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د  راتلونکیو څو ورځو کې  په  به  د ميل یووايل دولت 

هېواد واګې په خپل واک کې واخيل. ټاکل شوې، چې 

نوی ولسمرش د دوشنبې په ورځ د لوړې مراسم تررسه 

کړي او په رسمي ډول د واګو کنټرول په خپله ولکه کې 

واخيل. له هغې وروسته به ولسمرش او اجرایوي رییس 

د کابینې جوړولو، اصالحاتو او نورو مسایلو په اړه په 

ګډه کار پیل کړي.

کمېسیون  چمتوايل  د  ته  مراسمو  لوړې  د  ولسمرش  د 

ویيل، چې له تېرو اوو میاشتو را په دېخوا د دې مراسمو 

په تیاریو بوخت دي. د دې کمېسیون مرش صادق مدبر 

یوې خربي غونډې ټه د دوشنبې په ورځ وویل، چې د 

لوړې د مراسمو لپاره هر ډول چمتووالی نیول شوی او 

دغه مراسم به په خورا شانداره مراسمو کې تررسه يش.

په دې مراسمو کې  ته  هغه وویل، چې ټولو هېوادونو 

د  به  مراسم  دغه  او  شوې  ورکړل  بلنه  کولو  ګډون  د 

دوشنبې په ورځ په ارګ کې تررسه يش. د ده په وینا، 

رسه  دوی  له  هم  استازو  دولت  د  یووايل  ميل  د  چې 

او هر ډول طرحه چې د  په غونډو کې برخه اخیستې 

يش،  وړاندې  لوري  له  رییس  اجرایوي  او  ولسمرش 

دوی به یې پلې کړي.

خو د تامل وړ ځای دا دی، چې په دې مراسمو کې باید 

د نورو تیارو ترڅنګ ځینو نورو ټکو ته هم باید پاملرنه 

ويش. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی، چې واک له 

یوه ولسمرشه بل ته لېږدول کېږي؛ خو اوسنی لېږدی له 

نورو هغو رسه توپیر ځکه لري، چې اوس واک د ميل 

یووايل حکومت ته لېږدول کېږي.

د ولسمرش د لوړې کولو...                  ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

افغانستان  جدید  رییس جمهور  احمدزی،  غنی  اشرف 
طی ماه های گذشته ده ها هزار دالر برای تبلیغ سیاسی 

در امریکا هزینه کرده است.
انتخاباتی  به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، کمپین 
احمدزی سه روابط عمومی و شرکت تبلیغاتی امریکایی 
بایگانی  مدارک  استناد  به  کار گرفت.  به  می  ماه  از  را 
وزارت دادگستری امریکا، در این مدت، کمپین او یک 
ماه 180 هزار دالر برای...                   ادامه صفحه 6

با  پیشرو،  انتخابات  که  بودیم  گفته  ملی  آجندای  پیشنهاد  در 
درنظرداشت شرایط کشور می تواند هم یک فرصت باشد و هم یک 
تهدید، بستگی به نوع دید ما دارد که از انتخابات چه می خواهیم، 

رسیدن محض به قدرت یا عبور از بحران؟
از  اگر  که  گردید  مبدل  تهدید  یک  به  انتخابات  متأسفانه  امروزه، 
روی ناگزیری، توافق سیاسی برای ایجاد دولت وحدت ملی صورت 
نمی گرفت، این انتخابات خود به یک تهدید بالفعل مبدل می گردید 

و کشور به بحران های دامنه داری غرق می شد.
برای  قبل  مدت ها  که  نسخه یی  ملی،  وحدت  حکومت  سرانجام، 
توافق  یک  اساس  به  بودیم،  نموده  تجویز  کشور  جاری  شرایط 
سیاسی و تحت یک شرایط دیگری...                  ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
انتخابات  سازمان یافتۀ  تقلب های  در  کسانی که 
زودتر   چه  هر  باید  داشتند،  دست  ریاست جمهوری 
قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی به محاکمه کشانیده 

شوند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
سیاسی  تحلیل گران  و  انتخاباتی  نهادهای  از  شماری 
می گویند، قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی و برای 
برگزارکنندۀ  نهادهای  دوبارۀ  حیثیت  آوردن  دست  به 
انتخابات ضمن این که  تغییرات اساسی و بنیادی باید 
در هردو کمیسیون به میان آید و کسانی که در تقلب 

دست داشتند به محاکمه کشانیده شوند.
نهاد  هردو  دوباره  حیثیت  اعادۀ  برای  باورآنان،  به 
هردو  ارشد  اعضای  زودتر  هرچه  باید  انتخاباتی 

کمیسیون برکنار و افراد شایسته به جای آنان جایگزین 
شوند.

افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  نتیجۀ  سرانجام 
انتظار و بررسی تقلبات و تخلفات،  پس از شش ماه 

شام یکشنبه همین هفته از سوی کمیسیون انتخابات، 
بدون ذکر جزئیات از جمله تعداد آرا و درصدی آن 

اعالم شد.
این کمیسیون اشرف غنی احمدزی را رییس جمهور و 
داکتر عبداهلل عبداهلل را به حیث نخست وزیر افغانستان 

اعالم کرد.
نامزد  هردو  انتخابات،  نتیجه  اعالم  از  قبل  ساعاتی 
و  جهادی  رهبران  کرزی،  رییس جمهور  حضور  در 
دیپلمات های خارجی توافقنامه تشکیل دولت وحدت 

ملی را امضا کردند.
اما نعیم ایوب زاده رییس بنیاد تیفا، هرچند اعالم نتیجه 
انتخابات را نقطه پایان بحران  انتخابات می داند؛ اما به 
اسقاللیت  عدم  و  ضعیف  عملکرد  که  باوراست  این 
نهادهای برگزارکنندۀ انتخابات صدمۀ جبران ناپذیری 
بر روند انتخابات، کمیسیون های انتخاباتی، دموکراسی 
در افغانستان و موقف سیاسی نامزدان وارد کرده است.
در  بزرگ  این صدمۀ  برای جبران  ایوب زاده،  گفتۀ  به 
درمیان  اساسی  و  جدی  تغییرات  باید  نخست  قدم 
کمشینران  و روسای...                    ادامه صفحه 6

احمدزی هزاران دالر برای جلب 

حمایت در امریکا هزینه کرده است
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بدرود حامدکرزی نیمۀ پُِر پیالۀ عبداهلل



به  را  سیاسی  قدرت  آینده  هفتۀ  که  کرزی  حامد 
نادرترین  از  یکی  می سازد،  منتقل  خود  جانشین 
در  بردبار  اما  سیاست باز  زمام داران  کم  نظیرترین  و 
افغانستان شمرده می شود  پیچیدۀ سیاسی  بازی های 
و به همان حد، یکی از ضعیف ترین سیاست مداران 
و حاکمان تاریخ معاصر افغانستان در مدیریِت نظام 

سیاسی و دولتی است. 
را  جمهوری  ریاست  و  زمام داری  حالی  در  کرزی 
پس از سیزده سال ترک می کند که یکی از فاسدترین 
دولت های جهان را برای زمام داران و دولِت پس از 

خود به میراث می گذارد.

احراز قدرت در فضای بی قدرتی:  
از  1380)دسمبر2001(  قوس  در  کرزی  حامد 
نظامی  هواپیمای  یک  پرواز  با  قندهار  و  ارزگان 
ادارۀ  بریاست  بن  اجالس  در  آن که  از  پس  امریکا 
موقت تعین شد، وارد فرودگاه بگرام گردید. کرزی 
خود  با  قندهار  و  ارزگان  از  مسلح  محافظ  هیچ 
پتوی  با  دهاتی  سادۀ  آدم  یک  همچون  و  نداشت 
بگرام  فرودگاه  در  بود،  پیچیده  بدنش  اطراف  که 
که   .... و  قانونی  محمدیونس  فهیم،  محمدقسیم  با 
کرد.  مصافحه  بودند،  کشیده  صف  استقبالش  به 
برای حفاظت وی قطعۀ  جانشین احمدشاه مسعود 
محافظان احمدشاه مسعود به نام قطعۀ کماندو را به 

نگهداری اش گماشت. 
وقتی حامد کرزی در اول جدی 1380 )22 دسمبر 

2001( قدرت را از استاد برهان الدین ربانی رییس 
و  رهبران  انحصار  در  شد،  تسلیم  اسالمی  دولت 
در  و  داشت  قرار  طالبان  مخالف  جبهه  فرماندهان 

همه چیز دست نگر آنها بود. 
در  را  پایتخت  که  مسعود  احمدشاه  جانشینان 
کنترول خود داشتند و در توهم ایجاد رابطۀ نزدیک 
در  را  حامدکرزی  می بردند،  سر  به  امریکایی ها  با 
تجربۀ  و  نظامی  قدرت  فاقد  که  دولت  ریاست 
رهبری در دولت می پنداشتند، شریک و متحد دایمی 
خود در حکومت می شمردند و حتا با او در صدد 
تشکیل حزب سیاسی مشترک بودند تا بقای خود را 
در قدرت تضمین کنند. اما کرزی تضعیف و راندن 
آنها را از انحصار نظامی و سیاسی قدرت در پایتخت 
مستلزم مشروعیت و مقبولیت حکومت خویش در 

سطح داخلی و بین المللی تلقی می کرد. 
یا  و  مؤقت  حکومت  ریاست  به  کرزی  گزینش 
و  انگلیس ها  و  امریکایی ها  برای  دولت  رهبری 
تا هم  بر می گشت  پشتونی وی  به هویت  پاکستان 
تفویض  و  انتقال  از  طالبان  هم  و  پشتون  جامعه 
اما  رهبری دولت به پشتون ها راضی و قانع شوند. 
موقعییت حامد کرزی در دورۀ مؤقت، او را بیشتر 
و  طالبان  مخالف  جبهۀ  فرماندهان  نشاندۀ  دست 

نیروهای امریکایی و غربی وانمود می کرد.

از زیردستی تا زبردستی در کرسی زمام داری:
حالت  از  را  خود  داری  زمام  واقع  در  که  کرزی   
زیر دستی و دستنگری به جبهۀ متحد به خصوص 
تدریجًا  کرد،  آغاز  مسعود  احمدشاه  جانشینان 
زبردست  زمام دار  به  و  داد  تغییر  را  موقعییت خود 
فرماندهان  تنها  نه  او  شد.  تبدیل  اقتدار  کرسی  در 
جبهۀ مخالف طالبان را از میدان قدرت به زیر کشید، 
بل که بسیاری از رهبران تنظیم های اسالمی- جهادی 
را در حیطۀ نفوذ خود قرار داد و عملکرد آن ها را 

مهار کرد.  
حامدکرزی در دورۀ انتقالی، اقتدار نظامی و سیاسی 
جبهه متحد به خصوص جانشینان احمدشاه مسعود 
اساسی  قانون  جرگه  لویه  در  و  کرد  تضعیف  را 
عنان و کنترول امور و تحوالت سیاسی را به دست 
گرفت. او قانون اساسی را مطابق تمایل و خواست 
خود مبنی بر نظام ریاستی متمرکز و مقتدر، تدوین 
جمهوری  ریاست  دور  اولین  در  کرد.  تصویب  و 
وزارت  و  معاونیت  از  را  فهیم  قسیم  محمد  خود 
از  عبداهلل  داکتر  عزل  به  بعد  اندکی  زد.  کنار  دفاع 
ربانی  استاد  که  در حالی  پرداخت.  وزارت خارجه 
رهبر جمعیت اسالمی در دور اول ریاست جمهوری 
و  کرد  اعالن  کرزی  نامزدی  از  را  خود  حمایت 
درحالی که رییس جمهور کرزی احمدضیا مسعود را 
به جای محمدقسیم فهیم معاون اول خود برگزید، 
وارد  را  آن ها  نظر  مورد  فرد  هیچ  دور  این  در  اما 

کابینه نساخت. 
در  کرزی  رییس جمهور  دیگر  مهارت  و  مؤفقیت 
تضعیف جبهۀ مخالف طالبان، به خصوص تضعیف 
جمعیت اسالمی، جداسازی و تجزیه در درون آن ها 
بود. در سایۀ این سیاست، شمالی در برابر پنجشیر 
قرار گرفت، اسماعیل خان از حکومت هرات برکنار 
شد و افراد زیادی در درون جمعیت با ادعای رهبری 
و گروه های متعدد به وجود آمد. بسیاری از این افراد 
و گروه های متشتت جمعیت اسالمی و جبهه پیشین 
کرزی  رییس جمهور  نفوذ  در تحت  طالبان  مخالف 
دولتی  کرسی های  به  دسترسی  در  و  گرفتند  قرار 

دست نگر او شدند. 
جهادی،  تنظیم های  رهبران  تمام  میان  از  هرچند 
از  بیرون  در  اسالمی  گلبدین حکمتیار رهبر حزب 
حکومت کرزی و در مخالفت با او قرار گرفت، اما 
اعضای  و  قوماندانان  اکثریت  کرزی  رییس جمهور 
حکومت  وارد  را  مذکور  حزب  اجرایی  شورای 
ساخت و حزب اسالمی را جدا از رهبری حکمتیار 

در کابل شکل داد. 
رییس جمهور کرزی در دور دوم ریاست جمهوری 
را  احزاب  رهبران  او  کرد.  عمل  بیشتر  مؤفقیِت  با 
امتیاز  آنها  به  آن که  بدون  آورد،  خود  کنترول  در 
ربانی  الدین  برهان  استاد  وی  دهد.  مالحظه  قابل 

با  را  او  سیاسی  اقتدار  که  اسالمی  رهبرجمعیت 
از  پس  کشاند،  چالش  به  عبداهلل  دکتر  از  حمایت 
انتخابات در جهت استحکام پایه های قدرت خود به 
کار گرفت به حدی که او را در این جهت قربانی 
محمد  حاجی  و  دوستم  عبدالرشید  حمایت  کرد. 
ریاست جمهوری  انتخابات  دومین  در  را  محقق 
انتخابات  در  پیروزی  از  پس  اما  آورد،  دست  به 
خواست های آنها را علی رغم تعهدات کتبی برآورده 

نساخت. 
رییس جمهور کرزی در صدد جذب طالبان به دولت 
متوالی  تمام دوره های  در  او  برآمد.  آنها  با  و صلح 
حکومتش تالش کرد تا اعتماد طالبان را جلب کند. 
او طالبان را پیوسته برادر می خواند و آنها را فرزندان 
افغانستان خطاب می کرد. اما طالبان در تمام سال های 
حکومت کرزی، او را وابسته و دست نشاندۀ امریکا 
می پنداشتند و به تمام خواست های وی پاسخ منفی 
رییس جمهور کرزی  آن،  علی رغم  می کردند.  ارایه 
طالبان  فرماندهان  و  رهبران  از  برخی  با  شد  مؤفق 

رابطه ایجاد کند. 

سیاست باز پیروز و سیاست مدار ناتوان:
و  افراد  مهار  و  سیاسی  بازی های  در  حامدکرزی 
گروه های مختلف مدعی قدرت از زوایای سیاسی، 
از  یکی  افغانستان  در  زبانی  و  قومی  مذهبی، 
زمام داران مؤفق بود؛ اما در ایجاد دولت و حکومت 
موثر و پاسخگو و مدیریت سالم، با ضعف و ناکامی 
تبعیض  رشوت،  گسترش  و  ترویج  شد.  نمایان 
قومی، مذهبی و زبانی، بی عدالتی، نیپوتیزم )خویش 
بر  او  ریاست  سال های  در  غارتگری  و  خواری( 
دولت بیشتر از هر دولت در تاریخ معاصر افغانستان 
ارزیابی  بر  مبتنی  وی  ریاست  تحت  دولِت  است. 
 Transparency( سازمان شفافیت بین المللی
International( در میان بیش از  174کشور، 
صدر  در  شمالی   کوریای  و  سومالیا  کنار  در  و 

فاسدترین حکومت ها قرار گرفت. 
ریاست  تحت  دولِت  در  فساد  وگسترده گی  عمق 
رییس جمهور کرزی از پژوهش مشترک سازمان ملل 
افغانستان  با فساد اداری  اداره عالی مبارزه  متحد و 
در پایان سال2012عیسوی)1391(آشکار می شود که 
آمار پرداخت رشوت مردم به نهادهای دولتی چهار 
میلیارد دالر بود. پرداخت رشوت در این سال چهل 
درصد بیشتر از سال 2009 عیسوی افزایش داشت. 
و میزان پرداخت رشوت در سال 2009دو برابر سال   
2006عیسوی بود. مقدار پول رشوت از یک ملیارد 
دالر در سال2006به 2،5ملیارد دالر در سال 2010و 

به چهار ملیارد دالر در سال2012افزایش یافت. 

بازی با دموکراسی: 
او،  بازی های  سیاست  در  کرزی  بازی های  از  یکی 
ظاهراً  کرزی  که  حالی  در  بود.  دموکراسی  با  بازی 
از زمام داران مامور دموکراسی در افغانستان شمرده 
پروسۀ  در  دموکراسی  آدرس  و  نام  از  و  می شد 
اما  افغانستان رسید،  به ریاست جمهوری  انتخابات 

در عمل، راه را به روی دموکراسی بست. 
برای  کرزی  دوران  خوب  بسیار  نشانه های  از 
دموکراسی در افغانستان، آزادی بیان و مطبوعات و 
بود.  ریاست جمهوری  و  پارلمانی  انتخابات  تدویر 
اما تبعات و ثمرۀ آزادی بیان که در کشورهای دارای 
بروی  و گسترده  اثرگذاری عمیق  دموکراسی،  نظام 
سالمت و پاسخگویی اداره و مدیریت دولت است، 
نرسید.  ظهور  به  کرزی  ریاست  تحت  دولِت  در 
با  همراه  مراحلش  و  دوره ها  تمام  در  که  انتخابات 
نهادهای برگزار کنندۀ  جعل و تقلب برگزار شد و 
آن خود، در نقش جعل کاران و متقلبین انتخاباتی به 

ویژه در انتخابات اخیر ظاهر شدند. 
و  دموکراسی  به  عمل،  در  و  واقع  در  حامدکرزی 
او خود  نگذاشت.  وقعی  آن  و روش های  ارزش ها 
را در نقش شاه، و احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و 
رهبران و شخصیت های سیاسی جامعه را در نقش 
قبیله یی  سنتی  )بزرگان(جامعۀ  »ُمشران«  و  خوانین 
اداره  در سیاست،  رعیتی،  ارباب  با شیوۀ  و  می دید 
و مدیریت کشور عمل می کرد. از این جهت وی به 
تقویت احزاب سیاسی اعتنایی نکرد و اعتقادی به آن 
نداشت. در سایۀ چنین بی اعتنایی و بی باوری، قانون 
انتخابات نه با سیستم تناسبی و حتی مختلط، بلکه  
با نظام اکثریتی، تدوین و تصویب شد تا از نقش و 
تقویت احزاب سیاسی در افغانستان جلوگیری شود 
قبیله یی  و  رعیتی  ارباب  سنتی،  همچنان  جامعه،  و 
در  مورد  این  در  کرزی  نقش  آخرین  بماند.  باقی 
او  میانجگیری  و  جمهوری  ریاست  اخیر  انتخابات 
میان عبداهلل عبداهلل و  نامۀ سیاسی  با امضای توافق 

اشرف غنی احمدزی نمایش یافت. 
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محمداكرام اندیشمند

کرزی؛ سیاست باز زیرک و سیاست مدار ضعیف  

دولت  آن  مبنای  بر  که  سیاسی  توافقات  که  بدانند  باید  همه 
انتخابات  نتایج  و  است  اصل  می آید،  وجود  به  ملی  وحدت 
انتخابات داشت و  اعترافاتی که رییس کمیسیون  به  با توجه 
و  نیست  اصل  نشد  اعالن  انتخابات  نتایج  که  این  به  باتوجه 

انتخابات ساِل روان هیچ نتیجه یی در پی نداشته است. 
اگر انتخابات افغانستان مشروعیِت الزم را می داشت کمیسیون 
اگر  و  گذاشت  می  دیگران  اختیار  در  را  آن  پیامد  انتخابات 
از  می دید،  صالحیتی  چنین  از  برخوردار  را  خود  کمیسیون 
را  نامزدها  آرای  درصد  و  گفت  نمی  گسترده سخن  تقلباِت 

اعالم می کرد؟
عدم اعالم درصد آرای نامزدها زمانی که از یک نامزد به عنوان 
توافقات را  نام گرفته می شود، کل معادالت و  رییس جمهور 
از تعبیر  ببرد. زیرا وقتی در یک همایش  می تواند زیر سوال 
»رییس جمهور منتخب که در واقع رییس جمهور توفقی است 

تا انتخاباتی استفاده می شود، می تواند سوال برانگیز باشد. 
بنابراین پرسش نخست این است که بر چه اساس و معیاری 
پرسش  می کند؟  احساس  برنده  جایگاه  در  را  خود  تیم  یک 
دوم این است که اگر این تیم خود را برندۀ انتخابات می داند، 
پس چرا کمیسیون انتخابات از بردن لفظ برنده نسبت به آن 
اجتناب ورزید؟ و پرسش سوم هم این است که آیا با وجود 
همۀ تقلب ها و عدم بررسی شفاف، کمیسیون حق داشت که 

نام رییس جمهوری آینده را ببرد؟
این همه مسایل در خوش بینانه ترین وضعیت، نشانه های روشِن 
یک سوءتفاهِم بزرگ را با خود دارد و در بدبینانه ترین وضعیت، 
می توان از آن ها به توطیه و عدم صداقِت سیاسی تعبیر کرد. 
در به وجود آمدن چنین فضایی، بدون شک دست هایی دخیل 
بوده و چنان وضعیت مدیریت شده که سبب سوءتفاهم میان 
دو تیم انتخاباتی که در حال حاضر پس از امضای توافق نامۀ 
دولت وحدت ملی به یک میزان در حاکمیت شریک هستند، 

ایجاد شود. 
کمیسیون انتخابات بدون هیچ تردیدی در ایجاد این سوءتفاهم 
قرار گرفته و دست های پشت  ابزاری  استفادۀ  )توطیه( مورد 
پرده یی که به خلق بحران انتخابات متهم استند، گرداننده گان 

اصلِی این وضعیت بوده اند. 
بر  امانی  لیسۀ  تاالر  همایش  در  دوشنبه  روز  در  که  آن چه 
هیچ  بل  نیست،  انتخابات  برآیند  تنها  نه  می رفت،  تأکید  آن 
باشد. رییس جمهوری  نیز نمی تواند داشته  قانونی  مشروعیِت 
است  انتخاباتی  تیم  دو  میان  سیاسی  تفاهم  نتیجۀ  جدید، 
نامِ  هر  گذاشتن  آمد.  به وجود  انتخابات  بحراِن  دنبال  به  که 
دیگری برای آن می تواند در همین سرآغاز کار به ایجاد تنش 
متن  ارزش های  با  هیچ صورت  به  که  بینجامد  سوءتفاهم  و 

توافق نامه هم خوانی ندارد. 
از جانب دیگر، سخنرانی رییس جمهوری جدید هم در همایش 
لیسۀ امانی خالی از اشکال نبود. مطرح کردن بحث هایی برای 
وضاحِت هرچه بیشتر متن توافق نامه آن هم بر اساس برداشت 
خاِص یک تیم در یک همایش، می تواند احساسات تیم رقیب 
را برانگیزد و توافقات را به ناکامی سوق دهد. شاید عده یی 
حاال در پی آن باشند که پس از اعالم موضع آن چنانی کمیسیون 
انتخابات، توافقات سیاسی در سایه قرار گیرد؛ ولی باید توجه 
داشت که داشتن چنین نیتی هم می تواند برای امنیت و ثباِت 

افغانستان خطرناک تلقی شود. 
و  افغانستان  منافع  اساس  بر  همگرایی  و  اصالحات  تیم 
عقالنیت سیاسی، شرایط را به رسمیت شناخت و تالش کرد 
که توافقات سیاسی دو تیم انتخاباتی را در کنار هم برای حفظ 
دستاویزی  نباید  این وضعیت  ولی  قرار دهد؛  ثبات کشور  و 
همگرایی  و  اصالحات  تیم  شود.  رقیب  سوءاستفادۀ  برای 
پای  لحاظ  همین  به  و  کرد  درک  را  افغانستان  شرایط خطیِر 
تیم  از  با مسأله  امضا کرد. چنین برخوردی  توافقاِت سیاسی 
تیم  یک  که  آن گونه  نه  می رود.  و  می رفت  توقع  نیز  مقابل 
خاموشی اختیار کند و مصالح کشور را در نظر داشته باشد؛ 
ولی تیم رقیب وضعیت را به نفِع خود بداند و ادعای پیروزی 

در نتیجۀ انتخابات داشته باشد. 
قبوِل  به دلیل  همگرایی  و  اصالحات  تیم  که  نکنیم  فراموش 
در  و  بوده  رو به رو  عدیده یی  فشارهای  با  سیاسی،  توافقات 
حال حاضر هم از سوی هم پیمانان و هوداراِن میلیونی خود 
انتقاد می شود؛ ولی رهبری تیم که حساسیِت مسایل را به خوبی 
درک می کند، تالش دارد به این انتقادها و پرسش ها پاسخ های 
از صبوری و  بخواهد  مقابل  اگر طرِف  اما  کند.  ارایه  منطقی 
سوء  استفادۀ  همگرایی  و  اصالحات  تیم  مصلحت اندیشِی 

کنـد، مسلمًا با واکنش های قاطع روبه رو خواهد شد.

سوءاستفاده های خطرناک
 از توافقاِت اخیر
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نخست وزیر ترکیه در پاسخ به درخواست وزیر امور خارجه امریکا 
برای پیوستن آنکارا به ائتالف علیه شبه نظامیان داعش گفت، هیچ 

کس حق ندارد ترکیه را nv بوته آزمایش بگذارد.
ترکیه  اوغلو، نخست وزیر  داوود  احمد  نوشته روزنامه حریت،  به 
در مصاحبه ای گفت: هیچ کس نمی تواند ترکیه را به بوته آزمایش 
بگذارد. ما تصمیماتمان را خودمان اتخاذ می کنیم و برای حفاظت از 

منابع کشورمان هر کاری که الزم باشد، انجام می دهیم.
انتظار  واشنگتن  که  بود  گفته  امریکا  خارجه  امور  کری، وزیر  جان 
دارد تا ترکیه هم اکنون که از آزادی 49 گروگانش از چنگال داعش 

اطمینان حاصل کرده، در عملیات مبارزه با داعش مشارکت کند.
امریکا  با جان کری و چاک هاگل، وزیر دفاع  اوغلو گفت:  داوود 
درجریان سفر اخیرشان به آنکارا در این مورد مذاکره کرده ایم. آنها 
گفتند که ترکیه به بوته آزمایش گذاشته شده و باید خود را ثابت 

کند.
اثبات  بدانند که ترکیه مجبورنیست چیزی را  باید  افزود: همه  وی 
کند. ترکیه همیشه نشان داده که براساس باورها و اعتقاداتش رفتار 
می کند. هیچ کس نباید مساله ائتالف کنونی علیه داعش را به مساله 
حال  در  ترکیه  ببینیم  دهید  اجازه  دهد.  ربط  ترکیه ای  گروگان های 

حاضر چه تصمیمی خواهد گرفت.
اگر  نگرفته ایم.  تصمیم  باره  این  در  هنوز  ما  گفت:  اوغلو  داوود 
هدف این است که استراتژی مشترکی در منطقه به راه اندازیم پس 
ترکیه نباید کشوری باشد که ازآن امتحان می گیرند بلکه باید با آن 
همانند دیگر کشورها برخورد شود. ما نیز نگرانی های منابع ملی و 

اولویت های خودمان را داریم.
گروگان های  آزادی  درباره  ما  اولویت  که  آنجایی  از  افزود:  وی 
و  بینش  تا  که  است  این  ما  بعدی  اولویت  یافته  تحقق  ترکیه ای 
منطقه کمک  در  ثبات  و  به حفظ صلح  که  کنیم  اتخاذ  را  بصیرتی 
کند. البته داعش نیز باید از بین برود چرا که این گروه ها تهدیدی 

برای همگان هستند.

داعـش و ژانـدارم جـهان
گفت و گوی اوباما با مردم امریکا درباره گروه داعش 
و در پی آن بیانیه های کاخ سفید و مقامات امریکایی، 
پرده سیاسی را که سیاستمداران امریکایی برای خود 
اوکراین  بحران  یا  مقابل آشفتگی های خاورمیانه  در 
از  شدن  بیدار  با  می زند.  کنار  کشیده اند،  سودان  و 
در  و سپس  ویتنام  از جنگ  پس  خیال ها  و  خواب 
پی آن رویدادهای ناگوار در عراق و افغانستان،  مردم 
عنوان  به  دولتشان  نقش  ایفای  درباره  اکنون  امریکا 

ژاندارم جهان بدبین هستند.
رؤسای جمهوری و بسیاری از مردم امریکا، ایاالت 
متحده را قدرتمندترین و مسلط ترین قدرت نظامی 
دنیا و مهم تر از آن امریکا را مدافع آزادی و حقوق 
تفکر  این طرز  مثال  بشر همه مردم جهان می دانند. 
بعد  افکارعمومی  ناگهانی  تغییر  اخیر،  هفته های  در 
داعش  گروه  توسط  امریکایی  گروگان های  قتل  از 
است. پیش از این اقدام های وحشیانه،  نظرسنجی ها 
به  بازگشت  برای  را  امریکا  مردم  قاطعانه  مخالفت 
جنگ عراق نشان می داد. پس از قتل ها اما،  حمایت 
مردم از دخالت امریکا درعراق به بیش از 70 درصد 

افزایش یافت.
چه چیزی تغییر کرده است؟ درست است که قتل ها 
بسیار نفرت انگیز بود اما تهدیدهای داعش به دلیل 
این اقدامات وحشتناک تغییری نکرده است. هرچند 
اقدامات داعش به شدت ظالمانه بود اما این اقدامات 
نزاع های  پیچیده خاورمیانه را - جایی که  وضعیت 
فرقه ای،  ساختار قبیله ای،  دیکتاتوری و وابستگی های 
ایجاد کرده - تغییر  تقسیم شده شرایط آشفته ای را 
ندادند. این خشونت شیطانی تنها محدود به داعش 
نیست،  بلکه چنین اقداماتی هم چنین در رژیم های 
منطقه  در سراسر  که  قبیله ای  عربی و خشونت های 
چشم  به  نیز  می شود  اعمال  بی گناه  غیرنظامیان  بر 

می خورد.
اوباما، در کنار رهبران سیاسی هر دو سوی دموکرات 
علیه  داعش  گروه  تهدید های  به  جمهوری خواه،  و 
خاک  در  حمله  وقوع  احتمال  ویژه  به  ملی  امنیت 
امریکا اشاره کرده  است. با این حال بیشتر کارشناسان 
ضدتروریستی معتقدند که این تهدید و احتمال وقوع 
آن از جانب گروه داعش، کمتر از تهدیدهای سایر 
فردی  تروریستی  اقدامات  یا  تروریستی  گروه های 

است.

اما هنوز کاخ سفید و مدیران ارشد از سازمان امنیت 
سایر  و  هوایی  حمالت  تا  می خواهند  امریکا  ملی 
بدیهی  زمان،  هم  کنند.  مطرح  را  نظامی  اقدامات 
است که بیشتر سیاستمداران شامل خود اوباما به نظر 
نمی رسد که شانس زیادی در نابود کردن داعش یا 
گروه های مشابه برای یک دوره یا بیشتر داشته باشند.
در نتیجه، واقعیت و لفاظی در فضای سیاسی امریکا 
امریکایی ها  بیشتر  حال،  این  با  است.  گردش  در 
متوجه  آنها  نمی بینند.  را  لفاظی  از  بیش  چیزی 
واقعیت می شوند که اوضاع خاورمیانه افتضاح است 
و اقدامات نظامی امریکایی ها کاری از پیش نمی برد. 
با وجود این آنها هم چنان عالقه دارند باورکنند که 
جهان  در  ایفا  برای  نظیری  بی  نقش  متحده  ایاالت 
دارد و زمانی که ما تصاویر دردناک و ظالمانه ای در 
صحنه تلویزیون مان می بینیم، گمان می کنیم که امریکا 

باید اقدامی کند،  حتی اگر شده اقدامی نمادین.
درباره  تفکر  در  امریکا  مردم  مقاومت  کنار  در 
امریکایی ها  جهان،   بر  نظارت  در  امریکا  موقعیت 
مدافع  به عنوان  نقش خود  کنار گذاشتن  به  تمایلی 
آزادی و حقوق بشر ندارند. برخالف سایر کشورها، 
امریکایی ها معتقدند که نباید تنها برای خواسته های 
که  می کنند  احساس  آن  جای  به  کنند،  تالش  خود 

مسئولیت بزرگی برای حمایت از مردم آسیب دیده 
در سراسر جهان دارند.

مسلماً  مکان های زیادی در جهان هست که اقدامات 
می دهد  رخ  آنها  در  خشونت  آمیزی  و  شیطانی 
حقیقت  در  کند.  نمی  آنها  برای  اقدامی  امریکا  و 
که  دارد  رنج وجود  و  از خشونت  زیادی  مثال های 
بگیرند.  نادیده  را  آنها  می کنند  انتخاب  امریکایی ها 
با این حال، امریکا هنوز تنها کشوری است که دائما ً 
جنگ  وارد  خطرناک  درگیری های  بروز  هنگام  در 
می شود و این به خاطر این است که مردم امریکا - نه 
تنها سیاستمداران یا رسانه یا سایر قدرتمندان- این 

را می خواهند.
به طور قطع،  این روی خود زیاد حساب باز کردن ها 
در گذشته منجر به فجایع تلخی شده است؛ ویتنام،  
عراق و افغانستان مثالهای بارز این اقدامات هستند. 
امریکایی ها  این شکست های حماسی،  وجود  با  اما 
هنوز گمان می کنند کار درستی انجام می دهند حتی 

اگر معموال به نتایج غلطی برسند.
همان طور که وینستون چرچیل می گوید:  امریکایی ها 
همیشه کار درست را انجام خواهند داد،  اما زمانی که 

سایر راه ها را امتحان کرده باشند.

پاسخداووداوغلوبهکری:

 هیچ کس حق ندارد ترکیه را به بوتۀ آزمایش بگذارد

سیسیدردیدارباکلینتونها:

 مصری ها از امریکا خشمگین هستند

شاهزادۀسعودی:

 »نیـروهـای تاریـکی« اسـالم را لکـه دار کـرده انـد
ناتو:

 در حمالت علیه داعش در سوریه مشارکت نمی کنیم

عربستان روز سه شنبه 23 سپتمبر را بنا به رسم هر سال به 
مناسبت روز ملی این کشور جشن می گیرد.

عبدالعزیز،  ملک  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
پادشاه پیشین عربستان در 17 جمادی االول 1351 هجری 
را صادر  عربستان  بخش های  تمام  دستور وحدت  قمری 

کرد.
که  را  سال  همان  جمادی االول   21 پنج شنبه  روز  وی 
مصادف با 23 سپتمبر 1932 است به عنوان روز تشکیل 

پادشاهی آل سعود انتخاب کرد.
هشتادو چهارمین  مناسبت  به  را  شنبه  سه  روز  عربستان 

سالگرد روز ملی  خود جشن می گیرد.
در همین خصوص، سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان، 
کرد:  اعالم  کشور  این  دفاع  وزیر  و  نخست وزیر  معاون 
به  ما  که  باشد چرا  پیشگام  که  این است  هدف عربستان 

امکانات، توانایی و جایگاه خود ایمان داریم.
وی با بیان اینکه ما همواره با حق هستیم، گفت: آن چه که 
امروزه باعث ناراحتی ما است، این است که ما به عنوان 
مسلمانان کارهای الزم را برای حفاظت از امت خود در 
برابر تندروها نکردیم، که این امر باعث شد برخی از افراد 

فریب خورده مسلک خشونت را در پیش بگیرند.
سلمان بن عبدالعزیز افزود: عربستان در شرایطی که شاهد 
در  را  جدیدی  سال  است،  شکوفایی  و  امنیت  وحدت، 
تاریخ خود آغاز می کند. ما در منطقه ای که با درگیری ها 

دست و پنجه نرم می کند در ثبات به سر می بریم.
شاهزاده »مقرن بن عبدالعزیر آل سعود«، جانشین ولیعهد 
تاریکی«  »نیروهای  دست  به  اسالم  که  گفت  عربستان 
لکه دار شده است و ریاض هر کاری الزم است باید برای 

حفاظت از جوانان در برابر خشونت تندروها انجام دهد.
روز  عبدالعزیز  بن  مقرن  فرانسه،  خبرگزاری  از  نقل  به 
سه شنبه در سخنرانی خود در هشتادو چهارمین روز آغاز 
پادشاهی آل سعود گفت: امروز ما به عنوان مسلمان نگرانیم 

از  کشورمان  از  محافظت  برای  را  الزم  اقدامات  که  چرا 
انجام  افراط گرایان  دست  از  جوانانمان  و  تندروها  گزند 

نداده ایم.
از  برخی  که  افزود  عربستان  نخست وزیر  دوم  معاون 
و  »تروریسم  تحمل  دکترین  جایگزین  غلط  روش های 
فرستاده  و  که مشاور  مقرن  است. شاهزاده  بمباران« شده 
ویژه پادشاه عربستان است، تاکید کرد: مقام ها و شهروندان 
را  اسالم  واقعی  چهره  هم  دست  در  دست  باید  سعودی 
که به دست نیروهای تاریکی لکه دار شده، نشان دهند و 
بگویند که دین بزرگ ما چه اخالقیاتی دارد و با تفکرات 

و سوء برداشت های منحرف، بجنگند.
عبداهلل بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در ماه مارچ شاهزاده 
ولیعهد  عبدالعزیز،  بن  سلمان  جانشین  عنوان  به  را  مقرن 

عربستان تعیین کرد.
شیخ عبدالعزیز الشیخ، مفتی اعظم عربستان نیز ماه گذشته 
و  ندارد  اسالم  با  ارتباطی  هیچ  داعش  گروه  بود:  گفته 

دشمن شماره یک اسالم است.
مجازات 20 سال حبس  فبروری  ماه  در  عربستان  پادشاه 
بپیوندند،  به گروه های تروریستی  برای شهروندانی که  را 
تعیین کرده اما با وجود این حکم، وزارت داخله عربستان 
کشور  این  غربی  شمال  در  را  تن  هشت  اگست  ماه  در 
برای  نیرو  جذب  به  مظنون  افراد  این  که  کرد  بازداشت 

داعش در عراق و سوریه بودند.

عبدالفتاح سیسی در دیدار با رییس جمهور اسبق امریکا و وزیر 
آمریکا  از  مصری ها  که  کرد  اعالم  کشور  این  سابق  خارجه 

خشمگین هستند.
سیسی،  عبدالفتاح  السابع،  الیوم  مصری  روزنامه  نوشته  به 
رئیس جمهور مصر با بیل  کلینتون، رییس جمهور اسبق امریکا 
و هیالری کلینتون، همسر وی و وزیر خارجه سابق آمریکا در 
نیویورک دیدار کرد و درخصوص موضع  کنونی واشنگتن در 

منطقه و اوضاع کنونی مصر بحث و گفت و گو کرد.
ضمن  دیدار  این  در  سیسی  که  کردند  اعالم  مصری  منابع 
شرح اوضاع کنونی مصر تاکید کرد: مصری ها در حال حاضر 
که  می کنند  احساس  و  هستند  خشمگین  آمریکا  موضع  از 
آمریکایی ها  اما  توطئه است  لیبی  و  رخدادهای عراق، سوریه 

هیچ گونه توضیحی در خصوص موضع خود نداده اند.
این منابع گزارش دادند: سیسی تاکید کرد که واشنگتن در حال 
حاضر باید مصری ها را با شفافیت و با وضوح مورد خطاب 
قرار دهد. »انقالب 30 جون مصر اقدام مردمی گسترده ای بوده 

و واشنگتن نیز باید به همین صورت با آن برخورد کند.«
گروه  اوضاع  خصوص  در  دیدار  این  در  منابع  گزارش  به 
ما  گفت:  سیسی  به  کلینتون  و  شد  بحث  اخوان المسلمین 
اخوانی ها را نصیحت کردیم و شما نیز آن ها را نصیحت کردید. 
آن ها  اما  آوردیم  فشار  آن ها  بر  و  گفتیم  آن ها  با  را  همه چیز 

اوضاع را درک نکردند.
در  جهانی  جامعه  نقش  در خصوص  همچنین  دیدار  این  در 
اوضاع کنونی منطقه بحث و تبادل نظر شد و سیسی بر نقش 

سازمان های مدنی و اهمیت نقش کشور تاکید کرد.

ناتو: در حمالت علیه داعش در سوریه مشارکت نمی کنیم
سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( روز سه شنبه در بیانیه یی 
اعالم کرد، این ائتالف نظامی در حمالت تحت رهبری آمریکا 

علیه داعش در سوریه مشارکت نمی کند.
  یکی از مقام های ناتو در پاسخ به پرسش خبرگزاری رویترز 
گفت،  ناتو در این حمالت مشارکت ندارد و قصدی هم ندارد 

که در آینده به این کمپین بپیوندد.
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( روز سه شنبه اعالم کرد، ارتش 
امریکا و کشورهای عضو ائتالف ضد داعش اولین حمالت 
خود علیه مواضع گروه تروریستی داعش در سوریه را انجام 

دادند.
در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد، دولت سوریه 
روز سه شنبه گفته است که از طریق وزیر امور خارجه عراق 
نامه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا را دریافت کرده که 
در آن آمده است که ایاالت متحده و متحدانش قصد دارند تا 

به داعش در سوریه حمله کنند.
وزارت امور خارجه سوریه در این بیانیه  اعالم کرد: وزارت 
خارجه از طریق وزیر خارجه عراق نامه ای را از طرف وزیر 
که  گفته شده  آن  در  که  است  کرده  دریافت  آمریکا  خارجه 
در  را  داعش  اهداف  تا  دارند  قصد  متحدانش  و  واشنگتن 
آغاز  از  پیش  نامه چندین ساعت  این  بگیرند.  سوریه هدف 

حمالت به دست دولت سوریه رسیده است.
در ادامه این بیانیه تاکید شده است که نیروهای دولتی سوریه 
به حمالت خود علیه داعش در رقۀ و دیرالزور )مناطقی در 
شرق و شمال سوریه( ادامه خواهند داد و همکاری های خود 

را در سطح عالی با دولت عراق ادامه می دهند.
با این حال، وزارت خارجه روسیه به حمالت هوایی آمریکا 
به داعش در سوریه اعتراض کرده و گفته چنین اقدامی باید 
مطابق قوانین بین المللی صورت گیرد. روسیه همچنین گفته 
دولت  رضایت  باید  آمریکا  و  نیست  کافی  دادن  اطالع  تنها 

سوریه را برای این حمالت جلب می کرده است.
به  برای رسیدن  وزارت خارجه روسیه گفته است: تالش ها 
اهداف ژئوپلیتیک خاص با نقض حاکمیت ملی کشورها در 

منطقه تنها باعث افزایش تنش و بی ثباتی بیشتر می شود.

                                                                                                                                     روزنامه امريكايی هافينگتون پست
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بخش نخست

ایده های کوچک و تصمیم های بزرگ
Alex Sandy Pentland :نویسنده

برگردان: بیتا نظام دوست

به جز عدۀ انگشت شماری از مردماِن بسیار باهوش، اکثر ما جزِو آن دسته 
از افرادی هستیم که دست کم همیشه نمی توانیم تصمیم های درستی بگیریم. 
انجام شده  ای تی  ام  دانشگاه  نباشید؛ تحقیقات جدیدی که در  ناامید  اما 
است، نشان می دهد که هر فردی می تواند به یک تصمیم گیرندۀ ماهر تبدیل 
شود. کلید این تغییر، تنها این است که سعی کنید به طور مداوم »کاوش های 
اجتماعی« انجام دهید یا به عبارت دیگر، همواره به دنبال طیِف گسترده یی 

از افراد و ایده های جدید باشید.
تیم تحقیقاتی پت لند در سال 2011 داده هایی از 1/6 میلیون کاربر سایت 
با  کرد.  گردآوری  را  است  سرمایه گذاری  وب سایت  یک  که    eToro
بررسی اطالعات کاربران مشخص شد معامله گرانی که سطح قابل قبولی 
از تنوع ایده ها و افراد را در شبکه های انترنتی خود داشته اند، در مقایسه با 
افراد منزوی تر به 30 درصد سود سرمایه گذاری بیشتر دست پیدا کرده اند. 
عملکرد آن ها در مقایسه با افرادی که به یک گروه خاص تعلق داشتند و در 
»اتاق پژواک« )اشاره یی است به هر موقعیتی که در آن اطالعات، عقاید یا 
باورها از طریق انتقال در یک فضای بسته گسترش یافته یا تکرار می شود( 
گرفتار آمده بودند نیز به همین میزان برتری داشت. این تیم هم چنین موفق 
شد با اشاعۀ انگیزه و محرک هایی در میان معامله گران، مدل مد نظر خود 
را عملی کند و نتیجۀ نهایی این بود که سود تمامی کاربران این وب سات 

به دو برابر رسید.
اگرچه این یافته ها تاکنون تنها به سرمایه گذاری سهام مربوط می شود، اما 
محققان بر این باورند که انواع گسترده یی از سازمان ها می توانند از آن ها 

برای بهبود تصمیم گیری های داخلی خود بهره برند.
»کاوش های  از  بهره گیری  اتخاذ تصمیم های درست،  راز  که  اشاره کردیم 
صرف  را  زیادی  زمان  اجتماعی،  کاوشگران  است.  مداوم  اجتماعی« 

جست وجوی افراد و ایده ها می کنند. اما آن ها لزومًا به دنبال بهترین افراد و 
ایده ها نمی گردند، بلکه به جای آن به دنبال ایجاد ارتباط با طیف گسترده یی 
متفاوت،  تفکرهای  انواع طرز  به  این طریق  از  تا  افراد مختلف هستند  از 
هستند  خردی  استراتژی های  ایده ها،  و  تفکرها  این  کنند.  پیدا  دسترسی 
که گردآوری مجموعۀ بزرگی از آن ها به اتخاذ تصمیم های درست منتهی 

می شود.
اما دقیقًا چه طور می توان از طریق این روند اکتشاف، به تصمیم گیری درست 
رسید؟ آیا تکنیک های خاصی برای موفقیت در این روش وجود دارد؟ در 

ادامه به این دو پرسش پاسخ می دهیم.

الگوهای یادگیری اجتماعی
نحوۀ  در  اجتماعی  تعامالت  اهمیت  کهن،  بشری  جوامع  مطالعات  در 
جمع آوری اطالعات و تصمیم گیری انسان ها به چشم می خورد. این گرایش 
طی اعصار همواره در انسان تکامل پیدا کرد، زیرا گردآوری و ادغام ایده ها 
به وی مزیتی مافوق دیگران می داد، چرا که او از »خرد جمعی« برخوردار 
می شد. مشاهدۀ استراتژی های مختلف افراد در زنده گی شان، به رسیدن به 
تصمیم های درست کمک می کند. در واقع، یکی از کلیدهای دستیابی به این 

هدف، مشاهدۀ دقیق موفقیت و شکسِت دیگران در روش هایی شان است.

نسرین پورهمرنگ و کوروش ضیابری
مربوط  نظریات  تساهل  اندکی  با  می توان 
تقسیم  دسـته  دو  به  را  شدن  جهانی  به 
کرد: یک دسته که جهانی شدن را به مثابۀ 
یک پروژه تلقی می کنند. ارادۀ واحد، برتر 
مطمین فرض  پرده  پشت  در  را  مطلقی  و 
غربی  عنوان  به  شدن  جهانی  از  و  نموده 
دوم  دستۀ  و  می برند.  نام  جهان  کردن 
محسوب  فرآیند  یک  را  شدن  جهانی  که 
می دارند و آن را عمدتا محصول گسترش 
نظام  و  فرهنگی  اختالط های  ارتباطات، 
مور،  آثار  در  می دانند.  سرمایه داری  نوین 
رابرتسون،  بوین،  والرشتاین،  پارسونز، 
واترز، ترنر و... می توان تلقی تأثیر عوامل 

اخیر را مشاهده نمود.
un� کتاب انتشار  از  دهه  چهار   اکنون 
مک   derstanding media
جهانی  دهکدۀ  نظریۀ  آن  در  که  لوهان 
ساخت،  مطرح  را   Global village
برای  اینک  نظریه  این  چه  اگر  می گذرد. 
ما ملموس و قابل فهم است، اما طرح آن 
در چهار دهه پیش، نیاز به ظریف نگری و 
درک وسعت فراگیری ابعاد حرکتی موجود 
را داشت. آن چه در دهکده موجود است، 
دست رس  در  است.  بودن  سهل الوصول 
سریع  دست رسی  موجود،  امکانات  بودن 
به اخبار و وقایع و تأثیر و تأثرات فراگیر، 
دهکده  یک  در  زنده گی  ویژه گی های  از 

دهکدۀ  یک  در  زنده گی  نه  اما  است. 
برخوردار  محض  شفافیِت  از  روستایی 
دهکدۀ  یک  در  زنده گی  نه  و  است 
این که  از  دارند  ابا  انسان ها  اساسًا  جهانی. 
و  بگیرند  قرار  کامل  شفافیِت  معرض  در 
در  سوژه های شان  که  بکوشند  هم  اگر 

معرض شفافیِت کامل باشد، همواره به طور 
ناخودآگاه بخشی از ذهِن خود را معطوِف 
سوژه هایی می نمایند که می تواند برای شان 
و  خواسته  این رو  از  باشد.  ابهام آفرین 
گرایش  پیچیده گی  سمت  به  ناخواسته 
ذاتی  گرایش  این  از  جدای  می کنند.  پیدا 
و ذهنی، شرایط زنده گی در دهکدۀ جهانی 
نهاده  بنا  پیچیده گی ها  از  انبوهی  امروز در 
بی پایان  پیچیده گی  این  در  است.  شده 
آشکار  و  شفاف  وضعیت  جست وجوی 
عمدتًا  به هدر رفتِن نیروها و زمان منجر 
می شود تا بیش از آن که به اهداف در نظر 
گرفته شده منجر شود. از این رو است که 
و  هیاهو  از  پُر  است  عصر حاضر عصری 
تهی از حرکت. حرکتی که به لحاظ میزان، 
آماده اش  و  موجود  نیروهای  با  متناسب 
منجر  زمان  مرور  به  شرایطی  چنین  باشد. 
به آن می شود که افراد از بسیاری اطالعات 
کنش های  و  اعمال  و  کنند  چشم پوشی 
که  دهند  سامان  محدوده هایی  در  را  خود 
واقع  لحاظ تجربی، مورد شناسایی شان  به 
شده است و احتمال به خطر افتادن جان و 

مال و سرمایه در آن اندک است.
امریکا  سیاتل  شهر  در  گذشته،  سال  در 
عظیم  شرکت های  ظهور  مهد  یعنی 
ریل  مایکروسافت،  همچون  کمپیوتری 
نت، رکس و... کنفرانسی پنج روزه با عنوان 
برگزار  پناهگاه«  و  سکوت  »اطالعات، 
از  متخصصانی  کنفرانس،  این  در  شد. 
هنر  پزشکی،  جمله  از  مختلف  رشته های 
و ادیان شرکت داشتند. کنفرانس به همت 
دانشگاه واشنگتن، بنیـاد ملی علم امریکا و 
بنیاد مک آرتورشکل گرفت. اسپت ریویر 
از بنیاد مک آرتور در این کنفرانس گفت: 
بیش  مردم  روز  به  روز  که  موضوع  »این 
از پیش در محاصرۀ اطالعات که شاید نام 
نویز یا سروصـدای مزاحم برازندۀ آن باشد 
قرار می گیرند، موضوع بسیار مهمی است.«
جان سلی براون، یکی از اعضای پانل این 
مرکز  سابق  مدیران  از  یکی  که  کنفرانس 
بوده،  زیراکس  تحقیقات  مرکز  آلتو  پالو 
گفت: »تا چندی پیش مردم اطالعات مورد 
و  کتاب  نظیر  رسانه هایی  از  را  خود  نیاز 
رو  ارتباطات  و  می کردند  کسب  روزنامه 
در رو بود، اما امروزه مردم به رسانه هایی 
روی آورده اند که میزان اعتماد به آن کمتر 
است و ارتباط در آن بسیار مجازی است«. 
کنونی  »ُفرم های  می گوید:  ادامه  در  براون 
رسانه، ذهن های آشفته، لهیده و احساساتی 
دقیقی  تعریف  باید  ما  می آورد.  وجود  به 
و  شکل ها  همۀ  کنیم.  ارایه  پیشرفت  از 
نمی  پیشرفت  موجب  فناوری  ابزارهای 
براون، تمام فکر و  به عقیدۀ دکتر  شوند.« 
ذکر انسان ها این است که حداکثر اطالعات 
ممکن را در حداقل زمان به دست آورند و 
این باعث می شود که وسیله خود به هدف 

تبدیل شود.
مدیریت  حوزۀ  مشاوران  از  دش  مایک 
را  که خود  پیچیده  فناوری های  در صنایع 
گرفتار  رسانه یی  آالینده های  از  سیلی  در 
دیده، می گوید: فقط دو سال طول کشید تا 
استراتژی جدید را تدوین و خود را از شر 

اطالعاِت مسموم خالص کند.
را  چیز  دو  مسموم  اطالعات  این  همۀ 
به شدت القا می کنند: اگر بخرید مشکل تان 
حل می شود؛ شما همیشه و در هر کجا که 

باشید، باالخره یک چیز حتمًا کم دارید. 
دش می گوید: »در سریع ترین زمان ممکن، 
من  کردم.  آن ها خالص  همۀ  از  را  خودم 
تلویزیون ندارم و فقط یک مجله را مشترک 
هستم. 99 درصد از روزنامه ها، مجالت و 
با خیال راحت  را هم  کلی رسانه  به طور 
از نخواندِن آن احساس گناه  رد می کنم و 

نمی کنم«.
سخن بر سر پیچیده گی زنده گی در دنیایی 
بود که اگر چه به مانند دهکده یی کوچک 
اما  است،  دست رس  در  و  سهل الوصول 
اطالعات  انبوهی  و  پیچیده گی  خاطر  به 
به  ناخودآگاه  را  انسانها  آن،  در  موجود 
و  دست رس  در  محدوده های  در  گزینش 
معین وا می دارد. از این رو به نظر می رسد 
که زنده گی در این گسترۀ عظیم و بی کران 
به  روز  به  روز  اطالعات،  و  ارتباطات 
محدودتر  آشنا  و  تجربه پذیر  حیطه های 
بیشتر  سهِم  و  امکانات  جذب  و  می شود 
افراد  که  برمی گردد  تناسباتی  به  بقا،  برای 
می توانند در مقابل هجومِ معناها و نیـروها 
برقرار سازند. برقراری یک تناسب معتدل، 
امکان پذیر نمی شود مگر به واسطۀ درک و 
در  و  موجود  آن چه  از  صحیح تر  دریافِت 

حال وقوع است.

فرآیند 
جهانی 
شدن؛
یک اوج

بخش دوم و پایانی

سخن بر سر پیچیده گی زنده گی 
در دنیایی بود كه اگر چه به مانند 
دهکده یی كوچک سهل الوصول و 
در دست رس است، اما به خاطر 
پیچیده گی و انبوهی اطالعات 
موجود در آن، انسانها را ناخودآگاه 
به گزینش در محدوده های در 
دست رس و معین وا می دارد. از 
این رو به نظر می رسد كه زنده گی 
در این گسترة عظیم و بی كران 
ارتباطات و اطالعات، روز به روز 
به حیطه های تجربه پذیر و آشنا 
محدودتر می شود و جذب امکانات و 
سهِم بیشتر برای بقا، به تناسباتی 
برمی گردد كه افراد می توانند 
در مقابل هجوِم معناها و نیـروها 
برقرار سازند. برقراری یک تناسب 
معتدل، امکان پذیر نمی شود مگر به 
واسطۀ درک و دریافِت صحیح تر از 
آن چه موجود و در حال وقوع است

آن چه در دهکده موجود است، 
سهل الوصول بودن است. در 
دست رس بودن امکانات موجود، 
دست رسی سریع به اخبار و 
وقایع و تأثیر و تأثرات فراگیر، 
از ویژه گی های زنده گی در یک 
دهکده است. اما نه زنده گی در یک 
دهکدة روستایی از شفافیِت محض 
برخوردار است و نه زنده گی در 
یک دهکدة جهانی. اساسًا انسان ها 
ابا دارند از این كه در معرض 
شفافیِت كامل قرار بگیرند و اگر 
هم بکوشند كه سوژه های شان 
در معرض شفافیِت كامل باشد، 
همواره به طور ناخودآگاه بخشی از 
ذهِن خود را معطوِف سوژه هایی 
می نمایند كه می تواند برای شان 
ابهام آفرین باشد. از این رو خواسته 
و ناخواسته به سمت پیچیده گی 
گرایش پیدا می كنند



تأثیر  داشت.  عالقه  مدرن  سینمای  به  هدایت  صادق 
فلم های آوانگارد بر آفرینش ادبِی صادق هدایت آشکار 
است. اما کمتر اثری از این نویسنده به گونه یی شایسته 

و درخور به روی پردۀ سینما آمده است. 
در ایران نیمۀ اول قرن بیستم ـ که در پرتو اصالحات 
تجددخواهانۀ رضاشاه پهلوی جامعه رفته رفته به سوی 
فرهنگ و زنده گی نو پیش می رفت ـ سینما از مظاهر 
مانند  هدایت  صادق  می شد.  شناخته  نوگرایی  نمایاِن 
بسیاری از روشن فکران هم نسل خود، شیفتۀ سینما بود.
در دوره یی که تولیدات سینمای ایران هنوز در مرحلۀ 
در  تنها  را  جهان  سینمای  آثار  سینماها  و  بود  ابتدایی 
تربیِت  و  ذوق  می دادند،  نمایش  محدود  سطحی 

سینمایِی صادق هدایت در اروپا شکل گرفت.
برای   1305 سال  در  دبیرستان  پایان  از  پس  هدایت 
تحصیل به اروپا اعزام شد. او پس از اقامتی چندماهه 
در بلژیک به فرانسه رفت که در آن زمان یگانه پایگاه 
ادبیاِت مدرن به شمار می رفت. رشد فکری و  هنر و 
بالنده گِی هنری هدایت تا حد زیادی محصول اقامِت 

چهارسالۀ او در فرانسه بود.
سینمای آوانگارد

یعنی  می کرد،  زنده گی  اروپا  در  هدایت  که  زمانی 
مهم ترین  عنوان  به  سینما   ،1930 تا   1926 سال های 
باز  جا  جامعه  در  مردم  توده های  تفریح  و  سرگرمی 
کرده بود. سینمای امریکا با تجهیزات عظیم، دکورهای 
هالیوود  تا  می رفت  درخشان،  ستاره های  و  پُرشکوه 
از  اما  کند؛  بدل  جهان  سینمای  اصلِی  قطب  به  را 
جریان  این  به  هدایت  که  برمی آید  چنین  گزارش ها 
بیشتر  او  نداشت.  زیادی  توجه  سینمایی  تولید  عمدۀ 
باب  که  بود  عالقه مند  آوانگارد  یا  هنری  سینمای  به 
طبِع روشن فکران و تحصیل کرده گان جامعه بود و برای 

توده های گسترده، جذابیت زیادی نداشت.
اقامت  با  مقارن  یعنی  میالدی،   1920 دهۀ  اواخر  در 
هدایت در اروپا، “سینمای هنری” زیر نگیِن دو مکتب 
سورریالیسم  و  آلمانی  اکسپرسیونیسم  بود:  پُراهمیت 
فرانسوی. گواهی هایی در دست است که نشان می دهد 
بوده  آشنا  به خوبی  این دو جنبش سینمایی  با  هدایت 

است.
از میان آثاری که هدایت بی تردید به تماشای آن ها رفته 
است، می توان این فلم ها را نام برد: “دانشجوی پراگ” 
ساختۀ استالن ری در سال 1913، “گولم” ساختۀ پل 
کالیگاری” ساختۀ  دکتر  “کابینۀ  در سال 1914،  واگنر 
“کالسکۀ مرگ”، ساختۀ  در سال 1919،  وینه  روبرت 
ویکتور شوستروم در 1920، “مرگ خسته” اثر فریتس 
النگ در سال 1921، “نوسفراتو” اثر مورناو محصول 

سال 1922.
 برخی از آشنایان صادق هدایت مانند فرخ غفاری و 
مصطفی فرزانه گواهی داده اند که او تعدادی از فلم های 
به یاد  باید  هرچند  است.  دیده  نیز  را  سورریالیستی 
سینمای سورریالیستی  دوران شکوفایی  در  که  داشت 
یعنی سال های دهۀ 1930، هدایت به ایران برگشته بود.

رگه های اکسپرسیونیستی در »بوف کور«

را  هدایت  صادق  داستانِی  اثر  مهم ترین  کور«  »بوف 
بسیاری از منتقدان اثری سورریالیستی ارزیابی کرده اند. 
تعمیدی  پدر  برتون،  آندره  که  کرد  فراموش  نباید 
مایۀ  و  ستود  سخت  را  کور”  “بوف  سورریالیسم، 
شهرت جهانِی این اثر شد. به راستی هم لحن ناخودآگاه 
درونی، آشوب ذهنی و فضای رؤیایی یا “اثیری” این 

داستان، سخت تحت تأثیر سورریالیسم است.
آن،  روایتی  عناصر  از  برخی  و  داستان  فضای  در  اما 
از  یکی  می شود.  دیده  اکسپرسیونیستی  رگه های 
“پیرمرد  در شخصیت  تأثیر  این  نمودهای  آشکارترین 
راوی  کابوس وار  در صحنه یی  که  است  خنزرپنزری” 
را با کالسکه به گورستان می برد. جدا از این واقعیت 
جذاِب  و  آشنا  عناصر  از  مرده گان  دنیای  به  سفر  که 
فلم  دو  در  دست کم  بود،  اکسپرسیونیسم  سینمای 
در  می شود،  دیده  مشابه  صحنه یی  اکسپرسیونیستی 

فلم های “مرگ خسته” و “کالسکۀ مرگ«.
معماری و محیط بیرونی “بوف کور” نیز حال و هوای 
بود  غفاری  فرخ  بار  نخستین  دارد.  اکسپرسیونیستی 
“بوف  از  بخشی  به  اشاره  با  نقدآمیز  نوشته یی  در  که 
سینمای  از  داستان  این  فضای  که  کرد  استدالل  کور” 

اکسپرسیونیستی تأثیر گرفته است.
پیدا  بی مانندی  و  جدید  چشم انداز  یک  من  »اطراف 
بودم.  دیده  بیداری  در  نه  و  خواب  در  نه  که  بود 
غریب  و  عجیب  درخت های  بریده،  بریده  کوه های 
بود  پیدا  دو جانِب جاده  از  نفرین زده  توسری خورده، 
اشکال  به  خانه های خاکستری رنگ  آن  البه الی  از  که 
و  کوتاه  پنجره های  با  و  منشور  و  مکعب  سه گوشه، 
به  پنجره ها  این  می شد،  دیده  شیشه  بدون  تاریک 
چشم های گیِج کسی که تب هذیانی داشته باشد، شبیه 
بود. نمی دانم دیوارها با خودشان چه داشتند که سرما 
این  مثل  می دادند.  انتقال  انسان  قلِب  تا  را  برودت  و 
این  در  نمی توانست  زنده  موجود  یک  هرگز  که  بود 
خانه ها مسکن داشته باشد، شاید برای سایۀ موجوداِت 
کالسکه چی  گویا  بود.  این خانه ها درست شده  اثیری 
مرا از جادۀ مخصوصی و یا از بی راهه می برد، بعضی 
جاها فقط تنه های بریده و درخت های کج و کوله دور 
جاده را گرفته بودند و پشت آن ها خانه های پست و 
بلند، به شکل های هندسی، مخروطی ، مخروط ناقص 

با پنجره های باریک و کج دیده می شد«.
توصیف  این جا  در  که  نامأنوسی  و  غریب  فضای 
باشد،  می شود، به هیچ مکاِن خاصی که هدایت دیده 
در  بی قواره   و  غریب  معماری  چنین  اما  ندارد؛  تعلق 
دکتر  کابینۀ  دارد:  سابقه  اکسپرسیونیستی  فلم  چندین 

کالیگاری، متروپولیس، نوسفراتو و... .
تأمل دربارۀ سینما

در  خورشیدی   1320 دهۀ  سراسر  در  هدایت  صادق 
ایران زنده گی می کرد. او مانند بسیاری از روشن فکران 
متجدد به تماشای فلم های هنری می رفت که بیشتر در 
نمایش  به  وابسته گی های فرهنگی کشورهای خارجی 
درمی آمد. دیده می شود که او گاه بیش از تماشاگراِن 
می داد.  نشان  عالقه  فلم ها  محتوای  و  سبک  به  عادی 

از او دو نوشته در دست است که از توجه ویژۀ او به 
سینما حکایت دارد.

از  فلمی  ستایش  در  است  نقدگونه  نوشته یی  یکی 
“مال  نام  به  سابق(  شوروی  اتحاد  )در  تاجیکستان 
نصرالدین در بخارا” که بر پایۀ رمانی انتقادی و فکاهی 
از لئونید ساالویف ساخته شده که به فارسی نیز ترجمه 
و منتشر شده است. هدایت این فلم را در سفر خود به 

تاجیکستان دیده بود.
مورد دیگر، به یکی از قضیه یا “غزیه”های کتاب “وغ 
وغ ساهاب” برمی گردد که هدایت در 1312 با همکاری 
نوشته ی  این  در  کرد.  منتشر  و  نوشت  فرزاد  مسعود 
طنزآمیز درمی یابیم که اولین نسخۀ فلم سینمایی هنگ 
کنگ محصول سال 1933، مدت اندکی پس از نمایش 
استقبال  با  پرده رفته و  به روی  نیز  تهران  جهانی، در 

زیادی روبرو شده است.
»بوف کور« در سینما

برای  اثر  این  با وجود سبک درون گرای “بوف کور”، 
سینماگران کشِش زیادی داشته است. سینماگراِن ایرانی 
و خارجی برای تهیۀ برگرداِن سینمایی از آثار داستانِی 
هدایت تالش زیادی کرده اند، هرچند توفیق آن ها اندک 
بوده است. “بوف کور” با فضای مهیب و کابوس وارش 

توجه فلم سازان زیادی را جذب کرده است.
محمدعلی همایون کاتوزیان “بوف کور” را مهم ترین 
“روان  ـ داستان” هدایت دانسته است، به این معنی که 
جریانات نفسانی و خلجاناِت روحی در این اثر نقش 

برجسته یی دارد. ساختار داستان نیز پیچیده است.
داستان در سطوح زمانی، مکانی و مسیرهای گوناگون 
دنیای  مرز  داستان،  حوادث  سیر  در  می یابد.  جریان 
بیرون و دنیای ذهنی در هم می ریزد، رؤیا و واقعیت 

درهم می آمیزد، توالی منطقی حوادث از بین می رود.
ورسیون های »بوف کور«

نخستین فلم “بوف کور” در امریکا تهیه شد. بزرگمهر 
رفیعا که در دانشگاه کالیفرنیا سینما تحصیل کرده بود، 
در سال 1352 )1973( فلمی رنگی و 95 دقیقه یی بر 
پایۀ رمان “بوف کور” ساخت و به عنوان پایان نامۀ خود 

ارایه داد.
محیط تیره و پُرخفقان “بوف کور” به فلم ساز زمینه یی 
برای خلق فضایی سرد و خفه داده است که  مناسب 
بازتاب التهابات اجتماعی و سیاسِی همان سال ها در آن 

دیده می شود.
دقیقه یی  فلمی 55  درم بخش  کیومرث  در سال 1353 
ایران”  برای “تلویزیون ملی  پایۀ رمان “بوف کور”  بر 
ایفا  را  راوی  نقش  فنی زاده  پرویز  آن  در  که  ساخت 
کرده است. در این فلم بر تجارب غریب راوی داستان، 
سرگردانِی او میان وقایع مرموز و ذهنیاِت مالیخولیایی 

و بیمارگونه تأکید شده است.

»بوف کور« و معضل هویت
مقیم  شیلیایی  سینماگر  روئیز،  رائول   1987 سال  در 
معروِف  اثر  کور”،  “بوف  رمان  کارگردانی  با  فرانسه، 
سینمایی  فضای  و  فلسفی  دنیای  به  را  هدایت  صادق 

خود برد.
رائول روئیز از سینماگران نامی شیلی بود که در دوران 
سینماگران  “جبهۀ  با  آلنده،  سالوادور  قانونی  دولت 
پیشرو”، نزدیک به حزب سوسیالیست شیلی، همکاری 
داشت. روئیز پس از کودتای سرهنگان در سال 1973 
از شیلی به آرژانتین گریخت، و چند سال بعد برای کار 

و زنده گی به پاریس رفت.
رائول روئیز در گفت وگویی تأکید کرده است که “بوف 
اثر  از  اقتباسی  نه  و  است  تجربه یی شخصی  او  کور” 
را  خود  کور”  “بوف  هم چنین  روئیز  هدایت.  صادق 
اثری از تبعیدیان برای مهاجران دانسته است. حوادث 
داستان به دوران معاصر و به محیطی آشنا منتقل شده 
در  رنگارنگ  مهاجران  مأوای  “بل ویل”،  محلۀ  است: 

شمال شرقی پاریس.
“بوف  داستانی  عناصر  برای  ممکن  جای  تا  روئیز 
تا  می کند،  پیدا  واقعی  ملموس  محمل های  کور” 
پریشان و خیال پرداز راوی، شکاف درونی  شخصیت 
قابل درک  تماشاگر  برای  او  “اسکیزوفرنی” روحِی  و 

باشد.
صادق  داستانی  آثار  از  سینمایی  اقتباس های  سایر  از 
هدایت، مانند فلم “داش آکل” که در سال 1350 توسط 
ابونصر”  مسعود کیمیایی ساخته شد یا سریال “تخت 
که در تلویزیون ملی ایران نمایش داده شد، به عنوان 

تالش هایی ناموفق نام برده می شود.
گفت وگو فقط با “سایه«

در سال های اخیر دو فلم مستند دربارۀ صادق هدایت 
این  هنِر  و  زنده گی  از  ابعادی  که  است  شده  ساخته 
را  زیادی  نکات  گرچه  می کنند،  روشن  را  نویسنده 

ناگفته می گذارند.
فلمی  ایرانی، در سال 1385  خسرو سینایی، سینماگر 
نیمه مستند دربارۀ زندگی صادق هدایت ارایه داد به نام 
“گفت وگو با سایه”. در این فلم به ویژه بر تأثیر فلم های 
مکتب اکسپرسیونیسِم آلمان بر دنیای روحی و آفرینش 

هنری هدایت تأکید شده است.
“مقالۀ  نوعی  می توان  را  سایه”  با  “گفت وگو  فلم 
افکار  از  مجموعه یی  فلم  این  دانست.  سینمایی” 
ذهنیات  تا حدی  که  است  برهم  و  درهم  و  مغشوش 
و تخیالِت صادق هدایت را بازتاب می دهد، اما چیزی 
بر دانسته های بیننده نمی افزاید. فلم از زنده گی واقعی 
هدایت، تالش های ادبی و تقالهای انسانی او، به عنوان 
انسانی  نمی گوید.  هیچ  آگاه  و  مسوول  روشن فکری 
حساس و هوشیار که در این محیط زیست، رنج برد، 

پیکار کرد و شکست خورد.
 ”37 خانۀ شماره  “از  نام  به  است  مستندی  دیگر  فلم 
می کوشد  و  دارد  معقول تری  و  اصولی  ساخت  که 
زنده گی هدایت و به ویژه فاجعۀ مرِگ او را با تکیه بر 
به ویژه  بیشتری نشان دهد. فلم  اسناد تصویری هرچه 
و  کرده  تکیه  بازماندگان  و  زنده گان  گواهی های  بر 

دیدگاه هایی متفاوت را گرد آورده است.

دویچه وله/ مد و مه / ششم خرداد 1393
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نقِش سینما در زنده گی و هنِر صادق هدایت
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احمدزی هزاران دالر برای جلب... 
دستیابی به رسانه ها، اعضای کنگره و مقامات دولت اوباما 

هزینه کرده است.
روز یکشنبه، احمدزی که پیش تر متهم به تقلب در انتخابات 
او  شد.  اعالم  افغانستان  انتخابات  پیروز  عنوان  به  شده 

جانشین حامد کرزی می شود.
با  که  می کند  ادعا  احمدزی  غنی  اشرف  کرزی،  برخالف 
به امضا خواهد رساند که طبق آن  امنیتی  توافقنامه  امریکا 
9800 نیروی امریکایی پس از پایان سال 2014 در افغانستان 

خواهند ماند.

سال   13 که  افغانستان  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
کابینه  با  شد،  جمهوری  ریاست  قصر  وارد  پیش 
دولتش خداحافظی کرد. قرار است آقای کرزی روز 
اشرف  به جانشین اش  را  قدرت  آینده رسماً  دوشنبه 

غنی احمدزی واگذار کند.
حامد کرزی در سال 2001 قدرت را در نتیجه توافق 
قرار  موقت  راس حکومت  در  و  آورد  دست  به  بن 
گرفت. در آن زمان ادارات دولتی افغانستان در نتیجه 
جنگ با شوروی، جنگ داخلی و ویرانی های طالبان 

از هم فرو پاشیده بودند.
شهر کابل، پایتخت کشور، ویرانه یی بیش نبود، اردو و 
پولیس وجود نداشتند و همه ادارات دولتی فلج بودند. 
طالبان ساختمان ارگ را که نماد قدرت در افغانستان 

است، به یک مرکز نظامی تبدیل کرده بودند.
سپتمبر(   23  / میزان   1( شنبه  سه  روز  کرزی  آقای 
در مراسم خداحافظی با کابینه اش از تجربه نخستین 
یک  که  گفت  او  گفت.  سخن  خود  کاری  روزهای 
مکتوب ساده به یک مقام کشور دیگر را چندین بار 

خودش می خواند و اصالح می کرد.
حاال پس از سیزده سال کمک های بین المللی، ادارات 
دولتی افغانستان فعالند و رییس جمهور جدید در راس 
دولتی قرار می گیرد که نهادهای امنیتی، مالی، تعلیمی 

و فرهنگی اش فعال هستند.
کرزی گفت هند، جاپان، چین، آلمان و ترکیه بدون 
افغانستان  با  باشند  داشته  مقصدی  و  هدف  که  این 
کمک کردند، ولی برخی از کشورهای غربی به خاطر 

هدف و مقصد خودشان با افغانستان کمک نمودند.
»صلح و جنگ دیگران«

با آغاز کار رییس جمهور کرزی شالق طالبان از دوش 
برامدند،  خانه  از  زنان  شد،  برداشته  افغانستان  مردم 
هرکس می توانست موسیقی بشنود و کسی به زور 

مردم را وادار به ریش گذاشتن نمی کرد.

امنیت در سراسر افغانستان حاکم بود و نگرانی بسیار 
اندکی در مورد جنگ و ناامنی وجود داشت ولی در 
سال 2004 یعنی سه سال پس از آغاز کار آقای کرزی، 
طالبان بار دیگر حمالتی را در گوشه هایی از افغانستان 

آغاز کردند.
رییس جمهور کرزی گفت در سال های اخیر بیشترین 
تالش را انجام داد تا صلح و امنیت را در افغانستان 
تامین کند اما صلح تامین نشد زیرا به گفته او، »صلح 
و جنگ افغانستان در دست خارجی ها است و افغان 

ها تنها قربانی هستند«.
کرزی گفت: »صلح ما متاسفانه که تنها کار ما نیست. 
انسان های  شد،  بسیار  ظلم  افغانستان  در  که  می دانم 
اگر جنگ  می شوند.  شهید  و  شدند  شهید  ما  مظلوم 
بیگانه نمی بود شما دیدید مبارزات انتخاباتی کاندید 

صاحبان را.«
به باور آقای کرزی پاکستان در بدل صلح در افغانستان 
کنترول سیاست  و  دیورند  به رسمیت شناختن خط 
افغانستان حاضر به قبول  خارجی را می خواهد ولی 
این شرط ها نیست. او گفت 20 بار به پاکستان سفر 

کرد تا صلح بیاورد، ولی »امریکا نخواست«.
امریکا  با  امنیتی  موافقتنامه  دلیل  این  به  کرزی گفت 
تامین  افغانستان  به  امریکا صلح را  را امضا نکرد که 
نکرد. او گفت اگر امریکا بخواهد صلح در افغانستان 

تامین می شود.
نخستین انتقال مسالمت آمیز

بزرگترین نگرانی جهان و مردم افغانستان انتقال قدرت 
سیاسی در افغانستان بود. در پایان سال جاری میالدی 
اکثر نیروهای خارجی از این کشور خارج می شوند و 
افغان ها خود مسئولیت تامین امنیت و حکومت داری 

را به عهده می گیرند.
ترین  پرجنجال  و  دشوارترین  از  یکی  افغانستان 
در  تقلب  ادعای  گذاشت.  سر  پشت  را  انتخابات 

انتخابات سبب شد که صد درصد آرای انتخابات زیر 
نظر ملل متحد تفتیش شود. دو نامزد پس از هفته ها 
گفت وگو و با پادرمیانی امریکا و سازمان ملل متحد، 
بر سر تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق رسیدند.
و  قدرت  آمیز  مسالمت  انتقال  کرزی  رییس جمهور 
مردم  خانه  به  »خانه  کرد:  ستایش  را  افغان ها  اتحاد 
افغانستان به ذوق و شوق خود متحد یک نامزد شدند. 
این کالن افتخار است و کالن کامیابی ملی است برای 

ما.«
از  یکی  را  افغانستان  در  ملی  وحدت  کرزی  آقای 
دست آوردهایش خواند و از جانشین اش خواست تا 

در این راستا هوشیارانه عمل کند.
»در کابل می مانم«

رییس جمهوری افغانستان گفت که قرار است امروز 
را  کارکرد سیزده سال گذشته  کابینه گزارش  وزرای 
در مراسمی به اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری 

جدید و عبداهلل عبداهلل رییس اجرائیه تحویل دهند.
ریاست  جنجالی  انتخابات  برگزاری  کرزی  آقای 
جمهوری را مثال زد و گفت که انتخابات نشان داد 
که میان افغان ها وحدت ملی تامین شده چرا که اقوام 
مختلف در ستادهای مختلف جا داشتند و هر نامزد 
از هر گوشه افغانستان رای آورد. از برادران خود یاد 
کرد که یکی با یک گروه انتخاباتی و دیگری با گروه 

دیگر پیوستند.
دوشنبه هفته آینده در کابل مراسم بزرگی برای اولین 
انتقال قدرت مسالمت آمیز در تاریخ افغانستان از یک 
رییس جمهوری منتخب به رییس جمهوری منتخب 

دیگر برگزار می شود.
بهترین  برگزاری  تدارک  که  می گوید  کرزی  آقای 
مراسم تحلیف را دیده اند و قرار است محفلی بزرگ 
مهمانان  و  افغان  از شهروندان  نفر  هزاران  با حضور 

خارجی در کابل برگزار شود.
در پایان سخنرانی خود گفت که در کابل می ماند و با 
خانواده اش به »زنده گی در همین خاک« ادامه خواهد 

داد.
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تقلب کـاران محـاکـمه...

هر دو کمیسیون  انتخاباتی به میان آید.
وی افزود، دوم اینکه کسانی که برعلیه آنان شواهدی 
یافته دست  تقلبات سازمان  در  دارد که گویا  وجود 
برگزاری  از  قبل  و  فرصت  زودترین  در  باید  دارند، 
انتخابات پارلمانی به محاکمه کشانیدن شوند تا درس 

عبرتی برای دیگران باشد.
او اضافه کرد، از زمان آغاز برگزاری انتخابات تاکنون 
اما  داشتند؛  دست  یافته  سازمان  تقلبات  در  خیلی ها 
کشانیده  محاکمه  به  این که  ضمن  آنان  از  یک  هیچ 
نشدند؛  نیز  دوش  سبک  هم  وظایف شان  از  نشدند، 
بنابرین باید برای برگزاری یک انتخابات بدون تقلب 

و سالم فرهنگ مکافات و مجازات عملی شود.
میان  در  اساسی  و  بنیادی  تغییرات  اگر  او،  باور  به 
اعضای ارشد هر دو کمیسیون  به میان نیاید و متقلبین 
خواهد  مشکل  بسیار  نشود،  کشانیده  محاکمه  به 
انتخابات  در  مردم  پررنگ  حضور  شاهد  ما  که  بود 

پارلمانی باشیم.
رییس تیفا، تغییرات اساسی در لوایح و طرزالعمل های 
هر دو کمیسیون را نیز برای برگزاری یک انتخابات 
در  تغییر  گفت، ضمن  دانسته  الزمی  پارلمانی  سالم 
نهادهای  کمیسیون،  دو  هر  طرزالعمل های  و  لوایح 
این  در  باید  نیز  انتخاباتی  نهادهای  و  مدنی  جامعه 

زمینه بحث ها و برنامه های داشته باشند.
دانشکده  استاد  کوهستانی  جعفر  حال،  همین  در 
اعضای  تعین  باید  می گوید،  کابل  دانشگاه  حقوق 

از صالحیت  انتخابات  کنندۀ  برگزار  نهادهای  ارشد 
رییس جمهور خارج شود.

که  آمده  قانون  مواد  از  یکی  در  کرد،  اضافه  او 
به  را  کمیسیون ها  تا  دارد  صالحیت  رییس جمهور 
خاطر بهبود اداره تعیین کند؛ اما کمیسیون انتخابات 
برای بهبود اداره نیست، بل یک کمیسیون صالحیتمند 
اعمال  شخصیت های   سرنوشت   که  است  حقوقی 
کننده قدرت را مشخص می کند؛ بنابراین باید تعین 
رییس جمهور  صالحیت  از  کمیسیون  این  اعضای 

خارج شود.
به گفتۀ وی، عدم تطبیق قانون و تقلب و تخلف در 
قرار  پیگرد  مورد  باید  و  است  جرم  همه  انتخابات 
گیرد؛ ولی اعالم نتایج انتخابات توسط این کمیسیون، 
هرچند به نحوۀ باعث برائت دادن این کمیسیون از 

تمامی تقلبات و تخلفات گردید.
استاد کوهستانی تاکید کرد، ولی با چنین کمیسیونی 
بزرگ  ننگ  و  شرم  بعدی  انتخابات  طرف  به  رفتن 
است؛ بنابراین باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی 
تمام اعضای ارشد هر دو کمیسیون برکنار و کسانیکه 

درتقلب دست داشتند، محاکمه شوند. 
تیم  حامیان  از  و  بلخ  والی  نور  محمد  عطا  استاد 
سایت  در  که  دراعالمیه یی  همگرایی  و  اصالحات 
والیت بلخ نشر شده خطاب به مردم گفته، با آن که 
گردید،  قطع  ارغوانی تان  انگشتان  شدید،  اذیت 
فرزندان عزیز تان مجروح و یا شهید شدند، تا شاهد 
تحقق اراده واقعی تان باشید؛ اما کمیسیون انتخابات 

بر این همه آرزوهای تان خاک پاشید.
این  با  بعد  پنج سال  امیدوارم  تاکید کرد،  استاد عطا 
کمیسیون های خاین، متقلب و وطن فروش انتخابات 
مواجه نشویم و از رأی شما پاسداری درست صورت 

گیرد و به ارادۀ تان حرمت گذاشته شود.
کمیسیون های  در  مشخص  افراد  او،  گفتۀ  به 
انتخابات چیزی را که می خواستند و به قیمت آبرو 
سوال  زیر  وجدان شان  شد،  تمام  هم  حیثیت شان  و 
رفت، دموکراسی خدشه دار شد و اراده مردم صدمه 

دید، به دست آوردند.
و  ساز  با  حتی  که  کسانی  تعداد  کرد،  تصریح  وی 
کار غیر قانونی)تقلب های سازمان یافته( می خواستند 
انتظار  را  قدرت محض  و  کنند  باز  جایگاه  به خود 
داشتند، متاسفانه تا حدودی به خواست شان دسترسی 

پیدا کردند.
روز  نیز  انتخابات  کمیسیون  حال،  همین  در 
نهایی  نتایج  اعالم  هنگام  در  جاری  هفته  یکشنبه 
انتخابات  در  تقلبات صورت گرفته  انتخابات گفت، 
ریاست جمهوری بسیار گسترده بود و ما نتوانستیم به 

صورت درست رای سیاه را از سفید جدا کنیم.
تاکید  کمیسیون  این  رییس  نورستانی  یوسف  محمد 
نهادهای  همکاری  به  انتخاباتی  کمیسیون  کرد، 
چالش ها،  و  تالش ها  همه  وجود  با  و  بین المللی 
تفتیش آرا نتوانست همه موارد تقلب را که از سوی 
هر دو طرف ادعا شده و از نقطه نظر ابعاد، عمق و 
پیچیده گی چشم گیر داشت را کشف و برطرف کند.

توافق سـیاسی را به فال... 
به امضا رسید.

انتخابات موفق می شد یا خیر، مبنای توافق  از این که  گذشته 
سیاسی چه می باشد، مجریان دولت وحدت ملی چه کسانی 
یا  باشند  می  خطیر  مسوولیت  این  انجام  به  قادر  آیا  و  اند 
خیر؟ و ده ها سوال دیگر، آنچه اهمیت اولی دارد، نفس خود 
منحیث  کشور  موجود  شرایط  در  ملی  وحدت  دولت  ایجاد 
اول  قدم  در  انتخاباتی  بحران  از  عبور  منظور  به  گزینه  یگانه 
به  ملی  نیاز  افغانستان یک  برای  دیگر  بی شمار  بحران های  و 

شمار می رود.
طرح  اساس  به  که  زمانی  قبل  مدت ها  توافق  این  کاش  ای 
پیشنهادی آجندای ملی از طریق نشست ها و مستقیمًا به خود 
داده  را  ملی  وحدت  دولت  پیشنهاد  بار  بار  محترم  کاندیدان 

بودیم عملی می گردید تا:
-  چارچوب اصولی توافق شده روی میز آماده می     داشتیم.

-  تنش های انتخاباتی پایین می آمد.  
انتخاباتی  و طوالنی ترین کشمکش های  بن بست سیاسی    -  

اصاًل به وجود نمی آمد .
یونما،  کری،  جان  به  ضرورت  می بود،  افغانی  طرح   -

سفارتخانه های خارجی و کالن بازی های ارگ نمی افتاد.
- مشروعیت و مقبولیت دولت و اعتماد و اعتبار کاندیدان در 

سطح باال حفظ می گردید . 
و  نمی گرفت  باال  تقلبی  صندوق های  از  مردم  انتظارات   -  
کاماًل  امروز در یک مرحله  نمی آمد و  به وجود  حساسیت ها 

متفاوت قرار می داشتیم و ده ها مزیت دیگر. 
با درک حساسیت موجود در کشور،  امیدورام  جوانان عزیز! 
نفس این توافق سیاسی را در مقابل خطرات سنگینی که پروسه 
تقلبی انتخابات به افغانستان وارد می آورد به فال نیک بگیرید.

بادرنظرداشت تجربیات تلخ دموکراسی و انتخابات در بسیاری 
مقابل  در  را  ملی  وحدت  دولت  ایجاد  جهان،  کشورهای  از 
ناکامی پروسه دموکراتیز ه شدن و فروپاشی شیرازۀ کشور، یک 
هم  موفق  انتخابات  اگر  می آوریم. حتی  به شمار  حیاتی  نیاز 
با مدل  نیازمند چنین یک مرحله   یی می بودیم.  می شد بازهم 
دموکراسی که ما در جامعۀ ناهمگون و کثیرالقوام خود داریم، 
عهده  به  را  کشور  رهبری  نمی توانست  تنهایی  به  کس  هیچ 
ویژه  به  نیروهای سیاسی  بگیرد، پس همکاری صادقانۀ همه 
نخبه گان سیاسی- مدنی فقط در چارچوب دولت وحدت ملی 
ثبات  با  فردای  به  موفقانه  گذار  و  بحران  از  عبور  منظور  به 

می تواند آیندۀ روشن را تضمین نماید.
نگریسته شود،  منظر دیگر  از یک  اگر  توافق سیاسی،  این  به 
نیازمندند.  بدان  ما سخت  ملت  آنچه  به  است  مسیر جدیدی 
شاید هم مسیر کوتاه تر تا رسیدن به هدف مطلوب، یعنی تغییر 
قاعده منحط و نابرابر بازی سیاست به یک بازی عادالنه در 

افغانستان که خودش آغاز یک پیروزیست . 
این  موی  به  مو  تطبیق  دارد  اهمیت  شدت  به  آنچه  امروزه 
توافقنامه سیاسی است که نباید از دید تیزبین شما به دور ماند.
اجزای این توافقنامه قطعًا باید از کاغذ، به طور جدی و روشن 
تاریخی و  اهمیت  موارد ذیل  آن  از  که  پیاده گردد  و  تعقیب 

حیاتی دارد.
-1 اصالحات بنیادین در ساختار نظام سیاسی، 

تغیر هرچه فوری تر نظام ریاستی یی که باعث این همه بحران 
در کشور گردید به نظام نیمه ریاستی یا هم در نهایت پارلمانی 
صالحیت های  و  گردد  برقانون  مبتنی  حکومت  ساختار  تا 
کارایی  رییس جمهور و صدراعظم مشخص گردد. در جهت 
زودتر،  هرچه  بحران  از  جلوگیری  و  ملی  وحدت  دولت 
کمیسیونی به منظور راه اندازی لویه جرگه فوق العاده در جهت 

ویرایش قانون اساسی به خصوص ساختار نظام ایجاد گردد.
2 - تغیر قانون انتخابات و کمیسیون های انتخاباتی.

3 مشارکت اعظمی همه نیروهای سیاسی در چارچوب نظام به 
خصوص نخبه گان سیاسی- مدنی.

به  ملی  کالن  تصمیم گیری های  و  جمعی  رهبری  ایجاد   4-
اساس اولویت     بندی.

که  باشند  داشته  خاطر  به  جداً  باید  انتخاباتی  تیم های   5-  
یگانه مبنای قانونی و مشروع برای ایجاد دولت وحدت ملی 
دو  هر  بودن  پیشتاز  و  مردم  رای  محترم،  کاندید  هردو  برای 
در  مضاعف  تالش  هرنوع  می باشد.  کاندید  یازده  جمعی  از 
داده های  اساس  به  دولتی  چنین  بخشی  مشروعیت  جهت 
پروسه تخنیکی بحران زای انتخابات، آن هم پس از اعالن توافق 
به چالش و  را  سیاسی، نفس مشروعیت دولت وحدت ملی 

تهدید مواجه خواهد ساخت و به صفر تقلیل خواهد داد.

بـدرود حـامد کـرزی!

لوړې په مراسمو کې څه...

نيش  بدلون  چې  راغلی،  کې  قانون  اسايس  په  منت 

الرې  له  ټاکنو  د  ډول  طبیعي  په  منت  دا  خو  کوالی. 

او له قانون رسه سم د واک ته رسېديل ولسمرش لپاره 

دی. اوس د ميل یووايل حکومت په جوړېدو دواړو 

د  د حکومت  یووايل  د ميل  ده.  نوماندو هوکړه کړې 

مرش یا ولسمرش د لوړې مراسمو په اړه دوه خربې د 

پام وړ دي.

لومړۍ دا چې ولسمرش دې د لوړې په مراسمو کې په 

اسايس قانون کې د راغيل منت ترڅنګ یو بل منت هم 

چمتو کړي، چې په کې د ميل یووايل د حکومت په 

جوړېدو، د دواړو نوماندو ترمنځ د شوي توافق لیک 

عميل کېدو او خپلو کړو وعدو ته د ژمن پاتې کېدو 

ژمنه په کې وکړي.

له  ووايي،  کې  مراسمو  په  لوړې  د  ولسمرش  باید  دا 

ملت رسه ژمنه وکړي او لوړه وکړي، چې دا چارې به 

تررسه کوي، څو ملت ته یو رښتینی ډاډ ورکړل يش. 

ولسمرش باید په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي.

ميل  د  او  کمېسیون  چمتووايل  د  مراسمو  د  لوړې  د 

يووايل حکومت باید د لوړې په مراسمو کې هیچا ته 

اعزازي څوکۍ یا هم لقب ورنه کړي، ځکه هېڅ اړتیا 

د دې نشته، څوک ولسمرش د لوړې په مراسمو کې په 

یا هم اعزازي مقامونو ونازوي، بلکې  او  القابو  لوړو 

ولسمرش دې د هېواد دبحران د حل اسايس ټکو ته پام 

وکړي او په خپله وینا کې دې په هامغو مواردو ټینګار 

وکړي؛ نه په کلیشه يي موضوعاتو او مسایلو.

د لوړې  ده، چې ولسمرش رسه  په کار  د دې ترڅنګ 

وکړي.  لوړه  هم  رییس  اجرایوي  ورځ  په   مراسمو  د 

کې،  وینا  خپله  په  باید  رییس  اجرایوي  او  ولسمرش 

د  یووايل  ميل  د  او  کېدو  عميل  د  ژمنو  کړو  خپلو  د 

حکومت په واقعي مانا جوړولو رسه ټینګار وکړي.

ولسمرش  باید  لوړه  دا  دي.  غوښتونکي  دې  د  خلک 

او اجرایوي رییس وکړي، څو ټولو نړیوالو مېلمنو او 

افغان ملت ته روښانه کړي، چې په خپلو کړو ژمنو کې 

رښتیني دي.

که  وه،  اړتیا  افغانستان  د  حکومت  یووايل  ميل  د 

چېرې نوماندو دا توافق نه وای کړی او د ميل یووايل 

نو  وای؛  نه  شوي  سال  رسه  جوړېدو  په  حکومت 

هېڅکله به په افغانستان کې بن بست او بحران پای ته 

نه وای رسېدلی؛ نو له همدې امله مهمه ده چې اوس 

دا توافق یوازې او یوازې د کاغذ پر مخ پاتې نيش او په 

عمل کې پلی يش.

که چېرې ولسمرش په خپلو کړو ژمنو کې رښتینی وي؛ 

نو اړتیا ده چې د لوړې د مراسمو په ورځ په اسايس 

قانون کې د راغيل منت ترڅنګ د یوه بل منت لوستل 

هم هېر نه کړي. هغه ډول چې پورته یې یادونه وشوه.



نظری پریانی

امری  افغانستان،  مثل  کشوری  در  سیاست ورزی 
طاقت فرسا و کمرشکن است. به عبارِت دیگر، تصمیم 
گرفتِن یک رهبر و شخصیِت مردمی در کشوری که با 
هزار مشکِل پیچیده روبه رو است، دشواری هایی دارد 
مسلمًا  کند.  درک  را  آن  می تواند  رهبر  یک  فقط  که 
مردم انتظاراِت زیادی از رهبران شان دارند که از قضا 
بیشتِر آن ها برحق است؛ اما ضمِن آن که برآورده ساختِن 
همۀ خواسته های مردمی ناممکن است، تحقِق حداقِل 
بحران زدۀ  جامعۀ  در  نیز  مردم  اساسِی  خواسته های 
را  خود  خاِص  اقتضائاِت  و  زمان  و  زمینه  افغانستان 
آن ها  از  فارغ  نمی تواند  هرگز  رهبر  یک  که  می طلبد 

باشد. 
این مقدمۀ کوتاه را برای آن گفتم تا نقبی شود به قضیۀ 
انتخاباِت افغانستان و تبیین شرایط خاص و خطیِر داکتر 
عبداهلل عبداهلل نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری  

و شخصیت جهادی کشور.
ناگزیری های  و  اخیر  انتخاباِت  پیچیدۀ  مشکالت 
بی شمارِ ناشی از جامعۀ تب دارِ ما، داکتر عبداهلل را هر 
قرار  تصمیم گیری  دشوارِ  بسیار  در وضعیِت  گاهی  از 
می داد و هر بار او به نحوی ناگزیر می شد میان گزینۀ بد 
و بدتر در جامعه مدنی نشدۀ افغانستان دست به انتخاب 
بزند و سیلی از انتقادها را از سوی هواخواهاِن صادق 

اما احساساتِی خود به جان بخرد. 
مظلوم ترین  از  یکی  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  مسلمًا 
مرحله  سه  در  که  است  منطقه  در  سیاست مداران 
انتخابات رای کافی برای رییس جمهور شدن را گرفته 
است، اما در هر سه مرحله دست های داخلی و خارجی 
به او اجازه ندادند که او به این حِق خود برسد و بر 
کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند. او سه بار جامِ زهر 
را نوشیده و از حِق آشکارِ خود چشم پوشیده تا جوی 
خون در خیابان های کشور جاری نشود و افغانستان به 

گذشته های تلخ باز نگردد. 
شاید این انعطاف و به اصطالح کم دلِی داکتر عبداهلل از 
نظِر بسیاری ها سرزنش برانگیز باشد، اما به یقین این که 
خویش  مسلِم  حِق  این  ـ  ریاست جمهوری  کرسی  او 
بی ثباتِی  قیمِت  به  و  مردم  به خوِن  ملوث  هرگز  را  ـ 
کشور نخواسته و نمی خواهد، جای ستایش دارد و به 
باور بنده به عنواِن یکی از هواخواهان سرسخِت وی، 
انعطاِف او در مرحلۀ دوم انتخاباِت 93 در برابر تقسیِم 
مساویانۀ قدرت )پنجاه ـ پنجاه( و تغییر نظام ریاستی و 
تمرکزُزدایی از قدرت برای اولین بار در تاریخ افغانستان 

نیز نشان از دوراندیشی و ُحسِن تصمیم گیرِی وی دارد.
توده های  و  عبداهلل  آقای  مسلمًا همۀ هواخواهاِن  ولی 
توافق نامۀ  امضای  نمی اندیشند.  چنین  مردمی  عظیِم 
خشم  ریاست جمهوری  نامزداِن  میان  اخیر  سیاسِی 
صفحاِت  در  را  عبداهلل  داکتر  هواخواهاِن  از  برخی 
اجتماعی برانگیخته و برخی ها هم از کوره به در رفته، 
به او و اعضای تیمش دشنام داده اند و از قضا، این از 
کوره به دررفته ها، به این حقیِر سراپا تقصیر نیز به دلیِل 
حمایتی که از توافق نامۀ سیاسی در صفحۀ فیس بوک، 
ناسزاها  داده ام،  نشان  خود  از  تلویزیون ها  و  روزنامه 
گفته اند و دولت وحدِت ملی را هم برابر با تسلیم شدن 

در برابِر تقلب و متقلب عنوان کرده اند. 
روزنامۀ  )نویسنده گان  ما  که  است  حالی  در  این  اما 
سیاسی  توافق  به  یافتن  دست  به خاطر  ماندگار( 
پیوسته  ملی،  وحدت  دولت  تشکیل  و  نامزدان  میان 
از  حمایت  با  که  است  سال  چند  حتا  و  زده ایم  قلم 
کنفرانس  نشانِی  از  افغانستانی  نخبه گاِن  تالش های 
یگانه  را  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  ملی،  آجندای 
و  ثبات  و  به سوی صلح  بحران  از  برای گذار  نسخۀ 
از  ماندگار  روزنامۀ  مرورِ  خوانده ایم.  پایدار  پیشرفِت 
مزین  درشِت  تیترهای  تماشای  و  این سو  به  سال  سه 
به عبارِت »آجندای ملی و تشکیل دولت وحدت ملی« 
می تواند ثابت  قدمِی من و همکاراِن قلمی ام را در این 
رهگذر ثابت و هر شایبۀ ابن الوقتی و خدای ناخواسته 
جنجال های  آغاز  از  سازد.  مردود  را  معامله گری 
دولت  باید  که  بودیم  گفته   همواره  ما  نیز  انتخاباتی 
وحدِت ملی بر بنیاد یک توافق سیاسی به میان بیاید، نه 

بر بنیاد نتایج انتخاباِت پُر از تقلب.
وحدِت  دولت  توافق نامۀ  می بینیم  که  اکنون  بنابراین ، 
ملی امضا شده و برداشت ها و تحلیل ها و راهکارهای ما 
)کنفرانس آجندای ملی و قلم به دستاِن روزنامۀ ماندگار( 
دربارۀ انتخابات و چالش های فراروی آن همه و همه 
درست از آب بیرون شده ، وظیفۀ خود می دانیم که از 
شدِن  عملی  برای  و  کنیم  حمایت  سیاسی  توافِق  این 
چنین  در  بکوشیم.  ملی  وحدت  دولِت  تشکیل  طرِح 
حالتی، باید از شخص داکتر عبداهلل سپاس گزار باشیم 
که با نشان دادِن انعطاف و قبول طرِح دولت وحدِت 
نظام،  سیاسی  ساختار  تغییِر  شرط  گذاشتِن  و  ملی 
اقتصادی و  آیندۀ نیک را در عرصه های سیاسی،  یک 
فرهنگی برای همۀ افغانستانی ها بنیـان گذاشته است. 

اما با این همه، من نیز به عنوان یک رای دهنده و یک 
شهروند مسوول، زمانی از داکتر عبداهلل انتقاد کردم که 
به زعِم خودم، او به آسانی از کنارِ حق تلفی های دور اوِل 

انتخابات و پیروزی قریب الوقوِع خود گذشت و بی خبر 
انتخابات  دومِ  دور  به  سازمان یافته،  بازی های  همۀ  از 
قدم نهاد. پذیرِش رفتن به دور دوم توسط داکتر عبداهلل، 
زمینه را برای باندهای متقلب مساعد ساخت تا چنین 
غایله یی را رقم زنند. اما عبارِت »به زعم خودم« در این 
پاراگراف نیز برای این است که خاطرنشان بسازم که 
انتقادهای ما وجود ندارد  هیچ قطعیتی در تحلیل ها و 
و نباید داشته باشد؛ چنان که در مقدمۀ نوشته گفتم که 
بحران زدۀ  جامعۀ  در  تصمیم گیری  و  سیاست ورزی 
افغانستان دشواری هایی دارد که فقط یک رهبر آن را 
درک کرده می تواند. پس چه بسا که  اگر »ما/ مردم« نیز 
به جای »داکتر عبداهلل/ رهبر« بودیم، چنین می کردیم و 

چنین انتقادهایی هم می شنودیم.
در  حتا  ماندگار  روزنامۀ  نویسنده گان  دیگر،  طرف  از 
آرایی  به  نظر  ـ  عبداهلل  داکتر  که  انتخابات  اوِل  دور 
که داشت ـ در آستانۀ پیروزی قرار گرفته بود، تأکید 
ملی  وحدِت  دولت  پیـروز،  نامزد  باید  که  می کردند 
سیاسی  گروه های  و  همۀ جریان ها  به  و  دهد  تشکیل 
ساختارهای  اصالح  برای  و  دهد  مشارکت  فراخواِن 

متصلِب افغانستان، اصالحات به راه اندازد. 
جنجال های  همۀ  از  فارغ  که  گفت  باید  به جرأت 
انتخاباتی و این که چه کسی متقلب و چه کسی مظلوم 
نسخۀ  یگانه  ملی  وحدِت  دولت  تشکیل  طرِح  است، 
برون رفت از بحران های پی هم در افغانستان است که 
اگر بتوانیم این نسخه را نخبه محورانه و عالمانه پیاده 
ناکامی های  انبوهِ  بر  پایانی  و  بزرگ  نقطۀ  یک  کنیم، 
وارد صفحۀ  افغانستان  و  می شود  گذاشته  تاریخی مان 

نوینی از صلح و سعادِت پایدار خواهد شد. 
افغانستان در شرایط کنونی به یک دموکراسِی تفاهمی 
نیاز دارد و ساختار اجتماعِی این کشور ایجاب می کند 
که دموکراسی انجمنی را به جای دموکراسی تناسبی به 
کار گیریم. اما اگر داکتر عبداهلل تا به آخر بر اعادۀ آرای 
حقیقِی مردم پافشاری می کرد، مسلمًا بن بسِت انتخاباتی 
از شش ماهه گی به یک ساله گی می رسید و چرخۀ عادی 
به  اقتصاد در کشور فلج می شد، و اوضاع  زنده گی و 
هرج ومرج و ازهم پاشِی کامل سوق می یافت. از سوی 
اقدام های  به  توسل  با  عبداهلل  داکتر  اگر  حتا  دیگر، 
می یافت،  راه  ریاست جمهوری  ارگ  به  سخت افزارانه 
حمایِت  از  محروم  و  نیم بند  حکومتی  او  حکومِت 
داخلی یی  و  بیرونی  توطیه های  اسیر  و  جهانی  جامعۀ 
پشیمانِی  موجباِت  می توانست  آخر  دسِت  که  می شد 
که  همان هایی  آورد؛  فراهم  را  اولیه  داِغ  هواخواهاِن 
امروز از کوره به در رفته اند و به هرکس و هر نشانی یی 

انِگ خیانت ورزی و تهمِت معامله گری حواله می کنند.
رفتن  راه  به  عبداهلل  داکتر  برای  بنابراین، تصمیم گیری 
گراِن  امانت های  یک طرف  از  می ماند؛  تیغ  لبۀ  روی 
مردم )آرای شفافی که به نفِع او به صندوق ها ریخته 
شدند( را بر شانه  حمل می کرد و از طرِف دیگر انبوه 
تجربه های تلِخ سیاسی را از گذشته در حافظه داشت؛ 
 )1371  -1375( اسالمی  دولت  دورۀ  سختی های  او 
مردم  حقانیِت  علیه  جهانی  و  منطقه یی  توطیه های  و 
کرده  لمس  پوسِت خویش  و  گوشت  با  را  افغانستان 
بگیرد؛  را  تصمیم  بهترین  می خواست  این رو  از  بود، 
و  سراسری  و  عمومی  خیـِر  آن  در  که  تصمیمی 
امانت داری و مردم دوستی و  این  باشد.  نهفته  تاریخی 
ُحسِن تدبیِر داکتر عبداهلل بود که در درجۀ نخست از 
اعالن نتایج جعلِی انتخابات جلوگیری کرد و مذاکراِت 
انتخاباتی را تا امضای توافق نامۀ تاریخِی اخیر ادامه داد.
و  شده  خوب  همه چیز  بگویم  نمی خواهم  هم  اکنون 
یا حتمًا خوب می شود؛ به حتم از این پس هم بازی ها 
آزمون  معرِض  در  هم چنان  عبداهلل  آقای  و  دارد  ادامه 
کار،  جای  این  تا  اما  باشد.  می داشته  قرار  انتقاد  و 
امریکا،  آن که  به رغم  است:  این  عبداهلل  پیالۀ  پُِر  نیمۀ 
انگلیس و پاکستان و شاید همۀ کشورهای قدرت مند 
به حاشیۀ قدرت  او را فریب دهند و  غربی خواستند 
برانند؛ به رغم آن که آقای کرزی و دار و دسته اش همۀ 
شدِن  رییس جمهور  از  جلوگیری  برای  را  تالش شان 
داکتر عبداهلل و حتا خلِع سیاسِی وی انجام دادند؛ بازهم 
حریف  از  را  یکه تازِی  و  رییس جمهوری  توانست  او 
از  برآمده  دولِت  یک  شکل گیرِی  مانع  و  سازد  سلب 
پشِت  مردم،  آرای  بر  تکیه  با  توانست  او  تقلب شود. 
تغییر  زمینۀ  و  بمالد  خاک  به  را  افراد  قبیله ساالرترین 
بسته و  ریاستی به صدارتی و تحول در ساختارِ  نظامِ 

متصلِب قدرت را فراهم آورد.
آینده و بازی های احتمالی را خدا می داند؛ اما بر اساس 
توافقاِت اخیر، داکتر عبداهلل از این پس می تواند در تعیین 
تصمیم گیرندۀ  حکومتی،  ارشد  مقام های  درصِد  پنجاه 
نقِش  نیز  دیگر  درصِد  پنجاه  تعیین  در  و  باشد  اصلی 
با  برابر  صالحیت های  داشتِن  با  او  کند.  بازی  فعال 
رییس جمهور، می تواند دست به تغییِر ساختارها بزند 
دولت  ساختارِ  در  را  همگرایی  و  اصالحات  شعار  و 

وحدت ملی محقق سازد. 
سرشت  اساس  بر  نیز  عبداهلل  داکتر  که  بدیهی ست 
نیست؛  نقص  از  بری  و  عیب  از  خالی  انسانی اش، 
چنان که من دست کم به زعم خویش، رفتِن او به دور 
دومِ انتخابات و بعد هم واگذاری مدیریِت تفتیش آرا 
به سازمان ملل را، اشتباه و خوش باورِی مفرِط ایشان 
می دانم. اما اکنون او به یک فرصِت دیگر دست یافته 
است و باید با همۀ توان از آن به نفِع مردم و برنامه های 
متقلبی  هیچ  آینده،  در  تا  کند  استفاده  اصالح محورانه 
خیال بازی با سرنوشِت مردم را به ذهِن خود راه ندهد.
می سزد که آقای اشرف غنی احمدزی نیز این فرصِت 
استثنایی را غنیمت بشمارد و همدالنه با داکتر عبداهلل 
همراه و همسفر شود و هر دو مشترکًا کشتی توفان زدۀ 
افغانستان را به ساحِل نجات رهنمون سازند. باید هر 
دو نامزد از فضای رقابت به فضای رفاقت گذار کنند 
یکدیگر،  به  خویش  دیدگاه های  کردِن  نزدیک  با  و 
محقق  ملی  وحدِت  دولت  در  را  تحول  و  اصالحات 

سازند.
ادای  برای  که  می رود  انتظار  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  از 
خبری  کنفرانس  یک  مردم،  آرای  به  بیشتر  احترامِ 
و  رای دهنده گان  از  سپاس گزاری  ضمن  و  کند  دایر 
هواخواهاِن خود، به پرسش های آنان پاسخ بگوید. از 
طرف داراِن آقای عبداهلل نیز به ویژه همان هایی که گه گاه 
از کوره به در می روند، توقع می رود که به نامزد منتخِب 
خود هم چنان اعتماد کنند و با مهار زدن بر احساساِت 
تیم  رهبرِی  در  را  تصمیم گیری  قدرِت  خویش،  پاِک 

اصالحات و همگرایی تقویت سازند.
ـ  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  چون  شخصیتی  کردِن  متهم 
خیانت  به  ـ  مقاومتش  و  مجاهدت  طوالنی  سابقۀ  با 
اصوِل  و  عدالت  خالِف  مردم،  آرای  با  معامله  و 
جوان مردی ست. عبداهلل می تواند اشـتباه کند، می تواند 
فریب بخورد و می تواند مثِل دیگر انسان ها از تصامیِم 
گذشتۀ خود پشیمان شود؛ اما خیانت و معامله با آرای 
را هم  پیـاله  پُر  نیمۀ  بیاییـم  لطفًا  مردم، هرگز!... پس 

ببینـیم!
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تخار  دانشگاه  کشاورزی  دانشکدۀ  در  امید  اسحاق  محمد 
هنر  به  رسمی اش  آموزش های  کنار  در  و  می خواند  درس 
گفتۀ  به  و  می پردازد  نیز  ماکیت سازی  و  نقاشی  رسامی، 
آثار  کنون  تا  و  را  پسندیده  هنرها  این  کودکی  از  خودش، 

زیادی در این زمینه ها خلق کرده است.
سالروز  سیزدهمین  مناسبِت  به  امسال  هنرمنـد،  جوان  این 
ماکیِت  کشور،  ملی  قهرمان  مسعود  احمدشاه  شهادت 
ساختماِن آرامگاهِ او را طراحی کرده و آن را به کابل آورده 
و تقـدیِم بنیاد شهید مسعود نموده است. من نیز از فرصت 
استفاده کرده، به دیدارش رفتم و گفت وگویی کوتاه را با وی 

ترتیب دادم.
***

اندکی از خود و هنرورزی های تان برای ما بگویید؟
رسام  می خوانم،  درس  کشاورزی  رشتۀ  در  این که  کنار  در 
چند  نیز   ماکیت سازی  هنر  بخش  در  و  هستم  نقاش  و 
ریاست  ساختمان  آن ها  از  یکی  که  داده ام  انجام  کار  نمونه 
اطالعات و فرهنگ والیت تخار؛ دیگری، ساختمان دانشکدۀ 
کشاورزِی دانشگاه تخار و آخری مقبرۀ قهرمان ملی کشور 
از  گرامی داشت  به  را  آن  که  است  مسعود  احمدشاه  شهید 
سیزدهمین سالگرد شهادت قهرمان ملی به کابل آورده ام. این 

ُمدل یا ماکیت را طی هشت ماه تکمیل کرده ام.
چند سال است که در این حرفه و هنر فعالیت می کنیـد؟

در این حرفه چهار سال است که به طور جدی کار می کنم؛ 
این حرفه  به  ابتدایی  بسیار  به گونۀ  نیز  اما در دورۀ مکتب 
یاد  خود  نزد  استاد  داشتِن  بدون  را  هنر  این  می پرداختم. 
گرفته ام و آرزو دارم روزی آن را به گونۀ معیاری و علمی 

فرا بگیرم.
موادی که در این حرفه از آن استفاده می کنید، چیست؟

چوب و شیشه است. 
افراد دیگری را هم در افغانستان سراغ دارید که مانند شما 

از این هنر بهره مند باشند؟ 
آن چه از این هنر در افغانستان دیده ام، همه در بیرون ساخته 
این  افغانستانی یی را ندیده ام که در  تا هنوز هیچ  شده اند و 

رشته و زمینه کار کند.

را  ملی  قهرمان  آرامگاه  ساختماِن  خواستید  این بار  چرا 
طراحی کنید؟

و  دارند  دوست  افغانستان  مردم  همۀ  را  ملی  قهرمان  چون 
تاریخ آشنا هستند. شهید احمدشاه  با کارنامۀ این بزرگ مردِ 
و  فکر ساختن  در  زنده گی خود همواره  در جریان  مسعود 
آزادِی وطن بود و من عاشق فکر و اندیشۀ او هستم و این 
انگیزه باعث شد که روی ُمدل مقبرۀ قهرمان ملی کار کنم. 
اکنون نتیجۀ کارم را به بنیاد شهید احمدشاه مسعود آورده ام و 

مسووالن بنیاد با تماشای آن بسیار خرسند شده اند.
آیا شما این حرفه و هنرتان را به کسی آموزش داده اید؟

نداده ام،  آموزش  این بخش  را در  تاهنوز هیچ کس  متأسفانه 
درس های  مصروف  بیشتر  و  هستم  دانشجو  خودم  چون 
دانشگاه می باشم. در ضمن، هر کاری را که شروع می کنم، 
بنابراین،  برسانم.  اتمام  به  را  آن  تا  دارم  نیاز  زمان  بسیار  به 
وقتی برایم باقی نمی ماند تا کسی را آموزش بدهم. اما کسانی 
از  یکی  با من همکاری کرده اند که  کار  این  در  بوده اند که 
کار  یکدیگر  نظر  زیر  که  است  هاشمی  استاد سعداهلل  آن ها 

می کنیم.
پیشتر گفتید که عالوه بر هنر ماکیت سازی، در رسامی و 
نقاشی نیز مهارت دارید. بگویید در مجموع چه تعداد آثار 
هنری دارید و آیا تا به حال نمایشگاهی از آثارتان برگزار 

کرده اید؟
اثرهای زیادی کار کرده ام که شمارِ آن ها برایم معلوم نیست، 
اما فقط دو نوبت در والیت تخار بعضی از آثارم را به نمایش 

گذاشتم.
مسلمًا فعالیِت هنرِی شما مصارفی هم دارد، آیا در این زمینه 
نهاد یا اداره یی به شما کمک کرده و از کوشش  های تان 

قدردانی نموده است؟
متأسفانه تاهنوز از هیچ مرجعی تقدیر نشده ام و هم چنان از 
این زمینه کمکم  جیِب خود هزینه می کنم و هیچ کسی در 
نکرده است. آرزومندم دوستانی که توانایی دارند، این دست 
بدهند  یاری  دسِت  زمینه  این  در  و  نگیرند  نادیده  را  کارها 
تا همه با هم به ادامۀ عمِر این کار بپردازیم و از این طریق 
انتظار  هم چنین  دهیم.  انجام  سرزمیِن خویش  برای  خدمتی 
دارم که مسووالن به هنر و هنرمند توجه ویژه داشته باشند و 

هنرمنـدان را در عرصه های کاری شان حمایت کنند.

عـاشـِق انـدیشۀ مسـعود هـستم
امیـد اسحاق  هنرمند جوان، محمد  با  گپ وگفتی کوتاه 

فـرجـام رابـطۀ رییـس جمـهور
و نخست وزیـر افغانستان

باوجودی که دو رقیب انتخاباتی توافقنامه تشکیل 
حکومت وحدت ملی افغانستان را امضا کردند 
و  است  فاصله  کیلومترها  عمل  تا  حرف  از  اما 

رییس  اجرایی نمی تواند رییس خود باشد.
و  اختالف  ماه  چندین  از  پس  سرانجام 
انتخابات  سیاسی-امنیتی،  بن بست های 
کاخ  در  مراسمی  رسمی طی  طور  به  افغانستان 
اشرف  انتصاب  با  کشور  این  ریاست جمهوری 
غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور و عبداهلل 

عبداهلل به عنوان رییس اجرایی به پایان رسید.
از  پس  افغانستان  مردم  و  کارشناسان  اگرچه 
وحدت  حکومت  تشکیل  توافقنامه  امضای 
اما  شدند  امیدوار  آینده  به  کشور  این  در  ملی 
یک  عنوان  به  توافقنامه  این  از  دنیا  رسانه های 
حکومت  تشکیل  سوی  به  شکننده«  »مسیر 
با  غنی  اشرف  که  کردند  تعبیر  ملی  وحدت 
حاشیه های بسیار به عنوان رییس جمهور از یک 
سو و عبداهلل به عنوان شبه نخست وزیر از سوی 

دیگر انتخاب شدند.
ریاست جمهوری  کاندیدای  دو  توافق  پی  در 
افغانستان، بی بی سی نیز با طرح سوالی نوشته: 
مشابه  قدرتی  از  کشور  این  اجرایی  رییس  آیا 

نخست وزیر برخوردار است؟
نیویارک تایمز نیز مدعی شد که عبداهلل و تیمش 
یک  مثل  ریاست اجرایی  پست  قدرت  میزان  از 

نخست وزیر لذت خواهد برد.
»ریاست اجرایی«  تعبیر  با  هم  گاردین  همچنین 
»نخست وزیری«  برای  دیگر  نامی  عنوان  به 
برای  وی  که  شخصی  یا  عبداهلل  نوشت: 
واقع  در  می کند،  معرفی  ریاست اجرایی  پست 

نخست وزیر افغانستان خواهد بود.
متن  به  اشاره  با  گاردین  نویسنده  جانگ  می 
توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی نوشت: 
براساس توافقنامه عبداهلل و اشرف غنی، هرکدام 
از آن ها قدرت واختیارات جداگانه و واقعی در 
داشت  خواهند  ریاستی  نیمه  حکومتی  سیستم 
عنوان  به  آینده  در  افغانستان  اجرایی  رییس  و 

نخست وزیر اجرایی نیز شناخته خواهد شد.
اما نکته مهم این است که از حرف زدن تا عمل، 

کیلومترها فاصله است.
براساس گزارش فارین پالسی در پنجم سپتمبر، 
خود  رییس  نمی تواند  افغانستان  رییس اجرایی 
باشد و حتی نمی تواند نخست وزیر مستقلی برای 

این کشور باشد.
یکی از مقامات ارشد افغانستان به فارین پالسی 
گفت: براساس توافق صورت گرفته میان رهبر تیم 
تحول وتداوم و رهبر تیم اصالحات و همگرایی، 
رییس اجرایی باید پاسخگوی هر فعالیت خود به 
رییس جمهور باشد و رییس جمهور نیز می تواند 

سمتش  از  زمانی  هر  در  و  دلیل  هر  به  را  وی 
برکنار کند.

این مقام افغانستانی افزود: بسیاری از اختیارات 
دستور  و  بررسی  با  رییس اجرایی  قدرت  و 

رییس جمهور به وی تفویض خواهد شد.
که  داد  گزارش  نیز  پالسی  فارین  حال،  این  با 
یا  آینده  در  افغانستان  حکومت  رییس  اجرایی 
قدرت اجرایی واقعی را بدست خواهد آورد یا 
تبدیل  به یک مشاور تشریفاتی بدون اختیارات 

خواهد شد.
بارنت رابین مدیر مرکز »همکاری های بین الملل« 
دانشگاه نیویارک گفت: آینده سیاسی عبداهلل به 
بستگی  احمدزی  اشرف غنی  با  رابطه وی  نوع 

دارد.
دانشگاه  بین الملل  همکاری های  مرکز  مدیر 
رییس  اجرایی  و  رییس جمهور  افزود:  نیویارک 
کمک های  که  می دانند  خوبی  به  افغانستان 
اداره کشور و  به نحوه  این کشور  به  بین المللی 
بستگی  افغانستان  ارشد  مقام  این دو  رابطه  نوع 
دارد و این باعث می شود حداقل تا نشست سال 
و  تداوم  و  تحول  احزاب  رهبر  دو  این   ،2016
را  خودشان  همکاری  همگرایی  و  اطالحات 

حفظ کنند.
وی اذعان کرد: با این وجود، براساس توافقنامه 
امضا شده، هنوز میزان قدرت و اختیارات عبداهلل 
و  نشده است  تعیین  ریاست اجرایی  پست  در 
همچنین افغانستان نیز تا سال 2016 راه طوالنی 

را در پیش رو دارد.
افغانستان  ثبات  و  است که صلح  در حالی  این 
تأمین  زمانی  شده  امضا  توافقنامه  به  توجه  با 
ریاست اجرایی  و  ریاست جمهوری  که  می شود 
امر  تحت  نزدیکی  سیاسی  همکاری های 

رییس جمهور را در پیش بگیرند.


