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آگاهان :سفر عمرانخان به کابل
خوشرفتاری پاکستان با امریکا است
شـماری از آگاهـان سیاسـی تأکیـد دارنـد کـه سـفر عمرانخان ،نخسـتوزیر پاکسـتان به
کابـل بیشـتر جنبـهی ظاهـری و تشـریفاتی دارد کـه میخواهـد بـا ایـن کارش بـه امریکا
خوشرفتـاری کـرده و حمایـت واشـنگتن را در برابـر کشـورش حفـظ کند.
روزنامـه نیشـن ( )The nationچـاپ پاکسـتان روز دوشـنبه ( 7اسـد) گـزارش داد کـه
عمرانخـان ،نخسـتوزیر ایـن کشـور بـهزودی بـه کابـل سـفر خواهـد کرد.
ایـن روزنامـه نوشـته اسـت کـه نخسـتوزیر پاکسـتان ،در سـفرش بـه کابـل بـا رهبـران
حکومـت وحـدت ملـی دیدار کـرده و در مـورد صلـح افغانسـتان و پیشـرفتهای این روند
گفتوگـو خواهـد کـرد.

پیکارهای انتخاباتی و ضعف نهادهای
استخباراتی؛ مشکل در کجاست؟
در حملهی تهاجمی افراد مسـلح تروریسـتی بر دفتر روند سـبز افغانسـتان ،در روز نخسـت
مبـارزات انتخاباتـی ،بیسـت نفـر جـان باخـت و  50نفـر دیگـر زخمـی شـدند .دفتـر روند
سـبز مربـوط بـه امـراهلل صالـح معـاون نخسـت تکـت انتخاباتـی «دولتسـاز» میشـود و
حملـه درسـت زمانی صـورت گرفت که آقـای صالح در دفتـر کار خود مصـروف کارزارهای
انتخاباتـی بـود .تعـداد مهاجمـان پنـج نفـر بـود کـه حملهکننـدهی انتحاری نخسـت موتر
بمبگـذاری شـدهی همراهـش را سـاعت  4:40دقیقـهی عصـر روز شـنبه منفجـر کـرد و
سـپس چهـار مهاجـم دیگر به درگیـری پرداختند .شـدت انفجار بـه اندازهای قـوی بود که
حتـا دفتـر آقـای صالح را بـه مخروبـه تبدیل...

رییس جمهور غنی:
به آیندهی افغانستان باورمند باشیم

w w w. s u b h e k a b u l . c o m
سال اول
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یوناما :از موقف دولتی برای
کمپاین به نفع نامزد مشخصی
استفاده نشود
صبح کابل

دفتـر نمایندگـی سـازمان ملـل متحـد در افغانسـتان یـا
یونامـا ،از کارمنـدان دولتی در این کشـور خواسـته اسـت
تـا از موقـف دولتـی خود به نفع نامزد مشـخصی اسـتفاده
نکنند .
یونامـا ،در اعالمیـهای گفتـه اسـت کـه بـا آغـاز مبـارزات
انتخاباتـی ،انتظـار مـی رود کـه تمامی نامـزدان و حامیان
آنهـا ،بـه صورت عادالنـه در مطابقـت با قانـون انتخابات
و دسـتورالعمل کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،کمپایـن
کننـد .در اعالمیـه آمده اسـت« :تمام جناحهـای ذیدخل
بایـد مطابـق قانـون در مـورد مکلفیتهـای شـان بـه
شـمول فرمـان رییـس جمهـور در مـورد عـدم دخالـت
مقامـات دولتـی و نیروهـای امنیتـی در امـور انتخاباتـی
آگاه باشـند؛ همـه مقامات دولتـی قانونا مکلف اسـتند که
وظایـف شـان در حکومـت را از مبـارزات انتخاباتـی جـدا
سـاخته و از موقـف خود به نفع نامزد مشـخصی اسـتفاده
نکننـد ».پیـش از ایـن ،کمیسـیون اصالحـات اداری و
خدمـات ملکـی نیـز از تمامـی کارکنـان خدمـات عامـه
خواسـته بـود تـا بـه منظـور برگـزاری شـفاف و عادالنهی
انتخابـات ریاسـتجمهوری ،از سـاعات رسـمی و منابـع
دولتـی ،بـه سـود و یـا زیـان نامـزدان اسـتفاده نکنند.
ایـن کمیسـیون ،افـزوده بـود کـه اعمـال نفـوذ بـر
رایدهنـدگان ،فراهـم سـاختن امکانـات و منابـع دولتـی
بـه سـود یکـی از نامـزدان ،ابـراز نظـر به سـود و یـا زیان
نامـزدان ،اسـتفاده از مقـام وظیفـهای بـرای تقویـت و
تضعیـف نامـزدان و حضـور در همایشهـای انتخاباتی در
جریـان سـاعات رسـمی ،از فعالیتهـای ممنوعشـده در
جریـان پیکارهـای انتخاباتـی اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه روز یکشـنبه ( 6اسـد) ،رونـد
مبـارزات انتخاباتـی میـان نامـزدان ریاسـتجمهوری،
بهگونـهی رسـمی آغـاز شـد.

حواعلم نورستانی :طالبان به مردم فرصت بدهند
تا آیندهی کشور را توسط انتخابات رقم بزنند
رییـس کمیسـیون مسـتقل انتخابـات ،از گـروه طالبـان
میخواهـد کـه در جریـان روز انتخابـات ریاسـتجمهوری،
مراکـز رأیدهـی را هدف قرار ندهـد .حوا علم نورسـتانی ،در
یـک پیـام تصویـری گفته اسـت« :طالبـان هم افغان اسـتند
و پروسـهی انتخابـات نیـز افغانـی اسـت ،از آنهـا (طالبـان)
میخواهـم کـه در روز انتخابـات ،بـه مراکـز رأیدهـی حمله
نکننـد و بـه مـردم فرصت بدهنـد تا بـا اسـتفاده از حق رأی
خـود ،سرنوشـت کشـور خـود را رقـم بزنند و رییـس جمهور
خـود را انتخـاب کننـد ».او بـا بیـان ایـن کـه انتخابـات و
رأیدادن ،حـق اساسـی مـردم اسـت ،ابـراز امیـدواری کـرده

کـه طالبـان بگذارنـد تا انتخابـات در فضای امن برگزار شـود.
پیـش از ایـن ،وزارتهای داخلـه و دفاع ،از تأمیـن امنیت در
مراکـز و ولسـوالیهای افغانسـتان ،در جریـان روز برگـزاری
انتخابـات ریاسـتجمهوری ،اطمینـان داده بودنـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه روز یکشـنبه ( ۶اسـد) ،همزمـان
بـا آغـاز رونـد مبـارزات انتخاباتـی میـان نامـزدان ریاسـت
جمهـوری ،در حملـه بـه دفتـر «روند سـبز» جریان سیاسـی
امـراهلل صالـح ،معـاون اول تیم «دولتسـاز»  20نفر کشـته و
 50نفر زخمی شـدند .قرار اسـت انتخابات ریاسـتجمهوری،
در ششـم میـزان سـال جـاری برگزار شـود.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

مسیر تظاهرات معین شد

انتخابات تنها راه کسب
مشروعیت سیاسی است
رئیس کمیسـیون مسـتقل انتخابات در پیام تصویری از طالبان
مسـلح خواسـته اسـت کـه در روز انتخابـات ریاسـتجمهوری،
مراکـز رأیدهـی را هـدف قـرار ندهنـد .این در حالی اسـت که
عمدهتریـن مشـکالت امنیتـی افغانسـتان ،از جانـب ایـن گروه
اسـت .گـروه طالبـان کـه پیـش از ایـن از سـوی بسـیاریها
بهعنـوان مخالفـان سیاسـی حکومـت شـناخته میشـد ،در
بحثهایـی کـه در گفتوگوهـای صلـح بهوجـود آمـد ،از ایـن
زاویـهی دیـد خـارج شـده و بـه یکـی از مخالفـان اصلـی نظام
حکومتـی افغانسـتان مبـدل شـدهاند.
طالبـان بهعنـوان داعیـان امـارت اسلامی ،سـعی میکننـد
تـا در گفتوگوهـای صلـح ،رویکردهـای خـاص ایـن نـگاه
حکومتـی افراطـی را بـر مـردم افغانسـتان تحمیـل کننـد و در
ایـن اندیشـهی افراطـی تغییـری نیایـد .دسـتآوردهای بزرگی
چـون حقوق زنـان ،آزادیهای مدنـی ،آزادی بیـان ،انتخابات و
دیگـر ارزشهـای دموکراتیکـی کـه در نظام جمهوری اسلامی
افغانسـتان و قانـون اساسـی وجـود دارد ،در خطـر خواهـد بود.
بـا ایـن کـه خانـم نورسـتانی در پیامـی کـه بـه گـروه طالبـان
داشـت ،بـر روی نـکات مشـترکی چـون افغـان بـودن مـردم و
افغـان بـودن اعضـای گـروه طالبـان تأکیـد کـرده و خواسـتار
احتـرام گذاشـتن بـه تصمیـم مـردم شـده اسـت؛ امـا گـروه
طالبـان ،هرگـز بـه هویـت ملـی مـردم افغانسـتان اهمیتـی
قایـل نبـوده اسـت .در بسـیاری از گروههـای فعـال طالبـان در
والیتهـا ،افـرادی وجـود دارد کـه افغـان نیسـتند و ایـن خود
نشـان میدهـد کـه طالبـان نـه بهعنـوان یـک گـروه مدعـی
حکومـت ملـی ،بلکـه بهعنـوان گروهـی کـه مدعـی اندیشـهی
افراطـی مشـخصی از دیـن اسـت ،پا به میـدان جنگ گذاشـته
ا ند .
برگـزاری انتخابـات ،ایـن بـار نـه تنهـا بهعنـوان یکـی از اصول
قابـل احتـرام در نظـام سیاسـی افغانسـتان ،بلکـه بهعنـوان
نکتـهای برجسـته و متقابـل بـا خواسـتههای اعتقـادی طالبان،
بـرای مـردم افغانسـتان و بـه خصـوص نسـل جدید این کشـور
کـه بـه آزادیهـای مدنـی ،آزادی بیان ،حقـوق بشـر و ...معتقد
و متعهـد اسـتند ،از همیـت بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت.
مـردم افغانسـتان در طـول زمانـی کـه حکومـت ظالمانـهی
گـروه طالبـان شکسـت خـورد و حکومـت جدید و نظـام جدید
بـه وجـود آمـد ،نسـلی را در خـود پـرورش داده اسـت کـه بـه
هیـچ عنـوان نمیپذیـرد کـه نگاههای افراطی نسـبت بـه دین،
رابطههـای اجتماعـی و مناسـبات زندگی اجتماعی ،رشـد کند.
در واقـع ،صلحـی کـه مـردم انتظـار آن را دارنـد نیـز بر اسـاس
حفـظ همیـن اصـول و ارزشهـا اسـت؛ در صورتـی کـه صلـح
بخواهـد انتخـاب چگونگـی تشـکیالت حکومتـی و نظـام
افغانسـتان را زیر سـوال ببـرد ،آن صلح نه بلکـه جنگ و ویرانی
دیگـری محسـوب خواهـد شـد.
بانـو نورسـتانی ،نکتـهای را در سـخنانش بسـیار واضـح بیـان
کـرد کـه نشـاندهندهی خواسـت و ارادهی اصلی مـردم را بیان
میکنـد .وی ،در ویدیویـی کـه در آن خطـاب بـه گـروه طالبان
گفـت؛ «طالبـان بایـد بـه مـردم افغانسـتان فرصـت بدهنـد تـا
سـهم فعـال گرفتـه و آینـدهی کشـور را توسـط انتخابـات رقم
بزننـد و بـه رییـس جمهور مورد نظرشـان رأی بدهنـد» ،بر این
مـورد مهـم تأکیـد کـرده اسـت کـه آنچه بـه یک حکومـت و یا
حتـا دیـدگاه سیاسـی خاصـی ،مشـروعیت و اصلیـت میدهـد،
انتخـاب و ارادهی مـردم اسـت؛ چیـزی که چنـدی پیش رییس
جمهورغنـی نیـز بـر آن تأکیـد کرده بـود و گفته بـود که مردم
افغانسـتان هـر نـوع نـگاه سیاسـی را میپذیرنـد؛ امـا ایـن نگاه
سیاسـی باید در قالب نظام جمهوری اسلامی افغانسـتان اتفاق
بیفتد .
بـرای نهادینهکـردن ارزشهـای دموکراسـی ،آنچـه در چندیـن
سـال کـه بـه نـام سـالهای پسـاطالبانی یـاد میشـود ،اکثـر
تالشهـا از سـوی مـردم افغانسـتان بـوده اسـت؛ پـس ،بانـی و
حامـی ایـن نظـام و ارزشهـای مردمسـاالری در آن ،نیـز مردم
خواهنـد بود.
در نـگاه کلـی بـه تقابـل و دشـمنی گـروه طالبـان بـا نظـام
افغانسـتان و بـه خصـوص انتخابـات که سـرچمهی مشـروعیت
سیاسـی ایـن نظـام اسـت ،میتـوان بـه ایـن تحلیل رسـید که
ایـن گـروه تروریسـتی در حقیقـت دشـمنی بـا مـردم و ارادهی
مـردم دارد .ایـن کـه اجـازهی رفتـن بـه پـای صندوقهـای
انتخاباتـی ،به بسـیاری از هموطنان ما توسـط ایجـاد ناامنیها و
وحشـت ،داده نمیشـود ،جز دشـمنی با خواسـته و اسـتقاللیت
مـردم چـه میتوانـد باشـد؟
برگـزاری انتخابـات ،نیـاز به حمایتهـای امنیتی بسـیاری دارد
کـه بایـد حکومت افغانسـتان برای ایجاد آن بیشـترین تالشـش
را بهعنـوان حامـی قانون اساسـی و ارادهی مردم ،از خود نشـان
بدهد.

عزیز رویش

داکتـر عارفـی و عـارف رحمانـی ،به هـر دلیلی
کـه بـود ،بـر موضـع خـود پافشـاری نکردنـد و
بـه آرای جمعـی رضایـت دادنـد کـه تظاهـرات
فـردا تـا پیـش ارگ ریاسـت جمهـوری برگـزار
شـود .بـه محـض ایـن کـه ایـن فیصلـه صورت
گرفـت ،طرحهـای عملیاتـی بعـدی به سـرعت
روی خـط افتـاد .تأمیـن هزینههـای اولیـه،
مدیریـت و مسـؤولیت کلـی برنامـه ،انتظامات،
تبلیغـات ،اطالعرسـانی و تهیـهی قطعنامـه از
نکتههـای مهمـی بودنـد که باید در مورد شـان
تصمیـم گرفتـه میشـد .میرویـس یوسـفی ،باز
هـم پیـشگام شـد و مسـؤولیت تهیـهی بنرها،
شـعارها و کارتهـای انتظامـات را بـر عهـده
گرفـت .او بـا سـخاوتمندی اعلام کـرد کـه
هـر چـه هزینـهی ایـن امـور شـود ،از حسـاب
شـخصی خـود پرداخـت میکنـد و نیـازی بـه
هیـچ کسـی نیسـت کـه در مـورد آن تشـویش
داشـته باشـد .حاجی نبـی ،رییس یک شـرکت
قالینبافـی نیـز متعهـد شـد کـه هزینـهی پنج
صـد متـر شـعار و بنـر را پرداخـت میکنـد.
وقتـی حرفهـای میرویـس یوسـفی و حاجـی
نبـی گفتـه شـد ،باقی سـمندر از جا برخاسـت
و گفـت بـرای تأمیـن هزینـه نبایـد منتظر یک
یـا دو فـرد بمانیم .پیشـنهاد کرد هر کسـی که
در جلسـه حضـور دارد ،در حد تـوان خود برای
تأمیـن هزینههـای اولیـهی تظاهـرات سـهم
بگیـرد .خادمحسـین کریمـی مینویسـد کـه
سـمندر ایـن پیشـنهاد را در مشـورت بـا خالق
آزاد مطـرح کـرد تـا بنبسـت جمـعآوری پـول
را بشـکند .کریمـی میگویـد کـه «سـمندر
یـک هـزار افغانـی پرداخـت»؛ در حالـی کـه
در یادداشـتهای مـن مبلـغ پنجصـد افغانـی
آمـده اسـت .بـه همیـن ترتیـب ،او میگویـد
جمعـاً  21هـزار افغانـی جمـع شـد؛ حاالنکـه
در یادداشـتهای مـن پـول جمعشـده مبلغـی
نزدیـک بـه  18هزار افغانی ذکر شـده اسـت .به
هـر حـال ،تمام پولـی که به پیشـنهاد سـمندر
جمـعآوری شـد ،در اختیـار گـروه تبلیغـات
گذاشـته شـد تـا ضرورتهـای اولیهی خـود را
بـا آن برطـرف سـازند.
جالـب بـود کـه در آن وقـت شـب ،از «شـورای
تصمیمگیـری جاغـوری» و «بـزرگان والیـت
غزنـی» و «کمیتههـای شـشگانه» ای کـه
بـرای اسـتقبال از شـهدا در نظـر گرفتـه شـده
بـود ،هیـچ اثـری وجـود نداشـت .تنهـا داکتـر
عارفـی در ابتـدای سـخنان خـود از تصمیـم
«بـزرگان والیـت غزنـی» یـاد کـرد کـه آن هم
در فضـای مخالفـت عمومـی به محـاق رفت .از
ایـن «بـزرگان» هیـچ کسـی در مسـجد نیامده
بـود تـا مسـؤولیت برنامـهی سـنگین فـردا را
بـر عهـده بگیـرد .فـردی کـه مکتـوب برنامهی

فـردا را بـرای وزارت داخلـه بـرده بود ،سـخنی
گفـت که فضای جلسـه را بیشـتر از پیش علیه
«بـزرگان والیـت غزنـی» دامـن زد .او گفت که
پیـش از او کسـی دیگـر از سـوی خانوادههـای
شـهدا و سـتاد مردمـی بـه وزارت داخلـه رفتـه
و مجـوز تظاهـرات تـا دهمزنـگ را گرفتـه بود.
وی گفـت کـه در صحبـت بـا مقامـات وزارت
داخلـه و مسـؤولین امنیتـی موفـق شـد کـه
مجـوز تظاهـرات را مطابـق طـرح مـا تـا چوک
پشتونسـتان و چمـن حضوری تغییـر دهد .این
خبـر باعـث شـد کـه چنـد جـوان خشـمگین
سـخنان تنـدی بـه آدرس «بـزرگان والیـت
غزنـی» بـر زبـان راننـد؛ امـا رویهمرفتـه
وضعیـت کنتـرل شـد و آجنـدای بعـدی مـورد
توجـه قـرار گرفت.
***
گـروه تبلیغـات معیـن شـد تـا از اول صبح کار
پیامرسـانی خـود را شـروع کننـد .جمعـی نیـز
موظف شـدند تـا برای فردا بلندگـو آماده کنند.
هزینـهی بلندگـو و سـایر ضرورتهـای بخـش
تبلیغـات را نیـز میرویـس یوسـفی بـر عهـده
گرفـت و بـا تأکیـد گفـت کـه تمـام هزینههای
مرتبـط بـا تبلیغـات و تـدارکات را بـدون تعلل
پرداخـت میکنـد .مـن بـرای اولیـن بـار بـود
کـه بـا میرویـس یوسـفی آشـنا میشـدم .قبل
از آن ،در مـورد ایـن کـه او یکـی از قومهـای
اسـماعیلیه اسـت و تاجـر اسـت ،چیـزی
نمیدانسـتم .احسـاس و سـخاوتمندیاش که
بهعنـوان یـک جـوان دسـت و دل بـاز در یـک
کار مهـم اجتماعی و سیاسـی سـهم میگرفت،
برایـم جالـب و تحسـینبرانگیز بـود .صبـح آن
روز ،در جلسـهی کمیتـهی فرهنگـی نیز موضع
مثبـت و سـازندهای میگرفـت.
جمعـی از دانشـجویان و جوانـان کلپهـای
ورزشـی اعلام آمادگـی کردنـد که مسـؤولیت
تأمیـن نظـم و انتظامات را عهدهدار شـوند .این
مجموعـه گفتنـد کـه کارت انتظامـات را چـاپ
میکننـد و از لحظـهی حرکـت تـا ختم مسـیر
تظاهـرات ،تمـام مسـؤولیت انتظامـات را بـر
دوش میگیرنـد.
مـن ،عـارف رحمانـی ،داکتـر عارفـی ،نعمـت
اهلل ابراهیمـی و داکتـر نعیـم افضلـی بـا دو
سـه نفـر دیگـر وظیفـه گرفتیـم کـه در یـک
گوشـهی مسـجد بنشـینیم و در مورد مطالبات
و لحـن قطعنامـه کار کنیـم .مـن از بحـث و
بررسـیهایی کـه قبـل از ظهـر در کمیتـهی
فرهنگـی داشـتیم ،گـزارش مختصـری ارایـه
کـردم و برخـی از مطالباتـی را کـه گفته شـده
بـود در قطعنامـه گنجانیـده شـوند ،یـادآور
شـدم .در بخشـی از کار مـا جـواد سـلطانی،
داوود ناجـی و خالـق آزاد نیـز ملحـق شـدند.
رویهمرفتـه تصویـب شـد کـه مطالبـهی
محـوری بـه نگرانـی امنیتی شـاهراهها و سـایر
مناطـق هزارهجـات و مشـکالت اداری مـردم
غزنـی ارتبـاط داشـته باشـد .بـه همیـن دلیل،
گفته شـد کـه تشـکیل قـول اردو بـرای تأمین
امنیـت غزنـی و مجمـوع هزارهجـات بایـد در

صـدر مطالبـات قـرار گیـرد .گفتـه شـد که در
کنـار قـول اردو ،باید چهار فرقه که در تشـکیل
قـول اردو قرار داشـته باشـد ،درخواسـت شـود.
ایـن چهـار فرقـه در چهـار والیـت مربـوط بـه
مناطـق مرکـزی که شـامل بهسـود ،دایمیرداد،
غزنـی ،دایکنـدی و بامیـان میشـود ،جابهجـا
شـوند .تشـکیل والیـت جاغوری نیز بـا اکثریت
آرا تصویـب شـد .دفـن محترمانـهی شـهدا در
یـک تپـه در غـرب کابـل و پیگـرد و مجـازات
جنایـتکاران داعـش و طالـب کـه مرتکـب
قتـل گروگانهـا شـده بودنـد ،از خواسـتهای
دیگـری بود کـه مـورد تأکید قـرار گرفت .یکی
از پیشـنهادها ایـن بود کـه بخشـی از مطالبات
کالن ملـی نیـز در قطعنامـه گنجانیـده شـود؛
زیـرا در تظاهـرات گروههـای کثیـری از مـردم
افغانسـتان که شـامل بـر اقوام و اقشـار مختلف
میشـود ،اشـتراک میکننـد و قطعنامـه
بایـد مطالبـات ایـن گروههـا را نیـز انعـکاس
دهـد .ایـن نظـر مـورد پذیـرش قـرار نگرفـت
و گفتـه شـد کـه مطالبـات کالن و کلـی کـه
جنبـهی اجرایـی نداشـته باشـند ،تظاهـرات را
بـه انحـراف میکشـاند .گفتـه شـد کـه همهی
تظاهرکننـدگان بـرای همـدردی بـا مـا وارد
میـدان میشـوند .بـه همیـن دلیـل ،مطالبـات
مـا بـرای آنهـا بیگانـه و غیـر منطقـی جلـوه
نمیکنـد .گفتـه شـد تمام تلاش ما این باشـد
کـه تظاهرات بـه موفقیت منجر شـود .موفقیت
تظاهـرات به این اسـت کـه خواسـتهای ما به
گـوش دولـت برسـد و دولـت نیـز در پذیـرش
آنهـا تعلـل نکند.
در مـورد لحن کلی و نکتههایی که در مقدمهی
قطعنامـه رعایـت شـوند ،نیـز پیشـنهادهایی
مطـرح شـد کـه باید رعایت شـوند .مـن وظیفه
گرفتـم کـه متـن قطعنامـه را بـا پیشـنهادها
و مطالباتـی کـه گفتـه شـد ،آمـاده کـرده و
تـا صبـح بـرای مسـؤوالن کمیتـهی فرهنگـی
ایمیـل کنـم تـا نظریـات و اصالحیههـای خود
را بگوینـد .نعمـتاهلل ابراهیمـی و داکتـر نعیـم
افضلـی ،وظیفـه گرفتنـد تـا متـن قطعنامـه را
کـه تـا صبـح در اختیار شـان قرار میگیـرد ،به
زبانهای انگلیسـی و پشـتو ترجمـه کنند .برای
جوانـان حاضـر در مسـجد نیـز گفته شـد که با
اسـتفاده از تمـام کانالهای ارتباطـی ،مخصوصاً
فیسبـوک ،تویتـر ،وایبـر و تماسهـای انفرادی
بـرای تظاهـرات و انتظامـات برنامـهی فـردا
اطالعرسـانی کننـد.
در ختـم جلسـه ،گـروه پنجنفـرهای تعییـن
شـدند کـه مسـؤولیت عمومـی تظاهـرات
فـردا را بـر عهـده بگیرنـد .در ایـن گـروه مـن،
داوود ناجـی ،داکتـر عارفـی ،جـواد سـلطانی و
ذکـی دریابـی نامـزد شـدیم .گفتـه شـد کـه
همیـن گـروه صالحیـت عـام و تـام دارنـد کـه
در تمـام زمینههـای مرتبـط بـا تظاهـرات فردا
تصمیمگیـری کننـد و بـه کسـی اجـازه ندهند
کـه از تریبـون تظاهـرات بـرای عقدهکشـایی یا
اسـتفادهجوییهای سیاسـی خـود کار گیـرد.
در مذاکـرات بـا دولـت ،ادامـه یا قطـع برنامهی

تظاهـرات نیـز بـه همین گـروه صالحیـت داده
شـد تـا تصمیـم بگیرنـد.
یکـی از افـراد از آمـدن داکتـر سـیما سـمر
بـه مصلا و واکنـش تنـد خالـق آزاد در برابـر
او یـاد کـرد .وی ادعـا کـرد کـه سـیما سـمر از
جوانـان میخواسـت جنازهها را به سـردخانهی
شـفاخانه انتقـال دهنـد .بـه همین دلیـل ،آزاد
در برابـر او بـا تنـدی سـخن گفـت و یـاد کـرد
کـه وی در مقـام ریاسـت کمیسـیون حقـوق
بشـر تـا حـاال چـه کار کـرده اسـت کـه حـاال
آمـده و بـرای مـردم عـزادار و سـوگوار امـر
و نهـی میکنـد .خالـق آزاد در توجیـه رفتـار
خـود گفـت که مـن او را وادار کـردم که صحنه
را تـرک کنـد و مزاحـم طـرح مـردم بـرای
تظاهـرات و دادخواهـی نشـود .او بـا قاطعیـت
گفت که سـیما سـمر ،بـرای همـدردی با مردم
نیامـده بـود ،بلکـه آمـده بود تـا بـرای دولت یا
محقـق و خلیلـی کاری کنـد .نظـر او ایـن بـود
کـه «یقیـن دارم او با مشـورهی خلیلی و محقق
آمـده بـود تـا مـردم را از تظاهـرات بـاز دارد».
ایـن برداشـت و رفتـار خالـق آزاد ،از طـرف
برخـی افـراد مـورد انتقـاد قـرار گرفـت و گفته
شـد که هم او در برابر سـیما سـمر و هم داوود
ناجـی در برابر شـفق ،برخورد غیر مسـؤوالنهای
داشـته انـد .خالق آزاد و ناجـی ،از نظر و موضع
خـود دفـاع کردنـد .آنهـا گفتنـد کـه موضـع
همـه روشـن شـده و نیـازی نداریم که بـاز هم
خـود را فریـب دهیـم کـه اینهـا بـا مـا همراه
میشـوند .مـا میخواهیـم دادخواهـی کنیـم،
میخواهیـم دولـت و رهبـران بیکفایـت را
مورد سـوال قـرار دهیـم .اینها برعکـس ،آمده
و مـردم را متفـرق میکننـد .جمعـی از جوانان
دیگـر نیـز موضـع و رفتـار خالـق آزاد و داود
ناجـی را حمایـت کردنـد و گفتنـد کـه شـفق
و سـیما سـمر نقـش مأمـوران محقـق و خلیلی
بـرای آسـیبزدن برنامهی تظاهـرات را بر عهده
داشـتند و رفتـار ناجـی و آزاد باعـث شـد کـه
تلاش آنهـا بـه نتیجـه نرسـد .ایـن گفتوگـو
در همیـن حـد خاتمه یافت و کسـی بیشـتر از
آن بـه ادامـهی آن رغبـت نشـان نداد.
خادمحسـین کریمـی ،احتمـاالً بـا اسـتفاده
از یادداشـتها و خاطـرات خالـق آزاد و
چشـمدیدهای شـخصی خـودش ،واکنش خالق
آزاد در برابر سـیما سـمر را با جزئیات بیشـتری
آورده اسـت .او مینویسـد:
«پاسـی از شـب ،خانم سـیما سـمر بـا پالتویی
بلنـد در حالـی کـه سـعی میکـرد حضـور و
آمدنـش بـرای جمعیـت سـاده و بی سـر و صدا
باشـد ،کنـار تابوتهـا آمد؛ سـر بـه زیـر ،آرام و
مغمـوم .آزاد نتوانسـت خشـمش را کنترل کند.
بـه سـیما سـمر گفـت« :شـما بـه عنـوان یـک
خانـم ،رییس کمیسـیون حقوق بشـر کشـور و
از همیـن جنسـی اسـتید کـه بـا شـقاوت تمام
سـر بریـده شـده انـد ،تا حـاال کجا بودیـد؟ حد
اقـل یـک المـپ ،یـک چایجوش چـای یا یک
موتـر میفرسـتادید .فـارغ از مقام تـان بهعنوان
رییـس کمیسـیون حقـوق بشـر مملکـت،
بهعنـوان یک انسـان به مسـؤولیتهای انسـانی
و وجدانـی تـان توجـه نمیکنیـد ».سـمر پـس
از دقایقـی ،به آرامـی ،جمعیـت مختصر اطراف
تابوتهـا را تـرک کـرد و در دل تاریکـی از
دیدههـا محـو شـد( ».کوچهبازاریهـا ،چـاپ
اول ،صفحـهی )150
خادمحسـین کریمـی ،در روایـت خـود از قـول
ذکـی دریابـی تالشهـای دیگـری را نیـز یـاد
میکنـد که در آن لحظات شـب جریان داشـته
و در پـی خنثـا کـردن تظاهـرات بـوده اند .وی
مینویسـد:
«دریابـی خبـر دیگـری هـم برایـم داشـت« :به
اسـتثنای چنـد نفـر از جملـه ضابـط چمـن و
رییـس انـوری ،همـهی اربابهـا بـا هـم توافق
کـرده انـد کـه هیـچ کـدام در راهپیمایـی
اشـتراک نکننـد .آنهـا بـه دلیـل فشـارهای
محقـق و تعـدادی دیگـر بـه ایـن دلیـل کـه
تصـور میکننـد از مدیریـت کل راهپیمایـی بـه
حاشـیه رانده شـده انـد ،در راهپیمایی شـرکت
نخواهنـد کـرد .احتمـاالً بـا وارثـان قربانیان هم
تمـاس میگیرنـد تا آنهـا را متقاعـد کنند که
در راهپیمایـی شـرکت نکننـد .وارثـان قربانیان
را آقـای مصبـاح به یکـی از هوتلهـای کوتهی
سـنگی بـرده و نمیدانـم تـا فـردا چـه اتفاقـی
خواهـد افتـاد( ».کوچهبازاریهـا ،چـاپ اول،
صفحـهی )149
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با چالش امنیتی انتخابات چه باید کرد؟
بشیر یاوری

حملـه بـه مرکـز «رونـد سـبز» در آغـاز کارزار
انتخابـات ریاسـت جمهـوری ،ایـن واقعیت را نشـان
داد کـه انتخابـات بـا تهدیـد و چالشهـای بـزرگ
امنیتـی مواجه اسـت .نهادهـای امنیتی بـرای مقابله
بـا چالشهـای امنیتـی بـه درسـتی آمادگـی نگرفته
انـد و ضعفهـای جـدی در کارکـرد ایـن نهادهـا و
تأمیـن امنیـت انتخابـات وجـود دارد.
ایـن حملـه کـه گروهـی و تهاجمـی بـود ،کارکـرد
نهادهـای امنیتـی و کشـفی را زیـر سـوال بـرد؛ بـه
دلیلـی کـه ایـن حملـه و حملات اخیـری کـه در
کابـل صـورت گرفتـه بـه گونـهای نبـوده کـه امکان
جلوگیـری از آن وجـود نداشـته اسـت.حملهی روز
گذشـته و حمالتی که در ماهها و سـالهای گذشـته
انجـام شـده ،اکثریـت گروهـی و تهاجمـی بـوده و
بیشـتر در کابـل انجـام شـده انـد که نشـان میدهد
گروههـای تروریسـتی در ایـن شـهر نفـوذ دارد و
مهاجمـان انتحـاری آنها بـا موتر بمبگذاری شـده
میتواننـد از سـدهای امنیتی عبور کننـد و نیروهای
امنیتـی و کشـفی پیـش از وقـوع حادثـه ،نمیتوانند
مهاجمـان را شناسـایی کننـد و جلـو حملات آنها
را بگیرنـد .مهاجمـان بـه سـادگی میتواننـد در هـر

جایـی کـه میخواهنـد برسـند.
پیـش از آغـاز کارزارهـای انتخاباتـی ،رییـس جمهور
بـا مسـؤوالن نهادهـای امنیتـی در مـورد تأمیـن
امنیـت ایـن رونـد جلسـه گرفـت و بـه آنهـا تذکـر
داد کـه بایـد امنیـت کارزارهـای انتخاباتـی گرفتـه
شـود؛ امـا در اولیـن روز کارزار انتخاباتـی بـه دفتـر
«رونـد سـبز» بـا موتر بمبگـذاری حملـهی گروهی
شـد کـه  20نفـر کشـته و  50نفـر زخمـی شـدند.
بـه غیـر از چهـار نگهبـان آن ،تمامـی قربانیـان غیـر
نظامیـان بودنـد.
ایـن حملـه نشـان داد کـه تـا حـاال اطمینـان و
وعدههایـی کـه در مـورد گرفتـن امنیـتِ رونـد
انتخابـات و کارزارهـای انتخاباتـی داده شـده و
جلسـاتی کـه بـا هـدف گرفتـن امنیـت و دفـع
تهدیدهـای امنیتـی برگـزار شـده ،کارکـرد نداشـته
اسـت .چالش ناامنـی و حمله برکارزارهـای انتخاباتی
بـه قـوت خـود باقـی اسـت.
از طـرف دیگر ،روز گذشـته گـروه انتخاباتی «امنیت

و اعتـدال» با نشـر اعالمیـهی ادعا کرد کـه نهادهای
امنیتـی در گرفتن امنیـت کارزارهـای انتخاباتی این
تیـم ،کوتاهـی کرده اسـت .در اعالمیـهی آنها آمده
اسـت« :حکومـت و نهادهـای امنیتـی بـه رغـم ایـن
کـه میداننـد بیشـترین تهدیدهـای دشـمن متوجه
تیـم امنیـت و عدالت میباشـد ،توجه چنـدان نکرده
ً
عملا همایشهـا و
و ایـن سـهلانگاری عامدانـه
تجمعـات مردمی و سـفرهای والیتـی اعضای رهبری
تیـم مـا را بـه مشـکل جدی مواجه سـاخته اسـت».
ایـن نگرانـی بایـد بررسـی شـود کـه آیـا به راسـتی
نهادهـای امنیتـی بـرای تأمیـن امنیـت گروههـای
انتخاباتـی برخـورد متفـاوت دارد؛ اگـر ایـن نگرانـی
واقعیـت داشـته باشـد ،نبایـد نهادهـای امنیتـی بـا
تیمهـای انتخاباتـی دوگانـه برخـورد کننـد .اگـر
چنین شـده باشـد ،اعمال نفـوذ بر نهادهـای امنیتی
را نشـان میدهـد کـه انتخابـات را به مشـکل مواجه
میکنـد ،ارادهی حکومـت را بـرای برگـزاری یـک
انتخابـات واقعـی و دموکراتیـک زیـر سـوال میبـرد

موفقیـت انتخابـات در محـور توجـه حکومـت و نهادهـای
انتخاباتـی قـرار داشـته باشـد؛ اگـر حکومـت بـا اعمـال
نفـوذ بـر کمیسـیونهای انتخابـات یـا نهادهـای امنیتـی
بخواهـد ،ایـن رونـد را جانبدارانـه مدیریـت کند ،این
عمـل دخالـت بوده و اعتمـاد جامعه را نسـبت به کارکرد
حکومـت و نقـش آن خدشـهدار میکنـد.

و ذهنیـت منفـی را نسـبت بـه حکومـت تقویـت
میکنـد .تیمهـای انتخاباتـیای را کـه از حکومـت
نمایندگـی میکننـد بیشـتر در معـرض انتقـاد قرار
میدهـد .بـرای ایـن که رقابـت انتخاباتـی از ماهیت
واقعـی آن بیـرون نشـود ،نهادهـای امنیتـی بایـد
مطابـق وظایـف خـود عمل کننـد و بایـد از انتخابات
بهعنـوان برنامـهی مهـم ملی حمایت شـود .نهادهای
امنیتـی در گرفتـن امنیـتِ گروههـای انتخاباتـی
کوتاهـی نکننـد.
موفقیـت انتخابـات در محـور توجـه حکومـت و
نهادهـای انتخاباتی قرار داشـته باشـد؛ اگـر حکومت
بـا اعمـال نفـوذ بـر کمیسـیونهای انتخابـات یـا
نهادهـای امنیتـی بخواهـد ،ایـن رونـد را جانبدارانه
مدیریـت کنـد ،ایـن عمـل دخالـت بـوده و اعتمـاد
جامعـه را نسـبت بـه کارکـرد حکومـت و نقـش آن
خدشـهدار میکنـد .انتخابـات ریاسـتجمهوری،
در شـرایطی بایـد برگـزار شـود کـه افغانسـتان
بـا تهدیدهـای شـناخته شـده و مبهـم مواجـه
اسـت .طالبـان و گروههـای تروریسـتی بـا دولـت
افغانسـتان در جنـگ انـد و نمیخواهنـد ثبـات و
امنیـت در افغانسـتان تقویـت شـود .ایـن گروههـا با
انتخابـات اعلام جنـگ کـرده انـد بـا ایـن وضعیت؛
اگـر حکومـت ،نامـزدان و گروههـای سیاسـی
نیـز از برگـزاری انتخابـات سـالم و دموکراتیـک
حمایـت نکننـد ،ایـن خطـر وجـود دارد کـه بـار
دیگـر انتخابـات ریاسـتجمهوری امسـال ،هماننـد
انتخابـات ریاسـتجمهوری سـال  1393بحرانـی
شـود .بایـد ایـن واقعیـت در نظـر گرفتـه شـود کـه
اگـر از انتخابـات حمایت نشـود؛ شـرایط فـرق کرده،
تهدیدهـا بیشـتر شـده و گروههایـی نیز وجـود دارد
کـه میخواهنـد وضعیـت را بحرانـی کننـد و بـرای
نابـودی نظـام سیاسـی اسـتفاده کنند .اگـر حکومت
و نامـزدان مسـؤوالنه از انتخابـات حمایـت نکنند در
آن صـورت ،بسـیار مشـکل اسـت کـه بتوانیـم دامن
بحـران را جمـع کنیـم .حملـه بـه «روند سـبز » که
مسـؤولیت آن را کـدام گروهـی بـه عهـده نگرفـت،
بایـد بررسـی شـود کـه این حمله توسـط چه کسـی
و چگونـه انجـام شـده و هـدف آن چـه بـوده اسـت؛
اگـر این حملات سرپوشـیده باقـی بمانـد ،میتواند
ذهنیـت منفـی را در میـان تیمهـای انتخاباتی ایجاد
کنـد؛ آنچـه کـه طالبـان و گروههـای تروریسـتی در
گذشـته از آن اسـتفاده کـرده انـد.

آگاهان :سفر عمرانخان به کابل خوشرفتاری پاکستان با امریکا است
علی شیر شهیر

شـماری از آگاهـان سیاسـی تأکیـد دارنـد کـه
سـفر عمرانخـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان بـه کابل
بیشـتر جنبـهی ظاهـری و تشـریفاتی دارد کـه
میخواهـد با ایـن کارش بـه امریـکا خوشرفتاری
کـرده و حمایـت واشـنگتن را در برابـر کشـورش
حفـظ کند.
روزنامـه نیشـن ( )The nationچاپ پاکسـتان
روز دوشـنبه ( 7اسـد) گزارش داد که عمرانخان،
نخسـتوزیر ایـن کشـور بـهزودی بـه کابـل سـفر
خواهـد کرد.
ایـن روزنامـه نوشـته اسـت کـه نخسـتوزیر
پاکسـتان ،در سـفرش به کابل با رهبـران حکومت
وحـدت ملـی دیـدار کـرده و در مـورد صلـح
افغانسـتان و پیشـرفتهای ایـن رونـد گفتوگـو
خواهـد کـرد.
ایـن رسـانهی پاکسـتانی در ادامـه تأکیـد کـرده
اسـت کـه عمرانخـان پـس از آن بـه کابـل سـفر
میکنـد کـه او توانسـته در جریـان سـفرش
بـه واشـنگتن و دیـدار بـا دونالـد ترامـپ ،رییـس
جمهـوری امریـکا ،از تنشهـا در روابط واشـنگتن
و اسلامآباد بکاهـد.
نخسـتوزیر پاکسـتان ،هفتـهی گذشـته بـه
واشـنگتن سـفر کـرد و بـا دونالـد ترامـپ ،رییـس
جمهـوری امریـکا دیـدار کـرد .او در دیـدارش
بـا آقـای ترامـپ ،وعـدهی همـکاری صادقانـهی
اسلامآباد در رونـد صلـح افغانسـتان را داد و گفت
کـه وی بـا رهبـران طالبـان دیـدار کـرده و آنان را
متقاعـد میکنـد کـه وارد گفتوگـوی مسـتقیم با
حکومـت افغانسـتان شـوند.
بـا ایـن حـال امریـکا حمایـت لوژسـتیکی از
جنگندههـای پاکسـتان را پـس از دیـدار
عمرانخـان بـا دونالـد ترمـپ در بـدل رایزنـی در
مـورد ثبـات افغانسـتان ،از سـرگرفت .عمرانخـان

در دیـدارش بـا رییسجمهـوری ایـن کشـور
اطمینـان داد کـه پاکسـتان ایـاالت متحـدهی
امریـکا را بـرای دسـتیابی بـه توافـق سیاسـی در
افغانسـتان کمـک خواهـد کـرد.
آقـای ترامـپ ،اوایـل سـال گذشـتهی میلادی،
کمکهـای امنیتـی امریکا بـه پاکسـتان را کاهش
داده بـود و ایـن کشـور را بـه «دروغگویـی و
فریبـکاری» متهـم کـرده بـود.
آقـای ترامـپ ،سـال گذشـته در یـک رشـته از
تویتهایـش از پاکسـتان بهشـدت انتقـاد کـرد و
نوشـت« :ایـاالت متحـدهی امریـکا بـا سـادهلوحی
در  ۱۵سـال گذشـته بیـش از  ۳۳میلیـارد دالر به
پاکسـتان کمـک کـرده اسـت؛ و آنهـا در عـوض
بـه جـز دروغ و فریـب چیـزی بـه مـا ندادهانـد؛ با
ایـن تصـور کـه رهبـران مـا احمـق اسـتند .آنهـا
(پاکسـتانیها) بـه تروریسـتهایی کـه مـا در
افغانسـتان بـه دنبالشـان اسـتیم ،پناهـگاه داده
و [بـه مـا] کمـک زیـادی نکردهانـد( .ایـن رویـه)
دیگـر بس اسـت».
پاکستان به دنبال منافع خودش است

همزمـان بـا مطـرح شـدن سـفر عمرانخـان،
نخسـتوزیر پاکسـتان بـه کابـل ،آگاهان سیاسـی
افغانسـتان تأکیـد دارنـد که اسلامآباد در قضیهی
افغانسـتان ،دوگانـه بـازی میکنـد و نخسـتوزیر
ایـن کشـور در سـفرش بـه کابـل بیشـتر منافـع
کشـورش را دنبـال میکنـد تـا کاری بـرای صلـح
افغانسـتان انجـام دهـد .لیلا جعفـری ،فعـال
حقـوق زن و آگاه سیاسـی ،بـه روزنامـهی صبـح
کابـل میگویـد« :مـا میدانیـم که وضعیـت فعلی
اقتصـادی پاکسـتان خوب نیسـت و نیـاز به کمک
مالـی دارد .امریـکا اخیـرا کمکهـای نظامـی خود
را بـه پاکسـتان بـه حالـت تعلیـق در آورده بـود؛
بنـا بـر ایـن ،اسلامآباد میخواهـد در ایـن سـفر
بهنوعـی اعتمـاد امریـکا را جلـب کنـد».
خانـم جعفـری تأکیـد دارد ،بـا آن کـه پاکسـتان
میخواهـد از ایـن سـفرش بـه کابـل نفع سیاسـی
ببـرد؛ امـا افغانسـتان نیـز بایـد تلاش کنـد کـه
از ایـن فرصـت اسـتفاده کـرده و بـا یـک برنامـه
بـا عمرانخـان سـر میـز گفتوگـو بنشـیند تـا
حرفهـای پاکسـتان در قالـب حـرف باقـی نماند.

از سـوییهـم موسـا فریور ،اسـتاد دانشـگاه و آگاه
سیاسـی ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد
کـه عمرانخـان بـه خاطـر پیـروزی در دورهی
بعـدی انتخابـات ،میخواهـد دسـتآوردی در
بخـش سیاسـت خارجـی ایـن کشـور بـ ه ویـژه در
مناسـباتش بـا افغانسـتان داشـته باشـد.
آقـای فریـور تأکیـد دارد« :از یـک طـرف من فکر
میکنـم کـه پاکسـتان میخواهـد بهعنـوان متحد
دیرینـهی ایـاالت متحـدهی امریـکا و غـرب بـرای
خـود یـک وجاهـت سیاسـی بـرای حـل قضیـهی
افغانسـتان از مجـرای صلحآمیـز پیـدا کنـد؛
امـا بازهـم بـا در نظرداشـت سیاسـت دوگانـهی
پاکسـتان ،بـه ایـن اصـل نیـز نمیتـوان امیـدوار
ن
بـود ».بـه گفتـهی ایـن اسـتاد دانشـگاه ،ایـ 
کـه پاکسـتان تحـت فشـار امریـکا بـرای صلـح
افغانسـتان کار کنـد ،بعیـد به نظر میرسـد؛ چون
اسلامآباد همـواره در مـوازات منافع خـود در کنار
امریـکا و غـرب قـرار داشـته و در سـایهی ایـاالت
متحـدهی امریـکا و غـرب بعـد از ایران ،بیشـترین
بهرهبـرداری را از افغانسـتان کـرده اسـت.
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قصهی آدمهای زیر پلسوخته
کابل و تهران ندارد ،اعتیاد
بیاعتباری میآورد

(قسمت دوم)
دو هفتـهای گذشـته بـود کـه در کارگاه خیاطـی
حسن ابراهیمی
مشـغول بـه آشـپزی بـرای پرسـونل آن گارگاه
شـده بـودم .در ایـن مـدت هـم کـه هفتـهی پیـش آخـر هفتـه کمی
پـول بـه بهانـهی مسـاعده از صاحـب کارگاه گرفتـه بـودم و توانسـته
بـودم عصرهـا همیـن کـه کارم تمـام میشـد بـه بهانـهی خریـد و تا
سـر کوچـه رفتن بـه همان کوچـهی بازار معتـادان در محلـهی حمام
چـال سـر بزنـم و مقـداری برای خـود مواد تهیـه کنم و مصـرف کنم،
بعـد دوبـاره بـه کارگاه برمیگشـتم.
دوبـاره بـه روال پـل سـوخته برگشـته بـودم .همـان مصـرف روزانهی
مـواد مخـدر؛ امـا ایـن بار بـا چند تفـاوت ،اول ایـن که در تهـران من
حـاال شـرایط متفـاوت داشـتم و مشـغول به کار آشـپزی بـودم و این
یعنـی منبـع درآمـد و ایـن کـه بـرای تهیـهی پول مـواد مخـدر خود
الزم نبـود بـه کارهـای دیگـری دسـت بزنـم و دوم ایـن کـه محلـهی
حمـام چـال تمیزتـر از پـل سـوخته بـود و دیگـر نگـران ایـن نبـودم
کـه در محیـط آلـودهای مثـل پل سـوخته چطـور روزهای خـود را به
سـر کنـم .مـن حاال یـک سـرپناه برای شـبهای خـود داشـتم و این
نهایـت یـک شـرایط ایـدهآل برای مـن معتـاد بود.
وقتـی کسـی معتـاد میشـود ،چنـد خواسـته بیشـتر نـدارد؛ اول این
کـه بتوانـد از یـک طریق کـه برایش مقدور اسـت ،پول مـواد مصرفی
خـود را تهیـه کنـد و هیـچ وقـت خمـار نمانـد و دوم ایـن کـه بتواند
شـبها بـرای خـود سـر پناهـی بـدون مِنت داشـته باشـد تا شـب را
صبـح کند.
حداقـل کاری کـه مـن در آن شـرایط بایـد میکـردم ایـن بـود کـه
محتـاط میبـودم تـا صاحـب کارگاه و کسـانی کـه در آن کارگاه
خیاطـی مشـغول بـه کار بودنـد شـک نکننـد و پـی نبرند بـه این که
مـن یـک مصرفکننـدهی مـواد مخـدر اسـتم.
مـن تصـور این را میتوانسـتم بُکنم کـه اگر کسـی در کارگاه خیاطی
خبـردار میشـد کـه من مـواد مصـرف میکنـم ،برخوردهای شـان با
مـن چطـور خواهد بـود و دیگر نتوانـم در میان آن جمع افـراد کارگاه
اعتباری داشـته باشـم .بـه همین خاطـر خیلی حواسـم را جمع کرده
بـودم و در روز فقـط یـک بـار صبـح زود که همـه خواب بودنـد و من
بـرای آمـاده کـردن صبحانـه و چایـی گذاشـتن زودتـر از همـه بیدار
میشـدم ،سـراغ مـواد مخـدر خـود میرفتم و چنـد دودی مـیزدم تا
سـرحال شـوم و دفعهی دوم هم که عصرها میزدم بیرون از کارگاه و
بـه همـان محلهی معتـادان میرفتم و نیم سـاعتی را آنجـا میماندم
و مـواد خـود را مصـرف میکـردم و سـریع بـه کارگاه برمیگشـتم تـا
کسـی از اعتیـاد مـن بویی نبـرد و بتوانـم راحت ادامـه بدهم.
ایـن منـوال یـک مـاه ادامـه داشـت و مـن هـر روز برعکـس ایـن که
محتاطتـر بشـوم ،بیپرواتـر میشـدم و حتـا در طـول روز انـدک
فرصتـی کـه گیـر میآمـد ،پایـپ خـود را میگرفتم و میرفتـم داخل
تشـناب حویلـی و مینشسـتم مواد مصـرف میکردم که ایـن کار یک
بـار چـون دیـگ غذا را گذاشـته بودم سـر اجاق و در تشـناب مصروف
کشـیدن مـواد شـده بـودم و اصال حواسـم نبود کـه باید بـه دیگ غذا
سـر مـیزدم ،سـبب شـد که دیـگ غـذا بسـوزد و این سـوختن دیگ
غـذا برایـم آغـاز بدگمانیهـا و تغییـر رفتـار صاحـب کارگاه و افـراد
کارگر کارگاه شـد.
همـهی کارگـران آن کارگاه از مهاجـران افغانسـتانی بودنـد کـه حتـا
آن روزهایـی کـه مـن آن جـا بـودم هیچ کـدام حتا سـیگرت هم دود
نمیکردنـد و ایـن مـن را خیلـی اذیـت میکـرد و تـا بوی سـیگار من
در فضـای کارگاه بلنـد میشـد ،هزارتـا صفت عجیب و غریـب بود که
نثـار من میشـد.
آنهـا حتـا کشـیدن سـیگرت مـن را اعتیـاد میدانسـتند و مـن را به
عمـد و از روی تنفـری که از سـیگرت داشـتند معتاد صـدا میکردند.
«او معتـاد خودتـه خفـه کـردی کـه هیـچ ما ره هـم پودری سـاختی.
چقـه دود میکنـی او مـردک چاقک .خـودت خیره ،نفس مـوره ره ده
تنـگ آوردی .آخـر خـاد ماره بکشـی تو».
دقیقـا ایـن جملات را مـن روزی چنـد بـار و از هر یک از آن بیسـت
نفـر ،از کوچـک تـا بـزرگ شـان میشـنیدم و حـق هم نداشـتم گپی
بزنـم .حـق بـا آنهـا بـود؛ امـا سـیگرت اگـر ایـن قـدر واکنشبرانگیز
اسـت بـرای اینهـا ،پـس اگـر از معتـاد بـودن من بـه شیشـه خبردار
میشـدند ،حتمـا آن قـدر میزدنـد که فقـط فرصت نمیشـد جنازهام
را بـردارم و فـرار کنم.
پـس نبایـد وقتـی داخـل تشـناب حویلـی میرفتـم تـا مـواد مصـرف
کنـم ،وقـت زیـادی را آن جـا بگذرانـم و از هـر راهی که میشـد باید
دودی کـه از کشـیدن شیشـه در فضـا پراکنـده میشـد را باید طوری
دفـع میکـردم کـه در فضـای تشـناب جمـع نمیشـد تـا نفـر بعد از
مـن کـه از تشـناب اسـتفاده میکرد ،مشـکوک نمیشـد کـه این چه
دودی اسـت کـه بویـی ندارد.
ادامه دارد...
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روایت مهاجران افغانستان

مهاجرت راه رسیدن به آزادی
نیست ،اسارت است
مثل برده از من کار میکشیدند

(قسمت دوم)

مجیب ارژنگ ذکـیاهلل میگویـد کـه از تـرس نـه روزم
روشـن بـود و نـه شـبم .همـه روز را ناچـار
بـودم کاری را انجـام دهـم کـه هیـچ تمایلـی بـه انجـام آن
نداشـتم .او میگویـد که پنـج ماه از بودنم در آن جا نگذشـته
بـود کـه پسـر همـکارم ،بـه اثـر فشـار زیـاد کار و سـرمای
بیـش از انـدازهی آنجـا دچـار بیمـاری قلبـی شـد .او را بـه
بیمارسـتان بردنـد و از آنجـا بـه کمـپ مهاجـران در همـان
شـهر انتقـال دادنـد.
امـا هـر بـار که مـن از احـوال این پسـر همکارم میپرسـیدم،
برایـم میگفتنـد کـه در بیمارسـتان اسـت و بـه همیـن
زودیهـا دوبـاره بـر میگـردد سـر کار.
ذکـیاهلل میگویـد کـه در یکـی از همان روزها پسـر همکارم
بـا مـن تمـاس گرفـت و گفـت کـه از کمـپ مهاجـران فـرار
کـرده اسـت؛ حـاال در اسـتانبول زندگـی میکنـد .بعـد از
شـنیدن حرفهـای دوسـتم ،تصمیمم نهایی شـد و خواسـتم
بـه هـر شـکلی کـه شـده بایـد خـودم را از ایـن جـا بیـرون
بکشـم و بـروم بـه اسـتانبول .شـام همـان روز از صاحب کارم
پـول خواسـتم و برایـش گفتـم کـه من بایـد بروم اسـتانبول.
صاحـب کارم در پاسـخ بـه مـن گفـت کـه تـا ده روز دیگـر
پولهایـت را میدهـم.
ایـن ده روز گذشـت؛ امـا از پـول خبـری نبـود ،و قتـی دوباره
خواسـتار پـول شـدم ،مـرا سـهنفری لـت و کـوب کردنـد و
گفتنـد کـه از پـول و رفتـن بـه اسـتانبول خبـری نیسـت .تو
بایـد ده سـال دیگـر هـم؛ همیـن جـا بـرای مـا کار کنی.
او مـی گویـد کـه دسـتانم بـه دلیل آلـرژیای کـه در تماس
بـا حیـوان پشـمدار داشـتم؛ ورم کـرده بـود و همیـن طـور
شیشـههای عینکـم نیز خراش زیادی برداشـته بود و درسـت
نمیتوانسـتم ببینـم؛ امـا ناچار بـودم با همان دسـتان زخمی
و چشـمانم کـه دیـد ضغیفـی داشـتند ،مثـل یک بـرده برای
شـان کار کنـم و آهـی نکشـم .همین کـه شـکایتی میکردم؛
پاسـخش مشـت و لگـدی بـود کـه از سـوی مـردان تـرک
نصیبـم میشـد.
وی در ادامـه میگویـد کـه حـاال ناچـار بـودم در هوایـی که
از شـدت سـرما همـه اطراف مـان را یخ میبسـت؛ با دسـتان
زخمخـورده و چشـمانی کـه درسـت دیـده نمیتوانسـت،
تنهایـی از  700رأس گوسـفند و برههـای نـوزاد ایـن
گوسـفندان پرسـتاری کنـم ،بـی آن که در بدل ایـن همه کار
پولـی دریافـت کنم.
مـن بایـد چشـمم از چشـم گـرگ هـم روشـنتر میبـود تا از
گوسـفندان و خـودم در برابـر گرگهـا مواظبـت میکـردم.
ذکـیاهلل میگویـد کـه یـک ماهـی را همینگونـه در تنهایی
گذرانـدم .دیگـر نمیتوانسـتم دوام بیـاورم؛ چـون فهمیـده
بـودم کـه تـا خـودم دسـت بـه کار نشـوم ،بـرای همیشـه
همینجـا در بردگـی خواهـم ماند .یکـی از شـامها همین که
کارهایـم را تمـام کـردم ،از مـرد تـرک پولهایـم را خواسـتم
و گفتـم« :دسـتانم متـورم و زخمـی اسـت؛ عینکـم دیگر کار
نمیدهـد؛ نمیتوانـم درسـت ببینـم ،پولهایـم را بدهیـد،
میخواهـم بـروم اسـتانبول ».بـا شـنیدن حرفهایـم یکـی از
آنهـا مـرا بـا سـیلی زد؛ همیـن کـه از جایـم بلند شـدم تا از
خـودم دفـاع کنـم ،چهـار تایی مرا لـت و پار کردند .خواسـتم
بـه پولیـس تمـاس بگیرم؛ اما آنهـا مانعم شـدند و گفتند که
فـردا پولهایـت را برایـت میدهیـم؛ فـردا صبـح زود اتوبوس
میآیـد میتوانـی بـروی اسـتانبول.
تمـام شـب را بیـدار ماندم .بـار و بندیلم را بسـتم؛ تصمیمم را
گرفتـه بـودم .بـا خـودم گفتم یـا زنده و یـا مردهی خـود را از
ایـن جـا بیرون میکشـم؛ چون دیگـر نمیتوانسـتم آن جا در
آن شـرایط دوام بیاورم.
فـردای همـان روزی کـه شـبش با من دعـوا کـرده بودند؛ در
اتاقـم بـه صـدا درآمـد .همیـن کـه در را بـاز کردم .دیـدم دو
نفـر اسـتند .یکـی از آنهـا پولهایـش را از جیبـش درآورد و
رو بـه مـن گفـت« :ایـن هـم پـول؛ امـا بـرای تـو کسـی پول
نمیدهـد؛ اگـر تـوان داری بیـا بگیـر .حـاال حـاال کـه هیـچ
تـو بایـد ده سـال دیگـر هـم همین جـا بمانـی و برای مـا کار
کنـی ».مانـده بـودم کـه چـه کار کنـم .در لحظـه تصمیـم را
گرفتـم .پیالـهای که دم دسـتم بـود را گرفتم و بـا آن کوبیدم
بـه دهـن مـرد تـرک؛ همین کـه بـه زمیـن افتـاد  1000لیر
را از دسـتش قاپیـدم و بـی آن کـه به پشـتم نگاهـی بیندازم؛
یـک سـاعت را تـا ایسـتگاه اتوبـوس دویدم.
ادامه دارد...

سید محمد فقیری

صلـح تنهـا در نبـود جنـگ تأمیـن نمیشـود،
بلکـه در فقـدان یـک نظـام اجتماعـی سـالم،
خشـونت و عقدههـا بازتولیـد میشـوند و
بینظمـی اجتماعـی مؤلـد بینظمـی سیاسـی
خواهـد شـد .یکـی از بزرگتریـن آفتهایـی
کـه در صـد سـال گذشـته ،همـواره تعامـل
میـان دولـت و مـردم را در افغانسـتان ناممکن
کـرده اسـت ،جنسـیتزدگی میباشـد .در یک
قـرن گذشـته ،بـه شـمار دولتهایـی کـه در
افغانسـتان بـه قدرت رسـیدند به همـان تعداد
گفتمـان پیرامـون حقـوق و تعریـف جایـگاه
زنـان در مناسـبات اجتماعـی شـکل گرفتنـد؛
ایـن گفتمانهـا اغلـب زاییـدهی ایدیولـوژی
حاکـم بـوده اند .یکـی از عوامل اساسـی بحران
و تنـش در افغانسـتان در یـک قـرن گذشـته،
جلوگیـری از توانمنـد شـدن زنان بوده اسـت.
توانمنـد شـدن زنـان یکـی از شـاخصههای
مهـم برای گـذار به سـوی یک جامعهی سـالم
اسـت؛ جامعـهای کـه در آن کارکـرد نهادهـای
اجتماعـی بـه گونـهی درسـت مدیریـت
میشـوند و فقـر فرهنگـی بـه گونـهی ارثـی
منتقـل نمیشـود.
ایـن یـک پرسـش نهایـت جـدی میباشـد که
جـایگاه و نقـش زنـان در مباحـث گـذار از
منازعـه در کجـا میباشـد؟ آیـا ممکـن اسـت
کـه بدون مشـارکت زنـان در چنیـن گفتمانی،
بـه زیسـت مسـالمتآمیز برسـیم؟
بـدون تردیـد کـه پاسـخ بـه ایـن پرسـشها
منفـی اسـت .هیچ منازعـه و بحرانـی نمیتواند
ن کـه مشـارکت همگانی
پایـان یابـد ،مگـر ایـ 
زنـان و مـردان در آن محسـوس باشـد .یکـی
از تصورهـای سـطحیگرایانه ایـن اسـت کـه
گویـا بـا پیوسـتن مخالفـان بـه رونـد صلـح و
قطع مداخالت کشـورهای خارجی ،افغانسـتان
در مسـیر صلـح و ثبـات پایـدار گام برخواهـد
داشـت .ایـن یک تصـور کاملا غیـر واقعبینانه
اسـت .نبـود جنـگ نبایـد بـه مفهـوم تأمیـن
صلـح تلقـی شـود .در بسـیاری از کشـورها
امنیـت سیاسـی حاکـم اسـت؛ اما جایـی برای
عدالـت اجتماعـی و امنیـت روانی وجـود ندارد
و سیاسـت سـرکوب ،تبعیـض و تعصـب دامـن
جامعـه را گرفتـه و بزرگتریـن قربانـی چنیـن
سـاختاری عدالـت و انسـانیت اسـت.
نقش اساسی زنان در گذار از منازعه:
زنـان و صلـح یکدیگـر را تکمیـل میکننـد و
یـک رابطـهی دوجانبه میان شـان وجـود دارد.
صلحـی کـه در نبـود مشـارکت زنان به دسـت
آیـد ،صلح نیسـت ،بلکـه قربانگاهی اسـت که
عدالـت را سـر میبـرد .صلحـی کـه هـدف آن
بـه انقیـاد در آوردن زنـان باشـد ،صلح نیسـت،
بلکـه خصمـی اسـت برای به اسـارت کشـاندن
چندین نسـل.
زنـان افغـان بـرای صلـح قربانیهـای فراوانـی
دادنـد؛ آنهـا تبعیض و تعصـب را با تمام وجود
احسـاس کردنـد و این درد تاریخـی را صبورانه
تـا حـال تحمـل میکننـد .زنـان افغان بیشـتر
از تمـام زنـان دنیا بـرای عدالت و صلـح قربانی
داده انـد و امـروز وقتی قامت سـربازی بر زمین
میخـورد و خونـش خـاک را رنگیـن میکنـد،
قلـب یـک زن رنجیـده میشـود و عاطفـهی او

زنـان افغـان بـرای صلـح قربانیهـای فراوانـی دادنـد؛ آنهـا
تبعیـض و تعصـب را بـا تمـام وجـود احسـاس کردنـد و ایـن
درد تاریخـی را صبورانـه تـا حـال تحمـل میکننـد .زنـان افغان
بیشـتر از تمـام زنـان دنیـا بـرای عدالـت و صلـح قربانـی داده
انـد و امـروز وقتـی قامت سـربازی بر زمین میخـورد و خونش
خـاک را رنگیـن میکنـد ،قلـب یـک زن رنجیـده میشـود و
عاطفـهی او شـکنجه میشـود.
شـکنجه میشود.
نیلوفـر رحمانـی ،خلبـان نظامـی ارتـش
افغانسـتان ،تنهـا یـک خلبـان نبـود ،بلکـه
او یـک زن افغـان بـود کـه حاضـر شـد بـرای
صلـح از پـرواز و فرودآمـدن در میدانهـای
جنـگ به خـود دغدغـهای راه ندهـد .وقتی در
کشـوری چون عربسـتان سـعودی زنان تا حال
نتوانسـتند حـق رانندگـی بـه دسـت بیاورنـد،
یـک زن افغـان بـا عزمـی اسـتوار در زمیـن و
آسـمان میکوشـد تـا بـرای تحقـق صلـح و
عدالـت بـرای کشـورش مقاومـت کنـد.
توانمندسـازی زنان ،نخسـتین و اساسـیترین
گامهـا بـرای گـذاری از منازعـه اسـت .در
جامعهشناسـی توسـعه ،توسـعهی پایـدار را
اینگونـه تعریـف میکننـد :اگر برای یکسـال
فکـر میکنیـد گنـدم بکاریـد و اگـر بـرای ده
سـال فکـر میکنیـد درخـت کشـت کنیـد و
اگـر بـرای صـد سـال فکـر میکنیـد پـس یک
نسـل را آمـوزش دهیـد .پـس ما هـم اگر صلح
پایـدار و ثبـات آبرومنـد میخواهیـم ،بایـد
بـرای توانمندسـازی زنـان باهم متحد شـویم.
خانـواده یکـی از مهمتریـن نهادهـای اجتماعی
اسـت که نقـش بزرگـی را در اجتماعـی کردن
کـودکان بـه عهـده دارد .تفکیـک ایـن موضوع
بسـیار آسـان خواهـد بـود کـه تجربـهی یـک
خانـوادهی باسـواد در تربیـت فرزنـدان موفقتر
خواهـد بـود و یـا یـک خانـواده بیسـواد؟
آمـوزش هـر کودک از خانواده شـروع میشـود
و یـک زن توانمنـد میتوانـد تـا فراینـد
اجتماعی شـدن کـودکان را به گونهی درسـت
انجـام دهـد و ایـن بزرگتریـن گام بـرای
نهادینـه شـدن صلـح درونـی و بیرونـی در
جامعـه اسـت.
یکـی از عوامل اساسـی که پتانسـیل خشـونت
در جامعـهی افغانسـتان بسـیار زیـاد اسـت،
کارکـرد ضعیـف خانواده در تربیـت و اجتماعی

کردن کـودکان بوده اسـت .ممانعت از تحصیل
زنـان و اعمال خشـونت بـر آنها ،نهـاد خانواده
را آشـفته کـرده و کارکرد اساسـی آن را مختل
کـرده اسـت و بـدون شـک یکـی از عوامـل
اساسـی خشـونت و جنـگ در افغانسـتان،
تبعیـض سیسـتماتیک علیـه زنـان بوده اسـت.
وقتـی کودک در خانواده آموزش درسـت را فرا
نگیـرد و بـه گونـهی مطلـوب اجتماعی نشـود،
بزرگتریـن آسـیب آن متوجـه جامعـه خواهـد
بـود .کسـانی کـه فرخنـده را در کابـل بـه قتل
رسـاندند ،نـه طالـب بودنـد و نه هم داعشـی و
نـه هـم عضویت کـدام گـروه تروریسـتی دیگر
را داشـتند ،بلکه رهگـذران معمولـی بودند؛ اما
در فراینـد آمـوزش و اجتماعـی شـدن آنهـا
در خانـواده نقضـی بـزرگ وجود داشـته اسـت
کـه عقدههـای انباشـته شـده و حجـم بزرگـی
از خشـونت در رفتارهـای آنهـا خود را نشـان
داد .کـودک نخسـتین مراحـل آمـوزش را از
خانـه فـرا میگیـرد و مـادر نقـش اساسـی در
ایـن فراینـد دارد و بـدون شـک زنـان باسـواد
و توانمنـد عاطفـه و آمـوزش مناسـب را بـه
کـودکان انتقـال میدهنـد.
اینجـا اسـت کـه اهمیـت نقـش زنـان در
فراینـد صلـح و ثبـات آشـکار میشـود .زنـان
آگاه و بـا سـواد میتواننـد تا با تربیهی درسـت

کـودکان سلامت جامعـه را تضمیـن کننـد و
زنـان بـا مشـارکت شـان در سیاسـت قـادر اند
تـا دگرگونیهـای مثبتـی را بـه وجـود بیاورند.
نقـش توانمندسـازی زنـان بـر گـذار از
منا ز عه :
آیـا توانمندسـازی زنـان بـرای تأمیـن صلـح
کمـک میکنـد و یـا تأمیـن صلـح زنـان را
توانمنـد میسـازد؟
ایـن یـک پرسـش بسـیار مهـم میباشـد و
اساسـیترین پاسـخی کـه بایـد بـه آن ارایـه
کـرد ایـن اسـت کـه صلـح بـدون مشـارکت
زنـان ،صلـح نیسـت .رابطـهی متقابلـی میـان
توانمندسـازی زنـان و تأمیـن صلـح پایـدار
وجـود دارد .اگـر زنـان توانمند نشـوند ،صلح و
آرامـش هیچگاهـی در جامعـه تأمیـن نخواهـد
شـد؛ اما صلـح پایدار کـه مبتنی بـر ارزشهای
دموکراتیـک باشـد نیـز مشـارکت زنـان و کلیه
حقـوق قانونـی شـان را تضمیـن میکنـد؛ امـا
در افغانسـتان بیشـتر از ایـن کـه حقـوق زنـان
از سـوی نهـاد دولـت تهدیـد شـود ،از سـوی
بافتهـای سـنتی جامعـه تهدیـد میشـود
و بـرای همیـن نیـاز اسـت تـا در گام اول
توانمندسـازی زنـان بهعنـوان مهمتریـن گام
بـرای گـذار از منازعـهی درونـی و بیرونی روی
دسـت گرفتـه شـود.
ايـن مفهـوم همچنيـن مسـتلزم اين اسـت که
طـرف تحـت سـلطه ،دارای منابـع و سـازمانی
باشـد تا خواسـتار حقـوق خود و تغيير شـرايط
سـرکوبگرانه شـود« .توانمند ساختن» چيزی
نيسـت کـه بتـوان آن را همچون کمـک غذايی
اضطراری يا سـرپناه ارائه داد .اين امر مسـتلزم
يـک راهبـرد تغييـر اجتماعـی اسـت کـه گروه
مـورد نظـر را نيـز درگيـر میکند .بـرای مثال؛
زنانـی کـه از طريـق توزيـع نامتعـادل منابـع و
حقـوق بيـن دو جنـس ناتوان شـده اند.

آمـوزش هـر کـودک از خانـواده شـروع میشـود و
یـک زن توانمنـد میتوانـد تـا فراینـد اجتماعـی
شـدن کـودکان را بـه گونـهی درسـت انجـام دهـد
و ایـن بزرگتریـن گام بـرای نهادینـه شـدن صلـح
درونـی و بیرونـی در جامعـه اسـت.

سال اول

پیکارهای انتخاباتی و ضعف نهادهای استخباراتی؛
مشکل در کجاست؟
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پنجرهای به حاشیههای دو مجلس
ریاست رحمانی

برای مجلس پایان اختالفات بود؟

سید مهدی حسینی

در حملـهی تهاجمــی افــراد مســلح تروریســتی
بــر دفتــر روند ســبز افغانســتان ،در روز نخســت
مبــارزات انتخاباتــی ،بیســت نفــر جــان باخــت
و  50نفــر دیگــر زخمــی شــدند .دفتــر رونــد
ســبز مربــوط بــه امــراهلل صالــح معــاون نخســت
تکــت انتخاباتــی «دولتســاز» میشــود و
حملــه درســت زمانــی صــورت گرفــت کــه آقای
صالــح در دفتــر کار خــود مصــروف کارزارهــای
انتخاباتــی بــود .تعــداد مهاجمــان پنــج نفــر بــود
کــه حملهکننــدهی انتحــاری نخســت موتــر
بمبگــذاری شــدهی همراهــش را ســاعت
 4:40دقیق ـهی عصــر روز شــنبه منفجــر کــرد
و ســپس چهــار مهاجــم دیگــر بــه درگیــری
پرداختنــد .شــدت انفجــار بــه انــدازهای قــوی
بــود کــه حتــا دفتــر آقــای صالــح را بــه مخروبــه
تبدیــل کــرد و بــه خانههــای مســکونی اطــراف
دفتــر زیانهــای زیــادی را وارد کــرد .در هنــگام
حملــه ،آقــای صالــح کــه در دفتــر کاری خــود
حضــور داشــت و بــا اســتفاده از تجربــه و دانــش
نظامــی ،خــود را بــه آخــر ســاختمان رســانیده
و از آنجــا در یکــی از خانههــای کنــار دفتــر
خــود میانــدازد و صحنــهی رویــداد را تــرک
میکنــد؛ بــا ایــن حــال درگیــری مهاجمــان
مســلح بــا نیروهــای امنیتــی ،حــدود هفــت
ســاعت دوام کــرد.
امــراهلل صالــح ،فــرد کارکشــتهی نظامــی و
اســتخباراتی اســت .او همــواره بــر علیــه گــروه
طالبــان موضــع جــدی داشــته و از آقــای صالــح
بیشــتر بهعنــوان یــک چهــرهی ضــد طالبانــی
یــاد میشــود .آقــای صالــح در حکومــت
گذشــته تحــت ریاســت حامدکــرزی ،مدتــی
بــه حیــث رییــس عمومــی امنیــت ملــی ایفــای
وظیفــه کــرد و در اواخــر حکومــت وحــدت
ملــی ،مــدت یــک مــاه بــه حیــث سرپرســت
وزارت امــور داخلــه نقــش داشــت .او در زمــان
ســمت ریاســت امنیــت ملــی و وزارت داخلــه،
عملکــرد قاطعانــهای را بــر علیــه جریانهــای
داخلــی و گروههــای تروریســتی انجــام داد؛ بــا
ایــن همــه ،در واقــع حملــه بــر دفتــر امــراهلل
صالــح ،از یکســو همـهگان را شــوکه کــرد و از
ســوی دیگــر ،بــا واکنشهــای گســترده مواجــه
شــد .نخســتین واکنــش را رییسجمهــور غنــی
نشــان داد و بــه دنبــال آن ،داکتــر عبــداهلل
عبــداهلل ،رییــس اجرایــی حکومــت بــه دیــدار
آقــای صالــح رفــت و ایــن حملــه را محکــوم
کــرد .رحمـتاهلل نبیــل و محمدحنیــف اتمــر از
دیگــر نامــزدان انتخابــات ریاس ـتجمهوری ،بــا
ایــن کــه آقــای صالــح را رقیــب سیاســی خــود
دانســتند ،تأکیــد کردنــد کــه دشــمن همــه
مشــترک اســت.
حملــهی مســلحانهی تروریســتی در حالــی
انجــام شــد کــه تدابیــر شــدید امنیتــی در
شــهر کابــل حاکــم بــود .یــک روز پیــش از آغــاز
مبــارزات انتخاباتــی ،نشســت ویــژهی امنیتــی
پیرامــون چگونگــی تأمیــن امنیــت مراکــز
کمپایــن انتخابــات برگــزار شــد و مســؤوالن
امنیتــی بــه مــردم افغانســتان اطمینــان دادنــد
کــه نهادهــای کشــفی و اســتخباراتی در نقــاط
مختلــف مرکــز و والیتهــا جابهجــا شــده
انــد .انجــام ایــن حملــه ،پرسـشهای زیــادی را
خلــق کــرده کــه یکــی از ایــن پرس ـشها ایــن
اســت ،بــا وجــود تدابیــر شــدید امنیتــی چگونــه
ممکــن اســت ،مهاجمــان مســلح تروریســتی
درگیــری هفــت ســاعته را در یکــی از مراکــز
بزرگتریــن کمپایــن انتخاباتــی انجــام دهنــد؟
برخــی از کارشناســان نظامــی برایــن باورنــد
کــه حلقههــای قدرتمنــدی در درون نظــام
سیاســی وجــود دارنــد کــه بــا پرداخــت پــول
هنگفــت ،گروههــای تروریســتی را در پایتخــت
ســازماندهی کــرده و هــدف مــورد نظــر را از
بیــن میبرنــد.
عتیــقاهلل امرخیــل ،کارشــناس نظامــی بــه
روزنامــهی صبــح کابــل گفــت« :اینهــا
کســانی اســتند کــه در داخــل نظــام اســتند
و بــا آنهــا (گروههــای تروریســتی) همــکاری
کردنــد و تــا بــه اینجــا رســاندند .اینهــا

نیما کاوه

دزدهــای خانــه اســتند و دزد خانــه را کســی
گرفتــه نمیتوانــد .بــه جــرأت میتوانــم بگویــم
کــه ایــن افــراد پرقدرتتریــن افــراد اســتند .بــا
تمــام قدرتیکــه قوتهــای امنیتــی دارنــد،
دزد خانــه را کســی گرفتــه نمیتوانــد ،مشــکل
در همیــن اســت».
عتیــقاهلل امرخیــل گفــت ،نیــاز اســت کــه
نیروهــای امنیــت ملــی حلقههــای درون
نظــام را کــه بــا گروههــای تروریســتی همــکار
اســتند ،تعقیــب و افشــا کننــد؛ مبــارزه بــا ایــن
حلقههــا مهمتــر از مبــارزه بــا گــروه طالبــان
اســت و پــس از افشــای آنهــا ،جــرأت و
جســارت گروههــای دشــمن مبنــی بــر انجــام
حمــات تروریســتی ،گرفتــه خواهــد شــد.
هرچنــد شناســایی ایــن حلقههــا بــر اســاس
هویــت کار دشــوار بــه نظــر میرســد؛ امــا
آنچــه را کارشناســان مطــرح میکننــد ،ایــن
اســت کــه حلقههــای همــکار گروههــای
تروریســتی در ردههــای بلنــد حکومــت و
دولــت قــرار دارنــد و در جهــت تأمیــن منافــع
شــخصی بــه هــر کار و عمــل غیرانســانی
دســت میزننــد .امــراهلل صالــح کــه تجربــهی
اســتخباراتی و نظامــی دارد ،ممکــن اســت او بــا
دشــمنان مختلفــی روبـهرو باشــد؛ امــا حملـهی
مســلحانهی تروریســتی بــر دفتــر کمپاینــی
او بــدون همــکاری گروههــای درون نظــام،
ناممکــن بــه نظــر میرســد.
در روز نخســت مبــارزات انتخاباتــی ،حملــهی
مســلحانه بــر یکــی از مراکــز کمپایــن انتخاباتی
کــه مربــوط بــه تیــم حاکــم در قــدرت
میشــود ،نشــان داد ،مبــارزات انتخاباتــی و
رونــد برگــزاری انتخابــات ریاس ـتجمهوری بــه
شــدت بــا تهدیــد مواجــه اســت و نامــزدان راه
مبــارزات دوماهــه را بــا دشــواریهای امنیتــی،
طــی خواهنــد کــرد.
نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات نگــران
انــد کــه انتخابــات ریاســتجمهوری بیــش
از هــر زمــان دیگــر زیــر تهدیدهــای امنیتــی
قــرار گرفتــه و محافــل کارزارهــای انتخاباتــی
را آســیبپذیر خواهــد کــرد .یوســف رشــید،
رییــس اجرایــی بنیــاد انتخابــات آزاد و عادالنــه
بــه روزنام ـهی صبــح کابــل گفــت« :حملــه بــر
معــاون یکــی از تکتهــای انتخاباتــی کــه فعــا

در حکومــت اســت و قــدرت حاکــم اســت ،اگــر
مخالفــان میتواننــد دفاتــر اینهــا را مــورد
حمــات قــرار دهنــد ،پــس در آن صــورت
کاندیــدان دیگــری کــه در قــدرت نیســتند
و محتــاج کمکهــای امنیتــی میباشــند،
اینهــا شــدیدا در آســیبپذیری قــرار دارنــد
و شــاید کاندیــدان نتواننــد گردهماییهــا و
همایشهــای مردمــیشــان را برگــزار کننــد».
در جریــان پیکارهــای انتخاباتــی ،ممکــن اســت
کــه نامــزدان انتخابــات همایشهــای مردمــی
را در برخــی از شــهرهای بــزرگ افغانســتان
برگــزار کننــد؛ امــا نحــوهی تامیــن امنیــت
ایــن همایشهــا نیازمنــد مصــارف هنگفــت
امنیتــی اســت کــه در ایــن صــورت ،براینــد
مبــارزات انتخاباتــی بــرای نامــزدان ســنگین
تمــام خواهــد شــد.
تأمیــن امنیــت انتخابــات ریاســتجمهوری
یکــی از دشــوارترین مســؤولیتها بــر دوش
نیروهــای امنیتــی اســت؛ ایــن مســؤولیت
در واقــع همــان آزمونــی اســت کــه ظرفیــت
و توانمنــدی نیروهــای امنیتــی را ثابــت
میکنــد .پــس هــر گونــه غفلــت وظیفــهای
و اتفــاق رویدادهــای امنیتــی در جریــان
پیکارهــای انتخاباتــی ،رونــد برگــزاری انتخابــات
را متأثــر ســاخته و ممکــن اســت ،مــردم را از
شــرکت در محافــل ،آگاه شــدن از برنامههــای
نامــزدان و یاهــم رفتــن بــه پــای صندقهــای
رأی ،بــاز دارد .نهادهــای ناظــر بــر رونــد
انتخابــات ،تدابیــر امنیت ـی را در جهــت تأمیــن
امنیــت انتخابــات قابــل قبــول نمیداننــد و
ایــن نهادهــا از مســؤوالن ارشــد ارگانهــای
امنیتــی خواســته انــد کــه در راســتای تأمیــن
امنیــت رونــد انتخابــات و مراکــز انتخاباتــی
هــم در پایتخــت و هــم در والیــات تجدیــد
نظــر کننــد؛ در صــورت عــدم رفــع خالهــای
امنیتــی ،ممکــن اســت کــه مبــارزات انتخاباتــی
بیشــتر مــورد حمــات گروههــای تروریســتی
قــرار گیرنــد .بــا آنکــه مســؤولیت رویــداد
حملــه بــر دفتــر کاری آقــای صالــح را هیــچ
گروهــی بــه عهــده نگرفتــه؛ امــا شــماری از
ســناتوران در حالــی کــه ایــن حملــه را بــه
گــروه طالبــان نســبت میدهنــد ،تأکیــد دارنــد
کــه ایــن گــروه هیچگاهــی طرفــدار برگــزاری

انتخابــات نبــوده و نخواهــد بــود و بــا انجــام
حمــات تروریســتی میکوشــد کــه ایــن رونــد
بــه تعویــق انداختــه شــود.
عبــداهلل قرلــق ،عضــو مجلــس ســنا ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل بیــان کــرد« :طالبــان
نــه برگــزاری انتخابــات را میخواهنــد و نــه
هــم مبــارزات انتخاباتــی را .طالبــان طرفــدار
ایــن نیســتند کــه در موجودیــت نیروهــای
امریکایــی ،انتخابــات در کشــور برگــزار شــود و
تــاش دارنــد کــه انتخابــات بــه تعویــق بیفتــد
و پروسـهی صلحــی را کــه خلیلــزاد بــا طالبــان
روی دســت دارد ،تحقــق پیــدا کنــد».
آغــاز پیکارهــای انتخاباتــی در افغانســتان بــه
ایــن معنــی اســت کــه خواســتههای گــروه
طالبــان مبنــی بــر لغــو برگــزاری انتخابــات
ریاسـتجمهوری نادیــده گرفتــه شــد؛ امــا ایــن
گــروه بــا ســازماندهی حملــهی تروریســتی
بــر پایتخــت ،پیــام داد کــه بــه هــر نحــو ممکــن
مانــع برگــزاری ایــن رونــد خواهــد شــد.
ایــن عضــو مجلــس ســنا بــا انتقــاد از عملکــرد
ضعیــف نیروهــای کشــفی و اســتخباراتی گفــت
کــه برنامههــای مدیــران امنیتــی همــواره
در حــد گفتــار بــوده؛ ولــی مــردم افغانســتان
شــاهد عملیشــدن شــعارهای آنهــا نبــوده
اســت.
عبــداهلل قرلــق افــزود« :در گذشــته هــم
ضعــف نیروهــای اســتخباراتی وجــود داشــت
و حملــهی روز یکشــنبه نشــان داد کــه
در تأمیــن کمپاینهــای انتخاباتــی ضعیــف
و ناتــوان اســت و اینکــه یــک روز قبــل
مبــارزات انتخاباتــی شــعار داد ،شــعارهای شــان
دروغیــن و عوامفریبانــه اســت ».یــک روز قبــل
از آغــاز مبــارزات انتخاباتــی ،نشســت خبــری
مشــترک ســخنگویان ارگ ریاســتجمهوری،
وزارت داخلــه و وزارت دفــاع ملــی در مرکــز
رســانههای حکومــت برگــزار شــد و در ایــن
نشســت ،نصــرت رحیمــی ،بــه صراحــت بیــان
کــرد کــه نیروهــای کشــفی و اســتخباراتی
در جهــت تأمیــن امنیــت انتخابــات و مراکــز
کمپاینــی جابهجــا شــده انــد؛ امــا وقــوع
حملــهی تروریســتی در روز نخســت مبــارزات
انتخاباتــی ،تمــام تدابیــر نیروهــای امنیتــی را
زیــر ســوال بــرد.

دیـدار آقـای میـر رحمـان رحمانـی ،رییس مجلـس نماینـدگان،
بـا زلمـى خلیـلزاد نمایندهـی امریـکا در امـور افغانسـتان و جان
بـس سـفیر امريـكا ،یکـی از دیدارهای مـورد نیازی بود کـه اتفاق
افتـاده اسـت .هرچنـد هنوز مشـخص نیسـت کـه محتویـات این
دیـدار چـه بـوده و چـه نکاتـی در آن محوریـت بحـث را داشـته
اسـت؛ امـا نظـر به افـرادی کـه در این نشسـت حضور داشـته اند
میتـوان حـدس زد کـه ایـن نشسـت بیشـتر در رابطه بـه صلح و
گفتوگوهـای صلح باشـد.
آقـای میر رحمـان رحمانـی ،بهعنـوان رییس مجلـس نمایندگان
افغانسـتان ،از این صالحیت برخوردار اسـت که در مورد بسـیاری
از موضوعـات آگاهـی پیـدا کنـد و آن را در مجلـس نماینـدگان
مطـرح کنـد؛ امـا با همـهی اینهـا بایـد روی یک موضـوع تأکید
بیشـتری صـورت بگیـرد و آن ایـن اسـت کـه در ایـن دیدارهـا،
موضـع مشـخصی از سـوی مجلـس نماینـدگان وجود نـدارد .این
کـه مدعی عـدم وجود چنین موضـع در میان مجلـس نمایندگان
میشـویم ،ایـن اسـت که قبـل از دیدار هیـچ اطالعـی از برنامهی
دیـدار آقـای رحمانـی بـا زلمـى خلیـلزاد نمایندهـی امریـکا در
امـور افغانسـتان و جـان بس سـفیر امريـكا ،داده نشـده بود.
مشـکالتی کـه در مدیریت مجلـس نمایندگان وجود دارد ،ناشـی
از چند مورد اسـت .یکی از برجسـتهترین این مشـکالت ،نداشـتن
تجربـهی سیاسـی هیـأت اداری و بـه خصـوص آقـای رحمانـی
اسـت .آقـای رحمانـی ،بهعنـوان یـک تجارتپیشـه شـاید بتوانـد
آدم موفقـی شـناخته شـود؛ امـا در سیاسـت نوپـا اسـت .آقـای
رحمانـی ممکن اسـت با مصـارف گزافی بـه این موقعیت رسـیده
باشـد و البتـه در ایـن مـورد ادعاهـای زیـادی نیز وجـود دارد که
بارهـا در جریـان تنشهـای مجلـس نماینـدگان بـر سـر کرسـی
ریاسـت ایـن مجلـس ،از سـوی افـراد زیـادی مطرح شـده اسـت؛
امـا نمیتـوان ایـن ادعاهـا را جـدی گرفـت؛ زیـرا هیـچ یـک از
ایـن افـراد هرگـز اسـناد شـان را عمومی نکردنـد؛ ولـی آنچه این
موضـوع را برجسـته میکنـد ،این اسـت کـه سـایهی کارنامههای
تجارتـی آقـای میـر رحمـام رحمانـی ،هنـوز هم بر سـر ایشـان و
فعالیتهـای سیاسـی وی هسـت.
امـا چـرا شـخص پرنفوذ و شـخص بلندپایـهای چون میـر رحمان
رحمانـی ،بـا گذشـت زمـان نسـبت قابـل توجهـی در کارزارهـای
سیاسـی و نشسـتهای سیاسـی ،نتوانسته اسـت برجستگی کاری
خـودش را در امـور مربـوط به سیاسـت نشـان بدهد؟
میـر رحمـان رحمانـی ،نیـاز شـدیدی بـه آموختـن رفتارهـای
سیاسـی و دانـش سیاسـی دارد .او بایـد بدانـد کـه در چنیـن
شـرایط خـاص و حساسـی چـه کارهایـی را بایـد انجـام بدهـد و
بهعنـوان نماینـدهی وکالی مـردم افغانسـتان در دیدارهـای مهم،
چـه موضعـی را بگیـرد .ایـن موضـع نیازمند به داشـتن اشـتراک
نظـر در میـان اعضای مجلس نماینـدگان دارد .در واقع ،بسـیاری
از جلسـات بایـد طـوری تدویر شـود کـه در نهایت در آن جلسـه،
نظـر واحـدی بهعنـوان موضـع مجلـس نماینـدگان در رابطـه بـه
مبحـث مـورد نظـر دریافـت شـود .بـا دریافـت ایـن نظر کلـی از
میـان اعضـای مجلـس ،هیـأت اداری میتوانـد ،نیـاز و سـوال
اساسـی مـردم افغانسـتان را در دیدار و نشسـت مـورد نظر مطرح
کند .
اگـر بخواهیـم ایـن مجلـس را در نسـبت به مشـکالتی کـه دارد،
بررسـی و دیدارهـای مهمـی را کـه توسـط آقـای میـر رحمـان
رحمانـی تقریبـا بـه هـدر رفتـه اسـت ،شناسـایی کنیـم ،بـه این
نکتـه میرسـیم کـه آقـای رحمانـی ،رابطـهی درسـتی بـا دیگـر
وکال نـدارد .در واقـع ،از ایـن راه میتـوان نقبـی هـم بـه دوران
تنشهـای مجلـس بـر سـر ریاسـت آن زد و یـک بـار دیگـر
اختالفاتـی را کـه در میان تعـداد زیادی از نماینـدگان مجلس که
در اختلاف بـا میـر رحمـان رحمانـی بـود ،بـه یـاد بیاوریـم.
در ایـن اختالفـات ،دو دسـتگی اعضـای مجلـس بـه وضـوح قابل
دیـد بـود .پـس آیـا واقعـا ،بـا انتخـاب شـدن آقـای رحمانـی
بهعنـوان رییـس مجلـس ،ایـن اختالفـات نیـز خاتمه یافته اسـت
یـا توافـق با ریاسـت آقـای رحمانی ربطـی به خاتمـهی اختالفات
نـدارد؟ چیـزی کـه منطقی مینمایـد نیز همین اسـت کـه واقعا،
اختالفـات تنـدی کـه در جریـان روزهای نخسـت مجلس شـاهد
بودیـم ،نمیتوانـد بـه ایـن زودی بـه پایـان برسـد .با ایـن نقب به
آغـاز مجلـس ،در کنـار این کـه میتوانیـم درک بهتـری از دالیل
عـدم هماهنگـی در میان مجلس و رییس مجلس داشـته باشـیم،
ایـن مـورد را نیـز میتوانیم دریابم کـه توافقی که صـورت گرفت،
هرچنـد بـا تفسـیرهای مختلفـی از قانـون همـراه بود؛ امـا امکان
فسـاد مالـی را نیـز برجسـته میکند.
آیـا ،مجلسـی کـه آغـاز آن بـا اختالفـات شـدید و طوالنـی بوده،
میتوانـد هماهنگـی الزم را در تصمیمگیریهـای اساسـی و
مرتبـط بـا اوضـاع داغ سیاسـی افغانسـتان داشـته باشـد؟ مـردم
افغانسـتان از آنچه بیشـترین ضربه را متحمل شـد ه اند ،نداشـتن
یـک مجلـس منسـجم و نماینـدهی واقعـی بـوده اسـت.
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رابطه بین اندیشه و زبان
شناخت استرس و راههای
جلوگیری استرس

سید محمد تقی حسینی

ویتگنشـتاین ،زبـان را محصـول زندگـی
اجتماعـی میدانـد .بـه اعتقـاد وی ،زبـان در
زندگـی اجتماعـی سـاخته میشـود و مـا در
حیـات اجتماعـی زبـان را میسـازیم .او ،معتقد
اسـت کـه مـا در دل بازیهـای زبانـی زندگـی
میکنیـم؛ پـس اصالـت بـا بازیهـای زبانـی
اسـت و کسـی کـه قواعـد بـازی کرکـت را
نمیفهمـد هرچـه نـگاه کنـد بـاز هـم چیـزی
متوجـه نمیشـود .زبـان بـرای مـا تعییـن
میکنـد کـه مـا چـه بفهمیـم؛ زیـرا زبـان
مجموعـه قواعـدی اسـت که از پیـش به هریک
از مـا داده شـده اسـت.
هایدیگـر ،زبـان را خانـهی بـودن میدانـد؛ بـه
ایـن معنـا کـه اساسـا مـا فرزنـد زبان اسـتیم و
در دل زبـان اسـت کـه متولد میشـویم ،رشـد
میکنیـم ،فکـر میکنیـم ،زندگـی میکنیـم و
ارتبـاط برقـرار میکنیـم؛ پـس هر آنچـه که به
مـا مربـوط میشـود در دل زبـان رخ میدهـد
و ایـن زبـان اسـت کـه به مـا امکان فکـر کردن
را میدهـد و مـا مخاطـب زبـان اسـتیم .ایـن
زبـان اسـت کـه بـرای مـا معنـا تولیـد میکند،
تـا زمانـی کـه چیزی بـه زبان مـا در نیامـده ما
توانایـی فهـم آن را نداریم.
دهکـده ای را مـد نظـر بگیرید کـه در آفریقای
جنوبـی قـرار دارد تـا بـه زبـان مـا در نیامده ما
نمیدانیـم چیسـت و یـا حتـا کجاسـت؛ وقتـی
بـه زبـان مـا درآمـد بـه فهـم مـا میآیـد؛ حتـا
كـودك ،انديشـه را بـه وسـيلهی واژگان زبانـي
يـاد ميگيـرد كـه جامعـه فراپيـش او مينهـد؛
بـر ايـن بـاور ،مرزهاي انديشـهی او بـا مرزهاي
امكاناتـي كـه زبـان مـادري اش ،فـرا پيـش او
مينهـد معيـن ميشـوند.
از ايـن رو ويژگيهـاي زبـان و ويژگـي ملتـي
كـه بـا آن سـخن ميگويـد ،بـه يكديگـر ربط
دارد .هـر ملتـي كـه آسـان سـخن ميگويـد

زهرا اکبری

آسـان ميانديشـد .هـر ملتـي تجـارب درسـت
و نادرسـت خـود را در هميـن زبـان انباشـت
ميكنـد و بـه نسـلهاي بعـدي انتقـال
ميدهـد؛ بنـا بـر ايـن ،ميتـوان گفت كـه زبان
تعيينكننـدهی مرزهـاي معرفت بشـري اسـت.
زبـان هـر قومـي ،قومـي كـه در چهارچـوب
آن زبـان سـخن ميگويـد و ميانديشـد،
سـاماندهندهی تجـارب آن قـوم اسـت و بدين
صـورت جهـان و واقعيـت اجتماعـي آن را
ميسـازد؛ يعنـي هـر زبـان تصوير ويـژهی خود
از هسـتي را دارد .زبـان وسـیلهی فهم ارتباطها
و رفتارهـای گوناگـون اجتماعـی اسـت.
جامعـهی مـا در افغانسـتان ،در طول سـالهای
متمـادی بـه چـه زبانـی سـخن گفتـه اسـت؟
زبانـی کـه بین ما رواج داشـته چـه زبانی بوده؟
چـه آگاهـیای را ایـن زبان برای جامعـه تولیده

کـرده اسـت؟ ایـن موضـوع کـه جامعـهای کـه
بهتـر میتوانـد سـخن بگوید بهتـر میتواند فکر
کند بر کسـی پوشـیده نیسـت .نوع سـخنی که
سـخنوران و سـخنگویان و کنشـگران زبانـی در
جامعـهی افغانسـتانی از آن گفته انـد چه بوده؛
هرچـه بـوده وضعیت فعلـی جامعه که نـه افراد
دخیـل در این اجتماع انسـانی سـخن یکدیگر
را مـی فهمنـد و نـه سـخن جهانیـان و منطقـه
را؛ همـهی اینهـا محصـول اندیشـهای بوده که
در طـول دهههـا در این سـرزمین رواج داشـته
است.
اندیشـهای کـه به غیر از سـلطه و اقتـدار قومی
اندیشـهی دیگـر در سـر نداشـته اسـت .ایـن
ادبیـات تولیدشـدهی اجتماعـی ،مـردم را دچار
نفهمـی زبانـی کرده اسـت .افراد ایـن جامعه به
ماننـد کـر و اللهایی اسـتند که نه میشـنود و

نـه قادر اسـتند سـخن بگویند؛ زیرا زبان اسـت
کـه بـرای مـا تعییـن میکنـد کـه هـر چیـزی
چـه ارزش و معنایـی دارد .زبـان قواعدی اسـت
کـه بـر زندگـی ذهنـی ،روابـط انسـانها بـا
یکدیگـر ،و حتـا شـیوهی دیـدن و فهمیـدن
آنهـا تأثیرگذار اسـت.
زندگـی اجتماعـی مـا در دل زبانـی بـوده کـه
همدلـی را بـر نمیتابـد و زبانـی اسـت پـر از
تهدیـد و جبـر و حـذف و نابودی؛ زبانـی را باید
یافـت که بتوان بـا آن با همدیگـر ارتباط برقرار
کـرد ،زبانـی را باید کـه تا درک طـرف مقابل را
نتیجه داشـته باشـد .برای رسـیدن بـه این امر،
سـالها کوشـش و تلاس نیـاز اسـت .زندگـی
اجتماعـیای باید سـاخت کـه زبانـی برآیند آن
باشـد کـه قابـل فهـم بـرای همـهی ملـت ایـن
کشـور باشد.

ناکامی مبهم
بــا واژهی ناکامــی ،از دیــر زمانی
حتــا از آوان صنــف اول مکتــب
ـوان
آشــنا اســتیم و اصطــاح جـ ِ
صبور بیات
نــاکام و ناکامــی بــا مــا یکجــا
بــزرگ شــده اســت .هرچــه فکــر میکنــم
نمیدانــم نــاکام مانــدهام یــا نــه؛ امــا ایــن عبــارت
ـوان
در مــورد خــودم در زبانــم نمی-چرخــد« :جـ ِ
نــاکام» ،آن طــور کــه قدمــا میگفتــه انــد و
حــاال فقــط ممکــن اســت ســر حجلــه ببینــی یــا
از پشــت بلندگــوی روضهخــوان بشــنوی.
راســتش خــودم را نــه «جــوان» میبینــم و نــه
«نــاکام»؛ صــد البتــه حــاال از دیــار باقــی نیســت
کــه مینویســم .قصــهی جــوان نــاکام بــودن یــا
نبودنــم از آنجایــی شــروع شــد کــه مغــزم را بــه

دنبــال یادداشــتی بــرای عــرض تسـ ِ
ـلیت خــودم
خوانــان
واکاوی میکــردم .حــاال قدمــا یــا روضه
ِ
پشــت بلندگــو چــه در نظــر دارنــد و چــه از ســر
میگذراننــد کــه اینطــور بــا ســوز و گــداز ایــن
عبــارت را بیــان میکننــد ،خــود حکایتــی اســت
کشفناشــدنی.
ایــن کــه ســی و دو ســالی را در ایــن حــال و
ملتهــب هــرروزه بگذرانــی و هــر صبــح
شــرایط
ِ
و چاشــت و شــب و حتــا در خــواب بــا اتفاقــات
محیرالعقــول و خــارج از عــادت (عادتهــای
انســانی) روبــهرو شــوی ،قطعــا در سراشــیبی
زندگــی قــرار گرفتــهای و دیگــر در جرگــهی
جوانــان جایــی نــداری .نــاکام هــم کــه نبــوده
ام ،البتــه ایــن «نــاکام» کمــی متفــاوت اســت
از دیــدگاه کــودکان (نوجوانهــای ده-چهــارده
ســاله امــروزی ).فرقــی هــم نمیکنــد کــه ایــن

«کام» بــه تلخــی گرفتــه شــده یــا خیــر .نــه ایــن
کــه اصــا و اساســا شــیرین نبــوده ،کــه حتمــا
بخشــی بــوده؛ امــا بنــا بــر ِ
ـپاس آدمیــزاد
ذات ناسـ ِ
کــه بیشــتر تلخــی را در وجــود خــود ثبــت و
ضبــط میکنــد ،مــن هــم حــال و احســاس
تلخکامــی را دارم.
بــه راســتی چــه فــرق میکنــد ایــن کــه
مــردم بداننــد آن کــه عکســش زیــر چراغهــای
رنگارنــگ حجلــه میخنــدد یــا در طبیعــت بــه
نقط ـهای دور خیــره مانــده یــا زیــر فــان پرچــم
حالــت مغمــوم بــه خــود گرفتــه ،نــاکام بــوده یــا
نبــوده؟ حــاال اگــر حتــا بداننــد کــه نــاکام نبــوده
از کجــا خواهنــد دانســت کــه کام بــه تلخــی
گرفتــه یــا شــیرینی؟ در دنیایــی کــه اگــر زیــ ِر
علــم و کتــل کســی یــا جریانــی نباشــی ،دسـ ِ
ـت
کــم ،پاییــن دســت محســوب میشــوی ،معنــی
کامگرفتــن و کامجــو بــودن متفــاوت اســت.
ـق
اصــا بنــده عقیــده دارم کــه قدمــا نــه بــه عمـ ِ
ـطح آن هــم واقــف نبــوده
مطلــب کــه حتــا بــه سـ ِ
انــد و بــا ادای کلمــات «جــوان» و «نــاکام» در
روح میـ ِ
ـت تــازه گذشــته را بیــن رفتــن
کنــار هــم ِ
و نرفتــن گیــر میانداختنــد و بــا لحنــی کــه
فقــط و فقــط مخاطــب آن دو کلمــه میدانســت
چــه معنــی دارد ،جــوان نــاکام مینامیدنــش؛
قلــب
و درســت همینجــا اســت کــه تیــر بــه
ِ
روح تازهگذشــته مینشــیند و از قضــا
نداشــتهی ِ
دســتش هــم از دنیــا کوتــاه اســت .از گالیــه و
شــکایت ،از درد دلهــا و هم ـهای آنچــه کــه اگــر
در زندگــی و «جــان» داری اینچنیــن خطابــش
میکردنــد ،تــوان واگفتنــش را داشــت .حــاال
بعــد از همــهی ایــن آه و «ننــه مــن قریبــم»
ـل
بازیدرآوردنهــا ،بهتــر اســت برگــردم س ـ ِر اصـ ِ
مطلــب .یادداشــتی بــرای عــرض تســلیت خــودم:
ـوان نــاکام.
شــادروان مرحــو ِم مغفــور و جـ ِ

اختلاالت عاطفـی و جسـمی متعددی در روانشناسـی بالینی وجود
دارد کـه با اسـترس ،افسـردگی ،اضطـراب ،حمالت قلبی ،سـکتهی
مغـزی ،فشـار خـون بـاال ،اختلاالت سیسـتم ایمنـی ،افزایـش
حساسـیت بـه عفونـت ،تعـداد زیـادی از بیماریهـای مرتبـط بـا
ویـروس از جملـه سـرماخوردگی و تبخـال و ایـدز در ارتبـاط
ا ستند .
پیامدهای استرس
سـرطانهای خـاص و همچنیـن بیماریهایـی ماننـد آرتریـت،
روماتوئیـد و مولتیپـل اسـکلروز هـم جـز ایـن دسـته از بیماریهـا
میباشـند کـه با اختلاالت عاطفـی و فیزیکی در ارتباط میباشـند.
علاوه بـر ایـن ،اسـترس میتوانـد اثـرات مسـتقیم بر روی پوسـت
بثـورات ،درماتیـت آتوپیـک ،سیسـتم گوارشـی ،زخـم معـده،
سـندرم روده اثـر تحریکپذیـر داشـته باشـد و همچنیـن میتوانـد
بـه اختلاالت بیخوابـی و اختلاالت نورولوژیـک ماننـد بیمـاری
پارکینسـون دامـن بزنـد.
استرس را با چه عالیمی بشناسیم
نشـانههای اسـترس میتوانـد سـردردهای مکـرر ،فشـار یـا درد،
لکنـت زبـان ،لـرزش لبهـا ،دسـتها ،گـردن درد ،کمـر درد،
اسپاسـم عضالنـی ،عـرق کـردن ،عرق سـرد دسـت و پا ،سـرگیجه،
ضعـف ،دهان خشـک ،مشـکالت بلعیـدن ،سـرماخوردگی ،عفونت،
تبخـال ،خـارش ،عصبانیـت آلرژی معـده ،حالت تهوع ،نفخ شـکم،
یبوسـت ،اسـهال ،از دسـت دادن کنتـرل ادرار ،تنفـس دشـوار ،درد
قفـس سـینه ،تپـش قلـب ،ضربـان سـریع میل جنسـی یـا کاهش
عملکـرد جنسـی باشـد.
چرا استرس را باید جدی گرفت
همـان طور که در لیسـت باال نشـان داده شـده اسـت ،اسـترس در
روانشناسـی بالینـی میتوانـد اثـرات گسـتردهای را بر احساسـات،
خلـق و خـو ،جسـم و رفتـار آدمی داشـته باشـد .عواملی که نشـان
میدهنـد شـما تحـت فشـار اسـترس اسـتید .اسـترس همـان طور
کـه در بـاال بـه آن اشـاره شـد خـود میتوانـد بـر ارگانهـای بـدن
تاثیـر بگـذارد و سیسـتم دفاعـی بـدن را مختـل کنـد که بـه دنبال
ایـن اختلال بیماریهـا کـم کـم بـه بـدن و سیسـتمهای دفاعـی
حملـهور میشـود؛ امـا در روانشناسـی بالینـی اسـترس چـه کار
میکنـد ،چـه تأثیـری بـر این ارگانهـا دارد کـه آنها را بـا اختالل
مواجـه میکنـد .وقتـی اسـترس بـر بـدن غلبـه میکنـد در ابتـدا
هورمونـی بـه نـام کورتیزول ترشـح میشـود بـرای این کـه بدن را
بـه حالـت آمـاده باش نسـبت بـه عامل اسـترسزایی کـه حکمفرما
شـده آگاه کنـد ،ایـن رونـد و ترشـح ایـن هورمـون اگـر بـه مراتب
بیشـتر شـود و همچنـان ادامه یابد شـروع بـه افت سیسـتم ایمنی،
دسـتگاه گـوارش ،آسـیب بـه سیسـتم عصبـی و همچنین سیسـتم
عضالنـی و حرکتـی میکنـد.
برای کاهش استرس چه کار باید کرد؟
چاقـی و بـه دنبال آن بیماریهـای قلبی و عروقـی از جمله عوارض
همیگشـی و شـایع افسـردگی اسـتند کـه خـود نیـز مسـبب دیگر
بیماریهـای شـایع میباشـند .بهتریـن راه بـرای کاهـش اسـترس
ایـن اسـت که به انـدازهی کافی بخوابیـد و اسـتراحت کنید؛ خواب
یکـی از عوامـل اساسـی و کلیـدی میباشـد .یعنـی خوابـی  ۷تـا ۸
سـاعته در طـول یـک شـبانه روز بـرای یـک انسـان بالـغ کفایـت
میکنـد .علاوه بر خـواب ،خوردن غذاهـا و مواد غذایـی ضروری از
جملـه میوههـا و سـبزیجات تاثیـر به سـزایی در کنتـرل و کاهش
اسـترس دارند.
همچنیـن هیـچگاه نبایـد ورزش را فرامـوش کنیـد و آن را جـز
الویتهـای زندگـی خـود قـرار دهید .شـما همچنین بهتر اسـت که
بـدن خـود را همیشـه در برابر عوامل اسـترسزا و خطرنـاک ،آماده
نگـه داریـد قبـل از ایـن کـه همـهی ایـن عوامـل بـه یـک شـرایط
وخیـم و طوالنیمـدت تبدیـل شـوند .بـه همیـن دلیل بـه برخی از
ایـن خـط قرمزهـا نگاهـی میاندازیم.
درد معده
بـا توجـه به وضعیت شـما ،پزشـک ممکن اسـت کـم کاری تیروئید
اگـر داشـته باشـید ،تغییـرات غذایـی ویـژهای را بـرای شـما اتخـاذ
کنـد .در عیـن حـال ،بهترین درمان طبیعی برای یبوسـت ناشـی از
اسـترس ،اسـهال ،تهوع یا اسـتفراغ ،ورزش اسـت .این روش به نظر
آخرین کار اساسـی و طبیعی اسـت.
ریزش مو
تقریبـا سـه تـا شـش مـاه پـس از یـک رویـداد بـزرگ اسـترسزا،
ماننـد بیـکاری و یـا بـه پایان رسـاندن یک پـروژهی بـزرگ ،ممکن
اسـت موهای زیادی را از دسـت بدهید که همه نشـان از استرسـی
اسـت کـه در چنـد مـاه گذشـته داشـتهایـد .البتـه توجـه داشـته
باشـید کـه ریـزش  ۱۰۰رشـته مـو در روز کاملا طبیعی اسـت.
اسـترس در افـراد بسـیار متفاوت اسـت و هر فـردی واکنش خاصی
نسـبت به اسـترس دارد؛ امـا حالت معمول آن وجـود جوش و آکنه
بـر روی پوسـت اسـت کـه حتا همیـن جوشها نیـز با توجـه به هر
فـرد و دالیـل گوناگـون متفاوت اسـتند؛ یعنی از دسـتهی خفیف تا
حـاد و معمولـی متفـاوت میباشـند که نیاز بـه مراقبت ویـژه دارند.

سال اول

خبرهای داخلی

رییس جمهور غنی:
به آیندهی افغانستان باورمند باشیم

رییـس جمهـور غنـی میگویـد که تمـام شـهروندان
افغانسـتان بایـد بـه آینـدهی ایـن کشـور باورمنـد
باشـند و در آبـادی آن سـهم بگیرنـد .محمد اشـرف
غنـی ،روز گذشـته در روز ملـی بیرق گفـت که بیرق
افغانسـتان دارای سـه رنگ است و هر رنگ آنمعنای
مختلـف را ارایـه میکنـد .بـه گفتـهای او« :بیـرق مـا
سـه رنـگ اسـت .رنگ سـیاه چـرا کـه افغانسـتان در
دوران سـیاه قـرار داشـت؛ دورانـی کـه ایـن کشـور
در حملـهی دشـمنان قـرار داشـت .رنـگ سـرخ،
مـا افغانسـتان را بـا خـون نـگاه کردیـم ،افغانسـتان
هدیـهی کسـی نیسـت .ایـن رنـگ ،رنـگ تعهـد مـا
اسـت کـه دوبـاره روزهـای سـیاه تکـرار نمیشـود».
بـه تعبیـر رییـس جمهـور غنی ،رنـگ سـبز در بیرق
افغانسـتان معنـای آیندهی سـبز را میدهـد .آیندهای
کـه همـهی شـهروندان ایـن کشـور بـا هـم متعهد و
بـرای آبـادی افغانسـتان کار میکننـد .آقـای غنـی

تأکیـد کـرد که تمام شـهروندان افغانسـتان در آبادی
و بازسـازی دوبـارهی ایـن کشـور سـهم فعـال دارنـد.
«امـروز میخواهـم در افغانسـتان یـک تجدیـد عهـد
صـورت بگیـرد .تجدیـد عهد ما بـه قانون اساسـی ما،
بـه ارزشهـای اسلامی مـا ،بـه وحـدت ملی مـا و به
ارادهی محکـم مـا کـه آیندهی سـبز را باهم بسـازیم.
ای وطـن را مـا میسـازیم ،به دسـت خود میسـازیم

و درسـت میسـازیم ».بـه بـاور رییس جمهـور غنی،
نمـای داراالمـان نشـاندهندهی عـزم حکومـت و
مـردم افغانسـتان اسـت که با داشـتن عـزم همه چیز
امکانپذیـر اسـت .از روز ملی بیـرق در حالی در ارگ
ریاسـت جمهـوری گرامیداشـت شـد کـه قرار اسـت
کـه تـا بیسـت روز دیگر جشـن صدسـالگی اسـتقالل
افغانسـتان برگزار شـود.

وزیر اقتصاد :مؤسسههای داخلی و خارجی در انتخابات بیطرف باشند
مصطفـا مسـتور ،وزیـر اقتصـاد بـا ارائـهی گـزارش
سـاالنهی مؤسسـههای غیردولتـی ،میگویـد کـه
نزدیـک بـه دو هـزار مؤسسـهی داخلـی در کشـور
فعالیـت دارد کـه اکثـر ایـن مؤسسـهها ،بـه دلیـل
فامیلیشـدن و یـا هـم درگیرشـدن در جنجالهـای
درونـی شـان ،فعالیتهـای مؤثـری را انجام نـدادهاند.
آقـای مسـتور کـه روز دوشـنبه ( 7اسـد) در یـک
نشسـت خبـری صحبـت میکـرد ،چگونگـی مصـارف
کمکهـای تمویلکننـدگان را در سـال  1397بـه
افغانسـتان توضیـح داد و افـزود کـه بیشـترین ایـن
کمکهـا بـرای باشـندگان کابـل بـه مصـرف رسـیده
ا ست .
وزیـر اقتصـاد بیـان کرد کـه در سـال  ،1397مصارف
سـرانه در کابـل نسـبت بـه والیتهـای دیگـر افزایش
یافتـه اسـت و در سـال گذشـتهی خورشـیدی ،بـرای
هـر شـهروند کابـل بیـش از هفتـاد دالـر و بـرای
باشـندگان والیـات  50دالـر به مصرف رسـیده اسـت.

خبرهای خارجی

مصطفـا مسـتور ،بـر اسـاس نشـر گـزارش سـاالنهی
مؤسسـات غیردولتـی ،بیـان کـرد کـه کمکهـای
خارجـی بـه سـکتورهای مختلـف تقسـیمبندی شـده
اسـت کـه بیشـترین این کمکهـا به سـکتور صحت و
سـکتور اجتماعـی اختصـاص یافتـه.
او افـزود کـه در سـکتور صحـت افغانسـتان355 ،
میلیـون دالـر بـه مصـرف رسـیده و نیـز در سـکتور
اجتماعـی نزدیـک بـه دو هـزار پـروژه تطبیـق شـده
اسـت؛ در حالـی کـه اکثریـت مـردم افغانسـتان بـا
سـکتور زراعـت سـر و کار دارند ،تنهـا  64میلیون دالر
مصـرف شـده اسـت.
وزیـر اقتصـاد ،آمـار داد که  266مؤسسـهی خارجی و
 1917مؤسسـهی داخلـی در افغانسـتان فعالیت دارند
کـه از مجمـوع  900میلیون دالر کمکهـای خارجی،
 270میلیـون آن توسـط مؤسسـههای داخلـی بـه
مصـرف رسـیده و باقـی کمکهـای دیگـر از سـوی
مؤسسـههای خارجـی در کشـور بـه مصـرف رسـیده

ا ست .
آقـای مسـتور با انتقـاد از فعالیت مؤسسـههای داخلی
گفـت کـه اکثـر مؤسسـههای داخلـی معیارهایـی را
کـه ایجـاد کـرده اند بـه آن عمـل نمیکنند و بیشـتر
آنهـا بـه مؤسسـههای فامیلـی تبدیـل شـده و یا هم
مصـروف جنجالهـای داخلـی شـدهانـد کـه ایـن امر
باعـث شـده تا اکثریـت کمکها توسـط مؤسسـههای
خارجـی بـه مصرف برسـد.
او تأکیـد کـرد کـه وزارت اقتصـاد ،برنامـهی هـدف
توسـعهی پایـدار را بـا تمویلکننـدگان روی دسـت
گرفتـه و بـرای تطبیـق ایـن برنامه ،شـانزده متخصص
را از نقـاط مختلـف کشـور جهـت تهیهـی طـرح مدل
اقتصـادی توسـعهی پایـدار را تـا سـال  2030دیزاین
کند .
وزیـر اقتصـاد از تمامی مؤسسـههای داخلی و خارجی
خواسـت کـه در پیکارهـای انتخاباتی ،بیطرفیشـان
را حفـظ کرده و بـرای مردم افغانسـتان خدمت کنند.

مخالفت ایران با سفر پمپیو به تهران

مایـک پمپیـو در یـک پیـام تویتـری بـار دیگـر اعالم
کـرده اسـت کـه عالقـه دارد بـه تهـران سـفر کند.
مایـک پمپیـو ،وزیـر خارجـهی ایـاالت متحـده ،در
برگـهی تویتـر خـود بـار دیگـر از تمایلش به سـفر به
تهـران خبـر داده اسـت.
آقـای پمپیـو روز دو شـنبه ( 7اسـد) گفتـه اسـت
کـه مایـل اسـت بـا مـردم ایـران به صـورت مسـتقیم
گفتوگـو کنـد .حکومـت ایـران بـا درخواسـت سـفر

پمپیـو بـه تهـران مخالفـت کـرده اسـت.
در پیـام تویتـری آقای پمپیـو آمده اسـت« :من اخیرا
پیشنهـاد سـفر بـه تهـران و گفتوگـوی مسـتقیم با
مـردم ایـران را داده بـودم .رژیـم ایـران امـا پیشـنهاد
مـرا نپذیرفته اسـت».
ایـن پسـت تویتـری آقـای پمپیـو ،چنـد سـاعت بعـد
از پسـت تویتـری دیگـری او در همیـن بـاره منتشـر
میشـود .او در آن پسـت به سـفر محمد جـواد ظریف

دن کوتـس ،مدیـر اطالعـات ملـی دولـت دونالـد
ترامـپ ،از سـمتش کنارهگیـری کـرد.
آقـای ترامـپ ،در برگهی تویترش نگاشـته اسـت که
آقـای کوتس ،اواسـط ماه آگسـت (ماه آینـده) از این
پسـت کنـار خواهـد رفـت و در عـوض بـه جـای او
جـان راتکلیـف ،نماینـدهی ایالت تگـزاس در مجلس
نماینـدگان جـای او را خواهـد گرفت.
بـر اسـاس گـزارش بیبیسـی ،گفتـه میشـود کـه
آقـای کوتـس و آقـای ترامـپ اغلبـا در مورد مسـایل
مختلـف سیاسـت خارجی از جمله روسـیه و کوریای
شـمالی دچـار اختلاف نظر بـودهاند.
ارزیابیهـای او در دوران تصـدی مدیریـت اطالعـات
ملـی بارهـا از سـوی رییـس جمهـور امریـکا کـه بـه
سـازمانهای اطالعاتـی انتقـاد دارد ،زیر سـوال رفت.
ایـن تازهتریـن اسـتعفای یـک مقـام بلندپایـهی
دولـت ترامـپ اسـت کـه در گذشـته از جمله شـاهد
کنارهگیـری جیمـز متیـوس ،وزیـر دفـاع و رکـس
تیلرسـون ،وزیـر خارجـه بـوده اسـت.
دونالـد ترامـپ در مـاه جنـوری همچنیـن مدیـر
اطالعـات ملـی را در ارزیابـیاش از تهدیدهـای ایران
«منفعـل» و «زودبـاور» گفتـه بـود.
آقـای راتکلیـف کـه بـه جـای آقـای کوتـس خواهـد

آمـد ،بهعنـوان مدیـر اطالعـات ملـی وظیفـهی
هماهنگـی میـان  16سـازمان اطالعاتـی این کشـور
را بـه عهـده خواهـد داشـت.
آقـای کوتـس در اسـتعفانامهاش گفـت کـه جامعهی
اطالعاتـی امریـکا در دو سـال و نیـم گذشـته کـه او
سـر کار بـود« ،از هـر زمـان قویتـر شـده اسـت».

بـه امریـکا اشـاره کرده و نوشـته اسـت« :مـا از اینکه
محمـد جـواد ظریـف بـه امریـکا میآیـد و از حـق
آزادی بیـان در ایـن کشـور بهـره میگیـرد ،ترسـی
نداریـم .آیـا وضعیت رژیم ایـران به رهبـری خامنهای
آنقـدر بـد اسـت که به مـن اجـازه نمیدهنـد ،همان
کار را در تهـران انجـام دهـم؟ اگر مردم ایـران حقایق
را بـدون فیلتـر و کامـل بشـنوند ،چـه چیـزی ممکـن
اسـت روی دهـد؟»
ایـن پیشـنهاد آقـای پمپیـو ،در حالی مطرح میشـود
کـه در سـوم اسـد نیـز در گفتوگـو بـا شـبکهی
تلویزیونـی بلومبـرگ ،پیشنهـاد سـفر بـه ایـران و
گفتوگـو بـا مـردم ایـران را مطـرح کـرده بـود.
او در آن مصاحبـه گفتـه بـود ک مایل اسـت بـه ایران
بـرود و بـه مـردم آن کشـور بگویـد کـه سیاسـتهای
رهبـران آن کشـور تـا چـه حـد به ایـران آسـیب زده
است.
پیـام تویتـر آقـای پمپیو دربارهی سـفر خود بـه ایران
در شـرایطی منتشـر میشـود کـه تنـش در خلیـج
فـارس بیـن امریـکا و ایـران افزایـش یافته اسـت.

مدیر اطالعات ملی دولت ترامپ استعفا داد
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عبداهلل عبداهلل :هیچ توقعی از مقامهای امنیتی به خاطر
کمپاینهای شخصی نداریم
عبـداهلل عبـداهلل ،رییـس اجرایـی حکومـت و
یکـی از نامـزدان انتخابـات ریاسـت جمهـوری،
میگویـد کـه هـر شـهروند افغانسـتان حـق
رأی دارد و میتوانـد از ایـن حـق خـود در روز
انتخابـات اسـتفاده کند؛ امـا مقامهـای حکومتی
نمیتواننـد بـه نفـع یـا ضـرر کـدام نامـزد کار
کننـد .به گفتـهی رییس اجرایـی ،در صورتی که
مقامهـای دولتـی و یـا امنیتـی در بدل پـول و یا
پسـت دولتـی برای نامـزد خاصی کمپیـن کنند،
ایـن مسـأله صدمـهی جـدی بـه اعتمـاد مـردم
نسـبت بـه انتخابـات ریاسـتجمهوری میزنـد.
آقـای عبداهلل که روز گذشـته دوشـنبه ( 7اسـد)
در نشسـت شـورای وزیـران صحبـت میکـرد،
تأکیـد کـرد که مسـؤوالن دولتی به شـمول وزرا،
معاونیـن شـان ،مسـؤولین ادارههـای مسـتقل و
دیگـر کارمنـدان دولتـی ،تا پایـان حکومت فعلی
بایـد بـه کارهـای خـود بـه گونـهی عـادی ادامه

دهنـد و حـق اسـتفاده از امکانات دولتـی را برای
کمپاینهـای انتخاباتـی ندارنـد.
او ،همچنـان خطـاب بـه رهبـری نهادهـای
دولتـی و نیروهـای امنیتـی گفـت کـه بـا آغـاز
کمپاینهـای انتخاباتـی ،مسـؤولیت آنهـا نیـز
سـنگینتر میشـود؛ امـا تأکیـد کـرد کـه هیـچ
نیـروی امنیتـی نبایـد بـه نفـع کـدام نامـزد در
جریـان کمپاینهـای انتخاباتـی کار کنـد.
پیـش از ایـن رییـس جمهـور غنی نیـز اطمینان
داده بـود کـه در انتخابـات مداخلـهای نمیکند و
همچنـان انتخابـات ریاسـت جمهـوری در فضای
امـن و شـفاف برگزار خواهد شـد.
ایـن درحالـی اسـت کـه مبـارزات انتخاباتـی روز
یکشـنبه ( 6اسـد) آغاز شـد و برای شـصت روز،
یعنـی تـا سـوم مـاه میـزان ادامـه خواهـد یافت.
قـرار اسـت انتخابـات ریاسـتجمهوری در شـش
میـزان ،برگزار شـود.

کشته شدن سه عضو پاکستانی گروه تروریستی داعش
در ننگرهار
نیروهـای امنیـت ملـی بـا راهانـدازی عملیاتـی در
والیـت ننگرهار ،سـه نفر از اعضای گروه تروریسـتی
داعـش را کشـتهاند.
ریاسـت عمومـی امنیت ملـی ،در خبرنامـهای گفته
اسـت کـه این عملیـات ،در ولسـوالی مهمنـد درهی
والیـت ننگرهـار راهانـدازی شـده بـود و در جریـان
آن ،سـه نفـر از اعضـای پاکسـتانی گروه تروریسـتی
داعـش ،کشـته شـدهاند.
در خبرنامـه آمده اسـت که خاکسـار ،قـاری و عمر،
افـرادیانـد کـه مسـؤولیت سـاخت و سـاز ماین را
بـرای گـروه تروریسـتی داعـش ،در والیـت ننگرهار
بـه عهـده داشـتند و از سـوی نیروهـای امنیت ملی
کشـته شـدهاند.

ایـن اداره همچنان گفته اسـت کـه در این عملیات،
یک فرد مشـکوک نیز بازداشـت شـده است.
والیـت ننگرهـار در شـرق افغانسـتان ،بزرگتریـن
مرکـز گـروه تروریسـتی داعـش در ایـن کشـور
محسـوب میشـود و سـایر گروههـای تروریسـتی
بـه شـمول طالبـان ،در آن حضـور گسـترده دارنـد.
هرچنـد ،در نتیجـهی عملیـات نیروهـای امنیتی در
چنـد سـال گذشـته ،فعالیت گـروه داعش در شـرق
افغانسـتان کاهـش یافتـه اسـت؛ امـا از بیـن نرفتـه
اسـت .گـروه تروریسـتی داعـش ،والیـت ننگرهار را
از همـان ابتـدا ،پایتخـت شـاخهی خراسـان شـان
انتخـاب کـرده و مراکـز مسـتحکمی در ایـن والیت
بـرایشـان ایجـاد کـرده اند.

چین؛ چهرههای غربی را به
ایجاد ناآرامی در هنگکنگ متهم کرد
دولـت چیـن ،روز دوشـنبه ( 7اسـد) شـماری از
چهرههـای کشـورهای غربـی را بـه ایجـاد ناآرامی در
هنگکنـگ و جلوگیـری از پیشـرفت متهـم کـرد.
یانـگ گوانـگ ،سـخنگوی دفتـر در امـور هنگکنـگ
و ماکائـو در دولـت چیـن ،از دولـت محلـی این شـهر
خواسـته اسـت تـا عاملان «خشـونت» را مجـازات
کند .
ایـن خواسـت ضمـن تأکیـد بـر لـزوم «بازگشـت هـر
چـه سـریعتر نظـم عمومـی» بـه هنگکنـگ مطـرح
شـده اسـت .آقـای گوانـگ ،گفته اسـت کـه تظاهرات
ماههـای گذشـته در هنگکنـگ سـبب بیثباتـی و

وضعیـت بـد زندگـی در این شـهر شـده اسـت.
مقامهـای پولیـس هنگکنـگ ،روز دو شـنبه (7
اسـد) اعلام کردنـد کـه در پیونـد بـه ایـن تظاهرات
« 49تظاهرکننـدهی افراطـی» بازداشـت شـد ه انـد.
اظهـارات ایـن مسـؤول دولـت چیـن در حالـی بیـان
میشـود کـه بـه روز یکشـنبه ( 6اسـد) مخالفـان
دولـت محلـی هنگکنـگ تظاهـرات گسـتردهای بـر
پـا کردند.
مخالفـان دولـت محلـی هنگکنـگ روز یکشـنبه،
بـرای دومیـنروز پیاپـی در ایـن شـهر بـا پولیـس
درگیـر شـدند.

سه کشته و  15زخمی
در تیراندازی جشنوارهی غذا در کالیفورنیا
در یـک جشـنوارهی غذا در ایالـت کالیفورنیای ایاالت
متحده ،پس از تیراندازی سـه نفر کشـته شـده و 15
نفر دیگـر زخم برداشـتهاند.
مقامهـای پولیـس کالیفورنیـا ،گـزارش دادهانـد کـه
یکـی از عاملان مسـلح ایـن رویداد را کشـتهانـد؛ اما
هنـوز مشـخص نیسـت که آیا فـرد دومی هـم در این
حادثـه اقـدام به تیرانـدازی به مـردم کـرده و یا خیر.
بـر اسـاس گـزارش رسـانههای امریکایی ،ایـن رویداد
زمانـی اتفـاق افتـاد کـه جشـنوارهی غـذای روز
یکشـنبه ( 6اسـد) رو بـه پایـان بـود .در گزارشهـا

آمـده اسـت کـه عامـل تیرانـدازی بـه سـوی مـردم،
یک شـاهد عینی مرد سـفید پوسـت حدودا ً  30سـاله
بوده اسـت .این جشـنواره در مسـاحت  48کیلومتری
جنـوب شـهر «سِـنت خـوزه» برگـزار شـده بود.
دیـون براکـو ،عضو شـورای شـهر گیلروی بـه چندین
رسـانه اعلام کـرد که تـا کنـون حداقل  3نفـر در اثر
ایـن حادثه کشـته شـدهاند.
دونالـد ترامـپ ،رییس جمهـور امریـکا ،در تویتر خود
بـا اشـاره بـه ایـن تیرانـدازی از مـردم خواسـت کـه
«مراقـب بـوده و بـه محـل امـن» بروند.

فرانسه اولین
ناوهای رهگیر را به عربستان تحویل داد

او نوشـته اسـت« :در نتیجه اکنون بر این باور اسـتم
کـه وقـت آن اسـت کـه فصـل تـازهای را در زندگـی
شـروع کنـم ».رسـانههای امریکایـی او را که چهرهی
بسـیار محافظـهکار توصیف میشـود ،نقطـهی اتصال
مهمـی میـان دولـت ترامـپ و تشـکیالت حـزب
جمهوریخـواه توصیـف کـردهانـد.

روز چهـار شـنبهی هفتـهی گذشـته ،فرانسـه به طور
رسـمی اولیـن ناوهـای رهگیـر «اچاسآی» را بـه
مقامهـای نظامـی عربسـتان تحویـل داد.
بـر اسـاس گـزارش رسـانههای فرانسـوی ،مراسـم
تحویـل ایـن ناوهـای رهگیـر بـه عربسـتان ،نظـر بـه
خواهـش مقامهـای ریـاض بـدون دعـوت از رسـانهها
و خبرنـگاران برگـزار شـد .ناوهـای رهگیـری کـه
عربسـتان سـعودی دریافته اسـت  32متر طول دارند
و از آنهـا در جهـت رهگیـری اهـداف گوناگـون در
دریا با سـرعت باال اسـتفاده میشـود .کاربـرد دیگری
کـه ایـن ناوهـا دارنـد بـه خـاص «مبـارزه بـا اقدامات
تروریسـتی» عنـوان شـده اسـت.

ایـن ناوهـا در حالی به عربسـتان تحویل داده شـد که
سـازمانهای غیردولتـی مدافـع حقـوق بشـر نسـبت
بـه اسـتفاده از ایـن ناوهـای رهگیـر در جنـگ یمـن
هشـدار داده اند.
عربسـتان سـعودی ،در سـال گذشـتهی میلادی،
قـراردادی بـه مبلـغ  600میلیـون دالـر بـرای خریـد
 39نـاو رهگیـر بـا شـرکت نظامـی «سـاخت و سـاز
میکانیـک نورمانـدی» بـه امضـا رسـانده بـود.
بـر اسـاس گزارشهـا ،جنـگ در یمـن تـا کنـون در
حـدود  10هـزار کشـته و  69هـزار مجـروح بـر جـا
گذاشـته اسـت .شـمار زیادی از ایـن قربانیـان را افراد
غیرنظامـی و کـودکان تشـکیل میدهنـد.
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1st Year

چه کسی از مرگ صالح نفع میبرد؟
ریحان تمنا

دفتـر مرکـزی رونـد سـبز افغانسـتان ،در اولین روز
آغـاز کمپاینهـای انتخابـات ریاسـت جمهـوری
افغانسـتان ،در حالـی مـورد حملـه قـرار گرفـت که
امـراهلل صالـح ،رییـس روند سـبز و معـاون اول تیم
«دولتسـاز» بـه رهبری اشـرف غنـی ،آنجا حاضر
بـود .بـه فاصلـهی کوتاهـی از حملـه ،عکسهایـی
از امـراهلل صالـح نشـر شـد کـه او را زنـده؛ امـا بـا
لکههـای خـون در بازویـش نشـان مـیداد .تعدادی
در ایـن حملـه کشـته و زخمـی شـدند.
پرسـش ایـن اسـت کـه چـرا امـراهلل صالـح؟ آیـا
انتخـاب امـراهلل بـه عنوان هـدف در اولیـن روز آغاز
کمپایـن یـک معنـای سیاسـی مرتبـط بـا انتخابات
دارد ،یـا ایـن حملـه مثـل حملات دیگـر ربطی به
تاریـخ و فـرد خاصی نـدارد؟
اگـر حملـه بـه امـراهلل صالـح بـا نوعـی مدیریـت
سیاسـی زمانگـذاری شـده اسـت ،منبـع طـراح
حملـه میخواسـته چـه پیامـی را بـه چـه کسـی
بدهـد؟
واضـح اسـت کـه تـرور امـراهلل صالـح منجـر بـه
تضعیـف شـدن تیـم اشـرف غنـی در رقابـت هـای
انتخاباتـی میشـود.
از تضعیـف تیـم اشـرف غنـی کیهـا نفـع میبرند؟
یـا بـه زبانـی دیگـر ،حضـور اشـرف غنی بـا اوصاف
فعلی ،برای چه کسـانی تهدید محسـوب میشـود؟
ایـن مسـأله را در سـه محور به بحـث میگیرم .اول
نیروهـای مقابـل اشـرف غنـی .دوم مسـألهی صلـح
و سـوم چرایـی اسـتفاده از شـیوههای حذفـی در
بازیهـای سیاسـی جـاری.
اشـرف غنـی ،در حـال حاضـر در چنـد جبهـه در
حـال نبرد اسـت .اول جبههی رقبـای انتخاباتیاش.
در یـک مـاه گذشـته بحـث تـداوم کار اشـرف غنی
بـه حیث رییس جمهـور ،از جانب رقبـای انتخاباتی
وی بسـیار جـدی شـده اسـت .آنهـا معتقدنـد که
حضـور اشـرف غنـی در قـدرت در حالـی کـه خود
نامـزد انتخابـات ریاسـت جمهور پیش رو اسـت ،دو
مشـکل اساسـی دارد .اول مسـألهی عبـور از خـط
قانـون اساسـی کشـور بـا اسـتفاده از ترفندهـای
سیاسـی و قـدرت کنونـیاش بـه حیـث رییـس
جمهـور؛ دوم طرحریـزی بـرای اسـتفاده از امکانات
دولتـی جهت جـذب آرای مردم و زمینهسـازیهای
وسـیع بـرای تقلـب در انتخابـات .مـن بـه صحت و
سـقم ادعای شـان در این نوشـته کاری ندارم .بحث
ایـن اسـت که آیـا ایـن مخالفتهـا میتوانـد منجر
بـه شـکلدهی اقـدام تروریسـتی علیـه معـاون اول
اشـرف غنی شـود؟
تـا کنـون هیـچ یـک از رقبـای معتـرض اشـرف
غنـی در رسـانهها نـه مسـتقیم و نـه ضمنی اشـاره
بـه اسـتفاده از اهرمهـای حذفـی در صـورت عـدم
پذیـرش خواسـتهای شـان از جانـب وی نکـرده
اسـت .بـا قبـول ایـن کـه طـرح تـرور غالبـا در
موضعگیریهـای رسـمی مطـرح نمیشـود ،ایـن
پرسـش بـه میـان میآیـد کـه کـدام یـک از رقبای
انتخاباتـی اشـرف غنـی ،امـکان طراحـی و انجـام
حملـهی انتحـاری علیـه شـخصیتهای رده اول
کشـور را دارد؟ طـوری بـه نظـر میرسـد کـه غیـر
از گلبالدیـن حکمتیـار کـه تیمـش در گذشـته
تجربهی اسـتفاده از عملیات انتحـاری را دارد ،دیگر
هیچ کسـی از نامزدهای انتخاباتـی اقال در ظاهر امر
از چنیـن تجربـهای برخـوردار نیسـت .حتـا مباحث
در مـورد وابسـتگی حنیـف اتمر به عناصـر طالبانی

و داعـش کـه در گذشـته بسـیار سـر و صـدا بـه پا
کـرد ،نمیتوانـد بـه حـد گلبالدیـن حکمتیـار در
ایـن زمینـه مطـرح بحـث باشـد .ادعاهـا در مـورد
اتمـر فقـط در حـد اتهـام مطـرح شـده اسـت؛ امـا
گلبالدیـن حکمتیـار حتا بعـد از ورود بـه کابل نیز
حملات انتحـاری و عدم اسـتفاده از آن را رد نکرد.
ایـن در حالـی اسـت کـه گلبالدین حکمتیـار ،در
ماههـای اخیـر بـا صراحت بر اشـرف غنـی تاخته و
در بسـا مـوارد ،ادارهی او را زیـر سـوال برده اسـت.
فرزنـد گلبالدیـن در انتخابـات مجلـس نمایندگان
نامـزد بـود؛ امـا بعـد از اعلام نتایـج نهایـی و نبـود
نـام وی در لیسـت برندههـا ،گلبالدیـن انتخابـات
افغانسـتان را مفتضحتریـن انتخابـات در تاریـخ
دموکراسـی نامیـد .تبصرههـای زیـادی در مـورد
مدیریـت انتخابـات توسـط تیم ارگ به میـان آمد و
بـر این اسـاس طـرح شکسـت فرزنـد گلبالدین در
انتخابـات مجلـس نمایندگان به نحـوی به تیم ارگ
برگشـت .بسـیاری از کارشناسـان ،شکسـت فرزنـد
حکمتیـار را در انتخابـات بـه معنای شکسـت خود
وی در صحنـهی افـکار عمومـی تلقـی کردنـد؛ امـا
آیـا همـهی اینهـا میتوانـد انگیـزهی کافـی بـرای
گلبالدیـن حکمتیـار که خـودش نامـزد انتخابات
پیـش رو اسـت ،بدهـد تـا اقـدام بـه تضعیـف تیـم
اشـرف غنی بـا اسـتفاده از سیاسـت حـذف فزیکی
کند ؟
جبهـهای دیگـری کـه اشـرف غنـی بـا آن درگیـر
اسـت ،مسـألهی صلح با طالبان میباشـد که رییس
جمهـور بـا تأکیـد بر یـک رشـته ارزشهـا ،خواهان
قبـول شـرایطش از جانب طالبان و شـمولیت دولت
در پروسـهی گفتوگوهـای صلـح اسـت .اشـرف
غنـی بـا این که در سـالهای ریاسـت جمهوریاش
هرگـز در مذاکـره و صلـح بـا طالبـان را نبسـت،
در نهایـت نتوانسـت پشـت میـز مذاکـره بـا طالبان
روی مسـألهی صلـح بنشـیند؛ چـرا کـه طالبـان بـا
دستنشـانده خوانـدن تیم حاکم ،سیاسـت شـان را
بـر مذاکـره بـا امریکاییهـا متمرکـز کردند .اشـرف
غنـی بـا اصـرار بـر خواسـتههایش بهعنـوان رییس
جمهـور افغانسـتان ،در ماههـای اخیـر اندکـی از
سـرعت بـه ثمـر نشسـتن مذاکراتـی کـه خـارج از
دایـرهی دولتـش انجام میشـد ،کم کـرد .آیا حمله
بـر امـراهلل صالـح ،حامـل پیـام طالبـان بـه اشـرف

غنـی میباشـد؟ طالبـان در چنـد نشسـت روی
قضیـهی صلـح در مسـکو و قطـر و الهـور ،تقریبـا
بـا تمـام مخالفـان اشـرف غنـی و شـخصیتهای
خـارج از دایـرهی دولـت غنی نشسـت داشـتند و با
روحیـهی نـرم برخـورد کردند؛ امـا در برابـر ادارهی
اشـرف غنـی از ادبیات بسـیار تنـد اسـتفاده کردند.
شـاید تصـور طالبـان ایـن اسـت کـه اشـرف غنـی
بـا اسـتفاده از امکانـات دسـت داشـتهاش امـکان
فراهـمآوری پیـروزی در انتخابـات را از راههـای
مختلـف دارد و ایـن بـه معنای شکسـت طالبان در
برابـر اشـرف غنـی در زمینهی سیاسـی خواهد بود.
قـرار گرفتـن اشـرف غنـی در اریکهی قـدرت برای
پنج سـال دیگـر که طالبـان را در برابر یک وضعیت
نامسـاعد قرار خواهـد داد .آنها در تالش اسـتند تا
از شـرایط سیاسـی و امتیازهـای خاصی کـه در این
روزهـا در میـز مذاکـره و ارتباطات بیرونی شـان به
دسـت آورده انـد ،اسـتفادهی کافـی را بـرده و بـه
حیـث نیـروی برتر میدان ظاهر شـوند .برنده شـدن
اشـرف غنـی در انتخابـات ریاسـت جمهـوری پیش
رو ،تـا حـد زیـادی ابهـت و جایگاه سیاسـی طالبان
را تهدیـد میکنـد .نیرویـی کـه میخواهـد بی هیچ
توجـه و اعتنـا به اشـرف غنـی از کنارش گذشـته و
بـر وضعیت تسـلط پیدا کنـد ،اگر ناگهـان خود را با
تمـام تالشهـا زیر سـیطرهی حاکمیت کسـی بیابد
کـه قصـد نادیـده گرفتنـش را دارد ،نوعی شکسـت
فاحـش بـرای شـان تلقـی میشـود .آیـا حملـه بـه
امـراهلل صالـح یـک سـناریوی طالبانـی بـا تعریـف
سیاسـی اسـت کـه هدفـش تضعیـف تیـم اشـرف
غنـی و اثبـات برتـری خودشـان میباشـد؟
ایـن امـر هویداسـت کـه تضعیـف تیم اشـرف غنی
در انتخابـات ،تیمهـای رقیـب را در شـرایط بهتـر
نسـبت بـه اشـرف غنـی قـرار میدهـد .در واقـع
طالبـان بـا این عمل شـان اگـر تنها هـدف تضعیف
اشـرف غنـی را دنبـال کـرده باشـند ،تفاوتـی در
وضعیـت خـود شـان در بـازی سیاسـی نخواهـد
آمـد .هـر کسـی دیگـر هـم کـه بـه حیـث برندهی
انتخابـات بـر قـدرت تکیـه بزنـد ،طالبان را تـا پنج
سـال زیـر سـایهی یـک وضعیـت محـدود خواهـد
کـرد .پـس آنچه بـرای طالبان احتماال هـدف نهایی
و اصلـی حسـاب میشـود ،متوقف کردن پروسـهی
انتخابـات تـا بعـد از دسـت یافتـن بـه تفاهـم صلح

اشتراک در روزنـامـه
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اسـت .تحـت هر شـرایط اگر پیـش از توافـق صلح،
انتخابات ریاسـت جمهوری افغانسـتان برگزار شـود،
طالبـان یکـی از مهمتریـن فرصتهـای بـازی را در
سیاسـت مبتنـی بـر صلـح در افغانسـتان از دسـت
میدهنـد .شـاید بـاور طالبـان ایـن باشـد کـه ترور
امـراهلل صالـح ،میتوانـد امـکان توقـف یـا تعویـق
انتخابـات را تـا اطلاع بعـدی مهیـا کنـد .بـا ایـن
برداشـت کـه اگـر اشـرف غنـی امـراهلل صالـح را از
دسـت بدهـد ،در موقعیتـی قـرار خواهـد گرفت که
احتمـال پیـروزی خـود را در انتخابـات بسـیار کـم
میدانـد و بـه هـر وسـیلهای متوسـل خواهـد شـد
کـه انتخابـات برگـزار نشـود .بـه نظـر میرسـد که
رونـد بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات صلـح طالبـان
بـه سـرعتی جریـان دارد کـه احتمـاال تـا مقطـع
مشـخص شـده بـرای انتخابـات ،خاتمـه نیابـد .در
عیـن طالبـان در خیـل نامزدهای کنونی ثبت شـده
در انتخابـات بـه جـز گلبالدیـن حکمتیـار و اتمـر
کسـی دیگـر نزدیکـی چندانـی بـا خـط سیاسـی
طالبانـی ندارنـد و نمیتواننـد در آینـده از این گروه
نمایندگـی چنـان کـه میطلبند ،صـورت دهند .در
مـورد اتمـر و گلبالدیـن هم بـا نوعی چشمپوشـی
از مـوارد زیـاد ،چنیـن بـه نظـر میرسـد.
البتـه تمـام مـوارد مطرح شـده فقط احتمـاالت در
محـور این حمله اسـت؛ چـرا کـه پیچیدهگی اوضاع
طـوری اسـت کـه میتـوان دههـا احتمـال دیگـر را
نیـز مطـرح کـرد .آنچـه در ایـن میـان بـه صـورت
جـدی قابـل تقبیـح میباشـد ،سیاسـت حـذف و
تـرور اسـت .ایـن سیاسـت در واقـع تمـام امـکان
بـازی را از همـهی بازیگـران در حـوزهی سیاسـی
میگیـرد و وضعیـت را به شـدت امنیتی میسـازد.
گذشـته از مباحـث اخالقـی تـرور و کشـتن،
اسـتفاده از ایـن گونـه شـیوهها نوعـی نگـرش تنـد
و غیـر قابـل انعطـاف و خطرنـاک را نشـان میدهد
کـه امـکان همگرایـی را تابـع رابطـهی اقتـداری
مبتنـی بـر وحشـت میسـازد .در شـرایط خطرناک
امنیتـی تنهـا کسـانی سـود میبرنـد کـه با کشـتن
انسـانها مشـکلی ندارنـد .سـازوکار دموکراسـی
و حتـا بحـث صلحـی کـه امـروز بـا تمـام شـدت از
جانـب کشـورهای مختلـف در رابطـه با افغانسـتان
دنبـال میشـود ،همـه بـا تعریـف کاهش خشـونت
و رفتـن بـه سـوی یک رقابت سیاسـی قابـل تحمل
و توجیـه ،عنـوان میشـود .اگـر سیاسـت حـذف
شـیوهی اصلـی یـک یـا چند گـروه جهت رسـیدن
بـه اهداف سیاسـی شـان باشـد ،به شـکل خـود به
خـودی دیگـران را نیـز بـه الک دفاعـی خواهد برد
و ایـن یعنـی تسـلط روحیهی دشـمنانه و جنگی بر
مناسـبات و روابـط سیاسـی خواهـد بـود.
انتخـاب امـراهلل صالـح بـه حیـث هـدف از لحـاظ
قومـی هـم میتوانـد بحـث جـدی باشـد .امـراهلل
خـود تجربـهی کار در دسـتگاه امنیتـی افغانسـتان
را دارد و بـر خصوصیـات بـازی تـا حـد زیـادی
آشـنا اسـت .او بـا اسـتفاده از همین شـناخت خود
نسـبت بـه اوضـاع و معادلـهی جاری ،پایـهی اصلی
مدیریـت تیـم اشـرف غنی محسـوب میشـود .او با
پذیـرش نارضایتیهـای گسـتردهی تبـاریاش در
کنـار اشـرف غنی ایسـتاده و هـدف قـرار گرفتنش،
پیـام بسـیار عمیـق قومـی را با خود خواهد داشـت.
پیامـی کـه علاوه بـر عمیق سـاختن نفـرت قومی،
گروههـای تبـاری دیگـر را منسـجمتر خواهـد کرد.
بـه هـر حـال پیامـد اصلـی ایـن حملـهی ناموفـق
شـاید این باشـد که اشـرف غنـی با توجه بیشـتری
بـه ماحولـش نـگاه کند و کسـان بیشـتری را جهت
حفـظ امنیـت اعضـای کلیـدی گروهـش بگمارد.

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ ۲۰۰ :
یک سال$ ۳۵۰ :

طالبان ،کارشان به اختطاف و
باجگیری رسیده
«چندیـن بـار نامـهی اخطاریـهی طالبـان را کـه مانع
وظیفـه رفتنـم شـده بـود دریافـت کـردم؛ امـا جـدی
ساره ترگان
نگرفتـم» امیر(نـام مسـتعار)که در حـال حاضر در یک
شـرکت سـاختمانی در شـهر کابـل مصـروف به کار اسـت ،چشـمدید خود را
از زمـان طالبـان چنیـن میگویـد« :بـه خاطـر ایـن کـه معاون یک شـرکت
سـاختمانی بـودم ،بارها نامـهی اخطاریهی طالبـان را که مانـع وظیفه رفتنم
شـده بـود دریافـت کـردم؛ امـا جـدی نگرفتـم ».وی میگویـد« :یـک روز،
موقعـی کـه از شـهر غزنی به سـوی ولسـوالی خـود میرفتم در مسـیر راهم
طالبـان کمیـن کـرده بودنـد .وقتی طـرف موترم تیرانـدازی کردنـد از ترس
ایـن کـه در اثـر تیراندازی کشـته نشـوم موتـر را ایسـتاد کردم .بعـد از چند
دقیقـه سـر و کلـهی چنـد طالـب تفنـگدار پیـدا شـد .مـرا از موتـر پاییـن
کـردن ،دسـت و چشـمانم را بسـتن و در عقـب موتـر گذاشـتن و حرکـت
کـردن .سـاعتها در بیابـان خاکـی بـا سـرعت زیـاد حرکـت کردیـم .گـرد
و خـاک و هـوای ناکافـی «تولبکـس» موتـر نفـس کشـیدن را برایم مشـکل
کـرده بـود و بـه سـختی نفـس میکشـیدم .حـس میکـردم دقایـق آخـر
زندگیـم اسـت کـه باالخـره موتر را متوقـف کردن .بعـد مرا کـه در آن موقع
مـردهای نیمهجـان شـده بـودم ،کشـان کشـان داخل پناهـگاه شـان بردن».
امیـر ،روزهـا اسـیر طالبـان مانـد و در این مدت افـراد طالبان او را شـکنجه
میدادنـد .وی میگویـد موقعـی کـه گـروه طالبان چشـمانش را بـاز کردند،
خـودش را در بـاالی کوهـی کـه شـکل یـک قلعـه را داشـت یافـت .تعـداد
زیـادی از افـراد سـیاهپوش دور و بـرش حلقـه زده بودنـد و بـه زبـان پشـتو
حـرف میزدنـد .امیـر ،کـم کـم حرفهـا یشـان را میفهمیـد .یکـی از افراد
طالبـان گفـت« :پـول و موتـرش را بگیریـم ،کافیسـت بایـد هرچـه زودتر از
شـر ایـن شـخص خلاص شـویم ».امـا دیگرش گفـت« :نـه عجله نکـن باید
در بـدل آزادیـش از شـرکتی که کار میکنـد پول بخواهیم بعد بُکشـیمش».
بـه گفتـهی ایـن مـرد روزهـا سـپری شـد؛ امـا از پـول خبـری نبـود و او
ناامیدانـه منتظـر مرگـش نشسـته بـود .یـک شـب موقعـی کـه اعضـای این
گـروه دربـارهی چگونکـی بـه قتـل رسـاندنش صحبـت میکردنـد ،امیر فکر
میکـرد بـه هر شـکلی شـود به دسـت این گروه کشـته میشـود و در نهایت
آخریـن روزنـهی امیـدش را دنبـال کـرد و تصمیـم گرفـت تـا از آن قلعـهی
«بیسـتون سـنگی» فـرار کنـد .او میگویـد« :در تاریکی شـب ریسـمانی را
کـه بـه دسـتم بسـته بودنـد به سـنگ تیز دیـوار کوهی سـایدم تا ریسـمان
پـاره شـد .بعـد پاهایـم را بـاز کـردم و دنبـال راهـی بودم تـا از آنجـا بیرون
شـوم .پاورچیـن پاورچیـن هـر طـرف میرفتـم ،با دیوارهـای سـنگی روبهرو
شـدم .پناهـگاه ایـن گـروه ماننـد حفرهی بـزرگ در قلب کـوه بـود .از ترس
ایـن کـه کسـی از فـرارم آگاه نشـود به سـختی از دیوارههای این کوه شـروع
بـه بـاال رفتـن کـردم و باالخره موفق شـدم از آن حفـره بیرون بیایـم تا توان
داشـتم بـه سـوی ناکجـا آبـاد دویـدم تـا از آن کوه دور شـوم .یـک بارکه به
خـود آمـدم دیـدم هـوا روشـن شـده و جـای شلاقهای طالبـان روی بدنم
درد و سـوزش دارد .هـر طـرف نظر کـردم تا آن جایی که چشـم کار میکرد
فقـط کـوه بـود و بیابـان .از فـرط گرسـنگی و تشـنگی علف خـوردم و به راه
رفتـن ادامـه دادم تـا ایـن که یـک گلـه از رمههـای کوچیهـا از دور توجهم
را بـه خـود جلـب کـرد .افتـان و خیـزان خـود را پیـش چوپـان کـه رمـه را
میچرانـد ،رسـاندم .ایـن چوپـان کـه تـا حـال مدیونـش اسـتم از بُقچـهاش
مقـداری نـان و دوغ به من داد .کمی سـرحال شـدم .برایـش گفتم از چنگ
طالبان فرار کردم ،از سـر دلسـوزی و انسـانیت راه را برایم نشـان داد و گفت
بهتـر اسـت هرچـه زودتر از اینجا دور شـوی و با دسـتش به سـمت راسـت
اشـاره کـرد و گفـت اونجا غـژدی کوچی ها اسـت« .من نمیتانم تـرا آنجا
ببـرم چون بسـیاری از مـردان غژدینیشـین طالب اسـتند».
امیـر بعـد از طـی کـردن راه طوالنـی بـه بـازار میـدان وردک میرسـد و
آنجـا مـزدور کاری میکنـد تـا پـول پیدا کنـد و بعـد راهی ولسـوالی خود
میشـود .او محـل زندگـیاش را رهـا میکنـد و حـاال از تـرس طالبـان در
کابـل زندگـی میکنـد.
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.

