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حـرِف واضـح و روشـن این اسـت کـه در هجـده سـاِل 
واضحـی  سیاسـِت  افغانسـتان  حکومت هـای  گذشـته، 
در مـورد صلـح نداشـته و به صـورِت اتفاقـی و مقطعـی 
حرف هایـی را بیـان کرده انـد. گاهی پاکسـتان را »دشـمن« 
خوانده انـد و گاهـی »دوسـت«. گاهـی دسـت بـه دامـِن 
چیـن و روسـیه شـده اند و گاهـی دسـت به دامـِن امریکا. 
آقـای غنـی نیز که میلیون هـا دالر را برای برگـزاری جرگۀ 

مشـورتِی صلـح مصـرف کـرد، هیـچ طـرح و برنامه  یـی 
بـرای صلـح به وجـود نیـاورد. 

پالسی سـازِ  نهادهـای  میـان  در  موجـود  دودسـته گی 
کشـور نشـان می دهـد کـه صـدای ارگ حتا به سـاختماِن 
پهلودسـتی اش یعنی وزارت خارجه نمی رسـد، چه رسـد 
کـه این صـدا به اعماِق جامعـه نفوذ کنـد. در همین حال، 
معلـوم نیسـت که واقعاً روسـیه گـروه طالبـان را برای چه 

هدفـی به گفت وگوهـای صلح تشـویق می کند. آیـا برای 
ایـن کشـور مهم نیسـت کـه چه نظامـی ممکن اسـت در 
موجودیـِت طالبـان در افغانسـتان و منطقه به وجـود آید؟ 
طالبان شـاید حـاال چهرۀ معصومانه به خود گرفته باشـند، 
ولـی در حقیقت این گـروه همان گروهِ واپس گرایی سـت 
کـه دو دهـه قبل می خواسـت ایده هـاِی خـود را به منطقۀ 

خـارِج نزدیِک مسـکو صـادر کند...

بـه  مسـعود  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد 
سلسـلۀ خدمـات عـام المنفعـۀ خـود، 
این بـار افتخـار دارد کـه مکتب خواجه 
اسـماعیل )ع( را در والیت سمنگان به 
همـکاری انجمـن کمکـی پـادر بـورن 
آلمـان بـا هزینـۀ 230 هـزار دالـر بـه 

پایـۀ اکمـال رسـانید.
این مکتب دارای هشـت اتاق درسـی، 
اتـاق  چای خانـه،  جلسـات،  سـالون 
مدیریـت، البراتـوار و سـایر ملحقـات 

آن مجهـز می باشـد.
محتـرم  طـرف  از  مکتـب  افتتـاح 
عبدالطیـف ابراهیمـی والـی سـمنگان، 
داکتـر شـفیق اهلل شـهیم رییـس اجرایی 
بنیاد شـهید احمدشاه مسـعود، محبوبه 

در  سـمنگان  مـردم  نماینـدۀ  رحمـت 
پارلمـان، انجنیـر سـمیع اسـد همـکار 
دایمـی بنیـاد و مسـوول روابـط ایـن 
پروژه و مسـوولین محلـی بنیاد در این 
والیـت بـه بهـره برداری سـپرده شـد.
کـه  مسـعود  احمدشـاه  شـهید  بنیـاد 
پـس از شـهادت قهرمـان ملـی کشـور 
ایجـاد شـده، در هجـده سـال پسـین 
پـرورش،  و  آمـوزش  بخش هـای  در 
صحـت و فرهنگی کارهـای ارزنده یی 
در  بنیـاد  ایـن  اسـت.  داده  انجـام  را 
شـماری از والیـات بـه شـمول کابـل 
در  یـا  و  گذاشـته  بنیـاد  را  مکاتبـی 
پیش بـرد کارهـای مکاتـب همـکاری 

داشـته اسـت.

بـه  پیونـد  از فعـاالن مدنـی دیـروز در  شـماری 
در  افغانسـتانی  مهاجـر  نوجـوان  یـک  شـکنجه 
جزیـرۀ قشـم ایـران، در برابر سـفارت این کشـور 

در کابـل دسـت بـه اعتـراض زدنـد.
سـه روز پیـش تصاویـری از جریان شـکنجه یک 
در جزیـرۀ  ایرانـی  مقام هـای  از سـوی  نوجـوان 
قشـم ایـن کشـور در رسـانه های اجتماعی منتشـر 
شـد و گفتـه شـد کـه او در اثـر این شـکنجه جان 
باخته اسـت. مقام هـای قضایـی ایـران و سـفارت 
ایـن کشـور در کابـل لت وکـوب این فـرد را تایید 

کردند.
اکنـون جمعـی از فعـاالن مدنـی در برابر سـفارت 
برخـورد  ایـن  بـه  رابطـه  در  کابـل،  در  ایـران 
مقام هـای ایرانـی بـا مهاجران دسـت بـه اعتراض 

ند. زد
آنـان در ایـن حرکـت شـان نمایشـی از جریـان 
شـکنجه نوجـوان در قشـم ایـران، اجـرا کردنـد.
بـه گفتـۀ آنان، ایـن اولین بار نیسـت کـه مقام های 
ایرانـی دسـت بـه شـکنجه مهاجـران نیسـت و در 
علیـه  »جنایـت«  مـورد  ده هـا  اخیـر  سـال های 

پناهجویـان در ایـن کشـور رخ داده  اسـت.
ایـن فعـاالن همچنیـن گفته انـد کـه در صـورت 
ایـران،  در  مهاجـران  تحقیـر  و  شـکنجه  ادامـه 
خواهان قطع روابط سیاسـی و دوسـتی افغانسـتان 

بـا دولـت ایـن کشـور انـد.
سـفارت ایـران در کابـل پـس از ایـن اعتـراض 
در خبرنامه یـی کـه بـه روزنامـۀ ماندگار فرسـتاده 
در  خبـری  انتشـار  متعاقـب  اسـت:  نوشـته 
رسـانه های اجتماعـی مبنـی بـر وقـوع حادثه یـی 
بـرای یکـی از اتبـاع افغانسـتان در جزیـرۀ قشـم، 
وزارت امـور خارجـه جمهـوری اسـامی ایـران 
یادداشـتی از سـفارت جمهوری اسامی افغانستان 
در تهـران در ایـن خصـوص دریافت نمـوده و بر 
ایـن اسـاس ایـن موضوع اکنـون از طریـق مراجع 
قانونـی در دسـت پیگیـری اسـت. بدیهـی اسـت، 
چنانچـه جرمـی در ایـن رابطـه صـورت گرفتـه 
باشـد مراجـع قضایـی ایـران بـر طبـق قانـون بـا 

مجرمیـن برخـورد خواهنـد کـرد.
اسـت:  آمـده  خبرنامـه  ایـن  دیگـر  بخشـی  در   
همزمـان سـفارت جمهـوری اسـامی ایـران بـر 
برخـی  طـرح  بـه  نسـبت  هوشـیاری  ضـرورت 
مطالـب بی اسـاس توسـط کسـانی که دوسـتی دو 
ملـت ایـران و افغانسـتان را نشـانه گرفته اند، تاکید 

می نمایـد.
ایـن  بـه  بشـر  حقـوق  کمیسـیون  ایـن  از  پیـش 
رویـداد واکنـش نشـان داده بـود و آن را عمـل 
جنایت کارانـه توصیـف کـرده بود. این کمیسـیون 
از وزارت امـور خارجه خواسـته بـود این موضوع 

را پیگیـری کنـد.
وزارت امـور خارجـه نیز گفته اسـت کـه در حال 
در  شـده  منتشـر  گزارش هـای  بـاره  در  تحقیـق 

مـورد شـکنجه ایـن نوجوان اسـت.

بنیادشهیداحمدشاهمسعود
مکتبخواجهاسماعیلراافتتاحکرد

سفارت ایران در کابل:

پروندۀشکنجۀنوجوانافغانستانی
پیگیریمیشود

صـداِیارگبهوزارتخـارجهنمیرسـد!

صفحه 3

دمـوکـراسی
رانجـاتبایـدداد
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ضمیرکابلــوف نماینــدۀ خــاِص روســیه در مســایل افغانســتان، در 
گفت وگــو بــا یــک رســانۀ هنــدی گفتــه اســت کــه طالبــان خواهــاِن از 
ســرگیری گفت وگوهــاِی صلــح بــا امریــکا انــد و روســیه در ایــن جهــت 
ــوف،  ــای کابل ــۀ آق ــه گفت ــد. ب ــام می ده ــد انج ــه الزم باش ــه را ک آنچ
ــد  ــو کنن ــر گفت وگ ــا همدیگ ــد ب ــرف می خواهن ــر دو ط ــه ه »وقتی ک
و بــه کمــک نیــاز دارنــد، مــا حاضریــم کــه بــه بهتریــن شــکل کمــک 
کنیــم.« آقــای کابلــوف همچنیــن از قــول طالبــان متذکــر شــده کــه اگــر 
ــز  ــروه نی ــن گ ــد، ای ــاب کن ــگ را انتخ ــۀ جن ــد گزین ــکا می خواه امری

آمــادۀ جنــگ اســت. 
طالبــان پــس از توقــِف گفت وگوهــای صلــح از ســوی امریــکا در 
ــیمه گی و  ــار سراس ــح، به شــدت دچ ــۀ صل ــِی امضــای توافق نام یک قدم
پریشــانِی سیاســی شــده اند. ایــن گــروه در همــان لحظــاِت پخــش خبــِر 
توقــِف گفت وگوهــای صلــح از ســوی دونالــد ترامــپ رییس جمهــوری 
امریــکا، بــه آن واکنــش نشــان داد و نگرانــِی خــود را آشــکار کــرد. گویــا 
طالبــان انتظــار چنیــن برخــوردی را از ســوی امریــکا در آســتانۀ امضــای 

ــتند.  ــح نداش ــۀ صل توافق نام
برنــدۀ  کــه  می کردنــد  فکــر  توهم آمیــزی  به صــورِت  طالبــان 
گفت وگوهــاِی صلــح انــد و در اثــر فشــارهای نظامــِی ایــن گــروه بــوده 
ــان  ــل، طالب ــن دلی ــه همی ــح شــده اســت. ب ــه صل ــکا حاضــر ب کــه امری
دیوانــه وار بــر فشــارهای نظامــِی خــود در جریــاِن گفت وگوهــای 
صلــح شــدت دادنــد و جــاِن صدهــا انســان بی گنــاه را گرفتنــد، آن هــم 
ــاِی بیشــتری را  ــح امتیازه ــای صل ــد در گفت وگوه ــه بتوانن ــرای این ک ب
ــای  ــِف گفت وگوه ــض توق ــه مح ــه ب ــد. درحالی ک ــود کنن ــِب خ نصی
ــروه  ــن گ ــر مواضــِع ای ــۀ کم ســابقه ب ــه گون ــکا ب ــح، حمــاِت امری صل
ــا وارد  ــر ماشــین جنگــِی آن ه ــی ب شــدت یافــت و ضربه هــای کوبنده ی
آمــد. در پــی ایــن حمــات بــود کــه طالبــان دســت بــه دامــِن روســیه، 
ــا  چیــن و اخیــراً پاکســتان به هــدف ازســرگیرِی گفت وگوهــای صلــح ب
ــای  ــا امتیازه ــان ب ــار طالب ــه این ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــدند. ب ــکا ش امری
ــا  کمتــر هــم کــه شــده، می خواهنــد هرچــه زودتــر توافق نامــۀ صلــح ب

ــد.  ــکا را امضــا کنن امری
ــن  ــِت ای ــتان و خواس ــه پاکس ــان ب ــأت طالب ــفر هی ــو، س ــا در این س ام
گــروه بــرای ازســرگیری گفت وگوهــای صلــح، بــا واکنش هــای 
ضدونقیضــی از ســوی حکومــت افغانســتان مواجــه شــده اســت. 
ــود را  ــه خ ــی ک ــدت مل ــت وح ــروِع حکوم ــِس نامش ــرف غنی ریی اش
ــت  ــد و یکدس ــی واح ــد و از صدای ــان می ده ــا نش ــام قضای ــورِ تم مح
در تمــام امــور کشــورداری بــر اثــر ُحســِن درایــت و مدیریــِت خویــش 
ــود در  ــِع خ ــاِف مواض ــی خ ــِل صداهای ــه تحم ــار ب ــد، ناچ دم می زن
ــراِن  ــر، س ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــت می باش ــح در دروِن حکوم ــاِل صل قب
ــر  ــدِت نظ ــق و وح ــح، تواف ــون صل ــی چ ــاِی مهم ــت در قضای حکوم
ــان  ــاِی آن ــًا در واکنش ه ــر عم ــدگاه و نظ ــاِف دی ــن اخت ــد و ای ندارن

بازتــاب می یابــد.  
ارگ نســبت بــه ازســرگیری گفت وگوهــاِی صلــح چنــدان رضایت نشــان 
نمی دهــد و نمی خواهــد کــه چنیــن گفت وگوهایــی یــک بــارِ دیگــر بــه 
واقعیــت تبدیــل شــود. گویــا ارگ در پــِی آن اســت کــه فضــای فعلــی 
را همچنــان متشــنج نگــه دارد تــا بتوانــد از جــوی انتخابــات، بــا تقلــب 
ــه  ــش ب ــد. ارگ در واکن ــد کن ــود را صی ــواهِ خ ــِی دلخ ــگ، ماه و نیرن
ســفر هیــأِت طالبــان بــه پاکســتان، ایــن ســفر را »بی دســتاورد و تاشــی 
بــدون نتیجــه« خوانــده اســت. بــه گفتــۀ ســخنگوی ارگ، طالبــان فقــط 
ــو  ــتان گفت وگ ــدۀ افغانس ــِت آین ــا حکوم ــح ب ــۀ صل ــد در زمین می توانن
کننــد. البتــه منظــور از »حکومــت آینــده« در ادبیــاِت ارگ، همیــن 
حکومــِت فعلــی منهــای ریاســت اجرایــی و چنــد شــخصیِت فعلــی در 

آن اســت. 
ــن  ــه از صاح الدی ــی ک ــژه جناح ــتان به وی ــۀ افغانس ــا وزارت خارج  ام
ــای  ــد، تاش ه ــی می کن ــه( نماینده گ ــت وزارت خارج ــی )سرپرس ربان
پاکســتان را در زمینــۀ آغــازِ دوبــارۀ گفت وگوهــای صلــح تحســین کــرده 
ــا  ــۀ گفت وگوه ــه ادام ــروه را ب ــن گ ــه ای ــته ک ــور خواس ــن کش و از ای
ترغیــب کنــد. وقتــی در داخــل حکومــت، یکدســتی و صــداِی واحــدی 
ــگاه  ــدارد، آن ــود ن ــح وج ــون صل ــیارمهمی چ ــوِع بس ــورد موض در م
ــه می تــوان از اســتراتژی و پالیســی حکومــت افغانســتان در ایــن  چگون

مــورد ســخن گفــت؟
ــته  ــاِل گذش ــده س ــه در هج ــت ک ــن این اس ــح و روش ــرِف واض  ح
ــته  ــح نداش ــورد صل ــی در م ــِت واضح ــتان سیاس ــای افغانس حکومت ه
کرده انــد.  بیــان  را  حرف هایــی  مقطعــی  و  اتفاقــی  به صــورِت  و 
ــی  ــت«. گاه ــی »دوس ــد و گاه ــمن« خوانده ان ــتان را »دش ــی پاکس گاه
ــِن  ــه دام ــن و روســیه شــده اند و گاهــی دســت ب ــِن چی ــه دام دســت ب
امریــکا. آقــای غنــی نیــز کــه میلیون هــا دالــر را بــرای برگــزاری جرگــۀ 
ــح  ــرای صل ــی ب ــچ طــرح و برنامه  ی ــرد، هی ــح مصــرف ک مشــورتِی صل

به وجــود نیــاورد. 
دودســته گی موجــود در میــان نهادهــای پالسی ســازِ کشــور نشــان 
ــی  ــتی اش یعن ــاختماِن پهلودس ــه س ــا ب ــدای ارگ حت ــه ص ــد ک می ده
ــاِق  ــه اعم ــدا ب ــن ص ــه ای ــد ک ــه رس ــد، چ ــه نمی رس وزارت خارج
جامعــه نفــوذ کنــد. در همیــن حــال، معلــوم نیســت کــه واقعــًا روســیه 
ــح تشــویق  ــه گفت وگوهــای صل ــی ب ــرای چــه هدف ــان را ب گــروه طالب
ــرای ایــن کشــور مهــم نیســت کــه چــه نظامــی ممکــن  ــا ب می کنــد. آی
ــه وجــود آیــد؟  ــان در افغانســتان و منطقــه ب اســت در موجودیــِت طالب
ــی  ــه باشــند، ول ــه خــود گرفت ــه ب ــان شــاید حــاال چهــرۀ معصومان طالب
ــه  ــه دو ده ــت ک ــروهِ واپس گرایی س ــان گ ــروه هم ــن گ ــت ای در حقیق
قبــل می خواســت ایده هــاِی خــود را بــه منطقــۀ خــارِج نزدیــِک مســکو 

ــد.     صــادر کن

صداِیارگ
بهوزارتخارجهنمیرسد!

تقلـب در انتخابات ریاسـت جمهوری 
اینـک چنـان آفتابی و اظهرمن الشـمس 
شـده کـه دیگـر حتـا نیـاز بـه سـند و 
میـان  در  نـدارد.  هـم  معتبـر  مـدرِک 
دولت سـاز  تیـم  انتخاباتـی،  تیم هـای 
و  گســترده ترین  بیشـترین،  بـه 
تقلب هـاِی  نـوع  سـازمان یافته ترین 
انتخاباتـی متهـم اسـت. ایـن تیـم کـه 
در انتخابـات سـال 1393 نیز بیشـترین 
را  انتخاباتـی  سـازمان یافتۀ  تقلب هـاِی 
انجـام داده بـود، اینـک بـا اسـتفاده از 
کارگیـری  بـه  و  دوره  آن  تجربه هـاِی 
شـیوه های تـازه، موفق شـده کـه آرای 
زیـادی را بـه نفـِع خـود بـه صـورِت 
رای گیـری  صندوق هـای  وارد  خیالـی 

 . کنـد
حمایت گـراِن  از  برخـی  کـه  همیـن 
سـخن  زور  زبـاِن  از  تیـم  ایـن 
می گوینـد و خواهـان وارد کـردِن آرای 
غیربایومتریک شـده در رونـد شـمارش 
آرا هسـتند، خـود نشـان از تقلب هـای 
گسـتردۀ آن دارد. کارشیوۀ شمارِش آرا 
و برخـورد بـا افـراد متقلـب به وسـیلۀ 
و  روشـن  کامـًا  انتخابـات  قانـوِن 
نیسـت  نیـاز  و  شـده  سـاخته  واضـح 
کـه کمیسـیون های انتخاباتـی در ایـن 
خصوص تعلل کننــد و یـا تحت نفوذ 
افـراد قدرتمنـِد حکومتـی قـرار گیرند. 
افغانسـتان،  انتخابـات  و  دموکراسـی 
را  خـود  دشـوارِ  و  بحــرانی  دوران 
شـرکت  سـطِح  کاهـش  می گذارنـد. 
رواِن  سـال  انتخابـات  در  کننـده گان 
ریاسـت جمهوری نشـان داد که اعتماد 
مـردم نسـبت بـه سـامت و عــدالِت 
زیـادی  بسـیار  میـزاِن  بـه  انتخاباتـی 
صدمـه دیـده اسـت. آغـاز بی اعتمادی 
روندهـای  بـه  کشـور  شـهرونداِن 
دموکراتیـک و ملـی از چنـد سـال بـه 
این سـو بـه دلیـِل نارکارآمـدی و عـدم 
کفایـِت کارِی کمیسـیون های انتخاباتی 
کلیـک خورد و بـا برگـزاری انتخابات 
پارلمانـی در سـاِل گذشـته و انتخابات 
سـال رواِن ریاسـت جمهوری بـه اوِج 

خـود رسـید. 
متأسـفانه  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

سـاِل  پارلمانـی  انتخابـات  در  هـم 
گذشـته و هـم در انتخابات سـال رواِن 
ریاسـت جمهـوری دچار اشـتباهات و 
خبط هـای غیرقابـِل گذشـت شـده اند 
کـه ُکِل سـامت و اعتمــاد مـردم بـه 
انتخابـات را زیـر سـوال بـرده اسـت. 
مـردم سـخِن بسـیار واضح و روشـنی 
دارنـد؛ آن هـا می گوینـد وقتـی نتیجـۀ 
انتخابـات را آراِی پـاِک آن هـا تعییـن 
آرا  مهندسـِی  و  تقلـب  و  نمی کنـد 
حـرِف آخـر را می زنـد، رفتـن بـه پای 
این همـه  قبـوِل  و  رای  صندوق هـاِی 
تهــدید و تکلیـف چـه معنایـی دارد؟ 
قربانـی  هـم  کـه  نیسـت  حیـف  آیـا 
بدهیـم و هـم راِی مـا علیـِه مـا مـورد 

اسـتفاده قـرار گیـرد؟ 
بنـا بـه آنچه گفته شـد، انتخابات سـاِل 
روان، آزمـوِن کارآمدی بـرای نهادهای 
انتخاباتـی نیز هسـت. این نهــادها باید 
تـاش کنند چهرۀ غیرقابـِل اعتمادی را 
کـه از آن ها در سـطِح جامعـه به وجود 
آمـده، بـا ارایـۀ نتایـِج قابل قبـول برای 
تمـام طرف هـای انتخابـات و از همـه 
یـک  بـه  کشـور،  شـهرونداِن  مهم تـر 
چهرۀ قابل اعتماد و باور تبدیل کننــد. 
از سـوی دیگـر فراموش نکنیـم که اگر 
در این دوره کمیسـیون انتخابات نتواند 
خـود را از نفوذ زورگویـاِن حکومتی و 
بـه ویژه تیم »دولت  سـاز« نجـات دهد، 
کشـور را بـدون کمتریـن تردیـد وارد 
فاز بحــران هاِی غیرقابـِل مهار خواهد 
کرد. ایـن موضوع را کشـورهای متحِد 
افغانسـتان و سـازمان ملـل متحـد کـه 
مسـایل را از نزدیـک زیـر نظـر دارند، 
بـه خوبـی دریافتـه انـد و پـی هـم بـه 
می دهنـد  هشـدار  حکومـت  ســراِن 
کـه در ارایـۀ انتخابـاِت خـوب و قابـل 
قبـول بـرای مردم از هیچ تاشـی دریغ 

نورزند. 
شـواهد  و  قرایـن  کـه  آن گونـه  امـا 
تیـم  متأسـفانه  می کننـد،  حکایـت 
»دولت سـاز« بـدون توجـه بـه عواقـب 
ویرانگـِر تقلـب و مهندسـی آرا، تمـام 
سـعی و تاِش خود را وقِف پیــروزی 
ممکـن  قیمـِت  هـر  بـه  انتخابـات  در 

کـرده اسـت؛ تقلب هایـی کـه در زمان 
برگـزاری انتخابـات در ششــم میـزان 
انتخاباتـی  تیـم  ایـن  از  آن  از  پـس  و 
گـزارش شـده، کفایـت می کنـد کـه با 
قانونـی و جـدِی کمیسـیون  برخـورد 
شـکایاِت انتخاباتـی روبـه رو شـود. در 
قانـون انتخابـات، ایـن مـورد وضاحت 
یافتـه کـه اگر میــزان تقلِب یـک نامزد 
فراتـر  تحمـل  قابـِل  و  معیـن  از حـِد 
بـرود، کمیسـیون شـکایاِت انتخاباتـی 
حـق دارد که حکم به حذِف نـامِ نامزدِ 
خاطـی و یا ابطال ُکــل آرای آن بدهد. 
ایـن خصـوص  در  نظـر می رسـد  بـه 
از  مـدرک  و  سـند  کافـی  انـدازۀ  بـه 
جمـع آوری  کشـور  نقـاِط  سرتاسـر 
شـده و در اختیار کمیسـیون شـکایاِت 
حـاال  اسـت.  گرفتـه  قـرار  انتخاباتـی 
نوبـت کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
اسـت که مسـوولیِت میهنـی و تاریخِی 
خود را در قبال مردم و آینــدۀ سیاسـِی 
کـه  نگـذارد  و  دهـد  انجـام  کشـور 
افتضـاح جهانِی انتخابات سـال 1393، 
یک بـارِ دیگر باعث بدنامِی کشــورِ ما 
شـود و افغانسـتان با روزهای سخت و 
بســیاردشواری روبه رو شـود که بدون 
شـک در صـورِت تفـوِق تیــم متقلب 

بـه وجـود می آیـد. 
هرجهـت  از  امسـال  انتخابـاِت   
بـرای کشـور و مــردم مـا، انتخاباتـی 
کـه  حکومتـی  اسـت.  سرنوشت سـاز 
بـه دنبـال اعام نتایـج انتخابـات، زمام 
امـور کشـور را بـه دسـت می گیـرد، با 
سـوال ها و چالش هـاِی مهمـی مواجـه 
اسـت. بحـث صلـح بـا طالبـان، ایجاد 
بهبـود  بـرای  اقتصـادی  زمینه هـای 
امنیـت،  تأمیـن  و  کشـور  وضعیـت 
در  کـه  اسـت  مسـایلی  مهم تریـن  از 
برابـر حکومـِت آینـده قـرار دارد. اگـر 
حکومـت آینـده مـورد اعتمــاد مـردم 
نباشـد و چون حکومـت فعلی، چالش 
مشـروعیت را در بطِن خود بپــروراند، 
بـدون شـک نخواهـد توانسـت کـه از 
بیـرون  جامعـه  حـاد  مشـکاِت  پـِس 
شـود و افغانسـتان را بـه ســاحل امـن 

و ثبـات برسـاند.   

ساز؛ دولت
تیـِمجعل،تقلبوتاراج

نثاراحمـد فیضی غوریانی

تیم »دولت ساز« 
بدون توجه به 

عواقب ویرانگِر تقلب 
و مهندسی آرا، تمام 
سعی و تالِش خود 
را وقِف پیـروزی 

در انتخابات به هر 
قیمِت ممکن کرده 

است. تقلب هایی که 
در زمان برگزاری 

انتخابات در ششـم 
میزان و پس از آن 
از این تیم انتخاباتی 

گزارش شده، 
کفایت می کند که 
با برخورد قانونی 
و جدِی کمیسیون 
شکایاِت انتخاباتی 
روبه رو شود. در 

قانون انتخابات، این 
مورد وضاحت یافته 
که اگر میـزاِن تقلِب 

یک نامزد از حِد معین 
و قابِل تحمل فراتر 

برود، کمیسیون 
شکایاِت انتخاباتی 
حق دارد که حکم 
به حذِف ناِم نامزِد 

خاطی و یا ابطال ُکـِل 
آرای آن بدهد. به 
نظر می رسد در این 
خصوص به اندازۀ 

کافی سند و مدرک از 
سرتاسر نقاِط کشور 

جمع آوری شده و 
در اختیار کمیسیون 
شکایاِت انتخاباتی 
قرار گرفته است. 

حاال نوبِت کمیسیون 
شکایات انتخاباتی 

است که مسوولیِت 
میهنی و تاریخِی خود 
را در قبال مردم و 

آینـدۀ سیاسِی کشور 
انجام دهد
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پـس از بـه بن بسـت رسـیدن گفت وگوهـا میـان هیأت 
امریکایـی و طالبـان در قطـر، ایـن گفت وگوهـا پس از 
یک مـاه توقـف ظاهراً در پاکسـتان از سـرگرفته خواهد 

. شد
یـک هیـأت طالبان به ریاسـت مـا عبدالغنی بـرادر به 
پاکسـتان سـفر کرده و دیدارهای هم بـا زلمی خلیل زاد 

نماینـدۀ ویژۀ ایـاالت متحده امریکا داشته اسـت.
اکنـون  پرسـش این جاسـت کـه از سـرگیری مذاکرات 
میـان طالبـان و امریـکا در پاکسـتان پـس از برگـزاری 
بـه چـه معناسـت و چقـدر  افغانسـتان  انتخابـات در 
ماننـد  گفت وگوهـا  ایـن  کـه  بـود  امیـدوار  می تـوان 
هشـت دور نشسـت در قطر به بن بسـت مواجه نشـود 

و نتیجـۀ در پـی داشـته باشـد.
احمدضیـا رفعـت اسـتاد دانشـگاه کابـل در گفت وگـو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گوید: تـا زمانی که بیـن دولت 
نگیـرد، هیـچ  توافـق صـورت  پاکسـتان  افغانسـتان و 
گفت وگـوی بـا طالبـان بـه نتیجـه نخواهد رسـید و در 

دقیقـه نـود به بـن بسـت خواهد رسـید.
بـا طالبـان چـه در  اسـتاد رفعـت می گویـد: مذاکـره 
پاکسـتان و چـه در کشـورهای دیگـر، چـه بـا امریـکا 
و چـه بـا حکومت افغانسـتان زمانـی به نتیجـه خواهد 
رسـید، کـه افغانسـتان بـا پاکسـتان بـه توافـق رسـیده 

. شد با
آقـای رفعـت بـه ایـن بـاور اسـت: طالبـان یـک گروه 

و  توافـق  بـدون  بنابرایـن  انـد،  پاکسـتان  بـه  وابسـته 
و  نشسـت ها  چنیـن  نمی تـوان  پاکسـتان  رضایـت 
مذاکـرات را بـه عنوان پایـان جنگ در افغانسـتان تلقی 

. د نمو
از  امریـکا تـاش دارد تـا طالبـان را  تاکیـد کـرد:  او 
پاکسـتان جدا سـازد، اما امریـکا به این هـدف نخواهد 
رسـید و ناممکن اسـت که طالبـان از پاکسـتان بگذرد، 
زیـرا پاکسـتان یکـی از تمویل کننـده گان اصلـی طالبان 

در منطقه اسـت.
وی خاطـر نشـان کـرد: حتـا اگـر فـرض کنیـم کـه 
درایـن  بـردارد،  طالبـان  تمویـل  از  دسـت  پاکسـتان 
صـورت کشـورهای دیگری منطقه حاضرنـد که طالبان 
را حمایـت کـرده و در برابـر امریـکا بایسـتند، بنابراین 
گفت وگوهـای صلح بـدون رضایت کشـورهای منطقه 
به خصـوص پاکسـتان ناممکـن اسـت و نتیجه یـی در 

داشـت. نخواهد  پـی 
عزیـز رفیعـی رییـس مجتمـع جامعـه مدنی افغانسـتان 
امـا بـه ایـن باور اسـت کـه تاش هـای امریکا ایـن بار 
نتیجـه خواهـد داد و در نهایت طالبـان را وادار به صلح 

خواهنـد کرد.
بـار گفت وگوهـا هرچنـد  ایـن  وی همچنـان گفـت، 
شـاید نتوانـد بـه نتیجـه نهایـی بی انجامد، امـا می تواند 
بـه یـک نتیجه قابـل قبول نزدیک تـر شـود و امیدوارها 

زیـاد اسـت کـه مذاکـره بـا طالبان بـه نتیجه برسـد. 

آقـای رفیعـی افـزود، هنـوز نتایـج انتخابـات معلـوم 
نیسـت و مشـخص نیسـت کـه نتایـج انتخابـات اعام 
خواهـد شـد یا خیـر، اما صلح یک پروسـه بسـیار مهم 

اسـت کـه بایـد اجرا شـود.
صلـح  کـرد،  تاکیـد  مدنـی  جامعـه  مجتمـع  رییـس 
می توانـد رونـد انتخابـات را تحـت شـعاع قـرار دهـد 
ادامـه  اگـر  بی انـدازد.  تعویـق  بـه  را  نتایـج  اعـام  و 
بـرای  سیاسـی  حـل  راه  یـک  بتوانـد  گفت وگوهـا 
افغانسـتان مطـرح شـود، ممکن اسـت کـه انتخابات را 

بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار دهـد.
پاکسـتان، رهبـران  بـه  از سـفر هیـأت طالبـان  پیـش 
ایـن گـروه بـه کشـورهای روسـیه، چیـن و ایـران نیـز 
سـفر کـرده بودنـد و این چهارمین سـفر رسـمی گروه 

طالبـان بعـد از شکسـت مذاکـرات این گروه بـا امریکا 
اسـت. قطر  در 

طالبـان و امریـکا و در آسـتانه امضـاء توافق نامـه صلح 
بودنـد کـه حملـه خونیـن گروه طالبـان در کابـل منجر 
به کشـته شـدن 12 نفر به شـمول یک سـرباز امریکایی 
شـد. بعـد از ایـن حملـه دونالـد ترامـپ مذاکـره بـا 
طالبـان را متوقـف و بعـد اعـام کـرد کـه مذاکـره بـا 

طالبـان مرده اسـت.
عبـاس  محمـد  شـیر  امریـکا  تصمیـم  ایـن  از  بعـد 
اسـتانکزی، رییـس هیـأت مذاکـره کننـده طالبـان در 
رییس جمهـوری  ترامـپ،  دونالـد  از  قطـر  کشـور 
امریـکا خواسـت کـه گفت وگوهـای صلـح را دوبـاره 

سـرگیرد. از 

بیسـت سـال پیش افغانسـتان داشـت نظام امارت اسامی 
طالبـان  اسـامی  امـارت  می کـرد.  تجربـه  را  طالبـان 
سـاختاری اسـت که مشـروعیت خـود را از عالمـان دین 
می گیـرد. گروهـی از افـرادی کـه در مدرسـه های دینـی 
آمـوزش دیـده بودنـد، آن زمـان بـر جغرافیای افغانسـتان 
حاکمیـت داشـتند. در ایـن دوره از آزادی بیـان، سیاسـت 
خارجـی، ترانزیـت، روابـط اقتصـادی بـا جهـان، آزادی 
اندیشـه، رسـانه، انتخابات، دموکراسی و سـایر مولفه های 
دنیـای مـدرن هیـچ خبـری نبـود. اختنـاق و خفقـان بـر 
سرنوشـت مـردم افغانسـتان سـایه افکنـده بـود. مدیـران 
ایـن نظـام به دنیـا هـم از عینک سـیاه و سـفید می دیدند: 
غیراسـامی  کشـورهای  دوسـت  اسـامی  کشـورهای 
دشـمن. طالبـان به مرزهـای سیاسـی و جغرافیایی اهمیت 
نمی دادنـد و همـه کـس از همه جـا آزادانه و بـدون ترس 
و هـراس بـه افغانسـتان رفت وآمـد می کـرد. نظـم دولتی 
نـه بربنیـاد بیروکراسـی اصولی، بلکـه برمبنـای »اندیوالی« 
و »اخـوت اسـامی« اسـتوار بـود. بـه همیـن دلیـل بـود 
کـه اسـامه بـن الدن، رهبر شـبکۀ القاعده از بسـتر مسـاعد 
افغانسـتان اسـتفاده برد و حادثـۀ یازدهم سـپتامبر را خلق 

کـرد. عـاوه بـر شـبکۀ القاعـده، ده هـا گـروه شورشـی 
و جنگـی دیگـر در اطـراف و اکنـاف افغانسـتان ریشـه 

دواندنـد و پنـاه گاه سـاختند. 
پـس از یازدهـم سـپتامبر دنیـا تصمیم گرفت تـا این نظام 
را سـاقط سـازد و بـه جـای آن، یـک نظـم تـازه را بنیـان 
امـارت اسـامی طالبـان  بگـذارد. در سـال دوهزاریـک 
بـا  کـه  افغانسـتان  مـردم  ملـی  مقاومـت  توسـط جبهـۀ 
حمایـت جهانـی همـراه بود، سـقوط کـرد و آفتـاب تازه 
بـر پیکـر افغانسـتان دمیـد. این آفتـاب تازه »دموکراسـی« 
و »نظـام جمهـوری« نامیده شـد. مـردم افغانسـتان از نظم 
جمهـوری و دموکراسـی حمایـت کردنـد. در بسـتر ایـن 
بیـان و  یافتنـد و آزادی  اقبـال حضـور  نظـام، رسـانه ها 
اندیشـۀ مـردم پـاس داشـته شـد. نقـش مـردم در تعییـن 
بـرای نخسـتین  تثبیـت گردیـد و مـردم  سرنوشت شـان 
بـار پـای صندوق هـای رأی رفتنـد و زعیـم کشورشـان 
را گماشـتند. دموکراسـی، فرهنـگ غالب دولـت داری در 
افغانسـتان شـد و مردم بـه آزادی های مدنی و شـهروندی 
و  تعبیرهـا  دارای  هرچنـد  دموکراسـی  یافتنـد.  دسـت 
تعریف هـای متفاوت اسـت، امـا از بدو ورود دموکراسـی 

به افغانسـتان تا کنـون، نماد اصلی دموکراسـی برای مردم 
ایـن کشـور، انتخابـات و آزادی های نسـبی در عرصه های 
مختلـف دیگـر بـوده و اسـت. طعـم اصلـی دموکراسـی 
در کام مـردم افغانسـتان، بیشـتر بـا انتخابـات چشـیده و 
حس شـده اسـت. ایـن وضعیت بـا همۀ کاسـتی هایی که 
داشـت و دارد، مـورد قبول مردم افغانسـتان بـوده و آن را 
در مقابـل نظـام امارت اسـتبدادی طالبان، ترجیـح داده اند 
و در چندیـن دور انتخابـات ریاسـت جمهوری، پارلمانـی 
و شـوراهای ولسـوالی ها به مراکز رأی دهـی رفتند و رأی 

دادند.
مردم افغانسـتان انتظار داشـتند به مرور زمان، کاسـتی های 
فـراروی انتخابـات و آزادی هـای دموکراتیـک در کشـور 
برطرف شـود و این دو روند هر روز بیشـتر از پیش قوام 
پیـدا کنـد و پُختـه شـود؛ امـا نتیجه یـی کـه مـردم انتظـار 
بگیرنـد،  رأی  صندوق هـای  از  و  انتخابـات  از  داشـتند 
شـوربختانه نگرفتنـد. به ویـژه در دو دور انتخابـات سـال 
ششـم  ریاسـت جمهوری  و  پالمانـی  انتخابـات   ،2014
انتخابـات  نامـزدان  تخطـی  و  تقلـب  از  پُـر  کـه  میـزان 
ریاسـت جمهوری بـود. خاطـرۀ تلـخ مردم از دموکراسـی 

را می تـوان در انتخابـات ریاسـت جمهوری ششـم میـزان 
بـه وضـوح مشـاهده کـرد. بـا آنکـه بـرای یـازده میلیون 
شـهروند واجـد شـرایط رأی دهـی آماده گـی گرفته شـده 
بـود، امـا تنهـا دونیـم میلیـون تـن حاضـر به شـرکت در 
انتخابـات شـدند. ایـن آمار در حـال تغییر نیز اسـت، زیرا 
در بخش هایـی از کشـور صندوق هـا از سـوی متقلبـان پُر 
شـده اسـت. ایـن رقـم واقعًا وحشـتناک اسـت. ایـن آمار 
نشـان می دهـد کـه مـردم هـر روز نسـبت به دموکراسـی 
اشـتراک  می شـوند.  بی اعتمـاد  و  بی بـاور  انتخابـات  و 
کمرنـگ مـردم در انتخابات نشـان از مأیوس شـدن مردم 
نسـبت بـه دموکراسـی و انتخابـات اسـت. وقتـی به رأی 
شـهروند ارزش داده نشـود مسـلمًا به شـعارهای توخالی 
و میان تهـی به نـام دموکراسـی بـاور نمی کنند. دموکراسـی 
و اهمیـت حـق شـهروندی بایـد در عمـل ثابت و نشـان 

داده شـود.
شـرایط  در  کـه  اسـت  ایـن  واقعیـت  این همـه،  بـا 
دسـت  در  انتخابـات  و  دموکراسـی  سرنوشـت  کنونـی، 
بـه  بـاور  را  بسـیاری  اسـت.  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
ایـن اسـت کـه اگـر ایـن بـار در کارهـای کمیسـیون های 
انتخابـات مداخلـه صورت گیـرد، یا نامزدان در شـمارش 
آرا و نتیجـۀ انتخابـات نفوذ مخرب کنند، انتخاباِت ششـم 
میزان، غرق خواهد شـد و آخرین انتخابات در افغانسـتان 
خواهـد بـود. بـاور مـردم بـه دموکراسـی و انتخابـات در 
گـرو تصمیـم عادالنـه و شـفاف کمیسـیون های انتخابات 
اسـت. کمیشـنران کمیسـیون های انتخابات این بار وظیفۀ 
خطیری دارند. مردم از کمیشـنران پیشـین کمیسـیون های 
و  صداقـت  دارنـد.  بـد  بسـیار  خاطـرات  انتخابـات 
راسـت کاری کمیشـنران کنونـی کمیسـیون های انتخابـات 
می توانـد اعتمـاد از دسـت رفتـۀ مـردم بـه دموکراسـی و 
انتخابـات را برگرداننـد. بحـران ناشـی از بی توجهـی و یا 
خـدای نخواسـته معامله گـری کمیشـنران کمیسـیون های 
انتخاباتی، تر و خشـک را در این کشـور خواهد سـوخت 
که بدون شـک آسـیب آن به همه یکسـان خواهد رسـید. 
انتخابـات عادالنـه و شـفاف، تنهـا راه و یگانـه گزینـه و 

معیـار مشـروعیت در جهـان اسـت.

دمـوکراسیرانجـاتبایـدداد
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سـاعِتواژگـون
تأملی دربارۀ حِق ُسستی و بی حرکتی در شهر ُمدرن

نشســتن روی یــک نیمکــت شــهری، 
تماشــای عابرانــی کــه می گذرنــد،  
پرســه زدن در خیابان هــا، نــگاه کــردن 
ــراه  ــدم زدن هم ــا، ق ــن مغازه ه ویتری
ــنیدن   ــم، ش ــه دوســتش داری کســی ک
صــدای پرنــده گان و بازی کــودکان در 
یــک پــارک کوچــک،  بوییــدن عطــر 
ــه  ــگاه کــردن ب ــا غــروب،  ن صبــح، ی
ــالون های  ــدن در س ــتاره گان، چرخی س
ــیاء آن  ــه اش ــه ب ــم بی آنک ــک موزی ی
توجهــی داشــته باشــیم، گــپ زدن بــا 
دوســت یــا دوســتان بی آنکــه نگاهــی 
ــک  ــا روشــن و تاری ــه ســاعت مان ی ب
ــدن، در  ــم، خندی ــوا بیاندازی ــودن ه ب
ــدون  ــدن ب ــن و خوابی ــرو رفت ــر ف فک
بیــداری،  زمــان  بــه  کــردن  فکــر 
ــوس شــهری و   ــک اتوب نشســتن در ی
ــک  ــردن از ی ــفر ک ــا س ــا و باره باره
ســر خــط بــه ســر دیگــر آن، تماشــای 
بســاط فروشــنده گان دوره گــرد در 
ــازه داران  ــا مغ ــه زدن ب ــا، چان خیابان ه
دکه هــای  روی  شــدن  خــم  و 
قصــد  بی آن کــه  روزنامه فروشــان 
خریــد روزنامه یــی داشــته باشــیم، 
فــرو رفتــن در  الیه هــای بی پایــاِن 
ــزرگ، غــرق شــدن  ــک فروشــگاه ب ی
ــاده رو،  ــک پی ــزرِگ ی ــت ب در  جمعی
ــی  ــای دوران کودک ــور از کوچه ه عب
کــه دیگــر  هیــچ خاطره یــی را حمــل 
ــری  ــک کام تصوی ــد و در ی نمی کنن
»بوطیقــای  در  سانســو  پیــر  کــه 
ــن  ــد، ای ــه می ده ــهر« )1996( ارای ش
ــی نیســت. فهرســتی  فهرســت را پایان
تنبلی هــا،  ُسســتی ها،   تمامــی  از  
بی خیالی هــا و آســوده گی هایی کــه 
ــا را  ــد آن ه ــد نمی توان ــاورِی جدی فن
ــا  ــود را ب ــرد خ ــد و رویک ــل کن تحم
ــه  ــا ارای ــه م ــت« ب ــردن وق ــف ک »تل

می دهــد. 
تلــف کردنــی کــه واقعــًا وجــود دارد 
ــی  ــردن از زنده گ ــذت ب ــا ل ــه ب ــا ن ام
و کار، بلکــه بــا چرخیــدن بــه دورِ 
بی معنــا.  حیــاِت  یــک  در  خــود 
دســت هایی کــه فضــا می آفریننــد، 
ــو و حــس  دســت هایی کــه طعــم و ب
ــه  ــد؛ چشــمانی ک ــر می آفرینن و تصوی
خــواب می آفریننــد، ذهنــی کــه زبــان 
می آفرینــد، لــذت بــا هــم بــودن، 

لــذت به اشــتراک گذاشــتن دانســته ها، 
ــک  ــدن ی ــدن در خوان ــریک ش و ش
متــن زیبــا، انتقــال یــک تجربــه، نقــل 
ــردن و  ــر ک ــذت فک ــتان، ل ــک داس ی
ــه  ــکلی ک ــرای مش ــی ب ــن راه حل یافت
واقعــًا کســی یــا کســانی را مــی آزارد، 
ــه زنده گــی کســانی  ــا بخشــیدن ب معن
ــۀ زنده گــی  ــرای ادام ــی را ب کــه معنای
همــۀ  و  همــه  نمی یابنــد.  خــود 
ــا از  ــف م ــد در تعری ــا، می توانن این ه
بی حرکتــی و آســایش و آســوده گی 
ــای  ــودن ج ــتاب ب ــتی و بی ش و سس
ــه نظــر  ــد. در عیــن حــال کــه ب بگیرن

ــد.  ــض بیاین متناق
ــهر و  ــه: ش ــی آن ک ــش نهای ــا پرس ام
معمــارِی مــا آیــا چنیــن امکانــی را بــه 

ــد؟  ــا می دهن م
هیــچ  بــه  اســت:  روشــن  پاســخ 

ــوان! عنـ
 شــهرها و معمــارِی مــا بایــد بــا 
ــر و  ــی دیگ ــا زبان ــر، ب ــمان دیگ چش
بــا رویکردهایــی دیگــر، زنده گــی 
بی شــتاب را بــار دیگــر بنــا کننــد. این 
ــت  ــت، بازگش ــویی اس ــای دوس روی
ــم  ــه از دســتش داده ای ــی ک ــه طبیعت ب
و حتــا خــود روســو نیــز بــدان بــاور 
یک ســویه یی  مســیر  کــه  نداشــت 
ــوی  ــه س ــت ب ــان را از طبیع ــه انس ک
فرهنــگ هدایــت کــرد، بازگشــتنی 
باشــد. روســو بــر آن بــود کــه »انســان 
برهنــه« )L’Homme nu( یــا همــان 
 )Bon sauvage( »وحشــی نیــک«
ــا طبیعــت هماهنــگ  ــان ب ــی چن مونتن
از  پــس  می توانســت  کــه  بــود 
ــه  ــه تغذی ــود ب ــای خ ــرآوردن نیازه ب
ــاِن  ــی از زم ــش بزرگ ــرپناه، بخ و س
ــردن از  ــذت ب ــازی و ل ــه ب خــود را ب
ــران  ــا متفک ــد: بعده ــی بگذران زنده گ
ایلیــچ  ایــوان  چــون  برجســته یی 
روســویی  آرمــاِن   )Ivan Illitch(
ــا  ــا ت ــر حت ــد و هایدگ ــد کردن را تأیی
نظریه پــردازی مفهــوم فنــاوری بــه 
ــه  ــه ک ــد اندیش ــدی فاق ــۀ فراین مثاب
صرفــًا انســان را بــه دنبــال خــود 
می کشــد و فراینــد کنــش خــود را 
ــه او تحمیــل می کنــد، پیــش رفــت. ب

ــرن بیســتم   معمــاری و شهرســازی ق
بیســت ویکم شــاید  قــرن  آغــاز  و 

ــر  ــد نظ ــرای  تجدی ــک راه ب ــا ی تنه
و  باشــند  داشــته  رونــد  ایــن  در 
ــق  ــم از تدقی ــه بازه ــی ک ــم راه آن ه
نظریــۀ  دقیق تــِر  موشــکافی  و 
ــا  ــذرد. آن ج ــویی می گ ــی روس سیاس
اجتماعــی  قــرارداد  از  کــه روســو 
قالــب  در  نــه  شــهروندی،  بــرای 
غول آســا،  و  بــزرگ  شــهر  یــک 
ــود  ــی خ ــهر آرمان ــب ش ــه در قال بلک
می گفــت:   ســخن  ژنــو  یعنــی 
این جــا اســت کــه بــه مفاهیمــی 
 )proximity(»نزدیکــی« چــون  
همســایه گی  و  محله محــوری،   ،
ــه  ــیم ک ــی می رس شــهری در قالب های
ســاخت  در  را  اولویــت  می تواننــد 
فضــا بــه بناهــا و روابطــی بدهنــد کــه 
ــه  ــتفادۀ هرچ ــد اس ــان ها را نیازمن انس
فناوری هایــی  از  بیشــتر  و  بیشــتر 
ــر آن هــا  ــر ب ــر و کمت کــه هرچــه کمت
ــک  ــأله ی ــد. مس ــد، نکن ــراف دارن اش
ــد در  ــه بای ــاِب اساســی اســت ک انق
ــد  ــا رخ ده ــپس در فض ــا و س ذهن ه
و در حــال حاضــر جــز نیت هایــی 
گاه  تمایلــی  و  اتوپیایــی  بیشــتر 
ــت از  ــی و گسس ــه جدای ــر ب ویرانگ
ــرای  ــر ب ــه دیگ ــی ک ــان و فرهنگ جه
هیــچ کــس قابــل درک نیســت، اثــری 

نمی بینیــم. آن  از 
نشســتن، آرام گرفتــن و نگریســتن بــه 
ــایه ها،  ــا، س ــا، ابره ــت آرامِ باده حرک
ــاک  ــای خ ــر پهنه ه ــه ب ــی ک آب های
ــک  ــارِ ی ــه ب ــی ک ــد، و آدم های روانن
ــر دوش هــای  زنده گــی  پُرشــتاب را ب
حــال  و  کشــیده اند  خــود  خســتۀ 
را  بــار  ایــن  گرفته انــد  تصمیــم 
ــن  ــر زمی ــه ب ــد  لحظ ــرای چن ــو ب ول
بگذراننــد و از حیــات بــرای حیــات و 
نــه بــرای چیــزی دیگــر لــذت ببرنــد، 
ــاز  ــرای آغ ــوی ب ــی معن ــاید راه ش
تفکــری جدیــد باشــد کــه بایــد بــرای 
آن ســاعتی واژگــون ســاخت: ســاعتی 
کــه عقربه هایــش در جهتــی معکــوس 
ــداومِ  ــش ت ــد و ثانیه های ــت کنن حرک
زمانــی را در معنــای برگســونی آن 
احیــا کننــد و در پیشروی شــان در 
ــال ها  ــاعت ها، س ــای س ــه پ ــان، ب زم
و قرن هایــی برســند آکنــده از آرامــش 

ــچ! ــرای هی ــتابی ب ــدی و... ش و ُکن

تغییر موضع گیری
بسـا اتفـاق افتـاده کـه در فاصلـۀ چنـد سـاعت، در موضع گیری هـاِی 
حکومـت یـا یـک سـازمان یـا نهـاد تغییـر وارد می شـود. تغییـر در 
موضع گیری هـای سیاسـی، امـری عـادی اسـت و همـه روزه اتفـاق 
می افتـد، در حالـی کـه مصاحبه کننده سـاعاتی قبل با یکـی از مقامات 
دربـارۀ موضع گیری شـان مصاحبـه نمـوده و آن را آمادۀ نشـر سـاخته 

ست.  ا
ماه نامه هـا  و  نشـراِت چاپـی خصوصـًا مجـات  بـه  مصاحبـه  اگـر 
باشـد، ایـن مسـأله زیادتـر اتفـاق می افتـد. به هــمین تـرتـــیب ، اگر 
مصاحبه شـونده بعـد از انجـام مصاحبـه متهـم بـه انجـام یـک عمـِل 
غیرقانونـی یـا اخاقـی شـناخته شـود، مصاحبـه اش غیرقابـل نشـر 
می گـردد. عـاوه بـر موانـع قانونـی، اگـر مصاحبه شـونده بـا خطرات 
امنیتـی روبـه رو شـود، نبایـد با نشـر مصاحبـۀ او به مشـکات امنیتی 

دامـن  زد و خطـِر بیشـتری را متوجـِه او سـاخت.
روبـه رو شـدن بـا مشـکات خانواده گـی، بـروز مشـکات سیاسـی، 
پشـیمان شـدِن مصاحبه شـونده از گفته هایـش و توبیـِخ او از طـرف 
مقامـات بلندرتبـۀ اداره یـا حکومت، امِر معمولی اسـت کـه در جهان 
اتفـاق می افتـد. همـۀ این هـا سـبب می شـود کـه مصاحبه اش از نشـر 
بـاز مانـد و زحمـاِت یـک روزه و یـا بیشـتر مصاحبه کننـده بـه هـدر 

برود.

 انتقاد بر نشر قسمتی از مصاحبه
تمـام مصاحبه هـا را نمی تـوان کلمـه بـه کلمه یـا جمله به جمله نشـر 
نمـود، خصوصـًا اگـر مصاحبـه در قالـِب یک خبـر بیاید و یـا هم در 
برنامـۀ خبری نشـر شـود؛ امـا در کنـار این مسـأله انتقـاد همه گانی بر 
نشـر قسـمتی از مصاحبـه همواره وجـود دارد، چون همـه آرزو دارند 

که تمام مصاحبۀشـان بدون کم وکاسـت نشـر شـود.
کمتـر کارشناسـان و مصاحبه شـونده گان دیـده شـده کـه محدودیـِت 
زمـان و جـای بـرای نشـر مصاحبـه را در نظـر گیرنـد و به نظرشـان، 
هـر قسـمت مصاحبـه بـرای آن هـا اهمیـِت خـاص دارد و بایـد بـه 
نشـر برسد؛ در حالی که هـــیچ رســـانه یی خـــصوصًا رســانه های 
تصویـری و صوتـی نمی تواننـد یک مصاحبۀ نیم سـاعته را تمامًا نشـر 

یند. نما
کارشناسـان و مصاحبه شـونده گان خصوصًا کسـانی که بـه جریان ها و 
احـزاب سیاسـی وابسـته گی دارند، نسـبت به هنرمنـدان و تحلیل گران 
در مقابـِل نشـر مصاحبۀشـان حسـاس ترند. آن هـا عاقـه دارنـد کـه 
را  یـا مصاحبه کننـده  نگـردد و ویراسـتار  مصاحبۀشـان ویراسـتاری 
بـه بسـیار آسـانی متهـم بـه دسـت کاری می نماینـد یـا بدتـر از آن که 

ویراسـتاری را نوعـی انتقـامِ سیاسـی یـا عقیدتـی تعبیـر می کنند.
عـدۀ زیـادی از کارشناسـان زمانی که مصاحبه های شـان را می شـنوند 
یـا می بیننـد، بـه خاهـاِی آن مــتوجه شـده اصـرار بـر نشـر دوبـارۀ 
مصاحبـه می نماینـد و یـا از مصاحبه کننـده و رسـانه می خواهنـد کـه 
بـارِ دیگـر با آن هـا مصاحبه کننـد؛ درحالی کـه رسـانه ها کمتر حاضر 
می شـوند کـه در یـک بـازۀ زمانـی کوتـاه، بـا یـک شـخص در یـک 
موضـوع دوبـار مصاحبـه نماینـد. ایـن مسـأله نیـز بـه عنـواِن یکی از 

چالش هـا فـراراهِ مصاحبه کننـده و در ُکل رسـانه ها قـرار دارد.

خالصۀ فصل
•   یک طیف از اشخاص از مصاحبه هراس دارند.

•    کارشناسـان و اشـخاِص مجـرب مصروف انـد و همیشـه حاضـر 
نمی باشـند. مصاحبه  بـه 

•   عـدم نشـر مصاحبـه رابطـۀ میـان مصاحبه کننده و مصاحبه شـونده 
را برهـم می زند.

•   تغییر موضع گیری یک چالش فراراهِ مصاحبه به شمار می رود.
•  اکثـراً انتقـاد می کننـد کـه چـرا مصاحبۀشـان به طـور کامـل نشـر 

نمی گـردد.

 حــامد علمی -/-/-/-/-/-/-/-/-/- بخش شصـتم و پایانی

ناصر فکوهی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخش سوم و پایانی

نشستن، آرام 
گرفتن و نگریستن 

به حرکت آراِم 
بادها، ابرها، 

سایه ها، آب هایی 
که بر پهنه های خاک 
روانند، و آدم هایی 
که باِر یک زنده گی  

پُرشتاب را بر 
دوش های خستۀ خود 

کشیده اند و حال 
تصمیم گرفته اند 

این بار را ولو برای 
چند  لحظه بر زمین 
بگذرانند و از حیات 

برای حیات و نه 
برای چیزی دیگر 
لذت ببرند، شاید 
راهی معنوی برای 
آغاز تفکری جدید 
باشد که باید برای 
آن ساعتی واژگون 
ساخت: ساعتی که 
عقربه هایش در 

جهتی معکوس حرکت 
کنند و ثانیه هایش 
تداوِم زمانی را در 

معنای برگسونی 
آن احیا کنند و 

در پیشروی شان 
در زمان، به پای 
ساعت ها، سال ها 

و قرن هایی برسند 
آکنده از آرامش و 
ُکندی و... شتابی 

برای هیچ!
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اهمیـت ترجمه در همـۀ مراتب و سـاحت های آن، موکول 
بـه دیـدگاه و نظـرگاهِ ما دربارۀ زبان اسـت.

1 - یـک دیـدگاه متعـارف و رایـج دربـارۀ زبان این اسـت 
کـه زبـان ابـزار و وسـیله یی بـرای انتقـال معانـی و مفاهیم 
اسـت و ارزِش آن در حـد سـایر ابزارهاسـت. اگـر اصالت 
بـا مفاهیـم باشـد، ابـزاری کـه بـرای انتقـال آن هـا انتخاب 
می شـود، جنبـۀ ثانـوی و تبعـی دارد؛ پس می تـوان مفاهیِم 
واحـدی را بـه زبان هـای مختلـف برگردانـد و بـه اذهـان 
مختلـف عرضـه کـرد. هرقـدر ایـن مترجـم بتواند زبـان را 
پاکیزه تـر و زالل تـر مـورد اسـتفاده قـرار دهـد، آن معانی و 

مفاهیـم هـم بهتـر منتقـل و عرضه می شـوند.
 در ایـن دیـدگاه، مـا قلمـرِو مسـتقلی از مفاهیـم داریم که 
ایـن قلمـرو مسـتقل از اشـیا و عالـم خـارج گرفتـه شـده 
اسـت و ذهـِن ما از طریـق حس و عقل حـدود و مفاهیمی 
را انتـزاع می کنـد و بـرای موجودات قایل می شـود. در این 
نـگاه، رابطـۀ ذهـن و عالـِم خـارج رابطه یی حکایی اسـت 
ولـی می تـوان بـرای مفاهیم، الفاظـی را وضع کرد و بسـته 
بـه این کـه واضع، چـه کلماتی را وضـع کنـد، مفاهیمی در 

قالـب کلمـات می گنجد.
 بنابرایـن مفاهیـم بـر الفـاظ مقدم انـد و بـه مثابـۀ ماده یـی 
الفـاظ شـکل  قالـب و صـورِت  در  کـه  تلقـی می شـوند 
می گیرنـد. در ایـن نـگاه بـرای ترجمـه بایـد زبانـی را بـه 
خوبـی بیاموزیـم تـا بتوانیم رفت و برگشـِت مناسـبی میان 
زبـان مقصـد و مبـدأ داشـته باشـیم و معانی یـی را کـه در 
زبـان مبـدأ وجـود دارد بـه زبـان مقصـد برگردانیـم؛ یعنی 
ابـزاری را بـه ابـزار دیگـری منتقـل کنیـم یـا قالبـی را بـه 
جـای قالـب دیگـری بـه کار ببریـم، درحالـی کـه معانی و 

اند. مفاهیـم همـان 
 

2 - اساسـًا مفهـوم جـدای از زبـان امـکاِن تحقق نـدارد و 
مـا نمی توانیـم در هیـچ سـاحتی بیندیشـیم مگـر این که در 
آن سـاحت زبـان حضور داشـته باشـد. در این نـگاه، زبان 
مظَهـر و ُمظهِـر معانـی و مفاهیـم اسـت، نه قالبـی که خود 
را در آن بسـته بندی و عرضـه کنـد و اگـر این گونـه ببینیم، 

مسـالۀ ترجمـه متفاوت می شـود. 
 برحسـب این کـه مـا چـه تلقی یـی از مـاده داشـته باشـیم، 
زبـان صـورِ تازه یـی بـه خـود می گیـرد؛ همان الفاظ اسـت 
امـا رفته رفتـه بـار تازه یـی از معانـی بـر ایـن الفـاظ ظاهـر 
و برعهـدۀ ایـن الفـاظ گذاشـته می شـود و هـر بار کـه این 
زبـان و ایـن متـن خوانـده می شـود، معانـی تازه یـی را بـه 

ذهـِن مـا متبـادر می کند.
 اگـر چنیـن تلقی یـی از زبـان وجود داشـته باشـد و معانی 
صـوری باشـند کـه بر مـادۀ زبان بـار می شـوند، آن گاه این 
فکـر قابـل دفـاع خواهد بود کـه اساسـًا فهم و تلقـی ما از 
معانـی، امـری تاریخی اسـت و یـک امر ثابـت، بی حرکت 
و یک  نواخـت نیسـت و این کـه اساسـًا ارتبـاط ما بـا جهاِن 
بـه سـنتی کـه مـا در آن زنده گـی  خـارج و موجـودات 
بـه  بـه فهـم  بنابرایـن نمی تـوان  کرده ایـم بسـته گی دارد. 
عنـوان یـک امـِر ثابـت و یک نواخـت کـه صرفـًا در قالب 
کلمـات رد و بـدل می شـود نگریسـت. با چنین برداشـتی، 
تلقـی مـا از جهـان و زبانـی که این فهـم در قالـب آن بیان 
می شـود، هویـت واحـدی پیـدا می کنـد. جهـان هسـتی، 

هویتـی تاریخـی دارد کـه در فهـم تاریخـِی مـا و در تلقی 
تاریخـِی مـا از زبان و ظهـور آن معانی به نحـو تاریخی در 
زبان دایمًا در حال گسـترده شـدن و متحول شـدن اسـت.
 در چنیـن دیدگاهـی، سـنت های مختلفـی کـه در متـون 
کرده انـد،  پیـدا  ظهـور  مختلـف  زبان هـای  و  مختلـف 
بـه  را نسـبت  تلقـی و حـال و هـواِی خاصـی  هرکـدام 
جهـان، موجـودات و انسـان ها در بـر دارنـد. هـر سـنتی، 
دیـدگاه خـاِص خـود را از طریـق زبـان در بـر می گیـرد و 
منتقـل می کنـد. اگـر این گونـه باشـد، ترجمـه عبـارت از 
ایـن نخواهـد بـود کـه زبانـی را بـه زبـان دیگـر برگردانیم 
یـا مفاهیمـی را از یـک ابـزار بـه ابـزار دیگـر منتقـل کنیم، 
بلکـه از طریـق ترجمـه ما معنـای تازه یی تولیـد می کنیم و 
ترجمـه عبـارت از یک خاقیت می شـود؛ یعنـی ما عالمی 
و جهانـی را کـه در یک سـنت تحقـق پیدا کـرده، در زبان 
دیگـری بازآفرینـی می کنیـم. ایـن امـر امکان پذیـر نیسـت 
مگـر این کـه افق هـای مشـترکی در فهـم پدیـد بیایـد و از 
طریـق ایـن افق های مشـترک و ذوب شـدن ایـن افق ها در 

همدیگـر امـکان چنیـن ارتباطـی برقرار شـود.
 اگـر نهضـت ترجمـه نبـود و آثـار یونـان بـه درسـتی بـه 
عربـی ترجمـه نمی شـد و در قالـب ایـن ترجمه هـا سـنت 
تفکـر یونانـی در اندیشـۀ اسـامی وارد نمی شـد، آیـا مـا 
می توانسـتیم انتظار داشـته باشـیم کـه فارابی و ابن سـینا و 
خواجـه نصیـر و ماصـدرا و عامه حلـی و... پدید بیایند؟ 
آیـا اگـر ایـن هـم افقـی پدیـد نمی آمـد و اگـر ایـن آثـار 
در اندیشـه و در زبـان اندیشـمنداِن مـا منعکـس نمی شـد، 
مـا می توانسـتیم شـاهد رشـدی باشـیم کـه در دیگـر علوم 
اسـامی ایجـاد شـد؟ و آیـا فقـه مـا همین بـود کـه امروز 
هسـت؟ و آیـا در تفسـیر در همیـن پایـه بودیـم کـه االن 
هسـتیم؟ آیـا آن اندیشـه ها جوانه هایـی را پدید نیـاورد که 

زمینه هـای رشـد و بالنده گـی اندیشـۀ اسـامی را فراهـم 
؟  کرد

آیـا اگـر در قرون وسـطا آثار بوعلی سـینا بـه التین ترجمه 
نمی شـد، ایـن امـکان وجود داشـت که مشـکات اندیشـۀ 
قـرون وسـطا حل شـود؟ و اگـر برخـی مباحـث در قرون 
وسـطا فکـر مسـیحی را بـه بن بسـت رسـانده بـود، چـه 
کسـی می توانسـت ایـن گـره را بـاز کنـد؟ ایـن گـره بـا 
آشـنا شـدِن اندیشـۀ مسـیحی با معارفی که در اندیشـه های 
نوابغـی ماننـد فارابـی و ابن سـینا منعکس شـد و بـه زبان 

آن  هـا برگردانـده شـد، راه تازه یـی را ایجـاد کرد. 
 آثـار کاسـیک هسـتند کـه می تواننـد چنیـن تحولـی را 
ایجـاد کننـد؛ آثاری کـه حامـل عمیق ترین و گسـترده ترین 
فهـم یـک سـنت از عالـم هسـتی هسـتند. اگـر معـارف 
کاسـیک و آثـار کاسـیک ترجمـه و بـه سـطوح پایین تر 
منتقـل نشـوند، هیـچ وقت امـکان ندارد که آن سـنت خود 
را در قالـب زبـاِن دیگـری احیـا کـرده و در ارتبـاط بـا هم 
مفاهیـم و معانـی تازه یـی را ابـداع کننـد. بنابرایـن آثـار 

کاسـیک اصل هسـتند. 
 هـم اکنـون هـم بـرای این کـه بتوانیـم اندیشـۀ بومـی و 
تألیفاتـی واقعـی داشـته باشـیم و بدانیـم که واقعـًا از خود 
ماسـت نـه این کـه از غیـر اقتبـاس کـرده باشـیم، راهـی 
نداریـم مگـر این کـه آثـار برجسـته و کاسـیکی را کـه در 
غـرب وجـود دارد، در وهلـۀ اول در حـوزۀ فلسـفه و بعد 
در سـایر شـاخه های علـوم انسـانی ترجمـه کنیم. امـا باید 
توجه داشـت کـه ترجمۀ این متـون باید در مقـام خاقیت 

صـورت گیـرد و معنـا در آن بازآفرینـی شـود. 
 اگـر چنیـن اتفاقی بیفتد، ایـن ترجمه هـا بذرهایی خواهند 
شـد کـه بعدهـا رشـد خواهنـد کـرد و درختـان بالنده یـی 
از اندیشـه را بـه بـار خواهنـد آورد. در غیـر ایـن صورت، 
جریـان ترجمـه منجـر بـه سـوءتفاهم می شـود. تـا وقتـی 
کـه آن چیـزی کـه به لحـاظ تاریخی وجـود دارد شـناخته 
نشـود، امـکان تحـول نخواهـد بـود و تـا وقتـی کـه مـا 
نفهمیـم چـه گفته شـده، امکان نـدارد حرف تازه یـی بزنیم 
و نقـد کنیـم. نخسـتین و مهم تریـن قـدم بـرای نقـد یـک 
اندیشـه فهـِم آن اسـت و مـا بـه محـض این کـه چیـزی را 
فهمیدیـم، امـکان عبـور از آن بـرای مـا حاصـل می شـود. 

فهـم هـر چیزی آغـاز عبـور از آن اسـت. 

ایــن فکــر قابِل دفــاع خواهد 
بــود کــه اساســاً فهــم و تلقی 
مــا از معانــی، امــری تاریخــی 
ثابــت،  امــر  یــک  و  اســت 
یک  نواخــت  و  بی حرکــت 
اساســاً  این کــه  و  نیســت 
ــا جهــاِن خــارج و  ارتبــاط مــا ب
موجــودات بــه ســنتی کــه مــا 
کرده ایــم  زنده گــی  آن  در 
بنابرایــن  دارد.  بســته گی 
بــه  فهــم  بــه  نمی تــوان 
و  ثابــت  امــِر  یــک  عنــوان 
در  صرفــاً  کــه  یک نواخــت 
ردوبــدل  کلمــات  قالــِب 
بــا  نگریســت.  می شــود 
ــا  ــی م ــتی، تلق ــن برداش چنی
از جهــان و زبانــی کــه ایــن 
بیــان  آن  قالــب  در  فهــم 
واحــدی  هویــِت  می شــود، 
جهــان  می کنــد.  پیــدا 
تاریخــی  هویتــی  هســتی، 
دارد کــه در فهــم تاریخــِی 
مــا و در تلقــی تاریخــِی مــا از 
ــه  ــان و ظهــوِر آن معانــی ب زب
نحــو تاریخــی در زبــان دایمــاً 
در حــال گســترده شــدن و 

متحــول شــدن اســت

ِباهمیتزبان سیدحمید طالب زاده دربا
سیِک آثارکال ترجمۀ و

غــرب
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موالنـا عبـداهلل، عضـو کمیسـیون انتخابـات بـار دیگـر 
بـر معتبـر بـودن آرای بایومتریـک تاکیـد کـرده و گفته 
اسـت: »مـا در ابتـدا آرای بایومتریـک را از آرای غیـر 
آرای  دوم  مرحلـه  در  و  می کنیـم  جـدا  بایومتریـک 

بایومتریـک را نیـز تفکیـک خواهیـم کـرد.«

ایـن عضـو کمیسـیون انتخابـات در بخـش دیگـری از 
سـخنان خـود گفـت کـه در کابـل و شـماری دیگر از 
والیـت  های کشـور چند دسـتگاه بایومتریـک ناپدید و 

حافظـه چنـد دسـتگاه دیگر نابود شـده  اسـت.
دسـتگاه   7 حـدود  کـه  داشـت  بیـان  عبـداهلل  موالنـا 
افـراد زورمنـد  ناپدیـد شـده و  بایومتریـک در کابـل 
کارت  هـای حافظـه 22 دسـتگاه دیگر را از دسـتگاه ها 

کرده انـد. بیـرون 
او گفـت کـه مـوارد اندکـی از این دسـت اتفاقـات در 
شـماری از دیگـر والیت هـا نیـز رخ داده کـه بـر سـر 
اعتبـار آرای چنیـن محاتـی بعـدا مطابـق طرزالعمـل 

تصمیـم گرفتـه خواهد شـد.
ایـن در حالی اسـت که پیـش از این برخـی از نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و نهادهای ناظـر انتخاباتی 
دسـتگاه های  نرسـیدن  و  شـدن  ناپدیـد  احتمـال  از 
بایومتریـک بـه کمسـیون انتخابـات ابـراز نگرانی کرده 

بودند.

انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـه  رسـد  مـی  نظـر  بـه   
پـی  در  کـه  تکان دهنده یـی  منفـی  پاسـخ  علی رغـم 
دریافـت  اخیـر  انتخابـات  در  مـردم  مشـارکت  عـدم 
کردنـد، همچنـان قادر به احیـای دوبارۀ اعتمـاد آنها به 
رونـد انتخابـات نیسـتند؛ زیـرا تنها مـوردی کـه انتظار 
می رفـت بتوانـد ایـن اعتمـاد را احیـا کنـد و انتخابات 
از  اسـتفاده  دهـد،  قـرار  خـود  درسـت  مسـیر  در  را 
دسـتگاه های بایومتریـک و اعتبار دادن بـه آرایی بود که 
ثبت سیسـتم بایومتریک شـده اند؛ امـا تحوالت اخیر و 
عکس هـا و ویدیوهایـی که بـه طور گسـترده از جریان 
دسـت برد به آرای بایومتریک و اسـتفاده سـازمان یافته 
و هدف منـد از ایـن تکنولـوژي در راسـتای تقلب های 
سیسـتماتیک دسـت به دسـت می شـود، نشـان می دهد 
کـه بایومتریک سـازی انتخابـات بـه تنهایـی قـادر بـه 
تأمیـن اطمینـان و بازگشـت اعتمـاد مردم بـه این روند 

. نیست
 گزارش هـای فراوانـی وجـود دارد کـه در والیت هـا 
دسـت،  دور  و  ناامـن  اصطـاح  بـه  ولسـوالی های  و 
کمیسـیون انتخابـات، دسـتگاه های بایومتریک و سـایر 
مـواد حسـاس انتخاباتـی را ارسـال کرده و بـدون آنکه 
اصـوالً انتخاباتـی در آن مناطـق برگـزار شـده باشـد، 
تیم هـای تقلـب با اسـتفاده از این دسـتگاه ها صندوق ها 

را از آرای بایومتریـک شـده پُـر کـرده انـد.

ممکـن اسـت شـماری بـا سـاده لوحـی و خوش بینـی 
مفـرط، تصـور کننـد کـه صـرف اعتبـار دادن بـه آرای 
بایومتریـک شـده، مشـکل تقلـب را حـل می کنـد و 
امـا  ناپـاک می شـود؛  از  پـاک  موجـب تفکیـک آرای 
همان هـا در قبـال این پرسـش کلیدی که چـه تضمینی 
در  خـود  بایومتریـک  دسـتگاه های  کـه  دارد  وجـود 
باشـند و  نگرفتـه  قـرار  تقلـب سیسـتماتیک  خدمـت 
اگـر تیم هـای تقلـب کار، با اسـتفاده هوشـمندانه از این 
تکنولـوژي، صندوق هـای نامـزد مـورد نظر شـان را پُر 
کـرده باشـند، چگونـه می توان به سـازوکار مـورد نظر 
آنهـا بـرای مهـار تقلـب، اعتمـاد کـرد، هیـچ پاسـخی 

ندارند.
 در برخـی از والیـات، زورمندان، نماینـده گان مجلس، 
مـواد  غیرمسـوول،  تفنـگ داران  و  محلـی  مقام هـای 
داده  قـرار  خـود  انحصـار  در  را  انتخاباتـی  حسـاس 
رأی گیـری،  معمـول  فراینـد  انجـام  اجـازه  بـدون  و 
صندوق هـا را از آرای بایومتریـک شـده بـه نفـع نامزد 
از  شـماری  در  انـد.  کـرده  پُـر  خویـش  نظـر  مـورد 
ولسـوالی های دوردسـت به نـام ناامنـی، هیـچ انتخاباتی 
برگـزار نشـده؛ امـا مواد انتخاباتی، ارسـال شـده اسـت 
بـدون آنکـه یـک میکانیسـم نظارتـی قـوی و فراگیـر، 
مانع از دسترسـی سـودجویان به این مواد شـده باشـد.
کمیسـیون  ارشـد  کمیشـنران  اینهـا  همـه  کنـار  در 

دسـتگاه  چندیـن  کـه  می کننـد  اعتـراف  انتخابـات، 
از  خبـری  هیـچ  و  اسـت  مفقـود  هنـوز  بایومتریـک 
سرنوشـت آنهـا نیسـت. آنهـا همچنیـن می گوینـد کـه 
زورمنـدان حافظـه برخـی از ایـن دسـتگاه ها را خـارج 

کـرده و در اختیـار گرفتـه انـد.
ایـن موارد، بـه اعتبار و اعتماد مـردم و نامزدها بر آرای 
بایومتریـک شـده، بـه شـدت خدشـه وارد مـی کنـد و 
مشـروعیت نتایـج مورد انتظـار انتخابـات را عمیقًا زیر 

می برد. سـوال 
پشـت  در  قدرت منـدی  اراده  کـه  می رسـد  نظـر  بـه 
پـرده کار می کنـد تـا از دل همیـن انتخابـات حداقلـی 
و محـدود و نامشـروع نیـز رییس جمهـوری آینـده را 
برکشـد و بـه عنـوان نامزد منتخـب مردم افغانسـتان بر 
آنهـا تحمیـل کند. بـرای این منظـور، یکـی از نیازهای 
بایومتریـک  تکنولـوژي  بـه  گسـترده  دسـتبرد  اصلـی 
اسـت؛ زیـرا تنهـا بـه کمـک ایـن دسـتگاه ها اسـت که 
می تـوان آرای مـورد نیـاز بـرای پیـروزی فـرد مـورد 
نظـر را تأمیـن کـرد. این در حالی اسـت که با شـرکت 
چیـزی بیـش از دو و نیـم میلیـون نفـر، حداکثـر آرای 
نامـزد پیش تـاز، چیـزی حـدود 600 تا ۸00 هـزار رأی 
خواهـد بـود کـه هرگز بـا این میـزان رأی، نـه می توان 
مشـروعیت بـه دسـت آورد و نـه حکومتـی منتخب و 

داد. تشـکیل  ملی 

دستگاههای
بایومتریک

درخدمتتقلب
سیستماتیک

علی موسوی

ــو شــمېر موقــت کاروکونکــي  د انتخاباتــو کمېســیون ی

ادعــا کــوي چــې د دوی معاشــونه نــه دې ورکــړل 

ــوي. ش

د ولــي جرګــې لــه انتخاباتــو یــو کال او د ولســمرشۍ 

ــو  ــو د انتخابات ــږي، خ ــۍ تېرې ــوه اوون ــو ی ــه انتخابات ل

خپلــواک کمېســیون ال تــر اوســه د خپلــو موقتــو 

ــړي. ــونه نــه دي ورک ــو معاش کارکوونک

ملیحــه هغــه مېرمــن ده چــې د ولــي جرګــې پــه 

انتخاباتــو کــې د کمېســیون موقتــه کارکوونکــې وه، دې 

ــړی. ــه ک ــه دی ترالس ــاش ن ــل مع ــه خپ ــر اوس ت

د  وویــل،  کــې  خــرو  پــه  رسه  راډیــو  ازادي  دې 

ــتنه  ــرې غوښ ــم ت ــې ه ــو ک ــه انتخابات ــمرشۍ پ ولس

ــي واويس،  ــه کارکوونک ــیون موقت ــې د کمېس ــوه چ وش

ــه. ــه منل ــو دې ون خ

ــم او  ــه تل ــه کار ت ــو ب ــو بج ــه پنځ ــهار ل ــي: د س دا وای

ــر  ــه وم، ډې ــه هلت ــورې ب ــه نیمــو بجــو پ ــر ات د شــپې ت

خطرونــه مــې پــر ځــان ومنــل، لــه هــر خــوا وګواښــل 

شــوم، خــو زه خپــل کار تــه والړم، لــه پارملــاين 

ــوږ  ــیون زم ــږي، کمېس ــو کال تېرې ــه ی ــو څخ انتخابات

ــړي. ــه دي راک ــونه ن معاش

ــو  ــو کارکوونک ــیون د موقت ــا، کمېس ــه وین ــې پ د ملیح

لپــاره لــه ۲۵۰۰ څخــه تــر ۳۰۰۰ افغانیــو پــورې 

ــوی وای. ــړل ش ــد ورک ــې بای ــی و چ ــاش ټاکل مع

خــو پــه کمېســیون کــې یــو شــمېر داســې کارکوونکــي 

شــته چــې د ولــي جرګــې د انتخاباتــو معاشــونه یې ال 

نــه دي ترالســه کــړي او د ولســمرشۍ پــه انتخاباتــو کې 

ــه  ــه متــه دي چــې معاشــونه ب ــې هــم کار کــړی او پ ی

یــې ورکــړل يش.

ــه یــوه لیســه  ښــوونکې زهــرا چــې د کاپیســا والیــت پ

کــې دنــده لــري، وايــي چــې پــه دواړو انتخاباتــو کــې 

د کمېســیون موقتــه کارکوونکــې وه، خــو تــر اوســه یــې 

حقــوق نــه دي ورکــړل شــوي.

ــت  ــا والی ــه کاپیس ــې پ ــه دې چ ــړه: رسه ل ــه ک دې زیات

کــې امنیتــي او عنعنــوي ســتونزې موجــودې وې، 

ــه دواړو  ــړ او پ ــې وک ــم زه والړم او کار م ــا ه ــو بی خ

ــه کارکوونکــي وم،  ــو کــې زه د کمېســیون موقت انتخابات

خــو کمېســیون الهــم زمــوږ معاشــونه نــه دي راکــړي.

د انتخاباتــو خپلــواک کمېســیون د معلوماتــو لــه مخــې، 

د ولســمرشۍ پــه انتخاباتــو کــې د کمېســیون لــه خــوا 

یــو ســلو ۹۰ زره او د ولــي جرګــې پــه انتخاباتــو کــې 

ــوي  ــارل ش ــي ګ ــت کارکوونک ــلو ۵۰ زره موق ــو س ی

وو.

یــوې رسچینــې چــې نــه یــې غوښــتل نــوم یــې 

د  چــې  وویــل  تــه  راډیــو  ازادي  يش،  واخیســتل 

ولســمرشۍ د انتخاباتــو پــه ورځ هــر کارکوونکــي لپــاره 

ــورې  ــو پ ــر ۱۲۰۰۰ افغانی ــې ت ــو نیول ــه ۲۵۰۰ افغانی ل

ــوی و. ــاکل ش ــاش ټ مع

اوس دې ټــول پوښــتنو او اندېښــنو تــه د انتخاباتــو 

ــواب  ــې ځ ــي داس ــه ظریف ــره رحیم ــیون کمیش کمېس

وايــي: د ولــي جرګــې د انتخاباتــو معاشــونه مخکــې 

ــو،  ــه الړ ش ــو ت ــمرشۍ ټاکن ــوږ د ولس ــې م ــه دې چ ل

زمــوږ مــايل او ادارې کارکوونکــو ډاډ راکــړی چــې ۳۴ 

ــدي  ــوږ ج ــاره م ــوي او د دې لپ ــږل ش ــه لې ــو ت والیتون

ــه  ــس ت ــي ک ــې اص ــو پیس ــر څ ــويل، ت ــم نی ــر ه تدابی

ــېږي. ورس

ــه دې  ــټونه پ ــمېر بنس ــو ش ــار ی ــو د څ ــو د انتخابات خ

ــي. ــړ ګن ــیون پ ــو کمېس ــې د انتخابات ــه ک برخ

د افغانســتان د ازادو او عادالنــه انتخاباتــو بنســټ فیفــا 

ــه ورکــول د  ــو کارکوونکــو د معاشــونه ن ــي، د موقت واي

کمېســیون پــه مدیریتــي ضعــف داللــت کــوي.

د ټاکنو کمېسیون موقت کارکوونکي: 

د پـارملـاين ټاکنـو 

معـاشونه ال نه دي راکـړل شـوي
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عبدالکبیر ستوده
و  خشـن  جنایـی  دوسـیه های  خوانـدن 
واقعیـات  شـنیدن  و  خیابانـی  خونیـن 
مربـوط بـه ایـن جنایـات، زیـادی دل آزار 
جرایـم  دوسـیه های  پیگیـری  و  هسـت 
حکومتـی و یقه سـفیدی و مطلع شـدن از 

می باشـد. عقل سـوز  آن،  زیروبم هـای 
کودکـی ربوده می شـود و برهنـه می گردد 
و مـورد تجاوز جنسـی قـرار می گیرد و از 
تمام ایـن صحنه هـای خشـن فیلم برداری 
بـه  کـودک  بعـد  و  می گیـرد  صـورت 
و  می رسـد  قتـل  بـه  فجیعـی  صـورت 
ویدیوی هـای تـن برهنۀ کـودک و هنگامۀ 
تجـاوز و صحنـۀ قتـل او بـه فامیل کودک 
ارسـال می گـردد تـا ماه هـا و سـال ها این 
فامیـل را شـکنجه روحـی بدهنـد، تهدید 

کننـد و از ایـن فامیـل پـول بگیرند.
زحمـت  دهقانـی  دیگـر،  سـوی  آن  در 
می کشـد، چوپانـی پُسـت می دهـد، قامت 
میلیون هـا  و  می شـود  خمیـده  باغبانـی 
شـهروند دیگـر جـان می کننـد و زحمـت 
می برنـد و از قانـون اطاعـت می کننـد و 
مرکـزی  قـدرت  از  و  می دهنـد  مالیـات 
فرمـان می برنـد و آمـاده انـد بـرای دفـاع 
مایـه  خـود  روح  و  جـان  از  کشـور  از 
بگذارنـد، آنگاه رییسـی و وزیری و آمری 
و مدیـری می آینـد و زیرکانـه و مخفیانـه 
می کننـد  حیف ومیـل  را  عمومـی  دارای 
و دسـت بـه اختـاس می زننـد و امـاک 
دولتـی را غصـب می کننـد و تعصب قومی 
بـه خـرج می دهنـد و تبعیـض می کننـد و 
و  می نماینـد  اسـتبداد  و  می گوینـد  زور 
پرونده سـازی می کننـد و دسـت بـه دامن 
تروریسـم دولتـی می برنـد و مرتکب ده ها 

جنایـت و خیانـت دیگـر می شـوند.
تمـام این هـا دل آزار و خردسـوز اسـت. 
و  دیـدن  بـا  کـه  قلبی سـت  چگونـه 
شـنیدن چنیـن واقعیاتـی به خـود نلرزد و 
چگونـه عقلی سـت کـه از تماشـای چنین 
جنایاتـی بـه حیـرت نـرود؟. امـا نکته یـی 
کـه صاحـب ایـن قلـم را بیشـتر از این ها 
درد می دهـد و اندوه گیـن می سـازد، چیـز 

اسـت. دیگری 
هسـتم  قاضـی  یـک  مـن  بگویـم:  بایـد 
در  و  پنجشـیر  والیـت  از  و  تاجیـک  و 
الجـرم  و  می کنـم  کار  جنایـی  محاکـم 
و  دارم  جنایـی سـروکار  پرونده هـای  بـا 
جنایـی  قضایـای  شـاملین  و  اطـراف  بـا 
سـروکار دارم کـه علی االغلـب مجـرم و 
بزه دیـده اسـت.  بـزه کار و  یـا  جرم دیـده 
زمانـی کـه پـای یـک بـرادر پشـتون یـا 
هـزاره یـا ازبیـک و یـا... بـه دفتـر مـن 
حرفـش  می خواهـم  و  می شـود  کشـیده 
را بگویـد و خواسـتش را مطـرح نماید و 
بـه سـواالت مورد نظر پاسـخ بدهـد و در 
جریان همیـن گفت وشـنیدها، هنگامی که 
می فهمـد بـا یـک قاضـی تاجیـک طـرف 
اسـت، نفسـش پـس  می زنـد، زبانـش بند 
می شـود،  دگرگـون  صورتـش  می افتـد، 
حـرکات عجیـب صورتـی از خـود بـروز 
می دهـد و ژسـت خاصـی می گیـرد و...
می دانـم او بیشـتر از پیـش نگـران شـده 
اسـت، درک می کنم که او ترسـیده اسـت، 
می بینـم کـه او سرنوشـت خـود را تیره تر 
می دانـد، و... چـون او بـا خـود می گویـد 
بـا قاضی یـی مواجـه اسـت کـه از قومش 

نمی گویـد  زبانـش سـخن  بـه  و  نیسـت 
عقده هـا  او  از  و  نمی کنـد  درک  را  او  و 
بـه دل دارد و منتظـر فرصـت اسـت تـا 
جنگ هـای  بکشـد.  روزگارش  از  دمـار 
قومـی بـه یـادش می آیـد، تعصبات قومـی 
و  دشـمنی ها  و  مـی آرد  یـاد  بـه  را 
قومـی  بی اعتمادی هـای  و  بدبینی هـا 
او  می کنـد.  مجسـم  پیـش چشـمانش  را 
بارهـا دیـده اسـت کـه به خاطـر قومـش 
زبانـش  به خاطـر  کرده انـد،  تحقیـرش 
شـکنجه اش کردهانـد، به خاطـر لهجه اش 
سـمتش  بابـت  و  نشـنیده اند  را  حرفـش 
کـه  اسـت  دیـده  او  داده انـد.  دشـنامش 
روزگاری قـوم و قبیلـۀ خـود او بـه قـوم 
و قبیلـۀ ایـن قاضـِی کـه مقابلـش نشسـته 
اسـت، چـه نامهربانی هـا و نامردمی هـای 
کـرده اسـت. او تمـام ایـن بدکاری هـا و 
بدبیاری هـای قومـی را از زیـر نظـر خـود 
می گذرانـد و عقـدۀ درونـی شـدۀ قاضـی 
تخمیـن  را  دادرس  خشم متراکم شـدۀ  و 
وحشـت زده  معنـا  تمـام  بـه  او  می زنـد. 
می شـود و گمـان می بـرد کـه مـِن قاضـی 
کل ایـن عقده هـا و خشـم های قومـی را 
یک جـا و بـه یک بـاره بـر سـر او خواهـم 
ریخـت و برایـش خواهـم گفـت: »گـور 

پـدرت و قومـت«.
کـه طـرف  حتی المقـدور سـعی  می کنـم 
را راحـت بسـازم. گاهـی برایـش سـام 
سـوال  احوالـش  از  گاهـی  می دهـم، 
می کنـم، گاهـی هـم بـه سـویش می بینـم 
و بـه رویـش تبسـم می کنـم و گاهـی بـه 
نگـران  کـه  می گویـم  برایـش  صراحـت 
مسـایل قومـی و زبانـی و مذهبی نباشـد. 
امـا غالبـًا ایـن کارهـا، کارگـر نمی افتنـد 
و  نمی سـازند  برطـرف  را  او  هـراس  و 
شـاید هـم تمـام ایـن کارهای مـن برایش 
یـک ترفنـد دیگـری بـه نظـر آیـد و یک 
مکارهگـی بی مـزه . اکثـر وقت هـا قاضـی 
صاحبـان هم زبـان و هم قـوم خـودش را 
طلـب می کنـم و می خواهم بـه او اطمینان 
بدهـم کـه اینجا من تنهـا نیسـتم و از قوم 
او هـم کسـی اسـت کـه او را درک کنـد 
و بفهمـد. امـا بـاز هـم تشـویش ها برجـا 
ناامیدیهـا  و  برپـا  نگرانی هـا  و  اسـت 

بـردوام.
مـن  نمی کنـم،  خیال پـردازی  اینجـا  مـن 
نمی دهـم.  پـرواز  پنـدار  پروانـۀ  اینجـا 
می خواهـم بگویـم کـه در ایـن مملکـت 
و  قومـت  از  طـرف  اینکـه  محـض  بـه 
زبانـت مطلـع گـردد از تو هـراس می کند 
اعتمـاد و  تـو  بـه  و می ترسـد و نسـبت 
به خاطـر  این هـا  تمـام  نـدارد.  اطمینـان 
قومـی  خصومت هـای  و  نزاع هـا  همیـن 

چنـد صدسـاله اسـت.
چـه بایـد کـرد کـه بـرادر خوسـتی مـا از 
بچـۀ پنجشـیری هـراس نداشـته باشـد و 
بچـۀ پنجشـیری از الالی ننگرهـای؟. چه 
می شـود کـه در هیچ ادارۀ زبان هیچ کسـی 
به خاطـر قومـش و زبانـش و مذهبش بند 
نیایـد و او بتوانـد از هـر کسـی طلب حق 
نمایـد و جرأت مندانه و شـجاعانه از خود 
دفـاع کنـد؟ چـه باید کـرد که هیچ کسـی 
از کـس دیگـر احسـاس کمبـودی نکند و 
از جانـب او هراسـی بـه دل راه ندهـد؟ 

واقعـًا چه بایـد کرد؟

امکان هـای  و  راه هـا  امـروز  زنده گـی 
فراوانـی بـرای عصبانـی شـدن و مضطرب 
بـودن دارد. بـه همـان شـمار راه  هـای برای 
قابـل  امـا  اسـت،  هـم  خوشـی  و  نشـاط 
دسـترس نیسـت و انسـان های جهـان اول 
عمـر  از  زیـادی  بخـش  سـوم،  جهـان  تـا 
ناراحتـی سـپری  خـود را در اضطـراب و 
می کننـد. وقتـی میـزان ایـن ناراحتـی بـاال 
مـی رود، آدمـی مجبور به رفتن نزد پزشـک 
قرص هـای  تجویـز  بـا  پزشـک  می شـود، 
شـادمانی مصنوعـی بـرای آدم می دهـد، اما 
نهـاد آدمـی پُـر از غصـه و سـوژه اسـت و 

می یابـد. ادامـه  عصبانیـت 
چـه شـمار آدم هایـی کـه فقـط می خواهنـد 
زنده گی عادی اما پُر از نشـاط و خوشـحالی 
داشـته باشـند، امـا نمی تواننـد بسـازند. بـه 
هرچـه در پیرامون شـان می گذرد، مشـکوک 
می شـوند؛ زود داغ می کننـد و از کـوره بـه 
در می شـوند. یک بـار متوجـه می شـوند که 
نصـف عمـر را خـورده و امـا هنوزهـم در 

آغـاز راه ایسـتاده اند و...
فیلـم »عصبانـی نیسـتم!« آمده اسـت تا این 
وضـع بشـر را بـه تصویـر بکشـد. محتوای 
داسـتاِن فیلـم زنده گـی یـک انسـان ایرانـی 
را بـه تصویـر می کشـد کـه هم سـنخی های 
فراوانی با زنده گی یک شـهروند افغانسـتان 
دارد؛ بـا ایـن اضافه که شـهروند افغانسـتان 
هـم از کم درآمـدی و گرانـی و فروریـزی 
ارزش هـای اجتماعـی رنـج می بـرد و یـک 
ایرانـی نیـز بـا ایـن ناهنجاری هـا عصبانـی 
می شـود؛ امـا شـهروند افغانسـتان در کنـار 

چالـش ناامنـی، شـغلی و روانـی، بـا عامـل 
نیـز  انفجـار  و  انتحـار  نـام  بـه  بزرگتـری 
روبـه رو اسـت و هـر صبـح گاه را بـا همین 

اضطـراب بـه شـام می رسـاند. 
در فیلـم »عصبانـی نیسـتم!«، نویـدی چهار 
سـال سـتاره یی را دوسـت دارد، امـا هیـچ 
نمی توانـد.  داده  انجـام  برایـش  کاری 
عصبانـی می شـود و به کارهـای خاف هم 
پرداختـه نمی توانـد، امـا درآمـد کارش نیـز 
آنقـدر نیسـت و از سـاختن یـک زنده گـی 
عـادی هـم عاجـز اسـت. عصبانی می شـود 
و بـا هـر که دعـوا می کند. قـرص می خورد 
تـا وانمـود کنـد کـه عصبانـی نیسـت. حتا 
از  را  می توانـد  داده  انجـام  کـه  را  کاری 
دسـت می دهـد؛ چـون عصبانی می شـود و 

قـدر داشـته های خـود را نمی دانـد.
کارگردانـی،  بـه  فیلمـی  نیسـتم!  عصبانـی 
رضـا  تهیه کننده گـی  و  نویسـنده گی 
اسـت.   1392 سـال  محصـول  درمیشـیان، 
ایـن فیلـم تنهـا نماینـدۀ سـینمای ایـران در 
بین المللـی  جشـنوارۀ  شـصت وچهارمین 
بلنـد  فیلـم  دومیـن  و  بـود  برلیـن  فیلـم 
فیلـم  از  پـس  درمیشـیان  رضـا  سـینمایی 
 1392 محصـول  بُغـض«  شـدۀ  »تحسـین 
سـی ودومین  در  کـه  نسـخه یی  اسـت. 
شـد،  داده  نمایـش  فجـر  فیلـم  جشـنوارۀ 
پایـان  حـذف  و  سانسـور  دقیقـه   17 بـا 
تنهـا  بـود. گفتـه می شـود بعضی هـا  فیلـم 
امـکان نمایـش فیلـم را در صـورت حذف 
اعـام  فیلـم  از  دقیقـۀ دیگـر  از 30  بیـش 
کرده انـد! ایـن فیلـم اشـارات صریحـی بـه 

محمـود  ریاسـت جمهوری  دوران  سـال   ۸
دانشـجوی  داسـتان  و  دارد  احمدی نـژاد 
اخراجـی و سـتاره دار اسـت و بـه همیـن 
دلیـل فیلم »حامـی فتنه« لقب گرفته اسـت.
از کش وقوس هـای  پـس  نیسـتم  عصبانـی 
فـراوران و سانسـورهای متعـدد بـا نسـخۀ 
99 دقیقه یـی -21 دقیقـه کوتاه تـر از نسـخۀ 
اصلی- 12  ثور 1397 روانۀ سـینماها شـد. 
مـن این فیلم را در یوتیوب دیدم. کارگردان 
و بازیگـران آنقـدر خوب درخشـیده اند که 
هـر ببیننده یـی را مجـذوب خـود می سـازد 
آن  در  را  خـود  عصبانیـت  از  بخشـی  و 
می یابـد. حتمـن شـماری پس از دیـدن این 
فیلـم روی بخشـی از اتفاقاتی که ناخواسـته 
آدمـی را عصبانـی می سـازد، بـه فراموشـی 

سـپرد. خواهد 
در یکـی از سـکانس های مهـم فیلـم زمانی 
کـه نویـد بـه طـور کامـل از جامعـه ناامیـد 
کـه  می کنـد  درخواسـت  سـتاره  از  شـده، 
بـا او بـه خـارج از کشـور بـرود، اما سـتاره 
و  اسـت  مـا  وطـن  اینجـا  کـه  می گویـد 
همه چیز درسـت می شـود و نوید در پاسـخ 
انـد همه چیـز  مـی گویـد: »همیشـه گفتـه 
بدتـر  سـال  هـر  امـا  می شـود،  درسـت 
می شـه!« شـاید بتـوان ایـن پیـام را کلیـت 
سـخن درمیشـیان در سـاخت ایـن عنـوان 
دانسـت. جامعه یـی کـه هـر سـال بیـش از 
و  اخاقـی  فروپاشـی های  دچـار  گذشـته 
هـر  آن  در  اخـاق  و  می گـردد  اقتصـادی 

روز یـک گام بـه عقـب بـر مـی دارد. 

چیزدیگر...

چـه شـمار آدم هایـی کـه فقـط می خواهنـد زنده گـی عـادی امـا پُـر 
از نشـاط و خوشـحالی داشـته باشـند، امـا نمی تواننـد بسـازند. به 
هرچـه در پیرامون شـان می گـذرد، مشـکوک می شـوند؛ زود داغ 
می کننـد و از کـوره بـه در می شـوند. یک بـار متوجـه می شـوند که 

نصـف عمـر را خـورده و امـا هنوزهـم در آغـاز راه ایسـتاده اند 
هارون مجیدی
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت ديگر نبشته ها به 
نويسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

اشـاره: انتخابـات در ششـم میزان سـال جـاری برگزار 
گرديـد کـه بـا ادعـای تقلـب و جعـل همـراه بـود. 
تکت هـای انتخاباتـی هـر کـدام بـه نوبـه خـود، تیـم 
خـود را پیـروز انتخابـات اعـالم کردنـد. تیـم ثبات و 
همگرايـی بـه رهبـری داکتـر عبـداهلل و دولت سـاز بـه 
رهبـری دکتـر غنی خـود را پیـروز انتخابـات می دانند. 
در ايـن بحبوحـه، امـا کمیسـیون انتخابـات می گويـد 
کـه تنهـا رأی بايومتريک شـده مورد قبول و شـمارش 
اسـت. طـرف داران تیـم انتخاباتـی دولت سـاز هشـدار 
بـرای شـمارش رأی های بـدون بايومتريـک داده اند. اما 
بـا در نظـر داشـت ايـن وضعیـت سرنوشـت انتخابات 
و نتیجـۀ انتخابـات چـه خواهـد شـد؟ در ايـن رابطـه 
گفت وگـوی را بـا محمدعلـم ايزديـار معاون نخسـت 
مجلـس سـنا انجـام داده ايـم کـه اينـک حاصـل آن را 

می خوانیـد. 

برگـزاری  رونـد  بـه  شـما  نـگاه  ايزديـار!  *جنـاب 
انتخابـات رياسـت جمهوری چگونه اسـت و شـفافیت 

در ايـن رونـد را چگونـه بررسـی می کنیـد؟ 
انتخابـات بـه عنـوان یـک پروسـۀ ملـی مـورد حمایت ما 
بـود و از ایـن رونـد حمایـت می کنیـم. رأی هـای تقلبـی 
تعین کننـدۀ  مـردم  رأی  و  شـود  تفکیـک  پـاک  رأی  از 
سرنوشـت باشـد. مـا در گذشـته انتخابات هـای مختلفـی 
را تجربـه کردیـم، انتظـار مـردم افغانسـتان ایـن اسـت که 
رونـد انتخابـات بـه صـورت دقیـق، عمومـی و سراسـری 
و بی طرفانـه مـورد دقـت قـرار گیـرد؛ زیـرا تجربـۀ چنـد 
انتخابـات گذشـته نشـان می دهـد کـه ایـن رونـد مـورد 
دسـت بُرد قـرار گرفتـه اسـت. در دوره هـای پیـش به رأی 
مـردم و سرنوشـت مـردم بـازی شـد، بـا آنهـم انتخابـات 
نتیجـۀ  اعـام  اسـت.  سرنوشت سـاز  شـدت  بـه  کنونـی 
انتخابـات بـدون در نظـر داشـت تفکیـک آرا و اگـر بـه 
اسـاس رأی پـاک مـردم نباشـد، خاتمۀ دورۀ کنونی اسـت 
و بایـد جنـازۀ دموکراسـی و مردم سـاالری را خواند. اعام 
نتیجه یـی کـه برآمـده از رأی پـاک مردم نباشـد، بـه معنای 
نقطـۀ ایسـت دموکراسـی و مردم سـاالری اسـت؛ اگـر از 
رأی واقعـی مـردم افغانسـتان دفـاع نشـود و رأی سـیاه از 
سـفید تفکیک نگـردد و رأی  مردم افغانسـتان مورد اعتماد 
قـرار نگیـرد؛ باورمنـدی مـردم و جهـان نسـبت بـه رونـد 
دموکراسـی در افغانسـتان بـه بن بسـت مواجـه می گـردد. 
در انتخابـاِت 6 میـزان چهـار عامـل عمـده وجـود داشـت 
کـه باعـث شـد شـهروندان اندکی پـای صندوق هـای رأی 
برونـد: تهدیـد طالبـان در مرحلۀ نخسـت، بی بـاوری مردم 
نسـبت بـه انتخابات هـای گذشـته کـه ایـن باورمنـدی را 
تقویـت کـرده اسـت کـه رأی مـردم تعییـن کننده نیسـت. 
تأثیـر  انگیـزۀ مـردم  انتخابـات سـال 2014 روی  تجربـۀ 
و  واهـی  انتخاباتـی  شـعارهای  اسـت.  گذاشـته  منفـی 
غیرعملـی کـه در پنج سـال پیـش بـرای مـردم داده شـد و 
در طـول پنج سـال اقـدام عملی بـدان صـورت نگرفت، از 
عوامـل دیگـر اشـتراک کم رنـگ مـردم در ایـن رونـد بود. 
تعهـدات در بخـش امنیـت، مبـارزه بـا فسـاد و...، موفـق 
نبـود. همچنـان تجربـۀ چهـار دور انتخابـات کشـور مردم 
اسـت.  سـاخته  بی بـاور  انتخابـات  رونـد  بـه  نسـبت  را 
ایـن زنـگ خطـر بـرای مـردم و سیاسـیون و نهادهـای و 
کشـورهای حامـی افغانسـتان از رونـد دموکراسـی اسـت.
رونـد گفت وگوهـای صلـح میـان طالبـان - امریـکا نیـز 
عامـل دیگـر بـود کـه روی انتخابـات سـابه  افگنـده بود،. 
جامعـۀ بین المللـی و کشـورهای حامـی در رأس ایـاالات 
بـه  نسـبت  صلـح  گزینـه  روی  بیشـتر  امریـکا،  متحـدۀ 

می کردنـد.  فکـر  انتخابـات 
امـا اکنـون کمیسـیون انتخابـات در مرحلـۀ حسـاس قـرار 
ناپـاک می توانـد  از رأی  پـاک مـردم  دارد، تفکیـک رأی 
نتیجـۀ مطلـوب به انتخابات داشـته باشـد. ایـن در صورت 
اسـت کـه تفکیـک صددرصـد میـان آرای تقلبـی و آرای 

گیرد.  واقعـی صـورت 

*شـما ظرفیـت کمیسـیون انتخابـات را بـرای تفکیک 
رأی سـفید از سـیاه و تعیـن سرنوشـت انتخابـات بـه 

اسـاس رأی واقعـی چگونـه ارزيابـی می کنیـد؟ 
کمیسـیون انتخابـات در چارچـوب قانـون و تعهـدی کـه 
بـرای مـردم افغانسـتان داده اسـت، باید اعمال مسـوولیت 
رأی  از  را  شـده  بایومتریـک  رأی  بایسـت  و  کننـد 
غیربایومتریـک جـدا بسـازند و تنهـا رأی را کـه از 7 صبح 
- 5 عصر اسـتعمال شـده را مدار اعتبار قرار دهند و آرای 
اضافـی کـه پیـش از وقـت و پس از وقـت معیـن را باطل 
کننـد. گزارش هـای زیاد وجـود دارد که صدهـا هزار رأی 

در سـاحاتی کـه حاکمیـت دولتـی وجـود نـدارد، به نفـع 
افـراد مشـخص اسـتعمال و صندوق هـا پُـر شـده اسـت. 
ایـن ظلـم اسـت و پذیـرش آن عواقـب پُـر از مخاطـره 
بـرای امـروز و فـردای افغانسـتان دارد کـه در صـورت 
دامن گیـر شـدن بـه آن هیـچ گـروه و فـردی نمی توانـد 
آن را جمـع کنـد. بنابرایـن، کمیسـیون ها حـق دارنـد بـه 
اسـاس قانـون و صاحیت هـای خـود در جداسـازی رأی 
واقعـی مـردم از رأی سـیاه و تقلب تاش جـدی کنند و از 
سرنوشـت کمیشنران پیشـین کمیسـیون انتخابات - اکنون 
در زنـدان به سـر می برنـد - تجربـه بگیرنـد. کمیشـتنران 
پیشـین کمیسـیون انتخابـات به دلیـل این که نتوانسـتند که 
انتخابـات را بـه صـورت درسـت مدیریـت کننـد، بـدون 
توضیحـات بـه مـردم امـروز در دادگاه/ محکمـه هسـتند. 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابات مسـوولیت قانونی، اخاقی 
و دینـی دارنـد که بـه رأی مردم تمکین کننـد و در تفکیک 
رأی پـاک از ناپـاک تاش جدی و ایمانـی خود را به خرچ 
دهنـد و زیر تأثیر مسـایل قومی، زبانی و تهدید های ناشـی 
از آن قـرار نگیرنـد و بـرای مردم افغانسـتان ثابت بسـازند 
کـه می تواننـد، از بحرانـی کـه قـرار اسـت دامن گیـر مردم 
شـود، جلوگیـری نماینـد. در غیـر صورت ادامـۀ این روند 
افغانسـتان را در فـاز جدیـد از بحـران قـرار خواهـد داد.  

طـرف داران  موضع گیری هـای  انتخابـات  از  *پـس 
دو تیـم  دولتـی را شـاهد بوديـد، ريیـس مجلس سـنا 
هشـدار به حسـاب کـردن رأی بـدون بايومتريـک داد، 
موقـف شـما بـه عنـوان  معاون ايـن مجلس چیسـت؟ 

موقـف ما خیلی روشـن بیان شـده اسـت، نتیجـۀ انتخابات 
بـه اسـاس رأی پـاک مـردم باید تعییـن شـود، رأی تقلبی، 
ناپـاک و سـیاه از رأی پـاک مـردم افغانسـتان جـدا شـود، 
سیسـتم  شـامل  کـه  اسـت  بایومتریـک  رأی  راه  یگانـه 
بایومتریـک از 7 صبـح - 5 شـام روز انتخابـات اسـت و 

رأی شـان قابـل شـمارش اسـت. 
ایـن بـه معنـای حمایـت از یـک شـخص و تیـم انتخاباتی 
نیست، حمایت از رأی مردم و روند دیموکراسی در کشور 
اسـت. حمایـت از عدالـت و زحمـات مردم افغانسـتان که 
بـا قبـول کـردن خطـر جـان خـود پـای صندق هـای رأی 

رفته انـد و رأی خـود را اسـتعمال کرده انـد. 
برنـده شـدن هـر تیمـی انتخابـات که بـه اسـاس رأی پاک 
مـردم باشـد، مـورد قبول تمام مردم افغانسـتان اسـت. مهم 
نیسـت کـه داکتـر عبـداهلل - دکتـور غنـی و کسـی دیگـر 
باشـد. امـا در صورتـی کـه رأی هـای بـدون بایومتریک و 
تقلبـی اعتبـار داده شـود، بـدون تردیـد کـه افغانسـتان در 
شـرایط بحرانـی اسـت، وضعیـت بحرانی تر خواهد شـد و 

کنتـرل ایـن وضعیت دشـوار اسـت. 

*با توجـه به موضع گیری هـای اخیر دو تیـم حکومتی، 
شـما اعـالم نتیجـۀ را چگونه ارزيابـی می کنیـد، آيا ما 

وارد فـاذ تازۀ بحران خواهیم شـد؟ 
مـردم  فـراراه  ناامنـی  و  جنـگ  بحـران  کـه  شـرایط  در 
افغانسـتان قـرار دارد، اعـام نتیجۀ انتخابات بـدون در نظر 
داشـت معیارهـای قانونـی آن نتیجۀ انتخابـات را به بحران 
خواهـد برد، نتیجـۀ انتخابات اگر به اسـاس مکانیسـم های 

قانونـی صـورت نگیـرد و از آرأی مـردم تفکیـک دقیـق 
نشـود، بـدون تردیـد نظام دموکراسـی پایـان خواهد یافت 
و نتیجـۀ انتخابـات نقطـۀ پایـان بـه مردم سـاالری خواهـد 
گذاشـت، دسـت آوردهـای نظـام 1۸ سـالۀ بـه یک باره گی 
سـقوط خواهد کرد و بحران ناشـی از آن چند نسـل آینده 

را تحـت تأثیـر قرار خواهـد  داد.
 در ایـن مرحلـه افغانسـتان وارد بحرانی سیاسـی داخلی و 
تنشـی می شـود کـه ابعـاد آن تمـام شـئون زنده گـی مـردم 
افغانسـتان را تهدید بـه  نابودی می کنـد. گروه های مختلف 
در برابـر هـم قـرار خواهنـد گرفـت. امـا جامعـۀ جهانی و 
کشـورهای حامـی افغانسـتان و نهـادی معتبـر بین المللـی 
بایسـت در همـکاری جـدی بـا کمیسـیون انتخابـات از 
چالشـی کـه متصـور ایـن کشـور اسـت جلوگیـری کننـد. 
از شـخصیت های و سیاسـیون افغانسـتان نیـز توقع می  رود 
کـه بـا درک حساسـیت موضـع منافـع ملـی را نسـبت بـه 
منافـع شـخصی و گروهـی ترجیـح دهنـد و بـه رأی مردم 

پـاک مـردم ارج بگذارند.  

*در کنـار ايـن، آغـاز دور تـازۀ از گفت وگوهـا میـان 
طالبـان و امريـکا کـه زمزمۀ آن از پاکسـتان بلند شـده 

اسـت، چقـدر می توانـد امیـدوار کننده باشـد؟ 
بـاور دارم کـه تـاز مانـی کـه مـا بـا پاکسـتان روی عوامل 
جنـگ بـه نتیجـۀ نرسـیم، پاکسـتان وادار بـه قطـع رابطـه 
بـا طالبـان و تروریسـم نشـود و کشـورهای منطقـه و بـه 
عنـوان یـک پوتنشـیل بـاالی طالبـان بـرای وارد شـدن در 
مذاکـرات صلـح بـا دولت افغانسـتان فشـاور وارد نکنند و 
منافع مشـروع خـود را در آیندۀ افغانسـتان مشـاهد نکنند، 

رسـیدن بـه صلـح ممکن نیسـت. 
تـا زمانـی کـه پاکسـتان بـه ایـن عقیـده نرسـد کـه تـداوم 
جنـگ در افغانسـتان بـه نفـغ ایـن کشـور نیسـت، رونـد 
صلـح موفـق نخواهـد بـود؛ زیـرا تـا زمانـی کـه منابـع 
تمویـل کننـدۀ طالبـان قطـع نشـود و فشـار واقعـی بـاالی 
گـروه طالبـان وارد نگـردد، طالبـان حاضـر بـه گفت وگـو 

نمی شـوند. 
امـا رونـد مذاکـرات کـه میـان امریـکا - طالبـان، می تواند 
کلیـد بـر آغـاز رونـد گفت وگوهـای »بین االفغانی« باشـد. 
در غیـر صـورت رونـد مذاکـرات میـان امریـکا - طالبـان 
متمرکـز روی منافـع دو طرف در افغانسـتان که قطع رابطۀ 
طالبـان با گروه هـای تروریسـتی مانند القاعـده که متضمن 
از آن دولـت  امریکاسـت قـرار دارد. پـس  آینـده  منافـع 
می توانـد بـا روی دسـت گرفتـن طـرح جدیـد بـا حامیان 
طالبـان و طالبـان صحبـت کنـد و روی آغـاز مذاکـرات 
بـا در نظـر داشـت شـروط مخالفـان و خـط قرمـز دولـت 
آغازگـر شـود. گـروه طالبـان ادعـای گفت وگـو بـا جبهـه 
مقاومـت ) جریـان مقاومـت بـه رهبری شـهید احمدشـاه 
مسـعود قهرمـان ملـی کشـور و اسـتاد برهان الدیـن ربانی 
شـهید صلـح پیـش از 2001 در برابـر طالبان قرار داشـتند( 
را دارنـد. طالبـان تأکیـد دارنـد کـه مـا بـا کسـانی صحبت 
می کنیـم کـه خـود را صاحبـان اصلـی این کشـور می دانند 
و در برابـر مـا قـرار داشـتند و دارنـد و بایـد در رونـد 
منطقـه   قدرت هـای  همچنـان  باشـند،  شـریک  مذاکـرات 
ماننـد روسـیه، ایـران، پاکسـتان، هند  و چیـن در این روند 
نیـز بایـد شـریک باشـند تـا صلـح بـه صـورت پایـدار در 

افغانسـتان تأمین شـود. 

آغـاز  روی  می توانـد  چقـدر  منطقه يـی  *فشـارهای 
مذاکـرات صلـح نقـش بـازی کنـد؟ 

امریـکا و پاکسـتان در قدم نخسـت باالی طالبـان می توانند 
فشـار وارد کننـد و ایـن رونـد را بـه موفقیت، امـا در قدم 
دوم قدرت هـای هژمونـی منطقه یـی ماننـد روسـیه، ایران، 
چیـن و نیـز تأثیرگـزاری بـه خصـوص خـودرا دارنـد که 
بایـد در ایـن مسـیر دوش دوش دولت افغانسـتان در آغاز 
مذاکـرات صلـح همـکاری کننـد. قدرت هـای منطقه یـی 
ماننـد روسـیه و چیـن و پاکسـتان نقـش عمـدۀ در داخلی 
طالبـان نفـوذ دارنـد و بایـد این نقـش مثبت بازی شـود و 
منافـع خـود را بایـد در آینـدۀ روشـن سیاسـی افغانسـتان 
جسـتجو کننـد، نـه در حمایـت از گروه هـای تروریسـتی 
نمی توانـد تأمیـن کننـدۀ ثبات کشـورهای منطقه یی باشـد. 
ایـن عرصـه سـبب  در  غیـر صـورت چندپارچه گـی  در 
تـداوم جنـگ نیابتـی در افغانسـتان خواهد شـد کـه به نفع 

نیست.  کسـی 

*تشکر از اين فرصت گذاشتید. 
از شما هم.
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