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  سيامک بھاری

 ٢٠١۴ اپريل ١۴
  

  مضحکه ای پر ھياھو و بی اثر
  . انتخابت رياست جمھوری افغانستانۀدر حاشي

  

 ۀ يکی از پيچيده ترين و رمزآلودترين ابزارھای ادام،یأمشروعيت بخشيدن به حکومتھا و پارلمانھا به نام مردم و ر

 ء برابر است با مشروعيت سلطه و بقا،"یأر"و " دمکراسی"به يک بيان . بقای سلطه سياسی نظام سرمايه داری است

  .ی دھندگانأ اقتصادی و اجتماعی به خود ر،و حفظ نابرابری و اعمال تبعيض سياسی

 قدر قدرتی امريکا و غرب و ۀ کمدی تراژدی سلط،که بخواھد مشروع باشد ر از آنانتخابات اما در افغانستان بيشت

بيش از سه دھه جنگ و خونريزی سکان جامعه ای " برکت"نام دولتمرد جديد است که به ه مشتی تفنگچی مجاھد سابق ب

که با تفاوتشان تعريف شوند   بيشتر از آن،برخی متحدين سابق امروز رقبای کنونی اند. دست گرفته انده مچاله شده را ب

برنامه ھای . شود ديد خوبی در برنامه ھا و تقالی تبليغاتی شان آشکارا میه اين را ب. با تشابه شان قابل تعريفند

 ،غايت عقب ماندهه  پوششی برای تثبيت رسم و سنن ب، ھمه و ھمه،انتخاباتی و ادعای ترقی و تعالی و رفاه و پيشرفت

ی حاکم به نام بع مالی و اقتصادی باندھای مافيائحوری و بدون ترديد تالش برای دسترسی به مناقوم پرستی و مذھب م

  .رقابت انتخاباتی است

 ۀ  بی ربطی و بيگانگی عميق با مصايب عظيم يک جامع، باندھای آشکار و عيانشان،کانديداتورھا و برنامه ھايشان

 ضد زن و آزادی و کرامت انسانی را ،یئقوانين و رسوم قبليه  سلسله ای از ۀ تحت سلط، مضطرب،عقب نگھداشته شده

  .می نماياند

 ۀبازار مکار. دھد را مضحک تر از پيش نشان می" دمکراسی "ۀ ظاھر آراست،ی با تطميع و تھديدأخريد و فروش ر

رايطی به  در ش]حمل[ فروردين١٦ باالخره روز شنبه ،ی امنيتی و نظامی با ھزينه ای فوق گزافدر فضائ" یأر"

مھندسی شده را از اين " مشروعيت انتخابات"که زياد بود  و آرای تقلبی به حدی گستردهھای  شکايتصندوقھا افتاد که 

کارمندان کمسيون انتخابات مطرح شده خود  شکايتھا عليه بخش عظيم جالب اين جاست که .ال می بردؤزاويه ھم زير س

  !است

  

  م انتخابات کنفرانس بن  و رويدادی به ناۀساي

 در افغانستان ،پايه گذاری کرد" کنفرانس بن" روندی که ۀ  انتخابات رياست جمھوری بعد از سقوط طالبان در ادام

مشروعيت بخشيدن و نھادينه کردن قدرت .  دولت انتقالی انتخاب گرديد٢٠٠١،طی اين کنفرانس در سال . شود انجام می

 قومی ــ مذھبی بودن قدرت سياسی و بازسازی نيروی نظامی و امنيتی  تثبيت،در دست جنگ ساالران و سران قبايل
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 روند شکل گيری ،سياست حاکم به اين کنفرانس.  از اھم سياست گذاريھای اين کنفرانس بود،زير نظر دولتھای غربی

  .را نيز پايه ريزی کرد دولتھای بعدی در افغانستان و قانون اساسی اسالمی آن

 ، کرسی نمايندگی٣٠ عھده دار تشکيل اولين دولت انتقالی با ، از سوی ھمين کنفرانس،امد کرزی ح،در اولين انتخابات

سران قبايل و دسته ھای مسلح و تفنگچی ھای  يازده کرسی به .يد غرب شدأئمبتنی بر سياستھای ديکته شده و مورد ت

فرماندھان و  اشغال کردند، به را ھشت کرسیبه ھمين منوال سرکردگان قومی تاجيک . اختصاص يافتپشتون مجاھد 

 ۀو بقيسه کرسی افراد وابسته به قوم ازبک متنفذين و قدرتمداران  به .تعلق گرفتپنج کرسی جات ھزاره به سران قبايل 

حاصل از " دمکراتيک قدرت سياسی" اين بخش قابل مالحظه ای از تقسيم  .قومی رسيد فرماندھان ھا به ساير کرسی

  .کنفرانس بن بود

 باز ھم ،رو و به دور دوم کشيده شده  که با بی توجھی اکثريت قريب به اتفاق مردم افعانستان روب،در دومين انتخابات

کيد بر نھادينه أھمچنان مصوبات کنفرانس بن و چگونگی تقسيم قدرت و ت. ی بيرون آوردأحامد کرزی سر از صندوق ر

  . کردن قوميت در افغانستان ادامه يافت

 ميليون نفری ٣٣ افغانستان ،مين امنيت و رفاه و بازسازی و اقتدارأ وعده ھای ت،از سپری شدن دوازده سالاکنون پس 

 رکود ، با ميليونھا بيکار، با جمعيتی نيمه گرسنه،عنوان چھارمين کشور فقير جھان و فقيرترين کشور جنوب آسياه ب

 ٦٠ با کثرت  باالتر از ،ی اساسیۀ اقالم مواد غذائق گرانی بی ساب،رالد٢٠٠ حدود ۀتورمی گسترده و در آمد سران

بنابر يک . رو استه ی و حکومتی روبئ مافيای دستگاه قضاۀ خواری گستردتدرصد بيسوادی و مصيبت فساد و رشو

  .  خواری و فساد مالی داشته اندتر رشوال ميليارد د٩ چھار وزارتخانه طی سه سال ، سازمان مللۀگزارش ويژ

 انواع مواد مخدر و افيونی در ۀافغانستان ھمچنان بزرگترين توليد کنند. قتصادی کماکان ويران مانده اندزيرساختھای ا

  .قوانين عشيرتی و مذھبی عليه آزادی جامعه و زنان بيداد می کند. جھان است

بيش  ،نجا دارد در نواحی که دولت دسترسی به ساکنين آ، وزارت بھداشت افغانستان گزارش بنا به،در يک سال گذشته

 ۀ از سوء تغذيکكودپنج ميليون  .بوده اند  مطلق افغانستان زير خط فقر نفری ميليون٣٣از كل جمعيت   ميليون١٢از 

از اين . ی دسترسی نداشته اند و بھداشتی و غذائکلی به ھيچ نوع خدمات اجتماعیه ب زن ميليون ٣و د نبر رنج میمطلق 

  . از دست می دھندبارداری و زايمان را در ھنگام  زندگی خود، درصد مادران٣٨ ميان

بر ھمين بستر . زند بی ثباتی و فالکت اجتماعی و اقتصادی ھمچنان حرف اول را در زندگی مردم افغانستان می

 ديگر برای ۀ به بنيانھای قومی و مذھبی يک تھديد بالقوء نفوذ طالبان و سھم خواھی بيشتر از قدرت با اتکاۀگسترش دامن

  . دم استمر

.  زندگی مردم شده استءی در اجزائناامنی اجتماعی سبب دست درازی ھرچه بيشتر نيروی مسلح قدرتمندان منطقه 

عنوان يک رقيب برای حکومت با افزايش فعاليتھای نظامی ـ تروريستی در فقدان و ه  ب،حکومت طالبان پس از سقوط

  .  سياسی و اجتماعی بازگشته استۀ عرص به مجدداً ،ی اجتماعی و سياسیئغياب تغييرات پايه 

  

  چرخد در بر ھمان پاشته می

 تحت نفوذ و قوانين انتخاباتی که تماماً " کنفرانس بن"ھای تعيين شده از سوی د طبق ھمان استاندار،در اين انتخابات ھم

  .رد قرار است دست به دست شدن قدرت دولتی انجام گي،دسته جات اسالمی و متنفذين محلی تھيه شده

.  مالک جايگاه افراد و گروھھا در مدار قدرت سياسی است،وابستگی و تعلق قومی و نيز چگونگی نزديکی به غرب

  سياست خارجی کانديداتورۀ با امريکا عمده ترين موضوع برنام»امنيتی ــ نظامیقرارداد «ی اگرچه چگونگی امضا

  . ھاست
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که  در حالی. کيد بر قوانين شريعه را يک اصل اساسی قرار داده اندأت ، نامزدھای انتخاباتیۀ سياست داخلی ھمۀدر زمين

وابستگی  دھھا فقره فساد مالی گسترده و نيز ، سياسی و اجتماعی خود چه درحال و گذشتهۀ در پروند،قريب به اتفاق آنھا

 خواری ت مبارزه با فساد و رشو، سران قبايل و عشاير و مافيای اقتصادی و فساد بانکی دارند،آشکار و نھان به دولتھا

  . يکی ديگر از اھم موضوعاتی است که کانديداھای رياست جمھوری خود را به آن متعھد کرده اند

 حامد کرزی ايفای ۀ در دولت دوزاده سال خود راساً سه کانديدای مطرح از ميان ھشت نامزد پست رياست جمھوری که

  .  ديگر رقبا مطرح تر ھستندز ا،نقش کرده اند

سالھای متمادی در نھادھای سياسی .  فعاليت سياسی طوالنی داردۀسابق.  از قوم پشتون است،محمد اشرف غنی احمدزی

او به ھمراه .  شناخته شده ای استۀلل ھم چھردر سازمان م.  معتمدی جدی برای غرب است،بين المللی ايفای نقش کرده

در دولت ) ماليه(ی ه عنوان وزير دارئب. کانديدای مورد نظر غرب برای رياست سازمان ملل متحد بود" بان کی مون"

 امضای عھدنامه امنيتی ۀش بر اجرای قوانين شريعه و نيز حل مناقش ا انتخاباتیۀدر برنام. حامد کرزی ايفای نقش کرد

 آزادی ،بر ھمين منوال. او مدعی مھندسی رابطه با طالبان و مافيای حکومتی پاکستان است. کيد داردأمريکا تبا ا

داند و خواھان   خود میۀی را برگ مھمی در پروندئل نيروھای امريکاوزندانيان طالبان از زندان بگرام تحت کنتر

  .صلح و مشارکت طالبان در قدرت سياسی افغانستان است

 کانديد مطرح ديگری است که از سازمانھای جھادی تا جبھه و رياست دفتر احمد شاه مسعود تا وزارت ، عبدهللاعبدهللا

  . رقيب حامد کرزی در انتخابات گذشته بوده است.  خدمت در نظام فعلی افغانستان داردۀامور خارجه سابق

وفاداری به سنت و شريعت از اجزای جدی .  مھمترين تشکل مخالف حامد کرزی است،او نامزد جبھه ملی افغانستان

 "محمدمحقق" معاون اول و عنوانه ب عضو حزب اسالمى را "انجنير محمدخان"ی که  تا جائ. انتخاباتی اوستۀبرنام

   .معرفی کرد  خود معاون دومعنوانه رھبر حزب وحدت اسالمى افغانستان را ب

شاه در ايتاليا تا مشاور امنيتی تا وزارت امورخارجه و کانديد  از رياست دفتر محمد ظاھر،از قوم پشتون ،زلمی رسول

 از ،وليتھای کليدی در کنار حامد کرزیاو سالھای متمادی با مسؤ. منتخب باند حامد کرزی ايفای نقش کرده است

غانستان ياد عنوان پل دوستی بين دولت امريکا و افه از او ب.  پا در رکاب بوده است، تا کنون٢٠٠١کنفرانس بن در سال 

 حامد کرزی برسرش ۀ سياه دوازده سالۀ پروندۀھم. شود او شانس کمتری از دو رقيب خود دارد گفته می. شود می

  .خراب شده است

ستان گذاشته ھا را جلوی مردم مصيبت ديده افغاناين.  مشھورتر از کل ھشت کانديدای بازی انتخابات اندۀاينھا سه چھر

را فيصله " بزرگترين آزمون دمکراسی تاريخ افغانستان "،ی دھندگانأن ره عنوااز قربانيان باند تا با مشروعيت گرفتن 

  !بدھند

عنوان ه  ب،. سی. بی.س آن صدای امريکا و بنگاه جعل خبر بیآی است که مديای غرب و در ر ھمه آن ھياھوئ  اين

  . ياد می کنند،نستانی قدرت در افغاه جائبزرگترين ومسالمت آميز ترين و دمکراتيک ترين جاب

ی و أقرار است به نام ر. دانند چگونه کنار بيايند شد منتظرش بود نمی در عين حال با تقلب گسترده ای که به راحتی می

  .  يکی از اينھا را بر مسند قدرت بنشانند تا تضمينی باشد که باز ھم در بر ھمان پاشنه بچرخد،انتخاب

 افغانستان اين انتخابات و اين کانديداھای امتحان پس داده ھمان آينده ای را ۀبت ديدبرای ميليونھا مردم فقر زده و مصي

  . خودش را نبريده استۀی دستھيچ چاقوئ. عھده دار آن استرقم خواھند زد که دوازده سال است باند حامد کرزی 

ۀ ن افغانستان اسير دست معامل ميليونھا مردم گرسنه و عاصی و خشمگي،بيش از سی سال است که ميليونھا مردم مھاجر

 چه طالبان و چه حاکمان فعلی برای مردم دردمند افغانستان بخشی از ،چه مجاھدين. مشتی تفنگچی فاسد گرديده اند

  .مصيبتی ھستند که بايد از سر راه رفاه و تعالی و خوشبختی جامعه کنار گداشته شوند
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  :يادداشت

ی  ار گرام شکر از ھمک ا ت ا ب ای م اری«آق سايل »بھ ه م ران، ب ا اي سايۀ م شور ھم ان ک ری از قلمزن م غفي ه خالف ج  ک

ستان  ال افغان ع در قب ا واق افغانستان عالقه گرفته و در حد قابل مالحظه ای نظرات شان را به صورت درست و مطابق ب

ه ار ان را ب م نظر م ا ھ ا م د ت ان، بيان داشته اند، از آن جائی که خود ضمن ارسال ايميل خواھش نموده ان تۀ ش اط نوش تب

ه بيان داشته، خدمت شان بفرستيم ا ب ؛ تصميم بر آن گرفتيم تا پيشنھاد تکميلی پورتال را در پای نوشتۀ شان درج نمائيم، ت

ه، از آن ايشانعالوۀ آن که  رار گرفت  از آن اطالع می يابند، خوانندگان عزيز پورتال نيز در جريان آن پيشنھاد تکميلی ق

  . آشنائی بيشتر بيابند، نيز پورتالوه ھای کار پورتال در جريان ھمکاری صميمانه با نويسندگانطريق به يکی از شي

 یرا در تحليل از قضايای افغانستان ارج می گذاريم، پيشنھاد مشخص» بھاری«ما ضمن آن که طرز ديد ھمکار ما آقای 

  :نيز داريمخدمت شان 

د ادا» مشروعيت«در چند جای از عدم » بھاری«آقای  رۀ کرزی به درستی نام برده اند اما متأسفانه روشن بيان نداشته ان

  . که اين عدم مشروعيت از کجا ناشی می شود

تعمار ، رااين ادارۀ مستعمراتیبه اعتقاد ما، با در نظرداشت آن که اساس و علت وجودی  ل ارادۀ اس  در خواست و تحمي

ا ارات بمب افگن بب بان و ، درون۵٢- طي ای ش شتار ھ ستقيم هک ه زور م ط ب ا اينک فق ستين روز ت ازد، و از نخ  می س

وده است، ده و دوام نم ر سرکار آم اگزيرنيروھای اشغالگر ب ه ن الی، ب شانده و پوش ست دست ن د  و در نتيجه اداره اي  فاق

  . می باشد نيزمشروعيت

الی و مسلم است وقتی يک اداره از اساس ام دست نشانده، پوش د مشروعيت باشد، تم رات  فاق  تالشھايش در جھت، تغيي

  .، کمترين اعتباری نداشته، نمی تواند برايش مشروعيت بار بياورد»کاله احمد را بر سر محمود گذاشتن«شکلی و 

شتار  و حمايت دايمی، در موجوديت اداره ای دست ساخت نيروھای اشغالگر استعماری ين سرکوب و ک رين ماش  قوی ت

ا و با ريختنجھان،  ن بميليونھ ا و مب  ت تفاده  از حت فاس و اکتي ه رادي وده ب شتار جمعی و آل ق آن سالحھای ک ه خل ، علي

  .گاھی نمی تواند مشروعيت داشته و يا بيابد کشور، ھيچ

ستان و  اط افغان ه ارتب ی ب ه وقت ن است ک ا، اي ان م ر افغ ان و غي اران قلمی افغ انتظار صميمانه و رفيقانۀ ما از تمام ھمک

ستانمصايب آن قلم می زنند دين طرف، در افغان ه ب ستان  ، از آن جائی که از چھار دھ ق افغان منان خل از اشغالگران دش

 فقط با زبان گلوله حرف زده می شود، تحليل ھای شان را نيز ،روسی و امريکائی گرفته تا اخوانی ھا در تمام اشکال آن

ر از کالم را چنان انصراحت بخشيده وقتی به نقد اوضاع جاری می پردازند،  دگی کمت ه در برن د ک تخاب و به کار بگيرن

  .گلوله نباشد
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