
سال l11 شمارۀ مسلسل l2549  چهار شنبه 16 اسد/ مرداد l1398 5 ذوالحجة الحرام l1440 7 آگست 2019 www.mandegardaily.com

نگـاه ارگ 
به صلـح قـومی است

بیت الـمال 
در خدمِت پیـکارهای غنی

26

مانـدگار: برخی از نامزدان انتخابات ریاسـت جمهوری 
بـا نگرانـی از برگـزاری انتخابـات زیـر سـایۀ حکومت 
کنونـی، می گوینـد کـه برگـزاری انتخابـات زیـر سـایه 
حکومـت وحـدت ملـی و به رهبـری تیم حاکم سـبب 

بحرانـی شـدن اوضاع در کشـور می شـود. 
انتخابـات  نامـزد  حکیمـی،  محمدشـهاب 
روزنامـۀ  بـا  ویـژه  در گفت وگـوی  ریاسـت جمهوری 
مانـدگار با اشـاره به چالش های موجود و دسـت درازی 
تیـم حاکـم بـه منابع دولتـی و پـول بیت المـال به خاطر 
تطمیـع مـردم و مسـووالن حکومـت، می گویـد: هیـچ 
اطمینـان بـرای برگـزاری یـک انتخابـات شـفاف بـه 
رهبـری کمیسـیون ضعیـف و حکومـت فعلـی وجـود 

نـدارد. 
از  انتخابـات  کمیسـیون  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
برگـزاری انتخابـات در 6 میـزان خبـر داده اسـت، امـا 
تأکیـد می کنـد و از تأمیـن امنیـت و هزینـۀ انتخابـات 

دارنـد.  نگرانـی 
محمدشـهاب حکیمـی، در ادامـه گفـت کـه در حـال 
انتخاباتـی  بـه کمیسـیون های  اطمینانـی  هیـچ  حاضـر 

وجـود نـدارد.
او گفـت امـا بـه دلیـل این کـه برداشـت نشـود مـا در 
برابـر رونـد انتخابات قـرار گرفته ایم، کارهـای خود را 

محتاطانـه آغـاز کرده ایـم.
او تأکیـد کـرد کـه در موجودیـت غنـی و تیمـش و 
کمیسـیون انتخاباتی ضعیـف امیدواری بـرای برگزاری 

یـک انتخابـات عـاری از تقلـب وجـود نـدارد. 
بـه گفتـۀ او، اگـر در اوضاع کنونـی انتخابـات صورت 
بـه  سـرحدات  و  والیت هـا  از  خون ریـزی   بگیـرد، 

داخـل شـهرها کشـانیده می شـود.
آقـای حکیمی، با اشـاره بـه بطی بودن اقـدام تکت های 
انتخاباتـی گفـت: در قـدم اول بحـث صلح اسـت و در 
قـدم بعـدی برگـزاری انتخابـات زیر سـایه تیـم حاکم 

اسـت کـه نگرانـی جدی بـه وجود آورده اسـت. 
بـه گفتـۀ او، برگـزاری انتخابـات زیـر سـایه حکومـت 
کنونـی بحرانـی را ایجـاد می کند که جبـران آن ناممکن 
اسـت. اگر انتخابات زیر سـایه این حکومـت برگزاری 
گـردد، منجر بـه خون ریزی می گـردد و در آن صورت 

مـردم مـا را مالمـت خواهند کرد. 
در عیـن حال، عبـداهلل عبداهلل خواسـتار قطع مداخالت 

ارگ در امور داخلی کمیسـیون انتخابات شـده اسـت.
تیـم انتخاباتـی داکتر عبـداهلل عبداهلل مقـرری نورمحمد 
نـور بـه عنـوان مشـاور ارشـد کمیسـیون انتخابـات از 
سـوی محمداشـرف غنـی را مداخلـۀ مسـتقیم در امور 
انتخابـات خوانـده و خواهان برکناری فـوری آقای نور 

شـده است.
دفتـر رسـانه های ایـن تیم با نشـر اعالمیه یی به شـدت 
نسـبت بـه از آنچـه که مداخلـه غنی در امـور انتخابات 

می خوانـد، اعتراض کرده اسـت.
گفتنـی اسـت کـه نورمحمد نـور در انتخابات ریاسـت 
جمهوری 2014 به حیث عضو و سـخنگوی کمیسـیون 
ایفـای وظیفـه می کـرد امـا بـه دلیـل سـوء مدیریـت 
اعضـای کمیسـیون وقـت همه آنـان برکنار شـد و قرار 
بـود آنـان بـه دلیـل آنچـه کـه خیانـت بـه آرای مـردم 
خوانـده می شـوند، محکمـه شـوند امـا ایـن کار نشـد.

سوءاسـتفاده از صالحیت هـا و امکانـات دولتـی، تغییر 
و تبدیلـی و مقررهـای غیرقانونـی از سـوی رهبـری 
حکومـت در چنـد مـاه اخیـر بارهـا مـورد انتقاد سـایر 
نامـزدان انتخابات ریاسـت جمهوری قرار گرفته اسـت.

برخی نامزدان:
مداخله در کارهای کمیسیون های 

انتخاباتی ادامه دارد

دبیرُکل ناتو می گوید که همزمان با ادامۀ مذاکرات 
حال  در  امریکا،  و  طالبان  میان  افغانستان  صلح 
در  به صلح  دستیابی  برای  واقعی  فرصت  حاضر 

کشور وجود دارد.

در  خبری  کنفرانس  یک  در  استولتنبرگ  ینس 
از  بیشتر  ما  »حال  گفت:  خبرنگاران  به  نیوزیلند 
هر وقت دیگر به دستیابی به یک توافق صلح در 

افغانستان نزدیک هستیم«.

فرستادۀ  خلیل زاد،  زلمی  که  است  حالی  در  این 
افغانستان  برای صلح  امریکا  متحده  ایاالت  ویژۀ 
میان  به  خوب  پیشرفت های  از  تازه،  توییتی  در 
هشتم  دور  اتمام  و  طالبان  با  مذاکرات  در  آمده 
است:  گفته  و  داده  خبر  قطر  در  صلح  مذاکرات 
»ما پیشرفت های خوبی در هفتۀ گذشته در کابل 
داشتیم. چند روز گذشته که در دوحه بودم، روی 
بالقوه  توافق نامۀ  یک  درباره  باقی مانده  مسایل 
مشروط  خروج  زمینه  که  کردم  تمرکز  طالبان  با 
پیشرفت  ما  می کند.  فراهم  را  امریکایی  نیروهای 

عالی داشته ایم.«
به  مذاکرات  از  دور  این  پایان  از  پس  خلیل زاد 
نمایندهگی  تیم  اما  است،  کرده  سفر  هندوستان 
او به مذاکرات با طالبان در مورد جزییات توافق 

نهایی صلح ادامه می دهد.

دبیرُکل ناتو:
فرصت واقعی برای رسیدن به صلح در افغانستان وجود دارد
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کمیسیون انتخابات و حکومت:

هشدار طالبان مانع 
برگزاری انتخابات نمی شود

مسووالن در وزارت داخله می گویند که در نتیجۀ 
انفجار ماین مقناطیسی 9 تن قربانی شده اند.

بیان  با  داخله  وزارت  سخنگوی  رحیمی،  نصرت 
این خبر گفته است: »حوالی ساعت 4 بعد از ظهر 
یک ماین مقناطیسی جاسازی شده در بایسکل بر 
روس ها،  سرک  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  واسطه 
یازدهم  حوزه  مربوط  بوستان،  پروان  چهارراهی 

امنیتی پولیس انفجار کرده است«.
در  ابتدایی  آمار  طبق  است،  گفته  رحیمی  آقای 
نتیجۀ این انفجار، 2 تن کشته و ۷ تن دیگر زخمی 

شده اند.

9 تـن قـربانی انفـجار 
مایـن مقناطیسی شـدند

آیت اهلل محمدآصف محسنی 
در خاک آرمید



سیاسِی  اهداف  با  را  طالبان  ظهور  تحلیل گران 
مرتبط  میانه  آسیای  نفتی  فراملیتِی  کمپنی های 
راه  این  در  مانعی  را  داخلی  درگیری های  و  دانسته 
پنداشته اند؛ بنابرآن این نوع شرکت ها تالش داشتند 
جنگ ساالرانی را روی کار آورند که منافع سیاسِی 
کمپنی های بریداس ارجنتاینی و یونیکال امریکایی را 
تحقق بخشند، ولی در این راستا بیش از حد مبالغه 
شد و در مواردی هم رسانه ها از کاه کوه ساختند و 

برخی مناطق را نقطه های داغ جلوه دادند. 
اول تر  همه  از  رهبران شان  و  میانه  آسیای  ممالک 
طالبان  با  خوبی  میانۀ  ترکمنستان،  رییس جمهور 
اوضاع  میالدی   1994 سال  اواخر  در  نمود.  برقرار 

به ضررِ ارجنتاین و کمپنی بریداس شکل گرفت. 
از مسوولیِن شرکت  در سال 1995 میالدی جمعی 
اخراج  افراد  شدند.  اخراج  ترکمنستان  از  بریداس 
عبدالرحیم  از  و  کردند  مراجعه  افغانستان  به  شده 
غفورزی؛ معین وزارت امور خارجۀ افغانستان تقاضا 
نفتی  لوله های  تمدید  به  حاضر  که  گفتند  و  نموده 
اند. هم زمان با آن، مقامات طالبان را در کندهار نیز 
مالقات نموده و موضوع را برای شان مطرح ساختند. 
نیز  یونیکال  امریکایی  کمپنی  ترکمنستان  در 
ترکمنستان  رهبران  بود.  کرده  ارایه  را  پیشنهادهایی 
از رقابت سیاسی میان دو کمپنی آرزو داشتند به نفِع 
خود بهره برند. در این راستا جار و جنجال هایی هم 
عرض اندام نمود. حکومت بینظیر بوتو در پاکستان 
بریداس جانب داری کرد. در سال 1995  از کمپنی 
میالدی پاکستان و ترکمنستان یادداشت تفاهمی را به 
امضا رسانیدند که به بریداس اجازۀ بررسی مقدماتی 
در مورد طرح احداث لولۀ گاز از مسیر افغانستان را 
می داد. این مسیر از موقعیِت بهتری برخوردار بود. 

در سال 199۷ میالدی مسوولین کمپنی ارجنتاین هم 
بـــا  مالقــــات  نموده، ضمن  دیدار  افغانستان  از 
مال محمد ربانی و مولوی احمد جان که وزیر معادن 
با شیر محمد ستانکزی  نشستی  بود، طی  و صنایع 
معین وزارت امور خارجه و سایر مقامات طالب در 

کندهار، خواستار یادداشت تفاهم شدند. 
مولوی احمد جان وزیر معادن و صنایع آن زمان از 
کشور ارجنتاین نیز دیدار به عمل آورد، از تأسیسات 
بازدید کرد و اطمینان حاصل نمود  نفتی آن کشور 
که این کمپنی قادر به تمدید لوله های نفتی می  باشد. 
مقامات ارجنتاین به طالبان خاطرنشان می کردند که 
به  پروژه  این  به  و  نیستند  سیاسی  اغراض  پی  در 
عالقه مندی  و  دارند  توجه  اقتصادی  مسألۀ  عنوان 

خود را ابراز می داشتند. 
پروسه  این  در  امریکایی  یونیکال  کمپنی  مسوولین 
چون:  سرشناسی  افراد  نمودند.  عمل  فعاالنه  نیز 
پوهاند عبدالسالم عظیمی و انجنیر میر محمد صدیق 

طالبان  مقامات  با  که  کردند  توظیف  را  ایوب زاده 
دیدار و حین عقد قرارداد آن ها را متوجه دقِت بیشتر 

سازند. 
به جا  نهایت  عظیمی  سالم  پوهاند  نظرهای  ابراز 
صنایع  و  مـعـدن  وزیر  توجه  مورد  و  بود  مفید  و 
در  یونیکال  فرستاده های  گرفت.  قرار  طالبان  رژیم 
تا دفتری را در کشور بگشایند.  یافتند  دیدار مجال 
پایپ الین  تمدید  برای  فنی  پرسونل  آموزشی  کار 
اگر  که  بود  باور  این  به  آغاز گردید. سالم عظیمی 
کار تمدید لوله های گاز آغاز نگردد، با آن هم تربیۀ 

پرسونل فنی به نفع کشور می باشد. 
کشور  دو  نفتی  کمپنی های  میان  سیاسی  رویارویی 
که  گردید  موجب  متحده  ایاالت  و  ارجنتاین   -
و  اول  را  کار  که  کمپنی  هر  بدارند  اعالم  طالبان 
به  را  امتیاز  بیشترین  و  کند  آغاز  قیدوشرط  بدون 
افغانستان بدهد، با آن قرارداد عقد خواهد شد؛ ولی 
جبهۀ  مخالف  نیروهای  و  طالبان  میان  درگیری ها 
با  قرارداد  عقد  به  را  بریداس  کمپنی  شمال،  متحد 
عبدالرشید دوستم نیز مجبور گردانید. در موجودیت 
طالبان بهره برداری از تأسیسیات نفتی ناممکن شد. 
امریکایی ها نیز متوجه شدند که کار با طالبان، امریکا 
را در معرِض اتهام و همکاری با دهشت افگنان قرار 
می دهد، به همین علت از کنار آنان با حفظ دفاتر در 

شهر کابل رد گردیدند و از طالبان دوری ُجستند.  
ایجاد  توان  هیچ گاه  کشور  معاصر  تاریخ  در  طالبان 
تشکل و سازمانی که آن ها را به اقتدار سیاسی باال 
بکشد، نداشتند. عجیب است همین قماش افراد که 
اتفاق  با هم  راه  به یک  آنان در مسیر رفتن  تِن  دو 
نداشتند، شخصی را به نام امیرالمؤمنین برگزیدند که 
نه عالم بود، نه برخوردار از قوت مؤعظه، نه تجاربی 
نه  در جهاد،  نه چهرۀ شاخص  داشت،  در سیاست 
در قبیلۀ خودش به عنوان رهبر شناخته شده بود و 
نه وابسته به خانواده یی بود که در رهبری سیاسی و 

مذهبی ایفای نقش کرده باشد. 
اختالفاتی  طالبان  رهبری  در  همه،  این  وجود  با 
موجود بود و این اختالفات موقعی واضح گردید که 
رهبر سیاسی طالبان، مخالفان را از این گونه اختالف 
برحذر نموده و نگرانی اش را ابراز کرده بود که در 
فرجام  در  ممکن  که  دارد  جریان  حالتی  تحریک، 

موجب ناکامی آن گردد. 
طالبان با رهبران جهادی، سیاسِت دوری و دوستی 
را تعقیب می کردند. با وجود آنکه پاکستانی ها تالش 
حکمتیار  و  طالبان  بین  کابل  سقوط  از  قبل  داشتند 
ائتالف ایجاد گردد ولی بنا بر دشمنی شدید طالبان 
تفاهمی به وجود نیامد. گلبدین حکمتیار در راستای 
مساعی اش، فرماندهان جهادی را در صفحات شمال 

به حمایت از طالبان تشویق می کرد. 

پدیده یی  را  طالبان  تحلیل گران،  برخی  فرجام  در 
تحمیلی وانمود نمودند که این امر حقیقتی را بازگو 
ابعاد و زوایاِی گوناگون داشته و  مي کند که طالبان 
دارای پیچیده گی های اجتماعی و سیاسی بودند که 
ریشه در عمِق آن ساختارها داشت. جامعه یی که در 
آن ارزش های نظام قبیله یی از اعتبار الزم برخوردار 
بود. بافت قومی، قبیله یی و زنده گی در محدوده های 
جغرافیایی فرصت تأمین وحدت و همبسته گی ملی 

را مانع می گردید. 
کشور  به  دیورند  معاهدۀ  قبل،  قرن  یک  از  پیش 
اقتصادی  آسیب های  بر  عالوه  که  گردید  تحمیل 
طرف  دو  مردماِن  به  را  اجتماعی  ضربۀ  سیاسی،  و 
میان  نانوشته یی  قانوِن  باعث وضع  خط وارد آورد. 
قبایل دو طرف گردید. این بریده گی ها خود موجب 
جامعه  اجتماعی  عقب مانده گِی  و  شد  بیگانه گی ها 
و  تغییر  هر  برابر  در  که  بُرد  فرو  در خود  چنان  را 
ویرانی های  پرداختند.  مقاومت  به  بیرون  از  تحول 
دقیق تر  توجه  نیازمند  بی توجهی ها  و  جنگ  نامرئی 
با برنامه ریزی علمی بود. فقط با کوتاه شدِن فاصله 
بریده گی  این  اقتصادی  نظر  از  ده  و  شهر  میان 

اجتماعی راه حل منطقی را باز یافت.
سقوط مزارشریف سرآغاز فروپاشی تحریک سیاسِی 
طالبان در کشور بود. نیروهای سیاسی و نظامی یعنی 
مخالفین، شهرها را یکی بعِد دیگری از وجود طالبان 
درمی آوردند.  خود  کنترول  تحت  و  نمودند  تخلیه 
به  و  پنداشته  حتمی  را  مرگ شان  خارجی  طالبان 
شهر  سقوط  با  دادند.  ادامه  کندز  شهر  در  مقاومت 
قندهار، امارت اسالمی را که طالبان بنا نهاده بودند، 
تاریخ  از  بخشی  و  ریخت  فرو  کامل  صورت  به 

معاصر افغانستان گردید. 
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و  لجام گسیخته  انتخاباتِی  پیکارهای  مورد  در  روز  هر  باید  چرا 
این  در  که  است  مهم  چرا  کرد؟  صحبت  »دولت ساز«  تیم  پُرهزینۀ 
خصوص اطالع رسانی به اندازۀ کافی صورت گیرد و مردم در جریاِن 

عوام فریبی هاِی تیم حاکم قرار گیرند؟ 
که  است  این  »دولت ساز«  تیم  با  رابطه  در  افشاگری  این همه  دلیِل 
از  استفاده  و  سیاسی  قدرت  داشتِن  دست  در  وجود  با  تیم  این 
تالش  انتخاباتی،  پیکارهای  برای  دولتی  و  مالی  نامحدودِ  امکاناِت 
دارد که انتخابات را نیز مهندسی کرده و زمینه را برای غصِب قدرت 
به ویژه کمیسیون  انتخاباتی و  آماده سازد. شاید هنوز کمیسیون های 
انتخاباتی که ناظِر این همه قانون شکنی و زورگویی است،  شکایاِت 
نتوانسته جایگاه واقعِی خود را در انتخابات مشخص کند ولی مردم 
و رسانه ها حق ندارند که در برابر آنچه که می بینند خاموش بنشینند. 
تیم »دولت ساز« در حال پیکارهای انتخاباتی نیست، بل چیز دیگری 
فراگیرتر  و  گسترده تر  بسیار  می برد؛ چیزی  پیش  به  نام  این  زیر  را 
آقای  است.  معمول  در همه جای جهان  که  انتخاباتی  پیکارهای  از 
غنی در برنامه های بزرگ و گسترده یی که با امکاناِت دولتی برگزار 
می کند و اکثر شرکت کننده گاِن آن ها افراد حکومتی اند که از سوی 
برده می شوند، طوری  یا تطمیع  به زور  این مراسم  به  نهادهای شان 
نشان می دهد که یگانه نامزد بی رقیِب میدان انتخابات افغانستان است. 
ساخته  »دولت ساز«  تیم  برای  که  بینرهایی  و  تبلیغاتی  آگاهی های 

شده اند، از پُرهزینه ترین ها در نوِع خود اند.
 آقای غنی این همه پول و امکانات را از کجا به دست آورده که مثل 
سرسام آور  هزینه های  این  اصلِی  منبع  می رساند؟  مصرف  به  ریگ 
یک جاست و آن وزارت مالیه و نهادهاِی پول سازی که از مدت ها قبل 
برای آقای غنی و اطرافیاِن او باج می داده اند. آقای غنی بدون دلیل در 
رأس نهادهاِی اقتصادی نزدیک ترین افراد به خود را نگماشته است. 
او این افراد را گماشته تا برایش در پیکارهای انتخاباتی پول مهیا کنند. 
مصرف  خود  انتخاباتی  پیکارهای  در  غنی  آقای  که  پول هایی  تمام 
دیگری  منبِع  هیچ  و  می رسد  مصرف  به  دولت  بودجۀ  از  می کند، 
جمع آوری  پول های  ُکل  کردن  خالی  با  حتا  دارد  تصمیم  او  ندارد. 
شده در بانک مرکزی، افغانستان را به روز سیاه بنشاند ولی قدرت را 
از دست ندهد. او به صورِت بی باکانه و سرسام آور میلیون ها دالر را 
وارد کارزارهای انتخاباتی خود کرده است. تمام کسانی که در مرکز و 
والیت ها به نفع آقای غنی مشغول کمپاین استند، از باالترین امکاناِت 
مالی و مادی برخوردارند. مگر سقف مصارِف کمپاین های انتخاباتی 
برای آن اختصاص داده  این همه پول را  آقای غنی  چقدر است که 
انتخاباتی  پیکارهای  برای  بیت المال  پول  از  که  می شود  آیا  و  است 
استفاده کرد؟ اگر قانون در این مورد صراحت دارد، چرا کمیسیون 

شکایات انتخاباتی خاموشی اختیار کرده است؟ 
آقای غنی را مردم  برِق  پُرزرق و  بدون شک همان گونه که محافل 
صدایی  هیچ  متأسفانه  ولی  می بینند  نیز  مسوول  نهادهای  می بینند، 
چنان  او  اطرافیاِن  و  غنی  آقای  چون  چرا؟  نمی شود.  بلند  آن ها  از 
استفاده هاِی  و  قانون شکنی ها  از  هیچ کس  که  کرده اند  مهره چینی 
نامشروع شان از امکانات دولتی چیزی نگوید. آقای غنی در شعارهای 
سازش  قانون شکنی  و  زورگو  هیچ  »با  که:  می گوید  انتخاباتِی خود 
سازش  قانون شکن  و  زورگو  با  اگر  است؟  چنین  واقعًا  نمی کند«. 
نمی کند، چرا نیِم قانون شکنان و زورگویاِن افغانستان در کنار او قرار 
چرا  پس  نمی کند،  سازش  قانون شکن  و  زورگو  با  اگر  اند؟  گرفته 
خودش قانون را نقض می کند و به مردم زور می گوید؟ در نخستین 
نبود که زور گفت و  انتخاباتی مگر آقای غنی  روز آغاز پیکارهای 
دهِن یک معترض را که زن هم بود، به وسیلۀ محافظاِن خود بست؟ 
زورگویی مگر شاخ و دم دارد؟ آقای غنی چه تعریف و تعبیری از 

زورگویی و قانون شکنی دارد؟ 
دورۀ  در  امین  حفظ اهلل  شعار  به  شباهت  بسیار  غنی  آقای  شعارِ 
زمام داری اش دارد که می گفت: »قانونیت، عدالت و مصونیت«. ولی 
چیزی که در افغانستان در آن زمان وجود نداشت و از سوی دولت 
قانونیت، عدالت و مصونیت  به تمسخر گرفته می شد، همین  عماًل 

بود. 
آقای غنی دیگران را به مناظره و نداشتن برنامه های انتخاباتی متهم 
می کند، در حالی که خودش نه هیچ مناظره یی را می پذیرد و نه هم از 
برنامه های انتخاباتی اش خبری است. بی برنامه ترین تیم انتخاباتی در 
حاِل حاضر تیم »دولت ساز« است که بر پایۀ شعارها و چیغ های سرخ 
و سبز و بنفش برنامه هایش ترسیم می شود. آقای غنی در یک محفل، 
فی البداهه حرف هایی می زند و وعده هایی می سپارد بدون آن که دیگر 
آن حرف ها و وعده ها را به یاد داشته باشد. مگر در انتخاباِت گذشته 
نمی گفت که در ظرف یک سال یک میلیون شغل ایجاد می کند؟ مگر 
نمی گفت که به مشکل بی سرپناهی پایان می دهد؟ مگر نمی  گفت که 
امنیت را سراسری می کند؟ این شعارها چه شدند؟ آقای غنی آن ها را 

عملی کرده که شعارهای فعلِی خود را عملی کند؟! 
 به حرف های آقای غنی گوش بدهید ولی هرگز آن ها را باور نکنید، 
چون او قرار نیست هیچ زمانی در هیچ جایی برای یک بار هم که 
شده راست بگوید. دروغ گویی در ژِن آقای غنی وجود دارد و او از 
راه همین دروغ گویی و عوام فریبی تا به حال به این جا رسیده است. 

بیت الـمال 
در خدمِت پیـکارهای غنی

طالبـان 
ِو شـرکت های نفتـی در گـر

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری

بخش دوم

طالبان در تاریخ معاصر کشور 
هیچ گاه توان ایجاد تشکل 
و سازمانی که آن ها را به 
اقتدار سیاسی باال بکشد، 
نداشتند. عجیب است همین 
قماش افراد که دو تِن آنان 
در مسیر رفتن به یک راه با 
هم اتفاق نداشتند، شخصی 
را به نام امیرالمؤمنین 
برگزیدند که نه عالم بود، نه 
برخوردار از قوت مؤعظه، نه 
تجاربی در سیاست داشت، 
نه چهرۀ شاخص در جهاد، نه 
در قبیلۀ خودش به عنوان 
رهبر شناخته شده بود و نه 
وابسته به خانواده یی بود که 
در رهبری سیاسی و مذهبی 
ایفای نقش کرده باشد.
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پس از همه گانی شدن هشدار طالبان مبنی بر هدف قرار دادن 
و  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن  انتخاباتی،  نشست های 
حکومت وحدت ملی می گویند که هشدار طالبان مانع برگزاری 

انتخابات نمی شود.
مسووالن درکمیسیون انتخابات می پذیرند که یکی از چالش  های 
اما  است،  امنیتی  تهدیدات  انتخابات  برگزاری  راه  فرا  بزرگ 
می گویند که این تهدیدات به هیچ عنوان نمی تواند مانع برگزاری 

انتخابات شود.
عزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات در گفت وگو 
با روزنامۀ ماندگار با تاکید بر برگزاری انتخابات به تاریخ شش 
میزان سال روان می گوید، کمیسیون آماده گی الزم برای برگزاری 

انتخابات به تاریخ تعیین شده را دارد.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات از نهادهای امنیتی می خواهد 
تا امنیت مراکز و محالت رأی دهی، دفاتر کارزارهای انتخاباتی و 

امنیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را   تأمین کنند.
آقای ابراهیمی می افزاید، کمیسیون متحد به برگزاری انتخابات 
تا  نهادهای زیدخل خواستار همکاری است  از تمامی  است و 

این نهاد را در برگزاری انتخابات همکاری کند. 
ریاست حکومت وحدت ملی نیز می گوید که تهدید هراس افگنان 
طالب نمی تواند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شود.

نشست  یک  در  دیروز  ریاست  این  سخنگوی  صدیق صدیقی 
از  انتخابات  در  افغانستان  شهروندان  شرکت  که  گفت  خبری 
حقوق اساسی آنان است و حکومت آمادهگی کامل دارد تا این 

پروسه ملی را برگزار کند.
معنای  به  حقیقت  در  انتخابات  تهدید  که  افزود  آقای صدیقی 
که  کرد  تأکید  حال  عین  در  اما  است،  افغانستان  مردم  تهدید 
نیروهای امنیتی به گونۀ کامل آماده استند تا از شهروندان کشور 

در برابر این تهدیدها حفاظت کنند.
به  حمله  به  پیوند  در  طالبان  هشدار  پی  در  واکنش ها  این 
نشر  با  تازه گی  به  طالبان  می شود.  ابراز  انتخاباتی  کازرارهای 
اعالمیۀ هشدار دادند که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری 

شش میزان سال روان را هدف قرار می دهند.
در خبرنامه یی طالبان گفته  شده که آنان با تمام توان جلو برگزاری 

انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 را خواهند گرفت.
دراین خبرنامه آماده که انتخابات پیش رو همانند انتخابات های 
فریب  نباید  آنان  گفتۀ  به  مردم  و  دارد  »جعلی«  فرایند  گذشته 

»سیاست مداران مکار« را بخورند.
انتخابات  کارزار های  آنان  که  کرده اند  تأکید  طالبان 
ریاست جمهوری را هدف حمالت نظامی قرار خواهند داد و از 
مردم خواسته اند که برای حفظ جان شان در کارزارهای انتخاباتی 

اشتراک نکنند.
هم چنان آنان از کشورهای دیگر خواسته اند که به جای کمک 
پایان  افغانستان، روی  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری  به 

جنگ در کشور تمرکز کنند.
طالبان ادعا کرده اند که بیشتر خاک کشور در کنترل آنان است و 
در صورت برگزاری انتخابات، این روند بسیار محدود خواهد 

بود و شمار اندکی در آن اشتراک خواهند کرد.
در  نیز  را  دولتی  نهادهای  واکنش های  طالبان  موضع گیری  این 

پی داشته است.
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی نیز با نشر اعالمیۀ تاکید 
در  اشتراک  حق  و  شدن  انتخاب  برای  نامزدی  حق  که  کرده 
اسالمی  بنیادی شهروندان جمهوری  از جمله حقوق  انتخابات 

افغانستان به شمار می رود.
دراین اعالمیه از شهروندان کشور خواسته شده تا در انتخابات 
پیش رو بدون هیچ ترس و هراس شرکت کنند و تاکید شده که 
شهروندان کشور مانند گذشته ها برنامه های دشمنان را با حضو 
در صحنه و دفاع از ارزش های ملی خثی و ناکام ساختند و این بار 
نیز به صورت گسترده در مبارزات و انتخابات ریاست جمهوری 

اشتراک خواهند کرد.
دراین اعالمیه از نیروهای مسلح خواسته شده تا در تأمین امنیت 
انتخابات و شهروندان کشور از هیچ نوع تالش فروگذار نکنند و 
به دشمنان افغانستان اجازه ندهند تا مانع برگزاری انتخابات به 

هدف انتقال مسالمت آمیز قدرت گردند.
این درحالی ست که وزارت داخله پیش از این اعالم کرده بود که 
آماده گی کامل برای تأمین امنیت انتخابات دارد و جلو هرگونه 

حمله به کارزارهای مربوط به انتخابات را خواهند گرفت.

کمیسیون انتخابات و حکومت:

هشدار طالبان مانع 
برگزاری انتخابات نمی شود

ناجیه نوری

چهره های  از  محسنی  محمدآصف  شیخ  پیکر  ماندگار: 
به  کابل  در  دیروز  افغانستان  جهادی  و  روحانی  پُرنفوذ 

خاک سپرده شد.
مراسم خاک سپاری او با حضور شمار زیادی از مسووالن 
پیکر  بود.  شده  برگزار  جهادی  چهره های  و  حکومتی 
به  النبیین  مرحوم محسنی در محوطۀ حوزۀ علمیۀ خاتم 

خاک سپرده شد. 
شیخ محمدآصف محسنی شام دوشنبه، 14 اسد به عمر 84 

در کابل درگذشت.
درگذشت آیت اهلل محسنی، از رهبران اهل تشیع افغانستان، 

واکنش های گسترده یی را به همراه داشته است.
در  ریاست جمهوری  انتخابات  نامزد  مسعود،  احمدولی 
پیامی گفته است: خبِر ارتحال دانشمنِد بزرگ جهان اسالم 
جناب آیت اهلل العظمی محمد آصف محسنی موجِب تأثر 
علمی  تأثیرگذارِ  شخصیِت  آن  گردید.  فراوان  تأسف  و 
راه  در  را  از عمِر شریف شان  متمادی  و جهادی سالیان 
معنوی،  گستِر  اعتدال  ارزش های  دینی،  معارف  ترویج 
خدمت  و  مجاهدین  راهنمایی  اسالمی،  مذاهب  تقریب 
از  حق  به  و  نمودند،  مردم صرف  عموم  و  علم  اهل  به 

خدمت گزاراِن صادق دین و عرصۀ ملی بودند.
بنیاد  از  نیابت  به  اینجانب  است:  آمده  پیام  این  ادامۀ  در 
عالم  آن  انگیِز  تأسف  ضایعۀ  مسعود  شاه  احمد  شهید 
حوزه های  سعید،  فقیِد  آن  مکرم  بیت  به  را  القدر  جلیل 
علمیه، شاگردان، مجاهدان کشور، پیروانش و مردم شریف 
افغانستان تسلیت و تعزیت گفته و از خداوند منان برای 
آن فقید سعید علو درجات و برای همۀ بازماندگان صبر 

جمیل و أجر جزیل مسألت دارم.
ریاست حکومت وحدت ملی نیز در اعالمیه یی گفت که 
محمد آصف محسنی دارای اخالق و سجایای نیکو بود، 
در عرصۀ علوم اسالمی دست بلند داشت و در پیروزی 
خستگی ناپذیر  تالش های  افغانستان  مردم  برحق  جهاد 
نیز  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست  داد.  انجام  را 
و  بزرگان  از  محسنی،  آصف  که  است  گفته  پیامی  در 
اندیشمندان جهان اسالم بود و در طول دورۀ حیاتش در 
بر  مبتنی  و  متعادل  قرائت  نهادینه شدن  و  ترویج  راستای 
تالش  و  جهد  اسالمی  و  دینی  متون  از  برابری  و  عدل 
ورزید. وی پیوسته در راستای اخوت اسالمی، همزیستی 
مسالمت آمیز و رواداری مذهبی میان مذاهب و فرقه های 
اسالمی تالش کرده و در این راه و رسم، آثار گران بها و 

سخنرانی های پرباری برجا گذاشته است.
شیخ  که  گفته  نیز  پیشین  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
محمدآصف محسنی شخصیت روحانی، دانشمند و علم 
مجاهدت  راه  در  را  پُربارش  عمر  که  بود  کشور  دوست 
اخوت  و  اجتماعی  اسالمی،  علوم  عرصه  در  خاضعانه 
آثار  و  کرد  کشورش  و  مردم  به  خدمت  وقف  اسالمی 

علمی زیادی از خود به جا گذاشت.

عبدرب الرسول سیاف، رهبر جهادی، شیخ آصف محسنی 
دانشمند  و  متواضع  عالم  و  خویش«  دیرینه  »دوست  را 

باعزت خوانده است.
دانش  و  علم  پهلوی  در  او  که  است  گفته  سیاف  استاد 
لطیف  مزاج  و  ظریف  طبع  صاحب  بصیرت  و  بینش  و 
وصحبت شیرین بود، یک بخش بزرگ از زنده گی خود 
را صرف تدریس و تالیف و توجیه کرد و یک میراث و 

اندوخته قابل مالحظه علمی را به جا گذاشت.
شهروندان  اسالمی،  کشورهای  از  شماری  پیام  کنار  در 
را  او  درگذشت  اجتماعی  شبکه های  در  نیز  افغانستان 

ضایعۀ بزرگ خوانده اند.
آیت اهلل محمدآصف محسنی در 5 ثور 1314 )می 1935( 
در شهر قندهار زاده شد. خانواده او از شیعیان ساکن در 
ابتدایی را در قندهار شروع  قندهار بودند. او تحصیالت 
پاکستان  به  با پدرش  کرد و سپس در سال 1949 همراه 
بلوچستان  ایالت  مرکز  پاکستان  کویته  شهر  در  و  رفت 
پاکستان زبان اردو را آموخت و تحصیالت خود را ادامه 
داد. در سال 1330 خورشیدی کارمند اتاق تجارت قندهار 
شد اما برای فراگیری علوم دینی، این شغل را رها کرد و 
به تحصیل پرداخت. سپس به ولسوالی جاغوری رفت و 

به مدت یک سال ادبیات و منطق را در آنجا فرا گرفت.

او پس از 12 سال تحصیل در نجف به زادگاهش قندهار 
به  قندهار  شهر  در  مذهبی  مدرسۀ  یک  در  و  بازگشت 
بزرگ  حسینیه  سپس  و  پرداخت  دینی  علوم  تدریس 
قندهار و مدرسه علمیه آن شهر را بنیان نهاد. وی در سال 

135۷ خورشیدی به حج رفت.
کابل  به  طالبان،  از سقوط حکومت  بعد  محسنی  آیت اهلل 
سکونت  افغانستان  پایتخت  در  نیز  تاکنون  و  بازگشت 

داشت.
بزرگ  حوزۀ  ساخت  کابل  در  وی  اقدامات  مهم ترین  از 
علمیه خاتم النبیین، احداث دانشگاه خاتم النبیین، احداث 
شیعه  علمای  شورای  احداث  تمدن،  تلویزیون  شبکۀ 
افغانستان  اسالمی  اخوت  شورای  احداث  افغانستان، 
افغانستان  اساسی  قانون  در  جعفری  مذهب  رسمیت  و 

می باشد.
او موسس حزبی به  نام حرکت اسالمی افغانستان بود که از 
جریان های جهادی شیعه به حساب می آمد و علیه اشغال 

شوروی می جنگید.
میان  در  فرد  نخستین  شاید  محسنی  آصف  آیت اهلل 
آیت اهلل  لقب  رسمًا  که  باشد  افغانستان  شعیه  روحانیون 
را کسب کرده است. آقای محسنی از روحانیون میانه رو 

شمرده می شد.

نخستین  آغاز حاکمیت  و  نجیب اهلل  دکتر  رژیم  با سقوط 
دولت مجاهدین در کابل، وی منشی و سخنگوی شورای 

رهبری دولت مجاهدین شد.
مجاهدین  بین گروه های  داخلی  از وقوع جنگ های  پس 
و تصرف افغانستان به وسیله گروه طالبان، آقای محسنی 
اسالم آباد  شهر  مقیم  سالی  چند  و  کرد  ترک  را  کابل 

پاکستان شد.
که  افغانستان  داخلی  جنگ های  با  را  خود  مخالفت  او 
می کرد  اعالم  رسما  گرفت  در  مجاهدین  گروه های  میان 
و تالش هایی را هم به منظور آشتی دادن گروه های درگیر 

انجام داد که این تالش ها به نتیجه یی نرسید.
ایران  به  پاکستان  از  خورشیدی  13۷6هجری  سال  در 
رفت و در آنجا به تدریس خارج فقه، علم الرجال و علم 
کالم پرداخت و بعد از سقوط حکومت طالبان، به کابل 

بازگشت.
بر  تأکیدش  و  موعظه ها  دلیل  به  عمدتًا  محسنی  مرحوم 
میان  در  مردان  و  زنان  وسیله  به  مدرن  دانش  فراگیری 
مهم  طرف دارن  از  و  دارد  شهرت  افغانستان  روحانیون 
میان مذهب تشیع و تسنن  تمایزهای ذاتی  سیاست عدم 

بود.

آیت اهلل محمدآصف محسنی در خاک آرمید
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چکیـده 
سازمان یاددهنده و یادگیرنده در این مقوله که هر فردی یا گروهی 
باید به طور دایم دانش و مهارِت جدید کسب کنند، مشترک هستند. 
اما هدف سازماِن یاددهنده چیست؟ ویژه گی رهبران در سازمان هاِی 
یاددهنده چیست؟ و چگونه می توان یک دیدگاهِ قابل یاددهی تدوین 
نمود؟ با توجه به اهمیِت این موضوع برای توسعۀ سازمانی، در این 
مقاله به بررسی سازمان یاددهنده پرداخته ایم. سازمان های یاددهنده 
با توسعۀ موثر مهارت های رهبری در کارکنان شان، به طور مداوم 
خود را بهبود می بخشند. رهبراِن باتجربه آموزش را سرلوحۀ کار 
قرار می دهند و به یادگیری و یاددهی مشتاق هستند. کارکنان در 
محیطی که جست وجوی دانش و دیدگاه های جدید، یک هنجارِ 
قابل قبول محسوب می شود، بیشتر راغب هستند تا تغییرات بازار را 
جست وجو کنند و برای آن ها پاسخ های جدید بیابند. وظیفۀ رهبران 
نیز در سازمان های یاددهنده در اختیار گرفتن سرمایۀ انسانی و ایجاد 
ارزِش افزوده برای آن است و این کار فقط با یاددهی امکان پذیر 

می باشد.
دانش،  مدیریت  یادگیرنده،  سازمان  یاددهنده،  سازمان  کلیدواژه: 

یاددهی شرافت مندانه.

مقـدمه
بسیاری از مدیران سازمانی از درِک این موضوع که بهبود سازمانی نیاز 
به تعهد به یادگیری مداوم دارد، ناتوان هستند. سازمان های یاددهنده 
منسجم تر از سازمان های یادگیرنده هستند؛ زیرا عقیده یی فراتر از 
این دارند که هرکسی در سازمان بایستی به طور مستمر دانش ها و 
مهارت های جدید را کسب کند. سازمان یادگیرنده افراد سازمان را به 
یادگیری سازمانی سوق می دهد اما سازمان یاددهنده از مدیران ارشِد 
خود که نقش آگاهان در سازمان را دارند، می خواهد که آموخته های 
خود را به دیگران بیاموزند. همان گونه که در آموزه های دین اسالم 
از دانشمندان و  باید همیشه »دانش و آگاهی خود را  آمده است 

آگاهان به امور بگیریم.«
سازمان یاددهنده به طور خودکار یادگیرنده نیز می باشد اما سازمان 
یادگیرنده نوعاً یاددهنده نیست و تالشی نظام مند جهت یاد دادن 
در  نمی آورد.  به عمل  دیگران  به  خود  مهارِت  و  دانش  انتقال  و 
سازمان های یاددهنده رهبراِن سازمانی برای بلندمدت باید به پرورش 
برای  دهند.  توسعه  را  پرورش  این  و  بپردازند  بعد  نسِل  رهبران 
این گونه رهبران یاددهی یک فعالیت دایمی محسوب می گردد. پیش 
از تعریف و پرداختن به یاددهی سازمانی، به بیان اطالعات و دانش 
و میزان کاربرد آن ها در سازمان ها با توجه به نوع سازمان می پردازیم.
اطالعات: به داده هایی اطالق می شود که بین آن ها ارتباط منطقی 
برقرار شده و معنی و مفهوم خاصی به ذهن متبادر می کنند. به گفتۀ 
پیتر دراکر: »داشتن ارتباط و هدف مهم ترین ویژه گی اطالعات است.«
دانش: ترکیبی از تجربیات، ارزش ها، اطالعات موجود و نگرش های 
کارشناسی و نظام یافته که چارچوبی را برای ارزش یابی و بهره گیری 
از تجربه ها و اطالعات جدید به دست می دهد. و در دو دستۀ ضمنی 

و صریح طبقه بندی می شود.
دانش ضمنی: دانشی است که در ذهِن افراد وجود دارد و به رمز 

درآوردن و نوشتن آن به سختی امکان پذیر است.
دانش صریح: دانشی است که قابلیت به رمزآورده شدن را داشته 

باشد.
مدیریت دانش: هنر یا علم جمع آوری داده های سازمانی، تبدیل آن ها 
به اطالعات قابل دسترس و مفید، به صورتی که قابل پخش باشد و 
از محصور شدن دانش در ذهن تعداد کمی از افراد جلوگیری می کند.

)امیری، 138۷(
سازمان یادگیرنده: سازمانی است که به طور مداوم باعث یادگیری 
اعضای خود می شود. این سازمان برای مقابله و حفظ توان رقابتی در 
محیط کسب و کار به وجود آمده است و دارای 5 خصوصیت است: 
تفکر سیستمی، مهارت شخصی، مدل های ذهنی، دیدگاه مشترک و 

یادگیری تیمی.
سازمان یاددهنده: سازمانی می باشد که هر یک از اعضای آن عالوه بر 
شاگرد بودن، یک معلم هستند و یادگیری و یاددهِی متقابل در تمام 

فعالیت های روزمرۀ آن ها تنیده شده است. 

بخش نخست

پرسش: مسالۀ خاصی را در میان گذاشته ایم. قباًل با نام و آوازِ 
تمام هنرمنداِن عزیز آشنایی  داشتیم ولی مــتأسفانه امــروز 
تـمامِ صداها همگون بوده و نمی توانیم هنرمنداِن تازه کار را 

از هم تفکیک بداریم. دلیل چیست؟
پاسخ: در گذشته معیارهایی بـرای انتــخاِب آواز و هـنرمند 
در نظــر گرفته می شد. کمسیونی مرکب از استادان و اهل 
صداهایی  به  و  می نمودند  اخذ  را  آواز  امتحاِن  موسیقی، 
داده  آهنگ  ثبِت  اجازۀ  می آمد،  در  به  موفق  امتحان  از  که 
می شد. امروز آن معیار وجود ندارد و همه گل های خودرو، 
محیط  در  خاصتًا  می خوانند.  آواز  و  روییده  هنر  ساحۀ  در 
اجرا ی  و  است  سرمایه داری  دنیای  که  مهاجرت  و  غربت 
باالی  عمل  این  بنابراین  افتاده.  پول  دست  به  کارها  همۀ 
هر  خودرو  ُگل های  سبب  این  از  و  انداخته  تأثیر  موسیقی 
آهنگی را که خواسته باشند، ثبت و با پرداخت مقداری پول 
زمان تلویزیونی را خریداری و آهنگ های شان را بدون کدام 
قیدوشرط نشر می کنند و خود را هنرمند معرفی می نمایندـ 
کی  هنرمند  و  چیست  موسیقی  باشند  دانسته  آن که  بدون 
می باشد. اما خوشبختانه در این ساحه استثناهایی هم وجود 
داشته، جواناِن با استعدادی که خود را به جامۀ موسیقی ملبس 
به گونۀ  آیندۀ موسیقی گردیده  اند.  ساخته و چشم و چراِغ 
بی نظیر مرحوم نصرت  و  هنرمند شایسته  از  می توانیم  مثال 
پارسا نام برد. او همه ساله برای آموختن موسیقی نزد استادان 
موسیقی به هندوستان سفرهایی داشت و عماًل موسیقی را فرا 
آموخته بود. مهدی جان هنرمند عزیزی که در شهر وانکاوور 
آلمان زنده گی دارد، واقعًا موسیقی را درست آموخته و مایۀ 
افتخار موسیقی افغان می باشد. جواِن عزیزی به اسم هارون 
از جملۀ این گل دسته ها است. ولی تعداد این جواناِن واقعًا 
محصول  ناهنجاری ها  این  متأسفانه  و  بوده  اندک  هنرمند 

جنگ و مهاجرت و زنده گی پراکنده در غربت است.
در  آن  مرکـز  که  هنرمنـدان  سراسری  اتحـادیۀ  مــورد  در 

امریکاست و نامی نهایت بزرگ دارد، چه نظر دارید؟ 
زمانی  نمی باشد.  موفق  اتحادیه سازی  مورد  در  ما  تجارِب 
شدند  جمع  هم  دور  جوانان  از  عده یی  آمدم،  آلمان  به  که 
ایجاد  افغانستان«  نام »کانون فرهنگی  اتحادیه یی را تحت  و 
متأسفانه  ولی  بود،  موسیقی  هنر  آن  بیشتر  توجه  که  کردند 
که  بود  این  دلیل  نیافت.  دوام  از شش ماه  بیش  اتحادیه  این 
در این کشورها همه باید کار کنند و نان بخورند. به همین 
ترتیب، دوستانی که در آغاز تصمیم گرفتند تشکِل هنری یی 
شدند،  زنده گی  بارِ  و  کار  مصروف  وقتی  نمایند،  ایجاد  را 
هنرمندان  سراسری  اتحادیۀ  دربارۀ  گفتند.  ترک  را  اتحادیه 
رأس  در  شهرانی  آقای  و  کرد  وجود  عرض  امریکا  در  که 
در  هستند  نقاش  و  هنرمند  که  حبیب زی  آقای  و  اتحادیه 
سمِت معاونت شان قرار گرفتند، باید بگویم که در آغازِ کار 
اشتباهاتی صورت گرفت، به این مفهوم که اتحادیۀ سراسری 
تشکیل شد بدون آن که اتحادیه یی در بسا از کشورها وجود 
داشته باشد. وقتی از »اتحادیۀ سراسری« می توان سخن گفت 
و  باشد  شده  تشکیل  آن جا  و  این جا  اتحادیه هایی  قباًل  که 

بعداً نماینده گاِن این اتحادیه ها دور هم جمع شوند و اتحادیۀ 
اتحادیه های  اما در حالی که  آوردند.  به وجود  را  سراسری 
می توان  چگونه  باشد،  نیامده  وجود  به  متشکلی  و  مستقل 
امریکا  در  نوپیدا  اتحادیۀ  این  برد.  نام  سراسری  اتحادیۀ  از 
با هنرمندان اعالن وجود کرده و  خودسرانه و بدون تماس 
تا کنون هیچ دست آوردی ندارد و دردی را دوا نکرده و جز 
نقشی در روی کاغذ، چیز دیگری نیست. اتحادیه از همان 
آغاز تا امروز یک اتحادیۀ فلج و بی  ارزش بوده و کدام فعالیِت 
چشم گیر نداشته و حــرف هــایی که در اســاس نـامــۀ آن 

آمده، مشابه اساس نامۀ حزب دیموکراتیک خلق می باشد.

علت  نشنیده ایم،  آهنگ هاِی جدید  شما  از  که  دیری ست 
چیست؟

هنرمند گاهی آفرینش دارد و گاهی ندارد. گاهی سرحال و 
گاهی بی حال می باشد. حوادث و اتفاقاِت زنده گِی خصوصی 
حوادث  دارد.  تأثیر  هنری  آفرینش  روند  بر  اجتماعی  و 
سال های اخیِر جهاِن ما خیلی متأثرکننده است. شما به عراق 
بنگرید، به افغانستان نظر اندازید که خیلی آزار دهنده است 
و من منحیِث هنرمند با احساس نهایت ناراحت می باشم. با 
آن که عراق هزارها کیلومتر از ما فاصله دارد، ولی سرنوشِت 
یک دیگرند.  اعضای  بنی آدم  و  نیست  دور  هم  از  انسان ها 
مدت هاست که ذهنم به یک خندِق گل آلود مبدل گردیده و 
هیچ  نوع ایجادگری از من ساخته نیست. نه آهنگی ساخته ام 
و نه سروده یی، ولـی هــنوز امـید باقی ست و همان  گونه که 
روزی  و روزگاری شعر های حماسی یی چون »نازم آن مشتی 
که فرق زورمندان بشکند/ بشکند دستی که بازوی ضعیفان 
نسبت  را  خود  اعتراضِی  بازهم صدای  خواندم،  را  بشکند« 
به مسخ شدِن انسانیت باال خواهم کرد. در سی دی جدیدم 
از استاد واصف باختری را  بازار عرضه شد، شعری  که در 

خوانده ام:
»چرا به سوی فلک ها دری گشوده نشد

سرود فجر ز گل دسته ها سروده نشد
چه بذرها که فشاندیم در کویر خیال

یکی جوانه نبست و یکی درو، ده نشد« 
ردیف آهنگ هاِی جدیدم می باشد.

از خاطره هاِی تلخ و شیرین تان چه حرف هایی دارید؟
خاطرۀ  نمودم.  حکایت  قباًل  را  شدنم  آوازخوان  خاطرۀ 
خوشی را حکایت می دارم. روزی از پهلوی شفاخانۀ ابن سینا 
در  که  دیدم  را  سیزده ساله یی  یا  دوازده  پسری  می گذشتم. 
دستش بوتل نوشابه یی بود که در آن زمان آن را »سوداواتر« 
بازی  برش  و  دور  کودکاِن  با  و  می نوشید  را  آن  می گفتند، 
افتاد و گفت شما ظاهــر هــویدا  می کرد. چشمش به من 
را  صبحدم  آهنِگ  که  پرسید  هستم.  خودم  گفتم  نیستـید. 
و  بوده  خود  مردمِ  هنرمند  من  بلی،  گفتم  خوانده اید.  شما 
دایمًا در خدمت شان قرار دارم. پسرک با محبِت زیاد گفت: 
هویدا صاحب، من به آواز شما شدیداً عالقه مندم و از شما 
من  گفت  بفرمایید.  گفتم  کنید.  قبول  اگر  دارم  خواهشی 
این را  برای شما تحفه می دهم، شما  همین نوشابۀ خود را 
نوش جان کنید. دیدم نیمۀ بوتِل سودا را خودش نوشیده و 
حتمًا خوش دارد که همۀ آن را بنوشد ولی حاال چیزی را 
هم  من  گفتم  دهد.  تحفه  من  به  می خواهد  دارد  که خوش 
پیشنهادی دارم، این تحفۀ بزرگت را پذیرفته آن را می نوشم 
و برای خودت یک بوتل سوداواتِر تازه از طرِف خود تحفه 
می دهم. پسرک پذیرفت و هر دو خندیدیم. از سر و وضِع آن 
پسر معلوم بود که زنده گی فقیرانه یی داشت و این برخورد 

همیشه در ذهنم باقی ست. 

آیا فرزندان راه تان را تعقیب نموده  اند؟
  سه پسِر عزیز دارم به نام های آرش هوید، علی هویدا و 
مسیح هویدا. آرش هویدا با موسیقی ُمدرن غربی آشنایی کامل 
داشته، کمپوزیتور خوبی بوده، آهنگ ها را هارمونیزه نموده و 
در نواختن گیتار، کیبورد و طبله مهارت دارد و از همه مهم تر 
را  کمپوزهایی  او  می باشد.  جوان  نسل  قبول شدۀ  آوازخواِن 
در اختیار هنرمندان نسل جوان قرار داده و استدیوی بزرِگ 
و  هنر  عالقه منداِن  خدمت  در  و  مونتاژ  را  آهنگ ها  ثبت 
هنرمنداِن عزیز قرار داده است. علی هویدا در نواختن کیبورد 
و طبله مهارت داشته و اکثراً در کنسرت های فرهاد دریا او 
را در نواختِن کیبورد همراهی نموده و با سایر هنرمندان نیز 
با  و  داشته  عمر  سال  هژده  هویدا  مسیح  می کند.  همکاری 
فوتبال  از دل  باخته گان  به موسیقی عالقه مند می باشد،  آن که 
نام  به  فوتبال  تیم های مشهورِ  از  آلمان در یکی  است و در 
بوده و سرسختانه عاشق  برجسته اش  بازیکناِن  از  سن پاولی 
نهایت خوب  آوازِ  هویدا  ژاله  می باشد.  ورزشی  شاخۀ  این 
و رسا دارد و در یکی از آهنگ هایم مرا همراهی کرده، اما 
چون ازدواج نموده و صاحب طفل است، به مشق و تمرین 
با  هویدا  لیلی  است.  مانده  دور  موسیقی  از  نداشته  فرصت 
با  اما  نمی خواند،  آواز  هیچ گاه  دارد،  خوش  صدایی  آن که 
خود بعضًا آهنگ هایی را زمزمه می کند. اوالد هایم در پهلوی 
رشته یی  در  یک  هر  و  تکمیل  را  تحصیالت شان  موسیقی، 
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روزی از پهلوی شفاخانۀ 
ابن سینا می گذشتم. پسری 

دوازده یا سیزده ساله یی 
را دیدم که در دستش 

بوتل نوشابه یی بود که در 
آن زمان آن را »سوداواتر« 
می گفتند، آن را می نوشید 
و با کودکاِن دور و برش 
بازی می کرد. چشمش 

به من افتاد و گفت شما 
ظاهــر هــویدا نیستـید. 

گفتم خودم هستم. پرسید 
که آهنِگ صبحدم را شما 
خوانده اید. گفتم بلی، من 
هنرمند مردِم خود بوده و 
دایماً در خدمت شان قرار 

دارم. پسرک با محبِت زیاد 
گفت: هویدا صاحب، من به 
آواز شما شدیداً عالقه مندم 
و از شما خواهشی دارم اگر 
قبول کنید. گفتم بفرمایید. 
گفت من همین نوشابۀ خود 
را برای شما تحفه می دهم، 
شما این را نوش جان کنید. 
دیدم نیمۀ بوتِل سودا را 
خودش نوشیده و حتماً 

خوش دارد که همۀ آن را 
بنوشد ولی حاال چیزی را که 
خوش دارد می خواهد به من 

تحفه دهد. گفتم من هم 
پیشنهادی دارم، این تحفۀ 
بزرگت را پذیرفته آن را 

می نوشم و برای خودت یک 
بوتل سوداواتِر تازه از طرِف 
خود تحفه می دهم. پسرک 
پذیرفت و هر دو خندیدیم

   حــامد علمی

   بخش سی ونهم

رضـا ساعی شاهی
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جهــان مُــد می توانــد از طریــق موازنــۀ توســعۀ 
آن بــا ســه مرحلــۀ تاریــخ هنــِر پیتــر بورگــر در 

بــه  و  مقایســه  دنیــای هنــر  بــا  بــورژوا  جامعــۀ 
عنــوان یــک سیســتم آوانــگارد تعریــف شــود. 

مرحلــۀ اول، مرحلــۀ کناره گیــری هنــر از جامعــه 
اســت. زمانــی هنــر حاصــل مشــارکِت نخبــه گان 

ــرده  ــر ک ــابقه تغیی ــن مس ــون قوانی ــا اکن ــوده، ام ب
اســت. بــه جــای تعییــن محتــوای اثــر هنــری توســط 

ــر  ــن نقــش را ب ــه گان، هنرمنــدان خــود ای عالی رتب
عهــده می گیرنــد. بــه همــان ترتیــب، دنیــای مـُـد بــه 

یــک طبقــۀ نخبــۀ مشــخص محــدود بــوده اســت، و 
آن هایــی کــه در کنتــرل صنعــت هســتند، اســتادانه 

ــۀ دوم، در  ــوند. مرحل ــرح می ش ــژه مط ــور وی و به ط
سراشــیبی آنچــه کــه مـُـد در حــال حاضــر در انتظــار 

ــد ــاق می افت ــده، اتفـ ــق درآم ــه تعلی آن ب

اما  دارم؛  دوست  را  آینده  اندکی  هم  شاید  و  امروز  »من 
گذشته چیزی است که واقعًا به آن عالقه مند نیستم. بنابراین 
چیزها  تنها  گذشته  از  می شود  مربوط  من  به  که  جایی  تا 
و افرادی را که نمی شناسم دوست دارم. وقتی که دانستم 
دیگر برایم اهمیتی ندارد، چرا که می دانم چه بوده است.« 

کارل الجرفلد
نقل قوِل باال مظهر نگرِش سطحِی آوانگارد در ُمد است؛ 
راهی که امروز وجود دارد و روند دقیقه به دقیقه یی که از 
بیشتری  بسیار  پتانسیل  ُمد  در  می گرداند.  روی  انتظارات 
برای آوانگارد موجود است؛ زیرا فرصتی است که ُمد بتواند 
توسط آن تغییرات اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد. تصور 
می شود که آوانگارد در دنیای هنر ُمرده است، اما آیا این 
آوانگارد  آیا  است؟  کامل  به طور  آوانگارد  مرگ  معنای  به 
به  پاسخ  برای  باشد؟  داشته  وجود  مد  دنیای  در  می تواند 
در  هنری  ُفرم  یک  عنوان  به  باید  تنها  نه  ُمد  سوال،  این 
خارج از دنیای هنر، بلکه به عنوان یک زمینۀ مهیاتر برای 
تغذیۀ هنر آوانگارد تعریف شده باشد. همچنین الزم است 
تعریفی از آوانگارد از دیدگاه دوران کنونی ارایه گردد؛ زیرا 
فضای هنری و اجتماعی این واژه نسبت به زمان آغاز به 
شیوه های  مقایسۀ  با  است.  کرده  تغییر  به شدت  خود  کارِ 
طراحانی همچون کارل الجرفلد و جرمی اسکات، می توان 
نتیجه گرفت که دنیای مد به محلی مناسب برای به کنترل 

درآوردن آوانگارد تبدیل شده است.

ُمـد به عنوان هنر
می تواند  ُمد  دنیای  آیا  که  زمینه  این  در  بحث  منظور  به 
فضایی بهینه برای هنر آوانگارد باشد، الزم است نخست به 
کیفیت هنری مد پرداخته شود و این که این هنر چگونه به 
موازات صنعت حرکت می کند. با این که غالبًا از مد سخن 
گفته می شود، اما مدت هاست که از حوزۀ مطالعات به نفع 
خواص فیزیکی اش کنار رفته است. آنچه در درجۀ اول در 
صنایع هنر واال و مد آشکار است این است که هر دو تنها 
متعلق به نخبه گان خاصی است که توسط ثروت خود به 
سبک )در دنیای مد( و معرفت )در دنیای هنر( دسترسی 

دارند.
به همین شیوه، موفقیت هنرمندان و طراحان توسط منتقدان 
نخبه یی تعیین می گردد که عمومًا خود نه هنرمند و نه طراح 
هستند و این تعدادِ اندک، قدرتی نزدیک به قدرت نفوذ یک 
پادشاه قرون میانه دارند. برای مثال آنا وینتور سردبیر ارشد 
Vogue را در نظر بگیرید که سبک های غالب هر فصل 
کدام  که  است  معنا  بدان  این  می کند.  تعیین  را  امریکا  در 
بیرون  کدام ها  و  می گیرند  قرار  چرخه  داخل  در  طراحان 
می مانند و به همین ترتیب یعنی این که طراحان چگونه باید 
نظر  مورد  مسیر  در  تا  نمایند  تنظیم  را  مجموعه های خود 
وی ترقی کنند. کلمنت گرینبرگ منتقد هنری در موقعیت 
مشابهی از قدرت بود. وی با دفاع از جنبش اکسپرسیونیم 
به عنوان  اندی وارهول  پاپ  انتزاعی و پوالک، و رد هنر 
kitch یا آنچه که وی عادت داشت »چیزهای آسان« بنامد، 
جنبش های عمدۀ هنری بعد از جنگ امریکا را تعیین نمود. 
می توان گفت که عقالنیت به تصمیم گیری های این منتقدان 
اعتبار می بخشد، اما ذهنیت و سلیقۀ شخصی نیز آشکارا به 
همان اندازه در آن نقش دارد و این جایی است که پویایی 

قدرت برای توجیه فرآیند انتخاب وارد میدان می شود.
ظاهراً هنرمندان پیشرو تحت کنترل منتقدان هستند. با این 
استدالل اگر هنرمندان میل داشته باشند هم در کار و هم 
تابع  باشند، الزم است خالقیِت خود را  منافع خود موفق 
خواسته های سیستم نمایند. در بخش موضوع مطالعاتی این 
مقاله، بعداً بررسی خواهیم کرد که چگونه کارل راجرفلد 
ُمد.  دنیای  در  آوانگارد  ظاهراً  هنرمند  یک  از  است  مثالی 
سعی  او  اند.  شده  شناخته  عنوانی  چنین  با  او  طرح های 
دارد بدون وارد شدن به نقدهای منفی یا تخطی نسبت به 
همکاران یا مافوق هایش به نرمی و راحتی به پیش حرکت 
نهایت  در  اند.  بوده  موفق  او همواره  کند و مجموعه های 
هر دو صنعت با جنبش ها و مجموعه های پیشین در تعامل 
دایمی هستند. هنر ایدیولوژی جنبش پیشین را )در طی یک 
دوره از سال( نقد می کند و تمایل صنعت ها به نقد مداوم 
تاریخ شان آن چیزی است که آن ها را تعین می بخشد. اما 
مد یک نقد زیبایی شناختی نیست، بلکه سعی دارد بدن را با 

هر مجموعۀ جدید مدرنیزه کند.
فیزیکی خود  امکانات  بر  به عنوان هنری که  ُمد همچنین 
تکیه دارد، تفسیر می گردد. در ساده ترین اصطالحات، مادۀ 
لباس، خود شکلی از یک مجسمۀ نرم است که برای تکمیل 
کار به ُفرم انسان نیاز دارد. مانند هنرهای پالستیک اصطالح 
که  است  این  گیرد  بر  در  را  مد  می تواند  که  همه جانبه یی 
تنها توسط منسوجات بلکه به کمک واسطه های  لباس نه 
قوطی های  و  زباله  کیسه های  مثاًل  می گیرد؛  فرم  متعددی 
مسطح شدۀ آلومینیومی آن طور که جرمی اسکات نمایش 
به عنوان هنر در  می دهد. حتا مواردی وجود دارد که مد 
موزیم ها به نمایش گذاشته می شود. بنابراین مد را می توان 
یک ُفرم هنری واقعی در نظر گرفت، در حالی که از این 
موسسه های  از  خارج  زیرا  است،  شده  محروم  موهبت 

هنری اما به موازات آن عمل می کند. با این حال این زمینه 
فرصتی برای احیای آوانگارد در جهان مد فراهم می سازد.

ُمد به مثابۀ آوانگارد
برای  شد،  هنر  جهان  وارد  آوانگارد  اصطالح  که  زمانی 
می کند  حرکت  خود  زماِن  از  جلوتر  که  هنری  توصیف 
تکان  و  که سبب شوک  قرار گرفت؛ هنری  استفاده  مورد 
در  نفوذ  تاریخی  آوانگارد  هدف  می شود.  بیننده  خوردِن 
عادت زنده گی روزمره و تحریک انقالب اجتماعی که به 
اتوپیا منجر شد، بود. وقتی استفاده از این اصطالح گسترش 
یافت، به کار بردن آن برای جنبش های خاص آغاز شد و 
آوانگارد را محدود  بود که موفقیت  استفادۀ خاص  همین 
حرکت  خود  زماِن  از  جلوتر  که  هنری  خوب،  هنر  کرد؛ 
می کند. و بنابراین آوانگارد با داللت بر این که هنری خوب 
از  نیرو حاکی  تجدید  همین  اما  یافت.  تازه  نیروی  است، 
شکست این هنر خوب است، زیرا مخاطب با آن آشنا و 
از آن سیراب می گردد و بنابراین به وضعیتی طبیعی تبدیل 
می شود و دیگر یک ایدۀ پیشرو نیست. این دوره یی است 
توده ها  میان  در  که  آوانگاردی هنگامی  که هر هنر خوِب 
محبوبیت کسب می کند، با آن روبه رو می شود. این مسأله 
در جنبش های آوانگاردی مانند امپرسیونیسم و کوبیسم که 
خیلی زود به کاالیی در طبقۀ بورژوا تبدیل شدند، آشکار 
می کنند:  طی  را  چرخه  یک  هنری  خوب  فرم های  است. 
که  می شوند،  پدیدار  پیشرو  عنوان  به  هنر  عالم  در  آن ها 
هنر  این  هرچه  برمی انگیزند.  را  منتقدان  عکس العمل 
توسط  می شود،  گذاشته  نمایش  به  بیشتر  برانگیز  بحث 
خرده فرهنگ های پایین تر به شکل گسترده تر به کار گرفته 
برای  جدید  هنر  یک  و  شده  عادی  که  زمانی  تا  می شود 
مقابله با هنجار جدید پای می گیرد و سپس چرخه تجدید 
جنبشی  به  آن که  جای  به  آوانگارد  اصطالح  اگر  می شود. 
خاص منسوب گردد، برای فاز اوِل این تحول دوره یی به 

کار رود، محکوم به شکست نخواهد بود.
در گذشته هدف هنِر آوانگارد، برانگیختن انقالب در میان 
توده ها بود. گیلز لیپووتسکی دربارۀ چگونه گی تغییر نگرش 
معاصر توضیح می دهد: »بشر در جامعۀ دموکراتیک مدرن 
قدیمی  به یک کاله  ثبات  است.  آماده  تغییر  برای  همیشه 
تبدیل شده است. مردم کمتر و کمتر طبق سیستم ایده های 
غالب زنده گی می کنند«. لیپووتسکی برای این تغییر در طرز 
فکر به دو دلیل می رسد: نخست اینکه جامعۀ ما دیگر یک 
جامعۀ ایدیولوژی های پایدار نیست، بلکه جامعۀ آزادی و 
تغییر است که از شماری دالیل سرچشمه می گیرد؛ جامعۀ 
غربی معاصر برای گام های بسیار سریع تر نسبت به گذشتۀ 
اجتماعی  محیط  یک  در  است.  شده  نهاده  بنا  آن  تاریخی 
دیگر  افراطی  تغییر  و  می رود،  انتظار  آنی  وقتی خشنودی 
به عنوان شوک احساس نمی شود، برای یک هنرمند دشوار 
است که با یک قطعه که حتا یک هفته بعد از انتشار منسوخ 
عالی  مثال  یک  ُمد خود  دنیای  برانگیزد.  انقالب  می شود، 
است که این میل دایمی به تغییر را بازمی نمایاند. با انتشار 
هر Vogue جدید مد تغییر می کند و یا نونما می شود و 
برگزیده شده  گرایش  کدام  این که  کردن  دنبال  با  طراحان 
است به سرعت مجموعۀشان را با هر فصل تغییر می دهند. 
و خوی  »خلق  عنوان  به  را  مد  از  نما  این  کارل الجرفلد 
بر  ُمد  صنعت  وجود  بنابراین  می نماید.  توصیف  لحظه« 
پدیدار  لحظۀ  است:  شده  نهاده  بنیاد  آوانگارد  ایده  اساس 
شدن بر صحنه به عنوان پیشرو. این عادت دنیای مد است، 

و دلیلی برای این که توده ها از آن پیروی کنند.
سه  با  آن  توسعۀ  موازنۀ  طریق  از  می تواند  ُمد  جهان 
دنیای  با  بورژوا  جامعۀ  در  بورگر  پیتر  هنر  تاریخ  مرحلۀ 
هنر مقایسه و به عنوان یک سیستم آوانگارد تعریف شود. 
مرحلۀ اول، مرحلۀ کناره گیری هنر از جامعه است. زمانی 
قوانین  اکنون  اما  بوده،  نخبه گان  مشارکِت  حاصل  هنر 
مسابقه تغییر کرده است. به جای تعیین محتوای اثر هنری 
توسط عالی رتبه گان، هنرمندان خود این نقش را بر عهده 
نخبۀ  طبقۀ  یک  به  ُمد  دنیای  ترتیب،  همان  به  می گیرند. 
مشخص محدود بوده است، و آن هایی که در کنترل صنعت 
هستند، استادانه و به طور ویژه مطرح می شوند. مرحلۀ دوم، 
به  انتظار آن  ُمد در حال حاضر در  در سراشیبی آنچه که 
تعلیق درآمده، اتفاق می افتد. هنر بالفاصله شروع می کند به 
عکس العمل منتقدانه نشان دادن به جامعه. از این رو فاز دوم 
لحظۀ آوانگارد است و همچنین همان حالتی است که مد به 
منظور این که آوانگارد باشد، باید به آن برسد. مرحلۀ سوم، 
دریافِت امکان ناپذیری تحت تأثیر قرار دادن جامعه توسط 
مفهوم هنری است، به علت این واقعیت که »حالت پذیرش 
که  واقعیت  این  کرد«.  تضعیف  را  کارها  انتقادی  محتوای 
هنر از تجربۀ زنده گی روزمره جداست، اجازه می دهد که 
باشد،  داشته  می تواند  که  تأثیری  باطل شدن  با  هنری  کار 
به راحتی در یک سطح تنها زیباشناختی باقی بماند. اما ُمد 
آید؛  فایق  مرحله  این  بر مخمصۀ  که  دارد  را  این ظرفیت 
زیرا نه تنها در تجربۀ روزمرۀ زنده گی ادغام می شود، بلکه 
توانایی ذاتی مشارکت در معناسازی یا ساختن یک هویت 

را دارد.

بخش نخست

پروین بابایی 
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که  دارد  پیش  در  را  عمده  تالش  دو  افغانستان  اشاره: 
قرار  انتخابات و دیگری گفت وگوهای صلح است.  یکی 
است هر دو به گونۀ موازی به پیش برده شوند. روزنامۀ 
ماندگار برای دریافت دیدگاه  چهره ها و نخبه گان سیاسی 
با چهره های  را  اجتماعی کشور سلسله گفت وگوهایی  و 
سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرده و 
در این سلسله دیدگاه های متفاوت بازتاب و دانسته خواهد 

شد.
انتخابات  نامزد  تمنا،  فرامرز  دکتر  با  شماره  این  در 
ریاست جمهوری صحبت کرده  و دیدگاه های او را پیرامون 

صلح و انتخابات پرسیده ایم که اینک می خوانید:

خود  پایانی  نقطۀ  به  افغانستان  جنگ  اجتماعی  *بستر 
نزدیک شده است؟

است.  متفاوت  صلح  با  جنگ  پایان  بحث  شما.  از  سپاس 
نگاه ما در افغانستان هم به صلح و هم به جنگ غیرعلمی و 
غیرتخصصی است و بیشتر مبتنی به درک سطحی از مسایل 
صلح و جنگ می باشد. این مسأله در طول حداقل ده سال 
چه  منازعه  است.  گرفته  شدت  کج فهمی  گونۀ  به  گذشته 
که  سرد  صورت  به  چه  و  باشد  نظامی  و  گرم  صورت  به 
آن  در  قومی  شکاف های  و  ایدئولوژی  و  هویتی  جنبه های 
باشد، شاخص های جنگ است. شما می توانید جنگ  شامل 
را با یک آتش بس و یا یک تفاهم به پایان برسانید، اما این 
امر لزومًا به معنای آمدن صلح نیست. به عبارت دیگر، هیچ 
پایان جنگی به معنای آمدن صلح نیست، زیرا به لحاظ زمانی 
ممکن است پایان یک جنگ در اثر منافع موقت و کوتاه مدت 
سیزده گانۀ  پیش شرط های  از  یکی  چه  اگر  باشد.  بوده 
هم  دیگر  شرط  دوازده  اما  است،  جنگ  ختم  صلح سازی، 
باید لحاظ شود و اگر این ها تحقق پیدا نکند، صلح به میان 
نمی آید. لذا از دید من، باتوجه به مذاکراتی که میان ایاالت 
پایان  برای  بستر  است،  جریان  در  طالبان  و  امریکا  متحدۀ 
جنگ فراهم است، اما این لزومًا به معنای تحقق صلح نیست. 
بستر آماده برای صلح و تحقق صلح دو مسأله یی است که 
عرض  باید  کل  به صورت  شوند.  تفکیک  همدیگر  از  باید 
کنم که پرداختن به صلح سه مرحله دارد: اول، صلح سازی. 
تا سه سال  بین یک  اولین گام، صلح سازی است و معموالً 
از  مرحله  این  در  صلح.  از  حفاظت  دوم،  می کشد.  طول 
صلحی که به میان می آید باید پاسبانی و حفاظت شود. سوم، 
می شود.  انجام  از صلح  با حفاظت  که همزمان  اعمار صلح 
اعمار  و  صلح  از  حفاظت  سمت  به  صلح سازی  از  هرقدر 
و  جاافتاده تر  بالغ تر،  به صلح  نگاه ها  می کنیم،  صلح حرکت 
از تنش فاصله می گیریم. مرحلۀ اعمار  عقالنی تر می شود و 
صلح به معنای برداشتن ریشه های ساختاری خشونت است، 
یعنی اگر دالیل برهم خوردن صلح شکاف های هویتی بوده، 
در مرحلۀ اعمار صلح نباید این شکاف ها باقی بماند و یا اگر 
علت جنگ، شکاف های ایدئولوژیک بوده، این شکاف ها باید 
در مرحلۀ اعمار صلح از بین برود. هر گره کالن و ریشه یی 
که به صورت باالقوه می تواند در یک کشور آتش جنگ را 
شعله ور سازد، باید در مرحلۀ اعمار صلح از بین برود. اما به 
تا دو دهه  بین یک  اعمار صلح  باشیم که مرحلۀ  داشته  یاد 
زمان می برد. در این مدت و در این مرحله تالش می شود تا 
نیروهای جامعه و کسانی که می جنگیدند، باورها، هویت ها 
و قومیت های یکدیگرشان را بپذیرند. این امر در یک فرایند 
به  امر  این  یابد. تحقق  دادوستد جامعه پذیرانه ممکن تحقق 
برای  اجتماعی و کارهایی که یک دولت  انکشاف  آموزش، 

ملت سازی انجام می دهد، ربط دارد.
مرحلۀ صلح سازی نیز دارای شروطی است که یکی آن، پایان 
طرفین  شدن  آماده  دارد:  نیز  دیگر  شرط  چند  است.  جنگ 
و  زمان  تعیین  بی طرف،  میانجی  کردن  پیدا  مذاکره،  برای 
میکانیسم های  وجود  پساصلح،  برنامۀ  داشتن  مذاکره،  مکان 
طرفین  مشکالت  گذاشتن  میز  روی  طرفین،  برای  تشویقی 
روی میز، تمایل طرفین برای پایان جنگ و رسیدن به صلح، 
مشخص بودن خطوط سرِخ طرفین و از این قبیل مسایل را 
مورد  سه  دو  تنها  شرط ها  این  تمام  میان  از  می شود.  شامل 
نظر  در  جوانب  سایر  اما  کرده اند،  فراهم  امریکایی ها  را  آن 
گرفته نشده است، زیرا برای پایان جنگ نه به مطالعات صلح 
کشورهای  در  صلح سازی  موفق  تجارب  هم  نه  و  مراجعه 

جهان را بازبینی کرده اند.

*چرا چنین نشده است؟
وقتی  است.  کوته نگرانه  نگاه  صلح  به  ما  نگاه  من،  نظر  به 
مقام های  و  وزیران  از  برخی  یا  و  کشور  رییس جمهور 
ذی دخل در مسایل صلح، حرف می زنند، تصور این است که 
صلح تکه یی از کیک است که ما می رویم قطر و یا مسکو تا 
این کیک را به افغانستان بیاوریم؛ به همین ساده گی با صلح 
چندتغییره،  مسألۀ  یک  که صلح  حالی  در  می کنند،  برخورد 
چندبُعدی، پیچیده و مبهم، چندبازیگره و زمان بر است. بسیار 
ساده لوحانه است که فکر کنیم با چند دور مذاکره با طالبان 
در  هنوز  ما  می آید.  افغانستان  به  مسکو صلح  یا  و  قطر  در 

اولین گام رسیدن به صلح هستیم. در مورد صلح هنوز اندر 
خم یک کوچه ایم.

پرسیدید که علت در چیست. عرض کنم که دست اندرکاران 
صلح افغانستان یا به لحاظ قومی انتخاب شده اند و یا هم به 
قومی  امتیاز  یک  مسوولین صلح  برای  یعنی  سیاسی.  لحاظ 
در  پروسۀ صلح دخیل شوند.  در  تا  داده شده  یا سیاسی  و 
حالی که پرداختن به صلح امتیاز و تقسیم بندی قومی نیست. 
افسار امور صلح باید به دست متخصصانی که نگاه بی طرفانه 
مذاکره  هیأت  متأسفانه  شود.  سپرده  باشند،  داشته  صلح  به 
مشکل  عین  شده،  تعیین  امریکا  سوی  از  که  صلحی  کنندۀ 
از  تکه یی  می کنند صلح یک  فکر  بازهم  این ها  دارند.  را  ما 
کیک است که می شود آن را به افغانستان فرستاد. امریکایی ها 
صلح  امور  در  بازیگر  دسته  هفت  که  کرده اند  فراموش 
افغانستان حضور  در  آن  گروه  سه  دارند؛  افغانستان حضور 
دارند که شامل حکومت، طالبان و مردم افغانستان می شوند و 
چهار دسته بیرون از افغانستان اند که شامل: پاکستان، امریکا 
و مجموع کشورهای ناتو در یک بسته، چین، روسیه و ایران 
کشورهای  سایر  و  سعودی  عربستان  ترکیه  دیگر،  بستۀ  در 
میز  پشت  می شود.  شامل  دیگر  بستۀ  را  اسالمی  و  عربی 
مذاکره نشستن طالبان و امریکا در فقدان پنج بستۀ بازیگران 

پایان  می تواند  افغانستان  مردم  و  حکومت  شمول  به  دیگر 
تأمین صلح  به معنای  اما  باشد،  امریکا و طالبان  جنگ میان 

پایدار در افغانستان نیست.

*معلوم می شود که مردم افغانستان که متضرر اصلی جنگ 
چرا  شده اند.  فراموش  صلح  روند  در  هستند،  افغانستان 
امریکا، کشورهای دخیل در مسألۀ صلح و حتا حکومت، 

مردم را در پروسۀ صلح فراموش کرده اند؟
که  همان گونه  است.  دکان  برخی ها  برای  صلح  پروسۀ 
دموکراسی و حقوق زن را به افغانستان آوردیم، از آن دکان 
برای  و  پروژه  یک  هم  افغانستان  جنگ  ساختیم.  پروژه  و 
یک عده یی دکان است. برخی مقام های کشور و برخی هم 
امرار  راه جنگ  از  که  افغانستان  مسلح  مخالف  مقام های  از 
معیشت می کنند، آمدن صلح را به معنای پایان امپراتوری شان 
استفاده  و  قوم گرایی  پایان  معنای  به  صلح  تأمین  می دانند. 
نخبه گان  از  برخی  قدرِت  بقای  برای  قومی  متعفن  اهرم  از 
حکم روایی  و  قدرت  مسند  بر  که  عده یی  است.  افغانستان 

افغانستان  جنگی  فضای  به خاطر  اند،  نشسته  افغانستان  در 
است. وقتی ما می گوییم صلح، باید ببینیم که چه کسانی از 
از صلح؟  منفعت می برند و چه کسانی هم می ترسند  صلح 
مردم افغانستان، منفعت برنده گان صلح هستند، اما چون آمدن 
صلح به نفع برخی از سیاست مداران نیست، لذا صلح تأمین 
که  پول هایی  می شوند.  گرفته  نادیده  هم  مردم  و  نمی شود 
به نام صلح وارد افغانستان می شود، به جیب یک تعداد افراد 
نیابد.  تحقق  معدود می رود و همین ها تالش می کنند صلح 
حتا در ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی صلح و در میان 
رهبران جهادی و قومی کسانی هستند که پایان جنگ را پایان 
امپراتوری و معیشت شان می دانند. لذا یکی از موانع داخلی 
تکت های  چهره ها  این  است.  مسأله  همین  صلح،  راه  فرا 
خارجی دارند، پاسپورت های خارجی دارند، موترهای زرهی 
دارند، خانه های مفشن و قیمت بها دارند که همه با فعال بودن 
حدود  می شود.  میسر  برای شان  افغانستان  در  جنگ  ماشین 
چهل تن در حکومت افغانستان، حدود چهل سال می شود که 
سی میلیون انسان را گروگان گرفته اند. صلح، دموکراسی و 

حتا دین و جهاد را همین افراد گروگان گرفته اند.
ملی  وحدت  ریاست حکومت  به ویژه  *رهبری حکومت 
ادعا دارد که بیش از همه تالش های گسترده یی را برای 

پایان جنگ افغانستان و تأمین صلح انجام داده اند. این ها 
می گویند که لویه جرگۀ مشورتی صلح را برگزار کردیم، 
گروه های  از  گروهی  و  کردیم  ایجاد  را  صلح  وزارت 
مخالف مسلح را مجاب به پیوستن به صلح کردیم؛ این ها 
دست اوردهایی است که حکومت های پیشین نتوانستند به 
حکومت  صداقت  شما  توانستیم.  ما  اما  یابند،  دست  آن 

وحدت ملی را در امر تالش برای پایان جنگ می پذیرد؟
نگاه حکومت وحدت ملی به ویژه ارگ به صلح، قومی است. 
ارادۀ قاطع در میان برخی از ارگ نشینان در مذاکره با طالبان، 
و  ندارد  طالبان وجود  به حاشیه راندن  و  طالبان  خلع سالح 
مسایل  نمی خواهند  این ها  و  است  قومی  مسایل  آن  دلیل 
شود.  قوم شان  تضعیف  سبب  افغانستان  در  صلح  و  امنیت 
ناامنی، زمینۀ درآمد، معیشت و پهن بودن دسترخوان بسیاری 
از مقام های افغانستان است. پول های هنگفتی که برای صلح 
ریاست جمهوری  انتخابات  کمپاین  در  می شد،  مصرف  باید 
امور  در  دولت  وزارت  می شود.  مصرف  غنی  محمداشرف 
صلح، تنها نهادی برای جذب منابع مالی و دریافت بودجه 

از خزانۀ دولت است تا برای کمپاین انتخابات مصرف شود، 
نه برای صلح. صلح سکویی برای تبارز سیاسی ارگ تبدیل 

شده است.
تالش هایی از سوی حکومت و ارگ انجام شده، اما صوری 
و سطحی بوده و منتج به نتیجه هم نبوده است. تالش های 
آقای  آمدن  است.  نداشته  نتیجه یی  هیچ  حکومت  ریاست 
حکمتیار به افغانستان چیزی از جنگ در افغانستان نکاست. 
مذاکره با طالبان و برگزاری لویه جرگه هم چیزی از جنگ 
است.  بوده  سیاسی  کمپاین های  کارها  این  تمام  نکاست. 
تالش های حکومت در راستای صلح به آن می ماند که روی 
یک دستگاه دوش برقی بدوید که حرکت دارید، اما پیشرفت 
ندارید. حرکت حکومت به این دلیل به صلح منتج نشده که 

ارادۀ معطوف به صلح در ارگ وجود نداشته است.

یک  در  کردید.  صحبت  صلح  داخلی  موانع  مورد  *در 
در  صلح  تأمین  خارجی  موانع  می شود  دیگر  جمع بندی 

افغانستان را از شما داشته باشیم.
مانع عمدۀ تأمین صلح در افغانستان، حکومت افغانستان است. 
حکومت زمینۀ مداخلۀ خارجی ها در پروسۀ صلح را فراهم 
کرده است. سه مرحلۀ پروسۀ صلح را خدمت تان بیان کردم. 
ملی  قابل تحلیل است: سطح  افغانستان در سه سطح  صلِح 
یا داخلی، سطح منطقه یی و سطح بین المللی. طالبان هم سه 
گروه هستند؛ ده درصد طالبان ایدئولوگ هستند، ۷۷ درصد 
طالبان جنگ آوران اند و 13 درصد دیگرشان گروه ها تبهکار 
اند. اگر بیایم هر سه سطح را مستقیم در مرحلۀ صلح سازی 
افغانی داشته باشیم؛ یعنی در  باید نگاه  به هم پیوند بدهیم، 
سطح ملی به اجماع برسیم، بعد با ایدئولوگ ها و جنگ آوران 
مشکل مان را حل کنیم. با ایدئولوگ ها باید به سمت قرائت 
معتدل از دین رفت. جنگ آوران پول می خواهند و باید آن ها 
افغانستان  حکومت  می دهد،  هزار   20 طالبان  اگر  خرید؛  را 
باید 25 هزار بدهد تا حاضر به دست کشیدن از جنگ شوند. 
طالبان  به  را  پول  جنگ،  در  پول  مصرف  جای  به  باید  ما 
بدهیم تا به خانه های شان باشند و جنگ نکنند؛ یعنی صلح را 
باید بخیریم. در مرحلۀ صلح سازی نباید خارجی ها به عنوان 
بازیگر دخیل شوند. مرحلۀ صلح سازی داخلی است و باید 
با طالبان به اجماع برسیم و  باشیم و  خودمان در آن دخیل 
گفت وگوی بین االفغانی را آغاز کنیم. حضور خارجی ها باید 
جنبۀ ضمانت کننده و تسهیل کننده داشته باشد. خود ما زمینۀ 
مداخلۀ خارجی ها را فراهم کردیم. وقتی خارجی ها در امور 
صلح دخیل می شوند، با یک سری منافع وارد می شوند و این 
تعارض  در  می شود،  وارد  که  دیگری  کشور  منافع  با  منافع 
کشیده  درازا  به  و  تعویق  به  صلح  دلیل  همین  به  و  است 
می شود، زیرا ما در داخل بین خود مشکل داریم و این یک 
مشکل  عربستان  با  ایران  دیگر؛  سوی  آن  در  است،  بحث 
دارد، پاکستان با هندوستان مشکل دارد، امریکا با روسیه و 
چین مشکل دارد، قطر با عربستان مشکل دارد؛ بناًء در چنین 
وضعیتی، صلح به کاالی تصفیۀ حساب بین کشورهای منطقه 
افغانستان این است که  تبدیل می شود. یکی از دالیل صلح 
بازیگران فراملی زیاد شده اند و تعارض منافع بیان آن ها خود 

بخشی از مشکل صلح افغانستان است.
مسألۀ دیگر پاکستان است. این کشور به هیچ صورت همکار 
بوده.  چالش آفرین  امر  این  و  است  نبوده  صادق  و  جدی 
مسألۀ سوم، امریکا است. نگاه امریکا به صلح افغانستان، نگاه 
ابزاری ست. امریکایی ها تالش برای بهره گیری از مسألۀ صلح 
برای انتخابات سال 2020 این کشور دارند. اما یک مسأله را 
فکر  که  بود  ساده لوحانه خواهد  بسیار  این که  بسازم  روشن 
کنیم پاکستان به دنبال تأمین صلح در افغانستان است. بقای 
پاکستان در معادالت امنیتی جنوب آسیا می باشد و بقای این 
کشور در معادالت امنیتی جهان نیز وابسته به نفوذ این کشور 
در افغانستان است. افغانستان برگ برنده و شاه توس سیاست 
خارجی پاکستان است. تنها کشوری که در دنیا افغانستان را 
به خاطر افغانستان می خواهد، پاکستان است. به همین خاطر 
پاکستانی ها در سیاست خارجی شان در قبال افغانستان موفق 
بوده اند. این را باید اعتراف کرد. مقام های این کشور توانستند 
استفاده  خودشان  ملی  منافع  برای  افغانستان  ظرفیت های  از 
دیگری  موارد  به خاطر  را  افغانستان  کشورها  سایر  اما  کنند. 
می خواستند. افغانستان را می خواهند چون در این کشور مواد 
مخدر و دهلیز ترانزیتی است. افغانستان را می خواهند تا ایران 
میان  این  از خود بسازند. در  یا شیعیان را  را کنترل کنند و 
خواسته های  نتوانسته  افغانستان  خارجی  سیاست  متأسفانه 
افغانستان را به گونه یی مدیریت کند که هم ما  پاکستان در 
در پاکستان منافع ملی خود را داشته باشیم و هم پاکستان در 
در  را  تعادل  نتوانستیم  ما  باشد.  داشته  ملی  منافع  افغانستان 
منافع ملی خود به میان آوریم تا آسیب پذیر این پیوند نباشیم.

* جایگاه گروه های شورشی در حکومت احتمالی »تدبیر 
و توسعه« برای آنکه به پروسۀ صلح بپیوندند و زنده گی 
برای  را  مراحلی  چه  چیست؟  باشند  داشته  مسالمت آمیز 
حکومت  در  صلح  پروسۀ  به  شورشی  گروه های  پیوستن 

دکتر فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

نگـاه ارگ به صلـح قـومی است
گفت وگو کننده: هارون مجیدی
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احتمالی تان در نظر گرفته اید؟
در یک برهه یی از زمان در افغانستان جنگ های داخلی بین 
گروه های مختلف اتفاق افتاده است. من به صلح افغانستان 
نگاه حماسی ندارم که اگر طالب به حکومت آمد ما شکست 
خورده ایم؛ جهاد چه می شود؟ حکومت چه می شود؟ ما فالن 
نفر را شهید دادیم و فالن کردیم؛ به باور من، به این قضیه 
با  باید  باالخره  افغانستان  مردم  که  شود  نگاه  باید  این گونه 
همدیگر بنشینند. تا کی باید طالب مردم افغانستان را بکشد؟ 
وضعیت  این  بکشد؟  را  طالب  افغانستان  حکومت  کی  تا 
که  کسی  و  استاد  یک  منظر  از  من  کند.  پیدا  تداوم  کی  تا 
اگر  منظر  این  از  دارم،  آگاهی  توسعه  و  امنیت  مطالعات  به 
دادن یک جوان  از دست  هم  طالب  کشته شدن یک  ببینم، 
هم  ملی  ارتش  سرباز  یک  شدن  کشته  و  است  کشور  این 
از دست دادن یک جوان این کشور است. در هر دو وضع 
ظرفیت های این کشور از بین می روند. ما باید در گفت وگو 
هستند  افغانستان  فرزندان  طالبان  باشیم.  صادق  یکدیگر  با 
که توسط بیگانه گمراه شده اند. فرزندانی که در برابر منافع 
ملی کشورشان قرار گرفته و اسیر دست پاکستان و برخی از 
کشورهای عربی هستند. ما باید به فرزند خود در خانۀ خود 
صحبت کنیم و نگذاریم فرزند ما را علیه خود ما و خانۀ ما 
استفاده کنند. این یک فرایند درازمدت است و من امیدوارم 
گفت وگوی  یک  در  توسعه  و  تدبیر  شود.  آغاز  فرایند  این 
طالبان  با  جامعه  دل  از  برخاسته  و  نتیجه مند  و  بین االفغانی 
ارزش های  به  می نشیند و صحبت می کند. حکومتی که هم 
افغانی  و  مدنی  ارزش های  به  هم  است،  باورمند  جهادی 
و  دموکراسی  ارزش های  به  حال،  عین  در  و  است  باورمند 
حقوق بشری نیز پابند و باورمند است. تیم ما نقطۀ وصل دو 
روایت است: روایت ملی از حکم روایی و روایت جهانی از 
حکم روایی. طالبان حکومت کنونی را نمی پذیرند، زیرا این 
تدبیر  اگر حکومت  لذا  را دست نشانده می دانند و  حکومت 
و توسعه روی کار بیاید، این شکاف بین ما و طالبان وجود 
نمی داشته باشد. ما در آن حالت برآمده از دل جامعه می باشیم 
و طالبان نمی توانند ما را نفی کند، زیرا از واشنگتن و سدنی 
از  از درون همین خاک و  بلکه  نیامده ایم،  و کشور دیگری 
درون همین مردم بیرون شده ایم. بحث مذاکرات بین االفغانی 

ما صادقانه خواهد بود و هدف آن پایان جنگ.
مسألۀ دیگر این است که برای برقراری صلح در افغانستان، 
ایدئالوگ،  طالبان  کنیم.  مذاکره  طالبان  گروه  سه  هر  با  باید 
مشارک در قدرت می خواهند و واقعیت هم این است که این 
ما نمی خواهیم  گروه در قدرت شریک ساخته شوند، چون 
مردم و سربازان ارتش ما همه روزه کشته شوند. ما نمی خواهیم 
بین  از  کشور،  توسعه یافتۀ  ظرفیت های  عنوان  به  ما  جوانان 
بروند. بخش هایی از افغانستان که به لحاظ فرهنگی بیشترین 
طالبان  به  را  آن  می شود  دارد،  طالبان  فرهنگ  با  را  شباهت 
سپرد؛ اما تحت نظارت حکومت مرکزی. برنامۀ دیگری که 
ما داریم، انتخابی شدن والی ها است. طالبان می توانند کاندیدا 
شوند و اگر رأی بردند، می توانند شریک قدرت شوند. برخی 
سازگار  طالبان  فرهنگی  و  دینی  ذهن  با  که  وزارت هایی  از 
است باید به این گروه سپرده شود. با ایدئولوگ های طالبان 
از  دستور  و  ایدئولوژی  گرفتن  جای  به  که  کرد  باید  کاری 
افغانستان  در  که  اسالمی-افغانی  از  معتدل  قرائت  با  بیگانه، 

وجود دارد، مدغم شوند.
یا کار.  یا پول می خواهند و  ردۀ دوم که جنگاوران هستند، 
با شیوه های دیگری می شود با این ها برخورد کرد. تهبکاران 
را نمی شود نابود کرد، زیرا در سراسر کشورها این گروه ها 
حضور دارند. این گروه را با قانون و تطبیق حاکمیت قانون 
تقسیم  را  طالبان  وقتی  کرد.  مدیریت  و  نظارت  می شود 
کنیم، می توانیم بهتر متوجه شویم که چه باید کرد. سیاست 
قبال طالبان همیشه غلط بوده است. طالبی که  حکومت در 
ارگ ریاست جمهوری را می خواهد، اما حکومت برای آن ها 
نجار شدن و نلدوان شدن را پیشنهاد می کند. این میکانیسم 
تشویقی خوبی نیست. باید طالبان را تقسیم کرد و با هر کدام 
ایدئولوگ ها  اگر  من،  دید  از  گفت.  سخن  خودش  زبان  با 
قناعت داده شود، انگیزۀ ایدئولوژیک در میان جنگ آوران کم 
می شود و در صورتی که جنگ آوران کم کم به صلح بپیوندند، 
حمایت طالبان از گروه های تبهکار نیز بسیار کم می شود و 
حکومت قانون شکل می گیرد. کار بعدی  که ما در حکومت 
منطقه یی و  مذاکرت  تمام  داد،  انجام خواهیم  احتمالی خود 
گفت وگو  و  می سازیم  متوقف  را  با صلح  مرتبط  بین المللی 
تبدیل  افغانستان  خاک  در  بین االفغانی  را  صلح  تأمین  برای 
پروسۀ  در  بیگانه یی  کشور  هیچ  نمی خواهیم  ما  می سازیم. 

صلح دخیل شود و منافع خود را در آن جست وجو کند.

از  دانشگاه،  داخل  از  گرفتید  تصمیم  تمنا!  جناب   *
و  علمی  فعالیت های  سایر  و  استراتژیک  مطالعات  مرکز 
تیم  و  شدید  عملی  سیاست  وارد  داشتید،  که  اکادمیکِی 
نیست، ساختنی  یافتنی  »آینده  با شعار  را  تدبیر و توسعه 
است« شکل دادید. چرا با این شعار آمدید و وارد سیاست 

شوید؟
و  سکوت  دیدن  تحمل  من  هستم.  اکادمیک  آدم  اصاًل  من 
چهل  از  بیش  به  اگر  من  ندارم.  را  خود  کشور  درمانده گی 

انسجام  و  توسعه یافته گی  و  پیشرفت  نمی کردم،  سفر  کشور 
درون و ملی این کشورها را نمی دیدم، اگر به بیش از 300 
و  نمی کردم  شرکت  دنیا  در  علمی  و  بین المللی  کنفرانس 
عزم و ارادۀ نخبه گان علمی کشورها را برای انکشاف دادن 
نمی گرفتم  این زودی تصمیم  به  نمی دیدم، شاید  کشورشان 
با  را  افغانستان  دانشگاه  وقتی  شوم.  سیاست  عرصۀ  وارد 
زمان  آن  در  کردم،  تأسیس  فرهیخته  دوستان  برخی  کمک 
به  دانشگاه،  یک  تأسیس  با  می توانیم  که  بود  این  ما  تصور 
تربیت نسل جدید از دانشجویانی بپردازیم که این ها می توانند 
این ها  همۀ  که  دانستیم  بعداً  اما  باشند.  کشور  آیندۀ  مدیران 
شایسته ساالری  زیرا  نمی شوند،  دولت  و  حکومت  جذب 
مدیران کشور می شوند.  لزومًا  این ها  و  نیست  افغانستان  در 
چون ساختار حکم روایی حکومت سفله پرور است؛ سفله گان 
و چاپلوسان زودتر رشد می کنند و آدم های دانشمند و دانا 
به  اگر  که  رسیدیم  نتیجه  این  به  بعداً  می مانند.  حاشیه  در 
مطلوب  تأثیرگذاریِی  و  نرسیدیم  کرده ایم  تعیین  که  هدفی 
پیش روی  گزینه  بکنیم؟ سه  باید  نیاوردیم، چه  به دست  را 
هر کسی می تواند باشد: یکی ترک کشور و رفتن به خارج؛ 
دوم، ماندن و منفعل بودن و سوم، ماندن و ساختن. من جز 
پس  مانده ام،  که  حاال  گرفتم  تصمیم  نبودم.  اول  گزینۀ  دو 
با هر کسی مشورت کردم که چه  می سازم. حدود دو سال 
کاری می توانم بکنم؟ نتیجه این شد که بیاییم و روایت قدرت 
به  دستیابی  استندردهای  بسازیم،  دگرگون  را  افغانستان  در 
جسارت  هرکس  که  برود  باال  باید  کشور  این  در  قدرت 
ورود به این عرصه را نکند. باتوجه به این که علم مطالعات 
افغانستان جامعۀ قدیمی است و  توسعه می گوید که جامعه 
مکلف  دولت  لذا  ندارد؛  را  توسعه یافته گی  پیش برد  ظرفیت 
است به صورت موفق چرخ توسعه یافته گی را بچرخاند. بناًء 
بیایم  باید در رأس حکومت  این استدالل خواستم مدتی  با 
تا بتوانم روایتی از توسعه یافته گی تعریف کنم تا چشم انداز 
توسعه یافته گی افغانستان ترسیم شود. دکترین امنیت ملی و 
استراتژی های کالن کشور ترسیم شود و سرانجام، سیستمی 
برای افغانستان ترسیم شود که بعد از من هر کس دیگری که 
در این کشور آمد، نقشۀ راه آن قدر برایش شفاف و منتج به 
توسعه یافته گی افغانستان باشد که هیچ موردی گنگ و مبهم 
نماند. مشکل افغانستان نداشتن نقشۀ راه و استراتژی منسجم 
است. همچنان مشکل افغانستان نداشتن یک حس ملی برای 
رفتن به سمت توسعه یافته گی و نبود اراده برای تغییر در میان 

نخبه گان است. مشکل افغانستان نبود اجماع است.
به نظر من، چهار مسألۀ کالن در افغانستان وجود دارد: اول، 
سیاست خارجی است. ما از میان این سه فرهنگ کالن روابط 
بین الملل: هابزی که مبتنی بر دشمنی است، الکی که مبتنی 
بر دوستی است و کانتی که مبتنی بر رقابت است، استفاده 
یا  است  ما  دوست  پاکستان  که  نمی دانیم  هنوز  ما  نبردیم. 
دشمن ما، ما هنوز نمی دانیم امریکا دوست ما است یا دشمن 
ما. همین گونه سایر کشورها. در سیاست خارجی نمی دانیم 
که تعامل ما با کشورها بر چه مبنایی استوار باشد. مسأله دوم، 
هویت است. شکاف های قومی و زبانی، شکاف های مذهبی 
و روایت های دگرگونه از نوع حکم روایی و زیستن و غیره، 
جامعۀ افغانی را سرخورده و پراکنده ساخته است. دولت باید 
توسعه یافته گی  ما  دیگر  مسألۀ  بگوید.  پاسخ  پرسش  این  به 
است. ما به کجا می رویم و رمز توسعه یافته گی ما چیست؟ 
مشکل کالن توسعه یافته گی ما چیست و چگونه می شود این 
را گشود و مشکالت توسعه یافته گی را حل کرد؟ اصاًل رابطۀ 
با  دولت ها  حاال  چیست؟  توسعه یافته گی  با  دولت  و  مردم 
مردم هم سو اند در توسعه یافته گی یا آیا نقشۀ راه کالنی برای 
توسعه یافته گی وجود دارد؟ مسألۀ چهارم، امنیت است. امنیت 
در کشور ما تنها در بُعد نظامی آن مطرح است؛ در حالی که 
انواع امنیت وجود دارد مانند امنیت اقتصادی، امنیت هویت، 
امنیت زیست محیطی، امنیت فرهنگی. این مسایل مورد توجه 
باید یک دولت  قرار نگرفته است. به این چهار مورد کالن 
پاسخ بگوید. دولتی که در آینده اگر من به دست داشته باشم، 
به این چهار پرسش پاسخ دارد و می خواهد این چهار گروه 
افغانستان را باز کند. اگر این چهار گره باز نشود، اگر  کورِ 
قوی ترین حکم روایان را هم در افغانستان بیاورید، نمی تواند 
چرخ توسعه یافته گی افغانستان را بچرخاند. تصمیم من برای 
پاسخ  پرسش  چهار  این  به  که  بود  وقتی  سیاست  به  ورود 

پیدا کنم.

* در شرایطی که بخشی از رقیبان شما به برگزاری انتخابات 
شفاف بی باور هستند، تهدید به تحریم انتخابات کرده اند و 
شماری هم کارزارهای شان را آغاز نکرده اند. شما هم از 
شفاف بودن انتخابات شاکی هستید و کارزارهای تان را هم 
رسمًا آغاز کردید، چرا باوجودی که از برگزاری انتخابات 
شفاف شاکی هستید، کارزارهای تان را هم شروع کردید؟

من انتخابات را به هیچ وجه تحریم نمی کنم، زیرا باور دارم 
که »پوستین« را نباید تا ابد به »شپش ها« واگذاشت. ما باید 
به میدان بیاییم و میدان را به کسانی که شایسته گی زعامت 
تحریم  من،  دید  از  نگذاریم.  خالی  ندارند،  را  افغانستان 
انتخابات، خیانت ملی و به معنای گریز از میدان مجادله است. 
من در میدان هستم و مبارزه می کنم، زیرا اهداف بسیار کالن 

دارم. برنامۀ نخست تیم تدبیر و توسعه خلق روایت جدید 
بلند  و  قدرت  با  افغانستان  مردم  مواجهۀ  و  حکم روایی  از 
بلند بردن سطح  به قدرت است.  استندردهای رسیدن  بردن 
مناظره و به چالش کشیدن کسانی که ادعا زعامت دارند، اما 
ریاست جمهوری  ارگ  ما  دوم  برنامۀ  تُهی هستند.  در درون 
می کنند  تحریم  را  ریاست جمهوری  انتخابات  کسانی  است. 
که برنامۀ اول شان ارگ ریاست جمهوری، برنامۀ دوم شان یک 
وزارت است، برنامۀ سوم شان یک سفارت و... مسألۀ تحریم 
انتخابات، پشت کردن به دموکراسی و مردم افغانستان است 
مبارزه  و  آمده  میدان  به  نمی کنم.  را  کار  این  هرگز  من  و 
قدرت،  معادالت  بتواند  من  حضور  که  دارم  یقین  می کنم. 
استندردهای دستیابی به قدرت، نوع تعامل مردم با سیاست، 
نوع حکم روایان با سیاست، نوع نگاه خارجی ها به افغانستان 
امنیت،  که  خارجی  سیاست  مولفه های  میان  پیوند  نوعی  و 
افغانستان  در  می تواند  را  است  توسعه یافته گی  و  هویت 

دگرگون بسازد.

* برخی ها در بیرون باورشان این است که تکت تدبیر و 
توسعه در پی ایجاد حکومت داری شاه-فیلسوف است. آیا 

واقعًا برنامۀ شما چنین است؟
الگوهای مختلفی از پیوند بین علم و سیاست وجود داشته 
باشد. در کتاِب دانشمند و سیاست مدار ماکس وبر، به این امر 
اشاره شده است. افالطون صدها سال پیش بحث فیلسوف-
شاه را مطرح کرده بود. از دید من، اگر خرد با حکم روایی 
باشیم،  داشته  خوب  حکومت داری  نمی توانیم  نشود،  یکجا 
علمی که نتواند سبب توسعۀ جامعه شود، علم انتراعی است 
و علمی است که در کتاب های اکادمیک باقی می ماند. خوب 
اما  بماند،  خود  انتزاعی  چارچوب  در  و  مقدس  علم  است 
امروزه نوع نگاه نسبت به علم متفاوت شده است. علم باید 
آنم که  بر  را بگشاید. من  از مشکالت جامعه  بتواند گرهی 
خرد را در خدمت حکم روایی قرار بدهم، چون وظیفۀ علم 
باید  افغانستان  در  حکم روایی  گره های  و  است  گره گشایی 
در  را  تدبیر  که  می خواهم  دیگر،  عبارت  به  شود.  گشوده 
خدمت توسعه یافته گی افغانستان قرار بدهم، چون باور دارم 
گره های  نمی تواند  و خرد  عقالنیت  از  برتر  هیچ چیزی  که 
کور یک جامعه را در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی 
و سایر عرصه ها بگشاید. حضور تیم تدبیر و توسعه، پیوندی 
میان دانش و نتیجه دهی است. پیوندی میان، دانش و کارکرد 
به  لزومًا  این  و  است  معیشت  و  دانش  میان  پیوندی  است. 
معنای تحقق نظریۀ فیلسوف-شاهِ افالطون نیست. اما تالش 
برای نهادینه سازی دانش در ساختار حکم روایی افغانستان و 
بهره مندی از علم برای باز کردن گره ها کور این کشور است.

*چرا تا کنون منشورتان را همه گانی نکرده اید؟
منشور تیم ما تمام است و تنها برای نشر آن، مشکل مادی 
متن  که  دارم  یقین  شود.  حل  به زودی  امیدواریم  که  داریم 
یکی  تا  اجتماعی  از طریق سایت ها و شبکه های  آن   PDF
دو روز دیگر منتشر می شود. منتظر بودیم که چه کسانی وارد 
هراس  یک  چون  نمی شوند،  کسانی  چه  و  می شوند  میدان 
ایده های  که  بودیم  نگران  ما  دارد.  وجود  ایده ها  سرقت  از 
یازده مورد بسیار بکر در عرصۀ  ما سرقت شود. ما حداقل 
می توانم  را  آن  نمونۀ  چند  که  داریم  افغانستان  حکم روایی 
اما  هستیم،  ریاستی  ساختار  پیرو  ما  اول  ببرم.  نام  برای تان 
نوع،  این  در  غیرمتمرکز.  ریاستی  بلکه  متمرکز،  ریاستی  نه 
والی ها انتخاباتی می باشند و از سوی مردم والیت ها انتخاب 
توسط  والیتی  دانشگاه های  رییسان  مثاًل  یا  شد.  خواهند 
کدرهای علمی دانشگاه، انتخاب می شوند. شهرداران انتخابی 
می شوند. تمام بست هایی که منفعت آن به خود مردم والیت 
به  و  است  انتخابی  بلکه  نیست،  سیاسی  دارد،  می گردد  بر 
انتخاب  صالحیت  رییس جمهور  می شود.  گذاشته  رقابت 
دیگر  را  والیت ها  دانشگاه های  و  شهرداری  معارف،  رییس 
از بست دو،  پایین تر  و  تمام بست های دو  باشد.  نمی داشته 
در اختیار والی است و مقام های محلی را والی تعیین می کند. 
دیگر هیچ نیاز نیست کسی به کابل بیاید و سند دانشگاه و 
یا صنف دوازده خود را بگیرد یا تائید کند. تمام مسایل هم 
وزارت داخله، خارجه و محاکم باید در والیت ها انجام شود. 
در حال حاضر متأسفانه برای آنکه کسی سند صنف دوازده 
خود را تائید کند، باید از والیت ها به کابل بیاید و دو ماه در 
کابل باشد تا تائید شود. صدور مدارک تحصیلی در والیت ها 
کابل  این که  به خاطر  شهروندی  هیچ  یعنی  بگیرد.  صورت 

حکومت مرکزی است، کارش به کابل بند نیست.
وزارت  چند  رقابتی شدن  داریم،  نظر  در  که  دیگری  مسألۀ 
است. منفعت برخی وزارت ها مستقیم به مردم بر می گردد. 
است.  مردم  آیندۀ  و  مردم  به  بازگشتش  معارف  وزیر  مثاًل 
رییس جمهور حق ندارد آن را بین اقوام و گروه های سیاسی 
تقسیم کند. در حکومت تدبیر و توسعه، وزارت معارف رقابتی 
است. در تمام کشور هر کس بهترین طرح را برای مدیریت 
حکومت  در  شود.  معارف  وزیر  بیاید  باشد،  داشته  معارف 
داشت.  نخواهد  را  معارف  وزیر  استیضاح  حق  پارلمان  ما، 
کارکرد وزیر معارف سال به سال سنجیده می شود. حتا طرح 
ما این است که وزیر معارف باید تا دوازده سال وزیر باشد. 

سنجش کارکرد وزیر معارف براساس سنجش شاگرد صنف 
اول است که در دورۀ وزارت وزیر، صنف دوازده را تکمیل 
می کند. پس از دوازده سال کارکردش سنجش می شود و اگر 
کارکردش درست نبود، باید محاکمه شود. همچنان وزارت 
را  وزارت  هشت  است.  رقابتی  فرهنگ  و  عالی  تحصیالت 
رقابتی می سازیم، چون به مردم بر می گردد و حکومت نباید 
به آن نگاه سیاسی داشته باشد. وزیر شهرسازی و انکشاف 
و  دفاع  وزیر  خارجه،  وزیر  باشد؟  سیاسی  باید  چرا  دهات 
اما بعضی از  انتخاب کنید،  وزیر داخله را می توانید سیاسی 

وزارت خانه های نباید سیاسی شود.
دولت  کوچک سازی  بدون  افغانستان  در  توسعه یافته گی 
امکان پذیر نیست. دولت باید کوچک شود و بخش خصوصی 
رشد کند. مسألۀ دیگر تفاوت ما با حکومت های قبلی، این 
است که فقط بست های یک برای منظوری به رییس جمهوری 
صالحیت  او  معاونان  هم  و  رییس جمهور  هم  که  می آید 
مسایل  به  وقتش  نباید  رییس جمهور  دارند.  را  آن  منظوری 
اال  دارند،  را  اختیارات  تمام  کوچک صرف بشود. والیت ها 
این  در  دفاعی،  مسایل  و  پول  چاپ  خارجی،  سیاست  در 
اختیار  مسایل  سایر  در  ندارند،  اختیار  والیت ها  عرصه  سه 
گیرد،  شکل  کشور  در  غیرمتمرکز  ریاستی  نظام  اگر  دارند. 
در  قدرت  توزیع  چون  می بینند.  آن  در  را  خود  اقوام  تمام 
نیست.  حاشیه  در  هیچ کس  می گیرد  والیت ها صورت  تمام 
در این نظام همچنان هیچ قومی اول و دوم نیست؛ یا همه 
مورد  دیگر،  مسألۀ  هستیم.  آخر  همه  هم  یا  و  هستیم  اول 
ما، تشکیل وزارت خانواده و جوانان و حذف وزارت  نظر 
زنان است. وزارت زنان نگاه جنسی به زن دارد و به خاطر 
جنس شان است که برای زنان این وزارت تشکیل شده است. 
در حکومت ما وزارت زنان تبدیل به خانواده و جوانان که 
زنان را از وضعیت جنسی به وضعیت جنسیتی قرار می دهد؛ 
یعنی زنان یک واحد کارکردی جامعه می شوند. این وزارت 
مسایل مربوط به تنظیم خانواده، تنظیم جمعیت، تعامل میان 
انجام  خانواده  وزارت  در  مسایل  این  همۀ  و  مادر  و  طفل 
می شود تا زمینه سازی شود برای چند سال بعد تا زن به یک 
افغانستان تبدیل شود. این ها بخشی  موضوع فراجنسیتی در 
از تعهدات ما در منشور است که وضعیت معتادان، متقاعدان، 
کودکان و... را در بر می گیرد. همچنان یک منشور ویژه برای 

زنان نیز بیرون خواهیم داد.
* شما به آقای غنی چلنج دادید که باید با شما وارد یک 
به آقای  تنها  نامزد دیگر  مناظره شود. چرا در میان هفده 
از سوی  پاسخی  آیا  کنون  تا  این که  و  دادید  غنی چلنج 

آقای غنی به شما رسیده است؟
از  هم  غنی  آقای  داریم.  مشترکی  نقاط  غنی  آقای  و  من 
حوزۀ دانشگاهی و علمی وارد سیاست عملی شده اند و من 
از  یکی  شده ام.  سیاست  عرصۀ  وارد  اکادمیک  حوزۀ  از  نیز 
اکادمیک  ادعا می کرد که  شاخص های قدرتی که آقای غنی 
و علمی است و شیوه های بحث اکادمیک داشت و نیز دکترا 
دارد. ایشان برگ برندۀ خود را تحصیل خود می دانند و من 
نیز برگ برندۀ خود را تحصیل خود می دانم. من گفتم برای 
جای  به  بگیرد،  شکل  کشور  در  جدید  گفتمان  یک  آنکه 
روایت  طالب،  داعش،  چون  موضوعاتی  گرفتن  مناظره  به 
آقای  تا دیده شود که علم  بگیریم  مناظره  به  حکم روایی را 
ایشان  نگاه  چقدر  و  گشوده  را  جامعه  گره های  چقدر  غنی 
علمی  کشور  فرهنگی  و  اقتصادی  امنیتی،  مسایل  به  نسبت 
داشته  تناسب  با حکومت داری  ایشان  رشتۀ  آیا  است؟  بوده 
است؟ آیا ایشان علمی که دارند متناسب با نیازهای افغانستان 
با به مناظره کشیدن آقای غنی، نگاه  است؟ من می خواستم 
بشکنم.  را  دارد  افغانستان وجود  در  علم  از  که  توهم آمیزی 
می خواستم ثابت بسازم که علم ادعا نیست. علم در معرض 
مناظره است که معلوم می شود کارآمد است یا ناکارآمد. من 
آقای غنی را به مناظرۀ علمی و انتخاباتی دعوت کردم. بحثی 
که من با آقای غنی می داشته باشم، در آن موضوعات چون 
طالبان و داعش و امنیت مطرح نخواهد شد. این مناظره باید 
در چارچوب تیوریک و نظری و در یک چارچوب محترمانه 
و خردمندانه باشد. هدف من این است که علم از شبه علم 

جدا شود و بدانیم

چه  نیست.  علم  چیزی  چه  و  است  علم  چیزی  چه  که   
چیزی علم واقعی است و چه چیزی علم تصوری؟

بوده  تهدید و تخریب  به من،  آقای غنی  پاسخ  متأسفانه  اما 
است. امیدوارم برخورد کسی که ادعای علم می کند، برخورد 
خردمندانه باشد. من می خواهم آقای غنی به این مناظره پاسخ 
در  ایشان  اگر  کنیم.  مناظره  و  بنشینیم  باهم  تا  بدهند  مثبت 
این مناظره پیروز شدند، من به تیم ایشان خواهم پیوست و 
اگر من پیروز شدم، امید دارم که ایشان به تیم من بپیوندند. 
مناظرۀ من و آقای غنی مناظرۀ دو نسل و دو روایت است. 
از  از حکم روایی و روایت واشنگتنی  افغانی  مناظرۀ روایت 

حکم روایی است.

*رقیب تان؟
من همیشه گفتم که دو رقیب در انتخابات دارم. یکی تقلب 
و دیگرش دالر است. من خودم راه های تقلب را یاد ندارم 
و به این کار باور نیز ندارم و دالر هم ندارم و نمی خواهم با 
دالر دیگران کار کنم. شعار من این است که حضور من در 
با  را  دالر است. می خواهم دل مردم  انتخابات، جنگ دل و 
دالرهای غصب شده و دزدی شدۀ دیگران، در رقابت بگذارم. 
باتوجه به این که آقای غنی پول زیاد دارند و امکانات دولتی 
نزدشان است، ایشان را رقیب خود می دانم، اما شایستۀ رقابت 

با خود نمی دانم.

دکتر فرامرز تمنا نامزد انتخابات ریاست جمهوری:

نگـاه ارگ به صلـح قـومی است
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