و کرایه گیری 15 عراده وسایط برای والیات ننگرهار، 
هرات، کابل، پروان، لوگر، بغالن وبلخ  را با شرکت محترم مسافربری، تکسی رانی و باربری 
بین المللی کابل کاروان  دارای جواز نمبر )D-24699( آدرس- اطاق 32 جوار سیلوی 
مرکزی ناحیه 3 کابل ، افغانستان به قیمت مجموعی )5,909,400,00( پنج میلیون نه 

صدو نه هزارو چهارصد افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض 
خویش را از  تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به 
کابل،   ناحیه سوم   مینه  واقع جمال  ومالداری  آبیاری  زراعت,  وزارت  تدارکات،  ریاست 

افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی 

بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

Islamic Republic of Afghanistan
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دافغانستان اسالمی جمهوری دولت
دولت جمهوری اســالمی افغانستان

معینیت مالی و اداری
برنامه های بانک انکشاف آسیایی 

دکــرهنی،اوبولگولـواومالـداری وزارت
وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری
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قیمت: 20 افغانی

سال یازدهم

7
شد  سینما  عالقه مند  نوجوانی  از 
بود،  مهاجر  ایران  در  وقتی  و 
آموزش  کوتاه مدت  دوره های 
هنرهای  دیگر  و  فلم برداری 

سینمایی را فرا گرفت. 
سال  در  طالبان  رژیم  سقوط  با 
هرات  به  خورشیدی،   1381
کم  امکانات  وجود  با  و  برگشت 
فقط  آغاز کرد؛  زمانی  که  را  فعالیت سینمایی  زمان  آن  
یک شرکت در هرات تجهیزات سینمایی وارد می کرد و 
سینماگران برای باطری یا قطعه ی تخریب شده دوربین 

هفته ها منتظر می ماندند.
افغانی طرف دار زیادی داشت و  دهه ی هشتاد فیلم های 
فیلم »گل چهره« با داستان ازدواج های زیرسن به  عنوان 
چهار  و  شد  انتخاب  خورشیدی   1385 سال  برتر  فیلم 
جایزه ی یکی از جشن واره های فیلم در کابل را کسب کرد. 
تولید سریال های »فیس بوک دات کام«، »زبان  زرگری« 
از کارهای  با گویش  هراتی یکی دیگر  و »کلک  ششم« 
مهم او است؛ سریال هایی که با استقبال بی سابقه ی مردم 

رو به رو شد. 
تهیه کننده  کارگردان،  فلم بردار،  عظیمی،  عبدالرشید 
فعالیت  از 20 سال  فلم نامه نویس مشهور هراتی، پس  و 
می خواهد  و  کرده  لیالم  را  خود  کاری  تجهیزات  هنری 
دنیای سینما را ترک کند. این سینماگر از بی مهری ها در 
برابر هنر انتقاد دارد و می گوید اگر سینما حرام و مردود 
است، پس عالمان دین نباید فلم محمد رسول اهلل و دیگر 

ساخته های سینمای اسالمی را تماشا کنند. 

جام  زهر می نوشم و سینما را ترک می کنم 
تهیه کننده  کارگردان،  فلم بردار،  عظیمی،  عبدالرشید 
در  فعالیت  سابقه ی  دهه  دو  هراتی،  فلم نامه نویس  و 

بخش های گوناگون هنر سینما دارد. 
شغل پدری او رادیوسازی بود و هنگام کودکی به این فکر 

افتاد که افراد چگونه داخل تلویزیون ظاهر می شوند. 
مورد  در  کنجکاوی  بود،  مهاجر  ایران  در  که  زمانی 
تلویزیون سبب شد دوره های حرفه ای فلم برداری و دیگر 
طالبان،  رژیم  سقوط  با  بگیرد.  فرا  را  سینما  بخش های 
به هرات برگشت و فعالیت سینمایی خود را به  گونه ی 

رسمی آغاز کرد. 
عظیمی تا کنون بیش  از 32 فلم کوتاه و بلند سینمایی، 
مستند و سریال تلویزیونی ساخته و به  گفته خودش خود 
را وقف سینما و هنر کرده است.  او به  تازه گی تصمیم 
گرفته که تجهیزات کاری سینمایی خود را لیالم و دنیای 
سینما را ترک کند. این هنرمند باور دارد که حکومت در 
صورتی از هنر و هنرمندان حمایت می کند که آن ها در 
خدمتش باشند، اما هنرمندان نباید خود و هنرشان  را به 
حکومت ها بفروشند. عظیمی تاکید می کند که بازرگانان 
به  ویژه  از رشته های مختلف هنری  باید  و سرمایه داران 

سینماگر هراتی تجهیزات 
سینمایی اش را لیالم کرد

آقای عظمی می گوید افرادی که از طریق این فلم و هنر 
سینما به مقام های بلند حکومتی و امکانات مالی دست 
 یافته اند، حاال سینما و هنرمندان را فراموش کرده و دیگر 
دغدغه ای در مورد این هنر ندارند و شاید از یاد برده اند 
که زمانی از همین سینما رشد کردند و در جایگاه کنونی 

قرار دارند. 
سینمایی،  فلم های  ساخت  کنار  در  عظیمی  عبدالرشید 
و  دارد  کارنامه ی خود  نیز در  را  ساخت چندین مستند 
تولید مستندی در مورد پیشینه ی کاشی سازی در هرات 

از جمله  کارهای مشهور او به  شمار می رود. 

سریال های تلویزیونی با گویش  هراتی 
تا چند سال پیش گویش  هراتی در فلم و سریال ها جایگاه 
مناسبی نداشت. حتا فلم و سریال هایی که در خود هرات 

تولید می شد، با گویش کابلی بود.
برای نخستین بار تولید سریالی با گویش  هراتی با استقبال 
کم پیشینه ی مخاطبان رو به رو شد. سریال »فیس بوک دات  
کام« داستان کاله برداری های انترنتی را روایت می کند و 

در سال 2014 میالدی تولید شده است. 
پس از فیس بوک دات  کام، سریال های »زبان  زرگری« و 
»کلک  ششم« با داستان مهاجرت به اروپا و تقسیم میراث، 
با گویش  هراتی تولید شد و این مجموعه  سریال ها با نام 

سه  سریال هراتی شهرت یافت. 
علی  یعقوبی، نویسنده و وکیل احمد صافی، تهیه کننده ی 
و  زبان  زرگری هستند  و  دو سریال فیس بوک دات  کام 
است.  آن ها  کارگردان  و  فلم بردار  عظیمی،  عبدالرشید 

سینما حمایت کنند و پشتی بانی از هنر وظیفه ی آن ها 
است. 

آقای عظیمی می گوید با پول فروش تجهیزات سینمایی 
که با هرکدام آن ها خاطره ها دارد و زمانی آرزو داشت آن ها 
را در اختیار داشته باشد، می خواهد کسب و کار تجاری آغاز 

کند و آینده ای بهتر برای خانواده اش رقم بزند. 

فلمی که غوغا کرد
که  گل چهره  فلم  سینمایی  خورشیدی   1385 سال  در 
داستان ازدواج زیر سن دختری نوجوان را روایت می کند، 

توسط عبدالرشید عظیمی ساخته شد. 
کابل  مستند  فلم های  بین المللی  جشنواره  در  فلم  این 
این  جایزه  و چهار  انتخاب شد  سال  برتر  فلم  به  عنوان 

جشنواره را نیز کسب کرد. 
فلم گل چهره آن  زمان میان مردم گل کرد و شبکه های 
را  آن   هم  کشور  مرکز  در  پربیننده  و  معتبر  تلویزیونی 
نشر کردند. در این فلم مریم سما، عضو کنونی مجلس 
اجرای  در  و  کرده  بازی  را  گل چهره  نقش  نماینده گان، 

نقشش بسیار موفق بوده است.
از  دیگر  یکی  یادگاری«  »عکس   از»گل چهره«،  پس 
که  است  عظیمی  عبدالرشید  پرطرف دار  ساخته های 
بر  پارلمان  نماینده  ی  یک  پسر  جنسی  تجاوز  داستان 
دختری نوجوان و انتقام گرفتن از عامالن تجاوز را روایت 
می کند. این فلم  سال ها پیش در نبود امکانات فنی امروز 
و با بودجه ی مالی اندک ساخته شد و مردم حاال از آن ها 

خاطره های زیادی دارند. 

عظیمی افزون بر فلم برداری و کارگردانی، تهیه کننده گی 
این  برعهده داشت و پول ساخت  سریال کلک  ششم  را 

سریال را قرض گرفت. 
با ساخت سریال های هراتی فصل تازه ای در تولید فلم و 
سریال آغاز شد. هرچند پیش از آن خیلی ها با استفاده ی 
گویش  هراتی مخالف بودند و آن  را سبب شکست سریال 
استقبال  باعث  گویش  هراتی  برعکس  اما  می دانستند، 

بیش تر از سریال شد. 
سریال های هراتی در سایت یوتیوب بیش از 40 میلیون 
افغانستان  مختلف  والیت های  ساکنان  و  داشته  بازدید 
کشورهای  و  تاجیکستان  ایران،  ساکن  فارسی زبانان  و 

اروپایی، گویش  هراتی را بسیار شیرین توصیف کرده اند. 
از  یکی  مسوول  که  کرد  بازگو  را  داستانی  عظیمی 
شبکه های پربیننده در کابل گفته بود به این شرط حاضر 
و  آن حذف  هراتی  نشر کند که گویش   را  است سریال 
دوباره با گویش کابلی صدا گذاری شود، اما این خواست رد 

شد و سریال از نشر باز ماند.
آقای عظیمی باور دارد که ساخت سریال  با گویش  هراتی، 
این گویش را ثبت تاریخ کرده است و سال ها بعد اگر این 
او هم چنان ماندگار  برود، سریال های  از بین هم  گویش  

خواهد بود. 

سینما حرام نیست، حاضرم با عالمان دین مناظره کنم 
با  گفت وگو  در  هرات  اوقاف  و  رییس حج  پیش  چندی 
شهر  این  در  سینما  ساخت  ایده ی  با  8صبح  روزنامه ی 
مخالفت کرد و ساخت مکانی به  نام سینما را برای عالمان 

غیرقابل قبول دانست. 
واکنش های  با  هرات  اوقاف  و  رییس حج  گفته های  این 

زیادی رو به رو شد و بسیاری  از آن انتقاد کردند. 
عبدالرشید عظیمی باور دارد دیدگاهی که از سینما نزد 
برخی مردم و عالمان دین وجود دارد، اشتباه و تحریف 
مردود  و  حرام  سینما  که  می کند  تاکید  او  است.  شده 
نیست و حاضر است در این مورد با عالمان دیدن مناظره 

و حرام نبودن سینما را ثابت کند. 
آقای عظیمی می گوید اگر سینما حرام باشد، پس تماشای 
ساخته های  دیگر  و  رسول اهلل«  »محمد  سینمایی  فیلم 
اسالمی سینمایی هم حرام است. از دید او، نشر تولیدات 
سینمایی هندی، ترکی و غربی سبب بدبینی مردم نسبت 
به هنر سینما شده است، اما محصوالت سینمایی تولید 

شده در افغانستان محتوای اسالمی دارد. 
 به  گفته ی او هنرمندان تالش می کنند با ساخت محصوالت 
داخلی سینمایی مردم را از تماشای سریال های خارجی 
اما  باز دارند،  افغانستان است،  که خالف فرهنگ و دین 
برخی عالمان دین به جای حمایت از سینماگران، فتوای 

حرام و مردود بودن سینما را صادر می کنند. 
سال   20 از  پس  که  می گوید  عظیمی  این ها  همه ی  با 
فعالیت در سینما، حاال می خواهد تمام تجهیزات سینمایی 

خود را لیالم کرده و »هنر هفتم« را ترک کند.

محمدحسین نیک خواه 
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دموکراسی و پیش شرط ها 

بسیار دموکراتیک می بودند. گاهی دموکراسی های که در آن ها 
تدابیر کافی پیش گیرانه در قوانین اساسی در نظر گرفته نشده اند 
و یا سنت دموکراسی ناتوان است، برای دشمنان دموکراسی نیز 
توسل  با  تا  انتخابات   از جمله  دارند  امکان های وجود  و  زمینه 
به آنها به لغو دموکراسی بپردازند. کلیه جریان های هویت گرا و 
از  برخی  می کنند.  را  کار  همین  امروزی  اروپای  در  پوپولیست 
از  از کشور ها  پاره ای  نژادگرایان سیاسی در  رادیکال های دینی، 

جمله در افغانستان نیز به همین شگرد توسل می جویند.

اقتدار  مدافعان  و  قانون گذاران  تهدید هایی،  با چنین  مقابله  در 
برای مهار کردن خود کامگی حاکمان  را  تدابیری  دموکراتیک 
و هیجان های  از حسیات  ناشی  تهدید های  و همچنین کاهش 
برای  تدابیر  این  سنجیده اند.  مردم،  یعنی  قدرت،  صاحبان 
پیش گیری و دفع دو تهدید در برابر دموکراسی وضع شده اند. 
برای  جمهوری خواهانه  پسان ها  و  مشروطه خواهی  جنبش های 
این که بتوانند مانع خودکامگی فرمانروایان شوند، به مثابه پس آمد 
مبارزات سخت و خونین توانستند قدرت حکمدار و سلطان را 
تابع قانون بسازند. بدین معنا که هیچ حکم داری نتواند برون از 
حوزه ی صالحیت قانون دست به عمل بزند و در این چارچوب 
نیز حکومت باید در برابر ملت و یا نمایندگان ملت پاسخ گو باشد. 
اما از جانب دیگر ارتقای مردم دولت به مقام صاحبان قدرت به 
مثابه منبع اصلی قدرت مشروع در دموکراسی نیز می تواند در 
شرایط فوران هیجان ها و خرد خفتگی جمعی برای اجرایی سازی 
دموکراسی مشکالتی را به وجود آورد. قانون گذاران دموکرات بر 
این امر آگاهی داشتند که هیچ تضمین جاویدانی که بر مبنای آن 
بتوان دموکراسی را از واکنش های خردستیز  و دموکراسی گریز ها 
دولت  اساسی  قانون  رو  این  از  ندارد.  وجود  داد،  قرار  امان  در 
دموکراسی دربرگیرنده قیودی است تا بتوان با توسل به آن ها 
مانع از ویرانی قانون و آزادی های اساسی مردم توسط خود مردم 
شد. مردم به مثابه صاحبان قدرت می توانند در شرایط هیجان ها 
و واکنش های عاطفی به راه حل های استبدادی روی بیاورند و 
بنیاد های آزادی را ویران کنند. قانون گذار، دست کم در چنین 
و  آزادی  کاویدن  فرو  به  منجر  که  را  قانون  تعدیل  حالت هایی 
بشود،  او  نفس  صیانت  و  انسانی  کرامت  ساختن  خدشه دار  یا 
این پرسش همیشه مطرح  بیان دیگر  به  مشکل ساخته است. 
می ماند که آیا مردم به مثابه صاحبان قدرت همیشه توانایی این 
موجب سعادت  بدهند چه چیزی  تشخیص  تا  دارند  را  داوری 
آن ها، نهادینه سازی آزادی و عدالت می شود و یا نه؟ این یکی 
از پرسش های اساسی در پیوند با استقرار دموکراسی است. به 
سخن دیگر، چگونه می توان نظام آزادی و قانونی را در شرایط 
روزگار  در  توده ها  کین توزانه ی  غلیان های  و  احساس ها  فوران 
این  از  اجتناب  برای  نگه داشت؟  محفوظ  اجتماعی  بحران های 
ویرانی  از  تدابیر پیش گیرانه  قانو ن گذار در چارچوب  نیز  حالت 
مردم  هیجان بار  واکنش های  برابر  در  سیاسی  نظام  بنیاد های 
محدودیت هایی را وضع می کند. به گونه مثال در قانون اساسی 
نافذ افغانستان، فصل حقوق و آزادی های مردم افغانستان صرف 
در زمانی تعدیل پذیر است که موجب تعمیق ، گسترش و افزایش 
حقوق و آزادی های شهروندان بشود و نه کاهش آن. به سخن 
دیگر قانون گذار نمی تواند با تکیه بر اصل ناشی شدن حاکمیت از 
اراده مردم، حقوق و آزادی های خود آنان را محدود  و یا این که 
آنان را از اصل حفظ کرامت انسانی و صیانت نفس محروم بسازد.

در روزگار هیجان های جمعی و فضاهای آکنده با خرد خفتگی، 
دموکراسی طلبی و عدالت طلبی و دفاع از برابری انسان ها سوای 
کار دشواری  و طبقاتی  یا جنسیتی  و  دینی  نژادی،  تفاوت های 
و  عدالت  سر  بر  ایستادگی  و  معیارها  این  به  وفاداری  با  است. 
آزادی است که میان استبدادگرایان و دموکراسی خواهان می توان 

تفکیک قایل شد.

روند تحکیم مردم ساالری در افغانستان حمایت کنند و طبق 
قانون فضای امن و مساعد را برای کارمندان کمیسیون ها مساعد 
سازند تا وظایف شان را مسووالنه انجام دهند،  نه این که خود به 
تقلب  برای  زمینه سازی  و  مردم ساالری  برای  تهدیدی  و  مانع 

بدل گردند.« 
رحمت اهلل نبیل، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان 
فضل الهادی  سخنان  به  اشاره  با  خبری  نشست  یک  در  نیز 
هنوز  گفت  او  کرد.  عنوان  شرم آمیز  را  سخنان  این  مسلمیار 
باور ندارد که مسلمیار شناس نامه ی افغانی داشته باشد، اما با 
صحبت های غیرمسووالنه، کشور را به بحران می بَرد. او تصریح 
کرد: »بزرگوارانی که امروز صدای شان برآمد، از حکومت پول 
گرفتند و صندوق پر کردند و حالی می گویند که بایومتریک را 
پدر کس نمی تواند، من واقعاً شرمیدم.« نبیل تأکید کرد که برای 
تأمین شفافیت در کنار کمیسیون های انتخاباتی خواهد ایستاد. 
فرامرز تمنا، دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در واکنش 
به سخنان مسلمیار گفته است که کمیسیون مستقل انتخابات 
افزوده است: »یگانه  قانونی دارد و مستقل است. تمنا  جایگاه 
نهاد مسوول در خصوص برگزاری، شمارش و اعالم نتایج آرای 
انتخابات، کمیسیون است« این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
هم چنان مسوولیت رسیده گی عادالنه به هرگونه شکایت و تقلب 
را از وجایب کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی دانسته است. 
فرامرز تمنا هرچند به صورت مشخص از مسلمیار و سخنان او 
یاد نکرده، اما تأکید کرده است که »هیچ تیم انتخاباتی و مقام 
دولتی حق مداخله در کار کمیسیون مستقل انتخابات را ندارد«.

اعالمیه اش گفته است: »متاسفانه در روزهای  تمنا در  فرامرز 
مداخله  با  تیم ها  از  برخی  که  می شود  دیده  انتخابات  از  پس 
با بی احترامی  انتخابات و  مستقیم در امور کمیسیون مستقل 
به ارزش های مردم ساالرانه، هر یک خودشان را برنده انتخابات 
در  بدون  دولتی  ارشد  مقامات  از  برخی  هم چنین  می دانند. 
نظر داشت جایگاه حقوقی شان، در مورد محاسبه آرا و مسایل 

انتخابات مداخله و اظهار نظرهای بی مورد می کنند.«
با  است  کرده  تأکید  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد  این 
»دقت و جدیت« بر مسایل مرتبط با انتخابات نظارت دارد و 
هرگونه مداخله تیمی و شخصی در مسایل انتخابات را مردود، 
خواهان  دیگر  بار  تمنا  می داند.  اخالقی  غیر  و  قانونی  غیر 
او »مخالفان  گفته  به  تا  انتخابات شده  نتایج  زودهنگام  اعالم 
مردم ساالری و دشمنان ثبات افغانستان از خالی به میان آمده 
سوء استفاده بیش تر نکنند.« تمنا تأکید کرده است که سطح 
اشتراک کننده گان اندک است و نباید اعالم نتایج، زمان طوالنی 

را در بر بگیرد.
از لوی سارنوالی خواسته  انتخابات ریاست جمهوری  نامزد  این 
است که با جدیت و طبق قانون، جلو مداخله »مقامات سودجو و 

 مخالف با ثبات افغانستان در امور انتخابات« را بگیرد. 
آن  از  انتخابات  در  مسلمیار  که  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته 
حمایت کرده، گفته است که به پذیرش فیصله کمیسیون های 
انتخاباتی التزام دارد. عمر داوودزی، رییس ستاد انتخاباتی آقای 
غنی به بی بی سی گفته است که آقای مسلمیار این اظهارات را از 
صحن مجلس سنای افغانستان ابراز کرده و تیم آن ها هر آن چه 

را فیصله کمیسیون انتخابات در این مورد باشد، می پذیرد. 
حزب جمعیت اسالمی نیز سخنان مسلمیار را »تهدیدآمیز و 
این  است.  کرده  را محکوم  آن  و  کرده  عنوان  غیر مسووالنه« 
حزب گفته است: »در شرایط کنونی نمایش زورگویی آن هم 
از جایگاه ریاست مجلس سنا، به شدت حساسیت برانگیز بوده و 

ممکن سبب ملتهب سازی فضای داغ جامعه شود.« 
این حزب از مسلمیار خواسته است که ضمن توضیح »اظهارات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای  از  تخریش کننده اش« 
معذرت بخواهد و از تکرار این گونه اظهارات از جایگاه ریاست 

مجلس سنا خودداری کند.
برگزار شد. سطح  انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان 
تخمینی اشتراک کننده گان انتخابات بیش از 2.5 میلیون نفر 
برای  نفر  میلیون  از 9.5  بیش  است؛ در حالی که  اعالم شده 

شرکت در این انتخابات نام نویسی کرده بودند.

برخالف تصور عوام گرایانه که دموکراسی را به انتخابات و یا حاکمیت اکثریت  فرو  
می کاود، چنین مولفه های برای سخن گفتن از موجودیت دموکراسی اگر چه ضروری اند 

اما به تنهایی کافی و تعیین کننده نیستند. 

از صفحه 5

مجلس  رییس  مسلمیار،  فضل هادی 
است  گفته  تند  سخنانی  در  سنا 
سر  را  نشده  بایومتریک  آرای  که 
رییس  نورستانی،  حواعلم  »پدر« 
انتخابات  مستقل  کمیسیون 
در  را  سخنان  این  او  می شمارد. 
مطرح  سنا  مجلس  نشست  یک 
این  اجرایی  ریاست  است.  کرده 
و  شمرده  بر  انتخاباتی  کمیسیون های  »تهدید«  را  سخنان 
شده  کمیسیون ها  این  از  مسلمیار  معذرت خواهی  خواهان 
نامزدهای دیگر از جمله رحمت اهلل نبیل و فرامرز تمنا  است. 
به این سخنان فضل هادی مسلمیار، از متحدان انتخاباتی رییس 

جمهور غنی، واکنش نشان داده اند. 
در روزهای اخیر و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
ششم میزان اعتبار آرای »بایومترک شده و بایومترک ناشده« به 
یک بحث داغ تبدیل شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات 
اعالم کرده است که از نظر آن ها، آرای بایومتریک ناشده اعتبار 
این  رییس  نورستانی،  حواعلم  نیست.  شمارش  قابل  و  ندارد 
دیگر  را یک بار  تصمیم کمیسیون  این  تازه گی  به  کمیسیون، 

رسانه ای کرده است. 
میزان،  نهم  سه شنبه،  روز  نشست  در  مسلمیار  فضل هادی 
ریاست  انتخابات  به  اشاره  با  سنا  مجلس  عمومی  نشست  در 
»دوستان  است:  گفته  نورستانی  حواعلم  سخنان  و  جمهوری 
می گویند که رییس کمیسیون انتخابات گفته است که آرای 
از  می شماریم.  پدرش  سر  نمی شود،  شمار  نشده  بایومتریک 
مردم بپرسید قصه چیست؟ حق مردم را چه گونه می خوری و 
ضایع می سازی، آن ها بر اساس فیصله شما این رأی را استفاده 
کرده اند.« ویدیویی از این لحظه ی سخنان رییس مجلس سنا 
واکنش برانگیز شده  و  به نشر رسیده  اجتماعی  در شبکه های 
است. هم چنان »مشرانوجرگه« نیز صورت جلسه نشست روز 
سه شنبه این مجلس را نشر کرده و در آن سخنان آقای مسلمیار 

را آورده است.
فضل هادی مسلمیار از حامیان محمداشرف غنی، رییس جمهور 
ریاست  انتخابات  در  »دولت ساز«  انتخاباتی  دسته ی  رییس  و 
یک  در  غنی  محمداشرف  باری  بود.  میزان  ششم  جمهوری 
همایش انتخاباتی اعالم کرد که »باختر امین زی« عضو پیشین 
مجلس سنا را که قصد رقابت بر سر کرسی ریاست مجلس را 
با مسلمیار داشت، عزل کرده است. باختر امین زی در ماه اسد 
انتصابی  عضو  عنوان  به  رییس جمهور  از سوی  گذشته  سال 
مجلس سنا گماشته و در ماه حمل امسال از عضویت مجلس 

سنا عزل شد. 
سخنان  به  واکنش  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  اعضای 
تند رییس مجلس سنا بار دیگر گفته اند که آرای بایومتریک 
در  کمیسیون  و  نیست  شمارش  قابل  صورت  هیچ  به  ناشده 
عضو  عبداهلل،  موالنامحمد  است.  مستقل  عمل کردهایش 
کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری اعالم کرد 
این کمیسیون به هیچ کس اجازه مداخله را نخواهد داد  که 
و کسانی نیز نباید برای مداخله در امور انتخاباتی تالش کنند. 

فضل هادی  سخنان  به  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست 
مسلمیار، رییس مجلس سنا واکنش نشان داده و آن را تهدید 
کرده  عنوان  انتخاباتی  کمیسیون های  منسوبان«  و  »مقامات 
است. در یک اعالمیه این نهاده آمده است: »ریاست اجرایی این 
سخنان غیرمسووالنه و تهدیدآمیز را علیه مقامات و منسوبان 
کمیسیون های مستقل انتخابات محکوم می کند. هیچ کس حق 
تهدید کمیسیون ها، مسوولین و کارمندان این نهادها را ندارد. 
آقای مسلمیار باید این اخطار خود را هرچه سریع تر پس بگیرد 

و از کمیسیون ها معذرت بخواهد.« 
عبداهلل عبدهلل، رییس اجرایی دستور داده است که مقام های 
عدلی و قضایی کشور تهدیدها علیه مسووالن کمیسیون های 
عامالن  با  و  دهند  قرار  پی گیری  و  بررسی  مورد  را  انتخاباتی 
داده  توضیح  اجرایی  ریاست  کنند.  قانونی  برخورد  تهدیدها 
از  موظف اند  افغانستان  حکومت  در  مسوول  »نهادهای  است: 

در   )Bertelsman Stiftung( برتلس من  نهاد  مطالعه  یک 
سال 2008 نشان می دهد که کشور های دارای اکثریت مسلمان، 
بیشتر شان دارای نظام های قدرت گرا و دیکتاتوری اند. بر بنیاد 

پژوهش های فتاح، فولپی، کاوا تورا و دیاموند 

اگر چه امکان های دموکراتیزاسیون در کشور های اسالمی وجود 
دارد اما تحقق و نهادینه سازی نظام مردم ساالر در این کشورها 

دشوارتر می نماید.
از  که  ادیانی  به  تعلق  یا  و  دین خویی  تاثیر  بتوان  این که  بدون 
فرایند های اصالحات دینی گذشته اند و یا نگذشته اند را بر فرایند 
اگر  برداشتی  چنین  که  می شود  دیده  کرد،  انکار  دموکراسی 
بر کنار  اروپا محوری  باور های  از  اما  می نماید  درست  مواردی  در 
بدون شک که  تاریخ بشری  نوع دیکتاتوری در  بدترین  نیست. 
قدرت  به  در کشوری  فاشیست ها  است.  بوده  هیتلری  فاشیسم 
رسیدند که از یک سو زادگاه اصالح طلبی دینی و میهن مارتین 
لوتر و دارای اکثریت مردم پیرو باور ترسا یی  بود و از جانب دیگر 
این  از  بود.  نبود، سکوالر  دین گرا  آلمانی  فاشیست های  رهبری 
کلیت  یک  مثابه  به  را  عوامل  و  مولفه ها  از  مجموعه ای  باید  رو 
در نظر گرفت. درجه پیش رفت اقتصادی، درجه تبلور و تبیین 
به  بر جمعیت ها  روابط حاکم  و  از ساختار ها  آن  و گذار  جامعه 
 Ferdinand ساختار های جامعه محور، )به باور فردیناند تونیس
Tönnies( تبلور طبقات اجتماعی به معنای متداول آن، درجه 
باور،  این  نهادینه شدن  و  اجتماعی  و  فردی  آزادی های  به  باور 
نیرومندی نهاد های جامعه شهروندی، امنیت حقوقی شهروندان و 
درجه معرفت و حرمت حقوقی و قانونی، درجه تحصیل و آموزش 
در جامعه، درجه خشونت گرایی و خشونت پذیری اجتماعی، باور 
به حقوق انسان و به ویژه نیمه ی زن جامعه، موجودیت و حضور 
مبارزه طلبانه جانب داران دموکراسی در عرصه پیکار های اجتماعی 
تعمیق  و  استقرار  بر  می توانند  که  اند  این ها  مانند  شرایطی  و 

دموکراسی تاثیر بگذارند.

فراموش نباید بکنیم که پژوهش های تازه از جمله تحقیق های 
منفرد شمید نشان می دهند که میان درجه ی از امنیت اجتماعی 
فرهنگی  همچنین  و  اجتماعی  و  اقتصادی  امنیت  شامل  که 
دارد.  وجود  مستقیم  پیوند  دموکراسی  از  حمایت  و  می شود 
ابتذال کشانده شده، در  به  از دموکراسی و  توده های سرخورده 
جوامعی که دارای فرهنگ و سنت ناپایدار دموکراسی اند آسانتر 
می توانند زمینه ساز برگشت مردم از دموکراسی و انکار و بی باوری 
آن ها به نظام مردم ساالر شود. در چنین شرایطی است که ارتقای 
سازمان ها و احزاب مخالف دموکراسی و یا ارتقای رهبران مخالف 
بدون  دموکراسی  و  می شود.  آسان  رهبری  مقام  به  دموکراسی 

دموکرات ها می شکند و به شبه دموکراسی مسخ می شود.

تقلیل دموکراسی به روش و در نهایت به روش انتخاب رهبران 
دموکراسی  از  برداشت ها  سوء  از  دیگر  یکی  سیاسی  نخبگان  و 
است. برخی ها تا جایی برداشت از دموکراسی را محدود و محصور 
می انگارند که گمان می کنند، دموکراسی برابر است به انتخابات. 
از  یکی  تمثیلی  در دموکراسی های  انتخابات  اصل  در حالی که 
راه های رسیدن به قدرت دموکراتیک است اما هیچ تضمینی وجود 
ندارد که به تنهایی بتواند منتج به قدرت برخاسته از اراده مردم 
بر بنیاد آزادی و عدالت پروری  شود. گاهی ممکن است انتخابات 
حتا آزاد به استقرار فاشیسم و دیکتاتوری بیانجامد. هیتلر نخست 
با توسل به انتخابات به قدرت رسید و پس از به قدرت رسیدن به 
الغای دموکراسی پرداخت. در بسیاری از دیکتاتوری های معاصر 
به نحوی انتخابات برگزار می شود اما منجر به برپایی دموکراسی 
تا  است  منظور  این  به  بیشتر  نمایش هایی  چنین  نمی شود. 
درونمایه ای  نه  و  بدهند  دموکراتیک  نمای  خودکامه  نظام  به 
باید  ترکمنستان  یا  و  شمالی  کوریای  آن  غیر  در  دموکراتیک. 

(Fattah ۲۰۰۶, 
Volpi/ Cavatora ۲۰۰۷ and Diamonnd ۲۰۰۸)

علی شاه حقمل
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با  هرات  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  ختم  از  روز  سه  گذشت 
حاضر  را  انتخابات  در  والیت  این  اشتراک کننده گان  آمار 
صالحیت  می گوید  و  بگذارد  میان  در  رسانه ها  با  نیست 
والیتی  دفتر  اما  است،  بیرون  نهاد  این  عهده  از  آمار  نشر 
است  حاضر  فراه،  والیت  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
رسانه ها  دسترس  به  را  والیت  این  شرکت کننده گان  آمار 

قرار بدهد.
مسووالن دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، 
رسانه ای ساختن آمار را »غیر اصولی« می خوانند و به این 
باور اند که تمام صندوق ها از محالت و مراکز رای دهی جمع 

آوری شده و سپس به کابل انتقال داده می شود.
داوود صدیق زاد، رییس کمیسیون مستقل انتخابات والیت 
برگه های  تمام  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه ی  به  هرات 
به  و  است  بسته شده  محافظتی  داخل خریطه های  نتایج 
دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات فرستاده خواهد 
میزان  ساختن  رسانه ای  تصمیم  که  می افزاید  وی  شد. 
دفتر مرکزی  به دست  انتخابات هرات،  اشتراک کننده گان 

کمیسیون است.

واکنش تند نهادهای ناظر بر انتخابات
با آن که آقای صدیق زاد از دادن آمار میزان اشتراک کننده گان 
عنوان  اصولی«  »غیر  را  آن  و  می ورزد  امتناع  انتخابات 
می کند، اما شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات، از جمله 
»تیفا« و مجتمع جامعه ی مدنی افغانستان )مجما( این کار 

را خالف قانون انتخابات می دانند.
احمدشهیر احمدیار، مسوول دفتر والیتی »تیفا« در هرات 
به روزنامه ی ۸صبح می گوید که از لحاظ قانون انتخابات، 
این عمل خالف است و امکان دارد که کمیسیون مرکزی 
انتخابات بر کمیسیون والیتی انتخابات هرات فشار آورده 

باشد. 
کمیسیون  می رود  احتمال  که  می افزاید  احمدیار  آقای 
داشته  کفش«  در  »ریگی  هرات  والیت  انتخابات  مستقل 
باشد و از علنی سازی آمار شرکت کننده گان انتخابات در این 

والیت »ترس« دارد. 
به گفته ی او، تمام برگه های نتایج در ختم روز رأی دهی در 
تمام مراکز رای دهی نصب شده است و اعالن نکردن آمار 

این والیت،  والیت فراه، ولسوالی  های پرچمن و جوین در 
نسبت به سایر ولسوالی ها بیش ترین میزان اشتراک کننده 

را داشتند. 
در  که  می دهد  نشان  هم چنان  کمیسیون  این  ارزیابی 
با یک مرکز و شش محل،  ولسوالی »اناردره« والیت فراه 
تنها دو نفر به پای صندوق های رای دهی رفته اند. تهدیدات 
انتخابات  در  مردم  نکردن  اشتراک  اصلی  عامل  امنیتی 

خوانده شده است.
ساکنان  که  می دهد  گزارش  هم چنان  کمیسیون  این 
ولسوالی های پشت رود، خاک سفید، باال بلوک و بکوا نیز 

برای رأی دهی رغبت چندانی نداشتند.

حواشی انتخابات در غور، زیر تهدیدهای امنیتی 
در  مردم  اشتراک  میزان  که  می رسد  خبر  غور  والیت  از 
اداره ی  برای  قابل رضایت  این والیت چندان  انتخابات در 

این والیت نبوده است. 
در  که  می گوید  غور  والی  سخنگوی  خطیبی،  عبدالحی 
میزان  دولینه،  و  پسابند  تولک،  سده،  چهار  ولسوالی های 
مشارکت مردم در انتخابات »بی نهایت کم رنگ« بوده است 

و در هر ولسوالی از ۲۰۰ نفر بیش تر رای نداده اند. 
آقای خطیبی می افزاید که غور حدود ۲۵۰ هزار نفر واجد 
مرکزی  دفتر  که  آماری  اساس  بر  دارد.  رای دهی  شرایط 
به  غور  در  کرد،  اعالم  دیروز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

صورت تخمینی ۶۰ هزار و ۴۸۳ تن رأی داده اند.
با تالش مکرر برای تماس با رییس دفتر والیتی کمیسیون 

مستقل انتخابات در غور موفق به گفت وگو با وی نشدیم.
از  پراکنده  شلیک های  و  رای دهی  مرکز  چند  بر  حمله 

حاشیه های روز انتخابات در والیت غور بود. 
سخنگوی والی غور می افزاید که عالوه بر آن، هنگام انتقال 
و  لعل وسرجنگل  ولسوالی های  از  رای دهی  صندوق های 
دولتیار به فیروزکوه، طالبان بر موترهای حامل صندوق های 
رای حمله کردند اما با دفاع نیروهای امنیتی از محل متواری 

شدند و زیانی به صندوق ها نرسید.
انتخابات  رای دهی  مرکز  در ۱۱۶  بود  قرار  غور  والیت  در 
رای دهی  مرکز   ۱۱۰ در  فقط  نهایت  در  اما  شود  برگزار 

انتخابات راه اندازی شد.
چهار مرکز خالی از رای در بادغیس

مجموعی، دلیلی ندارد. 
کمیسیون  والیتی  دفتر  گزارش  که  می افزاید  هم چنان  او 
مستقل انتخابات هرات نشان می دهد که وسایل انتخاباتی از 
مجموع ۲۵۳ مرکز رای دهی به دفتر مرکزی این کمیسیون 
در هرات رسیده است و آمار کلی در این کمیسیون وجود 

دارد. 
گزارش »تیفا« در هرات نشان می دهد که در روستای »سره 
واجد  نفر  از ۵۴۰  بیش  که  انجیل  ولسوالی  غرب  در  نو« 
شرایط رای دهی داشت، فقط چهار نفر رای  داده اند. روستای 
»طالب« در همین ولسوالی هم شاهد حضور کم رنگ مردم 

در پای صندوق های رای دهی بوده است.
مجتمع  گزارش  تیفا،  والیتی  دفتر  ارزیابی های  بر  عالوه 
نشان  هم  هرات  در  )مجما(  افغانستان  مدنی  جامعه ی 
شمار  هرات  والیت  فرسی  ولسوالی  در  که  می دهد 

رأی دهنده گان کم تر بوده است.
جواد عمید، از اعضای مجما در هرات می گوید که مشاهدان 
این  در  که  داده اند  گزارش  فرسی  ولسوالی  از  نهاد  این 
حتا  و  است  بوده  باز  رای دهی  مرکز  یک  فقط  ولسوالی 
کارمندان ملکی حاضر به رای دهی نشده بودند. آقای عمید 
که  می گوید  فرسی  ولسوالی  در  مجما  از شاهدان  نقل  به 
فقط هشت نیروی امنیتی که مسوول تامین امنیت ولسوالی 

هستند در انتخابات اشتراک کردند. 

کمیسیون مستقل انتخابات فراه جزییات می دهد
بر خالف دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات، 
منیر پارسا، رییس دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات 
در والیت فراه، تمام آمار شرکت کننده گان در انتخابات را 

اعالم کرده است. 
آقای پارسا به روزنامه ی ۸صبح می گوید که از مجموع ۲۲۴ 
مرکز رای دهی در سراسر والیت فراه، ۵۰ مرکز با ۲۲۶ محل 
در روز انتخابات فعال بوده و حدود ۲۲ هزار و ۹۷۲ نفر به 

پای صندوق های رأی رفته اند.
رییس کمیسیون والیتی انتخابات در والیت فراه می افزاید 
که پالن انتخابات برای ۵۰ مرکز رای دهی در والیت فراه 
باز  بود و در روز رای دهی تمام مراکز  مدنظر گرفته شده 

بوده است. 
بنا بر ارزیابی دفتر والیتی کمیسیون مستقل انتخابات  در 

مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  احمدی،  عبداهلل 
انتخابات در بادغیس می گوید که نزدیک به ۱۰ هزار نفر 
مرکز   ۳۹ در  رای دهی  شرایط  واجد  هزار   ۶۰ مجموع  از 

رای دهی حاضر شدند رای بدهند.
والیت  در  باز  مراکز  مجموع  احمدی،  آقای  گفته ی  به 
بادغیس ۴۳ مرکز بود، اما در چهار مرکز اصاًل کسی حاضر 
به اشتراک در انتخابات نشده است. او می افزاید که چهار 
مرکز  دو  و  قلعه ی نو  در  رأی دهی  مرکز  دو  شامل  مرکز 

رای دهی در ولسوالی آب کمری است. 
به دلیل تهدیدات  باالمرغاب،  او می افزاید که در ولسوالی 
بلند امنیتی برگه های رای دهی فرستاده نشد و هیچ مرکز 
به همین  و در ولسوالی جوند هم  بود  باز نشده  رای دهی 
دلیل، از مجموع ۱۴ مرکز رای دهی تنها یک مرکز به روی 

رای دهنده گان باز بود. 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  ارزیابی های 
میزان  ولسوالی ها  سایر  در  که  می دهد  نشان  بادغیس  در 

اشتراک مردم در یک سطح بوده است.

انتخابات بی تقلب در هرات؟
با آن که گمانه زنی های زیادی نسبت به برگزاری انتخابات پر 
تقلب ریاست جمهوری در والیت هرات وجود دارد، اما دفتر 
والیتی کمیسیون مستقل شکایت های انتخاباتی در هرات 
اعالم کرده است که هیچ شکایتی مبنی بر وجود تقلب در 

مراکز رأی دهی در این والیت ثبت نشده است. 
مستقل  کمیسیون  والیتی  دفتر  رییس  باقری،  فاطمه 
تا کنون ۴۹۰ شکایت  انتخاباتی می گوید که  شکایت های 
به دفترش رسیده است و بیش تر شکایت ها از وجود مشکل 
فنی دستگاه های بایومتریک و فهرست رأی دهنده گان بوده 
است.  او می افزاید که این شکایت ها عالوه بر مرکز شهر، از 
ولسوالی های گلران، اوبه، فرسی، کشک کهنه، چشت شریف 

و کوه زور  بوده است.
امتناع رییس کمیسیون مستقل انتخابات هرات از ارائه ی 
آمار به رسانه ها از دید آگاهان امور، »تالشی برای مهندسی 
دفتر  که  است  حالی  در  این  است.  انتخابات«  نتیجه ی 
مرکزی کمیسیون مستقل  انتخابات،  آمار شرکت کننده گان 
در انتخابات در والیت هرات را ۱۲۰ هزار و ۵۶ تن اعالن 

کرده است.
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تناقض در کار دفترهای والیتی کمیسیون مستقل 
انتخابات در غرب افغانستان

شد  سینما  عالقه مند  نوجوانی  از 
بود،  مهاجر  ایران  در  وقتی  و 
آموزش  کوتاه مدت  دوره های 
هنرهای  دیگر  و  فلم برداری 

سینمایی را فرا گرفت. 
سال  در  طالبان  رژیم  سقوط  با 
هرات  به  خورشیدی،   ۱۳۸۱
برگشت و با وجود امکانات کم آن  
زمان فعالیت سینمایی را آغاز کرد؛ 
 زمانی  که فقط یک شرکت در هرات تجهیزات سینمایی وارد 
یا قطعه ی تخریب شده  می کرد و سینماگران برای باطری 

دوربین هفته ها منتظر می ماندند.
دهه ی هشتاد فیلم های افغانی طرف دار زیادی داشت و فیلم 
»گل چهره« با داستان ازدواج های زیرسن به  عنوان فیلم برتر 
سال ۱۳۸۵ خورشیدی انتخاب شد و چهار جایزه ی یکی از 

جشن واره های فیلم در کابل را کسب کرد. 
کام«، »زبان  زرگری« و  تولید سریال های »فیس بوک دات 
»کلک  ششم« با گویش  هراتی یکی دیگر از کارهای مهم او 
است؛ سریال هایی که با استقبال بی سابقه ی مردم رو به رو شد. 
و  تهیه کننده  کارگردان،  فلم بردار،  عظیمی،  عبدالرشید 
فلم نامه نویس مشهور هراتی، پس از ۲۰ سال فعالیت هنری 
تجهیزات کاری خود را لیالم کرده و می خواهد دنیای سینما 
را ترک کند. این سینماگر از بی مهری ها در برابر هنر انتقاد 
دارد و می گوید اگر سینما حرام و مردود است، پس عالمان 
دین نباید فلم محمد رسول اهلل و دیگر ساخته های سینمای 

اسالمی را تماشا کنند. 

جام  زهر می نوشم و سینما را ترک می کنم 
و  تهیه کننده  کارگردان،  فلم بردار،  عظیمی،  عبدالرشید 
فلم نامه نویس هراتی، دو دهه سابقه ی فعالیت در بخش های 

گوناگون هنر سینما دارد. 
شغل پدری او رادیوسازی بود و هنگام کودکی به این فکر 

افتاد که افراد چگونه داخل تلویزیون ظاهر می شوند. 
زمانی که در ایران مهاجر بود، کنجکاوی در مورد تلویزیون 
سبب شد دوره های حرفه ای فلم برداری و دیگر بخش های 
سینما را فرا بگیرد. با سقوط رژیم طالبان، به هرات برگشت 

و فعالیت سینمایی خود را به  گونه ی رسمی آغاز کرد. 
سینمایی،  بلند  و  کوتاه  فلم  از ۳۲  بیش   کنون  تا  عظیمی 
مستند و سریال تلویزیونی ساخته و به  گفته خودش خود را 
وقف سینما و هنر کرده است.  او به  تازه گی تصمیم گرفته 
که تجهیزات کاری سینمایی خود را لیالم و دنیای سینما 
را ترک کند. این هنرمند باور دارد که حکومت در صورتی 

سینماگر هراتی تجهیزات 
سینمایی اش را لیالم کرد

چندین مستند را نیز در کارنامه ی خود دارد و تولید مستندی 
از جمله  کارهای  پیشینه ی کاشی سازی در هرات  در مورد 

مشهور او به  شمار می رود. 

سریال های تلویزیونی با گویش  هراتی 
تا چند سال پیش گویش  هراتی در فلم و سریال ها جایگاه 
فلم و سریال هایی که در خود هرات  نداشت. حتا  مناسبی 

تولید می شد، با گویش کابلی بود.
برای نخستین بار تولید سریالی با گویش  هراتی با استقبال 
کم پیشینه ی مخاطبان رو به رو شد. سریال »فیس بوک دات  
کام« داستان کاله برداری های انترنتی را روایت می کند و در 

سال ۲۰۱۴ میالدی تولید شده است. 
و  »زبان  زرگری«  سریال های  کام،  دات   فیس بوک  از  پس 
»کلک  ششم« با داستان مهاجرت به اروپا و تقسیم میراث، 
با گویش  هراتی تولید شد و این مجموعه  سریال ها با نام سه  

سریال هراتی شهرت یافت. 
علی  یعقوبی، نویسنده و وکیل احمد صافی، تهیه کننده ی دو 
سریال فیس بوک دات  کام و زبان  زرگری هستند و عبدالرشید 
عظیمی، فلم بردار و کارگردان آن ها است. عظیمی افزون بر 
تهیه کننده گی سریال کلک  ششم  و کارگردانی،  فلم برداری 

 را برعهده داشت و پول ساخت این سریال را قرض گرفت. 
و  فلم  تولید  در  تازه ای  فصل  هراتی  سریال های  ساخت  با 
استفاده ی  با  از آن خیلی ها  پیش  آغاز شد. هرچند  سریال 
آن  را سبب شکست سریال  و  بودند  گویش  هراتی مخالف 
می دانستند، اما برعکس گویش  هراتی باعث استقبال بیش تر 

از سریال شد. 
میلیون   ۴۰ از  بیش  یوتیوب  سایت  در  هراتی  سریال های 
و  افغانستان  مختلف  والیت های  ساکنان  و  داشته  بازدید 
فارسی زبانان ساکن ایران، تاجیکستان و کشورهای اروپایی، 

گویش  هراتی را بسیار شیرین توصیف کرده اند. 
عظیمی داستانی را بازگو کرد که مسوول یکی از شبکه های 
پربیننده در کابل گفته بود به این شرط حاضر است سریال 
با گویش  را نشر کند که گویش  هراتی آن حذف و دوباره 
کابلی صدا گذاری شود، اما این خواست رد شد و سریال از 

در خدمتش  آن ها  که  هنرمندان حمایت می کند  و  هنر  از 
باشند، اما هنرمندان نباید خود و هنرشان  را به حکومت ها 
بفروشند. عظیمی تاکید می کند که بازرگانان و سرمایه داران 
باید از رشته های مختلف هنری به  ویژه سینما حمایت کنند 

و پشتی بانی از هنر وظیفه ی آن ها است. 
آقای عظیمی می گوید با پول فروش تجهیزات سینمایی که 
با هرکدام آن ها خاطره ها دارد و زمانی آرزو داشت آن ها را در 
اختیار داشته باشد، می خواهد کسب و کار تجاری آغاز کند و 

آینده ای بهتر برای خانواده اش رقم بزند. 

فلمی که غوغا کرد
در سال ۱۳۸۵ خورشیدی فلم  سینمایی گل چهره که داستان 
توسط  می کند،  روایت  را  نوجوان  دختری  سن  زیر  ازدواج 

عبدالرشید عظیمی ساخته شد. 
این فلم در جشنواره بین المللی فلم های مستند کابل به  عنوان 
فلم برتر سال انتخاب شد و چهار جایزه این جشنواره را نیز 

کسب کرد. 
شبکه های  و  کرد  گل  مردم  میان  آن  زمان  گل چهره  فلم 
را  آن   هم  کشور  مرکز  در  پربیننده  و  معتبر  تلویزیونی 
مجلس  کنونی  عضو  سما،  مریم  فلم  این  در  کردند.  نشر 
نماینده گان، نقش گل چهره را بازی کرده و در اجرای نقشش 

بسیار موفق بوده است.
پس از»گل چهره«، »عکس  یادگاری« یکی دیگر از ساخته های 
پرطرف دار عبدالرشید عظیمی است که داستان تجاوز جنسی 
پسر یک نماینده  ی پارلمان بر دختری نوجوان و انتقام گرفتن 
از عامالن تجاوز را روایت می کند. این فلم  سال ها پیش در 
نبود امکانات فنی امروز و با بودجه ی مالی اندک ساخته شد 

و مردم حاال از آن ها خاطره های زیادی دارند. 
آقای عظمی می گوید افرادی که از طریق این فلم و هنر سینما 
به مقام های بلند حکومتی و امکانات مالی دست  یافته اند، حاال 
سینما و هنرمندان را فراموش کرده و دیگر دغدغه ای در مورد 
این هنر ندارند و شاید از یاد برده اند که زمانی از همین سینما 

رشد کردند و در جایگاه کنونی قرار دارند. 
عبدالرشید عظیمی در کنار ساخت فلم های سینمایی، ساخت 

نشر باز ماند.
آقای عظیمی باور دارد که ساخت سریال  با گویش  هراتی، این 
گویش را ثبت تاریخ کرده است و سال ها بعد اگر این گویش  

از بین هم برود، سریال های او هم چنان ماندگار خواهد بود. 

سینما حرام نیست، حاضرم با عالمان دین مناظره کنم 
با  گفت وگو  در  هرات  اوقاف  و  حج  رییس  پیش  چندی 
روزنامه ی ۸صبح با ایده ی ساخت سینما در این شهر مخالفت 
کرد و ساخت مکانی به  نام سینما را برای عالمان غیرقابل 

قبول دانست. 
این گفته های رییس حج و اوقاف هرات با واکنش های زیادی 

رو به رو شد و بسیاری  از آن انتقاد کردند. 
عبدالرشید عظیمی باور دارد دیدگاهی که از سینما نزد برخی 
مردم و عالمان دین وجود دارد، اشتباه و تحریف شده است. 
او تاکید می کند که سینما حرام و مردود نیست و حاضر است 
در این مورد با عالمان دیدن مناظره و حرام نبودن سینما را 

ثابت کند. 
آقای عظیمی می گوید اگر سینما حرام باشد، پس تماشای 
فیلم سینمایی »محمد رسول اهلل« و دیگر ساخته های اسالمی 
سینمایی هم حرام است. از دید او، نشر تولیدات سینمایی 
هندی، ترکی و غربی سبب بدبینی مردم نسبت به هنر سینما 
شده است، اما محصوالت سینمایی تولید شده در افغانستان 

محتوای اسالمی دارد. 
 به  گفته ی او هنرمندان تالش می کنند با ساخت محصوالت 
داخلی سینمایی مردم را از تماشای سریال های خارجی که 
اما برخی  باز دارند،  افغانستان است،  خالف فرهنگ و دین 
عالمان دین به جای حمایت از سینماگران، فتوای حرام و 

مردود بودن سینما را صادر می کنند. 
با همه ی این ها عظیمی می گوید که پس از ۲۰ سال فعالیت 
در سینما، حاال می خواهد تمام تجهیزات سینمایی خود را 

لیالم کرده و »هنر هفتم« را ترک کند.

محمدحسین نیک خواه 
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