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دور هفتـم گفت وگـوهای طالبـان 

و امـریکا بی نتیجـه پایـان می یابـد

یادداشـتی بر براندازِی 
کمیشنران سابِق کمیسیون های انتخاباتی

3

در انتخابـــاِت گذشـــته ایـــن طالبـــان بودنـــد 
ـــان در ســـاحاِت  ـــه مردم ـــا اجـــازه دادن ب ـــه ب ک
ـــای  ـــای صندوق ه ـــه پ ـــن ب ـــه رفت ـــان ب نفوذش
رای و نیـــز زمینه ســـازی بـــرای پُـــر کـــردن 
ـــا  ـــی ب ـــای غن ـــع آق ـــه نف ـــدوق ب ـــزاران صن ه

آرای گوســـفندی، او را بـــه چنیـــن موقفـــی 
ــن  ــم ممکـ ــاال هـ ــن حـ ــاندند. بنابرایـ رسـ
ـــی  ـــن اقدام ـــا چنی ـــی ب ـــای غن ـــه آق ـــت ک اس
ـــت زده  ـــان دس ـــا طالب ـــابه ب ـــۀ مش ـــه معامل ب
ـــا  ـــون ب ـــی اکن ـــه غنـ ـــت ک ـــن اس ـــد. ممک باش

رهایـــی 900 طالـــب از زنـــدان پل چرخـــی، 
ـــر  ـــار دیگ ـــه ب ـــود ک ـــل ش ـــاز نای ـــن امتی ـــه ای ب
در ســـاحات زیـــر نفـــوذ طالبـــان در روز 
ـــل  ـــِع او عم ـــه نف ـــته ب ـــِل گذش ـــات مث انتخاب

ـــود... ش

آلکسی فومین، خبرنگار-روسیه 
نشســت انجمــن بین المللــی اقتصــادی 
از 6 تــا 8 جــون در ســنت پترزبــورگ 
روســیه برگــزار شــد. یکــی از مســایل 
ــورد  ــث در م ــن بح ــن انجم ــم ای مه
ــورهای  ــن کش ــادی بی ــکاری اقتص هم
شــانگهای   همــکاری  ســازمان 
توســعه جاده هــا  به ویــژه  )SCO(و 

بــود. آن  زیرســاخت های  و 
ــر کل ســازمان  ــوروف، دبی ــر ن والدیمی
ایــن نشســت در مــورد  SCO، در 
ــک  ــمه - ی ــک تس ــی »ی ــکار چین ابت
راه« صحبــت کــرد  و گفــت کــه بــرای 
حمــل کاال از آســیا به اروپــا و برعکس 
ــن  ــاور او: در ای ــه ب ــت. ب ــم اس آن مه
راه  و  معمولــی  جاده هــای  راســتا، 
ــد. ــا می کنن ــی ایف ــش ویژه ی ــن نق آه
ــرای  ــه ب ــت ک ــوروف گف ــر ن والدیمی
ــم اســت  ــا بســیار مه ایجــاد بزرگراه ه
ــتان و  ــد افغانس ــورهایی مانن ــه کش ک

برخــی از کشــورهای ناظــر شــامل 
ــوند.  ش

ــش  ــه از بخ ــرد ک ــان ک ــر نش او خاط
راه آهــن موطن-مــزار شــریف کــه در 

ــوان  ــت می ت ــال اس ــر فع ــال حاض ح
آورد.  دســت  بــه  زیــادی  اهمیــت 
شــده  پیش بینــی  برایــن،  عــاوه 
مســیرهای مزارشــریف - هــرات و 
مزارشــریف - پیشــاور، یــک راه حمــل 
و نقــل جدیــد را بــا دسترســی بــه 
ــران و پاکســتان ایجــاد  ــد، ای ــادر هن بن

ــرد.  ــد ک خواه
ــم  ــیار مه ــش بس ــر نق ــان ب کارشناس
در  آهــن  راه  بخش هــای  ایــن 
 SCO توســعه زیرســاخت مشــترک
و تجــارت بیــن کشــورهای منطقــه 
اذعــان دارنــد. بــه بــاور آگاهــان، ایــن 
ــتان  ــش افغانس ــد نق ــت می توان واقعی
در ســازمان همــکاری شــانگهای را 
ــر  ــان، اگ ــۀ آن ــه گفت ــد. ب ــش ده افزای
 SCO ــوب ــکارات در چارچ ــن ابت ای
ــزی  ــیای مرک ــه آس ــود، منطق ــرا ش اج
تبدیــل بــه یــک تقاطــع تجارتــی مهــم 

ــد. ــد ش ــیا خواه ــارۀ اوراس در ق
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مجلس سنا هم زمان با آغاز روند ثبت نام تقویتی رأی دهنده گان 
در انتخابات ریاست جمهوری، بر شفافیت این روند تأکید کرد 

تا مشکات انتخابات پارلمانی در کشور تکرار نشود.
اشاره  با  دیروز  سنا،  مجلس  اول  معاون  ایزدیار  علم  محمد 
انتخابات  در  رأی دهنده گان  تقویتی  نام  ثبت  روند  آغاز  به 
ریاست جمهوری گفت که کمیسیون انتخابات باید دقت الزم 
را در زمینۀ شفافیت این روند به خرج دهد تا زمینۀ تقلب و 

تخلفات بعدی انتخاباتی محدود گردد.
غزنی  والیت  سناتور  حسن یار  عبدالرحیم  دیگر،  سوی  از 
انتخابات این والیت به دلیل  در مجلس سنا گفت که قضیه 
مخالفت های سیاسی به یک معضل الینحل تبدیل شده است.

آقای حسن یار خاطر نشان کرد که کمیسیون انتخابات تمایل 
ندارد مراکز ثبت نام رای دهندگان را در بخش های امن غزنی 
از  تازه  که  عمری  خواجه  و  ده یک  ولسوالی های  جمله  از 
طالبان پس گرفته شده و نیز بخش های از ولسوالی های ناهور 

و قره باغ بازگشایی کند.
انتخابات غزنی را یک مساله سیاسی  حسن یار مشکات در 
کمیسیون  در  از جمله  حلقات  برخی  او،  گفته  به  که  خواند 
انتخابات با محروم کردن مردم بخش های غزنی از شرکت در 

انتخابات مرتکب خیانت ملی می شوند.
نیز  ایزدیار معاون اول مجلس سنا  با این وجود، محمد علم 
تأکید کرد که کمیسیون انتخابات با بازگشایی مراکز ثبت نام 
که  کند  فراهم  طوری  را  زمینه  باید  غزنی  در  رأی دهنده گان 
هیچ فردی در هیچ گوشه یی از کشور از شرکت در انتخابات 

محروم نشود.
این در حالی است که کمیسیون انتخابات دو روز پیش جوزا 

روند ثبت نام رأی دهنده گان را در سراسر کشور آغاز کرد.

یـک شـبکۀ شـش نفـری گـروه تروریسـتی داعـش توسـط 
مامـوران ریاسـت عمومـی امنیـت در شـهر کابـل بازداشـت 

 . شد
 ریاسـت امنیـت ملـی اعام کرد که اعضای این شـبکه شـش 
نفـری در یـک عملیـات ویـژه و هدف مند نیروهـای قطعات  
خـاص این ریاسـت از مربوطات شـهر کابل بازداشـت شـده 

ند. ا
براسـاس معلومـات خبرنامه یـی کـه ریاسـت عمومـی امنیت 
ملـی به روزنامۀ ماندگار فرسـتاده اسـت، این افـراد مصروف 
فعالیت هـای مختلف تروریسـتی، ترور و اختطاف اشـخاص، 
انتقـال سـاح و مهمـات، حمل و نقـل مواد انفجـاری، انتقال 

افـراد و فامیل هـای گـروه داعش بـه ننگرهـار بوده اند.
در بخشـی از ایـن خبرنامـه آمده اسـت کـه این افـراد با یک 
میـل کاشـنیکوف، یـک میـل سـاح کرینکـوف و دومیـل 

تفنگچـه بازداشـت شـده اند.
محمـد عابـد فرزنـد معلـم شـیر، سـبحان احمد فرزنـد خان 
جـان، حمـداهلل فرزنـد غـام حیـدر، محمـد یونـس فرزنـد 
محمـد گل، محمـد یونس فرزنـد حاجی ببرک و عبدالرشـید 
فرزنـد عبدالعزیـز از جملـه کسـانی انـد کـه بـه دسـتور دین 
محمـد مشـهور بـه نویـد یکتـن از مسـوالن شـهری گـروه 
تروریسـتی داعـش در مربوطـات شـهر کابـل بشـکل مخفی 

فعالیـت داشـته اند .
ریاسـت امنیت ملی کشـور هشدار داده اسـن نیروهای امنیتی 
عملیـات علیه سـتیزه جویان داعـش را افزایـش می دهند تا از 
زنده گـی افـراد ملکـی  محافظـت کـرده و جنایتـکاران  را به 

سـزای اعمال شـان برسانند.

نقش افغانستان 
در سازمان همکاری شانگهای افزایش می یابد

سناتوران:
روند نام نویسی تقویتی باید شفاف باشد

شش عضو گروه تروریستی داعش 
در کابل بازداشت شدند

بازیانتخـاباتِیغنـیبارهایـی900طالـباززنـدانپلچـرخی

صفحه 3

2

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

بـرایتوقفکـارغیرقانـونیحـکومت
ازهرگـزینهییاستفـادهمیکنیـم



کمیشــنران  دســته جمعی  و  ناگهانــی  عــزل 
بــرای  برنامه ریــزی  انتخاباتــی،  کمیســیون های 
انتخابــات آینــدۀ ریاســت جمهوری بــود. ایــن 
ــردم  ــع م ــن مناف ــرای تأمی ــه ب ــی ن ــزل غیرقانون ع
انجــام شــد و نــه بــرای مبــارزه بــا فســاد و 
کــم کاری. در ایــن عــزل چنــد گــروه سیاســی 
دخیــل بودنــد و فکــر می کردنــد کــه منفعــت 
دادِن  ســقوط  بــا  را  گروهی شــان  و   شــخصی 
ــه  ــیده گی ب ــیون رس ــات و  کمیس ــیون انتخاب کمیس
شــکایات انتخاباتــی به دســت می آورنــد و بــه 
همیــن علــت ایــن پــروژه را مــورد حمایــت قــرار 
دادنــد. نخســتین تیمــی کــه ایــن کمیســیون ها 
انتخاباتــی  تیــم  داد،  ســوق  ســقوط  بــه  را 
ــروژۀ  ــِی پ ــان اصل ــت. طراح ــت جمهوری اس ریاس
ــام ســاختِن کمیســیون ها اشــخاصی اند  ــزل و بدن ع
ــتند و  ــت داش ــات 9۷ دخال ــمًا در انتخاب ــه رس ک
همچنیــن آن هــا در ایــن انتخابــات پارلمانــی و 
ــود و  ــر خ ــورد نظ ــخاص م ــردِن اش ــاب ک کامی
ــتند.  ــال داش ــش فع ــز نق ــت نی ــر حکوم ــورد نظ م
مشــاور  نقــش  در  کــه  امرخیــل  ضیاءالحــق 
ــن  ــات در ارگ تعیی ــور انتخاب ــور در ام رییس جمه
ــا کمیســیون ها  ــه مخالفــِت شــدید ب شــد، ســه گون
ــه در  ــرد ک ــر می ک ــه او فک ــت این ک ــت. نخس داش
کمیســیون ها تیم هایــی غیــر از تیــم غنــی هــم 
ــه  ــد برانداخت ــل بای ــن دلی ــه همی ــد و ب ــوذ دارن نف
کمیســیون  توســط  وی  این کــه  دوم  می شــدند. 
شــکایات انتخاباتــی بــرای کاندیداتــوری انتخابــات 
ــا ایــن  ــود و ب 9۷ واجــد شــرایط شــناخته نشــده ب
ــه  کمیســیون دشــمنی آشــکار داشــت. ســوم این ک
ــط او در  ــوذ توس ــت نف ــه قابلی ــی ک ــرۀ اصلی ی مه
کمیســیون انتخابــات وجــود داشــت یعنــی نجیب اهلل 
احمــدزی یــک ســال پیــش بــه پیشــنهاد کمیســیون 
از  بین المللــی  نهادهــای  حمایــت  و  انتخابــات 
ــم  ــه تی ــر این ک ــود. دیگ ــده ب ــزل ش ــنری ع کمیش
مشــاور  از جملــه  ریاســت جمهوری  انتخاباتــی 
انتخابــات کــه رســمًا  رییس جمهــور در امــور 
ــا  ــت، ب ــور می یاف ــیون ها حض ــس کمیس در مجال
کمیســیون های انتخاباتــی در جریــان انتخابــات 
پارلمانــی اختافاتــی پیــدا کــرد. توزیــع پــول 
ــر  ــورد نظ ــاِی م ــه کاندیداه ــم ب ــن تی ــط ای توس
ــر  ــه از نظ ــخصی و چ ــر ش ــه از نظ ــان چ خودش
حکومتــی برنامه یــی بــود کــه توســط برخــی 
جــدی  مخالفــِت  بــا  کمیســیون ها  اعضــای  از 
روبــه رو بــود. در کنــار ایــن دالیــل، تیــم انتخاباتــی 
ــداهلل  ــر عب ــه نفــوذ داکت محمداشــرف غنی نســبت ب
ــر در کمیســیون های  ــف اتم ــد حنی ــداهلل و محم عب
انتخاباتــی بدبیــن و مشــکوک نیــز بــود. امــا آنچــه 
کــه پــروژۀ برانــدازی کمیســیون ها را تقویــت 
می کــرد، همنوایــی بخــش انتخاباتــی ســازمان ملــل 
متحــد بــا گــروه انتخاباتــی ریاســت جمهوری بــود. 
ــد در  ــل متح ــازمان مل ــدۀ س ــن نماین ــت کیپی گران
امــور انتخابــات از ایــن جملــه اســت. در انتخابــات 

ــی  ــت جمهوری و نتیجه ی ــارده ریاس ــزار و چه دوه
ــت.  ــال داش ــش فع ــد، وی نق ــت آم ــه دس ــه ب ک
ــات  ــزاری انتخاب ــتانۀ برگ ــه در آس ــار ک ــر ب او ه
بــه افغانســتان خواســته می شــود، بــا اندیشــۀ 
همــکاری در انتخابــات بــه عنــوان نماینــدۀ ســازمان 
ملــل متحــد حضــور نمی یابــد بلکــه او بــا اندیشــۀ 
ــد و  ــور می یاب ــات حض ــی انتخاب ــت سیاس مدیری
ــت  ــن مدیری ــادی در ای ــا حــدود زی ــار هــم ت این ب

ــق شــده اســت.  موف
کمیشــنران  دادن  جلــوه  در  کیپیــن  گرانــت 
افــرادی  عنــوان  بــه  انتخاباتــی  کمیســیون های 
فاســد، کــم کار و ضعیــف نــزد دونرهــای خارجــی 
ــازی کــرد.  ــادی ب و حکومــت افغانســتان نقــش زی
او حتــا مدیریــت مشــاورین خارجــی ســازمان ملــل 
متحــد بخــش یو.ان.دی. پــی را نیــز به دســت آورده 
اســت. برخــی از مشــاورین تخنیکــی ایــن نهــاد کــه 
ــتان  ــات را در افغانس ــه در انتخاب ــال تجرب ــا س ده ه
دارنــد و از مســلمانان اروپــا می باشــند، توســط ایــن 
ــوند.  ــه می ش ــرون انداخت ــتان بی ــخص از افغانس ش
ــی  ــه نظــر می رســد نوعــی همنوای ــر آن ب ــه ب اضاف
و تفاهــم نظــر بیــن گرانــت کیپیــن و نماینــدۀ 
ریس جمهــور در کمیســیون انتخابــات موجــود 
اســت و کلیــد کمیســیون انتخابــات در دســِت ایــن 
ــد را  ــن کلی ــد ای ــار بخواهن دو نفــر اســت کــه هرب
ــمت  ــان س ــه هم ــد، دروازه ب ــی بچرخانن ــه طرف ب
بــاز می شــود. ایــن دو بــا همــکاری یکدیگــر 
ــتان  ــررات افغانس ــن و مق ــتند قوانی ــا توانس نه تنه
ــه  ــد، بلک ــنران دور بزنن ــی کمیش ــزل سیاس را در ع
توانســتند توســط حــوا نورســتانی نامه یــی بنگارنــد 
ــت  ــد ثاب ــل متح ــازمان مل ــی س ــه نماینده گ ــه ب ک
ــا سیاســت های گرانــت  کنــد کــه مشــاورینی کــه ب
ــت  ــت مخالف ــن و در ُکل سیاســت های حکوم کیپی
دارنــد، بــه درد کمیســیون انتخابــات نمی خورنــد  و 

ــد اخــراج شــوند.  بای
برانــدازی  بــه  کــه  دیگــری  تیم هــای  دوم: 
کمیســیون ها موافقــت و عاقــه نشــان دادنــد، 
تیم هــای انتخاباتــی انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــن  ــد. عمده تری ــی بودن ــزاب سیاس ــی از اح و برخ
علــت عاقۀشــان بــه برانــدازی کمیســیون های 
ــا طــرح ســهمیه  ــود کــه حکومــت ب ــن ب ســابق ای
ــی  ــای انتخابات ــی و تیم ه ــزاب سیاس ــه اح دادن ب
ایشــان را ســخت  انتخابــات ریاســت جمهوری 
ــای  ــتقیم تیم ه ــدۀ مس ــه نماین ــود. این ک ــه ب فریفت
می تواننــد  سیاســی  احــزاب  و  انتخاباتــی 
کمیســیون های  کمیشــنرهای  کرســی های 
ــراد  ــراً اســتادان دانشــگاه و اف ــه اکث ــی را ک انتخابات
مدنــی بودنــد را اشــغال کننــد، ســناریویی فریبنــده 
 و منفعت جویانــه بــود. چنانچــه حکومــت توانســت 
طــوری ایشــان را بفریبــد کــه مجلــس علنــی 
ــی و  انتخــاب کمیشــنر را توســط تیم هــای انتخابات
احــزاب سیاســی بــه راه انداخــت کــه در نتیجــۀ آن 
ــم...  ــرداران تی ــل و فرمان ب ــواالن امرخی ــتر اندی بیش
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ــان از  ــاِن طالبـ ــن از زندانیـ ــه 900 تـ ــک بـ ــراً نزدیـ اخیـ
زنـــدان پل چرخـــی در کابـــل بـــر اســـاس فرمـــان 
ـــا  ـــی ره ـــدت مل ـــت وح ـــس حکوم ـــرف غنی ریی محمداش

ند. شـــده ا
ایـــن رهایـــی در شـــرایطی صـــورت گرفتـــه اســـت کـــه 
گفت وگوهـــای داخلـــی و خارجـــی بـــا طالبـــان بـــر 
ســـِر دســـت یافتـــن بـــه صلـــح نـــاکام بـــوده و طالبـــان 
خشونت های شـــان را در ایـــام مـــاه مبـــارک رمضـــان 
ـــی  ـــردم قربان ـــم از م ـــد ه ـــای عی ـــا روزه ـــرده و حت بیشـــتر ک

گرفته انـــد.
بـــه همیـــن دلیـــل رهایـــی ایـــن 900 طالـــِب جنگـــی از 
ـــردم  ـــِی م ـــیار منف ـــش بس ـــا واکن ـــور، ب ـــزی کش ـــدان مرک زن
مواجـــه شـــده اســـت؛ امـــا ارگ ریاســـت جمهوری ایـــن 
اقـــدام را بـــک عمـــِل مصلحت اندیشـــانه و قدمـــی در راه 
ـــد  ـــر نمی رس ـــه نظ ـــه ب ـــتی ک ـــت؛ برداش ـــده  اس ـــلح خوان صـ

ـــد.  ـــق باش ـــدان دقی چن
ــی و  ــای غنـ ــوری آقـ ــت  جمهـ ــال ریاسـ ــار سـ در چهـ
ـــچ  ـــرزی، هی ـــد ک ـــان کار حام ـــدت زم ـــته از آن در م گذش
ـــب  ـــان طال ـــی زندانی ـــری از رهای ـــرای جلوگی ـــی ب میکانیزم
ـــای  ـــوص در دوران آق ـــه خص ـــت و ب ـــده اس ـــات نش مراع
غنـــی، هـــزاران طالـــب بـــا رهایـــی از زندان هـــا دوبـــاره 
ـــینۀ  ـــر س ـــه ب ـــۀ کین ـــتند و گلول ـــگ برگش ـــوِف جن ـــه صف ب
ـــت  ـــن اس ـــم ای ـــا مه ـــد. ام ـــلیک کردن ـــتان ش ـــان افغانس مردم
ـــور  ـــی کش ـــون اساس ـــه قان ـــی ک ـــرا در حال ـــم چ ـــه بدانی ک
چنیـــن اجازه یـــی را بـــه آقـــای غنـــی نـــداده  اســـت کـــه 
افـــرادی را از زنـــدان رهـــا ســـازد؛ او دســـت بـــه چنیـــن 
اقدامـــی زده اســـت. امـــا پیـــش از آن، بایـــد گفـــت کـــه 
ــد  ــح می کنـ ــتان تصریـ ــزای افغانسـ ــود جـ ــادۀ ۲۱6 کـ مـ
ـــت  ـــد مصونی ـــی و ض ـــم امنیت ـــه جرای ـــه ب ـــانی ک ـــه »کس ک
عامـــه محکـــوم  انـــد، مجـــازاِت آنـــان شـــدیدتر اســـت و 
ـــرم  ـــه ج ـــه ب ـــی ک ـــن زندانیان ـــتند.« بنابرای ـــو نیس ـــل عف قاب
ـــد و  ـــازات  ان ـــه مج ـــوم ب ـــان محک ـــروه طالب ـــت در گ عضوی
مرتکـــِب فعالیت هـــای خراب کارانـــه بـــر ضـــد نظـــام و 
ـــه  ـــی ب ـــچ کس ـــده اند، هی ـــور ش ـــی  کش ـــع عموم ـــد مناف ض
ـــا  ـــازات و ی ـــو مج ـــِت عف ـــور صاحی ـــس جمه ـــمول ریی ش
تخفیـــف حبـــِس آنـــان را نـــدارد. رییـــس جمهـــور تنهـــا 
ـــو و  ـــِت عف ـــادی از صاحی ـــان ع ـــارۀ زندانی ـــد درب می توان

ـــد.  ـــتفاده کن ـــف اس ـــا تخفی ی
امـــا این کـــه به راســـتی رهایـــی ایـــن زندانیـــاِن طالبـــان 
ـــح  ـــورتی صل ـــی مش ـــۀ غیرقانون ـــۀ جرگ ـــاس فیصل ـــه اس ب
ــت  ــان در نشسـ ــت های طالبـ ــاِس درخواسـ ــر اسـ ــا بـ یـ
مســـکو و در دیدارهایـــی کـــه بـــا زلمـــی خلیـــل زاد 
داشـــته اند، صـــورت گرفتـــه اســـت یـــا جنبـــۀ دیگـــری 
هـــم دارد؛ ســـوالی اســـت کـــه بـــا توجـــه بـــه وضعیـــت 
ـــح  ـــای صل ـــودِن گفت وگوه ـــم ب ـــم و بره ـــی و دره سیاس
ـــتر  ـــِخ آن بیش ـــات، پاس ـــث انتخاب ـــا بح ـــدِن آن ب ـــز پیچی و نی
ـــت  ـــل درک و دریاف ـــی قاب ـــایل انتخابات ـــر مس ـــز ب ـــا تمرک ب

اســـت!
ـــازه  ـــا اج ـــه ب ـــد ک ـــان بودن ـــن طالب ـــته ای ـــاِت گذش در انتخاب
دادن بـــه مردمـــان در ســـاحاِت نفوذشـــان بـــه رفتـــن بـــه 
پـــای صندوق هـــای رای و نیـــز زمینه ســـازی بـــرای پُـــر 
ـــا آرای  ـــی ب ـــای غن ـــع آق ـــه نف ـــدوق ب ـــزاران صن ـــردن ه ک
ـــن  ـــاندند. بنابرای ـــی رس ـــن موقف ـــه چنی ـــفندی، او را ب گوس
حـــاال هـــم ممکـــن اســـت کـــه آقـــای غنـــی بـــا چنیـــن 
ـــد.  ـــت زده باش ـــان دس ـــا طالب ـــابه ب ـــۀ مش ـــه معامل ـــی ب اقدام
ـــا رهایـــی 900 طالـــب از  ممکـــن اســـت کـــه غنــــی اکنـــون ب
ـــار  ـــه ب ـــود ک ـــل ش ـــاز نای ـــن امتی ـــه ای ـــی، ب ـــدان پل چرخ زن
ـــات  ـــان در روز انتخاب ـــوذ طالب ـــر نف ـــاحات زی ـــر در س دیگ
ـــه  ـــه نفـــِع او عمـــل شـــود و آرا ِی دروغیـــن ب ـــِل گذشـــته ب مث
نـــام مـــردم بـــه حســـاب انتخاباتـــِی او ریختانـــده شـــود. یـــک 
ـــی 900  ـــرای رهای ـــل ب ـــا دلی ـــی، تنه ـــن محاســـبۀ انتخابات چنی
ـــه  ـــرایطی ک ـــرا در ش ـــد. زی ـــد باش ـــدان می توان ـــب از زن طال
ــه  ــان بـ ــده و طالبـ ــه مانـ ــح بی نتیجـ ــای صلـ گفت وگوهـ
ـــه  ـــی ب ـــای غن ـــِل آق ـــن عم ـــد، ای ـــتان می رقصن ـــِل پاکس ده
ـــی  ـــق و توجیه ـــچ منط ـــت هی ـــِس حکوم ـــک ریی ـــوان ی عن
ــه  ــی بـ ــای غنـ ــپی آقـ ــفانه دل چسـ ــد. متأسـ را برنمی تابـ
قـــدرت چنـــان اســـت کـــه او بـــرای بقـــای خـــودش در 
کرســـی ریاســـت جمهـــوری، هیـــچ محدودیتـــی را بـــه 

ــد.  ــمیت نمی شناسـ رسـ

بازیانتخاباتِیغنی
بارهایی900طالباززندانپلچرخی

نویسنده: کمیشنر پیشیِن کمیسیون انتخابات

سابِق  کمیشنران  ِی  نداز برا بر  یادداشـتی 
انتخاباتی کمیسیون های 

سخِن پایانی این که: فضای 
عمومی و افکار عامه به دلیل 
حضور و فعالیت بیش از 
سه هزار وکیل بازنده و اکثراً 
قوی از نظر سیاسی، اکثراً 
دارای افراد مسلح و بعضاً دارای 
حمایت حکومتی در کارزار 
ملتهب و تب داغ انتخابات 
پارلمانی، می پذیرفت و هنوز 
شاید می پذیرد که کمیشنران 
سابق کمیسیون ها بعضاً در 
فساد مالی و اداری و سیاسی 
دست داشته اند. اما واقعیت هم 
آیا همین است؟!... اگر واقعیت 
فساد  و بی کاره گی اعضای 
کمیسیون ها می بود، تا کنون که 
حدود پنج ماه از عزل ایشان 
و معرفی آن ها به سارنوالی 
می گذرد، باید خطاها و 
تقصیرات شان شناخته می شد. 
واقعیت این است که این 
کمیسیون هم مانند کمیسیون 
۲۰۱۴ قربانی سیاست شد و 
هر روز حکومت  و رسانه های 
مطیعش می کوشد که این بار 
سنگیِن مسوولیت تاریخی را به 
دوِش این دوازده نفر بیندازد. 
اما آن طور که سیاست مداران 
قضاوت می کنند، آن طور که 
رسانه های سطحی نگر قضاوت 
می کنند، آیا تاریخ هم قضاوت 
خواهد کرد؟

صفحه 6
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ابوبکر صدیق

آجنـدای اصلـی دور هفتـم گفت وگوها میـان طالبـان و امریکا، 
خـروج کامـل نیروهای امریکایی و حضور سـه پایـگاه نظامی و 

ملکـی در شـیندند، بگـرام و قندهار یا جال آباد اسـت.
مطلـب  ایـن  بـر  تأکیـد  بـا  نظامـی  تحلیل گـران  از  شـماری 
نظامـی و  پایـگاه  از گذشـته حضـور سـه  می گوینـد، طالبـان 
ملکـی امریـکا در افغانسـتان را پذیرفتـه بودنـد، امـا مشـروط 
براین کـه بعـد از خـروج، کمک هـا امریـکا ادامـه پیـدا کنـد.
بـه بـاور این تحلیل گـران نظامی، زمانی که مسـاله خـروج نهایی 
شـود، متحـدان امریـکا افغانسـتان را تـرک می کننـد، بنابرایـن 
امریـکا در تـاش یـک متحـد حداقلـی که بـرای منافـع امریکا 
کار کنـد و در کنتـرل کشـورهای رقیـب امریـکا ماننـد ایـران و 
روسـیه نباشـند، اسـت. اصًا چانه زنی روی این مسـایل اسـت 

نـه بحـث خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان.
انـد کـه  بـاور  ایـن  بـه  از تحلیل گـران سیاسـی  امـا شـماری 
مذاکـرت در مسـیر درسـت به پیـش نمی رود و چون خواسـت 
مـردم افغانسـتان محور اصلی ایـن گفت وگوها نیسـت، بنابراین 

ایـن نشسـت ها بـه صلـح منتـج نخواهد شـد.
ایـن واکنش هـا درحالـی  ابراز می شـود که سـهیل شـاهین یکی 
از سـخنگویان گـروه طالبـان گفتـه اسـت کـه نماینـده گان ایـن 
گـروه امیـدوار اسـت کـه در دور جدیـد گفت وگوهـا بـا زلمی 
خلیـل زاد نماینـده ویـژه امریـکا در امـور صلـح افغانسـتان بـه 

توافقـات نهایی برسـند.
سـهیل شـاهین سـخنگوی دفتر سیاسـی طالبان در قطر به عرب 
نیـوز گفتـه کـه در ایـن دور گفت وگوهـا نماینـده گان طالبان و 
مقام هـای امریکایـی روی مسـایل کلیـدی گفت وگـو خواهنـد 

. کرد
بـه گفتـۀ او: »طالبـان بـار دیگـر بـه خـروج نیروهـای خارجی 
از افغانسـتان تاکیـد خواهنـد کـرد و بایـد امریکا تقسـیم اوقات 
خـروج نیروهـای خـود از افغانسـتان را اعـام کنـد و اعـام 
زمان بنـدی خـروج نیروهـای خارجـی از افغانسـتان، مهم تریـن 

آجنـدای گفت وگوهـای طالبـان و امریـکا خواهـد بـود.«
جاویـد کوهسـتانی تحلیل گـر مسـایل نظامـی در گفت وگـو بـا 
روزنامـۀ مانـدگار می گویـد، عاقه منـدی هر دو طرف رسـیدن 
بـه یـک توافق اسـت و امریـکا می خواهد مسـاله پایـگاه نظامی 

و جـدول زمانـی خـروج  را بـا طالبان نهایی سـازد.
بـه بـاور آقای کوهسـتانی، طالبان از گذشـته حضور سـه پایگاه 
نظامـی و ملکـی امریـکا در افغانسـتان را پذیرفتـه بودنـد، امـا 
مشـروط برایـن  کـه بعـد از خـروج کمک ها امریـکا ادامـه پیدا 

. کند
او تأکیـد کـرد، چون طالبـان به ادارۀ موقـت و انتخابات باورمند 
نیسـتند، بنابرایـن هدف شـان این اسـت که پـس از توافق بخش 

عظیمی از قدرت افغانسـتان را در اختیار داشـته باشـند و بخش 
از جغرفیـا کـه اکنـون در اخیتـار دارنـد و همین طـور حکومت 

مرکـزی در اختیار آنان باشـد.
بـه بـاور کوهسـتانی، طالبـان چـون نیـاز به کمـک مالـی دارند، 
باشـد،  ناراضـی  آنـان  از  امریکایی هـا  نمی خواهنـد  بنابرایـن 

حضـور پایـگاه نظامـی را در نهایـت خواهنـد پذیرفـت.
ایـن آگاه نظامـی خاطـر نشـان کـرد، نخسـت خـروج کامـل 
در دور هفتـم نشسـت مطـرح خواهـد شـد و سـپس حضـور 
سـه پایـگاه نظامـی ملکـی کـه در شـیندند، بگـرام و قندهـار یا 
بـرای  از آن  امریـکا می خواهـد  جال آبـاد مطـرح اسـت کـه 

اکمـاالت ملکـی اسـتفاده کنـد.
و  نشسـت  ایـن  در  می گویـد،  همچنـان  کوهسـتانی  آقـای 
نشسـت های قبلـی تنهـا مسـألۀ خـروج امریـکا از افغانسـتان 
مطـرح نبـوده و نیسـت، بـل منافـع دراز مـدت امریـکا مطـرح 
اسـت و در شـش دور کـه گذشـت، امریـکا در تـاش بـود تـا 
چگونگـی عاقه منـدی طالبـان نسـبت بـه امریـکا را دریافـت 

. کند
وی افـزود، امریـکا در صـدد تأمیـن روابـط دوام دار بـا طالبـان 
اسـت و زمانـی  که مسـاله خروج نهایی شـود، متحدیـن امریکا 
افغانسـتان را تـرک خواهنـد کرد، بنابراین امریـکا در تاش یک 
متحـد حداقلـی کـه بـرای منافـع امریـکا کار کنـد و در کنترول 
کشـورهای رقیـب امریـکا مانند ایران و روسـیه نباشـند، اسـت. 
اصـًا چانه زنـی روی ایـن مسـایل اسـت نـه بحـث خـروج 

نیروهـای امریکایی از افغانسـتان.
بـه گفتـۀ آقـای کوهسـتانی، بـرای امریکایی ها هیچ مهم نیسـت 
کـه طالبـان بـا حکومـت افغانسـتان وارد گفت وگو خواهد شـد 
یـا خیـر، تنهـا مـوردی کـه بـرای امریکایی ها ارزشـمند اسـت، 
توافـق بـا طالبـان روی مـوارد کـه قبـًا ذکـر کـردم، اسـت؛ اما 
طالبـان در صـدد ایـن هسـتند تـا بـا نیروهای شـمال بـه توافق 

برسند.
بـا  گفت وگـو  بـرای  عاقـۀ  هیـچ  طالبـان  کـرد،  اضافـه  وی 
حکومـت افغانسـتان نـدارد، زیـرا طالبـان می داننـد کـه اکثریت 
تکنوکرات هـا ماننـد غنـی و کـرزی جایـگاه و پایـگاه مردمـی 
ندارنـد، بنابرایـن در صـدد وارد گفت وگـو شـدن بـا نیروهـای 
شـمال هسـتند، زیـرا نیروهـای شـمال را حریـف می پندارند و 
می داننـد کسـانی که در آینـده بـرای شـان مزاحمت ایجـاد کند، 

نیروهای شـمال اسـت.
امـا محمـد اکـرام اندیشـمند تحلیل گر مسـایل سیاسـی بـه این 
بـاور اسـت کـه مسـاله عـدم حضـور حکومـت افغانسـتان در 
مذاکـرات طالبـان در صورتـی اهمیـت نـدارد که آنان شکسـت 

خـود در افغانسـتان را بپذیرنـد.

او  تدکیـد کـرد که وارد کـردن حکومت افغانسـتان در مذاکرات 
بـا طالبـان اهمیـت دارد، امـا امریکا زمانـی  حکومت افغانسـتان 
را وارد مذاکـره خواهنـد کـرد کـه بـار سـنگین افغانسـتان را از 

شـانه های خود برداشـته باشـند.
آقای اندیشـمند در مـورد توافق روی پایـگاه نظامی امریکایی ها 
در افغانسـتان گفـت، امریکا هیچ گاه افغانسـتان را بـرای رقبای 
منطقـه مانند روسـیه، چیـن، ایران و حتا پاکسـتان رهـا نخواهد 
در  امریکایی هـا  بـرای  نظامـی  پایـگاه  داشـتن  بنابرایـن  کـرد، 

افغانسـتان یـک امـر الزم و ضروی اسـت.
او افـزود، ظاهـراً طالبـان پایـگاه نظامـی امریکا در افغانسـتان را 
نپذیرفتنـد، امـا همین اکنون امریکا در سـرزمین وحی)عربسـتان 
سـعودی( پایـگاه نظامی دارد، در قطر کـه مذاکرات جریان دارد، 
در اردن، مصـر، لبنـان، بحریـن، یمن و تمامی کشـورهای عربی 
پایـگاه دارنـد، بنابرایـن هیـچ ممکـن نیسـت کـه در افغانسـتان 
پایـگاه نداشـته باشـند، پـس ایـن مسـاله بـه تدریـج پذیرفتنـی 

خواهد شـد. 
او در مـورد دور هفتـم مذاکـرات گفت:» هم از سـوی خلیل زاد 
و هـم از سـوی طالبـان بـرای پیـش بـرد گفت وگوهـا تاکنـون 

یـک اجندای مشـخص ارایه نشـده اسـت«.
آقـای اندیشـمند کـه بـا روزنامـۀ مانـدگار صحبـت می کـرد، 
گفـت: طالبـان همـواره تأکید داشـتند که دو مـورد در مذاکرات 
مطرح شـده اسـت، مسـاله خروج نیروهای امریکایی و تضمین 
از سـوی طالبـان که افغانسـتان پایـگاه هدف قـرار گرفتن منافع 

امریـکا نخواهد شـد.
هـم  دور  ایـن  »در  گفـت:  سیاسـی  مسـایل  تحلیل گـر  ایـن 
اختافـات ادامـه خواهد داشـت و طالبـان اجندای جلسـه را به 
همـان دو موضـع قبلـی مطعوف خواهنـد سـاخت. در حالی  که 
خلیـل زاده گفتـه کـه یـا روی تمـام موضوعات توافـق صورت 

خواهـد گرفـت یـا هیـچ توافـق صـورت نخواهـد گرفت«.
کـه  می گویـد  کابـل  دانشـگاه  اسـتاد  سـیحون  سـیف الدین 
مذاکـرات در مسـیر درسـت و معقـول کـه منتـج بـه صلـح و 
ثبات دایمی در افغانسـتان شـود و مذاکرات که مردم افغانسـتان 

خواهـان آن هسـتند بـه پیـش نمـی رود.
اسـتاد سـیحون می گوید: »آقـای خلیل  زاد مسـوول پاسـخگوی 
در  و  اسـت  آن گماشـته  از سـوی  کـه  اسـت  بـه دسـتگاهی 
صـدد ایـن اسـت کـه طالبـان را کـه یـک گـروه هـراس افگنی 

اسـت و در افغانسـتان مرتکـب جنایـات جنگی شـده اسـت را 
مشـروعیت ببخشـد«.

بـه بـاور این اسـتاد دانشـگاه، چون امریـکا در آسـتانه برگزاری 
انتخابـات قـرار دارد، بنابرایـن از راه اندازیی چنین نشسـت های 
نمایشـی در صـدد تبلیغـات انتخاباتـی هسـتند و طالبـان هـم با 
توجـه بـه امکاناتـی که از کشـورهای منطقه به دسـت آورده اند 
بـه بازیگـران منطقه مبـدل شـدند و در صدد امتیازگیری بیشـتر 

از امریکا هسـتند. 
او تاکیـد کـرد، از یـک سـو البیـان طالبـان مانند پاکسـتان، قطر 
و سـایر کشـورهای عربـی در صـدد هویـت و شـخصیت دادن 
بـه طالبـان اسـت و از سـوی هـم سیاسـت گران معامله گـر مـا 
هـم وارد مذاکـرات طالبـان شـدند و درایـن مذاکـرات به جای 
گـروه  یـک  نامعقـول  خواسـت های  بـه  منطقـی  بحث هـای 

تروریسـتی و جنایـت کار تمکیـن می کننـد.
ایـن  زمانی کـه  تـا  کـرد،  نشـان  خاطـر  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
مذاکـرات دور محـور ارزش هـای انسـانی و حقوقـی نچرخد و 
بـه ارزش هـای انسـانی ارزش قایـل نشـود، مذاکـرات حتـا اگر 
ده سـال دیگـر هـم طـول بکشـد، بـه نتیجـه نخواهـد رسـید و 

صلحـی در کار نخواهـد بـود.
او همچنـان گفـت، تـا زمانـی  که بـه آزادی هـای مدنـی، عقیده 
و آزادی بیـان و زنده گی انسـانی ارج گذاشـته نشـود، برگزاری 
چنیـن مذاکـرات مـا را بـه صلـح نخواهـد رسـانید. ولـو کـه 
طالبـان قـدرت، ثـروت، حامـی و امکانات وافر داشـته باشـند، 
و  فقـط  نشسـت ها  چنیـن  برگـزاری  و  بـود  نخواهـد  پیـروز 
فقـط ضایـع کـردن وقـت خواهد بـود و ختـم جنـگ را در پی  

داشـت. نخواهد 
بـه بـاور این اسـتاد دانشـگاه، امریکا چطـور ممکن اسـت باور 
کنـد کـه طالبـان اجـازه ندهد کـه از ایـن جغرافیا برعلیـه منافع 

آنـان اقدامات صـورت نخواهـد گرفت.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه زلمـی خلیـل زاد 
نماینـده ویـژه امریـکا از ده روز بدین سـو، سـفرهای خـود بـه 

منطقـه و کشـورهای عربـی و اروپایـی را آغـاز کـرده اسـت.
قـرار اسـت کـه آقـای خلیـل زاد، در جریـان ایـن سـفرش بـا 
نماینـده گان طالبـان در قطـر دیـدار کنـد. او پیـش از این شـش 

بـار بـا نماینـده گان طالبـان دیدار داشـته اسـت.

اعضـای شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری می گویند 
کـه بـرای جلوگیـری از ادامـۀ کار غیرقانون حکومـت وحدت ملی 

از هـر گزینـۀ ممکن اسـتفاده خواهنـد کرد. 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
مانـدگار، ادامـۀ کار حکومـت وحـدت ملـی پـس از اول جـوزا 
را »غیرقانونـی« می داننـد و می  افزاینـد کـه ادامـۀ ایـن حکومـت، 

می شـود. کشـور  در  بحران آفرینـی  موجـب 
اعضـای شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری همچنـان 
می گوینـد، در صورتـی کـه رهبـری حکومـت وحـدت ملـی بـه 
ُهشـدارهای شـان توجـه نکنـد، »تصامیـم جدیـد« را بـرای توقف 

کار ایـن حکومـت روی دسـت دارنـد.

قادر شـاه، سـخنگوی دسـتۀ انتخاباتـی »صلح و اعتـدال« به رهبری 
محمدحنیـف اتمـر می گویـد کـه پـس از اول جـوزا، »مشـروعیت 
نیم بنـد« حکومـت وحـدت ملـی از بیـن رفـت. آقـای قـادر شـاه 
»بحـران مضاعـف«  غنـی  کار محمداشـرف  ادامـۀ  کـه  می افزایـد 
خلـق می کنـد و بـه همیـن سـبب »قابـل قبـول« دسـتۀ انتخاباتـی 

نیسـت.  آنان 
بـر  اعتـدال  و  انتخاباتـی صلـح  »تکـت  مـی دارد:  بیـان  قادرشـاه 
موضـع قبلـی خـود کـه ادامـۀ کار رییـس جمهـور را غیرمشـروع 
می دانـد، تأکیـد دارد و در صورتـی کـه بـه گفته هـای مـا توجـۀ 
صـورت نگیـرد، گزینه های مختلف بـرای جلوگیـری از کار رییس 

حکومـت روی دسـت داریـم«.

کـه  می گویـد  و  می کنـد  قانون شـکنی  بـه  متهـم  را  او حکومـت 
توجـه نکـردن رییـس حکومـت وحدت ملی بـه خواسـت نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری »پیامدهـای منفـی« در قبـال خواهـد 
داشـت. بـه گفتـۀ آقـای قـادر شـاه: هـرگاه حکومـت به خواسـت 
نکنـد،  توجـۀ  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزدان  شـورای 
اعتراضـات بـه شـکل گسـترده از طـرف مـردم در سراسـر کشـور 

راه انـدازی خواهـد شـد. 
آقـای قـادر شـاه امـا تأکید کرد کـه این مسـأله از طریـق گفت وگو 
و مذاکـره قابـل حل وفصـل اسـت، امـا اگـر حکومـت بـه حاضـر 
بـه گفت وگـو تمکیـن بـه قانون نشـود، شـورای نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در مشـورت بـا مـردم راه دیگـری را در پیـش 

گرفت. خواهـد 
در سـوی دیگـر، مسـووالن در دسـتۀ انتخاباتـی »وفـاق ملـی« بـه 
رهبـری احمدولـی مسـعود می گوینـد کـه هرگاه ُهشـدار شـورای 
کار  پایـان  بـه  رابطـه  در  ریاسـت جمهـوری  انتخابـات  نامـزدان 
حکومـت وحـدت ملـی، از طـرف حکومـت جـدی گرفته نشـود، 
ایـن شـورا تصامیـم خـود را بـه اسـاس طـرح  ارایـه شـدۀ قبلـی، 

می کنـد.  راه انـدازی 
یکـی از سـخنگویان ایـن دسـتۀ انتخاباتـی اظهـار می دارد: مـا باور 
داریـم کـه »جنبـش اول جـوزا؛ بازگشـت بـه قانـون« تنهـا وسـیلۀ 
تمکیـن حاکمان قانون شـکن برای قانون محوری اسـت. سـخنگوی 
تیـم وفـاق ملی بیـان می دارد کـه قانون اساسـی و همچنـان حقوق 
شـهروندی راه هـای زیـاد را جهـت گرفتـن اقدامـات الزم و وادار 

کـردن حکومـت بـه قانون گرایـی پیش بینـی کرده اسـت.  

بـه گفتـۀ او: شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری طرح 
خـود را ارایـه کـرده اسـت، اما در صورتـی حکومت بـه آن تمکین 
و توجـه  نکنـد، از گزینه هـای مختلـف برای توقـف کار غیرقانونی 

آقـای غنـی اسـتفاده می کنند. 
گفتنـی اسـت که پیـش از این، شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری طرحـی بدیلـی را بـرای پایـان کار حکومـت وحـدت 
ملـی ارایـه کـرده بود.  شـهاب حکیمی، یکـی از نامـزدان انتخابات 
ریاسـت جمهـوری بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع می گویـد کـه در 
تمـام والیـت آماده گی هـا بـرای آغـاز اعتراضـات مدنـی در برابـر 

حکومـت گرفته شـده اسـت.
همچنـان، عبدالبصیـر سـالنگی، معـاون نخسـت دسـتۀ انتخاباتـی 
مشـارکت و تغییـر می گویـد: حکومـت و نامـزدان بـا تفاهـم پیش 
برونـد کـه در آسـیاب دشـمن آب نریـزد در غیـر آن، بـه حکومت 
غیرقانونـی کسـی اجـازه فعالیـت و تغییـر و تبدیلـی را نمی دهـد. 
ریاسـت  انتخابـات  دیگـر  نامـزدان  از  یکـی  الکـوزی،  ابراهیـم 
جمهـوری می گویـد: مـردم نگرانـی دارنـد، مـا بـه گونـه اخاقـی 

می گویـم کـه قـدرت را رهـا کننـد.
ایـن گفته هـا در حالـی مطـرح می شـود کـه بربنیـاد قانون اساسـی 
کشـور، دورۀ کاری رییـس جمهـوری بـه تاریـخ اول جـوزا پایـان 
می یافـت. پیـش از ایـن، حکومـت از دادگاه عالـی خواسـته بود تا 
مـادۀ 6۱ قانون اساسـی را کـه در مورد پایان دورۀ حکومت اسـت، 
تفسـیر کند. اعضـای دادگاه عالی هـم دورۀ کاری حکومت وحدت 

ملـی را تـا برگـزاری انتخابات ریاسـت جمهـوری تمدید کرد.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:
برایتوقفکارغیرقانونیحکومتازهرگزینهییاستفادهمیکنیم

آگاهان:
دور هفتـم گفت وگـوهای طالبـان

و امـریکا بی نتیجـه پایـان می یابـد

ناجیه نوری 
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خانم ها بیشتر مراقب باشند
فوبیــای اجتماعــی بســیار شــایع اســت و از هــر 8 نفــر یــک نفــر یــا بیشــتر بــه 
درجــاِت مختلــف حداقــل در یــک دوره از زنده  گی شــان از ایــن اختــال رنــج 
ــن حــال،  ــا ای ــردان اســت. ب ــِر م ــان دوبراب ــی در زن ــراس اجتماع ــد. ه می برن
ــد. در بســیاری از مــوارد،  ــان ســراغ درمــان می رون ــر از زن مــردان خیلــی کمت
ــواردی در  ــا در م ــی اســت، ام ــدای دوران نوجوان ــی ابت ــراس اجتماع ــاز ه آغ
ــد  ــروز می کن ــر گــزارش شــده. ایــن اختــال در کــودکان هــم ب ســنیِن پایین ت
ولــی چــون در ایــن دوران اختال هــای دیگــری ماننــد اضطــراب جدایــی نیــز 
ممکــن اســت وجــود داشــته باشــد، بایــد زمــاِن بیشــتری را بــرای تشــخیص 

ایــن اختــال در کــودک در نظــر گرفــت.

پیش گیری به تربیت مربوط است
ــارکت  ــه مش ــد ب ــا بای ــی، نوجوان ه ــن هراس ــروز چنی ــری از ب ــرای پیش گی ب
اجتماعــی تشــویق شــوند و در جمــع ســرزنش و تحقیــر نشــوند. آن هــا در ایــن 
حالــت تــرِس کمتــری را تجربــه می کننــد و بــا افزایــش ســن بهتــر می تواننــد 
خودشــان را بــروز دهنــد. در ایــن میــان، شــیوه های تربیتــی همــراه بــا ایجــاد 
اعتمــاد بــه نفــس و مســوولیت پذیر بــار آوردِن کــودک می توانــد موثــر باشــد.

راه های درمان کدام است؟
ــه  ــا ب ــرد مبت ــرای ف ــم ب ــار ه ــد کن ــی بای ــم روان درمان ــی و ه ــم دارودرمان ه
ایــن اختــال وجــود داشــته باشــد. فــرد کنــار درمــاِن دارویــی ممکــن اســت 
ــاز  ــی نی ــی پویش ــه روان درمان ــی ب ــاری و گاه ــناختی رفت ــای ش ــه درمان ه ب
ــم  ــی ه ــم اضطراب ــد عای ــک می کن ــی کم ــای داروی ــد. درمان ه ــته باش داش
ــناختی و  ــای ش ــود. درمان ه ــرل ش ــدت کنت ــم طوالنی م ــدت و ه در کوتاه م
رفتــاری بیشــتر در دســترس هســتند و محدودیــِت کمتــری بــرای اجــرا دارنــد.
ــروز چنیــن اضطرابــی در خــود  ــوع درمــان تــاش می شــود علــل ب در ایــن ن
فــرد و محیــط او برطــرف شــود. در ایــن روش، راهکارهــای رفتــاری و 
ــد.  ــرا می کن ــر اج ــک روان درمانگ ــا کم ــرد ب ــه ف ــود ک ــه می ش ــی ارای تکالیف
ــری آن  ــی به کارگی ــی توانای ــر کس ــت و ه ــر اس ــی عمیق ت ــای پویش درمان ه
ــن روش  ــم اســت. ای ــی ک ــن درمان ــداد روان درمان گرهــای چنی ــدارد و تع را ن
زمــاِن بیشــتری بــرای درمــان بــه خــود اختصــاص می دهــد و فــرد بایــد هزینــۀ 
ــروز  ــه های ب ــد ریش ــک می کن ــال کم ــن ح ــود. در عی ــل ش ــادی را متقب زی
ــاری فــرد در  ــه الگوهــای رفت ــوط ب ــر کــه مرب ــی عمیق ت ایــن اختــال اضطراب
دوران کودکــی اســت، پیــدا شــود. معمــوالً بعــد از ســه هفتــه فــرد درجاتــی از 
بهبــود را نشــان می دهــد ولــی بــه طــور متوســط 8 تــا 9 مــاه بــه ادامــۀ درمــان 

دارویــی نیــاز اســت.
ــتر اســت.  ــود بیش ــرعت بهب ــد، س ــی باش ــا روان درمان ــراه ب ــن کار هم ــر ای اگ
بــرای افــراد مبتــا بــه هــراس اجتماعــی در حــد خفیــف تــا متوســط، معمــوالً 
۲0 جلســۀ درمانــی کافــی اســت. درمــان افــرادی کــه فقــط در یــک موقعیــت 
ــا کمتــر از  ــد، شــاید حت خــاص، مثــل صحبــت کــردن در جمــع، رنــج می برن
ــه  ــه هــراس اجتماعــی شــدید شــاید ب ــا ب ــراد مبت این هــم طــول بکشــد و اف

جلســات بیشــتری نیــاز داشــته باشــند.

به خودتان کمک کنید
همیــن کــه فــرد متوجه مشــکلش باشــد و بــرای درمــان اقــدام کنــد، کمک کننده 
اســت؛ امــا در معــرض قــرار گرفتــن بــا شــرایط و تمریــن کمــِک بســیاری به او 
می کنــد. البتــه ایــن کار بایــد بــه صــورِت تدریجــی و پله پلــه باشــد تــا بتوانــد 
ــراب  ــاس اضط ــان، احس ــاز درم ــراد در آغ ــیاری از اف ــد. بس ــل کن آن را تحم
ــر  ــر. درمانگ ــا خی ــود ی ــوب ش ــان خ ــه حال ش ــتند ک ــن نیس ــد و مطمی می کنن
بــه آن هــا می آمــوزد کــه بــرای کمــک بــه خــود چــه کار بکننــد و آن هــا نیــز 
ــای  ــرد. تمرین ه ــد ک ــن خواهن ــات تمری ــن جلس ــل بی ــا را در فواص آن کاره
ــرد در  ــِش ف ــه آرام ــان ک ــج و همچن ــا به تدری ــتند، ام ــان هس ــًا آس ــه کام اولی
ــد  ــخت تر خواهن ــم س ــا ه ــود، تمرین ه ــتر می ش ــی بیش ــای اجتماع موقعیت ه

شــد. هرچــه بیشــتر تمریــن شــود، احتمــال بهبــود بیشــتر خواهــد شــد.  

فـوبیایاجتماعی

چیست؟
مصاحبه هـا زمانـی بیشتــر مــورد توجــه قــرار 
مـی گـــیرند کـه از نـگاهِ زمانـی بهتر تنظیم شـده 
باشـند؛ وقت نشر آن مـــناسب باشـــد و طــول 
زمـاِن مصاحبه با برنامه تناسـب داشـته باشـد. یک 
مصاحبـه هرقـدر جالـب  باشـد امـا در نیمه شـب 
نشـر گـردد، شـاید کمتـر مـورد توجـه مخاطبـان 
قـرار گیـرد و یـا این کـه اگر یـک مصاحبـه دارای 
موضـوِع بسـیار مهم باشـد، ولی دو سـاعت وقِت 
یـک رسـانه یـا ده صفحـۀ یـک روزنامـه را احتوا 
کنـد، بـه هیچ وجه یـک مصاحبۀ خوب محسـوب 
را  مصاحبـۀ خـوب  یـک  ویژه گـی  و  نمی شـود 

برنمی تابـد.  
خـوب،  مصاحبـۀ  ویژه گی هـای  از  دیگـر  یکـی 
مصاحبه کننـده  سـواالِت  میـان  منطقـی  تسلسـل 
اسـت؛ طـوری  کـه بایـد مصاحبه کننـده سـواالت 
را بـه نحـوی مطـرح نمایـد کـه از یـک تسلسـل 
برخـوردار باشـد و مصاحبـه را بـه هدف برسـاند.
ویژه گـی دیگـر مصاحبۀ خـوب، عبارت از پاسـخ 
بـه تمـام سواالتی سـت کـه در ذهن یـک مخاطب 
خطـور می کنـد و در آن مصاحبـه تقریبـاً بـه همۀ 
اگـر  می شـود.  داده  پاسـخ  مخاطبـان  سـواالِت 
یـک مصاحبـه بـه تمـام سـواالتی کـه در ذهـن 
مصاحبه کننـده خطـور  می کنـد پاسـخ دهـد، یـک 
مصاحبـۀ خـوب خوانـده می شـود؛ یعنـی یـک 
مصاحبـۀ خوب آن اسـت که به همۀ پرسـش های 

مخاطبـان پاسـخ دهد.  
 پُرکـردن تمـام خا هـای موضوعی، یـک ویژه گی 
مصاحبـۀ خـوب بـه شـمار مـی رود و مصــاحبۀ 
خـوب آن اســت یـک موضــوع را همـه جــانبه 

مـورد بحـث قـرار دهد.
هـر مصاحبـه بر یـک زاویۀ دیـد تمرکز می داشـته 
باشـد و ایـن تمرکـز بایـد در نهایـت از طــرِف 
مـصاحبه شــونده بیـــان گـــردد. بنابــراین یک 
مصاحبـه بایـد بـر زاویـۀ دیـد اسـتوار باشـد و در 
نهایـت زاویـۀ دیـد در پایـان مصاحبـه قابـل درک 

ست. ا
مصاحبه هـا با اشـخاص مختلف صـورت می گیرد 
و بسـیاری از ایـن اشـخاص مربـوط یـک جریان 
سیاسـی یا نهاد اجتماعی و یا شـرکت می باشـند و 
عاقـه دارنـد تا در صحبت شـان به نفع سـازمان یا 
حـزب و یـا طرز تفکرِ خـود تبلیغ نماینـد؛ اما این 
مصاحبه کننـده اسـت که طوری سـواالت را مطرح 
می سـازد کـه در آخـر مخاطبیـن بـه وابسـته گی 
فکـرِی او پـی  نبرنـد و اگـر مصاحبه شـونده بـه 
نفـع یـک جریان سیاسـی یـا نهـاد به طور آشـکار 
تبلیـغ  می کنـد، طـرح سـواالت چالشـی و انتقادی 
می توانـد توازن را حفظ نمــاید و یک مصـــاحبۀ 

تبلیغی را به یک مصــاحبۀ خــوب تـبدیل 

نماید. 
یـک مصاحبه توسـط مصاحبه کنندۀ خـوب زمانی 
پرسـش های  ارایـۀ  بـا  کـه  می یابـد  بیشـتر  وزِن 
و  گـردد  احتـرام مصاحبه شـونده حفـظ  آتشـین 
جریـان  در  مصاحبه شـونده  و  مصاحبه کننـده 
مصاحبـه هیـچ گاه بـه لغـات و حرکاتی مــتوسل 
نشـوند کـه فحـــوای آن نوعـی بی احــترامی بـه 

طرفیـن یـا مخاطبـان تلقـی گـردد. 
یکـی از ویژه گی هـای مصاحبۀ خـوب، جریحه دار 
نسـاختن احساسات دینی، عـــقیدتی و مـــیهنِی 
مــخاطبان اســت، طــوری  کـه مصاحبه کننده به 
دقـت سـواالتی را مطـرح نمایـد کـه پرسـش ها 

بـه باورهـا و اعتقـادات مخاطبـان احتـرام بگـذارد 
و هچنـان مصاحبه شـونده را نیـز اجـاز ندهـد کـه 
بـه باورهـا، فرهنـگ و عنعنـاِت مخاطبـان تعرض 
نمایـد و در صــورت تعــرض، مــصاحبه را بـه 
مــسیر اصـلی جــهت داده و اگـر مصاحبه شونده 
بخواهد احساسات مخاطبان را هدف قرار دهـــد، 

بـا مهـارت سـخنان وی را بـه چالش بکشـاند.
تکنالـوژی بـه سـرعت در حـال تغــییر اســـت 
و  بهتـر  نرم افزار هـای  و  وسـایل  روز  هـــر  و 
امروزی تـر بـه بـازار عرضـه می گـردد و بـا ابتکار 
و تـاش می تـوان یـک مصاحبـه را بـا اسـتفاده 

از ایـن تکنالـوژی و نرم افـزار ویژه گـی بخشـید. 
بنابرایـن گرداننـده گاِن رسـانه ها باید همـواره از به 
کارگیری وسـایل و آموزش آن بی بهره نمانند و آن 
مصاحبـه یک مصاحبـۀ خوب گفته می شـود که با 

تکنالـوژی هـم گام و منطبق باشـد. 
یـک مصاحبـۀ ویـژه می توانـد حـال مشـکاِت 
مخاطبـان تلقـی گـردد. هـرگاه یک موضـوع حاد 
برمی انگیـزد،  را  عـام  تشـویش  و  می کنـد  بـروز 
تشـویش  رفـع  جهـت  در  می توانـد  مصاحبـه 
مخاطبـان مفیـد واقـع گـردد. عاوتـاً مصــاحبه 
می توانـد بر زوایای مخــتلِف زنده گی مـردم تأثیر 
داشـته باشـد و سـواالِت ایجاد شـده در ذهن مردم 

را جـواب مناسـب دهـد. 
کشـور مـا به وحدت ملـی شـهروندانش ضرورِت 
اشـد دارد و بـه نظـر مـن، یـک مصاحبـۀ خـوب 
بایـد در جهـت تحکیم وحـدت ملی بـه کار رود. 
را خدشـه دار  اقـوام  کـه وحـدت  مصاحبه هایـی 
می سـازد و یـا در آن بـه یکـی از اقـوام یـا مذاهب 
صـورت  هیـچ  بـه  می شـود،  توهیـن  کشـور 
مـردم  بـرای  خـوب  مصاحبـۀ  یـک  نمی توانـد 

افغانسـتان محسـوب گـردد. 
بـه همیـن ترتیـب، یـک مصاحبـه گفت وشـنودِ 
خـوب خوانده می شـــود کـه در راسـتای تقویت 
ارزش های فرهنگی شهروندان افغانستان باشــد و 
در آن زوایـای مختلـف فرهنـگ و عنعنـاِت مردم 
بحث و نشـان داده شـود که افغانسـتان دارای یک 

فرهنـگ کهـن و باارزش اسـت.
مصاحبه یـی  خـوب  مصاحبـۀ  یـک  باالخـره 
اسـت کـه مخاطب پسـند باشـد؛ یعنـی یکـی از 
ویژه گی هـای مصاحبـۀ خوب آن اسـت کـه تعداد 
بیشـتری عاقه منـدان و مخاطبـان را به خود جلب 

ید. نما

خالصۀ فصل
•   مصـــاحبه بـــرای دریـافــت  خـــبر، نشان 
دادن واکنش، بیان موضع گیری، جلـــب تـــوجه 
مــخاطــبان، درگـیر کردن مخاطبان، مستندسازی 
خبـر و گـزارش، معرفـی شـخصیت ها، تحلیـل 
کارشناسـانه، انعـکاس عقایـد، تبـادل نظـر، بیـان 
احسـاس، تبلیغات، تهیـۀ معلومات و اسـتدالل ها، 
مـــتوجه ساخـــتن به کاستی ها، پیــش داوری و 

مو شـکافی موضوعـات صـورت می گیـرد.
•   قبـل از اجـرای مصاحبـه بایـد بـه ضیقی وقت 
و باالخـره بـه وسـایل و امکانـاِت رسـانه توجـه 

داشت.
کـه  دارد  ویژه گی هایـی  خـوب  مصاحبـۀ     •
مصاحبه کننـده، گرداننـده یـا تهیه کننده بایـد آن ها 

را مـد نظـر گیـرد.

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/بخش هشـتم

بخش دوم و پایانی

یک مصاحبه توسط مصاحبه کنندۀ 
خوب زمانی وزِن بیشتر می یابد 
که با ارایۀ پرسش های آتشین 

احتراِم مصاحبه شونده حفظ گردد و 
مصاحبه کننده و مصاحبه شونده در 
جریان مصاحبه هیچ گاه به لغات و 

حرکاتی مـتوسل نشوند که فحــوای 
آن نوعی بی احـترامی به طرفین 
یا مخاطبان تلقی گردد. یکی از 

ویژه گی های مصاحبۀ خوب، جریحه دار 
نساختن احساسات دینی، عــقیدتی 

و مــیهنِی مـخاطبان اسـت؛ طـوری  که 
مصاحبه کننده به دقت سواالتی را 

مطرح نماید که به باورها و اعتقادات 
مخاطبان احترام بگذارد و هچنان 

مصاحبه شونده را اجاز ندهد که به 
باورها، فرهنگ و عنعناِت مخاطبان 
تعرض نماید و در صـورت تعـرض، 
مـصاحبه را به مـسیر اصـلی جــهت 
داده و اگـر مصاحبه شونده بخواهد 
احساسات مخاطبان را هدف قرار 
دهــد، با مهارت سخنان وی را به 

چالش بکشاند 
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مـن تخـم را سـه روز قبـل از دیـدار با سـلمان یافتـم. یک روز 
مثـِل همیشـه بعد از سـپیده دم از خـواب برخاسـتم. کمی غذا و 
آِب نوشـیدنی آوردم؛ سـپس سـری زدم بـه دوسـتم، خرگوش. 
قفسـش را گشـودم و او پریـد میـان بـاغ. در میانـۀ قفـس یـک 
تخـم دیـده می شـد. آن را برداشـته نـگاه کردم و سـعی کردم از 
ایـن وضِع پوچ سـر دربیـاورم. کوچک تـر از تخم مـرغ بود. من 
بـا حالـِت مضطرب سرراسـت به اتـاق صلصال رفتـم. بیدارش 
کـرده و ماجـرا را گفتـم. صلصـال تخـم را گرفت و دمـی به آن 

خیـره مانـد؛ آنـگاه خنده یـی عجیب وغریب سـر داد.
او انگشتش را به چشمانم نزدیک کرد و گفت:

»حجر، بهتر است پای مرا به این ماجرا نکشانی!«
مـن عـادی پاسـخ دادم: »منظـورت چیسـت؟ مـن که ایـن تخم 

نگذاشته ام!« را 
سـوی  دیوانـه وار  سـپس  و  مالیـد  را  چشـم هایش  صلصـال 
تخت خـواب خیـز برداشـت و مرا زیـر فحش و لعنـت گرفت. 
امنیتـی را  مـا طـرف درب خروجـی ویـا رفتیـم و دسـتگاه 
آزمایـش کردیـم. دیوارهـا را نظـارت کـرده و سراسـر بـاغ و 
اتاق هـا را وارسـی کردیم. کدام نشـانه یی از چیزهـای غیرعادی 

بـه چشـم نیامـد. مگـر تخـم در قفـس خرگـوش!
تنهـا گزینـه ایـن بود کـه حدس بزنیم کسـی با ما سـِر شـوخی 
داشـته، بی صـدا داخـل ویـا شـده و تخـم را کنـار خرگـوش 

است. گذاشـته 
صلصال گفت: »این شـیرین کاری احمقانه کار اُم داالی فاحشـه 

است!«
سپس خاموش پی کارِ خود رفت. 

هفتـۀ  و  بـود  ناخـوش  داال  اُم  کـه  می دانسـتیم  دو  هـر  مـا 
گذشـته بـه دیـدار مـا نیامـده بود. هـر دو ترسـیده بودیـم؛ زیرا 
هیـچ اسـلحه یی در خانـه نداشـتیم. مـا تـا فـرا رسـیدن موعـد 
مأموریـت اجـازه نداشـتیم اسـلحه داشـته باشـیم. آن هـا نگراِن 
تفتیـش تصادفـی خانـه از سـوی بازرسـان بودنـد. منطقۀ سـبز 
یـک سـاحۀ دولتـی بـود و بسـیاری از سیاسـت گران در آن جـا 
سـاکن بودنـد. مـا در آن ویـا تحـت نـامِ محافظان یـک عضو 
پارلمـان زنده گـی می کردیـم. صلصـال مصلحـت دانسـت کـه 
مـن خرگـوش را بـا دسـت خودم بـه قتل برسـانم؛ مگـر من به 
درخواسـت وی پاسـخ رد دادم و برایـش گفتـم که خرگوش در 

ایـن ماجرا سـهمی نـدارد.
او کـه خشـگمین از اتـاق بیـرون می رفـت، گفـت: »آن تخم را 

خرگـوش خونیـن تو نگذاشـته؟«
مـن قهوه درسـت کـرده و در باغ به تماشـای خرگوش نشسـتم 
کـه سـرگرم خـوردن غذایـش بـود. می گویند غـذای خرگوش 
حـاوی مایـع ویتامیـن بـی اسـت کـه به وسـیلۀ ارگانیزم هـای 
کوچـک در روده هـا تولیـد می شـود. لحظاتـی بعـد صلصـال 
همـراه بـا لپ تابـش برگشـت. زیرزبانـی بـا خـودش حـرف 

مـی زد و سـلمان را پیوسـته لعنت می کـرد. او به برگۀ فیسـبوِک 
خـود نظـر انداخـت و گفـت کـه مـا بایـد هفته پُـر به طـور ۲4 
سـاعت در حال احضارات باشـیم. از من خواسـت که شـب را 
در اتـاِق او در طبقـۀ دوم سـپری کنـم؛ بـه خاطـر این کـه بـرای 

نظـارت بـر دروازه و دیوارهـای ویا مناسـب اسـت.
مـا همـۀ چراغ هـا را خامـوش کـرده در اتـاق صلصال نشسـتیم 
و هریـک بـه نوبـت اطـراِف ویـا را بازرسـی می کردیـم. دو 
شـب بدون هیچ اتفاق مشـکوکی گذشـت. ویـا خاموش و در 

سـکوت و آرامـش غرقـه بود. 
روزهـای اقامـت در اتـاق صلصـال پـی بـردم کـه او بـه نـام 
مسـتعار »جنـگ و صلـح« در شـبکۀ فیسـبوک ثبـت نـام کـرده 
و تصویـر طراحی شـدۀ تولسـتوی را در نمایـۀ خـود گذاشـته 
بـود. او بیـش از هـزار دوسـت فیسـبوکی داشـت که اکثـر آنان 
نویسـنده گان، روزنامه نـگاران وروشـن فکران بودنـد. او دربـارۀ 
روشـن فکر  یـک  قیافـۀ  در  و  می کـرد  بحـث  آنـان  نظـرات 
کاربـران فیسـبوک را مـورد سـتایش قـرار مـی داد. او بـه ابـراز 
نظـر پرداختـه و خشـونت های جـاری در کشـور را در کمـال 
تواضـع و خردمنـدی تحلیـل می کـرد. حتـا به طور آزمایشـی با 
مـن در مـورد شـخصیت معـاون وزارت فرهنـگ پُرگویی کرد. 
برایـم گفـت معـاون فرهنگـی چقـدر آدم بافرهنـگ و انسـانی 
هوشـمند و منحصـر بـه فـرد اسـت. در آن زمان، مـن عاقه مند 
صحبـت دربـارۀ معـاون وزارت نبـودم. بهش گفتم افراد شـامل 
در کار و کسـِب مـا بایسـتی از بحث هـای فیسـبوکی خـود را 

دارند. نگـه  دور 
او بـا پوزخنـد یـک آدم حرفه یـی به سـویم نگریسـت و گفت: 

»حجـر، در قصـۀ تخم خرگوشـت باش!«
سـرانجام وقتـی سـلمان از مـا دیـدن کـرد، خشـم صلصـال در 
برابـرش ترکیـد و قصـۀ تخم مـرغ را برایش توضیـح داد. آقای 
سـلمان داسـتان مـا را بـه اسـتهزاء گرفـت و شـک و تردیـد ما 
نسـبت بـه اُم داال را بی بنیـاد خوانـد. بـرای مـا اطمینـان داد کـه 
اُم داال زنـی مـورد اعتمـاد اسـت و چندیـن سـال بـا آن هـا کار 
کـرده اسـت. امـا صلصال خـود سـلمان را به خیانـت متهم کرد 
و درحالی کـه مـن نشسـته تماشـا می کـردم، مشـاجرۀ هـر دو 

شـد. آغاز 
از ورای مناظـرۀ آن هـا دریافتـم کـه مـردم در دنیای سیاسـت و 
فرقه گرایـی، اغلـب اوقـات به خاطـر مصلحت های کان دسـت 
بـه خیانـت می زننـد. قدرت هـای قدرتمنـد در بسـا مـوارد بـه 
عنـوان بخشـی از یـک معاملـۀ بـزرگ بـر سـر جایگاه سیاسـی 
یـا ایجـاد پوششـی بـرای فسـاد فراگیـر، آدم کشـان را بـه گونۀ 

رایـگان بـه همدیگـر اسـتخدام می کنند. 
مگـر سـلمان همـۀ اتهامـات صلصـال را تکذیـب کـرد. او مـا 
را بـه آرامـش دعـوت کـرد؛ زیـرا قـرار بـود تـا دو روزِ دیگـر 
شـخص مـورد نظـر تـرور شـود. مـا در آشـپز خانـه گردهـم 

آمدیـم و سـلمان جزییـات نقشـه را بـرای مـا توضیـح داد. او 
سـپس دو تفنگچـۀ دسـتی را همراه بـا دو دسـتگاه صداخفه کن 
از کوله پشـتی اش بیـرون کشـید و گفـت کـه پـول مـا بعـد از 
عملیـات پرداختـه می شـود و ما بعـد از آن به محـل دیگری در 

حاشـیۀ شـهر نقـل مـکان خواهیـم کرد.
سـلمان پیـش از رفتـن به مـن پچ پِچ کـرد: یک تخـم خرگوش! 

هاهـا... جوجـه مرغابی، تو حـاال واقعًا بذلـه می گویی؟
شـب آخـر تـا ناوقـت همـراه صلصـال بیــدار مانـدم. بـرای 
خرگـوش نگـران بـودم؛ چـون به نظـر می رسـید کـه اُم داال در 
مرخصـی طوالنـی خواهـد بـود و خرگـوش از گرسـنه گی و 

تشـنه گی جـاِن خـود را از دسـت خواهـد داد.
صلصـال کمـاکان سـرگرم فیسـبوِک خـود بـود. مـن از پنجـره 
طـرف بـاغ می دیـدم. او گفـت کـه بـا معـاون وزیـر فرهنـگ 
در رابطـه بـا نابـودی خشـونت فرقه یـی صحبـت کـرده اسـت. 
برداشـتم از گفتـار صلصـال این بـود که معـاون وزارت فرهنگ 
رمان نویـس بـوده و در زمـان صدام حسـین سـه رمـان فلسـفی 

است. نوشـته 
روزی او و همسـرش در ضیافتـی در منزل یـک معمار ثروتمند 
هماننـد  بانویـش  بودنـد.  تیریـس  دریـای  تماشـای  مشـغول 
خـودش، جـذاب، فوق العـاده و بافرهنـگ بـود؛ بـه ویـژه آن 
بانـو دلبسـتۀ متـون کهن اسـامی بـود. رییـس ادارۀ امنیـت، از 
بسـته گان رییس جمهـور در جمـع مهمانان حضور داشـت. بعد 
از پایـان محفـل، رییس امنیت به شـعبۀ نظارتش دسـتور داد که 
یـک بـار رمان هـای دوسـت مـا را از نظـر بگذراننـد. چند روز 
بعـد، آن هـا رمان نویـس را بـه اتهـام تحریکات برضد کشـور و 

حـزب* تحویـل زنـدان دادند. 
رهایـی  دربـارۀ  دربنـد،  رمان نویـِس  زن  بـا  امنیـت  رییـس 
بـه  زن  وقتـی  پرداخـت.  چانه زنـی  و  معاملـه  بـه  شـوهرش 
خواسـتۀ او جـواب رد داد، رییـس امنیـت بـه یکـی از افرادش 
دسـتور داد کـه دم چشـمان شـوهرش بـر او تجاوز کنـد. از آن 

پـس، زن راه فرانسـه در پیـش گرفـت و ناپدیـد شـد.
آن ها در اواسـط سـال های نود میـادی رمان نویـس را از زندان 
آزاد کردند. او برای پی گشـِت زنش رهسـپار فرانسـه شـد؛ مگر 
رد پایـی از او نیافـت. وقتـی رژیـم دیکتاتـوری نگونسـار شـد، 
رمان نویـس بـه خانـه اش بازگشـت و در مقام معاونـت وزارت 

فرهنـگ بـه کار پرداخت. 
داسـتان زنده گـی رمان نویـس، بـه طـرح و ریخـت یـک فیلـم 
بالیـوود می مانسـت مگـر مـن از آن همـه جزییاتی کـه صلصال 
دربـارۀ زنده گی آن مرد می دانسـت، در شـگفت بودم. احسـاس 
می کـردم کـه وی قابلیـت و شـخصیِت آن مـرد را می سـتود. از 
وی پرسـیدم کـه رمان نویـس عضو کـدام گروه بود. او پرسـش 
مـرا نادیـده گرفـت. بعـد سـعی کـردم در نقشـه یی کـه پیـش 
رو داشـتیم، هویـِت آن مـرد را پیـش خـود مجسـم کنـم. مگـر 

صلصـال پاسـخ داد کـه مرغابـی تـازه کاری مثـل مـن اجـازۀ 
فهمیـدن ایـن مسـایل را نـدارد. وظیفـه ام ایـن بـود کـه صرفـًا 
موتـر برانـم و تیرانـدازی بـا تفنگچـۀ بی صدا کار صلصـال بود.
بامـداد روز بعـد، مـا جلـوی ایسـت جای موترها در مرکز شـهر 
انتظـار می کشـیدیم. قـرار بـود فـرد مـورد نظـر، سـوار بـر یک 
موتـر سـرخ فام نـوع کرون سربرسـد و محض رفتن بـه محوطۀ 
پارکینـگ، صلصـال موتـر مـا را بیـرون کـرده و او را در مسـیر 
پیـاده رو تعقیـب و آمـاج گلولـه قرار دهـد. بعد ما به اسـتقامت 
یـک مکان جدید در حاشـیۀ شـهر می راندیـم. از همین رو، من 
خرگـوش را طـی این مدت بـا خـودم آورده و او را درصندوق 

عقبـی موتر گذاشـته بودم.
صلصـال در تلیفـون خـود یک پیامـک دریافت کـرد و رنگ از 
ُرخـش پریـد. مـا نباید بـرای فرد مـورد نظـر بیـش از ده دقیقه 
انتظـار می کشـیدیم. از وی در ایـن باره پرسـیدم. او لعنت گویان 
بـا کـف دسـت بـه رانـش کوبیـد. مـن ترسـیدم. او لحظه یـی 
درنـگ کـرد و آنـگاه در تلیفونـش تصویر خرگوشـی را نشـان 
داد کـه روی تخمی نشسـته اسـت. یـک فتوشـاپ احمقانه بود. 

پرسید: او 
»می دانی چه کسی این تصویر را ارسال کرده؟«

سر را به نشانۀ منفی تکان دادم.
او گفت: »معاون وزارت فرهنگ!«

»چی؟«
»حجر، هدف ما همین معاون است.«

مـن از موتـر بیـرون زدم. از حماقت و دیوانه گی های تأسـف بار 
صلصـال در ایـن عملیـات خونـم به جـوش آمده بـود. بیش از 
پانـزده دقیقـه گذشـت امـا هـدف مـورد نظـر پیدانش نشـد. به 
صلصـال گفتـم کـه مـن از عملیـات خـارج می شـوم. او دوباره 
موتـر را کشـید و مـرا به صبـوری و انتظارِ بیشـتر دعـوت کرد؛ 
زیـرا زنده گـی هـر دوی ما در خطر بـود. او دوبـاره درون موتر 
رفـت و سـعی کـرد بـا سـلمان تمـاس قایـم کنـد. مـن طـرف 
مغازه یـی در نزدیکـی آن جـا راه افتـادم تـا یـک بسـته سـگرت 
بخـرم. قلبـم از شـدت خشـم، دیوانـه وار می تپید. همیـن که به 
مغـازه رسـیدم، در عقـب مـن موتر انفجـار کـرد و آتش گرفت 

و صلصـال و خرگـوش را بـه خاکسـتر مبدل سـاخت.

منبع نشر اول به زبان انگلیسی:
http://www.wordswithoutborders.org/article/ 
the-green-zone-rabbit

* اشکال نمادین در میان طوایف سرخ پوست
** درخت هندی با چوب سیاه
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عمـــر،  وحیـــد  گـــزارِک  تازه تریـــن 
مشـــاور ارشـــد محمداشـــرف غنـــی در 
امـــور روابـــط عامـــه و اســـتراتژیک بـــا 
واکنش هـــای زیـــادی در میـــان کاربـــران 
ــده  ــه رو شـ ــی روبـ ــبکه های اجتماعـ شـ
صفحـــۀ  در  عمـــر  وحیـــد  اســـت. 
ـــود و  ـــی از خ ـــبوکش عکس ـــمی فیس رس
محمداشـــرف غنـــی گذاشـــته و نوشـــته 
ـــی در  ـــی تصادف ـــای غن ـــا آق ـــه ب ـــت ک اس

»کافـــی شـــاپ« ســـرخورده اســـت.
آقـــای عمـــر در ادامـــه نگاشـــته اســـت 
کـــه قـــرار بـــود بـــا آقـــای غنـــی غـــذا 
ــس  ــا رییـ ــد، امـ ــه کنـ ــورد و قصـ بخـ
ـــرون  ـــه اش را بی ـــم و کتابچ ـــت قل حکوم
از  عمـــر  آقـــای  بـــرای  و  کشـــیده 
ـــۀ  ـــرای بهســـازی رودخان ـــش ب برنامه های
ـــی  ـــا مدت ـــت. ام ـــه اس ـــخن گفت ـــل س کاب
ـــزارک،  ـــن گ ـــدن ای ـــی ش ـــس از همه گان پ
ـــه ،  ـــز و کنای ـــا طن ـــران ب ـــماری از کارب ش
ایـــن گـــزارک مشـــاور محمداشـــرف 

ــد. ــد کرده انـ ــی را نقـ غنـ
زبیـــر هجـــران قاســـم زاده، یکـــی از 
در  فیســـبوکش  در صفحـــۀ  شـــاعران 
ـــر  ـــد عم ـــزارک وحی ـــن گ ـــه ای ـــش ب واکن
ـــته  ـــبوکش گذاش ـــته و در فیس ـــزی نوش طن
ـــت:  ـــته اس ـــم زاده نوش ـــای قاس ـــت. آق اس
ــته بـــودم  ــهر نشسـ ــۀ شـ در قهـــوه خانـ
کـــه یکـــی و یک بـــار رییس جمهـــور 
ــعرهایم را  ــن شـ ــد مـ ــد. بعـ ــل شـ داخـ
ـــید  ـــم اش را کش ـــذ و قل ـــدم و او کاغ خوان

و یـــاد داشـــت نوشـــت.
زبیـــر هجـــران در ادامـــۀ ایـــن گـــزارک 
ــرف  ــت طـ ــد او رفـ ــت: »بعـ آورده اسـ
ـــۀ  ـــرف خان ـــم ط ـــن رفت ـــود، م ـــۀ خ خان
نخـــورد.   تـــکان  از آب  و آب  خـــود 
ـــی  ـــام بازرگان ـــک پی ـــد ی ـــه را خواندی آنچ

المشـــاوری بـــود«.
ـــر  ـــنده و کارب ـــان، نویس ـــار چوپ ـــد به احم
ــی  ــوان »ارابه کشـ ــر عنـ ــبوکش زیـ فیسـ
کـــه نمایشـــنامه نویس شـــد!« نوشـــته 
اســـت: بـــرای مـــن کســـانی از ســـلک 
ـــد.  ـــتبداد ان ـــان اس ـــر، ارابه کش ـــد عم وحی
ـــروه  ـــدام گ ـــر ک ـــن دیگ ـــد ای ـــاید بگویی ش
ـــم  ـــرض کن ـــت؟ ع ـــه اس ـــه و طایف و طبق
کـــه شـــناختن این هـــا دشـــوار نیســـت؛ 
ــتر از  ــر، بیشـ ــد عمـ ــل وحیـ ــی مثـ کسـ
این کـــه بـــه دلیـــل شایســـتگی و تـــاش 

و تکاپـــو از پلـــکان قـــدرت بـــاال رفتـــه 
باشـــد، بـــه کمـــک شـــامه و تشـــخیص 
سیاســـی  بادهـــای  سمت وســـوی 
ـــار  ـــتادن در کن ـــا ایس ـــه و ب ـــت گرفت جه
ــند  ــنتی« استبدادپسـ ــت مداران »سـ سیاسـ
و اســـتبدادباور بـــه آنجـــا رســـیده کـــه 

امـــروز قـــرار دارد.
آقـــای چوپـــان در ادامـــۀ یاداشـــتش 
ــی دوران  ــی و اجتماعـ ــت سیاسـ وضعیـ
حکومـــت آقـــای حامـــد کـــرزی و 
ـــرده و  ـــه ک ـــی را مقایس ـــرف غن محمداش
آورده اســـت: وحیـــد عمـــر، شاه حســـین 
ـــان  ـــا در آن زم ـــود، ام ـــرزی ب مرتضـــوی ک
مـــردم بـــه مســـایل روز و تحـــوالت 
ــر  ــتند. اگـ ــه داشـ ــر توجـ سیاســـی کمتـ
یمـــن  بـــه  مرتضـــوی  شاه حســـین 
ــانه های  ــبوک و رسـ ــدن فیسـ ــج شـ رایـ

اجتماعـــی بـــه عنـــوان نمـــاد یـــک 
رژیـــم ناتـــوان، دروغ گـــو، توجیه گـــر و 
ـــد  ـــد، وحی ـــور ش ـــی و منف ـــب کار معرف طل
ـــه ایـــن دلیـــل کـــه در زمـــان  عمـــر شـــاید ب
ـــه  ـــخ را ب ـــیر تاری ـــه س ـــرزی ک ـــدار ک اقت
قهقهـــرا بـــرد؛ فیســـبوک رواج نداشـــت 
ــه  ــت توجیه نامـ ــر، فرصـ ــد عمـ و وحیـ
ـــخنان  ـــات و س ـــه اقدام ـــرای هم ـــتن ب نوش
سرشـــار از تهـــی کـــرزی را نمی یافـــت، 

کمتـــر شـــناخته شـــد.
ــان  ــنده: ارابه کشـ ــاور ایـــن نویسـ ــه بـ بـ
اســـتبداد، ظاهـــر آراســـته دارنـــد، از 
مفاهیـــم و مقوله هـــای امـــروزی ســـخن 
می گوینـــد، بـــه ســـوی دوربیـــن لبخنـــد 
نویـــد  بهتـــر  آینـــدۀ  از  می زننـــد، 
شـــود،  الزم  جـــا  هـــر  و  می دهنـــد 
ــت  ــۀ ولی نعمـ ــر کارنامـ ــم بـ ــدی هـ نقـ

می نویســـند، امـــا در حالـــی کـــه ظاهـــِر 
ــم و  ــد و از مفاهیـ ــده دارنـ ــه آینـ رو بـ
مقوله هـــای امـــروزی ســـخن می زننـــد، 
و  می برنـــد  ســـر  بـــه  گذشـــته  در 
و  کهنه گـــی  بـــوی  اندیشۀشـــان 
نسخۀشـــان  و  می دهـــد  پوســـیده گی 
ــود«  ــع موجـ ــاع از وضـ ــت »دفـ در نهایـ

اســـت.
ــای  ــبکه هـ ــران در شـ ــماری از کاربـ شـ
اجتماعـــی ایـــن کار وحیـــد عمـــر را 
ــوی،  ــین مرتضـ ــاه حسـ ــۀ راه« شـ »ادامـ
معـــاون ســـخنگوی حکومـــت گفتـــه و 
نوشـــته انـــد: »شـــاه حســـین مرتضـــوی 

صاحـــِب امبـــاق شـــد!«
همزمـــان باایـــن، نســـرین گـــروس، 
ــبوک،  ــر فیسـ ــر دیگـ ــنده و کاربـ نویسـ
در واکنـــش بـــه گـــزارک وحیـــد عمـــر 
نوشـــته اســـت: در دوره شـــاهی، وقتـــی 
ـــت  ـــاه می خواس ـــر ش ـــرت ظاه اعلی حض
کســـی را »تصادفـــی« ببینـــد، عمومـــًا 
آن شـــخص بـــه خانـــۀ دخترشـــان، 
ــد  ــوت می شـ ــس دعـ ــاهدخت بلقیـ شـ
و بعـــد از نیـــم ســـاعت، پـــدر بی خبـــر 
ــروس  ــو گـ ــد. بانـ ــر می آمـ ــزد دختـ نـ
افـــزوده اســـت: امـــروز اوضـــاع کمـــی 
در  کافه یـــی  حتمـــًا  کـــرده،  فـــرق 
ارگ اعمـــار شـــده تـــا ماقات هـــای 
ــده  ــم شـ ــش تنظیـ ــی« پیش ازپیـ »تصادفـ
ـــود. ـــوم ش ـــی معل ـــًا تصاف ـــد و کام بتوان
رییـــس  ارشـــد  مشـــاور  گـــزارک 
حکومـــت وحـــدت ملـــی در حالـــی 
بـــه نقـــد و انتقـــاد گرفتـــه می شـــود 
کـــه پیـــش از ایـــن، معـــاون ســـخنگوی 
ــی در  ــدت ملـ ــت وحـ ــت حکومـ ریاسـ
پاســـخ بـــه نقـــد و انتقـــاد کاربـــران 
حرف هـــای  اجتماعـــی،  شـــبکه های 
ـــم  ـــا ه ـــی زد و ی ـــوع م ـــا موض ـــط ب بی رب
در حالـــی کـــه یکـــی از والیت هـــای 
ــمن  ــه دشـ ــد و حملـ ــرض تهدیـ در معـ
قـــرار می گرفـــت، از ۱6 ســـاعت کار 
تأمیـــن  بـــرای  غنـــی  محمداشـــرف 
ــزارک  ــبوک گـ ــور، در فیسـ امنیـــت کشـ
و  کار  نحـــوی  بـــه  و  می گذاشـــت 
فعالیـــت محمداشـــرف غنـــی را بـــه رخ 
ــورد  ــه برخـ ــید. این گونـ ــردم می کشـ مـ
بـــا  بارهـــا  مرتضـــوی،  شاه حســـین 
یادداشـــت های طنـــزی و  از  انبوهـــی 

انتقـــادی اســـتقبال شـــد و امـــروزه بـــه 
عنـــوان یکـــی از راه هـــای کارآمـــدی 
بـــودن بـــرای »فیســـبوک چلوونکی«ها 

شـــده اســـت. 
دیـــده  امـــا  این هـــا،  از  گذشـــته 
می شـــود کـــه بـــا نزدیـــک شـــدن 
ارگ  ریاســـت جمهوری،  انتخابـــات 
ـــتر  ـــیع تر و بیش ـــاورانش را وس ـــۀ مش حلق
کـــرده اســـت. گفتـــه می شـــود وظیفـــۀ 
اکثـــر مشـــاوران آقـــای غنـــی، متمرکـــز 
بـــه رســـانه های اجتماعـــی و فضاهـــای 
مجـــازی شـــده تـــا میـــزان انتقادهـــا در 
ــان  ــت در میـ ــی حکومـ ــر ناکاره گـ برابـ
ـــر  ـــه نظ ـــا ب ـــد. ام ـــدا کن ـــش پی ـــردم کاه م
می رســـد کـــه ایـــن ترفنـــد بـــرای ارگ 
ــت.  ــوده اسـ ــاز نبـ ــم کارسـ ــدان هـ چنـ
هـــر گـــزارک فیســـبوکی مشـــاروان 
ارگ کـــه شـــهروندان  و ســـخنگویان 
ــه  ــان بـ ــی از آنـ ــات اجتماعـ در صفحـ
عنـــوان »مبلغـــان تیـــم دولت ســـاز« یـــاد 
ـــادی  ـــام انتق ـــا پی ـــا صده ـــا ب ـــد، ی می کنن
ــب  ــود. جالـ ــه می شـ ــهروندان مواجـ شـ
ایـــن  کـــه پیـــش از ایـــن، گزراک هـــای 
ـــک  ـــۀ نزدی ـــته های حلق ـــبوکی و نوش فیس
ــهروندان  ــوی شـ ــت، از سـ ــه حکومـ بـ
ــی و  ـــا تناقض گویـ ـــد، ام ـــاد می ش انتق
ــاوران  ــخنگویان و مشـ ــی سـ دروغ نویسـ
بـــه  را  فضـــا  غنـــی  محمداشـــرف 
ــراً  ــه اخیـ ــت کـ ــاخته اسـ ــی سـ گونه یـ
ــش از  ــه پیـ ــی کـ ــود آنانـ ــده می شـ دیـ
ایـــن تـــاش می کردنـــد از سیاســـت 
ــب  ــه لـ ــر بـ ــز ناگزیـ ــند را نیـ دور باشـ
ـــن  ـــت. ای ـــرده اس ـــاد ک ـــه انتق ـــودن ب گش
عـــده همـــواره در پـــای پســـت ها و 
ــخنگویان و مشـــاوران  گزارک هـــای سـ
می گذارنـــد،  دیـــدگاه  حکومـــت 
شـــکایت  حکومـــت  ناکاره گـــی  از 
می کننـــد و نوشـــته های آنـــان را بـــه 
بـــاد انتقـــاد و در مـــواردی بـــه اســـتهزا 

. نـــد می گیر
ــاب  ــرگاه حسـ ــز نظـ ــن نیـ ــش از ایـ پیـ
ـــهروندان  ـــاد ش ـــر از انتق ـــبوک ارگ پُ فیس
شـــبکه های  کاربـــران  می شـــد. 
اجتماعـــی پـــای هـــر خبـــر ارگ در 
ـــی  ـــا و دالیل ـــی از انتقاده ـــبوک انبوه فیس
ــتند/ از ناکارایـــی حکومـــت را می گذاشـ

می گذارنـــد.

کمیشنران... ِی  نداز برا بر  یادداشتی 
ــا جایی کــه  ــد. ت ــه کمیســیون ها راه یافتن انتخاباتــی ارگ ب
ــن از  ــج ت ــت کم پن ــی، دس ــات فعل ــیون انتخاب در کمیس
ایــن دســته حضــور دارنــد کــه نــه فکــر مســتقل دارنــد، 
نــه برداشــت درســت از قانــون و منافــع ملــی، و نــه هــم 
غیــر از حکومــت بــر ســر قــدرت، عنصــر دیگــری را در 
ایــن کشــور دارای حقــوق می شناســند. احــزاب سیاســی 
نیــز فریفتــۀ ایــن ســناریو شــدند. حــزب اســامی و حزب 
جمعیــت اســامی بــه قــدری در ایــن بــازی ضعیــف عمل 
کردنــد و فاقــد دیــدگاه بودنــد کــه حتــا در کمیســیون های 
قبلــی کــه در پــی شکســت آن بودنــد، رهــرواِن خــود را 
به درســتی نمی شــناختند و آن هــا را کــه اگــر کمکــی 
ــدگاه  ــی دی ــد ول ــزاب نمی کردن ــن اح ــه ای ــی ب غیرقانون
ــزل و  ــگاه ع ــه پرت ــتند ب ــا داش ــن نهاده ــه ای ــت ب مثب

ســقوط ســوق دادنــد. 
ــازی  ــر ب ــان نقــش منفی ت ــن می ــه در ای عنصــر ســومی ک
کــرد، نهادهایــی بودنــد کــه بــا نــام خــوِب جامعــۀ مدنــی 
ــدۀ  ــد و از دســترخوان فریبن ــردم زدن ــه چشــم م خــاک ب
حکومــت اســتفاده کــرده و بــه دنبــال تعییــن کمیشــنر از 
ــات  ــای ناظــر انتخاب ــر نهاده ــد. دفات ــر خــود برآمدن دفات
در ایــن بزکشــی، وظیفــه و رســالت اصلــِی خــود را کــه 

همانــا نظــارت از انتخابــات و اصــاح نظــام انتخاباتــی و 
ــرودار  ــد و درگی ــوش کردن ــود، فرام ــق ب ــی مطل بی طرف
ــن  ــی تعیی ــازی سیاس ــًا وارد ب ــهم گیری عم ــهم و س س
ــا جایی کــه نهادهــای ناظــر انتخاباتــی  کمیشــنر شــدند، ت
تحــت عنــوان فیفــا  و تیفــا و ایتــوا و ماننــد آن کارمنــدان، 
منشــی ها و معاونیــِن خــود را بــدون در نظرداشــت 
ــد  ــزد کردن ــن پســت های سیاســی نام ــون در ای ــواد قان م
ــد. ایــن  ــود آن هــا هــم ماهــی بگیرن ــا از ایــن آِب گل آل ت
ــه ثمــر نشســت و ایــن مؤسســات  تــاش اندکــی هــم ب
کــه هرکــدام بــا ســفارت خانه یــا ســفارت خانه هایی 
ــی  ــه در سیاســت های انتخابات ــد، توانســتند ک رابطــه دارن
ــس  ــه ری ــا جایی ک ــد ت ــوذ کنن ــز نف ــد نی ــطح بلن در س
ــات  ــن مؤسس ــی از ای ــر یک ــی از دفات ــای فعل داراالنش

صــادر شــده اســت.
 اگــر روی دیگــر ســکه را ببینیــم، بازهــم متوجــه خواهیــم 
ــر  ــابق ب ــیون های س ــنران کمیس ــزل کمیش ــه ع ــد ک ش
اســاس منافــع مــردم و تأمیــن قانــون نبــود، بلکــه احــزاب 
ــه  ــتند، ب ــهم داش ــروژه س ــن پ ــه در ای ــی ک و گروه های
دنبــال منفعــِت خــود ایــن بحــران را خلــق کردنــد. یــک 
ــران سیاســی کــه  دلیــل حمایــت برخــی از ســران و رهب
ــان نقــش  ــد در سیاســت آینــدۀ کشــور همچن قصــد دارن
بــازی کننــد ایــن بــود کــه آن هــا فکــر می کردنــد  و بعضــًا 

ــه اعضــای کمیســیون های ســابق  ــد ک ــن بودن ــا مطمی حت
برگزیــدۀ دو رهبــر سیاســی داکتــر عبــداهلل و  داکتــر غنــی 
ــن  ــدازی ای ــا از بران ــماری از آن ه ــن ش ــرای همی ــد. ب ان
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــت جــدی کردن کمیســیون ها حمای
ــه  ــدون این ک ــداهلل ب ــداهلل عب ــی و عب ــرف غن ــد اش محم
ــد کــه  ــول کردن ــه اهمیــت قایــل شــوند، قب ــن نکت ــه ای ب
ــن  ــه ای ــون ب ــام قان ــه ن ــر ب ــان و در ظاه ــط خودش توس
ــانند.  ــل بپوش ــۀ عم ــود جام ــی خ ــای سیاس ــم رقب تصمی
حکومــت وحــدت ملــی و به ویــژه ریاســت جمهوری 
بــار تاریخــی ســنگینی را بــا ایــن عــزل خــاف قانــون بــه 
ــی  ــون اساس ــادۀ ۱09 قان ــا م دوش کشــید. نخســت آن ه
ــات  ــون انتخاب ــن قان ــد. همچنی ــض کردن ــًا نق را صراحت
ــِت  ــه موفقی ــای سیاســی ک ــع رقب ــل مناف را صــرف به دلی
خــود را در عــزل کمیشــنران گزینــش شــده توســط ایــن 
دو رهبــر می دانســتند، بــدون اســتفاده از مجــرای قانونــی 
توشــیح و تصویــب قوانیــن یعنــی پارلمــان انجــام دادنــد. 
ســوم این کــه ایــن حکومــت بــه نــام قانــون و انتخابــات 
ــیون ها  ــن کمیس ــای ای ــزل اعض ــا ع ــی را ب ــۀ اساس ضرب
انتخابــات وارد  بــر ســاختار دموکراتیــک کمیســیون 
ســاخت. حکومــت وحــدت ملــی ثابــت کــرد کــه مانــع 
و  اســت  انتخاباتــی  کمیســیون های  اســتقال  اصلــی 
ــۀ  ــی، ضرب ــی تیم ــی و منفعت طلب ــای سیاس ــه بهانه ه ب

ــتقل و  ــد مس ــه بای ــادی ک ــن نه ــر ای ــر پیک ــی ب اساس
دموکراتیــک باشــد می زنــد. 

ــه  ــکار عام ــی و اف ــای عموم ــه: فض ــی این ک ــخِن پایان س
به دلیــل حضــور و فعالیــت بیــش از ســه هزار وکیــل 
بازنــده و اکثــراً قــوی از نظــر سیاســی، اکثــراً دارای افــراد 
مســلح و بعضــًا دارای حمایــت حکومتــی در کارزار 
ملتهــب و تــب داغ انتخابــات پارلمانــی، می پذیرفــت 
ســابق  کمیشــنران  کــه  می پذیــرد  شــاید  هنــوز  و 
ــی  ــی و اداری و سیاس ــاد مال ــًا در فس ــیون ها بعض کمیس
دســت داشــته اند. امــا واقعیــت هــم آیــا همیــن اســت؟!... 
اگــر واقعیــت فســاد  و بی کاره گــی اعضــای کمیســیون ها 
می بــود، تــا کنــون کــه حــدود پنــج مــاه از عــزل ایشــان 
ــا  ــد خطاه ــذرد، بای ــارنوالی می گ ــه س ــا ب ــی آن ه و معرف
ــن اســت  ــت ای ــد. واقعی ــناخته می ش ــان ش و تقصیرات ش
کــه ایــن کمیســیون هــم ماننــد کمیســیون ۲0۱4 قربانــی 
رســانه های  حکومــت  و  روز  هــر  و  شــد  سیاســت 
ــوولیت  ــنگیِن مس ــار س ــن ب ــه ای ــد ک ــش می کوش مطیع
تاریخــی را بــه دوِش ایــن دوازده نفــر بینــدازد. امــا 
ــد، آن طــور  ــه سیاســت مداران قضــاوت می کنن آن طــور ک
کــه رســانه های ســطحی نگر قضــاوت می کننــد، آیــا 

ــرد؟ ــد ک ــم قضــاوت خواه ــخ ه تاری
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به طـرز  اسـت،  حاکـم  حکومت هـا  اغلـب  بـر  کـه  دیدگاهـی 
اسـفناکی منسـوخ شـده اسـت. دغدغه هـای آنهـا هنـوز همـان 
دغدغه هـای مربـوط بـه اواخـر قـرن نوزدهـم اسـت. در زمـان 
شـکل گیری بسـیاری از آنهـا، ارتباطـات هزینۀ زیادی داشـت و 
اطاعـات را بـه سـادهگی نمی شـد انتقـال داد. بـه همیـن علت 
بـود کـه ساختارشـان رخنه ناپذیـر شـد و اتاق های بایگانی شـان 

بـه مشـاغل خـاص امنیتـی یـا قضایـی وصل شـد.
امـروزه، جهـان بسـیار بیـش از پیـش به هم پیوسـته، دائم التغییر و 

مملـو از اطاعـات اسـت. امـا حکومت های مان چنین نیسـتند.
جـف مولگان، رییـس اجرایی بنیاد نوآوری نسـتا )Nesta( و از 
روسـای »شـورای آیندۀ جهـان در زمینـۀ نـوآوری و کارآفرینی« 
در »مجمـع جهانـی اقتصـاد«، می گویـد: »ایـن موضـوع از خیلی 
جهـات از نظـر تاریخی صحیح نیسـت. ایـن از بداقبالـی ما بوده 
اسـت کـه حکومت هـای امـروزی در دورانـی شـکل گرفتند که 
فاصلـه اش بـا جایـی که مـا امـروز ایسـتاده ایم، هر لحظه بیشـتر 

می شـود.«
مشـارکت های سیاسـی را در نظر بگیرید. حتـا زمانی  که فناوری 
و ارتباطـات بـرای شـهروندان بـه  معنـای وجـود راه های بیشـتر 
بـرای شـنیده شـدن صدای شـان اسـت، مشـارکت دموکراتیـک 
همچنـان عمدتـًا بـه رأی گیـری بیـن احـزاب، آن هـم هـر چند 
سـال یک بار محدود شـده اسـت. بسـیاری از کارشناسان معتقد 
انـد کـه اصـاح اساسـِی چنیـن نظامـی نـه تنهـا مطلـوب بلکـه 

بی تردیـد ضـروری اسـت.
نایـف الروضان، پژوهشـگر دانشـگاه آکسـفورد و رییـس پروژۀ 
»ژئوپولیتیـک و آینـدۀ جهـان« در مرکـز سیاسـت امنیتـی ژنـو 
می گویـد: »دموکراسـی، امـری در حـال تکامـل اسـت و بایـد 
بـه مـرور زمـان رو بهبـود یابـد.« اگـر دولت هـا بـه مـرور زمان 
تغییـر نکننـد، بـه تدریج کمتـر و کمتـر می توانند که بـه نیازهای 
مـردم توجـه کننـد و شـهروندان نیـز ناراضی تـر و از حقـوق 

شـد. خواهنـد  محروم تـر  شهروندی شـان 
چنیـن اتفاقـی همیـن حـاال دارد در کشـورهایی رخ می دهـد که 
دموکراسـی در آنهـا پایـدار بـه نظـر می رسـید. بـرای مثـال، در 
امریـکا 4۳ میلیـون نفـر – یعنـی حـدود ۱4 درصـد از جمعیت، 
در فقـر بـه سـر می برنـد. این آمـار را بـا ۱۱ درصد فقر در سـال 

۱9۷۳ مقایسـه کنید.
الروضـان می گویـد: »ایـن موضـوع نـه از نظر اخاقـی پذیرفتنی 
اسـت، نـه از نظـر اجتماعـی.« ممکـن اسـت خطرناک هم باشـد 
زیـرا »ایـن مـردم دیـر یـا زود بـه شـورش دسـت می زننـد و 
دردسـرهایی ایجـاد می کننـد، چـون چیـزی برای از دسـت دادن 

ندارند.«
انتخابـات گذاشـته  نظام هـای سیاسـی یی کـه اسـاس آنهـا بـر 
شـده اسـت، در حـال حاضـر نگرشـی کوتاه مـدت دارنـد یعنی 
مقامات شـان تنهـا بـه چند سـال آینده فکـر می کنند. امـروزه هر 
چقـدر کـه جوامـع سراسـر جهـان پیچیدهگـی و تنوع بیشـتری 
پیـدا کرده انـد، انتظارات شـان باالتـر رفتـه اسـت و بـا یکدیگـر 
مرتبط تـر شـده اند، حکومت هـا نیـز بـرای سـر و سـامان دادن 
سـطحی و سـرهم بندی امـور، انگیـزۀ بیشـتری پیـدا کرده انـد. 
برنامه ریـزِی  قربانـی  را  بلندمـدت  برنامه ریـزِی  ایـن  کـه  امـا 
کوتاه مـدت کنیـم – بـرای مثـال، افـزودن یـک تریلیـون دالـر 
)معـادل ۷40 میلیـارد پونـد( بـه بدهـی ملـی در آلمـان به منظور 
کاهـش مالیات  هـا )چیزی کـه در امریـکا نیز اتفاق افتاده اسـت( 
در  سوزاندن شـان  و  قدیمـی  جنگل هـای  درختـان  بریـدن  یـا 
اندونزیـا بـا هـدف تبدیـل آنهـا بـه کشـت زار – در نهایـت مـا 
را بـه دردسـر خواهـد انداخت. آنجا ویلکینسـون، مدیر ارشـد 
»شـورای انرژی جهان« و اسـتادیار دانشـکدۀ بازرگانی سـعید در 
 ،)Oxford’s Saïd Business School( دانشـگاه آکسـفورد
می گویـد: »می توانیـد تـا مدت هـا بـه این شـکل پیـش بروید اما 
هنگامـی  کـه نظـام از کار بیفتد، ایـن خرابی عظیـم خواهد بود.«
بـن  و  بیـخ  از  را  دولـت  بایـد  کـه  نیسـت  معنـا  آن  بـه  ایـن 
براندازیـم. مولـگان خاطرنشـان می کنـد کـه هیچ جامعـۀ بزرگی 
تاکنـون بـدون دولت، درسـت عمـل نکرده اسـت. در عین حال، 
نبایـد نظام هـای موجـود را در هـم بکوبیـم و کًا از نقطـۀ صفر 
شـروع کنیـم. سـودان جنوبـی اخیـراً به چنیـن کاری دسـت زده 
و از آن زمـان، جوان تریـن کشـور شکسـت خوردۀ جهـان نـام 
گرفتـه اسـت. مولـگان می گویـد: »دولـت نیـز تقریبـًا ماننـد هر 
امـر پیچیده یـی در زندهگـی، بـه ظرفیـت، دانـش و توان منـدی 
بسـتگی دارد – و رسـیدن به این ها سـال ها به  طـول می انجامد.«  

 
بهبود بخشیدن

در عـوض، هـدف مـا بایـد این باشـد کـه دولت هـای موجود را 
بـه شـکلی متناسـب تر با زندهگـی جدیـد دربیاوریم: یعنی شـم 
فنـاوری پیـدا کننـد، اساس شـان بر گـردآوری اطاعات اسـتوار 
شـود و کامـًا جهانـی شـوند. امـا ویلکینسـون می گویـد کـه 
هرچنـد بعضـی از دولت هـا به چنیـن رویکـردی روی آورده اند 

امـا بقیـۀ آنهـا »در کل درسـت عمـل نمی کننـد.«
ایـن تضادها می تواند ناخوش آیند باشـد. برای مثال، در سـویدن 
دانش آمـوزان مقطـع ابتدایـی یـاد می گیرنـد کـه اخبـار جعلی را  
شناسـایی کننـد، حـال آن  کـه در امریـکا خـود رییس جمهور هر 
روز سـرگرم نشـر اکاذیب اسـت. در همین حال، تایوان، اسـپانیا 
و ایسـلند سـرگرم آزمـودن شـیوه های جدیـد دموکراسـیاند کـه 
خرد جمعـی را بـه کار می گیـرد امـا روسـیه و ترکیـه دارنـد بـه 

سـوی اسـتبداد و دیکتاتـوری می روند.
به رغـم نمونه هـای نویدبخـش موجـود، الروضـان معتقـد اسـت 
کـه اکثـر دولت هـای امـروزی، از جملـه دولت هـای اروپـا و 

امریـکای شـمالی بـه انـدازۀ کافـی خوب نیسـتند.
او می گویـد: »به رغـم آزادی های سیاسـی یی که برای شـهروندان 
ایـن کشـورها فراهم شـده اسـت، بـه دلیـل نابرابری گسـترده و 
ناپذیرفتنی یـی کـه هنـوز در این جوامـع وجود دارد، بسـیاری از 

مـردم همچنـان از حقوق شـهروندی خـود محـروم مانده اند.«
حتـا اگـر یک رهبر سیاسـی خـاص یا کل یـک جامعه بـه ایجاد 
تغییـراِت رو بـه جلـو تمایـل داشـته باشـند، معمـوالً بـه اهداف 
دلخـواه خود نمی رسـد. بهار عربی در مصر نتوانسـت آن کشـور 
را از بنبسـت سیاسـی عبور دهد و سـاختار حکومت را دگرگون 
کنـد و برای مثـال، آفریقای جنوبـی هیچ گاه بـه آن »ملت رنگین 

کمانـی« مـورد نظر نلسـون ماندال تبدیل نشـد.

ویلکینسـون معتقـد اسـت کـه هم اکنـون سـاختار دولت ها خود 
بخـش  می شـود.  محسـوب  آنهـا  نوسـازی  در  مانـع  نخسـتین 
ایـن  تغییـر  چگونگـی  مـورد  در  را  دیدگاه هایـی  خصوصـی 
سـاختار منتشـر کرده اسـت: بـرای مثال، یـک میلیاردر سـویدنی 
مسـابقه یی را بـرای بـرآورد شـیوه های ورود بـه ایـن موضوع به 
راه انداختـه اسـت تا بتوان نظـام بهتری را برای ادارۀ کشـورهای 
نیـز  ویلکینسـون  کـه  همان طـور  امـا  کـرد.  طراحـی  جهـان 
خاطرنشـان می کنـد، »ما بـه کارآفرینان سیاسـی هم نیـاز داریم.«
بـا ایـن حـال، دولت هـا معمـوالً با ایجـاد هـر گونه نـوآوری در 
ساختارشـان مخالفـت می کننـد. ابتـدا منتظـر می ماننـد تا بـازار، 
راه را نشـان دهـد و سـپس بـه تقـا می افتنـد تـا عقـب نماننـد. 
هنگامـی  کـه دولت هـا تشـکیل می شـوند، تصمیم های شـان بـی 
آن  کـه مطالعـۀ مـوردی دربـاره اش صـورت بگیـرد یـا ایـن  کـه 
ابتـدا روی جمعیـت کوچک تـری آزمایـش شـود، در کل جامعه 
بـه اجـرا در می آیـد. ویلکینسـون می گویـد: »شـما نمی توانیـد 
از واژۀ »آزمایـش« در حکومـت اسـتفاده کنیـد. ایـن واژه، واژۀ 
ناخوش آینـدی بـه شـمار مـی رود زیـرا معنایـش ایـن اسـت که 
امـکان شکسـت نیـز وجـود دارد. امـا مـا نمی توانیـم صبـر کنیم 
تـا چیـزی خـودش بـه کمـال مطلـوب برسـد و در عیـن حـال، 

نمی توانیـم همچنـان از راه حل هـای گذشـته بهـره ببریـم.«
 

ملت آزمایش گر
کرده انـد.  قالب هـا  شکسـتن  بـه  شـروع  کشـورها  از  بعضـی 
جاسـتین تـرودو، نخسـت وزیـر کانـادا، اعـام کـرده اسـت که 
آزمایش گـری )experimentation( بـرای تصمیم گیری هایـی 
کـه بـر پایـۀ گـردآوری اطاعـات صـورت بگیـرد، بـه نوعـی 
رییس جمهـور  مکـرون،  امانوئـل  تبدیـل خواهـد شـد.  قاعـده 
فرانسـه، نیـز بودجه یـی را صـرف تحقیـق در مـورد چگونگـی 
ادارۀ بهتـر دولـت کـرده و امـارات متحـدۀ عربی یـک درصد از 

کل بودجـۀ عمومـی را بـه نـوآوری اختصـاص داده اسـت.
مولـگان می گویـد: »ایـن کار کامـًا بـا ایـن  کـه افـرادی را در 
پایتخـت بـه وضع قانـون وادار کنیم و سـپس آن را در جامعه یی 
چنـد میلیونـی بـه اجـرا دربیاوریـم، تفـاوت دارد. در اینجـا از 

شـیوه های علمـی در مـورد کل حکومـت اسـتفاده می شـود.«
احتمـاالً اسـلوونی بـه یُمـن پـروژۀ »بینـش اسـلوونی«اش که در 
سـال ۲0۱۵ آغـاز شـد، در بـه کار بـردن ایـن شـیوه در جهـان، 
پیشـرو خواهد بود. آلنکا اسـمرکولی از وزیران دولت اسـلوونی 
را  راهبـردی و هم سـازی  پروژه هـای  توسـعه،  کـه مسـوولیت 
بـر عهـده دارد، در ایـن بـاره می گویـد: »تمـام جهـان بـه هـم 
مرتبـط اسـت، انتظـارات مردم رو بـه افزایش اسـت و در نتیجه، 
حکم رانـی بیـش از پیـش دشـوار می شـود. ایـن  کـه امـور را 

مطابـق معمـول پیـش ببریـم، دیگـر جـواب نمی دهـد و بـه این 
نتیجـه رسـیده ایم کـه بایـد تغییـری در امـور ایجـاد کنیـم.«

اسـمرکولی و همکارانـش خیلـی زود متوجه شـدند کـه این امر 
چیـزی بیـش از یک پروژه  یا سیاسـتی اسـت که تنها یـک بار به 
اجـرا دربیایـد و بـه برنامه ریـزی بلندمدتی با اقدامـات و اهداف 
کوچـک امـا متعـدد نیـاز دارد. ایـن بـود کـه تاریخـی را تعییـن 
کردنـد – سـال ۲0۵0 – و سـپس در صـدد برآمدنـد کـه ببیننـد 

اسـلوونی در آن تاریـخ در کجـا خواهد ایسـتاد.
آنهـا بـه جای این  که خودشـان چیـزی را تعیین کنند، یک سـال 
را صـرف تحقیـق و پرسـش گری از بیش از هزار اسـلوونیایی در 
سـنین مختلف و برگـزاری کارگاه های متعدد کردند. اسـمرکولی 
در ایـن بـاره می گویـد: »کار آسـانی نیسـت امـا بـه هـر حـال، 
فهمیدیـم کـه صحبت با مـردم و جلـب اعتماد دوباره شـان برای 

ایجـاد هـر تغییری در دولت، بسـیار حیاتی اسـت.«
اسـمرکولی و همکارانـش بـا در نظـر گرفتن ایـن بازخوردها در 
کنـار تحلیـل  روندهـای گسـترده تر و پیش بینی هایـی که بـر پایۀ 
مدارک و شـواهد صـورت می گیـرد، دوازده هدف اولیۀ توسـعه 
را بـرای سـال ۲0۳0 لحـاظ کردند. تمـام این اهداف بـه برآورده 
کـردن یـک هدف محـوری کمک می کنـد: بهبـود کیفیت زندگی 

تمـام مردم.
بگیـرد،  بایـد صـورت  کـه  را  مداخله هایـی  ترتیـب،  ایـن  بـه 
سـاده  )مثـًا  قوانیـن  در  جزئـی  تغییـرات  ایجـاد  از  می تـوان 
کـردن اسـتخدام کارمنـدان خارجی بـرای کارفرمایـان( گرفته تا 
ارایـۀ راه حل هایـی بـرای مسـایل پیچیـده از جملـه اصاحـات 

سـاختاری و کاهـش دادن شـدت تغییـرات آب و هوایی بزرگ، 
کـرد. دسـته  بندی 

صحبـت  بـه  را  مـردم  پـروژه  »ایـن  می گویـد:  اسـمرکولی 
مـورد  در  اندیشـیدن  بـه  را  سیاسـت گذاران  و  یکدیگـر  بـا 
موضوعـی  البتـه  می کنـد.  وادار  سـریع االنتقال تر  سیاسـت های 
کـه بایـد به طـور جامع تـر در نظـر بگیریـم ایـن اسـت کـه ایـن 
رویکـرد نـه تنهـا به اسـلوونی، بلکه بـه تمام مردم و کشـورهای 

می شـود.« مربـوط  جهـان 
 

نظم جهان
حکم رانـی«  »ذهنیـت  سـازمان  در  همکارانـش  و  ویلکینسـون 
کارمنـدان  از  متشـکل  انجمنـی  کـه   )Govern-Mentality(
دولـت، متخصصـان و کارآفرینـان اسـت، می خواهنـد مـردم را 
بـه تفکـر دربـارۀ دولت هایـی وادارنـد کـه خـود آنهـا بـا همـان 
سـاختار فکـرِی خاق بخواهنـد پایه گـذاری کننـد. او می گوید: 
»هـدف نهایـی مـا ایجـاد جنبشـی بـرای تغییـر از درون خـود 
دولت هـا اسـت.« بـه گفتـۀ ویلکینسـون، شـاید یـک راه بـرای 
بهبـود حکم رانـی، تغییـر حکومـت دولت محـور بـه حکومتـی 
دارای چنـد مرکـز قدرت اسـت – یعنـی بدون نظـارت مرکزی. 
از  پیش گیـری  و  همـکاری  تضمیـن  بـرای  حکومتـی  چنیـن 
چیرهگـی یـک نیـرو بـر نیروهـای دیگـر، بـه اصـول راهبـردِی 
اهـداف  بـه  بـرای دسـت یابی  مشـارکتی  اقدامـات  و  مشـترک 
مشـترکی نظیـر کاهـش گازهـای گل خانـه ای یـا مبـارزه بـا فقر 
نیـاز دارد. ویلکینسـون معتقـد اسـت که نظامی کـه محصول این 
شـیوه اسـت، نظامی »پویـا، پرتکاپو، ناهمگـون و ناکامل« خواهد 
بـود امـا در نهایـت، همـه را در سـایۀ یـک دیـدگاه مشـترک 
همبسـته خواهد کـرد، یعنی تقریبـًا همان کاری که اسـلوونی در 

پـی انجـام دادن آن اسـت.
بـه گفتـۀ الروضـان، ابـزار کلیـدی دیگـری کـه هنـگام طراحـی 
دولـت آرمانـی بـه کار مـی رود، رعایـت کرامت انسـان اسـت و 
ایـن، بخشـی اساسـی از اصـاح دولت به شـمار مـی رود. همان 
طور کـه او هـم در کتـاب تاریـخ مانـدگار و کرامت بشـر شـرح 
داده، ایـن بـه آن معنـا اسـت که مطمئن شـویم عواطف انسـانی، 
امـور غیراخاقـی و خودبینـی هیـچ گاه بـر نُـه ضابطـۀ محـوری 
یعنـی خـرد، امنیـت، حقوق بشـر، مسـوولیت پذیری، شـفافیت، 
عدالـت، فرصـت، نـوآوری و شـمول رجحـان نمی یابـد. اگـر 
بعضـی یـا تمـام ایـن مـوارد از دسـت بـرود، نظـام عملکـرد 

ضعیفـی خواهـد داشـت یـا در کل، شکسـت خواهـد خـورد.
مطالعـات موردی یـی کـه در عالـم واقـع صـورت گرفتـه، گـواه 
صـدق ایـن نظریـه بـوده اسـت. بـرای مثـال، فنانـد بـه نظـام 
رفاهـی اسـتثنایی اش شـهره اسـت. امـا در چنـد دهـۀ گذشـته 

کشـور  ایـن  از  مغزهـا  فـرار  بـه  نـوآوری  و  فرصـت  فقـدان 
انجامیـده اسـت. الروضـان می گویـد: »اگر کسـی ایده یی داشـته 
باشـد، نظـام بایـد بـه او اجـازه دهـد کـه آن را تحقـق ببخشـد، 
در غیـر ایـن  صـورت، پیشـرفتی حاصـل نخواهـد شـد و مـردم 
نیـز احسـاس خوشـحالی نخواهنـد کـرد. چنیـن چیـزی یـک 

جورهایـی شـبیه همـان »رؤیـای امریکایـی« اسـت.«
امـا راه حل هـای دیگـر احتماالً عجیب بـه نظر می رسـند. پروژۀ 
نسـتا کـه در زمسـتان ۲0۱8 آغـاز شـد، سـی دولـت، از جملـه 
دولت هـای سـنگاپور، کانـادا، شـیلی و اسـترالیا را در مجموعـۀ 
»دولت هـای تغییـر« گـرد هم آورد تـا به بهبـود وضعیت نوآوری 
در آنهـا کمـک کنـد. قـرار بـر ایـن شـد کـه سیاسـت مداران، 
کارآفرینـان و دیگـر رهبـران جهـان فکرهـای خـود را روی هم 
بگذارنـد و شـیوه های جدیـِد اسـتفاده از اطاعـات و فنـاوری  
بهبـود وضعیـت جهـان  بهبـود حکم رانـی و در کل،  بـرای  را 

بیازمایند.
مولـگان می گویـد: »شـیوه یی بـرای ایجـاد دولت هایـی وجـود 
دارد کـه واقعـًا در یادگیـری، بهبـود عملکـرد و اندیشـیدن خبره 
باشـند. ظـرف بیسـت یـا سـی سـال آینـده، بهتریـن  دولت هـا 
کارهایـی را انجـام خواهنـد داد که اکنون در فکر مـا نمی گنجد.«
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احمـد عمران

ــي  ــه وايـ ــو خونـ ــوداګرۍ او صنایعـ ــتان د سـ د افغانسـ

ــارونو  ــو فشـ ــر بېالبېلـ ــکټور تـ ــويص سـ ــې خصـ چـ

النـــدې دی.

ــي  ــه وايـ ــو خونـ ــوداګرۍ او صنایعـ ــتان د سـ د افغانسـ

چـــې د ســـوداګرو اختطـــاف، پـــه الرو کـــې لـــه 

ســـوداګریزو مالونـــو پیســـې اخیســـتل، لـــوړه تعرفـــه، 

پـــه ادارو کـــې شـــته فســـاد، ناســـم امنیتـــي وضعیـــت 

ـــورو  ـــول او ن ـــوداګرو نی ـــه د س ـــوين توګ ـــر قان ـــه غی او پ

ــويص  ــې خصـ ــتان کـ ــه افغانسـ ــو پـ ــو الملونـ بېالبېلـ

ــړی دی. ــن کـ ــخت اغېزمـ ــکټور سـ سـ

ــوزي د  ــان الکـ ــان جـ ــتیال خـ ــې مرسـ ــې خونـ د دغـ

یکشـــنبې پـــه ورځ پـــه کابـــل کـــې پـــه یـــوه خـــري 

ــکټور د  ــويص سـ ــه د خصـ ــه حکومتـ ــې لـ ــته کـ ناسـ

ــړه. ــتنه وکـ ــوب غوښـ خوندیتـ

ده وویـــل: »هیلـــه مـــې دا ده چـــې دولـــت لـــه خصـــويص 

ــث  ــه حیـ ــکار پـ ــک او همـ ــو رشیـ ــکټور رسه د یـ سـ

برخـــورد وکـــړي، د قوانینـــو ســـختوالی، خپلـــري او 

ـــه  ـــول هغ ـــه دا ټ ـــپږ اووه حکومتون ـــې ش ـــو ک ـــه والیتون پ

ـــار  ـــې فش ـــکټور ی ـــويص س ـــر خص ـــې پ ـــل دي چ عوام

راوســـتی او اقتصـــاد یـــې خـــراب کـــړی.«

ـــه  ـــو ل ـــو ناخوال ـــې د روان ـــوي چ ـــوزی زیات ـــاغلی الک ښ

املـــه شـــااوخوا ۱۴۰۰ ســـوداګرو خپلـــې پانګـــې لـــه 

ـــوی  ـــه ل ـــاد ت ـــواد اقتص ـــې دا د هې ـــتيل چ ـــتانه ایس افغانس

ـــان دی. زی

پـــه دغـــه ناســـته کـــې د حاجـــي بختـــو پـــه نـــوم یـــو 

ـــااوخوا  ـــې ش ـــړ چ ـــورن ک ـــه دې ت ـــت پ ـــوداګر حکوم س

دوه اوونـــۍ وړانـــدې یـــې د حاجـــي دالور پـــه نـــوم 

یـــو ســـوداګر وســـله والـــو مخالفانـــو رسه د اړیکـــو او 

همکاریـــو پـــه تـــور نیولـــی دی.

حاجـــي دالور چـــې د مرشانـــو جرګـــې پخوانـــی 

ســـالکار هـــم معـــريف شـــوی، د کورنـــۍ غـــړي یـــې 

وايـــي چـــې نومـــوړی بېګنـــاه دی او لـــه اړونـــدو 

بنســـټونو غـــواړي چـــې د ښـــاغيل دالور دوســـیه پـــه 

ــړي. ــرې ډول وڅېـ ــې پـ بـ

ـــي  ـــارو وزارت واي ـــو چ ـــې د کورنی ـــت ک ـــه وخ ـــه ورت پ

ـــدي کار روان دی. ـــه ج ـــه قضی ـــي دالور پ ـــې د حاج چ

ـــه  ـــو ت ـــي ازادي راډي ـــرت رحیم ـــد ن ـــه وزارت ویان د دغ

ـــرم  ـــه وي او ج ـــره کچ ـــه ه ـــې پ ـــوک چ ـــر څ ـــل، ه ووی

ـــی يش. ـــدې پل ـــه وربان ـــون ب ـــړي، قان وک

ده زیاتـــه کـــړه: »داســـې نـــه ده چـــې کلـــه یـــو ســـړی 

ـــه  ـــرم ن ـــا ج ـــه بی ـــه ب ـــيل، هغ ـــواز واخ ـــوداګرۍ ج د س

ـــو  ـــه بېالبېل ـــې پ ـــته چ ـــان ش ـــې کس ـــری داس ـــوي، ډې ک

ــه  ــو جرمونـ ــت دي، خـ ــدو بوخـ ــه دنـ ــې پـ ــو کـ برخـ

ـــې  ـــوک چ ـــر څ ـــوي، ه ـــی ک ـــون پل ـــس قان ـــوي، پولی ک

ـــږي.« ـــپارل کې ـــه س ـــه ب ـــو ت ـــون منګل ـــوي، د قان ـــرم ک ج

ـــو  ـــوداګرۍ او صنایع ـــې د س ـــه دی چ ـــل ن ـــړی ځ دا لوم

خونـــه د خصـــويص ســـکټور پـــه مالکانـــو بانـــدې د 

ـــره  ـــونو خ ـــي ګواښ ـــې امنیت ـــه متوج ـــارونو او د ورت فش

کـــوي، بلکـــې لـــه دې وړانـــدې ځینـــي ســـوداګر او د 

ـــا وروســـته  ـــې بی ـــو غـــړي تښـــتول شـــوي چ دوی د کورنی

ـــوي او  ـــې ش ـــمېر خوش ـــو ش ـــې ی ـــدل ک ـــه ب ـــو پ د پيس

ـــم دي. ـــوي ه ـــي وژل ش ځین

خـــو د افغانســـتان د کورنیـــو چـــارو وزارت پـــه هېـــواد 

ـــت  ـــه د امنی ـــو ت ـــوداګرو او پانګوال ـــو س ـــه ټول ـــې دنن ک

ــر  ــتنه کـــوي چـــې د خطـ ــه غوښـ ډاډ ورکـــوي او ورنـ

او بـــې ځایـــه ځورونـــې پـــه صـــورت کـــې دې اړونـــد 

امنیتـــي بنســـټونه پـــه جریـــان کـــې پرېـــږدي.

ــل  ــش در کاب ــدی پی ــه چن ــح ک ــورتی صل ــۀ مش جرگ
برگــزار شــد، چــه پیامــدی بــرای تأمیــن صلــح و امنیــت 
ــک  ــی نزدی ــه رهای ــا ک ــن روزه ــن ســوال ای داشــت؟ ای
ــه،  ــه نُه صــد زندانــی طالــب در دســتور کار قــرار گرفت ب
ــور  ــهرونداِن کش ــن ش ــری ذه ــاِن دیگ ــر زم ــش از ه بی
ــی  ــد زندان ــت. نه ص ــته اس ــغول داش ــود مش ــه خ را ب
طالبــان در حالــی قــرار اســت کــه از زنــدان پل چرخــی 
کابــل رهــا شــوند کــه ایــن گــروه همچنــان بــه حمــات 
ــی و  ــای امنیت ــه نیروه ــود علی ــِی خ ــاری و تهاجم انتح

شــهروندان بی دفــاع ادامــه می دهــد. 
قطعنامــۀ 23 ماده یــی جرگــۀ مشــورتی صلــح فقــط 
ــر  ــی در دیگ ــوده، ول ــر ب ــان موث ــی طالب ــۀ رهای در زمین
ــم  ــه چش ــدن آن ب ــی ش ــانی از عمل ــچ نش ــا هی عرصه ه
نمی خــورد. آقــای غنــی وقتــی قطعنامــۀ جرگــۀ مشــورتی 
و فرمایشــی صلــح صــادر شــد، در ســخنرانِی خــود از آن 
بــه عنــوان منشــور و نقشــۀ راه دولــت در گفت وگوهــای 
صلــح ســخن گفــت. او از شــرکت کننده گاِن جرگــه 
ــادر  ــی را ص ــن قطعنامه ی ــه چنی ــرد ک ــپاس گزاری ک س
ــۀ فرمایشــی  ــه قطعنام ــا ب ــل او حت ــا در عم ــد. ام کرده ان
ــیاری از  ــت. بس ــده اس ــل نش ــی قای ــم اهمیت ــود ه خ
بــه  حــاال  کــه  مشــورتی  جرگــۀ  شــرکت کننده گان 
هدف هــای پنهــان آن پــی برده انــد، می گوینــد کــه 
ــه  ــط ب ــی، فق ــۀ 23 ماده ی ــام قطعنام ــی از تم ــای غن آق
ــوده  ــان ب ــی زندانی ــه رهای ــک آن ک ــش کوچ ــک بخ ی
توجــه نشــان داده؛ در حالــی کــه همیــن مــاده نیــز 
مشــروط بــه عمــل متقابــل از ســوی گــروه طالبــان بــوده 
ــی  ــای غن ــرکت کننده گان، آق ــن ش ــۀ ای ــه گفت ــت. ب اس
زمانــی بایــد بــه رهایــی زندانیــان اهتمــام می ورزیــد کــه 
ــد رهــا می ســاخت.  ــز ســربازان اســیر را از بن ــان نی طالب
ــایل  ــن مس ــه ای ــی ک ــایل سیاس ــان مس ــیاری از آگاه بس
را زیــر نظــر دارنــد، می گوینــد کــه هــدف اصلــِی 
ــی  ــح و رهای ــه جرگــۀ صل ــی از برگــزاری لوی ــای غن آق
ــوده اســت.  ــی ب ــۀ انتخابات ــط برنام ــان، فق ــان طالب زندانی

ــات  ــه در انتخاب ــور ک ــان، همان ط ــن آگاه ــاور ای ــه ب ب
پیشــیِن ریاســت جمهــوری آقــای غنــی بــا طالبــان وارد 
ــار نیــز می خواهــد از همــان ترفنــد  معاملــه شــد، ایــن ب
ســال 1393 اســتفاده کنــد و طالبــان را تشــویق کنــد کــه 
ــراد  ــه اف ــد ک ــازه دهن ــان اج ــت سیطرۀش ــق تح در مناط
وابســته بــه او دســت بــه تقلب هــای انتخاباتــی بــه نفــِع 

ــد.  او بزنن
رهایــی نه صــد زندانــی طالبــان، فقــط چــراغ ســبزی بــه 
ــگ و  ــیدن از جن ــت کش ــدون دس ــه ب ــت ک ــان اس طالب
ــی  ــای غن ــی آق ــای انتخابات ــتای برنامه ه ــی در راس ویران
عمــل کننــد. بــه گفتــۀ مشــاوران آقــای غنــی اگــر رهایــی 
نه صــد زندانــی طالبــان پیامدهــای مثبــت در قبــال 
داشــته باشــد، زندانیــان بیشــتری از طالبــان رهــا خواهنــد 

ــای پیامــد مثبــت چیســت؟  شــد. معن
ــد  ــی و مشــاوراِن او از پیام ــای غن ــدون شــک فهــم آق ب
ــان، دســت کشــیدن آن هــا از جنــگ  ــِت رهایــی طالب مثب
ــان از  ــزی نیســت. چــون دســت کشــیدن طالب و خون ری
جنــگ و کشــتارِ مــردم ســبب می شــود کــه فضــا بــرای 
ــس  ــود. پ ــم نش ــع او فراه ــه نف ــی ب ــای انتخابات تقلب ه
ــی  ــِت رهای ــد مثب ــه پیام ــه ک ــک گزین ــط ی ــد فق می مان
ــه  ــان ب ــه طالب ــن اســت ک ــی ای ــای غن ــرای آق ــان ب طالب
ــات ســال 1393  ــان بدهنــد کــه همچــون انتخاب او اطمین
ــِع  ــه نف ــی را ب ــای انتخابات ــۀ تقلب ه ــان زمین در مناطق ش
ــخ  ــر پاس ــی منتظ ــای غن ــاال آق ــازند. ح ــاده می س او آم
ــرح او،  ــتقبال از ط ــورت اس ــه در ص ــت ک ــان اس طالب
ــا  ــد ره ــت کاراِن جنگــی را از بن ــداد دیگــری از جنای تع

ــان را  ــردِ طالب ــا و ســنگرهای نب ــاره جبهه ه ــازد و دوب س
ــد.  داغ کن

ســنگرهای طالبــان در حالــی از ســوی آقــای غنــی 
گــرم می شــود کــه ایــن گــروه عمــًا همــه روزه در 
ــاری  ــی و انتح ــات تهاجم ــا حم ــور ب ــاِط کش اقصانق
ــای  ــا نیروه ــرد و ی ــاه را می گی ــان های بی گن ــاِن انس ج
ــاِن  ــرار می دهــد. رهایــی زندانی امنیتــی را مــورد آمــاج ق
طالبــان یعنــی فرســتادن انتحاری هــای بیشــتر بــه کابــل و 
شــهرهای دیگــر کشــور. رهایــی زندانیــان طالبــان یعنــی 
ــاع  ــرای دف ــه خــاک و خــون کشــیدِن ســربازانی کــه ب ب
و  را ســپر کرده انــد  از کشورشــان ســینه های خــود 
ســرانجام این کــه رهایــی زندانیــان طالبــان یعنــی هــر روز 
بــر شــهادت فــواد اندرابی هــاِی دیگــری بایــد گریســت 
و نوحــه ســر داد. آیــا بــودن و مانــدن در قــدرت ارزش 
آن را دارد کــه جوانــان ایــن مــرز و بــوم هــر روز طعمــۀ 
آن شــوند؟  و گروه هــای هم فکــر  طالبــان  جنایــات 
ــدرت  ــه در ق ــی می خواهــد ک ــه چــه بهای ــی ب ــای غن آق
باقــی بمانــد؟ آیــا از این همــه جنایــت و ددمنشــی، 

ــدار نشــده اســت؟ ــه اش بی وجــدان خفت
 متأســفانه پاســخ این گونــه پرســش ها همــه منفــی 
ــن  ــِت ممک ــر قیم ــه ه ــد ب ــی می خواه ــای غن ــد. آق ان
همچنــان در قــدرت باقــی بمانــد، حتــا اگــر یــک نفــر در 
ــواده و نزدیکانــش  ــه جــز خــودش و خان ــن کشــور ب ای
ــه  ــن ک ــظ اهلل امی ــان تفکــر حفی ــد. هم ــی نمانن ــده باق زن
ــع و  ــر مطی ــزار نف ــت او صده ــرای حکوم ــت ب می گف
فرمانبــردار کفایــت می کنــد و باقــی را همــه بایــد زنــده 

ــه گــور کــرد.  ب
حــاال آقــای غنــی همــان سیاســت را بــه شــیوۀ دیگــری 
در افغانســتان عملــی می کنــد. این بــار خــودش بــه 
ــه  ــه کشــتار گروهــی نیســت، زمین ــادر ب ــه ق ــل این ک دلی
را بــرای طالبــان و گروه هــای تکفیــری فراهــم می ســازد 
ــال  ــۀ اکم ــه پای ــن را ب ــظ اهلل امی ــام حفی ــروژۀ ناتم ــه پ ک

برســاند.

حکومتسنگرهایسرِدطالبانراگرممیسازد
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