اگر ولسوالی امامصاحب سقوط کند؟

3

مسـؤوالن در والیـت کنـدز مـی میگوینـد ،جنگجویـان طالبـان در ایـن اواخـر بـه شـدت تلاش دارنـد کـه ولسـوالی
امامصاحب را سـقوط داده و باشـندگان آن را که در انتخابات پارلمانی سـال گذشـته بیش از  40درصد کل آرای کندز
را بـه صنـدوق ریختهانـد ،زیـر فرمان خود داشـته باشـند.
ولسـوالی امامصاحـب در شـمال شـهر کنـدز ،از نـگاه نفـوس پرجمعیـت ،از نـگاه اقتصادی پردرامـد و از نگاه سیاسـی با
اهمیتتریـن ولسـوالی ایـن والیـت بـه شـمار مـیرود .دریـای آمو که در سـمت شـمالی آن جریـان دارد ،مرز مشـترک
میان افغانسـتان و کشـور تاجیکسـتان را شـکل داده است.
قاچـاق مـواد مخـدر به کشـور تاجیکسـتان نیـز به گفتـه منابع از همین ولسـوالی صـورت میگیرد و یکـی از تالشهای
طالبـان را بـرای تصـرف امـام صاحب ،به همین دلیل اسـت.
محمدیوسف ایوبی ،رییس شورای والیتی کندز و یکی از باشندگان این...

حملهی داعش در ننگرهار
عروسی را به عزاداری تبدیل کرد
یـک مهاجـم انتحـاری صبـح روز جمعـه (21سـرطان) خـودش را در مراسـم عروسـی بـرادزادهی یـک
بـزرگ قومـی در ولسـوالی پچیـراگام والیـت ننگرهـار منفجـر کرد.
مسـؤوالن محلـی والیـت ننگرهـار میگوینـد کـه این انفجـار  9کشـته و بیـش از  40نفر زخمـی برجا
گذاشـته اسـت .عطـاؤاهلل خوگیانـی ،سـخنگوی والـی ننگرهـار بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگوید که
مهاجـم انتحـاری یـک کـودک بـوده و خـودش را در جریـان ایـن عروسـی منفجر کرده اسـت.
آقـای خوگیانـی همچنـان گفتـه اسـت کـه در ایـن انفجار به شـمول ملک تور ،پسـر و دو نواسـهاش9 ،
تـن جـان باختـه و بیـش از  40تـن دیگر زخمی شـدند .به گفتـهی او...
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خلیلزاد:
ما به دنبال فرار از
افغانستان نیستیم

4
در کنار اذیتهای جنسـی یکی دیگر از
وحشـتناکترین اتفاق بـرای کودکان،
کار اسـت .شـایعاتی در این مورد وجود
دارد کـه باندهـا و گروههـای مافیایـی
از کـودکان بـه خاطـر جمـعآوری پول
سـوء اسـتفاده میکننـد .از آن جـا کـه
عاطفـی اسـتند
انسـانها موجـودات
ِ
و در برابـر نـگاه معصومانـهی یـک
کـودک نمیتواننـد مقاومـت کننـد،
برایشـان پـول میدهنـد ،یـا هـم از
دسـتفروشها چیـزی میخرنـد،
بعضـا حتا اگـر بـه آن وسـیله ضرورتی
نداشـته باشـند.
مـردی میگفـت ،پـول بـرای خـود
کـودکان نمیماند و شـاید یک قسـمت
ناچیـزی از دسـت مزدشـان بـرای
خودشـان داده شـود؛ بقیـه را همـان
باندهـای مافیایـیای کـه از کـودکان
سوءاسـتفاده میکننـد ،میگیرنـد؛
امـا کـودکان هیـچ وقـت در مـورد این
باندهـای مافیایـی حاضر بـه حرف زدن
نیسـتند.
نظـر بـه گفتههـای باشـندههای
شـهر مزارشـریف ،باندهـا و گروههـای
مافیایـی بـا سوءاسـتفاده از کـودکان،
زنـان و افـراد معلـول ،در شـهر فعالیت
میکننـد .نظـر بـه مشـاهدهی مـردم
بسـیاری از کـودکان ،زنـان و افـراد
معلولـی کـه در اطـراف روضـه اسـتند،
توسـط موترهایـی بـا ُمدلهـای بسـیار
بـاال در نقـاط مختلـف شـهر پخـش
میشـوند و شـبها دوبـاره همیـن
ماشـینها دنبـال ایـن افـراد میآینـد.
ایـن باندهـای مافیایـی کارهای زشـتی
از جملـه دزدی کـردن بـرای ایـن افراد
آمـوزش میدهنـد کـه باعـث بـه هـم
خـوردن امنیـت و آرامـش مـردم در
سـطح شـهر میشـود.

صبح کابل

نماینـدهی ویـژهی وزارت خارجهی امریکا میگوید که کشـورش
تلاش میکنـد یـک میراث مثبت و خـوب از خود در افغانسـتان
بـ ه جـا بگذارد .زلمـی خلیلزاد ،اخیـرا در گفتوگو با انسـتیتوت
جـورج تـاون در امریـکا گفته اسـت که این کشـور بـه دنبال فرار
از افغانسـتان نیسـت؛ بلکه بـه دنبال یک راه حل و توافقی اسـت
کـه بتواند رابطهی دوامدار با افغانسـتان داشـته باشـد.
آقـای خلیـلزاد ،تاکیـد کـرده اسـت کـه امریـکا در فکـر خروج
نیروهایـش از افغانسـتان نیسـت؛ بلکـه میخواهـد یـک توافقـی
را بـه میـان آورد کـه بـه دنبـال آن رابطـهی درازمـدت بـا
افغانسـتان داشـته باشـد« .مـا نمیخواهیـم فـرار کنیـم و رهایی
یابیـم .مـا میخواهیـم از خـود میـراث مثبـت در افغانسـتان بـه
جـا بگذاریـم ».ایـن اظهـارات زلمی خلیـلزاد ،در حالـی صورت
میگیـرد کـه اخیـرا مـارک میلـی ،نامزد رییس سـتاد مشـترک
ارتـش امریکا گفته اسـت کـه خروج نیروهای خارجی افغانسـتان
یک اشـتباه اسـتراتیژیک اسـت.
آقـای میلـی گفتـه اسـت« :بـرای مـن دردنـاک اسـت؛ زیـرا من
سـالهای زیادی از عمرم را در افغانسـتان سـپری کردهام .بیرون
شـدن از افغانسـتان ضروری اسـت؛ اما نه به صورت شـتابزده».
ایـن همـه درحالـی اسـت کـه گفتوگوهـای صلـح میـان امریکا
و طالبـان بـه شـدت ادامـه دارد .دور هفتـم گفتوگوهـا میـان
دو طـرف اخیـرا پایـان یافتـه و زلمـی خلیـلزاد پـس از پایـان
هفتمیـن دور گفتوگـو بـه امریـکا رفته تا با کاخ سـفید در مورد
پیشـرفتهای ایـن دور گـزارش دهد.
همچنـان یـک نشسـت چهـار جانبه میـان امریکا ،روسـیه ،چین
و پاکسـتان برگـزار شـده کـه بـر آتشبس فـوری در افغانسـتان
تاکیـد شـده تـا بـه خشـونتها نقطه پایان گذاشـته شـود.
آقـای خلیـلزاد در برگـهی تویتـر خـود نگاشـته اسـت کـه در
ایـن نشسـت توافـق شـده تـا هـر چـی زودتـر گفتوگوهـای
بیناالفغانـی میـان حکومـت افغانسـتان ،طالبان و دیگـر افغانها
آغاز شـود.
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شکنجه و باجگیری از

کودکان کار

در روضهی سخی-مزار شریف

صفحه 4

صفحه 5

قاچاق شیشه
از نیمروز تا کابل

فساد ،سنگ نخست تهداب
پارلمان هفدهم افغانستان است

اشرف غنی و بار سنگین فساد جنسی ...

3

«فرهنـگ دولتـی مـا هنوزهم زنسـتیز اسـت .وقتـی فرهنگ دولتی زنسـتیز باشـد ،به
ثبات و مسـاوات زن و مرد افغانسـتان کمک نمیکند« .زن افغانسـتان شـخصیت درجه
دوم نـه بلکـه شـخصیت درجـه اول دارد .مـن بـاالی زنـان افغـان افتخار میکنـم ».این
گفتههـای محمد اشـرف غنـی ،رییـس جمهوری افغانسـتان...

جنگ نفتکشها،
8

آیا عملیات آخوندک دوم در راه است؟

نفتکـش بریتیـش هریتـج در همراهـی یک کشـتی جنگـی انگلیسـی از تنگـهی هرمز
عبـور کـرد .منابـع انگلیسـی ادعـا کردهانـد کـه چنـد قایق تنـدرو ایـران قصـد حمله به
نفتکـش را داشـتند؛ امـا حضـور بازدارنـدهی کشـتی جنگـی انگلیسـی مانعشـان شـد.
ایرانیهـا امـا ایـن ادعـای انگلیسـیها را رد کردنـد .قصـه از چـه قـرار اسـت؟

«من» میگویم؛ «روضه» میخوانم؛ و «نان به نرخ روز» میخورم!
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

«من» میگویم؛ «روضه» میخوانم؛
و «نان به نرخ روز» میخورم!

صلح با طالبان ،ضامن آرامش
سرتاسری افغانستان نخواهد بود
صبـح دیـروز ،انفجـاری در یـک مراسـم عروسـی ،در والیـت
ننگرهـار بـه وقـوع پیوسـت .ایـن انفجـار بـا اسـتفاده از یـک
کـودک انجام شـد کـه دوازده تن را کشـت و چهـل تن دیگر
را زخمـی کـرد .عطـاؤاهلل خوگیانی ،سـخنگوی والـی ننگرهار
بـا تأییـد این انفجار گفته که انفجار در مراسـم عروسـی پسـر
ملـک تـوری ،یک بزرگ قـوم رخ داده اسـت .همچنـان گفته
شـده کـه در نتیجـهی ان انفجـار ملـک تـوری و پسـرش در
این حملـه جـان باختند.
بـا انتشـار ایـن خبـر ،انتظـار میرفـت چنـد لحظـه بعـد،
طالبـان آن را بـه عهـده بگیرنـد؛ چـرا کـه بارهـا انفجارهایی
رخ داده کـه تعـداد زیـادی از کشـته شـدگان و زخمیـان آن
غیـر نظامیـان بـوده و مسـؤولیت آن را هـم طالبان بـه عهده
گرفته اسـت.
امـا در حملـهی دیـروز والیـت ننگرهـار ،طالبـان مسـؤولیت
ایـن حملـه را بـه عهـده نگرفتند .ممکن اسـت عـدم پذیرش
مسـؤولیت ایـن حملـهی انتحـاری ،رابطـهای بـا قطعنامـهی
ایـن گـروه بـا هیـأت کابـل در دوحـه داشـته باشـد کـه قرار
بـود آنـان از حملات بـه جاهایـی کـه تجمـع غیـر نظامیـان
زیـاد اسـت ،خـودداری کننـد؛ امـا به هـر دلیلی که باشـد ،به
معنـی ایـن اسـت که طالبـان تنها دشـمن مـردم افغانسـتان
نیسـت و صلـح بـا ایـن گـروه تروریسـتی نمیتوانـد ضامـن
امنیـت سرتاسـری در افغانسـتان باشـد.
نقـش طالبـان در ناامنیهـای کشـور بیشـتر از هـر گـروه
تروریسـتی دیگر اسـت .نـه تنها کـه نقش عملی بیشـتر دارد
بلکـه زمینهسـاز حضـور گروههایـی کـه در تضاد با خودشـان
قـرار دارد ،نیز شـده اسـت .گروههایی چون داعـش و القاعده،
از خطـرات جـدیای بـه شـمار میرونـد کـه بـا حضـور آنان،
حتـا در صـورت صلـح کامـل بـا طالبان ،جنـگ و انتحـار در
کشـور ،بـه پایـان نخواهد رسـید.
ایـن کـه تصـور میکنیـم تروریـزم در افغانسـتان ،بـا صلـح و
توافـق سیاسـی بـا طالبـان به پایان میرسـد ،اشـتباه اسـت.
دولـت افغانسـتان هنـوز نتوانسـته اسـت در میـز مذاکـره بـا
طالبـان وارد شـود؛ امـا گفته شـده اسـت که چنین نشسـتی
نزدیـک اسـت و ممکـن روزی طالبان نیز بر سـر میـز مذاکره
بـا حکومت افغانسـتان حاضر شـوند؛ ولی قبـل از آن ،نکتهای
کـه هـم بـرای امنیـت خارجیها که سـعی میکننـد تضمین
آن را از طالبـان بگیرنـد ،بسـیار نگرانکننده اسـت و هم برای
امنیـت افغانهـا ،حضـور پـر رنـگ داعـش و دیگـر گروههای
تروریسـتی اسـت .آیـا در نشسـت احتمالـی دو طـرف اصلـی
جنـگ افغانسـتان ،تصمیمی بـرای مبـارزه با تروریـزم گرفته
خواهـد شـد و ایـن بحـث ،میتوانـد بـه یکـی از مباحـث
محـوری گفتوگوهـای صلـح ،میـان این دو باشـد؟
وجـود گروههـای تروریسـتی ،بسـیاری از اعضـای طالبـان را
کـه بـرای امـرار معـاش میجنگنـد بـه خـود جلـب خواهـد
کـرد؛ پـس از برقـراری صلـح کـه آنـان بـیکار تلقـی خواهند
شـد ،بـه احتمـال زیـاد ،تعـداد زیـادی بـه گروههـای چـون
داعـش و القاعـده خواهنـد پیوسـت.
شـاید ،صلحـی کـه از آن بهعنـوان رهایـی از وضعیـت بـد
امنیتـی یـاد میکنیم ،سـبب ایجاد موجـی از سـربازگیریها،
توسـط گروههـای دیگـر باشـد .بـرای همـهی ایـن احتماالت
بایـد تدبیـر الزم را داشـته باشـیم؛ چـرا کـه صلـح نیـز در
چنیـن شـرایطی صرفـا یـک احتمـال اسـت و افغانسـتان در
ایـن شـرایط نیاز مبـرم به تصمیمگیری سیاسـی دقیـق دارد.
کشـورهای حامـی افغانسـتان نیـز ،بایـد بـرای حفـظ امنیـت
خودشـان ،ایـن مـورد را پیش از خروج و توافـق با طالبان حل
و روشـن کننـد؛ زیـرا حتا اگـر طالبان بـر اسـاس توافقنامهی
صلـح تضمین کنند که از خاک افغانسـتان برای تروریسـتها
میـدان داده نمیشـود ،بـا بزرگتر شـدن هر روز گـروه داعش
در افغانسـتان ،ایـن تضمیـن به هیـچ دردی نمیخورد.
در واقـع ،توافـق بـر سـر خـروج نیروهـای خارجـی در ایـن
فرصـت ،میتوانـد خطـر بزرگـی بـرای جهـان باشـد .مـارک
میلـی ،نامـزد رییس سـتاد مشـترک ارتـش امریکا نیـز خروج
نیروهـای خارجـی را از افغانسـتان یـک اشـتباه اسـتراتیژیک
خوانـده اسـت .اشـتباه اسـتراتیژیکی کـه میتوانـد شـامل
احتماالتـی کـه بـه تحلیـل گرفتـه شـد ،باشـد و همچنـان
تحلیلهـای دیگـری را شـامل شـود کـه در آن خطـر اصلـی،
خـود گـروه طالبـان تلقـی میشـود .پیـش از ایـن کـه آقای
مـارک میلـی در مـورد خـروج نیروهـای خارجـی ابـراز نظـر
بکنـد ،گـروه بینالمللـی بحـران از عواقـب ناگـوار خـروج
شـتابزدهی نیروهـای خارجـی از افغانسـتان خبـر داده
بـود .ایـن نهـاد گفتـه بـود کـه هراسافگنـان طالـب حـدود
 ۵۰درصـد خـاک ایـن کشـور را در اختیـار دارنـد و خـروج
شـتابزدهی نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان ،میتوانـد بـه
جنـگ داخلـی دوبـاره منجـر شـود.

(تأملی بر پست اسد بودا و کمنتهای برخی از کاربران فیسبوکی  -قسمت اول)

عزیز رویش

پانـزده قطـره اشـک از سلسـلهی «اشـکی بـر
گونـهی سـخن» در «صبـح کابـل» جاری شـده
اسـت .جدیتریـن و تازهتریـن مـورد واکنـش از
اسـد بـودا بـود کـه گفـت مـن «روضهخوانـی»
میکنـم و «ماتمفروشـی ».او روایـت مـرا
«مختـهی سیاسـی» خوانـد و گفـت که با نشـر
ایـن روایـت خـود را «فاقـد اعتمادبهنفـس و
نسـبت بـه خـود نامطمئـن و مضطـرب» نشـان
میدهـم .او ایـن روایتگـری را ظاهـر شـدن در
فـروش قهار» و «ملای منبر»
نقـش یک «مات ِم
ِ
خـوان تمـا ِم فصول» خوانـد و گفت که
و «روضه
ِ
«اشـکریختن و ماتمفروشـی بـه ایـن روش در
عیـن حالـی کـه صداقـت او را با پرسـش مواجه
ِ
میکنـد ،غیـر مسـئوالنه اسـت؛ زیـرا َمختههای
سیاسـی اینچنینـی ذهـن و فکـر نسـل جوان و
مکتـب معرفـترا فاسـد میکنـد
آمـوزان
دانش
ِ
ِ
و بـازا ِر ماتمفروشـی و روضهخوانـی را رونـق
میبخشـد».
زیـر پُسـت بـودا چند تـن حرفهایـی گفتند که
مـن از میـان آنهـا برخـی از چهرهها و افـراد را
میشناسـم و سـزاوار میبینـم بـه پـاس نظـری
کـه اظهـار کردهانـد ،درنگـی داشـته باشـم.
ایـن افـراد در زیـر صفحـهی بـودا مجالـی برای
سـخنگفتن جسـتوجو کردهانـد؛ بـه همیـن
دلیـل ،شـاید خـوب باشـد از آنهـا خواسـته
شـود لحظـهای روی میـدان بماننـد تـا نشـان
دهنـد چقـدر در برابـر سـخنی کـه میگوینـد،
پاسـخگویند .سـخنگویی حـق و امتیـاز
انسـان اسـت؛ امـا هـر سـخنی ،بـه دلیـل ایـن
کـه مخاطبـی مییابـد و در پـی اثرگـذاری بـر
مخاطـب اسـت؛ الزامـاً با پاسـخگویی نیـز همراه
اسـت .کمـا ایـن کـه مـن در «بگـذار نفـس
بکشـم»« ،روایـت یـک انتخـاب» و «اشـکی بـر
گونـهی سـخن» روایتی دارم که در قالب سـخن
بیـان میشـود و بـه اقتضـای اثرگـذاری ایـن
سـخن با سـوالهایی مواجه شـدهام کـه ناگزیرم
بـه آنهـا پاسـخ گویـم.
اسـد بـودا ،فـردای آنکـه مـن پسـت او را بـا
شـرحی کوتـاه در صفحاتـم آوردم ،پُسـت را از
صفحـهاش حـذف کـرد .دلیلـش هـر چه باشـد،
مـن آن را نشـانهی مثبتی میدانـم از پاسداری
بـه تصویـری کـه گویـا از مـن یـا اثر سـخنانش
در میـان مخاطبـان مشـترک مـا وجـود دارد.
اکنـون ایـن پسـت در صفحـهی بودا نیسـت؛ اما
مـن بـه دلیـل نشـانههایی کـه در ایـن پسـت و
کمنتهـای ذیـل آن وجـود داشـت ،این پسـت
و قسـمتهایی از کمنتهـا را کـه تـا یـک روز
گذاشـته بودنـد ،کاپـی کـرده و در کامپیوتـرم
ذخیـره داشـتم .یکـی از دوسـتان ،قسـمتهایی
از ایـن کمنتهـا را سکرینشـات نیـز کـرده و
برایـم فرسـتاده بـود کـه همـهی آنهـا اکنـون
میتواننـد متمسـکی باشـند بـرای آغـاز یـک
گفتوگـو از منظـری دیگـر.
سلسـلهی روایـت «اشـکی بـر گونـهی سـخن»
بـرای چنـد نوبـت بـه بازخوانـی و مـرور ایـن
پسـت و برخـی از کمنتهایـی کـه نکتههـای
مهـم و روشـنکنندهای در جریـان بحـث دارند،
اختصـاص مییابـد .هـدف اولیـه از «اشـکی بـر
گونـهی سـخن» راهانداختـن یـک گفتوگـو در
جامعـه اسـت .رویدادهایی از نوع «قیام تبسـم»
و «جنبـش روشـنایی» کـه گونههـای معینـی
از جنبشهـای اجتماعیانـد ،بیـش از همـه
بـه روایـت کـردن و کنـکاش جمعـی ضـرورت
دارنـد .ایـن کـه گفتـه میشـود مـن در روایـت
خـود «مـن» میگویـم و گویـا متاعـی جمعـی
را مصـادرهی فـردی میکنـم ،یـا مـن «روضـه»
میخوانـم و «ماتمفروشـی» دارم یـا «نـان بـه
نـرخ روز میخـورم» یـا در پـی آنـم که خـود یا
گـروه خاصـی را در این دو رویـداد «تبرئه» کنم
و فـرد یـا گروههـای خاصـی را مـورد اتهـام قرار
دهـم ،همـه از پیچیدگی ایـن دو رویداد حکایت
میکننـد و از اینکـه تـا چـه حـد بـا کثـرت و
تنـوع دیـدگاه و برداشـت و تحلیـل مواجهیـم.
درنـگ بـر واکنشهایـی کـه بـر «اشـکی بـر
گونهی سـخن» صورت میگیرند ،بخشـی از کار

«اشـکی بـر گونـهی سـخن» را تکمیـل میکند.
قـرار نیسـت مـن در روایـت خـود بـه دنبـال
جمعبنـدی و نتیجهگیـری سـاده و آسـانی از
«قیـام تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» باشـم.
ایـن روایـت بـا زبـان اخبـاری و ژورنالیسـتیک
بیـان نمیشـود .من هـدف سیاسـی کوتاهمدتی
نـدارم؛ جبهـه یـا صـف معینـی را تقویـت یـا
تضعیـف نمیکنـم؛ از کسـی طمـع و توقـع
خاصـی نـدارم کـه بخواهـم بـه آن برسـم؛ اما به
طـور طبیعـی در پـی آن اسـتم کـه ایـن روایت
گرهـی از فکـر جامعـه بـاز کنـد و روزنـهای بـه
فهـم و درک بهتـر ایـن دو رویداد فراهم سـازد و
اگـر در ختـم روز مـن یـا گـروه و حلقاتی خاص
نفعـی بردند یـا زیانی دیدنـد ،بهعنـوان نتیجه و
ماحصـل منطقـی یـک روایت ،باید بـه آن گردن
بگـذارم و احسـاس نارضایتـی نکنـم.
همچنـان کـه گفتـهام ،مـن در روایـت «قیـام
تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» بـه دنبـال
اثبـات یـک فـرض اسـتم کـه مشـوق مـن در
روایـت کـردن و دلیـل مـن در خوشبینیهایـم
محسـوب میشـود؛ این دو رویداد برجسـتهترین
نشـانه از پختگـی عقالنیت سیاسـی در جامعه و
نسـل ماسـت .دوسـتان زیـادی دارم کـه هنـوز
بـا ایـن فـرض مـن موافقـت نشـان نمیدهند و
معتقدانـد کـه تصور مـن از بیرون آمـدن جامعه
از زندگـی گروهـی و گلـهای و داخـل شـدن در
وادی «فردیـت» درسـت اسـت؛ امـا فـردی کـه
اینجـا میبینیـم بـا آنچـه در اروپـای بعـد
از رنسـانس اتفـاق افتـاد و «فـرد» بـه معنـای
« »Individualرا پدیـد آورد ،تفـاوت دارد .ما
بـه فردیتهـای آگاه نرسـیدهایم و در نتیجـه،
گونـهای از فردیـت در یـک جنـگل را مشـاهده
میکنیـم کـه افـراد آن بیشـتر از مصؤونیـت ،به
آسـیبپذیری دچـار شـدهاند.
«اشـکی بـر گونـهی سـخن» بـه همیـن دلیـل،
اسـتعارهای اسـت از یـک روایـت دشـوار ،تلـخ
و جانسـوز کـه بـا فـرض مـن بایـد فرجامـی
شـیرین و نیکـو را نویـد دهـد .مـن بـرای اثبات
فـرض خود بـه دنبـال نشـانههای فراوانـیام که
آنهـا را بـه شـکل کدگذاریشـده در ضمـن
سـخنانم مـرور میکنـم .میگویم «قیام تبسـم»
آغازیـن نشـانهی ایـن تحول و پختگـی عقالنیت
سیاسـی بـود و اثـرات آن نیـز بـه زودی نمایـان
شـد .جنبـش روشـنایی نیـز صدها نشـانه از این
تحـول و پختگـی عقالنیـت سیاسـی بـا خـود
دارد کـه اکنـون هـم اثـرات آن را میبینیـم .اگر
مـن در روایتهـای خـود بتوانـم ایـن نشـانهها
را برجسـتهتر سـازم تـا مـورد تأمـل و بازنگـری
دقیقتـر و کارشناسـانهتری قـرار گیرنـد ،در
تلاش خـود احسـاس موفقیـت میکنـم .اگـر
احیانـاً ایـن نشـانهها و تلاش مـن بـرای اثبـات
فـرض خوشبینانـهام نتوانـد بـه نتیجـهای کـه
میخواهـم منجـر شـود ،بـاز هـم اثـرات نیکوی

آن در منطـق و زاویـهی نـگاه بهتـری در جامعه
آشـکار خواهد شـد.
بنمایههـای تیوریـک مـن در ایـن روایـت
درسهایـی اسـت کـه در چهـار سـال گذشـته
بهعنـوان یـک دانشـجوی علـوم سیاسـی در
دانشـگاه ابنسـینا تعقیـب کـردهام و کار
ویـژهای کـه دقیقـاً همزمـان بـا «قیـام تبسـم»
با مؤسسـهی امپاورمنت (Empowerment
 )Instituteو در کالسهـای منظم و مسـتمر
ایـن تیـوری با اسـتادم دیوید گرشـان (David
 )Gershonآغـاز کـردم و مرور هـر دو رویداد
و سـایر حرکتهـا و تجربههایـی کـه در جریـان
سـالهای اخیـر داشـتهایم ،موضوعـات میدانـی
بـرای تحقیـق و بررسـیهای دانشـگاهی ما بوده
اسـت .بـر اسـاس تیـوری «امپاورمنـت» ،همهی
ایـن تجربههـا و رویدادهـا مصداقهـای بـارزی
بودنـد از مفهومـی به نـام «قدرت»« ،مناسـبات
قـدرت»« ،خصوصیـت قـدرت»« ،تعامـل یـا
تقابـل قـدرت»« ،مدیریـت قـدرت»« ،اثـرات
قـدرت» و رابطـهی متقابلـی که میان انسـان به
مثابـهی یک «کنشگـر فعال آگاه» بـا «قدرت»
وجـود داشـته اسـت .دریافتهـای دانشـجویی
مـن از دو کـورس علمـی در دانشـگاه ابن سـینا
و مؤسسـهی امپاورمنـت ،همزمـان بوده اسـت با
صحبتهـای مفصـل و مداومـی کـه با اسـتادان
و کارشناسـان زیـادی در ایـن دو محیط علمی و
اکادمیـک داشـتهام« .اشـکی بر گونهی سـخن»
در واقـع ،گونـهای از یـک کار تحقیقـی مـن
بـرای ایـن دو محیـط اکادمیـک نیـز محسـوب
میشـود و امیـدوارم کـه بتوانـد در هـر دو
حوزه ،بخشـی از کار دانشـجوییام را نیز از روی
دوشـم بـردارد و به مثابـهی یک اثر دانشـجویی
کریدیتهایـم را جبـران کنـد! ایـن پسزمینـه
را کـه در شـرح نـگاه خـود بـرای روایـت «قیـام
تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» تذکـر میدهـم،
امیـدوارم بسـتری شـود بـرای شـکلگیری
قضاوتـی متفاوتتـر در رابطـه بـا تحـوالت
سیاسـی -اجتماعـی در جامعـه .مـا از دیدگاهی
فوقالعـاده بدبینانـه و تـوأم بـا نفـرت و افراطیت
رنـج میبریـم .مـن بـه دنبـال علـت یـا دلیلـی
خاصـی بـرای توجیـه یـا تخطیـهی ایـن دیدگاه
نیسـتم .عجالتـاً رفعکـردن ایـن دیـدگاه نیـز در
اولویـت کارهایـم قـرار نـدارد؛ امـا میخواهـم
بگویـم کـه باقـی مانـدن در ایـن دیـدگاه مـا را
بـه یـک نتیجـهی عقالنـیای کـه مبتنـی بـر
محاسـبهی سـود و زیان باشد ،نمیرسـاند .همه
چیـز را توطئـه دیـدن ،فاشیسـم را بهعنـوان
یـک هیـوالی مخـوف بـر ذهـن و باورهـای
همـه مسـلط یافتـن ،امریـکا و روسـیه و ایـران
و پاکسـتان و عربسـتان و اسلام و دموکراسـی
و ملا و روشـنفکر و لیبـرال و کمونیسـت را
کارگـزاران و متغیرهـای یـک نقشـهی شـیطانی
برای آسـیب زدن به «انسـان افغانی» یا «انسـان

هـزاره» تلقـی کـردن ،مـا را از باتالقـی کـه گیر
افتادهایـم بیـرون نمیکشـد .در امپاورمنـت،
همـهی اینهـا را بخشـی از یـک تعامـل قابـل
درک در مناسـبات «قـدرت» میبینیـم« .قیـام
تبسـم» رهبـران سـنتی هـزاره را بـا چالـش
سـختی مواجـه سـاخت .ایـن کار داوود ناجـی
یـا معلـم عزیـز رویش یـا ذکـی دریابی یـا جواد
سـلطانی نبـود .توطئـهی اشـرف غنـی و داکتـر
عبـداهلل نیـز نبـود .رویـدادی بـود کـه هـر چند
اثرگـذاران اولیـهای داشـت ،امـا وقتـی بهعنوان
یـک جنبـش اجتماعـی ظاهـر شـد ،هـزاران
متغیـر بـه گونههـای مختلـف در آن دخالـت
یافتنـد و محقـق را بـه یـک وادی کشـاندند و
داوود ناجـی یـا اشـرف غنی یـا کریـم خلیلی را
بـه وادی دیگـر .کارگـزاران نقـش داشـتند؛ امـا
نقـش آنها نقشـی تام و بـدون ارتباط بـا زمینه
و سـاختار نبـود .مـن در روایت خود نشـانههایی
دارم کـه بگویـم محقـق بـه ناحـق خشـمگین
نشـد؛ همچنـان که در خشـمگین شـدنش تنها
روحیـه و منش یـا قضاوت و برداشـت فردیاش
دخیـل نبـود .مـن ،داوود ناجـی و اشـرف غنـی
نیـز نقـش داشـتیم ،همچنـان کـه درد و سـوز
ناشـی از زخم گلوی تبسـم نیز نقش داشـت .در
«جنبش روشـنایی» تنها اشـرف غنـی و عبداهلل
و اتمـر و سـتانکزی سـیاهکاری نکردنـد ،خلیلی
و دانـش و محقـق و بهـزاد و ناجـی و امینـی و
قلنـدر و ذوالفقـار امیـد و گلاحمـد شـهنوازی
نیـز نقـش داشـتند؛ همچنـان که هزاران مشـت
گرهکـرده و حنجـرهی بادکـرده در داخـل و
خـارج کشـور نقـش داشـتند.
مـن در تلاش آنـم کـه بگویـم در ختـم
ماجـرا ،جامعـه هزینـهی سـنگینی داشـت؛ امـا
دسـتآوردش نیـز قابـل کتمـان نیسـت .جامعه
و نسـل جدیـدی کـه در بسـتر تحـوالت عمیـق
چنـد دهـهی اخیر بـه صحنه آمده اسـت ،متغیر
کالن و اثرگـذاری اسـت کـه بایـد بـه انـدازهی
سـهم نخبـگان و قدرتهـای چشـمپرکن مـورد
توجـه قـرار گیـرد .مـن خوشبینـم و بـا همیـن
دیـد خوشبینانـه ،تلخـی و دشـواری «اشـکی
بـر گونـهی سـخن» را تحملپذیـر میدانـم.
بـا همیـن دیـد اسـت کـه میگویـم اسـد بـودا
و دوسـتان کمنتنویـس دیگـر در ذیـل پسـت
او بهتـر اسـت بـه انـدازهی درک و برداشـتی
کـه خـود دارنـد ،بـه درک و برداشـت مـن کـه
بهعنـوان یـک راوی بـا آنهـا سـخن میگویـم،
اعتنـا قایـل شـوند و نگـران نباشـند کـه ایـن
روایـت هیـچ ذهنـی را بـه «مختهگـری» و
«ماتمسـرایی» تشـویق نمیکنـد و مـن خـود
در پـی هیـچ متاعـی مـادی و ترحـم فـردی و
یـا تبرئـه و اتهـام خاصی نیسـتم که باعث شـود
بـا اضطـرار از کالسهـای درسـیام در معرفت و
ابنسـینا و امپاورمنـت بیـرون شـوم و بـه یـک
مشـاجرهی ناخواسـته و ناخوشـایند تـن دهـم.

اشرف غنی و بار سنگین فساد جنسی در حکومت
بشیر یاوری

«فرهنـگ دولتـی مـا هنوزهـم زنسـتیز اسـت.
وقتـی فرهنـگ دولتـی زنسـتیز باشـد ،بـه ثبـات
و مسـاوات زن و مـرد افغانسـتان کمـک نمیکند.
«زن افغانسـتان شـخصیت درجـه دوم نـه بلکـه
شـخصیت درجـه اول دارد .مـن باالی زنـان افغان
افتخـار میکنـم ».ایـن گفتههـای محمـد اشـرف
غنـی ،رییس جمهوری افغانسـتان اسـت که سـال
گذشـته در مـاه ثـور در افتتاح پنجمین سـمپوزیم
زنـان در کابـل گفتـه بود .ایـن گفتهی غنـی ،نگاه
دقیـق او را در مـورد مشـکالت زنـان افغانسـتان،
بـه ویـژه آسـیبپذیری زنـان در دولـت و برخـورد
نادرسـت مـردان با زنـان را از موقف قدرت ،نشـان
میدهـد.
همچنـان محمـد اشـرفغنی ،بارهـا چنیـن
اظهـارات دقیـق و روشـنی را در مـورد مشـکالت
زنـان بیـان کـرده اسـت .تفـاوت دیگر اشـرفغنی
داشـتن دیـدگاه متفـاوت بـه زن اسـت کـه در
میـان رهبران سیاسـی افغانسـتان در هجده سـال
گذشـته سـابقه نداشته اسـت .روال غنی همسرش،
شـریک زندگـی و فعالیتهـای سیاسـی او در پنج
سـال گذشـته بوده اسـت.
اشـرفغنی ،خانـم خویـش را در کار حکومـت
شـریک و از پـول دولـت دفتـری را به «نـام بانوی
اول» ایجـاد کـرد .دفتـر بانـوی اول ،وظیفـه دارد
کـه از حقـوق و نقـش زنـان دفـاع کنـد .افزایـش
مشـارکت زنـان در دولـت و بلند بـردن توانمندی
زنـان ،شـعارهایی بـوده کـه در پنج سـال گذشـته
اشـرفغنی مطـرح کـرده اسـت .در میـان رهبران
دولـت افغانسـتان پـس از سـقوط حکومتهـای
احـزاب خلـق و پرچـم ،او تنهـا رهبـر دولتـیای
بـوده کـه نسـبت به زنان دیـد روشـن و متفاوت از
خـود نشـان داده و تاکیـد میکند کـه حضور زنان
را در دولـت بیشـتر میکنـد .برنامههـای مثبـت و
مؤثـری را نیـز انجـام داده اسـت.
اشـرفغنی ،بـا این تفـاوت و موقـف تاماالختیاری
را کـه در دولـت افغانسـتان دارد؛ حکومـت او حاال
بـه یـک اتهـام سـنگین مواجـه اسـت .ایـن اتهـام

اسـتفادهی جنسـی از زنان توسـط مقامهای ارشد
دولتـی در سـطح وزیر و مشـاور ریاسـت جمهوری
اسـت .در اول مـاه جـوزا ،حبیـب اهلل احمـدزی،
مشـاور پیشـین اشـرف غنـی ،ادعـا کـرد کـه در
ارگ ریاسـت جمهـوری از زنـان در بـدل مقـرری
در دولـت اسـتفادهی جنسـی میشـود .ایـن ادعـا
از زمانـیکه مطرح شـد ،بازتاب گسـترده داشـت.
هـارون چخانسـوری ،سـخنگوی پیشـین ریاسـت
جمهـوری ،نسـبت بـه آن واکنـش تند نشـان داد.
گفتههـای احمـدزی را رد کـرد و آن را «اتهـام و
اهانـت بـه زنـان» توصیـف کرد.
ریاسـتجمهوری از دادسـتانیکل ،خواسـت کـه
ایـن موضـوع را بررسـی کنـد .ایـن نهـاد از آقـای
احمـدزی و کسـانی دیگـر و زنانـی کـه مـورد آزار
و اذیـت قـرار گرفتهانـد ،خواسـته کـه اسـنادی را
بـرای رسـیدگی بـه قضیـه ،در اختیـار ایـن نهـاد
قـرار بدهند.
دادسـتانی کل میگویـد؛ پرونـدهی فسـاد در
ارگ ریاسـت جمهـوری را بـا نظـارت خبرنـگاران،
نهادهـای مدنـی و عالمـان مذهبـی رسـیدگی
میکنـد و دادگاه بررسـی آن را علنـی برگـزار
خواهـد کـرد.
حبیـب اهلل احمـدزی ،کـه ایـن اتهـام را مطـرح
کـرده ،معلـوم نیسـت اسـنادی در اختیـار دارد یـا
نـه؛ امـا دادسـتانی کل میگویـد بـا آن کـه در
خواسـت مکـرر صـورت گرفتـه ،آقـای احمـدزی
اسـنادی را در اختیـار ایـن نهـاد قـرار نـداده
اسـت .نزدیـک بـه دومـاه از مطـرح شـدن ادعـای
مشـاور پیشـن ریاسـت جمهوری گذشـته؛ تا حاال
دادسـتانی کل ،نسـبت به این پرونـده کاری نکرده
اسـت؛ اما «یوگیتا لیمای» گزارشـگر بی بی سـی،
گزارشـی تحقیقـیای را انجـام داده و توانسـته بـا
زنانـی مصاحبـه کنـد کـه آنهـا گفتهانـد؛ افـراد
دولتـی در سـطح وزیر و مشـاور ریاسـت جمهوری
از آنهـا تقاضـای ارتبـاط جنسـی کردانـد .ایـن
گـزارش بـه گونـهای واقعیـت رسـوایی جنسـی
مقامهـای دولتـی را نشـان میدهـد کـه از زبـان
زنـان بیان شـده اسـت.
ریاسـت جمهـوری و نهادهـای قضایـی نمیتوانند
آن را نادیـده گرفتـه یـا رد کننـد .ایـن گـزارش
تقاضـای سـکس مردان از زنـان را در بدل کاری یا
اگـر در موقـف قدرت قـرار داشـته باشـند را تایید
میکنـد کـه تنهـا منحصـر بـه نهادهـای دولتـی
نیسـت .در گـزارش به نقـل از زنان گفته شـده که

سال اول

قصهی آدمهای زیر پلسوخته

قاچاق شیشه از
نیمروز تا کابل

در حـدی عمومیـت دارد کـه بـه فرهنـگ رفتاری
مـردان افغانسـتانی مبدل شـده اسـت.
رییـس جمهـوری غنـی میدانـد «فرهنـگ
زنسـتیزی در دولـت» و نهادهـای رسـمی
افغانسـتان وجـود دارد .همچنـان پیـش از مطـرح
شـدن ادعـای آقای احمـدزی ،زنانی از او خواسـته
بودنـد کـه تبعیـض و بدرفتـاری بـا زنـان بایـد در
دولـت متوقـف شـود .رییـس جمهورغنـی ،بـار
شـعار حمایـت از حیثیـت و حقـوق زنـان برایـش
اولویـت دارد .پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا زنـان
در ارگ ریاسـت جمهـوری و در نهادهـای دولتـی
امنیـت ندارنـد .افـرادی بهعنـوان مشـاور و یا وزیر
از جانـب رییـس جمهـوری گماریـده شـدهاند
کـه آنهـا باورمنـد بـه حقـوق زنـان و متعهـد بـه
برنامههـای رییـس جمهـور نیسـتند .اگـر ادعـای
احمـدیزی سیاسـی هـم باشـد ،رییـس جمهـور
بایـد کسـانی کـه از موقـف دولتـی اسـتفاده
میکننـد را شناسـایی و از دولـت پاکسـازی
کنـد .درسـت اسـت کـه نهادهـای قضایـی بایـد
ادعـای احمـدزی را بررسـی کننـد .ایـن پرونـده
ِ
واقعیـت
بـا موجودیـت اسـناد بررسـی شـود؛ امـا
تقاضـای سـکس از جانـب مردانـی از زنـان کـه
در دولـت قـدرت دارنـد ،قابـل انـکار نیسـت .در
گذشـته وجود داشـته و حاال بیشـتر شـده اسـت.
بـرای امنکـردن محیـط کاری زنان بایـد اقدامات
عملـی صـورت بگیـرد.
ادعـای احمـدزی ،مشـاور پیشـین رییـس جمهور

ت گـزارش بـی بـی سـی ،مسـؤولیت
و دریافـ 
سـنگینی را متوجـه محمـد اشـرفغنی کـرده که
بایـد نسـبت بـه بدرفتـاری با زنـان ،سـکوت نکند.
قضیـهی بدرفتـاری جنسـی بـا زنـان بایـد روشـن
شـود ،بـدون آنکـه بـه آن سیاسـی نـگاه شـود.
حکومـت بـه دلیل حساسـیت موضوع اگـر بخواهد
ایـن پرونده را سرپوشـیده نگـهدارد ،نوعی دیگری
سـتیز بـا زنان اسـت کـه پیامـد آن بـرای زنـان و
حکومـت آقای غنی سـنگین اسـت .ذهنیـت عامه
دنبـال روشـن شـدن مسـأله اسـت .اگـر وجـود
دارد ،انتظـار مـردم از حکومـت این اسـت که باید
عاملان بدرفتـاری با زنـان را شناسـایی و مجازات
کنـد .بایـد در دولـت زمینـهی کار و فعالیـت زنان
بهتـر شـود .زنـان اطمینـان پیـدا کنند کـه بدون
احسـاس خطـر و محدودیـت بتواننـد در دولـت و
نهادهـای رسـمی وظیفـه بگیرند.
اگـر ادعـای آقـای احمـدزی ،بررسـی و واقعیـت
مسـأله روشن نشـود ،بدگمانی نسـبت به زنانی که
در دولـت کار میکننـد بیشـتر میشـود .طالبان و
افراطگرایـان مذهبـی میتواننـد از این مسـایل بر
ضـد دولـت و حقـوق زنـان اسـتفاده کننـد .حـاال
کـه رونـد صلـح در جریـان اسـت .طالبـان حقوق
زنـان را در چارچـوب مذهـب و ارزشهای سـنتی
میخواهنـد ،پیامـد سـکوت حکومـت و روشـن
نشـدن اتهامـات و ادعاهای مطرح شـده به طالبان
و سـنتگرایان توجیـه میدهـد کـه برای رسـیدن
بـه اهدافشـان ،اسـتفاده کنند.

اگر ولسوالی امامصاحب سقوط کند؟

محرابالدین ابراهیمی

مسـؤوالن در والیـت کنـدز مـی میگوینـد،
جنگجویـان طالبـان در این اواخر به شـدت تالش
دارنـد کـه ولسـوالی امامصاحـب را سـقوط داده و
باشـندگان آن را کـه در انتخابـات پارلمانـی سـال
گذشـته بیـش از  40درصـد کل آرای کنـدز را
بـه صنـدوق ریختهانـد ،زیـر فرمـان خـود داشـته
با شند .
ولسـوالی امامصاحب در شـمال شـهر کندز ،از نگاه
نفـوس پرجمعیـت ،از نـگاه اقتصـادی پردرامد و از
نـگاه سیاسـی بـا اهمیتترین ولسـوالی این والیت
به شـمار میرود .دریای آمو که در سـمت شـمالی
آن جریـان دارد ،مـرز مشـترک میان افغانسـتان و
کشـور تاجیکستان را شـکل داده است.

قاچـاق مـواد مخدر بـه کشـور تاجیکسـتان نیز به
گفتـه منابـع از همیـن ولسـوالی صـورت میگیرد
و یکـی از تالشهـای طالبـان را برای تصـرف امام
صاحـب ،بـه همین دلیل اسـت.
محمدیوسـف ایوبـی ،رییـس شـورای والیتی کندز
و یکـی از باشـندگان این ولسـوالی ،در گفتوگو با
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد که نظر به سـایر
ولسـوالیها و مرکـز والیت کندز ،بیشـتر سـاحاتی
کـه حکومـت در والیـت کنـدز بـه آن دسترسـی
دارد ،در ولسـوالی امـام صاحـب واقـع شـده اسـت
و اکنـون ایـن بخـش هـا نیـز بـا تهدیـدات بلنـد
روبهرو اسـت.
وی میگویـد ،موقعیـت جغرافیایـی این ولسـوالی
سـبب شـده اسـت کـه طالبـان بیشـترین
تالششـان را بـرای تصـرف آن بـه خـرج دهنـد؛
چـون بـه گفتـهی او بـا تصـرف ایـن ولسـوالی
درامـد مالـی طالبـان از ناحیـهی جمعآوری عشـر
و زکات از محصـوالت کشـاورزی مـردم افزایـش
چشـمگیری خواهـد یافـت.
از سـوی دیگـر بنـدر مهـم تجارتـی شـیرخان کـه
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افغانسـتان را به کشـور تاجیکسـتان وصل میکند
یکـی دیگـر از اهـداف طالبـان در امـام صاحـب
میباشـد.
ولسـوالی امامصاحـب از نقطـه نظـر موقعیـت
جغرافیایـی ،از طـرف شـرق به ولسـوالی به شـدت
ناامـن دشـت ارچـی در والیـت کندز و گذشـته از
آن بـه ولسـوالیهای خواجـه غـار و دشـتقلعهی
والیـت تخـار و از طـرف غـرب بـه ولسـوالی ناامن
قلعـهی ذال والیـت کنـدز ،گذشـته از آن بـه
ولسـوالی کلـدار بلـخ و والیـت جوزجـان متصـل
ا ست .
باشـندگان ولسـوالی امـام صاحـب میگوینـد ،در
صورتـی کـه ایـن ولسـوالی سـقوط کنـد ،راه رفت
و آمـد جنگجویـان طالبـان بـه والیتهـای بلـخ و
جوزجـان در شـمال افغانسـتان و والیتهای تخار
و بدخشـان در شمالشـرق افغانسـتان بـاز خواهد
شد .
ولسـوالی امامصاحـب بـا داشـتن بیـش از 400
هـزار نفـوس ،از نقطـه نظر سیاسـی هـم اکنون از
بخـش بـا اهمیـت والیت کندز اسـت که بـه دلیل
امنیـت خوبـی کـه داشـت ،در انتخابـات پارلمانی
سـال گذشـته  40درصـد آرای کندز را شـکل داد
کـه این رقم نظر به آرای اسـتعمال شـده در شـهر
کنـدز نیـز درشـتتر اسـت .بـه گفتـهی رئیـس
شـورای والیتـی کنـدز از میان  30هـزار کل آرای
مـردم کنـدز ،نزدیـک بـه  13هـزار آن را سـاکنان
ایـن ولسـوالی بـه صندوقهـای رأی ریختهانـد.
حضـور گسـتردهی مردم امام صاحب در پروسـهی
انتخابـات سـال گذشـته ،سـبب راه یافتـن دو
نماینـده از ایـن ولسـوالی بـه مجلـس نماینـدگان
شد .
یـک منبـع امنیتـی بـه روزنامـهی صبـح کابـل
میگویـد کـه طالبـان هـم اکنـون روسـتای «آب
فروشـان» را در چهارکیلومتـری مرکـز ولسـوالی،
پـایگاه سـاختهاند و همچنـان پایـگاه نیروهـای
امنیتـی در منطقـهی قرغانتپـه بـه علـت فشـار
بلنـد طالبـان تخلیـه شـده اسـت.

منبـع همچنـان از وضعیـت شـکنندهی ایـن
ولسـوالی نگرانـی میکنـد و میافزایـد ،در صـورت
بیـرون شـدن نظامیانی که برای عملیـات آمدهاند،
ممکـن وضعیت امنیتـی بدتر نیز شـود و نیروهای
مردمـی خـاک بیشـتری را از دسـت بدهنـد.
درحالـی که منابـع محلی نظامی از تسـلط طالبان
بـر بیـش از  50درصـد خـاک امام صاحب سـخن
میزننـد ،مقامـات امنیتـی ،عملیـات نظامیـان
کشـور را در این ولسـوالی پردسـتآورد میخوانند
و میگوینـد ،بـه طالبـان تلفـات سـنگینی وارد
شـده است.
منظـور اسـتانکزی ،فرمانـدهی پولیـس والیـت
کنـدز کـه بـرای رهبـری عملیـات بـه ولسـوالی
امامصاحـب رفتـه اسـت میگویـد ،در نتیجـهی
عملیاتـی کـه روز گذشـته آغـاز شـد  23تـن از
جنگجویـان طالبـان بهشـمول چندیـن فرماندهی
ایـن گـروه کشـته شـده و بیـش از  30تـن دیگـر
آنـان زخمـی شـدهاند.
بـه گفتـهی آقـای اسـتانکزی ،روسـتاهای اربـاب
نبـی ،چوپـان و رییـس فتـاح از وجـود ایـن گـروه
پاکسـازی شـده اسـت و عملیات همچنـان ادامه
دارد.
در همیـن حـال باشـندگان امامصاحـب ابـراز
نگرانـی میکننـد کـه در صـورت پاکسـازی
نشـدن ایـن ولسـوالی از وجـود طالبـان ،سـاکنان
آن نیـز هماننـد سـایر ولسـوالیهای والیـت کندز
آزادی خـود را در تصمیمگیریهـای سیاسـی
از دسـت خواهنـد داد و در انتخابـات ریاسـت
جمهـوری پیـشرو به سرنوشـت دیگـر بخشهای
کنـدز کـه بـه دلیـل تهدیدهـای بلنـد امنیتـی
نتوانسـتند آرایشـان را اسـتعمال کننـد ،روبـهرو
خواهنـد شـد.
والیـت کنـدز ،دارای  9ولسـوالی میباشـد کـه از
ایـن میـان ولسـوالیهای گلتپه ،کلبـاد و آقتاش
در کنتـرل طالبـان اسـت و مرکـز ایـن والیـت و
سـایر ولسـوالیهای آن نیـز با وضعیت بـد امنیتی
روبهرو اسـت.

ادامـهی زندگـی در پـل سـوخته بـرای هـر
حسن ابراهیمی معتـادی کـه پایـش را اولیـن بـار در زیـر
پـل سـوخته میگـذارد ،سـخت اسـت و
طاقتفرسـا و بـرای مـن هـم کـه قبـل از آن هیـچ تجربـهای از
زندگـی در آن جا نداشـتم بسـیار دشـوار بـود و هر روز داشـتم
بـا آدمهـا و فضاهایـی در آن جا سـر میخوردم کـه برایم خیلی
تعجبانگیـز و ناآشـنا بودنـد.
دو نفـر از کسـانی کـه بـا آنهـا آشـنا شـدم حبیـب شیشـه و
حسـین کمنـدو بود .هر دو هم سـن و سـال مـن بودند و آنها
مثـل مـن تـازه پایشـان بـه زیر پل سـوخته باز شـده بـود؛ اما
آنهـا بـر خالف دیگران ظاهر آراسـته و مرتب داشـتند و روزها
مـن آنهـا را کمتـر میدیدم و بیشـتر عصرها دیده میشـدند و
میآمدند و گوشـهای مینشسـتند و شیشـه مصـرف میکردند.
انـگار آنهـا را آدمهـای زیـادی میشـناختند و خیلیهـا وقتی
از کنـار آنهـا عبـور میکردنـد بـه آنهـا سلام میدادنـد.
بـرای مـن هـم شـخصیت آنهـا جالـب تمـام شـده بـود و من
را کنجـکاو کـرده بـود کـه با آن دو نفر دوسـت شـوم و بیشـتر
بتوانـم سـر از کارشـان در بیاورم.
مـن کـه روزهـا در زیـر پـل سـوخته و در میـان آن شـلوغی
جمعیـت معتادیـن برای خـود جای خلوتـی را پیدا کـرده بودم
و زیـاد نمیخواسـتم در برابـر نگاه دیگران باشـم ،از گوشـه دنج
خود زیاد بیرون نمیزدم و فقط شـبها از سـاعت هشـت شـب
بـه بعـد میآمـدم در قسـمت اصلـی پـل سـوخته کـه جایـگاه
سـاقیان و فروشـندگان مـواد مخـدر بـود تـا بتوانـم بـرای خود
مقـداری شیشـه تهیـه و مصـرف کنم.
البتـه بایـد بگویـم ،بیشـتر افـراد معتـادی کـه زیر پل سـوخته
رفـت و آمـد داشـتند ،معتـاد بـه دو نـوع مـواد مخـدر بودنـد؛
یعنـی هـم هیروییـن کـه به نـام «دوا» مسـما شـده بـود و هم
شیشـه میکشـیدند و بـه قول خـود معتادان این آدمهـا دوگانه
سـوز بودنـد و کمتـر کسـی را میشـد در زیـر پل سـوخته پیدا
کـرد کـه تنهـا یک مـادهی مخـدر مصـرف کنـد .آن روزها هم
کـه مـن در ابتـدا بـه زیـر پـل سـوخته پـا گذاشـته بـودم فقط
شیشـه مصـرف میکـردم و هنـوز بـا مصـرف هیروییـن آشـنا
نشـده بودم.
ایـن دو نفـر (حبیـب شیشـه و حسـین کمندو) هم که شـبها
بـا تاریـک شـدن هـوا به زیـر پل سـوخته پیدایشـان میشـد،
مثـل مـن فقط شیشـه مصـرف میکردنـد و چند شـب من آن
دو را بـا دقـت تحـت نظر داشـتم و هیـچ گاه ندیدم کـه این دو
نفـر بـه جز شیشـه چیـز دیگری مصـرف کنند.
شـبها کـه بـه قسـمت سـاقیهای زیـر پـل سـوخته میرفتم،
میدیـدم کـه ایـن دو از چندتا سـاقی که مشـغول فـروش مواد
بودنـد ،میرفتنـد پـول جمع میکردنـد .نمیدانم چطور شـد و
بـه چـه بهانـهای توانسـتم با ایـن دو نفر سـر حرف را بـاز کنم؛
امـا دو یـا سـه شـب بیشـتر نگذشـت کـه من شـده بـودم یکی
از نزدیـکان ایـن دو نفـر و آن وقـت بـود کـه فهمیـدم ایـن دو
نفـر (حبیـب شیشـه و حسـین کمندو) کارشـان این اسـت که
میرونـد از نیمـروز مـواد مخـدر کیلویـی میخرنـد و بـه کابـل
انتقـال میدهنـد و ایـن جـا بـه سـاقیهای زیـر پـل سـوخته
همـان چندتایی که خودشـان میشناسـند و به آنهـا اطمینان
دارنـد به صـورت پرچـون به فـروش میرسـانند.
بعـد از آشـنایی بـا ایـن دو نفـر ،آنهـا مـرا بـه اتـاق خـود
بردنـد و بـه مـن گفتنـد میتوانـم روزهـا در اتـاق آنهـا باشـم
و فقـط از ایـن بـه بعـد شـبها بـه جـای آنهـا بـروم و پولـی
را از سـاقیهای مشـخصی در زیـر پـل سـوخته جمـع کنـم تـا
دیگـر ایـن دو نفـر مجبور نباشـند که بـرای جمـعآوری پول از
سـاقیها بـه زیـر پـل سـوخته برونـد.
مـن هـم ایـن کار را در قبـال خرج مصـرف مواد و جـای خواب
و خـوراک روزانـه قبـول کـردم و کار را بـا ایـن دو نفـر شـروع
کـردم و همین سـبب شـد کـه یک مدتـی اوضاعم خوب شـود
و دیگـر کمتـر خمـاری بکشـم و حتـا در ادامـه بـا یـاد گرفتـن
چنـد و چـون کار ،حاضـر شـدم کـه بـروم نیمـروز بـرای خرید
عمـدهی شیشـه و جنس خریده شـده را به کابـل انتقال بدهم.
ایـن دو نفـر (حبیب شیشـه و حسـین کمنـدو) هیـچ وقت کار
خریـد و فـروش هیروییـن را نکردنـد و تنها چیزی کـه خرید و
فـروش میکردنـد همیـن شیشـه بود و شـاید همین امر سـبب
شـد کـه مـن تـا مدتهـا کـه در زیـر پـل سـوخته بـودم فقط
شیشـه مصـرف میکردم.
ایـن کار بـرای ادامـهی زندگـی در زیـر پـل سـوخته مثـل یک
فرصـت طالیـی بـود؛ امـا همیـن کار باعـث شـد که بیشـتر در
متـن اتفاقـات و جریـان زندگی در زیر پل سـوخته قـرار بگیرم.

4

سال اول

شمارهی 42

شنبه  22سرطان 1398

شکنجه و باجگیری از

کودکان کار

روایت مهاجران افغانستان

روایت قتل
یک سرایدار مهاجر

هما همتا

در روضهی سخی-مزار شریف

فاطمه صابری

بیشـتر مهاجـران در ایـران ،بـرای تامیـن اقتصـاد خانـواده و هزینهی
خـورد و خـوراک ،ناچـار بـه مشـاغلی رو میآورنـد کـه از امنیـت
کافـی برخـوردار نیسـت؛ امـا بـرای آنهـا ،بـه قولـی «از بیـکار بودن
بهتـر اسـت» در واقـع هیـچ بیمـ ه و حمایتـی آنهـا را تحت پوشـش
قـرار نمیدهـد و بـا بـروز هرگونـه مشـکلی خودشـان میداننـد و
خدا یشـان.
مهاجریـن افغانسـتانی در ایـران ،حسـن نیـت خـود را در بیشـتر
شـغلها ثابـت کردهانـد و کارفرمایـان ایرانـی بـا اعتمـاد و اطمینـان
کامـل اختیـار کار خـود را بـه دسـت آنهـا میسـپارند .ایـن خـود
نکتـهی مثبتـی بـر امانـتداری و صداقـت در انجـام کار مهاجریـن
افغانسـتانی در ایـران اسـت؛ نکتـهی منفـی در مقابـل آن ،درامـد
کمـی اسـت کـه برایشـان در نظـر میگیرنـد .بـه دالیـل مختلفـی
یـک مهاجـر افغانسـتانی چارهای بـه غیـر از پذیرفتن ندارد؛ نداشـتن
مـدرک اقامتـی ،نداشـتن حمایـت قانونی ،نداشـتن آگاهـی کافی و...
دلیـل بـر ایجاد روالی شـده اسـت که بیشـتر ایـن کارگران ،خـارج از
عـرف کار ،بـا حقـوق انـدک ،بیـگاری بدهنـد.
یکـی از ایـن شـغلها نگهبانـی یـا سـرایداری اسـت .در بـاغ ویالها،
مجتمعهـای مسـکونی و نیـز کارخانههـا ،خانوادههـای افغانسـتانی را
میبینیـم کـه در اتـاق کوچکـی کنجـی از حیـاط و یـا زیـر پلـهی
سـاختمان و بـا امکانـات محـدود بهعنـوان سـرایدار همـراه خانواده
زندگـی میکننـد و در کارخانههـا و باغویالهـا کـه معمـوال خـارج از
محیـط شـهری اسـت ،عالوه بـر نگهبانـی کارهایـی مثل نظافـت و یا
باغبانـی را بـا همـان حقوق انـدک انجـام میدهند .پیشتـر از امنیت
شـغلی گفتـم ،اینجـا از خانـوادهای میگویـم که بـر اثر همیـن نبود
امنیـت شـغلی جانش را از دسـت داده اسـت.
همـه چیـز از آنجـا شـروع میشـود کـه پـدر خانـواده به دلیـل این
کـه مـدارک اقامتی قانونـی ندارد ،تصمیـم میگیرد در اطـراف تهران
خـارج از شـهر بـه دور از چشـم نیـروی انتظامـی بـه کار سـرایداری
رو بیـاورد تـا بتوانـد بـا خیال آسـودهتر زندگـی کند .دو فرزنـد پنج و
هشـت سـاله همـراه همسـرش در اتاقی نُهمتـریای زندگـی میکنند
و فرزنـد آنهـا بـه دلیـل دور بـودن مسـافت تـا مدرسـه و نداشـتن
مـدارک الزم از درسخوانـدن بـاز مانـده اسـت  .ایـام عیـد نـوروز
میرسـد و همسـر و فرزنـدان بـه دیـد و بازدیـد اقـوام میرونـد ،پـدر
در بـاغ تنهـا میمانـد .بـاغ ویلا بیـن چنـد بـاغ دیگـر و بـا فاصلـه از
آن واقـع بـوده و منطقـهای تقریبـا متـروک بـه حسـاب میآمـده؛ به
طـوری کـه فاصلـه بـا جـادهی اصلـی حـدود پنجصـد کیلومتـر بوده
اسـت .همسـر و فرزنـدان بـرای شـب دوم خانـه نیسـتند و پـدر برای
خریـد نـان و چیزهـای دیگـر از باغ بیـرون میزنـد .بعدهـا در دادگاه
مشـخص میسـود شـخصی ایرانـیای ایـن بـاغ را تحتنظر داشـته و
نقشـهی دزدی از آن را کشـیده بـوده ،چـه فرصتـی بهتـر از ایـن.
سـرایدار بـا ورود بـه بـاغ متوجـه صدایـی میشـود وقتـی مطمئـن
میشـود دزد وارد ویلا شـده ،با تماس به شـماره تلفـن  ۱۱۰پولیس
را درجریـان قـرار میدهـد؛ چـون ویلا در منطقـهای متـروک و دور
از شـهر واقـع بـوده ،طـول میکشـد تـا ماموریـن برسـند .در همیـن
وقـت ،متوجـه میشـود کـه دزد ،گاوصنـدوق را بـاز کـرده و در حال
خالـی کـردن آن اسـت ،تعهـد کاریاش باعـث میشـود بـا او درگیـر
شـود ،تـا نگـذارد از ویلا خـارج شـود .طـی درگیـری چاقویـی بـه
قفسـهی سـینهاش میخـورد ،روی زمیـن میافتـد و جان خـود را از
دسـت میدهـد .قبـل از رسـیدن پولیـس دزد صحنه را تـرک کرده و
جنـازهی آن پـدر بـه سـردخانه منتقـل میشـود.
بعـد از گذشـت هفت مـاه ،دزد را شناسـایی کردنـد در اعترافات خود
گفتـه بـود بـا تحریـک یکـی از اقوام سـرایدار دسـت به سـرقت زده
اسـت .قاتـل اعتـراف میکنـد کـه میدانسـته گاوصندوقـی در ویلا
هسـت و چنـد مـاه در تعیقـب این بوده اسـت کـه آن را بـدزدد .دزد
پـس از چنـد مـاه تعقیـب که مطمیـن میشـود ویال کمـرهی امنیتی
نـدارد و بـه راحتـی میتـوان اگـر کسـی در آن نباشـد از دیوارهـای
کوتـاه آن عبـور کـرد .او تعطیلات نـوروز را مناسـبترین وقـت برای
سـرقتش انتخـاب میکند.
دادگاه بـا ایـن کـه سـارق اعتـراف بـه قتـل کـرده؛ ولـی چـون در
اظهاراتـش عنـوان کـرده که بـه هدایـت و تحریک دیگـری این عمل
را انجـام داده ،از حکـم قصـاص تبرئه و به قید وثیقـه وی را آزاد کرده
اسـت .در حالی که همسـر سـرایدار گفتـه« :این آقا بارهـا به بهانهی
مامـور کنتـور بـرق یـا آب وارد ویلا شـده و چهـرهی او را توانسـته
تشـخیص بدهـد؛ ولـی دادگاه بـه ایـن اظهـارات توجهـی نکـرده ،بـه
طـوری کـه میبایسـت به دلیل «جعـل در عنـوان» و «ورود به عنف»
محکـوم کنـد؛ امـا صرفا به ایـن دلیل که همدسـت داشـته و در حال
حاضر شناسـایی نشـده آزاد اسـت.
بعـد از آن اتفـاق صاحـب ویلا دوربین مدار بسـتهای را نصـب کرده؛
امـا دگیر سـرایداری نیسـت کـه جانش را فـدای گاوصنـدوق کند.
خانـوادهی آن سـرایدار از آنجـا نقل مکان کردند و چون در شـرایط
نامناسـبی قرار داشـتند ،نـزد خانوادهی خود به افغانسـتان برگشـتند
بـدون حکمـی که در خور خون از دسـت رفتهی همسـرش باشـد.

«کاکا ،کاکا ،بوتــای تانــه رنــگ کنــم؟ کاکا،
اول خــوب پــاک میکنــم بــاز برتــان رنــگ
میکنــم».
چگونــه اســت کــه آن دس ـتهای کوچــک
ســبدهای نــان را برمــیدارد ،گیالسهــای
چــای را ،بُرسهــای واکسزنــی را،
ترازوهــای وزنســنج را؛ چگونــه اســت
کــه کودکــی نکردهانــد و شــدند مــردان
زنــان نــانآور .بــا همــان ادبیــات
نــانآور،
ِ
کودکانــه روزگار را روی انگشتهایشــان
میچرخاننــد .از همــان دســتهای
ِ
کوچــک چروکیــده میتــوان چهــرهی
وحشــتناکتری از فقــر ،را دیــد.
مســألهی کا ِر کــودکان یکــی از مقولههایــی
اســت کــه بــه طــور تأسـفباری در سراســر
کــودکان
جهــان افزایــش یافتــه اســت.
ِ
کــودکان
کــودکان بیخانمــان،
تنهــا،
ِ
ِ
بــه دنیــا آمــده زیــر چتــر فقــر ،قربانــی
کارهــای قبــل از وقتانــد .کافیســت کمــی
بــه اطرافتــان نــگاه کنیــد و ببینیــد
چگونــه بازیهــای کودکانــه زیــر بــا ِر کار
و فشــارهای اقتصــادی ،بــه فراموشــی
ســپرده میشــود .دســتهایی کــه ســامان
بــازی را برم ـیدارد ،ترکیــده و خــاک آلــود
اســت .پاهایــی کــه بایــد رکاب بزننــد،
بــه تــوپ ضربــه بزننــد ،از فــرط خســتگی
یــک گوشــه ِکــز کــرده اســت .روحــی کــه
نیازمنــد نــوازش اســت ،شــاق تحقیرهــا و
زخــم زبانهــا را میخــورد .تعریــف دنیــای
کودکانــه بــرای آنهــا چیــزی فراتــر از کار
نیســت.
روضــهی ســخی در شــهر مزارشــریف،
منصــوب بــه آرامــگاه حضــرت علــی،
کــودکان کار
یکــی از محلهــای تجمــع
ِ
در ایــن شــهر اســت .مزارشــریف ،شــهری
اســت در شــمال کشــور بــا آب و هــوای
بســیار گــرم .در یکــی از بعدازظهرهــای
مــاه ســرطان در دروازهی شــرقی روضــه
کــودکان کار برمیخــورم.
بــا جمعــی از
ِ
بســیار وقــت بــود کــه دنبــال ایــن جمــع
از کــودکان کار در روضــه ســخی شــهر
مــزار شــریف بــودم .از ایــن ســو و آنســو
شــنیده بــودم کــه ایــن کــودکان بــرای ورود
بــه روضــهی ســخی کــه مکانــی مناســب
بــرای درامــد اســت بــا مشــکالت بســیار
روبــهرو اســتند و گاهــی مــورد شــکنجه و
حتــا اخــاذی از ســوی نیروهــای امنیتــی
روضــه قــرار میگیرنــد .در کنــار ایــن
کــودکان میایســتم تــا فرصتــی بــرای
گــپ و گفــت بــا آنهــا بــه دســت بیــاورم.
جمعــی نهچنــدان صمیمــی ،ظاهــرا تنهــا
نقطــهی مشــترکی کــه آنهــا را بــه هــم
وصــل کــرده اســت ،کار اســت .بــه آنهــا
نزدیــک میشــوم ،یکــی از آنهــا کــه از
همــه بزرگتــر اســت نقــش یــک فرمانــده را
بــه خــود گرفتــه اســت .بــه بقیــه دســتور
میدهــد« ،بچــا ،از همینجــه مســتقیم

پولیسهایـی کـه مسـؤول نظـم عامـه در داخـل روضـه
اسـتند ،ادعـای کـودکان را در مـورد باجگرفتـن و لـت
و کوبشـان توسـط پولیسهـا رد میکننـد .وقتـی
خواسـتم بـا یکی از این مسـؤولین امنیتـی روضه حرف
بزنـم ،بـا ترشرویـی و دشـنام بـا مـن برخـورد کـرد.
بـه گفتـهی ایـن مسـؤول ،کـودکان بـدون هیچگونـه
محدودیتـی میتواننـد داخـل روضـه شـوند و از آنهـا
هیـچگاه تقاضـای پـول نمیشـود.
طــرف دروازهی بلــخ میریــم .اونجــه کســی
نیســت کــه از مــا پــول بگیــره ».ایــن
جمل ـهی آخــرش توجهــم را بیشــتر جلــب
میکنــد .بچههــای دیگــر بــه نشــانهی
تأییــد حرفهــای فرمانــده سرشــان را
تــکان میدهنــد.
ایســتادهام و نگاهشــان میکنــم ،فرمانــده
یــک وزنســنج در دســتهایش قفــل
اســت ،لباسهــای نهچنــدان تمیــز
و دســتهایش بــا خــاک و بعضــی از
لکههــای کــه نمیدانــم ناشــی از چیســت،
آلــوده اســت .بچههایــی کــه در اطرافــش
نشســته ،یکــی بُــرس رنــگ در دســتش،
یکــی پیالــه چــای ،آن یکــی بســتهای از
نانهــای روت (نــان روغنــی) و دیگــری
مجموعــهای از سمبوســه .از چهرههــای
مغممومشــان پیداســت کــه نقــش
ســربازهای شکســت خــورده در جنــگ را
ـودکان کار و
دارنــد .جنگــی نابرابــر میــان کـ
ِ
پولیسهایــی کــه مســؤول نظــم و انضبــاط
روضــهی شــریفاند.
داخــل محوطــهی روضــه میشــوم و روی
یکــی از نیمکتهــا مینشــینم ،پســر

کوچکــی بــا کیس ـهای در پشــتش بــه مــن
نزدیــک میشــود؛ از او میخواهــم بــا
مــن حــرف بزنــد .میپرســم« :اســمت
چیســت؟» میگویــد« :وزیــر»
وزیــر هفــت ســال ســن دارد .میپرســم
کــه مکتــب میخوانــد؟ میگویــد« :ســابقا
میرفتــم حالــی نمیخوانــم ،صنــف دو
بــودم .مکتــب ره ایــا دادم و حالــی ده
روضــه بوتــل جمــع میکنــم».
بــه قصــه کــردن ادامــه میدهیــم« ،مــه
اونجــه بوتــل جمــع میکــدم ،پولیســا
میگــه چــرا بوتــل میگیــری .مــا او بوتــا
ره میگیریــم .بــاز مــره زد .یــک دفــه کــت
کلـهاش د ســرم زد و زیــاد درد کــد ،دفـهی
دگــه کــت ســیلی زد».
داغ پشــت گوشــش را نشــانم میدهــد.
درد آن زخــم را بیشــتر از وزیــر میشــود،
حــس کــرد .گناهــش ایــن بــوده کــه
بوتلهــای خالــی را جمــع میکنــد ،بعــد
میفروشــد و بــا پولــش بــرای خانــوادهاش
نــان میخــرد.
«بیــادر مــره هــم زد ،او اونجــه یخــک ســودا
میکنــه».

او میگویــد اگــر روزی قــدرت داشــته
باشــد انتقــام ایــن زخمهــا را خواهــد
گرفــت .ایــن اســت معجــزهی تمــدن
مــا کــه بــه کــودکان تنفــر و انتقــام را
میآ مــو ز د .
در کنــار اذیتهــای جنســی یکــی دیگــر از
وحشــتناکترین اتفــاق بــرای کــودکان،
کار اســت .شــایعاتی در ایــن مــورد وجــود
دارد کــه باندهــا و گروههــای مافیایــی
از کــودکان بــه خاطــر جمــعآوری پــول
ســوء اســتفاده میکننــد .از آن جــا کــه
عاطفــی اســتند و
انســانها موجــودات
ِ
در برابــر نــگاه معصومانــهی یــک کــودک
نمیتواننــد مقاومــت کننــد ،برایشــان
پــول میدهنــد ،یــا هــم از دســتفروشها
چیــزی میخرنــد ،بعضــا حتــا اگــر بــه آن
وســیله ضرورتــی نداشــته باشــند.
مــردی میگفــت ،پــول بــرای خــود
کــودکان نمیمانــد و شــاید یــک قســمت
ناچیــزی از دســت مزدشــان بــرای
خودشــان داده شــود؛ بقیــه را همــان
باندهــای مافیایــیای کــه از کــودکان
سوءاســتفاده میکننــد ،میگیرنــد؛
امــا کــودکان هیــچ وقــت در مــورد ایــن
باندهــای مافیایــی حاضــر بــه حــرف زدن
نیســتند.
نظــر بــه گفتههــای باشــندههای شــهر
مزارشــریف ،باندهــا و گروههــای مافیایــی
بــا سوءاســتفاده از کــودکان ،زنــان و افــراد
معلــول ،در شــهر فعالیــت میکننــد .نظــر
بــه مشــاهدهی مــردم بســیاری از کــودکان،
زنــان و افــراد معلولــی کــه در اطــراف
روضــه اســتند ،توســط موترهایــی بــا
ُمدلهــای بســیار بــاال در نقــاط مختلــف
شــهر پخــش میشــوند و شــبها دوبــاره
همیــن ماشــینها دنبــال ایــن افــراد
میآینــد .ایــن باندهــای مافیایــی کارهــای
زشــتی از جملــه دزدی کــردن بــرای ایــن
افــراد آمــوزش میدهنــد کــه باعــث بــه
هــم خــوردن امنیــت و آرامــش مــردم در
ســطح شــهر میشــود.
پولیسهایــی کــه مســؤول نظــم عامــه در
داخــل روضــه اســتند ،ادعــای کــودکان را
در مــورد باجگرفتــن و لــت و کوبشــان
توســط پولیسهــا رد میکننــد .وقتــی
خواســتم بــا یکــی از ایــن مســؤولین امنیتی
روضــه حــرف بزنــم ،بــا ترشرویــی و
دشــنام بــا مــن برخــورد کــرد .بــه گفت ـهی
ایــن مســؤول ،کــودکان بــدون هیچگونــه
محدودیتــی میتواننــد داخــل روضــه
شــوند و از آنهــا هیــچگاه تقاضــای پــول
نمیشــود.
امــا داغهایــی کــه در بدنهــا و روح ایــن
کــودکان موجــود اســت ،مهــر تاییــدی
اســت بــر ادعاهایشــان.
پولیسهــای نظــم عامــه کــه در داخــل
روضــه مؤظــف بــه ایجــاد امنیــت اســتند،

سال اول

بــا اخــاق غیــر پولیســی بــا خبرنــگاران
برخــورد میکننــد و در مــورد ادعاهــای
موجــود در رونــد کاریشــان اطالعــات
دقیــق را بــا رســانهها شــریک نمیســازند.
روضــهی ســخی در والیــت بلــخ ،چهــار
دروازهی ورودی و خروجــی وجــود دارد
و در هــر دروازه ســه پولیــس کــه شــامل
دو مــرد و یــک خانــم میباشــد ،بــرای
ل اســتند
تَالشــی و برقــراری نظــم مســؤو 
کــه مجموعــا دوازده پولیــس تحــت
رهبــری قوماندانــی امنیــهی والیــت بلــخ
در روض ـهای منصــوب بــه آرامــگاه حضــرت
علــی موظــف اســتند.
حرفهایــم بــا وزیــر تمــام میشــود کــه
طفــل دیگــری کنــارم میآیــد .یــک جعبــه
روی دوشــش آویــزان اســت ،ســنگینی آن
جعبــه شــانههایش را افتادهتــر کــرده
اســت.
«خالــه بوتــای تانــه رنــگ کنــم؟ »
میگویــم نــه پســرم.
بــا هــم قصــه میکنیــم« .نامــم محمــد
نعیــم اســت .ده روضــه رنگمالــی بــوت
میکنــم .روزی یــگان  ۱۰۰روپیــه کار
میکنــم » .
میپرســم از ایــن  ۱۰۰افغانــی چــه
مقــدارش را بــرای پولیسهــا میدهــی؟
میگویــد« :وقــت برآمــدن  ۲۰روپیــه شــه
میتــم بــرای پولیــس ،اگــه نــی نمیمانــه».
میپرســم کــه پــول ندهــی چــه اتفاقــی
میافتــد؟ میگویــد در ضمــن ایــن کــه
مــا را داخــل روضــه نمیماننــد ،اذیــت و
لــت و کــوب میکننــد ،بــا سِ ــیلی ،لگــد
یــا ســوتهی برقــی (باتــوم برقــی ،وســیله ای
بــرای شــکنجه) بــه جانمــان میافتنــد.
کودکانــی کــه روزانــه داخــل روضــه
مشــغول بــه کارانــد ،میگوینــد کــه بــه
علــت نبــود تعــداد کثیــری از کــودکان
کار در محوطــهی روضــه و حضــور تعــداد
زیــادی از باشــندههای شــهر در ایــن
جــا ،درآمــد ایــن کــودکان از  ۱۰۰افغانــی
حداقــل بــه  ۲۰۰افغانــی افزایــش پیــدا
میکنــد؛ پولــی کــه در دیگــر اماکــن
کمتــر دستگیرشــان میشــود و ایــن یکــی
از عوامــل عمــده بــرای حضــور کــودکان کار
بــا موجودیــت چالشهــای ســد راهشــان
در روضــه میباشــد .روضــهی ســخی،
یکــی از تاسیســات مهــم و برجســته در
شــهر مزارشــریف بــه حســاب میآیــد و
هــر باشــندهی ایــن شــهر حداقــل در طــول
روز ،یــک بــار داخــل روضــه میشــود؛ زیــرا
نظــر بــه داشــتن موقعیــت اســتراتیژیکی،
روضــه بــه تمــام نقــاط شــهر وصــل اســت.
میپرســم« :آیــا تــرا تــا حــال لــت کــرده؟»
میگویــد« :ســه یــا چهــار دفــه مــره
بــا ســیلی زده و صورتــم از شــدت ضربــه
دســتش ســرخ شــده ».کــودکان دیگــری
هــم هســتند کــه ماننــد محمــد نعیــم و
وزیــر از ســوی پولیسهــای مســؤول نظــم
و امنیــت روضــه مــورد آزار و اذیــت قــرار
میگیرنــد .محمــد نعیــم مکتــب نمــیرود
و بــه گفتــهی خــودش در خانوادهیشــان
چهــار نفــر اســت و او تنهــا نــانآور خانـهاش

میباشــد.
بــا ایــن حــال نجیــب اخالقــی ،رییــس
ســکرتریت بخــش کــودکان وزارت کار و
امــور اجتماعــی ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل
مــی گویــد کــه در افغانســتان  1.9میلیــون
کــودک مشــغول کارانــد و از ایــن میــان،
 1.3میلیــون کــودک بــه کارهــای شــاقه
مصرو فانــد.
آقــای اخالقــی بــا ابــراز نگرانــی تأکیــد
دارد کــه گذشــته از کــودکان کار3.1 ،
میلیــون کــودک در افغانســتان در معــرض
آســیبهای جــدی قــرار دارد .او میگویــد:
«مشــکالت گســترده اســت ،امکانــات ناچیز.
بودجـهی کافــی وجــود نــدارد .ناهماهنگــی
میــان ارگانهــای دولتــی بــا مؤسســات
همــکار خیلــی در وضعیــت خــوب نیســت
و مــا نگرانیــم کــه اگــر ایــن وضعیــت
ادامــه یابــد 3.1 ،میلیــون کــودک قربانــی
میشــود».
شــبکهی عملکــرد محافظتــی اطفــال،
بــا همــکاری دفتــر ســاحوی کمیســیون
مســتقل حقــوق بشــر در مزارشــریف،
ســرویِای را بــرای مشــخص کــردن تعــداد
ـال کارگــر در ســطح شــهر مــزار شــریف
اطفـ ِ
انجــام دادهانــد .آقــای عــوض علــی صابــری،
آمــر بخــش حمایــت از اطفــال در دفتــر
ســاحوی ایــن کمیســیون در مزارشــریف
در گفتوگــو بــا روزنامــهی صبــح کابــل،
بــا تأییــد ایــن گفتههــا میگویــد کــه ،بــه
تعــداد  ۱۰۶۶طفــل در شــهر مزارشــریف
مشــغول کارانــد .آقــای صابــری ،میافزایــد
کــه ایــن اطفــال در وضعیــت دشــواری از
حقــوق بشــری قــرار دارنــد .ایــن کــودکان
بیــن ســنین  ۷تــا  ۱۶ســال میباشــند.
فــروش آب ســرد ،بوالنــی ،سمبوســه ،مــواد
غذایــی بســته بنــدی شــده ،فــروش کریدت
کارتهــای مبایــل ،کار بــا ترازوهــای وزن
ســنج و رنــگ کــردن بــوت از جملــه
شــغلهاییاند کــه ایــن کــودکان مشــغول
انجــام آن اســتند.
دسترســی بــه غذاهــای بهداشــتی ،مراکــز
صحــی ،محیــط ســالم بــرای زندگــی،
سیســتم آموزشــی و تربیتــی از جملــه
مــوارد برجســتهای اســت کــه کــودکان
کار شــدیدا بــا فقــدان آن مواجهانــد.
آقــای ذاکــر رســولی ،مســؤول شــبکهی
عملکــرد محافظتــی اطفــال ،بــه روزنام ـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه بــر اســاس
ایــن ســروی ،اطفــال مصــروف کارهــای
شــاق در  ۱۰نقطــهی مزدحــم شــهر مــزار
اســتند کــه از ایــن میــان  ۸۰در صــد ایــن
اطفــال دسترســی بــه آمــوزش ندارنــد و
مکاتبشــان را تــرک کــرده انــد .آقــای
رســولی ،علــت مجبــور شــدن ایــن اطفــال
بــه کارهــای شــاق را فقــر ،عــدم اشــتغال،
بیسرپرســتی و ناامنــی موجــود در کشــور
میدانــد .وی هــم چنــان میافزایــد کــه
متأســفانه ایــن اطفــال در جادههــا مــورد
سوءاســتفادههای جنســی و روحــی نیــز
قــرار میگیرنــد.
شــبکهی عملکــرد محافظتــی اطفــال ،در
ســالهای  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸نزدیــک بــه
 ۳۱۵۷خانــواده را تحــت پوشــش مالــی
قــرار دارداده بــود تــا کودکانشــان بتواننــد
بــه تحصیــات بپردازنــد؛ امــا متأســفانه

بنابــر نبــود بودجـهی کافــی ایــن پــروژه در
ســال جــاری تطبیــق نشــده اســت.
اطفــال کار در روضــهی شــریف ادعــا
میکننــد کــه ریاســت روضــه در جریــان
باجگیریهــا و لتوکــوب آنهــا توســط
پولیــس روضــه قــرار دارد؛ امــا عتیــق اهلل
انصــاری ،رییــس روضـهی شــریف ادعاهــای
کــودکان در مــورد باجگیــری و لتوکــوب
شدنشــان توســط نیروهــای امنیتــی روزه
را نمیپذیــرد.
بــه گفتــهی آقــای انصــاری ،نزدیــک بــه
 ۲۰۰کــودک روزانــه در روضــهی ســخی
مصــروف کارانــد و ریاســت روضــه بــه
همــکاری قوماندانــی امنیــه تــاش دارنــد
تــا محیــط امنــی را بــرای ایــن کــودکان
ایجــاد کننــد .آقــای انصــاری همچنــان
میافزایــد کــه اگــر پولیــس کودکــی را
مــورد شــکنجهی فیزیکــی قــرار میدهــد،
در مواقعــی اســت کــه ایــن کــودکان فضــای
روضــهی شــریف را متشــنج میســازند و
ایــن بــرای محافظــت مــردم اســت تــا کــه
کــودکان آرامــش مــردم را برهــم نزننــد.
از ســوی دیگــر ،مریــم عطایــی ،مســؤول
بخــش مطبوعاتــی ســازمان جهــان حمایــت
از کــودکان در افغانســتان میگویــد ،جنــگ
و درگیریهــا عمدهتریــن عواملــی اســت
کــه کــودکان کار را افزایــش داده و شــرایط
اعمــال خشــونت بــر آنهــا را فراهــم کــرده
اســت .خانــم عطایــی ،بــه روزنامـهی صبــح
کابــل میگویــد« :متأســفانه وضعیــت
کــودکان بــا شــدت جنــگ و درگیــری
در افغانســتان خرابتــر شــده مــیرود.
آســیبپذیری کــودکان در جنــگ و
همچنــان در درگیریهــا و بیجاشــدگانی
کــه بــه دلیــل جنــگ از خانههاشــان
فــرار میکننــد ،ایــن ســبب میشــود کــه
کــودکان از مکتــب بــاز بماننــد و مجبــور بــه
انجــام کارهــای شــاقه شــوند .و همچنــان
مــورد آزار و اذیــت جنســی قــرار بگیرنــد».
نظــر بــه گفتههــای کــودکان ،مقــدار پولــی
کــه افــراد پولیــس در روضــه از هــر کــودک
میگیــرد ،در مقایســه بــا کاری کــه
انجــام میدهنــد ،مبالــغ متفاوتــی اســت.
کودکانــی کــه آب و دیگــر نوشــیدنیها
را میفروشــند ،بهــای یــک بوتــل آب و
یــک بوتــل جــوس کــه  ۳۰افغانــی قیمــت
دارد ،گرفتــه میشــود .از کودکانــی کــه
سمبوســه و بوالنــی میفروشــند ،مبلــغ
چهــل افغانــی و از کودکانــی کــه وزنســنج
دارنــد و رنــگ مالــی بــوت میکننــد ،بــه
مقــدار  ۲۰تــا  ۳۰افغانــی پــول گرفتــه
میشــود .کــه اگــر میانگیــن پولــی را

کــه هــر کــودک پرداخــت میکنــد را 25
افغانــی در نظــر بگیــرم و ســپس بــر اســاس
گفتههــای رییــس روضــه اگــر هــر روز
 200کــودک در ایــن مــکان مشــغول بــه
کار باشــند 5000 ،هــزار افغانــی مبلغــی
اســت کــه پولیسهــای روضــه روزانــه از
ایــن کــودکان جمــعآوری میکننــد کــه
در مــاه  150000یکصــد و پنجــاه هــزار
افغانــی و در ســال  1800000یکمیلیــون
و هشــتصد هــزار افغانــی میشــود.
ایــن پــول بــه جیــب چــه کســانی م ـیرود
و چــرا بایــد ایــن مقــدار پــول فقــط بــرای
ورود بــه روضــهی شــریف از کــودکان کار
گرفتــه شــود؟ کودکانــی کــه یــک افغانــی
بــرای آنهــا و در زندگــی آنهــا میتوانــد
بیــش از یــک افغانــی بهــا و ارزش داشــته
باشــد .نیروهــای امنیتــی روضــه در
حالــی ایــن پــول را از ایــن کــودکان بــاج
میگیرنــد کــه هــر کــدام از افــراد پولیــس
دارای معــاش ماهانــه و دیگــر خدمــات
دولتــی اســتند؛ امــا ایــن کــودکان از کــدام
امکانــات دولتــی بهــره میبرنــد کــه بایــد
بــرای امــرار معــاش خانوادههایشــان
حتــا مقــداری پــول هــم رشــوه بدهنــد.
ســازمان ملــل متحــد در ســال ۱۹۸۹
کنوانســیون حقــوق طفــل را تصویــب
کــرد کــه در آن هــر نــوع بدرفتــاری و
شــکنجهی کــودکان ممنــوع اســت .دولــت
افغانســتان در ســال  ۱۹۹۴میــادی بــه
ایــن کنوانســیون ملحــق شــد .دولتهایــی
کــه بــه ایــن کنوانســیون پیوســتهاند ،بــه
رعایــت از ایــن کنوانســیون  ۵۴مــادهای و
حمایــت از حقــوق اطفــال متعهــد شــدند.
نظــر بــه اســناد و شــواهدی کــه جمـعآوری
شــده اســت ،شــکنجه و باجگیــری از
کــودکان کار در روضــهی ســخی توســط
پولیسهــا همــه روزه جریــان دارد و
ریاســت روضــهی ســخی بــا داشــتن ۹۶
نفــر پرســونل در محوط ـهی روضــه از ایــن
اتفــاق ابــراز بیخبــری کــرده و ادعــای
کــودکان را رد میکنــد .ایــن اســناد
و شــواهد جمــعآوری شــده بــه دفتــر
ســاحوی کمیســیون مســتقل حقــوق بشــر
در شــمال و شــبکهی عملکــرد محافظتــی
اطفــال راجــع شــده اســت و بــه زودی بــا
تشــکیل هیــأت ناظری از ســوی کمیســیون
حقــوق بشــر ،شــبکهی عملکــرد محافظتــی
اطفــال ،قوماندانــی امنیــه والیــت بلــخ
و خبرنــگار صبــح کابــل در مزارشــریف،
پرونــدهای بــرای ایــن ادعــا بــاز میشــود
تــا رونــد دادخواهــی مســتقیم زیــر نظــارت
روزنامــهی صبــح کابــل آغــاز شــود.

بـه گفتـهی آقـای انصـاری ،نزدیـک بـه  ۲۰۰کـودک
روزانـه در روضـهی سـخی مصـروف کارانـد و ریاسـت
روضـه بـه همـکاری قوماندانـی امنیـه تلاش دارنـد تـا
محیـط امنـی را بـرای ایـن کـودکان ایجـاد کننـد .آقـای
انصـاری همچنـان میافزایـد کـه اگـر پولیـس کودکـی
را مـورد شـکنجهی فیزیکـی قـرار میدهـد ،در مواقعی
اسـت کـه ایـن کـودکان فضـای روضـهی شـریف را
متشـنج میسـازند و ایـن بـرای محافظت مردم اسـت تا
کـه کـودکان آرامـش مـردم را برهـم نزننـد.
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

فساد ،سنگ نخست تهداب
پارلمان هفدهم افغانستان

در آخریـن جلسـهی مجلـس ،آقـای عرفـان اهلل
عرفـان ،نایـب منشـی مجلـس ،لیسـت وکالیـی
عبداهلل سالحی
کـه بـه چهـار کمیسـیون (مواصلات و مخابرات،
امنیـت داخلـی ،مالـی و بودجـه و عرایـض و سـمع شـکایات) ثبـت
نـام کردهانـد را بـه خوانـش گرفتـه و خاطرنشـان کـرد کـه در
کمیسـیونهای نامبـرده ،باالتـر از سـقف تعیـن شـده ،وکال ثبـت نام
کرد هانـد.
بـه اسـاس فقـرهی دوم ،مـادهی بیسـت و پنج اصـول وظایـف داخلی
مجلس ،وکال میتوانند که مطابق مسـلک ،رشـته و تجربه ،کمیسـیون
مـورد نظـر خویـش را انتخاب کنند و نیز طبق مادهی بیسـت و شـش
اصـول وظایـف داخلـی ،تعـداد اعضای کمیسـیون ها از نه تا بیسـت
و پنـج عضـو میباشـد؛ در صورتی که سـقف اعضا ،در کمیسـیونهای
مـورد نظـر ،از  25تـن ،تجاوز کنـد ،طبق حکم اصـول وظایف داخلی،
بایـد میـان نامـزدان رأیگیـری سـری صـورت گیـرد؛ بنابرایـن ،در
جلسـهی قبلـی بـا اکثریـت آرا فیصلـه شـد تـا پروسـهی انتخابات در
مـورد تعییـن اعضـای کمیسـیونهای مواصلات و مخابـرات ،مالـی و
بودجـه ،امنیـت داخلـی و عرایـض و سـمع شـکایات همچنـان سـایر
کمیسـیونها ،در جلسـهی بعـدی مجلـس برگزار شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه قبلا ،وکال از تمامـی مـواد اصـول وظایـف
داخلـی مجلـس آگاهـی داشـتند و میدانسـتند کـه بایـد در همـه
کمیسـیونها نظـر بـه نیـازی که وجـود دارد ثبـت نام صـورت بگیرد؛
ولـی شـاید بـه دالیـل مختلفـی کـه موقعیـت کمیسـیونها از لحـاظ
روابـط و از لحـاظ مالـی متفـاوت اسـتند ،نمایندگان جلـب تعدادی از
کمیسـیونهای پـر طـرفدار و پـر مایهتـر شـدهاند.
ایـن کـه جلسـات اکثـرا با بـه تعویـق انداختـن انتخابات و یا مشـکل
دیگـری ،مواجـه میشـود ،برعلاوهی این کـه خبـر از بیبرنامهگی در
هیـأت اداری مجلـس دارد ،چالشهایـی را کـه میتوانـد زمینهسـاز
فسـاد در بیـن نماینـدگان باشـد نیز ،در پـی دارد .پارلمان افغانسـتان
تـازه دارای هیأتـی شـده کـه چنـدی پیـش بـا مشـکالت و تنشهای
زیـادی توانسـت رییـس ،معاونیـن و منشـیهایش را مشـخص کنـد.
ایـن هیـأت هـم تازهکار اسـت و هـم مـورد تردید.
مجلـس جدیـد افغانسـتان بـا مشـکالت بیسـابقهای روبـهرو اسـت و
ایـن مشـکالت ،بیشـتر ناشـی شـده از زمانـی اسـت کـه در انتخابات
مردمـی ،ادعاهـای مبتنـی بـر وجـود تقلـب دراین پروسـه ،بـه وجود
آمـد و در نهایـت ایـن ادعـا ،از مجراهای مختلف دیگـر ،کلیت مجلس
را زیـر سـوال برد.
در دورانـی کـه تنشهـا بر سـر انتخاب رییـس مجلس بود ،نیز شـک
و تردیدهـای زیـادی بـه وجـود آمد کـه عمدی بـودن تـداوم تنشها
را نشـان مـیداد .در واقـع ،بـه بـاور خیلیهـا ،زمانـی که ایـن مجلس
بـه هـدر داده اسـت ،در برابـر منافع شـخصیای بـوده که عـدهای در
درون پارلمـان آن را هدایـت میکردهانـد.
بـا در نظـر داشـت ایـن مـوارد ،چنیـن بـر میآیـد کـه فسـاد ،از
اولیـن سـنگهای تهـداب مجلـس دور هفدهـم اسـت؛ چـرا کـه اکثر
بحثهـای مربـوط بـه پارلمـان در نهایـت سـرنخی بـه یـک معاملـه
داده اسـت؛ انتخابـات مردمـی ،کمیسـیون برگزاری انتخابـات پارلمان
افغانسـتان بـا اتهـام تقلب مواجه شـد و بعدهـا در کنار مشـکالتی که
بـه خاطـر تقلب و فسـاد مالـی ،پیش آمد ،مسـألهی دیگری رسـانهای
شـد که نشـان از فسـاد اخالقـی در ارگ ریاسـت جمهـوری در رابطه
بـه نامـزدان زن در مجلـس نماینـدگان مـیداد.
بسـیاری از ایـن اتهامهـا هرگـز نهایی نشـد و هرازگاهی نکاتی سـبب
بـاال آمـدن خبرهایـی از ایـن پروندههـا در رسـانهها میشـود .طوری
کـه همـه در جریان اسـتیم ادعـای اتهام جنسـی در ارگ بازهم در اثر
نشـر گزارشـی وارد مباحث داغ روز شـده است.
پارلمـان دور هفدهـم ،در میـان موجی از بیباوریها قرار گرفته اسـت
و هـر آن ممکـن اسـت یـک تنـش جـدی و یک بنبسـت تازه بر سـر
راه آن سـبز کنـد .دلیـل ایـن همه نیـز واضح اسـت؛ اعضـای پارلمان
افغانسـتان ،در ایـن دور اکثـرا بیتجربـه و تـازهکاران سیاسـتاند.
بیبرنامگیهـای هیـأت اداری ،عـدم رسـیدگی بـه مشـکالت قبلـی،
ناپختگـی سیاسـی و همـهی ایـن نـکات در کنـار هـم و زیـر چتـر
پارلمـان افغانسـتان جمـع شـده تـا ایـن وضعیـت را به وجـود آورده.
کمیسـیونهای مجلـس نیـز با خطر اختالفـات روبهرو اسـت و ممکن
اسـت تشـکیل آن طـول بکشـد .اگـر ایـن اتفـاق بیفتـد ،زمینهسـاز
معامالتـی خواهـد بـود که فسـاد اداری را رشـد میدهـد .پارلمان دور
هفدهـم افغانسـتان بـا عمـر کوتـاه خـودش ،پـا بـه پلههـای باالیی از
بدنامیهـا و بیاعتباریهـا گذاشـته اسـت .اگـر ایـن رونـد همیشـگی
ایـن مجلـس باشـد و هـر چنـد هفتـه یـک بـار ،شـاهد برخوردهـای
بحـث برانگیـزی باشـیم کـه روند رسـیدگی به امـور مردمـی و دولتی
را بـه تاخیـر بینـدازد ،بزرگتریـن ضربـه را از نمایندگان بـه پیکر ملت
شـاهد خواهیـم بود.
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رود خون در میان شکافهای اجتماعی
چرا در زندگی احساس
بیتفاوتی میکنيم؟
مهدی رحا

سید محمد تقی حسینی

بـرای تحلیـل تروریسـم ،خشـونت و جنـگ در
تاریـخ معاصـر افغانسـتان ،بایـد بـه مسـألهی
«شـکافهای اجتماعـی» و رسـوب آن بـه
عرصـهی سیاسـت ،بازگشـت .انباشـت مسـائل
اجتماعـی رهاشـده و شـکافهای رو بـه
ِ
گسـترش ،بـه پیچیدگـی بحرانهـای سیاسـی
خواهـد افـزود و تـا فروپاشـی نظـام اجتماعـی
بـه پیـش خواهـد رفـت .مـا بر لبـهی تیـز این
شـکافهای عمیـق ،نشسـتهایم و بـه افقهـای
فـراخ دوردسـت مینگریـم.
ِ
از میـان ایـن شـکافها ،رود خـون میگـذرد.
چـه چیـزی مـا را بـه فراسـوی وضـع موجود و
آن سـوی درد و رنـج ایـن جزیـرهی بحرانخیز
خواهـد بـرد و افقـی نو ،پیـش روی مـا خواهد
گشـود؟ سیاسـت از درون مناسـبات جامعـه
برمیخیـزد و مسـائل سیاسـی را در فرجـام
میبایـد بـه پدیدههـا ،سـاختارها ،مناسـبات،
ارزشهـا ،هنجارهـا و نگرشهـای اجتماعـی
بازگردانـد .ایـن شـکافهای اجتماعـی ،بـر
مبنـای «خـود» و «دیگری» در گـذر زمان ،به
تقابـل ،تضـاد و دیگرسـتیزی میگرایـد و خود
را در مناسـبات قـدرت در عرصـهی .سیاسـت،
بـه هیـأت «دیگر ُکشـی» آشـکار میکنـد.
تعریـف «خـود» و «دیگـری» روح اجتماعـی
اسـت و در قالبهـا ،نهادهـا ،پدیدههـا و
زندگـی و گفتارهـای روزانـه ،به صـور گوناگون
بـه نمایـش درمیآیـد.
سـاخت جامعـه و فرهنگ افغانسـتان ،تکههای
بـه جامانـده از حوزههـای فرهنگـی آسـیایی
اسـت .حـوزهی تمدنـی و فرهنگـی آسـیای
میانـه ،آسـیای جنوبـی و خاورمیانـه ،پارههایی

صبور بیات

سـاخت جامعـه و فرهنـگ افغانسـتان ،تکههـای
بـه جامانـده از حوزههـای فرهنگـی آسـیایی
اسـت .حوزهی تمدنی و فرهنگی آسـیای میانه،
آسـیای جنوبی و خاورمیانـه ،پارههایی از قلمرو
فرهنگـی خـود را در ایـن سـرزمین بـه جـای
ماندهانـد و از این روی در افغانسـتان ،سـاخت
موزاییکـی جامعـه و فرهنـگ ،ریشـهی تعریـف
«خـود» و «دیگـری» را بازسـازی مینمایـد.
از قلمـرو فرهنگـی خـود را در این سـرزمین به
جـای ماندهانـد و از ایـن روی در افغانسـتان،
سـاخت موزاییکـی جامعـه و فرهنگ ،ریشـهی
تعریـف «خـود» و «دیگـری» را بازسـازی
مینمایـد .میمنـه ،به تاشـکند میمانـد ،هرات
بـه مشـهد و جاللآبـاد بـه پیشـاور .میـان
فـردی از شـمال افغانسـتان و فـرد دیگـری در
جنوب افغانسـتان ،چه شـباهتی ،چـه زمینهی
گفتوگـو ،همزبانـی و همدلـی را میتـوان
یافـت؟ کـدام اسـطورهی مشـترک ،آرمـان،
داسـتان ،خاطـره و خصلـت مشـترک میتـوان

نشـان داد؟ در جاللآبـاد ،واحـد پـول افغانـی،
بیهـوده اسـت و یـک قـرص نـان را بـه کلـدار
بایـد خریـد .ایـن جهانهـای گوناگـون ،بـدون
هیـچ سـخنی ،در انـزوای خـود میزینـد و
زبانـی بـرای گفتوگـو ،دلـی بـرای همگرایـی
و سـرانجام ارادهای بـرای سـاخت جهـان
مشـترک ،آیـا هسـت؟ ایـن جهانهـای بیگانه
در چتـری بـه نـام دولـت -ملـت ،آیـا بـا هـم
خواهنـد زیسـت؟ چگونـه؟ چه چیزهایـی ما را
متعلـق بـه دیگـری میکنـد؟ چگونـه میتوان
جهانـی بـرای زیسـتن سـاخت و خانـهای

بـرای گـذر ایـام؟ قـدرت ،خـود طعمـه ایـن
«بیگانگـی» اسـت.
سیاسـت و نهـاد دولـت ،اسـیر و در بنـد ایـن
غـول هراسـناک دیگرهراسـی اسـت و در برابر
آن بـه کرنـش میافتـد و کارگـزار «خـود» در
برابـر «دیگـری» میشـود .جهـان اجتماعـی و
سیاسـی ما ،بازتابی از جهـان معرفتی مبتنی بر
«خود» و «دیگری» اسـت .ایـن جهان معرفتی
«دیگرسـتیز» را بایـد با ایدههای نو ،فراگسـتر،
فـراخ ،خردگـرا ،انسـانگرا ،اخالقـی و معنوی،
پالـود و بـه عقالنیـت ،تسـامح و دیگردوسـتی
آراسـت و در امـور عمومـی ،بـه تولیـد وجـدان
جمعـی ،خاطـرات مشـترک ،ارادهی جمعـی
و نظـام معرفتـی ملـی ،چونـان چتـری بـرای
همـگان و کاخـی بـرای دوری از گزنـد بـاد و
بـاران ،همـت گمـارد .ایـن خیـال ،میبایـد به
واقعیتهـای جانسـخت ایـن سـرزمین ،چیره
شـود .بنیـاد زندگـی در سـطح ملی ،بـر تخیل
اسـتوار میشـود و در این میان ،دولتسـازی و
ملتسـازی بیـش از هر امـری ،رفتـاری هنری
اسـت .ملتسـازی ،بـه یـک شـعر میمانـد ،به
یـک غـزل و بـه یـک ایـدهی هنـری خوب.

خودشیفتگی تحصیلکردگان کابل

از آدمهــای دور و برمــان خیلــی شــنیدهایم
کــه «همـهی مــا در یک کشــتی ســوار اســتیم
و سرنوشــت مشــابهی داریــم ».ایــن جملــه را
بســیار شــنیدهایم و شــاید هــم گفتهایــم.
شــنیدن ایــن جملــه از آنجــا کــه حــس
مشــترک ایجــاد میکنــد خــوب اســت .ایــن
کــه هم ـهی افغانســتانیها فــارغ از قومیــت و
موقعیــت همسرنوشــت اســتیم و اگــر اتفاقــی
بــرای ســقف ایــن خانــه بیفتــد ،همــه زیــان
میکنیــم؛ اگــر ســنگی از آســمان پایــان
آیــد بــه ســر همــهی مــان میخــورد .البتــه
ن کــه کشــتی از عرشــه تــا
در مــورد ایــ 
ماشــینخانه جاهــای مختلفــی بــرای ســکونت
و گــذران دارد هــم توافــق داریــم .چیــزی مثل
خــط فقــر کــه ثروتمنــدان بــاالی آن لــم
میدهنــد و فقــرا زیــرش خــواب میکننــد!
امــا پرســش اینجاســت کــه مــا در ایــن کشــور
چنــد نــوع «مــردم» داریــم؟ انــگار مســؤوالن
بــرای خودشــان یــک «مــردم» دارنــد کــه
«حالشــان خــوب اســت و مشــکلی ندارنــد و
پرامیــد و بانشــاط اســتند»؛ «مــردم» ی هــم
در کوچــه و خیابــان اســتند کــه حالشــان
خــوب نیســت و مشــکل دارنــد و اتفاقــا
نشــاطی در وجودشــان نیســت و بــا نومیــدی
روزهــا را میگذراننــد .مردمــی هــم داریــم
کــه در فیســبوک مــدام در حــال ســفرکردن
و رســتورانتگردی و خوشگذرانــی اســتند؛
برخــی هــم در ماهوارههــا در حــال اعتــراض
اســتند؛ عــدهای را داریــم کــه مســؤوالن
میگوینــد از آنهــا خواســتهاند کــه علیــه
وضــع موجــود شــکایت کننــد ،و عــدهی
دیگــر کــه از برخــی مســؤوالن خواســتهاند

کــه ســختگیری نســبت بــه طالبــان بایــد
کنــار گذاشــته شــود و ادبیــات ســخت بــه
کار بــردن و اســتفاده کردنهــا خاتمــه پیــدا
کنــد و  ...مــن جــزو آن مــردم اســتم کــه
پسرانشــان در یکــی از والیتهــا در مکتبــی
زخــم برداشــتهاند و میگوینــد کــه مــا دیگــر
مکتــب نمیرویــم.
شــما جــزو کــدام دســته از مــردم اســتید؟
کســی شــک نــدارد کــه در یــک جامعــهی
 ۳۲میلیونــی ،حتــم اختــاف طبقاتــی و نــگاه
وجــود دارد .درســت وقتــی کســانی از گرانــی
مینالنــد ،عــدهای سرمســت و ســرخوش از
ایــن شــرایط دارنــد حســابهای بانکیشــان
را پــر میکننــد و اتفاقــا راضــی اســتند .اگــر
جــزوی از آنــان اســتید کــه تــرس و وحشــت
کــودکان مکتــب را احســاس میکنیــد ،از هــر
طبقـهای کــه باشــید و در هرجایــی حکومــت و
یــا غیــر از حکومــت کار میکنیــد ،در جمــع
کســانی اســتید کــه مکتــب امــن میخواهنــد؛
امــا چــرا هــر کــس وقتــی میخواهــد حــرف
و نظــر خــودش را بــه دیگــران تحمیــل کنــد،
جــوری از «مــردم» حــرف میزنــد انــگار
همــه  ۳۲میلیــون انســان ایــن ســرزمین
بــه او رضایتنامــهی محضــری دادهانــد
کــه از طرفشــان وکیــل تاماالختیــار
باشــد! برخــاف نومیــدی حاکــم بــر طیــف
گســتردهای از جامعــه ،ایمــان دارم کــه از ایــن
چالــش بــزرگ گــذر خواهیــم کــرد .گفتــن
ن کــه دیگــر مکتــب نمـیروم یــک مشــکل
ایـ 
از هــزاران چالــش مردمــان افغانســتان جدیــد
اســت .شــک نــدارم «مقاومــت و جنگیــدن»
در شــرایط فعلــی البتــه یــک انتخــاب ناگزیــر

اســت نــه از ســر رغبــت و رضایــت؛ حتــا
آنهــا کــه مــدام از تمــام شــدن توانشــان
میگوینــد ،هــم میداننــد آدمــی اتفاقــا
در لحظههــای فشــار خردکننــده ،نیــروی
عظیمــی درونــش آزاد میشــود کــه بــه او
کمــک میکنــد دوبــاره ســرپا بایســتد .مثــل
زنــده مانــدن و زندگــی کــردن و خندیــدن حتا
بعــد از فقــدان عزیــزی کــه گمــان میکردیــم
هرگــز بعــد از او نمیتوانیــم زنــده بمانیــم و
زندگــی کنیــم و بخندیــم؛ امــا بــرای گــذر از
ایــن گــذرگاه دشــوار ،خــوب اســت مســؤوالن
کشــور ایــن نکتــه را فرامــوش نکننــد کــه
مــردم بــه آرامــش و امنیــت روانــی نیــاز
دارنــد و بــه شــدت آزرده میشــوند وقتــی
میبیننــد کســانی بــرای امیــال و اهــداف،
فــردی «مــردم» را بهانــه قــرار میدهنــد و
از نــام و اعتبــار آنهــا هزینــه میکننــد .مــدام
مــردم مــردم کــردن هم شــما را در قلــب مردم
واقعــی نمینشــاند؛ کاری بــه آن دســته از
مــردم اختصاصــی کــه خودتــان داریــد و مــدام
بــه آنهــا آمــار میدهیــد و میگوییــد شــهر
در امــن و امــان اســت نــدارم؛ امــا مــا ســاکنان
کوچــه و خیابــان ،پیشــنهاد میکنیــم وقتــی
در امــان نیســتید دســتکم در مصــرف
واژهی «مــردم» صرفهجویــی کنیــد .لطفــاً!
مــا ضــرورت داریــم بــه ایــنکــه امیــد حلــق
کنیــم؛ امــا بــه کــودکان کــه میگوینــد دیگــر
مکتــب نمیرویــم چــه راهــکاری وجــود دارد؟
ِ
پشــت روزنامــه و فیســبوک چــه کار
مــا از
موثــر بــرای بازگشــتاندن امیــد و وادار کــردن
آنــان بــه دوبــاره مکتــب رفتــن انجــام داده
میتوانیــم؟

نبــود عالقــه بــه انجــام کاری ،قابــل درک اســت؛ امــا چــرا
برخــی ،نســبت بــه نابــود شــدن زندگــی خــود بیتفــاوت
میشــوند؟ چــرا یــک شــخص بــه ســادگی حاضــر اســت
اجــازه دهــد کــه زندگــیاش در مقابــل چشــمانش نابــود
شــود و هیــچ کاری بــرای آن نکنــد؟
چــرا یــک شــخص نســبت بــه انجــام کاری کــه میتوانــد
زندگــیاش را متحــول کنــد ،بیتفــاوت میشــود؟
بــی تفاوتــی حالتــی اســت کــه یــک شــخص ،حرکــت بــه
ســمت اهدافــش را متوقــف میکنــد .اگــر یــک دانشآمــوز
تــاش بــرای مطالعــه را متوقــف کنــد و حــس گنــاه نیــز
نداشــته باشــد ،گفتــه میشــود کــه او بیتفــاوت اســت .در
اینجــا بــه شــما میگوییــم کــه چــرا احســاس بیتفاوتــی
میکنیــد ایــن بــه شــما کمــک خــواد کــرد کــه بــه
بیتفاوتــی خــود غلبــه کنیــد .چــرا یــک فــرد ،بــا وجــود
ایــن کــه بــه شــدت بــه رســیدن بــه اهدافــش نیــاز دارد،
نســبت بــه تــاش کــردن بیتفــاوت ميشــود؟
وجود مشکالت در سایر بخشهای زندگی
اگــر یکــی از بخشهــای بســیار مهــم در زندگــی شــما
دارای مشــکلی باشــد ،ممکــن اســت نســبت بــه دیگــر
بخشهــای زندگــی خــود کــه اهمیــت کمتــری دارنــد،
بیتفــاوت شــوید؛ مثــا اگــر کار شــما ،مهمتریــن بخــش
زندگــی شــما بــوده باشــد و در آن بخــش ،دچــار مشــکالت
بســیار بزرگــی باشــید ،ممکــن اســت حتــا نســبت بــه
خــوردن غــذا ،رســیدن بــه ظاهــر خــود و غیــره ،کامــا
بیتفــاوت شــوید؛ مثــا هــر چنــد داشــتن بــدن مناســب
بــرای شــما مهــم باشــد؛ امــا از آنجایــی کــه اولویــت اول
شــما ،کارتــان بــوده اســت و در آن ،نتیجــهی مطلــوب را
کســب نکردهایــد ،بــه ســادگی ممکــن اســت نســبت بــه
ســایر بخشهــا بیتفــاوت شــوید.
تردید
وقتــی تردیــد داشــته باشــید کــه انجــام عملــی ،شــما را
در جهــت رســیدن بــه اهدافتــان کمــک خواهــد کــرد
یــا خیــر حــس بیتفاوتــی خواهیــد داشــت .فــرض کنیــد
کــه میخواســتید ثروتمنــد شــوید و بــه ایــن منظــور،
تصمیــم گرفتیــد یــک تجــارت انترنتــی را آغــاز کنیــد.
اگــر نســبت بــه ثروتمنــد شــدن توســط اینترنــت ،شــک
داشــته باشــید ،حــس بیتفاوتــی را تجربــه خواهیــد کــرد.
در چنیــن حالتــی ،هــدف اصلــی شــما ،پولــدار شــدن اســت؛
امــا بــه روشــی کــه انتخــاب کردیــد ،شــک داریــد .بــه
همیــن علــت ،بیتفــاوت خواهیــد شــد.
از دست دادن حس امید
ایــن مــورد ،رایجتریــن دلیــل بیتفاوتــی اســت .اکثریــت
مــردم ،وقتــی امیــد خــود بــرای رســیدن بــه هدفــی را از
دســت میدهنــد ،بیتفــاوت میشــوند .کســی کــه بــرای
بــار بیســتم ،در کنــار گذاشــتن ســیگرت شکســت میخــورد،
نســبت بــه ســیگرت کشــیدن بیتفــاوت میشــود .نــه بــه
ایــن علــت کــه برایــش مهــم نیســت ،بلکــه بــه ایــن علــت
کــه امیــد خــود را از دســت داده اســت.
بیتفاوتی و ترسها
اگــر اعتمادبهنفــس و حــس ارزشمنــد بــودن در شــما
پاییــن باشــد و بــه خــود و مهارتهايتــان ،اعتمــاد
نداشــته باشــید ،ممکــن اســت از انجــام هــر کاری کــه ارزش
شــما را تســت میکنــد ،بترســید.
چگونه حس بیتفاوتی خود را متوقف کنید؟
بــرای توقــف ایــن حــس بیتفاوتــی ،میتوانیــد ســه کار را
انجــام دهیــد:
 -1انعطافپذیر باشید و سمج باشید
وقتــی یــک روش ،جــواب نمیدهــد ،آن را رهــا کنیــد و
روش دیگــری را انتخــاب کنیــد کــه شــما را بــه هــدف
برســاند .آن قــدر تــاش کنیــد کــه بــه آنچــه میخواهيــد
برســید.
 - 2خود را از نظر شخصیتی رشد دهید
اگــر اعتمادبهنفــس داشــته و بــه مهارتهــای خــود بــاور
داشــته باشــید ،بیتفاوتــی کمتــری را احســاس خواهیــد
کــرد .شــما بایــد حــس خوبــی را بــه خــود ،و قــدرت
مقابل ـهی خــود بــا مشــکالت داشــته باشــید و ایــن حــس،
بــا کار کــردن بــر روی مهارتهــای خــود و افزایــش
اعتمادبهنفــس ،ایجــاد خواهــد شــد.
 -3با افسردگی مقابله کنید
افســردگی ،وضعیــت از دســت دادن امیــد اســت! اگــر امیــد
خــود را از دســت بدهیــد احســاس بیتفاوتــی خواهیــد
کــرد .بنابــر ایــن کافیســت حــس امیــد را دوبــاره بــه
خــود بــاز گردانیــد .بــا ایــن کار خواهیــد دیــد کــه حــس
بیتفاوتــی شــما از بیــن خواهــد رفــت.

سال اول

خبرهای داخلی

مارک میلی :خروج شتابزدهی نیروهای خارجی از افغانستان
«اشتباه استراتیژیک» است

در حالـی کـه چانهزنیهـا میـان زلمیخلیـلزاد و
طالبـان بـر سـر جـدول زمانی خـروج نیروهـای خارجی
از افغانسـتان بـه شـدت ادامـه دارد ،یـک جنـرال ارشـد
امریکایـی گفتـه کـه خـروج شـتابزدهی ایـن نیروها از
افغانسـتان یـک اشـتباه اسـتراتیژیک اسـت.
مـارک میلـی ،نامـزد رییـس سـتاد مشـترک ارتـش
امریـکا ،ضمـن ایـنکـه اعلام کـرده ،خـروج نیروهـای
خارجـی افغانسـتان یـک اشـتباه اسـتراتیژیک اسـت،
همچنـان گفتـه اسـت« :بـرای من دردنـاک اسـت؛ زیرا

مـن سـالهای زیـادی از عمـرم را در افغانسـتان سـپری
کـردهام .بیـرون شـدن از افغانسـتان ضـروری اسـت؛ اما
نـه بـه صـورت شـتابزده ».آقای میلـی همچنـان گفته
اسـت کـه جنـگ افغانسـتان ،در نهایـت از راه گفتوگـو
و مذاکـرات میتوانـد حـل و فصـل شـود .پیـش از ایـن
گـروه بینالمللـی بحـران نیـز از عواقـب ناگـوار خـروج
شـتابزدهی نیروهـای خارجـی از افغانسـتان خبـر داده
بـود .ایـن نهـاد گفته بود کـه هراسافگنـان طالب حدود
 ۵۰درصـد خـاک این کشـور را در اختیـار دارند و خروج
شـتابزدهی نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان ،میتواند
بـه جنـگ داخلـی دوباره منجـر شـود .این اظهـارات در
حالـی مطـرح میشـود کـه دور هفتـ م گفتوگوهـای
صلـح میـان امریـکا و طالبـان بـه تازگـی پایـان یافتـه
اسـت .بـر بنیـاد گزارشهـا در ایـن دور گفتوگوهـا دو
طـرف در مـورد خـروج نیروهـا از افغانسـتان بـه توافـق
رسـیدهاند؛ امـا در مـورد جـدول زمانـی خـروج چیـزی
گفتـه نشـده اسـت .زلمیخلیـلزاد ،پـس از ختـم
گفتوگوهـای دور هفتـم بـه واشـنگتن رفتـه تـا به کاخ
سـفید در مـورد ایـن دور گفتوگوهـا جزئیـات بدهـد.
هـر بـاری کـه صحبـت از خـروج نیروهـای خارجـی

از افغانسـتان در رسـانهها بلنـد شـده ،واکنشهـای
متفاوتـی نیـز در ایـن مورد سـر داده شـده اسـت .پیش
از ایـن شـاه محمود قریشـی ،وزیـر خارجهی پاکسـتان،
گفتـه بـود که خروج ایـن نیروهـا از افغانسـتان میتواند
بـه گفتوگوهـای صلـح کمـک کنـد .امـا برخـی از
سیاسـتمداران و تحلیلگـران نظامـی افغانسـتان
هشـدار دادهانـد کـه خـروج شـتابزدهی نیروهـای
امریکایـی از ایـن کشـور میتوانـد بـار دیگـر افغانسـتان
را النـهی امـن هراسافگنـان بسـازد .چنـدی پیـش
امـراهلل صالـح ،رییـس پیشـین امنیـت ملـی افغانسـتان،
ش بـه خـروج نیروهـای خارجـی گفته بـود که
در واکنـ 
هیـچ ضمانتـی وجـود نـدارد کـه طالبـان پـس از خروج
نیروهـای امریکایـی بـا حکومت افغانسـتان صلـح کنند.
بـه بـاور آقـای صالح ،تـا زمانی کـه مـردم افغانسـتان از
لحاظ اقتصادی سـر پای خود ایسـتاد نشـده ،موجودیت
نیروهـای امریکایـی یـک ضـرورت جـدی اسـت .بـر
بنیـاد گزارشهـا در حـال حاضـر حـدود نههـزار سـرباز
امریکایـی در افغانسـتان حضـور دارد؛ درحالـی کـه تـا
یـک سـال قبـل ایـن تعـداد بـه بیـش از 14هزار سـرباز
میرسـید.

حملهی داعش در ننگرهار ،عروسی را به عزاداری تبدیل کرد
یـک مهاجـم انتحـاری صبـح روز جمعـه
(21سـرطان) خـودش را در مراسـم عروسـی
بـرادزادهی یـک بـزرگ قومـی در ولسـوالی
پچیـراگام والیـت ننگرهـار منفجـر کـرد.
مسـؤوالن محلـی والیـت ننگرهـار میگوینـد
کـه ایـن انفجـار  9کشـته و بیـش از  40نفـر
زخمـی برجـا گذاشـته اسـت .عطـاؤاهلل خوگیانی،
سـخنگوی والی ننگرهـار به روزنامـهی صبح کابل
میگویـد کـه مهاجـم انتحـاری یـک کـودک بوده
و خـودش را در جریـان این عروسـی منفجر کرده
ا ست .
آقـای خوگیانـی همچنـان گفته اسـت کـه در این
انفجـار به شـمول ملک تور ،پسـر و دو نواسـهاش،

خبرهای خارجی

 9تـن جـان باختـه و بیش از  40تـن دیگر زخمی
شـدند .بـه گفتهی او ،وضعیت شـماری از زخمیان
ایـن انفجار مناسـب نیسـت و احتمال دارد شـمار
تلفـات بـاال کند.گفته میشـود کـه تمـام قربانیان
ایـن رویـداد غیرنظامیـان اسـتند و کسـانی که در
ایـن عروسـی دعوت شـده بودند.
دفتـر مطبوعاتـی والـی ننگرهـار نیـز گفتـه اسـت
ایـن انفجـار سـاعت  8:30صبـح روز جمعـه در
جریـان یـک مراسـم عروسـی رخ داده کـه در
نتیجـهی آن  9تـن کشـته و  12تـن دیگر زخمی
شد ند .
در همیـن حـال ،شـاه محمـود میاخیـل ،والـی
ننگرهـار ایـن انفجـار را نکوهـش کـرده و گفتـه

اسـت کـه دشـمنان مـردم افغانسـتان همیشـه
بـا انفجـار در مسـاجد ،مکاتـب ،عروسـی و دیگـر
مراسـم مـردم بیگنـاه را بـه خـاک و خـون
میکشـا نند .
گـروه داعـش بـا نشـر خبرنامـهای مسـؤولیت این
رویـداد را بـر عهـده گرفتـه اسـت .طالبـان نیـز با
نشـر خبرنامـهای دستداشـتن شـان را در ایـن
رویـداد رد کردهانـد.
ایـن دومیـن انفجـار در جریـان یـک هفتـهی
گذشـته در والیـت ننگرهـار بـوده اسـت .سـه روز
قبل نیز در نتیجهی انفجاری در ولسـوالی بهسـود
ایـن والیـت دو سـرباز پولیـس سـرحدی زخمـی
شد ند .

ترامپ :سوال تابعیت را در سرشماری امریکا حذف کنید

دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـوری ایـاالت متحدهی
امریـکا ،گفتـه اسـت کـه سـوال تابعیـت را در
سرشـماری سراسـری امریـکا در سـال 2020
میلادی حـذف کنیـد.
آقـای ترامـپ ،طـی فرمانـی بـه سـازمانهای دولتی
دسـتور داده اسـت کـه بـه جـای سرشـماری،
معلومـات مربوط به شـهروندی شـهروندان امریکا را
از اطالعاتـی که در دسـترس دارند ،اسـتفاده کنند.
رییـس جمهـور امریـکا ،ایـن سـخنش را در حالـی

مطـرح کـرده اسـت کـه قـرار اسـت سرشـماری
سراسـری امریـکا در روز اول مـاه اپریل سـال 2020
میلادی برگـزار شـود.
او کـه اصـرار بـه گنجانـدن سـوال تابعیـت در
سرشـماری داشـت ،بـه خاطـر جلوگیـری از تاخیـر
در برگـزاری سرشـماری بـه وسـیلهی دادگاههـا ،از
تصمیـم خـود گذشـت.
جمـعآوری اطالعـات الزم بـرای تابعیت شـهروندان
امریـکا در نفوسشـماری سراسـری سـال آینـده،

یکـی از بحثهـای اختالفبرانگیـز میـان آقـای
ترامـپ و منتقدانـش تبدیل شـد؛ اما ایـن موضوع از
سـوی دادگاه عالـی امریکا مـاه قبل تایید شـده بود.
آقـای ترامـپ گفـت« :مـا جـدا در تلاش اسـتیم
کـه وضعیـت شـهروندی جمعیـت امریکا را بررسـی
کنیـم».
سرشـماری سـال  2020میالدی امریـکا ،طی فرمان
رییـس جمهـوری امریـکا اجـرا خواهـد شـد و در
نتیجـهی آن اطالعـات دقیقـی از تعداد شـهروندان،
اتبـاع بیگانـه و مهاجـران غیرقانونـی در امریـکا بـه
دسـت خواهـد آمد.
بـا وجودی کـه حقوقدانـان امریکایی هشـدار دادند
کـه نمیتـوان بـا فرمـان ریاسـت جمهـوری جلـو
احـکام دادگاه عالـی را گرفـت؛ امـا آقـای ترامـپ
گفتـه بـود کـه بـا صدور یـک فرمـان اجرایی سـوال
مربـوط بـه شـهروندی را بـه فرمهـای سرشـماری
اضافـه کنند.
سـوال تابعیـت افـراد از سـال  1950میلادی در
امریـکا از نفوسشـماری ایـن کشـور حـذف شـده
اسـت.

سازمان ملل :کشورهای اروپایی عملیات نجات پناهجویان را از سر بگیرند
سـازمان ملـل متحـد ،از کشـورهای اروپایـی
خواسـته اسـت که عملیات نجـات پناهجویان در
دریـای مدیترانـه را از سـر بگیرنـد.
کمیشـنر عالـی سـازمان ملـل متحـد در امـور
پناهجویـان ،اوضـاع کشـور لیبـی را «خطرنـاک»
عنوان کرده اسـت و از کشـورهای منطقه خواسته
اسـت که پناهجویان این کشـور را به کشورشـان
بازنگردانند .بر اسـاس گزارش خبرگـزاری آلمان،
فیلیپـو گرانـدی ،کمیشـنر عالـی سـازمان ملـل
متحـد در امـور پناهنـدگان ،و آنتونیـو ویتورینـو،
رییـس سـازمان حمایـت از پناهجویـان ،در یـک
بیانیهی مشـترک به کشـورهای اروپایـی گفتهاند
کـه عملیـات نجـات پناهجویـان در دریـای
مدیترانـه را کـه در حـال حاضـر متوقـف شـده
اسـت ،باید دوباره از سـر بگیرنـد .در بیانیهای که
پنجشنبهشـب (20سـرطان) در ژنو منتشـر شـد،
از کشـورهای اروپایـی خواسـته شـده اسـت کـه
بـه نجات جـان پناهجویـان سـرگردان در دریای
مدیترانـه برسـند و آنـان را بـه بندرهـای امـن
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غنی :ارائهی خدمات تعلیمی و تحصیلی با
کیفیت و عادالنه از اولویتهای حکومت است
رییـس جمهـور غنـی ،در واکنـش بـه اعلام نتایـج
سرتاسـری کانکور افغانسـتان گفته اسـت کـه ارائهی
خدمـات تعلیمـی و تحصیلـی بـا کیفیـت و عادالنـه
بـرای تمام شـهروندان کشـور از اولویتهای حکومت
وحـدت ملی اسـت.
ارگ ریاسـت جمهـوری بـه نقـل از محمـد اشـرف
غنـی ،رییـس جمهـور ،نگاشـته اسـت کـه حکومـت
تلاش میکنـد در هماهنگـی بـا سـکتور خصوصـی،
زمینـهی فرصـت شـغلی و تحصیلـی را برای کسـانی
کـه در آزمـون کانکـور نتیجـهی درسـت نگرفتهانـد،
فراهـم کند.
آقـای غنـی گفتـه اسـت« :ارائـه خدمـات تعلیمـی و
تحصیلـی بـا کیفیـت بـه صـورت عادالنه و مسـاویانه
در سراسـر کشـور از اولویتهـای حکومـت میباشـد
و در ایـن راسـتا اقدامـات بنیادی انجام شـده اسـت،
خواسـت من از محصلین این اسـت تـا از فرصتهای
ایجاد شـده برای کسـب تحصیـل با جدیت اسـتفاده
کنند».

ایـن درحالی اسـت که نتایج سرتاسـری کانکور سـال
جـاری سـه روز پیـش از سـوی وزارت تحصیلات
عالـی اعلام شـد .بر بنیـاد نتایجـی که از سـوی این
وزارت منتشـر شـده ،احمد راشـد فرزند نصیر احمد،
از لیسـهی افغان-تـرک والیـت هـرات ،بـا گرفتـن
 ۳۵۰نمـره بهعنـوان اولنمـرهی عمومـی کانکـور
شـناخته شـده است .سـید سجادحسـین فرزند سید
عبدالظاهـر از لیسـهی مرادینـهی والیـت غزنـی ،بـا
گرفتـن  ۳۴۶نمـره و قاسـمعلی فرزند خادمحسـین،
از لیسـهی عبدالرحیـم شـهید بـا گرفتـن  ۳۴۵نمره
بـه ترتیـب دوم و سـومنمرهی کانکور امسـال شـدند.
وزارت تحصیلات عالـی اعلام کـرده اسـت کـه در
امتحـان کانکـور امسـال ،حـدود  ۲۰۶هـزار و ۷۸۷
دانشآمـوز از سراسـر افغانسـتان شـرکت کردهانـد و
از ایـن مجمـوع ۷۷ ،هـزار و  ۱۱۶نفـر بـه نهادهـای
تحصیلات عالـی دولتـی و  ۴۹هـزار و  ۴۸۰نفر دیگر
بـه نهادهـای تحصیلات نیمـه عالـی مرکـز و والیات
جـذب میشـوند.

طالبان سه کشاورز را در والیت سرپل کشتند
مسـؤوالن محلـی در والیـت سـرپل میگوینـد کـه
هراسافگنـان طالـب سـه کشـاورز را در ایـن والیـت
کشـتند .غلام مهـدوی ،فرمانـدهی نیروهای خیزش
مردمـی و از وابسـتگان ایـن افـراد میگویـد کـه
ایـن کشـاورزان زمانـی از سـوی طالبـان هـدف قرار
گرفتنـد که مشـغول جمـعآوری محصـوالت زراعتی
از زمینهـای شـان بودنـد .گفتـه میشـود کـه ایـن
رویـداد روز گذشـته در روسـتای قـوروق مغـول در
مرکـز والیـت سـرپل رخ داده اسـت .آقـای مهـدوی
تاکیـد میکنـد کـه ایـن کشـاورزان بـه دلیـل نـدان
عشـر محصوالت شـان از سوی طالبان کشـته شدند.
بـه گفتـهی ایـن فرماندهی خیـزش مردمـی ،طالبان
آنـان را بـا شـلیک راکـت کشـتند .در همیـن حـال
او تاکیـد میکنـد پـس از ایـن رویـداد نیروهـای
امنیتـی نیـز بـا طالبـان درگیـر شـدند کـه در نتیجه

 4هراسافگـن کشـته شـدند .ایـن در حالیسـت کـه
طالبـان در قطعنامـهی نشسـت قطـر بـا نماینـدگان
افغانسـتانی ،وعـده سـپردند که پس از این از کشـتار
افـراد ملکـی خـودداری میکننـد و رسـانهها از غرب
کشـور ،خبـر از اعالمیـهای دادنـد کـه رهبـر طالبان
در آن نظامیـان طالبـان را از حملـه بـه تاسیسـات
عامالمنفعـه ،افـراد ملکـی و گرفتـن عشـر و زکات
منـع کـرده اسـت .والیـت سـرپل بـا داشـتن شـش
ولسـوالی در شـمال از سـه سـال بـه اینسـو ،در
وضعیـت بـد امنیتـی قـرار دارد .هراسافگنـان طالب
در بیشـتر ولسـوالیهای ایـن والیـت حضـور دارنـد
کـه هرازگاهی بـا نیروهـای امنیتی درگیر میشـوند.
در دورهی حکومـت وحـدت ملـی ،رویدادهـای
تکاندهنـده؛ از جملـه قتـل عـام غیـر نظامیـان
هزارهتبـار نیـز در همیـن والیـت رخ داده اسـت.

شورای نظامی سودان:
از یک کودتای نظامی جلوگیری کردیم
جنـرال جمـال عمـر ،سـخنگوی شـورای نظامـی
سـودان ،از طریـق تلویزیـون ملـی ایـن کشـور گفته
اسـت کـه از یـک کودتـای نظامـی در ایـن کشـور
جلوگیـری شـده اسـت.
آقـای عمـر گفتـه اسـت کـه «کودتاگـران تعـدادی
از افسـران و سـربازان واحدهـای ارتـش و سـازمان
اطالعـات و امنیـت اسـتند کـه میخواسـتند دسـت
بـه یـک کودتـای نظامـی بزننـد».
بـه گفتـهی ایـن جنـرال سـودانی ،برخـی از ایـن
افسـران و نظامیـان بازنشسـته میخواهنـد بـرای
تصاحـب قـدرت دسـت بـه کودتـا بزننـد.
آقـای عمـر میافزایـد کـه با اقـدام بـه موقـع ارتش،

موفـق بـه اجـرای برنامهی خود نشـدند و ایـن کودتا
به شکسـت مواجه شـد.
در پـی شکسـت ایـن کودتـا ،دوازده افسـر بازداشـت
شـدهاند کـه پنـج نفـر از آنـان نظامیـان بازنشسـته
میباشـند .تـا کنـون معلـوم نشـده اسـت کـه فـرد
شـماره یـک ایـن کودتـا چـه کسـی بـوده اسـت.
ایـن کودتـا در حالـی از سـوی ایتلاف مخالفـان بـه
راه انداختـه میشـود کـه اخیـرا توافقی بین شـورای
نظامـی و ایتلاف مخالفـان بـه امضا رسـیده اسـت.
آقـای عمـر میافزایـد کـه «هـدف کودتاگـران تالش
بـرای جلوگیـری از تطبیـق ایـن توافـق بین شـورای
انتقالـی نظامـی و اتحـاد آزادی و تغییر بوده اسـت».

دبیرکل سازمان ملل:
مراکز غیرنظامی نباید در مناقشات نظامی آسیب ببینند
انتونیـو گوتـرش ،دبیـرکل سـازمان ملـل متحـد،
گفتـه اسـت کـه طبـق قوانیـن بینالمللـی ،مراکز
غیرنظامـی و کارمنـدان ملکـی آنهـا نبایـد در
مناقشـات نظامـی آسـیب ببیننـد .آقـای گوترش،
پـس از آن کـه حملات هوایـی بـه بیمارسـتانها
و مراکـز غیرنظامـی ادلـب واقـع در شـمالغربی
سـوریه را محکـوم کـرد ،گفـت کـه افـراد ملکی را
درگیـر جنگهـای نظامی نکنید .دبیرکل سـازمان
ملـل ،در بیانیـهای که روز جمعه ( 22سـرطان) در
ژنـو منتشـر کـرد ،گفـت کـه طرفهـای درگیر در
سـوریه باید اصـل محافظت از جـان غیرنظامیان و

زیرسـاختهای رهایشـی را حفـظ کننـد.
در ایـن اعالمیـه همچنـان آمـده اسـت ،هر کسـی
کـه ایـن اصـل را نقض کنـد ،باید به سـازمان ملل
پاسـخگو باشد.
هفتـهی گذشـته ،چنـد شـفاخانهی سـازمان ملل
در معـرهی نعمان از سـوی نیروهایـی هوایی ارتش
سـوریه مـورد هدف قـرار گرفت.
گوتـرش ،گفتـه اسـت بـا وجـودی کـه موقعیـت
جغرافیایـی بیمارسـتان سـازمان ملـل کاملا
مشـخص بـوده ،ارتـش رژیـم بشاراسـد و
جنگندهـای روسـی ایـن مرکـز را بمبـاران کردند.

دیدار عمرانخان
با دونالد ترامپ نهایی شد
منتقـل کننـد .همچنـان در بیانیـه آمـده اسـت
کـه وضعیت در کشـور لیبـی غیرقابل دفـاع برای
مردم ملکی اسـت و کشـورهای اروپایـی دربارهی
سیاستهایشـان تجدیـد نظـر کننـد .گرانـدی
و ویتورینـو ،وضعیـت لیبـی را بسـیار خطرنـاک
عنـوان کـرده و خواهـان توقـف بازگردانـدن
پناهجویـان بـه کشورهایشـان شـدهاند .آنـان
گفتهانـد کـه بایـد از رویـدادی کـه در پـی یـک
حملـهی هوایـی جـان دههـا نفـر را گرفـت،

جلوگیـری شـود .بـر اسـاس گـزارش کمیشـنر
عالـی سـازمان ملل در امـور پناهندگـی ،در حال
حاضـر یـک میلیـون و  300هـزار پناهجـو در
لیبـی حضـور دارند کـه هویت نیم میلیـون نفر از
آنان ثبت شـده اسـت .بخشـی از ایـن پناهجویان
کسـانی اسـتند کـه بـرای فـرار از تعقیـب و آزار
و خشـونتهای داخلـی بـه لیبـی پنـاه بردهانـد و
بخشـی از آنـان قصـد دارنـد کـه از طریـق ایـن
کشـور بـه کشـورهای دیگـر مهاجـرت کننـد.

قـرار اسـت عمرانخـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان و
دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـوری ایـاالت متحـده
امریـکا ،بـه تاریـخ  22جوالی ( 31سـرطان) با هم
دیـدار کننـد .بـر اسـاس اعالمیـه وزارت خارجهی
پاکسـتان ،عمرانخـان بـا رییـس جمهـوری
امریـکا دیـدار و در مـورد مسـایل مهـم منطقـهای
و روابـط دو کشـور گفتوگو خواهند کـرد .در این
اعالمیـه آمـده اسـت کـه سـفر عمرانخـان بـرای
بهبـود شـرایط در منطقـه و افزایـش ثبـات در آن
خواهـد بـود .پیـش از ایـن گفتـه شـده اسـت که

قـرار اسـت دو طرف در مـورد گفتوگوهـای صلح
افغانسـتان نیـز بحـث و گفتوگـو کننـد .دونالـد
ترامـپ و عمـران خـان ،در حالی قرار اسـت دیدار
و گفتوگـو کننـد کـه روابـط ایـن دو کشـور پس
از بـه قـدرت رسـیدن آقـای ترامـپ بـه تیرگـی
انجامیـد .رییـس جمهـور امریـکا بارهـا در جریان
ریاسـت جمهـوری خـود پاکسـتان را متهـم بـه
حمایـت از هراسافگنـی کـرده اسـت و برخـی از
کمکهـای مالـی خـود در ایـن کشـور را نیز قطع
کرده اسـت.

صاحب امتياز :مختار پدرام

ویراستار :زاهد مصطفا

مدیرمسئول :عبداهلل سالحی
سردبیر :ریحان تمنا

گزارشگران :علی شیر شهیر ،طاهره هدایتی ،سکینه امیری
هما همتا ،فرشته فیضی
خبرنگاران :محمد گوهری ،محراب ابراهیمی

ستوننویسان :حسن ابراهیمی و عزیز رویش

تحلیلگر :محمد بشیر یاوری

آنالین :عبدالرازق اختیار بیک
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جنگ نفتکشها

ریحان تمنا

نفتکــش بریتیــش هریتــج در همراهــی یــک
کشــتی جنگــی انگلیســی از تنگـهی هرمــز عبــور
کــرد .منابــع انگلیســی ادعــا کردهانــد کــه چنــد
قایــق تنــدرو ایــران قصــد حملــه بــه نفتکــش را
داشــتند؛ امــا حضــور بازدارنــدهی کشــتی جنگــی
انگلیســی مانعشــان شــد .ایرانیهــا امــا ایــن
ادعــای انگلیســیها را رد کردنــد .قصــه از چــه
قــرار اســت؟
حــوزهی خلیــج فــارس کــه از مهمتریــن مناطــق
تامینکننــدهی مــواد خــام ،خصوصــا نفــت
اســت ،در پــی خــروج ســال گذشــتهی امریــکا از
توافــق هســتهای موســوم بــه برجــام کــه حــاوی
محدویــت و نظــارت بیشــتر بــر فعالیتهــای
هســتهای ایــران ،بیــن ایــران و پنــج کشــور بزرگ
امضــا شــده اســت ،وارد مرحلـهی خــاص وضعیت
امنیتــی شــده اســت .وضعیــت وقتــی بحرانیتــر
شــد کــه یکســال بعــد از خــروج امریــکا از
توافــق برجــام ،در واکنــش بــه تحریمهــای
اقتصــادی اعمــال شــده از ســوی ایــاالت
متحــدهی امریــکا و عملــی نشــدن اینســتکس
(ســاز و کار حمایــت از فعالیــت تجــاری چنــد
کشــور اروپایــی بــرای ایــران) ایــن کشــور
اقــدام بــه کاهــش تعهداتــش بــه توافــق برجــام
کــرد .آنچــه مخالفــان فعالیتهــای هســتهای
ایــران را بیشــتر برآشــفته اســت ،اقــدام ایــران
بــرای عبــور از برنامــهی غنــی ســازی از ســطح
 3/7درصــد بــه باالســت کــه احتمــال دســتیابی
ایــران بــه ســاختن ســاح هســتهای را ممکــن
میســازد .براســاس توافــق برجــام ،ایــران حــق
غنیســازی بــاالی  3/7درصــد را نــدارد و منابــع
آب ســنگینش را نیــز در حــد مشــخص  130تن و
مقــدار یورانیــوم ذخیــره شــدهاش در حــد ســیصد
کیلــو بایــد باقــی بمانــد .اخیــرا منابــع ایــران
اعــام کردهانــد کــه غنیســازی بــه ســطح 4/5
درصــد رســیده اســت و کارشناســان معتقدنــد
در صورتــی کــه غنیســازی بــه بیســت درصــد
برســد ،ایــران  90درصــد راه دســتیابی بــه ســاح
هســتهای را پیمــوده اســت .اکنــون تالشهــا بــر
توقــف فعالیتهــای هســتهای ایــران در زمین ـهی
غنیســازی یورانیــوم و بازگردانــدن آن بــه ســطح
توافــق شــده در برجــام از جانــب منابــع اروپایــی

آیا عملیات آخوندک دوم در راه است؟

امریکاییهـا در هفتههـای اخیـر ،در پـی ایجـاد ایتالفـی بـرای کنتـرل
امنیـت کشـتیهای تجـاری در آبراههـای تنگـهی هرمـز و بابالمنـدب
میباشـد .تنگـهی هرمـز ،خلیـج فـارس را بـه دریـای عمـان و نهایـت بـه
اقیانـوس هنـد وصـل میکنـد و تنگـهی بابالمنـدب دریـای سـرخ را بـه
خلیـج عـدن و بعـد بـه اقیانـوس هند متصل میکند .تشـکیل ایـن ایتالف
در صورتـی که با مشـارکت کشـورهای بـزرگ منطقه و جهان همراه باشـد،
وضعیـت را بـر ایـران از آنچـه فعلا هسـت بدتـر خواهـد کـرد؛ چـرا کـه
ماجراجوییهـای ایـران بعـد از شـکلگیری چنیـن ایتالفـی ،نـه تنهـا در
برابـر امریـکا و چنـد کشـور منطقه ،بلکـه در برابر نظم اقتصـادی و جریان
کلـی تجـارت در جهـان تفسـیر خواهد شـد کـه طبیعتـا واکنشهای بسـیار
قاطعتـر و مؤثرتـری را علیـه ایـران بـه دنبـال خواهـد داشـت.
از راههــای دیپلماتیــک در جریــان اســت؛ امــا
همــه راههــای ایــن کشــمکش بــه دیپلماســی
نمیرســد .اخیــرا ایــن تنــش در منطقــهی
خلیــج فــارس وارد مرحلـهی بســیار حســاستری
شــده کــه خطراتــی بــرای فعالیتهــای تجــاری
جهانــی در ایــن منطقــه ایجــاد کــرده اســت.
در پــی توقیــف ابــر نفت َکــش ایــران توســط
تفنــگداران دریایــی جبلالطــارق کــه مربــوط
بــه بریتانیــا اســت ،منابــع نظامــی ایــران تهدیــد
بــه معاملــه بــه مثــل کردهانــد .ایــن ابرنفت َکــش
حامــل حــدود دو میلیــون بشــکه نفــت خــام بــه
مقصــد ســوریه بــود و دولــت بریتانیــا میگویــد
بــر اســاس تحریمهــای وضــع شــده بــر ســوریه
در ســال  2011ایــن نفتکــش را توقیــف کــرده
اســت .طــرف ایــران امــا مقصــد نفتکــش را
غیــر از ســوریه عنــوان کــرده اســت.
نفتکــش برتیــش هرتیــج ،تحــت پشــتیبانی یــک
کشــتی بــزرگ جنگــی انگلســتان از تنگــهی
هرمــز گذشــت؛ امــا ایــن قضیــه بــه مباحــث
تجاری-امنیتــی خلیــج فــارس افــزود .آنچــه
بحــث امنیــت تجــارت در خلیــج فــارس را بــه
حیــث یکــی از آبراههــای مهــم بینالمللــی
بــه مرکــز تنشهــا مبــدل کــرده اســت ،اصــرار
ایــران بــر پیشــبرد برنامههــای هســتهایاش
خــاف روحیــه و الزامــات موجــود بینالمللــی
اســت .امریــکا بــا تأکیــد بــر فشــار بیشــتر بــر
ایــران از راه تحریمهــای اقتصــادی ،در پــی

اســتحکام و گســترش ایتــاف بینالمللــی علیــه
ایــن کشــور جهــت همســویی بــا سیاســتهای
بازدارنــده اســت .واکنشهــای لفظــی و گاهــا در
مقیاسهــای کوچکتــر ،عملــی ایــران و امریــکا
علیــه هــم در منطقــه ،تاثیــرات مســتقیم روی
مســألهی تجــارت در خلیــج فــارس گذاشــته
اســت .وضعیــت رویارویــی کنونــی بیــن ایــران و
امریــکا نشــان میدهــد کــه بــروز هرگونــه جنــگ
در منطقــه ،میتوانــد دامــن کشــورهای زیــادی از
جملــه کشــورهای عربــی حــوزهی خلیــج را بگیرد
و ایــن بــرای کشــورهای خلیــج ،پیــام خوبــی
نیســت؛ چــرا کــه فرایندهــای اقتصــادی و امنیتــی
ایــن تقابــل در همیــن ســطح هــم آســیبهای
خــود را نشــان داده اســت .کمیــت پروازهــای
شــرکتهای مســافربری هوایــی بــزرگ بــه
قســمت قابــل توجهــی از خلیــج فــارس کاهــش
یافتــه و حتــا فضــای هوایــی مناطقــی کــه بیشــتر
تحــت خطــر قــرار دارنــد ،از جانــب بســیاری از
شــرکتهای هوایــی بینالمللــی پــرواز ممنــوع
اعــام شــده اســت .در چنــد روز اخیــر خطــرات
علیــه جریــان کشــتیرانی در منطقــه نیــز عمــا
عــود کــرده اســت.
مدتــی پیــش جانــب ایــران در واکنــش بــه
تحریمهــا و تهدیدهــای اقتصــادیای کــه مواجــه
بــود ،تلویحــا از امــکان اســتفاده از موقعیــت
جیوپولیتیکــش در خلیــج فــارس ســخن گفتــه
و تهدیــد بــه چالــش کشــیدن رونــد صــدور

اشتراک در روزنـامـه
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برای دانشجویان و خانوادهها
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تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
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1st Year

نفــت کشــورهای عربــی خلیــج کــرد و پــس از
آن تعــدادی از نفتکــش در آبهــای امــارات
متحــدهی عربــی و دریــای عمــان مــورد حملــه
قــرار گرفــت .هرچنــد ایــران مســؤولیت ایــن
حمــات را بــه دوش نگرفــت؛ امــا ،بســیاری از
منابــع ،ایــران را مســؤول دانســتند .فشــارهایی
کــه ایــران و امریــکا بــر وضعیــت منطقــه وارد
میکننــد ،نهایــت بــه کجــا خواهــد انجامیــد و
چقــدر اقتصــاد و تجــارت را در منطقــه و جهــان
تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد؟
بــه نظــر میرســد فشــارهای اقتصــادی بــر
ایــران و تحریمهــای اعمــال شــده از جانــب
امریــکا علیــه ایــران ،در زمینههــای مختلفــی
کــه حتــا تاحــد زیــادی بــه لحــاظ ســمبولیک،
شــامل داراییهــای شــخص رهبــر ایــران نیــز
میشــود ،ایــران را تــا حــد ماجراجوییهــای
بســیار بیباکانــه در منطقــه کشــانده اســت.
ایــن بیباکیهــا ممکــن اســت انکشــاف کــرده
و جنــگ دوم نفتکشهــا در منطقــه را ایجــاد
کنــد .منطقــهی خلیــج فــارس بیــن ســالهای
 1985تــا  1988یکبــار شــاهد جنــگ بســیار
گســتردهی موســوم بــه جنــگ نفتکشهــا
بــود کــه کشــورهای مختلــف منطقــه مســتقیم و
غیــر مســتقیم بــه آن کشــانده شــدند .عالوتــا در
آن جنــگ نفتکشهــا ،شــاهد تقابــل ایــران و
امریــکا بودیــم کــه در نهایــت امریــکا بــا اجــرای
عملیــات آخونــدک ،تعــدادی از پایانههــای نفتــی
ایــران و دو ناوچــهی جنگــی بــه نــام ســهند و
ســبالن را نابــود کــرد و رویارویــی بــه شکســت
ایــران منجــر شــد .وضعیــت جــاری منطقــه از
امــکان تجربــهی دوبــارهی جنــگ نفتکشهــا
خبــر میدهــد.
امریکاییهــا در هفتههــای اخیــر ،در پــی ایجــاد
ایتالفــی بــرای کنتــرل امنیــت کشــتیهای
تجــاری در آبراههــای تنگــهی هرمــز و
بابالمنــدب میباشــد .تنگــهی هرمــز ،خلیــج
فــارس را بــه دریــای عمــان و نهایــت بــه اقیانــوس
هنــد وصــل میکنــد و تنگــهی بابالمنــدب
دریــای ســرخ را بــه خلیــج عــدن و بعــد بــه
اقیانــوس هنــد متصــل میکنــد .تشــکیل ایــن
ایتــاف در صورتــی کــه بــا مشــارکت کشــورهای
بــزرگ منطقــه و جهــان همــراه باشــد ،وضعیــت
را بــر ایــران از آنچــه فعــا هســت بدتــر خواهــد
کــرد؛ چــرا کــه ماجراجوییهــای ایــران بعــد از
شــکلگیری چنیــن ایتالفــی ،نــه تنهــا در برابــر
امریــکا و چنــد کشــور منطقــه ،بلکــه در برابــر
نظــم اقتصــادی و جریــان کلــی تجــارت در جهــان
تفســیر خواهــد شــد کــه طبیعتــا واکنشهــای
بســیار قاطعتــر و مؤثرتــری را علیــه ایــران بــه
دنبــال خواهــد داشــت.
هرچنــد نمیتــوان بــه قاطعیــت بــروز یــک
جنــگ تمــام عیــار میــان امریــکا و ایــران را در
منطقــهی خلیــج فــارس پیشبینــی کــرد؛ امــا
توســعهی تبعــات رویارویــی کنونــی بــه حــوزهی
تجــارت منطقــه و تاثیــران جهانــی آن ،نمیتوانــد
همچنــان بــه راه خــود ادامــه دهــد و بایــد بــه
یــک وضعیــت مشــخصتر مبــدل شــود .از یکســو
ایــران در ظاهــر امــر تمــام درهــای گفتوگــو و
مذاکــره را بــا ایــاالت متحــدهی امریــکا بســته
اســت و بــه رفتارهــای تحریکآمیــز ادامــه
میدهــد و از ســوی دیگــر امریــکا حاضــر بــه
تمکیــن در برابــر شــرایط اعــام شــده از جانــب
ایــران نیســت و خواهــان اعمــال محدودیــت
بیشــتر از آنچــه در توافــق برجــام آمــده اســت،
بــر ایــران میباشــد.
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ایوبخـان ،از اهالـی کنـدز ،یکـی از معتمدین محلهی خود اسـت و سـنی
در حـدود شـصت سـال دارد .او ،یکـی از صاحـب منصبهـای حکومـت
در دوران داکتـر نجیـباهلل بـوده اسـت و بـا سـقوط حکومـت آن وقـت به
دسـت طالبـان ،ایوبخـان دسـت از وظیفـهی نظامـی خـود برمـیدارد و
در همـان شـهر کندز و سـر کوچـهای که سـالیان دراز بـود در آن زندگی
میکـرد ،بـرای گذرانـدن امور زندگـی ،دکان خوراکه فروشـی کوچکی راه
میانـدازد؛ امـا همیـن نظامـی بـودن او در دوران حکومـت داکتـر نجیب،
سـبب میشـود کـه طالبـان بارهـا و بارها به سـراغ او بیاینـد و او را تحت
فشـار قـرار دهند.
روایـت ذیـل شـرح رویـدادی اسـت از زبـان خـود ایوبخان از شـکنجهی
طالبـان کـه سـبب شـد وی بـرای حفـظ جـان خود ،محـل زندگـیاش را
تـرک کنـد و تـا زمـان سـقوط کامـل طالبـان از شـهر کنـدز ،در نقطهی
دوردسـت دیگـری از کشـور بـه صـورت مخفیانـه زندگی کنـد .ایوبخان
میگویـد« :یـک بعدازظهـر تابسـتان بـود کـه جلـو دکان خوارکهفروشـی
خـود نشسـته بـودم و دو یـا سـه کـودک را دیـدم کـه نـام مـرا بـه زبـان
میگیرنـد و نزدیـک میشـوند .بـا نزدیـک شـدن ایـن کـودکان از آنهـا
پرسـیدم کـه چـه اتفاقـی افتـاده اسـت و آنهـا گفتنـد که طالبان پشـت
خانـهات و سـراغ تـرا میگیرنـد».
ایوبخـان ،بـدون هیـچ هراسـی نـزد آن مـردان طالب مـیرود و خـود را
بـه آنهـا معرفـی میکنـد .آن مـردان طالـب بـه ایوبخـان میگویند که
شـنیدهاند او یـک مـرد نظامـی بـوده اسـت و حاال بایـد هر چه اسـلحه در
دسـت دارد بـه طالبان تسـلیم کند.
ایـوب خـان بـه مـردان طالب میگویـد« :مـن زمانی کـه حکومـت داکتر
نجیـب سـقوط کرد هر چه سلاح داشـتم را به دولت تسـلیم کـردم و این
همـه قبضهـای رسـید و دیگـر هیچ سلاحی در خانـه نـدارم و میتوانید
تالشـی کنید».
امـا مـردان طالـب حرفهـای ایوبخـان را بـاور نمیکننـد و او را بـا
دسـتهای بسـته بـه محـل اقامـت فرمانـدهی خـود میبرنـد و تحـت
شـکنجه قـرار میدهنـد و هـر چـه ایوبخـان میگویـد کـه بـا خـود
سلاحی نـدارد؛ امـا آن مـردان طالـب بـاور نمیکننـد و او را بعـد از
سـاعتها شـکنجه بـه زنـدان میاندازنـد .ایوبخـان ادامـه میدهـد:
«در زنـدان بـا یـک مـرد دیگـر آشـنا میشـوم کـه طالبـان از او هـم در
قبـال نجـات جانـش یـک میل سلاح میخواهنـد .آن مـرد به مـن اصرار
میکنـد کـه اگـر سلاح دارم بـرای آن مـردان طالـب بیـاورم ورنـه فـردا
صبـح طالبـان مـرا خواهنـد کشـت؛ اما مـن چون سلاحی نداشـتم دیگر
مـرگ را جلـوی چشـم خـود میدیـدم».
ایـوب خـان و آن مـرد زندانـی سـاعتها بـا هـم حـرف میزننـد و مـرد
زندانـی بعـد از آن کـه یقیـن پیـدا میکنـد کـه ایوبخـان هیچ سلاحی
نـدارد ،بـه او میگویـد کـه فـردا صبـح افـراد او بـرای نجـات جانـش قرار
اسـت یـک میـل سلاح بیاورنـد و به آنهـا میگویـد که یک سلاح دیگر
هـم بـرای نجـات جـان ایوبخـان بیاورنـد و به ایـوب خان قـول میدهد
کـه جانـش را نجـات بدهد.
ایـوب خـان اول ایـن قـول را از آن مرد زندانـی قبول نمیکنـد و میگوید
اگـر طالبـان حـرف او را قبول ندارنـد ،بگذارد تا او را بُکشـند؛ امـا با اصرار
آن مـرد زندانـی قبـول میکند؛ به شـرط این کـه قیمت آن تفنـگ را بعد
از نجـات یافتـن بـه آن مـرد زندانی بپـردازد .ایوبخان میگویـد که صبح
فـردا بـا طلـوع آفتـاب ،فهمیده بـود کـه آن مرد زندانـی مثـل او یک فرد
نظامی اسـت و حاال افراد آن مرد ،دو قبضه سلاح کالشـینکوف را آورده
بودنـد تـا بـه مـردان طالب تسـلیم کننـد و ایوب خـان و آن مـرد دیگر را
از زنـدان نجـات بدهنـد و همینگونـه هم شـد و طالبان با گرفتن اسـلحه
آن دو را از زنـدان رهـا کردنـد .ایوبخـان پـس از رهایی از زنـدان طالبان
و بـه محـض رسـیدن بـه خانـهاش ،تصمیم میگیـرد که آن خانـه و محله
را تـرک کنـد و بـه منطقـهی نامعلـوم مهاجـر شـود تـا زمانی کـه طالبان
از منطقـهی آنهـا نرونـد ،برنگـردد .او خانـوادهاش را برمـیدارد و شـبانه
بـه صـورت مخفـی آن محلـه را تـرک میکنـد و سـالها بعد از با سـقوط
کامـل طالبـان از شـهر کنـدز ،دوباره به محـل زندگـیاش برمیگردد.
پینوشـت :تمـام مطالـب درج شـده در ایـن سـتون ،خاطـرات روایـت
شـده توسـط مردمی اسـت که قسـمتی از زندگی خود را تحت سـلطهی
حکومـت طالبـان در افغانسـتان گذراندهانـد و آنهـا را بـا روزنامهی صبح
کابـل بـه اشـتراک گذاشـتهاند .خاطـرات خـود را بـا مـا شـریک کنیـد؛
روزنامـهی صبـح کابـل متعهد بـه حفظ هویت و نشـر خاطراتتان اسـت.

