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انتخابــات افغانســتان به دلیــل رابطــۀ ایــن کشــور بــا نهادهــا و 
ــد.  ــوده نمی توان ــا ب ــوذِ آن ه کشــورهای خارجــی، دور از توجــه و نف
دســِت برخــی از کشــورهای متحــِد افغانســتان در انتخابات هــاِی 
بــاز بــوده کــه عده یــی حتــا  اندازه یــی دخیــل و  بــه  کشــور 
ــردم  ــِر م ــا رای و نظ ــا ب ــوری تنه ــه رییس جمه ــد ک ــاور نمی کنن ب
می توانــد بــه قــدرِت سیاســی برســد. در انتخابات هــای گذشــتۀ 
ــود؛  ــگ ب ــیار پُررن ــی بس ــورهای بیرون ــش کش ــت جمهوری، نق ریاس
بــه حــدی کــه در دو انتخابــات ریاســت جمهوری کــه حامــد کــرزی 
ــکا  ــده را امری ــِش تعیین  کنن ــت، نق ــت گرف ــه دس ــدرت را ب ــراً ق ظاه
ــِب  ــورد غض ــدت م ــروز به ش ــه ام ــوری ک ــان کش ــرد. هم ــازی ک ب
ــت کار و  ــاوز، جنای ــوری متج ــرار دارد و آن را کش ــرزی ق ــای ک آق

ســردمدارِ قلــدری در جهــان می خوانــد. 
ادبیاتــی را کــه امــروز آقــای کــرزی در برابــر امریــکا بــه کار می بــرد، 
ــاوت دارد؛  ــتی تف ــای کمونیس ــا دیدگاه ه ــوا ب ــِر محت ــد از نظ هرچن
ــِت  ــکال و راس ــِپ رادی ــای چ ــه دیدگاه ه ــکلی ب ــر ش ــی از نظ ول
رادیــکال شــباهت می بــرد. کســی اگــر آقــای کــرزی را نشناســد، فکــر 
ــِت  ــای راس ــا از دیدگاه ه ــکال اســت و ی ــا چــِپ رادی ــه ی ــد ک می کن
رادیــکال همچــون اخوان المســلمین پیــروی می کنــد. درحالی کــه 
ــًا  ــدارد و آدمــی تقریب ــوژِی خاصــی ن ــه ایدیول ــای کــرزی هیچ گون آق
بــدون اندیشــه اســت. مخالفــِت او بــا امریــکا بــر ســِر قــدرت اســت. 
ــون  ــا وجــود مخالفــت قان آقــای کــرزی بســیار عالقــه داشــت کــه ب
ــی  ــد؛ ول ــرای یــک دورۀ دیگــر هــم در قــدرت باقــی بمان اساســی، ب
ــِت  ــه او را در مخالف ــتند ک ــی نداش ــن عالقه ی ــا چنی ــا امریکایی ه گوی
ــۀ مشــکالِت  ــه بهان ــی و ب ــه شــکل کودتای ــون اساســی، ب ــِح قان صری
ــن  ــرزی از همی ــای ک ــد. ُکل مشــکِل آق ــدرت نگــه دارن ــی در ق امنیت
ــا  ــه در دیدگاه هــای مارکــس و ی ــکا کلیــد می خــورد و ن ــا امری جــا ب

ســید قطــب. 
ــه  ــه ب ــده ک ــق ش ــکا موف ــکارِ امری ــِت آش ــا حمای ــز ب ــرف غنی نی اش
ــات  ــا در انتخاب ــر امریکایی ه ــد. اگ ــدا کن ــت پی ــی دس ــدرِت سیاس ق
ســال 2014 وارد میــدان انتخابــات افغانســتان نمی شــدند، بــدون 
شــک امــروز او حاکــِم ارگ نمی بــود. امــا در انتخابــات ســاِل 
ــت  ــح گف ــۀ واض ــه گون ــوان ب ــوز نمی ت ــت جمهوری هن روان ریاس
ــِع خــود در  ــال مناف ــه دنب ــه ب ــی ک ــا کشــورهای غرب ــکا و ی ــه امری ک
افغانســتان هســتند، از کــدام نامــزد انتخابــات حمایــت می کننــد و یــا 
ــه خــرچ  ــی را ب ــد تالش های ــی هرچن ــای غن ــد. آق ــل دارن ــه او تمای ب
می دهــد کــه حمایــت جامعــۀ جهانــی و در رأس امریــکا را در 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــراً ب ــی ظاه ــت آورد، ول ــِش رو به دس ــاِت پی انتخاب
ــیاری از از  ــد. بس ــان نمی ده ــه او نش ــی ب ــل چندان ــکا تمای ــه امری ک
منابــع معتقدنــد کــه امریــکا حتــا از حمایــِت ســابِق خــود نیــز از آقــای 
غنــی پشــیمان اســت و آن را اشــتباهِ اســتراتژیِک ایــن کشــور می دانــد. 
امریکایی هــا بــه ایــن دلیــل کــه آقــای غنــی شــریِک خــوِب سیاســی 
ــه  ــه ب ــده اند، بلک ــردان نش ــد، از او روگ ــوده نمی توان ــتان ب در افغاانس
ــدارد و در  ــور ن ــطح کش ــی در س ــِت مردم ــه او حمای ــل ک ــن دلی ای
پنــج ســاِل گذشــته نتوانســت از خــود چهــرۀ ملــی و متبــارز سیاســی 

بســازد. 
 آقــای غنــی بــا اتــکا بــه سیاســِت قومــی بســیار کوشــید کــه رهبــری 
ــگاه  ــرای چنیــن جای قــومِ پشــتون را در افغانســتان به دســت آورد و ب
ــی از  ــرد؛ ول ــی ک ــی قربان ــدازۀ کاف ــه ان ــر را ب ــوام دیگ ــتی، اق فاشیس
آن جایــی کــه در وجــود او توانایــی مدیریــِت سیاســی وجــود نــدارد، 
ــای  ــه از آق ــی ک ــت. ُکل حمایت های ــت نیاف ــی دس ــن آرمان ــه چنی ب
ــد  ــان چن ــه، هم ــورت گرفت ــِی او ص ــای انتخابات ــی در کمپاین ه غن
ــر  ــانه ها نش ــاخته و در رس ــود س ــودش از خ ــه خ ــت ک ــی اس کلیپ
ــم«  ــک »بچــۀ فیل ــش ی ــی در نق ــای غن ــا آق ــن کلیپ ه ــد. در ای می کن
ــتان  ــوزِ افغانس ــر دلس ــود را رهب ــه خ ــد ک ــود و می کوش ــر می ش ظاه

نشــان دهــد. 
آقــای غنــی در عرصــۀ حکومــت داری و حمایت هــای مردمــی، 
ــا ایــن طــول و تفاصیــل  بضاعتــی نــدارد کــه بــه آن مباهــات کنــد. ب
گمــان نمــی رود کــه آقــای غنــی این بــار از امریــکا چشــِم امیــد داشــته 
باشــد کــه در انتخابــات جان کــرِی دیگــری را بفرســتد تــا از او حاکــم 
ارگ بســازد. امــا پرســش بنیــادی ایــن اســت کــه آیــا این بــار امریــکا 
نمی خواهــد بــا مداخلــه در انتخابــات افغانســتان، چهــرۀ مطیــع بــرای 

خــود را بــه پیــروزی برســاند؟ 
هنــوز بــا قاطعیــت در ایــن مــورد نمی تــوان پاســخ داد، ولــی بــه نظــر 
می رســد کــه کشــورهای خارجــی این بــار بــرای بــه قــدرت رســانِدن 
یــک نامــزدِ خــاص زیــاد تــالش نکرده انــد. از جانــب دیگــر، 
ــِی خــود  ــرۀ واقع ــه حــال چه ــا ب ــد ت ــات در افغانســتان هرچن انتخاب
ــداده، ولــی نیــاز اســت کــه ایــن چهــرۀ واقعــی کم کــم از  را نشــان ن
پــرده بیــرون آیــد و نقــش مــردم و رای شــان در آن متبــارز شــود. حــاال 
در آســتانۀ انتخابــاِت ششــم میــزان بایــد دیــد کــه نقــش مــردم در آن 
ــد توانســت خــود  ــردم خواهن ــا م ــدر برجســته شــده اســت. آی چه ق
ــی  ــًا زعیم ــد و واقع ــات دهن ــی نج ــای مافیای ــگ دیکتاتوره را از چن

برگزیننــد کــه فــردا از انتخــاِب خــود پشــیمان نشــوند. 

سـایۀ کشـورهای خارجـی
 بر انتخـاباِت افغـانستان

بـا شـعار اصلـِی »تحول و تـدوام« و با شـعار فرعی 
امـا زیبـاِی »هیـچ افغـان از افغاِن دیگر برتر نیسـت« 
وارد شـد و گفـت کـه حکومتش »شـرکت سـهامی 
را  ایـن شـعارها  هـر سـخنرانی اش  در  و  نیسـت« 
تکـرار کـرد. متهـم بـود کـه تقلـب کـرده ولـی در 

نهایـت هـر طـور بـود رییس جمهور شـد. 
امـا غنـی خـالِف شـعارهایش »رشـته های نیم بنـِد 
یکی بـودن را از هـم گشـود« و بـرای نخسـتین بار 
»شـعارهای قوم گرایانـه در زمـان زمـام داری او تـا 

مغـز اسـتخواِن هـر شـهروند ریشـه دوانـد.« 
در زمـان او، »اجنـدای قومـی« بیـش از هـر زمـاِن 
شـد،  افغانسـتان  سیاسـت  بـازار  وارد  دیگـری 
»تنش هـای قومـی« از فضـای مجـازی بـه فضـای 
گرفـت.  فـرا  را  همه جـا  و  یافـت  راه  حقیقـی 
کتله هـای قومـی به صـورِت گروهـی هـدف قـرار 
بـرای نخسـتین بار حتـا نسـل هایی کـه  گرفتنـد و 
بـه قوم گرایـی نمی توانسـتند فکـر کننـد، وضعیـِت 

دفاعـی پیــدا کردنـد.
سـهامی  شـرکت  »حکومتـش  کـه  می گفـت  غنـی 
نیسـت.« امـا هیـچ حکومتـی بـه پیمانـۀ حکومـِت 
در  نبـود.  سـهامی  شـرکت های  بـه  شـبیه  غنـی 
کمتـر  و  وزیـر  کمتـر  غنـی،  زمـام داری  زمـان 
معینـی بـر اسـاِس شایسته سـاالری انتخاب شـدند، 
تقسـیم بندی های قومـی از سـطح وزارت خانه هـا تا 
اداره هـای محلـی بـر اسـاِس »قومیـت و اندیوالـی« 
شـکل گرفـت و تا اکنون زیر سـایۀ سـنگیِن قومیت 

می شـوند. اداره 
در زمـان او »مخکش هـا و قرارهـا« ظهـور کردند و 
در نهایـت »شـکاف و شـقاق قومـی« همه جـا را فرا 
گرفـت و بـه نظر می رسـد سـال ها بـرای ترمیم این 

شـکاف ها بـه وقت نیاز اسـت. 
او قـول داد کـه »میلیون ها شـغل ایجـاد می کند«. اما 
در پنـج سـال زمـام داری اش »هـزاران شـغل از بین 
رفـت«، صدهـا هـزار نفـر افغانسـتان را بـه مقصـد 
کشـورهای مختلـِف جهـان تـرک کردنـد. افزایـش 
دزدی هـای  آدم ربایـی،  افزایـش  منجـر  بیـکاری 
مسـلحانه و راه گیری هـا شـد؛ تـا حـدی کـه کابـل 
پایتخـت افغانسـتان، دیگـر حتـا »برای داشـتن یک 
موبایـل هـم امـن نیسـت.« در زمـان زعامـت غنی، 
»زعفـران افغانسـتان به نیـم قیمت رسـید« و »تربوز 
آن کیلـوی یـک افغانی خرید و فروش شـد.« صدها 
آموزشـی، رسـانه، شـرکت  نهـاد  انجـو، موسسـه، 
تجارتـی و حتـا شـرکت های هوانـوردِی افغانسـتان 
بـرای همیشـه به دلیـل ضعف هـای اقتصـادی نابود 
شـدند. در جریـان سـال های زمـام داری حکومـت 
وحـدت ملـی افغانسـتان، 200 رسـانه از فعالیت به 
دلیـل مشـکالت اقتصـادی بازماندنـد. در ایـن پنـج 

سـال تـوان خریـد مـردم کاهـش یافـت، جیب های 
مـردم بی پول شـد و »گرسـنه ها، گرسـنه تر شـدند.« 
گرسـنه گی و فقـر، صدهـا هـزار نفر را در سرتاسـر 
بی جـا  زنده گی شـان  و  کار  محـل  از  افغانسـتان 
بزرگ تـر  بی جاشـده گان  کمپ هـای  سـاخت، 
ایـن  در  افغانسـتان  روسـتاهای  شـد،  بزرگ تـر  و 
و  شـد  دیگـری  زمـاِن  هـر  از  خالی تـر  پنج سـال 
سـمِت  بـه  مـردم  هجـوم  بـه  منجـر  گرسـنه گی 

شـد.  کالن شـهرها 
غنـی تـالش کرد که راه هـای »الجورد« و »ابریشـم« 
را  یک هـزار«  »کاسـا  و  »تاپـی«  پروژه هـای  و 
دسـتاوردهای کالنش بخواند، امـا دهلیزهای هوایی 
افغانسـتان پـس از هـر افتتاح با رکود مواجه شـدند، 
راه هـای الجورد و ابریشـم تـا اکنون بـه ارزش حتا 
دو میلیـون افغانـی کاال انتقـال نداده انـد. تاپی وجود 
فیزیکـی نـدارد و سرنوشـت کاسـا یک هـزار نیز در 

هاله یـی از ابهـام قـرار دارد. 
غنـی گفـت کـه »افغانسـتان را امـن می سـازد«. امـا 
سـخت ترین  افغانسـتان  او،  زمـام داری  زمـان  در 
گذرانـد.  را  گذشـته  سـاِل   1۸ طـی  سـال هایش 
»جنگ جوهـا جرأت بیشـتری پیـدا کردنـد«؛ »پنجاه 
امنیتـی  نیروهـای  و یک هـزار جـوان در چـوکات 
از بیـن رفتنـد«؛ »چهل هـزار غیرنظامـی یـا آسـیب 
هـزاران  دیـدار  »داغ  کشـته شـدند«؛  یـا  و  دیدنـد 
مانـد«؛  باقـی  زیـادی  خانواده هـای  دِل  بـه  جـوان 
خانه هـای  دروازه هـای  تـا  انتحـاری  »حمـالت 
مـردم پیـش آمـد«؛ »مراکز والیت هـا و ولسـوالی ها 
سـقوط کردنـد«؛ »جغرافیـای تسـلط حکومـت بـه 
پیمانـۀ بی سـابقه یی کاهـش یافـت« و »جهان شـاهد 

باالتریـن میـزان جـان باختـن غیرنظامیـان بـود.« 
مدیریـت نظامـِی آقـای غنی بـه عنوان سـرقوماندان 
اعلـی، بی نهایت ضعیـف بود. در زمان او »سـربازاِن 
محاصره شـده در جنـگ، برای نجاِت خـود به فریاد 
کشـیدن در فیس بـوک روی  آوردنـد«، »گروه هـای 
ظاهـر  زمـان  ایـن  در  داعـش  تازه تأسیسـی چـون 
بـه  امنیتـی   - سیاسـی  »پیچیده گی هـای  و  شـدند« 

اوج خود رسـید.« 
»ناامنـی بـه کالن شـهرها رسـید« و »کابـل، هـرات، 
مـزار و جالل آبـاد« ناامن تـر از هـر زمـاِن دیگـری 
شـدند. بـرای نخسـتین بار »ده هـا نشسـت مذهبـی 
ناامنـی و  دلیـل  بـه  تـن  خونیـن شـد« و »صدهـا 
ضعـف امنیتـی در جریـان برنامه هـای مذهبـی در 
والیت های مختلِف کشـور کشـته شـدند.« در زمان 
حکومـت غنـی »حتـا سـیک های افغانسـتان نیـز در 

نماندند.« امـان 
»حکومـت داری« برخـالف انتظـار با رکـود روبه رو 
شـد. تنهـا »انتخاباتی که در زمـان حکومت وحدت 

ملـی برگـزار شـد، اعـالن نتایجـش شـش مـاه بـه 
طـول انجامیـد«. »جنجال هـای آن انتخابـات تا هنوز 
هـم ادامـه دارند«. »فسـاد کاهـش نیافـت و افزایش 
تازه یـی گرفـت« و  »فسـاد رنـگ و روی  یافـت«. 
رشـوت جنسـی  از  خبرهایـی  نخسـتین بار  »بـرای 
منتشـر شـد«. در زمان او با »سـخیف ترین جنبه های 
اخالقـی« بـازی سیاسـی شـد. در زمـام داری غنـی 
»قانـون بـرای همـه به طـور یک سـان تطبیـق نشـد، 
شـد،  مفقـود  هـرات  در  علی زایی هـا  پرونده هـای 
بـاز  وردک  میـدان  در  علی پورهـا  پرونده هـای 
مانـد، پرونده هـای ایشـچی ها زهـر چشـِم رقبـای 
حکومـت شـد و در نهایـت پرونده هـای قیصاری ها 
بـه ابـزاری بـرای سوءاسـتفادۀ سیاسـی مبدل شـد.«
اداره هـای  رهبـری  در  ضعیـف  افـراد  انتصـاب 
نـام »جوان گرایـی« در زمـان غنـی  دولتـی تحـت 
از  مأموریـِن  کارکشـته،  »جنـراالن  یافـت.  رونـق 
خارج برگشـته هاِی بی تجربـه شـدند« و »ماسـترها، 
داکترهـا و لیسانسـه های زیـادی پشـت دروازه های 
ادارۀ  بـه  بی اعتمـادی  و  ماندنـد«  جـا  حکومـت 
»اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی« بـاال گرفت.
در  موفقیـت  بـر  مبنـی  غنـی  گمـان  وجـود  بـا 
ایـن  در  حکومـت  انـزوای  خارجـی«،  »سیاسـت 
زمـان در سـطوح بین المللـی بـاال گرفـت. طالبـان 
حکومـت را به جلسـاِت صلح در قطر و مسـکو راه 
ندادنـد. مسـکو و واشـنگتن رهبـری پروسـۀ صلـح 
را بـر عهـده گرفتنـد. در زمـان رهبری غنـی، »مردم 
بـرای دریافـت ویـزای پاکسـتان تـا 10 شـبانه روز 
مجبـور بـه خوابیـدن در کنـار سـفارت آن کشـور 
شـدند«. کشـورهای اروپایـی کمترین سـطح روابط 
بـا افغانسـتان را داشـتند و همسـایه های افغانسـتان 
از ایـران تـا پاکسـتان، سـطح مداخـالت سیاسـی و 

فرهنگـِی خـود در افغانسـتان را افزایـش دادنـد. 
در پنـج سـال حکومـت داری رییس جمهـور غنـی، 
بودجه هـای والیتـی در آخریـن ماه هـای سـال بـه 
پایین تریـن  بـه  می رسـید. ساخت وسـاز  والیت هـا 
کاهـش  والیت هـا  سـطح  در  به ویـژه  خـود  حـِد 
یافـت. نـگاه حکومـت بـه »دسـتاورد« تغییـر یافت. 
آن چنانـی  خبـِر  توسـعه یی  کالِن  پروژه هـای  از 
شـهرک های  بـزرگ،  سـرک های  سـاختن  و  نبـود 
معیـاری، شـفاخانه های کالن و انکشـاف روسـتایی 
بـه تبلیغـات حکومتـی در زمینـۀ صـادرات »کچالو، 

جلغـوزه و قصـر داراالمـان« تقلیـل یافـت. 
مـا حافظـۀ کوتاه مدت داریـم، مواردی از این دسـت 
بـه هزارهـا می رسـند. چگونـه می تـوان جفاهایی با 

این وسـعت را فرامـوش کرد؟

وزهای دشوار  ر
با غنـی

غنـی گفـت کـه »افغانسـتان را امـن می سـازد«. اما 
سـخت ترین  افغانسـتان  او،  زمـام داری  زمـان  در 
گذرانـد.  را  گذشـته  سـاِل   ۱۸ طـی  سـال هایش 
»جنگ جوهـا جرأت بیشـتری پیـدا کردنـد«؛ »پنجاه 
و یک هـزار جـوان در چوکات نیروهـای امنیتی از بین 
رفتنـد«؛ »چهل هـزار غیرنظامـی یـا آسـیب دیدند و 
یا کشـته شـدند«؛ »داغ دیـدار هزاران جـوان به دِل 
خانواده هـای زیادی باقـی ماند«؛ »حمـات انتحاری 
تـا دروازه هـای خانه های مـردم پیش آمـد«؛ »مراکز 
والیت ها و ولسـوالی ها سـقوط کردنـد«؛ »جغرافیای 
کاهـش  بی سـابقه یی  پیمانـۀ  بـه  تسـلط حکومـت 
جـان  میـزان  باالتریـن  شـاهد  »جهـان  و  یافـت« 

بود.«  باختـن غیرنظامیـان 
مدیریـت نظامـِی آقای غنی بـه عنوان سـرقوماندان 
اعلـی، بی نهایـت ضعیف بـود. در زمان او »سـربازاِن 
محاصره شـده در جنـگ، بـرای نجاِت خود بـه فریاد 
»گروه هـای  روی  آوردنـد«،  فیس بـوک  در  کشـیدن 
تازه تأسیسـی چـون داعـش در ایـن زمـان ظاهـر 
شـدند« و »پیچیده گی هـای سیاسـی - امنیتـی بـه 

اوج خود رسـید تمیــم
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بـه ادامـۀ حمایت های مردمـی از تکت انتخاباتـی وفاق ملی، 
دیروز سـه شـنبه دوم میـزان، شـهروندان والیت هـای تخار، 
زابـل، بامیـان، بلـخ، ننگرهـار و ولسـوالی های پلخمـری و 
خنجـان از تکـت انتخاباتی وفاق ملی اعـالم حمایت کردند.  
در  مختلـف   گردهمایـی  در  والیت هـا  ایـن  باشـنده گان 
مرکـز ایـن والیت هـا بـا اعـالم حمایـت از تکـت انتخاباتی 
وفـاق ملـی، ایـن تیـم را چتر بـزرگ بـرای تمام شـهروندان 

می داننـد.   افغانسـتان 
باشـنده گان همچنـان، تکـت انتخاباتـی وفـاق ملـی را تکت 
نخبه گـرا و جـوان محـور دانسـته کـه در مسـیر دیدگا ه هـا و 

آرمان هـای قهرمـان ملـی کشـور گام بر مـی دارد. 
اشـتراک کننـده گان ایـن همایش هـا حمایتـی بیـان داشـتند 
کـه تکـت انتخاباتـی وفاق ملـی می توانـد در فضـای کنونی 
چتـری را بـرای یکپارچه گـی ایجـاد کنـد و بـر چالش هـای 

کنونـی فایـق آید. 
آنـان می گوینـد کـه در شـرایط کنونـی، وفـاق ملـی بهترین 

گزینـه بـرای انتخابـات در زعامـت ملی کشـور اسـت. 
باشـنده گان ایـن والیـت بـا اعـالم حمایـت قاطـع از تکـت 
انتخاباتـی وفـاق ملـی، می گوینـد کـه بـا تمـام امکانـات در 

حمایـت از وفـاق ملـی ایسـتاده اند. 

تخار 
باشـنده گان والیـت تخـار دیـروز سـه شـنبه دوم میـزان در 
وفـاق  انتخاباتـی  تکـت  از  را  خـود  حمایـت  گردهمایـی 
انتخابـات  نامـزد  مسـعود  احمدولـی  رهبـری  بـه  ملـی 

کردنـد.  اعـالم  ریاسـت جمهوری 

سـید جمال خورشـید، نماینده و سـخنگوی تکـت انتخاباتی 
وفـاق ملی و مسـوول برگـزاری گردهمایـی در والیت تخار 
می گویـد کـه در ایـن همایـش بیـش از هـزار تـن اشـتراک 

کـرده بود. 
بـه گفتـۀ او، اشـتراک کننده گان از 13 ولسـوالی تخـار به در 
ایـن نشسـت اشـتراک کـرده بودند، در سـخنان خـود تکت 
انتخابـات وفـاق ملـی مناسـبت ترین تیـم در فضـای کنونـی 

بـرای انتخـاب در زعامـت ملی کشـور دانسـته اند. 
اشـتراک کننـده گان در والیـت تخـار می گوینـد کـه تخار از 
جملـه والیت های اسـت که از چشـم دولـت در عرصه های 
شـعارهای  و  اسـت  مانـده  دور  بـه  متـوازن  انکشـافی 
مـورد  دیگـر  دولتـی  انتخاباتـی  تکت هـای  عوام فریبانـۀ 

حمایـت شـهروندان والیـت تخـار نیسـت.
باشـنده گان والیـت تخار، تیم هـای دولتی را بـه کمپاین های 
عوام فریبانـه متهـم می کننـد، می گوینـد که با تمـام تالش در 
کنـار احمد ولی مسـعود و تیم وفاق ملی ایسـتاده هسـتند. 

زابل
باشـنده گان والیـت زابـل نیـز بـا اعـالم حمایـت از تکـت 
انتخاباتـی وفـاق ملـی، می گوینـد که احمـد ولی مسـعود از 
خانوادۀ قهرمان ملی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود اسـت 

و مـورد حمایـت مـردم زابل قـرار دارد. 
در گردهمایـی کـه در ایـن والیـت صـورت گرفتـه بـود، 
و  زنـان  از  اعـم  زابـل  باشـنده گان والیـت  از  تـن  صدهـا 
مـردان اشـتراک کـرده بودنـد و حمایت قاطع خـود از تکت 

انتخاباتـی وفـاق مـی اعـالم کردنـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه باشـنده گان والیت هـای بامیـان، 

گردهمایـی  در  پلخمـری  و  خنجـان  ولسـوالی  و  ارزگان 
مختلـف حمایـت خـود را از تکـت انتخابـات وفـاق ملی به 

رهبـری احمدولـی مسـعود اعـالم کردنـد. 
باشـنده گان والیت هـای ننگرهـار و بلـخ نیـز بـا راه انـدازی 
کاروان هـای حمایتـی در جاده های ایـن  والیت  های حمایت 

خـودرا از تکـت انتخاباتـی وفـاق ملی اعـالم کردند. 
آنـان بـا سـر دادن شـعارهای حمایتـی از تکـت انتخاباتـی 
وفـاق ملـی، می گوینـد کـه مسـعود بهریـن گزینـه در میـان 

اسـت.  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان 
اشـتراک کننـده گان ایـن والیت هـا می گوینـد کـه در فضایی 
کنونـی، تکـت انتخاباتـی وفـاق ملـی بهتریـن گزینـه بـرای 

انتخـاب در زعامت کشـور اسـت. 

بلخ
شـماری از باشـنده گان والیت بلـخ در حرکتی بی پیشـینه یی 
در سـطح شـهر مـزار شـریف گشـت زنی کـرده و ضمـن 
حمـل مـواد تبلیغاتی ایـن تیم در زمینـۀ انتخابات و اسـتفاده 

از رأی بـه مـردم آگاهـی دادند.

لغمان
بـا  گردهمایـی  در  لغمـان،  والیـت  باشـنده گان  همچنـان 
حمایـت از تکـت وفـاق ملـی، می گویند که تکـت انتخابات 
وفـاق بـا برنامه هـای وسـیع و ملـی روی صحنه آمده اسـت 
و می توانـد در کاهـش بحـران کشـور نقـش اسـاس را بازی 

 . کند
باشـنده گان والیـت لغمـان اعـالم حمایـت از تکـت وفـاق 
احمدشـاه  شـهید  بـزرگ  اندیشـه های  از  حمایـت  ملـی، 
مسـعود قهرمان ملی کشـور اسـت و بـا تمام وجـود در کنار 

ایـن تیـم یسـتاده خواهند شـد. 
اشـتراک کننـده در محفلـی بـه مناسـبت حمایـت از تکـت 
انتخاباتـی وفـاق ملـی، می گوینـد کـه وفـاق ملی چتـر برای 
همدیگـر پذیـری و دولـت داری تفاهمی اسـت. پیش از این 
نیـز همایـش حمایتی یی از تیـم وفاق ملـی در والیت لغمان 

برگـزار شـده بود.

پکتیا
حمایتـی  سلسـله های  در  نیـز  پکتیـا  والیـت  باشـنده گان 

کردنـد.  اعـالم حمایـت  ملـی  وفـاق  تکـت  از  والیتـی 
باشـنده گان والیـت پکتیا با اشـاره به این که تکـت انتخاباتی 
وفـاق ملـی می تواند چتـر بزرگ بـرای تمام اقوام افغانسـتان 

باشد. 
سـید عـارف نـور کـه بـه نماینده گی از شـورای اتحـاد لوی 

پکتیـا از از تکـت انتخاباتـی وفـاق ملی اعـالم حمایت کرد، 
می گویـد: احمدولـی مسـعود را مناسـب ترین چهـره بـرای 

زعامت کشـور اسـت.  

دایکندی
باشـنده گان والی دایکنـدی نیـز بـا اعـالم حمایـت از تکت 
انتخاباتـی وفـاق ملی بیان داشـتند کـه وفاق ملـی چتر برای 
همـه شـهروندان افغانسـتان اسـت و ایـن تیـم می توانـد در 

شـرایط کنونـی بهتریـن تیم بـرای انتخابات باشـد. 
از  حمایـت  گردهمایـی  در  دایکنـدی  والیـت  باشـنده گان 
تکـت انتخاباتـی وفـاق ملـی، می گویند کـه تیم هـای دولتی 
را دوبـاره  فریبانـه می خواهنـد مـردم  بـا شـعارهای عـوام 
غافل گیـری کننـد تـا برای شـان رأی دهنـد، اما مـردم دوباره 

فریـب ایـن گروه هـای مافیایـی را نمی خـورد. 

در همیـن حـال، روند عالـی حفاظت از ارزش هـای جهاد و 
مقاومـت و شـورای پنجشـیر به رهبـری جنرال دیـن محمد 
جـرأت در محفلـی حمایت خود را از تکـت انتخاباتی وفاق 

اعـالم کرد.  ملی 
آقـای جـرأت بـا شـعار »پیـروان مسـعود در کنـار مسـعود« 
گفتـه اسـت که تکـت انتخاباتی وفـاق ملی می توانـد بهترین 
گزینـه در میـان سـایر تکت های انتخاباتی باشـد بـرای مردم 

باشد. 
آقـای جـرأت می گویـد کـه  حمایـت از تکـت انتخاباتـی 
وفـاق ملی بـه رهبری احمدولی مسـعود، حمایـت و تعقیب 
آرمان هـای قهرمـان ملـی کشـور شـهید احمدشـاه مسـعود 

ست.  ا
جنـرال جـرأت که پیـش از این عضویت در تکـت انتخاباتی 
حنیـف اتمـر را داشـت، اکنـون با قـرار گرفتـن از کنـار تیم 
وفـاق ملـی از هوادارانش خواسـته تـا در کنار بـرادر قهرمان 

ملـی کشـور قـرار گرفتـه و از او حمایت کنند. 
از  زیـاد  بخش هـای  در  مـدت  ایـن  در  ملـی  وفـاق  تیـم 
کشـور پیکارهـای انتخاباتـی خـود را بـه گونه  یـی رسـمی 
برگـزار کـرده اسـت؛ وفـاق ملـی در والیت هـای همایـش 
انتخاباتـی داشـته کـه تـا هنـوز هیـچ دسـتۀ انتخاباتـی دیگر 
همایـش برگـزار نکـرده اسـت. پیـش از ایـن همایش هـای 
حمایتـی از تیـم وفـاق ملـی در والیت هـای نیمـروز، پروان، 
کابـل، بغـالن، بدخشـان، جوزجـان، غزنـی و غـور برگـزار 
گردیـده بـود. امـروز نیز والیت های سـرپل، سـنمگان، لوگر 
و فاریـاب میزبـان همایش هـای حمایتـی از تیـم وفـاق ملی 

 . هستند

مردمدرهمایشهایحمایتیازاحمدولیمسعودنامزدانتخاباتریاستجمهوری:

وفاق ملی ادامۀ راه شهید مسعود و چتری برای یکپارچگی افغانستان است
ابوبکرصدیق
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مقـدمه یی بر فهـِم سـوبژه و ابـژه 
در معـرفت شناسـی ُمـدرن

اشـاره
ابژکتیو،  نگاه  ابژه، شناخت سوبژکتیو،  سوبژه، 
این اصطالحات این روزها در خیلی از نقدهای 
و  سیاسی  متون  حتا  یا  و  سینمایی  ادبی، 
ژورنالیستی دیده می شوند. اما شاید برخی ها از 
معنا و مفهوم فلسفِی سوبژه و ابژه و کارکرد آن 
در متون انتقادی و تیوریک آگاه نباشند. آنچه 
می خوانید درآمدی ست مختصر برای فهِم این 

دو مقولۀ مهِم معرفت شناسی ُمدرن.
***

سوبژه و ابژه از جمله مهم ترین مواریِث فلسفی 
هستند که بخش اعظمی از کندوکاوهای این علم 
را؛ که حول محورِ این دو مفهوم، ماهیت و ارتباط 
آن ها با یکدیگر است، به خود اختصاص داده اند.

Object  که معادل التیِن آن Objcere است، 
به معنای: »خود را در مقابل مفعول گذاردن«؛ یا 
نقطۀ  در  درست  که  می باشد  چیزی  یا  و  شیء؛ 
معنای  و  است،  گرفته  قرار   Subject آن  مقابل 

لغوِی آن عبارت، موضوع و... است.
اما منظور از گفتن این عبارت که َ”اُبژه نقطۀ مقابل 

سوبژه قرار گرفته است” چیست؟
برابِر  در  را  خود  معنای  به  ابژه  که  شد  گفته 
چیزی گذاشتن است و سوبژه به معنای موضوع 
یا عبارت. اما این ها معانی ِ تحت اللفظِی این دو 
واژه اند. در امر ترجمۀ متون فلسفی و یا حتا در 
یا  تعبیر  در  واژه  این  از  نمی توان  متون  این  فهم 

ترجمۀ سوبژه و ابژه استفاده نمود.
اُبژه به معنای مفعول و چیزی ست که فعل بر آن 
واقف می شود و یا مورد بحث و شناسایی قرار 
می گیرد. و به همین خاطر در بسیاری متون اُبژه 
ادراک  متعلِق  یا  و  متعلق شناسایی   ِ عنوان  به  را 
ادراک  حاصل  که  چیزی  یعنی  می کنند؛  ترجمه 
بوده است و بر اثر این حصول معلوم شده و به 
عینیّتی اعتباری دست می یابد. اما سوبژه در قرون 
می شد  شناخته  ادراک  موضوع  عنوان  به  وسطا 
فلسفۀ  در  لیکن  بود.  اُبژه  وادی  معین کنندۀ  و 
مدرنیسم که شروع آن از دکارت بود، سوبژه به 
کسی  عنوان  به  و  است  اندیشنده  وجود  معنای 
است که فعل را مرتکب می شود و به همین خاطر 

آن را به عنوان ِ فاعِل شناسا ترجمه می کنند. 
و  )سوبژه  مقوله  دو  این  فراواِن  تأثیر  رغم  به 
ابژه( در ُکل تاریخ فلسفه، اهمیِّت آن در فلسفۀ 
مدرنیسم بسیار بیشتر از قبل می شود. لذا نوشتار 
حاضر سوبژه و ابژه را در حیطۀ فلسفه مدرنیسم 

مورد بررسی قرار می دهد. 
دکارت برای فهم معرفت به همۀ محسوسات و 

ُمدرِکاِت دنیای پیرامون خود شک ورزید و تنها 
نقطۀ اطمینان بخش برای فهم وجودش اندیشیدن 
باور کرد که قدرت  او  قرار داد. بدین لحاظ که 
تفکری که در وی وجود دارد، از آن خود ِ اوست 
هستنده گی  برای  مبنایی  می تواند  تفکر  همین  و 

او باشد.
 دکارت در واقع، به جز جوهر خاّلقه و نامتناهی 
خداوند، دو جوهر کامل جدا و مستقل از یکدیگر 
که صفت  خرد  جوهر  نخستین  که  کرد  تعریف 
هم جسم  دیگری  و  است  اندیشیدن  آن  مشهود 
امتداد  یا  بُعد  داشتن  آن  بارز  مشخّصۀ  مادۀ  یا 
به  شدن  قایل  ضمن  اساس،  همین  بر  او  است. 
اصالت خرد در فهم هستی، جهان را به صورِت 
ساعت واره یی مکانیکی )ماده( توصیف کرد که به 

وسیلۀ علم می توان بر فهم آن نایل آمد. 
چنین برداشتی از فهم و درک هستی هرچند بعد 
از دکارت دستخوش ِ تغییراتی شد، لیکن بنیاد آن 

در ُکل ادوار فلسفۀ ُمدرنیسم ثابت ماند.
انسان به صورِت  اندیشۀ دکارت، عقل  با  مطابق 
اصیل می تواند به بطن و ماهیِت تمام موجودات 
و موجودیت های اطراف خود پی برد و آن ها را 
مورد شناخت و مداقه قرار دهد. در چنین حالتی 
ست که خرد انسان به عنوان فاعِل شناسا یا همان 
سوبژه محسوب می شود و جهان به عنوان متعلق 

شناسایِی انسان یا همان اُبژه محسوب می شود.
این  حاوی  اُبژه  میالدی،  هجده  قرن  اواخر  در 
مفهوم جدید شد. جان الک و الیبنیتس کنش های 
به وسیلۀ چشم  رویت  غیرقابل  که  هم  را  فکری 
است، به عنوان اُبژه یی برای سوبژه دانستند ولیکن 
است  اندیشنده  عنوان  به  که سوبژه  واقعیت  این 
و اُبژه به عنوان چیزی ست که اندیشیده می شود 

تغییری نیافت.
 دیاگرام شناخت

 سوبژکتیویسم: طبق مفهوم رایج، سوبژکتیویسم 
ذهن  بودِن  به خصوصی  اعتقاد  از  است  عبارت 
هر شخصی. به بیان دیگر، هر شخصی از ذهنیّت 
خاِص خودش برخوردار است، که مبتنی بر عالیق 
و سالیق و خواسته های وی بوده و بدین لحاظ 
از سایر افراد متمایز می شود. سوبژکتیویسم بر آن 
است تا احکامی را که به نحوی عینی و مستقل 
)و  ذهنی  شیوه یی  به  است،  فرد  خواسته های  از 
و  تبیین  شناسا،  فاعل  با  مرتبط  و  سوبژکتیو(  یا 
به  منوال سوبژکتیویست ها  این  بر  کند.  توصیف 

دو دسته تقسیم می شوند:
تمام  که  دارد  وجود  اعتقاد  این  اول  نوع  در   .1
نیز  و  آمده  به دست  استنتاجاِت  و  مفاهیم 

گردیده،  صادر  مفاهیم  آن  بر  مبتنی  که  احکامی 
به  می گردد،  آن  از  بدواً  که  برداشتی  برخالف 
واقع احکامی ست که بر عواطف و خواست ها و 

تمایالت و باورهای فردی ابتناء یافته است.
2. در این نوع از سوبژکتیویسم این امکان وجود 
انکار  مورد  گزاره های  کذِب  و  صدق  که  دارد 
فرد قرار گرفته و در عوض به جای آن این گونه 
تغییر  شکل  صرفًا  افعال  کلیۀ  که  نماید  استدالل 
و  تمایالت  و  خواست ها  و  عواطف  از  یافته یی 
یا  صدق  اسلوب،  این  در  واقع  در  است.  فرد 
مطرح  اصاًل  اول(  نوع  خالف  )بر  افعال  کذب 
بیرونِی  شکل  خود  افعال  آن  این که  چه  نبوده 
ذهنیات درونی فرد فرض می شود. چنین تذکاری 
فلسفۀ  حوزه های  در  اغلب  سوبژکتیویسم  از 
عملی  عقل  و  زیبایی شناسی(  مقولۀ  )خاّصه  هنر 
تحلیل  و  استفاده  مورد  اخالق(  مقولۀ  )خاّصه 
هنجارهای  کلیۀ  آن،  اساس  بر  و  می گیرد.  قرار 
بطِن  در  زیبایی شناختی  ارزش های  یا  و  اخالقی 
خود منشعب از ذهنیات درونِی خود فرد است و 
قرار دادن مبنایی عینی برای آن ها وجود  امکان ِ 

ندارد.
اُبژکتیویسم:درست نقطۀ مقابل سوبژکتیویسم قرار 
می گردد.  محسوب  آن  متضاد  عنوان  به  و  دارد 
سوبژکتیویست ها  برخالِف  اُبژکتیویست ها 
این  بر  و  کرده  صادر  احکام  عینیِت  بر  حکم 
مفاهیم  بنیادی ترین  متعلقات  که  هستند  اعتقاد 
ارزش ها،  منزلۀ  به  که  زیبایی شناختی  یا  اخالقی 
نبایدها در  بایدها و  تکالیف، تعهدات، حقوق و 
عرصۀ  در  زشتی  و  زیبایی  یا  و  اخالق  عرصۀ 
زیبایی شناسی فرض می شوند، وجود عینی دارند. 
بیان دیگر، این متعلقات اموری هستند که ما  به 
دربارۀ آن ها می توانیم احکامی صادر کنیم که به 
نحوی عینی؛ یعنی مستقل از احساسات، عواطف، 

عالیق و سالیق افراد، صادق و کاذب باشد.
اُبژه،  و  سوبژه  از  فوق  تبیینات  به  توجه  با 
را  دکارت  و  اسپینوزا  الینیتس،  نظیر  فیلسوفانی 
قایل  با  که  دانست  سوبژکتیویست هایی  می توان 
عنوان  با  انسان  عقِل  برای  فهم  اصالت  به  شدن 
و  می شوند.  شناخته  عقل گرا  یا  راسیونالیست 
که  هستند  اُبژکتیویست ها  آن ها  مقابل  نقطۀ  در 
حسیّات را تنها منبع شناخت برای آدمی می دانند. 
که فیلسوفانی چون جان الک، هیوم و کانت از 
این مشرب هستند، که از آن ها با عنوان امپریست 

یاد می شود.

هدف اساسی
یکـی از بـزرگان مسـلِک ژورنالیـزم گفتـه اسـت کـه مصاحبـه جنِگ 
گالدیاتورهـا نیسـت، بلکـه شـنیدِن پاسخ هاسـت و در حالـت ُکلـی، 
کاوش بـرای یافتـِن اطالعات می باشـد. از طرف دیگر، هدف اساسـی 
مصاحبـه، جلـب مخاطبان اسـت کـه با کدام نـوع مصاحبـه و با طرح 

چـه نـوع سـواالتی این هدف بـرآورده می شـود. 
هـدف اصلـِی هـر مصاحبه یـی بایـد مشـخص شـود و مصاحبه کنندۀ 
ماهـر آن اسـت کـه مصاحبه را به هدف برسـاند. در مسـیر قـرار دادِن 
حرف هـای مصاحبه شـونده، یـک هنـر اسـت و مصاحبه کننـدۀ ماهـر 
از تاکتیک هـای مختلـف اسـتفاده می کنـد تـا مصاحبـه را بـه هـدف 
برسـاند و طبعـًا مصاحبـۀ خـوب آن اسـت کـه در آخـر بـه هـدف 
رسـیده باشـد. البته در هر حالت، پالیسـی نشـراتِی هر رسـانه باید مِد 
نظـر قـرار گیـرد تا بـر اسـاس آن، مصاحبه بـه هدفی کـه تهیه کننده یا 

مدیـر مسـؤول می خواهـد دسـت یابد.

شناخت طرِف مقابل
بـزرگان فـِن مصاحبـه گفته انـد کـه بهتـر اسـت یـک مصاحبـه را از 
دسـت بدهیـد تـا یک منبـع را؛ چون بـا منبـع بارها می تـوان مصاحبه 
کـرد و ایـن منابع اشـخاصی  اند کـه مصاحبه کننده در طـول مدِت کارِ 
حرفه یـی اش منظمـًا بـا آن هـا سـروکار می داشـته باشـد. بنابرایـن قبل 
از مصاحبـه، شـناخِت دقیـق از مصاحبه شـونده باید داشـت تـا کاری 
صـورت نگیـرد که وی آزرده شـده و در آینـده از مصاحبه با خبرنگار 

و یـا رسـانۀ وی خـودداری کند.
هنگامـی کـه بـه مصاحبه  گـر پیشـنهاد می شـود تـا بـا شـخصی که او 
معلومـاِت کافـی دربـاره اش نـدارد مصاحبـه کنـد؛ بایـد از تهیه کننـده 
کافـی  معلومـاِت  تهیه کننـده  اگـر  و  پرسـید  دربـارۀ مصاحبه شـونده 
نداشـت، به آرشـیف شـخصی، صفحـات اجتماعی، کتـاب معلومات، 
مجـالت و سـایر منابـع مراجعـه شـود. بـه همیـن ترتیـب، از تسـلط 
مصاحبه شـونده بـر موضـوع باید آگاه بود و موقف رسـمی و سیاسـِی 

او را بایـد به درسـتی دانسـت.
سـابقۀ مصاحبه شـونده با سـایـــر رسانـــه ها اهمیت دارد و دانسـتن 
قومـی و  زبانـی،  از حساسـیت های  اسـت.  مهـم  او  وابسـته گی هاِی 
سیاسـِی او بایـد آگاه بـود. عالوتًا با شـیوه پاسـخ دهِی او باید آشـنایی 
حاصـل کـرد. اگـر معلومـاِت بیشـتر در اختیار نبـود، به آرشـیف های 

دیگـران، همـکاران و رسـانه رجوع شـود.
مصاحبه شـونده گاِن مسـلکی دوسـت دارنـد کـه مصاحبۀشـان روی 
سـوژۀ مـورد نظر تمرکز داشـته باشـد و مصاحبه کننده از حاشـیه روی 
خـودداری کنـد. عده یـی از مصاحبه شـونده گان کـه کارشناسـان یـا 
مقامـاِت مسـؤول  انـد، در ضیقـی وقت به سـر می برند. بنابراین سـعی 
می کننـد کـه بـا پاسـخ های کوتـاه، مصاحبه را هرچـه زودتر بـه اتمام 
برسـانند. بنابرایـن مصاحبه کننـده بـا شـناختی کـه از مصاحبه شـونده 
دارد، مسـتقیمًا بایـد بـه طـرح سـواِل روز یـا خبـِر داغ بپـردازد و اگر 
نـوع  آن  اصـوِل  می نمایـد،  احساسـی  یـا  کارنامه یـی  مصاحبه هـای 

مصاحبـه را مـد نظـر گیرد.

خالصـۀ فصل
ـ آماده گـــی در چـــهار اســتقامت صـــورت گـــیرد: آماد ه گـی 

مصاحبه کننـده. شـناخت  و  هـدف  سـواالت،  برنامـۀ  معلومـات، 
ـ معلومات بیشتر متضمِن مصاحبۀ بهتر است.

ـ پرسـش، انـواع گوناگـون دارد؛ ماننـد پرسـش های باز، پرسـش های 
بسـته، سـواالت تحقیقی، پرسـش های انتقادی، پرسـش های تفصیلی، 
پرسـش های روشـن کننده، چند پرسـش در یک پرسـش، پرسش های 
غافل گیر کننده، پـــرسش های احــساسی و پرســش های دو وجهی. 

ـ مصاحبه کننـده سـعی کنـد تـا مصاحبـه را بـه هـدِف اساسـی اش 
برسـاند.

ـ از مصاحبه شونده شناخت دقیق باید داشت.

حــامدعلمی-/-/-/-/-/-/-/-/-/-بخشپنجاهوسوم

محمدتاجاحمـدی
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مقـدمه
 »تنهـا شـانس مـن در زنده گـي شـاید ایـن بـوده که با 
یـک تولـد ناخواسـته، مثـل یـک آدمِ زیـادي در کنـار 
یـک ملـِت کهنسـال زنده گـي کـرده ام.« این هـا را مردی 
سـاله گی  هفتادوپنـج  آسـتانۀ  در  امـروز  کـه  می گویـد 
قـرار دارد: »ناصـر تقوایـی«، کـه نیم قـرن از حضـورش 
در هنـر و ادبیات ایـران )به عنوان فیلم سـاز، مستندسـاز، 
داسـتان نویس( می گـذرد، و  فیلمنامه نویـس، عـکاس و 
حاصـل کارنامـۀ  او، تنها شـش فیلـِم بلند )و یـک اپیزود 
»کشـتی یونانـی«، از مجموعـه »قصه هـای کیـش«(، کـه 
سـه فیلـم را پیـش از انقـالب، و سـه فیلـم را بعـد از 
انقـالب سـاخته، یـک سـریاِل شانزده سـاعته کـه عنوان 
دارد:  خـود  بـا  نیـز  را  ایـران  سـریال  محبوب تریـن 
»دایی جـان ناپلئـون«، بـه همراه سـیزده فیلم گزارشـی و 
مسـتند، سـه فیلـم کوتـاه داسـتانی، و یـک کتـاب قصۀ 
داسـتان  هشـت  مجموعـۀ   کـه  همان سـال«  »تابسـتان 
تنهایـی،  دور،  دو  بیـن  بـد،  روز  اسـت:  به هم پیوسـته 
پناهـگاه، هـار، مهاجـرت، عاشـورا در پاییز، و تابسـتان 
همـان سـال. و چهـار داسـتاِن دیگـر کـه در نشـریات 
مختلـف منتشـر شـده، به اضافـۀ  یـک مجموعه  عکـس و 
اسـالید از »طبیعـت و زنده گي و فرهنـگ این مرز پُرگهر، 
در هزارویـک نمـا.« بـا این همه، این هـا کارنامـۀ تقوایِی 
هفتادوپنج سـاله نیسـت، او سـه فیلـِم نیمه تمـام نیـز در 
کارنامۀ خـود دارد: »کوچـک جنگلـی« )۱3۶۲(، »زنگی 
و رومـی« )۱3۸۱( و »چـای تلـخ« )۱3۸۲(. و دو دوره 
سـکوِت بلنـد در کارنامه اش: یک دوره در سـال های  ۶۹ 
تـا ۷۶ و دیگـری از سـال  ۸۲ آغـاز می شـود و تا… کی 
ادامـه خواهد داشـت؟ سـکوتی کـه بی گمان سرشـار از 
ناگفته هایـی اسـت، کـه آن طـور کـه خـودش می گوید: 
»بـا این همـه از دور تنبـل جلـوه مي کنـم؛ چـرا کـه در 
این سـال ها، بـه دالیلي کـه ناگفتنش بهتـر، کارهاي تازۀ  

مـرا نه کسـي خوانـده، نه کسـي دیـده...«
 آنچـه می خوانیـد، یادداشـتی اسـت از اسـتاد محمـود 
»تابسـتان  و  تقوایـی  ناصـر  دربـارۀ  دولت آبـادی 
مجموعه داسـتاِن  تنهـا  و  نخسـتین  کـه  همان سـال« اش 
ناصـر تقوایـی اسـت که در سـال ۱3۴۸ از سـوی نشـر 

»لـوح« منتشـر شـده بـود.

»تابسـتان همـان سـال«ِ   ناصر تقوایـی به روایـت محمود 
دولت آبـادی

 نخسـت اذعـان می کنـم کـه منتقـد ادبـی نیسـتم، پیـش از 
ایـن هـم یکـیـ  دو یادداشـت نوشـته ام بـر نمایش نامه هایی 
از زنده یـاد اکبـر رادی و احتمـاالً برتولـت برشـت کـه آن ها 
نیز به سـبب انگیزۀ شـناخت خـودم بوده اسـت از آثاری که 
در آنهـا نقش هایـی را بـازی کـردم؛ همچنین دربـارۀ  ادبیات 
داسـتانی یادداشـتی نوشته ام و در آن خواسـتار شده ام که نقد 
یـک اثر، خوب نیسـت بدل شـود بـه جراحـی و تجزیۀ آن؛ 
یعنـی کـه خوب نیسـت عنصـر گمان -خیـال در بسـتر نقد 
یـک اثـر جراحـی شـود و به این ترتیـب وجـه افسـونِی هنـر 
تخریـب می شـود. زیـرا هنگامی کـه اثر ادبی بـر تخت عمل 
خوابانیـده شـود و قلـم جراحـی هر یـک از اندام هـای آن را 

واشـکافد، آنچـه بـرای خواننـده - خواننده یی کـه مقید نقد 
ادبـی باشـد بـه نیـت خوانـدن ادبیـات - مجموعه یـی باقـی 
خواهـد مانـد مجـروح و کـج زا، یعنی تجزیه شـده. بـا چنین 
بـاوری ا سـت که هرگـز به خود اجـازه نداده ام انـدام وارۀ اثر 
- آثـار ادبـی را بـا تجزیه کـردن آن روح بافتـه در اجـزا تهی 
کنم. بدیهی ا سـت - و امیدوارم پنداشـته نشـود کـه اثر ادبی 
را نبایـد از مسـیر بررسـی و تحلیـل گـذر داد و سـرانجام، 
صافی شـدۀ  آن را نوشـید. چـرا؛ قطعـًا چنین بایـد- زیرا هنر 
در وجـه عـام و اثـر ادبی در کانـون گفت مورد نظـر، اگر به 
فهـم مـا - خواننـده - درنیاید، لـذت خوانـدن فرانمی آید؛ و 
فهم اثر در معنای دقیِق آن با اندیشـه و ادراک میسـر اسـت؛ 
و چگونـه تـوان گفـت اثـری هنـری بـر مـن تأثیـر گـذارده 
اسـت اگر فهـم دقیِق آن را فهـم نکرده باشـم؟ تفاوت عمده 
در فهـم مـا از یـک اثـر هنـری )ادبـی( با فهـم ما مثـاًل - از 
یـک متـن فلسـفی در تفـاوت بیان هاسـت، کـه یعنـی بیـان 
فلسـفی انتزاع شـونده اسـت و بیان هنری غیرانتزاعی  اسـت؛ 
در همـۀ  وجـوه یـک اثـر ادبـی ذهـِن ما می کوشـد بـه پیوند 
و پیوسـته گی بـا جریـان سـیالنی متـن از جزء تـا ُکل آن  که 
همـه مبتنـی  اسـت بـر مشـهودات و محسوسـات؛ یعنـی که 
ذهـن خواننـده پویا و جوینـدۀ لحظه به لحظـۀ  آن زنده گانِی 
بـه ظاهـر مجـازی امـا عمیقـًا حقیقـی اثری  اسـت کـه دل و 

اندیشـه  و تخیـِل مـا را به خود مشـغول داشـته اسـت.
 از همیـن روی اسـت کـه می اندیشـم اثـر ادبـی بـه دور 
در  آن  اجـزا  کـه  می مانـد  را  منظومه یـی  آن،  کمیـت  از 
کنش وواکنـش مداوم انـد و - اگـر - منظومه چنان جـا افتاده 
باشـد کـه بتوانـد مـا را مجـاب کنـد و همچـون جنبه یـی از 
خـود بپذیـرد، در آن صـورت سیروسـیاحت در طیف هـای 
متنـوِع آن نبایـد جـای خـود را بدهـد بـه این کـه جزبه جـز 
آن را زیـر قلـِم جراحـی خـود ریزریـز و عمـاًل مسـخ کنیم. 
به راسـتی چگونـه در بـاور من می نشـیند - نشسـته اسـت - 
کـه سـطلی خالـی از زغـال بـه دور کوه هـای پُـر از بـرف و 
سـرد بـه پرواز درآیـد؟ اما چنـان تخیلی در باور من نشسـته 
اسـت، و منظـور مـن از وجه افسـونِی اثر ادبی همین اسـت 

و هیـچ تجزیـه و ترکیبـی چیزی بـر آن تصویـر متخیِل ناب 
نمی افزایـد. 

بدیـن مثـال کـه اشـاره دارم بـه یکـی از کوتاه تریـن آثـار 
نـوع  ادبیـات  در  کـه  بیـاورم  می خواهـم  کافـکا،  فرانتـس 
خاصـی از مفاهمـه ایجـاد می شـود بین اثر هنـری و هنرپذیر 
کـه نـه  فقط بـه لحـاظ نوعی، خـاص اسـت، بلکـه در وجه 
فـردی هـم خـاص اسـت، یعنـی - مـن- با چنـان اثـری به 
نوعـی  تـو -  برقـرار می کنـم و دیگـری -  تفاهـم  نوعـی 
دیگـر، و او بـه گونه یـی دیگـر تـا هـر خواننده یـی کـه بـه 
تصـور تـوان کرد. در راسـتای چنیـن درکی از ادبیات اسـت 
کـه چـون خواسـتم یادداشـتی دربـارۀ  داستان نویسـی ناصـر 
تقوایـی بنویسـم، جـز ایـن در نظر نداشـتم کـه به این ترتیب 
احتـرام گـذارده باشـم بـه هنرمنـدی کـه از کنـارۀ  بـاروی 
ادبیـات گـذری کـرد آموختـه و سـنجیده، با گام هـای نرم و 
بسـیار و منظـم و دقیـق؛ امـا اسـتنباط می کنـم کلمـات برای 
بیـان آن همـه تصاویـری کـه در ذهن انباشـته داشـت، کافی 
نیامـد و بسـنده اش نبـود؛ پـس دچـار جاذبه هـای رنگیـن 
سـینما شـد؛ سـینمای ایـران. بـا وجود این خواسـتم کـه بار 
دیگـر مجموعـۀ »تابسـتان همـان سـال« را کـه او بـه چـاپ 
رسـانیده بـود قبـل از سـال 13۵0، بخوانم و خوانـدم. یگانه 
مـالِک من برای نگریسـتن بـه ادبیات همین اسـت؛ خواندن 
و دلنشـینی اثـر ادبـی. همـان ویژه گـی کـه »ایجـاد رابطـه با 

متـن« اصطـالح می شـود.  
مجموعه »تابسـتان همان سـال« را همان سـاِل انتشار خوانده 
بـودم و بسـیار به دلم نشسـته بـود. تصاویر، آدم هـا و روابط 
میـان آن هـا، نشـانه ها و ایجـاز دلپذیـِر یکایـک داسـتان ها با 
نثـری زیبـا و بـه دور از تصنـع، درعین حـال با حِس شـدید 
وسـواس نسـبت به هر رفتـار، گفتار و تصویـر. در بازخوانی 
دیگـر شـرطی کـه برای خـود قایل شـدم نیز این بـود که آیا 
یکایـِک داسـتان ها مـرا بـا خـود همـراه و هم مـکان خواهند 
کـرد، چنان کـه پیـش از ایـن؛ و آیا بـار دیگـر در فضای متن 
قـرار خواهـم گرفـت یا نـه؟ بلـه، همچنـان بـود و دلپذیر تر 
هـم؛ و این بـر اهمیـِت مجموعه داسـتانی تقوایـی می افزاید؛ 

زیـرا - البـد در مسـیر گذر از سـی و اندی سـال - ای بسـا 
شـخصًا از احساسـات جوانی فاصله گرفته باشـم و در عین 
آن کـه انصـاف همـاره  خود را حفـظ کـرده ام؛ آری انصاف... 
کـه بـی آن و مراقبـت پیوسـته از آن، یادگیـری و آموختـِن 
صمیمانـه ممکـن نمی شـود. به این ترتیـب امتیـازی برای یک 
اثـر ادبـی شـمرده می شـود کـه با گـذر از سـالیان سـال، باز 
هـم بتوانـد خواننده یـی را همچنـان بـه خود جـذب کند که 

آن. از  پیش 
اکنـون پاره یـی از شـروع داسـتان سـوم -تنهایـی- را نقـل 
می کنـم کـه می تواند بخش سـومِ مجموعه نیز شـمرده شـود 
از جهت پیوسـته گی داسـتان ها، و این خود نشـانه یی ا سـت 
از آن ویژه گی هـا کـه در بـاال برشـمردم: برگشـتن تـو فکـر 
بـودم. بی معطلـی بایـد چیـزی می زدیـم. آفتاب گرمـی بود. 
داغ تـر از روی دریـا کـه بودیم. شـنا کـردن در دریـا که تمیز 
بـود و آبـی شـفاف و تهـش را نمی شـد دید و دراز کشـیدن 
روی بارهـا و طناب هـای عرشـه کیـف داشـت. زیـر آفتاب 
بـه دسـت هامان که خیـره می شـدیم، می دیدیم چطور سـیاه 
می شـد. تخلیـۀ بـار از کشـتی کار سـختی نبـود و روی هـم 
دو هفته یـی راحـت بودیـم. اما خـوش نبودیـم. هرچه روی 
دریـا نـگاه می کـردی همـه اش آب بـود و نمی شـد کافه یـی 
پیـدا کنـی، بـا دوربیـن هم نمی شـد. آب کشـتی بی مـزه بود 
و معدۀمـان شـوره بسـته بـود، از بـس حـب نمـک خـورده 
بودیـم. بـدی  اش همین هـا بـود و عیـب دیگری نداشـت، با 
این همـه برگشـتن بـه سـاحل کیـف داشـت. تنـد می رفتیم، 
زودتـر از بچه هـا، تـا سـری بـه گاراگیـن بزنیـم. جلوتـر از 
مـا سـه نفـر می رفتنـد. بـا زیرپیراهن هـای سـفید و شـلوار 
کوتـاه، هـر سـه عینکی. زیـر پیراهن هـای ما هـم خیس بود 
و بـه تن مـان چسـبیده بود. ما کاله داشـتیم، عینک نداشـتیم. 
آفتـاب را همان طـور می دیـدم که بـود، انگار زرد. انگلیسـی   
کوتاه تـر برگشـت و از پشـت عینکش مـا را پایید. پوسـتش 

را آفتـاب قهوه یـی کـرده بود.
مندی گفت: »خسه م کردن.« 

و همان طـور کـه می رفـت، لنگرانـداز، رفـت وسـط آن ها. با 
بی میلـی راه دادنـد. پنـج متـری و نیمـی انـگار دراز بودنـد، 
نیـم دیگـر را مـرد کوتاه تـر، پوسـت قهوه یـی، کوتـاه آمـده 
بـود. از مـا بلندتـر بودنـد، پهن تـر نبودنـد. جفـت می کردی 
دو نفرشـان بـه پهنـی منـدی می شـد. منـدی نـگاه کـرد بـه 

پشـت سـرش. گفـت: »محل نمـی ذارن.«
گفتم: »ولش، بازم فرصت دعوا هست.«

سـنگین نفـس می کشـید و راه کـه می رفـت، نـرم کـج و 
چیـزی  بایـد  کلـه  اش.  بـه  بـود  زده  بـاز  می شـد.  راسـت 

می زدیـم.
گفتم: »فکرشو بکن.« 

حاال... بیش از سـی سـال اسـت کـه از بـدرود ادبیاتی ناصر 
تقوایـی می گـذرد و از ورود او بـه عرصـۀ  سـینما. شـخصًا 
هرگـز حـق برای خـود قایل نبـوده ام که بگویم اگـر دیگری 
چنیـن کـرده بـود، چنـان می شـد، امـا حـق ایـن سـوال از 
جانـب هنرپذیـر وجود دارد که بپرسـد آیا سـینمای ایران به 
توانایی هـای یک داسـتان نویس خوب، پاسـِخ ممکـن را داده 

اسـت؟ شـاید ایـن پرسـش تقوایی باشـد از خود؟

منبع: گوهران

تقوایی ناصر  دربارۀ  دولت آبادی  یادداشِت محمود 
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اشـاره: پس از لغـو گفت وگوهـای صلـح طالبان با 
ایـاالت متحدۀ امریـکا، برگزاری انتخابـاِت ۶ میزان 
پرسـمان اصلی افغانسـتان شـد و حاال همـه نگاه بر 
چگونـه برگـزار شـدن ایـن انتخابات دوخته شـده 

است.
روزنامـۀ مانـدگار بـرای دریافت دیـدگاه  چهره ها و 
نخبـه گان سیاسـی و اجتماعـی کشـور در بـارۀ این 
چهره هـای  بـا  را  گفت وگوهایـی  سلسـله  رونـد، 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  نامـزدان  و  سیاسـی 
آغـاز کـرده و در ایـن نوبـت دیدگاه هـای متفاوت 

بازتـاب و دانسـته خواهد شـد.
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  میـزان   ۶ شـنبه  روز 
پیرامـون  زیـادی  پرسـش های  و  می شـود  برگـزار 
شـفافیت و برگـزاری ایـن انتخابـات مطرح اسـت 
بـا  را  پرسـش ها  از  برخـی  سلسـله  ایـن  در  کـه 
یوسـف رشـید، رییـس اجرایـی بنیـاد فیفـا مطرح 

می خوانیـد. کـه  کرده ایـم 

*جناب رشید! آماده گی های کمیسیون های انتخاباتی 
برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را چگونه 

می بینید؟
پیشـرفت های صـورت گرفتـه در هرچـه بهتـر برگـزار 
شـدن انتخابـات را تحسـین می کنیـم، امـا چنـد مـورد 
اساسـی وجـود دارد کـه نهادهـای ناظـر از بابـت آن 
نگـران هسـتند. انتقـال مواد حسـاس به ولسـوالی ها و 
توزیـع آن بـه مراکـز رأی دهـی که متاسـفانه تنهـا مواد 
حسـاس به 130 ولسـوالی انتقـال یافتـه و متباقی هنوز 

انتقـال داده نشده اسـت. 
پیچیده گی هـای  و  ولسـوالی ها  کمیـت  بـه  توجـه  بـا 
جغرافیایـی کـه در شـماری از والیـات وجـود دارد، 
انتقـال مواد حسـاس زمان بیشـتری نیـاز دارد. بنابراین، 
ممکن اسـت که در بیشـتری ولسـوالی ها مواد حسـاس 

نرسـد و شـهروندان از دادن رأی محـروم شـوند.
در بخـش اسـتخدام کارمنـدان خانـم  مشـکالت جدی 
وجـود دارد و در بیـش از 20 والیـت کارمنـد زن در 
مراکـز رأی دهـی وجـود نـدارد و اگر تـا روز انتخابات 
ایـن مشـکل حـل نشـود، بدون شـک حضور زنـان در 
انتخابـات کمرنـگ خواهـد بـود. بـا توجـه بـه این کـه 
کمیسـیون انتخابـات تصمیـم گرفته اسـت کـه عکـس 
خانم هـا در انتخابـات اجبـاری باشـد، ممکـن اسـت 
عـدم حضـور کارمنـد زن  دراین 20 والیت مشـارکت 

خانم هـا را  کم رنـگ سـازد.

کمیسـیون  کمیشـنران  پارلمانـی  انتخابـات  *در 
انتخابـات نتوانسـتند انتخابـات را مدیریـت کنند و 
انتخابـات بـه بحـران رفت و اعـالم نتایـج آن بیش 
از شـش مـاه طول کشـید، ظرفیت کمیشـنران فعلی 
را از لحـاظ ظرفیـت و توانایـی چگونـه ارزیابـی 

می کنیـد؟ 
حـد  تـا  فعلـی  کمیشـنران  نگذریـم،  حـق  از  اگـر 

زیـادی تـالش دارنـد کـه یـک انتخابـات نسـبتًا قابـل 
قبولـی را برگـزار کننـد و کمبود هایـی کـه در گذشـته 
شـرایط  امـا  کننـد.  جبـران  را  داشته اسـت  وجـود 
دارد،  وجـود  افغانسـتان  در  کـه  پیچیده گی هـای  و 
روز انتخابـات ثابـت خواهـد کـرد کـه کارکردهایـی 

کمیشـنران مفیـد و موثـر خواهـد بـود یـا خیـر.
در انتخابـات گذشـته دیـر بـاز شـدن مراکـز رأی دهی، 
داشـتن اشـتباه امالیـی در اسـمای رأی دهنـده گان و در 
بعضی موارد اشـتباه در شـماره برچسـپ و چند موارد 
دیگر سـبب شـد تا تعـداد از مردم از حـق رأی محروم 
شـوند و بـه همیـن دالیـل تعـداد از مـردم بـه رسـم 
اعتـراض برگه هـای رأی دهـی را پـاره کردنـد و  مراکز 
رأی دهـی را تـرک کردنـد، امـا ایـن بـار کمیسـیون به 
مردم افغانسـتان وعده سـپردند که مشـکالت انتخابات 

پارلمانـی سـال پار تکـرار نخواهد شـد.
بـاور مـا ایـن اسـت کـه اگـر بـه راسـتی مشـکالت 
مدیریـت نشـود و در یـک مرکز رأی دهی هشـت هزار 
نفـر بیاینـد و دنبـال نام شـان بگردنـد کـه بـدون شـک 
زمـان زیـادی را در بر می گیـرد، ممکن اسـت که مانند 
گذشـته مـردم از رأی دادن محـروم شـوند کـه درایـن 
صورت مدیریت از کنترل چند کمیشـنر بیرون شـده و 
بحـران ایجاد خواهد شـد و ما به شـدت نگـران چنین 

هسـتیم.  وضعیتی 

*بـا توجـه بـه مشـکالت کـه شـما اشـاره کردید 
کـه در گذشـته سـبب ناراحتی مردم شـده بـود، آیا 
ایـن بار مـردم بـه پـای صندوق هـای رأی خواهند 

؟  فت ر
صـورت  بایـد  کـه  گونـه  آن  اعتمادسـازی  متاسـفانه 
مبـارزات  هـم،  طرفـی  از  نشـد.  انجـام  می گرفـت، 
انتخاباتـی چنـدان کارسـاز نبـود، مبـارزات انتخاباتـی 
در  هرچنـد  بـود.  قوم محـور  و  شـهرمحور  بیشـتر 
و  شـده  خـارج  کابـل  از  کمپاین هـا  آخـر،  روزهـای 
نامـزدان بـه والیـات جهـت کمپایـن سـفر کردنـد و 
گردهمایی هـای زیـادی بـه هـدف مبـارزات انتخاباتی 

اسـت. گرفتـه  والیـات صـورت  در 
 باآنکـه مبـارزات سراسـری و والیـت شـمول نبـود، 
امـا مـردم از نقـاط مختلـف بـا مـا تمـاس می گیرند و 
می پرسـند کـه روند ثبت نـام رأی  دهنده گان چیسـت و 
چگونـه می تواننـد تذکره های شـان را برچسـپ بزننـد 
و شـماری کـه از والیات شـان کوچیـدن می خواهنـد 
بداننـد کـه چگونـه و چطـور می تواننـد در انتخابـات 
شـرکت کننـد و از حـق رأی محـروم نشـوند کـه ایـن 
نشـان دهندۀ عالقه منـدی مـردم نسـبت بـه شـرکت در 
انتخابـات اسـت و مـا را امیـدوار می سـازد کـه حضور 
مـردم در چنیـن فضـا مملـو از بی اعتمادی بدون شـک 

پررنـگ و رو خواهـد بود.

* تکت هـای انتخاباتـی حکومتی در پیکارهای شـان 
از امکانـات دولتـی بیشـترین اسـتفاده را کردند، اما 

کمیسـیون شـکایات آن طـور کـه الزم بـود بـه این 
قضایـا رسـیده گی نکردنـد، دلیل عدم بررسـی این 
موضـوع از سـوی کمیسـیون شـکایات را شـما در 

می بینید؟ چـه 
نهادهـای ناظر به کمیسـیون شـکایات انتخاباتـی بارها 
تذکـر داده اسـت کـه ایـن مـورد را بـا نهادهـای ناظـر، 
شـریک  انتخاباتـی  تیم هـای  و  نامـزدان  و  مشـاهدین 
سـازند تـا شـفافیت کارشـان تکمیل شـود، کمیسـیون 
شـکایات هـم بـه مـا وعـده کـرده کـه ایـن اشـتباه را 
دیگـر تکـرار نمی کننـد و هـر شـکایت یـا مسـاله مهم 
کـه اتفـاق افتـاده باشـد را بـا نهادهـای ناظـر شـریک 
خواهنـد کـرد و وعـده دادنـد کـه جلسـات مشـترک 
انتخاباتـی  تیم هـای  ناظـر، مشـاهدین و  نهادهـای  بـا 
خواهنـد داشـت تـا درآینـده و بعـد از انتخابـات بـا 

مشـکل مواجـه نشـوند.

*نهادهـای ناظـر ماننـد نهاد شـما چقـدر امکانات 
بتواننـد در روز  تـا  نظـارت را در اختیـار دارنـد 
نظـارت  انتخابـات  برگـزاری  رونـد  از  انتخابـات 

؟ کنند
متأسـفانه از سـوی جامعـه جهانـی هیـچ کمـک مالـی 
بـه مـا نرسیده اسـت، امـا در سـطح تخنیکـی نظـارت 
در والیـات خوشـبختانه مشـکل نداریـم و والیـت را 
وضعیـت  از  متاثـر  باآن کـه  کـرد،  خواهیـم  نظـارت 
هسـتیم. ناامنـی مشـکل دیگـر بـرای ناظران ماسـت و 
از طـرف ناظـران رضـاکار را کـه مـا قباًل آمـوزش داده 
بودیـم، تکت هـای انتخاباتی بـا دادن وعده های پولی و 
نهادهـای که پـول دراختیار دارنـد، ناظران مـا را اغفال 
کـرده و لقمـه آمـاده را از دسـت مـا می گیرنـد؛ اما رقم 
ناظریـن نهادهـا انتخابـات آزاد و عادالنـه افغانسـان را 
تـا چنـد روز دیگـر در اختیـار رسـانه ها قـرار خواهیم 
داد کـه در کل افغانسـتان بـه چـه تعـداد ناظـر خواهیم 
داشـت تـا بتوانیـم روند را بـه طور دقیق نظـارت کنیم.

انتخابـات ۲0۱۴ شـاهد بودیـم کـه تقلبـات  *در 
گسـترده صـورت گرفـت و انتخابـات بـه بحـران 
رفـت، اکنـون چـه زمینه هـای بـرای تقلـب وجود 
بـا  را  انتخابـات ۲0۱۴  در  تقلـب  تفـاوت  و  دارد 
انتخابـات شـش میزان سـال روان چگونـه می بینید؟ 
در انتخابـات 2014 سـاحه تقلـب کامـاًل بـاز بـود و 
بـه میـدان میمانـد کـه شـما هرقـدر کـه می خواسـتید 
امـروز  امـا  بدوانیـد،  را  تـان  اسـب  می توانسـتید 
از  دقیـق  فهرسـت  مثـال  فـرق می کنـد. طـور  قضیـه 
مراکـز رأی دهـی وجـود دارد، مراکـز مشـخص اسـت 
کـه در کـدام والیـت و کـدام ولسـوالی وجـود دارد. 
ولسـوالی های امـن و ناامـن مشـخص اسـت، تعـداد 
محـالت رأی دهـی در 2014 مشـخص نبـود، اما امروز 
تعـداد محـالت معلـوم اسـت. اکنون مشـخص اسـت 
کـه هـر مرکـز چنـد محـل رأی دهـی دارد، درآن زمـا 
نمی دانسـتید کـه لیسـه حبیبیـه چنـد محـل رأی دهـی 

دارد، ولی امروز مشـخص اسـت که لیسـه حبییبه چند 
محـل دارد. در 2014 بـرای انجـام تقلـب می توانسـتند 
شـش صد برگـه رأی دهـی را در یک صنـدوق بریزند، 
امـا امـروز هرقـدر تـالش کننـد، شـاید بتواننـد نهایتـًا 
46 برگـه رأی دهـی را در یـک صنـدوق بریزنـد. درآن 
زمـان شـش میلیـون کارت توزیـع شـده بود که کسـی 
هـم پی گیـر قضیـه نبـود، امـا امروز کـه کمیسـیون 11 
میلیـون برگـه رأی دهـی چـاپ کرده اسـت و بیشـتر از 
یـک میلیـون آن زیر سـوال اسـت و مردم از کمیسـیون 
می خواهنـد درایـن مـورد توضیـح دهد، امروز سیسـتم 
بایومتریـک وجـود دارد، در آن زمـان از رأی خانم هـا 
بیشـترین اسـتفاده صورت گرفته بود، امـا امروز عکس 
خانم هـا اجباری اسـت، امـروز جرایـم انتخاباتی وجود 
دارد و جرایـم انتخاباتـی مـورد بررسـی قـرار می گیرد، 
بنابرایـن زمینه هـای تقلـب نسـبت به 2014 بـه مراتب 
کم تر شـده اسـت؛ امـا با آن هـم زورمندان، فشـارهای 
سیاسـی، معاملـه، پـول و فسـاد وجـود دارد؛ بنابرایـن 
اگـر بـه ایـن مسـایل توجـه صـورت گیـرد، می تـوان 
امیـدوار بـود که یـک انتخابات بـه مراتب شـفاف تر از 

2014 خواهیـم داشـت.

در  تخلـف  و  تقلـب  اندازه یـی جلـو  تـا  *یعنـی 
و  شـد  خواهـد  گرفتـه  میـزان  شـش  انتخابـات 
می شـود گفـت کـه تقلبـات بـه مراتـب کمتـر از 

بـود؟  خواهـد   ۲0۱۴
بسـیار  تخلفـات  و  تقلـب  شـاه رگ های   2014 در 
ایـن شـاه رگ ها  امـروز  امـا  بـود،  بـزرگ  و  گسـترده 
کوچـک شده اسـت. امـروز بـرای هـر محـل و مرکـز 
سـریال نمبـر وجـود دارد و براسـاس همـان سـریال 
نمبـر رأی محاسـبه می شـود. ممکن نیسـت کـه اوراق 
رأی دهـی یـک مرکـز را بـه مرکـز دیگـر انتقـال داده 
شـود، ایـن موارد به عنـوان عناصر اصلـی جلوگیری از 
تقلـب وجـود دارد کـه اگر درسـت کار صـورت گیرد، 
بـدون شـک تقلـب و تخلـف کم تـری را در انتخابات 
پیـش رو شـاهد خواهیـم بـود. یعنـی مـوارد تخنیکـی 
امـا  شده اسـت،  فراهـم  تقلـب  از  جلوگیـری  بـرای 
فشـار، تهدیـد مـردم و کارمنـدان کمیسـیون انتخابات، 
تفرقه افگنـی کـه از سـوی نامـزدان هـر روز صـورت 
می گیـرد، ناامنـی و جنـگ می تواند تـا اندازه بـه تقلب 
کمـک کنـد، امـا نـه بـه پیمانـه تقلـب 2014 کـه بایـد 

بگویـم کـه آن چنـان تقلـب دیگـر ممکـن نیسـت.

*انتخابات برگزار می شود؟
بـرای  آماده گی هـای الزم  اسـت،  معلـوم  کـه  طـوری 
راه  سـر  مانـع  هیـچ  و  شده اسـت  گرفتـه  انتخابـات 
لغـو  گفت وگوهـای صلـح  نـدارد،  وجـود  انتخابـات 
شـود. برگـزار  انتخابـات  بایـد  بنابرایـن  شده اسـت، 

*تشکر از شما.
از شما هم.

رییساجرایینهادفیفا:

نهـادهای ناظـر نگـران انتخـابات 6 میـزان انـد

گفتوگوکننده:ناجیهنوری
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تاریـخ  بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  کمپاین هـای 
ششـم اسـد سـال جاری رسـمًا آغاز شـد. هجده چهره 
بـه کرسـی ریاسـت جمهوری خـود را  بـرای رسـیدن 
نامـزد کرده انـد. مسـووالن در کمیسـیون شـکایت های 
انتخاباتـی شـصت روز بـه نامـزدان مهلـت تعییـن کـرد 
تـا کارزارهـای انتخاباتی شـان را بـه پیـش ببرنـد. بامداد 
نامـزدان  انتخاباتـی  سـتادهای  کارمنـدان  اسـد  ششـم 
و  بیلبوردهـا  تبلیغاتـی،  عکس هـای  نصـب  مشـغول 
نامـزد  دو  شـدند.  خیابان هـا  در  نامـزدان  اشـتهارات 
حکومتـی از نخسـتین نامزدانـی بودنـد کـه در 6 اسـد، 
همایـش مردمـی برگـزار کردنـد و در ایـن همایش هـا، 
کارمنـدان دولتـی حضـور داشـتند کـه بـا ایـن وجـود، 
نخسـتین نقـض قانون انتخابات از سـوی محمداشـرف 
غنـی و داکتـر عبـداهلل رقـم خـورد. در کنار ایـن، برخی 
از نامـزدان به شـمول تیم دولت سـاز در تکت های شـان 
بـا  کـه  کردنـد  ایجـاد  نیـز  را  سـوم  معاونیـت  پُسـت 
مواجـه  انتخاباتـی  کمیسـیون های  کمیشـنران  واکنـش 
شـد. کمیسـیون انتخابـات ایجـاد پسـت معاونیت سـوم 

را غیرقانونـی خوانـد.
بـه  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  کمپاین هـای 
صـورت رسـمی هنگامـی آغـاز شـد که هشـت مـاه از 
گفت وگـوی نماینـده گان امریـکا و طالبـان می گذشـت 
و ایـن گفت وگوهـا همچنـان ادامـه داشـت. کمپاین هـا 
بـود.  ایـن فضـا  تأثیـر  بـه شـدِت زیـر  ایـن دوره  در 
بودنـد کـه مذاکـرۀ  بـاور  ایـن  بـه  نامـزدان  از  برخـی 
نماینـده گان امریـکا و طالبـان روی برگـزاری انتخابـات 
تأثیـر می گـذارد و در صورتـی کـه ایـن گفت وگوهـا به 
نتیجـه برسـد، انتخابـات یا بـه تعویـق می افتـد و یا هم 
ادارۀ عبـوری شـکل می گیـرد. به همین دلیـل، کمپاین و 
نصـب عکس هـای تبلیغاتی بسـیاری از نامزدان از شـهر 

نرفت.  فراتـر  کابـل 
در جریـان روزهـای کمپایـن، برخـی از تیم هـا دچـار 
گسسـت و پیوسـت شـدند. از ایـن میـان، تیـم »صلـح 
از آن  اتمـر کـه  بـه رهبـری محمدحنیـف  اعتـدال«  و 
بـه عنـوان قدرت مندتریـن تیـم در میـان هجـده نامـزد 
دیگـر یـاد می شـد، پیـش از همـه دچـار گسسـت شـد 
و فروپاشـید. محمدحنیـف اتمـر در روز نام نویسـی بـه 
عنـوان نامـزد انتخابـات، بـا شـریکان و موتلفانـش در 
یـک نشسـت خبـری ظاهـر شـد و تفاهم نامه یـی را بـا 
آنـان امضـا کـرد. چهره هایـی کـه از آدرس تاجیـکان و 
به ویـژه حـوزۀ جهـاد و مقاومـت بـا آقـای اتمـر وارد 
مبـارزۀ انتخابـات شـده بودند، بـه هوادارانـش گفتند که 
در صـورت پیـروزی، قانـون اساسـی تعدیـل و پسـت 
صـدارت در آن جاگزیـن می شـود کـه بـا ایـن صورت، 
صـدارت بـه آنـان می رسـد. مدتـی پـس از آن، آقـای 

اتمـر در یـک مصاحبـۀ تلویزیونی گفت کـه در صورت 
پیـروز شـدن، پسـت صـدارت را نـه بـا تعدیـل قانـون 
اساسـی، بلکـه بـا فرمـان خـودش ایجـاد و بـا فرمانـی 
مـذاق  بـه  اتمـر  آقـای  اظهـاراِت  ایـن  می کنـد.  لغـو 
کـه  بردنـد  پـی  و ظاهـراً  نخـورد  شـریکانش خـوش 
آقـای اتمـر در فـردای پیـروزی بـه وعده هایـش عمـل 
نمی کنـد؛ همیـن بـود کـه از آقـای اتمـر بُریدنـد. مدتی 
پـس از آن، سـتاد انتخاباتـی آقـای اتمـر اعـام کـرد که 
پیکارهـای انتخاباتـی خـود را متوقـف و تعلیـق کـرده 
اسـت. پـس از فروپاشـی ایـن تیـم، اعضـای آن به سـه 
تیـم دیگر پیوسـتند؛ عده یی بـه تیم »ثبـات و همگرایی« 
بـه رهبـری داکتـر عبداهلل، برخـی به تیم »دولت سـاز« به 
رهبـری محمداشـرف غنی و شـماری هم بـه تیم »وفاق 

ملـی« بـه رهبـری احمدولی مسـعود پیوسـتند.
زلمی رسـول، نامـزد دیگـر انتخابات ریاسـت جمهوری 
نخسـتین پیوسـت را در جریـان کارزارهـای انتخابـات 
امسـال بـه خـودش ضـرب زد. او بـه تاریـخ 15 اسـد 
تیـم  بـه  معاونانـش  بـا  توافـق  بـدون  جـاری  سـال 
دولت سـاز پیوسـت. جالـب این کـه آقـای رسـول دلیل 
پیوسـتنش بـه تیـم دولت سـاز را تأمیـن »صلـح باعزت« 
در کشـور خوانـد. تا کنون ظاهـراً معاونان آقای رسـول 
سـیل بین  و  بی طـرف  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در 
باقـی مانده انـد. پـس از این، یکی از معاونان سـیدنوراهلل 
جلیلـی نیـز از ادامـۀ کمپاین هـا کناره گیری کـرد. خلیل 
رمـان دلیـل کناره گیـری خـود از معاونیت آقـای جلیلی 
را بیمـاری عنـوان کـرد. بـه دنبـال ایـن، تیـم مشـارکت 
و تغییـر بـه رهبـری شـیدامحمد ابدالـی نیـز در آسـتانۀ 
فروپاشـی بـود کـه رییس آن به تیم دولت سـاز پیوسـت 
و معاونانـش در واکنـش بـه ایـن کار، بـه تیـم ثبـات و 
همگرایـی یکجـا شـدند. ابراهیم الکـوزی، نامـزد دیگر 
انتخابـات ریاسـت جمهوری اسـت. در روزهـای اخیـر 
معـاون دوم او به تیم محمداشـرف غنی پیوسـته اسـت.
معاونـان آقـای عنایـت اهلل حفیـظ نیـز رییس شـان را در 
میـدان »خداوراسـتی« رهـا کردنـد و بـه تیم دولت سـاز 
کار  ایـن  از  پـس  حفیـظ  عنایـت اهلل  آقـای  پیوسـتند. 

خواهـان تعویـق انتخابـات شـد.
در میـان تمـام ایـن نامـزدان، دو نامزد بیشـتر از دیگران 
شـبکه ها  و  سیاسـی  محافـل  در  و  انـد  زبان هـا  ورد 
اجتماعـی همـواره حـرف از آن هـا اسـت: محمدحکیم 
تورسـن و غـام فـاروق نجرابـی. محمدحکیم تورسـن 
بـه  کمیسـیون  در صحـن  نامـزدان  نام نویسـی  روز  در 
رسـانه ها گفـت کـه »صددرصـد« رییس جمهـور آینـدۀ 
افغانسـتان اسـت و در میدان انتخابـات هیچ رقیب دیگر 
نـدارد. مدتـی بعـد آقـای تورسـن در مصاحبه یی مدعی 
شـد کـه محمداشـرف غنـی و داکتـر عبـداهلل خواهـان 

پیوسـتن بـه تیم او شـده اند، امـا آقای تورسـن نپذیرفته 
اسـت. آقـای تورسـن در مصاحبۀ دیگـرش گفت که در 
صورت پیروز شـدن، محمداشـرف غنـی و داکتر عبداهلل 
را »شـاگرد چاینکی پـز« هـم نمی گیـرد و هـردو چهـره 
را محاکمـه خواهـد کـرد. ایـن اظهـارات آقای تورسـن 
را بسـیاری از کاربـران شـبکه های اجتماعـی به سـخره 
گرفتنـد و طنزپـردازی کردنـد. تورسـن بدون اسـتثنا در 
همـۀ مصاحبه هـا و سـخنرانی هایش مدعـی می شـد کـه 
برنـدۀ صددرصـدی انتخابات ریاسـت جمهوری اسـت.

غـام فـاروق نجرابـی، نامـزد دیگـری انتخابـات، امـا 
پـا فراتـر گذاشـت. او مدعـی شـد کـه انتخابـات روش 
اسـامی نیسـت و در صـورت پیروز شـدن، انتخابات و 
قانـون اساسـی را لغـو می کنـد و بـه جـای آن، شـورای 
حـل و عقـد می سـازد تـا روحانیـون و علمـای دین در 
مـورد سرنوشـت افغانسـتان تصمیـم بگیرند. ایـن نامزد 
انتخابـات ریاسـت جمهوری می گوید که قانون اساسـی 
و برگـزاری انتخابـات در سـال های گذشـته بـرای مردم 
افغانسـتان آرامـش و رفاه بـار نیاورد و به همین سـبب، 
او مخالـف قانـون اساسـی و برگـزاری انتخابات اسـت! 
آقـای نجرابـی در یـک مصاحیـۀ تلویزیونـی از منشـور 
شـش صفحه یـی خـود نیـز رونمایـی کـرد و گفـت که 
بـرای مدیریـت مملکـت، در همیـن  برنامـه اش  تمـام 
شـش ورق گنجانیـده شـده کـه یک ونیـم صفحـۀ آن را 
زنده گی نامـۀ خـود آقـای نجرابـی احتـوا می کنـد! غام 
فـاروق نجرابـی همچنـان مدعـی اسـت کـه در جریـان 
کنفرانـس بُـن، نماینـده گان جورج بـوش، رییس جمهور 
تـا  خواسـتند  او  از  و  آمدنـد  نـزدش  امریـکا  وقـت 
رییس جمهـور آیندۀ افغانسـتان باشـد، اما آقـای نجرابی 

دسـت رد به سـینۀ آنـان زد!
پـس از آنکـه گفت وگوهـای صلـح امریـکا بـا طالبـان 
ایـن  ترامـپ  بـود،  رسـیده  نتیجـه  قدمـی  یـک  بـه 
امیـِد  صـورت،  ایـن  بـا  و  کـرد  لغـو  را  گفت وگوهـا 
برگـزاری صددرصـدی انتخابـات ریاسـت جمهوری در 
دل نامـزدان شـگفتن گرفـت و تضمیـن شـد و نامـزدان 
هم بـه کارزارهای انتخاباتی شـان شـدت بخشـیدند. در 
جریـان آخرین روزهـای پیکارهای انتخاباتی کمیسـیون 
رسـیده گی بـه شـکایت های انتخاباتـی اعـام کـرد کـه 
69 مـورد شـکایت از نقـض و تخلف هـای انتخاباتـی 
در ایـن نهـاد ثبت شـده اسـت کـه بیشـترین آن مربوط 
بـه دو تیـم حکومتـی ثبـات و همگرایـی و دولت سـاز 
اسـت. قانـون انتخابـات افغانسـتان بـه نامـزدان برخـی 
خط های سـرخ کشـیده اسـت تا در جریـان کارزارهای 
انتخاباتـی از آن عبـور و عـدول نکننـد. ایـن قانـون بـه 
امکانـات و  از مکان هـا،  تـا  نمی دهـد  اجـازه  نامـزدان 
منابـع مالـی دولتـی به نفع شـخصی در کمپاین اسـتفاده 

بـرای  را  امکانـات  برخـی  قانـون  همیـن  البتـه  کننـد. 
نامـزدان مجـاز دانسـته کـه حـدود و ثغور آن مشـخص 
اسـت و برای شـان داده می شـود. در 58 روز کمپایـن 
کـه  می شـود  دیـده  امـا  ریاسـت جمهوری،  انتخابـات 
نامـزداِن حکومتـی بـه این قانـون پای بندی نشـان نداده 
و در ده هـا مـورد بـا دور زدن ایـن قانـون، کار دل خود 
را کرده انـد. تیـم »دولت سـاز« بـه رهبری محمداشـرف 
غنـی و »ثبـات و همگرایـی« بـه رهبـری داکتـر عبـداهلل 
مـدت  ایـن  در  را  انتخابـات  قانـون  تخطـی  بیشـترین 
بـه  رسـیده گی  کمیسـیون  کمیشـنر  شـده اند.  مرتکـب 
در  جـاری  هفتـۀ  جریـان  در  انتخابـات  شـکایت های 
یـک نشسـت خبـری در مورد محتـوای این شـکایت ها 
دولتـی در  منابـع  از  »اسـتفاده  کـه  و تخطی هـا گفـت 
کمپایـن، حضـور کارمنـدان دولتی در محافـل کمپاین و 
یـا تبلیـغ ایـن کارمندان به نفـع یا ضرر یکـی از نامزدان 

و نصـب تصاویـر نامـزد در اداره هـای دولتـی« اسـت.
در ایـن میـان، سـه نامـزد از میـان هجـده نامـزد دارای 
برنامـه انـد و تـا کنـون از منشـور شـان رونمایـی کرده 
انـد. تیـم وفاق ملی بـه رهبـری احمدولی مسـعود، تیم 
ثبـات و همگرایـی به رهبـری داکتر عبـداهلل و تیم تدبیر 
و توسـعه بـه رهبری دکتـور فرامرز تمنا تا کنون منشـور 
انتخاباتی شـان را همه گانـی کرده انـد. تیم دولت سـاز که 
مدعـی برنامه محـوری بـرای مدیریـت مملکـت اسـت، 
هنـوز منشـور انتخاباتـی اش را نشـر نکـرده تا مـردم به 
برنامه هـای آن پـی ببـرد. در هفتـۀ جـاری کمپاین هـای 
انتخاباتی نامزدان هم بسـیار شـدید و گرم بـود. نامزدان 
بـه والیت هـای مختلـف سـفر کردنـد، برنامه های شـان 
نیـز بـه مـردم وعده هـای زیـادی  را تشـریح کـرده و 
دادنـد. گاهـی اوقـات برنامه هـا و وعده هـای نامـزدان 
به ویـژه نامـزد تیـم دولت سـاز بسـیار بلندپروازانـه نیـز 
بـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال، افغانسـتان کـه بـه لحاظ 
اسـت،  وابسـته  بـه کشـورهای همسـایه  بـرق  انـرژی 
امـا محمداشـرف غنـی بـدون تشـریح دقیـق و منطقی، 
مدعـی شـده اسـت کـه در پنج سـال آینـده افغانسـتان 
را از لحـاظ انـرژی بـرق خودکفـا می سـازد و نیـز برق 
افغانسـتان را به کشـورهای همسـایه می فروشـد! گفتنی 
اسـت کـه کارزارهـای انتخابـات ریاسـت جمهوری تـا 
48 سـاعت پیـش از روز برگـزاری انتخابـات، متوقـف 
می شـود. ایـن 48 سـاعت را کمیسـیون انتخابـات دورۀ 
سـکوت نام گذشـته تـا مردم بـا خاطـر آرام، برنامه های 
نامـزدان را سبک وسـنگین کننـد و نامـزد مورد نظرشـان 

کنند. انتخابـات  را 

چه کسانی در میدان ماندند؟
روحاهللبهزاد
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