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چــرا امریکـایی ها به نتایج 

گفت وگوهای صـلح امیدوارند؟
پایان نام نویسی تقویتی از »موفقیت« 
تا »مشخص« نبودن شمار نام نویس 

شده گان
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صفحه 6

شــرکِت نــازِل مــردم در رونــد ثبت نــامِ تقویتی، نشــان 
ــه  ــبت ب ــه نس ــزۀ جامع ــرکوِب انگی ــی و س از بی میل
انتخابــات دارد. ایــن وضــع کامــًا قابــل درک اســت 
ــا  ــا از آن ج ــق داد. ام ــردم ح ــه م ــوان ب ــا می ت و حت
ــات  ــر از انتخاب ــی بهت ــچ گزینه ی ــان هی ــه همچن ک
ــتان متصــور نیســت و  ــدۀ افغانس ــاختِن آین ــرای س ب

ــرای اســتمرار بخشــیدن  دولــت وظیفــۀ اساســی را ب
ــه  ــود ک ــته ب ــی دارد، شایس ــوِن دموکراس ــه آزم ب
ــت و حکومــت  ــوان رییــس دول ــه عن ــی ب ــای غن آق
ــیدن  ــت و اندیش ــش از وق ــای پی ــای کمپاین ه به ج
ــغ  ــه »تبلی ــه بقــای شــخص خــودش در قــدرت، ب ب
ــِگ دموکراســی«  ــر بقــای فرهن ــد ب ــات و تأکی انتخاب

کمیســیون  آن،  از  پــس  و  می گماشــت  همــت 
انتخابــات بــا جدیــِت تمــام بــه آگهی دهــی و ایجــاد 
ــا  ــت ت ــه می پرداخ ــک در جامع ــۀ دموکراتی روحی
ــامِ تقویتــی و بعــد در  نتیجــۀ آن را نخســت در ثبت ن
ــِج  ــام نتای ــر در اع ــای رای و بعدت ــای صندوق ه پ
انتخابــات بــدون مرافعــه و نــزاع شــاهد می بودیــم...

انتخابــات  در  رحمانــی  میررحمــان 
ــه  ــا ب ــده گان ب ــس نماین ــروز مجل دی
ــه  ــق آرا ب ــت مطل ــت آوردن اکثری دس
ــده گان  ــس نماین ــس مجل ــوان ریی عن
ــد وردک،  ــان محم ــد. خ ــده ش برگزی
ــات  ــان در انتخاب ــای رحم ــب آق رقی
آورد.  دســت  بــه  رأی   96 دیــروز 
ــن  ــاق 245 ت ــن ات ــروز ای ــاب دی نص
ــۀ  ــه اضاف ــاه ب ــه پنج ــد ک ــام ش اع
یــک آن می شــد 123 رأی و آقــای 
ــت آوردن 136  ــه دس ــا ب ــی ب رحمان
رأی از ســوی رییــس موقــت مجلــس 

ــد. ــی ش ــس معرف ــوان ریی ــه عن ب
ــای  ــروزی آق ــد وردک، پی ــان محم خ
ــت و  ــک گف ــش تبری ــی را برای رحمان

بیــان داشــت کــه آمــاده اســت بــا آقای 
ــس  ــس مجل ــوان ریی ــه عن ــی ب رحمان
باایــن،  همزمــان  کنــد.  همــکاری 
ــه  ــت ک ــز گف ــی نی ــان رحمان میررحم
ــق  ــردم، مطاب ــوان خدمتگــذار م ــه عن ب

ــه  ــون اساســی وظایــف اش را ب ــه قان ب
ــرد. ــد ب ــر خواه پیش

ــدار و  ــه »اقت ــزود ک ــی اف ــای رحمان آق
عــزت خانــۀ ملــت« را حفــظ خواهــد 
ــه  ــرد ک ــام ک ــان اع ــرد. او همچن ک

اداری  هیــأت  انتخــاب  انتخابــات 
را نیــز امــروز یکشــنبه، 9 ســرطان 

ــرد. ــد ک ــزار خواه برگ
از  شــهروندان  حــال،  حیــن  در 
ــنود  ــان خش ــت پارلم ــتن بن بس شکس
شــدند و از پایــان تنش هــا در مجلــس 
کردنــد.  اســتقبال  نیــز  نماینــده گان 
ــبکه های  ــهروندان در ش ــماری از ش ش
اجتماعــی همچنــان از رفتــارِ خــان 
محمــد وردک در برابــر رقیبــش آقــای 
ــای  ــد. آق ــز اســتقبال کردن ــی نی رحمان
وردک رییــس تــازۀ مجلــس را تــا 
ــرد، او را  کرســی ریاســت همراهــی ک
ــروزی اش را  ــید و پی ــوش کش ــه آغ ب

مبارکــی داد.
حکومــت  رییــس  هــم،  ســوی  از 
اجرایــی  رییــس  و  ملــی  وحــدت 
حکومــت پیــروزی آقــای رحمانــی 
را تبریکــی دادنــد. در خبرنامــۀ ارگ 
ــده اســت:  ــی آم ــای غن ــل از آق ــه نق ب
»امیــدوارم قــوۀ ثاثــۀ کشــور در... 

صفحه 2

 بـرای دسـتاورد سـفر رییس جمهـور غنی بایـد منتظر بـود؛ اما 
نتایـج سـفِر او از دو زاویۀ پیدا و پنهان در مذاکـرات و اظهاراِت 
او و پاکسـتانی ها قابـل مطالعـه و بررسـی اسـت. از مذاکـرات 
پشـِت پرده و عقِب درهای بسـته میان او و پاکسـتانی ها اعم از 
ملکـی و نظامـی و استخباراتی شـان اطاعاتـی وجود نـدارد. آیا 
غنـی در ایـن مذاکـرات بـه توافقاتـی با پاکسـتان بر سـرِ صلح 
بـا طالبـان دسـت یافتـه اسـت؟ آیا سـفرِ او با سـفر اخیـرِ وزیر 
خارجـۀ امریـکا به کابـل و هفتمیـن دور مذاکـراِت امریکایی ها 
بـا طالبـان کـه امـروز در قطـر آغـاز می شـود، رابطه یـی دارد تا 
توافقاتـی بـا طالبـان در این رابطه شـکل بگیرد؟ آیا اشـرف غنی 
در مذاکـراِت پشـِت دروازه هـای بسـته بـا مقامـات ارتشـی و 
ملکـی پاکسـتان بـر سـرِ نگرانی هـا و اهـداِف دو طـرف خارج 
از گفت وگوهـای آشـکار رسـمی و مطبوعاتـی بحـث کردند و 

توافقاتی رسـیدند؟ به 
 ایـن جنبه هـای پنهـاِن مذاکـرات غنـی در پاکسـتان همچنـان 
پنهـان باقـی می مانـد و نمی تـوان بـا حـدس و تصـور در مورد 
آن هـا سـخن گفـت و پیـش داوری کـرد. امـا آنچـه از مذاکرات 
و اظهـارات علنـی و رسـمِی رییس جمهـور غنی با پاکسـتانی ها 
برمی آید، عدم دسـتاورد این سـفر برای کشـاندن پای پاکسـتان 
در مسـیر کمـک به صلح و ثباِت افغانسـتان اسـت. اشـرف غنی 
و  سـخنرانی ها  در  و  علنـی  و  رسـمی  گفت وگوهـای  در 
ابرازنظرهـای خـود از موضـِع قدرتی وارد شـد و سـخن گفت 
کـه به صـورِت بالفعـل فاقـد آن اسـت. او بـا ایـن ابـراز نظر که 
جـای گنـدم پاکسـتان را در افغانسـتان گندمِ قزاقسـتان گرفته و 
جـای بندر کراچی را بندرهای دیگری پُر سـاخته که افغانسـتان 
می توانـد نیازمندی هـای خـود را برآورده سـازد، خواسـت تا با 
پاکسـتان از زبـاِن قـدرت و غیـرِت افغانـی و در واقـع بی نیازی 
سـخن بگویـد. جالـب این بـود که محـور اصلِی بحـث غنی را 
در سـخنرانی ها و ابرازنظرهایش، توسـعۀ اقتصادی و تجارتی و 
انگشـت گذاشـتن به نقش مهِم افغانسـتان به عنوان نقطۀ اتصاِل 
این توسـعه برای پاکسـتان و منطقه تشـکیل مـی داد، نه موضوع 
جنـگ و صلِح افغانسـتان که پاکسـتان نقش بسـیار تعیین کننده 
در آن دارد. هرچنـد بـه موضـوع صلح و امنیـت نیز پرداخت که 
جایـگاه ثانوی را در مذاکراتش داشـت. اشـرف غنـی در واقع به 
پاکسـتانی ها در نقـش یک مـدرس و واعـظ درس داد و توصیه 
کرد که اهمیت افغانسـتان را برای انکشـاف اقتصادی و تجارتی 
خودشـان درک کنند و فرصت اسـتفاده از آن را ازدسـت ندهند. 
لحـِن غنـی در این درس و توصیه برای پاکسـتان، لحن تهدید و 
هشـدار نیـز بـود. وقتی او گفت کـه افغان را بـا زور نمی توان به 
بهشـت بـرد، اما بـا رضا می تـوان او را بـه دوزخ بـرد، به همین 

برمی گشـت.  لحن 
 ایـن تفکـر و تصـورِ غنـی کـه توسـعۀ تجارتـی و اقتصـادی با 
پاکسـتان می توانـد بـه تحـول و تغییـر سیاسـت و اسـتراتژی 
پاکسـتانی ها از جنـگ بـه صلح بینجامـد، نکتۀ جدیدی نیسـت 
کـه او بـرای بـار نخسـت از آن سـخن گفتـه باشـد. در آسـتانۀ 
انتخابـات 1393 ریاسـت جمهـوری نیز ایـن نکته را بـه عنوان 
طـرِح متفکرانـه و مبتکرانـه عنـوان و ارایـه کـرد. امـا این طرح 
در پنج سـاِل گذشـته کارایی نداشـت. پاکسـتانی ها به آن توجه 
نکردنـد و برعکـس فشـار اقتصـادی را بـر افغانسـتان بیشـتر 
سـاختند و راه کراچی و اخیراً آسـماِن خود را به روی افغانستان 
بسـتند. در کنـار آن، جنـگ را در افغانسـتان تشـدید کردند و تا 
کناره هـای دریـای آمـو و سـرحدات ازبیکسـتان و ترکمنسـتان 

دادند. گسـترش 
 در مذاکـرات عقـب درهـای بسـته نمی دانـم کـه چه گذشـت، 
امـا در مذاکـرات بـدون درهای بسـته، نگرانی های افغانسـتان و 
پاکسـتان و منافـع و اهـداِف دو طـرف نـه فهرسـت شـد و نـه 
روی میـز مذاکـره قـرار گرفـت کـه بـدون بحـث بـر سـرِ این 
نگرانی هـا و اهـداف و توافـق بـرای حـل آن، آینـدۀ صلـح و 
ثبات در افغانسـتان همچنـان در هاله یی از ابهـام و تاریکی باقی 
می مانـد. پاکسـتانی ها بـا تمدیـد انسـداد فضـای خود بـه روی 
هواپیماهـای افغانسـتان تـا 12 جوالی نشـان دادند کـه درس ها 
و توصیه هـای رییس جمهـور غنـی را در مـورد توسـعۀ تجارت 
و اقتصـاد جـدی نمی گیرنـد. بازتاِب اندک از دو روز سـفر غنی 
بـه پاکسـتان در مطبوعـات دولتـی و غیردولتـی نیـز حکایت از 
آن دارد کـه زمـام داران پاکسـتانی همچنـان بـه تداوم اسـتراتژی 
افغانـِی خـود کـه اسـتراتژی جنـگ و بی ثباتـی در افغانسـتان 

اسـت، می اندیشـند.

شکست بن بست و آغاز فصل پیوست؛
پیروزی دوبارۀ رحمانی با استقبال وردک روبه رو شد

آیا سفـِر غنـی به پـاکستان 
دستـاوردی داشت؟

پایـان ثبت نـاِم تقویتـی در فضـای رخوتنـاِک انتخـاباتی
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محمداکرام اندیشمند

روح اهلل بهزاد

جان بس سفیر امریکا در کابل:

اولویت ما 
صلح است

در حــال حاضــر گروه هــای تروریســتی دیگــر نیــز در افغانســتان فعالیــت دارنــد و حمالتــی را بــاالی مــردم، نیروهــای خارجــی و نیروهــای امنیتی - دفاعی افغانســتان 
انجــام می دهنــد؛ بنــا بــر ایــن بــرای مــا مهــم اســت کــه نیروهــای امنیتــی افغانســتان را کمــک کنیــم و متوجــۀ ایــن تهدید هــا باشــیم. 

بــه گفتــۀ او، مــا از طالبــان شــنیدیم و مهم تــر از آن جامعــۀ افغانســتان خواهــان صلــح انــد.  این کــه چگونــه به صلح برســیم، همــه انتظــار آن را دارنــد تا در ایــن دور 
)دور هفتــم( بــه موضوعــات کلیدی توجه  شــود. 

آقــای بــس  در رابطــه بــه ایــن پرســش کــه آیــا ایــاالت متحــدۀ امریــکا و متحدانــش از حکومــت سرپرســت کــه بــه پیشــنهاد طالبــان حمایــت خواهنــد کرد؟ گفــت: ما 
در مــورد نــوع حکومــت داری افغانســتان - طالبــان صحبــت نمی کنیــم
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و  طالبـان  هیـأت  میـان  مذاکـرات  دور  هفتمیـن 
امریـکا  نماینـدۀ وزارت خارجـۀ  زلمـی خلیـل زاد 
در امـور صلـِح افغانسـتان در قطـر در حالـی آغـاز 
یافـت کـه این بـار امریکایی هـا بـه نتایـج ایـن دور 
از گفت وگوهـای صلـح خوشـبین تر از گذشـته بـه 
نظـر می رسـند. در سـفِر از پیـش اعام نشـدۀ مایک 
پمپیـو وزیـر خارجـۀ امریـکا در آسـتانۀ آغـاز دور 
هفتـِم گفت وگوهـای صلـح بـه افغانسـتان، اعـام 
شـد کـه ظـرِف دومـاه آینـده ایـن گفت وگوهـا بـه 

نتایـِج مثبـت خواهـد انجامیـد. 
گفت وگوهـای  هفتـِم  دور  کـه  می شـود  گفتـه 
صلـح نیـز در محـور همان مسـایِل گذشـته خواهد 
چرخیـد ولـی این بـار دو طـرف تـاش می کنند که 
بـدون نتیجـه میـز مذاکـره را تـرک نگوینـد. محور 
اصلـی گفت وگوهـای صلـح بـر اسـاِس آنچـه کـه 
امریکایی هـا گفتـه انـد، بحـث مشـروط در مـورد 
خـروج نیروهـای خارجـی از کشـور، قطـع رابطـۀ 
طالبـان بـا گروه هـای تروریسـتی، آتش بـس و آغاز 
هرچنـد  بـود.  خواهـد  میان افغانـی  گفت وگوهـای 
زمانـی  هـر  از  خوشـبین تر  این بـار  امریکایی هـا 
معلـوم  صلـح  گفت وگوهـای  نتایـج  بـه  نسـبت 
می شـوند، ولـی بـا آن هـم نمی تـوان بـه صـورِت 
قطعـی امیـدوار بود که هفتمیـن دور واقعـًا به نتایج 

ملمـوس بینجامـد.  
شـش دور گفت وگوهـای صلـح میان هیـأت طالبان 
و امریکایی هـا در حالـی بـدون نتیجـه ادامـه پیـدا 
کـرده اسـت که رییـس جمهـوری این کشـور خود 
را بـرای انتخابـات بعـدی ریاسـت جمهـوری آماده 
بـاور  سیاسـی  کارشناسـاِن  از  بسـیاری  می سـازد. 
دارنـد کـه بحـث صلـح افغانسـتان بـرای دونالـد 
ترامـپ رییـس جمهـوری امریـکا بیشـتر از آن کـه 
بـه نتایج خـود متکی باشـد، مصـرف داخلـی دارد. 
ریاسـت جمهـوری خـود  آغـاز  از  ترامـپ  آقـای 
نسـبت به حضور سـربازاِن امریـکا در افغانسـتان با 
ناخشـنودی برخـورد کـرده اسـت و همـواره بـرای 
یافتـن راه حلـی کـه بتوانـد بـه صـورِت آبرومندانـه 
نیروهـای ایـن کشـور را از افغانسـتان خـارج کنـد، 
تـاش کـرده اسـت. آخریـن دریچـۀ امیـد آقـای 
ترامـپ در ایـن زمینـه تاش هـای زلمـی خلیـل زاد 
اسـت کـه اگـر بـه نتایـج مثبـت بینجامـد، می تواند 
بـرای رییـس جمهـوری امریـکا در پایـان نخسـتین 
بـرای  شـدن  آمـاده  و  او  ریاسـت جمهـوری  دور 
رفتـن بـه انتخابـات بعـدی بـا اهمیـت تلقی شـود. 
اگـر آقـای ترامـپ بتوانـد به راه حـِل معقولـی برای 
پایـان بخشـیدن بـه جنـگ افغانسـتان نایـل شـود، 
بدون شـک افـکار عامـۀ امریکایی ها را کـه در حال 
حاضـر در مـورد کارنامـۀ او چنـدان مثبت نیسـت، 

می توانـد مقـداری دچـار تغییـر سـازد. 
 آقـای ترامـپ به چنیـن تغییـراِت کوچکی دلبسـته 
و امیـدوار اسـت کـه در پس زمینـۀ ایـن تغییـراِت 
کوچـک موفـق شـود بـه دسـتاورد بـزرِگ رسـیدن 
دوبـاره بـه قـدرت نایـل شـود. البتـه پـروژۀ صلـح 
انتخاباتـی  برنامـۀ  مولفه هـای  از  یکـی  افغانسـتان، 
بـرای  او  و  می دهـد  تشـکیل  را  ترامـپ  آقـای 
تغییـر افـکار عامـۀ مـردم امریـکا در سـطح جهانـی 
انداختـه  بـه راه  را  تاش هایـی  نیـز  منطقه یـی  و 

اسـت. بـا توجـه بـه چنیـن رویکـردی نمی تـوان 
بـه صـورِت کامـل مطمیـن بـود کـه ایـن بـار آقای 
خلیـل زاد موفـق شـود طالبـان را قناعـت دهـد کـه 
بـه روند صلـح پیشـنهادِی او بپیوندنـد. هرچند این 
احتمـال نیـز دور از تصـور نیسـت که واقعـًا این بار 

گفت وگوهـای صلـح منتـج بـه نتیجـه شـود.
موفقیـِت گفت وگوهـای  بـرای موفقیـت و عـدم   
را  دالیلـی  یک سـان  انـدازۀ  بـه  می تـوان  صلـح 
مطـرح کـرد کـه تمـام آن هـا اگـر در کفـۀ تـرازو 
گذاشـته شـوند، بـه یـک انـدازه می تواننـد متقاعـد 
ایـن  گفت وگـو  هنـِر  برسـند.  نظـر  بـه  کننـده 
از  بتواننـد  گفت وگوکننـده  طرف هـای  کـه  اسـت 
ظرفیت هـا و امکاناتـی کـه بـه صـورِت بالقـوه در 
اختیارشـان قـرار دارد، اسـتفاده کننـد. طالبـان بـه 
همـان میزانـی کـه امریکایی هـا تـاش خواهند کرد 
کـه ایـن گفت وگوهـا را بـه نتیجـه برسـانند، تاش 
کننـد.  امتیازگیـری  خـود  نفـِع  بـه  کـه  می ورزنـد 
طالبـان متوجـه این مسـأله شـده اند کـه امریکایی ها 
بـه صـورِت کم سـابقه بـرای رسـیدن بـه موفقیـت 
در گفت وگوهـای صلـح تـاش می ورزنـد، و بـه 
همیـن دلیـل از تمـام امکانات شـان بـرای این کـه به 
خواسـت های بیشـتری دسـت پیـدا کننـد، دسـت 

نخواهنـد کشـید. 
بارهـای  از  مشـکل تر  این بـار  امریکایی هـا  بـرای 
گذشـته اسـت کـه طالبـان را واقعـًا بـرای رسـیدن 
بـه نتیجـه متقاعـد کننـد، هرچنـد کـه ممکن اسـت 
روی چنیـن نتایجـی در پشـت درهاِی بسـته از قبل 
توافق هایـی انجـام شـده باشـد. امریکایی هـا این بار 
غیرمسـتقیم  صـورِت  بـه  نیـز  را  آلمانی هـا  پـای 
و  کرده انـد  دخیـل  صلـح  گفت وگوهـای  در 
می خواهنـد از امکانـاِت ایـن کشـور بـرای رسـیدن 
واقعـًا  این کـه  کننـد.  اسـتفاده  هدف های شـان  بـه 
از چـه  متقاعـد کـردِن طالبـان  آلمان هـا در مـورد 
امکاناتـی برخـوردار اند، هنـوز نمی توان به درسـتی 
بـرآورد کـرد ولـی بـه نظـر می رسـد کـه آلمان هـا 
برگ هایـی را در اختیـار دارنـد کـه امریکایی هـا را 
واداشـته اسـت کـه از این کشـور بـرای رسـیدن به 

توافـق بـا طالبـان کمـک بگیرنـد. 
از جانـب دیگـر، ایـن نگرانـی نیـز می توانـد وجود 
داشـته باشـد کـه امریکایی ها بـه صـورِت عجوالنه 
بـه توافق هایـی بـا طالبان برسـند کـه بـرای جوانِب 
مختلـِف قضیـۀ افغانسـتان قابل پذیرش نباشـد. اگر 
چنیـن حادثه یـی رخ دهـد کـه دور از احتمـال هـم 
صلـح  گفت وگوهـای  کـه  اسـت  ممکـن  نیسـت، 
از  بیــفتد.  تعویـق  بـه  طوالنـی  مدت هـای  بـرای 
سـفِر سـرزدۀ وزیـر خارجۀ امریـکا به افغانسـتان و 
اسـتقبالی که سـران حکومت نامشـروع وحدت ملی 
از آغـاز گفت وگوهـای صلـح نشـان دادنـد، معلـوم 
می شـود کـه آقـای پمپیـو دسـِت خالـی بـه کابـل 
نیامـده بـوده اسـت. در همیـن حـال صحبت هایـی 
که اشـرف غنی در پاکسـتان داشـت نیز نشـانگِر این 
بودنـد کـه این بـار امیـد بیشـتری بـه همکاری هـای 
پاکسـتان وجـود دارد، هرچنـد کـه در عمـل هنـوز 
پاکسـتانی ها هیـچ تغییــری در سیاسـت های خـود 

در قبـال افغانسـتان آشـکار نکرده انـد.  
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تقویتــی  ثبت نــامِ  رونــد  ســرطان،  هشــتم  گذشــته،  روز 
انتخابــات  در  رای دهــی  شــرایط  واجــد  شــهرونداِن  بــرای 
ــًا  ــت و صرف ــان یاف ــِت کشــور پای ریاســت جمهوری، در 33 والی
در والیــت غزنــی کــه مراکــز ثبت نــام بــا تأخیــر بــاز شــده بودنــد، 
بــرای یــک هفتــۀ دیگــر ایــن رونــد ادامــه خواهــد یافــت. در روز 
هفتــم ســرطان، رســانه ها گــزارش دادنــد کــه تــا کنــون نزدیــک به 
ــزار  ــِت کشــور و چهل ویک ه ــر در سی وســه والی ــزار نف دوصده
ــه  ــی ک ــد؛ ارقام ــام کرده ان ــی ثبت ن ــت غزن ــر در والی ــِر دیگ نف
ــات،  ــون نفــرِی کمیســیون مســتقل انتخاب ــه انتظــارِ دومیلی نظــر ب
ــر شــود، بازهــم  ــام دوبراب ــن ارق ــا اگــر ای ــد و حت ــز می نمای ناچی
ــات را  ــیون انتخاب ــار کمیس ــِد انتظ ــش از 25 درص ــد بی نمی توان

ــد.  ــرآورده کن ــام ب ــرای ثبت ن ب
ــات مجلــس  ــات، در انتخاب ــه گفتــۀ مســووالن کمیســیون انتخاب ب
نماینــده گان 8.8 میلیــون تــن ثبت نــام کــرده بودنــد کــه حتــا اگــر 
ــامِ  ــه ایــن رقــم، نیم میلیــون نفــِر دیگــر از طریــق پروســۀ ثبت ن ب
تقویتــی اضافــه شــود، رقــم مجموعــی نـُـه میلیــون و ســه صدهزار 
خواهــد شــد. امــا پرســِش اساســی این اســت کــه چــه مقــدار از 
ایــن جمعیــت در نهایــت در انتخابــاِت پیــِش رو از حــِق رای شــان 
اســتفاده خواهنــد کــرد و ایــن اســتفاده بــا چــه ضریبــی از آگاهــی 

ــود؟  ــد ب ــراه خواه به هم
ــِر  ــک ام ــای رای، ی ــای صندوق ه ــه پ ــردم ب ــاندِن م ــلمًا کش مس
ســاده و آســان نیســت و الزمــۀ برگــزاری یــک انتخابــاِت پُرشــور 
و ســالم، اخــِذ تمهیــداِت مــادی و معنایــِی فــراوان اســت. 
ــاِت  ــاد و تقلب ــاری از فس ــن و ع ــورهاِی ام ــیاری از کش در بس
ــای  ــه معن ــات را ب ــیریِن انتخاب ــِم ش ــردم طع ــه م ــفندی ک گوس
راســتیِن کلمــه چشــیده اند نیــز اتخــاذ تدابیــِر ویــژه بــرای جلــِب 
مــردم بــه صندوق هــای رای از طریــق دولــت و ارگان هــای 
ــرای  ــی ب ــواِج انتخابات ــاد ام ــن ایج ــی و همچنی ــۀ حکومت مربوط
احیــای روحیــۀ دموکراتیــِک جامعــه از طریــق نامــزداِن انتخاباتــی 
و رســانه ها، رکــِن اساســی پیشــبردِ موفقانــۀ امــِر انتخابــات 
ــات  ــفانه انتخاب ــه متأس ــتان ک ــا در افغانس ــود. ام ــمرده می ش ش
ــر  ــاف ب ــده و مض ــام ش ــرر بدن ــترده و مک ــاِت گس ــِل تقلب به دلی
ــف  ــه را تضعی ــن پروس ــرکت در ای ــرای ش ــزه ب ــی انگی آن، ناامن
کــرده، بدیهی ســت کــه بایــد دولــت در چارجــوب قانــون، نیــرو 
ــرکت در  ــه ش ــردم ب ــرای تشــویق م ــترده یی را ب ــاِت گس و امکان
انتخابــات و اســتفادۀ آگاهانــه از حــِق رای تخصیــص دهــد. چــرا 
کــه تجــارب انتخابات هــای گذشــته، ایــن نتیجه گیــرِی خطرنــاک 
را بــرای جامعــۀ افغانســتان بــه میــان آورده کــه انتخابــات حتمــًا 
و حتمــًا بــا تقلــب و فســاد همــراه اســت و عاقانــه نیســت کــه 
ــه  ــود را ب ــاِن خ ــه یی، ج ــن پروس ــک چنی ــرکت در ی ــرای ش ب
رایــگان در خطــر انداخــت. خطرناکــِی ایــن گــزاره بــه این اســت 
ــا هــم در صــورت  ــا نبایــد در رای دهــی شــرکت کــرد و ی کــه ی
شــرکت، بایــد راِی خــود را بــه معــرِض فــروش گذاشــت؛ زیــرا 
پــس از پایــاِن انتخابــات هیــچ پیونــدی میــان رای دهنــده و 

ــد.  ــد مان ــرار نخواهن ــده برق رای گیرن
شــرکِت نــازِل مــردم در رونــد ثبت نــامِ تقویتــی، نشــان از بی میلــی 
و ســرکوِب انگیــزۀ جامعــه نســبت بــه انتخابــات دارد. ایــن وضــع 
ــق داد.  ــردم ح ــه م ــوان ب ــا می ت ــت و حت ــل درک اس ــًا قاب کام
ــات  ــر از انتخاب ــی بهت ــچ گزینه ی ــان هی ــه همچن ــا ک ــا از آن ج ام
بــرای ســاختِن آینــدۀ افغانســتان متصــور نیســت و دولــت وظیفــۀ 
ــی  ــوِن دموکراس ــه آزم ــیدن ب ــتمرار بخش ــرای اس ــی را ب اساس
دارد، شایســته بــود کــه آقــای غنــی بــه عنــوان رییــس دولــت و 
ــه  حکومــت به جــای کمپاین هــای پیــش از وقــت و اندیشــیدن ب
بقــای شــخص خــودش در قــدرت، بــه »تبلیــغ انتخابــات و تأکیــد 
بــر بقــای فرهنــِگ دموکراســی« همــت می گماشــت و پــس از آن، 
ــه آگهی دهــی و ایجــاد  ــام ب ــِت تم ــا جدی ــات ب کمیســیون انتخاب
ــۀ آن را  ــا نتیج ــت ت ــه می پرداخ ــک در جامع ــۀ دموکراتی روحی
ــای رای  ــای صندوق ه ــد در پ ــی و بع ــامِ تقویت ــت در ثبت ن نخس
و بعدتــر در اعــام نتایــِج انتخابــات بــدون مرافعــه و نــزاع شــاهد 

می بودیــم. 
اگــر  امــا  رفتــه،  هــدر  بــه  فرصت هــا  از  بخشــی  اگرچــه 
باقی  مانــده  در فرصت هــاِی  باشــد،  داشــته  اراده یــی وجــود 
ــای  ــد فض ــت می توان ــکار و قاطعی ــا ابت ــات ب ــیون انتخاب کمیس
ــوق  ــی س ــاط و بالنده گ ــمِت نش ــه س ــی را ب ــاِک انتخابات رخوتن
ــه در  ــد ک ــت کن ــل ثاب ــد در عم ــات بای ــیون انتخاب ــد. کمیس ده
ــت و  ــد داش ــی نخواه ــب نقش ــر تقل ــِش رو دیگ ــاِت پی انتخاب
ــود.  ــد ب ــردم خواه ــاِک م ــد، آرای پ ــم می زن ــه را رق ــه نتیج آنچ
ــی و رســانه ها  ــا جامعــۀ مدن ــات در همــکاری ب کمیســیون انتخاب
ــه  ــردم را نســبت ب ــزه، م ــی و انگی ــا ایجــاد آگاه ــد ب اوالً می توان
شــرکت در انتخابــات ترغیــب ســازد و ثانیــًا ضمــن نظــارت بــر 
ــد  ــی، می توان ــای غن ــم آق ــه تی ــی از جمل ــای انتخابات جریان ه
ظرفیــِت آن هــا را بــه جــای روآوردن بــه کمپاین هــای غیرقانونــی، 

ــازد.  ــیج س ــات بس ــِگ انتخاب ــای فرهن ــمِت احی ــه س ب

پایان ثبت ناِم تقویتی 
در فضای رخوتناِک انتخاباتی

امریکـایی ها  چــرا 
امیدوارند؟ نتایج گفت وگوهای صـلح  به 

برای امریکایی ها این بار 
مشکل تر از بارهای گذشته 
است که طالبان را برای رسیدن 
به نتیجه متقاعد کنند، هرچند که 
ممکن است روی چنین نتایجی 
در پشِت درهاِی بسته از قبل 
توافق هایی انجام شده باشد. 
امریکایی ها این بار پاِی آلمانی ها 
را نیز به صورِت غیرمستقیم 
در گفت وگوهای صلح دخیل 
کرده اند و می خواهند از امکاناِت 
این کشور برای رسیدن به 
هدف های شان استفاده کنند. 
این که واقعاً آلمان ها در مورد 
متقاعد کردِن طالبان از چه 
امکاناتی برخوردار اند، هنوز 
نمی توان به درستی برآورد کرد 
ولی به نظر می رسد که آلمان ها 
برگ هایی را در اختیار دارند که 
امریکایی ها را واداشته است که 
از این کشور برای رسیدن به 
توافق با طالبان کمک بگیرند

احمـد عمران
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دیـروز رونـد نام نویسـی تقویتی بـه غیر از والیـت غزنی در 
33 والیـت دیگـر بـه پایان رسـید. رونـدی که بـا انتقادهای 
فـراوان تیم هـای انتخاباتـی و نهادهـای ناظـر روبـه رو شـده 

است.
سـخنگویان کمیسـیون انتخابـات در گفت وگـو بـا روزنامـۀ 
توصیـف  »موفقیت آمیـز«  را  رونـد  ایـن  پایـان  مانـدگار، 
از  ناظـر و شـماری  نهادهـای  در  امـا مسـووالن  می کننـد، 
و  می داننـد  »ناموفـق«  را  رونـد  ایـن  انتخاباتـی  تکت هـای 
می گوینـد تاهنـوز شـمار دقیق نام نویس شـده گان مشـخص 
نیسـت و اگـر کارهای دیگـر انتخابات همچـون این روند به 
پیـش برده شـود، بار دیگـر انتخابـات پُرتقلـب و غیرمردمی 

رقـم خواهد خـورد.
بـه  مانـدگار دیـروز  باایـن، خبرنـگاران روزنامـۀ  همزمـان 
شـماری از مراکـز رونـد نام نویسـی تقویتـی سـر زده و از 
کارمنـدان  کردنـد.  دیـدن  شـهروندان  نام نویسـی  جریـان 
کمیسـیون انتخابـات در برخـی از ایـن مراکـز بـه روزنامـۀ 
مانـدگار می گوینـد کـه حضور مـردم متفـاوت و از روزهای 
دیگـر اسـت و آنان روز پُرکاری را نسـبت بـه روزهای دیگر 

کرده انـد. سـپری 
خبرنـگار روزنامـۀ مانـدگار که بـه مکتب بی.بی سـاره واقع 
ناحیـه 15 شـهر کابـل رفته بـود، می گوید که دیـروز حضور 
مـردم در ایـن مرکـز نسـبت بـه روزهای دیگـر بیشـتر بوده 
امـا مـواد کافی بـرای نام نویسـی شـهروندان وجود نداشـت 

و کارهـا بـه ُکنـدی دنبال می شـد. 
سـخنگویان کمیسـیون انتخابـات می گوینـد که ایـن روند با 
موفقیـت پایـان یافتـه  اسـت و کمیسـیون انتخابات توانسـته 
شـرایط  واجـد  هـزار   200 از  بیـش  هفتـۀ  سـه  در   اسـت 

رأی دهـی را در سراسـر افغانسـتان ثبـت نـام کنـد.
انتخابـات در  ذبیـح سـادات معـاون سـخنگوی کمیسـیون 
 5 تاریـخ  تـا  می گویـد،  مانـدگار  روزنامـۀ  بـا  گفت وگـو 
سـرطان در ُکل افغانسـتان بـه شـمول والیـت غزنـی 235 

هـزار نفـر ثبـت نـام کرده انـد.
بـه گفتـۀ او، روند تقویتی ثبـت نام در 33 والیت افغانسـتان 

تمدیـد نمی شـود بـه جـز والیـت غزنی کـه بـرای یک هفتۀ 
دیگـر این رونـد ادامه خواهد داشـت.

آقـای سـادات گفـت، در 33 والیت به جز غزنـی، 194 هزار 
و 870 نفـر ثبـت نـام کردند که از این جملـه 122 هزار 910 

مرد و 69 هزار و 28 زن و 2932 کوچی هسـتند.
معـاون سـخنگوی کمیسـیون انتخابـات تأکیـد کـرد کـه در 
غزنـی در مجموعـه مـرد و زن حـدود  41 هـزار و 67 نفر تا 
5 سـرطان ثبـت نـام کردنـد و ایـن رونـد تا یک هفتـه دیگر 

در ایـن والیت ادامـه دارد.
امـا نهادهـای ناظـر با آنکـه از ایـن رونـد اسـتقبال می کنند، 
ولـی تأکیـد دارنـد کـه عـدم آگاهی دهـی، عـدم هم آهنگـی 
بـا وزارت معـارف در گرفتـن مکاتـب بـرای ثبت نـام، نبود 
کارمندان زن در بسـیاری از سـایت های انتخاباتی، مشکات 
امنیتـی و ده هـا مورد دیگر از جمله  مشـکات بسـیار جدی 

ایـن روند بوده اسـت.
فیفـا در گفت وگـو  نهـاد  اجرایـی  یوسـف رشـید، رییـس 
بـا روزنامـۀ مانـدگار می گویـد: ایـن پروسـه در ذات خـود 
یـک قـدم مثبـت بـود، امـا ایـن رونـد قابـل ارزیابـی اسـت 
و در قـدم نخسـت کاری کـه کمیسـیون بایـد انجـام می داد، 
آگاهی دهـی عامـه بـود کـه در ایـن زمینـه بسـیار دیـر اقدام 

صـورت گرفـت.
آقـای رشـید گفـت، بـا وزارت معـارف هم آهنگـی صورت 
نگرفـت و در بسـیاری از مکاتـب کـه قـرار بـود بـه عنـوان 
سـایت انتخاباتی اسـتفاده شـود، بـه دلیل عـدم هم آهنگی به 
کارمنـدان کمیسـیون اجازه کار داده نشـد و این اقدام سـبب 

شـد تـا وقت تلـف شـود و کار بـا ُکندی آغاز شـود.
وی افـزود، کمیسـیون انتخابـات بـرای اعتمادسـازی بایـد 
بـا نهادهـای دولتـی و غیردولتـی، احـزاب سیاسـی، نامزدان 
و  می کـرد  عمـل  هم آهنـگ  ریاسـت جمهوری  انتخابـات 
بـرای تقویت ایـن روند از ایـن نهادهای کمک می خواسـت 
کـه بـدون شـریک کمک ایـن نهادهـا ایـن رونـد تقویت را 

می کـرد.
رییـس اجرایـی فیفـا گفـت، ایـن نهادهـا در کنـار این که در 

شـفافیت ایـن پروسـه کمک می کردنـد، در بخش مشـارکت 
مـردم نیـز نقـش اساسـی می توانسـتند داشـته باشـند، امـا 
متاسـفانه چنین اقدامی را از سـوی کمیسـیون شـاهد نبودیم 
و آگاهـی عامـه هـم قبـًا برای مردم داده نشـد تا مـردم مهم 

بـودن ایـن رونـد را درک می کردنـد.
در  زن  کارمنـد  نبـود  کـرد،  نشـان  خاطـر  رشـید  آقـای 
سـایت های ثبـت نـام زنـان مشـکل دیگـر بـود. زمانی کـه 
در سـایت ثبـت نـام کارمنـد زن وجـود نـدارد، آیـا در روز 
انتخابـات وضعیـت چگونـه خواهد بـود و این مایـه نگرانی 
ماسـت که صـد درصد نبـود کارمند زن در سـایت انتخاباتی 
زمینـه را بـرای تقلـب و تخلـف فراهم می کنـد و باید به این 

مسـاله توجـه جدی شـود.
وی افـزود، مسـاله مهـم دیگـر حضـور مـردم در ایـن روند 
اسـت، امـا چـون مراکـز ثبـت نـام محدود شـده بـود و این 
خـود در انتخابـات مشـکل ایجـاد می کند، زیرا مردم نسـبت 
بـه انتخابـات بی اعتمـاد و بی انگیـزه هسـتند و سـایت های 
انتخاباتـی هـم از محـل مـکان شـان فاصلـه داشـته باشـد، 

بـدون شـک حضـور مـردم را کمرنـگ خواهد سـاخت.
سـتاد  سـخنگویان  از  یکـی  کیانـی  عـارف  حـال،  باایـن 
انتخاباتـی رحمـت اهلل نبیـل در گفت وگو با روزنامـۀ ماندگار 
می گویـد، بنیادهـای این روند را سـال گذشـته کمیشـنران و 
کارگذاران کمیسـیون های انتخاباتی اشـتباه گذاشـتند و روند 

انتخابـات را از مسـیر اصلـی منحرف سـاختند.
بزرگ نمایـی  بـا  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کـرد،  تاکیـد  او 

اعـام  میلیـون  نـه  از  بیـش  را  تعـداد رأی دهنده هـا  کاذب 
میلیـون  پنـج  زیـر  کـه  شـد  مشـخص  بعـداً  امـا  کردنـد، 
بوده اسـت و هنـوز مشـخص نیسـت کـه تعـداد ثبـت نـام 

بوده اسـت. چقـدر  حقیقـی  شـونده گان 
آقـای کیانـی افـزود، هنـوز سرنوشـت تذکره هـای جعلی که 
در انتخابـات پارلمانـی توزیع شـده بود، مشـخص نیسـت و 
کمیسـیون انتخابـات بـا ایـن تذکره هـای جعلـی چـه کـرده 

است.
وی همچنـان گفـت، مسـاله مهـم دیگـر این کـه مکان هـای 
ثبـت نـام مشـخص نشـده بود و آگاهی دهـی الزم صـورت 
نگرفـت و شـهروندان از چگونگی ثبت نـام آگاهی الزم پیدا 
کـرده نتوانسـتند؛ بنابرایـن نمی تـوان یک چشـم اندازه خوب 

از انتخابـات پیـش رو داشته باشـیم.
بـه گفتـۀ آقـای کیانـی، اگـر ایـن بی برنامه گی در کمیسـیون 
انتخابـات ادامـه پیـدا کنـد، یک انتخابـات به مراتـب بدتر از 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال 1393 خواهیـم داشـت و 
کشـور را یکبـار دیگـر بـه طـرف بحـران خواهـد رفـت که 

مدیریـت آن بسـیار مشـکل خواهـد بود.
انتخابـات  برگـزاری  تاریـخ  کـه  درحالی سـت  ایـن 
ریاسـت جمهور بـرای دو بـار بـه تعویـق افتاد و قرار اسـت 
انتخابـات ریاسـت جمهوری بـه تاریخ 6 میزان برگزار شـود. 
اکنـون بایـد منتظـر شـد و دیـد کـه آیـا انتخابـات در ایـن 
تاریـخ برگـزار خواهـد شـد یـا بـرای بـار سـوم بـه تعویـق 

خواهـد رفـت.

ســفیر ایــاالت متحــدۀ امریــکا در کابــل می گویــد کــه اولویت 
ایــاالت متحــده در افغانســتان موفقیــت رونــد مذاکــرات صلح 

ست. ا
جــان  بــس، ســفیر ایــاالت متحــدۀ امریــکا در کابــل کــه دیروز 
شــنبه، 8 ســرطان در رابطــه بــا آغــاز دور هفتــم گفت وگوهای 
صلــح امریــکا - طالبــان، ســفر مایــک پمپیــو وزیــر خارجــۀ 
ایــن کشــور بــه کابــل و همچنــان انتخابــات ریاســتجمهوری 
ــت می کــرد، گفــت: پیــش از  ــگاران صحب ــا خبرن ــل ب در کاب
ــد و  ــه تهدی ــم ک ــان صــدا می زنی ــاالی طالب ــح، ب ــق صل تواف
کشــتار خبرنــگاران را متوقــف ســازند؛ زیــرا امریــکا و جامعــۀ 
جهانــی آزادی بیــان و رســانه های مســتقل را دســت آورد یــک 

و نیــم دهــه اخیــر می داننــد.
ــتقبال  ــح اس ــای صل ــا از تاش ه ــه م ــت ک ــس  گف ــای ب آق
می کنیــم، به ویــژه آغــاز دور هفتــم گفت وگوهــای میــان 
امریــکا . طالبــان در قطــر؛ چنانچــه مایــک پمپیــو در ســفر بــه 
ــح اســت  ــتان صل ــا در افغانس ــت م ــه اولوی ــت ک ــل، گف کاب
ــت افغانســتان و  ــد مقامــات دول ــن  موضــوع مــورد تأیی و ای

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــز  ق ــی نی ــای سیاس طرف ه
ســفیر امریــکا در کابــل همچنــان بیــان داشــت کــه پیش بینــی 

ــه  ــی نتیجــۀ ملموســی ب ــن اســت کــه مذاکــرات کنون ــا ای م
دنبــال داشــته باشــد و در آن بــه چگونه گــی خــروج نظامیــان 
امریکایــی و ضمانــت امنیتــی خــاک افغانســتان کــه دوبــاره به 

مرکــز امــن تروریســتان تبدیــل نشــود، پرداختــه شــود. 

ــا  ــت ت ــن اس ــا ای ــی م ــش  بین ــه پی ــد ک ــس می گوی ــای ب آق
ــرات  ــه مذاک ــح، دروازۀ را ب ــای صل ــم گفت وگوه دور هفت
ــل  ــرای ح ــتان ب ــۀ افغانس ــد و جامع ــاز کن ــی« ب »بین االفغان

ــوند. ــاده  ش ــی آم ــوی داخل ــک گفت وگ ــه ی ــا ب چالش ه
آقــای بــس،   گفــت کــه »اولویــت  مــا صلــح اســت«، امــا در 
ــه  ــود دارد ک ــاص خ ــت خ ــز اهمی ــات نی ــوی آن انتخاب پهل

ــد برگــزار گــردد.  ــر بای ــدون تأخی ب
ــت  ــن مســوولیت دول ــه ای ــت ک ــان، گف ــس، همچن ــای ب آق
افغانســتان و کمیســیو ن های انتخاباتــی اســت کــه از برگــزاری 
ــت  ــردم، ضمان ــرای م ــع ب ــه موق ــات شــفاف و ب یــک انتخاب
دهنــد، جریان هــای سیاســی، نامــزدان، نماینده هــای نهادهــای 
ــات  ــا از انتخاب ــد ت ــی حــق دارن ــه شــکل قانون بین  المللــی، ب

نظــارت داشــته باشــند.
آقــای بــس در ادامــۀ صحبت  هایــش همچنــان افــزود کــه ایــن 
بــرای طالبــان اســت کــه در مــورد گفت وگوهــای داخلــی بــا 
دولــت افغانســتان صحبــت کننــد و همچنــان قطــع رابطــه بــا 
گروه هــای تروریســتی از مســألۀ مهــم در ایــن دور مذاکــرات 

 . ست ا
ــکا  ــان و امری ــای طالب ــه گفت وگوه ــه ب ــس در رابط ــای ب آق
گفــت تــا زمانــی کــه بــه تمــام چهــار مســألۀ توافــق صــورت 

نگیــرد، روی چیــزی توافــق نشــده اســت. 
ــای  ــر گروه ه ــال حاض ــه در ح ــد ک ــکا، می گوی ــفیر امری س
تروریســتی دیگــر نیــز در افغانســتان فعالیــت دارنــد و 
ــای  ــی و نیروه ــای خارج ــردم، نیروه ــاالی م ــی را ب حمات
ــن  ــر ای ــا ب ــد؛ بن ــتان انجــام می دهن ــی افغانس ــی - دفاع امنیت
ــتان را  ــی افغانس ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــم اس ــا مه ــرای م ب

ــیم.  ــا باش ــن تهدید ه ــۀ ای ــم و متوج ــک کنی کم
او همچنــان در پاســخ بــه پرســش های خبرنــگاران در 
رابطــه بــه تهدیــد خبرنــگاران، به ویــژه زنــان از طــرف 
گــروه طالبــان گفــت: مــا متعهــد بــه حمایــت بــا رســانه های 
آزاد و خبرنــگاران هســتیم، جامعــۀ رســانه یی افغانســتان 
و خبرنــگاران آزاد یکــی از دســت آوردهای مهــم جامعــۀ 

ــت. ــر اس ــه اخی ــم ده ــک و نی ــی در ی جهان
ــک  ــی از نزدی ــذار و امنیت ــای قانون گ ــا نهاده ــه ب ــت ک او گف
ــت  ــگاران را در الوی ــت خبرن ــا مصــون - امنی ــم ت کار می کنی

ــند. ــته باش ــود داش ــای خ برنامه ه
او گفــت کــه طالبــان ایــن را درک کــرده انــد کــه در صورتــی 
ــتیابند، آزادی  ــان دس ــه جه ــا جامع ــق ب ــک تواف ــه ی ــه ب ک
ــد  ــر خواه ــورد نظ ــای م ــی از گزینه ه ــانه ها یک ــان و رس بی
ــن  ــه ای ــو ب ــش دور گفت وگ ــان در ش ــان طالب ــود. همچن ب
ــرای خــروج  ــخ مشــخصی ب ــچ تاری ــه هی درک رســیده اند ک
نیروهــای امریکایــی و ناتــو از افغانســتان را بــه دســت آورده 

نمی تواننــد.
ــرات  ــد مذاک ــا رون ــت ت ــن اس ــا ای ــاش م ــه ت ــت ک او گف
صلــح بــه یــک نتیجــه برســد؛ چنانچــه در صحبت هایــی کــه 
ــکا  ــژۀ وزارت خارجــۀ امری ــدۀ وی ــل زاد، نماین ــا زلمــی  خلی ب

داشــتیم، ایــن گزینــه روشــن شــد کــه رونــد مذاکــرات شــکل 
ــورت  ــت ص ــات موافق ــی موضوع ــک دارد، در برخ دینامی
ــت،  ــق اس ــورد تواف ــات م ــی موضوع ــا برخ ــرد و ام نمی گی
ایــن از چالش هــای یــک مذاکــره اســت  بــه ویــژه بــا گــروه  
طالبــان، امــا مــا تمــام تــاش خــود را بــرای پیشــبرد مذاکرات 
بــه خــرچ دادیــم تــا به یــک توافــق همــه جانبــه دســت یابیم.  
ــرای  ــی ب ــه جهان ــای جامع ــه تاش ه ــزود ک ــس اف ــای ب آق
ــی  ــا آماده گ ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــزاری انتخاب برگ
ــردد؛  ــتان برمی گ ــت افغانس ــه دول ــد ب ــن رون ــی ای تخنیک
ــات  ــد انتخاب ــی نیســت کــه در رون مســوولیت جامعــۀ جهان

ــرد. ــم بگی ــتان تصمی افغانس
آقــای بــس گفــت کــه امیــدوار اســت تــا دور هفتــم 
ــا چشــم انداز  ــا یــک بحــث وســیع ب گفت وگوهــای صلــح ب
ــان  ــرفت و خواه ــرف دار پیش ــا ط ــرد، م ــورت گی ــع ص جام
ــا  ــه ت ــم ک ــتیم و می خواهی ــو هس ــن گفت وگ ــان، در ای اطمن
چالشــی کــه نزدیــک بــه 20  ســال جریــان داشــته اســت بــه 

ــان برســد.  پای
ــۀ  ــر از آن جامع ــان شــنیدیم و مهم ت ــا از طالب ــۀ او، م ــه گفت ب
ــح  ــه صل ــه ب ــد.  این کــه چگون ــح ان افغانســتان خواهــان صل
برســیم، همــه انتظــار آن را دارنــد تــا در ایــن دور )دور هفتــم( 

بــه موضوعــات کلیــدی توجــه  شــود. 
آقــای بــس  در رابطــه بــه ایــن پرســش کــه آیــا ایــاالت متحدۀ 
امریــکا و متحدانــش از حکومــت سرپرســت کــه بــه پیشــنهاد 
ــوع  ــورد ن ــا در م ــد کــرد؟ گفــت: م ــت خواهن ــان حمای طالب
ــم،  ــت نمی کنی ــان صحب ــتان - طالب ــت داری افغانس حکوم
ــم،  ــه تروریس ــه ب ــان در رابط ــای خودم ــا نگرانی ه ــرای م ب
ــم و  ــش دهی ــود را کاه ــای خ ــم نیروه ــه بتوانی ــای ک راه ه
رســیدن بــه توافــق بــا گــروه طالبــان و ضمانــت امنیتــی مهــم 

اســت.
ــان  ــت داری طالب ــوع حکوم ــورد ن ــا در م ــه م ــت ک او گف
صحبــت نمی کنیــم و ایــن موضــوع بــه خود مــردم افغانســتان 
ارتبــاط دارد؛ زیــرا تاریــخ نشــان داده اســت کــه تصمیم گیــری 
در مــورد موضوعــات داخلــی افغانســتان تجربــۀ خوبــی نبوده 

اســت. 
ــم  ــون، دور هفت ــروز 29 ج ــه دی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــز  ــه مرک ــان در دوح ــکا - طالب ــح امری ــای صل گفت وگوه
ــرار اســت کــه در ایــن دور روی  قطــر آغــاز شــده اســت. ق
دو گزینه یــی از پیــش تعیــن شــده را بحــث و توافــق شــود. 
از طرفــی هــم دولــت افغانســتان ابــراز امیــدواری کــرده اســت 
تــا ایــن دور بتوانــد زمینــه آغــاز گفت وگــوی مســتقیم میــان 
طالبــان و حکومــت را کلیــد بزنــد، خواســتی که در شــش دور 
گذشــته تکــرار شــد، امــا طالبــان پاســخ مثبــت بــه آن ندادنــد. 
همزمــان باایــن، دیــروز محمــد اشــرف غنــی، ســام رحیمــی 
را بــه عنــوان وزیــر دولــت در امــور صلــح گماشــت. آقــای 
رحیمــی پیــش از ایــن ســمت ریاســت دفتــر غنی را بــه دوش 

داشــت. 

جان بس سفیر امریکا در کابل:
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ایـن روزهـا انتخـاب یک همسـر مناسـب، برای بسـیاری از جوانان یـک دغدغۀ 
انتخـاِب  قـدرت  شـاید  کـه  دخترخانم هـا  بـرای  به خصـوص  اسـت.  اساسـی 
کمتـری داشـته باشـند و بایـد در انتظـار آمـدِن یـک خواسـتگار خوب بنشـینند. 
البتـه ایـن بـه آن معنی نیسـت کـه دخترخانم هـا هیچ نقشـی در این بـاره ندارند؛ 
بلکـه آن هـا با پیشـه کـردِن برخـی منش هـا و دوری کـردن از بعضـی رفتارها و 
کردارهـا می تواننـد خواسـتگاراِن بیشـتری داشـته باشـند. ایـن مقالـه می خواهـد 
دربـارۀ همیـن رفتارهـا و کردارهـا صحبـت کنــد. البتـه بایـد بـه دخترخانم هـا 
ایـن مسـأله را یـادآوری کـرد کـه نبایـد اجازه دهنـد نگرانـی از این مسـأله تمام 

زنده گـی و آیندۀشـان را مختـل سـازد.
 بایـد بیـن یـک دخترخانِم مجرد با مشـکاِت روحی و خلقی و یـک دخترخانم 
مجـرد بـا روح و روان سـالم، حتمًا دومـی را انتخاب کنند؛ زیـرا در این صورت 
اسـت کـه می تواننـد دیر یـا زود ازدواج مناسـبی داشـته باشـند. فرامـوش نکنید 
کـم نیسـتند افرادی کـه اگرچه کمـی دیرتـر ازدواج کرده اند ولـی ازدواِج موفقی 

داشته اند. 
در ایـن مطلـب بـه بررسـی رفتارهایـی پرداختـه می شـود که انجـامِ آن هـا برای 

افزایـِش تعداد خواسـتگاران الزم اسـت:

به دنبال فرد ایده آل نباشید
بیشـتر افـراد وقـِت زیـادی را صـرف می کننـد تـا بتوانند »فـرد ایـده آل« خود را 
پیـدا کننـد. اگـر شـما هم جـزو این دسـته هسـتید، توصیـه می کنیم با چشـمانی 
بـاز پیـش روی تـان را نـگاه کنیـد. البتـه منظـورِ مـا ایـن نیسـت کـه بـه اولیـن 

خواسـتگارتان پاسـخ مثبـت بدهیـد. ولـی کمال گرایـی هـم ممنـوع!
 

باوقار باشید
بیشـتر مـردان بـه دنبال زنـی خاص می گردنـد که تا پایـان عمر کنـارش بماند و 
بـا او پیـر شـود. زنی که اهِل شـکوه و شـکایت نیسـت یا با نق نق کـردن روزش 
را خـراب نمی کنـد. یعنـی مردها یـک زِن منطقی و با حسـاب وکتاب می خواهند 
کـه آن هـا را در سراسـر زنده گی شـان حمایـت کنـد و در موقعیت های حسـاس 
همیشـه بتواننـد روی کمکـش حسـاب کننـد. پـس بـا دوری کـردن از برخـی 

رفتارهای سـبک، شـخصیتی متین و باوقار داشـته باشـید.
  

زیبایی همه چیز نیست
شـاید برخـی از دخترخانم هـا بـه اشـتباه فکر کننـد »زیبایی و وضعیـت ظاهری«ِ 
آنـان همـۀ آن چیـزی اسـت که پسـران در انتخـاب همسـر آیندۀ خـود ماک و 
معیـار قـرار می دهنـد. از ایـن رو بـا پناه بـردن به لوازم آرایشـی یا حتـا عمل های 
جراحـی سـعی دارنـد بـرای زیباتـر شـدن تغییـری در ظاهـِر خـود ایجـاد کنند. 
امـا بـد نیسـت بدانیـد کـه اوالً معیارهای زیبایی نسـبی اسـت و از فـردی به فرد 
دیگـر متفـاوت اسـت، همچنیـن پسـرانی کـه به پخته گی رسـیده باشـند، بیشـتر 
از آن کـه در زیبایـی چهـره متوقـف شـوند، به ظرافت هـا و زیبایی هـای رفتاری 
شـما توجـه می کننـد. از سـوی دیگـر، برخـی از دخترخانم هـا نیـز فقـط و فقط 
منتظـر خواسـتگاری خوش تیـپ هسـتند. اگـر جـزو ایـن دسـته از دخترخانم ها 
هسـتید، بهتـر اسـت کـه خیلی در قیدوبنـد قیافه نباشـید چون قیافۀ خـوب الزامًا 

بـه معنی داشـتن شـخصیت خوب نیسـت.
منبع: 

www.persianpersia.com/lifestyle

ی  راه هایـی برا
یش تعداد  فزا ا
خواستگارهای تان

رسانه
ــد،  ــر گردی ــته ذک ــای گذش ــه در فصل ه طوری ک
ــر  ــی رود، داکت ــر م ــزد داکت ــار ن ــک بیم ــر ی اگ
ســؤاالتی را جهــت پــی بــردن بــه علــِت بیمــاری 
می پرســد تــا بیشــتر اطــاع یافتــه و دواِی مــورد 
ــا  ــر بـ ــوی داکت ــد. گفت وگ ــز کنـ ــاز را تجوی نی
بیــمار مــصاحبه اسـت که در آن مــصاحبه کننده 
یــــعنی داکتــر؛  مصاحبه شــونده یعنــی شــخصی 
ــت  ــوع دردِ شدیدی س ــت؛ موض ــار اس ــه بیم  ک
ــا  ــدف همان ــد و ه ــاس می کن ــار احس ــه بیم ک
ــر  ــۀ داکت ــا مصاحب ــداوی شــخص می باشــد. ام ت
بــا بیمــار را نمی تــوان یــک مصاحبــۀ خبــری یــا 
ژورنالیســتی نامیــد، زیــرا در آن مصاحبه رســانه و 

ــدارد.  مخاطــب وجــود ن
رســانه وســیله یی اســت کــه خبــر و مصاحبــه را 
بــه مخاطبــان می رســاند و اگــر در یــک مصاحبــه 
موجودیــِت یــک رســانه در میــان نباشــد، آن 

مصاحبــه ژورنالیســتی یــا خبــری نیســت.
ــم،  ــر و کار داری ــا س ــا آن ه ــه ب ــانه هایی ک رس
ــند.  ــوع می باش ــار ن ــی چه ــورِت عموم ــه ص ب
رســانه های چاپــی قدیمی تریــن نــوِع رســانه 
ــاص و  ــن خ ــه، بولیت ــه، مجل ــد روزنام ــد؛ مانن ان
رســانه های  تصویــری،  رســانه های  جریــده. 
صوتــی و رســانه های برقــی یــا آنایــن. هرکــدامِ 
ایــن رســانه ها خــط فکــرِی خــود را دارنــد 
کــه عده یــی از این هــا انتقــادی و افشــاگرانه 
ــرف  ــه کار و ص ــم محافظ ــی ه ــند. عده ی می باش
خبــری، تفریحــی، ورزشــی و چنــدی هــم دینــی 
ـ مذهبــی  انــد و پاره یــی هــم اکادیمیــک و علمــی 
بــه شــمار می رونــد کــه هریــک از ایــن رســانه ها 
پیــروِ پالیســی نشــراتی خویش انــد کــه از طــرف 
ــردد.  ــن می گ ــاز تعیی ــا صاحب امتی ــین ی مؤسس
ــه  ــد ک ــر ان ــن نظ ــه ای ــمندان ب ــی از اندیش عده ی
رســانه ها بیان گــرِ نظــرات مــردم می باشــند. 
ــوع  ــن موض ــراتی آن ای ــی نش ــن در پالیس بنابرای
ــده  ــم عقی ــی ه ــود و برخ ــی درک می ش به خوب
ــه شــمار  ــردم ب ــد کــه رســانه ها راهنمــای م دارن
می رونــد. در میــان اندیشــمندان، همیــن دو نظــر 
ــروِ یکــی از  ــانه ها پی ــام رس ــده می شــود و تم دی
ــات  ــا صفح ــند و ی ــد می باش ــرز دی ــن دو ط ای
انعــکاس  ایــن دو نظــر را  برنامه های شــان  و 

ــد. می ده
از نــگاه ســطح پوشــش رســانه ها، می تــوان 
سراســری،  محلــی،  رســانه های  کــه  گفــت 
ــاص و  ــۀ خ ــک طبق ــرای ی ــژه ب ــی وی گزارش
ــدام  ــه هرک ــود دارد ک ــی وج ــانه های جهان رس
ــات و پالیســی نشــراتی  ــه محــدودۀ امکان نظــر ب
فعالیــت دارنــد. بــه همیــن ترتیــب، اگــر رســانه ها 
ــم؛ رســانه های  ــدی کنی ــوا طبقه بن ــگاه محت را از ن

ذوقــی،  ادبــی،  تحلیلــی،  سیاســی،  خبــری، 
تفریحــی، دانشــگاهی،  تخصصــی در میــان آن هــا 

ــد. ــت دارن اکثری
رســانه ها بــر اســاس وقــِت نشــر نیــز طبقه بنــدی 
شــده اند کــه رســانه های بیست و چهارســاعته، 
ماه نامــه،  هفته نامــه،  روزنامــه،  نیــم روزی، 
ــع  ــدام تاب ــد و هرک ــه می باش ــه و گاه نام فصل نام
ــا  ــد، ام ــر می رس ــه نش ــوده و ب ــود ب ــاِن خ زم
ــن  ــانه های آنای ــز رس ــه ج ــانه ها ب ــت رس اکثری
ــه  ــت نشــر  خــود می باشــد ک ــن وق ــع آخری تاب
ــده  ــک مصاحبه کنن ــرای ی ــت نشــر ب ــن وق آخری
بســیار مهــم بــوده و زمانــی کــه مصاحبه کننــده به 
ــًا  ــد دقیق ــرد، بای ــم می گی ــه تصمی انجــام مصاحب
بدانــد کــه آخریــن وقــت نشــر رســانۀ وی کــدام 
ــورد  ــت م ــه دق ــوده و آن را ب ــه ب ســاعت و دقیق

ــرار دهــد.  ــی ق ارزیاب

مخاطب
آخریــن و اساســی ترین رکــِن مصاحبــۀ مخاطبــان 
ــان  ــه، مخاطب ــی مصاحب ــدف اصل ــت و ه آن اس
ــان  ــان در اذه ــونده. هم زم ــه مصاحبه ش ــت ن اس
مخاطبــان نیــز ســواالتی خطــور می نمایــد و 
بــه همــۀ ســواالت در  تــا  دوســت دارنــد 
ذهن شــان جــواب داده  شــود و قناعت خاطرشــان 
ــان اســت و  ــرای مخاطب ــانه ب ــردد. رس ــم گ فراه
هــدف اصلــِی یک رســانه جلــب توجــه مخاطبان 
می باشــد. اگــر خبــر تهیــه می شــود  یــا مصاحبــه 
صــورت می گیــرد و یــا هـــم فـــلم و تصـــویر به 
چــاپ می رســـد، همـــه و همـــه جهــت جلــب 

ــد.  ــان می باش ــه مخاطب توج
ــد، ویژه گی هــای فرهنگــی،  ــان دارای عقای مخاطب
ــد  ــان ان ــوِص خودش ــات به خص ــنن و عنعن س
ــار  ــق آن رفت ــانه مطاب ــه رس ــد ک ــت دارن و دوس
نمایــد. همچنــان مخاطبــان یــک رســانه یــا برنامه 
ســویۀ تعلیمــی و ســطح آگاهــی جداگانــه دارنــد 
کــه بایــد شــناخت دقیــق مخاطبــان صــورت گیرد 
ــر و  ــه، خب و نشــرات و برنامه هــا اعــم از مصاحب
گــزارش یــا دیگــر ژانرهــا بــه اســاس شــناخت و 

ــه شــود. ــان تهی نیازمندی هــای آن

فصـل پنجم
 انواع مصاحبه

متـــعدد  تقسیم بنــــدی های  را  مصاحبه هــــا 
دیدگاه هــای  انــــدیشمندان  و  نمــــوده اند 
ــه  ــد ک ــاور ان ــن ب ــه ای ــی ب ــد. عده ی ــات دارن متف
ــتند؛  ــتر نیسـ ــوع بیش ــا از دو نـ ــام مصاحبه ه تم
مصاحبه هــای  و  حضــــوری  مصاحـــبه های 
غیرحضــوری. دیگــران بــه ایــن نظــــر انــد کــه 
مصاحبه هــای  می تــوان  را  مصاحبه هــا  تمــام 

ــن  ــه همی ــد. ب ــبری خــوانــ ــری و غیرخــ خب
ــه  ــا ب ــه مصاحبه ه ــد ک ــی می گوین ــب عده ی ترتی
ــی بخــش مســتقیم و غیرمســتقیم  دو بخــش یعن
این جــا  در  امــا  شــده اند.  تقســیم بندی 
مطالعــه  مــورد  نــگاه  چهــار  از  مصاحبه هــا 
ــوا، از نظــر  ــگاه شــکل، محت ــرار داده شــده از ن ق
ارتبــاط و وســیلۀ نشــر تقســیم بندی و هرکــدام به 
ــردد. ــیر می گ ــریح و تفس ــل تش ــورت مفص ص

تقسیم بندی مصاحبه ها از نگاه شکل
ــف  ــواع مختل ــه ان ــکل ب ــگاه ش ــا از ن مصاحبه ه
ــده،  ــک بینن ــر ی ــه اگ ــده اند ک ــیم بندی ش تقس
ــد، در  ــگاه کن ــه آن ن ــده ب ــا خوانن ــنونده و ی ش
ــی از  ــه یک ــد آن را ب ــخیص می توان ــن تش اولی

ــد. ــبت ده ــل نس ــکاِل ذی اش

مصاحبه های مونولوگ یا یک جانبه
مصاحبــۀ مونولــوگ بــه پرســش و پاســخی 
گفتــه می شــود کــه در آن حضــور خبرنــگار 
نمی باشــد،  مشــهود  مصاحبه کننــده  یــا 
ــش  ــی نق ــه ول ــورت گرفت ــه ص ــی مصاحب یعن
ــخنان  ــا س ــت و ی ــته نیس ــده برجس مصاحبه کنن
پرســش  چندیــن  میــان  از  شــخص  یــک 
ــورت  ــه ص ــده و ب ــدا شــ ــه شونده ج مصاحبــ

مسلســل بــه نشــر رســیده اســت.
مصاحبه هــای  بــه  مصاحبه هــا  نــوع  ایــن 
ــخ ها  ــد و در آن پاس ــهور ان ــم مش ــه ه یک جانب
ــک  ــا را ی ــن مصاحبه ه ــد. ای ــی می باش ــی در پ پ
ــخ هاِی  ــش ها و پاس ــان پرس ــده از می مصاحبه کنن
ــا هــم  ــرد و ی ــا مصاحبه شــونده می گی خــودش ب
می توانــد از جایــی دیگــری نقــل قــول کنــد و یــا 
ــخنرانی ها  ــم س ــا ه ــی و ی ــس مطبوعات از کنفران

اخــذ نمایــد. 
از  برداشــتن  یادداشــت  قســمت  در  اگرچــه 
ــی  ــا عده ی ــی وجــود دارد، ام ســخنرانی ماحظات
بــه ایــن باورنــد کــه نشــر این نــوع مصاحبه هــا در 
حــاالت اســتثنایی اجــرا می گــردد و مانــع نــدارد 
کــه مصاحبه کننــده نــکات مهــم را تشــخیص داده 

بــه نشــر برســاند. 
در تمامــی ایــن نوع مصاحــبه هــــا از حــــضور 
خبرنــگار خــودداری می شــود، ولــی ویراســتاری 
یــا تدویــن آن دقــت می خواهــد؛ زیــرا مصاحبــه 
ــن  ــه و ممک ــورت نگرفت ــش ص ــل پرس در مقاب
ــار  ــی گفت ــب اصل ــتباه مطل ــدک اش ــا ان ــت ب اس

ســوء تعبیــر شــود.
چون سخن از نـــقل قول و استعــــمال مــصاحبه 
در  مــروج  اصطاحــات  اســت  بهتــر  آمــد، 
رســانه ها را کمــی بیش تــر واضــح ســازیم... 

 حــامد علمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/ بخش پانزدهـم
بخش نخست
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میشـیما در فیلمـی بـر  اسـاِس قصـۀ کوتاهـش بـه 
نـام »میهن پرسـتی« ، نقش سـتوانی را بـازی کرد که 
شـکِم خود را درید. در سـال 1947، میشـیما همراه 
جیتـای )نیـروی دفـاع شـخصی جاپـان (، ارتشـی 
داوطلـب بالـغ  بـر 250  هـزار نفـر را تربیـت کـرد . 
هـدِف این گـروه حمایت از امپراتور و شـرکت در 
عملیات هـای پارتیزانـی بـود . بعدها میشـیما سـعی 
کرد عده یی از دانشـجویاِن دانشـگاه واسـا را برای 
ارتـش شـخصی اش کـه ناتنوکو نـام داشـت، جمع 
کنـد امـا نتوانسـت آن هـا را جذب کنـد و توجهش 
را بـه گروهـای محافظـه کار و کو چکـی معطـوف 
کـرد کـه انتشـار مجلۀ بی اهمیـِت رانسـو را برعهده 
داشـتند. آن هـا موافقـت کردنـد نسـبت بـه جاپـاِن 
سـلطنتی سـوگند وفـاداری یـاد کننـد. مراسـمی که 
در دفتـر روزنامـه برگزار شـد، بـه این ترتیـب بود : 
همـه انگشـت های خـود را بریدنـد و خـون آن را 
در فنجانـی ریختنـد، سـوگندنامه را بـا خـوِن خود 
امضـا کردنـد ، بعـد از آن کـه همـه سـوگند نامه را 
امضـا کردنـد، میشـیما از آن فنجـان نوشـید و آن را 
دور گردانـد. در ایـن حـال لبخنـد سـرخی بر روی 
لبانـش نقـش بسـته بـود، گویـی از نوشـیدِن خـون 
لـذت می بـرد . حتا مقـداری نمـک به آن افـزود که 

ایـن کار باعـث انزجـار دیگران شـد.
 در بهـار 1968 ، میشـیما بـا جیتای به توافق رسـید 
آمـوزش  فوجـی  نیـروگاه  در  را  نیروهایـش  کـه 
دهـد . در بهـار 1970 ، میشـیما ، موریتـا و دو عضـِو 
دیگـر تاتنوکـو یعنـی ماسـایوش معروف بـه چیپی 
کونـگ و ماسـا هیـرو را بـه عنـوان هسـتۀ سـری 
گـروه انتخـاب کـرد . طـی تابسـتان عضـو دیگـری 
بـه گروهـش اضافـه شـد، هیـرو یاسـوگاه معروف 
بـه فورکـوه. آن هـا بـا میشـیما پیمـان بسـتند کـه تا 
آخـر بـا میشـیما بماننـد. اما آن هـا چه نقشـه ای در 
سـر داشـتند ؟ نقشـه چندیـن بـار عوض شـد، اول 

نقشـه ایـن بـود کـه بـا کمـک جیتـای مجلـس را 
تسـخیر کننـد و بعد قرار شـد کـه یکـی از کارکنان 
عالی رتبـه را برباینـد . عاقبـت تصمیم نهایـی گرفته 
را  ماشـینا  کانتـوش  جنـرال  کـه  شـد  قـرار  شـد، 
گـروگان بگیرنـد و او را وادار کننـد که سـربازان را 

در پـادگان ایچـی یـاگا در توکیـو جمـع کنـد. 
 

میشـیما قصد داشـت در مقابل آن ها سـخنرانی کند 
و آن هـا را ترغیـب کنـد به گـروه تاتنوکـو بپیوندند 
و در قانـون اساسـی تغییراتـی ایجـاد کننـد و بعـد 
قرار شـد میشـیما و موریتا  هاراگیری کنند . میشـیما 
آخریـن اقدامـات را انجـام داد.  روز آن واقعـه، 25 
نومبـر 1970 ، میشـیما سـاعت 10/5 صبـح از خانه 
خـارج شـد و سـوار اتومبیلـی کـه منتظـرش بـود، 
شـد و رفـت. چهـار نفـر اعضـای تاتنوکـو نشسـته 
بودنـد، میشـیما جلـو نشسـت و پاکت هـای نامه را 
بـه آن هـا داد. در نامـه میشـیما تمـام مسـوولیِت آن 
واقعۀ دهشـتناک را بـر عهده گرفته بـود و همچنین 
بـرای مخـارج کفن و دفِن خود پولـی را در آن نامه 
گذاشـته بـود. میشـیما تمام طول را شـوخی می کرد 

و بلنـد می خندیـد.
 سـاعت 10/50 وارد پـادگان شـدند و مسـتقیم بـه 
دفتـر ماشـیتا رفتنـد.  همـه چیـز از قبـل طرح ریزی 
شـده بود. چیپی- گونگ از پشـت  سـر جنـرال آمد 
و بـا دسـتمالی دهانـش را بسـت و جنـرال را بـه 

صندلـی بسـتند . چند دقیقـه بعد گروه هـای چهار و 
پنـج نفری از افسـران کـه از موضوع باخبر شـدند، 
بـه دفتـر ماشـیتا هجـوم آوردنـد ولـی میشـیما و 
دوسـتانش در را محکـم کرده بودند، ولـی با تأخیر 
باالخره افسـران توانسـتند وارد شـوند. میشیما چند 
نفـر از آن هـا را زخمـی کـرد و تهدیـد کـرد کـه 
اگـر همیـن االن بیـرون نرونـد، ماشـیتا را می کشـد 
و میشـیما درخواسـت کـرد کـه افسـران تـا قبل از 

سـاعت 12 ظهـر ، جلـو سـاختمان تجمع کننــد.
در ابتـدا افسـران از ایـن کار سـر بـاز زدنـد ولـی 
کـرد،  تهدیـد  را  ماشـیتا  زنده گـی  میشـیما  وقتـی 
تسـلیم شـدند. در همین حین میشـیما و دوسـتانش 
لباس های شـان کـه تصویـر خورشـید و شـعارِ »بـا 
آن  روی  کـن«  امپراتـور خدمـت  بـه  جـان  تمـام 
دیـده می شـد، پوشـیدند و منتظـر تجمـع افسـران 
شـدند. دقیقـًا راس سـاعت 12 میشـیما و موریتا از 
پنجـره بـه بالکـن رفتنـد و پرچـم سـفید بلنـدی را 
کـه تمـام اهـداف آن هـا روی آن نوشـته شـده بود، 
نصـب کردنـد و میشـیما روی دیـوار بالکـن پریـد 
و سـخنرانی اش را کـه خاصه یـی از اهداف شـان 

بـود، آغـاز کرد.
   در ایـن هنـگام، میشـیما دسـتکش سـفیدی را 
کـه آغشـته بـه خـون بـود، پوشـیده بـود. همیـن 
 کـه اولیـن جملـه را بـر زبـان آورد، صـدای بلنـِد 
جمعیـت بلندتر شـد. میشـیما از جمعیت خواسـت 
که سـاکت باشـند تا حرفـش را بزند ولـی جمعیت 
بیـش از حد به خشـم آمـده بودند و فریـاد می زدند 
در  قهرمان بـازی  نکـن  سـعی  بی شـعور!  »احمـِق 
دقیقـه  از هفـت  میشـیما پـس  دیوانـه!«.  بیـاوری! 
نیم سـاعت حـرف  او قصـد داشـت  تسـلیم شـد، 
بزنـد امـا چون جمعیـت او را نپذیرفت، خشـمگین 
شـد و بـا عصبانیـت از روی بالکـن به دفتر ماشـیتا 
رفـت و دکمـۀ پیراهنـش را بـاز کـرد و شمشـیرش 

را برداشـت و بـا دسـِت چـپ شـکمش را نـوازش 
داد و چنـد بـار نفـس بلنـد کشـید و فریـادِ »زنـده 
بـاد امپراتـور« را سـر داد و شمشـیرش را تـا ته در 

شـکمش فـرو کرد!
چهـره اش بـه سـفیدی گـچ شـد و خـون از بدنش 
جـاری شـد و بعـد شمشـیرش را بـه طـرف چـپ 
سـوق داد، دسـتش شـروع بـه لرزیـدن کـرد، بـا 
را  شمشـیر  و  گرفـت  را  دسـتش  چـپ  دسـت 
بـه طـرف چـپ و راسـت سـوق داد تـا شـکمش 
کامـًا دریده شـد. موریتا بـا شمشـیری آخته باالی 
سـر او ایسـتاده بـود. میشـیما بـه طـرز وحشـتناکی 
نالـه می کـرد. بعـد اشـاره یی بـه موریتـا کـرد امـا 
همین کـه موریتـا برگشـت تـا سـِر میشـیما را جـدا 
کنـد، میشـیما روی فرش افتاد و ضربـۀ موریتا فقط 
توانسـت پشـت موریتـا را بشـکافد. فورگـو فریـاد 

زد دوبـاره.
 موریتـا شمشـیر را پاییـن آورد امـا نتوانسـت بـه 
گردن میشـیما بزند و در عوض بدنش را شـکافت. 
روده هایـش  می کشـید.  دردناکـی  عـذاب  میشـیما 
روی فـرش ریخته بود. دانشـجویان فریـاد می زدند 
دوبـاره. ایـن بـار موریتـا به گـردن میشـیما زد ولی 
دسـتش لـرزان بـود وضربه آن قـدر محکـم نبود که 
سـر میشـیما را جـدا کنـد. در همیـن موقـع فورگو 
کـرد، سـر  را یک سـره  کار  و  را گرفـت  شمشـیر 
میشـیما از تـن جـدا شـد و روی زمیـن می غلتید و 

خـون از بدنـش بیرون جهید و بدنش مثل مرغ سـر 
کنـده تـکان می خـورد. موریتـا گفـت بـرای او دعا 
کنیــد و دانشـجویان دعـا خواندند. موریتا لباسـش 
را در آورد و شمشـیر را از دسـت میشـیما بیـرون 
کشـید و بـه همین شـیوه دسـت بـه هاراگیـری زد، 
سـر موریتـا بـا صدای مهیبـی روی زمین افتـاد و به 
طرف بدن میشـیما غلتید. دانشـجویان بدن میشـیما 
و موریتا را پوشـاندند و سـر آن  ها را کنار بدن شـان 
گذاشـتند و بـه طـرف در رفتنـد و تسـلیم شـدند و 

همـه چیـز طبـق برنامه تمام شـد.
مـردم دنیـا از این عمـل نفرت انگیز تـکان  خوردند. 
عمـل  چنیـن  دچـار  موفـق  چنیـن  مـردی  چـرا 
وحشـتناکی شـود؟ نویسـندۀ چهـل رمـان، بیش از 
شـصت اثـر کوتاه، کسـی که سـه بـار نامـزد جایزۀ 
بازیگـر،  فیلسـوف،  بـود،  ادبیـات شـده  در  نوبـل 
مهربـان؛  شـوهری  و  فرزنـد  دو  پـدر  ورزش کار، 
اصـًا معنی نداشـت. میشـیما در آخرین یادداشـِت 
خـود نوشـته بـود: زنده گی انسـان کوتاه اسـت، اما 

مـن می خواهـم عمـری جاویـدان داشـته باشـم.

گم شـدۀ  فیلـم  از  نگاتیوهایـی  نیـز  پیـش  چنـدی 
میشـیما پیـدا شـد. این فیلـم را وی در سـال 1966 
سـاخته و داسـتان خودکشـی یک افسـر امپراتوری 

پـس از کودتـای نافرجـام سـال 1936 اسـت.
میشـیما کـه خـود از نویسـنده گان برجسـتۀ جاپانی 
شـیوه  همیـن  بـه   1970 نومبـر   25 روز  بـود، 
خودکشـی کـرد. می گوینـد او پیـش از هاراگیـری، 
بـه مرکـز فرماندهـی ارتـش در توکیـو هجـوم برده 
و از سـربازان خواسـته بـود به نـام امپراتـور قیام و 
کشـور صلح طلـِب جاپـان را دوبـاره تجهیـز کننـد.
فیلـم 30 دقیقه یـی یوکوکـو بـه کارگردانـی و بـازی 
میشـیما، بـر اسـاس داسـتانی کوتـاه بـه همیـن نام 
سـاخته شـده و هیچ دیالوگی نـدارد. زیرنویس های 
فیلـم هـم بـا قطعاتـی از موسـیقی ریچـارد واگنـر، 
می شـوند.  همراهـی  آلمانـی،  مشـهور  آهنگ سـاز 
پـرده  روی  هـم  سـینماها  در  یوکوکـو  این کـه  بـا 
رفـت، امـا برخـی معتقدنـد همسـر میشـیما پس از 
خودکشـی او از نگاتیوهـای فیلـم بیزار شـد و آن ها 
را در آتـش سـوزاند. هیرواکـی فوجـی، تهیه کننـدۀ 
فیلـم، بقایـای آن را در انبـار خانۀ میشـیما در توکیو 
کشـف و موافقـت خـود را بـرای انتشـار نسـخۀ 
دی وی دی یوکوکـو در اوایـل سـال آینـدۀ میـادی 

کرد. اعـام 
اختصاصـی  نشـر  ویراسـتار  ایتـو،  و  سـاتور 
کتاب هـای میشـیما، در این بـاره می گویـد: همسـر 
میشـیما ظاهـراً فیلـم را بـا آن مضمـون خودکشـی 
و هاراگیـری، ناخوشـایند می دانسـت و بـه همیـن 
پخـش  حـق  تجدیـد  قـرارداد  امضـای  از  دلیـل 
سـینمایی آن خـودداری کـرد و بـه گفتـۀ برخـی، 

سـوزاند. را  نگاتیوهـا 

مد و مـه

میشیما دستکش سفیدی را که 
آغشته به خون بود، پوشیده 

بود. همین  که اولین جمله را بر 
زبان آورد، صدای بلنِد جمعیت 
بلندتر شد. میشیما از جمعیت 

خواست که ساکت باشند تا 
حرفش را بزند ولی جمعیت 
بیش از حد به خشم آمده 

بودند و فریاد می زدند »احمِق 
بی شعور! سعی نکن قهرمان بازی 

در بیاوری! دیوانه!«. میشیما 
پس از هفت دقیقه تسلیم 

شد، او قصد داشت نیم ساعت 
حرف بزند اما چون جمعیت او 

را نپذیرفت، خشمگین شد و با 
عصبانیت از روی بالکن به دفتر 
ماشیتا رفت و دکمۀ پیراهنش 

را باز کرد و شمشیرش را 
برداشت و با دسِت چپ شکمش 
را نوازش داد و چند بار نفس 

بلند کشید و فریاِد »زنده 
باد امپراتور« را سر داد و 

شمشیرش را تا ته در شکمش 
فرو کرد!

چند دقیقه بعد گروه های چهار 
و پنج نفری از افسران که از 
موضوع باخبر شدند، به دفتر 

ماشیتا هجوم آوردند ولی 
میشیما و دوستانش در را محکم 
کرده بودند، ولی با تأخیر باالخره 
افسران توانستند وارد شوند. 

میشیما چند نفر از آن ها را 
زخمی کرد و تهدید کرد که اگر 
همین االن بیرون نروند، ماشیتا 
را می کشد و میشیما درخواست 
کرد که افسران تا قبل از ساعت 

12 ظهر ، جلو ساختمان تجمع 
کننـد.

در ابتدا افسران از این کار 
سر باز زدند ولی وقتی میشیما 

زنده گی ماشیتا را تهدید 
کرد، تسلیم شدند. در همین 

حین میشیما و دوستانش 
لباس های شان که تصویر 

خورشید و شعاِر »با تمام جان 
به امپراتور خدمت کن« روی آن 
دیده می شد، پوشیدند و منتظر 

تجمع افسران شدند. دقیقاً 
راس ساعت 12 میشیما و موریتا 
از پنجره به بالکن رفتند و پرچم 
سفید بلندی را که تمام اهداف 
آن ها روی آن نوشته شده بود، 

نصب کردند

بخش دوم و پایانیمحمود علی زاده

نویسندۀ 
نابغۀ جاپانی 
با خودکشی 

عجیب ودردناک
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برنامه های رادیو پشتونستان 
بشیر مته، نثار مظلوم و سیف الرحمان سلیم 

رادیــو افغانســتان، روزانــه در فاصلــه میــان نمــاز عصــر و 
ــر  ــتان منتش ــرای پشتونس ــی ب ــژه برنامه ی ــن، وی ــاز خفت نم
ــال 1949 از  ــه س ــش آن ب ــه  پخ ــه ک ــن برنام ــرد. ای می ک
ســوی کابــل، آغــاز شــد، همــزاد جنبــش پشتونســتان بــود. 
جنبــش »پشتونســتان« کنگــرۀ )خدایــی خدمتــگار( از قــرار 
ــدم  ــم ریفران ــو« و تحری ــده »بن ــاه جــون  1947 منعق داد م
جــوالی 1947 از ســوی حــزب »کنگــره« متاثــر بــود. وقتــی 
در جــوالی ســال 1973 داوود خــان نظام شــاهی افغانســتان 
ــه  ــدرت را قبضــه نمــود، ب ــا ســاقط کــرده و ق ــا کودت را ب
پارتــی«  از سیاســت حــزب »نشــنل عوامــی  پیــروی 
ــوچ  ــتون، بل ــتان« روز پش ــای روز »پشتونس ــتان، به ج پاکس
و برنامــۀ پشتونســتان، رادیــو را بــه پشــتون و بلــوچ تغییــر 
ــب  ــراد صاح ــا اف ــن برنامه ه ــی ای ــرای گرداننده گ داد و ب
تجربــه و الیــق را مقــرر نمــود. ریاســت امــور قبایــل را بــه 

ــا بخشــید. ــل ارتق وزارت ســرحدات و قبای
بشیر مته 

بشــیر متــه، در ســفارت پاکســتان در کشــور مالیزیــا 
ــود.  ــه می نم ــوان ســکرتر دوم ســفارت اجــرای وظیف به عن
وقتــی تحــرکات نظامــی از ســوی »نشــنل عوامــی پارتــی«  
در مناطقــی از بلوچســتان و پختونخــوا آغــاز شــد، روابــط 
ــدان  ــد خان ــورد. هرچن ــم خ ــتان بره ــتان و پاکس افغانس
بشــیرمته از نظــر سیاســی اعضــا و هــواداران حــزب »مســلم 
لیــگ« بودنــد، ولــی عصبیــت قومــی او در برابــر اقدامــات 
ضــد پشــتون ذوالفقــار علــی بوتــو تحریــک شــده از عهــده 
ســکرتریت دوم ســفارت پاکســتان در مالیزیــا اســتعفا 
کــرده از افغانســتان درخواســت پناهنده گــی سیاســی کــرد. 
ــه  ــه او در وزارت خارج ــل اینک ــه دلی ــتان ب ــرف افغانس ط
پاکســتان کار کــرده  بــود، درخواســت او را پذیرفــت و از 
او بــا احتــرام ویــژه پذیرایــی کــرده در مکروریــان برایــش 
ــی  ــش جدای ــا جنب ــه او را ب ــد و رابط ــزرگ دادن ــه ب خان
ــری  ــه رهب ــتان ب ــم افغانس ــتان مقی ــتون پاکس ــان پش خواه
اجمــل ختــک، تأمیــن کردنــد. او وظیفــه گرفــت کــه بــرای 
برنامه هــای رادیویــی پشــتون و بلــوچ کــه از کابــل منتشــر 

ــد.  ــتان، بنویس ــت پاکس ــد دول ــب ض ــد، مطال می ش
ــه  ــار داشــت ک ــران و بختی ــای عم بشــیر، دو پســر به نام ه
مــن از روی محبــت آنهــا را »تواریــش« و »گاســپدین« یــا 
آقــا خطــاب می کــردم. بشــیر متــه، شــخص تحصیــل کــرده 
و در گرداننده گــی و تهیــه مطالــب رادیــو ماهــر بــود، امــا 
ــود  ــنا ب ــا آش ــتان ن ــایل افغانس ــط و مس ــا اوضــاع و محی ب
ــت – کشــور  ــچ گاه دول ــتان، هی ــه افغانس و نمی دانســت ک
ــه  ــا آنک ــد. ب ــت باش ــم می توانس ــه ه ــوده و ن ــتون نب پش

ــوند و  ــه می ش ــور گفت ــن کش ــی ای ــتون ها بان ــراً پش ظاه

نــام کشــور نیــز از نــام قومــی  آنهــا »پشــتون یعنــی افغــان« 
گرفتــه شــده اســت. 

ــژه   ــتان و به وی ــای افغانس ــه  فض ــود ک ــن ب ــألۀ دوم ای مس
کابــل دارای فضــا و نظــر وســیع – سیاســی – نبــود 
ــر  ــود، در اث ــج ب ــه آدم زود رن ــه ک ــیر مت ــن رو، بش و از ای
پیشــامدهای کوچــک ناراحــت می شــد و بعــد مــا ناگزیــر 
می شــدیم بــرای دل جویــی و دور کــردن پریشــانی های 
او بــه دیــدار او برویــم. نارضایتــی و ناراحتی هــای او 
ــه  ــتند ک ــی  می داش ــراً سیاس ــل شــخصی و اکث بعضــا دالی
ــل  ــا نق ــت ها اینج ــان یادداش ــا را از می ــه از آنه ــد نمون چن
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ــاره  ــب. بیچ ــیر صاح ــراه بش ــه هم ــامگاهی ب ــت ش نشس
مأیــوس اســت؛ از اوضــاع مــردم آن ســوی مــرز و از 

اوضــاع این ســوی مــرز. می گفــت: »اســلم ختــک در 
ــد  ــض محم ــد و فی ــخن می گوی ــان اردو س ــه زب ــور ب اله
ــس  ــد، پ ــه فارســی گــپ می زن ــل ب خــان محســود در کاب
بــرای مــا چــه فــرق می کنــد؟ بــرای مــا )جدایــی خواهــان 
ــی  ــی پارت پشــتون پاکســتانی اعضــای حــزب نشــنل عوام
ســاکن کابــل( کــه هندوســتان و ایــران هــر دو یــک حیثیــت 

ــد. را دارن
ــیرمته  ــب اســت و او )بش ــال تصوی ــی در ح ــون اساس  قان
ــه افغان هــا  پاکســتانی( از اجمــل ختــک، می خواهــد کــه ب
ــلطه  ــه س ــود ک ــوید ش ــوری تس ــون ط ــه قان ــد ک بگوی
ــی  ــک کابل ــای ی ــود. به ج ــن ش ــن و تأمی ــتون ها تضمی پش
)شــهروند افغانســتان( یــک فــرد قبایلــی بایــد وزیــر تعیــن 
شــود. توســل بــه اســلحه و بــم و بــاروت چیــزی را 
ــان  ــر، در پای ــس دیگ ــا هرک ــاو ی ــیر پ ــد، ش ــر نمی ده تغیی
ــا  ــود و پنجابی ه ــی می ش ــه قربان ــت ک ــتون اس ــن پش ای
ــه اساســی  ــک طــرح و برنام ــد ی خوشــحال می شــوند. بای

ــاده شــود. ــر آم و موث
چــه نیــاز اســت کــه مــا بــا همــه بــه نشــانه تاییــد نظریــات 
آنهــا ســر بجنبانیــم بهتــر اســت کــه بــا هــم کنــار بیایــم و 

ــم.  ــه گفت وگــو کنی ــا هــم صادقان ب
ــران و  ــا وزی ــه ب ــدار روزان ــوض دی ــه ع ــک، ب ــل خت اجم

ضایــع کــردن وقــت درجرگه هــای پشــتون ها اشــتراک 
ــد. کن

مــا اینجــا مهمــان نیســتیم و اینجــا وطــن ایرانی هــا نیســت؛ 
اظهــار نظــر در مــورد مســایل داخلــی اینجــا )افغانســتان( 
مداخلــه بــه شــمار نمی یایــد. همــه توجــه مــا بایــد 

ــد.  ــا باش ــتون های اینج ــه پش ــوف ب معط
اگــر امــروز مــا اینجــا نشســته ایم ایــن از لطــف و احســان 
مــردم فارســی زبــان ایــن کشــور نیســت، بلکــه مــا اینجــا 

ــته ایم. ــتون ها نشس ــت پش از برک
اصاح طلــب  و  پیشــرو  یکنفــر  پشــتون ها  میــان  در 
نداریــم. نخســت بایــد بــرای گــرد هــم آوردن همــه 
ــه  ــد ک ــرق نمی کن ــچ ف ــرد و هی ــه و کار ک ــتون ها توج پش
پشــتون فاشیســت باشــد یــا کمونیســت. یــک نفــر جرمــن، 
اگــر فاشیســت اســت یــا کمونیســت یــا جمهوریخــواه بــه 

ــه  ــت. ب ــادار اس ــش وف ــردم خوی ــاک و م ــرزمین و خ س
همیــن ترتیــب، مــردم چیــن یــا اتحــاد جماهیــر شــوروی 
ــه عــوض برانداختــن  ــا نباشــد، ب اگــر کمونیســت باشــد ی
ــد و  ــه مفــاد خــود می دان ــم پایه هــای آن را ب ــت تحکی دول

در راســتای آن تــاش می کنــد.
 اینجــا همــه بیســواد انــد. دو ســه کتــاب بــه زبــان روســی 
از  توســعه طلبی  و  اصاح طلبــی  واژه گان  و  خوانده انــد 
ــه  ــد ک ــگاه کنی ــد ن ــد. می گوین ــرار می کنن ــن تک روی تفن
ــا  ــد! به م ــرفت کرده ان ــدر پیش ــکند چق ــتان و تاش تاجیکس
چــه؟ مقصــد مــا متحــد ســاختن همــه پشــتون ها و ســوق 
ــر  ــه ه ــت، ب ــعه اس ــرفت و توس ــوی پیش ــا به س دادن آنه
ترتیــب کــه ممکــن باشــد، مــا را بــه کار جهانیــان چــه کار؟ 
موصــوف ایــن ســخنان را بــا چنــان جدیــت و ظرافــت بیان 
ــم او  ــاس می کن ــد گاه احس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــد ک می کن
یــا دیوانــه خواهــد شــد یــا مأیــوس شــده و فــرار خواهــد 
ــاالنه  ــه س ــت ک ــن جمهوری ــن  )جش ــس از جش ــرد. پ ک
یک بــار در روز پیــروزی کودتــای داوود خــان برگــزار 
ــا  ــت ب ــود و می گف ــده ب ــوس ش ــیار مأی ــه بس ــد( ک می ش
ــم و  ــن رفت ــه جش ــل( ب ــر قبای ــان )وزی ــد خ ــض محم فی
دیــدم کــه او بــا همــه بــه زبــان فارســی صحبــت می کــرد. 
ــل  ــک مح ــا ی ــود؛ ام ــا ب ــی زبان ه ــر از فارس ــا پُ کمپ ه

ــدم. ــا ندی ــتو زبان ه ــرای پش ب
او )بشــیرمته( چنــان از ایــن مســایل متأثــر اســت کــه بــرای 

آینــده او نگرانــم.« 
ــب  ــاِب »فری ــش از کت ــن بخ ــه ای ــب، مطالع ــه این ترتی ب
سیاســت   پــای  رد  جســتجوی  در  را  مــا  تمــام«  نــا 
ــروج  »فارسی ســتیزی« و روحیــه ضــد زبــان فارســی م
ــط  ــه منح ــتون و نظری ــت های پش ــان اُلتراناسیونالیس در می
ــن  ــد و روش ــک می کن ــا«  کم ــور افغان ه ــتان کش »افغانس
می ســازد کــه ایــن بخــش از پشتونیســت ها در واقــع 
متأثــر از نظریــات چــه کســانی و پیــرو کــدام خــط فکــری 

ــتند.  ــی اس – سیاس

منبــع: کتــاِب »فریــب نــا تمــام«  اثــر جمعــه خــان صوفــی، 
ــای 119 – 123.  برگ ه

شکست بن بست و آغاز...
ــا همدیگــر  پرتــو قانــون اساســی و روحیــۀ همــکاری ب
در راســتای خدمت گــذاری بــه مــردم و تعالــی و ترقــی 

کشــور بیشــتر از پیــش تــاش کننــد«.
رییــس اجرایــی نیــز در صفحــۀ رســمی فیســبوکش ابــراز 
ــا  ــس »ب ــده گان مجل ــه نماین ــت ک ــرده اس ــدواری ک امی
ــردم و کشــور  ــال م ــه در قب ــی ک درک مســوولیت بزرگ
بــه وظایف شــان در عرصه هــای  بــه زودی  دارنــد، 
و  حکومــت  اعمــال  از  نظــارت  قانون گــذاری، 

نماینده گــی شایســته از مــردم بپردازنــد«.
گفتنــی اســت کــه دور نخســت انتخابــات ریاســت 
مجلــس بی نتیجــه پایــان یافــت و از میــان نامــزدان 
کســی نتوانســت بیشــترین رأی را به دســت آورد. در دور 
دوم انتخابــات ریاســت مجلــس، کمــال ناصــر اصولــی و 
ــای  ــت، آق ــه در نهای ــد ک ــت کردن ــی رقاب ــای رحمان آق
رحمانــی 123 رأی بــه دســت آورد و آقــای اصولــی ایــن 
ــده گان جنجــال  ــس نماین ــت و در مجل نتیجــۀ را نپذیرف
برپــا شــد. برخــی از نماینــده گان طرفــدار آقــای اصولــی 
ــه کرســی ریاســت  ــی ب ــای رحمان ــد آق اجــازه نمی دادن
ــان یــک رأیــی کــه در اخیــر آن  ــد. آن مجلــس تکیــه زن

ــان  ــد و خواه ــته شــده را نمی پذیرفتن ــک نقطــه گذاش ی
ــد. باطــل شــدن آن بودن

در نهایــت پــس از کش وقوس هــای بیــش از یــک مــاه، 
ــری  ــه رأی گی ــد ب ــق نمی ش ــاالی آن تواف ــه ب ــی ک رأی
ــت  ــه اکثری ــی ک گذاشــته شــد و اعــام شــد، در صورت
نماینــده گان بــه باطــل نبــودن آن رأی دهنــد، آقــای 
رحمانــی برنــده اســت و می توانــد بــه کرســی ریاســت 
مجلــس تکیــه زنــد و در صورتــی کــه اکثریــت وکیــان 
بــه باطــل بــودن آن رأی دهنــد، انتخابــات مجــدد برگــزار 
ــت آورد،  ــه دس ــتری رأی را ب ــه بیش ــی ک ــود و کس ش
ــی  ــت انتخابات ــر وارد رقاب ــار دیگ ــی ب ــای رحمان ــا آق ب

شــوند.
ــودن  ــل ب ــه باط ــس ب ــده گان مجل ــر نماین ــرانجام، اکث س
یــک رأی جنجالــی رأی دادنــد و انتخابــات مجــدد 
ــد وردک  ــان محم ــای خ ــام آق ــد. در فرج ــزار ش برگ
بیشــترین رأی را از میــان نماینــده گان تــازه نامــزد 
ــی  ــای رحمان ــا آق ــروز ب ــت آورد و دی ــه دس ــده ب ش
ــای  ــه آق ــدان را ب ــرانجام، می ــد و در س ــت ش وارد رقاب
رحمانــی واگــذار کــرد و پیــروزی میررحمــان رحمانــی 

ــت. ــک گف ــس، تبری ــس مجل ــوان ریی ــه عن را ب
در بیشــتر از 40 روز از نخســتین انتخابــات ریاســت 

ــم  ــا ه ــس ب ــن مجل ــای ای ــده گان، اعض ــس نماین مجل
ــان،  ــن می ــد. در ای ــز کردن ــری لفظــی و فزیکــی نی درگی
ــای  ــه اعض ــدت ب ــن م ــز در ای ــای زیــادی نی اتهام ه
اعضــای  از  برخــی  و  مــردم  شــد.  وارد  مجلــس 
مجلــس، عــدۀ دیگــری از هم صنفان شــان را متهــم 
بــه قوم گرایــی، مســوولیت ناپذیری و گرفتــن پــول 

ــد. در ســوی دیگــر،  ــس کردن ــزدان ریاســت مجل از نام
حکومــت بــه ویــژه ارگ ریاســت جمهــوری نیــز متهــم 
بــه دخالــت در امــور ایــن مجلــس متهــم اســت و 
ــی وکا  ــوری از برخ ــت جمه ــد ارگ ریاس ــه می ش گفت
ــردن  ــا ک ــه برپ ــک ب ــان را تحری ــرده و آن ــت ک حمای

جنجــال در ایــن مجلــس می کــرد.

بهار چوپان

بخش دوم و پایانی
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ب: انسجام منابع داخلی برای رسیدن به هدف
ــا احــزاب سیاســی،  ــد از طریــق تفاهــم ب     حکومــت می توان
جامعــۀ مدنــی، رســانه ها، شــوراهای علمــا، مســاجد، نهادهــای 
ــی را  ــاع مل ــک اجم ــذار، ی ــع تأثیرگ ــایر مناب ــک و س اکادمی
ایجــاد کنــد کــه جنــگ جــاری در کشــور، بــه  هیــچ صــورت 
ــف آن و  ــرای توق ــس ب ــت. پ ــتان نیس ــردم افغانس ــع م ــه نف ب
ــات و  ــام امکان ــان، از تم ــا مخالف ــم ب ــرای تفاه ــازی ب زمینه س

ــرد.  ــد اســتفاده صــورت گی ــع دســت  داشــته بای مناب
ــا  ــت و احــزاب سیاســی ی ــان حکوم ــه می ــر مشــکلی  ک     ه
قضیــه  در  فقــط  و رسانه هاســت،  اجتماعــی  ســازمان های 
زبــان  از  آنچــه  گردنــد؛  یک ُمشــت  و  یک صــدا  صلــح، 
در  علمــا  زبــان  از  می شــود،  شــنیده   مقامــات حکومتــی 
ــاالن  ــان کارشناســان سیاســی و فع ــه و از زب ــای جمع خطابه ه

مدنــی در رســانه ها شــنیده شــود.
ــوق  ــع ف ــاختن مناب ــیج س ــر بس ــد در ام ــت می توان     حکوم
بــرای توقــف جنــگ و مجبــور کــردن مخالفــان در مرحلــه اول 
ــدار  ــرای گفت وگوهــای صلــح پای ــز مذاکــره ب ــه  می و رفتــن ب

در مرحلــه دوم، نقــش اساســی بــازی کنــد.

ج:جلوگیری از افکار وارداتی در کشور
ــورهای  ــه  کش ــان ب ــرت جوان ــری از مهاج ــرای جلوگی     ب
ــکار  ــردن اف ــار ک ــی و مه ــوم دین ــری عل ــرای فراگی ــرون ب بی
وارداتــی، حکومــت می توانــد از طریــق وزارت خانه هــای 
ذیربــط ماننــد وزارت ارشــاد، حــج و اوقــاف، وزارت معــارف 
ــد و متخصــص  ــای جی ــکاری علم ــی و هم ــات عال و تحصی

ــد.   ــازی کن ــش ب ــتقیم نق ــه مس ــور به گون کش
ــردن  ــاری ک ــازی و معی ــه به ظرفیت س ــور، در رابط     همانط
ــر رســمی در  نهادهــای علمــی و آموزشــی، ثبــت مــدارس غی
ــی،  ــای آموزش ــس و فض ــد تدری ــارت از رون ــت، نظ حکوم
جلــب اســتادان خارجــی از کشــورهای دوســت ماننــد: مصــر، 
ــه کشــورهای  ــان ب ــره، از رفتــن جوان ــه و غی هندوســتان، ترکی

ــد.  ــری کن ــد جلوگی ــایه می توان همس
ــی و  ــای آموزش ــی در نهاده ــه علم ــت روحی ــرای تقوی     ب
ــان  ــه جوان ــی ک ــای عاطفی ی ــوض انگیزه ه ــه  ع ــک ب اکادمی
حکومــت  می کنــد،  تشــویق  خشــونت  و  بــه  جنــگ  را 
می توانــد در هماهنگــی بــا نهادهــا و نخبه هــای علمــی کشــور، 
ــدازی  کنفرانس هــای علمــی را در نقــاط مختلــف کشــور راه ان
ــد و کارشناســان  ــای رســانه یی را پشــتیبانی کن ــد، فعالیت ه کن
متخصــص علــوم دینــی و نهادهــای تحقیقاتــی را بــرای 
ــی،  ــد: اعتدال گرای ــی مانن ــایل و موضوعات ــش روی مس پژوه
ــامی،  ــی اس ــانیت در جهان بین ــن، انس ــاق در دی ــگاه اخ جای
ــردی،  ــری، آزادی ف ــر پذی ــالمت آمیز و همدیگ ــتی مس همزیس
ــری،  ــوق بش ــانی، حق ــاوات انس ــانه ها، مس ــان و رس آزادی بی
افراط گرایــی،  مهــار  بــه  رابطــه  در  اســام  آموزه هــای 
ــن  ــان، از بی ــودکان و زن ــه ک ریشــه کن ســاختن خشــونت علی
ــری،  ــایل دیگ ــیتی و مس ــاری و جنس ــای تب ــردن تبعیض ه ب

ــد. ــت کن ــویق و حمای تش

د: از بین بردن منابع مالی دشمن
    مهمتریــن منابــع مالــی دشــمن مــواد مخــدر اســت و 
ــردم  ــی م ــای تجارت ــه از کاروان ه ــدی ک ــال آن عوای ــه  دنب ب
جمــع آوری می کنــد و همچنــان عشــر و مالیاتــی کــه بــا 
ــه  ــد. البت ــع آوری می کن ــردم جم ــوی م ــار از س ــد و فش تهدی
بخــِش عمده یــی از امکانــات مالــی و لوژســتیکی دشــمن 
ــن  ــی تأمی ــتخباراتی بیرون ــازمان های اس ــی س ــوی برخ از س

می گــردد. 
ــی از  ــر یک ــرل ه ــار و کنت ــرای مه ــد ب ــت، می توان     حکوم
ــع مالــی و لوژســتیکی دشــمن، اســتراتژی ها و برنامه هــای  مناب
ــع  ــردم وض ــکاری م ــی و هم ــی در هماهنگ ــخص و عمل مش

کنــد. 

هـ: تشدید فشارها در میدان جنگ
    دشــمن تــا زمانــی بــه صلــح تــن نمی دهــد کــه در میــدان 
جنــگ، تحــت فشــار شــدید قــرار نگیــرد و تصــور پیــروزی و 
رســیدن بــه  هــدف از ذهنــش بیــرون نشــود. بنابرایــن، قــوای 
مســلح کشــور بــا نیــروی معنــوی ایمــان بــرای دفــاع از دیــن، 
وطــن و ارزش هــا و نوامیــس ملــی بایــد در برابــر دشــمن بــه 
ــه از  ــه به خان ــد و خان ــه ده ــی ادام ــخت و تهاجم ــارزه س مب

طریــق زمیــن و هــوا دشــمن را پیگیــری و ســرکوب کنــد. 
ــرای حمایــت معنــوی و تشــویق ســربازان قــوای مســلح      ب
کشــور از ســوی مــردم نیــاز اســت تــا شــورای علمــا، احــزاب 
ــتیبانی از  ــرای پش ــه ب ــره هم ــی و غی ــۀ مدن ــی، جامع سیاس
ــانه ها  ــا، رس ــاجد و تکای ــق مس ــور از طری ــلح کش ــوای مس ق
ــیج  ــر، بس ــع دیگ ــگاه ها و مناب ــدارس و دانش ــات، م و مطبوع

ــد. ــگ گردن و هماهن

خواست مردم افغانستان از صلح با مخالفان
    صلــح بــا دشــمن موضوعــی اســت کــه اگــر روی آن دقیــق، 
ســنجیده و کارشناســانه فکــر نشــود، چالش هــا و ضایعه هــای 
جبــران ناپذیــری را در پــی خواهــد داشــت. بدین لحــاظ، هــر 
قدمــی  کــه در ایــن راســتا برداشــته می شــود، بــا وســعت نظــر، 
ــر  ــه دور از عواطــف و ســلیقه های شــخصی و ب ــه، ب آینده نگران
ــه گام  ــی محتاطان ــد و خیل ــتان باش ــردم افغانس ــع م ــاد مناف بنی

برداشــته شــود. 

الف: حفظ دست آوردها
ــون  ــد: قان ــر، مانن ــال اخی ــژده س ــت آوردهای ه ــظ دس     حف
ــردی، آزادی  ــذه کشــور، آزادی ف ــن ناف ــایر قوانی اساســی و س
افغانســتان  بین المللــی  بیــان و رســانه ها، حفــظ جایــگاه 
ــه،  ــان و منطق ــورهای جه ــا کش ــا ب ــت موافقت نامه ه ــا رعای ب
ــل  ــازمان مل ــا س ــدات ب ــا و معاه ــه میثاق ه ــتن ب ُحرمت گذاش
متحــد، دســت یابی زنــان بــه حقــوق اجتماعــی شــان، راه یابــی 

میلیون هــا دختــر بــه مکاتــب و دانشــگاه ها و احتــرام بــه 
ــاث  ــور و ان ــم از ذک ــهروندان اع ــی ش ــی و مدن ــوق اساس حق
از خط هــای ســرخی انــد کــه در پروســۀ صلــح معاملــه نبایــد 

شــوند. 

ب: انتخابات و دموکراسی
    از آنجایــی  کــه در رابطــه بــه ســاختار نظــام، هیــچ میکانیســم 
عملــی، منطقــی و جوابگــو در هیــچ  یکــی از کشــورهای 
جهــان در قرن هــای اخیــر همچــون دموکراســی، نتیجــه نســبتًا 
ــه  ــات و دموکراســی یگان ــاًء انتخاب مطلــوب نداشــته اســت، بن
راه بــرای ســاختار نظــام پنداشــته می شــود و هــر گزینــه دیگــر 

ــه ســوی اســتبداد بکشــاند.  ــد کشــور را ب می توان
    انتخابــات و دموکراســی و سیســتم جمهوری یــی کــه عنــوان 
»جمهــوری اســامی افغانســتان« را ســاخته اســت، موضوعــی 
ــه شــمول  ــزار انســان ب ــا ه ــه  قیمــت خــون ده ه ــه ب اســت ک
ســربازان قــوای مســلح کشــور، زنــان و کــودکان و شــهروندان 
ملکــی بی گنــاه بــه  دســت آمــده اســت تــا مــردم افغانســتان در 
یــک فضــای آزاد و عادالنــه ماننــد ســایر ملــل جهــان بتواننــد 

ــد. ــه دهن ــه زنده گــی عــادی شــان ادام ب

ج: حفظ افتخارات جهاد و مقاومت
    جهــاد و مقاومــت دو دورۀ تاریخــی سرنوشت ســاز در تاریــخ 
مبــارزات آزادی خواهــی مــردم افغانســتان به شــمار مــی رود کــه 
ملــت بــرای پاســداری از ارزش هــای دینــی و ملــی، اســتقالیت 
ــی  ــر تجــاوز بیرون ــت ارضــی کشــور در براب سیاســی و تمامی
ــس  ــرف و نوامی ــرده و از آزادی، ش ــت ک ــتاده گی و مقاوم ایس

ملــی مــردم افغانســتان دفــاع کــرده اســت.  
    قهرمــان ملــی کشــور شــهید احمدشــاه مســعود، رهبــر جهــاد 
ــن  ــتاد برهان الدی ــور اس ــح پروفیس ــهید صل ــت و ش و مقاوم
ربانــی و مارشــال محمدقســیم فهیــم از پیشــگامان راه عــزت و 
آزادی و مدافعــان راســتین مــردم افغانســتان در دو دورۀ فــوق 
ــوری اســامی  ــت جمه ــردم و دول ــه از ســوی م ــد ک ــوده ان ب
ــد و  ــه ان ــرار گرفت ــر ق ــا القــاب فــوق مــورد تقدی افغانســتان ب
ــردان  ــن ابرم ــه ای ــارزات آزادی خواهان ــدی، مب ــل های بع نس

تاریــخ را هیــچ گاه فرامــوش نخواهــد کــرد. 
    افتخــارات و امتیازاتی کــه بــرای شــهدا و معلولیــن دوره هــای 
ــن هــژده ســال  ــان شــهدا و معلولی جهــاد و مقاومــت و همچن
اخیــر در برابــر دشــمن از ســوی حکومــت و مــردم افغانســتان 
در نظــر گرفتــه شــده اســت، در پروســۀ صلــح قطعــًا مــد نظــر 

گرفتــه شــود.

د: تغییر نوع نظام 
    نوعیــت نظــام، بــا درنظرداشــت ســاختار اجتماعــی 
ــد  ــی، می توان ــزاب سیاس ــردم و اح ــت م ــتان و خواس افغانس
ــان  ــروج در جه ــی م ــتم پارلمان ــه سیس ــی آن ب ــکل کنون از ش
مطابــق قوانیــن نافــذه کشــور تغییــر کنــد و گروه هــای 
جنگجــو در چارچــوب حــزب یــا احــزاب سیاســی می تواننــد 
ــد. ــال نماین ــان را دنب ــای ش ــداف و فعالیت ه ــت ها، اه خواس

    گروه هــای جنگجــو در صورتــی  کــه قانــون اساســی و نظــام 
ــق  ــام مطاب ــاختار نظ ــر در س ــوع تغیی ــد، هرن ــی را بپذیرن کنون
ــن و  ــی ممک ــع مل ــای مناف ــر مبن ــردم ب ــت م ــون و خواس قان

ــود. ــر می ش میس

هـ: پاسداشت از ارزش های دینی
ــده  ــح گردی ــور تصری ــی کش ــون اساس ــه در قان ــه ک همان گون
ــا  ــت؛ ام ــام اس ــتان اس ــردم افغانس ــمی م ــن رس ــت، دی اس
ــی  ــه در برخ ــود دارد ک ــی وج ــای دینی ی ــکل در قرائت ه مش

ــت. ــه اس ــگ در آمیخت ــا فرهن ــتان ب ــاحات افغانس س
بــرای تقــارب میــان دیدگاه هــای فقهــی و جلوگیــری از 
افراطیــت دینــی، نیــاز بــه تأســیس نهادهــای دینــی اکادمیــک، 
مراکــز فقــه و فتــوای معتبــر، کار و تــاش روی قرائــت معتــدل 

ــود.  ــده می ش ــرورت دی ــر ض ــات دیگ ــام و موضوع از اس

و: چگونگی ورود جنگجویان به حکومت 
گروه هــای جنگجــو از راه مذاکــرۀ مســتقیم بــا حکومــت 
مشــروع افغانســتان می تواننــد بــه عنــوان یــک جریــان سیاســی، 
جنــگ را توقــف دهنــد؛ ســاح های شــان را بــر زمیــن 
بگذارنــد و همچــون جریان هــای دیگــر بــه رقابت هــای 
سیاســی بپردازنــد و در بازســازی مجــدد کشــور ســهم بگیرنــد.

ز: حضور نیروهای خارجی در کشور
یکــی از موضوعــات اتفاقــی میــان تمــام شــهروندان افغانســتان 
ایــن اســت کــه هیــچ فــرد و گروهــی حضــور درازمــدت نظامی 
ــح  ــه صل ــی ک ــد، در صورت ــا در کشــور را نمی پذیرن خارجی ه
ــن گــردد،  ــات تأمی ــد و امنیــت و ثب ــه  وجــود بیای در کشــور ب
حکومــت بــه نماینده گــی از ســوی مــردم افغانســتان می توانــد 
ــد  ــتان تجدی ــکا و افغانس ــان امری ــی می ــرد امنیت ــه روی راهب ک
نظــر کنــد و در رابطــه بــه خــروج تدریجــی نظامیــان ناتــو از 

کشــور تصمیــم اتخــاذ نمایــد. 
در عیــن زمــان، حکومــت افغانســتان نیــاز بــه امضــای 
پیمان هــای راهبــردی جدیــد بــا کشــورهای همســایه و ایجــاد 
یــک دیپلوماســی فعــال بــا کشــورهای منطقــه و جهــان دارد که 
ــرده از آدرس افغانســتان  منافــع هیــچ یکــی از کشــورهای نامب
نبایــد تهدیــد گــردد. ایجــاد چنیــن یــک دیپلوماســی یی بــرای 

ــی دشــوار اســت. نظــام افغانســتان خیل
ــاءاهلل  ــور ان ش ــح در کش ــوق، صل ــاط ف ــت نق ــا درنظرداش ب
ــن  ــرزمین بدی ــن س ــندۀ ای ــر باش ــد. ه ــد ش ــق خواه متحق
بــاور اســت کــه امــروز یــا فــردا جنــگ در افغانســتان توقــف 
خواهــد کــرد؛ چــه بهتــر اســت کــه هرچــه زودتــر روی ایــن 
امیــد و آرزوی بــزرگ و مشــترک مــردم افغانســتان، هریکــی بــه 

ــد.  ــدم بردارن ــم و ق  ســهم خــود قل

صلح از چشم انداز دین 

در افغانستان
عزیز احمد حنیف

بخش سوم و پایانی

نهادهــای  در  علمــی  روحیــۀ  تقویــت  بــرای 
ــای  ــوض انگیزه ه ــه  ع ــک ب ــی و اکادمی آموزش
عاطفی یــی کــه جوانــان را بــه  جنــگ و خشــونت 
در  می توانــد  حکومــت  می کنــد،  تشــویق 
علمــی  نخبه هــای  و  نهادهــا  بــا  هماهنگــی 
نقــاط  در  را  علمــی  کنفرانس هــای  کشــور، 
ــد، فعالیت هــای  ــدازی کن ــف کشــور راه ان مختل
رســانه یی را پشــتیبانی کنــد و کارشناســان 
ــی  ــای تحقیقات ــی و نهاده ــوم دین ــص عل متخص
ــی  ــایل و موضوعات ــش روی مس ــرای پژوه را ب
ماننــد: اعتدال گرایــی، جایــگاه اخــالق در دیــن، 
ــتی  ــالمی، همزیس ــی اس ــانیت در جهان بین انس
آزادی  پذیــری،  همدیگــر  و  مســالمت آمیز 
مســاوات  رســانه ها،  و  بیــان  آزادی  فــردی، 
انســانی، حقــوق بشــری، آموزه هــای اســالم 
در رابطــه بــه مهــار افراط گرایــی، ریشــه کن 
ســاختن خشــونت علیــه کــودکان و زنــان، از 
ــیتی و  ــاری و جنس ــای تب ــردن تبعیض ه ــن ب بی

مســایل دیگــری، تشــویق و حمایــت کنــد
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به ویـژه  همسـایه گانش  سـوی  از  بارهـا  افغانسـتان 
پاکسـتان در کنـار ضربه هـای سیاسـی و امنیتـی، ضربۀ 
اقتصـادی خـورده و این کشـور پیهم بـرای صادارت و 
واردات کشـور موانـع ایجاد کرده اسـت. پس از سـال 
نمـودن  پیـدا  افغانسـتان در صـدد  2001 دولت هـای 
راه هـای بدیل بـرای صـادرات و واردات کشـور بوده، 
چیـز ی  کـه تاکنون نتیجۀ مطلوب در پی نداشـته اسـت.

ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  غنـی  محمد اشـرف 
سـال 2014 بـا شـعار ایـن  کـه میلیون هـا شـغل ایجاد 
خواهـد کـرد و در نهایـت، افغانسـتان را بـه چهـار راه 
اقتصـادی منطقـه مبدل می کنـد، خود را نامـزد نمود و 
با این شـعار های پوپولیسـتی توانسـت در دور نخست 
انتخابـات جایـگاه دوم را به دسـت آورد و در نهایـت، 
بـه کرسـی ریاسـت حکومـت وحـدت ملی تکیـه زد، 
امـا بـا گذشـت نزدیک بـه پنج سـال از عمـر حکومت 
در  بنیـادی  تغییـرات  این کـه  تنهـا  نـه  ملـی  وحـدت 
اقتصـاد کشـور و زنده گـی شـهروندان آن وارد نشـد، 
بـل در ایـن پنج سـال فقـر و بیـکاری بـه اوج خـود 
رسـیده و کمتر تغییـرات مثبت را در دسـترخوان مردم 

می تـوان دیـد.
راه الجـورد، پـروژۀ  تاپـی، راه  ابریشـم )یـک کمربنـد؛ 
افغانسـتان- دوسـتی  )بنـد  سـلما  بنـد  راه(،  یـک 
هنـد( پـروژۀ کاسـا یک هـزار، بنـدر چابهـار و ایجـاد 
اقتصـادی  برنامه هـای  مهم تریـن  از  دهلیزهوایـی 
حکومـت وحـدت ملـی به شـمار مـی رود کـه به ظن 
محمـد اشـرف غنـی ایـن برنامه هـا می تواند کشـور را 
بـه چهـار راه اقتصـادی منطقه مبـدل سـازد. در اینجا از 
میـان برنامه هـای اقتصـادی نام بـرده شـده، سـه پروژۀ 
بـزرگ آن را بـه عنـوان مشـت نمونه خروار به بررسـی 
می گیریـم تـا دیـده شـود کـه ایـن برنامه هـا چقـدر 
بـرای افغانسـتان مفیـد واقع شـده اند و حـرف تا عمل 

اشـرف غنـی چقـدر باهـم نزدیـک انـد؟

دهلیز  هوایی
ایجـاد دهلیـز هوایـی بـا نزدیک بـه ده کشـور مختلف 
اقتصـادی  دسـت آوردهای  از  یکـی  نزدیـک،  و  دور 
حکومت وحدت ملی گفته می شـود. در سـال گذشـته 
حـدود 3200 تُـن کاال به ارزش 60 میلیـون دالر از این 
طریـق صـادر شده اسـت که پنجـاه درصد هزینـۀ آن را 
 30 ،USAID ادارۀ همکاری هـای اقتصـادی امریـکا
درصـد دولت افغانسـتان، و 20 درصـد متباقی را تجار 
پرداخـت می کننـد. اگـر نـگاه ژرف تـر بـه ایـن پروژه 
بیافگنیـم درمی یابیـم کـه ایجـاد دهلیـز هوایـی و آنهم 
بـا هواپیماهـای مسـافر بـری بیشـتر جنبـۀ تبلیغاتـی 
داشـته  اسـت. از سـوی دیگـر، 60 میلیون دالـر )حدود 
0.02 درصـد از مجمـوع تجـارت کشـور و نزدیـک 6 
درصـد از صـادرات کشـور( درصـد بسـیار اندکـی از 
تجـارت سـاالنۀ کشـور را تشـکیل می دهـد، هم چنـان 
اگـر  چـون  می رسـد  نظـر  بـه  موقتـی  پـروژه  ایـن 
USAIDنیـم هزینـۀ انتقال کاالهـا را نپـردازد، دولت 
افغانسـتان تـوان پرداخـت آن  را نـدارد و همیـن 30 
درصـد هـم بـر دوش دولت سـنگینی می کنـد و بدون 
سب سـایدی دولـت و USAID، انتقـال کاالها از این 
طریـق بـرای تجـار غیـر اقتصـادی تمـام خواهد شـد. 
گزارش هایـی هـم در مـورد ایـن  کـه پروازهـای منظم 
نبـوده و میوه هـا در میـدان هوایـی فاسـد می شـوند، 
همچنـان نبـود خـط ویـژۀ تجارتـی بـرای صـادرات، 
نبـود سـردخانه و انبار خانـۀ مجهز، نبـود البراتوارهای 
اسـکنر های  نبـود  کشـور،  فرودگاهـای  در  معیـاری 
بـزرگ در دروازه هـای فرودگاه هـا نشـان دهندۀ آمـاده 
نبـودن دولـت افغانسـتان بـر چنیـن اقدامـی می باشـد. 
 1397 سـال  در  این کـه  مـورد  در  هـم  گزارش هایـی 
هـزاران تُـن میـوه خشـک در قندهـار باقی مانـد و در 

کل 70 درصـد میوه خشـک ایـن والیت صادر ناشـده 
باقـی مانـده اسـت، وجود داشـت. در نهایـت، با توجه 
بـه نـکات یاد شـده به ایـن نتیجه می رسـیم کـه ایجاد 
دهلیـز هوایـی یـک تصمیـم موقتـی بـوده و بـه هیـچ 
وجـه موثریـت اقتصـادی در پی نداشـته و در کل جنبۀ 
تبلیغاتـی و سیاسـی داشـته اسـت تا منفعـت اقتصادی.

راه الجورد
اقتصـادی  پروژه هـای  از  دیگـر  یکـی  الجـورد  راه 
طـرح  می شـود.  عنـوان  ملـی  وحـدت  حکومـت 
ابتدایـی ایـن پـروژه نخسـتین بار در24 عقـرب 1393 
در هفتمیـن نشسـت همکاری هـای منطقه یـی )ریـکا( 
توسـط دولـت افغانسـتان بـه کشـور های ایـن مسـیر 
)ترکمنسـتان، ترکیه، گرجسـتان و آذربایجـان( در میان 

گذاشـته شـد.
مسـیر نام بـرده افغانسـتان را از طریـق بنـادر آقینـه و 
تورغنـدی بعـد از گذشـتن از شـهر ها و بنـادر ترکمن 
تلفیـس  آذربایجـان،  باکـوی  ترکمنسـتان،  باشـی 
گرجسـتان، قـارس و اسـتانبول ترکیـه بـه اروپـا پیوند 

می دهـد.
عضـو  کشـورهای  اگـر  کـه  نیسـت  شـکی  ایـن  در 
نام بـرده  مسـیر  بماننـد،  پای بنـد  خـود  توافقـات  بـه 
بـرای  کشـور  از  بیـرون  در  را  تجـاری  سـهولت های 
افغانسـتان بـه بـار خواهـد آورد، امـا پرسـش اصلـی 
ایـن اسـت کـه افغانسـتان چالش هـای تجـاری اش را 
در داخـل کشـور چقـدر توانسـته اسـت حـل کنـد؟ 
در پنج سـال گذشـته چنـد بـزرگ راه و چنـد کیلومتـر 
خـط آهـن اعمار گردیده اسـت؟ از اعمـار فرودگاهای 
معیـاری و هوتل هـا و غیـره سـهولت های مـورد نیـاز 
مسـیر ترانزیـت کشـورها می گذریـم. در حالـی که در 
کشـور هنـوز هم جـاده معیاری یـی برای وصـل کردن 
شـهرهای مهـم کشـور، حتـا بـا مرکـز وجـود نـدارد؛ 
ایـن در حالی سـت کـه تنهـا بـرای وصل کردن شـمال 
بـا جنوب وشـرق بـا غـرب کشـور، افغانسـتان نیـاز به 
داشـتن دسـت کـم 4 هـزار و 8 صد کیلومتـر بزرگ راه 
معیـاری و هم چنـان بـه 4 هـزار و 8 صـد کیلومتر خط 

آهـن چهـار خطـه ضـرورت دارد.
راه الجورد ممکن اسـت که سـهولت های ترانسـپورتی 

را بـرای صـادرات و واردات کشـوربه بـار آورد، امـا 
در شـرایط کنونـی و در حالتـی کـه افغانسـتان یـک 
کشـور کامـًا وارداتی می باشـد، ایجاد ایـن راه تفاوت 
چندانـی در اقتصـاد کشـور وارد نخواهد کـرد. این راه 
در صورتـی موثـر می باشـد کـه افغانسـتان تولیـدات 
داخلـی اش را صـادر کنـد، امـا در حـال حاضـر کـه 
افغانسـتان بـا وجـود یک کشـور زراعتی بـودن، بازهم 
مواد غذایی از کشـور های بیرونـی وارد می کند، چندان 
موثـر بـه نظر نمی رسـد. چـون اگـر موانع بیرونـی فرا 
راه تجـارت افغانسـتان برداشـته شـود، موانـع داخلـی 
از جملـه نبـود راه هـای ترانزیتـی مجهز، خطـوط آهن 
و... پـا برجاسـت و پرسشـی کـه باید حکومـت به آن 
پاسـخ دهـد ایـن اسـت کـه در طول پنج سـال گذشـته 
در جهـت رفـع چالش هـای داخلـی چـه فعالیت هـای 

انجـام شـده اسـت؟ به خاطـر تـوازن بیانـس تجارت 
خارجی چند شـرکت تولیدی در کشـور سـاخته شـده 
اسـت؟ اگـر موانـع خارجـی فـرا راه تجـارت کشـور 
و  میوه جـات  قالیـن،  زعفـران،  جـزء  بـرود،  بیـن  از 
گیاه هـان طبـی – کـه صـادرات همیشـکی و طبیعـی 
کشـور را تشـکیل می دهـد – کـدام کاالهـای جدیـد 
تولیـد وطـن را بایـد بـه اروپا صـادر کرد؟ سـاده ترین 
افغانسـتان  دولـت  این کـه  هـم  پرسـش  مهم تریـن  و 
امنیـت ایـن مسـیر را در داخـل کشـور چگونـه تامین 
می کنـد؟ البتـه نگرانـی کشـورهای مسـیر راه الجـورد 
هـم قابـل تأمـل اسـت. چـه تضمینـی وجـود دارد که 
از افغانسـتان بـه عنـوان یکی از بزرگ ترین کشـورهای 
تولیـد کننـده مـواد مخـدر، بـا اسـتفاده از ایـن مسـیر 
قاچـاق مـواد مخدر اسـتفاده صورت نگیـرد؟ و این  که 
افغانسـتان در حالـی  کـه تـوان تأمین امنیـت را حتا در 
بـزرگ شـهرها و پایتخت اش نـدارد، چگونـه می تواند 
تضمیـن کند تـا از این کشـور گروه های تروریسـتی و 
مـواد انفجـاری بـا اسـتفاده از سـهولت های که توسـط 
راه الجـورد بـه میـان می آیـد، بـه آسـیای میانه، اروپای 
شـرقی و اروپـای غربی، عبور نکنند؟ پاسـخ متأسـفانه 

اسـت. منفی 

پروژۀ تاپی
اقتصـادی  برنامه هـای  از  دیگـر  یکـی  تاپـی  پـروژه 

حکومـت اشـرف غنـی گفتـه می شـود، طـرح اصلـی 
ایـن پـروژه در سـال 1990 از سـوی کمپنـی یونیـکال 
ریختـه شـده بـود و یکـی از دالیـل بـه میـان آوردن 
گـروه طالبـان نیـز همین پروژه به شـمار مـی رود چون 
در آن زمـان انتظـار می رفـت تـا طالبـان امنیـت آن را 

کنند. تأمیـن 
بـزرگ منطقه یـی اسـت کـه  پـروژۀ  نام بـرده،  پـروژۀ 
گاز طبیعـی ترکمنسـتان را توسـط پایـپ الیـن از راه 
افغانسـتان بـه کشـور های جنـوب آسـیا )پاکسـتان و 
هنـد( انتقـال می دهـد. ایـن پایـپ الیـن کـه ظرفیـت 
انتقـال 27 میلیـون متـر مکعـب گاز را دارا می باشـد به 
طـول 1735 کیلومتـر، معـدن گاز لولوتـان ترکمنسـتان 
را بـه شـهرک فضیلـکا هنـد وصـل می کند. افغانسـتان 
سـاالنه حـق اسـتفاده 600 میلیـون تـا 5 میلیـارد متـر 
مکعـب گاز را از ایـن پایـپ الیـن دارا خواهـد بـود 
و متباقـی آن میـان هنـد و پاکسـتان مسـاویانه تقسـیم 

شـد. خواهد 
حکومـت وحـدت ملـی تبلیغـات گسـترده یی را بـه 
راه انداختـه بـود تـا از ایـن پـروژه بـه عنـوان یکـی از 
بگیـرد.  امتیـاز  اقتصـادی اش،  برنامه هـای  بزرگ تریـن 
دفتـر ریاسـت جمهوری در حـوت 1396 گفتـه بـود 
کـه ایـن پـروژه تـا سـال 2019 تکمیـل شـده و عملی 
خواهـد شـد. حـال که مـا دقیقًا در وسـط سـال 2019 
قـرار داریـم، کار عملـی ایـن پـروژه به کجا رسـیده و 
بـا گذشـت ایـن همه سـال از طـرح پـروژۀ تاپـی و با 
گذشـت پنج سـال از عمـر حکومـت وحـدت ملـی و 
افتتـاح چندیـن مرحله یـی آن در شـهرهای مختلـف از 
جملـه در شـهر هـرات، کار عملی آن به کجا رسـیده و 
مـا چنـد دهه دیگـر انتظار عملی شـدن آن را بکشـیم؟ 
دولـت افغانسـتان امنیـت آن را چگونه تأمیـن می کند؟ 
آیـا تضادهـای سیاسـی و رقابـت خشـن میـان هنـد و 
پاکسـتان اجـازه می دهـد تـا ایـن دو کشـور روی یک 
پـروژۀ بزرگ اقتصـادی باهم کنار بیایند؟ بازهم پاسـخ 

قناعـت بخـش وجود نـدارد.
در پایـان از نـکات یـاد شـده می توان نتیجـه گرفت که 
کارهـای بنیادی یـی در زمینـۀ تبدیـل شـدن کشـور بـه 
چهـار راه اقتصـادی انجـام نشـده و بیشـتر برنامه هـای 
اقتصـادی حکومـت جنبـۀ تبلیغاتی داشـته و اگر عملی 
هـم گـردد تغییرات بسـیار انـدک را در اقتصاد کشـور 
بـه بـار خواهـد آورد کـه در واقـع این تغییـرات اندک 
دسـت آورد اقتصـادی به شـمار نمی رود. در پنج سـال 
دوره همیـن حکومـت فقـر از 38 درصـد به بیشـتر از 
54 درصـد افزایـش یافـت؛ در زمـان حکومـت همین 
متفکـر صاحب برتر دنیا، سـطح بیـکاری افزایش یافته 
و امـروز بـه اوج خـود رسـیده اسـت؛ امروز بیشـتر از 
نیـم باشـنده گان کشـور بـا فقـر چنـد بُعـدی دسـت و 
گریبـان هسـتند؛ متأسـفانه در طول پنج سـال حکومت 
وحـدت ملـی بـه برنامه هـای نمایشـی همچـون ایجاد 
دهلیـز هوایـی با کشـورها اکتفا شـده اسـت و کارهای 
اساسـی یی در ایـن زمینـه به هیچ وجه صـورت نگرفته 
اسـت. ایـن  کـه بـرای تبدیـل کـردن کشـور بـه چهار 
راه اقتصـادی منطقـه برعـاوه بزرگراهـای معیـاری و 
خطـوط آهـن، داشـتن فرودگاهـای معیـاری، هوتل ها 
و مسـافر خانه هـای بـزرگ در تمامـی بـزرگ شـهرها 
و انـواع سـهولت ها نیـاز دارد، بمانـد سـر جایـش. در 
نهایـت بایـد گفـت کـه این تبلیغـات حکومـت ممکن 
اسـت بـرای کسـانی عالـی و خوش آیند به نظر رسـد، 
امـا بـرای کسـانی کـه در علـم اقتصـاد انـدک آگاهـی 
هـم داشـته باشـد، بـه خوبـی درک می کننـد کـه ایـن 
برنامه هـا نمایشـی بـوده و ایـن تبلیغاتی که افغانسـتان 
بـه چهـار راه اقتصـادی منطقـه مبـدل خواهـد شـد، از 

واقعیـت عینـی ما فرسـنگ ها دور اسـت.

شعارهای انتخاباتی اشرف غنی؛ از گفتار تا عمل


