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وضعیت امنیتی تخار
وخیم است

آیا مردم
به انتخابات «نه» گفتند؟
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مسلمیار به نورستانی:

«رأیهـای بـدون بایومتریک را باالی پـدرتان حساب میکنـم!»
کمیسیون شکایات:

مخابراتو وزارت:

شمـايل والیتـونـو کې
به د مخـابراتـو ستونزه ژر حـل کـړو

هـای بایومتـریکشـده را حساب میکنیـم
تنـها رأی
ِ

فضلهادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا و از موتلفان تیم دولتساز دیروز در نشست عمومی این مجلس در برابر مسووالن کمیسیونهای انتخاباتی
کمیسیون انتخاباتی گفته اند که رأیهای بدون بایومتریک را باطل اعالم میکند .آقای مسلمیار اما
واکشن تُند نشان داد .پیش از این کمیشنران دو
ِ
میگوید که کمیسیون انتخابات با این کار حق مردم را «میخورد» و او با زور «باالی پدر» کمیشنران رأیهای بدون بایومتریک را حساب میکند.
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی در واکنش به این اظهارات آقای مسلمیار میگوید که تنها آرای بایومتریک شده را حساب میکنند و آرای بدون
بایومتریک اعتبار نخواهد داشت .قاسم الیاسی به رسانهها گفته است که بربنیاد طرزالعملهای کمیسیونهای انتخاباتی ،تنها آرای بایومتریک شده
قابل شمارش و مدار اعتبار است
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کمیسـیون انتخـابات عقب ننشـیند!

بـر اسـاس اعالم کمیسـیون انتخابـات و نهادهـای ناظر،
ِ
انتخابـات ششـم میـزان دو و نیـم
سـطح مشـارکت در
میلیـون نفـر بـوده اسـت؛ امـا زورگویـان و متقلبانـی
هسـتند کـه میخواهنـد ایـن آمـار را دوبرابر بسـازند و
بعدتـر از پیـروزی سـیالبیِ خـود سـیراب شـوند .چنین
زورگویانـی هـم در داخـلِ دولـت و هـم در بیـرون از

دولـت وجـود دارنـد و مرجـ ِع قانونـیِ انتخابـات یعنـی
کمیسـیون انتخابـات را گماشـتۀ خـود میپندارنـد و بـه
ایـن اُمیــدند کـه تصامیـم و فعالیتهای این کمیسـیون
را مطابـق منافـ ِع تیمـیِ خـود مهندسـی و هدایـت کنند.
اکنـون بهاصطلاح عـام ،تـوپ در زمیـنِ کمیسـیون
ِ
سلامت خود را
انتخابـات اسـت کـه باید اسـتقاللیت و

در واکنـش بـه ایـن زورگوییها بـه نمایش بگـذارد .در
سـطح مشـارکت بسـیارپایین بـوده و به
ایـن انتخابـات،
ِ
ِ
پیــروزی سـیالبگونی بـرای هیچ
همیـن نسـبت هیـچ
طرفـی مقـدر و مقـدور نیسـت؛ اِال اینکـه کمیسـیون
انتخابـات بـه زورگویـان و متقلبـان لبیـک گویـد! ...

کمیسیون شکایات انتخاباتی:

 4367مـورد شـکایت انتخـاباتی ثبت شـده است

کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی اعلام
کـرده کـه  4هزار و  367مورد شـکایت
انتخاباتـی بـا پایـان رونـد دریافـت
شـکایات ،در این کمیسـیون ثبت شـده
ا ست .
محمـد قاسـم الیاسـی سـخنگوی
کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی دیـروز
در یـک نشسـت خبـری در کابـل آمار
نهایی ثبـت شـکایات از روند رایدهی
انتخابـات ریاسـتجمهوری را بـا
رسـانهها شـریک کـرد.
آقـای الیاسـی گفـت« :سـاعت  5روز
گذشـته کـه آخریـن موعـد ثبـت
شـکایات انتخاباتـی مشـخص شـده
بـود 4 ،هـزار و  367مورد شـکایت در
این کمیسـیون شـکایات انتخاباتی ثبت
شـده اسـت».
او افـزود« :از صبـح امروز{دیـروز}
رونـد بررسـی و دسـتهبندی ایـن

شـکایات آغاز شـده و تا  15روز دیگر
روی ایـن شـکایات در کمیسـیونهای
والیتـی شـکایات انتخاباتـی فیصلههای
ابتدایـی صـورت خواهـد گرفـت».

آقـای الیاسـی بـا اشـاره بـه انـواع
شـکایات اضافـه کرد که اکثر شـکایات
ثبـت شـده نواقـص در فهرسـت
رایدهنـدهگان را شـامل میشـود و
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باالتریـن میـزان شـکایات نیـز در کابل
ثبـت شـده اسـت.
فهرسـت رای دهنـدهگان در روز
انتخابـات پـس از آن انتقادهـا را
برانگیخـت کـه در اکثر مراکـز رایدهی
نـام رایدهنـدهگان از نسـخه کاغذی یا
بایومتریـک این فهرسـت حذف شـده
بودنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه مایـک پمپیو،
وزیـر امـور خارجـۀ امریـکا نیـز در
تازهتریـن اظهـارات اش در مـورد
انتخابات ریاسـتجمهوری افغانسـتان،
بـر شـفافیت ایـن انتخابات تاکیـد کرده
ا ست .
او از نهادهـای مسـوول افغانسـتان
خواسـته تـا بـه شـکایات انتخاباتـی
رسـیدهگی کننـد.
وزیـر خارجـۀ امریـکا از نهادهـای
مسـوول همچنـان خواسـته اسـت
کـه «تمـام اقدامـات الزم را بـرای
جدولبنـدی شـفاف نتایـج و بررسـی
شـکایات انتخاباتـی» انجـام دهنـد.

د افغانسـتان د مخابـرايت خدمتونـو د تنظيـم اداره (اتـرا)
وايـي ،د هېـواد پـه یوشـمېر شمايل والیتونـو کنـدز ،تخار
او بدخشـان او بغلان کـې بـه ډېـر ژر مخابـرايت سـتونزې
حل کـړي.
طالبانـو پـه دغو والیتونـو کـې د مخابرايت رشکتونـو ځیني
سـایټونه لـه منځـه وړي او هلتـه مخابـرايت خدمتونـه په ټپه
والړ وو.
ځینـي رسچینـي چې نـه غواړي نـوم یې واخیسـتل ،په تېرو
دریـو ورځـو کـې پـه ځینـو شمايل والیتونـو پـه ځانګړي
ډول ،بدخشـان ،تخـار ،کنـدز او بغلان کـې د دېرشـو
مخابـرايت سـایټونه او بکبونونـه د سـوزول کېـدو خبره
کو ي .
یـوه کس چـې افغانسـتان د مخابراتو په برخه کـې تخنیکي
معلومـات لـري ازادي راډیـو تـه وویـل ،دغـه ګـواښ
مخابـرايت رشکتونـو تـه يـې نـږدې پنځلـس میلیونـه ډالـره
زیـان اړولـی او کـه حالت دغسـې دوام وکړي ویـره ده چې
خصـويص مخابـرايت رشکتونه چـې په دې هيـواد کې خپل
فعالیتونـه بنـد او خپلـې پانګـې بـه بهـر ته ولېـږدوي.
خصـويص مخابـرايت رشکتونـو افغانسـتان کـې سـلګونه
میلیونـه ډالـره پانګونـه کـړې ده.
د رسچینـې پـه خبره ،پـه افغانسـتان کې نـزدې هـره ورځ د
مخالفینـو لـه خوا یـوه مخابـرايت پایه لـه منځـه وړل کیږي
چـې قیمـت یې له  ۴۰زرو ډالـرو نیولې تـر  ۱۰۰زره ډالرو
رسېږي.
مخابـرايت رشکتونـه کـه لـه یـوې خـوا د مخالفینـو لـه
ګـواښ رسه مخامـخ دي او لـه بلـې خـوا حکومـت دوی
تـه خبرداری ورکـوي چـې کـه خپـل فعالیـت د طالبانو په
خوښـه بنـد کـړي ،جوازونـه بـه یـې واخیسـتل يش.
د افغانسـتان د مخابراتـو او معلومـايت ټکنالـوژۍ وزارت
هـم پـه دې اړه اندېښـنه لـري خـو وايـي ،پانګـه وال باید په
یـو جګـړه ییـز هېـواد کـې د پانګونـې پـر وخت دغه شـان
خطرونـه پـر ځـان ومني.
د دغه وزارت رسـنیز سلاکار شېرشـاه نوايب ازادي راډيو ته
وویـل« :کـه چېـرې مخابـرايت رشکتونـه قطع کیـږي دا خو
دا معنـا لـري چې مـوږ (مخابرايت رشکتونه) لـه طالبانو رسه
بیعـت کـوو .اوس خـو پـه افغانسـتان کـې ټـول خلـک په
سـتونزه کـي دي ،هر څـوک خطر رسه مـخ دي».
ښـاغيل نـوايب همدراز وویـل ،دوه ورځې وړانـدې طالبانو
د بغلان پـه اړونـدو سـیمو کـې د نـورې فایبر کیبلونه هم
پـرې کـړی چـې لـه املـه یـې پـه یوشـمېر والیتونـو کـې
اینټرنټـي خدمتونـه پـه ټپـه والړ دي.
خـو هغـه وویـل چـې د دوی تخنیکـي ټیمونـه سـیمې تـه
رسـېديل او ژر بـه یـې ورغـوي.
پـه وروسـتیو ورځو کې د افغانسـتان پـه یو شـمېر والیتونو
کـې د مخالفینـو د ګواښ او د مخابرايت سـایټونو د تخریب
لـه امله مخابـرايت خدمتونه په ټپـه والړ وو.
د اتـرا ادارې چارواکـي وایـي ،پـه کنـدز ،تخـار ،بدخشـان
او سـمنګان کـې د تخریـب شـویو مخابـرايت سـایټونو
او بکبونونـو د جوړېـدو چـارې رواين او ډېـر ژر بـه خپـل
فعالیـت بېرتـه پیـل کـړي.
د دغـې ادارې تخنیکـي مرسـتیال نقیب الله سـیالب ازادي
راډيـو تـه وویـل ،اوس هـم پـه یـادو والیتونـو کـې ځینـو
مخابـرايت شـبکو فعالیـت پیـل کـړی خـو د پخـوا په شـان
معیاري نـه دي.
ښـاغيل سـیالب وویـل« :د غـږ د کیفیت سـتونزه شـاید یو
څـو ورځـې اوويس ،اوس تخنیکـي ټیمونـه پـه سـاحه کې
دي کار کیـږي چـې ژر تـر ژره دا سـتونزه حـل کـړي .کیبل
بیرتـه وصـل يش او هغـه سـایټونه چې تخریب شـوي بیرته
ورغول يش».
لـه دې وړانـدې د مخابراتو او معلومـايت ټکنالوژۍ وزارت
ویلي وو چـې د مخالفینـو د ګواښـونو لـه امله د هېـواد په
 ۱۸والیتونـو د شـپې لهخـوا مخابرايت شـبکې کار نه کوي
چـې د سـیمې اوسـېدونکي يـې لـه ګڼـو سـتونزو رسه مخ
دي.
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کمیسـیون انتخـابات
عقب ننشـیند!

انتخابــات ششــم میــزان ،فــارغ از همــۀ ادعاهایــی کــه
طرفهــای ذیدخــل و ذینغــع نســبت بــه آن دارنــد ،ابــدا ً
نمیتوانــد خالــی از جنجــال و دشــواری باشــد .در ایــن
ِ
مشــارکت مــردم بســیار پاییــن بــوده
انتخابــات ،اوالً میــزان
و ثانی ـ ًا چنــد طـ ِ
ـرف عمــده در آن ادعـ ِ
ـای پیـــروزی دارنــد و
پیشــاپیش از باخـ ِ
ـت رقبـ ِ
ـای خــود خبــر میدهنــد .یــک چنیــن
حالتــی ،دشــواری امــ ِر انتخابــات در افغانســتان را بهروشــنی
توضیــح میدهــد .امــا در ایــن میــان ،بــرای مقابلــه بــا تمــامِ
دشــواریهای انتخابــات ،نهــادی مرجــع و قانونــی بــه نــام
«کمیســیون انتخابــات» تعریــف و تشــکیل شــده کــه میبایــد
بــا تصامیــ ِم درســتش از وقــو ِع بحــران جلوگیــری کنــد.
ِ
ِ
انتخابات ششــم میزان،
ـارکت مــردم در
ـطح بســیار پاییــنِ مشـ
سـ ِ
امــری ماضــی و سپریشــده محســوب میشــود کــه دیگــر
ِ
هیــچ کاری نمیتــوان بــرای آن انجــام داد .اسـ ِ
ـارکت
ـاس مشـ
مــردم بــه عنــوان رایدهنــده در انتخابــات ،صرفــ ًا عالقــه و
ِ
اشــتیاق خودشــان بــه ایــن پروســه و نامــزدا ِن انتخاباتــی
میتوانــد باشــد کــه صدالبتــه ایــن عالقــه و اشــتیاق میبایــد
در یــک رابطــۀ دوســویه شــکل بگیــرد؛ رابطهیــی کــه در آن
ِ
حــرف اول و
جبــر و اکــراه جــای نــدارد و «قــدرت اقنــاع»
شــاید هــم آخــر را میزنــد.
ِ
حســاس
از ایــن امــ ِر ماضــی کــه بگذریــم ،مســالۀ حــال و
ِ
شــمارش آرا بــه گونــۀ شــفاف و
انتخابــات ششــم میــزان،
قانونــی اســت کــه در ایــن زمینــه کمیســیون انتخابــات نهـــادِ
ِ
شــمارش آرا از آنجــا
مســوول شــمرده میشــود .بحــث
حســاس اســت کــه تجـ ِ
ـارب گذشــته نشــان داده کــه برخــی
ِ
تیمهــای انتخاباتــی ،قویــ ًا در صــدد نفــوذ در کمیســیون
انتخابــات ،تحمیــلِ ترجیحـ ِ
ِ
ـمارش آرا و
ـات خــود در رونــد شـ
ِ
حتــا صحهگــذاری بــر تقلبــات عامدانۀشــان انــد .چنانکــه در
انتخابــات ششــم میــزان نیــز ایــن مســأله قابــل رؤیــت اســت.
کمیســیون انتخابــات اعــام کــرده؛ آرایــی که بــدون اســتفاده از
سیســتم بایومتریــک بــه صندوقهـ ِ
ـای رای ریختــه شــدهاند را
شــمارش نخواهــد کــرد .چنیــن تصمیمــی نهتنهــا از منطــق و
وجاهــت برخــوردار اســت ،بلکــه مبتنــی بــر اصــول و قوانیــنِ
انتخاباتــی میباشــد .اینهمــه بحــث و جــدل و انرژییــی کــه
بــرای انتخابــات ریاسـتجمهوری  1398هزینــه شــد و آنهمــه
تأکیــدی کــه بــر کاربــرد سیســتم بایومتریــک صــورت گرفــت،
همــه بهخاطــر تأمیــن شــفافیت و از بیــن بــرد ِن زمینههــای
تقلــب بــود .در انتخاباتهــای گذشــته ،تقلبــات گوســفندی بــه
دلیــلِ عــدم اســتفاده از سیســتم بایومتریــک صــورت گرفــت و
مــردم را از نتایــج انتخابــات مأیــوس ســاخت .امــا تیــم و شــاید
تیمهـ ِ
ـای انتخاباتییــی هســتند کــه بــرای رســاند ِن خــود بــه
ِ
کرســی قــدرت ،میخواهنــد ایــن تصمی ـ ِم درســت کمیســیون
ِ
آرای بایومتریکنشــده ،مغشــوش و بــه احتمــا ِل
را بشــکنند و
ِ
شــمارش آرا داخــل و آنهــا
قــوی جعلیشــان را در رونــد
ِ
پــاک مــردم غالــب ســازند .ایــن تــاش از روزِ
را بــر آرای
انتخابــات آغــاز شــده ،ولــی از روزِ گذشــته شــدت یافتــه و در
روزهــای آینــده شـ ِ
ـدت بیشــتری خواهــد یافــت و همــراه بــا
تهـــدید و تطمیــع ،کمیســیون انتخابــات را آمــاج قــرار خواهــد
داد!
بــر اســاس اعــام کمیســیون انتخابــات و نهادهــای ناظــر،
ِ
انتخابــات ششــم میــزان دو و نیــم
ســطح مشــارکت در
میلیــون نفــر بــوده اســت؛ امــا زورگویــان و متقلبانــی هســتند
کــه میخواهنــد ایــن آمــار را دوبرابــر بســازند و بعدتــر از
پیــروزی ســیالبیِ خــود ســیراب شــوند .چنیــن زورگویانــی
هــم در داخــلِ دولــت و هــم در بیــرون از دولــت وجــود
دارنــد و مرجـ ِع قانونــیِ انتخابــات یعنــی کمیســیون انتخابــات
را گماشــتۀ خــود میپندارنــد و بــه ایــن اُمیـــدند کــه تصامیــم
و فعالیتهــای ایــن کمیســیون را مطابــق منافــ ِع تیمــیِ خــود
مهندســی و هدایــت کننــد.
اکنــون بهاصطــاح عــام ،تــوپ در زمیــنِ کمیســیون انتخابــات
ِ
ســامت خــود را در واکنــش
اســت کــه بایــد اســتقاللیت و
بــه ایــن زورگوییهــا بــه نمایــش بگــذارد .در ایــن انتخابــات،
ـطح مشــارکت بســیارپایین بــوده و بــه همیــن نســبت هیــچ
سـ ِ
ِ
ـروزی ســیالبگونی بــرای هیــچ طرفــی مقــدر و مقــدور
پیــ
نیســت؛ اِال اینکــه کمیســیون انتخابــات بــه زورگویــان و
متقلبــان لبیــک گویــد!

آیا مردم
به انتخابات
«نه» گفتند؟
آقای رحیمی برای سرپوش گذاشتن
های خود و در مجموع
بر ناکامی ِ
های حکومت وحدت ملی،
ناکامی ِ
پایین شرکتکنندهگان
میزان
بهانۀ
ِ
ِ
جای دیگری
در انتخابات را در ِ
جستوجو میکند و به این شکل
عوامل بیعالقهگی
میخواهد ُک ِل
ِ
مردم به انتخابات را در ششم
میزان ،در بیعالقهگیشان به
افغانسـتان تقلیل دهد .آیا
بیانصافی نیست نسبت به مردمی
تمام انتخاباتها با دادن
که در
ِ
قربانی به پای صندوقهای رای
حاضر شدهاند ،چنین بیرحمانه و
سنگدالنه قضاوت کرد و آنها را
بیاحساس نسبت به کشورشان
توصیف کرد ،آنهم به این دلیل که
تیم «دولتساز» کمترین رای را
چرا ِ
در هرات و یا ُکل افغانستان آورده
است؟

احمــد عمران

یـک روز پـس از برگـزاری انتخابـات
ریاسـت جمهـوری ،والـی هـرات در
ِ
هـدف سـرپوش
اظهاراتـی غیرمترقبـه بـه
ِ
کمرنگ
گذاشـتن بر دالیـل اصلیِ حضـور
رایدهنـدهگان در این والیت و در مجموع
در ُکل افغانسـتان گفتـه اسـت کـه «مـردم
ِ
ِ
مالکیـت خـود را بـه سرزمینشـان
حـس
از دسـت داده انـد و بـه همیـن دلیـل در
انتخابـات کمتـر شـرکت کردنـد» .ایـن
سـخنان هرچند میتواند بخشـی از معضل
ِ
مشـارکت مـردم در انتخابـات را توضیـح
ُ
دهـد ،ولـی در کل نمیتوانـد توضیحکنندۀ
وضعیتـی باشـد کـه در انتخابـات خـود را
نشـان داد.
عبدالقیـوم رحیمـی والـی هـرات کـه از
ِ
سرسـخت اشـرفغنی رهبـر
هـوادارا ِن
دسـتۀ انتخاباتـی «دولتسـاز» اسـت
ِ
هـدف
و حـدود یـک سـال پیـش بـه
کمپاینهـای انتخاباتـی بـه ایـن والیـت
فرسـتاده شـد ،به این صـورت ناکامـی تی ِم
خـود و حکومتـی را کـه از آن نمایندهگـی
میکنـد ،بـه نمایـش گذاشـت.
هـرات ،یکـی از والیتهـای کلیــدی در
ِ
سرنوشـت انتخاباتهـا بـه شـمار
تعییـن
مـیرود و همـواره نامـزدا ِن انتخابـات
ِ
آرای این والیت داشـته
توجهـی ویـژه بـه
انـد .امـا هـرات در انتخابـات سـال روان،
کمتریـن رایدهنـده را داشـته و بـا وجـود
اینکـه واجدیـن شـرایط رایدهـی در
ِ
مشـارکت
ایـن والیـت بسـیار بـاال اسـت،
آنهـا در ششـم میـزان بـه صـورتِ
مأیوسکنندهیـی پاییـن بـوده اسـت .گمان
مـیرود که بخشـی از سـخنان والی هرات
بـه ایـن دلیل گفته شـده کـه انتقـادی را از
سـوی تیـم «دولتسـاز» و بهویـژه آقـای
غنـی کـه در چنیـن مواقعـی بیرحمانـه با
اطرافیـا ِن خود برخـورد میکند ،نسـبت به
بسـیج مردم
کـمکاری و یـا ناکامیِ خود در
ِ
بـرای شـرکت در انتخابـات برنیانگیـزد.
برخـی منابـع در هرات میگوینـد که والیِ
ایـن والیـت از ماهها به اینسـو به دسـتور
ارگ کارِ کمپایـن انتخاباتـی را بـه نفـع تیم
«دولتسـاز» آغـاز کـرده بـود و پولهـای
هنگفتـی نیـز بـرای ایـن منظـور از سـوی
آقای غنی در اختیارش گذاشـته شـده بود؛
پولهایـی کـه سـرانجام نتوانسـتند او را
سـفیدرو و کامیاب از این میــدان در ِ
پیش

همتیمیهایـش بیـرون کنـد .پولهایـی
کـه در اختیـار آقـای رحیمـی بـه هـدف
کمپاینهـای انتخاباتـی قـرار میگرفتـه ،از
ِ
مـدارک
همـان کـود  91بـوده که اسـناد و
آن رسـانهیی شـده اسـت .بـه گفتـۀ منابـع
در هـرات ،آقـای رحیمـی میلیونهـا دالـر
را بـرای کمپایـن بـه نفـع غنـی و گرفتـن
بیشـترین رای بـه او مصـرف کرده اسـت،
ِ
عصبانیـت رهبـر تیـم
ولـی نتیجـۀ آن بـه
«دولتسـاز» ختـم شـده اسـت.
اکنـون آقـای رحیمـی بـرای سـرپوش
گذاشـتن بر ناکامی ِ
هـای خود و در مجموع
ناکامیهـای حکومـت وحدت ملـی ،بهانۀ
میـزا ِن پایینِ شـرکتکنندهگان در انتخابات
ِ
جـای دیگـری جسـتوجو میکنـد
را در
و بـه ایـن شـکل میخواهـد ُکل عوامـلِ
بیعالقهگـی مـردم بـه انتخابـات را در
ششـم میـزان در بیعالقهگیشـان بـه
افغانســتان تقلیـل دهـد .آیـا بیانصافـی
نیسـت کـه نسـبت بـه مردمـی کـه در
تمـام انتخاباتهـا بـا دادن قربانـی بـه پای
صندوقهـای رای حاضر شـدهانـد ،چنین
بیرحمانـه و سـنگدالنه قضـاوت کـرد و
آنهـا را بیاحسـاس نسـبت به کشورشـان
توصیـف کـرد ،آنهـم به این دلیـل که چرا
تیم «دولتسـاز» کمتریـن رای را در هرات
و یـا ُکل افغانسـتان آورده اسـت؟
عواملـی کـه سـبب بیعالقهگـی مـردم
بـرای شـرکت در انتخابـات شـده ،بیشـتر
در عملکـرد رهبـران و حکومتگـرا ِن آن
نهفتـه اسـت؛ رهبـران و حکومتگرانـی
کـه بـا تقلـب و تزویر بـه قدرت رسـیدند
ِ
کاری خـود حتـا از مـردم
و در تمـام دورۀ
نپرسـیدند که چه مشـکلی دارنـد .آیا آنها
اینبـار انتظار داشـتند کـه برخـوردی بهتر
بـا آنهـا صـورت گیرد؟
ِ
کمرنـگ مـردم در انتخابـات
حضـور
سـال روان ،در واقـع واکنـش بـه دروغهـا
و عملکـرد دوگانـۀ کسـانی اسـت کـه در
ِ
انتخابـات گذشـته بـه هـر شـکلی که
سـه
بـود زمـام امـور را بـه دسـت گرفتنـد.
حکومتهـا و رهبرانـی کـه تنهـا منافـع
شخصیشـان در اولویـت کاریشـان قـرار
داشـت و هیـچ کارِ مفیـدی بـرای حـل
مشـکالت مـردم انجـام ندادنـد.
ِ
مشـروعیت سیاسـی
حکومتهایـی کـه
نداشـته باشـند ،نمیتواننـد مدیـرا ِن موفقی
بـرای انجام روندهای ملی باشـند .آنها در
نهایـت به یـأس و بیعالقهگی شـهروندان
در برابـر روندهـای ملـی دامـن میزننـد و
سـرانجام کار را بـه جایـی میرسـانند
کـه مـردم حتـا حاضـر نشـوند بـا وجـود
ِ
مصـارف گزافـی که بـرای کمپاینها شـده
اسـت ،برایشـان رای بدهند و بـه روندی
کـه زیـر نظـر آنهـا برگـزار میشـود،
اعتمـاد کنند.
یکـی از دالیـل اصلـیِ عـدم عالقهمنـدی
مردم به شـرکت در انتخابات ششـم میزان،
میتوانـد غیرموثـر بـود ِن رایشـان بـرای
گزینـش زعیـم کشـور در انتخاباتهـای
گذشـته باشـد .آیـا مـردم موفـق شـدند که
در انتخاباتهـای گذشـته در نتیجـۀ ِ
رای
خـود زعیـم ملیشـان را انتخـاب کننـد؟
بـدون شـک خیـر! ...در انتخابـات سـال
 1393مـردم بـه رهبرا ِن فعلـی رای ندادند.
آنهـا بـر اثـ ِر تقلـب و ِ
آرای گوسـفندی به
ِ
موقعیتهای فعلی با وسـاطت کشـورهای
حامیِ افغانسـتان دسـت یافتنـد .آقای غنی
در بهتریـن تعبیـر ،در پنـج سـا ِل گذشـته
یـک حکومـت کودتایـی را رهبـری کـرد؛
حکومتـی کـه از درون صندوقهـای رای
ِ
توافـق دو تیـم بـا میانجیگـری
نـه ،بـل از
ِ
وزیـر خارجـۀ وقـت امریـکا بیـرون آمـد.
شـمار زیـادی از مردم در ششـم میـزان نیز
بـه همین دلیـل به پـای صندوقهـای رای
حاضـر نشـدند ،چـون فکـر میکردنـد که
رایشـان سرنوشتشـان را تغییر نمیدهد.
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نمایندهگان مردم تخار:

وضعیت امنیتی تخار وخیم است

نماینـدهگان مـردم تخـار در شـورای ملـی وضعیـت
امنیتـی را در ایـن والیـت فاجعهبـار خوانـده و تأکیـد
دارنـد کـه اگـر توجـه نشـود ایـن والیـت بـا سـقوط
مواجـه خواهد شـد.
عبدالوهـاب عرفـان نماینـدۀ مـردم تخـار در نشسـت
دیـروز مجلـس سـنا گفـت که وضعیـت امنیتـی تخار
در بدتریـن وضعیـت خـود قـرار گرفتـه و طالبـان
مسـلح حملات گسـتردهیی را از حومههـای شـهر
تالقـان آغـاز کردهانـد.
آقـای عرفان گفـت که مراکـز ولسـوالیهای بهارک و
خواجـه غـار تخـار نیـز در نتیجـۀ حملات طالبان در
حالت سـقوط قـرار گرفته اسـت.
بـه گفتـۀ او ،در نتیجـه شـدت جنـگ ،تمـاس بـا 6
ولسـوالی مـاورای کوکچـه نیـز قطع شـده و وضعیت
امنیتـی ایـن ولسـوالیها نیـز در حالت بد قـرار دارند.
در همیـن حال ،سـید شـرفالدین عینـی نمایندۀ مردم
تخـار در مجلـس نیز ضمن ابـراز نگرانـی از وضعیت
امنیتـی ایـن والیـت گفـت کـه صبـح امروز{دیروز}
معاونـان وزارتهـای دفـاع ،داخلـه و امنیـت ملـی با
تعـدادی از نیروهـای کمکـی به شـهر تالقـان رفتهاند.
آقـای عینـی ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن نیروهای
کمکـی بتوانـد وضعیـت را بـه نفـع مـردم و نیروهای
امنیتـی در تخـار رقـم زده و جلـو فاجعـه احتمالـی را

در ایـن والیـت بگیرند.
بـه گفتـۀ او ،جنگجویـان طالبـان از والیتهـای
بدخشـان و قنـدوز نیـز در تخـار گردهـم آمـده و
حملات گسـتردهای را بر مرکـز و ولسـوالیهای این
والیـت آغـاز کردهانـد.
او نیـز تأکیـد کرد کـه بخش اعظم مناطق  7ولسـوالی
مـاورای کوکچه به دسـت طالبان سـقوط کـرده و تنها
مراکـز ایـن ولسـوالیها در اختیـار نیروهـای دولتـی
هستند .
از سـوی دیگـر ،عبـداهلل قرلق منشـی مجلس سـنا نیز
از وضعیـت بـد امنیتـی در ایـن والیـت صحبـت کرد
و گفـت کـه شـبکههای مخابراتـی و خدمـات برق در
شـهر قنـدوز قطـع شـده و ایـن والیـت بـار دیگر در
معـرض جنگهـای شـدید قـرار گرفته اسـت.
آقـای قرلـق افـزود کـه وضعیـت کنونـی حاکـم بـر
قنـدوز مـردم ایـن والیـت را بـار دیگـر نگـران کرده
ا ست .
گفتنـی اسـت که شـهر قنـدوز پـس از دو بار سـقوط
بـه دسـت طالبان حـدود دو ماه پیش نیز مـورد هجوم
گسـترده طالبـان قـرار گرفـت؛ امـا نیروهـای امنیتی با
اقـدام بـه موقع مانع سـقوط این شـهر شـدند.

مسلمیار به نورستانی:

«رأیهـای بـدون بایومتریک را باالی پـدرتان حساب میکنـم!»
کمیسیون شکایات:

روحاهلل بهزاد

هـای بایومتـریکشـده را حساب میکنیـم
تنـها رأی
ِ

فضلهـادی مسـلمیار ،رییس مجلس سـنا و از موتلفان
تیـم دولتسـاز دیروز در نشسـت عمومـی این مجلس
در برابـر مسـووالن کمیسـیونهای انتخاباتـی واکشـن
تُنـد نشـان داد .پیـش از ایـن کمیشـنران دو کمیسـیو ِن
انتخاباتـی گفتـه انـد کـه رأیهـای بـدون بایومتریـک
را باطـل اعلام میکنـد .آقـای مسـلمیار امـا میگویـد
کـه کمیسـیون انتخابـات بـا ایـن کار حـق مـردم را
«میخـورد» و او بـا زور «بـاالی پـدر» کمیشـنران
رأیهـای بـدون بایومتریـک را حسـاب میکنـد.
کمیسـیون شـکایتهای انتخاباتـی در واکنـش بـه این
اظهـارات آقـای مسـلمیار میگویـد کـه تنهـا آرای
بایومتریـک شـده را حسـاب میکننـد و آرای بـدون
بایومتریـک اعتبـار نخواهـد داشـت .قاسـم الیاسـی
بـه رسـانهها گفتـه اسـت کـه بربنیـاد طرزالعملهـای
کمیسـیونهای انتخاباتـی ،تنهـا آرای بایومتریـک شـده
قابـل شـمارش و مـدار اعتبـار اسـت.
گفتنی اسـت که مسـلمیار از حامیان محمداشـرف غنی
در انتخابـات ریاسـتجمهوری اسـت .محمداشـرف
غنـی پیـش از ایـن در یـک محفـل کمپاینـی گفـت که
بـه فضلهـادی مسـلمیار «زبان» کـرده بود کـه او را به
ریاسـت مجلـس میرسـاند .آقـای غنـی در آن محفـل
گفـت کـه یـک عضـو دیگـر مجلس کـه میخواسـت
بـر سـر بـه دسـت آوردن کرسـی ریاسـت مجلـس بـا
آقـای مسـلمیار رقابـت کند را با فرمانی از مجلس سـنا
برکنـار کـرد تـا جلـو بـه ریاسـت رسـیدن فضلهادی
مسـلمیار سـد نشود.
در همیـن حـال ،ریاسـت اجرایـی در واکنـش بـه این
گفتههـای رییـس مجلـس سـنا واکنـش نشـان داده
و آن را محکـوم کـرده اسـت .در اعالمیـۀ ایـن نهـاد
آمـده اسـت کـه هیچکـس حـق تهدیـد کمیسـیونها،
مسـووالن و کارمنـدان ایـن نهادهـا را نـدارد و آقـای
مسـلمیار بایـد ایـن اخطـار خـود را هرچـه سـریعتر
پـس بگیـرد و از کمیسـیونها «معـذرت» بخواهـد.
در اعالمیـۀ ریاسـت اجرایـی بـه مقامهـای عدلـی و
قضایـای هدایـت داده شـده تهدیدهـا علیـه مسـووالن
کمیسـیونها را مـورد بررسـی و پیگیـری قـرار دهنـد
و بـا عاملان آن برخـورد قانونـی کننـد .در اعالمیـه
آمده اسـت« :نهادهای مسـوول در حکومت افغانسـتان
موظف اند از روند تحکیم مردمسـاالری در افغانسـتان
حمایـت کننـد و طبـق قانـون ،فضای امن و مسـاعد را
بـرای کارمندان کمیسـیونها مسـاعد سـازند تا وظایف
خویـش را مسـووالنه انجـام دهنـد ،نـه اینکـه خـود
بـه مانـع و تهدیـدی برای مردمسـاالری و زمینهسـازی
بـرای تقلـب مبدل شـوند».
در سـوی دیگـر ،رحمـتاهلل نبیـل ،نامـزد انتخابـات

کمیسـیون انتخابـات بـا ایـن کار حـق مـردم را «میخـورد» و او بـا زور «بـاالی پـدر» کمیشـنران رأیهـای بـدون بایومتریـک را حسـاب
میکنـد.
کمیسـیون شـکایتهای انتخاباتـی در واکنـش بـه ایـن اظهارات آقای مسـلمیار میگویـد که تنها آرای بایومتریک شـده را حسـاب میکنند
و آرای بـدون بایومتریـک اعتبـار نخواهـد داشـت .قاسـم الیاسـی بـه رسـانهها گفتـه اسـت کـه بربنیـاد طرزالعملهـای کمیسـیونهای
انتخاباتـی ،تنهـا آرای بایومتریـک شـده قابـل شـمارش و مدار اعتبار اسـت.
گفتنی اسـت که مسـلمیار از حامیان محمداشـرف غنی در انتخابات ریاسـتجمهوری اسـت .محمداشـرف غنی پیش از این در یک محفل
کمپاینـی گفـت کـه بـه فضلهـادی مسـلمیار «زبـان» کـرده بـود کـه او را به ریاسـت مجلـس میرسـاند .آقای غنـی در آن محفـل گفت که
یـک عضـو دیگـر مجلـس کـه میخواسـت بـر سـر بـه دسـت آوردن کرسـی ریاسـت مجلـس با آقـای مسـلمیار رقابـت کنـد را بـا فرمانی از
مجلـس سـنا برکنـار کـرد تا جلو به ریاسـت رسـیدن فضلهادی مسـلمیار سـد نشـود

ریاسـتجمهوری نیـز بـه ایـن گفتههـا واکنـش نشـان
داده اسـت .آقـای نبیـل کـه دیـروز در یـک نشسـت
خبـری صحبـت میکـرد ،گفـت کـه کمیسـیونهای
انتخاباتـی نبایـد بر «تخلفات آشـکار» انتخاباتی چشـم
بپوشـند و از رهبـران حکومـت بهراسـند .آقـای گفت:
«تیـم امنیـت و عدالـت تنهـا رأی بایومتریـک شـده را
میپذیـرد و یـک رأی بـدون بایومتریـک قابـل قبـول
مـا نیسـت .اسـناد زیـادی وجـود دارد کـه صندوقهـا
بـه گونـۀ تقلبـی پُـر شـده انـد» .او بـا بیـان اینکـه
گفتههـای مسـلمیار «زورگویـی و شـرمآور» افـزود که
بایـد شـناسنامۀ آقـای مسـلمیار بررسـی شـود کـه آیا
شـهروند افغانسـتان اسـت یـا نه؟
همزمـان باایـن ،تیـم «تدبیـر و توسـعه» بـه رهبـری

فرامـرز تمنـا نیـز گفتـه اسـت کـه «حتـا محاسـبۀ یک
رأی غیربایومتریـک را نمیپذیـرد ».در اعالمیـۀ ایـن
تیـم آمـده اسـت کـه محاسـبۀ آرای بـدون بایومتریک،
«اسـتقبال از تقلـب و جعـل ،اتلاف بودجـۀ ملـی،
بیاحترامـی بـه آرای مـردم و دامـن زدن به بحـران در
افغانسـتان» تلقی میشـود .در این اعالمیه از دادسـتانی
ُکل خواسـته شـده تـا بـا «جدیـت» جلـو مداخلـۀ
«مقامـات سـودجو ومخالـف بـا ثبـات افغانسـتان» در
امـور انتخابـات را بگیـرد.
در اعالمیـۀ ایـن تیـم همچنـان گفتـه شـده« :مقامـات
زورگـو و مداخلهگـر نیـز بداننـد کـه افغانسـتان بـه
کمـک نسـل جـوان و تحصیلکـرده خـود در حـال
نهادینهسـازی دموکراسـی اسـت .در افغانسـتان جدیـد

دورۀ زورگویی و غوغاسـاالری به پایان رسـیده اسـت.
آنانـی کـه تصمیـم میگیرند و انتخـاب میکننـد ،فقط
مردم هسـتند».
رییـس مجلـس سـنا کـه از حامیـان تیـم دولتسـاز
بـه شـمار مـیرود ،در حالـی از زورگویـی در برابـر
کمیسـیونهای انتخاباتـی صحبـت میکنـد کـه
شـعارِ محـوری محمداشـرف غنـی در انتخابـات
ریاسـتجمهوری« ،معاملـه نکـردن بـا زورگویـان»
بـود .بـه نظـر میرسـد کـه ایـن تیـم کـه در پنج سـال
گذشـته بخشـی از حکومـت را به عهده داشـت ،نهتنها
جلـو زورگویـان را گرفتـه نتوانسـت ،بلکـه زورگویان
تازهیـی از دل ایـن تیـم سـر بـرآورده انـد.
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ناصـر فکوهی

هیـچ فـرد و بهخصـوص هیـچ گـروه اجتماعـی
نمیتوانـد وجـود داشـته باشـد مگر آنکـه خود یا
دیگـران بـرای وی یک یـا چند «هویـت فرهنگی»
تعریـف کـرده باشـند و او بتوانـد خود را خواسـته
یـا ناخواسـته ،شناسـایی کنـد .بدین ترتیـب منظور
از هویـت فرهنگـی ،مجموعهیـی از مؤلفههـای
فرهنگـی هسـتند کـه به یک فـرد یا به یـک گروه،
«شـخصیت» میدهنـد و بـه عبـارت دیگـر ،او را
از سـایر افـراد یـا گروههـا «متمایـز» میکننـد تا از
ایـن راه بتوانـد وارد روابـط میانکنشـی بـا خود و
دیگـران شـود و بـه عبارتـی ،بتوانـد مسـوولیت و
توانایـی «موجودیـت» فیزیکـی و ذهنـی خـود در
نظامـی کـه در آن حضـور دارد را بـر عهـده بگیرد.
تنهـا موقعیتهایـی کـه فرد یـا گروه ممکن اسـت
ِ
صـورت کوتـاه یـا درازمـدت هویـت نداشـته،
بـه
دچـار ضعـف یا اختالل هویتی شـده و یـا آن را از
دسـت بدهند ،موقعیتهای آسـیبزا یـا بیمارگونه
اسـت کـه بدون شـک پیـش و عموم ًا پـس از خود
بـا نشـانهگان و پیامدهـای زیـادی همراه هسـتند.
در موضـوع هویـت فرهنگی ،همواره چند پرسـش
ِ
روی ماسـت :نخسـت آنکه این هویت با چه
پیش
اجزایـی شـکل میگیـرد؟ سـپس آنکه ایـن هویت
چهگونـه ،بـه چـه وسـیله و در چـه فراینـدی بـه
وجـود میآیـد و تحـول پیـدا میکند؟ سـوم آنکه
آیـا هویـت فرهنگـی ،موقعیتی واحـد و یکپارچه
اسـت و یـا متکثـر و چندپـاره و در هر یـک از این
دو حالـت ،چـه ویژهگیها و چـه پیامدهایی دارد؟
و سـرانجام اینکـه هویـت فرهنگـی چـه رابطهیی
بـا کنشهـای اجتماعـی ،نهادهـا و فرایندهـای
جامعـه مییابـد؟ بیشـک پاسـخ به هر یـک از این
پرسـشها ،خـود نیازمنـد بحثی جداگانه اسـت؛ اما
مـا در اینجـا تلاش میکنیـم؛ نخسـت پاسـخی
عمومـی بـه ایـن مجموعـه از پرسـشها (کـه تنها
بخشـی از پرسـشهایی هسـتند که میتـوان مطرح
کـرد) بدهیم.
نخسـتین پرسـش آن اسـت کـه مولفههـای
تشـکیلدهندۀ هویـت فرهنگـی کـدام انـد؟ شـاید
مهمتریـن مولفـه در ایـن زمینـه بـدون شـک و
تردیـد زبان اسـت که به مثابـه نه تنها ابـزار ارتباط
اصلـی ،بلکـه ابـزار اجتماعی شـدن افـراد و ظرف
اصلـی اندیشـیدن ،انباشـت فکـر و مرکـز پردازش
دادههـای دریافتـی از جهان بیرونـی و به مادیت در
آوردن آنهـا از طریـق نظامشـناختی عمـل میکند.
البتـه زبـان ،بحـث مفصلـی دارد کـه در اینجـا
مجـال ورود بـه آن نیسـت .مولفۀ بسـیار مهم دیگر
کـه خـود از زبان نشـات میگیـرد ،نظامهـای نام و
نامگـذاری اسـت که خود یـک فراینـد «طبقهبندی
کننـده» بـه حسـاب میآیـد .وقتـی بـه یک فـرد یا
بـه یـک گـروه نامـی داده میشـود ،ایـن نـام در
نظـام اجتماعـی از پیـش تعریـف شـده اسـت و

چگونهگــی و ابــزار ســاخت هویــت فرهنگــی ،بیشــتر از خــال فرایندهــای آمــوزش
غیــر رســمی (خانــواده و جامعــه) و رســمی (نظــام آموزشــی) انجــام میگیــرد .در طــول
ایــن فراینــد ،مجموعــۀ گســتردهیی از نظامهــای زبانشــناختی ،شــناختی و بازنمایــی
( )representationوارد عمــل میشــوند ،امــا پیچیدهگــی فراینــد بــه حــدی اســت کــه
تقریبـا ً امــکان نــدارد کــه از پیــش بتــوان نتیجــۀ نهایــی شــکلگیری هویــت و تحــول آن
را پیشبینــی کــرد و همــواره فقــط میتــوان در یــک پیوســتار ســخن گفــت

نقطـۀ آغـاز یـک هویـت را بـا گروهـی از مفاهیم
بارگـذاری میکنـد .مولفههای شـکلی و محتوایی
بـه دنبـال نـام ،و طبع ًا در یـک نظام زبانشـناختی
و شـناختی ،میآینـد .فـرد یـا گـروه ،دارای کالبـد
یـا بدنـی هسـتند کـه در چارچـوب اجتماعـی در
ظاهـر و بـا سـازوکارهایی مشـخص ،تعریـف و
تبییـن میشـود؛ بنابرایـن شـکل و محتـوای ایـن
بـدن بـه صـورت ایسـتا یعنـی در یـک لحظـۀ
ِ
مفـروض ثابـت و در قالـب واقعیتـر پویـا ،یعنی
در میلیاردهـا حرکـت روزانـهاش ،هویـت فـردی
و گروهـی را در چارچـوب روزمرهگـی و سـبک
زندگـی میسـازند .کنشهـا و پنداشـتهای
فـرد و گـروه نیـز ،رابطهیـی چرخهیـی بـا هویت
او دارنـد و پیوسـته ایـن هویـت را بازتعریـف
میکننـد و بـه اصطلاح آن را در «صحنـه» قـرار
داده و بازسـازیاش میکننـد.
چگونهگـی و ابـزار سـاخت هویـت فرهنگـی،
بیشـتر از خلال فرایندهـای آمـوزش غیر رسـمی
(خانـواده و جامعـه) و رسـمی (نظـام آموزشـی)
انجـام میگیـرد .در طـول ایـن فراینـد ،مجموعـۀ
گسـتردهیی از نظامهـای زبانشـناختی ،شـناختی
و بازنمایـی ( )representationوارد عمـل
میشـوند ،امـا پیچیدهگـی فراینـد به حدی اسـت
کـه تقریبـ ًا امـکان نـدارد کـه از پیش بتـوان نتیجۀ
نهایی شـکلگیری هویت و تحـول آن را پیشبینی
کـرد و همـواره فقـط میتـوان در یـک پیوسـتار
سـخن گفـت .با وصـف ایـن ،تجربـۀ تاریخی در
قـرن اخیـر نشـان میدهـد کـه تلاش دولتها و
صاحبـان قـدرت بـه در کنتـرل گرفتـن ابزارهـای
سـاخت هویـت بـه ویـژه در حـوزۀ عمومـی و
رسـمی و حتـا تلاش آنهـا بـرای دخالـت کردن
در سـاخت هویـت از خلال حـوزۀ خصوصـی،
کـه در نهایـت بـه صـورت ایدیولوژیهای بسـیار
سـخت و اسـتیالطلب ظاهـر شـده انـد ،عموم ًا به
اهـداف خـود نرسـیده انـد؛ یعنـی هویتـی را کـه
میخواسـته انـد حتـا پس از چند نسـل ،نتوانسـته
انـد بسـازند؛ امـا ایـن امـر سـبب آن نشـده کـه
در حـوزۀ هویـت فرهنگـی ،آسـیبهای جـدی
بـر جامعـه وارد نکننـد .نمونـۀ توتالیتاریسـمهای
متفـاوت قرن بیسـتم و جوامع بازمانـده از آنها از
آلمـان هیتلـری گرفتـه تا شـوروی اسـتالینی ،و از
چیـن مایویـی گرفتـه تـا جاپـان نظامیگـرا از این
لحـاظ گویا هسـتند.
در مـورد یکپارچهگـی و وحـدت هویـت،

بالفاصلـه مسـالۀ بـاال تاییـد میشـود:
هویتهـای انسـانی هرگـز یکدسـت و
یکپارچه نبوده اند و نیسـتند؛ زیرا انسـان در
فردیـت و در جمع ،در حداقـلِ قابل تصوری
از موجودیـت خویـش نیز بازهـم موجودیتی
بیالوژیـک اسـت کـه بنـا بر جنسـیت ،سـن،
سلامت و ...بـا دیگـر انسـانها یکسـان
نیسـت و وقتـی مشـخصات فرهنگـی به این
امـر اضافـه شـوند ،کار بـه مراتـب پیچیدهتر
میشـود .هویـت واحـد ،در حقیقـت یـک
توهـم توتالیتـری آسـیبزا بیـش نیسـت کـه
هرگـز تحقـق نیافتـه اسـت .هویـت متکثـر
بـرای آنکـه بتوانـد بـه موقعیـت اجتماعـی
امـکان وجودی بدهـد ،نیاز به برقـرار گرفتن
در قالبهـای از پیـش تعریف شـده (هرچند
تغییرپذیـر) الگوهـا و نقشهـای جامعـۀ
مربوطـه اسـت .بـا وصـف ایـن ،میـزان قابل
توجهـی از تکثر بنا بر جامعه و سـازوکارهای
مدیریـت آن ،همـواره قابـل بازمانـدن و عمل
کردن اسـت .هـر اندازه میزان همسـازی میان
هویتهـای چندپـاره و الگوهـای هویتـی در
جامعـه بیشـتر باشـد ،موقعیـت آن جامعـه
بهتـر اسـت و تنـش و بحران کمتـری خواهد
داشـت و برعکـس.
و سـرانجام هویـت فرهنگـی نیـاز بـه
همسـازی و انطبـاق بـا فرایندهـا و نهادهـا و
سـازوکارهای هـر جامعهیـی دارد .اگـر میـان
ایـن دو گـروه از واقعیتهـای اجتماعـی چه
در سـطح کنـش و چـه در سـطح بازنمایـی،
تضـاد سـختی بـه وجـود بیایـد ،بیشـک
ِ
ازاهـای آسیبشـناختیِ سـختی بـرای
مابه
جامعـه خواهد داشـت که خـود را به گونهیی
مختلـف ،بازتولیـد و تنـش را تاحـدی کـه
میتوانـد انفجـار انگیـز باشـد ،در آن جامعـه
بـاال میبرنـد.

* ایطو کسانی بودهاند که وزن کرده باشند ،باز پیسه نداده باشن؟
ـ آ.
* باز تو برایشان چی گفتی؟
ـ میگـم کـه پیسـه مـه بـده ،بـاز نمیتـن ،میگـن َد گیـ ِر آمـر بـاغ
میتُمـت.
* ایطو کسانی بوده که پیسه زیاد داده باشن؟
ـ نی ایطو نی .آ یگان تا بیست روپیه دادن.
* چند میگیری از کسی که خوده وزن میکنه؟
ـ پنج روپیه.
* از چند بجه تا چند بجه کار میکنی؟
ـ از ساعت ده بجه تا ساعت پنج بجه.
* ایطو شده که کسی همرایت جنگ کرده باشه؟
ـ نی نی.
* روزانه چقدر کار میکنی؟
ـ یکصـد یـا یکونیمصـد کار میکنـم ،بـاز همراه یـک گارد نصفش
میکنم.
* چرا همراه گارد؟
ـ وزن از همو اس.
* اوقه پیسه برت نمیمانه؟
ـ یک پنجاهی میمانه.
* یک پنجایی روزانه؟ باز ای پیسه ره چی میکنی؟
ـ خانه میبرم.
* در خانه به کی میدهی باز؟
ـ به مادرم.
* پدرت چی کار میکنه؟
ـ پـدرم شـهید شـده اسِ .گلکار بـود ،خانـه عمـهام رفته بود ،شـهید
شد .
* حاال در خانه کی سرپرستی میکنه؟
ـ یک برادرم اس.
* برادرت چندساله است؟
ـ از مه کرده دو سال کالن اس.
* او چی کار میکنه؟
ـ او در تابستان وزن میکنه و در زمستان خلطه پالستیک میفروشه.
* باز ای پیسه کفایت میکنه برایتان؟
ـ میشه دیگه.
* مادرت چیزی کار نمیکند؟
ـ نی.
* خودت مکتب خواندی؟
ـ آ.
* تا صنف چند؟
ـ حالی صنف چهار استم.
* چندساله میباشی؟
ـ ده ساله.
* هم کار میکنی و هم درس میخوانی؟
ـ نصف روز َد مکتب ،باز د اینجه.
* تفریح و بازی خودت چی است و چی وقت سپورت میکنی؟
ـ یـگان روز کـه در بـاغ نمانـدن ،بـاز در همـو روز بـازی میکنـم،
فوتبـال.
میکنم.
* در کجا فوتبال میکنی؟
ـ در پیش خانه.
ـ آ.
* همرای کی بازی میکنی؟
ـ اندیوالهای مه است پش مکتب در همونجه فوتبال میکنم.
* چه آرزو داری؟
ـ آرزو دارم در آینده پولیس شوم.
* چرا میخواهی پولیس شوی؟
ـ بـه وطنـم خزمـت میکنـم .آرامیباشـد همینجـه بـه وطـن مـردم
خزمـت کنن.
* آفرین .تشکر (رادیو آزادی ۲۳ ،حوت )۱۳۹۴
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ناتاشا امیـری
بخش سوم

هـالل فرشیدورد

ای داد چه گویم!
عمریست که چون لور
پیوسته از آن دور
یکمشتسهلانگار شرفباختۀ سرد
یکخیل خداجار کفنبرسر مزدور
بر مزرعه و کوچه و پسکوچۀ این خاک
سنگالخ کشیدند
رسواتر ازین نیست
مطبوخی مطرود خودافروز
یک دستۀ
ِ
بیگانهتر از هیچ
تمکین حقارت
با نسخۀ فرسودۀ
ِ
سرگشته و بیمار
در معرکۀ سازش و آسایش مردم
از انجمن «بن»
تا «دوحه» و «مسکو»
معجون جنون را
این آش سراسیمۀ
ِ
در کاخ سپی ِد سیهاندیش پزیدند
ای داد چه آرم!
جمهوری ما کاسۀ داغ است مزن دست
میسوزی عزیزم!

صف فردای تقابل
ای بیخبران از ِ
بیهوده متازید
از پاچه نگیرید
قیغوی وطن الش فروماندۀ خوک است
آنرا نخورد کس!
ای خاطرتان جمع
آنقدر نهافراشته قد فقر که بیخی
از بیعلفی مرگ بیاید به مواشی!
هی خاطرتان تخت
این جنگل پرگاو تهیمانده از آداب
شیرازۀ تجرید تغافل نپذیرد!
ای ملت مهدوم
ای ملت مشکوک فرامرگ جگردوز
ای ملت محکوم
ای مردم بیروز شبآلود سحرسوز

باز است مگر راه
از هیچ ،برایید
برایید
برایید
دیریست که در خواب_
پی جستن ناناید
خیزید و بتابید که در عالم ساهر
هرجا که کسی
حادثهیی
یا سخنی هست
تصمیم و تکاپوست
پویید و بیابید
ای قوم پشیمان شده از آمدن خویش
حماسۀ اندیشۀ تاریخ چه خوانید
احوال جهان از دل رخنامه چه جویید؟
تا عمق افقهای بلورین رسیدن
در پهنۀ امکان زمان دانه بکارید
ای آنکه نفس در بر ازین وضع جهیده
خود تاریخی محضی
افزون غم و غربت ما روز به روز است
رویید و بجنبید
فوج تطاول
گیرم که فروکاست کند ِ
راهی به درازای حقیقت نشود طی...

سۀ
ی ما کا ست!
هور زن د
جم
م

ای حاتماندوه بشر ،خاتم تزویر!
جز دغدغۀ داغ و دروغ و دم و دهشت
بر سفرۀ رنگین کمایی
تو چه داری؟

در مدرسۀ باور این نسل تملق
خشکیده مگر خون؟
هیهات چهگویم!
از دار و دم و دستۀ این قوم چه پرسی
رنج است سراپا
در هیأت این طایفۀ بیسر و بیته
قانون ازل قیمت امروز مرا داد
ترتیب ابد عزت فردای ترا کشت
بیهوده شد آیین زمین با همه خوبی
القاعده و طالب و ناتو تو چه دیدی؟

ُمـردابی نه خیلی تاریک
بـه مـرور زمـان و بـا نـگارش مـداوم انـگار ارتبـاط بـا
آن نیـروی انگیـزش خودجـوش ،مسـتحکمتر میشـود.
ناخـودآگاه ،دیگـر مثـل مردابـی نیسـت کـه انتهایش به
چشـم نیایـد .بـا تمرکز و تمریـن تبدیل به آبی میشـود
ِ
متروک
کـه اعماقـش خیلی هـم تاریک نیسـت .مناطـق
روح حـال گردگیـری شـدهاند .پـس بـه نظـر میرسـد
کـه مـا در خودآگاهـی مینویسـیم .امـا ایـن افزایـش
حجـ ِم خـودآگاه را بیچـون و چـرا مرهـون آن جنبـۀ
نادیدنـی و غریـب هسـتیمُ .کل روند خالقـه انگار مقدر
شـده اسـت کـه همیشـه در ابهـام بمانـد .زمـان آن را
مأنـوس و آشـنا میکنـد ،هرچنـد نمیتـوان کتمـان کرد
کـه تازهگـی تجربـۀ خالقـه همیشـه باقـی میمانـد .هر
بـار احسـاس میکنیـم آن اتفـاق خواهد افتاد چـون بار
قبـل هـم رخ داده اسـت ،امـا اندکـی هراس و وحشـت
هـم داریـم کـه مبـادا دیگـر ارتبـاط بـا آن منبـع خیالی
برقـرار نشـود .گاهـی ایـن اتفـاق میافتـد ...وقتـی کـه
بیـش از حـد به خـود اعتمـاد میکنیـم و از یـاد میبریم
کـه جریـان دیگـری هـم در کاربـود ...در ایـن حالت با
نویسـندۀ اول مقالـه تفـاوت چندانـی نداریم.

ست
داغ ا

ناخودآگاه ،دیگر مثل
مردابی نیست که انتهایش
به چشم نیاید .با تمرکز
و تمرین تبدیل به آبی
میشود که اعماقش
خیلی هم تاریک نیست.
ِ
متروک روح حال
مناطق
گردگیری شدهاند .پس
به نظر میرسد که ما در
خودآگاهی مینویسیم .اما
حجم خودآگاه
این افزایش
ِ
را بیچون و چرا مرهون
آن جنبۀ نادیدنی و غریب
هستیمُ .کل روند خالقه
انگار مقدر شده است که
همیشه در ابهام بماند.
زمان آن را مأنوس و آشنا
میکند ،هرچند نمیتوان
کتمان کرد که تازهگی تجربۀ
خالقه همیشه باقی میماند

ِ
بازیافـت چیـزی اسـت کـه پـا در
مهمتریـن کارِ مـا
ناشـناخته دارد .امـا جـای شـک نیسـت کـه عرقریزی
روح و نوعـی رنـج در خال ِل نگارش صـورت میگیرد؛
چـون نویسـنده ناگزیـر اسـت در روند خالقـۀ تخیل و
بنـا بـه ایدیولـوژی خاصـش؛ پیام شـهودی را بـه عالیم
متفاوتـی تبدیـل کنـد .گرچه ایـن مراحـل پیچیدهاند اما
در زمانـی کمتـر از ثانیـه انجـام میپذیرند .برای روشـن
شـدن موضـوعُ ،کل تبـادالت را میتـوان در رونـد زیـر
خالصـه کرد:
کدهـای شـهودی ← کدهـای ذهنی ← کدهـای ذهنی
واژگان← کدهـای مـادی واژگان ← ارزش گـذاری
واژگان
کدهـای شـهودی همـان تصـورات ناشـناخته و ایماژها
و احساسـاتی هسـتند کـه از طریـق ارتعاشـات الهـام
بخـش ،و عملکـرد کلیـد و صندوقچه در برابر نویسـنده
قـرار میگیرنـد .پیـام شـهودی گاه تصویـری اسـت،
گاهـی در قالـب یـک کلمۀ کلیـدی تجلی پیـدا میکند،
گاهـی بـه شـکل یـک معنـای متمایـز انتقـال مییابد و
ِ
حـس خـاص را القـا میکنـد .ایـن پیامهـا در
گاه یـک
هـر حـال موضوعاتـی هسـتند که تبدیـل کردنشـان به
نوشـتار دشـوار اسـت و بـه مثابـۀ عالیـم راهنمایـی و
رانندهگـی عمـل میکنند .شـما بـا دیدن تابلـوی توقف
ممنـوع میفهمیـد کـه نبایـد آنجـا ماشـینتان را پـارک
کنیـد امـا این اندیشـه هیچ ربطی بـه آن عالمـت ندارد.
کـد تابلـو برای شـما رمزگشـایی و ترجمه شـده اسـت
بـرای همیـن شـما معنـا را درک میکنیـد .ایماژهـا هـم
همیـن طور هسـتند؛ باید رمز گشـایی شـوند .نویسـنده
ناگزیـر اسـت واحدهـای نشـانهای و داللتهـای نهفته
در پیامهـای شـهودی را کـه تبعـی ،سـایهوار و به لحاظ

علـت و معلولـی عقیـم انـد ،بـرای نـگارش بـه شـکل
عالئـم ملموستـری دربیـاورد او بایـد آن رمـزگان را با
رمزگانـی کـه خـود میشناسـد همخـوان کند کـه همان
کدهـای ذهنـی هسـتند .اینجاسـت کـه عمـل گـذر
از صافـی ذهـن او صـورت میگیـرد و پیـام شـهودی
بـه پیامـی ذهنـی بـدل میشـود .بـه ایـن ترتیـب زمینـۀ
مناسـبات درونـی رمـزگان فراهـم میشـود و نتیجـۀ
پـردازش وارد مرحلـۀ بعـدی میشـود.
حـال کدهـای ذهنـی بایـد بـه کـد ذهنـی واژگان بـدل
شـوند تـا نخسـت تجسـم آن واژه درذهـن نویسـنده
اسـتقرار یابـد .منظـور هـم یافتن کلمـات متناسـب (که
البتـه ذاتـی گـذرا و مهـار نشـدنی دارنـد) بـا موضـوع
مـورد نظـر اسـت .ایـن مرحلـه رابطـهای تنگاتنـگ بـا
سـبک نویسـنده دارد .ایـن کدهـا یـا کلمـات ذهنـی
قابلیـت تبدیـل شـدن بـه کدهـای مـادی واژگان یعنـی
شـکل متعـارف ،شـناخته شـده و قـرار دادی کلمـه ،بـه
شـکل نوشـتار روی کاغـذ را دارنـد.
در پایـان نویسـنده ،برپایـۀ تفکـر اسـتنتاجی ،جملات
را ارزشگـذاری میکنـد .برخـی را حـذف و از مشـابه
دیگـری کـه به لحـاظ موسـیقیایی بـا ضرباهنـگ جمله
همخـوان باشـد اسـتفاده میکنـد .ایـن امـر همـان
بازنویسـیهای مکرر پـس از نگارش اسـت تا محصول
نهایـی با نثـری پالوده ،مطابـق با اسـتانداردهای متعارف
ویرایش باشـد.
بـه ایـن ترتیـب پیـام تصویـری بـه شـکل پیـام واژهای
در قالـب کلمـات ارائـه داده میشـود و نویسـنده کلمـۀ
مـورد نظـر را روی کاغـذ حـک میکنـد.
پیـام یـا محصـول نهایـی بـه جنـس کلمـات عینیـت
مییابـد و زبـان ذهـن بایـد به زبـان واژگان دگردیسـی

یابـد .درایـن دورنپویـی یـا خودپژوهی آن چه آشـکار
میشـود ایـن اسـت کـه کل رونـد ،برگـردان شـهود به
واقعیـت داسـتانی اسـت .گـذر از فازها برای بـه عینیت
درامـدن حسـی شـهودی اسـت تـا آن ادراک بـه شـکل
سـازمانیافته قابـل فهمتـر شـود .اگـر چیزی ایـن روند
ً
کاملا منتقـل خواهد شـد.
را مختـل نکنـد ،شـهود

www.mandegardaily.com

سال  l11شمارۀ مسلسل l2581چهارشنبه10میزان /مهر  2 l1398صفرالمظفر  2 l1440اکتبر 2019

مبـارزۀ جهـانی با نظـریههـای تـوطئهآمیـز

پیتر پومرانتسف /برگردان :عرفان ثابتی
از هنـگ کنـگ تـا مسـکو ،و از تفلیـس تـا
بلگـراد ،انبوهـی از مـردم هـر هفتـه سـرگرم
اعتراضـات خیابانـی هسـتند .آنهـا اغلـب بـا
نیروهـای مسـلح و عصبانیِ پلیـس مواجهاند
کـه بـه باتـون و گاز اشـکآور مجهزنـد.
بعضـی از ایـن تظاهـرات ،بزرگتریـن
راهپیماییهایـی هسـتند کـه از سـال ،1989
سـال مهـم انقالبهـای دموکراسـیخواهانه،
برگـزار شـدهاند .امـا در  30سـال گذشـته
تغییـر بنیادینـی رخ داده اسـت .در سـال
 ،1989در انقالبهـای «رنگـیِ » اوایـل قـرن
بیسـتویکم یـا در بهـار عربیِ اوایـل دههی
جـاری ،تظاهـرات مردمـی بخشـی از همـان
چیـزی بـود کـه متخصصـان علـوم سیاسـی،
مـوج دموکراتیزاسـیون میخواننـد ـــ یعنـی
ِ
آزادی هـر چـه
پیشـرفت حتمـی بـه سـوی
بیشـتر .معلـوم بود کـه چه کسـانی در طرف
ِ
ِ
آزادی
درسـت تاریـخ ایسـتادهاند :آنانـی کـه
ِ
ِ
آزادی حرکـت
آزادی بیـان،
فـردی ،حـق
و فرهنـگ (اغلـب غربـیِ ) آزاد را گرامـی
میشـمردند.
امـا به نظـر میرسـد کـه اعتراضـات کنونی،
تاکتیکـی و کماهمیتانـد و جزئـی از
رویـدادی مهمتـر نیسـتند .چـه اتفاقـی رخ
داده اسـت؟ چطـور ایـدهی جهانشـمو ِل
پیشـرفت از بیـن رفـت؟ آیا ایـدهی جدیدی
میتوانـد جایگزیـن آن شـود؟
در سـال  2003پـس از حملـهی آمریـکا بـه
عـراق ،جـورج دابلیـو .بـوش بـا مقایسـهی
رویدادهـای سـال  1989و دیـدگاه خـود
دربـارهی آینـدهی خاورمیانـه گفـت،
«پرزیدنـت ریـگان اعالم کرد کـه دوران ظلم
و سـتم شـوروی بـه سـر آمـده و نمیتـوان
در برابـر نیـروی محرکـهی آزادی مقاومـت
کـرد .دموکراسـیِ عـراق موفـق خواهـد
شـد ،موفقیتـی کـه ایـن خبـر را بـه سراسـر
خاورمیانـه ،از دمشـق تـا تهـران ،ارسـال
خواهـد کـرد کـه در آینـده آزادی میتوانـد
از آ ِن هـر کشـوری باشـد ».هـدف از حملـه
بـه عـراق تحمیـل دموکراسـی از بـاال بـود
امـا طراحـان ایـن حملـه بهشـدت از زبـان
و نمادهـای سـال  1989بهـره بردنـد .پاییـن
کشـیدن مجسـمهی صـدام حسـین در بغداد
یـادآور تخریـب مجسـمههای لنیـن در
اروپـای شـرقی بـود و شـباهتی تاریخی را به
ذهـن القـاء میکـرد .امـا این حملـه به جنگ
داخلـی و مـرگ صدهـا هـزار نفـر انجامیـد.
واژههـا و تصاویـری کـه در سـال  1989در
اروپـای شـرقی آکنـده از معانـی نیرومنـد
بودنـد در بغـداد بیاهمیـت شـدند.
ناکامـیِ بهـار عربـی در مصـر سـبب شـد که
سرخوشـیِ دموکراسـیخواهان جایـش را
بـه دیکتاتـوری نظامـیای بدهـد کـه حتی از
ِ
دیکتاتـوری حسـنی مبـارک هـم قدرتمندتـر
بـود .بنابرایـن ،ایـن احسـاس خدشـهدار
شـد کـه اعتراضـات حتمـ ًا بـه آزادی و رفـاه
میانجامـد.
یکـی از دیگـر عوامـل تضعیـف منطـق
ِ
ژئوپلیتیـک روایتهـای اعتراضآمیـز،
انحـراف دموکراسـیهای ظاهـرا ً مسـتحکم
بـوده اسـت .مـاه گذشـته وقتـی بـه تفلیـس،
پایتخـت گرجسـتان ،رفتـم معترضـان
خشـمگین از سـخنرانیِ یـک نماینـدهی
مجلـس روسـیه در پارلمـان گرجسـتان بـه
مـن گفتنـد که هـوادار اروپا هسـتند .اما حاال
کـه اتحادیـهی اروپـا رهبرانـی مثـل ویکتور
اوربـان ،نخسـت وزیـر مجارسـتان ،دارد این
حـرف دقیقـ ًا بـه چـه معنـا اسـت؟ اوربـان
خـودش در سـال  1989یکـی از رهبـران
معترضـان دموکراسـیخواه بـود امـا از آن
زمـان تا کنون به شـیوهای اسـتادانه اسـتقالل
رسـانهها و قـوهی قضائیـه را از بیـن برده ،و
نهادهـای دموکراتیـک را بـا چنـان مهارتی از
درون تهـی کـرده اسـت کـه از گزنـد تحریم
اتحادیـهی اروپـا نیـز در امـان مانـده اسـت.

جنبشهـای اعتراضـیِ موفـق بایـد در تقابـل
بـا حکومت ،نگـرش متفاوتی ارائـه دهند .در
سـال  ،1989هـواداری از نظـام سـرمایه ِ
داری
دموکراتیک در برابر کمونیسـم آسـان بود .در
انقالب سـال  2000صربسـتان ،دانشـجویانی
کـه علیـه اسـلوبودان میلوسـویچ تظاهـرات
میکردنـد بـا ناسیونالیسـم جنگافروزانـهی
او مخالـف بودنـد و بـه جـای آن از ادغـام
صربسـتان در جامعـهی جهانـی دفـاع
میکردنـد.
حاکمـان مسـتبد کنونـی آنقـدر خشـک
نیسـتند .آنهـا بـه جـای چسـبیدن بـه یـک
ایدئولـوژی ،یـاد گرفتهانـد کـه بـه زبانهـای
گوناگـون حـرف بزننـد .بـرای مثـال ،در
نخسـتین سـالهای حکومـت والدیمیـر
پوتیـن ،کرملین هم از عظمت روسـیه سـخن
میگفـت و هـم برنامههـای تلویزیونـیِ
واقعنمـای غربـی ،نظـام سـرمایهداری و
انتخابـات ظاهـرا ً رقابتـی را ترویـج میکـرد.
روسهـا بسـیار بیشـتر از دوران شـوروی
بـه اطالعـات دسـترس دارنـد و میتواننـد
آزادانـه سـفر کنند .زبـان حکومـت چین هم
آمیـزهای از کمونیسـم و فرهنـگ مصرفگرا

روسـیه یکـی از مهمتریـن گوینـدگان اخبار،
دمیتری کی ِسـلیوف ،داسـتانهایی باورنکردنی
دربـارهی تاریـخ ،ادبیـات ،قیمـت نفـت و
انقالبهـای رنگـی تعریـف میکنـد و بعـد
ایـن تکیـهکالم را بـر زبان میرانـد« :تصادفی
اسـت؟ مـن کـه ایـن طـور فکـر نمیکنـم!»
منظـورش ایـن اسـت کـه دنیـا بـا روسـیه
بـد اسـت و تظاهـرات دموکراسـیخواهانه
را نیروهـای قدرتمنـد و مرمـوز بـه راه
انداختهانـد .پکـن هـم بیدرنـگ معترضـان
گ کنگـی را محکـوم کرده و آنهـا را آلت
هنـ 
ِ
ِ
غـرب اهریمنـی خوانده اسـت ،غربی
دسـت
کـه مصمـم بـه تحقیـر چیـن اسـت.
نتیجـهی توطئهبـاوری ایـن اسـت کـه فکـر
میکنیـد هیـچ قدرتـی نداریـد و هرگـز
نمیتوانیـد چیـزی را عـوض کنیـد .اگـر
سررشـتهی همـه امـور بـه دسـت نیروهایـی
مرمـوز و نامرئـی باشـد ،دیگر چطـور ممکن
اسـت کـه چیـزی را تغییـر دهیـم؟
امـا مأیوس و دلسـرد کـردن مـردم تنها یکی
از روشهـا اسـت .زیرکانهتـر آن اسـت
کـه بـا ترویـج توطئهبـاوری ،روایتهـای
جنبشهـای اعتراضـی را بیمعنـا کنیـد.

اعتراضـی را از بیـن میبرنـد .ایـن کارزارهـا
نقـاب کارزارهـای آزادیهـای مدنـیِ آمریکا
ـــ بـرای مثـال« ،جـا ِن سیاهپوسـتان اهمیـت
دارد» ـــرا به چهره میزنند و با سوءاسـتفاده
از آنهـا نظر رأیدهندگان را به سـمت دونالد
ترامـپ جلـب میکننـد .نتیجـهی نهایـیِ
چنیـن فریبکاریهایـی این اسـت کـه افراد
کمکـم بـه هر چیـزی کـه در فضـای مجازی
میبینند ،شـک میکننـد و اعتمادشـان از بین
مـیرود .بـرای مثـال ،از خـود میپرسـند آیا
فلان پوسـتر حقـوق مدنـی آمریـکا واقعـ ًا
در سـن پترزبـورگ تولیـد نشـده اسـت؟
آیـا میتـوان بـه ظاهـر هیـچ چیـزی اعتمـاد
کـرد؟ بنابراین ،خـودِ مفهوم اعتـراض واقعی
بهتدریـج از بیـن مـیرود .در نتیجـه ،کرملین
آسـانتر میتوانـد ادعـا کنـد کـه همـهی
اعتراضـات در واقـع نقـاب و پوششـی بـر
عملیـات کشـورهای خارجی اسـت و چیزی
ِ
اعتـراض واقعـ ًا خودجـوش مردمی
بـه اسـم
وجود نـدارد.
امـا بـاز هـم معترضـان در هنـگ کنـگ،
تفلیـس و مسـکو جـا ِن خـود را بـه خطـر
میاندازنـد .بنابرایـن بـه جـای این کـه دنبال

اسـت .اکنـون معترضـان صـرب علیـه وزیـر
سـابق اطالعـات میلوسـویچ ،الکسـاندر
ووچیـچ ،بـه پا خاسـتهاند؛ ووچیـچ از رئیس
سـابقش بسـیار پیچیدهتـر اسـت و همزمـان
روابـط خوبـی با بروکسـل و واشـنگتن دارد.
معترضـان در بلگـراد علیـه نتایـج مشـکوک
انتخابـات ،ضـرب و شـتم سیاسـتمداران
مخالـف و سـرکوب رسـانههای مسـتقل
تظاهـرات میکننـد امـا نمیتواننـد ایـن
تکههـا را بـه هـم بچسـبانند و داسـتان
منسـجمی را تعریـف کننـد.
ایـن نگـرش منعطـف بـه ایدئولوژی بـا ابزار
جدیـدی همـراه بـوده اسـت :نظریههـای
توطئهآمیـز .مدتهاسـت کـه از چنیـن
نظریههایـی بـرای حفـظ قـدرت اسـتفاده
کردهانـد .رهبـران شـوروی همیشـه از
توطئههـای سـرمایهداران و ضدانقالبیـون
حـرف میزدنـد؛ نازیهـا هـم نظریههایـی
دربـارهی توطئههـای یهودیـان سـرهم
میکردنـد .امـا هـدف از آن نظریههـا در
نهایـت تقویـت نوعـی ایدئولـوژی بـود .امـا
اکنـون ایـن تصـور کـه دنیـا پـر از توطئـه
اسـت بـه جهانبینـیِ چنیـن حکومتهایـی
تبدیـل شـده اسـت .بـه عبـارت دیگـر،
توطئهبـاوری پشـتیبان ایدئولـوژی نیسـت
بلکـه جایگزیـن ایدئولـوژی شـده اسـت .در

در سـال  ،2014پـس از عزل رئیـس جمهور
هـوادار روسـیه به دسـت انقالبیـون اوکراینی
در کییـف ،نیروهـای متکـی بـه حمایـت
روسـیه در شـرق اوکراین دسـت به اعتراض
زدنـد .آنهـا حتـی در جزئیتریـن چیزهـا،
از جملـه سنگرسـازی بـا السـتیک خـودرو،
از معترضـان کییـف تقلیـد کردنـد .ایـن
اعتراضـات را بـه تقلیـد از قیـام سـال 1968
چکسـلواکی علیـه کرملیـن« ،بهـار روسـی»
خواندنـد .بنابرایـن ،وقتـی روسـیه جنـگ
پنهانـیِ خـود را در اوکرایـن بـه راه انداخت
ایـن اعتراضـات بـه نوعـی داستانسـراییِ
منفـی انجامیـد :به نظر میرسـید کـه کرملین
میگویـد ،اعتراضـات دموکراسـیخواهانه نه
بـه رفـاه بلکـه بـه بیثباتـی ،خونریـزی و
کشـتار میانجامـد .رسـانههای روسـی مرتبـ ًا
چنیـن تصـوری را به مخاطبان القـاء میکنند،
و بـه ایـن منظـور آمیـزهای از ویدیوهـای ،به
قـول خـود ،اعتراضات مهندسیشـده توسـط
آمریـکا در اروپـا و خاورمیانـه و تصاویـر
کشـتار در سـوریه و اوکرایـن را منتشـر
میکننـد .پیـام ایـن رسـانهها ایـن اسـت
کـه میـان اعتـراض و هرجومـرج پیونـدی
ناگسسـتنی وجـود دارد.
کارزارهـای اینترنتـیِ کرملیـن در آمریـکا
زیرکانهترنـد و اعتمـاد افـراد بـه روایتهـای

سـترگروایتهای نـاکام قدیمـی بگردیـم،
بایـد بـه حـرف خـودِ معترضـان دقیقتـر
گـوش دهیـم تـا بفهمیم امـروز چطـور برای
دموکراسـی مبـارزه میکننـد.
تکیـهکالم معترضـان هنـگ کنگی این اسـت:
«مثـل آب بـاش ،ای رفیـق» .معترضـان کار
را بـر مقامهـای کشـور سـخت میکننـد
و میگوینـد :در یـک محـل تجمـع نکنیـد
تـا نتواننـد شـما را محاصـره کننـد؛ رهبـران
مشـخصی نداشـته باشـید تـا نتواننـد آنهـا را
دسـتگیر کننـد؛ بـه تظاهـرات افـت و خیـز
دهید تا مسـئوالن سـردرگم بمانند .معترضان
از نوعـی منطـق سـیالیت پیـروی میکننـد تا
دولـت نتوانـد آنهـا را به آسـانی هـدف قرار
دهـد .بـه ایـن ترتیـب ،رویدادهـا و نمادهای
ظاهـرا ً کماهمیتتـر میتواننـد ناگهـان
پرمعنـا شـوند .در هنگ کنگ ،قانون اسـترداد
بـه نمـاد مبـارزه بـرای حقـوق تبدیـل شـده
اسـت؛ در تفلیـس ،حضـور یـک نماینـدهی
عـادی مجلس روسـیه در پارلمان گرجسـتان
بـه اعتراضـات منسـجم انجامیـده اسـت؛ در
مسـکو ،انتخابـات شـورای شـهر ،کـه بعضی
حتـی از آن خبـر ندارنـد ،بـه نماد فشـارها و
محدودیتهـای پوتینیسـم بدل شـده اسـت.
بـه محـض این کـه حکومتهـا بر ایـن زبان
و نمادهـا چنـگبیندازنـد ،زبـان و نمادهـای

جدیـدی بـه وجـود میآیـد و ائتالفهایـی
حـول آنهـا شـکل میگیـرد.
شـاید ویژگـیِ اصلـیِ اعتراضـات کنونـی
توانایـیِ ایجـاد ارتبـاط و همافزایـی میـان
گروههـای پراکنـده اسـت .حکومتهایی که
ِ
ایدئولوژی
معترضـان با آنها مبـارزه میکننـد
واحـدی ندارنـد و تنهـا وجـه اشتراکشـان
ایـن اسـت کـه میخواهنـد مـردم را دلسـرد
کننـد و میـان آنهـا شـکاف بیندازنـد .همـان
طـور که تحقیـق دانشـگاه هـاروارد دربارهی
راهبـرد تبلیغاتـیِ دولـت چیـن در اینترنـت
نشـان داد ،دولـت چیـن تـا حـدی انتقـاد را
تحمـل میکنـد امـا بیدرنـگ هـر گونـه
اشـارهای بـه کنـش دسـتهجمعی را سانسـور
میکنـد :بـه قـول نویسـندگان ایـن تحقیـق،
«چینیهـا بـه طـور فـردی آزادند امـا به طور
دسـتهجمعی اسـیرند».
در سـال  2014بـرای تحقیق دربـارهی کتاب
جدیـدی راجـع بـه پروپاگانـدا در سراسـر
دنیـا بـه مکزیکـو سـیتی رفتـه بـودم و در
کافـهای با آلبرتو اسکورسـیا ،یکـی از فعاالن
متخصـص در امـور دیجیتال ،دیـدار کردم .او
لپتاپـش را بـاز کـرد تـا بـه من نشـان دهد
کـه ایـن اعتراضات بیشـتر از آن کـه نتیجهی
مجموعـهای از ایدئولوژیهـا و نظـرات
باشـد حاصـل رابطـهای پویـا میـان شـبکهها
اسـت .در مرکز نمایشـگر ،توپ مرتعشـی از
نقطههـا دیـده میشـد کـه بینشـان خطوطی
وجـود داشـت و دائمـ ًا خطهـای جدیـدی
میـان نقطههـا ظاهـر میشـد ،و در نتیجه کل
ایـن مجموعـه تـکان میخورد ،رشـد میکرد
و ضخیمتـر میشـد .ایـن نمـودار ،معـرف
گفتوگـوی لحظهبهلحظـه میـان معترضـان
در جریـان تظاهـرات مهمـی در مکزیک بود.
در ایـن تظاهـرات ،صدهـا هـزار نفـر پس از
قتـل  43دانشآمـوز به دسـت باندهـای مواد
مخـدر بـه خیابانها سـرازیر شـدند .هر نقطه
نشـاندهندهی یـک نفر ،و هر خـط حاکی از
یـک گفتوگـو میـان آنها بـود .بـه لطف این
گفتوگوهـا پیونـد میان اعضـای این جنبش
تقویـت میشـد.
در حالـی که اسکورسـیا داشـت ایـن نمودار
را بـه مـن نشـان مـیداد ،تظاهراتـی بیـرون
از همـان کافـه بـه راه افتـاد .ایـن شـبیه بـه
همـان تصویری بـود که همیشـه از تظاهرات
در سـر داشـتم :تصاویـر مردمـی پرشـور،
شـعارها ،سـخنرانیها ،داسـتانها و تاریـخ.
امـا اسکورسـیا آنهـا را طور دیگـری میدید،
همچـون چیـزی انتزاعیتـر.
در بـاالی نمایشـگر چیـز جدیـدی ظاهـر
شـد ـــ شـکلهای کوچـک پرشـماری کـه
چشـمک میزدنـد .ایـن شـکلها بـا هـم
ارتبـاط نداشـتند؛ در عـوض ،تکتـک بـه
تـوپ میخوردنـد ،بـه آن ضربـه میزدنـد و
آن را تکهتکـه میکردنـد .اسکورسـیا گفـت،
«اینهـا باتهـا و ماشـینهای انسـاننما
هسـتند».
بـا گسـترش تظاهـرات ،حکومـت از باتهـا
و ماشـینهای انسـاننما بـرای تضعیـف
اعتراضـات اسـتفاده کـرد .ناگهـان معترضـان
دیدنـد کـه بـه پـول گرفتـن از اپوزیسـیون و
وطنفروشـی متهـم شـدهاند .آنهـا بـه طـور
غریـزی واکنـش نشـان دادنـد و در اینترنـت
بـه دفـاع از خـود در برابـر اتهامزننـدگان
پرداختنـد.
در لپتـاپ اسکورسـیا میشـد پیامدهـای
ایـن وضعیـت را دیـد ـــ گرههـای کوچکی
کـه معـرف معترضـان بودنـد از تعامـل بـا
یکدیگـر دسـت کشـیدند و در عـوض بـا
مهاجمـان درگیـر شـدند .در نتیجه ،شـبکهی
ضخیـم ،نازکتـر شـد و تـوپ از هم پاشـید
و بـه تودهی لرزان بدون شـکلی تبدیل شـد.
هـدف رهبـران معترضـان منسـجم نگـه
داشـتن شـبکهها بود؛ هدف مهاجمـان از هم
پاشـیدن شـبکهها بـود.
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بــر ســر راه سیاســت بینالملــل ،مشــکالت علمــی و
عملــی موجــود اســت و آن را میتــوان بــه صــورت
زیــر بررســی و خالصــه کــرد:
 .1عدم یکسان بودن جامعۀ بینالملل
جامعــه بینالمللــی دارای ترکیبــی اســت ناهمگــون
کــه در آن واحدهای سیاســی متعـــدد با ســاختارهای
متفــاوت اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی
موجــود انــد .منافــع دیدگاههــا و برداشــتها ایــن
واحدهــا لزومــ ًا یکســان بایــد باشــد .واحدهــای
یادشــده تحــت تأثیــر انگیزههــای گوناگــون و
جهتگیریهــای متفــاوت بــه سیاســت خارجــی
میانجامــد .حتــا اگــر دولتهایــی را کــه در یــک
منطقــه معییــن جغرافیایــی قــرار دارد .سیاســت
خارجــی آنهــا را مــورد مطالعــه قــرار دهیــم؛ دیــده
میشــود کــه بــا وجــود اینکــه دارای ســاختارهای
مشــترک اعتقــادی ،زبانــی ،تاریخــی و غیــره
میــان آنــان برقــرار میباشــد ـ بازهــم هــر یــک
از دولتهــا منافــع خــاص خودشــان را دنبــال
میکننــد کــه بعضــ ًا بــا منافــع دول دیگــر در
تعــارض قــرار میگیــرد.
 .2تعدد متحولها
آگاهــان سیاســت بینالملــل کوشــش میکننــد تــا
تحــوالت گســتردۀ سیاســت بینالملــل را مطالعــه
و شناســایی نماینــد .چگونهگــی همبســتگی و یــا
عــدم همبســتگی را مشــخص نماینــد تــا بدیــن
طــرق بــــه توضیــح نظریــات مختلــف قــادر باشــند.
وجــود گزینههــای متعــدد در سیاســت بینالملــل و
ارتبــاط بســیار پیچیــده میــان آنهــا و نیــز مشــکالت
تفکیــک در بیــن انگیزههــا ـ باالخــره مشــکالت
تشــخیص علتالعلــل معلولهــا ،از مســایلی
هســتند کــه محقــق را در ترتیــب روابــط میــان
واحدهــای سیاســی بــه چالشهــا مواجــه میســازد.

 .3وجود بازیگران غیرحکومتی
گرچــه در مطالعــه ابعــاد گوناگــون سیاســت
بینالملــل عمدت ـ ًا بــر نقــش واحدهــای رســمی
حکومتــی تأکیــد میشــود و بــه هیــچ وجــه
نمیتــوان نقــش و اهمیــت جنبشهــای
اســتقاللطلبانه ،ســازمانها و گروههــای
انقالبــی ،اتحادیههــا و انجمنهــای بینالمللــی،
شــرکتهای چندیــن ملیتــی و غیــره را نــا دیــده
گرفــت .در بعضــی مــوارد امــکان دارد رفتــار
بازیگــران غیرحکومتــی در روابــط بینالملــل
بیشــتر از رفتــار بازیگــران رســمی حکومتــی
باشــد.
بــه طــور مثــال :پــس از تشــکیل دولــت
سوسیالیســتی اتحــاد جماهیــر شــوروی پیشــین،
دولتهــا ،ســرمایههای خــود را در مقابــل
بازیگــران مشــاهده میکردنــد کــه دارای مرزهای
جغرافیایــی معییــن بــود و در چارچــوب یــک
واحــد سیاســی مشــخص از منافــع ،کارشــیوه
و سیاســت خارجــی خاصــی پیــروی میکــرد.
بــه همیــن دلیــل دولتهــای متخاصــم قــادر بــه
بهرهگیــری از شــیوهها و ابزارهــای گوناگــون
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی علیــه آن
قــرار گرفتنــد .بدیــن ترتیــب ،رفتــار بازیگــران
غیرحکومتــی در صحنــۀ روابــط بینالملــل و
سیاســت بینالملــل ،مشــکالت را بــرای محقــق
شــدن روابــط بینالملــل برمبنــای پیشبینــی
عملهــا و عکسالعملهــا بهوجــود آورد.
 .4دگرگونی در شرایط و مقتضیات بینالمللی
مطالعــات سیاســت بینالملــل بــا وجــود اینکــه
شــرایط و عوامــل محیطــی را ثابــت فــرض
کــرده نمیتوانــد؛ زیــرا فضــای بینالملــل
تحـــت تأثیــر عوامــل گوناگــون دســتخوش

بررسی علمی
و عملی سیاست
بین الملل
تغییــر و تحــوالت میشــود و دولتهــا در
اثــر نیازهــای داخلــی ،فشــارهای بینالمللــی
و تهدیــدات خارجــی در رفتارهــای اقتصــادی،
سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی خــود تجدیــد نظــر
میکننــد کــه ایــن امــر مشــکالت بســیاری را در
پیشبینــی جهتگیریهــای سیاســت خارجــی
دولتهــا بهوجــود مــیآورد.
 .5کمیت ناپذیری عوامل کیفی
بســیاری از اجــزای سیاســت بینالمللــی ماننــد
قــدرت و بــه طــور ُکلــی منافــع ملــی ،کمیــت
ناپذیــر انــد و کمیــت آنهــا را بــه ســادهگی
نمیتــوان بــه صــورت اعــداد نشــان داد و نبایــد
انتظــار داشــت کــه در تمامــی مــوارد روشهــای
آمــاری توضیــح دهنــدۀ رفتارهــا و سیاس ـتهای
دول باشــند.
بــرای مثــال :قــدرت کــه یــک ُکل تجزیــه
ناپذیــر بــه شــمار مــیرود از تعــدادی عناصــر
کیفــی (رهبــری ،مشــروعیت ،ایدیولــوژی و )...و
کمــی (تعــداد افــراد نظامــی ،اوضــاع اقتصــادی
و )...تشــکیل شــده اســت؛ بــه گونهیــی کــه
حتــا اگــر کارشــناس سیاســت بینالملــل
ارزیابــی درســتی از عناصــر کمــی در چارچــوب
روشهــای شــمارش بــه عمــل آورد در تجزیــه
و تحلیــل مولفههــای کیفــی آن بــا مشــکالت
مواجــه خواهــد شــد .بــرای نمونــه بــه ســادهگی
نمیتوانــد پژوهشــگر ،ویژهگیهــای فرهنگــی
و ارزشــی یــک جامعــه را بــا شــاخصهای
کمــی تبدیــل کنــد.

پس از تشکیل دولت سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی پیشین ،دولتها ،سرمایههای خود را در مقابل بازیگران مشاهده میکردند که دارای
مرزهای جغرافیایی معیین بود و در چارچوب یک واحد سیاسی مشخص از منافع ،کارشیوه و سیاست خارجی خاصی پیروی میکرد .به همین دلیل
دولتهای متخاصم قادر به بهرهگیری از شیوهها و ابزارهای گوناگون اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و نظامی علیه آن قرار گرفتند .بدین ترتیب،
رفتار بازیگران غیرحکومتی در صحنۀ روابط بینالملل و سیاست بینالملل ،مشکالت را برای محقق شدن روابط بینالملل برمبنای پیشبینی
عملها و عکسالعملها بهوجود آورد.
 .4دگرگونی در شرایط و مقتضیات بینالمللی
مطالعات سیاست بینالملل با وجود اینکه شرایط و عوامل محیطی را ثابت فرض کرده نمیتواند؛ زیرا فضای بینالملل تحـت تأثیر عوامل گوناگون
دستخوش تغییر و تحوالت میشود و دولتها در اثر نیازهای داخلی ،فشارهای بینالمللی و تهدیدات خارجی در رفتارهای اقتصادی ،سیاسی،
فرهنگی و نظامی خود تجدید نظر میکنند که این امر مشکالت بسیاری را در پیشبینی جهتگیریهای سیاست خارجی دولتها بهوجود میآورد

پـوهـاند دوکتـور
حبیب پنجشیـری

 .6در اختیار نداشتن معلومات محرمانه
بســیاری از اطالعــات ،آمــار ،ارقــام و فکتورهایــی
کــه کارشناســان سیاســت بینالملــل بــرای
مطالعــه ،تجزیــه ،تحلیــل بــه آنهــا نیازمنــد انــد.
در جمــع اســناد محرمانــه و طبقهبنــدی شــده بــه
حســاب میرونــد .کارشــناس سیاســت بینالملــل
نمیتوانــد بــه آســانی آن اســناد را در اختیــار خــود
قــرار دهــد و بایــد بــرای ایــن کار ،مدتهــا زیــادی
انتظــار بکشــد .ایــن شــکیبایی طوالنــی ،خــودش
یــک نــوع مشــکل بــر ســر راه تحقیــق میباشــد.
امــکان دارد نظــر بــه پیشــرفت تکنالــوژی در زمــان
بعــد از انتظــار اطالعــات و معلومــات جدیدتــری
را دریافــت نماینــد و بــه تجزیــه و تحلیــل مســایل
روز پرداختــه و رفتارهــای واحدهــای سیاســی را
پیشبینــی و پیشــکش دارنــد.
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بنیاد انتخابات و شفافیت افغانستان:

تقلب سـازمـانیافته در انتخـابات صـورت گـرفته است

گفتوگوکننده :ابوبکر صدیق

نوارهـای تقلـب در رسـانههای اجتماعـی دسـت
بـه دسـت میشـوند ،موضعگیریهـای برخـی از
تکتهـای انتخاباتـی و اعلام پیـروزی نیـز صـورت
گرفتـه اسـت ،ایـن پیامهـا تکرار بحـران  2014اسـت
یـا بدتـر از آن را انتظـار داشـته باشـیم؟
امیـدوار هسـتم کـه بحـران  2014تکـرار نشـود ،امـا
اگـر کمیسـیونهای انتخاباتـی نتواننـد در هماهنگـی
مشـترک اسـناد و مـدارک را بررسـی کننـد ،ماننـد امـروز
کـه کمیسـیون انتخابـات آمارهـای ضـد و نقیـض را از
انتخابـات منتشـر میکنـد ،ادامـه دهـد« :یـک روز آمـار
رأیدهنـدهگان را هشـت و نیـم و میلیـون و روز دیگـر نه
و نیـم ومیلیـون اعلام میکنـد» .بدون شـک نتیجـۀ بحران
اسـت .اگـر کمیسـیون شـکایات انتخابـا مانند گذشـته زیر
فشـار سیاسـی قـرار بگیـرد و مسـتقالنه عمل نکننـد .ما به
طـرف بحـران میرویم ،امـا اگـر کمیسـیونهای انتخاباتی
مسـتقالنه تصمیـم بگیرنـد ،نهادهـای ناظـر انتخاباتـی از
ایـن تصمیـم حمایـت میکنند .در صورت سیاسـی شـدن
نتیجـۀ ،کمیشـنران بـا سرنوشـت کمیشـنران پیشـین دچار
خواهند شـد.

اشـاره :انتخابـات ریاسـتجمهوری در ششـم میزان با
چالشهـای زیـاد مواجه شـد .ادعاهای مبنـی بر وجود
تقلـب ،ناکارایـی دسـتگاههای انگشـتنگاری و بسـته
بـودن برخـی محالت رأیدهـی و میزان پایین اشـتراک
مـردم از چالشهـای این انتخابات عنوان شـده اسـت.
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی نیـز گفتهاند کـه چالشهای
در انتخابـات ریاسـتجمهوری و کمرنـگ بـودن
اشـتراک مـردم در این روند وجود داشـته اسـت و این
مشـروعیت انتخابـات را بـه پرسـش مواجه میسـازد.
کمیسـیون انتخابات گفته اسـت رأی بـدون بایومتریک
قابـل شـمارش نیسـت ،امـا برخـی از تکتهـای
انتخاباتـی در دو روز گذشـته در نشسـتهای جداگانه
خـود را پیـروز میدان خواندنـد .تیم ثبـات و همگرایی
بـه رهبـری داکتـر عبـداهلل و دولتسـاز بـه رهبـری
دکتـر غنـی گفتـه اند کـه در انتخابـات پیروز هسـتند.
امـا آیـا ایـن سـخنان و موضعگیریهـا بـه معنـای
بحرانـی وضعیـت نیسـت؟ این پرسـش و پرسـشهای
دیگـر را بـا حبیـباهلل شـینواری ،مسـوول برنامههـای
موسسـۀ انتخابات و شـفافیت افغانسـتان (ایتوا) در میان
گذاشـتیم کـه حاصـل آن را میخوانیـد.
* آقـای شـینواری! سـطح پاییـن اشـتراک مـردم در
انتخابـات حکایـت از چـه دارد؟
عوامـل متعـددی در پشـت ایـن موضـوع نهفتـه اسـت،
کمرنـگ بـودن آگاهیدهـی از رونـد انتخابـات در زمـان
معیـن آن توسـط کمیسـیون انتخابـات و نبـود تشـویق و
ترغیـب مـردم بـه اشـتراک در انتخابـات ،همچنـان نبـود
و کمبـود کارزارهـای برنامـه محـور نامـزدان انتخابـات
ریاسـتجمهوری تأثیـر منفـی روی ایـن بحـث گذاشـت
اسـت .بیشـتر نامـزدان کارزارهـای انتخاباتـی سراسـری
بـا برنامـه نداشـتند .ظاهـرا ً برنامههـای کماپنـی نامـزدان
بـا تهمـت زدن و حملات لفظـی بـاالی تیمهـای رقیـب
خالصـه میشـد .فقـدان برنامههـا و نبـود منشـورهای
انتخاباتـی منظـم و روشـن و طرحهـای عملی بـرای مردم
از دیگـر موضوعـات بـود که سـبب شـد تا روی اشـتراک
مـردم در انتخابـات تأثیـر منفـی بگـذارد.
مورد سـومی هـم ،ناامیدی و دلسـردی مـردم از انتخابات
پارلمانـی سـال گذشـته بـود که اعلام نتیجـۀ آن در مدت
 7مـاه طـول کشـید ،رأی مـردم ُگـم شـد و نـام مـردم در
فهرسـت رأیدهنـدهگان وجود نداشـت ،مـورد چهارم هم
برگـزار نشـدن انتخابـات شـورای والیتی و ولسـوالیهای
بود.
همچنـان ،مـواردی چـون تهدیدهـای امنیتـی در روز
انتخابـات و پخـش شـبنامههای از طـرف تروریسـتان
سـبب هـراس و ترس مردم از اشـتراک در رونـد انتخابات
شد .
*دلیـل اینکـه انتخاباتهای افغانسـتان یکی بـه دنبال
دیگـر بحرانیتـر میشـوند و کمیسـیونها نمیتوانند از
گذشـته درس بگیرنـد و بـرای بهبودی آینـده کار کند

در چیست؟
یکـی از دالیـل مربـوط به ظرفیت کمیسـیونها میشـد که
نتوانسـتند کـه از ظرفیتهـای موجـود برای فراهـم کردن
زمینـه بهتـر اشـتراک مردم اسـتفاده کننـد و یـا اهمیت این
بحـث رادرک کننـد ،کمیسـیون بـا راهانـدازی تبلیغـات در
قریـه و قصبـات از طریـق افـراد و گروههـای تأثیرگـذار
میتوانسـت مـردم را ترغیـب به شـرکت در انتخابات کند،
امـا کمیسـیون انتخابـات در پهلوی ایـن بیبرنامهگی تنبلی
بـود و سـبب شـد تـا سـطح اشـتراک مـردم پاییـن بیایـد.
اگـر کمیسـیون انتخابات فهرسـت رأیدهنـدهگان مراکز و
محلات رأیدهـی را در تمـام والیتهای منتشـر میکرد،
سـهولت بیشـتر بـرای آگاهیدهی و اشـتراک مـردم فراهم
میشـد؛ چـون زمانـی یـک فـرد از یـک قریـه در مرکـز
رأیدهـی خـود پیـش از انتخابـات نـام خود در فهرسـت
رأیدهنـدهگان میدیـد ،بـه تعـداد زیـاد از باشـندههای
همـان قریـه آگاهـی مـیداد .اگر کمیسـیون انتخابـات این
کار را انجـام میداد ،شـاید میزان اشـتراک مـردم به مراتب
بیشـتر و بلندتـر میبـود.
*آیـا میتوانیـم مطمیـن باشـیم کـه انتخابـات شـش
میـزان منجـر بـه یـک نتیجـۀ مطلوبشـود؟
از آنجایـی کـه میـزان اشـتراک کننـدهگان اندک بـود ،نظم
و دسـپلین نیـز بهتـر بـود و شـمارش آرای محلات نیـز
نسـبت بـه انتخاباتهـای گذشـته در فرصـت انـدک تمام
شـد ،فهرسـت رأی دهنـدهگان بـه اسـاس حـروف الفبـا
تعین شـده بـود ،اما مشـکالت در فهرسـت رأیدهندهگان
و بایومتریـک وجـود داشـت ،کمیسـیون انتخابـات فیصله
کـرد کـه رأی بـدون بایومتریـک شـمارش نمیشـود ،پُـر
شـدن صندوقهـای رأیدهـی نیـز ار چالشهـای عمـده

اسـت این سـخن کمیسـیون انتخابات را بـه چالش مواجه
کـرده اسـت .کمیسـیون انتخابات بـه  5هـزار و  373مرکز
رأیدهـی مواد حسـاس فرسـتاده بـود 4 ،هـزار  900مرکز
رأیدهـی در روز انتخابـات بـاز بـود کـه ایـن پرسـش
برانگیـز اسـت ،در بیشـتر از 1هـزار  400مرکـز رأیدهـی
مـواد حسـاس بـه نفع کـدام نامـزد اسـتفاده شـد .نهادهای
ناظـر نگرانـی دارنـد که از این مـواد حسـاس چگونه و به
نفـع چـه کسـی اسـتفاده شـده اسـت .همچنان کمیسـیون
شـکایات انتخاباتـی نیـز از حالجـی و جداسـازی رأی
سـفید از سـیاه در چنین حالـت عاجز خواهـد ماند .برخی
صندوقهـای بـه نفـع یک نامزد مشـخص پُر شـده اسـت،
امـا کمیسـیون نمیتوانـد ایـن آرا را پاکسـازی کنـد.
همچنان اشـکال قانونی در این مورد وجود دارد ،در قانون
جدیـد انتخابـات به کمیسـیون مسـتقل انتخابـات حق داد
شـده کـه در صورت کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی اقدام
بـه باطلسـازی رأی یـک محل کنـد ،کمیسـیون انتخابات
حـق اعتـراض را دارد کـه موضـع را دادگاهـی میکند .در
ایـن صـورت انتخابـات بـه بحـران میرود کشـور شـاهد
یـک بحـران تـازه تولد شـده خواهـد بود.
از طرفـی هـم ،موضعگیـری تکتهـای انتخاباتـی سـبب
بحرانی شـدن نتیجـۀ انتخابات میشـود ،اگـر انتخابات در
دور اول نتیجـۀ ندهـد ،دور دوم نیز با عالمی از چالشهای
اقتصـادی ،امنیتـی و اجتماعـی مواجـه میگـردد کـه آزار
دهنـده اسـت .ممکـن در دور اول و دوم نتیجـۀ انتخابـات
مـورد قبـول طرفهـا قـرار نگیـرد ،اعتراضـات خیابانـی
از طـرف هـواداران نامـزدان معتـرض راهانـدازی شـود و
ممکـن مـردم شـاهد یک بحـران جدید در کشـور باشـند.
*شـما از تقلـب و اعتراضـات یـاد آوری کردیـد،

کمیسیون انتخابات:

هیچ ناظری برای نظارت از روندهای انتخاباتی در این کمیسیون حضور ندارد

مسـووالن در کمیسـیون انتخابـات میگوینـد ،بـا وجـود
درخواسـتهای مکـرر کمیسـیون انتخابـات ،هیـچ ناظری
بـرای نظـارت از روندهـای انتخاباتـی در ایـن کمیسـیون
حضور نـدارد.
حبیبالرحمـان ننـگ ،رییـس دبیرخانۀ کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات دیـروز در یـک نشسـت خبـری گفـت« :هیـچ
ناظـری بـرای نظـارت از روندهـای انتخاباتـی در ایـن
کمیسـیون حضـور نـدارد و عـدم حضـور ایـن ناظـران،
رونـد انتخاباتـی را بـا تاخیـر مواجـه کـرده اسـت».
آقـای ننـگ افـزود ،همه سـهولتها بـرای ناظـران در نظر
گرفتـه شـده اسـت ،اما کمیسـیون سـه روز منتظـر حضور
ناظـران باقـی مانـده ،ولـی هیـچ ناظـری بـرای نظـارت به

* دادگاهـی شـدن کمیشـنران پیشـین چـه تأثیـر روی
کارکـرد کمیشـنران جدیـد دارد؟
بـه دادگاه کشـانید کمیشـنران پیشـین کمیسـیون انتخابات
یـک دلهـره را بـرای کمیشـنران جدیـد ایجاد کرده اسـت،
امـا اگـر در دادگاههـای بعـدی ایـن رونـد تغییر کنـد و از
کمیشـنران حمایـت صـورت گیـرد و برأت حاصـل کنند،
نتیجـۀ نیـز قابـل تغییـر اسـت .کمیشـنران جدیـد از ایـن
سرنوشـت خیلـی در هـراس شـدهاند.
*شـما بـه عنوان یـک نهاد ناظـر انتخاباتی ،ارزیابـی تان از
میـزان تقلـب به کدام اندازه اسـت؟
اگـر اشـتراک مـردم معیـار بـرای تقلب قـرار دهیـم ،میزان
تقلـب انـدک اسـت و دسـتگاههای انگشـتنگاری سـبب
تقلیـل تقلب شـده اسـت ،امـا زمینـه تقلب از طـرف خود
کمیسـیونهای فراهـم شـد ،زمانـی بـه بیـش از پنـج هزار
مرکـز رأیدهـی ،مـواد حسـاس فرسـتاده شـده اسـت،
و  4900مرکـز در روز رأیدهـی بـاز بـوده؛ خـود نشـان
میدهـد کـه تقلـب بـه صـورت سـازمان یافته و گسـترده
اسـت .سـازمان یافتـه بـه ایـن معنـا صندقهـای در برخی
از ولسـوالیهای فـراه ،بدخشـان و غـور و ،...بـه نفع نامزد
مشـخص پـر و انتقال داده شـده اسـت؛ حتا در ابتـدا گفته
میشـد کـه در ایـن سـاحات بـه دلیـل ناامنـی انتخابـات
برگـزار نشـده اسـت ،امـا بعـدا ً دیده شـد کـه صندقهای
پر شـدهاند و بعد به کمیسـیون گفته شـده اسـت که اعالم
کنـد کـه انتخابـات در ایـن ولسـوالیهای صـورت گرفتـه
اسـت .این تقلب سـازمان یافته و سـازماندهی شـد اسـت
و امیدواریـم کـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی در ایـن
مـورد توجـه جـدی کند.
*تشکر از این وقت گذاشتید
از شما هم.
کمیسـیون انتخابـات مراجعـه نکرده اسـت.
او خاطرنشـان کـرد ،بـه هیچکسـی اجـازۀ مداخلـه داده
نخواهـد شـد و ناظـران در برخـی مراکـز رأیدهـی در
روز انتخابـات حضـور نداشـتهاند ،امـا بـا ارایـه معلومات
نادرسـت ،ذهـن مـردم را مغشـوش میکننـد.
رییـس دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات همچنان از رسـیدن
مـواد انتخاباتـی از اکثر مراکز در ولسـوالیها بـه مرکزهای
والیتهـا خبـر داده ،گفـت کـه قرار اسـت بـه زودی این
مـواد به کابل فرسـتاده شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیش از ایـن کمیسـیون انتخابات
اعلام کـرده بود که حـدود  ۲۰۶نهاد نظارتـی و  ۱۴۴هزار
نفـر برای نظـارت از روند انتخابـات اعتبارنامـه گرفتهاند.
قـرار اسـت نتایـج ابتدایی انتخابـات ریاسـتجمهوری در
 ۲۷مـاه جـاری و نتایـج نهایـی آن در  ۱۶عقـرب اعلام
شو د .

