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افغانستان قربانی تغییرات 

اقلیمی

کمیشنران شکسته شدن قفل 
مرکز اطالعات را پذیرفتند
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صفحه 6

کمیسـیون انتخابـات می گویـد کـه بـا وجود شکسـتانده 
شـدن قفـل آن دفتـر، هنوز دفتر اصلی باز نشـده اسـت. 
امـا ایـن سـخن نیـز نمی توانـد بـرای معترضـان قابـل 
قبـول باشـد؛ زیـرا مسـلمًا قفـل آن دفتـر روی هدفـی 

شکسـتانده شـده و حتمـًا اتفاقاتـی در آن دفتـر افتـاده 
اسـت. سـوالی کـه مطـرح می شـود این که: »چه کسـانی 
سـبب شکسـتاندن قفـل یـک دفتـِر مهـم در کمیسـیون 
انتخابـات شـده اند و ورود افـراد بـا لبـاس نظامـی به آن 

دفتـر بـه چه هدفـی صـورت گرفته اسـت؟« زیـرا یکی 
از احتماالتـی کـه مطـرح می شـود این اسـت کـه هکرها 
در لبـاس نیروهـای امنیتـی بـه آن جـا گسـیل شـده اند تا 

کارشـان را تمـام کننـد. ...

ــد  ــات، ُکن ــیون انتخاب ــر در کمیس ــرکات اخی تح
شــدن کار در ایــن کمیســیون و ادعاهــای مطــرح 
شــده از رونــد شــمارش آرا، شــک و تردیدهــای 

فراوانــی را خلــق کــرده اســت.
در  ابتدایــی،  نتایــج  اعــام  تأخیــِر  کنــار  در 
دیپلماتیــک  رفت وآمدهــای  اخیــر  هفته هــای 
ــفید  ــووالن کاخ س ــی آن را مس ــهم اصل ــه س ک
ــت.  ــه اس ــش یافت ــتان افزای ــه افغانس ــد، ب دارن
هــر  مفصــل  دیدارهــای  رفت وآمدهــا  ایــن 
ــه از  ــی را ک ــدت مل ــت وح ــوول حکوم دو مس
ــه  ــتند، ب ــز هس ــزان نی ــاِت 6 می ــزدان انتخاب نام

ــت. ــراه اس هم
ناظــر،  نهادهــای  نگرانی هــای  وضــع  ایــن 
انتخابــات  نامــزدان  شــورای  و  شــهروندان 
ــت. ــده اس ــراه ش ــه هم ــت جمهوری را ب ریاس
ــزدان  ــورای نام ــای ش ــورد، اعض ــن م در تازه تری

پخــش  بــا  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
همه گانــی  را  نگرانی هــا  ایــن  خبرنامه یــی 

نــد. کرده ا
در ایــن اعامیــه آمــده اســت: رونــِد شــمارش آرا 
روز بــه روز پیچیده تــر و بحرانی تــر می شــود. 

نگرانی هایــی  دولتــی  تیم هــای  رویارویــی 
ــی  ــه گونه ی ــت، ب ــود آورده اس ــدی را به وج ج
کــه از یک طــرف جنبه هــای فنــی و حقوقــی 
انتخابــات بــا چالــش رو بهــرو گردیــده و از 

ــار... ــی دچ ــکار عموم ــر، اف ــرف دیگ ط

صفحه 2

ــکا  ــاالت متحــده امری ــات ســرمفتش ای ــر هی دفت
ــزارش  ــک گ ــتان در ی ــرای بازســازی افغانس ب
تــازه وضعیــت برخــی مکاتــب افغانســتان را 

ــت. ــده اس ــاری خوان غیرمعی
در ایــن گــزارش آمــده اســت کــه وضعیــت ۱۷۱ 
ــی شــده  ــت افغانســتان ارزیاب ــب در ده والی مکت
ــاالت  ــافی ای ــی اداره انکش ــک مال ــه کم ــه ب ک
متحــده امریــکا )USAID( اعمــار یــا بازســازی 

شــده اســت.
در جریــان ارزیابــی از جملــۀ ایــن مکاتــب 
ــه  ــاز و س ــوزان ب ــه روی دانش آم ــب ب ۱6۸ مکت

ــت. ــوده اس ــته ب ــب بس مکت
در گــزارش آمــده اســت: »اکثــر مکاتــب را کــه ما 
از بازدیــد کردیــم... بســیاری از آنها برق نداشــتند. 
نشــانه هایی از آســیب یــا عــدم نگهــداری آشــکار 
بــود کــه در بعضــی مــوارد ممکــن اســت بــرای 
ــد  ــب فاق ــر مکات ــد. اکث ــاک باش ــودکان خطرن ک
ــوزان در  ــت. دانش آم ــی اس ــی کاف ــز و چوک می
ــده درس  ــف فرش ش ــا در صن ــا ی ــر خیمه ه زی

می خواندنــد.«
وزارت معــارف افغانســتان بــه نحــوی ایــن 

می پذیــرد. را  کمبودی هــا 
نوریــه نزهــت، ســخنگوی ایــن وزارت بــه رادیــو 
آشــنا – صــدای امریــکا گفتــه اســت کــه میــز و 
چوکــی و ســایر تســهیات آموزشــی تعــدادی از 
مکاتــب هــر ســال بــه دالیــل مختلــف اســتهاک 
می شــود و بخش هایــی از ســاختمان مکاتــب 

ــود. ــب می ش ــز تخری نی
ــاالنه  ــن وزارت س ــت، ای ــم نزه ــۀ خان ــه گفت ب
ــه دارد،  ــب بودج ــت مکات ــظ و مراقب ــرای حف ب
امــا افــزود: »بودجــه حفــظ و مراقبــت مــا 
کفایــت نمی کنــد. بودجــه وزارت معــارف در 
ــای  ــوی نیازمندی ه ــد. تکاف ــت نمی کن کل کفای
ــمت  ــل در قس ــن دلی ــه همی ــد، ب ــا را نمی کن م
حفــظ و مراقبــت بارهــا پیــام داده ایــم بــه مــردم 
افغانســتان و خواســتار ایــن شــده ایــم کــه آنهــا 
از مکاتــب نظــارت کننــد و هــم در حفــظ و 
ــز، چوکــی و ســایر  ــب، می ــر مکات ــت تعمی مراقب

ــد.« ــک کنن ــا را کم ــی م ــوازم درس ل
افغانســتان،  معــارف  آمــار وزارت  بنیــاد  بــر 
ــطوح  ــب در س ــزار مکت ــر ۱۸ ه ــال حاض در ح
مختلــف )ابتدایــی، متوســطه و لیســه( در ۳۴ 

ــت. ــال اس ــور فع ــن کش ــت ای والی
بــر بنیــاد گــزارش ســیگار، ایــاالت متحــده بــرای 
ســاخت و بازســازی مکاتــب و بلنــد بــردن 
ظرفیــت مدیریــت نظــام آموزشــی افغانســتان در 
۱۸ ســال گذشــته ۱.۱ میلیــارد دالــر هزینــه کــرده 

اســت.
امــا ســیگار بــا نگرانــی هشــدار داده کــه فقــدان 
ــرایط جــوی ســخت و  ــار ش ــی در کن ــع مال مناب
ــل  ــدن قاب ــم ش ــه وخی ــر ب ــورش، منج ــه ش ادام
ــده  ــده ش ــاالت متح ــذاری ای ــرمایه گ ــه س توج
و ممکــن اســت مانــع دســتیابی بــه اهــداف 

ــود. ــتان ش ــی در افغانس آموزش

شورای نامزدان:
مالقات  و تماس های کاندیداهای حکومتی با ماموران کشورهای خارجی پرسش برانگیز است

سیگار:
برخـی مـکاتِب افغـانستان 

شـرایط معیـاری آمـوزشی نـدارند

هکـرها قفـل دفتـِر شمـارش آرا را شـکستند؟
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امـریکا انتخـابات را
 به بحـران نکشـد

هارون مجیدی
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در آغــاز هفتــه و پــس از اعــام تأخیــر در اعــام نتایــج 
ابتدایــی انتخابــات، ســتاد انتخاباتــی داکتــر عبــداهلل از شکســته 
شــدِن قفــل دفتــر حســاِس شــمارش آرا توســط افــراد امنیتــی 
ــر داد و  ــردم خب ــتبرد در آرای م ــدِف دس ــه ه ــا ب و ورودِ آن ه
ــز کمیســیون  ــب آن نی ــه تعقی ــرد. ب ــراض ک ــه آن اعت نســبت ب
ــرده و  ــی را رد ک ــن اقدام ــی، چنی ــای امنیت ــات و نهاده انتخاب
ــر  ــه، دروازۀ آن تعمی ــردای حادث ــا ف ــد. ام آن را شــایعه خواندن
کامــًا بســته شــد و کارمنــدان کمیســیون انتخابــات نتوانســتند 
بــه کارشــان بپردازنــد. دو روز تعطیلــی در کار کمیســیون 
انتخابــات، ســبب شــد کــه مســووالن در کمیســیون انتخابــات 
یــک کنفرانــِس خبــری دایــر کننــد. در ایــن کنفرانــس خبــری 
ــه قفــل دروازۀ مرکــز  ــد کــرد ک ــات تأیی ــا کمیســیون انتخاب ام
شــمارش آرا شکســتانده شــده اســت. کمیســیون انتخابــات در 
ــه نمــود  ــِه بســیار خــام ارای ــر و توجی ــک تعبی ــن رابطــه، ی ای
ــس  ــراد پولی ــن از اف ــدارد: »دو ت ــاور ن ــی از ب ــه کمترمحل ک
کــه شــب هنگام از فــرط خنــک بی قــرار شــده بودنــد، 
دروازۀ آن مرکــز را شکســته و بــه آن محــل پنــاه بــرده بودنــد 
ــا  ــت«. ام ــده اس ــوءتفاهم ش ــبب س ــط س ــأله فق ــن مس و همی
ایــن ادعــای کمیســیون انتخابــات بــا توجــه بــه این کــه کابــل 
شــب و روزهــاِی معتــدِل خزانــی اش را ســپری می کنــد، 
ــه  ــد ک ــان می ده ــد و نش ــده آور می نمای ــا و خن ــیار نابه ج بس
ــد و در  ــت نمی گوی ــورد راس ــن م ــات در ای ــیوِن انتخاب کمیس
پــی پنهــان کــردِن اتفاقــاِت آن شــب اســت. بــه نظــر می رســد 
ــا  ــاِی آن ه ــه افش ــاده ک ــاق افت ــب اتف ــی در آن ش ــه چیزهای ک

ــد.  ــاز باش ــان دردسرس ــرای آن ــد ب می توان
بــا وجــود  کــه  می گویــد  انتخابــات  کمیســیون  اگرچــه 
ــاز  ــی ب ــر اصل ــوز دفت ــر، هن ــل آن دفت ــدن قف ــتانده ش شکس
نشــده اســت. امــا ایــن ســخن نیــز نمی توانــد بــرای معترضــان 
ــی  ــر روی هدف ــرا مســلمًا قفــل آن دفت ــول باشــد؛ زی ــل قب قاب
شکســتانده شــده و حتمــًا اتفاقاتــی در آن دفتــر افتــاده اســت. 
ــبب  ــانی س ــه کس ــه: »چ ــود این ک ــرح می ش ــه مط ــوالی ک س
ــات  ــیون انتخاب ــم در کمیس ــِر مه ــک دفت ــل ی ــتاندن قف شکس
شــده اند و ورود افــراد بــا لبــاس نظامــی بــه آن دفتــر بــه چــه 
هدفــی صــورت گرفتــه اســت؟« زیــرا یکــی از احتماالتــی کــه 
ــای  ــاس نیروه ــا در لب ــه هکره ــت ک ــود این اس ــرح می ش مط
امنیتــی بــه آن جــا گســیل شــده اند تــا کارشــان را تمــام کننــد. 
مســلمًا داســتان شکســتاندن قفــل مرکــز شــمارش آرا در 
بــه آن ســاده  گی یی کــه کمســیون  انتخابــات،  کمیســیون 
انتخابــات مطــرح کــرده اســت، نیســت. کســانی کــه در لبــاس 
نیروهــای امنیتــی وارد آن مرکــز شــده اند، بــدون شــک ریگــی 
در کفــش داشــته اند و ممکــن توانســته    باشــند در آن پوشــش، 
ــه تصــرف  ــه شــکِل بســیار هنرمندان در اطاعــاِت انتخاباتــی ب
ــات را  ــه انتخاب ــند ک ــامان داده باش ــی را س ــا تغییرات ــد و ی کنن
ــم  ــن ه ــل از ای ــرا قب ــد. زی ــاقط نمای ــز س ــدک نی ــارِ ان از اعتب
ــماری از  ــد ش ــه بودن ــات گفت ــیون انتخاب ــووالن در کمیس مس
ــده اند و  ــل ش ــج آرا، وارد کاب ــتبرد در نتای ــرای دس ــا ب هکره
می خواهنــد در کارِ کمیســیون مداخلــه کننــد. همچنیــن وجــود 
هکرهــا، بارهــا از ســوی کمیســیون ســبب ُکنــدی انتقــاِل آراِی 

ــود. ــده ب ــام ش ــزی اع ــرور مرک ــه س ــده ب بایومتریک ش
 اگرچــه هیــچ یــک از افــراد در کمیســیون های انتخاباتــی 
ــات  ــج انتخاب ــِر نتای ــر س ــه ب ــا چ ــه آن هکره ــد ک نمی دانن
ــمارِش آرا  ــز ش ــل مرک ــه قف ــبی ک ــم در ش ــا ه ــد و ی آورده ان
ــی شکســتانده  ــای امنیت ــاس نیروه ــراد مســلح در لب توســط اف
شــده، چــه اتفاقاتــی در آن مرکــز افتــاده اســت؛ امــا اظهــاراِت 
ــه  ــان ب ــنراِن آن ــی و کمیش ــیون های انتخابات ــخنگویان کمیس س
ــوده  ــش نب ــانه ها قناعت بخ ــردم و رس ــرای م ــوان ب ــچ عن هی
ــأله  ــن مس ــه ای ــود ک ــرده می ش ــار ب ــن رو انتظ ــت. از ای اس
ــووالن در  ــخنان مس ــه در س ــنی ک ــاِت روش ــه تناقض ــا توج ب
ــۀ جــدی مــورد  ــه گون ــات وجــود داشــت، ب کمیســیون انتخاب
بررســی قــرار بگیــرد. امــا از آن جــا کــه هــم بخشــی از 
کمیســیون انتخابــات و هــم بخــِش بزرگــی از تیــِم دولت ســاز 
ــداد  ــن روی ــد، در انجــام ای ــدرت جــای دارن ــه در اریکــۀ ق ک
دخیــل شــناخته شــده اند؛ بایســتی یــک مرجــِع بی طــرف ایــن 
ــر آن، ممکــن اســت سلســلۀ  ــد. در غی ــری کن مســأله را پی گی
ــردم،  ــاِک م ــردن آرای پ ــن ب ــرای از بی ــه ب ــاِی متقلبان تاش ه
ــه بُن بســت و کشــور را بــه بحرانــی همه جانبــه  انتخابــات را ب

ــد. ســوق ده

هکـرها قفـل دفتـِر 
شمـارش آرا را شـکستند؟

ــات  ــی »ثب ــارِ نخســت دســتۀ انتخابات ــرای ب ب
ــس  ــژۀ پولی ــای وی ــی« از ورود نیروه همگرای
ــات  ــیون انتخاب ــِی کمیس ــک اطاعات ــه بان ب
ــِق اول  ــان دقای ــه در هم ــری ک ــر داد؛ خب خب
ــی  ــتۀ انتخابات ــه و دس ــوی وزارت داخل از س
ــد،  ــک روز بع ــا ی ــد. ام ــاز« رد ش »دولت س
ــن از اعضــای  ــداهلل یــک ت ــا محمــد عب موالن
ــِل  ــتن قف ــات، شکس ــیون انتخاب ــِد کمیس ارش
مرکــز اطاعــاِت کمیســیون انتخابــات و ورود 
نیروهــای امنیتــی بــه ایــن مرکــز را تأییــد کرد. 
ــه  ــا دارد ک ــی« ادع ــات و همگرای ــتۀ »ثب دس
نیروهــای امنیتــی بــه فرمــاِن ارگ وارد مرکــز 
اطاعــات کمیســیون انتخابــات شــدند و 
هدف شــان دســتکاری در سیســتم اطاعــات 

ــوده اســت.  ب
ــات  ــز اطاع ــه مرک ــتبرد ب ــث دس ــه بح  البت
تازه یــی  حــرِف  انتخابــات،  کمیســیون 
ــاِت گذشــته یعنــی هــم  نیســت. در دو انتخاب
ــز  در ســال 20۱۴ و هــم در ســال 2009 مرک
اطاعــات کمیســیون انتخابــات مورد دســتبرد 
قــرار گرفــت و نتایــج انتخابــات را تغییــر داد. 
ــال هاِی  ــا س ــاِل روان ب ــتبرد س ــاوت دس تف
ــال ها  ــه در آن س ــت ک ــن اس ــته در ای گذش
ــی  ــته های انتخابات ــج، دس ــام نتای ــس از اع پ
و ناظــران از چنیــن دســتبردی اطــاع حاصــل 
ــه  ــض این ک ــه مح ــار ب ــا این ب ــد، ام می کردن
شکســته  اطاعــات  مرکــز  دروازۀ  قفــل 
می شــود، خبــِر آن در همــه جــا انتشــار 
می یابــد. در گذشــته بــه دالیــِل مصلحتــی در 
مــورد دســتبرد بــه آرای مــردم چیــزی گفتــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــۀ جهان ــد؛ چــون جامع نمی ش
ــتان در  ــات افغانس ــِی انتخاب ــن حام اصلی تری
نهایــت دســته های مختلــِف انتخاباتــی را 
ــه  ــه ک ــه آنچ ــبت ب ــه نس ــرد ک ــی می ک راض
ــرا  ــد؛ زی ــار کنن ــد، خاموشــی اختی ــر دارن خب
ســامِت انتخابــات و اعتمــاد مــردم بــه رونــد 
ــی  ــود. ول ــه دار ش ــد خدش ــاالری نبای مردم  س
ــن دســت  ــی از ای ــچ بهانه ی امســال دیگــر هی
ــک  ــه بان ــوم ب ــدۀ هج ــد توجیه کنن نمی توان
ــا  ــد. حت ــات باش ــیون انتخاب ــاِت کمیس اطاع
اگــر جامعــۀ جهانــی آن را بــه مصلحــِت 
ــه  ــد ک ــاز بخواه ــد و ب ــردم افغانســتان بدان م
ــن راه  ــار را از ای ــور و بیم ــرۀ منف ــک چه ی
ــرای  ــر کرســی ریاســت جمهوری بنشــاند، ب ب
مــردم افغانســتان دیگــر ایــن مصلحت نمایــی  

ــِل تحمــل نیســت.  قاب
و  ملــی  ناظــراِن  و  انتخابــات  کمیســیون 
بین المللــی هــر کاری کــه می کننــد، بایــد 
ــرار  ــتان ق ــردمِ افغانس ــع م ــتای مناف در راس
ــف  ــای مختل ــه بهانه ه ــد ب داشــته باشــد. نبای
و معاملــه بــا یــک جنــاح سیاســی بدنــام، ُکل 
رونــد انتخابــات را بــه بــازی مــوش و پشــک 
ــود  ــه خ ــانی ب ــه کس ــه گفت ــرد. چ ــل ک تبدی
ــات  ــک اطاع ــه وارد بان ــد ک ــق می دهن ح
کمیســیون انتخابــات شــوند و بــه آرای مــردم 
کــه امانــِت آن هاســت، دســتبرد بزننــد؟ آیــا با 
دســتبرد زدن بــه آرای مــردم و تحمیــل یــک 
ــکات  ــاده، مش ــیده و از کار افت ــیِن پوس ماش

ــود؟  ــل می ش ــتان ح ــۀ افغانس جامع
ــردم  ــرای م ــات ب ــِت انتخاب ــار وضعی ــن ب ای
ــان  ــا از هم ــت؛ آن  ه ــکار اس ــون روز آش چ
ــه  ــتند ک ــات می دانس ــۀ انتخاب ــاعاِت اولی س
آرای کــدام نامــزد چقــدر اســت. دیگــر 
ــردم  ــِم م ــه چش ــاک زدن ب ــا خ ــود ب نمی ش

ــل کــرد.  ــر گرده هــاِی آن هــا خــود را تحمی ب
ــت  ــاز« نیس ــم »دولت س ــِع تی ــه نف ــان ب زم
ــور  ــِت کش ــی مدیری ــم توانای ــن تی ــه ای و ن
ــِت  ــایۀ حاکمی ــه در س ــر روزی ک را دارد. ه
ــردم افغانســتان  ــر م ــی می گــذرد، ب ــای غن آق
دســتاوردِ  می شــود.  تحمیــل  رنــج  و  درد 
آقــای غنــی در پنــج ســال گذشــته، مضاعــف 
بــوده  مــردم  رنج هــاِی  و  دردهــا  کــردِن 
اســت. در ایــن پنــج ســال، بــه جــز یــک تیــِم 
ــاِق  ــه اتف ــب ب ــت قری ــر اکثری ــاص، دیگ خ
مــردم افغانســتان در مصیبــت و بی  سرنوشــتی 
ــی  ــای غن ــر آق ــا اگ ــد. حت ــی کرده ان ــده گ زن
ــد و  ــتفاده کن ــود اس ــِی خ ــات دولت از امکان
ــت را  ــامِ حکوم ــل کاری زم ــب و جع ــا تقل ب
ــه  ــد ک ــرد، نمی توان ــت گی ــه دس ــاره ب دوب
حکومــِت خــود را دوام دهــد. حکومــِت 
ــد.  ــقوط می انجام ــه س ــرانجام ب ــروع س نامش
بــا افزایــش کشــتار و ایجــادِ ارعــاب در 
ــِع  ــرده و مطی ــردم را ب ــوان م ــه نمی ت جامع
خــود ســاخت. آنانــی کــه از نــام تیــم 
می خواننــد،  سیاســی  رجــز  »دولت ســاز« 
ــرده  ــور ک ــدرت ک ــول و ق ــان را پ چشم ش
ــه  ــد ک ــم می دانن ــا ه ــه همان ه ــت؛ ورن اس
ــاخته  ــت داری س ــرای حکوم ــی ب ــای غن آق
نشــده اســت. بســیار خــوب اســت پیــش از 
آن کــه کار از کار بگــذرد، مــردم و نهـــادهای 
برابــر  در  متحــد  صــورِت  بــه  مســوول 
دســتکاری و مهندســی آرا صــِف واحــد 
ــتان،  ــردم افغانس ــرای م ــم ب ــد. مه ایجــاد کنن
ــۀ انتخابــات اســت و  نتیجــۀ شــفاف و عادالن
نــه ایــن و یــا آن شــخِص خــاص. مهــم ایــن 
اســت کــه کســی در نتیجــۀ انتخابــات پیـــروز 
ــته و از راه  ــًا رای داش ــه واقع ــود ک ــام ش اع
ــاِت  ــب وارد ارگ نمی شــود. در دو انتخاب تقل
ــه نتیجــۀ مهندســی  ــم ک گذشــته شــاهد بودی
ــه  ــتان آورد. این ک ــِر افغانس ــر س ــه ب آرا، چ
تیمــی آراِی مــردم را بــا خــود نداشــته باشــد 
ــه  ــل کاری ب ــب و جع ــدرت را از راهِ تقل و ق
ــباهت دارد  ــن ش ــه ای ــًا ب ــرد، دقیق دســت گی
کــه کســی از راهِ کودتــا وارد قــدرت سیاســی 

ــود.  ش
ــا  ــال 2009 ب ــرزی در س ــای ک ــار آق ــک ب ی
ــت  ــه دس ــتان ب ــدرت را در افغانس ــا ق کودت
گرفــت کــه خــودش نیــز بــه آن اعتــراف کــرد 
و بــارِ دوم آقــای غنــی بــا چنیــن ترفنــدی بــه 
ــر  ــرد. ه ــدا ک ــت جمهوری راه پیـ ارگ ریاس
ــود  ــه وج ــه ب ــی ک ــز حکومت های ــار نی دو ب
آمدنــد، حکومت هــاِی ضعیــف، ناتــوان و 
ــد. آقــای کــرزی در پنــج ســال  منــزوی بودن
به ســختی  خــود،  ریاســت جمهوری  دومِ 
توانســت کشــور را اداره کنــد و ســرانجام 
ــه  ــز از دســتش رفــت و خــودش ب همــه چی
مافیــای پــول و ثــروت تبدیــل شــد و در پنــج 
ــی  ــای غن ــی، آق ســال حکومــت وحــدت مل

ــن سرنوشــتی دچــار گشــت.  ــه چنی ــز ب نی
قــدرت وقتــی از راهِ مشـــروع در اختیــار 
از  باشــد،  نگرفتــه  قــرار  زمــام داران 
آن هــا فاســداِن قــدرت می ســازد. جــای 
ــن  ــرزی ثروتمندتری ــه ک ــت ک ــب نیس تعج
سیاســت مدارِ جهــان شــناخته می شــود و 
بــه حســاب های بانکــی فرزنــداِن آقــای 
امریــکا  در  دالــر  میلیــون  پنج صــد  غنــی 

می گــردد. واریــز 

قدرِت 
ع  مشرو نا
آور  فساد

است
در گذشــته به دالیــِل مصلحتی در 
مورد دســتبرد به آرای مردم چیزی 
جامعۀ جهانی  نمی شــد؛ چون  گفته 
به عنوان اصلی ترین حامِی انتخابات 
افغانســتان، در نهایت دســته های 
مختلِف انتخاباتــی را راضی می کرد 
که نســبت به آنچه کــه خبر دارند، 
خاموشــی اختیار کنند؛ زیرا سالمِت 
انتخابــات و اعتماد مــردم به روند 
مردم  ســاالری نباید خدشه دار شود. 
ولی امسال دیگر هیچ بهانه یی از این 
دســت نمی تواند توجیه کنندۀ هجوم 
به بانک اطالعاِت کمیسیون انتخابات 
باشد. حتا اگر جامعۀ جهانی آن را به 
مصلحِت مردم افغانستان بداند و باز 
بخواهد که یک چهرۀ منفور و بیمار را 
از این راه بر کرسی ریاست جمهوری 
دیگر  افغانستان  مردم  برای  بنشاند، 
این مصلحت نمایی  قابِل تحمل نیست

ان
مر

د ع
حمـ

ا
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اگرکمیسـیون انتخابـات مسـالۀ شکسـتن قفـل مرکـز 
اطاعـات را بـه طـور دقیـق و تخنیکـی بررسـی نکند 
و بـه طرف هـای ذی نفـع و مـردم افغانسـتان توضیـح 
قناعت بخـش ندهـد، بحـران انتخابات کلیـد می خورد.

مسـووالن در فیفـا بـا تاکیـد برایـن مطلب بـاور دارند 
که اگر کمیسـیون مسـاله شکسـتن قفل درب دیتا سنتر 
کمیسـیون را مدیریـت کـرده نتوانـد و قناعـت مـردم 

فراهـم نشـود، بحـران خـود به خـود ایجاد می شـود.
یوسـف رشـید رییـس فیفـا یـا بنیـاد انتخابـات آزاد و 
عادالنـه افغانسـتان می گویـد کـه اگـر شکسـتن قفـل 
درسـت  انتخابـات  کمیسـیون  در  اطاعـات  مرکـز 
بررسـی نشـود، بحـران انتخاباتـی کلید خواهـد خورد.
رییـس فیفـا گفـت: »صبـح همـان روز مـا نماینـده گان 
فیفـا را بـه کمیسـیون فرسـتادیم و توقـع داشـتیم کـه 
همـکاران مـا از مرکـز دیـدن نماینـد و اتفـاق کـه رخ 
داده اسـت را بررسـی کننـد، امـا بـه همکاران مـا اجازه 
ورود داده نشـد و کار هـم متوقـف بـود و کمیشـنران 

مصـروف نشسـت های داخلـی بودنـد«.
ایـن قضیـه  بـا  تاکیـد کـرد: کمیسـیون  آقـای رشـید 
از  بـود  الزم  حالی کـه  در  نکـرده،  مسـلکی  برخـورد 
زمـان اطـاع این خبـر سـاحه را تحت کنتـرول گرفته 
و بررسـی ها را آغـاز می کردنـد و بعـد از یک نشسـت 
کوتـاه قضیـه را در حضور ناظران و تیم هـای انتخاباتی 

بـه بررسـی می گرفتنـد.
او همچنـان افـزود: سـپس بایـد می رفتنـد به سـاحه و 
درب هـای کـه گفتـه می شـود قفل هـای مربـوط دیتـا 
سـنتر بـاز نشده اسـت را بررسـی می کردنـد و شـماره 
قفل هـا را بـا شـماره کـه نـزد ناظـران موجود بـود، در 
حضـور نهادهـای ناظـر و مطبوعات مقایسـه می کردند 
تـا حقیقـت معلوم می شـد. اما چنین نشـد و کمیسـیون 

باایـن قضیـه بی  تفـاوت برخـورد کرد.
بـه گفتـۀ آقـای رشـید: در نشسـت امـروز کمیشـنران 
بسـیار پراکنـده و ضـد و نقیـض صحبـت می کردنـد، 
یـک کمیشـنر می گفت مشـاور امنیتی با سـرباز »سـی.
ار.یـو«  وارد دهلیـزد شـده و کمیشـنر دیگـر  می گفت 
کـه خبـر تهدید را دریافـت کرده بودند و باید بررسـی 

می شـود.
او تصریـح کـرد، اکنون برای روشـن شـدن ایـن قضیه 
تـا حقیقـت قضیـه  بررسـی شـود  امنیتـی  کمره هـای 
معلـوم شـود و مردم اطمینـان حاصل کنند کـه به آرای 

آنـان دسـت برد زده نشـده اسـت.
هـم  انتخاباتـی  تیم هـای  از  افـزود،  رشـید  آقـای 
می خواهیـم کـه ایـن قضیـه را بـا حوصله منـدی دنبال 
کننـد، زیـرا اگـر در ایـن مـورد از حوصلـه کار گرفتـه 
نشـود، بحـران انتخابـات از همیـن جـا کلیـد خواهـد 

خـورد.
در همیـن حـال، مجلـس سـنا ادعـای ورود نیروهـای 
را  انتخابـات  کمیسـیون  اطاعـات  مرکـز  بـه  امنیتـی 
نگـران کننـده خوانـده و خواسـتار بررسـی ایـن ادعـا 

اند. شـده 

در  سـنا  مجلـس  اول  معـاون  ایزدیـار  علـم  محمـد 
نشسـت دیـروزی ایـن مجلـس بـا اشـاره بـه ادعـای 
ورود نیروهـای امنیتـی و شکسـتاندن قفـل درب دیتـا 
سـنتر یـا مرکز اطاعات کمیسـیون انتخابـات گفت که 
ایـن مسـاله رونـد اعـام نتایـج انتخابـات را پیچیده تر 

است. سـاخته 
گل محمـد رسـولی یکـی دیگـری از اعضـای مجلـس 
سـنا نیـز در اعتـراض بـه ورود نیروهـای قطعه خاص 
پولیـس به مرکـز معلومات کمیسـیون انتخابـات، گفت 
کـه ایـن نیروها بایـد به جای ایـن کار، امنیت شـاهراه و 
مناطـق ناامن کشـور را بگیرند و بگذارند که کمیسـیون 

انتخابـات با شـفافیت نتیجـه انتخابات را اعـام کند.
آقـای رسـولی تاکیـد کـرد کـه ایـن مسـاله بـه شـدت 
اذهـان مـردم را مغشـوش کـرده و کمیسـیون انتخابات 

بایـد درایـن مـورد وضاحـت کامـل دهد.
گالـی اکبـری دیگـر عضـو مجلـس سـنا نیـز تاکیـد 
کـرد کـه بـا این صحنـه سـازی ها نبایـد بـه آرای مردم 
مکلـف  انتخابـات  کمیسـیون  و  شـود  زده  دسـت برد 
اسـت کـه از آرای پاک مـردم حفاظت کـرده و نگذارد 

کـه بـا سرنوشـت مـردم بازی شـود.
دیگـر  بـار  همگرایـی  و  ثبـات  انتخاباتـی  دسـته 

شکسـتن قفـل مرکـز دیجیتالـی کمیسـیون انتخابات را 
می دانـد. ارگ  بـا  تبانـی  در  و  سـازمان یافته 

تیـم ثبـات و همگرایـی بـا نشـر اعامیه یی گفته اسـت 
مثابـه  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  می رفـت  انتظـار  کـه 
قبـال حملـه شـب  اراده مـردم، در  امانـت دار رأی و 
گذشـته به مواد حسـاس کمیسـیون، موضع مسـووالنه 
و قناعت بخـش اتخـاذ کنـد، اما آنان در پـی توجیه این 

حملـه و تبرئـه حملـه کننـدگان اند.
در اعامیـه ایـن دسـته انتخاباتی آمده اسـت که موضع 
کمیسـیون تردیدهـا را بیشـتر و ابعـاد پیچیدگـی قضیه 
را نمایـان تـر می سـازد و ایـن تیـم آن را نوعـی کودتا 
علیـه جمهوریـت و دموکراسـی و دسـت برد بـه آرای 

مـردم تلقـی می کند.
در اعامیـه تیـم ثبـات و همگرایـی تاکیـد شـده کـه 
ارزیابـی هـای اولیه آنـان نشـان می دهد که ایـن حمله 
سـازمان یافتـه، عمـداً در جهت تغییـر چیپ)حافظه( و 
تغییـر محتوای دسـتگاه هـای بایومتریک قرنطین شـده 

بوده است. سـازماندهی شـده 

ایـن تیـم همچنان افـزوده که تعـدادی از دسـتگاه های 
بایومتریـک بـه دلیـل مشـکات از رونـد شـمارش آرا 
خـارج شـده و دیتای شـان بـه سـرور مرکـزی انتقـال 
کـه  اسـت  ایـن  تصـور  جهـت،  ایـن  از  نیافته اسـت. 
تـاش حلقـات متقلـب این بود تـا با دسـت کاری های 
ماهرانـه، مخفیانـه و شـب هنگام، دیتای این دسـتگاه ها 

را تغییـر داده، قابـل قبـول و معیـاری جلـوه دهد.
کمیسـیون  در  مسـووالن  کـه  درحالی سـت  ایـن 
انتخابـات ادعـا دارنـد کـه تنها دهلیـز مرکـز دیجیتالی 
ایـن کمیسـیون بـاز شـده  و اطمینـان می دهنـد کـه این 

مرکـز آسـیب ندیـده اسـت.
حـوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون انتخابات دیروز 
در یـک نشسـت خبـری گفت کـه آن چـه در روزهای 
گذشـته در مرکـز اطاعـات کمیسـیون اتفـاق افتـاد، 
»قابل تشـویش« نیسـت و یک سـوءتفاهم اسـت وهیچ 
آسـیبی بـه معلومـات ثبـت شـده کمیسـیون انتخابـات 

است. نشـده  وارد 

مسـووالن در کمیسـیون انتخابات اعام کرند که روند انتقال 
اطاعـات دسـتگاه های قرنطین شـده به سـرور مرکزی آغاز 
شـد. آنـان دیـروز در یـک نشسـت خبـری گفتنـد کـه دلیل 
تأخیـر اعـام نتیجـۀ ابتدایـی »انقضای تاریـخ اعتبـار امنیتی 

سیسـتم درمالـوگ« در دو سـه روز گذشـته بود.
مسـووالن این کمیسـیون در مـورد آنچه حملـۀ قطعۀ خاص 
پولیـس بـه مرکـز اطاعـات ایـن کمیسـیون خوانـده شـد، 
گفتنـد کـه هیأتـی در حال بررسـی ایـن مورد اسـت و »قابل 
تشـویش« نیسـت. کمیشـنران کمیسـیون انتخابـات همچنان 
گفتنـد کـه مکتـوب شـرکت »درمالـوگ« بـه این کمیسـیون 
هیـچ  گذشـته  روز  چهـار  در  می دهـد  نشـان  کـه  رسـیده 

مـوردی وارد و بیـرون از مرکـز اطاعـات نشـده اسـت.

حـوا علم نورسـتانی، رییس کمیسـیون انتخابات در نشسـت 
دیـروز بـه اتهـام وارد شـدن قطعـۀ خـاص پولیس بـه مرکز 
اطاعـات ایـن کمیسـیون اشـاره کـرد و گفـت کـه متعهـد 
بـه صداقـت در کارشـان انـد و هر جرمـی که در کمیسـیون 
صـورت بگیـرد را بررسـی و به آن رسـیده گی می کننـد. بانو 
نورسـتانی افـزود، بـه دلیـل این که تنهـا قفل دهلیز باز شـده 

بـود، ایـن حادثه »قابل تشـویش« نیسـت.
در عیـن حـال، اورنگ زیـب، کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات 
گفـت کـه مسـتقانه کار می کننـد و بـه هیچ کسـی اجـازه 
نمی دهنـد در امورشـان مداخلـه کنـد. آقـای اورنگ زیب در 
پیونـد بـه آنچـه در »دیجیتـال سـنتر« مرکـز اطاعـات اتفاق 
افتـاده بـود، گفـت: برای شـان اطـاع رسـید کـه ممکـن بـه 

ایـن مرکـز حملـه شـود، بناًء مسـووالن ارشـد کمیسـیون به 
مسـووالن امنیتـی این نهاد که متشـکل از چهـار ارگان امنیتی 

اسـت، دسـتور دادنـد تـا از این مرکـز محافظـت کنند.
ایـن کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات گفـت کـه دروازه هـای 
کمیسـیون انتخابـات دو نـوع »سـیل« دارد: یکی سـیل اصلی 
فلـزی کـه شـمارۀ آن نزد کمیشـنران و ناظـران و نماینده گان 
نامـزدان اسـت و یکی هم سـیل فرعـی که مسـووالن امنیتی 
کمیسـیون از طـرف شـب می بندنـد و از طـرف روز بـاز 

می کننـد.
او اضافـه کـرد کـه مسـووالن امنیتـی محافظت از کمیسـیون 
هـر شـب دروازه هـای نهادهـای معتبر کمیسـیون را »سـیل« 
یـا ُمهـر و الک می کنـد و فـردای آن شـب دوبـاره آن را 
بـر مـی دارد و بـاز می کنـد و همـان شـب هـم دو محافـظ 
»CRU« بـه دلیل »سـردی هـوا«، از لطف الرحمان، مسـوول 
محافظت از کمیسـیون و مشـاور امنیتی دبیرخانه می خواهند 
تـا سـیل »فرعـی« را بـاز کنـد تـا آنـان وارد دهلیز شـوند و 

کنند. بهـره 
بـه گفتـۀ او: پـس از آنکـه محافظـان »CRU« وارد دهلیـز 
می شـوند، کسـی از ناظـران تیـم »ثبـات و همگرایـی« بـه 
ایـن تیـم خبـر می دهـد کـه کسـانی وارد دهلیـز اطاعـات 
شـده انـد، بنـاًء رییـس سـتاد انتخابـات »ثبـات و همگرایی« 
آن هـا  کمیشـنران  و  می رسـند  کمیسـیون  بـه  شـب هنگام 
سـاختمان  وارد  را  دیگـر  نامـزدان  ناظـران  از  شـماری  و 
می سـازند و از سـامت بودند دسـتگاه ها اطمینـان می دهند.

بـه گفتـۀ او، بررسی های شـان نشـان داده کـه قفـل  درهـای 
مـواد حسـاس انتخاباتـی، دسـتگاه های بایومتریـک و محـل 
اسـتقرار سیسـتم مرکـزی کمیسـیون انتخابات، سـالم اسـت 
بودنـد.  شـده  مسـتقر  دهلیـز  در  فقـط  ویـژه  سـربازان  و 
کنـون  تـا  بعـد  بـه  روز  آن  از  کـه  می گویـد  اورنگ زیـب 
سـاختمان »ریاسـت آمـوزش« کـه دسـتگاه دیجیتـال مرکـز 
اطاعـات در آن موقعیـت دارد، فلج اسـت. او تأکید کرد که 

در ایـن مسـأله هیـچ پنهان کاریـِی انجـام نشـده اسـت.
آقـای اوزنگ زیـب دلیـل تأخیـر در اعـام نتیجـۀ ابتدایـی 
انتخابـات را »انقضـای تاریخ اعتبار امنیتی سیسـتم درمالوگ« 

در دو سـه روز گذشـته عنـوان کـرد و گفت کـه وقتی تاریخ 
امنیتـی ایـن سیسـتم سـپری شـود، اطاعـات بایومتریک در 
آن انتقـال پیـدا نمی کنـد. او افـزود که چاشـت روز دوشـنبه 
ایـن مشـکل رفع شـد. ایـن کمیشـنر از ناظران خواسـت در 
کمیسـیون حاضر باشـند تا رونـد انتقال اطاعات به »سـرور 

مرکـزی« زودتر آغاز شـود.
را  ابتدایـی  نتایـج  اعـام  در  تأخیـر  دیگـر  دلیـل  یکـی  او 
همـکاری نکـردن ناظـران بـه ایـن کمیسـیون عنـوان کـرد. 
 »CRU« آقـای اورنگ زیـب همچنـان از قطعـۀ خـاص یـا
خواسـت تـا از ایـن پـس وارد کمیسـیون نشـوند و اطـراف 
کمیسـیون را از خطـرات و حمات احتمالـی محافظت کند.
در عیـن حـال، رحیمـه ظریفـی، کمیشـنر  دیگـر کمیسـیون 
بـه مـردم اطمینـان داد کـه از آرای شـان محافظـت می کنـد. 
بانـو ظریفـی افـزود که هیأتی متشـکل از کمیشـنران، ناظران 
داخلـی و بین المللـی و کارمنـدان تخنیکـی سـاخته شـده تا 
پرونـدۀ شکسـتن قفل دهلیـز مرکز اطاعات را بررسـی کند.
همزمـان باایـن، مسـافر قوقنـدی، کمیشـنر کمیسـیون مدعی 
شـد کـه شـرکت درملـوگ رسـمًا بـه کمیسـیون انتخابـات 
مکتـوب فرسـتاده و از سـالم بـودن و ایمـن بـودن مرکـز 
می گویـد  قوقنـدی  آقـای  اسـت.  داده  اطمینـان  اطاعـات 
کـه بربنیـا ایـن مکتـوب، در چهـار روز گذشـته هیـچ تغییر 
و ورود و خـروج در مرکـز اطاعـات یـا »سـرور مرکـزی« 
صـورت نگرفتـه اسـت. او بیـان کـرد کـه سـرور مرکـزی 
سـاعت، دقیقـه و روز هـر آنچیزی کـه واردش شـود را قید 
می کند و یکشنبه شـب اتفاق در آن رخ داده باشـد، مشـخص 

شـد. خواهد 
پیـش از این و با مطرح شـدن شکسـتن قفـل مرکز اطاعات 
در کمیسـیون انتخابات، برخی مسـووالن، سـخنگویان دستۀ 
انتخاباتـی دولت سـاز و وزرات داخلـه آن را شـایعه خوانـده 
در  انتخابـات  از کمیشـنران کمیسـیون  برخـی  امـا  بودنـد؛ 
نشسـت دیـروز بـا روایت هـای مختلف شکسـته شـدن قفل 
دروازۀ مرکـز اطاعـات ایـن کمیسـیون را پذیرفتـه و وعـدۀ 

بررسـی آن را دادند.

کمیشنران شکسته شدن قفل مرکز اطالعات را پذیرفتند

فیفا و سناتوران:

عدم بررسی شکستِن قفل مرکز اطالعات بحران را کلید می زند
ناجیه نوری  

روح اهلل بهزاد
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  بــا بررســي جامــع و کامــِل روایــات و ســخناِن ائمــۀ 
ــي  ــه یک ــت ک ــوان گف ــرأت مي ت ــن)ع( به ج معصومی
ــام مهــدي،  ــِر حکومــت ام از ویژه گي هــاي انکارناپذی
جهان شــمولي آن اســت. حکومــت آن حضــرت، 
ــي  ــرد و آبادي ی ــرا مي گی ــم را ف ــرِب عال ــرق و غ ش
ــد از  ــِگ توحی ــه گلبان ــر این ک ــت مگ ــن نیس در زمی
ــدل و داد،  ــوازِ ع ــیم جان ن ــود و نس ــنیده مي ش آن ش
ــام حســین)ع(  ــد. ام ــي را سرشــار مي کن سراســر گیت
ــْم  لُُه ــا اَوَّ ــَر َمْهِدی ــا َعَش ــا اِثْن ــود: »مِنّ ــاره فرم در این ب
َو آِخُرُهــْم  اَبیطالِــٍب)ع(  َعلِي بْــُن  الُْمؤمِنیــَن  اَمیــُر 
ــي اهلّل  ــقِّ یْحی ِــُم بِالَْح ــَو الْقائ ــدي َو ُه ْ ــْن ُول ــُع مِ التّاِس
ــَن  ــِه دی ِ ــُر ب ــا َو یْظهِ ــَد َموتِه ــِه ااَلْْرَض بَْع ِ ــي ب تَعال
ــِرکوَن«؛2۳  َــْو کــِرَه الُْمْش ــِه َو ل ــِن کلِّ ــي الّدی ــقِّ َعَل الَْح
آن هــا  اولیــن  ماســت؛  از  هدایت شــده  دوازده 
ــد  ــن فرزن ــر ایشــان نهمی ــب)ع( و آخ ــن  ابیطال علي ب
از فرزنــداِن مــن اســت و او قائــم بــه حــق اســت کــه 
خداونــد به وســیلۀ او زمیــن را بعــد از مردنــش حیــات 
ــه  ــان غلب ــي ادی ــر تمام ــق را ب ــِن ح ــد و دی مي بخش

ــد. ــوش نیای ــرکان را خ ــه مش ــد، اگرچ مي ده
اکــرم)ص(  رســول  حضــرت  از  روايتــي  در 

: نيــم ا مي خو
لُُهــْم اَنـْـَت یــا َعلـِـي  ــۀُ مـِـْن بَْعــدي اِثْنــا َعَشــَر اَوَّ »ااََلْئِمَّ
َو آِخُرُهــُم الْقائـِـُم الَّــذي یْفتَــُح اهللّ ُ تَعالــي ذِکــُرُه َعلــي 
یَدیــِه َمشــارَِق ااَلْرِض َو َمغارِبَهــا«2۴ پیشــوایاِن پس از 
مــن دوازده نفرنــد؛ اولیــن آن هــا تــو هســتي اي علــي، 
و آخریــن آن هــا قائــم اســت؛ همــو کــه خداونــد بــه 
ــي  ــه از تمام ــا ]کنای ــرق ها و مغرب ه ــت او مش دس

کــرۀ زمیــن[ را فتــح خواهــد کــرد. 
بنابرایــن، اگرچــه امیــد بــه آمــدن مصلــِح جهانــي در 
افــکار و عقایــد تمامــي اقــوام و ملــل ریشــه داشــته و 

کم وبیــش بــه گونه هــاي متفــاوت در همه جــا مطــرح 
ــرج و  ــار ف ــیعي انتظ ــر ش ــا در تفک ــت، ام ــوده اس ب
حاکمیــت موعــود بــه طــور روشــن و شــفاف مطــرح 
اســت، بــه گونه یــي کــه امــام منتظــر و منجــي نهایــي 
ــاِن  ــه فرم ــد روزي ب ــاد دارن ــته و اعتق ــده دانس را زن
خداونــد خواهــد آمــد و جهــان را پُــر از عــدل و داد 
خواهــد کــرد.25 در اهمیــت مقولــۀ عدالــت از منظــر 
قــرآن همیــن بــس کــه کلمــۀ »عــدل« کــه بــه معنــاي 
اعطــاي حــق بــه ذي حــق اســت، در قــرآن کریــم 2۷ 
ــرادف آن مي باشــد، 2۳  ــه مت ــۀ »قســط« ک ــار و کلم ب

بــار آمــده کــه از جملــه ایــن آیــات اســت:
ــت  ــده: ۸(؛ عدال ــوي « )مائ ــَرُب لِلتَّْق ــَو أَقْ ــوا ُه ُ »اْعِدل

ــن  ــت یافت ــن راهِ دس ــه نزدیک تری ــد ک ــرا کنی را اج
ــُر  َ یَْأُم ــت. و »إِنَّ اهللَّ ــت اس ــراي عدال ــوا، اج ــه تق ب
ــم  ــه حت ــد ب ــْدِل َو اْلِْحســاِن« )نحــل:90(؛ خداون بِالَْع
بــه اجــراي عدالــت و نشــر عدالــت و نشــر احســان 

امــر مي کنــد.
امــا نکته یــي کــه بایــد بــه آن توجــه شــود این اســت 
کــه معنــاي واقعــي تبعیــض و تفــاوِت نــاروا آن اســت 
کــه از نظــر امکانــات و شــرایط عمــل، همــه یکســان 
نباشــند؛ بــراي یکــي امــکان باال رفتــن از نردبــان ترقي 
ــن  ــه پایی موجــود باشــد و دیگــري محکــوم باشــد ب
مانــدن. بــا ایــن توصیــف، مفهــوم عدالــت و مســاوات 
ایــن خواهــد بــود کــه امکانــات مســاوي بــراي همــۀ 
افــراد فراهــم شــود، بــه  طــوري کــه زمینــه و میــدان 
بــراي همــه به طــور مســاوي فراهــم باشــد تــا هرکــس 
بتوانــد در پرتــو اســتعدادها، قابلیت هــا و توانایي هــاي 
ــس  ــل شــود. پ ــوِب خــود نای ــال مطل ــه کم خــود، ب
الزمــۀ برقــراري عدالــت بــا ایــن مفهــوم محــو و نابود 
ــا و پســتي و  ــا و ناهمواري ه ــي تبعیض ه شــدِن تمام
بلندي هایــي اســت کــه منشــای آن هــا ظلــم و زور و 
ــا ایــن توضیــح معلــوم مي شــود کــه  تزویــز اســت. ب
یکــي از شــرط هاي مهــِم برقــراري عدالــت، محفــوظ 
ــه  ــدِن آن دســته از اختاف هــا و تفاوت هاســت ک مان
منشــای آن هــا میــزان اســتعدادها و کارآیــي و تــاش 
و فعالیــت افــراد اســت، چــرا کــه مقتضــاي عدالــت 
ــواه در  ــواه ناخ ــه خ ــي ک ــه تفاوت های ــت ک آن اس
ــا  ــتعدادها و لیاقت ه ــع اس ــود دارد، تاب ــاع وج اجتم
ــه  ــان ب ــا امتح ــابقه ی ــک مس ــه در ی ــه این ک ــد، ن باش
ــدون  ــه ب ــا این ک ــود )ی ــره داده ش ــه یک جــور نم هم
ــود  ــاش ش ــراد، ت ــردي اف ــاي ف ــه تفاوت ه ــه ب توج
ــه  ــر گرفت ــان در نظ ــري یک س ــورِت جب ــه ص ــه ب ک
شــوند کــه این هــا نیــز خــود نوعــي ظلــم  اســت(،26 
ــق و  ــتعدادها، عای ــا، اس ــوالً قابلیت ه ــه اص ــرا ک چ
توانمندي هــاي همــۀ انســان ها یک ســان نبــوده و 
از ســوي دیگــر، بــه مصــداق آیاتــي، چــون »ُقــْل َهــْل 
یَْســتَِوي الَِّذیــَن یَْعَلُمــوَن َو الَِّذیــَن ال یَْعَلُمــوَن« کســاني 
ــا دیگــران برابــر و  کــه مي داننــد و تــاش مي کننــد ب
ــاي  ــا ادع ــوان ب ــن، نمي ت ــتند و بنابرای ــان نیس یک س
ــۀ  ــه مثاب برقــراري عدالــت و مســاوات، انســان ها را ب
ــان  ــي یک س ــۀ صنعت ــک کارخان ــدي ی ــاي تولی کااله
ــد و  ــم دی ــک چش ــه ی ــرد، ب ــور ک ــکل تص و یک ش

ــود.2۷ ــیابي نم ــان ارزش یک س
ــا  ــدي ب ــام مه ــري ام ــیعه در دوران رهب ــر ش از منظ
ایجــاد مرکزیــت واحــد و مدیریــت و حاکمیتــي 
ــگ و  ــِي تضــاد و جن ــل اصل ــان، عوام ــه در جه یگان
ــاِت  ــود از ضروری ــور موع ــود. ظه ــود مي ش ــم ناب ظل
اســام اســت و تردیــدي در وقــوع آن نیســت، چــرا 
کــه آیــات متعــددي در قــرآن کریــم مبنــي بــر وعــدۀ 
خداونــد بــه اقتــدار بخشــیدن بــه مســتضعفاِن جهــان 
و قــرار گرفتــن مشــیت الهــي بــر تشــکیل حکومــت 
نهایــي و جهانــِي صالحــان و پیشــوایي و فرمانروایــي 
ایشــان وجــود دارد کــه بــدون تصــور منجــي موعــود 
ــات  ــن آی ــي از ای ــد. برخ ــد مي نمای ــِق آن بعی تحق

ــارت اســت از: عب
»َو نُِریــُد أَْن نَُمــنَّ َعَلــي الَِّذیــَن اْســتُْضعُِفوا فـِـي الْْرِض 
ــْم  ــَن لَُه ــَن َو نَُمکِّ ــُم الْوارِثِی ــًۀ َو نَْجَعَلُه ــْم أَئِمَّ َو نَْجَعَلُه
ــر  ــم ب ــا مي خواهی ــص:5ـ6(؛ و م ــي الْْرِض...«)قص ِ ف
ــم و آن هــا را پیشــوایان  مســتضعفان زمیــن منــت نهی
ــي  ــان را وارث فرمانروای ــم و ایش ــرار دهی ــردم ق م

ــیم ــان بخش ــن قدرت ش ــم و در زمی کنی
ْکــِر أَنَّ  بُــورِ مِــْن بَْعــِد الذِّ »َو لََقــْد َکتَبْنــا فِــي الزَّ
الُِحــوَن« )انبیــاء:۱05(؛ و در  الْْرَض یَِرثُهــا ِعبــادَِي الصَّ
حقیقــت در زبــور پــس از تــورات نوشــتیم کــه زمیــن 

ــرد. ــد ب ــه ارث خواهن ــا ب ــتۀ م ــده گان شایس را بن
آري، در دوران رهبــري امــام مهــدي بــا ایجــاد 
ــه و  ــِت یگان ــت و حاکمی ــد و مدیری ــت واح مرکزی
عدالت محــور بــراي همــۀ اجتماعــات و نژادهــا 
ــود  ــم ناب ــگ و ظل ــي جن ــل اصل ــا، عوام و منطقه ه
مي شــود. البتــه بــر ســر راه تحقــِق ایــن آرمــان 
ــي از  ــتکبار جهان ــلطه و اس ــم س ــع مه ــم، دو مان عظی
فرهنگــي  عقب مانده گــي  و  ناآگاهــي  و  یک ســو، 
ــال  ــا این ح ــود دارد، ب ــر وج ــوي دیگ ــي از س عده ی
بــر اســاس اعتقــاداِت شــیعه در دوران ظهــور حضرت 
مهــدي ایــن موانــع بــه دســت باکفایــِت آن حضــرت 
ــات  ــۀ اجتماع ــا تصفی ــده و ب ــته ش ــش برداش و یاران
بشــري از عوامــل ســلطه و اســتکبار مالــي و سیاســي، 
ــو  ــته و در پرت ــاد گش ــزي ایج ــد مرک ــل قدرتمن عام
ــي ســعادتمندانه و  ــه ســوي زنده گ آن، راه بشــریت ب

ــه همــوار مي شــود. عادالن
همچنیــن از منظــر شــیعه، حکومــت مهــدي کــه 
ــم  ــي ه ــلفه یي جهان ــت، فس ــي اس ــي جهان حکومت
ــه  ــرا ک ــت، چ ــت انبیاس ــفۀ بعث ــان فلس ــه هم دارد ک

بخش چهـارم و پایانی

محمدعلي توانا  

ــت،  ــم بعث ــفه مه ــم فلس ــرآن کری ــددي از ق ــات متع ــق آی طب
توحیدگســتري و عدالــت اجتماعــي معرفــي شــده و مهم تریــن 
ضــرورت قیــام موعــود جهانــي نیــز پُــر کــردن زمیــن از عــدل 

ــت.2۸ ــط اس و قس

نتيجه گيري
ــخ اســامي و به طــور خــاص شــیعي، در  ــد فلســفۀ تاری هرچن
ــاني هایي دارد،  ــي همپوش ــدرِن غرب ــخ م ــا فلســفۀ تاری ــر ب ظاه
امــا اساســًا ایــن دو یک ســان نیســتند؛ بدیــن معنــا کــه فلســفۀ 
سیاســي مــدرن به صــورِت یک جانبــه صرفــًا بــر تکامــل عقلــي 
بشــر در طــول تاریــخ تأکیــد دارد، درحالــي کــه فلســفۀ تاریــخ 
اســام ضمــن تأییــد تکامــل عقلــي بشــر، بــر اعتــاي معنــوي 
ــر  ــاس، از نظ ــن اس ــر ای ــذارد. ب ــز صحــه مي گ ــي وي نی و دین
اســام پایــان تاریــخ لحظــۀ درهــم تنیــده شــدن وجــود بشــري 
ــي، طبعــًا  ــاي چنیــن ماحظات ــر مبن ــا معــارف الهــي اســت. ب ب
ــاوت  ــدۀ متف ــامي دو آین ــي و اس ــدرن غرب ــخ م ــفۀ تاری فلس
ــفۀ  ــه فلس ــا ک ــن معن ــد؛ بدی ــي مي کنن ــر پیش بین ــراي بش را ب
ــت  ــردي و حاکمی ــاي ف ــاه، آزادي ه ــي رف ــدرن غرب ــخ م تاری
بشــري را فرجــام تاریــخ مي دانــد کــه فوکویامــا یکــي از 
آخریــن نماینــده گان ایــن تفکــر اســت، و فلســفۀ تاریــخ اســام، 
ــان  ــا والیــت الهــي را پای ــد آن ب شــکوفایي ذاِت بشــري و پیون
تاریــخ معرفــي مي کنــد. ایــن در حالــي اســت کــه نظریــۀ پایــان 
ــي  ــدرن غرب ــفۀ م ــر فلس ــدۀ متأخ ــه نماین ــا ک ــِخ فوکویام تاری
ــده  ــت ورزی ــوي انســان غفل ــي مي شــود، از شــکوفایي معن تلّق
ــي و گــذرا، همچــون لیبرال دموکراســي  و اساســًا تفکــري موقت
را کــه تناقضــات درونــي بســیار داشــته و در عیــن حــال برآمــده 
از ســاختار فرهنگــي و اجتماعــي خــاص غربــي اســت، فرجــام 

ــد.  ــرح مي کن ــریت مط بش
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 میثـم کریمی

 دوران جنـِگ سـرد میـان امریـکا و اتحاد جماهیر شـوروی، 
یکـی از حسـاس ترین دوران پـس از جنگ جهانـی دوم بود 
کـه طـی آن جهــانیان هـر لحظـه بیم آغـاز جنگـی ویرانگر 
میـان ایـن دو قـدرت نظامـی برتـِر جهـان را داشـتند. یکـی 
از مهم تریـن اتفاقاتـی کـه در ایـن دوران رخ داد، ماجـرای 
در   2-U نـام  بـه  امریـکا(  جاسوسـِی  )هواپیمـای  سـقوط 
خـاک شـوروی بـود کـه در سـال ۱960 رخ داد. در جریـان 
ایـن سـرنگونی، خلبـان سی سـالۀ ایـن هواپیمـا گـری پاورز 
دسـتگیر شـد و اگرچـه امریکایی هـا به طـور کامـل همه چیز 
را انـکار کردنـد، امـا پس از مشـاهدۀ تصاویر خلبان شـان در 
دادگاه محاکمۀ در شـوروی، مجبور به پذیرِش جاسوسـی از 
ایـن کشـور شـدند. پس از این اتفـاق، دولت امریـکا تصمیم 
بـه معاوضۀ یک جاسـوس شـوروِی دستگیرشـده در امریکا 
بـه نـام رادولـف آبل با اسـیر امریکایی اسـیر شـده در خاک 
شـوروی گرفـت و فیلـم »پُـل جاسـوس ها« نیـز بـر اسـاِس 

ایـن رویـداد مهِم تاریخی سـاخته شـده اسـت.

در فیلـم »پل جاسـوس ها«، دولـت امریکا در یـک مأموریِت 
محرمانـه هواپیمایـی را به صـورِت مخفیانـه بـرای تجسـس 
بـه خـاک شـوروی می فرسـتد امـا ایـن هواپیمـا در خـاک 
شـوروی سـرنگون می شـود و خلبـان ایـن هواپیمـا بـه نـام 
گری پاورز )آسـتین اسـتول( دسـتگیر می شـود. در آن سـوی 
نـام  بـه  نیـز جاسـوس شـوروی  متحـده  ایـاالت  در  دنیـا 
رادولـف آبـل )مـارک رایلنس( دسـتگیر می شـود امـا وکیلی 
بـه نـام جیمز بـی داناوان )تـام هنکس( وکالـِت او را برعهده 
می گیـرد. بـا ایـن  حـال، آبـل در دادگاه محکـوم می شـود اما 
پـس از انتشـار خبر دسـتگیری پاورز در شـوروی، پیشـنهاد 

معاوضـۀ ایـن دو جاسـوس مطـرح می شـود و...
»پل جاسـوس ها« را مت چارمِن انگلیسـی نوشـته که بیشـتر 
همیـن  بـه  می شـود،  شـناخته  نمایشـنامه نویس  عنـوان  بـه 
جهـت وظیفـۀ بازنویسـی و تکمیل ایـن فیلم نامه را بـرادراِن 
کوئـن برعهـده گرفته انـد. امـا نتیجـۀ کار بیشـتر از این  کـه 
شـباهت بـه کارهـای کوئـن کـه اغلـب تیـز و بُرنده هسـتند 
داشـته باشـد، امضای کارگردانی اسـپیلبرگ را پـای اثر دارد. 
اسـپیلبرگ کـه آخریـن بـار در سـال 20۱2 بـا فیلـم »لینکن« 
توانسـت موفقیت هـای بسـیاری را کسـب نمایـد و یکـی از 
بهتریـن آثـار سـال را تهیـه و کارگردانی کند، پس از ۳ سـال 
بـه سـینما بازگشـته و موضوعـی را بـرای سـاخت انتخـاب 
می کنـد کـه معمـوال در هالیـوود خـودش به سـراغ سـاخت 

مـی رود. آن ها 
»پـل جاسـوس ها« بـه اقتضـای فضـای خـاص دوران جنگ 
سـرد، حـال و هوایـی خفقـان  آور و ترسـناک دارد و عـدم 
اعتمـاد نسـبت بـه تک تـِک افـراد جامعـه، در تمـام لحظاِت 
فیلـم مـوج می زنـد. قهرمـان فیلـم بـه نـام دانـاوان، وکیلـی 
اسـت کـه سـعی دارد در جریـان جنـگ تسـلیحاتی میان دو 
اَبرقـدرت آن سـال ها، اخـاق و قاعـده را نبـازد امـا خـود 
تبدیـل بـه سـوژه یی جدیـد بـرای شـک ورزیدن مـی گردد؛ 
بـه طـوری  کـه حتـا پسـرش نیـز بـا دفـاع کـردِن او از یـک 

کمونیسـت مخالفـت مـی ورزد و مـردم شـهر نیـز بـا نگاهی 
نظـر  بـه  اگرچـه  این حـال  بـا  می نگرنـد.  او  بـه  متفـاوت 
می رسـد دانـاوان حتـا بـرای دشـمنانش هـم حـق و حقوقی 
قایـل باشـد، امـا فیلـم هرگز به طـور کامل اعـام نمی کند که 
آیـا می بایسـت مخاطـب به رفتار و کـردار او اطمینان داشـته 
باشـد یـا این کـه خـود او نیـز بخشـی از ایـن بازی سیاسـی 
اسـت؟ اسـتیون اسـپیلبرگ به خوبی از قهرمان سـازی پرهیز 
کـرده و شـخصیت های داسـتان را سـیاه و سـفید معرفـی 

اسـت.  نکرده 
 اسـپیلبرگ بـه خوبـی توانسـته فضایـی آکنـده از تـرس و 
خفقــان را در »پـل جاسـوس ها« بازسـازی نمایـد. در ایـن 
قابـل  و  داشـتنی  دوسـت  شـخصیت های  از  خبـری  فیلـم 
اعتمـاد نیسـت و هرآنچـه کـه بر زبـان جاری می شـود، فقط 
قواعـدی اسـت کـه همانند یک بازی شـطرنج بایـد در جای 
صحیـح خـود جاری گـردد. دانـاوان در مرکـز ایـن اتفاقاِت 
ترسـناک میـان شـوروی و ایاالت متحـده می بایسـت قواعد 
بـازی را طـوری بچیند کـه در نهایت بتواند مسـایل را بدون 
هرگونـه تنـش حل وفصـل نماید و زنده و سـرپا نگه داشـتن 
فصـل میانـی ایـن بـازی بـه بهتریـن شـکل ممکـن، هنـری 
اسـت کـه اسـتیون اسـپیلبرگ بـه خوبـی از عهدۀ انجـام آن 

اسـت.  برآمده 
توجـه بـه جزییـات داسـتان و پرداخت شـخصیت های فیلم، 
از جملـه ویژه گـی مثبـت »پـل جاسـوس ها« می باشـد کـه 
بـه همـراه فیلم نامـۀ پُـر از تعلیـق چارمـن و کوئن هـا، یکـی 
از بهتریـن آثـار تریلـر را رقـم زده اسـت. اسـپیلبرگ کـه در 
آخریـن سـاخته اش یعنـی »لینکلـن«، بـه خوبی توانسـته بود 
یکـی از مهم تریـن دوران تاریـخ ایاالت متحـده را به تصویر 
موفـق شـده جزییـات  نیـز  »پـل جاسـوس ها«  در  بکشـد، 
ارزشـمندی از دوران جنـگ سـرد را به نمایـش بگذارد. »پل 
جاسـوس ها« در مقایسـه بـا »لینکلن« از پیچش های داسـتانی 
بـه مراتـب بیشـتری برخـوردار می باشـد امـا فیلـم هرگز در 
بـه سـرانجام رسـاندِن ایـن پیچش هـای داسـتانی بـه تکاپـو 

نمی افتـد و بـه تمامـی عامـت سـوال ها پاسـخ می دهـد. 
 همچنیـن بایـد بـه فیلم بـرداری و موسـیقی متـِن فوق العادۀ 
فیلـم نیـز اشـاره کـرد کـه هماننـد اکثـر آثـار اسـپیلبرگ در 
»پـل جاسـوس ها« نیـز برجسـته و قابـل سـتایش می باشـد. 
بـا  »پـل جاسـوس ها«  فیلم بـرداری  کامینسـکیبرای  یانـوش 
نظـر مثبـت اسـپیلبرگ، قاب هایـی کاسـیک را جایگزیـن 
شـیوه های مـدرن فیلم بـرداری کـرده و نتیجـۀ ایـن تصمیـم 
ثبـت تصاویـری شـده که چشـم نواز هسـتند و می توانند یک 
کاس درس آموزشـی عالی باشـند. اوج هنـر تصویربرداری 
کامینسـکی و کارگردانـی اسـپیلبرگ را می توان در سـکانس 
نفس گیـر متـروی نیویـورک مشـاهده کـرد کـه تماشـاگر را 
غافل گیـر مـی کنـد. موسـیقی متـن تومـاس نیومـن نیـز در 
لحظـات مختلـِف فیلـم خودنمایـی می کنـد و مخصوصًا در 
یک سـومِ پایانـی فیلـم می توانیـد قطعـات مانـدگار و زیبایی 

را بشـنوید.
بـا این حـال »پـل جاسـوس ها« اثـر بی نقصـی هـم نیسـت و 

گه گاهـی بـه لکنـت می افتـد و آن زمانـی اسـت کـه مسـیر 
جانب دارانـه  رویه یـی  و  می کنـد  فرامـوش  را  مسـتندش 
می گیـرد.  پیـش  را  سـال ها  آن  اتفاقـاِت  خصـوص  در 
البتـه اسـپیلبرگ بـا هوشـمندی یی کـه همـواره از وی یـه 
و  محسـوس  تغییـرات  تـا  نـداده  اجـازه  داشـته ایم،  یـاد 
گرفتـه،  شـکل  روایـت  خصـوص  در  کـه  جانب دارانه یـی 
حـدی  بـه  و  نمایـد  ایجـاد  داسـتان  جذابیـت  در  خللـی 
شـعارگونه باشـد کـه مخاطـب را پـس بزنـد. اسـپیلبرگ بـا 
همچنیـن  و  مناسـب  تدویـن  فیلـم،  ضرب آهنـگ  کنتـرل 
دیالوگ نویسـی فـوق العاده یی که می شـود رد بـرادران کوئن 
را در آن مشـاهده کـرد، بـه نقطه یی می رسـد که تماشـاگر را 
محـو در تصویـر می کنـد و تماشـاگر نیـز ترجیـح می دهد تا 
شـنوندۀ داسـتان این معاوضه از زبان سـازنده گان باشـد و به 

ایـن روایـت اعتمـاد نمایـد.
تـام هنکـس در نقـش جیمـز دانـاوان بـازی فوق العاده یـی 
از خـود بـه نمایـش گذاشـته اسـت، امـا در سـال های اخیـر 
بازی هـای بـه مراتـب ماندگارتـری را از او بـر پـرده نقره یی 
سـینما شـاهد بوده ایـم. تـام هنکـس اگرچـه ماننـد همیشـه 
مسـلط اسـت و تماشـاگر می توانـد از تماشـای نقش آفرینی 
او لـذت ببـرد، امـا بـازی در نقـش جیمـز داناوان پیشـرفتی 
نسـبت به گذشـته بـرای او محسـوب نمی شـود. اِمـی رایان 
از  درخشـان تر  گرفتـه،  برعهـده  کـه  کوتاه تـری  نقـش  در 
دیگـران بازیگـران فیلـم اسـت و حتا شـاید بتوانـد در فصل 

جوایـز اسـکار شگفتی سـاز شـود. 
اسـت  تماشـایی  و  اسـتندرد  تریلـری  جاسـوس ها«  »پـل 
کنـار  در  داسـتان  طـول  در  خوبـی  بـه  آن  پازل هـای  کـه 
یکدیگـر چیـده می شـوند تـا تصویـر نهایـی را شـکل دهند. 
بـه  شـباهتی  سـاخته اش  جدیدتریـن  ایـن  در  اسـپیلبرگ 
کارگـردان »لینکلـن« نـدارد بلکـه در این جـا شـباهت هایی 
بـه آلفـرد هیچـکاک در بخـش حفظ تعلیـق در داسـتان پیدا 
کـرده اسـت. البتـه »پـل جاسـوس ها« نمی توانـد از حیـث 
تعلیـق بـه شـاهکار اسـپیلبرگ یعنـی »دوئـل« برسـد امـا بـا 
این حـال کمـاکان می تـوان از ایـن فیلـم بـه عنـوان یکـی از 

ارزشـمندترین آثـار جاسوسـی سـینما نـام بـرد.
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پس از آمدن مسووالن امریکایی به افغانستان و دیدار 
جدیدی  دور  ملی،  وحدت  حکومت  مسووالن  با 
صلح  امور  در  کشور  این  ویژۀ  نمایندۀ  سفرهای  از 
افغانستان آغاز شده است. آغاز دوبارۀ تحرکات زلمی 
به  را  خلیل زاد، واکنش ریاست حکومت وحدت ملی 

همراه داشته است.
مسووالن در ریاست حکومت وحدت ملی می گویند که 
افغانستان زمانی به یک صلح پایدار می رسد که رهبری 
سخنگوی  صدیقی،  صدیق  شود.  داخلی  صلح  روند 
توییترش  صفحۀ  در  ملی  وحدت  حکومت  ریاست 
نوشته که شهروندان افغانستان خواستار صلح پایدار و 
باعزت در کشور اند و حکومت برای تحقق آن متعهد 

است.
اولویت  همیشه  صلح  که  است  نوشته  صدیقی  آقای 
و  است  متعهد  آن  تحقق  به  بوده،  افغانستان  حکومت 
کشور زمانی به یک صلح پایدار و باعزت می رسد که 
این پروسه توسط دولت افغانستان رهبری شود. زلمی 
خلیل زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان، 
دور تازۀ سفرهای خود پیرامون روند صلح افغانستان را 

از روز دوشنبه، 29 میزان آغاز کرده است.
وزیران  اجاس  برگزاری  آستانۀ  در  خلیل زاد،  آقای 
دفاع کشورهای عضو ناتو، وارد بروکسل شد و با ینس 
وزارت  کرد.  دیدار  ناتو  عمومی  منشی  استولتنبرگ، 
گفته  خبرنامه یی  نشر  با  دوشنبه  روز  امریکا،  خارجۀ 

است که آقای خلیل زاد به تاریخ 20 اکتبر )2۸ میزان( 
عازم بلجیم، فرانسه و روسیه شد.

و  بروکسل  در  خلیل زاد  آقای  خبرنامه،  این  براساس 
ناتو و ملل متحد در مورد  با متحدان اروپایی،  پاریس 
افغانستان«  در  به صلح  رسیدن  برای  تاش ها  »تسریع 
با  مسکو  در  همچنان  خلیل زاد  کرد.  خواهد  صحبت 
پایان  چگونه گی  مورد  در  چینی  و  روسی  مقام های 

بخشیدن به جنگ در افغانستان صحبت خواهد کرد.
برای  سه جانبه  اجاس  برگزاری  خبِر  این،  با  همزمان 
است.  شده  پخش  نیز  اسام آباد  در  افغانستان  صلح 
که  است  گفته  پاکستان  خارجۀ  امور  وزیر  معاون 
در  پایدار  امنیت  و  برقراری صلح  به  اسام آباد مصمم 
سه جانبه یی  اجاس  در  شرکت  با  او  است.  افغانستان 
افغانستان  نماینده گان چین،  با حضور  این  از  پیش  که 
و پاکستان در اسام آباد برگزار شد، تأکید کرد: روابط 
تاریخی و جغرافیایی با افغانستان مقدمۀ برقراری روابط 

دوستانه با این کشور و تاش برای صلح است.
که  است  گفته  پاکستان  خارجۀ  امور  وزیر  معاون 
دیپلمات های سه کشور برای مدت یک هفته در اجاس  
سه جانبه شرکت می کنند. از سوی دیگر، اسام آباد اعام 
کرده که در نشست سه جانبۀ چین، روسیه و امریکا در 
مسکو دربارۀ صلح افغانستان حضور خواهد یافت. قرار 
است نماینده گان ویژۀ چین، امریکا و روسیه در مسکو 
نشستی برگزاری کنند و در مورد چگونه گی از سرگیری 

گفت وگوهای امریکا و طالبان رأی زنی کنند.
روند  نیز  میزان   6 انتخابات  برگزاری  از  پیش 
گفت وگوهای صلح با طالبان داغ بود و پیوسته اهمیت 
تیتر  هردو،  این  اولویت  هم  یا  و  صلح  و  انتخابات 
توییت  با  گفت وگوها  نهایت،  در  که  می شد  رسانه ها 
دونالد ترامپ متوقف و برگزاری انتخابات در اولویت 

قرار گرفت.
انتخابات ششم میزان با ده ها چالش برگزار شد که یکی 
از چالش های عمدۀ آن، حضور کم رنگ مردم گفته شد. 
باورها بر این است که یکی از دالیل حضور کم رنگ 
مردم در این انتخابات، مبهم بودن نتیجۀ گفت وگوهای 
صلح بود که باعث شد از هیجان انتخاباتی جلوگیری 
انتخابات  نامزدان  از  شماری  حتا  و  مردم  و  شود 
پروسه  این  به  باید  و  شاید  توجه  ریاست جمهوری، 

نداشته باشند.
باورها پیوسته این بوده که نه حکومت افغانستان و نه 

رسانده  موفقیت  به  همزمان  را  پروسه  دو  هر  امریکا، 
روند  دو  این  از  یکی  پروندۀ  است  بهتر  و  نمی توانند 
همه جانبه  تاش های  آن  دیگر  روی  بعد  و  شده  بسته 
صورت گیرد. باور مردم، نامزدان و آگاهان بر این است 
پایان می     یابد و  آن  نتایج  اعام  با  انتخابات  پروندۀ  که 
حاال که این روند در مراحل حساسی قرار گرفته است، 
بحرانی  بر  امریکا  به ویژه  افغانستان  بین المللی  شرکای 
شدن این روند کمک نکنند و بگذار تا از دل انتخاباِت 
6 میزان و آرای بایومتریک شده، حکومتی شکل بگیرد 
سیاسی  فعال  جریان  با  هم سویی  در  حکومت  این  و 
نتیجه  به  برای  جهانی  نهادهای  و  کشورها  و  ملی  و 
رساندن پروسۀ صلح کار کند. به میان آمدن صلح پایدار 
نیاز به مشورت و  افغانستان  پایان جنگ چهل سالۀ  و 
پایان  با عجله نمی توان  گفت وگوهای بی شمار دارد و 

جنگ در افغانستان را کلید زد.

درگیـر  و  عقب مانـده  کشـورهای  جملـه  از  افغانسـتان 
جنگ هـای نیابتـی و تروریسـتی بـوده کـه طـی ۴0 سـال 
گذشـته از صنعت و توسـعه بازمانده و نقشـی در تغییرات 
شـناخته  آن  مهـم  قرنیـان  از  یکـی  امـا  نـدارد،  اقلیمـی 

می شـود.
افغانسـتان هـر سـال بـه دفعـات شـاهد وقـوع حـوادث 
طبیعی اسـت که مسـووالن این کشـور عامـل اصلی آن را 
تغییراتـی اقلیمـی عنـوان می کننـد و ایـن کشـور بـه علت 
نبـود زیرسـاخت های نظام منـد در حـوزۀ امـداد و نجـات 
یـا عـدم ظرفیت های کافی نهادهای مسـئول کمک رسـانی 
در اغلـب مـوارد، اقـدام خاصـی در زمـان وقـوع این گونه 

نمی گیرد. رخدادهـا صـورت 
در حـوادث بـزرگ ماننـد، ذوب شـدن یخچـال طبیعـی 
پنجشـیر و جـاری شـدن سـیاب در تیرمـاه سـال ۱۳9۷ 
بیـش از 200 منزل مسـکونی ویـران، 90 موتـر، 60 مغازه 
و چندیـن پـروژه در حـال سـاخت نیمه هـای شـب بـا 

رسـیدن سـیاب نابود شـد.
در چنیـن شـرایطی دولـت افغانسـتان توانایـی الزم بـرای 
بـا  یـا  و  نداشـته  را  حـوادث  این گونـه  بـه  رسـیده گی 
. یـاری حـوادث زده گان می شـتابند  بـه  انـدک  امکانـات 
گاهـی کمک رسـانی بـا تأخیـر زیـاد صـورت می گیـرد، 
زیـرا رسـیدن بـه محـل حـوادث خـود نیازمنـد وجـود 
زیرسـاخت های ماننـد جـاده و امنیـت اسـت کـه به علت 
نبـود آنهـا در عمـل ایـن نـوع امدادهـا نیـز چنـدان موثـر 

. نیست
سـازمان ملـی حفاظـت از محیـط زیسـت افغانسـتان بـه 
 تازه گـی اعـام کـرده اسـت کـه هیـچ نقشـی در تغییراتی 
اقلیمـی نـدارد، امـا از ایـن تغییـرات آسـیب جـدی دیده  

. ست ا
شـاه  زمـان میونـدی، رییـس ادارۀ  ملی حفاظـت از محیط 
زیسـت ایـن کشـور می گویـد کـه افغانسـتان، در صـدر 
کشـورهای آسـیب  پذیر تغییـرات اقلیمـی در جهـان قـرار 

دارد.
او می افزایـد: رانـش زمیـن، سـیل، زلزلـه، خشک سـالی و 
سـایر حـوادث طبیعی سـاالنه هزاران شـهروند افغانسـتان 

را متاثـر می سـازد.
آقـای میونـدی می گویـد کـه کشـورهای توسـعه  یافته در 
سـال 20۱5 تعهـد کـرده بودند که بـرای کاهـش گازهای 
گلخانه  یـی، سـاالنه ۱00 میلیـارد دالر به کشـورهای جهان 
سـوم کمـک کننـد، امـا بـه دلیـل نبـود آمارهـای دقیـق و 
ظرفیـت پاییـن در دولـت افغانسـتان کمتر از همـه، از این 

کمک هـا اسـتفاده می شـود.
نجیـب آقـا فهیـم، وزیـر دولـت در امـور رسـیده گی بـه 
رویدادهـای طبیعـی نیـز در نشسـتی در کابـل گفته اسـت 
کـه بـه دلیـل پیامدهـای تغییـرات اقلیمـی، تنها امسـال در 
والیت هـای ایـن کشـور ۴00 هـزار نفـر مجبـور بـه ترک 

منـازل خـود شـده اند.
آقـای فهیـم تأکید کـرد که بـرای مقابله با حـوادث طبیعی 

نیـاز بـه آگاهی عمومی و بسـیج ملـی وجـود دارد که این 
اداره توانایـی الزم را در اختیار ندارد.

اینگونـه حـوادث در سـال های گذشـته نیـز نشـان داد که 
در افغانسـتان ظرفیـت و توانایـی الزم برای رسـیده گی به 

قربانیـان حوادث وجـود ندارد.
در زمسـتان سـال ۱۳9۳ سـقوط بهمن در والیت پنجشـیر 
بـه وقـوع پیوسـت کـه در آن ۱۸۷ نفـر جان باختنـد و در 
سـایر مناطـق نیـز تلفاتـی بر اثـر اتفـاق مشـابه رخ داد که 

جملـه تلفـات آن بـه 220 تن رسـید.
بـه علـت سـقوط ایـن بهمـن ۱00 منـزل مسـکونی زیـر 
بـرف مدفـون شـد و ۱00 تـن دیگـر نیـز مصدوم شـدند.
همچنیـن حادثـه طبیعـی دیگـر که در هشـتم اردیبهشـت 
مـاه سـال ۱۳9۴ در ولسـوالی »خواهان« والیت بدخشـان 
رخ داد کـه در آن صدهـا تـن کشـته و مصـدوم شـدند و 
بیـش از ۱00 منزل مسـکونی ویـران و بر اثـر رانش زمین 

در زیـر خـاک مدفون شـدند.
عـاوه بـر ایـن مشـکات افغانسـتان در حـوزۀ محیـط 
زیسـت نیـز بـا معضاتـی جدی روبه رو اسـت کـه برخی 
بـا عوامـل کاسـتی درامـداد رسـانی مشـترک اسـت مانند 
امنیـت و نبـود سـازمان های مسـوول و برخی بـه تغییرات 
بـاز  آب  منابـع  و  انـرژی  مصـرف  روش هـای  و  اقلیـم 

می گـردد.
در حـوزۀ آب هـم مشـکل وجـود دارد بـا تغییـر اقلیـم 
بـارش کـم شـده اسـت و برداشـت از آب هـای زیرزمینی 
افزایـش یافتـه و نـوع کشـت های سـنتی بـا مصـرف آب 
فـراوان و اسـتفادۀ بی رویه از کودهای شـیمیایی و سـموم 

بـر آلوده گی هـای آب افـزوده اسـت.
در هیـچ یـک از شـهر از جملـه کابل شـبکۀ دفع فاضاب 
وجـود نـدارد و عمـده مصـرف آب منـازل از چـاه داخل 
تامیـن می شـود  فاضـاب  بـا چـاه  و همجـوار  خانه هـا 
آلوده گـی  بـر غلظـت  رفتـه  پاییـن  و چـون حجـم آب 

میکروبـی آب چاه هـا افـزوده شـده اسـت.
در حـوزۀ حفاظـت از حیات وحش مشـکل وخیم اسـت، 
هنـوز شـکار و فروش پوسـت حیوانـات نـادر رواج دارد 
و سـاختاری بـرای مقابلـه نیسـت و محرومیـت و فقـر بر 

سـرعت این نابـودی افزوده اسـت.
جنگل هـا نیـز بـا توجـه به ایـن که یگانـه سـوخت ارزان 
و  امکانـات  بـدون  روسـتایی  میلیون هـا  دسـترس  در  و 
می شـود  محسـوب  خونیـن  درگیری هـای  آواره گان 
وضعیـت خوبـی ندارنـد و بـه گفتـۀ کارشناسـان رو بـه 

نابـودی اسـت.

افغانستان قربانی تغییرات اقلیمی

امـریکا انتخـابات را
 به بحـران نکشـد

مالقات  و تماس های کاندیداهای...
 ابهام شده است.

اعضــای ایــن شــورا گفته انــد: اســتفاده از فرصــت 
تاخیــر اعــام ابتدایــی نتایــج انتخابــات نشــان داد 
ــه  ــفانه ب ــفافیت، متاس ــت و ش ــای دق ــه ج ــه ب ک
ســامان دهی تقلبــات و کشــمکش های جــدال 
برانگیــز ناشــی از آن در داخــل کمیســیون پرداخته 

شــده اســت.
بــه بــاور ایــن شــورا: افــزون بــر تحریــف 
مســیر شــمارش آرا، ماقات هــا و تماس هــای 
ــورهای  ــوران کش ــا مام ــی ب ــای حکومت کاندیداه

ــت. ــز اس ــش برانگی ــی پرس خارج
در بخــش دیگــری از ایــن اعامیــه آمــده اســت: 
مــردم  و  ریاســت جمهوری  نامــزدان  شــورای 
افغانســتان حــق دارنــد بداننــد کــه در ایــن 
می شــوند.  مبادلــه  مســایلی  چــه  ماقات هــا 
و  حکومتــی  نامــزدان  بــه  نامــزدان  شــورای 
ــه  ــه متوج ــد ک ــد می کن ــی تأکی ــوران خارج مام
ــرای  ــردم افغانســتان باشــند و ب ــع م ــات و مناف ثب

معامله هــای پنهانــی تــاش نکننــد.
ــیون های  ــد: کمیس ــورا می گوین ــن ش ــای ای اعض
ــی در  ــاد مل ــه اعتم ــد ک ــه دارن ــی وظیف انتخابات
مــورد پروســۀ انتخابــات را بیــش از ایــن صدمــه 
ــق دارد  ــزدان ح ــورای نام ــر آن، ش ــد در غی نزنن
ــۀ  ــر گزین ــری از بحــران از ه ــا به خاطــر جلوگی ت

ــرد. ــره گی ــی به قانون
انتخابــات ریاســت جمهوری ششــم میــزان بــا 
وجــود تهدیــدات بلنــد امنیتــی در کشــور برگــزار 
ــه  ــی آن ب ــۀ ابتدای ــه نتیج ــود ک ــرار ب ــد و ق ش
تاریــخ 2۷ میــزان و نتایــج نهایــی بــه ۱6 عقــرب از 
ســوی کمیســیون انتخابــات اعــام شــود، امــا بنــا 
بــر مشــکاتی کــه از ســوی کمیســیون پیشــکش 
ــووالن  ــاد. مس ــر افت ــه تأخی ــج ب ــام نتای ــد، اع ش
کمیســیون گفتــه انــد کــه نتایــج ابتدایــی بــا یــک 
ــرح  ــا مط ــا ب ــود، ام ــام می ش ــر اع ــه تأخی هفت
ــس و  ــژۀ پولی ــۀ وی ــای قطع ــن نیروه ــدن رفت ش
ــیون  ــات در کمیس ــز معلوم ــل مرک ــتن قف شکس
ــف  ــا متوق ــو کاره ــات، از دو روز بدین س انتخاب
ــام  ــع اع ــن وض ــه ای ــت ک ــوم نیس ــده و معل ش
ــه رو  ــا تأخیــر رو ب ــار دیگــر ب نتایــج ابتدایــی را ب
ــن  ــش رو ای ــنبۀ پی ــیون ش ــا کمیس ــازد و ی می س

ــازد. ــی می س ــه گان ــج را هم نتای

هارون مجیدی



سال l11 شمارۀ مسلسل l2596  چهارشنبه 1 عقرب/ آبان l1398 23 صفرالمظفر l1441 23 اکتبر 2019
www.mandegardaily.com

احمد ذکی خاورنیا

عبدالکبیر ستوده

ود
 نم

ت
ولی

سو
ی م

ادا
نه 

وال
سو

د م
بای

ــری  ــن پس ــت: م ــا می گف ــتادان م ــی از اس یک
دارم کــه نــه کار می کنــد و نــه درآمــد دارد 
ــه  ــد و ن ــزی می دان ــه چی ــد خان ــه از درآم و ن
از مصــرف خانــه باخبــر می شــود و نــه در 
می گیــرد.  ســهم  خانوادهگــی  فعالیت هــای 
کــه  اســت  ایــن  می کنــد  کــه  کاری  تنهــا 
ــه را درس  ــد طلب ــد و چن ــه می کن ــاب مطالع کت
ــر کســی از اعضــای  ــا بیشــتر از ه ــد، ام می ده
فامیــل مــا حــرف می زنــد و توصیــه می کنــد و 
ــد و شــکوه  ــه می کن ــد و گای امرونهــی می نمای
می نمایــد و هیچ گاهــی از هیــچ چیــزی راضــی 
بــه نظــر نمی رســد. روزهــای شــده اســت کــه 
ــه  ــد ک ــورده و می گوی ــان ن خ ــرده و ن ــر ک قه

ــۀ گوشــت نیســت. ــج قورم چــرا ســر برن
دقیقــًا  کشــورما  و  جامعــه  در  عده یــی 
همین گونــه انــد. نــان مفــت می خورنــد و 
ــب و  ــدۀ تعص ــت و عق ــکاری اس ــان بی کارش
تحجــر کورشــان ســاخته اســت و در هیــچ 
و  نمی گیرنــد  ســهمی  اجتماعــی  فعالیــت 
ــد  ــی ندارن ــچ برنامه ی ــزی هی ــچ چی ــرای هی ب
و زندهگی شــان بــه برکــت کار و زحمــت 
ــا  ــا همین ه ــی رود و... ام ــش م ــه پی ــران ب دیگ
ــد و  ــق می زنن ــری ن ــس دیگ ــر ک ــتر از ه بیش
ــاز می نماینــد. ایــن قمــاش  گایــه می کننــد و ن
کاری  هیــچ  دســت خودشــان  از  آدم هــا  از 
ــد  ــه کار می خواهن ــا از هم ــت، ام ــاخته نیس س
و از کار احــدی هــم راضــی نمی شــوند و 

رضایــت خاطــر پیــدا نمی کننــد.
بیکاره هــا  را  حــرف  بیشــترین  گفته انــد 
می زننــد و بیشــترین نقدهــا را هــم کســانی  
می کننــد کــه در غندی خیــر نشســته انــد و بــا خیــاالت 
خــود درگیرانــد و از واقعیت هــا و امکانــات و محدودیت هــا 
ــا  ــرای این ه ــد. ب ــر ندارن ــرا راه خب ــع ف ــکات و موان و مش
ــه  ــا هم ــزد این ه ــفید. ن ــا س ــت ی ــیاه اس ــا س ــز ی ــه چی هم

کــس ناکاره انــد و ناتــوان و متعصــب و مفســد و...
ــق  ــه ح ــود ک ــل نمی ش ــم دلی ــه گفت ــی ک ــن نکات ــام ای تم
آزادانــه  نتواننــد  و  شــود  گرفتــه  آنــان  از  حــرف زدن 
ــه  ــد و توصی ــی نماین ــد و امرونه ــای خــود را بگوین دیدگاه ه
کننــد و... امــا هرکســی در کنــار اینهــا مکلــف اســت کــه حــد 
ــگاه  ــرد و جای ــر بگی ــود را در نظ ــوان خ ــد و ت ــود را بدان خ
ــدازه  ــه ان ــد و ب ــته باش ــر داش ــح نظ ــود را مطم ــهم خ و س
ــد از دیگــران انتظــار داشــته  ــرای دیگــران می کن ــه ب کاری ک
باشــد و بــه جــای حــرف زدن نــق نزنــد و بــه جــای امرونهــی 
ــه کاری از  ــا ک ــه تنه ــا ن ــه آدم ه ــد. این گون عقده گشــایی نکنن
دست شــان ســاخته نیســت، بلکــه بــا ســخنان غیــر مســووالنۀ 
خــود انگیــزۀ کار و فعالیــت دیگــران را هــم نابــود می کننــد و 

ــند. ــمنی می پاش ــب و دش ــم تعص ــط س فق

ــی،  ــنتی یک نواخت ــع س ــارز جوام ــانۀ ب نش
و  تحســین  گذشــته،  بازخوانــی  رکــود، 
بزرگداشــت از گذشــتهگان، افتخــار بــه ابــا و 
اجــداد، مبــارزۀ ضــد منتقــدان و ایســتادهگی 
فرآوردهــای  سره ســازی  برابــر  در 
ــودن در چارچــوب  ــی ب گذشــتهگان و زندان
اندیشــه و فرهنــگ و اخــاق مــروج روزگار 
غم انگیــز  ویژهگی هــای  ایــن  می باشــد. 
ــا  ــد ت ــازه نمی ده ــنتی اج ــۀ س ــرای جامع ب
ــد و  ــرون آی از چارچــوب تفکــر موجــود بی
بــه بازنگــری اندیشــۀ جامعــه و سیاســتی کــه 
ــرده  ــدا ک ــودن قدســیت پی ــم ب بهخاطــر قدی

ــردازد. ــت بپ اس
ایــن  از  بخواهــد  اگــر چنیــن جوامعــی 
وضعیــت فاکت بــار رهایــی یابــد و پــا 
جــای پــای مردمــان متمــدن دنیــا بگــذارد و 
ــی  ــد، راه ــا کن در تمــدن بشــری نقشــی ایف
نــدارد جــز اینکــه نظــام فکــری و فرهنگــی 
خــود را مراجعــه کــرده و بــه اصــاح نصــاب 
تعلیمــی دســت زنــد و از طریــق روش هــای 
تحقیقــی آزاد و نقــد عقانــی بهــدور از 
ــۀ  ــه گون ــی، ب ــای روش تقدیس محدودیت ه
جــدی بپــردازد تــا بتوانــد در نهضــت و 

ــد. ــرکت کن ــود ش ــری موج ــانس بش رنس
بــرای  اســت  چنیــن  وضعیــت  هــرگاه 
ــر  ــه نظاره گ ــت ک ــاز نیس ــنفکران مج روش
و  باشــند  مــردم  نابســامان  وضعیــت 
روش هــای ناســالم و باورهــای خرافاتــی 
بایــد جریــان  بلکــه  را صحــه بگذارنــد 
ــرای  ــیعی را ب ــای وس ــنفکری حوزه ه روش
گفت وگــوی روشــنگرانه و نقــد علمــی، 
ــود را  ــوژی خ ــلط میتول ــد و از تس ــاز کنن ب
ــون را  ــد و مت ــۀ عقای ــند و هم ــی بخش رهای
دوبــاره ارزیابــی کننــد تــا میــان دیــن و انــواع 
ــوول  ــص م ــَزل از ن ــص من ــن داری و ن دی

ــه  ــام ب ــل شــوند و از حــوزۀ ابه ــاوت قای تف
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــدم بگذارن ــوح ق ــطح وض س
دســت بــه تغییــر منحصــر بــه فــرد از طریــق 
حرکــت انتقــادی و تجدیــدی بزننــد و مــردم 
ــنگرانۀ  ــای روش ــدی روش ه ــرای کارآم را ب

ــازند. ــد س ــدرن متقاع م
ــه  ــردم ب ــه م ــن از آنچ ــرون رفت ــژه بی به وی
آن انــس دارنــد و وارد شــدن بــه جهــان 
تحقیقــات علمــی و بررســی مجــدد میــراث 
ــی و  ــق علم ــا منط ــا ب ــی م ــری و فرهنگ فک
ــای  ــق بزرگداشــت و روش ه ــدور از منط به
ــب  ــن وجای ــی، از مهمتری ــی و هیجان انفعال
ــۀ  ــه در مرحل ــر و اندیش ــام فک ــان پی حام
تمدنــی جدیــد می باشــد، مرحله یــی کــه 
ــوز اســت روش تقدیســی  ــه هن ــوز ک ــا هن ت
شــکل  بــه  بت ســازی  و  تمجیــدی  و 
وحشــتناکی بــر آن حاکــم اســت، چیــزی کــه 
جــز بیگانگــی و دوری از تفکــر و تجدیــد و 
نــوآوری ارمغانــی دیگــری نخواهــد داشــت.
کــه  اســت  ایــن  هویداســت  آنچــه 
ویژهگی هــای عقب ماندهگــی در جوامــع 
ــد و  ــم ان ــادی شــبیه ه ــدازۀ زی ــا ان ســنتی ت
ــل و بزرگداشــت از اجــداد و  ــه تجلی ــا ب آنه
تقدیــس مفاهیــم و رد انتقــاد حتــا اگــر نقــد 
ــد  ــم باش ــازی ه ــر بازس ــوآوری بهخاط و ن

می پردازنــد.
نمی دانــم کــدام جامعــه می توانــد بــدون 
تحقیــق علمــی آزاد و بازپرســی تاریــخ و 
یابــد؟.  غربال گــری بــه نهضــت دســت 
مشــکل جوامــع ســنتی ایــن اســت کــه 
راه هــای تحقیــق علمــی را از جملــه محرمات 
ــه  ــد ک ــان می برن ــد و گم ــرات می دانن و مکف
ــم و مســلمات  ــن روشــی اســاس مفاهی چنی
جامعــه را از بیــن می بــرد و ایــن خــود بــرای 
ــی اســت  ــودن کاف ــن ب ــودن و خای مجــرم ب
ــا  ــد چنانچــه ب ــل بینجام ــداد و قت ــه ارت ــا ب ت
دانشــمندان زیــادی کــه می خواســتند برخــی 
از مفاهیــم و مســلمات را مــورد نقــد عقانــی 
قــرار دهنــد، چنیــن برخــوردی صــورت 
گرفــت و بــا عکس العمــل ســخت و تحقیر و 
تکفیــر مواجــه شــدند و ایــن باعــث شــد کــه 

ــاک  ــه ایــن حوزه هــای خطرن دیگــر عاقــان ب
نزدیــک نشــوند و فــرآورد ایــن برخــورد ایــن 
بــود کــه خرافه هــا و اســطوره ها پیرامــون 
ایــن مفاهیــم متراکــم گردیــد کــه چنیــن 
ــی آزاد را از  ــق علم ــذاری تحقی ــزی پایه گ چی

مشــکل ترین مشــکل ها ســاخته اســت.
اینکــه امــروز جوامــع غربــی متحــول شــده اند 
ــی  ــق علم ــه اصــل تحقی ــن اســت ک ــرای ای ب
را پایه گــذاری کــرده و از تقدس گرایــی بــه 
عقانیــت و از بت پرســتی بــه انســان گرایی 
روی آورده انــد؛ ایــن همــه پیشــرفت و تحــول 
در جوامــع غربــی نویــن از عصــر روشــنگری 
ــروز محصــول تفکــر  ــا ام و انقــاب علمــی ت

انتقــادی و تجربــه اســت.
پــس بــرای جامعــۀ فرورفتــه در جهــل و 
ــا هــم جــز انتقــاد و ســره ســازی  خرافــات م
ــرای رهایــی از مشــکات فکــری و  مفاهیــم ب
ــدارد،  ــی راه دیگــری وجــود ن فرهنگــی و دین
دُگم اندیشــان  و  پرســتان  خرافــه  اینکــه 
مخالفــت کننــد و بهجــای نقــد علمــی از 
ــر  ــا دال ب ــد، اینه ــی کار بگیرن ــد اتهام زن ترفن
ضعــف منطــق دینــی و علمــی آنهــا می باشــد 
کــه گذشــت ایــام آن را برماتــر ســاخته 
خفــه  روده های شــان  بــا  را  پاپ هایــش  و 

ــرد. ــد ک خواه
شــاید منتقدیــن چیزهایــی زیــادی را از دســت 
انســان های هدف منــد آنچــه  امــا  بدهنــد، 
بشــریت  نجــات  اســت  مهــم  برای شــان 
ــه در  ــت ک ــی اس ــل و نادان ــات جه از خراف
ــر  ــدم زد در غی ــه ق ــد پیامبرگون ــن راه بای ای
هامان هــا  و  ابوجهل هــا  فرعون هــا،  آن 
ــه  ــداف پیامبران ــند و اه ــروزی می رس ــه پی ب
ــد.  ــد ش ــان خواه ــاک یک س ــه خ ــدان ب منتق
ایــن راهِ لیلــی اســت کــه مغیان هــای زیــادی 
ــه  ــزی ک ــه چی ــا یگان ــت، ام ــرش اس در آن ف
خارهــای مغیــان را بــه گل هــای شــقایق 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــق ب ــازد عش ــدل می س مب
هــدف اســت. در غیــر ایــن بایــد صدهــا 
و  تمدن ســوزی  و  جهــل  در  دیگــر  ســال 

ســوخت. بایــد  وحشــی گری 
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اشـاره: کميسـيون انتخابـات هفتۀ گذشـته 
بـه  را  انتخابـات  ابتدايـی  نتيجـۀ  اعـام 
تأخيـر انداخـت، اين نهاد دليـل اين کار را 
مشـکات تخنيکی عنـوان کـرد و از مردم 
گمانه زنی هايـی  امـا  خواسـت،  پـوزش 
وجـود دارد کـه کميسـيون انتخابـات در 
تبانـی بـا افراد با نفوذ دسـت بـه اين عمل 
زده اسـت تـا زمينـۀ بـرای تقلـب فراهـم 
شـود. شـماری ادعـا می کننـد کـه حملـه 
بـر مرکـز اطاعات که نيم شـب يک شـنبه 
صـورت گرفـت نيز ريشـه هميـن برنامه ها 

است.  داشـته 
تيـم ثبـات و همگرايـی حملـه بـر مرکـز 
عليـه  نظامـی  کودتـای  را  اطاعـات 
رأی پـاک مـردم عنـوان کـرد و امـا تيـم 
دولت سـاز دسـت داشـتن در ايـن رونـد 
انتخابـات  را رد کـرده اسـت. کميسـيون 
گـرم  جهـت  سـربازان  کـه  می گويـد 
سـاختن خـود از شـدت سـرما بـه ايـن 
اتـاق ديتـا  اتـاق پنهـا برده انـد و دروازۀ 
سـنتر به همکاری مشـاور امنيتـی دبيرخانۀ 
کميسـيون انتخابات شکسـتانده شده است. 
در ايـن مـورد و همچنان سرنوشـت نتيجۀ 
انتخابـات؛ گفت وگـوی را بـا بشـير بيـژن 
عضـو فعـال شـورای نامـزدان انتخابـات 
اينـک  داده ايـم؛  انجـام  رياسـت جمهوری 

می خوانيـد. را  آن  حاصـل 

انتخاباتـی  تکـت  معـاون  بیـژن  بیشـیر 
»دموکراسـی و عدالـت« بـه رهبـری نورالحق 
علومـی بـود کـه یـک روز پیـش از برگزاری 
انتخابـات از هم پاشـید و آقـای علومی به تیم 
دولت سـاز پیوسـت؛ امـا بشـیر بیژن پیوسـتن 
او را تصمیـم شـخصی عنوان کـرد و خودش 
انتخابـات  نامـزدان  شـورای  عضویـت  در 

باقی مانـد.  ریاسـت جمهوری 

*جناب بيـژن! کميسـيون انتخابـات اعام 
تأخيـر  بـه  را  انتخابـات  ابتدايـی  نتيجـۀ 
انداخـت، بـه نظـر شـما چـه عواملـی فرا 
راه کميسـيون انتخابـات وجود داشـت که 

تقويـم را تغييـر داد؟ 
کمیسـیون انتخابـات از پیـش بـا چالش هـای 
فراوانـی مواجـه بـود، رفتـار غیردموکراتیـک 
زمـان  در  انتخاباتـی  دسـته های  از  برخـی 
برگـزاری انتخابـات به ویـژه تیـِم دولت سـاز 
در محـات رأی دهی در ششـم میـزان به این 
گمانه زنی هـا قـوت بیشـتر داد. ایـن تاش هـا 
منحـرف  اصلـی اش  مسـیر  از  را  انتخابـات 
کـرد؛ ایـن تیـم پیـش از انتخابـات نیـز رفتار 
نگران کننـده  و  مشـکوک  و  غیردموکراتیـک 

داشت. 
بـود،  همـراه  خوش بینی هـا  بـا  تأخیـر 
انتخابـات   نامـزدان  بین المللـی،  نهادهـای 
انتخابـات  کمیسـیون  از  ریاسـت جمهوری، 
توقـع داشـتند کـه  بی طرفانـه عمـل کنـد، اما 
برخـی شـواهد و مـدارک، نشـان می دهـد که 
کمیسـیون انتخابـات تحـت تأثیـر حلقه هـای 

دارد.  قـرار  ارگ  در  به ویـژه  بانفـوذ 
تأخیـر در رونـد انتخابـات زمینه سـازی برای 
تقلـب بـه یک تیـم انتخاباتـی اسـت؛ هرچند 
پیـش از تأخیـر انتخابـات خوش بینی هـای در 
میـان نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری و 
نهادهـای ملـی وبین الملللـی وجـود داشـت 
کـه ایـن تأخیـر بتواند بـه شـفافیت انتخابات 
رویـداد  تأخیـر  از  پـس  امـا  کنـد،  کمـک 
اطاعـات  مرکـز  دروازۀ  قفل هـای  شکسـتن 

کمیسـیون انتخابات، نشـان داد کـه این تأخیر 
بـرای کسـب زمان به تقلـب و تخلف در رأی 
پـاک مـردم بـه نفـع یک تیم مشـخص اسـت 
و هیـچ کمکـی بـرای شـفافیت نمی کنـد. این 
رویـداد تأییدکنندۀ انحراف انتخابات از مسـیر 
اصلـی اش اسـت؛ زیـرا از آغـار ایـن رونـد 
بـه دلیـل چالش هـای و بی باورهـای کـه در 
گذشـته وجـود داشـت، مـورد اسـتقبال مردم 
قـرار نگرفـت، آمـار پاییـن اشـتراک کننده گان 
ایـن  بـر  اثبـات  میـزان  انتخابـات ششـم  در 
ادعاسـت؛ در حـال حاضـر گمانه  زنـی وجود 
دارد کـه رونـد انتخابـات بـه طـرف مختـل 

شـدن و بحرانـی شـدن پیـش  مـی رود. 

کـه  معناسـت  ايـن  بـه  شـما  *ادعـای 
کميسـيون انتخابـات اکنـون در حال تاش 

مهندسـی آرا بـه نفـع يـک تيـم اسـت؟
اعتراضـات و کنـش  واکنش هـای در فضـای 

نشـان  افغانسـتان  رسـانه یی  و  سیاسـی 
یـک  بـه  انتخابـات  کمیسـیون  کـه   می دهـد 
دارد،  هم سـویی  حاکـم  و  مشـخص  تیـم 
ابتدایـی  نتیجـۀ  اعـام  در  تأخیـر  هرچنـد 
انتخابـات در ابتـدا بـه اسـتقبال گـرم نامزدان 
انتخابـات ریاسـت جمهوری و سـایر نهادهای 
مواجـه شـد، امـا بعدتـر ایـن خوش بینـی بـه 
تبدیـل شـده اسـت و  نگرانـی جـدی  یـک 
تقلـب  بـرای  زمینه سـازی  را  فرصـت  ایـن 
به ویـژه  حاکـم  انتخاباتـی  تیم هـای  از  یکـی 
حکمیتـار،  گلبدیـن  آقـای  می بیننـد.  ارگ 
تکـت انتخاباتـی ثبـات و همگرایـی و سـایر 
تکت هـای انتخابـات در ایـن مـورد نگرانـی 

کرده انـد.  ابـراز  را  خـود  را  جـدی 

*نتيجـۀ برآمـده از انتخابـات ششـم ميزان 
نامـزدان  تأکيـد  مـورد  می توانـد  چقـدر 
قـرار  مـردم  رياسـت جمهوری  انتخابـات 

؟ د گير
میـزان  ششـم  انتخابـات  خروجـی  اگـر 
نحـو  بـه  نامـزدان دولتـی  از  نفـع یکـی  بـه 
سـازمان دهی شـده اعـام شـود، مـورد قبول 
هیـچ یـک از طرف هـا قـرار نخواهـد گرفـت 
و دالیـل فـراوان بـرای تأییـد  ایـن موضـوع 
وجـود دارد. یکـی آن می  توانـد پاییـن بـودن 
اسـاس  کـه  باشـد  اشـتراک کننده گان  سـطح 

پایـۀ حقوقـی انتخابـات را زیـر پرسـش قرار 
واجـد  هـزار   600 میلیـون   9 از  می دهـد؛ 
شـرایط،  کمتـر از یـک میلیـون در انتخابـات 
اشـتراک می کننـد، مسـلمًا کـه انتخابـات بـا 
بحـث  و  اسـت  مواجـه  مشـروعیت  بحـران 
انتخابـات  نامـزدان  از  برخـی  این کـه  دوم 
مشـکوک  ثروت هـای  بـا  ریاسـت جمهوری 
کـه منبـع درآمد آن روشـن نیسـت، این روند 
دموکراسـی را کـه نیـاز بـه تقویت داشـت، با 
فسـادآلوده سـاختند، بـدون برخـورد قانونـی 
بـا عامان این فسـاد، اعـام نتیجـۀ انتخابات 

مـورد قبـول قـرار نخواهـد گرفـت. 

*بـا ايـن رويکـرد کميسـيون انتخابـات و 
ادعای شـما، نتيجـۀ انتخابات و سرنوشـت 
مـردم افغانسـتان به کجـا خواهنـد رفت؟

نامزدانـی کـه ایـن رونـد را فاسـد سـاختند و 
بـا ابـزار تقلـب ایـن رونـد را بـه نفـع خـود 

مهندسـی کردنـد، اگـر برنـدۀ اعـام شـوند، 
بـرای نامـزدان انتخابـات ریاسـت و جامعـۀ 
پذیرفتنـی  افغانسـتان  مـردم  و  بین المللـی 
بـه  متقلبـان  فاسـدان و  ایـن  اعـام  نیسـت، 
عنـوان برندۀ انتخابـات، افغانسـتان را یک بار 
دیگـر بـه بحـران بزرگتـر رهنمـون می سـازد 
و حکومکـت آینـده بدتـر از گذشـته دچـار 

بـود.  بحـران خواهـد  چالش هـا و 

*تأخيـر انتخابـات همزمـان بـا ترافيکـی 
ديپلومات ها و مقامات بلند پايه کشـورهای 
گرفتـه  صـورت  افغانسـتان  در  خارجـی 
اسـت، مقامـات امريـکا و ديپلومات های از 
کشـورهای مختلـف جهـان در اين فرصت 
برخی شـان  بـه کابـل سـر زدن و  انـدک 
ديدارهـای از کميسـيون انتخابات داشـتند، 
بـه نظر شـما ايـن ديدارها چـه تأثير روی 

نتيجـۀ انتخابـات خواهد گذاشـت؟ 
تـردد دیپلومات هـای کشـورهای خارجـی در 
کمیسـیون انتخابـات در ایـن فرصـت شـک 
و تردیـد را ایجـاد می کنـد و ایـن رفتـار در 
نشـده  اعـام  انتخابـات  نتیجـۀ  کـه  زمانـی 
اسـت، میـان مـردم یـک ریسـک رابـه وجود 
و  حامـی  کشـورهای  هرچنـد  اسـت.  آورده 
افغانسـتان  انتخابـات  بین المللـی  شـرکای 
انتخابـات  در  بایومتریـک  و  شـفافیت  بـر 

تأکیدکردنـد کـه سـبب کاهـش نگرانـی مردم 
نگرانـی  تـردد  ایـن  از  برخی هـا  امـا  شـد، 
دارنـد و آن را تأثیـر گـذار بـر شـفافیت قلـم 
از  برخـی  زمانـی  ویـژه  بـه  نمی کننـد.  داد 
هیـچ  کردنـد  ادعـا  بیرونـی  دیپلومات هـای 
فضـای بـرای تقلـب در کمیسـیون انتخابـات 
وجـود نـدارد، امـا فضـای ایـن نهـاد نشـان 
)راه هـای  مختلـف  مسـیرهای  کـه  می دهـد 
گنجشـکک( بـرای تقلب وجود دارد و سـرو 

فراوانـی هـم وجـود دارد.  صداهـای 

*شـما از تـردد ديپلومات هـای بيرونی در 
حالـی ابراز ترديـد می کنيد، بيشـتر آنان بر 
شـمارش آرای بايومتريک شـده و شفافيت 
در انتخابـات تأکيـد داشـتند، ايـن ادعا بر 

چه مبنای اسـتوار اسـت؟
فرهنگ هم سـویی میان نهادهـای دیپلوماتیک 
و کشـور میزبـان در زمـان انتخابـات وجـود 

دارد، ایـن تجربـۀ شـخصی مـن اسـت که در 
برخـی از کشـورهای به عنوان ناظـر در روند 
انتخابـات حضـور داشـته ام، امـا دیپلومات هـا 
بـه هیچ عنـوان بـه مرجـع نخسـت انتخابات 
در آنجـا سـازمان دهی و مهندسـی انتخابـات 
بـه نفـع کسـانی صـورت می گیـرد دسترسـی 
ندارنـد. اگـر رفـت و آمدهـای در چارچوب 
یـک اصـل مشـرح صـورت بگیـرد، چالشـی 
وجـود نـدارد، امـا زمانـی کـه دو کشـور کـه 
مناسـبات جهانـی خـوب ندارند، ماننـد ایران 
امریـکا که سفیران شـان بـه صـورت جداگانه 
در  می کننـد،  دیـدار  انتخابـات  کمیسـیون  از 
اذهـان عامـه یـک سـری از سـوءظن ها ایجاد 
می شـود و ایـن نگـران کننده اسـت. در حالی 
کـه ایـن کار خـاف معمول نیسـت بـه ویژه 
اگـر آنـان شـامل فهرسـت ناظـران بین المللی 
دیپلومات هـا  ایـن  تـردد  نتیجـۀ  امـا  باشـند، 
در پایـان کار بیـرون می شـود، اگـر بـه قصـد 
مداخلـه در رونـد انتخابـات بـوده باشـد یـا 

جهـت نظـارت صـورت گرفته باشـد. 

در  از دو دسـته گی  گزارش هـای  *اخيـراً 
ميان کميشـنران کميسـيون انتخابات منتشر 
شـده و يـا حد اقـل در حـد تبصـره بروز 
کـرده اسـت، ايـن دو دسـته گی چـه تأثير 
روی حيثيـت کميسـيون انتخابـات و نتيجۀ 

دارد؟ انتخابات 
دو دسـته گی در کمیسـیون انتخابـات تاهنـوز 
نهادهـای  و  اسـت  تبصـره  یـک  حـد  در 
گذشـته  در  نکرده انـد،  تأییـد  آن  انتخاباتـی 
گمانـه  زنی هـای وجـود داشـت، ولـی برآمـد 
آن معکـوس بوده اسـت. این یـک امر طبیعی 
اسـت، برخی از اعضـای کمیسـیون انتخابات 
بـا ارگ تمـاس دارنـد و شـماری با سـپیدار، 
ولـی مهـم ایـن اسـت کـه اگـر کمیسـیون از 
بی طرفانـه  کار  کـه  اصلـی اش  مسـوولیت 
اسـت، منحـرف سـاخته شـود، تصـادم میـان 
تیـم و تکت هـای انتخاباتـی ایجـاد می گـردد 
نتیجـۀ کار کمیسـیون مـورد قبـول کسـی  و 
قـرار نخواهد گرفـت و بحـران دامن گیر همۀ 

مـردم خواهـد شـد. 

*تعريـف شـما از کميسـيون کنونـی بـه 
رهبـری حـوا علم نورسـتانی و کميسـيون 
يوسـف  احمـد  رهبـری  بـه   2014 سـال 
و چـه  تفـاوت  چـه  چيسـت:  نورسـتانی 
شـباهت در ايـن نهاد در دو زمـان متفاوت 

بـه چشـم می خـورد؟ 
شـباهت های زیـاد در کار ایـن نهادهـا در دو 
زمـان متفـاوت وجـود دارد، برخی هـا تـاش 
سـال  کمیشـنران  پـای  جـای  کـه  می کننـد 
تـرس  این کـه  بـدون  بگذارنـد؛  قـدم   20۱۴
از خـدا داشـته باشـند. اعتراضـات از برخورد 
انتخابـات  کمیسـیون  مسـووالن  از  برخـی 
وجـود داشـته اسـت و دبیرخانـه/ داراالنشـا 
عملیاتـی  مرجـع  کـه  انتخابـات  کمیسـیون 
انتخابـات اسـت، مـورد اعتماد و باور نیسـت 
در  افـزون  بـه صـورت  بی باوری هـا  ایـن  و 
حـال گسـترش اسـت. چنانچه تاریخ گذشـته 
نشـان می دهد که بیشـتر مسـووالن کمیسـیون 
خـدا  برابـر  در  تعهدات شـان  بـه  انتخابـات 
و مـردم عمـل نکردنـد و آن سـوگند را بـه 
امتیـازات فروختنـد. از کمیسـیون فعلـی نیـز 
برداشـت  یـک  چـون  مـی رود؛  انتظـار  ایـن 
فکـر  اسـت،  شـایعه  مـردم  میـان  در  غلـط 
می کننـد؛ زمانـی بـه نفع یـک نامـزد کارکنی، 
می رسـی،  منزلـت  مقـام  بـه  دلیلـی  هـر  بـه 
سـفیر، سـناتور و مشـاور می شـوی، چون در 
انتخابات هـای گذشـته در برابـر تقلـب کاران 
از ایـن نگـرش کار گرفـت شـد و متقلبـان 
گوسـفندی را بر کرسـی مشـاوریت، سفارت 

و سـنا نشـاندند. 

*سرنوشـت در انتظـار کميشـنران کنونـی 
بود؟  خواهـد 

ایـن موضـوع بسـته گی بـه روی کار آمـدن 
حکومـت پسـا انتخابـات ششـم میـزان دارد، 
حاکمـان چه برخـوردی با رهبران کمیسـیون 
انتخابـات دارند. اما در صورتی که کمیسـیون 
در همسـویی با یکـی از تکت هـای انتخاباتی 
دولتـی دسـت بـه اعـام نتیجه یـی بزنـد کـه 
مـورد قبـول نباشـد، بـدون تردیـد کـه بحران 
در انتظـار اسـت؛ زیـرا چنیـن نتیجه یـی برای 
ما قابل قبول نیسـت. اگر کمیسـیون شـکایات 
انتخاباتـی بـدون بررسـی تخلفـات انتخاباتی 
نتیجـه را اعـام کنـد و رأی هـای باطـل بـه 
صـورت دقیق و درسـت مـورد بررسـی قرار 
نگیـرد، مـن به عنـوان معاون تکـت انتخاباتی 
امنیـت و دموکراسـی و عضـو فعـال شـورای 
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهوری، پروندۀ 
علیـه کمیسـیون های انتخاباتـی  در شـورای 
امنیـت سـازمان ملـل متحد بـاز خواهـم کرد. 

*تشکر از اين که فرصت گذاشتيد.
از شما هم.

بشیر بیژن عضو شورای نامزدان:

انتخـاباِت 6 میـزان از مسیـر اصلـی  منحـرف شـده است


