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 11/41/4411                   ولی احمد نوری 
 

 ها انتخابات افغانستان و نگاه ایرانی
 4411اپریل  3  - 1333حمل  44از صفحۀ فارسی سایت بی بی سی 

 به دری افغانستان آماده شده است
 
 سومبخش 

 
 بهروز صمد بیگی/ ترکیه

 

جمهوری ایران باید برایم مهم و حیاتی باشد اما نوروز  و انتخابات ریاست 34نگار ایرانی، سال  به عنوان یک روزنامه ا  دتقاع
زندگی در این کشور و انتخابات ریاست  ۀانتخابات محلی در ترکیه به واسطاخبار انتخاباتی سر کردم؛  تعقیبهم با  امسال را

 .های بسیار با این همسایگان همزبان جمهوری افغانستان به دلیل همدلی
های  حسرت و امید، حس همراه من در تمام روز

گذشته به واسطه پیگیری این اخبار بود. حسرت 
بسیار در ساز و کار انتخاباتی  های از کاستی

بات برای ما بیشتر از آن کشورم؛ از این که انتخا
 اقدام هدفمند و رو به جلو باشد، عموما   که حرکت

پیشگیرانه برای جلوگیری از بدتر شدن اوضاع 
ای این که چرا  است و یک حسرت بزرگ حرفه

ها در  نگاران و رسانه ایفای نقش بدیهی روزنامه
 .انتخابات ایرانی میسر و ممکن نیست قبل و بعد

 

های بسیار  دانستم که مشابهت از سوی دیگر می
ریخی بسیار میان ایران با أفرهنگی، مذهبی و ت

همسایگانش وجود دارد؛ به خصوص در مورد افغانستان با توجه به راه سخت و دشواری که تا این مرحله پیموده، حس خوشایند 
 .شد نگیخته میامید به تغییر دوچندان برا

ها،  ها و دشواری کردم که با وجود همه تهدید را پیگیری می افغانستاناتباع های کوتاه  دیدم و گفته ها را می مشتاقانه عکس
شود از دیدن عکس رأی دادن مردی که انگشتش در دور قبلی انتخابات  عزم تغییر و حرکت به سوی بهبود دارند. مگر می

 م رأی دادن بریده شده بود، منقلب نشد؟توسط طالبان و به جر
وهری را ج انش دهندگان در زیر باران و چندین و چند تصویر و روایت دیگر از مردمانی که انگشتان تصویر صف بلند رأی یا

شان را از شر مردمانی که انگشت روی ماشه دارند نجات بدهند و برای نخستین بار شاهد انتقال قدرت  کردند تا کشور
 .جمهور باشند ک یک رئیسدیموکراتی

 

 شاهد علوی/ واشنگتن
 های صف ت ایستادن زیر باران و انتظار درمدران و چندین ساع های تکراری سیاست های بزرگ و دروغ امید بستن به وعده

 انیایر کم برای باره تقلب در آن بسیار جدی است، دست طوالنی برای مشارکت در انتخاباتی که حتی پیش از آغاز، نگرانی در
 .ها، چیز عجیبی نیست

د داشتن های رأی به امی کفایتی رهبران سیاسی و همچنان دل سپردن به صندوق آمد دولتی، فساد مالی گسترده و بی دستگاه ناکار
 .ها، قابل فهم است کم برای ایرانی ای بهتر هم، دست آینده

آمد اعتراضات پس از آن را به خاطر دارند احتماال  پی های و سرکوب ۸۸هایی که تجربه تلخ انتخابات  چه برای ایرانی اما آن
 فراندمیی چنین به رکردن انتخابات قابل درک است مشارکت در انتخابات زیر سایه تهدید و ترور و انفجار انتحاری و بدل غیر

 .سراسری است
ت، زانه در افغانستان بدل شده اسامنی و عملیات انتحاری به بخشی از تجربه زندگی رو چقدر هم این فرض معتبر باشد که نا هر

ه ها را بدون یافتن پاسخ به این پرسش ک توان رفتار انتخاباتی دیروز افغان با توجه به عزیز بودن جان و میل به زندگی، نمی
مردن به خاطر رأی »رغم خطر بسیار جدی مردم را چنان هم بسته کند که علیتواند  در مقام قیاس با ایران، چه عاملی می

 در انتخابات مشارکت کنند؟« ادند

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_entekhaabaat_afghanistan_wa_negah_iraani_haa_3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/walinouri_entekhaabaat_afghanistan_wa_negah_iraani_haa_3.pdf


  

 

 

 3تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ه قابل کبه گمانم پاسخ این پرسش را باید در تجربه زیستن در فضای آزاد سیاسی یافت. آزادی سیاسی گسترده در افغانستان 
ایران نیست امکانات زیادی برای جذاب کردن بازی انتخابات و تشویق مردم به مشارکت در آن و  ۀقیاس با جامعه سیاسی بست

 .کند کند که این بازی را تهدید و نفی می جی به جریانی میدهن ک
ای  ها هیچ تجربه ساله ۰4هاست از این آزادی محرومیم و در واقع زیر  ها که سال درک این فضا و این رفتار برای ما ایرانی
 .ممکن است از آن ندارند بسیار دشوار و چه بسا غیر

 

 کامران متین/ ساسکس
 

 نفس جسارت مردم افغانستان در خطرقرار داشتن و بمباران نیروهای غربی و سندان سبعیت و جنایات طالبان بین چكش اشغال 
 .كردن و رأی دادن را باید ارج نهاد

این انتخابات پیش و بیش از هر چیز ابزار ابراز بیزاری و خستگی مردم افغانستان از جنگ و خونریزی روزانه است كه تار 
 .گسیخته استشان را از هم  و پود زندگی
سیله موكراسی به ویید استدالل نیروهای اشغالگر غربی كه آنرا نشانه به بار نشستن پروژه صدور دؤنباید آنرا م یبه این معن

كنند دانست چرا كه آنان در پس این ادعا نقش خود را در پشتیبانی همه جانبه از طالبان و پیش از  جنگ و اشغال نظامی القا می
 .كنند ان مجاهد پنهان میآن از جنگ ساالر
میالدی سر چشمه رنج  34و  ۸4م غربی و استبداد اسالمی در دهه های زو متعاقب آن اتحاد مقدس لیبرالی اشغالگری شوروی

 .های غیر قابل توصیف مردم افغانستان در چند دهه اخیر بوده است و مرارت
اما امید است كه نوید بخش آینده ای مشحون از آزادی، آبادانی، دهد  ریخ نمیأجه این انتخابات تغییری در این تبرگزاری و نتی

 .و عدالت اجتماعی برای افغانستان باشد
 

 آزاده دواچی/ سیدنی
 

انتخابات افغانستان در حالی برگزار شد كه گمانه 
زنی های بسیاری در مورد تاثیر این انتخابات بر 

موكراسی در افغانستان به دنبال یبرقراری د
 .داشت

ید نگاه بسیاری، به خصوص ایرانیان به شا
سرنوشت این انتخابات به دلیل تجربه چند دهه 

 های خشونت در افغانستان و قدرت داشتن نیرو
 .افراطي مذهبی است

های  تصویرهای زنان و مردان در صف
نشان از عالقه  ها انتخاباتی در اخبار و گزارش

مردم برای تغییر و بهبود سرنوشت خود می دهد. 
 .های انتخاباتي است اما آن چیزی كه در این میان برجسته است، حضور زنان افغان در صف

ساالر این كشور كه به دلیل حضور طالبان و نیروهای افراطي تقویت شده است، می توان حضور  با توجه به بافت سنتی و مرد
های رأی گیری را به نوعی خواست زنان افغان برای بهبود وضعیت كنونی آن ها پس از تحمل چند دهه جنگ  زنان در صف

 .و خشونت تلقی كرد
به عبارت دیگر حضور و عالقه زنان در افغانستان برای شركت در انتخابات، همانند ایران، به نوعی ایستادگی در برابر 

های رأی  نیروها در تالشند زنان را به حاشیه برانند، اما زنان با حضور در صفنهادهای قدرت مذهبی است، هرچه قدر این 
 .در وضعیت امروزی جزم كرده اند یریتغگیری نشان دادند كه حذف شدنی نیستند و عزم شان را برای 

شونت های اعمال زنانی كه به دلیل همین فضای بسته سنتی از بسیاری از فعالیت های اجتماعی محرومند، در عین حال آمار خ
شده علیه آنان بسیار باالست و همین خود می تواند انگیزه ای قوی برای دگرگونی در شرایط كنونی باشد، كه با ورود فعاالنه 

 .همراه است سیاسيبه فضای اجتماعی و 
ای زنان در ه بر فعالیتثیرات مثبتی أعیت زنان همراه باشد، می تواند تدر وض اساسیاین حضور از سوی دیگر، اگر با تغییر 

ساالر و رهایی از سلطه  ایران داشته باشد، چرا كه نشان دهنده عزم زنان این دو كشور برای خروج از بافت سنتی و مرد
 .نیروهای رادیكال و تغییر مثبت برای از میان بردن خشونت علیه زنان است

 

 الدن سالمی/پراگ
 

 تهدید را پس مى زند و به افراط گرى "نه" مى گوید، داستان این روز که به فردا اشاره مى کند، رنگهاى آغشته به  انگشت
 .هاى افغانستان است
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پاى ر حضور د یاردهى و شور و هیجان مردم ب رأیکم آمدن ورق هاى  تمدید زمان انتخابات، دهندگان، رأیصف هاى طویل 
موکراسى"خوانده مى یاست. آنچه در جامعه روشنفکرى "د گى بهتر""زند یارهمه نشان از خواست مردم ب ،رأیصندوق هاى 

 .شود
که با افتخار با نشان دادن انگشت ر بود پ  از چهره هاى خندان و امیدوار به آینده جوانان افغانستان شبکه هاى اجتماعى دیروز 

 .حضور خود را نشان مى دادند سبابه،
را قبضه نکنیم. مالک این  "حماسه هاى حضور" ه آن جان مى دهیم. اینهاى بى جانى هستند که ما ب آبى، سبز یا بنفش، رنگ

 .را گذرگاهى به سوى آینده اى بهتر مى بینند رأیهستند که صندوق هاى  فرد فرد مردمحماسه، 
 

 نیولومهدی تاجیک/ ک
 

های  برداشتن گام های خارجی آموخته است در حال ها جنگ داخلی و مداخله قدرت هایی که از دهه افغانستان به واسطه تجربه
 .آرام و پر از آزمون و خطاست

های این دوره از انتخابات ریاست جمهوری سخن غالب این بود که افغانستان دلزده و خسته از جنگ است و  در میان نامزد
نه سوز ی خاژولویامنیت و رفاه و آرامش را جز از راه تن دادن به قواعد دیموکراسی به دست نخواهد آورد. باطل السحر ایدئ

 .طالبان همین است
دهند. دیموکراسی خانه آنان  توانند خود را حق به جانب معرفی کنند و فریاد وا اسالما سر جنگ می ثباتيبهبوحۀ بی ها در  آن

 .شود بنای رأی مستحکم نمی های صلح طلب است و این خانه جز با زیر نیست و نباید هم باشد ولی خانه افغان
تر  آزاد تر و ای امن ک کالم نشان دهنده آگاهی مردمی خسته از جنگ برای ساختن جامعهانتخابات اخیر در این کشور در ی

های دیموکراتیک و نهادهای مدنی تضمین شده نیست و  بنا ای بدون زیر بود. غم انگیز است که موفقیت دیموکراسی در جامعه
 .های سیاسی قرار دارد این بنا همیشه در معرض زلزله

پاشد ب ها به زودی فرو جهانی از پشت پروسه دیموکراتیک افغانستان برداشته شود شاید امید ۀدست جامع چنان که اگر امروز
 .زند اما در دل هر حرکت دیموکراتیکی امید و خوشبینی به آینده حرف اول را می

ریاست جمهوری بنشیند باید خود ریختند و حاال فارغ از اینکه کدام نامزد به مسند  رأیها  به صندوق ،ها با امید به آینده افغان
 .شان پاسداری کنند و برایش دل بسوزانند از این رأی تغییر ساز

 
 پایان
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