افزایش تهدیدهای طالبان در والیتهای غربی کشور

3

در ایـن اواخـر ،حملات طالبـان در والیتهـای هـرات ،بادغیـس ،فـراه و غـور سـیر صعـودی را بـه خـود گرفته اسـت .حملات طالبان بر
والیتهـای غربـی افغانسـتان نشـان میدهـد کـه طالبـان رویـای تصـرف جغرافیـای بیشتـر را در سـر میپرورانند.
مـروری بـر رویدادهـای امنیتـی ،نشـان میدهـد کـه طالبـان توانایـی نیروهای افغـان را در غرب کشـور به چالـش کشـیدهاند و تلفاتی به
ایـن نیروهـا وارد کردهاند.
بـا افزایـش حملات طالبـان ،نـوراهلل قـادری ،روز پنجشـنبهی هفتـهی گذشـته از سِ ـ َمت قـول اردوی  207ظفر بـر کنار شـد و به جایش
فضـل محمـد جنبـش ،گماشـته شـد .تا چند وقـت دیگـر توانایی مدیریـت بحـران امنیتی فرمانـدهی...

در سه ماه گذشته بیش از 560
غیرنظامـی کشته و زخمـی شدهاند
4
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معاونان اول و دوم مجلس
نمایندگان انتخاب شد
صبح کابل

در میان سه ماه گذشته ،ماه جوزا خونینترین ماه برای افراد
غیرنظامی در افغانستان بوده است .در ماه جواز  97غیرنظامی
کشته و بیش از  140تن دیگر زخمی شدهاند.
حمالتی که بیشترین قربانی را از غیرنظامیان در ماه جوزا
گرفته است؛ حملهی طالبان در مربوطات فیروزکوه والیت

غور و ولسوالی دولتیار این والیت ( 32غیر نظامی کشته
و  56زخمی) ،حملهی انتحاری در دروازه ورودی دانشگاه
نظامی مارشال فهیم در کابل ( 15غیر نظامی کشته و 18
زخمی) و هدف قرار دادن وسایط نقلیهی حج و اوقاف و
دانشجویان دانشگاه شهید ربانی در کابل توسط ماین

اعتراض به حملهی طالبان؛
«جهان به کودکان مجروح فکر کند»

صفحه 3

اعضــای مجلــس نماینــدگان ســرانجام پــس از ســه روز،
موفــق شــدند کــه معــاون اول و دوم هیــأت اداری ایــن
مجلــس را انتخــاب کننــد.
انتخابــات هیــأت اداری مجلــس نماینــدگان ،روز سهشــنبه
(11ســرطان) ،برگــزار شــد و امیرخــان یــار ،بــا کســب 131
رأی تاییــد ،بهعنــوان معــاون اول و احمدشــاه رمضــان،
بــا کســب  119رای تاییــد ،بهعنــوان معــاون دوم ایــن
مجلــس انتخــاب شــدند.
همچنــان در انتخاباتــی کــه بــرای تعییــن منشــی و نایــب
منشــی مجلــس نماینــدگان برگــزار شــد ،هیــچ کــدام از
نامــزدان نتوانســتند بــا کســب رأی کافــی ایــن بــه ایــن دو
ســمت راه یابنــد.
در ایــن انتخابــات 236 ،نماینــده از حــق رأی خــود
اســتفاده کردنــد و هــر نامــزد بــرای برنــده شــدن ،بــه 119
رأی تاییــد نیــاز داشــت.
قــرار اســت بــرای انتخــاب منشــی و نایــب منشــی مجلــس
نماینــدگان ،در روزهــای آینــده بــرای بــار ســوم صنــدوق
گذاشــته شــود.

مقناطیسی ( 15غیرنظامی کشته و  18زخمی) ،بوده است.
به همین ترتیب در ماه ثور ،تعداد کشتهشدگان غیرنظامیان
 42تن و تعداد زخمیان  112تن و در ده روز نخست ماه
سرطان 23 ،غیرنظامی کشته شده و  145تن دیگر زخمی
شدهاند.

سرنوشت نامعلوم 500دستگاه
بایومتریک در انتخابات پیش رو

صفحه 5

ساقی دختران
دانشجوی شیشهای شدم

صفحه 3

آفتاب دیگر به لب نردههای بی رنگ پل سوخته رسیده بود و به جمعیت
رهگذر از روی این پل هر لحظه داشت ،افزوده میشد و بوق ممتد
موترهای کاستر روی پل که صف کشیده بودند برای سوارکردن دختران و
پسران دانشجو و کارگران و کارمندان مرا در خود...

دردسـرهای
یک مهاجر

در حملهی روز دوشنبهی طالبان در کابل ،بیش از  50دانشآموزش زخمی
شدند .این حمله بزرگترین حملهی انفجاری در سال جاری بود که اکثریت
قربانیان آن کودکان و زنان بودند .این مسأله تیتر خبر و تحلیل روزنامههای
افغانستان در روز گذشته بود .بازتاب آن برای طالبان محکومیت و نفرین
بیشتر بود .این حمله که همزمان با نشست صلح در قطر انجام شد ،انتقاد از
روند صلح و سیاست اشرف غنی با طالبان را که چندی...

از آخر برایتان قصه میکنم؛ مغازهی خودم بودم که تلفن آمد .خواهر
خانمم آمده بود خانهی ما و دستور رسید بیا خانه .از فرمانداری به باجناقم
زنگ زده بودند که خانمت هر طور شده امروز باید بیاید اینجا و توضیح
دهد که چرا با خبرگزاری مصاحبه و جنجال...

هرچند پیش از این گزارشهایی به نشر رسیده بود که پس از برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری ،برخی از دستگاههای بایومتریک به سرقت رفته
است؛ اما این گزارشها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تایید نشده بود.
به تازگی مسؤوالن این کمیسیون در گفتوگو با روزنامهی صبح کابل تایید
میکنند که از مجموع  22هزار دستگاه بایومتریک 500 ،دستگاه یا به سرقت
رفته و یا هم تخریب...

بیداری از یک فریب

صفحه 4

شالق و جریمهی نقدی
به جرم استفاده از سیمکارت سالم

صفحه 8

2

«نزدیک به یک کیلومتری ولسوالی امام صاحب کندوز رسیده بودیم که دو
موترسایکل که چهار نفر در آن سوار بودند از سرک فرعی به سرک اصلی
رسیدن .به رفیقایم گفتم که طالب استن؛ گفتن نه شاید اربکیها باشن».
ترسی که از طالبان در دل احمد «نام مستعار»...

2
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

بیداری از یک فریب

تضمینی که امریکا مطالبه دارد ،در
حفظ نظام افغانستان نهفته است
رییـس جمهـور امریـکا ،گفته اسـت کـه اگـر نظامیـان خارجی
از افغانسـتان خـارج شـوند ،ایـن کشـور ،بـه دانشـگاهی بـرای
تروریسـتها تبدیـل خواهـد شـد .ایـن سـخن از سـوی آقـای
ترامـپ ،هشـدار جـدیای بـرای جهـان بـه حسـاب خواهـد
میآمـد و بـه گونـهای میتواند زمینهی این باشـد کـه حکومت
افغانسـتان و مـردم ایـن کشـور سـعی کننـد تـا از کشـورهای
قدرتمنـد و دخیـل در تسهیلسـازی زمینـهی گفتوگوهـای
صلـح افغانسـتان ،تدابیـر الزم را در مذاکراتشـان ،بخواهنـد.
ایـن سـخن از زبـان ترامـپ ،بیشتـر بـه شـکل یـک نگرانـی
مطـرح شـده اسـت و با این کـه با تأکید گفته اسـت کـه «قصد
دارم نظامیـان امریکایـی را از افغانسـتان خـارج کنـم؛ اما نگران
ایـن اسـتم که بـدون آنها ،افغانسـتان بهعنـوان پایگاهـی برای
حملات تروریسـتی علیـه امریـکا تبدیـل شـود ،نگرانـم که این
کشـور ،بـه دانشـگاه تروریسـتها تبدیل شـود».
بـا ایـن کـه آقـای ترامـپ از ایـن نگرانـی یـاد کـرده اسـت؛
ولـی بایـد بـه یـاد داشـته باشـیم کـه وی بنـا بـر سیاسـتهای
مشـخصی کـه از خـود نشـان داده اسـت ،ممکـن اسـت بر سـر
خـروج نیروهایـش از افغانسـتان توافـق کنـد و دنبـال تضمینی
باشـد کـه امریـکا از سـوی طالبـان مـورد تهدیـد قـرار نگیـرد.
او ،بارهـا از ایـن کـه جنـگ افغانسـتان مصـارف زیـادی بـاالی
کشـورش تحمیـل کـرده اسـت ،یـادآور شـده و در عیـن حـال
نظـر بـه وخامت رابطـهاش با ایران ممکن اسـت ،تمرکـز نظامی
امریـکا را متوجـه مباحـث خـارج از افغانسـتان کنـد .در ایـن
صـورت خـروج نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان امـر دوری بـه
نظـر نمیرسـد و بایـد بـرای نگرانی مطرحشـده از سـوی امریکا
در گفتوگوهـای صلـح راه چـاره یافـت.
بـه نظـر میرسـد تنهـا فرصتـی کـه میتـوان بـر آن حسـاب
بـاز کـرد و تضمینـی بـرای آینـدهی افغانسـتان به دسـت آورد،
گفتوگوهـای صلـح بـا محوریـت حکومت افغانسـتان باشـد؛ در
غیـر ایـن صـورت ایـن کـه افغانسـتان ،مرکـزی بـرای پـرورش
گروههـای تروریسـتی شـود ،تصـور بعیـدی بـه نظـر نمیرسـد.
نظـر به آنچـه در گفتوگوهای صلـح به رهبری زلمـی خلیلزاد
بـا گـروه طالبان گذشـته اسـت ،پافشـاری ایـن گروه بـه خروج
نیروهـای خارجی از افغانسـتان ،برجسـتهترین بحث بوده اسـت.
بـه نظـر میرسـد بـرای بـه تعـادل رسـاندن ایـن گـروه در این
گفتوگوهـا ،نیـاز اسـت تـا قاطعیـت کامل از سـوی کشـورهای
حمایتکننـدهی نیروهـای افغان ،بـرای حمایت بیشتر ،شـدت
یابـد؛ زیـرا حتـا در صـورت اجرایـی شـدن وعدههای نشسـت با
حکومـت افغانسـتان از سـوی طالبـان ،موقـف حکومـت در نـزد
آنـان به درجهای نیسـت که خواسـتههای مردمیای که اسـتوار
بـر نظـام مردمسـاالرانه اسـت ،امـکان مطرح شـدن را به دسـت
آورد.
ایـن در حالـی اسـت کـه زلمـی خلیـلزاد ،تاریـخ برگـزاری
گفتوگوهـای بیناالفغانـی را اعلام کـرده و گفتـه اسـت کـه
«از آلمـان و قطـر بهخاطـر میزبانـی گفتوگـوی بیناالفغانـی
بـه تاریـخ  ۷و  ۸مـاه جـوالی تشـکری میکنـم .ایـن گفتوگو،
یکـی از چهـار بخـش مهم رونـد صلح میباشـد و یـک گام مهم
در راسـتای پیشرفـت رونـد صلح افغانسـتان به شـمار میرود».
حـاال ایـن گفتوگوهـا ،در صورتـی کـه بـا حمایـت قاطـع
کشـورهای دیگر و پافشـاری آنـان بر موضع حکومت افغانسـتان
باشـد ،یگانـه فرصتـی خواهـد بـود کـه تهدیدهـای موجـود از
سـوی طالبـان را ،تضمیـن کنـد؛ زیـرا آنچـه مـردم افغانسـتان
از حکومـت ،بهعنـوان نماینـدهی خودشـان میخواهنـد ،حفـظ
ارزشهـای نظـام دموکراسـی و دسـتآوردهای مدنـی اسـت و
اصلیتریـن مـوردی کـه حکومـت باید بـر سـر آن چانهزنی کند
نیـز همین اسـت.
افغانسـتان بهعنـوان کشـوری که سـالها جنـگ را بـا گروههای
مختلف تروریسـتی سـپری کرده اسـت ،نباید دوبـاره النهی این
گروههـا شـود؛ زیرا در این سـالها خطـری که مردم افغانسـتان
را تهدیـد کـرده و از آنـان قربانـی گرفتـه اسـت ،مربوط بـه اکثر
کشـورهای جهـان بـوده اسـت .خـروج نیروهـای خارجـی از
افغانسـتان بـه اعتبـار طالبـان حـرف معقولـی به نظر نمیرسـد
و بایـد تضمینـی کـه جهـان از جغرافیـای افغانسـتان بهعنـوان
یکـی از خطـرات جدی ،بـرای امنیت جهانی میگیـرد ،تضمینی
اسـتوار بـر یک نظـام مردمسـاالر باشـد؛ بـرای تضمیـن امنیتی
امریـکا و همپیمانانـش ،تضمیـن امنیتی مردم افغانسـتان شـرط
نخسـت است.
فرهنـگ مـردم افغانسـتان ،بـه دلیل حضـور نسـل تحصیلکرده
و جـوان ،زمینـهی فکـری برای حضـور دوبارهی طالبان نیسـت؛
ولـی اگـر حمایتهـای کشـورهای دیگـر از افغانسـتان بـا رفتن
نیروهـای خارجـی قطـع شـود و ایـن کشـور بـه سـالهای قبل
کـه از دیـد جهـان دور مانـده بود برگـردد ،نظام طالبانـی دوباره
بـذر کهنهفکریهـا و افراطیـت دینـی را در ایـن خـاک پـرورش
میدهـد.

عزیز رویش

سـاعت سـه و نیم ،زیر بـاران ،از درون کوچههای
گلآلـود ،راه همـه باز شـد به رسـتورانت تاجبیگم
در پـل سـرخ .حـدود سـی نفـر یـا بیشتـر از آن
گـرد آمدنـد .خانم لیال حیـدری ،مدیـر تاجبیگم،
از همـه بـا روی خـوش اسـتقبال کـرد .او میزبان
جلسـه بـود؛ امـا نشـان مـیداد کـه بـرای خـود
بیشـتر از همیـن نقـش قایـل نیسـت .کسـانی
کـه آنجـا میآمدنـد ،بایـد احسـاس کننـد کـه
خودشـان از خـود پذیرایـی میکننـد و بـه نظـم
و تدبیـر امـور خـود میپردازنـد.
داوود ناجـی ،از اولیـن کسـانی بـود کـه آمد .قبل
از شـروع جلسـه ،با ناجی در گوشـهای نشسـتیم
تـا یکـی دو طـرح عملـی را بررسـی کنیـم .سـه
چهـار دقیقـه بیشتـر طـول نکشـید .صندلیهـا
و میزهـای رسـتورانت جابهجـا شـدند .همـه دور
میز نشسـتند .جلسـه شـروع شـد.
صحبـت را ناجـی شـروع کـرد« .بیـداری از یـک
فریـب» عنـوان حرفـش بـود؛ «فریبـی بـه نـام
دموکراسـی ».او در حالـی کـه تلاش داشـت
خونسـردیاش را حفـظ کنـد و خشـم و هیجـان
درونیاش را بپوشـاند ،ناخنش را به رسـم ُهشـدار
بلنـد کـرد و گفـت« :وقـت آن رسـیده اسـت که
بـر باورهـای خـود بـه طـور جـدی تجدیـد نظـر
کنیـم .مـا بـرای عبـور از یـک جنـگل و رسـیدن
بـه یـک مدنیـت سـکوت کردیـم .حـاال بایـد بـه
یـک تصمیـم و عمل متفـاوت برسـیم .دعوت من
ایـن اسـت کـه بگوییـد چگونه فکـر کنیـم و چه
راهـی را در پیـش بگیریم تا بگوییم کـه در تنازع
بقـا ،اصلـح اسـتیم» او گفـت« :مـا در عرصههای
مدنـی پیشـتاز بودهایـم؛ امـا در طـرح مطالبـه،
عقیـم .حـاال بایـد نشـان دهیـم کـه در طـرح
مطالبـه نیـز پیشـتازیم ».آخریـن جملـهاش را با
لحنـی انقالبیگونـه و آهنیـن ادا کـرد« :بقـای ما
زیر سـوال اسـت .این زندگی نیسـت .ننگ اسـت.
شـرمی اسـت کـه نباید بـه تحمل آن تـن دهیم.
ایـن وضـع مـا را بیچـاره میسـازد».
صحبتهـا در ادامـهی حـرف ناجـی ادامـه یافت.
اکثـر سـخنان خشـم و نفـرت را به طـور همزمان
بازتـاب مـیداد .گفتـه شـد کـه همزمـان بـا
جلسـهی مـا چنـد جلسـهی دیگـر نیـز در نقـاط
دیگـر ادامـه دارد؛ فعالیـن مدنـی در دفتـر ودود
پـدرام جمعانـد و قومهـای جاغوری ،بـا جمعیتی
بیـش از دو صـد نفـر در هوتـل میلاد نـور در
گوالیـی مهتابقلعـه .یکـی پیشـنهاد کـرد کـه
ایـن جلسـات بایـد هماهنـگ شـوند.
در برخـی از نظرهـا ،گوشـه کنایههایـی وجـود
داشـت کـه نسـبت بـه موضـع بـزرگان جاغـوری
در میلاد نـور بدبیـن بـود .میگفتنـد آنجـا
هـم ریشسـفیدان و هـم نماینـدگان احـزاب و
گروههـا و وکیلان نفـوذ زیـادی دارنـد و شـاید
تصمیـم بگیرنـد کـه قضیـه را بـدون سـر و صـدا
خامـوش کننـد .گفتنـد کـه دولـت هـم از انتقال
شـهدا بـه کابـل هراسـان اسـت و تلاش میکند
بـه هـر قیمـت ممکـن جلـو آن را بگیـرد.
در لحظـهای کوتـاه و مختصـر ،طرحهـای زیادی
پیشـنهاد شـد :راهانـدازی یـک اعتـراض وسـیع
جهانـی؛ طـرح دفـاع مسـلحانه؛ عمـل بالمثـل و
انتقامگیـری از پشـتونهای هممـرز بـا جاغوری؛
تظاهـرات گسـترده در کابـل و همـهی شـهرهای
افغانسـتان؛ صحبـت جـدی با رهبران و کشـاندن
پـای آنها بـه میدان عمـل؛ ایجاد زبان مشـترک
و مؤثـر بـا فعالیـن مدنـی اقـوام دیگـر بـرای ابراز
یـک پیـام قوی؛ بیـان حرف مشـخص بـه آدرس
مشـخص؛ انتقـال شـهدا به کابـل و انتقـال آن تا
دروازهی ارگ؛ طـرح سـوالی جـدی بـر مؤثریـت
رهبـران سیاسـی و پاسـخگو قـراردادن آنهـا؛
مقاطعـه بـا حکومـت فاشیسـتی حامـی طالـب
و تفکـر و رفتـار طالبـی؛ بازخواسـت قاطـع از
هیـأت صلحـی که به جاغـوری رفتنـد و نتیجهی
کارشـان گلـوی بریـدهی اسـیران بیدفـاع بـود؛
ادبیـات مـا بایـد تغییر کنـد؛ مقاطعه بـا جامعهی
پشـتون در سـطوح مختلـف ،تـا تکانـهای باشـد
بـرای ایـن جامعـه کـه چـرا در برابـر بزرگتریـن
جنایتـی کـه به نـام پشـتون ،در مناطق پشـتون،
بـا دسـتان پشـتون و بـا مدیریت پشـتون صورت

صحبـت را ناجـی شـروع کـرد« .بیداری از یـک فریب» عنـوان حرفش بود؛
«فریبـی بـه نام دموکراسـی ».او در حالی که تالش داشـت خونسـردیاش
را حفـظ کنـد و خشـم و هیجـان درونیاش را بپوشـاند ،ناخنش را به رسـم
ُهشـدار بلنـد کـرد و گفـت« :وقـت آن رسـیده اسـت که بـر باورهـای خود
بـه طـور جـدی تجدیـد نظـر کنیـم .مـا بـرای عبـور از یـک جنـگل و رسـیدن
بـه یـک مدنیـت سـکوت کردیـم .حـاال باید بـه یک تصمیـم و عمـل متفاوت
برسـیم .دعـوت مـن ایـن اسـت کـه بگویید چگونـه فکـر کنیم و چـه راهی
را در پیـش بگیریـم تـا بگوییـم کـه در تنـازع بقا ،اصلح اسـتیم»
میگیـرد ،موضـع سـکوت و انفعـال در پیـش
گرفتـه اند.
***
مـن در مـورد طـرح انتقـال شـهدا دو مالحظـه
داشـتم :اول ،از لحـاظ عاطفـی ،آیـا خانوادههـا
و بسـتگان شـهدا اجـازه میدهنـد کـه عزیـزان
تکهپارهشدهیشـان روی دوش مـا در جادههـای
کابـل گـردش کنـد؟ گفتـم که اگـر آنها بـا این
کار موافـق نباشـند ،اصـرار مـا بر انتقال شـهدا به
کابـل نـه تنهـا غیر عملـی ،بلکه نادرسـت اسـت؛
امـا اگـر آنها موافـق باشـند ،هیـچ کاری مؤثرتر
از انتقـال شـهدا بـه کابل نیسـت و نبایـد در برابر
فشـارها تسـلیم شـویم .دوم ،آیـا در فاصلـهی
اندکـی کـه داریـم ،میتوانیم از عهـدهی مدیریت
تظاهراتـی کـه در حضـور اجسـاد هفـت شـهید
برپـا میشـود ،بیـرون شـویم؟ اگـر ایـن تصمیـم
گرفتـه شـود ،بایـد قبل از همه سـتادی تشـکیل
شـود کـه بـا صالحیـت عـام و تـام روی طـرح
مدیریتـی تظاهـرات کار کننـد؛ بـا ارگانهـای
امنیتـی هماهنگـی شـود ،بنـر و پوسـتر چـاپ
شـود ،قطعنامـه آمـاده شـود؛ روی خواسـتهای
خـود بـه طور مشـخص و قاطـع به توافق برسـیم
و بـرای انتظامـات آمادگـی بگیریـم.
گفتنـد کـه خانوادههـای شـهدا تمـام صالحیـت
تصمیمگیـری را بـه بـزرگان جاغـوری دادهانـد و
بایـد بـا ایـن بـزرگان نیـز هماهنگـی شـود تـا با
طـرح انتقـال شـهدا موافقـت کننـد .کسـی کـه
از جلسـهی میلاد باخبـر بـود ،گفـت کـه در آن

جلسـه نیز همـهی بـزرگان جاغوری ،بـدون هیچ
رأی مخالـف بـه انتقـال شـهدا موافقـت کردهاند.
اعلام ایـن خبـر ،موجـی از رضایـت و خوشـی را
در میـان اعضـای جلسـه برانگیخـت و روحیـهی
جمعـی بـرای ایجـاد یـک حرکـت بـزرگ مدنـی
را تقویـت کـرد.
طـرح سـوال
در بخـش دوم سـخنان خـود ،مـن
ِ
بـر موضـع روشـنفکران و حلقـات مدنی پشـتون
را مؤثـر خوانـدم و گفتـم کـه ایـن کار تکانـهی
بزرگـی اسـت بـرای اکثریـت افـرادی کـه از
اهمـال و چشمپوشـی بـر جنایتهایـی کـه از
آدرس پشـتون و در جامعـهی پشـتون صـورت
میگیـرد ،خوش نیسـتند یـا همهی مسـایل را با
سـکوت و اغمـاض بدرقـه میکننـد .گفتـم گاهی
فرصتـی مییابیـم بـرای یـک درنـگ و تأمـل:
«بایـد آخریـن حـرف را بگوییـم تـا اولیـن حرف
را بشـنویم ».بـرای جلسـه از اولین نشسـتهایی
یـاد کـردم کـه تحـت عنـوان مجمـع نهادهـای
مدنـی پـس از سـقوط رژیـم طالبـان داشـتیم.
گفتـم در آن جلسـات بـرای اتخاذ رویکـرد مدنی
بـرای نسـل جدیـد جامعـهی خـود بهعنـوان یک
انتخـاب آگاهانـه و ارادی توافـق کردیـم .در آن
جلسـات تصمیـم گرفتیـم کـه در حرکـت مدنی
و دموکراتیـک پیشـگام شـویم؛ همسـویی ملی را
بهعنـوان یـک ضـرورت آغـاز کنیـم و از فرهنـگ
نفـرت و خشـونت و انتقـام دوری کنیـم .حـاال
بـه مرحلـهی دیگـری رسـیدهایم کـه میتوانیـم
بـا درنـگ و تأمـل راهـی را کـه تـا کنـون طـی

کردهایـم ،بررسـی و ارزیابـی کنیـم .انتخـاب
مـا انتخابـی آگاهانـه و ارادی بـوده و در مـورد
آن هیچگونـه ندامـت و پشـیمانی نداریـم .حـاال
وارد عرصـهی جدیـدی میشـویم .انتخـاب امروز
مـا نیـز انتخابـی آگاهانـه و ارادی اسـت .گونـهی
دیگـری از یـک رویکـرد مدنی را نشـان میدهیم
و میگوییـم کـه در برابر حوادث و شـرایط موضع
منفعـل نداریـم و در هر زمانـی میتوانیم با درک
روشـن تصمیـم بگیریـم و اعلام موضـع کنیم .با
اینهـم تأکیـد کـردم کـه موضـع جـدی و قاطع
خـود را بـا زبـان شـفاف و مدنـی بیـان کنیـم و
بـه اهانـت و دشـنام توسـل نجوییـم .گفتـم کـه
آخریـن تالش خـود را به خرج دهیـم تا نیروهای
جامعـه دچار چندشـقهگی نشـوند؛ امـا از هدف و
مطالبـات قانونـی خـود نیز عـدول نکنیـم .امنیت
و عـزت حق ماسـت .حکومت ،رهبـران و وکیالن
مسـؤولیت دارنـد بـه فاجعـهای کـه اتفـاق افتاده
اسـت ،پاسـخ دهند.
***
صحبتهـا ادامـه یافـت .مـن اجـازه گرفتـم و
بـه طـرف جلسـهی درسـی خـود بـه ابنسـینا
رفتـم .اعلام کـردم کـه بـا هرگونـه تصمیمـی
کـه در جمـع گرفته شـود ،موافقـت دارم .جمعی
رفتنـد تـا در جلسـهی میالد نـور اشـتراک کنند
و جمعـی دیگـر نیـز بـه دفتـر ودود پـدرام رفتند
تـا بـا فعالیـن مدنـی هماهنـگ شـوند.
در مسـیر راه دانشـگاه ،بـه حیـدر اعتمـادی و
سـیما غنـی ،دو تـن از اعضـای محـوری حلقهی
 72زنـگ زدم .بـرای هـر دو نفـر از فاجعـهی
اخیـر یـاد کـردم و گفتـم کـه تصمیـم گرفتهایم
تـا خـون گلـوی «تبسـ ِم» هـزاره بنـد نیفتـاده
اسـت ،بـه اعتـراض و حرکـت خـود ادامـه دهیم
و مـن هـم تصمیـم گرفتـهام کـه از ایـن تاریخ به
جلسـات حلقـهی  72بـر نمیگـردم و عضویتـم
را بـه تعلیـق در مـیآرم مگـر ایـن کـه دوسـتان
مـا در ایـن حرکـت شـریک شـوند و صـدای ما را
تقویـت و همراهـی کننـد .اعتمـادی ،ضمن اعالم
هـمدردی ،نکتههایـی را بهعنـوان توصیههـا و
درخواسـتهای دوسـتانه مطـرح کرد و خواسـت
کـه در تعلیـق عضویتـم تجدیـد نظر کنم .سـیما
غنـی ،اعلام کـرد کـه در تمـام مراحـل بـا مـا
همـراه میشـود و از تمـام توانـش بـرای تقویـت
ایـن داعیـه حمایـت میکنـد.
***
در ابـن سـینا ،مثـل هـر روز رفتـم به دفتـر جواد
سـلطانی .در یـک لحظـهی مختصـر و سـرپایی
نکتههایـی میـان مـا تبادلـه شـد .او نیـز گفـت:
«اگـر کنـش مؤثـری نداشـته باشـیم ،انفعـال
و عطالـت سیاسـی ،تمـام جامعـه را بـه زانـو
میانـدازد .اگـر اعتـراض سـنگین مـردم جهـت
نیابـد ،جامعـه به سـوی انفجـار خطرناکـی پیش
مـیرود ».او مخصوصـاً از موضعگیریهـای دانش
و خلیلـی خشـمگین بـود و آنهـا را در رسـاندن
جامعـه به ایـن وضعیـت مقصر میدانسـت .گفت
کـه در جامعـهی باز گفته اسـت کـه «دانش بهتر
اسـت بـرود در شـاه دو شمشـیره تعویذنویسـی
کنـد ».بـا جـواد سـلطانی ،بـر نکتههایـی توافـق
داشـتیم کـه بـار مدنی و کنـش شـهروندی را در
اسـتراتیژی جدیـد مـا برجسـته میسـاخت و از
رفتـن واکنـش گسـتردهی اجتماعـی بـه جهـت
منفـی جلوگیـری میکرد .گفته شـد تالش شـود
تمـام نیروهـای جامعـه ،اعـم از قشـر سـنتی و
نسـل جدیـد ،از جوامع و اقشـار مختلف ،فراقومی
و فرامذهبـی ،در یک حرکت بزرگ بسـیج شـوند.
او هم از سـیاه و سـفید کردن نیروهای جامعه در
وضعیـت کنونـی بیمنـاک بـود؛ امـا گفـت کـه به
دانـش ،خلیلـی و محقق دل نبندیم کـه آنها در
ایـن حرکـت سـهیم نمیشـوند و از تمـام تلاش
خـود برای عقیـم سـاختن آن اسـتفاده میکنند.
وقتـی طـرح مقاطعـهام بـا حلقـهی  72را گفتـم،
بـه شـدت مخالفـت کـرد« :لطفـاً ،لطفاً ،اسـتاد....
ِ
نهایـت کار اسـت .عجلـه نکـن .هنـوز به این
ایـن
مرحلـه نرسـیده ایـم!» گفتـم« :تصمیـم خـود را
گرفتـهام .تـا راه بهتـری نیافتهایـم ،بـه حلقـهی
 72بـر نمیگـردم .کار مهمتـری در پیـش داریـم
کـه بایـد به آن برسـیم ».خنـدهای تلـخ و حاکی
از نارضایتـی سـر داد و بـرای آخریـن بـار گفـت:
«پلیییییـز ،پلییییـز!» گفتـم« :تصمیـم خـود را
ً
قبلا بـه اطلاع دوسـتانم رسـاندهام .برگشـتی
ندارد!»

سال اول

اعتراض به حملهی طالبان؛
«جهان به کودکان مجروح فکر کند»
بشیر یاوری

در حملـهی روز دوشـنبهی طالبـان در کابـل ،بیـش
از  50دانشآمـوزش زخمـی شـدند .ایـن حملـه
بزرگتریـن حملـهی انفجـاری در سـال جـاری بـود
کـه اکثریـت قربانیـان آن کـودکان و زنـان بودند .این
مسـأله تیتر خبـر و تحلیل روزنامههای افغانسـتان در
روز گذشـته بـود .بازتـاب آن برای طالبـان محکومیت
و نفریـن بیشتـر بـود .ایـن حملـه کـه همزمـان بـا
نشسـت صلـح در قطر انجام شـد ،انتقـاد از روند صلح
و سیاسـت اشـرف غنی بـا طالبان را کـه چندی پیش
 900زندانـی طالبـان را آزاد کـرده و آنها را سـفیران
صلـح خوانـده بـود ،تشـدید کرد.
محـور تحلیلهـا و واکنشهـا ایـن بـود کـه طالبـان
تغییـر نکـرده و بـا کشـتار غیـر نظامیـان و کـودکان
میخواهنـد از میـز مذاکـرات صلـح ،امتیـاز بگیرنـد.
وقـوع رویـداد انفجـاری و انتحـاری در سـالهای
اخیـر در افغانسـتان ،در حـدی گسـترش پیـدا کـرده
کـه حداقـل هـر روز چنیـن رویـدادی در یکـی از
والیتهـای افغانسـتان اتفـاق میافتـد.
در واکنـش بـه حملـهی طالبـان بـه حمایـت از
نیروهـای امنیتـی تاکیـد شـده اسـت .امـراهلل صالـح
رییـس پیشـین امنیـت ملـی کـه چنـد مـاه پیـش
رهبـری وزارت داخلـه را نیـز داشـت ،ایـن حملـه را
محکـوم کـرده و گفتـه اسـت ،طالبـان بـا کشـتن
کـودکان و دانشآمـوزان جنایـت میکننـد .او
حمایـت از نیروهـای امنیتـی را بـرای از بیـن بـردن
النههـای طالبـان ،آسـانترین راه مقابلـه بـا آنهـا
گفتـه اسـت .واکنـش حکومـت افغانسـتان نسـبت به
ایـن حملـه مانند گذشـته شـعاری بـود .در اعالمیهی
ریاسـت جمهوری گفته شـده« :تالشهـای گروههای
تروریسـتی بـرای رسـیدن بـه اهـداف شومشـان بـا
اسـتفاده از شـیوههای غیرمشـروع و ضـد انسـانی،
راه بـه جایـی نمیبـرد» و تاکیـد شـده کـه نیروهـای

امنیتـی ماننـد گذشـته طالبـان را سـرکوب خواهنـد
کـرد .کمیسـیون حقـوق بشـر ،حملـهی طالبـان
را «جنایـت جنگـی» توصیـف کـرده و از طالبـان
خواسـته کـه قواعـد بشردوسـتانه را رعایـت کننـد و
بـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی گفته که عاملان این
حملـه را بازداشـت کـرده بـه قانـون معرفـی کننـد و
امنیـت مـردم را بگیرند .تردیدی نیسـت کـه پولیس
و نیروهـای دفاعی افغانسـتان با گروههای تروریسـتی
مبـارزه میکننـد .پـس از هـر حملـهای ،نیروهـای
امنیتـی بـرای دفـاع از غیـر نظامیـان و نجـات مـردم
میشـتابند و قربانـی میدهنـد .در حملـهی روز
دوشـنبه ،نیروهـای پولیـس جـان بیـش از دوصـد
نفـر را کـه در خطـر بودنـد نجـات دادنـد و کـودکان
و زخمیهـای حادثـه را بـه شـفاخانهها انتقـال دادند.
ایـن نیروهـا در هجده سـال گذشـته بزرگترین گروه
قربانـی بـوده که بـا طالبـان ،داعش و سـایر گروههای
تروریسـتی مبـارزه کـرده و بـرای نجات مـردم قربانی
دادهانـد .مـردم در هجـده سـال گذشـته از نیروهـای
امنیتـی حمایـت کـرده و آنهـا را بزرگتریـن حامـی
خـود میداننـد .نیروهـای امنیتـی بیشتریـن قربانـی
را بـرای افغانسـتان و حکومـت دادهانـد .ربیـس
جمهـور غنـی ،سـال گذشـته گفتـه بـود کـه در پنج
سـال گذشـته بیشتـر از  45هـزار سـرباز افغانسـتان
قربانـی شـدهاند .قربانیهـای بـزرگ نیروهـای امنیتی
و مـردم در سیاسـتگذاری و رویکـرد بـا طالبـان

نادیـده گرفتـه میشـود .وضعیـت همچنـان بـه نفـع
گروههـای تروریسـتی میچرخـد و تغییـر نمیکنـد.
ایـن وضعیـت تنها هـر روز از مردم این کشـور قربانی
نمیگیـرد ،حساسـیت را نسـبت به نابـودی جمعی از
بیـن برده اسـت.
کشـته شـدن در حملات انفجـاری و انتحـاری در
افغانسـتان بـه امـر عـادی تبدیـل شـده اسـت .پـس
از هـر رویـداد مرگبـار بـه غیـر از واکنـش عاطفـی
و احساسـی کـه بـه دنبـال میآورد ،کسـی بـه پیآمد
ایـن وضعیت و کشـتار هـر روزه نمیاندیشـد .قربانیان
و آسـیبدیدگان ،اغلـب تـودهی مـردم اسـتند و
نمیتواننـد کـه ایـن وضعیـت را مهار کنند .گسـترش
فقـر ،بیـکاری ،سـرکوب جنبشهـای اجتماعـی و
نبـودن جریـان سیاسـیای کـه مـردم را بـرای نجات
از ایـن وضعیـت رهبـری کند ،سـبب شـده کـه مردم
نتوانـد ایـن وضعیـت را تغییـر بدهـد.
در پنـج سـال گذشـته رویدادهای مرگبـار و تلختر از
حملـهی دوشـنبه در کابـل و والیتهای دیگـر ،اتفاق
افتـاده اسـت .گروگانگیری  31مسـافر و به دنبال آن
سـربریدن هشت مسـافر توسـط افراد طالبان و داعش
در عقـرب  1394جنبش تبسـم را بهوجـود آورد .این
ت اجتماعـی خـود انگیختـه و غیـر سـازمانی از
حرکـ 
میـان مـردم بـود کـه بـرای نجـات از جنایـت طالبان
و داعـش و در اعتـراض بـه سیاسـتهای نادرسـت
حکومـت بـه وجـود آمـد .اعتـراض مـردم در پنـج

سـال گذشـته بـه نحـوی توسـط دولـت و گروههـای
تروریسـتی سـرکوب شد.
مـردم افغانسـتان بـرای نجـات از نابـودی توسـط
تروریسـتان هنـوز راه خـود را پیـدا نکـرده در هـر
حملـهی انتحـاری و انفجـاری ،بیشتریـن قربانیـان و
تلفـات را میپـردازد .از آغـاز سـال جدیـد ،در کابـل
چندیـن حملـهی انتحـاری و انفجاری صـورت گرفت؛
امـا در مقایسـه به سـالهای گذشـته آمـار تلفات این
حملات کمتـر بـود .نهادهـای امنیتـی افغانسـتان
بـا مقایسـهی کاذب از آمـار تلفـات رویـداد انفجـاری
سـال گذشـته و امسـال یـک روز پیـش از ایـن حمله
اعلام کـرد ،میـزان تلفات در شـهر کابـل کاهش پیدا
کـرده و دلیـل آن را کارکـرد بهتـر نیروهای کشـفی و
اسـتخباراتی تلقـی کـرده بود .بیسـت و چهار سـاعت
از ایـن امیـدواری ،نگذشـته بـود که طالبـان صبح روز
دوشـنبه موفـق شـدند بر سـاختمان تـدارکات وزارت
دفـاع موتـر بمبگـذاری را انفجـار دهنـد و برعلاوه
پنـج مهاجـم دیگرشـان در سـاختمانی در نزدیکی آن
جابهجـا شـده و بـه رگبـار بپردازنـد.
وضعیتـی را کـه مـردم افغانسـتان میکشـد جهـان
از آن بیخبـر نیسـت؛ امـا بـرای از بیـن بـردن ایـن
وضعیـت فکـر نمیشـود .بـه تازگـی دونالـد ترامـپ
گفتـه ،افغانسـتان بـه مرکـز آمـوزش تروریسـتان
مبـدل شـده اسـت .ایـن درحالـی اسـت کـه امریـکا
میخواهـد افغانسـتان را تـرک کنـد .طالبـان و
گروههـای تروریسـتی ،هجـده سـال پیش کـه امریکا
بـه افغانسـتان آمـد ،ماننـ ِد حـاال قـوی نبودنـد.
آنچـه مـردم افغانسـتان میکشـد بـرای جهـان خطـر
اسـت .کاملیـا انتخابـی فـرد ،سـردبیر ایندیپندنـت
فارسـی ،در واکنـش بـه حملـهی طالبـان در کابـل
نوشـته« :جهـان بایسـتی نه بـه غنی و دولـت وحدت
ملـی نـگاه کنـد و نـه طالبـان جنایـتکار کـه در
تالشـند بـرای خـود موقعیتـی مشـروع کسـب کنند.
جهـان بایسـتی بـه آن کـودکان مجروحـی نـگاه کند
کـه خونیـن ،کتابچـه مشـق خـود را محکم در دسـت
نـگاه داشـتهاند .تلاش ایـن مـردم صبـور اسـت کـه
باعـث امیـدواری اسـت ،نـه دولتمردانـی کـه بـه
دنبـال منافـع حزبـی و قومـی و یا موقعیت سیاسـی و
اقتصـادی خـود اسـتند».

افزایش تهدیدهای طالبان در والیتهای غربی کشور
روحاهلل روحانی

در ایـن اواخـر ،حملات طالبـان در والیتهـای
هـرات ،بادغیـس ،فـراه و غـور سـیر صعـودی
را بـه خـود گرفتـه اسـت .حملات طالبـان بـر
والیتهـای غربـی افغانسـتان نشـان میدهـد کـه
طالبـان رویـای تصـرف جغرافیـای بیشتـر را در
سـر میپروراننـد .مروری بـر رویدادهـای امنیتی،
نشـان میدهـد کـه طالبـان توانایـی نیروهـای
افغـان را در غـرب کشـور بـه چالـش کشـیدهاند
و تلفاتـی بـه ایـن نیروهـا وارد کردهاند .بـا افزایش
حملات طالبـان ،نوراهلل قـادری ،روز پنجشـنبهی
هفتـهی گذشـته از سِـ َمت قـول اردوی  207ظفر
بـر کنـار شـد و بـه جایـش فضـل محمـد جنبش،
گماشـته شـد .تا چند وقت دیگـر توانایی مدیریت
بحـران امنیتـی فرماندهی جدید این قـول اردو ُرخ
خواهد شـد.
افزایش ناامنی در هرات
طالبـان ،هفتـهی گذشـته بـاالی دو پوسـتهی
نیروهـای پولیـس و ارتش ملی در ولسـوالی گلران
حمله کردند و در این حمله هشـت سـرباز کشـته
و  16تـن دیگـر زخمـی شـدند .پیشتـر از ایـن،
طالبـان بـا حملـه به نیروهـای دولتی در ولسـوالی
گذره ،سـه نیروی دولتی را کشـتند .ولسـوالیهای
شـرقی هـرات نیـز از گزنـد حملات طالبـان
در امـان نبـود .رحمالدیـن سـرورزی ،ولسـوال
اوبـه بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه در
حـدود  400طالـب مسـلح از ولسـوالیهای هرات
و والیتهـای فـراه و بادغیـس در ایـن ولسـوالی
تجمـع کردهانـد.
سـال گذشـته نیز طالبان بر دامنهی حمالتشـان
در ولسـوالیهای شـرقی (اوبـه ،پشـتون زرغـون و
چشـت) شـدت بخشـیده بودنـد .ولسـوالیهای
شـرقی هـرات ،از لحاظ اسـتراتیژیک بـرای طالبان
قابـل اهمیـت اسـت .بنـد سـلما و معـادن سـنگ
مرمر در ولسـوالی چشـت موقعیت دارد و از طریق

ایـن ولسـوالی طالبـان بـه کمـک هم قطارانشـان
در والیـت غـور اقـدام خواهنـد کرد.
امـا عبدالقیـوم رحیمی ،والـی هرات بـه روزنامهی
صبـح کابـل میگوید کـه نیروهای دولتـی توانایی
مهـار حملات طالبـان را دارنـد و بـه طالبـان در
جریـان چنـد هفتـهی گذشـته تلفـات سـنگین
وارد شـده اسـت .تـا بـه ایـن جـا نیروهـای افغـان
نشـان دادهانـد کـه در مقابـل طالبـان بـه آسـانی
پیـروز نخواهند شـد .تاکتیک جنگـی طالبان این
اسـت که با شـمار زیـادی از نیرو ،باالی پوسـتهها
حملـه میکننـد و تلفـات سـنگین بـه نیروهـای
افغـان وارد میکننـد .توریالـی طاهـری ،معـاون
شـورای والیتـی هـرات در گفتوگـو بـا روزنامهی
صبـح کابـل هشـدار میدهـد کـه بیپروایـی
در بخـش مهـار حملات طالبـان ،جبرانناپذیـر
خواهـد بود.
فراه پرچمدار ناامنیها
ناامنیهـا بـا والیـت فـراه پیونـد ناگسسـتنی
ایجـاد کـرده اسـت .چنـد سـال میشـود کـه
طالبـان بخشهـای زیـادی از ایـن والیـت را
تحـت تسلطشـان دارنـد .پیچیدگـی جنـگ
در فـراه باعـث شـده کـه فضـل محمـد جنبـش؛
فرمانـدهی جدید قول اردوی  207ظفر روز شـنبه
بـه ایـن والیـت سـفر کنـد .در طـول دو هفتـهی
گذشـته ،بیشتـر شـبها طالبـان خودشـان را بـه
بخشهایـی از شـهر فـراه رسـاندهاند و تـا سـپیده
دم بـا نیروهـای افغـان جنگیدهانـد .ایـن حملات
طالبـان از شـکننده بـودن کمربندهـای امنیتـی
شـهر فـراه پرده بـر میدارد .شـاه محمـود نعیمی،
معـاون شـورای والیتـی فـراه ،بـه روزنامـهی صبح
کابـل میگویـد کـه حمالت طالبـان به شـهر فراه
نگرانکننـده میباشـد و در صورتـی کـه جلـو این
حملات گرفتـه نشـود ،گـراف ناامنیهـا افزایـش
پیـدا خواهـد کـرد .جدا از شـهر فـراه ،طالبـان در
ولسـوالیهای باالبلـوک ،بکـوا و خـاک سـفید این
والیـت ،بیشتـر نقـاط ایـن ولسـوالیها را تحـت

کنتـرل شـان قـرار دارنـد و هفـت ولسـوالی دیگر
نیـز زیـر تهدیـد طالبـان قـرار دارد.
هرازگاهـی طالبـان بـا ایجـاد ایسـتهای بازرسـی
در مسـیرهای ارتباطـی فـراه ،نیروهـای افغـان و
کارمنـدان دولتـی را از موترها پاییـن میکنند؛ اما
پولیـس فـراه بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگوید
کـه در راسـتای تامین امنیت اقدامـات جدی روی
دسـت گرفتهانـد.
بادغیس کانون توجه طالبان
بادغیـس در شـمال غرب افغانسـتان ،پـس از فراه
گـواه شـدیدترین حملات طالبان در جریان سـال
جـاری بوده اسـت .بیشتـر تلفات نیروهـای افغان
در ولسـوالی باالمرغـاب متمرکـز بـوده اسـت .این
ولسـوالی دو بـار در سـال جـاری تـا آسـتانهی
سـقوط کامل بـه دسـت طالبان پیش رفـت .بیش
از یـک هفتـه میشـود کـه طالبـان شـاهراه هرات
 قلعهینـو را مسـدود کردهانـد و هـم چنیـنآنتنهـای مخابراتـی و بـرق وارداتـی ترکمنسـتان
بـه ایـن والیـت را نیـز قطـع کردهانـد .تحـرکات
طالبـان بـر رونـد زندگـی مـردم تاثیر بد گذاشـته
اسـت .عبدالعزیـز بیـگ ،رییـس شـورای والیتـی
بادغیـس ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد
کـه طالبـان بـا اسـتفاده از بادغیـس میخواهنـد
کـه راه ارتباطـی شـمال بـه غـرب کشـور را بـه
روی جنگجویانشـان بـاز کننـد .او از حکومـت
میخواهـد کـه عملیـات گسـتردهی پاکسـازی
در ایـن والیـت بـرای کاهـش حملات طالبـان
راه انـدازی کنـد تـا طالبـان از ایـن زیادتر جسـور
نشـوند و بـرای حکومـت چالـش خلـق نکننـد.
ولسـوالیهای آب کمـری ،قـادس و جونـد نیز زیر
تهدیـد فزاینـدهی طالبـان قـرار دارد.
غور؛ قربانگاه نیروهای خیزش مردمی
والیـت کوهسـتانی غـور نیـز در تیـرراس حمالت
طالبـان قـرار دارد؛ امـا بیشتـر حملات طالبـان
در جریـان سـال جـاری بـاالی نیروهـای خیـزش
مردمـی بـوده اسـت .غلام سـخی جاوید ،منشـی

شـورای والیتـی غـور بـه روزنامـهی صبـح کابـل
میگویـد کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی بـه
تناسـب جغرافیـای ناامـن ایـن والیـت کم اسـت.
او میافزایـد کـه نیروهـای خیـزش مردمـی تـا
انـدازهای توانسـتند کـه مانـع پیشـروی طالبان به
شـهر فیروزکـوه مرکـز والیـت غـور و ولسـوالیها
شـوند و بـه همین خاطـر ،طالبان حمالتشـان را
بـاالی ایـن نیروهـا متمرکـز کردهانـد.
منابـع بـه روزنامـهی صبـح کابل میگوینـد که در
حملات جمعـه شـب طالبـان بـاالی پوسـتههای
نیروهـای خیـزش مردمی ،پنـج تن از ایـن نیروها
کشـته و چهـار تـن دیگر زخمـی شـدهاند .بیم آن
وجـود دارد کـه طالبـان بـا افزایـش حمالتشـان
در غـور ،گـراف تلفـات نیروهـای افغـان را بلنـد
ببرنـد .عبدالحـی خطیبـی ،سـخنگوی والـی غـور
بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه افزایـش
حملات طالبـان در ایـن والیـت نگـران کننـده
اسـت .ادارهی محلـی غـور از نیروهـای هوایـی و
زمینـی میخواهـد کـه بـا راه انـدازی عملیـات به
طالبـان تلفـات وارد کننـد.
نیاز به افزایش حمالت هوایی
شـماری از آگاهـان نظامـی ،معتقدنـد کـه بـا
افزایـش حملات هوایـی نیروهـای خارجـی بـر
مواضـع طالبـان ،از گـراف ناامنیهـای فزاینـده
خواهـد کاسـت .شـعیب خـان فهیـم ،یـک تـن از
ایـن آگاهـان در صحبـت بـا روزنامهی صبـح کابل
تاکیـد دارد کـه بایـد حملات هوایی و پشـتیبانی
از نیروهـای زمینـی بیشتر شـود تا جلـو تحرکات
گسـتردهی طالبـان در والیتهـای غربـی گرفتـه
شـود .طالبـان در ایـن والیتهـا بـا سلاحهای
پیشـرفتهی دیـد در شـب مجهـز اسـتند و بـه
همیـن خاطـر ،تلفـات ایـن نیروهـا افزایـش یافته
اسـت .بـا ایـن وجـود ،دیـده شـود کـه حکومـت
افغانسـتان بـرای جلوگیری از حمالت گسـتردهی
طالبـان در غـرب کشـور چـه تدابیری روی دسـت
خواهـد گرفـت ،تـا طالبـان سـرکوب شـوند.
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قصه آدمهای زیر پلسوخته

ساقی دختران دانشجوی
شیشهای شدم
(قسمت اول)
آفتـاب دیگـر بـه لـب نردههـای بـی رنـگ پل
حسن ابراهیمی سـوخته رسـیده بـود و بـه جمعیـت رهگـذر
از روی ایـن پـل هـر لحظـه داشـت ،افـزوده
میشـد و بـوق ممتـد موترهای کاسـتر روی پل که صف کشـیده
بودنـد بـرای سـوارکردن دختـران و پسـران دانشـجو و کارگران و
کارمنـدان مـرا در خـود پنهان کرده بـود .خیلی مواظـب بودم که
آشـنایی یـا یکی از مشـتریهای سـابق کافه کاکتوس مـرا نبیند.
صورتـم را مملـو از غبـار و چرک حس میکـردم .دیگر از آن خیل
معتادینـی کـه شـب را بـر کـف خیابـان پل سـوخته صبـح کرده
بودنـد خبـری نبـود و تک تک آدمهایـی را میدیدم کـه به طرف
آن شـکاف میآینـد؛ امـا همـان معـدود آدمهایـی کـه به سـمت
زیـر پـل سـوخته میرفتنـد ،بـا آن معتادینـی که شـب از زیر پل
سـوخته بـه روی پـل سـوخته بیـرون آمـده بودنـد ،تفاوتهـای
زیـادی داشـتند .اول صبـح در پـل سـوخته آدمهـای شـیک و
تمیزتـر و قیافههـای نـه چنـدان مشـکوک بـه سـمت زیـر پـل
سـوخته میآمدنـد و در نـگاه اول اصال نمیتوانسـتی حدس بزنی
کـه آنهـا هـم مثل تـو معتاد اسـتند یـا نه بـه خاطر گمشـدهای
یـا تهیـهی مـواد بـرای معتـادی دیگر بـه آن زیـر میروند.
میـان نردههـای وسـط پـل سـوخته خـود آرام گرفتـه بـودم و
دیگـر انگشـتر فروشـان پیـر و فروشـندههایی کـه لـوازم کهنـه
میفروختند و پاتوقشـان همان وسـط پل سـوخته بود ،داشـتند
بـه مـن اضافه میشـدند و بساطشـان را پهن میکردنـد .در میان
ایـن رفـت و آمدهـای پـل سـوخته ،من کـه در حالتـی خماری و
نشـئگی بـه سـر میبـردم عبـور مکـرر دو تـا دختـر جوان از سـر
تـا انتهـای مسـیر پل کـه صورتشـان را با چادرهاشـان پوشـانده
بودنـد مـرا متوجـه خـود کـرد .از کنـار همـان نردههـا در سـمت
خیابـان حیـن عبـور آن دختـران معلوم بـود که چشمانشـان به
جسـتجوی کسـی اسـت که در همـان اطـراف آن را گـم کردهاند
یـا قـرار اسـت ببیننـد .مـن هـم چند بـار همین کـه از کنـار من
داشـتند عبـور میکردنـد ،چشـمانم را تیـز کـردم و نگاهـم را از
آنهـا برنداشـتم .آن دختـران هـم متوجـه سـنگینی نـگاه من بر
خودشـان شـدند .پوزخندی زدند و قدمهایشـان را تندتر کردند
و تا سـر پل سـوخته رفتند و باز از همان مسـیر برگشـتند .از دور
حـس کـردم کـه گپوگفتهایـی در مـورد من با خـود رد و بدل
کردنـد و ایـن بـار مـن بـودم کـه سـنگینی نـگاه آن دو دختـر را
داشـتم حـس میکـردم .نزدیکتـر شـدند و با اشـارهی چشـم به
مـن فهمانـدن کـه دنبال ایـن دو دختر جـوان راه بیفتـم و جایی
دور از چشـم دیگـر رهگـذران بـا هم حـرف بزنیم.
بـا حفـظ چند قدمی پشـت سـر آن دو دختـر راه افتـادم و داخل
کوچـهی جکشـن بـرق شـدم .داخـل کوچـه ایسـتادند و مـن به
آنهـا نزدیـک شـدم  .سلام کـردم و گفتـم کـه دنبال چیـزی یا
کسـی میگردیـد؟ پوزخنـدی زدنـد و یکـی از آن دو دختـر رو به
مـن گفـت کـه اسـماعیل را میخواهیـم و دنبـال او میگردیـم.
آن یکـی بـا چشـمانش داشـت بـه ایـن طـرف و آن طـرف نـگاه
میکـرد و انـگار داشـت نگهبانـی مـیداد کـه کسـی متوجـه من
و آنها نشـود.
آن دختـری کـه قـد بلندتـر بـود و موهای بلوند داشـت بـا دامنی
بلنـد کـه خیابـان را جـارو مـیزد جسـورتر به نظـر میآمـد و به
حرفـش ادامـه داد کـه «قیافـهات زیاد تابلو نیسـت و تـو میتوانی
بـه مـا کمک کنی ».از لهجـهای که در صدایش بـود فهمیدم مثل
مـن بزرگشـدهی ایران اسـت .آن دختـر دیگر کمـی تنومندتر از
آن یکـی بـود و بـا صـورت گردتـر و چنـد لکـهی ریـز و درشـت
روی صورتـش که حدس زده میشـد ،سـن و سـال زیـادی ندارد.
آنهـا دنبـال اسـماعیل بودنـد و مـن اسـماعیل را نمیشـناختم.
ایـن دختـران جـوان از اسـماعیل و خودشـان حـرف زدنـد و من
هـم کمـی بعدتـر فهمیـدم کـه اسـماعیل پسـرک جوانـی اسـت
کـه هـر صبح اطـراف پـل سـوخته میآید و بعـد از ایـن دختران
پـول دریافـت میکنـد و بـرای آنهـا شیشـه تهیـه میکنـد و در
مقابلـش از ایـن دخترهـا اجـرهی خـود را نیـز میگیـرد و بـرای
خـودش مـواد جـور میکند.
آنهـا هـم مثـل مـن بودنـد و مـن تنهـا نبـودم .دخترهـا یـک
اسـکناس پانصـد افغانـی کـف دسـت مـن گذاشـتند و گفتنـد
اسـمت چیـه؟ گفتـم« :حسـن اسـتم؛ با این پـول چـهکار کنم؟»
خنـدهای زدنـد و گفتنـد« :تـو واقعـن نمیدانـی کـه با ایـن پول
چـهکار کنی؟» برو سـیصد افغانـیاش را برایمان یک گرم شیشـه
بیـاور و بقیـهاش را هـم بـرای خـودت دوا بگیـر .شیشـه؛ یعنـی
آنهـا هـم شیشـه مصـرف میکردنـد و بـا کمـی تاخیـر گفتـم:
«آخـه مـن کـه دوا ( هیروییـن) نمیکشـم دخترهـا».
ادامه دارد ....
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در سه ماه گذشته بیش از  560غیرنظامی کشته
و زخمی شدهاند

روایت مهاجران افغانستان

دردسرهای یک مهاجر

صفر اسکندری

(قسمت اول)
از آخـر برایتـان قصـه میکنـم؛ مغـازهی خـودم بـودم کـه تلفـن آمد.
خواهـر خانمـم آمـده بـود خانـهی مـا و دسـتور رسـید بیـا خانـه .از
فرمانـداری بـه باجناقـم زنـگ زده بودنـد کـه خانمـت هـر طـور شـده
امـروز بایـد بیایـد اینجـا و توضیح دهد که چـرا با خبرگـزاری مصاحبه
و جنجـال ایجـاد کرده اسـت.
راسـتش را بخواهیـد ایـن دودهـا همـه از کفـن مـن بلنـد میشـود که
طاقـت نمیآورم حق کسـی پایمال شـود؛ بـه ویژه که مهاجریـن و بدتر
اینکـه پـای کودکـی در میان باشـد.
تـرس باجناقـم را میدانسـتم از چیسـت .او هـم مثـل بسـیاری دیگر از
هموطنـان مهاجـرم ،دوسـت نداشـت پایش بـه مجامع قضایـی و اداری
ایـران بـاز شـود؛ جالبش اینجاسـت که تهدیـد خندهداری کـرده بودند
او را« :اگـر خانمـت نیایـد ،کارت آمایش (کارت اقامت) همـهی خانواده
را باطـل میکنیـم ».زن جسـوری بـود؛ اما تحت فشـار شـوهرش به من
پنـاه آورده بـود .مـن خنـدهام گرفته بـود از عجز دولت و مسـؤوالنی که
همیشـه فقـط قصـد پنهـانکاری و سـرپوشگذاری مسـائل را دارند ،به
ن کـه مقصر اصلـی را بازداشـت و یا مؤاخـذه کنند.
جـای آ 
قـرار شـد بـا من به فرمانـداری بـرود .در اینگونـه موارد به مـن بیشتر
اعتمـاد داشـت تا کـس دیگر حتا شـوهرش؛ رفتـه بود از داکتـری برای
خـودش ویزیـت گرفتـه بـود تـا مدرکـی داشـته باشـد کـه چـرا زودتر
نیامـده فرمانـداری و ایـن کـه اصلا در محـل نبوده اسـت .دلـداری من
هـم حتـا خیلـی کارگـر نبـود کـه هیـچ غلطـی نمیتواننـد بکننـد مگر
تـو چـهکار کـردهای؟ فقط بـه یک خبرنـگار آنچـه اتفاق افتاده اسـت را
گـزارش دادی .میگفـت تقصیـر آن خبرنگار بیشـعور اسـت کـه از من
نـام بـرده و این دردسـر را ایجـاد کرده.
بـه دوسـت وکلیـم کـه در جریـان ایـن قضیـه بـود زنـگ زدم؛ صـدا را
روی بلندگـو گذاشـتم تـا او هـم بشـنود .میدانسـتم حرفهـای او
منطقیتـر اسـت و بیشتـر آرامـش میکنـد .دوسـتم مثـل مـن جلـو
خنـدهاش را نگرفـت؛ وقتـی فهمیـد از فرمانـداری تمـاس گرفتهانـد و
احضـار کردهانـد ،چنـد فحـش جـاندار هـم بـه آنهـا داد که همیشـه
ضعیفکشـی میکننـد و بـه جـای ظالـم ،یقـهی مظلـوم را میگیرنـد.
گفتـم صدایـت را خواهـر خانومـم دارد میشـنود .لحنـش جـدی و
مودبانهتـر شـد؛ میدانسـتم هـزار و یـک پرونـده را در دادگاههـا بـاال و
پاییـن کـرده و میدانـد کـه ایـن مسـخرهبازی ،نقطـه و نشـانهی ضعف
اسـت بـرای فرمانـداری و کار خاصی از دستشـان برنمیآیـد مگر چند
تهدید بـیارزش.
دوسـت وکیلـم کـه ایرانی بـود ،روی صحبتـش را با خواهـر خانمم کرد
و گفـت« :نتـرس ،تـو هیـچ جرمـی مرتکـب نشـدی و اینهـا هـم هیچ
غلطـی نمیتواننـد بکننـد ،حتـی میتوانـی نـروی ،امـا بـه خاطـر ایـن
کـه خیال شـوهرت راحت شـود بـرو و خیالـش را راحت کن .خواسـتی
خـودت را بـزن بـه کوچـهی حسـن چـپ و فقـط سرشـان را گـرم کن
همیـن ،آنها چند سـوال ازت میپرسـند کـه مث ً
ال چـرا مصاحبه کردی
و بـه صـورت احمقانه هـم تهدیدت کنند کـه کارتت را باطـل میکنند،
مگـر شـهر هِـرت اسـت ،قاضـی دادگاه هـم بـه راحتـی نمیتوانـد ایـن
کار را بکنـد ،هیـچ خوفـی نداشـته بـاش ».انگار نسـیمی وزیده باشـد و
خنکایـش صـورت آدم را جلا دهـد .خانـم مضطـرب چنـد دقیقه پیش
حـاال چهـرهاش بـاز شـده بـود و لبخنـد ریـزی را هـم میتوانسـتی در
کنـج لبـش پیـدا کنـی .حـاال دلش قـرص شـده بود .
در مسـیر رفتـن فرمانـداری بـه دوسـتم که اهـل کارهـای فرهنگی بود،
تمـاس گرفتـم تـا آدرس دقیقتـر بگویـد .نمیدانـم این جماعـت را چه
کار کردهانـد کـه اینقـدر تـرس دارنـد .بـه مـن گفت کـه اسـمی از او
نبـرم ،جـا داشـت گریـه کنـم ،آخـر بـه تو چـه ربطـی دارد ایـن قضیه،
مـن از تـو آدرس فرمانـداری را پرسـیدم ،همیـن .روی صندلـی راهـرو
نشسـته بـودم و خواهرخانمـم داخـل بـود .نیمسـاعتی طـول کشـید،
مثـل همیشـه نمیتوانسـتم بـا گوشـیام سـروکله بزنـم ،چـون دم در
تحویـل گرفتـه بودنـد .خواهرخانمم بیـرون آمد و گفت با تـو کار دارند،
نیشـخندی زدم و گفتـم بـا مـن چـه کار دارند.
در زدم و منتظـر مانـدم تـا صدایـی بشـنوم .اتـاق کنفرانسماننـد بـود
و چهـار نفـر آنجـا نشسـته بودنـد؛ یکـی پشـت میـز اصلی و بقیـه دور
میـز کنفرانـس نزدیـک بـه آن .از در کـه وارد شـدم همانجا ایسـتادم.
چیـزی نگفتـم و بیتوجـه بـه آنهـا نگاهم را بـه جایی دیگـر دوختم تا
یکیشـان گفـت« :آقـا بفرما بشـین».
گفت چه نسبتی با این خانم داری؟
«شـوهر خواهـرش» «-در جریان اسـتی؟» «-در جریان چـی؟» «-چرا
اینجـا آمـدی؟» «-مهمان خانهیشـان بـودم ،گفـت کاری پیش آمده،
شـوهرش نیسـت ،از مـن خواسـت بـا او بیایـم«- ».همیـن؟» «-بلـه
همیـن«- ».آدرس و شـمارهی تلفنـت را بنویـس و بـرو«- ».چـرا؟»
«اگـر کاری داشـتیم باهـات تماس میگیریـم ».روی کاغذ آدرس پرتو پالیـی را بـا دقت نوشـتم و شـمارهی تلفنـی که مدتها بـود خاموش
بـود .کاغـذ را گرفـت و ازم خواسـت آدرس را دوباره بگویـم ،چون دقت
کـرده بـودم ،همـان آدرس را تکـرار کـردم .یکی دیگرشـان پرسـید این
شـماره کـه خاموش اسـت .گفتم بلـه گوشـیام را دم در تحویل گرفتند
و خواسـتند خاموشـش کنـم .بـا خواهـر خانمـم از فرمانـداری بیرون و
مسـیر خانـهاش را پیـاده آمدیـم .میدانسـتم و حـدس مـیزدم از اوچه
چیـز پرسـیدهاند و حتـا حدس مـیزدم کـه باجناقم گـوش او را خواهد
پیچانـد تـا درگیر چنین مسـائلی نشـود.
ادامه دارد ....

علی شیر شهیر

روزنامــهی صبــح کابــل بــه دادههایــی دســت
یافتــه اســت کــه نشــان میدهــد در ســه
مــاه گذشــته ،بیــش از  560غیرنظامــی

در اثــر حمــات تروریســتی در سراســر
افغانســتان کشــته و زخمــی شــدهاند.
ایــن دادههــا نشــان میدهــد کــه از 23
مــاه حمــل ســال جــاری خورشــیدی تــا
 10مــاه ســرطان ،نزدیــک بــه  20حملــهی
تروریســتی از ســوی مخالفــان مســلح
حکومــت افغانســتان صــورت گرفتــه اســت
کــه در نتیجــهی آن  162غیرنظامــی کشــته
شــده و بیــش از  400تــن دیگــر زخمــی

شــد هاند.
در میــان ســه مــاه گذشــته ،مــاه جــوزا
خونینتریــن مــاه بــرای افــراد غیرنظامــی
در افغانســتان بــوده اســت .در مــاه جــواز 97
غیرنظامــی کشــته و بیــش از  140تــن دیگــر
زخمــی شــدهاند.
حمالتــی کــه بیشتریــن قربانــی را از
غیرنظامیــان در مــاه جــوزا گرفتــه اســت؛
حملــهی طالبــان در مربوطــات فیروزکــوه

والیــت غــور و ولســوالی دولتیــار ایــن
والیــت ( 32غیــر نظامــی کشــته و 56
زخمــی) ،حملــهی انتحــاری در دروازه ورودی
دانشــگاه نظامــی مارشــال فهیــم در کابــل
( 15غیــر نظامــی کشــته و  18زخمــی) و
هــدف قــرار دادن وســایط نقلیــهی حــج
و اوقــاف و دانشــجویان دانشــگاه شــهید
ربانــی در کابــل توســط مایــن مقناطیســی
( 15غیرنظامــی کشــته و  18زخمــی) ،بــوده
اســت.
بــه همیــن ترتیــب در مــاه ثــور ،تعــداد
کشتهشــدگان غیرنظامیــان  42تــن و تعــداد
زخمیــان  112تــن و در ده روز نخســت مــاه
ســرطان 23 ،غیرنظامــی کشــته شــده و 145
تــن دیگــر زخمــی شــدهاند.
ایــن در حالــی اســت کــه روز دوشــنبهی
ایــن هفتــه حملــهی انتحــاری در منطقــهی
پــل محمــود خــان در مربوطــات حــوزهی
شــانزدهم امنیتــی شــهر کابــل رخ داده کــه
بیشــترین قربانیــان آن غیــر نظامیــان بودنــد.
وزارت معــارف افغانســتان اعــام کــرد کــه در
ایــن حملــه ،بیــش از  50دانشآمــوز زخــم
برداشــته اســت .مقامهــای وزارت دفــاع
افغانســتان نیــز تاییــد میکننــد کــه در ایــن
رویــداد  3تــن کشــته و بیــش از  100تــن
دیگــر زخمــی شــدند.

حکومت باید از موضع قدرت به میز مذاکره
با طالبان وارد شود
عبداهلل سالحی

طالبـان بـا نشـر اعالمیـهای گفتهاند که بـا تصرف
ولسـوالی قوشتپـه ۷۸ ،نفـر از نیروهـای امنیتـی
را اسـیر گرفتـه و شـماری از تانکهـا و تجهیـزات
نظامـی ایـن ولسـوالی نیـز بـه دسـت آنـان افتاده
است.
ایـن خبـر از سـوی منابـع محلـی نیز تأیید شـده
و باعـث نگرانیهای بسـیاری شـده اسـت .این در
حالـی اسـت کـه بارهـا شـاهد چنیـن حمالتی از
سـوی نیروهـای هراسافگـن بـر مواضـع امنیتـی
در ولسـوالیهای کشـور بودهایـم .چنیـن حمالتی
بیشتـر بـه دلیـل عـدم همـکاری منظم از سـوی
دیگـر ارگانهـای امنیتـی رخ داده و سـبب از
گروهی نیروهای امنیتی شـده اسـت.
دسـت دادن
ِ
طالبـان در چنیـن حمالتـی فرصـت و توانمندی
بیشتـری بـرای حمله بـه ولسـوالیهای همجوار،
پیـدا میکننـد و آنگونـه کـه دیـده شـده اسـت؛
یکـی از تاکتیکهـای جنگـی ایـن گـروه ،طـرح
حمالتـی اسـت کـه در نتیجـهی آن تجهیـزات
بـزرگ نظامـی را بـه دسـت بیاورنـد .طـوری کـه
در حملـه بـه ولسـوالی قوشتپـه نیـز چنیـن
پیشآمـدی رخ داده اسـت.
منابـع میگوینـد کـه بـا قـرار گرفتـن تجهیـزات
بـزرگ نظامـی بـه دسـت طالبـان ،ایـن گـروه در
حـال آمادگـی بـرای راهانـدازی حمالتشـان بـر
ولسـوالی درزآب اسـتند.
آنـان میگوینـد کـه در صـورت سـرکوب نشـدن
ایـن گـروه ،ولسـوالی بلچـراغ والیـت فاریـاب نیز
زیـر تهدیدهـای جـدی قـرار دارد.
نیروهـای امنیتـی افغانسـتان ،بایـد در مقابـل
چنیـن حمالتـی ،بیشتریـن توانشـان را بـرای
بازپسگیـری مصـرف کننـد تـا در چنیـن زمـان
حساسـی کـه گـروه طالبـان ،در میـز گفتوگوهـا
پیشرفتهـای زیـادی بـه دسـت آورده ،الاقـل
انگیـزهی مبـارزه را در میـدان جنـگ از دسـت
بد هد .
از گزارشهایـی کـه ایـن روزهـا ،از گفتوگوهـای
صلـح میـان آمریـکا و طالبـان به گوش میرسـد،
گرفتـه تـا نشسـتهای ایـن گـروه بـه بهانـهی
صلـح بـا کشـورهای مختلـف ،فضـای رسـانهای
بـه گونـهای اسـت کـه دسـتآوردهای ایـن گروه
را بیشتـر انعـکاس میدهـد .ایـن مـورد تنهـا
بـه رسـانهها بـر نمیگـردد و نکتـهای کـه در آن
بیشتـر از همـه برجسـته اسـت موقعیتـی اسـت
کـه بـه بهانـهی صلـح بـه دسـت طالبـان افتـاده
ا ست .

طالبـان در حـال شـکلدهی هویـت تازهتـری
نسـبت بـه هویـت تروریستیشـان اسـتند.
ایـن هویـت را بـه دلیـل جـدی گرفتـه شـدن
گفتوگوهـای صلـح کـه نیـاز اساسـی مـردم
افغانسـتان اسـت بـه دسـت آوردهانـد؛ ولـی تـا به
حـال به ایـن دلیل که طـرف گفتوگوهـای آنان،
در بیشتـر نشسـتهای بیناالفغانـی ،سیاسـیون
مخالـف دولـت بودهانـد ،فرصـت تقویـت هویـت
جدیدشـان بیشتـر شـده اسـت .طبـق تویتی که
زلمـی خلیـلزاد در مورد نشسـت هفتم و هشـتم
جـوالی در قطر داشـت ،قرار اسـت اولین نشسـت
بیناالفغانـی صـورت بگیـرد .ایـن نکتـه را بـه این
دلیـل یـادآور میشـوم که بـه زودی موقـف دولت
نیـز در مباحـث مربـوط بـه صلـح افغانسـتان،
مطـرح میشـود و میتوانـد بـا قاطعانـه بـودن
موضعـش ،وارد میدانـی شـود کـه در ایـن اواخـر
تنهـا طالبـان ،قهرمـان آن بودنـد.
زلمـی خلیـلزاد ،در تویتـش نکتـهی خوبـی را
اشـاره کـرده اسـت کـه گفتـه یافتـن راهحلهای
ف کـردن تفـاوت دیدگاههـا،
سیاسـی و برطـر 
بـدون دسـت بـردن بـه زور ،از جملـه مـواردی
اسـت کـه در چهـل سـال خونیـن افغانسـتان ،از
اهمیـت ویـژهای برخـوردار بـوده اسـت؛ امـا بایـد
تذکـر داد کـه ایـن راه حـل ،با گـروه تروریسـتی
طالبـان کـه دوشـنبه هفتـهی جـاری در کابـل
جـوی خون بـه راه انداختند ،ممکن نیسـت صرفا
از راه گفتوگـو بـه دسـت بیایـد .همانگونـه کـه
جایـگاه دولـت افغانسـتان در گفتوگوهـای صلح
قطـر ،روشـن میشـود ،این زمینـه کـه در میدان

گفتوگـو نیـز ،تقابـل دولـت بـا طالبان بـه وجود
بیایـد ،ممکـن خواهد شـد .بـرای تضعیـف روحیه
طالبـان در گفتوگوهـا ،بایـد روی ایـن تأکیـد
شـود کـه آنـان در صـورت ادامـهی مبـارزه ،بـا
خشـم نیروهـای امنیتـی افغـان مواجـه میشـوند
و ایـن رویکـرد نیـز بایـد اجرایـی شـود.
طالبـان تـا کنـون ،بـا حملات انتحـاری و بعضـا
حمالتـی غافلگیرانـه بـاالی نیروهـای امنیتـی
کشـور ،خودشـان را بهعنـوان طـرف جـدی
جنـگ افغانسـتان مطـرح کردهانـد؛ در حالـی که
داعـش ،القاعـده و دیگـر گروههای تروریسـتی نیز
شـامل جنگ افغانسـتان میشـوند .شـاید نکتهی
برجسـتهی طالبـان ،افغانـی بـودن آنان باشـد که
ایـن هـم بـه طـور کامـل نمیتوانـد مـورد تأییـد
باشـد؛ زیـرا جنگجویـان زیـادی میان ایـن گروه
حضـور دارنـد کـه هویـت غیـر افغانـی دارند.
بـا ایـن که نظـر بـه ارزشهایی که ایـن تحلیل در
پی آن اسـت ،نشسـت بیناالفغانی ،اسـم درسـتی
بـر روی مذاکراتـی کـه تـا هفتـهی بعـدی ،برگزار
خواهـد شـد نیسـت؛ ولـی بـا وجـود این اشـکال،
بایـد سـعی شـود ایـن گـروه کـه حـاال بـه طرف
جـدی جنـگ افغانسـتان و در عیـن حـال طـرف
افغانـی ایـن جنـگ مطـرح شـده اسـت ،از لحـاظ
روحـی تضعیف شـود.
بایـد بـه طالبـان بـا حمالت سـنگین بـر مواضعی
کـه در آن پنـاه بردهاند ،نشـان داد کـه در صورت
تمایـل بیشتـر بـه جنـگ ،نیروهـای افغـان
میتواننـد آنـان را در جنـگ شکسـت بدهنـد و
هرگـز رفتـار متعادلـی را بهعنـوان صلـح ،پیشـه

نکنند .
طالبـان ،بـا عملکـرد غیـر انسـانیای کـه دارنـد،
سـعی میکننـد در حیـن گفتوگوهـای صلـح
مبـارزات میدانیشـان را نیـز شـدت بدهنـد و
ایـن نمایانگـر ایـن اسـت کـه تـا حـاال ،اکثـر
گفتوگوهـای صـورت گرفتـه ،بـرای ایـن گـروه
صرفـا فرصـت تبلیغـی بـوده اسـت .این کـه تا به
حـال ،بـه جـز قبـول کـردن نشسـت بـا حکومت
افغانسـتان کـه آن هـم هنـوز روشـن نیسـت کـه
بـر اسـاس چـه موضعـی از سـوی طالبـان برگزار
خواهـد شـد ،نرمـش قابـل مالحظـهای از سـوی
ایـن گـروه دیده نشـده اسـت ،به این معنی اسـت
کـه طالبـان ،حتـا در گفتوگوهـا دنبـال جنـگ
اسـتند؛ جنگـی کـه نـه بـه تفاهـم ،بلکـه بایـد به
پیـروزی منجـر شـود.
اینـک با اسـارت نیروهـای امنیتی کشـور ،آن هم
در آسـتانهی نشسـتی میـان اعضـای حکومـت و
طالبـان ،ایـن گـروه فرصـت دیگـر بـرای نمایـش
قـدرت یافتـه اسـت؛ نمایشـی کـه میتوانـد برگ
برنـدهی آنـان در گفتوگوهای پیش رو باشـد .در
گفتوگوهایـی کـه دو طـرف یـک جنـگ مقابـل
هـم مینشـینند ،اولیـن چیـزی که بر اسـاس آن
از همدیگـر توقـع میکننـد ،قدرتـی اسـت کـه
قبلا در میـدان بـه هم نشـان دادهاند .بـا توجه به
ایـن نظـر که مطـرح کردیـم ،حکومت افغانسـتان
بایـد در نشسـت مـورد نظر ،بـا نمایـش قاطعانهی
قدرتـش وارد شـود؛ زیـرا این سیاسـتی اسـت که
میتوانـد در مقابـل طالبـان هـم در میـدان جنگ
و هـم در میـدان گفتوگـو جوابدهنـده باشـد.

سال اول
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

انتخاب معاونین مجلس
و واکنش سناتوران به حملهی
خونین در کابل
نیما کاوه

فرشته فیضی

هرچنـد پیـش از ایـن گزارشهایـی بـه نشـر
رسـیده بود که پـس از برگزاری انتخابات ریاسـت
جمهـوری ،برخـی از دسـتگاههای بایومتریـک بـه
سـرقت رفتـه اسـت؛ امـا ایـن گزارشها از سـوی
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات تایید نشـده بود .به
تازگـی مسـؤوالن ایـن کمیسـیون در گفتوگـو
بـا روزنامـهی صبـح کابـل تاییـد میکننـد کـه
از مجمـوع  22هـزار دسـتگاه بایومتریـک500 ،
دسـتگاه یـا بـه سـرقت رفتـه و یـا هـم تخریـب
شـده است.
عبدالعزیـز ابراهیمـی ،از سـخنگویان کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات ،میگویـد کـه بررسـی تـازهی
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات نشـان میدهـد
کـه  500دسـتگاه بایومتریکـی کـه در انتخابـات
پارلمانـی گذشـته مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه
بـود ،مفقـود شـده و متباقـی آن بـه گفتـهی وی،
در جریـان برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهوری،
ششـم میـزان ،از سـوی ادارهی مرکـزی احصائیـه
در اختیـار ایـن کمیسـیون قـرار خواهـد گرفـت.
او تاکیـد میکنـد کـه متباقـی دسـتگاههای
موجـود از مشـکالت تخنیکی برخوردار نیسـتند و
میتواننـد کـه در روز برگـزاری انتخابات ریاسـت
جمهـوری مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد.
از سـویی هـم ،سـخنگوی کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات میگویـد کـه بـه منظـور اسـتفاده از
تکنولـوژی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری سـال
جـاری ،قـرار اسـت حـدود 25هـزار دسـتگاه
بایومتریـک جدیـد خریـداری شـود .هزینـهی
خریـداری ایـن دسـتگاهها حـدود  30میلیـون
دالـر پیشبینـی شـده اسـت؛ امـا نهادهـای ناظـر
انتخاباتـی بـا توجـه بـه خریـداری دسـتگاههای
جدیـد بایومتریـک میگوینـد ،تـا زمانـی کـه
سرنوشـت دسـتگاههای قدیمـی بایومتریـک کـه
بـه منظور اسـتفاده در انتخابات پارلمانی گذشـته
خریـداری شـده بـود ،روشـن نشـود ،خریـداری
دوبـارهی ایـن دسـتگاهها میتوانـد چالشهـای
تـازهای در پـی داشـته باشـد.
بـه منظـور اسـتفاده از تکنولـوژی در انتخابـات
پارلمانـی گذشـته ،حکومـت 22هـزار دسـتگاه
بایومتریـک خریـداری کرده بود .پـس از برگزاری
انتخابـات ،گزارشهایـی به نشـر رسـید که شـمار
زیـادی از ایـن دسـتگاهها بـه سـرقت رفتـه و
دوبـاره جمـعآوری نشـده اسـت.
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی ،نیـز بـر ایـن مسـأله
تاکیـد میورزنـد ،در صورتـی کـه تمـام
دسـتگاههای بایومتریـک بـه سـرقترفته
جمـعآوری نشـود ،ممکـن اسـت که بـه گفته این
نهادهـا ،شـفافیت انتخابـات ریاسـت جمهـوری را
بـا تهدیدهـای جـدی روبـهرو کنـد .این کـه واقعا
آیـا رقـم واقعـی دسـتگاههای بـه سـرقت رفتـه و
یـا هـم تخریب شـده بـه  500دسـتگاه میرسـد،
نهادهـای ناظـر انتخاباتـی بـا تردید نسـبت به آن
برخـورد میکننـد.
تاکیـد ایـن نهادهـا ایـن اسـت کـه پیـش از
خریـداری دسـتگاههای تـازه ،بایـد سرنوشـت
دقیـق دسـتگاههای موجـود و مشـکالت آن بـا
یـک تیـم تخنیکـی بـه بررسـی گرفتـه شـود.
ی اسـت کـه هیأتـی از کمیسـیون
ایـن درحالـ 
مسـتقل انتخابـات در جریـان ماه جـاری به هدف
خریـداری دسـتگاههای جدیـد بایومتریـک بـه
دبـی سـفر کـرده و بـه همین هـدف با مسـؤوالن
کمپنـی «درامالگـو» دیـدار کـرده اسـت.
نعیـم ایـوبزاده ،رییـس تیفـا یـا بنیـاد انتخابـات
شـفاف افغانسـتان ،بـا اشـاره بـه ایـن سـفر
مسـؤولین کمیسـیون انتخابـات میگویـد« :ایـن
کمیسـیون بـدون نظرسـنجی دقیـق در پاسـخ به
ایـن که چـه تعـداد از دسـتگاههای بایومتریک در

دسـترس اسـت و در روز انتخابـات چـه تعـداد از
مراکـز رایدهـی باز اسـت و بـه چه تعـداد از این
دسـتگاهها ضـرورت اسـت ،بـه بحـث خریـداری
پرداختـه اسـت».
ایـوبزاده ،بـا اشـاره بـه سـرقت شـماری از
دسـتگاههای بایومتریـک میگویـد کـه نیـاز
اسـت در قـدم نخسـت سرنوشـت این دسـتگاهها
مشـخص شـود« :در قـدم نخسـت ،مسـؤوالن
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،موظـف اسـتند،
جوابگـوی ایـن باشـند کـه چـه تعـداد از
دسـتگاههای بایومتـرک ناپدیـد شـده اسـت و بـه
چـه تعداد نیاز اسـت .اگـر این محاسـبات به گونه
درسـت صـورت نگرفتـه باشـد ،ممکـن اسـت که
مصـارف انتخابـات بلنـد بـرود».
از سـویی هم ،یوسـف رشـید ،رییس اجرایی فیفا،
انتخابـات آزادا و عادالنـهی افغانسـتان ،مسـؤوالن
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات را بـه عـدم مدریت
دقیـق و بیطرفانـه در کاهـش و افزایـش رقـم
بودجـهی انتخابـات متهـم کـرده ،میگویـد:
«سـوال اینجاسـت کـه مسـؤوالن کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات چـرا تعـداد محلات رایدهی
را از  22بـه  35هـزار محـل بلنـد میبـرد .اگـر
رقـم محلات چنیـن بلنـد بـرده شـود ،در کنـار
ایـن کـه مصـارف انتخابـات بلنـد بـرده میشـود
گـراف جرایـم انتخاباتـی نیـز سـیر صعـودی بـه
خـود میگیـرد».
بـا ایـن حال ،کمیسـیون مسـتقل انتخابـات گفته
کـه قرار اسـت در هـر محـل انتخاباتـی چهار صد
تـن رای بدهنـد و از همیـن رو افزایـش محلهای
رأیدهـی باعـث شـده اسـت تـا دسـتگاههای
بیشتـر خریـداری شـوند.
بـه گفتـهی مسـؤوالن در ایـن کمیسـیون ،در
طـرح نهایـی ،یکصدوپنجـاه میلیـون دالـر بـرای
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری در نظـر
گرفتـه شـده اسـت کـه حـدود  30میلیـون آن
بـه خریـداری دسـتگاههای بایومتریـک اختصاص
دارد.
عبدالعزیـز ابراهیمـی ،از سـخنگویان کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات گفـت کـه ،موضـوع خریداری

یوسـف رشـید ،رییـس اجرایـی فیفـا ،میگویـد کـه در
انتخابـات قبلـی هر چند کاربـران دسـتگاههای بایومتریک
توسـط ادارهی مرکـزی احصائیـه آمـوزش داده شـده بود؛
امـا گـزارش های ایـن نهاد ،نشـان دهندهی این اسـت که
اکثریـت ایـن کاربـران توانایی درسـت اسـتفاده و کاربرد
ایـن دسـتگاهها را نداشـتهاند.
ایـن دسـتگاهها توسـط کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات نـه ،بلکـه توسـط ادارهی تـدارکات
ملـی انجـام خواهـد شـد .او گفـت که کمیسـیون
صرفـا ایـن رونـد را تسـهیل میکنـد .بـر اسـاس
جـدول زمانبنـدی انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
رایدهنـدهگان در شـش میـزان سـال روان
بـرای انتخـاب رییـس جمهـور تـازه ،بـه پـای
صندوقهـای رای خواهنـد رفـت.
دستگاههای بایومترک توسط چه کسانی
مدریت خواهد شد؟
اسـتفاده و مدیریـت از دسـتگاههای بایومتریـک
در روز انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،یکـی دیگـر
از نگرانیهـای نهادهـای ناظـر انتخابـات اسـت؛
موضـوع جنجالبرانگیـزی کـه اکثریـت کاربـران
ایـن دسـتگاهها بلدیـت کامـل اسـتفاده از آن را
ندارنـد و ایـن مسـأله انتخابـات پارلمانـی سـال
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کشـیده بـود.
یوسـف رشـید ،رییس اجرایـی فیفـا ،میگوید که
در انتخابـات قبلی هـر چند کاربران دسـتگاههای
بایومتریـک توسـط ادارهی مرکـزی احصائیـه
آمـوزش داده شـده بـود؛ امـا گـزارش هـای ایـن
نهـاد ،نشـان دهنـدهی این اسـت کـه اکثریت این
کاربـران توانایـی درسـت اسـتفاده و کاربـرد ایـن
دسـتگاهها را نداشـتهاند .آقـای رشـید ،شـیوهی
بـه کارگیـری دسـتگاههای بایومتریـک را در روند
انتخابـات یکـی از بحثهـای تخنیکـی و عملیاتی
دانسـته ،میگوید« :مسؤولین کمیسـیون مستقل
انتخابـات بایـد هفـت مـاه پیـش از امـروز ،رونـد
اسـتخدام کاربـران دسـتگاههای بایومتریـک را

بـه گونـهی شـفاف تکمیـل میکردنـد و همچنان
نـوع آمـوزش ایـن دسـتگاهها مشـخص میشـد.
متأسـفانه کـه این کمیسـیون تـا هنـوز ،هیچ نوع
گام عملـی در ایـن بخـش بـر نداشـته اسـت».
نعیـم ایـوبزاده رییس«تیفـا» ،از کـمکاری
مسـؤوالن کمیسـیون مسـتقل انتخابـات سـخت
انتقـاد کـرده و میگویـد« :مـا شـدیدا نگـران این
هسـتم کـه آیـا کاربـران دسـتگاههای بایومتریک
بـه گونـهی بیطرفانـه از سـوی مسـؤوالن
کمیسـیون مسـتقل انتخابـات در یـک پروسـهی
شـفاف اسـتخدام خواهنـد شـد؟»
امـا عبدالعزیـز ابراهیمـی ،سـنخگوی کمیسـیون
مسـتقل انتخابـات ،نگرانیهـای نهادهـای ناظـر
انتخاباتـی را بیجا دانسـته و میگویـد که رهبری
ایـن کمیسـیون با نظرداشـت تقسـیماوقات کاری
خـود ،نـوع آمـوزش دسـتگاههای بایومتریـک را
ری دسـت دارنـد .بـه گفتـهی وی« :تـا برگـزاری
روز انتخابـات ریاسـت جمهـوری کـه نزدیـک
بـه سـه مـاه وقـت مانـده اسـت ،مـا وقـت کافـی
بـرای اسـتخدام کاربـران دسـتگاههای بایومتریک
داریـم .ایـن افـراد ،از طریـق پروسـهی آزاد
اسـتخدام خواهنـد شـد».
انتقادهـا و نگرانـی نهادهـای ناظـر انتخاباتـی
افغانسـتان ،از کـمکاری کمیسـیون مسـتقل
انتخابـات در راسـتای دسـتگاههای بایومتریـک،
در حالـی مطـرح میشـود کـه کـه بـر اسـاس
جـدول زمانبنـدی انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
رای دهنـدگان در شـش میـزان سـال روان،
بـرای انتخـاب رییـس جمهـور تـازه ،بـه پـای
صندوقهـای رای خواهنـد رفـت.

بـا انتخـاب معاونیـن مجلـس ،هیـأت اداری ایـن مجلـس نیـز در حـال
تکمیـل شـدن اسـت و امیدواریهـا بـرای آغـاز کار ایـن مجلـس قوت
بیشتـر گرفتـه اسـت و انتظـار مـیرود در هفتـهی پیـش رو ایـن
مجلـس بـا تکمیل شـدن هیـأت اداری خـود بتوانـد کار بر سـر قوانین
تنفیـذیای کـه تاکنون پشـت دورازههـای این مجلس بـه خاطر تاخیر
در انتخـاب رییـس مجلـس مانـده بـود را شـروع کننـد و از هفتـهی
آینـده شـاهد کار رسـمی هیأت اداری ایـن مجلس و تقسـیمبندیهای
کمیسـیونهای مجلـس باشـیم .هـر چنـد که تشـکیل کمیسـیونهای
چندگانـهی مجلـس نیز گمـان میرود که کار بس دشـوار بـرای هیأت
اداری ایـن مجلس باشـد.
در روز سـوم انتخابـات بـرای گزینـش هیـأت اداری ،امیرخـان یـار،
بهعنـوان معـاون اول و احمدشـاه رمضـان ،بهعنوان معـاون دوم مجلس
نماینـدگان انتخاب شـدند.
در انتخابـات دهـم سـرطان کـه از سـوی اعضـای مجلـس نماینـدگان
برگـزار شـد ،نصـاب مجلس بـر اسـاس آرای داده شـده  ۲۳۶نفر اعالم
شـد کـه هر نامـزد بـرای کامیابـی بـه  ۱۱۹رأی نیاز داشـت.
بـرای کرسـی معاونـت اول مجلس نماینـدگان امیرخان یـار و محمداهلل
بتـاش بـا هـم رقابـت کردنـد .در نتیجـهی انتخابات آقـای یار بـا ۱۳۱
رأی معـاون اول مجلـس شـد امـا آقـای بتـاش با بـه دسـت آوردن ۵۰
رأی ایـن کرسـی را بـه رقیبش واگذار کـرد .همچنان در ایـن انتخابات،
 ۴۶رأی باطـل و ن ُـه رأی سـفید داده شـده بـود .بـرای کرسـی معاونت
دوم مجلـس میان احمدشـاه رمضان و سـیداحمد سـیالب نامزد بودند.
در ایـن انتخابـات ،احمدشـاه رمضان ،بـا کسـب  ۱۱۹رأی تأیید معاون
دوم مجلـس شـد و آقـای سـیالب  ۶۴رأی تأییـد اعضـای مجلـس
نماینـدگان را گرفتـه بـود .امیرخـان یـار نماینـدهی مـردم ننگرهـار و
احمدشـاه رمضـان ،نماینـدهی مردم بلـخ در مجلس نمایندگان اسـت.
انتخابـات منشـی مجلـس میان خدیجـه الهـام ،عبدالقادر قلات وال و
سـید طاهـا صـادق برگزار شـد .در ایـن انتخابـات خانم الهـام  ۵۲رأی،
قلاتوال  ۷۷رأی و صـادق  ۷۶رأی تأیید اعضـای مجلس نمایندگان را
بـه دسـت آوردنـد .در این انتخابـات  ۱۴رأی سـفید و  ۱۷رأی باطل به
کار گرفتـه شـده بود .از میان این سـه نامـزد ،هیچ کدام نتوانسـتند که
رأی کافی را برای رسـیدن به کرسـی منشـی مجلس به دسـت بیاورند،
بـه همیـن دلیل قرار اسـت بـار دیگر انتخابـات میان قلاتوال و صادق
برگـزار شـود .بـرای کرسـی نایب منشـی ،ذکیه سـنگین ،نظیفـه ذکی،
عبدالبصیـر عثمانـی و نعمتاهلل کریـاب نامزد بودنـد .در انتخابات نایب
منشـی ،ذکیـه سـنگین  ۳۶رأی ،نظیفـه زکـی  ۴۶رأی ،عبدالبصیـر
عثمانـی  ۴۵رأی و نعمـتاهلل کریـاب  ۷۰رأی بـه دسـت آورنـد .در این
انتخابـات  ۲۰رأی باطـل و  ۱۹رأی سـفید اسـتعمال شـده بـود .به این
ترتیـب هیـچ از یـک نامزدان نتوانسـت به کرسـی نایب منشـی برسـد.
قـرار اسـت کـه مرحلـهی دوم انتخابات بـرای تعیین نایب منشـی میان
نظیفـه ذکـی و نعمـتاهلل کریاب برگزار شـود.
از سـوی دیگـر در مجلـس سـنا ،سـناتوران ایـن مجلـس در رابطـه
بـا حملـهی خونیـن دو روز پیـش در کابـل واکنـش نشـان دادنـد و
خاطرنشـان سـاختند کـه حملـهی بیرحمانـه و خونیـن طالبـان در
کابـل و شـعلهور سـاختن آتـش جنـگ در بسـیاری والیـات و همچنان
عـدم انعطافپذیـری طالبـان در پروسـهی صلـح؛ ایـن نشسـتها را بـه
محوریـت امریـکا و طالبـان ،بیمعنـا و بینتیجه و یک نـوع پنهانکاری
بـا مـردم و دولـت افغانسـتان گفتند.
ایـن سـناتوران خواهـان تدابیـر جدی بـرای نجات کشـور از توطئههای
جـاری شـدند و افزودنـد که گـروه طالبان بـا نمایندگان امریـکا در قطر
بـه خاطـر منافـع و امتیازگیـری گفتوگـو میکننـد؛ ولـی بداننـد کـه
مـردم ایـن سـرزمین گفتوگوهایی را کـه در آن منافـع عمومی تامین
و آتشبـس برقـرار نشـود ،قبول نخواهنـد کرد.
ایـن سـناتوران خواهـان این شـدند تا ایـاالت متحدهی امریـکا جزئیات
گفتوگوهـا را بـا مـردم شـریک سـاخته و از هـر گونـه پنهـانکاری در
مـورد صلح افغانسـتان خـودداری کـرده و زمینهی گفتوگوهـا را برای
رهبـری و مالکیـت افغانهـا مسـاعد کند.
در مباحـث آزاد شـماری از سـناتوران ،حملـهی خونیـن تروریسـتی دو
روز پیـش کابـل را کـه مسـؤولیتش را گـروه طالبـان بـه عهـده گرفته
اسـت ،نهایـت غمانگیـز ،دردآور و جنایتکارانـه عنـوان کـرده ،گفتنـد
کـه در ایـن حادثـه دههـا تـن شـاگرد مکتـب مجروح و شـهید شـدند
کـه عمـق قصـاوت ،بیرحمـی و بربریـت ایـن گـروه را نشـان میدهـد
و بایـد همـه بداننـد کـه طالبـان بـه آموزههـای دینـی و اسلامی بـاور
ندارنـد و بایـد از سـوی نیروهـای دفاعـی و امنیتـی کشـور بـه شـدت
سرکوب شـوند .
فضـل هـادی مسـلمیار ،رییـس مجلـس سـنا ،در رابطـه بـه آغـاز دور
هفتـم گفتوگوهـای صلـح در قطـر ،گفـت بـه دلیـل ایـن کـه مـردم
افغانسـتان در جریـان گذاشـته نمیشـوند ،این پروسـه از آغـاز تاکنون
مشـکوک بـه نظرمیرسـد؛ زیـرا آنچه بـه بحـث گرفته میشـود مربوط
بـه مسـایل امریـکا و طالبان اسـت.
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چرا دموکراسی در جوامعی مثل افغانستان بحران زا است؟
ترویج خشونت نباید
هنجار شود

نعیم هوتک

سید محمد تقی حسینی

جامعـهی مـا تاریخخـوان و تاریـخدان نیسـت و
بـا تاریـخ خـود بیگانه اسـت؛ ازایـنروی همواره
تاریـخ اشـتباهات ،مسـتمر تکـرار میشـود و هر
کاری از  1/1/1آغـاز میشـود؛ زیـرا در جامعهی
غیـر گفتوگویـی مـا ،هنـوز حافظـهی تاریخـی
شـکل نگرفتـه و تجربـهی نسـلی از نسـل دیگر،
بـه دلیـل فقـدان فرهنـگ گفتوگـو و فرهنـگ
مکتـوب و نیـز نهادهای آموزشـی مؤثـر ،منتقل
نمیشـود .مجموعـهی رویکردهـای تاریخـی
مـا -برفـرض وجـود -توصیفـی و بنیادگرایانـه
اسـت .خواسـتار بازگشـت بـه دورهی مشـخصی
از تاریـخ مـا .مـا هنـوز نـگاه نقادانـه بـه تاریخ و
بازخوانـی آن را در پیـش نگرفتهایـم .افغانسـتان
در عرصـهی دموکراسـی فاقـد تجربهی پیشـین
اسـت و هیـچ تجربـه و خاطـرهای از آن نـدارد.
پیدرپـی حکومتهـای اسـتبدادی را تجربـه
کـرده اسـت؛ و ایـن فقـدان تجربـهی حافظـهی
دموکراتیـک ،تقویـت دموکراسـی را بـا چالـش
اساسـی روبـهرو کـرده اسـت .نبـود تجربـهی
دموکراسـی ،یکـی از مشـکالت اصلـی در مـورد
پذیـرش دموکراسـی در افغانسـتان اسـت .از
سـوی دیگـر در جامعـهی افغانسـتان ،بـه دليـل
فقـدان توسـعهی شهرنشـينی و فرهنگ شـهری
و نیـز بوروکراسـی اداری فراگيـر و نيـز اقتصـاد
كشـاورزی و جامعـهی متوسـط ،مجـال ظهـور
فعـال و مؤثـر در جامعـه را بـه دسـت نيـاورده
اسـت؛ بـه ایـن خاطـر دموكراسـی از وجـود
بزرگتریـن حامـی طبقاتـی خود محروم اسـت.
از سـوی ديگـر قـدرت ضعيـف طبقهی متوسـط
و انـدازهی کمحجـم آن ،تـوان مديريت تحوالت
اصالحطلبـان و تجميـع خواسـتههای طبقـات
پاييـن را از آن گرفتـه اسـت .حجـم بـاالی

صبور بیات

جامعـهی دموكراتيـک بـه آمـوزش دموكراسـی و آمـوزش
شـهروندی ،وابسـته اسـت .در واقـع فرهنـگ دموكراتيـک
بايـد در نهادهـای آموزشـی بهعنـوان برنامههـای درسـی و
غیردرسـی به شـهروندان يک جامعه از همان دوران كودكی
با شـروع مدرسـه تا دانشـگاه ارائه شـود .در افغانسـتان به
دليـل بحرانهـای سياسـی و اجتماعـی ،نهادهـای آموزشـی،
سرتاسـری و كارآمـد نبودهانـد و بیگمـان نتوانسـتهاند در
تربيـت نيروهـای انسـانی دموكراسـیخواه مؤثـر باشـند.
طبقـهی فقیـر در جامعـهی افغانسـتانی ،ایـن
جامعـه را به جامعـهای بیمار تبدیل کرده اسـت
کـه افـراد ایـن سـرزمین بـا ایـن سـطح درآمـد
بیشـتر طـرفدار دیکتاتـوری اسـتند کـه نـان
سـر سفرهیشـان بگـذارد تـا رییـس جمهـوری
منتخـب را انتخـاب کنند .جامعـهی دموكراتيک
بـه آمـوزش دموكراسـی و آمـوزش شـهروندی،
وابسـته اسـت .در واقـع فرهنـگ دموكراتيـک
بايـد در نهادهـای آموزشـی بهعنـوان برنامههای
درسـی و غیردرسـی بـه شـهروندان يـک جامعه
از همـان دوران كودكـی بـا شـروع مدرسـه تـا
دانشـگاه ارائـه شـود .در افغانسـتان بـه دليـل

بحرانهـای سياسـی و اجتماعـی ،نهادهـای
آموزشـی ،سرتاسـری و كارآمـد نبودهانـد و
بیگمـان نتوانسـتهاند در تربيـت نيروهـای
انسـانی دموكراسـیخواه مؤثـر باشـند .آمـوزش
شـهروندی در ارتبـاط بـا جامعهپذیری سیاسـی
اسـت؛ بـر اسـاس ايـن آموزشهـا ،شـهروندان
گرایشهـا ،نگرشهـا ،دانـش و معیارهـای
سياسـی خـود را بـه نسـلهای بعـدی انتقـال
داده يـا در تعامـل قـرار میدهند .فقـدان باور به
دموکراسـی آن هم در حد ابتدایی آن و برداشـت
از نظام دموکراسـی بهعنوان روشـی کـه وارداتی
غربـی اسـت و ایـن که تنهـا از دموکراسـی رأی

دادن را بلـد شـدند ،نمیتوانـد ایـن نوع سـازوکار
سیاسـی را بـه پیش برانـد .دموکراسـی بهعنوان
روشـی کـه هیچگونـه آمادگـی بـرای پذیـرش
آن در جامعـهی افغانسـتانی وجـود نداشـت بـه
یکبـاره در قالـب ورکشـاپ بـه مرزهـای ایـن
جغرافیای سیاسـی وارد شـد؛ سلاحی که روش
کار بـا آن را هیچ کسـی نمیدانسـت و از سـوی
دیگـر آمـوزش دهنـدگان ایـن سلاح و حاملین
آن نیـز کارایـی آن را نمیدانسـتند ،موجب شـد
بیشـتر بـه اسـتفادهکنندهی ایـن سلاح آسـیب
برسـاند؛ هرچه بیشـتر از مشـخصات این سلاح
شـنیدند بیشـتر بـا آن جبهه گرفتند و دشـمنی
بیشـتری بـا آن پیـدا کردنـد؛ زیـرا بـه یکبـاره
نمیتـوان از تاریکـی مطلـق به سـوی روشـنایی
رفـت ،اول باید چشـم با شـرایط جدید روشـنی
تطابـق پیـدا کنـد و بعـد جسـم وارد فضـای
روشـن شـود .بـه یکبـاره وارد فضـای روشـن
شـدن کـور شـدن را در پـی دارد .ایـن کـوری
جامعـهی امـروزی و ندیـدن و باورنداشـتن بـه
ارزشهـای ایـن سیسـتم ،همـان بـه یکبـاره
مواجهـه شـدن بـا ارزشهـای جدید بوده اسـت.
از ایـن رو این دموکراسـی برای مردم افغانسـتان
بهجـای راه حـل بـودن کشـنده بـوده.

جوکرهای مدنی کابل!

در یـک و نیـم دهـهی اخیـر ،آنچـه بـه شـدت
از چالشهـا و مشـکالت مدنیـت ،دادخواهـی،
تظاهـرات ،اعتراضات و سـایر حرکتهای مشـابه
بـه شـمار مـیرود ،موجسـواران مدنیای اسـتند
کـه در اینجـا بـه جوکرهـای باشـگاهها در
مسـابقات فوتبـال تشـبیه شـدهاند .موجسـواری
مدنـی خندیـدن بـه ریـش مـردم و بـه بـازی
گرفتـن شـعور سیاسـی ،خـرد جمعـی ،آگاهـی
و بیـداری نسـل جـوان افغانسـتان بـه شـمار
مـیرود .جوکرهـای مدنـی تهدیـدی جدیتر در
برابـر رسـیدن بـه خواسـتها و مطالبـات مدنی-
مردمـی اسـتند .برخـی از این جوکرهـای مدنی،
احساسـاتی عمـل میکننـد تـا برنامهریـزی
شـده و از سـ ِر آگاهـی .تعـدادی از فعـاالن مدنی
تـراز اول ،آنانیکـه در پخـش یـک موضـوع در
ن
شـبکههای اجتماعـی نفـر اول اسـتند ،همیـ 
کـه چنـد الیـک ،اشـتراکگذاری و کامنتهـای
حمایتـی دریافـت میکننـد ،فـوری چتگـروپ
ایجـاد میکننـد و نپرسـیده از نهادهای مسـؤول
از چگونگـی ماجـرا اعالمیـه صـادر میکننـد.
جوانانـی کـه در پسـت آنـان ،در مـورد موضوعی
متأثـر و خشـمگین شـدهاند افسارشـان را
بـه دسـت جوکرهـای مدنـی کابـل میدهنـد.
فعالیتهـای مدنـی و اشـتراک در برنامههایـی
از ایـن دسـت ،بـه رفتـن در ورزشـگاه فوتبـال
میمانـد؛ مثلا ورزشـگاه بـرای تماشـای فوتبال
برویـد ،مسـابقهی تیم شـهرتان با تیم یک شـهر
دیگـر .دسـتکم دههزار نفـر آدم بیایـد ،صحرای
محشـر باشـد ،بیشتر تماشـاچیها لباس تیمی را
پوشـیده باشـند کـه عمدتا هـم برایشـان بزرگ
بـوده ،روی سـکوی روبـهروی تـان ،یـک گـروه

محـدود پنـج نفـری با شـیپور و طبـل و بلندگو،
سـرپا ایسـتاده باشـند؛ تصـور کنیـد جوکرهـای
مدنـی روبهروی تـان یا هم پیـش روی تظاهرات
و یـا هـم در چوکیهـای اول نشسـتهاند .پنـج
نفـر جوکـر بـا صـدای کلفـت .کارشـان صرفـا
ایـن اسـت کـه شـما ده هـزار نفـر تماشـاچی
و دسـت کـم دو صـد نفـر اشـتراککنندهی
برنامـه را هدایـت کننـد؛ شـما هـم افسـارتان را
میدهیـد دستشـان؛ بـا بلندگو شـعار میدهند
و شـما بـا وجـود ایـنکه نصـف حرفهایشـان
را نمیفهمیـد؛ امـا جویـده جویـده تکـرارش
میکنیـد .چنـد بـار هـم موجهـای افغانسـتانی
تولیـد میکننـد .بـر اسـاس همـان فضای شـکل
گرفتـه ،فالنـی را قهرمـان ملـی قبـول نداریـم.
زبـان کهـن مـان مثلا ایـن اسـت .تصـور کنیـد
ِ
و کل ورزشـگاه ،سـوار مـوج ،بـاال و پائیـن شـود؛
ن کـه چطـور دسـت بزنیـد هـم تحـت
حتـا ایـ 
کنتـرل آنهاسـت .هـر بـار هـم کـه داور علیـه
شـما قضـاوت میکنـد ،جوکرهـا پروپاگانـدا راه
میاندازنـد و شـما به تبـع آنها شـروع میکنید
بـه هـو کـردن داور و تیـم شـهر دیگـر .یـک بار
هـم کـه کارت زرد بـه تیـم مـا نشـان میدهـد،
کل ورزشـگاه بـه همـت جوکرهـا یـک اُف بزرگ
میکشـد؛ بـا ایـن کـه جلـو چشـم خودتـان
یـک نفـر از تیـم شـهر دیگـر را رسـما کبـاب
کردهانـد .قشـنگی ماجـرا ایـن اسـت کـه خیلـی
هـم خوشـحال اسـتید .یـک چشـمتان بـه بازی
اسـت و یـک چشـم دیگرتان هـم بـه جوکرها تا
مطمئـن باشـید پیرو راستینشـان اسـتید .دقیقا
نمیدانیـد چـرا؛ اما قطعـا هیجان پیـروی دارید.
سـه گل محکم هـم خواباندید در دروازهیشـان،

اشـک در چشـم تیم شـهر دیگر جمع شد؛ خب،
بـه درک! بعـد از بـازی هـم جوکرهـا بـا علـم و
پرچـم و بـوق و شـیپور میافتنـد جلوتـان و هم
پشـت سرشـان تـا برگردید .سـه گل زدیمشـان.
بازیکنان تیم شـهر دیگر را شسـتیم و گذاشـتیم
روی بنـد .دسـت کـم یـک هـزار افغانیتـان را
پـول مـرغ نیمسـوخته پرداخت کردیـد که رفت
در جیـب صاحب باشـگاه ،کرایه موتر شـد .کیک
و آبمیـوه نـوش جـان کردیـد .چنـد تـا فحش
جدیـد یـاد گرفتیـد .پیشتـر از برنامـهی مدنـی
یـاد نداشـتید بـه قـوم ،زبـان ،سـمت و منطقهی
دیگـران توهیـن کنیـد .از برکـت جوکرهـای
موجسـوار مدنـی ،آموختیـد .دیـدی دو نفـر سـر
اول گـپ زدن و در چوکـی پیـشروی نشسـتن
دعوایشـان میشـود و جوکرهـا احتمـاال بـه
زودی یـک وظیفـهی کلفـت گیرشـان میآیـد.
آنان مصـارف یک سال هیشـان را از همین برنامه
بـه دسـت آوردهاند/میآورنـد؛ شـما تا هـم صبح
خـواب ماندیـد و دیـر میرسـید بـه کار و درس
و دانشـگاه و دکانهایتـان .از فـرط کمخوابـی
چشـمهایتا دو کاسـه خـون شـده اسـت .تـا دو
سـه روز هـم دقیقـا نمیدانیـد کـی برنده اسـت
و کـی بازنـده .لعنـت بـه هـر چـه موج اسـت که
منبعـش جوکرهای الدنگ باشـند .چنـد روز بعد
کـه خـود آمدیـد میگویـد« :لعنـت بـه مـن که
افسـارم را دادم بـه دسـت ِ آنها .لعنـت!» یکی از
عواملـی کـه مدنیـت و فعالیتهـای مدنـی قـادر
بـه آوردن تغییـرات گسـترده در جهـت بهبـود
اوضـاع در تمـام حوزههـا نشـده اسـت ،حضـور
جوکرهـای مدنـی و موجسـوارانی اسـت کـه
بسـیار زود دسـت بـه معاملـه زدهانـد.

مــا اغلــب عــادت داریــم کــه بــه محــض طــرح مســألهای کــه
چــرا بایــد خشــونت و پرخاشــگری و میــل بــه تجــاوز بــه
حقــوق دیگــران در جامعــهی مــا بــه این درجه رســیده باشــد،
بالفاصلــه بــه غیــرت ملــی مــا بــر میخــورد و میگوییــم
کــه مگــر غربیهــا آن دو جنــگ جهانــی خانمانســوز را
در قــرن بیســتم بــه راه نینداختنــد؟ درســت مثــل وقتــی
کــه میگوییــم چــرا رشــوه میگیــری؟ میگوینــد ،همــه
میگیرنــد! یــا اگــر همــه دزدی کردنــد ،دزدی دیگــر تجــاوز
بــه حریــم و حقــوق دیگــری محســوب نمیشــود! از ایــن
گذشــته اگــر چنــد کشــور غربــی جنــگ جهانــی بــه راه
انداختنــد ،بیــش از نیــم قــرن اســت کــه هــم خودشــان را
بــه خاطــر آن مــورد ســرزنش قــرار میدهنــد و از ایــن کــه
بــه نــاگاه در اوج تمــدن غرائــز وحشــیانهی جمعــی آنهــا
از کنتــرل خــارج شــد ،از خــود شــرمندهاند و بــه دنبــال
علــت ایــن کــجروی میگردنــد و قانــون بــرای پیشگیــری از
تکــرار آن وضــع میکننــد .ســازمان ملــل و شــورای امنیــت،
صــرف نظــر از عــدم توانمنــدی اجرائــی آن ،یکــی از همیــن
تالشهــا بــوده اســت .قطعنامــه میدهنــد ،جنایــتکاران
جنگــی را محاکمــه میکننــد ،پژوهــش میکننــد ،کتــاب
و فیلــ م دربــارهی آن میســازند و بــر افســار گســیختگی
مقطعــی خــود آگاهــی دارنــد.
چــرا بایــد مــردم مــا هنــوز هــم خشــونت و پرخاشــگری
را گزینــهی انتخابــی بــرای حقطلبــی تلقــی کننــد؟ چــرا
برخــی از افــراد و گروههــا بــه خــود حــق میدهنــد
شــخصا قانــون را بــه دســت بگیرنــد و همیــن کــه تصــور
میکردنــد خاطــی اســت بــا خشــونت برخــورد کننــد؟
مثــا چــرا گروههــای اهــل فتــوت و جوانمــردی تحــت
پوشــش عرفــان بــه خــود حــق میدهنــد ،مجــری قانــون
و عدالــت شــوند؟ چــرا گردنکلفتــی ،کالهبــرداری ،دزدی،
رشــوتخواری ،اختــاس ،تقلــب ،جعــل اســناد ،و انــواع
فریــبکاری و ریــا را ،زرنگــی میدانیــم؟!
بنــا بــر ایــن ،ارتــکاب بــه آنهــا را حــق بــا تردیــد خــود
و نشــانهی هــوش و ذکاوت خــدادادی و جــزء مهارتهــای
اجتماعــی بــرای کســب موفقیــت بداننــد؛ همانگونــه کــه
خشــونت و پرخاشــگری کالمــی ،فیزیکــی و روانــی را جــزء
ارزشهــای اجتماعــی محســوب میکننــد .تمامــی ایــن
مــوارد از مصداقهــای بــارز تجــاوز و تعــرض بــه حریــم و
حقــوق دیگــری اســت .انــگار جامعــه دیگــر بــه معیارهــای
ارزشــی و اخالقــی توجهــی نــدارد! بــه نظــر میرســد کــه
درصــد قابــل مالحظــهای از مــردم اگــر نگوییــم اکثریتــی،
دیگــر پایبنــد هیــچ چیــز نیســتند؛ نــه آییــن و نــه اخــاق.
انــگار اینهــا واژههــای کهنــه و منســوخ شــده اســت .جــز
منافــع شــخصی و لذتهــای آنــی و غیــر قابــل کنتــرل
خودشــان کــه بــه هــر بهایــی بایــد ارضــا شــود ،بــه ویــژه
لــذت از خشــونت و تجــاوز بــه حقــوق دیگــران.
بدیهــی اســت کــه نبایــد و نمیتــوان بــرای تــداوم و گســترش
خشــونت و کاســتیهای اخالقــی تنهــا در پــی یــک عامــل
و یــک دوره و یــا آدمهــای خاصــی باشــیم .تمــام مســائل
مربــوط بــه رفتــار انســان چندعاملــی و چندعلتــی اســت و
قــرار هــم نیســت همــهی آنهــا بررســی شــوند؛ حــد اکثــر
ایــن کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میکنــم تــا پرسشــی
طــرح کــرده باشــم .تباهــی اخالقــی جامعــه را ،طــی دهههــا
و قرنهــای گذشــته ،عوامــل بســیاری دامــن زدنــد کــه بایــد
عمیقــاً بررســی شــوند .بســیاری از آن علتهــا روشــن و قابــل
پیشبینــی ،ولــی طــی ســالها ناگفتنــی بودنــد؛ نــه تمامــا
بــه خاطــر مالحظــه از مراکــز قــدرت .نــه!! خــود جامعــهی مــا،
بــا ایــن کــه بســیار بیــش از گذشــته بــه کمبودهــای اخالقــی
و رفتــاری خــود آگاهــی یافتــه ،و انتقــاد پذیرتــر شــده؛ ولــی
هنــوز تــا تحمــل گفتمــان انتقــادی راه طوالنــی در پیــش
دارد .خــود گروههــا و اقشــار و طبقــات اجتماعــی مــا هنــوز
آن رشــد فرهنگــی و پختگــی و اعتمادبهنفــس را پیــدا
نکردهانــد تــا بتواننــد انتقــاد را بــه خودشــان هــم تعمیــم
دهنــد و تصــور نکننــد در مــورد دیگــران گفتــه میشــود.
جامعــهی مــا ،غالبــاً و در همــه اقشــارش ،گرفتــار ایــن
آســیب روانــی اســت؛ بــه طــوری کــه بایــد آن را هنجــار و
ارزش بــه حســاب آوریــم .خشــونت و پرخاشــگری هــم فقــط
دعــوا ،کتــککاری ،چاقوکشــی ،ضــرب و شــتم و جنــگ
نیســت؛ همانگونــه کــه شــکنجه هــم فقــط فیزیکــی
نیســت .شــکنجههای روانــی دههــا برابــر دردناکتــر و
ســهمگینترند .مــن از خشــونت و پرخاشــگری حــرف
میزنــم ،از فیزیکــی تــا روانــی و گفتــاری و نوشــتاری گرفتــه
تــا برســد بــه انــواع تجاوزهــا بــه حریــم و مرزهــای دیگــران.
همــه کــه نمیتواننــد خــود را از جامعــهی خطرنــاک مخفــی
کننــد و از هــم پنهــان شــوند و یــا بــرای دوری از خطــر در
حصــار زندگــی کننــد و یــا محافــظ داشــته باشــند.

سال اول

خبرهای داخلی

رحمتاهلل نبیل :جنگ جاری باید
به جنگ استخباراتی تمام عیار تبدیل شود
رییــس تیــم انتخاباتــی امنیــت و اعتــدال ،تأکیــد
میکنــد کــه جنــگ جــاری در افغانســتان ،بایــد
بــه جنــگ اســتخباراتی تمامعیــار تبدیــل شــود.
رحمــتاهلل نبیــل ،روز سهشــنبه (۱۱ســرطان)،
طــی همایشــی در والیــت بلــخ ،از پاکســتان
انتقــاد کــرد و گفــت کــه ایــن کشــور ،عامــل
اصلــی بیثباتــی و ناامنــی در افغانســتان اســت.
او افــزود« :ایــن جنــگ اســتخباراتی اســت
و بایــد بــه جنــگ اســتخباراتی تمامعیــار
تبدیــل شــود .آنــان میآینــد و کــودک مــا
را از بیــن میبرنــد و مــا دســت زیــر االشــه
بنشــینیم؟ بایــد بــه پاکســتان فهمانــده شــود
کــه اگــر چهــل ســال زخــم ناســور بــرای مــا
ســاختی ،تــو دههــا زخــم ناســور داری و دههــا
بــار شــکنندهتر اســتی .اگــر مــن یــک مشــکل
دارم ،پاکســتان ده مشــکل دارد ،مشــکل مــا
ایــن اســت کــه همیشــه بــه غــا ِم غــام زانــو
زدهایــم».
آقــای نبیــل بــا اشــاره بــه ایــن کــه تروریســتان،
شــهروندان افغانســتان را تحــت نــام اســام
میکشــند ،گفــت« :آیــا اســام فقــط در
افغانســتان و در دو طــرف هندوکــش در خطــر
اســت؟ دیگــر در هیــچ کشــور دنیــا در خطــر
نیســت؟»
او ،بــا بیــان ایــن کــه دشــمن همــان دشــمن
ســابق اســت ،گفــت کــه برخیهــا فکــر
میکننــد کــه اگــر بخشــی از خــاک بــه
هراسافگنــان طالــب تحویــل داده شــود،
وضعیــت بهبــود خواهــد یافــت؛ امــا ایــن یــک
اشــتباه محــض اســت .او پاکســتان را کرکــس
شــوم خوانــد و عــاوه کــرد« :آنهــا برنامــهی
درازمــدت در ایــن کشــور دارنــد؛ آنهــا

میخواهنــد کــه در منطقــه خــود را ســیال
چیــن و هنــد و روســیه بســازند».
آقــای نبیــل بــا اشــاره بــه حملــهی روز دوشــنبه
(10ســرطان) در کابــل ،گفــت« :رییــس
جمهــور ،چنــد روز قبــل در پنجــاب پیــش
کــودک پاکســتانی زانــو زد؛ امــا آنهــا اطفــال
مــا را بــه خــاک و خــون کشــیدند».
رییــس تیــم انتخاباتــی امنیــت و اعتــدال ،گفــت
کــه تــا امنیــت نداشــته باشــیم ،اقتصــاد هــم
نداریــم« .بــه مــا میگفتنــد کــه فــان شــهر
را مرکــز تجارتــی منطقــه میســازیم؛ امــا بــه
مرکــز تجارتــی تابــوت تبدیــل شــد».
آقــای نبیــل گفــت کــه تاکنــون ،کشــورهای
خارجــی بــرای افغانســتان برنامهریــزی
کردهانــد؛ امــا حــاال وقــت آن رســیده کــه ایــن

کشــور ،کنتــرل خــود را بــه دســت بگیــرد.
رحمــتاهلل نبیــل ،در بخــش دیگــری از ســخنان
خــود گفــت کــه رییــس جمهــور غنــی تــاش
دارد کــه بــا اســتفاده از امکانــات دولتــی ،بــرای
تقلــب در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــش
رو آمادگــی بگیــرد و ایــن انتخابــات را بــه
چالــش بکشــد .او افــزود« :تقرریهــای اخیــر
در حکومــت وحــدت ملــی بــرای اســتفادههای
کمپاینــی اســت .قراردادهــا بــه افــرادی ســپرده
میشــود کــه وعــدهی انتخاباتــی بدهنــد
و جنایــتکاران هــم بــه منظــور اســتفادهی
کمپاینــی از زندانهــا رهــا میشــوند».
آقــای نبیــل گفــت ،پولهایــی کــه بــه منظــور
کمپایــن بــه مصــرف میرســد ،تمامــش از
جیــب شــهروندان افغانســتان دزدی شــده اســت.
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مسعود اندرابی :طالبان با کشتار غیرنظامیان
در تالش امتیازگیری در روند صلح استند
سرپرسـت وزارت داخلـه میگویـد کـه طالبـان در
میدانهـای نبـرد شکسـت خوردهانـد و بـه همیـن دلیـل
تلاش دارنـد کـه بـا کشـتار غیرنظامیـان ،در رونـد صلـح
امتیازگیـری کننـد.
مسـعود اندرابـی ،روز سهشـنبه (11سـرطان) در مراسـم
گرامیداشـت از روز جهانـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر،
گفـت کـه طالبـان تلاش داشـتند تـا بـا تصـرف شـماری
از ولسـوالیها ،در رونـد صلـح امتیازگیـری کننـد؛ امـا
تالشهـای ایـن گـروه با شکسـت سـنگینی در میدانهای
نبـرد مواجـه شـد.
او افـزود« :تلفـات سـنگینی به طالبان وارد شـده ،سـطوح
رهبـری و میانـهی ایـن گروه آسـیب جدی دیده ،ماشـین
جنگـی ایـن گـروه از کار افتاده و در سـربازگیری نیز دچار
مشـکالت فراوانی شـده است».
آقـای اندرابـی گفـت کـه طالبـان تلاش میکننـد بـا
هـدف قـراردادن غیرنظامیـان به ویـژه کـودکان و زنان ،در
گفتوگوهـای صلـح امتیـاز بیشـتری کسـب کننـد.
او تأکیـد کـرد کـه نیروهـای امنیتـی ،بـرای سـرکوب
طالبـان ،برنامههـای مؤثـری را روی دسـت گرفتهانـد و
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از حملـه بـر غیرنظامیـان ،جلوگیـری خواهنـد کـرد .آقای
اندرابـی گفـت« :تـا زمانـی بـر طالبـان فشـار میآوریم که
جـز تـندادن بـه صلـح ،راهـی بـرای شـان باقـی نمانـد».
ایـن در حالـی اسـت کـه نماینـدهی ویـژهی وزارت
خارجـهی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان ،گفتـه اسـت که
گفتوگوهـای بیناالفغانـی ،هفتـهی آینـده برگـزار خواهد
شد .
زلمـی خلیـلزاد ،در برگهی تویتر خود نگاشـته اسـت« :از
آلمـان و قطـر بهخاطـر میزبانـی گفتوگـوی بیناالفغانـی
بـه تاریـخ  ۷و  ۸مـاه جـوالی تشـکری میکنـم .ایـن
گفتوگـو ،یکـی از چهـار بخـش مهـم روند صلح میباشـد
و یـک گام مهـم در راسـتای پیشرفـت رونـد صلـح
افغانسـتان بـه شـمار مـیرود».
از سـویی هـم ،سـهیل شـاهین ،سـخنگوی دفتـر سیاسـی
طالبـان در قطـر ،روز دوشـنبه (۱۰سـرطان) در برگـهی
تویتـر خـود نگاشـته بـود کـه ایـن گـروه بـرای آغـاز
گفتوگوهـای بیناالفغانـی آمـاده اسـت؛ امـا زمانـی ایـن
گفتوگوهـا آغـاز خواهـد شـد که جـدول خـروج نظامیان
خارجـی در حضـور ناظـران بینالمللـی اعلام شـود.

روند پرداخت حقوق معلولین و خانوادههای شهدا
الکترونیکی میشود
وزارت دولـت در امـور شـهدا و معلولیـن و وزارت
مخابـرات و تکنالـوژی معلوماتـی ،تفاهمنامـهای را بـه
امضـا رسـاندهاند کـه بـر اسـاس آن ،رونـد پرداخـت
حقـوق معلولیـن و خانـوادهی شـهدا الکترونیکـی
خواهد شـد .فهیم هاشـمی ،سرپرسـت وزارت مخابرات
و تکنالـوژی معلوماتـی ،روز سهشـنبه (11سـرطان)،
در مراسـم امضـای ایـن تفاهمنامـه گفـت کـه ایـن
وزارت ،بـا همـکاری ادارهی آسـان خدمـت ،در جریـان
شـش مـاه آینـده ،رونـد پرداخـت حقـوق معلولیـن و
خانوادههـای شـهدا را الکترونیکـی میسـازد.
او افـزود کـه راهانـدازی ورکشـاپهای آموزشـی و
ظرفیتسـازی بـرای کارمنـدان وزارت دولـت در
امـور شـهدا و معلولیـن نیـز از دیگـر بخشهـای ایـن
تفاهمنامـه اسـت .آقـای هاشـمی گفـت که بـه منظور

ایجـاد سـهولت بـرای مراجعیـن ،مرکـز خدمـات عامه
بـه کمک مالـی وزارت مخابرات و تکنالـوژی معلوماتی
در وزارت دولـت در امـور شـهدا و معلولیـن ،طراحی و
اعمـار خواهـد شـد .از سـویی هـم ،لعلالدیـن آریوبی،
وزیـر دولـت در امـور شـهدا و معلولین ،در این مراسـم
گفـت کـه پـس از تحلیـل و ارزیابـی سیسـتمهای
موجـود ،سیسـتمهای جدیـد بـرای ارایـهی خدمـات
آمـاده خواهـد شـد و بـا ایجـاد سـرعت و شـفافیت،
مراجعیـن در زمـان کمتـری حقـوق خـود را بـه
دسـت خواهنـد آورد .آقـای آریوبـی همچنـان تاکیـد
کـرد کـه الکترونیکیسـازی سیسـتم پرداخـت حقـوق
معلولیـن و خانوادههـای شـهدا ،ایـن وزارت را در روند
حسـابدهی و بـه میـان آوردن شـفافیت نیـز ،کمـک
خواهـد کرد.

خبرهای خارجی

کارشناسان امنیت شبکه :ایران توان حمالت سایبری پیشرفته را دارد

کارشناسـان امنیـت شـبکه میگوینـد که کشـور ایران
تـوان حمالت سـایبری پیشرفتـه و ویرانگـری دارد.
آنـان گفتهانـد کـه حملـهی اسـتاکسنت به تاسیسـات
ایـران ماننـد کاتالیزوری ،در جهت رشـد توان سـایبری
ایـران عمل کرده اسـت.
چنـدی پیـش دونالـد ترامـپ ،رییس جمهـوری ایاالت
متحـدهی امریـکا ،میخواسـت کـه دسـتور حملـه
بـه سـه موضـع در ایـران را در پاسـخ بـه سـرنگونی

هواپیمـای بیسرنشـین امریکایـی توسـط ایـران بدهد؛
امـا بـه گفتهی خـودش «ده دقیقـه پیـش از حمله آن
را متوقـف» کـرد.
ترامـپ در تویتـر دیگـری نوشـت کـه دلیل توقـف او از
حملـه بـه ایران «احتمال کشـته شـدن  150نفر در اثر
حمله» بوده اسـت.
بـر بنیـاد گـزارش واشـنگتن پُسـت ،همـان روزی کـه
دونالـد ترامـپ ،توقـف حمله بـه نقاطی در خـاک ایران

را داد ،سیسـتمهای کمپیوتـری کنتـرل تجهییـزات
موشـکی ایـران از کار افتادنـد.
بـا وجـودی کـه ایـن حملـه از سـوی وزیـر ارتباطـات
ایـران «ناموفـق» اعلام شـد؛ امـا بحـث در میـان
کارشناسـان شـبکه و حـوزهی تکنالـوژی اطالعـات در
مـورد حملـهی سـایبری و بیهودگـی یا اهمیـت آن ،به
شـدت افزایـش یافتـه اسـت.
روزنامـهی «زود دویچهی» آلمان نوشـته اسـت که این
حملات سـایبری امریـکا میتوانـد فصـل جدیـدی از
یـک «جنـگ دیجیتالـی» میـان ایـران و امریـکا را در
نهـان آغـاز کند.
در سـال  2009امریـکا و اسـراییل بـا اسـتفاده از
بدافـزار اسـتاکسنت موفـق شـدند کـه بـه تاسیسـات
غنیسـازی یورانیـوم ایـران نفـوذ کننـد.
ایـن نرمافـزار بـا قدرتـی کـه داشـت توانسـت
سـانتریفیوژهایی را کـه در غنیسـازی یورانیـوم به کار
میرفتنـد ،دسـتکاری کند و در نهایـت از کار بیندازد.
گفتـه میشـود کـه ایـن حملـه ،بـر کاهـش سـرعت
پیشرفـت برنامـهی اتمـی ایـران ،به طرز چشـمگیری
تاثیر گذاشـته اسـت.

ملل متحد :در تالش سکونت  1. 44میلیون پناهجو استیم
سـازمان ملـل متحـد در اعالمیـهی اخیـرش گفتـه
اسـت کـه در تلاش اسـت تـا امـکان پذیـرش 1.44
میلیـون پناهنـده در کشـورها را پیـدا کنـد .بـه
خاطـر افزایـش بیپیشـینهی تعـداد پناهجویـان در
سراسـر جهـان ،کمیشـنر عالـی سـازمان ملـل متحـد
در امـور پناهنـدگان ،در آغـاز کنفرانسـی در ژنیـو در
پیونـد بـه سـکونت مجـدد پناهجویـان ،گفتـه اسـت
کـه ایـن پناهجویـان بـه ویـژه از کشـورهایی چـون
سـودان جنوبـی ،سـوریه و جمهـوری کانگـو ،بـه علت
جنگهـای داخلـی ،درگیریهـای محلـی ،تعقیـب و
آزار و اذیـت فـرار کردهانـد و نیـاز شـدید اسـت تـا از
سـوی کشـورهای همسـایه پذیرفتـه شـوند.
در گـزارش سـازمان ملـل متحـد آمده اسـت کـه این
پناهجویـان بـه صـورت مؤقت در بیشـتر از  60کشـور
جهـان بـه ویـژه در کشـورهای شـرق افریقـا و ترکیـه
زندگـی میکننـد .ملـل متحـد در تلاش اسـت ایـن
کشـورها کـه در همسـایگی پناهجویـان فـراری قـرار
دارنـد ،پناهجویـان را بپذیرنـد تـا ایـن انسـانهای
نیازمنـد ،زندگـی جدیـد آغـاز کنند.

فلیپـو گرانـدی ،کمیشـنر عالـی سـازمان ملـل متحد
در امـور پناهنـدگان ،گفتـه اسـت کـه چهـار پنجـم
پناهجویـان بـه کشـورهای پیشرفتـه یـا در حـال
توسـعه فـرار کردهانـد .بـه گفتـهی آقـای گرانـدی،
بسـیاری از کشـورهایی که خواسـتار پذیـرش پناهجو
شـدهاند ،اکثـرا بـا چالشهـای اقتصـادی گرفتارنـد
و تعـداد زیـادی از جمعیتهـای ایـن کشـورها زیـر

خـط فقـر بـه سـر میبرنـد .گرانـدی افـزوده اسـت:
«مسـؤولیت بحرانهـای جهانـی باید به طـور منصفانه
میـان کشـورهای همسـایه و منطقـه تقسـیم شـود».
بـر بنیـاد گـزارش ایـن سـازمان 40 ،درصـد از
پناهجویانـی کـه بـه کشـور میزبـان بـرای شـروع یک
زندگـی جدیـد ضـرورت دارنـد ،از سـوریه 14 ،درصد،
از سـودان جنوبـی و کانگـو  11درصـد اسـتند.

حملهی هواپیمای بیسرنشین حوثیها بر فرودگاهی در
عربستان  9زخمی برجای گذاشت
مقامهــای نظامــی در عربســتان ســعودی،
گفتهانــد کــه شــبهنظامیان حوثــی یمــن ،بــه
فرودگاهــی در جنوبغــرب ایــن کشــور حملــه
کرد هانــد.
در ایــن حملــه کــه توســط هواپیمــای بــدون
سرنشــین صــورت گرفتــه اســت 9 ،غیرنظامــی
کــه در فــرودگاه ابهــا قــرار داشــتند ،در منطقــهی
عســیر زخمــی شــدهاند.
بــر بنیــاد گزارشهــا ،هشــت نفــر از آســیب
دیــدگان شــهروند عربســتان ســعودی میباشــند
و یــک نفــر آن شــهروند هندوســتان اســت.
شــبه نظامیــان حوثــی همچنــان از حملــه بــه
جتهــای جنگنــدهی عربســتان در فــرودگاه
بینالمللــی ابهــا خبــر دادهانــد.

بــه گفتــهی حوثیهــای یمــن ،ایــن حمــات در
واکنــش بــه حمــات هوایــی عربســتان و ایتــاف
تحــت رهبــری ایــن کشــور بــه مناطــق مســکونی
یمــن صــورت گرفتــه اســت.
بــر اســاس گــزارش رســانههای عربســتان
ســعودی ،در پــی حمــات حوثیهــا بــه خــاک
عربســتان ،از تشــدید بمبــاران صنعــا ،پایتخــت
یمــن خبــر دادهانــد.
ایــن در حالــی اســت کــه ایــن حمــات همزمــان
بــا تشــدید تنشهــا میــان ایــران و امریــکا
صــورت میگیــرد.
عربســتان ســعودی ،همــواره ایــران را بــه حمایــت
تســلیحاتی از حوثیهــای یمــن متهــم کــرده
اســت و ایــران ایــن اتهامــات را رد کــرده اســت.

تشدید برخورد
پولیس هنگکنگ با معترضان
روزنامــهی دولتــی چیــن ،از پولیــس ایــن
کشــور خواســته اســت کــه شــدت عمــل در
برابــر تظاهرکننــدگان طــرفدار دموکراســی در
هنگکنــگ را افزایــش دهــد.
بــر اســاس گزارشهــا ،روزنامــهی گلوبــل تایمــز
چــاپ چیــن ،بــه انتقــاد شــدید از تظاهــرات روز
دوشــنبهی طــرفداران دموکراســی در هنگکنــگ
پرداختــه اســت.
ایــن روزنامــه گفتــه اســت کــه در برابــر
تظاهرکننــدگان بایــد بــا شــدیدترین روش برخــورد
شــود و سیاســت «عــدم تحمــل» را بــه اجــرا
بگــذارد.
شــهروندان هنگکنــگ روز دو شــنبه (10ســرطان)
همزمــان بــا ســالگرد پایــان اجــارهی  99ســالهی
هنگکنــگ توســط بریتانیــا و بازگشــت ایــن

ســرزمین بــه حاکمیــت جمهــوری خلــق چیــن،
تظاهراتــی گســترده در ایــن ســرزمین برگــزار
کردنــد.
در ایــن تظاهــرات ،مخالفــان الیحــهی اســترداد
افــراد تحــت تعقیــب از هنگکنــگ بــه ســرزمین
اصلــی چیــن در برابــر ســاختمان شــورای
قانونگــذاری کــه پارلمــان محلــی اســت ،تجمــع
کردنــد و ســپس ایــن تظاهــرات گســترده بــه
خشــونت انجامیــد کــه شیشــههای ســاختمان را
شکســته و وارد ســاختمان شــدند.
مخالفــان الیحــهی اســترداد ،خواهــان لغــو
دایمــی آن اســتند؛ امــا از ســوی رییــس اجرایــی
هنگکنــگ در پارلمــان ،زمانــی کــه مطــرح شــد،
تصمیــم گرفتــه شــد کــه آن را بــه حالــت تعلیــق
درآورد.
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ریحان تمنا

وزیـر خارجـهی ایـران در گردهمآیـی روز ملی
صنعـت و معـدن تلویحـا بـه مسـألهی مذاکـره
بـا امریـکا اشـاره کـرد؛ هرچنـد صـورت بیانش
طعـم تنـد معمول سـران نظام ایران را داشـت؛
امـا در ادبیـات سیاسـی ،دیدگاههـا بـه صـورت
خاصـی مطرح میشـود و بـرای سیاسـتمداران
اصـل پیـام بـه سـادگی از البـهالی تنـدی و
سسـتیهای لحـن قابـل دریافـت و فهم اسـت.
دولـت ایـران تـا کنـون در برابـر مسـألهی
رویارویـی بـا امریـکا و تنـش خطرناکـی کـه
جریـان دارد ،ترجیـح داده بـازی دوگانـهی
داشـته باشـد .از یکسـو رهبـر ایـران بهعنـوان
عامـل فشـار بـر قضیـهای عمـل میکنـد کـه
پهلـوی سـخت موضع ایـران را نشـان میدهد.
نظامیـان ایـران نیـز بـه پشـیبانی از موضـع
رهبـری ،از هـر فرصتـی بـرای چنـگ و دنـدان
نشـان دادن بـه حریـف اسـتفاده میکننـد.
سـقوط پهپـاد جاسوسـی امریـکا از لحـاظ
تبلیغاتـی کمـک زیـادی بـه تحکیـم موضـع
رهبـر و نظامیـان ایـران در افـکار عمومی مردم
داشـت و بـه گونهای ادعای آیـتاهلل خامنهای و
نظامیـان ایـران را در رابطـه با عدم هراسشـان
از رویارویـی بـا نظامیـان امریکایـی ،اندکـی
جـان بخشـید .پهلـوی دیگـر سیاسـت ایـران
عوامـل دیپلماتیـک برجسـتهی ایـران اسـتند
کـه چهـرهی نـرم نظـام را بازنمایـی میکننـد.
جـواد ظریـف ،وزیـر خارجـهی ایـران نقـش
اصلـی را در ایـن چهره بـه دوش دارد .همزمان
بـا بـاال گرفتـن تنشها و قـوت یافتـن احتمال
حملـهی نظامـی امریـکا بـه ایـران ،ظریـف
بـه تقلای بیشـتر در زمینـهی جلـب توجـه
کشـورهای بـزرگ جهـت نـرم سـاختن اوضـاع
پرتنـش موجـود پرداخـت .دقیقـاً نطـق رهبـر،
یـک بنبسـت را نشـان میدهـد؛ درحالـی کـه
ادبیـات سیاسـی ظریـف دروازههـای گفتوگـو
را همیشـه بـاز نشـان مینمایانـد .خـروج
یکطرفـهی امریکا از برجام باوجـود تأکیدهای
کشـورهای بـزرگ بـرای حفـظ توافـق،
بیاعتمـادی دیرینـهی ایـران را بـه امریکاییها
قـوت بخشـید و باعث شـد تا ایران بـا دو چهره
در بـازی حضـور داشـته باشـد .تفـاوت موضـع
ظریـف بـه هیـچ عنـوان بـه معنـای مخالفت یا
حتـا تفـاوت موضعـش بـا رهبر نیسـت؛ چرا که
خصوصیـات نظـام حاکم ایـران ،چنیـن تفاوتی
را بـر نمیتابـد .حسـن روحانی ،ریيـس جمهور
ایـران ،تـا حـدود شـش مـاه پیـش مشـغول

بازنمایـی نوعـی مخالفـت خفیـف با رهبـر بود؛
امـا بـا داغ شـدن اوضـاع منطقه و جدی شـدن
احتمـال اقـدام نظامـی امریـکا علیـه ایـران،
مخالفتهـای خفیـف ظاهـری وی بـه دسـت
فراموشـی سـپرده شـد و موضعـش نزدیـک به
موضـع رهبر شـد .جـواد ظریف ،وزیـر کابینهی
حسـن روحانی اسـت؛ اما نظـام در مجموع یک
پارچـه اسـت و در رأس آن رهبـر قـرار دارد و
هیـچ مخالفـت واقعـی بـا او شـکل نخواهـد
گرفـت ،مگـر ایـن کـه صلاح نظـام در تداعـی
نوعـی دو دسـتگی باشـد .مـوردی کـه ایـن
روزهـا بیشـتر و پـر رنگتـر شـاهدش هسـتیم.
ایرانیهـا بـر تبعات مخـرب جنـگ احتمالیای
کـه بـر فـراز کشورشـان در حـال پـرواز اسـت
آگاه اسـتند .تجربـهی هشـت سـال جنـگ بـا
عراقـی که تحـت حاکمیـت صدام قرار داشـت،
سـردمداران ایـران را از پیآمدهـای جنـگ بـه
صـورت عینـی آگاه سـاخت .نیـروی مقابـل
ایـران در جنـگ سـی سـال و انـدی پیـش،
توان َـش بـا نیرویـی که امـروز علیه ایـران چنگ
و دندان نشـان میدهد ،قابل مقایسـه نیسـت و
همینطـور طـراز حمایـت مردمـی در داخل هم
قابـل مقایسـه بـا دوران حیات آیـتاهلل خمینی
در زمـان جنگ با عراق ،نیسـت .مـردم امروز با
انگیـزهی انقالبـی سـی سـال پیش بـه حمایت
نظـام ایسـتاده نیسـتند .علاوه بـر آن ،صـورت
ایـن جنـگ با جنگ گذشـته بـه کلـی متفاوت
اسـت .در ایـن جنـگ سـازههای مهیـج و فـوق
مـدرن تهاجمـی و دفاعی در میـدان جنگ انبار
شـده اسـت و بـه دالیـل زیـاد نیـروی انسـانی
زمینـی نقـش چندانی نـدارد؛ بلکه موشـکها و
هواپیماهـا اسـتند که جـوالن خواهنـد داد ،در
حالـی کـه جنگ بـا عراق بیشـتر زمینـی بود و
نقـش نیـروی انسـانی در آن جنگ بسـیار زیاد.
واضـح اسـت که ایـران تمایل جدی بـه ورود به
جنگـی کـه حتـا اگر وقـوع آن منجر به سـقوط
نظـام در ایـران نشـود ،بیشـتر منافعـش بـه
جیـب کشـورهای دیگـر مـیرود ،نـدارد .ایران
منازعـات دیرینـه و حل نشـدهای با کشـورهای
منطقـه دارد و آن کشـورها ،سالهاسـت
منتظـر تسویهحسـابهای جـدی بـا ایـران
اسـتند .جزایـر تمـب کوچـک و تمـب بـزرگ
و جزیـرهی ابوموسـا ،سالهاسـت مالکیـت آن
مـورد ادعـای امـارات متحـدهی عربـی اسـت و
گاهـی روابـط دو کشـور در محـور ایـن قضیـه
بـه وخامـت شـدید رفته اسـت .عربسـتان شـاه

نشـین ثروتمنـد؛ امـا رقیـب منطقـهای ایران،
بـرای بـه انـزوا بـردن و تضعیـف ایـران از هیچ
اقدامـی فروگـذار نمیکنـد .میتـوان تـا حـدی
اینطـور گفـت کـه منطقـه منتظر سـقوط ایران
اسـت؛ امـا در عیـن حـال شـرایط اقتصـادی
بـد و نارضایتـی گسـتردهی مردمـی از نظـام،
در داخـل ایـران ،عامـل دیگـر فشـار بـر نظـام
حاکـم اسـت .ایـن وضعیـت متزلـزل نمیتواند
زیـاد دوام کنـد و سیاسـتمداران ایـران خـوب
میداننـد کـه اسـتخوانهای نظـام زیر فشـاری
بـه ایـن سـنگینی خـورد میشـود؛ پـس بایـد
هـر چـه زودتـر مسـیر خـروج از بحـران کنونی
را بیابنـد .تحریمهـای جـاری هرگونـه امـکان
فـروش نفـت را کـه مهمتریـن پایـهی اقتصـاد
نظـام را تشـکیل میدهد ،از میان برده اسـت و
اخیـرا ً وزیـر نفـت ایران نیز بـه این امـر اعتراف
کر د .
سیسـتم بانکـی ایـران از حلقـهی جهانـی
چرخـش پـول جـدا افتـاده اسـت و ایـن روی
معاملات بـزرگ ایران بـا دنیای خـارج ،صنعت
و رونـد تولیـد محصـوالت در داخل ایـران تأثیر
بسـیار فاجعهبـاری گذاشـته اسـت .کمپنیهای
بـزرگ تولیـدی داخلـی ایـران یا کاملا متوقف
شـدهاند یـا سـطح تولیدشـان به حداقـل پایین
آمـده کـه ایـن باعـث رشـد بیـکاری در داخـل
شـده است.
همـه نشـانهها بـر نیـاز ایران بـه مذاکره اشـاره
دارد؛ امـا ظاهـر آراییهـای تبلیغاتـی ،ذهـن را
گاهـی دچـار سـردرگمی کـرده و بـه بیراهـه
میکشـاند.
امریکاییهـا در هفتههـای اخیـر بیشـتر بـر
طبـل مذاکـره میکوبنـد .مقامـات امریکایـی
پیـش شـرطهای مذاکـره را نیـز اخیـرا
برداشـتهاند و تاکیـد بر نشسـتن دور میز دارند.
مسـلم اسـت کـه آنهـا نیـز بـر پیآمدهـای
جنـگ واقـف اسـتند و تمایـل دارند ،مشـکالت
از در مذاکـره حـل شـود .ترامـپ همچنـان که
همـه میدانـد دسـت باالیـی در ابـراز نظرهای
صریـح دارد ،اخیـرا خـود چنـد بـار طـرح
مذاکـرهی بـدون پیـش شـرط را مطـرح کـرده
اسـت .جانـب ایـران امـا بـا تردیـد بـه گفتـهی
مقامـات امریکایـی می نگرد .اینسـتکس (سـاز
و کار حمایـت از مبـادالت تجـاری) کـه جهـت
انجـام مبادالت تجـاری غیر دالری بیـن اروپا و
ایـران با مشـارکت کشـورهای آلمان ،فرانسـه و
بریتانیـا ایجـاد شـده اسـت ،بعد از فعال شـدن

اشتراک در روزنـامـه
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بخـش دوم تحریمهـای امریـکا علیـه ایـران،
شـکل گرفـت؛ اما هنـوز نتوانسـته ابعـاد عملی
بیابـد .هرچنـد در روزهـای اخیـر کشـورهای
بیشـتری اعلام آمادگـی بـرای پیوسـتن بـه
اینسـتکس کردنـد؛ امـا بـا ایـن وجود این سـاز
و کار فقط قسـمت بسـیار کوچکی از مشـکالت
بـزرگ ایـران را حـل میکنـد .قسـمت اعظـم
مشـکالت همچنـان پابرجـا باقـی خواهـد ماند.
مسـأله ایـن اسـت کـه در نهایـت آنچـه ایـران
ورای دسـتیابی بـه توافـق بـا امریـکا دارد،
امـکان پایـان بخشـیدن به وضعیت شـکنندهی
داخلـی و بینالمللـی را بـه ایـران نمیدهـد.
در کل روش حـل تنـش جـاری از طریـق
مذاکـره ورای توجـه بـه محتـوای توافقهـای
احتمالـی ،همچنـان کـه نفـع ایـران و امریـکا
را در مقایسـه بـا رویکـرد جنگـی ،خـود دارد،
نفـع بقیـه کشـورهای منطقه نیز در آن مسـتتر
اسـت .عربسـتان و امـارات متحـدهی عربـی در
صـورت وقـوع جنـگ بایـد بـا دشـواری انتقـال
کاال ،از جملـه مهمتریـن آن نفتشـان و تبعات
بسـیار مخربـش روی تجـارت منطقهای دسـت
و پنجـه نـرم کننـد؛ در حالـی کـه موقعیـت
شـکنندهی ایـران در حـال حاضـر میتوانـد در
صـورت فراهـم شـدن زمینـهی اعتمـاد کافـی،
در مذاکـرات نتایـج بازدارنـدهای برابـر سـلطه
طلبیهـای دولـت آن حاصـل شـود .بـدون
شـک خـروج معترضانـهی امریـکا از برجـام و
حضـور ادوات جنگـی آن کشـور در دروازههـا و
باالی سـر ایـران ،در کنـار چالشهـای مضاعف
داخلـی کـه در ماههـای اخیـر گلـوی ایـران
را گرفتـه اسـت ،حاکمـان ایـران را بـه توافـق
مورد پسـند امریـکا و کشـورهای منطقه راضی
خواهـد کرد.
شـاید دلیـل اصلـی ایـن کـه مقامـات ایـران و
بـه صـورت تلویحـی مقامـات امریـکا در مـوارد
زیـادی احتمـال جنـگ همـه جانبـه را رد
کردنـد ،بـه درک آسـیبهای حتمـی جنـگ
بـه هـر دو طـرف درگیـر و مجموع کشـورهای
منطقـه برگـردد .حتـا عربسـتان سـعودی چند
بـار نارضایتـیاش از تهدیـد جنگـی منطقـه
اعلام کرده و مخالفت خود را با آن نشـان داده
اسـت .شکسـتن بنبسـت کنونـی در زمینـهی
عبـور از ادبیـات تنـد و تهدیـد ،به سـطحی که
دو طـرف امکان مذاکره را در رفتارشـان نشـان
دهنـد ،شـاید اندکـی زمان ببـرد؛ ولـی بیش از
گزینـهی جنـگ محتمـل بـه نظـر میرسـد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
یک سال$ ۳۵۰ :

«نزدیـک بـه یـک کیلومتـری ولسـوالی امـام صاحب کنـدوز رسـیده بودیـم که دو
موترسـایکل کـه چهـار نفـر در آن سـوار بودنـد از سـرک فرعـی بـه سـرک اصلـی
رسـیدن .بـه رفیقایـم گفتـم کـه طالـب اسـتن؛ گفتـن نـه شـاید اربکیها باشـن».
ترسـی کـه از طالبـان در دل احمـد «نـام مسـتعار» جـای گرفتـه اسـت برایـش
میفهمانـد کـه موترسـایکل سـوارها طالبـان اسـت و بـرای دوسـتانش میگویـد
کـه سـیمکارتهای سالمشـان را از تلیفونهـای شـان بکشـند .دوسـتان احمـد به
حرفهـای او اعتنایـی نمیکننـد و احمـد در حالـی کـه موترشـان بـه موترسـایکل
سـوارها کـه حـاال وسـط سـرک ایسـتادهاند ،نزدیک میشـود ،تلیفون خـودش را از
موتـر بیـرون میانـدازاد« .دو صـد متـری فاصله داشـتیم کـه مطمین شـدیم طالبا
اسـتن .دو موترسـایکل شـانه در دو طـرف سـرک پارک کـده بودن و دو نفرشـان با
گیتهای کشـیده وسـط سـرک ایسـتاده بودن ».احمـد میگوید کـه دیگر فرصتی
بـرای کشـیدن سـیمکارتهای تلیفـون دوسـتانش نمانـده بـود و چند ثانیـه بعد با
فرمـان ایسـت طالبانـی کـه بـا موهای دراز و پوزهای بسـته وسـط سـرک ایسـتاده
بودنـد ،موترشـان توقـف میکنـد .احمـد و دوسـتانش کـه هیـچ کـدام نـه کارمند
دولـت بودنـد و نـه کارمند کـدام نهاد دیگری ،از کنـدوز حرکت کـرده بودند که در
امـام صاحـب خانـهی یکـی از صنفیهـای دورهی مکتبشـان برونـد.
«همـی کـه موتـره ایسـتاد کدیـم مسـتقیم دو نفرشـان بـا گیتهـای کشـیده
دروازههـای موتـره بـاز کدن که پیاده شـوین ».حـدس احمد درسـت از آب درآمده
بـود .طالبـان پیش از تالشـی موتر و احمد و دوسـتانش ،مسـتقیم تلیفونهایشـان
را جمـع میکنـد و وقتـی از احمـد میپرسـند کـه تلیفونـت کجاسـت؟ احمـد در
جـواب میگویـد کـه «مخـدوم» صاحـب پـس از سـاعت چهـار کـه آنتنهـا قطـع
میشـود ،تلیفونـم را بـه خانـه میگـذارم .هرچنـد بـه حرفهـای احمـد اعتنایـی
نمیکننـد و جیبهایـش را یکـی یکـی بـا موتـر تالشـی میکننـد؛ امـا تلیفـون
احمـد را پیـدا نمیکننـد .احمـد بـا اصـرار ایـن کـه تلیفونش سـاده اسـت و وقتی
آنتـن نباشـد دیگـر بـه کارش نمـیرود و همیشـه بعـد از سـاعت چهـار بـه خانـه
میگـذارد؛ قناعـت طالبـان را بـه دسـت مـیآورد؛ امـا دوسـتان احمـد ،بـه جـرم
داشـتن سـیمکارت سلام ،اول دقیـق بررسـی میشـوند کـه کارت دولتـی یـا چیز
دیگـری دارنـد یـا نـه و بعـد احمـد را با دوسـتانش سـوار موترشـان میکننـد و دو
موتـر سـایکل پیـش و دنبـال موتر ،آنـان را از سـرک عمومی گوشـه میکنند برای
اجـرای حکمشـان.
بـه گفتـهی احمد ،دو سـه صدمتری گوشـه از سـرک ،موترشـان را ایسـتاد کرده و
احمـد را بـا دوسـتانش از موتـر پیـاده میکننـد« .از موتـر پایین ما کـدن .مره یک
گوشـه بـردن گفتـن ازینجـا تـکان نمیخـوری .پیراهنـای رفیقـای مه کشـیده به
دهانشـان دادن و بـا کیبـل سـیمپیچی کـه میـخ کوبیـده شـده بـود شـروع کدن
بـه زدنشـان ».احمـد بی زبان ایسـتاده به پشـت دوسـتانش خیره شـده اسـت که
رنـگ پشتشـان سـرخ میشـود و بعـد کبـود« .هـر کدامـش که صـدای شـه بلند
میکـد بـا کیبـل بـه صـورت و دهنـش مـیزدن تـا صدایـش خفـه شـوه ».این که
هـر کـدام از دوسـتانش چنـد کیـل سـیمپیچ میخـورد ،حسـابش از دسـت احمد
در مـیرود .او تنهـا بـه خطـوط سـرخی خیـره مانـده اسـت کـه از گـردن تـا کمر
دوسـتانش از جـای کیبـل طالبـان دیـده میشـود و بعـد آنقـدر خطـوط سـرخ و
کبـود زیـاد میشـود کـه دیگـر قابـل شـمارش نیسـت و پوستشـان کاملا کبـود
میشـود .ایـن همـهی ماجرا نیسـت .حـاال بعـد از مجـازات ،نوبت پرداخـت جریمه
رسـیده اسـت .طالبـان بـه دوسـتان احمـد میگویند که سـه نفـر سـیهزار افغانی
بپردازیـن بعـد رهایتـان میکنیـم .احمـد میگویـد کـه کـه تمـام دارای چهـار
نفـری کـه بودیم هشـت هـزار افغانی شـد و دیگر یک افغانـی هم برای مـان نمانده
بـود .طالبـان هـر نفـر را به جرم داشـتن سـیمکارت سلام ،ده هزار افغانـی جریمه
کردهانـد؛ دو بـاره شـروع میکننـد به شلاق زدن دوسـتان احمد تا باقی پولشـان
را هـم بـا شلاق محاسـبه کننـد« .خوب که خسـته شـدن از زدن ،مـا ر د موترمان
شـاندن گفتـن بریـن ».بـه گفتـهی احمـد از دو سـال بـه ایـن سـو کـه آنتنهـای
شـبکههای مخابراتـی خصوصـی پـس از چهـار عصـر غیـر فعـال میشـود ،مـردم
کنـدوز همـه یـک یـک سـیمکارت سلام دارند کـه از طرف شـب با آن مشـکالت
مخابراتیشـان را حـل میکننـد و طالبـان بـه دلیل اینکه نتوانسـتند این شـبکهی
مخابراتـی دولتـی را بـا تهدیـد از طـرف شـب غیـر فعـال کننـد ،بـرای هـر نفـری
کـه از سـیمکارت سلام اسـتفاده میکنـد ،ده هـزار افغانـی جریمـه و تـا دلشـان
بخواهـد شلاق ماندهانـد تـا اینگونـه مـردم را وادار کننـد کـه از ایـن سـیمکارت
اسـتفاده نکنند.
پینوشـت :مطالـب درج شـده در این سـتون ،برگرفتـه از قصههای مردمی اسـت
کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطهی طالبـان در افغانسـتان گذراندهانـد
و خاطراتشـان را بـا روزنامـهی صبـح کابـل شـریک کردهانـد .خاطراتتـان را از
طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی فیسبـوک روزنامـهی صبح کابـل با ما شـریک کنید.
مـا متعهـد بـه حفـظ هویت شـما و نشـر خاطراتتان اسـتیم.

