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بعد از حادثه

آژیـر آمبوالنسهـا خامـوش شـد .خامـوش شـدن آژیـر امبوالنسهـا ،محـو بـوی انفجـار و
پـاک شـدن ریخـت و پاشهـای شیشـههای فروریخته ،شـاید به ظاهـر برای کابلنشـینان
بـه معنـای بازگشـت بـه روال عـادی زندگی در این شـهر آشـوبخیز باشـد؛ اما هـر حادثه
بـرای سـاکنان این شـهر ،دردهـای عمیقـی به جـا میگذارد.
ترنـم ،کـودک دهسـاله در انفجـار روز جمعـه کـه در مقابـل دروازهی جنوبی دانشـگاه کابل
رخ داد ،بـا مـادرش از آن مسـیر میگذشـت کـه صـدای انفجـار خاطـرات تلـخ چهار سـال
پیـش را برایـش تـازه کرد.
سلیمه امیری ،مادر این کودک ،میگوید که او با شنیدن...
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سازمان ملل :حملههای سوریه و
متحدانش باعث مرگ دهها نفر شده است
سـازمان ملـل متحـده اعلام کـرده اسـت کـه حملههـای هوایـی اخیـر دولـت سـوریه و
متحدانـش بـر مکتبهـا ،بیمارسـتانها ،مغازههـا و نانواییها سـبب مرگ دههـا غیرنظامی
در این کشـور شـده اسـت.
در گـزارش سـازمان ملـل متحـد آمـده اسـت کـه کـه در ده روز اخیـر دسـت کـم 103
شـهروند غیرنظامی سـوریه کشـته شـدهاند .بر اسـاس گزارش خبرگزاری رویترز ،از میان
ایـن  103غیرنظامـی ،دسـت کـم  26نفـر آن کـودک بوده اسـت.
میشـل باشـله ،کمیشـنر حقوق بشـر سـازمان ملل متحـد ،در بیانیـهای ،اعالم کرده اسـت
کـه بـا توجـه به شـواهدی که در دسـترس آنـان ...

w w w. s u b h e k a b u l . c o m
سال اول

آغاز کارزارهای انتخاباتی
و چالشهای پیش رو
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سرپرست فرماندهی
پولیس خوگیانی غزنی
کشته شد
صبح کابل

مســؤوالن محلــی در والیــت غزنــی میگوینــد کــه
در نتیجــهی درگیــری میــان نیروهــای امنیتــی و
هراسافگنــان طالــب ،سرپرســت فرماندهــی پولیــس
خوگیانــی ایــن والیــت بــا ســه نیــروی امنیتــی
کشــته شــدند.
دفتــر مطبوعاتــی والــی غزنــی بــا نشــر خبرنام ـهای
گفتــه اســت کــه پنجشــنبه طالبــان بــر قــرارگاه
امنیتــی ولســوالی خوگیانــی حملــه کردنــد کــه در
نتیجــهی آن سرپرســت فرماندهــی پولیــس ایــن
والیــت بــا ســه نیــروی امنیتــی کشــته شــدند و پنــج
تــن دیگــر شــان زخمــی شــدند.
در خبرنامــه آمــده اســت کــه در جریــان ایــن
درگیــری چهــار هراسافگــن طالــب نیــز کشــته
شــدند .در بخــش دیگــر ایــن خبرنامــه گفتــه شــده
اســت کــه نیروهــای ویــژهی ارتــش ،عملیاتــی را در
روســتای چتــل خیــل ولســوالی قــره بــاغ غزنــی
نیــز راه انــدازی کردهانــد کــه در نتیجــهی آن 10
هراسافگــن طالــب کشــته شــدند و مقــدار جنــگ
افــزار نیــز بــه دســت نیروهــای امنیتــی افتــاده اســت.
والیــت غزنــی در جنــوب افغانســتان ،از والیتهــای
بــه شــدت ناامــن اســت کــه طالبــان در اکثــر
ولســوالیهای ایــن والیــت حضــور دارنــد .ســال
گذشــته طالبــان بــا حمل ـهی گســترده ،بــرای چهــار
شــبانهروز قســمتهای زیــادی از مرکــز ایــن والیــت
را تحــت کنتــرل گرفتــه و آنتنهــای مخابراتــی و
مارکیتهــا را بــه آتــش کشــیدند .در آن حملــهی
طالبــان ،بیشتــر از  ۳۰۰نظامــی و غیرنظامــی
کشــته و حــدود  ۳۰هــزار نفــر از خانههــای شــان
بیجــا شــدند.

طالبان یک خواهر و برادر را در ولسوالی
بنگی والیت تخار کشتند
مسـؤوالن محلـی در والیـت تخـار میگوینـد کـه
هراسافگنـان طالـب شـب گذشـته یـک خواهـر و بـردار را
در روسـتای سـقاب ولسـوالی بنگـی ایـن والیـت با شـلیک
گلولـه کشـتند.
خلیـل اسـیر ،سـخنگوی پولیـس تخار بـه روزنامـهی صبح
کابـل میگویـد کـه این رویـداد حوالی سـاعت  8:30شـب
گذشـته در ولسـوالی بنگی این والیت زمانی رخ داده اسـت
کـه افـراد مسـلح وارد خانـهی شـان میشـوند و خواهـر و
بـرادر را بـا ضـرب گلولـه بـه قتل میرسـانند.
آقـای اسـیر میگویـد« :مـرد کشـته شـده نامـش

صدامحسـین بـوده کـه  35سـال عمـر داشـت و خواهرش
نیز  40سـاله بوده اسـت .مرد کشـته شـده هیچ مسـؤولیت
دولتـی نداشـته؛ امـا خانـوادهی شـان میگویند کـه طالبان
پسـر و دختـر شـان را بـه قتـل رسـانیده انـد».
والیـت تخـار در شـمال افغانسـتان ،از والیـات نسـبتا
ناامـن اسـت کـه هراسافگنـان طالـب در ایـن والیـت
حضـور گسـترده دارنـد و هرازگاهـی سـبب اخلال زندگی
روزمـرهی باشـندگان این والیت میشـوند .در کنـار طالبان
شـبکههای جرمـی و جرایـم جنایـی نیـز در ایـن والیت در
حـال افزایـش اسـت.

صفحه 4

کجفهمی رمانتیک
از گفتمان
خراسان

جنازهها گم شده اند!

صفحه 3

صلح با طالبان؛ استراتیژی
خروج امریکا یا حمایت از
افغانستان

صفحه 6

جامعهی
بیچهرهی افغانستان
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

جنازهها گم شده اند!

رابطهی کابل و واشنگتن رکن
اصلی گفتوگوهای صلح است
وزیـر خارجـهی امریکا در تمـاس تلفونی با رییـس جمهور غنی
گفتـه اسـت که اسـتراتیژی کشـورش در قبـال افغانسـتان هیچ
تغییـری نکرده اسـت .ایـن تماس تلفونـی میتواند نـگاه مثبتی
را کـه در ایـن اواخـر در رابطـه بـه صلـح و رابطـهی نزدیـک
افغانسـتان و ایـاالت متحـدهی امریـکا در رابطـه به ایـن روند به
وجـود آمـده بـود ،تقویت کند .ایـن تقویت ،هرچنـد پس از یک
سـری دیدگاههـای نگرانکننـده در نسـبت بـه ادامـهی روابـط
دیپلوماتیـک قـوی میـان کابل و واشـنگتن ،بـود؛ امـا در نهایت
میتوانـد تاثیر بسـیاری داشـته باشـد.
گذشـته از سـخنان بحثبرانگیـر آقـای ترامـپ و واکنـش تنـد
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان در رابطـه بـه آن اظهـارات ،در
تمـاس تلفونـی آقـای مایـک پمپیو ،نکتـهی قابل بحـث دیگری
وجـود دارد کـه در رابطـه بـه خـروج نیروهـای امریکایـی از
افغانسـتان اسـت؛ در اعالمیهی مشـترکی که از سـوی حکومت
افغانسـتان و وزارت خارجهی امریکا به نشـر رسـیده ،آمده است
کـه وزیـر خارجـهی امریـکا در ایـن تمـاس تلفونـی بـه رییـس
جمهـور غنـی ،اطمینـان داده کـه اسـتراتیژی امریـکا در قبـال
افغانسـتان هیـچ تغییـری نکـرده و خـروج سـربازان امریکایی از
ایـن کشـور نیـز بسـتگی بـه اوضـاع امنیتی ایـن کشـور دارد.
اوضـاع امنیتی افغانسـتان در ایـن اواخر دچار وضعیـت ناگواری
شـده اسـت و ایـن ایجـاب میکنـد کـه نیروهـای حامـی و
همـکار کـه متشـکل از نیروهای بینالمللی اسـت در افغانسـتان
حضـور شـان را حفـظ کننـد و برنامـهی دقیقتری بـرای بهبود
بخشـیدن بـه وضعیت بـد امنیتـی بگیرنـد .صلح افغانسـتان که
جدیـدا وارد مرحلـهی جدیتـری شـده اسـت ،در عیـن حـال
کـه نیـاز بـه پیشـرفت در گفتوگوهـا دارد ،یکـی از نیازهایش،
توانایـی نبـرد نیروهـای افغـان و خارجـی در میدانهـای جنگ
نیـز اسـت و ایـن نیازمنـد بـه ادامـهی حمایتهـای نیروهـای
خارجـی و حضـور بیشـتر آنـان در افغانسـتان اسـت .از آنجایی
کـه شـرط اساسـی طالبـان بـرای صلـح ،خـروج ایـن نیروهـا از
افغانسـتان گفته شـده اسـت ،حضـور این نیروهـا و تأکید بر این
کـه تـا امنیـت بهتر شـامل حـال افغانسـتان نشـود ،ایـن نیروها
حضـور خواهنـد داشـت ،یـک عمل مثبت اسـت.
برنامههـای صلـح در افغانسـتان ،بـه توافقـات مهمـی کـه بتواند
تأثیـر مسـتقیم بـر بهبـود امنیـت بگـذارد ،دسـت یافته اسـت؛
امـا ایـن نتایـج تـا بـه حـال نتوانسـته بـرای بـه عمـل درآمدن،
ضمانـت الزم را بـه دسـت بیـاورد.
بـا وارد شـدن پاکسـتان در رونـد صلـح افغانسـتان ،نگرانیهایی
نیـز بـه وجود آمده اسـت و باید حکومـت افغانسـتان در این که
نقـش پاکسـتان تـا جایـی کـه بتواند بـه نفع مـردم افغانسـتان
و همینطـور منطقـه اسـتفاده شـود ،زیرکـی خاصـی بـه خـرج
بدهـد؛ زیـرا پاکسـتان ،کشـوری اسـت که همـواره سـعی کرده
تـا از نفـوذ خـودش در میـان تروریسـتان طـوری اسـتفاده ببرد
کـه دیگـر کشـورها و بـه خصـوص افغانسـتان تحـت فشـار قرار
داشـته باشـد .پاکسـتان بـا ایـن حضـور یـک فرصـت طالیـی را
بـرای نقشآفرینـی در منطقـه بـه دسـت مـیآورد کـه ممکـن
اسـت جایـگاه تعییـن کننـدهای برایـش مهیـا کنـد؛ اما داشـتن
چنیـن جایگاهـی بـرای کشـوری چـون پاکسـتان بـرای بقیـه و
بـه خصـوص افغانسـتان ،نگرانیهـا و مشـکالت زیـادی در پـی
خواهد داشـت.
یکـی از مشـکالتی کـه حضـور پاکسـتان در گفتوگوهـای صلح
افغانسـتان ،بـه بار مـیآورد ،امکان ضعیف شـدن رابطـهی کابل
بـا واشـنگتن اسـت؛ طـوری کـه در اولیـن دیـدار صـدر اعظـم
پاکسـتان بـا دونالـد ترامـپ رییس جمهـوری امریکا ،ایـن اتفاق
افتـاد و امـکان وخامـت آن هم بسـیار بـود .ضعیف شـدن رابطه
میـان کابـل و واشـنگتن میتوانـد از هـر دو طـرف بـه وجـود
بیایـد؛ امـا نقطـهی تحریک آن مطمینا از طرف پاکسـتان فشـار
داده میشـود.
اینک که دور هشـتم سـفرهای آقـای خلیلزاد آغاز یافته اسـت،
امیدواریهـا بـه ثمربخشـی گفتوگوهای صلح نیز بیشـتر شـده
اسـت و امیـد مـیرود تـا در ایـن دور ،حکومـت و طالبـان بـه
عنـوان دو طـرف اصلـی جنـگ روبـهرو بنشـینند و گفتوگـو
کنند .
تاثیـر پاکسـتان نیـز از مزایـای ایـن دور از گفتوگوها پنداشـته
میشـود؛ امـا مـردم افغانسـتان ،بـا آن کـه از قابلیتهـای
پاکسـتان در تسـهیل گفتوگوهـا آگاه اسـتند ،پاکسـتان را
کشـوری نمیداننـد کـه بتـوان بـه آن اعتمـاد کـرد و در نهایـت
بـر اسـاس یـک توافـق کلـی بـه برقـراری رابطـهی دیپلماتیک،
اهدافـی را مناسـب بـا منافـع دو طـرف دنبال کرد .پـس بهترین
راه ایـن اسـت کـه رابطـهی افغانسـتان با ایـاالت متحـده قدرت
بگیـرد؛ زیـرا ایـن رابطـه ،همسـویی اهداف امریـکا و افغانسـتان
را بیشـتر از پیـش نشـان داده و سیاسـتهای پاکسـتان را نیـز
تحـت تاثیـر میبـرد.

عزیز رویش

وقتـی کاروان اسـتقبال از جنازههـا بـه راه افتید،
امـری غیـر عـادی در اطـراف جـاده و در میـان
کسـانی کـه شـاهد حرکـت ایـن کاروان بودنـد،
بـه چشـم نمیخـورد .هـر کسـی بـه کار خـود
مصـروف بـود .گاهـی چشـمی از درون یـک موتر
یـا از روی پیشخـوان یـک مغـازه بـه طـرف مـا
خیـره میشـد و بـه سـرعت بـر میگشـت.
ایـن لحظـات نیـز از لحظـات تأملانگیـز تاریـخ
انـد :درک آدمـی اسـاس رابطـه و تعییـن نسـبت
او بـا «واقعیت»هـای پیرامـون او اسـت« .درک»
بـه معنـای «دریافـت تصویـر در ذهـن» اسـت و
تصاویـر ذهنی اجزای بههمپیوسـتهی «هسـتی»

را در «نـگاه» آدمـی تشـکیل میدهنـد .نظـام
باورهـا یـا ( )Belief Systemآدمـی نیـز متأثـر
از همیـن درک و همیـن تصاویر ذهنی او اسـتند.
آدمـی بـر مبنـای همیـن تصاویـر اسـت کـه بـا
«واقعیت»هـای پیرامـون خـود تعییـن نسـبت
میکنـد و الگوهـای رفتـاری خـود را شـکل
میبخشـد .حوالـی سـاعت چهـار عصـر روز سـه
شـنبه ،نوزدهـم عقـرب « ،1394نظـام باور»های
اکثر مردم در دشـت برچـی در برابر «واقعیت»ی
بـه نـام «تبسـم»ی کـه گلویـش را بریـده بودند،
بـا سـردی و بیتفاوتـی برخـورد میکـرد .حـد
اقـل کسـی واکنـش خاصـی نشـان نمـیداد کـه
حاکـی از یـک درک ویژه و متفاوتی باشـد که در
پـی تغییـر «واقعیت»هـای اطراف اسـت .واکنش
عامـهی مردم نشـان میداد که «تبسـم» و گلوی
بریـدهی او «مسـأله»ی خاصـی بـرای عامـهی
مـردم تلقـی نمیشـد .بـه تعبیری دیگر ،تبسـم و
گلـوی بریـدهی او ،تصویر خاصی در ذهن انسـان
دشـت برچـی نبـود کـه واکنـش خاصـی را در او
برانگیـزد .شـاید هـم حرکـت ایـن کاروان در آن
فضـای سـرد و مهآلود دشـت برچـی ،اولین جرقه
بـود از یـک درک؛ یـک آگاهـی که فقـط یک روز
بعد اسـم «تبسـم» و دادخواهی هزاران انسـان را
از ایـن نقطـه بـه سراسـر جهـان مخابـره میکرد.
کمـی باالتـر از مسـجد امامعلـی ،نارسـیده بـه
سـرک بیسـتمترهی شـهرک عرفانـی ،توقـف
کردیـم .موترهایـی کـه یکـی پشـت هـم در
کنـارهی جاده ایسـتادند ،کمی بیشـتر از تعدادی
بـود کـه لحظـهای قبـل از گوالیـی بـه راه افتاده
بـود .رضـا آگاه چنـد عـراده موتر کاسـتر را کرایه
کـرده بـود و در هـر کـدام از آنهـا عـدهای از
جوانـان نشسـته بودنـد .او ،خـودش بـا ذکـی
دریابـی و چنـد تـن دیگـر از جوانـان در میـان
موترهـا گشـت میزدنـد تـا امـور را منظم و سـر
بـه راه نگـه دارند .کاسـترها در عقـب کاروان قرار
داشـتند و مـا از جایـی کـه توقـف کـرده بودیـم،
بـرای لحظـهای کوتـاه صـف کشـیدن شـان در
عقـب کاروان را مشـاهده کردیـم .سالمحسـنی،
آمـد بـا عکسهایـی از تبسـم کـه در یـک
عکاسخانـه چـاپ کـرده بـود .عکسهـا کیفیـت
پایینـی داشـت .احتمـاالً از صفحـات فیسبـوک
گرفتـه و بـه صـورت اضطراری چاپ کـرده بودند.
عکسهـا را روی شیشـههای موترهـا نصـب
کردند .کسـی دیگـر آمد و تکهی سـیاهی را آورد
و چنـد موتـر را بـا تکـهی سـیاه پوشـاند.
یکـی از بچههایـی کـه در موتـر مـا بـود ،گفـت

از موسـفیدان جاغـوری و وکیلان و قوماندانهـا
هیـچ کسـی بـا کاروان همـراه نشـده اسـت .او
گفـت کـه در آخریـن لحظـات واثـق و حاجـی
انـوری و برخـی دیگـر از متنفـذان جاغـوری
را دیـد کـه از منـزل دوم پاییـن شـدند و در
صحـن میلاد نـور بـه ذکـی دریابـی گفتنـد کـه
آنهـا مسـجد قـرآن و عتـرت را بـرای پذیرایی از
جنازههـا آمـاده میکننـد .او گفـت کـه احتمـاالً
نظـر متنفـذان جاغـوری بـرای انتقـال شـهدا بـه
مسـجد قـرآن و عتـرت تلاش دیگـری اسـت از
محلـی سـاختن قضیـه و دسـت بـاز دادن بـرای
متنفـذان و وکیلان جاغـوری تـا جنازههـا را در
کنتـرل خـود داشـته باشـند.
بـرای مـن تقلا و سـماجت ایـن متنفـذان در
عیـن انعطافپذیـری و واقعبینـی آنهـا جالـب و
آموزنـده بـود .روشـن بـود که بـا انتقـال جنازهها
و برگزاری تظاهرات موافق نیسـتند .نگرانی شـان
از حساسـیت محقـق و سـایر رهبـران و اراکیـن

یکـی از پیچهای مسـیر سـرک بیسـتمتره وقتی
از شیشـهی موتـر بـه عقـب نـگاه کردیـم ،صـف
طویلـی از موترهـا دیـده میشـد که بـا چراغهای
روشـن از عقـب مـا حرکت داشـتند .نبض دشـت
برچـی بـه حرکـت افتیـده بود.
تلفونهـای همـراه ،اعضـای کاروان را به همدیگر
وصـل میکـرد .وقتـی بـه آخرین نقطهی سـرک
بیسـتمتره رسـیدیم ،یکی از همراهـان گفت که
جمعـی از فعـاالن مدنی از مسـیر کوتهی سـنگی
بـه نزدیـک پـل کمپنـی رسـیده انـد و منتظـر
ماینـد تـا بـه آنهـا ملحـق شـویم .عکسـی را در
فیسبـوک نشـان داد کـه باقـی سـمندر و ودود
پـدرام را در کنـار یـک موتـر در نزدیکیهـای
کمپنـی نشـان مـیدادً .
قبلا گفته شـده بـود که
فعـاالن مدنـی بـه ارغندی رسـیده اند؛ امـا ظاهرا ً
آن خبـر درسـت نبـوده و از فعـاالن مدنـی نیـز
جـز عـدهای انگشتشـمار کـس دیگـری آنجـا
نیامـده بود.

از پررنگشـدن نقـش جوانـان در مدیریـت حـوادث نیـز جگر
پرخونـی داشـتند .بـا ایـن وجـود ،حساسـیت تصمیمگیـری و
عمـل خـود را نیـز فرامـوش نمیکردنـد و گام بـه گام کوتـاه
میآمدنـد و در هـر گام طـرح تـازه و فکـر جدیـدی بـا خـود
پیـش میکشـیدند .ایـن رفتـار آنهـا درس دیگـری بـود از
ِ
حـال زوال» و یـک
«سـنت در
تقابـل ظریـف میـان آنچـه یـک
ِ
ِ
«واقعیـت در حـال ظهـور» خوانـده میشـد.
دولـت نیز قابـل درک بـود .از پررنگشـدن نقش
جوانـان در مدیریـت حـوادث نیـز جگـر پرخونی
داشـتند .بـا این وجـود ،حساسـیت تصمیمگیری
و عمـل خـود را نیـز فرامـوش نمیکردنـد و گام
بـه گام کوتـاه میآمدنـد و در هـر گام طـرح تازه
و فکـر جدیـدی با خـود پیـش میکشـیدند .این
رفتـار آنهـا درس دیگـری بـود از تقابـل ظریـف
ِ
حـال زوال» و یـک
«سـنت در
میـان آنچـه یـک
ِ
ِ
«واقعیـت در حـال ظهـور» خوانـده میشـد.
متنفـذان جاغـوری ،برخلاف وکیلان و رهبران،
گام بـه گام میـدان خالـی میکردنـد؛ امـا حاضـر
نبودنـد بـازی را بـه صـورت کامل خـراب کنند و
نقـش خـود را در حـد صفر تنـزل دهنـد .گفتیم:
مراقـب باشـیم کـه جنازههـا ،در هـر صـورت ،به
مصال بیایند نه در مسـجد .مسـجد جای مناسـبی
بـرای تجمـع مـردم از اقشـار و اصنـاف مختلـف
جامعـه نیسـت .مسـجد جایـی بـرای فاتحـه و
تشـییع اسـت؛ اما مکان مناسـبی بـرای راهاندازی
حرکـت دادخواهـی نیسـت .وقتـی عکسهـا و
تکههـا روی موترهـا نصـب شـد ،کاروان دوباره به
راه افتیـد .صفحـات فیسبوک پر بـود از عکسها
و اسـتاتوسهای کوتـاه کـه حرکـت کاروان
را دنبـال میکـرد .سـه موتـر جلوتـر از مـا در
جـادهی ناهموار و آسـفالت ناشـدهی بیسـتمتره
پیـش میرفـت .چـراغ موترهـا روشـن بـود .فکر
میکنـم ایـن رسـم را رانندگان به عنـوان عالمت
همبسـتگی کاروانـی کـه بـه اسـتقبال جنازههـا
میرفـت ،انتخـاب کـرده بودنـد .از ایـن لحظـه
بعـد ،در هیـچ جـا توقفـی نکردیـم؛ بـه همیـن
دلیـل ،نمیدانسـتیم که سـر و تـه کاروان از کجا
تـا کجـا میرسـد .حسـاب و عـدد و کمیـت از
اعتبـار افتیـده بـود .مهـم ایـن بـود کـه جنازهها
بـه کابل برسـند و فـردا در معیت آنها به سـوی
ارگ ریاسـت جمهـوری حرکـت کنیـم .کاربـران
فیسبوکـی مـردم را بـه پیوسـتن بـه کاروان و
اشـتراک در دادخواهـی دعـوت میکردنـد .در

روی پـل کمپنـی عدهای از سـربازان پولیس ملی
را دیدیـم کـه کنـار جـاده ایسـتاده و موترهـا را
بـرای بازرسـی توقـف میدادنـد .وقتـی بـه آنها
رسـیدیم ،گفتیـم کـه بـرای اسـتقبال از شـهدا
بـه میدانشـهر میرویـم .مزاحمـت و ممانعـت
خاصـی نکردنـد .وقتـی در امتـداد جـادهی کابل
قندهـار بـه راه افتادیـم ،معلـوم شـد کـه تعـداد
موترهایـی کـه بـه کاروان محلـق شـده بودنـد،
بـه گونـهی چشـمگیری افزایـش یافتـه بود .سـه
چهـار موتـر جلوتـر از مـا حرکـت میکـرد کـه
یکـی از آنهـا متعلـق بـه فعـاالن مدنـی بـود.
در چـوک ارغنـدی ،یکـی از همراهـان بـا خبـر
نگرانکننـدهای آمـد .وی گفـت کـه موتـر
حامـل شـهدا در مسـیر راه ،بیـن دشـت تـوپ
و میدانشـهر ،گـم شـده اسـت .گفتـه شـد کـه
مأمـوران صلیـب سـرخ سـاعت یـک و نیـم بعـد
از ظهـر جنازههـا را در غزنـی تحویـل گرفتـه و
در آمبوالنسهـای مخصوصـی کـه آرم صلیـب
سـرخ را داشـته اسـت ،جابهجـا کردنـد .یکـی
از دانشجویانـی کـه در همراهـی بـا جنازههـا
قـرار داشـت ،بـه همـراه مـا گفـت کـه آنهـا در
میدانشـهر رسـیده انـد؛ امـا از جنازههـا خبـری
نیسـت و ارتبـاط آنهـا نیـز بـا آمبوالنسها قطع
شـده اسـت .گفتـه شـد کـه کارمنـدان صلیـب
سـرخ شـمارههای تماسـی داده بودنـد کـه تـا
منطقـهی دشـت تـوپ کار میکـرد .در دشـت
تـوپ موترهـا از هـم فاصلـه گرفتنـد و بعـد از
آن رابطـه قطـع شـد .بچههـا گفتنـد کـه آنهـا
به پوسـتهی بازرسـی در میدانشـهر رسـیده اند؛
امـا از شـهدا خبـری نیسـت و تلفونهایـی کـه
بـرای تمـاس داده شـده بـود ،نیـز کار نمیکنـد.
مـات و حیـرتزده مانـده بودیـم کـه چـهکار
کنیـم .تصـور این کـه جنازههـا به دسـت طالبان
افتیـده باشـد و دولـت نیـز هیچگونـه اقدامـی
در پسگیـری جنازههـا انجـام ندهـد ،وضعیـت
پیچیـدهای را گوشـزد میکـرد .محمـد علـی

احمـدی ،معـاون والـی غزنـی را روی خـط پیـدا
کردیـم .او هـم از گمشـدن جنازههـا یـاد کـرد
و گفـت کـه تـا نیـم سـاعت قبـل بـا کسـانی که
جنازههـا را حمـل میکردند ،در ارتبـاط بوده؛ اما
حـاال تماسـش قطـع شـده اسـت .احمـدی گفت
کـه بـا دفتـر صلیـب سـرخ نیـز در تماس اسـت؛
ولـی آنهـا چیـز خاصـی نمیداننـد .هـوا کم کم
تاریـک میشـد .یکـی از همراهـان حـدس زد که
جنازههـا بـه دسـت طالبـان نیفتیده ،بلکـه دولت
بـه گونـهای خواسـته اسـت بـا ربـودن شـهدا از
برنامـهی تظاهـرات جلوگیـری کنـد .ایـن نظـر
نیـز قابـل درک بـود .در هـر صـورت ،بـا معمـای
گنگـی مواجه شـده بودیم .افرادی کـه در کاروان
بودنـد ،بـا یـک «درد مشـترک» بـه هـم وصـل
بودنـد .سـازمان و تشـکیالت و مرجعیـت واحدی
نداشـتیم کـه در ایـن لحظهی دشـوار راهکشـای
مـا قـرار گیـرد یا مسـؤولیت یـک اقدام جـدی را
بـر دوش گیـرد .بـا داوود ناجـی و ذکـی دریابـی
و یکـی دو نفـر دیگـر از کسـانی کـه گاه نـاگاه
تمـاس برقـرار میشـد ،صرفـاً در حـد تبادلـهی
خبـر و نگرانـی بـود ،نـه ایـن کـه تصمیـم قاطـع
و سـازندهای گرفتـه شـود .باالخـره تصمیـم
گرفتیـم کـه حرکـت خـود به سـوی میدانشـهر
را ادامـه دهیـم و تـا هـر جایـی که مانعـی جدی
خلـق نشـود ،پیـش برویـم .وقتـی نزدیـک کوتل
رسـیدیم ،کاروان فشـردهتر شـده بـود .موترهـا
در فاصلـهی کمـی بـا هـم حرکـت میکردنـد.
تـا نزدیـک دروازهی ورودی بـه میدانشـهر ،سـه
چهـار بـار بـا احمـدی ،معـاون والی غزنـی تماس
گرفتیـم .بـا روحیهای مثبـت و مشـفقانه برخورد
میکـرد و نشـان مـیداد کـه در انتقـال جنازهها
و برگـزاری تظاهـرات دادخواهـی موافـق اسـت و
بـه سـهم خـود از هیچ کمکـی دریـغ نمیکند .با
ایـن هـم ،از جنازههـا خبـری نداشـت و در رفـع
تشـویش مـا کاری نمیکرد .وقتی از اولین پسـت
بازرسـی در میدانشـهر عبـور کردیـم ،شـنیدیم
کـه موتـر حامـل جنازههـا داخـل محوطـهی
ریاسـت امنیت میدانشـهر اسـت .معلوم شـد که
جنازههـا خیلـی زودتـر از دانشجویـان همـراه
آنهـا بـه ریاسـت امنیـت ملـی در میدانشـهر
رسـیده و دانشجویـان بـه ناحـق در نزدیکـی
پوسـتهی بازرسـی توقـف داده شـده انـد .گفتـه
شـد کـه جنازههـا در ریاسـت امنیـت ملـی از
آمبوالنسهـای صلیـب سـرخ بیـرون شـده و در
آمبوالنسهـای نظامـی متعلـق بـه اردوی ملـی
بـار شـده انـد .خادمحسـین کریمـی ،در روایـت
خـود ،بـه اسـتناد گفتوگـو بـا جوانـان و وارثـان
قربانیـان ،جزئیـات ایـن لحظـه را بـه صـورت
دقیقتـری بیـان کـرده اسـت .او مینویسـد:
«آمبوالنسهـای صلیـب سـرخ کمـی زودتـر از
پنـج دانشـجو و وارثـان قربانیـان بـه میدانشـهر
رسـیدند .نیروهـای ارتـش پیکـر قربانیـان را از
موترهـای صلیـب سـرخ به سـه آمبوالنـس ارتش
سـوار کردنـد .هنگامی کـه آمبوالنسهـای ارتش
آمـادهی حرکـت بـه سـمت کابـل بودنـد ،پنـج
دانشـجو و وارثـان قربانیـان نیـز سـر رسـیدند.
آنهـا پیکرهـای قربانیـان را گـم کـرده بودند .در
فاصلـهی صدمتری ،نیروهـای ارتش و امنیت ملی
در دروازهی ورودی میدانشـهر ،دانشجویـان و
وارثـان قربانیـان را متوقف کرده بودنـد .نیروهای
امنیتـی میخواسـتند بـه بهانههـای مختلـف و
طوالنـی کـردن صحبـت ،بـا معطـل نگهداشـتن
آنـان فرصـت کافی بـرای حرکـت آمبوالنسهای
ارتـش بـه دسـت آورنـد تـا وقتـی آمبوالنسهـا
از میدانشـهر خـارج شـدند ،بـه دانشـجویان و
وارثـان قربانیـان اجـازهی عبـور بدهنـد .هنگامی
کـه دانشـجویان بـرای پیکرهـای قربانیـان بـا
نیروهـای امنیتـی مشـاجره میکردنـد ،یکـی از
سـربازان ارتـش ،پنهانـی به یکـی از دانشـجویان
 جاویـد سـلطانی  -ماجـرا را توضیـح داده بـود.پنج دانشـجو با جسـارت و ایجاد سـر و صدا خود
شـان را بـه آمبوالنسهـای ارتش رسـاندند .وقتی
نقشـهی نیروهـای امنیتـی و مسـؤوالن صلیـب
سـرخ آشـکار شـد ،راننـدگان چنـد آمبوالنـس
صلیـب سـرخ خـراب شـدن موترهـای شـان را
بهانـه آوردنـد .پنـج دانشـجو اجـازه ندادنـد کـه
آمبوالنسهـای ارتـش پیکرهـا را بـه تنهایـی
منتقـل کننـد .دانشـجویان در کابینهـای سـه
آمبوالنـس ارتـش تقسـیم شـدند تـا کنـار پیکـر
قربانیـان و بـرای جلوگیـری از انتقـال آنهـا بـه
جـای دیگـر ،آمبوالنسهـا را تـا کابـل همراهـی
کنند » .
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صلح با طالبان؛ استراتیژی خروج امریکا یا حمایت از افغانستان
بشیر یاوری

مایـک پمپیـو ،وزیـر خارجـهی امریـکا ،در
گفتوگـوی تلفونـی بـا محمـد اشـرف غنـی ،گفته
اسـت کـه اسـتراتیژی امریـکا در جنـوب آسـیا و
افغانسـتان تغییر نکرده و خـروج نیروهای امریکایی
از افغانسـتان بسـتگی بـه شـرایط این کشـور دارد.
سـخنان وزیرخارجهی امریـکا ،از جهتی قابل تأمل
اسـت که خـروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان و
توافـق بـا طالبـان از برنامههـای مهـم دونالدترامپ
اسـت؛ امـا ایـن برنامـه بـه سـرعت بـدون ایـنکه
پیامـد آن بـرای افغانسـتان در نظـر گرفتـه شـود،
توسـط امریـکا دنبـال میشـود و در کابـل میـان
حکومـت ،مخالفـان حکومـت و گروههای سیاسـی،
دیـدگان مشـترک در بـارهی چگونگـی مذاکـره بـا
طالبـان وجود نـدارد.
امریکاییهـا تـا حـاال هفـت بـار بـا طالبـان در
مـورد خـروج نیروهـای شـان از افغانسـتان و
ایـنکـه طالبـان تعهـد بدهنـد کـه از افغانسـتان
برضـد امریـکا و متحدانـش اسـتفاده نمیکننـد
گفتوکـرده اسـت.
ایـن درحالـی اسـت که یـک مـاه پیـش در چهارم
سـرطان ،مایـک پمپیـو ،در سـفری از قبـل اعلام
نشـده بـه کابـل آمـد و گفت کـه امریکا تـا دو ماه
دیگـر میخواهـد بـا طالبان بـه توافق برسـد .محور
مذاکـرات امریـکا بـا طالبـان خـروج نیروهـای این
کشـور و ناتو از افغانسـتان ،تعهد گرفتن از طالبان،
آغـاز مذاکـرات بیناالفغانـی و آتشبس میباشـند.
آخریـن نشسـت امریکاییهـا بـا طالبـان در چهارم
سـرطان در قطـر برگـزار شـد و در هجدهـم آن
پایـان یافت.
خلیـلزاد و طالبـان ،پـس از ایـن نشسـت از
توافـق جـدول خـروج نیروهـای امریکایـی و ناتو از
افغاتسـتان و تعهـد دادن طالبـان بـه امریکاییهـا
گفتنـد و حتـا گفتـه شـده بـود کـه دو طـرف در
بـارهی جـدول خروج نیروهای یاد شـده ،بـه توافق
نهایـی رسـیده انـد و تنها اعالمیـهی آن باقی مانده
کـه در آینـده منتشـر میشـود.

بعد از حادثه

وزیرخارجهی امریکا ،به اشـرف غنـی ،تلفونی گفته
اسـت کـه خـروج نیروهـای امریکایی از افغانسـتان
نظـر به شـرایط این کشـور صـورت خواهـد گرفت.
ایـن اظهـارات ،گفتههـای خلیـلزاد و طالبان را که
آنهـا در مورد جـدول خروج نیروهـای امریکایی و
ناتـو از افغانسـتان توافق کرده باشـند را زیر سـوال
میبـرد کـه هنوز امریکا بـا طالبان در مـورد خروج
نیروهایـش بـه توافـق نرسـیده یـا اظهـارات مایک
پمپیـو هـدف دیگـری دارد .اگـر توافـق صـورت
گرفتـه باشـد ،نبایـد بگویـد کـه خـروج نیروهـای
امریکایـی از افغانسـتان ،بسـتگی بـه شـرایط ایـن
کشور دارد.
اگـر در نشسـت هفتـم میان طالبـان و امریکاییها
در مـورد جدول خـروج نیروهـای امریکایی و تعهد
سـپردن طالبـان بـه امریکاییهـا توافـق صـورت
گرفتـه باشـد ،در ایـن صـورت اظهـارات تلفونـی
وزیرخارجـهی امریـکا بـا اشـرف غنـی میتوانـد
یـک نـوع بـازی باشـد کـه میخواهـد بـا آن افکار
عمومـی و دولـت افغانسـتان را فریـب بدهـد.
چنـد روز پیـش ،محمـد اشـرف غنـی بـدون آن
کـه نـام بگیـرد گفتـه بـود« :میخواهد یـک گروه
مرمـوز و نقابپـوش را در افغانسـتان سـر قـدرت
بیـاورد ».ایـن اظهـارات ،بیانگـر ایـن واقعیت بوده
میتوانـد کـه حتـا دولـت افغانسـتان از جزئیـات
برنامـهی امریـکا و مذاکـرات آنهـا بـا طالبـان
نمیدانـد .بـا آنکـه از تالشهـای صلـح بـا طالبان
اسـتقبال میکنـد؛ امـا نگرانـی جـدی دارد.
در همیـن حـال ،تردیدهـا و نگرانـی در امریـکا
نیـز از پیامـد مذاکـرات حکومـت امریکا بـا طالبان
وجـود دارد .مایـک مورل ،معاون پیشـین سـی آی
ای ،مذاکـرات حکومـت ترامـپ را بـا طالبـان یـک
نـوع بـازی میدانـد و بـه بـاور او حکومـت امریـکا
میخواهـد از آن بـرای خـروج هرچـه زودتـر
نیروهایش از افغانسـتان اسـتفاده کنـد .آقای مورل
گفتـه کـه حکومـت امریـکا میخواهـد از طالبـان
تعهـد بگیـرد؛ امـا طالبان پـس از خـروج نیروهای
امریکایـی به ایـن تعهد پایبنـد نمیماننـد ،القاعده
را بـه افغانسـتان خواهنـد آورد.
ایـن نگرانـی از ایـن جهت قابـل تأمل اسـت که در
نشسـت بیناالفغانـیای کـه بـه میزبانـی آلمـان و
دولـت قطـر در دوحـه برگـزار شـد ،طالبـان تعهـد

قصهی آدمهای زیر پلسوخته
حتا فرار به ایران هم
خیالم را آسوده نکرد

کـرده بودنـد که غیر نظامیـان ،نهادهای آموزشـی،
صحـی و تأسیسـات اجتماعـی را هـدف حملات
شـان قـرار نمیدهند و تلفـات غیر نظامیـان را نیز
کاهـش میدهنـد؛ اما پـس از این نشسـت حمالت
انتحـاری و انفجـاریای کـه در آن غیـر نظامیـان
آسـیب دیـده و مراکـز آموزشـی و اجتماعـی هدف
قـرار گرفتـه در کابـل ،ننگرهـار ،کندهـار و مناطق
دیگـر بیشـتر از گذشـته تکرار شـده اسـت.
یکـی از ایـن حملات ،انفجـار موتـر بمبگـذاری
شـده در جمعـهی گذشـته ( 28سـرطان) مقابـل
دروازهی دانشـگاه کابـل بـود کـه امتحاندهندگان
را هـدف قـرار داد و باعـث مرگ هشـت غیر نظامی
و زخمـی شـدن  24غیـر نظامـی شـد .همچنـان
پنجشـنبهی گذشـته سـه حملـهی انتحـاری و
انفجـاری در کابـل صـورت گرفـت کـه قربانیـان
ایـن حملات بیشـتر غیـر نظامیـان ،کـودکان و
زنـان بودنـد .پیـش از این نیـز طالبـان در کندهار،
ننگرهـار و مناطـق دیگـر حملات مشـابه را انجام
داده بودنـد.
طالبـان مسـؤولیت بعضـی از حملات را گرفتـه
انـد و حمالتـی که غیـر نظامیـان را بیشـتر قربانی
گرفتـه ،مبهـم مانـده اسـت .حکومـت افغانسـتان
میگویـد ،طالبـان ایـن حملات را انجـام داده اند.
همچنـان اعضـای هیـأت کابـل کـه در دوحـه
بـا طالبـان بـر روی یـک میـز در بـارهی صلـح بـا
نماینـدگان طالبـان گفتوگـو کردنـد ،اکثـر آنهـا
میگوینـد کـه در دیـدگاه طالبـان تغییـر نیامـده
ا ست .
تکـرار حملات انفجاری و انتحاری پس از نشسـت
بیناالفغانـی دوحـه کـه طالبـان تعهـد داده بودنـد

راحله یوسفی

آژیـر آمبوالنسهـا خامـوش شـد .خاموش شـدن
آژیـر امبوالنسهـا ،محـو بـوی انفجـار و پـاک
شـدن ریخت و پاشهـای شیشـههای فروریخته،
شـاید بـه ظاهـر بـرای کابلنشـینان بـه معنـای
بازگشـت بـه روال عـادی زندگـی در ایـن شـهر
آشـوبخیز باشـد؛ امـا هـر حادثـه برای سـاکنان
ایـن شـهر ،دردهـای عمیقـی بـه جـا میگـذارد.
ترنـم ،کـودک دهسـاله در انفجـار روز جمعـه که
در مقابـل دروازهی جنوبی دانشـگاه کابل رخ داد،
بـا مـادرش از آن مسـیر میگذشـت کـه صـدای
انفجـار خاطـرات تلخ چهار سـال پیـش را برایش
تـازه کرد.
سـلیمه امیـری ،مـادر ایـن کـودک ،میگویـد
کـه او بـا شـنیدن صـدای انفجـار فریاد کشـید و
اکنـون بعد از گذشـت چند روز ،او شـبها خواب
نـدارد و دچـار بیماری شـب ادراری شـده اسـت.
ترنـم ،شـش سـال داشـت کـه در یـک انفجـار
زخمـی شـد .هرچنـد زخمهـای جسـمانی او
بعـد از دو مـاه بهبـود یافـت؛ امـا هنـوز زخمهای
روحـی او بهبـود نیافتـه اسـت؛ از ایـن رو ،او و
خانـوادهاش هنـوز از آن رنج میبرنـد و انفجار روز
جمعـه مقابل دروازهی دانشـگاه کابـل ،بیماری او
را تشـدید کرده اسـت .مـادر این کـودک توضیح
میدهـد کـه از حادثـه چهار سـال میگـذرد؛ اما
دختـرش آن حادثـه را تـا هنـوز فرامـوش نکرده
و هـر بـاری کـه صـدای انفجـاری را میشـنود
چیـغ میزنـد و شـبها کابـوس می بینـد« .زخم
هایش خوب شـده؛ امـا همچنان ناآرامـی او ادامه
دارد .حـاال دختـرم بـا شـنیدن صداهـای بلنـد
دیوانه میشـود .شـبها خـواب نـدارد .اگر خواب
هـم بـرود بـا کابـوس و شـب ادراری بـه همـراه
اسـت .نمـی دانم چه زمـان خوب خواهد شـد؟».
اسـد ،یکـی دیگـر از قربانیهایـی حملـهی

انتحـاری در کابـل اسـت .او ،دو سـال قبـل در
حملـهی انتحـاری زخمـی شـده و اکنـون پایش
معلـول اسـت.
در ضمـن سلامتی روانـی خـود را نیـز از دسـت
داده اسـت .خالـد پـدر ایـن کـودک مـی گویـد:
«او پسـر تیزهوشـی بـود .اولنمـرهی صنفـش
بـود و آرزوهایـی بلنـدی داشـت؛ امـا تمـام
اسـتعدادهایش خـاک شـد؛ او اکنـون معلـول و
دیوانـه اسـت .داکتـران گفتـه انـد که امیـد برای
سلامتی او اسـت در صورتـی کـه بـه داکتـران
خارجـی مراجعـه شـود؛ امـا چـون توانایـی مالی
نداریـم ،هزینـهی تـداوی او را در خـارج پرداخته
نمیتوانیـم».
صـدای انفجـار ،سـتایش هشـت سـاله را مبتلا
بـه لکنـت زبـان کـرده و مـادرش میگویـد« :او
پـس از شـنیدن صـدای انفجار به شـدت ترسـید
و از هـوش رفـت ؛ زمانـی کـه به هـوش آمد یک
هفتـه نمیتوانسـت حـرف بزنـد حاال هـم لکنت
زبـان دارد».
مـادر سـتایش میگویـد کـه او دختـری شـوخ و
بـا جـرأت بـود ،اکنون گوشـهگیر و منزوی شـده.
همیشـه بـا بازیچههـا خـود را مصـروف میکند.
با کسـی گفتوشـنود نـدارد.
فرامـرز دوازده سـاله کـه از داشـتن نعمت دسـت
محروم اسـت ،از سرگذشـت خـود چنین حکایت
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میکنـد« :مـن و دوسـتم در سـرک پالسـتیک
فروشـی میکردیـم کـه انفجار شـد .بعـد از چند
روزخودم را در شـفاخانه یافتم و از احوال دوسـتم
جویـا شـدم .زمانی خبـر مرگ او را شـنیدم ،آرزو
کـردم کاش مـن هم میمـردم».
فرامـرز در حالـی که قطرههای اشـک چشـمانش
کفشهایـی خاکآلـودش را میشـوید ،از
خاطـرات قبـل انفجـار حکایـت میکنـد .او
میگویـد کـه چهـار سـال قبـل بـا کیانـوش
دوسـت شـده؛ در مکتـب و کار یکجـا بودنـد.
او اکنـون مکتـب را تـرک کـرده .فرامـرز در ایـن
مـورد میگویـد« :دیگـر کیانـوش نیسـت .انفجار
او را از مـن گرفـت دیگـر حـال و هوایـی بـرای
مکتـب رفتـن نـدارم .شـاید در انفجـار بعدی من
بمیـرم .پـس مکتـب و درس فایـده نـدارد».
ترومای بعد از حادثه
افغانسـتان از جمـع بدتریـن کشـورها بـرای
کـودکان شـناخته میشـود .کـودکان در ایـن
کشـور قربانـی اصلـی جنـگ و انفجـار اسـتند.
چنانچـه پیـش از ایـن سـازمان بینالمللـی
محافظـت از کـودکان نیـز در گزارشـی گفته بود
کـه افغانسـتان در فهرسـت ده بدتریـن کشـور
جهـان قـرار دارد کـه مـکان امنی بـرای کودکان
نیسـت.
طبـق گـزارش ایـن سـازمان ،از هـر ده کـودک،

تلفـات غیـر نظامیـان کاهـش یابـد؛ امـا در عمـل
نقـض کردنـد ،نگرانـی از رونـد صلـح را بهوجـود
آورده و بـه ویـژه کـه اگر امریـکا از صلح بـا طالبان
تنهـا بـه منظـور خـروج نیروهایـش اسـتفاده کنـد
یـا نتیجـهی مذاکـره طـوری شـود کـه طالبـان را
قدرتمنـد بسـازند.
ریاسـت جمهـوری افغانسـتان ،روز گذشـته اعلام
کـرد کـه در گفتوگـوی تلفونـی اشـرف غنـی بـا
وزیرخارجـهی امریـکا ،تأکید شـده کـه تالشهای
صلح سـرعت داده شـود .ایـن حرف نیـز بیانگر این
واقعیـت اسـت کـه دولـت امریـکا بیشـتر از آن که
بـه نتیجـهی مثبت تالشهـای صلـح اهمیت بدهد
بـه پایـان یافتـن آن میاندیشـد .همچنـان زلمـی
خلیـلزاد بـه کابـل آمده و قرار اسـت برای تسـریع
تلاش صلـح تـا مدتـی ایـن جـا بمانـد .بـا آن که
حکومـت افغانسـتان میگویـد؛ یک هیـأت متفاوت
مذاکرهکننـده را تعییـن میکنـد؛ امـا معلـوم
نیسـت طالبـان بـا هیأت دولـت افغانسـتان مذاکره
میکننـد یـا نـه و مهمتریـن مسـأله اختلاف
در جبهـهی مقابـل طالبـان میـان حکومـت بـا
مخالفانـش و حلقـات سیاسـیای اسـت کـه از آغا ِز
رونـد مذاکـرات امریکا بـا طالبان بهوجـود آمد و تا
هنـوز حل نشـد اسـت.
دولـت امریـکا میخواهـد رونـد صلـح سـرعت
پیـدا کنـد و سـردرگمی در کابـل وجـود دارد.
طالبـان نیـز بـا حملات انتحـاری و کشـتن غیـر
نظامیـان قدرتنمایـی میکننـد .بـا توجـه بـه این
واقعیتهـا ،نتیجـهی تالشهـای صلـح روشـن
نیسـت و نگرانیهـای جـدی از نتایـج آن وجـود
دارد.
هشـت کـودک در افغانسـتان قربانـی اسـتفاده از
سلاح و مـواد انفجـاری شـدهانـد .از سـویی هم،
طبـق ایـن گـزارش ،کـودکان در ایـن کشـور
نـه تنهـا در انفجارهـا از لحـاظ فزیکـی آسـیب
میبیننـد بلکـه از لحـاظ روانـی نیـز دچـار
آسـیبهایی شـدید میشـوند.
ناصـر حبیبـی ،روانشـناس میگویـد کـه
شـایعترین امراضـی کـه کـودکان درگیـر جنـگ
بـا آن روبـهرو میشـوند ،ترومـا (اختالل اسـترس
پـس ازسـانحه) اسـت کـه سـبب اضطـراب،
ترسهـای شـبانه ،احسـاس ناامنـی و بسـیاری از
اختلاالت دیگـر روانی میشـود که پیامـد ناگوار
روی ذهـن و روان کـودک دارد و مـدت زمـان
طوالنـی در بـر میگیـرد تـا از ایـن حالت شـدید
امـراض روحـی نجـات یابنـد .
بـه گفتـهی ایـن روانشـناش ،کودکانـی کـه هر
روز درگیـر جنـگ و انفجـار اسـتند و صـدای آن
را میشـنوند یـا تصاویـر دلخـراش را در تلویزیون
و صفحـات اجتماعـی مـی بینند ،از لحـاظ روانی
دچـار تـرس و وحشـت میشـوند و نسـبت بـه
کـودکان که چنیـن وضعیتی را تجربـه نمیکنند
و در مـکان امـن زندگـی میکننـد از لحـاظ
ذهنـی رشـد از رشـد بـاز میمانند و با مشـکالت
روانـی دچار مـی شـوند .حبیبی تأکیـد میکند،
کودکانـی کـه در حادثه آسـیب میبیننـد و دچار
اسـترس ،اضطـراب ،تـرس و دیگر امـراض روحی
و روانـی میشـوند بایـد تحت درمان روانشـناس
قـرار بگیرند .
وی بـرای خانوادههـا گوشـزد میکند کـه پس از
چنیـن حادثههـا باید بـه مرکزهـای رواندرمانی
مراجعـه کننـد و محیـط امنـی در خانـه بـرای
کـودکان شـان ایجـاد کنند.
ایـن در حالـی اسـت کـه وزارت صحـت عامـه
نیـز در تازهتریـن گزارشهـای خـود اعلام
کـرده کـه  ۴۷درصـد از جمعیـت  ۳۲میلیونـی
کشـور از ناسلامتی روانـی رنـج میبرنـد .طبـق
معلومـات بیشـتر ،ایـن افـراد شـامل کـودکان
و زنـان میشـوند و از سـویی ،بنـا بـر گفتـهی
روانشناسـان ،ادامـهی جنگ ،ناامنی و مشـکالت
اقتصـادی در ایـن کشـور ،بـه تـداوم ناسلامتی
روانـی دامـن زده و آن را گسـترش میدهـد.

قـرار بـر این شـد که مـادرم با یکـی از آشـنایان
قدیمـی حـرف بزنـد و مـن بـرای کار کـردن بـه
حسن ابراهیمی
تهـران بـروم .ایـن آشـنای قدیمـی یـک کارگاه
خیاطـی داشـت .در ایـن کارگاه خیاطـی کـه کیـف زنانـه تولیـد
میکردنـد ،در حـدود بیسـت نفـر کار میکردنـد و مـن هـم قـرار بر
ایـن شـد که برای آشـپزی با حقوق ماهانهی مشـخص شـدهای بروم
در ایـن کارگاه شـامل کار شـوم.
صاحـب ایـن کارگاه خیاطـی ،نامش رضـا بود که کارگـران آنجا او را
رضـا «پانـزده» صـدا میزدنـد که هرگـز نتوانسـتم علتـش را بفهمم.
مهم هـم نبود.
از مدتـی کـه بـه ایـران آمـده بـودم تقریبـا سـه هفتـه میگذشـت و
خانـوادهام در شـهر قزویـن خانـهای را بـه کرایه گرفته بودنـد و دیگر
دوسـت و آشـناهای مـان ،دور و نزدیک بسـتگانی که در ایـران بودند
از آمـدن مـا بـه ایـران خبر شـده بودند.
تقریبـا هـر روز خانـهی مـان مهمـان بود .مـن اصال این شـلوغیها را
دوسـت نداشـتم و از مدتـی کـه بـه ایـران آمده بـودم فقط توانسـته
بـودم دو یـا سـه بار همـان دوسـت دوران کودکـی خود را پیـدا کنم
و چنـد دودی مصـرف کنم.
علـت ایـن کم مصـرف کردن مـواد مخدر بـرای من در ایـن مدت دو
علـت اصلـی داشـت .اول این که مادرم خیلی حواسـش بـه من بود و
مـن هـم کـه تقریبا درد مواد مخـدر را بـا درد راه قاچاقبری فراموش
کـرده بـودم و کمتـر خمـار میشـدم و دوم ایـن که درآمـدی از خود
نداشـتم وگرنـه پیـش از اینهـا دلم میخواسـت بتوانـم در ایران هم
کـه شـده مواد مصـرف کنم .چـون تا هنوز وسوسـهی مـواد مخدر از
سـرم بیـرون نرفته بود.
همیـن کـه قـرار اسـتخدام مـن در آن کارگاه خیاطـی میـان مـادرم
و آن آشـنای قدیمـی گذاشـته شـد ،مـن بـدون معطلـی بـه سـمت
تهـران حرکـت کـردم .ایـن عجلـهی مـن هـم بـه ایـن خاطـر بـود
کـه هـر لحظـه بـا بـودن در خانـه و پیـش مـادرم نمیتوانسـتم بـار
سـنگین نـگاه و حرفهـای اعضای خانـوادهام را تحمل کنـم .این که
خانـوادهام در مـورد مـن چطـور فکـر میکردند-بماند کنـار -از همه
مهمتر من را سـواالت آن آشـنایان و بسـتگانی که هـر روز به صورت
دسـته جمعـی بـه خانهی مـان میآمدنـد و از علت آمـدن دوبارهمان
بـه ایـران آن هـم بعـد از ایـن همه سـال را پرسـان میکردنـد ،دیگر
داشـت کالفـهام میکـرد .این مـردم انگار از چیـزی بوی بـرده بودند
و بـا ایـن سـواالت پیهـم فقـط میخواسـتند از دهـان مـادرم حرف
بکشـند که آره این پسـر بیعرضه سـبب شـد ما همه چیزمـان را در
افغانسـتان از دسـت بدهیم و چـون هنوز بدهکار آقـای وکیل ماندیم
و تـا قـرض او را هـم نمیدادیـم ،ایـن آقـای وکیـل نمیگذاشـت در
افغانسـتان یـک لیـوان آب از گلویمـان پاییـن بـرود ،ناچـار فـراری
شـدیم و دوبـاره به خانـهی اولمان برگشـتیم.
دوبـاره مهاجر ایران شـدیم؛ کشـوری که مدتهاسـت مـن با فرهنگ
و جغرافیایـش خـود را ناآشـنا حـس میکنـم؛ امـا انگار چـارهای جز
ایـن نداشـتم کـه مدتـی را در تهران بمانـم تا آب از آسـیاب در کابل
و مـزار شـریف بیفتـد تـا کمـی ایـن آقـای وکیـل آلزایمـر بگیـرد و
بتوانـم به کابـل برگردم.
مطمیـن اسـتم کـه اگـر همـان موقـع در کابـل میمانـدم و هـر
چنـد هـم معتـاد بـودم و ایـن آقـای وکیـل مـن را پیـدا میکـرد
بـه خاطـر همـان مقـداری کـه از قرضداریـش مانـده بـود ،مـن را
سلاخی میکـرد؛ چـون مطمیـن اسـتم ایـن آقـای وکیـل برعکـس
نـام و نشـانش حتـا حاضر نیسـت یک افغانـیاش که آن هـم مطمینا
پـول زور اسـت را بـه کسـی ببخشـد .انـگار خوابش نمیبـرد اگر یک
افغانـی از آن همـه سـرمایهاش بخواهـد مصرف شـود .خـدا آن روز را
ی در برابـر
نشـان ندهـد کـه ایـن آقـای وکیـل بـه خاطـر یـک افغانـ 
کسـی مدعـی شـود .بدون شـک طـرف مقابل نبایـد خـودش را گیر
ایـن آقـای وکیـل بدهـد .تمـام ایـن بدبختیهـا از همـان چنـد صـد
دالـری شـروع شـد کـه مـن بختبرگشـته بـرای این کـه بتوانم سـر
پـای خـود ایسـتاد شـوم از آقـای وکیـل گرفتـم و بعـد بـا بیپروایی
و بـه شـکل احمقانـهای خـود را گرفتـار مـواد مخـدر کـردم و انـگار
بـه جـای آقـای وکیـل مـن دچـار آلزایمر شـده بـودم که قرار اسـت
روزی ایـن پـول قـرض گرفته شـده را بـه این آقای وکیـل پس بدهم
و بـا شـناخت قبلـیای کـه از او داشـتم نبایـد بیپروایـی و حماقـت
میکـردم و بـه هـر قیمتـی میشـد ،آن پـول را پـس مـیدادم.
مطمینـم اگـر همـان روزهـا بـا فروختـن کافهکاکتوس و پـس دادن
مقـدار پول آقای وکیل و کمی خماری کشـیدن بیشـتر حاال شـرایط
زندگـی بـه گونـهی دیگـری میبـود و نگـران هیچ چیـز نمیبودم.
خـوب حـاال کـه نشـد و تهران رسـیده بـودم و دور از دسـترس آقای
وکیـل داشـتم به اشـتباهات خـودم فکر میکـردم؛ اما دیگـر کاری از
دسـتم برنمیآمـد و بایـد خـود را عیـار میکـردم بـا شـرایطی که در
ایـران بـا آن روبهرو شـده بودم.
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روایت مهاجران افغانستان

مهاجران افغانستانی؛ فروشندگان
مواد مخدر
بیشـتر از یـک ماهـی میشـد کـه چـرس
مصـرف نکـرده بـودم .آن روزهـا از بودنـم
در ترکیه سـه ماهی میگذشـت .در شـهری
مجیب ارژنگ
کـه مـن زندگـی می کـردم نمیشـد چرس
گیـر آورد؛ چـون هیـچ فروشـندهی افغانسـتانی را در خـود
نداشت.
ایـن گونـه بود که بـرای فرار از خماری و بـه بهانهی هواخوری
بـا یکـی از دوسـتانم ،دوتایـی بـرای رفتن بـه اسـتانبول بلیت
کردیـم .کشـتی ای کـه سـوارش شـدیم بعـد یـک سـاعت و
نیمـی مـا را روی اسـکلهای در اسـتانبول پیـاده کـرد .از آن
جـا سـوار متـرو شـدیم .همیـن کـه از مترو پیـاده شـدیم .به
فروشـندهی مـواد مخـدر بـرای تهیهی چـرس تمـاس گرفتم.
برایـم گفـت کـه بایـد بیایـم «زیتـون برنـو» .سـپس راهـی
زیتـون برنـو شـدیم ،در یکـی از کوچههـای زیتـون برنـو کنار
یـک رسـتوارنت افغانسـتانی که او برایـم گفته بود ،ایسـتادیم.
بعـد از پنـج دقیقـهای انتظـار سـرو کلـه اش پیـدا شـد و بـا
عجلـه دو تلـی چـرس را در بـدل صـد لیـر ازش گرفتیـم.
«زیتـون برنـو» کـه گاهـی ترکهـای اسـتانبول از آن بـه
نـام «افغـان برنـو» نیـز یـاد میکننـد ،محـل تجمـع افغانهـا
در اسـتانبول میباشـد .ایـن محلـه بیشـتر فروشـنده گان
مـواد مخـدر را در خـود جـا داده اسـت .،کـه در کنـار دگـر
فروشـندهگان مـواد مخـدر ،بخـش بـزرگ ایـن فروشـندگان
را مهاجـران افغانسـتانی تشـکیل میدهـد« .زیتـون برنـو» به
داشـتن افغانسـتانی بیـش از انـدازه اش و فروشـندگان مـواد
مخـدری را کـه در خـود گـرد آورده اسـت بـه بدنامـی شـهره
اسـت .جایـی کـه در آن بییشـتر از ده هـا فروشـندهی مـواد
مخـدر در آن بـه طـور مخفیانـه بـرای مـردم مـواد عرضـه
میکننـد .
بیشـتر فروشـندگان افغانسـتانی ،مـواد مخـدر را از افغانسـتان
مـی آورنـد بـه نحـوی کـه ایـن مـواد از افغانسـتان بـه ایـران
آمـده و از آن جـا بـه طـور غیـر قانونـی توسـط مسـافران
قاچـاق بـه اسـتانبول انتقـال داده مـی شـود .در بعضـی موارد
فروشـندگان افغانسـتانی ایـن مـواد را بـه همـکاری رانندگان
«کـرد ترکیـه» از شـهر مـرزی «وان» یـا «دوبـی یزیـد» بـه
اسـتانبول مـی آورنـد.
چـون ماشـین آنهـا به دلیـل این که شـهروند ترکیه اسـتند،
از سـوی نهادهـای امنیتی وارسـی نمی شـود .و از سـویی هم
آن هـا خـود شـان راههایی را بلد اسـتند که از دسـت وارسـی
پولیـس در بروند.
ایـن مـواد پس از این که در اسـتانبول به دسـت فروشـندگان
افغانسـتانی می رسـد ،در بسـتههای یک گرامی ،سـه گرامی و
شـش گرامی بسـته بندی شـده و برای فروش به مردم عرضه
میشـود ،کـه بیشـترین خریـداران آن نیـز خـود مهاجـران
افغانسـتانی اسـت .کـه در میـان موادی کـه این فروشـندگان
افغانسـتانی بـرای مشـتری های شـان عرضه میکنـد؛ چرس،
تریـاک ،شیشـه ،غبـار ،بونـزای ،قرصهـای نشـاط آور ،قـرص
 kو ترامـادول جـای دارد .کـه در ایـن میـان دو مـورد اولـی
بیشـتر از افغانسـتان آورده مـی شـود .چـون ایـن دو مـواد
بیشـتر بـا جغرافیـای افغانسـتان معنـا پیـدا مـی کنـد .که در
میـان مهاجران افغانسـتانی ایـن دو مواد بییشـترین مصرف را
دارد .مـن در زمـان بودنـم در ترکیـه بار هاا و بارهـا برای تهیه
ی چـرس بـه ایـن محل آمـده ام؛ امـا هیچ گاه با دسـت خالی
بـر نگشـته ام .حتـا در جـدی ترین شـرایط امنیتی کـه در آن
جـا وضع می شـد .در سـال های اخیر با بیشـتر شـدن شـمار
مهاجران افغانسـتانی در شـهرهای مختلف ترکیه ،باعث شـده
اسـت کـه بـازار فروش مـواد مخـدر از زیتون برنوی اسـتانبول
فراتـر رفتـه و وارد شـهرهای دگـر ترکیه نیز شـود .این حادثه
در شـروع برای من و بیشـتر بچههـای افغانسـتانی خوشآیند
تمـام شـد .چون بیشـتر بچههـای افغانسـتانی چـرس مصرف
میکننـد؛ حتـا آنهایـی که در افغانسـتان مصـرف نمیکردند
بـرای فـرار از سـختیهای دنیـای مهاجـرت ،گهگاهـی بـه
چـرس پنـاه میبردنـد .از آمـدن چـرس در شـهری کـه مـن
بـودم ،یـک ماهی نگذشـته بود ،که بـه تعداد فروشـندگان آن
اضافه شـد کـه در چهار ماه شـمار فروشـندگان آن به بیش از
چهـار نفر رسـید .ایـن وضعیت همچنان ادامه داشـت ،بیشـتر
بچههایـی کـه در ایـن شـهر زندگـی میکردنـد .از ایـن وضع
خـوش بـه نظـر میرسـیدند؛ بیخبـر از آن کـه چـه صدمهای
بـه خـود شـان وارد میکننـد .آنهـا بـه دلیـل قیمـت بـاالی
چـرس در آن جـا مجبـور بودنـد پول یـک روز کاری شـان را
چـرس بگیرنـد تـا یک شـب مصـرف کنند.

کجفهمی رمانتیک از گفتمان خراسان
داوود عرفان

پیشزمینهی بحث
دوسـت گرانمایـه ،جنـاب محمـد احمـدی،
در مقالـهای بـه نقـد سـه روایـت تاریخـی
خالفتخواهـان ،خراسـانخواهان و امـاناهلل
خـان پرداختـه اسـت .مقالـه بـه درسـتی بیـان
نکـرده اسـت کـه ایـن سـه روایـت را از منظـر
کدام معرفتشناسـی اندیشـهی سیاسی دریافت
کـرده اسـت .شـاخصهای ایـن روایتهـای
تاریخـی ،گنـگ ،پراکنـده و مبهـمانـد .در ایـن
کـه سـه روایت فـوق ،فقـط روایتهـای تاریخی
رمانتیـکانـد یـا واقعیتهـای موجـود زمانـهی
مـا ،در ایـن نوشـته مجالـی بـرای بحث نیسـت.
فقـط بـه صـورت کوتـاه میتـوان گفـت کـه هر
سـه روایـت ،گفتمانهایی را سـاختهانـد که در
کشـور مـا طرفدارانـی دارنـد .من در این نوشـته
بـه واکاوی گفتمـان خراسـان خواهـم پرداخـت
و کجفهمـی رمانتیـک از گفتمـان خراسـان را
پاسـخ خواهـم گفـت .پرسـش اصلـی ایـن بحث
ایـن اسـت کـه اصـوالً منظـور از خراسـان در
سـپهر عمومـی مـا چیسـت؟ برخـی ناآگاهانـه
بـر ایـن اندیشـه انـد کـه منظـور از گفتمـان
خراسـان ،احیـای سـرزمینی بـه نـام خراسـان
اسـت کـه امـروز در جغرافیـای چنـد کشـور
منطقـه جاخـوش کـرده اسـت .ایـن برداشـت
بسـیار سادهاندیشـانه اسـت .در عصـری کـه
دولتهای مدرن بر اسـاس سـرزمین مشـخص،
جمعیـت مشـخص و حاکمیـت و حکومـت
مسـتقل ،تشـخص یافت ه انـد؛ احیـای جغرافیای
تاریخـیای بـه نـام خراسـان ،بیشـتر بـه یـک
شـوخی میمانـد تـا خواسـت سیاسـی معقـول.
ی کـه چنیـن برداشـتی را دامـن میزنند؛
کسـان 
از سـه حالـت بیـرون نیسـتند .یـا اینکـه واقعاً
درک درسـتی از مفهـوم گفتمـان ندارند و یا این
کـه در رؤیاهـای رمانتیـک تاریخـی چنـان غرق
شـدهاند کـه از درک واقعیتهـای امـروز محیط
بینالملـل عاجزنـد .گـروه سـوم ،کسـانیاند که
خواسـته یـا ناخواسـته ،در صـدد این اسـتند که
گفتمـان خراسـان را بـا طـرح چنیـن مباحثـی
بـه بیراهـه بکشـانند و از مطالبـات اصلـی آن
دور کننـد .بـا ایـن توضیـح کوتـاه ،بـرای تبیین
موضـوع ،نخسـت بایـد مفهـوم گفتمـان را درک
کـرد و سـپس بـه توضیـح گفتمـان خراسـان
پرداخـت.
گفتمـان تعاریـف گوناگونـی دارد .یکـی از
سـادهترین و گویاتریـن تعاریـف گفتمـان،
زبانـی اسـت کـه مـردم یـک عصـر بدان سـخن
میگوینـد .هـر گفتمـان دال مرکـزی و دالهای
شـناوری دارد کـه مناسـبات یک تفکر سیاسـی
را شـکل میدهـد .مصـداق بـزرگ ایـن موضوع
در عصـر حاضـر ،گفتمـان لیبـرال دموکراسـی
اسـت کـه در عرصـهی بینالمللـی مطـرح
اسـت .در ایـن گفتمـان ،دالهایی چـون آزادی،
حقـوق بشـر ،برابـری ،بـازار آزاد و ...مطـرح
اسـت .ایـن گفتمـان بـه حـدی شـایع شـده که
زبـان عصـر مـا را تشـکیل میدهـد .دالهـای

گفتمـان خراسـان پهنـای جغرافیایـی کـه برخـی بـدان اشـاره
میکننـد ،نیسـت .اینجـا سـخن از مرو و نیشـابور و هرات و بلخ
بهعنـوان واحدهـای جغرافیای واحدی نیسـت .گفتمان خراسـان
هرچنـد نمیتوانـد از بلـخ ،نیشـابور ،هـرات و مـرو بگـذرد؛ امـا
سـخن مـا از اندیشـهای اسـت کـه در بـازهی زمانـی خاصـی در
سـرزمینی بـه نـام خراسـان شـکل گرفـت کـه عالمگیـر شـد.
هـرگاه سـخن از اندیشـهی اسلامی به میـان میآید ،اندیشـهی
غـرب و شـرق جهـان اسلام مطـرح اسـت.
گفتمـان دموکراسـی از حـوزهی آکادمیـک تـا
سـپهر عمومـی جوامـع انسـانی از معنـی تقریباً
یکسـانی برخـوردار شـده اسـت و ایـن بـه
ایـن معنـی اسـت کـه دموکراسـی بـه گفتمـان
مسـلط دنیـای مـا تبدیل شـده اسـت .شـاید در
افغانسـتان بتـوان از گفتمانهـای رقیبـی چـون
گفتمـان طالبـان ،گفتمـان مجاهدیـن ،گفتمان
چـپ و گفتمـان دموکراسـی ،حداقـل در پنجـاه
سـال اخیـر یـاد کـرد .هـر کـدام از گفتمانهای
مذکـور ،روزگاری معانـی خـاص خـود را تولیـد
کـرده و مناسـبات یـک دوره را شـکل میدادند.
شکسـت گفتمانهـای فـوق ،پرسـشهای
فراوانـی را در اذهـان خلـق کـرده اسـت کـه
جغرافیایـی بـه نـام افغانسـتان چـرا از قافلـهی
توسـعه ،ملتسـازی و پیشـرفت بازمانده اسـت.
بسـیاری ایـن پرسـش را مطـرح میکننـد کـه
چگونـه جغرافیایـی کـه روزگاری سـرآمدان
دانـش و علـم و عرفـان را در دامان خـود پرورده
بـود ،امـروز به بهشـت تروریزم ،افراطیـت و مواد
مخـدر تبدیـل شـده اسـت؟ چـه دالیلـی باعـث
شـده کـه ایـن جغرافیـا از اوج عزت بـه حضیض
عقبماندگـی و تحقیـر بینالمللـی افتاده اسـت.
صاحبنظـران زیـادی در ایـن باره دسـت به قلم
بردهانـد و دالیلـی چـون سـرزمین محـاط بـه
خشـکه ،ذهنیـت قبیلـهای ،مداخلـهی خارجی،
جنـگ و فقر را برشـمردهانـد؛ اما هیچکـدام راه
حـل مناسـبی بـرای برونرفـت از ایـن وضعیت
نامناسـب ارائـه نکـرده انـد .همانگونه کـه آقای
احمـدی بـا نقـد روایتهـای سـهگانهی خویش،
هیـچ راهحـل منطقـی و قابـل قبولی ارائـه نداده
اسـت .توسـل به یک سـری مفاهیم عام و توسل

بـه اندرزهای اخالقـی نمیتواند راه حـل گذار از
بحـران کنونـی مـا را رقـم زنـد.
گفتمان خراسان چیست؟
گفتمـان خراسـان پهنـای جغرافیایی کـه برخی
بـدان اشـاره میکننـد ،نیسـت .اینجـا سـخن
از مـرو و نیشـابور و هـرات و بلـخ بهعنـوان
واحدهـای جغرافیـای واحـدی نیسـت .گفتمـان
خراسـان هرچنـد نمیتوانـد از بلـخ ،نیشـابور،
هـرات و مـرو بگـذرد؛ اما سـخن ما از اندیشـهای
اسـت که در بـازهی زمانی خاصی در سـرزمینی
بـه نـام خراسـان شـکل گرفـت کـه عالمگیـر
شـد .هـرگاه سـخن از اندیشـهی اسلامی
بـه میـان میآیـد ،اندیشـهی غـرب و شـرق
جهـان اسلام مطـرح اسـت .اندیشـهی شـرقی
همـان اندیشـهی خراسـانی اسـت کـه از درون
مناسـبات آن اندیشـههای فلسـفی ،کالمـی،
فقهـی و علـوم دقیقـه و حکومـتداری سـر
بـرآورده اسـت .چـه کسـی میتوانـد منکـر فقه
ابوحنیفـه ،فلسـفهی ابـن سـینا و فارابـی،کالم
ماتریـدی ،دانـش ابوریحـان ،عرفـان موالنـا و
انصـاری و حکومـتداری سـامانیان و غزنویـان
و تیموریـان شـود؟ گفتمـان خراسـان بـا چنین
دالهایـی شـناخته میشـود .گفتمـان خراسـان
بـا دالهایـی چـون عقالنیـت فقهـی امـام
ابوحنیفـه و کالم عقالیـی ماتریـدی اسـت کـه
توانسـته بـود گسـترهی بزرگـی از شـرق را بـا
مناسـبات عقالیـی خـود به سـوی علـم و دانش
رهنمـون کنـد؛ تعریـف میگـردد .گفتمـان
خراسـان خواسـتار برگشـت به سـرزمینی به نام
خراسـان و تغییـر نـام افغانسـتان نیسـت ،بلکـه
خواسـتار اندیشـهای اسـت کـه دورهی زرینی از

تاریـخ مـا را رقـم زده بـود .شـاید معـادل چنین
خواسـتی ،رنسـانس در غـرب باشـد .مطالبـهی
بازگشـتی کـه تاریـخ اروپـا را دگرگـون کـرد.
مگـر اروپاییها خواسـتار برگشـت به اندیشـهی
یونـان و روم نشـدند .آیـا چنیـن مطالبـهای در
اروپـا بـه معنـی بازگشـت بـه دولت -شـهرهای
یونـان و امپراتـوری روم تلقـی میشـد؟ یقینـاً
کـه چنیـن منظـوری هرگـز در تاریـخ اروپا حتا
بحـث نشـده بـود ،بلکه همه خواسـتار بازگشـت
بـه خـردورزی ،اومانیـزم و فردگرایـی آن دوران
شـده بودنـد کـه بعدها توانسـت اندیشـهی اروپا
را دگرگـون سـازد .در مقالهی آقـای احمدی ،به
روایـت خراسـان از ایـن بـاب تاخته شـده اسـت
کـه تاریـخ خراسـان ،از جنگ و فتنـه و درگیری
حکایت داشـته اسـت و نویسـنده به زعم خویش
خواسـته چنیـن تداعـی کنـد کـه برگشـت بـه
گفتمـان خراسـان؛ یعنـی خانهجنگیهـای دیگر
در خراسـان .آیـا یونـان قدیـم بـا جنگهـای
پلوپونـزی و اعـدام سـقراط همـراه نبوده اسـت؟
و آیـا تاریـخ میتوانـد جنگهـای وحشـتناک
امپراتـوری روم و کلوزیـوم را فراموش کند؟ هیچ
اروپایـیای خواسـتار برگشـت چنیـن وضعیتـی
نبـود؛ امـا همگان بـر احیـای اندیشـهای که در
آن زمـان طلـوع کرد و سـپس با ظهـور حکومت
مسـیحی فراموش شـد؛ تأکید داشـتند .گفتمان
خراسـان ،مطالبـهی مشـابهی دارد ،برگشـت به
اندیشـهی خراسـانی.
چرا گفتمان خراسان؟
افغانسـتان در بنبسـت تولیـد اندیشـهی
ملـی قـرار دارد .شکسـت برنامههـای متعـدد
ملتسـازی و توسـعه ،مـا را وادار میکنـد کـه
عمیقتـر بیندیشـیم .آنچـه کـه در صـد سـال
گذشـته ملتسـازی را بـه چالش مهمـی مواجه
کـرده اسـت ،بحـران هویـت ملـی اسـت .مـا
نتوانسـتهایم اندیشـهای بیابیـم کـه هویـت ملی
خویـش را تعریـف کنیـم .اندیشمنـدان توسـعه
بـر ایـن بـاور رسـیده انـد که جهـان سـوم برای
مـدل بومی
رسـیدن بـه توسـعه ناگزیر بـه طرح
ِ
اسـت .مدل بومی توسـعه با تاریـخ ،از ارزشها و
واقعیتهـای اجتماعـی جوامع گوناگون سـاخته
میشـود .گفتمـان خراسـان میتوانـد مـا را در
سـاخت طرحـی بومی یـاری رسـاند .ماکس وبر،
در نظریـهی عقالنیـت مـدرن بـر این باور اسـت
کـه بـرای توسـعه بایـد نخسـت چتـری ارزشـی
تعریـف کرد ،سـپس بـه تولیـد هنجـار پرداخت
و پـس از آن بایـد به نهادسـازی مبـادرت ورزید.
مشـکل اصلـی مـا دقیقاً چنین مسـألهای اسـت.
مـا هنوز نتوانسـته ایـم چتر ارزشـیای مبتنی بر
تاریـخ و واقعیتهـای اجتماعـی خویش بسـازیم
کـه در درون خویش بتوانـد هنجارهایی را تولید
کنـد کـه نهادهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی
مـا را تغذیـه کنـد .گفتمـان خراسـان ،میتوانـد
چتـر ارزشـی مـا را تشـکیل دهـد .ایـن گفتمان
نـه بـر ارزشهـای قومـی اسـتوار اسـت و نـه بر
افراطیـت دینـی .گفتمان خراسـان تنـوع و تکثر
را به رسـمیت میشناسـد و با توجـه به وضعیت
اجتماعـی امـروز مـا میتوانـد دوبـاره مـا را بـه
برداشـتهای معتـدل دینی ،خردورزی ،تسـاهل
و تسـامح ،عرفان و حکومـتداری خوب رهنمون
کند .گفتمان خراسـان ،بیشـترین همپوشـانی با
گفتمـان جهانـی دموکراسـی در روزگار ما را دارا
اسـت .ایـن گفتمـان پتانسـیلهای فراوانـی در
اختیـار مـا قـرار میدهد تا بـه بازتعریـف هویت
ملـی و بینالمللـی خویـش بپردازیـم.

آغاز کارزارهای انتخاباتی و چالشهای پیش رو
مهدی حسینی

قــرار اســت فــردا یکشــنبه شــش اســد،
مبــارزات انتخاباتــی ریاســتجمهوری در
افغانســتان آغــاز شــود .بــر بنیــاد مــادهی 76
قانــون انتخابــات ،مبــارزات انتخاباتــی بــرای
 60روز ادامــه دارد و در ایــن مبــارزات ،هجــده
نامــزد انتخابــات رقابــت خواهنــد کــرد.
کمیســیونهای انتخاباتــی آمادگیهــای
شــان را بــرای نظــارت و بررســی از پیکارهــای
انتخاباتــی روی دســت گرفتهانــد؛ بــر بنیــاد
قانــون انتخابــات ،کمپاینهــای پیشازوقــت،
بیاحترامــی بــه نامــزدان رقیــب ،کمپایــن در
محافــل عمومــی ،تخریــب تبلیغــات نامــزدان
رقیــب ،دریافــت کمکهــای خارجــی و
سوءاســتفاده از امکانــات دولتــی ،بــه عنــوان
تخلفــات انتخاباتــی محســوب میشــود.
عبدالعزیــز ابراهیمــی ،معــاون کمیســیون
مســتقل انتخابــات ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد کــه مبــارزات انتخاباتــی
روز یکشــنبه آغــاز میشــود و کمیســیون،
تدابیــر خــود را روی دســت گرفتــه اســت.
ابراهیمــی افــزود ،کمیســیون انتخابــات انتظــار
دارد کــه از یــک طــرف ،تمامــی نامــزدان
انتخابــات ریاســتجمهوری ،مبــارزاتشــان
را در چارچــوب لوایــح ،طرزالعملهــا و قانــون
انتخابــات انجــام دهنــد و از طــرف دیگــر،
نامــزدان بایــد بــر اســاس الیحــهی مصارفــی
کــه کمیســیون آن را مشــخص کــرده ،در
پیکارهــای انتخاباتــی هزینــه کننــد.
کمیســیون انتخابــات ،میــزان مصــارف
انتخاباتــی نامــزدان را بــر اســاس داراییهــای
شــان ارزیابــی و بررســی میکنــد؛ داراییهایــی
کــه هجــده نامــزد پیــش از آغــاز پیکارهــای
انتخاباتــی ،بــه ایــن کمیســیون ثبــت کردهانــد.
پیکارهــای انتخاباتــی ،در حالــی آغــاز میشــود
کــه انبوهــی از چالشهــا و نگرانیهــا فــرا
روی انتخابــات ریاســتجمهوری وجــود دارد؛
افزایــش ناامنیهــا ،رونــد مذاکــرات صلــح
بــا طالبــان ،مداخلــه در امــور انتخابــات،
سوءاســتفاده از منابــع دولتــی از ســوی برخــی
حلقههــا ،از جملــه چالشهــای جــدیای
اســت کــه بــر چگونگــی برگــزاری انتخابــات،
ســایه افگنــده اســت.
نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات ،ناامنیهــا،
عــدم شــفافیت در مصــارف انتخابــات و قومــی
شــدن ایــن رونــد را از عمدهتریــن چالشهــا
عنــوان میکننــد .یوســف رشــید ،رییــس
اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــهی
افغانســتان(فیفا) ،در مصاحبـهای بــه روزنامـهی
صبــح کابــل گفــت« :مســأله امنیــت دو مشــکل
جــدی خــود را در انتخابــات خواهــد داشــت:
اول ،نامــزدان کمپاینهــای سراســری را در
والیــات نداشــته باشــند و نتواننــد کــه مــردم
را از برنامههــای شــان آگاهــی دهنــد .دوم،
بــه خاطــر ســفرهای والیتــی نامــزدان ،ایجــاب
میکنــد کــه دولــت بــه خاطــر تأمیــن امنیــت،
قطعــات نظامــی را بســیج کنــد تــا از امکانــات
دولتــی بــرای شــان اســتفاده کننــد».
دومیــن چالــش ،چگونگــی مصــارف نامــزدان
انتخابــات ریاســتجمهوری اســت کــه بــه
بــاور نهادهــای ناظــر ،مبلــغ درشــتی را کــه
کمیســیون انتخابــات تعییــن کــرده ،ممکــن
اســت نامــزدان انتخاباتــی از فقــر و مشــکالت
اقتصــادی مــردم ســوء اســتفاده کننــد .بــه ایــن
معنــی ،نامــزدان انتخابــات بــه وســیلهی پــول
در راســتای سمتوســو دادن مــردم ،در میــان
گروههــای اجتماعــی نفــوذ کننــد؛ پولــی کــه
منبــع درآمــد آن شــفاف نیســت.
ســومین چالــش ،قومــی شــدن انتخابــات
ریاســتجمهوری اســت .شــمار زیــادی از
تکتهــای انتخاباتــی بــا تکیــه بــر گروههــای
قومــی کــه در نــوع خــود بانــک رأی شــمرده
میشــوند ،بــه دنبــال خلــق رأی برآمدهانــد.
اتــکا بــه گروههــای قومــی در انتخابــات،
شــکافهای اجتماعــی و قومــی را فراختــر
کــرده و منجــر بــه بحــران اجتماعــی میشــود.
نهادهــای ناظــر انتخابــات ،بخشــی از بحــران
انتخابــات ســال  2014میــادی را قومــی
دانســته و تأکیــد میکننــد کــه ســناریوی
انتخابــات ســال  2014میــادی نبایــد بــار

یوسـف رشـید ،رییـس اجرایـی بنیـاد انتخابـات آزاد و عادالنـهی
افغانسـتان(فیفا) ،در مصاحبـ های بـه روزنامـهی صبـح کابل گفت:
«مسـأله امنیـت دو مشـکل جـدی خـود را در انتخابـات خواهـد
داشـت :اول ،نامـزدان کمپاینهـای سراسـری را در والیـات
نداشـته باشـند و نتواننـد که مـردم را از برنامههایشـان آگاهی
دهنـد .دوم ،بـه خاطـر سـفرهای والیتـی نامـزدان ،ایجـاب میکنـد
کـه دولـت بـه خاطـر تأمیـن امنیـت ،قطعات نظامـی را بسـیج کند تا
از امکانـات دولتـی بـرای شـان اسـتفاده کننـد».
دیگــر تکــرار شــود.
بــا بررســی چالشهــای فــوق ،آنچــه کــه
مهــم و حیاتــی بــه نظــر میرســد ،بحــث
اعتمــاد مــردم افغانســتان نســبت بــه براینــد
انتخابــات و آمادگیهــای کمیســیونهای
انتخاباتــی اســت؛ امــری کــه نــه کمیســیونها
بــرای برگــزاری انتخابــات شــفاف گام مؤثــری
برداشــتهاند و نــه هــم ،بــرای جلــب اعتمــاد
مــردم نســبت بــه ایــن پروســه ،موفــق بودنــد.
رییــس بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــهی
افغانســتان معتقــد اســت کــه کمیســیونهای
انتخاباتــی الیحــه و طرزالعملهــا را تصویــب
کــرده؛ ولــی فاقــد یــک میکانیــزم نظارتــی
اســت .از یــک جانــب ،در صورتــیکــه تخلــف
انتخاباتــی صــورت گیــرد ،روندهــای قانونــی
فعــال نیســت تــا بتوانــد بــا قاطعیــت برخــورد
کنــد و از جانــب دیگــر ،هنوزهــم کمیشــنرهای
والیتــی کمیســیون انتخابــات اســتخدام
نشــدهاند کــه ایــن چالشهــا ،چگونگــی
برگــزاری انتخابــات شــفاف را زیــر ســوال
میبــرد.
اعتمــاد مــردم افغانســتان نســبت بــه پروسـهی
انتخابــات ،هنــوز هــم یــک معمــا اســت.
دقیــق معلــوم نیســت کــه آیــا حضــور مــردم
در پــای صندوقهــای رأی پررنــگ خواهــد
بــود یــا خیــر .چالشهــای انتخابــات گذشــته
باورمنــدی عمومــی را نســبت بــه برآینــد
انتخابــات از بیــن بــرد و مــردم بیشــتر بــا ایــن
ذهنیــت پروس ـهی انتخابــات را قبــول خواهنــد
کــرد کــه رأی آنهــا نتیجــه نــداده ،بلکــه
موضوعــات سیاســی راهگشــا اســت.
نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات بــر ایــن
باورنــد کــه دو گزینــه میتوانــد مــردم را بــه
پــای صندقهــای رای بکشــاند :نخســت،
تکتهــای انتخاباتــی بــا سوءاســتفاده از فقــر و
مشــکالت اقتصــادی بــا توزیــع پــول ،مــردم را

بــرای ســهمگیری در انتخابــات ترغیــب کننــد
و دوم ،تعلقــات قومــی اســت کــه ممکــن مــردم
را بــه ســوی انتخابــات بکشــاند .بــا بررســی
ایــن دو گزینــه ،برداشــت میشــود کــه مــردم
در پروســهی انتخابــات فاقــد اعتبــار اســت
و ســهمگیری مــردم بــر اســاس مفکــوره و
انگیــزه در انتخابــات مشــکل بــه نظــر میرســد.
عبدالطیــف نظــری ،اســتاد دانشــگاه ،در
مصاحبــهای بــه روزنامــهی صبــح کابــل
گفــت ،بحــران انتخابــات ریاســتجمهوری و
چالشهــای انتخابــات مجلــس نماینــدگان
باعــث شــد کــه اعتمــاد مــردم افغانســتان
نســبت کمیســیونهای انتخاباتــی و حکومــت
کاهــش پیــدا کنــد.
او بــه صراحــت ســخن گفــت کــه بــا وجــود
چالشهــا و عــدم اعتمــاد ،مــردم بــر ایــن
عقیــده اســتند کــه تنها راه گــذار مســالمتآمیز
و تحــول بــدون خشــونت میتوانــد حضــور و
مشــارکت مــردم در پروس ـهی انتخابــات باشــد.
او در ادامــهی صحبتهایــش افــزود کــه در
حــال حاضــر مــردم در میانــهی بیــم و امیــد
ســیر میکننــد .از یــک طــرف مــردم بــه
حکومــت و کمیســیونهای انتخاباتــی اعتمــاد

ندارنــد و از طــرف دیگــر ،بــرای مهــار خشــونت
و تقویــت نظــام مردمســاالر ،ناگزیــر اســتند
کــه مســیر انتخابــات را برگزیننــد و در غیــر
آن ،خشــونت و جنــگ ،افغانســتان را از بحــران
نجــات نخواهــد داد.
آقــای نظــری نســبت بــه آمادگیهــای
کمیســیون انتخابــات بــرای برگــزاری شــفاف
ایــن پروســه شــک دارد؛ امــا او تأکیــد میکنــد
کــه اگــر کمیســیونهای انتخاباتــی ،انتخابــات
را برگــزار کننــد ،بــا توجــه بــه قرایــن و شــواهد،
انتخابــات ریاســتجمهوری ســال  98سرشــار
از تقلــب و بحرانیتــر از انتخابــات پارلمانــی
خواهــد بــود.
وی ،ابــراز ناامیــدی کــرد کــه وضعیت سیاســی،
امنیتــی و اقتصــادی افغانســتان بــه گونــهای
اســت کــه بــه میــزان ناامیــدی مــردم نســبت
بــه پروس ـهی انتخابــات افــزوده اســت؛ ناتوانــی
کمیســیونهای انتخاباتــی ایــن نگرانــی را
اثبــات میکنــد.
بــا ایــن همــه ،از میــان هجــده نامــزد انتخابــات
ریاســتجمهوری ،ظاهــرا رقابــت میــان چهــار
تکــت انتخاباتــی بــرای رســیدن بــه بزرگتریــن
نهــاد قــدرت سیاســی (ارگ ریاس ـتجمهوری)
جــدی بــه نظــر میرســد؛ تکــت انتخاباتــی
«دولتســاز» بــه رهبــری محمداشــرف غنــی،
رییسجمهــور ،تکــت انتخاباتــی «ثبــات
و همگرایــی» بــه رهبــری داکتــر عبــداهلل
عبــداهلل ،رییــس اجرایــی حکومــت ،تکــت
انتخاباتی«صلــح و اعتــدال» بــه رهبــری
محمدحنیــف اتمــر و تکــت انتخاباتی«امنیــت و
عدالــت» بــه رهبــری رحمــتاهلل نبیــل.
محمداشــرف غنــی کــه از یــک ســو نامــزد
انتخابــات ریاســتجمهوری اســت و از
ســوی دیگــر ،رییسجمهــور برحــال ،رقیــب
سرســخت ســه نامــزد دیگــر بــه حســاب
میآیــد .از همیــن رو ،پیکارهــای انتخاباتــی
او را در  60روز آینــده ،نمیتــوان دســت کــم
گرفــت.
از جانــب دیگــر ،داکتــر عبــداهلل عبــداهلل ،نامــزد
انتخابــات ریاســتجمهوری و رییــس اجرایــی
برحــال حکومــت اســت؛ او در واقــع شــریک
قــدرت سیاســی بــه حســاب میآیــد؛ بنابرایــن،
رقابــت آقــای عبــداهلل در پیکارهــای انتخاباتــی
نیــز بــا اهمیــت پنداشــته میشــود .حنیــف
اتمــر در ایــن دور انتخابــات ،رقیــب جــدی
آقــای غنــی قلمــداد میشــود و در ایــن دور
انتخابــات ،شــمار بزرگــی از احــزاب سیاســی او
را همراهــی خواهنــد کــرد .حنیــف اتمــر از دو
مــاه بدینســو ،عملکردهــای غنــی را بــه بــاد
انتقــاد گرفتــه و بــا ســخن صریــح ،او را متهــم

بـا ایـن همه ،از میـان هجده نامـزد انتخابات ریاسـتجمهوری،
ظاهـرا رقابـت میـان چهـار تکـت انتخاباتـی بـرای رسـیدن بـه
بزرگتریـن نهـاد قـدرت سیاسـی (ارگ ریاسـتجمهوری)
جـدی بـه نظـر میرسـد؛ تکـت انتخاباتـی «دولتسـاز» بـه
رهبـری محمداشـرف غنـی ،رییسجمهـور ،تکـت انتخاباتـی
«ثبـات و همگرایـی» بـه رهبـری داکتـر عبـداهلل عبـداهلل،
رییـس اجرایـی حکومت ،تکـت انتخاباتی«صلـح و اعتدال» به
رهبـری محمدحنیـف اتمر و تکـت انتخاباتی«امنیت و عدالت»
بـه رهبـری رحمـتاهلل نبیـل.
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس

جلسههای مجلس وقف انتقاد
میشود تا عمل
نیما کاوه

در آخریـن جلسـهی مجلـس نماینـدگان کشـور ،روی حرفهـای
آقـای ترامـپ راجـع بـه پایان جنـگ در افغانسـتان از سـوی ایاالت
متحـده در طـول یـک هفتـه ،اعتـراض صـورت گرفـت .مجلـس
نماینـدگان بـا وجـودی کـه تعطیلات اعضایـش را ده روز به تعویق
انداختـه اسـت؛ اما هنوز هم روی بسـیاری از موارد نتوانسـته اسـت
بـه درسـتی کار کنـد و بیشـتر جلسـاتش روی انتقـاد و اعتـراض
میچرخـد.
اعتـراض ایـن مجلـس در رابطـه بـه حرفهای آقـای ترامـپ نادیده
گرفتـه نمیشـود؛ امـا نظر بـه این که اکثـر کارکردهـای مجلس در
جلسـهی اخیـر رویکـرد انتقـادی داشـت و نـه تصمیمـی و عملی،
مـا را بـه ایـن پرسـش روبـهرو میکند کـه واقعـا آنچه مجلـس باید
در ایـن شـرایط حسـاس انجام بدهـد چه چیزی اسـت؟
اعضـای ولسـی جرگـه ،اظهـارات ترامـپ را غیرمسـؤوالنه و خالف
تمـام موازیـن دیپلوماتیـک عنـوان کـرده  ،گفتند :افغانسـتان با
داشـتن تاریـخ پنجهزارسـاله و دارای مردمـان سلحشـور در
ادوار تاریـخ بـوده و ترامـپ بـدون آگاهـی از ایـن تاریـخ دیرینه
بـه مـردم دلیـر افغانسـتان توهیـن کـرده اسـت .وکالء از حکومـت
خواسـتند تـا در قبـال ایـن موضوع  ،موضعگیری مشـخص داشـته
و در بازنگـری موافقتنامـهی امنیتـی با ایـاالت متحدهی امریکا
اقدامـات جـدی و همهجانبـه روی دسـت گیـرد و موضـوع را از
طریـق دیپلوماتیـک ،روشـن کند.
بحـث تاریـخ پنجهزارسـالهی کشـور و غـرور تاریخـی مـان چگونـه
میتوانـد بـا سیاسـتهای اخیـر کشـور کـه همـواره از سـوی
سیاسـیون زیـر سـوال رفتـه اسـت ،قابـل قیـاس باشـد؟ رفتـاری
کـه اعضـای مجلـس کشـور در ایـن دور بـا یکدیگـر داشـتند کـه
رابطـهای بـا فرهنـگ و تمـدن تاریخـی افغانسـتان داشـت که حاال
از ترامـپ خواسـته میشـود تـا در رابطـه به افغانسـتان متناسـب با
تاریـخ و گذشـتهی آن حـرف بزنـد.
مجلـس نماینـدگان در جلسـهی گذشـته بعـد از انتقـادات روی
حرفهـای ترامـپ بـه گـزارش دادن وضعیـت امنیتـی و مشـکالت
دیگـر پرداختنـد؛ امـا ایـن کـه چـه نتیجـهای بـرای حل مشـکالت
مـد نظر گرفتند مشـخص نیسـت .آنچـه در مجلس بـه بحث گرفته
شـد ،ادامـهی کار سرپرسـتان در بسـیاری از ارگانهـای دولتی بود
کـه بـر خاتمه بخشـیدن به سرپرسـتی مسـؤولین حکومتـی ،تأکید
شد .
از سـویی هـم نگرانـی از وضعیـت بـد امنیتی در سرتاسـر کشـور به
خصـوص ناکارایـی مسـؤولین امینـی والیـت هلمند و عـدم توجه
حکومـت در زمینـه ،انتقـاد از قطع شـدن شـبکههای مخابراتی در
شـهر مزار شـریف از سـه روز به این سـو  ،ناکارایی و اسـتفادهی
سـوء از موقـف دولتـی والی والیـت زابل و کیفیت پایین سـرکها
از دیگـر موضوعـات بـود که در جلسـهی خیر مجلس در سـاعت
امتیازی مطرح شـد.
وکال ،ایجـاد هـر گونـه ادارات و واحـد مسـتقل بودجـهای را از
صالحیتهـای اختصاصـی ولسـی جرگـه دانسـته ،از ریاسـت
جمهـوری خواسـتند تـا فرامیـن تقنینـی را مطابـق قوانیـن نافذه
در کشـور ،صـادر کنـد.
همچنان در جلسـه ،اعضای ولسـی جرگه ،با درنظرداشـت شرایط
دشـوار ،در کشـور و بـه منظـور بـه تصویـب رسـانیدن فرامیـن
تقنینـی رییـس جمهـور و تصویـب قوانینـی کـه بـه شـورای ملـی
مواصلـت ورزیده  ،از هیأت اداری خواسـتند ،تا تعطیالت تابسـتانی
وکال بـه تعویـق انداخته شـود .
در ادامـه امیرخـان یـار ،نائب اول ولسـی جرگه که ریاسـت مجلس
را بـه عهـده داشـت بـا جمعبنـدی موضوعـات یادشـده ،اظهـارات
اخیـر رییـس جمهـور ترامـپ را شـخصی عنـوان کرده ،گفـت  :این
گفتههـا خلاف عـرف بینالمللـی بـوده ،آقـای ترامـپ در نخسـت
بایـد زبـان دیپلوماتیـک و تاریـخ را مطالعـه کنـد و بایـد
گفـت زمانـی کـه ایـاالت متحـدهی امریـکا در نقشـهی جهـان
عـرض انـدام نکرده بود ،افغانسـتان منحیث یک کشـور مسـتقل و
دارای تاریـخ درخشـان از سـوی جوامـع بینالملل شناسـایی
شـده بـود .دریـک جمعبندی کلـی میتـوان از مجلـس نمایندگان
و جلسـهی اخیـرش ،بهعنـوان یک جلسـهی انتقـادی یاد کـرد؛ در
حالـی کـه در خصـوص وضعیـت بـد امنیتـی کشـور ،قبال از سـوی
اعضـای مجلـس ،مقامـات امنیتی اسـتجواب شـده بودنـد و باید در
تـا بـه حـال نتیجـهی الزم را به دسـت مـیداد.
متأسـفانه آنچـه مجلـس در اسـتجواب مقامـات امنیتـی بـه دسـت
آورده اسـت رشـد بیشـتر وضعیـت بـد امنیتـی اسـت و حتـا قطـع
شـدن شـبکههای مخابراتـی در مزارشـریف ،نتیجـهی ادامـه یافتن
همیـن روند اسـت .حاال باید پرسـید کـه با چنین فعالیتی از سـوی
نیروهـای امنیتـی و چنیـن نظارتـی از سـوی مجلـس نماینـدگان،
کشـور تاریخـی افغانسـتان چگونـه میتوانـد تاریـخ و فرهنـگ
خـودش را بـه ماننـد یـک قابلیـت تمدنـی و فرهنگی بـه رخ جهان
بکشـد و آن را دلیلـی برای احتـرام دیگران در قبال خـودش بداند؟
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سال اول

شمارهی 52

سید محمد تقی حسینی

در جامعـهی کتابنخـوان مـا وقتـی مـردم
یـک جامعـه کتـاب میخوانند ،چهـرهی یک
جامعـه را عـوض میکنند؛ یعنی بـه جامعهی
شـان چهـره میدهنـد ،یـک جامعـهی
بیچهـره را میتـوان در میـان مردمی کشـف
کـرد کـه در صفهـای طوالنـی ماننـد بانـک
و یـا خیلـی جاهـای دیگـر و در اتاقهـای
انتظـار و انتظارهـای بـدون اتـاق به هـم نگاه
میکننـد و از ایـن نـگاه کـردن نـه چیـزی
میدهنـد و نـه چیـزی میگیرنـد.
جامعـهای کـه گـروه منتظـرانشـان بـه هم
نـگاه میکننـد؛ جامعـهی بیچهـره اسـت.
جامعـهی فعلی افغانسـتانی را بـرای لحظهای
تصـور کنیـد ،سـرانهی مطالعه در ایـن جامعه
کمتـر از یـک دقیقـه اسـت ،ایـن موضـوع از
فاجعـهی انسـانی هـم غمانگیزتـر اسـت.
بارهـا دیـده شـده کـه مدتهـای مدیـدی
را بـه انتظـار مینشـینند و وقـت خـود را
همینگونـه میگذراننـد ،حاضرنـد سـاعتها
صحبـت کننـد ولـی حاضـر نیسـتند ،نگاهی
بـه کتـاب و یا حتـا مجله و روزنامهای داشـته
با شند .
اسـتاد کتـاب نمیخوانـد و همـان چپترهای
سـالهای گذشـته را تدریـس میکنـد،
دانشـجو همیـن چپتـر را بـا تقلـب پـاس
میکنـد ،مـردم عـادی را کـه هیـچ نمیتوان
کتابخـوان دیـد؛ حتـا در فیسبـوک کـه
جایـی اسـت بیشـتر به قـول غربیهـا «فان»
بـاز هم کسـی حوصلـهی خوانـدن متن کمی
بلندتـر را نـدارد ،اسـتادهای بزرگ با سـالها
تجربـه مطلبـی را بـه تحلیـل میگیرنـد کـه
بـا توجـه بـه سرشـناس بـودن اسـتاد نهایت
پنجصـد پسـند « الیـک» را بـه دسـت
مـیآورد و عکـس یـک خانـم نه چنـدان زیبا
دو برابـر مطلـب اسـتاد پسـند میشـود.
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جامعهی بیچهرهی افغانستان

چـرا در ایـن جامعه کسـی حوصلـهی مطالعه
نـدارد؟ چـرا کسـی نمیخوانـد تا بدانـد؟ چرا
ایـن قـدر خوانـدن بـرای مـا افغانسـتانیها
سـخت اسـت؟ چهـرهی جامعهی ما چـرا این
چنین اسـت؟
جامعـهی بیچهـره کـه هیـچ تناسـب
مناسـبی بیـن اشـکال هندسـی رفتارهای آن
پیـدا نمیشـود .جامعـهای کـه نمیخوانـد،
نمیتوانـد حـرف بزنـد ،نمیتوانـد بفهمـد که
بایـد چگونـه سـخن بگویـد و با طـرف مقابل
خـود ارتبـاط برقـرار کنـد .نفهمیـدن طـرف
مقابـل؛ یعنـی کسـی نیسـت کـه در دیالوگ
شـریک شـود و همـه بحثها یکطرفه اسـت
و همـه میگوینـد؛ ولـی کسـی نیسـت کـه
بشـنود و بفهمـد کـه منظـور چیسـت و چـه
بایـد جـواب بگویـد.
چـرا کتـاب نمیخوانیـم؟ ایـن موضـوع بایـد
بـه صـورت مسـألهای جـدی مطـرح شـود و
تـا زمانـی کـه بهعنـوان مسـأله مطرح نشـود
وضعیـت بـه همیـن روال خواهـد بـود .راه
حلهـای بسـیاری اسـت کـه میتـوان بـرای
حـل ایـن بحـران بـه کار گرفـت ،بـرای مثال

بعـد از جنـگ جهانـی دوم فکـر میکنـم
سـرانهی مطالعـه در اروپـا بـه شـدت کاهش
یافـت ،تحقیقاتـی در این زمان انجام شـد که
چـرا مـردم دیگـر مطالعـه نمیکننـد ،جـواب
ایـن بـود کـه پـول و وقت بـرای مـردم وجود
نـدارد تـا کتـاب بخرنـد و بخواننـد ،جامعهای
تـازه از جنـگ رهـا یافته شـده.
در ایـن زمان مؤسسـهای ،اقدام بـه کار جالبی
کـرد .این مؤسسـه کتابهـای کوچک جیبی
بـا تعداد صفحـات محدود در خـور حوصلهی
مـردم و بـا قیمـت مناسـب بـه بـازار عرضـه
کـرد .مشـکل دیگـر حـل شـده بـود ،پـول
کافـی و وقـت مناسـب بـرای خوانـدن کتاب
وجـود داشـت .سـرانهی مطالعـه کم کـم و با
گـذر زمـان بـه حالـت قبلـی خـود بازگشـت.
در جامعـهی مـا چندین عامل بـرای نخواندن
کتـاب وجـود دارد .اول ایـن کـه متنهـای
تولیـده شـده بـه حدی آشـفته اسـت کـه به
راحتـی معنـا را منتقـل نمیکند و بـه راحتی
قابـل فهـم نیسـت کـه میشـود بـا ارائـهی
ویرایـش خـوب و فنـی ایـن مشـکل را حـل
کـرد .دوم کتابهـای ترجمـه شـده توسـط

دیگر کشـورها مورد سـوء ظن قـرار دارد و به
راحتـی توسـط خیلیهـا پذیرفتـه نمیشـود.
سـوم نبـود ترجمـه در میـان افـراد اکادمیک
و اهـل فـن و حرفـه اسـت .تعـداد کتابهایی
کـه در افغانسـتان ترجمه میشـود ،برای یک
روسـتای کوچـک هـم کافـی و قابـل پذیرش
نیسـت .دولـت میتوانـد بـا سمتوسـو دادن
به ایـن گونـه فعالیتها سـرانهی کتابخوانی
را در جامعـه افزایـش دهـد .اگـر سـرانهی
کتابخوانـی در کشـور از مـرز یـک دقیقـه
بگـذرد و بـه جایـی برسـد کـه حداقـل قابـل
قبـول باشـد ،آن زمـان اسـت کـه میتوانیـم
امیـدوار بـه تغییـرات اساسـی و بنیـادی
در سـاختارهای اجتماعـی و نـوع برخـورد
مردمـان در اجتمـاع بـا همدیگـر باشـیم.
اسـاس تغییـرات در هـر جامعـهای را تفکـر
آن مردمـان مشـخص میکنـد؛ ایـن تفکـر
تنهـا با مطالعه اسـت کـه تغییر خواهـد کرد.
جامعـهای کـه گـروه منتظـران شـان بـه هم
نـگاه میکننـد؛ جامعـهی بیچهـره اسـت.
بایـد چهـرهی نـو بـه جامعـه داد تـا چهـرهی
وضعیـت فعلـی مـا تغییـر کند.

مبارزات انتخاباتی؛ خوبیها و بدیها
انتخابــات یکــی از ارزشهــای
دمکراتیــک و کارراز مبــارزات
بخــش
انتخاباتــی «کمپاینهــا»
ِ
صبور بیات
مهــم پروســهی انتخابــات اســت.
فضــای پُرشــور انتخابــات خــوب اســت؛ چــرا کــه
ک مــان
حساســیت مــا را بــه سرنوشــت مشــتر 
افزایــش میدهــد .یادمــان میدهــد کــه چــه
سرنوشــت مشــترکی داریــم .ناگهــان بــا طیفهــا
و صنفهــای مختلــف اجتماعــی ،از هنرمنــدان،
بازیگــران ،کارگــران ،زنــان ،جوانــان و ...احســاس
نزدیکــی و همسرنوشــتی میکنیــم و پیدایــش
ایــن احســاس ،مبــارک اســت .مــا را از پیلــهی
وهمآلــود خــود بیــرون میکشــد و بــه دیگــران
پیونــد میدهــد .در کشــاکش انتخابــات ،تمریــن
میکنیــم کــه میــان منافــع نزدیــک ،کوتاهمــدت
و فریبــا و منافــع بلندمــدت و مانــدگار ،دســت بــه
انتخــاب بزنیــم .تمریــن میکنیــم کــه وعدههــای
دلفریــب ،مــا را از مصالــح ُعمــده و دیرپــا ،بــاز نــدارد.
ایــن آگاهــی و تمریــن ،مبــارک اســت .شــکلگیری
خواســت مشــترک اجتماعــی و همبســتگی معطــوف
بــه آنَ ،قــدری از تنهایــی وجــودی مــا میکاهــد.
معطــوف بــه یکدیگــر میشــویم و ایــن آگاهــی
کــه واجــد نگرانــی نیرومنـ ِد مشــترکی اســتیم ،مرهــم
تنهاییهــای مــا میشــود و هــر آنچــه تنهایــی مــا را
قــدری تســکین ببخشــد ،مبارک اســت .ایــام انتخابات،
شــناخت مــا را از جامعـه افزایــش میدهــد .صداهــای
خامــوش شــنیده میشــوند و الیههــای متکثــر و
ِ
رنــگ اجتماعــی هویداتــر میشــوند .بیشــتر
رنگ
متوجــه تنــو ِع جــاری در متــن جامعــه میشــویم
و ایــن آگاهــی مبــارک اســت .ایــام انتخابــات بــد
اســت؛ چــرا کــه اغلــب ،اخــاق رقابــت را بــه درســتی
رعایــت نمیکنیــم .از تحقیــر و تمســخر رقی ـب مــان

یبَریــم و در داوریهــا و ارزیابیهــای مــان
لــذت م 
جانــب بیطرفــی را چنــان کــه بایــد نمیگیریــم.
حــب و بغضهــا ،حقگویــی و حقپویــی مــا را
تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و هدفهــای خــوب،
مــا را در اســتفاده از ابــزار ،وســایل و راهکارهــای
غیرمنصفانــه و نادرســت ،اغــوا میکنــد .آنچــه بیــش
از همــه در انتخابــات از یــاد مــا مــیرود «اخــاق
دشــمنی» و یــا «اخــاق رقابــت اســت» .پیــروزی
حقیقــی آدمــی وقتــی اســت کــه ســهم بیشــتری از
مهربانــی و دوســتی بــه دســت آورد .اغلــب در کارزار
رقابــت انتخاباتــی ،مهــر و شــفقت مــا بــه آنــان کــه
همجبهــهی مــا نیســتند ،صدمــه میبینــد .اغلــب،
توســط «خشــم»« ،کینــه» و «نفــرت» مســمومیت
معنــوی پیــدا میکنیــم .در مبــارزه بــا آنچــه تاریکــی
میدانیــم ،دســتهای مــان را آلــوده میکنیــم و
شکســت حقیقــی اینجــا اتفــاق میافتــد .اغلــب در

ایــام تبلیغــات ،مواضــع فکــری انســانها را بــه ابعــا ِد
اخالقــی و عاطفــی ،ارجــاع و تحویــل میدهیــم؛
یعنــی بــه جــای آن کــه «حمــل بــر احســن» کنیــم
و بگوییــم اگــر فالنــی از آن نامــزد حمایــت کــرده،
ارزیابــی آگاهانــه و خردمندانــهی او
البــد بــرآورد و
ِ
بــوده اســت ،میگوییــم :از فالنــی حمایــت کــرده،
چــرا کــه دنبــال اغــراض و منافــع فــردی اســت ،چــرا
کــه ذات ،ســیرت و ســریرت تیــرهای دارد .بــه جــای
نقــد دالیــل هــم ،اغــراض و نیــت یکدیگــر را متهــم
میکنیــم .رأی و حمایــت افــراد را بــه جــای آن کــه
اجتهــاد سیاســی و اجتماعــی قابــل نقــد و وارســی
بدانیــم ،داوری اخالقــی و عاطفــی میکنیــم .اغلــب
در ایــام انتخابــات ،رادیــکال و مطلقنگــر میشــویم و
دســتهبندیهای سیاهوســفید میکنیــم :آنــان کــه
بــا مــا اســتند؛ خوبنــد و آنــان کــه مثــل مــا نیســتند؛
بدنــد.

چگونه میتوانیم زندگی شاد
داشته باشیم؟
زهرا اکبری

بایـد خیلـی صریـح و واضـح بـرای شـما بگوییم کـه اصال بر
ایـن تصـور نباشـید کـه قـرار اسـت اتفاقـی بیفتد یـا چیزی
از راه برسـد کـه شـما را شـاد نگـه دارد .پـس ما بایـد با این
واقعیـت کنـار بیاییـم کـه در ایـن مسـیر هـر کـدام مـا تنها
اسـتیم و اگـر بـر این باور اسـتید که چیزی قرار اسـت شـما
را شـاد نگـه دارد یـا ایـن کـه شـادی ابدیتـر و ماندگارتری
را تجربـه کنیـد ،سـخت در اشـتباه اسـتید .هیـچ نیرویـی
بـه جـز تقویـت نیـروی درونـی بـه شـما نمیتوانـد در شـاد
زندگیکـردن کمـک کنـد .پـس بـرای شـاد بودن نیاز اسـت
کـه احساسـات و شـخصیت درونـی خـود را بهتر بشناسـیم.
تعریف شادی چیست؟
هماکنـون شـاید هنگامی که این نوشـته را در حـال خواندن
اسـتید با چند سـوال در ذهنتان مواجه میشـوید که شـاید
اینها باشـد .شـادی واقعی چیسـت؟ تعریف شـادی چیسـت
و چگونـه میتوانم احسـاس خوشـحالی کنم؟ ارسـطو دوهزار
و پنجصـد سـال پیـش ،بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه زنـان و
مـردان بیـش از هـر چیـز دیگـری در جسـتجوی شـادکامی
انـد .شـادکامی بـه سـبب خـودش جسـتوجو میشـود؛ در
حالـی کـه اهـداف دیگـری مثلا سلامت و زیبایـی ،پـول و
یـا قـدرت فقـط بـه ایـن دلیـل ارزشمنـد اسـتند کـه فکـر
میکنیـم مـا را شـادمان میکنند .بگذارید در ایـن جا تعریف
یک روانشـناس مثبتگـرای معروف را در مـورد تحقیقاتش
در بـاب شـادی بـرای تان نقـل کنـم :آنچه من کشـف کردم
ایـن بود که شـادی چیـ ِز اتفاقی نیسـت؛ شـادکامی نتیجهی
اقبـال خـوب و یا شـانس و تصادف نیسـت .شـادکامی چیزی
نیسـت کـه بـا پـول بتـوان آن را خریـد یـا بـا قدرت دسـتور
آن را داد .شـادکامی بـه رخدادهـای بیرونی وابسـته نیسـت،
بلکه بیشـتر به شـیوهی تفسـیر ما از رویدادها وابسـته اسـت.
هر چه بیشـتر به دنبال شـادی باشـید بیشـتر آن را از دسـت
میدهیـد .شـادی هیچگاه در بیـرون از ما وجود نـدارد؛ همه
خمیرمایـهی آن درون ماسـت .ماییـم کـه انتخـاب میکنیم
شـاد زندگـی کنیـم و یا مسـائل غمگین زندگـی را ببینیم.
البتـه کـه سـابقهی تعریـف در مـورد شـادکامی را نبایـد
مشـخصا از روانشناسـان شـروع کـرد؛ چـرا کـه فیلسـوفانی
چـون ارسـطو و اپیکـور در ایـن بـاره اولیـن اظهـار نظرهـا را
کردهانـد؛ امـا شـاید کسـی کـه بـرای اولیـن بـار بـه دنبـال
انسـانهای شـاد و خودشـکوفا رفـت تـا بـه ویژگیهـای این
افـراد و سـبب تفاوت شـان بـا بقیه بپـردازد ،آبراهـام مزلو را
بتوانیـم نـام ببریـم .مزلـو ،یکـی از ویژگیهـای انسـانهای
خودشـکوفا و موفـق را احسـاس تجربـه اوج نامید؛ احساسـی
کـه آنهـا در مـورد خـود میگفتنـد و چیـزی شـبیه بـه از
دسـت دادن زمـان و یکـی شـدن بـا کل نظـام هسـتی بـود.
شـادی را میتـوان در حـوزه روانشناسـی شـخصیت مـورد
بررسـی قـرار داد.
باید یاد بگیریم در حال زندگی کنیم نه در گذشته
به یاد داشـته باشـید که تمدن اگرچه پدیـدهی متمایزکننده
بیـن انسـان و حیـوان اسـت و ما بـه آن افتخـار میکنیم؛ اما
مبنـای آن بـر اسـاس سـرکوب اسـت .رالـف والدو امرسـون،
بارهـا گفتـه اسـت که ما همیشـه در حـال آماده شـدن برای
زندگـی اسـتیم؛ ولـی هرگز زندگـی نمیکنیم.
از همان ابتدای زندگی ما شـرطی شـدهایم که خواسـتههای
مـان را موکـول بـه آینـده کنیـم و موفقیـت و شـادی را در
آینـده جسـتوجو کنیـم؛ ایـن دقیقـا همان چیزی اسـت که
باعـث میشـود زمـان حـال را از یـاد ببریـم بـا این کـه همه
شـادی مـا در زمان حال اسـت.
ارزشهای مان در زندگی را مهم بگیریم
تـا بـه ایـن جـای کار متوجـه شـدیم کـه کسـانی شـادی
واقعـی را تجربـه میکننـد کـه مشـخصا خـود شـان آن را
سـاختهاند و هوشـیاری و یـا تمرکز شـان را منحصـرا بر روی
چیـزی گذاشـتهاند .همـهی مـا میدانیـم که قصدهـای مان
اسـت کـه اطالعـات را بـه طـور منظم در هوشـیاری مـا نگه
مـیدارد .مـا بر اسـاس قصدهـا و یا اهـداف مان اسـت که بر
روی چیزهایـی تمرکـز میکنیـم و یـا چیزهایـی را نادیـده
میگیریـم .ایـن دقیقـا همـان چیـزی اسـت که به قـول آدلر
باعـث میشـود مـا بـه گونـهی متفـاوت از هـم رفتـار کنیم.
در میهمانـی یکسـان یـک فـرد برونگـرا در جسـتوجوی
تعامـل بـا دیگـران اسـت و از آن لـذت میبـرد .فـرد اهـل
پیشـرفت در جسـتوجوی ارتباطات تجاری سـودمند اسـت
و فـرد پارانوئیـد در مقابـل نشـانههای خطـری کـه بایـد از
آنهـا اجتنـاب کنـد ،حالـت آمـاده بـاش بـه خـود میگیرد.
اینگونـه اسـت کـه توجـه را میتـوان صـرف بینهایـت
چیزهـای غنـی و یـا فالکتبـار زندگـی کـرد .واقعیـت ایـن
اسـت کـه مـا انتخـاب میکنیـم کـه بـه چـه چیـزی توجـه
کنیـم و ایـن را فقـط قصدهـا و اهـدافمـان میسـازد.

سال اول

خبرهای داخلی

حکمتیار :خواستهای مشروع طالبان در
گفتوگوهای صلح در نظر گرفته شود

رهبـر حـزب اسلامی افغانسـتان میگویـد کـه در
گفتوگوهـای صلـح بایـد بـه خواسـت مشـروع
طالبـان رسـیدگی شـود تـا توافـق صلح به دسـت
آ ید .
گلبالدیـن حکمتیـار ،روز جمعـه (4اسـد) در
یک نشسـت خبـری تأکیـد کرد کـه گفتوگوهای
صلـح نبایـد بـه گونـهی انحصـاری بـه پیـش برده
شـود؛ زیـرا این پروسـهی ملی اسـت و هیچ فردی
نمیتوانـد صلـح افغانسـتان را انحصـار کنـد.
آقـای حکمتیـار همچنـان گفـت در صورتـی کـه
یـک هیـأت همهشـمول بـرای گفتوگوهـای صلح
بـا طالبـان تعییـن نشـود ،مشـکالت زیـادی در
پروسـهی صلـح بـه بـار خواهـد آمد.
بـه بـاور رهبر حـزب اسلامی ،صلح در افغانسـتان
وابسـته بـه خـروج نیروهـای خارجی از این کشـور
اسـت و تـا زمانی که نیروهـای خارجی افغانسـتان
را تـرک نکننـد ،صلـح تأمیـن نخواهـد شـد .او در
ایـن نشسـت تأکیـد کرد کـه نبایـد بهانـهای برای

حضـور نیروهـای خارجـی در ایـن کشـور باقـی
گذاشـته شود.
ایـن درحالـی اسـت کـه اخیـرا وزیـر خارجـهی
امریـکا در تمـاس تلفونـی بـا رییـس جمهـور غنی

اطمینـان داده کـه نیروهـای خارجـی تـا زمـان
نیـاز در افغانسـتان باقـی خواهـد مانـد؛ امـا یـک
مأمـور پیشـین «سـی آی ای» گفتـه اسـت کـه
گفتوگوهـای کنونـی میـان ایـاالت متحـدهی
ی طراحی شـده اسـت
امریـکا و طالبـان نوعـی باز 
تـا بـه راحتی زمینـهی خـروج نیروهـای امریکایی
از افغانسـتان را فراهـم سـازد.
رهبـر حـزب اسلامی در این نشسـت بـر برگزاری
انتخابـات ریاسـت جمهـوری در زمـان تعییـن
شـدهی آن تأکیـد کـرد و گفـت کـه برگـزاری
انتخابـات عادالنـه و شـفاف یگانـه راه توقـف
خشـونتها و حـل بحرانهـا در افغانسـتان اسـت.
او همچنـان خواسـتار برگـزاری همزمـان انتخابات
ریاسـت جمهـوری ،شـوراهای والیتـی ،شـوراهای
ولسـوالی و مجلـس نماینـدگان والیت غزنی شـده
ا ست .
قـرار اسـت انتخابـات ریاسـت جمهـوری بـه تاریخ
شـش میـزان سـال جـاری برگزار شـود.

مایک مورل :گفتوگوهای امریکا با طالبان یک «بازی» برای بیرون
کردن نیروهای خارجی از افغانستان است
در حالـی کـه وزیـر خارجـهی امریـکا در تمـاس تلفونی
بـا رییـس جمهـور غنـی اطمینـان داده کـه نیروهـای
خارجـی تـا زمان نیـاز در افغانسـتان باقـی خواهد ماند،
یـک مأمـور پیشـین «سـی آی ای» گفتـه اسـت کـه
گفتگوهـای امریـکا بـا طالبـان یـک بـازی بـرای بیرون
کـردن نیروهـای خارجـی از ایـن کشـور اسـت.
ی آی ای ،اخیـرا گفته
مایـک مـورل ،معـاون پیشـین سـ 
اسـت کـه گفتوگوهـای کنونی میـان ایـاالت متحدهی
امریـکا و طالبـان نوعـی بـازی طراحی شـده اسـت تا به
راحتـی زمینهی خـروج نیروهای امریکایی از افغانسـتان
را فراهـم سـازد .بـه گفتهی این مأمور پیشـین سـازمان
اسـتخباراتی امریکا ،طالبان پس از یازده سـپتمبر قلمرو
و کنترل شـان در افغانسـتان را بیشـتر کرده اند و تالش

شـان بـر این اسـت تا تمـام خاک این کشـور را تسـخیر
کننـد .آقـای مـورل گفته اسـت« :رییس جمهـور ترامپ
گفتـه اسـت کـه طالبـان از جنـگ خسـته شـدهاند .این
حقیقـت نـدارد .طالبان بیشـتر از زمـان یازده سـپتمبر،
قلمـرو افغانسـتان را تحـت کنترول دارند و آنان همیشـه
خواسـتهاند تـا دولـت تکحزبـی در افغانسـتان حاکـم
باشـد ».او تأکیـد کـرده اسـت کـه طالبـان همچنـان
بـر خلاف خـط قرمـزی کـه امریـکا تعییـن کـرده بـود
عمـل خواهنـد کـرد و زمانـی کـه نیروهـای خارجـی از
افغانسـتان خارج شـدند ،دوباره از حضـور القاعده در این
کشـور اسـتقبال خواهنـد کـرد .ایـن درحالـی اسـت که
یکـی از مهمتریـن پیششـرطهای نماینـدگان امریـکا
در چنـد دور مذاکـرات شـان بـا طالبان این بـوده که بار

دیگر از افغانسـتان برای تروریزم جهانی اسـتفاده نشـود.
ایـن مأمـور پیشـین سـی آی ای همچنـان در برگـهی
تویتـر خـود نگاشـته اسـت« :حرفهـای مـن در مـورد
ایـن نیسـت کـه در افغانسـتان بمانیـم یـا برویـم .بحـث
مـن اینجاسـت کـه ما بایـد با یک دیـد باز بـه این قضیه
ببینیـم کـه پس از خـروج نیروهـای خارجی افغانسـتان
چـه اتفاقاتـی قـرار اسـت بیفتد».
ایـن اظهـارات در حالـی مطـرح میشـود کـه طالبان در
جریـان چنـد دور گفتوگـو بـا نماینـدگان امریکایـی،
تأکیـد کـرده اند تـا زمانی که حتـا یک سـرباز امریکایی
در افغانسـتان حضـور داشـته باشـد ،نـه تنها بـا حکومت
ایـن کشـور مذاکـره نمیکند که بـه کشـتار و خونریزی
خـود ادامـه خواهند داد.
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در ضد حملهی نیروهای ارتش ،بیش از  60هراسافگن
طالب در والیت کندهار کشته شدند
فرماندهـی پولیـس کندهـار میگویـد کـه در
نتیجـهی ضـد حملهی نیروهـای ارتش ،بیـش از 60
هراسافگـن طالـب در ایـن والیـت کشـته شـدهاند.
تادیـن خـان اچکـزی ،فرمانـدهی پولیـس کندهـار
روز جمعه(4اسـد) در برگـهی تویتـر خـود نگاشـته
بـود کـه هراسافگنـان طالـب پنجشـنبه شـب بـر
ولسـوالیهای شـوراوک و ریگسـتان ایـن والیـت
حملـه کردند کـه با مقاومت شـدید هوایـی و زمینی
نیروهـای ارتـش مواجـه شـدند .آقـای اچکـزی گفته
اسـت کـه در نتیجـهی درگیـری میان دو طـرف61 ،
هراسافگـن کشـته و بیـش از  30تن دیگر شـان نیز
زخمـی شـدند .او نگاشـته اسـت« :بر بنیـاد اطالعات
اسـتخباراتی مـا ،پاکسـتانیها بـا موترهـای کامـاز

7

آمدند و اجسـاد ایـن هراسافگنان را از سـاحه انتقال
دادنـد ».هـر چنـد فرمانـدهی پولیـس کندهـار گفته
اسـت کـه در جریـان حملـهی طالبـان یـک پاسـگاه
امنیتـی در ولسـوالی شـوراوک تخریـب شـده و بـه
نیروهـای ارتش تلفات وارد شـده اسـت؛ امـا در مورد
رقـم دقیـق تلفـات چیـزی نگفته اسـت.
والیـت کندهـار در جنـوب افغانسـتان ،از والیتهای
ناامـن اسـت .ایـن والیـت مرکـز حکومـت طالبـان و
خاسـتگاه اصلـی ایـن گـروه محسـوب میشـود.
جنگجویـان ایـن گـروه در ولسـوالیهای مـرزی
ایـن والیـت کـه بـا پاکسـتان و هلمند هممرز اسـت،
همچنـان بـا قـدرت حضـور دارنـد و هرازگاهـی بـا
نیروهـای امنیتـی افغـان درگیـر میشـوند.

مایک پمپیو :هیچ تغییری در استراتیژی امریکا در قبال
افغانستان وارد نشده است
وزیـر خارجـهی امریـکا در تمـاس تلفونی بـا رییس
جمهـور غنـی گفته اسـت که اسـتراتیژی کشـورش
در قبـال افغانسـتان هیـچ تغییری نکرده اسـت.
مایـک پمپیو ،پـس از اظهـارات بحثبرانگیـز دونالد
ترامـپ در مـورد خاتمـه دادن جنگ افغانسـتان ،در
تمـاس تلفونـی بـه رییـس جمهـور غنـی ،اطمینان
داده کـه هیـچ تغییـری در اسـتراتیژی امریـکا در
قبـال افغانسـتان بـه میـان نیامده اسـت.
دونالـد ترامـپ ،هفتـهی قبـل در دیـدار بـا عمـران
خـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان ،گفتـه بود کـه امریکا
قادر اسـت جنـگ کنونی افغانسـتان را در یک هفته
بـه پایـان برسـاند و یا در صـورت نیاز این کشـور را
از نقشـهی جهـان محـو کنـد؛ امـا ایـن کار را انجام
نمیدهـد؛ زیـرا سـبب قربانی شـدن د ه میلیـون نفر
خواهد شـد.
در اعالمیـهی مشـترکی کـه از سـوی حکومـت
افغانسـتان و وزارت خارجـهی امریـکا بـه نشـر
رسـیده ،آمـده اسـت کـه وزیـر خارجـهی امریـکا
در ایـن تمـاس تلفونـی بـه رییـس جمهـور غنـی

اطمینـان داده کـه اسـتراتیژی امریـکا در قبـال
افغانسـتان هیـچ تغییـری نکـرده و خروج سـربازان
امریکایـی از ایـن کشـور نیـز بسـتگی بـه اوضـاع
امنیتـی ایـن کشـور دارد.
در ایـن اعالمیـه آمده اسـت« :زمان آن فرا رسـیده
تـا تالشها بـرای پایان بخشـیدن جنگ افغانسـتان
از طریـق مذاکرات سـرعت یابد».
همچنـان بـه نقل از ایـن اعالمیهی مشـترک ،زلمی
خلیـلزاد ،نماینـدهی ویـژهی وزارت خارجـهی
امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان و جنـرال جـوزف
دانفـورد ،رییـس سـتاد ارتش امریـکا نیز بـه منظور
تسـریع بخشـیدن گفتوگوهـای صلـح و ایـن کـه
مسـیر بعـدی ایـن مذاکـرات را بـه بحـث بگیرند به
افغانسـتان فرسـتاده شـده انـد.
ایـن در حالی اسـت کـه چهـار روز قبـل دور تازهی
سـفرهای زلمـی خلیلزاد بـه افغانسـتان و قطر آغاز
شـده اسـت .وزارت خارجـهی امریکا گفته اسـت که
ایـن دور سـفر آقـای خلیـلزاد تا یک اگسـت سـال
جـاری ادامه خواهـد یافت.

خبرهای خارجی

رسانههای امریکایی :ایران دست به آزمایش موشکی زده است

اخیـرا شـماری از رسـانههای امریکایی گـزارش داده
انـد کـه ایران دسـت به آزمایش موشـکی زده اسـت.
بـر اسـاس برخـی از گزارشهـا ،روز جمعه ( 4اسـد)،
تعـدادی از رسـانههای امریکایـی بـه نقـل از منابعـی
در وزارت دفـاع ایـاالت متحدهی امریـکا گزارش داده
انـد کـه روز چهارشـنبه ( 2اسـد) ایـران دسـت بـه
آزمایش موشـکی زده اسـت.
در گـزارش آمـده اسـت کـه در ایـن آزمایـش ،از

مناطـق جنـوب ایـران بـه سـوی اطـراف تهـران در
شـمال شـلیک شـده اسـت .این آزمایش یـک فروند
موشـک زمیـن بـه زمیـن میـان برد بـا بـرد یکهزار
کیلومتـر بـوده اسـت .در گـزارش آمده اسـت که این
موشـک ،از نـوع موشـکهای شـهاب 3-بـوده اسـت.
بـا ایـن همـه؛ امـا مقامهـا و منابـع رسـمی ایـران تا
کنـون بـه ایـن خبـر واکنشـی نشـان نـداد ه اند.
بـه نقـل از یک منبـع دولتی امریکایی ،گزارش شـده

سـازمان ملـل متحـده اعلام کـرده اسـت کـه
حملههـای هوایـی اخیـر دولـت سـوریه و متحدانش
بـر مکتبهـا ،بیمارسـتانها ،مغازههـا و نانواییهـا
سـبب مـرگ دههـا غیرنظامـی در ایـن کشـور شـده
ا ست .
در گـزارش سـازمان ملـل متحـد آمـده اسـت که که
در ده روز اخیـر دسـت کم  103شـهروند غیرنظامی
سـوریه کشته شـدهاند.
بر اسـاس گـزارش خبرگـزاری رویتـرز ،از میـان این
 103غیرنظامـی ،دسـت کم  26نفـر آن کودک بوده
است.
میشـل باشـله ،کمیشـنر حقـوق بشـر سـازمان ملـل
متحـد ،در بیانیـهای ،اعلام کرده اسـت که بـا توجه
بـه شـواهدی کـه در دسـترس آنـان قـرار گرفتـه،
ناممکـن اسـت کـه هـدف قـرار گرفتـن غیرنظامیان
بـه صـورت اتفاقـی بوده باشـد.
ایـن حملههـا در ماههـای اخیـر همچنیـن باعـث
آواره شـدن صدهـا هـزار نفـر و پنـاه بـردن آنهـا به
اردوگاههایـی در نزدیکـی مـرز با ترکیه شـده اسـت.
یـک گـروه حقوق بشـر سـوری ،گـزارش داده اسـت
کـه در جریـان حملههـای اخیـر دولـت سـوریه و
ارتـش روسـیه بـه ادلب ،دسـت کـم  544غیرنظامی

کشـته شـده و بیش از  2100نفر دیگر زخمی شـده
اند.
نظـر به این گـزارش حد اقـل  130نفر ایـن قربانیان
کـودکان بـوده انـد .پیـش از ایـن پـاپ فرانسـیس،
رهبـر کاتولیکهـای جهـان نیـز ،در پیامـی از بشـار
اسـد ،رییـس جمهـوری سـوریه خواسـته بـود که به
وضعیـت بحـران انسـانی در ادلـب رسـیدگی صورت
گیرد .

کـه ایـاالت متحـده از این آزمایـش آگاهـی دارد؛ اما
فعلا در ایـن مـورد اظهار نظـر نمیکند.
دولـت امریـکا ،آزمایـش موشـکی ایـران را مغایـر
توافـق هسـتهای (موسـوم بـه برجـام) بیـن ایـران و
قدرتهـای هسـتهای جهانـی و قطعنامـهی شـمار ه
 2231مصوبـهی جـوالی  2015دانسـته اسـت.
در ایـن قطعنامـه از ایـران خواسـته شـده اسـت تا از
ی قـادر
دنبـال کـردن برنامههـای موشـکی بالسـتیک 
بـه حمـل کالهـک هسـتهای خـودداری کنـد؛ اما به
صراحـت ایـن برنامـه را ممنـوع نکرده اسـت.
توقـف برنامـهی موشـکی ایـران یکـی از دوازه
موضوعـی اسـت کـه امریـکا بـرای دسـتیابی بـه
تواقـف جدیـد هسـتهای بـا ایـران مطـرح کـرده و
خواسـتار مذاکـره شـده اسـت.
ایـن آزمایـش موشـکی ایـران در حالـی گـزارش
میشـود کـه در پـی تحریـم نفتـی ایـران توسـط
امریـکا ،تنـش بین دو طرف شـدت گرفتـه و واکنش
ایـران بـه تحریـم نفتی خود سـبب افزایـش تنش در
منطقـهی خلیـج فـارس شـده اسـت.

سازمان ملل :حملههای سوریه و متحدانش باعث مرگ دهها نفر شده است

خبرگزاری آلمان ،احتمال اخراج گروهی از
پناهجویان افغان را داده است
احتمـال مـیرود کـه هفتـهی آینـده گـروه دیگـری از
پناهجویـان افغـان کـه درخواسـت پناهندگی شـان از
سـوی دولـت آلمـان رد شـده اسـت ،از آلمـان اخـراج
شو ند .
خبرگـزاری آلمـان (دیپـیای) بـه نقـل از منابعـی در
کابـل گـزارش داده اسـت کـه قـرار اسـت صبـح روز
چهارشـنبهی آینـده ( 9اسـد) یـک هواپیمـای دیگـر
حامـل پناهجویـان اخراجی ،از آلمـان در میدان هوایی
کابـل نشسـت کنـد .ایـن خبـر از سـوی مقامهـای
وزارت امـور مهاجریـن و عودتکننـدگان افغانسـتان
تأیید شـده اسـت.

ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـن اواخر بازهـم وضعیت
امنیتی افغانسـتان به وخامت گراییده اسـت .مسـألهی
اخـراج پناهجویـان افغـان همـواره بحثبرانگیـز بـوده
اسـت .روز پنجشـنبه در جریـان موجـی از خشـونتها
در والیتهـای کابـل ،تخـار و ننگرهـار ،دسـتکم 55
تـن جـان باختنـد؛  11تـن آنـان بر اثر سـه انفجـار در
شـهر کابل جـان شـان را از دسـت دادند.
از ماه دسـمبر سـال  2016میالدی تاکنون در مجموع
 600مهاجـر افغـان کـه درخواسـتهای پناهندگـی
شـان از سـوی دولت آلمان رد شـده بـود ،در  25پرواز
از آلمـان بـه افغانسـتان بازگردانده شـدهاند.

ترامپ:
اجرای حکم اعدام دوباره شروع شود
بـا آن که مجـازات اعدام در ایاالت متحـده در عمل،
سـیر نزولی داشـته اسـت؛ امـا دونالد ترامـپ ،رییس
جمهـوری امریـکا ،میخواهـد کـه مجـازات حکـم
اعـدام دوباره شـروع شـود.
بـا ایـن حـال ،هـر روز شـمار بیشتـری از ایالتهای
امریـکا یـا ایـن نـوع از مجـازات را از بیـن میبرند و
یـا از اجـرای آن خـودداری میکنند.
اعـدام محکومیـن در امریـکا در سـطح دولـت فدرال
بسـیار کـم صورت میگیـرد .از سـال  1988میالدی
تـا کنون تنها سـه نفر در سـطح فدرال بـه جرم قتل

به اعـدام محکوم شـدهاند.
دونالـد ترامـپ ،رییس جمهـوری امریـکا ،از مدتها
پیـش از راه یافتنـش بـه کاخ سـفید ،از ایـن امـر
انتقـاد میکـرد و تأکیـد داشـت تـا ایـن قاتلان
سـریعتر اعـدام شـوند .آقـای ترامـپ ،خـزان سـال
گذشـته پـس از کشـته شـدن  11شـهروند یهـودی
امریکایـی در جریـان حملـه بـه کلیسـایی در
پیتزبـورک پنسـیلوانیا گفـت« :باید بـرای افرادی که
دسـت به چنیـن اعمالی میزننـد ،مجـازات اعدام را
دوبـاره بـه جریـان انداخـت».

کیم جونگ اون:
آزمایش موشکی هشداری برای کوریای جنوبی است
ادلـب ،در شـمالغرب سـوریه موقعیـت دارد و
ن کـه دولـت سـوریه موفـق شـد کنتـرل
پـس از آ 
مناطـق مختلـف را دوبـاره بـه دسـت گیـرد ،محـل
حضـور میلیونهـا سـوری و نیـز گروههـای مختلـف
اسلامگرا و جهـادی شـده اسـت.
دونالـد ترامـپ ،رییس جمهـوری ایاالت متحـده نیز،
از روسـیه ،ایـران و سـوریه خواسـته بود که «کشـتار
افـراد بیگنـاه» در ایـن منطقه را متوقـف کنند.

کیـم جونـگ اون ،رهبـر کوریـای شـمالی ،آزمایـش
موشـکی تـازهی کشـورش را هشـداری جـدی بـرای
جنگافـروزان کوریـای جنوبـی خوانـده اسـت.
رهبـر کوریـای شـمالی گفتـه اسـت کـه کشـورش
مجبـور شـده اسـت تـا بـرای نابـودی خطـرات بالقـوه
تسـلیحات جدیـد تولیـد کنـد .رسـانههای کوریـای
شـمالی پنجشـنبه ( 3اسـد) خبـر داده انـد کـه دو
موشـک کوتاهبـرد از سـاحل شـرقی کوریـای شـمالی
بـه دریـای جاپـان پرتـاب شـده اسـت .رهبـر کوریـای
شـمالی ،گفتـه اسـت کـه موشـکهای آزمایـش شـده

بخشـی از یـک سـامانهی هدایـت شـونده میباشـند.
ایـاالت متحـدهی امریـکا و کوریـای جنوبـی در
واکنـش بـه ایـن آزمایـش موشـکی از رهبـر کوریـای
شـمالی خواسـتهانـد تـا از ایجـاد تنشهـا و اقدامـات
تحریککننـده خـودداری کنـد .این آزمایش موشـکی،
در حالـی انجـام شـده اسـت کـه برنامهریـزیای بـرای
مانـور نظامـی مشـترک بین کوریـای جنوبـی و ایاالت
متحـده انجـام شـده اسـت .ایـن نخسـتین آزمایـش
موشـکی کوریـای شـمالی پـس از دیـدار اقـای کیم با
دونالـد ترامـپ در مـاه گذشـته اسـت.

صاحب امتياز :مختار پدرام

ویراستار :زاهد مصطفا

مدیرمسئول :عبداهلل سالحی
سردبیر :ریحان تمنا

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

ستوننویسان :حسن ابراهیمی و عزیز رویش

تحلیلگر :محمد بشیر یاوری

آنالین :عبدالرازق اختیار بیک
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آیا مالقات عمران خان در امریکا موفقیتی در پی داشت؟

مترجم :آذر آذرمن

نویسنده :اسد هاشم  -الجزیزه

سـه تحلیلگـر از واشـنگتن ،اسلامآباد و دهلـی
نـو بـه بررسـی مالقـات عمران خـان ،نخسـتوزیر
پاکسـتان ،از امریـکا میپردازند.اسلامآباد،
پاکسـتان  -عمـران خـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان،
پـس از سـه روز دیـدار از ایـاالت متحـده روز
پنجشـنبه ( 3اسـد) به پایتخت پاکسـتان برگشت.
بازگشـت آقـای خـان ،بـا اسـتقبال گـرم از سـوی
هوادارانـش و ایـن کـه بـا چـه دسـتآوردی برای
دولـت خـود از این مالقات بازگشـته اسـت ،مواجه
شـد .آقای خـان ،بازیکن سـابق کریکت ،در صبح
روز پنجشـنبه بـه هوادارانـش در میـدان هوایـی
اسلامآباد گفـت« :امـروز ،احسـاس نمیکنم که از
یـک سـفر خارجی برگشـتهام؛ بلکه حـس میکنم
از پیـروزی در جـام جهانـی کریکـت برگشـتهام».
عمـران خـان ،بـا دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور
ایـاالت متحـده ،روز دوشـنبه ( 31سـرطان)
مالقـات کردنـد .در ایـن مالقـات ،هـر دو طـرف،
بـر همـکاری با روند صلـح افغانسـتان تعهد کردند
و آقـای ترامپ ،میانجیگری در مسـألهی کشـمیر
را بـرای آقـای خـان پیشنهـاد داد .جنـرال قمـر
جاویـد بَجـوا ،رییـس سـتاد ارتش و جنـرال فیض
حمیـد ،رییس اسـتخبارات پاکسـتان ،آقـای خان
را همراهـی کردند .نخسـتوزیر پاکسـتان و هیأت
همراهـش ،بـا مایـک پومپیـو ،وزیـر خارجـهی
امریـکا ،اعضـای ارشـد کانگـرس امریـکا ،اعضـای
ارشـد صنـدوق بینالمللـی پـول و بانـک جهانـی
نیـز دیـدار و گفتوگـو کردهاند .در برگشـت ،آقای
خـان بـا لحـن مصمم گفته اسـت که پاکسـتان در
تلاش اسـت بـا امریکا روابط مسـتحکم خـود را از
سـر بگیـرد تـا باهـم شـریکهای برابـر باشـیم .او
گفتـه اسـت« :هرگـز به کسـی تعظیم نکـردهام؛ و
هرگـز نبایـد ملـت مـن بـه کسـی تعظیم کنـد .ما
بایـد بـه ملـت خودکفـا تبدیـل شـویم ».الجزیره،
بـا تحلیلگرانـی در واشـنگتن ،اسلامآباد و دهلی
نـو گفتوگـو کـرده و بـه بررسـی ایـن مالقـات
پرداخته اسـت.
مایـکل کوجِ لمـن ،معـاون رییـس مرکـز
بینالمللـی دانشمنـدان ویلسـن ،در
واشـنگتن دیسـی
الجزیـره :از دیـد امریکا و پاکسـتان ایـن دیدار را
چگونـه بررسـی میکنید؟
کوجِ لمـن :بـه نظـر مـن ،هـر دو طـرف بـه آنچه
کـه میخواسـتند ،دسـت یافتند .هدف واشـنگتن
ایـن بود تـا تمـام موانع را برداشـته و از پاکسـتان
بـه خاطـر همکاریهایـش در جریـان یـک سـال
گذشـته تشـکری کـرده و از او بـه خوبـی میزبانی

کنـد .مـن فکـر میکنـم کـه انگیـزهی دیگـری
نیـز وجـود داشـت .واشـنگتن امیـدوار اسـت کـه
همکاریهـای بیشـتر پاکسـتان را در مسـألهی
افغانسـتان جلـب کنـد .پاکسـتان میخواسـت
بدانـد همکاریهایـی که بـا امریکا انجـام میدهد،
چگونـه بـا آن برخـورد میشـود و پاکسـتان از
سـوی مقامهـای بلندرتبـهی امریـکا بـه گرمـی
اسـتقبال شـد.
الجزیـره :بـه نظـر شـما ،قدمهـای بعـدی در
گفتوگـو بـا طالبـان چـه خواهـد بـود؟
کوجلمـن :خواسـتهای امریـکا اینبـار ،بـا نرمی
مطـرح شـده اسـت؛ در حالـی که در گذشـته ،این
مسـأله بـا اجبـار و تهدیـد همراه بـود؛ امـا اینبار،
بـا لحـن مالیمتـر برخـورد شـده اسـت .آقـای
ترامـپ و دیگـر مقامهـای امریکایـی ،از اسلام
آبـاد خواسـتهانـد تـا همکاریهایـش را در رونـد
صلـح افغانسـتان بـه مرحلـهی بعد ببـرد .قدمهای
بعـد در گفتوگـو بـا طالبان ،نخسـت به پاکسـتان
و مهمتـر از آن بـه طالبـان برمیگـردد کـه چـه
پاسـخی خواهنـد داد .درخواسـتهای واشـنگتن
از اسلامآبـاد بلندپروازانه اسـت .کشـاندن طالبان
بـه میـز مذاکـره یـک بحث اسـت؛ و قناعـت دادن
طالبـان بـرای آتشبـس و گفتوگـو بـا دولـت
افغانسـتان یـک بحـث دیگر؛ کـه تاکنون از سـوی
طالبـان به شـدت رد شـده اسـت.
الجزیـزه :برداشـت شـما از اظهـارات رییـس
جمهـور ترامـپ دربـارهی کشـمیر چیسـت؟
کوجلمـن :مـن فکـر میکنم کـه چیـزی خاصی
نگفت .سـخنش بیشـتر جنبـهی غیرارادی داشـت
کـه به هیـچ وجه ،سیاسـت خارجی جدیـد امریکا
به حسـاب نمیرود
الجزیـره :از پاکسـتان در ایـن مورد چـه انتظاری
میرود؟
کوجلمـن :پاکسـتان در تلاش ایـن اسـت تـا بـا
ی در رونـد صلـح افغانسـتان منافـع ملـی
همـکار 
خـود را تأمیـن کنـد و بـرای اسلامآبـاد ،دولتـی
پـس از جنـگ که طالبـان نیز در آن نقش داشـته
باشـد ،اهمیـت دارد.
حسـن اکبـر ،تحلیلگـر سیاسـت خارجی،
در اسلام آباد
الجزیـره :از دیـد امریکا و پاکسـتان ایـن مالقات
را چگونـه بررسـی میکنید؟
اکبـر :بـرای دولـت آقـای ترامـپ ،مهمتریـن
دسـتآورد مالقـات بـا عمـران خـان و رهبـری
ارتـش پاکسـتان ،تعهدات جدید اسلامآبـاد برای
همـکاری و پیـدا کـردن یـک راه حل همهشـمول
و صلحآمیـز بـرای پایـان دادن بـه جنـگ طوالنـی
در افغانسـتان اسـت .برای پاکسـتان ،ایـن مالقات
در دو بُعـد مفیـد واقـع شـد .یکـی ایـنکـه ،آقای
خـان توانسـت کـه نـگاه مثبتـی را بـرای خـود و
دولتـش کسـب کنـد؛ بـا وجـودی که در سیاسـت
داخلـی مخالفتهـای شـدید در پاکسـتان دارد .و
دوم ،دولـت ترامـپ بـه میـزان باالیـی از رهبـری

پاکسـتان درخواسـت همـکاری برای ایجـاد روابط
دوجانبـه کـرده اسـت؛ همچنـان تالشهـای
پاکسـتان در جهـت مبـارزه علیـه تروریـزم هـم از
سـوی کاخ سـفید و هـم از طـرف کانگـرس امریکا
جلب شـده اسـت.
الجزیـره :قدمهـای بعـدی در گفتوگـو بـا
طالبـان چـه خواهـد بـود؟
اکبـر :تـا قبـل از برگـزاری انتخابـات ریاسـت
جمهـوری افغانسـتان در مـاه سـپتمبر ( 6میزان)،
توافقـی دسـتیافتنی اسـت .واشـنگتن در پـی
یـک گفتوگـوی بیناالفغانـی و آتشبـس دایمـی
اسـت؛ تـا جـدول خـروج نیروهایـش را آغـاز کند.
ایـن مسـأله ،بـرای انتخاب دوبـارهی آقـای ترامپ
بسـیار حیاتـی محسـوب میشـود .عمـران خـان،
بـرای فشـار آوردن بـاالی طالبـان بـرای گفتوگو
بـا دولـت افغانسـتان تمایـل نشـان داده اسـت.
نخسـتوزیر پاکسـتان ،همچنـان تذکـر داد کـه
پاکسـتان میخواهـد تا طالبان بخشـی از انتخابات
همهشـمول افغانسـتان باشـند .این نشـان میدهد
کـه در ماههـای بعـدی ،قدمهـای اساسـی در ایـن
رونـد برداشـته میشـود .خواسـتهای واشـنگتن
تغییـر نکرده اسـت .با وجـودی که ایـاالت متحده
بـه وضاحـت از تالشهـای پاکسـتان در پیشبـرد
رونـد صلـح افغانسـتان و قدمهـای موثـر در جهت
اقنـاع گـروه طالبـان بـه صـورت واضـح یـاد کرده
اسـت و امریـکا در ایـن مـورد ،خواسـتهایش را
بررسـی کرده اسـت.
الجزیره :برداشـت شـما از پیشـنهاد میانجیگری
رییـس جمهـور ترامـپ در مسـألهی کشـمیر
چیسـت؟
اکبـر :آن اظهـارات در پیونـد بـه مسـألهی هند و
پاکسـتان بیربـط بـود .آقـای ترامـپ در اظهارات
گنـگ و ابهامآمیـز شـهره اسـت .بـه سـختی
میتـوان بـاور کـرد کـه او در گفتوگـوی بـا
نرنـدرا مـودی ،نخسـتوزیر هند ،دربـارهی چنین
مسـألهای کـه روابـط هنـد و پاکسـتان را نشـان
میدهـد ،داشـته اسـت .بیشـتر احتمـال مـیرود
کـه آقـای مـودی از امریـکا کمک خواسـته باشـد
بـه خاطـر مدیریـت روابـط هنـد و پاکسـتان تـا
میانجیگـری .چـه پیشـنهاد میانجیگـری از
سـوی آقـای مـودی داده شـده باشـد یـا خیـر،
پیشکشـیدن مسـألهی کشـمیر در ایـن گفتوگو
بـرگ برنـده را بـرای پاکسـتان رقـم زد .ایـن هـم
بـاالی دولـت مـودی فشـار وارد خواهـد کـرد .اگر
احتمـال چنیـن چیـزی میـان دو کشـور وجـود
داشـته باشـد ،دولـت مـودی بـه شـدت از سـوی
رسـانههای هنـدی مـورد پرسـش واقـع میشـود.
الجزیـره :ایـن پیشـنهاد چقـدر دارای اهمیـت
اسـت؟
اکبـر :بسـیار کـم احتمـال مـیرود که مسـألهی
کشـمیر مطـرح شـود .پیشـرفت واقعـی بـر سـر
اختلاف کشـمیر وقتـی صـورت میگیـرد کـه
دولـت مـودی رویکردش را در ایـن موضوع تغییر
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1st Year

بدهـد .در نبـود یک سیاسـت مسـتحکم از سـوی
دهلـی نـو به «سـریناگر» مرکز کشـمیر ،هـر گونه
رابطـه میـان هنـد و پاکسـتان ،بـه مسـایلی چون
حقـوق بشـر و خشـونت در داخل کشـمیر منتهی
میشـود.
الجزیـره :چـه نکتـهی مثتـی در روابـط دو رهبر
دیده شـده اسـت؟
اکبـر :ترامـپ ،بـه سـرمایهگذاری روی روابـط
شـخصیاش بـا رهبـران جهـان بیشـتر شـناخته
شـده اسـت .بـه نظـر میرسـد کـه آقـای خـان و
رییـس جمهـور ترامـپ یـک رابطـهی دوطرفـه
ایجـاد کردهانـد و ایـن کمـک خواهـد کـرد؛ امـا
چالشهایـی چـون مسـایل افغانسـتان ،تروریـزم،
هنـد و چیـن سـد راه روابـط امریـکا و پاکسـتان
میشـود .ایـن مسـائل همچنـان پیچیـده مانـده
اسـت.
الجزیـره :نقش اعضای ارشـد ارتش و اسـتخارات
پاکسـتان را در ایـن مالقات چگونـه میبینید؟
اکبـر :رابطهی ایـاالت متحـده و پاکسـتان دارای
یـک زاویـهی امنیتـی مهـم اسـت .حضـور اعضای
ارشـد ارتـش و اسـتخبارات پاکسـتان همزمـان،
نشـاندهندهی همفکـری هـر دو نهـاد پاکسـتانی
را در ایـن تعهـدات بـود.
مانوج جوشـی ،عضو ارشـد بنیـاد تحقیقاتی
آبـزَر َور ،در دهلی نو
الجزیـره :از نظـر شـما ،دیـدار رییـس جمهـور
امریـکا و نخسـتوزیر پاکسـتان ،چگونـه بـود و
ایـن کـه روی همکاریهـا و تعهـدات بیشـتر هـر
دو طـرف تأکیـد شـد را چگونه بررسـی میکنید؟
جوشـی :به نظـر مـن باید احتیـاط کرد .بخشـی
از سیاسـت خارجـی هنـد ،یعنـی دشـمنی بـا
پاکسـتان ،برجسـتهتر شـد .در واقـع ،روابـط
پاکسـتان و امریـکا در چنـد سـال اخیـر بحرانـی
بـوده اسـت و ایـن سیاسـت خارجـی دهلـوی نـو
را قـوی نشـان میدهـد؛ امـا حـاال بایـد درسـت
بررسـی و دقـت شـود.
الجزیـره :واکنـش دهلـی نـو ،در مـورد اظهارات
رییـس جمهور ترامپ دربارهی مسـألهی کشـمیر،
چگونـه بـود و ایـن چگونـه روی حـل بحـران
کشـمیر نقـش خواهـد داشـت؟
جوشـی :دولـت هنـد ،هـر گونـه گفتوگـو میان
رییـس جمهـور ترامـپ و نخسـتوزیر مـودی را
در مـورد مسـالهی کشـمیر ،بـه صراحـت رد کرده
اسـت .دولـت هنـد ،همیشـه حاکمیـت خـود را
داشـته اسـت و هـر گونـه گفتوگوی نخسـتوزیر
مـودی با آقـای ترامـپ ،نشـاندهندهی مداخلهی
دولـت ترامـپ در سیاسـت خارجی هند میباشـد.
الجزیـره :اگر درخواسـتی از سـوی آقـای مودی،
بـرای میانجیگـری ترامـپ در مسـألهی کمشـیر
طـرح شـده باشـد ،ایـن خبـر چقـدر تاثیـر منفی
بـاالی سیاسـت داخلـی دولـت مـودی خواهـد
گذاشـت؟
جوشـی :مخاطبـان داخلـی ،بـه آقـای مـودی و
دولـت او بـاور دارنـد؛ زیـرا شـهرت آقـای ترامـپ
در چنیـن مسـایلی بسـیار واضـح اسـت و مهمتـر
ن کـه طـرح چنیـن مسـألهای از سـوی
از آن ،ایـ 
دولـت هنـد ،کاملا برخلاف سیاسـت خارجـی او
تاکنـون بـوده اسـت و حتـا در بحرانیتریـن حالت
در دهـهی  1990هـر گونـه میانجیگری از سـوی
دولـت هند رد شـده اسـت.
الجزیـره :در مـورد گروههـای شورشـیای چـون
لشـکر طیبـه و جیـش محمـد ،کشـور امریـکا و
پاکسـتان در یـک نظـر اسـتند .بـه نظـر شـما این
مسـأله چگونـه اسـت؟
جوشـی :بلـه .مـن فکـر میکنـم کـه امریـکا بـه
پاکسـتان حـق میدهـد ،تا اقـدام جـدی علیه این
گروههـا انجـام دهـد؛ امـا اگـر حادثـهای رخ بدهد
کـه در قلمـرو پاکسـتان باشـد ،ایـن اعتبـار آقـای
خـان را مخـدوش خواهـد کرد.
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من که ریش نداشتم ،باید کشته
میشدم
«آن کسـی کـه ریـش نـدارد با آن کسـی کـه ریش
نمـیذارد ،فرقـش مثـل زمیـن تـا آسـمان اسـت.
ساره ترگان
واهلل مـن ریـش نداشـتم ،اصلا ایـن ریـش نداشـتن
در اجـدادم هـم همینطـور اسـت و هیـچ کـدام مـان ریـش نداشـتیم
وگرنـه مـه خـودم بسـیار ریـش داشـتن را دوسـت داشـتم و سـن آدم ره
پختـه نشـان میتـه؛ امـا مگـر طالـب ایـن گـپ را میفامیـد ».این برشـی
از حرفهـای کاکا غفـار اسـت کـه حـاال بـه گفتـهی خـودش «پیرمردی
شـصت و سـه سـالهی بـدون ریش» اسـت .کاکا غفـار ،حاال که پـای خود
را به کهنسـالی گذاشـته اسـت ،ویتریـن کوچکی پیش روی خـود دارد و
در امتـداد خیابانـی کـه از پـل سـوخته به کوتهی سـنگی ختم میشـود،
نصـوار و کارت تلفـون میفروشـد .ایـن پیرمـرد وقتـی پـای صحبتـش
ف برای گفتـن زیـاد دارد ،آن هم دربـارهی موضوعی که در
بنشـینی ،حـر 
ایـن سـتون کـه بـه اتفاقهـا و عملکردهـای طالبـان در زمـان حکومـت
شـان با مـردم میپـردازد.
ایـن سـتون بـه دنبـال این اسـت کـه بـا بازنمایی تاریـخ خشـونت طالبان
بـر مـردم ،گفتمانـی را برای شـناخت دقیق این گـروه و ایدیولوژیی شـان
بـه جـود بیـاورد و نگذارد آنچـه طالبان با مردم کردند ،سـرپوش گذاشـته
شـود .کاکا غفـار میگویـد ،طالبـان وقتـی کـه آمدنـد ،میخواسـتند همه
چیـز را تغییـر بدهنـد؛ حتـا ایـن گـروه در کنار تغییـری که میخواسـت
از چطـور فکرکـردن در مـردم بیـاورد ،گذشـته بـود و حتا در نوع پوشـش
مـردم و قیافههـای مـردم نیـز دسـت ببـرد و مـردم افغانسـتان را آن
«جـور» درسـت کنـد .کاکا غفـار یکـی از
طـوری کـه خـود میخواسـتُ ،
شـخصیترین خاطراتـش را کـه در زمـان طالبـان داشـته اسـت چنیـن
بازگـو میکنـد« .شـب و روزهای بیخی سـختی بـود .هر کی کـه در کابل
بـوده او روزا میفامـه کـه مـه چی میگوم .خـو مردم کابل هـم هیچ چیزی
جـز تحمل کده نمیتانسـتن .از روزای اول کده پسـانتر ُکشـت و کشـتار
کـم شـده بـود ده خود شـار؛ اما امی مـردم طالـب بیخی یـگان دفعه آدم
ره از مـرگ بیـزار میکـد .خـود مـه ره یـک روز پیـش راهـم ره گرفتـه و
هیـچ ایلا دادنـی نبـودن کـه مـه چـرا ریـش نمـیذارم و مه هـم هر چی
عـذر کـده رایسـتم کـه بلیاز خـدا مه «کوسـه» اسـتم و ریش نـدارم ،حتا
پـدرم و پـدر کالنم هـم ریش نداشـتند هیـچ ایلاگار نبودند».
کاکا غفـار آن روز بـه سـختی توانسـته بـود خـودش را از دسـت آن
چنـد مـرد طالـب کـه راهـش را بـه خاطـر نداشـتن ریـش و یا گذاشـتن
و نگذاشـتن ریـش گرفتـه بودنـد ،رهـا کنـد .ایـن پیرمـرد در ادامـهی
صحبتهایـش بـه ایـن مـورد نیز اشـاره میکنـد کـه آن مـردان طالب او
را بـه خاطـر ریـش نداشـتن محکـوم به مـرگ کـرده بودند و حتـا یکی از
آن مـردان تفنـگ خـود را به سـوی او نشـانه گرفته بود و آمادهی شـلیک
کـردن بـود تـا کسـی را کـه ریـش نـدارد و در سـرزمین تحـت حکومـت
طالبـان نفـس میکشـد را بُکشـد .اینگونـه برخوردهـای طالبـان آن هـم
از آدرس دیـن در نظـام رفتـاری ایـن گـروه جزئـی از طبیعـت وجـودی
شـان اسـت؛ برخوردهایـی کـه دیگر امـروز و برای نسـل امروز افغانسـتان
هیـچ گاه نمیتوانـد قابـل پذیـرش باشـد و آن هـم مخصوصـا زمانـی کـه
دیـده میشـود طالبـان از لحاظ عقیدتـی و فکری دچـار دوگانگی برخورد
اسـتند .کاکا غفـار ایـن خاطـرهاش را چنیـن بـه پایـان میرسـاند« :امـو
چنـد مـرد طالـب هـی بـا قنـداق تفنـگ ده پشـتم میزدنـد که مـه هیچ
مسـلمان نیسـتم وقتـی ریـش ندارم و مـه کافر اسـتم .مه هم خـو زبان او
مردمـه بلـد نبـودم کـه ده اونا گپـه بفانم .هیچ که نشـد یگان تـا مردم ده
دور مـا جمـع شـدند و چنـد تـا از امـی مردم کـه با طالبـان آشـنا بودند،
واسـطه شـدن کـه این باره ایلا کنن و دفعـهی بعد ریش خـوده نمیزنم.
مـه همیـن کـه طالبـا مـه ره ایال کـدن از ترس جـان همو طـور تیز طرف
خانـه رفتـم .امـو ترسـاندن طالبا از ریش نداشـتنم سـبب شـده که خیلی
وقتهـا از خانـه بیـرون نیایـم و اگر هـم بیـرون میرفتم صورت خـوده با
دسـتمال پُـت (پنهـان) میکدم».
پینوشـت :مطالب درج شـده در این سـتون ،برگرفتـه از قصههای مردمی
اسـت که قسـمتی از زندگی خود را تحت سـلطهی طالبان در افغانسـتان
گذرانـدهانـد و خاطـراتشـان را بـا روزنامـهی صبـح کابل شـریک کرده
انـد .خاطـرات تـان را از طریـق ایمیل و یـا صفحهی فیسبـوک روزنامهی
صبـح کابـل بـا مـا شـریک کنید .مـا متعهد بـه حفظ هویت شـما و نشـر
خاطرات تان اسـتیم.

