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پس از تصفیۀ رسور مرکزی

شامر رأی دهنده گان 

کاهش خواهد یافت

افغـانستان 
و دولـت داری مـدرن؛

چـاره هـا و نـاچـاری هـا

63

انتخابات  در  که  تقلباتی  به  توجه  با  انتخابات  کمیسیون 
صورت گرفته است و با توجه به تجربۀ انتخاباِت گذشته 
تأخیر در  دارد،  آن وجود  از  که  توقعاتی  و  انتظارات  و 
فشارهاِی  از  رهـایی  برای  راه  بهترین  را  نتایج  اعالِن 

موجود تشخیص داده است. اما این تأخیر در صورتی که 
بی رویه و ناسگالیده باشد، ممکن است کارِ انتخابات را 
به بُن بست بکشاند. تأخیر در نتایِج انتخابات در صورتی 
پسندیده است که رویکردِ منطقی و اصالحی داشته باشد؛ 

اما اگر این تأخیر خارج از سویه باشد، اعالن نتایِج نهایی 
به  انتخابات  اگر  به خصوص  و  می سازد  زمان بر  نیز  را 
دورِ دوم برود، در آن صورت برگزاری دورِ دوم به دلیل 
دشواری های زمستانی، به بهارِ پیِش رو منتهی می شود...

ــا  ــخصی موالن ــان ش ــدگار: نگهبان مان
ــیون  ــنر کمیس ــداهلل، کمیش ــد عب محم
ــلح  ــرد مس ــک ف ــات ی ــتقل انتخاب مس
ســالح  میــل  دو  بــا  را  مشــکوک 
ــداهلل  ــای عب ــد. آق ــرده ان ــت ک بازداش
ــروز  ــداد دی ــن روی ــه ای ــد ک می گوی
در  کابــل  در  میــزان   ۲۸ یکشــنبه، 
جریــان یــک مراســم خاک ســپاری 

اســت. داده  رخ 
ــداهلل، کمیشــنران کمیســیون  ــا عب موالن
انتخابــات می گویــد کــه برنامــۀ تدابیــر 
امنیتــی در داخــل کمیســیون انتخابــات 
پراکنــده اســت و ایــن موضــوع را 
بارهــای بــا مســووالن نهادهــای امنیتــی 
پیــش از انتخابــات و پــس از انتخابــات 
شــریک ســاخته شــده، امــا توجهــی در 

ایــن راســتا صــورت نگرفتــه اســت. 

ــراد  ــه اف ــرد ک ــد ک ــداهلل تأکی ــای عب آق
ناشــناس، مشــکوک و بــدون ضمانــت 
انتخابــات  کمیســیون  داخــل  در 
ــی  ــای امنیت ــا نهاده ــد، ام حضــور دارن
ــی  ــه اطالع ــچ گون ــورد هی ــن م در ای

بــه مســووالن و رهبــری کمیســیون 
 . هنــد نمی د

او کــه ســاعتی پــس از دســتگیری فــرد 
مشــکوک در یــک نشســت خبــری 
صحبــت میکــرد، گفــت: بــا آنکــه پنــج 

نهــاد امنیتــی بــه صــورت جداگانــه در 
ــد،  ــت دارن ــات فعالی ــیون انتخاب کمیس
امــا هیــچ تــالش عملــی بــرای تأمیــن 
امنیــت مســووالن کمیســیون انتخابــات 

ــد.  ــام نداده ان انج
ــه  ــک هفت ــه ی ــت ک ــداهلل گف ــای عب آق
امنیتــی  نهادهــای  از ســوی  پیــش، 
برای شــان هشــدار داده شــد کــه یــک 
ــات  ــیون انتخاب ــم در کمیس ــرد مهاج ف
ــروز(  ــروز )دی ــا ام جابه جــای شــد، ام
زمانــی کــه او بــه یــک مراســم جنــازه 
ــرد  ــک ف ــب ی ــورد تعق ــود، م روان ب
ــرد  ــن ف ــت و ای ــرار گرف ــکوک ق مش
ــرف  ــمالی از ط ــرای ش ــۀ س در منطق
ــت.  ــده اس ــت ش ــان او بازداش محافظ
ایــن کمیشــنر کمیســیون انتخابــات 
فــردِ  ایــن  نــزد  از  کــه  می گویــد 
تفنگچــۀ  میــل  یــک  مشــکوک، 
ــک  ــو و ی ــه چاق ــک قبض ــروف، ی مک
پایــه مخابــره بــه دســت آمــده اســت. 

صفحه 2

د افغانسـتان د اداري فسـاد پـر وړانـدې د مبـارزې 

)میـک(  کمېټـې  ګـډې  د  ارزونـې  او  څارنـې  د 

چارواکـي وايـي، دوی د کانونـو او پټرولیم وزارت 

نـږدې ۲۰۰ سپارښـتنې کـړې وې، خـو د تېـره یوه 

کال پـه مـوده کې یې یـوازې ۳۰ سپارښـتنې عميل 

کـړې دي.

میـک پـه یـوه تـاره راپور کـې ویـيل چـې د کانونو 

او پټرولیـم وزارت د دوی د سپارښـتنو پـه پلې کولو 

کې لـږ پرمختګ کـړی دی.

ددغـې کمېټـې د څېړنـو امر ادریس هاشـمي ازادي 

راډیـو تـه وویـل چـې د کانونـو او پټرولیـم وزارت 

بایـد د دوو کلونـو پـه مـوده کـې دوی تـه وړانـدې 

شـوې ټولـې سپارښـتې په بشـپړ ډول عمـيل کړي، 

ترڅـو پـه خـره یـې پـه دغـه وزارت کـې د پـام وړ 

اصالحـات رامنځتـه يش.

ښـاغيل هاشـمي زیاته کـړه: »زموږ کـوم راپور چې 

تېـر کال خپور شـو، ۱۹۱ سپارښـتنې یـې درلودې، 

چـې زموږ د لومـړي راپور تر خپرېدو وروسـته ۲۷ 

سپارښـتنې عمـيل شـوي. دوهـم راپـور مـو ښـيي 

چـې پـه ټوله کې ۳۰ سپارښـتنې عميل شـوې دي. 

زمـوږ غوښـتنه دا ده چـې ټولـې سپارښـتنې عمـيل 

يش.«

د میـک کمېټـې د موندنـو لـه مخـې د روان کال د 

سـپټمر تـر پایه، لـه ۱۹۱ سپارښـتنو څخـه ۳۰ یې 

پـه بشـپړ ډول عميل شـوي، ۴۸ یې په قسـمي ډول 

پلـې شـوي، د ۹۱ سپارښـتنو پلـې کـول ځنـډول 

نـه دی  یـې هیـڅ ځـواب  اړه  پـه  او د ۲۲  شـوي 

شـوی. ورکړل 

د کانونـو او پټرولیـم پـه وزارت کـې د سپارښـتونو 

د پلـې کېـدو د څرنګـوايل پـه اړه د اداري فسـاد پر 

وړانـدې د مبـارزې د څارنـې او ارزونـې د ګـډې 

کمېټـې دوهـم څېړنیز راپـور چې نن يکشـنبه خپور 

شـوی ښـيي چـې د کانونـو د تړونونـو د ورکـړې 

بهیـر ال هـم ډېـر اوږد او پيچلـی دی او د کانونـو 

د کېندنـې پـه لویـو تړونونـو کـې د کادسـر اداري 

سیسـتم نـه پلـی کېږي.

میـک ویـيل چـې د کانونو تخنیکـي کمېټـه چي په 

قانـون کـې راغلـې، ال نـه ده جـوړه شـوې او دغې 

چـارې بېـال بېلـو مداخلو تـه زمینـه مسـاعده کړې 

ده.

ترمنـځ  ادارو  ییـزو  سـیمه  او  دولـت  مرکـزې  د 

ناسـم  هکلـه  پـه  تولیداتـو  د  اړیکـې،  کمـزورې 

معلومـات، د څېړونکـو نامناسـب چلنـد، د مالیـې 

راټولـول، کادسـر، بـري رسچینـې او د چاپیریال 

هغـه  اصالحـات  کـې  اداره  مـيل  پـه  سـاتنې 

سپارښـتنې ښـودل شـوي چې هیڅ پام ورتـه نه دی 

شـوی.

خـو د افغانسـتان د کانونو او پټرولیـم وزارت ویاند 

سـیحون کامـګار بیـا د میـک کمېټې لخـوا وړاندې 

شـوی راپور ناسـم بـويل او وايي چې د دغـه راپور 

پـه اړه د کانونـو او پټرولیـم وزارت رسه هېـڅ ډول 

همغـږي نه ده شـوې.

موالنا عبداهلل: 
افراد مشکوک و بدون ضمانت در داخل کمیسیون انتخابات حضور دارند

میک:
د کانونو او پټرولیم وزارت د میک د لسګونو 

سپارښتنو عميل کولو کې پاتې راغلی

مبـادا تأخیـر به تـزویـر بینجـامـد!

صفحه 3

طرف اصلی کیست؟

امـریکا یا افغانستان
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کمیســیون انتخابــات ضمــِن آن کــه به جــای اعــالم نتایــج ابتـــدایی 
معذرت خواهــی کــرده؛ ایــن را هــم نمی گویــد کــه نتایــج 

ــد. ــد ش ــالن خواه ــه تاریخــی اع ــرانجام در چ ــات س انتخاب
ــی از  ــادهای انتخابات ــووالن در نهـ ــن، مس ــش از ای ــه پی  اگرچ
ــا در  ــد ام ــه بودن ــخن گفت ــج س ــالم نتای ــر در اع ــال تأخی احتم
ــات  ــی در انتخاب ــم حکومت ــروزِی دو تی ــای پی ــار آن، ادعاه کن
ــم  ــزداِن ریاســت جمهوری ه ــورای نام ــه ش ــود ک ــده ب ــبب ش س
ــر در  ــه تأخی ــاز ب ــان، از نی ــِی پی هم ش ــاِی اعتراض در کنفرانس ه
اعــالم نتایــج ـ بــه جــای اعــالمِ نتایــِج مهندسی شــده ـ حمایــت 
کــرده بودنــد بــا ایــن منطــق کــه اگــر نتایــج ابتدایــی به صــورِت 
شــفاف ولــی بــا تأخیــر اعــالم شــود، بهتــر اســت از نتایــِج جعلــی 
و ســاخته گی یی کــه اصــالِح آن در نتایــج نهایــی ناممکــن باشــد 
و همیــن مســأله ســبب بــروزِ منازعــه و بحــران در کشــور گــردد. 
افــزون بــر ایــن موضــوع، تــردد و ترافیــِک دیپلومات هــای خارجی 
ــراز نظرهایــی کــه ســفارت خانه هاِی  ــات و اب در کمیســیون انتخاب
ــیون  ــه کار در کمیس ــی داد ک ــان م ــز نش ــته اند نی ــف داش مختل
ــی،  ــی و بین الملل ــادهای مل ــر نظــِر اشــخاص و نهـ ــات زی انتخاب
ــه  ــواری هایی ک ــد آورد؛ دش ــراه خواه ــه هم ــواری هایی را ب دش
فــارغ از اِعمــاِل نقطه نظــراِت خارجی هــا در پروســۀ شــمارِش آرا 
و پهلوهــاِی منفــی و مثبــِت احتمالــِی آن نخواهــد بــود. چنان کــه 
ــکا  ــۀ امری ــاون وزارت خارج ــز مع ــس ویل ــته، الی ــۀ گذش در هفت
بــه افغانســتان آمــد و بــا مســووالن نهادهــای انتخاباتــی و رهبــران 
ــات ریاســت جمهوری  ــزدان انتخاب ــه نام ــی ک ــت وحــدت مل دول
ــا  ــدارش در نشســتی ب ــاِن دی ــرد و در پای ــدار ک ــتند، دی ــز هس نی
مســووالِن رســانه ها گفــت کــه طــرف دارِ انتخابــاِت شــفاف 
و شــمارِش آراِی بایومتریک شــدۀ دقیــق در انتخابــات پیــِش 
و  آزادی  بــه  کــه  می خواهــد  همــۀ طرف  هــا  از  و  روســت 

ــد.  ــی ارج بگزارن ــیون های انتخابات ــتقاللیِت کمیس اس
ــه  ــا توج ــات ب ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــون ب  اکن
بــه تقلباتــی کــه در انتخابــات صــورت گرفتــه اســت و بــا توجــه 
ــاِت گذشــته و انتظــارات و توقعاتــی کــه از آن  ــۀ انتخاب ــه تجرب ب
وجــود دارد، تأخیــر در اعــالِن نتایــج را بهتریــن راه بــرای رهـــایی 
ــر در  ــن تأخی ــا ای از فشــارهاِی موجــود تشــخیص داده اســت. ام
ــت کارِ  ــن اس ــد، ممک ــگالیده باش ــه و ناس ــه بی روی ــی ک صورت
انتخابــات را بــه بُن بســت بکشــاند. تأخیــر در نتایــِج انتخابــات در 
صورتــی پســندیده اســت کــه رویکــردِ منطقــی و اصالحــی داشــته 
باشــد؛ امــا اگــر ایــن تأخیــر خــارج از ســویه باشــد، اعــالن نتایــِج 
ــات  ــر انتخاب ــوص اگ ــازد و به خص ــر می س ــز زمان ب ــی را نی نهای
ــل  ــزاری دورِ دوم به دلی ــورت برگ ــرود، در آن ص ــه دورِ دوم ب ب
ــود و  ــی می ش ــِش رو منته ــارِ پی ــه به ــتانی، ب ــواری های زمس دش
ــاِی  ــایِر واقعیت ه ــا س ــل ب ــی در تعام ــیار طوالن ــِر بس ــن تأخی ای

ــد!  ــر بینجام ــه تزوی ــد ب افغانســتان می توان
انتخابــات ششــم میــزان ســاِل جــاری به دلیــل اســتفاده از سیســتم 
ــته  ــاِی گذش ــا انتخابات ه ــاوت ب ــک، متف ــوژِی بایومتری و تکنال
بــوده اســت. در عیــن حــال، کمیــت انــدِک رای دهنــده گان 
ــد تفکیــک و شــمارِش آرا ســرعت و ســهولت  ــه رون ــد ب می توان
ــه   ــه ب ــج ک ــالم نتای ــر در اع ــه تأخی ــت ک ــد گف ــا بای ــد. ام ببخش
ــه  ــر ب ــه، اگ ــرار گرفت ــتقبال ق ــورد اس ــفافیت م ــن ش ــِت تأمی جه
درازا بکشــد؛ معنــاِی سیاســی و نشــان از پیچیده گــِی بازی هــا در 
رونــد انتخابــاِت افغانســتان دارد. بنابرایــن کمیســیون انتخابــات بــا 
توجــه بــه رســالت و مســوولیِت ســنگینی کــه دارد، باید مســتقالنه 
ــالم  ــه اع ــی، ب ــا خارج ــی ی ــای داخل ــوِل فرمایش ه ــدون قب و ب
نتایــج در یــک بــازۀ زمانــِی محــدود و منطقــی اقــدام کنــد. مســلمًا 
کارِ درســت بــه ســرانجامِ درســت و کارِ غلــط بــه ســرانجامِ بــد 
می انجامــد. از همیــن رهگــذر، اعــالم نتایــج بــر اســاِس شــفافیت 
و صداقــت، بهتــر اســت از فرمایشــی عمــل کــردن و بــه ســخره 
گرفتــن آراِی مــردم بــر اســاِس ایده هــای ایــن و آن. اگــر نتیجــۀ 
انتخابــات ششــِم میــزان غیرواقعــی و مهندسی شــده اعــالم گــردد، 
بــا توجــه بــه حساســیِت مســأله و تجــارب انتخابات هــای 
گذشــته، عاقبــِت کار مــرِگ دموکراســی و انتخابــات خواهــد بــود. 
ــود  ــه می ش ــات توصی ــیون انتخاب ــه کمیس ــاف، ب ــن اوص روی ای
ــازه  ــد و اج ــش را دریاب ــِی خوی ــی و تاریخ ــوولیِت مل ــه مس ک

ــر در آن بینجامــد.  ــه تزوی ــات ب ــر در انتخاب ندهــد تأخی

مبـادا تأخیـر 
به تـزویر بینجـامـد!

تأخیــر در تقویــم انتخابــات بــه هــر عنوانــی کــه 
صــورت گیــرد، امــری پذیرفتنــی و قابــل قبــول نیســت. 
ــرای  ــِت خــاص ب ــات ریاســت جمهوری از اهمی انتخاب
ــدایِی آن  ــج ابتـ ــد نتای ــت و بای ــوردار اس ــردم برخ م
ــه تقویــم انتخاباتــی کــه ۲7 میــزان مشــخص  مطابــق ب
شــده بــود، اعــالم می شــد. هرگونــه تغییــر و تأخیــر در 
ــادی را  ــاِی زی ــد گمانه زنی ه ــات می توان ــم انتخاب تقوی
ــوده  ــات ب ــد انتخاب ــع رون ــه نف ــه ب ــود آورد ک ــه وج ب

نمی توانــد. 
بــر اســاِس میــزان مشــارکت پاییــِن مــردم در انتخابــات 
ــه  ــی این ک ــد آرا، یعن ــکار تأیی ــدِن راه ــخص ش و مش
اعتبــار شــناخته  قابــل  بایومتریک شــده  آرای  تنهــا 
ــرای  ــه نظــر نمی رســد کــه زمــاِن زیــادی ب می شــود؛ ب
شــمارش آرا و تفکیــِک آرای باطــل از آرای معتبــر بــه 
ــزاری  ــش از برگ ــات پی ــیون انتخاب ــد. کمیس کار باش
ــون  ــاید 9 میلیـ ــه ش ــود ک ــرده ب ــرآورد ک ــات ب انتخاب
ــد  ــات شــرکت کنن واجــِد شــرایط رای دهــی در انتخاب
ــه  ــای الزم را گرفت ــداد آماده گی ه ــن تع ــرای همی و ب
ــون نفــر  ــه دو میلی ــزان مشــارکت ب ــود، حــاال کــه می ب
هــم نمی رســد، فکــر نمی شــود کــه رونــد شــمارش و 

پاک ســازی آرا کارِ دشــوار و زمان بــری باشــد. 
می توانــد  انتخـــاباتی  تقویــم  در  تغییــر  و  تأخیــر 
ــژه  ــه وی ــد؛ ب ــی باش ــا نگران ــوام ب ــوال برانگیز و ت س
این کــه حــاال در کار کمیســیون نهـــادهای زیــادی 
تمــامِ  از  ارگ  از همــه،  بیشــتر  و  دخیــل شــده اند 
ــد  ــر آرا می خواه ــرای تغیی ــود ب ــوذ خ ــات و نف امکان
ــر از  ــال حاض ــه در ح ــی ک ــِج آرای ــد. نتای ــتفاده کن اس
ــه  ــا توجــه ب ــز ب ــه دســت آمــده و نی ــع مختلــف ب مناب
ابطــال آرای برخــی از نامــزدان کــه در رأِس آن ها دســتۀ 
ــه  ــوم می شــود ک ــرار دارد، معل ــی دولت ســاز ق انتخابات
شــانِس پیــروزی در انتخابــات بــرای دســتۀ دولت ســاز 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــر از صفــر اســت. ایــن دســته ب کمت
ــا  ــود و ی ــالم ش ــات اع ــروز انتخاب ــر پیـ ــا اگ داده ه
ــوم  ــرود، معل ــه دورِ دوم ب ــه هــر نحــوی ب ــات ب انتخاب
ــتای  ــود در راس ــاِت خ ــوذ و امکان ــه از نف ــردد ک می گ
مهندســی انتخابــات اســتفاده کــرده و موفــق شــده کــه 
در کارِ کمیســیون مداخلــه کنــد. امــا ظواهــِر امــر نشــان 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــاز ب ــتۀ دولت  س ــه دس ــد ک می ده
چنیــن وضعیتــی، این بــار بایــد هفــت خــواِن رســتم را 
بپیمایــد. از یــک طــرف، ایــن بــار ناظــران با هوشــیاری 
ــودِن  ــاک ب ــمارش و پ ــد ش ــتر رون ــیِت بیش و حساس
ــران  ــر ناظ ــب دیگ ــد و از جان ــارت می کننـ آرا را نظ
ــات  ــی در کار انتخاب ــدازۀ کاف ــه ان ــز ب ــی نی بین الملل
ــه تقلــب و مهندســِی  ــد ک ــا نگذارن ــد ت فعــال شــده ان
آرا مثــل انتخابــات ســال ۲014 بدنامــِی دیگــری بــرای 

ــد.  ــم بزن ــتان رق افغانس
ــده گاِن  ــور نماین ــه حض ــبت ب ــال، نس ــن ح ــا ای ــا ب ام
ــتان  ــاِت افغانس ــد انتخاب ــف در رون ــورهای مختل کش
ــوم  ــرد. معل ــاوت ک ــه قض ــورِت محتاطان ــه ص ــد ب بای
نیســت کــه واقعــًا ایــن افــراد در پــِی چــه اســتند و یــا 
ــای  ــد. دخالت ه ــت می کنن ــزد حمای ــدام نام ــا از ک حت

افغانســتان  انتخابــات  کارِ  در  امریــکا  گذشــتۀ 
ــد  ــق نش ــا موف ــور نه تنه ــن کش ــود. ای ــن ب فاجعه آفری
کــه فــرد مــورد اعتمــادی بــرای خــود در افغانســـتان به 
کرســی ریاســت جمهــوری بنشــاند، بــل اعتمــاد مــردم 
را نیــز بــه مردم ســاالری و روندهــای دموکراتیــک 
بــه انــدازۀ کافــی صدمــه زد. اگــر ایــن بــار هــم 
ــه  ــخص را ب ــزد مش ــک نام ــد ی ــا بخواهن امریکایی ه
پیـــروزی برســانند، بهتــر اســت کــه میــِخ آخــری را هم 
ــر تابــوت دموکراســی نیم بنــِد افغانســتان فــرو کننــد؛  ب
چــون مداخــالِت آن هــا پنهــان باقــی نمی مانــد و مــردم 
ــن  ــه وضعیــت ســوق می دهــد و ای ــه واکنــش علی را ب
ــرا و  ــای افراط گ ــه گروه ه ــد ک ــک می کن ــد کم فراین
ــای  ــد و عملیات ه ــتفاده کنن تروریســت از فرصــت اس
جنگی شــان را علیــه ســربازاِن خارجــی و حکومــت بــه 

ــد.  ــترش دهن ــه وار گس ــورِت دیوان ص
امریــکا بایــد بدانــد کــه افغانســتان پیــش از مذاکــره و 
صـــلح بــا طالبــان، بــه حکومتــی نیــاز دارد کــه واقعــًا 
ــی  ــد؛ حکومت ــه داری کن ــردمِ آن را آیین ــد آرای م بتوان
کــه مــردم مشــروعیِت آن را قبــول داشــته باشــند و در 
کنــار آن بــرای رفــِع موانع و مشــکالت ایســتاده شــوند. 
ــن  ــوع ای ــی در مجم ــدت مل ــت وح ــکل حکوم مش
ــتند و  ــود نمی دانس ــردم آن را از خ ــر م ــه دیگ ــود ک ب
حاضــر نبودنــد کــه در کنــارش قــرار گیرنــد. وعده  هــا 
و چرب زبانی هــای آقــای غنــی بــه هیــچ صــورت 
ــی زد،  ــه او از آن دم م ــی را ک ــاِع ملی ی ــت اجم نتوانس
صــورِت عملــی ببخشـــد. قصرســازی ها و پروژه هــای 
ــت.  ــردم نگذاش ــاِن م ــری در اذه ــچ تأثی ــِی او هی خیال
ــرار  ــردم ق ــرِت م ــورد نف ــی م ــه اندازه ی ــی ب ــای غن آق
گرفتــه کــه اگــر یــک بــارِ دیگــر او بــه هــر شــکلی بــه 
کرســی قــدرت در افغانســتان تکیــه زنــد، از فــرداِی آن 

ــد داشــت.  ــر وجــود نخواه ــتان« دیگ روز »افغانس
ــوان  ــه عن ــی ب ــۀ جهان ــه جامع ــد ک ــایلی ان ــا مس این ه
ــر داشــته  ــد از آن هــا خب ــده گاِن افغانســتان بای کمک کنن
باشــند. مــا خواهــان حضــور جامعــۀ جهانــی در رونــد 
انتخابــات هســتیم، امــا بــه ایــن شــرط کــه ایــن حضــور 
غیرجانب دارانــه و بــه نفــِع حــق و عـــدالت باشــد و نــه 
بــه نفــِع کســانی کــه افغانســتان را بــه گــروگان گرفتــه 
ــه در  ــتان می ســازند. مگــر آنچــه ک ــد و از آن قبرسـ  ان
ننگرهــار اتفــاق افتــاد، یــک قبرســتاِن تمام عیــار نیســت. 
ــده  ــاخته ش ــرف غنی س ــاِن اش ــتان ها در زم ــن قبرس ای
و نــه شــخِص دیگــری، و عامــالِن آن هرکــِس دیگــری 
ــرف غنی  ــِی آن اش ــزارِ اساس ــی کارگ ــند، ول ــه باش ک
و سیاســت های نــاکام و تفرقه افکنانــۀ اوســت کــه 
ــِر  ــای دیگ ــان و گروه  ه ــار طالب ــا را در اختی فرصت ه
ــل،  ــن دالی ــه همی ــت. ب ــرار داده اس ــت افکن ق دهش
بایــد نتـــایج انتخابــات بــه زودی اعــالم شــود و جامعــۀ 
جهانــی نیــز کمــک کنــد کــه ایــن نتایــج مــورد دســتبردِ 
ــای  ــی آق ــم دولت ســاز ـ یعن ــه دســِت تی دزدِ چــراغ ب

ــرد.  ــرار نگی ــرف غنی ـ ق اش

نتایـج  اعـالِم  در  خیـر  تـأ  
کیست؟ نفـِع  بـه 

دخالت های گذشتۀ 
امریکا در کاِر انتخابات 
افغانستان فاجعه آفرین 
بود. این کشور نه تنها 

موفق نشد که فرد مورِد 
اعتمادی برای خود در 
افغانسـتان به کرسی 

ریاست جمهوری بنشاند، 
بل اعتماد مردم را نیز به 
مردم ساالری و روندهای 

دموکراتیک به اندازۀ کافی 
صدمه زد. اگر این بار 

هم امریکایی ها بخواهند 
یک نامزِد مشخص را به 
پیـروزی برسانند، بهتر 
است که میِخ آخری را 

هم بر تابوت دموکراسی 
نیم بنِد افغانستان فرو 

کنند؛ چون مداخالِت آن ها 
پنهان باقی نمی ماند و 

مردم را به واکنش علیه 
وضعیت سوق می دهد 

و این فرایند کمک 
می کند که گروه های 

افراط گرا و تروریست از 
فرصت استفاده کنند و 
عملیات هاِی جنگی شان 
را علیه سربازاِن خارجی 

و حکومت به صورِت 
دیوانه وار گسترش دهند

 احمـد عمران
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مـردم، جریان هـای سیاسـی و حتـا مسـووالن حکومـت از 
چگونه گـی ادامـۀ حضـور امریکا در افغانسـتان و سرنوشـت 
گفت وگوهـای صلـح به درسـتی آگاه نیسـتند و در کنار این، 
چندصدایـی در ایـن رابطه میـان حکومت و فعاالن سیاسـی 
امریـکا نیـز وجـود دارد؛ روزی نیسـت خبـری از »هـر چـه 
عاجـل برگشـتن سـربازان امریکا بـه خانه« و »تعهـد به ادامۀ 

همـکاری بـا حکومت افغانسـتان« صحبت نشـود.
روزهـای محـدودی از گفته هـای دونالـد ترامـپ مبنـی بـر 
برگشـت زودتر سـربازان امریکایی به خانه سـپری می شـود 
کـه وزیـر خارجـه اش از تعهـد ایـن کشـور بـرای مبـارزه با 
تروریسـم و بـه میـان آمـدن صلـح در افغانسـتان صحبـت 

می کنـد. 
در  کـه  پیامـی  در  امریـکا  خارجـۀ  وزیـر  پومپئـو،  مایـک 
واکنـش بـه حملـه بـر نمازگـزاران در والیـت ننگرهـار کـه 
منجـر بـه شـهادت نزدیـک بـه صـد تـن شـد، گفته اسـت: 
»امریـکا بـه صلـح و ثبـات در افغانسـتان، متعهد اسـت و به 
مبـارزۀ مـا علیـه تروریسـم ادامـه خواهیـم داد. مـا در کنـار 
مـردم افغانسـتان کـه تنهـا صلـح و آینـدۀ عاری از هـر گونه 

ایسـتاده ایم.« می خواهنـد،  خشـونت 
تاهنـوز هیـچ گروهـی مسـوولیت ایـن حملـه را بـه دوش 
نگرفتـه، اما انگشـت ها بیشـتر گروه هـای تروریسـتی طالبان، 
داعـش و شـبکۀ حقانـی را نشـانه گرفتـه اند. این سـه گروه 
تروریسـتی تاریخچـۀ مملـو از انجـام این گونه اعمـال دارند. 
از میـان ایـن سـه گـروه، طالبـان بـا امریـکا گفت وگوهایـی 
انجـام داده و متعهـد بـه پیوسـتن بـه رونـد صلـح شـده اند، 
توافق نامـۀ ایـن مذاکـرات تاهنـوز امضـا نشـده، امـا گفتـه 
می شـود کـه ایـن توافق نامـه پـس از اعـالم نتایـج انتخابات 
6 میـزان نهایـی خواهـد شـد. طالبـان در چندیـن نوبـت از 
گفت وگـوی نُه دوره یـی خـود بـا امریـکا متعهـد شـده انـد 
کـه از ادامـۀ خشـونت ورزی دسـت برمی دارنـد. بـا آن هـم، 
مسـوولیت چندیـن حملـۀ خون بـار را بـه عهده گرفتـه اند.
همزمـان با ایـن، روالنـد کوبیا، نماینـدۀ اتحادیـۀ اروپا برای 
افغانسـتان دیـروز در یک نشسـت خبری در کابـل گفت که 
خواهـان از سـرگیری سـریع مذاکـرات صلح میـان طالبان و 
امریـکا و پـس از آن، خواهان شـروع مذاکـره میان حکومت 

افغانسـتان و طالبـان اسـت. او ُهشـدار داد کـه اگـر پـس از 
مذاکـرات صلـح، امارت اسـالمی ایجاد شـود، به افغانسـتان 

نمی کنند. کمـک 
روالنـد کوبیـا گفت: »اگر پـس از توافق صلح در افغانسـتان، 
امـارت اسـالمی بـه وجـود آیـد کـه در آن، حقـوق اساسـی 
حفاظـت نشـود، بـرای اروپایی ها بسـیار مشـکل خواهد بود 
که در بازسـازی افغانسـتان، رشـد و پیشـرفت و دسترسی به 
مارکیت هـای اول جهـان کـه در اروپا هسـتند، کمـک کند«.

گفـت  نشسـت  ایـن  ادامـۀ  در  اروپـا  اتحادیـۀ  نماینـدۀ 
بایـد مـورد نظـر  کـه حکومـت پـس از صلـح افغانسـتان 
کشـورهای غربـی باشـد. کوبیا گفـت: »پـس از توافق صلح، 
افغانسـتان نیـاز دارد یـک حکومتـی ایجاد کند کـه مورد نظر 
کشـورهای غربـی باشـد تـا بـا حکومـت آینـدۀ این کشـور 

همـکاری کنـد«.
آقـای کوبیـا همچنـان گفـت کـه توقـف مذاکـرات صلـح 
یـک مانـع بـرای شـروع گفت وگوهـای »بین االفغانـی« بوده 
اسـت، امـا ایـن می توانـد فرصت هـای را به وجـود آورد. او 
می گویـد کـه در توافق نامـۀ صلـح امریـکا بـا طالبـان بایـد 
آتش بـس اضافـه شـود و تنهـا بـه کاهـش خشـونت اکتفـا 
نشـود: »تـالش کنیم آتش بـس را در توافق نامۀ صلـح امریکا 
بـا طالبـان اضافـه کنیـم. این لحظه و فرصت مناسـبی اسـت 

کـه فراتـر از کاهـش خشـونت قـدم بگذاریم«.
روالنـد کوبیـا بـر نقـش حکومـت افغانسـتان در روند صلح 
تأکیـد کـرد و گفـت »بیاییـد مطیمن سـازید کـه روند صلح 
واقعـًا در دسـت حکومـت افغانسـتان اسـت«. روالنـد کوبیا 
گفـت: »فکـر نکنیـد کـه اگـر توافـق صلـح انجـام شـود، 
در  مـا  می کننـد.  تـرک  را  شـما  بین المللی تـان  همـکاران 
آینـده،  پیشـرفت های  افغانسـتان،  بازسـازی  از  پشـتیبانی 
تجـارت و روابـط میان کشـورهای منطقه یی متعهد هسـتیم«.
توییـت  یـک  در  صلـح  گفت وگوهـای  شـدن  متوقـف 
بیشـتر  را  گمانـه  ایـن  امریـکا،  رییس جمهـور  صبح گاهـی 
بـه  پروسـه ها  تمـام  نهایـی  تصمیم گیـر  کـه  کـرد  تقویـت 
شـمول صلـح و انتخاباِت افغانسـتان، مسـووالن کاخ سـفید 
سرنوشـت  بـر  تأثیـری  افغانسـتان  مـردم  خواسـت  و  انـد 
کشورشـان نـدارد. ایـن گمانـه با تاییـد برخـی از چهره های 

فعـال سیاسـت امریـکا نیـز روبـه رو شـده اسـت.
بـه عنـوان نمونـه، رابیـن رافائل، دسـتیار پیشـین وزیـر امور 
دو روز  کـه  امنیتـی هـرات  کنفرانـس  در  امریـکا  خارجـۀ 
پیـش بـه پایـان رسـید، گفـت: حرف هـای زیـادی دربـارۀ 
امریـکا وجـود دارد کـه ایـن کشـور تصمیم گیرنـدۀ اصلـی 
بـرای افغانسـتان اسـت. تمامـی ایـن نظریات مـردود بوده و 
تنهـا مردمـان افغانسـتان هسـتند کـه می تواننـد بـرای خـود 
تصمیـم بگیرنـد، امـا تنها مشـکل امریـکا این بود کـه نتیجه 
و حرف هـای مذاکـرات دوحـه را بـا افغانسـتان و مـردم این 

کشـور در جریـان نگذاشـت.
او افـزود: امریـکا نیروهـای خـود را از افغانسـتان خـارج 
خواهـد کـرد، امـا شـماری از سـربازان ایـن کشـور تـا پس 
از آن کـه مذاکـرات صلـح برگـزار و نتیجـۀ آن اعـالم شـود، 
در افغانسـتان باقـی خواهنـد مانـد تـا در صـورت هـر نـوع 

مشـکل، بـرای تأمیـن امنیـت اقـدام کننـد.
لغـو مذاکـرات یک سـالۀ صلـح امریـکا بـا طالبـان، ذهنیتـی 
را در داخـل افغانسـتان خلـق کـرد کـه تنهـا راه رسـیدن بـه 
صلـح، گفت وگوهـای داخلـی و بیـن گروه هـای مختلـف 
ایـن کشـور اسـت و نـه مذاکـرات خارجـی؛ ایـن ذهنیـت 
توسـط جریان هـا و چهره هـای فعال سیاسـی داخلـی مطرح 
شـده و حمایـت می گـردد. شـماری از ایـن جریان هـا بـه 
ایـن بـاور اند کـه کلید حل مشـکالت افغانسـتان به شـمول 
پایـان تحـرکات گروه هـای تروریسـتی، نزد شـهروندان این 

کشـور اسـت و تـا زمانـی که یـک تفاهـم و اجمـاع داخلی 
بـه میـان نیاید، افغانسـتان به صلـح پایدار نمی رسـد. جریان 
سیاسـی »آجنـدای ملـی« کـه در انتخابات ریاسـت جمهوری 
انتخاباتـی شـد،  پیکارهـای  وارد  ملـی«  »وفـاق  زیـر چتـر 
یکـی از ایـن جریان هـای فعـال بود کـه پیوسـته روی ایجاد 
اجمـاع عمومـی و بـه میـان آمـدن تفاهـم مردمی بـرای حل 
چالش هـای کشـوری و پیش بـرد پروسـه های ملـی تأکیـد 
داشـت. تـا هنـوز بـه صدای ایـن جریان هـا وقعـی آن چنانی 

گذاشـته نشـده است.
دونالـد ترامـپ، نتیجـۀ گفت وگوهـای نزدیـک به یک سـالۀ 
نابـود کـرد و  بـا طالبـان را در یـک توییـت  ایـن کشـور 
همه چیـز بـا آن بـه نقطـۀ اول برگشـت. این توییـت ذهنیتی 
را در بیـن مـردم افغانسـتان بـه وجـود آورده که بـاور دارند 
»بیرونی هـا« و در رأس آن »امریـکا« مایـل بـه تأمین صلح در 
ایـن کشـور نیسـتند و به جـای گفت وگوی امریـکا و طالبان 

بایـد بـرای گفت وگـوی داخلـی راهی گشـوده شـود.
اکنـون شـمار زیـادی از کارشناسـان و اعضای سـابق طالبان 
بـر ایـن باور انـد کـه گفت وگوهـای »بین االفغانـی« زیر نظر 
سـازمان ملـل متحـد تنها راه رسـیدن به صلح  در افغانسـتان 
خواهـد بـود. ماه هـای پـس از ایجـاد حکومـت جدیـد در 
افغانسـتان نشـان خواهـد داد کـه آیـا گفت وگوهـای داخلی 
صلـح افغانسـتان را نتیجه بخـش می سـازد و یـا پیامـد ایـن 
گفت وگوهـا تنهـا بـا توافـق طالبان و امریکا بسـته می شـود.

در  تأخیر  به  اشاره  با  انتخاباتی  تکت های  ناظران  از  برخی 
جمهوری  ریاست  انتخابات  ابتدایی  نتیجۀ  اعالم  روند 
اعالم  و  انتخابات  شفافیت  روند  در  کار  این  که  می گویند 

نتیجه کمک می کند. 
با  باید  انتخابات  کمیسیون  که  می کنند  تأکید  همچنان  آنان 

بی طرفی کامل این کار را انجام دهد.
برخی از تکت های انتخاباتی نیز می گویند که تأخیر در اعالم 
نتیجۀ ابتدایی انتخابات عامل بیرون داشته است و قابل قبول 
اما  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  نمی باشد.  آنان  برای 
شمار  کمیسیون  این  مرکزی  سرور  تصفیۀ  پس  که  میگویند 
رأی دهنده گان کاهش خواهد یافت. پیش از این گفته شده 
بود که سقف اشتراک مردم در انتخاباِت 6 میزان دو میلیون 
انتخابات  نامزدان  شورای  اما  است،  تن  هزار  هفت صد  و 
ریاست جمهوری گفته که بررسی آنان نشان می دهد که سقف 

اشتراک مردم کمتر از یک میلیون است.

اجمل هودمن، عضو تیم دولت ساز در گفت وگو با روزنامۀ 
نتیجۀ  اعالم  در  انتخابات  کمیسیون  بی طرفی  به  ماندگار 
ابتدایی انتخابات تأکید می کند می گوید که تأخیر نباید سبب 

بازی های پنهانی در این روند شود.
نقض  انتخابات  روند  در  تا خیر  که  می گوید  آقای هودمن، 
نتیجۀ  اعالم  پیش  انتخابات،  کمیسیون  که  است  قاعده یی 

انتخابات تعین کرده بود. 
انتخابات،  کمیسیون  در  کارهای  به  اشاره  با  هودمن  آقای 
پیش  معمول  روزه طبق  نهاد همه  این  کارهای  که  می گوید 

می رود؛ اما موادهای الدرک شده انتخاباتی باید پیدا شوند. 
به باور آقای هودمن، ُگم شدن دیوایس ها، کارت های حافظه 
و  کرده  ایجاد  را  جدی  نگرانی  انگشت نگاری  دست گاه  و 
کمیسیون باید روی این موضوع به شدت تمرکز داشته باشد. 
او گفت که مسووالن کمیسیون انتخابات مسوولیت حفاظت 
در  دارند،  تمام والیت های  در  را  انتخاباتی  مواد حساس  از 

صورت یک جز و یا دستگاه آن الدرک می  شود، باید در این 
مورد پاسخ گو باشند. 

آقای هودمن، می گوید که تاخیر اعالم نتیجۀ انتخابات، نباید 
سبب بحرانی شدن این روند شود و باید به صورت بی طرفانه 

روی نتیجۀ انتخابات غور صورت گیرد. 
درهمین حال، اما تیم ثبات و همگرایی تأخیر در اعالم نتیجۀ 
انتخاباتی  از تقلب های  انتخابات را عامل جلوگیری  ابتدایی 

می داند. 
موضوع  این  به  اشاره  با  همگرایی  و  ثبات  تیم  عضو  یک 
ترفندهای  چند  ریاست جمهوری  انتخابات  در  که  می گوید 
حنثا  کند،  کمک  یافته  سازمان  تقلب های  به  می توانست  که 

شده اند. 
به باور نور رحمان اخالقی عضو تیم ثبات و همگرایی، یکی 
از این ترفندها اعالم نتیجۀ ابتدایی به زودترین فرصت بود 
که به اساس برگه های رأی عمومی که سقف آن به ۲ میلیون 
700 هزار می رسید، اعالم شود، اما تأخیر در این روند از این 

کار جلوگیری کرد. 
این عضو تیم ثبات و همگرایی می گوید که حدود ۵00 هزار 
رأی باطل شده است، او گفته است که حدود 700 هزار رأی 
دور  از  بود،  گرفته  ریزی شده صورت  برنامۀ  که  تقلبی  که 

خارج شده است.
همچنان او افزده که در دور اول انتخابات ریاست برندۀ معلوم 

می شود و به رفتن به دور دوم نیازی احساس نمی گردد. 
 در همین حال، اما مسووالن اتحادیۀ اروپا از تاخیر در اعالم 

نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری اظهار تعجب کرده اند. 
مسووالن اتحادیۀ اروپا دیروز در یک نسشت خبری در مرکز 
انتخابات  برگزاری  روند  از  استقبال  با  حکومت  رسانه های 
ابتدایی  نتیجۀ  اعالم  روند  در  تاخیر  اما  جمهوری،  ریاست 

انتخابات را تعجب آور می دانند. 
کمیسیون انتخابات پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
انتخابات  ابتدایی  نتیحۀ  میزان   ۲7 که  گفت  میزان  در ششم 
ریاست جمهوری را اعالم می کند، اما هفتۀ گذشته از احتمال 

تاخیر در این روند خبر داد. 
گلبدین حکمتیار، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، 
دیروز یک شنبه، ۲۸ میزان در یک نشست خبری گفته است 

که  می کند  تاکید  و  نمی پذیرد  را  آرا  مجموعی  اعالم  که 
کمیسیون رأی هر محل را باید در فهرست همان محل اعالن 

کند.
آقای حکمتیار حلقه های درونی و بیرون کمیسیون انتخابات 
جمهوری  ریاست  انتخابات  نتایج  اعالم  در  تأخیر  عامل  را 
دانسته است و گفت که برای ما تاخیر در اعالم نتیجه ابتدایی 

انتخابات غیر قابل توجیه و غیر قابل قبول است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعا می کند که حدود 
یک میلیون رای بدون بایومتریک به صندوق ها ریخته شده 

است.
و  بین المللی  نهادهای  مسووالن  که  است  حالی  در  این 
ریاست  انتخابات  برگزاری  روند  از  کنندۀ  کشورهای کمک 
رأی  تنها  که  کرده اند  تأکید  و  کرده اند  استقبال  جمهوری 

بایومتریک شده باید مورد شمارش قرار داده شود. 
تأکید نهادهای بین المللی به شمارش آرای بایومتریک شده، 
نقش  می تواند  و  می کند  کمک  انتخابات  در  شفافیت  روی 
اساس  به  که  باشد  داشته  انتخاباتی  نتیجۀ  اعالم  در  بارزی 

سقف  آرای بایومتریک شده اعالم می گردد. 
به  دادن  اعتبار  از  انتخاباتی  تیم های  از  برخی  این  از  پیش 
رأی های بدون بایومتریک نیز تأکید کرده بودند، اما کمیسیون 
انتخابات روی شمارش آرای بایومتریک شده تأکید کرد که 

مورد استقبال نهادهای بین المللی را نیز قرار گرفت. 
مسووالن در کمیسیون انتخابات می گویند که طبق فورمه های 
نتایج در روز انتخابات ۲ میلیون 14۵ هزار 4۵4 برگۀ در ۲3 

هزار و 176 محل استفاده شده است.
به گفته آنان، این آمار به اساس معلومات ابتدایی دستگاه های 
انگشت نگاری در ۲3 هزار176 محل به تعداد 1 میلیون7۸6 
هزار و4۵3رای دهنده حساب شده است؛ همچنان معلومات 
سرور  به  انتقال  حال  در  بایومتریک  دستگاه  و9۸6  ۲هزار 
مرکزی می باشد که تعداد رای دهندگان بایومتریک شده بعد 

از تصفیه »سرور مرکزی« کاهش خواهد یافت.
به اساس آماری کمیسیون انتخابات سقف اشتراک کننده گان 
انتخابات ششم میزان ۲ میلیون 700 هزار تن می رسد که از 
میان 9 میلیون 600 هزار تن بوده  است. از این میان تا اکنون 

۵00 هزار رأی باطل اعالم شده است. 

کمیسیون انتخابات:

پس از تصفیۀ سرور مرکزی شمار رأی دهنده گان کاهش خواهد یافت

طرف اصلی کیست؟

امـریکا یا افغانستان
هارون مجیدی

ابوبکر صدیق
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تاریـِخ  پایـان  نظریـۀ   اساسـِي  مدعیـات  مجمـوع،  در 
کـرد: بیـان  شـرح  بدیـن  مي تـوان  را  فوکویامـا 

1. حیـات سیاسـي ـ اجتماعـِي بشـر صورتـي پایانـي و 
نهایـي دارد.

حیـث  از  بشـر،  سیاسـي  ـ  اجتماعـي  حیـات   .۲
صورت بنـدي سـیر تکاملي اش، به نهایت رسـیده اسـت.
3. صـورت پایانـي از نظـر سـاختار درونـي هنـوز هـم 

دارد. تکامـل  قابلیـت 
4. منظـور از صـورت پایانـي، صـورت و سـیرِت نهادي 
و سـازماني مي باشـد که لیبرال دموکراسـي نسـخۀ تمام و 
کمالـش اسـت؛ یعنـي شـیوه ها و نهادهایـي کـه در نظـام 
لیبـرال دموکراسـي به وجـود آمده  و به سـامان دهي حیات 
مي پردازنـد، تنهـا راه و روِش مدیریـت جامعـه بـوده که 
فراسـوي آن نهادهـا و سـازمان ها هیـچ شـیوه و نهـادي 
قابـل قبول نیسـت. بر این اسـاس، بشـر از نظـر نهادي و 

سـازماني بـه آخر خط رسـیده اسـت.
۵. دموکراسـي، حقـوق بشـر، کثرت گرایـي و بـازار آزاد، 

ارکان لیبرال دموکراسـي هسـتند.
6. دانـش و تکنولـوژي مـدرن، عمده تریـن و بـه تعبیري 
»مـادر« چنـان صـورت پایانـي مي باشـد. سـازوکار ایـن 
تولـد بدین صـورت اسـت که براسـاس نگـرۀ فوکویاما، 
دانـش و تکنولـوژي ُمـدرن تمـام ابعـاد حیـات انسـاني 
را متأثـر سـاخته و بـه آن هـا چهره یـي ویـژه بخشـیده 
یـا خواهـد بخشـید کـه برآینـد آن، پیدایـش نهادهـا و 

اسـت.1۲ سـازمان هاي ویـژه 

نقـدهاي وارد بر نظرية پايان تاريخ
غربـي  لیبـرال  دموکراسـي  جهاني شـدِن  تـز  فوکویامـا 
شـوروي  جماهیـر  اتحـاد  کـه  کـرد  مطـرح  زمانـي  را 
افـول  آغازیـن  مرحلـۀ  در  گورباچـوف  اصالحـاِت  بـا 
کمونیسـم و در راه الگوپذیري افراطي از کاپیتالیسـم گام 
برمي داشـت. در واقـع، او در ایـن نظریـه از توجـه بـه 
تحـوالِت تاریخـي چشم پوشـي کـرده اسـت. نادرسـتي 
روشـن  مي آیـد،  ادامـه  در  کـه  مطالبـي  از  وي  نظریـۀ 

مي شـود.
 امـروز بـه زعـم بسـیاري از دانشـمندان غربـي، اسـالم 
طـي دو دهۀ گذشـته، ضمن آن که رشـد سـریع و مؤثري 
داشـته، در معـادالت منطقه یـي و جهانـي، سـهم و نقـش 
قابـل مالحظه یـي بـه خـود اختصـاص داده اسـت. وي 
بـدون توجـه بـه دورۀ بازتـاب و شـکوفایي حرکت هاي 
به طـور  مسلمان نشـین  سـرزمین هاي  در  اسـالمي 
یک جانبـه، افـول و شکسـِت ایدیولـوژي کمونیسـت در 
تشـکیل آرمان شـهر جهانـي را بـه مثابـۀ پیـروزي مرام و 
مسـلک غربـي مي داند. بلـي، تاریخ کمونیسـت بـه پایان 
رسـیده، امـا ایـن بـرگ برنده یي بـراي دموکراسـي لیبرال 
غـرب نیسـت؛ چـرا کـه اگـر کمونیسـم نابود شـد، هنوز 
نهادهـاي تفکـر، فرهنـگ و میـراث تمـدن اسـالمي بـه 
عنـوان یـک نیروي بـا تحـرک و حیات بخـش در جوامع 
اسـالمي و در قلب دنیاي مارکسیسـتي دیروز و نیز جهان 
غـرب، حضـورِ فعـال داشـته و در سیاسـت هاي جهاني، 
تأثیرگـذار اسـت. بسـیاري از دانشـمندان غربـي، ضمـن 
آن کـه گسـترش اسـالم را خطـري بـراي منافـع غـرب 
مطـرح کرده انـد، بـه تأثیـر اسـالم در امـور بین الملـل نیز 
اعتـراف نموده انـد؛ امـري کـه تـا دو دهه قبـل، خبري از 

نبود. آن 
جـان اسـپوزیتو، اسـتاد دانشـگاه جورج تـاون واشـنگتن 
ضمـن آن کـه بیـداري اسـالمي را خطـري بـراي غـرب 
از  کـه  دارد  اذعـان  موضـوع  ایـن  بـه  مي کنـد،  مطـرح 
الجزایـر تـا بوسـني تا آسـیاي میانه، پاکسـتان و کشـمیر، 
اسـالم همچنـان عامِل مهمـي در سیاسـت هاي بین المللي 
اسـت.13 خصلـت مهـم اسـالم گرایي در این جـا، فراهم 
آوردن زمینـه بـراي شـکل گیري هویتـي خـاص و یکـه 
)منحصـر بـه فـرد( در جهاني اسـت کـه در آن، سـرمایه 
جهاني شـده و رسـانه هاي همه گانـي حاکـم بـر فرهنـگ 
عمومـي بـه خلـق هویت هـاي عـام )غربـي( مي پردازند. 
آنچـه اسـالم را در نظر غربي ها، تنها گزینـۀ محتمل براي 
رویارویـي بـا غرب معرفـي مي کنـد، ظرفیت سـاختاري 
اسـالم بـراي برقـرار نمـودن سـازوکار هویت بخـش و 
فراگیـري اسـت کـه داعیـۀ عام گرایانـه و جهان شـمول 
دارد.14 خصلـت اولیـۀ ایـن رویکـرد، نوعـي تحریف و 
دسـت کاري در ارتبـاط میـان مذهب مسـیحیت و اسـالم 
اسـت کـه در آن فـرد مسـلمان بـه عنـوان یـک غیریـت 
تمام عیـار کـه در برابـر مـاي غـرب قـرار مي گیـرد، باید 
مهـار و کنتـرل شـود. بر اسـاس ایـن تحلیل، از یک سـو، 
ریشـه هاي درگیـري اسـالم و مسـیحیت تـا حـد زیـادي 
بـه سرنوشـت ایـن دو مذهـب، یعنـي جهـان اعتقـاداِت 
عام گرایانـه و فعـال آن هـا در تمدن هایي سـت کـه ایـن 
دو مذهـب از اجـزاي اصلـي آن هـا هسـتند. در نتیجـه، 
ایـن  تفاوت هـاي  وجـوه  در  نـه  درگیـري  »علت هـاي 
مذهـب، بلکـه در شـباهت هاي آن هاسـت. هـم اسـالم و 
هـم مسـیحیت ادیان توحیـدي هسـتند و نمي توانند مانند 
ادیـان چندخدایـي بـه آسـاني، وجـود خدایـان اضافي را 
تـاب بیاورنـد. بـه همیـن سـبب، گرایش هـر دو مذهب 
بـه این اسـت کـه دنیـا را بـه صـورت دوگانۀ مـا- آن ها 

1۵ ببینند.«
در  غـرب  و  سیاسـي  اسـالم  کنفرانـس  در  هانتینگتـون 
طـول  در  نخسـتین بار  این کـه  ذکـر  بـا  1997م  سـال 
تاریـخ، سیاسـت جهانـي، چندقطبـي و چندتمدني شـده 

اسـت، بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه یکـي از مهم ترین 
تحـوالت فرهنگـي ـ سیاسـي در دهـۀ کنونـي، نهضـت 
اسـالمي اسـت کـه در جهـان اسـالم رشـد چشـم گیري 
داشـته و طـي آن مسـلمانان، هویـِت خود را بـه صورت 
نوینـي درک کـرده  و از ایـن هویت در مقابـل ارزش هاي 
کاهـش  بـه  اشـاره  ضمـن  وي  مي کننـد.  دفـاع  غربـي 
لیبـرال  دموکراسـي  کـه  اسـت  معتقـد  غـرب،  قـدرت 
غربـي، محصـول غـرب اسـت، امـا در انحصـار غـرب 
نیسـت و بـه شـکل هاي متفاوتـي غیـر از آنچـه در غرب 
وجـود دارد، خواهـد انجامیـد. وي در یکـي از آخریـن 
کتاب هـاي خـود بـا توجـه بـه وضعیـت دموکراسـي در 
بسـیاري از کشـورهاي در حال توسـعه، به ویژه اسالمي، 
بـه غیرجهانـي بـودن فرهنگ و دموکراسـي غربي اشـاره 
یگانـه  غربـي،  تمـدن  ارزش هـاي  مي گویـد:  وي  دارد. 
هسـتند و نمي تواننـد در یـک مقیـاس جهانـي، پذیرفتـه 
شـوند. بر این اسـاس، دموکراسـي بنا بر خاسـتگاه غربي 
در هیچ یـک از کشـورهاي اسـالمي پیـاده نشـده، بلکـه 

اگـر هـم شـده، به طـور ناقـص اجـرا شـده اسـت.
بنابرایـن، هانتینگتـون ـ برخـالف فوکویامـا ـ بـر جهـان 
بـدون لیبرالیسـم تأکید دارد. بدین معنـا هانتینگتون نظریۀ 
فوکویامـا را بـر اسـاس دو دلیـل رد مي کند: یکـي، آن که 
جهـان بعـد از جنگ سـرد به سـوي جهـاِن چندقطبي در 
حرکـت اسـت و دیگـر آن کـه، دموکراسـي لیبـراِل غربي 
قـادر نخواهـد بـود بر اسـاس اصـول پذیرفته شـدۀ غربي 
در برخـي نقـاط جهـان پیـاده شـود. بنابرایـن، الگـوي 
جامعـي براي جهاني شـدن نیسـت. هانتینگتـون برخالف 
فوکویامـا، فروپاشـي کمونیسـت را نه تنها پیـروزي براي 
کاپیتالیسـِم غـرب و برپایـي یـک صلح جهانـي نمي داند، 
بلکـه پایـان جنگ سـرد را آغـازي خطرناک بـراي تمدن 

غربـي ارزیابـي مي کند.16  
داده  نشـان  کـه وگلیـن  ـ همان گونـه  دیگـر،  از سـوي 
اسـت- فلسـفه هاي تاریـخ تجـدد، صـورت دنیوي شـدۀ 
فلسـفۀ تاریـخ دیني اسـت. ایـن تحول که از حـدود قرن 

دوازدهـم میـالدي بـا یواخیـم، از فـراره آغـاز مي شـود، 
نهایتـًا در قـرن هجدهـم میالدي بـه صورت فلسـفه هاي 
از  یکـي  درمي آیـد.17  سـکوالر  یـا  دنیاگرایانـه  تاریـخ 
اساسـي ترین مشـخصه هاي فلسـفه هاي تاریخ دنیاگرایانه 
کـه به خوبـي در ایـن نظریـه نمایـان اسـت، تبدیـل نقطۀ 
بـه نقطه یـي درون دنیایـي اسـت کـه در  موعـود دینـي 
امتـداد تاریـخ سـیر زمینـي قـرار مي گیـرد. نکتـۀ مهم در 
ایـن جایگزیني این اسـت که آنچه پیش از این در فلسـفۀ 
تاریـخ دینـي به صـورت وعـدۀ الهـي بـه بشـر بشـارت 
داده شـده، در فلسـفه هاي تاریـخ دنیاگرایانـه به صـورت 
نتیجـه ضـروري و حتمي تطـور تاریخ درمي آیـد. در این 
نظریـه چنیـن تصویـر مي شـود کـه لیبـرال دموکراسـي 
وضعیتي سـت کـه گویـي تاریخ بشـر، بالضـروره در حال 
سـیر بـه سـمت آن بـوده اسـت. امـا در نقطۀ مقابـل، در 
یـا  نظریه یـي همچـون، نظریـۀ مهدویـت، جهاني شـدن 
پیدایـي حکومـت جهانـي حضـرت مهـدي؟، وعده یـي 
الهـي اسـت، نـه این کـه از دل ضرورت هـاي تاریخـي 
بیـان  بـه  آیـد.  بیـرون  »درون مانـدگار«  یـا  »درون ذات« 
دیگـر، از منظـر دیني، هیـچ ضرورت تاریخي یي مسـتقل 
از اراده و طـرح الهـي، بشـریت را در مسـیر حکومـت 
آخرالزمانـي موعـود نهایـي بشـریت به پیـش نمي برد. بر 
همیـن اسـاس اسـت که از نظـر دیني، هیـچ امکاني براي 
پیش گویـي و تشـخیص زمـان و چگونه گـي تحقـق این 
وعـده وجـود نـدارد و در کامل تریـن صـورت دیني این 
اندیشـه )مذهب شـیعه(، از هرگونه تـالش در این جهت 

به شـدت نهـي شـده اسـت.1۸

خوردن هستة زردآلو ممنوع!
خیلی هـا عـادت دارنـد که پس از خـوردن زردآلو، هسـتۀ آن را 
بشـکنند و مغـِز آن را میل کنند؛ چون بیشـتِر ایـن افراد معتقدند 
میـوۀ خوش مـزه را  ایـن  نفـخ شـدیِد  دانه هـای زردآلـو،  کـه 
می توانـد کنتـرول کنـد. البته این اتفــاق در رابطه با هسـته های 
آلـو کمتـر اتفـاق می افتد. چـرا که سـختِی بیش از اندازۀ هسـته 
و تلـخ بـودن مغـز آن، معمـوالً مانـع از خـوردن آن می شـود؛ 
امـا بـه هـر حـال در هسـتۀ هـر دوی ایـن میوه هـای تابسـتانی 
خوش مـزه، مقادیـر قابـل توجهی سـِم آمیگدالین موجود اسـت 
بـدن  بـرای  می توانـد  گفتـه شـده  میکانیسـم های  مشـابه  کـه 

مشکل سـاز باشـد.
 

خوردن گیالس با هسته ممنوع!
مشـابه همـان مشـکلی کـه در رابطـه بـا دانه های سـیب وجود 
دارد، هسـتۀ گیـالس هـم محتـوی آمیگدالین اسـت. آمیگدالیِن 
موجـود در هسـتۀ گیـالس هـم می توانـد بـه محـض ورود بـه 
بـدن، بـا آزادسـازی آنزیـم گلوکوزیـداز از دسـتگاه گـوارش، 
متابولیـزه شـده و به سـیانید و گلوکز تبدیل شـود. سـیانیِد آزاد 
شـده ترکیبی بسـیار سـمی، خطرناک و حتا ُکشـنده اسـت که با 
اختـالل در سیسـتم اکسیژن رسـانی به سـلول ها می تواند سـبب 
مـرگ تدریجـی سـلول شـده و در مقادیر باال سـبب مـرگ فرد 
شـود. پـس به یاد داشـتن ایـن نکته بسـیار حایز اهمیت اسـت 
کـه هرگـز گیـالس را بـا هسـته نخوریـد. ایـن اشـتباه بـه ویژه 
در کـودکان بسـیار اتفـاق می افتـد و بـه سـبب پایین تـر بـودن 
قـدرت سیسـتم ایمنـی در آن هـا می توانـد خطـر بیشـتری بـه 

همراه داشـته باشـد.
 

دانه های گالبی ممنوع!
در رابطـه بـا مغـِز هسـته هاِی گالبـی هـم همـان داسـتان گفتـه 
شـده اسـت. بسـیاری از افـراد گالبـی را هـم مشـابِه سـیب 
را دور  آن  تنهـا چـوِب  و  را می خورنـد  تمـام قسـمت هایش 
می ریزنـد. مغـز هسـته هاِی گالبـی هـم محتـوی مقادیـر قابـل 
بـه  تبدیـل  بـدن  در  کـه  اسـت  آمیگدالیـن  سـِم  از  توجهـی 
سـیانید می شـود. ترکیـب سـمِی حاصلـه می توانـد بـا اختـالل 
در سیسـتم اکسیژن رسـانی بـرای بـدن مشکل سـاز باشـد. پـس 
فکـر نکنیــد کـه تمام این هـا از طبیعـت آمده اسـت و خوردن 
تمـام قسـمت های یـک خوراکی مشـکلی بـرای سـالمتی تان به 

وجـود نمـی آورد.
 

برِگ ريواس ممنوع!
همان قـدر کـه سـاقه هاِی ترش مـزۀ ریـواس یـا رواش می تواند 
اشـتهابرانگیز و پُرخاصیت باشـد، برگ های آن به سـبب داشتِن 
دو ترکیـب بـه نـامِ اکسـالیت و آنتراکوینـون گلیکوزید، بسـیار 
سـمی و خطرنـاک اسـت و در صورت مصـرف طوالنی مدت و 
انباشـته شـدن بیـش  از حـِد این مـواد سـمی در بـدن، می تواند 

باشد. بسـیار خطرناک 
 

منبـع: مجلة سیب سبز

 بخش دوم و پایانی

بخش دوم

محمدعلي توانا  

بنابراین، هانتینگتون ـ 
برخالف فوکویاما ـ بر جهان 

بدون لیبرالیسم تأکید 
دارد. بدین معنا هانتینگتون 
نظریة فوکویاما را بر اساس 
دو دلیل رد مي کند: یکي، 

آن که جهان بعد از جنگ سرد 
به سوي جهاِن چندقطبي 
در حرکت است و دیگر 

آن که، دموکراسي لیبراِل 
غربي قادر نخواهد بود بر 

اساس اصول پذیرفته شدة 
غربي در برخي نقاط جهان 

پیاده شود. بنابراین، الگوي 
جامعي براي جهاني شدن 

نیست. هانتینگتون 
برخالف فوکویاما، فروپاشي 

کمونیست را نه تنها پیروزي 
براي کاپیتالیسِم غرب و 
برپایي یك صلح جهاني 

نمي داند، بلکه پایان جنگ 
سرد را آغازي خطرناك براي 
تمدن غربي ارزیابي مي کند 
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رمـاِن »مـاهِ دل انگیـِز مه« نوشـتۀ جیمز جونز روایتي سـت 
داسـتاِن  و  پاریـس  در   196۸ مـه  انقـالِب  روزهـاي  از 
رمـان  واقـع  در  روزهـا.  ایـن  در  خانواده یـي  زنده گـي 
و  شـده  نوشـته  امپرسیونیسـتي  منشـي  بـر  تأکیـد  بـا 
مشـاهده گري در بافتـش مهم تریـن اسـتراتژِي نویسـنده 
محسـوب مي شـود، هرچنـد ایـن امـر در تقابِل دو نسـل 
شـکل گرفته؛ نسـل هایي کـه راوي رمان، که نویسـنده یي 
امریکایـي و سـاکِن پاریـس اسـت گـزارش مي دهـد آن 
را. جونـز بـا ایـن رویکـرد شـورِش مـه 196۸را بـه مثابۀ 
پس زمینه یـي بـراي روایِت خـود انتخاب مي کنـد و لحظه 
بـه لحظـه، از رؤیاي هیسـتریِک دانشـجویان تا سـقوط و 
اضمحـالِل ایـن رویـاي خام دسـتانه و شکسـِت چپ ها و 
آنارشیسـت ها از اصـول لیبـراِل پمپیـدو گـزارش مي دهد. 
بـه همیـن دلیـل، رمـان ارزِش دو چندانـي دارد و شـاید 
یکـي از اولیـن آثـاري باشـد کـه بـا رویکردي غیـِر چپ 
و حماسه سـاز در  این بـاره بـه فارسـي برگردانـده شـده.
)هرچنـد متـِن فارسـي بسـیار نیازمنـِد ویراستاري سـت!( 
دولـوز و گتـاري در مقالـۀ کوتاه شـان در بـارۀ مـه 6۸ از 
آن بـه عنـواِن رویـدادي نـام بردند که باید گذشـت از آن. 
هرچنـد در ظاهـِر امـر از قضیـه اسـتقبال مي کننـد، اما در 
نگاه شـان بیـاِن نوعـي آماتوریسـم وجـود دارد کـه ایـن 
شـورش بـه آن دچـار بـود. نوعـي انقالب جنسـي و ضِد 
اخالقـي کـه بـراي بسـیاري از جریان هـاي فرصت طلـِب 
چپ گـرا تبدیـل شـد به نقطـۀ عطفي بـراي مدح نویسـي. 
بسـیاري  سـوي  از  کـه  حمایتـي  تمـامِ  بـا   6۸ مـه 
روشـن فکراِن چـپ آن دوران شـد و حالـِت سـمپاتیکي 
کـه بـه کـف آورد، چـه دسـتاوردي داشـت؟ جونـز در 
صحنـۀ پایانـي رمانـش دو دانشـجو را نمایـش مي دهـد 
کـه در حـاِل فلـوت نواختـن هسـتند از روي نُت هـاي 
قدیمـي. نویسـندۀ قهرمـاِن رمان یک اسـکناِس ده فرانکي 
در بسـاِط ایـن دانشـجویان مي گذارد و بعـد از نگاه کردن 
بـه نُت هـاي قدیمـي و محـزون دور مي شـود... بـا ایـن 
تلقـي بایـد اذعـان کـرد کـه رمـان هرچنـد تالش داشـته 
موقعیـِت مشـاهده گري اش را حفـظ کنـد، امـا ناگزیـر از 
قضاوت هایـي نیـز بـوده، به خصـوص در بیاِن ریشـه هاي 
ایـن آشـوب، ریشـه هایي کـه بـه تمایـالِت تند و جنسـي 
دانشـجویان و حماقـِت رییس دانشـگاهِ سـوربون در وارد 

کـردِن پلیـس بـه محوطۀ دانشـگاه داشـت.
پسـِر  متـن  شـخصیت هاي  اصلي تریـن  از  یکـي  اصـاًل 
نمـادِ  و  اسـت  انقـالب  شـوِق  در  کـه  جواني سـت 
ایده آلیســم و دشـمِن بي دانـش و خـامِ پـدراِن خـود... 
جونـز در آغـازِ فصـِل چهـارمِ خـود مي نویسـد: »اگـر آن 
سـال در مـاهِ مـه هـوا آن قـدر خـوب نبـود، یقیــن دارم 
فقـط درگیري هـاي  نمي گرفـت. شـاید  در  انقالبـي  کـه 
بي اهمیتـي پیـش مي آمـد. چـون هیـچ چیـز مثـِل رگبـار 
فـرو  را  شورشـي  یـک  حـرارِت  و  شـور  سـرد  خیلـي 
شـروِع  روایـِت  بـر  آغازي سـت  ایـن  نمي نشـاند...« 
درگیري هـا و چنیـن روایـِت طنزآلودي در بافـِت رمان به 
واسـطۀ آنچـه از جهـان بیـرون بـه متن مي رسـد و شـاید 
بـه مـذاِق سـینه چاک هاي مـه 6۸ خـوش نیایـد کـه ایـن 
طور شـوخي هایي شـود با بخشـي از تاریِخ حماسۀ شـان. 
جالـب این کـه در ایـن بازنمایـي از مه 6۸ ردِ پاي شـکلي 
از عصیـان ترسـیم مي شـود که برآمده اسـت از نسـِل بعد 
از جنـگ. نسـلي کـه زیـِر سـایه و تجربه هـاي منحصـر 
بـه فـردِ پدرانـش تحقیـر شـده و حـاال فرصتـي یافته که 

پاریـس را و بعـد ُکل فرانسـه را نیمه تعطیـل کنـد. 
دانشـجویاِن رمـان ُمـدام از ایـن تعطیلـي و برهـم زدِن 
وضـِع موجـود مي گوینـد و عیشـي را تصـور مي کننـد 
در رفتارهاشـان. شورشـي علیـه پـدران بـراي بـه دسـت 
هویـِت  بتوانـد  کـه  ماجرایـي  بـزرگ،  ماجرایـي  آوردِن 
ایشـان را برجسـته کنـد مقابـِل نسـِل جنگ دیـدۀ قبلـي. 
رابطـۀ  نیـز  رمـان  گره هـاي  مهم تریـن  از  یکـي  اصـاًل 
این گونـه ي پسـِر انقالبـي بـا پـدرِ خـود اسـت؛ پـدري 
افتخـار  سـتارۀ  ُکلـي  کـه  فیلمنامه نویـس  و  روشـن فکر 
دارد بـر شـانه هایش و قهرمـاِن رمـان، راوي ایـن رابطـه 
مي شـود. کبـودي ناشـي از باتـوم مي شـود سـنِد افتخـار 
بـراي ایـن دانشـجوها و ولگـردي در شـهر و حملـه بـه 
آن هـا مي داننـد کـه کسـي  تفریـح...  پلیـِس خشن شـده 
کشـته نمي شـود، بـراي همین بـازي را پیچیده تـر مي کنند 
و از شـورِ خـود بـراي دسـتیابي بـه وضعیتـي دیگـر کـه 
در رمـان بارهـا بـر مشـخص  نبـودن و ندانسـتِن آن تأکید 
مي شـود، اسـتفاده مي کننـد... بازخواني نفـِس ماجراي مه 
6۸ نمي توانـد بـه سـرعت و صرفـًا تاریخ نگارانه باشـد و 
کاري کـه جیمـز جونـز نوشـته نیـز متضمـِن همیـن نکته 
اسـت کـه ایـن شـورِش بي دلیـل یـا حداقـل کم دلیـل، 
چگونـه سـیماي روابـِط میـاِن دو نسـل را تغییـر داد و 
باعـث شـد پاره یـي الگوهاي کالسـیک مضمحل شـوند.
امـا  عمـل  در  بـود  تفاهمـي  سـوء   6۸ مـه  واقـع  در 
آن  از  پـس  کـه  سـال هایي  و  آن  بعـِد  بازخوردهـاي 
آمدنـد، نشـان داد کـه چگونـه یـک رخ دادِ هیسـتریک و 
ناگهاني)هرچنـد ایـن غیـِر مترقبه بـودِن امـر ُرخ داد جزو 
ذاِت آن اسـت و بـه قـوِل آلـن بَدیـو یکـي از مهم تریـن 
نهایـت  در  و  مي آیـد(  به شـمار  سـازنده اش  عناصـِر 
گسسـت هاي  بـراي  را  راه  مي توانـد  شکسـت خورده 
اجتماعـي و سیاسـي بعـدي بـاز کنـد. اکثـِر مـا مـه 6۸ را 
بـا تصویـِر پاریـس در گازِ اشـک آور، حضور سـارتر بیِن 
واقـع  در  مي شناسـیم.  دوگل  عقب نشـیني  و  دانشـجوها 
نمادهایـي کـه مـه 6۸ را بـراي اکثـِر مخاطبان سـاخته اند، 

روايتي از رماِن 
»ماِه دل انگيِز مه«
نوشتۀ جيمز جونز

نماد هـاي حماسـي و متراکمـي هسـتند و بیشترشـان هـم ارزِش 
تاریخـي ندارنـد. جونـز در رمانـش بـه همیـن نمادهـا اشـاره 
مي کنـد و اصـاًل بخـِش عمده یـي از اثـر نمایـِش ایـن نمادهـا 

 . ست ا
مولفه هایـي کـه در آنـي احسـاس برمي انگیزاننـد، امـا ناگهـان 
دود مي شـوند و بـه هـوا مي رونـد. سـیِر تطـورِ سـاخته شـدِن 
ایـن نمادهـا به شـکلي گزارشـي در رمـان روایت شـده. دقیقًا با 
تیـوري » ُرخ داد« مي تـوان ایـن رونـد را تماشـا کـرد، امـري کـه 
ناگهـان همـه چیـز از مـدل لبـاس گرفته تـا لحِن حـرف  زدن را 
زیـر و رو کرده و مي شـود در آن نشـانه هایي دیـد از اضمحاللي 
کـه در رمـان هـم با فروپاشـي خانواده یـي نمایش داده مي شـود. 
فـارغ از این کـه بخواهیـم بـراي مه 6۸ تقـدس قایل شـویم یا به 
آماتـور بـودن و بي نظریه گـي اش ُخـرده بگیریـم، بایـد بـه آنچه 
کـه ایـن ُرخ داد بـراي وضعیـِت زیسـتي انسـاِن اروپایـي رقم زد 
بیاندیشـیم. مـه 6۸ رونِد بسـیاري چیزها را عوض کرد. شـورش 
شکسـِت مفتضحانه یـي خورد و بعـِد دوگل پمپیدو سـِر کار آمد 
و فرانسـه را بـه یکـي از مهم تریـن پایگاه هـاي فکـر و عمـِل 
لیبـرال تبدیـل کـرد، امـا فاصلـه ي زیـادي بیـِن نسـل ها به وجود 
آمـد و پسـراني کـه گمـان مي کردنـد هنـوز هـم از پـدراِن خود 
خیلـي عقـب هسـتند، بـا اسـتعانت از ایده هـاي تـازه شـروع 
کردنـد بـه سـاختِن فکرهـاي تازه یي کـه در آن نوعي آنارشیسـِم 

رفتـاري وجود داشـت.
مـه 6۸ بـراي ادبیات و سـینماي بعـِد خود بسـیار نوید بخش بود 
ولـي ایـن، امـري نبود کـه بتوانـد آتِش پسـراِن شکسـت خورده 
شـباهت نگاري یي  اگـر  نباشـد  بـي راه  شـاید  دهـد.  التیـام  را 
داشـته باشـیم بیـِن کمـوِن پاریـس در سـال 1۸71 و مـه 196۸، 
هرچنـد اولـي خون بار و بسـیار خشـن بـود ولـي در نهایت و با 
وجـودِ شکسـِت انقالبیـون باعـِث عوض شـدِن خیلـي ارزش ها 
و کالن مفاهیمـي شـد کـه حتـا انقـالب 17۸9 نیـز نتوانسـته بود 
را مي تـوان در رمان هـاي  بعـِد کمـون  نسـِل  تغییرشـان دهـد. 
زوالیـي دید که راوي سـقوِط تاریخ اسـت در فرانسـه. مه 6۸ از 
ایـن منظـر بـه شـوخي مي مانـد امـا جیمز جونـز نشـان مي دهد 
کـه آرمان گرایـي خام و حتا ماجراجویانۀ بخشـي از دانشـجویان 
دانشـگاهِ سـوربون چطـور ارزش هاي قدیـم را بایگانـي مي کند؛ 
امـري کـه بـه دسـِت پـدران آغـاز مي شـود، به نوعـي پـدران از 
حماسـۀ پسـران سـود مي برنـد و پمپیـدو بـه عنـواِن یـک نمـادِ 

سیاسـي شـروع مي کنـد بـه اصالحـاِت عمیـِق اجتماعي. 
ایـن احتمـاالً تلخ ترین رئالیته یي سـت که پســران بـا آن برخورد 
مي کننـد و چاره یـي ندارنـد جـز پذیرفتنـش. مـه 6۸ از منظـِر 
انقالبـي و ریشـه واقعـًا کوچـک و حقیـر بـه نظـر مي رسـد امـا 
آنچـه از فرآینـِد شکسـت ایـن جریـان بـه دسـِت مـا مي رسـد، 
کامـاًل بـه ایـن شـورِش جنسـي اهمیتـي پراگماتیـک و نظـري 
مـه  بـا  نوسـتالژیک  و  حماسـي  برخـوردِ  بنابرایـن  مي بخشـد. 
6۸، کاري کـه چپ هـاي وطنـي خیلـي ارادت دارنـد بـه آن!! 
نازل تریـن و ناآگاهانه تریـن رفتاري سـت کـه مي شـود در قبـاِل 
ایـن ُرخ داد انجـام داد. مـه 6۸ از دندۀ چپ برآمد اما پیــروزي و 
تحـول راسـت را به ارمغان آورد. بخشـي از تاریـِخ هنر و نظریۀ 

بعـد از مـه 196۸ وام دارِ ایـن شـورش اسـت. 
رمـاِن » مـاه دل انگیـز مـه« بـا ایـن تلقي، روایتي سـت جـذاب و 
گزارشـي از چنـد ُخرده روایـت کـه کنـار هـم در بسـتِر روزهاي 
روِح  شـدت  بـه  پایانـي  لحظه هـاي  مي رونـد.  جلـو  انقـالب 

شکسـت را نشـان مي دهنـد.
جمـالت آخـر فصـِل بیسـت و دوم این طـور روایـت مي کننـد 
»چهارشـنبه ۵ ژوئـن رابـرت کنـدي بـه قتـل رسـید. طبعـًا بـه 
علـِت اختـالِف سـاعت بـا آن جـا، مـا در پاریـس اواخـر پیـش 
از ظهـر از ایـن حادثـه باخبـر شـدیم. بـه جـز ایـن، اعـالم شـد 
کـه پسـت و حمل ونقـل عمومـي از فـردا پنج شـنبه شـروع بـه 
کار خواهنـد کـرد. کارگـران ذوب فـوالد و اتومبیل سـازي هنوز 
تسـلیم نشـده بودنـد، امـا معلـوم بـود بـه همیـن زودي هـا آن ها 
هـم سـر کارهای شـان بر مي گردنـد، اقتصـاد فرانسـه بـار دیگـر 
روي پاهایـش مي ایسـتد. کامـاًل مشـخص بود کـه دوگل یک بار 

دیگـر برنده شـده اسـت.« 
هرچنـد این، تمام ماجرا نیسـت. شکسـت مه 6۸ آغـازِ روزهایي 
تـازه بـود کـه جونز هم به آن اشـاره کـرده. روزهاي سـرگرداني 

پسـران و دورۀ تازه یي بـراي پدران.

منبع: گوهـران

مه ۶۸ براي ادبیات و سینماي بعِد خود بسیار نوید بخش بود ولي این، امري نبود که بتواند 
آتِش پسراِن شکست خورده را التیام دهد. شاید بي راه نباشد اگر شباهت نگاري یي داشته 
باشیم بیِن کموِن پاریس در سال ۱۸۷۱ و مه ۱۹۶۸، هرچند اولي خون بار و بسیار خشن بود 
ولي در نهایت و با وجوِد شکسِت انقالبیون باعِث عوض شدِن خیلي ارزش ها و کالن مفاهیمي 
را مي توان  بعِد کمون  تغییرشان دهد. نسِل  بود  نتوانسته  نیز  انقالب ۱۷۸۹  شد که حتا 
به  این منظر  از  تاریخ است در فرانسه. مه ۶۸  در رمان هاِي زوالیي دید که راوي سقوِط 
شوخي مي ماند اما جیمز جونز نشان مي دهد که آرمان گرایِي خام و حتا ماجراجویانة بخشي از 
دانشجویاِن دانشگاِه سوربون چطور ارزش هاي قدیم را بایگاني مي کند؛ امري که به دسِت 
پدران آغاز مي شود، به نوعي پدران از حماسة پسران سود مي برند و پمپیدو به عنواِن یك 

نماِد سیاسي شروع مي کند به اصالحاِت عمیِق اجتماعي 

 مهـدی یزدانی خرم
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همای، گو مفگن ساية شرف هرگز
در آن ديار که طوطی کم از زغن باشد

حافظ

مقدمه
 )1747( از  پس  درانی  احمدشاه  کوشش های 
با  شد.  مرکزی  دولت  ایجاد  به  منتج  میالدی 
افغانستان  از این رویداد،  گذشت سهونیم سده 
در اساس گذاری دولتداری مدرن به مفهوم عام 
سهونیم  این  در  است.  نداشته  چندان  اقبال  آن 
جنگیهای  خانه  و  عقبرویها  شاهد  نیز  قرن 
و  رشد  مسیر  از  را  کشور  که  بودهایم  متعدد 
انکشاف، منجمله داشتن دولت قوی باز داشته 
است. از مقایسۀ معیارها و عملکرد هر یک از 
این  در  را  زیادی  علتهای  میتوان  دولتمداران، 
و  داخلی  عوامل  عمدهترین  شمرد.  بر  ناتوانی 

بیرونی مانع شونده در این مدت، اینهاست:
• جنگ قدرت میان سدوزاییها و سایر قبایل؛

حفظ  سر  بر  سدوزایی  برادران  میان  جنگ   •
انحصاری و کسب انحصاری قدرت؛

باز  محمدزاییها  و  سدوزاییها  میان  کشمکش   •
هم برای حفظ و کسب قدرت؛

موقعیت  سبب  به  خارجی  قدرتهای  مداخلۀ   •
استثنایی)جیو ستراتیژیک و جیو اکونومیک( و 
مداخلۀ همسایه گان طماع به منظور داشتن یک 

افغانستان مطیع و فرمان بردار؛
• وضعیت نامناسب اقتصادی کشور؛

شخصی  و  علمی  تربیتی،  مالحظه های   •
زمام داران.

میانۀ  قشر  و  ملی  نهادهای  نبود  و  کمبود   •
عنوان  به  مدرن  دولت داری  برای  که  اجتماعی 
عامل فشار، دادخواهی و عمل کند یا این روند 

را به طور گسترده تسهیل نماید.
در هفت مسألۀ یاد شده، هم عامل های ایجابی 
نهفته  و هم عامل های سلبی دولت داری مدرن 
عجیب،  مبحث های  این  از  کدام  هر  می باشد. 
خیلی جالب و در عین حال متأثر کننده، قصۀ 
عملکرد  تا  می طلبد  بیشتر  مجال  است؛  درازی 
هر زمام دار کشور با معیارهای دولت داری سبک 
یک  عملکرد  تسری  و  تعمیم  شود.  سنگین  و 
تاریخ  از  اشتباه  برداشت  دیگری،  بر  زمام دار 
می باشد. در عین حال برخی نکته های مشترک 
را نیز نمی توان به طور کلی مستثنا کرد. به نظرم 
این تذکر بسیار کوتاه از این بابت ضروری ست 
تا پس زمینه ها و زمینه های دولت داری های اخیر 
حاضر  حال  در  که  کنیم  مشاهده  و  بدانیم  را 
و  داریم  قرار  فضا  و  هوا  این  از  یک  کدام  در 
مدرن  دولت سازی  در  ما  ناچاری های  و  چاره 

کدام هاست؟

وضعیت دولت داری موجود
آنچه گفته می شود،  بر خالف  در حال حاضر، 
ما هم دولت ضعیف و هم مردم ضعیف داریم. 
ولی  است؛  معلوم  همه گان  به  دولت  وضع 
احزاب  ملی،  نهادهای  باداشتن  مردم  توانایی 
سیاسی، جامعه مدنی و آگاهی عمومی بازتاب 
باید  که  طوری  آن  را  آنها  دریغ  با  که  می یابد 
نهادها  این  به زودی  نمی رود  انتظار  نداریم. 
ایجاد شود و به وسیلۀ آن دولت داری مدرن را 
یک  به  دولت  چنین  ایجاد  برای  گردد.  استوار 
مرحلۀ گذار نیاز داریم که در آن پیش زمینه های 
ضروری دولت داری به پایۀ اکمال برسد. ناگفته 
از  ترکیبی  کلی  طور  به  افغانستان  که  نماند 
باهم  را  مدرن  پیش  و  مدرن  دولت  مولفه های 
بیشتر  چیره گی  از  سنتی  مولفه های  ولی  دارد 

برخوردار است.
دانشمندان علوم سیاسی، جامعه شناسی و روابط 
بین الملل نظریه های مختلفی در بارۀ مدرنیسم و 
مولفه های دولت های مدرن ارایه کرده اند. حتا 
در پاره یی از موارد هم نظر نیستند ولی حاصل 
مهم خالصه  ده شاخص  در  نظریه ها  این  کلی 
سیاسی  دستگاه  مدرن  دولت  یعنی  است.  شده 
دارای انحصار مشروع ابزارهای قدرت، قلمرو، 
حاکمیت، قدرت متمرکز، قانون اساسی، هویت 
و  شهروندی  مشروعیت،  دیوان ساالری،  ملی، 
مالیات ستانی می باشد. هر یک از این شاخص ها 

به گفتمان های مربوط به خود نیازمند است.
بر فرض این که در همین زمینه و حال و هوای 
موجود، به ایجاد چنین دولتی تمایل پیدا شود؛ 

فرصت ها و چالش های آن کدام هاست؟

فرصت ها
دو فرصت بیشتر متصور نیست.

از  سیاسی  اجتماعی-  فشار  و  نسخه  نخست 
دولت داری  اساس  بتوان  که  گونه یی  به  پایین 
کوتاه  در  کم  از  کم  من  کرد.  محقق  را  مدرن 
مدت چنین نسخه و فشار توان مند و اثر گذار 
اجتماعی- سیاسی را سراغ ندارم. البته نیروهای 

و  کم  مطالبات  با  موجود  سیاسی  اجتماعی- 
بیش پیش پا افتاده و منفعت طلبانۀ قشری و در 
دور  به  مرحله  این  از  گروهی،  حالت  بهترین 
با توجه به خاستگاه ها و عملکرد  اند. برعالوه 
با  دولتی  چنین  نیروها،  این  از  زیادی  شماری 

سرشت آنان در ضدیت قرار دارد. چرا؟
پاسخ واضح است. در دولت داری پرنوسان نزده 
سال گذشته، قشری از جنگنده ها و شماری از 
یخن سفیدان استفاده جوی پیرو آنان حاکمیت 
را به دست گرفتند. اختالس، ارتشا، قدرت طلبی 
فاسدترین  قطار  در  افغانستان  ثروت اندوزی،  و 
دولت های دنیا قرار داد. مزید برآن نظام دولتی با 
وجود همکاری های نظامی بین المللی در معرض 
می توان  نتیجه  در  دارد.  قرار  سقوط  و  تهدید 
گفت که نیروهای جنگندۀ دیروز در نظام سازی، 
دولت داری و حکومت داری، ناکام شدند. دلیل 
عمدۀ آن این است که آنان هوا و فضای جنگی 
قادر  و  کردند  منقل  دولت داری  در  را  گذشته 
نشدند در مرکز تحول و اصالحات قرار گیرند. 
که  ملی«  وحدت  »اصطالح  به  حکومت  حتا 
دشواری های  بر  باید  ایجابی  مطالبات  بر  بنا 
دولت داری غلبه می کرد، نیز نتوانست از عهده 
در  که  دارد  وجود  نشانه هایی  شود.  بهدر  آن 
است.  شده  هم  بدتر  وضع  عرصه ها  از  برخی 
بنابراین، فرصت تمایل و فشار اثر گذار از پایین 
برای یک مدت دراز غیر قابل دسترسی می باشد.
بررسی های  باالست.  از  تمایل  دوم،  فرصت 

نگارنده نشان می دهد که از ابتدای دولت داری 
دولت داری  ایجاد  برای  امروز،  تا  افغانستان  در 
البته  است.  نداشته  وجود  باال  از  تمایل  مدرن 
خان،  امان اهلل  سلطنت  در  را  نسبی  نشانه های 
دهۀ دموکرسی سلطنت ظاهرشاه و دوران داکتر 

نجیب اهلل می توان سراغ کرد.
جزئیات  که  حالی  در  »دولت ساز«  اصطالح 
داکتر  انتخاباتی  تیم  از سوی  نیست،  معلوم  آن 
شده  مطرح  پیش رو  انتخابات  در  غنی  اشرف 
تخطئه  و  توطیه  تیوری  که  این  بدون  است. 
مدنظر نباشد، این شعار ذهنیتی ایجاد می کند که 
بابل  بر خرابه های  تا  اند  گویا عده یی برخاسته 
که  حالی  در  بسازند.  دولتی  افریقا  صحرای  یا 
از قرن ها به این سو انواع دولت ها در افغانستان 
پنج سال  در  این  از  گذشته  است.  داشته  وجود 
جمهوری  دولت  رأس  در  رییس جمهور  اخیر 
است  بهتر  نظرم  به  است.  داشته  قرار  اسالمی 
به جای دولت ساز اصالح سازی دولت منطقی 

باشد.
در  مدرن  دولت داری  آرزوی  حال،  هر  به 
با  که  پروازانه یی ست  بلند  ادعای  افغانستان، 
در  همچنان  کشور،  این  امکانات  و  وضعیت 

مقایسته با فرصت هایی که از آن یادآوری شد، 
نامعلوم  مدت های  تا  شاید  و  حاضر  حال  در 
مدرن  دولت داری  که  می دانیم  نیست.  شدنی 
بازهم  است.  مدرنیته  آورد  دست  بیش  و  کم 
مدرنیته  از  هنوز،  افغانستان  که  می دانیم  نیک 
فراگیر سیاسی  نهادهای  تکنالوژی،  که صعنت، 
ارکان  از  بین المللی  ستد  و  داد  و  اقتصادی  و 
عمده آن می باشد، بهره یی نبرده است. چه گونه 
می توان در یک کشور بی ثبات، با تولید زراعتی 
سنتی، جامعه تقسیم شده، دارای کمترین سطح 
عاید سرانه، جهل و بیسوادی عمومی، فاقد یک 
مصرفی،  اقتصاد  و  اجتماعی  و  سیاسی  رهبری 
متاسفانه  آورد.  وجود  به  را  مدرن  دولت داری 
دولتی  چنین  ایجاد  چالش  یا  بازدارنده  عوامل 
زیاد است. برخی از این عامل نام برده می شود:

و  اجتماعی  انقسام  ثبات،  عدم  و  بی امنیتی 
کانون های  موجودیت  گسترده،  فساد  سیاسی، 
نیرومند قانون گریِز تهدید کننده دولت و مردم، 
مالیه  باردوش  و  مصرف  پُر  دولت  موجودیت 
بین  توازن  کسر  خارجی،  و  داخلی  دهنده گان 
عاید و مصرف، سطح نهایت پایین تولید داخلی 
و عدم تداوم اصول ُکلی دولت داری و آغاز آن 
نو- آن هم شعاری- با تغییر حکومت کننده گان 

از جملۀ بازدارنده های مهم به شمار است.
با توجه به این موانع، اگر گذشته از شعار دادن ها، 
به راستی اراده یی برای دولت داری وجود داشته 
باید با تشخیص درست زمینه، امکان ها،  باشد، 

توانایی ها، فرصت ها و چالش ها، نسخه یی را از 
بطن یک گفتمان ملی بیرون آورد که مناسب و 

شدنی باشد.

سخن آخر و نتیجه
و  علمی  شاخص های  عمده ترین  اینجا،  در 
زمینه های عملی  با  را  مدرن  دولت داری  نظری 
مربوط به وضعیت موجود افغانستان ازریابی و 
مناسب  نتیجه یی  به  نوعی  به  تا  مقایسه می کنم 

دست بیابیم.
شاخص اول- دولت بزرگترین دستگاه سیاسی: 
نداریم.  سیاسی  کنندۀ  احاطه  دستگاه  چنین  ما 
اجراییه،  قوۀ  مانند  دولت  اساسی  بخش های 
استقالل  فاقد  و  به نام  قضاییه  قوۀ  و  مقننه  قوۀ 
افقی  تقیسم  بازی،  پارتی  افتضاح ها،  می باشد. 
ثروت،  و  قدرت  انحصار  کرسی ها،  عمودی  و 
قابل  جامعه  بر  دولت  بودن  باردوش  و  فساد 

دقت و اصالحات بنیادی می باشد.
قانونی  نظام  اساسی:  قانون  دوم-  شاخص 
را  مدنی  قانون  و  قضایی  اقتدار  سراسری، 
اقتصادی،  توسعۀ  می کند.  نظارت  و  تعمیل 
ملی،  عواید  جمع آوری  مسوولیت پذیری، 

مقیاس ها و نوت قابل دوران را تامین و تنظیم 
اصالحات  مستلزم  نیز  موارد  این  می کند. 

می باشد.
شاخص سوم- انحصار مشروع قدرت و کنترل 
ابزار خشونت: در افغانستان کانون های مختلف 
نیز  ابزار خشونت  و متعدد قدرت وجود دارد. 
اجراییه  قوۀ  نهادهای  به  موازی  دست های  به 
می باشد. در شماری از قضیه ها مردم برای رفع 
دعوای حقوقی شان نزد مخالفان مسلح می روند 
و حل مشکل می کنند. شماری از قدرت مداران، 
را  قانون  نقض کننده گان  و  جنایی  جنایتکاران 
در  اجراییه  قوۀ  و  می دهند  پناه  شهرها  در  حتا 

مورد آنان مماشات و تساهل پیشه می کند.
شاخص چهارم- حاکمیت: طوری که می دانیم 
ندارد.  حاکمیت  خود  قلمرو  تمام  در  دولت 
دستگاه  یک  عنوان  به  تا  می گیرد  زمان  بسیار 

سیاسی به حاکم بالمنازع بدل شود.
شاخص پنجم- قدرت متمرکز: به این معناست 
که قدرت مشروع در صالحیت مقام های دولتی 
باشد. منظور انحصار قدرت نیست. زیرا انحصار 
قدرت سبب انسداد توسعۀ اقتصادی و سیاسی 
و  تسهیم  می آورد.  بار  الیگارشی  شده سرانجام 
نهادهای  به  اقتصادی  و  سیاسی  قدرت  تقسیم 
مربوط یک اصل عمده است. هدف این است 
که قدرت یا قدرت های مخالف و تهدید کننده 
وجود نداشته باشد. می دانیم کانون های متعارض 
بیش  و  کم  قدرت  اعمال  در  دولت  از  جدا  و 

سهم دارند. یا در مواردی از دستور مقام مرکزی 
نقیصه به حدی است که  این  پیروی نمی کنند. 
با تغییر رهبری، نظم عمومی به مخاطره می افتد، 
حکومت شونده گان و کارکنان نظام در نگرانی 
»چه خواهد شد« به سر می برند. در چنین حالت 
مردم به فکر »پادشاه گردشی«های قرن هیجدم 

و نزدهم می افتد.
شخصی:  غیر  قدرت  اعمال  ششم-  شاخص 
قدرت  اعمال  نوع  هر  از  قانون  حاکمیت 
شخصی جلوگیری می کند. ادارۀ کشور بر اساس 
و  روابط  می گیرد.  صورت  قوانین  از  مجموعۀ 
مدنی  کارکنان  و  سیاست مداران  بین  تعامل 
افغانستان  قانون صورت می پذیرد. در  براساس 
شخص  و  گریزی  قانون  از  زیادی  نمونه های 

محوری موجود است.
و  تاریخ  مشترک،  سرزمین  هفتم-  شاخص 
وطن مشترک، سرود ملی، بیرق، قهرمانان ملی، 
جشن ها و فرهنگ عمومی نوعی ملی گرایی و 
یک جهتی ملی به وجود می آورد. در افغانستان 
بین کنش گران سیاسی یک  موارد  این  تمام  در 
جهتی ملی موجود نیست. دولت در تشویق ملی 
تنها  نه  ملت سازی  درجه های  ارتقای  و  گرایی 

انقسام های  کاری انجام نمی دهد بلکه در عمل 
شاهد  را  منطقه یی  و  زبانی  قومی،  اجتماعی، 
این  طرف  یک  مواردی  در  که  بسا  چه  است، 

جهت گیری ها نیز می باشد.
دیوان ساالری:  یا  بیروکراسی  هشتم-  شاخص 
اداره  نهادهای  تمام  در  کلی  مدیریت  از  نوعی 
ترتیب  و  نظم  مراتب،  سلسله  است.  جامعه  و 
شغلی،  فرصت های  توزیع  در  عدالت  اداری، 
در  است.  آن  الزامات  از  امتیاز  و  تبعیض  نبود 
اصل ها  این  نازل  بسیار  سطح  افغانستان  ادارۀ 
رعایت می شود. اداره به طور کلی سیاسی شده 
و از بی طرفی در ادارۀ عامه، پولیس، سارنوالی ها 

و محاکم خبری نیست.
اقتدار  مشروعیت:  و  اقتدار  هشتم-  شاخص 
دستور  از  مردم  آگاهانۀ  و  رضاکارانه  تبعیت 
قانون و نظم اجتماعی است. مشروعیت منزلت 
می باشد.  مشروع  اقتدار  و  مردم  بین  در  حاکم 
در  می شود.  پیروی  آن  از  که  اقتداری  یعنی 
عموم  طور  به  ما  مشروعیت های  افغانستان 
سنتی بوده است. در حال حاضر ما هم از نظر 
مشروعیت و هم از نظر اقتدار دچار نوسان ها و 
دشواری بوده ایم. برای داشتن اقتدار عقالنی و 

قانونی به قدم های اساسی نیاز داریم.
شاخص نهم- شهروند مداری: حقوق، وظایف 
یک سان و آزادی ها که در قانون اساسی افغانستان 
یاد  اتباع«  وجایب  و  اساسی  »حقوق  به نام 
می شود، در همه مکان ها و همه زمان ها رعایت 
آزادی های  سلب  بشر،  حقوق  نقص  نمی شود. 
فردی، توهین، هتک ُحرمت و مداخله در حریم 
در  می گیرد.  صورت  بالوقفه  مردم  خصوصی 
این مورد نیاز است تا تضمین های الزم حقوقی 

و اجرایی به وجود آید.
شاخص دهم- مالیات ستانی: به نظر می رسد که 
این اصل به طور کلی در محل های زیر حاکمیت 
فساد  می یابد.  انجام  درست  صورت  به  دولت 
جمع آوری  سیستم  در  شخصی  اخاذی های  و 
مالیات بیداد می کند. این که مالیات کمتر برای 
خدمات اختصاص داده می شود یا در جمع آوری 
آن فساد وجود دارد، نیازمند اصالحات اساسی 
به  نیز  مخالف  مسلح  نیروهای  برعالوه  است. 
صورت علنی و پنهانی به اخاذی هایی به نام مالیه 
خصوصی  سکتورهای  و  مردم  اند.  مصروف 

مالیات متعدد به مراجع متعدد می پردازند.
با  دولت  عملکرد  ارزیابی  عموم  صورت  به 
معیارها و شاخص های فوق تعیین کننده درجۀ 
دولت داری می باشد. چنان که مشاهده می شود 
این  تحقق  ابتدایی  مراحل  در  هنوز  افغانستان 
شاخص ها قرار دارد و از دولت داری مدرن دور 
است. شاید نیاز باشد که در گام نخست برای 

مدتی دولت قانون ایجاد شود.
و  جهان  در  که  است  ذکر  قابل  نکته  این 
افغانستان نمونه های تاریخی و معاصر رهبرانی 
بوده  موجود  آنان  نزد  راه  دو  که  دارد  وجود 
به  ملت  بدبختی  قیمت  به  که  گزینه یی  است. 
و  بینجامد  الیگارشی  محدود-  تعداد  حاکمیت 
قرار  محدود  قشر  یک  انحصار  در  منابع  تمام 
گیرد. گزینه دوم که با تسهیم، تقسیم و توزیع 
گستردۀ قدرت سیاسی و فرصت های اقتصادی 
اجتماعی  اقتصادی  توسعۀ  و  نهادسازی  زمینۀ 
راه  دم  این  تا  افغانستان  میدان دهد. رهبران  را 
از  ملت  سبب  این  از  و  اند  پیموده  را  نخست 

توسعه و انکشاف باز مانده است.
از  پیش  اخیر  مستقیم  انتخابات  دوره  سه  در 
سیاسی  اقتصادی،  اجتماعی،  زمینه های  که  این 
شود،  جست وجو  دولت داری  فرهنگی  و 
قدرت  حفظ  و  کسب  دور  گذشته های  مانند 
بوده  همراه  انتخاباتی  تقلب های  و  ترفندها  با 
است. محصول اساسی این وضعیت در ارزیابی 
عمل،  و  حرف  بین  فاصله  تقلید،  دولت داری، 
گفتار درمانی بدون پشتوانۀ عملی، عوام فریبی، 
خود شیفته گی، تکرار دروغ ها و روزمره زدهگی 
می باشد. نوعی سیاست زده گی اجتماعی به میان 
آمده است. در نتیجه ما سیاست گران زیاد داریم. 
قریب کل جامعه در این اواخر کنش گر سیاسی، 
بار  غصه پردازان  و  کننده گان  شکایت  مفسران، 
انگشتان دست های  به تعداد  با دریغ  آمده ولی 
فکر  کنندۀ  تولید  شخصیت های  و  نهادها  خود 
که  آنچه  نداریم.  درازمدت  سیاسی  تدبیر  و 
آن  به  دیگر  وقت  هر  از  بیش  امروز  افغانستان 

نیاز دارد.
تشخیص  شخصیت ها  و  نهادها  چنین  وقتی 
دوم  گام  بی شک  فکر شوند،  تولید  به  موفق  و 
و  اجتماعی  وسیع  مقیاس  در  هم فکری  ایجاد 
عمل بر مبنای بهترین و نزدیک ترین فکر برای 
دولت سازی مدرن و سایر عرصه ها خواهد بود.

افغانستان و دولت داری مدرن
چارههاوناچاریها

خلیل رومان
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آن هـا کـه بهنـام سـیارۀ مـا سـخن می گوینـد 
در  هسـتند.  مـا  دادن  قـرار  تنگنـا  در  پـی  در 
حالـی کـه فاجعه یـی هولنـاک در افـق آینـده 
پدیـدار می شـود، بشـریت بایـد بـه متخصصان 
عـادات  و  رسـوم  و  بـرد  پنـاه  کارشناسـان  و 
زیـان آوری را تـرک کنـد کـه مـا انسـان ها را به 
ایـن مصیبـت دچـار کرده انـد. اگـر می خواهیم 
کـه، بنـا به »معاهـدۀ پاریس«، از افزایـش دما به 
مقـدار بیـش از دو درجه جلوگیـری کنیم، باید 
کـه هرچـه زودتـر و در اولیـن فرصـت ممکن 
انتشـار گازهـای کربنـی را بـه صفـر برسـانیم. 
هشـدار می دهنـد که هیچ کـس نبایـد از اجرای 
این دسـتور سـرپیچی کنـد، به ویژه اهالـی اروپا 
کـه مسـبب انقالب سـرمایه داری و غارت منابع 
دنیـا بودنـد. از راه حل های پیشـنهادِی پیامبران 
عـذاب آخرزمانـی هـم باخبریـم: خودروهـا و 
هواپیماهـا را کنـار بگذاریـد و رژیـم غذایـی 
گوشـت محور را هـم رهـا کنیـد چـون، عـالوه 
بـر بی رحمـی نسـبت بـه حیوانـات، موجـب 
گفتـن  می شـود.  متـان  گاز  انتشـار  افزایـش 
)گاز،  فسـیلی  سـوخت های  همـۀ  کـه  نـدارد 
ذغال سـنگ، نفـت( و همچنیـن انـرژی اتمـی 
را بایـد بـه سـود انرژی هـای تجدیدپذیـر کنار 

ریم. بگذا
تنگ دسـت تر  خودمـان  خواسـت  بـه  بایـد 
از  برابـر  ده  را  زندهگی مـان  سـطح  شـویم، 
آن چه اسـت پایین تـر بیاوریم، و ریاضت کشـی 
راحت طلبانـۀ  بی شـرمی  بـر  را  صرفه جویانـه 
مرجـح  کنونی مـان  زندهگـی  شـیوه های 
فاجعـه  پیشـگویاِن  کـه  آن  طرفـه  بشـماریم. 
آخرزمـان، زمان پایـان دنیا، را جایـی در فاصلۀ 
می کننـد:  اعـالم   ۲030 تـا   ۲0۲0 سـال های 
این قـدر نزدیـک که مـا را بـه وحشـت بیندازد 
و در عیـن حـال آن  انـدازه دور کـه بشـود از 
وقـوع فاجعـه جلوگیری کـرد. رسـوالن فاجعه 
بیـش از آن کـه بـه دنبـال نجـات دادن نـوع 
بشـر باشـند، بـه دنبـال مجـازات کـردن آن اند: 
داشـتن  بیـم  بـه  کـه  ویرانـی  خواهـان همـان 
از وقـوع آن وانمـود می کننـد ـــ بشـریت، و 
به ویـژه انسـان اروپایـی، مجـرم اسـت و بایـد 

بهـای خطـای خـود را بپـردازد.
اقتصادهـا  از  کربن زدایـی  کـه  ایـده  ایـن 
رونـدی طوالنـی و پیچاپیـچ خواهـد بـود، و 
بنابرایـن یـک سیاسـت زیسـت بومِی گام بـه گام 
خواهـد  اثرگـذار  آتشـین  بیانیه هـای  از  بهتـر 
ابـداً  عاجـل  آخرزمـاِن  پیامبـران  بـرای  شـد، 
متضمـن  زیسـت بوم گرایی  نیسـت.  پذیرفتنـی 

عمـاًل  کـه  اسـت  سیاسـت گذاری هایی 
دوران  انسـانِی  هزینه هـای  و  باشـند  کارآمـد 
نکننـد  کاری  و  بگیرنـد،  نظـر  مـد  را  گـذار 
زیـان  مـا  همنوعـان  تنگ دسـت ترین  بـه  کـه 
بیشـتر برسـد، امـا آن پیامبـران تعصـب ورزِی 
آن هـا  می دهنـد.  ترجیـح  را  سـتیزه جویانه 
کـه هـواداران ایـن شـیوۀ انجـام امـور هسـتند، 
هیچ گونـه مانـع مجسـم و عملـی بـر سـر راه 
خـود نمی بیننـد: آن چـه می بیننـد فقـط خصـم 
و دشـمن و شـرارِت البی کنندهـگان در پشـت 
پرده هـا اسـت. امـا ایـن اخـاذی از راه اعـالم 
و  خشـم  پـر  شـکل  بـه  معکـوس  شـمارش 
خروشـی آشـفته اسـت: هیچ دسـتاوردی هرگز 
بسـنده به شـمار نمـی رود، آن چه اهمیـت دارد 
فقـط آن چیزهـا اسـت که به سـرانجام نرسـند 
و بی نتیجـه بماننـد، چـون فرصـت مـا دارد از 
دسـت مـی رود و آنـک عـذاب مجـازات بـر 

همـه ی مـا نـازل خواهـد شـد.
 

وجدان و قدرت
سـرهنگ لویی ریـِوه، فرمانده اطالعـات ارتش 
فرانسـه، بیهـوده تـالش کـرده بـود تـا در مورد 
برنامـۀ آلمـان بـرای حملـه بـه آردن در فصـل 
بهـار بـه امـرای ارتـش کشـور هشـدار دهـد. 
جـون 1940، در نامه یـی به همسـرش نوشـت: 
»مـا شکسـت نخوردیم، مـا خودکشـی کردیم.« 
ایـن عبارت امروزه مناسـبِت غریبـی پیدا کرده: 
خطـری کـه مـا را تهدیـد می کنـد، برخـالف 
تصـور متفکـران کاهـل، بازگشـت به فاشیسـم 

نیسـت بلکـه انحطاِط دموکراسـی اسـت.
پشـت  در  سـنگرگرفته  اروپایـی،  نخبـگان 
نتیجـه  ایـن  بـه  اوتوپیایی شـان،  رؤیاهـای 
رسـیده اند کـه مـا بایـد تاریـخ و گذشـتۀ خـود 
تـراژدی  از  را  خودمـان  بایـد  کنیـم.  رهـا  را 
مداخله گـری و آشـوب احساسـات رهـا کنیـم 
و بـه عصـر نویـن صلح پـا بگذاریـم، آن جا که 
خوبـی و نیکـی و حـق و راسـتی غلبـه خواهد 
یافـت. نخبـگان اروپایـی در زیبایی هایـی یـک 
دنیـای نظـری پنـاه جسـته اند تـا از شـر فجایع 
دوره هـای گذشـته در امـان باشـند. امـا »دنیای 
قدیـم«، بـا آری گفتـن به وجدان و نـه گفتن به 
قـدرت، در معـرض ایـن خطـر قـرار می گیـرد 
کـه هـردو را از دسـت بدهـد. »دنیـای قدیـم« 
نـه فقـط محکـوم و مطـرود می شـود که اسـیِر 
سسـت بنیادی و تزلـزل خواهـد شـد. همچنـان 
خـودش  اخالقـِی  آرمان هـای  بـه  عمـل  در 
از  ناتوان تـر  نـاکام می مانـد، و در عیـن حـال 

آن خواهـد شـد کـه بتوانـد بـه بلندپروازی های 
خـود بپـردازد.

نخبـگان در صـدد بـر آمده انـد تـا کشـورهای 
اروپـا را از ویژهگـی خـود تهی کننـد و از این 
قـاره یـک شـاکلۀ صرفـًا حقوقـی بسـازند. امـا 
یـک کشـور چیـزی فراتـر از قـراردادِ صـرف 
اسـت، قـراردادی که شـاکله های قابـل معاوضه 
بـه صـورت اتفاقـی گـرد هـم بیـاورد. ملت هـا 
اسـتوار  سـنت های  و  پایـدار  حافظه هـای 
دارنـد، و حـال در دفـاع از حـق حاکمیت شـان 
اروپـا  علیـه  گرفتـه  قـرار  تعـرض  مـورد  کـه 
سـر بـه شـورش بـر می دارنـد. درسـت اسـت، 
و  منظـم  رسـیدهگِی  معنـای  بـه  دموکراسـی 
منضبـط بـه اختـالف نظرهـا و محـدود کـردن 
منافـع شـخصی و عالیـق اختصاصـی اسـت، 
امـا ایـن نکتـه را هـم بایـد در محاسـبات خود 
لحـاظ کـرد کـه آن اشـتیاق ها هرچند به شـکل 
مهارشـده برقـرار می ماننـد. تمـدن بـه معنـای 
بـه  جهالـت  و  خشـونت  تدریجـِی  تبدیـل 
آمـوزش و فرهنـگ اسـت، امـا همیـن اشـتیاق 
اروپایـی به کناره گیری همیشـگی از خشـونت، 
از راه از بیـن بـردن مرزهـا و خوارانگارِی حس 
هویـت یک فـرد و آگاهـی تاریخی یـک ملت، 
ایـن خطـر را بـه همـراه دارد که بنیـان تمدن را 
از بیـن ببـرد. رواداری را نمی تـوان بـه عنـوان 
حفـاظ  یـک  رواداری  کـرد.  عرضـه  سیاسـت 
اسـت، نه یـک اصـِل حکمرانـی. قانـون هم به 
خـودی خـود نمی توانـد همبسـتگی اجتماعـی 
ایجـاد کنـد ـــ به عکـس، قانـون جامعـه را به 
دعویـات و مطالبـات متنوعـی تقسـیم می کنـد 
اقلیت هـای مختلـِف آن  تمـام گروه هـا و  کـه 

می کننـد. عرضـه 
کـه  اسـت  نقض نشـدنی  قاعده یـی  ایـن 
موعظـه  خـود  آن چـه  بـه  اخالق مـداران 
پیمان هـای  کـرد.  نخواهنـد  عمـل  می کننـد 
گشاده دسـتانه بـه محض بسـته شـدن شکسـته 
خواهند شـد. ریـاکاران در این عرصه سـروری 
می کننـد. پرهیـزکاران بـه ایمـان خود پشـت پا 
می زننـد، و یـاوراِن تهی دسـتان اشـک تمسـاح 
خـود  کـه  قوانینـی  از  محاکـم  و  می ریزنـد، 
وضـع کرده انـد تخطـی خواهنـد کـرد. تاریـخ 
اسـت  متعصبانـی  و  موعظه گـران  از  مملـو 
کـه قسـم خورده انـد تـا بنـا بـه اصـول پـاک و 
پیراسـتۀ خـود زندهگـی کننـد، و بی درنـگ بـه 
ارتـکاب خـالف آن اقـدام کرده انـد. در مـورد 
سـلبریتی ها، آن اسـوه های فضیلتی کـه مردم را 
به سـفت بسـتن کمربندهـای زیست بومی شـان 

فـرا می خواننـد، همان هـا بـا هواپیماهای شـان 
از  فراتـر  بـار  هـزاران  و  می گردنـد  دنیـا  دور 
شـهروندان میانه حـال اسـباب افزایـش انتشـار 
گازهـای کربنـی می شـوند. البته، جبـران مافات 
می کننـد: بـا تظاهر بـه ساده زیسـتی، مثل پرنس 
هـری کـه پابرهنـه دربـاره ی تغییـرات اقلیمـی 
ایـراد سـخن می کنـد، یـا گرتـا تونبـرگ کـه با 
اقیانـوس اطلـس می گـذرد،  از  قایـق لوکسـی 
سـفری کـه چهـار برابـر بیشـتر از یـک پـرواز 
معمولـِی هواپیما گاز کربنی انتشـار خواهد داد.
بـه همیـن منـوال، رویارویِی نمایشـی بین ماتئو 
سـالوینی و امانوئـل مکـرون ایـن را نشـان داد 
کـه، شـاید سـوای انـدک اختالفـی در لحـن و 
بیـان، تفـاوت چندانـی بیـن سیاسـت های ایـن 
دو در زمینـه ی مهاجرپذیـری وجـود نـدارد، و 
از  جهـت  همیـن  بـه  غیردولتـی  سـازمان های 
مکـرون شـدیداً انتقـاد کرده انـد. وقتـی تبعیـت 
از یـک دسـتور اخالقـی بـر هرگونـه راه حـل 
سیاسـی تفـوق پیـدا کنـد، آن وقت یک کشـور 
و یـک قـاره بـه مراتـب بیشـتر از یـک فـرد و 
یـک شـخص بـرای اطاعـت از آن بـه مشـکل 
بـر خواهـد خـورد. بـدون مصالحـه، فضیلـت 
تأییـد  بـرای  زننـده ای  نشـاِن  بـه  بـه سـرعت 
رفتـار و یـک جلوه فروشـِی خاکسـارانه تبدیـل 
خواهد شـد. هرچه یـک دموکراسـی پذیراتر و 
روادارتـر جلـوه کند، دشـمنان اش آن را بیشـتر 
می کننـد.  معرفـی  دیکتاتورمأبانـه  و  فاشیسـتی 
اگـر اروپـا از اسـتفاده از زور بـه هر شـکلی از 
اَشـکال آن )چه در قالب نیروهای مسـلح و چه 
در قالب یک سیاسـت خارجی مشـترک( امتناع 
کنـد، موجودیـت خودش را انـکار خواهد کرد: 
بـی ارزش  و  بی اهمیـت  کـه  نمی خواهـد  اگـر 
شـود، بایـد از بسـط دادن بی حدوحصـر خـود 
دسـت بـردارد، و در مرزهـای مشـخص خـود 

کند. زندگـی 
زمـان  از  اروپـا  کـه  اسـت  یـادآوری  بـه  الزم 
بازسـازی اش پـس از پایان جنـگ جهانی دوم، 
پیوسـته محمـل اوهـام و آمـال مدرنیتـه بـوده 
اسـت. ریمـون پانیـکار، کشـیش فقید کلیسـای 
کاتولیک، اروپا را به ادای سـهم خود، از جمله، 
در غرب زدایـی از دنیـا فـرا می خوانـد. جـورج 
اسـتاینر خواهـان بازیابـِی فقـر و ریاضتـی بـود 
کـه فرهنـگ اروپایـی بـر اسـاس آن بـه وجود 
آمـده بـود. به عقیـده ی جرمـی ریفکیـن، اروپا 
ـ بودن را به داشـتن  ــ برخـالف آمریکاـ  بایـدـ 
ترجیـح بدهـد. اروپا باید قلمرو روح را بسـازد 
)جانـی واتیمـو( و وثیقه سـپارِ دنیـا شـود )پاپ 

فرانسـیس(. امـا این تغـزل پر سـوز و گداز، که 
بـه همان انـدازه که بلندنظرانه بـوده بی خاصیت 
هـم هسـت، بـرای ما بـه بهـای از دسـت دادن 
کارآمـدِی سیاسـی تمـام خواهـد شـد. در جـو 
امـر  از  عجایـب سـیر می کنیـم و درک خـود 
ممکـن و محتمـل را از دسـت می دهیم. ترجیح 
می دهیـم از سـاکنان آن بهشـت باشـیم، جـای 
آن کـه بپذیریـم دموکراسـی، بـه تعبیـر ریمـون 
ناهم صدایـی  و  کشـاکش  از  متشـکل  آرون، 
اسـت. دموکراسـی بـا نثـر سـر و سـامان پیـدا 
می کنـد، نـه بـا شـعر. اروپـا نمی توانـد خـود 
را بـه یـک بنـگاه نیکـوکاری تبدیـل کنـد: اگر 
نخواهـد بـرای همیشـه از بین بـرود، نمی تواند 
ــ مثل کلیسـای کاتولیک ـــ انجیل را راهنمای 
سیاسـی خـود بسـازد )امپراتـوری رم هـم توان 

پیـروی از اوامـر انجیـل را نداشـت(.
اروپـا نیـازی بـه وعـده و وعیـد دادن نـدارد. 
بقـای  ضامـن  خـود،  خـودی  بـه  اروپـا، 
دموکراسـی اسـت و بهتـر از همـه می دانـد کـه 
چگونـه آزادی و رفـاه را در کنـار هم نگه دارد. 
رذیلت هـای  اثـر  بـر  آمریـکا شـاید روزگاری 
در  جداسـری ها  و  نابرابـری،  خشـونت، 
جامعـه ی خود از پـا در آید، امـا عجالتًا مذهب 
از آن محافظـت می کنـد و آن  و میهن پرسـتی 
نگـه مـی دارد.  برقـرار  تفرقه هـا،  بـه رغـم  را، 
اروپـا یـا راه و روال خـود را عـوض می کنـد، 
و یـا بـر اثر فضیلت هـای خـودش خواهد مرد. 
همه جـای  بـه  چنـان  گناهـکاری اش  گفتمـاِن 
وجـودش سـرایت یافتـه که بـه شـکل گفتماِن 
خودنابودگـری در آمـده: هنگامـی کـه بخشـی 
رهـا  را  خـودش  مسـئولیت های  حکومـت  از 
می کنـد، نفـس خیر و صـالح مردم بـه مخاطره 
نـام  اخالقـی  کمال گرایـی  و  افتـاد،  خواهـد 
دیگـری بـرای کناره نشـینی و تنزه طلبی خواهد 
کاری  زخم هـای  کـه  تمدن هایـی  تنهـا  شـد. 
خـورده باشـند از بیـن می رونـد. امـا چگونـه 
می شـود ایـن »دنیـای قدیـم« را به هـوش آورد 
و جـان تـازه بـه آن بخشـید، اگـر خودش سـر 
نابـودی و ناپدیـد شـدن داشـته باشـد؟ شـاید 
بایـد چشـم انتظار نسـل تـازه ای باشـیم کـه بـر 
اشـتیاق مـا بـه خودویرانگـری چیره شـود و ما 
را از خوابگردانـه لغزیـدن به عرصه ی نسـیان و 
مبـدل شـدن به توبـه کاراِن وارسـته نجات دهد.

پا  و ر اسارت ا
د قی خو زش های اخال م ار در دا پاسکال بروکنر

برگردان: پیام یزدانجو
بخش سوم و پایانی
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

چگونه گـی  از  گـزارش  یـک  نشـر  دنبـال  بـه 
افغانسـتان،  جوگی هـای  زنده گـی  وضعیـت 
اکنـون شـماری از وکالی پارلمان و شـهروندان 
بـرای آنـان کارزار دادخواهـی راه انداختـه انـد. 
ایـن گـزارش هفتۀ پیـش از نشـانی رادیو آزادی 
منتشـر شـد. جوگی هـا در ایـن گـزارش گفتـه 
انـد کـه مربـوط به قـوم تاجیـک اند، امـا دولت 
افغانسـتان حاضـر نیسـت بـه آنـان شـناس نامه 
بدهـد. آنـان مدعـی انـد کـه بـه دلیـل نداشـتن 
امتیاز هـای  و  حقـوق  بسـیاری  از  شـناس نامه، 
جوگی هایـی  انـد.  مانـده  محـروم  شـهروندی 
کـه بـا رادیـو آزادی مصاحبـه کـرده انـد، خود 
افغانسـتان می خواننـد و  باشـنده گان اصلـی  را 
اصلـی  باشـنده گان  اجدادشـان  کـه  می گوینـد 

والیـت بدخشـان بودنـد.
سـه سـال پیـش، روزنامـۀ مانـدگار بـه کیسـتی 
و چگونه گـی وضعیـت جوگی ها در افغانسـتان 
دکتـر  اختصاصـی  مقالـۀ  یـک  در  پرداخـت. 
مانـدگار،  روزنامـۀ  بـه  مهـدی  محیی الدیـن 
و  کیسـتی  از  بـر وضعیـت جوگی هـا،  عـالوه 
در  »جـت«  و  »گجـر«  طایفه هـای  چگونه گـی 
افغانسـتان سـخن گفتـه شـد. در آن مقالـه آقای 
مهـدی گفتـه بـود کـه در افغانسـتان، عـالوه بر 
به نـام  دیگـری  طایفـۀ  جت هـا،  و  جوگی هـا 
آقـای مهـدی،  بـه گفتـۀ  نیـز هسـت.  »گجـر« 
گجرهـا هندی االصـل انـد؛ در حالـی کـه ایـن 
سـه طایفـه مسـلمان انـد، دسـتۀ چهـارم که هم 
از نظـر دینـی و هـم از نظـر طـرز زنده گـی بـا 
آنـان متفـاوت اسـت، هندوهـا و سـیک ها انـد.
در عیـن حـال، عبدالولی نیـازی، نماینـدۀ مردم 
بدخشـان در پارلمـان در نشسـت عمومـی ایـن 
»چادرنشـین«  جوگي هـاي  کـه  گفـت  اتـاق 
هـم انسـان انـد و بایـد از حقـوق و امتیازهـای 
نیـازی  آقـای  شـوند.  برخـوردار  شـهروندی 
حـدود  افغانسـتان  جوگي هـاي  کـه  می گویـد 
دوصـد سـال پیـش از بخـارا و تاجیکسـتان بـه 

افغانسـتان آمـده انـد.
بـه گفتـۀ آقـای نیـازی: طي ایـن دو قـرن این ها 
از جانـب زمـام داران افغانسـتان به دیـدۀ تحقیر 
دیـده شـده انـد و هنـوز بـدون تابعیـت به سـر 
مي برنـد و از حقـوق شـهروندي محـروم انـد. 
آقـای نیـازی بیان داشـت کـه قانـون تابعیت به 

مجلـس نماینده گان آمـده و کار باالي این قانون 
جریـان دارد. او از اعضـای پارلمان خواسـت تا 
بـدون »تبعیـض و تعصـب« در سـپردن تابعیت 
بـه ایـن »اقلیـت محـروم« توجـه جـدي کننـد. 
آقـای نیـازی همچنـان از مـردم خواسـته تـا در 
کارزار اعطـاي تابعیـت بـه جوگي هـا بپیوندنـد.
یکـی  فرهمنـد،  محی الدیـن  دیگـر،  سـوی  در 
از کاربـران شـبکۀ اجتماعـی فیسـبوک تحـت 
عنـوان »مردمـان بی شـهروندی« نوشـته اسـت: 
گرچنـد جهانی شـدن شـهروندی ملی را کاهش 
چشـم گیری داده، امـا اکنـون شـاهد شـهروندی 
جهانـی هسـتیم، یـا حداقـل شـهروند فراملـی 
کـه نمونـۀ آن، حـِق سـفر و تجـارت در حـوزۀ 
شـده،  یـاد  بی شـهروندی  می باشـد.  »شـنگین« 
جنبـۀ تأمیـن حقـوق بشـری دارد و به دسـتیابی 

بیشـتر رفـاه و ثـروت منجـر می شـود.
آقـای فرهمنـد در ادامـۀ یادداشـتش می نـگارد 
کـه در افغانسـتان ده ها سـال اسـت کـه گروهی 
می کننـد،  زنده گـی  جوگی هـا  به نـام  انسـانی 
»جنایـت  افتیـده،  اتفـاق  آنـان  بـر  آنچـه  امـا 
ضـد بشـری و نقـض حقـوق بشـری« اسـت. 
بـه بـاور آقـای فرهمنـد: »دولـت افغانسـتان به 
آنـان شـهروندی نـداده و از داشـتن شـناس نامه 
محروم سـاخته اسـت. پیامدهـای آن محرومیت 
از داشـتن مسـکن، حق آموزش، حق بهداشـت 
دولـت  می باشـد.  مدنـی  و  و حقـوق سیاسـی 
افغانسـتان بایسـتی بـه ایـن گـروه شـهروندی 
بدهـد و بـه نقـض حقـوق بشـری علیـه آنـان 

دهد«. پایـان  نقطـۀ 
در کنـار ایـن، امین کاوه، شـهروند دیگر کابل و 
کاربـر شـبکۀ فیسـبوک بـه ایـن باور کـه دولت 
افغانسـتان وقتـی خـود را بـه تمـام معاهدات و 
کنوانسـیون های  حقـوق بشـری ملحـق دانسـته، 
تعهـد کـرده و سـاالنه در گزارش هایـش هـم با 
»دهن پـوری« از حقـوق اقلیت ها سـخن می زند 
بایـد بـه مفادِ مـواد ایـن میثاق ها هم عمـل کند.
از  آقـای کاوه می نویسـد کـه جوگی هـا بیـش 
صـد سـال می شـود کـه از کوچک تریـن حـق 
شـهروندی برخـوردار نیسـتند: تذکـره ندارنـد، 
خانـه ندارنـد، گور برای مـردن ندارنـد، از حق 
تحصیـل و تعلیـم محـروم اسـتند و تحقیـر و 

می شـوند. توهیـن 

جوگی ها؛ کی و از کجا؟
در مقاله یـی که به قلم دکتـر محیی الدین مهدی، 
نویسـنده و تاریخ نگار در روزنامۀ ماندگار نشـر 
شـده، آمـده اسـت کـه نـام جوگی هـا برگرفتـه 
شـده از »جویی« اسـت و آن شـاید منسـوب به 
»جوی« باشـد که ناحیتی اسـت در بخـارا. آقای 
مهـدی می نویسـد: مطابـق قاعـدۀ زبان شناسـی، 
وقتـی دو  واکـه یا مصـوت )واول( در یک کلمه 
در کنـار هـم قـرار گیرنـد، بـرای ِ رفع دشـواری 
در تلفـظ، یکـی از هم خوان هـا )یـا صامـت ها(
ِی ذیـل در میان شـان حایـل واقـع می شـود: »ج 
چ ی گ ن و«؛ ایـن حـرِف حایـل را »صامـت 
میانجـی« می خواننـد؛ چنانکه به جـاِی »جویی« 
گفتـه  »جوگـی«  دارد،  دشـخواری  تلفـظ  کـه 
می شـود. امـا دو امـر مـردم را به اشـتباه انداخته 
تـا تصـور کننـد کـه ایـن طایفـه هنـدی انـد: 
نخسـت شـباهت کلمه ِی »جوگی«)بـا گاف(، با 
»جوکی«)بـا کاف(؛ جوکی]juki- سنسـکریت[ 
کـه از نظـر دسـتوری اسـم اسـت، بـه معنـاِی 
کـه جمـال زاده  آمـده. چنـان  هنـدی  مرتـاض 
انـد.  شـده  ریاضـت  مشـغول  گفتـه: جوکیـان 
یـا مـروی کـه آن را مـرادف درویـش و ملنـگ 
گفتـه: در هرجـا و هر مـکان، از جوکی و قلندر 

هست. کسـانی 
دکتـر مهـدی در ادامه نگاشـته اسـت: دوم طرز 
زنده گـی آنـان کـه مانند »جـت« یا »جـات«)در 
جت هـا  اسـت.  دهقـان(  معنـای ِ  بـه  هنـدی 
براهویـی،  دراویدی)ماننـد  طوایـف  از  کـه 
تامیـل، تلوگـو...( هندی االصـل انـد، زنده گـی 
دسـته:  دو  هـر  یعنـی  دارنـد؛  خانه به دوشـی 
جوگی هـا و جت هـا غیرمسـکون یـا »کوچـی« 
و  جوگی هـا  بـر  عـالوه  افغانسـتان،  در  انـد. 
»گجـر«  به نـام  دیگـری  طایفه یـی  جت هـا، 
هسـت کـه ماننـد آن دو کوچـی و خانه به دوش 
انـد. گجرهـا نیـز هندی االصل انـد. در حالی که 
ایـن سـه طایفـه مسـلمان اند، دسـتۀ چهـارم که 
هـم از نظـر دینـی و هـم از نظـر طـرز زنده گی 
بـا آنـان متفاوت اسـت، هندوها و سـیک ها اند. 
قبلـی  از دسـته هاِی  اخیـر  امتیـازی کـه دسـتۀ 
دارد، این سـت کـه اینـان دارای تذکـرۀ تابعیـت 

می باشـند.

روح اهلل بهزاد 

ناجیه نوری 

نهادهای ناظر:
کمیسیون در جداسازی 

آرای سیاه از سفید چندان موفق نبوده است

عــدم اعــالم نتایــج ابتدایــی انتخابــات در ۲7 میــزان، شــک 
از  بایومتریــک  آرای  کــردن  بــر جــدا  مبنــی  را  تردید هــا  و 
کــه  می دهــد  نشــان  و  اســت  داده  افزایــش  غیربایومتریــک 
کار کمیســیون انتخابــات بعــد از برگــزاری انتخابــات زیــاد 

نبــوده  اســت. قناعت بخــش 
ــات در  ــج انتخاب ــالم نشــدن نتای ــاد از اع ــا انتق ــر ب ــای ناظ نهاده
ــد از  ــات بع ــیون انتخاب ــد، کمیس ــۀ روان می گوین ــنبۀ هفت روز ش
ــیاه را  ــا آرای س ــود ت ــق نب ــت و موف ــات نتوانس ــزاری انتخاب برگ
از ســفید جــدا کــرده و نتایــج را در زمــان معیــن آن اعــالم کنــد. 
ــنبه  ــت روزش ــات ناوق ــیون انتخاب ــه کمیس ــت ک ــن درحالی س ای
اعــالم کــرد کــه نتایــج ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری پــس 

ــد شــد. ــالم خواه ــان بررســی ها اع از پای
افغانســتان  مدنــی  جامعــه  مجتمــع  رییــس  رفیعــی  عزیــز 
می گویــد، بــا وجــود این کــه کمیســیون توانســتند جمعیــت 
ــا آن هــم  ــا ب ــد، ام ــرل کن ــات را کنت کــم اشــتراک کننده گان انتخاب
مشــکالت وجــود داشــت. عــدم جداســازی آرای ســیاه از ســفید 

یکــی از ایــن نمونه هاســت.
ــه  ــد ب ــات جدی ــون انتخاب ــه قان ــت، در حالی ک ــان گف او همچن
مراتــب  طــرح و ســهولت های نســبت بــه قانــون انتخابــات قبلــی 
دارد، کمیســیون موفــق نبــود تــا آرای غیــر بایومتریــک را از آرای 
بایومتریــک جــدا کــرده و نتایــج ابتدایــی را در زمــان معیــن اعــالم 

نمایــد.
ــه  ــبت ب ــات نس ــی انتخاب ــیون فعل ــزود، کمیس ــی اف ــای رفیع  آق
ــاید یکــی  ــرده اســت و ش ــی نســبتًا خــوب کار ک کمیســیون قبل
بهتــر کمیســیون، تعــداد اشــتراک کننده گان  از علت هــای کار 
در انتخابــات باشــد، زیــرا همــه شــاهد بودیــم کــه تعــداد 

ــود. ــدک ب ــیار ان ــات بس ــتراکننده گان در انتخاب اش
رییــس مجتمــع جامعــه مدنــی تاکیــد دارد کــه اگــر نتیجــه 
ــه در  ــود و نتیج ــالم ش ــک اع ــاس آرای بایومتری ــات براس انتخاب
ــا  ــد، ام ــوع بحــران ایجــاد نمی کن ــچ ن ــی شــفاف باشــد هی صورت
ــد در  ــراه باش ــی هم ــای سیاس ــا دخالت ه ــج ب ــالم نتای ــر اع اگ
ــد شــد  ــج ســبب ایجــاد بحــران خواه ــن صــورت اعــالم نتای ای
کــه توانایــی کنتــرول آن را نــه کمیســیون، نــه نظــام فعلــی و نــه 

ــت. ــد داش ــه خواه جامع
ــاد  ــا بنی ــا ی ــی فیف ــس اجرای ــید ریی ــف رش ــال، یوس ــن ح باای
انتخابــات آزاد و عادالنــه افغانســتان می گویــد، کار کمیســیون 
ــاد قناعت بخــش نبــود،  انتخابــات بعــد از برگــزاری انتخابــات زی
چــون در قســمت طــی مراحــل تصفیــه آرا، تصفیــه بازشــماری آرا 
و برنامه هــای دیگــر موفــق نبودنــد و توانســتند نتایــج ابتدایــی در 

زمــان کــه تعییــن کــرده بودنــد اعــالم نماینــد.
بــه گفتــۀ آقــای رشــید، بــا وجــود این کــه تعــداد اشــتراک کننــده 
ــل کار را  ــرعت عم ــا س ــت ب ــیون نتوانس ــا کمیس ــود، ام ــم ب ک
تکمیــل کــرده و نتایــج ابتدایــی را اعــالم نمایــد تــا مــردم مطمیــن 

شــود کــه تقلــب و تخلفــی صــورت نگرفتــه اســت.
او تصریــح کــرد کــه معذرت خواهــی روز شــنبۀ مســووالن 
کمیســیون انتخابــات نشــان دهندۀ تعهــد آنــان بــه کارشــان اســت، 
ــد،  ــه کن ــان را توجی ــم کاری آن ــه ک ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــا ب ام
ــد. ــالم نماین ــی را اع ــج ابتدای ــر نتای ــه زودت ــد هرچ ــن بای بنابرای

آقــای رشــید در خصــوص این کــه  اعــالم نتایــج ابتدایــی 
ــت،  ــرد گف ــران می ب ــرف بح ــه ط ــتان را ب ــا افغانس ــات آی انتخاب
ــات دارد  ــیون انتخاب ــت کمیس ــه مدیری ــته گی ب ــاله بس ــن مس ای
کــه بایــد نتایــج را براســاس آرای بایومتریــک اعــالم نماینــد کــه 
ــک و  ــده و ش ــن ش ــات تضمی ــفافیت انتخاب ــورت ش ــن ص درای

تردیــدی باقــی نمی مانــد.
ــفاف  ــات ش ــاد انتخاب ــی بنی ــه مطبوعات ــن، اعالمی ــان باای همزم
انتخابــات شــفاف  بنیــاد  آمــده اســت کــه  افغانســتان)تیفا( 
افغانســتان)تیفا( بــه عنــوان مهم تریــن نهــاد ناظــر ملــی در 
انتخابــات افغانســتان، تاخیــر در اعــالم نتیجــه ابتدایــی انتخابــات 

می دانــد. مشــکوک  و  کننــده  نگــران  را  ریاســت جمهوری 
ــان  ــا نش ــی تیف ــای نظارت ــده، یافته ه ــد ش ــه تاکی ــن اعالمی در ای
می دهــد کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات بــرای بیــش از 9 
ــه  ــوری برنام ــت جمه ــات ریاس ــده در انتخاب ــون رای دهن میلی
ریــزی نمــوده بــود، امــا میــزان مشــارکت بنابــر دالیــل کــه قبــال 
طــی اعالمیه هــا و بررســی هــای تخنیکــی و مســلکی تیفــا 
ــه  ــا ب ــن مــی رســد. تیف ــون ت ــر از دو میلی ــه کم ت روشــن شــده ب
عنــوان نهــاد ناظــر ملــی دریافتــه اســت کــه تاخیــر در اعــالم نتیجه 
ابتدایــی انتخابــات ریاســت جمهوری ناشــی از فشــارهای سیاســی 
ــی  ــه هــای کمیســیون هــای انتخابات ــت برنام و ضعــف در مدیری

اســت.


