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آقاي قادري در نخستين انتخابات رياست جمهوري افغانستان
ش�اهدبوديم كه ي�ك فضاي امنيتي در اين كش�ور حاكم بود و
نيروهاي خارجي و افغاني تأمين كننده امنيت آن انتخابات بودند.
امس�ال اما مديريت انتخابات برعهده افغانه�ا بود .اين به چه
معناست؟
سيد سعيد قادري :از  6ماه قبل كه پروسه انتخابات شروع شد در
واقع معماري انتخابات سوم رياست جمهوري افغانستان با خود افغانها
بود .غربيها ميگفتند افغانستان توانايي تأمين امنيت برگزاري انتخابات را
ندارد ،اما دولت افغانستان با اتكا به نيروهاي بومي خود موفق به برگزاري
قابل تحسين انتخابات سوم در افغانستان شد و روند اين انتخابات كام ً
ال
افغانيزه بود .مالكيت ،معم��اري صحنهگرداني ،تأمين امنيت و از صفر تا
 100انتخابات كنوني بر عهده كميسيون مستقل انتخابات و كميسيون
رسيدگي به شكايات به اضافه كمپين  8نامزد انتخاباتي بوده است .تا اين
لحظه از نظر ما انتخابات افغانس��تان كارنامه قابل قبولي داش��ته و دولت
نمره خوبي كسب كرده است .اميدواريم در مراحل بعدي اگر انتخابات به
دور دوم كشيده شود يا در شمارش آرا ،دولت باز هم موفقيت خود را در
برگزاري انتخابات ادامه دهد.
خانم دكتر فاطمي ش�ما بهعنوان يك�ي از اعضاي لويه جرگه
افغانس�تان ميدانيد كه ويژگي بارز انتخابات امسال افغانستان
حضور چشمگير اقشار مختلف بوده آن هم در حالي كه طالبان
انتخابات را تهديد كرده بود .ش�ما اين مس�أله را چطور تحليل
ميكنيد؟
دكتر فاطم�ه فاطمي :در طول تاريخ افغانس��تان انتخاباتي به اين
گستردگي برگزار نشده بود .در اين دوره حضور نيروها و مردم افغانستان
در پاي صندوقهاي رأي بس��يار بس��يار بيس��ابقه بود .من اين مسأله را
اينگونه تحليل ميكنم كه افغانها خواستار بهوجود آمدن امنيت در اين
كشور هستند .اگر مردم افغانستان بخواهند و اگر همسايههاي افغانستان
و نيروهاي خارجي كه اآلن در افغانستان مستقر هستند با مردم ،دولت و
نيروهاي افغاني همكاري كنند ،اين خواس��ته و حق مردم محقق خواهد
ش��د .هر رئيسجمهوري هم كه در افغانس��تان به قدرت برس��د بايد در
پاسخ به حضور گسترده مردم در انتخابات بحث تأمين امنيت را با جديت
دنبال كند .در دو انتخابات قبلي كه حامد كرزاي رئيسجمهور شد حضور
مردم قابل مقايس��ه با امس��ال نبود زيرا مردم فكر ميكردند كرزاي يك
رئيسجمهور غربي و طرفدار حضور غربيها در كش��ور است و به همين
دليل مشاركت كمتري در انتخابات داشتند.
علت حضور پررنگ زنان را در اين انتخابات چه ميبينيد؟ آيا
اين حضور پيام خاصي براي طالبان داشت؟
دكت�ر فاطمي :در انتخابات امس��ال هم جوان��ان و هم زنان حضور
پررنگي داشتند .زنان افغان در طول تاريخ افغانستان متأسفانه بهحقوقي
كه بايد داش��ته باشند دست نيافته و هميشه تحت شرايط مردساالري و
تقريباً محكوم و مظلوم بودند .اآلن كه ش��رايط تا حدودي مساعد شده و
زنها توانس��تهاند در ساختار سياسي ،اجتماعي و حتي اقتصادي جامعه
حضور پيدا كنند ،نتوانستند نسبت به تصميمگيريهاي آينده كشورشان
بيتفاوت باش��ند و نقش بس��يار خوب خود را به نمايش گذاشتند و پاي
صندوقهاي رأي آمدند .اميدوارم هر رئيسجمهوري كه در رأس حكومت
قرار ميگيرد و تصميمگيري ميكند حقوق زنان را به رسميت بشناسد
و از اين حقوق حمايت كند؛ زيرا نيمي از جامعه افغانستان زنان هستند.
زنان تحصيلكرده و با فرهنگي كه همواره در كنار برادران و همسرانشان در
ساختن يك افغانستان امن ،اسالمي و مساعد كوشا بودهاند.
با توجه به اولويت بحث امنيت در افغانستان و اينكه در سالهاي
گذش�ته و با حضور نيروهاي خارجي امنيت چندان تأمين نشده،
فكر ميكنيد بعد از انتخابات امنيت افغانس�تان تأمين ميشود يا
خود اين انتخابات ممكن است به يك تهديد امنيتي تبديل شود؟
علي واحدي :در س��ال 2001كه غربيها وارد افغانس��تان ش��دند
شعارش��ان مبارزه با تروريسم و تأمين امنيت و آرامش افغانستان بود اما
ديديم كه در طول يك دههاي كه در افغانس��تان حضور داش��تند كه با
دوران رياس��ت جمهوري آقاي كرزاي هم همزمان بود غربيها در تأمين
امنيت نقش پررنگي نداش��تند .انتخابات نمونه خوبي از تأمين امنيت به
دست افغانها بود و  400هزار نيروي افغان شامل؛ پليس ،نيروهاي امنيتي
و ارتش افغانس��تان وارد پروسه تأمين امنيت انتخابات شدند و امنيت با
وضعي خوب حتي بهتر از دورههاي قبلي انتخابات ،برقرار شد .بعد از اين
انتخابات هم نهتنها مسأله امنيت افغانستان بدتر نميشود بلكه به مراتب
بهتر هم خواهد شد.
ولي تجربه نشان داده است كه افغانها وقتي به حال خود رها
شدهاند با هم جنگيدهاند .نظر شما در اين باره چيست؟
آقاي واحدي :نه اينطور نيست در تمام جنگهاي داخلي افغانستان
هميشه توطئه خارجي دخيل بوده است .چون بعد از پيروزي مجاهدين
يكي از توطئههاي دشمن خصوصاً امريكا اين بود كه ايران دوم در جهان
اسالم پا نگيرد .در مقطع مورد اشاره شما دولت مجاهدين در افغانستان در
حال قدرتمند شدن بود و در كشور و بين مردم خودباوري بهوجود آمده
بود و زمينه ورود غربيها و امريكا به افغانستان در حال از بين رفتن بود
به همين دليل غربيها توطئه كردند و مسائل قومي ما را علم كردند .قبل
از پيروزي مجاهدين در افغانستان مسائل قومي و جناحي چندان مطرح
نبود اما بعد از پيروزي مجاهدين اين مسائل مطرح شد و اين اتفاق دقيقاً
توطئه امريكا بود.
آقاي قادري سه كانديداي پيشتاز اين انتخابات دكتر يا به قول
ن ما داكتر هستند؛ عبداهلل ،اشرف غني و زلمي
همسايگان افغا 
رسول .انتخاب كداميك از آنها منفعت بيشتري را متوجه روابط
ايران و افغانستان ميسازد؟
سعيد قادري :هر سه كانديداي پيشتاز سابقه درخشاني دارند و در
دورههاي گذش��ته سمتهايي را داشتهاند و به تبع سوابقشان هر كدام از
اين سه كانديداي محترم به ماهيت و زواياي همكاري با ايران آشنا هستند
و ميدانند كه براي ارتباط با خارج ،الجرم نياز به همس��ايگان دارند و در
ميان همسايگان هم بايد تعادل برقرار شود.
اگر به اين انتخابات از زاويه ديگر هم نگاه كنيم ،ميبينيم كه انتخابات
افغانستان بعد از انتخاباتهاي ديگر منطقه برگزار شده است ،همين مسأله
در افزايش مشاركت مردمي تأثير داشته است .متأثر از ديگر انتخاباتهاي
منطقه ،اين توقع ايجاد شده بود كه مشاركت باال و ميليوني در اين انتخابات
به چشم بخورد .اين توقع زماني پررنگتر شد كه در سفر  17فروردين 93
آقاي دكتر روحاني رياست محترم جمهوري اسالمي به كابل ،اين پيام ارائه
شد كه در منطقه بايد جريان مقابله با افراطگرايي شكل بگيرد و انعكاس
اين پيام در انتخابات افغانستان نيز ديده شد .مشاركت  40درصدي خانمها
و  60درصدي قاطبه مردم افغانس��تان در انتخابات ،يك نه بسيار بزرگ
به جريان افراط و نش��ان از عالقه مردم اين كشور به صلح بود .همين دو
ويژگي انتخابات ،خميرمايه همكاري ملتها و دولتهاي منطقه است .در
مصاحبههاي هر يك از كانديداهاي پيش��تاز هم ميبينيم كه عالقهمند
به همكاري با ايران هستند .مث ً
ال جناب آقاي اشرف غني رويكرد توسعه
همكاري از طريق توسعه ترانزيتي به سمت بندر چابهار را دارد.
جناب دكتر عبداهلل عالقهمند به توس��عه همكاريهاي دانشگاهي با
ايران است و همين طور همكاري در ديگر زمينهها.
خانم فاطمي شما به عنوان يك افغاني ،نسبت به روند شمارش
آرا و اعلام نتايج نگران�ي نداريد؟ در مجموع چ�ه انتظاري از
دستاندركاران انتخابات در اين مرحله ميرود؟
خانم فاطمي :تمام تحليلگران افغانستان نسبت به مسائل مربوط به
انتخابات حساس هستند و دلش��ورههايي دارند و اميدواريم نام منتخب
اصل��ي كه م��ردم او را انتخ��اب كردهاند ب��دون هيچ دس��تخوردگي و
قل��م خوردگ��ي و زد و بند از صندوق بيرون بيايد .به تبع ما هم نس��بت
به سرنوش��ت وطن خود دلش��وره داريم و از مسئوالن برگزاري انتخابات
ميخواهيم كه به نمايندگي از ملت خود و مهاجرين كس��ي از صندوق
بيرون بيايد كه منتخب اصلي مردم باشد.
پس نگران تقلب در روند انتخابات هستيد؟
خانم فاطمي :بله .زيرا هميش��ه اين مسأله بوده و هست .شماري از
تحليلگران نظرش��ان اين است با وضعيتي كه اآلن پيش آمده چرا اعالم
نتايج تا اين حد به تعويق افتاده است؟ چرا بايد تا اواخر ارديبهشت اعالم
نتايج به طول انجامد؟ آنها معتقدند بايد نتايج سريعتر اعالم شود و مردم
از اين تشويش بيرون بيايند.
به نظر ش�ما كانديداهاي انتخابات تحمل پذيرش شكست را
دارند؟
واح�دي :هر كدام از كانديداها كه پيروز ش��وند بايد حس اعتماد و
خودباوري را در مردم تقويت كرده و به مردم اعتماد كنند .آقاي كرزاي هم
اگر تعاملي را كه با ناتو و كشورهاي غربي و امريكا داشت ،با مردم خودش
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انتخابات رياس�ت جمهوري افغانس�تان ك�ه ميانه ماه فروردين 93در اين كش�ور
برگزار ش�د ،به لحاظ ك�م و كيف ،روند و نتايج حاص�ل از آن ،نهتنها براي مردم و
سياستمداران اين كشور كه براي اعضاي جامعه جهاني و بخصوص همسايگان حايز
اهميت اس�ت .اکنون آرا در حال شمارش است و قرار است كه در ماه جاري نتايج
نهايي ،مش�خص و اعالم ش�ود ،در حال حاضر و با اعالم تقريب ًا  50درصد از آراي
ش�مارش شده ،سهكانديداي پيش�تاز به ترتیب عبارتند از دكتر عبداهلل عبداهلل،
دكت�ر اش�رف غني احمدزي و دكتر زلمي رس�ول .با اين اوص�اف برخي نگرانيها
امتيازات و مزيتهاي اين انتخابات را كه با حضور گسترده اقشار مردم مواجه بود
ب موجود در جامعه افغانستان از البهالي خبرها و
تهديد ميكند .نگراني و اضطرا 

س�عيد ق�ادري :در
مصاحبهه�اي ه�ر ي�ك از
كانديداه�اي پيش�تاز ميبينيم كه
عالقهمن�د ب�ه هم�كاري ب�ا ايران
هستند .مث ً
ال جناب آقاي اشرف غني
رويكرد توس�عه همكاري از طريق
توس�عه ترانزيت�ي به س�مت بندر
چابهار را دارد.و جناب دكتر عبداهلل
عالقهمند به توس�عه همكاريهاي
دانشگاهي با ايران است و ...

فاطم�ه فاطمي :ك�رزاي
افغانستان را سر و سامان
داد .درس�ت اس�ت كه نيروهاي
خارجي و ناتو آمدند اما قدمهاي
مثبتي ه�م برداش�ته ش�د .لويه
جرگهه�ا برگ�زار ش�د ،قان�ون
اساسي تدوين شد ،حق شيعيان
و مذه�ب جعف�ري ب�ه رس�ميت
شناخته شد ،بحث زنان مطرح و
در قانون اساسي ثبت شد

حفظ ميكرد و به س��رمايه ملي و مردمي اتكا ميكرد ،در طول دو
دوره رياستجمهورياش ،افغانستان جايگاه خاص خود را داشت و
امروز به استقالل كامل رسيده بود و وجود خارجيها توجيه نداشت.
هر كدام از كانديداها كه رئيسجمهور شدند ما از آنها ميخواهيم
كه به خواستههاي مردم توجه كنند.
آقاي كرزاي با وجودي كه گفته ميشد يك رئيسجمهور
غربي است و در دورههايي تعامل خوبي با امريكا داشت ،در
عين حال يك دوس�ت خوب منطقهاي براي ايران بود .اين
مسأله را چگونه توجيه ميكنيد؟
س�عيد قادري :آقاي كرزاي از معدود رهبران و سياستمداراني
اس��ت كه در ارتباطگيري با رهبران منطقه از توانايي خوبي چه در
ظرفيت ش��خصي و چه در ظرفيت رس��مي برخوردار است .در واقع
آقاي كرزاي يكي از س��رمايههاي انساني افغانستان به شمار ميآيد
كه در عرصه كالن مديريت سياسي ،فرد توسعه يافتهاي است .براي
نمونه رفتار ايشان در قبال معاهده امنيتي با امريكا قابل توجه است.
ميدانيد سفارت ايران با اين پيمان امنيتي صراحتاً مخالفت كرد.
آقاي كرزاي در واقع مصالح و منافع مردم كش��ور خود را ديد و
ب��ا خود گفت چگونه در اواخر حكومت خ��ود اين اجازه را بدهد كه
پايگاه نظامي تأس��يس شود ،جنگ با تروريست در مهار قرار نگيرد،
عناصر مخرب در افغانس��تان باقي بمانند و دولت افغانستان ميزبان
افرادي باشد كه در صورت نقض حقوق مردم افغانستان از مصونيت
قضايي برخوردار باشند .در واقع يك رهبر با دورانديشي از خوف ننگ
امضاي اين قرارداد ،در قالب مناسبات افغاني باوجود تمام اولتيماتومها
و فش��ارهاي غرب امضاي اين پيمان را به تعويق انداخته اس��ت .از
مختصات حضور در قدرت و الزام ماندن در قدرت اين است كه كسي
كه وارد اين وادي ميشود حداكثر تعامل را با همسايگان خود داشته
باشد ،ايران و افغانستان مانند ايران و سوئيس نيستند كه اگر تعامل
نداشته باشند اتفاقي نيفتد .ايران و افغانستان نميتوانند از هم جدا
باشند .افغانها و دولت افغانستان اين را به خوبي پذيرفتهاند كه دولت
جمهوري اسالمي ايران يكي از سخاوتمندترين كشورهاي منطقه در
بحث مهاجران است .ما يكي از بزرگترين پذيرندگان مهاجران افغان
در دنيا هستيم .الزامات حاكميتي در واقع مسئوالن را به گونهاي به
سوي تنظيم روابط و رفتار با همسايگان سوق ميدهد كه دو طرف
ميتوانند بيشترين منافع را براي هم تعريف و جذب كنند.
خانم دكتر فاطمي به نظر ش�ما سرنوش�ت پيمان امنيتي
امريكا و افغانستان كه رئيسجمهوري كرزاي امضاي آن را
به تعويق انداخت بعد از انتخابات چگونه ميشود؟
خانم فاطمي :به نظرم هر رئيسجمهوري كه بيايد براي امضاي
پيمان امنيتي تحت فشار خواهد بود .صحبتهايي هم كه كانديداها
در دوران رقابتهاي انتخاباتي داش��تند اين بود كه پيمان امنيتي را
امضا ميكنند .حتي آقاي عبداهلل گفته بود كه پيمان امنيتي را امضا
ميكند .شايد بعد از انتخابات اين پيمان امضا شود .حاال آقاي كرزاي
آن را امضا نكرد .چون ما در تاريخ افغانستان پيمانهايي را داريم مثل
پيمانهايي كه با انگليس امضا شد مثل پيمان خط ديورند و پيمان
گندمك .پادشاهاني كه اين پيمانها را امضا كردند از آنها به عنوان
بدترين پادشاهان تاريخ افغانستان ياد ميشود.
ارزيابي شما به عنوان يك فعال سياسي و عضو سابق لويه
جرگه از عملكرد حامد كرزاي در دوران ریاست جمهوریاش
چيست؟
خانم فاطمي :آقاي كرزاي در طول  2دوره رياس��ت جمهوري،
تقريباً در افغانستان موفق بوده است .چون اگر به زمان قبل از ورود
ايشان به افغانستان نگاه كنيم ميبينيم كه كشورمان يك كشور به
هم ريخته بود كه در آن بحث قوميت ،زبان،دين  ،جهاد و ...مطرح بود.
در قبل از دوره كرزاي بحث مسائل مذهبي داغ بود و مسائل مربوط
به شيعه و سني زياد بود .آقاي كرزاي افغانستان را سر و سامان داد.

گزارشهايي كه از آن ديار ميرسد قابل رصد و ارزيابي است .از اين رو مسئوليت
فعالين سياسي و اجتماعي افغانستان و همه نيروهاي مؤثر در اين كشور دو چندان
مينماي�د .در كنار انعكاس اخبار مربوط به انتخابات ،گروه بينالملل روزنامه ايران
با برگزاري ميزگردي به بررس�ي ابعاد ،چش�مانداز و آث�ار مترتب بر اين انتخابات
پرداخته اس�ت كه حاص�ل آن را پيش رو داريد .كارشناس�ان مهمان اين ميزگرد
عبارتند از دكتر نوذر شفيعي عضو كميسيون سياست خارجي و امنيت ملي مجلس
ش�وراي اسالمي و اس�تاد دانشگاه ،سيدس�عيد قادري معاون ستاد افغانستان در
وزارت امور خارجه ،دكتر فاطمه فاطمي ،از اعضاي لويي جرگه افغانس�تان و مقیم
ایران ،دكتر علي واحدي از فعالين سياسي جامعه افغانستان.

عل�ی واحدي :خواس�ته
م�ردم اين اس�ت كه به
اص�ول اعتق�ادي و ارزشه�اي
اسلامي آنها توجه شود و نفوذ
خارجيها كمرن�گ و اص ً
ال حذف
ش�ود .رئيسجمه�وري آين�ده
افغانس�تان بايد متك�ي به مردم
باش�د و در اين صورت هر كدام
از  3كاندي�داي پيش�تاز موف�ق
شوند هيچ مشكلي پيش نميآيد.

درست است كه نيروهاي خارجي و ناتو آمدند اما قدمهاي مثبتي هم
برداشته شد .لويه جرگهها برگزار شد ،قانون اساسي تدوين شد ،حق
شيعيان و مذهب جعفري به رسميت شناخته شد ،بحث زنان مطرح
ش��د و در قانون اساسي ثبت ش��د كه بايد حضور  22درصدي زنان
در پارلمان ،درجرگهها ،در س��نا و در اركان سياسي كشور باشد .در
اوايل دوره كرزاي يك مقدار امنيت نسبي در افغانستان به وجود آمد.
يك��ي از كارهاي مهمي كه آقاي كرزاي انجام داد آوردن اعتدال بين
قوميتها بود .من خودم ش��اهد بودم در بحث لويه جرگه اضطراري
براي تصويب قانون اساسي نمايندگان اقوام پشتون ميخواستند كه
زبان پشتون زبان ملي اعالم شود ،اما آقاي كرزاي اين كار را نكرد و
گفت نميتوانيم در كشوري كه قوميتهاي مختلف داريم يك زبان
را زبان ملي اعالم كنيم .اگر اين مسأله اتفاق ميافتاد مسائل ديگري
را در پي داشت .يا مث ً
ال آقاي كرزاي مشاوران غيرپشتون همچنين
مشاوران زن داشت و يك محوريتي را به وجود آورده بود كه توانسته
بود اعتماد تمام اقوام را نس��بت به خود جلب كن��د و اعتدالي را در
افغانستان به وجود بياورد.
ب�ه بحث انتخابات ب�از گرديم ،اگر انتخابات ب�ه دور دوم
كشيده شود احتمال ميرود جنبه قوميتي آن تقويت شود.
چقدر احتمال دارد که مباحث قومیتی بر جریان انتخابات-
خصوصا اگر به دور دوم کشیده شود -غلبه کند؟
دكتر نوذر شفيعي :در افغانستان  2اليه مهم اجتماعي وجود
دارد كه اليه اصلي آن اليه قومي است ،يعني بايد انتظار داشته باشيد
از اي��ن پس هر چه قدر كه آرا از مناطق قومي جمعآوري ميش��ود
به همان ميزان نوس��ان در نتايج آرا وجود داش��ته باشد ،براي مثال
اگ��ر آراي حوزه تاجيك زبان جمعآوري ش��ود به احتمال زياد آراي
آقاي عبداهلل باال ميرود و هر قدر آراي متعلق به مناطق پشتون زبان
باش��د آراي كانديداي پشتون زبان باال ميرود .اليه دوم اما اليههاي
معرفتي و روشنفكري در افغانستان است كه خوشبختانه رو به افزايش
اس��ت و جامعه افغانستان با اين كه به لحاظ بدنه اصلي يك جامعه
سنتي است ،اما هر كس به يك درجه بااليي از تحصيالت رسيده و
منورالفكر شده زياد به ساختارهاي قومي پايبند نيست.
دموكراسي موجود در افغانس��تان يك دموكراسي نوپاست و در
مرحله جنيني خود به س��ر ميبرد ،هر چند افغانس��تان در گذشته
داراي تجربههاي دموكراتيك خوبي هم بوده .به اين دموكراس��ي به
لحاظ شكلي اصطالحاً ميگوييم «دموكراسي انجمني» .درست است
كه رسماً در قانون اساسي نيامده اما اين كه رئيسجمهوري معاونانش
را از قوميته��اي مختلف انتخاب ميكند تقريباً يك مدل تقس��يم
قدرت بر مبناي «دموكراسي انجمن» است.
ش��ايد درآينده اين رويه مدلي از لبنان را در خودش جاي بدهد
البته به نظر ميآيد هر قدر كه رو به جلو حركت كنيم و آگاهيهاي
عمومي در جامعه افغانستان افزايش پيدا كند ،دموكراسي انجمني
ميتواند به سمت دموكراسي مشاركتي و واقعبينانه تر حركت كند؛
به گونهاي كه هر فردي كه صالحيت و شايس��تگي بيشتري داشته
باشد به رياست جمهوري افغانستان برگزيده شود .در شرايط فعلي
كه افغانستان در يك دوره گذار است ،مدل موجود ،يك مدل خوب
اس��ت .تجربه تلخ جنگها مردم افغانستان را مجاب كرده كه بهتر
است مطالبات خود را به جاي اين كه از طريق نظامي پيگيري كنند
از طريق سياسي پيگير باشند .جنگهاي افغانستان با وجود تجربيات
تلخي كه براي مردم اين كشور داشت اين حسن را داشت كه سهم
هر كدام از اقوام را در قدرت به طور نس��بي مشخص و جايگاه اقوام
و مذاهب را در ساختار قدرت تثبيت كرد و االن بر مبناي آن مردم
افغانستان به اين نتيجه رسيدهاند كه قدرت فقط از طريق تيغ هندي
به دست نمي آيد بلكه از طريق مشاركت و راههاي مسالمتآميز هم
اين امكان وجود دارد .به همين خاطر ما يك شكستگي در بنيادهاي
قومي ميبينيم .اين شكستگي در انتخاب معاونان اول و دوم كانديداها

نوذر ش�فيعي :هر قدر كه رو
ب�ه جل�و حرك�ت كني�م و
آگاهيه�اي عموم�ي در جامع�ه
افغانس�تان افزاي�ش پي�دا كن�د،
دموكراسيانجمنيميتواندبهسمت
دموكراسي مشاركتي و واقعبينانه تر
حركت كند؛ به گونهاي كه هر فردي
كه صالحيت و شايس�تگي بيشتري
داش�ته باشد به رياس�ت جمهوري
افغانستانبرگزيدهشود.

ديده ميش��ودكه هر كدام از كانديداها سعي كرد با انتخاب معاونان
اول و دوم خود از ميان قوميتهاي مختلف پايگاه قومي با نفوذي هم
داشته باشند .بنابراين من تصور ميكنم كه اين انتخابات يك نقطه
عطفي در تاريخ تحوالت افغانستان است.
خانم فاطمي به نظر ش�ما نحوه سياستورزي تيم كرزاي،
حرفهايتر و نتيجهگراتر از تيم مجاهدين بخصوص مجاهدين
ش�مالي معروف به ائتالف شمال نبوده است؟ يارگيريهاي
ك�رزاي از همه جناحه�ا بود و امروز هم ش�اهد پراكندگي
چهرههاي مجاهدين در تيمهاي مختلف انتخاباتي هستيم.
خان�م فاطم�ي :بع��د از روي كار آم��دن مجاهدين قرار ش��د
رئيسجمهور چند ماهي در قدرت بماند تا دولت موقت تشكيل شود
و پس از آن دوباره رئيسجمهوري جديد معرفي ش��ود .ما دوس��ت
نداشتيم مجاهدين در افغانستان به عنوان يك دولت سياسي آن طور
بروز و ظهور پيدا كنند كه مردم از آنها آزردهخاطر شوند .اتفاقاتي كه
افتاد و باعث كشت و كشتار و درگيريهاي حزبي ،گروهي و جناحي
شد منجر به تشكيل نشست بن شد و در آنجا تصميماتي گرفته شد
كه يكي از اين تصميمات برگزاري لويه جرگه اضطراري براي تدوين
قانون اساسي بود .اين اتفاقات تقريباً باعث شد كه افغانستان به سوي
قانونمند شدن و به وجود آمدن يك دولت قانوني پيش برود.
در اين زمان دش��من دست به يك توطئه ديگر زد و اين توطئه
ترور ش��خصيتهاي مجاهدين و نام بردن از آنان به عنوان «جنگ
ساالر» و كساني كه از لحاظ سياسي با گروههاي ديگر تعامل ندارند،
بود .دشمن همچنين مجاهدين را گروههايي معرفي كرد كه قدرت را
به دست گرفتند اما نتوانستند آن را حفظ كنند .همين مسأله افكار
عمومي را نس��بت به جهاديها مس��ألهدار كرد .شايد در اين توطئه
كمونيس��تها و نيروهاي غربي ذينفع بودند .از سوي ديگر رهبران
مجاهدين ترور ش��دند .شخصيتهايي مثل شهيد كاظمي كه يك
وزنه بود ترور شد .خود آقاي رباني شهيد شد .حزب آقاي حكمتيار به
عنوان يك گروه افراطي كنار گذاشته شد و ديگر نشد كه مجاهدين به
عنوان جريان سياسي منسجم به صحنه سياسي افغانستان بازگردند.
االن مجاهدين ديگر به صورت يك جريان سياس��ي منس��جم كار
نميكنند بلكه به صورت جداگانه يا براي خودشان يا به عنوان مشاور
در كنار كانديداها كار ميكنند.
آقاي شفيعي نظر شما در اين باره چيست؟
نوذر ش�فيعي :نميخواهم از اين عبارت تلخ استفاده كنم كه
ممكن است جهاديها ديگر مد روز نباشند ،اما به هر حال تحوالت
اجتماعي شرايط خود را بر افراد تحميل ميكند و جهاديها هم تحت
تأثير تحوالت اجتماعي و سياسي صورت گرفته ،چارهاي جز حركت
به سمت فعاليتهاي سياسي نداشتند .نكته جالب اين است كه خيلي
از كساني كه االن در بحث انتخابات هستند در شكل خاص خودش
سابقه جهادي دارند .آقاي كرزاي سابقه جهادي دارد همينطور دكتر
عبداهلل ،آقاي سياف خودش يكي از رهبران جهادي بوده و كانديداها
و معاونان برخي از آنها هم سابقه جهادي دارند.
نكته دوم كه باز نشانه رشد است همين فضاي سياسي و اجتماعي
زمينه جذب جهاديها را كه متأس��فانه بسياري از رسانههاي غربي
آنها را جنگ س��االر مينامند ،فراهم كرده است .اين تفكر شايد در
ديدگاه آقاي اش��رف غني احمدزي وج��ود دارد و همين فضا را هم
باز س��اختارهاي جامعه افغانس��تان به بدنه سياسي جامعه تحميل
ميكند .زيرا اگر شما بخواهيد دست رد به سينه جهادي بزنيد ممكن
ش جهاديها مواجه شويد .اين تدبير كه جهاديها را
اس��ت با واكن 
جذب ميكند و فعاليتهاي سياسي موجود را تركيبي از جهادي و
غيرجهادي ميسازد ،نشانه رشد است .آقاي سياف در طول تحوالت
افغانس��تان يك نيروي راديكال محسوب ميش��ود ولي االن آمده و
كانديدا ش��ده است .يا آقاي اشرف غنياحمدزي ،فردي دو تابعيتي
اس��ت كه ممكن اس��ت مورد نظر غرب باشد كه در آن طرف طيف
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كانديدا ش��ده اس��ت و اين فرصت براي او فراهم شده است .در كل ورود
جهاديها به اين عرصه هم نش��انه انعطاف و واقعبيني و واقعنگري خود
جهاديها و هم نش��انه رشد جامعه افغانستان در جذب همه طيفهاي
موجود است .اگر چنين نبود شكاف بين اسالميستها و ليبراليستها به
لحاظ فكري در انتخابات فعلي هم ميتوانست شكل بگيرد ،اما همانطور
ال اشاره شد ،جذب نيروهاي جهادي در كنار نيروهاي ليبرال (مث ً
كه قب ً
ال
ي احمدزي يكي از نيروهاي جهادي به نام ژنرال دوستوم
آقاي اشرف غن 
را در كنار خودش قرار داده است) تركيب و آميزهاي از نيروها ايجاد كرد.
اينها مكانيزمهايي اس��ت كه به صورت مصنوعي حاصل نش��ده بلكه در
يك مكانيزم طبيعي حادث ش��ده اس��ت .به اين معنا كه در نتيجه فعل
و انفعاالت و فش��ارهاي سياسي و درگيريهاي نظامي كه در طول تاريخ
در جامعه افغانس��تان صورت گرفته اين شكل و ساختار و ريخت قدرت
شكل گرفته است .شكلگيري اين تركيب در  10سال پيش دشوار بود،
اگر هم بود به صورت تاكتيكي اتفاق ميافتاد مثل ائتالفهاي مقطعي كه
شكلميگرفت.
خانم فاطمي:آقاي دوستوم جهادي نيست و در دولت نجيب سابقه
كمونيستي دارد و در حال حاضر به خاطر بحث قوميت است كه دوستوم
ي قرار گرفته است.
در كنار دكتر اشرف غن 
نوذر شفيعي :خانم دكتر من با شما موافق هستم پيوستن دوستوم به
جهاد در يك مقطعي از تاريخ اتفاق افتاد و شايد بتوان گفت كه يك جنبه
تاكتيكي براي بقاي خود ايشان بود .در اين انتخابات قرار گرفتن جهاديها
در كنار ليبرالها براي اين است كه كانديداها در تالش بودند كه نمادي از
جهاديها را در كنار خودشان داشته باشند .حاال اين جهادي ميخواهد
نسبت نزديكي با جهاد داشته باشد يا نسبت دور .مث ً
ال آقاي دانش تركيبي
از گرايشهاي جهادي و مدرن است.
به نظر ميرس�د ژنرال دوس�توم در مناطق ازبكنشين مانند
بانك رأي براي اشرف غني كار كرده اينطور نيست؟
خانم فاطمي :مث ً
ال آقاي سياف يكي از رهبران بسيار خوبي است كه
از لحاظ علمي در سطح بسيار بااليي است و در بين اهل تسنن يك فقيه
به شمار ميرود .اگر بحث قوميت هم باشد ،آقاي سياف يك پشتون است،
تحصيلكرده هم هست در كنارش هم قوميتها وجود دارند اما چرا رأي
نميآورد؟ اين به خاطر ويژگيهاي پيچيده افغانستان است كه قوميت تنها
يكي از وجوه آن است ،يا به قول شما ژنرال ازبك ،بانك رأي اشرف غني
پشتون مي شود.
س�عيد ق�ادري :خواهش ميكنم درب��اره زندگي خصوص��ي افراد
صحبت نكنيم چ��ون به هر حال يكي از اين افراد رئيسجمهوري آينده
افغانستان ميش��ود .همه ما ميدانيم آقاي دوستوم سابقه جهادي ندارد
ولي به هر حال جامعه افغانس��تان ايش��ان را با همه اين مختصات قبول
دارد و امروز همانطور كه ش��ما اش��اره كرديد بانك رأي است و مهم اين
است كه فردي كه به عنوان رئيسجمهوري افغانستان انتخاب ميشود،
چه رويكرد و برنامهاي براي پيش��برد امور كشور دارد .درباره آقاي اشرف
غني نگرش ايشان به جريان افراط و حاميان آن مهم است .تا اين لحظه
آنچه درباره حضور ايش��ان در عرصه اجرايي ديدهايم حاكي از آن اس��ت
كه ايش��ان بيش��تر رويكرد اقتصادي دارند .وزير ماليه هم بودهاند .ايشان
بسيار در كار خودشان حرفهاي و معمار اصالحات اقتصادي بودهاند .شما
ميبينيد كه پول افغانس��تان در دوران وزارت ايشان يكي از با ثباتترين
پولها در منطقه بوده اس��ت .اين را ميتوان به عنوان كارنامه قابل قبول
آقاي اش��رف غني دانس��ت و البته يادمان نميرود كه  3تا صفر اين پول
حذف ش��د و به چه نقطهاي رس��يد و امروز از اين نظر ميتوانيم به اين
مسأله فكر كنيم كه اگر اشرف غني رئيسجمهوري افغانستان شود اقتصاد
افغانستان شكوفا میشود .ايشان در بحثهايشان هم خيلي به فكر توسعه
اقتصادي افغانستان و تجارتي بودند كه بتواند جايگزين تجارت مواد مخدر
در اين كش��ور ش��ود .آقاي اشرف غني يك س��ابقه دانشگاهي دارد و در
دانش��گاههاي مدرن دنيا تدريس داشته؛ من فكر ميكنم حتماً به عنوان
يك ليدر سياسي به سمت مصالحه ملي و ورود اپوزيسيون افغانستان به
مرحله سياسي خواهد رفت.
دكتر نوذر ش�فيعي من يك نكته را هم درباره آقاي اش��رف غني
بگويم .نكاتي كه آقاي قادري گفتند كام ً
ال درس��ت ولي اشرف غني يك
نقطه ضعف هم دارد و آن هم اين اس��ت كه ايش��ان افغان ملت هستند،
يعني خودش يكي از ليدرهاي اصلي جريان «افغان ملت» اس��ت يعني
يك ناسيوناليست به تمام معنا .كسي كه به اكراه فارسي صحبت ميكند
و مينويسد .اين تفكرات در جامعه افغانستان نميتواند پايدار باشد .يكي
از مشكالتي كه اآلن اشرف غني در منطقه پشتون زبان دارد اين است كه
تعدد كانديداها در منطقه پش��تون زبان باعث تجزيه آرا شد ،يعني آقاي
زلمي رس��ول ،آقاي س��ياف ،آقاي گل آقا شيرزي هركدام يك بخشي از
آرا را تجزيه كردند و به اين خاطر است كه شما ميگوييد ژنرال دو ستوم
صندوق رأي بود .چرا دوس��توم تبديل به صندوق رأي شد .آنچه منطقه
ازبك نش��ين را تبديل به صندوق رأي براي آقاي احمدزي كرد تفكرات
قومي بود و آنچه باعث شكستن پايگاه آقاي احمدزي در پشتونها شد باز
تفكر قومي و تنوع كانديداهاي يك قوم بود.
آقاي دكتر فكر ميكنم تصويري كه درباره رياس�ت جمهوري
احتمالي اشرف غني ارائه داديد ،تيره و تار است .من اشرف غني
را خيلي ناشناستر و غربيتر از كرزاي نميبينم .فكر ميكنم اگر
اش�رف غني در رأس قدرت قرار بگيرد مجبور است يك سري
مالحظات را داش�ته باشد مگر اين كه ناشي و نابلد باشد كه ما
ناش�يگري را در جهاديه�ا هم ديدهايم .ام�ا در جريان مقابل
كياست و سياست بيشتر ديده ش�ده است .اشرف غني هم در
رأس قدرت مجبور است همسايگي با ايران و مناسبات مطلوب را
بپذيرد همانطور كه كرزاي پذيرفت ،اين طور نيست؟
نوذر ش�فيعي :آنچه گفتم به اين معنا نيس��ت كه اگر آقاي اشرف
غني قدرت را به دس��ت بگيرد مسير سياس��ت خارجي افغانستان دچار
چرخشهاي اساسي خواهد ش��د .چون ساختارها هستند كه رفتار هر
رئيسجمهوري را تعيين ميكنند .رئيسجمهوري افغانستان هركه باشد
بدون تعامل سازنده با ايران و پاكستان نميتواند موفق باشد .بدون توجه
به خواس��ت و مطالبات مردم نميتواند ادامه دهد .آقاي كرزاي شايد كار
عمدهاي به لحاظ اقتصادي يا سياس��ي براي جامعه افغانس��تان نكرد اما
همين كه توانست يك رويه متعادل به طور نسبي در جامعه افغانستان در
پيش بگيرد هم باعث موفقيت خودش هم باعث رضايت نسبي قوميتها
در افغانستان شد .هم اين كه باعث شكلگيري يك تعامل نسبتاً سازنده
با محيط بيرون شد و اگر اين تدبير نبود شايد اآلن ما نميتوانستيم درباره
انتخاباتافغانستانصحبتكنيم.
خانم فاطمي :در مصاحبهاي كه آقاي اش��رف غني با ايرنا كرده بود
گفته بود كه ما با طالبان جنگ نظامي نداريم جنگ سياسي داريم و ما
ميتوانيم شرايطي را به وجود بياوريم كه همه موضعگيري خود را بيان
كنند و ما با طالبان از در دوستي واردشويم.
نوذر شفيعي:راجع به بحث تأثير منطقهاي انتخابات اين را بايد بگويم
كه سياست داخلي و سياست خارجي ارتباط تنگاتنگي باهم دارند يعني
شما هر قدر كه سياست داخلي منسجمتري داشته باشيد هم نسبت به
محيط بيرون فعاالنهتر برخورد ميكنيد و هم محيط بيرون در ارتباط با
شما حس��اب شدهتر عمل ميكند .بر عكس هر قدر كه سياست داخلي
دچار آشفتگي باشد بيرون هم نسبت به درون يك نگاه آشفتهاي خواهد
داشت .بنابراين ،اين انتخابات چون خوب برگزار شد و اگر ادامه روند هم
درست مديريت شود ،در قدرتمند شدن جامعه مؤثر خواهد بود ،چرا كه
احتمال ش��كلگيري يك دولت ورشكس��ته از بين ميرود .چون دولت
ورشكسته مصيبتهاي متعددي هم براي خود و هم براي همسايگانش
خواهد داشت .حوادثي كه در سراوان ايران يا ديگر مناطق مرزي ايران با
پاكس��تان پيش ميآيد ناشي از وجود يك دولت ورشكسته در پاكستان
اس��ت .بنابراين اگر اين انتخابات به ش��كلگيري يك دولت قدرتمند در
افغانس��تان منجر شود هم براي خود افغانستان و هم براي همسايگانش
مؤثر و مفيد خواهد بود.
اين نكته را هم خطاب به مردم افغانستان ميگويم كه اگر شما تماميت
را بخواهيد امكانپذير نيس��ت بلكه بايد بر تفكرات نسبيگرا در افغانستان
تمركز كنيم .همه آحاد جامعه افغانستان بايد بدانند كه در دموكراتيكترين
كشورها دستيابي به كمال مطلوب دشوار است چه رسد به جامعه افغانستان
كه تازه روند دموكراسي را طي ميكند .حتماً انتخابات افغانستان نواقصي
دارد ،حتماً مشكالتي در جريان برگزاري انتخابات بود ولي اين نبايد به اين
معنا باشد كه نس��بت به نتيجه آرا بدبين باشيم و بخواهيم بازي را برهم
بزنيم .اين بدترين حالت است .اگر يك كانديدايي رئيسجمهوري افغانستان
شود در نهايت  5سال در قدرت باقي ميماند اما اگر گرايشهاي واگرايانهاي
صورت بگيرد ما به نقطه صفر برميگرديم .نقطه صفري كه آينده جامعه
افغانستان را با يك ابهام و تيرگي مواجه ميكند.

