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چرا برخی ملت ها به وجود می آیند 

و برخی دیگر از هم می پاشند؟
نتیجۀ انتخابات 

به نفِع دولت ساز نیست

27

ینس اسـتولتنربگ، دبیـرکل ناتو گفته اگـر گفت وگوهای 

از  سـازمان  ایـن  از رسگرفتـه شـود،  افغانسـتان  صلـح 

طالبـان  رفتـار  کـه  افـزوده  امـا  می کنـد،  اسـتقبال  آن 

نشـان دهندۀ »عـدم تعهـد ایـن گـروه بـه صلـح پایـدار 

اسـت و ثابت می سـازد که نیـاز اسـت در هرگونه توافق 

صلـح، تضمین هـای معتـربی از آنهـا گرفتـه شـود.«

او گفتـه اسـت کـه گـروه طالبـان بـه جـای تـاش برای 

پایـان خشـونت ها در افغانسـتان، بـه آن دامـن می زننـد.

آقای اسـتولتنربگ که در نشسـت رهربان ناتو در »نشست 

مناینـده گان کشـورهای عضـو و رشکای سـازمان ناتـو« 

در لنـدن سـخن مـی زد، از طالبـان خواسـته در صـورت 

آغـاز گفت وگوهـا از خـود نرمش نشـان دهنـد و حارض 

شـوند از برخـی از خواسـته ها و رشایط شـان بگذرنـد.

دبیـرکل ناتـو بـا تأکید بـر تعهد این سـازمان به پشـتیبانی 

ایـن  منی دهـد  اجـازه  کـه  اسـت  گفتـه  افغانسـتان  از 

کشـور بـار دیگـر به پناهـگاه امنـی بـرای »تروریسـتان« 

شـود. تبدیـل  بین املللـی 

او هم چنـان افـزوده کـه ایـن سـازمان بـه پشـتیبانی از 

نیروهـای امنیتـی افغانسـتان نیـز ادامـه می دهـد تـا آنان 

بتواننـد با »تروریسـم« بین املللـی مبارزه کننـد و رشایط 

الزم را بـرای برقـراری صلحـی پایـدار در کشورشـان به 

آورند. وجـود 

ایـن در حالی سـت که بـه تازه گـی روزنامۀ وال اسـریت 

ژورنـال، گفتـه اسـت کـه امریـکا در حـال از رسگیـری 

گفت وگوهـای صلـح بـا طالبان اسـت.

بـر اسـاس گـزارش ایـن روزنامـه، مناینـدۀ ویـژۀ امریکا 

در امـور صلـح افغانسـتان، پـس از رأی زنـی در مجمـع 

بـا  برجسـته  دیپلامت هـای  بـا  ملـل  سـازمان  عمومـی 

مابـرادر، رئیـس دفر سیاسـی طالبـان در قطـر دیدار و 

اسـت. کرده  رأی زنـی 

گفت وگوهـای صلح میـان مناینده گان امریـکا و طالبان 

پـس از برگـزاری نهمیـن دور، مـاه پیش از سـوی دونالد 

ترامـپ رییـس جمهور امریکا لغو شـد.

آقـای ترامـپ در واکنـش به حملـۀ طالبان در شـهر کابل 

کـه در آن 11 غیرنظامـی افغـان و یک نظامـی امریکایی 

کشـته شـدند گفت وگوهـای صلح بـا طالبـان را »مرده« 

خواند.

عطف توجه هیأت رهبری
محترما!

شـورای نامـزدان ریاسـت جمهوری منحیث یکی 
تأمیـن  خواهـان  انتخابـات  ذی نفـع  شـرکای  از 
آرای  از  سـفید  آرای  شفاف سـازی  و  عدالـت 
تقلبـی بـوده و در ایـن رابطـه پیرامـون مسـایل 
مهـم ذیـل طالـب معلومـات دقیق و کتبی اسـت:

1-تاکنون چه قدر شکایت ثبت شده است؟
2-ایـن شـکایت ها از لحـاظ شـدت و خفـت در 

چـه سـطح اسـت)تخطی، تخلـف و تقلب(
3-علیـه کـدام نامـزد چقدر شـکایت ثبت شـده 

ست؟ ا
4-بـه چـه تعـداد شـکایت بـا کـدام میکانیسـم 

اسـت؟ شـده  رسـیده گی 
5-نتیجـۀ رسـیده گی بـه شـکایات ها چـه بـوده 

؟ ست ا
6-چرا تاکنون میکانیسـم رسـیده گی به شـکایات 
را کمیسـیون با شـرکای ذی نفع انتخابات شریک 

است؟ نساخته 
7-کـدام کاندیـدان و یـا نهـاد ملـی و بین المللی 
و  فشـار  اعمـال  شـکایات  کمیسـیون  کار  در 

مداخلـه کـرده انـد؟
8-چـه تعـدد از کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات 
بابـت پُـر و یـا خالـی سـاختن صندوق هـا بـه 
نفـع و یـا ضـرر کاندیـدان مشـخص معلـوم و 
گرفتـه  قـرار  تعلیـق  حالـت  بـه  وظایف شـان 

اسـت؟ )مـاده 432 کـود جـز(
9-کـدام کارمنـدان کمیسـیون انتخابـات کتمـان 
حقیقـت کـرده و در رابطـه بـه تقلـب به موقـع 

اطـاع نـداده انـد. )434 کـود جـزا(

10-اقدامـات کمیسـیون شـکایات در رابطـه بـه 
براسـاس  شـهروندان  مشـارکت  سـقف  اعـام 
مـاده19  خـاف  کاغـذی  شـیت های  ریزلـت 
قانـون انتخابـات و بـدون توجـه بـه داتـا هـای 
کمیسـیون  جانـب  از  بایومتریـک  دسـتگاه های 

انتخابـات چـه بـوده اسـت؟
بـه  انتخابـات  شـکایات  کمیسـیون  11-آیـا 
دسترسـی  بایومتریـک  دسـتگاه های  معلومـات 
دارد کـه بـر مبنـای آن بـه شـکایات رسـیده گی 
کـرده و آرای پـاک از آرای تقلبی را جدا سـازد؟
12-آیـا آمـار دقیـق مراکز بـاز و بسـته انتخابات 

بـه کمیسـیون معلوم اسـت؟
مسـایل مطروحـه فـوق بخشـی از نگرانی هـای 
جـدی ما بـوده که از جانب کمیسـیون شـکایات 

خواهـان وضاحـت کتبی هسـتیم.
در ضمن از کمیسـیون شـکایات جداً می خواهیم 
کـه کاندیـدان کـه بـا تقلـب سـازمان یافتـه از 
پـول ملـت رونـد ملـی انتخابـات را از منظومـۀ 
از  را  نام شـان  انـد،  سـاخته  بیـرون  اصلـی اش 
فهرسـت کاندیداتـوری حذف و جهـت مواخذه 

بـه نهادهـای عدلـی و قضایـی معرفـی کنـد.
یـادآور می شـویم کـه  بـا قاطعیـت  در فرجـام، 
بـه هیچ وجـه نتیجـۀ برآمـده از تقلـب انتخابات 
مـورد قابل ما نبـوده واز اعضای کمیسـیون توقع 
داریـم کـه وظایـف خـود را بی طرفانـه در پرتـو 
قوانیـن انجـام داده و کشـور را از ایـن بحـران 

دهد. نجـات 
باُحرمت

هیأت اجرائیه شورای نامزدان ریاست جمهوری

نامـۀ شـورای نامـزدان 
به کمیسیـون شـکایات انتخـابـاتی

دبیرکل ناتو:
رفتار طالبان نشان دهندۀ عدم تعهد این گروه به صلح پایدار است

شیفته گان قدرت را می شناسید؟

معـرفی کتـاِب »خـدمات 
و خطـاهـای شـاه امـان اهلل«

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

مستند تقلب های انتخاباتی را 
به شورای امنیت سازمان ملل می سپاریم

شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری تیــِم »دولت ســاز« بــه رهبــری محمداشــرف غنــی را 
متهــم بــه ِاعمــال فشــار بــر کمیســیون انتخابــات مبنــی بــر اعتباردهــی بــه آرای بــدون بایومتریک 
کــرده و می گوینــد کــه ایــن تیــم در تــاش اســت تــا پــای دادگاه عالــی را بــه این مســأله بکشــاند.

اعضــای ایــن شــورا دیــروز سه شــنبه، 23 میــزان در یــک نشســت خبــری در کابــل گفتنــد کــه 
شــکایت ها از تقلب هــای گســترده در انتخابــات ۶ میــزان را مستندســازی کــرده و بــه شــورای 
امنیــت ســازمان ملــل گــزارش می  دهنــد تــا چهــرۀ »تقلــب کاران« بــه جهانیــان نیــز افشــا شــود.

احمدولــی مســعود، نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری در ایــن نشســت گفــت کــه تمــام اعضــای 
شــورای نامــزدان پیــش از ۶ میــزان گفتنــد کــه بربنیــاد یــک میکانیســم، بایــد قــدرت و حکومــت 
بــه یــک گــروه بی طــرف انتقــال یابــد تــا شــاهد انتخابــات شــفاف و عادالنــه باشــیم، امــا حکومــت 
ــا  ــا حکومــت ت ــون قــرار دارد، ام ــا قان ایــن تقاضــا و پیشــنهاد را رد کــرد و گفــت در مغایــرت ب
کنــون ماده یــی بــرای رد پیشــنهاد شــورا و ابقــای قــدرت خــود پیــدا نکــرد و در نهایــت دســت 

بــه دامــن دادگاه عالــی شــد...



گاهـی بـه راه انداختـِن سـروصدا و چیـغ و فریاد 
کشـیدن »کـه وای این قـدر رای داریـم«، دال بـر 
هـراس و ترسی سـت کـه یـک تیـم انتخاباتـی را 
فـرا گرفتـه اسـت. این روزهـا فضای مجـازی پُر 
شـده از چنین سـروصداهایی که تیِم »دولت ساز« 
از طریـِق افـراد خـاِص خـود در فضـای مجازی 
آن هـا  از  برخـی  کـه  افـراد  ایـن  می کنـد.  نشـر 
مشـاوراِن آقـای غنـی انـد، درحالی کـه می گویند 
بایـد منتظـر تصمیـم و اعـام نتیجـۀ انتخابـات 
از طریـق کمیسـیون بـود، ولـی در عیـن حـال از 
داشـتِن بیشـتر از یـک میلیـون راِی خالـص در 
انتخابـات صحبـت می کننـد. منادیـاِن ایـن دسـتۀ 
انتخاباتـی، رای دیگـران را حتـا قابـل شـمارش 
نمی داننـد و بـاور دارند که پیـروزی در انتخابات 

را نصیـب شـده اند. 
سـروصداهایی  چنیـن  کـه  کسـانی  متأسـفانه 
یـا  و  انداخته انـد  بـه راه  مجـازی  فضـای  در  را 
را  فعالیت هایـی  چنیـن  رهبران شـان  اشـارۀ  بـه 
انجـام می دهنـد، هنـوز فکـر می کننـد کـه جهـان 
در زمـاِن جنـگ سـرد بـه سـر می بـرد. آن هـا از 
همـان ترفندهایـی بـرای ارعـاِب اذهـان عمومـی 
اسـتفاده می کننـد کـه زمانـی قطب هـاِی متخاصم 
در جنـگ سـرد از آن هـا بهـره می گرفتنـد. ایـن 
سیاسـی  شـعور  و  درایـت  هـم  این قـدر  افـراد 
ندارنـد کـه تاریـخ و جهـان دیرزمانی سـت کـه 
دیگـر  و  کـرده  تغییـر  جدیـد  فناوری هـاِی  بـا 
کمونیسـِت  حـزب  شـیوه های  بـه  نمی تـوان 
شـوروی سـابق و یا غوغاسـازی هاِی هالیـوود با 
اذهـاِن عمومی بـازی کرد. مـردم و به ویـژه آنانی 
کـه بـا اطاعـات سـروکار دارند، صحت و سـقِم 
منابـع متعـدد مـورد  از  خبرهـا و گزارش هـا را 
سـنجش قـرار می دهنـد و در پرتـو تحلیل هایـی 
کـه در زمـان جنـِگ سـرد این همه گسـترده نبود، 

بـه حقانیـِت مسـایل پـی می برنـد. 
بـه راه انداختـِن سـروصدا و غوغـا توسـط تیـم 

دارد:  از سـه موضـوع  دولت سـاز، حکایـت 
آرای  از  دولت سـاز  تیـم  کـه  هراسـی  نخسـت 

واقعـِی خـود ـ کـه بـدون شـک به وسـیلۀ افـرادِ 
خـودی محاسـبه نمـوده ـ دارد. تیـم دولت سـاز 
بـه ایـن نتیجـۀ تلـخ و دردناک رسـیده کـه آراِی 
واقعـی و شـفاِف مـورد ضـرورت را در انتخابات 
نـدارد و شکسـِت آن حتمـی اسـت؛ بـه همیـن 
دلیـل تـاش می کنـد بـا راه انداختـِن سـروصدا 
در فضـای مجـازی و مرعـوب سـاختن اذهـان 
عمومـی، بـرای خـود شـانش و فرصـت کمایـی 
کنـد؛ شـانس و فرصـت بـرای این کـه بتوانـد بـه 
مسـالۀ دومی یـی کـه سـبب چنین سـروصداهایی 

یابد.  شـده، دسـت 
ایـن  انداختـِن  راه  بـا  دولت سـاز  تیـم  دوم، 
سـروصداها می خواهـد کـه رای هـاِی تقلبی یـی 
را کـه در جریـان انتخابـات و یـا پـس از آن بـه 
نفـِع خـود خریـداری کـرده، وارد سیسـتم اصلِی 
کمیسـیون  در  نفـوذ  بـا  و  کنـد  آرا  شـمارش 
انتخابـات بـه ایـن آرای تقلبـی و جعلـی اعتبـار 

 . ببخشـد
کـه  فیسـبوکی یی  سـروصداهای  این کـه  سـوم 
به وسـیلۀ تیـم »دولت سـاز« بـه راه افتـاده، بـرای 
ایـن اسـت کـه اگـر موفـق شـد در نتیجـۀ تقلب 
پیـروزی را بـه دسـت آورد، جنجال هـاِی پس از 
آن کـه بـدون شـک واکنِش شـدید مردم و سـایر 
در  یابـد و  تخفیـف  اسـت،  انتخاباتـی  تیم هـای 
نهایـت بـا ایـن نکتـه تسـلی بگیرنـد که ایـن تیم 
از همـان آغـاز، خبـِر پیــروزِی خود را به سـمِع 

مـردم و رقبـا رسـانده بود. 
امـا تیم »دولت سـاز« یـک نکته را فرامـوش کرده 
کـه این بـار انتخابـات، آن انتخابـاِت سـال 1393 
نیسـت کـه بتوان با تقلـب بـه دورِ دوم رفت و از 
امریـکا کمـک خواسـت که طـوری زمینه سـازی 
کنـد کـه سـمِت اول در دولـت وحـدت ملـی از 
آِن آقـای غنـی شـود. تکـرارِ آن تجربه هـم برای 
امریـکا دردنـاک خواهـد بـود و هـم بـرای مردم 
افغانسـتان کـه در پنـج سـاِل گذشـته طعـم تلـِخ 
حکومـت دارِی یـک فـرد بیمـار و خودکامـه را 
تحمـل کرده انـد؛ فـردی که تمـام امکانـات مالِی 

کشـور را بـه نفـِع خـود و خانـواده اش مصـادره 
کرده اسـت. نشـر اسـناد مالی مربوط بـه همایون 
قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه و مشـاور ارشـِد 
آقـای غنـی و واریـز شـدِن پنجصـد میلیـون دالر 
بـه حسـاب های پسـراِن آقـای غنـی در امریـکا، 
می توانـد نشـانۀ روشـِن فسـاد مالـِی او در پنـج 
سـاِل گذشـته باشـد. البتـه ایـن  مـورد اختـاس، 
مشـت نمونۀ خروار اسـت که افشـا شـده؛ مسلمًا 
صدهـا مـوردِ دیگـر از ایـن دسـت وجـود دارند 

کـه هیـچ کـس از آن هـا آگاهی نـدارد. 
نکتـۀ دیگـر این کـه مردم افغانسـتان اگر در سـال 
1393 بـا نـوع حکومـت دارِی آقای غنی آشـنایی 
نداشـتند و عده یی فریب وعده های سـرخرمِن او 
را خـورده بودنـد، در این پنج سـال کامًا با چهرۀ 
بسـیارظالمانه اش  او و حکومـت دارِی  ریاکارانـۀ 
آشـنا شـده انـد. حـاال مـردم افغانسـتان به خوبـی 
غنـی،  آقـای  دولـت داریِ   ادامـۀ  کـه  می داننـد 
تباهـی و بربـادی کشـور و خودشـان خواهد بود. 
بـه همیـن دلیـل هـم بـود کـه در انتخابات سـال 
روان کمتریـن رای بـه صندوق های »دولت سـاز« 
ریخته شـد و عمًا شـهرونداِن افغانسـتان به او و 

نـوع حکومـت داری اش »نـه« گفتند. 
از سـوی دیگـر، این بـار جامعـۀ جهانی نیـز آقای 
غنـی را شـناخته و می داننـد کـه در موجودیـِت 
هـم  و  می شـوند  بدنـام  خودشـان  هـم  او 
دسـتاوردهایی کـه در هجـده سـاِل گذشـته مردم 
افغانسـتان بـه کمک هـای مالـِی جامعـه جهانـی 
نصیـب شـده اند، از دسـت خواهـد رفـت. آقـای 
غنـی دیگـر بـرای کشـورهای متحـِد افغانسـتان 
یـک چهـرۀ قابل اعتمـاد و مورد قبول نیسـت. او 
در پنـج سـاِل حکومـت داری اش همـه را از خود 
نااُمیـد سـاخت و به فردی منـزوی و بدون حامِی 
ملـی و بین المللـی تبدیل شـد. تِب باالیـی که در 
ماه هـای اخیـر آقـای غنی را بـرای تکمیـل کردِن 
فصل هـای ناتمـامِ زمـام داراِن پیشـین فـرا گرفته، 
ناشـی از همیـن بی اعتمـادی جامعۀ جهانـی به او 

و حرف هایـش اسـت.
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انتخابــات  ابتدایــِی  نتایــج  اعــام  بــه  کمــی  روزهــاِی 
ــی  ــت؛ نتایج ــده اس ــی مان ــزان باق ــم می ــت جمهوری شش ریاس
کــه آســتانۀ تحمــِل جامعــه نســبت بــه تقلــب و مهندســی در آن، 
ــوان  ــن رو می  ت ــرار دارد. از همی ــن ق ــطِح ممک ــن س در پایین تری
ــا هــم هفتــۀ آینــده  ــاِن ایــن هفتــه و ی گفــت نتایجــی کــه در پای
ــتان را در  ــرای افغانس ــتگاری ب ــا رس ــران ی ــردد، بح ــام می گ اع
تمــامِ عرصه هــا رقــم خواهــد زد. آن چــه در ادامــه می آیــد، 

ــود. ــد ب ــا خواه ــن ُمدع ــر ای ــی ب ــی توضیح همه گ
انتخابــات ششــم میــزان را نبایــد انتخاباتــی فــارغ از انتخابات هــاِی 
ــت.  ــیرینش پنداش ــا ش ــخ ی ــاِی تل ــا و عبرت ه ــته و پنده گذش
در ســه دور انتخابــات ریاســت جمهوری گذشــته، متأســفانه 
تقلــب و مهندســی همــزاد و همنشــیِن انتخابات هــا بوده انــد. 
ــر  ــزدِ ب ــوی نام ــرف از س ــر از یک ط ــی اگ ــب و مهندس ــن تقل ای
ــکا  ــط امری ــر توس ــوی دیگ ــه، از س ــورت  گرفت ــدار ص ــِر اقت س
و متحــداِن اروپایــِی آن تصدیــق  شــده اســت. در انتخابــات 
ــای  ــردم در پ ــِی م ــورِ حماس ــت جمهوری 1383 و آن حض ریاس
ــه  ــور ـ ن ــاط کش ــن نق ــا در دورافتاده تری ــای رای ـ حت صندوق ه
جامعــۀ جهانــی بی طــرف بــود و نــه ســازمان مشــترک انتخابــات. 
آن هــا تقلبــاِت وســیع و اعتراض هــاِی نامــزدان مبنــی بــر دخالــت 
ــده  ــرزی را نادی ــای ک ــِع آق ــه نف ــای خارجــی ب ــس و نیروه پولی
گرفتنــد و بــر پیــروزی نامــزد مــورد نظرشــان صحــه گذاشــتند. در 
ــر ســلطۀ حکومــت  ــات زی ــات 1388 نیــز کمســیوِن انتخاب انتخاب
ــا  ــی هــم ب ــِز آن کار کــرد و جامعــۀ جهان و دســتورهای تقلب  آمی
جریــاِن تقلــب کار و بــر ســِر قــدرت، مصلحــت و ســازش نمــود. 
انتخابــات 1393 امــا زمانــی بــود کــه مــردم انتظــار رســتگاری و 
نجــات از تقلــب و جریان هــاِی متقلــب را داشــتند. ولــی در ایــن 
ــات  ــِج انتخاب ــا مهندســی نتای ــب ب ــِت متقل ــز حکوم ــات نی انتخاب
و ســلطه بــر کمیســیون های انتخاباتــی، اوالً توانســت مانــع 
ــود  ــب ش ــر تقل ــب در براب ــِی رقی ــان اصل ــدۀ جری ــروزِی کوبن پی
ــطۀ  ــت به واس ــه دورِ دوم توانس ــات ب ــاندِن انتخاب ــا کش ــًا ب و ثانی
جعــل و تزویــر، اشــرف غنی را بــه عنــوان میــراث دارِ خــود فــردِ 
پیـــروز در انتخابــات اعــام کنــد و جامعــۀ جهانــی هــم در بحران 
ناشــی از آن به نحــوی از انحــا جانــِب سلســلۀ تقلــب را گرفــت.
ــامِ  ــل انج ــار دلی ــه چه ــزان 1398، ب ــم می ــات شش ــا در انتخاب ام
موفقانــۀ ســناریوهاِی گذشــته منتفــی و مســاوی بــا بحــراِن 
غیرقابــل مدیریــت اســت. در ایــن انتخابــات اوالً مشــارکت مــردم 
ــات  ــزدان انتخاب ــاورِ شــورای نام ــه ب ــن و ب در ســطح بســیار پایی
ــن  ــوده و ای ــر ب ــون نف ــک میلی ــه ی ــک ب ــت جمهوری، نزدی ریاس
ــه حــوادث  ــرِت جامعــه را نســبت ب ــزان از مشــارکت، اوِج نف می
ــی  ــیون های انتخابات ــه کمیس ــادی ب ــته و بی اعتم ــِی گذش انتخابات
ــور  ــا حض ــردم ب ــًا م ــت. ثانی ــدار داده اس ــی هش ــۀ جهان و جامع
ــای  ــتند زمینه ه ــای رای، خواس ــای صندوق ه ــان در پ کمرنگ ش
مهندســِی نتایــج انتخابــات را از حکومــِت به شــدت متمایــل 
بــه تقلــب و بقــا در قــدرت بگیرنــد. ثالثــًا ســایر نامــزداِن 
و  برنامه انــد  صاحــِب  و  منســجم  این بــار  ریاســت جمهوری 
ــد  ــازه نمی دهن ــتند و اج ــان هس ــرِگ آراِی پاک ش ــاِی برگ ب جوی
حتــا یــک بــرِگ آن بــه ســود جریــاِن تقلــب مصــادره شــود. رابعــًا 
ــاِف  ــی خ ــِج اعام ــر نتای ــر، اگ ــل فوق الذک ــه دلی ــۀ س در نتیج
واقعیــت و منطــق عمومــی و بــه عبارتــی بــه ســودِ سلســلۀ تقلــب 
ــد  ــا خواهن ــه خیابان ه ــد، ب ــه رای نداده ان ــی ک ــا آن های باشــد، حت
ــب  ــه تقل ــان را نســبت ب ــاِی انباشتۀش ــا و نفرت ه ــد و عقده ه آم
ــه دیگــر  ــرد؛ به نحــوی ک ــد ک ــه خواهن ــۀ سیل آســا تخلی ــه گون ب

ــد! ــی نمان ــا باق ــرِی خارجی ه ــرای میانجی گ ــی ب مجال
ــاِن  ــا جری ــب و ی ــلۀ تقل ــز سلس ــار نی ــه این ب ــود ک ــنیده می ش ش
ــی در  ــارکِت مردم ــزان مش ــِل آرا، می ــا جع ــد ب ــب می خواه متقل
ــا  ــازد و ب ــر بس ــون  رای  باالت ــا دو میلی ــک ت ــن ی ــات را بی انتخاب
ــج، در نهایــت نامــزد مــورد نظــِر خــود را پیـــروز  مهندســی نتای
میــدان بتراشــد. قابــل تذکــر اســت کــه سلســلۀ تقلــب، ســرهاِی 
ــا،  ــی توســط آن ه ــن اقدام ــوع چنی ــی و خارجــی دارد و وق داخل
ــد آورد.  ــوران خواه ــه ف ــردم را ب ــِم م ــاِن خش ــار آتش فش این ب
جلوگیــری از ایــن پیشــامد ناگــوار، فقــط منــوط بــه اعــام نتایــج 
ــت  ــردم و آراِی پاکی س ــارکِت م ــتیِن مش ــطِح راس ــاِس س ــر اس ب
ــده   ــه ش ــا ریخت ــه صندوق ه ــف ب ــاِی مختل ــع نامزده ــه نف ــه ب ک
ــن  ــز درج و منظــور اســت. چنی ــا نی ــام تیم ه و در محاســباِت تم
نتایجــی نه تنهــا ســقِف فروریختــۀ اعتمـــادِ مــردم را ترمیــم 
ــم  ــو را فراه ــاِی ن ــِن طرح ه ــۀ درانداخت ــل زمین ــرد، ب ــد ک خواه

خواهــد نمــود.
 

اعالم نتایج ابتدایی؛
وقوع بحران یا مژدۀ رستگاری

نتیجۀ انتخابات 
به نفِع دولت ساز نیست

احمد عمــران

تیـم »دولت سـاز« یـک نکتـه را فرامـوش کرده کـه این بار انتخابـات، آن انتخاباِت سـال 1393 نیسـت که بتوان 
بـا تقلـب بـه دوِر دوم رفـت و از امریـکا کمک خواسـت که طوری زمینه سـازی کند تا سـمِت اول در دولت وحدت 
ملـی از آِن آقـای غنـی شـود. تکـراِر آن تجربه هم بـرای امریکا دردنـاک خواهد بود و هم برای مردم افغانسـتان 
کـه در پنـج سـاِل گذشـته طعـم تلـِخ حکومـت دارِی یک فـرد بیمـار و خودکامـه را تحمـل کرده اند؛ فـردی که تمام 
امکانـات مالـِی کشـور را بـه نفـِع خـود و خانـواده اش مصـادره کـرده اسـت. نشـر اسـناد مالـی مربوط بـه همایون 
قیومـی سرپرسـت وزارت مالیـه و مشـاور ارشـِد آقـای غنـی و واریـز شـدِن پنجصد میلیـون دالر به حسـاب های 

پسـراِن آقای غنی در امریکا، می تواند نشـانۀ روشـِن فسـاد مالِی او در پنج سـاِل گذشـته باشـد
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ریاست جمهوری  انتخابات  نامزدان  شورای 
تیِم »دولت ساز« به رهبری محمداشرف غنی 
را متهم به اِعمال فشار بر کمیسیون انتخابات 
مبنی بر اعتباردهی به آرای بدون بایومتریک 
کرده و می گویند که این تیم در تاش است 
تا پای دادگاه عالی را به این مسأله بکشاند.

اعضای این شورا دیروز سه شنبه، 23 میزان 
که  گفتند  کابل  در  خبری  نشست  یک  در 
شکایت ها از تقلب های گسترده در انتخابات 
به شورای  و  کرده  مستندسازی  را  میزان   6
امنیت سازمان ملل گزارش می  دهند تا چهرۀ 

»تقلب کاران« به جهانیان نیز افشا شود.
انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی 
که  گفت  نشست  این  در  ریاست جمهوری 
تمام اعضای شورای نامزدان پیش از 6 میزان 
گفتند که بربنیاد یک میکانیسم، باید قدرت 
و حکومت به یک گروه بی طرف انتقال یابد 
باشیم،  عادالنه  و  شفاف  انتخابات  شاهد  تا 
اما حکومت این تقاضا و پیشنهاد را رد کرد 
اما  دارد،  قرار  قانون  با  مغایرت  و گفت در 
پیشنهاد  رد  برای  ماده یی  کنون  تا  حکومت 
در  و  نکرد  پیدا  قدرت خود  ابقای  و  شورا 

نهایت دست به دامن دادگاه عالی شد.
آقای مسعود افزود که تمام تاش حکومت 
برای ماندن در قدرت برای چند روز دیگر 
بود و در این مدت، هیچ کاری برای شفافیت 
در انتخابات هم انجام نداد. او اظهار داشت 
انتخابات  حکومت،  این  مدیریت  زیر  که 
مردم،  و  نظام  سرنوشت  و  افغانستان  برای 

تبدیل به »تهدید« شده است.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری با طرح 
این پرسش که مسوول وضعیت کنونی کشور 
این  آوردنده گان  پدیده  که  گفت  کیست؟ 
وضع حکومت وحدت ملی، کمیسیون های 
انتخابات و جامعۀ جهانی است و این ها باید 
افغانستان  اعتراف کنند که وضعیت بحرانی 
احمدولی  است.  آنان  مدیریت  محصول 
مسعود بیان داشت که حکومت در شش ماه 
شفاف«  »نسبتًا  انتخابات  یک  تنها  نتوانست 
برگزار کند و اکنون خود را به هر َدر می زند 

تا همچنان در قدرت باقی بماند.
که  می گوید  نامزدان  شورای  عضو  این 
به  رسیدن  برای  وسیله یی ست  انتخابات 
هدف که همانا روی کار آمدن نظام مشروع، 
عادل و تأمین آرامِش مردم می باشد. به گفتۀ 
این  اساسی  »پرسش های  مسعود:  احمدولی 
انتخابات  پروسۀ  کجای  در  مردم  که  است 
قرار دارند؟ آیا مردم با انتخاباتی که برگزار 
واقعًا مردم  آیا  به عدالت می رسند؟  کردید، 

برندۀ انتخابات هستند که شعار می دهید؟«.
 آقای مسعود می گوید که حکومت وحدت 
ملی از دل تقلب در سال 2014 بیرون شده 
دیگر  بار  تقلب  با  دارد  تاش  نیز  اکنون  و 
حکومت را به دست داشته باشد. با این هم، 
آقای مسعود گفت که وضعیت سال 2014 
با وضعیت کنونی یک تفاوت بزرگ دارد و 
آن این که در آن زمان دو تیم یکجا شدند، 
اما این بار هر کدام به تنهایی ادعای پیروزی 

دارند.
جهانی  جامعۀ  به  خطاب  مسعود  احمدولی 
آگاه  انتخابات  و  از دموکراسی  گفت: »شما 
و  شفاف  انتخابات  که  می دانید  و  هستید 
عادالنه چگونه برگزار می شود. آیا نمی بینید 
در  دارد   2014 سال  از  بدتر  سناریوی  که 

زمینه  این  در  چرا  می افتد؟  اتفاق  ما  کشور 
چرا  نمی کنید؟  حمایت  را  افغانستان  مردم 
را  نامزدان  شورای  طرح  انتخابات  از  پیش 
حمایت نکردید که اکنون ما شاهد وضعیت 
کنونی هستیم؟ آیا نمی دانستید یا نکردید؟«.

ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
تقلبی  آرای  شمارش  پیامدهای  که  گفت 
گفت  و  خواند  خطرناک  و  جدی  بسیار 
او  باشد.  شفاف  بسیار  باید  پروسۀ  این  که 
و  جهانی  جامعۀ  حکومت،  بی توجهی  از 
و  طرح های  به  انتخاباتی  کمیسیون های 
پیشنهادات شورای نامزدان انتقاد کرد و بیان 
داشت که دو تیم حکومت و جامعۀ جهانی 
حتا یک بار حاضر نشدند با شورای نامزدان 
ببینند که این ها چه می خواهند، اما تیم های 
حکومتی امروز تاش دارند »برخی را بخرد 

یا تطمیع« کند و در کنار خود قرار دهند.
با  حکومت  می دانستند  که  داشت  اظهار  او 
غیره  و  امنیه  فرماندهان  والی ها،  همکاری 
مسووالن حکومتی، دست به تقلب می زند، 

انتباه  این  تا  نکردند  تحریم  را  انتخابات  اما 
انتخابات  نامزدان  گویا  که  نیاید  میان  به 
ریاست جمهوری تاش دارند دموکراسی را 
لطمه بزنند یا گسست و انقطاعی در پروسۀ 
مردم ساالری و انتخابات به میان آورند و با 
این وجود، با ناباوری کامل تن به انتخابات 

نابرابر و غیرعادالنه دادند.
در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
نامزدان  شورای  که  گفت  سخنانش  اخیر 
مصمم اند تا از پروسۀ شمارش آرا نظارت 
نخواهند  فشاری  هیچ گونه  بار  زیر  و  کنند 

رفت.
نامزد  نبیل،  رحمت اهلل  حال،  عین  در 
این  در  ریاست جمهوری  انتخابات  دیگر 
»دست برد  را  انتخابات  در  تقلب  نشست، 
کرد  عنوان  ملی«  »خیانت  و  دموکراسی«  به 
یک  تا  گرفت  صورت  تاش  که  گفت  و 
استفاده  انتخابات  در  تقلبی  رأی  میلیون 
شود، اما با مداخلۀ شورای نامزدان انتخابات 
ریاست جمهوری از این کار جلوگیری شد.

تیم  سخنانش،  از  بخشی  در  نبیل  آقای 
غنی  محمداشرف  رهبری  به  »دولت ساز« 

اعتباردهی رأی های  را متهم به تاش برای 
تیم  این  که  گفت  و  کرد  بایومتریک  بدون 
عالی،  دادگاه  مجرای  از  تا  است  تاش  در 
اعتباردهی  به  مجبور  را  انتخابات  کمیسیون 

آرای بدون بایومتریک کند.
ابرازنظر  و  »دخالت«  که  داشت  بیان  او 
شمارش  چگونه گی  مورد  در  عالی  دادگاه 
اعتبار  بایومتریک،  بایومتریک و بدون  آرای 
می زند.  آسیب  را  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
افزود  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  این 
در  گسترده  تقلب های  از  شکایت ها  که 
به  کرده  مستندسازی  را  میزان   6 انتخابات 
شورای امنیت سازمان ملل گزارش می  دهند 
مردم  به  تقلب کاران  چهرۀ  او:  گفتۀ  به  تا 

افغانستان و جامعۀ جهانی افشا شود.
گسترده  تقلب  از  که  کرد  اضافه  نبیل  آقای 
از  کشور،  در  دموکراسی  وضعیت  و 
امنیت  شورای  به  نامزدان  شورای  آدرس 
مستند«  و  مفصل  »شکایت نامۀ  ملل  سازمان 
تا  می خواهند  سازمان  این  از  و  می فرستند 

چهره های تقلب کار را به مردم و کشورهای 
حامی افغانستان معرفی کند. رحمت اهلل نبیل 
اظهار داشت که میلیون ها دالر پول بیت المال 
انتخابات از سوی  در سازماندهی تقلب در 
نبیل  آقای  شد.  مصرف  حکومتی  نامزدان 
با  تا  دارد  جریان  تاش ها  اکنون  که  گفت 
وارد کردن فشار بر کمیسیون های انتخاباتی، 

آرای بدون بایومتریک را شمارش کنند.
این نامزد انتخابات گفت که برای ارج گزاری 
به ارادۀ مردم، باید نامزدان متقلب شناسایی 
و از فهرست نامزدان حدف شوند. او گفت 
که اشخاصی را می شناسد که برای شان پول 
داده شده تا در والیت های مشخص و حتا 
در کمیسیون به نفع نامزدی تقلب کنند. آقای 

نبیل اما از تیم و نامزد مشخصی نام نبرد.
رحمت ااهلل نبیل چندی پیش نیز مدعی شده 
که  است  اسنادی  ترتیب  حال  در  که  بود 
حکومتی  مقام های  از  برخی  می دهد،  نشان 
و  زور  واسطۀ  به  ولسوالی ها  و  والیات  در 

پول، رأی مردم را خریده اند.
نامزد  حکیمی،  شهاب  دیگر،  سوی  در 
نشست  این  در  ریاست جمهوری  انتخابات 

که صورت  تقلب هایی  به  باتوجه  که  گفت 
گرفته است، کمیسیون انتخابات نباید برنده 
و بازندۀ این انتخابات را اعام کند. او اظهار 
داشت، نتیجه یی که کمیسیون اعام کند، از 
سوی نامزدان و مردم قابل قبول نخواهد بود.
کمیشنران  از  نامزدان  شورای  عضو  این 
کمیسیون انتخابات خواست تا »وارخطایی« 
کمیسیون  دبیرخانۀ  که  گفت  او  نکنند. 
انتخابات  نامزدان  نظارت  زیر  نیز  انتخابات 
ریاست جمهوری قرار داد و به کسی اجازه 
این  کنند.  تقلب  آرا  شمارش  در  نمی دهند 
می گوید  جمهوری  ریاست  انتخابات  نامزد 
که اگر جامعۀ جهانی در کنار »متقلبان« قرار 
بگیرد، در واقع خود را در برابر ارادۀ مردم 

افغانستان قرار داده است.
انتخابات  دیگر  نامزد  حفیظ،  عنایت اهلل 
نمونه هایی از تقلب در انتخابات را بر شمرد 
و گفت که با در نظرداشت آن، اگر کمیسیون 
بدون شمارش شفاف نتیجۀ انتخابات را اعام 
کند، تمام سندها را همه گانی می سازند. آقای 

حفیظ افزود که در یکی از والیت ها، پس از 
ساعت یک چاشت، از سوی رییس والیتی 
کمیسیون انتخابات دستور صادر می شود تا 
تا  شود  تقسیم  ناظران  بین  انتخابات  اوراق 

مشروعیت انتخابات بلند برود.
»تقلب ساالران  را  حکومتی  نامزد  دو  او 
نزدشان  فیلمی  که  گفت  و  خواند  بزرگ« 
است که نشان می دهد اوراق انتخاباتی میان 
دو نامزد حکومتی توزیع و به صندوق ها پُر 
می شود. آقای حفیظ اضافه کرد که در والیت 
دیگر، وقتی رییس والیتی کمیسیون به والی 
می گوید که چهار هزار رأی در این والیت 
استفاده شده، والی فوراً جلسۀ اضطراری با 
می گوید  و  می کند  برگزار  دولتی  کارمندان 
رأی  هزار  چهل  مشخص  نامزد  به  ما  که 
وعده سپرده ایم و باید این مقدار رأی از این 
کمیسیون  نهایت،  در  و  شود  بیرون  والیت 
اعام کرده که از همان والیت بیش از چهل 

هزار رأی بیرون شده است.
ولسوالی ها  از  یکی  در  که  گفت  نامزد  این 
مخالفان مسلح دولت هشدار می دهند که اگر 
در روز انتخابات مواشی مردم از خانه بیرون 

شود را نابود می کنند، اما از همان ولسوالی 
به یکی از نامزدان حکومتی بیش از 12 هزار 
ُهشدار  آقای حفیظ  است.  بیرون شده  رأی 
ناپاک را  داد که اگر کمیسیون آرای پاک و 
از هم جدا نکرد، تمام فیلم ها را با رسانه ها 

شریک می سازد.
انتخابات  دیگر  نامزد  لیوال،  رحمان  نور 
بربنیاد  که  می گوید  ریاست جمهوری 
نمی توان  را  میزان  ششم  انتخابات  قانون، 
آقای  گفتۀ  به  گفت.  سراسری  انتخابات 
انتخابات  کمیسیون  و  حکومت  به  لیوال، 
داده  ُهشدار  و  داده  تخنیکی  پیشنهادهای 
بازی  دولت  و  مردم  سرنوشت  با  که  بود 
نکنند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار داشت که به دلیلی بی باوری مردم به 
انتخابات،  در  حضورشان  عدم  و  حکومت 
برندۀ انتخابات ششم میزان شاید دوصد هزار 
رأی به دست بیاورد و چنین رییس جمهوری 
نمی تواند نمایندۀ مشروع 35 میلیون شهروند 

باشد.
از  پیش  هم  که  گفت  لیوال  رحمان  نور 
انتخابات، هم در روز برگزاری انتخابات و 
سیستم  آرا،  شمارش  جریان  در  اکنون  هم 
بود.  همراه  فراوانی  با مشکات  بایومتریک 
او اضافه کرد که مردم یابد در کنار شورای 
داشته  روشن  آیندۀ  تا  گیرد  قرار  نامزدان 
گفت،  سخنانش  اخیر  در  نامزد  این  باشیم. 
در برابر کسانی که علیه مردم، نظام و توسعۀ 

افغانستان ایستاده اند، می ایستند.
نخست  معاون  بیژن،  بشیر  دیگر،  سوی  در 
قانون«  حاکمیت  و  »مردم ساالری  تیم 
نهادهای  جهانی  جامعۀ  که  می گوید 
موضع شان  افغانستان،  در  دخیل  بین المللی 
غیردموکراتیک  برخوردهای  برابر  در  را 
مشخص  افغانستان  انتخاباِت  به  نسبت 
سازند. آقای بیژن اظهار داشت که انتخابات 
را  دموکراسی  که  است  مولفه هایی  از  یکی 
تقویت می کند، اما در انتخابات ششم میزان، 
برخی از نامزدان مشخص با پخش پول های 
به  حتا  را  فساد  اجتماع،  نهاد  به  مشکوک 

خانواده ها کشاندند.
پخش  با  نامزدان  برخی  که  داشت  بیان  او 
انتخابات را خدشه دار ساخته و  پول، روند 
منحرف کرده است. آقا بیژن اظهار داشت که 
جمهوری  ریاست  ارگ  نامزدان،  این  جای 
نیست، بلکه دادگاه است. بیژن اظهار داشت 
که تنها باطل اعام کردن آرای تقلبی کافی 
شناسایی،  متقلب  نامزدان  باید  بلکه  نیست، 

معرفی و به دادگاه معرفی شوند
ریاست جمهوری  انتخابات  که  است  گفتنی 
امنیتی  بلند  تهدیدات  سایۀ  در  میزان  ششم 
انتخابات  نامزدان  تمام  میان  از  شد.  برگزار 
به  دولت ساز  تیم  تنها  ریاست جمهوری، 
که  کرد  اعام  غنی  محمداشرف  رهبری 
بایومتریک  بدون  رأی های  شدن  شمار  با 
مشکل ندارد. اما پس از ختم روند رأی دهی 
اصلی،  سرور  به  دیتا  انتقال  شروع  و 
کمیسیون انتخابات اعام کرد که آرای بدون 
بایومتریک نزد این کمیسیون اعتبار نخواهد 
داشت. در کنار کمیسیون انتخابات مبنی بر 
شماری  بایومتریک،  بدون  آرای  نپذیرفتن 
نیز تأکید بر پذیرفته  انتخاباتی  از تکت های 

شدن آرای بایومتریک شده کردند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری:

مستند تقلب های انتخاباتی را به شورای امنیت سازمان ملل می سپاریم

روح اهلل بهزاد
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از  بسیاری  شکایت  باعث  که  شایعی  عایم  از  یکی 
مراجعه کننده گان به درمانگاه ها می شود، گرفته گی بینی 
بینِی  می کند  احساس  بیمار  حالت  این  در  که  است 
بینی به طور ناقص انجام  باز نیست و عبور هوا از  او 
می شود و در این حالت در بینی، یا انسداد کامل پیش 
می آید یا به طور نسبی بسته می شود. این مسأله ممکن 
است دوطرفه باشد و همچنین ممکن است یک بینی 
از چند ساعت  بعد  و  باشد  باز  دیگری  و  باشد  بسته 
بسته  دیگر  بینی  و  باشد  باز  بود،  بسته  که  بینی  همان 
باشد و این سیکل تکرار شود و بالعکس. این حالِت 
بیماری  دارند،  آن شکایت  از  افراد  از  که خیلی  اخیر 
نیست؛ بلکه سیکل طبیعی و سیکل فیزیولوژیِک بینی 

است و افراد نباید از این بابت نگران باشند.
فرد  هر  در  یک بار  ساعت  چهار  تا  یک  هر  حدود 
بسته  نسبی  به طور  بینی  سوراخ های  از  یکی  طبیعی، 
بود،  بسته  که  بینی  آن  و  می شود  باز  یکی  و  می شود 
بازتر عمل می کند. بعضی از افراد می خواهند در این 
بینی نفس بکشند و  از  با قدرت زیاد و سریع  حالت 
اظهار می دارند که نمی توانند این عمل را انجام دهند. 
در این جا باید عنوان شود که این کار، انتظار درستی 
این است که هوا را  بینی وظیفه اش  نیست و  بینی  از 
به آرامی از بین شاخک هایی که داخل بینی قرار دارند، 
این ها عبور می کند  بین  از  آرامی  به  هدایت کند. هوا 
و در این مدتی که هوا از این شاخک ها عبور می کند، 
گرم و مرطوب می شود تا بتواند به حنجره و ریه برسد.
عاوه بر گرم و مرطوب کردن هوا، بینی وظیفه دارد 
که ذرات معلق موجود در هوا را بگیرد. از طرفی چون 
و  میکروب ها  از  برخی  است،  مرطوب  بینی  مخاط 
ذراتی که در هوا موجود است، در هنگام عبور از بینی، 
به مخاط بینی می چسبد، یعنی بینی یک وسیلۀ دفاعی 
است و مخاط بینی باعث می شود که این میکروب ها و 

ذرات به ریه نرسند.
دفاع  و  تنفس  بر  عاوه  بینی  کارهای  از  دیگر  یکی 
بدن، نقش در عمل بویایی است. با رسیدن مولکول های مادۀ بودار به 
مخاط بویایی، فرد بو را حس می کند. اما عوامل ایجادکنندۀ گرفته گی 
بینی کدام است؟ و در چه افرادی گرفته گی بینی به طور معمول دیده 

می شود؟
مهم ترین  ولی  باشد؛  عامل می تواند دخیل  بینی چندین  در گرفته گی 
علت در حال حاضر آلرژی و حساسیت بینی است که تقریبًا در همۀ 
فصل  در  بینی  گرفته گی  اغلب  می شود.  دیده  سنین  تمام  در  و  افراد 
بهار یا پاییز تشدید می شود؛ البته عایم دیگری نیز به همراه گرفته گی 
ممکن است وجود داشته باشد، مثل عطسه، خارش بینی و ترشح مایع 

زالل از بینی.
از علل دیگر، انحراف دیوارۀ بین دو حفرۀ بینی یا انحراف سپتوم بینی 
است. در بعضی از افراد، دیوارۀ بین دو حفرۀ بینی کامًا صاف نیست 
و در نتیجه ممکن است گرفته گی بینی ایجاد شود. یا ممکن است در 
اثر تکامل، طوری استخوان و غضروف های داخل بینی رشد و تکامل 
پیدا کند که به صورت صاف نباشد و کج باشد. از علل دیگر می توان 
به ضربات وارده به بینی اشاره کرد که در اثر ضربه، چه در کودکی و 
چه در بزرگ سالی، ممکن است به یک طرف بینی فشار وارد شود و 
به انحراف بینی و در نهایت به گرفته گی بینی منجر شود. هم چنین در 
کودکانی که دچار بزرگِی لوزۀ سوم هستند )چون لوزۀ سوم در انتهای 

بینی وجود دارد(، عبور هوا مشکل می شود.

اما عالیم گرفته گی بینی کدام است؟ چه عالیمی همراه گرفته گی 
بینی می تواند وجود داشته باشد؟

از مهم ترین عایم گرفته گی در بینی، عدم عبور هواست. عاوه بر آن، 
ترشح نیز از بینی وجود دارد؛ مانند تورم مخاط بینی به خاطر آلرژی که 
می تواند باعث ترشح آبکی از بینی شود. اگر یک تومور بدخیم در بینی 
باشد، عاوه بر گرفته گی می تواند ترشح خون آلود )نه آبکی و زالل( 
هم دیده شود. گیر کردن جسم خارجی )که از علل کمتر شایع است(، 
]پنسل پاک[ در داخل  پاک کن  مداد  از  قطعه یی  یا  دانۀ حبوبات  مانند 

بینی می تواند باعث گرفته گی بینی و عدم عبور هوا شود.
در مواردی ممکن است فرد دارای تومور خوش خیم به نام آنژیوفیبروم 
باشد که در این صورت هم گرفته گی بینی رخ می دهد. البته می تواند 
و  خون آلود  و  چرکی  یا  زالل  ترشح  با  و  شود  هم  خونریزی  باعث 
شدن صورت  بدفرم  و  تورم صورت  بینی،  تورم  بینی،  از  خونریزی 
همراه باشد. در موارد شدید ممکن است این علت ها باعث بدشکل 
تودۀ  یک  یا  پولیپ  دارای  که  کسانی  مانند  شوند،  بینی  ظاهر  شدن 
خوش خیم در داخل بینی هستند که در اثر کم توجهی و عدم درمان آن، 

حجمش زیاد می شود و ظاهر بینی را پهن می کند. 

داکتر ابراهیم رزم پا

آینـده از منظِر 

هگـل
آیندۀ مطلق: پایان تاریخ

روح در پایــان ســفر پُرافت وخیــزش در انتهــای 
پدیدارشناســی بــه دانــش یــا علــم مطلــق 
ــی  ــۀ اوِج خودآگاه ــش نقط ــن دان ــد. ای می رس
ــد.  ــان می ده ــودش نش ــه خ ــبت ب ــل را نس عق
ــام  ــم »روح« در مق ــی فه ــد، یعن ــم نظام من »عل
»روح«، تنهــا زمانــی پدیــدار می شــود کــه 
شــکل های  مختلــِف  مراحــل  تمــام  روح 
مقدماتــی آن را طــی کــرده باشــد«]16[. در 
ایــن مرحلــه بناســت روح مطلــق شــود. مطلــق 
ــای  ــن معن ــه همی ــو ب ــک س ــدِن روح از ی ش
ــق اســت و  ــش مطل ــی و دان ــی، خودآگاه آگاه
از ســوی دیگــر نیــز بــه معنــی آشــتی نهایــی و 
ــن  ــی اســت. در ای ــۀ تعارضــات درون ــع کلی رف
دقیقــه]17[ اســت کــه ســوژه و ابــژه، انســان و 
ــه هــم می رســند  جهــان، متناهــی و نامتناهــی ب
ــان آزادی و  ــل می ــد و »تقاب ــدت می یابن و وح
ــی  ــد می شــود... آن گاه ارادۀ عین ضــرورت ناپدی
ــک ُکل  ــت و ی ــد گرف ــتی خواهن ــی آش و ذهن

بی دغدغــه و آرام خواهنــد شــد«]18[.

ترِس هگل
ــع را از  ــبتًا جام ــری نس ــوق، تصوی ــث ف مباح
ــداول و هــم  ــای مت ــده )هــم در معن ــای آین معن
در معنــای آخرالزمانــی( نــزد هــگل ترســیم 
ــری  ــر تصوی ــه ظاه ــر ب ــن تصوی ــد. ای می کنن
و  امیدوارکننــده  آرمان گرایانــه،  یک دســت، 
ــر  ــا اگــر اندکــی دقیق ت آرامش بخــش اســت. ام
ــه  ــویم ک ــه می ش ــم، متوج ــگاه بیندازی ــه آن ن ب
ــده )در هــر دو  ــوان از تصــور هــگل از آین می ت
ــرای  ــیل، ب ــنۀ آش ــی پاش ــۀ نوع ــه مثاب ــا(، ب معن

ــرد. ــره ب ــه خــود هــگل به ــه ب حمل
ــه دســت  ــِش رو: هــگل از ب ــدۀ پی ــف( آین ال
ــای نخســت عاجــز  ــده در معن ــر آین دادن تصوی
ــره  ــده طف ــی آین ــًا از پیش بین ــت. وی عمدت اس
ــره روی،  ــن طف ــرای ای ــن راه ب ــی رود و بهتری م
همــان حقــۀ مشــهور احســاس آخرالزمانــی یــا 
ــر  ــه تعبی ــت. ب ــان اس ــتانۀ پای ــتادن در آس ایس
ــا  ــه نشــدن ب ــای مواج ــی از ترفنده ــر، یک دیگ
تعارضــات اندیشــۀ خــود، نــزد فیلســوفان، 
ــان  ــان و فلســفۀ خودش ــرون کشــیدن خودش بی
از دل حــوزۀ نفــوذ و نقــادی منطق شــان اســت. 
ــوردش  ــاف برخ ــگل برخ ــر، ه ــان دیگ ــه بی ب
ــپینوزا  ــقراط، دکارت، اس ــون، س ــًا افاط ــا مث ب
و ...، خــود را در ایــن فرآینــد رفــع و نفــی 
ــدی  ــا رن ــه ب ــد، بلک ــرار نمی ده ــی ق دیالکتیک
ــفه و  ــۀ خــود را نقطــۀ اوِج فلس تمــام اندیش
در آســتانۀ دانــش مطلــق معرفــی می کنــد. 
ایــن مســأله نــزد منتقدانــش زمانــی برمــا 
می شــود کــه وی مجبــور می شــود به طــور 

مشــابه دولــت پــروس زمــاِن خــود را نیــز 
نقطــۀ اوج سیاســت ورزی و بهتریــن دولــت 
ــأله  ــن مس ــد ای ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــی کن معرف
برخــاف آنچــه منتقــدان هــگل می گوینــد، نــه 
ــلطنت طلبی او،  ــا س ــه کاری ی ــی از محافظ ناش
ــی  ــره روی او از نف ــی از طف ــتر ناش ــه بیش بلک

ــود. ــودش ب ــی خ دیالکتیک
بــه همیــن دلیــل هــگل هیــچ پیش بینی یــی 
از آینــده نمی کنــد و یک راســت بــه ســراغ 
ــه تنهــا  »دانــش مطلــق« مــی رود. ایــن مســأله ن
در پدیدارشناســی روح، بلکــه در فلســفۀ تاریــخ 
ــورد  ــم می خ ــه چش ــز ب ــر نی ــای دیگ و جاه
ــین  ــل واپس ــه در فص ــت ک ــوان گف ــه »می ت ک
ــت«]19[.  ــه اس ــرار گرفت ــخ[ ق ــی ]تاری و نهای

ــخ  ــه تاری ــتند ک ــق داش ــدی ح ــا ح ــدان ت منتق
ــخ  ــر تاری ــا بدت ــا حت ــا، ی ــخ اروپ ــگل را تاری ه
ــگل  ــود ه ــه خ ــرا ک ــد، چ ــن بخوانن ــژاد ژرم ن
ادعــا می کنــد  تمــام صراحتــًا  نخــوِت  بــا 
ــر ســفر  ــه باخت ــان از خــاور ب ــخ جه ــه »تاری ک
می کنــد، زیــرا اروپــا مطلقــًا پایــان تاریــخ 
ــه  ــاز اســت«]20[. )البت ــیا آغ ــان اســت، آس جه
در پدیدارشناســی روح اصــًا ردی از تاریــخ 
ــخ  ــاز تاری ــا آغ ــت، در آنج ــی نیس ــر اروپای غی

ــرقی  ــی ش ــا بی اعتدال ــت(. »در اروپ ــان اس یون
ــلط  ــن و تس ــدال و تعی ــه اعت ــود را ب ــای خ ج
بــر بی اعتدالــی بــه یــاری اصــل روحانــی 
ــت  ــاِن خــود ثاب ــه گم ــگل ب ــد«]21[. »ه می ده
ــم  ــه حک ــی ب ــدن اروپای ــه تم ــت ک ــرده اس ک
ــت«.]22[  ــان اس ــن آرم ــن، واالتری ــت ذه طبیع
ــد،  ــان می ده ــوزه نش ــه مارک ــه ک ــا همان گون ی
»تاریــخ جهانــی کــه مــورد نظــر هــگل اســت، 
تاریــخ طبقــۀ متوســطی را کــه خــود بر ایــن الگو 
ــی می بخشــد«]23[.  استوارســت، تقــدس و تعال
بــه نظــر می رســد، دســت کم بخشــی از تــاش 
هــگل بــرای نشــان دادن برتــری و واالیــی خــود 
)چــه از حیــث قاره یــی، چــه از حیــث نــژادی، 
چــه از حیــث طبقاتــی، چــه از حیــث تاریخــی، 
چــه از حیــث فلســفی و ...( ریشــه در تاشــش 
ــن دادِن خــودش  ــا ت ــه ب ــرار از مواجه ــرای ف ب
بــه رونــد دیالکتیکــی و ناتوانــی اش از بــه 
دســت دادن تصویــری نســبت بــه آینــده اســت. 
ــود از  ــز خ ــگل نی ــد: »ه ــر می نویس هورکهایم
ــا  ــختانه ب ــان سرس ــه چن ــاوری، ک ــم عقل ب توه
ــود، رهایــی نیافتــه اســت: او  آن پیــکار کــرده ب
ــته  ــورد روزگار گذش ــط در م ــک را فق دیالکتی
ــاِص  ــع خ ــه موض ــن ک ــته و همی ــه کار بس ب
خــود او در عرصــۀ اندیشــه ها بــه میــان کشــیده 
ــرده  ــی ک ــه تلق ــک را خاتمه یافت ــده، دیالکتی ش

ــت«]24[. اس
ب( آینــدۀ آخرالزمانــی: از ســوی دیگــر هــگل 
حتــا از بــه دســت دادن آینــدۀ آخرالزمانــی 
ــی  ــگل ابهام ــز اســت. »در اندیشــۀ ه ــز عاج نی
کــه  اســت  ایــن  ابهــام  آن  و  دارد.  وجــود 
بیانگــر  کــه  عینــی،  و  فــردی  روح  آشــتی 
ــتگاه  ــاد فلســفی در دس ــا هم نه ــای ب وجــه اع
هگلــی اســت، شــاید بــه نحــوی کامــل تحقــق 
ــا حــدی  یافتنــی نیســت«]25[. البتــه می تــوان ت
بــه هــگل حــق داد کــه در زمانه یــی کــه 
ــوژه و  ــان س ــدنی می ــکافی عبورناش ــوز ش هن
ــات و  ــه تعارض ــی ک ــا زمان ــرار دارد، ت ــژه ق اب
ــد،  ــان حکــم می رانن ــر جه ــان ب تضادهــا همچن
ــی و  ــایل علم ــیاری از مس ــه بس ــی ک ــا زمان ت
فلســفی الینحــل باقــی مانده انــد، نــه تنهــا 
ــان ســخنان کلــی و  ــا بی تبییــن دقیــق بلکــه حت
اســتعاری نیــز از دانــش مطلــق یــا پایــان تاریــخ 
ــان شــاعرانۀ  ممکــن نیســت و بدیــن وســیله بی
فصــل »دانــش مطلــق« را توجیــه کــرد. از ایــن 
رو، »هــگل از خصلــت جامعــۀ آزادی در پایــان 
تاریــخ مطلقــًا هیچ گونــه آگاهــی تفصیلــی 
مشــخصی نــدارد«]26[. امــا آیــا خــود ایــن نیــز 
نمی توانــد ترفنــدی باشــد تــا هــگل از مواجهــه 
ــود  ــۀ خ ــای اندیش ــات و ناتوانی ه ــا تعارض ب

ــد؟ ــاز زن ســر ب

وم
س

ش 
بخ

 

محمدمهدی اردبیلی

با  برخوردش  برخاف  هگل 
مثاً افاطون، سقراط، دکارت، 
اسپینوزا و...، خود را در این 
فرآیند رفع و نفی دیالکتیکی 
رندی  با  بلکه  نمی دهد،  قرار 
تمام اندیشۀ خود را نقطۀ اوِج 
دانش  آستانۀ  در  و  فلسفه 
این  می کند.  معرفی  مطلق 
زمانی  منتقدانش  نزد  مسأله 
مجبور  وی  که  می شود  برما 
دولت  مشابه  به طور  می شود 
پروس زماِن خود را نیز نقطۀ 
بهترین  و  سیاست ورزی  اوِج 
نظر  به  کند.  معرفی  دولت 
برخاف  مسأله  این  می رسد 
آنچه منتقدان هگل می گویند، 
یا  محافظه کاری  از  ناشی  نه 
بیشتر  بلکه  او،  سلطنت طلبی 
نفی  از  او  طفره روی  از  ناشی 

دیالکتیکی خودش بود
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والدیمیر نابوکوف
وقتـی صحبـت از نویسـنده گان بـزرِگ روس به میـان 
می آیـد، همیشـه نامـی از نابوکـوف را می شـنویم. ایـن 
نویسـندۀ شـهیِر روس که بیشـتر آثار او به زبان فارسی 
نیـز ترجمـه شـده اند، فارغ التحصیـل دانشـگاه کمبریج 

اسـت و بیشـتر عمِر خـود را در امریـکا گذرانده.
نابوکـوف چیزی حـدود 18 رمان و 8 مجموعه داسـتان 
را در کارنامـۀ خـود دارد و در میـان آثـارِ او چندیـن 

کتـاب شـعر و نمایشـنامه نیـز بـه  چشـم می خورد.
عجیب وغریـِب  عادت هـای  نوشـتن  بـرای  نابوکـوف 
زیـادی داشـت و پیش نوشـتۀ کتاب هایـش را بـا مـداد 
می نوشـت.  فهرست گذاری شـده یی  کارت هـای  روی 
قـرار  بـزرگ  در جعبه هـای  را  کارت هـا  ایـن  سـپس 
کتـاب  نوشـتن نسـخۀ  نهایـی  بـه  مـی داد و مشـغول 

می شـد.
بـه وی  ایـن روش  بـود  نابوکـوف مدعـی  والدیمیـر 
را  داسـتان  مختلـِف  صحنه هـای  تـا  می کنـد  کمـک 
بـا هـم ترکیـب کنـد یـا جـای ایـن صحنه هـا را بـا 
بیـرون آوردن یکـی از کارت هـا و گذاشـتن آن کارت 
در قسـمت دیگـری از جعبـۀ  کارت هـای مخصـوِص 

داسـتان تعویـض نمایـد.
نابوکـوف پـس از نـگارش پیش نویـس، کارت هـا را به 
همسـرش مـی داد تـا داسـتان نهایی توسـط همسـرش 

تایپ شـود.

مارک توین
ایـن نویسـندۀ فقیـد امریکایـی را تمـام دنیـا به خاطـر 
و  فیـن«  هاکلبـری  »ماجراهـای  معـروِف  رمان هـای 

می شناسـند. سـایر«  تـام  »ماجراهـای 
مـارک توین نویسـندۀ دنیـا دیده  یی بـود و کتاب هایش 
نیـز فـروِش خوبـی داشـتند امـا زنده گـی روی چندان 
خوشـی به او نشـان نـداد و مرگ دخترانـش در عرض 
چنـد سـال باعـث شـد مـارک توین نیـز تغییـر روحیۀ 
شـدیدی پیـدا کنـد که این تغییـر روحیه در آثـار او نیز 

کامـًا نمـود پیدا کرده اسـت.
مـارک توین عقیـدۀ زیادی بـه خـوردن صبحانۀ  مقوی 
و سـالم داشـت و پس از صرف صبحانـه، بدون اتاف 

وقـت مشـغول نوشـتن می شـد و تـا سـاعت 5 بعـد از 
بی وقفه می نوشـت. ظهـر 

نـگارش کتاب هایـش بـه اندازه یـی برای تویـن اهمیت 
و  می گذاشـت  کنـار  نیـز  را  ناهـار  حتـا  کـه  داشـت 
خانـواده اش به خوبـی از جدیـت او در حیـن نـگارش 
باخبـر بودنـد و وقتـی که مشـغول نوشـتن بود، کسـی 

از افـراد خانـواده اجـازۀ مزاحمـت نداشـت.
رخ  ناخوشـایندی  پیشـامد  اگـر  این جاسـت  جالـب 
مـی داد و اعضـای خانـواده بـه حضـور مـارک تویـن 
نیـاز ضـروری داشـتند، نبایـد نزدیـک او می شـدند و 
نویسـندۀ  ایـن  شـیپور  نواختـن  بـا  دور  فاصله یـی  از 
سـخت کوش را آگاه می کردنـد کـه بـه او نیـاز دارنـد.
مـارک تویـن 6 روزِ هفتـه را بـه همیـن منـوال بـدون 
خسـته گی کار می کـرد و یک شـنبه ها تعطیـل بـود و در 

کنـار خانـواده وقـت می گذراند.

ویکتور هوگو
نویسـندۀ رمـان بینوایـان به عنوان یکی از برجسـته ترین 
نویسـنده های فرانسـوی شـناخته می شـود و در کنـار 
رمـان فراموش نشـدنی بینوایـان، آثـار بـزرِگ دیگـری 
ماننـد گوژ پشـت نتـردام و مـردی کـه می خنـدد را در 

دارد.  کارنامۀ خـود 
ویکتـور هوگـو نگاهـی منتقدانـه بـه جامعـۀ فرانسـه 
داشـت و ایـن انتقادهـا را به خوبـی در کتـاب بینوایـان 

کرد. مطـرح 
خـوب  از  صبح هـا  فرانسـوی  شـهیر  نویسـندۀ  ایـن 
برمی خاسـت و پـس از دم کـردن قهـوه، نامه یـی که از 
معشـوقه اش دریافـت کـرده بـود را می خوانـد و تعداد 
زیـادی تخم مـرغ را بـرای صبحانـه آمـاده می کـرد و 
پـس از خـوردن صبحانه یـی مفصل، خـود را در اتاقش 

محبـوس می کـرد و مشـغول بـه نوشـتن می شـد.
ویکتـور هوگـو هماننـد بسـیاری دیگر از نویسـنده گاِن 
اتـاق  انتخـاب  بـرای  را  خاصـی  عادت هـای  موفـق 
داشـت و حتمـًا بایـد پشـت یک میـِز کوچک کـه جلِو 
آینـه قـرار گرفته بود می نشسـت و تا سـاعت 11 صبح 

بـه هیـچ دلیلی دسـت از نوشـتن برنمی داشـت. 

چارلز دیکنز
خالـق آثـار بزرگـی ماننـد دیویـد کاپرفیلـد، آرزوهای 
بزرگ و الیور تویسـت به عنوان یکی از سرشـناس ترین 
نویسـنده های انگلیسـی شـناخته می شـود و رمان هـای 
وی بـرای خواننده هـای فارسـی زبان نیـز کامـًا آشـنا 

 . هستند
دیکنـز زنده گـی حرفه یـی خـود را بـا روزنامه نـگاری 
شـروع کـرد و بعدها به نویسـنده یی تمـام وقت تبدیل 
شـد. چارلـز دیکنـز 10 فرزنـد داشـت و تـا آخـر عمر 
دسـت از کتاب خوانی و نگارش برنداشـت و در حالی 
کـه مشـغول آخریـن کارش بود، بـر اثر سـکتۀ قلبی از 

دنیـا رفت.
همان گونـه کـه اشـاره شـد، چارلـز دیکنـز 10 فرزنـد 
داشـت امـا از آن دسـته نویسـنده گانی بـود کـه بایـد 
حتمـًا در سـکوت و آرامش می نوشـت، در نتیجه برای 
اتـاق خـودش دو درِ محکـم نصـب کرده بود تا سـر و 

صـدای محیـط بیـرون تمرکـز او را بـر هـم نزنند.
دیکنـز میـز کارش را جلـو پنجره قـرار داده بود و تمام 
لـوازم مـورد نیاز یـک نویسـنده در روی ایـن میز قرار 
گرفتـه بـود. وی برای نگارش از پَـر پرنده گان و جوهر 
آبـی اسـتفاده می کـرد و روی میـزش گل هـای تـازه و 

معطـر و چنـد مجسـمه از طـا و برنز قـرار می داد.

ئی بی وایت
ایـن نویسـندۀ برنـدۀ جایـزۀ پولیتـزر را بیشـتر به دلیـل 
لیتـل«  »اسـتوارت  و  »شـیپورزن«  قـوی  کتاب هـای 
نیـز  روزنامه هـا  بـرای  وایـت  بـی   ئـی   می شناسـیم. 
مطلـب می نوشـت و چیـزی نزدیک به شصت سـال در 
مجلـۀ نیویورکـر کـه یکـی از معتبرترین مجـات ادبی 

امریکاسـت، سـابقۀ کار داشـت.
ئـی  بـی  وایـت عادت هـای عجیـِب زیـادی داشـت و 
حتـا  نوشـتن  حیـن  در  نمی توانسـت  این کـه  به رغـم 
بـه موسـیقی گـوش دهـد، مشـکلی بـا حضـور افـراد 
خانـواده در کنـارش نداشـت و ترجیـح مـی داد روزها 
در اتـاق پذیرایـی بـه همـراه سـایر اعضـای خانـواده 

بنشـیند و مشـغول نـگارش کتـاب شـود. 

اتـاق پذیرایـی ئی  بـی  وایـت، مکانی نورگیـر و بزرگ 
بـود و اعضـای خانـواده دایـم در ایـن اتـاق رفت وآمد 
داشـتند و گاهـی نیـز بـا تلیفـون مشـغول بـه صحبـت 
می شـدند امـا ایـن مـوارد هیـچ لطمه یـی بـه نـگارش 
ئـی  بـی  وایـت وارد نکـرد و در همیـن شـرایط شـلوغ 
و غیرعـادی آثـار بسـیاری بزرگـی را بـه جامعـۀ ادبـی 

جهـان عرضـه کرد.

کرت وانه گت
وانه گت در رشـتۀ شـیمی تحصیـل کرده بود اما عشـِق 
او بـه ادبیـات وی را بـه داستان نویسـی سـوق داد و 
کتاب هـای بزرگـی ماننـد سـاخ خانۀ شـماره پنـج و 

گهـوارۀ گربـه را از خـود به جـای گذاشـت.
کتـاب سـاخ خانۀ شـماره پنـج در میان فارسـی زبان ها 
نیز کتابی شـناخته شـده اسـت و ترجمه هـای خوبی از 

ایـن کتاب را در بازار شـاهد هسـتیم.
ایـن کتاب هـا کـرت وانه گـت را به اندازه یـی محبـوب 
کردنـد کـه در سـال 1999 یـک سـیارک بـه نـامِ وی 

نام گـذاری شـد.
خـود  کامروایـی  رمـز  را  سـحرخیزی  وانه گـت 
می دانسـت و هـر روز صبـح رأس سـاعت پنج و سـی 
دقیقـۀ بامـداد مشـغول بـه کار می شـد و تـا سـاعت 8 

می کـرد. کار  بی وقفـه  صبـح 
سـپس صبحانه یـی مفصـل می خـورد و تـا سـاعت 10 
بـه کارش ادامـه مـی داد. در نهایت نیز از پشـت میزش 
بلنـد می شـد و برای انجـام کارهای روزانـه و قدم  زدن 

در خیابـان از خانـه بیـرون می رفت.
کـرت وانه گـرت در حیـن بازگشـت به خانه سـری به 
اسـتخر مـی زد و چیـزی حدود نیم سـاعت شـنا می کرد 
و در نهایـت بـرای صرف ناهـار به خانه بازمی گشـت.
ایـن زنده گـی سـالم باعث شـد وانه گت چیـزی حدود 
84 سـال عمـر کنـد و در نهایـت بـر اثـر افتـادن یـک 
جسـم سـنگین روی سـرش، دچار آسـیب مغزی شود.

منبع: مد و مه/ سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بزرگ ترین نویسنده گاِن دنیا و کار هاِی هر روزشان
برگردان: محمد کامان-/-/-/-/-/-/-بخش دوم و پایانی
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قلم  به  امان اهلل«  شاه  خطاهای  و  »خدمات  کتاِب 
غام محمد محمدی، نویسنده و تاریخ نگار کشور، به 
مناسبت صد ساله گی استقال افغانستان از چاپ بیرون 
شده است. غام محمد محمدی با آنکه در کهولت سن 
به سر می برد و از وضعیت صحی اش شکایت دارد، با 
پشت کار توانسته است که این مجموعه را در مورد 
شاه امان اهلل به مناسبت صد سالهگی استقال کشور 
آماده سازد تا به گفتۀ خودش، خدمتی به تاریخ کشور 

کرده باشد. 
این  در  زیادی  مخالفان  و  طرف داران  امان اهلل  شاه 
صد سال پیدا کرده است و در افغانستان تاهنوز هیچ 
زنده گی  واقعیت  بتواند  که  بی طرفانه یی  تحقیقی 
نشر  به  دهد  بازتاب  را  خان  امان اهلل  کارنامۀ  و 
شاه  مورد  در  کتابی  تاکنون  اصًا  و  نرسیده است 
هم  نه  و  افغانستان  در  نه  مستقل،  شکل  به  امان اهلل 
حداقل  یا  است  رسیده  نشر  به  دیگر  جای  هیچ  در 
جز  به  است؛  ندیده  را  آن  یادداشت  این  نویسندۀ 
در  هرازگاهی  او  موافقان  و  مخالفان  که  مقاله هایی 
اوراق  درج  که  او  کارنامه های  و  نوشته اند  او  مورد 
کتاب های تاریخ کشور شده است. باری هم کتابی از 
شش ماه سفر امان اهلل خان به کشورهای اروپا منتشر 
شده که در واقع، گزارش کامل این سفر است و بس.
صد  در  که  است  کاری  تنها  حاضر  کتاب  بنابراین، 
ساله گی استقال با رویکرد خدمات و خطاهای شاه 
از  که  نویسنده  است.  رسیده  چاپ  به  خان  امان اهلل 
مورخان منتقد در تاریخ کشور است و نگاه خاصی 
منتقدان  از  و  داشته  ما  سرزمین  تاریخ  گذشتۀ  به 
می شود،  شناخته  افغانستان  در  پشتون  حاکمیت های 
در این کتاب سعی کرده است که به گونۀ بی طرفانه 
با توجه  اما  بگذارد.  امان اهلل  برابر شاه  را در  آیینه یی 
کتاب  تدوین  در  که  سرعتی  و  کار  فشرده سازی  به 
به خرج داده است تا حدی سعی کرده در قضاوتش 
در  است  کاری  که  کند  کتمان  را  بی طرفی اش  حس 
امان اهلل  از  او  انتقادات  با آنهم بخش  اما  خور توجه. 
خان پُررنگ تر از بخش خدمات او در این کتاب به 
چشم می خورد و در عین حال، نکات تازه و بکری را 
برای خواننده در مورد امان اهلل خان و تاریخ آن دوران 

کشور یاد آوری می کند.
به هر صورت، کتاِب خدمات و خطاهای شاه امان اهلل 

را می توان یکی از بهترین کارها در مورد آن شخصیت 
سرمشقی  کتاب  این  ممکن  خواند.  کشور  تاریخی 

برای برخی نویسنده گان و مورخان کشور گردد. 
معرفی کتاب

نام کتاب: خدمات و خطاهای شاه امان اهلل
پژوهش و نگارش: غام محمد محمدی

ناشر: انتشارات کابلستان
نوبت چاپ: اول، 1398 خورشیدی

مخابراتی  شرکت  مقابل  نو،  شهر  فروش:  آدرس 
انتشارات  و  آریانا  کتاب  دایمی  نمایشگاه  اتصاالت، 

سعید.
چاپ و صحافی: مطبعه انتشارات سعید 

یادداشت  با  امان اهلل  شاه  خطاهای  و  خدمات  کتاِب 
آغاز  کشور  استقال  استرداد  مناسبت  به  نویسنده 
می گردد و دارای یک پیش گفتار، رویکرد عمومی به 
تاریخ و ضرورت توصیف و تبیین در تاریخ است که 

در 347صفحه، شامل 9 بخش به   نشر رسیده است:
بخش نخست: اوضاع عمومی منطقه و جهان پیش از 

به قدرت رسیدن شاه امان اهلل
-  اوضاع اقتصادی افغانستان پیش از به قدرت رسید 

شاه امان اهلل
-  او ضاع سیاسی افغانستان و عرصه های اجتماعی 

کشور پیش از به قدرت رسیدن شاه امان اهلل
-  نقش محمد حسین خان مستوفی ممالک در دولت 
امیر حبیب اهلل سراج و قتل و قتل بدون محکمه شرعی
جوانی  نو  و  کودکی  دوران  به  مختصر  نگاهی    -

شهزاده امان اهلل و پیش زمینه های فکری وی
-  تأثیر و نقش مشروط خواهان  اول دوم در بیداری 

افکار سیاسی شهزاره امان اهلل
-  محمود طرزی و نقش آن در دولت شاه امان اهلل

-  نخستین خدمات محمود طرزی به کشور
-  اوج نفوذ و فعالیت محمود طرزی در کابل

-  افکار مثبت و منفی محمود طرزی
شخصیت  شکل گیری  در  آن  نقش  و  ثریا  ملکه    -

شهزاده امان اهلل برای مشروطه خواهی
بخش دوم- نظری به آغاز کار و خدمات شاه امان اهلل

-  دوره های اصاحات
-  مرحلۀ نخست 1919ـ 1924، مرحلۀ دوم 1924ـ 

1928، مرحلۀ سوم 1928ـ 1929م

-  روابط شاه امان اهلل با انگلستان و روس
سال های  مبارزه های  امان اهلل  شاه  نظام نامه های    -

نخست بر ضد تعصب قبیله یی
استقال  اعام  و  امان اهلل  به  غازی  لقب  اهدای    -

سیاسی کشور
-  دید واقع بینانه بر اصاحات امان اهلل

و  مذهبی  فرقه های  برابر  در  امان اهلل  شاه  روش    -
اصاحات همه گانی

بخش سوم )خطاهای شاه امان اهلل(
شاه  افکار  در  قبیله گرایی  ذهنیت  بقایای  رسوب    -

امان اهلل
-  اشتباهات و خطاهای شاه امان اهلل

پدر و خون ریزی های  قتل  به  بودن شاه  -  مظنون 
ناحق

-  حضرت شور بازار و دیگر دشمنان خاندانی شاه 
امان اهلل

-  قمار سیاسی شاه امان اهلل باالی بخارا
-  خطاهای جبران ناپزیر اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی 

و اخاقی شاه امان اهلل
-  غرب زده گی و اقدامات نا سنجیدۀ شاه امان اهلل

بخش چهارم- نقش های منفی شاه امان اهلل
-  عهدشکنی بلشویک های روس در تبانی با دولت 

امان اهلل علیه بخارائیان
-  روابط دوستانۀ امان اهلل باروس ها سبب اشغال کامل 

بخارا شد
-  آیا عامل اصلی سقوط بخارا امان اهلل بود یا اعمال 

شاه بخارا؟
بخش پنجم- خیانت خودی

-  شورش های گسترده از جنوب شرق و شمالی و 
نقش هر کدام در سقوط دولت امان اهلل

قبایل سراسر جنوبی؛ زیر عنوان  اقوام و  -  خیزش 
شورش مای لنگ

-  خیزش اقوام و قبایل سراسر مشرقی برای سقوط 
دولت امانی

-  خیزش شمالی به رهبری حبیب اهلل خان کلکانی 
و انگیزه های آن

امان اهلل  اقوام  و  خانواده  )خیانت  خودی  خیانت    -
برای سقوط حکومت وی(

بخش ششم- جریان سقوط دولت شاه امان اهلل
-عوامل چگونگی سقوط:

 الف: عوامل خارجی
ب: عوامل داخلی؛ عوامل سیاسی، قتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و مذهبی
بخش هفتم

جریان سقوط دولت شاه امان اهلل
-  مختصری از جریان سقوط 

-  دولت امان اهلل اصًا از مشرقی سقوط کرده بود
-  کرونولوژی تاریخی سقوط دولت امان اهلل

-   دالیل تکفیر امان اهلل در دوران حکومت حبیب اهلل 
کلکانی

-    خطای بزرگ سیاسی شاه امان اهلل پیش از سقوط 
در ایتالیا

بخش هشتم- بعضی قضاوت های عادالنه و ناعادالنه 
در مورد کارنامه های شاه امان اهلل 

-  امان اهلل پادشاه مشروطه خواه یا سلطه گر؟
-  مروری بر اختاف در داخل نظام 

-   نظر برخی نویسنده گان مشهور در مورد کارنامه ها 
و شخصیت شاه امان اهلل

نقض  ضد  کارهای  و  شخصیتی  پارادوکس های    -
شاه امان اهلل

بخش نهم- فریاد شاه امان اهلل از حق ناشناسی از مردم 
افغانسان

-  داستان غم انگیز شاه امان اهلل در ایتالیا
-  مروری مختصر بر وضیعت اقتصادی، سیاسی،ٍ و 

اجتماعی شاه امان اهلل بعد استعفا در ایتالیا
-  افغانستان کشوری که استقال گرفت؛ اما در قرن 

21 استقال و روز واقعی استقال ندارد
-  نتیجه و پایان کار شاه امان اهلل

با  آشنایی  و  تصاویر  پژوهشی،  منابع  فهرست    -
نویسندۀ کتاب

معـرفی کتـاِب 
»خـدمات و خطـاهـای شـاه امـان اهلل«

پریانی

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری  
شیفته گان قدرت را می شناسید؟

اسـت  و ظریفـی  پــدیدۀ حسـاس  قـدرت چنـان 
کـه تمـام مخلوقـات عالـم )موجـودات زنـده( در 
طلـب آن می باشـد. هر انسـان می کوشـد تـا قدرت 
داشـته باشـد و نسـبت بـه دیگـران از نفوذ بیشـتری 
برخـوردار باشـد؛ بنابرایـن قـدرت در نزد انسـان ها، 
آن  بـه  همـه  کـه  بـوده  خوشـایندی  پدیـدۀ  یـک 
می بالنـد. گرچـه نـزد دیگرانـی کـه قـدرت ندارنـد 
ـ یـک پدیـدۀ زشـت می باشـد؛ زیـرا انسـانها طالب 
بـه دسـت آوردن آنچـه از راه مشـروع )قانونی( و یا 
غیرمشـروع )زور(، سـعی می نماینـد تـا ایـن مهم را 
به دسـت آورنـد. حتا حیوانات در بین خودشـان در 
تـاش بـه دسـت آوردن قدرت هسـتند کـه معموالً 
ایـن چنیـن اقتـدار را از راه زور بـه دسـت می آورند 

و به نـام قانـون جنـگل مسـما می باشـد. 
دسـت  بـه  تـاش  در  نوعـی  بـه  هـم  حیوانـات 
آوردن قـدرت هسـتند؛ شـک و تردیـدی نیسـت که 
انسـان ها بـرای بـه دسـت آوردن چنیـن سـلطه یی، 
بی نیـاز نباشـند. چنانچـه ارسـطو بیجا نگفته اسـت: 
در  کـه  وقتـی  اسـت.«  اجتماعـی  حیـوان  »انسـان؛ 
سـطح اجتمـاع، انسـان ها در تـاش برتری جویـی و 
بـه دسـت آوردن قـدرت می باشـند بدون شـک این 
مخلوقـات در سـطح دولـت و سـرانجام در سـطح 
منطقـه و جهـان در تـاش بـه دسـت آوردن چنیـن 
حاکمیـت هسـتند؛ زیـرا همین انسـان ها هسـتند که 
در رأس اجتمـاع و دولـت قـرار دارنـد و بـه اتخـاذ 
نفع شـان  بـه  کـه  می ورزنـد  مبـادرت  تصامیمـی، 

. شد با
بین الملـل  سیاسـت  سـطح  در  آن  بـه  توجـه  بـا 
هسـتند  دولت هـا  یعنـی  سیاسـی  واحدهـای  ـ 
کـه سیاسـت بـازی می کننـد و هـر کـدام از ایـن 
واحدهـای سیاسـی در تاش برای به دسـت آوردن 
منافـع ملـی، امنیت کشـور، رفـاه و آسـایش عمومی 
و سـرانجام برتـری، صاحـب قـدرت بـزرگ و نفوذ 

می باشـند. جهـان  سـطح  در 
چنــانکه در بررسـی رفتارهـای بین الملـل از دیدگاه 
قـدرت، محـور اصلـی و اساسـی تجزیـه و تحلیـل 
واحدهـای سیاسـی یعنـی دولت هـا هسـتند، در این 
شـیوه ضمـن آنکـه دولـت بـه عنـوان یـک بازیگـر 
مـورد توجـه قـرار گرفتـه ـ روابـط میـان بازیگران، 
بررسـی می شـود و نحـوۀ توزیـع قـدرت در صحنۀ 
روابـط  بین المللـی نیـز معطـوف بـه آن می باشـد. 

مسـلمًا موقعیـت کلیه همـکاران در عرصۀ سیاسـت 
بین الملـل بـه یک شـکل نیسـت؛ زیـرا امـروزه ما با 
دولت هـای ماقبـل مـدرن و فرامدرن مواجه هسـتیم 
کـه نیازهـا و خواسـت های هر یـک از آنهـا به کلی 

بـا یک دیگـر متفـاوت اند. 
از  خیلـی  بـا  شـدن  جهانـی  رونـد  تأثیـر  تحـت 
دولت هـای ناراضـی و گـروه اندکـی از دولت هـای 
راضـی مواجـه می شـویم. بـه طـور مثـال: کشـور 
ایـاالت متحـدۀ امریـکا بعـد از جنـگ جهانـی دوم 
خواهـان افزایـش قـدرت در سـطح بین الملـل بوده 
و کسـانی کـه در رأس ایـن کشـور قـرار داشـتند 
تصامیمـی را اتخـاذ می کردنـد کـه خواهـان جهانی 
شـدن بودند؛ در حالی که کشـورهای رو به توسـعه 
بـرای حداقـل رسـانیدن درجـۀ آسـیب پذیری خود، 
بسـیاری از روابـط بین الملل از جمله: اقتـدار، منافع 
ملـی، حاکمیـت، امنیـت وغیـرهـ  خواهـان تعریـف 

مجـدد بودنـد...                    ادامـه صفحـه ۷
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چرا برخی ملت ها به وجود می آیند 
و برخی دیگر از هم می پاشند؟

احتمـاالً اقتصـاد دان هـا اسـتدالل کنند که ملت سـازی 
اگـر  می باشـد.  اقتصـادی  توسـعۀ  موضوعـات  از 
سـوئیس بهخاطـر موفقیـت صادراتـش نبـود یـا هـم 
مرکـز بانکـی و بیمـه بـا سـود بـاال نبـود تبدیـل بـه 
سـومالیا نمی شـد؟ بـه اعتقـاد برخی ها ملت سـازی در 
کشـورهایی مثـل سـوئیس کـه تعـدد دیـن و زبان هـا 
برخـوردی را بـه میـان نمی آورنـد سـهل تر اسـت. بر 
خـاف، در روسـیۀ رومانیایی، بسـیاری از اقلیت های 
زبانـی، دینـی متفـاوت از روسـی زبان هـا و اکثریـت 

ارتدوکـس را ترجیـح می دهنـد. 
متعاقبـًا، بهتـر اسـت منظـری میانـه را برگزینیـم کـه 
ملت سـازی بیشـتر در کشـورهایی موفـق بـوده کـه 
جنگ های بسـیاری را با کشـورهای دیگـر گذرانده و 
فداکاری هـای مشـترک جمعیـت  آن هـا را بـه وحدت 
گفـت  می تـوان  مشـابه  مـوردی  در  اسـت.  رسـانده 
کـه دولت هـای اروپایـی بهخاطـر قرن هـا اصاحـات 
مـرزی و پاک سـازی های نـژادی موفـق شـده اند ملتی 
هم جنـس را پی ریـزی کننـد. در نتیجۀ ایـن جریانات، 
سـاختن یک اتحاد سیاسـی واحد بیشـتر ممکن شـده  

ست.  ا
تحلیـل  بـه  نیـاز  این چنینـی،  تجربـی  سـواالت 
معلوماتـی دارد کـه از کشـورهای جهـان جمـع آوری 
شـده اند. ایـن روش می توانـد روشـن سـازد کـه این 
چهـار عامل ملت سـازی در کـدام کشـور ها موثر و یا 
هـم محکـوم به شکسـت بوده اسـت. یا هـم نهادهای 
و  عام المنفعـه  خدمـات  دهنـدۀ   ارایـه  و  رضـاکار 
یک پارچگـی زبانـی منجر بـه وحدت سیاسـی فراگیر 
سـومالیا،  بلجیـم،  سـوئیس،  از  غیـر  کشـورهایی  در 
بوتسـوانا، چین و روسـیه شـده اند. بـرای تحلیل کمی 
ایـن موضـوع مـا بـه صورتـی نیازمندیـم کـه بتوانـد 
میـزان موفقیـت پالیسـی ملت سـازی در هـر کشـور 
میـزان  اندازه گیـری  بـه  آخـر،  در  بدهـد.  نشـان  را 
توزیـع جمعیـت بیـن گروه های نـژادی می پـردازم که 
توسـط رده هـای بـاالی حکومتـی ارایه نشـده اند. این 
معلومـات از 155 کشـور در طـول سـال های 1946 تا 

شـده اند.  جمـع آوری   2005
محرومیـت  ناشـی از سیاسـت های نژادگرایانـه کـه با 
ایـن روش انـدازه شـده اند، در جاهایـی کـه نهادهای 
رضـاکاری زیادی روی کار بوده انـد و دولت خدمات 
عامـۀ بـا کیفیـت ارایـه کـرده و زمینـۀ زبانـی واحدی 
موجـود بـوده، کمتـر به چشـم می آیند. سـه دسـته  از 
کشـورها بـه وضاحـت نتایـج ایـن تحلیـل می افزاید. 
بـرای میـزان خدمـات عام المنفعـه از شـاخص سـطح 
سـواد بهـره می گیـرم، چرا که سـطح سـواد به شـدت 
متاثـر از سـواد عامه می باشـد. حد اوسـط بـرای 155 
کشـور جهـان، با سـواد بـودن 65 درصـد از جمعیت 
بالغ اسـت. اگر هشـتاد درصد از جمعیت یک کشـور 
قادربـه خوانـدن و نوشـتن اند؛ پس انـدازه ی جمعیتی 
کـه از حکومـت ملـی محروم شـده اند به طـور کلی به 
30 درصـد مـی رسـد کـه کمتر از کشـوری اسـت که 

تنهـا نیمـی از جمعیت آن با سـواد اسـت. 
بـرای اندازه گیـری تنـوع زبانـی، می تـوان احتمال این 
را  کـه دو شـهروندی کـه به صـورت اتفاقـی انتخاب 
شـده اند، بـه یـک زبـان صحبـت کننـد را محاسـبه 
کـرد.  اگـر آمـار بـه دسـت آمـده 52 درصـد باشـد ) 
14 درصـد بـاالی حـد اوسـط 38 درصـدی( نفـوس 
جمعیـت محروم بـاز هم 30 درصد کمتر از کشـوری 
اسـت کـه احتمال کلـی 25 درصـدی در آن جا وجود 
دارد. اگـر بـه ازای هـر  پنـج فـرد یـک نهـاد رضاکار 
وجـود داشـته باشـد، از میـزان جمعیـت محـروم بـه 

طـور احتمالـی 30 درصـد کاسـته خواهد شـد. 
طرفـداران زیـادی برای تفسـیر دیگری از ملت سـازی 
غیـر از آن چـه مختصـراً در بـاال گفتـه آمدیـم؛ مثـل 
گذشـتاندن یک دوره ی اسـتعمار و ثروت یک کشـور 
وجـود نـدارد. طبـق تحلیل های آمـاری، کشـورهایی 
را  مدتـی  طوالنـی   بـودن  مسـتعمره  تجربـه ی  کـه 
این کـه آن حکومـت شـکل مخصوصـی  یـا  دارنـد، 
داشـته )مثـل اسـتعمارگر مانـدگار یا حکومت دسـت 
نشـانده – غیـر مسـتقیم- مثـل مسـتعمرات بریتانیا( با 
احتمـال پایین شکسـت رونـد ملت سـازی مواجه اند. 
ولـی اگـر جامعـه مـورد نظـر اقتصـاد توسـعه نیافتـه 
داشـته باشـد، یـا جنگ هـای بین الـدول یـا قومـی در 
این کـه جدایی هـای  باشـد و آخـر هـم  آن رخ داده 
زبانـی – مذهبـی هم اوضاع را پیچیده سـاخته باشـد؛ 
شـاخص های متذکـره تاثیـری بـر رونـد ملت سـازی 

ندارند.
پیـش  متمرکـز  کـه حکومت هـای  در سـرزمین هایی 
از اسـتعمار شـدن و پـا گذاشـتن بـه دوران مـدرن 
دولـت- ملـت شـکل گرفتنـد، دولت هایـی روی کار 
آمده انـد کـه قادر بـه ارائه خدمـات عام المنفعه بیشـتر 
هسـتند و تعـدد زبانـی بین جمعیـت آن کمتر اسـت. 
از دو شـاخص  ایـن موضـوع  بـرای روشـن شـدن 
می کنـم.  اسـتفاده  دولت هـا  گرفتـن  شـکل  تاریـخ 
شـاخص اول بـرای 74 کشـور آسـیایی و آفریقایـی 
اسـت کـه سـاختار سیاسـی پیشـا اسـتعماری آن هـا 
رسـیده  ثبـت  بـه  اجتماعـی  انسان شناسـان  توسـط 
اسـت. دومـی کـه توسـط اقتصـاد دان ها تدوین شـده 
اسـت، 141 کشـور جهـان را شـامل می شـود و بدین 
نکتـه می پـردازد کـه از چـه زمانـی یک دولـت بومی 
توانسـته قلمـروی فعلی خـود را در طـول نیمه ی دوم 

قـرن نوزدهـم میـادی حفـظ کند. 
بـه  بـا رجعـت  کامـًا واضـح اسـت کـه نمی تـوان 
قـرن  در  متمرکـز  دولـت  یـک  مهندسـی  و  گذشـته 
نوزدهـم، زمینـه را بـرای ظهـور ملت سـازی در قـرن 
بیسـتم مسـاعد کـرد. چنان چـه در چند سـال محدود 
نمی تـوان ظرفیـت یـک دولـت بـرای ارائـه خدمـات 
عمومـی را بـاال بـرد. جمعیـت یـک سـرزمین حداقل 
بـه دو نسـل زمـان نیـاز دارد تـا بـه یـک زبـان نـو 
فاکتـور مهـم  ایـن سـه  بـرای  یابـد.  ارتبـاط تسـلط 
اندازه گیـری  معیـار  نسـل ها  ملت سـازی،  بـرای 
زمـان بـه جـای سـال می باشـد. بازسـازی دولت های 
شکسـت خورده در یک یا دو دوره ی زمانی ریاسـت 

جمهـوری امـکان نـدارد.
در طـول دو دهـه اخیـر، سـازمان های جهانـی ماننـد 
ارائـه  بـرای  دولت هـا  تقویـت  بـر  جهانـی،  بانـک 
خدمـات عام المنفعـه متمرکـز بوده انـد. تاکیـد دایمـی 
بـر توسـعه سـازمانی و حکومـت داری خوب، نشـان 
دارد  نامنظمـی  پالیسـی  در  اصاحـات  اسـتقبال  از 
اعمـال  گاهـا  غربـی  انتخابـی  حکومت هـای  کـه 
می کننـد. تعهـد منظـم و طوالنـی مدت بـرای تقویت 
خدمـات  دادن  ارائـه  جهـت  دولتـی  سـازمان های 
پالیسی سـازی  از تـاش و  بهتریـن نمونـه  عمومـی، 
بین المللـی بـرای رونـد ملت سـازی در تمـام جهـان 

می باشـد.
خدمـات عمومـی بـه بهترین شـکل توسـط حکومت 
شـرکت های  می توانـد.  شـده  ارائـه  محلـی  و  ملـی 
خارجـی  دولتـی  غیـر  سـازمان های  خصوصـی، 
NGO و یـا نظامیـان میانجـی بـرای مقاطـع کوتاه از 
لحـاظ اقتصـادی شـاید مفیـد باشـند. اما تهیـه و ارائه 
خدمـات عامـه از ایـن راه هـا – غیـر از دولت – نقش 

ناچیـزی در مشروعیت بخشـی دولـت ملـی دارد. در 
پژوهش هـای بنیـاد آسـیا کـه از 2006 تـا 2016 بـه 
طـور سـاالنه انجـام شـده اسـت، ایـن نکتـه آشـکارا 
در میـان افغان هـا دیـده می شـود. خدمـات عمومـی 
و عام المنفعتـی کـه توسـط خارجی هـا بـرای افغان ها 
ارائـه شـد، منجر بـه ناراضی شـدن افغان هـا از دولت 
ملـی خودشـان شـده، در حالی کـه چنیـن پی آمـدی 
متوجـه اجـرای پروژه هـای سـازمان های ملـی- بومی 
نمی توانسـتند  همچنـان  خارجـی  پروژه هـای  نبـود. 
شـهروندان را تشـویق کننـد تـا بـرای حل مشـکات 
خـود بـه نهادهـای دولتـی مراجعـه کننـد، در عـوض 
مراجع سـنتی و جنگ سـاالران ترجیح داده می شـدند. 
سـروی بـه طـور نومیـد کننده ای آشـکار سـاخت در 
مناطقـی کـه خدمـات عام المنفعه به دسـت خارجی ها 
اجـرا می شـد، مـردم از خشـونت و حمـات طالبـان 
حمایـت می کردنـد. بـه روایتـی، پروژه هـای خدماتی 
خارجـی نتوانسـت بـر ذهـن و دل افغان هـا چنـگ 

انداختـه و آن هـا را جـذب کنـد. 
نظـام درسـی واحـد در تمـام مکاتـب نیـز یکـی از 
اسـتراتیژی های بلنـد مـدت بـرای ملت سـازی موثـر 
را  درازی  راه  ملت هـا  بین الملـل،  سـطح  در  اسـت. 
بـرای بـا سـواد کـردن جمعیت خـود و آمـوزش یک 
زبـان واحـد طـی کرده انـد. حمایـت از نظام درسـی- 
بودجـه، هـر چنـد طوالنـی   اعمـال  توسـط  مکتبـی 
مـدت، نـه تنهـا کـه منجـر بـه توسـعه ی اقتصـادی 
پایـدار و برابـری جنسـیتی می شـود، بلکـه ارتباطـات 
سیاسـی بیـن گروه های نژادی را مسـتحکم می سـازد. 
می توانـد  مدنـی  جامعـه  نهادهـای  از  حمایـت 
کنـد.  دفـع  را  بیگانـگان  سیاسـی  مداخلـه  و  نفـوذ 
شـرقی  اروپـای  کشـورهای  تـازه  سـخت گیری های 
بـاالی نهادهـای غیـر دولتی خارجـی NGO مثالی از 
ریسـک  اسـتراتیژی ترویـج نهادهـای جامعـه مدنی از 
بیـرون اسـت. بـه هر صـورت، ایـن نهادهـا می توانند 
و  بـرای وحـدت  زیربنـای الزم  مـدت  در طوالنـی 
یک پارچگـی سیاسـی اقـوام و نژادهـا را پـی ریـزی 
کننـد. اسـتراتیژی های ثابـت و طوالنـی مـدت، مثـل 
نسـخه ای کـه توسـط نهادهـای سیاسـی آلمـان دنبال 
می شـوند، احتمـاال بهتریـن طریقـه بـرای وا داشـتن 
مـردم بـه ارتبـاط بـا هم دیگر بر مبنـای یـک انگیزه و 

هـدف مشـترک اسـت تـا مبنـای نـژادی مشـترک.
تعـداد کمـی از کارشناسـان امـروزه معتقد هسـتند که 
در مناطـق دور افتـاده ملت سـازی کار آسـانی اسـت. 
مشـکات وادار کـردن احـزاب سیاسـی مخالف برای 
پیوسـتن بـه یـک دولـت واحـد بـه خوبـی در عـراق 
قابـل مشـاهده اسـت. بوسـنی بـه مراتـب وخیم تر از 
عـراق، اگـر بـه حال خـودش گذاشـته می شـد ممکن 
بـود سـقوط کنـد. پالیسی سـازان بایـد از ایـن اعتقـاد 
دسـت بردارنـد کـه آمـوزش دادن مردم بـه این هدف 
کارآمـد  و  مشـروع  کننـد،  خـود حکومـت  بـر  کـه 
می باشـد، چنان چـه در سـال  2004 کـه اوج غوغـای 
فرانسـیس  بـود،  بـوش  دبلیـو  جـورج  ملت سـازی 
فوکویامـا در مقالـه ای کـه بـرای آتانتیـک نوشـت، 
بدیـن نکتـه اشـاره داشـت. بیـرون از یـک سـرزمین 
دسـت بـه ملـت سـاختن بـردن بـرای آن، در صورتی 
کـه شـرایط داخلـی زمینـه ای مسـاعد بـرای کنـار هم 
قـرار دادن اکثریـت و اقلیـت را فراهـم نکنـد و نتواند 
ائتافـی بـرای برپایـی حکومـت ملـی فراگیـر ایجـاد 
کنـد، امـری نـا ممکن اسـت. بـرای کامل شـدن و به 
ثمـر نشسـتن روند ملت سـازی، تک تک شـهروندان 
و سیاسـت مداران کشـور بایـد در آن سـهم بگیرنـد.

آندرس ویمر /ترجمۀ: محمد محمدی

نی
ایا

و پ
م 

سو
ش 

بخ

شیفته گان قدرت را...
تـا بتواننـد بـه عنـوان بازیگـران در عرصـۀ سیاسـت بین الملل، 
نقـش خوبـی را از آن خـود نماینـد و نسـبت بـه خواسـته ها و 

نیازمندی هـای مـردم خویـش جواب گـو باشـند.
ممکـن اسـت شـخصی کـه بخواهـد سیاسـت بین الملـل را از 
نظـر قـدرت مـورد مطالعه و تحقیق قـرار بدهد. به میـزان قابل 
ماحظه یـی تحـت تأثیر دیدگاه هـای مورگانتا قـرار گیرد چون 
نام بـرده، سیاسـت بین الملل را کشـمش بر سـر اقتـدار توصیف 
می کنـد و بـاور داشـت: »قـدرت سیاسـی میـان کسـانی کـه 
قـدرت را اِعمـال می کننـد یـا قدرت بـر آنان اِعمال می شـودـ  

یـک نـوع رابطه روانـی و ذهنی اسـت.« 
در حالـی کـه صاحب نظـران اعتقـاد دارنـد کـه رفتـار دولت ها 
شـکل  سیاسـت ها  اتخـاذ  براسـاس  بین الملـل  محیـط  در 
می گیـرد کـه به بهتریـن وجه منافـع ملی آنهـا را تأمیـن نماید. 
منافـع ملـی تنهـا در چارچـوب موقعیـت قـدرت، تعریـف و 

بیـان می شـود. 
برایـن اسـاس هـر موقعیـت تاریخی یـا هر هدف خـاص ملی 
ـ تنهـا در سـایۀ ارزیابـی موقعیـت قـدرت آن دولـت و اینکـه 
ایـن قـدرت مثبـت یـا منفی تحـت تأثیـر شـرایط و مقتضیات، 

دسـت خوش تغییـر می شـودـ  امــکان پذیـر می گـردد. 
در ایـن رونـد تعارضـات بین المللـی به عنوان بازتـاب برخورد 
و تصـادم منافـع ملـی بازیگـران مختلـف مـورد بررسـی قـرار 
می گیـرد و از آنجایـی کـه اسـاس و مبنـای سیاسـت بین الملل 
تشـکیل  را  )دولت هـا(  سیاسـی  واحدهـای  قـدرت،  نظـر  از 
می دهـد و در رأس آنهـا شـخصیت های حقوقـی و سیاسـی 
قـرار دارنـد کـه تصامیـم ایشـان در سیاسـت بین الملـل بـدون 

نیسـت.  تأثیر 
در گذشـته های دور تنهـا سیاسـت بـه عنـوان علوم انسـانی یاد 
می شـد و آنهـم در اثـر سـعی و کوشـش دانشـمندان جهـان 
چـون: افاطـون، سـقراط، ارسـطو، ماکیاولـی، کانـت، ابوعلی 

سـینا بلخـی و دیگـر مـردان بزرگ فلسـفه سیاسـی.
امـا وقتـی که دولت هـا به عنوان شـخصیت حقوقـی در صحنه 
نمایـان شـدند و در اثـر مهاجرت هـا و مسـافرت های زیـادی 
شـهروندان یـک کشـور بـه دولت های دیگـر، موجب شـد که 
رژیم هـای سیاسـی خـود را از انـزوا بیرون کشـند، همبسـتگی 
شـان را تأمین کننـد و با همدیگـر ارتباطات تجـاری، فرهنگی، 
اقتصـادی، علمـی وغیره برقـرار نمایند. بنابراین با ظاهر شـدن 
بین الملـل  در سـطح  بین المللـی( سیاسـت  )واحدهـای  دول، 
خـود  همنوعـان  بـا  خواسـتند  دولت هـا  و  آمـد  وجـود  بـه 
همکاری هـای سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی داشـته باشـند که 
سیاسـت بین الملـل بـه عنـوان علـوم اجتماعـی و ماننـد سـایر 
رشـته های علـوم مسـتقل، اسـتقالیت خود را حفظ کـرد که ما 
امـروز شـاهد مراکز تحقیقاتـی و علمی در رشـته و بخش های 

مختلـف در ایـن جهـان متحول هسـتیم.
همچنـان بـا انعقـاد قـرارداد ویسـتفالی و بعـداً در اثر مسـاعی 
جملیـه جامعـه ملـل و سـرانجام با پدیدار شـدن سـازمان ملل 
متحـدـ  خیلـی از دولت هـای مسـتقل بـه وجـود آمدنـد و این 
دولت هـا طبعـًا کوشـش می کردنـد تا بهتـر در صحنه سیاسـت 

بین الملـل بدرخشـند. 
بـا بـه وجـود آمـدن جنگ هـای جهانـی اول و دوم، سیاسـت 
و  گرفـت  قـرار  مورگانتـا  نظریـات  تأثیـر  تحـت  بین الملـل 
سیاسـت بین الملـل مفهـوم کشـمکش را بربینـاد اقتدار کسـب 
کـرد. ابـر قدرت هـا در صـدد توسـعه و گسـترش حاکمیـت 
سیاسـی برآمدنـد ولـی دولت های ضعیـف از به دسـت آوردن 
قـدرت کناره گیـری کردنـد. بـا آنهـم اگـر بـه فلسـفۀ وجودی 
سـازمان ملـل متحد دقیق شـویم، اصلـی را کـه مورگانتا دربارۀ 

مکتـب خـود ارایـه کـرده بـود، تحقـق پذیرفت.
امـا امـروز، تحلیـل روابـط بین الملـل برمبنـای قـدرت در بین 
دولت هـا، پیامدهـای خوبـی را در پـی ندارد. منشـور سـازمان 
و  جنـگ  بـا  کـه  مـی دارد  وادار  را  دولت هـا  متحـد،  ملـل 
قدرت طلبـی وداع گفتـه و تـاش بـه خرج دهند تا مشـکات 
خـود را از طریـق دیپلوماتیـک یعنـی مذاکـره و گفت وگـو، 
نتایـج  بـه  کار  مسـالمت آمیز  راه هـای  از  کننـد.  حل وفصـل 
مطلـوب نایـل آینـد. داشـتن حـق ویتـو بـرای ابـر قدرت هـا، 
آنـان را منحیـث اعضـای دایمـی شـورای امنیـت سـازمان ملل 
متحـد زیـر سـوال بـرده و کشـورهای منطقـه و جهـان بـه این 

موضـوع بـه دیـده شـک می نگرنـد. 
نمایانگـر  دولـت،  پنـج  ایـن  بـرای  حـق  ایـن  دادن  مسـلمًا 
و  می باشـد  جهـان  بین المللـی  سـطح  در  قدرت مندی شـان 
بدیهـی اسـت کـه اعطـای حـق ویتـو بـه ایـن ممالـک، مبیـن 
حاشـیه  بـه  را  کوچـک  کشـورهای  و  بـوده  بیشـتر  اقتـدار 
می رانـد. موجـب تغییر در تـوازن قدرت می گردد و سـرانجام، 

انـزوا می کشـاند.  بـه  کشـورهای در حـال توسـعه را 
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چاپ: مطبعه امام

ابوبکر صدیق
ــی  ــای دولت ــی از اداره ه ــدان برخ کارمن
برگــزاری  از  پــس  کــه  می گوینــد 
انتخابــات، حــدود 95 درصــد کارهــای 

ــت.  ــده اس ــل ش ــان تعطی آن
ــد  ــدگار می گوین ــۀ مان ــه روزنام ــان ب آن
و  انتخابــات  تبصــرۀ  و  تحلیــل  کــه 
کار  جــای  انتخاباتــی،  تقلب هــای 
ــت.  ــه اس ــا را گرفت ــن نهاده ــمی ای رس
ــتادان  ــماری از اس ــال، ش ــن ح در همی
دانشــگاه و فعــاالن جامعــۀ مدنــی نیــز با 
اشــاره بــه ایــن موضــوع می گوینــد کــه 
چالشــی  و  فرهنگــی  عقب مانده گــی 
ــده  ــبب ش ــور س ــدرت در کش ــودن ق ب
ــای  ــه جــای  کاره ــا ب ــا برخــی نهاده ت
ــه  ــات سیاســی ک رســمی روی موضوع
ربطــی بــه کار آنــان نــدارد، تمرکــز 

ــد.  کنن
 آنــان عایــق حزبــی و گروهــی را 
و  می داننــد  رویکردهــا  ایــن  منشــأ 
ــد  ــک رون ــات ی ــه انتخاب ــد ک می افزاین
ــه  ــای عام ــت و نهاده ــک اس دموکراتی
ــای  ــه چالش ه ــیده گی ب ــرای رس ــه ب ک
مــردم ایجــاد شــده اند، نبایــد زیــر 

ــد.  ــرار گیرن ــر آن ق تأثی
اســتاد  ســیحون  ســیف الدین 
کابــل  دانشــگاه  اقتصــاد  دانشــکدۀ 
در گفت وگــو بــا روزنامــۀ مانــدگار 
برگــزاری  از  پــس  کــه  می گویــد 
انتخابــات ریاســت جمهوری شــماری 
و  دانشــگاه ها  دولتــی؛  نهاهــای  از 
ارتــش بــه کارهــای روزمــره  خــود 
از  برخــی  امــا  می دهنــد،  ادامــه 
ــات  ــر انتخاب ــر تأثی ــی زی نهادهــای دولت
ــد  ــرار می گیرن ــی ق ــای سیاس و روند ه
ــه رو  ــدی روب ــا ُکن ــان ب و فعالیت های ش

. د می شــو
بــه گفتــۀ او: گرایــش سیاســی و منافــع 
شــخصی مســووالن ایــن نهادهــا ســبب 
ــای  ــط ج ــه بی رب ــای ک ــود کاره می ش
کارهــای اصلــی را بگیــرد؛ ایــن بــه 

ــج شــدن اداره اســت.  ــای فل معن
اســتاد ســیحون در ادامــۀ صحبت هایــش 

افــزود: از آن جایــی کــه چالش هــای 
ــت و  ــتر اس ــتان بیش ــی افغانس اجتماع
ــت  ــه سیاس ــاص ب ــۀ خ ــماری عاق ش
و نهادهــای سیاســی دارنــد، در ایــن 
چنیــن مــوارد دچــار اختــال کاری 

می شــوند. 
ایــن اســتاد دانشــگاه هرچنــد ایــن امر را 
همه شــمول نمی دانــد، امــا می گویــد 
کــه ایــن نهادهــا بــا آنکــه کارمنــد 
نهادهــای انتخاباتــی و سیاســی نیســتند، 
ــدرت  ــودن ق ــی ب ــل چالش ــه دلی ــا ب ام
و نگرانــی از دســت دادن کرســی و 
مقــام، خــود را متمایــل بــه یــک طــرف 
می ســازند و ایــن کار ســبب فراموشــی 

کار اصلــی اداره می شــود. 
آقــای ســیحون ایــن وضــع را ناشــی از 
می دانــد؛  فرهنگــی  عقب مانده گــی 
ــد  ــوری مانن ــۀ او، در کش ــه گفت ــرا ب زی
ــی  ــای مل ــا پدیده ه ــردم ب ــتان م افغانس
ــد  ــی دارن ــورد احساس ــی برخ و سیاس
ــود  ــبب می ش ــت س ــن کار در نهای و ای
تــا ادارۀ عامــه صدمــه و در نهایــت، 
ــد  ــرایت کن ــرون س ــه بی ــیب ب ــن آس ای
ــر  ــه تأثی ــای جامع ــۀ اعض ــاالی هم و ب

ــذارد.  ــی بگ منف
رونــد  یــک  عنــوان  بــه  انتخابــات 
کشــورهای  تمــام  در  دموکراتیــک 
در  امــا  می گــردد،  برگــزار  جهــان 
افغانســتان ایــن رونــد از ابتــدا تــا انتهــا 
مواجــه  بی شــماری  چالش هــای  بــا 
ــه  ــود ک ــبب می ش ــن کار س ــت و ای اس
نگرانــی و اضطــراب در میــان نهادهــای 
افزایــش  شــهروندان  و  حکومتــی 
دلیــل  بــه  دولتــی  نهادهــای  یابــد. 
ــای  ــه تکت ه ــتر ب ــدرت بیش ــظ ق حف
ــار  ــدرت را در اختی ــه ق ــی ک انتخاباتی ی
ــوند و مســووالن  ــل می ش ــد، متمای دارن
برخــی از وزارت خانه هــا بــه شــکل 
انتخاباتــی  نشســت های  در  دوام دار 
ــوند. ــده می ش ــی دی ــای حکومت تکت ه

ــدت  ــت وح ــس حکوم ــد ریی ــر چن ه
ــات در  ــزاری انتخاب ــش از برگ ــی پی مل

ــچ مســوول  ــود کــه هی ــه ب ــی گفت فرمان
نهادهــای دولتــی و کارمنــدان خدمــات 
ــات  ــا در انتخاب ــدارد ت ــق ن ــی ح ملک
ــد،  ــزدی کار کنن ــع نام ــا نف ــد ی ــه ض ب
امــا شــمار زیــادی از مســووالن دولتــی 
ــی  ــت انتخابات ــی تک ــل کمپاین در محف
ــرف  ــری محمداش ــه رهب ــاز ب دولت س
غنــی و ثبــات و همگرایــی بــه رهبــری 

ــد. ــده ان ــده ش ــداهلل دی ــداهلل عب عب
ــه برخــی از  ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ب
ــه  ــد ک ــه می گوین ــدان وزارت خان کارمن
ــرۀ  ــل و تبص ــان تحلی ــای آن در اداره ه
ــه  ــی را گرفت ــای کار اصل ــات ج انتخاب

اســت.
شــماری از کارمنــدان اداره هــای دولتــی 
ادعــا می کننــد کــه از آغــاز رونــد 
کاری  رونــد  اکنــون  تــا  انتخابــات 
ــده  ــال ش ــار اخت ــای دچ ــن اداره ه ای
ــۀ  ــا روزنام ــاس ب ــان در تم ــت. آن اس
ــه بخــش عمــدۀ  ــد ک ــدگار می افزاین مان
کارمنــدان اداره هــای دولتــی نگــران 
ــن  ــه همی ــات هســتند و ب نتیجــۀ انتخاب
بــه کارهــای روزمــره خــود  دلیــل 

نمی کننــد.  رســیده گی 
بــه گفتــۀ آنــان، نتیجــۀ انتخابــات و 
بــرای شــهروندان  مذاکــرات صلــح 
به ویــژه کارمنــدان نهادهــای دولتــی، 
ــۀ  ــه گفت ــت. ب ــرده اس ــاد ک ــره ایج دله
دولتــی  نهادهــای  کارمنــدان  آنــان، 
ــتند؛  ــات هس ــت انتخاب ــران سرنوش نگ
ــژه  ــه و به وی ــکار عام ــوع اف ــن موض ای
کارمنــدان دولــت را نگــران ســاخته 

ــت.  اس
ــی از  ــد یک ــتعار( کارمن ــام مس ــن )ن امی
ــدگار  ــۀ مان ــه روزنام ــا ب وزار ت خانه ه
برگــزاری  از  پــس  کــه  می گویــد 
انتخابــات در ششــم میــزان، کار روزمــره 
در وزارت خانــۀ آنــان، تحلیــل و تبصــره 
روی رونــد تقلب هــای و تکت هــای 

ــت.  ــۀ آن اس ــی و نتیج انتخابات
معــادن  وزارت  کارمنــدان  از  یکــی 
شــغلی  مصونیــت  دلیــل  بــه  کــه 

ــزارش  ــن گ ــش در ای ــد نام نمی خواه
ــات روی  ــد: انتخاب ــود، می گوی ــر ش ذک
ــه  ــن وزارت خان ــای ای 95 درصــد کاره
ــۀ  ــه گفت ــر منفــی گذاشــته اســت. ب تأثی
در  روزانــه  انتخابــات  از  پیــش  او، 
ایــن  در  مکتــوب   80  –  70 حــدود 
ــدل  ــا رد و ب ــرای امض ــه ب وزارت خان
ــات روی  ــزاری انتخاب ــا برگ می شــد، ام
کارهــای آنــان تأثیــر گذاشــته تــا حــدی 
برخــی روزهــا حتــا یــک مکتــوب هــم 

نمی   شــود.  اجــرا 
ــن حــال، شــماری از فعــاالن  در همی
جامعــۀ مدنــی نیــز می گوینــد کــه فلــج 
ــبب  ــی س ــه دولت ــای عام ــدن نهاده ش
ســرگردانی مراجعــه کننــده گان بــه ایــن 

اداره هــا می شــود. 
ــی  ــۀ مدن ــال جامع ــجاع، فع ــه ش تهمین
مانــدگار  روزنامــۀ  بــا  صحبــت  در 
ادارات  از  برخــی  کــه  می گویــد 
حکومتــی ممکــن زیــر تأثیــر انتخابــات 
قــرار گرفتــه باشــند و ایــن ســبب فلــج 

شــدن اداره هــای عامــه می شــود. 
بانــو شــجاع بــاور دارد کــه بیشــتر 
نهادهــای دولتــی بــدون در نظر داشــت، 
موضوعــات انتخاباتــی بــه کارهــای 
می دهنــد،  ادامــه  خــود  روزمــره 
امــا تیم هــای ماننــد ارگ مصــروف  

کارهــای انتخاباتــی هســتند. 
بــه گفتــۀ او، مســووالن حکومتــی نبایــد 
ــی  ــای انتخابات خــود را مصــروف کاره
ــرخ  ــی روز چ ــر منف ــون تأثی ــد؛ چ کنن
حکومــت داری و زنده گــی روزمــرۀ 

مــردم می گــذرد. 
پُرچالش تریــن  از  یکــی  انتخابــات 
در  و  اســت  افغانســتان  در  روندهــا 
انتخابات هــای گذشــته کمــاکان ایــن 
و  اســت  داشــته  وجــود  چالش هــا 
نهادهــای دولتــی بــه دلیــل تمایــل 
تکت هــای  از  برخــی  بــه  داشــتن 
انتخاباتــی نیــز ســبب یــک چالــش 
شــده اند. شــهروندان  بــرای  دیگــر 

ادارۀ اترا: 
جریمه های تخلف شرکت های 
مخابراتی افزایش  یافته است

کارمندان برخی نهادهای دولتی:

ادارۀ تنظیـم خدمـات مخابراتـی )اتـرا( می گوید تا اعالم نتایج انتخابات کار تعطیل است!
کـه بـر بنیاد یک طـرح جدید نظارتی ایـن اداره، 
شـرکت های  تخطـی  و  تخلـف  جریمه هـای 
مخابراتـی بـه صـورت چشـم گیر افزایـش یافته 

ست. ا
اتـرا کـه در  ادارۀ  سـید بـال هاشـمی معـاون 
نشسـت دیـروز مجلـس سـنا صحبـت می کـرد، 
در مـورد تخلفـات شـرکت های مخابراتی گفت 
کـه ایـن اداره مقـررات جدیـدی را وضـع کرده 
کـه جریمه هـای تخلـف و تخطـی شـرکت چند 

برابر شـده اسـت.
آقـای هاشـمی هرچنـد میـزان دقیـق وضـع این 
جریمه هـای سـنگین را نگفـت؛ امـا تاکیـد کـرد 
کـه ایـن مسـاله سـبب بهبـود کیفیـت خدمـات 

مخابراتـی در کشـور می شـود.
بـه گفتـۀ او، بررسـی های که اداره اتـرا از چندی 
بـه این سـو انجـام داده، در برخی مـوارد کیفیت 
خدمـات نسـبت بـه تعهـدات انجـام شـده بـه 
خاطـی  شـرکت های  و  بـوده  پاییـن  شـدت 
افغانـی جریمـه  میلیـون  مجموعـًا حـدود 240 

اند. شـده 
نظارتـی،  در طـرح جدیـد  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
شـرکت های  تخطی هـای  و  تخلفـات  جریمـه 
مخابراتـی بـه شـدت افزایـش یافتـه و کیفیـت 
می یابـد. بهبـود  آینـده  روزهـای  در  خدمـات 

آقـای هاشـمی همچنین اسـتفاده از فایبـر نوری 
را نیـز بـرای ارایه خدمـات انترنتـی ارزان خواند 
و گفـت کـه هـم اکنـون تنهـا شـرکت دولتـی 
»سـام« بـرای ارایـه خدمـات انترنـت از فایبـر 
تـا  تـاش می شـود  اسـتفاده می کنـد و  نـوری 
اسـتفاده  نـوری  فایبـر  از  نیـز  سـایر شـرکت ها 

. کنند
آقـای هاشـمی همچنیـن در مـورد توزیـع سـیم 
در  ناشـده  راجسـتر  و  مجـاز  غیـر  کارت هـای 
سـطح شـهر صحبـت کـرد و گفـت کـه عرضـه 
سـیم کارت هـای بدون راجسـتر به بـازار به هیچ 
وجـه قابـل قبـول نیسـت و اداره اتـرا تـا هنـوز 
شـش شـرکت توزیـع سـیم کارت و 2 شـرکت 
مخابراتـی را حـدود 100 میلیـون افغانی جریمه 

اسـت. کرده 
بـه گفتـۀ او، ایـن شـرکت ها بـر عـاوه جریمـه 
معرفـی  نیـز  کشـور  کل  دادسـتانی  بـه  نقـدی 

ند. شـده ا
او تاکیـد کرد که بررسـی سـیم کارت هـای فعال 
ثبـت ناشـده نیـز بـا موجودیـت شناسـنامه های 
ورقـی کار سـختی اسـت؛ ولـی ایـن مسـاله بـا 
توزیـع شـناس نامه های الکترونیکـی مطمیـن تـر 

و امن تـر خواهـد شـد.
ثبـت  سـیم کارت های  عرضـه  می شـود  گفتـه 
ناشـده در بازار مشـکات زیـاد امنیتـی را به بار 
آورده اسـت و بـا وجـود تاکیـد بـر جمـع آوری 
کار  ایـن  از  کـه  تنهـا  نـه  کارت؛   سـیم  ایـن 
جلوگیـری نشـده بلکـه عرضـه سـیم کارت های 
ثبـت نشـده در بـازار افزایـش نیـز یافتـه اسـت.


