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مســؤوالن محلــی میگوینــد کــه معــدن الجــورد در ولســوالی کــران و منجــان والیــت بدخشــان ،در پــی حمــات هراسافگنــان طالــب در تصــرف ایــن گــروه درآمــده و
نیروهــای امنیتــی از منطقــه عقبنشــینی کردهانــد.
عبــداهلل ناجــی نظــری ،عضــو شــورای والیتــی بدخشــان ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل تأییــد میکنــد کــه معــدن الجــورد ولســوالی کــران و منجــان ،دوشنبهشــب
(۲۴ســرطان) ،بــه تصــرف طالبــان در آمــده اســت .بــه گفت ـهی آقــای نظــری ،در ایــن حمل ـهی طالبــان ۲۶ ،نفــر از نیروهــای امنیتــی نیــز اســیر شــدهاند و کنتــرل کامــل
معــدن و روســتاهای اطــراف آن بــه دســت طالبــان افتــاده اســت.
ایــن معــدن ،از ذخایــر بــزرگ معدنــی در کشــور بــه حســاب م ـیرود کــه رونــد اســتخراج آن ،از  ۷۰ســال بــه ایــن طــرف ،بیشــتر بهگونــهی غیــر قانونــی ادامــه دارد.
آقــای نظــری میگویــد کــه در صــورت عقــب رانــده نشــدن طالبــان از ایــن معــدن ،ایــن گــروه بــا اســتخراج آن تجهیــزات نظامــی زیــادی بــه دســت خواهنــد آورد و بــه
بخشهایــی از والیــت پنجشــیر نیــز دسترســی خواهنــد یافــت.

حضور کمرنگ
زنان دادستان در سیستم قضایی غرب کشور
براسـاس معلومـات بـه دسـت آمـده هـم اکنـون  27دادسـتان زن در
هـرات مشـغول بـه فعالیـت اسـتند؛ امـا حضـور گسـتردهی مخالفیـن در
سـطح ولسـوالیها ،فضـای سـنتی حاکـم بـر جامعـهی مردسـاالری چـون
افغانسـتان ،ناامنیها ،دوری مسـافت راه و مشـکالت خانوادگی باعث شـده
تـا فعالیـت ایـن زنـان منحصـر بـه مرکز شـهر باشـد.
مسـؤوالن دادسـتانی اسـتیناف هـرات بـا تأییـد برخـی از ایـن مـوارد
میگوینـد کـه نزدیـک بـه ده خانـم در ولسـوالیهای این والیت اسـتخدام
شـدهاند؛ امـا موفـق بـه انجـام وظیفـه در سـطح ولسـوالیها نشـده و بـه
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گونـهی خدمتـی در مراکـز شـهرها انجـام وظیفـه میکننـد.
مشـکالت امنیتـی و اجتماعـی ،تنهـا دلیـل بـر نبـود دادسـتانهای زن در
ایـن ولسـوالیها نیسـت؛ نبـود شـعبههای اداری دادسـتانی در ولسـوالیها
و امکانـات مناسـب ،از دالیـل دیگـر نبـود زنان دادسـتان به شـمار میرود.
دادسـتانهای زن در هـرات میگوینـد کـه هـر چنـد طـی چنـد سـال
اخیـر زنـان بیشـتری در ایـن اداره شـروع بـه فعالیـت کردهانـد؛ امـا ایـن
حضورشـان بسـنده نبـوده و نیـاز اسـت تـا زنـان بیشـتری بـه ویـژه در
ادارههـای دادسـتانیهای ولسـوالیها اسـتخدام شـوند.

w w w. s u b h e k a b u l . c o m
سال اول
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فرماندهی کلیدی طالبان
در فاریاب با  18تن از افراد
این گروه کشته شد
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صبح کابل

وزارت دفــاع اعــام کــرده اســت کــه نیروهــای
ارتــش بــا راهانــدازی عملیاتــی در والیــت فاریــاب،
تلفــات ســنگینی بــه هراسافگنــان طالــب وارد
کردهانــد.
ایــن وزارت ،در خبرنامــهای گفتــه اســت کــه
نیروهــای ارتــش ،عملیاتــی را بــر مخفــیگاه
هراسافگنــان طالــب در منطقــهی کولیــان
ولســوالی بلچــراغ والیــت فاریــاب ،راهانــدازی
کرد هانــد.
در خبرنامــه آمــده اســت کــه در ایــن عملیــات،
مولــوی جنــداهلل ،يكــى از فرماندهــان کلیــدی
هراسافگنــان طالــب ،بــا  18تــن از افــرادش
کشــته شــدهاند و  9هراسافگــن دیگــر نیــز،
زخــم برداشــتهاند.
وزارت دفــاع همچنــان در خبرنامــهی دیگــری،
از کشــته شــدن  11هراسافگــن طالــب در
مربوطــات ولســوالی پشــتونکوت والیــت فاریــاب
خبــر داده اســت.
والیــت فاریــاب در شــمال افغانســتان ،از
والیتهــای بــه شــدت ناامــن اســت و چندیــن
ولســوالی ایــن والیــت همیــن اکنــون در کنتــرل
طالبــان اســت و یــا در تهدیــد بســیار بــاال قــرار
دارد.
ایــن در حالــی اســت کــه در جریــان چنــد مــاه
گذشــته ،حمــات تهاجمــی نیروهــای ارتــش بــر
مواضــع هراسافگنــان طالــب شــدت یافتــه اســت.
نیروهــای ارتــش ،همــه روزه از تلفــات ســنگین
طالبــان در نقــاط مختلــف افغانســتان خبــر
میدهنــد.
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انتخابات ریاست جمهوری
آزمون دموکراسی یا بحران دیگر؟

صفحه 3

صفحه 4

زندگی افیونی و زندگی پاک

بی سرنوشتی مهاجرت

کمیسـیون انتخابـات میگویـد
کـه هزینـهی برگـزاری انتخابـات
ریاسـت جمهـوری تأمیـن شـده
و ایـن انتخابـات در ششـم میـزان
برگـزار میشـود .ایـن کمیسـیون در
روزهـای گذشـته بـه نامزدانـی کـه
ثبـت نـام کـرده بودنـد ،اعتبارنامـه
داد .در گذشـته یکـی از چالشهـا
بـرای برگـزاری انتخابـات نبـود
هزینـه و امکانـات آن بـود .دولـت
افغانسـتان توانایـی ایـن را نـدارد که
هزینـهی انتخابـات را تأمیـن کنـد؛
تـا حـاال هـر انتخاباتـی کـه برگـزار
شـده ،جامعـهی جهانـی بیشـترین
هزینـهی آن را پرداختـه اسـت.
پیـش از ایـن مسـؤوالن کمیسـیون
انتخابـات میگفتنـد کـه بودجـهی
انتخابـات مشـخص نیسـت .حـاال
ایـن مسـأله حـل شـده و کمیسـیون
انتخابـات میگویـد کـه  149میلیون
دالـر هزینـهی برگـزاری انتخابـات
اسـت کـه  90میلیـون دالـر آن را
دولـت افغانسـتان و  59میلیـون
دیگـر را ،نهادهـای بینالمللـی کمک
میکننـد .
روز دوشـنبه ،عبداهلل عبـداهلل ،رییس
اجرایـی حکومـت و نامـزد انتخابـات
ریاسـت جمهوری ،از بحران انتخابات
ریاسـت جمهـوری گذشـته بـا عنوان
«فاجعـه یـاد» کرده و تاکیـد کرد که
تکـرار آن غیـر قابل تحمل اسـت .در
انتخابـات سـال  1393کمیسـیون
انتخابـات نتوانسـت انتخابـات سـالم
را برگـزار کنـد .مداخلات پنهانـی
حکومـت ،بزرگتریـن عامـل بحـران
مشـروعیت نتیجـهی آن انتخابـات
بـود .از دامـن یـک انتخابات ناسـالم،
حکومـت توافقی«وحـدت ملـی» بـه
وجـود آمد.

چالش اقتصادی هزارهها...
4

رهبران این عصر ،پروردگان محیط آموزشـی نسـل پیشـین هزارهها اسـتند .نسـل پیشـین
هـزاره یـا به دانشـگاه و محیطهـای علمی دیگر راه نداشـتند یا بسـیار انـدک راه یافتند .از
ایـن رو ،نمیتـوان اینهـا را یـا نسـل پیشـین را متهم کـرد که چرا «مال» اسـتند .یا نسـل
پیشـین چـرا فقط مال پـرورش دادهاند؟

فاجعهی قندهار؛ «طالبان برای...
هر دو «درد» دارد

به اروپا

باورهای خود را تغییر دهیم!

3

بـا آن کـه طالبـان و حکومـت افغانسـتان در قطعنامـهی نشسـت بیناالفغانـی در دوحهی
قطـر ،روی کاهـش تلفـات غیرنظامیـان تأکید کـرده بودند؛ اما بـا خلق فاجعه در ولسـوالی
خاکریـز والیـت قندهـار ،نشـان دادنـد کـه عمـل آنـان ،فرسـنگها از آنچـه کـه میگویند
فاصلـه دارد و نمیشـود روی هیـچ حـرف آنان...

2

2
سرمقاله
سال اول
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

باورهای خود را تغییر دهیم!

فعالیت طالبان علیه رسانهها
دشمنی با ارزشهاست
نـی یـا نهـاد حمایتکننـدهی رسـانههای آزاد افغانسـتان،
تأکیـد کرده اسـت کـه وضعیت آزادی بیان با گذشـت هر روز
شـکنندهتر میشـود و حکومـت بایـد تأمیـن امنیت رسـانهها
و خبرنـگاران را در اولویـت کاری خـود قـرار بدهـد .نـی ،در
حالـی از وضعیـت بـد امنیتـی خبرنـگاران ابـراز نگرانـی دارد
کـه چنـدی پیش ،گـروه تروریسـتی طالبـان در اعالمیهای به
رسـانههای کشـور اخطـار داده بود تـا به تبلیغـات تجارتیای
کـه بـر علیـه ایـن گـروه نشـر میشـود ،پایـان بدهنـد وگرنه
هـدف قـرار خواهنـد گرفت.
رسـانههای آزاد ،یکـی از بزرگتریـن دسـتآوردهای مـردم و
دولـت افغانسـتان در سـالهای اخیـر شـمرده میشـود؛ ولی
ایـن دسـتآورد اینک مـورد تهدید قـرار دارد و ممکن اسـت
فعالیتهـای رسـانهها در کشـور ،بنـا بـر مشـکالت جـدی
امنیتـی ،بـا خطـر رو بـه رو شـود .بسـیاری از نـکات مثبـت
دیگـر از جملـه حقـوق زنـان ،توجـه بـه رشـد تحصیلـی و
فرهنگـی جوانـان و ...همـه ،رابطـهی مسـتقیمی با رشـد کار
رسـانهای در کشـور دارد.
در صـورت تضعیـف فعالیتهای رسـانهها ،بخشهـای زیادی
در کشـور بـه رکـود مواجـه خواهـد شـد و ایـن بیانگـر ایـن
اصـل اسـت کـه بـرای رشـد هـر جامعـهای در عصـر کنونـی
چیـزی کـه از نیازهـای اولیـه شـمرده میشـود ،وجـود
رسـانههایی اسـت کـه بـه شـکل بیطرفانـه در پـی ارائـهی
اطالعـات مختلـف سیاسـی ،فرهنگـی و اجتماعـی باشـد .در
واقـع ،مـردم توسـط رسـانهها میتواننـد اوضـاع سیاسـی را
تحلیـل کننـد و سـواد الزم را برای درک بهتـر از امور مختلف
کشـور داشـته باشند.
ترسـی کـه طالبـان از رسـانهها دارنـد ،بـر اسـاس همیـن
قابلیـت اسـت و متأسـفانه آگاهـی مـردم از نیـت بـد و
تخریبـی گروههـای تروریسـتی و افراطگرایـان دینـی ،باعـث
تحریـک آنـان بـر قطـع منابـع اطالعاتـی بـرای مـردم شـده
اسـت .طالبـان میداننـد که نظـام کنونـی افغانسـتان ،هویت
و اسـتحکام خـودش را مدیـون اصولـی چـون حقـوق زنـان،
حقـوق بشـر ،آزادی بیـان و دیگـر مباحث دموکراتیک اسـت؛
بنـا بـر ایـن اصل و اصـول نظام را هـدف قـرار داده و خواهان
تضعیـف آن اسـتند.
حکومـت افغانسـتان وظیفـه دارد تـا امنیت رسـانهها را برای
فعالیـت بهتـر و بـدون محدودیـت فراهـم کند .ایـن تالش از
سـوی حکومـت نهتنهـا باعـث تقویـت مردمسـاالری و حقـی
کـه مـردم بـر اسـاس قانـون اساسـی دارنـد میشـود ،بلکـه
مشـروعیت قانونـی حکومـت را نیـز بـاال میبـرد .طـوری که
قبلا یادآور شـدیم ،حکومـت افغانسـتان که بر پایـهی اصول
دمکوکراتیک بنا شـده اسـت ،با ضعیف شـدن آزادی بیان در
افغانسـتان ،اساسـات خودش را از دسـت میدهد و این باعث
زیـر سـؤال رفتـن کارایی آن میشـود.
طالبـان پـس از تهدیدهایـی کـه بـاالی رسـانهها داشـتند،
نگرانیهـای زیـادی را ایجـاد کردهاند و ایـن نگرانیها در کنار
فعالیتهـای ضـد رسـانهای ایـن گـروه تروریسـتی ،توانسـته
اسـت تـا در بخشهـای مختلفـی کار رسـانهای را تحـت تاثیر
قـرار بدهـد .ایـن فعالیتها از سـوی گروه طالبـان ،بیانگر آن
اسـت کـه جنـگ جـاری نه تنهـا بـا نیروهـای امنیتـی افغان،
بلکـه بـا کلیـت نظـام و قوانینـی اسـت کـه همـهی نهادها از
جملـه رسـانهها را شـامل میشـود .هـر چنـد در شـش مـاه
نخسـت سـال روان میلادی ،خشـونت در برابـر خبرنـگاران
نسـبت بـه شـش ماه سـال گذشـتهی میلادی کاهـش یافته
اسـت؛ امـا نـی میگویـد ،تهدیـدی کـه از سـوی طالبـان در
تاریـخ سـوم سـرطان صـورت گرفـت ،وضعیـت را تغییـر داده
اسـت .بـه گفتـهی ایـن نهـاد فعـال در کار رسـانههای آزاد؛
«پـس از تهدیـد طالبـان ،شـاهد کشـته شـدن دو کارمنـد
رسـانه و بسـته شـدن یـک رادیـو بودیـم ،ایـن نگرانـی مـا را
نسـبت بـه مصؤونیـت رسـانهها و خبرنـگاران افزایـش داده
اسـت ».فعالیتهـای طالبـان در راسـتای اخلال در کار
رسـانهای و اطالعرسـانی ،در کنـار همـهی بحثهـای دیگـر،
حرفهایـی را در بـاب گفتوگوهـای صلـح نیـز بـاز میکنـد
کـه در ایـن اواخر از مباحث داغ سیاسـی به شـمار میرود .در
واقـع طالبـان بـا تهدیدهـا و حمله بر مراکـز رسـانهای ،باورها
را نسـبت بـه پیشـرفتهای صلـح با این گـروه نیز خدشـهدار
میکننـد؛ زیرا مشـکالتی کـه به دلیـل ممانعت افـراد طالبان
از فعالیـت رسـانهها ،بـه وجـود امـده اسـت ،نمایانگـر همان
خـط فکـری تاریکـی اسـت که سـالهای پیـش از ایـن گروه
تروریسـتی شـاهد بودهایـم .در حقیقـت ،مـردم افغانسـتان،
صلـح را نـه بـه ازای از دسـتدادن ارزشهایـی چـون آزادی
بیـان ،بلکـه بـه ازای قربانیانی کـه در راه به دسـت آوردن این
آزادی و آزادیهـای اجتماعـی دیگـر ،دادهانـد مطالبـه دارند.

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

عزیز رویش

آخریـن نکتـه در پولیمیک اخیـر ،طعنههایی بود
کـه در پسـت ذکـی میرزایـی و محسـن زردادی
خطـاب بـه مـن و جـواد سـلطانی آمـده بـود که
گویـا هـر دو «نـان بـه نـرخ روز» میخوریـم .من
از نـرخ روز یـا نـرخ شـب بـرای نان خـوردن چیز
خاصـی نمیدانـم .بـر ایـن حـرف درنـگ زیـادی
نیـز نمیکنـم .همیـن قـدر میگویم که در شـهر
مـا ،نـرخ نـان ،چـه در روز باشـد و چـه در شـب،
گران اسـت.
از امثـال ذکـی میرزایـی و محسـن زردادی زیـاد
شـنیدهایم که افغانسـتان کشـور فاشیسـم است؛
کابـل شـهر فاشیسـم اسـت و مـن و برخـی از
همراهانـم دسـتیاران فاشیسـم .ایـن سـخن
درسـت باشـد یـا نباشـد ،بایـد قبـول کنیـم کـه
نـرخ نـان را در ایـن شـهر همیـن فاشیسـمی
تعییـن میکنـد کـه بـر سیاسـت و حکومـت و
نـان و زندگـی و سرنوشـت مـردم مسـلط اسـت.
مـا بایـد ،بـه هر حـال ،با همیـن فاشیسـم تعیین
نسـبت کنیـم.
دنیـای مجـازی لب به سـخن بـاز کـردن را ارزان
کـرده اسـت؛ امـا نـرخ نان و نـرخ زندگـی را برای
مـا ارزان نکرده اسـت .مـن وقتی از قیام تبسـم و
جنبـش روشـنایی بـه تفصیل و با جزئیـات دقیق
روایـت میکنـم ،دارم نـرخ نـان و نـرخ زندگـی
در سـیطرهی فاشیسـم را بازخوانـی میکنـم.
کاش تمـام تصـور و برداشـت مـن از نیتـی کـه
امثـال زردادی و میرزایـی در عقـب جملات و
طعنـه و شـماتتهای خـود دارنـد ،اشـتباه باشـد
و ایـن دوسـتان همـهی حرفهایشـان را از
روی نیکخواهـی نسـبت بـه سرنوشـت مـردم
بیـان کـرده باشـند .در ایـن صورت ،نیش سـخن
و قبرکهـای آنـان بـر مـن و امثـال مـن ناگـوار
نمیمانـد.
سـخن امروز مـن آخرین قسـمت از تأملی اسـت
کـه بـر پسـت اسـد بـودا و کمنتهـای برخـی از
کاربـران فیسبوکـی در ذیـل ایـن پسـت صورت
گرفـت .ایـن تأمـل ،هر چنـد ناخواسـته؛ اما مفید
بـود .مـا بایـد بـا هـم درآویزیـم و حرفهـای
خـود را بـه همدیگـر بگوییـم .شـاید بـرای مـن،
تـا ضرورتهـای عاجلتـر دیگـری پیـش نیایـد،
ایـن آخریـن پولیمیـک در سلسـلهی «اشـکی
بـر گونـهی سـخن» باشـد .بحثهایـی کـه
جنبـهی شـخصی و شـخصیتی و انگیزهخوانـی
و نیتجویـی میگیرنـد ،هرچنـد روشـنکننده
و نتیجهبخـش باشـند ،ماللآورنـد .در روایـت دو
رویـداد قیـام تبسـم و جنبـش روشـنایی مـا بـه
بازنگـری و مرور مسـایل مرتبط با ایـن دو رویداد
ضـرورت داریـم .آنچـه در ایـن دو رویـداد اتفـاق
افتـاد ،بایـد مورد کنـکاش قـرار گیـرد .پرداختن
بـه مسـایل شـخصی و شـخصیتی مـا را از هـدف
دور میکنـد.
توقـع دارم بـاب گفتوشـنود را بـاز نگهداریـم.
نکتههـا را بسـنجیم؛ اما زبان و قضـاوت خود را به
دشـنهای بـر جان همدیگـر تبدیل نکنیـم .روایت
قیام تبسـم و جنبش روشـنایی به انـدازهی کافی
دشـنه و سـوزن و نیـش و تلخـی دارد کـه مـا را
در کنـار هـم آزرده و رنجـور میکند .مـن ادعایی
نـدارم کـه در روایتهـای مـن همه چیـز دقیق و
درسـت بیـان میشـود یـا در ختم روز هر کسـی
رضایتـی حاصـل میکنـد .مـا هنـوز بـا مشـکل
تفاهـم گرفتاریـم .بـه تفاهـم نیـاز داریـم .درک
مشـترک ،زمینـه را بـرای تفاهـم فراهـم میکند.
مـا افـرادی در کنـار همیـم .اعضـای یـک حـزب
و کارگـزاران یـک بنـگاه نیسـتیم .بایـد بگوییم و
بشـنویم و بـا شـکیبایی نقطههای پیونـد خود در
یـک امر جمعـی را پیدا کنیم« .اشـکی بر گونهی
سـخن» سـخنی اشـکآلود اسـت یـا سـخنی که
در اسـاس سـخن نیسـت ،اشـک اسـت و باید به
درد و سـوز ناشـی از بیـرون آمدن این اشـک نیز
توجـه شـود .به ایـن ترتیـب ،من گامهـای خودم
را بـرای ایجـاد تفاهـم بر مـیدارم و از دیگران نیز
توقـع دارم کـه در ایـن زمینـه اقـدام کنند.
***
مـا بـه تجدیـد نظر بـر باورهای خـود نیـاز داریم.
آنچـه را بـاور داریـم ،نیـک یـا بـد ،بـه واقعیـت

مـن از «قیـام تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» بـه امیـد
جرقههایـی از یـک آگاهـی روشـن روایت میکنـم .همچنان
کـه گفتـهام ،ایـن روایت تلخیهـای زیـادی دارد .دلیل آن،
تلخیهایـی اسـت کـه در خود این دو رویـداد بر کام همهی
مـا ریخـت .مـن در اولیـن روایتهـای خود اذعـان کردم که
چقـدر میترسـم و دلیـل ایـن ترسهایـم در چیسـت .ایـن
ترسهـا را در «قیـام تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» مورد
بـه مـورد نشـان میدهـم و بـا اعتـراف بـر آن ،میکوشـم
بگویـم کـه ایـن ترسهـا را جـدی بگیریـم.
زندگـی و سرنوشـت مـا تبدیـل میشـود .مـا
نسـبت بـه همدیگـر باورهـای نیکـو نداریـم .در
نتیجـه ،واقعیتهایـی را که در روابط و مناسـبات
خـود شـاهد میشـویم ،نیکـو نیسـتند .باورهـای
مـا ،بـه خواسـت مـا یـا بـه رغـم خواسـت مـا،
آمیختـه بـا نفـرت و بدبینـی و عصبیـت اسـت.
واقعیتـی کـه بـر اسـاس ایـن باورهـا بـه تصویـر
غالـب زندگـی مـا تبدیل شـده اسـت ،نیـز آلوده
بـا نفـرت و بدبیتـی و عصبیت اسـت .شـاید وقت
آن رسـیده باشـد کـه بـر این بـاور ،و بـه تبع آن،
بـر واقعیتهـای نامطلـوب ماحـول خـود نقطهی
پایـان بگذاریـم.
مـن در مؤسسـهی امپاورمنـت ،درسـی را فـرا
میگیـرم که اسـاس آن درنـگ بر توانایی انسـان
در شکلبخشـیدن باورهـای آن و شکلبخشـیدن
زندگـی بـر اسـاس خواسـت انسـان اسـت .ایـن
درس را جرعـه جرعه میچشـم و در یک نسـبت
تلاش دارم آن را بـه ایمـان و بـاور خـود نسـبت
بـه انسـان و نیکوییهـای انسـان تبدیـل کنـم.
واقعیـت امـروزی کسـانی را کـه در ماحـول خود
میبینیـم ،بـه صـد دلیـل حـق داریـم ناپسـند
تلقـی کنیـم؛ امـا ایـن «واقعیـت» اسـت .انسـان
علاوه بـر «واقعیـت»« ،آیدیـال» نیـز اسـت.
ترکیـب واقعیـت و آیدیـال ،موجـودی بـه نـام
انسـان را بـرای مـا قابـل درک میکنـد .آیدیـال
انسـان سـاختهی باورهایی اسـت که از حاال برای
خـود میسـازد .انسـان فـردا ،واقعیتـی اسـت که
سـاختهی باورهـای امروز ما نسـبت به آن انسـان
اسـت .چه خوب اسـت که بـاور خـود را از همین
حـاال تغییـر دهیـم و رنـگ نیکویـی بـه او بزنیم.
مـن از سـخنان ذکـی میرزایی و محسـن زردادی
بیشـتر از همـه بـه ایـن دلیـل احسـاس رنجـش
کـردم کـه در آنهـا بویـی از یـک بـاور منفـی از
گذشـتههای ناخوشـایند را استشـمام کـردم.
بـاوری کـه بـر اسـاس آن دشـواری و تلخیهـای
زیـادی بـر مـن و همنسلانم تحمیـل شـده بـود.
سـخن میرزایـی و زردادی از تعییـن نـرخ روز یـا
نـرخ شـب برای نـان ،زخـم کهنـهای را در درونم
بـاز میکنـد و ایـن زخـم بـرای مـن فوقالعـاده
زجردهنـده اسـت .خاطـرهی باورهایـی کـه بـر
اسـاس آن ذکـی میرزایـی و محسـن زردادی
بـر مبنـای آن واقعیـت مـرا شایسـتهی دشـنه و
بـاروت و شـکنجه و تهمـت و اهانـت میدید ،تلخ
اسـت .دوسـت دارم این بـاور تغییر کنـد و در اثر
آن ،واقعیتـی کـه امـرو ِز مـرا تمثیـل میکنـد و
واقعیتـی کـه فـردای همـهی مـا را در کنـار هـم

تمثیـل میکنـد ،تغییـر کنـد.
***
مـن از «قیـام تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» به
امیـد جرقههایـی از یـک آگاهـی روشـن روایـت
میکنـم .همچنـان کـه گفتـهام ،ایـن روایـت
تلخیهـای زیـادی دارد .دلیـل آن ،تلخیهایـی
اسـت کـه در خـود ایـن دو رویداد بـر کام همهی
مـا ریخـت .مـن در اولیـن روایتهـای خـود
اذعـان کـردم کـه چقـدر میترسـم و دلیـل ایـن
ترسهایـم در چیسـت .ایـن ترسهـا را در «قیام
تبسـم» و «جنبـش روشـنایی» مـورد بـه مـورد
نشـان میدهـم و بـا اعتـراف بـر آن ،میکوشـم
بگویـم کـه ایـن ترسهـا را جـدی بگیریـم.
ترسهـای مـن چـه جنبـهی خصوصـی داشـته
ی اسـت که
باشـد چـه جنبهی عمومـی ،ترسهای 
مـرا بـه اجتنـاب از هزینـه در کارهـای فـردی و
جمعـی کمـک میکنـد .تـرس آگاهانـه ،احتیاط
مـیآرد و ناترسـی بـا بیاحتیاطـی پهلـو میزنـد.
مـن میگویـم کـه وقتـی تـا ناوقتهای شـب ،در
آن هـوای سـرد و سـوزان ،در محوطـهی ادارهی
امـور ماندیـم ،کاش آقـای محقـق و اشـرف غنـی
و داکتـر عبـداهلل هـم بـه انـدازهی نیـم تـرس
مـن تـرس میداشـتند؛ تـرس از مـردم ،تـرس از
آینـدهی سـخن و موضعی بد ،تـرس از بیاعتنایی
بـه گلـوی بریـدهی تبسـم .شـاید بـا ایـن تـرس،
هـم در آن روز و هـم بعـد از آن ،از هزینههـای
زیـادی کـه متحمـل شـدیم ،جلوگیـری میشـد.
مـن میگویـم کاش در جریان جنبش روشـنایی،
آقـای خلیلـی و محقـق و دانـش و اشـرفغنی
و حنیـف اتمـر و احمـد بهـزاد و داوود ناجـی و
ذوالفقـار امیـد نیمـی از ترسهـای مـرا توجـه
میکردنـد .شـاید صدهـا قطعـهی وجود خـود را
روی هـوا بـاد نمیکردیـم و اشـکهای زیـادی را
بیهـوده بـر گونههـای خود جـاری نمیسـاختیم.
مـن نـان بـه نـرخ روز خـوردن را عیـب نمیدانم.
نـرخ روز را فهمیـدن ،یعنـی بـا اقتضـای زمـان
هماهنـگ شـدن ،یعنـی روح زمـان را فهمیـدن.
شـاید زردادی و میرزایـی بـا همین باور ،همیشـه
نـان را خلاف نـرخ روز خوردهانـد کـه هیچگاهی
بـا صـدا و سـخن و پیام زمـان آشـنایی نیافتهاند.
کسـی کـه حسـرت و نوسـتالژی یـک کودتـای
خونیـن و نـاکام را تـا چهـل سـال بـا خـود کش
میکنـد ،نشـان میدهـد کـه از درک نـان بـه
نـرخ روز خـوردن عاجـز مانـده اسـت .کسـی که
از دامـان والیـت فقیـه بلنـد میشـود و فاصلـهی
مالیـی و دیـنداری تـا تجددمأبی و دینسـتیزی

را اینچنیـن وارونـه طـی میکنـد ،نشـان
میدهـد کـه نسـبت بـه نـرخ روز بیاعتنا اسـت.
خـوب اسـت قبـول کنیـم کـه بخـش عمـدهای
از باورهـای مـا عیـب دارد و بـا باورهـای
معیـوب ،واقعیتهـا را معیـوب میبینیـم .مـن
بـا اشـرفغنی راه رفتـم .او یکـی از کاندیـدان
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـود که به بـاور من
بـه ریاسـت جمهـوری میرسـید .مـن بـا بـاور به
ایـن کـه سیاسـت فـن مدیریـت قـدرت اسـت و
سیاسـت بـدون مدیریـت قـدرت کاری عبـث
اسـت ،او را بـر داکتـر عبـداهلل و زلمـی رسـول و
سـیاف و گلآغـا شـیرزوی ترجیـح دادم .وقتـی
در جریـان راه ،متوجـه شـدم کـه انتظـارات مـن
از ایـن حکومـت و ترکیـب نیروهایـی کـه در آن
دخیـل شـدهاند ،بـرآورده نمیشـود ،مسـیر خود
را جـدا کـردم و شـرح تمـام ایـن ماجـرا را نیز به
تفصیـل بـا مـردم در میـان گذاشـتم .مـن اگـر با
تعبیـر و برداشـت زردادی و میرزایی «نان به نرخ
روز» میخـوردم ،بایـد کار دیگـری میکردم .من
نشـان دادم کـه نـرخ روز در برداشـت مـن با نرخ
روزی کـه میرزایـی و زردادی تصـور دارنـد ،یکی
نیسـت .من نـان به نـرخ روز میخورم؛ امـا هم از
نـان تصـور دیگـری دارم و هم از نـرخ نان و هم از
روزی کـه مبنـای تعییـن نـرخ نان اسـت.
ایـن نکتههـا را بـرای آن میگویـم کـه مسـیر
بحـث و گفتوگوهـای مـا درسـتتر دنبـال
شـود .مـن حـرف پیچیـدهای نمیگویـم؛ هرچند
موضوعـی را کـه بـرای روایـت انتخـاب کـردهام،
پیچیده اسـت .مـن روایـت سـادهای دارم .روایت
از آنچـه در نگاه و برداشـت من اتفـاق افتاد .تمام
روایتهـای خـود را نیـز بـر دالیـل و مسـتنداتی
اسـتوار میکنـم کـه قابـل مناقشـه نیسـتند .من
میگویـم در جریـان «قیـام تبسـم» چـه اتفـاق
افتـاد ،مـن چـه کار کردم و چه سـهمی داشـتم؛
داوود ناجـی چـه کار کرد و چه سـهمی داشـت و
هـزاران فـرد دیگر چه کاری کردند و چه سـهمی
داشـتند .برخی از اسـمها با مشـخصاتی روشـنتر
میآینـد و برخـی عمومیتـر .رویهمرفتـه تمـام
ِ
روایـت «واقعیـت» انـد؛ هر چنـد برخی از
آنهـا
نشـانهها کـه در نظـرم معنادارترنـد ،برجسـتهتر
تصویـر میشـوند تـا بـا دیـدی جدیتـر مـورد
تأمـل قـرار گیرند.
***
و سـخن آخـر ایـن کـه :مـن «مختـه» نمیکنم،
«روضـه» نمیخوانـم« ،خودشـیفتگی»های خود
را اشـباع نمیکنـم ،بـه آن معنایـی کـه میرزایـی
و زردادی میگوینـد نـان بـه نـرخ روز نمیخـورم
و برخلاف تصـور صابـر عرفانـی خـود را حـق به
جانـب و خیرخواه جلـوه نمیدهم .تنها خواسـتم
ایـن اسـت کـه فضـا صافتـر و روشـنتر شـود تا
مجـال بـرای قضـاوت و داوریهـای بهتـر فراهـم
گردد.
ایـن تمـام حـرف مـن در ایـن گفتوگـو و تمـام
مدعای من برای کسـانی اسـت که دوسـت دارند
روایتهـای مـن در مـورد دو رویـداد قیام تبسـم
و جنبـش روشـنایی را مـرور کنند.

انتخابات ریاست جمهوری آزمون
دموکراسی یا بحران دیگر؟

بشیر یاوری

کمیسـیون انتخابـات میگویـد کـه هزینـهی
برگـزاری انتخابـات ریاسـت جمهـوری تأمین شـده
و ایـن انتخابـات در ششـم میـزان برگـزار میشـود.
ایـن کمیسـیون در روزهـای گذشـته بـه نامزدانـی
کـه ثبـت نـام کـرده بودنـد ،اعتبارنامـه داد .در
گذشـته یکـی از چالشها بـرای برگـزاری انتخابات
نبـود هزینـه و امکانـات آن بـود .دولـت افغانسـتان
توانایـی ایـن را نـدارد کـه هزینـهی انتخابـات را
تأمیـن کنـد؛ تـا حـاال هـر انتخاباتـی کـه برگـزار
شـده ،جامعـهی جهانـی بیشـترین هزینـهی آن را
پرداختـه اسـت .پیـش از این مسـؤوالن کمیسـیون
انتخابـات میگفتنـد کـه بودجـهی انتخابـات
مشـخص نیسـت .حـاال ایـن مسـأله حـل شـده و
کمیسـیون انتخابـات میگویـد کـه  149میلیـون
دالـر هزینـهی برگـزاری انتخابـات اسـت کـه 90
میلیـون دالـر آن را دولـت افغانسـتان و  59میلیون
دیگـر را ،نهادهـای بینالمللـی کمـک میکننـد.
روز دوشـنبه ،عبـداهلل عبـداهلل ،رییـس اجرایـی
حکومـت و نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
از بحـران انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته بـا
عنـوان «فاجعـه یـاد» کـرده و تاکید کرد کـه تکرار

آن غیر قابل تحمل اسـت .در انتخابات سـال 1393
کمیسـیون انتخابـات نتوانسـت انتخابـات سـالم را
برگـزار کند .مداخلات پنهانی حکومـت ،بزرگترین
عامـل بحـران مشـروعیت نتیجـهی آن انتخابـات
بـود .از دامـن یـک انتخابـات ناسـالم ،حکومـت
توافقی«وحـدت ملـی» بـه وجود آمـد .این حکومت
کـه در پنـج سـال گذشـته بـا اختلاف داخلـی،
رقابـت منفـی از دورن و مخالفتهـای گسـترده از
بیـرون مواجـه بود ،در عمـل همـان را تمثیل کرده
کـه عنـوان آن اسـت؛ حکومتی از دو تیـم انتخاباتی
و گـروه سیاسـی کـه بیشـترین مصروفیـت آن
اختلاف داخلـی بـود و سـبب آشـفتگی برنامههای
دولتـی و سـوءمدیریت مقامهـای ارشـد حکومتـی
شـد .ایـن حکومـت نتواسـت انتخابـات پارلمانـی و
ریاسـت جمهـوری را در زمـان قانونـی آن برگـزار
کنـد .انتخابات پارلمانی با مدیریت ناسـالم و فسـاد
و تقلـب برگـزار شـد که حتـا رهبران ایـن حکومت
نیـز آن را شـرمآور خواندنـد.
ن که اشـرف غنـی گفته بود ،انتخابات ریاسـت
بـا آ 
جمهـوری را در مـاه جـوزا برگـزار میکنـد؛ امـا بـه
ایـن وعـده عمـل نکـرد .نامـزدان انتخابات ریاسـت
جمهـوری بیشت ِرشـان مخالفـان سرسـخت اشـرف
غنیانـد و از آغـاز رونـد انتخابـات تأکیـد کـرده و
میکننـد کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری بایـد
شـفاف برگـزار شـود .آنهـا اتهاماتـی را بـه رهبران
حکومـت وحـدت ملـی به ویژ ه اشـرف غنـی مطرح
میکننـد کـه از امکانـات و صالحیتشـان بـرای

اهـداف انتخاباتـی اسـتفاده میکننـد و هشـدار
میدهنـد که انتخابات ریاسـت جمهـوری باید بهتر
از گذشـته برگـزار شـود؛ اگـر بـار دیگر اشـتباههای
گذشـته تکـرار شـود ،مقصـر آن حکومـت اسـت.
انتخابـات ناسـالم گذشـتهی ریاسـت جمهـوری
و پارلمانـی ،اعتبـار انتخابـات را بهعنـوان بنیـاد
دموکراسـی در افغانسـتان خدشـهدار کرده و سـبب
بیاعتمـادی مـردم از دولـت شـده اسـت.
افغانسـتان با سـپری کـردن این تجربههـا ،بار دیگر
انتخابـات ریاسـت جمهـوری را برگـزار میکند .این
انتخابـات بـا چالشهـا و انتظـارات متفـاوت همـراه
اسـت .حکومـت وحـدت ملـی بـا آزمـون سـختی
مواجـه اسـت کـه میتوانـد بانـی انتخابـات سـالم
ریاسـت جمهـوری شـود یـا عامـل بحـران .ایـن
پرسـش درحالـی مطـرح اسـت کـه محمـد اشـرف
غنـی و عبـداهلل عبـداهلل ،رهبـران حکومـت وحدت
ملـی ،هـر دو نامزد انتخابـات ریاسـت جمهوریاند؛
اگـر آنهـا بخواهنـد در امـور انتخابـات مداخلـه
کننـد یـا نکننـد بـر نتیجـهی انتخابـات و آینـدهی
افغانسـتان تأثیرگـذار اسـت.
انتخابات ریاسـت جمهوری ،درحالـی برگزار خواهد
شـد کـه برنامـهی صلـح بـا طالبـان نیـز در جریان
ی کـه نیروهـای
اسـت .طالبـان گفتهانـد ،تـا زمانـ 
خارجـی در افغانسـتان باشـند ،آنهـا بـا انتخابـات
مخالفـت میکننـد؛ اگـر تالشهـای صلـح پیـش از
انتخابـات بـه نتیجه نرسـد ،تهدید امنیـت انتخابات
چالـش بزرگ اسـت و طالبان در آن صورت ،بیشـتر

سال اول

از گذشـته انتخابـات را تهدیـد خواهنـد کرد.
اگـر حکومـت در امـور انتخابـات مداخلـه کنـد یـا
کمیسـیون انتخابـات نتوانـد انتخابـات را سـالم
برگـزار کنـد ،احتمـال دارد بحـران انتخابـاتِ
گذشـتهی ریاسـت جمهـوری تکـرار شـود؛ اگـر
چنـان شـود ،بـا توجـه بـه تهدیدهـای متصـور از
طـرف طالبـان ،ضعـف اقتـدار دولـت و اختلاف
بحـران بزرگتـری
شـدید میـان رهبـران سیاسـی،
ِ
دامنگیـر افغانسـتان خواهد شـد .ممکن نیسـت بار
دیگر نسـخهی مشـابه یا متفـاوت «حکومت وحدت
ملـی» پذیرفتـه شـود؛ بـه دلیـل ایـن کـه یکبـار
تجربـه شـده اسـت .این مشـکالت درحالـی متصور
اسـت که کمیسـیون انتخابات نتوانسـته برنامههای
خـود را در زمـان مشـخص انجـام دهـد و بیشـتر از
سـی روز از برنامـهی کاری خود ،عقب مانده اسـت.
فهرسـت نهایـی رأیدهنـدگان ،تشـکیل کمیتـهی
رسـانهها ،توزیـع اعتبارنامـه بـه ناظـران نامـزدان،
چـاپ اوراق رأیدهـی و خریـداری ماشـینهای
بایومتریـک کـه بایـد انجـام میشـد ،هنـوز هیـچ
کـدام انجـام نشـده اسـت؛ در حالـی کـه تـا کمتـر
از ده روز دیگـر کمپیـن نامـزدان انتخابـات آغـاز
میشـود .بخشهایـی کـه نام بـرده شـد ،مهمترین
بخـش ِ رونـد انتخابـات اسـت؛ امـا بـه تأخیـر افتاده
اسـت؛ اگـر کمیسـیون انتخابـات این بخشهـا را به
زودی رسـیدگی نتوانـد ،احتمـال دارد کـه تجربهی
انتخابـات پارلمانـی گذشـته در انتخابـات ریاسـت
جمهـوری تکـرار شـود و کمیسـیون نتوانـد بـا
آمادگـی الزم انتخابـات را برگزار کنـد .در انتخابات
پارلمانـی تجربـه شـد کـه یـک مشـکل عمـده در
کنـار مشـکالت دیگـر ،کوتاهـی کمیسـیونهای
انتخاباتـی بـود کـه در آخریـن مرحلـه ،کمیسـیون
انتخابـات مـواد انتخاباتـی را آمـاده کـرد و بـدون
آمادگـی الزم انتخابـات پارلمانـی برگـزار شـد .بـه
دلیـل ایـن بیبرنامگـی و سـوءمدیریت مسـؤوالن
کمیسـیونهای انتخاباتـی از کار برکنـار شـدند.
اگـر کمیسـیون انتخابات از گذشـته تجربـه نگیرد،
انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـا مشـکالتی همـراه
خواهـد بـود؛ در آن صورت مقصر اصلی کمیسـیون
انتخابـات شـناخته خواهـد؛ همانگونـه کـه در
گذشـته چنیـن شـد.

فاجعهی کندهار؛ «طالبان برای رضایت باداران پنجابی خود،
خون غیرنظامیان را به حراج میگذارند»

علی شیر شهیر

بـا آن کـه طالبـان و حکومـت افغانسـتان در
قطعنامـهی نشسـت بیناالفغانـی در دوحـهی
قطـر ،روی کاهـش تلفـات غیرنظامیـان تأکیـد
کـرده بودنـد؛ امـا بـا خلـق فاجعـه در ولسـوالی
خاکریـز والیـت کندهـار ،نشـان دادند کـه عمل
آنـان ،فرسـنگها از آنچـه کـه میگوینـد فاصله
دارد و نمیشـود روی هیـچ حـرف آنـان ،اعتمـاد
کر د .
ایـن رویـداد واکنشهـای گسـتردهای را در
پـی داشـته اسـت .سـازمان ملـل در یـک پیـام
تویتـری ،خواهـان توقـف فـوری سلاحهای
غیـر قانونـی ماننـد ماینهـای مقناطیسـی در
افغانسـتان شـده اسـت.
ارگ ریاسـت جمهـوری افغانسـتان نیـز ضمـن
تقبیـح شـدید ایـن رویـداد تروریسـتی میگوید
کـه ماینگـذاری در مسـیر رفـت و آمـد مـردم
و هـدف قـراردادن افـراد ملکـی و تأسیسـات
عامالمنفعـه ،جنایـت بشـری اسـت.
در اعالمیـهی ارگ ریاسـت جمهوری افغانسـتان
آمـده اسـت کـه «رییـس جمهـور غنـی ضمـن
تقبیـح شـدید ایـن عمـل تروریسـتی و ضـد
انسـانی ،گفـت کـه ماینگـذاری در مسـیر رفـت
و آمـد مـردم و هـدف قـراردادن افـراد ملکـی و
تأسیسـات عامالمنفعه ،جنایت بشـری محسـوب
می شـود».
از سـوییهم ادیـن خـان اچکـزی ،فرمانـدهی
پولیـس کندهـار به روزنامـهی صبـح کابل گفت
کـه «گـروه تروریسـتی زیـر نـام طالـب ،همواره
در بـدل خلـق وحشـت در میـان مـردم بیگناه،
امتیازگیـری کـرده و بـرای راضی کـردن باداران
پنجابـی خـود ،خـون ایـن مـردم را بـه حـراج
میگـذارد».

ادیـن خـان اچکزی ،فرمانـدهی پولیـس کندهار به
روزنامـهی صبـح کابل گفـت که «گروه تروریسـتی
زیـر نـام طالـب ،همـواره در بـدل خلق وحشـت در
میـان مـردم بیگنـاه ،امتیازگیـری کـرده و بـرای
راضـی کـردن بـاداران پنجابـی خـود ،خـون ایـن
مـردم را بـه حـراج میگـذارد».
فرمانـدهی پولیـس کندهـار تأکیـد دارد کـه
طالبـان بـا خلق ایـن فاجعه و با «شـهید کردن»
دههـا کـودک ،زن و بزرگسـال یکبـار دیگـر
روی «غالمـان بیگانـه»ی شـان را نشـان دادنـد.
بـا این حـال یونامـا ،با نشـر اعالمیهای خواسـتار
توقـف فـوری کشـتار غیرنظامیـان و اسـتفاده از
ماینهـای مقناطیسـی از سـوی طالبـان شـده
اسـت .دفتـر یونامـا اعلام کـرده کـه در رویـداد
خاکریـز والیت کندهـار  13غیرنظامی بهشـمول
کـودکان و زنان کشـته شـده اسـت.
یونامـا تاکیـد کـرده اسـت« :همیـن حـاال بایـد
کشـتار غیرنظامیـان را بـه صفـر برسـانید .یوناما

خواهـان توقـف فـوری سلاحهای غیرقانونـی و
غیـر معیاری مانند ماینهای مقناطیسـی اسـت؛
سلاحی کـه جـان  13غیـر نظامـی را بهشـمول
کـودکان و زنـان در خاکریـز کندهـار گرفـت».
روز دوشـنبه ،در نتیجـهی انفجار یـک ماین کنار
جـادهای پـس از برخـورد بـا یک موتـر باربری پر
از سرنشـین در مسـیر جادهی خاکریـز -کندهار،
دسـتکم 11تـن کشـته شـده و  35تـن دیگـر
زخمـی شـدند .قربانیان همه غیرنظامی و شـامل
زنـان و کـودکان بودنـد که هفت کـودک ،دو زن
و دو مـرد ،کشـته شـدگان این رویـداد بودند.
دفتـر رسـانهای والـی کندهـار بـا انتشـار

اعالمیـهای گفتـه اسـت کـه ایـن انفجـار حوالی
سـاعت  ۲پس از چاشـت دوشـنبه (۲۴سـرطان)
در منطقـهی درزاب ایـن والیـت رخ داده اسـت.
حیـاتاهلل حیـات ،والـی کندهـار ،بـه روزنامـهی
صبـح کابـل میگویـد کـه ایـن افـراد سـاکنان
والیـت هلمنـد بودهانـد و بـرای زیـارت در
زیارتگاهـی موسـوم بـه «شـاه مقصـود» در
ولسـوالی خاکریـز آمـده بودنـد کـه موتـر حامل
آنهـا در مسـیر راه ،با بمب برخورد کرده اسـت.
فـواد امـان ،معـاون سـخنگوی وزارت دفـاع
افغانسـتان ،بـه روزنامـهی صبح کابـل ،طالبان را
مسـؤول ایـن ماینگذاری دانسـته و تأکیـد دارد
کـه «در ایـن مایـن کنـار جـادهای در خاکریـز
کندهـار ۱۱ ،سرنشـین یـک موتـر مـازدا شـهید
شـدند و  ۳۵غیرنظامـی دیگـر ،زخمـی شـدند».
طالبـان عامـل کشـتار  80درصـد
غیر نظا میـا ن
در هفتههـای پسـین ،تلفـات غیرنظامیـان در
حملههـای هراسافگنانـه در پایتخـت و دیگـر
والیتهـا افزایـش یافتهاسـت.
چنـد روز پیـش در پـی حملـهی انتحـاری در
یـک مراسـم عروسـی در جاللآبـاد ۹ ،تـن جان
باختنـد و  ۱۲تـن دیگـر زخمـی شـدند .همـهی
قربانیـان ایـن رویـداد نیـز غیرنظامیـان بودنـد.
وزارت دفـاع امریـکا (پنتاگـون) درگـزارش
تـازهاش گفتـه اسـت کـه در شـش ماه گذشـته،
نزدیـک بـه  ۳۲۰۰غیرنظامـی در افغانسـتان
کشـته یـا زخمـی شـدهاند کـه در ایـن میـان
طالبـان و داعـش عامـل بیشـترین تلفـات ایـن
غیرنظامیـان بودهانـد.
بـر اسـاس گـزارش پنتاگـون از مـاه دسـامبر
 ۲۰۱۸تـا ماه می  ،۲۰۱۹تنهـا  ۳۱۶۳غیرنظامی
کشـته و یـا زخمـی شـدهاند که شـامل 2هـزار و
 213تـن زخمـی و  ۹۵۰تـن کشـته میشـود.
پنتاگـون افـزوده کـه عامـل بیشـتر از  ۸۰درصد
ایـن کشـتار غیرنظامیـان ،طالبـان و داعـش
بودهانـد.
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قصهی آدمهای زیر پلسوخته
زندگی افیونی و زندگی پاک
هر دو «درد» دارد

اعتیـاد یعنـی تباهـی خـودت و ایـن تباهـی
رنـگ سـیاه مطلـق دارد .حتـا اگـر رگانـت
حسن ابراهیمی
وقتـی از افیـون پـاک هـم شـود؛ امـا ایـن
تباهـی در ذهـن و جسـمت هـم باقـی میمانـد .باید تـا آخرین
لحظـهی نفـس زندگـی ایـن تباهـی و بـه فنـا رفتن را بـا خود
یدک بکشـی .سـخت اسـت؛ اما قابـل تحمل؛ یعنـی باید تحمل
کنـی ایـن تباهـی را .خـود معتـاد با دسـتان خود این مسـیر را
انتخـاب کـرده اسـت و کاری جز ایـن نمیتواند انجـام بدهد که
ایـن پشـیمانی و ندامـت را به سـمتی سـوق دهد کـه زندگی را
بـرای خـود قابـل پذیریـش کند.
زندگـی پـاک درد دارد و ایـن درد از درد اعتیـاد جانفرسـاتر
ا ست .
حـاال کـه دقیقـا فکـر میکنـم زندگـی من تـرک خورده اسـت
و بـه دو قسـمت تقسـیم شـده اسـت .زندگـی قبـل از اعتیـاد
و زندگـی بعـد از اعتیـاد .شـاید آن وقتهـا کـه معتـاد بـودم
خیلیهـا میتوانسـتند مـرا درک کننـد؛ امـا حـاال کـه پـاک
اسـتم کمتـر آدمـی میتوانـد در دور و بـر من باشـد و مرا درک
کنـد و بـه همیـن خاطر اسـت کـه امروز ایـن جمله را نوشـتم:
« زندگـی درد دارد».
امـا میدانیـد زیبایـی ایـن درد در چیسـت؟ این اسـت که یک
معتـاد بـرای زندگـی پـاک هـر لحظـه بـه درد زیبایـی دچـار
اسـت .هـر لحظـه بایـد بـه یـاد داشـته باشـد کـه آن روزهایی
کـه در زیـر پل سـوخته بودی با خـودت چه کـردی و چطور از
همـه چیـز دل بریـده بودی تـا به یک چیـز ناچیـز دل ببندی.
بـه نشـئَگیهای قبل از خمـاری و خماریهای قبل از نشـئَگی.
شـادی همـان نشـئَگی اسـت و انـدوه و غـم همـان خمـاری
اسـت .مـن آن روزهـا در زیـر پـل سـوخته همیشـه در جهـان
مسـخ شـده میـان شـادی و غـم در رفـت و آمـد بـودم و اصلا
نمیفهمیـدم و نمیدانسـتم کـه مـن اهـل جهان آدمهای شـاد
اسـتم یـا اهـل جهـان آدمهـای غمگین.
جهـان زیـر پـل سـوخته جهانی پـر از غـم و اندوه بـود و جهان
بـاالی پـل سـوخته ،جهانـی پـر از شـادی؛ امـا مـن معتـاد آن
وقتهـا و حـاال هـم همیشـه بـه ایـن فکـر میکنـم کـه واقعن
ایـن همـه انـدوه میتواند پایـدار باشـد و یک معتـاد در زیر پل
سـوخته نمیتوانـد گاهـی شـاد شـود بـا کوچکترین بهانـه و یا
حـاال کـه در جهـان بـاالی پـل سـوخته دارم نفـس میکشـم،
اجـازه نـدارم در بیـن این همه آدم شـاد و شـادیهای بیبهانه،
لحظـهای غمگیـن شـوم و یـا بهانـهای پیـدا کنم بـرای غمگین
شدن.
اینهـا را نوشـتم بـرای ایـن کـه بنویسـم بعـد از این قسـمت و
تـا اینجایـی کـه در پل سـوخته بـودم خیلی افراطی به سـمت
اعتیـاد قـدم برداشـتم و هیـچگاه نخواسـتم لحظـهای بـا خـود
کمـی درنـگ کنـم و فکـر کنم کـه میتوانـم بدون مـواد مخدر
هـم زندگـی کنـم و یا چـارهی آن همـه درد برایم نمیتوانسـت
فقط مـواد مخدر باشـد.
درسـت بعـد از ایـن نوشـته اسـت کـه میخوانیـد من «حسـن
ابراهیمـی» ،منـی کـه هنـوز بـاور دارد «یـک معتـادم» چطـور
دسـت و پـا میزنـد در زیر پل سـوخته تـا خـود را از افیونی که
در جـان و ذهنـش جـا خـوش کرده اسـت نجـات دهـد و برای
ایـن رهایـی زندگـی من دچـار چـه حوادثی میشـود.
مـن آن روزهـا در زیر پل سـوخته بـه افیون دچار شـده بودم و
بـر خلاف همه تصورات روزی کـه مواد مصرفی خود را داشـتم
آن قـدر شـاد بـودم و هیـچ دغدغـهای در زندگی نداشـتم و اگر
روزی میشـد کـه بهانـه یـا دلیلی پیدا میشـد تا مواد نکشـم و
خـود را نشـئه نکنم اندوهگیـن میشـدم و آن روز غمانگیزترین
روز زندگیام میشـد.
بـر خلاف ایـن روزهـا در زندگـیام کـه اگر قـرار باشـد دوباره
مـواد مصـرف کنـم آن روز غمانگیزتریـن روز زندگـیام خواهـد
بـود و حـاال کـه بیش از یک سـال اسـت کـه دارم پـاک زندگی
میکنـم روزهـای شـاد زندگیـم اسـتند نـه این طور نیسـت.
دوسـت نـدارم آدمهـای زندگـیام به دو دسـته تقسـیم شـوند.
آدمهـای معتـاد و آدمهـای غیـر معتاد .هیـچ آدم معتـادی هم
بایـد یـادش نـرود کـه زندگـی پـاک درد دارد و هیـچ آدم غیـر
معتـادی هـم باید یـادش نرود زندگـی معتادگونه هـم درد دارد
و بایـد همیشـه بـه یادمان باشـد کـه زندگی در هـر حالتی درد
دارد و ایـن درد تنهـا بهانهای اسـت بـرای ادامـهی زندگی؛ این
درد همـان شـادی اسـت؛ این درد همـان اندوه اسـت؛ این درد
خـود آدمـی اسـت؛ ایـن درد همان زندگی اسـت.
همـهی مـا آدمهـا بـا درد بـه دنیـا میآییـم و بـا درد از ایـن
جهـان خواهیـم رفـت .مـن درد را دوسـت دارم.
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چالش اقتصادی هزارهها؛
عوامل و راه حلها

روایت مهاجران افغانستان

بی سرنوشتی مهاجرت
به اروپا
علـی شـش سـال قبـل افغانسـتان را بـه امیـد
قبولـی در یکـی از کشـورهای اروپایـی تـرک
کـرد؛ امـا اکنون پس از شـش سـال و چنـد ماه،
رازق اختیاربیگ
نهتنهـا کـه قبولـی خـود را نگرفتـه ،کـه زندگی
خیلـی دشـواری را نیـز تحمـل میکنـد و هـر روز خـودش را بـه
خاطر بیهوده سـپری شـدن شـش سـال از بهترین دوران زندگیاش
سـرزنش میکنـد.
چنـد شـب پیـش بـه گونـهی اتفاقی بـا علـی در فیسـبوک صحبت
کـردم .هـر چنـد برایش سـخت بـود ،روزهایی را که در شـش سـال
گذشـته داشـته ،یـک بـار دیگـر مـرور کنـد؛ امـا از او خواسـتم از
روزهایـی کـه در سـویدن و باالخره فرانسـه بوده ،برایـم تعریف کند.
علـی کـه حدودا  ۲۱سـال سـن دارد ،زندگی در چند سـال گذشـته
برایـش تجـارب زیـادی داده اسـت .او شـش سـال پیش بـا چند تن
از همسـن و سـاالن خـود دل بـه دریـا میزنـد و بـه هـر نحـوی
خـود را بـه سـویدن میرسـاند .زمانـی کـه بـه سـویدن میرسـد،
دیگـر زندگـی آنگونـه کـه او در روسـتاهای خـود شـنیده بـود،
نیسـت؛ او مجبور میشـود شـبهای گـرم تابسـتان را در کمپهای
مهاجـران بـا اندکتریـن امکانـات سـپری کنـد .علـی میگویـد:
«هـر چـه بـرم مشـکل بـود ،ایـی بـود کـه زبـان بلـد نبـودم ،حتـا
دو سـه روز دستشـویی ره هـم پیـدا نتانسـتم .نـان و او (آب) ره د
وقتـش نمییافتیـم ».امـا علـی میگویـد کـه او خیلـی خوشبخـت
بوده،؛زیـرا سـالهایی کـه او بـه سـویدن رفتـه بـود ،برخـورد دولت
سـویدن بـا مهاجـران بـه مراتـب بهتـر از امـروز بـود .علـی بیـش از
پنـج سـال را در سـویدن میمانـد و در ایـن مدت سـه بـار از جهت
قبولـیاش حکومـت سـویدن از وی مصاحبـه میگیـرد .بـا ایـن کـه
علـی پـس از هـر بـار مصاحبـه دادن ،پیـش خـود اطمینـان حاصل
میکنـد کـه قبـول میشـود؛ امـا از بیـن جمـع دهنفـریای کـه بـا
علـی مصاحبـه دادهانـد؛ همـه قبـول میشـوند و تنها علی اسـت که
بیسرنوشـت میمانـد و قـرار میشـود سـفری را کـه بـرای پشـت
سرگذاشـتن آن ماههـا را از مـرزی بـه مـرزی پیـش رفتـه اسـت؛ با
هواپیمـا و سـرعت بیشـتری برگردد؛ قرار اسـت او را فـردا به پولیس
مـرزی سـویدن تحویـل بدهند کـه دیپورت شـود .علی که برگشـت
دوبـاره در افغانسـتان را کمتـر از مـرگ نمیپنـدارد؛ شـبهنگام از
کمـپ فـرار میکنـد و خـودش را بـه شـهر دیگـری در سـویدن بـه
خانـهی یکـی از دوسـتانش میرسـاند .به گفتهی خودش ،شـش ماه
تمـام را از خانـهی دوسـتش بیـرون نمیشـود تـا مبادا آفتابی شـده
باشـد و قابـل دید .شـش ماه زنـدان در خانهی دوسـتش که بدترین
دوران زندگـی علی را رقم زده اسـت .شـش ماه زندگـی پنهان ،علی
را وادار بـه سـفر دیگـری میکند؛ فرار از سـویدن به قصد فرانسـه .او
پـس از چنـد روز سـفر خودش را به فرانسـه میرسـاند؛ بـه روزهای
بدتـری کـه انتظـار علـی را میکشـند؛ او کـه جایـی بـرای رفتـن و
پنهانشـدن نـدارد ،بـه ارودوگاه پناهجویان در فرانسـه پنـاه میبرد.
پولیـس فرانسـه پـس از تحقیقـات ابتدایـی ،علـی را بـه یکـی از
کمپهـای مهاجـران جابهجـا میکنـد .علـیای کـه تـا هنـوز
بیستسـالگیاش را تکمیـل نکـرده اسـت ،در کمپـی جابهجـا
میشـود کـه بـه گفتـهی خـودش دو هفتـهی تمـام را از تـرس
نمیخوابـد« .کمپـی که مـا د اونجه بودیـم ،دزد خیلی زیاد داشـت.
روز کـه از دسـت گرمـی خـواب نمیبـرد ،شـب از تـرس ای که دزد
نزنـد ،خـواب نمـی رفتیـم .د دوهفتـه حتـا یـک شـب هـم خـواب
نکـدم ».دولـت فرانسـه پـس از گرفتـن مصاحبـه از علـی ،او را بـه
روسـتای دوردسـتی میفرسـتد؛ جایـی شـبیه به کشـورش که علی
مهاجـرت را بـر آن ترجیـح داده بـود .علی هنوز هم در همان روسـتا
زندگـی میکنـد؛ روسـتایی بـا امکانات انـدک زندگی ،بـا علیای که
نـه زبـان میفهمـد و نـه مدرکـی دارد تـا بـا اسـتفاده از آن بتوانـد
تحصیـل کنـد .او شـش مـاه اسـت کـه در آن روسـتا بـدون امـکان
یادگیـری زبـان ،سـعی دارد خودش را بـا زندگی در آن روسـتا وفق
دهـد و بـا زبـان آن روسـتا و زندگـی در آن ارتباط برقـرار کند .پس
از شـش سـال ،علـی در آرزوی این اسـت که سـالهای تلفشـدهی
عمـرش را جبـران کنـد و بـا یادگیـری زبـان بتوانـد بـه تحصیلـش
ادامـه بدهـد؛ رویایـی کـه نبـود مـدرک و ندانسـتن زبـان آن را
ناممکـن مینمایـد .او کـه بغـض گلویـش را گرفتـه اسـت؛ در کنـار
آرزوکـردن یادگیـری زبان و ادامـهی تحصیل در یکی از روسـتاهای
فرانسـه ،آرزوی آرامـی در وطنـش را بـا خـود میپرورانـد و ایـن که
روزی بتوانـد در خیابانهایـی قـدم بزنـد کـه زبـان آن را میفهمد و
بـا آدمهـای آن حـس نزدیکـی دارد« .خدا کنـه د وطن یـک آرامی
بیایـه کـه هیـچ کـس مجبور نشـوه وطـن خـود را ایال(تـرک) کنه؛
هیـچ جـای خانـهی خود آدم نمیشـه ».علـی یکی از صدهـا نوجوان
و جوانـی اسـت کـه طـی سـالهای اخیـر بـا فـرار از جنـگ و مرگ
شـاید حتمـی؛ دل بـه دریـا زدهانـد و خود را بـه یکی از کشـورهای
آن طـرف آبهـا رسـاندهاند؛ دل بـه دریازدنـی کـه جـان آدمهـای
زیـادی را گرفته اسـت.

محمد عارف محب

بخش دوم
از  ۲۰۰۱بـه اینسـو؛ بازگشـت بـه پیـش از
ا نقال ب
سـقوط طالبـان و شـروع عصـر دموکراسـی؛ امـا
زمـان دیگـری اسـت .فرصتهایـی که ایـن دوران
آفریـد ،در تاریـخ بیبدیـل بـوده اسـت؛ امـا عموم
مـردم مـا چنـان که گفته شـد ،فاقد تفکـر اقتصاد
کالن بودنـد .از ایـن رو ،جسـتوجو بـرای نـان،
فقـط فـردی و بـه انـدازهی نیاز شـبانهی هـر فرد
بـود و سـوگمندانه بایـد گفـت کـه سـهم مـردم
مـا از سـرمایههای کالن ایـن عصـر تقریبـا هیـچ
اسـت .الزم میدانـم ایـن مسـأله را منصفانـه بـه
خوانـش بگیـرم و نارسـاییها و علـل آن را عادالنه
طـرح و بررسـی کنـم .الزم بـه تذکـر میدانـم،
هـدف ،یافتـن راه حل اسـت نـه ابراز احساسـات؛
از ایـن رو ،انتقـاد از فـرد یـا جریان بـه معنی بیان
واقعیـت اسـت نـه دشـمنی چنـان کـه تمجید از
جایـی بـه معنـی آن اسـت که حـق را بـه حقدار
داده باشـیم و تعـادل وجدانـی و عقالنـی را کـه
وظیفـهی همگانـی بـرای اصلاح جامعـه اسـت را
رعایـت کرده باشـیم.
الف) مردم و اقتصاد
مـردم هـزاره عمومـا تجربـهی اقتصـادی ندارنـد.
هرچنـد زحمتکشتریـن مردمانـد؛ امـا کارگری،
گلیمبافـی یـا زمیـنداری و مـالداری آنهـم بـه
صـورت محـدود و متکـی بـه تکهزمیـن ارثـی را
نبایـد اقتصـاد پنداشـت .منظـور ایـن اسـت که از
اقتصـاد متکی به فکر و از دسـتیابی بـه کانالهای
اقتصـاد مـدرن بیبهرهانـد؛ لـذا از ثمـرات اقتصـاد
محرومانـد .چـرا کـه اقتصـاد تنهـا نـان نیسـت؛
اقتصـاد ،ارتبـاط بـا جهـان اسـت .اقتصـاد ،فهـم
زبـان دیگران و تقسـیم نیـاز با انسـانهای جوامع
دیگـر اسـت .اقتصـاد ،آدرس یـک فـرد و جامعـه
اسـت تـا از ایـن زاویه ،یک انسـان یا یـک جامعه،
مـورد شـناخت جهانیان واقع شـود و مـورد توجه
قـرار گیـرد .وابسـتگی کامل نسـل پیشـین هزاره
بـه زمین ارثـی و قناعت به آن ،احتیـاج به ارتباط
بـا جهـان را در میـان آنهـا کمرنگ کرده اسـت.
سـتمهای جامـع سیاسـی ،اجتماعـی و دینی این
مشـکل را در میـان آنهـا چنـد برابر کرده اسـت.
از ایـن رو ،از مـردم توقـع نمـیرود در این فرصت
چنـد دهـهی پـر از هیاهـو ،روابـط گسـترده بـا
جهـان و ورود بـه دنیـای اقتصـاد مـدرن را تجربه
کننـد .حتـا تصـور نمـیرود بـه فکـر این مسـائل
باشـند .عمـدهی توقـع ،از رهبـران آنـان اسـت تا
مدیریتشـان کننـد کـه در همـه جوامـع ایـن
توقـع وجـود دارد .البتـه ورود بـه دنیـای اقتصـاد
در دو دهـهی اخیـر اگر بـه صورت محـدود وجود
دارد ،ناشـی از گرایـش عمومی نیسـت؛ بلکه همه
ناشـی از اسـتعداد یـا تلاش شـخصی اسـت .بـه
همیـن خاطـر کارکرد قوی نـدارد؛ تعـداد محدود
تاجـران نـه پشـتوانهی سیاسـتاند و نـه دانش و
توسـعه؛ بلکـه بـه دلیـل محدودیـت و نیـز اقتصاد
مافیایـی ،وابسـته سیاسـتاند کـه روزبـهروز بـر
محدودترشـدن اقتصـاد میانجامـد.
ب) رهبران و اقتصاد
مطابـق آنچـه نسـبت بـه مـردم گفتیـم ،انتظـار

سـتمهای جامـع سیاسـی ،اجتماعـی و دینـی ایـن
مشـکل را در میـان آنهـا چند برابر کرده اسـت.
از این رو ،از مردم توقع نمیرود در این فرصت
چنـد دهـهی پـر از هیاهـو ،روابـط گسـترده بـا
جهـان و ورود بـه دنیـای اقتصـاد مـدرن را تجربه
کننـد .حتـا تصـور نمـیرود بـه فکـر ایـن مسـائل
باشـند .عمـدهی توقـع ،از رهبـران آنـان اسـت
تـا مدیریتشـان کننـد کـه در همـه جوامـع ایـن
توقـع وجـود دارد.
نمـیرود مـردم بـه عنوان یکـی از عناصـر جامعه،
باعـث تحـول در ایـن حـوزه شـوند؛ بـه عبـارت
دیگـر ،نیـاز شـدید به مدیریـت جامعه اسـت .این
مدیریـت میتوانـد از ناحیـهی تحصیلکـردگان
باشـد کـه در بـاب آنهـا صحبـت خواهیـم کـرد
و میتوانـد بـه خاطـر تأثیـرات فرهنگی باشـد که
در ایـن خصـوص نیز مشـکل وجـود دارد .چرا که
نـه بخـش خاص فرهنـگ (دیـن) و نـه فرهنگ با
تعریـف عـام ،گرهگشـا نیسـت یـا بسـیار زمانبـر
اسـت .عمـدهی توجـه بـر رهبـران مـردم اسـت؛
کسـانی کـه عملا سرنوشـت مـردم در دسـت
آنهـا اسـت و از آدرس مـردم بـه چوکـی قـدرت
رسـیدهاند .در خصـوص رهبـران ،نکاتـی گفتنـی
ا ست :
اول؛ رهبـران ایـن عصـر ،پـروردگان محیـط
آموزشـی نسـل پیشـین هزارههـا اسـتند .نسـل
پیشـین هـزاره یا بـه دانشـگاه و محیطهای علمی
دیگـر راه نداشـتند یـا بسـیار انـدک راه یافتند .از
ایـن رو ،نمیتـوان اینهـا را یـا نسـل پیشـین
را متهـم کـرد کـه چـرا «ملا» اسـتند .یـا نسـل
پیشـین چـرا فقـط ملا پـرورش دادهانـد؟ چـرا
کـه ایـن نکتـه بسـان جبـر تاریخـی بـر مـردم ما
جـاری شـده و راه دیگـر نبـوده یـا بسـیار محدود
بـوده اسـت .گذشـته از ایـن ،جامعـهی سـنتی ما
و مخصوصـا متدینیـن سـنتی مـا فرصـت رشـد و
بالندگـی بـرای تحصیلکردههـای مراکـز دیگـر
نـداده اسـت .در هرصـورت ،چـه بخواهیـم یـا
نخواهیـم ،رهبـران مـا از سـال  ۲۰۰۱به اینسـو،
عمدتـا مالهـا اسـتند .از رهبرانی کـه صرفا «مال»
اسـتند ،انتظـار نبایـد داشـت ،بسـان یک شـخص
آکادمیـک اقتصـادی یـا سیاسـی یـا حقوقـی،

برنامهریـزی داشـته باشـد یـا برنامهریـزی کالن
را درک کنـد.
دوم؛ عمـدهی مالهـا مشـورهگرا نیسـتند .از ایـن
رو ،کمتـر از تواناییهـا بهـره میبرنـد .چهارچوب
ذهن آنها ثابت اسـت؛ سیاسـت را از زاویهی سـر
منبـر و سـخنرانی و فرمایـش یکطرفـه میبینند
و نـگاه یکطرفـه ،بـه معنـی حـذف دیگـران و
ندیـدن زوایـای تـازه و نیازهـای جدیـد اسـت
بلکـه بدتـر از ایـن ،حتـا زوایـای تـازه را دشـمن
خـود میپندارنـد و برعلیـه آن موضـع میگیرنـد
و باعـث کنـدی جریـان پیشـرفت میشـوند.
نکتـهی دیگـر ایـن کـه همـهی رهبـران ،فرزندان
کوهسـتان اسـتند .لـذا تفکر کوهسـتانی بـا همان
مرزهـای فـراوان جغرافیایـی و تنگناهـا هنـوز در
زندگـی و منـش آنهـا جـاری اسـت .بـه همیـن
خاطـر اسـت کـه هرگـز نتوانسـتهاند از قالبهای
اجتماعـی یـا فکـریای که بـرای خود میسـازند،
بیـرون بیاینـد و در سـایهی آنـان ،هزارههـا
نیـز رشـد نکـرده و همچنـان کوهسـتانی باقـی
ماندهانـد .ارتبـاط بیرونـی رهبران و مـردم تفاوت
زیـادی نکـرده اسـت؛ اقتصـاد هزاره عمدتـا متکی
بـه جیب خـود هزاره اسـت .محل سـکونت ،محل
کار ارتباطـات و خالصـه جهانبینـی هـر هـزاره
بـه دنیـای خـود هـزاره ختـم میشـود .ایـن عدم
مدیریـت و نگشـودن دنیـای تـازه بـرای مـردم،
تقصیـر رهبران اسـت.
سـوم؛ چـه قبول کنیـم یا نکنیـم ،رهبـران فعلی
مناسـب دنیـای فعلـی نبـوده و نیسـتند .یـا بـه
ایـن دلیـل کـه درکـی از اقتصـاد جمعـی ندارنـد
یـا بـه ایـن دلیل کـه اقتصـاد جمعـی و مـدرن را
میفهمنـد؛ امـا از آن میترسـند؛ لـذا مانـع آن

میشـوند .سـوگمندانه بایـد گفـت؛ گزینـهی
دوم بسـیار بـه مشـاهده افتـاده اسـت .بـه جـای
ایـن کـه تجـار و بنگاههـای اقتصـادی را حمایـت
کننـد ،بـه تخریـب یـا فراموشـی آنهـا همـت
گماریدهانـد .نهایتـا؛ اگـر ارتباطـی بـوده ،از بـاب
رابطـهی سـود دو طرفـه بـوده نه بر اسـاس منافع
کالن ملـت .از روزگاری کـه نشسـت بُـن شـکل
گرفـت و پـای مسـتقیم غـرب را بـه افغانسـتان
بـاز کـرد ،اقتصـاد آزاد بـه گونـه ِی غیـر قابـل
پیشبینـی و بـدون آمادگـی وارد کشـور شـد .در
افغانسـتان امـا اقتصـاد آزاد به معنی شـکلگیری
مافیـای اقتصـادی اسـت؛ زیـرا دنیایـی اسـت که
قانـون ،وجـدان جمعـی و اقتـدار دولـت عملا
وجـود نـدارد تـا منافـع افـراد را کنتـرل کنـد .از
ایـن رو ،اقتصـاد عملا بـه دسـت افـراد خاصی با
پشـتوانهی سیاسـی افتاده اسـت .در کلیـهی اقوام
هموطـن غیـر هـزاره ،سیاسـت و اقتصـاد مسـیر
جداییناپذیـر را انتخـاب کردهانـد و هـر دو ،خوب
همدیگـر را درک میکننـد؛ از این رو ،هردو موفق
عمـل کردهانـد .موفقیتشـان از آن رو اسـت کـه
اقتصـاد مافیایـی ،نیاز شـدید به حمایت سیاسـت
اسـت و سیاسـت ،همواره نیازمند پشـتوانه اسـت؛
چـون پشـتوانهی قانونـی و پشـتوانهی مردمـی
در افغانسـتان ضعیـف اسـت ،اقتصـاد ،پشـتوانهی
بسـیار عالی برای سیاسـت اسـت؛ اما در جامعهی
هـزاره ،سیاسـت فقـط متکـی بـر ذهـن مالیـی
و شـعار و سـخنرانی اسـت .نـه «مـردم» مـورد
مدیریـت کالن واقـع شـدهاند و نـه اقتصـاد مـورد
توجـه قـرار گرفته اسـت .از ایـن رو عملا اقتصاد
بـه دسـت ما نیسـت و رهبـران و مـردم مـا از آن
محـروم اسـتند .در این شـرایط رهبـران نیز مدام
بـه جـای تکیـه بـه بیـرون و جوامـع دیگـر ،بـه
سـمت «مـردم» و کوهسـتان میخزنـد و شـاهد
اسـتیم کـه مـدام در حـال عقبنشـینی اسـتیم و
روزبـهروز در حـال کوچـک شـدن.
چهـارم؛ در عصـر پـس از طالبـان ،سـرمایه و
ثروتهـای کالنـی وارد افغانسـتان شـد و نیـز
در افغانسـتان ثروتهـای کالن سـاخته شـد؛
امـا سـهم هزارههـا در حکـم هیـچ اسـت .بـدون
تعـارف ،هیچ! هیچ شـهرکی در هزارجات سـاخته
نشـد ،سـرکی که ارزش اسـتراتیژیک داشته باشد
نیسـت بدبختانـه ،ارتبـاط اقتصـادی هزارههـا بـا
دنیـای بیـرون نیـز بر قرار نشـد .کچالـوی بامیان،
گیاهان دارویی هزارجات ،عسـل هزارجات ،سـیب
و زردالـوی والیتهـای میدان غزنـی و ...همچنان
بایـد بـا قیمـت هیـچ ،به دسـت تجـاران برسـد تا
سـود اصلـی را آنهـا بردارند .در واردات نیز سـهم
مـا ناچیـز اسـت .بـه عبـارت روشـنتر ،صـادرات
هزارهجـات بایـد بـا ارزانترین قیمـت از هزارجات
خـارج شـود تا منافـع تجـاران و واسـطهها تأمین
شـود .از طـرف دیگـر ،هزارههـا آخریـن خریـدار
کاالی وارداتیانـد و بایـد آن را بـا باالتریـن قیمت
خریـداری کننـد تـا سـود واردگننـدگان تأمیـن
شـود .ایـن دقیقـا بـه معنـی ایـن اسـت کـه مدام
تـوان اقتصـادی هزارههـا رو به پایین برود .انسـان
هـزاره بایـد کارگـر کشـورهای دیگـر باشـد تـا
خریـدار کاالی وارداتـی باشـد؛ یعنـی عملا تکرار
تاریـخ بـر هزارهها .دراین شـرایط ،چه کسـی باید
دسـت به کار شـود و از تولیدات مردم و از تاجران
مـردم حمایت کنـد؟ جز رهبـران؟ سـوگمندانه،
رهبـران فعلـی هیـچ در ایـن خصـوص فکـر و
برنامـهای ندارنـد و بلکـه در مـواردی ،مانـع فکـر
خاصـی در ایـن مـوارد میشـوند.
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

نمایندگان مجلس
تجربهی سیاسی ندارند

مرضیه حسینی

سیســتم قضایــی در یــک کشــور ،از ارگانهــای
اصلــی در نظــام حکومــتداری اســت و جــدی
نگرفتــن ارزش و جایــگاه ایــن سیســتم میتوانــد
بــه بدنــهی حکومــتداری در کشــور لطمــه
جــدی وارد کنــد .متأســفانه در ســالهای اخیــر
در غــرب کشــور دیــده میشــود کــه حضــور کــم
رنــگ زنــان در سیســتم قضایــی پروندههــای
قضای ـیای را کــه نیــاز مبــرم بــه دادســتانهای
زن دارد بــا تأخیــر در رونــد بررســی مواجــه
کــرده اســت.
عــدم حضــور زنــان دادســتان در ولســوالیهای
هــرات بیــش از هــر زمــان دیگــر بــرای زنــان
ولســوالیها و زنــان روستانشــین مشــکل آفریــده
اســت .پــریگل کــه از منطقــهی قلعــه ریــگ
ولســوالی زندهجــان اســت ،میگویــد کــه از
رفتارهــای بــد همســرش بــه تنــگ آمــده؛ امــا
ســنت مردســاالری حاکــم در ایــن روســتا و
روســتاهای همجوارشــان باعــث شــده تــا نتوانــد
مشــکلش را بــا یــک سارنوال/دادســتان مــرد در
میــان بگــذارد.
او میگویــد کــه ماننــد وی زنــان بســیاری
هســتند کــه نمیتواننــد بــرای ثبــت شــکایت و
رســیدگی بــه مشکلشــان بــه محاکــم و از همــه
مهمتــر نــزد مــردان مراجعــه کننــد.
براســاس معلومــات بــه دســت آمــده هــم اکنــون
 27دادســتان زن در هــرات مشــغول بــه فعالیــت
اســتند؛ امــا حضــور گســتردهی مخالفیــن در
ســطح ولســوالیها ،فضــای ســنتی حاکــم
بــر جامعــهی مردســاالری چــون افغانســتان،
ناامنیهــا ،دوری مســافت راه و مشــکالت
خانوادگــی باعــث شــده تــا فعالیــت ایــن زنــان
منحصــر بــه مرکــز شــهر باشــد.
مســؤوالن دادســتانی اســتیناف هــرات بــا تأییــد
برخــی از ایــن مــوارد میگوینــد کــه نزدیــک بــه
ده خانــم در ولســوالیهای ایــن والیــت اســتخدام
شــدهاند؛ امــا موفــق بــه انجــام وظیفــه در ســطح
ولســوالیها نشــده و بــه گونــهی خدمتــی در
مراکــز شــهرها انجــام وظیفــه میکننــد.
مشــکالت امنیتــی و اجتماعــی ،تنهــا دلیــل بــر
نبــود دادســتانهای زن در ایــن ولســوالیها
نیســت؛ نبــود شــعبههای اداری دادســتانی در
ولســوالیها و امکانــات مناســب ،از دالیــل دیگــر
نبــود زنــان دادســتان بــه شــمار مــیرود.
دادســتانهای زن در هــرات میگوینــد کــه هــر
چنــد طــی چنــد ســال اخیــر زنــان بیشــتری در
ایــن اداره شــروع بــه فعالیــت کردهانــد؛ امــا ایــن
حضورشــان بســنده نبــوده و نیــاز اســت تــا زنــان
بیشــتری بــه ویــژه در ادارههــای دادســتانیهای
ولســوالیها اســتخدام شــوند.
دادســتان مهــوش جمشــید کریمــی ،آمــر
دادســتانی شــهری ادارهی دادســتانی اســتیناف
هــرات ،بــا انتقــاد از بیتوجهــی برخــی از
نهادهــای مســؤول در امــر رســیدگی بــه
مشــکالت زنــان دادســتان میگویــد کــه هــر
چنــد برنامههایــی بــا مبالــغ هنگفــت بــه منظــور
ارتقــای ســطح ظرفیــت زنــان دادســتان انجــام
شــده؛ امــا در قســمت حضــور و رفــع مشــکالت
زنــان دادســتان در ولســوالیها هیــچ تالشــی
صــورت نگرفتــه اســت .او یگانــه چالــش ســد
راه فعالیــت ایــن بانــوان را تهدیــدات امنیتــی و
دخالــت برخــی از افــراد زورمنــد در امــر پیگیــری
و رســیدگی بــه پروندههــای جرایــم عنــوان
میکنــد .بــه گفتــهی وی ،هــر چنــد حضــور
و فعالیــت دادســتانهای زن منجــر بــه ارائــه
خدمــات بهتــر شــده اســت؛ امــا بــا عــدم حضــور
زنــان دادســتان در ولســوالیها ،در آینــدهی
نزدیــک شــاهد بیبــاوری زنــان بــه نهادهــای
عدلــی و قضایــی نیــز خواهیــم بــود.
فریبــا خواجــه زاده کــه از مدتــی بــه ایــن ســو
در دادســتانی اســتیناف هــرات مشــغول بــه کار
اســت ،در کنــار مشــکالت ناامنــی ،تعصبــات
جنســیتی و قومــی را از دیگــر مشــکالت فعالیــت
زنــان دادســتان عنــوان میکنــد.
امــا مســؤوالن در دادســتانی اســتیناف هــرات
از حضــور  27درصــدی زنــان دادســتان در ایــن
والیــت خبــر میدهنــد .عبدالصمــد ناصــری،
رییــس دادســتانی اســتیناف هــرات بــا پررنــگ

نیما کاوه

عـدم حضـور زنـان دادسـتان در ولسـوالیهای هـرات
بیـش از هـر زمـان دیگـر بـرای زنـان ولسـوالیها و
زنـان روستانشـین مشـکل آفریـده اسـت .پـریگل
کـه از منطقـهی قلعـه ریـگ ولسـوالی زندهجـان اسـت،
میگویـد کـه از رفتارهـای بـد همسـرش بـه تنـگ آمـده؛
امـا سـنت مردسـاالری حاکـم در این روسـتا و روسـتاهای
همجوارشـان باعـث شـده تـا نتوانـد مشـکلش را بـا یـک
سارنوال/دادسـتان مـرد در میـان بگـذارد.
خوانــدن حضــور زنــان دادســتان در ایــن اداره
میگویــد کــه در حــال حاضــر آمریتهــای
دادســتانی شــهری ،آمریــت منــع خشــونت و
تخلفــات اطفــال و آمریــت دادســتانی امنیــت
عامــه از ســوی زنــان در ایــن اداره بــه پیــش
بــرده میشــود .بــه گفتــهی وی ،تهدیدهــای
امنیتــی ،بیــش از هــر موضــوع دیگــری مانــع
فعالیــت زنــان دادســتان در ولســوالیها شــده
اســت .آنگونــه کــه آقــای ناصــری میگویــد،
از میــان  156تشــکیل ایــن اداره  27تــن آنــان
را زنــان تشــکیل میدهنــد .بــه بــاور وی ،هــر
چنــد زنــان از توانایــی باالیــی برخــوردار اســتند؛
امــا در برخــی از مــوارد بــه دلیــل مشــکالت
امنیتــی قــادر بــه انجــام برخــی از پروندههــای
جرمــی ســنگین کــه مربــوط بــه ولســوالیها
اســت ،نمیباشــند.
او همچنــان بــر افزایــش حضــور و فعالیــت
دادســتانهای زن در ایــن اداره و ســطح
ولســوالیها تأکیــد دارد.
در همیــن حــال ،مســؤوالن در فرماندهــی
پولیــس هــرات بــا تأییــد تهدیدهــای امنیتــی
در برخــی از ولســوالیها از عــدم ثبــت ایــن
مــوارد خبــر میدهنــد .عبداالحــد ولــی زاده،
ســخنگوی فرماندهــی پولیــس هــرات ،میگویــد
کــه در صــورت ثبــت ایــن مــوارد و درخواســت
رســیدگی بــه آن ،نهتنهــا امنیــت زنــان
دادســتان بلکــه امنیــت مــردان نیــز از ســوی
نیروهــای امنیتــی در ســطح ولســوالیها تأمیــن
خواهــد شــد.
بــا وجــود ایــن مشــکالت ،مســؤوالن در
دادســتانی کل کشــور حضــور و فعالیــت زنــان
دادســتان در افغانســتان ،بــه ویــژه والیــت هــرات
را رضایتبخــش عنــوان میکننــد .جمشــید
رســولی ،ســخنگوی دادســتانی کل میگویــد:
«طــی ســه ســال اخیــر حضــور دادســتانهای
زن در سراســر کشــور از  3درصــد بــه  20درصــد

افزایــش یافتــه اســت».
بــه گفتــهی وی 13 ،تــن از دادســتانهای زن
در ســطوح بلنــد و بــه حیــث رییــس دادســتانی
اســتیناف تعییــن و مشــغول بــه فعالیتانــد.
آنچــه کــه یافتههــای ایــن گــزارش نشــان
میدهــد فعالیــت ایــن زنــان مختــص بــه مرکــز
شــهر اســت؛ موضوعــی کــه مســؤوالن در مرکــز
کشــور از آن بیخبــر اســتند .آنگونــه کــه
ســخنگوی دادســتانی کل میگویــد ،تالشهــا
بــه منظــور ایجــاد فضــای مصــؤون و امــن بــرای
پیشــبرد امــور کاری زنــان و مــردان دادســتان
در ســطح ولســوالیها جریــان دارد .او همچنــان
بــر پیشــبرد ایــن امــور در ســطح ولســوالیها از
ســوی زنــان و مــردان دادســتان تأکیــد میکنــد.
بیخبــری مســؤوالن در مرکــز کشــور و
محرومیــت زنــان روستانشــین از حقــوق
حق هیشــان ،از نگرانیهــای جــدی فعــاالن
مدنــی و مدافعــان حقــوق زن خوانــده میشــود.
سوســن بهبــود زاده ،یــک تــن از فعــاالن حقــوق
زن در هــرات ،عــدم حضــور زنــان دادســتان در
ولســوالیها را فاجعهبــار میدانــد .او فعالیــت
زنــان و مــردان دادســتان در ولســوالیها را الزم
و ملــزوم یکدیگــر دانســته و میگویــد کــه نیــاز

اســت تــا در ولســوالیهایی کــه از امنیــت نســبی
برخــوردار اســت ،زنــان بیشــتری بهعنــوان قاضــی
و وکیــان مدافــع گماشــته شــوند.
او بــا انتقــاد از پروســهی اســتخدام کارمنــدان
در ادارات دولتــی ولســوالیها میگویــد کــه
طوالنــی بــودن ایــن پروســه و عــدم حضــور زنــان
در ســطوح بلنــد رهبــری ،باعــث شــده تــا زنــان
آنگونــه کــه بایــد فعالیــت کننــد ،فعــال نباشــند.
او حضــور یــک تــا دو خانــم در ولســوالیها را
انــدک خوانــده و بــر افزایــش حضــور زنــان در
ســطوح رهبــری تأکیــد میکنــد.
بــه بــاور وی ،یگانــه راه رســیدن بــه ایــن موضوع
تــداوم دادخواهیهــای مدافعــان حقــوق زن،
زنــان متقاضــی کار و پیگیــری نهادهایــی اســت
کــه در امــر احقــاق حقــوق زنــان در افغانســتان
فعالیــت دارنــد.
حضــور انــدک زنــان دادســتان در حــوزهی
غــرب کشــور ،بــه قــدری نگرانکننــده خوانــده
میشــود کــه بــا گذشــت چنــد ســال و برگــزاری
برنامههــای آموزشــی بــه منظــور ســطح ارتقــای
ظرفیــت و آگاهیدهــی از وجــود حضــور پررنــگ
زنــان در بخشهــای مختلــف سیاســی ،امنیتــی،
اقتصــادی ،قضایــی ،فرهنگــی و رعایــت جنــدر
شــاهد حضــور چهــار زن بــه عنــوان دادســتان
در بادغیــس ،ســه تــن در فــراه و دو تــن در
والیــت غــور میباشــیم .هــر چنــد انتظــار
میرفــت بــا گذشــت نزدیــک بــه دو دهــه زنــان
بیشــتری را در بدن ـهی حکومــت داشــته باشــیم؛
امــا تبعیضــات جنســیتی ،امتیــازات انــدک،
ناامنیهــا و جــو ســنتی حاکــم در افغانســتان
بــه ویــژه والیتهــای محــروم باعــث شــده تــا
در طــی چنــد ســال اخیــر حضــور زنــان رونــد
نزولــی را بــه خــود اختیــار کنــد.

حضـور انـدک زنـان دادسـتان در حـوزهی غـرب کشـور ،بـه
قـدری نگرانکننـده خوانـده میشـود کـه بـا گذشـت چنـد
سـال و برگـزاری برنامههـای آموزشـی بـه منظـور سـطح
ارتقـای ظرفیـت و آگاهیدهـی از وجـود حضـور پررنـگ زنـان
در بخشهـای مختلـف سیاسـی ،امنیتـی ،اقتصـادی ،قضایـی،
فرهنگـی و رعایـت جنـدر شـاهد حضـور چهـار زن بـه عنـوان
دادسـتان در بادغیـس ،سـه تـن در فـراه و دو تـن در والیـت
غـور میباشـیم .هـر چند انتظـار میرفت با گذشـت نزدیک به
دو دهـه زنـان بیشـتری را در بدنـهی حکومـت داشـته باشـیم.

در ایـن اواخـر ،خبرهـای پارلمـان افغانسـتان بیشـتر روی دو مـورد
میچرخـد؛ یکـی انتخابـات اعضـای کمیسـیون و هیـأت اداری
کمیسـیونها و دیگـری مالقاتهـای رییـس مجلـس بـا سـفرا و افراد
سیاسـی است .پس از این که مشـکالت جدی در هیأت اداری مجلس
نماینـدگان حـل شـد و بر اسـاس آن بسـیاری از چالشهـای پارلمان
رو بـه بهبودی گذاشـت ،بحث انتخـاب اعضای کمیسـیونهای دایمی
مجلـس پیـش آمـد کـه تـا بـه حـال نزدیک بـه یـک هفته اسـت که
جریـان دارد .در آخریـن مـورد ،بحث بر سـر انتخاب هیـأت اداری ده
کمیسـیون بـود کـه باید بـه انتخاب گذاشـته میشـد؛ ولی ایـن مورد
نیـز بـه بنبسـتهایی برخـورد و از میان ایـن ده کمیسـیون ،به تعداد
دو کمیسـیون نـا تکمیـل ماند.
میتـوان گفـت یکـی از مشـکالت اصلـی مجلـس نماینـدگان در این
دور ،مواردی اسـت که بیشـتر به مسـایل درونی پارلمـان بر میگردد.
تصـور مـا بـر این اسـت کـه پارلمان کشـور بـا ایـن رویکرد ،تـا قبل
از رسـیدن تعطیلات نمیتوانـد مشـکالت یـاد شـده را برطـرف کند
و ایـن باعـث میشـود کـه بسـیاری از مـوارد دیگـر نیـز تـا مدتهای
زیـادی باقـی بمانـد و بهعنـوان چالشهـای همیشـگی ایـن مجلـس
ادامـه داشـته باشـد .در مالقاتهایـی کـه آقـای رحمانـی بهعنـوان
رییـس مجلـس انجـام میدهـد ،بیشـتر حرفهـای تشـریفاتی اسـت
کـه میـان وی و افـراد دیگر انجام میشـود .آقای رحمانـی در حقیقت
ایـن دیدارهـا را بـرای تقویـت بیشـتر روابـط خـودش انجـام میدهد
و نظـر بـه گزارشهایـی کـه از مالقاتهـا بـه نشـر میرسـد بـه طـور
واضـح میتـوان دیـد که او هیـچ برنامهای بـرای تقویـت همکاریهای
کشـورهای دیگر بـا افغانسـتان ندارد.
دیـروز وی بـا سـفیر هندوسـتان ،آقـای وینی کومـار ،در کابـل دیدار
کـرده اسـت؛ ولـی بحثهـای کـه میـان آنـان صـورت گرفتـه اسـت
بیشـتر در مـورد موضوعاتـی بوده که کشـور هندوسـتان از قبل آن را
انجـام داده اسـت و یـا هـم از برنامههـای همیشـگیاش بـوده .به طور
مثـال؛ پروژههـای زيربنايي ،مسـاعدت مالـی  ،اعطاي هزار بورسـیهی
تحصیلـي در مقاطـع لسـانس ،ماسـتري و دوكتـورا کـه نمیتـوان
آن را بهعنـوان دسـتآورد آقـای رحمانـی در ایـن مالقـات برشـمرد.
در قسـمتی از گزارشـی کـه در سـایت رسـمی مجلـس نماینـدگان
افغانسـتان آمـده اسـت ،چنیـن گفته شـده؛ روی همرفته ،سـفير هند
از ادامـهی پروسـهی صلـح بـه مالكيـت افغانهـا به اشـتراك حكومت
جمهـوري اسلامی افغانسـتان حمايـت كـرد .سـپس آقـاي رحمانـي
ضمـن خوشآمديـد بـه سـفير کشـور هنـد در پارلمـان افغانسـتان
گفـت« :مـا از همكاريهـاي بيشـايبهی هندوسـتان بـه خصـوص
اعمـار تعميـر جديـد پارلمـان ،ترميم قصر سـتور ،اعمار سـرك دالرام
تـا زرنـج ،برگـزاري برنامههـاي آموزشـي بـراي كارمنـدان ملكـي و
نظامـي ،تجهيـز قـواي مسـلح افعانسـتان و مسـاعدت گنـدم اظهـار
قدردانـي نمود».
ضمنـا ،اقاي رحمانی در اين ديدار در مورد پروسـهی صلح افغانسـتان
و چالشهـاي فـرا راه آن بـه سـفير هنـد معلومـات داده و خواهـان
همـكاري هـاي بيشـتر كشـور هنـد در این عرصه شـد.
همینطـور کـه گفتـه شـد ،همـه ایـن گپوگفتهـا ،مـواردی اسـت
کـه قبلا در کارنامهی سـفارت هنـد بهعنـوان نماینـدهی دیپلماتیک
کشـور هنـد ،وجـود داشـته و بـدون ایـن کـه آقـای رحمانـی در آن
دخالتی داشـته باشـد ،اجراشـدنی بوده اسـت .اما نیاز اسـت که آقای
رحمانـی بهعنـوان رییـس مجلـس نمایندگان افغانسـتان ،تالشـش را
در زمینـهی فراهـم کـردن روابطـی کنـد کـه در آن مشـکالت جدی
مـردم مـورد توجـه قـرار بگیـرد .به طـور مثال؛ ایجـاد رابطـهای میان
اعضـای پارلمـان دو کشـور کـه از سـوی سـفیر هنـد مطـرح شـده
اسـت از جملـهی این مسـایل اسـت .پارلمـان افغانسـتان از آنجا که
بیشترشـان افـرادی اسـتند که تـازه وارد سیاسـت شـدهاند -که آقای
رحمانـی نیـز شـامل این افـراد اسـت -نیاز مبـرم به داشـتن رابطهای
دارنـد کـه بتواننـد از طریـق آن بـا مسـایل سیاسـی آشـنایی بیشـتر
پیـدا کننـد .یکـی از نیازهـای اصلـی در این زمینـه ،تجربـه یافتن در
نشسـتها و گفتوگوهاسـت کـه نمایندگان بایـد بداننـد زمانی که با
نمایندگان سیاسـی کشـورهای دیگر مینشـینند بایـد در چه مواردی
صحبـت کننـد تا پـای آنـان را بـه همکاریهـای تازه بکشـانند.
مشـکلی کـه در دیدارهـای آقـای رحمانـی دیـده میشـود نیـز ،از
همیـن نابلدیهـا ناشـی میشـود .آقـای رحمانـی بایـد در زمینـهی
گفتوگوهـا و دیدارهایـی کـه میتوانـد بـرای مـردم افغانسـتان
بهعنـوان یـک فرصـت شـمرده شـود تـا بـر اسـاس آن کمکهـا و
همکاریهـای بیشـتری را از کشـورهایی چون هندوسـتان که همواره
در کنـار مـردم بـوده ،تجدید نظر کند وشـیوههای تشـریفاتی را کنار
بگـذارد .بـا ایـن که امیـد میرفـت در دور پارلمـان جدید افـرادی که
برنده شـدهاند از سـواد باالی سیاسـی برخوردار باشـند؛ اما متأسـفانه
ایـن گونـه نبـوده و اینـک بـا دیدارهایـی کـه آقـای رحمانـی انجـام
میدهـد ،ایـن امیـدواری نقـش بـر آب میشـود.
آقـای رحمانی بیشـتر تجربهی تجارتی داشـته اسـت و فکـر نمیکنم،
تجربـهی ایشـان بتوانـد بـه درد برخوردهـای دیپلماتیکـی بخـورد که
بیشـتر بـرای بـه راه انداختـن روابط سیاسـی انجام میشـود.
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«کافهنشینها» برشی از متن جامعه
تنهایی
در خانوادههای پر جمعیت
زهرا اکبری

سید محمد تقی حسینی

روزش را یــادم نیســت؛ امــا همیــن حوالــی
بــود« ،پــل ســرخ»؛ جایــی کــه نمــادی از
شــهر نســبتا خــوب بــا امکانــات نســبی اســت.
دانشــگاه ،شــفاخانه ،انترنــت کلــپ ،مرکــز
خریــد ،شــیرینی فروشــی ،فروشــگاههای
بــزرگ و دکانهــای خیاطــی بــا ســرو وضــع
مرتبتــری نســبت بــه دیگــر جاهــای شــهر
دیــده میشــود.
آنچــه ایــن مــکان را از دیگــر جاهــای شــهر
متمایــز میکنــد وجــود افــرادی از هــر رنــگ
و نــژاد اســت؛ یعنــی ایــن مــکان تقریبــا
مخلوطــی اســت از همــه قومیتهــا و زبانهــا.
دیگــر وجــه تمایــز ایــن ناحیــه را میتــوان
در کافههــا و رســتورانتهایی دیــد کــه در
گوشــه و کنــار وجــود دارد .در ایــن اواخــر بــه
تعــداد ایــن مکانهــا افــزوده شــده اســت؛ بــا
نامهــای گوناگونــی کــه ایــن نامهــا بــا ارتبــاط
یــا بیارتبــاط بــا خــود کافــه ،وابســته بــه ذوق
صاحــب کافــه انتخاب شــده اســت .از مســیری
کــه بایــد وارد یــک کافــه شــد میگــذرم ،وارد
کــه میشــوم موســیقی مالیــم بــا دود تنــد
قلیــون بــه اســتقبالم میآیــد.
بــا نگاهــی بــه اطــراف بــه دنبــال جایــی
گوش ـهتری اســتم بــرای نشســتن و نوشــیدن
چایــی یــا قهــوهای بــرای رفــع خســتگی.
میدانیــد در مــورد بــه وجــود آمــدن کافــه
یــا قهوهخانــه در غــرب یــا دنیــای مــدرن
اینگونــه بــوده کــه بــرای بهتــر شــدن روابــط
خانوادگــی و خصوصــا برخــورد افــرادی کــه
بــرای کار بــه بیــرون میرفتنــد در کنــار
ادارههــا مکانهایــی بــرای نوشــیدن چــای و

قهــوه درســت کردنــد تــا افــراد وقتــی خســته
از کار میآینــد بعــد از نوشــیدن نوشــیدنی،
ســرحالتر بــه ســوی منــزل برونــد .بــا
همیــن تفســیر جایــی را انتخــاب و بعــد از
نشســتن ،قهــوهای ســفارش دادم.
در ایــن زمــان گروهــی متشــکل از
نوجوانهــای  20ســاله و یــا کمتــر بیشــتر
دختــر و پســر بــا کیکــی بــزرگ وارد شــدند؛
ظاهــرا جایــی از قبــل رزرو(رزرف) و تزئیــن
شــده بــود ،همــه چیــز در مــدت زمــان
کوتاهــی تنظیــم شــده ،بــه محــض ورود
دختــر خانمــی آراســته موســیقی تولــدت
مبــارک شــروع و همــه کفزنــان همــراه
موســیقی بــه اســتقبال ایــن خانــم رفتنــد.
شــور و هیجانــی برپــا بــود ،خنــده و شــادی و
بــا تبدیــل شــدن موســیقی اولیــن کســی کــه
پــا بــه میــدان نهــاد همــان خانــم آراســته بــود
کــه حقیقتــا در ایــن کار خیلــی خوب بــود .در
گوشـهای دیگــر دو جــوان (یــک خانــم و یــک
آقــا) مضطــرب و نگــران بــا نگاهــی آشــفته و
مراقــب بــه گفتوگــو مشــغول بودنــد و در
گوش ـهی دیگــر چنــد دختــر جــوان در حــال

نشــاندادن گوشــی موبایــل بــه یکدیگــر
بلنــد بلنــد میخندیــدن .در گوشــهی
دورتــر جوانــی بیتوجــه بــه اوضــاع در حــال
خوانــدن مجلـهای بــه زبــان انگلیســی بــه نظر
میرســید .یــادم از ســخن اســتادی افتــاد کــه
در دورهی لیســانس میگفــت ،بحثــی کــه در
کانتیــن دانشــگاه فــان کشــور میشــود در
دانشــگاههای افغانســتان نمیشــود؛ قیاســی
بــود خیلــی رک وصریــح بــرای تلنگــری بــه
دانشــجویان .جشــن تولــد ،نشســتنهای
دور همــی و یــا شــنیدن موســیقی و بلنــد
بلنــد خندیــدن جایــی بــرای نقــد نــدارد؛
امــا چیــزی کــه نگرانــی را بــه دنبــال دارد
ایــن اســت کــه بیشــتر ایــن کافههــا جایــی
شــده بــرای روزمرگــی و گذرانــدن وقــت .اگــر
ایــن فرهنــگ کافهنشــینی آنچنانــی کــه
هســت ادامــه یابــد نــه فلســفهی وجــودی
خــود را چنــان کــه در بــاال ذکــر کردیــم
جوابگــو اســت و نــه راهــی بــرای تــازه
کــردن دیدارهــای قدیمــی .رویــهای خواهــد
شــد وقت ُکــش کــه بــه تعــداد تودههــای
گمشــدهی جامعــه خواهــد افــزود .کســانی

کــه در هیــچ تصمیمگیــری نقــش ندارنــد و
صــرف تنهــا بُعــدی کــه در آن خــوب اســتند
همیــن مصرفگرایــی اســت.
کافــه ،کافــه رفتــن و کافهنشــینی گاهــی از
ســر خســتگی اســت و گاهــی بــرای مالقــات
و گاهــی هــم بایــد بــه مســائلی بپــردازد کــه
کمــی دارای بــار معنایــی باشــد تــا بتوانــد
در بهتــر شــدن روابــط انســانی و در ســطح
کالنتــر جامعـهای اثرگــذار باشــد .رویــه ،چــه
کافـهای و یــا غیــر کافـهای بایــد بــه گونـهای
باشــد کــه حساســیت عــدهی دیگــر را در
مقابــل خــود در پــی نداشــته باشــد .جامعـهی
بــه شــدت ســنتی نیازمنــد اصالحاتــی همــگام
بــا مــردم و ایجــاد فرهنــگ و بومــی کــردن
مفاهیــم آن اســت .آنچــه مایــهی نگرانــی
اســت تبدیــل شــدن ایــن رویــه بــه عــادت
اجتماعــی اســت .گاهــی میشــود بــرای
تخلیـهی روحــی بــه ایــن مکانهــا رفــت؛ امــا
اگــر ایــن کار همیشــه باشــد هزین ـهی بســیار
ســنگینی بــرای یــک جامعــه در پــی خواهــد
داشــت.

وزارتخانهی امید اجتماعی
در کشـوری کـه تمامـش را یـاس و
ناامیـدی فراگرفته اسـت ،کارشـناس
مسـائل سیاسـی و سیاسـتمدارانی
صبور بیات
کـه یکـی از عوامـل بـه شـهرت
رسیدنشـان گفتـن از ناامیـدی اسـت؛ در چنیـن قضایی
نیـاز اسـت تـا همه شـهروندان کـه پایشـان را بـه نوزده
سـالگی ماندهانـد کارمنـدان افتخـاری وزراتخانـهی امید
اجتماعـی باشـند.
در ایـن کشـور ،اکثـرا از پخـش خبرهـای ناامیدکننـده
کـه گویـا اطالعـات دسـت اول دارند ،به شـهرت سیاسـی
میرسند/رسـیدهاند .جالبتـر ایـن کـه سیاسـتمداران
میخواهنـد بـر سرنوشـت مردمـی حاکـم شـوند
کـه خودشـان هیچگونـه امیـدی بـه آینـده ندارنـد.
قبـول میکنیـم حالمـان خـوب نیسـت .دروغ چـرا؟
دلخوشـیها انـدک اسـت و در عـوض بدبیاریهـا و
مشـکالت فـراوان .مثل خوششانسـی که یک بـار آرام در
خانـهی آدم را میزنـد و بعـد تیزپـا فـرار میکند نیسـت،
بدبیـاری و بدشانسـی سـاجق میچسـپاند بـه زنـگ در
زندگیمـان و فـرار هـم نمیکنـد؛ میمانـد تـا در را بـاز
کنیـم ،بعـد بغلمـان میکنـد و ولکـن نیسـت و حتـا
وقتـی تلاش میکنـی در را بـه زور ببنـدی از الی جـرز
در ،خـودش را هـل میدهـد داخـل میشـود و میآیـد
میچسـبد بـه همـه دقیقههایمـان .ناامنی فـراوان گفتن
دارد .گرانـی هـر روز بـه تمـام الیههای زندگیمـان رخنه
میکنـد .گـران شـدن ،یـک امـر طبیعـی در ایـن کشـور
شدهاسـت .از خانـه و موتـر گرفتـه تا نـان و کیف و کفش.
پایانـی هـم نـدارد .هـر روز یـک گرانـی بـه گرانـی دیگـر
افـزوده میشـود و مـا عـادت میکنیـم ،سِـر میشـویم و
عـادت میکنیـم .قصـد بازتکـرار مصیبتهـا را نـدارم کـه
خودتـان بهتـر از مـن میدانیـد و در این شـرایط وقتی از
امیـد بـه آینـده و «یـک روز خـوب» حـرف میزنیـم کـه
هـم بایـد بیایـد و هـم بسـازیمش ،جماعـت حـق دارنـد
بـا چشـمان گشـاد نگاهـت کننـد و بگوینـد دل خـوش
سـیری چنـد؟! خوبتـر این که سیاسـیون میگوینـد نباید

امیـد را از دسـت داد ،بایـد بـه جنـگ مشـکالت رفـت و
مقاومـت کـرد و ایـن روزهـا را بایـد پشـت سـر بگذرانیم
و  ...عقـل هـم همیـن را میگویـد کـه امـکان نـدارد این
شـرایط تـا ابـد ثابـت بمانـد و یـک جـا متوقـف میشـود
و مـا روزهـای بدتـر از ایـن را هـم پشـت سـرگذراندهایم
کـه نمونـهاش جنـگ چهلسـاله اسـت .بـه نظر میرسـد
بـا بـاران خبرهـای ناخـوب ،بـرای مقابلـه بـا «سـتاد ملی
مایوسسـازی مـردم» کـه کارش فقـط دلسـرد کـردن
مـردم اسـت ،وزارتخانـهای بـا عنـوان امیـد اجتماعـی
تاسـیس شـود .ایـن که شـما ایـن موضـوع را طنـز بدانید
یـا بـه آن نـگاه جـدی کنیـد ،دقیقـا بـه زاویـهی دیدتان
بسـتگی دارد .ایـنکه کجا ایسـتادهاید؟ ایـن موضوع این
روزهـا یـک ضـرورت اسـت .جامعـه دارد بـه سـمت یأس
عمومـی مـیرود .به تسـلیم در برابـر تقدیر هرچـه باداباد!
اوضـاع خوبی نیسـت ،برخـی از رسـانههای که بایـد امید
را زنـده نگهدارنـد بـه خیـال تخریـب رقیب سیاسیشـان

رسـما نظـام و دسـتآوردهای مردم در کل دولت ،دسـت
بـه خودزنـی ملـی میزننـد و ذره ذره امیـد مـردم را
می ُکشـند و حـاال بـا جماعـت کثیـری روبهرو اسـتیم که
هیـچ نـور روشـنی نمیبیننـد .امیـدی بـه بهبـود اوضـاع
ندارنـد ،بـه وعدههـا و شـعارها ایمانـی ندارنـد و معتقدند
کـه همـه در حـال چاپیـدن اسـتند! سـخت اسـت وقتـی
کشـتی گرفتـار توفـان اسـت بشـود آدم دامنـش را بـه
گونـهای دور نگـهدارد کـه خیـس نشـود! مـا هـم در ایـن
کشـتی سـواریم ،خیـس میشـویم و گرفتـار و دریـازده.
نمیتوانیـم مـدام مثلا بگوییـم؛ خشـکی میبینـم!
وقتـی خودمـان هـم چشـمانداز روشـنی نمیبینیـم،
سـاحل امـن ناپیداسـت .معمـوال از مـا کـه مینویسـیم
توقـع مـیرود بجنگیـم و کـم نیاوریـم .میجنگیـم؛ امـا
گاهـی کـم میآوریـم؛ خسـته میشـویم و ایـن وقتهـا
جـز کارمندشـدن افتخـاری همهیمـان در وزرات امیـد
اجتماعـی ،چـارهی دیگـری نیسـت.

افغانســتان کشــوری اســت کــه در آن بــه تعــداد اعضــای خانــواده
بهعنــوان یــک نعمــت الهــی نگریســته میشــود و حتــا در زمانــی
کــه زمینههــای مختلــف جلوگیــری از بــارداری زنــان بــه وجــود
آمــده بــاز هــم ،خانوادههایــی هســتند کــه نمیخواهنــد از آن
جلوگیــری کننــد .از ایــن رو ،بســیار کــم بــا خانــوادهای روبــهرو
میشــویم کــه تعــداد آنــان بــه چهــار نفــر و یــا حتــا پنــج نفــر
برســد .داشــتن بــرادران زیــاد و یــا خواهــران زیــاد ،خوبیهــای
بســیاری دارد؛ از جملــه احســاس ایــن کــه همیشــه پشــتیبان
کافــی بــرای خــود داریــم و ممکــن اســت هرگــز احســاس ایــن را
کــه در مشــکلی تنهــا میمانیــم ،پیــدا نکنیــم .همچنــان ،داشــتن
فرزنــدان زیــاد بــرای پــدر و مــادر هــم احســاس آرامــش کافــی را
میدهــد و میتواننــد بــر اســاس ردههــای ســنی مســؤولتهایی را
بــه دوش فرزنــدان ارشــد گذاشــته و فضــای تربیتــی و گاهــی امنیتی
خانــواده را بــه آنــان موکــول کننــد .بــا هم ـهی ایــن خوبیهــا؛ امــا
داشــتن خانــوادهی پرجمعیــت ،مشــکالتی را بــا خــود دارد کــه در
هــر صورتــی و بــا وجــود حمایتهــای فراوانــی کــه از وجــود اعضــای
خانــواده ناشــی میشــود ،فــرد احســاس نارضایتــی میکنــد .در
یــک خانــوادهی پرجمعیــت ،داشــتن اتاقــی بــرای خــود و خلوتــی
کــه مــورد نیــاز هــر فــرد اســت بســیار کــم میســر میشــود .در
ن خانوادههایــی بــا ایــن کــه حمایتهــای جمعــی در امــور
چنیــ 
اجتماعــی وجــود دارد ،حمایتهــای روحــی و روانــیای کــه
حاشــیههای زندگــی فــردی مربــوط میشــود ،مجالــی بــرای بــروز
پیــدا نمیکنــد.
در حقیقــت ،تنهایــی در خانوادههــای پرجمعیــت ،بیشــتر در
بعــد درونــی اتفــاق میافتــد؛ آنجایــی کــه اعضــای خانــواده بــرای
یکدیگــر فرصــت کافــی را بــه دســت نمیآورنــد و بیشــتر درگیــر
مســایل اقتصــادی و روابــط خویشــاوندی میشــوند .ایــن موضــوع
ســبب جداییهایــی از لحــاظ عواطــف فــردی میــان اعضــای
خانــواده شــده و از ایــن طریــق فرصــت بــروز پیــدا میکنــد .بــا
مطالعــهای در مــورد چیســتی تنهایــی کــه در دانشــنامهها آورده
شــده ،میبینیــم کــه آن را عــدم فرصــت همصحبتــی و ارتبــاط
عاطفــی تلقــی میکننــد؛ در دانشــنامهی آزاد ویکیپدیــا آمــده
اســت کــه «تنهایــی پاســخی پیچیــده و عمدتـاً ناخوشــایند بــه انــزوا
یــا کمبــود همصحبتــی اســت».
ایــن پاســخ معمــوالً شــامل احســاس اضطــراب از کمبــود ارتبــاط
و اشــتراک بــا دیگــران اســت کــه از گذشــته شــروع شــده و تــا بــه
آینــده ادامــه خواهــد داشــت .البتــه ایــن احســاس ممکــن اســت
زمانــی کــه فــرد در اطــراف خــود افــرادی را دارد نیــز وجــود داشــته
باشــد .تنهایــی میتوانــد حاصــل عوامــل مختلفــی چــون عوامــل
اجتماعــی ،ذهنــی و احساســی باشــد.
تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه ایــن احســاس بیــن گروههایــی از
افــراد کــه ازدواج کردهانــد ،در رابطــه اســتند ،درون خانــواده
اســتند یــا شــغل موفقــی دارنــد بســیار شــایع اســت .ایــن مســأله
موضوعــی اســت کــه از روزگار باســتان تاکنــون بســیار مــورد کاوش
واقــع شــده اســت .تنهایــی را درد اجتماعــی نیــز تفســیر میکننــد،
یــک مکانیــزم روانشــناختی بــرای هشــدار بــه افــرادی کــه منــزوی
شــدهاند و ترغیــب آن هــا بــه جســتجوی ارتباطــات جدیــد اســت».
تنهایــی درون خانوادههــای پــر جمعیــت،
در یــک نــگاه کلــی بــه
ِ
میتــوان دلیــل اصلــی آن را بــر ایــن فــرض اســتوار کــرد کــه
افــراد خانــواده ،دارای رابطههــای عاطفــی جمعــی اســتند و نــه
رابطههــای عاطف ـیای کــه فردیــت اعضــای آن را مــد نظــر داشــته
باشــد .روابــط عاطفــی جمعــی ،شــامل روابطــی اســت کــه مــا نســبت
بــه امــوری کــه بــرای هم ـهی اعضــا ،تاثیرهــای مثبــت و یــا منفــی
میگــذارد ،واکنــش نشــان میدهیــم .بــه طــور مثــال؛ ورشکســتگی
اقتصــادی خانــواده ،میتوانــد تاثیــر منفــی بــر همـهی اعضــا بگــذارد
و طبیعتــا کــه موجــب واکنــش جمعــی میشــود .یــا حتــا در امــور
خیلــی جزئیتــر؛ ناکامــی فــردی از خانــواده در امتحــان کانکــور
کــه افتخــار آن یــک امــر جمعــی را بــه وجــود م ـیآورد ،بــه دلیــل
ناموفــق بــودن ،میتوانــد واکنــش منفـیای را در پــی داشــته باشــد
کــه همــهی اعضــای خانــواده را متأثــر کنــد .همینطــور اگــر
بخواهیــم ،مفهــوم روابــط عاطفــی فــردی را روشــن کنیــم؛ بایــد
بــه احساســاتی اشــاره کنیــم کــه بیشــتر روی فضــای ذهنــی یــک
عضــو از خانــواده تاثیرگــزار اســت .بــه طــور مثــال؛ نداشــتن یــک
دوســت صمیمــی ،واکنــش خاصــی را در میــان خانــواده بــه وجــود
نمـیآورد و ایــن موضــوع بــه دلیــل جــدی نگرفتــه شــدن از ســوی
افــراد دیگــر خانــواده ،اکثــرا ناگفتــه باقــی میمانــد .در واقــع عــدم
همصحبتــیای کــه تنهایــی را در خانوادههــای پرجمعیــت ســبب
میشــود از ایــن مــورد شــروع میشــود؛ چــرا کــه زندگــی فــردی،
اکثــرا بــر خــاف ســنتهای خانوادگــی اســت و ارتبــاط برقــرار
نکــردن اعضــای خانــواده بــا مشــکالت شــخصی ،مــا را بــه دنبــال
پیــدا کــردن رابطههــای جدیــد میکشــاند .در بســیاری از مــوارد
شــانس پیــدا کــردن رابطههــای بیــرون از خانــواده را میتــوان
پیــدا کــرد؛ امــا مــواردی نیــز اســت کــه بــه شکســت میانجامــد و
بالخــره ،موجــب انــزوا در درون خانــواده میشــود.

سال اول

خبرهای داخلی

معدن الجورد کران و منجان بدخشان
به تصرف طالبان درآمد

مسـؤوالن محلـی میگوینـد کـه معـدن الجـورد در
ولسـوالی کـران و منجـان والیـت بدخشـان ،در پـی
حملات هراسافگنـان طالـب در تصـرف ایـن گـروه
درآمـده و نیروهـای امنیتـی از منطقـه عقبنشـینی
کردهانـد.
عبـداهلل ناجی نظری ،عضو شـورای والیتی بدخشـان،
بـه روزنامـهی صبـح کابـل تأییـد میکند کـه معدن
الجـورد ولسـوالی کـران و منجـان ،دوشنبهشـب
(۲۴سـرطان) ،بـه تصـرف طالبـان در آمده اسـت.
بـه گفتـهی آقـای نظـری ،در ایـن حملـهی طالبان،
 ۲۶نفـر از نیروهـای امنیتـی نیـز اسـیر شـدهاند و
کنتـرل کامـل معـدن و روسـتاهای اطـراف آن بـه
دسـت طالبـان افتـاده اسـت.
ایـن معـدن ،از ذخایـر بـزرگ معدنـی در کشـور بـه
حسـاب مـیرود کـه روند اسـتخراج آن ،از  ۷۰سـال
بـه ایـن طـرف ،بیشـتر بهگونـهی غیـر قانونـی ادامه
دارد .آقـای نظـری میگویـد کـه در صـورت عقـب
رانـده نشـدن طالبـان از ایـن معـدن ،ایـن گـروه بـا
اسـتخراج آن تجهیـزات نظامـی زیـادی بـه دسـت
خواهنـد آورد و بـه بخشهایـی از والیـت پنجشـیر
نیـز دسترسـی خواهنـد یافـت.

در همیـن حـال ،شـماری از نمایندگان بدخشـان در
مجلـس سـنا ،تأکید میکننـد که اگـر حکومت برای
حفـظ منابع زیرزمینـی اقدامی نکند ،اتفاقات بسـیار
بـدی رخ خواهد داد.
کامـل بیـک حسـینی ،نماینـدهی بدخشـان در
مجلـس سـنا ،میگویـد« :حـاال معـدن الجـورد در
ولسـوالی کـران و منجان در تصـرف طالبان قرار دارد
و ایـن گـروه میتواند با اسـتفاده از ایـن معدن ،خود
را تمویـل کنـد و ایـن موضـوع نگران کننده اسـت».

گاللـی اکبـری ،عضـو دیگـر مجلـس سـنا میگویـد
کـه نیروهـای امنیتـی بایـد هرچـه زودتـر عملیاتـی
را بـرای بازپسگیـری ولسـوالی کـران و منجـان
راهانـدازی کننـد؛ در غیـر آن ،ولسـوالی خـاش نیز با
خطـر سـقوط مواجـه خواهـد شـد.
بدخشـان در شمال-شـرق افغانسـتان موقعیـت دارد
کـه بـا چین ،پاکسـتان و تاجیکسـتان هممرز اسـت.
ایـن والیـت همـهروزه شـاهد فعالیـت گروههـای
تروریسـتی اسـت.

نی :تامین امنیت خبرنگاران در اولویت کاری حکومت قرار بگیرد
نـی یـا نهـاد حمایتکننـدهی رسـانههای آزاد
افغانسـتان ،تأکیـد کـرده اسـت که وضعیـت آزادی
بیـان بـا گذشـت هـر روز شـکنندهتر میشـود و
حکومـت بایـد تأمین امنیـت رسـانهها و خبرنگاران
را در اولویـت کاری خـود قـرار بدهـد.
نـی ،در اعالمیهای ،با اشـاره بـه تهدیدهای اخیر در
برابـر خبرنـگاران ،گفته اسـت که وضعیـت موجود،
نگرانی جامعهی رسـانهای را افزایش داده اسـت.
عبدالمجیـب خلوتگـر ،رییـس اجرایـی نـی ،در این
بـاره گفتـه اسـت« :پـس از تهدیـد طالبان ،شـاهد
کشـته شـدن دو کارمنـد رسـانه و بسـته شـدن
یـک رادیـو بودیـم ،ایـن نگرانـی مـا را نسـبت بـه

مصؤونیـت رسـانهها و خبرنـگاران افزایـش داده
اسـت».
او افـزوده اسـت کـه در وضعیـت کنونـی ،تهدیـد
جـدی متوجه رسـانهها اسـت و ایـن نگرانـی را نیز
بـه وجـود آورده که هر کـس و یا گروهـی میتواند
در مقابـل رسـانهها دسـت بـه خشـونت زده و آخر
روز عملـش را بـه گـروه طالبـان نسـبت دهد.
آقـای خلوتگـر ،تاکیـد کـرده اسـت کـه حکومـت
افغانسـتان مکلـف اسـت ،تأمین امنیـت خبرنگاران
و رسـانهها را در اولویـت کاریاش قـرار بدهـد ،تـا
باشـد بـه نیازهـای مبـرم کنونی پاسـخ داده شـود؛
در غیـر آن پاسـخگوی هـر نـوع عواقـب بـد ایـن

مهـم ،حکومـت خواهـد بود.
هـر چند در شـش ماه نخسـت سـال روان میالدی،
خشـونت در برابـر خبرنـگاران نسـبت به شـش ماه
سـال گذشـتهی میلادی کاهـش یافتـه اسـت؛ اما
نـی میگویـد ،تهدیـدی کـه از سـوی طالبـان در
تاریـخ سـوم سـرطان صـورت گرفـت ،وضعیـت را
تغییر داده اسـت.
ایـن در حالی اسـت کـه گـروه طالبان ،چنـد هفته
قبـل هشـدار داده بـود که اگـر رسـانههای دیداری
و شـنیداری افغانسـتان بـه تبلیغـات منفـی خـود
برضـد ایـن گروه پایـان ندهند ،از سـوی آنان هدف
قـرار خواهنـد گرفت.

خبرهای خارجی

رهبر ایران بریتانیا را به دزدی دریایی متهم کرد

در پـی توقیـف یـک نفتکـش ایرانـی از سـوی
نیروهـای دریایـی بریتانیایـی در جبلالطـارق،
آیـتاهلل علـی خامنـهای ،رهبر ایران گفته اسـت که
ایـران خباثتهـای انگلیـس را بیجـواب نمیگذارد.
علـی خامنـهای ،بریتانیـا را بـه دزدی دریایـی متهم
کـرده گفته اسـت« :انگلیـس خبیـث دزدی دریایی
میکنـد و کشـتی ما را مـیدزدد ،جنایـت میکنند
و شـکل قانونـی بـه آن میدهند».
آقـای خامنـهای هشـدار داده اسـت کـه ایـران این

خباثتهـا را بیجـواب نگذاشـته و در فرصـت خـود
و جـای خـود پاسـخ آن را خواهـد داد.
نزدیـک بـه دو هفتـه پیـش ،نفتکـش گریـس 1
حامـل نفـت ایـران توسـط نیروهـای بریتانیایـی در
جبلالطـارق توقیـف شـد .دولـت بریتانیـا اعلام
کـرد کـه ایـن نفتکـش ایرانـی کـه بـه مقصـد
بنـدر بانیـاس سـوریه در حرکـت بـود؛ بـه دلیـل
تحریمهـای ادحادیـهی اروپـا علیـه سـوریه ،توقیف
کـرده اسـت .مقامهـای ایـران امـا توقیـف ایـن
نفتکـش را دزدی دریایـی خوانـده و گفتند ادعای
انتقـال نفـت بـه سـوریه اتهامـی بیـش نیسـت کـه
بـه خاطر سـرپوش گذاشـتن بـه ایـن دزدی دریایی
مطـرح شـده اسـت.
پـس از ده روز از توقیـف نفتکـش حامـل نفـت
ایـران ،بریتانیـا اعلام کـرد کـه سـه قایـق سـپاه
پاسـداران ،تلاش کردنـد در حرکت یـک نفتکش
بریتانیایـی اختلال وارد کننـد؛ امـا نـاو همـراه
نفتکـش مانـع آنهـا شـد.
رهبـر ایـران همچنان در بخش دیگری از سـخنانش
گفـت که رونـد کاهش تعهـدات ایـران در برجام به
دلیـل عمـل نکـردن اروپاییهـا بـه تعهـدات خـود،

ادامه خواهـد یافت.
علـی خامنـهای ،از تکبـر دولتهـای اروپایـی انتقاد
کـرده گفـت« :بـه گفتـهی وزیـر خارجـهی مـا کـه
زحمـت هـم میکشـد ،اروپـا یـازده تعهد داشـته و
بـه هیـچ کـدام عمل نکـرده».
پـس از خـروج امریـکا از توافـق برجـام ،ایـران نیـز
شـروع بـه کاهش گام بـه گام تعهدات خـود در این
توافـق کرد.
افزایـش دخیرهی آب سـنگین و یورانیوم غنیشـده
باالتـر از سـقف تعیینشـده در برجـام ،از جملـه
اقداماتـی بـود کـه ایـران مقابـل تحریمهـای امریکا
و خـروج ایـن کشـور از برجـام روی دسـت گرفـت.
طـی روزهـای اخیـر رییـس جمهـور ایـران ،گفتـه
اسـت کـه در صـورت برداشـتن تحریمهـای علیـه
ایـن کشـور ،ایران آماده اسـت در هر وقـت و هر جا
بـا امریـکا وارد مذاکرات دیپلماتیک شـود .اظهاراتی
کـه پیـش از ایـن در گفتههـای سـران ایـران کمتر
شـنیده میشـد.
از آن زمـان تالشهـای دیپلماتیـک اروپاییها برای
حفـظ برجـام شـدت گرفتـه امـا هنـوز نتیجـهای
حاصل نشـده اسـت.

نمایندگان مجلس امریکا :استفادهی پنتاگون از کیک بهعنوان سالح نگران کننده است
مجلـس نماینـدگان امریکا در مصوبـهای ،از پنتاگون
خواسـتار توضیـح دربارهی اسـتفادهی تسـلیحاتی از
حشـرات ناقل بیماری شـده اسـت.
بـه نقـل از یورونیـوز ،ایـن مصوبـه چنـد روز قبل به
از سـوی نماینـدگان مجلـس امریـکا تصویب شـد و
بهعنـوان طـرح الحاقـی بـه الیحـهی بودجهی سـال
 ۲۰۲۰وزارت دفـاع ایـن کشـور اضافه شـد.
کریسـتفور اسـمیت ،نمایندهی جمهوریخـواه ایالت
نیوجرسـی ،گفتـه اسـت کـه بـازرس کل دربـارهی
اسـتفادهی وزارت دفـاع از َکیکها و دیگر حشـرات،
بهعنـوان سلاح بیولوژیکـی طی سـالهای  ۱۹۵۰تا
 ۱۹۷۵تحقیـق میکنـد.
او افـزوده اسـت« :در صـورت محـرز شـدن انجـام
ایـن عمـل توسـط وزارت دفـاع ،آن زمـان پنتاگـون
بایـد در برابـر کمیتـهی قـوای مسـلح سـنا دربارهی
آزمایشهـا توضیـح دهـد کـه آیـا ایـن َکیکهـا یـا
حشـرات بـه طـور اتفاقـی در چارچـوب آزمایـش در
بیـرون از محوطـهی آزمایشـگاهی رهـا شـدهاند یـا
خیر » .

گفتـه میشـود کـه ایـن طـرح ،تالشـی اسـت برای
صحتسـنجی گزارشهـا مبنـی بـر اینکـه محققـان
پنتاگـون در مکانهایـی مثـل فـورت دتریـک در
ایالـت مریلنـد یـا جزیـرهی پلـوم در نیویـورک
بیماریهـا را با هدف سـاخت سلاحهای بیولوژیکی
بـه حشـرات منتقـل کردهانـد.

همـه سـاله ،حـدود  ۴۲۷هزار مـورد جدیـد بیماری
عفونـی الیـم ،در اثر نیـش کیک ،در امریـکا به ثبت
میرسـد و کمیتـهی صحـی کانگـره گفتـه اسـت
کـه میخواهـد اطمینـان یابـد ارتباطـی میـان ایـن
واقعیـت و آزمایشهـای محرمانـهی وزارت دفـاع
وجود نـدارد.
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ادعای آزار و اذیت جنسی ،وظیفهی ولسوال واخان را به حالت تعلیق در آورد
بـه دنبـال نشـر گزارشهایـی مبنـی بـر آزار و اذیـت
جنسـی یـک بانـوی گردشـگر خارجـی از سـوی
ولسـوال واخان ،مسـؤوالن محلی در والیت بدخشـان
میگوینـد کـه وظیفـهی عبدالمعـروف خیرخـواه ،به
حالـت تعلیـق درآمـده اسـت .نیـک محمـد نظـری،
سـخنگوی والی بدخشـان ،بـه روزنامهی صبـح کابل
میگویـد کـه وظیفـهی عبدالمعـروف خیرخـواه،
ولسـوال واخـان ایـن والیت بـه حالت تعلیـق درآمده
و بررسـیها در بـارهی ایـن ادعـا جریـان دارد.
آقـای نظـری میگویـد ،هیأتـی کـه از سـوی مقـام
والیـت بدخشـان برای بررسـی ایـن ادعا به ولسـوالی
واخـان اعزام شـده بـود ،روز سهشـنبه (25سـرطان)
دوبـاره بـه فیضآباد مرکز بدخشـان برگشـت ه اسـت.
او میافزایـد کـه تـا کنـون ایـن هیـأت یافتههـای
خـود را بهگونـهی رسـمی شـریک نسـاخته و امـروز
نتیجـهی بررسـیها روشـن خواهـد شـد.
از سـوی دیگـر ،عبدالمعـروف خیرخـواه ،ولسـوال
واخـان ایـن ادعـا را بیاسـاس و توطئـهی سیاسـی

میخوانـد .او میگویـد کـه برخـی از حلقـات در
همدسـتی بـا کشـورهای بیرونـی ،تلاش دارنـد تـا
بـا راهانـدازی ایـن نـوع دسیسـهها ،از رفـت و آمـد
گردشـگران خارجـی بـه افغانسـتان بکاهنـد.
آقـای خیرخـواه ،بـه روزنامـهی صبح کابـل میگوید:
«بـر اسـاس ادعای ایـن بانـوی گردشـگر خارجی که
هنـگام برگشـت از پامیـر بـه ولسـوالی واخـان مـورد
آزار و اذیـت قـرار گرفته اسـت ،مـن در آن هنگام در
رخصتـی در فیضآبـاد ،مرکـز والیت بدخشـان به سـر
میبـردم ».ولسـوال واخـان میافزایـد کـه در جریان
سـال جـاری ،بیـش از صـد گردشـگر خارجـی از راه
ولسـوالی واخان به پامیر و سـاحات دیگر گردشـگری
بدخشـان سـفر کردهانـد .بـر بنیـاد اطالعـات ،ایـن
گردشـگر از اسـترالیا بـود و از راه تاجیکسـتان بـه
ولسـوالی واخـان رفتـه بود .مسـؤوالن محلـی والیت
بدخشـان میگوینـد ،تـا کنـون هیـچ سـندی کـه
بیانگـر شـکایت رسـمی این گردشـگر خارجـی علیه
ولسـوال واخـان باشـد دریافـت نکردهانـد.

اسکات میلر :تالش میکنیم تا تلفات غیرنظامیان را به صفر برسانیم
فرمانـدهی نیروهـای ناتـو در افغانسـتان ،میگویـد
کـه در هماهنگـی بـا نیروهـای امنیتـی افغـان ،تلاش
میشـود تـا بـه غیرنظامیـان تلفاتـی وارد نشـود.
جنـرال اسـکات میلـر ،کـه بـه منظـور بررسـی اوضـاع
امنیتـی بـه والیـت هـرات رفتـه اسـت ،روز سهشـنبه
(25سـرطان) ،در یـک نشسـت خبـری در ایـن والیت،
گفـت« :مـا در هماهنگـی بـا نیروهـای افغـان ،تلاش
میکنیـم تـا تلفـات غیرنظامیـان را به صفر برسـانیم».
او همچنـان تأکیـد کـرد کـه حمایـت جامعـهی جهانی
و ناتـو بـا نیروهـای امنیتـی افغانسـتان ،تـا زمانـی کـه
افغانهـا بخواهنـد ،ادامـه خواهـد یافـت .گفتنی اسـت
کـه در جریـان چنـد مـدت اخیـر ،چندیـن عملیـات
هوایـی از سـوی نیروهـای ناتـو و افغان راهاندازی شـده
کـه در پـی آن ،شـماری از غیرنظامیـان هـدف قـرار
گرفتـه و جـان باختهانـد .وزارت دفاع افغانسـتان ،دلیل
تلفـات غیرنظامیـان را ،اسـتفادهی طالبـان از خانههای
مسـکونی بهعنـوان سـنگر خوانـده اسـت .در همیـن
حـال ،یاسـین ضیـا ،معـاون اول وزارت دفـاع نیـز کـه

بـه والیـت هـرات رفتـه اسـت و میگویـد کـه در وارد
شـدن تلفـات بـه غیرنظامیـان ،طالبـان مقصـر اسـتند.
او افـزود« :طالبـان هنـگام نبـرد ،از خانههای مسـکونی
اسـتفاده میکننـد و غیرنظامیـان را سـپر انسـانی خود
میسـازند ».آقـای ضیـا اطمینـان میدهـد کـه اوضـاع
امنیتـی در غـرب افغانسـتان تحت کنترل اسـت و هیچ
نگرانـیای در ایـن راسـتا وجود نـدارد.
از سـویی هـم ،عبدالقیـوم رحیمـی ،والـی هـرات کـه
از چنـد روز بـه ایـن طـرف در ولسـوالیهای ایـن
والیـت نیروهـای امنیتـی را در عملیـات نظامـی
همراهـی میکـرد ،میگویـد کـه در جریـان عملیـات،
بـه غیرنظامیـان آسـیبی نرسـیده اسـت .او میافزایـد:
«عملیـات نظامـی در ولسـوالیهای پشـتونزرغون،
چشـت و اوبـه راهانـدازی شـده بـود و در جریـان آن،
چندیـن نفـر از فرماندهـان گـروه طالبـان کشـته
شـدهاند ».ایـن در حالـی اسـت کـه تاکنـون بارهـا،
جامعـهی جهانـی و نهادهـای حقوق بشـری ،از افزایش
تلفـات غیرنظامیان در افغانسـتان ابـراز نگرانی کردهاند.

کشف انبار بزرگ سالح و مهمات
در خانهای در ایتالیا
پولیـس ایتالیـا بـا راهانـدازی عملیاتـی ،یـک انبـار
جنگافـزار مربـوط بـه گروههـای راسـتگرای
افراطـی را در این کشـور کشـف و ضبط کرده اسـت.
دویچهولـه ،گـزارش داده اسـت کـه از ایـن انبار ،یک
موشـک هـوا بـه هـوا ،راکـت انـداز و ماشـیندارهای
اتوماتیـک کشـف و به دسـت نیروهای پولیـس ایتالیا
افتاده اسـت.
مسـؤوالن ایتالیایـی ،گفتهانـد کـه کشـف ایـن انبـار
بـزرگ سلاح و مهمـات ،تقریبـاً بیسـابقه اسـت.
در میـان افـراد بازداشـت شـده ،یـک نامـزد حـزب
فاشیسـتهای نویـن از حـزب فـورزا نـووا نیز شـامل
ا ست .
گفتـه میشـود کـه در خانـهی ایـن فـرد ،انبـاری
کشـف شـده کـه در آن ،یـک راکـت بـزرگ ،یـک
ماشـیندار عقربـی ۳۰۶ ،تکـه از قطعـات سلاح۲۰ ،
برچـه و بیـش از  ۸۰۰مرمـی تفنگهـای مختلـف
نگـهداری میشـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،ایـن جنگافزارهـا سـاخت

کشـورهای آلمـان ،اتریـش و امریـکا اسـتند .پولیس
ایتالیـا گفتـه اسـت کـه تبلیغـات نیونازیهـا نیـز در
ایـن خانـه بـه دسـت آمده اسـت.
پولیـس ایتالیـا افـزوده اسـت« :در جریـان ایـن
عملیـات یـک موشـک هـوا به هـوا در وضعیـت عالی
کاری کشـف شـد .راکتـی کـه از سـوی ارتـش قطـر
اسـتفاده میشـود .ایـن موشـک  ۲۴۵کیلوگرامـی
از نـوع مانتـرا سـوپر  ۵۳۰اف اسـت و همچنـان در
ایـن انبـار تازهترین نسـل سلاحهای خودکار کشـف
شـده است».
یـک شـهروند  ۴۲سـالهی سویسـی و یـک شـهروند
 ۵۱سـالهی ایتالیایـی نیـز در ایـن عملیات بازداشـت
شـدهاند.
ایـن عملیـات ،در برابـر راسـتگرایان افراطـی
ایتالیایـی راهانـدازی شـده بـود کـه گفته میشـود به
طرفـداری از روسـیه در اوکرایـن جنگیـده بودنـد.
پولیـس ایتالیـا گفته اسـت که افراد بازداشـت شـده،
احتمـاال در تجارت سلاح دسـت داشـتهاند.

تقاضای پناهندگی در امریکا
برای مهاجران دشوارتر میشود
دولــت امریــکا ،اعــام کــرده اســت کــه بــا تصویــب
مقــررات جدیــدی ،تقاضــای پناهندگــی بــرای
مهاجرینــی کــه از مرزهــای جنوبــی وارد ایــن کشــور
میشــوند را دشــوارتر خواهــد کــرد و آنهــا مجبــور
میشــوند تــا در کشــورهای دیگــری پناهندگــی
بگیرنــد.
بــه نقــل از بیبیســی ،ایــن مقــررات از روز
سهشــنبه (۲۵ســرطان) اجرایــی شــده و بــر
اســاس آن ،فقــط درخواســت پناهندگــی کســانی
مــورد رســیدگی قــرار میگیــرد کــه پــس از فــرار
از کشورشــان ،درخواســت پناهندگــی خــود را
تســلیم مقامــات مربوطــه در اولیــن کشــوری کــرده
باشــند کــه در ایــن مســیر بــه آن وارد شــده و ایــن
درخواستشــان رد شــده باشــد.
ایــن مقــررات ،درخواســت پناهندگــی بــرای
مهاجرانــی کــه در یکــی از کشــورهای مســیر
حرکــت خــود بــه امریــکا تقاضــای پناهندگــی
ندادهانــد را دشــوارتر خواهــد کــرد.

دولــت امریــکا تــاش دارد تــا مــوج حرکــت
متقاضیــان پناهندگــی بــه مرزهــای ایــن کشــور
بــا مکزیــک را کاهــش بدهــد .اکثــر ایــن افــراد،
شــهروندان کشــورهای امریــکای مرکــزی اســتند
کــه بــا ســفر از خــاک مکزیــک و یــا گواتمــاال ،خــود
را بــه مرزهــای امریــکا میرســانند.
گفتــه میشــود کــه در میــان ایــن افــراد،
شــهروندان کشــورهای دورتــری مثــل کشــورهای
افریقایــی نیــز بــه چشــم میخــورد.
اتحادیــهی آزادیهــای مدنــی امریــکا ،بــا ایــن
مقــررات مخالفــت کــرده اســت .یکــی از مســؤوالن
بخــش پناهجویــی ایــن نهــاد ،گفتــه اســت کــه
دولــت دونالــد ترامــپ تــاش میکنــد کــه بــه
شــکل یکجانبــهای تعهــد حقوقــی و اخالقــی
جامعــهی امریــکا بــه افــرادی کــه از خطــر فــرار
میکننــد را نقــض کنــد.
هنــوز مشــخص نیســت کــه کشــورهای محــل عبــور
مهاجــران ،چــه واکنشــی نشــان خواهنــد داد.
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ریحان تمنا

یکــی از مهمتریــن آســیبها و نواقــص
دولتهــای در حــال جنــگ یــا برآمــده از جنــگ،
مســألهی فســاد اداری اســت .کمتــر کشــوری را
میتــوان ســراغ گرفــت کــه در مســیر تطــور و
تحــول تــا حــد زیــادی ،یــک یــا چنــد بــار بــه
دامــن فســاد ســقوط نکــرده باشــد .افغانســتان
یــک کشــور در حــال جنــگ اســت کــه بــه
تقــای صلــح میکوشــد .براســاس گزارشهــای
منابــع ناظــر و تحقیقــی بینالمللــی ،دولــت
افغانســتان در صــدر لیســت دولتهــای فاســد
قــرار دارد .گزارشهــا اشــاره بــر اشــکال مختلــف
فســاد در ســازمانهای دولتــی دارد و تــا حــد
زیــادی بــر فســاد در ردههــای بــاال معتــرف
اســت .امــا واقعــا دولــت افغانســتان فاســدترین
اداره را دارد؟ ریشـههای ایــن فســاد گســترده در
کجاســت و چــه چیــزی ســتونهای ایــن فســاد
را میســازد؟
آنچــه مســألهی فســاد را بســیار پیچیــده
میکنــد ،ویژگــی دوســویهی فســاد اســت کــه
در عیــن وابســتگی بــه مســألهی دولــتداری و
اخــاق حاکمــان ،پهلــوی دیگــر فســاد بــه مــردم
بــر میگــردد .در هــر شــکل فســاد همزمــان
رد پــای دو طــرف را میتــوان نشــان داد؛ امــا
ویژگیهــای جامعــهی افغانســتان ،بعضــی
از انــواع فســاد را عــاوه بــر بعــد اخالقــی و
اقتصــادی آن ،بــه ابــزار سیاســی نیــز بــدل
کــرد ه اســت .قانــون کشــور صراحــت دارد کــه
هــر کســی دســتش بــه فســاد آلــوده اســت بایــد
مــورد پرســش قــرار گرفتــه و مؤاخــذه شــود .این
صراحــت قانــون در رابطــه بــا فســاد قابــل تردیــد
نیســت؛ امــا در ایــن میــان یــک مشــکل اساســی
بــه نظــر میرســد و آن مســألهی اجــرای قانــون
اســت .تقریبــا پــای تمــام قوانیــن در زمینــهی
اجــرا میلنگــد .اینجــا افغانســتان اســت.
کشــوری کــه نامــوس مفهــوم بنیــادی اخالقــی
جامعـهی آن اســت .حبیـباهلل احمــدزی ،مدتــی
پیــش ادعاهــای بســیار حساســی را نســبت
بــه ارگ ریاســت جمهــوری و شــیوهی فســاد
اخالقــی در آن مطــرح کــرد .طولــی نکشــید کــه
ســر و صداهــا بلنــد شــد و گروههــای سیاســی
مخالــف دولــت بــا محکــم گرفتــن ایــن ادعاهــا،
فشــار را بــر دولــت افغانســتان آغــاز کردنــد .در
ســطح مردمــی نیــز نگرانیهــای زیــادی در ایــن
رابطــه ابــراز شــد .آخریــن گزارشــی که مســأله را
بــه صــورت بســیار جــدی علــم کــرد ،گــزارش
بــی بــی ســی بــود کــه محتــوای گــزارش بــه
وجــود فســاد در درون دســتگاه حاکــم بــه
ویــژه در ردههــای بــاالی دولتــی اشــاره داشــت.
وابســتههایی از ارگ هــم در موضعگیریهــای
شــان مــوارد طــرح شــده در گــزارش را رد کــرده
و آن را نادرســت خواندنــد .همــه حرفشــان را
در ایــن رابطــه گفتنــد .چــه آن هــای کــه نــگاه
سیاســی بــه قضیــه داشــتند و چنیــن مســألهی
را بــه حیــث ابــزار حملــه بــر حریــف میدیدنــد
و چــه آنهایــی کــه بیــرون از گــود سیاســی
نشســته و ســیلبین قضایــا اســتند؛ امــا دو
مرجــع کــه بایــد حتمــا در ایــن مــورد صــدا بلنــد
میکــرد ،تــا کنــون خامــوش اســت .در قــدم
اول ایــن منابــع عدلــی و قضایــی کشــور اســت
کــه بــا توجــه بــه ویژگــی جامع ـهی افغانســتان
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حبیـباهلل احمـدزی ،مدتـی پیش ادعاهای بسـیار حساسـی را نسـبت به
ارگ ریاسـت جمهـوری و شـیوهی فسـاد اخالقـی در آن مطرح کـرد .طولی
نکشـید کـه سـر و صداها بلند شـد و گروههای سیاسـی مخالـف دولت با
محکـم گرفتـن ایـن ادعاهـا ،فشـار را بر دولـت افغانسـتان آغـاز کردند.
در سـطح مردمـی نیـز نگرانیهـای زیـادی در ایـن رابطـه ابـراز شـد.
آخریـن گزارشـی که مسـأله را به صورت بسـیار جدی علـم کرد ،گزارش
بـی بـی سـی بـود که محتـوای گزارش بـه وجود فسـاد در درون دسـتگاه
حاکـم بـه ویـژه در ردههـای باالی دولتی اشـاره داشـت .وابسـتههایی از
ارگ هـم در موضعگیریهـای شـان مـوارد طـرح شـده در گـزارش را رد
کـرده و آن را نادرسـت خواندنـد.
و حساســیت بحــث ناموســی و تهدیــدی کــه
ایــن ادعاهــا میتوانــد علیــه حیثیــت و جایــگاه
گــروه قابــل توجهــی از زنــان کنــد ،بایــد قضیــه
را بــا تمــام عمــق و حساســیتش روی دســت
میگرفتنــد .منابــع عدلــی و قضایــی فقــط بــه
اشــاراتی در ایــن رابطــه بســنده کــرده و گاهــی
صدایــی از خــود بلنــد کردنــد کــه اگــر کســی
اســنادی دارد بیــاورد ببینیــم چیســت .احمــدزی
بــه صــورت علنــی ادعــا کــرد کــه اســناد و
شــواهد کافــی بــرای اثبــات ایــن ادعــا دارد.
طــرح ایــن ادعــا در جامعــهی افغانســتان مثــل
بــازی بــا آتــش اســت؛ چــرا کــه ایــن جامعــه از
کنــار هــر چیــز بــه ســادگی بگــذرد ،از مســألهی
نامــوس نمیگــذرد .منابــع مربــوط اجــازه دادنــد
قضیــه راه خــود را طــی کــرده و تــا کنــون هــم
هیــچ دخالتــی نکردنــد .معنــای ایــن برخــورد
دقیقــا ایــن اســت کــه ایــن منابــع در برابــر
حفــظ آبــرو و حیثیــت شــهروندان خصوصــا قشــر
آســیبپذیر زن خــود را مســؤول نمیداننــد.
ادعــای احمــدزی بایــد از همــان ابتــدای امــر
مــورد بررســی جــدی قــرار میگرفــت؛ چــرا
کــه عــدم توجــه بــه آن دایــرهی آســیبپذیری
قربانیــان ایــن ادعــا را هــر روز بیشــتر میکنــد.
یــا بایــد ادعــای احمــدزی در دادســتانی و
دادگاههــا اثبــات میشــد و متخلفیــن مــورد
محاکمــه قــرار میگرفتنــد یــا اثبــات نمیشــد
و احمــدزی بابــت دسیسهســازیای کــه کــرده
بــود ،مــورد محاکمــه قــرار میگرفــت .گنــگ
گذاشــتن مســأله بــه معنــای کمــک بــه انکشــاف
و دامنــه دار کــردن مســأله اســت و منابــع
ذیربــط دولتــی چــه آگاهانــه و چــه ناآگاهانــه

بــا ســکوت در برابــر ایــن مســأله هــم صداقــت
کاری در ارگ ریاســتجمهوری و دیگــر ادارات
بلنــد دولــت را زیــر ســوال بردنــد و هــم قاعــدهی
آســیب بــه قربانیــان را بیشــتر ســاختند و هــم
ناکارآمــدی و فرارشــان از اجــرای وظایــف را بــه
نمایــش گذاشــتند.
شــاید مشــوره در ســطح بــاال ایــن بــود کــه
فرصــت داده شــود ایــن قضیــه بــا گفتوگــو و بــا
شــیوههای سیاســی حــل شــود .آیــا میتــوان
آبــروی دیگــری را یکــی دیگــر متــاع داد و ســتد
سیاســی خــود ســازد؟ بــا زنانــی کــه قربانــی
ایــن ادعــا بودنــد ،چنیــن برخــورد شــد .بعــد از
مدتــی رأیزنــی و شــاید فشــار ،دیــروز بــا تمــام
بیشــرمی احمــدزی آمــده و میگویــد منظــور
مــن حلقــهی خاصــی در درون دولــت اســت،
نــه همــه و بعــد از رییــس جمهــور و خانمــش
عذرخواهــی کــرده و همــه صحنــه را طــوری
آراســته کردهانــد کــه گویــی قضیــه ختــم شــد
و رفــت .واقعیــت ایــن اســت کــه هیــچ چیــز
در اصــل قضیــه و در رابطــه بــا قربانیــان ایــن
ادعــای خطرنــاک حــل نشــده اســت .زنانــی کــه
مــورد اتهــام قــرار داشــتند و جایــگاه قربانــی را
در ایــن قضیــه یافتنــد ،نگرانیشــان نســبت بــه
حیثیتشــان همچنــان پابرجاســت .ایــن بــازی
غیــر اخالقــی غیــر از ایــن کــه دســتمایهی
سیاســتبازان شــد ،کــدام پیامــد حقوقــی و
قانونــی دیگــری داشــت؟
مرجــع دیگــری کــه بایــد در برابــر ایــن قضیــه
ســکوت را شکســته و علنــا طــرف ادعــا را بــه
دادگاه میکشــیدند ،زنــان قربانــی ایــن ادعــا
اســتند .ســکوت در برابــر وضعیتــی کــه مســتقیم
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حیثیتشــان را نشــانه رفتــه اســت ،بــه معنــای
قبــول صحــت ادعاســت .تعــداد زیــادی از زنــان
در ادارات دولتــی کار میکننــد .هــر کــدام ایــن
زنــان عــاوه بــر ایــن کــه دارای حیثیــت خــود
در جامعــه اســتند ،حیثیــت تــک تــک اعضــای
فامیلشــان نیــز بــا طــرح ایــن ادعــا تهدیــد شــده
اســت .موضــوع فســاد اخالقــی در فدراســیون
فوتبــال افغانســتان و دیگــر مــوارد نیــز بــه تأثیــر
ایــن تهدیــد بیشــتر کمــک کــرده اســت .در واقــع
مهــم نیســت کــه زنــان کارمنــد در ادارات بــه
چــه دلیــل ســکوت کــرده و دم نزدنــد ،چــون
حاصــل ایــن ســکوت آن را بیشــتر مــورد شــک و
ســوء ظــن اخالقــی قــرار میدهــد .شــاید بهتــر
بــود ایــن قضیــه بــا هماهنگــی زنــان کارمنــد و
فامیلهــای شــان بــه مســیر عدلــی و قضایــی
کشــانده میشــد تــا مشــخص شــود چــه کســانی
ادارات را بــه گــروگان گرفتــه و در جهــت امیــال
شــخصی غیــر اخالقیشــان اســتفاده میکننــد
و یــا چــه کســی دارد بــه دالیــل سیاســی یــا
هــر دلیــل دیگــر حیثیتشــان را بــه ناحــق
تهدیــد میکنــد .شــاید کســانی از حیثیــت
خــود ترســیده و منتظــر ماندنــد تــا دیگــران پــا
پیــش گذاشــته و ایــن قضیــه را تعقیــب کننــد.
اگــر چنیــن اســت در واقــع نتیجــه ایــن شــده که
همــه منتظــر نشســتند و از تمــام زنــان قربانــی
ایــن ادعــا ،کســی شــجاعت پــا پیــش گذاشــتن
را نداشــته اســت .بــه هرحــال ســکوت در برابــر
چنیــن ادعایــی بــه تمــام طرفهــای دخیــل
شرمســاری و ســرافکندگی بــه دنبــال دارد.
وقتــی چنیــن مــوارد حساســی مطــرح میشــود
و بیهیــچ واکنشــی از جانــب قربانیهــا و یــا
منابــع مســؤول بــه وســیلهی داد و ســتدهای
سیاســی و بازیهــای کثیــف روی حیثیــت قشــر
زن مبــدل میشــود ،فاجعــهی فســاد را بیشــتر
میتــوان شــاهد بــود .آنچــه شــاید بیــش از
همــه مــردم ایــن جامعــه را تحــت فشــار قــرار
داده اســت ،مســألهی عــدم اجــرای قانــون و
تســلط نگــرش سیاســی بــر مــوارد جزایــی
و حقوقــی اســت .چگونــه ممکــن اســت در
کشــوری کــه بزرگتریــن ارزش خــود را مســألهی
نامــوسداری میدانــد ،بحــث گســتردهی فســاد
اخالقــی را دســتمایهی داد و ســتد در بــازار
سیاســت قــرار داد.
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او جـز زبـان مـادریاش کـه زبـان فارسـی اسـت ،هیـچ زبـان دیگـری
را نمیتوانـد حـرف بزنـد و همیـن کـه بـه زبانهـای دیگـر افغانسـتان
بلدیـت نـدارد ،در زمـان طالبـان سـبب شـد تـا در آن دوره و از افـراد
طالبـان خاطـرهی تلخـی در ذهنـش باقـی بمانـد.
عبدالشـکور از اهالی بغالن اسـت و زبان مادریاش زبان فارسـی اسـت
و هـم اکنـون هوتـل کوچکـی در مسـیر شـاهراه کابـل  -مـزار دارد
و خانـوادهاش در شـهر پلخمـری سـاکن اسـت .عبدالشـکور از دوران
طالبـان بـرای مـا چنیـن میگویـد کـه چنـد ماهـی شـده بـود کـه
جبهـات جنـگ طالبـان بـا نیروهـای مردمی بـه داخل شـهر پلخمری
کشـانده شـده بـود و او نیـز یکـی از نیروهـای مردمـی بـود و در یـک
گـروه چنـد نفـری علیـه طالبـان میجنگیـد؛ امـا نیروهـای طالبـان از
آنهـا قویتـر بـه نظـر میرسـید و گـروه آنهـا قـوت و تـوان ایـن را
نداشـت کـه در شـهر پلخمـری بـر علیـه طالبـان بجنگد.
عبدالشـکور ادامـه میدهـد کـه «مدتـی شـده بـود کـه دیگـر جنـگ
نمیکـردم و نیروهـای طالـب از شـهر ما گذشـته بـود و جبهات جنگ
به شـهر مزار شـریف کشـانده شـده بود و خودم هم نیز سلاحم را در
گوشـهی حویلیمـان دفـن کـرده بـودم و مثل یـک آدم عادی داشـتم
زندگـی میکـردم و نمیخواسـتم کاری کنـم کـه بـه طالبـان بهانـهی
ایـن را بدهـم کـه بـرای مـه و فامیـلام دردسـر جـور شـوه و بالیی ده
سـرم بیاییـه ».عبدالشـکور ،زمانی که طالبان به شـهر آنهـا آمده بود،
تصمیـم داشـت بـرای ایـن کـه بـه مشـکل بر نخـورد بـرود و هـر طور
شـده زبـان پشـتو را یـاد بگیـرد تا در سـطح شـهر هنگام عبـور و مرور
بـه مشـکل بـر نخـورد و زمانـی هـم کـه افـراد طالـب او را از خانـهاش
بردنـد او بـه خاطـر این که نمیتوانسـت به زبـان طالبان حـرف بزند و
بـه آنهـا بفهمانـد که او علیـه طالبان نمیجنگـد و با طالبان مشـکلی
نـدارد ،به زنـدان رفت.
عبدالشـکور میگویـد« :او غایتهـا مـه خـو فقط فارسـی گـپ میزدم
و طالبهایـی کـه پشـتم آمـده بودنـد ده زبـان پشـتو گـپ مـیزدن؛
از مـه تفنگـم را میخواسـتن و مـه هـم از تـرس جانـم نمیتوانسـتم
تفنـگ خـوده ده اونـا نشـان بدهـم .چـون امـی کـه جـای تفنـگ را
ده اونـا نشـان مـیدادم اوه طالبـا مـه ره میکشـتند .طالبـا ده زبـان
پشـتو از مـه میخواسـتن و ایـن که مـه هم جوابشـان ره به فارسـی
مـیدادم مـه ره ده زنـدان خـو حسـابی لت کردنـد و یک نفرشـان بود
کـه میگفـت چـرا ده پشـتو جوابشـان را نمـیدی .مه هـم میگفتم
کـه مـه خـو زبان پشـتو بلـد نیسـتم .او مـرد زندانـی دیگـه ده طالبان
میگفتنـد کـه مـه زبانشـان را بلـد نیسـتم و او طالبـا هم سـر مه قار
میشـدن و میگفتـن کـه مـه چطـور از افغانسـتان اسـتم کـه زبـان
پشـتو ره یاد نـدارم»
عبدالشـکور بـه خاطـر یاد نداشـتن زبـان پشـتو و این کـه تفنگ خود
را بـه آن مـردان طالب تسـلیم نداده اسـت ،تقربیا یک هفتـه در زندان
طالبـان میمانـد و هـر روز آن جنگجویان طالب عبدالشـکور را بیش از
روز دیگـر جـزا و شـکنجه میدهنـد تـا جـواب آنهـا را بتواند بـه زبان
پشـتون بدهـد .چنـد مـرد زندانـی دیگـر هـم در آن زنـدان بـه همراه
عبدالشـکور در زنـدان طالبـان بودنـد کـه آنها میتوانسـتند بـه زبان
پشـتو بـا آن مـردان طالـب حـرف بزننـد و عبدالشـکور بـه ایـن خاطر
کـه بتوانـد زودتـر از زنـدان طالبـان رهایـی یابـد از آن زندانیـان دیگر
خواسـته بـود تـا بـا او روزانه بـه زبان پشـتو حـرف بزنند تـا زودتر این
زبـان را یـاد بگیرد.
عبدالشـکور میگویـد ،بـه خاطر این که طالبان او را نکشـند شـبانهروز
تلاش میکـرد تـا هـر چـه سـریعتر بتوانـد به زبـان پشـتو بـا طالبان
حـرف بزنـد و آنهـا را متقاعـد کنـد کـه او تفنگـی نـدارد و یـک آدم
عـادی اسـت و حـاال دیگـر زبـان آنهـا را بلـد اسـت و اهل افغانسـتان
اسـت تـا از زنـدان رهایـی یابـد .عبدالشـکور توانسـت بـه مـدت یـک
هفتـه زبـان پشـتو را دسـت و پـا شکسـته یـاد بگیـرد و حـرف بزند و
طالبـان را بـه نوعـی متقاعـد کنـد و از آن زنـدان رهایـی یابد.
پینوشـت :مطالـب درج شـده در ایـن سـتون ،برگرفتـه از قصههـای
مردمـی اسـت کـه قسـمتی از زندگی خـود را تحـت سـلطهی طالبان
در افغانسـتان گذراندهانـد و خاطراتشـان را بـا روزنامـهی صبـح کابل
شـریک کردهانـد .خاطراتتـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی
فیسبـوک روزنامـهی صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنیـد .مـا متعهد به
حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطراتتـان اسـتیم.

