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عوامل داخلی تداوم 
جنگ در افغانستان

دست پنهاِن طالبان پشت 
حمـالِت داعش در افغانسـتان

23

د  افغانسـتان  د  کـې چـې  داسـې حـال  پـه 

انتخاباتـو خپلواک کمېسـیون پـه بایومټریک 

دسـتګاه کـې د ښـځو د عکـس ثبتولـو خربه 

کـوي، خـو پـه دې اړه یـو شـمېر اندېښـنې 

مطـرح شـوې هـم دي.

د افغانسـتان د انتخاباتـو خپلواک کمېسـیون 

د  بـه  کـې  انتخاباتـو  راتلونکـو  پـه  وايـي، 

شـفافیت پـه خاطـر د بایومټریک دسـتګاوو 

پـه وسـیله د ټولـو رأیـې ورکوونکـو مېرمنـو 

عکسـونه واخـي.

ځینـو  کـې  برخـه  دې  پـه  کمېسـیون  خـو 

کـړی. دی  نـه  پـام  تـه  سـتونزو  ټولنیـزو 

نـه  سـمیرا  اوسـېدونکې  یـوه  شـربغان  د 

غـواړي چـې د انتخاباتـو لپـاره یـې عکـس 

يش. واخیسـتل 

سـمیرا وايـي، هغـه او مـور یـې له یو شـمېر 

کـورين محدودیتونـو رسه مـخ دي.

راتـه  کورنـۍ  چـې  دا  لومـړی  وویـل:  دې 

د  بایومټریـک  د  څـو  راکـوي،  نـه  اجـازه 

دسـتګاه پـه وسـیله مـې عکـس واخیسـتل 

داسـې رشایطـو کـې  پـه  مونـږ  يش، ځکـه 

ژونـد کـوو چـې دا مونـږ تـه ګڼـې سـتونزې 

کـوي. پیـدا 

نـه  سـتونزه  مېرمنـو  د  فاریـاب  د  یـوازې  دا 

ده، بلکـې د هلمنـد یـو شـمېر اوسـېدونکې 

مېرمنـې هـم پـه انتخاباتـو کـې د ښـځو لـه 

دي. مخالفـې  رسه  اخیسـتلو  عکـس 

فرزانـه چـې د هلمنـد والیـت اوسـېدونکې 

کـې  خـربو  پـه  رسه  راډيـو  ازادي  لـه  ده، 

وویـل چـې پـه تېـرو انتخاباتـو کې یـې رأیه 

کارولـې، خـو اوس د عکـس اخیسـتلو لـه 

املـه پـه انتخاباتـو کـې ګـډون نـه کـوي.

دې زیاتـه کـړه: زه پـه هېڅ وجه پـه انتخاباتو 

کـې عکـس اخیسـتلو تـه چمتو نه یـم، ځکه 

زه پـه داسـې یـوې کورنۍ پـورې اړه لرم چې 

ماتـه د دې کار اجـازه نه راکوي.

خـو یو شـمېر نورې مېرمنـې بیا پـه انتخاباتو 

کـې د شـفافیت لپـاره د بایومټریک دسـتګاه 

په وسـیله د ښـځو د عکس اخیسـتل اړین او 

پرځـای ګام ګڼي.

دوی وايي، دا کار به درغلیو مخه ونیيس.

د فـراه والیت اوسـېدونکې سـحر او د کندز 

وايي: مرضیه  اوسـېدونکې 

رأیـه  پـه  یـوو څـو  قیمـت چمتـو  »پـه هـر 

اچونـه کـې ګډون وکـړو او ټـول وګړي حق 

لـري چـې انتخاباتـو کـې ګـډون وکـړي.«

»مونـږ هـرو مـرو پـه انتخاباتـو کـې ګـډون 

کـوو، کـه چېـري عکـس هـم واخـي، مونږ 

یـوو.« چمتو 

د دغـه بنسـټ اجرائیوي مرش یوسـف رشـید 

ازادي راډيـو تـه وویـل چـې د افغانسـتان په 

شـان پـه سـنتي او دودیـزه ټولنـه کـې د دغه 

ډول پرېکـړو عمي کـول پـه انتخاباتو کې د 

ښـځو پـر ګـډون منفي اثـر کوي.

نومـوړي وویـل، د دې لپـاره بایـد لومـړی د 

عامـه پوهـاوي پروګرامونـه پـي يش.

ده وویـل: د انتخاباتـو خپلواک کمېسـیون او 

نـورې ادارې په ځانګړي ډول د ښـځو چارو 

او د حـج او وقافـو وزارتونه،کمیسـیونونه او 

علـاء کـوالی يش چـې پـه دې برخـه کـې 

وکړي. همـکاري 

لـه دې رسه د افغانسـتان د انتخاباتو خپلواک 

کمېسـیون ویاند عبدالعزیـز ابراهیمي خلکو 

ښـځو  هغـو  ټولـو  د  چـې  ورکـوي  ډاډ  تـه 

بـه  هغـه  کېـږي،  اخیسـتل  چـې  عکسـونه 

خونـدي او محـرم وي.

ده وویـل: هڅـه کېـږي څـو ټولـو خلکـو ته 

عامـه پوهاوی او معلومـات ورکړل يش چې 

دا مسـایل د دوی شـخصیت او محرمیـت ته 

رسـوي. نه  زیان 

د انتخاباتـو خپلـواک کمېسـیون د معلوماتـو 

لـه مخـې، د ولسـمرشۍ او ولـيس جرګـې 

پـه تېـرو ټاکنـو کـې د مېرمنـو پـه نـوم ډېرې 

خیـايل رأيـې اسـتعال شـوې وې او دوی 

دا ځـل هڅـه کوي چـې د دغـه ډول درغلیو 

ونیيس. مخـه 

صفحه 6

سازمان جهانی صحت یا )WHO( در یک گزارش 
آغاز سال 2019  از  اعالم کرده است که  تازه خود 
میالدی تا اکنون، 87 مورد حمله بر تاسیسات صحی 
در افغانستان را ثبت کرده که توسط طرف های درگیر 

انجام شده است.
این سازمان گفته است که این حمالت در 18 والیت 
و 53 ولسوالی افغانستان صورت گرفته که عالوه بر 
وارد کردن خسارات، تلفات کارمندان صحی را نیز در 

پی داشته است.
سازمان جهانی صحت در این گزارش گفته که از میان 
134 مرکز صحی، سه مرکز در جریان درگیری ها به 
گونۀ کامل ویران و 20 مرکز صحی دیگر در سراسر 

افغانستان آسیب دیده اند.
در جریان هشت ماه گذشته، 14 کارمند صحی در 
جریان درگیری ها در افغانستان کشته و 12 تن دیگر 

زخمی شده اند.
در این گزارش آمده که از آغاز سال 2019 میالدی تا 
اکنون به دلیل ادامه جنگ و خشونت ها در افغانستان، 
روی  به  کشور  این  سراسر  در  صحی  مرکز   111

بیماران مسدود شده و یا هم از فعالیت باز مانده اند.
بر  که حمالت  است  گفته  جهانی صحت  سازمان 
تاسیسات صحی در افغانستان بسیاری از شهروندان 
کشور را از عرضه خدمات صحی محروم کرده و از 
گروه های درگیر در این کشور خواسته که از حمله بر 

نهادهای صحی خودداری کنند.
 )ICRC( کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ در افغانستان
هفته گذشته نیز اعالم کرد که آنان نگران هدف قرار 
دادن مراکز صحی و بازداشت غیرنظامیان از سوی 

طرف های درگیر در مناطق تحت منازعه اند.
این کمیته روز دوشنبه )12 اگست( با نشر اعالمیه یی 
گفته بود که در شش ماه نخست سال 2019 میالدی، 
59 رویداد حمله بر مراکز صحی در افغانستان را ثبت 

کرده است.

راتلونکو ټاکنو کې د بایومټریک په وسیله د ښځو د عکس اخیستنې په اړه اندېښنې

سازمان جهانی صحت:
111 مرکز صحی به دالیل امنیتی 

مسدود شده اند

صفحه 3

 کمیسیون انتخابات:

 آمـادۀ جلـوگیـری 
از تقلـب و تخـلف هستیـم

وفاق ملی به زنان به عنوان کلید گم شدۀ 
توسعۀ افغانستان نگاه می کند

داکتر فریده مومند معاون نخست تیم انتخاباتی وفاق ملی:

زنان ظرفیت عظیم برای آبادانی، کار و کلید گم شدۀ توسعۀ افغانستان و اکثر نقاط جهان اند. 
باید توانمندسازی زنان به یک راهبرد اساسی در سیاست گذاری کشورها قرار گیرد و از این 
شعار به یک حقیقت زنده مبدل شود و به حضورشان در رده های اول قدرت، سیاست و 
حوزه های اجتماعی به عنوان یک سرمایۀ ارزشمند نگاه شود. تیم وفاق ملی با درک این مهم 

و اعتقاد به این ارزش، این مسوولیت بزرگ را به عهدۀ من گذاشت...
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مراســم  بــر  انتحــاری  حمله یــی  جــاری،  هفتــۀ  شنبه شــِب 
ــه  ــت ک ــورت گرف ــل ص ــیِع کاب ــل تش ــهرونداِن اه ــِی ش عروس
ــر  ــرزِ 250 نف ــه از م ــن حادث ــا در ای ــداد کشــته  گان و زخمی ه تع

ــت. ــته اس گذش
ــِم  ــه، یــک رق ــِع امــن و مرف ــر تلفــات، مســلمًا در جوام  250 نف
بسیاردرشــت و یــک فاجعــۀ انســانی شــمرده می شــود کــه 
ــِی  ــاختارهای امنیت ــِی س ــا و بازخوان ــامِ نیروه ــیِج تم ــاب بس ایج
ــا ضمــِن آن کــه جلــو تکــرارِ  یــک کشــور و دولــت را می کنــد ت
ــه شــود، بســترها و زمینه هــاِی سیاســی ـ اجتماعــِی  ــه گرفت حادث
ــده  ــا در افغانســتان دی ــته شــود. ام ــان برداش ــه از می ــوع حادث وق
ــک  ــه ی ــه تکــرار حــوادث، کشته شــدِن انســان ها را ب می شــود ک
»مســالۀ عــادی« در نظــِر دولــت و حکومــت تبدیــل کــرده و ایــن 
ــد  ــه میــان آورده کــه شــرایط جنگــی کشــور، می توان تصــور را ب
ــد و آســتانۀ تحمــِل جامعــه  ــه کن ــات را توجی ــزان از تلف ــن می ای

ــاال ببــرد. را ب
ــی  ــه: حمالت ــور دارد و آن این ک ــۀ ک ــک نقط ــه ی ــن فرضی ــا ای ام
ــک  ــیعیان، ی ــزاداری ش ــا ع ــادی ی ــم ش ــر مراس ــه ب ــر حمل نظی
هویــِت مذهبــی و چندیــن گــروه قومــِی منتســب بــه ایــن هویــت 
را هــدف قــرار می دهــد و تکــرار آن هــا منجــر بــه تجزیــۀ 
ــت  ــِی امنی ــِت افغانســتانی و در نتیجــه پوســیده گی و نخ نمای هوی

ــت.  ــده اس ــور ش ــن کش ــی در ای جامعه گان
ــرد  ــاز ک ــه آغ ــن نکت ــد از ای ــی بای ــِت جامعه گان ــرای درک امنی ب
ــدد  ــی )تع ــای جامعه ی ــا تمایزه ــای سیاســی ب ــه همیشــه مرزه ک
ــا درِک  ــا ب ــد و دولت ه ــاق ندارن ــی( انطب ــی و زبان ــژادی، مذهب ن
ایــن نکتــه می کوشــند بــه حفاظــِت بیشــتر از اقلیت هــاِی 
ــرار  ــد کــه ممکــن اســت مــورد ســتم ق هویتی یــی همــت گمارن
ــرار  ــی ق ــورد بی عدالت ــه م ــد ک ــاس می کنن ــا احس ــد و ی گیرن
گرفته انــد. از ایــن منظــر، امنیــت جامعه گانــی بــا محوریــِت 
هویــت، در کنــار ابعــاد چهارگانــۀ امنیــت ملــی )نظامــی، سیاســی، 
ــار  ــه در کن ــرد و جامع ــرار می گی ــت محیطی( ق ــادی و زیس اقتص

ــد.  ــا می یاب ــت ارتق ــِع امنی ــه مرج ــت، ب دول
ــزرِگ  ــۀ ب ــی از جامع ــل توجه ــش قاب ــتان، بخ ــیعیان افغانس ش
افغانســتان را شــکل می دهنــد و حمــالِت تروریســتی یی کــه 
صرفــًا ایــن هویــِت مذهبــی را نشــانه می گیــرد، در واقعیــِت امــر 
امنیــت ملــِی کشــور را هــدف قــرار داده کــه یکــی از مهم تریــن 
ــزاِت آن  ــام تمای ــا تم ــتان ب ــۀ افغانس ــت جامع ــای آن، امنی پایه ه
ــاری  ــدد و مرگب ــالِت متع ــته، حم ــال گذش ــت س ــت. در هش اس
ــکاس  ــه و انع ــورت گرفت ــتان ص ــیعیاِن افغانس ــاِت ش ــر تجمع ب
ــته  ــی، توانس ــی و بیرون ــانه های داخل ــتردۀ آن در رس ــرِی گس خب
ــی و  ــاِس ناامن ــار احس ــتان را دچ ــیعِی افغانس ــۀ ش ــام جامع تم
ــک  ــه ی ــان نقطه یی ســت ک ــًا هم ــن دقیق ــد و ای ــی کن دیگربوده گ
ــن  ــِع چنی ــا رف ــا ب ــازد ت ــال می س ــوولیت پذیر را فع ــِت مس دول
احساســی در خرده جامعــۀ مــورد تعــرض قــرار گرفتــه، از امنیــِت 

ــد.  ــِی کشــور پاســداری کن ــت مل ــت امنی خــود و در نهای
در حادثــۀ شــب شــنبه، بــه گونــۀ مثــال از یــک خانــواده 14 نفــر 
ــه همیــن ترتیــب،  ــدر 3 فرزنــدش کشــته شــدند و ب و از یــک پ
تابوت هــاِی جنــازه از از هــر شــفاخانۀ کابــل بــه محــالِت 
ــد.  ــتاده ش ــپاری فرس ــرای خاکس ــت ب ــیِن پایتخ ــددِ شیعه نش متع
ــزرِگ سیاســی و تاریخــی  ــاِب ب ــد در یــک ق ــر را بای ــن تصوی ای
مشــاهده کــرد؛ قابــی کــه در آن نزاع هــای مذهبــی و رقابت هــای 
ــته و دارد، و  ــان داش ــواره جری ــب هم ــورِ مذه ــی در مح سیاس
ــد  ــرون از آن وجــود دارن ــاِی اســالم و بی ــی در جغرافی دولت های
خشــونت هاِی  در  نهفتــه  فرصت هــاِی  از  می خواهنــد  کــه 

ــد. ــتفاده ببرن ــی اس این چنین
حکومــِت موجــود کــه ایــن روزهــا کامــاًل ســرگرمِ نمایش هــای 
انتخاباتــی و تجلیــل از صدســاله گی اســترداد اســتقالِل افغانســتان 
بــه عنــوان یــک کارت بــازی بــرای تــداوم قــدرت اســت، بیــش از 
همــه بایــد پیــروزِی خــود را در حفــظ و پاســداری از پیوندهــاِی 
ــتقالل  ــل از اس ــد. تجلی ــت وجو کن ــور جس ــی در کش جامعه گان
ــۀ  ــه جامع ــی ک ــی، در وضعیت ــت مل ــل حاکمی ــر طب ــدن ب و کوبی
ــت داری  ــی، و دول ــرِض انقطــاب و چندپارچه گ افغانســتان در مع
و حکومــت داری در خطــر فروپاشــی قــرار دارد، یــک طنــِز بســیار 
تلــخ شــمرده می شــود. در یــک چنیــن شــرایطی، به جــای 
ــام جشــن اســتقالل، اعــالم  ــه ن صــرِف صدهــا میلیــون  افغانــی ب
ــتان  ــیع افغانس ــۀ تش ــا جامع ــدردی ب ــرای هم ــی ب ــوگوارِی مل س
ــر کــردِن شــکاف های اجتماعــی،  ــه پُ ــغ ب ــن مبال و اختصــاص ای
ــِت دولــت و حکومــِت موجــود و  ــد صالب بیــش از همــه می توان
ــش بگــذارد.  ــه نمای ــی را ب ــت مل ــاِی اســتقالل و حاکمی جلوه ه

احســاِس ناامنــی و دیگربوده گــِی شــیعیان افغانســتان، یــک 
شــکاف و گســِل بــزرگ در امنیــت ملــِی کشــور و یــک فضــاِی 
ــب در  ــی و فرصت طل ــاِی بیرون ــِت قدرت ه ــرای دخال ــی ب خال
ــوع  ــی رفع ورج ــِت مل ــرۀ حاکمی ــد در دای ــه بای ــت ک مسایلی س

شــوند. 
 

حمله بر شیعیان؛
نخ نمایی امنیِت جامعه گانی در افغانستان

شنبه شـِب ایـن هفتـه )26 اسـد( یـک حملـۀ 
یـک  در  را  غیرنظامیـان  تروریسـتی،  بـزرگ 
مراسـِم عروسـی در شـهر کابـل هـدف قـرار 
داد کـه دسـت کم 240 کشـته و زخمـی برجای 
گذاشـت. گـروه طالبـان مسـوولیِت ایـن حمله 
را نپذیرفـت امـا مدتـی بعـد تصویری منتسـب 
بـه یـک عضـو گـروه داعـش منتشـر شـد کـه 
گویـا ایـن حملـه را سـازمان دهی کرده اسـت.
حملـۀ یـاد شـده بـه دلیـل هـدف قـرار دادِن 
مسـتقیم غیرنظامیـان، واکنش هـای گسـترده یی 
را برانگیخـت. رهبـراِن حکومـت امـا بـه جای 
نشـانه رفتـن آدرس مبهـِم داعـش،  طالبـان را 
در ایـن حملـه مقصـر دانسـتند. آن هـا هرچنـد 
نگفتنـد کـه جنگجویـاِن طالـب ایـن حملـه را 
تأکیـد کردنـد کـه  راه انـدازی کرده انـد، ولـی 
شـهرهای  در  طالبـان  تروریسـتِی  شـبکه های 
پیچیـدۀ  حمـالت  بـروز  زمینـۀ  افغانسـتان 

کرده انـد. مسـاعد  را  تروریسـتی 
هرچند رد شـدِن مسـوولیِت این حمله از سوی 
گـروه طالبـان، باعـث شـد کمتـر انگشـت هاِی 
اتهـام بـه سـمت ایـن گـروه نشـانه رود؛ امـا 
اتهامـاِت  دسـت کم  یـا  نشـانه ها  و  عوامـل 
سـنگینی وجـود دارد که نشـان می دهـد طالبان 
در راه انـدازی حمـالِت منتسـب و موسـوم بـه 
گـروه داعش در افغانسـتان دخیل هسـتند و به 
دلیـل میـزاِن گسـتردۀ تلفاتـی که ایـن حمالت 
پذیـرش  از  طالبـان  می گیـرد،  غیرنظامیـان  از 

مسـوولیت آن خـودداری می کننـد.
تردیـدی وجـود نـدارد کـه طالبـان برخـالف 
ادعـای رسمی شـان، نسـبت بـه قربانـی شـدِن 
ایـن  تروریسـتیِ ِ  حمـالت  در  غیرنظامیـان 
گـروه پروایـی ندارنـد. در اکثـر حمالتـی کـه 

شـهرهای  در  عمدتـًا  گـروه  ایـن  سـوی  از 
افغانسـتان راه اندازی شـده اند، بـه بهانۀ اهداف 
نظامـی، غیرنظامیـان بـه پیمانـۀ وسـیع قربانـی 
شـده اند. گذشـته از ایـن، اتفـاق افتـاده اسـت 
کـه در برخـی حمالتـی کـه اهـداف غیرنظامی 
داشـته اند، طالبـان ابتـدا مسـوولیت را به گردن 
گرفته و سـپس بـه دلیل بلند بـودِن آمار تلفات 
غیرنظامیـان، از خـود رفـِع مسـوولیت کرده اند. 
در یـک حملـۀ تروریسـتی کـه سـال گذشـته 
بـر »جمعیـت احنـاف« در شـهر کابـل صورت 
آن  راه انـدازی  مدعـی  طالبـان  ابتـدا  گرفـت، 
شـدند و سـپس از خـود ردِ مسـوولیت کردند.
برخـی زوایـای حملـۀ مرگبـارِ چند شـِب قبل 
منتسـب به داعش، دسـت پنهـاِن گـروه طالبان 
را در پشـِت خـود آشـکار می سـازد. اطالعاتی 
کـه نهادهـای اسـتخباراتی افغانسـتان در اختیار 
برخـی رسـانه ها گذاشـته، نشـان می دهـد کـه 
مراسـم  انتحارکننـده  فـرد  اسـت  بـوده  قـرار 
در  می بایسـت  کـه  را  اسـتقالل  صدسـاله گی 
قصـر داراالمـان راه اندازی می شـد، هـدف قرار 
دهـد. ایـن حمله کننـده پـس از آن کـه تحـت 
تـالش  می گیـرد،  قـرار  ملـی  امنیـت  تعقیـب 
می کنـد در چندصدمتـری محل اختفـا، خود را 
بین جمعیِت اشـتراک کننده در مراسـم عروسـی 

پنهـان کنـد و سـرانجام انتحـار می کنـد. 
کـه  انـد  بـاور  ایـن  بـه  افغانسـتان  آگاهـان 
گـروه داعـش شـبکه های نفـوذِی گسـترده در 
شـهر کابـل بـرای راه انـدازی حمـالِت پیچیده 
در اختیـار نـدارد، از همیـن رو بعیـد بـه نظـر 
می رسـد کـه حملـۀ چنـد شـِب قبـل از سـوی 
سرپرسـت  باشـد.  شـده  راه انـدازی  داعـش 
اسـت  مدعـی  نیـز  افغانسـتان  داخلـۀ  وزارت 

پیچیـدۀ  شـبکه های  طالبـان  گـروه  تنهـا  کـه 
تروریسـتی را در شـهرهاِی افغانسـتان ایجـاد 
مرگبـار  حمـالت  وقـوع  بـرای  و  کرده انـد 
می کننـد. زمینه سـازی  شـهرها  در  تروریسـتی 
پیشـیِن  رییـس  نبیـل  رحمـت اهلل  هم زمـان، 
امنیـت ملـی افغانسـتان نیز مدعی شـده اسـت 
کـه حملـۀ شـِب شـنبه  از سـوی شـبکۀ حقانی 
کـه   - طالبـان  نظامـی  بـازوی  قوی تریـن   -
هرازگاهـی حمالتـی را در کشـور راه انـدازی 
کـرده و بـه داعـش ارجـاع می دهـد، راه اندازی 

است. شـده 
ادعاهـا و شـواهد یاد شـده، فرضیـۀ غیرواقعی 
بـودِن حضور داعش در افغانسـتان یا دسـت کم 
همسـانِی فعالیـت داعش و طالبان را در کشـور 
تقویـت  را  احتمـال  ایـن  و  بخشـیده  شـدت 
می کنـد کـه حمـالِت منتسـب بـه داعـش کـه 
در جریـان سـه سـاِل گذشـته بـه پیمانۀ وسـیع 
از غیرنظامیـان قربانـی گرفتـه  و نگاه هـا را نیـز 
بـه خـود معطـوف کـرده ، از سـوی شـبکه های 
در  و  شـده  راه انـدازی  طالبـان  هراس افگنانـۀ 
حول  وحـوِش آن تـالش می شـود طالبـان یـک 
»گـروه سیاسـی بـا چهـرۀ قباحت زدایی شـده« 
ایـن صـورت، رد  داده شـود. در غیـر  جلـوه 
مسـوولیِت حمـالت تروریسـتی بـا بیشـترین 
تلفـات از غیرنظامیان توسـط طالبان درحالی که 
ایـن گروه در گذشـته و حال کمتریـن تدابیری 
بـرای جلوگیـری از کشـتار غیرنظامیان به خرج 
نـداده و بلکـه اخیـراً تالش کـرده  کشـتار افراد 
ملکـی را وسـیلۀ امتیازگیـری در مذاکـرات بـا 

امریـکا بسـازد، مفهومـی ندارد.  

طالبان  پنهاِن  دست 
داعش حمـالِت  پشت 

فغانسـتان ا در 

ادعاهــا و شــواهد یــاد شــده، فرضیــۀ غیرواقعــی 
یــا  افغانســتان  در  داعــش  حضــور  بــودِن 
ــان  ــش و طالب ــت داع ــانِی فعالی ــت کم همس دس
ــال  ــن احتم ــیده و ای ــدت بخش ــور ش را در کش
ــه  ــب ب ــالِت منتس ــه حم ــد ک ــت می کن را تقوی
ــه  ــته ب ــاِل گذش ــه س ــان س ــه در جری ــش ک داع
ــه   ــی گرفت ــان قربان ــیع از غیرنظامی ــۀ وس پیمان
ــرده ، از  ــوف ک ــود معط ــه خ ــز ب ــا را نی و نگاه ه
طالبــان  هراس افگنانــۀ  شــبکه های  ســوی 
ــالش  ــوِش آن ت ــده و در حول  وح ــدازی ش راه ان
می شــود طالبــان یــک »گــروه سیاســی بــا 
چهــرۀ قباحت زدایی شــده« جلــوه داده شــود. 
ــالت  ــوولیِت حم ــورت، رد مس ــن ص ــر ای در غی
ــان  ــات از غیرنظامی ــا بیشــترین تلف ــتی ب تروریس
در  گــروه  ایــن  درحالی کــه  طالبــان  توســط 
بــرای  تدابیــری  کمتریــن  حــال  و  گذشــته 
جلوگیــری از کشــتار غیرنظامیــان بــه خــرج نــداده 
و بلکــه اخیــراً تــالش کــرده  کشــتار افــراد ملکــی 
ــکا  ــا امری ــرات ب ــری در مذاک ــیلۀ امتیازگی را وس

ــدارد ــی ن ــازد، مفهوم بس عبدالجلیـل سروش، روزنامه نگار



 کمیسیون انتخابات:

 آمادۀ جلوگیری از تقلب و تخلف هستیم
 نهادهای ناظر:

 کمیسیون انتخابات مستقالنه عمل نمی کند

برخی گمان دارند فقط طالبان اند که سبب تداوم جنگ 
اند و یا کشورهای همسایه و قدرت ها؛ واقعیت این ست 

همه مسوول هستیم کسانی بیشتر برخی کمتر.
1- طالبان یکی از عوامل جنگ در افغانستان اند.

2- رهبری دولت برای جستجوی جای پا برای خویش 
و  نفاق  باتحریک عصبیت،  افغانستان، خود  جامعه  در 

دشمنی قومی، جنگ را گسترده و دامنه دار می سازد.
3- تاجران اسباب بازی جنگ وارد می کنند و سراسر 
آنها چند  کردهاند.  تبدیل  تمرینات جنگ  به  را  کشور 
در  کودکی  از  جنگ  اما  می کنند؛  کمایی  شخصًا  پولی 
سرشت ما نهادینه می گردد و جوان به14 نرسیده سالح 
بر می دارد که ما از کودکی آنها را تمرین داده و آماده 
کرده ایم. من در ترکیه هر چه جستجو کردم، تفنگچه، 

تانگ و دیگر اسباب جنگی پالستیکی نیافتم
با  را  اعالن های شان  نوشابه ها  کنندهگان  4-تولید 
این  می گویند،  و  می کنند  مزین  جنگی  رویدادهای 
اصلی  نیاز  گویا  بجنگید.  خوب  تا  بنوشید  را  نوشابه 
جامعه را دقیق شناخته و عمل می نمایند. بنابراین نوشابه 

بنوشید و بجنگید.
می نماید.  نشر  را  چقور  سریال  طلوع  5-تلویزیون 
سریالی که فقط جنگ است. جنگ برای جنگ و کشتار. 
افغانستان را به چقور تبدیل نموده  این سریال سراسر 
چقور  به  کابل  همین  و  کشور  سراسر  شب ها  است. 
تبدیل می گردد. بچه ها به شوق سالح می گیرند شب ها 
افراد چقور سالح را  مانند  به  از خانه خارج می شوند 
نشان می دهند و مردم را تاراج می کنند. در هر کوچه و 

در درب هر خانه نشان چقور است. به ناحیه های کابل 
مراجعه کنید هزاران نشان چقور را می یابید.

6-رسانه ها که دنبال سوژه می گردند از این فاجعه چشم 
بسته می گذرند که تلویزیون طلوع دستگاه بزرگ است 
نشر  نمی کند.  اشتباه  یا چنین دستگاه ها  آزرده نشود و 
تاثیرات  اگر جنگ ختم شود  است  فاجعه  سریال  این 

این سریال 20 سال دیگر فاجعه می آفریند.

به مسووالن حوزه های کابل می گوییم یک شب بدون 
سرباز و با لباس ملی از خانه خارج شوید اگر با تفنگچه 
و موباییل به خانه بر گشتید ما مجرم. شب و روز صدها 
موبایل را به زور این و آن به تقلید قهرمانان چقور از 

مردم می گیرند. شما از ما بهتر می دانید.
نهادهای اطالع رسانی  از جامعۀ مدنی و  7-گله یی هم 
اگر  نمی کنند.  یاد  و  نمی بینند  را  فاجعه  این  که  است 

بپرسید  شدید  مقابل  انسانی  هر  با  می خواهید  شاهد 
حداقل یک بار گرفتار این دزدان چقور شده است.

است:  مسوول  هم  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت   -8
افغانستان  مردم  نخست  گام  در  سریال  این  مخاطب 
جنگ  چیست؟  مخاطبان  برای  سریال  این  پیام  است. 
جنگ و دیگر هیچ. مگر قانونی وجود ندارد؟ آیا تبلیغ 

جنگ و خشونت جرم نیست؟ 
فقرۀ 8 ماده قانون رسانه ها می گوید: نشر »آثار مطالب که 
به امنیت روانی و سالمت اخالقی افراد جامعه خصوصًا 

اطفال و نو جوانان آسیب می رساند« ممنوع است.
9- نهادهای قضایی و دادستانی در مورد آموزش جنگ 
و تشویق به جنگ و مرغوب جلوه دادن آن چه تعامل 
دارند. معلوم است این عمل حرام است، اما کسی خود 

را با طلوع مقابل نمی کند. 
موضوع  این  در  خالف  و  خطا  وزیران:  10-شورای 
مشهود است؛ اما شهامت رو در رویی برای حفظ منافع 
وجود ندارد. شما تصمیم بگیرید و نشر این سریال که 
افغانستان را به قشالق جنگ تبدیل نموده است، مانع 
شوید. چقور افغانستان را به چقور تبدیل نموده است 
و یا اصاًل چقور به اساس افغانستان ساخته شده است. 
اینکه باالی یک منطقه همه جنگ دارند و هدف پنهان 

است
11-استادان روان شناس و متخصصان امور نظامی شما 
هم اظهار نظر نمایند. آیا اینگونه سریال ها برای سالمت 

روانی جامعه و ملت ضرر دارد یا خیر؟
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که  می گویند  انتخابات  کمیسیون  در  مسووالن 
انتخابات  برگزاری  برای  الزم  آماده گی های  تمام 

ریاست جمهوری گرفته  شده اند. 
آنان دیروز سه شنبه، 29 اسد در یک نشست خبری با 
آماده گی  انتخابات  این مطلب گفتند که کمیسیون  بیان 
الزم را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روی 

دست گرفته است. 
نهاد ناظر انتخاباتی اما با اشاره به سخنان مسووالن این 
و  مرکز  در  انتخابات  کمیسیون  که  می گویند  کمیسیون 
والیت ها مستقل عمل نمی کند و این کار نگرانی جدی 

را ایجاد کرده است.
حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات می گوید: 
آماده گی الزم برای برگزاری انتخابات گرفته شده است 
تقلب  از   جلوگیری  برای  را  الزم  تدابیر  کمیسیون  و 
و تخلف در انتخابات ریاست جمهوری را روی دست 

دارد. 
تا  می کنند  تالش  انتخابات  کمیسیون  که  گفت  او 
فاجعۀ  تکرار  جلو  انتخاباتی  تخلفات  از  باجلوگیری 

انتخابات های گذشته را بگیرد. 
خواندن  سرنوشت ساز  با  انتخابات  کمیسیون  رییس 
آنان  که  می گوید  پیش رو  ریاست جمهوری  انتخابات 
به  و  عادالنه  انتخابات شفاف،  یک  برگزاری  بر  متعهد 

موقع است. 
در عین حال، موالنا عبداهلل کمیشنر کمیسیون انتخابات 
در این نشست که جزییات کارهای کمیسیون را توضیح 
جدید  رهبری  هیأت  کار  آغاز  از  پس  گفت:  می داد، 
تصویب  را  تقنینی  سند   43  –  42 انتخابات  کمیسیون 
تعدیل  اسناد؛  این  افزایش  دلیل  و  است  کرده  تعدیل 
قانون اساسی و بایومتریک شدن استعمال رأی است که 

قانون پیشین در این مورد پاسخ گو نیست. 
کارشیوۀ  که  سند  سه  فشردۀ  به  اشاره  با  عبداهلل  آقای 
رأی دهی، ابطال و تفتیش آرا تضمین می کند، گفت: پس 
از اتمام ثبت نام تقویتی فهرست 9 میلیون 5 صد هزار 
رأی دهنده به مرکز گزارش شد، اما 4 صد هزار این ثبت 
نام  شده گان، به دلیل وجود برخی مشکالت از فهرست 
نام فهرست  ثبت  پایان زمان  از  اما پس  بیرون  شدند، 
تقویتی در والیت غزنی، این آمار به 9 میلیون 660 هزار 

صعود کرد.

او گفت که کمیسیون انتخابات برای جلوگیری از تقلب 
بایومتریک در  تمام محالت رأی دهی، یک دستگاه  در 
نظر گرفته است و تنها 400 تنی که در همان محل ثبت 

نام کرده اند، می توانند رأی خود را استعمال کنند. 
داشتن تذکره ثبت شده، وجود نام رأی دهنده در فهرست 
از  انگشت نگاری  روند  مراحل  طی  و  شده ها  نام  ثبت 
الزاماتی است که پیش از رأی دادن باید اجرایی گردد. 
دستگاه  در  که  زنده  عکس  و  چهره ها  عکس  همچنان 
گرفته می شود، تصویر انگشتان و عکس تذکره تابعیت 

باید همخوانی داشته باشد.  
از  از  جلوگیری  برای  موثری  راه کارهای  که  گفت  او 
که  دارند  دست  روی  پیش رو  انتخابات  در  را  تقلب 

می توانند تا 90 درصد از تقلبات جلوگیری کنند.
در  محل  هر  انگشت نگاری  دستگاه های  که  گفت  او   
مکان خاصی نگه داری می شود و در صورت تلقب  افراد 

را می توان مورد پیگرد قانونی قرار داد. 
آقای عبداهلل همچنان گفت: ورق مخصوص رأی دهی 
کود  با  ویژه  صورت  به  است،  کود«  »پی آر  دارای  که 
»پی آر  که  صورتی  در  می شود،  دسته بندی  مخصوص 

کود« را نداشته باشد، آرای آن باطل است. 
کمیسیون  طرف  از  شده  تصویب  کارشیوۀ  آخرین 
انتخابات در رابطه به تفتش و ابطال آرا است؛ این الیحه 
نامزد را  ابطال رأی یک فرد و یک محل و  گزینه های 

پیش بینی کرده است.  
که  ورقی  انتخابات،  کمیسیون  نشان  با  رأی  برگۀ  نبود 
دستگاه  ثبت  فاقد  یا  نباشد  کمیسیون  کتاب  کندۀ  از 
بایومتریک باشد و ورقی که پیش یا پس از زمان معین 
)پیش از هفت صبح و پس از 4 شام( ثبت شده باشد، به 

گفتۀ او، نزد کمیسیون اعتبار ندارد. 
علی رغم  که  گفت  انتخابات  کمیسیون  کمیشنر  این 
اسلحه  از  استفاده  مانند،  تخلفات  سایر  مشکالت  این 
منازل  به  دهی  رأی  مرکز  انتقال  انتخابات،  جریان  در 
مسکونی بزرگان و متنفذین نیز سبب بطالن آرا می گردد. 
را  انتخابات  کمیسیون  انتخابات،  قانون  که  گفت  او 
از روند  تا  ناظر کرده است  نهادهای  به دعوت   مکلف 
کمیسیون  خانۀ  دبیر  و  باشد  داشته  نظارت  انتخابات 
در  دخیل  جوانب  تمام  تا  است  مؤظف  انتخابات 
انتخابات ) نامزدان، احزاب و جریان  سیاسی و نهادهای 

عوامل داخلی تداوم جنگ در افغانستان

ابوبکر صدیق

دکتر شمس الحق آریانفر

مدنی( بخواهد تا محرمیت دستگاه های انگشت نگاری 
را مورد آزمایش قرار دهند تا  از مشروعیت آن اطمنان 

حاصل کنند. 
انتخابات  کمیسیون  که  افزود  همچنان  عبداهلل  آقای 
با کمیسیون  را  کارشیوۀ مشترکی  افراد،  استخدام  برای 
جذب  روند  تمام  و  کرده اند  ایجاد  اداری  اصالحات 
جریان  و  کارشیوه  همین  اساس  به  نهاد  این  در  افراد 
استخدام با حضور ناظران نهادهای دخلی و بین المللی 

صورت گرفته است. 
او فزود  تا هنوز به 17 نهاد مدنی و 17 حزب سیاسی 
را اعتبار نامۀ داده اند تا از روند انتخابات نظارت داشته 
تا  باشد و سایر نهاهای و جریان های سیاسی و مدنی 

اول ماه میزان فرصت به گرفتن اعتبار نامه دارند. 
او گفت که روند جذب کارمندان مؤقتی که والیتی که 
دلیل  به  اما  بگیرد،  کانکور صورت  اساس  به  بود  قرار 
نبود فرصت این استخدام نیز در حضور ناظران صورت 

می گیرد.                                
و  انتخابات  برگزاری  از  انتخاباتی  ناظر  نهادهای  اما، 
عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات نگرانی جدی خورا 

اعالم کرده است. 
در  تیفا،  نهادهای  اجرایی  رییس  ایوب زاده،  نعیم 
گفت وگو با روزنامۀ ماندگار  گفت: کمیسیون انتخابات 
برخی فعالیت های خود را انجام داده است، اما نهادهای 

همه  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  از  انتخاباتی  ناظر 
شمول نگرانی دارند. 

آقای ایوب زاده، افزود که استفاده از وسایل بایومتریک 
جمله  از  انتخابات   کمیسیون  کردن  عمل  مستقل  و 
چالش های است که نگرانی را در این مورد ایجاد کرده 

است. 
کمیسیون های  استقاللیت  کرد:  تأکید  ایوب زاده  آقای 
و  داخل  در  نهاد  این  مستقالنۀ  عملکرد  و  انتخاباتی 
بیرون از مرکز کشور، برگزاری چگونه گی انتخابات را 

به پرسش مواجه کرده است. 
عملی  راه کار  که  پرشسی  به  پاسخ  در  ایوب زاد،  آقای 
گفت:  چیست،  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  برای 
در اولین قدم کمیسیون انتخابات باید خود را مستقل، 
کمیسیون  بعدی  قدم  در  و  بداند  مسلکی  و  بی طرفی 
نظر  در  را  جامعه  واقعیت های  که  دارد  نیاز  انتخابات 

بگیرد.
او گفت که کمیسیون انتخابات اعالم کرده که 5 هزار 
مرکز رأی دهی باز می باشد، اما  تأمین امنیت این نهادها 
این  تمام  در  نگاری  انگشت  از دستگاه های  استفاده  و 
شده  انتخابات  کمیسیون  جدی  نگرانی  سبب  نهادها 

است. 
گفتنی است که انتخابات ریاست جمهوری در 6 میزان 

سال جاری قرار است برگزار شود.
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سهیم  یاددهنده  سازمان های  تمام  زیر  ویژه گی های  در 
هستند:

۱. الگوی ذهنی سازمان یاددهنده: سازمان یاددهنده با این 
الگوی ذهنی ایجاد می شود که یاددهی یک فعالیِت ارزشمند 
حفظ  شدیداً  ارشد  رهبران  توسط  ذهنی  الگوی  این  است؛ 
می شود؛ زیرا یاددهی را یک هدِف واضح و صریح در داخل 

سازمان می سازند و توسعۀ کارکنان الویِت اول همه است.
۲. الگوی ذهنی یادگیری رهبر: معلماِن بزرگ یادگیرنده گاِن 
بزرگی نیز هستند. کارکنانی که به حد کافی برای دانش ارزش 
دهند.  انتقال  دیگران  به  را  آن  می کنند  تالش  هستند،  قایل 
در  متعدد  شیوه های  به  یادگیری  و  یاددهی  ذهنی  الگوهای 

سازمان یاددهنده منعکس می شود و تقویت می گردد.
یادگیری  و  یاددهی  باشد  قرار  اگر  غیررسمی:  محیط  الف( 
پیش نیاز  یک  رسمیت،  عدم  یابد؛  جریان  جهات  تمام  در 
است. اگر افراد دارای رتبه و مقام، گوشه گیر و بی اعتنا باشند، 

فرصت یادگیری از دیگران را از دست می دهند.
ب( استفاده از اقتدار برای ارتقای جریان دانش: سازمان های 
برای  وسیله یی  عنوان  به  یادگیری  و  یاددهی  از  یاددهنده 
و  می کنند  استفاده  فعالیت های شان  کنترل  و  کردن  هماهنگ 
قدرت  نمایش  به  تظاهر  از  می سازند،  را  آن ها  که  رهبرانی 
اجتناب می ورزند ولی می توانند در استفاده از اقتدارشان برای 

ارتقای یاددهی و یادگیری، کاماًل خالقانه عمل کنند. 
ج( پرورش اعتماد به نفس سالم: کارکنان نیاز به اعتماد به 
نیاز است  باز شود؛  به دانش  تا ذهن شان نسبت  دارند  نفس 
بدانند آن ها دانشی دارند که ارزش یاد دادن به دیگران را دارد. 
یاددهنده  سازمان های  در  روزانه:  عملیات  در  یاددهی   .3
ساختارهایی وجود دارد که برای حمایت از رشد و پشتیبانی 
از کارکنان بدون محدود کردن آن ها طراحی شده اند. این گونه 
سازمان ها جست وجو و کنجکاوی را تشویق می کنند. تغییرات 
درونی سازمان یاددهنده در تمام سطوح به عنوان فرصت های 

یادگیری تلقی می گردد.
۴. زیرساخت سازمان یاددهنده: به منظور داشتن یک سازمان 
با  و  سرعت  به  باید  اطالعات  باشد،  تأثیرگذار  که  یاددهنده 
صحت جریان یابد؛ حتا با یک فرهنگ قوی و فرآیند عملیاتی 
نمی تواند  سازمان  یک  می دهد،  ارتقا  را  دانش  مشارکت  که 
چرخۀ یاددهی شرافت مندانه را بدون یک زیرساخِت خوب 

تدوین شده حفظ کند. )زارع، 1387(

تدوین دیدگاه قابل یاددهی
را کسب  مهارت های الزم  و  آموزش ها  مدیر،  این که  از  قبل 
کرده باشد، نمی توان مدیریت را به او واگذاشت. خداوند نیز 
ابتدا آدم را به آگاهی های الزم مجهز کرد و واقعیات هستی را 
به او آموخت و سپس او عهده دار مقام خالفت الهی در زمین 
نیست،  ساده یی  فرآیند  یاددهی  قابل  دیدگاه  تدوین  گردید؛ 

بلکه مستلزم طی مراحلی یه شرح زیر است:
این که  درک  برای  هوشمندانه  کارهای  انجام  اول:  مرحلۀ 
دیدگاه شخص به عنوان رهبر چیست، و سپس انجام کارهای 
برای  که  چارچوبی  در  دیدگاه  آن  دادن  قرار  برای  خالقانه 
شامل  فرآیند  این  باشد.  جالب  و  دسترسی  قابل  دیگران 
قابل  مفاهیم  به  آن  ماهرانۀ  تبدیل  و  دانش ضمنی  در  تعمق 
چیزهایی  چه  که  نمی دانند  مردم  اکثر  است.  صریح  یاددهی 
بزرگ  پایگاه های  اساس  بر  را  شغل شان  و  کار  می دانند؛  را 
درونی، مفروضات و ایده ها انجام می دهند؛ اما معموالً خیلی 
را شکل  رفتارها  و چگونه  آن ها چه هستند  که  نیستند  آگاه 
می دهند و برای اصول زیربنایی که موفقیت آن ها را هدایت 

می  کنند، وقت صرف نکرده اند. 

بخش ششـم

رضـا ساعی شاهی

مصاحبه های رادیویی در استدیو
از  استدیو،  داخل  در  رادیویی  مصاحبه های  انجام  برای 
می توان  گردید،  بیان  قباًل  که  رادیویی  مصاحبۀ  تاکتیک های 
کار گرفت و همۀ نکاتی را که در بخش مصاحبه کنندۀ خوب،  
مصاحبه شونده و مصاحبه های نوِع دیالوگ و میز مدور ذکر شد، 
تطبیق می توان کرد. اما در کنار آن، به مسایلی توجه باید نمود 

که مربوط به استدیوِی رادیو می شود.
هماهنگی  از  عبارت  رادیویی،  مصاحبۀ  مهِم  نکات  از  یکی 
تیم  و  مصاحبه شونده گان  یا  مصاحبه شونده  با  مصاحبه کننده 
تخنیکی می باشد که باید مد نظر گرفته شود. زمانی که مصاحبه 
در حاِل ثبت یا پخش می باشد، در پشت استدیو عالمِت سرخ 
قرار دارد و یا نوشتۀ آن ایر  به چشم می خورد؛ یعنی مصاحبه 

جریان دارد و سکون و آرامش باید مراعات گردد.
از  که  می کنند  سعی  استدیو  داخِل  برنامه های  تهیه کننده گان 
اختیارِ  در  کاغذ  و  قلم  کنند.  پذیرایی  به طور شایسته  مهـمانان 
مهمانان قرار داده و آن ها را با نوشابه یا چای پذیرایی می کنند. 
اندازۀ گرما و سرمای استدیو دقیقًا عیار  به همین ترتیب، باید 
گردد و از مهمانان خواسته می شود که تلیفون های همراهِ خود 

را خاموش کنند.
باید  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  منظم  گونۀ  به   استدیو  چون 
مـواد  امـکان  صـورت  در  و  بـود  آن  نظـافِت  مواظـب 
خوشبو کننده و حـشره ُکـش استعـمال گردد و استعـمال عطر یا 

جوهر دهن از طرف مصاحبه کننده گان عمومیت دارد.

مصاحبه های رادیویی در خارج از استدیو
در مصاحبه های رادیویی خارج از استدیو، مانند سایِر مصاحبه ها 
رفتار می شود، اما سعی می گردد که فضا آرام و بی سروصدا باشد 
می کند  تالش  و  بوده  مزاحم  آواز های  متوجه  مصاحبه کننده  و 
که اگر مصاحبه در دفـتر یا منزل شخـصی و یا هم در فابریکۀ 
از ورود صدا های مزاحم  انجام می گیرد،  باز  یا فضای  تولیدی 

جلوگیری شود. 
اکثراً مصاحبه کننده گان برای کیفیِت بهتِر صدا از مایکروفون های 
از  باید  مایکروفون ها  این نوع  استفاده می کنند و سِر  یک جهته 
مسیر باد منحرف باشد، در غیر آن صدای باد مزاحمت ایجاد 
می کند. اگر مصاحبه در اتاق ثبت می گردد، باید متوجه انعکاس 
صدا بود، چون اتاق های خالی و یا سقف های کانکریتی صدا را 

انعکاس یا موج می دهد.

اگر در مصاحبه با ورزشکاران یا کارکنان فابـریکه صــدای هــای 
بیرون شنیده شد، نشان دهندۀ فعالیت است که زیاد نگران کننده 
و  شود  گفته  مخاطبان  به  مصاحبه  ثبت  محل  باید  اما  نیست؛ 
بیرونی  اگر صدای  تا  گیرد  قرار  دقیق  موقعیِت  در  مایکروفون 
ثبت می گردد، صدا های مصاحبه کننده و مصاحبه شونده تخریش 

نگردد.

کاربرد مصاحبه های رادیویی
انواع مختلِف مصاحبه های رادیویی بحث گردید، اکنون باید از 
کاربرد و بایدها و نبایدهاِی مصاحبه های رادیویی سخن گفت. 
هرگاه مصاحبۀ رادیویی ثبتی باشد، مصاحبه کننده در اول چند 
سوال را که خاصیِت گرم کننده داشته باشد، مطرح می نماید و 
بعداً آن سواالِت اضافی را در ویراستاری حذف می کند، چون 
صداها در اوِل مصاحبه ضعیف و بعد که مصاحبه جدی شد، 
در  که  است  شده  توصیه  اما  می گیرد،  خود  به  را  بهتر  حالِت 
بلکه به  از روی کاغذ خوانده شود،  نباید  هر حالت پرسش ها 

یادداشت نمودن اکتفا و با ادبیات گفتاری مطرح شود.
اکچولتی  حیث  به  رادیویی  مصاحبۀ  از  قسمت  یک  که  زمانی 
استعمال می شود، دقِت زیاد الزم است تا همان قسمت به شکل 
گــردد  انتـخاب  طـوری  و  رســد  نشر  به  مکمل  جملۀ  یک 
برداشِت  تا  کرده  افاده  به درستی  را  مصاحبه شونده  مفهوم  که 
طوالنی  اکثراً  ثبتی  مصاحبه های  یعنی  نگیرد.  نادرست صورت 
می باشند و در قسمت انتخاب بهترین جملۀ آن برای نشر دقت 

شود تا یک نقل قول به صورِت مکمل استعمال گردد.
در تمام انواع مصاحــبه های رادیـویی، توجه جدی به خاموش 
بودِن تلیفون های همـراه الزم اسـت، به همیـن ترتیب مایکروفون 
مایکروفون هاِی  در  که  بود  باید  متوجه  استفاده شود و  به دقت 
تولید  صدا  بدنه  با  مایکروفون  سیم  وصل  نقطۀ  اکثراً  سیم دار 
می کند؛ از این رو سعی شود که محکم بسته بندی گردد. همچنین 
وسیلۀ ضبط صوت منظمًا آزمایش شود و چون تکنالوژی رو 
باید از اشخاِص تخنیکی تقاضای همکاری  به پیشرفت است، 

صورت گیرد. 
مصاحبه های  انجام  زماِن  تا  که  کنند  سعی  مصاحبه کننده گان 
رادیویی، از خوردن غذا هایی که روی حنجره و صوت تأثیر سوء 
می گذارد، خودداری ورزند. مصاحبه کننده گاِن موفق کسانی اند 
که عالوه بر بررسی منظم ابزار ضبط صوت، باتری های اضافی، 
مایکروفون اضافی، انواع کیبل های ارتباطی و ذخیره گاه کوچک 

اضافی می داشته باشند.
یکی از پیشگاماِن این مسلک می گوید هیچ گاه با آلۀ ضبط صوت 
و یا کمرۀ مشکوک به مصاحبه نروید. به همین ترتیب، توصیه 
شده است که از شنواندن مصاحبه های ثبتی به مصاحبه شونده، 

به طور ماهرانه خودداری گردد.

مصاحبه های تلویزیونی
مانند  و  دارند  فراوان  بیننده گاِن  تلویزیونی،  مصاحبه های 
مصاحبه های رادیویی، روی مسایل مختلف بحث می شود و این 
مصاحبه ها امروز در تمام تلـویزیون هـاِی جهـان به کثرت دیده 

می شـود که مجـریاِن آن با 
مهارت کامل آن را انجام می دهند.

نشر مصاحبۀ تلویزیونی مستلزمِ وسایل و امکانات بسیار پیشرفته 
می باشد، اما تکنالوژی توانسته است که نرم افزار های گوناگون 
مانند اسکایپ، وب کام یا دیگر انواع آن را در دسترس رسانه ها 
امروزی  مصاحبه کنندۀ  بنابراین  دهد.  قرار  مصاحبه کننده گان  و 
باید با وسایل و تکنالوژی همگام حرکت نماید و در استفاده از 

آن ها مهارت کسب کند. 
باید  این که مصاحبه کننده  بر  تلویزیونی عالوه  در مصاحبه های 
به ارزش های خبرنگاری پابند باشد و مهارت های این مسلک 
نیز به تن می داشته باشد و حرکات بدن  لباس منظم  را بداند، 
و نشستن مصاحبه کننده و مصاحبه شونده جلب توجه می نماید. 
از مجریان مصاحبه ها شیوۀ مخصوص نشستن و حتا  بسیاری 

لباس منحصر به خودشان را معروف و الگو ساخته اند. 
فاصله  حفظ  بر  عــاله  تلویزیونــی  مصاحــبۀ  اجرای  هنگام 
میان مصاحبه کننده و مصاحبه شونده، به حرکات بدنی نیز باید 
مــثال ســر جــنباندِن مصاحبه کننده  به طــور  توجه داشت. 
دقت  با  باید  و  دارد  را  مصاحبه شونده  گفته های  تأیید  معنای 
صورت گیرد تا انتباه طرف داری یا هدف قرار گرفتن تبلیغات 

مصاحبه شونده از او برطرف گردد.
هنگام ثبـت مصاحبۀ تلویـزیونی عالوه بر سایر مهارت ها، در 
نصب وسایل خصوصًا کمره و نورافگن ها دقت صورت گیرد 
این  اگر  تیم کاری مصروف می باشد و  برای ثبت آن، یک  که 
ارسال  برای  نشر سپرده می شود،  به  استدیو  بیرون  از  مصاحبه 
تصویر از محل مصاحبه به استدیو، ارتباط ماهواره یی ضرورت 

است. 
یک  کتبی  مصاحبۀ  که  اند  باور  این  به  برتر  مصاحبه کننده گاِن 
شخص با عین محتوا با مصاحبۀ تلویزیونی او تفاوت زیاد دارد؛ 
زیرا مصاحبه شونده عالوه بر این که می خواهد سواالت را پاسخ 
دهد با حرکات بدنی نیز سعی می نماید طرف مقابل را متقاعد 
سازد و بعضًا گفته های وی زیر تأثیِر حضور مصاحبه کننده، نور 
روشن کننده ها، کمرۀ تلویزیون، ثبت و موجودیِت چندین تن در 

اطراِف وی قرار می گیرد.

در تمام انواع مصاحــبه های 
رادیـویی، توجه جدی به 

خاموش بودِن تلیفون هاِی 
همـراه الزم اسـت. به 

همیـن ترتیب مایکروفون 
به دقت استفاده شود و 
متوجه باید بود که در 

مایکروفون هاِی سیم دار 
اکثراً نقطۀ وصِل سیم 

مایکروفون با بدنه صدا 
تولید می کند؛ از این رو سعی 

شود که محکم بسته بندی 
گردد. همچنین وسیلۀ 

ضبط صوت منظماً آزمایش 
شود و چون تکنالوژی رو 

به پیشرفت است، باید از 
اشخاِص تخنیکی تقاضای 

همکاری صورت گیرد. 
مصاحبه کننده گان سعی 
کنند که تا زماِن انجام 
مصاحبه های رادیویی، 
از خوردن غذا هایی که 

روی حنجره و صوت تأثیر 
سوء می گذارد، خودداری 
ورزند. مصاحبه کننده گاِن 
موفق کسانی اند که عالوه 

بر بررسی منظم ابزار 
ضبط صوت، باتری های 

اضافی، مایکروفون اضافی، 
انواع کیبل های ارتباطی و 
ذخیره گاه کوچک اضافی 

می داشته باشند

   حــامد علمی
    بخش چهل وسوم
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از  برخاسـته  هنـِر  مقابـل  در  گنچـارف 
یـک نظریـه یـا مفهـوم، بـا بحـث دربـارۀ 
خـود  آثـارِ  ادبـی،  خلـق  فرآیندهـای 
»خالقیـت  مقولـۀ  زمـرۀ  در  مؤکـداً  را 
ناخـودآگاه                    « قـرار می                    دهـد.)1( منظور وی 
ایـن بود کـه وقتـی تصور ]تصویرسـازی[ 
)imagination(  خـالِق وی به                    جـوش 
و  ]ایماژهـا[  تصاویـر  به عینـه  می                    آمـد، 
از  به                    وفـور  کـه  می                    دیـد  را  صحنه                    هایـی 
قلـِم وی تـراوش می                    کردنـد. پیامـد اتخاذ 
چنیـن سـبک هنـری از سـوی گنچاروف 
ایـن بـود کـه وی هیـچ                    گاه تمایل نداشـت 
تـا  آغـاز  از  دفعتـًا  را  خـود  داسـتان هاِی 
انتهـا بنویسـد، بلکـه به                    طـور تدریجـی و 
خردخـرد، مطابـق بـا آنچـه کـه تخیالتش 
بـه وی دیکتـه می                    کـرد، بـه نوشـتن اثـری 
مجموعـه  هشـتم،  می                    کرد)جلـد  اقـدام 
آثـار، صـص 71-70(. تأثیـر ایـن شـیوۀ 
خودانگیختـه کـه از طریـق تصویرسـازی 
در  بـود،  اسـتوار  ناخـودآگاه  بـر 
مشـهورترین داسـتاِن وی یعنـی ابلوموف، 
ایلیـچ  ایلیـا  شـخصیت  متحول                    سـاختن 
ابلومـوف از یـک گونـه ]تیـپ[ اجتماعی 
خـاص – زمیـن دار و مـالک متعلـق بـه 
نمونه                    یـی  بـه   – زمـان و مکانـی خـاص 
شـخصیتی  بـود؛    )archetype( مثالـی 
کـه خـود گنچـاروف، تنهـا پـس از چاپ 
و انتشـار کتـاب، به                    طـور کامل بـه ماهیت 
ص                    71(.  هشـتم،  یافت)جلـد  وقـوف  آن 
در عیـن                     حـال، تأکیـد داشـت کـه ریشـۀ 
“خالقیـت ناخـودآگاه                    ”ِ وی نـه در توهـم، 
دارد: قـرار  واقعیـت  و  زنده گـی  در  کـه 

مـن صرفـًا آنچـه را کـه تجربه کـرده بودم 
بـه رشـتۀ تحریـر درآوردم، آنچـه را کـه 
اندیشـیدم و بـدان عشـق ورزیـدم، آنچـه 
را کـه نزدیـک مـن بـوده و به عیـان آن ها 
را دیـده و لمـس کـردم – در یـک کلمـه 
را کـه  را و هـم چیـزی  هـم زنده گـی                    ام 
به                    صـورت بخشـی از آن درآمـده بـود – 

نوشـتم. )جلـد هشـتم، ص 113(
ضمـن آن کـه تأکید بـر زنده گی بـه عنوان 
منبـع و منشـای خالقیـت وی، مشـخصۀ 
ایـن نیـاز عصـر حاضر اسـت کـه ادبیات 
بازتـاب زنده گـی اسـت، هم زمـان به                    طـور 

ؤیا  و تخیل  ر
در  ابلوموف 

اثر ایوان 
وف گانچار

 ابلومــوف، چــه در خــواب و چــه در بیــداری، در برابــر وسوســۀ فــرار بــه گذشــته                    یی نوســتالژیک
ــل ــای قاب ــه رؤی ــار ب ــا یــک ب ــه مقاومــت نیســت، و تنه ــی قــادر ب ــه آینده                    یــی خیال ــردن ب ــا پناه                    ب  ی
ــگا ــه ال ــاعرانۀ وی ب ــق ش ــد عش ــه می                    بین ــت ک ــردد و آن زمانی س ــاز می                    گ ــت                     ب ــل مثب ــق عم  تحق
ــان ــا جری ــوام ب ــف، و ت ــی و تکلی ــس وظیفه                    شناس ــا ح ــه ب ــد آمیخت ــقی درآی ــورِت عش ــد به                    ص  بای
 روزمــرۀ کار در منــزل و ملــک، رســیده گی بــه امــور رهــن، اجــاره                    داری، صورت حســاب ها و
ــان... . لیکــن ایــن چشــم                    انداز به ــا مهمان ــی ب ــای برنامــۀ “کاری                    ” وی مذاکــرات عمل  مراتــب از رؤی
 دربــارۀ امالکــش نومیدکننده                    تــر اســت. وی به                    جــای آن کــه آرام                    آرام در توهــم وسوســه                    انگیز
 ابلوموفــکای نوسازی                    شــده و پُرجنب                    وجــوش فــرو رود، خیلــی ســاده خــود را بــا ایــن تفکــر
 آزاردهنــده خــو می                    دهــد کــه: »آیــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه بــه خــود وعــده داده بــود؟ آیــا

ــت؟ ــن اس ــی همی »زنده گ

ضمنـی نوعـی عـدم تأییـد تصویرسـازی 
آن  در  نیـز  واقعیـت  قیـد  از  رهانشـده 
عین                    حـال،  در  و  می                    خـورد.  چشـم  بـه 
اگـر تأکیـد گنچـاروف بـر تصویرسـازی 
بـرای شـیوۀ خلـق رمـان حایـز اهمیـت 
                    باشـد، بـدون تردیـد بـرای محتـوای آن 
نیـز چنیـن اسـت؛ خواننـده گان ابلوموف 
به                    راحتـی می                    تواننـد حضـور همه                    جانبه و 
نیرومنـد نوسـتالژی، رؤیـا )dream(  و 
تخیـل )fantasy(  را در ایـن داسـتان و 
پنداربافـی )daydream/mechta(  دو 
مفهـوم کلیـدی در ایـن داسـتان به                    شـمار 
می                    رونـد: مفهـوم نخسـت متضمـن بـار 
معنایـی گریـز از طریق خواب بـه دنیایی 
بیانگـر  دوم  مفهـوم  و  اسـت،  تخیلـی 
توهمـاِت آگاهانه                    یـی اسـت کـه حاصـل 
در  اسـت.  بیـداری  در  ذهـن  فعالیـت 
ابلومـوف رؤیاهـای واقعـی و عملـی بـا 
نوعـی احسـاس نوسـتالژی یـا دل تنگـی 
پیونـد خورده                    انـد کـه  نسـبت                    به گذشـته 
فقـط گـه                    گاه بـه آینـده اشـاره                    یی دارنـد، 
به                    کارگیـری مجـدد  بیانگـر  ولـی هرگـز 
مقابـل،  در  نیسـتند.  حـال  تجربیـات 
پنداربافی هـا یـا توهمـات بیانگـر آرزوها 
کـه  اسـت  خیال بافانه                    یـی  تمایـالت  و 
می                    توانند به شـکل کامـاًل غیرواقع گرایانه 
بـا رؤیاها آمیخته شـوند. بـه تعبیر و.اس. 
افسـانه و  پریچـت “حضـور آرام رؤیـا، 
قصـۀ پریـان هماننـد زمزمـۀ آرام جویبار 
در سراسـر کتاب جریـان دارد”)3(، که نه 
فقـط توهمات و پنداربافی هـای ابلوموف 
رؤیاهـای  بلکـه  راحت                    طلـب،  و  تنبـل 
شـتولتس آگاه و الـگای جسـت وجوگر و 
کنجـکاو را نیـز فرامی                    گیـرد. درحالی                    کـه 
بی                    اعتمـادی  می                    تـوان  به                    راحتـی 

در  را  آزادشـده  تخیـالت  بـه  گنچـاروف 
نیمه                    خـواب،  قهرمـان  بیـن  شـدید  تقابـل 
عمـل  مـرد  و  ]ابلومـوف[  وی  نیمه                    بیـدار 
داسـتان وی یعنـی شـتولتس مشـاهده کرد، 
ولـی ایـن نکتـه کـه داسـتان وی تقابـل یـا 
و  شـخصیت                     خیال پـرداز  بیـن  مقایسـه                    یی 
نمـی                    آورد،  به                    عمـل  واقع گـرا  شـخصیت 
اسـت  منازعه                    یـی  بیانگـر  برعکـس  بلکـه 
دربـارۀ ماهیـت و نقش رؤیاهـا و توهم در 

نیسـت. زنده گـی، چنـدان مشـهود 
بیانگـر  داسـتان  تحلیـل  حـال،  عیـن  در 
به                    طـور  نویسـنده  شـاید  کـه  اسـت  آن 
دایـم کنتـرل تخیـالِت خـود را در اختیـار 
تخیـل  وقتـی  این کـه  گـو   – نداشـت 
خالقـه بـا ناخـودآگاه )هـر تصـوری کـه 
گنچـاروف می                    خواهـد از آن داشـته باشـد( 
هـم  چنـدان  مسـأله  ایـن  باشـد،  مرتبـط 
شـگفت                    انگیز نیسـت. حتـا پـس از آن کـه 
نقـد و نظـر منتقدان سـبب شـد تـا در وی 
روشـن                    بینی هایی نسـبت                     بـه آفرینـش خود 
او پدیـد آیـد، بازهـم بعیـد به                    نظر می                    رسـد 
کـه گنچـاروف کاماًل واقف بود که داسـتان 
تـا چـه اندازه تضـاد درونـی وی بین نوعی 
دل تنگـی نسـبت                     به شـیوۀ زنده گی روسـیۀ 
قدیـم و نفـی آن، بین همدلـی و تعلق                    خاطر 
وی بـه رؤیاهـای اصیـل و تأییـد اخالقـی 
فعالیـت هدفمند را آشـکار می                    سـازد. دلیل 
داسـتان،  مثبـت  شـخصیت های  ناکامـی 
یعنـی شـتولتس و الـگا در متقاعدسـاختن 
دیگـران این اسـت کـه مؤلف نتوانسـت                     به                    

طـور جـدی و قاطعانـه فرآینـد ناخـودآگاه 
آفرینـش را بـا تجربـۀ زنده گـی پیوند دهد. 
گنچـاروف  خالقـۀ  فرآینـد  نظـر  ایـن  از 
مـوازی و همسـو بـا وابسـته گی ابلومـوف 
بـه توهمـات اسـت. همان                    طـور کـه کنـت 
سـبب  امـر  ایـن  می                    گویـد  هارپـر  ای. 
می                    شـود کـه شـخص ابلوموف “بـر روایت 
داسـتان حاکـم باشـد” )هارپـر، ص 107(. 
قـدرت ابلومـوف در فایق                    آمـدن بـر خالـق 
خویـش تنهـا بـه این دلیل میسـر اسـت که 
دربـارۀ  گنچـاروف  تردیـد  و  دوگانه گـی 
ویژه گی هـای شـخصیت نـوع ابلوموفـی و 

نقـش رؤیاهـا در زنده گـی، قبـل از همـه 
در نحـوۀ برخـورد وی بـا شـخصیت های 
عمـدۀ داسـتان و تأکیـدی کـه بـر بررسـی 

رؤیاهـای آنـان دارد، تجلـی می                    یابنـد. 
نیـازی بـه گفتـن نیسـت کـه نمونـۀ اعالی 
شـخصیت                    خیال پرداز و رؤیایـی در داسـتان 
و  اسـت  ابلومـوف  ایلیـچ  ایلیـا  شـخص 
رؤیـای طوالنـی دوران کودکـی در بخـش 
اول از فصـل نهـم بـه یادماندنی تریـن آن ها 
به                    نـدرت مفسـری  اسـت.  داسـتان  در کل 
ایـن  باشـد  نگفتـه  کـه  یافـت  می                    تـوان 
رؤیاهـای ایـام کودکی، عواملـی محیطی را 
عریـان می                    سـازند کـه زندگی و شـخصیت 
ابلومـوف را تعییـن کـرده و آن را شـکل 
مهـم  رؤیاهـای  بسـیاری  ولـی  داده                    انـد. 
دیگـر نیـز در داسـتان حضور دارنـد. دیگر 
ابلومـوف در کتـاب کوتاه تـر و  رؤیاهـای 
کمرنگ ترنـد، به                    همین                    سـبب زودگذرنـد و 
چنـدان در ذهـن مانـدگار نیسـتند. مع                    ذلک 
نظیـر  اهمیت                    انـد،  حایـز  خـود  جـای  در 
توهمـات گـه                    گاه شـتولتس و الـگا، چرا که 
عمدتـًا پنداربافی هایـی راجـع بـه آینده                    اند. 
در خصـوص ابلوموف پیوند آشـکاری بین 
پنداربافی هـای وی و رؤیـای وی دربـارۀ 
دوران  دارد؛  وجـود  کودکـی                    اش  دوران 
کودکـی وی در ابلوموفـکا و پنداربافی های 
تکویـن  آغازیـن  سـال های  آن  در  وی 
شـخصیت او عواملـی بودنـد کـه آرزوهـا 
محـدود  را  آینـده  بـرای  تمایـالِت وی  و 
و مشـروط سـاختند. از سـوی دیگـر، بیـن 
زمـان حـال وی و رؤیاهـای وی راجـع به 

آینـده پیونـد اندکـی وجـود دارد، به                    جز در 
دوران عشـق جادویـی او بـا الـگا. 

خطور نخستین روشـنایی به ذهن ابلوموف 
اول  یکنواخت                    بخـِش  و  آرام  توصیـف  در 
کتـاب دیده می                    شـود، کـه خواننده بـا دنبال 
کـردن جزییـات مربـوط بـه رفـع توهمات 
ابلومـوف دربـارۀ جامعه و تعلیـم و تربیت 
و خدمـات دولتـی پـی می                    بـرد کـه قهرمان 
تن                    پـرور متکـی بـه دیگـران پـس از غور و 
تأمـل فـراوان در خصـوص مسـألۀ وجـود 
نهایتـًا بـه کشـف ایـن واقعیـت نایـل آمـد 
مناسـبی  فعالیـت  “عرصـۀ  می                    توانـد  کـه 
بـرای گـذران زنده گـی خـود پیـدا کنـد” 
)چهـارم، ص 62(، و این کـه “سـهم مقـدر 
وی تأمیـن سـعادت و خوشـبختی خانواده 
دارایی هـای  و  امـالک  بـه  رسـیده گی  و 
خـود اسـت                    ” )چهـارم ص 66(. از ایـن                    رو 
حاال چند سـالی اسـت که هر روز بخشـی 
از وقـِت                     خـود را درحالی                    کـه روی نیمکتی 
برنامه                    ریـزی دربـارۀ  لـم می                    دهـد، صـرف 
بازسـازی خانـه                    اش و مدرنیزه                    کـردن شـیوۀ 
خـود  دارایی هـای  و  امـالک  امـور  ادارۀ 
کار  ابلومـوف  بـرای  ایـن  خـود  می                    کنـد. 
به                    شـمار مـی                    رود؛ شـاهد مدعا نـدا یا ضربۀ 
درونـی وی وقتـی کـه خواب                    آلوده گـی و 
تنبلـی بـه سـراغش می                    آمـد: خیلـی جـدی 
و محکـم بـه خـود نهیـب مـی                    زد کـه “نـه، 
اول کار، بعـد…” )چهـارم، ص                    78(. لیکن 
حتـا رؤیـای شـبیه کار نیـز بـرای ابلوموف 
خسـته                    کننده اسـت، و ظرف چند دقیقه، در 
چشـم ذهـن خـود از مرحلـۀ برنامه                    ریـزی 
عملـی بـه چنـد سـال بعـد از آن حرکـت 
کـه  آینـده  در  زمانـی  بـه  یعنـی  می                    کنـد، 
مسـتقر  سروسـامان                    یافته  ابلوموفـکای  در 

شـد.  خواهد 

بخش نخست
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احمدولی  محترم  ملی  وفاق  تیم  رییس 
محترم  ملی  وفاق  تیم  دوم  معاون  مسعود، 
محترم،  بزرگان  نظری،  لطیف  داکتر 
مسووالن  و  گرامی  اشتراک کننده گان 
السالم علیکم و رحمته  رسانه های محترم، 
اهلل و برکاته. تشریف آوری همۀ شما را به 
این محفل خیر مقدم و خوش آمد می گویم.
و  فراوان است و جفاها  می دانم مشکالت 
داشته شده،  روا  ملت  این  بر  که  ستم هایی 
هر قدر هم گفته شود و تُند نقد گردد، کم 
است و لیکن تکرار. من اما امروز منحیث 
فرزند این سرزمین، منحیث یک طبیب، یک 
استاد و از همه مهمتر، منحیث یک مادر که 
گذشته و حال و آیندۀ خود و کودکانم را 
و  باروت  غرش  در  می بینم،  خاک  این  در 
بقا  از  فضا،  تیره گی  و  تنش  و  دود  خفقان 
و سرافرازی یک ملت سخن می گویم و از 

برنامه های یک تیم متعهد و منسجم.
ساختن  گهر  خویش  صدف  در  زنده گی 

است
در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است

حکمت و فلسفه را همت مردی باید
تیغ اندیشه به روی دو جهان آختن است
مذهب زنده دالن خواب پریشانی نیست

از همین خاک جهان دگری ساختن است
و اما تفاوت ما با دیگران:

رییس تیم جناب احمدولی مسعود، وابسته 
و  علم بردار جهاد  ملی،  قهرمان  خانوادۀ  به 
ملی،  قهرمان  دست  یافتۀ  تربیت  مقاومت، 
دیپلمات موفق و ورزیده، دور از معامله های 
ملی،  وفاق  و  ملی  آجندای  طراح  سیاسی 
آگاه از مسایل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
کشور، منطقه و جهان، دارای ایده و اندیشۀ 
ملی و تفکر روشنفکرانۀ دینی، آماده برای 
تلفیق  برای  آماده  دولت داری و سیاست و 

گروه های مختلف جامعه.
استاد  جناب  ملی  وافق  تیم  دوم  معاون 
دکتورای  دارای  نظری،  عبداللطیف  داکتر 
جوان  مرد  جامعه شناسی،  و  سیاسی  علوم 
و دانشمند، محقق و مدقق مسایل سیاسی، 
برچسپ ها،  همه  از  دور  به  و  اجتماعی 
و  زرپرستی ها  زورگویی ها،  اتهام ها، 

تذویرها.
این جانب منحیث فرزند این مرز و بوم، با 
قبول زحمات و دشواری های شبانه روزی، 
منحیث  عالی  تحصیالت  اکمال  از  بعد 
مصدر  کابل  طی  پوهنتون  در  طب  داکتر 
جنگ  حاالت  همۀ  در  گردیدم.  خدمت 
و  دود  و  راکت پراکنی ها  بمباردمان ها،  و 
باروت، شاهد جنگ های ویرانگر بوده ام و 
تلخی جنگ را با همۀ وجود حس کرده ام. 
هجرت و دربه دری را از تخار و بدخشان تا 

پشاور و کراچی تجربه کرده ام.
چون  که  ندارم  را  این  ادعای  من  آری، 
ژاندار، دختر شجاع فرانسوی، با تیروکمان 
بوده ام.  بوم خود  و  مرز  دفاع  و  مبارزه  در 

بوپادچاهِ  جمیله  چون  که  نمی گویم  من 
الجزایر در قلع وقم اشغال گران میهن، عماًل 
خالد  لیل  چون  شده ام.  رزم  میدان  وارد 
در  موفق  و  فعال  پارتیزان  یک  نتوانسته ام 
برابر دشمنان دین و میهنم باشم و هم مانند 
خانم اندراگاندی، نتوانسته ام که ربع قرن بر 
بزرگترین کشور جهان  نفوِس  میلیارد  یک 
با  حکومت کنم. همچنان در صدد مقایسه 
سکان  است  توانسته  که  مرکل  انگال  خانم 
فریده  من  اما  نیستم.  نیز  باشد  اروپا  ثبات 
سرزمین  فرزندان  از  یکی  منحیث  مومند، 
دود و آتش پایه های علم و دانش رسمی را 
به صورت عملی و نظری به پایان رساندم 
درجۀ  آخرین  که  پوهاندی  درجۀ  به  و 
علمی در کشور است را به دست آورده ام. 
ندارم،  را  بودن  دانشمند  ادعای  هیچ گاه 
چون علم بحر بیکران است و من شاید به 
اندازۀ قطره یی از آن ننوشیده باشم. به قول 
بوعلی سینای بلخی: تا بدانجا رسید دانش 
من که بدانم همی که نادانم. اما بهترین ایام 
زنده گی خویش را در آموزش اوالد میهن، 
کرده ام  سپری  معصوم  کودکان  مداوای  در 
تألیف  و  تحریر  نیز  کتاب  و  مقاله  ده ها  و 
به  تا  اداری  کرده ام. در سمت های مختلف 
سطح اولین وزیر زن در وزارت تحصیالت 
عالی کشور برای هم میهنانم مصدر خدمت 

گردیده ام.
در  دوساله ام  کاری  دورۀ  در  من  خدمات 
وزارت تحصیالت عالی بر دوست و دشمن 
پوشیده نیست. کار دشوار گذر در وزارت 
امتحان کانکور  تحصیالت عالی، جایی که 

جوانان  برای  وحشتناک  کابوس  یک  به 
مبدل  سرزمین  این  فقیر  و  زحمت کش 
سوال های  فروش  و  خروج  از  بود،  شده 
کانکور و نفوذ افراد اشخاص و ارگان های 
نقل سیستماتیک، رشوه  تا  آن،  مختلف در 
جعل  و  سوال ها  کلید  فروش  و  خرید  و 
فرد  یک  دادن  امتحان  چندبار  و  تذویر  و 
موارد  این  همه  مختلف،  والیت های  در 
سرخورده  چنان  را  جوانان  بی عدالتی ها  و 
دست  عده یی  حتا  که  بود  کرده  متأثر  و 
اقدام  یک  با  ولی  می زدند،  خودکشی  به 
نابرابری ها  و  فسادها  این  همۀ  به  بی سابقه 
کردن سیستم  وارد  با  پایان گذاشتیم.  نقطۀ 
بایومتریک در پروسۀ کانکور، این معما را 
حل کردیم. به قول معروف: معما چون حل 
از سیستم  استفاده  بعدها  شود، آسان شود. 
شاهد  را  پارلمانی  انتخابات  در  بایومتریک 
بودیم که افتضاحی بیش نبود. این اقدام و 
ده ها اقدام سالم دیگر در وزارت تحصیالت 
و عزم  راسخ، جرأت  ارادۀ  نمایانگر  عالی، 
متین ما برای آوردن اصالحات بوده است. 
قوی  دست  اند:  گفته  علما  که  همانگونه 
می تواند شمشیر را به کار گیرد؛ نه شمشیر 

قوی دست ضعیف را.
زنان ظرفیت عظیم برای آبادانی، کار و کلید 
گم شدۀ توسعۀ افغانستان و اکثر نقاط جهان 
اند. باید توانمندسازی زنان به یک راهبرد 
قرار  کشورها  سیاست گذاری  در  اساسی 
زنده  یک حقیقت  به  شعار  این  از  و  گیرد 
مبدل شود و به حضورشان در رده های اول 
به  اجتماعی  حوزه های  و  سیاست  قدرت، 

عنوان یک سرمایۀ ارزشمند نگاه شود. تیم 
وفاق ملی با درک این مهم و اعتقاد به این 
ارزش، این مسوولیت بزرگ را به عهدۀ من 

گذاشت.

برنامه های ما در حکومت آینده برای زنان
البته چون وقت کم است، می خواهم عرض 
کنم که وفاق ملی یک منشور مدون و ترتیب 
شده دارد که با تمام جزییات، برنامه هایش 
را  آن  می توانید  شما  و  است  نگاشته  را 
بخوانید. من فقط شمه یی از این منشور را 
به عرض  به صورت مختصر خدمت شما 

می رسانم.
و  قدرت  اصلی  سطوح  در  زنان  آوردن   -
در  مثال،  عنوان  به  آنان.  از  واقعی  حمایت 
پست های وزارت ها، والی ها، ولسوالی ها و 
از  و حمایت جدی  اجتماعی  همۀ سطوح 

آنان.
شما  و  ما  زنان،  مطالعات  مرکز  ایجاد   -
می خواهیم تا تیم وفاق ملی ان شااهلل که به 
پیروزی برسد، یک مرکز مطالعات زنان را 
به صورت  آن،  بنیان گذاری می کنیم که در 
علمی و روشمند مسایل و مشکالت زنان 
و  دینی  قرائت  همچنان  و  شود  ریشه یابی 
ارزیابی  مورد  زنان  حوزه های  در  مذهبی 
قرار گیرد و محققان جوان زن در آنجا به 
اکادمیک تحقیقات شان  صورت روشمند و 

را فرا بگیرند.
قوانین  اجرایی  و ضمانت  کردن  نهادینه   -
همۀ  در  زنان  از  حمایت  برای  مقرره ها  و 
سطوح. قوانین در کشور ما وجود دارد اما 

نداشته  وجود  قوانین  این  اجرایی  ضمانت 
است. حکومت مبادرت به ضمانت اجرایی 

قوانین خواهد ورزید.
- ظرفیت سازی زنان در عرصه های مختلف 
توانمندی  جهت  فرصت ها  فراهم آوری  و 
حرفه یی  فنی،  بخش های  زنان،  اقتصادی 
و تخصصی برای زنان و حمایت و احیای 
مهارت های بومی زنان در دهات و قصبات 
مانند قالین بافی، گلیم بافی و غیره کارهایی 
که مربوط زنان می شود. همچنان بازار برای 
فروش تولیدات زنان نیز فراهم خواهد شد.
فعلی  نصاب  تربیه  و  تعلیم  بخش  در   -
معارف کشور ایجاب بازنگری ُکلی می کند. 
است  گونه یی  به  معارف  کنونی  نصاب 
مضمون  هجده  تا  هفده  صنف  هر  در  که 
تدریس می شود؛ در حالی که هیچ انگیزه یی 
برای شاگر داده نمی شود تا به کدام سمت 
باید جهت داده شود. در کشورهای دیگر، 
وقتی متعلم به صنف شش و هفت می رسد، 
ارزیابی  مورد  شاگر  استعداد  و  توانمندی 
سمت و سو  همان  به  و  می شود  داده  قرار 
تشویق و ترغیب می شود. ما باید از صنف 
هر  تا  بسازیم  جدا  را  رشته ها  بعد  به  نهم 
بگیرد.  فرا  را  خود  دلخواه  رشتۀ  کسی 
حرفه یی  و  فنی  مکتب های  باید  همچنان 
ایجاد شود. نیاز نیست وقتی شاگردی وقتی 
سمت  به  حتمًا  می شود،  فارغ  مکتب  از 
نیروهای  به  کشور  برود.  عالی  تحصیالت 
و  دارد  نیاز  نیز  فنی  و  تخنیکی  و  ماهر 

حکومت آیندۀ ما به آن توجه خواهد کرد.
- یک تفکیک را بین معارف و تحصیالت 
عالی کشور ایجاد می کنیم. چون فرصت کم 
است از تشریح اضافی برنامه های می گذرم 
منشور  به خواندن  فرا می خوانم  را  و شما 

وفاق ملی.

وطنداران گرامی!
بیایید برای آبادانی و بازسازی کشور عزیز 
ما افغانستان و برای پایان دادن به وضعیت 
کار  کشورمان  در  سال های سال  غم انگیز 
مشترک را آغاز کنیم و رأی خود را با تعهد 
استعمال  قومی  ارادۀ  با  و  محکم  و  جدید 
که  آنانی  و  شده  آزمایش  چهره های  کنیم. 
ناکامی  پارچۀ  داده اند و  امتحان  برای ملت 
به دست آورده اند را بار دیگر نباید امتحان 
کنیم. باید از کسانی که در گذشته برای مردم 
حتا یک پیاله چای هم نمی توانستند بدهند، 
و  دالر شده اند  میلیون ها  امروز صاحب  اما 
در کمپاین های شان میلیون ها دالر و افغانی 
مصرف می کنند، حساب پس بگیریم. شما 
پس  این  از  مدبر  و  مسلمان  باعزت،  مردم 
شکار فریب های این چنین چهره ها نشوید.

به امید یک افغانستان آباد و سربلند.

وفاق ملی به زنان 
به عنوان کلید گم شدۀ 

توسعۀ افغانستان
 نگاه می کند

داکتر فریده مومند معاون نخست احمدولی مسعود در نخستین همایش انتخاباتی تیم وفاق ملی:
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در مورد ظهور قدرمت ندانۀ ایاالت متحدۀ امریکا 
روایت  چند  هژمون،  یک  به  آن  شدن  مبدل  و 
می تواند وجود داشته باشد؛ بعضی از نویسنده ها و 
نظریه پردازان، آغاز این دوره را پسا جنگ جهانی 
دوم می دانند اما شماری هم برخالف این روایت 
ظهور و اوج گیری قدرت ایاالت متحدۀ امریکا را 
پسا جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوری 
ادعا وجود  این  برای  که  دلیلی  هم زمان می دانند. 
دارد این است که حتا پس از جنگ دوم جهانی، 
امپراتورهای  عنوان  به  کماکان  بریتانیا  و  فرانسه 
نفوذشان  دنیا  گوشه وکنار  در  کمتر  هرچند  سنتی 
حفظ داشتند و از سویی هم حضور اتحاد جماهیر 
در  را  کره زمین  خشکۀ  یک برششم  که  استالینی 
اختیار داشت و با ظرفیت و توانایی های نظامی که 
ماحصل تالش های خود استالین در راستای بلند 
بردن قدرت نظامی شوروی در خالی گاه دو جنگ 
حرکت  هر  می توانست  بود،  دوم  و  اول  جهانی 
داشته  نظر  زیر  را  امریکا  متحدۀ  ایاالت  مشکوک 
و با آن برخورد کند. البته که ایاالت متحده نیز به 
چیزی کمتر از شوروی در مسایل سیاسی، نظامی 
هم  میدان  یکه تاز  اما  نبود،  قانع  دنیا  اقتصادی  و 

نبود.
سال ها  بین  اتحاد جماهیر شوروی  فروپاشی  اما، 
1989 تا 1991 فضایی را فراهم آورد که تا به قول 
فرانسیس فوکویاما پایان تاریخ رقم بخورد و امریکا 
در حضور هیچ رقیبی برود که تنها ابر قدرت دنیا 
دنیا  کردن  تک قطبی  هژمونیک  با سودای  و  شود 
از  جداشده  کشورهای  ببرد.  پیش  به  و  طرح  را 
محدودۀ  در  استقالل  به  رسیدن  با  شوروی  بدنۀ 
به  سروسامان دهی  مصروف  خودشان  مرزهای 
امور داخلی و با قرار گرفتن در مجمع کشورهای 
مشترک المنافع در نبود مادر، به دنبال همکاری با 
حقوقی  وارث  که  روسیه  اما،  برآمدند.  یک دیگر 
بدترین دوران و سخت ترین  بود،  شوروی سابق 
می کرد.  تجربه  را  خود  سیاسی  اقتصادی  شرایط 
بوریس یلیتسن که در البه الی فروپاشی  شوروی 
دست  به  را  امور  زمام  رییس جمهور  عنوان  به 
گرفته بود، توانست تا سال 1999 روسیه را فقط 
بچرخاند که زنده بماند، اما با شخصیت متزلزلی 
با  کمونیست ها  با  برخورد  در  دوران  این  در  که 
آن که خودش نیز از حزب کمونیست باال می آید 
و در حمله به چچن از خود به نمایش گذاشت، 
اوضاع  کنترل  و  کار  ادامۀ  برای  خود  توانایی  در 

نابه سامان روسیه متردد بود.
به  را  قدرت  شرط  و  قید  بدون  منظور  همین  به 
امروز است  نخست وزیر وقت که والدمیرپوتین 
از  یکی  در  این خصوص  در  پوتین  کرد.  واگذار 
می گوید:  بی. بی .سی  رادیوی  بابا  مصاحبه هایش 

یلیتسن او را به دفتر کارش فراخواند و شروع کرد 
به شکایت کردن از اوضاع، در میان صحبت های 
مدیریت  در  او  ناتوانی  و  فاجعه  عمق  پوتین  او 
کشور را درک می کند، اما انتظار پیشنهاد پذیرش 
این  از  نیز  اخیر  ندارد و در  او  از  را  ادارۀ کشور 
پیشنهاد حیرت زده می شود. پس از سال 1999 که 
روسیه  نیز  می گیرد  به دست  را  امور  زمام  پوتین 
در یک وضعیت درون گرایانه و منفعلی قرار دارد 
که  متحده  ایاالت  تحرکات  با  مقابله  توانایی  و 
در خود  را  می افتد  اتفاق  اروپا  کنار  و  گوشه  در 

نمی بیند.
پایان جنگ جهانی دوم و  میانۀ  از سویی هم در 
آغاز جنگ سرد و تا پایان اتحاد جماهیر شوروی، 
ایاالت متحدۀ امریکا نهادها، ارزش ها، هنجارها و 
قواعدی را که در سطح نظام بین الملل خلق کرده 
بود برای خیلی از کشورها جذابیت خاصی داشت 
و این مسأله باعث شده بود تا جایگاه ویژه یی در 
اذهان عمومی جهانی برای این کشور پدیدار شود. 
این هنجارها و ارزش ها، اضالح متحدۀ امریکا را 
برتر  قدرت  عنوان  به  بین الملل  نظام  ساختار  در 
همان  در  پوتین  روسیۀ  حتا  که  بود  جاانداخته 
مصاحبه با بی .بی .سی ]از سر شوخی[ می گوید که: 
من به یکی از جنرال های امریکایی گفتم که روسیه 
می خواهد وارد پیمان ناتو شود و جنرال امریکایی 
با لبخند به من گفت شما ابتدا درخواست عضویت 
بدهید و ما اسناد شما را بررسی می کنیم که واجد 
از  این حرف پوتین  یا خیر؟ حاال  شرایط هستید 
بیانگر  اما  دیگری،  دلیلی  هر  یا  بود  شوخی  سر 
عالقۀ روسیه به نزدیکی با ایاالت متحده و لیبرال 

دموکراسی غربی می تواند تعبیر شود.
ناتو  چطور  گسترش  مبنی  امریکا  تحرکات  اما 
اروپای شرقی و مداخله در بحران کوزوو در  به 
حوزۀ بالکان روسیه را وا می دارد که از خیر لیبرال 
استخوان  به  کارد  تا  و  بگذرد  غربی  دموکراسی 
نرسیده است تدبیری بسنجد. اینجاست که روسیه 
پس  اولین بار  برای   2007 و  سال های 2006  بین 
سال 1991 در مسألۀ کوزوو علیه تصمیم امریکا 
از  و  گیرد  قرار  صربستان  کنار  در  متحدینش  و 
استقال رسیدۀ  به  تازه  به رسمیت شناختن دولت 
احیا  دوباره  اینجا  از  روسیه  می ورزد.  ابا  کوزوو 
ساختار  در  ادعاهایش  طرح  دنبال  به  و  می شود 
نظام و اوضاع سیاسی نظامی جهان می برآید و تا 
اوکراین و شرق  از  امروز در گوشه گوشۀ دنیا  به 
اروپا شروع تا مسألۀ افغانستان، ایران و سوریه در 

مقابل امریکا می ایستد.
از سوی دیگر، کشور چین که از دهه هشتاد در 
برخالف  و  گرفت  قرار  اقتصادی  رشد  سمت 
و  فراز  دیگر  کشورهای  تجارب  و  پیش بینی ها 

فرود قابل مالحظه یی را در مسیر رشد اقتصادی 
مائوئیسم-لیبرالیسم  ترکیب  نکرده است و  تجربه 
به  رفته  رفته  تا  است  کرده  کمک  کشور  این  به 
رقیب جدی  و غیرقابل انکار برای ایاالت متحده 
می شود  دیده  حال،  این  با  شود.  مبدل  جهان  در 
اقصادی- نظام  از  بیرون  ادعا  پُر  کشور  دو  که 
نظامی دست ساخت ایاالت متحده در سطح نظام 
که  سمتی  به  می روند  و  می کنند  ظهور  بین الملل 
ایاالت متحده جلوگیری کنند و  از یکه تازی های 
مهمتر از آن گردهم آیی کشورهای برزیل، هند و 
آفریقای جنوبی با روسیه و چین در قالب پیمان 
دو چندان  امریکایی  برای  را  کار  بریکس سختی 

کرده است.
باآنکه، اکثریت کشورهای جهان عالقه مند زیستن 
زیر شرایط ارزش ها و و هنجارهای دست ساخت 
حداقل  نبودند،  تمام وکمال  با  اگر  امریکایی 
شان  توان  در  یا  آن  با  هم  خیلی جدی  مخالفت 
نبود و یا هم از روی منافغ کشوری که داشتند، با 
آن کنار می آمدند و به سمت این ارزش ها حرکت 
می کردند. سوال اینجاست که چرا امریکا نتوانست 
از این هم سویی و صداقت کشورهای جهان برای 

تداوم برتری های خویش در جهان سود ببرد؟
در این خصوص باید گفت که حتا در فضای پسا 
ایاالت متحده ورد زبان ها  جنگ سرد هم برتری 
کشورهایی  قدرت گیری  از  صحبت  حتا  و  نبود 
چون آلمان و جاپان و شکل گیری یک نظام چند 
متحده  ایاالت  این  اما  بود.  بحث  مطرح  قطبی 
ظهور  شرایط  دیگری  زمان  هر  به  نسبت  که  بود 
و گرفتن ابتکار عمل در جهان را داشت. مایل ها 
جهانی  دو جنگ  مخرب  اثرات  از  داشتن  فاصله 
در  متحده  ایاالت  نظامی   و  اقتصادی  توانایی  و 
برخورد با بحران های مالی و امنیتی دنیا باعث آن 
شد تا این کشور ابتکار عمل را در سطوح کالن 

معادالت جهانی در دست بگیرد.
باال، یمریکای بی رقیب در  اما در پاسخ به سوال 
یک  یک طرف  از  خویش  عسل  ماه  کوتاه  دوران 
سیاست بی توجهی به »دیگران« را در پیش گرفت 
و  لیبرال  کمتر  چهرۀ  خود  از  دیگر،  سوی  از  و 
بیشتر هژمون نشان داد. به قول فرید ذکریا این دو 
عامل مهم بیرونی باعث شد تا کشورها و متحدان 
بی باور شوند  ایاالت متحده  به  این کشور نسبت 
و راه خودشان را از سر بکشند. البته نقش جناح 
به  نسبت  روند  این  تسریع  در  جمهوری خواهان 
ترامپ  آمدن  و  است  بوده  بیشتر  دموکرات ها 
سرود اختتامیه روند گذار از لیبرالیسم به رئالیسم 
به  امریکا  بی توجه  است.  نواخته  ناسیونالیسم  و 
»دیگران« باعث آن گردید تا یک تغییر وحشتناکی 
در جایگاهی که این کشور در سال 2001 داشت 

هستیم.  آن  شاهد  اکنون  که   بخورد  رقم  تاحاال 
سال  در  افغانستان  به  حمله  در خصوص  امریکا 
2001 توانست یک ائتالف کالنی را شکل دهد که 
از شمال قارۀ امریکا گرفته تا شرق دور، کشورها 
نظامی  حضور  با  و  بودند  ائتالف  این  از  بخشی 
و مالی در افغانستان نقش ایفا کردند، اندکی بعد 
نیز ایاالت متحده توانست ائتالف دیگری را علیه 
عراق شکل بدهد و حتا با دور زدن سازمان ملل 

متحد به این کشور حمله کرد.
ایران و وضع  با  ترامپ  اخیر  برخوردهای  اما در 
تحریم های یک جانبه علیه این کشور، امریکا هنوز 
ائتالف  یک  خصوص  این  در  است  نشده  قادر 
حداقل با متحدان دیرینه اش علیه ایران سروسامان 
بدهد. اروپایی های متحد 70 ساله ایاالت متحده، 
در خصوص مسألۀ ایران با این کشور نظر متفاوت 
دارند، نهتنها در این خصوص که اروپا مخصوصًا 
فرانسه و آلمان می روند که بعد از این سیاست های 
مستقالنه و متفاوت از نظر امریکا را در تعامل با 
این  که  نمایند  اختیار  نیز  بین المللی  مسایل  سایر 
وضعیت می تواند مخالفان و رقبای ایاالت متحده 

را در دنیا جسورتر هم بسازد.
کردن  جمع  تالش  در  امریکایی ها  هم  سویی  از 
بیرون شدن  هستند؛  دنیا  کنار  گوشه  از  خودشان 
آن  بیانگر  افغانستان  از  کشور  این  قریب الوقوع 
است که ایاالت متحده و بیشتر از این  که بخواهد 
به مسایل سیاسی-امنیتی دنیا از نزدیک و به شکل 
به شیوۀ حل  اند  آورده  بپردازد،  روی  حضوری 
پرروسۀ  منطقه یی.  بازیگران  مناطق توسط  مسایل 
جاری صلح افغانستان و خریدن خاطر گروه هایی 
که به نیابت از پاکستان می جنگند بیان گر این است 
را  افغانتسان  بحران  می خواهد  متحده  ایاالت  که 
توسط پاکستان مدیریت کند. از سویی قایل شدن 
نقش بیشتر برای اسرائیل و سعودی در خصوص 
چنین  بیانگر  نیز  میانه  خاور  اوضاع  و  مسأله 

سیاستی است.
در اخیر با طرج این پرسش که دنیای پسا امریکا 
یک دنیای وحشتناک و برگشت به وضعیت که در 
بود؟  انسان خواهد  گرگ  انسان  هابز  قول  به  آن 
به این نوشته پایان می دهم. سرنوشت ارزش های 
دست ساخت امریکا از جمله؛ لیبرال دموکراسی ها، 
ارزش های  جهانی،  نظم  بر  حاکم  حقوقی  قواعد 
حقوق بشری، نهادهای بین المللی به کجا خواهد 
مبارزه  مانند:  مهمی  مسایل  هم،  سویی  از  رفت. 
از  جلوگیری  مخدر،  مواد  با  مبارزه  تروریسم،  با 
گسترش سالح های کشتار جمعی و هسته یی شدن 

کشورها چگونه مدیریت خواهد؟

پایان صعود و آغاز نزول؛ 
دنیای پسا امریکا 

چگونه خواهد بود؟
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به جز »سخن ماندگار« مسؤولیت دیگر نبشته ها به 
نویسنده گان برمي گردد.

چاپ: مطبعه امام

و...  نژاد  قبیله،  قوم،  ملت،  از:  اعم  انسانی  کتلۀ  هر 
و  دست آوردها  خویش  )گذشته(  تاریخ  گسترۀ  در 
آن ها  و  است  اتفاق   مورد  تقریبًا  که  دارد  ارزش هایی 
نکوداشت  آن  از  و  می ورزند  مباهات  بدان  پیوسته 
می گیرند. ارزش ها ممکن است گاهی از جنس پیروزی 
پاره یی  یا هم  یا سرآمدی در دانش و  باشد،  در جنگ 
این  از  علی هذا.  قس  و  اخالقی  ارزش های  و  امور  از 
عظیمی  بخش  بیگانه گان  علیه  نبرد  در  پیروزی  میان، 
می دهد  را شکل  افغانستان  معاصر  تاریخ  افتخاراِت  از 
این  در  ساکن  گروه های  و  اقوام  همۀ  مشترِک  مال  که 
آن  از  اگر  نیست  بی مناسبت  این رو،  از  و  است  کشور 
به  بزرگداشت  این  و  گیرد  صورت  بزرگداشت  جمعًا 
یک معنا کار نیک و دوراندیشانه یی است؛ زیرا می تواند 
هنوز هم روِح استقالل طلبی و شور آزادی خواهی را در 
ناخودآگاهِ نسل های آینده زنده نگه دارد و اتصاِل ما را 
با گذشته مستدام بدارد. از این بابت، بایستی از چنین 
کرد.  تجلیل  نمادین-  صورت  به  ولو   - مناسبت هایی 
برخالف  افغانستان -  مردم  بدانیم،  این که  است  جالب 
بسیار ی از ملت های دیگر - پی هم در سه نبرد خونین 
با فرنگی ها به پیروزی رسیده اند و از این رو، بازخوانی 
این گونه خاطره ها می تواند بر تحفظ و تکثیر غرور ملِی ما 
اثرگذار باشد. با این وجود، ناکامی تاریخی دستگاه های 
سیاسی در امر تأمین عدالت اجتماعی، دولت-ملت سازی 
عبرت انگیزند.  بسیار   - گذشته  در   - دانش  توسعۀ  و 
عبدالرحمن خان،  دورۀ  در  بدانیم  کافی ست  فی المثل 

در ُکل جغرافیای این کشور سه دبیِر چیره دست یافت 
نمی شد که امور اداری دربار را برعهده گیرد. این گونه 
می توان به اعماق فاجعۀ فکری و فرهنگِی نهادینه شده 
در این سرزمین اشراف پیدا کرد. این در حالی ست که 
فیلسوف  از صدها  خان،  عبدالرحمن  عصر  با  همزمان 
و نویسنده و دانشمند، شاعر و مخترع و... می توان در 
اروپا سراغ گرفت که حتا  دنیا، فی المثل  جاهای دیگر 
فهم اندیشه های آن ها بر حافظۀ روشنفکراِن ما سنگینی 
با این گفته، اگر »زمان« را پیوسته فرض کنیم  می کند. 
آنگاه  بینگاریم،  »گذشته«  ضروری  برآینِد  را  »حال«  و 
اگر کنون در چنین وضع اسف باری نمی بودیم، بایستی 
معنا،  یک  به  کنونی  وضع  در  بودن  می کردیم.  تعجب 
تحمیِل گذشته است، گذشته یی عمدتًا تاریک و ظلمانی 
که سایۀ سنگینش را تا »اکنوِن« ما گسترانده است. این 
نکته را برای آن گفتم تا نشان دهم »گذشته« یی که گاه 
پنج هزارساله خوانده می شود، غالبًا درخشان و پُررونق 
حرکت  سمتی  به  گاهی  استثنائًا  چند  هر  است،  نبوده 
گذشته یی  بیان،  این  با  است.  بوده  امیدبخش  که  کرده 
با این وصف را نمی توان صرفًا ستایش کرد، بل نیاز به 
تحلیل بی طرفانه و سناِن فکر نقاد نیز دارد. تبجیِل صرف 
از درک واقعیِّت آن  نابه جای »گذشته«، ما را  و تکریِم 
بازمی دارد و مانعی در برابر فهِم »گذشته« بنیاد می نهد. 
این گونه برخورد با گذشته از نگاه علمی کاماًل بی وجه 
به  که  باشد  کاذبانه یی  تسکیِن  می تواند  صرفًا  و  است 
درد سیاست مداری منفعت خواه یا ناسیونالیستی متصلب 
جامعه شناسانه،  رویکردی  در  وجود،  این  با  می خورد. 
قرار  وضعی  چه  در  ما  بدانیم  این که  است  مهم  بسیار 
شرایطی  چه  در  تاریخی،  مناسبت ِ  یک  از  و  داریم 
تجلیل می کنیم. تجلیل از استقالل در اوضاع و احوالی 
کرد،  عمل  و  گرفت  تصمیم  مستقالنه  واقعًا  بتوان  که 
از  تجلیل  برخالف،  ستودنی ست.  و  شایسته  بسیار 
معادالِت  تابِع  آن  وضعیت  همواره  که  کشوری  در  آن 
آن،  از  مهم تر  و  بوده  جهانی  و  منطقه یی  قدرت های 
بالفعل تحت   حمایِت کشورهای خارجی - اگر نگوییم 
اشغال - قرار دارد، بسیار ُمضحک و حزن انگیز است. 
از آن بدتر، هزینه سازِی هنگفت برای تدویر یک چنین 
زیر خط  تن  میلیون ها  که  در وضعیتی  آن هم  محافلی، 
فقر مطلق قرار دارند و شهروندان با هزارویک مشکِل 
حاد اقتصادی دست به گریبان اند، تراژدی خنده داری ست 

که آدمی را به »تأمِل دشوار« و »پُرفاجعه« فرو می برد. 
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ریاست حکومت وحدت ملی:
غنی در نشست عمومی 

سازمان ملل شرکت نمی کند
سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی می گوید، 
محمداشرف غنی در نشست ساالنۀ مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد اشتراک نمی کند و تصمیم گرفته 
این  به  را  ملی  امنیت  است حمداهلل محب، مشاور 

نشست بفرستد.
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  صدیقی  صدیق 
ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  گفت:  کابل 
داریم؛  انتخابات  مهم  مرحله  در  ما  و  است  مهم 
رییس جمهور به دلیل مصروفیت در حکومت، قرار 
است  قرار  و  کند  اشتراک  نشست  این  در  نیست 
افغانستان، حمداهلل محب، مشاور  از  نماینده گی  به 

امنیت ملی اشتراک نماید.
و  خواند  دوام دار  را  روند صلح  که  کرد  اضافه  او 
تاکید کرد که انتخابات در زمان تعیین شده برگزار 

می شود.
سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی خاطرنشان 
کرد که پناهگاه هراس افگنان در خاک افغانستان و 
بالقوه توسط  با تهددید  افغانستان  پاکستان است و 
اصلی  عامل  طالبان  و  است  مواجه  گروه ها  این 

خشونت در افغانستان می باشد.
امنیتی  نیروهای  و  حکومت  کرد،  تاکید  صدیقی 
بگیرند.  را  مردم  علیه  خشونت  جلو  دارند  تالش 
گروه داعش در مرکز و شرق افغانستان یک تهدید 
مبارزه  تهدید  این  با  دارد  است و حکومت تالش 

کند.
به گفتۀ او، وضعیت بشری در افغانستان در حالت 
این مسوولیت حکومت است  ندارد و  خوبی قرار 
که با راه اندازی برنامه های بزرگ، به مشکالت مردم 
کمک های  بدون  برنامه ها  این  که  کند  رسیده گی 

جهانی میسر نیست.
از سوی دیگر، او در مورد گزارش تازه کمیته مبارزه 
با فساد در مورد وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: 
از چالش های  فساد  با  مبارزه  کمیته  اخیر  »گزارش 
عمده در قسمت استخدام ها در وزارت خارجه پرده 
برداشت. حکومت طبق این گزارش فیصله کرده تا 
را در وزارت  این چالش ها  هیأتی توظیف شود و 

خارجه مورد بررسی قرار دهد«.
او افزود، در این تفتیش سلیقۀ شخصی وجود ندارد 
و کار حکومت افغانستان است و حکم بررسی  در 

وزارت خارجه طبق معمول صورت گرفته است.


