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مهاجر بودن ،عبارت دردناک
نسل نو افغانستان

فعاالن جامعهی مدنی:
تحریم انتخابات راه چاره نیست

صبح کابل :نگاه شخصی شما به هنر و موسیقی چیست؟
مهدیـار خـاوری :از زمانـی کـه بـه یـادم میآیـد ما هشـت-نه سـال پیـش موسـیقی را
شـروع کردیـم؛ آن موقـع شـاید فقـط بـه خاطـر عالقه و بـه صورت شـخصی بود کـه ادامه
دادیـم .در سـال  ۹۳تصمیـم گرفتیم کـه این گروه را تشـکیل دهیم .به این اعتقاد رسـیده
بودیـم کـه چـون موسـیقی زبـان بینالمللی اسـت و بعضـی از حرفهـا را فقط میشـود با
آن بیـان کـرد .تلاش مـان جدیتـر و منسـجمتر شـد .مـن از وقتـی موسـیقی را جدیتر
دنبـال کـردم ،احسـاس کـردم حـال بهتـری دارم ،موسـیقی راه بیـان احساسـات از طریق
صـدا اسـت .دیـدم که برداشـتن نتهـا و انتخـاب آنها بـرای...

امـروز نخسـتین روز آغـاز پیکارهـای انتخاباتـی نامـزدان انتخابات ریاسـتجمهوری اسـت؛
امـا شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـتجمهوری اعلام کردهاند کـه آنها تحریـم انتخابات
ریاسـتجمهوری را زیـر کار گرفتهانـد.
شـهاب حکیمـی ،عضـو شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـتجمهوری ،بـه روزنامـهی صبح
کابـل گفـت ،بـا آن کـه کمپایـن نامـزدان انتخابـات ریاسـتجمهوری آغـاز شـده؛ امـا
گفتوگوهـای صلـح بـا طالبـان مهمتـر از رونـد انتخابـات اسـت.
حکیمـی بـه گونـهی واضـح سـخن گفـت کـه تـا تأمیـن صلـح ،برگـزاری انتخابـات
ریاسـتجمهوری بـه تاخیـر انداختـه شـود؛ زیـرا در سـایهی صلـح ،میتـوان...
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انتخابات ریاستجمهوری در فضای امن برگزار میشود
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انفجار موتر بمبگذاری
شده در غزنی  ۳کشته و
 ۱۲زخمی برجا گذاشت
صبح کابل

در نتیجــهی انفجــار موتــر هامــوی بمبگــذاری
شــده در نزدیــک دروازهی مقــر ولســوالی آببنــد
والیــت غزنــی ،ســه نفــر از نیروهــای امنیتــی جــان
باختهانــد.
عــارف نــوری ،ســخنگوی والــی غزنــی ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد کــه حوالــی ســاعت ۰۴:۳۰
بامــداد روز شــنبه ( ۵اســد) ،در نتیجـهی انفجــار يــک
موتــر بمبگــذاری شــدهی نــوع هامــوی ،در نزدیــک
دروازهی مقــر ولســوالى آببنــد واليــت غزنــى ۳ ،نفــر
از نیروهــای امنیتــی جــان باختهانــد و  ۱۲نفــر دیگــر
زخمــی شــدهاند .او میافزایــد کــه شــدت انفجــار،
بــه ســاختمانهای ولســوالى و فرماندهــی پولیــس
نيــز خســاره وارد کــرده اســت.
بــه گفت ـهی آقــای نــوری ،موتــر بمبگــذاری شــده،
قبــل از رســیدن بــه هــدف مــورد شناســایی قــرار
گرفتــه و در نزدیــک دروازهی مقــر ولســوالی آببنــد
منفجــر شــده اســت.
او عــاوه کــرد« :ســه نفــر از ســربازانی کــه در ایــن
جــا در حــال گزمــه بودنــد ،جــان باختنــد و دوازده
نفــر دیگــر زخمــی شــدند .وضعیــت صحــی شــش
نفــر از زخمیــان وخیــم بــود و بــه شــفاخانه منتقــل
شــدهاند .اگــر موتــر انفجــار نمیکــرد ،امکانــش
بــود کــه سرنشــینان انتحــاری در ایــن موتــر ،وارد
ولســوالی شــده و بــا نیروهــای امنیتــی درگیــر
شــوند».
در همیــن حــال ،گــروه طالبــان مســؤولیت ایــن
رویــداد را بــه عهــده گرفتــه اســت.
والیــت غزنــی در جنــوب افغانســتان ،از والیتهــای
ناامــن اســت.

کارمندان ملکی حق استفاده از منابع دولتی
در کارزارهای انتخاباتی را ندارند
کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمـات ملکـی ،از تمامـی
کارکنـان خدمات عامه خواسـته اسـت تا به منظـور برگزاری
شـفاف و عادالنـهی انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،از سـاعات
رسـمی و منابـع دولتی ،به سـود و یـا زیان نامزدان اسـتفاده
نکننـد .ایـن کمیسـیون ،در اعالمیـهای گفتـه اسـت کـه بـر
اسـاس قانـون ،موظفـان خدمات عامـه مکلف اسـتند تا اصل
بیطرفـی را در اجـراآت خـود رعایـت کننـد و از اسـتفادهی
وسـایل ،تجهیـزات و معلومـات اداره ،بـه نفـع احـزاب و
اشـخاص سیاسـی خـودداری کننـد .در اعالمیـه آمده اسـت
کـه اعمـال نفوذ بـر رایدهنـدگان ،فراهم سـاختن امکانات و

منابـع دولتـی بـه سـود یکـی از نامـزدان ،ابـراز نظر به سـود
و یـا زیـان نامزدان ،اسـتفاده از مقـام وظیفهای بـرای تقویت
و تضعیـف نامـزدان و حضـور در همایشهـای انتخاباتـی در
جریـان سـاعات رسـمی ،از فعالیتهـای ممنوعشـده در
جریـان پیکارهـای انتخاباتـی اسـت .ایـن کمیسـیون ،تأکید
کرده اسـت کـه متخلفان با برخـورد قانونی روبهرو میشـوند
و ممکـن اسـت از کار در ادارهی عامـه محروم شـوند .گفتنی
اسـت کـه مبـارزات انتخاباتـی نامزدان ریاسـت جمهـوری ،از
سـاعت دوازدهی دیشـب آغـاز شـده و تـا شـصت روز بعـد،
ادامـه خواهـد یافت.

صفحه 3

هرجا معتاد باشد
پل سوختهای هم
خواهد بود

«تبسم» رهبر شهر بود!

صفحه 6

خیابان آزاری
در کابل

صفحه 4

مهاجران افغانستانی؛
مافیای
قاچاق انسان
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

«تبسم» رهبر شهر بود!

شورای عالی صلح میراثی جز
ناکارگی نگذاشت
داراالنشـای شـورای عالـی صلـح دارای شـش بخش اصلی
بـود و مسـؤولیتهای مهـم در تطبیـق فیصلههای شـورای
عالـی صلـح را بـه عهـده داشـت .بخشهـای این داراالنشـأ
شـامل بخـش اوپراتیفـی و ملکیسـازی ،بخـش انکشـافی
خدمـات اقتصادی و اجتماعی ،بخـش اطالعات و ارتباطات،
بخـش پالیسـی ،بخـش حقوقـی ،بخـش مالـی و اداری و
بخـش جندر میشـد؛ امـا دیروز از سـوی صدیـق صدیقی،
سـخنگوی ریاسـت جمهوری افغانسـتان اعالم شـد که این
بخـش عمـدهی تطبیقـی از بدنـهی شـورای عالـی صلح به
دسـتور رییـس جمهوری ،لغو شـده اسـت.
بـا لغـو ایـن بخـش از شـورای عالـی صلـح ،بخشهـای
زیرمجموعـی آن کـه یادآور شـدیم ،دیگر فعالیـت نخواهند
داشـت و ایـن یعنـی شـورای عالـی صلـح ،برنامههـای
تطبیقـیای را کـه بایـد بر اسـاس آن عمل کنـد ،در اختیار
نـدارد .پیـش از ایـن بارها گفته شـده بود که شـورای عالی
صلـح در کار خـود موفـق نبوده اسـت؛ امـا در ایـن اواخر با
تشـکیل سـمت وزیـر دولـت در امـور صلـح ،ناکاراییهـای
ایـن شـورا کـه در آخریـن روزهایـش تحـت ریاسـت کریم
خلیلـی قرار دارد ،برجسـته شـده اسـت.
بـا ایـن کـه ایـن شـورا بـه تمـام معنـی لغـو اعلام نشـده
و هنـوز هـم بخـش ریاسـت آن پابرجاسـت؛ امـا قسـمت
اساسـی دیگـر آن کـه دبیرخانـهی ایـن شـورا بـود ،دیگـر
وجـود نـدارد .شـورای عالـی صلـح افغانسـتان از سـال
 ۱۳۸۹کـه در دوران ریاسـت جمهوری آقـای کرزی ،ایجاد
شـد ،تـا بـه حـال امـور صلـح کشـور را پیگیـری میکرد.
ش
انتقاداتـی کـه بـر این شـورا ،همـواره وجود داشـته ،معا 
بلنـد تشـکیالت آن و اختیاراتـی اسـت کـه در نهایت هیچ
تأثیـر چشـمگیری را در امـور مربـوط بـه صلـح در پـی
نداشـته است.
بـا لغـو داراالنشـای ایـن شـورا ،توقع مـیرود که بـه زودی
کلیـت تشـکیالت آن لغو و در بدنـهی وزارت دولت در امور
صلح ادغام شـود.
پروسـهی صلـح افغانسـتان ،پـس از حضـور آقـای زلمـی
خلیـلزاد ،توانسـت بـه مراحلـی برسـد کـه در نهایـت
تغییراتـی را در موضـع طالبـان ایجاد کنـد .در واقع ،اکنون
کـه ایـن جریـان از گفتوگوها به وجـود آمده اسـت ،دیگر
موجودیـت شـورای عالـی صلـح به کلـی تحتالشـعاع قرار
گرفتـه اسـت .چندی قبل که در مسـکو نشسـتی از سـوی
روسـیه بـرای تسـهیل گفتوگوهـای بیناالفغانـی برگـزار
شـده بـود ،آقـای خلیلـی کـه رییـس شـورای عالـی صلـح
افغانسـتان اسـت ،در آن شـرکت کـرده بـود؛ امـا نتیجهای
کـه بایـد بـه دسـت میآمـد ایـن شـد کـه آقـای خلیلـی
بهعنـوان نماینـدهی دولـت در امـور صلـح ،در جلسـه
حضـور نداشـته باشـد کـه باالخـره ایشـان نـه بهعنـوان
رییـس شـورای عالـی صلـح کشـور ،بلکـه بهعنـوان یکی از
سیاسـتمداران تاثیرگـذار در افغانسـتان ،توانسـت در آن
نشسـت حضـورش را حفـظ کنـد .در واقع ،کارکرد شـورای
عالـی صلـح در زمینـهی وظایفش ،اصال قابل قبـول نبوده و
نیسـت .بقایـای نمادیـن این شـورا در بخشهـای کلیتری
چـون ریاسـت آن ،شـاید بـه دالیـل خاصـی پابرجـا مانـده
باشـد؛ امـا بـا آن هـم بایـد حکومـت افغانسـتان پـس از
تکمیل شـدن پروسـهی ادغامسـازی تشـکیالت و اطالعاتی
کـه در اختیـار ایـن شـورا اسـت ،تمامـی این تشـکیالت را
لغـو اعلام کنـد .در کنار بـه وجـود آمـدن وزارت دولت در
امـور صلـح و ناکاراییهـای ایـن شـورا ،دلیـل دیگـری کـه
میتوانـد ادامـه یافتـن آن را زیـر سـوال ببـرد ،عـدم وجود
برنامـهای اسـت کـه بایـد در راسـتای بـه مذاکـره رسـاندن
طالبـان طـرح میشـد .اکنـون کـه پایـان دوران کاری این
شـورا نزدیک شـده اسـت ،هیچ میـراث قابـل مالحظهای از
خـود باقی نگذاشـته اسـت تـا وزارت دولـت در امـور صلح،
پیـرو و دنبـال کننـدهی آن باشـد .شـورای عالـی صلـح
افغانسـتان ،در امـوری کـه بایـد بـدان رسـیدگی میکـرد،
نتوانسـت به اهداف مشـخصی برسـد و این شکسـت ،منجر
بـه ایجـاد تشـکیالت تازهتـری در ایـن زمینـه شـده اسـت.
اینـک ضربههـای مالیای که از تشـکیل این شـورا و حضور
نمادینـش در طـول سـالها به وجـود آمده ،بیشـتر از پیش
مـورد نقـد قرار میگیـرد .وزارت دولـت در امور صلـح ،باید
بـا در نظرداشـت کمکاریهـای این شـورا و نقدهـای وارده
بـر آن ،سـعی کنـد تـا در فرصـت کمـی کـه دارد ،نقـش
مؤثـری را در زمینـهی صلـح افغانسـتان بـازی کنـد؛ زیـرا
آنچـه کـه حکومـت افغانسـتان نیـاز جـدی بـدان دارد و با
ادامـه دادن بـه فعالیتهای شـورای عالی صلـح از آن عقب
مانـد ،داشـتن نقـش مؤثـر در گفتوگوهـای صلـح بـود.

عزیز رویش

رسـیدن جنازههـا بـه میدانشـهر ،بـه هـر حـال،
خبـر آرامبخشـی بـود .بـا ایـن خبـر نگرانـی ما از
وضعیتـی کـه در آن هیچگونـه تصویـر روشـنی
در برابـر خـود نمیدیدیـم ،رفع شـد .اگـر طالبان
جنازههـا را میربودنـد یـا دولـت بـه گونـهای
در اختطـاف جنازههـا نقـش میداشـت ،وارد
معرکـهای میشـدیم کـه هزینـهی آن سـنگین
بـود .حـاال کـه جنازههـا در دسـترس بودنـد،
مدیریـت وضعیـت را کار دشـواری نمیدیدیـم.
بـرای جوانانـی کـه در کنـار جنازههـا بودنـد،
گفتیـم که آرامـش خود را حفظ کننـد و بیش از
ایـن دچـار نگرانـی نباشـند.
موترهـای مـا را در جـادهی پیـش روی والیـت
توقـف دادنـد .یکـی از سـربازان پیـش آمـد و بـا
مالیمـت گفـت کـه فراتـر از ایـن نقطـه ،سـاحه
امـن نیسـت و مـا بایـد منتظـر بمانیـم تـا
امبوالنسهـای حامـل شـهدا برسـند .بچههایـی
کـه شـهدا را همراهـی میکردنـد تمـاس گرفتند
و گفتنـد کـه مسـوولین امنیتـی میخواهنـد
شـهدا را بـه چهارصـد بسـتر اردو انتقـال دهنـد.
اینهـا میگوینـد کـه از مقامـات ارشـد دسـتور
دارنـد کـه جنازههـا را بـه هیـچ صورت به دسـت
«جوانـان احساسـاتی» نسـپارند .یکـی از بچههـا
گفـت :اینهـا زورگویـی میکنند و زبـان تهدید به
کار میبرنـد .گفتیـم :جنازههـا را حرکـت دهیـد
و بـا کسـی در ریاسـت امنیـت ملـی بگـو مگـو
نکنیـد .بگوییـد کـه در مـورد جنازههـا و اینکـه
بـه کجـا برونـد ،در مسـیر راه تصمیـم میگیریم.
حـاال نبایـد جنازههـا توقـف داده شـوند .ظاهـرا ً
مسـوولین امنیتـی از کاروانـی کـه تمـام مسـیر
میدانشـهر تـا پـل کمپنـی را در اختیـار خـود
داشـت ،چیـزی نمیدانسـتند.
سـربازان اردوی ملـی کـه در نزدیـک سـاختمان
والیـت بودنـد ،برخـورد دلسـوزانهای داشـتند.
بـرای مـا از نگرانیهـای امنیتـی خـود گفتنـد و
مشـوره دادنـد کـه از جایـی کـه رسـیده بودیـم،
جلوتـر نرویـم؛ چـون احتمـال دارد بـا وضعیـت
پیشبینیناشـدهای رو بـه رو شـویم .گفتنـد
مخالفیـن دولـت در هـر جایـی میتواننـد کمین
بزننـد یـا میتواننـد کاروان مـا را بـا راکـت هدف
قـرار دهنـد .لحـن شـان تهدیدآمیـز یا دشـمنانه
نبـود؛ امـا نمیدانسـتیم کـه در نهایـت امـر با ما
چگونـه برخـورد خواهند کـرد .وضعیـت را به هر
حـال ،نامسـاعد نمیدانسـتیم و دلیلـی نداشـتیم
کـه اظهـار نگرانی کنیـم یا بـا مسـوولین امنیتی
وارد کشـمکش منفـی شـویم.
از موترهـا پاییـن شـده بودیـم و بـا تـک تـک
سـربازان و فرماندهان شـان گـپ میزدیم .تالش
داشـتیم کـه بـا زبـان مالیـم موافقـت و همراهی
آنـان را جلـب کنیـم .از نحوهی برخـورد نیروهای
امنیتـی در کل بـه ایـن نتیجـه رسـیده بودیم که

بـرای مقابلـه یـا برخـورد بـا کاروان اسـتقبال از
جنازههـا دسـتور ویـژهای دریافـت نکـرده بودند.
کسـی بـه مـن نزدیک شـد و گفـت خبـر مهمی
دارد کـه میخواهـد بگویـد .بـا نگرانـی گفـت
کـه حنیـف اتمـر و سـتانکزی بـه ریاسـت امنیت
ملـی میدانشـهر آمـده و وضعیـت را بـه گونـهی
مسـتقیم تحـت کنترل دارند .وقتی از او پرسـیدم
کـه ایـن خبـر را از کجـا میگوید ،چیـزی نگفت.
ایـن شـایعه در آن موقع شـب نشـان مـیداد که
وضعیـت بحرانـی ،ذهنهـای افـراد را تـا چه حد
مجـال حرکـت میدهـد .گاهـی یـک فـرد با یک
خبـر غیـر موثـق میتوانـد بر یـک جریـان بزرگ
تأثیـر بگـذارد .بـرای او گفتم :هر چه باشـد ،مهم
نیسـت .حـاال مـا اینجـا آمـده ایـم .به هیـچ وجه
بیحوصلهگـی نکنیـم ،شـتاب بـه خـرج ندهیـم
و سـخن غیـر مسـووالنهای بـر زبـان نیاوریـم .ما
یـک هـدف داریـم و آن ایـن اسـت کـه جنازههـا
را بـه طـور سـالم بـه کابـل انتقـال دهیـم .گفتم:
اگـر حنیـف اتمـر و سـتانکزی نیـز آمده باشـند،
بهتـر میتوانیـم بـه نتیجه برسـیم .از او خواسـتم
کـه تشـویش نداشـته باشـد و ایـن حـرف را بـا
کسـی دیگـر نیـز نگوید .گفـت :اگر جنازههـا را با
هیلیکوپتـر انتقـال دهنـد ،چه کار کنیـم؟ گفتم:
ایـن کار را نمیکننـد .ضـرورت ندارند ایـن کار را
کننـد .بـرای او اطمینان دادم کـه وضعیت خیلی
پیچیـده نیسـت .جنازههـا رسـیده انـد و نبایـد
نگران باشـیم.
در همیـن گفتوگوهـا بودیـم و بـا نیروهـای
امنیتـی باالپاییـن میرفتیـم کـه امبوالنسهـا
رسـیدند .یکـی از فرماندهـان امنیتـی از موتـرش
پاییـن شـد و بـا ژسـت خوفانگیـزی گفـت کـه
راه را بـاز کنیـم کـه آمبوالنسها متوقف نشـوند.
گفتیـم :مـا برای اسـتقبال و همراهی شـهدا آمده
ایـم .بـا هـم یکجـا میرویـم .گفتنـد دسـتور
دارنـد جنازههـا را بـه چهارصدبسـتر اردو انتقـال
دهنـد .گفتیـم شـهدا به غـرب کابـل ،در مصالی
بابـه مـزاری میرونـد و هیـچ کسـی حـق نـدارد
در مـورد شـهیدان تصمیمـی بگیـرد کـه مـردم
آن را قبـول نمیکننـد .گفـت :مـا کار خـود را
انجـام میدهیـم .از شـما دسـتور نمیگیریـم.
بـا جدیـت گفتیـم تمـام آمادگیهـا در مصلای
شـهید مـزاری گرفتـه شـده اسـت .شـهدا بـه
مصلا انتقـال مییابنـد و بـه هیـچ جایـی دیگـر
نمیرونـد .فرماندهـان امنیتـی بعـد از اندکـی
تأخیـر و رفـت و آمـد و صحبـت در مخابرههـای
خـود ،رضایـت دادنـد کـه کاروان بـه راه بیفتـد.
بـرای همراهـان خـود گفتیـم کـه هـر آمبوالنس
را در وسـط سـه چهار موتـر بدرقه کننـد و اجازه
ندهنـد کـه تانـک و زرهدارهـای ارتش در وسـط
کاروان داخـل شـود.
هـوا کام ً
ال تاریک شـده بود .از سـرما میلرزیدیم.
مـن و یکـی دو همـراه دیگرم لبـاس نازکی بر تن
داشـتیم کـه در برابـر سـرمای تنـد میدانشـهر
بـدن مـا را حفاظـت نمیکـرد .سـوار موترهـا
شـدیم و بـه راه افتادیم .چراغهای موترها روشـن
بودنـد و خطـی از نـور در کنـار جاده افتیـده بود
کـه در همراهـی با «تبسـم» و شـش قربانی دیگر

حرکـت میکـرد .این خـط دل شـب را در امتداد
کابـل میشـکافت .گویـی بـرق تبسـم بـود کـه
مسـتقیماً به سـوی ارگ نشـانه میرفـت .یکی از
بچههـا در تماسـی کـه گرفـت ،گفت کـه کاروان
تـا نزدیـک پـل کمپنـی امتـداد دارد و تعـداد
موترهـا بـه صدها عراده میرسـد .گفتنـد :عدهای
از جوانـان در نزدیـک پـل کمپنـی صف کشـیده
و دسـت به دسـت هـم داده انـد کـه از تصمیم و
تلاش نیروهـای امنیتی بـرای انتقـال جنازهها به
چهارصـد بسـتر اردو جلوگیـری کنند.
***
موترهـا در مسـیر برگشـت گاهـی تنـد و گاهـی
کنـد حرکـت میکردنـد .وقتی به چـوک ارغندی
رسـیدیم ،توقف نسـبتاً طوالنی به شـایعهای دیگر
دامـن زد .گفته شـد که نیروهـای امنیتی به طور
عامدانـه کاروان را توقـف میدهنـد تـا مردمی که
در مصلا تجمـع کـرده انـد ،پراکنـده شـوند و
نیروهـای امنیتـی بتواننـد جنازههـا را از مصال به
چهـار صـد بسـتر اردو انتقـال دهنـد .گفتـه شـد
هـوا سـرد و بارانـی اسـت و مـردم ممکـن اسـت
دیـر منتظـر نمانند .انتقـال جنازهها بـه چهارصد
بسـتر اردو کـم کـم بـه کابـوس تـازهای تبدیـل
میشـد کـه تمـام ذهـن و فکرهـا را بـه خـود
مشـغول داشـته بـود .در ایـن وضعیـت آشـفته،
مفهـوم «هـراس پنهـان» ( )Hidden Fearرا
کـه در یکی از درسهای دیوید برگ در دانشـگاه
یـل فـرا گرفتـه بـودم ،تجربـه میکـردم .دیویـد
بـرگ میگفـت کـه تـرس بیـرون از ذهن انسـان
نیسـت .درون ذهـن انسـان اسـت .انسـانی کـه
دچـار تـرس میشـود ،نیرویـی را داخـل ذهنـش
رخنـه میدهـد کـه هـر لحظـه بـه صورتـی تازه
ظاهـر میشـود .حـاال بـه وضـوح میدیـدم کـه
تـرس از یـک دشـمن موهـوم ،بیشـتر از دشـمن
واقعـی کـه اسـمش «طالـب» یـا «داعـش» یـا
«حکومـت» اسـت ،بـر ذهـن افـراد راه مـیرود.
دیویـد بـرگ میگفـت در همچـون وضعیـت
کافیسـت آخـر خـط را تصـور کنیـم و بگوییم که
در نهایـت چـه اتفـاق میافتد .تصـور «آخر خط»
و «احتمـال نهایـی» ،همـهی ترسهـای خـرد و
ریـز را دور میکنـد.
جنازههـا در اختیـار مـا بـود .هـزاران نفـر عـزادار
بـا تصمیـم و ارادهای قاطـع در کنـار مـا بودنـد.
بااینهـم ،هـراس از اینکه «حکومـت» جنازهها را
از مـا میگیـرد ،ذهـن همه را تسـخیر کـرده بود.
میگفتنـد نیروهـای امنیتـی به طور گسـتردهای
در اطـراف مصلا تجمـع کـرده و تصمیـم قاطـع
دارنـد کـه به محـض رسـیدن جنازههـا در محل،
آنهـا را از چنگ مردم بگیرنـد .در میان جمعیت
نیـز کسـانی بـه نـام «بـزرگان و خانوادههـای
شـهدا» میگوینـد برای احتـرام به شـهدا و برای
اینکـه شـهدا فاسـد نشـوند ،بایـد به سـردخانهی
شـفاخانه انتقـال داده شـوند .هیچکـدام ایـن
خبرهـا بیشـتر از یک شـایعه نبـود .بعدهـا خادم
حسـین کریمـی در روایـت خـود نوشـت که:
«در حقیقـت ،جوانـان آگاهانـه تلاش میکردنـد
احتمـال انتقـال پیکرهـا را بـه شـفاخانهی
چهارصـد بسـتر اردو چنـد برابـر برجسـته کننـد

تـا مقاومـت مردم و ُهشـدار به حکومـت مبنی بر
اسـتفاده نکـردن از خشـونت و زور افزایـش یابـد
و باالتریـن سـطح از اطمینـان بـه دسـت آیـد».
(کوچهبازاریهـا ،چـاپ اول ،صفحـهی .)141
اگـر کریمـی ایـن روایـت خـود را بـا اسـتناد بـه
شـواهدی کـه در اختیـار داشـته اسـت ،نوشـته
باشـد ،نشـان از آن اسـت کـه تصورهـای
غیرواقعبینانـه و سـاختگی نیـز در آنچـه فضـای
عمومـی تظاهـرات را در «قیـام تبسـم» تحـت
پوشـش داشـت ،موثـر بـود .شـکی نیسـت کـه
ایـن بچههـا بـا هـوش و ذایقـهی فـردی خـود به
همچـون ترفنـدی توسـل جسـته و هیچگونـه
طـرح و نقشـهی پیشسـاختهای در اقدامـات
شـان دخالت نداشـته اسـت .یکی از شـایعاتی که
بـا قـدرت دهـن بـه دهـن میشـد ایـن بـود کـه
جنـرال مـراد از طـرف وزارت دفـاع وظیفه گرفته
اسـت تـا بـا اسـتفاده از نفـوذ و محبوبیـت خـود
مسـوولیت انتقال شـهدا به سـردخانهی چهارصد
بسـتر را عملـی سـازد .ایـن شـایعه هم شـاید در
ذهـن یکـی دو تـن از بچههـا شـکل گرفتـه و بـه
سـرعت وارد فضـای عمومـی شـده بـود.
خبـری دیگـر ایـن بـود که مصلا تاریک اسـت و
کسـی حاضـر نشـده اسـت بـرای آن بـرق دهـد.
همچنیـن گفته شـد کـه در مصال بلندگو نیسـت
و مردم ،با اشـک و افسـردگی رو به روی دروازهی
مصلا گـرد آمـده و منتظـر رسـیدن شـهدایند.
اسـم حاجـی رمضـان حسـینزاده بیشـتر از همه
بـر سـر زبانهـا میرفـت و گفتـه میشـد کـه
تمـام ایـن کارشـکنیها از سـوی وی بـه دسـتور
محقـق و خلیلـی صـورت میگیـرد .بـرای کسـی
کـه ایـن خبر را بـا آب و تاب بیـان میکرد ،گفتم
کـه مصلا بلندگـو و جنراتـور آمـادهای نـدارد.
حاجـی رمضـان اگـر در گذشـته نقشـی بـازی
میکـرد تهیـه کـردن بلندگـو و جنراتـور بـود ،نه
اینکـه او مالـک بلندگـو و جنراتـور باشـد .به این
بچههـا توصیـه کـردم کـه بـه شـایعاتی کـه صف
جامعـه را بـه ناحـق دچـار چنددسـتگی میکند،
دامـن نزننـد .میدانسـتم کـه این توصیـه ،در آن
لحظـهی شـب ،نهایتـاً یـک یـا دو فـرد را کنترل
میکـرد ،امـا آنچـه فضـای عمومـی را شـکل
میبخشـید ،فراتـر از حـوزهی نفـوذ یـک یـا چند
نفـر بود.
تمـام خبرهایـی کـه تبادلـه میشـد ،از جنـس
همینگونـه شـایعاتی بـود کـه دهـن بـه دهـن
انتقـال مییافـت .بـه نظـر میرسـید مرجـع
تعیینکننـده همچنـان در صفحـات فیسـبوک
گـردش میکـرد .فیسـبوک پـر بـود از عکـس
و ویدیوهـای کوتـاه از حرکـت کاروان و تجمـع
مـردم در نزدیـک مصلا .گفتنـد تلویزیونهـای
«راه فـردا» و «نـگاه» و «طلـوع» و «آریانـا» و
«یـک» نیـز تمـام لحظههـا را بـا پوشـش زنـده
انعـکاس میدهنـد.
***
از پـل کمپنـی به سـمت راسـت جـاده پیچیدیم.
مـا در شـمار آخریـن موترهـای کاروان بودیـم.
معلـوم نبـود کـه فاصلـهی مـا بـا آمبوالنسهایی
کـه جنازههـا را حمـل میکردنـد ،چقـدر بـود.
تنهـا یکـی از آمبوالنسهـا را میدیدیـم کـه در
فاصلـهی کمـی جلوتـر از مـا حرکـت میکـرد.
مدیریـت شـاهراه و مسـیر حرکـت کاروان در
اختیـار هیچ کسـی نبود کـه بتواند بـرای دیگران
دسـتور دهد .یاد شـعر بیدل افتادم کـه گفته بود
«خضـر راهـی گر نباشـد ،جـاده رهبر میشـود».
حـاال جـاده گشـوده بـود .افراد بـدون خضـر راه،
بـدون رهبـر ،راه خـود را در پیـش داشـتند و
هیـچ خللـی در کار شـان دیـده نمیشـد .از دور،
گاهـی صـدای تلاوت قـرآن را میشـنیدیم کـه
از فـراز یکـی از موترهـا پخـش میشـد .برخالف
سـه چهـار سـاعت قبـل کـه از ایـن مسـیر عبور
کردیـم ،حـاال تقریبـاً در هـر نقطه ،صـف طویلی
از مـردم را میدیدیـم کـه در دو طـرف سـرک
خامه ایسـتاده و عبـور کاروان را بـا حرمت بدرقه
میکننـد .شـهر سـاکت بـود .تاریکی بـر همه جا
مسـلط بـود .نفسهـای مـردم نیـز بنـد افتیـده
بـود .وزن سـنگین یـک روح ،روح قربانیـان یـک
حادثـه ،در قالب «تبسـ ِم» یک کودک زیبا ،شـهر
را ناخـن مـیزد .شـب تاریـک بود؛ اما «شـاخهای
از نـور» دل تاریکـی را میشـکافت و بـه سـوی
مصلای بابـه مزاری پیـش میرفت .ایـن حرکت،
بـا کـش و قوسهایـی کـه داشـت ،با مردم شـهر
سـخن میگفـت و بـا تک تک آنـان رابطـه برقرار
میکـرد« .تبسـم» رهبـر شـهر بـود.

سال اول

رقابت پول و قدرت یا رقابت انتخاباتی؟
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قصهی آدمهای زیر پلسوخته
هرجا معتاد باشد ،پل سوختهای هم
خواهد بود

بشیر یاوری

کمیسـیون انتخابـات دو روز قبـل آغـاز کمپیـن
نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری را اعلام
کـرد .بـرای انتخابـات ریاسـت جمهـوری هجـده
نامـزد ثبـت نام کـرده انـد .مطابق قانـون انتخابات
میعـاد کمپیـن نامـزدان شـصت روز بـوده کـه
چهـل و هشـت سـاعت پیـش از روز رأیدهـی
پایـان مییابـد .بـا ایـن حسـاب ،کمپیـن نامـزدان
انتخابـات ریاسـت جمهوری ،به تاریخ سـوم میزان
ختـم میشـود.
کارزارهـای انتخابات بـرای رأیدهندگان و نامزدان
فرصتی اسـت که بتواننـد برای انتخابـات نتیجهی
دلخـواه شـان را رقـم بزننـد .رقابـت در انتخابات
بـرای ایـن نیسـت؛ هرکـی قدرتمنـد بـود و
امکانـات بیشـتری در اختیار داشـت با اسـتفاده از
آن رقیبـان خـود را عقـب بزنـد و پیـروز شـناخته
شـود .رقابـت در انتخابـات ،بـرای نامـزدان یـک
فرصـت اسـت کـه بتواننـد بـرای گرفتـن حمایـت
جامعـه از آن اسـتفاده کننـد و جامعه نیـز آگاهانه
دادن آگاهانه
در انتخابـات شـرکت کننـد و بـا رأی ِ
تغییـر بیاورند.
مهمتریـن اصـل در رقابـت انتخاباتـی ایـن اسـت
کـه زمینـهی رقابـت و اسـتفاده از امکانـات و
فرصتهـای اجتماعـی بـرای نامـزدان عادالنـه و
برابـر در نظـر گرفتـه شـود .اگـر زمینـهی رقابـت
نابرابـر باشـد ،یکـی از فرصـت برتـر و امکانـات
بیشـتر برخـوردار باشـد و دیگـری از فرصت کمتر
و امکانـات محـدود؛ در ایـن صـورت رقابـت نابرابر
صـورت میگیـرد و طبیعـی اسـت ،کسـی برنـده
خواهـد شـد کـه زمینـهی رقابـت ،برایـش امتیـاز
داده یـا فرصـت و امکانـات بیشـتر اجتماعـی را در
اختیـار داشـته اسـت.
اگـر ایـن موضـوع بررسـی شـود تـا حـاال زمینهی
سـوء اسـتفاده از امکانـات اجتماعـی و حتـا دولتی
بـرای نامـزدان وجود داشـته اسـت.
بـه غیـر از قـدرت سیاسـی کـه سـبب برهـم زدن

رقابـت دموکراتیـک میشـود ،پـول و امکانـات
مـادی عامـل دیگـری اسـت کـه میتوانـد رقابـت
دموکراتیـک را برهـم بزنـد .کمیسـیون انتخابـات،
سـقف مصـارف کارزارهـای انتخاباتـی ریاسـت
جمهـوری را چهـل دو درصـد افزایش داده اسـت.
پیـش از ایـن ،سـقف بلند مصـارف تبلیغاتـی برای
نامـزدان ده میلیـون افغانـی بود؛ اما حـاال به 442
میلیـون افغانـی ارتقـا کـرده اسـت .زیادکـردن
مصـارف تبلیغاتـی زمینهی رقابت را بـرای نامزدان
سـرمایهدار مساعد کرده اسـت .نامزدان سرمایهدار
بـا این شـرایط امتیاز دارند و این شـرایط خودکار،
تعـادل رقابـت را بـه نفـع سـرمایهداران و نامزدانی
کـه پـول و قـدرت دارنـد ،میسـازد؛ ایـن مسـأله
میتوانـد زمینـهی خریـد و فروش رأی را مسـاعد
کنـد؛ بـه ایـن دلیلـی کـه امـکان جلوگیـری آن
وجود نـدارد.
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری گذشـته تجربـه
کردیـم؛ اگر حکومت نامزد انتخابات داشـته باشـد
یـا نامـزد مقام ریاسـت جمهوری از جایـگاه قدرت
آمـده باشـد ،میتوانـد دموکراتیک بـودن انتخابات
را زیـر سـوال ببـرد و بـا تقلـب نتیجـهی انتخابات
را تغییـر دهـد .در انتخابـات پارلمانـی نیـز پـول و

قـدرت نتیجـهی انتخابـات را رقـم زد؛ آنچه تجربه
کردیـم یک انتخابـاتِ واقعـی نبود.
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،چالشهـای
انتخاباتهـای گذشـته وجـود دارد .زمینهی رقابت
بـه نفـع نامـزدان قدرتمنـد و پولدار شـکل گرفته
ن کـه آگاهـی
اسـت .راه دیگـری نداریـم مگـر ایـ 
سـالم داده شـود و مـردم اغـوای پـول و قـدرت
نشـوند؛ ایـن تنهـا گزینـ های اسـت کـه تـا دو مـاه
دیگـر بـه آن بیشـتر اتـکا شـود.
نکتـهی دیگـر ،اطالعرسـانی و آگاهیدهـی بـه
مـردم اسـت کـه از نامـزدان و برنامههـای آنهـا با
خبـر شـوند .بایـد سـازوکاری در نظر گرفته شـود
کـه آگاهیدهـی و تبلیغـات برای نامـزدان محدود
نشـود؛ رسـانهها در فراهـم کردن ایـن زمینه نقش
دارنـد .بایـد اطالعرسـانی در مـورد کارزارهـای
انتخاباتـی بیطرفانـه صـورت بگیـرد و جامعـه
بتوانـد شـناخت کافـی از نامـزدان و برنامههـای
آنهـا پیـدا کنـد .عامـل مؤثـر دیگـر بـرای
کارزارهـای انتخاباتـی در جامعـهی جنـگزدهی
افغانسـتان مقابلـه بـا چالشهـای امنیتـی اسـت؛
بـه ویژه کـه انتخابات ریاسـت جمهـوری همزمان
بـا برنامـهی صلـح برگـزار میشـود .طالبـان با آن

کـه در گذشـته بـا انتخابـات مخالـف بـوده انـد؛
امـا امسـال بیشـتر سـتیز خواهنـد کـرد .آنهـا
میداننـد کـه انتخابـات بـرای نظـام سیاسـی
افغانسـتان مشـروعیت بیشـتر میدهـد و توجیـه
مخالفـت آنهـا را باطـل میکنـد.
در دومـاه آینـده کـه کارزارهـای انتخاباتـی و
گردهماییهـای تبلیغاتـی برگزار میشـود ،ممکن
اسـت حملات طالبـان برکارزارهـای نامـزدان و
مبـارزات انتخاباتـی صـورت بگیـرد .امنیـت بـرای
انجـام کارزارهای انتخاباتی ضروری اسـت .هرچند
ِ
امنیـت
وزارت داخلـه میگویـد کـه بـرای گرفتـن
کارزارهـای انتخاباتـی آمادگـی دارد ،بـا توجـه بـه
شـرایطی کـه انتخابـات ریاسـت جمهـوری مواجه
اسـت ،باید نامـزدان نیز در کنار نیروهـای امنیتی،
از امنیت کارزارهای انتخاباتی شـان غافل نباشـند.
بـا توجـه به اهمیـت انتخابات و چالشهـای رقابت
دموکراتیکـی کـه وجـود دارد ،مـردم افغانسـتان
ناگزیـر اسـتند کـه بـا نارسـاییها مقابلـه کننـد تا
انتخابـات موفقانـه برگزار شـود .موفقیـت انتخابات
تنهـا راهـی اسـت کـه افغانسـتان را از بیثباتـی و
بحـران سیاسـی باز مـیدارد.

فعاالن جامعهی مدنی :تحریم انتخابات راه چاره نیست
سید مهدی حسینی

امـروز نخسـتین روز آغـاز پیکارهـای انتخاباتـی
نامـزدان انتخابـات ریاسـتجمهوری اسـت؛ امـا
شـورای نامـزدان انتخابـات ریاسـتجمهوری
اعلام کردهانـد کـه آنهـا تحریـم انتخابـات
ریاسـتجمهوری را زیـر کار گرفتهانـد.
شـهاب حکیمی ،عضو شـورای نامـزدان انتخابات
ریاسـتجمهوری ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل
گفـت ،بـا آن کـه کمپایـن نامـزدان انتخابـات
ریاسـتجمهوری آغـاز شـده؛ امـا گفتوگوهـای
صلـح با طالبـان مهمتـر از روند انتخابات اسـت.
حکیمـی بـه گونـهی واضـح سـخن گفـت
کـه تـا تأمیـن صلـح ،برگـزاری انتخابـات
ریاسـتجمهوری بـه تاخیـر انداختـه شـود؛ زیرا
در سـایهی صلـح ،میتـوان انتخابـات شـفاف و
سراسـری را در کشـور برگـزار کرد کـه نتیجهی
آن ،حکومـت مشـروع و قابـل قبـول بـرای همه
طرفهـا باشـد.
عضو شـورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری،
تأکیـد کـرد کـه ایـن شـورا تحریـم انتخابـات
ریاسـتجمهوری را روی دسـت گرفتـه و کار
روی آن جریـان دارد؛ امـا هنـوز توافـق نهایـی
نشـده است.
او همچنـان تصریـح کـرد بـا ایـنکـه کمپایـن
انتخابـات عملا شـروع شـده؛ امـا نامـزدان
انتخابـات تاهنـوز آمادگیهـای الزم را نگرفتهاند
کـه بایـد چـهکاری کننـد؛ ایـن نشـان میدهـد
کـه مـردم در شـرایط موجـود بـه انتخابـات
ریاسـتجمهوری عالقـه ندارنـد.
بـر بنیـاد اظهـارات عضـو شـورای نامـزدان
انتخابـات ریاسـتجمهوری ،ایـن شـورا طرفـدار
تعویـق انتخابـات تـا تأمیـن صلـح اسـت و در

نتیجـه ،گفتوگوهـای صلـح ،وضعیـت انتخابات
ریاسـتجمهوری را روشـن خواهـد کـرد.
صلـح یـا انتخابـات؟ ایـن پرسـش پیـش از آغاز
پیکارهـای انتخاباتی ،همـواره در میان گروههای
سیاسـی و عامهی مردم افغانسـتان مطرح شـده
بـود .بسـیاری از جریانهـای سیاسـی تأکیـد بر
ایـن داشـتند کـه در گام نخسـت ،گفتوگوهای
صلـح مشـخص شـود و پـس از آن میتـوان بـه
سـوی برگزاری انتخابات ریاسـتجمهوری رفت.
بـا آغاز مبـارزات انتخاباتـی ،ظاهرا این پرسـش،
پاسـخ روشـنتری یافتـه کـه گفتوگوهـای
صلـح نسـبت به همـه مسـایل دیگـر ،در اولویت
شـورای نامـزدان انتخابات ریاسـتجمهوری قرار
گرفتـه اسـت .در ایـن میان ،حکومت افغانسـتان
بر برگزاری انتخابات ریاسـتجمهوری ،در شـش
میـزان تاکیـد جـدی دارد و تأخیـر انتخابـات به
هیـچ قیمتـی ممکـن نیسـت ،ولـو صلـح بیایـد
یـا نیایـد؛ امـا بـاری ،رییسجمهـور غنـی در
مصاحبـهی خـود بـا یکـی از تلویزیونهـای
ترکیـه ابـراز امیـدواری کـرد کـه احتمـال دارد،

گفتوگوهـای صلـح بـا طالبـان پیـش از زمـان
برگـزاری انتخابـات تحقق یابـد .در همین حال،
نهادهـای جامعـهی مدنـی میگوینـد کـه بـا
توجـه بـه چالشهـای موجـود ،در صورتـی کـه
برگـزاری انتخابـات ریاسـتجمهوری منجـر بـه
تأمیـن صلح شـود ،مـردم افغانسـتان از انتخابات
اسـتقبال خواهنـد کرد.
عبـداهلل احمـدی رییـس گـروه کاری مشـترک
جامعـهی مدنـی ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل
گفـت« :چیـزی که واقعیـت دارد ،مـردم طرفدار
صلـح اسـت و در فضـای صلـح میخواهنـد کـه
زندگـی آرام داشـته باشـند و به مسـایل زندگی
روزمـرهیشـان بپردازنـد».
صلـح و انتخابـات باهم گـره خورده اسـت و این
دو امـر ،در واقـع وضعیت سیاسـی افغانسـتان را
بیـش از هـر زمـان دیگر پیچیده سـاخته اسـت؛
ایـن کـه کـدام یکـی از ایـن دو امـر بـرای مردم
افغانسـتان حیاتی اسـت ،تشـخیص آن دشوار به
نظر میرسـد .نهادهـای جامعهی مدنـی طرفدار
برگـزاری انتخابـات اسـتند؛ امـا مشـروط بر این

کـه منجـر بـه برقراری صلح در کشـور شـود.
نهادهـای جامعـهی مدنـی بـر ایـن اصـل تأکید
دارنـد کـه افغانسـتان نیازمنـد کمکهـای
جامعـهی جهانـی اسـت و جامعـهی جهانـی
طرفـدار تأمیـن صلح در افغانسـتان؛ زیـرا جهان
دیگـر در مورد جنگ این کشـور سـرمایهگذاری
نمیکنـد؛ بـه همیـن منظـور ،ایجـاب میکنـد
کـه دولـت کابـل بایـد سیاسـتهای خـود را بـا
سیاسـتهای کالن بینالمللـی هماهنگ سـازد.
آقـای احمـدی همچنـان بیـان کـرد کـه صلـح
زمانـی بـرای مـردم افغانسـتان ارزشمند اسـت
کـه آزادیهـای مدنـی ،حقـوق بشـر ،حقـوق
زنـان و در کل ،حقـوق اساسـی شـهروندان در
گفتوگوهـای صلـح مـورد تهاجـم قـرار نگیـرد.
بـا توجـه بـه ایـن اصـل ،در شـرایط موجـود
تامیـن صلـح نسـبت بـه پروسـهی انتخابـات
بـرای شـهروندان افغانسـتان در پیونـد اسـت.
فعـاالن جامعـهی مدنـی طرفـدار تحریـم
انتخابـات نیسـتند ،بلکـه آنهـا پیشـنهاد کردند
کـه ایـن نهادهـا بـا همـکاری شـورای نامـزدان
انتخابـات آمـاده اسـتند کـه در پـی اصالحـات
کمیسـیونهای انتخاباتـی براینـد.
عبـداهلل احمـدی افـزود« :مـا طرفـدار تحریـم
انتخابـات نیسـتیم و طرفـدار اصالحـات اسـتیم.
بـه جـای تحریـم ،زمینـه را ایجـاد کنیـم و
حکومـت تحت فشـار قـرار گیرد که اسـتقاللیت
نهادهـا را زیـر سـوال نبـرد و بـا پاسـخدهی
بیشـتر بـه مـردم کار کننـد .اگـر تحریـم کنیم،
ایـن چـارهی کار نیسـت».
بـا اینکـه پیکارهـای انتخاباتـی عملا آغـاز
شـده و آمادگیهـا بـرای برگـزاری انتخابـات
ریاسـتجمهوری روی دسـت گرفتـه شـده ،در
شـرایط کنونـی ،ایجـاب مینمایـد کـه نهادهای
جامعهی مدنـی ،قانونگذاران و شـورای نامزدان
انتخابـات ریاسـتجمهوری بایـد مشـترک کار
کننـد تـا نهادهـای انتخاباتی از وابسـته بودن به
نهادهـای قـدرت و ثـروت ،رهایـی یابنـد.

(قسمت اول)
از آن همـه سـوال و جوابهـای آشـنایان کـه
حسن ابراهیمی
دنبـال مقصـر یـا چرایی بازگشـتمان بـه ایران
بودنـد ،باالخـره توانسـتم نجات پیدا کنـم و به طرف تهـران و برای
کار آشـپزی در کارگاه خیاطـی کیـف زنانـه کـه آدرسـش تهـران
در چهـارراه مولـوی ،خیابـان امامـزداه یحیـا ،کوچـهی ششـ م بـود،
حرکـت کردم.
فاصلـهی شـهر قزویـن تـا تهـران دو سـاعت راه بـود و مـن سـاعت
چهـار بعـد از ظهـر حرکـت کـردم و عصر بود کـه به همـان کارگاه
خیاطـی کـه قـرار بـود در آن مشـغول بـه کار شـوم ،رسـیدم؛ امـا
همیـن کـه در کوچـهی کارگاه وارد شـدم و تا هنوز زنـگ دروازه را
بـه صـدا در نیـاورده بـودم ،یک چیـز نظر مـن را به خـودش خیلی
جلـب کرد.
در آن کوچـه رفـت و آمـد معتـادان چیـزی بـود که بیشـتر از همه
مـن را متوجـه خود کـرد .به همین خاطـر زنـگ دروازهی کارگاه را
بـه صـدا در نیـاوردم .هنوز هوا روشـن بود و من هم قرار مشـخصی
بـا رییس کارگاه نداشـتم که سـر سـاعت مقرری خواهم رسـید.
مقـداری پـول در جیبـم مانده بـود و این پـول از هزینـهی کرایهی
راه و پـول جیبـی بـود که مـادرم برای رسـیدن من به تهران و سـر
کار شـدنم بـه مـن داده بـود؛ امـا نمیدانسـتم بـا چـه مقـدار پـول
میشـد در تهـران چنـد دود مـواد مخـدر «شیشـه» پیـدا کـرد و
کمـی خـود را نشـئه کرد.
معتـاد که شـوی ،هـر جایی که باشـی و همین که خماری سـراغت
بیایـد دیگـر از هیـچ فرصتـی دریغ نخواهـی کرد و حتـا اگر در یک
شـهر ،تـازهوارد هـم باشـی کافی اسـت مقداری پول داشـته باشـی
و یـک معتـاد مثـل خـودت را پیـدا کنـی؛ آن وقـت کافـی سـت با
یـک لبخنـد کوچـک بـه طـرف آن معتـاد بـروی و بگویـی« :الال از
کجـا میتانـم کمـی شیشـه پیـدا کنـم ،بیـا کـه بگیریـم و بـا هـم
نشـئه کنیم».
همیـن جملـه یـک معتـاد را میتوانـد بـه آرزوی دلش برسـاند و با
آن معتـاد دیگـر کـه او هـم دلخـوش کـرده بـه چنـد دودی کـه تو
بـه او خواهـی داد و برایـت سـاقی پیـدا میکند در شـهری که اصال
فکـرش را هـم نمیکـردی بتوانـی مـواد مخـدر پیـدا کنـی و بروی
گوشـهای بنشـینی و خمارت را بشـکنی.
وقتـی معتاد باشـی و در یک شـهر تـازه وارد و همیـن که به محض
ورودت بتوانـی بـرای خـودت مواد مخـدر جفت و جـور کنی؛ یعنی
تـو خیلـی خوشـبختی و بـرای یـک معتـاد همیـن اتفـاق عین یک
پیروزی بزرگ اسـت.
جهـان یـک معتـاد چقـدر میتوانـد با یـک آدم بـدون مـواد مخدر
فـرق داشـته باشـد و همیـن آدم وقتـی کـه دچـار اعتیاد میشـود،
ناخـودآگاه در زندگـیاش ارزشهـا تغییـر میکننـد و آن چیزی که
همـه خواسـتهات میشـود کـه نبایـد اصلا بـه آن فکـر میکردی.
بـه مـواد مخـدر نبایـد ارزش داد .آن چیـزی کـه اعتیـاد بـرای تـو
خواهـد داشـت ،هیـچ چیـزی به جز یک هیـچ بزرگ نخواهـد بود و
کاش همـان روزهـا میفهمیـدم کـه بـا مصـرف مواد مخـدر آن هم
هـر روز ،اگـر بخواهـم لحظـهای و یا روزی سـر برگردانـم و به عقب
نـگاه کنـم کـه در ایـن روزهـا کـه مـواد مخـدر مصـرف کـردم چه
چیـزی بـه دسـت آوردم ،فقط یک پشـیمانی بـزرگ برایـم میماند
و دیگـر هیچ.
بـه آن معتـاد ایرانـی نزدیـک شـدم کـه داشـت از کوچـهی کارگاه
خیاطـی میگذشـت .راهش را بسـتم و خـودم را جلوش قـرار دادم.
در دنیـای خـود و در ُچـرت خـود انـگار غرق بود و صـدا زدن من او
را غافلگیـر و َورخطـا کـرد .نگاهـش را کـه به کف اسـفالت خیابان
بـود ،بـا خـود برداشـت و بـه مـن انداخـت .بـا صدایـی که بـه نظر
میرسـید خیلی خسـته اسـت از من پرسـید« :کاری داشـتی؟»
مـن هـم بـدون ایـن کـه معطـل کنـم ازش پرسـیدم« :بچـهی
افغانسـتان اسـتم ،تازه رسـیدم و از کجا میتوانم شیشـه پیدا کنم؟
خمـارم .این نزدیکیها سـاقی هسـت کـه برویم بگیریـم و چند دود
باهـم بزنیـم ».حرفـی نـزد و راه افتـاد ،گفتـم کجـا؟ بـدون این که
بـه پشـت سـرش نگاهـی کنـد ،گفـت« :مگـه شیشـه نمیخواهی،
خـوب دنبالـم بیـا ».راه افتـادم و قدمهایـم را به قدمهـای او تنظیم
میکـردم کـه نـه جلـو بیفتم و نـه عقب .دو سـه کوچـه را به طرف
راسـت و چپ پشـت سـرهم گذاشـتیم .به یک چهارراهی رسـیدیم.
نامـش چهـارراه سـیروس بـود .از خیابـان رد شـدیم و بـه آن طرف
چهارراهـی رفتیـم ،داخـل یـک کوچـهی تنـگ شـدیم .اوه ،خدای
مـن چقـدر معتـاد .انـگار پـل سـوخته را برداشـته باشـند و آورده
باشـند اینجـا .همـان فضـای پـل سـوخته پیش چشـمانم تجسـم
شـد فقـط بـا فـرق این کـه ایـن کوچه بـود و سـقف نداشـت و پل
سـوخته در دل دریـای خشـکیده و زیـر یـک پـل بود.
ادامه دارد...
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مهاجر بودن ،عبارت دردناک نسل نو افغانستان

روایت مهاجران افغانستان

مهاجران افغانستانی؛ مافیای
قاچاق انسان
در نخســتین شــب بودنــم در ترکیــه،
فهمیــدم کــه دوتــا از بچههــای همخانـهام
کار قاچــاق انســان را میکننــد .آنهــا از
مجیب ارژنگ
افغانســتان و ایــران مســافران افغانســتانی
را بــه ترکیــه میآوردنــد .ســه ماهــی از آمدنــم نگذشــته
بــود؛ پســر دیگــر همخانــهام کــه در ذغالفروشــیای
کار مــی کــرد .بــرای بــه دســت آوردن پــول بیشــتر بــه
کار قاچــاق انســان شــروع کــرد .او بهعنــوان راه بلــد بــا
مهاجــران افغانســتانی و گاهــی هــم ایرانــی ،از اســتانبول بــه
ســمت یونــان میرفــت .تــا پیــش از ایــن کــه بــه دســت
پولیــس ترکیــه گرفتــار شــود ،ایــن کار همیشــگیاش شــده
بــود .شــش ماهــی دیگــر هــم گذشــت .دیــدم کــه در میــان
بچههــای همخانــهام و بچههــای محــل کار ،بیشــتر از ده
قاچاقبــر انســان وجــود دارد.
بــرای بیشــتر قاچاقبــران ،پولــی کــه از مهاجــران افغانســتانی
میگیرنــد تنهــا منبــع درآمــد شــان را تشــکیل میدهــد.
قاچاقبــران افغانســتانی را در شــهرهای مختلــف ترکیــه
میشــود پیــدا کــرد؛ امــا مرکــز تجمــع بیشــتر آنهــا
«زیتــون برنــو» در شــهر اســتانبول اســت.
ایــن محلــه قاچاقبــران بیشــماری را از کشــورهای
مختلــف بــه مهربانــی در خــود جــای داده اســت کــه مرکــز
قاچاقبــران بــزرگ و در کل مرکــز مافیــای قاچــاق انســان به
شــمار مــی رود و ســاالنه سرنوشــت بســیاری از مهاجــران
افغانســتانی درهمیــن جــا رقــم میخــورد.
ایــن قاچاقبــران از یــک ســو کار مســافرانی کــه میخواهنــد
بــه ترکیــه بیاینــد ،یــا از ترکیــه بــه دیگــر کشــورهای
اروپایــی برونــد را ســاده مــی ســازد؛ بــه گونــهای کــه
آمــدن بــه ترکیــه و رفتــن از آن جــا بــه مقصــد آنســوی
آبهــا بــدون همــکاری مســتقیم ایــن قاچاقبــران ناممکــن
مینمایــد؛ از ســوی دیگــر پولــی کــه ایــن قاچاقبــران از
مهاجــران افغانســتانی دریافــت میکننــد؛ بــه ویــژه از
مهاجرانــی کــه میخواهنــد بــه اروپــا برونــد ،بــه انــدازهای
اســت کــه ایــن قاچاقبــران در چنــد ســال محــدود بــه
ثروتمندتریــن مــردان ترکیــه تبدیــل مــی شــوند .ایــن
قاچاقبــران در بعضــی موردهــا تنهــا دلیــل مســافرت
افغانســتانیها بــه ترکیــه میشــوند .یکــی از روزهــای
گــرم تابســتان کــه تــازه از کار آمــده بــودم ،بــا وارد شــدن
بــه ســالُن ،یکــی از بچههــای همخانــهام کــه قاچاقبــر
انســان بــود را دیــدم کــه بــا گوشــی صبحــت میکنــد.
تعریفهــای دروغــی و بیــش از انــدازهاش از زندگــی در
ترکیــه ،مــرا عصبانــی میکــرد؛ از ســویی هــم دروغهــای
شــاخدارش مــرا بــه خنــده میانداخــت .بــرای شــخصی
کــه روشــن بــود از گوش ـههایی دورافتاده ـی کشــور بــا وی
روی خــط اســت ،میگفــت کــه اینجــا راننــدهی ماشــین
اســت و ماهانــه بــرای ایــن کارش یــک هــزار دالــر امریکایــی
دریافــت میکنــد و همینطــوری بــرای تحریــک بیشــتر
آن شــخص دوربیــن گوشــیاش را بــه هــر طــرف اتــاق
میچرخانــد و برایــش میگفــت« :اینــه خــوب بنگــر،
اینجــه کســی ده زمیــن نمیشــینه ،اینجــه ده هــر گوشـهی
اتــاق کــوچ اســت .میــزا ره بنگــر! بیــا کــه زندگــی ره بفامــی،
کیفــه ببیــن ،دختــرای ترکــه ببینــی کــه هــوش از ســرت
بــره ».در حالــی کــه خــودش از شــمار میــده قاچاقبــران
بــود و روزانــه هشــت ســاعت را در درون جنگلهــای داغ
کوهســتانی ،کندههــای درخــت را کــه هــر کــدام صــد
کیلوگــرام بیشــتر یــا کمتــر وزن داشــتند را درون ماشــین
جــا بــه جــا میکــرد؛ مــزد ماهان ـهاش از شــش صــد دالــر
بیشــتر نمیشــد و خــودش در محقرتریــن خان ـهی موجــود
در همــان روســتا زندگــی میکــرد
هــر روزی کــه از زندگــیام در ترکیــه میگذشــت بــه
شــمار ایــن قاچاقبــران اضافــه میشــد؛ کــه در ایــن میــان
قاچاقبــری را میشناســم کــه ســه بــار از ترکیــه اخــراج
شــده اســت؛ امــا بــاز هــم بــرای کار قاچــاق انســان خــودش
را بــه ترکیــه رســانده اســت .ســال پیــش در همیــن روزهــا
در چاشــت روزی کــه قــرار بــود فردایــش بــه ســمت یونــان
حرکــت کنــم ،بــه دســت پولیــس ترکیــه گرفتــار شــدم .دو
هفتــه از بودنــم در کمــپ ِویــژهی خارجیهــا نگذشــته بــود
کــه بــا بییشــتر از ســی قاچاقبــر افغانســتانی آشــنا شــدم
کــه همـهی آنهــا از زیتــون برنــو بــه ایــن جــا آورده شــده
بونــد .بــر اســاس تجرب ـهی زندگــی در ترکیــه ،بــه راحتــی
مــی توانــم بگویــم کــه در میــان مهاجــران افغانســتانی
آنجــا بیشــتر از  100قاچاقبــر انســان وجــود دارد.

عارف حسینی

بامیکان بند ،به انگلیسی  Bamikan Bandبامیکان نام کهن بامیان
(شهر تاریخی و مرکز فرهنگی افغانستان) است .این گروه ( )bandکه
از سال  1391اجراها و کنسرتهای رسمی خود را در کارنامه دارد،
موسیقی افغانستانی در ایران است که موسیقی زنده را
اولین گروه
ِ
روی صحنه ( )stageبُرده و اجرایی کامال زنده را ارائه دادهاند.
 اجراهای «بامیکان بند»:سال  1392-1391در سالن آمفی تئاتر سرای محلهی قیامدشت
(تهران) /سالن اجرای منطقهی  15تهران.
سال  1393در سالن همایش بینالملل دانشگاه تهران.
سال  1393در سالن سینما فردوسی .ایران-تهران.
سال  1395در سالن سینما هجرت .ایران-کرج.
سال  1395در سالن سینما فردوسی .ایران-تهران.
گروه موسیقی «بامیکان» در سال  1394نام و لوگوی اختصاصی خود
را رونمایی کرد( .پیش از این تنها با نام نوازندگان روی صحنه اجرا
میکردهاند)
رهبر گروه بامیکان :متین خاوری متولد ایران-تهران.
اول گروه بوده
او نوازندهی گیتار کالسیک  /فالمنکو و خوانندهی ِ
و همچنین اولین فرد بین افغانستانیها که تدریس موسیقی را به
صورت حرفهای ،آکادمیک و آموزشگاهی با نام مجموعهی آموزشی
بامیکان در سه شعبه در تهران و کرج آغاز کرد.
ِ
آهنگ «تو میروی»
بامیکان بند ،از سال  1395بعد از انتشار تک
سکوت کرد و فعالیت خود را متوقف ساخت.
به گفتهی گردانندهی فعلی گروه ،مهدیار خاوری که برادر متین خاوری
است؛ این گروه به زودی فعالیتهای خود را از سر خواهد گرفت.
گروه موسیقی بامیکان بعد از حدود  4سال سکوت ،در سال 98
موفق به اخذ مجوز برای آثارشان در وزارت فرهنگ و ارشاد (دفتر
فستیوال
موسیقی) شد و کنسرتی در روز شنبه  29تیرماه  98در
ِ
«صد شب صد اجرا (موسسه اوج فرهنگ مهر)» برگزار کرد.
اعضای گروه بامیکان:
مهدیار خاوری :نوازندهی گیتار بِ یس/خواننده.
نثار محمدی :نوازندهی گیتار کالسیک /خواننده.
مرتضا خالقی :نوازندهی پیانو.
محمدتقی بربری :نوازندهی گیتارlead guitar
صبـح کابـل :نـگاه شـخصی شـما بـه هنـر و
موسـیقی چیسـت؟
مهدیـار خـاوری :از زمانی کـه به یـادم میآید
مـا هشـت-نه سـال پیـش موسـیقی را شـروع
کردیـم؛ آن موقـع شـاید فقـط بـه خاطـر عالقـه
و بـه صـورت شـخصی بـود کـه ادامـه دادیـم.
در سـال  ۹۳تصمیـم گرفتیـم کـه ایـن گـروه را
تشـکیل دهیـم .بـه ایـن اعتقـاد رسـیده بودیـم
کـه چـون موسـیقی زبـان بینالمللـی اسـت و
بعضـی از حرفهـا را فقـط میشـود بـا آن بیـان
کـرد .تلاش مـان جدیتـر و منسـجمتر شـد.
مـن از وقتـی موسـیقی را جدیتـر دنبـال کردم،
احسـاس کـردم حـال بهتـری دارم ،موسـیقی راه
بیـان احساسـات از طریـق صدا اسـت .دیـدم که
برداشـتن نتهـا و انتخاب آنها بـرای حرف زدن
برایـم راحتتـر و دلنشـینتر اسـت .بـا موسـیقی
میشـود فرهنگسـازی کـرد؛ موسـیقی هیـچ
مـرزی را به رسـمیت نمیشناسـد از ایـن رو تمام
حرفهـای خـودم را بـا موسـیقی میتوانـم بزنم.
صبـح کابـل :مخاطـب موسـیقی را فقـط
میشـنود؛ اما شـما آن را مینوازیـد و میخوانید،
از لـذت اجرای موسـیقی بـرای خودتـان بگویید.
مرتضـا خالقی :بایـد بگویـم پیش از موسـیقی
مـن خـودم را گـم کـرده بـودم؛ هـر چنـد
اسـتعدادهای مختلفـی در خـودم و در زمینههای
اقتصـادی ،اجتماعـی و دیگـر چیزهـا میدیـدم؛
احسـاس میکـردم کـه هیـچ اثـری از خـودم در
ایـن دنیا نـدارم ،جایگاه باالی موسـیقی برای من
آن جاسـت کـه میتوانم چیزی از خـودم به جای
بگـذارم .آدم اگـر بتواند واژهی بزرگ موسـیقی را
در زندگـی خـودش جـای دهـد و خالـق یـک اثر
باشـد ،ایـن یـک حـس خیلـی بـزرگ اسـت کـه
در قـدم اول نصیـب خـود هنرمنـد میشـود .هـر
چنـد در ابتـدا دیگـران بگوینـد تـو بـه درد ایـن
کار نمیخـوری ،دنبـال نـان بـاش کـه خربزه آب
اسـت؛ امـا تنهـا چیـزی کـه مهـم اسـت هـدف
قلبـی خود انسـان اسـت .مـن موسـیقی را هدف
قلبـی خـودم میدانـم ،دوسـت دارم آن چیزی را
کـه میخواهـم ،خـودم خلـق کنـم و امیـدوارم با
بامیـکان بـه ایـن هدف برسـم.
صبح کابل :سـبک موسـیقیای کـه بامیکان کار
میکند ،چیسـت؟ در فضای موسـیقی افغانسـتان
پیـش از شـما و بـه مـوازات شـما گروههـای
دیگری اسـت؟

نثـار محمدی :سـبکی کـه بامیـکان کار میکند
راک اسـت و تلفیقـیfolk_rock، post_ ،
 rockو دیگـر شـاخههای مرتبـط بـه موسـیقی
راک و حتـا گاهـی خـارج از راک؛ امـا تمرکـز
اصلـی مـا بـر موسـیقی راک اسـت .در موسـیقی
راک افغانسـتان قبـل از مـا هـم گروههـای دیگـر
بودهانـد مثـل  kabol dreamsکـه حاال خارج
از افغانسـتان و در اروپـا اسـتند؛ گـروه مورچههـا
و چندیـن گـروه دیگـر کـه هنـوز بـه آنصـورت

دیده و شـناخته نشـدهاند .سـبک راک عامپسـند
نیسـت و طرفـداران کمی دارد .سـبک راک برای
خیلـی از مـردم افغانسـتان یـک صـدای ناهنجار
اسـت و هنـوز ایـن سـبک آنطـور کـه بایـد بین
مـردم جـا نیفتـاده اسـت .در واقـع گـوش مـردم
آلـوده بـه سـبکهای دیگر اسـت .مـا در بامیکان
در تلاش اسـتیم کـه بعـد از ایـن مـردم مـا
صـدای موسـیقی راک را بشـنوند و بپسـندند،
دلیـل پسزدگـی مـردم نسـبت بـه سـبک راک
و ایـن کـه میگوینـد ایـن چـه سـبکی اسـت و
دوسـت ندارنـد گـوش کننـد ،بـه گمانـم بـه این
دلیـل اسـت کـه نسـبت بـه آن آگاهـی و اطلاع
درسـت ندارنـد؛ از طرفـی موسـیقی خـوب راک
بـه آنهـا عرضـه نشـده اسـت .دوسـت داریـم به
وسـیلهی گروه بامیـکان این سـبک را برای مردم

افغانسـتان جـا بیندازیـم تـا گـوش کننـد و نیـز
حمایـت کنند.
صبـح کابـل :از اعتقـادات و پایبنـدی گـروه
بامیـکان ،اجـرا بـه صـورت زنـده اسـت ،دلیـل
اصـرار شـما بـر ایـن موضـوع چیسـت؟
مهدیـار خـاوری :سـاختار موسـیقی در
ایـن جغرافیـا خـراب شـده اسـت؛ منظـورم از
ایـن جغرافیـا کشـورهای ایـران ،افغانسـتان و
فارسـیزبان اسـت .در واقـع موسـیقی بـه صورت
درسـت ،اصولـی و خـوب شـنیده نمیشـود ،در
کشـور ایـران ،سـطح اجـرای موسـیقی بسـیار
ضعیـف شـده اسـت ،گـوش شـنیدن مـردم هـم
بـه همیـن عـادت کـرده اسـت .در گذشـتهی نه
چنـدان دور ،وضـع موسـیقی خیلـی بهتـر بـود؛
چـرا کـه ارکسـترال بـود ،بـا تعـداد نوازندههـای
بیشـتر نواختـه میشـد؛ امـا حـاال بـا موسـیقی
بسـیار پیشپاافتاده کـه تنظیـم کامپیوتری_و نه
ضبـط زنـدهی صـدای سـاز_ دارد و در اجـرا هم
بـه صـورت  play backاسـتند مواجـه اسـتیم؛
حتـا در اجراهـای بزرگـی هـم کـه در ایـران
برگـزار میشـود ،میبینیـم کـه یکـی دو خـط
(الیـن)  play backدارنـد کـه ایـن بـرای یـک
موسـیقیدان کار نادرسـتی اسـت .وقتـی گـروه
موسـیقیای تشـکیل میشـود تمـام اینهـا بایـد
زنـده باشـد ،در واقـع زمان اجـرا روی صحنه باید
در همـان لحظـه ،سـاز بنـوازد و نـت را خلق کند
کـه اجـرای درسـت ایـن اسـت ،همـهی صداهـا
زنـده و واقعـی باشـند؛ بـه همیـن دلیل مـا روی
اجـرای زنـده حسـاس اسـتیم تـا فرهنگسـازی
شـود .موسـیقی بایـد بـه صـورت زنده اجرا شـود
نـه ایـن که جـای دیگر ضبط شـده باشـد و روی
صحنـه فقـط آن را بـه صورت ُمـرده پخش کرد و
بـه خـورد مـردم داد.
بامیـکان ادعایی ندارد و شـاید تاکنون هم تنظیم
آهنگهـای مـا بـرای صحنه خیلـی عالـی نبوده؛
امـا ایـن تعهدی اسـت که مـا بـه آن پایبندیم تا

اضطـراب و التهـاب صحنه هم که نیـاز به تبحر و
تجربـه دارد .گاهـی مجبور میشـویم از نوازندهی
مهمـان دعـوت کنیـم و یـا سـاز اجـاره کنیم که
دسـتمزد و اجـاره و هزینـه ایـاب و ذهـاب نیـاز
دارد .بـه دلیـل ایـنکـه ما گروه مسـتقل اسـتیم
و از سـمت مؤسسـه و یـا اسپانسـری پشـتیبانی
نمیشـویم ،همیشـه ایـن هزینههـا بر مـا تحمیل
میشـود و خـود بچههـا پرداخـت میکننـد .مـا
اینهـا را بـه جـان میخریـم تـا بتوانیـم صحنه و
اجـرای خوب داشـته باشـیم.
صبـح کابـل :در مـورد چنـد و چـون کنسـرتی
کـه برگـزار شـد ،احسـاس بچههـای گـروه و
خـودت را بگـو.
مرتضـا خالقـی :برگـزار کـردن کنسـرت ،ابعاد
خـاص خـودش را دارد؛ باید خیلی تمرین داشـته
باشـیم تـا بـا هـم هماهنـگ باشـیم .مهمتریـن
تلاش مـا ایـن بـود کـه آهنگهایـی از خودمان
تنظیـم و اجـرا کنیـم ،وقتـی کـه مـردم آن را
میشـنوند بگوینـد کـه ایـن آهنـگ تکـراری
نیسـت و قبلا آن را نشـنیدهاند؛ یعنـی بازاجرای
آهنـگ خواننـدهی دیگـری نیسـت.
مـا دوسـت داریـم بـر روی صحنـهی اجـرا کاری
جدیـد از خودمـان خلـق کنیـم ،ایـن بـرای مـا
خیلـی ارزش دارد .شـخص خـودم از آنجایـی
کـه اسـتورهام در موسـیقی یکـی از بزرگتریـن
نوازندههـای پیانـو و شـخص یانـی اسـت کـه در
کل قارههـا برنامه داشـته اسـت ،دوسـت داشـتم
در ایـن اجـرا یکـی از تجربههـای یانـی را داشـته
باشـم؛ ایـن که بـا دو کیبورد روی صحنـه بنوازم،
فکـر نمیکنـم بـرای هیـچ یـک از مخاطبـان
آنقـدر مهـم باشـد کـه برایـش بـا دو کیبـورد
نواختـه شـود؛ امـا بـرای من کـه میدانسـتم این
کار راحـت نیسـت و نیـاز بـه تمرکز باالیـی دارد،
خیلـی خوشـحال اسـتم کـه در ایـن کنسـرت
توانسـتم یکـی از آهنگهـا را بـا دو کیبـورد
همزمـان اجـرا کنـم؛ تجربـه کـردن ایـن حـس

مـا دوسـت داریـم بـر روی صحنـهی اجـرا کاری جدیـد از
خودمـان خلـق کنیـم ،ایـن بـرای مـا خیلـی ارزش دارد.
شـخص خـودم از آنجایـی کـه اسـتورهام در موسـیقی
یکـی از بزرگتریـن نوازندههـای پیانـو و شـخص یانـی
اسـت کـه در کل قارههـا برنامـه داشـته اسـت ،دوسـت
داشـتم در ایـن اجـرا یکـی از تجربههای یانی را داشـته
باشـم؛ ایـن کـه بـا دو کیبـورد روی صحنـه بنـوازم ،فکـر
نمیکنـم بـرای هیـچ یـک از مخاطبـان آنقـدر مهم باشـد
کـه برایـش بـا دو کیبـورد نواختـه شـود.

اصـول موسـیقی را رعایت کنیم.
صبـح کابـل :در مـورد اجـرای زنـده ،بهطـور
حتـم بـا مسـائل بیشـتری درگیـر خواهیـد بـود،
در اینبـاره بگـو.
مهدیـار خـاوری :مسـائل اجـرای زنـده قطعـا
بسـیار بیشـتر از اجرای غیر زنده یـا play back
اسـت ،اجـرای زنـده هزینههای سـنگینی برای ما
دارد؛ امـا ارزشمنـد اسـت ،برخـی سـالنها برای
اجـرای زنده مناسـب نیسـت؛ ولی مـا تمام تالش
مـان را میکنیـم تـا کیفیـت مطلـوب را ارائـه
دهیـم .اجـرای سـاز زنـده مسـائل خـاص خـود
ً
مثلا پشـتیبانی سـالن و سیسـتم صوتی
را دارد؛
نیـاز دارد کـه تمـام خطها (الینها) را پشـتیبانی
کنـد .نوازندههـا بـا هـم هماهنـگ باشـند و
نتهایـی کـه مینوازنـد از تنظیـم خـارج نشـود؛

خیلـی برایـم شـکوهمند بـود.
صبـح کابـل :اعضـای گـروه بامیـکان کـه
اغلـب متولـد ایـران اسـتند ،شـخصیت هنـری و
موسیقیشـان اینجـا رشـد پیـدا کرده اسـت ،آیا
بامیـکان بـا گروههـای داخل افغانسـتان و پسـند
مـردم آن وجـه تمایـزی دارد؟
نثـار محمـدی :افغانسـتان نوازنـدگان بزرگـی
دارد ،طبـع و پسـند بیشـتر مـردم در افغانسـتان
ً
مثلا
آهنگهـای شـاد و ششوهشـت اسـت؛
آهنگهـای قطغنـی و مجلسـی ،پسـند مـردم
کمتـر بـه سـمت موسـیقی راک اسـت و آن را
چـرت میداننـد ،اعتقـاد دارنـد کـه راک بـه درد
جامعـهی افغانسـتان نمیخـورد.
صبـح کابل :دلیـل ایـن تمایـز و نوع پسـند در
افغانسـتان چه اسـت؟

سال اول

نثارمحمدی :افغانسـتان کشـوری اسـت کـه تجربهی
سـی سـال جنـگ را دارد ،حـاال مـردم دوسـت دارنـد
شـاد باشـند ،البتـه بیشترشـان هـم دنبـال موسـیقی
نیسـتند؛ بلکـه دنبـال چیـز دیگـری اسـتند؛ مثلا
متاسـفانه اگـر خانمـی بخواهـد در افغانسـتان خواننده

شـود بـه موسـیقی او دقـت نمیکننـد بلکـه حمایـت
شـان از او بـه دلیـل تنانگـی اسـت ،نقطـهی مقابلـش،
نوازنـده و خواننـدهای کـه اصولـی و حرفـهای کار
میکنـد مـورد توجـه و حمایـت قـرار نمیگیـرد .در
واقـع نگاههـا و حمایتهـا از موسـیقی در افغانسـتان
نـه بـه خاطـر موسـیقی بلکه به علـت ویژگیهـای غیر
موسـیقایی اسـت.
مهدیـار خـاوری :سـبکی کـه مـا کار میکنیـم بین
افغانسـتانیها چـه در ایـران و چـه در افغانسـتان
ناشـناخته اسـت .در ایـران اوضاع بهتر اسـت بـه دلیل
ایـنکـه موسـیقیدانهای ایرانـیای اسـتند کـه ایـن
سـبک را کار میکننـد؛ امـا بیشـتر مـردم ایـن سـبک
موسـیقی را نمیشناسـند و نمیپسـندد؛ بـه ویـژه در
افغانسـتان ،مردم بیشـتر دنبال موسـیقیای استند که
مـن بـه آن دمبلیدیشـو میگویـم ،دنبال موسـیقیای
اسـتند کـه ریتم آن رقصآور باشـد .موسـیقی در واقع
تبدیـل بـه صنعـت شـده اسـت .بیشـتر هنرمنـدان در
ایـن عرصـه بـا هزینـه کـردن پـول خـود عـرض اندام
میکننـد ،شـبکههای تلویزیونـی و دیگـر رسـانهها هم
بـه خاطـر دریافـت پـول اینهـا را در صفحـهی اول
خـود منتشـر میکننـد .هنـر اصیـل و واقعـی اینگونه
پایمـال میشـود و بـه گـوش کسـی نمیرسـد .یـک
دلیـل کمتـر شـنیده شـدن موسـیقی و سـبک گـروه
مـا هـم ،همیـن اسـت کـه گفتـم .برنامههـای معرفـی
اسـتعداد موسـیقی مثل سـتارهی افغان هـم در پی بها
دادن بـه موسـیقیدان(خواننده) ی حرفـهای نیسـت،
بلکـه سـازوکار و سیاسـت آن برنامـه قالبـا اینطـور
اسـت کسـی کـه هیـچ هنـری نـدارد بـاال میآیـد و
کسـی کـه حقـش اسـت حـذف میشـود ،کسـی کـه
هـم موسـیقیدان و هـم خواننـده اسـت بـه راحتـی و
در مراحـل اولیـه حـذف میشـود .در واقـع کسـی کـه
پـول خـرج میکنـد و هیـچ اسـتعدادی نـدارد تقدیـر
میشـود؛ امـا کسـی که سـالها دنبـال علم موسـیقی
رفتـه اسـت و زحمـت کشـیده اسـت نادیـده گرفتـه
میشـود .چـه قـدر خوب میشـود اگـر برنامهای باشـد
کـه بـا اصول ،قوانیـن و تئوری موسـیقی پیـش برود و
کسـی که حقش اسـت شـناخته شـود و به تبع گوش
شـنونده از موسـیقی خـوب پر شـود.
گـوش مخاطـب موسـیقی در کشـورهای فارسـیزبان
خـراب شـده اسـت .بازار(مارکـت) موسـیقی طـوری
شـده اسـت که اسـیر سیاسـت و پـول اسـت .بامیکان
هدفـش ایـن اسـت کـه موسـیقی خـوب ارائـه بدهـد،
موسـیقیای کـه مانـدگار باشـد؛ چـون تنها صداسـت
کـه میمانـد .ما اگر ایـن گروه را تشـکیل دادیـم برای
این اسـت که فرهنگسـازی کنیـم که دیـدگاه جامعه
را تغییـر دهیـم کـه فقـط به موسـیقی رقـصآور توجه
نکننـد .مـا سـعی میکنیـم ،هر چند سـبک موسـیقی
مـا متفـاوت اسـت ،آهنگـی تولیـد کنیـم که شـنونده
بـا آن ارتبـاط بگیـرد؛ ایـن میتوانـد تنظیـم دوبارهی
آهنگهـا از موسـیقیدانهای بـزرگ کشـورمان نیـز
باشـد کـه در قید حیـات نیسـتند مثل سـاربان ،احمد
ظاهـر و کسـانی کـه واقعـا بـرای موسـیقی زحمـت
کشـیدهانـد و موسـیقی خـوب ارائـه دادند؛ ولـی حاال
مـردم موسـیقی پیشپاافتـاده و ضعیـف را گـوش
میکننـد .مـا قصـد تغییـر ایـن ذائقـه را داریـم و برای
ایـن مهـم تلاش میکنیـم.
صبـح کابـل :سـازهایی کـه شـما در بامیـکان مـورد
اسـتفاده قـرار میدهید ،سـازهای سـنتی مثـل طبله_
جـوره_ و رباب نیسـت ،این به خاطر سـبک موسـیقی

شـما است؟
نثـار محمـدی :سـبک موسـیقی بامیـکان راک و
تلفیقـی اسـت؛ مـا در تنظیـم آهنگهایـی کـه در
اسـتدیو ضبط میکنیم از سـازهای سـنتی افغانسـتان
اسـتفاده کردهایـم؛ امـا متاسـفانه در ایـران نوازنـدهی
خوب سـازهای سـنتی افغانسـتان به آن صـورت وجود
نـدارد کـه بتوانـد در اجراهـای زنـده بـا مـا همـکاری
کنـد؛ حتـا در ضبط اسـتدیویی به ناچـار از sample
یـا نمونههـای پیشسـاخته اسـتفاده میکنیـم.

تـو میآید؛ فقط عشـق به موسـیقی اسـت که مـا را در
ایـن مهاجرت لعنتی سـر پا نگه داشـته اسـت.
شـبهایی بـوده اسـت کـه بچههـای بامیـکان از پـول
شـام و سـیگار و تفریـح خـود زدهایـم تـا بتوانیـم
تمریـن کنیـم؛ مگـر من جـوان دل نـدارم کـه بخواهم
خوشگذرانـی کنـم ،موسـیقی از همـه چیـز بـرای مـا
باالتـر بـوده اسـت .ما بـرای تأمیـن هزینههـای زندگی
روزانـه کار کردهایـم و شـب جمـع شـدهایم تـا آهنگی
را تنظیـم کنیـم و بـا هـم سـاز بزنیم.

آخریـن بـاری کـه مـا در ایـران اجـرا داشـتیم چهار سـال پیـش بود
که دو اجرای موفق داشـتیم .ما اولین گروه موسـیقی افغانسـتانی
بودیـم کـه موسـیقی تمام زنـده را روی صحنه اجـرا کردیم ،اجرای
اول در کـرج بـود کـه هفتصـد نفـر شـرکت کردنـد ،اجـرای بعـد در
تهـران بـود کـه بـه هـزار و ششـصد نفـر رسـید ،بعـد از آن که در
فضـای رسـانههای مجـازی وگفتـاری نـام گـروه مـا دهـن بـه دهـن
چرخیـد ،مـن بـرای گرفتن مجـوز این چهار سـال را وقت گذاشـتم،
تـا شـش مـاه پیـش بچههـای گـروه از ایـن قضیـه بیخبـر بودند.
از آن طـرف در افغانسـتان هـم گیتـار بهویـژه گیتـار
الکتریـک سـاز محبوبـی نیسـت؛ مخصوصـا صـدای
بـه اصطلاح دیسـتروژن آن .مشـکل اینجاسـت ،در
افغانسـتان دوسـت دارند مث ً
ال محفلـی بگیرند ،جورگی
بنوازنـد و کسـی برقصـد .توقـع آنهـا از موسـیقی در
ایـن حـد اسـت .هـر چنـد در قدیـم اینگونـه نبـود و
افغانسـتان موسـیقی کالسـیک و موسـیقیدانهای
بسـیار قـوی دارد نمونـهاش ظاهـر هویـدا ،احمد ظاهر
و...
صبـح کابـل :شـما نوازنـده اسـتید ،خواننده اسـتید،
گـروه داریـد ،تـا اینجـا کـه رسـیدهاید آیـا مهاجـر
بـودن ،سـنگی پیـش پـای شـما گذاشـته اسـت؟
مرتضـا خالقـی :مهاجر بـودن همیشـه بـرای ما یک
واژهی دردنـاک بوده اسـت ،نـه تنها در موسـیقی بلکه
در تمـام جوانـب زندگی.
امـا بایـد توجـه داشـت که همـه چیـز ابتـدا از خانواده
شـروع میشـود .مـن اولیـن روز کـه سـاز خریـدم مرا
بـه خانـه راه نمیدادنـد ،میگفتنـد مطـرب شـدی،
رقصنـده شـدی .خانـوادهی مـن خیلی مذهبی اسـت،
حتـا خـود من هـم در فضاهـای مذهبـی زیاد بـودهام،
متاسـفانه خداپرسـتی هـم اینروزهـا جز به فکر سـود
و جیـب خـود بـودن نیسـت ،فضـا پـر اسـت از تعصب
بیجـا ،حسـادت ،تحجـر و نـگاه نادرسـت.
مهاجر بودن در موسـیقی هم مسـائل خـودش را دارد؛
حتـت در آموزشگاههـای موسـیقی نـگاه از بـاال بـه
پاییـن وجـود دارد .برخـی نـگاه ترحـم دارنـد و برخی
بـه بهانـهی نقـد قصد توسـری زدن ،که تـو مهاجری و
نمیتوانـی موفق شـوی .عـدهی زیادی بـه علت همین
توسـری خوردنهـا از موسـیقی کنـاره گرفتهانـد؛ امـا
همیـن توسـریها بـرای مـا پلـهی صعـود شـد؛ باعث
شـد کـه ما جدیتـر کار کنیـم؛ یعنـی برای مـا انگیزه
شـد تـا کار مثبتـی انجـام دهیـم .مهاجـر بـودن بـه
نوبـهی خـود در هـر مسـیر و هنـری دارای سـختی
بیشـتر اسـت؛ امـا مـا میخواهیـم نشـان دهیـم کـه
علیرغـم ایـن مشـکالت توانسـتهایم کاری کنیـم.
پـروژهی جـواز گرفتـن در ایـران کار بسـیار سـختی
اسـت .مـا خواسـتیم بگوییـم اگر هدفی داشـته باشـید
و بـرای آن سـخت تلاش کنیـد ،رسـیدن بـه آن
غیرممکـن نیسـت.
مهاجـر بودن درد بسـیار دارد ،وقتی پرونـدهی جواز تو
را ندیـده میگیرنـد و میگوینـد تـوی مهاجـر بـه درد
موسـیقی نمیخـوری .مـا نـه بـرای ایـن کـه بخواهیم
عنـوان هنرمند بودن را کسـب کنیم ،بلکـه برای هدف
مـان ایـن دردها و سـختیها را تحمل کردیـم و از پای
ننشسـتیم .وقتـی پرونـدهات را میبندنـد و میگوینـد
از دفتـر بیـرون برو آن موقـع تمام ناامیدیها به سـراغ

مهدیـار خـاوری :آخریـن بـاری کـه مـا در ایـران
اجـرا داشـتیم چهـار سـال پیـش بـود کـه دو اجـرای
موفـق داشـتیم .مـا اولین گـروه موسـیقی افغانسـتانی
بودیـم کـه موسـیقی تمـام زنـده را روی صحنـه اجـرا
کردیـم ،اجـرای اول در کـرج بـود کـه هفتصـد نفـر
شـرکت کردنـد ،اجـرای بعـد در تهـران بـود کـه بـه
هـزار و ششـصد نفـر رسـید ،بعـد از آن کـه در فضـای
رسـانههای مجـازی وگفتـاری نـام گـروه مـا دهـن بـه
دهـن چرخیـد ،مـن بـرای گرفتـن مجـوز ایـن چهـار
سـال را وقـت گذاشـتم ،تـا شـش مـاه پیـش بچههای
گـروه از ایـن قضیـه بیخبـر بودند؛ حتی بـرادرم متین
کـه در ابتـدا او سرپرسـت ( )Leaderگـروه بـود هـم
بیاطلاع بـود .در دو سـال اول کـه مـن وزارت ارشـاد
میرفتـم حتـا مـرا بـه دفترشـان هـم راه نمیدادنـد؛
حـرف شـان ایـن بـود کـه شـما حـق نداریـد در ایران
فعالیـت کنیـد و نمیتوانیـد مجـوز بگیریـد .بـه قـول
دوسـتان اگـر بیـن ایرانیهـا بخواهـی کاری انجـام
دهـی ،بایـد کفـش آهنـی بپوشـی ،باالخره بعد از سـه
سـال و هفـت مـاه کـه مـن هر مـاه و یـا هر دو مـاه به
وزارت ارشـاد میرفتـم و بـا مدیـر بخـش بینالملـل
و مسـؤول بخـش رسـانه و مسـؤول ترانـه و دیگـر
مسـؤولین صحبـت میکـردم ،از رزومـه فعالیـت گروه
میگفتـم و در شـرایطی کـه میگفتنـد یـک مهاجـر

شمارهی 53

افغانسـتانی حـق فعالیـت هنـری و موسـیقی نـدارد
باالخـره مـن بـه عنـوان اولیـن شـخص زیـر بیسـت و
پنج سـال و مهاجر افغانسـتانی توانسـتم مجوز فعالیت
بـرای گـروه بامیـکان را بگیـرم .به خاطـر همین مجوز
گرفتـن مـا چهـار سـال فعالیـت مـان بـدون انتشـار
هیچگونـه آهنگی و اجرای کنسـرت زنده سـپری شـد.
کنسـرتی کـه شـنبه گذشـته اجرا شـد ،اولیـن فعالیت
رسـمی مـا بـا مجـوز و بعـد از چهـار سـال بود.
صبـح کابل :در مـورد حضـور و مشـارکت هنرمندان

افغانسـتانی در ایـران و ارتبـاط بیـن خودشـان بگو.
مرتضـا اخالقـی :مـن میخواهـم گلهمنـد باشـم از
موسـیقیدانهای افغانسـتانی خودمـان کـه در ایـران
زندگـی میکننـد .مـن رک میگویـم؛ چـرا کـه هنـر
را زیـر پـا گذاشـتهانـد ،هنـر بـا بـی سـروپایی خیلـی
فـرق میکنـد .آدمی کـه سـالها در موسـیقی زحمت
کشـیده اسـت یا حتا کسـی که چند ماهی اسـت وارد
ایـن عرصـه شـده و گمـان میکند بـاخ و یا اشـپیدمن
شـده اسـت ،هـر دو دسـته اینقـدر هنـر را بی سـروپا
کـرده انـد؛ کـه گمـان میکنند چـون هنرمند اسـتند
اختیـار تمـام افـراد اطـراف شـان را دارند؛ هـر کاری و
هـر توهینـی کـه دل شـان خواسـت میتواننـد انجـام
دهنـد .هنرمنـد و پیشکسـوت بایـد عاشـق باشـد نـه
ایـنکـه هنـرش را بـا یـک چیـز دیگـر معاملـه کنـد؛
چـه شبنشـینیهای نامتعـارف چـه درخواسـتهای
بیشـرمانه ،مهـم ایـن اسـت کـه آقـای هنرمنـد،
آقـای پیشکسـوت ،آقـای اسـتاد ،هنـرت را بـه چـه
میفروشـی .البته اسـتاد خیلی ارزش دارد و هر کسـی
را نبایـد اسـتاد گفـت .در ایـران و افغانسـتان اسـتادان
بزرگـی اسـتند کـه مـن دسـت شـان را میبوسـم؛
چـون بـه هنـر و اخلاق پایبنـد اسـتند .مـن در ایران
بـه اسـتاد سـعید تاجیـک احتـرام ویـژهای قائل اسـتم
و در افغانسـتان هـم بسـیار دوسـت دارم کـه اسـتاد
قیـس الفـت را از نزدیـک ببینـم .متأسـفانه بسـیاری
از هنرمنـدان افغانسـتانی وجهـهی اخالقی هنـر را زیر
سـوال میبرنـد؛ چـون کـه از اسـتادی و هنرمنـدی
سوءاسـتفاده میکننـد.
از نسـل جـوان هنرمنـدان مهاجـر هـم گروههـا و
دوسـتانی اسـتند کـه واقعا بـه هنر و اخلاق آن پایبند
اسـتند .گـروه اریکیـن کـه متـال راک کار میکنـد،
حکیـم ابراهیمـی عزیـز ،محمـد رضایی ،ثریا حسـینی
اعضـای آن اسـتند و اکبـر عطایـی درامزن گروه شـان
کـه در ایـن سـالها الگـوی تالش و پشـتکار مـن بود.
دوسـتان دیگـری هـم در گروههـای پـاپ اسـتند؛ امـا
متأسـفانه بایـد بگویـم کـه در فضـای موسـیقی واژهی
رقابـت تبدیـل به دشـمنی شـده اسـت .امیـدوارم هنر
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معنـای حقیقـی خـودش را پیـدا کنـد و از حسـادت
دور شـود.
مهدیـار خـاوری :مـا موسـیقیدانهایی داریـم کـه
ً
مثلا
سـالهای سـال کار کردهانـد ،قـوی اسـتند؛
آهنگسـازی داریـم کـه در خـارج از کشـور در اروپـا
و آمریـکا آهنگهـای فوقالعـادهای میسـازد و سـطح
کارش خیلـی خـوب اسـت؛ امـا وقتـی از او در مـورد
کارمـان نظـر میخواهیـم مـا را در فضای مجـازی حتا
بلاک میکنـد و در صفحـهی خـودش مینویسـد کـه
هـر کسـی مـن را در ویدیویـی پیوسـت کند ،مسـدود
(بلاک) میشـود؛ در صورتـی کـه قصـد مـا از ایـن
کار ،درخواسـت دیـدن ویدیـوی مـا و نظـر دادن در
مـورد آن بـوده اسـت .متاسـفانه در ایـران هم کسـانی
اسـتند کـه پیشکسـوت اسـتند بـا صـدا و سـیما کار
کردهانـد ،کنسـرتهای زیـادی داشـتهاند ،مـردم هـم
بـه آنهـا احتـرام میگذارنـد؛ امـا آنها هیـچ حمایتی
از نسـل جـوان موسـیقی ندارنـد .وقتی ما در کنسـرت
مـان موسـیقی زنـده اجـرا میکنیـم ،اینهـا علیـه مـا
حرفهایـی میزننـد ،انـگار پیشکسـوتان مـا تصـور
دارنـد کـه نبایـد علـم را انتقـال دهنـد و بـه نسـل
جـوان هـم میـدان نمیدهنـد .پیـش آمـده اسـت کـه
هنرجویـی نـزد پیشکسـوتی بـرای آمـوزش رفتـه
اسـت؛ امـا وقتـی بـه درجـهای میرسـد گویا شـعلهی
حسـادت همـان اسـتاد بیشـتر میشـود و بـا خـود
میگویـد نکنـد ایـن هنرجویـی کـه پیـش مـن آمـده
از مـن باالتـر بـرود؛ پـس او را در همـان سـطح نگـه
میدارنـد و حتـا سـرکوبش میکننـد ،تـا علـم خودش
را بـه دیگـری منتقـل نکنـد .ایـن گلـهای اسـت که ما
نسـل جوان موسـیقی از پیشکسـوتان داریم ،امید که
علـم موسـیقی شـاخه به شـاخه و فـرد به فـرد منتقل
شـود تـا شـاهد حـال و روز بهتـری بـرای موسـیقی
افغانسـتان باشـیم.
صبـح کابـل :در مورد اسـم گـروه و طـرح لوگوی آن
بگو .
مهدیـار خـاوری :در سـالهای دور کـه مـا روی
صحنـه میرفتیـم بـه صـورت چنـد نوازنـده بودیـم و
بـه صـورت فـردی آنهـا را معرفـی میکردیـم .اواخـر
سـال نود و سـه بود کـه تصمیم گرفتیم گروه را سـر و
سـامانی بدهیـم و اسـم و لوگو برایش انتخـاب کنیم تا
گروه با آن شـناخته شـود .دوسـت عزیز مان ،نویسنده
و شـاعر خـوب کشـور مـان ،بامیـکان را پیشـنهاد کرد
کـه نـام قدیـم بامیـان و بـه معنـای بـام بلـخ اسـت.
مـا دیدیـم کـه بتهـای بامیـان در جهـان شـناخته
شـده اسـت ،خـود بامیـان نیـز از شـهرهای فرهنگـی
افغانسـتان اسـت ،طـرح لوگوی گروه از خود من اسـت
کـه نزدیـک بـه شـش مـاه روی آن کار کـردم .لوگـو،
طرحـی از حفرهای اسـت کـه از بودای بامیـان به جای
مانـده ،سـمت راسـت لوگـو دسـتهی گیتـار بیـس که
در گروههـای راک اسـت ،سـمت چپ گیتـار الکتریک
کـه عضـو ثابت گـروه راک اسـت ،در باال بهعنـوان تاج
لوگـو ،سـاز درامـز را داریـم کـه قلـب تپنـدهی گـروه
اسـت ،در قسـمت میانـی مـا کلید سـول و فـا را داریم
کـه نشـاندهندهی سـاز پیانـو اسـت و حـرف میانـی
لوگـو کـه بـه صـورت نتهـای پراکنده اسـت نشـان از
آشـفتگی و جنگزدگـی کشـور دارد ،مـن سـعی کردم
لوگـو را طـوری طراحـی کنم کـه تمام نشـانههای یک
گـروه راک و نیـز فضـای افغانسـتان را نشـان دهد.
صبح کابـل :اگـر درد دلی و یـا حرف خاصـی دارید،
بگویید.
مهدیـار خـاوری :بـا تمـام مشـکالت و سـنگهایی
کـه پیـش پـای نسـل جـوان اسـت ،بامیـکان اعتقـاد
دارد کـه بـا تلاش و کوشـش حتمـا فردایـی روشـن
خواهیـم داشـت و امیـد داریـم کـه اتفاقهـای خوبـی
را رقـم بزنیـم.

6

سال اول
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سید محمد تقی حسینی

در اوايـل قـرن هفدهـم و يا شـايد هجدهم در
اروپـا ديوانـگان را بـر كشـتي سـوار و در دريا
رهـا ميكردنـد .مسـير و سرنوشـتي نامعلـوم
در انتظـار آنها بـود؛ هركدام از مسـافران اين
كشـتي خـود را در قالـب فـردي دانشمنـد
و صاحبکمـال ميديـد؛ كسـي سـقراط
بـوده و ديگـري افالطـون و ديگـري خـود را
در قامـت هراكليتـوس و کسـی هـم خـود را
هرکـول تصـور ميكـرد؛ هميـن دانشمنـدان
و فرهیختـگان و نخبگان نميتوانسـتند كاري
بـراي سرنوشـت خود انجام دهنـد و در دریای
سـرگردانی تـا نیسـتی بـه پیـش میرفتنـد و
راه نجاتـی بـرای آنـان هویـدا نبود.
وضعيـت اكنـون افغانسـتان بـه همان كشـتي
میمانـد؛ مسـافرانی از تاریـخ بازمانـده و
گمشـده در تاریکـی جهـل و ناامیـدی و قـرار
گرفتـه در برشـی از تاریـخ کـه گویـا هیـچ
کسـی آنـان را نـه میبینـد و نـه میشـنود.
افغانسـتان و جامعهی افغانسـتانی در نقطهاي
از تاريـخ ،در وضعيـت تراژيكـي كـه هـم باني
تاريـخ اسـت و هـم نافـي آن گير مانده اسـت.
كشـتيای کـه مـردم افغانسـتانی بر آن سـوار
اسـتند كشـتي جنـون اسـت ،سـوء تفاهم در
آن خودنمایـی میکنـد و توهمـي در آن موج
ميزنـد كـه در گسـترهی تخيـل نميگنجـد.
جنـون ،چـون رهبري بالمنـازع بر سياسـيون
ايـن سـرزمين حكـم ميرانـد؛ گویا اصلا این
جنـون اسـت کـه حکمرانـی میکنـد ،خـرد
در غرقـاب نيسـتي فـرو رفتـه و حلـول شـبي
ظلمانيتـر در انتظـار همـگان اسـت.
نـه مسـير مشـخصی داريـم و نـه ناخدايي كه
توان سـكان به دسـت گرفتن داشـته باشـد و
بتوانـد کشـتی را بـه سـوی خشـکی و مسـیر
امنتـری هدایـت کنـد .همـه در باالتريـن و
عاليتريـن درجـات خـرد قـرار دارنـد؛ تمـام
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کشتی دیوانگان (افغانستان)

انتصابهـا بـه جـا و شایسـته اسـت و جامعـه
پـر شـده اسـت از افـراد تحصیلکـرده بـا
عنوانهـای آنچنانـی دانشـگاهی و غیـر
دانشـگاهی ،سـطح علم و تحصیل و مؤسسات
تحصیلات عالـی بـه شـدت در حـال رشـد
اسـت و همـه و همـه بـا سـواد و پژوهشـگر
و نویسـنده اسـتند؛ ولـي معلـوم نيسـت چـرا
چـراغ بـه دسـت در روز روشـن بـه دنبـال
چيـزي ميگردنـد .از لحـاظ ظاهـری سـالم
اسـتند؛ امـا بـه چـوب دسـتیای تکیـه دارند
کـه در ايـن سـرزمين جنـون غوغـا میکنـد.

جنـون بـه اوج کمـال خـود رسـیده و اینجـا
میتـوان انسـانهای جـنزدهای را دیـد
کـه از حالـت طبیعـی خـارج اسـتند و بـرای
ارضـای هوسهـای خـود دسـت به هـر کاری
میزننـد و از آن هیـچ شـرم و پشـیمانی هـم
ندارنـد .جنـون ،نابتريـن و كاملترين شـكل
سـوء تعبيـر از حـوادث روزانـه و واقعیتهـای
اجتماعـی اسـت .حقيقـت ،مـرگ را حيـات و
مـرد را زن ميپنـدارد .راه راسـت را نمیبینـد
و بیشـتر از ایـن کـه خـود را در آیینـهی
درسـتکاری برانداز کند دیگران و گذشـتگان

وضعيـت اكنـون افغانسـتان بـه همـان كشـتي میمانـد؛
مسـافرانی از تاریـخ بازمانـده و گمشـده در تاریکـی
جهـل و ناامیـدی و قـرار گرفتـه در برشـی از تاریـخ کـه
گویـا هیـچ کسـی آنـان را نـه میبینـد و نـه میشـود.
افغانسـتان و جامعهی افغانسـتانی در نقطـهاي از تاريخ،
در وضعيـت تراژيكـي كـه هـم بانـي تاريـخ اسـت و هـم
نافـي آن گيـر مانـده اسـت.

را میبینـد .جنـون تار عنكبوت را از ريسـمان
نجـات تميـز داده نميتوانـد و بـه ریسـمانی
چنـگ میزنـد کـه خود به بـادی بند اسـت و
تـوان نگـهداری از خـود را نـدارد.
نميدانـم چـرا بايـد سرنوشـت جمعـي بـه
دسـت ايـن موجـودات رقـم زده شـود .تـا چه
زمانـی باید بر این وضعیت اسـفناک گریسـت
و دم نزد ،انسـان افغانسـتانی با دیگر انسـانها
در چـه چیـزی متمایز اسـت .پـردهی اوهام را
بایـد دریـد و پا بـه دنیـای واقعیت گذاشـت.
هـر زمانـی کـه وضعیـت فعلـی کشـور بـه
صـورت مسـأله بـرای همه درآمد و این سـوال
بـه صورت جدی مطرح شـد که چـرا وضعیت
اینگونـه اسـت؛ آن زمـان اسـت کـه میتوان
بـرای برونرفـت از ایـن وضعیـت غمانگیـز
کاری کـرد و مادامـی کـه افـراد خـود را در
قامـت اندیشمنـدان زمیـن و زمـان بداننـد و
هرگونـه نقـد و نظـر را بـه مثابـهی دشـمنی
و کینهتـوزی تصـور کننـد؛ در همـان توهـم
دانایـی بماننـد؛ راهـی جـز پذیـرش وضعیـت
اکنـون و سـوختن و سـاختن بـا جامعـهی
طاعـونزدهی خـود نداریـم.

خیابان آزاری در کابل
افــراد زیــادی از زنــان و دختــران
تجربــهی آزار و اذیــت در
خیابانهــای را کابــل داشــتهاند/
صبور بیات
دارنــد؛ آزار و اذیتهایــی همــراه بــا
متلکشــنیدن ،نگاههــای خیــره و منظــوردار یــا حتــی
لمــس بدنــی .خیلــی از زنــان و دختــران در مواجهــه
بــا چنیــن اتفاقــی ســکوت را ترجیــح میدهنــد .تعــداد
معــدودی از آنهــا هــم ســعی میکننــد واکنشــی
کالمــی نشــان دهنــد .شــوربختانه امــا چــه ســکوت و
چــه واکنــش نتوانســته ایــن نــوع از خشــونت جنســی
نســبت بــه زنــان را در جامعــه مــا کاهــش دهــد.
میــزان مزاحمــت بــرای زنــان و دختــران در شــهرها
بــه ویــژه کابــل چنــد برابــر شــدهاســت .مــا مــردم
متأســفانه کــه نمیشــرمیم و خجالــت نمیکشــیم،
بلکــه از دیــدن آزار و اذیتــی کــه ســایر پســران و
مــردان انجــام میدهنــد ،لــذت میبریــم؛ ولــو خــود
مــان دســت بــه یــک چنیــن عملــی نزنیــم .ایــن
نــگا ِه شهرنشــینان جامعــهی افغانســتانی اســت .مــا
ی عقبمانــده و جهانســومی زندگــی
در جامعــه 
میکنیــم؛ آن هــم در افغانســتان ،کشــوری کــه هنــوز
هــم درک درســتی از زن یــا مــرد در میــان افــرادش
وجــود نــدارد .هرچنــد مزاحمــت خیابانــی بــه هیــچ
وجــه مســألهی مختــص جامع ـهی افغانســتانی نیســت
و پدیــدهای اســت کــه تقریبــا در همــه کشــورهای دنیــا
وجــود دارد .زشــتترین و فجیعتریــن شــکلش را امــا
در کابــل شــاهدیم.
آزار و اذیــت تنهــا در خیابانهــا خالصــه و تمــام
نمیشــود ،آن چــه جدیــد اســت مطــرح شــدن آن
در فضــای عمومــی بــه مــدد شــبکههای اجتماعــی
و مجــازی و رســانههای عمومــی اســت .خواســتم
بگویــم ،تفاوتــی کــه بــه وجــود آمــده ایــن اســت
کــه زنــان آموختــهانــد بایــد در ایــن بــاره حــرف

بزننــد و حرفهــای شــان را وارد فضاهــای مجــازی
و شــبکههای اجتماعــی کننــد .از ایــن رو مســأله
پراهمیــت شــد ه اســت و خیلــی مهــم دانســته میشــود.
یادمــان نــرود ،در جامعــهای کــه مــا در آن نفــس
میکشــیم ،زنهراســی مســألهی جــدی اجتماعــی
اســت بــا وجــود ایــن احســاس ،وقتــی یــک قلمــروی
مردانــه اســت ،زن حــق ورود بــه آن را نــدارد و وقتــی
وارد شــد نقــش رقیبــی را دارد کــه بایــد از صحنــه
کنــار رود و یکــی از دســترسترین ابزارهــا بــرای
امحــای حضــور زنــان در جامعــه از قلمروهــای مردانــه و
فضاهــای عمومــی آزار خیابانــی اســت .بــه ایــن معنــی
کــه آزار خیابانــی ،دفتــری و هرجایــی دیگــر نوعــی
زنســتیزی بــرای از بیــن بــردن رقیــب اســت و همیــن
مســأله در مــورد جامعــهی مــا نشــان میدهــد کــه
جامعــه اگــر چــه حضــور زنــان را در فضاهــای عمومــی و
ردههــای بــاال پذیرفتــه؛ امــا همــه امکانــات و شــرایطش

را متــوازن و همســو پیــش نبــرده اســت .هنگامــی
کــه یــک زن دچــار خشــونت خیابانــی میشــود ،اگــر
نگوییــم در همــه مــوارد ،در اکثریــت مــوارد مــردی
کــه زن را مــورد خشــونت و آزار قــرار میدهــد بیــش
از هــر چیــز یــک غریبــه اســت و بنــا بــر ایــن زن در
نــزد او یــک بیگانــه اســت کــه در برابــر خــودی قــرار
میگیــرد.
شــکلگیری یــک رابطــهی خود/دیگــری در فضاهــای
عمومــی بــه ســرعت میتوانــد پتانســیل خشــونت
را بــاال ببــرد .بــه هــر صورتــی نیــاز بــه یــک
فرهنگســازی مدنــی اســت و یکــی از راههــای حــل،
همیــن فرهنگســازی مدنــی اســت تــا ســطح آگاهــی
مــردم بــاال بــرود .در پایــان میخواســتم بگویــم کــه
هیــچ آدمــی در ایــن خرابشــده از آســیبپذیری در
امــان نیســت؛ ولــی آگاهیدهــی و اطالعرســانی تــا
حــدی میتوانــد مفیــد و کارســاز باشــد.

نیاز به شناخت
کودک خود داریم
زهرا اکبری

(قسمت اول)
ایـن متـن نوشـته شـده اسـت تـا روزی نسـلی که قـرار اسـت بعد از
مـا همیـن چرخـهی زندگـی را تکمیل کنـد بخواند .بدون شـک حاال
مایـی و شـمایی کـه ایـن متـن را میخوانیـم بزرگتـر از ایـن حرفها
شـدهایم و سـن مـا از مـرز بیستسـالگی و یا شـاید هم سـی سـالگی
گذشـته باشـد .اصلا حاال شـاید یـک آدم دنیا دیدهای شـده باشـی.
فرقـی نمیکنـد؛ همـهی مـا روزی یـک کـودک بودیـم بـا گهـوارهای
سـفید کـه کـم کـم راه رفتـن را آموختیـم ،ارتبـاط را آموختیـم و
تصاویـر را ذخیـره کردیـم .آرام آرام در آغوش کشـیده شـدیم ،بزرگ
شـدیم و دیگـران را در آغوش کشـیدیم .همهی ما کودکـی خود را به
یـاد میآوریـم .شـما را نمیدانـم؛ امـا بـرای من همـهاش تصویـر بود.
میگویـم ،بـود؛ زیـرا وقتـی بـه مـرور و شـناخت خـود شـروع کردم،
فهمیـدم آن تصاویـر بیشـتر از هر چیزی احسـاس بودهانـد .غمگینی،
شـادی  ،ناامیدی ،غـرور و ...
وقتـی خاطـرات مـان را به یاد میآوریم شـاید بخندیم ،شـاید ناراحت
شـویم ،شـاید سـاکت شـویم .فکـر میکنیم تصاویـر بیانگـر همه چیز
اسـتند؛ امـا همه چیـز در این کلیدواژه کوتاه اسـت :احساسـات.
چیـزی کـه بـر منطـق مـان ،بـر دید مـان و بر نـگاه ما بـه دنیـا تأثیر
میگـذارد .شـاید بـرای تـان جالـب باشـد از کتابـی بگویـم کـه چند
روز پیـش میخوانـدم .نـام ایـن کتـاب ناخـودآگاه و نیمکرهی راسـت
مغـز بـود .عالقـهی مـن بـه ارتبـاط ناخـودآگاه در رابطههـا مـان و به
خصـوص ترشـح هورمونهـای دوپامیـن و نوراپینفریـن در فراینـد
عاشـقی مجابـم کرده بود کـه وارد دنیـای نوروسـایکولوژی ناخودآگاه
شـوم و بـه شـکل ناگهانـی بـا ایـن کتـاب برخـورد کنـم؛ چیـزی که
خیلـی برایـم جـذاب بـود تعریـف کتـاب از نیمکرههـای مغـز بـود.
نیمکـرهی راسـت مـا اساسـا جایگاه احساسـات اسـت.
بـه همیـن دلیـل زبانـی نیسـت و نمیتوانیم بـا کلمات بیانـش کنیم؛
امـا سـمت چپ مغـز که مربـوط به تحلیـل رویدادهای زندگی اسـت،
معمـوال در نقـش یـک مترجـم عمـل میکنـد؛ فرایندهای احساسـی
را در غالـب کلمـات و تصاویـر ترجمـه میکنـد .امـا شـاید جالبتـر از
آن خاطرنشـان کـردن این مسـأله باشـد کـه گاهی اوقـات ،نیمکرهی
چـپ در کارش اشـتباه میکنـد؛ زیـرا فراینـد احساسـی را نمیتوانـد
بـه درسـتی درک کنـد و ایـن جـا دقیقا همان جایی اسـت کـه ما در
بیـان احساسـاتمـان و در فهمیدن خودمان دچار مشـکل میشـویم.
ی نیست
ی بیتأثیر از کودک 
بزرگسال 
روانشناسـی کـودک خاطرنشـان میکنـد؛ چیـزی کـه مـا امـروزه از
کودکـی خـود به یـادگار داریم چه آنهایـی را کـه خودآگاهانه به یاد
داریـم و چـه آنهایـی را کـه در اعمـاق ناخـودآگاهمـا هسـت ،بخش
غالبـی از احساسـات مـا و شـخصیت کودکـی مـا را تشـکیل میدهد.
پـس از غرایـز والدیـن یکـی از مهمتریـن اشـخاص در شـکلگیری
ن
ایـن احساسـات اسـتند .یقیـن هیـچ کـدام از مـا نمیتوانیـم والدیـ 
مـان را از ایـن تصاویـر جـدا کنیم؛ آنها یکـی از حتمیترین کسـانی
اسـتند کـه مـا حتـا پس از مـرگ شـان آنها را بـه وسـیلهی فراخود
بـه همراهمـان داریم.
کودکـی را تصـور کنیـد کـه دو سـال اول زندگـیاش را پیـش مـادر
و پدربزرگـش گذارنـده اسـت .مـادر و پـدر او بـه سـبب طلاق و یـا
مشـغلهیشـان در دو سـال اول زندگی او نقش چندانی نداشـتهاند.
شـاید باور تان نشـود؛ اما غالبا این افراد به سـبب همانندسـازی خود
بـا پدربـزرگ و یـا مادربزرگشـان بعدهـا در ارتباط توجهشـان تنها
بـه کسـانی جلـب میشـوند کـه ده یـا پانـزده سـال از آنهـا بزرگتـر
باشـد .بـه همیـن دلیـل والدین نقش شـگرفی در شـخصیت کودک و
بعدهـا در بزرگسـالی فـرد دارند.
در نظریـهی دلبسـتگی بالبـی ،سـبک دلبسـتگیای کـه مـا بـا
مادرمـان و یـا جانشـین روانـی او مثـل دایـه و یـا ...برقـرار میکنیـم
نقـش شـگرفی در سـبک دلبسـتگی مـا بـه زوج مان در بزرگسـالی
دارد.
الگوی ما در شناخت جهان کیست؟
کودکـی را فـرض کنیـد کـه وقتی مـادر از او جدا میشـود به شـدت
بیتابـی میکنـد و گریههایـش امـان بقیـه را میبـرد ،زمانـی که مادر
برمیگـردد تـا کـودک را در آغـوش بگیـرد ،کـودک بـه سـمت مـادر
مـیدود؛ امـا وقتـی در بغـل او اسـت او را بـا دسـتهای کوچکـش
میزنـد.
کودکانـی کـه این نوع سـبک دلبسـتگی ناایمـن را دارند بـه گفتهی
جـان بالبـی در بزرگسـالی بـا زوجهـا شـان بـه شـکل دوگانـه رفتار
میکننـد؛ یعنـی در عیـن ایـن کـه مـدام در حـال دعـوا و مشـاجره
اسـتند؛ امـا نمیتواننـد بـه رابطهها شـان پایـان دهند و یا بـه ازدواج
فکـر کنند.
شـاید فکـر کنیـم ایـن تنهـا در سـبک ارتباطـی مـا در بزرگسـالی
تأثیرگـذار اسـت؛ اما واقعیت این اسـت کـه پدر و مادر نقش شـگرفی
در باورهـا و تفکـراتمـان دارنـد .بـرای ایـن کـه راحتتـر مسـأله را
بفهمیـم ،بگذاریـد از واژهای معـروف در رویکـرد تحلیل رفتـار متقابل
رویکـردی کـه اریک بـرن روانشـناس کانادایـی پایهگـذار آن بود نام
ببـرم :پیـش نویسهـای مان.
ادامه دارد ...

سال اول

خبرهای داخلی

ارگ:
انتخابات ریاستجمهوری در فضای امن برگزار میشود

رییـس جمهور غنی ،در نشسـت ویـژهی امنیتی،
برنامـهی امنیتـی انتخابـات را بـا حضـور وزرای
امنیتـی و مسـؤوالن کمیسـیونهای انتخاباتـی،
مورد بررسـی قـرار داده اسـت.
صدیـق صدیقـی ،سـخنگوی ریاسـت جمهـوری،
پـس از چاشـت روز شـنبه ( 5اسـد) ،در یـک
نشسـت خبری گفت که نشسـت ویـژهی امنیتی،
تحـت ریاسـت محمد اشـرف غنی برگزار شـده و
در آن ،برنامـهی امنیتی انتخابات از سـوی وزرای
دفـاع و داخله تشـریح شـده اسـت.
او افـزود کـه رییـس جمهـور غنـی ،بـه صـورت
همهجانبـه ،ایـن برنامه را مورد بررسـی و ارزیابی
قرار داد.
آقـای صدیقـی علاوه کـرد کـه بخـش عمـدهی
برنامـهی امنیتـی ،ایـن اسـت کـه انتخابـات
ریاسـت جمهـوری در فضـای امـن برگـزار شـود
و تمامـی مراکـز انتخاباتـی از سـوی نیروهـای
امنیتـی تأمیـن امنیـت شـود.
او گفـت« :بخـش عمـده یـا اهـداف اساسـی این
برنامـهی امنیتـی ،ایـن اسـت کـه تدابیـر امنیتی
بـرای مراکـز ،دفاتـر و کارمنـدان کمیسـیونها
در روز انتخابـات ،بـرای مـردم و کسـانی که رأی

میدهنـد ،امنیـت تأمیـن شـود تـا در انتخاباتـی
کـه دو مـاه بعـد برگـزار میشـود ،در فضـای امن
اشـتراک کنند».
در همین حال ،نصرت رحیمی ،سـخنگوی وزارت
داخلـه ،میگویـد کـه وزارتهـای دفـاع ،داخله و
نیروهـای اسـتخباراتی ،از هشـت مـاه بدینسـو
روی برنامـهی امنیتـی بـه منظـور تأمیـن امنیت
انتخابـات ریاسـتجمهوری کار کـرده انـد و در
حـال حاضـر ایـن برنامـه آمـاده شـده و اجرایـی
خواهد شـد.
سـخنگوی وزارت داخلـه ،در خصـوص تأمیـن
امنیـت نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری
و معاونـان آنهـا نیـز افـزود« :بـرای نامـزدان و
معاونـان آنـان ،موترهـای زرهـی و محافـظ داده
میشـود».
او علاوه کـرد کـه وزارت داخلـه بـه تمامـی
فرماندهـان پولیـس مرکـز و والیتهـا دسـتور
داده کـه بـرای تأمیـن امنیـت نامـزدان ،محلات
زندگـی و مراکـز کارزارهـای انتخاباتـی آنهـا ،از
تمـام امکانـات اسـتفاده کننـد.
آقـای رحیمـی گفـت کـه هیـچ فـرد وابسـته
بـه ایـن وزارت و یاهـم مأمـوران پولیـس ،حـق

مداخلـه در امـور انتخابـات را ندارنـد و از جانـب
دیگـر ،نامـزدان نیـز باید بـا نیروهـای امنیتی در
چارچـوب قانـون همـکار باشـند.
از سـویی هـم ،روحاهلل احمـدزی ،سـخنگوی
وزارت دفـاع افـزود« :هـدف مـا تأمیـن امنیـت
انتخابـات اسـت و تمـام مراکز شناسـایی شـده و
مراکـزی کـه در تهدیـد بلنـد امنیتـی قـرار دارد،
عملیات گسـترده انجام میشـود تـا روز برگزاری
انتخابـات مشـکالت حـل میشـود».
روحاهلل احمـدزی ،بیـان کـرد کـه وزارت دفـاع
ملـی متعهـد بـه انتقال مـواد انتخاباتـی در مراکز
ا ست .
ت جمهـوری در شـرایطی
انتخابـات ریاسـ 
برگـزار میشـود کـه از یکسـو ناامنیهـا در
بخشهـای مختلف کشـور رو به گسـترش اسـت
و از سـوی دیگـر ،شـورای نامـزدان انتخابـات
ریاسـتجمهوری تلاش دارنـد کـه بـه منظـور
تحقـق گفتوگوهـای صلـح ،برگـزاری انتخابـات
ریاسـتجمهوری را بـه تأخیـر بیندازنـد.
بـر اسـاس تقویـم انتخاباتـی ،قرار اسـت انتخابات
ریاسـت جمهـوری در ششـم میـزان سـال جاری
برگزار شـود.

خبرهای خارجی

مصرف ذغال سنگ تا  20سال آینده ثابت میماند

بـر اسـاس گـزارش سـازمانهای چنـد ملتـی و
شـرکتهای انـرژی ،از جمله آژانـس بینالمللی انرژی
و شـرکت نفـت و گاز بریتانیایـی بیپـی (بریتیـش
پترولیـم) مصـرف ذغـال سـنگ تـا  20سـال آینـده
ثابـت میمانـد .اسـتخراج و مصـرف زغـال سـنگ در
سـطح جهـان ،بـا وجـود هشـدارهای فعـاالن محیـط
زیسـت و پژوهشگـران اقلیـم ،در  20سـال آینـده
فقـط بـه میـزان کمـی تغییـر میکنـد.

ایـن موضوع در گزارشـی از سـوی شـرکتهای بزرگ
انـرژی در سـطح جهـان ،از جملـه آژانـس بینالمللـی
انرژی و شـرکت نفت و گاز بریتانیایی به نشـر رسـیده
اسـت .در گـزارش آمـده اسـت کـه مصرف انـرژی در
سـطح جهـان تـا سـال  2040میلادی تا حـدود یک
سـوم افزایـش مییابـد .بـر اسـاس اکثـر پیشبینیها،
بخـش زغـال سـنگ از تولیـدات انـرژی در سـطح
جهـان کـه در حـال حاضـر  27درصـد قـرار دارد ،بـه

سـازمان جهانـی بهداشـت گفتـه اسـت که سـیگرت
الکترونیـک قطعـا بـه صحـت مضر اسـت.
در گزارشـی کـه از سـوی سـازمان جهانی بهداشـت
روز جمعـه ( 4اسـد) بـه نشـر رسـیده اسـت ،آمـده
اسـت که سـیگرت الکترونیـک قطعا بـه صحت مضر
اسـت و بایـد تحـت نظـارت قـرار گیرد.
ایـن سـازمان تأکیـد کرده اسـت کـه اسـتفاده از این
سـیگرت بـرای کسـانی کـه قصـد تـرک سـیگرت را
دارنـد توصیـه نمیشـود .در گـزارش این سـازمان به
صراحـت آمده اسـت« :هیـچ مدرکی وجـود ندارد که
نشـان دهـد سـیگرت الکترونیکـی میتوانـد در ترک
سـیگرت کمـک کنـد و حتـا ممکـن اسـت دروازهای
بـرای اعتیـاد در بین جوانان باشـد».
نظـر به گـزارش سـازمان بهداشـت جهانی ،دسـتگاه
بخارسـاز (ویپ) سـیگرت الکترونیک که به وسـیلهی
آن نیکوتیـن مایـع اعتیـادآور در دمـای باالیـی بـه
صـورت بخـار فـرو داده میشـود ،میتواند فـرد را به
سـمت اعتیـاد هدایـت کند .بـا وجودی که سـیگرت
الکترونیـک نسـبت بـه سـیگرتهای معمولـی مـواد
سـمی کمتـری دارد ،سـازمان جهانـی بهداشـت
میگویـد کـه ایـن وسـیله همچنـان سلامتی
اسـتفادهکنندگان را بـه خظـر میانـدازد.

ایـن گـزارش همچنـان بـه اغلـب کشـورهایی
اشـاره میکنـد کـه سـیگرت الکترونیـک در آنهـا
در دسـترس عـام قـرار دارد و میگویـد ،کسـانی
کـه سـیگرت الکترونیـک اسـتفاده میکننـد از
سـیگرتهای معمولـی هـم اسـتفاده میکننـد.
ایـن سـازمان همچنـان هشـدار داده اسـت کـه
اطالعـات غلطـی کـه از سـوی شـرکتهای دخانیات
دربـارهی سـیگرت الکترونیک منتشـر میشـود ،یک
تهدیـد واقعـی میباشـد.
در حـدود یک سـوم کسـانی که سـیگرت میکشـند

حـدود  20درصـد کاهـش خواهـد یافت؛ امـا این رقم
در حقیقـت مشـابه بـا رقـم امـروزی اسـت .نظـر بـه
بررسـیهای ایـن گـزارش ،مصـرف انـرژی در سـطح
جهـان تـا سـال  2040تـا حـدود یـک سـوم افزایش
خواهـد یافت.
بـا آن کـه انرژیهـای قابـل تجدیـد ،یک بخـش مهم
ایـن رشـد را رفـع میکنـد؛ امـا بـرای رفـع نیازهـای
فزایندهـی انـرژی ،به ویژه در کشـورهای نوخاسـتهی
صنعتـی آسـیایی کافـی نیسـت .در سـال گذشـته،
مصـرف زغال سـنگ در سـطح جهانی تـا  1.4درصد،
بـه  3.77میلیـارد تُـن معـادل نفـت افزایـش یافتـه
اسـت .نظر بـه پیشبینیای کـه در این گـزارش آمده
اسـت در سـال  2040نیـز ایـن مصـرف بیـش از 3.5
میلیـارد تُـن معـادل نفت خواهـد بود .زغال سـنگ ،از
جملـه مضرتریـن انرژی برای محیط زیسـت از سـوی
کارشناسـان عنـوان شـده اسـت .آلمـان میخواهـد تا
حـد ممکـن بـه صـورت سـریع از تولید و مصـرف آن
صـرف نظـر کند و بـه این وسـیله کشـورهای دیگر را
بـه انصـراف از آن نیـز تشـویق کند.
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دبیرخانهی
شورای عالی صلح لغو شد
رییـس جمهـور غنـی بـا صـدور فرمـان جدیـدی،
دبیرخانـهی شـورای عالـی صلـح را لغـو کرده اسـت.
صدیـق صدیقـی ،سـخنگوی ریاسـت جمهـوری ،روز
شـنبه ( 5اسـد) در یـک نشسـت خبـری گفـت کـه
شـورای عالـی صلح لغو شـده و بعد از ایـن ،تمام امور
ایـن شـورا ،بـه وزارت دولـت در امـور صلـح سـپرده
میشـود.
او افـزود« :رییـس جمهور به اسـاس خواسـت اعضای
لویهجرگـهی مشـورتی صلـح وزارت دولـت در امـور
صلـح را ایجـاد کـرد کـه یک اقـدام بـرای نیازمندی
تأمیـن صلـح در کشـور بـود .رییـس جمهـور امـروز
فرمـان لغـو شـورای عالـی صلـح را بـا تمـام امـور
آن صـادر کـرد و تمـام امـور ایـن شـورا پـس از ایـن
مربـوط وزارت دولـت در امـور صلـح میشـود».
امـا لحظاتـی پـس از ایـن نشسـت خبـری ،آقـای
صدیقـی در برگـهی تویتـرش ،حرف خـود را تصحیح
کـرد و نگاشـت کـه شـورای عالـی صلـح لغو نشـده،
بلکـه تنهـا دبیرخانـهی ایـن شـورا لغـو شـده اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که رییـس جمهور غنـی ،حدود

یـک مـاه قبـل ،بـا صـدور فرمانـی ،وزارت دولـت در
امـور صلـح را ایجاد و سلام رحیمـی را بهعنوان وزیر
در ایـن وزارت منصـوب کـرد .بـا ایجـاد ایـن وزارت،
گمانهزنیهـای زیـادی مبنـی بـر لغـو شـورای عالـی
صلـح وجود داشـت.
از سـویی هـم ،سـخنگوی ریاسـت جمهـوری در این
نشسـت خبـری گفـت کـه پیشـرفتهایی در رونـد
صلـح افغانسـتان صـورت گرفته اسـت.
او افـزود« :پیشـرفتی در هیـأت مذاکرهکننـده
داشـتیم ،بایـد بـه طـرف صلـح برویـم تـا جنـگ
در افغانسـتان خاتمـه یابـد .پیشـرفتهایی روی
تفاهمنامـهی ابتدایـی صلـح داشـتهایم؛ امـا زمـان و
تاریـخ دقیـق دسـتیافتن بـه آن تـا کنون مشـخص
نیسـت ».ایـن در حالـی اسـت کـه در جریـان چنـد
مـاه گذشـته ،گفتوگوهـا بـه منظـور برقـراری صلح
در افغانسـتان شـدت یافتـه اسـت .زلمـی خلیـلزاد،
نماینـدهی ویـژهی وزارت خارجهی امریـکا ،چند روز
قبـل دور جدید سـفرهای خود را به منظـور برقراری
صلـح در افغانسـتان آغـاز کـرد.

بازار مشترک
افغانستان و تاجیکستان بازگشایی شد
بـازار مشـترک میـان افغانسـتان و تاجیکسـتان کـه
سـه سـال پیـش مسـدود شـده بـود ،روز شـنبه (۵
اسـد) بـا حضورداشـت مقامهـای افغـان و تاجیـک،
در ولسـوالی اشکاشـم والیـت بدخشـان افغانسـتان
بازگشـایی شـد.
ثنـاؤاهلل روحانـی ،سـخنگوی والـی بدخشـان ،بـه
روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد کـه در برنامـهی
بازگشـایی این بازار مشـترک ،والیان والیت بدخشـان
کشـور تاجیکسـتان و والیـت بدخشـان افغانسـتان
اشـتراک داشـتند.
بـه گفتـهی او ،در ایـن برنامـه مقامهـای افغـان و
تاجیـک روی توسـعهی فعالیتهـای تجارتـی میـان

دو کشـور تأکیـد کردنـد.
آنـان بازگشـایی ایـن بـازار مشـترک را بـه سـود
باشـندگان والیتهـای بدخشـان هـردو کشـور
همسـایه دانسـتند و اضافـه کردنـد کـه داد و سـتد
در ایـن بـازار سـبب بلنـد رفتـن اقتصـاد خانوادههـا
خواهـد شـد.
در ایـن بـازار مشـترک کـه در نقطـهی مـرزی دو
کشـور در ولسـوالی اشکاشـم افغانسـتان ایجاد شـده
اسـت ،بیشـتر صنایـع دسـتی بـه فـروش میرسـد.
بـازار مشـترک افغانسـتان و تاجیکسـتان سـه
سـال پیـش بـه دلیـل ناامنـی در والیـت بدخشـان
افغانسـتان ،مسـدود شـده بـود.

احتمال یک معاملهی
بزرگ تجاری میان امریکا و بریتانیا
دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور ایـاالت متحـده ،بـه
بوریـس جانسـون ،نخسـتوزیر بریتانیـا ،در یـک
گفتوگـوی تلفونـی گفتـه اسـت کـه امریـکا و بریتانیا
بـه زودی مذاکراتـی دربـارهی یـک معاملـهی بـزرگ
تجـاری را آغـاز خواهنـد کـرد.
بـه گفتـهی آقـای ترامـپ ،توافـق تجـاری احتمالـی
امریـکا بـا بریتانیـا ،پـس از خـروج از اتحادیـهی اروپا،
سـطح تجـارت میـان دو کشـور را «سـه ،چهـار یا پنج
برابـر» خواهـد کرد.
رییـس جمهـور امریکا گفته اسـت که عضویـت بریتانیا
در اتحادیـهی اروپـا پیـش از ایـن مانعـی بـر سـر راه
تجـارت میـان دو کشـور بوده اسـت.

آقـای ترامـپ همچنـان گفته اسـت که هـر گاه بریتانیا
از اتحادیـهی اروپـا خـارج شـود ،میتوانـد انتظـار
تجـارت بیشـتری بـا امریـکا داشـته باشـد.
بریتانیـا تـا قبـل از خـروج از اتحادیـهی اروپـا اجـازه
نـدارد بـا کشـور دیگـری غیـر از کشـورهای اتحادیهی
اروپـا قـرارداد تجـاری امضـا کند.
قوانیـن اتحادیهی اروپا کشـورهای عضـو را از مذاکرهی
تجـاری جداگانـه با کشـورهای دیگر منع کرده اسـت.
امریـکا از جملـه کشـورهایی اسـت کـه بـا بریتانیـا و
اتحادیـهی اروپـا توافـق تجـاری نـدارد.
قـرار اسـت خـروج بریتانیـا از اتحادیـهی اروپـا در 31
اکتبـر اجرایی شـود.

وضع تحریمهای بیشتر علیه کوبا از سوی امریکا
وزارت خارجـهی امریـکا اعلام کـرده اسـت کـه این
کشـور تحریمهـای جدیـدی را علیه کوبـا وضع کرده
اسـت .در اعالمیـهی وزارت خارجـهی امریـکا ،آمـده
اسـت کـه صنعـت گردشگـری و برنامـهی اعـزام
داکتـر بـه خـارج ایـن کشـور را تحریـم کرده اسـت.
از جملـه تحریمهـای دیگـر علیه کوبـا ،دو هوتل مهم
و پرطـرفدار نیـز میباشـد کـه مالـک یکـی از ایـن
هوتلهـا ،شـهروند آلمانی اسـت.
بـر بنیاد این اعالمیه ،دو انتشـاراتی کـه درآمد آن در
اختیـار ارتـش کوبـا قـرار میگیـرد ،هم در فهرسـت
تحریمهـای امریـکا قرار گرفته اسـت.
وضـع ایـن تحریمهـای جدید علیـه کوبا ،شـهروندان

امریـکا را از معاملـه بـا سـازمانهای داخلـی کوبایـی
منـع میکند.
طـرح دیگـری کـه شـامل تحریمهـا شـده اسـت و
گفتـه شـده کـه درآمـد آن بـه تقویـت ارتـش کوبـا
بـه مصرف میرسـد ،شـامل ممنوعیت سـفر و صدور
ویـزه بـرای عوامـل طرح اعـزام داکتـر به خـارج کوبا
میباشـد.
دولـت امریـکا ،اعمال تحریمهـا علیه کوبـا را از زمان
ریاسـت جمهـوری دونالد ترامپ از سـر گرفته اسـت.
در زمـان ریاسـت جمهـوری بـارک اوبامـا ،رییـس
جمهـور پیشـین امریـکا ،تحریمهـا علیـه کوبـا
برداشـته شـده بـود.

هند به ایران:
ی هندی کشتیهای توقیفشده را آزاد کنید
خدمه 
در کشـور چیـن قـرار دارنـد کـه نیـز در حـال
قانونمنـد کـردن اسـتفاده از سـیگرت الکترونیـک
اسـت.
محدودیتها در اسـتفاده از سـیگرتهای الکترونیک
در سراسـر جهان در حال افزایش اسـت.
سنفرانسیسـکوی امریکا ،ماه گذشـته فـروش و تولید
این نـوع محصـوالت را ممنوع کرد.
طبـق ایـن گـزارش ،سـاالنه هشـت میلیـون نفـر
در اثـر مصـرف دخانیـات چـه بهطـور مسـتقیم یـا
غیرمسـتقیم جـان خـود را از دسـت میدهنـد.

دولـت هنـد ،از ایران خواسـته تا سـه خدمهی هندی
نفتکشهایـی کـه در ایـن کشـور تحت توقیـف قرار
دارد را آزاد کنـد .وزارت خارجهی هند ،در اعالمیهای
تأییـد کـرده کـه ایـران 9 ،خدمـهی هنـدی کشـتی
ریـاح را آزاد کـرده؛ امـا تاکنون از سـه خدمهی دیگر
این کشـتی خبری در دسـت نیسـت.
سـپاه پاسـداران ایـران ،هفتـهی گذشـته ،کشـتی
نفتکـش ریـاح را در جنـوب جزیـرهی الرک در
خلیـج فـارس ،توقیف کـرد .ایـران دلیل ایـن توقیف
را قاچـاق سـوخت خوانـده اسـت .در اعالمیـهای کـه
از سـوی سـپاه پاسـداران منتشـر شـده ،آمده اسـت
کـه «شـناور خارجـی» یـک میلیـون لیتر «سـوخت

قاچـاق» را انتقـال مـیداده اسـت.
روز گذشـته ،فقـط  9خدمـهی هنـدی کـه در ایـن
کشـتی قـرار داشـتند ،از سـوی ایـن سـپاه آزاد
شـدند؛ امـا هنـوز چندیـن شـهروند دیگـر هنـد کـه
در ایـن نفتکـش و نفتکـش اسـتینا ایمپـرو کار
میکردنـد ،در ایـران اسـتند .وزارت خارجـهی هنـد،
گفتـه اسـت کـه کشـتی ریـاح  12خدمـهی هنـدی
داشـته اسـت کـه  9نفـر آنهـا بـه زودی بـه هند بر
میگردنـد؛ امـا دلیـل این که چرا سـه نفـر دیگر آزاد
نشـدهاند ،گفتـه نشـده اسـت .هند تـا پیـش از پایان
معافیتهـای نفتـی ایـران ،از جملـهی خریـداران
عمـدهی نفـت ایـران بوده اسـت.
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آیا عطا محمد نور
آخرین پایگاه مبارزاتی و مردمی جمعیت
اسالمی افغانستان را نابود میکند؟
ریحان تمنا

بعـد از واگـذاری قـدرت بـه حامـد کـرزی در
دورهی جدید ،تا شـهادت اسـتاد ربانـی ،جمعیت
اسلامی نیـز تحـت تأثیـر جـو جدیـد ،از لحـاظ
درونـی دچـار چنـد دسـتگی شـد و فیگورهـای
اصلـی ایـن جریـان ،در مراحـل مختلف بـه داد و
سـتد مسـتقل با جریانهـای کلی سیاسـی دیگر
پرداخـت؛ امـا در کل سـاخت اصلـی جمعیـت به
حیـث یـک جریـان جهـادی واحـد ،پابرجـا بـود
و در مقاطعـی نیـز مهرههـای اصلـی جمعیـت
اسلامی به ابـراز تعهد شـان به حـزب پرداختند.
اسـتاد ربانـی در واقـع سـتون مرکـزی بنـای
جمعیـت اسلامی بـود.
بعـد از شـهادت اسـتاد برهانالدیـن ربانـی،
جمعیـت اسلامی افغانسـتان بهعنـوان یکـی از
قدرتمندتریـن احـزاب جهادی افغانسـتان دچار
خلای رهبریـت شـد و گفتمـان رهبریـت ایـن
حـزب بـه یکـی از چالشهـای اصلـی رقابتهای
درونحزبـی مبـدل شـد .از میـان شـخصیتهای
اصلـی حزب ،محمـد اسـماعیل خـان ،فرماندهی
قدرتمنـد جمعیـت در غـرب افغانسـتان ،احمـد
ضیـا مسـعود ،دامـاد اسـتاد ربانـی و بـرادر
احمدشـاه مسـعود فرمانـدهی نامـدار جمعیـت
اسلامی ،صالحالدیـن ربانـی ،پسـر اسـتاد ربانـی
و اسـتاد عطـا محمـد نـور ،یکـی از فرماندهـان
بـزرگ جمعیـت اسلامی در شـمال افغانسـتان،
کسـانی بودنـد کـه پـای بـه میـدان رقابـت روی
رهبریـت جمعیـت اسلامی گذاشـتند .هرچنـد
افـراد دیگری مثـل داکتر عبداهلل عبـداهلل ،محمد
یونـس قانونـی ،مارشـال محمـد قسـیم فهیـم و
چنـد تـن دیگر هـم بحث شـان در میان بـود؛ اما
گـروه اول بـه هر دلیلی که بود ،بحـث رهبریت را
در محـور خـود حفظ کردند .بـه فاصلهی کوتاهی
از شـهادت اسـتاد ربانـی در نشسـت میان سـران
جمعیـت اسلامی ،صالحالدیـن ربانـی بـه حیـث

سرپرسـت حـزب جمعیـت تعییـن شـد .بحـث
رهبریـت جمعیـت؛ امـا همچنـان بـه حیـث یک
میـدان رقابـت بـرای تعـدادی از مدعیـان باقـی
ما ند .
اسـتاد عطـا محمـد نـور بـا ایـن کـه بـه لحـاظ
گذشـته ،در ردیـف افرادی مثل محمد اسـماعیل
خـان یـا مارشـال فهیـم یـا حتـا داکتـر عبـداهلل
عبـداهلل نبـود؛ امـا در شـرایط جدیـد توانسـته
بـود خـود را بـه ردههـای اول حـزب ارتقـا دهـد
و از جملـهی مدعیـان اصلـی رهبریـت جمعیـت
اسلامی شـود .پرسـش این اسـت که اسـتاد عطا
محمـد نـور چطـور بـه ایـن سـطح ارتقـا کرد؟
بعـد از سـقوط طالبـان و روی کار آمـدن نظـام
جدیـد ،جمعیـت اسلامی بـه حیـث یکـی از
شـرکای اصلـی قـدرت ،تـوان بسـیاری در دفـاع
از اعضایـش در ادارات کلیـدی کشـور داشـت.
جمعیـت تـا مدتهـا تقریبـا نیمـی از قـدرت
دولـت را در کنتـرل گرفتـه بـود و عطـا محمـد
نـور ،در همیـن گردونـه ،والـی والیـت بلخ شـده
بـود .پراکندگـی نسـبی میـان شـخصیتهای
رده اول جمعیـت ،فرصتـی را مسـاعد سـاخت
تـا عطـا محمـد نـور ،بـا اسـتفاده از تسـلطش بر
والیـت بلخ ،بـه توانمندسـازی خـود در زمینهی
اقتصـادی و ایجـاد یـک جزیرهی قـدرت تا حدی
مسـتقل بسازد .او توانسـت در والیت بلخ و بعضی
والیـات اطـراف آن ،بـه ایجـاد گروههـای پیـرو
و تابـع خـود پرداختـه و صفـی از افـراد وفـاردار
بـه خـود را شـکل دهـد .بـرای شـکلدهی چنین
تشـکیالت غیـر رسـمی امـا وفـادار ،دو امـر نقش
اصلی را داشـت .اول درآمدهـای اقتصادی و خرج
بیدریـغ ایـن درآمـد برای ایجـاد پایگاه سیاسـی
بیـن مـردم و دیگـر ،مدیریـت قاطـع حـوزهی
تحـت تسـلط .عطـا محمـد نـور ،هـر دوی ایـن
امکانـات را در دسـترس داشـت .نابسـامانیهای
درونـی دولـت ،دسـت عطـا محمـد نـور را در
گـردآوری امکانـات اقتصـادی بسـیار عظیـم بـاز
گذاشـته بـود .وی بـا درک واقعیـت حاکـم و بـا
اسـتفاده از مقـام دولتـی خـود در والیـت بلخ ،به
یکـی از ثروتمندتریـن افـراد افغانسـتان مبـدل
شـد .بـا بـاال گرفتـن سـطح تقابـل گروههـای

سیاسـی و تیـره شـدن ابعـاد قومـی ایـن تقابـل،
عطـا محمـد نـور بلـخ را بـه یکـی از سـنگرهای
اصلـی تاجیکتبـاران افغانسـتان مبـدل کـرد.
شـخصیتهای دیگـر جمعیـت اسلامی نیـز
در شـرایط ناگزیـری و شـاید علـی رغـم میـل
باطنـی شـان ،به قـدرت گرفتـن عطا محمـد نور
در شـمال افغانسـتان کمـک میکردنـد .عقـب
زدن گام بـه گام مهرههـای جمعیـت اسلامی از
قـدرت توسـط تیمهـای سیاسـی مخالـف ،قدرت
جمعیـت را از تمرکـز در کابـل بـه تمرکـز روی
مناطقـی کـه به لحاظ سـنتی حوزهی نفوذ شـان
بـود ،کشـاند .یکـی از مهمتریـن مراکـزی کـه در
برابـر گـروه مخالـف سیاسـی جمعیـت اسلامی
و تـا حـدی گروههـای قومـی توانسـت مقاومـت
کـرده و بیپـرده بـه طـرح داعیـهی سیاسـی و
دفـاع قومی بپـردازد ،گـروه حاکـم در والیت بلخ
بـود .مـوازی بـا رشـد تقابلهـای قومـی ،ارزش
پایـگاه بلـخ نیـز بیشـتر شـد و در نهایـت عطـا
محمـد نور ،به حیـث والی بلخ خـود را فرماندهی
صـف قدرت رقابت سیاسـی و قومی یافت .شـکی
نیسـت کـه مدیریت عطا محمـد نور در اسـتفاده
از امکانـات و فرصتهـا در والیـت بلـخ تـا حـد
قابـل توجهـی خـوب بود؛ چـرا که او توانسـت در
مقابـل موجـی کـه محمـد اسـماعیل (رهبری که
بـه مراتـب از عطـا محمـد نـور جایـگاه بلندتـری
داشـت) را از پیـش روی برداشـت ،مقاومـت کند.
البتـه در بحـث تضعیـف اسـماعیل خان ،مسـایل
زیـادی از جملـه تبعیضات منطقـهای درونحزبی
میـان اعضـای رده بـاالی جمعیت دخیـل بود که
شـخصیتهای رده اول جمعیـت ،عطـا محمد نور
را از خـود میدانسـتند و از جانـب او احسـاس
خطـر جـدی نمیکردنـد؛ امـا از جایـگاه ،نقش و
اقتـدار اسـماعیل خـان همـه در هـراس بودنـد.
شـاید مشـکل عطا محمد نـور ،از زمانی آغاز شـد
کـه بـه ردهی بلندتـری از تجربـهی دورهی جهاد
خـود در بازیهـای سیاسـی ارتقـا کـرد .او ،برای
تثبیـت جایـگاه خـود گاهـی در برابـر مخالفیـن
سیاسـیاش و در کشـمکشهای قومـی ،بـا لحـن
بسـیار صریـح حـرف زد .همیـن صراحـت گفتار،
او را در افـکار عمومـی و خصوصـا در میـان قـوم
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تنها سرمقاله بازتابدهندهی دیدگاه صبحکابل است.
دیدگاههای مطرحشده در مقالهها ،به نویسندگان آن
برمیگردد.

1st Year

تاجیـک ،او را مدتـی سـر زبانها انداخـت و باعث
محبوبیـت وی شـد .شـاید همیـن امـر بـود کـه
ذایقـهی عطـا محمد نـور را بـرای گرفتن سـکان
رهبریـت جمعیـت اسلامی تحریـک کـرد و این
فهـم را در او بـه وجـود آورد کـه پیشـتاز یـک
جریـان بزرگ شـده اسـت.
وقتـی عطـا محمـد نـور ،خـود را در محـراق
توجـه گـروه کثیـری از همتبارانـش دیـد ،شـاید
بـه تصـور ایـن کـه زمانـش رسـیده اسـت ،بـا
ترفندهـای سیاسـی وارد رقابـت بسـیار خطرناک
بـا شـخصیتهای رده اول جمعیـت شـد .او دیگر
حاضـر نبـود از موضـع نـرم و گروهـی حـرف
بزنـد ،بلکـه غالبـا سـخنان و موضعگیریهایـش
لحـن رهبرانـه داشـت .او بـا اسـتفاده از ادبیـات
سـخت و از موضـع قـدرت ،علاوه بـر ایـن کـه
بـا مخالفیـن سیاسـیاش حـرف مـیزد ،گاهـی
بـا شـخصیتهای همسـو نیـز بـا همـان سـختی
حـرف زده اسـت .بـاری او در مقطعـی خطـاب
بـه داکتـر عبـداهلل گفتـه بـود« :دندانهایـش را
میکشـم ».شـیوهی برخـورد عطـا محمـد نـور
تلفیقـی از قلـدری ،تحریـک احساسـات قومـی،
اسـتفاده از عنصـر پـول بـرای ترغیـب و تـداوم
وفـاداری صفـوف مردمـیاش ،میباشـد.
عطـا محمـد نـور در سـطح بـاالی بازیهـای
سیاسـی تـا کنـون شکسـتهای بسـیار زیـادی
داشـته اسـت .او در حـدود یـک سـال گذشـته با
موضـع عـوض کردنهـای زود بـه زود و دوسـتی
و دشـمنیهای بسـیار کوتاهمـدت کـه تـوأم
بـا بیاطالعـی از ادبیـات سیاسـی رایـج میـان
سیاسـتمداران اسـت ،پایگاهـی را کـه چندیـن
سـال برایـش جنگیـده و در افـکار عمومـی برای
خـود خلـق کـرده بـود ،متزلزل سـاخته اسـت .او
بـاری بـه معاملـهی مسـتقالنه از موضـع جمعیت
و مـردم تاجیـک پرداخـت؛ امـا نتیجه نشـان داد
کـه ایـن معامله فریبـی بیش نبـوده اسـت .البته
عطـا محمـد نـور ،امـروز بـه دلیـل انجـام همین
معاملات بینتیجـه و دشـمنیهای لفظـیای که
کمتـر جامـهی عمل پوشـیده اسـت ،روی زبانها
افتـاده و تـا حـدی جایـگاه ضربالمثـل آن کـه
الفیـد ،نبافیـد ،را یافتـه اسـت.
بـازی ناقـص عطـا محمـد نـور ،باعـث شـد کـه
امـروز علاوه بـر ایـن کـه جایگاهش را از دسـت
داده ،در بازیهـای پیـش رو چنـان کـه خـودش
بـاور کـرده ،جـدی گرفتـه نشـود.
آخریـن موضعگیریهـای عطـا محمـد نـور
بـه چنـد روز پیـش در مصاحبـه بـا طلـوع
نیـوز برمیگـردد .او در ایـن مصاحبـه یـک
موضعگیـری بسـیار شـگفتانگیز کـرد .او تهدید
کـرد که اگر اشـرف غنـی بخواهـد در انتخابات با
تقلـب پیـروزی به دسـت بیـاورد ،حتا بـا رفتن با
طالبـان ،پیش روی اشـرف غنـی را خواهد گرفت.
جمعیـت اسلامی افغانسـتان مهمتریـن
موضعگیـریاش در دو و نیـم دهـهی اخیـر
مقابلـه بـا تفکـر و موضـع طالبـان در قبـال مردم
افغانسـتان اسـت .دشـمنی بـا طالبـان اگـر در
سـطح رهبـران تـا حـدی انعطـاف یافتـه اسـت؛
امـا حملات وحشـیانهی طالبـان هـر روز از
مـردم قربانـی میگیـرد و مـردم هـزاره و تاجیک
و اوزبیـک افغانسـتان هنـوز طالبـان را دشـمن
خـود میداننـد .اسـتاد عطـا ،بـا طـرح موضـع
احتمـال رفتـن بـا طالبـان ،آخریـن و مهمتریـن
پایـگاه فکـری و سیاسـی جمعیـت را متالشـی
شـده اعلام میکنـد .در واقـع طالبان توانسـتند
اسـتخوانهای بـاور و موضـع گـروه سرسـخت
مقابـل خـود را عاقبت بشـکنند و بحث امکان فرو
افتـادن نیـروی مقابـل شـان را بـه دامن خـود به
میـان آورنـد .با چنین فکـری ،اسـتاد عطا محمد
نـور داعیهی رهبری جمعیت اسلامی افغانسـتان
را هنـوز در سـر دارد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
یک سال$ ۳۵۰ :

بازاریاب0774002604 :
توزیع :شبکه زنگ صبح 0744021952 -
چاپ :چشمه

طالبان از درس خواندن
دختران هراس داشتند
«آن روزی کـه از تـرس طالبـان بـا پاهـای برهنـه در
آفتاب سـوزان باالی سـنگهای داغ و خارهـای بیابان
ساره ترگان
بـه سـوی مکتـب میدویـدم ،هیـچ یـادم نمیـره».
ایـن گفتههـای بانویـی اسـت کـه در حـال حاضـر در یکـی از مکاتـب کابل
بهعنـوان معلـم مشـغول تدریـس اسـت و درس خوانـدن را در زمـان طالبان
سـختترین کار ممکـن میگویـد .ایـن بانـو ،نجیبـه نـام دارد و در دوران
طالبـان بـا مشـکالت زیـاد درس خوانـده و بـه مکتـب رفتـه اسـت .وی از
رنجهایـی کـه در دوران طالبـان کشـیده اسـت چنیـن میگویـد« :هـر روز
کتابهایـم را در تکـهای پیچانـده داخـل سـبد میمانـدم و علـف رویـش
میانداختـم ،بعـد پشـت میکـردم ،داس هـم بـه دسـت میگرفتـم تـا در
مسـیر راه طالبـان متوجـه نشـوند کـه بـه مکتب مـیروم ».نـه تنهـا نجیبه،
بلکـه بسـیاری از دختـران ایـن ولسـوالی بـه خاطـر مکتـب رفتـن و درس
خوانـدن مشـکالت زیـادی را دیـده انـد و هـر روز شـان را با تـرس و نگرانی
شـروع کـردهانـد و بـه امید ایـن که چنـد کلمه یـاد بگیرند هـر روز با ترس
و تردیـد از مقابـل چشـمان طالبـان کـه آن سـالها آمـده بودنـد و مخالـف
سرسـخت درس خوانـدن و رفتـن دختـران بـه مکتـب بودنـد ،خـود را بـه
نزدیکتریـن محـل آموزشـی برسـانند .ایـن دختـران از هـر ترفنـد ممکـن
اسـتفاده میکردنـد تـا از سـوی طالبـان شناسـایی نشـوند .ایـن دختـران
دوسـتداران علـم و طـرفدار آگاهـی بودند؛ اما بارها شـده بود کـه نجیبه و
دیگـر دخترانـی کـه آن سـالها حاضـر بودند به هـر قیمتی برونـد به مکتب
و درس بخواننـد ،از سـوی طالبـان بـا تازیانـه و شلاق روبـهرو شـوند و ایـن
گـروه افراطـی مانـع آنهـا شـوند .امـا حـرف این بـود که آیـا ایـن دختران
کـه مثـل یـک رودخانـهی خروشـان عطش رسـیدن بـه دریـا داشـتهاند ،آیا
یـک سـد کوچک مثـل طالبان میتوانسـت جلـو راه ایـن دختـران را بگیرد.
نجیبـه میگویـد« :در یکـی از روزهای تابسـتان که با دختر همسـایهیمان
یکجـا طـرف مکتـب میرفتیـم ،در مسـیر راه طالـب تفنگبـهدوش مـا را
ایسـتاد کـرد و پرسـید کـه شـما هـر روز کجـا میرویـد؟ مثـل بیـد از ترس
میلرزیدیـم ،فـرار را بـه قـرار ترجیـح دادیـم ،سـبد و داس را رهـا کـرده تـا
تـوان داشـتیم در آن آفتـاب سـوزان روی سـنگهای داغ و خارهـای بیابـان
دویدیـم .زمانـی کـه به قلعـهی مجاور رسـیدیم ،تـازه متوجه درد شـدید در
پاهایـم شـدم؛ چـون موقـع دویدن هیـچ نفهمیـدم چـه وقـت چپلقهایم از
پایـم برآمـده ،کـف پاهایـم از بـس بـه سـنگ و خـار خـورده بـود آبلـه زده
بـود ».وی ادامـه میدهـد« :بعـد از آن روز دیگـر مکتـب نرفتـم و چنـد روز
بعـد طالبـان اخطـار دادنـد هـر دختـری که بـه مکتب بـرود شلاق میزنیم
و همچنـان در مسـیر راه مکتـب مایـن جاسـازی شـده تـا جلـو یاغیهـای
قانـون گرفتـه شـود ».اما انـگار دختران این ولسـوالی از آموختن علم دسـت
بـردار نبودنـد؛ در هـر روسـتا یـک خانـه را بـرای درس خوانـدن مشـخص
کردنـد و بـه صـورت مخفیانـه و نوبـتوار یـک بـار در یـک روسـتا بـار دیگر
در روسـتای دیگـر دختـران جمـع شـده و از کسـی کـه در آن روزگار خـط
خوانـدن را بلـد بـود و یـا هـم از آنهـا چنـد کلمه بیشـتر میدانسـت درس
و مشـق را فـرا میگرفتنـد در زمـان طالبـان هیـچ دختـری حـق آموختـن
علـم و رفتـن بـه مکتب را نداشـت؛ طالبـان با سـوختاندن مکاتب ،جاسـازی
مایـن در راه مکتـب و یـا هـم با شلاق زدن دختران حکـم درس نخواندن را
عملـی میکردنـد .هـر بـار که نجیبـه از خاطـرات تلـخ دوران طالبـان حرف
میزنـد مـوج تـرس در چشـمان زیبایـش هویدا میشـود ،میگویـد« :وقتی
طالبـان قـدرت را بـه دسـت گرفتند همـه دختـران در خواجه عمـری غزنی
خانهنشـین شـدند از آنجـا کـه مـردم تشـنهی علـم و دانـش بودنـد ،بـه
دختـرانشـان اجـازه دادنـد کـه با طـی کـردن راه طوالنـی از یـک قریه به
قریـهی دیگـر بـه خاطـر درس خوانـدن بروند .مکتب سـیار تاحدی مشـکل
مـا دختـران را در او زمـان حـل کـرد ».نجیبه حـرف آخـرش اینگونه بیان
میکنـد« :بـا تلاش و پشـت کاری که خودم داشـتم هیـچگاه ناامید نشـدم
و بـا هـر شـرایط بـه درس خوانـدن ادامـه دادم و امـروز بهعنـوان یـک معلم
در اینجـا کار میکنـم».
پینوشـت :مطالـب درج شـده در این سـتون ،برگرفته از قصههـای مردمی
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطهی طالبـان در افغانسـتان
گذرانـدهانـد و خاطـراتشـان را بـا روزنامهی صبح کابل شـریک کـردهاند.
ت تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی فیسبـوک روزنامهی صبح
خاطـرا 
کابـل بـا ما شـریک کنیـد .مـا متعهد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات
تان اسـتیم.

