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25 هزار برگۀ رأی 
تصفیه شده است

چه کسـانی از  اعالم  
نتایِج  انتخابات می هراسند؟

23

پــه تېــرو شــپږو میاشــتو کــې د کابــل بانــک لــه پورونــو 

۲۵ میلیونــه ډالــر دغــه بانــک تــه راګرځــول شــوي دي.

د کابــل بانــک ســقوط هغــه څــه چــې د ولســمرش غنــي 

ــږي  ــدل کې ــو لی ــه وه، خ ــو ژمن ــو وختون د کار د لومړی

ــو  ــو کلون ــر پنځ ــت ت ــي حکوم ــمرش غن ــې د ولس چ

وروســته هــم ونــه توانېــد چــې دغــه ژمنــه عمــي کړي.

خــو تــازه د کابــل بانــک د تصفیــې کمېټــې ولســمرش ته 

راپــور ورکــړی چــې دغــې کمېټــې وکــړای شــول چــې 

پــه تېــرو شــپږو میاشــتو کــې د کابــل بانــک لــه پورونــو 

۱۶ جایدادونــه د ۱۲ میلیونــه ډالــرو پــه ارزښــت د 

مالیــې وزارت حســاب تــه انتقــال کــړي.

ــه  ــک ل ــل بان ــې د کاب ــي چ ــم وی ــې دا ه ــې کمېټ دغ

قرضدارانــو ۱۳ میلیونــه ډالــر د راګرځولــو نــورې 

ــې دي. ــم روان ــارې ه چ

د ولســمرش ویانــد صدیــق صدیقــي وایــي چــې د کابــل 

بانــک د تصفیــې لپــاره د ال نــورو هڅــو اړتیــا شــته.

ــه دې  ده وویــل: د کابــل بانــک د تصفیــې کمېســیون پ

برخــه کــې زیــات کارونــه کــړي او پرمختــګ هم شــوی 

دی، خــو پــه دې برخــه کــې د ال نــورو هڅــو اړتیا شــته، 

ــې ویلــی نشــو  ــر الســه شــوي، کــره ی ــرې پیســې ت ډې

ــوو  ــد ی ــه من ــه يش، هیل ــه ختم ــه دا پروس ــه ب ــې کل چ

چــې دا کمېټــه زیــات پرمختګونــه ولــري.

پــه هغــه ناســته کــې چــې د چهارشــنبې پــه ورځ 

ــک د  ــل بان ــوه، د کاب ــررسه ش ــې ت ــه ارګ ک ــه پ ناوخت

تصفیــې کمېټــې غــړو ولســمرش غنــي تــه ویــي چــې 

ــه  ــل الل ــهمدار خلی ــواين س ــوه پخ ــک د ی ــل بان د کاب

فیــروزي چــې څــو ورځــې وړانــدې د ناســم روغتیایــي 

حالــت لــه املــه لــه زندانــه خوشــې شــو، تــر خوشــې 

ــر  ــه ډال ــه ۱۴ میلیون ــور څخ ــه پ ــې ل ــته ی ــدو وروس کې

ــور  ــر ن ــه ډال ــې ۱۸ میلیون ــوې چ ــاکل ش ــړي او ټ ورک

ــړي. ــم ورک ه

پــه ورتــه وخــت کــې لــه اداري فســاد رسه پــر مبــارزې د 

څارنــې او ارزونــې ګــډ خپلــواک کمېســیون وایــي چــې 

تېــر پنځــه کالــه د حکومــت لپــاره ښــه فرصــت و، تــر 

څــو دغــه ټــول پورونــه یــې کابــل بانــک تــه راګرځــويل 

ــه الســه ورکــړی  وای، خــو حکومــت دغــه فرصــت ل

دی.

ــد روحــاين  ــس میون د دغــه کمېســیون د داراالنشــا رئی

ازادي راډيــو تــه وویــل: کمېټــې چــې کــوم راپــور ارګ 

ــک  ــم رشی ــو رسه ه ــه خلک ــه دې ل ــړی، هغ ــه ورک ت

کــړي چــې لــه چــا یــې څنګــه پیســې تــر الســه کــړي؟ 

ــفاف وي،  ــد ش ــاب بای ــوي؟ حس ــال ش ــرې انتق او چې

تــر دې دمــه روښــانه نــه ده چــې څومــره انــدازه پیســې 

تــر الســه شــوي او څومــره پاتــې دي، مــوږ چــې 

ــده  ــږو، هغــه ډول چــې متــه کې ــه پوهې ــه کــوو، ن څارن

او ولســمرش ژمنــه کــړې وه، هغســې ونــه شــول، د دوی 

ــه دي. ــر اوســه بهــر لیــام شــوي ن ــې ت رسمای

لــه دې رسه د کابــل بانــک د تصفیــې کمېټــې ولســمرش 

ــل بانــک د  ــور کــې ویــي چــې د کاب ــل راپ ــه خپ ــه پ ت

هغــو پورونــو د جایدادونــو راګرځولــو لپــاره هــم هڅــې 

روانــې دي چــې لــه هېــواده بهــر ژونــد کــوي.

لــه زیاتــو هڅــو رسه رسه بیــا هــم ونــه توانېــدو چــې پــه 

ــر  ــړو نظ ــې د غ ــې کمېټ ــک د تصفی ــل بان دې اړه د کاب

ولــرو.

د کابل بانک د تصفیې کمېټه:

په ۶میـاشتو کـې ۲۵ میلیـونه ډالـر 

کابـل بانـک ته ګـرځول شـوي

دونالـد ترامـپ، رییس جمهـور امریـکا روز پنج شـنبه، 
18 میـزان در یـک گردهمایـی انتخاباتی گفتـه که زمان 
آن رسـیده اسـت تـا نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان 

بـر گردند.
آقـای ترامپ افزوده  اسـت: »قـرار بود کـه آمریکا برای 
یـک مـدت کوتاهی در افغانسـتان باشـد. امـا اکنون 19 
سـال می شـود کـه در آنجـا هسـتیم. وقت آن اسـت که 

سـربازان مـا بـه خانه های شـان برگردند.«
بیـرون کـردن نظامیـان آمریکایـی از افغانسـتان یکی از 
شـعارهای انتخاباتـی ترامـپ در دور گذشـته انتخابات 

ریاسـت جمهوری امریـکا بـود.
او بارهـا اعـام  کـرده اسـت کـه سـربازان امریکایـی 
را از افغانسـتان و دیگـر کشـورها بـه خانه  ی شـان بـر 

می گردانـد.

حضـور  بـارۀ  در  همچنـان  امریـکا  رییس جمهـور 
سـربازان امریکایـی در سـوریه نیـز گفته اسـت که قرار 
نبـود بـرای ده سـال در ایـن کشـور بماننـد: »قـرار بود 
که سـربازان ما در سـوریه بـرای مـدت ۳۰ روز بروند، 

امـا ده سـال اسـت کـه آنجـا حضـور دارند.«
آقـای ترامـپ در جریـان گفت وگوهـای صلـح میـان 
آمریـکا و طالبـان بارها گفتـه بود که نظامیـان آمریکایی 

را از افغانسـتان بیـرون می کنـد.
رییس جمهـور امریـکا گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان 
را مـاه گذشـته پـس از یـک حملـۀ انتحـاری طالبان در 
شـهر کابـل کـه در آن 11 تـن بـه شـمول یـک سـرباز 
آمریکایـی کشـته شـدند، متوقـف کـرد و سـپس اعام 
کـرد کـه گفت وگوهـای صلـح بـا طالبـان منتفی سـت.

گفتنی سـت کـه آقـای ترامـپ، حـدود دو هفتـه پیـش 
بـا انتقـاد شـدید از گـروه طالبـان گفتـه  بـود، تـا زمانی 
کـه تروریسـم در افغانسـتان نابود نشـود، با این کشـور 

همـکاری می کنـد.
اجـاس  هفتادوچهارمیـن  در  سـخنرانی اش  در  او 
عمومـی سـازمان ملل متحد در صحبـت کوتاهی که در 
بارۀ افغانسـتان داشـت، حمـات طالبان را »وحشـیانه« 
خوانـده و افـزوده بـود کـه همـکاری اش بـا شـریکان  
امریـکا در افغانسـتان بـه منظـور مبـارزه بـا تروریسـم 

ادامـه می یابـد.

ترامپ:

زمان آن رسیده که نظامیان ما از افغانستان به خانه برگردند

صفحه 3

دختـرت را به مـن بـده 
ورنـه طالب می شـوم!

شماری از کمیشنران کمیسیون های 
انتخاباتی با نامزدان ارتباط دارند

66

تأکید داخلی و بین المللی برای شفافیت در شمارش آرا

آیاشفافیتدرانتخاباتتأمینمیشود؟
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جنجــال انتخابــات افغانســتان، وارد یکــی از فازهــاِی بســیار مهــم 
و خطرنــاک شــده اســت. خبــر تــاِش هکرهــا بــرای هک کــردِن 
ــِر  ــی، خب ــم انتخابات ــک تی ــت از ی ــه حمای ــات ب ــج انتخاب نتای
ــه  ــود. ب ــوب می ش ــتان محس ــِی افغانس ــات سیاس ــی در ادبی تازه ی
تعقیــب ایــن خبــر کــه از منابــع رســمی مثــل کمیســیون انتخابــات 
ــه افغانســتان رســیده اند  شــنیده شــده اســت، مهندســاِن آلمانــی ب
ــدی  ــمارِش آرا به ُکنـ ــوند. کارِ ش ــری ش ــاِت هک ــع حم ــا مان ت
پیــش مــی رود و یکــی از دالیــِل اصلــِی آن، جلوگیــری از رخنــۀ 
ــده شــده اســت. اگرچــه دو روز پیــش، کمیســیون  هکرهــا خوان
ــات  ــج انتخاب ــه نتای ــا ب ــۀ هکره ــدِن حمل ــاکام مان ــات از ن انتخاب
خبــر داد؛ امــا هنــوز اوِل راه اســت و بــه قــوِل ایرانی هــا »جوجــه 

ــمارند«. ــز می ش ــِر پایی را آخ
 بایــد دیــده شــود کــه کارِ هکرهــا و ضدهکرهــا بــه کجــا کشــانده 
می شــود؛ زیــرا تاش هــا بــرای دور زدِن دور اوِل انتخابــات 
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــان دارد و نگران ــدت جری ــتان به ش افغانس
هکرهــاِی هندی یــی کــه بــه کابــل آورده شــده اند، توانســته  
ــچ ردی از آن  ــا هی ــازند ت ــز س ــب را کمپیوترای ــد تقل ــند رون باش
بــه جــای نمانــد. ایــن هکرهــا بــه گفتــۀ آگاهــان، اشــراِف کامــل 
ــد.  ــی دارن ــات انتخابات ــک و اطاع ــاِی بایومتری ــۀ ابزاره ــر هم ب
ــاز  ــز راه ب ــی نی ــه مرکــز و ســرورِ اصل ــوم نیســت کــه ب ــا معل ام

ــر. ــا خی ــد ی کرده ان
نگرانــِی دیگــر ایــن اســت کــه آنــان از طریــِق افــزاری کــه قبــًا 
در ســامانه های بایومتریــک جابه جــا شــده اســت، در آن مداخلــه 
ــاِی رای  ــم برگه ه ــا رق ــده را ب ــم آراِی بایومتریک ش ــد و رق  کنن
ــگ  ــی هماهن ــای رای ده ــدول برگه ه ــا و ج ــِل صندوق ه در داخ
ســازند تــا از ابطــاِل زیــادِ آرا جلوگیــری گــردد. در همیــن حــال 
ــد  ــه هفت صدهــزار رای در در رون ــه می شــود کــه نزدیــک ب گفت
ــی  ــد روش ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد. ام ــد  ش ــل خواه ــی ها باط بررس
ــه  ــت ک ــه، روشی س ــه کار رفت ــارِت آرا ب ــی و نظ ــه در بررس ک
ــز  ــه کمپیوترای ــه ب ــا توج ــن دور را ب ــاِی ای ــد تقلب ه نمی توان
شــدِن تقلــب و مداخلــۀ هکرهــا از بیــن ببــرد. متأســفانه ناظــران 
ــد  ــط بلدن ــد و فق ــزی نمی دانن ــِی آرا چی ــای بایومتریک از تقلب ه
ــا آراِی بایومتریک شــدۀ محــات تطبیــق دهنــد  برگه هــاِی آرا را ب
ــات،  ــب در انتخاب ــوۀ تقل ــه نح ــت ک ــن در حالی س ــس. ای و ب
ــک  ــتم بایومتری ــه در سیس ــت و مداخل ــری هس ــار کمپیوت این ب
ــاک را به شــدت  ــاک از ناپ توســط هکرهــا، کارِ تشــخیِص آرای پ
ــری  ــا و جلوگی ــا هکره ــه ب ــرای مقابل ــت. ب ــرده اس ــوار ک دش
ــات  ــفافیت در انتخاب ــان از ش ــِت جه ــد حمای ــب، اوالً بای از تقل
ــد  ــت و تعه ــا صداق ــد ب ــی بای ــی آلمان ــًا کمپن جــدی باشــد؛ ثانی
ــده  ــِی وارد ش ــًا آرای تقلب ــد؛ و ثالث ــل کن ــود عم ــۀ خ ــه وظیف ب
ــاِن  ــان متخصص ــکاری می ــد در هم ــک  بای ــتم بایومتری در سیس
داخلــی و خارجــی تشــخیص و از میــان برداشــته شــوند. زیــرا دو 
متخصــِص شــرکت آلمانــی »درملــوک« کــه ظاهــراً بــرای تســریع 
ــک  ــه بان ــک ب ــتگاه های بایومتری ــات از دس ــال اطاع ــد انتق رون
ــه  ــرای مقابل ــز ب ــیون و نی ــن کمیس ــزی ای ــر مرک ــاِت دفت اطاع
ــوم نیســت  ــنی معل ــه روش ــد، ب ــه کار کرده ان ــاز ب ــا آغ ــا هکره ب
ــه دلیــل مشــکات  ــا ب ــرد. ام ــد ب کــه چــه کاری از پیــش خواهن
ــیون  ــِی کمیس ــک اطاعات ــه بان ــا ب ــۀ هکره ــِر حمل ــی، خط فن
ــه  ــًا پابرجاســت. شــاید هــدف از ورود هکرهــا ب ــات کام انتخاب
ــِج  ــه نتای ــد: اول این ک ــأله باش ــات، دو مس ــیون انتخاب کارِ کمیس
ــد، و دوم این کــه  ــِم خــاص مهندســی کنن ــه نفــع یــک تی آرا را ب
ــِن  ــران رفت ــه بح ــرای ب ــم ب ــِل محک ــک دلی ــان، ی ــا هجوم ش ب
ــزدِ  ــک نام ــروزی ی ــران، پی ــود بح ــه در نب ــازند ک ــی بس انتخابات
خــاص حتمــی اســت. در چنیــن صورتــی، طرفــی کــه هکرهــا را 
وارد کــرده، ادعــا می کنــد کــه نتایــج و فراینــد شــمارِش آرا هــک 

ــول نیســت.  ــل قب شــده و نتیجــه قاب
انتخابــات،  ایــن  در  هکرهــا  داســتاِن  از  اســتفاده  بنابرایــن 
ــران  ــه نشــود، بحـ ــا آن مقابل ــتی ب ــر به درس ــه اگ خطری ســت ک
ــدِن  ــم آم ــه بپذیری ــت ک ــاده انگارانه اس ــرد. س ــد ک ــق خواه خل
ــکاِت  ــۀ مش ــد هم ــی می توان ــرکت آلمان ــک ش ــِص ی دو متخص
انتخاباتــِی پیش آمــده را حــل  ســازد. چــه بســا کــه ممکــن 
اســت ایــن شــرکت خــود تحــت تأثیــِر پــول و یــا ســایر عوامــل، 
ــر،  ــن خط ــع ای ــرای رف ــود. ب ــذب ش ــا ج ــی از طرف ه ــه یک ب
ــی در  ــۀ جهان ــت جامع ــی و صداق ــای انتخابات ــِت طرف ه جدی
امــر ســامِت انتخابــات افغانســتان، مهــم اســت. امــا در کنــار آن، 
ــا گماشــتِن  ــد ب ــات، می بای ــِی شــریک در انتخاب ــای داخل طرف ه
افــراد نخبــه و کارفهــم در ایــن زمینــه نقــش اصلــی را ایفــا کننــد.

هکـرهاازکـجا
وبـرایچهنـازلشـدند؟

هرچنـد کـه اعـام نتایـج نهایـی انتخابـات، از 
وظایـف اصلـی و منحصـر بـه فـردِ نهادهـای 
انتخاباتـی اسـت و بـا اعـام نتیجـه از سـوی 
ایـن نهادها برنـده و بازندۀ انتخابات مشـخص 
می شـود؛ ولـی نهادهـای ناظـر بـر انتخابات که 
در تمـامِ حوزه هـا و مراکـز رای دهـی حضـور 
داشـته اند نیـز می تواننـد در کمـک بـه تسـریِع 
نقـِش  انتخابـات  نتایـِج  شفاف سـازی  رونـد 
موثـر داشـته باشـند. تیــفا یـا بنیـاد انتخابـات 
شـفاِف افغانسـتان بـه تازه گـی اعام کـرده که 
بـه اطاعاتـی دسـت یافتـه کـه آراِی نامـزداِن 
انتخابـات و میـزان مشـارکِت رای دهنـده گان 
را نشـان می دهـد. ایـن نهـاد مدعـی اسـت که 
از ۳4 والیـِت کشـور  اوراِق رای دهـی  نتایـج 
را جمـع آوری و مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار 
داده  و بـر اسـاس ایـن اوراق، بـه ایـن نتیجـه 
دسـت  یافتـه  انـد  کـه سـطِح آراِی کـدام نامـزد 
بلندتـر اسـت و همچنان میزان مشـارکِت مردم 
در کـدام سـطح بـوده اسـت. در عیـن حـال، 
مسـووالِن ایـن نهـاد می گوینـد از آن  جـا که از 
سـوی شـماری از تکت هـای انتخاباتـی تهدید 
شـده  انـد، نمی  تواننـد یافته هـای ایـن نتایـج را 

سـازند.  همه گانـی 
انتخابـات،  بـر  ناظـر  نهـاد  یـک  تهدیـِد  آیـا 
ایـن  سـوی  از  غیرقانونـی  عملـی  نمی توانـد 
چـرا  شـود؟  شـناخته  انتخاباتـی  دسـته های 
زورگویی هـا  این گونـه  برابـِر  در  قانـون 
خامـوش اسـت و هیـچ کاری انجـام نمی دهد؟ 
شـهرونداِن کشـور بـا بی صبـری منتظـر اند که 
نتایـج انتخابـات مشـخص شـود و یـا حداقـل 
یافته هـای ناظـراِن انتخابـات کـه می توانـد بـه 
ایـن رونـد کمـک رسـاند، در اختیارشـان قرار 
گیـرد؛ امـا وقتـی پای تهدیـد و ارعـاب به میان 
می آیـد، چـه کسـی و نهــادی جـرأت می کند 

سـازد؟  همه گانـی  را  یافته  هایـش  کـه 
صـورِت  بـه  انتخاباتـی  دسـتۀ  هیـچ  از  تیفـا 
مشـخص نـام نگرفتـه اسـت، ولـی از فحـوای 
سـخناِن مسـووالِن آن می تـوان تشـخیص داد 
کـه کدام دسـتۀ انتخاباتـی اعامِ چنیـن نتایجی 
را بـه ضـررِ خـود می دانـد. شـفافیِت انتخابات 
زمانـی می توانـد ضمانـت شـود کـه عـاوه بر 
نهادهـای مسـوول انتخابـات، نهــادهای ناظـر 
نیـز یافته هـا و اسـنادِ خـود را همه گانی سـازند 

تـا اگـر تخلـف و تقلبـی در رونـد انتخابـات 
بـا مطالعـۀ آن اسـناد  صـورت گرفتـه اسـت، 

حقایـق آفتابـی شـود. 
چـرا نهــادهای انتخاباتی از شـهرونداِن کشـور 
تقاضـا می کننـد کـه از رونـد انتخابـات نظارت 
کننـد و بدون نظـارت آنان، شـفافیِت انتخابات 
تأمیـن شـده نمی توانـد؟ زیـرا انتخابـات یـک 
از  بایـد  و  اسـت  همه گانـی  و  ملـی  رونـد 
شـهرونداِن  حتـا  و  مختلـف  نهادهـای  سـوی 
عــادی مـورد نظـارت قـرار گیـرد تـا در آراِی 
مـردم دسـتبرد زده نشـود. دسـته ها یـا دسـتۀ 
انتخاباتی یـی کـه تیفـا را مورد تهدید قـرار داده  
انـد، بـدون شـک آن قـدر امکانـاِت دولتـی در 
اختیـار داشـته  اند کـه بتوانند ُمهر خاموشـی بر 

دهــاِن این نهــاد بزنند. 
همیـن کـه تیفـا از عـدم مصونیِت امنیتـِی خود 
خبـر می دهـد و می گویـد که در شـرایط امنیتِی 
فعلـی قـادر نیسـت کـه یافته هـای خـود را در 
اختیـارِ همـه گان قـرار دهـد، معلـوم می شـود 
کـه کـدام دسـتۀ انتخاباتی ایـن نهــاد را تهدید 
کـرده اسـت. حکومـت وظیفـه دارد کـه امنیِت 
نهادهـای ناظر بـر انتخابات را به درسـتی تأمین 
کنــد تـا این نهادهـا بتوانند که کارِ خـود را در 
راسـتای شفاف سـازِی روند انتخابـات به گونۀ 
احسـن انجـام دهنـد. هرگونـه اخـاِل امنیـت 
و بی توجهـی بـه ایـن امـر نشـان می دهـد کـه 
حکومـت از انتشـار چنیـن یافته هایـی هـراس 
از  حکومـت،  انتخاباتـی  دسـتۀ  هـراس  دارد. 
آن جـا ناشـی می شـود کـه یافته هـاِی تیفـا در 
مغایـرت بـا موقعیـِت ایـن دسـته قـرار دارد و 
می تواند تشـِت رسـوایی آن را از بام سـرنگون 

 . کند
دسـتۀ انتخاباتـِی حکومت تاش هـاِی جدی یی 
را بـه راه انداختـه تـا بتوانـد از هـر راهِ ممکـن 
در نتایـج انتخابـات تغییـراِت الزم را بـه نفـِع 
خـود وارد کنـد. گفتـه می شـود که آقـای غنی 
گفتـه اسـت بـه هیـچ صـورت حاضـر نیسـت 
کـه ارگ را رهــا کنـد و تنهـا باید جنـازۀ او از 
ایـن دروازه بیرون شـود. چنیـن موضعی بدون 
قانونـی  و  دموکراتیـک  اصـِل  هیـچ  بـا  شـک 
سـازگاری ندارد. کسـی که از راهِ مسـالمت آمیز 
قـدرت را به دسـت گرفتـه، حاال چون هیتــلر 
نمی خواهـد کـه آن را از دسـت بدهـد و بـرای 

باقـی مانـدن در قـدرت، از هیچ ترفنـدی دریغ 
نمی ورزد. 

کمیسـیون  کمیشـنران  از  برخـی  کـه  همیـن 
ابتــدایی مطابـق  نتایـج  تعویـق  از  انتخابـات، 
بـه تقویـم انتخاباتـی سـخن می گوینـد، نشـان 
ایـن  روی  زیـادی  فشـارهای  کـه  می دهـد 
نتایـج  تعویـق  می شـود.  اعمـال  کمیسـیون 
ابتدایـی بـه نفـِع کـدام دسـته و بـه ضـرر کدام 
دسـتۀ انتخاباتـی می توانـد تمـام شـود؟ بـدون 
دولتـی  امکانـاِت  از  کـه  دسـته یی  آن  شـک 
برخـوردار اسـت و همان طورکـه نهـاد تیفـا را 
تهــدید کـرده، کمیسـیون های انتخاباتـی را نیز 
تهدیـد کرده اسـت. این دسـتۀ انتخاباتی تاش 
دارد کـه در روزهـای آینـده بـا دسترسـی بـه 
سـرور اصلِی کمیسـیون و یـا ترفندهـای دیگِر 

فنـی بتوانـد آراِی خـود را تغییـر دهـد. 
دسـتۀ  روان،  سـال  انتخابـات  در  این کـه  در 
از  را  آرا  پایین تریـن  »دولت سـاز«  انتخاباتـی 
خـود کـرده، هیـچ جـای شـک باقـی نمانـده 
نشـان  نیـز  رسـانه ها  گزارش هـاِی  اسـت. 
می دهنـد کـه ایـن دسـتۀ انتخاباتـی در جایگاهِ 
برنـده نمی توانـد قـرار بگیـرد. به همیـن دلیل، 
یـک بـارِ دیگر آقای غنـی و اطرافیاِن او چشـِم 
اُمیــدشان را بـه تقلـب و مهندسـِی آرا دوختـه 
 انـد تـا بتواننـد بـا خامـوش کـردِن نهادهـای 
ناظـر و ایجـاد ترس و هراس در آن ها، از افشـا 

شـدِن حقایـِق انتخابـات جلوگیـری کننـد.

چه کسـانی 
از  اعالم  نتایِج  انتخابات می هراسند؟

احمد عمـران

در این که در انتخابات 
سال روان، دستۀ 
انتخاباتی »دولت ساز« 
پایین ترین آرا را از 
خود کرده، هیچ جای 
شک باقی نمانده 
است. گزارش هاِی 
رسانه ها نیز نشان 
می دهند که این دستۀ 
انتخاباتی در جایگاِه 
برنده نمی تواند قرار 
بگیرد. به همین دلیل، 
یک باِر دیگر آقای 
غنی و اطرافیاِن او 
چشِم اُمیـدشان را به 
تقلب و مهندسِی آرا 
دوخته اند تا بتوانند با 
خاموش کردِن نهادهای 
ناظر و ایجاد ترس و 
هراس در آن ها، از 
افشا شدِن حقایِق 
انتخابات جلوگیری 
کنند
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پخش  با  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای 
و  سناتوران  سفیران،  موضع گیری  از  اعامیه یی 
رأی های  نشدن  شمار  بر  مبنی  خارجی  دیپلومات های 
انتخابات  نتیجۀ  در  شفایت  تأمین  و  بایومتریک 

ریاست جمهوری استقبال کردند.
گذشته  هفتۀ  پنجشنبۀ  روز  که  این شورای  اعامیۀ  در 
نشر شد گفته شده که خواستۀ اساسی شورای نامزدان 
تحقق شفافیت انتخاباتی برای تقویِت رونِد دموکراسی 
»تمامی  مسیر  همین  در  بنابراین،  و  می باشد  در کشور 

مساعی« خود را به خرج می دهد و به پیش می رود.
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در این اعامیه بیان 
داشته اند که تاش نهادهای ملی و کشورهای دوسِت 
افغانستان در امِر جلوگیری از تقلبات و تأمین عدالت 
انتخاباتی را موثر تلقی می کند و پیگیری بیشتر آن ها در 

این رابطه را به خیِر مردم افغانستان تلقی می کند.
در اعامیه اضافه شده است: »به همین منظور از سفیر 
اظهار  بر  مبنی  جان بس  آقای  متحده  ایاالت  محترم 
»قانونیت« و  بر  تأکید  تقلب و  نفی  نظرشان در جهِت 
کشورهای  دیپلمات های  حضورِ  انتخاباتی،  »شفافیِت« 
دوست از جمله سفیر محترم کانادا آقای دیومت کلف 
و معاون سفیر ایاالت متحده، خانم کرین دیکر در مقِر 
کمیسیون مستقل انتخابات به جهِت حصول اطمینان از 

سامت روند شمارش آرا، سپاس گزاری می کند«.
به  که  داشته اند  اظهار  اعامیه  این  در  نامزدان  شورای 
ارزش های مردم ساالری جایگاه واال قایل اند و تحقق 
آن را برای »ثبات و توسعۀ« در افغانستان واجِد اهمیت 
»تحریف«  برابر  در  همین رو،  از  و  می شمارند  اساسی 
مسیِر انتخابات ایستاده می شود و تاش های خیرخواهانۀ 

دوستان افغانستان برای شفافیت را ارج می گذارد.
این گفته ها در حالی مطرح می شوند که روز پنجشنبه 
رهبران  با  و  آمد  افغانستان  به  امریکا  سنای  از  هیأتی 
حکومت وحدت ملی به صورت جداگانه دیدار کرد. 

در خبرنامه یی که ریاست حکومت وحدت ملی به نشر 
برای  را  انتخابات  هیأت  این  که  است  آمده  رسانده، 
مهم  افغانستان  در  مردم ساالر  نظام  پایه های  تحکیم 

خواندند.
نشر  با  نیز  حکومت  اجرایی  ریاست  حال،  عین  در 
اعامیه یی گفته است که هیأت سنای امریکا انتخابات 
و  خواندند  مردم ساالری  تحکیم  راه  در  گامی  را 
مدیریت کمیسیون های  به  را  روند  اعتبار«  و  »شفافیت 
انتخابات مربوط دانستند. در اعامیه آمده است که داکتر 
عبداهلل به این هیأت گفته است که در جریان انتخابات 
تقلب ها و تخطی هایی صورت گرفته، اما کمیسیون های 
قضایا رسیده گی  این  به  که  اند  انتخاباتی وعده سپرده 
می کنند. رییس اجرایی همچنان تأکید کرده که حکومت 
در  بایومیتریک  از  استفاده  اصل  و  اعتبار  شفافیت،  از 

انتخابات حمایت می کند.
در  متحد  ملل  سازمان  ویژۀ  نمایندۀ  حال،  عین  در 
رسیده گی  کمیسیون  اعضای  با  دیدار  در  افغانستان 
در  باید  آنان  که  است  گفته  انتخاباتی  شکایت های  به 
و  »بی طرفی  انتخاباتی،  شکایت های  بررسی  روند 
صداقت«شان را حفظ کنند. در خبرنامه یی که کمیسیون 
نشر  دیدار  این  از  انتخابات  به شکایت های  رسیده گی 
اعضای  است:  آمده  یاماماتو  تادامچی  از  نقل  به  کرده، 
کمیسیون رسیده گی به شکایت ها در یک زمان »دشوار« 
از  متحد  ملل  سازمان  و  دارند  قرار  »سرنوشت ساز«  و 
عملکرد قانونی و صادقانۀ آنان حمایت جدی می کند. 
به  رسیده گی  کمیسیون  رییس  شینواری،  بیان  زهر 
که  داده  اطمینان  دیدار  این  در  انتخاباتی  شکایت های 

روند کاری کمیسیون به خوبی پیش می رود.
تنها تیمی که هنوز موضع مبهم در مورد  گفتنی است 

تیم  دارد،  بایومتریک  بدون  آرای  شمارش  چگونه گی 
حتا  است.  غنی  محمداشرف  رهبری  به  »دولت ساز« 
برخی از سخنگویان این تیم گفته اند که با شمار شدن 

آرای بدون بایومتریک موافق اند.
بر  ناظر  نهادهای  مسووالن  از  شماری  هم،  سویی  از 
خبری  نشست  یک  در  ریاست جمهوری  انتخابات 
برخی اعضای کمیسیون های انتخابات را متهم به تبانی 
انتخابات  دیدبان  موسسه  مسووالن  کردند.  نامزدان  با 
افغانستان  آزاد  دیدبان  موسسه  و  افغانستان  و شفافیت 
گفته اند که شماری از اعضای کمیسیون های انتخاباتی 
ارتباط  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  از  برخی  با 

دارند. آنان در حالی که شخص و نامزد مشخصی نام 
نبردند، اما گفتند که ادامۀ روابط کمیشنران با نامزدان، 

افغانستان را به بحران سال 2۰14 بر خواهد گشتاند.
رییس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات روز پنجشنبۀ هفتۀ 
مرکزی  سرور  به  هکرها  حملۀ  از  همچنان  گذشته 
کمیسیون انتخابات خبر داد. آقای ننگ گفت که از زبان 
که  است  شنیده  درمالوگ  شرکت  آلمانی  متخصصان 
سرور مرکزی کمیسیون مورد حملۀ هکرها قرار گرفته، 
افزود که  این حمله ها بی اثر بوده است. آقای ننگ  اما 
مسوولیت محافظت سرور مرکزی را نیز این شرکت به 

عهده دارد. 

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات می گوینـد کـه 25 
هـزار برگـۀ رأی تصفیـه شـده اسـت و 21 هـزار آمادۀ 

وارد کـردن بـه مرکـز معلومات اسـت. 
انتخابـات در  ابراهیمـی، سـخنگوی کمیسـیون  عزیـز 
گفت وگـو بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد که تـا هنوز 
بیـش از 22 هزار و 5۰۰ برگه رای  وارد سـرور مرکزی 

شـده اند. 
آقـای ابراهیمـی، می گوید کـه 25 هزار فـورم نتایج کم 
شـده اسـت و 25 هزار تصفیه شـده اسـت و 21 هزار 
آمـادۀ وارد کردن سـرور مرکـزی یا دیتا انتری اسـت. 

ایـن در حالـی اسـت کـه شـکایت های جـدی از بطی 
بـودن رونـد وارد کـردن برگه هـای رأی بـه سیسـتم یا 
دیتـا  انتـری از طـرف برخـی تکت هـای انتخاباتی وارد 

است. 
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری هفتـۀ 
اعـام کردنـد کـه  گذشـته در یـک نشسـت خبـری 
رونـد  تـا  کنـد  تـاش  بایـد  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخابـات  نتیجـۀ  و  ببخشـد  سـرعت  را  خـود  کاری 
را بـه زودتریـن فرصـت اعـام کنـد.  همچنـان دسـتۀ 
انتخاباتـی داکتـر عبـداهلل رییـس اجرایـی وارد کـردن 
برگۀ هـای بـدون بایومتریک را در سـرور مرکزی تلف 

کـردن زمـان عنـوان کـرد و گفـت کـه بایـد برگۀ های 
بایومتریـک شـده وارد ایـن مرکـز شـود.

در همیـن حـال، امـا کمیسـیون انتخابـات می گوید که 
تاش هـای جـدی وجـود دارد تـا نتایـج انتخابـات در 
زمـان از پیـش تعین شـده؛ یعنـی 27 میزان اعـام کند.  
تمـام  کـه  می گویـد  انتخابـات  کمیسـیون  سـخنگوی 
فعالیت هـای ایـن نهـاد به اسـاس تقویم از پیـش تعین 
شـده بـه صـورت عـادی پیـش  میـرود و هیچ چالشـی 

در ایـن مـورد وجود نـدارد. 
پیـش از این سـخنگویان کمیسـیون انتخابـات گفته اند 
کـه سـرور مرکزی ایـن نهـاد از طرف گـروه از هکرها 

مـورد حملۀ سـایبری قرار گرفته اسـت.
یکـی از سـخنگویان کمیسـیون انتخابـات بـه رسـانه 
اعـام کـرد کـه سـرور مرکـزی )دیتاسـنتر( کمیسـیون 
انتخابـات مـورد حملـۀ سـایبری قـرار گرفتـه اسـت.

اعضـای رهبری دبیرخانۀ کمیسـیون مسـتقل انتخابات، 
امـا به نقـل از شـرکت »درآ مالوک« گفته انـد که تاش 
هکرهـا بـرای حمله بر »سـرور مرکزی« این کمیسـیون 

ناکام بوده اسـت.
کمیسـیون  دبیرخانـۀ  رییـس  ننـگ،  حبیب الرحمـان 
مسـتقل انتخابـات دیـروز جمعـه، 19 میـزان( در یـک 

تأمیـن  مسـوولیت  کـه  اسـت  گفتـه  نشسـت خبـری 
امنیـت سـایبری سـرورها بـه دوش شـرکت درآ مالوک 

. ست ا
بـه گفتـۀ او، براسـاس معلومـات شـرکت درآ مالـوک، 
تاش هـای زیـادی از سـوی هکرهـا بـرای حملـه بـه 
»سـرور مرکـزی« صـورت گرفتـه، امـا بی نتیجـه بـوده 

ست.  ا
شـرکت درآ مالـوک، مسـوولیت سـرورهای مرکـزی و 
دسـتگاه های بایومتریـک کمیسـیون انتخابـات را دارد 
و گفتـه می شـود کـه در حـال حاضـر تـن از انجینـران 
ایـن نهاد در کمیسـیون انتخابات مسـوولیت نظارت از 

رونـد دسـتکاه ها را دارد.
پیـش از روزنامـۀ تایمز انگلسـتان در نوشـتۀ یاد آوری 
کـرد بـود کـه یـک تیـم از هکرهـای قدرتمند با دسـتۀ 
انتخابـات دولـت سـاز بـه رهبـری محمد اشـرف غنی 

کار می کننـد. 
ایـن روزنامـۀ  همچنان از همکاری نزدیک کشـورهای 
عربسـتان سـعودی و امـارات بـا تیـم غنـی خبـر داده 
بـود، موضوعـی از طـرف تیـم دولـت سـاز رد گردید. 
کمیسـیون انتخابـات می گویـد که تاش جـدی جریان 
دارد تـا نتایـج ابتدایـی انتخابـات در 27 میـزان اعـام 

گردد. 
حـوا علـم نورسـتانی ، رییس کمیسـیون انتخابـات، در 
نشسـت خبـری 15 میـزان گفـت کـه ایـن کمیسـیون 
تـاش می کنـد تـا نتایـج ابتدایـی انتخابـات ریاسـت 
جمهـوری را در تاریـخ تعیین شـده )27 میـزان( اعام 

. کند
همچنـان، موالنا عبـداهلل؛ عضو کمیسـیون انتخابات نیز 
گفتـه اسـت کـه دلیـل و نگرانـِی در مـورد تاخیـر در 
اعـام نتایج انتخابات ریاسـت جمهوری وجـود ندارد 
و اگـر هـم مشـکل تخنیکـی پیش آیـد و سـبب تاخیر 

شـود، موضـوع را بـا مرم شـریک خواهنـد کرد.
شـکایت  کمیسـیون  در  مسـووالن  هـم،  سـویی  از 
انتخابـات گفتـه اند بیـش از 4 هزار شـکایت انتخاباتی 

در ایـن نهـاد ثبـت شـده اسـت. 
شـکایات  کمیسـیون  رییـس  شـینواری،  بیـان  زهـره 
انتخاباتـی گفـت کـه تـا کنـون 4528 شـکایت در این 
کمیسـیون به ثبت رسـیده اسـت و نیز روند تصنیف و 

بررسـی ایـن شـکایت ها آغـاز شده اسـت.
همچنـان کمیسـیون انتخابـات گفتـه اسـت کـه کبیـر 
پنهانـی رییـس بخـش فنـاوری، کمیسـیون انتخابات به 
دلیـل وجـود چالش هـا در دسـتگاه های بیومتریـک بـه 

دادسـتانی معرفی شـده اسـت. 
طـرف  از  کـه  می گوینـد  انتخاباتـی،  ناظـر  نهادهـای 
برخـی تکت هـای انتخاباتـی تهدیـد شـده اند تـا نامزد 
انتخابـات را بـه اسـاس محاسـبۀ تیفـا رأی بلنـد آورده 

اسـت را افشـا نکنـد.
تیفـا گفتـه اسـت کـه بـا تحلیـل 75درصـد آرای تمام 
والیت هـای کشـور توسـط ناظـران ایـن نهـاد جمـع 
آوری شـده اسـت، نامـزدی کـه رأی بلنـد را گرفتـه 

اسـت را نشـان می دهـد. 
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه پیـش از 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری،  ایـن برخـی از نامـزد 
کمیسـیون انتخابـات را بـه بی ظرفیتـی متهـم کـرده و 

رییـس دبیرخانـۀ ایـن نهـاد را مشـکوک خواندنـد. 
نامـزد   1۳ میـان  در  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
در  میـزان  ششـم  در  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
نزدیـک بـه هـزار 5۰۰ مرکـز رأی دهـی در سراسـر 

گردیـد.  برگـزار  کشـور 
کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه تنهـا بـه رأی هـای 
اعتبـار داده می شـود کـه بایومتریک شـده باشـد و قرار 
اسـت نتیجـۀ ابتدایـی انتخابـات سـال جـاری در 27 

میـزان اعـام گردد. 

کمیسیون انتخابات:

25 هزار برگۀ رأی تصفیه شده است

تأکید داخلی و بین المللی برای شفافیت در شمارش آرا
آیاشفافیتدرانتخاباتتأمینمیشود؟

روح اهلل بهزاد

ابوبکر صدیق



برگردان: علی پیرا

تحقیقـات نشـان می دهـد کـه داشـتن ارتبـاط خـوب، 
همچنیـن  می بخشـد،  ارتقـا  را  زوج هـا  بیـن  روابـط 
صمیمیـت، اعتمـاد و حمایِت بیـن طرفین را نیز بیشـتر 
می کنـد. عکـِس ایـن نکتـه نیـز صـادق اسـت؛ ارتبـاط 
بـد، صمیمیـت را از بیـن برده، عـدم اعتمـاد و اطمینان 
ایجـاد می کنـد و حتـا موجـب تحقیـر و اهانـت بین دو 
طـرف می شـود. در زیـر، بـه چنـد نمونـه از رفتارهـا و 
الگوهـای ارتباطـی ضعیـف، منفی و حتا مخرب اشـاره 
می شـود کـه هـر دعـوا و مرافعه یـی میـان زوج هـا را 

بدتـر می کنـد. 
۱ـ اجتنـاب از جنگ ودعـوا بـه طـور کل: بـه جـای 
صحبـت کـردن در مورد مشـکات در یک جـو آرام و 
تـوام بـا احترام، برخی افراد سـعی می کننـد هیچ چیز در 
مـورد مشـکات و دلیـل ناراحتِی خود به طـرف مقابل 
نگوینـد. ایـن بـه نظـر راهـی کم اسـترس تر می آیـد که 
بخواهیـد بـه طـور کل از بحث و مشـاجره دوری کنید، 
امـا معموالً اسـترس بیشـتری بـرای هر دو طـرف ایجاد 
می کنـد، چـرا که سـرانجام بـا انفجار مشـکات، تنش، 
خشـم و مشـاجرۀ بیشـتری بیـن دو نفـر ایجـاد خواهد 
شـد. پـس بهتـر ایـن اسـت کـه به راحتـی و بـا آرامش 

خاطـر در مـورد مشـکاِت خود بـا هم بحـث کنید. 
بـه  بعضی هـا  گرفتـن:  دفاعـی  حالـت  همیشـه  2ـ 
جـای این کـه شـکایت های طـرف مقابـل را بـا دیـدی 
منتقدانـه و بـا میـل شـخصی مـورد توجه قـرار دهند و 
نقطه نظـرات او را درک کننـد، سـعی می کننـد هرگونـه 
اشـتباه و خطـای خـود را انـکار کننـد. شـاید بـه نظـر 
برسـد کـه انـکار مسـوولیت، اسـترس را در کوتاه زمان 
کمتـر می کنـد، امـا بی گمـان در طوالنی مـدت موجـب 

بـروز مشـکات بسـیاری خواهد شـد. 
3ـ تعمیـم افراطـی: بعضی هـا وقتـی اتفاقـی می افتـد 
کـه چنـدان بـه مذاق شـان خـوش نیسـت، بـا عمومیت 
دادِن آن مشـکل را بیـرون می دهنـد. هیچ وقت جمات 
خـود را بـا »تـو همیشـه...« یـا »تـو هیچ وقـت...« مثـل 
»تـو هیچ وقـت کارهایـی را کـه مـن می خواهـم، انجام 
فکـر  کنیـد،  مکـث  کمـی  نکنیـد.  شـروع  نمی دهـی« 
کنیـد و ببینیـد آیـا ایـن جمله هـا واقعـًا صحـت دارند. 
مشـکات  کشـیدِن  پیـش  بـا  هیچ وقـت  هم چنیـن 

قدیمـی، سـعی نکنیـد کـه مشـاجره را شـدیدتر کنیـد. 
۴ـ همیشـه حـق را به خـود دادن: اگـر بخواهید فکر کنیـد که برای 
هر کاری روش »درسـت« و »غلط« وجود دارد و روش شـما همیشـه 
»درسـت« اسـت، رابطۀتـان خـراب خواهـد شـد. هرگـز نخواهید که 
طرف تـان هـم مثل شـما بـه قضایا نگاه کنـد و اگر دیـدگاه او متفاوت 
بـود، جنـگ و جـدال راه نیاندازیـد. همیشـه بـه دنبال مصالحه باشـید 
و یادتـان باشـد کـه هیچ وقـت یک روش »درسـت« یا »غلـط«ِ محض 
وجـود نـدارد و ممکن اسـت هـر دو نقطه نظـر کامًا صحیح باشـند. 

۵ـ تـاش بـرای روان کاوی طرف مقابـل: بعضی ها به جـای این که 
در مـورد افـکار و احساسـاِت طـرف مقابل شـان سـوال کننـد، فکـر 
می کننـد کـه می داننـد کـه طرف شـان بـه چـه چیـز فکـر می کنـد یـا 
در مـورد یـک مسـالۀ خـاص چـه احساسـی دارد و معمـوالً هـم این 
تفسـیرها منفـی اسـت. مثـًا وقتـی طرف شـان دیر سـر قـرار می آید، 
پیـش خودشـان فکـر می کننـد کـه بـرای او اهمیـت ندارند. ایـن کار 

دشـمنی و سـوءتفاهم بیـن دو طـرف ایجـاد می کنـد. 
بـه  خـوب  این کـه  جـای  بـه  افـراد  بعضـی  نـدادن:  گـوش  ۶ـ 
حرف هـای طـرف مقابل شـان گـوش و حرف هـای او را درک کننـد، 
موقعـی کـه طرف شـان مشـغول صحبـت کـردن اسـت، حـرف او را 
قطـع می کننـد، چشمان شـان را ایـن طـرف و آن طـرف می گردانند یا 
بـه آن چـه خودشـان می خواهند در جـواب بگویند، فکـر می کنند. این 
کار باعـث می شـود نتوانیـد به خوبـی از نقطه نظرات طـرف مقابل تان 
مطلـع شـوید. هیچ وقـت اهمیـت گـوش دادن به حرف هـای همدیگر 

را دسـت کم نگیریـد. 
7ـ سـعی در برنـده شـدن در دعوا: هدف از بحث بیـن دو نفر، باید 
درک متقابـل و رسـیدن بـه توافـق نظـر یـا راه حل باشـد کـه نیازهای 
هـر دو طـرف در آن ماحظـه گـردد. اگر سـعی دارید نشـان دهید که 
طـرف مقابل تـان چـه اشـتباهاتی انجـام داده اسـت، احساسـات او را 
دسـت کم بگیریـد و محکـم روی نظـر خودتـان بایسـتید، بدانیـد کـه 

مسـیر اشـتباهی را انتخـاب کرده اید.
www.sharghnewspaper.com

سال l11 شمارۀ مسلسل l2587  شنبه 20 میزان/ مهر l1398 12 صفرالمظفر l1440 12 اکتبر 2019
www.mandegardaily.com

ند
یک

گم
زر
راب

ها
وج

ِکز
وچ

یک
ها
وا
دع
که

ی
هات

تبا
اش

سانسـور بـر ضد متـن و خواننده اسـت. 
بیشـترین و بهتریـن آثار ادبی ُمـدرِن دنیا 
در میدان آزادی اندیشـه نوشـته شده اند. 
کـه  می رسـد  ضـروری  نظـر  بـه  پـس 
آزادی،  ایـن  آوردن  به دسـت  بـرای 
نخسـت می تـوان با پیـکاِن ناوابسـته گی 
به سـازه های بـرون از حوزۀ شـهروندی 
برضـد ممیـزی مبارزه کـرد. اگـر وظیفۀ 
شـاعر و نویسـنده و متـن از میـان بردِن 
نیـروی عـادت و آنچـه بـوده باشـد کـه 
کار سانسـورگر بیرونی بیشـتر برضد این 
آشنازدایی سـت. سانسـورگر چـه بیرونی 
چـه درونی شـده اش همـواره در پی نظم 
و  می گـردد  کلیشـه  دنیـای  و  ثبـات  و 
محتـاط اسـت، در حالـی کـه ادبیـت بر 
بنیان سرشـِت خاقـش از این نظم روی 
می گردانـد: از نظـم متعارف )کریسـتوا(. 
واژه گانـی کـه متـن را می سـازند و مادۀ 
اصلـی کار آفرینش اند بـا جهان بیرون از 
متـن سانسـورگر متفاوت اسـت. واژه یی 
ذاِت حقیقـت دارد )ماالرمـه( کـه از بـار 
معنایـی )و در این جـا بـار فراسـویی( و 
کاربـرد هـر روزه اش جـدا می شـود. و 
اگـر بینگاریـم که اثـر ادبی، زبـان و متن 
اقامتـگاه هنـر اسـت، وراهـا و داللت هـا 

دارد.  را  خانه به دوشـی  حکـم 
هسـتی  دگـر،  بـار  متـن،  و  زبـان 
بـار  کـه  دارد  اگزیستانسیالیسـتی 
دوش  بـه  را  خـود  هسـتی  مسـؤولیِت 
نوشـتار  کـه  این جاسـت  در  می کشـد. 
می آیـد  بیـرون  متافیزیکـی  حالـت  از 
از  می رسـد.  بالنده گـی  و  رشـد  بـه  و 
را  و هسـتی خـود  می رهـد  جوهریـت 
بـا بـودِش خواننـده کـه )پیشـاپیش( در 
متـن گنجانـده شـده می آزمایـد. این جـا 
متـن ارزش نقـد کـردن پیـدا می کنـد و 
خواننـده خـود را در متـن می یابـد )این 
خواننـده  زمـان خصوصـِی  هرمنوتیـک 
 a اسـت(. بنـا بر این، سانسـور یـک امر
proiori اسـت کـه ناقـض موجودیت، 
اسـت.  اسـتمرار جوهریـت  پناهنـگ  و 
نیروهـای  همـان  جوهریـت  از  منظـور 
فرامتنـی  کوبنـدۀ  و  سـکون گونه 
ارسطویی سـت. و ایـن متـن بایـد روزی 
آن قـدر بـزرگ و واال شـود کـه هیچ کس 
جـرأت دسـت بـردن در آن را نداشـته 
باشـد. یـا نوشـته از حالـت ابـژه بـودن 
درآیـد و سـوژه شـود. مخالفـت با همان 
متنی یـی  بـرون  نیروهـای  دخالت هـای 
کـه در مبـارزه بـا آن روزگاری جنبـش 

فرمالیسـم بـه وجـود آمـد. 

یـک  در  دال  شـهروندی  قلمـرو  در 
می افتـد.  بـه حرکـت  ارگانیکـی  پیونـد 
در ایـن حیطـه چـون قـدرت بیرونـی و 
نظارت گـر وجـود نـدارد، زبـان چونـِی 
می دهـد.  دسـت  از  را  خـود  ماورایـی 
پـس تنهـا در ایـن حوزه اسـت کـه زبان 
زنده گـی می شـود و بـه بـودش نزدیک. 
بـه ایـن شـکل متن- زبـان کـه در حیطۀ 
شـهروندی سـاخته شـود، از جوهریـت 

می گـردد.  نقدپذیـر  و  دور 
یـک واژه در یک شـعر با تمـام واجگاِن 
لطیفـه  و  )طنـز  دارد  پیونـد  شـعر  آن 
نمونـۀ گویـای ایـن پیونـد اسـت(. ایـن 
جسـتار نظـری سـاخت گرایی متـن بـر 
آن اصـل و در آن ترکیـب خود را نشـان 
می دهـد: تـوازن و تخالف، شـباهت ها و 
تقارن هـای آوایی و دسـتوری از یک سـو 
و تقابل های آوایی و دسـتوری از سـوی 
دیگـر. در شـعر و در بسـیاری مـوارد در 
داسـتان حتـا یک واژه به شـکل بی طرف 
و بـی کاره نمی تواند وجود داشـته باشـد. 
ادگار  باشـد.  داشـته  وجـود  نبایـد  یـا 
امریـکا،  داستان نویسـی  پـدر  پـو،  آلـن 
می گویـد: »... در تمامـی داسـتان، نبایـد 
حتـا کلمه یـی نوشـته شـود کـه مسـتقیم 
یـا غیرمسـتقیم، بـه آن یگانـه طـرح از 
نباشـد.«4  متمایـل  پیـش سـاخته شـده 
هماننـد انسـان های شـهروند کـه بـا هم 
پیوند ارگانیک و آشـنایی دارند. آشـنایی 
جهان شـمول کـه می خواهند در دسـتگاه 
تجریـدی و فلسـفی زنده گـی بـا وجـود 
شـباهت ها  و  تخالف هـا  تفاوت هـا، 
برابـر باشـند و ایـن خـود مایـه و بنیـان 
زنده گـی مدنی شـود. انسـان ها همدیگر 
تحمـل   )…( حـذف  جـای  بـه  را 
می کننـد. همان گونـه کـه انسـان بـا »بد« 
واژۀ  می کنـد،  مـدارا  بـودن(  )متفـاوت 
»بـد« را هـم می خوانـد و نقـد می کنـد. 
انعطاف پذیـری بـه تـوان و دامنـۀ  ایـن 
می افزایـد.  بالنده گـی  و  داوری هـا 
خواننـده می توانـد از متـن لـذت ببـرد 
و آن لـذت از حـق داوری و اختیـار و 
تأویـل خواننـده سرچشـمه می گیـرد که 
فرهیختـه و بالـغ انگار شـده )نـه کودن( 
و بـه شـعور او بـا ممیزی توهین نشـده: 
مـن از هنـری لـذت می بـرم )یـا لـذت 
می گـذارم  احتـرام  آن  بـه  و  نمی بـرم( 
و ایـن بسـته بـه آن دارد کـه بدانـم آن 
هنـر قائـم بـه خـود اسـت و در بـودش 
انگولـک نشـده. مـن بـه هسـتی یی کـه 
احتـرام  باشـد،  غـرور  و  اختیـار  آن  در 

می گـذارم. 
بـه هـر حال، زبـان و متن تنهـا در امنیت 
قلمرو شـهروندی و هراس اندیش نبودِن 
آگاهانـه یـا ناآگاهانـۀ نویسـنده پی ریزی 
از  پاره یـی  آمـدن  وجـود  بـه  می شـود. 
هنـر )به ویـژه هنـر آوانگارد( جسـارت 
اسـت، امـا ممیـزی می زیـد تا جسـارت 
را نیـز از متـن- نویسـنده بگیـرد، یعنـی 
خـوراک سانسـور چه بسـا بی جسـارتی 
کلیشـه  بازآفرینـی  و  کلیشـه آفرینی  و 
اسـت. بـا آن جسـارت بـود کـه رابله و 
ماالرمـه و مارسـل پروسـت و دیگران با 
متن هاشـان خانه تکانـی در زبـان روزگارِ 
خـود انجـام دادنـد. بـه عبـارت دیگـر، 
مگـر  کـرد  ارشـاد  نمی شـود  را  متـن 
هسـتی آن را نصفـه و نیمـه بینگاریـم یا 
خـود را ولی کـه در آن صورت بحث از 

جسـتار شـهروندی بی مـورد اسـت.

خواننده و نوشتۀ سانسورشده
خواننـده  خواننده مـداری،  نظریـۀ  در 
دارد  بنیانـی  نقـش  متـن  آفرینـش  در 
زمـان  در  )شـعر(  متـن  و  )ریفاتـری( 
این جـا  خواندنـش شـکل می گیـرد. در 
نـه مؤلـف کیسـتی دارد و نـه نیـِت او 
مهـم اسـت )فوکو(. موضـوع خواننده از 

اسـت: اهمیـت  دارای  سـو  دو 
ممیز-مخاطـب  شـکل  بـه  نوشـته   .1

خواندنـی( شـود)متن  نوشـته 
2. خواننده مـدار باشـد و خواننـده نقش 
فعـال در نوشـتن متن داشـته باشـد)متن 

نوشتنی(.
در مـورد اول، اگـر اثـر بـا شـیوۀ ممیز-
مخاطـب نوشـته یـا ویراسـتاری شـود، 
سـود  بـه  کنش گـر  خواننـدۀ  نقـش 
خواننـده در نقـش ممیـز کنـار گذاشـته 
شـده. نوشـته اگـر بـا اسـتادی هـم خود 
یک سـویه گی  بـه  بازهـم  بنـگارد،  را 
تمایـل خواهـد داشـت. بـه ایـن شـکل 
نوشـتۀ ممیز-مخاطـب کلته اسـت، زیرا 
با انسـان )خواننده( به سـوده گی سـخن 
نمی گویـد و بـر حس هـای چندگانـۀ او 
نمی گـذارد  اثرگـذار  و  مطلـوب  تأثیـر 
نوآفرینـی  و  خیال پـردازی  نیـروی  و 
خواننـده را محـدود می کنـد)آن چیـزی 
کـه بـارت آن را »خوشـی« نامیـد(. یـا 
جامعیـت  و  تمامیـت حسـی  از  برهنـه 
از  کـه  موجـودی  ماننـد  روانی سـت، 

اندامـش یکـی کـم باشـد. 

زبان و متن تنها 
در امنیت قلمرو 

شهروندی و 
هراس اندیش نبودِن 
آگاهانه یا ناآگاهانۀ 
نویسنده پی ریزی 
می شود. به وجود 
آمدن پاره یی از 

هنر )به ویژه هنر 
آوانگارد( جسارت 
است، اما ممیزی 
می زید تا جسارت 
را نیز از متن- 

نویسنده بگیرد، 
یعنی خوراک سانسور 
چه بسا بی جسارتی 
و کلیشه آفرینی و 
بازآفرینی کلیشه 

است. با آن جسارت 
بود که رابله و 

ماالرمه و مارسل 
پروست و دیگران 

با متن هاشان 
خانه تکانی در 

زبان روزگاِر خود 
انجام دادند. به 

عبارت دیگر، متن 
را نمی شود ارشاد 
کرد مگر هستی 

آن را نصفه و نیمه 
بینگاریم یا خود را 

ولی که در آن صورت 
بحث از جستار 

شهروندی بی مورد 
است

  

بخش سـوم
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داریــوش آشــوری را همــه گان بیشــتر بــا نوشــته هایش 
ــدی  ــان و رن ــاز، »عرف ــان ب ــان، زبان شناســی و زب ــارۀ زب درب
ــت«  ــت زرتش ــن گف ــۀ »چنی ــا ترجم ــظ« و ی ــعر حاف در ش
نیچــه، »شــاهزاده«ی ماکیاولــی و دیگــر آثــار مانــدگارِ ادبیــات 
جهــان می شناســند. امــا او شــاید یکــی از نــادر کســانی هــم 
ــون  ــه این ســو، بحــث پیرام ــه از ســال های 1۳4۰ ب باشــد ک
ــش  ــز خوان ــی و نی ــن فکر ایران ــت روش ــی و هوی تبارشناس
آسیب شناســانۀ پدیــدۀ روشــن فکری در ایــران را چــون 

ــه اســت. پرسشــی ناتمــام پــی گرفت
هستی شناســِی  و  موقعیــت  ســنجش گرانۀ  مطالعــۀ 
ــاب  ــد کت ــا نق ــوری ب ــوش آش ــی را داری ــن فکر ایران روش

کــرد. آغــاز  احمــد  آل  »غرب زده گــی« 
مقالــۀ »هوشــیاری تاریخــی، نگرشــی در غرب زده گــی و 
مبانــی نظــری آن« کــه کــه نخســتین بــار در مجلــۀ »بررســی 
کتــاب« )1۳4۶( بــه چــاپ رســید و بیشــتر خوانــش انتقــادی 
ــه نوعــی زمینه ســازِ  ــود، ب ــا غــرب ب چگونه گــی برخــورد ب
ــت و کیســتی روشــن فکر  ــون هوی پرسشــی اساســی تر پیرام
ــگ  ــا فرهن ــرب و ب ــا غ ــۀ او ب ــِی رابط ــی، چندوچون ایران
خــودی و تنش هــای ناشــی از برخــورد دو ســپهر فرهنگــِی 

متفــاوت )ایــران و غــرب( هــم شــد. 
اثــر  علمــی  بنیان هــای  نقــد  هــدف  آشــوری،  نوشــتۀ 
ــان دادن  ــرد و نش ــال می ک ــد را دنب ــروصدای آل احم پُرس
ــی آن و  ــن جغرافیای ــی و همچنی ــِش تاریخ ــی دان »بی مایه گ
ــماره 1۶، 1۳9۰(. ــه، ش ــتداللی اش« )مهرنام ــامِ اس ــیوۀ خ ش
نویســنده پیــش از هــر چیــز، رهیافــت آل احمــد در رابطــه 
ــا  ــازگاری او ب ــا ناس ــخ آن و ی ــرب و تاری ــل از غ ــا تحلی ب
دســتاوردهای علمــی و فنــی را بــه پرســش می کشــد. 
بــرای او »غــرب زده گــی« بــا وجــود برخــی نــکات جالــب 
»ارزیابی هــای شــتاب زده« از غــرب و وضعیــت ایــران اســت 
و در یافتــن »ریشــۀ نخســتین گندیده گی هــا« بــه بیــراه 

ــی رود.  م
نقــد آشــوری بــر گفتمــان غرب زده گــی کام فردیــد را هــم 
ــا  ــن بحث ه ــک از ای ــچ ی ــه هی ــرا ک ــت، چ ــر می گرف در ب
ــاِن  ــن فکرانۀ  جه ــای روش ــطِح جنگ وجدال ه ــز از س »هرگ
ــر نرفــت و نتوانســت از ســاحِت احساســات و  ســومی فرات
ــی و فلســفی  ــِل علم ــاحِت تحلی ــه س ــات، خــود را ب هیجان

برســاند«.
خطــای گفتمــان غرب زده گــی در ایــن اســت کــه »غــرب را 
در ســیر تاریخــی خــود کلیــت تمــام و یک پارچــه و آگاهــی 
ــر  ــی از ه ــتی، خال ــط راس ــر روی خ ــه ب ــد ک ــی می کن تلق
ــد و  ــت می کن ــرق حرک ــه ش ــمکش، علی ــاد و کش ــوع تض ن
ــی  ــار ناآگاه ــه گرفت ــد ک ــرار می ده ــرق را ق ــر آن ش در براب

داریوش آشوری، 
روشن فکری شرقی

و جهان سومی
ــت.« ــی و کوری س تاریخ

همنوایــی نویســنده بــا ارتجــاع، سنت پرســتی و اســتبداد 
ــد  ــه از دی ــۀ دیگــری اســت ک ــا غــرب، نکت در ســتیز ب
ــن  ــه ای ــه ب ــد. اشــارۀ او از جمل آشــوری پنهــان نمی مان
بخــش از کتــاب آل احمــد اســت کــه در آن نعــش شــیخ 
ــه  ــد ک ــی می دان ــِر دار را پرچم ــر س ــوری ب ــل اهلل ن فض
ــس از دویســت  ــی پ ــت اســتیای غرب زده گ ــه عام »ب
ســال کشــمکش بــر بــام ســرای ایــن مملکــت افراشــته 

شــد.«
ــه  ــد ک ــادآوری کن ــد ی ــه آل احم ــد ب ــی دان او الزم م
نــوری و دیگــر مشــروعه خواهان دســت در دســِت 
ــا و  ــه از دنی ــه درک واپس گرایان ــاری چ ــتبدان قاج مس
ــال  ــا در ح ــه دنی ــی ک ــه زمان ــتند و چگون ــه داش جامع
پیشــرفت علمــی بــود، آن هــا هنــوز »نشســتن روی میــز 
ــوری،  ــوش آش ــتند.« )داری ــرام می دانس ــی را ح و صندل

)1۳85
ــاب آل  ــد کت ــنی در نق ــه به روش ــه ک ــوری همان گون آش
آحمــد هــم پیداســت، هــوادار و یــا شــیفتۀ غــرب نبــود 
ــا »وجــه ضــِد امپریالیســتی غرب زده گــی« را هــم  و حت
ــا  ــودش بعده ــه خ ــه ک ــان گون ــرا هم ــندید. زی می پس
می گویــد »ایــن نگــرش کــه علــِت عقب مانده گــی 
و توســعه نیافته گی جهــان ســوم چیره گــی و نفــوذ 
ــی  ــی و بدیه ــت، در آن روزگار همه گان ــم اس امپریالیس

ــماره ۳2، 1۳88( ــاش، ش ــود.« )نشــریه ت ب
ــت،  ــمار می رف ــه ش ــاد ب ــل انتق ــدگاه او قاب ــه از دی آنچ
سســتی فلســفی-تاریخی ایــن گفتمــان و جایگزیــن 
ــیِن  ــل های پیش ــتی نس ــی و غرب دوس ــدِن غرب گرای ش
ــتیزی  ــا غرب س ــی ب ــر بدیه ــۀ ام ــه مثاب ــن فکری ب روش
ســطحی و عامیانــۀ رایــج در زمانــۀ مبــارزه علیــه 

ــا( ــان ج ــود. )هم ــتعمار« ب ــم و نواس »امپریالیس

گذار از شرق به جهان سوم
ــال های  ــران س ــط در ای ــرب فق ــا غ ــه ب ــش رابط پرس
ــد  ــرب )مه ــا غ ــه ب ــوع رابط ــد. ن ــان نیام ــه می 1۳4۰ ب
اولیــن نســل  از همــان  زایــش گفتمــان مدرنیتــه( 
دغدغــۀ  بــه  مشــروطیت  آســتانۀ  در  روشــن فکران 

ــود. ــده ب ــل ش ــیاری تبدی ــری بس فک
پرسشــی کــه از قــرن نوزدهــم بــرای روشــن فکران 
ــن فکری  ــت روش ــه هوی ــه ک ــود ک ــن ب ــد ای ــرح ش مط
تــا چــه انــدازه در رابطــه بــا فرهنــِگ خــودی و بومــی 
اســت و یــا چــه چیــزی را، تــا کجــا و چگونــه بایــد از 

ــت.  ــرب( گرف ــران )غ »دیگــری« و دیگ
اگــر کســانی پیشــرفت و غلبــه بــر انحطــاط را در اخــذ 
تمــدن غربــی، همســاز شــدن بــا دنیــای مــدرن و کنــار 
گذاشــتن ســنت می دانســتند، بــرای برخــی دیگــر 

ــری  ــا مادی گ ــتی و ی ــگاه پوزیتویس ــرب، ن ــت غ عقانی
ــاطیری آن  ــت اس ــرقی و معنوی ــرای روح ش ــدی ب تهدی

ــت. ــمار می رف ــه ش ب
پیــش از آل احمــد کســاِن دیگــری مانند محتشم الســلطنه 
ــل  ــزوۀ »عل ــا ج ــس اول( ب ــدۀ مجل ــفندیاری )نماین اس
ــا  ــا فخرالدیــن شــادمان ب ــا و عــاج آن« و ی بدبختــی م
کتــاب »تســخیر تمــدن فرنگــی« بحــث رابطــه بــا غــرب 
را در بعــد انتقــادی طــرح کــرده بودنــد بــدون آن کــه در 

زمــاِن خــود بازتــاب چندانــی پیــدا کننــد.
ــرد کــه غــرب فقــط ســرزمین  ــاد ب ــد از ی ــان نبای هم زم
ــه و  ــد، مدرنیت ــگ جدی ــم و فرهن ــه، عل ــد اندیش تولی
اومانیســم نبــود. سیاســت اســتعماری دولت هــای غربــی 
ــی آن  ــیب های اجتماع ــی و آس ــای سیاس ــا بحران ه و ی

ــود.  هــم بخشــی از واقعیــت غــرب ب
ایــن کشــاکش هویتــی و هستی شناســانه، بخشــی از 
ایــران  زنده گــی روشــن فکری یــک قــرن گذشــتۀ 
اســت. جــال آل احمــد امــا بــا زبــان و نگاهــی متفــاوت 
ــید  ــان کش ــه می ــال هایی ب ــی را در س ــث غرب زده گ بح
کــه روان شناســی جامعــه آماده گــی پذیــرش چنیــن 

ــت.  ــی را داش گفتمان
ــود، انســانیِت  ــه رو ب روشــن فکر از نظــر آل احمــد دنبال
ــزی  ــم چی ــالتش ه ــت و رس ــگ می گرف ــود را از فرن خ
ــای  ــه ج ــی ب ــگ غرب ــرب و فرهن ــغ غ ــز تبلی ــود ج نب
فرهنــگ  ایرانی کــردِن  و  بومی کــردن  بــرای  تــاش 
ــه  ــرد ک ــبیه ک ــاری تش ــه بیم ــرب زده را ب ــی. او غ وطن
بــا گسســت از ســنت         های بومــِی خــود دچــار از 

)1۳5۶ احمــد،  )آل  می شــود.  خود بیگانه گــی 
طــرح مفهــوم غرب زده  گــی در فضــای آن روزهــا، 
ــاد تباهــی«   ــوان »نم ــه عن ــی ب ــگ غرب ــا فرهن دشــمنی ب
شــده ،  گــم  و  اصیــل«  »شــرق  جســت وجوی  و 
احمــد  معنــای سیاســی روشــنی هــم داشــت. آل 
ــه  ــفه را ب ــوزۀ فلس ــد در ح ــی فردی ــوم غرب زده گ مفه
ــدا  ــد ابت ــی آورد. فردی ــی و سیاس ــوم اجتماع ــای عل دنی
غرب زده گــی را بیشــتر از منظــر معنــوی و معنویــت 
اندیشــۀ شــرقی-ایرانی و در انتقــاد بــه »یونــان زده گــی« 

ــود. ــیده ب ــان کش ــه می ــی« ب و »دنیاگرای
داریــوش آشــوری جنبــش غرب ســتیزِی ســال های 
پــس از جنــگ دوم جهانــی را نوعــی چرخــش متفــاوت 
ــان  ــه جه ــرق ب ــذار از ش ــه آن »گ ــد و ب ــی می کن ارزیاب
ــودش »از  ــول خ ــه ق ــذاری ب ــد. گ ــام می ده ــوم« ن س
ــده  و  ــوده  ش ــای  پیم ــه  جغرافی ــانه یی  ب ــای  افس جغرافی
ــی   ــِت علم ــر و ذهنی ــِت ارادۀ جهانگی ــه  دس ــنجیده  ب س
ــدار شــده  اســت.« ــرب  پدی ــه  نخســت  در غ ــدرن ، ک م

ــی  ـ  ــگاهِ تاریخ ــذار از جای ــای گ ــه معن ــول ب ــن تح ای

جغرافیایــی،  اســطوره یی  ـ افســانه یی  در مرکــِز جهــان  
ـ  اســطوره یی   تاریخ هــای   همــۀ   ویژه گــی   کــه   ــــ 
افسانه یی ســت  ــــ بــه  جایــگاهِ تاریخــِی پیرامونــی  در 
ــود. )تــاش،  ــِت غــرب  ب ــا مرکزی ــی  ب ــِخ جهان بســتِر تاری

شــماره ۳2، 1۳88(
 historical( تاریخــی »  »هوشــیارِی  او،  نظــر  از 
consciousness( مــا، »در بنیــاد، در چنیــن  شــرایِط 
تاریخــی  ـ فرهنگــی  ـ روانــی  شــکل  گرفتــه  اســت ، 
ــم   ــت جهاِن پریشانیـ ــک  زیس ــروردۀ ی ــا زاده  و پ ــی  م یعن
کــه  پریشــانی اش  ناگزیــر در ذهنیّــت  و رفتــارِ مــا بازتــاب  

دارد.« )همــان جــا(
ــا اندیشــۀ ضــد  ــه اســت کــه  غرب ســتیزی و ی بدیــن گون
ــده«ی  ــل کنن ــل »تحلی ــه عام ــی ب ــه نوع ــی ب غرب زده گ
»روشــن گر وضــع  و  زمــان  آن  روشــن فکری  فضــای 

ــود. ــل می ش ــم تبدی ــا« ه ــی م تاریخ
ــیاری   ــریعتی  و بس ــا ش ــد و بعده ــرای آشــوری؛ آل  احم ب
دیگــر در ردۀ  »انســاِن کین تــوزِ هبــوط  کــرده  از شــرق  بــه  

جهــان ســوم« بودنــد .
از نظــر او، روشــن فکرانِ ِ جهان ســومی  در دوران پــس  
ــت  و  ــن  ذهنی ــیر چنی ــاد اس ــی  دوم ، »در بنی ــگ جهان از جن
ــماره  ــاش، ش ــد. » )ت ــدۀ  آن  بوده  ان ــی  و بازتولیدکنن فضای

)1۳88  ،۳2
بــه  شــرق  روشــن فکری  از  گــذار  او  کــه  آنچــه 
روشــن فکری جهــان ســوم نــام می دهــد، در حقیقــت 
چرخشــی اســت در زمانه یــی کــه در آن بســیاری در 
ــۀ  ــه ریش ــتی ک ــوم گرایی و ضدامپریالیس ــای جهان س فض
زنده گــی  می دیــد،  وابســته گی  در  بیشــتر  را  دردهــا 

نــد.  می کرد
در گفتمــان رایــِج ایــن دوران، جهــان ســوم مفهومــی 
ــر.  ــان دیگ ــر جه ــت در براب ــی اس ــک و سیاس ایدیولوژی
دنیایــی  بــه  کــه  اســت  کســی  هــم  جهان ســومی 
دارد.  تعلــق  اســتعمارزده  ســلطه،  تحــت  تحقیرشــده، 
ــه  ــت ک ــن معناس ــه ای ــان ب ــومی هم زم ــت جهان س هوی
ــه  ــروزی جامع ــی و ام ــای تاریخ ــا و زخم ه ــۀ درده ریش

و مــردم را بایــد در خــارج از مرزهــا جســت. 
ایــن گرایــش )نظریــۀ وابســته گی( زمانــی در فضــای 
ــان  ــق جه ــی از مناط ــانِی بخش ــوم انس ــن فکری و عل روش
ــود.  ــب ب ــاِن غال ــم گفتم ــن ه ــکای التی ــه در امری از جمل
ــکاِت  ــۀ مش ــم هم ــار ه ــن فکراِن آن دی ــیاری از روش بس
جامعــه را یک ســره حاصــل ســلطۀ خارجــی و امپریالیســتی 

می دانســتند.
ــوم  ــادی در عل ــی انتقـ ــاد، گرایش ــال های هفت ــان س از پای
ــش  ــه پرس ــد ک ــور می کن ــن ظه ــکای التی ــانی امری انس
ــر و در  ــی دیگ ــه گونه ی ــته گی را ب ــی و وابس عقب مانده گ
رابطــه بــا خــود و عملکــرد نهادهــا و گرایش هــای داخلــِی 

ــد. ــش می کش ــم پی ــه ه جامع

ــاد  ــوان »نم ــه عن ــی ب ــِگ غرب ــا فرهن ــمنی ب ــا، دش ــای آن روزه ــی در فض ــوم غرب زده  گ ــرح مفه ط
ــت. آل  ــم داش ــنی ه ــی روش ــای سیاس ــده ، معن ــل« و گم ش ــرق اصی ــت وجوی »ش ــی«  و جس تباه
ــی  ــی و سیاسـ ــوم اجتماع ــای عل ــه دنی ــفه را ب ــوزۀ فلس ــد در ح ــِی فردی ــوم غرب زده گ ــد مفه احم
آورد. فردیــد ابتــدا غرب زده گــی را بیشــتر از منظــر معنــوی و معنویــِت اندیشــۀ شــرقی-ایرانی 

ــود ــیده ب ــان کش ــه می ــی« ب ــی« و »دنیاگرای ــه »یونان زده گ ــاد ب و در انتق

سعیـد پیوندی  
بخش نخست
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انتخاباتـی  ناظـر  نهاد هـای  مسـووالن 
اعضـای  از  شـماری  کـه  می گوینـد 
از  برخـی  بـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان 
ارتبـاط دارنـد کـه ایـن رفتـار کمیشـنران 
می باشـد. سـوال برانگیز  و  مشـکوک 

ایـن مسـووالن بـا ابـراز نگرانـی از ایـن 
مسـاله می گوینـد کـه ارتبـاط کمیشـنران 
بـا نامـزدان نتایـج انتخابـات را بـه بحران 

می برنـد.
دیدبـان  موسسـه  نهاد هـای  مسـووالن   
انتخابـات و شـفاف افغانسـتان )ایتـوا( و 
)فـوا(  افغانسـتان  آزاد  دیدبـان  موسسـه 
پنجشـنبۀ هفتـۀ گذشـته در یـک نشسـت 
از  را  شـان  یافته هـای  کابـل  در  خبـری 
روز انتخابـات ششـم میـزان با رسـانه های 

کردنـد. شـریک 
برنامه هـای  مدیـر  شـینواری  حبیـب اهلل 
شـفافیت  و  انتخابـات  دیدبـان  موسسـه 
مـا  »یافته هـای  گفـت:  ایتـوا  افغانسـتان 
کمیشـنران  برخـی  کـه  می دهـد  نشـان 
کمیسـیون های انتخاباتـی ارتبـاط نزدیـک 

دارنـد.« انتخاباتـی  تکت هـای  بـا 
نزدیـک  ارتبـاط  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
دبیرخانه هـای  روئسـای  و  کمیشـنران 
کمیسـیون های انتخاباتی با نامـزدان، نتایج 
انتخابـات را بـا بحـران مواجـه می سـازد 
گفـت: »اگر ارتباط کمیشـنران و روئسـای 
کمیسـیون های انتخاباتـی با نامـزدان ادامه 
پیـدا کنـد ما بحـران انتخابات سـال 2۰14 
را دوبـاره در کشـور تجربـه خواهیم کرد.«
آقـای شـینواری از کمیشـنران و روسـای 
کمیسـیون های انتخاباتـی خواسـت کـه به 
مـدت یـک مـاه تلفن های شـان را قرنطین 
کـرده و عدالـت انتخاباتـی را تامیـن و از 

جلوگیـری  انتخاباتـی  احتمالـی  بحـران 
. کنند

ایـن گفته هـای در حالـی مطرح اسـت که 
چنـد روز پیـش مسـووالن بنیـاد انتخابات 
ارتبـاط  از  نیـز  تیفـا  افغانسـتان  شـفاف 
کمیشـنران کمیسـیون های انتخاباتـی ابراز 
ارتبـاط  کـه  بودنـد  گفتـه  کـرده  نگرانـی 
کمیشـنران بـا نامـزدان و اختافـات میـان 
کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات و رئیـس 
دبیرخانـه آن زمینـه را برای تقلب مسـاعد 

می سـازد.
اینکـه  بیـان  بـا  ایتـوا  برنامه هـای  مدیـر 
مکانیسـم روشـن در کمیسـیون انتخابـات 
بـرای تفکیـک آرای سـیاه از سـفید وجود 
انتخاباتـی  کمیسـیون  شـکایات  از  نـدارد 
مـوارد  بیشـتر  دقـت  بـا  کـه  خواسـت 
شـکایات مربـوط بـه تخلفـات و جرایـم 

کار و زار هـای انتخاباتـی را دنبـال کـرده 
و متخلفـات را بـه دادسـتانی کل معرفـی 

. کنند
در همیـن حـا،ل مبیـن اهلل ایمـاق رییـس 
موسسـه دیده بـان آزاد افغانسـتان بـا انتقاد 
ازعملکـرد کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی 
انتخاباتـی  شـکایات  »کمیسـیون  گفـت: 
رسـیدگی به شـکایات انتخاباتی را در خفا 
انجـام داده و بـا نهاد هـای ناظـر انتخاباتی 
هماهنگـی نـدارد که ایـن گونه رسـیدگی 
گمانـه زنی هـا مبنـی بـر انجـام تقلـب در 
کمیسـیون شـکایات را بیشـتر می سـازد.«
شـمارش  کار  کنـدی  از  ایمـاق  آقـای 
ابـراز  نیـز  انتخابـات  کمیسـیون  در  آرای 
نگرانـی کـرده و از مسـووالن کمیسـیون 
انتخابـات خواسـت کـه میکانیـزم انتقـال 
ارقـام نتایـج انتخابات در بانـک اطاعاتی 

کمیسـیون انتخابـات را همگانـی سـازد تا 
سیاسـی،  احـزاب  نامـزدان،  نگرانی هـای 
جامعـه مدنی در کل مردم افغانسـتان مبنی 
معلومـات  مرکـز  در  تقلـب  احتمـال  بـر 

کمیسـیون انتخابـات رفـع گـردد.
عضـو  یـک  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
کمیسـیون انتخابـات نیـز از کنـدی رونـد 
انتقـال معلومـات به سـرور مرکـزی انتقاد 
کـرده و گفتـه بود کـه احتمـال دارد اعام 
بـه  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  نتایـج 

تعویـق افتـد.
انتخاباتـی، کمیسـیون  تقویـم  اسـاس  بـر 
انتخابـات نتایج ابتدایی انتخابات ریاسـت 
جمهـوری بـه تاریـخ 27 میـزان و نتایـج 
اعـام  عقـرب   1۶ تاریـخ  بـه  آن  نهایـی 

خواهـد شـد.

دفتـر معاونـت سـازمان ملل متحد در افغانسـتان یـا یوناما 
می گویـد کـه در نتیجـۀ حملۀ هوایـی نیروهـای امریکایی 
در غـرب افغانسـتان دسـت کـم ۳۰ فـرد ملکی به شـمول 

کودکان کشـته شـده اند. 
سـازمان ملـل متحـد ادعـا کـرده اسـت کـه یک گـزارش 
مسـتند نشـان می دهـد که در نتیجـۀ یک حملـۀ هوایی در 
مـاه مـی در فـراه بیـش از ۳۰ فـرد ملکی کشـته شـده اند، 
امـا هیـچ جزییات از آن بیرون داده نشـده اسـت. نیروهای 
امریکایـی ادعـا کرد ه انـد کـه یک مرکـز تولید و پروسـس 
از آن تغذیـه می کردنـد را مـورد  مـواد کـه تروریسـتان 
هـدف قـرار داده انـد. امـا بـه اسـاس گفته هـای سـازمان 
ملـل متحـد کارمنـدان ملکـی ایـن کار خانه از نظـر قانون 

نبایـد مـورد هـدف قـرار گیرند. 
نظامیـان امریکایـی در پنجـم مـاه مـی در والیت فـراه در 
همسـایه گی والیـت نمـروز نزدیک بـه ۶۰ مرکـز تولید و 

پروسـس مـواد مخـدر را مورد هـدف قـرار دادند. 
یـک نماینـدۀ سـازمان ملـل متحـد کـه از نزدیـک سـاحۀ 
هـدف قـرار گرفتـه را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت، 
می گویـد کـه نزدیـک ۳9 تـن زخمـی  و به شـمول 14 
کودک و ۳۰ زن کشـته شـده اند. سـازمان ملل گفته اسـت 
کـه شـواهد و مـدارک بـه دسـت آمـده نشـان می دهد که 
آمـار کشـته شـده ها بیشـتر از ۳۰ تـن اسـت کـه زنـان و 

کـودکان را شـامل می شـود.  
بـه اسـاس گـزارش سـازمان ملـل متحـد ایـن سـاحه بـه 
امـا  اسـت،  نبـوده  طالبـان  قلمـرو  در  عمومـی  صـورت 
حضـور گروه هـای تبـه کار سـبب شـده اسـت تـا مـورد 

هـدف حمـات هوایـی قـرار گیرنـد. 
گـزارش تأییـد کـرده اسـت، برخـی از باشـنده گان ایـن 
قاچاقبـران   – کار  خـاف  گروه هـای  بـا  ممکـن  محـل 
همـکاری داشـته باشـند، آنـان حاضر بـه گفت وگـو دفاع 

در برابـر حمـات هوایـی نیروهـای خهارجـی نیسـتند. 
کارگـران ملکـی مراکـز پروسـس مواخـد مخـدر، شـامل 
مـا  می کننـد:  اسـتدالل  و  نیسـتند  حمـات  بـا  مبـارزه 
بردیـم.  پنـاه  این جـا  از حمـات  پنهـان شـدن  به خاطـر 
افغانسـتان،  در  امریکایـی  نیروهـای  سـخنگوی  یـک 
)USFOR-A( گفتـه اسـت کـه حمـات هوایی سـبب 
تلفـات ملکـی شـده باشـد، از طـرف نیروهـای امریکایی 
نشـان  هوایـی  نیروهـای  پیش بینـی  می شـود،  محکـوم 
می دهـد؛ چیـزی را آنـان مـورد هـدف قـرار داده انـد یک 

مرکـز پروسـس مـواد مخـدر بـود اسـت. 
همچنـان او تصریـح کـرده اسـت کـه در جریـان حمات 
هوایـی نیروهای افغانسـتان – امریکایی به خاطر سـهولت 
بیشـتر سـاحه توسـط نیروهای خاص محاصره شـده بود. 
نیروهـای امریکایـی فرصـت بیشـتر روی مبـارزه بـا مواد 
مخـدر و تجـارت تریـاک در افغانسـتان صـرف کرده انـد 
و هزینـه آن بـه بیـش از یـک ونیـم میلیـون دالـر معـادل 
یـک اشـاره 15 میلیـون ایـرو می شـود، ایـن حمـات در 
میـان  سـال های 2۰۰1 تـا 2۰۰8 کـه روی زمین های مزارع 

تریـاک و کارخانه هـای تولیـد آن انجـام شـده اسـت. 
و  »آزمایشـگاه  بـا  مبـارزه  مرکـز  سـال  یـک  طـول  در 
پروسـس مـواد مخـدر« بیـش از 2۰۰ حمله بر آزمایشـگاه 
مـواد مخـدر در قلـب طالبان انجام داده اسـت کـه بیش از 
2۰۰ میلیـون دالـر در سـاالنه طالبـان از تجـارت آن نفع به 

دسـت می آورنـد. 
امـا بررسـی های اخیـر در مرکـز »اقتصـادی لنـدن« نشـان 
می دهـد کـه کمپاین هـای چنـد میلیونـی دار روی تجارت 
مـواد مخـدر طالبـان تأثیـر بـه سـزای داشـته اسـت. ایـن 
پژوهـش کـه توسـط داکتـر دیویـد مسـفیلد، انجـام شـده 
اسـت، بـه بی بی سـی گفته اسـت کـه در ما اپریـل امریکا 
میلیون هـا دالـر را بـرای ایجاد آزمایشـگا ها پرداخته اسـت 

کـه می توانـد بـه صـورت ابتدایی سـاخته شـود.

یوناما:
دریکحملۀنیروهایامریکاییبهآزمایشگاهموادمخدر30تنکشتهشدند

نهادهای ناظر:
شماری از کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با نامزدان ارتباط دارند

دختـرت را به مـن بـده 
ورنـه طالب می شـوم!

یـک متهم بـه جرم عضویـت در گروه طالبان بازداشـت 
شـده و برایش دوسـیه ترتیب شـده بود و ایـن متهم در 
تمـام مراحـل تحقیق بـه جرم عضویت خویـش اعتراف 
کـرده بـود. قضیـه زمانـی جلـب توجـه کـرد و جالـب 
جلـوه نمـود کـه این متهـم انگیـزۀ طالب شـدن خود را 
بیـان کـرده بـود. او می گفـت: »من بـاالی دختـر کاکایم 
عاشـق شـده بودم و به شـدت او را دوسـت داشتم و به 
یـاد و خاطـرۀ او شـب ها خوابـم نمی بـرد. پـدر و مـادر 
خـود را وادار نمودم که این دختر را برایم خواسـتگاری 
نماینـد و پـدر و مـادرم بـه هدف خواسـتگای بـه خانۀ 
کاکایـم رفتنـد، امـا کاکایـم دختـر را برایـم نـداد و مـن 
هـم رفتـم و بـه گـروه طالبـان پیوسـتم. پـدرم برایـم 
تمـاس می گرفـت و گریـه می کـرد و می گفـت پسـرم 
بـه خانـه برگرد تا خـدای نکرده کشـته نشـوی و خاک 
بـه سـرمان نسـازی و... مـن بـه پـدرم گفتـم، تـا زمانی 
کـه دختـر کاکایـم را برایـم نامـزد نکـرده ای هرگـز بـه 
خانـه برنخواهـم گشـت. بعد پـدرم و مادرم نـزد کاکا و 
خانـم کاکایـم رفتنـد و گریه کردند و التمـاس نمودند و 
کاکایـم دختـر را برایـم داد و مـن هم از جبهـۀ جنگ به 

خانـه برگشـتم و آمـدم و گرفتار شـدم«.
یـک پسـر جـوان دیگـر هـم در قضیـۀ شـروع بـه جرم 
اختطـاف یـک دختـر جـوان و شـوهر دار گرفتار شـده 
بـود و انگیـزۀ بـردن دختـر را بـه جبر، عشـق سـابقه و 
دیرهنـگام نسـبت بـه آن دختر می دانسـت. دختـر گفته 
بـود: »ایـن جـوان من را دوسـت داشـت، اما پـدرم من 
را بـه کـس دیگـری داد. بعـد از سـال ها ایـن جـوان به 
مـن تمـاس گرفـت و گفـت کـه عاشـق مـن اسـت و 
همیشـه مـن را دوسـت داشـته اسـت. من برایـش گفتم 
حـاال مـن عروسـی کـرده ام، اگـر تو عاشـق مـن بودی 
چـرا وقـت برایـم نگفتـی و اقـدام نکـردی. ایـن جوان 
امـا اصـرار می کـرد و می گفت مـن طالب هسـتم و اگر 
بـا مـن فـرار نکنی بـا واسـکت مملـو از مـواد انفجاری 
وارد خانـۀ پـدر و مـادرت می شـوم و خـود را انتحاری 
می کنـم و جـان پـدر و مـادرت را هـم می گیـرم و... «. 
بعـد ایـن جـوان بـا تفنکچـۀ دسـت داشـتۀ خـود وارد 
منـزل دختـر می شـود و از دسـت دختـر می گیـرد کـه 
دختـر را فـرار بدهـد، بـا عکـس العمـل مـردم مواجـه 

می شـود و در نهایـت گرفتـار می گـردد.
در یـک دوسـیۀ دیگـر، متهـم گفتـه بـود کـه انگیـزۀ 
پیوسـتن بـرادرم بـه طالبـان ایـن بود کـه یـک خواهرم 
کارمنـد دولـت بود و ما بـرادران موافق ایـن کار نبودیم 
و در نهایـت بـردارم خواهـرم را تـرور کـرد و مـن و 
بـرادرم مجبـور شـدیم و رفتیـم طالـب شـدیم. جـوان 
دیگـری هـم گفته بـود که علت پیوسـتن من بـه طالبان 
ایـن بـود کـه خانمـش بـه او خیانـت می کـرد و او هـم 
مجبـور شـده بـود کـه خانم خـود را بـه قتل برسـاند و 

بعـد بـا سـاح خـود بـا طالبـان بپیوندد.
روشـنفکران  نام دارتریـن  از  یکـی  کـه  پـدرام  دکتـر 
بحـث  اگـر  کـه  بـود  گفتـه  هـم  اسـت،  افغانسـتان 
بـا طالبـان بدخشـان  نشـود،  قومـی حـل  هویت هـای 
خواهـد پیوسـت و بـه جبهـات جنـگ خواهـد رفـت 
و علیـه دولـت تمامت خـواه مبـارزه مسـلحانه خواهـد 
نمـود. انجنبـر حکمتیـار هـم گفتـه اسـت کـه اگـر در 
انتخابـات 1۳98، تقلـب صـورت گیـرد و جناب شـان 
برنـده نشـوند، دو باره بـه جبهات جنـگ خواهند رفت 
و بـه جهـاد خـود ادامه خواهنـد داد. حکمتیـار صاحب 
چنـدی پیـش هـم گفتـه بـود کـه خانـم نغمـه را هم به 

رفتـن بـه جبهـات جنـگ تشـویق خواهـد کـرد.
در »جنـگ« و در »جبهات جنگ« چیسـت که از عاشـق 
مـا گرفتـه تا جنایـت کار مـا و از قدرت طلب مـا گرفته 
تـا ثروت انـدوز مـا و از مای مـا گرفته تا روشـنفکر ما 
و... به سـوی آن کشـانده می شـوند و مجبور می گردند؟

برگردان: ابوبکر صدیق / بی بی سی

 عبدالکبیر ستوده
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قـدرت سیاسـی وسـیله یی بـرای دسـتیابی بـه 
خواسـته های مـردم اسـت. سیاسـت بین الملل 
ماننـد همـه انـواع سیاسـت ها، در کشـمکش 
نشـانه هایی  قـدرت خاصـه می شـود.  بـرای 
سیاسـت بین الملـل هرچـه باشـند، قـدرت در 

رأس آنهاسـت. 
سیاسـت مداران و مـردم در نهایـت خواسـتار 
آزادی، امنیـت، سـعادت و اقتدار هسـتند. آنها 
اهـداف خـود را بعضـًا در لفافـۀ آرمان هـای 
مذهبـی  یـا  و  فلسـفی  اقتصـادی،  اجتماعـی، 
می بیننـد. امیـدوار انـد کـه ایـن آرمـان یـا از 
و  طبیعـه  مافـوق  یـا  ذاتـی  نیروهـای  طریـق 
سـرانجام، از طریـق تحـوالت طبیعـی و امـور 

انسـانی، عملـی گـردد. 
آنـان همچنین ممکن اسـت سـعی کنند تحقق 
آرمان هـای متذکـره را از طریـق غیـر سیاسـی 
راه هـای  چنـان  تبلـور  سـازند.  امکان پذیـر 
همـکاری بـا دیگر کشـورها و یا سـازمان های 
بـه  هرحـال،  بـه  اسـت.  نهفتـه  بین المللـی 
محـض آنکـه آنـان تـاش می ورزنـد اهـداف 

خـود را به وسـیله سیاسـت بین المللـی عملی 
کننـد، لزومـًا بـه قـدرت می اندیشـند. 

رابطـۀ ملت ها با سیاسـت بین الملـل از کیفیت 
عمیقـی برخـوردار اسـت. ایـن روابـط در پی 
می گیـرد  قـدرت صـورت  در  کـه  تحوالتـی 
و دچـار دگرگونـی می شـود. در نتیجـۀ ایـن 
تحـوالت ـ ممکـن اسـت یک کشـور پیشـتاز 
در مبـارزات قدرت منـد گـردد و یـا برعکـس 
ملتـی را از توان شـرکت فعاالنـه در آن محروم 
سـازد. همچنـان بـه نظـر می رسـد ایـن روابط 
در نتیجـه تحـوالت فرهنگـی نیز تغییـر نماید. 
براسـاس ایـن تغییـر، ممکـن اسـت کشـوری 
بـه جـای پرداختن به مبـارزات قدرت، سـعی 
کند بـه تعقیب مسـایل اقتصـادی موضع گیری 

. کند
هنگامـی که سـخن از قـدرت به میـان می آید، 
منظـور مـا نخسـت دربـارۀ قـدرت انسـان بـر 
طبیعـت یـا صحبـت از هنـری چـون: سـخن 
گفتـن، کام، صـدا، رنـگ و یا دربارۀ وسـایل 
خودکنترلـی  قـدرت  یـا  و  مصـرف  تولیـد، 
نیسـت. قـدرت بـرای مـا بـه معنـای نظارتـی 
اسـت کـه انسـان بـر ذهـن و عمـل دیگـران 
سیاسـی،  قـدرت  از  هنـگام سـخن  بـه  دارد. 
هـدف مـا اشـاره بـه روابـط نظارتـی متقابـل 
قـدرت  فاقـد  افـراد  و  قدرت منـدان  یعنـی 

متمرکـز اسـت. 
بـه هرحال، قـدرت سیاسـی را بایـد از کاربُرد 
قـوه قهریه بـه معنـای کاربُرد واقعی خشـونت 
فزیکـی تفکیـک کنیـم. تهدیـد بـه خشـونت 
از طریـق پولیـس، زنـدان، اعـدام و یـا جنـگ 
اسـت.  سیاسـت  ذاتـی  مولفه هـای  از  یکـی 
هنگامـی کـه خشـونت بـه واقعیـت می نشـیند 
در آنجاسـت که قدرت سیاسـی جـای خود را 
بـه قـدرت نظامی و یا شـبه نظامی داده اسـت؛ 

مخصوصـًا در سیاسـت بین الملل، تـوان نظامی 
بـه عنـوان یک تهدیـد و یا یک تـوان باالقوه از 
مهمتریـن عوامـل سـازندۀ اقتدار سیاسـی یک 

اسـت.  ملت 
اگـر ایـن قدرت بـا هرنـوع جنگ بـه واقعیت 
تبدیـل شـود، نشـان دهندۀ جایگزینـی قـدرت 
نظامـی به جـای قدرت سیاسـی اسـت. اِعمال 
روابـط  جـای  بـه  فزیکـی  خشـونت  واقعـی 
روان شناسـی که جوهر قدرت سیاسـی اسـت، 
اثرگـذار بـوده و در ایـن موقعیـت بـه صورت 
روابـط فزیکـی بین دو جسـم که یکـی از آنها 
قـدرت سـلطه بـر حـرکات دیگـری را دارد ـ 
جلـوه می نمایـد. بـه ایـن دلیـل اسـت کـه در 
اِعمـال خشـونت فزیکـی، عنصر روان شناسـی 
روابـط سیاسـی مفقـود می شـود. بدیـن لحاظ 
الزم اسـت کـه بیـن قـدرت سیاسـی و نظامی 

تمایـز قایـل گردد.
قدرت سیاسـی رابطه یی اسـت، روان شناسـانه 
بیـن دو گـروه اِعمال کننـده و پذیرندۀ قدرت. 
ایـن اِعمـال کنتـرل و نظـارت از طریـق نفـوذ 

کـه  می گیـرد  یکدیگـر صـورت  بـر  ذهن هـا 
منابـع نفـوذ، سـه چیز اسـت:

1-  انتظار کسب منافع
2-  ترس از ضرر

۳-  احترام یا عشق به نهادها یا افراد بشری
اِعمـال نفـوذ ممکـن اسـت از چنـد طریق زیر 

بـه منصۀ اجرا گذاشـته شـود:
•  دستورات
•  تهدیدات
•  مشوقات

اقتـدار یک فـرد یا یـک مقام صاحـب منصب 
و یـا سـرانجام به صـورت مجموعه یـی از این 
عوامـل در حالـی کـه اعتقـاد عمومـی بـر این 
ترکیب هـای  بیـن  متقابـل  کـه کشـش  اسـت 
سیاسـت  اساسـی،  عوامـل  ایـن  از  مختلفـی 
اهمیـت  هنـوز  می دهـد،  شـکل  را  داخلـی 
عوامـل در سیاسـت بین المللـی بـدان حـد بـه 

وضـوح نرسـیده اسـت. 
عـدم وضـوح اهمیـت ایـن عوامـل بـه معنای 
غیرواقعـی بـودن آنهـا نیسـت. در گذشـته ـ 
گرایشـی نسـبت بـه کاهش قدرت سیاسـی در 
حـد اِعمـال واقعـی قـوه قهریـه و یـا حداقـل 
چیـزی در سـطح تهدیـد موفقیت آمیـز کاربرد 
قـوه قهریـه و یـا ترغیب وجود داشـته اسـت. 
در ایـن گرایـش توجهی بـه کاریزما نمی شـد. 
عـدم توجه بـه عامـل کاریزما از فقـدان توجه 
بـه عنصر مسـتقل پرسـتیژ در سـطح سیاسـت 
وجـود  ایـن  بـا  می شـد.  ناشـی  بین الملـل 
بـدون آنکـه کاریزمـای فـردی چـون: ناپلئون 
و یـا هیتلـر و یـا نهادهایی چون: سـازمان ملل 
متحـد مطرح باشـد کـه در آن اعتماد و عشـق 
مـردم از طریـق تسـلیم آگاهانـه نسـبت به فرد 
یـا سـازمانی تحصیل می شـود ـ امـکان ندارد. 
بین الملـل  سیاسـت  پدیده هـای  از  بعضـی 

جلوه هـای  از  پدیده هـا  ایـن  کنیـم.  درک  را 
امروزیـن  الملـل  بیـن  سیاسـت  برجسـته 

می باشـند. 
بـر  کشـور  یـک  رییس جمــهور  قـدرت 
کـه  دارد  واقعیـت  زمانـی  تـا  مجریـه  قـوه 
فرمان هایش توسـط اعضـای این قـوه پذیرفته 
شـود. سـازمان دهی احـزاب نیز زمانـی قدرت 
سیاسـت  یـک  مـادی  خواسـت  کـه  دارنـد 
خارجـی هرچـه باشـد متضمـن کنتـرل رفتـار 

می باشـد.  نفـوذ  اِعمـال  طریـق  از  آنهـا 
مـرزی کـه حـدود صـد سـال آمـاج سیاسـت 
خارجـی فرانسـه را تشـکیل مـی داد، حاکی از 
خواسـتۀ سیاسـی آن کشـور برای از بین بردن 
آرزوی آلمـان بـرای حملـه بـه فرانسـه بـود. 
قصـد فرانسـه آن بـود کـه از لحـاظ فزیکـی 
امـکان ایـن حملـه را از بیـن ببرد و یـا حداقل 
بـر سـر راه ایـن قصـد، اشـکاالتی بـه وجـود 

آورد. 
توفیـق بی سـابقۀ بریتانیـای کبیـر در طول قرن 
نوزدهـم میـادی کـه به حفـظ موقعیـت برتر 
انجامیـد  بین الملـل  سیاسـت  در  کشـور  آن 
آن  شـدۀ  حسـاب  سیاسـت گذاری  از  ناشـی 
کشـور بـود. بریتانیـای کبیـر مجددانـه سـعی 
می نمـود مخالفـت دیگـران را بـه یکـی از دو 

طریـق زیـر از بیـن ببـرد: 
• اوالً به خاطـر قـدرت عظیم خـود ـ موقعیت 

خطرناکـی را بـرای مخالفین ایجـاد می کرد. 
•  ثانیـًا بـا سیاسـت تعامـل مبتنـی بـر قـدرت 
خـود، زمینه یـی را فراهـم مـی آورد کـه ایـن 

مخالفـت ضـروری نباشـد.
هـر  بـه  نظامـی  آماده گـی  سیاسـی  خواسـتۀ 
نوعـی کـه باشـد هدفـش بازداشـتن کشـورها 
از کاربـرد قـوه قهریـه اسـت. ایـن خواسـته از 
طریـق ایجـاد مخاطـره عظیـم بـرای کشـورها 
سیاسـی،  مسـأله  بنابرایـن  می شـود.  اِعمـال 
آماده گـی نظامـی آن اسـت کـه کاربـرد بالفعل 
قـوه قهریه را غیرضروری سـازد. این نشـانه با 
ترغیـب دشـمن بالقـوه به عـدم کاربـرد و قوه 

قهریـه عمـل می شـود. 
خواسـته سیاسـی جنگ خود به خـود متضمن 
فتـح قلمـرو یـا نابودی نیـروی نظامی دشـمن 
نیسـت؛ بلکـه هـدف آن ممکـن اسـت تغییـر 
ذهنیـت دشـمن بـه قبـول تسـلیم نسـبت بـه 
ارادۀ قـدرت فاتـح منتهـی شـود. بنابـرآن، در 
سیاسـت گذاری های  از  سـخن  کـه  جایـی 
نظامـی، مالـی و یـا اقتصـادی بین المللـی بـه 
میـان می آیـد الزم اسـت بـه تمایـزی کـه بین 
ابـزار  کـه  اقتصـادی  صرفـًا  سیاسـت گذاری 
توجـه  می شـوند،  محسـوب  شناسـی  هـدف 

داشـته باشـیم. 
منظـور مـا در ایـن جـا اشـاره بـه آن دسـته از 
سیاسـت گذاری های اقتصادی اسـت که هدف 
نهایـی آن بـه کنتـرل سیاسـت گذاری کشـور 
دیگـر منجر می شـود. مثًا: سیاسـت صادراتی 
کشـور سـویس در مقابله با سیاسـت صادراتی 
ایـاالت متحـده در مقولـه اول قـرار می گرفت؛ 
در حالـی کـه سیاسـت های اقتصادی شـوروی 
در رابطـه بـا ملل اروپای شـرقی در مقوله دوم 

قرار داشـت.  
بـه یک خط مشـی نظامی، مالی و یـا اقتصادی 
طـرح  خـاص  هـدف  همـان  بـه  صرفـًا  کـه 
می شـود، آن را بایـد برحسـب همـان وضعیت 
خـاص مـورد ارزیابـی قـرار داد. مثـًا: بحـث 
بـر سـر این اسـت کـه آیـا از لحـاظ اقتصادی 
یـا  و  نـه؟  یـا  اسـت  مزبـور سـودمند  طـرح 
اینکـه مثـًا: الحـاق یـک قلمـرو چـه فوایدی 
را نصیـب جمعیـت و اقتصـاد خواهـد کرد؟ و 
یـا اینکه تغییرات در مشـی نظامی چـه التزامی 
بـر آمـوزش جمعیـت سیاسـی داخلـی دارد؟ 
ایـن تصمیمـات صرفـًا و منحصـراً در رابطه با 

ماحظـات خـاص خـود اخـذ می شـوند.
امـا در مواقعی کـه مطالبه این سیاسـت گذاری 
در خدمـت افزایـش قـدرت ملـت، طالـب آن 
نسـبت بـه دیگـر کشـورها قـرار گیـرد. ایـن 
از  بایـد  آنهـا  خواسـته  و  سیاسـت گذاری ها 
ابتـدا در پرتـو سـهم آنـان در افزایـش قـدرت 
ملـی خـود مورد تحلیـل قرار گیـرد. یک طرح 
اقتصـادی کـه صرفًا بـا مصالح اقتصـادی قابل 
پرتـو مصالـح  را می تـوان در  توجیـه اسـت، 

سیاسـی مورد بررسـی قـرار داد. 

ـــام صاحـــب منصـــب  ـــک مق ـــا ی ـــرد ی ـــک ف ـــدار ی اقت
و یـــا ســـرانجام بـــه صـــورت مجموعه یـــی از ایـــن 
عوامـــل در حالـــی کـــه اعتقـــاد عمومـــی بـــر ایـــن 
ــای  ــن ترکیب هـ ــل بیـ ــش متقابـ ــه کشـ ــت کـ اسـ
مختلفـــی از ایـــن عوامـــل اساســـی، سیاســـت 
اهمیـــت  هنـــوز  می دهـــد،  شـــکل  را  داخلـــی 
عوامـــل در سیاســـت بین المللـــی بـــدان حـــد بـــه 

وضـــوح نرســـیده اســـت. 
عـــدم وضـــوح اهمیـــت ایـــن عوامـــل بـــه معنـــای 
غیرواقعـــی بـــودن آنهـــا نیســـت. در گذشـــته ـ 
گرایشـــی نســـبت بـــه کاهـــش قـــدرت سیاســـی 
ـــا حداقـــل  ـــه و ی ـــوه قهری ـــی ق ـــال واقع در حـــد ِاعم
ــرد  ــز کاربـ ــد موفقیت آمیـ ــطح تهدیـ چیـــزی در سـ
ـــت.  ـــته اس ـــود داش ـــب وج ـــا ترغی ـــه و ی ـــوه قهری ق
در ایـــن گرایـــش توجهـــی بـــه کاریزمـــا نمی شـــد. 
ـــه  ـــدان توج ـــا از فق ـــل کاریزم ـــه عام ـــه ب ـــدم توج ع
ـــت  ـــطح سیاس ـــتیژ در س ـــتقل پرس ـــر مس ـــه عنص ب
وجـــود  ایـــن  بـــا  می شـــد.  ناشـــی  بین الملـــل 
بـــدون آنکـــه کاریزمـــای فـــردی چـــون: ناپلئـــون 
ـــل  ـــی چـــون: ســـازمان مل ـــا نهادهای ـــر و ی ـــا هیتل و ی
متحـــد مطـــرح باشـــد کـــه در آن اعتمـــاد و عشـــق 
مـــردم از طریـــق تســـلیم آگاهانـــه نســـبت بـــه فـــرد 
ـــدارد.  ـــکان ن ـــود ـ ام ـــل می ش ـــازمانی تحصی ـــا س ی
بین الملـــل  سیاســـت  پدیده هـــای  از  بعضـــی 
جلوه هـــای  از  پدیده هـــا  ایـــن  کنیـــم.  درک  را 
امروزیـــن  الملـــل  بیـــن  سیاســـت  برجســـته 
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چاپ: مطبعه امام

انتخابـات  از  هفتـه  دو  گذشـت  بـا 
ریاسـت جمهوری و در حالـی کـه هنـوز بطور 
رسـمی نتیجه یـی اعام نشـده اسـت، خبرهای 
نامزدهـای  مواضـع  و  شـکایات  بـه  مربـوط 
انتخاباتـی حاکـی از احتمـال ورود کشـور بـه 
دوره یـی از ابهـام و بحران سیاسـی در ماه های 

اسـت. پیـش رو 
ابتدایـی  نتایـج  اسـت  قـرار  کـه  حالـی  در 
انتخابـات ریاسـت جمهوری ششـم میـزان در 
روز 27 ایـن ماه اعام شـود، نامـزدان مختلف 
هـر کـدام بـه نوعـی بـه پیـش داوری و اعـام 
موضـع دربـارۀ نتیجـه انتخابـات پرداخته اند و 
انتظـار مـی رود کـه نتایـج رسـمی انتخابات به 
هـر شـکل بـا اعتـراض گروهـی از نامزدهـا و 

حامیـان آنهـا رو بـه رو شـود.
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری 
روز دوشـنبه 15 میـزان اعـام کـرد کـه ایـن 
دورۀ انتخابـات بـا تقلب گسـترده همـراه بوده 

و بـه دور دوم خواهـد رفـت. 
اعضـای شـورای نامـزدان ادعـا کردنـد که این 
میـزان  ششـم  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 

برنـده نـدارد.
محمداشـرف غنـی رییـس حکومـت وحـدت 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  و  ملـی 
آینـده  پنج سـال  در  اسـت  ممکـن  کـه  گفتـه 
نیـز رییس جمهـور افغانسـتان باشـد. غنـی در 
گفت وگـو بـا مجلـۀ اشـپیگل چـاپ آلمـان با 
وجـود آنکه گفته اسـت در انتظـار اعام نتایج 
توسـط کمیسـیون مسـتقل انتخابات اسـت، اما 
اظهـار داشـته کـه ممکن اسـت برای پنج سـال 
آینـده نیـز بـه عنـوان رییس جمهـور کار کنـد.
اشـرف غنـی گفتـه اسـت: نشـانه های خوبـی 
دیگـر  پنج سـال  بـرای  مـن  کـه  دارد  وجـود 
کارهای سـختی را برای آینده افغانسـتان انجام 
خواهـم داد. امـا بـه ماننـد هـر کـس دیگر من 

بایـد منتظـر نتایـج نهایی باشـم.
تیـم انتخاباتـی اشـرف غنـی پیـش از ایـن نیز 
ادعـای پیـروزی در انتخابـات را مطـرح کـرده 

ست. ا
از سـوی دیگـر، تیـم انتخاباتی عبـداهلل عبداهلل، 
رییـس اجرایـی حکومـت وحـدت ملـی نیـز 
روز دوشـنبۀ هفتـۀ پیـش در یـک کنفرانـس 
خبـری اعـام کـرد که برنـده انتخابـات معلوم 
اسـت و نیـازی بـه شـمارش آرا ی کاغـذی 

نـدارد. وجود 
فضل احمـد معنـوی از اعضـای تیـم انتخاباتی 
ایـن  مـا،  محاسـبات  طبـق  گفـت:   عبـداهلل 
دوم  دور  بـه  و  دارد  برنـده  یـک  انتخابـات 
نخواهـد کشـید. وی افـزود: دولـت نبایـد در 
کمیسـیون  و  کنـد  مداخلـه  انتخابـات  نتیجـه 
اعـام  را  آرا  دقیـق  رقـم  انتخابـات  مسـتقل 
کنـد. معنـوی گفـت: حضـور مـردم کمتـر از 
کمیسـیون  ایـن  سـوی  از  شـده  اعـام  رقـم 
اسـت و برخی آرا از شـعبی اسـت کـه ناظران 

انـد. انتخاباتـی در آنجـا حضـور نداشـته 
بـه گفتـۀ معنـوی، بـه تأخیـر انداختـن نتیجـه 
بایـد از  انتخابـات بـه نفـع کشـور نیسـت و 
جامعـه بین المللـی و نیـروی کمـک بـه حفـظ 
بـا  تـا  شـود  خواسـته  افغانسـتان  در  صلـح 
کمیسـیون همـکاری کننـد کـه بتـوان هـر چه 

زودتـر بـه نتیجـه برسـیم.
توییت هـای  رشـته  در  نیـز  عبـداهلل  داکتـر 
اعـام کـرده کـه دسـته او برنـده اسـت و یک 
حکومـت با قاعده وسـیع تشـکیل خواهد داد.
عبـداهلل چنـدی پیـش نیـز در یـک کنفرانـس 
خبـری خـود را برنـدۀ انتخابـات اعـام کـرده 

. د بو
 2.۶ حـدود  غیررسـمی  برآوردهـای  طبـق 

مـاه  مهـر  ششـم  انتخابـات  در  نفـر  میلیـون 
شـرکت کردنـد کـه ایـن شـمار حضـور یـک 

اسـت. رای  حـق  واجـدان  چهـارم 
در همیـن حـال، شـورای نامـزدان انتخابـات 
پـی  در  بحـران  وقـوع  از  ریاسـت جمهوری 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و عـدم پذیـرش 
نتایـج از سـوی برخـی تیم هـا اظهـار نگرانـی 
کرده اسـت. اعضای شـورای نامزدها متشـکل 
نبیـل،  رحمـت اهلل  مسـعود،  احمدولـی  از 
عنایـت اهلل حفیـظ، فرامرز تمنا و محمدشـهاب 
حکیمـی تأکیـد کردنـد کـه بـرای بیرون رفـت 
از بحـران احتمالـی ایـن انتخابـات بـه »گزینۀ 
سـوم« نیاز اسـت. هر چنـد اعضای این شـورا 
در مـورد گزینـۀ سـوم توضیحـی نـداده انـد، 
امـا گفتنـد کـه از طریق همـکاری بـا نیروهای 
»ملـی و مـردم وفـادار« روی گزینۀ سـوم برای 

مهـار بحـران انتخابـات کار خواهنـد کـرد.
روز  شـورا  ایـن  عضـو  مسـعود  احمدولـی 

دوشـنبۀ هفتـۀ پیـش در یـک نشسـت خبـری 
در کابـل گفـت کـه در صـورت بـروز بحـران 
راه  از  بخشـی  نامـزدان  شـورای  انتخاباتـی، 
حـل خواهـد بـود. دکتـور فرامـرز تمنـا عضو 
دیگـر ایـن شـورا نیـز اظهـار داشـت کـه دو 
تیـم انتخاباتـی کـه خـود را پیشـتاز می داننـد 
بنابـر موضع گیری هـای اخیـر، نتایـج انتخابات 
را نپذیرفتـه و فراینـد انتخابـات را بـه چالـش 
خواهنـد بـرد. بنابرایـن، جامعـۀ جهانـی بایـد 
بـرای مهار آن، روی شـورای نامزدها حسـاب 

کند.  بـاز 
اسـت  آمـده  نامـزدان  شـورای  بیانیـه  در 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  نظـر  »از   :
ریاسـت جمهوری، ایـن انتخابات برنـده ندارد 
و در بهتریـن صـورت ممکـن، دولـت برآمـده 
از آن بـا اندک تریـن سـطح مشـارکت مـردم از 
مشـروعیت الزم بـرای اداره کشـور برخوردار 

« نیسـت. 
اعضـای ایـن شـورا در ایـن اعامیـه مشـترک 
تیم هـای حاکـم در دولـت را به سـوء اسـتفاده 
از امکانـات دولتـی، تخلفـات فراگیـر، تقلبات 

بـازی  و  پـول  توزیـع  دولتـی،  سیسـتماتیک 
بـا افـکار عمومـی، متهـم و ادعـا کردنـد کـه 
تخلفـات  دولتـی،  امکانـات  از  سوءاسـتفاده 
تضعیـف  سـبب  سیسـتماتیک  تقلبـات  و 

اسـت. شـده  انتخابـات  مشـروعیت 
بـا  سیاسـیون  از  عده یـی  نیـز  ایـن  از  پیـش 
محوریـت حامد کـرزی رییس جمهور پیشـین 
بـرای مهـار بحـران احتمالـی پسـا انتخابـات 

کرده انـد. آمادهگـی  اعـام 
در همیـن حـال، عنایـت اهلل حفیـظ یکـی از 
نامزدهـای انتخابـات و عضـو شـورای نامزدها 
نشـود،  گرفتـه  تقلـب  جلـو  اگـر  کـه  گفتـه 
انتخابـات زیـر سـوال رفتـه و احتمـاالً تمـام 

فراینـد باطـل خواهـد شـد.
آقـای حفیـظ گفتـه اسـت: در انتخابات ششـم 
میـزان تقلـب گسـترده یی صـورت گرفـت و 
در ایـن مـورد اسـناد و مدارک وجـود دارد. او 
افزود: ما اسـناد و مدارک تقلـب را جمع آوری 

انتخاباتـی  اختیـار کمیسـیون های  کـرده و در 
می گذاریـم. وی بـا تأکیـد بـر جدا شـدن رای 
شـفاف از ناشـفاف، تصریـح کـرد: اگـر جلـو 
تقلـب گرفتـه نشـود، و وضعیـت ادامـه یابـد، 
تمـام فراینـد انتخابـات زیـر سـوال مـی رود و 
احتمـال باطـل شـدن انتخابات مطـرح خواهد 

. شد
انتخابـات  دیگـر  نامـزد  مسـعود،  احمدولـی 
را  حاکـم  تیم هـای  نیـز  ریاسـت جمهوری 
دولتـی  امکانـات  از  سوءاسـتفاده  بـه  متهـم 
کـرد. بـه سـخن او، ایـن تیم هـا بـا در اختیـار 
داشـتن امکانـات و پـول کافـی، بـرای رفتـن 
آماده گـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  بـه 
داشـتن  از  کـه  تیم هـا  سـایر  داشـتند.  کامـل 
ایـن امکانـات بی بهـره بودنـد، در میـان بـرزخ 
»صلـح و انتخابـات« گیـر ماندنـد و آماده گـی 

نداشـته اند. را  رقابـت  بـرای  الزم 
آقـای مسـعود گفـت کـه هـر چنـد شـورای 
نامـزدان بـه تحریـم انتخابـات هشـدار داد، اما 
بـه ایـن هشـدارها، توجهـی نشـد، بـا آن هم، 
خواسـتار تأخیـر در برگـزاری انتخابـات شـد، 

نامـزدان  شـورای  خواسـت  ایـن  بازهـم  امـا 
مسـعود،  آقـای  گفتـۀ  بـه  نیافـت.  پاسـخ 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری در کمال 
بی بـاوری، نابرابـری و »ناآماده گـی« به پیشـواز 
صحنـه  وارد  و  رفتنـد  دموکراسـی  تحکیـم 
انتخابـات شـدند. او افـزود کـه شـهروندان بـا 
تهدیـدات  چـون  مشـکاتی  از  چشم پوشـی 
رفتنـد و  رأی  پـای صندوق هـای  بـه  امنیتـی 
اکنـون اعضای شـورای نامـزدان از این رأی ها، 
دفـاع خواهنـد کرد. او هشـدار داد کـه به هیچ 
عنـوان تقلـب را نمی پذیرنـد و در برابـر تقلب 

خواهنـد ایسـتاد.
همزمـان بـا ادعاهـا و گمانه زنی هـای نامـزدان 
مختلـف، نهادهـای ناظـر بـر رونـد انتخابـات 
انتخابـات  در  گرفتـه  صـورت  تقلـب  از 
کردنـد.  نگرانـی  ابـراز  ریاسـت جمهوری 
هرچنـد نهادهـای ناظـر مدیریـت انتخابات را 
خـوب توصیـف می کننـد، امـا گوینـد کـه این 

نهادهـا نگـران دسـت برد به »آرای پـاک« مردم 
در جریـان دسـته بندی، تصفیـه و شـمارش آرا 

هسـتند.
عزیـزاهلل رفیعـی، رییـس مجتمع جامعـه مدنی 
افغانسـتان بـا بیـان اینکـه ایـن نهادهـا نگـران 
شـفافیت در شـمارش آرا هسـتند گفـت: در 
صورتـی کـه برگه هـای رای گیـری بـا نتایـج 
داخـل دسـتگاه بایومتریـک مطابق نباشـد، یک 
میـان شـهروندان کشـور  بـزرگ  بی اعتمـادی 
بـه وجـود خواهـد آورد و آن هـا را نسـبت به 
سـاخت.  خواهـد  بی بـاور  انتخابـات  فراینـد 
رفیعـی بـا اشـاره بـه ویدیوهایـی کـه از تقلب 
در  »ویدیوهایـی  گفـت،  می دهـد  نشـان  را 
شـبکه های اجتماعـی دست به دسـت می شـود، 
از ایـن رو کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی باید 
صحت وسـقم ایـن ویدیوهـا را روش سـازد.«
در همیـن حـال، کمیسـیون های انتخاباتـی بـر 
تأکیـد  آرا  شـمارش  در  بی طرفی شـان  حفـظ 
اعـام  انتخاباتـی  بررسـی شـکایات  بـرای  و 
کـه  مشـترکی  نشسـت  در  کردنـد.  آماده گـی 
هفتـۀ  دوشـنبۀ  روز  انتخاباتـی  کمیسـیون های 

شـهروندان  بـه  بودنـد،  کـرده  برگـزار  پیـش 
کارشـیوۀ  بـه  مطابـق  کـه  دادنـد  اطمینـان 
انتخاباتـی و قانـون انتخاباتی به پیـش خواهند 
رفـت و از رأی شـهروندان صیانـت خواهنـد 

. د کر
نتایـج  بـارۀ  در  سیاسـی  گمانه زنی هـای 
تقلب هـای  از  نگرانـی  ابـراز  و  انتخابـات 
احتمالـی در حالی اسـت که خبر مفقود شـدن 
تعـدادی از دسـتگاه های بایومتریـک انتخابات 
و کارت هـای حافظـه آنهـا نیز جنجـال تازه یی 

در رونـد شـمارش آرا ایجـاد کـرده اسـت.
و  صندوق هـا  انتقـال  رونـد  ادامـۀ  در 
دسـتگاه های بایومتریـک از دفترهـای والیتـی 
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات بـه دفتـر مرکزی 
ایـن کمیسـیون 1۶ دسـتگاه بایومتریک والیت 
بدخشـان، سه دسـتگاه بایومتریک لغمان و سه 
دسـتگاه بایومتریـک کنـدز بـه دلیـل نداشـتن 
برنامـه، کارت حافظـه و سـایر مشـکات فنی 
قرنطینـه شـده اسـت. ایـن در حالی اسـت که 
از  انتخابـات  کمیسـیون  در  نامـزدان  ناظـران 
مفقـود شـدن دو دسـتگاه در ناحیـه 1۳ کابـل 
و کشیده شـدن کارت حافظـه 27 دسـتگاه در 
ناحیـه 21 در روزهـای گذشـته خبـر داده انـد.
در  تردیدهـا  و  شـک  بـروز  بـا  همزمـان 
مسـتقل  کمیسـیون  کار  شـفافیت  خصـوص 
مسـتقل  کمیسـیون  مسـووالن  انتخابـات، 
آرای  کـه  می گوینـد  انتخاباتـی  شـکایات 
بـدون بایومتریـک را نخواهنـد پذیرفـت. گفته 
بررسـی  رونـد  کمیسـیون  ایـن  کـه  می شـود 
اسـناد و مـدارک در خصـوص چهـار هـزار و 

اسـت. کـرده  آغـاز  را  شـکایت   528
محمداشـرف غنـی و عبداهلل عبـداهلل که هر دو 
نامـزد ایـن دور از انتخابات ریاسـت جمهوری 
بودنـد، هفتـه پیش نیـز اعام پیـروزی کردند.

غنـی و عبـداهلل در انتخابـات سـال 1۳9۳ نیـز 
رقیـب اصلـی یکدیگـر بودند، هـر دو یکدیگر 
بیـن  اختـاف  و  متهـم کردنـد  تقلـب  بـه  را 
آنهـا ماه هـا افغانسـتان را درگیـر بحـران کـرد. 
سـرانجام بـا مداخلـه امریـکا و دسـتیابی بـه 
ایـن دو،  میـان  تقسـیم قـدرت  بـرای  توافـق 
بحـران فروکـش کرد و حکومـت وحدت ملی 

شد. تشـکیل 
نظـر می رسـد شـرایطی  بـه  نیـز  اکنـون  هـم 
مشـابه انتخابات سـال 9۳ در حال شـکل گیری 
اسـت. قـرار اسـت نتیجـه انتخابـات 27 میـزا 
اعـام شـود و اگر هیچ کـدام از نامـزدان موفق 
به کسـب نیمی از آرا نشـود، انتخابـات به دور 

دوم کشـیده خواهد شـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه برخـی رسـانه های 
از  کوکمـان  کولیـن  از  نقـل  بـه  خارجـی 
کارشناسـان موسسـه صلح آمریکا گزارش داده 
انـد کـه خطـر ایجـاد بحـران سیاسـی ممتد و 
نبـرد بـر سـر نتیجـه انتخابـات وجـود دارد و 
ایـن درحالـی اسـت کـه گـروه طالبان تـا حد 

زیـادی متحـد اسـت. 
در  چـک  جمهـوری  سـفیر  اسـتپانک  پیتـر 
افغانسـتان نیز گفتـه دور دوم انتخابات احتماالً 
تـا بهـار آینـده برگـزار نخواهـد شـد و ایـن 
مسـاله نیـز موجـب ادامـه دار شـدن وضعیـت 
دولـت  یـک  مانـدن  باقـی  و  سیاسـی  ابهـام 

افغانسـتان خواهـد شـد. ضعیـف در 
بـه ایـن ترتیب بـا حاشـیه های انتخاباتـی که با 
مشـارکت پاییـن مردم افغانسـتان برگزار شـده 
و همزمـان با بن بسـت در مذاکرات سیاسـی با 
گـروه طالبـان، بـه نظر می رسـد که افغانسـتان 
فراینـد  در  را  حساسـی  ماه هـای  و  هفته هـا 

سیاسـی این کشـور در پیـش دارد.

ظهورنشانههایبحراِنپساانتخاباتی
عبدالخلیل مینوی


