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  تره کیروستاردوکتور عثمان 

  ٢٠١٢ اگست ٠٣

  

   انتخاباتۀتوطئ
  

گ را در بستر بزر  طوالنی و مغلق تاريخی ايست که رشد اقتصادی و اجتماعی آنۀ پروسۀ برجستجزءانتخابات 

طی اين پروسه حاکميت قانون، گذشت از منافع فردی در برابر منافع اجتماعی، . کند ديموکراسی جابه جا می

 محوريت سياسی پيرامون ارزش ھا، تبعيت اقليت از اکثريت و غيره ضوابط زندگی اجتماعی و سياسی رشد می

  .نمايد 

 گفت که توان میبا اطمينان . ست اموتور آن» اتانتخاب« بزرگی تشبيه کرد که ۀتوان به عراد ديموکراسی را می

و برخورد ھای ) آنته گونيزم ھا(انتخابات بزرگ ترين دست آورد انسان متمدن برای کاناليزه کردن اختالفات 

اين مشارکت انتقال مسالمت آميز قدرت . سياسی از مجرای مشارکت در ساختن نظام و تصاميم بزرگ ملی است

  . راند  د و جدال بر سر تصاحب قدرت را در حاشيه میکن سياسی را تضمين می

ت حاکمه و اعطای أانتخابات بايد در محيط سالمی سازماندھی شود تا با از ميان برداشتن  فاصله ميان مردم و ھي 

  . ندازد  به حرکت بي ديموکراسی راۀمشروعيت به اخيرالذکر عراد

 ال میؤجی سالمت و اصوليت انتخابات را معروض به سدر افغانستان در اوضاع فعلی عوامل داخلی و خار 

  .سازد

  

  :يک ــ  عوامل داخلی 

ثير مافيای بين المللی که برای بقای خود از افزار نرم و پر أ ــ  حاکميت توپک ساالر ، جانب دار و تحت تالف 

. ست اده از مجرای سالم آنتواند،  عامل بزرگ انحراف انتخابات آين  انتخابات حد اعظمی استفاده نموده میۀجاذب

آنھم در شرايطی که مقاومت مسلح از جانب ائتالف نظامی بين . اين حاکميت در جنگ با مخالفين مسلح قرار دارد

  . يافته است » دوفکتو« مشروعيت  صلح ،ۀبه مثابه طرف مذاکر) با،ن، (المللی  
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 اءنبش مدعی استقالل و حق حاکميت ملی ارتقرا از گروه شورشی به ج مذاکره با مخالفين مسلح ، اعتبار شان 

اين پروسه دو .  حقوقی نظام مولود اشغال و تھاجم خارجی را متزلزل گردانيده استۀداده و به موازات آن پاي

  :تواند داشته باشد  مھم حقوقی میۀنتيج

جيه موقف مقاومت مسلح  صلح  با مخالفين و توۀــ  فقدان کفايت و اھليت حقوقی حکومت کابل در رابطه به مذاکر

  در استنکاف از مذاکره با حکومت کابل ، و

  .   اعطای مشروعيت به نظام ۀھودگی توسل به انتخابات به عنوان وسيلبيــ  

فقدان امنيت از دو لحاظ .  ــ  نبود و در مواردی کمبود امنيت مانع ديگر در برابر برگزاری انتخابات سالم استب

  :نمايد  سياسی جا به جا میۀرا در محتوای يک توطئ کند و آن ولی آن منحرف میانتخابات را از مسير اص

ين حال رول انتخابات به مثابه ادر. شود   انتخابات میۀيدھنده در پروسأــ  ايجاد فضای ترس که مانع اشتراک ر

 ناامن از استفاده باشندگان مناطق. گردد   مشارکت سياسی  ضعيف میۀيدھنده در پروسأ اشتراک بيشترين رۀوسيل

ً نھايت. شوند ی محروم میأاز حق ر   .رود  ال میؤ اعطای مشروعيت از مجرای انتخابات به حاکميت زير سا

به اين معنی که از مناطق :  ديگر تدوير انتخابات در شرايط ناامن استۀيدھندگان دنبالأــ   تمثيل غير متوازن از ر

چوکات «اين عدم تعادل در . يابندی  ھای نمايندگی دولت راه ممعروض به جنگ نمايندگان کمتری در اورگان

 سياسی و قومی از طريق تصادمات سياسی دوامدار که بيشتر رنگ قومی دارد، ۀآينده فاقد موازن»  نظام سياسی

  منتھا نه در راه سازندگی .کند  بوش استقامت دريافت میۀادار» ويرانگری سازنده«ستراتژی . نمايد تظاھر می

  .بلکه در جھت فرسايندگی 

 انتخابات معروض به جلب و جذب ۀدر مناطق جنگ زده ، مردم محروم از اشتراک در پروس»  بيرون نظام«در 

ً شوند و برای تقويت پوتانسيل جنگی مقاومت و نھايت از طرف مخالفين مسلح می  کشور ھای ھمسايه ۀ دوام مداخلا

  . يابدی  جنگ از مجرای برگزاری انتخابات تداوم مۀ ادامۀبه اين ترتيب توطئ. گيرند  قرار میمورد استفاده

 امريکا در انتخابات در شرايط بسيار ۀمداخل( ! ) پارلمان فعلی روی ضرورت عاجل : بايد از گذشته درس آموخت

حقوقی پيمان ستراتژيک بھره برداری  توجيه ۀامريکا قصد داشت تا از پارلمان به عنوان وسيل: ناامن تشکل يافت 

گروھی و قومی پارلمان محصول ناامنی و حالت جنگی ھم در داخل تاالر درگير تصفيه حساب ھای شخصی، . کند

  . در تکر قرار گرفت)  د ادعای وکالی ناکام در انتخاباتخصوص در موره ب(شد و ھم با حکومت 

. ی موانع تخنيکی ، اجتماعی و سياسی ديگری را نبايد از ياد برد  ــ  در تدوير يک انتخابات معياری وجود برخج

  :از جمله 

  . سازد  ــ  فقدان سرشماری نفوس که تقسيمات حوزه ھای انتخاباتی را مختل می

  .ی أ زنان از حق رۀــ  محدوديت ھای اجتماعی در برخی مناطق کشور در استفاد

، شبکه ھای استخباراتی و مافيای  اوليگارشی مالی، خصوصی کمپنی ھای امنيتی،ــ  موجوديت گروه ھای جنگی

  . عی آن بيرون کنديتواند با مصارف بيدريغ و سخاوتمندانه انتخابات را از مسير طب بين المللی که ھريک می

ــ  ناکامی مدعيان دروغين ديموکراسی در تغيير جغرافيای قومی انتخابات به جغرافيای سياسی از طريق زمينه 

  . در يک محيط ناسالم استرشد احزاب سياسی عامل ديگر تدوير انتخاباتسازی 

  

  :دو  ــ  عامل خارجی 

  . آزاد مردم آزاد در يک کشور آزاد است ۀانتخابات در تعريف متداول حقوقی خود افزار بيان اراد
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 فاقد حق حاکميت ملی باراتی قريب پنجاه کشور قرار دارد وخ نظامی، سياسی، اقتصادی و استۀافغانستان زير سلط

  .است 

مت ، نابرابر و سخت غير منصفانه و ظالمانه ميان مقاو به اين طرف جنگ تحميلیدر افغانستان از بيش از ده سال

  .مسلح و قوای مھاجم جريان دارد

قوای خارجی طی ده سال چند بار انتخابات رياست جمھوری و پارلمانی را به قصد دادن استقامت به انکشاف 

  .ع سياسی در جھت مقاصد ژيوپولتيک سازماندھی کرداوضا

به برخورد ميان کای (د ت به نفع کانديد گماشته شده مداخله کرأامريکا  در انتخابات اخير رياست جمھوری به جر

با نھايت گستاخی در ترکيب ) ن، ب ا،). (عاون امريکائی يوناما مراجعه شودايده رئيس سويدنی و گيلبريت م

  . دنبال داشت مداخله نموده ود که اعتراضات شديدی را به خصوص در مورد انتخابات درغزنی بپارلمان موج

دولت افغانستان در تعيين استقامت .  خود محصول مداخله خارجی استۀ نظام فعلی افغانستان در بخش عمداءً بن

  . سياست داخلی و خارجی بی صالحيت است 

برای پياده کردن پالن ھای ستراتژيک خود از طريق ) ، بن ا،(طرنج سياسی منطقه ، ش در :گپ واضح است 

از ( و والی ھا اءمنطق حفظ  برخی وزر. ضرورت دارد »  غالم و پياده« خيز  افغانستان به موره ھای ۀتخت

ً طی يک دھه شامل يک پروگرام دقيق)  جمله والی مزار شريف ين حال  انتخابات بی غل ادر.  تنظيم شده استا

طرنج  را دفع بنمايد و افغانستان را از کنترول بيرون کند بايد در محتوای ش وره ھای دست لوتوغش که م

  ... که پايان آن معلوم نيست یستراتژی جنگي. ستراتژی جنگی ناتو جائی نداشته باشد

               .   انتخابات قرار دارند اختصاص خواھيم داد ۀصحبت آينده را به معرفی ھويت حلقاتی که در عقب توطئ

  »پايان بحث اول «  

  

  فرانسه 

  ٢٠١٢  ــ ٠٨ ــ ٠١

   

  

   

  

 

 

 

 


