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روند غیرقانونی بازشامری آرا 

متوقف نشده است
توسل به تقلب؛

کلیـد خـوردِن بحـران انتخـاباتی

3 2

یادداشت روزنامۀ ماندگار
چنــدی پیــش، روزنامــۀ مانــدگار 
مطلبــی را بــه نشــر رســاند زیــر 
محمــد  »دزدی هــای  عنــوان 
بــه  آن  در  کــه  اشــرف غنی« 
موضــوع حیف ومیــِل 500 میلیــون 
ــی  ــای غن ــدان آق ــط فرزن ــر توس دال
پرداختــه شــده بــود. بعــد از نشــر آن 
ــر  ــت جمهوری و دفت ــب، ریاس مطل
رســانه های حکومــت، شــکایتی را 
در برابــر ایــن روزنامــه در کمیســیون 
درج  رســانه ها  تخطــِی  بررســی 
ــوول  ــر مس ــه مدی ــد و بالفاصل کردن
ــرا  ــه آن اداره ف ــدگار ب ــۀ مان روزنام

ــد.  ــده ش خوان
ــینه  ــِت حس ــه ریاس ــه ب در آن جلس
ــگ  ــات و فرهن ــر اطالع ــی وزی صاف
ــیون؛  ــای کمیس ــتراک اعض ــا اش و ب
مســوول  مدیــر  پریانــی  نظــری 
ــود  ــف محم ــدگار، لطی ــۀ مان روزنام
ســخنگوی  سرپرســت  و  معــاون 
ریاســت جمهوری و آقــای بشــری 
ــر رســانه های حکومــت،  ــس دفت ریی
مــورد  مســأله  و  یافتنــد  حضــور 
بحــث قــرار گرفــت. در آن نشســت، 
را  دیدگاه های شــان  طرف هــا 
شــریک نمودنــد و در نهایــت نتیجــه 
روزنامــۀ  مقالــۀ  کــه:  شــد  ایــن 
ــاِس  ــر اس ــه ب ــل آن ک ــدگار به دلی مان
اطالعــاِت نشــر شــده در رســانه های 
منبــع  اصــاًل  و  بــوده  افغانســتان 
وجــود  آن  مــورد  در  معتبــری 
نــدارد، نادرســت بــوده اســت. مدیــر 
نیــز  مانــدگار  روزنامــۀ  مســوول 
ــده  ــرح ش ــواِن مط ــه عن ــت ک پذیرف

ــوده و از آن  ــت نب ــه درس در آن مقال
ــت. ــوزش خواس پ

ــای  ــی تخطی ه ــیون بررس ــا کمیس ام
تاریــخ 1398/8/19  بــه  رســانه یی 
روزنامــۀ  ادارۀ  بــه  را  نامه یــی 
ــده  ــه در آن آم ــتاد ک ــدگار فرس مان

ــت: اس
»1- روزنامــۀ مانــدگار بــا نشــر یــک 
ــوق،  ــۀ ف ــه مقال ــه ب ــب در رابط مطل
معذرت خواهــی  رییس جمهــور  از 

ــد.« نمای
ایــن درحالــی اســت کــه مدیــر 
در  مانــدگار  روزنامــۀ  مســوول 
آن نشســت گفتــه بــود کــه اگــر 
محتــواِی مطلــب منتشــر شــده و 
ادعــای صورت گرفتــه درســت بــوده 
ــد و  باشــد، آن را کارِ درســتی می دان
ــا  ــد؛ ام ــاع می کن ــود دف ــِل خ از عم
ــون  ــد میلی ــاد پنجص ــِر فس ــر خب اگ
دالــری فرزنــداِن آقــای غنــی صحــت 
نداشــته باشــد، او و همــۀ همکارانش 

می  طلبنــد.  پــوزش 
روزنامــۀ  کــه  اکنــون  بنابرایــن، 
مانــگار متوجــه شــده اســت کــه 
منبــع نشــر خبــر مــورد نظــر، معتبــر 
نبــوده اســت؛ بــه دلیــل نشــِر مطلبــی 
ــر شــد، از  ــاال ذک ــش در ب ــه عنوان ک
ــس  ــرف غنی، ریی ــد اش ــای محم آق
حکومــت وحــدت ملــی پــوزش 

هــد.  می خوا
در عیــن حــال، ایــن روزنامــه هرگــز 
و  اصالح گرایانــه  بجــا،  نقــد  از 
نخواهــد  عقب نشــینی  منصفانــه 
کــرد و آزادی بیـــان را پــاس خواهــد 

ــت.  داش

ضمـن احوال پرسـی، با آقای عبدالحمیـد مبارز از 
شـخصیت های معـروف جامعۀ علمـی و مدافعین 
سرسـخت آزادی بیـان صحبت هـای ارزشـمندی 
داشـتیم. آقـای مبـارز که در سـال های پسـین نیز 
همـراه بـا جمعـی از نخبـگان کشـور در محـور 
آجنـدای ملـی فعالیت هـای بی وقفـه داشـت، از 
معـدود روشـنفکران کهنـه کار مطبوعـات کشـور 
اسـت کـه بـا عالمـی از اندوخته هـای علمـی و 
تجـارب عملـی در نزدیک بـه نود سـالگی نیز به 

روشـنی تمـام بـه مسـایل می پـردازد .
مشـترک  نظریـات  انتخابـات  و  صلـح  پیرامـون 
داشـتیم. گفتیـم در رونـد موجود، برای دسـتیابی 

بـه صلـح بایـد از یـک موضـع واحد اقتـدار ملی 
مذاکـرات مسـتقیم بـا پاکسـتان آغـاز گـردد.

ایجـاد اقتـدار ملـی نیازمنـد یـک دولـت فراگیـر 
تفاهمـی بـا مشـارکت عادالنـۀ تمام اقوام کشـور 
در سـاختار قـدرت می باشـد تا در میـدان صلح و 

جنـگ تصمیـم گیرنده باشـد.
خـط سـرخ منافع ملـی، خط کج و معوج نیسـت 
و هیـچ شـخص و فـردی تـرازوی منافـع ملی را 
بـا خـود نـدارد. خط سـرخ منافع ملی، روشـن و 

تعریف شـده باید باشـد.

از برگۀ فیسبوک احمدولی مسعود

کمیتــۀ مشــترک نظــارت و ارزیابــی مبــارزه بــا فســاد 
اداری )مــک( می گویــد، ده هــا عــراده وســایط نقلیــه 
وزارت داخلــه در اختیــار افــراد غیرمســوول اســت و 
ــن  ــری ای ــه بازپس گی ــادر ب ــون ق ــه تاکن وزارت داخل

وســایط نشــده اســت.
ــروز در  ــک دی ــۀ م ــگر کمیت ــا، پژوهش ــحاق پوری اس
ــه  ــا ارای ــان ب ــل همزم ــری در کاب ــت خب ــک نشس ی
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــه در مب ــرفت ها وزارت داخل از پیش

گفــت کــه ده هــا عــراده وســایط پولیــس هــم اکنــون 
ــد. ــوول می باش ــراد غیرمس ــار اف در اختی

او گفــت کــه ایــن وســایط نقلیــه کــه رنجر و وســایط 
ــه 170 عــراده  زرهــی را شــامل شــده و شمارشــان ب
می رســد، در اختیــار وکالی پارلمــان، سیاســیون، 

ــد. ــرار دارن ــراالن ق فرماندهــان پیشــین و جن
ــدی  ــه، چن ــر اســاس اطالعــات کمیت ــه ب ــزود ک او اف
ــدور  ــه ص ــی ب ــدت مل ــت وح ــس حکوم ــش ریی پی
حکمــی خواهــان بازپس گیــری ایــن وســایط از 
ــن وزارت  ــا ای ــود ام ــده ب ــه ش ــوی وزارت داخل س
ــرفت  ــات پیش ــن عراده ج ــت ای ــرای دریاف ــون ب تاکن

ــت. ــته اس ــی نداش کاف
ــات  ــت عراده ج ــت موقی ــتم تثبی ــود سیس ــا، نب پوری
پولیــس را بخشــی دیگــری از مشــکل فــراروی 
داخلــه  در وزارت  اســتفاده وســایط  و  نگــه داری 

ــرد. ــوان ک عن
ــی کارآمــد کــه از  ــزود کــه هیــچ سیســتم نظارت او اف
عراده جــات  از  اســتفادۀ شــخصی  و  سوء اســتفاده 
پولیــس ممانعــت کنــد در ایــن وزارت وجــود نــدارد.
بــه گفتــۀ او، وزارت داخلــه اخیــرا از تمویل کننــده گان 
بین المللــی خواســت کــه در عراده جــات پولیــس 
ــا  ــد، ام ــب کنن ــی.اس )GPS( نص ــتان جی.پ افغانس

ایــن اقــدام تاکنــون صــورت نگرفتــه اســت.
ــرورت  ــه ض ــرد ک ــد ک ــک تاکی ــگر م ــن پژوهش ای
از  سوء اســتفاده  منــع  و  درســت  نگــه داری 
ــایط  ــه وس ــد ک ــاب می کن ــس ایج ــات پولی عراده ج
ــا  ــتند ب ــی هس ــای امنیت ــار نیروه ــه در اختی ــه ک نقلی
ــدام  ــن اق ــاوراو ای ــه ب ــوند؛ ب ــز ش ــی.اس مجه جی.پ
می توانــد سوء اســتفاده از وســایط پولیــس را بــه 

ــد. ــش ده ــل کاه حداق
ــا در وزارت  ــه داری کمپیوتره ــتم نگ ــان سیس همچن
داخلــه از ســوی ایــن پژوهشــگر مــک مــورد انتقــاد 
قــرار گرفــت. او یــادآور شــد کــه ایــن وزارت 
ــوی  ــه از س ــای ک ــرل کمپیوتره ــرای کنت ــتمی ب سیس
روی  شــده اند  خریــداری  بین المللــی  دونرهــای 
ــتفاده و  ــرای سوء اس ــر ب ــن ام ــه ای ــدارد ک ــت ن دس
ــه داده  ــایل زمین ــن وس ــگام از ای ــتهالک زود هن اس

ــت. اس
بــه گفتــۀ ایــن پژوهشــگر مــک، وزارت داخلــه بیــش 
ــش  ــه بخ ــار دارد ک ــاب در اختی ــر لبت از 400 کمپیوت
بین المللــی  تمویل کننــده گان  ســوی  از  آن  عمــدۀ 

خریــداری شــده اند.
ــای  ــن یافته ه ــه ای ــه راجــع ب مســووالن وزارت داخل

مــک تاهنــوز چیــزی نگفتــه انــد.

مذاکرات مستقیم با پاکستان صورت گیردمعذرت خواهی از محمد اشرف غنی
»ترازوی خط سرخ منافع ملی در دست شخص نیست«

کمیتۀ مک: 

ده ها عراده وسایط نقلیۀ وزارت داخله در اختیار افراد غیرمسوول است

کمیسیـونانتخـاباتازقبولمسـوولیتفـرارمیکنـد
کمیسیون شکایات انتخاباتی:

کمیسیـون انتخـابات خود کارمندان متخلفش را به نهـادهای عـدلی و قضـایی معرفی کنـد
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ــی  ــای امنیت ــت از نیروه ــتفادۀ حکوم ــار اس ــا اخب ــن روزه در ای
در برابــر معترضــاِن بازشــماری آرا در والیت هــای مختلــف، 
ــای  ــرد نیروه ــت. کارب ــه اس ــیاری را برانگیخت ــی بس نگرانی  های
ــدِن  ــی ش ــته و زخم ــان و کش ــرکوِب معترض ــرای س ــی ب امنیت
ــا  ــه ب ــِم مواجه ــه به رغ ــی ک ــرای جامعه ی ــراد، ب ــماری از اف ش
ــدم  ــدار ق ــاِت پای ــح و ثب ــمِت صل ــه س ــد ب ــگ، می خواه جن

ــت.  ــده اس ــیار تکان دهن ــری بس ــردارد، خب ب
ــت از  ــای محافظ ــی به ج ــای امنیت ــا نیروه ــن روزه ــفانه ای متأس
مــردم، بــرای ســرکوِب آن هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. از 
ــوان  ــه عن ــی ب ــه نیروهــای امنیت ــم ک ــه این طــرف می بینی ــی ب مدت
قطعــات نظامــِی شــخصی در بازی هــاِی سیاســی مــورد اســتفاده 

ــد.  ــز داده و گرفته ان ــی نی ــه و قربانی های ــرار گرفت ق
اگرچــه اســتفاده از نیروهــای امنیتــی در افغانســتان در برابــِر مــردم 
ــاِل  ــج س ــا  در پن ــت؛ ام ــینه نیس ــته بی پیش ــاِل گذش ــده س در هج
دولــت دارِی آقــای غنــی جامعــۀ افغانســتان بــه گونۀ واضح شــاهِد 
سوءاســتفادۀ حکومــت از نیروهــای ملــی در برابــر اعتراض هــاِی 
مدنــی اســت. طــی ایــن مــدت به کــرات اعتراض هــاِی مــردم در 
ــه  ــا خشــونت پاســخ یافت ــت، ب ــِی حکوم ــر فســاد و ناکاره گ براب
و هــر نــوع جنبــش و رســتاخیِز مدنــی کــه اندکــی جــدی بــوده، 
ــر  ــای اخی ــاب، اتفاق ه ــن حس ــا ای ــت. ب ــده اس ــش ش ــۀ آت طعم
ــه  ــت جمهوری ب ــات ریاس ــد انتخاب ــاِن رون ــرکوب معترض و س
خصــوص پروســۀ جانب دارانــۀ بازشــماری آرا توســط نیروهــای 
امنیتــی، نشــان از عــزمِ حکومــِت ســرکوب گِر غنــی بــرای بقـــا از 
طریــِق ســرکوب و خشــونت دارد. بــه عبــارت دیگــر، در صورتــی 
ــات را خــالِف تصــور و  ــات نتیجــۀ انتخاب ــیون انتخاب ــه کمیس ک
خواهــِش نامــزدان معتــرض اعــالن کنــد و بعــد اعتراضــاِت مدنــی 
شــکل بگیــرد، حکومــت مصمــم اســت کــه مــردم و معترضیــن را 

ســرکوب و بقــاِی خــود را بــا خشــونت تضمیــن کنـــد. 
ــۀ  ــت جمهوری و هم ــات ریاس ــزدان انتخاب ــورای نام ــه ش اگرچ
نامــزدان معتــرِض انتخابــات جــاری، اســتفادۀ ابــزاری از نیروهــای 
ــرده و آن را  ــدت رد ک ــردم را  به ش ــرکوب م ــرای س ــی ب امنیت
»خیانــت ملــی« خوانده انــد؛ امــا متأســفانه ایــن صداهــا بــه جایــی 
نرســیده و حکومــت نیروهــای امنیتــی را پاســداراِن منافــِع خــود 
گمــان می کنــد. چنان کــه چنــد روز پیــش از بازشــماری آرا، 
ــه در  ــود ک ــرده ب ــالم ک ــاز اع ــم دولت س یکــی از ســخنگویاِن تی
ــت؛  ــا آن هاس ــی ب ــای امنیت ــا، نیروه ــروز اعتراض ه ــورت ب ص
ــوند.  ــتفاده می ش ــردم اس ــرکوب م ــرای س ــا ب ــن نیروه ــی ای یعن
مســلمًا نــگاه حکومــت بــه همــۀ مســایل و موضوعــات، نگاهــی 
ــا  ــا نیروه ــا ب ــِل آن ه ــت تیمــی اســت و تعام شــخصی و در نهای
ــِز بقاســت. بنابرایــن،  ــر رم ــز تعاملــی مبتنــی ب و مســایِل ملــی نی
از نهادهــای امنیتــی کشــور انتظــار مــی رود کــه جایــگاه و 
پایــگاه ملــِی خــود را بشناســند و اجــازه ندهنــد کــه ارگ 
ــود  ــِی خ ــای سیاس ــریِک بازی ه ــا را ش ــت جمهوری آن ه ریاس
ــد. مســووالِن  ــوده کن ــردم آل ــه خــوِن م بســازد و دست شــان را ب
ــد  ــد و بفهمن ــیِت موضــوع را درک کنن ــد حساس ــم بای ــی ه امنیت
کــه قــرار گرفتــنِ ِ آن هــا در برابــر مــردم، بــه معنــای از بیــن رفتــِن 
فلســفۀ وجــودی و ایــدۀ نهــادِی آن هاســت. زیــرا در ایــن مواجهه، 
طرفــی کــه نیروهــای امنیتــی بایــد در برابــِر آنــان شــلیک کننــد، 
ــون  ــر اســاِس قان ــه می بایســت ب ــی ک کســی نیســت جــز آن های
ــد.  ــرار می گرفتن ــی ق ــای امنیت ــِت نهاده ــورد محافظــت و مراقب م
در ایــن معادلــه، از بیــن رفتــن ایــدۀ نهــادی، مســاوی بــا آشــوب 

ــت!  ــز اس ــِن همه چی ــن رفت و از بی
جنــگ بــا تروریــزم و برخــورد بــا جنایــت کاران، رســالِت 
اصلــی نیروهــای امنیتــی و منبــع مشــروعیِت آن هاســت. مســایل 
ــوپ  ــه ت ــازی ب ــات، مســایِل سیاســی اســت و حــِل آن نی انتخاب
و تفنــگ نــدارد. حــِل اعتراضــات مدنــی نیــز در دایــرۀ سیاســت 
می گنجــد و نــه نظامی گــری. نیروهــای امنیتــی بایــد متوجــه ایــن 
نکتــه باشــند کــه آقــای غنــی، »یــک شــخص در نظــام جمهــوری 
ــو  ــط »در پرت ــتورهای آن فق ــه دس ــتان« اســت ک اســالمی افغانس
ــن  ــرا دارد. چنی ــرش و اج ــِت پذی ــی« قابلی ــع مل ــون و مناف قان
شــخصی نبایــد دســتورهای خــارج از حیطــۀ قانــون و منافــِع ملــی 
صــادر کنــد و اگــر چنیــن کاری کــرد، دیگــران نبایــد چشم بســته 

ــد.  آن را اجــرا کنن
ــد  ــرون خواه ــدرت بی ــد از دســتگاه ق ــد روز بع ــی چن ــای غن آق
شــد، امــا دولــت و مــردمِ افغانســتان باقــی خواهنــد مانــد. مــردم 
ــاِی  ــد و فداکاری ه ــل ان ــرام قای ــی ارج و احت ــای امنیت ــه نیروه ب
آن هــا را در میدان هــای نبــرد بــا تروریســم می ســتایند. امــا قــرار 
گرفتــِن نیروهــای امنیتــی در برابــر مــردم، ایــن رابطــۀ مبتنــی بــر 
ــی  ــای امنیت ــه نهاده ــن رو ب ــرام را در هــم می شــکند. از همی احت
ــیاری و  ــا هوش ــه ب ــود ک ــنهاد می ش ــوباِن آن پیش ــام منس و تم
ــد،  ــادر می کنن ــرکوب ص ــاِن س ــه فرم ــی ک ــه آن های ــت ب قاطعی
ــی را در  ــایِل سیاس ــِل مس ــۀ ح ــه زمین ــد و این گون ــه!« بگوین »ن

ــد. ــدان سیاســت فراهــم آورن می

نیروهایامنیتی
بهفرماِنسـرکوب»نه«بگویند!

ــات  ــرامون انتخاب ــا پیـ ــن روزه ــه ای ــه ک آنچ
ششــم میــزان جریــان پیــدا کــرده، واقعــًا 
اســت.  تشــویش برانگیز  و  نگران کننــده 
بــه  عمدتــًا  انتخابــات  پیرامونــی  مســایل 
مربــوط  اعالمیه هایــی  و  موضع گیری هــا 
عملکــرد  بــه  اعتــراض  در  کــه  می شــود 
ــت آشــکار از  ــِی کمیســیون در حمای غیرقانون
یــک دســتۀ انتخاباتــی صــورت می گیــرد. 
شــورای نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
انتخابــات  دیگــر  نامــزداِن  از  شــماری  و 
ریاســت جمهوری بــه شــمول عبــداهلل عبــداهلل، 
رحمــت اهلل نبیــل و گلبدیــن حکمتیــار نســبت 
ــوی  ــه از س ــمارش آرا ک ــد ش ــازِ رون ــه آغ ب
ــراض  ــده، اعت ــاز ش ــات آغ ــیون انتخاب کمیس
دارنــد و خواهــان توقــِف ایــن رونــد تــا زمــان 
ــرکت  کننده گان در  ــقِف ش ــدِن س ــخص ش مش
انتخابــات و سرنوشــت ســیصدهزار رایــی 
ــورِت  ــه ص ــا ب ــاِی آن ه ــه ادع ــه ب ــتند ک هس
تقلبــی در انتخابــات بــه کار گرفتــه شــده 
ــز  ــار نی ــن ب ــه ای ــه نظــر می رســد ک اســت. ب
ــت  ــه بُن بس ــات ب ــاِل 2014 انتخاب ــون س چ
ــک  ــچ ی ــه هی ــی ک ــورد، در حال ــد خ خواه
از متحــدان خارجــِی افغانســتان تــا هنــوز 
تمایلــی بــه پادرمیانــی در ایــن مــورد از خــود 

نداده انــد. نشــان 
ــه  ــد ک ــاور دارن ــی ب ــاِن سیاس ــی آگاه  برخ
ــن  ــن و اصلی تری ــوان مهم تری ــه عن ــکا ب امری
بازیگــر مســایل سیاســی افغانســتان، ایــن  بــار 
چنــدان تمایلــی بــه نتیجــۀ انتخابــات ریاســت  
ــر  ــه ثم ــی ب ــتر در پ ــدارد و بیش ــوری ن جمه
و  صـــلح  گفت وگوهــای  رونــد  رســاندِن 
ــا  ــر ب ــِت فراگی ــِت موق ــک حکوم ــاد ی ایج
شــرکت تمــام جناح هــای ذیدخــل در مســالۀ 
افغانســتان اســت، تــا موفــق شــود کــه پیــش 
از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهــوری در 
امریــکا، معضــل جنــگ بــا طالبــان را بــه پایــان 
ــا وجــود  ــن خصــوص ب ــد. در ای ــک کن نزدی
این کــه گام هــای زیــادی برداشــته شــده، ولــی 
ــه  ــت ک ــده اس ــق نش ــفید موف ــوز کاخ س هن

ــد.  ــاز کن ــح را ب ــای صل ــره گفت وگوه گ
ــرف غنی  ــخص اش ــتان و ش ــت افغانس حکوم
ــه پایــان رســیدۀ حکومــت کــه  رییــس ادارۀ ب
ــه  ــد ب ــش از ح ــکای بی ــل ات ــه دلی ــواره ب هم
کشــورهای خارجــی قربانــی تصمیم هــای 
یــک  در  اســت،  بــوده  آن هــا  و  خــود 
تصمیــم عجوالنــه، غیرمنطقــی و مخالــِف 
ــه رهایــی ســه  منافــع ملــی کشــور، حاضــر ب

قســی القلب ترین  و  مشــهورترین  از  تــن 
ــد،  ــان ش ــی و طالب ــبکۀ حقان ــت کاران ش جنای
ــه  ــان ب ــن زندانی ــایی ای ــالم رهـ ــا اع ــا حت ام
ــا  ــل ب ــِگ تعام ــۀ نن ــد و لک ــت نینجامی موفقی
ــای  ــِن آق ــر دام ــان ب ــت کارِ طالب ــروه جنای گ

ــد.  ــی مان ــی باق غن
ــن  ــز همی ــات نی ــت انتخاب ــا سرنوش ــاال ب ح
بــازِی گفت وگوهــای صلــح آغــاز شــده 
اســت تــا بــا اســتفاده از نفــوذ، تهدیــد و 
ــۀ  ــی در نتیج ــیون های انتخابات ــع کمیس تطمی
متأســفانه  شــود.  زده  دســتبرد  انتخابــات 
ــه  ــای این ک ــه ج ــز ب ــات نی ــیون انتخاب کمیس
ــی را  ــیوه هاِی انتخابات ــون و کارش ــِب قان جان
بگیــرد، عمــاًل بــه دامــِن یــک دســتۀ انتخاباتــی 

ــد.  ــازِ آن می رقص ــه س ــرده و ب ــقوط ک س
آنچــه را کــه نامــزدان انتخابــات ریاســت 
 جمهــوری کشــور از کمیســیون هــای انتخاباتی 
انتظــار دارنــد، نــه غیرقانونــی اســت و نــه بــا 
مصالــِح ملــی و ارزش هــاِی مردم ســاالرانه 
مغایــرت دارد. خواســت شــورای نامــزدان 
آن  و  اســت  عادالنــه  و  مشــخص  کامــاًل 
این کــه: نتیجــۀ انتخابــات بــه نفــِع هــر دســتۀ 
بایــد  می شــود،  تمــام  کــه  انتخاباتی یــی 
برآمــده از آرای پــاِک مــردم افغانســـتان باشــد. 
ــاد  ــه نظــر نمی رســد کــه ایــن خواســت، زی ب
ــا  ــد ت ــوه کن ــی جل ــزرگ و غیرمنطق از حــد ب
توجیه هــای  بــه  را  انتخابــات  کمیســیون 

سراســر جانب دارانــه ســوق دهــد. 
ــت  ــا در نظرداش ــات ب ــیون انتخاب ــرا کمیس چ
فیصلــۀ نخســتیِن خــود در مطابقــت بــه قانــون 
انتخابــات، وضعیــت آرای بایومتریک نشــده 
می خواهــد  چــرا  نمی کنــد؟  مشــخص  را 
ــد  ــن تردی ــدون کمتری ــن رای هــا کــه ب کــه ای
ــماری  ــد بازش ــد، در رون ــی ان ــاِی تقلب رای ه
اعتبــار داده شــوند؟ چــرا کمیســیون انتخابــات 
انتخاباتــی،  دســته های  بــا  مخالفــت  در 
بازشــماری آرا را در والیت هــای افغانســتان 
از ســر گرفتــه اســت؟ چــرا یــک دســتۀ 
بــر  مــدام  و  می کنــد  اصــرار  انتخاباتــی 
اعــالمِ فــوری نتیجــۀ انتخـــابات بــا رای هــاِی 
مشــکوک و غیرقابــل اعتبــار تأکیــد مــی ورزد؟ 
ــات  ــد کــه انتخاب ــن ان این هــا همــه بیانگــر ای
منحــرف  آن  اصلــِی  و  درســت  مســیِر  از 
حرکــت  در  بحــران  ســمِت  بــه  و  شــده 
و  انتخابــات  کمیســیون  متأســفانه  اســت. 
دســتۀ انتخاباتــی متقلــب، تصــور روشــنی 
از وضعیــِت کشــور ندارنــد. آن هــا بــدون 

آن کــه بــه پیـــامدهای اعمــاِل خــود بیندیشــند، 
می خواهنــد افغانســتان را دچــار وضعیتــی 
ســازند کــه نتیجــۀ آن باخــِت تمــام دســته های 
ــه  ــار ب ــود. این ب ــد ب ــردم خواه ــی و م انتخابات
وضــوح دیــده می شــود کــه مــردم افغانســتان 
هرچنــد کــه در انتخابــات نســبت بــه گذشــته 
ــی نتیجــۀ تقلــب را  ــد ول ــر شــرکت کردن کمت
ــن حــاال  ــد. همی ــچ صــورت نمی پذیرن ــه هی ب
مقاومــِت قانون منــد در برابــر بازشــماری آرا و 
عملکردهــای کمیســیون انتخابــات در سراســر 
کشــور آغــاز شــده و نشــان می دهــد کــه ایــن 

ــد نشســت.  ــه کرســی نخواه ــب ب ــار تقل  ب
ــه  ــقوط ب ــای س ــه ج ــات ب ــیون انتخاب کمیس
دامــِن یــک دســتۀ مشــخص انتخاباتــی و 
ــام ســاختن مردم ســاالری در کشــور بهتــر  بدن
ــردارد و در  ــت ب ــت از لجاج ــه دس ــت ک اس
تفاهــم بــا اکثریــِت دســته های انتخاباتــی و در 
ــار  ــی رفت ــه گونه ی ــات، ب ــن انتخاب ــو قوانی پرت
کنـــد کــه نتیجــۀ انتخابــات بــه نفــِع تقلــب و 
جعــل کاری تمــام نشــود. حداقــل بــرای یــک 
ــات  ــه انتخاب ــد ک ــه شــده، بگذارن ــم ک ــار ه ب
ــر  ــود منج ــِی خ ــت و واقع ــۀ درس ــه نتیج ب
ــه رای و  شــود و مــردم احســاس کننــد کــه ب
امانــِت آن هــا خیانــت صــورت نگرفتــه اســت. 
نجــات دموکراســی و انتخابــات ایــن بــار 
ــات  ــم و عملکــردِ کمیســیون انتخاب ــه تصمی ب
ایــن  کــه  شــود  دیــده  دارد.  بســته گی 
کمیســیون چقــدر بــه ایــن ارزش ها و رســالِت 

بــزرِگ خــود ارج قایــل می شــود.

احمـد عمران

به جای  انتخابات  کمیســیون 
ســقوط به دامِن یک دســتۀ 
بدنام  و  انتخاباتی  مشــخِص 
ساختن مردم ساالری در کشور، 
بهتر است که دست از لجاجت 
بــردارد و در تفاهم با اکثریِت 
دسته های انتخاباتی و در پرتو 
قوانین انتخابــات، به گونه یی 
انتخابات  نتیجۀ  رفتار کنـد که 
به نفِع تقلب و جعل کاری تمام 
نشود. حداقل برای یک بار هم 
که شده، بگذارند که انتخابات 
واقعِی خود  نتیجۀ درست و  به 
منجر شــود و مردم احساس 
کنند کــه به رای و امانِت آن ها 

خیانت صورت نگرفته است

تقلب؛ به  توسل 
خـوردِن  کلیـد 

انتخـاباتی بحـران 
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ناجیه نوری   

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزد  نبیـل،  رحمـت اهلل 
موسسـات  و  سـفارت خانه ها  از  برخـی  کـه  می گویـد 
خارجـی در کار کمیسـیون انتخابـات مداخلـه می کننـد. 
آقـای نبیـل دیروز در یک نشسـت خبری گفـت که روند 
شـمارش آرا غیرقانونـی اسـت و ادامـۀ این کار کشـور را 

وارد بحـران می کنـد.
در  نیـز  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  باایـن،  همزمـان 
غیرقانونـی  را  آرا  بازشـماری  رونـد  دیـروز  نشسـت 
خواندنـد و هشـدار دادنـد، در صورتـی کـه ایـن رونـد 
ادامـه یابـد و کمیشـنران قناعـت نامـزدان و طرف هـای 
دخیـل را به دسـت نیـاورد، افغانسـتان وارد جنگ داخلی 

و بحـران خواهـد شـد.
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات  نامـزد  نبیـل  رحمـت اهلل 
انتخابـات  کمیسـیون  کـه  گفـت  دیـروز  نشسـت  در 
»جانب دارانـه« عمـل می کنـد. آقـای نبیـل می افزایـد کـه 
تیم هـای تخنیکـی تیـم او و سـایر تیم هـا بـا کمیسـیون 
کمیشـنران  امـا  داشـته،  زیـادی  نشسـت های  انتخابـات 
قناعـت آنـان را فراهـم نکـرده و تـالش داشـتند تقلب را 

توجـه کننـد.
از  »امنیـت و عدالـت« غیـر  تیـم  اظهـار داشـت کـه  او 
هیـچ  کمیسـیون،  طرزالعمل هـای  و  قوانیـن  تطبیـق 
خواسـت دیگـری نـدارد. رحمـت اهلل نبیـل بیـان کـرد که 
وارد کـردن اطالعـات 2423 محـل بـه دسـتگاه اطالعات 
مرکـزی »غیرمنطقـی« اسـت. آقـای نبیـل گفت کـه بارها 
از کمیسـیون فهرسـت مراکز باز و بسـته را خواسـت، اما 
کمیسـیون ایـن اطالعـات را در اختیارشـان قرار نـداد. او 
افـزود کـه این اطالعـات از آن جهـت در اختیـار نامزدان 
قـرار داده نمی شـد که »زیر کاسـه نیم کاسـه« بـود. رییس 
دسـتۀ انتخاباتـی »امنیـت و عدالـت« اوراقـی از شـرکت 
درمالـوگ را نشـان داد کـه در آن نشـان داده می شـود که 
ده هـا هـزار رأِی پیـش از وقت و بعد از وقـت وارد مرکز 

اطالعات شـده اسـت.
رحمـت اهلل نبیـل در بخشـی از سـخنانش مدعـی شـد که 
یـک کمیشـنر کمیسـیون انتخابـات تمـام کمیشـنران را به 
خانـه اش دعـوت کرد و در همان شـب، برخـی از وزیران 

و مقام هـای ارشـد حکومـت بـه صـورت ناگهانـی وارد 
مهمانـی می شـوند و در ایـن حالـت، وزیـران و اعضـای 
حکومـت به کمیشـنران می گوینـد که از راه می گذشـته و 
خواسـته انـد خبـر کمیشـنر میزبـان را بگیرند. آقـای نبیل 
افـزود کـه ایـن کار برنامه ریـزی شـده بـود و کمیشـنران 
بایـد در مـورد این کـه در آن شـب چـه گذشـت، توضیح 
دهنـد. او امـا گفـت کـه نمی خواهـد نـام کمیشـنر میزبان 

بگیرد. را 
 رحمـت اهلل نبیـل بیـان داشـت کـه کشـور بـا بحران های 
افغانسـتان  نبایـد  کمیسـیون  و  اسـت  رو بـه رو  مختلفـی 
را وارد بحـران انتخاباتـی کننـد کـه عواقـب خطرناکـی 
خواهـد داشـت. بـه گفتۀ آقـای نبیـل، افغانسـتان در حال 
بحران هـای  جملـه  از  مختلـف  بحران هـای  بـا  حاضـر 
امنیتـی و اقتصادی مواجه اسـت. او از کمیسـیون مسـتقل 
انتخابـات خواسـت کـه نگـذارد افغانسـتان به سـوی یک 

بحـران انتخاباتـی پیـش برود.
آقـای نبیـل گفـت اشـتراک کمرنـگ مـردم در انتخابـات 
بـه معنـای انزجـار از حکومـت وحـدت ملی بـود. او در 
حالـی کـه از آدرس مشـخصی نـام نبـرد، اما بیان داشـت 
کـه برخـی از سـفارت ها و موسسـه ها در امور کمیسـیون 
انتخابـات مداخلـه می کننـد و بایـد ایـن مداخله هـا توفق 
یابنـد. او اضافـه کـرد کـه اگـر مداخلۀ ایـن نهادهـا ادامه 
یابد، شـک مـردم در مـورد این که این نهادهـای حکومت 
مشـروع و قومـی در افغانسـتان نمی خواهنـد، بـه یقیـن 

بـدل خواهد شـد.
او حکومـت را متهـم بـه اسـتفادۀ سیاسـی از نیروهـای 
امنیتـی کـرد و گفـت که افغانسـتان همیشـه زمانـی دچار 
امنیتـی  نیروهـای  از  بحـران و ورشکسـته گی شـده کـه 
در راسـتای اختالفـات سیاسـی کار گرفتـه شـده و بـه آن 
رنگ وبـوی قومی داده شـده اسـت. او در اخیر سـخنانش 
از سـازمان ملـل و ناتـو خواسـت تـا نگذارنـد از نظـام و 
ارتشـی که با سـرمایه گذاری آنان سـاخته شـده اسـت به 
عنوان »نیروهای سـرکوب گر دموکراتیک« اسـتفاده شـود. 
رحمـت اهلل نبیـل از مـردم نیز خواسـت تا فریـب »لفاظی« 

و »پسـت های  فیسـبوکی« را نخورنـد.

بـه  نیـز  نماینـده گان  مجلـس  اعضـای  باایـن،  همزمـان 
آغـاز رونـد شـمارش آرا از سـوی کمیسـیون انتخابـات 
واکنـش نشـان دادنـد و گفتنـد کـه ایـن رونـد غیرقانونی 
اسـت و ادامـۀ آن کشـور را بـه سـمت بحـران و جنـگ 
داخلـی می بـرد. نماینـده گان مجلـس در نشسـت دیـروز 
یکشـنبۀ شـان گفتنـد کـه مطابـق توافـق نامـزدان و قانون 
جدیـد انتخابـات، تنها آرای بایومتریک شـده مـدار اعتبار 

می باشـد. 
در  نماینـده گان  مجلـس  رییـس  رحمانـی،  میررحمـان 
نشسـت دیـروز گفـت کـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتی 
وظیفـه دارد تـا بحران هـای پیش آمـده را حـل کنـد. آقای 
رحمانـی افـزود کـه جنجال هـای اخیـر انتخاباتـی بـرای 
ایـن  نبایـد در  مایـۀ نگرانـی اسـت و کمیسـیون  مـردم 
رییـس  باشـد.  بی تفـاوت  ایـن جنجال هـا  بـه  وضعیـت 
مجلـس در بخشـی از سـخنانش گفـت کـه از نیروهـای 
امنیتـی نبایـد در امـور سیاسـی اسـتفاده شـود و از ایـن 
نیروهـا خواسـت تا در مسـایل سیاسـی بی طرفی باشـند.
علـی اکبر جمشـیدی، نماینـدۀ مردم دایکنـدی در مجلس 
گفـت که قانـون انتخابات کمیسـیون ها را مکلف سـاخته 
تـا حافـظ آرای مـردم باشـد، نـه این کـه تقلـب را بـاالی 
سرنوشـت مردم حاکم سـازد. آقـای جمشـیدی افزود که 
پیـش از برگـزاری انتخابـات، تمام نامزدان به مـدار اعتبار 
بـودن تنهـا آرای بایومتریـک به توافـق رسـیده بودند؛ اما 
اکنـون شـماری در تبانـی بـا کمیسـیون انتخابـات تالش 
دارنـد تـا آرای بـدون بایومتریـک را نیـز اعتبـار دهنـد. 
آقـای جمشـیدی امـا از شـخص و یـا گروعی نـام برند.

غـالم فـاروق مجـروح، عضو دیگـر مجلس نیز شـمارش 

آرای غیربایومتریـک را غیرقانونـی خوانـد و بیان داشـت 
کـه ادامـۀ ایـن روند ممکـن افغانسـتان را بـار دیگر دچار 
کشـمکش و ناامنـی شـدید کند. آقـای مجـروح افزود که 
کمیسـیون انتخابـات رسـالت دارد تا از طریق جداسـازی 
آراء سـفید و سـیاه، کشـور را از رفتـن بـه سـوی بحـران 
بـاز دارد. بـه گفتـۀ او، مسـوولیت مواجه شـدن کشـور با 
هرگونـه چالـش و بحـران به دوش کمیشـنران کمیسـیون 

انتخابـات خواهـد بود.
ناهیـد فریـد، نماینـدۀ مـردم هـرات در مجلس نیـز اظهار 
داشـت در صورتـی کـه کمیسـیون نتوانـد آرای پـاک و 
ناپـاک را از هـم تفکیـک کنـد، در پیشـگاه مـردم و تاریخ 
جواب گـو خواهـد بـود. بانـو فریـد بـا اشـاره بـه این کـه 
کمیسـیون انتخابـات دو وظیفـۀ پاسـداری از رای مـردم 
و بـه بحـران نرفتـن نتیجـه انتخابـات را دارد، افـزود؛ اما 
اعضـای کمیسـیون بـا عملکـرد فعلـی خـود نشـان دادند 

کـه در هـردو مأموریـت نـاکام بـوده اند.
کمیسـیون انتخابات چنـدی پیش بازشـماری آرای برخی 
از محل هـای قرنطیـن شـده را آغـاز کـرد کـه ایـن رونـد 
پـس از سـربلند کـردن اعتراضـات تکت هـای انتخاباتـی، 
امـا  شـد.  متوقـف  سیاسـی  احـزاب  و  ناظـر  نهادهـای 
کمیسـیون سـه روز پیـش خبـر آغـاز مجـدد بازشـماری 
آرا را همه گانـی سـاخت کـه ایـن بـار نیز این بازشـماری 
بـا مختلـف مـردم و هـواداران  در شـماری از والیـات 
تکت هـای انتخابـات مواجـه شـد. مسـووالن کمیسـیون 
انتخابـات دیـروز بـه روزنامـۀ مانـدگار گفتنـد کـه رونـد 

بازشـماری آرا متوقـف نخواهـد شـد.

مسـووالن در کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی می گوینـد کـه 
نیـازی نیسـت کمیسـیون انتخابـات کارمنـدان متخلـف اش 
آنـان،  بـه گفتـۀ  کنـد.  معرفـی  بـه کمیسـیون شـکایات  را 
کمیسـیون انتخابـات می توانـد در مـورد کارمنـدان متخلف، 
خـود تصمیـم بگیـرد و متخلفـان را بـه نهادهـای عدلـی و 

قضایـی معرفـی کنـد. 
انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون  سـخنگوی  الیاسـی  قاسـم 
»کمیسـیون  می گویـد:  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  در گفت وگـو 
انتخابـات می توانـد در مـورد کارمنـدان متخلـف ایـن نهـاد 
تصمیم بگیرد و نیازی نیسـت که کمیسـیون اسـناد کارمندان 
متخلـف را به کمیسـیون شـکایات جهت بررسـی بفرسـتد«.

بـه گفتۀ آقای الیاسـی: »کمیسـیون انتخابـات صالحیت دارد 
کارمندان متخلف خود را شناسـایی، اسنادشـان را بررسـی و 
بـا در نظرداشـت تخلـف و تخطی صورت گرفتـه، از وظیفه 

سـبک دوش و یا به دادسـتانی معرفـی نماید«.
از آن مطـرح می شـوند کـه کمیسـیون  ایـن گفته هـا پـس 
خواسـتار  خـود  دبیرخانـۀ  از  فیصله نامه یـی  در  انتخابـان 
بـه  میـزان   27 انتخابـاِت  در  متخلـف  کارمنـدان  معرفـی 

اسـت. شـده  انتخاباتـی  شـکایات  کمیسـیون 
انتخابـات  »کمیسـیون  کـرد:  نشـان  خاطـر  الیاسـی  آقـای 
براسـاس مـادۀ بیسـت و سـوم، بنـد سـوم قانـون انتخابـات 
صالحیـت دارد کـه کارمندان متخلـف  اش را از وظیفه برکنار 

و یـا بـه دادسـتانی معرفـی کنـد«.
ماده بیسـت و سـه، بند سـوم قانون انتخابات مشـعر اسـت: 
کمیسـیون کارمنـدان دایمی و موقـت انتخابات را در صورت 
نقـض احـکام این قانـون و یا سـایر قوانین مرتبـط از وظیفه 
بـه  تعقیـب عدلـی و قضایـی  نمـوده غـرض  سـبک دوش 

مراجـع ذیصـالح معرفـی نماید.
سـخنگوی کمیسـیون شـکایات انتخاباتی در ادامۀ گفت وگو 
بـا روزنامـۀ مانـدگار تصریح کـرد: » تا امروز}دیـروز{ هیچ 
کارمنـد متخلـف کمیسـیون انتخابـات از سـوی ایـن نهاد به 

کمیسـیون شـکایات معرفی نشده اسـت«.
موفـق نشـدیم تـا دیـدگاه مسـووالن کمیسـیون انتخابات را 

نیـز در ایـن زمینـه بـه دسـت آوریم.
ایـن درحالی سـت کـه کمیسـیون انتخابـات روز شـنبه هفته 
ایـن  دبیرخانـۀ  خـود،   107 شـمارۀ  فیصله نامـۀ  در  روان 
کمیسـیون را موظف کرد تا فهرسـت تمام کارکنان انتخاباتی 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برگـزاری  جریـان  در  کـه  را 
تخطـی و تخلـف کـرده انـد، تا روز سـه شـنبه یعنـی دیروز 

بـه کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی معرفـی کند.
رییسـان  انتخابـات،  کمیسـیون  فیصله نامـه  ایـن  براسـاس 
محـل انتخاباتـی کـه مسـوول امضـا و ُمهـر فـورم نتایـج و 

درست نوشـتن آرای نامـزدان بـدون قلم خورده  گـی در فورم 
نتایـج مربـوط  انـد، امـا وظایف شـان را بـه درسـتی انجـام 
نداده انـد، آمـر و مأمـور ولسـوالی، مدیر مرکـز، رییس محل 
و کارکنـان ثبـت معلومـات بایومتریـک رأی دهنـدگان کـه 
رونـد رأی دهـی بـدون بایومتریک در محالت رأی دهی شـان 
صورت گرفته اسـت، از کارمندان متخلف حسـاب شـده اند.
اعضـای رهبـری کمیسـیون انتخابـات در ایـن تصمیـم خود 
آمریـن و مأموریـن ولسـوالی، مدیـر مرکـز، رییـس محـل و 
کارمنـد بایومتریـک کـه ماشـین بایومتریک یـا کارت حافظه 
مربـوط بـه محـل رأی دهی شـان مفقـود شـده و بـه دفتـر 
مرکـزی مواصلـت نکـرده، یـا مـواد انتخاباتـی از نزدشـان با 
اسـتفاده از زور اخذ شـده و گزارش نداده باشـند و در آرای 
منـدرج فورم هـای نتایـج و معلومـات منـدرج دسـتگاه های 
وجـود  تفـاوت  مربوط شـان  رأی دهـی  محـل  بایومتریـک 
داشـته باشـد نیـز از جملـه کارمنـدان متخلـف بـه حسـاب 

می آینـد.
معرفـی کارمنـدان متخلـف کمیسـیون انتخابات بـه نهادهای 
عدلـی و قضایی یکی از خواسـت های تکت هـای انتخاباتی، 
نهادهـای ناظر و احزاب سیاسـی نیز اسـت کـه تاهنوز عملی 

نشـده است.

روندغیرقانونیبازشماریآرامتوقفنشدهاست
اعضای مجلس:

کمیسیونانتخاباتافغانستانرابهبحرانمیبرد

روح اهلل بهزاد

کمیسیونانتخاباتازقبولمسوولیتفرارمیکند
کمیسیون شکایات انتخاباتی:

کمیسیون انتخابات خود کارمندان 
متخلفش را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کند
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چکیـده
  بحِث نسـبِت دین با خشـونت بسـتگي بـه این دارد 
کـه از کـدام منظـر بـه تحلیـِل آن پرداختـه می شـود. 
تک بُعـدی  جنبه هـای  و  ِعّلـی  رابطـۀ  از  برخـی 
آن هـا سـخن می گوینـد و عده یـی بـر تاریخمنـدی، 
موقعیت منـدی و پیچیده گـی تحـوالت ناشـی از آن ها 
نـگاه ذات گرایانـه و  اول،  دارنـد. در صـورت  نظـر 
رابطـۀ آن هـا علـت و معلولـی معرفـی می شـود،  در 
تاریخـی مهـم  صـورت دوم زمینه  هـای فرهنگـی و 
انگاشـته می شـود،  جنبـۀ سـومی را نیـز تحلیل گـران 
سیاسـت  قـدرت،  نقـش  آن  و  می شـمارند  مهـم 
و  منافـع  بـه  معطـوف  کنش گـراِن  گرایش هـای  و 

هژمونـی اسـت. 
بـرای کشـف نسـبِت دیـن و خشـونت، برخـی نقطۀ 
عزیمـِت تحلیـل را بـر بنـای پیشـفرض های فلسـفی 
کـه  آن جـا  تـا  می دهنـد،  قـرار  اجتماعی شـان  و 
ایدیولوژیـک  موضـع می گیرنـد و حتـی سـویه های 
بـه صـورِت مسـأله می دهنـد، بـه همیـن جهـت از 
نقـد و بررسـی علمـِی موضـوع فاصلـه می گیرنـد و 
نتیجـۀ قابـل اسـتفاده بـرای دانش پژوهـان را بـه بـار 

نمی آورنـد. 
جـا دارد بحـِث رابطـۀ دیـن و خشـونت از حیطـۀ 
و  شـود  آورده  بیـرون  یکسـان انگاری  و  ُکلی گویـی 
ماننـد:  آن هـا  اقسـام  تجربه هـا،  مـوردی،  جنبه هـای 
کـدام دیـن؟، کـدام خشـونت؟ در کجـا؟ چگونـه؟ 
پیش منظـر و پـس منظـِر رخدادهـای ناشـی از آن هـا 

مـورد بحـث و کنـکاش قـرار گیرنـد. 
و  دیـن  نسـبِت  پرونـدۀ  بـه  پرداختـن  صورتـی  در 
بـه  پیـدا می کنـد کـه جنبه هایـی  کیفیـت  خشـونت 
قـول امیـن معلـوف1 : »آموزه  هـای دینی بـا پیروانش 
چـه کردنـد؟- پیـروان بـا آموزه  هـا چـه کردنـد؟« در 
موقعیت هـای متفـاوت بـه بررسـی گرفتـه شـوند. 

واژه هـای کلیــدی: دیـن، خشـونت، تاریخمنـدی، 

قـدرت، زمینه هـای اجتماعی، من- دیگری، سـیالیت.

درآمـد
برداشـت هاع  خشـونت،  و  دیـن  نسـبِت  مـوردِ  در 
متنـوع ارائـه شـده اسـت. به همیـن جهت نمی شـود 
روایـِت یگانـه، غیِرتاریخمنـد یـا منتـزع از زمینه های 
اجتماعـی و فرهنگـی آن ها را مطرح نمـود؛ زیرا دین 
تنهـا محتوای نظری نیسـت بلکـه ابعادِ متنـوع تجربۀ 

بشـری را نیز شـامل می شـود. 
بـرای پرداختـن بـه ایـن بحـث تحلیل گـران افـزون 
بـر عامل هـای دیگـر، نقـِش زمینه هـای اجتماعـی - 
انسـانی  انگیزه هـا و گرایش هـای عوامـل  فرهنگـی، 
در ایـن عرصـه را پُررنـگ بـه شـمار می آورنـد؛ زیرا 
بلکـه  نـه  انتزاعـی  مفاهیـم  از  را مجموعه یـی  دیـن 
آموزه هـای زمانمنـد و به قول آرمسـترانگ »به شـدت 
اجتماعـی«) Armstrong, 2014:13( تلقـی می کنند 
کـه در بـده بسـتان  با تحـوالت اجتماعـی و فرهنگی 

جنبه هـای بالقـوۀ همخـوان بـا آن ها شـکوفا می شـود 
می کنـد.  هماهنـگ  را  خـود  ارزش گزاری هـای  و 
بنابرایـن از آن جـا کـه دیـن ماننـِد دیگـر پدیدارهای 
متنـوع  دادوسـتدهای  بـرای  اجتماعـی  و  فرهنگـی 
مسـاعد می باشـد، زمینـۀ ایـن را دارد کـه در رابطـه 
بـا ُقـرب و بُعـِد قـدرت، »مفروضـاِت بنیادیـن2 »اش 
را توجیـه و »هسـتۀ سـخت3 »)اشـراق، 1397: 139 ( 

خـود را محافظـت نمایـد. 
 بـه صـورت مشـخص تر می تـوان گفـت، در صورتی
 کـه گفتمـان دینـی در »میـداِن قـدرت4« قـرار گیرد،
 مرزبنـدی می نمایـد و خـود و دیگـری را بـر بنـای
 سلسـلۀ مراتـب مطـرح می کنـد؛ امـا اگـر اصـل را بر
 ارزش هـای اخالقی و معنوی زیسـتن بگـذارد، بدون
و برخـوردار می شـود  تسـامح  از جاذبه هـای   شـک 
 نوعـی احتـرام متقابل میان »مـن« و »دیگری« را صحه
 می گـذارد، بـه همیـن جهـت در صـورت اول بحـِث
 »مـِن اسـتعالیی« برخاسـته از اسـتبداد مفهومـی پیش
مارکـس قـول  بـه  و  می آفرینـد  خشـونت   می آیـد، 
 »انـدوه واقعـی« بـه بـار مـی آورد و در صـورِت دوم
 از آن جـا کـه لطافـِت معنوی اصیل شـمرده می شـود،
 دیـن همچـون »مذهِب عشـق« تبـارز می کنـد، احترام
و می دهـد  تشـکیل  را  آن  محتـوای   میان فرهنگـی 
 .خشـونت سـاختاری پـا نمی گیـرد
مجموعه یـی  دیـن  اگـر  اسـت،  ذکـر  شـایان      
از  و  شـود  تلقـی  تـک آوا   قدسـی  ارزش هـای  از 
ویژه گی هـای قـراردادی و بین االذهانـی بیگانه باشـد، 
غمـوض و تعصـب بـه بـار مـی آورد و مجالـی برای 
باقـی نمی گـذارد؛  مـدارا، همپذیـری و دیگرنـوازی 
و  »خـود«  و  میـان  و  می کنـد  هویت سـازی  زیـرا 
»دیگـری« نـه تنهـا تفکیـک به وجـود مـی آورد، کـه 
بحـِث برتـری و فروتـری را بـه هـوای بازگشـت بـه 
روزگارِ اسـطوره یی غلبـۀ شـهِر خـدا دامـن می زنـد.  
  امـا در مقابـل نظریـۀ فـوق، دیدمـاِن دیگـری نیـز 

پدیـدۀ  یـک  اساسـًا  را  دیـن  کـه  اسـت  مطـرح 
فرهنگـی در مسـیِر تمـدن می شناسـد و برایـش نقش 
دگرگون سـاز قایـل می شـود؛ نظریه یـی کـه از آن بـه 
عنـوان پدیـدۀ لطیـف و یکی از منابع مهـِم قدرِت نرم  
یـاد5 می کنـد و ماننـِد هنـر و سـایِر مقـوالِت فرهنگی 
دیگـر برایـش بسـاِط پرانبسـاِط گفت وگو بـا دیگری 

را در نظـر می گیـرد.  
نظریـۀ دیگـری که بـه این مسـأله می پردازد، بررسـی 
دیـن و خشـونت از رهگـذرِ »زمینـه6« اسـت، یعنـی 
مطالعـه  تاریخـی  تحـوالت  چارچـوِب  در  را  دیـن 
می نمایـد و مناسـباتش را بـه عنـواِن نهـادِ اجتماعی- 
فرهنگـی با سـایِر نهادها مـوردِ ارزیابی قـرار می دهد. 
از ایـن چشـم انداز دیـن محتـوای نظـری بـه شـمار 
مـی رود کـه در چارچـوِب زمانـی قـرار می گیـرد و 
تأثیـِر آن دو بـر یکدیگـر نیـز بررسـی می شـود. در 
ایـن تحلیـل دین بـا توجـه بـه »ریشـه های اجتماعی 
و فرهنگـی خشـونت«)گالپینی، 1395 : 4( یـا عـدم 

خشـونت در جوامع در مراحل مختلـِف فراینِد تحول 
خـود از کارکردهـای جدیـد برخـوردار می گـردد و 

ممکـن اسـت خشـونت زا یا خشـونت زدا شـود. 
    دسـته یی دیگـر از دیـن بـه عنـوان یـک پروسـه 
نکتـه  ایـن  بـه  آن هـا  می آورنـد،  میـان  بـه  سـخن 
خـود  انکشـاِف  پروسـۀ  در  دیـن  کـه  پرداخته انـد 
کـدام مراحـل را طـی می کنـد و در کدام یـک از این 
مراحـل لطیف تـر یـا خشـن تر می شـود. در خصوص 
نظریـۀ معطـوف بـه »زمینـه«، ادبیـاِت جامعه شناسـی 
دینـی مباحـِث متنوعـی را مطـرح کـرده اسـت. برای 
مثـال، دیـدگاه رادیـکال بدین باور اسـت کـه ما برای 
تحلیـل رابطـۀ دیـن و خشـونت باید طبقـۀ اجتماعی 
حامـالن ایمان دینی را بررسـی کنیـم. در این صورت 
خواهیـم دیـد کـه دیـِن واحـد ممکـن اسـت بسـته 
بـه گرایـش حامالنـش از چهـرۀ خشـن یـا لطیـف 
برخـوردار شـود. لذا بـرای آنکـه ببینیم چـرا از دینی 
در یک جـا قرائـت خشـونت آمیز و در جـای دیگـر 
خوانـِش تـوأم با سـماحت و سـهولت ارایـه گردیده، 
نماییـم.  مراجعـه  آن  اجتماعـی  زمینه هـای  بـه  بایـد 
مفروضـاِت  بـا وجـودِ  رونـدی کـه نشـان می دهـد 
بنیادیـن یکسـاِن هـر دینـی، تغییـر در هندسـه و ثقل 
عناصـر آن دیـن تغییر از یک بسـتِر اجتماعی به بسـتِر 

اجتماعـی دیگـر را به وجـود مـی آورد. 
تجربه هـای تاریخـی نیـز نشـان داده انـد کـه نهادهای 
جانبـی دیـن نیـز بیشـترین تأثیـر را بـر نهـادِ دیـن 
مناسـباِت  می بایـد  آغـاز  در  ایـن رو  از  گذاشـته اند. 
بنیادیـن دیـن با سـایِر نهادهـا در نظر گرفته شـود، تا 
روشـن گردد که کدام دسـته از مناسبات و »پیوندهای 
بـه  بی اعتنایـی  و  خشـونت  بـه  میـل   ،« گزینشـی7 
منطـق »تفـاوت«)  Derrida,1977:297( را بیشـتر 
نهـادِ  نموده انـد. ممکـن اسـت خشـونت آمیز شـدِن 
دیـن ناشـی از همجـواری آن بـا نهـادِ دولـت باشـد، 
مثـاًل دولـت از دین بخواهد خشـونتی را کـه مطلوِب 
دولـت اسـت موجـه معرفـی کنـد، یـا محـروم بودن 
از چشـمه های قـدرت، کـه عده یـی را بـه گونه یـی 
برانگیـزد تـا برای تسـلِط مدعیـاِت ایدیولوژیک شـان 
کـه صبغۀ قدسـی بـه آن بخشـیده اند به خشـونت رو 

آورند. 
   گاهـی ممکـن اسـت دسـت اندکاران نهـادِ دیـن در 
چالـش بـا کارگـزاراِن سـایِر نهادهـا از رقابـت فـرو 
ماننـد و احسـاس کننـد کـه گرفتـارِ بحـران گردیـده 
و رقبـا در حـاِل پیشـروی و غلبـه هسـتند. در ایـن 
دیـن  نهـاد  خـودِ  دروِن  در  اسـت  ممکـن  شـرایط 
نخبـگاِن خاصـی در مقابـل روایـِت در حـال زوال، 
بـا اسـتفاده از جاذبـۀ نوسـتالژی قـدرت راهِ جدیدی 
نهـاد دیـن، از  عرضـه کننـد و بـرای حفـِظ اقتـدارِ 
منابـع خـارج از آن بهـره ببرنـد و آن یافته هـا را در 
داخـل نهـادِ دین درونـی نمایند تـا بتواننـد جایگزیِن 
جدیـد در برابـِر رژیـم حقیقـِت مسترخی شـدۀ نهـاد 
دیـن را فراهـم نماینـد و از ایـن رهگذر نوعـی تغییِر 
درونـی در نهـاد دیـن بـه وجـود آورنـد و چـه بسـا 
ایـن فراینـد یکـی از عوامـل خشـونت بار شـدن نهادِ 
دیـن باشـد. بنابـر ایـن ضـروری بـه نظـر می رسـد 
بـرای فهـم مسـأله بـه جـای نـگاهِ یک سـویه، نوعـی 
منطـق خاکسـتری هماهنگ بـا متغیرهـای متنوعی در 
نظـر گرفتـه شـود. از همیـن جهت تعییـن این که دین 
لزومـًا توجیه گـِر خشـونت اسـت  یـا آن را  از بنیـان 
مـردود می شـمارد، دشـوار بـه نظر می رسـد. نسـبِت 
دیـن با خشـونت متأثـر از متغیرهای گوناگون اسـت 

کـه  اینـک بـه آن هـا پرداختـه می شـود:
1.  کشـف و دسـتیابی بـه گوهـِر امـِر دینـی پیچیـده 
مقـدور  مسـایل  ساده سـازی  رهگـذرِ  از  و  اسـت 
نمی باشـد. امِر دینـی در تجلیات و ظهـوراِت خویش 
همـواره تاریخمنـد و موقعیت منـد اسـت. ویژه گـی 
کرونوتوپـی8  فهـم امِر دینی را در چرخۀ تفسـیر قرار 
می دهـد از دسـترس فهـم نـاب دور می نمایـد. دیـن 
از ایـن منظـر در تجلـی اجتماعـی خویـش پدیـدارِ 
زمانـی و مکانـی اسـت، بنابرایـن در تغییـراِت زمینـه 
و زمانـۀ خـودش دچـار دگردیسـی می شـود. چنیـن 
خصلتـی، جنبه هـای امـِر دینـی را تحول پذیـر می کند 
و از ماهیـِت سـیال و منعطـف برخـوردار می نمایـد. 
ویژه گی یـی کـه امـِر دینی را بـه لحـاظ ظهوراتش در 
تناسـب بـا تغییراتی قـرار می دهد کـه در زمانۀ او رخ 
داده اسـت. ایـن تناسـب افـزون بـر این کـه جنبه های 
مقولـۀ  بـا  رابطـه  در  می گیـرد،  بـر  در  را  گوناگـون 

خشـونت نیـز خـود را نشـان می دهـد. 

گاهی ممکن است دست اندکاران 
نهاِد دین در چالش با کارگزاراِن 
سایِر نهادها از رقابت فرو مانند 
و احساس کنند که گرفتاِر بحران 
گردیده و رقبا در حاِل پیشروی 
و غلبه هستند. در این شرایط 
ممکن است در دروِن خوِد نهاد 
دین نخبگاِن خاصی در مقابل 

روایِت در حال زوال، با استفاده 
از جاذبۀ نوستالژی قدرت راِه 

جدیدی عرضه کنند و برای حفِظ 
اقتداِر نهاد دین، از منابع خارج از 
آن بهره ببرند و آن یافته ها را در 
داخل نهاِد دین درونی نمایند تا 
بتوانند جایگزیِن جدید در برابِر 
رژیم حقیقِت مسترخی شدة نهاد 
دین را فراهم نمایند و از این 

رهگذر نوعی تغییِر درونی در نهاد 
دین به وجود آورند و چه بسا این 
فرایند یکی از عوامل خشونت بار 

شدن نهاِد دین باشد
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»سـر هیـدرا« قطعًا نخسـتین ـ و احتمـاالً یگانه 
ـ رمـاِن جاسوسـی در ادبیـات مکزیـک اسـت. 
بـردِن  پایـان  بـه  از  پـس  فوئنتـس،  کارلـوس 
اثـر سـترگش »زمیـن مـا« )1975(، ایـن رمـان 
را نوشـت کـه در 1978 منتشـر شـد. خـودش 
در مـورد انگیـزه اش از نـگارِش »سـر هیـدرا« 
یـک  خواسـتم  تفنـن  »من بـاِب  می گویـد: 
روایـت  بنویسـم،  جاسوسـی  ژانـر  پـارودی 
یـک جیمزبانـِد جهان سـومی را. به رغـم نیـت 
دربـارۀ  تلخ اندیشـی  بـه  اثـر  ایـن  اولیـه ام، 
عرصـۀ  در  پلیـدی  و  منفی بافـی  بی اخالقـی، 

شـد.«  بـدل  بین المللـی  سیاسـت 
پیـش از آن کـه وارد بحـث رمـان »سـر هیـدرا« 
بشـوم، مایلـم بـه اختصـار نظـرم را در مـورد 
ادبـی  ژانـر  هرگونـه  از   - موفـق  پـارودی 
ادبـی  اثـری  را  پـارودی  کنـم.  بیـان   - باشـد 
دانسـته اند کـه در آن سـبک یـک نویسـنده یـا 
ویژه گی هـای یـک ژانـر )بخوانیـد »کلیشـه ها«( 
بـه شـکلی دقیق و نزدیـک به اصل تقلید شـده 
تـا تأثیری کمیک یا تمسـخرآمیز حاصل شـود. 
بر اسـاس این تعریـف، اثـــِر پارودیک را فقط 
هنگامـی می تـوان موفـق دانسـت کـه در وهلۀ 
اول از تمامـی عناصـر جذابیت بخـش ژانری که 
قصـد پـارودی اش را داشـته برخـوردار باشـد؛ 
بـه عبـارت دیگـر، جنبـۀ پارودیـک را می بایـد 
عاملـی افـزوده قلمداد کـرد، جنبه یـی که فزون 
بـر جذابیت هـای بنیادین ژانِر موضـوِع پارودی 
باعـث لـذت مضاعـِف خواننـده می شـود. بـر 
ایـن مبنا، »سـر هیـدرا« نه فقـط پارودی بسـیار 
موفـِق ژانـر جاسوسـی اسـت؛ روایتـی جنایـی 
معمایـی بـا سـاختاری اسـتادانه را هـم در بطن 
خـود دارد. در مقام رمانی جاسوسـی، از تمامی 
عناصـر رایج ایـن ژانر برای بسـط دادن و پیش 
بـردن روایـت بهـره گرفتـه شـده: هیأت هـای 
مبـدل، ُمرده هایـی بـا هویت های جعلـی، تغییر 
قاچـاق  از طریـق جراحـی پالسـتیک،  چهـره 

مـواد مخـدر، رازِ پنهـان در نگین یک انگشـتر، 
از طریـق جمـالت رمـزی،  اطالعـات  مبادلـۀ 
توطیـه  و  جاسوسـی،  در خدمـت  تکنولـوژی 
بـرای سـوءقصد بـه جـان یـک رییس جمهـور 
مکزیکـی به مثابۀ محـور اصلی تمـام رویدادها. 
کالیـن  سـارا  قتـل  معمـای  دیگـر،  طـرف  از 
)عشـق ابـدی و زن دسـت نیافتنی در زندگـی 
فلیکـس مالدونـادا، »جیمـز بانـد مکزیکـی« و 
پرسـوناژ اصلـی رمـان( نمونـۀ تحسـین برانگیز 
یـک روایـت جنایی/معمایـی غافلگیرکننـده و 
پیش بینـی ناپذیـر اسـت بـا سـاختاری اسـتوار 
آخـر  تـا  کـه  هوشـمندانه  گره افکنی هـای  و 

خواننـده را در تعلیـق نگـه مـی دارد. 
جنبـۀ پارودیـک رمـان بـه واسـطۀ ترفندهـای 
و  موقعیت هـا  کـه  می شـود  بـارز  مختلـف 
شـخصیت های گروتسـک از آن جمــــله انـد 
)قضیـۀ تاکسـی در ابتدای رمان و پرسـوناژهای 
آقای مدیرکل و پروفسـور برنشـتاین و سـیمون 
خـروار(.  نمونـۀ  هسـتند  مشـتی  فقـط  ایـوب 
فوئنتـس در جایـی گفتـه: »شکسـپیر »میـراث 
کـه  اسـت  نویسـنده گان  تمامـی  مشـترک« 
همه گی شـان خواه ناخـواه از آن بهـره برده انـد 
و می برنـد. و در جایـی دیگـر گفتـه: شکسـپیر 
و سـروانتس در گسـترش و شـکل گیری ژانرها 
دسـت بـه دســـــــت هـم می دهنـد... سـایۀ 
ایـن »میـراث مشـترک« بـه شـکل های مختلف 
از  می کنـد:  سـنگینی  هیـدرا«  »سـر  رمـان  بـر 
نمایشـنامه های  از  شـده  دسـتچین  جمله هـای 
شکسـپیر بـرای انتقـال اطالعـات گرفتـه )ایـن 
موضـوع و همین طـور اسـتفاده از نقل قول هایی 
از  یکـی  عجایـب«  سـرزمین  در  »آلیـس  از 
جنبـۀ  بـر  کـه  هسـتند  عواملـی  آشـکارترین 
پارودیـک اثر تأکیـد دارند(، تا پرسـوناژ تیمون 
)راوی اطمینان ناپذیـری کـه ظاهـراً بازیگـردان 
در  خـودش  گفتـۀ  بـه  ماجراسـت؛  اصلـی 
هیأت هـای متفـاوت در مکان هـا و مالقات های 

مهـم حضور داشـته و در عین حـال، تمام آنچه 
روایـت می کنـد جـای تردیـد دارد و خواننـده 
نمی دانـد تـا چـه انـدازه می تواند بـه اظهاراتش 
اعتمـاد کنـد، و چگونـه مـرز بیـن حقیقـت و 
از  مهم تـر  و  بازشناسـد(   آن هـا  در  را  دروغ 
همـه مضمـون هویـت، کـه هـم از دغدغه های 
اصلـی شکسـپیر اسـت و هـم در آثـار فوئنتس 

دارد.  جایگاهـی شـاخص 
جابه جایی هـای هویـت کـه عنصـری بنیادیـن 
می آینـد،  به شـمار  شکسـپیر  دراماتـورژی  در 
به مثابـۀ  هـم  فوئنتـس  جاسوسـِی  روایـت  در 
پرسـوناژها  کـه  می کننـد  عمـل  کانون هایـی 
»شـب  در  می گیرنـد.  قـرار  مدارشـان  در 
دوازدهـم«، ویـوال )در هیأت چزاریو( بـه اُلیویا 
نیسـتم«؛  می پنداریـد  کـه  آن  »مـن  می گویـد: 
یاگـو کفرگویـان کیسـتی اش را فریـاد می زنـد: 
مـن همینم که هسـتم. عــــــــدم بازشناسـی 
هویـت در نگون بختـی شـاه لیـر بـه اوج خـود 
می رسـد. فلیکـس مالدونـا نیـز در همـان اوایل 
رمـان بـا حیرت پـی می برد کـه در محل کارش 
از  درمانده گـی  بـا  و  نمی شناسـد  را  او  کسـی 
منشـی اش می پرسـد: مـن کی هسـتم، دوشـیزه 
مالنـا؟ رییـس، آقـای...  نه، اسـمم چیـه؟ خب، 
آقـای کارشـناس. آقای کارشـناس چی؟ خب... 
فقـط همیـن، آقـای کارشـناس... درسـت مثـل 
بقیـه... و جایـی دیگر مدیـر کل بهش می گوید:  
شـما امـکان و اسـتطاعِت ایـن را داریـد کـه 
همـه جور آدمی باشـید، ماکیـاول و دون ژوان، 
. گرچـه  اتللـو...  و  جالسـان  آل  از  مخلوطـی 
برخـی پژوهش گـران، بـه حق، بـر ایـن باورند 
کـه فوئنتـس در »سـر هیـدرا« بارهـا نسـبت به 
می کنـد  دیـن  ادای  »نـوآر«  سـینمای  و  رمـان 
را  مالدونالـدو  فلیکـس  چهـرۀ  دادن  تغییـر  و 
بـا جراحـی پالسـتیکی اشـاره یی بـه پرسـوناژ 
تری لناکـس در رمـان »وداع طوالنـی« ریمونـد 
چندلـر می داننـد کـه بـه همیـن طریـق قیافه و 

هویتـش را عـوض می کنـد، ولـی پُـر بی ربـط 
نخواهـد بـود اگر ایـن موضـوع را تداعی کنندۀ 
تابسـتان«  نیمه شـب  »رؤیـای  در  باتـام  قضیـۀ 
شکسـپیر هـم بدانیم کـه آن جا مـرد نگون بخت 
بـه علت شـیطنِت پـوک بـرای مدتی سـرش با 
سـر یـــک االغ عوض می شـود؛ هرچنـد باتام، 
چهـرۀ  عاقبـت  مالدونـادا،  فلیکـس  برخـالف 
اصلـی اش را بازمی یابـد و تمـام ایـن اتفـاق را 

خـواب می پنــدارد. 
»نوشـتار  رسـالۀ  در  ویلیامـز،  ریمونـد  لسـلی 
کارلـوس فوئنتـس«، بر این نکتـه تأکید دارد که 
پرسـوناژها مـدام، با تکـرار جمله هـای عاریت 
گرفته از فیلم ها و آثار شکسـپیر و درگیرشــدن 
در وضعیت هایـی کـه یـادآور نمایشـنامه نویس 
تخیلـی  ماهیـت  هسـتند،  سـینما  و  انگلیسـی 
خویـش را می پذیرنـد. مقولـۀ هویـت می تواند 
به  منزلۀ پلی باشـد تا از نحوۀ توصیف دسـتگاه 
بوروکراسـی و سـازمان های جاسوسی در رمان 
فوئنتـس بـه دنیـای داسـتانی کافـکا راه ببریـم. 
در رمـان »سـر هیدرا«، دسـتگاه بوروکراسـی و 
سلسـله مراتب اداری، و بـه شـکلی بـه مراتـب 
بارزتـر و مهیب تـر، تشـکیالت و سـازمان های 
حال وهوایـی  ضدجاسوسـی  و  جـــاسوسی 
نمادهـای  و  نشـانه ها  و  دارنـد  کافکاگونـه 

قدرتـی ناشـناخته و بـا منشـای نامعلـوم جلـوه 
در  قضایـی  دسـتگاه  ماننـد  درسـت  می کننـد؛ 
یـا سـاکنان قصـر در رمـان  رمـان »محاکمـه« 
»قصـر«. بـر همیـن اسـاس، می تـوان فلیکـس 
مالدونـادو را هـم نوعـی ژوزفـکا دانسـت؛ بـا 
ایـن تفـاوت کـه او درگیـر محاکمـه نیسـت و 
اثبـات  بـه  را  بی گناهـی اش  نمی کنـد  تـالش 
برسـاند؛ زیـرا محاکمـه اش بـه پایـان رسـیده 
و مجرمیتـش مسـلم شـده: مردی کـه موهایش 
سـیخ  سـرش  روی  بُـرس  دندانه هـای  عیـِن 
شـده بـود، بـا لحنـی سـرد و خشـک گفـت: 
آقـای کارشـناس، فعـاًل دربـارۀ مـن قضـاوت 
نمی شـود.  فلیکـس بـا حاضرجوابـی و حضور 
ذهـن پرسـید:  مگـر دربـارۀ مـن می شـود؟ - 
»دربارۀ شـما هم نمی شـود، چـون مجرمیت تان 

اثبات رسـید.«  بـه 
پایـان سـخن این کـه، سـال گذشـته در جـواب 
بـه  پرسـید،  ازم  کـه  روزنامه نـگاری  دوسـِت 
کـه  کتاب هایـی  تمـام  بیـن  خواننـده،   عنـوان 
ترجمـه کـرده ام کـدام را بیشـتر دوسـت دارم، 

دادم: جـواب  بی معطلـی 
»سر هیدرا«ی فوئنتس.

مد و مه/ شنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ 

ا«  ی بـر رمـان »سـِر هیـدر مـد آ در
لـوس فوئنتس ر ثـر کا ا

در رمــان »ســر هیدرا«، دســتگاه بوروکراســی 
شــکلی  بــه  و  اداری،  سلســله مراتب  و 
تشــکیالت  مهیب تــر،  و  بارزتــر  به مراتــب 
و ضدجاسوســی  جــــاسوسی  ســازمان های  و 
حال وهوایــی کافکاگونــه دارنــد و نشــانه ها 
و نمادهــای قدرتــی ناشــناخته و بــا منشــاِی 
ماننــد  درســت  می کننــد؛  جلــوه  نامعلــوم 
یــا  »محاکمــه«  رمــان  در  قضایــی  دســتگاه 
ــن  ــر همی ــر«. ب ــان »قص ــر در رم ــاکنان قص س
ــادو را هــم  اســاس، می تــوان فلیکــس مالدون
ــه  ــاوت ک ــن تف ــا ای ــت؛ ب ــکا دانس ــی ژوزف نوع
ــد  ــالش نمی کن ــت و ت ــه نیس ــر محاکم او درگی
بی گناهــی اش را بــه اثبــات برســاند؛ زیــرا 
ــه پایــان رســیده و مجرمیتــش  محاکمــه اش ب
عیــِن  موهایــش  کــه  مــردی  شــده:  مســلم 
ــده  ــیخ ش ــرش س ــرس روی س ــای بُ دندانه ه
ــای  ــت: آق ــک گف ــرد و خش ــی س ــا لحن ــود، ب ب
قضــاوت  مــن  دربــارة  فعــالً  کارشــناس، 
نمی شــود.  فلیکــس بــا حاضرجوابــی و حضــور 
ــود؟  ــن می ش ــارة م ــر درب ــید:  مگ ــن پرس ذه
چــون  نمی شــود،  هــم  شــما  »دربــارة   -

اثبــات رســید« بــه  مجرمیت تــان 

کاوه میرعباسی
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بخش دومدکتر ذبیح اهلل اسدی

همچنـان کـه در باال اشـاره شـد، کانـت، مبتکـر نظریۀ صلح 
دموکراتیـک اسـت. اسـتدالل پیشـینی وی در تأییـد نظریـۀ 
صلـح دموکراتیـک، بـه طور خالصـه از این قرار اسـت: اگر 
رضایـت شـهروندان در تصمیم گیـری بـرای اعـالم جنـگ، 
الزم باشـد تردیـدی نیسـت که به طـور طبیعی، مردم بسـیار 
بـا احتیـاط در ایـن بـازی مخاطره آمیـز وارد خواهنـد شـد. 
چـرا کـه ایـن، خود مـردم انـد کـه بایـد در جنگ، شـرکت 
کننـد. ایـن مـردم انـد کـه درد و مشـقت آن را بـه دوش 
خواهنـد کشـید و ایـن خـود مـردم هسـتند که پـس از پایان 
جنـگ، باید هزینه های بازسـازی را متحمل شـوند. بنابراین، 
از دیـدگاه کانـت، از آنجـا کـه دموکراسـی، منجر بـه روابط 
صلح آمیـز خواهد شـد، توسـعۀ دموکراسـی که بـه ناچار در 
نتیجۀ رشـد فهم انسـان، محقق خواهد شـد صلح را توسـعه 
خواهـد داد. لـذا بـه نظـر کانـت، پایـان تاریخ، شـاهد صلح 

ابـدی میـان دولت هـای دموکراتیـک خواهـد بود.
بـرای تأییـد نظریـۀ صلـح دموکراتیـک، کانت سـه اسـتدالل 
اخالقـی  »ارزش هـای  بـر  مبتنـی  اسـتدالل  می دهـد:  ارایـه 
نهادهـای  کار  و  »سـاز  بـر  مبتنـی  اسـتدالل  دموکراتیـک«، 
دموکراتیـک« و اسـتدالل مبتنـی بـر »روابط اقتصـادی حاکم 
در کشـورهای دموکراتیـک«. اسـتدالل مبتنـی بـر ارزش های 
اخالقـی دموکراتیـک بـه ارزش هـای عمومـی دموکراتیـک 
اشـاره دارد؛ هـم چـون حقـوق مشـروع، احتـرام متقابـل و 
در  کـه  آن جـا  از  دموکراتیـک.  دولت هـای  میـان  تفاهـم 
دارای حقـوق  دموکراتیـک، شـهروندان،  دولت هـای  درون 
مشـروع شـهروندی قلـم داد می شـوند کـه بـه موجـب آنهـا 
هـر یـک دارای احتـرام برابر بـا سـایرین در بهره بـرداری از 
ایـن حقـوق اسـت، تجلـی ایـن فرهنـگ در سـطح دولت ها 
منجـر به احتـرام متقابـل میـان دولت هـای دموکراتیک و در 
نتیجـه، منجـر بـه تمایل به حل وفصـل اختالفـات از راه های 
مسـالمت آمیز خواهـد شـد. یکـی از عوامـل بـروز جنـگ، 
احسـاس یـک دولـت مبنـی بـر برتـری بـر سـایرین و در 
نتیجـه، مشـروعیت تحمیـل نظـر و خواسـت خـود بـه هـر 
روش ممکـن اسـت که بـا رواج فرهنگ احتـرام متقابل میان 
دولت هـای دموکراتیـک، ایـن زمینـه برطـرف خواهـد شـد. 
بـه تفسـیر دویـل، این انتقـال فرهنـگ دموکراتیـک، مبنی بر 
برخـورداری شـهروندان از اسـتقالل رأی و آزادی، به دولت 
دموکراتیـک اسـت کـه منجـر بـه شناسـایی اسـتقالل دولت 
و آزادی آن در تصمیم گیـری مـی شـود. بـه دیگـر عبـارت، 
دولـت،  یـک  شـهروندان  سـطح  در  دموکراتیـک  فرهنـگ 
آزادی یکایـک شـهروندان در ادارۀ امـور خصوصی شـان را 
بـه رسـمیت می شناسـد. همین فرهنـگ در سـطح دولت ها، 

آزادی هـر دولـت در ادارۀ امور داخلـی اش را ارج می نهد. به 
نظـر وان اِِورا، بـر پایۀ ایـن فرهنگ، مداخلـه در امور داخلی 
سـایر کشـورهای دموکراتیـک به عنـوان تحمیـل ایدئولوژی 
درسـت، منتفی خواهد شـد؛ چـرا که در ایـن مجموعه، همه 

دارای ایدئولـوژی مشـابهی هستند.)جمشـیدی1378: 37(
طبیعـی اسـت کـه دولت هـای دموکراتیـک و مردم سـاالر به 
طـور ُکلـی، بـه انـدازۀ دولت هـای غیر مردم سـاالر اسـتعداد 
درگیـری و جنـگ دارنـد، ولـی مردم سـاالری ها بـه نـدرت 
بـا یـک دیگـر سـتیز و خشـونت  داشـته اند. همچنـان صلـح 
 مردم سـاالرانه احتمـاالً یکـی از برجسـته ترین نتایـج مهمـی 
اسـت کـه از بررسـی علمـی سیاسـت جهـان به دسـت آمده 
اسـت. از ایـن گذشـته، این یافتـه می تواند برای دسـتیابی به 
بینش هـای مهـم دربـارۀ عملکـرد جهـان سیاسـی بین المللی 
در دوران نـو قـرار گیرد.)مائوز و بروس راسـت1387: 119( 
البتـه ایـن بدیـن معنا نیسـت کـه دولت هـای غیردموکراتیک 
و مردمـان غیـر تحصیـل کـرده، بـا هـم درگیـر و متوصل به 
جنـگ نمی شـوند و یـا به عبـارت دیگـر، اسـتعداد درگیری 
چیـزی  مردم سـاالری  ها،  درونـی  آرایـش  در  امـا  ندارنـد؛ 
وجـود دارد کـه آن هـا را از جنگ بـا یک دیگر بـاز می دارد. 
تالش هـای بـرای نسـبت دادن ایـن یافتـه به عوامـل دیگری 
غیـر از نظـام مردم سـاالری و صلـح رابطۀ بی پایه یی نیسـت.
بنابرایـن بایـد گفـت کـه یکـی از معقول تریـن و سـاده ترین 
نظـام  تقویـت  افغانسـتان،  در  صلـح  بـه  رسـیدن  راه هـای 
آموزشـی و رشـد آمـوزش و پـرورش اسـت، ایـن دو در 
غیبـت یـک نظـام مردم سـاالر و دموکراتیـک دسـت یافتنـی 

. نیست

آموزش و پرورش
نقـش آمـوزش و پـرورش در ترویـج صلـح، نـوع دوسـتی 
و نفـی جنـگ و خشـونت آن قـدر محوری سـت کـه مـادۀ 
شـورای   1612 و   1325 قطع نامه هـای  بشـر،  حقـوق   26
امنیـت بـه صریح تریـن شـکل ممکن بـه آن اشـاره کرده اند. 
همچنـان صلـح الهـه کلیـد بازگشـایی درب هـای صلـح را 
آمـوزش و پـرورش قلـم داد کـرده و حتا با شـعار آموزگاران 
قوی تریـن افـراد روی زمیـن هسـتند بـه کار خـود پایـان 
داده و بـه آغـاز برنامه هـای جـدی خـود مبـادرت ورزیدند. 
کـه مهمتریـن آن هـا عبـارت انـد از جلوگیـری از حمـالت 
نیروهـای افراطـی بـه مـدارس، سـاخت مـدارس بیشـتر و 
اصالح زیرسـاخت های الزم آموزشـی در کشـورهای درگیر 

)384  :1396 جنگ)مرزوقـی 
در دنیـای مـا بیشـتر از 75 میلیـون کـودک در سراسـر جهان 

بـه دالیـل فقر شـدید، تعصبـات فکـری خانواده گـی و نبود 
مکتـب  بـه طـور کامـل از تحصیـل محـروم هسـتند و بیش 
از 40 میلیـون نفـر آن هـا بدلیـل وجـود جنـگ و ناامنـی بـه 
مکتـب نمی رونـد و از ایـن تعـداد، از حداقـل 18 میلیـون 
کـودک عنـوان سـربازان جنگ مورد اسـتفاده قـرار گرفته اند. 
در ده سـال گذشـته حداقـل 2 میلیـون کودک سـرباز کشـته 
شـده اند، 6 میلیـون نفـر بـه شـدت مجـروح و از معلولیـت 
بـاالی 60 درصـدی رنـج می برنـد و بیـش از 10 میلیون نفر 
آنهـا دچـار آسـیب های روانـی بسـیار جـدی و خطرنـاک 
گردیده انـد کـه در 36 کشـور مختلـف از آنهـا بـه عنـوان 
سـرباز مورد سوءاسـتفادۀ جنگ هـای قدرت قـرار گرفته اند. 
امـا در ایـن میـان افغانسـتان جایـگاه نخسـت را در بخـش 
بی سـوادی از آن خـود کـرده اسـت. بـه اسـاس آمارهـای 
بین المللـی شـصت درصـد مـردم افغانسـتان کاماًل بی سـواد 

بـوده و حتـا توانایـی خوانـدن و نوشـتن را ندارنـد.
در افغانسـتان کـودکان فاقـد آمـوزش و فقیـر، امـروزه بـه 
بـه  تنـدرو  گروه هـای  نظامـی  نیـروی  اصلی تریـن  عنـوان 
شـمار می رونـد؛  زیـرا به راحتـی جذب گروه هـای رادیکال 
و دهشـت افگن مذهبـی می شـوند، بـه دلیـل کوچـک بـودن 
شـان کمتـر مـورد توجـه نیروهـای مقابـل قـرار می گیرنـد 
و بـه راحتـی می تـوان بـا شست وشـوی فکـری شـدید بـا 
احساسـات آن هـا بـازی کرد و انجـام عملیات هـای انتحاری 
را بـدون هیـچ پرسـش بـه آنهـا سـپرد کـه مهمتریـن مثـال 
بـرای ایـن موضـوع می توانـد جنـگ داخلـی روانـدا باشـد.

)واعظـی 1381: 74(
آمارهای رسـمی جهانی نشـان می دهند چناچـه خانواده های 
همـان کـودکان به امر تحصیـل مبـادرت می ورزیدند به ازای 
هـر یک سـال تحصیل شـان می توانسـتند از یک تـا ده درصد 
بـه درآمـد سـاالنۀ خـود و خانواده های شـان اضافـه کننـد و 
کـودکان آنهـا قربانـی این فقـر فرهنگـی و مادی نمی شـدند 
و همچنیـن مهمتریـن بخـش آن جایی سـت کـه کودکانی که 
بـه تحصیـل مبـادرت می ورزنـد بـه ازای هـر یک سـالی که 
تحصیـل می کننـد به دلیل رشـد ذهنی و توسـعه فکری شـان 
خطـر گرایـش آنهـا بـه فعالیت هـای مسـلحانه و جنـگ 20 

درصـد کاهـش می یابد.
اولیـن نکتـه در امـر آمـوزِش صلـح بـه کـودکان پـرورش 
توانایـی آنـان در صلح جویـی و سـپس آمـوزش مفهومـی 
آن اسـت. قـراردادن آمـوزش صلـح در برنامه هـای درسـی 
کلیـه مقاطـع تحصیلـی و کشـورهای جهـان راهی سـت کـه 
همـکاری تمـام کشـورها را می طلبـد. چـرا کـه در تمامـی 
کشـورها خوانـدن، نوشـتن و ریاضیـات سـه کلیـد ابتدایـی 
و انتهایـی تحصیلـی محسـوب گشـته و بـا توجه به شـرایط 
وخیـم کنونـی جهـان درگیـر جنـگ نیـازی بیـش از پیـش 
احسـاس می شـود تـا آمـوزش صلـح بـه عنـوان چهارمیـن 

کلیـد بـه ایـن مجموعـه اضافه گـردد.

نقش آموزش و پرورش در تأمین صلح
مفهـوم صلـح بـا توجـه بـه پیچیده گـی اش، مسـتلزم تجربـۀ 
یـک زنده گـی اجتماعـی پیشـرفته تر شـامل مناسـبات نهادی 
در  اسـت.  سـازمان یافته  کار  تقسـیم  نـوع  یـک  و  حقیقـی 
حقیقـت بـرای تعییـن چارچـوب صلـح، بررسـی بعضـی از 

نهادهـا و پدیده هـای اجتماعـی بـه خودآگاهـی و شـناخت 
تجربـی نیـاز دارد؛ زیـرا ایـن گـروه از پدیده هـا مسـتقیمًا به 
وسـیلۀ مـردم یـک جامعـه به وجود آمـده و نتایـج و عواقب 
آنهـا نیـز بـه وسـیلۀ مـردم همـان جامعه احسـاس می شـود.
ایـن در حالی سـت کـه خشـونت بـه تدریـج در بسـیاری از 
فرهنگ هـا تحت عنوان طبیعی سـازی خشـونت و به وسـیلۀ 
رسـانه های جمعـی بـه امـری طبیعـی بـدل شـده اسـت. در 
چنیـن وضعیتـی کـه جهـان معاصـر دچـار آن گشـته اسـت 
و بـا توجـه بـه گسـترش روزافـزون پدیدۀ شـوم تروریسـم 
جهانـی و بـاور عمومـی مبنی بر دسـتیابی به منافـع از طریق 
خشـونت و با اسـتفاده از مفهوم »زور«، ضرورت بازاندیشـی 
نقـش آمـوزش در رسـیدن بـه صلح، بیـش از پیـش خود را 

می سـازد. نمایان 
از دیگـر سـو، جهل و نادانـی را می توان یکـی از بزرگ ترین 
مصیبت هـای بشـری دانسـت کـه محصـول عـدم دانـش و 
آمـوزش و پـرورش اسـت؛ چـرا کـه غالب چالش های بشـر 
ریشـه در جهالـت دارد و البتـه بـا آمـوزش می تـوان علـم را 
بـه آدمـی آموخـت. در واقـع در دنیایـی کـه فقـر، نابرابری، 
جباریـت و خشـونت غیـر قابـل کتمـان شـده و بسـیاری 
از سـاکنان در اقصـی نقـاط جهـان، حتـا از بدیهی تریـن و 
اساسـی ترین حقـوق شـهروندی و شـرایط رفـاه اجتماعـی 
دانایـی  و  آگاهـی  امـکان  عـدم  می تـوان  محـروم هسـتند، 
را علـت اصلـی بسـیاری از محرومیت هـا عنـوان کـرد. بـا 
ایـن وصـف، بحـران دیـروز و امـروز افغانسـتان ریشـه در 
بی سـوادی و جهالـت مردمانـی دارد کـه از سـر نـا آگاهـی 
اسـتفاده گر  افراطـی  گروه هـای  و  بیگانـه گان  دسـت  ابـزار 

می گردنـد.
جـزو  هـم  افغانسـتان  حداقـل  کـه  سـومی  جهـان  انسـان 
آن هاسـت در حالـی کتـاب در حـال گـذار تاریـخ را ورق 
می زنـد کـه زدوخوردهای مسـلحانه، درگیری هـای مختلف 
ملـی و بین المللـی و انـواع تعصب ورزی هـا، افـکار عمومی 
را در سـطح کشـورهای اسـالمی نگـران کـرده اسـت. مبین 
و  کنفرانس هـا  فزاینـده سـمینارها،  دیـدگاه گسـترش  ایـن 
ایـن  در  بین المللـی  و  منطقه یـی   ملـی،  گردهمایی هـای 
راستاسـت کـه جمله گـی نمایانگر آن اسـت که شـبح جنگ 
هماننـد قرون گذشـته در حال تهدید جوامع انسـانی اسـت. 
با این وجود، جای تأسـف و بسـی شـگفتی اسـت که بخش 
مهمـی از ادبیـات سیاسـی در جهـان معاصـر بـه مفاهیمـی 
چـون، صلـح، امنیت، عدالت، توسـعه و ... اختصاص یافته و 
انـرژی زیـادی از سـاختار بین المللـی در راه برقراری آشـتی 
و حـل تعارضـات صـرف می گـردد و این در حالی سـت که 
آمـوزش و پـرورش بـا توجـه بـه ویژه گـی و رسـالت ذاتی 
خـود در تربیـت فرزنـدان و آماده سـازی آنان برای زیسـتن 
در آینـده می توانـد هـم در قلمـرو عمل و هـم در قلمرو نظر 
نقشـی بی بدیـل را ایفـا کنـد تـا از ایـن طریق نهادینه سـازی 
ارزش هـای صلـح و مفاهمـه توسـط کـودکان و نوجوانانـی 
کـه آینـده از آن هاسـت بیـش از پیـش درک گـردد. یکـی از 
اشـتباهات اسـتراتژیک که جامعه جهانی در افغانسـتان پسـا 
طالبـان انجـام داد همیـن بـود، آن هـا 70 در صـد هزینـه و 
کمک هـای بیرونـی را بـه جنـگ تخصیص دادنـد و آموزش 

و پـرورش در درجـۀ چهـارم مطـرح بود.

نقش آموزش 
و پرورش در تأمین صلِح 

افغانستان
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اسـالم بـرای مدیریـت ایـن ماموریـت قـرآن را معرفی کرد 
کـه در قرآن کریـم شـکل گیری »قواعـد الـزام آور اجتماعی« 
موضوعـات  بـه  رفتـه  رفتـه  و  می یابـد  آغـاز  عبـادات  از 
سیاسـی و روابط اساسـی افراد بـا جامعه حالـت ُکلی گویی 
بـه خـود می گیـرد کـه در نتیجـه، در عصـر حکومت هـای 
راشـده حـوزۀ عبـادات و مسـایل مدنـی بسـیار روشـن و 
واضـح بـود، ولـی حوزه هـای اداری، روابـط شـهروندی و 
روابـط بیرونـی معمـوالً »رویـه گونـه« بـه پیـش می رفـت 
و اسـالم فاقـد یـک »نظـام حقوقـی نوشـته« در حوزه هـای 
اداری و... دانسـته می شـد. فقـه سیاسـی نیـز دنبالـۀ فقـه 
عبـادات، معامالت، جـزا و امثالهم و آن هـم در اواخر عصر 
میانـه )عباسـی ها( بـه میـان آمـد و نخسـتین ظهـور آن نیز 
بیشـتر »سیاسـت مداران« )احـکام سـلطانیه( بـود تـا »فقـه 
سیاسـی« )احـکام السـلطۀ( . فقـه سیاسـی بایـد مبتنـی بـر 
»حقـوق اساسـی« یـا همان »فقه اساسـی« شـکل می گرفت، 
ولـی بـه دلیـل اینکـه خـود فقـه سیاسـی نیـز ماهیتـًا مبین 
سـاختار و روش کار یـک نهاد سیاسـی نبـود بلکه توصیفی 
از رفتـار سیاسـی سـالطین اموی و عباسـی بود، نتوانسـت 
از »احـکام سـلطان« بـه »احکام سـلطه« عبور نمایـد و برای 
همیشـه فقـه سیاسـی بـدون داشـتن پایه هایـی از حقـوق 

اساسـی شـهروندان )فقـه اساسـی( شـکل گرفت.

قرآن و حقوق اساسی 
فقه اساسـی بسـان حقوق اساسـی مبتنی بر منابع اسـالمی و 
بـه صورت انسـجام یافته مرزهای مشـروعیت دولت، رابطه 
میـان دولـت و جامعـه، حـدود اقتـدار دولـت، آزادی هـای 
عمومـی و فـردی و حقـوق و وجایب اتبـاع و صالحیت ها 
و وظایـف نهادهـای سیاسـی را می توانـد مشـخص کنـد. 
میـزان پـردازش قرآن کریـم بـه امـور اجتماعـی و اساسـی 
جامعـه چنـد برابـر جزئیـات حوزه هـای مدنـی، جزایـی و 
احـوال شـخصیه می باشـد، ولـی آنگونـه کـه گفته شـد، بنا 
بـه دالیلـی )غالبـًا سیاسـی( فقـه اساسـی شـکل نگرفت و 
مسـایل مربوط بـه حقوق شـهروندی که به مفهوم »داشـتن 
تابعیـت جامعـه مومنـان« در آن روز و »تابعیـت ملـی« در 
امـروز بـود بـه »اطاعـت از شـخص« و »داشـتن بیعـت از 
یـک شـخص در غیـاب نهاد اساسـی« تقلیل یافـت. حقوق 
و وجایـب اساسـی اگر بـه صورت ابتدایـی آن هم در قالب 
»فقه اساسـی« شـکل می گرفت و اسـاس تسـاوی اجتماعی 
را بنیـان می گذاشـت، دیگـر از وضعی بودن قوانین اساسـی 
فعلی کشـورهای اسـالمی خبـری نبود. اصطـالح »وضعی« 
بـودن قوانیـن اساسـی فعلی ناشـی از فقـدان مبحث حقوق 
اساسـی در فقـه اسـالمی و یـا »فقـه اساسـی« در سـاختار 
شـرعی اسـالم می باشـد. قوانین اساسـی فعلی به سـاده گی 
توسـط کـج تفسـیری گروه های رادیـکال و افراطـی با لقب 
»وضعـی« بـودن غیرالهـی و در نهایـت، ضدالهـی دانسـته 
شـده و نهـاد مبتنـی بـرآن غیراسـالمی و واجـب الحـذف 
اعـالم می گـردد. جزئیـات حقوق مدنـی، احوال شـخصیه، 
جـزا، تجـارت و امثالهـم چنـدان تفاوتـی با فقـه مدنی، فقه 
احـوال شـخصیه، فقـه جـزا وتجارت نـدارد، اما ایـن قانون 
اساسـی اسـت که لقـب وضعی بـودن را به دوش می کشـد 
و هـر آن ممکـن اسـت ذریعـۀ یـک افراطـی بی مغـز ضـد 
اسـالمی دانسـته شـده و فتـوای جهـاد علیه خـود را تجربه 

. کند

رابطۀ اعطایی دولت و جامعه )استبداد(
در پایـان قـرن هژدهـم میـالدی نوعـی بیـداری اسـالمی 
شـکل گرفـت و مبنـای تیوریـک آن ایـن جملـه بـود کـه 
»اسـالم منحیـث یـک تمـدن ضـرورت بـه تجدیـد حیات 
دارد و می توانـد حـالل مشـکالت پیـش آمـده باشـد«، این 
بیـداری در قـدم نخسـت بـار اعتمادسـازی دوبـاره میـان 
مسـلمانان در برابـر غـرب را بـه دوش می کشـید و در قدم 
دوم بـه گونه یـی در برابـر ملی گرایـی ترک قـرار می گرفت 
و تأکیـد بـر هویت ملی عربی برای اقتدار اسـالمی داشـت. 
نوشـته ها، سـخنان و اقدامـات سـید جمال الدیـن افغانـی، 

عبـده و امثالهـم متأثـر از همیـن فضـا بود. 
در نهایـت امـر ایـن بیـداری در راه ایجـاد یـک »روایـت 
اسـالمی از جامعـه« موفـق شـد در حالـی کـه قبـاًل فقط بر 
»روایـت اسـالمی از حکومـت داری« و »روایت اسـالمی از 
جهان گشـایی« تأکیـد می گردیـد و هـر زمانـی کـه شـاهان 
و امپراتورهـای مسـلمان می خواسـت حکومـت داری خود 
را اسـالمی نمایانـد یـک »روایـت اسـالمی از آن ب دسـت 
مـی داد« و یـا می خواسـت کـه جهان گشـایی های خـود را 
بـرای اسـالم معرفـی بـدارد، دسـت بـه نشـر »یـک روایت 
اسـالمی از جهـان گشـایی« می بـرد. همان گونـه کـه امـروز 
»روایـت  خـود  اسـالم  جهـان  در  اسـتبدادی  دولت هـای 
توسـط  و  می کننـد  خلـق  اقدامات شـان  بـرای  اسـالمی« 
شـماری از مالهـا تبلیـغ می نماینـد در حالـی کـه بـا بـودن 
قانـون اساسـی نمی تواننـد روایتـی اساسـی بـرای دور زدن 
دهنـد  به دسـت  حقوق دانـان  از  شـماری  توسـط  قانـون 
بـه ایـن دلیـل کـه حقـوق اساسـی وضعـی دارای تضمیـن 

می باشـد.  اجرایـی 
بیـداری اسـالمی در باب تیوریزه کـردن مبانی و ارزش های 
تاریخـی احیـای »فقـه سیاسـی« موفق شـد که اقـدام یاران 
پیامبـر اکـرم )ص( را در حـوزۀ حکومـت داری یـک منبـع 

درآمـدیبرفقـهاسـاسی
مقدمه یی بر حقوق اساسی در نظام شرعی اسالم

و مسـتند دینـی معرفـی نمایـد در حالـی کـه اقـدام آنها 
در حوزه هـای دیگـر ماننـد عبـادات، احـوال شـخصیه و 
امثالهـم صـرف می توانـد یـک دکتریـن )نظریـه( تلقـی 
گـردد نـه یـک منبـع مسـتقل. در حالـی کـه اموی هـا، 
خلفـای  انتخابـی  روش  علنـًا  عثمانی هـا  و  عباسـی ها 
راشـدین )یـاران پیامبـر( را نقـض و قـدرت را موروثـی 
نمـوده بودنـد؛ ایـن نشـانگر آن بـود کـه اقدامـات یاران 
پیامبـر در بـاب حکومـت داری برای این سـه سلسـله به 
عنوان یک منبع و یا سـنت الزم التبعیه دانسـته نمی شـد. 
جریـان بیـداری اسـالمی در حـوزه ارایـۀ یـک »روش 
جدیـد« برای تأسـیس فقه اساسـی هیچ تالشـی به خرج 
نـداد و نـزد آنهـا نیـز رابطـۀ جامعـه بـا دولـت مبتنی بر 
»روایـت اسـالمی از حکومـت داری« )احکام السـلطانیه( 
باقـی مانـد و تالش هایـی در جهـت مدرن سـازی نظری 
چـه  هـر  حقـوق  احقـاق  و  حکومـت داری  اساسـات 
بیشـتر مـردم صـورت گرفـت و در ایـن حـوزه کتاب ها 
و رسـاله های زیـادی در طـول تاریـخ بیـداری اسـالمی 
و  اخوان المسـلمین  بـه  منسـوب  نویسـنده گان  توسـط 
جریان هـای اسـالمی دیگـر تالیـف و ترجمـه شـد کـه 

بـرای بیـداری مـردم کمـک شـایانی کـرد، ولـی مبانـی 
فقـه سیاسـی را از ریشـه تعویـض نمی کـرد و تـا امـروز 
»فقـه اساسـی« شـکل نگرفـت و نوشـته های دانشـمندان 
مسـلمان در بـاب نهادهـای سیاسـی از اخوان المسـلمین 
تـا جماعـت اسـالمی و از حزب التحریـر تـا جریان های 
شـبیه آن در گـرو توصیـف از شـخص خلیفـه و بیـان 
مواصفات و شـرایط شـخص خلیفـه )حاکـم( باقی ماند 
و هیـچ تأکیـدی بـرای سـاختار یـک نهـاد سیاسـی بـه 
جـای شـخص خلیفـه صـورت نگرفـت و همیـن طـور 
نوشـته های اسـالم گرایان در تضـاد بـا اساسـات حاکـم 
لیبـرال در جوامع شـان باقـی مانـد و هرازگاهـی می تواند 
بهانه یـی بـرای شـاخ به شـاخ شـدن باشـد )ماننـد آنچه 
در باب نظام سیاسـی در مضامین ثقافت اسـالمی کشـور 
مـا وجـود دارد کـه گاهـی وسـیلۀ چنـگ و دندان کشـی 

می گـردد(. 
شـدن  تیوریـزه  عـدم  بالتبـع  و  اساسـی«  »فقـه  فقـدان 
»حقـوق اساسـی« در شـریعت اسـالمی باعـث شـد کـه 
حقـوق اساسـی افـراد جامعـه در حکومت های اسـالمی 
»اعطایـی« تفسـیر گـردد و تفسـیر اعطایـی بـه نوبۀ خود 

رهبـران قـدرت را در محور بحث ادارۀ سیاسـی قرار داد 
و تـا امـروز قرائـت اسـالمی از جایـگاه جامعه، شـخص 
حکومـت داری   = خـوب  )حاکـم  مانـد  باقـی  محـور 
خـوب. حاکـم بـد = حکـوت داری بـد( بـه ایـن معنـا 
کـه حاکـم خـوب یـک شـخص بـود و اگـر بـا تقـوا و 
نمازگـزار می شـد، دیگـر حکومـت داری وی نیـز الزامـًا 
خـوب تلقـی می گردیـد و اگـر حاکمـی مثـاًل بـه ظاهـر 
شـخص با تقوا بـه نظر نمی رسـید، الزامـًا حکومت داری 
وی نیـز بـد تلقـی می گردیـد. تعبیـر »ُملـک« از قـدرت 
در »فقـه اسـالمی« نمایان گـر ایـن اسـت کـه سرنوشـت 
جامعـه »مایملـک« یک حاکم اسـت و حاکـم در حقیقت 
بـرای  بـرای مـردم »راعـی« می باشـد. صفـت »راعـی« 
حاکـم و »رعیـت« بـرای مردم بـا اسـتفادۀ ناموجه از یک 
حدیثـی منسـوب بـه پیامبـر اکـرم )ص( کـه بـه صورت 
تمثیلـی هـر مسـوول را »راعـی« دانسـته بـود، وام گرفته 
شـده اسـت. در نتیجـۀ این گونـه تلقـی تفـاوت حاکـم 
خـوب و بـد بـه مثابـۀ تفـاوت یـک چوپان خـوب و بد 
در قبـال گوسـفندانش می باشـد و طـرز اجـرای چوپانی 
را نیـز خـود یک چوپـان انتخـاب می کند و این بسـتگی 

بـه او دارد کـه چگونه انتخـاب می کند و چـه حقوقی را 
بـه گوسـفندانش اعطا مـی دارد. 

سـاختار  درونـی  رابطـۀ  اساسـی  فقـه  تیـوری  فقـدان 
سیاسـی در اسـالم را نیـز بـه صـورت عمـودی در آورد 
کـه در نتیجـۀ آن ایسـتاد شـدن در برابـر حاکـم یـک 
ایسـتاد شـدن  و  می گـردد  تلقـی  فوق العـاده  شـجاعت 
یـک قاضـی در برابـر هارون الرشـید یـک امـر شـگفت 
و اقـدام منحصـر بـه فـرد دانسـته می شـود در حالـی که 
هـر روزی در نظام هـای مردم سـاالر چنیـن واقعیاتی ُرخ 
می دهـد و هیـچ شـگفتی در کار نیسـت به ایـن دلیل که 
سـاختار قـدرت بـرای هـر کسـی اجـازه می دهـد که از 
حقـوق اساسـی خـود دفـاع و یـا آن را مطالبه کند. شـما 
می دانیـد کـه در فقه اسـالمی در باب عبادات رسـاله های 
تحـت عنـوان »صفۀ الصالۀ« و »صفۀ الحج« نوشـته شـده 
»صفـۀ  عنـوان  تحـت  را  نوشـته یی  هیـچ  ولـی  اسـت، 
االنتخـاب« نمی یابیـم بلکـه ایـن موضـوع بـه صـورت 
»احـکام السـلطانیه« و »اخـالق ناصـری« در آمده اسـت. 
فقـه  خانـواده،  فقـه  توجیه کننـدۀ  و  پایـه  اساسـی  فقـه 
معامـالت و امثالهـم می توانسـت باشـد همان گونـه کـه 
قانـون اساسـی توجیه کننـدۀ احـوال  شـخصیه، قانـون 
عـدم  دلیـل  بـه  امـا  می باشـد؛  قوانیـن  سـایر  و  مدنـی 
سـاختاربندی فقه اساسی شـعبات متذکره گاهی مستقیمًا 
بـه منابـع نظام حقوقی اسـالم مانند قرآن و سـنت ارجاع 
می گـردد کـه هـر عالمـی و یـا هـر شـخصی می تواند با 
قرائـت متفـاوت خـود از قرآن و سـنت نوعیت شـعبات 
متذکـره را توجیـه نمایـد. در نهایـت، می تـوان گفت که 
»نظـام شـرعی اسـالم« در حـوزۀ حیـات فردی بـه گونۀ 

بسـیار موفقـی ظهور کـرد، ولـی در حوزۀ رابطـه جامعه 
و دولـت بیشـتر متمرکـز و اسـتبدادی ظهـور یافت و در 
گـرو بیـان مواصفات قاضـی، مدیـر و خلیفه باقـی ماند. 

پیامدهـای فقدان یک تیوری حقوق اساسـی انسـجام 
فته  یا

فقدان فقه اساسـی در قدم نخسـت مبانی تیوریزه سـازی 
احـکام شـرعی را متأثـر گردانیده اسـت. به ایـن معنا که 
بـا ظهـور و صعـود قدرت هـای موروثـی دورۀ میانـه، 
گفتمـان جبـری مدارانـۀ کالمـی تقویـه گردیـد و تمـام 
بالیـای واقـع بـر امـت اسـالمی نوعـی تقدیـر غیرقابـل 
گریـز الهـی پنداشـته شـد. برخـی نوگرایان دینـی معتقد 
انـد که غلبۀ کالم اشـعری موجب حاکمیت تفکر تسـلیم 
در برابر پیش آمدها بر جوامع اسـالمی شـده اسـت، ولی 
آنهـا توضیـح نمی دهند کـه این غلبه معلول کـدام عوامل 
بـوده اسـت در حالـی کـه دورۀ راشـده شـاهد ایـن نوع 
تفکـر نبـود و سـخن مشـهور خلیفـۀ دوم )عمـر فاروق( 
»نفـَر مـن قـدراهلل الی قـدره« از تقدیـر الهی بـه تقدیر او 
فـرار می کنیـم. نشـان می دهـد کـه چنین گفتمانـی حاکم 
نبـوده اسـت در حالـی کـه ابوجعفـر منصور گفته اسـت 
»ایهاالنـاس إنمـا أنـا سـلطان اهلل فـی ارضـه...« ای مردم! 

مـن مظهـر قـدرت پـروردگار در زمین او هسـتم. 
باتوجـه بـه مـوارد فوق روشـن می گـردد که غلبـۀ تفکر 
جبرگرایانـه در قـدم نخسـت معلـول نبـود یـک تعریف 
روشـن و جامـع از حقوق اساسـی افـراد در جامعه بوده 
اسـت. مـواردی چـون احـکام خانـواده، مدنـی و... بـا 
اسـتفاده از نصـوص مرتبـط توضیـح و تفسـیر گردیـده 

اسـت، ولـی احـکام مربـوط بـه حقـوق اساسـی افـراد 
بـرآن، توضیـح و سـاختارمند  قـرآن  تأکیـد  بـا وجـود 
نگردیـده اسـت و ایـن وضعیـت موجـب گردیـده کـه 
گفتمـان  از  اساسـی  وجیبـۀ  یـک  منهـای  حکومت هـا 

کالمـی جبری گرایانـه حمایـت و پشـتیبانی کننـد. 
سـاختار  افـراد،  اساسـی  حقـوق  از  تعریـف  نبـود  در 
حقوقـی اسـالم از »مشـروعیت دهی شـرعی« اپوزسـیون 
سیاسـی گـروه حاکـم تخلیـه شـد در حالی کـه انتخاب 
گـروه  یـک  دارای  سـوم  همین گونـه  و  اول  خلیفـۀ 
مخالـف سیاسـی بـود و دیدگاه هـای آنها شـنیده شـد و 
بـه دیدگاه های شـان احتـرام گذاشـته شـد و هیچ گاهـی 
بـه عنـوان باغـی و یـا بیـرون از دیـن شـناخته نشـدند. 
ایـن وضعیـت )نبود مشـروعیت برای اپوزسـیون( باعث 
گردیـد کـه موضوعاتـی چـون تعـدد احـزاب سیاسـی، 
حاکـم،  علیـه  اعتصـاب  رییـس،  و  وزیـران  اسـتیضاح 
پلورالیسـم  کل  در  و  اداری  مسـوولین  بـودن  انتخابـی 
سیاسـی بـرای بسـیاری از علمـای مسـلمان قابـل هضم 
و قبـول نباشـد و در ایـن حـوزه نتوانند پیش قـدم گردند 
جـز اینکه به صـورت واکنشـی در برابر چنیـن قضایایی 
حـال  شـامل  وضعیـت  ایـن  و  نماینـد  موضع گیـری 
تـا  اخوان المسـلمین  ماننـد  اسـالمی  بـزرگ  گروه هـای 
همیـن اواخـر نیـز بـود کـه بـه صـورت تیـوری نتوانند 
ایـن قضایـا را اسـالمیزه کننـد، ولـی خـود نامـزد تمـام 
ایـن مـوارد باشـند و از مزایای آن اسـتفاده کننـد )نوعی 

تناقـض تیوریـک(.
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ترکیـه  از   کـه  افغانسـتانی  پناهنده جویـان 
در  کـه  می گوینـد  شـده اند  داد  برگشـت 
شـهرهای  در  مهاجـران  اردوگاه  هـای  داخـل 
ترکیـه به ویـژه انقـره، مـورد اهانـت و رفتـار 
گرفته انـد. قـرار  ترکیـه  پولیـس  تبعیض آمیـز 
آنـان ادعـا می کننـد کـه پولیـس ترکیـه رفتـار 
افغانسـتانی دارد  پناهنـده گان  بـا  تبعیض آمیـز 
و آنـان را مـورد ضـرب و شـتم فزیکـی قـرار 

د.  می دا
یـک  دارد،  عمـر  سـال   25 عزیـزی  مدثـر 
هفتـه پیـش از اردوگاه  مهاجـران پـس آن کـه 
نزدیـک سـه ماه را آنجـا سـپری کـرد، دوبـاره 
دو  بـا  او  شـد.  بازگشـتانده  افغانسـتان  بـه 
دوسـتش بـه دفتـر روزنامـۀ مانـدگار مراجعـه 
کـرده و  از بدبختی هـا و رفتـار تبعیض آمیـز 
پولیـس ترکیـه بـا پناهنـده گان افغانسـتانی در 
شـکایت  ترکیـه  در  مهاجـران  اردوگاه هـای 
غصـه  از  پُـر  گلـوی  بـا  جـوان  ایـن  کـرد. 
سرگدشـتش را بازگـو کـرد. حالـت غم گیـن 
و لبـان خشـکیده، چهـرۀ اسـتخوانی و آشـفتۀ 
او ناامیـدی را بـرای مخاطـب القـا می کنـد. او 
می گویـد: در داخـل اردوگاه از طـرف پولیس 
ترکیـه به شـدت مـورد اذیـت قـرار گرفته اند.  
بـه گفتـۀ او، پولیـس ترکیـه میـان پناهنـده گان 
سـوریه و افغانسـتانی تبعیـض قایـل بـوده و 
سـفارت افغانسـتان در ترکیـه نیـز هیچ گاهـی 
نداشـته  توجـه  پناهنـد ه گان  درخواسـت  بـه 

 . ست ا
در  ناهنجاری هـا  از  رفقایـش  و  مدثـر 
از  درد  می گوینـد،  سـخن  اردوگاه هـای 
چهره  اش نمایان اسـت، لبان حشـکیده و چهرۀ 
ضرب وشـتم  از  نشـانه های  کـه  اسـتخوانی 
فـراوان در آن خودنمایـی می کنـد؛ او می گوید 
کـه ایـن وضعش بـه دلیـل لت وکـوب پولیس 
بـه  نزدیـک  کـه  می گویـد  او  اسـت.  ترکیـه 
سـفارت  از  امـا  بوده  انـد،  اردگاه  در  مـاه  دو 

نگرفـت.  را  سراغ شـان  کسـی  افغانسـتان 

او گفـت کـه یکـی از دوستان شـان بـه دلیـل 
قـرار  ضرب وشـتم  مـورد  کشـیدن  سـیگار 
گرفـت و بـه اثـر ضربه یـی کـه از طـرف یک 
پناهنـدۀ سـوری وارد شـد، دماغش شکسـت، 
در کنـار او پولیـس اردوگاه  نیـز افغانسـتانی ها 

را مـورد ضرب وشـتم قـرار داد. 
درگیری میان پناهنده گان سـوریه و افغانستانی 
در ترکیـه هرازگاهـی اتفـاق می افتـد، چنـدی 
پیـش نیز گزارشـی از طرف رسـانه های ترکیه 
منتشـر شـده که نشـان دهندۀ درگیری هـا میان 
پناهنـده گان سـوری و افغانسـتانی در اردوگاه  
بـود کـه در آن اتفـاق شـماری از پناهنـده گان 

سـوری و افغانسـتان ضربه دیـده بودند. 
در   )IOM( مهاجـرت  بین المللـی  سـازمان 
گـزارش 24 عقـرِب امسـال گفته اسـت که  از 
آغـاز سـال روان میـالدی تـا اکنـون 22 هـزار 
و 275 پناهجـوی افغانسـتانی از ترکیـه اخراج 

شـده اند.
ایـن سـازمان در گـزارش خـود تأییـد کـرده 
گونـۀ  »بـه  پناهجویـان  ایـن  کـه  کـه  اسـت 
اجبـاری از سـوی دولـت ترکیـه به افغانسـتان 

بازگردانـده شـده انـد.«

براسـاس گـزارش، از میـان ایـن افـراد، تنهـا 
صـورت  داوطلبانـه  پناهجـو   448 بازگشـت 

گرفتـه اسـت.

به کمرم شلیک کرد
سـرباز  هشـت  گاهـی  کـه  می گویـد  مدثـر 
پولیـس ترکیـه به جان یک پناهندۀ افغانسـتانی 
حملـه ور می شـدند و بـه فـرد بـه حـد مـورد 
ضرب وشـتم قـرار می گرفـت که سـاعت ها از 
حـال می رفـت و سرنوشـتش بـه بیمارسـتان 

می شـد.  کشـانیده 
از  افغانسـتانی ها  ضرب وشـتم  کـه  گفـت  او 
پناهنـده گان  طـرف سـوری ها سـبب خشـتم 
شـب  بجـۀ   11 سـاعت  و  شـده  افغانسـتانی 
و  آوردنـد  هجـوم  اردوگاه  در  سـوری ها  بـه 
چوکی هـا را شکسـتند  و بـا پولیـس ترکیـه 

درگیـر شـدند. 
بـه  اردوگاه  او گفـت کـه پولیـس ترکیـه در 
کمـرم شـلیک کـرد  و گلولـه پس برخـورد به 
موانـع بـه کمـرم اصابت کـرد و دسـتور داد تا 

بـه بیمارسـتان انتقالـم ندهند. 
نزدیـک بـه 24 اردوگاه هـا در ترکیـه وجـود 

دارد کـه در هـر اردوگاه نزدیـک بـه  300 - 
500 تـن پناهنـدۀ افغانسـتانی وجـود دارد.

شـکایت های  و  تالش هـا  کـه  گفـت  او 
افغانسـتانی  در اردوگاه مـورد توجۀ مسـووالن 
قـرار  نیـز  ترکیـه  در  افغانسـتان  سـفارت 
نمی گیـرد. نزدیـک بـه سـه  مـاه در اردوگاه 
بودیـم، امـا تنها یـک مرتبه یکی از مسـووالن 
سـفارت افغانسـتان در ترکیه و بـه اجبار امضا 
بـاز گردانیـده  و شـصت و مـا را گرفتنـد و 

شـدیم.
بیـکاری، جنـگ و فقـر از چالش هـای اسـت 
که سـبب شـده تا شـماری زیاد از  شهروندان 
افغانسـتان بـرای کار بـه کشـور دوم و سـوم 
بـه صـورت غیـر قانونـی مسـافرت کننـد. اما 
نبـود غذا کافـی، بد رفتـاری با پناهنـده گان به 
ویـژه شـهروندان افغانسـتان، همچنـان ضرب 
و شـتم و نبـود بهداشـت و رفتـار نامناسـب 
از چالش هـای اسـت کـه پناهنـده گان بـه آن 

اند. مواجـه 
امـا امـان اهلل یکی دیگـر از پناهنـده گان، اخراج 
شـده از ترکیه اسـت که از نامالیمات اردوگاه 
ترکیـه و رفتـار غیـر انسـانی بـا پناهنـده گان 

سـخن دارد. 
او گفـت کـه 8 پولیـس ترکیـه یـک پناهنده را 
بـه بهانه هـای مختلـف مـورد ضـرب و شـتم 

دادند.  قـرار 
او ورق هـای را نشـان می دهد که شصت شـان 
بـه  ترکیـه  در  افغانسـتان  سـفارت  طـرف  از 
اجبـار گرفتـه شـده اسـت و اخـراج شـده اند. 
او گفـت که معاون سـفیر افغانسـتان در ترکیه 
کـه نیـز با پناهجویـان برخورد زشـت و خیلی 

مایـوس کننده دارد. 
همچنـان، رحیم اهلل یکی دیگـر از این دیپورت 
شـده ها از ترکیـه اسـت، بـه روزنامـۀ ماندگار 
گفـت کـه در فـرودگاه کابـل، نماینـدۀ دولت 
برایـش نسـخه یی تـداوی دادنـد، امـا زمانـی 
به بیمارسـتانی وزیـر محمد اکبرخـان مراجعه 
کـرده اسـت، مسـووالن بیمارسـتان توجـه بـه 
آن ورق هـا نکردنـد و گفتند بایـد بابت درمان 

پـول پرداخـت کنید. 
ایـن در حالـی اسـت کـه سـازمان بین المللـی 
بیشـتر  کـه  اسـت  گفتـه  مهاجـرت  امـور  در 
پناهجویـان برگشـت داده شـده از ترکیـه، بـه 
صـورت اجبـاری بـوده، ایـن نهـاد همچنـان 
گفته اسـت که در جریان سـال جـاری 1 هزار 
کشـورهای  از  افغانسـتانی  پناهجـوی  و632 
دیگـر بـه افغانسـتان برگشـته و یـا بـه گونـۀ 

اجبـاری اخـراج شـده انـد.
تأییـد  برگشـت کننده گان  وزارت مهاجـران و 
کـرده اسـت از آغـاز سـال روان میـالدی تـا 
از  افغانسـتانی  پناهجـوی  هـزار   25« اکنـون، 

ترکیـه بـه افغانسـتان برگشـته انـد.
و  مهاجـران  امـور  وزارت  آمـار  اسـاس  بـر 
برگشـت کننده گان، اکنـون حـدود 120 هـزار 
زنده گـی  ترکیـه  در  افغانسـتانی  پناهجـوی 
آمـار  وزارت  ایـن  کـه  حالـی  در  می کننـد؛ 
پناهجویـان را در ترکیـه سـال گذشـتۀ میالدی 

180 هـزار نفـر گفتـه بـود.
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چاپ: مطبعه امام

مـن نزدیک به هشـت سـال تـا زمان اعـالم نتایـج انتخابات 
پارلمـان  در  هـرات  حـوزۀ  از  گذشـته،  سـال  پارلمانـِی 
افغانسـتان نماینـدۀ مـردم خـود بـودم. در انتخابـات سـال 
2010 بـا بلندتریـن و پاک تریـن آرا بـه پارلمـاِن کشـور راه 
انتخاباتـی دامنـم را  نیـز جنجال هـای  یافتـم. در آن سـال 
گرفـت و پـس از مبـارزۀ طوالنـی موفـق شـدم کـه از آراِی 
خـود در برابـر تقلـب و زورگویی دفـاع کنـم. در انتخابات 
سـال گذشـته، متأسـفانه بـا وجـود آرای قابل توجـه، باز در 
منجـالب کمیسـیون های انتخاباتـی گیـر کـردم و ایـن بـار 
موفـق نشـدم کـه عضویـِت پارلمـان را داشـته باشـم. ولـی 
همچنـان بـه عنـوان فعـال سیاسـی ـ اجتماعـی، نماینده گی 

مـردم خـود را دارم. 
انتخابـات پارلمانـی سـال گذشـته تجربه یـی اسـت کـه در 
برابـِر مـا قـرار دارد و هنـوز پرونـدۀ آن کامـاًل بسـته نشـده 
اسـت. ده عضـو کمیسـیون های انتخاباتـی به دلیـل تقلب و 
رشوه سـتانی از سـوی دادگاه محکـوم بـه زنـدان شـده اند، 
درحالی کـه فیصلـۀ آن هـا در مـورد نتایـج انتخابـات سـال 
گذشـتۀ پارلمانـی همچنـان به اعتبـارِ خود باقی اسـت. این 
وضعیـت دقیقـًا بـه ایـن می ماند کـه قاضـی یـک دادگاه به 
دلیـل انحـراف از قانـون بـه زنـدان بیفتـد، ولی کسـی را که 
او بـدوِن گنـاه محکـوم کرده اسـت، اعدام شـود. آیـا چنین 
چیزی در قوانیِن کشـوری از کشـورهاِی جهان اعتبار دارد؟ 
لطفـًا بـه ایـن مسـأله کمـی فکـر کنیـد. مـن ایـن موضـوِع 
حاشـیه یی را بـه ایـن دلیـل مطـرح کـردم کـه نشـان دهـم 
انتخابـات در افغانسـتان آن چیزی نیسـت که بـه مردم گفته 
می شـود و میلیون هـا دالـر مالیه دهنده گان کشـورهای غربی 
در آن بـه مصـرف می رسـد. ایـن نامـه بـرای دادخواهـی 
از وضعیـِت مـن نیسـت، ولـی بـرای دادخواهـی از حـِق 

مـردم افغانسـتان اسـت. درسـت اسـت که مـا در آغـاز راه 
دموکراسـی و انتخابـات قـرار داریـم ولـی بدون شـک باید 
در ایـن عرصـه اقدام هایـی صـورت گیـرد کـه ارزش هـای 
دموکراتیـک را در کشـوری مثل افغانسـتان تحکیم ببخشـد 
بـه نفـع خشـونت طلبان، تمامیت خواهـان و  این کـه  نـه  و 

تمام شـود. اسـتبدادگران 
 دفتـر معاونـت سیاسـی سـازمان ملـل در افغانسـتان پس از 
سـقوط رژیـم خودکامـۀ طالبان بـه این هدف ایجاد شـد که 
ایـن سـازمان بـه عنـوان معتبرترین مرجـع بین المللـی که از 

تمـام کشـورهای جهـان می توانـد نماینده گـی کنـد، در بـه 
وجـود آوردِن فضـای سیاسـی جدیـد، مـردمِ مصیبت دیـدۀ 
افغانسـتان را که سـال ها در میان آتش و دود زیسـته بودند، 
کمـک کنـد. وقتـی شـنیده می شـود کـه ایـن نهـاد در تبانی 
بـا یک دسـتۀ انتخاباتـی در کار کمیسـیون انتخابات دخالت 
مـی ورزد، متأسـفانه هـم ماموریـِت خـود را زیـر پرسـش 
می بـرد و هـم آب بـه آسـیاِب تمامیت خواهـان و طالبـان 

می ریـزد. 
فرامـوش نکنیـم هـر ضربه یـی کـه بـه دموکراسـی نوپـاِی 

افغانسـتان وارد می شـود، منفعـِت آن را طالبـان و گروه های 
تنـدرو می برنـد. مـردم افغانسـتان از سـال ها بـه ایـن سـو 
بـه سـازمان ملـل متحـد خوش بینانـه نـگاه کرده انـد و ایـن 
سـازمان را غیرجانـب دار و حمایت گـر روندهـای مردمـی 
می داننـد. ایـن دیـدگاه هنوز در جامعۀ افغانسـتان نسـبت به 
کارکـرد سـازمان ملـل متحد کامـاًل از بین نرفته اسـت، پس 
لطفـا چهـرۀ ایـن سـازمان را در میـان مـردم افغانسـتان کـه 
سال هاسـت در رنـج و تألـم زنده گـی می کننـد، خدشـه دار 

نسازید. 
مـردم افغانسـتان از دفتـر یونامـا و از شـخِص شـما انتظـار 
دارنـد کـه بـا بی طرفی کامل انتخابـات افغانسـتان را نظارت 
کنیـد و آن جایـی کـه از قوانیـن کشـور تخطـی صـورت 
می گیـرد، بـه عنـوان یـک نهـاد بی طـرف موضـِع خـود را 
بـه گوش مـردم افغانسـتان و جهانیان برسـانید. ایـن روزها 
صحبت هـای زیـادی در مـورد موضع گیری هـای شـخِص 
شـما و دفتـر یونامـا در میـان مـردم افغانسـتان و در فضـای 
اجتماعـی انجـام می شـود. ایـن وضعیـت می تواند بـه زیان 
مأموریـت ایـن نهـاد در افغانسـتان تمـام شـود. بیاییـد بـه 
جـای حمایـت از یک دسـتۀ انتخاباتـی، از مردم افغانسـتان 
و ارزش هـای مردم سـاالری در ایـن کشـور حمایـت کنید. 
مـا خواهـان تحکیِم ایـن ارزش ها در جامعۀ خود هسـتیم و 
بـاور داریـم کـه بـا نهادینه کـردِن آن هـا می توانیـم از فصل 

جنـگ و خشـونت بـه سـالمتی عبـور کنیم. 
سـخنان  کـه  اسـت  ایـن  شـما  جانـِب  از  مـن  خواهـش 
را  آرا  بـه رونـد شـمارِش  انتخاباتـِی معتـرض  دسـته های 
به خوبـی بشـنوید و تصمیم بگیرید. سـخنی معـروف وجود 

دارد کـه همیشـه حـق بـا اکثریـت اسـت!

انتخـاباِتافغانسـتانرابهبیراههنبرید!
نامه یی به آقای یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل برای افغانستان

نثاراحمد فیضی غوریانی

تبعیضباپنـاهجـویانافغـانستانیدرترکیـه
سفارت افغانستان در ترکیه به مشکالت پناهجویان رسیده گی نمی کند

ابوبکر صدیق


