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سـازمان  معاونـت  هیـأت  مانـدگار: 
کار  از رونـد  افغانسـتان  در  متحـد  ملـل 
کمیسـیون های انتخاباتی ابـراز خوش بینی 
کـرده اسـت. »یونامـا« یـا هیـأت معاونت 
دیـروز  افغانسـتان  در  ملـل  سـازمان 

یکشـنبه، 21 میـزان بـا نشـر اعالمیه یـی 
انتخاباتـی  کمیسـیون های  اسـت  گفتـه 
تضمیـن  بـرای  »بی شـماری«  گام هـای 
آرای  شـمارش  پروسـۀ  در  شـفافیت 

انـد. گرفتـه  روی دسـت  انتخابـات 

از  همچنـان  اعالمیـه  ایـن  در  یونامـا 
نهادهـای ناظر، احـزاب سیاسـی، نامزدان 
و رأی دهنده گان خواسـته تـا نقش »فعال، 
از  حراسـت  بـرای  سـازنده«  و  آگاهانـه 
جریـان  در  انتخابـات  رونـد  درسـتی 

کننـد. ایفـا  آرا  شـمارش 
در اعالمیـۀ هیـأت معاونـت سـازمان ملل 
و  مقام هـا  همـه  »اکنـون  اسـت:  آمـده 
بازیگـران افغانسـتان از جملـه کمیسـیون 
شـکایات  کمیسـیون  انتخابـات،  مسـتقل 
دولـت،  سیاسـی،  احـزاب  انتخاباتـی، 
بـرای  بایـد  آنـان  حامیـان  و  کاندیـدان 
حفاظـت  و  انتخابـات  تکمیـل  و  حفـظ 
از یکپارچه گـی ایـن رونـد بـا توجـه بـه 
جـدول زمان بنـدی و اعـالم نتایـج، تعهد 

خـود را نشـان دهنـد«.
از  اعالمیـه  ایـن  از  بخشـی  در  یونامـا 
طرف های دخیـل در انتخابات افغانسـتان 
خواسـته اسـت تـا پـس از درک دقیـق از 
پروسـۀ شـمارش آرا، اظهار نظـر کنند. در 
ایـن اعالمیـه از کمیسـیون های انتخاباتـی 

نیـز خواسـته شـده تـا تمـام طرف هـای 
انجـام  آنچـه  از  را  انتخابـات  در  دخیـل 
می دهنـد، آگاه سـازند و اطمینـان دهنـد.

بـه نقـل از اعالمیـۀ یونامـا: تمـام همه گی 
در  مشـترک  مسـوولیت  طرف هـا 
اعتباردهـی بـه انتخابـات دارنـد. هیـأت 
معاونـت سـازمان ملـل در بخشـی از این 
اعالمیـه تأکیـد کـرده که از اشـتراک مردم 
انتخابـات نیـز سـتایش شـده اسـت.  در 
در اعالمیـه یونامـا برگـزاری انتخابـات از 
سـوی حکومـت افغانسـتان »نقطـۀ عطف 
خودکفایـی«  بـه  کشـور  ایـن  گـذار  در 

خوانـده شـده اسـت.
در اخیـر اعالمیـه همچنان تأکید شـده که 
شـهروندان افغانسـتان مسـوولیت مدنـی 
دارنـد کـه در صـورت مشـاهدۀ تقلـب، 
بـه نهادهـای مربـوط بـه ویژه کمیسـیون 
شـکایت های انتخاباتـی مراجعـه کـرده و 
شـکایت درج کند. به نقـل از اعالمیه: »در 
صـورت وجـود ادعاهـای معتبـر، ادارات 
آن  مـورد  در  فـوراً  بایـد  قانـون  مجـری 

تحقیـق کننـد و در صـورت لـزوم، افـراد 
پیگـرد  مـورد  و  بازداشـت  را  مسـوول 

قانونـی قـرار دهنـد«.
گفتی اسـت کـه چهارمیـن دور انتخابات 
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان بـه تاریـخ 
ششـم میـزان سـال جـاری برگـزار شـد. 
تهدیـدات  سـایۀ  در  انتخابـات  هرچنـد 
بلنـد امنیتی برگزار شـد، اما میـزان ناامنی 
در ایـن روز بسـیار کـم بـود. کمیسـیون 
انتخابـات آماده گـی پذیرایـی بیـش از نُـه 
میلیـون شـهروند را در ایـن روز داشـت، 
امـا در اخیـر اعـالم کرد که دونیـم میلیون 
تـن در انتخابـات اشـتراک کردنـد؛ رقمی 
که روز گذشـته از سـوی شـورای نامزدان 
رد  هـم  جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
شـد. شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـت 
جمهـوری دیـروز اعالم کردند کـه بربنیاد 
یافته هـای آنان، سـقف اشـتراک کننده گان 
در ایـن انتخابـات زیـر یـک میلیـون تـن 

اسـت. بوده 

ارگ ریاســت جمهــوری تأییــد می کنــد کــه 
بانــک جهانــی نزدیــک بــه 99 میلیــون دالــر در 
بخــش تولیــد انــرژی بــرق بــه افغانســتان کمــک 

کــرده اســت.
صدیــق صدیقــی، ســخنگوی ارگ ریاســت 
جمهــوری در صفحــۀ تویتــر خــود نوشــته 
ــک  ــروپ بان ــرۀ گ ــأت مدی ــورد هی ــت: »ب اس
ــه  ــی ب ــک مال ــد کم ــتۀ جدی ــک بس ــی ی جهان
ــرای  ــی را ب ــر امریکای ــون دال ارزش 98.8 میلی
در  خصوصــی  ســرمایه گذاری  دو  تضمیــن 
ــن قرضــه و فراهم ســازی  ــرژی، تامی ســکتور ان
امکانــات بــرای تجهیــزات مــورد نیــاز دو پــروژۀ 
ــور  ــی را منظ ــرق از گاز طبیع ــرژی ب ــد ان تولی

ــرد«. ک
در همیــن حــال، هینــری کرالــی، رییــس بانــک 
ســرمایه گذاری  ایــن  افغانســتان  در  جهانــی 
را »گام بــزرگ« در راســتای توســعۀ اقتصــاد 
افغانســتان توصیــف کــرده اســت. آقــای کرالــی 
ــرژی  ــه ایجــاد تســهیالت در بخــش ان ــه ک گفت
ــه رشــد اقتصــاد، ایجــاد اشــتغال و  ــر ب منج

ــد. ــد ش ــتان خواه ــر در افغانس ــش فق کاه
ــرای  ــی ب ــک جهان ــی، بان ــای کرال ــۀ آق ــه گفت ب
کــه  پروژه هایــی  موفقانــۀ  ختــم  و  تطبیــق 
ــت  ــا دول ــدار ب ــۀ دوام ــه گون ــر دارد، ب مدنظ

می کنــد. همــکاری  افغانســتان 
ایــن کمــک مالــی بانــک جهانــی در پروژه هــای 
تولیــد انــرژی بــرق از گاز طبیعــی شــبرغان 
مزارشــریف،  گازی  بــرق  انــرژی  تولیــد  و 
ــزات مــورد نیــاز  ــزار و تجهی فراهم ســازی اب
ــانی افغانســتان  ــرق از ســوی شــرکت برق رس ب
)برشــنا(، مدیریــت خطــرات احتمالــی در برابــر 
شــرکت برشــنا و برخــی پروژه هــای دیگــر 

ســرمایه گذاری خواهــد شــد.
بانــک جهانــی در حالــی در بخــش انــرژی بــرق 
ــک  ــه در ی ــد ک ــک می کن ــتان کم ــرای افغانس ب
مــاه گذشــته چندینبــار لین هــای بــرق وارداتــی 
ــان و  ــوی طالب ــتان از س ــه افغانس ــتان ب ترکمنس

افــراد مســلح غیرمســوول قطــع گردیــد.

کمـک بانـک جهـانی در بخش 
تولیـد انـرژی برق به افغانسـتان

خوش بینی هیأت معاونت سازمان ملل
 در افغانستان از کارهای کمیسیون های انتخاباتی

نتیجـۀ انتخـابات نبـاید 
بـه »دیکتـاتوری« بینجـامد

تنـاقض گـویی و مـداخلۀ سیـاسی  
در دبیـرخـانۀ کمیسیـون انتخـابات 

متـوقف شـود

انتخابات یا افغانستان؛ 
کدام یک را بُردیم و چی را باختیم؟
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ــس،  ــا شــماری از اعضــای مجل ــس ب ــِی برخــورد پولی در پ
ــب هنگام  ــی را ش ــِت فوق العاده ی ــده گان نشس ــس نماین مجل
دایــر کــرد و بــه گونــۀ فــوری وزیــر داخلــه را فــرا خوانــد 
تــا بــه ســواالِت ایــن نهــاد پاســخ بدهــد و در عیــن 
ــِی  ــن امنیت ــر معی ــه زودت ــاری هرچ ــتار برکن ــال، خواس ح
وزارت داخلــه شــد. ایــن برخــورد مجلــس و پیــش از 
خلــق  را  پرســش هایی  رویــداد،  آن  شــکل گیری  آن، 
ــس  ــدامِ مجل ــن اق ــه، ای ــر از هم ــا مهم ت ــت؛ ام ــرده اس ک
ــه  ــش گذاشــت: اول این ک ــه نمای ــه را ب ــده گان دو نکت نماین
ــورِت  ــه در ص ــد ک ــوان را دارن ــن ت ــردم ای ــده گان م نماین
ضــرورت یــک نشســِت فوق العــاده دایــر کننــد و وضعیــِت 
ــرده و موضــع قانونــِی خویــش  ــده را بررســی ک پیش آم
ــب هنگام  ــدی ش ــن پیش آم ــر چنی ــا اگ ــدـ حت ــالم کنن را اع
ــد دور هــم جمــع  ــِت شــب هــم می توانن ــان ناوق باشــد، آن
ــد. دوم  ــام دهن ــوری انج ــۀ ف ــه گون ــان را ب ــوند و کارش ش
ــِت  ــد نشس ــی می توانن ــردم در صورت ــده گاِن م ــه نماین این ک
ــع  ــه مناف ــد ک ــزار کنن ــد برگ ــه آِن واح ــی را ب فوق العاده ی

ــد.  ــر بیفت ــه خط ــان ب ــخصِی خودش ش
حاضــر شــدن بیشــتر اعضــای مجلــس در آن هنــگامِ شــب، 
ــت از  ــس، حکای ــو مجل ــد عض ــر چن ــِف موت ــر توق به خاط
ــان  ــده گان چن ــس نماین ــردی در مجل ــع ف ــه مناف آن دارد ک
بــرای اعضــاِی آن مهــم  اســت کــه هــر ناممکنــی را ممکــن 
ــده گان  ــس نماین ــه مجل ــت ک ــن نیس ــه ممک ــازد؛ ورن می س
ــل  ــه عاج ــی، این گون ــی و میهن ــادِ مل ــدادِ ح ــک رخ در ی

ــد.  ــرا بخوان ــی را ف ــرد و مقام نشســت بگی
ــوده  ــن ب ــِی خونی ــاِی امنیت ــاهِد رویداده ــرات ش ــل به ک کاب
ــوارد بســیار  ــت در بســا م اســت، قانونی شــکنی هاِی حکوم
آشــکار بــوده، اجاره یــی شــدِن برخــی از ادارات و انحصــار 
برخــی از اقــالمِ تجــاری کــه تأثیــرش روی دســترخواِن مردمِ 
ــاِت  ــتفاده جویی از امکان ــت، اس ــوده اس ــهود ب ــاره مش بیچ
ــا  ــی ب ــکاری حلقات ــه هم ــات و همین گون ــی در انتخاب دولت
ــه  ــی ب ــات جنگ ــراد و امکان ــردِن اف ــتان و وارد ک تروریس
داخــل شــهرها بســیار دیــده و شــنیده شــده اســت؛ امــا در 
ــار  ــک ب ــس ی ــده گاِن مجل ــوارد نماین ــن م ــک از ای ــچ ی هی
ــع  ــش ـ جم ــب پی ــد دو ش ــاده ـ همانن ــۀ فوق الع ــه گون ب
نشــده اند و جدیــت بــه خــرج نداده انــد. ولــی وقتــی 
منافــع عــادِی چنــد تن شــان تهدیــد شــود، این گونــه 

ــد! ــر می کنن ــاده دای ــِت فوق الع ــده و نشس ــده ش متح
مصونیت هــای  و  سیاســی  جایــگاه  حرمــِت  مســلمًا 
حقوقی یــی کــه اعضــای مجلــس دارنــد، بایــد لحــاظ شــود؛ 
امــا سوءاســتفاده از کرســی و ســکوِی مجلــس نماینــده گان 
ــۀ  ــه گون ــد ب ــول نیســت و بای ــل قب توســط اعضــاِی آن قاب

ــود. ــورد ش ــا آن برخ ــدی ب ج
اکنــون کــه مجلــس نماینــده گان بــه گونــۀ جمعــی در برابــر 
وزارت داخلــه قــرار گرفتــه اســت، بــه وزارت داخلــه 
ــن  ــه ای ــون ب ــه در روشــنِی احــکامِ قان ــم ک پیشــنهاد می کنی
قضیــه رســیده گی کنــد و نبایــد ارزش گــذاری بــه قانــون را 
ــره ســازد. پولیــس  ــداِی ســازش ها و مصلحت هــاِی روزم ف
ــان  ــر زورگوی ــه در براب ــد ک ــق باش ــد موف ــی می توان زمان
ــد.  ــورت ده ــی ص ــع و قانون ــوردِ قاط ــکنان برخ و قانون ش
ــات و ابزارهــاِی  ــل قبــول نیســت کــه امکان امــا این هــم قاب
پولیــس بــرای سوءاســتفاده بــه کار رود و کســانی در نیــروی 
پولیــس بتواننــد خــالِف قانــون اقداماتــی را ســامان دهنــد که 
در آن بــه شــهرونداِن عــادی و شــخصیت های ملــِی کشــور 
ــد  ــه می بای ــن آن ک ــه ضم ــود. وزارت داخل ــی ش بی حرمت
ــِی  ــاِت قانون ــان از اقدام ــکنان و زورگوی ــر قانون ش در براب
ــتفاده از  ــوع سوءاس ــر ن ــد، فرصــِت ه ــت کن ــس حمای پولی
موقــِف پولیــس و امکانــات و صالحیت هــاِی وظیفه یــی 
ــِش  ــخصیت ها و تخری ــتِ  ش ــتِن حرم ــبب شکس ــه س را ک
روحیــۀ ملــی شــود را نیــز بایــد بگیــرد. همچنیــن پیشــنهادِ 
مــا بــه نماینــده گان مجلــس ایــن اســت کــه در تطبیــق قانون 
ــی  ــای امنیت ــکارِ نیروه ــه هم ــِن عام ــم و ام ــراری نظ و برق
ــه را در  ــاده و قاطعان ــت های فوق الع ــو نشس ــوند و همچ ش
ــور  ــرارِی کش ــاِی اضط ــاس و وضعیت ه ــاِی حس رخداده
ــه از رهگــذر منافــع  ــد، ن ــِع ملــی ترتیــب دهن از منظــِر مناف
ــک  ــان در ی ــِف موترش ــۀ توق ــه  بهان ــی و ب ــخصی و تیم ش

جــاده از طــرف پولیــس. 

برخورد پولیس 

و نشست اضطرارِی شب هنگاِم مجلس

آیـا مِکانیسـمی وجـود دارد کـه شـهرونداِن کشـور بـه 
نتیجـۀ انتخابـات باورمند شـوند و حداقـل بگویند که به 
صورِت نسـبی آرای شـان در نتیجـۀ انتخابـات تأثیرگذار 
بـوده اسـت؟ بـه نظـر می رسـد بـا گذشـِت هـر روز از 
رونـد شـمارش و تفکیـِک آرا در کمیسـیون انتخابـات، 
بـاور بـه چنیـن مکانیسـمی کمتـر و کمتـر می شـود. در 
روزهای نخسـت، سخنان مسووالِن کمیسـیون انتخابات 
تـا حـدی دلگرم کننـده بـه نظـر می رسـید، بـه ویـژه در 
مـورد ابطـال آرای بایومتریـک ناشـده؛ امـا گزارش هایی 
کـه در روزهـای اخیـر به گوش می رسـد، یک بـارِ دیگر 
اعتمـاد بـه عملکرد کمیسـیون های انتخاباتی را به شـدت 

صدمه زده اسـت. 
کمیسـیون  کـه  می دهنـد  نشـان  تـازه  گزارش هـای 
انتخابـات آرای بایومتریـک ناشـده را نیـز وارد سیسـتم 
کـرده و هنـوز هم ایـن روند ادامـه دارد. چرا کمیسـیون 
در مخالفـت بـا تصمیـم قبلـِی خـود آرای بایومتریـک 
ناشـده را می خواهـد وارد سیسـتم بسـازد، در حالـی که 
همـه می داننـد در میـان آرای بایومتریـک ناشـده میـزان 

آراِی پـاک به شـدت پاییـن اسـت؟!
 آرای بایومتریـک ناشـده، همـان آرایی اند کـه در نتیجۀ 
تقلـب به وسـیلۀ برخـی تیم ها و به ویژه تیِم »دولت سـاز« 
وارد صندوق هـای رای شـده اند. جالـب این جاسـت که 
مشـاوراِن آقـای غنـی در دفـاع از ایـن اقـدام کمیسـیون 
انتخابـات، دیگـران را به عدم درک از فنـاوری انتخاباتی 
متهـم کـرده و مدعـی اند کسـانی که در فضـای مجازی 
یـا رسـانه ها در مـورد چنیـن موضوعاتـی صحبـت  و 
می کننـد، در مـورد فنـاوری انتخاباتـی و نحـوۀ عملکردِ 
آن چیـزی نمی داننـد. بـه باور ایـن عالی جنابان، کسـانی 
در ایـن مـورد بایـد صحبـت کنند که بـه انـدازۀ کافی با 

فناوری هـاِی جدید آشـنا باشـند. 
تیـم  نـوِع توجیـه نشـان می دهـد کـه  ایـن سـخنان و 
نقـش  آرا  مهندسـِی  و  تقلـب  رونـد  در  »دولت سـاز« 
اساسـِی خـود را بـازی کـرده اسـت و به هر شـکلی که 
بـوده، چـه تطمیـع و چـه تهدیـد، کمیسـیون انتخابـات 
را قانـع کـرده کـه آرای بایومتریـک ناشـده را نیـز وارد 
سیسـتم اصلـی سـازند. در حالی کـه چنین اسـتداللی از 
سـوی مشـاوراِن آقـای غنـی بـه ایـن می مانـد کـه برای 
بیرون شـدِن آفتـاب بگویند فقـط کسـانی می توانند نظِر 

درسـت بدهنـد کـه بـا فیزیـِک کوانتوم آشـنا باشـند! 
 موضـوع آرای بایومتریـک ناشـده هـم در کارِ انتخاباِت 
افغانسـتان، مثـل طلـوع آفتاب بدیهی و روشـن اسـت و 
نیـازی نیسـت کـه حتمـًا در مـورد آن فیزیک دانـان نظر 
بدهنـد؛ هر انسـاِن عـادی هم می توانـد با نـگاه کردن به 
آسـمان بفهمـد کـه آفتـاب طلوع کرده اسـت و یـا خیر. 
هـدف اصلـی از چنیـن مغالطه یـی از سـوی مشـاوراِن 
آقـای غنـی ایـن اسـت کـه آرای دزدی شـده و تقلبی را 
کـه از سـوی ایـن دسـتۀ انتخاباتـی بـا پول هـای گزافی 
فراهـم شـده، وارد سیسـتم انتخابات کـرده و در آخر به 

نفـِع خـود حسـاب کنند. 
کافـی  انـدازۀ  بـه   98 انتخابـات  در  »دولت سـاز«  تیـم 

دسـت بـه تقلـب و جعـل کاری در جریـان انتخابات زد، 
حـاال کـه این همـه راِی تقلبـی و جعلـی که مـواردِ زیاد 
آن رسـانه یی شـده، به سـود ایـن دسـتۀ انتخاباتـی وارد 
صندوق هـای رای شـده؛ نیـاز اسـت کـه مورد شـمارش 
نیـز قـرار گیرنـد. بـه همیـن دلیـل، احتمـال مـی رود که 
آقـای غنـی موفـق شـده باشـد کـه بـه هـر نحـِو ممکن 
در کمیسـیون انتخابـات نفـوذ کنـد و رای هـای جعلـِی 
خـود را راِی واقعـی نشـان دهد. این در حالی اسـت که 
هـم مـردم افغانسـتان خواهاِن شـفافیِت انتخابات اسـتند 
انتخابـات  برگـزاری  و هـم کشـورهایی کـه در رونـد 
سـهم و نقـش مالـی داشـته اند، بـر ایـن امر نشـانۀ تأکید 
می گذارنـد. ایـن بـار اگـر میـان آرای تقلبـی و غیرتقلبی 
تفکیـِک واقعـی صـورت نگیـرد و کمیسـیون انتخابـات 
یـک بـارِ دیگـر بـه حربـۀ دسـت تیـم ارگ بـدل شـود، 
بـدون شـک نتیجـۀ انتخابات می توانـد به بحـراِن فراگیر 
و مهارناشـدنی تبدیـل شـود. البتـه بـرای ارگ بحران نیز 
می توانـد بخشـی از آجنـداِی آن برای رسـیدن به قدرت 
باشـد. برخـی گزارش هـا نشـان می دهنـد که این دسـتۀ 
انتخاباتـی گروه هایـی را در والیت هـاِی مختلـف آمـاده 
کـرده تـا در برابـر تصمیم هـای کمیسـیون انتخابـات که 
بـه نفع آن نیسـت، دسـت بـه تظاهرات و حتا خشـونت 
بزننـد. ایـن نشـان می دهـد که آقـای غنی یک بـارِ دیگر 
آمـاده شـده اسـت کـه افغانسـتان را وارد فـاز بحــران 
کنـد. بـرای او مـرِگ انسـان ها به هـر دلیلی کـه صورت 
بگیـرد، هیـچ اهمیتـی نـدارد؛ تنهـا چیـزی کـه برایـش 
یافتـِن  دسـت  و  انتخابـات  در  پیـروزی  دارد،  اهمیـت 

دوبـاره بـه قدرت سیاسـی در کشـور اسـت. 
در دروِن آقـای غنـی، دیکتاتـوری نشسـته کـه او را بـه 
گاهـی  می کنـد.  هدایـت  ویرانگـری  و  تباهـی  سـمِت 
یـک  از  روشـن  نشـانه های  او  حرکت هـاِی  برخـی 
کـه  حرکت هایـی  همـان  دارنـد؛  تمام عیـار  دیکتاتـورِ 
اسـتالین و هیتلر از خود بروز می دادند. اسـتالین و هیتلر 
نیـز بسـیار دوسـت داشـتند کـه از آن هـا فیلـم و عکس 
گرفتـه شـود، آنان را پیشـوا و بابا خطـاب کنند، مردم در 
برابرشـان حـرف نزنند، کسـی نسـبت به دستورات شـان 
سـوال نپرسـد. ایـن ویژه گی هـا بـه صـورِت بـارزی در 
او در ضمیـر و دروِن  آقـای غنـی دیـده می شـود کـه 
خـود یـک دیکتاتـور تمام عیـار اسـت، امـا دیکتاتـوری 
کـه در زمـاِن درسـت و بـا امکانـاِت درسـت بـه قدرت 
نرسـیده اسـت. اگـر او در زمانـی دیگـر قـدرت را در 
پولیگون هـای  حـاال  می داشـت،  اختیـار  در  افغانسـتان 
نظامـی از گورسـتان های دسـته جمعی پُـر می بودنـد. بـه 
همیـن دلیل نباید گذاشـت کـه چنین دیکتاتور و انسـاِن 
حقیـری یک بـارِ دیگر قـدرت را به صـورِت غیرقانونی 
تصاحـب کنـد. او حتـا اگـر از نـام یـک قـومِ مشـخص 
بخواهـد کـه قـدرت را به دسـت گیـرد، سـرانجام همان 
قـوم را نیـز تبـاه و بربـاد می سـازد؛ چون منـش و روِش 
دیکتاتورهـا چیـزی جـز تباهـی و بربادی با خـود ندارد. 

نتخابات نباید  نتیجۀ ا
ی« بینجامد به »دیکتـاتور

احمـد عمـران

توجیه  نوِع  و  سخنان  این 
نشــان می دهد کــه تیم 
رونــد  در  »دولت ســاز« 
آرا  مهندســِی  و  تقلــب 
را  نقش اساســِی خــود 
بازی کرده اســت و به هر 
شکلی که بوده، چه تطمیع 
کمیســیون  تهدید،  چه  و 
که  کرده  قانع  را  انتخابات 
بایومتریک ناشــده  آرای 
اصلی  سیستم  وارد  نیز  را 
ســازند. در حالــی کــه 
چنین اســتداللی از سوی 
مشاوراِن آقای غنی به این 
بیرون  بــرای  که  می ماند 
فقط  بگویند  آفتاب  شدِن 
کســانی می تواننــد نظِر 
درست بدهند که با فیزیِک 

کوانتوم آشنا باشند!
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آنچـه  از  نگرانـی  بـا  انتخاباتـی  ناظـر  نهادهـای 
تناقض  گویـی مسـووالن کمیسـیون انتخابـات و ُکندی 
رونـد وارد کـردن آرا بـه مرکـز اطالعـات می خواننـد، 
انتقـاد می کننـد و می گوینـد نتیجۀ ابتدایـی انتخابات در 

زمـان تعیـن شـده اعـالم نخواهـد شـد. 
آنـان در مصاحبه بـا روزنامۀ ماندگار با ابـراز نگرانی از 
وجـود روابط سیاسـی برخی ها در دبیرخانۀ کمیسـیون 
انتخابـات همچنـان گفتنـد که اگـر جلو ایـن ارتباطات 

گرفته نشـود، عدالـت انتخاباتی تأمین نخواهد شـد.
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد 
موقـف  کـه  می گویـد  )فیفـا(  افغانسـتان  عادالنـۀ  و 
کمیسـیون انتخابـات در رابطـه بـه آرای بایومتریـک و 

بایومتریـک متناقـض اسـت.  بـدون 
یکبـار  انتخابـات  کمیسـیون  می افزایـد:  رشـید  آقـای 
قابـل  برای شـان  بایومتریـک  اعـالم می کنـد کـه رأی 
اعتبـار اسـت، امـا بار دیگر اعـالم می کنند کـه آرای که 
از یـک محـل بـه مرکـز انتقـال یافتـه، برای شـان قابـل 
اعتبـار اسـت کـه ایـن موقف گیـری دوگانـه نگرانی را 
در میـان مـردم و تکت هـای انتخاباتـی و نهـاد ناظـر 

انتخاباتـی ایجـاد کرده اسـت. 
بـه گفتـۀ او، موقف گیری هـای متناقـض و ارایـۀ آمارها 
و اطالعـات چندگونـه و بـدون هماهنگـی، روی اعالم 
و  می گـذارد  منفـی  تأثیـر  انتخاباتـی  ابتدایـی  نتیجـۀ 
تکت هـای انتخاباتـی را وادار بـه بهره جویـی از ایـن 

موضـع می کنـد.
ایـن اظهـارات در حالـی بیـان می شـود کـه کمیسـیون 
انتخابـات میـزان اشـتراک کننده گان در روز انتخابـات 
امـا  اسـت،  کـرده  اعـالم  میلیـون  دونیـم  از  بیـش  را 
در  را  رأی دهنـده گان  میـزان  انتخاباتـی  تکت هـای 
ششـم میـزان کمتر از یـک میلیـون می داننـد. یافته های 
ریاسـت جمهـوری هـم  انتخاباتـی  نامـزدان  شـورای 
انتخابـات  رأی دهنـده گان  میـزان  کـه  می دهـد  نشـان 
ریاسـت جمهـوری کمتـر از یـک میلیـون بوده اسـت.  
در عیـن حـال، عزیـز رفیعـی، رییـس مجتمـع جامعـۀ 
مدنـی افغانسـتان می گویـد کـه رویکردهـای ارتباطات 
نگرانـی  انتخابـات  کمیسـیون  دبیرخانـۀ  در  سیاسـی 

جـدی را ایجـاد کـرده اسـت و سرنوشـت انتخابات را 
دچـار چالـش خواهـد کرد.

آقـای رفیعـی می افزاید: دشـواری های کمیسـیون فعلی 
انتخابات نسـبت به گذشـته، اندک اسـت؛ زیـرا در این 
دور آمـار رأی دهنـد ه گان بـه مراتـب کمتـر از گذشـته 
اسـت و کمیسـیون بـا کارشـیوه های دست داشـتۀ  خود 
می توانـد بـه چالش هـای ایـن رونـد رسـیده گی کنـد، 
زیـرا سیسـتم ایجـاد شـده توسـط کمپنـی تکنالـوژی 
»درمالـوگ« ظرفیت رسـیده گی و محاسـبه و شـمارش 
بـا  ایـن سـهولت ها  امـا  اسـت.  را سـهل سـاخته  آرا 
چالـش سیاسـی در داخـل کمیسـیون انتخابـات مواجه 
اسـت، آمـار انـدک رأی دهنـدگان و وجـود رأی هـای 
بـدون بایومتریـک از چالش های هسـتند که کمیسـیون 
انتخابـات بـا آن مواجـه اسـت؛ زیـرا نـزد کمیسـیون 
انتخابـات رأی ها بـدون بایومتریک اعتبار نـدارد و تنها 
بـه رأی هـای اعتبـار داده می شـود که بایومتریک شـده 

 . شد با
او اظهـار مـی دارد کـه براسـاس قانـون انتخابـات، تنها 

رأی هـا بایومتریـک شـده اعتبـار دارنـد، اما کمیسـیون 
بایـد در رابطـه بـه رأی هـای بـدون بایومتریـک نیـز 
تصمیـم جـدی و نهایـی بگیـرد. رییس مجتمـع جامعۀ 
مدنـی افغانسـتان، از وجـود ارتباطات سیاسـی بیرونی 
در دبیرخانـۀ کمیسـیون انتخابـات ابـراز نگرانـی کـرد 
و گفـت: »اگـر برخوردهـا و ارتباطـات در دبیرخانـۀ 
کمیسـیون انتخابـات وجـود داشـته باشـد، سرنوشـت 
و  دردآور  زجرنـاک  انتخابـات  کمیسـیون  کمیشـنران 
را  انتخاباتـی  عدالـت  نمی تواننـد  آنـان  زیـرا  اسـت؛ 

کنند«.  تأمیـن 
از سـویی هم، مسـووالن در بنیاد انتخابات و شـفافیت 
)ایتـوا( بـه ایـن بـاور اسـت کـه ُکنـدی رونـد کار در 
کمیسـیون انتخابـات و وجـود مشـکالت تخنیکـی در 
ایـن نهـاد، نگرانـی شـهروندان را افزایـش داده اسـت. 
حبیـب اهلل شـینواری، رییـس برنامه های ایتـوا می گوید 
کـه ُکنـد بودن کار در کمیسـیون انتخابات سـبب تأخیر 
در رونـد اعـالم نتیجـۀ ابتدایی انتخابات شـده اسـت و 
اگـر انتخابـات بـه دور دو برود، دچـار چالش می گردد 

و ممکـن یک سـال زمـان ببرد. 
و  چالش هـا  کـه  می گویـد  شـینواری  اقـای 
و  بایومتریـک  وسـایل  در  زیـاد  تناقض گویی هـای 
برگه هـای رأی وجـود دارد. بـه گفتـۀ او: در یک تعداد 
امـا  شـده،  ثبـت  تـن   220 بایومتریـک،  دسـتگاه های 
در صنـدوق 300 رأی وجـود دارد؛ یـا در یـک محـل 
در  امـا  شـده،  اسـتفاده  رأی  فورم هـای  از  رأی دهـی 
دسـتگاه بایومتریـک یـک تـن هـم ثبت نشـده اسـت. 
دیتابیـس  و  مرکـزی  سـرور  در  تخنیکـی  مشـکالت 
عنـوان  بـه  کـه  اسـت  مـوارد  رای دهـی  برگه هـای  و 
چالش هـای در انتخابـات گفتـه شـده اسـت. بـه گفتـۀ 
آقـای شـینواری، کمیسـیون انتخاباتی نمی توانـد نتیجۀ 
انتخابـات را در زمـان از پیـش تعیـن شـده )27 میزان( 
اعـالم کنـد، امـا در اعـالم یک نتیجـۀ مطلـوب و قابل 
قبـول نیـز نگرانـی جـدی وجـود دارد.  او گفـت کـه 
پیـش داوری نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری، کار 

کمیسـیون را بـا چالـش مواجـه سـاخته اسـت.
ارشـد  مسـووالن  کـه  می گویـد  شـینواری  آقـای 
کمیسـیون های انتخاباتـی بـه ویـژه دبیرخانۀ کمیسـیون 
بایـد قرنطیـن شـوند و ارتباطات شـان بـا بیـرون قطـع 
گـردد. بـه گفتـۀ او: یک نشسـت مشـورتی بـا حضور 
نماینـده گان نامـزدان و نهادهـای ناظر راه اندازی شـود، 
چالش هـای موجـود در روز انتخابـات را ارایـه گـردد 
تـا تصمیـم نهایـی گرفتـه شـود و نتیجـه بعـداً اعـالم 
شـود. رییـس برنامه هـای بنیـاد انتخابـات و شـفافیت 
بیـان داشـت، نتیجه یـی کـه مـورد قبـول همـه طرف ها 

نباشـد، افغانسـتان را بـه بحـران خواهـد بـرد. 
ایـن اظهـارات در حالی بیان می شـود که پیـش از این، 
کمیسـیون انتخابـات گفتـه اسـت کـه نتیجـۀ ابتدایـی 
موالنـا  می کنـد.  اعـالم  میـزان   27 در  را  انتخابـات 
عبـداهلل، کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات در 15 میزان در 
یـک نشسـت خبری گفت کـه نتیجۀ ابتدایـی در تاریخ 
تعین شـده اعـالم می گردد. گفتنی اسـت کـه انتخابات 
ریاسـت جمهـوری در ششـم میـزان میـان 13 نامـزد 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری برگـزار گردید.

وابسـتگان،  قبـال  در  زندگـی،  در  مـا  از  هرکـدام 
دوسـتان و کارهای روزمره مان، احسـاس مسئولیت 
می کنیـم و دوسـت داریـم هـر آنچه مـا می خواهیم 
همـان اتفـاق بیفتـد و موانـع را یکی از پـی دیگری 
برداریـم. در ایـن میـان، بـرای رفـع برخـی از ایـن 
موانـع و انجام بعضی از مسـئولیت ها، قـدرت دارم 
اما رسـیدگی و حل برخی دیگـر، از توان مان خارج 
اسـت. اگر قدرت با مسـئولیت های ما، برابر باشـد، 
بـه این شـرایط، توازن قدرت و مسـئولت می گویند 
کـه در چنین وضعیتی، زندگی عادی و البته شـادی 
خواهیـم داشـت و اگر مسـئولیت ها بیشـتر از توان 
و قـدرت مان باشـد، توازن بین قدرت و مسـئولیت 
بـه هـم می خـورد و اینجا اسـت که دچار اسـترس، 
اضطـراب و فشـارهای روحـی و روانی می شـویم.

مشـکل در زندگـی دقیقـاً از همین جا آغاز می شـود 
کـه ما احسـاس مسـؤولیت هایی داریم امـا در قبال 
انجـام و بـه سـر رسـاندن همه آن هـا قـدرت، توان 
و اختیـارات کافـی نداریـم. این اصـل، در برگیرنده 
یـک عصـر، یک جامعه، یک قشـر و یک جنسـیت 
نبـوده بلکـه شـامل تمـام اعصـار و جوامع بشـری 

می شـود.
مـن بـه ایـن بـاورم کـه تکنولـوژی، جسـماً بـرای 
انسـان ها رفاه آورده اسـت اما هرگز نتوانسـته است 
بشـر را از نـگاه روحـی و روانـی به اقناع برسـاند و 
بـه او آرامـش بدهـد. علـت آن هـم ایـن اسـت که 
زندگـی ماشـینی، فقـط مسـئولیت های انسـان ها را 
افزایـش داده بـدون آن کـه بشـر در سایه سـار انجام 
مسـئولیت هایش، بـه اسـتراحت بپردازد. سـؤال این 
اسـت که چه کار کنیـم تا از اسـترس های روزانه مان 
کاسـته شـود و به آرامش نسـبی دسـت پیدا کنیم؟
پاسـخ بـه سـؤال و راه چـاره، دوری از فنـاوری و 
بازگشـت بـه عصـر حجـر، نیسـت بلکـه ایجـاد 
تـوازن بیـن قـدرت و مسـئولیت های مان اسـت. ما 
هـر آنچـه در تـوان داریـم، انجـام می دهیـم و قرار 
نیسـت در برابـر کارهایـی کـه بـرای انجـام آن هـا 
محدودیـت اقتصـادی، اجتماعی، فکری، جسـمی، 
روحـی و زمانـی داریـم، حـرص بخوریم. مـا برای 
رسـیدن بـه آرامش بایـد در برابـر اموری کـه انجام 
از توان مـان خـارج اسـت، حالـت بی تفاوتـی  آن 
اختیـار کنیـم. در ادبیات کالسـیک ما، بـرای اموری 
اصطالحـات  دهیـم،  انجامـش  نمی توانیـم  کـه 
»بی خودی« و »مسـتی« اسـتفاده شده اسـت. این دو 
اصطـالح به معنـای تنبلی و تن پروری نیسـت بلکه 

سـعی بـرای ایجـاد توازن بیـن قدرت و مسـئولیت 
اسـت. ال یکلف نفسـا اال وسعها / خداوند هیچ کس 

را جـز بـه انـدازه توانـش تکلیـف نمی کند.
ایـن را قبـول داریـم که خواسـتن توانسـتن اسـت 
امـا هـر خواسـتن، توانسـتن نیسـت. من بـه عنوان 
یـک بشـر کـه ظـرف زمانـی و مکانـی ام محـدود 
اسـت، بایـد بپذیـرم کـه اکنون بـرای خلبان شـدن، 
محدودیـت دارم و اگـر روزی هـم خواسـتم خلبان 
شـوم و نتوانسـتم بـه آن برسـم، حـرص نخـورم. 
بیشـتر سـرخوردگی ها، فشـارها و اسـترس ها بـه 
خاطـر این اسـت کـه به قولـی، چندیـن هندوانه را 
بـه یـک دسـت برداشـته ایم و اکنـون کمرمـان زیر 
بـار آن خـم شـده اسـت. مـا مکلـف بـه برداشـتن 
بارهایـی هسـتیم که تـوان برداشـتن آن ها را داشـته 
باشـیم، بیشـتر از این، جز رسـاندن آسـیب به روح 
و جسـم مان، چیز دیگری نیسـت. ایجـاد توازن بین 
قـدرت و مسـئولیت، حیطـه وسـیعی دارد کـه همه 
ابعـاد زندگـی فـردی و اجتماعـی را در برمی گیـرد. 
مثـاًل به عنـوان یک شـهروند خوب تنهـا می توانیم 
اصـول شـهروندی و قوانیـن را رعایـت کنیـم و در 
حـد خودمان بـرای بهتر شـدن جامعـه کاری انجام 
دهیـم امـا قـرار نیسـت یک تنه به مبـارزه نارسـایی 

اجتمـاع برویـم و معجـزه کنیم.
سـخن پایانی این که امـروز درد جوامع، از کارهایی 
نیسـت کـه انجام نشـده، بلکـه از اموری اسـت که 
انجام شـده و انجام آن، باری بر بارهای دوش بشـر 
افزوده اسـت. اکنون این ابتکار به دسـت خود بشـر 
اسـت که چگونه بیـن توان و مسـئولیتش، توازن به 

بیاورد. وجود 

توازن قدرت 
و مسوولیت

نهادهای ناظر و جامعۀ مدنی:

تناقض گویی و مداخلۀ سیاسی 
در دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات متوقف شود

دشــواری های کمیســیون فعلــی انتخابــات نســبت بــه گذشــته، انــدک اســت؛ زیــرا در ایــن دور آمــار رأی دهنــد ه گان 
ــای  ــه چالش ه ــد ب ــود می توان ــتۀ  خ ــیوه های دست داش ــا کارش ــیون ب ــت و کمیس ــته اس ــر از گذش ــب کمت ــه مرات ب
ایــن رونــد رســیده گی کنــد، زیــرا سیســتم ایجــاد شــده توســط کمپنــی تکنالــوژی »درمالــوگ« ظرفیــت رســیده گی 
ــیون  ــل کمیس ــی در داخ ــش سیاس ــا چال ــهولت ها ب ــن س ــا ای ــت. ام ــاخته اس ــهل س ــمارش آرا را س ــبه و ش و محاس
انتخابــات مواجــه اســت، آمــار انــدک رأی دهنــدگان و وجــود رأی هــای بــدون بایومتریــک از چالش هــای هســتند کــه 
کمیســیون انتخابــات بــا آن مواجــه اســت؛ زیــرا نــزد کمیســیون انتخابــات رأی هــا بــدون بایومتریــک اعتبــار نــدارد و 

تنهــا بــه رأی هــای اعتبــار داده می شــود کــه بایومتریــک شــده باشــد. 
او اظهــار مــی دارد کــه براســاس قانــون انتخابــات، تنهــا رأی هــا بایومتریــک شــده اعتبــار دارنــد، امــا کمیســیون بایــد 

در رابطــه بــه رأی هــای بــدون بایومتریــک نیــز تصمیــم جــدی و نهایــی بگیــرد

ابوبکر صدیق

محمد مرادی
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مسالۀ »آینده«
بشـری  مسـایل  بزرگ تریـن  از  یکـی  آینـده  مسـالۀ 
اسـت. بشـر از ابتـدای تاریـِخ خـود می کوشـیده تـا 
آینـده را پیش بینـی کنـد، از وضعیـت آب وهـوا گرفته 
افـراد. هرچـه  زنده گـی  پیش گویـی رویدادهـای  تـا 
ذهنیـِت بشـر پیچیده تـر و جوامـع بشـری متمدن تـر 
خـود  بـه  پیچیده تـری  ابعـاد  آینـده  مسـالۀ  شـدند، 
گرفـت و رفته رفتـه توانسـت معیارها و شـاخص های 
مختلفـی را، از رابطـۀ بیـن سـتاره گان یـا مهره هـای 
جادویـی گرفتـه تا قوانیـن اجتماعـی و حقوقی تعیین 
کنـد. ایـن شـاخص ها اندک اندک به چنان سـطحی از 
قوام و انسـجام رسـیدند کـه از دِل آن هـا نوعی منطق 
اسـتخراج شـد و هرکـدام، بـه نوبـۀ خـود، پایه گـذار 
به طـور کلـی  را  دانش هـا  ایـن  دانـش شـدند.  یـک 
می تـوان بـه دو نوع فیزیکـی و اجتماعی تقسـیم کرد. 

دانش هـای فیزیکـی بر اسـاِس داده ها و شـاخص های 
تـا عملکـرد و رونـد  مـادی می کوشـند  و  فیزیکـی 
تغییـر موضوعـاِت مختلـف را در چهارچـوب قوانین 
بـه ظاهـر قطعـِی خـود حـدس زده و در نتیجـۀ آینده 
از پیش بینـی  این گونـه دانش هـا  کننـد.  را پیش بینـی 
به ظاهـر قطعـی واکنـش فـالن عنصر به فـالن ترکیب 
فـالن  برخـورد  دقیـِق  تاریـخ  تعییـن  یـا  شـیمیایی 
شهاب سـنگ بـا سـطح زمین گرفتـه تـا پیش بینی های 
بعضـًا نادرسـت هواشناسـی، می کوشـند بـا تکیـه بـر 
قواعـد علمـی و جای گـذاری اعـداد و ارقـام به جای 
متغیرهـای یـک فرمول، متغیـر مجهـوِل وضعیت یک 
پیش بینـی  »آینـده«  در  را  خـاص  تحقیـِق  موضـوع 
کننـد. در سـوی دیگـر امـا، دانش های دیگـری وجود 
دارنـد کـه هرچنـد از حیـث ماهـوی و نظـری فـرق 
ندارنـد،  بـا دانش هـای تجربـی فوق الذکـر  چندانـی 
امـا بـه دلیـل تفـاوت در نـوع گزینـش معیـار، منطـق 
و فرمول های شـان بـا علـوم تجربـی متفاوتنـد و بـه 
ظاهـر از قطعیـِت کمتـری برخوردارنـد. نمونـۀ ایـن 
دانش هـا علـم تاریـخ، جامعه شناسـی، علـوم سیاسـی 
و ... اسـت کـه هرکـدام بـا توجـه بـه منطـق درونـی 
بـه  تـا  می کوشـند  شـده،  پذیرفتـه  شـاخص های  و 

پیش بینـی جامعـه، سیاسـت و ... در آینـده بپردازنـد. 
عینیـت  در  نهایتـًا  کـه  فـوق  نمونـۀ  دو  بـر  عـالوه 
ابژه های شـان مشـترک هسـتند، نوعـی از آینده نگـری 
نیـز وجـود دارد کـه بـه آینـدۀ خـود علـم، دانـش، 

فلسـفه یـا به طـور کلـی »ذهـن« می پـردازد. 
در یادداشـِت زیـر نشـان داده خواهـد شـد کـه هگل 
تمـام ایـن مرزبندی هـا و تفکیک هـای ماهـوی میـان 
علـوم تجربـی و انسـانی، تاریخ نـگاری و ذهن و عین 
را برهـم خواهـد زد و آن هـا را بـه نحـوی دیالکتیکی 
در وحدتـی باالتـر، یعنـی در روح، رفـع خواهد کرد.
عـالوه بـر تقسـیم فـوق، به طـور کلـی می تـوان دو 
نـوع مختلـف نگـرش بـه آینـده، یـا به طـور کلـی دو 
نـوع »آینـده« را نیـز تشـخیص داد. نخسـت، معنـای 
مصطلـح »آینـدۀ پیـِش رو« )هم در معنـای کوتاه مدت 
و هـم در معنـای بلندمـدت(، تصـوری اسـت که فرد 

از وضعیـت یـک موضـوع خـاص )از فـالن عنصـر، 
سـتاره، انسـان و ... گرفتـه تـا فـالن جامعـه، نظـام 
سیاسـی، علـم و ...( در یـک زمـان مشـخص یـا بازۀ 
زمانـی دارد. ایـن تصـور از آینده از همیـن لحظۀ بعد 
آغـاز شـده و می توانـد تا صدهـا، هزارهـا و میلیون ها 
سـال آینـده ادامـه یابـد. زمانـی کـه مـا از آینـدۀ یک 
فـرد، یـک جامعه، یـک وضعیـت آب وهوایی سـخن 
می گوییـم، عمدتـًا بـه ایـن برداشـت از »آینـده« نظـر 

داریم.
در سـوی دیگـر امـا تصـوری خـاص از آینـده نیـز 
وجـود دارد که به معنای سرنوشـت نهایی و فرجامین 
به طـور کلـی اسـت. ایـن نـوع از آینـده همـان پایـاِن 
تاریـخ اسـت. برای مثـال، زمانی کـه از آینـدۀ جهان، 
آینـدۀ تاریـخ و حتا آیندۀ انسـان سـخن می گوییم، به 
ایـن برداشـت از آینـده نظر داریـم. تحلیل و بررسـی 
ایـن برداشـت از آینـده بـا برداشـت نخسـت متفاوت 
اسـت و نوعـی نـگاه آخرالزمانـی بر آن حاکم اسـت. 
معمـول  پیش بینی هـای  بـا  آخرالزمـان  پیش بینـی 
فرمولـی متفـاوت اسـت. آخرالزمـان فرمولـی نـدارد، 
آخرالزمـان یـا پایـان تاریخ، ذاتـًا نفی هرگونـه فرمول 
اسـت و حالتـی رخدادگونه دارد و خود نـه در تاریخ 

بلکـه در خـارج از آن قـرار می گیـرد.

بـا توجـه بـه تقسـیمات فـوق و نـگاه اجمالـی بـه 
معنـای آینـده در ابعـاد مختلـف، اکنـون می تـوان از 
نـگاه هـگل به آینده سـخن گفـت. الزم به ذکر اسـت 
کـه بـه دلیـل وسـعت دامنـۀ اندیشـۀ هـگل و کثـرت 
کتـب و شـیوه های بیـان او، نوشـتۀ زیـر در مقـام یک 
یادداشـت مختصـر، عمدتـًا بـر دو مقطـع از اندیشـۀ 
پدیدارشناسـی روح  و  تاریـخ  فلسـفۀ  یعنـی  هـگل، 
مبتنـی اسـت و خواهـد کوشـید تا بـا تکیه بـر این دو 
منبـع، بررسـی نقادانه یـی از نـگاه هـگل را نسـبت به 

»آینـده« بـه دسـت دهد.

تاریخ چیست؟
هـر تصـوری از آینـده بی تردیـد از گذشـته تغذیـه 
می کنـد. بـه بیـان دقیق تـر، هـر برداشـتی نسـبت بـه 
یـا پیش بینـی،  از پیش گویـی  یـا هـر شـکلی  آینـده 
پیـش و بیـش از هرچیـز بر تجربیاِت گذشـته اسـتوار 
اسـت. ایـن گذشـته اسـت کـه می تـوان با اسـتخراج 
نوعـی قانـون از دِل آن )چـه در سـطح قانـون علمـی 
و  جامعه شـناختی  قوانیـن  سـطح  در  چـه  فیزیکـی، 
سیاسـی، و چـه حتـا در سـطح حدسـیات خرافـی 
عرفـی( بـه نوعی تصـور از آینده رسـید. بـرای درک 
تصـور هـگل از »آینـده« نیـز الزم اسـت تا ابتـدا مراد 
هـگل از آنچـه بـر جهـان گذشـته، یعنـی تاریـخ، را 
بشناسـیم و سـپس بـا تکیه بـر آن به قاعده یی دسـت 
بیابیـم کـه هـگل روند تکامل یـا تغییر تاریـخ را با آن 
تبییـن می کنـد. پـس از آن اسـت کـه می تـوان بـا بـه 
واسـطۀ آن قاعـده، به تصـوری از تحقـق عینی بعدی 

آن قاعـده، یعنـی »آینـده« دسـت یافت.
در زبـان آلمانـی دو معـادل بـرای تاریخ وجـود دارد. 
یکـی historie کـه ریشـۀ یونانـی دارد و بـه معنای 
کـه  اسـت  روایـت  و  تحقیـق  و  پژوهـش  تحقیـق، 
بیشـتر بـه »دانـش تاریـخ« شـباهت دارد؛ و دیگـری 
داسـتان،  معنـای سرگذشـت،  بـه  کـه   Geshichte
روایـت و توالـی رویدادهاسـت.]1[ نکته این جاسـت 
کـه مفهـوم هگلـی تاریخ، بـه تعبیـری، جامـِع هر دو 
معـادل فـوق اسـت. ایـن نکتـه، کلیـدی به دسـِت ما 
می دهـد تـا ایـن دعـوی غالبـًا مناقشـه برانگیز هگلـی 
را بهتـر درک کنیـم کـه »هرآن جـا کـه روایتـی وجود 
نـدارد، تاریخی نیـز وجود ندارد«. و ایـن امر نیز ما را 
بـه فهـم این عبـارت مشـهور و البته مناقشـه برانگیزتر 
هـگل سـوق می دهد کـه »تاریـخ، همانا تاریخ انسـان 
اسـت«. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه هـگل دگرگونـی 
تاریـخ را از دگرگونـی طبیعت متمایز می سـازد و ادعا 
می کنـد کـه »دگرگونـی تاریخـی پیشـرفتی به سـوی 
چیـزی بهتـر و کامل تر اسـت، حـال آن کـه دگرگونی 
در طبیعـت، تنهـا یـک دایرۀ همیشـه تکرارشـونده را 
نمایـش می دهـد«]2[. در پدیدارشناسـی روح، تاریـخ 
نـه از خلـق جهـان یـا انفجار اولیـه )بیگ بنـگ(، بلکه 
از نبـرد دو خودآگاهـی بـر سـر بازشناسـی]3[ )یـا به 

تعبیـر کـوژوی بـر سـر حیثیـت]4[( آغاز می شـود. 
تاریـخ، سرگذشـت روِح جهان اسـت. به بیـان دیگر، 
تاریـخ آن چیـزی اسـت کـه بر جهان گذشـته اسـت. 
نـه صرفـًا جهـان ذهنیـت محـض  امـا  ایـن جهـان 
انسـانی اسـت و نـه صرفـًا جهـان عینیـت فیزیکـی 
محـض، بلکـه روح ذاتـًا چیـزی نیسـت جـز سـنتز 
دیالکتیکـی ایـن دو: سـنتزی کـه در طـول تاریـخ بـه 
پیش آمده اسـت و بیشـتر و بیشـتر تحقق یافته اسـت. 
بـه همیـن دلیـل اسـت کـه از یک سـو تاریـخ پیش از 
سـوژۀ انسـانی وجود نـدارد و از سـوی دیگـر تاریِخ 
فلسـفه همان فلسـفۀ تاریخ اسـت. هـگل در بطن این 
تاریـخ، نوعـی غائیـت درونـی را تشـخیص داد و بـه 
کمـک آن بـه تحلیـل تاریـِخ تـا کنون سـپری شـده و 

سـپس پیش بینـی مسـیر آتـی آن پرداخـت.

زمــــــــــاندزداِن 
بسـیاري از مـا پس از پایـان روز با نگاه مختصري کـه به فعالیت هاي 
روزانـۀ خـود مي اندازیـم، مشـاهده مي کنیـم کـه علي رغـم گذراندن 
سـاعت ها، کار خاصـي انجـام نداده ایـم. اصطـالِح نه چندان درسـتي 
کـه بـه نام »مدیـرت زمان« جـا افتـاده، به ما یـاد مي دهد کـه چگونه 

بهتریـن اسـتفاده را از وقـت و زنده گـي خود به عمـل آوریم. 
امـا در مـورد اینکـه چـرا ایـن اصطـالح خیلي درسـت نیسـت، باید 
گفـت کـه زمـان، متغیري نیسـت کـه قابل مدیریـت باشـد، بلکه این 

مـا هسـتیم که بایـد رفتارهـاي روزانۀ خـود را مدیریـت کنیم. 
در هـر صـورت، بـراي مدیریـت بهتـِر فعالیت هـا در طـول روز باید 
نسـبت بـه آن  هـا شـناخت کامـل داشـته باشـیم، همان طـور کـه یک 
مربـي تیـم فوتبال بـراي مدیریـت تیم خود باید نسـبت به افـراد تیم 
و بسـیاري مـوارد دیگـر شـناخت حاصل کنـد. یکي از قسـمت هایي 
که باید از آن شـناخِت کافي داشـته باشـیم، مواردي اسـت که باعث 
اتـالف وقـِت ما طي روز مي شـود. با شـناخت از آن هـا مي توانیم آن 
مـوارد را از فعالیـِت روزانـه حـذف و یـا بـه گونه یي مدیریـت کنیم 

کـه کمترین وقـت را از مـا بگیرند. 
بـه مـوارد زیر دقت کنید، بسـیاری از مدیـران به آن هـا »دزدان زمان« 

مي گویند: 
- تماس های تلیفونی یی که در کار شما وقفه ایجاد می کند. 

- افـرادي کـه در حیـن انجـام کار وارد معرکه مي شـوند و کار شـما 
را متوقـف مي کننـد. 

- جلسات غیرضروري. 
- کارهایـي کـه مي توانیـد بـه دیگـران محـول کنیـد ولـي بـا کمـال 

تعجـب ایـن کار را نمي کنیـد. 
- شـک و دودلـي در اتخـاذ تصمیـم و ایجـاد یـک مشـغولیت ذهني 

براي ایـن کار. 
- تمـام نکـردن کارهـا به صـورت کامـل و سـر و کلـه زدن بـا تعداد 

ناتمام.  زیـادي کار 
- صحبـت کـردن بـا گـروه بـراي بـه تفاهـم رسـیدن، درحالي کـه 
مي تـوان بـا نماینـدۀ آن گـروه بـه تنهایـي صحبـت کـرد و بـه تفاهم 

. سید ر
- ادامه دادِن صحبت هایي که به نتیجۀ خاصي منجر نمي شوند. 

- نداشتن برنامۀ کاري روزانه. 
- دخالت در کارهاي فني، درحالي که آگاهي فني الزم را ندارید. 

- خسته بودن و استرس داشتن. 
- ناتواني در »نه« گفتن. 

- میز و محیط کاري شلوغ داشتن. 
شـما بـا کمـي دقـت بـه مـواردي کـه در بـاال بـه آن ها اشـاره شـد، 
خواهیـد دیـد کـه به چـه سـاده گي مي توانید نـکاِت بـاال را مدیریت 
کنیـد. اگـر دقت کنید، بسـیاري از موارد مطرح شـده، خـود از جمله 
کلیدهایـي بـراي رفـع مشـکالت مي باشـند، بـه عنـوان مثـال تلیفون 
بـراي ایجـاد ارتبـاط سـریع از راه دور مي باشـد، ورود افـراد بـه اتاق 
شـما یـا برگـزاري جلسـات عمومـًا بـراي هماهنگـي انجـام کارهـا 
مي باشـد و... کـه بـه دلیـل عـدم اسـتفادۀ صحیح نـه تنهـا کمکي در 
حـل مشـکالت نخواهنـد کرد، بلکـه خود بـراي ما مشـکِل جدیدي 

آفرید.  خواهنـد 
و  برنامه ریـزي  ضعـف  بـه  شـده،  ذکـر  مـوارد  از  دیگـر  برخـي 
توانایي هـاي شـخصِي خودمـان برمي گـردد، ماننـد عـدم توانایي »نه« 
گفتـن، نداشـتن برنامـۀ کاري، محیـط کاري شـلوغ و کثیـف، ناتواني 
در بـه نتیجـه رسـاندن بحث هـا و... کـه همـه و همـه بـه محدودیت 

توانایـِي مـا برمي گـردد. 
راه حـل بسـیار سـاده مي باشـد؛ از یک طرف بایـد توانایي هـاي خود 
را بشناسـیم و در حـد خودمـان از توانایي هاي مـان اسـتفاده کنیم و از 
طـرف دیگـر، بایـد درِ خجالـت را کنـار بگذاریـم. باید تمریـن کنیم 
کـه »نـه« بگوییـم و وارد هـر کاري نشـویم. اگـر سـرگرم انجـام کار 
مهمـي هسـتیم، تلیفون هـاي غیرضـروري را پاسـخ ندهیـم یـا افـراد 

متفرقـه را بـه حضـور نپذیریم. 
مشـاهده مي کنیـد که موضـوع آن قدرها هم پیچیده یا دشـوار نیسـت 
و شـما بـا کمـي سـعي و اراده خواهیـد توانسـت بهترین اسـتفاده را 

از وقـِت خـود کنید.
منبع: تفاهم نیوز

تاریخ، سرگذشت روِح جهان است. 
به بیان دیگر، تاریخ آن چیزی است 
که بر جهان گذشته است. این 
جهان اما نه صرفاً جهان ذهنیت 
محض انسانی است و نه صرفاً 
جهان عینیت فیزیکی محض، بلکه 
روح ذاتاً چیزی نیست جز سنتز 
دیالکتیکی این دو: سنتزی که در 
طول تاریخ به پیش آمده است و 
بیشتر و بیشتر تحقق یافته است. 
به همین دلیل است که از یک سو 
تاریخ پیش از سوژۀ انسانی وجود 
ندارد و از سوی دیگر تاریِخ فلسفه 
همان فلسفۀ تاریخ است. هگل در 
بطن این تاریخ، نوعی غائیت درونی 
را تشخیص داد و به کمک آن به 
تحلیل تاریِخ تا کنون سپری شده 
و سپس پیش بینی مسیر آتی آن 
پرداخت.

محمدمهدی اردبیلی

هگل آینـده از منظِر 
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ارنسـت همینگـوي در اتـاق خـواِب خانـه اش 
سان فرانسیسـکو  در  هاوانـا  شـهر  حومـۀ  در 
اتـاق  پائـوال مي نویسـد. او بـراي نوشـتن،  دي 
بـرج زاویـه داري  کارِ مخصوصـي دارد کـه در 
شـده؛  واقـع  خانـه  غربـي  جنـوب  گوشـۀ  در 
کار  خوابـش  اتـاق  در  مي دهـد  ترجیـح  امـا 
کنـد و تنهـا زمانـي بـه اتـاق بـرج مـي رود کـه 
بکشـانند.  آن جـا  بـه  را  او  »شـخصیت هایش« 
اتـاق خـواب در طبقـۀ همکـف واقـع اسـت و 
بـه سـالون اصلِي خانـه راه دارد. درِ بیـن این دو 

اسـت. نیمه بـاز  همیشـه  قسـمت 
و  نورگیـر،  و  اسـت  بـزرگ  خـواب  اتـاق 
پنجره هـاي رو بـه شـرق و جنـوب، نـور روز 
را دسـت و دلبازانـه وارد اتـاق مي کننـد تـا بـر 
کـف  زرد  کف پوش هـاي  و  سـفید  دیوارهـاي 
اتـاق بتابـد. اتـاق بـا یک قفسـه کتابخانـه که در 
وسـط آن قـرار گرفتـه، به دو شاه نشـین تقسـیم 
بـزرگ و  دونفـرۀ  یـک تخت خـواِب  مي شـود. 
کم ارتفـاع در یـک بخـش قـرار دارد کـه بـراي 
مناسـب  کامـاًل  درشـت اندام  فـردي  خوابیـدن 
در  به دقـت  کـه  راحتـي  دمپایي هـاي  و  اسـت 
پـاي تخـت قـرار گرفتـه نیـز حکایـت از همین 

انـدام درشـت دارد. دو عسـلي کوچک دو طرف 
تخـت بـا کپه هـاي کتاب پوشـیده شـده اسـت.
در بخـش دیگر اتـاق، یک میز تحریـِر غول پیکر 
دیـده مي شـود که یک صندلي در پشـت آن قرار 
گرفتـه و تمـام سـطح آن پوشـیده از دسـته هاي 
آن،  پشـت  یادگاري هاسـت.  و  کاغذهـا  منظـِم 
در آخـر اتـاق گنجه یـي تعبیـه شـده کـه یـک 
قطعـه پوسـِت پلنـگ بـاالي آن آویختـه اسـت. 
دیوارهـاي دیگـر بـا کتابخانه هایـي با قفسـه هاي 
سـفید پوشـیده شـده کـه از هـر یـک از ایـن 
ریخته انـد.  اتـاق  کـف  کتاب هـا روي  قفسـه ها 
عـالوه بـر ایـن، آن ها بـا انبوهـي از روزنامه هاي 
کهنـه، مجله هـاي گاوبـازي و انبـوه نامه هایي که 

بـا کـش بـه هم بسـته شـده ، پُـر شـده اند. 
بـه هـم  کتـاب  قفسـه هاي  ایـن  از  یکـي  روي 

ریختـه – قفسـه یي کـه بر دیـواري جـای گرفته 
کـه در برابـر پنجـرۀ شـرقي قـرار دارد و حـدود 
یـک متـر با تخـت فاصلـه دارد -همینگـوي میز 
کارش را ترتیـب داده اسـت. یـک گوشـه از آن 
بسـته هاي کاغذ دیده مي شـود و دسـت نویس ها 
ایـن  کنـار  در  هـم  یادداشـت  کتابچه هـاي  و 
بسـته ها ولوسـت. تنهـا فضـاي خالـي موجـود 
در سـمت چپ قفسـۀ کتـاب، جاي کافـي براي 
قـرار گرفتـن یـک ماشـین تحریـر را بـه وجـود 
آورده کـه در کنـار آن، یـک صفحـۀ چوبي براي 
اسـتقرار کاغـذ، پنـج شـش مـداد و یـک قطعـه 
مـس معدنـي قـرار دارد. ایـن قطعه مـس زماني 
کـه  مي گیـرد  قـرار  همینگـوي  اسـتفادۀ  مـورد 
بـاد پنجـرۀ شـرقي بخواهـد کاغذهـا را بـا خود 
بـه هـوا ببـرد. عـادت کاري همینگـوي از آغـاز 
همـان  بایسـتد.  نوشـتن  وقـت  کـه  بـوده  ایـن 
دمپایي هـاي راحتـي بـزرگ را بـه پـا مـي کنـد 
و روي یـک قطعـه پوسـت فرسـوده، در برابـر 
ماشـین تحریـر و صفحـۀ خوانـدن کاغـذ کـه به 

مـوازات سـینه اش قـرار دارد، مي ایسـتد.
همینگـوي معمـوالً بـراي نوشـتن از صفحۀ نگه 
دارنـدۀ کاغـذ اسـتفاده مي کنـد و بـا مـداد روي 
کاغـذ نـازک پوسـت پیازي مي نویسـد. او یـک 
دسـته کاغذ سـفید را روي یک تخته شاسـي در 
سـمت چـپ ماشـین تحریـر آمـاده دارد و وقتي 
یـک صفحـه پُـر شـد، از زیـر گیـرۀ فلـزي یک 

کاغـذ دیگـر را مي کشـد و بیـرون مـي آورد.
تختـۀ  روي  مایـل  صـورِت  بـه  را  کاغـذ  او 
نگه دارنـده قـرار مي دهـد و بـا بـازوي چپـش 
کاغـذ را روي آن مي گـذارد. بعد با دسـت خطي 
بسـیار  شـده،  درشـت تر  سـال ها  طـي  در  کـه 
نقطه گـذاري  میـزان  کمتریـن  اسـت،  مردانـه 
حـروف  از  کـم  خیلـي  شـده،  رعایـت  آن  در 
بـزرگ اسـتفاده کـرده و در بسـیاري از جاها در 
کنـار نوشـته هایش یـک عالمـت ضربـدر دارد، 
صفحـه را پُـر مي کنـد. صفحـۀ پُرشـده را روي 
تختـه شاسـِي دیگـري کـه در سـمت راسـِت او 
قـرار دارد مي گـذارد و بـه سـراغ صفحـۀ بعدي 

مـي رود.
همینگـوي گاهـي جـا عـوض مي کند، به سـراغ 
ماشـین تحریـر مـي رود و تختۀ نگه دارنـدۀ کاغذ 
را کنـار مي گـذارد؛ و ایـن کار را زمانـي مي کنـد 
کـه نوشـتن سـریع و خـوب پیـش مـي رود یـا 
سـاده  او-  بـراي  حداقـل  نوشـتن،  کـه  وقتـي 

اسـت؛ یعنـي وقـت نوشـتن دیالوگ هـا.
او مسـیر پیشـرفت روزانـه اش را - »بـراي ایـن 
یـک  روي   - نگـذارم«  کاله  خـودم  سـر  کـه 
نمـودار بـزرگ رسـم مي کنـد. شـماره هاي هـر 
روز نمـودار، میـزان واژه هـاي نوشـته شـده در 
آن روز را نشـان مي دهـد: اعـدادي متفـاوت و 
متغیـر 450، 575، 462، 1250، 512. بیشـترین 
کلمـات همینگوي وقتـي روي این نمـودار ثبت 
مي شـود کـه او کار ویژه یـي را نوشـته باشـد، در 
ایـن صـورت او چنـان در کار غرق مي شـود که 
دیگـر فرصـت کافـي بـراي ماهي گیـري روزانه 

در خلیـج را نـدارد.
همینگـوي، طبـق عـادت، از میـز کاماًل مناسـبي 
که آن سـمت اتـاق قـرار دارد اسـتفاده نمی کند، 
نوشـتن  بـراي  بیشـتر  فضـاي  از  اگـر  حتـا 
برخـوردار باشـد. امـا آن میـز هـم مجموعه هاي 
زیـادي را نگـه داري مي کنـد:  کپه هـاي نامه هـا، 
 یـک شـیر اسـباب بـازي شـکم پُـر خریـداري 
کیـف  بـرادوي،  شـبانۀ  باشـگاه هاي  از  شـده 
کرباسـي کوچـک پُـر از دنـداِن گوشـت خواران 
مختلـف، پوکه هاي فشـنگ تفنگ، مجسـمه هاي 
چوبـي از شـیر، کرگدن، دو گورخـر و یک گراز 
آفریقایـي کـه ایـن سـري آخـر در یـک ردیـف 

کنـار هـم چیـده شـده اند. 
تمـام سـطح میـز البتـه بـا کتـاب پوشـیده شـده 
اسـت، تقریبـًا همـه جـاي اتـاق، کتـاب دیـده 
میزهـا،  در  کنـار  تحریـر،  میـز  روي  مي شـود: 
قفسـه ها، بـه صـورت تصادفـي و در هـم و بـر 
هـم، رمان هـا، کتاب هـاي تاریـخ، مجموعه هاي 
نظـر  از  کـه  مقاله هـا.  و  نمایشـنامه ها  شـعر، 
موضـوع«، بسـیار متنـوع انـد. در قفسـه هایي که 
بـه مـوازات زانـوي همینگـويـ  البتـه در حالت 
ایسـتادهـ  قـرار دارد، دو کتـاب ویرجینیـا ولـف 
»خواننـدۀ مشـترک« و »بـن ایمز« دیده مي شـود. 
»خواننـدۀ  و  شـده«  تقسـیم  »خانـۀ  همچنیـن 
پارتیـزان« ویلیامـز، »جمهـوري« چارلـز اي.برد، 
»حملـۀ ناپلئـون به روسـیه« تارل، »چقـدر جوان 

به نظر مي رسـید« پگي وود، »ویلیام شکسـپیر« و 
»دسـت رنگـرز« آلدن بروکـز،  »شـکار آفریقایي« 
بالدویـن، مجموعـه شـعرهاي تي.اس.الیـوت و 
دو کتـاب دربارۀ شکسـت ژنرال کاسـتر در نبرد 
لیتـل بیگ هـورن. اتـاق بـه هر حـال بـا همۀ بي 
نظمـي اش کـه در نـگاه اول بـه چشـم مي زنـد، 
داللـت بـر این دارد کـه مالک آن  اساسـًا منظم و 
مرتـب اسـت امـا نمي توانـد دور انداختـن هیچ 
چیـز را تـاب آورد - خصوصـًا اگـر آن چیـز 

ارزش عاطفـي داشـته باشـد.
یکـي از قفسـه هاي بـاالي کتابخانـه بـا مجموعۀ 
گوناگونـي از یادگاري هـاي عجیـب پُـر شـده: 
یـک زرافـۀ سـاخته شـده از مهره هـاي چوبـي، 
ریخته گـي  آهـن  از  کوچـک  الک پشـت  یـک 
شـده، نمونـۀ نازکي از یـک لوکوموتیو، دو جیپ 
و یـک کرجـي ونیزي، یـک خرس اسـباب بازي 
بـا یـک کلیـد در پشـت آن، میمونـي کـه روي 
یـک جفـت طبـل ضربـه مي زنـد،  یـک گیتـار 
مینیاتـوري، و یـک نمونـۀ کوچـک و ظریـف از 
یـک هواپیمـاي دوموتـورۀ ارتش هوایـي امریکا 
و روي یـک حصیـر گـرد بـه حـال خـود رهـا 
شـده اسـت. ایـن مجموعـه مي توانـد جمعي از 
خـرت و پرت هایـي باشـد کـه در یـک جعبـه 
کفـش در تـِه صندوقچـۀ یـک پسـربچه جمـع 

است. شـده 
بـا ایـن حـال روشـن اسـت کـه هریـک از ایـن 
اشـیا ارزِش خودشـان را دارنـد، فقط سـه شـاخ 
بوفالویـي کـه همینگـوي آن را در اتـاق خوابش 
نگـه داشـته نـه بـه خاطـر اندازۀشـان، بلکـه بـه 
ایـن دلیـل اهمیـت دارد کـه ایـن چیزهـا را از 
سـرزمین هاي رهـا شـده و دسـت نخورده پیـدا 
کـرده و حـاال احتمـاالً بـه بهتریـن نحـو از آن ها 
نگـه داري مي کنـد. خـودش مي گویـد »از دیـدن 

آن هـا سـرحال مي شـوم.«
ایـن  از  موهوماتـي  اسـت  ممکـن  همینگـوي 
امـا ترجیـح مي دهـد  کنـد،   را تحسـین  دسـت 
دربـارۀ آن هـا صحبـت نکنـد، احسـاس مي کنـد 
بـا وجـود هـر ارزشـي کـه ممکـن اسـت آن هـا 
داشـته باشـند، نبایـد دربارۀشـان صحبـت کـرد. 
چنیـن نگرشـي را او در نوشـته هایش نیـز زیـاد 

مي کنـد. مطـرح 
»اگرچه این بخشـي از نوشـتن اسـت که اساسي 
هـم هسـت، اما بـا صحبت کـردن دربـاره اش به 
آن آسـیب مي زنیـد. وقتـي دربـارۀ آن صحبـت 
کنیـد، سـاختار آن درهـم مي شـکند و آن وقـت 

شـما دیگر چیـزي ]بـرای گفتـن[ ندارید.« 
همینگـوي اگر چه یک قصه گوي شـگفت انگیز، 
مـردي بـا طنز غنـي و مالک انبانـي دانِش جالب 
توجـه از موضوع هایـي اسـت که برایـش جالب 
انـد، امـا بـراي او صحبـت کـردن دشـوارتر از 
نوشـتن اسـت - نـه بـراي این که ایده هـاي کمي 
دربـارۀ موضـوع دارد، بلکـه بیشـتر به ایـن دلیل 
کـه او حـس مي کنـد آن قـدر قـوي هسـت کـه 
چنیـن ایده هایـي را ناگفتـه نگـه دارد و وقتـي 
سـوال هایي دربـارۀ چیـزي از او پرسـیده شـود 
)آن هـم بـراي اسـتفاده از تجربیـات محبوبـش(، 
 او در نقطه یـي قـرار دارد کـه تقریبـًا به نـدرت 

مي تـوان از حرف هایـش چیـزي فهمیـد.
بـه  درحالي کـه  همینگـوي  این کـه  واقعیـت 
صـورت مشـهود از زنده گـي لـذت مي بـرد، بـا 
یـک از خودگذشـته گي داوطلبانـه به انجـام کار 
مي پـردازد کـه نشـان از وجـود ضرورتـي جدي 
دارد؛ تـرس او از عدم دقـت، فریب کاري، گمراه 

کـردن مـردم و ناپخته گـي.
هیـچ جـا ایـن ایثـار در برابـر هنـر، آشـکارتر از 
اتـاق خـواِب او بـا کف پـوش زردش نیسـت: 
از  همینگـوي  زود  صبـح  روز  هـر  کـه   جایـي 
مطلـق  تمرکـز  در  تـا  مي شـود  بیـدار  خـواب 
در برابـر تختـۀ نوشـتنش بایسـتد و تنهـا زمانـي 
حرکـت کنـد کـه وزنـش را از روي یـک پـا به 
پـاي دیگـر منتقـل مي کنـد. وقتـي کار خـوب 
پیـش مـي رود او سـخت عـرق مي ریـزد، مثـل 
یـک پسـربچه هیجـان زده مي شـود، و بي تابـي و 
بي نوایـي را وقتـي بـا تمـام وجـود درک مي کند 
کـه حـس لمـس هنـري بـراي لحظه یـي از بیـن 
مـي رود ـ او بـه عنـوان بردۀ مقررات سـختي که 
خـود وضع کـرده ـ این ایسـتادن و عرق ریختن 
را تـا حـدود ظهـر ادامـه مي دهـد و بعـد عصاي 
تـرک  را  خانـه  و  برمـي دارد  را  پیـاده روي اش 

مي کنـد تـا مثـل هـر روز نیـم مایـل شـنا کنـد.
مد و مه 

برگرفته از مصاحبۀ سال 1958 با مجلۀ »پاریس ریویو«
 برگردان: رؤیا دیانت

عادت هاِی 
ارنست 

همینگوی 
هنگام نوشتن
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نـه فرصت طلـب هسـتم، نه پوپولیسـت، نـه حریِص 
قـدرت و نـه هم گـدای ثروت. خـدا را شـکرگزارم  
کـه احسـاس دارم، ارزش هـا را می شناسـم، اصـول 
و چارچوب هـای اخالقـی را در سیاسـت مراعـات 
می نمایـم و اگـر فکـِر خیـر و قصـد خدمت نباشـد، 
هیـچ انگیزه یـی برای سیاسـت ندارم. طـی مدِت 18 
سـال بیـرون از اریکـۀ قـدرت و ثـروت هرآنچـه در 
توان  داشـتم، بـدون هیچ چشم داشـتی در عرصه های 
سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعـی بـه کار بـردم و  هرکه 

آهنـِگ خدمـت کـرد، برایش دسـت دادم. 
در کارزار انتخابـات با مشـورۀ فرهیخته گاِن سیاسـت 
و وعـدۀ چهره هـای جهـاد و مقاومـت و نزدیـکان 
آمرصاحـب شـهید کـه سـال ها از آنـان بـه گونه یـی 
پشـتیبانی کـردم، وارد میـدان شـدم. هرچنـد به قول 
بیشـتِر آنـان مطمئن نبودم و به وعدۀشـان دل نبسـته 
بـودم، امـا تصـورم ایـن بـود کـه هـژده سـاِل تمـام 
عمری سـت کـه آدمـی را بـه پخته گـی و مناعـت از 

سـودجویی می رسـاند. 
در اوج بحـران، تهدیـدات چارسـو، بیچاره گی مردم 
رسـالِت  یـک  انجـام  بـرای  کشـور،  سـردرگمی  و 
تـا  شـدم  انتخابـات  پروسـۀ  وارد  عدالت خواهانـه 
بـا اعـالم یـک روایـِت جدیـد، بگوییـم کـه فقـط 
حق طلب نیسـتیم بلکـه ما نیز صاحب خانۀ مشـترِک 
افغانسـتان می باشـیم، در اقتـدار و تصمیم گیری هـای 
کشـوری مشـارکِت عادالنـه داشـته باشـیم، ذهنیـت 
منحـط اکثریـت و اقلیـت، درجـه یـک و دو را در 
یـک وفـاِق جدیـد حل کـرده باشـیم، ثابـت کنیم که 
حـوزۀ جهـاد و مقاومـت در پهلـوی دفـاع از وطـن؛ 
دیـدگاه، برنامـه و ظرفیـِت دولـت داری نیـز دارد. بـا 
ایـن روایـت جدیـد، در مسـیر تغییـر سـاختارهای 
سیاسـت و قـدرت، تغییـر فرهنـگ سیاسـی، انتقـال 
قـدرت بـه نسـل جدیـد و جواِن کشـور طـرح نو و 

میثـاِق پایدار بسـته باشـیم.
بـا وجـود تمـام کمـی و کاسـتی ها و نابرابری هـای 
انتخابـات، بـا خـود و خدایـم تعهد کردم کـه هرچه 
نتیجـه باشـد، حتـا بـرای یـک رأی ایسـتاده خواهـم 
مانـد و ریسـک ها را بـه جـان خواهـم خریـد؛ اما با 
اعـالم حضـور در صحنـه و پرچـم تغییر تـا آخر راه 
خواهـم رفـت. بـه آنچـه دلگـرم بودم، پاسـخ نسـل 
جـوان بـرای تغییر بود کـه بحثی جداسـت، اما تغییر 
قاعـدۀ بازی انتخابـات اولویِت فوری مان را تشـکیل 
نسـبی  انتخابـاِت  یـک  زمینه سـازی  بـدون  مـی داد. 
شـفاف و عادالنـه، نتیجـه اش همین اسـت کـه امروز 
غـرِق بحرانیـم. در جهت آماده سـازی یـک انتخابات 
قابـل قبـول، نزدیـک به یک سـال تالش هـای فراوان 
کنفرانس هـا،  نشسـت ها،  موضع گیری هـا،  داشـتیم. 

پیشـنهادات و حتـا هشـدار بـه تحریـم و سـرانجام 
شـورای  رسـمی  اعالمیـۀ  آخریـن  سـنبله   23 در 
کاندیداهـای ریاسـت جمهـوری 1398 را مبنـی بـه 
تأخیـر انتخابـات بـرای سـامان دهی و انسـجام بهتـر 
و  داخلـی  ذیربـط  مراجـع  و  منابـع  بـه  انتخابـات، 

فرسـتادیم. خارجی 
طـی این همـه مـدت از غیرقانونـی بـودن حکومـِت 
گزینـۀ  دو  میکانیـزم  ایجـاد  و  جـوزا  اول  از  پـس 
سرپرسـتی حکومت سـخن گفتیـم، به خیـِر جمهور 
پیشـنهاد دادیـم و بـه صراحـت و بارهـا از بحرانـی 
شـدِن انتخابـات تحـت اشـراِف رهبـری حکومـت 
وحـدت ملـی هشـدار دادیـم. از تخلفـات مسـتمر 
حکومتی، از مهندسـی تقلبات، از اسـتفادۀ بی حساب 
ده هـا  از  و  دولتـی  منابـع  و  امکانـات  بی رویـۀ  و 
اعمـال نامشـروِع حکومـت اطـالع رسـانی نمودیم. 
متأسـفانه همـۀ تالش های مـان از جانـب حکومـت، 
کمیسـیون های انتخاباتـی و جامعـۀ جهانی بی پاسـخ 
مانـد. افـزون بـر آن، جمعـی از دموکراسـی خواهان 
آماتـور، بـه خصـوص در خـارج، رهـا از دغدغـۀ 
کشـور و مـردم؛ برگـزاری حتـا »بدتریـن انتخابات« 
تبلیـغ کردنـد.  را عاجـل و یگانـه گزینـۀ مطلـوب 
فقـط  داخـل،  واقعیت هـای  از  دور  بـه  ایـن جمـع 
بـا عینک هـای سـیاه و سـفید، گزینه هـای خـوب و 
بـد، همـه را کار فرصت طلبـاِن در کمین نشسـته بـه 
نـام صلـح بـا طالبـان تصـور کـرده، از خیـر عموم و 

بودنـد. آن گذشـته  عارضه هـای 
مـا در بـرزخ »صلـح و انتخابـات« با نابـاوری کامل، 
نابرابـری کامـل و بسـیاری »ناآماده گی هـای« دیگـر، 
بـه خاطـر نه گفتن بـه تروریـزم، نه گفتن بـه گدایان 
و  انتخابـات  گسسـت  از  نگرانـی  طالبانـی،  صلـح 
مردم سـاالری و بـه منظور تـداوم نظام سـازی، تن به 
انتخاباتـی دادیـم کـه پیامد هـای ناگـوارِ آن برای مان 
معلـوم بـود  و چنـد روز قبـل از آن، انتظـار تأخیرش 

داشتیم. را 
آری، امـروز شـاهد برآینـِد همان ناسـنجیده گی ها در 
برگـزاری »بدتریـن انتخابـات« بـا پایین تریـن سـطح 
مشـارکت 11٪ از جمـع 9.5 میلیـون رأی دهنـده ـ 
باالتریـن و  یعنـی تحریـم، خاینانه تریـن تخلفـات، 
سیسـتماتیک ترین تقلبات، بُن بسـت موجود و بحراِن 
پیـش روـ  می باشـیم. پـس از گذشـت نزدیـک به دو 
هفتـه از زمـان انتخابـات، جدیـداً متوجـه می شـوند 
کـه کشـور را به خاطـر منفعِت یک شـخص چگونه 

دو دسـته تحویـل بحـران دادند.
انتخابـات افغانسـتان تحـت اشـراِف حکومتـی کـه 
خـود محصـول تقلـِب دیـروز و عامـل بحران هـای 
امـروز می باشـد، برگـزار گردیـد. تیم هـای حکومتی 

یـک  می خواننـد.  میـدان  پیـروزِ  را  روز خـود  هـر 
تیـم، تیـم دیگـر را تهدیـد می کنـد کـه هیـچ قدرتی 
نمی توانـد او را از قلعـۀ قـدرت و خانۀ ثـروِت ارگ 
بیـرون کنـد و تالش دارد بـا هزار ترفنـد، نتایج را به 

نفـع خـود برهـم زند.
اکنـون سـواِل مـا همچنـان باقی سـت: آیـا بهتـر نبود 
میکانیـزمِ جدیـد ایجـاد می گردیـد، ادارۀ بی طـرف، 
ملـی و مسـتقل بـه میـان می آمد کـه خـود در میدان 
نظـام  و  نمی بـود؟  ذی نفـع  و  شـریک  انتخابـات، 
انتخاباتـی عادالنـه، قاعـدۀ بـازی همـوار، زمینه های 
برابـر بـه همـۀ کاندیداهـا و رونـد انتخابات شـفاف 
ایجـاد می کـرد؟ ایـن چـه منطقـی اسـت کـه »خـود 
کوزه گـر و کوزه خـر و کوزه فـروش باشـند«!؟ آن هم 
بـه گونـۀ غیرقانونـی! چگونـه ممکن بـود در میدانی 
کـه فقـط در گـرو دو تیـم حکومتـی بـود، یـک تیم 
انتخاباتـی مردمـی فقط بـا هزینۀ مصوب کمیسـیون، 
بـدون امنیـت فیزیکی و دیگـر هیچ، می توانسـت در 
مقابـل تیـم 200 میلیـون دالـری بـا پشـتوانۀ هـزاران 
دولتـی،  کمپاینر هـای  اضافـۀ  بـه  امنیتـی  نیـروی 
والی هـا، قوماندانـان امنیـه، حکومات محلـی، رقابت 

عادالنـه می کـرد  و پیـروز میـدان می گردیـد؟
نامـزدان  سـایر  سرنوشـت  هرچنـد  حـال،  ایـن  بـا 
روشـن اسـت، اکنون دیده شـود که از بیـن دو نامزدِ 
دولتـی، کی دسـِت کـدام یـک را بلند می کنـد و این 
قهرمـان تئاتـر انتخابـات چگونـه روی پـرده ظاهـر 
می شـود؛ اما پرسـش بـزرِگ ما این اسـت: آیـا واقعًا 
افغانسـتان و مردمـش برنـدۀ میـدان انتخابـات 1398 
می باشـند یـا این کـه بـه قـول روزنامـۀ دیپلومـات، 
انتخابـات ریاسـت جمهوری نشـانه های جـدِی مرگ 
دموکراسـی در افغانسـتان اسـت، و یا هم بـه روایِت 
کتـاب »چگونـه دموکراسـی می میرد«، دموکراسـی ها 
بیشـتر بـه وسـیلۀ حکومت هایـی مرده انـد کـه خـود 

در نتیجـۀ انتخابـات روی کار آمده انـد؟
 مـرِگ دموکراسـی ها بیشـتر از درون صندوق هـای 
رأی بیـرون می آیـد تـا از طریـق »رژۀ تانک هـا در 
خیابان هـا«. در افغانسـتان پـس از پنـج سـال خیانت 
بـه الفبـای دموکراسـی، امـروز شـاهد حـذف و قتِل 

می باشـیم. آن 
دورۀ  تجربـۀ  اخیـر،  سـال  یـک  طـی  مـن  بـرای 
کوتـاه کمپاین هـای انتخاباتـی بـه پیمانـۀ یـک عمـر 
آموزنـده بـود. این کـه مصمم تـر شـوم تـا بـه یـاری 
بـا فرهیختـه گان  خـدای بـزرگ، همـراه و همـگام 
آگاه، وطن دوسـت، ارزش محـور و متعهـد، در مقابِل 
ظالمانـه  بازی هـای  و  خاینانـه  سیاسـت های  انبـوهِ 
ایسـتاده شـویم و در مسـیر عدالـت بـرای همـه تـا 

آخـر بجنگیـم. 

انتخابات یا افغانستان؛ 
کدام یک را بُردیم و چی را باختیـم؟

مرشانو جرګه:

یـو سناتـور ۵ ساعتـه پـولیسو 
له ځـانه رسه سـاتل و

د مـي شـورا له یو شـمېر غـړو رسه د کابل پولیسـو 

اوس مرشانـو جرګـه  لـه سـخت چلنـد وروسـته، 

وايـي، پولیسـو یـو سـناتور هـم د پنځـو سـاعتونو 

لپـاره نیولـی و.

د کابـل پـه هودخېلـو کـې د ولـي جرګـې د غـړو 

او پولیسـو ترمنـځ تر لفظي شـخړې وروسـته، اوس 

مرشانـو جرګـه وايـي، امنیتـي ځواکونـه بایـد نور د 

مـي شـورا غـړو ته بـې احرتامـي ونـه کړي.

د دې شـخړې لـه کبلـه ولـي جرګـې وړمـه شـپه 

چـارو  کورنیـو  د  او  وکـړه  غونـډه  العـاده  فـوق 

رسپرسـت وزیر مسـعود انـدرايب یې خپلـې غونډې 

تـه ور وغوښـت.

وزیـر  رسپرسـت  چـارو  کورنیـو  د  افغانسـتان  د 

انـدرايب مسـعود 

وزیـر  رسپرسـت  چـارو  کورنیـو  د  افغانسـتان  د 

انـدرايب مسـعود 

د مرشانـو جرګـې غـړو د یکشـنبې پـه ورځ وویل، د 

دې شـخړې پـه اوږدو کې پولیسـو د مرشانو جرګې 

غـړی محمـد حنیـف حنفـي هـم د پنځو سـاعتونو 

لپـاره نیولی و.

د مرشانـو جرګـې غړی رحمـت الله اڅکـزی وایي: 

»د حنفـي صاحـب ګنـاه معلومه نـه ده، کـه څه هم 

د مرشانـو جرګې کارت او خپل سـاتونکی وررسه و، 

مګـر پولیسـو د پنځـو سـاعتونو لپـاره له خپـل ځان 

وساته.« رسه 

سـناتوران وايـي، پولیس پـه داشـان موضوعاتو کې 

د مـي شـورا د هېـڅ غـړي د نیولو حق نـه لري.

هڅـه مـو وکـړه چـې پـه دې اړه د کورنیـو چـارو 

وزارت نظـر واخلـو، خـو د دې وزارت ویاندویانـو 

زمـوږ ټیليفـون تـه ځـواب را نـه کـړ.

بـل لـور ته بیـا یو شـمېر سـناتوران وايي، وروسـتیو 

کـې د کابـل پولیـس د مـي شـورا لـه غړو رسه ښـه 

چلنـد نـه کـوي او دوی د پولیسـو لـه خـوا د مـي 

شـورا لـه غـړو رسه له بـې احرتامۍ تر پـوزې راغي 

دي.

د مرشانـو جرګـې غـړی محمـد نـادر بلـوچ وايـي: 

»نـن ګارنیزیـون لـرو او دا یـې دنـده ده، خـو ولـې 

د پولیسـو ځانګـړی ځـواک د مـي شـورا د غـړو د 

توهیـن لپـاره د کابـل پـه څلـور الرو کـې ګـارل 

لپـاره  نابـودۍ  د  دښـمن  د  بایـد  دوی  لـه  شـوی، 

ګټـه واخیسـتل يش، دا یـو مـي خیانـت دی، لـه 

ولسـمرشه غـواړو چـې دې بـې احرتامـۍ تـه د پای 

ټکـی کېـږدي.«

خـو د مرشانو جرګـې رئیس فضل الهادي مسـلمیار 

کـه څـه هـم د دې موضـوع په جـدي پلټنـې ټینګار 

کـوي، د مي شـورا لـه غړو غـواړي چې د پولیسـو 

د سـخت چلنـد پـر وړانـدې لـه صـر او حوصلـې 

واخي. کار 

دی وایـي: »لـه سـناتورانو زما غوښـتنه دا ده چې که 

چېـرې پـه پلټنـو کې د پولیسـو له سـخت چلند رسه 

مـخ کېـږئ، تاسـې حوصلـه وکـړئ او لـه مهربانۍ 

کار واخلـئ، څـو موضوع جنجـايل نه يش.«

دا پـه داسـې حـال کـې ده چـې پـرون بیـا د ولـي 

جرګـې یـو شـمېر غړو پـه دې تـړاو د کورنیـو چارو 

وزارت د امنیتـي مرسـتیال د ګوښـه کېـدو غوښـتنه 

وکړه.

د ولـي جرګـې غـړو د شـنبې پـه ورځ وویـل، د 

ولـي جرګـو د دوو غـړو نرنـدرا سـنګ خالصـه 

او مریـم سـلیان خېل پـر وړانـدې د پولیسـو ناسـم 

چلنـد د ملـت کور تـه سـپکاوی دی، خـو د کورنیو 

امینـې  مـروه  مرسـتیالې  ویانـد  د  وزارت  چـارو 

وزارت  دې  د  وویـل،  تـه  راډیـو  ازادي  پـرون  بیـا 

رسپرسـت مسـعود انـدرايب وکیالنـو رسه ژمنه کړې 

چـې دا موضـوع بـه پـه جـدي ډول وڅېـړل يش.

احمدولی مسـعود
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پیــش از اینکــه عناصــر تشــکیل دهنــدۀ قــدرت 
ــا  ــت ت ــم، الزم اس ــرار دهی ــه ق ــورد مطالع را م

ــد: ــا ان ــدرت کدام ه ــای ق ــم ویژه گی ه بدانی
•  جهانی بودن قدرت 

•  روانی و ذهنی بودن قدرت
•  نسبی بودن قدرت

•  دوقطبی بودن قدرت
•  غیرقابل اندازه گیری قدرت 

•  ماهیت قدرت

1-  جهانی بودن قدرت:
ارتبــاط افــراد، گروه هــا و دولت هــا از ایــن 
ارتبــاط بــه مقصــود کســب منفعــت و یــا الاقــل 

ــد. ــرر می باش ــع ض دف
روانی و ذهنی بودن قدرت:   -2

رابطــه  یــک  »قــدرت  می گویــد:  مورگانتــا 
ــه کار  ــه آن را ب ــانی ک ــن کس ــت، بی ــی اس روان
می برنــد و آنانــی کــه در معــرض بهــره بــرداری 
از آن قــرار می گیرنــد.« بــه گونــۀ مثــال: وقتــی 
کــه اردوی نظامــی کشــوری بــه کشــور دیگــری 
ــن تهاجــم از نظــر  ــد منظــور از ای ــه می کن حمل
سیاســت مداران کشــور مهاجــم، فقــط ایــن 
ــرده و  ــود ک ــمن را ناب ــه اردوی دش ــت ک نیس
ســرزمین های تــازه بــه دســت آورده؛ بلکــه 
غالبــًا هــدف واقعــی کشــور مهاجــم، ایــن اســت 
کــه در دشــمن نفــوذ نمــوده و او را آمــاده 
ــد.  ــود کن ــرات خ ــته ها و نظ ــه خواس ــلیم ب تس
ــزار مــادی قــدرت  ــًا اب ایــن همــه و همــه صرف
اســت کــه بــرای تأثیرگذاشــتن بــر روان، ذهــن و 
ــود.  ــه می ش ــه کار گرفت ــل ب ــرف مقاب ــکار ط اف

3-  نسبی بودن قدرت: 
بعضــی از محققــان، نســبی بــودن قــدرت را بــه 

چهــار صــورت آتــی خالصــه می کننــد:
•  نسبت به زمان

•  نسبت به مسأله قدرت 
•  نسبت به قدرت کشورهای دیگر

•  نســبت بــه کشــوری کــه قــدرت بــه وســیلۀ 
آن اِعمال شــده اســت

همچنــان می تــوان نســبی بــودن قــدرت را 
ــه  ــرار داد ک ــی ق ــورد بررس ــاظ م ــن لح از ای
قــدرت و توانایــی یــک واحــد سیاســی نســبت 
ــی  ــاد تلقــی شــود؛ در حال ــت، زی ــه یــک دول ب
ــال  ــی در قب ــد سیاس ــان واح ــی هم ــه توانای ک
دولت هــای دیگــر کمتــر باشــد. بعضــی از 
ــت و حکومــت خــود  ــران هوشــمند ـ دول رهب
ــا از  ــه تنه ــه ن ــد ک ــری می کنن ــوری رهب را ط
بــه  بلکــه  نمی شــود؛  کاســته  قدرت شــان، 

می شــود.   افــزوده  قدرت شــان، 

4-  دوقطبی بودن قدرت: 
ــا  ــا ب ــر و کار م ــًا س ــل غالب ــط بین المل در رواب
ــت از  ــارت اس ــت و آن عب ــی اس ــدرت منف ق
ــک  ــتن ی ــی در بازداش ــی ملت ــت و توانای قابلی
ــات و  ــر از عملی ــورهای دیگ ــا کش ــور و ی کش
اِعمالــی کــه از نظــر آن کشــور، نامطلوب اســت. 
ــًا  ــتقلی دایم ــور مس ــر کش ــر ه ــرف دیگ از ط
ــه  ــر را از مداخل ــه دول دیگ ــد ک ــعی می نمای س
ــن در  ــاز دارد. بنابرای ــود ب ــی خ ــور داخل در ام
روابــط بین الملــل، قــدرت ـ غالبــًا قــدرت 
ــور  ــه ام ــبت ب ــدرت نس ــی ق ــت ول ــی اس منف
داخلــی کــه متوجــه تنظیــم روابــط افــراد و وضع 
و اجــرای قوانیــن و راهنمــای اجتمــاع می باشــد 
غالبــًا مثبــت اســت؛ بنابرایــن بایــد بــه دو قطــب 

)مثبــت و منفــی( قــدرت توجــه داشــت. 

5-  غیرقابل اندازه گیری قدرت: 
اســت  ایــن  بــر  عــادت  معمــوالً  گرچــه 
قــدرت  بــا  را  شــان  قــدرت  ممالــک  کــه 
ــا  ــر آنه ــوذ ب ــر و نف ــه قصــد تأثی کشــورهای ک
را دارنــد، مقایســه و مقابلــه کننــد ولــی قــدرت 
ــدۀ ظریــف و حساســی اســت کــه  ــان پدی آنچن
اندازه گیــری آن بــا قاطعیــت، غیرممکــن اســت. 
فقــط دو کشــور کــه منازعــه دارنــد و می تــوان 
پیش بینــی نمــود کــه کــدام یــک از آن دو کشــور 
در نفــوذ و تاثیرگذاشــتن بــر کشــور دیگــر 
موفق تــر خواهــد بــود. علــت مهــم، عــدم 

ــل  ــه عوام ــت ک ــن اس ــدرت ای ــری ق اندازه گی
ــازمان  ــت س ــل: کیفی ــدرت از قبی ــادی ق غیرم
ــی،  ــت و کارای ــردم، مدیری ــه م ــی، روحی سیاس
پرســتیژ، خصوصیــات ملــی و همچنیــن اوضــاع 
ــال  ــگام اِعم ــه هن ــه ب ــی ک ــوال بین الملل و اح
ــد و  ــته باش ــود داش ــت وج ــن اس ــدرت ممک ق
ــری و  ــل اندازه گی ــه غیرقاب ــد ک ــور نمای ــا ظه ی

ــت.  ــی اس پیش بین
معهــذا دانشــمندان روابــط بین الملــل معتقــد انــد 
کــه بــا درنظــر گرفتــن عوامــل نظامی، پیشــرفت 
کیفیــت  و  کمیــت  تکنالــوژی،  و  اقتصــادی 
جمعیــت و وضــع جغرافیایــی قــدرت کشــورها 
را می تــوان تــا حــدودی ارزیابــی کــرد. تمامــی 
ــر  ــت پذی ــدرت، کمی ــکیل دهندۀ ق ــر تش عناص
ــط  ــق رواب ــر: محق ــارت دیگ ــه عب ــتند. ب نیس
بین الملــل در نشــان دادن اجــزای کیفــی قــدرت 
بــا اســتفاده از شــمارش و ارقــام، بــا اِشــکال رو 

ــد.  ــه رو می باش ب
ــه و  ــکان تجزی ــم ام ــه رغ ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــد  ــد: تولی ــدرت مانن ــی ق ــل کم ــل عوام تحلی
ــی در  ــای نظام ــداد نیروه ــی، تع ــص مل ناخال
ــدرت  ــی ق ــر کیف ــام، عناص ــداد و ارق ــب اع قال
چــون: رهبــری و ایدیالــوژی و مشــروعیت 
اندازه گیــری  قابــل  ســاده گی  بــه  سیاســی 
اســت. همیــن امــر ممکــن اســت محقــق را از 
ــا در  ــار دولت ه ــل رفت ــه و تحلی ــاظ تجزی لح
ــا مســایل جــدی  ــل ب عرصــۀ سیاســت بین المل
ــک واحــد  ــدرت ی ــد و در نتیجــه ق مواجــه کن
سیاســی را کمتــر و یــا زیادتــر از میــزان واقعــی 

ــد.  ــیابی نمای آن، ارزش
ناپســند دانســتن پدیــدۀ قــدرت در غــرب از دو 

اصــل سرچشــمه گرفته اســت: 
اول طــرز فکــری کــه در ســدۀ نوزدهــم میــالدی 
ــات  ــه نظری ــت و دوم اینک ــا رواج یاف در اروپ
و سیاســت ســابق ایــاالت متحــده امریــکا 
ــکا ـ  ــارۀ امری ــارج از ق ــان خ ــه جه ــبت ب نس

ــود: ــه می ش ــک پرداخت ــر ی ــه ه ــه ب ک
جامعــه  متوســط  طبقــه  نوزدهــم  قــرن  در 
ــلط  ــوق و تس ــراف، تف ــه اش ــر طبق ــی ب اروپای
ــاد  ــه اعتق ــرال ک ــرد و حکومت هــای لیب ــدا ک پی
ــراد از  ــاوی اف ــت و تس ــت حکوم ــه محدودی ب
ــتند  ــادی داش ــات اقتص ــی و امکان ــر سیاس نظ
و  ســلطنتی  مســتبد  حکومت هــای  جــای 
اشــرافی را در اکثــر نواحــی قــارۀ اروپــا گرفتنــد. 
ــر  ــود ه ــده ب ــن ش ــر ای ــه ب ــاد عام ــًا اعتق تقریب
ــه قــدرت برســد، فاســد خواهــد شــد و  کــی ب
ــد  ــتم خواه ــم و س ــی، ظل ــه زورگوی ــروع ب ش
ــًا  ــدرت را عموم ــه ق ــود ک ــن رو ب ــود؛ از ای نم
ــی از طــرف دیگــر  ــد می پنداشــتند ول ــدۀ ب پدی
ــه در زنده گــی  ــد ک ــردم فکــر می کردن چــون م
اجتماعــی و سیاســی بــدون قــدرت ممکــن 
نیســت، راه عــالج را در ایــن دیدنــد کــه قــدرت 
ــرده و  ــدود ک ــی مح ــون اساس ــق قان را از طری
دموکراســی را کــه مبتنــی بــر حاکمیــت مــردم، 
ــاوی  ــی و تس ــاه عموم ــی، رف ــت اجتماع عدال
و آزادی افــراد بــود، جایگزیــن حکومت هــا 

ــد.  کردن
ــده  ــز عقی ــده و نی ــاالت متح ــاص ای ــع خ وض
عمومــی نســبت بــه دولت هــای اشــرافی و 
ــاالت  ــر را در ای ــرز فک ــن ط ــا، ای ــتبد اروپ مس
ــن  ــه بهتری ــود آورد ک ــه وج ــکا ب ــده امری متح
ــت،  ــه سیاس ــا در صحن ــرای امریکایی ه روش ب
قــدرت و عــدم وابســتگی در کشــمکش های 

دنیــای قدیــم اســت. 
طــرز فکــر مزبــور ـ از ســه اصــل ناشــی 

 : می شــد
ــا  ــه ب ــکا در رابط ــه امری ــی ک ــۀ تلخ 1-  تجرب
ــود. ــرده ب ــدا ک ــا پی ــوری بریتانی ــت امپرات دول
2-  دوری امریــکا از اروپــا و انتخــاب سیاســت 

انزواطلبــی در صحنــۀ بین المللــی.
ــول  ــه اص ــا ب ــی امریکایی ه ــاد عموم 3-  اعتم
اینکــه  بــه  اعتقــاد  و  دموکراســی  و  آزادی 
بایــد رســالت معنــوی خــود را کــه تأمیــن 
ــراد اســت، از  ــی اف ــوق طبیع دموکراســی و حق
ــد و  ــالم دارن ــان اع ــه جهانی ــالمت آمیز ب راه مس

ــانند. ــق رس ــه تحق ب

خصوصیات 
و مواصفات قدرت

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

اول طــرز فکــری کــه در ســدۀ نوزدهــم 
دوم  و  یافــت  رواج  اروپــا  در  میــادی 
ــاالت  ــات و سیاســت ســابق ای اینکــه نظری
متحــده امریــکا نســبت بــه جهــان خــارج از 
ــه  ــه هــر یــک پرداخت ــکا ـ کــه ب قــارۀ امری

می شــود:
ــه  ــط جامع ــه متوس ــم طبق ــرن نوزده در ق
و  تفــوق  اشــراف،  طبقــه  بــر  اروپایــی 
ــرال  ــای لیب ــرد و حکومت ه ــدا ک ــلط پی تس
و  حکومــت  محدودیــت  بــه  اعتقــاد  کــه 
تســاوی افــراد از نظــر سیاســی و امکانــات 
حکومت هــای  جــای  داشــتند  اقتصــادی 
ــر  ــرافی را در اکث ــلطنتی و اش ــتبد س مس
تقریبــاً  گرفتنــد.  اروپــا  قــارۀ  نواحــی 
اعتقــاد عامــه بــر ایــن شــده بــود هــر کــی 
ــه قــدرت برســد، فاســد خواهــد شــد و  ب
شــروع بــه زورگویــی، ظلــم و ســتم خواهــد 
نمــود؛ از ایــن رو بــود کــه قــدرت را عمومــاً 
ــرف  ــی از ط ــتند ول ــد می پنداش ــدۀ ب پدی

دیگــر چــون مــردم فکــر می کردنــد
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

بخش نخست
آندرس ویمر 

ترجمۀ: محمد محمدی
هـم  از  نـژادی  مسـایل  به خاطـر  بیشـتر  کشـورها  چـرا 
می پاشـند، در حالـی کـه شـماری دیگـر، حتـا بـا وجـود 
می آورنـد؟  دوام  قرن هـا  قلمـرو خـود  در  زیـاد  نژادهـای 
بـه روایتـی چـرا ملت سـازی در بعضـی از کشـورها موفـق 
بـوده ولـی در برخـی دیگـر نـه؟ تـراژدی فعلـی سـوریه، 
سـویۀ فاجعه آمیـز نـاکام مانـدن فراینـد ملت سـازی را بـه 
خوبـی نشـان می دهـد. دو کشـور دیگـری کـه از توجـه 
جمهـوری  و  جنوبـی  سـودان  مانده انـد؛  بـرون  رسـانه ها 
آفریقـای مرکـزی نیـز در سـال های اخیـر از تجربـۀ مشـابه 
و  کشـورهای سـرمایه دار  در  نمانده انـد.  امـان  در  سـوریه 
دموکـرات اروپـای غربی چون اسـپانیا، بلجیم و انگلسـتان، 
حرکت هـای دیرپـای جدایـی طلب دوبـاره نبـض گرفته اند 
و همیـن امـروز و فرداسـت کـه ایـن جریان هـا موفـق بـه 
فروپاشـی ایـن دولت هـا شـوند. در ایـن حال، هیـچ جریان 
جدایـی طلـب در بیـن کانتونـی  زبان هـای چیـن جنوبـی یا 
این جـا خلـق  پرسشـی  نمی شـود.  دیـده  هنـد  تامیل هـای 
می شـود کـه چـرا هیـچ سیاسـت مداری بـه صـورت جدی 
وحـدت ملـی را در چنین کشـورهایی با تنـوع نژادی - مثل 

سـوئیس یـا برکینـا فاسـو-  بـه پرسـش نگرفتـه اسـت؟
پیـش از پرداختـن به پرسـش های بـاال، بایـد تعریفی واضح 
از ملت سـازی بـه دسـت داد. چیـزی کـه بیـش  از وجـود 
یـک کشـور مسـتقل بـا پرچم، سـرود ملـی و ارتـش لحاظ 
می شـود. کشـورهای بـا قدامـت مثـل بلجیـم بـه مثابۀ یک 
ملـت عـرض انـدام نکرده انـد، در حالی که دولت هـای تازه 
تاسیسـی مثـل هنـد بـه ایـن امـر دسـت یافته انـد. می تـوان 
بـرای سـکۀ ملت سـازی دو وجه قایل شـد: گسـترده شـدن 
وحـدت سیاسـی در سراسـر قلمرو یـک سـرزمین. دوم: به 
یـک دولت، وابسـته شـناخته شـدن و وفاداری بـه نهادهای 
آن، بـدون در نظـر داشـت این کـه چـه کسـی قـدرت را در 
اختیـار دارد. اولـی؛ بـه  یک پارچگـی سیاسـی و دومـی بـه 
جنبۀ هویت بخشـی سیاسـی ملت سـازی اشـاره دارد. برای 
رشـد هـر چـه بهتـر هـر دو وجـه، بایـد پیوند سیاسـی بین 

دولـت و ملـت بـدون در نظر داشـت نـژاد تحکیم شـود.
وحـدت و اتحـاد بـر این مبنـا، حکومت های ملـی را با تک 
تـک شـهروندان ارتبـاط می دهد. گاهـی توسـط ارگان های 
و  ارگان  می شـود؛  تأمیـن  ارتبـاط  ایـن  میانجـی  سیاسـی 
و  احـزاب  کاری،  رضـا  انجمن هـای  مثـل  سـازمان هایی 
گروه هـای حرفـوی. بـه صـورت مطلـوب، ایـن ارتباطـات 
بـا  دولـت  در  متمرکـز  بـه شـبکه یی  را  تمـام شـهروندان 
هـم وصـل می کنـد. در کشـورهایی بـا ایـن سـاختار، تمـام 
شـهروندان حتـا اگـر حـزب و یـا حامـی سیاسـی برگزیده 
خودشـان در رأس یکـی از ارکان حکومـت نباشـد، خـود 
را بـه نوعـی در قـدرت مرکـزی سـهیم و دارای نماینـده 
می داننـد. در نتیجه روشـن فکران، نخبگان سیاسـی و سـایر 
افـراد عـادی، همـۀ شـهروندان را قطـع نظـر از زمینه هـای 
قومـی و نـژادی، اعضـای برابـر جامعـه ملی خـود می بینند.
وحـدت  دارد.  پـی  در  موثـری  نتایـج  بهینـه  ملت سـازی 
از  را  قومـی  مرزبندی هـای  کشـور  یـک  سراسـری  ملـی 
عنـوان  بـه  سیاسـت  مـی دارد.  نگـه  دور  سیاسـت زده گی 
بـرد و باخـت  بیـن گروه هـای قومـی کـه در پـی به دسـت 
آوردن قدرت انـد، مطـرح نمی شـود. بلکـه، خط مشـی های 
معتبـر در پـی طـرح این هسـتند که چگونه دولـت در رأس 
گفتمـان قـرار بگیـرد. وحـدت ملـی فراگیر سـبب می شـود 
فـرد خـود را مالـک حکومت حس کنـد و هم چنـان غایت 
و ارزش هـای اجتماعـی را بـر فامیـل، قریـه، کالن و حرفـه 
خـود ترجیـح دهد. روی همیـن ملحوظ، شـهروندانی که با 
عناویـن ملـی شـناخته می شـوند و هویـت خـود را تعریف 
می کننـد، تمایـل بیشـتری بـرای پرداخـت مالیـات دارند تا 
از پالیسـی های رفاهـی حمایـت کـرده و از حکمرانـی موثر 
حکومـت برخـوردار شـوند. چنان چـه می دانیـم، وحـدت 
اکثریت هـای  و  اقلیـت  برگیرنـدۀ  در  کـه  فراگیـری  ملـی 
قومـی باشـد، بـه طـرز چشـم گیری از وقـوع جنـگ داخلی 

جلوگیـری می کنـد و بـه توسـعۀ اقتصـادی می انجامـد.
در ایـاالت متحـده امریـکا، اکثـر  پالیسی سـاز های خارجـی 
پیـاده  یـا  شـدن  دموکراتیـزه  بـا  را  ملت سـازی  اصطـالح 
کـردن نظـام دموکراسـی یکـی می داننـد. آن هـا بـاور دارند 
کـه دموکراسـی بهترین وسـیله بـرای دسـت یابی به وحدت 
و همبسـتگی سیاسـی در جهـان اسـت. جریـان از این قرار 
اسـت کـه انتخابـات دموکراتیـک، حوزه هـای انتخاباتـی با 
تنـوع قومـی را در محـور تمرکـز سیاسـی قـرار می دهـد و 
سیاسـت مداران را وا مـی دارد تـا دسـت بـه ایجـاد ائتـالف  

بـا رای دهنده گانـی ببرنـد کـه از زمینه هـای قومـی مختلـف 
برخوردارنـد. در واقـع بیشـتر دولت هایـی کـه در فراینـد 
از  مانده انـد و توسـط گـروه کوچکـی  نـاکام  ملت سـازی 
مثـل  می آورنـد،  اسـتبداد  بـه  رو  می شـوند،  اداره  نخبه هـا 
دولـت علـوی سـوریه بـه ریاسـت جمهوری بشـار االسـد. 
برعکـس، در کشـورهای دموکـرات معمـول آن اسـت کـه 
نماینده هـای اقلیـت  را نیـز در حکمرانـی شـریک سـازند. 
علی رغـم ایـن، حکومـت پس از برپایـی دموکراسـی، لزومًا 
بـه مـرور زمـان همه شـمول  نمی شـود. در کشـورهای تـازه 
دموکـرات شـده، گـروه نـژادی غالـب، بـه منظـور انتقـام 
مربوطـه،  قومـی  گـروه  و  طبقـۀ حاکـم سـابق  از  گرفتـن 
قـدرت را بالفاصلـه در دسـت می گیـرد. نمونـۀ خـوب این 
قضیـه عـراق پـس از سـقوط صـدام حسـین اسـت؛ بیشـتر 

حمایت هایـی کـه از داخـل کشـور بـرای القاعـده و بعـداً 
داعـش صـورت می گرفـت، از طـرف سـران سـابق حـزب 
بعـث و سـنی های ناراضی یـی بـود کـه به خاطـر از دسـت 
دادن قدرت شـان خشـمگین بودنـد. امریـکا هـم، در طـول 
هفتـاد سـال اول دموکراتیک شـدن خود، بـرده داری را ادامه 
داد. حتـا یـک قـرن بعـد از آزادی برده هـا، حـق داشـتن 
تبـار  آفریقایـی  امریکایی هـای  بـرای  سیاسـی  نماینده گـی 
انـکار می شـد. ارتبـاط بیـن دموکراسـی و شـمولیت فراگیر 
از آن جایـی شـکل می گیـرد کـه کشـورهایی کـه از پیـش با 
یـک ائتـالف فراگیـر اداره می شـوند، نسـبت بـه رژیم هایی 
انحصارگـرای مخالـف دموکراسـی، زودتـر  و بـه سـهولت 
دموکراسـی را می پذیرنـد. بـه عبارتـی، دموکراسـی ملت ها 
گرفتـه  شـکل  پیـش  از  ملت هـای  بلکـه  نمی سـازد،  را 
قابلیـت گـذار بـه دموکراسـی را دارنـد. بر عـالوۀ انتخابات 
آزاد و رقابتـی، می خواهـم سـه عاملـی را مشـخص کنـم 
کـه آهسـته و در طـول چنـد نسـل رشـد می یابنـد و در 
برقـراری همبسـتگی های سیاسـی بیـن اقـوام موثر هسـتند. 
عامـل اول بـه چگونگـی سـازمان دهی و ترتیـب یافتـن این 
همبسـتگی ها می پـردازد. در صورتـی می تـوان بـه سـهولت  
بـر  را  آن  کـه  کـرد  ایجـاد  اقـوام  بیـن  را  اتحـاد سیاسـی 
سـازمان های داوطلبانـه از پیـش موجـود ماننـد: حلقه هـای 
مطالعاتـی، اتحادیـه بازرگانی و کانون های سیاسـی پی ریزی 
کـرد. سـازمان های داوطلبانـه گاهـی بـه صـورت افقـی بـا 
محلـی  انجمن هـای  ائتـالف  ماننـد  می شـوند  متحـد  هـم 

پرسـتاران کالیفرنیـا. در مقابـل، در سیسـتم های قیمومیـت 
»حکمرانی« سلسـله مراتبـی، ارتباطات به صـورت عمودی 
بیـن حامـی و مـوکل شـکل گرفتـه و تکثیـر می شـود. در 
ادامـه موکل هـا خـود تبدیـل بـه حامـی موکلیـن پایین تر از 
خـود شـده و ایـن سلسـله تـا سـطوح پاییـن هـرم قـدرت 
و نفـوذ ادامـه می یابـد. شـبکه های متحـد سـاخته شـده بـر 
مبنـای سـازمان های داوطلبانه، نسـبت به سیسـتم قیمومیت،  
بـه آسـانی می توانـد در قلمـرو گسـترش یافتـه و گروه های 
نـژادی بیشـتری را جـذب کنـد. طـور مثـال، یـک سـازمان 
ملـی پرسـتاران- بـا چندین زیـر مجموعـه مربوطه- نسـبتا 
بـه آسـانی قابـل تاسـیس اسـت. این سـازمان می توانـد بعد 
از تاسـیس بـه دنبـال پیمـان بسـتن بـا وزارت صحـت یـا 

حـزب سیاسـی ملـی دیگری باشـد.

نکتـه مهـم دربـاره سـازمان های داوطلبانـه، مخصوصـًا در 
سـال های اولیه مدرن شـدن یک کشـور، چگونگی تشـکیل 
و توسـعۀ آن هاسـت. بدیـن معنـا که بعـد از برانـدازی یک 
سـلطنت اسـتبدادی )در بیشـتر نقاط اروپا( یا مسـتقل شدن 
یـک مسـتعمره )در سـایر نقاط دنیـا(، اگر شـبکه یی متراکم 
از ایـن دسـت سـازمان ها وجود داشـته باشـند؛  اربابان تازۀ 
قـدرت بـا اتکا بـه این سـازمان ها به بسـیج حامیـان خود و 
جـذب رهبـران سیاسـی می پردازنـد. در ایـن حالـت، کمتر 
امـکان دارد کـه اقلیـت و اکثریت هـا از مشـارکت سیاسـی 
پیـش  از  بیـش  بماننـد، زیـرا سـازمان های داوطلبانـه  بـاز 
در نقـاط متنـوع نـژادی- قومـی کشـور شـعبه های خـود را 
بـاز کرده انـد. وقتـی رهبـران تـازه بـه ایـن سـازمان ها برای 
جـذب حمایـت سیاسـی اتـکا می کننـد، ترجیـح می دهنـد 
تـا بدنه شـان از گروه هـای نـژادی مختلـف جامعـه شـکل 

. د بگیر
نظـر  در  را  بلژیـک  و  سـوئیس  کشـور  دو  نمونـه،  بـرای 
می گیریـم. هـر دو کشـور دارای مسـاحت مشـابه، نفـوس 
بـا زبـان مشـابه همدیگـر و میزان توسـعه ی اقتصـادی قابل 
مقایسـه بـا هم دارنـد. در سـوئیس، نهادهـای اجتماعی مثل 
باشـگاه های تیرانـدازی، گروه هـای مطالعاتـی و اجتماعـات 
سـرود خوانـی در اواخـر قـرن هژدهـم و نیمـه اول قـرن 
بـه  یافتنـد. آن هـا در سرتاسـر کشـور  نوزدهـم گسـترش 
صـورت متـوازن رشـد یافتنـد، چـرا کـه صنایـع مـدرن در 
نواحـی مهمـی پدیدار شـدند و دولت- شـهرهای سـوئیس 

توانایـی و انگیـزه منکوب کردن شـان را در اختیار نداشـت. 
بـر عکـس، در بلژیک ناپلئون که شـاه آلمان  را که شکسـت 
داده بـود، بـه قـدرت انقالبی بالقـوۀ این نهادهـای داوطلبانه 
پـی بـرد و همـه را سـرکوب کـرد. مهم تـر این کـه سـازمان 
و نهادهایـی کـه از قبـل در بلژیـک وجـود داشـتند، توسـط 
جمعیـت فرانسـوی زبان هایـی احاطـه شـدند کـه از لحـاظ 

اقتصـادی و آموزشـی توسـعه یافته تـر بودنـد.
هلنـد  پادشـاهی  از  بلژیـک  م.   1831 سـال  در  وقتـی 
اسـتقاللش را گرفـت، تعـداد زیـادی از حاکمـان کشـور از 
اعضـای قدیمـی و  دیرپـای این انجمن های فرانسـوی زبان 
بودنـد. آن هـا بـدون کمترین تاملـی، فرانسـوی را زبان ملی 
حکومـت، ارتـش و قـوه قضاییـه اعـالن کردنـد. آنانـی که 
بـه زبـان فالنـدرزی صحبـت می کردنـد، بـا وجـود این کـه 
از لحـاظ آمـاری کوچک تریـن بخـش جمعیـت کشـور را 
تشـکیل می دادنـد، عضـو ایـن انجمن هـا نبودنـد. بـه همین 
دلیـل از سـهیم شـدن در حکومـت مرکـزی بـرون ماندنـد. 
تـا پایـان قـرن نوزدهـم میـالدی، فالندرزی ها مسـتعمره ای 
از سـوئیس فرانسـوی زبـان باقـی ماندنـد. طی قرن بیسـتم، 
ماندنـد  بی فرجـام  ملت سـازی  بـرای  اولیـه   کوشـش های 
و تعصب هـای زبانـی بـه شـکل سـنگینی سیاسـی شـدند؛ 

کشـور در آسـتانۀ فروپاشـی قـرار گرفـت.
سـوئیس، گـذار بـه  مرحلـۀ دولت- شـهری را پـس از یک 
جنـگ داخلـی کوتـاه در 1848 تجربـه کـرد. سـران لیبـرال 
پیـروز در جنـگ کـه حکمرانـی کشـور را برای چند نسـل 
بـه دسـت گرفتـه بودنـد، با اتـکا بـر سـازمان های اجتماعی 
میـان حـوزه ای و چندیـن گروهـی، در پی جلب هـوادار و 
رهبـران بـر آمدنـد. در نتیجه، سـاختار قـدرت پدیـد آمده، 
اقلیـت و اکثریـت را همسـان شـامل می شـد. در آغـاز هـر 
گـروه زبانـی به تناسـب جمعیـت خـود از یـک نماینده  در 
عالی تریـن سـطوح حکومـت و اداره ی فـدرال برخـوردار 
و  آلمانـی  فرانسـوی،  تامـل،  اندکـی  بـدون  دوبـاره  بـود. 
ایتالیایـی همـه زبان هـای ملـی دولـت انتخـاب شـدند. در 
طـول تمـام تاریـخ سیاسـی بعـدی سـوئیس، تـا بـه امروز، 
تنـوع زبانـی دیگـر از دور بحث هـای سیاسـی خـارج شـد.
عامـل دوم، منابعـی اسـت کـه شـهروندان با دولـت معامله 
می کننـد. شـهروندان تمایـل دارند تـا از حکومتـی حمایت 
سیاسـی کننـد کـه در مقابـل پرداخـت مالیـات، برای شـان 
خدمـات عمومـی عرضـه کنـد. اگـر بدین صـورت، مالیات 
بـرای خدمـات عام المنفعـت معاوضـه شـود، پـس ماهیـت 
رابطـه ی حکومـت بـا شـهروندانش نظر بـه گذشـته تحول 
یافتـه اسـت؛ عصـری که بـه زور خـراج گرفتـن رژیم های 
پیدایـش  از  پیـش  اسـتعماری  و  امپراتـوری  اسـتبدادی ، 
دولـت - شـهری متـداول بـود، گذشـته اسـت. بـه میزانـی 
کـه یـک حکومـت در سـرویس دهی و خدمـات عمومـی 
در تمـام قلمـرو سـرزمین خـود توانا باشـد، به همـان میزان 
بـه عنـوان طـرف معاملـه بـرای مردم مطـرح خواهـد بود و 
از حمایـت و همبسـتگی آن هـا برخـوردار می شـود. ائتالف 
حاکـم، سـاختار فراگیـر خود و به همین سـان تنـوع نفوس 

خـود را از ایـن طریـق می توانـد بازتـاب دهـد.
مقایسـه سـومالیا و بوتسـوانا تصویـری بهتـر از بحـث بـه 
دسـت می دهـد. هـر دو کشـور کـم آب و لم یـزرع، دارای 
بنیادهـای  و  شـرایط  از  و  اسـتعمار  هماننـد  گذشـته ی 
اقتصـادی مشـابه برخوردارنـد کـه بـر صـادرات احشـام و 
اغنـام متکـی اسـت. دولـت بوتسـوانا پـس از اسـتقالل در 
دهنـده گان  پـرورش  بـرای  را  صـادرات  زمینـه ی   ،1966
احشـام مسـاعد سـاخت. هم چنـان زیرسـاخت های حمـل 
و نقـل، مکاتـب و امکانـات صحـی بـه شـکل چشـم گیری 
سـاخته شـدند. برنامـه ای روی دسـت گرفتـه شـد تـا در 
زمـان اضطـراری و خشک سـالی بـه اقتصاد احشـامی کمتر 
آسـیب وارد شـود. ایـن خدمـات عمومـی در تمـام نواحی 
عملـی شـدند. کمتـر سـندی وجـود دارد کـه نشـان دهـد 
ماموریـن دولتـی قریـه و خویشـاوندان خـود را در موقـع 
توزیـع منابـع و ارائـه خدمات بـر دیگر نواحـی ترجیح داده 
باشـند. متقابـال، حـزب حاکم موفق شـد پشـتیبانی و اعتماد 
حوزه هـای انتخاباتـی گروه هـای مختلف قومـی و منطقه ای 
را بـه دسـت آورد، کـه در ادامـه بـه فرآیندی منجر شـد که 
تمـام اقلیت هـا و اکثریت هـای قومـی بـه تناسـب جمعیت، 
کرسـی نماینده گـی را در مجلس و کابینه به دسـت آوردند. 
ایـن پیکربنـدی فراگیـر قـدرت به مـرور زمان سـبب احراز 
هویـت دولتی و اکثریت تسـوانایی شـد. اقلیت هـای زیادی 
در ایـن فراینـد بـا هویـت تسـوانایی کـه اکثریـت شـناخته 

شـده بـود، تلفیق شـدند.

چرا برخی ملت ها به وجود می آیند و برخی دیگر از هم می پاشند؟


