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سرور دانش:
شورای ملی در دو دوره ی اخیر 

ابتکار زیادی نداشته است

معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، می گوید که شـورای ملی 
در جریـان دو دوره ی تقنینـی اخیـر، ابتـکار زیـادی در 

راسـتای طـرح ماده هـای قانونی نداشـته اسـت.
سـرور دانـش، روز سه شـنبه )8 اسـد(، در مراسـم افتتـاح 
تعمیـر جدیـد وزارت عدلیـه، گفـت: »شـورای ملـی با آن 
کـه نقـش اصلی را به عهـده دارد؛ اما در طـول دو دوره ی 
تقنینـی اخیـر، نتوانسـته ابتـکار زیـادی بـه خـرج دهد و 
معمـوالً طرح هـای حکومـت را با کمتریـن تعدیل تصویب 
کـرده اسـت.« او افـزود کـه شـورای ملـی در جریـان این 
مـدت، بـه  نـدرت از طـرف خـود اقـدام بـه طـرح چنـد 

مـاده ی کوتـاه قانونـی کرده اسـت.
بـا  از سـخنان خـود،  دیگـری  بخـش  در  دانـش،  آقـای 
سـتایش از رونـد قانون گـذاری در افغانسـتان، گفـت کـه 
از نـگاه شـکلی و محتوایـی و میـزان تأثیرگـذاری و بـروز 
بـودن، هنـوز هـم در عرصـه ی قانون گذاری کاسـتی هایی 
وجـود دارد کـه بـا اقدامـات و تالش هـای بیشـتر، قابـل 
حـل اسـت. او همچنـان تصریـح کـرد که سیسـتم عدلی 
و قضایـی، از نـگاه سـاختار دارای مشـکالت اسـت و کمتر 
ادارات عدلـی و قضایـی کشـور  ارگانیکـی میـان  پیونـد 
وجـود دارد.  معـاون دوم ریاسـت جمهـوری، ادامـه داد 
کـه بـا مطالعه ی دقیـق و بازبینـی مجدد می تـوان قوانین 

کشـور را بـا نـورم امـروزی جهـان هماهنـگ کـرد.
آقـای دانـش، عـدم تطبیق به موقـع فیصله هـای قطعی و 
نهایـی دادگاه هـا، پاییـن  بـودن ظرفیـت علمی و مسـلکی 
در  جـدی  چالش هـای  جملـه  از  را  امکانـات  کمبـود  و 

نهادهـای عدلـی و قضایـی خوانـد.
او، آمـوزش حقوقـی را یک نیاز اساسـی دیگر در راسـتای 
تحقـق عدالـت عنـوان کـرد و افـزود: »شـرح و تفسـیر 
قوانیـن، وظیفـه ی اصلـی اسـاتید دانشـگاه ها اسـت؛ نـه 

وظیفـه ی قاضـی و یـا دادسـتان.«

صبح کابل
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مهاجرت راه رسیدن
به آزادی نیست

اسارت است

نگرانی نهادهای ناظر از استخدام 
کارمندان دولتی در تکت های انتخاباتی

کاهش نیروهای خارجی بستگی به 
شرایط امنیتی دارد

حکومـت افغانسـتان در واکنـش بـه اظهـارات اخیر وزیـر خارجـه ی امریکا مبنـی بر خروج 
نیروهـای نظامـی ایـن کشـور از افغانسـتان تـا پایـان سـال ۲۰۲۰، می گویـد کـه کاهـش 

نیروهـا، بـا در نظرداشـت شـرایط افغانسـتان صـورت خواهـد گرفت. 
صدیـق صدیقـی، سـخنگوی ریاسـت جمهوری، بـه روزنامه ی صبـح کابل می گویـد که »در 
صحبـت تلفونـی اخیـر رییس جمهـور غنی و وزیـر خارجه ی امریکا، مسـأله ی تعهـد ایاالت 
متحـده ی امریـکا مبنـی بر کاهش شـمار نیروها، بر اسـاس شـرایط افغانسـتان مـورد بحث 
قـرار گرفتـه اسـت.« آقـای صدیقـی تأکیـد دارد کـه وزیـر خارجـه ی امریکا در ایـن تماس 

تلفونـی به رییس جمهـور غنـی اطمینان...

بـر بنیـاد قانون انتخابـات و قانون کمیسـیون اصالحـات اداری و خدمات ملکـی، کارمندان 
دولـت در جریـان کارزارهـای انتخاباتـی حق ندارند کـه در زمان رسـمی کاری به نفع نامزد 

مشـخص و یـا علیه نامـزد مشـخصی کمپاین کنند.
فصـل دوم و مـاده ی نهـم قانـون انتخابـات، بـر اصـل عـدم جانـب داری و تعهـد محرمیـت 
تأکیـد کـرده و صراحـت دارد: »کارکنـان انتخابات مکلـف  اند وظایف محولـه را بی طرفانه و 
غیرجانب دارانـه انجـام داده و در اجـرای وظایـف نمی تواننـد از هیـچ مقـام و اداره ی دولتی 
و غیردولتـی بـه جـز از رییـس دبیرخانـه ی کمیسـیون مسـتقل انتخابـات هدایـت حاصـل 

کننـد.« در بخـش دیگـری از مـاده ی نهـم این فصـل قانون...

7

از فروش یک دختر هشت ساله در فاریاب 
جلوگیری شد

ــه  ــاله ک ــر هشت س ــک دخت ــروش ی ــاب، از ف ــس فاری پولی
ــه  ــد ب ــول نق ــی و پ ــد حویل ــک دربن ــدل ی ــود در ب ــرار ب ق

ــت. ــرده اس ــری ک ــد، جلوگی ــروش برس ف
ــه  ــه ای گفت ــاب، در خبرنام ــس فاری ــی پولی ــر مطبوعات دفت
ــتونکوت  ــوالی پش ــران ولس ــوالد، از مهاج ــه تاش ف ــت ک اس
ــد،  ــی می کن ــه زندگ ــهر میمن ــر در ش ــال حاض ــه در ح ک
دختــر هشت ســاله اش بــه  نــام بنفشــه را در بــدل یــک 
دربنــد حویلــی و یک صــد هــزار افغانــی بــه قــدرت اهلل 
به فــروش  میمنــه  شــهر  دمقــول  روســتای  باشــنده ی 

رســانیده بــود. در خبرنامــه آمــده اســت کــه در حــال حاضــر، 
ــد. ــده  ان ــت ش ــر بازداش ــن دو نف ای

ــر  ــل فق ــه دلی ــه ب ــه اســت ک ــدر بنفشــه گفت ــوالد، پ تاش ف
ــده و قصــد  ــش ش ــروش کودک ــه ف ــور ب ــتی مجب و تنگ دس
ــواده اش را از  ــای خان ــی اعض ــول، باق ــن پ ــا ای ــا ب ــت ت داش

ــد. گرســنگی نجــات ده
گفتنــی اســت کــه از ســال گذشــته تــا کنــون، نزدیــک بــه 
ده مــورد فــروش کــودکان در ایــن والیــت بــه ثبــت رســیده 

اســت.
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وزیـر خارجـه ی ایـاالت متحـده ی امریـکا، گفتـه اسـت کـه 
انتخابـات  برگـزاری  از  قبـل  تـا  دارد  ترامـپ، قصـد  دونالـد 
خـروج  رونـد  کشـور،  ایـن   ۲۰۲۰ سـال  ریاسـت جمهوری 
نظامیـان امریکایـی از افغانسـتان را آغـاز کنـد. ایـن موضـوع 
دو چیـز را بیشـتر از همـه بـه ذهـن تداعـی می کنـد؛ اول 
ایـن کـه توافـق صلـح در اثـر گفت وگوهـای صلـح نزدیـک 
اسـت و می تـوان از گفت وگوهـای جـاری بـه صلـح رسـید؛ 
امـا نکتـه ی دوم ایـن اسـت که در نهایـت نیروهـای امریکایی 
بـا خروج خودشـان، افغانسـتان را بـه کلی به نیروهـای افغان 
خواهنـد سـپرد و ایـن در حالـی خواهـد بـود کـه  بـا خـروج 
نیروهـای امریکایـی، طوری کـه چندی پیش زلمـی  خلیل زاد 
گفتـه بـود، نیروهـای دیگر کشـورها نیـز از افغانسـتان خارج 

می شـوند.  
وجـود  بـا  حتـا  افغانسـتان،  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج 
صلـح بـا طالبـان بـاز هـم خطرهـای زیـادی را در کشـور بـه 
تروریسـتی،  گـروه  یـک  به عنـوان  طالبـان  مـی آورد.  وجـود 
افغانسـتان  نظـام  و  حکومـت  مخالـف  گـروه  برجسـته ترین 
اسـت؛ امـا این گـروه تنهـا گـروه تروریسـتی فعال در کشـور 
بـه خصـوص  القاعـده، حقانـی و  نسـیت. گروه هایـی چـون 
داعـش، از بزرگ تریـن تهدیدهـای امنیتـی بـرای افغانسـتان 
بـه شـمار می رونـد. نیروهـای خارجـی ای کـه بـرای برقراری 
امنیـت آمـد ه  انـد، اگـر قـرار باشـد بـا صلحی کـه بـا طالبان 
انجـام می دهنـد، افغانسـتان را تـرک کننـد، مأموریـت شـان 
بـدون هیـچ پیـروزی و موفقیتـی بـه پایـان خواهـد رسـید. 
جنـگ افغانسـتان، دارای موضـع دفاعـی چنـد گروهـی بوده 
افغـان،  نیروهـای  و  خارجـی  مختلـف  نیروهـای  کـه  اسـت 
مخالفـان  امـا  می شـوند؛  محسـوب  موضـع  ایـن  مدافعـان 
حکومت افغانسـتان و گروه های تروریسـتی نیز دارای چندین 
موضـع مختلـف اسـتند. در برابـر موضـع دفاعـی حکومـت 
افغانسـتان، گروه هـای تروریسـتی، تعهـدی بـه هـم ندارنـد 
و ایـن پراکندگـی، کار را بـرای نیروهـای افغـان و نیروهـای 
خارجـی کـه هـر دو بـا تعهد مشـخصی در مقابل تروریسـتان 
گروه هـای  تعـدد  واقـع،  در  می کنـد.  سـخت  می جنگنـد، 
تروریسـتی در افغانسـتان مشـکلی اسـت کـه می توانـد خطر 
همیشـگی و دوام جنـگ را در ایـن کشـور تقویـت کنـد. در 
چنیـن وضعیتـی، شکسـت دادن و یا بـه صلح رسـیدن با یکی 
از ایـن گروه هـا- هرچنـد یکـی از قدرت مندتریـن شـان- بـه 
معنـی خاتمـه ی جنگ نیسـت؛ زیـرا امکان این کـه گروه های 
دیگر تقویت شـوند، بسـیار وجـود دارد. طوری که گفته شـد، 
گروه هـای تروریسـتی، هسـته و مرکـز یگانـه  ندارنـد و ایـن 
یعنـی اگـر بـا گروهـی از این میـان صلح صـورت بگیـرد و یا 
حتـا گروهی از آنان شکسـت بخـورد، تعداد زیـادی از آنان بر 
سـر جـای شـان باقـی می ماننـد و شکسـت هیچ یـک از آنان 

بـر دیگـری تأثیـر منفی نـدارد.
ایـن موضـوع در میان نیروهـای دفاعی افغانسـتان و همکاران 
بین المللـی شـان فـرق می کنـد و صلـح بـا یکـی از آنـان بـه 
معنـی صلـح  بـا هـر دوی آنـان اسـت. بـا ایـن همـه امـا؛ در 
در  را  همـکاری خودشـان  نیروهـای خارجـی،  کـه  صورتـی 
راسـتای مبـارزه بـا تروریـزم، بـا نیروهـای افغان ادامـه ندهند 
و پـس از صلـح بـا طالبـان، این  جـا را تـرک کننـد، موفقیتی 
بزرگی از سـال های همکاری در افغانسـتان به دسـت نخواهند 
آورد. در واقـع، برنامـه ی صلـح بـا گـروه طالبـان که از سـوی 
امریـکا شـروع شـد در نهایـت بـه جایـی خواهـد رسـید کـه 
حکومـت افغانسـتان نیـز در آن سـهیم  شـود؛ ولی ایـن صلح، 
برابـر  در  نظامـی  همکاری هـای  ادامـه ی  عـدم  صـورت  در 
گروه هـای تروریسـتی دیگـر، صرفـا بـرای نیروهـای خارجـی 
بـه معنـی پایـان جنـگ اسـت؛ در حالـی کـه بـرای نیروهای 
افغـان که در افغانسـتان بایـد با گروه های تروریسـتی ای چون 
القاعـده، حقانـی، داعـش و... بجنگنـد، صلحی در کار نیسـت. 
آنچـه گفتنـی اسـت و بایـد برایـش وضـوح بیشـتری ارائـه 
شـود، ایـن اسـت کـه جنـگ افغانسـتان، صرفا جنگ بـا گروه 
طالبـان نیسـت؛ بلکـه ایـن جنـگ، جنگی بـا تروریـزم و تفکر 
تروریسـتی اسـت. بنـا بـر ایـن، خـروج زود هنـگام نیروهـای 
و  همـکاران  به عنـوان  امریکایـی،  خصـوص  بـه  و  خارجـی 
جـای  افغانسـتان،  حکومـت  و  افغـان  نیروهـای  هم پیمانـان 
خالـی بزرگـی را در موضـع ضـد تروریسـتی، بر جـای خواهد 
نگرانی هایـی  از  فـارغ  برشـمردیم  آنچـه  هرچنـد  گذاشـت.  
اسـت کـه در رابطـه بـه انشـعاب های گـروه طالبـان وجـود 
دارد وگرنـه بسـیاری از دسـته های کوچک تـر در بدنـه ی ایـن 
گـروه، بـا صلـح مخالف اسـتند. این مخالفـان یا بـه گروه های 
تروریسـتی و افراطـی دیگـر می پیوندنـد و یـا هـم به عنـوان 
گـروه انشـعاب یافته ی طالبـان بـه فعالیت هـای شـان جهت نا 

امن سـازی کشـور ادامـه می دهنـد.

صلح با طالبان، پایان جنگ با 
تروریزم نیست

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

بعـد از آن کـه مسـؤولیت ها معیـن شـد، جمعی 
در کنـار پیکرهـای شـهدا باقـی ماندنـد و بقیـه 
پیشـنهادی  بـه سـوی خانه هـای خـود.  رفتنـد 
مطـرح شـد کـه جنازه ها را بـه دلیل سـردی هوا 
بـه مسـجد منتقـل کنیـم و بچه هایـی کـه کنـار 
شـهدا می ماننـد، در مسـجد باشـند تـا احسـاس 
سـرما نکنند. این پیشـنهاد رد شـد. نوعی هراس 
وجـود داشـت که دسـت زدن بـه جنازه هـا در آن 
موقـع شـب، بـه هـر دلیـل و بهانـه ای که باشـد، 
از دسـترس مـردم خـارج می کنـد  را  جنازه هـا 
و در اختیـار دولـت می دهـد کـه بـه چهـار صـد 
قاطعیـت  بـا  بچه هـا  دهـد.  انتقـال  اردو  بسـتر 

بـه همدیگـر  مـا در قضاوت هـای خـود نسـبت 
داشـتیم. از پسـت های او می توانسـتم تعجـب و 
خشـمش را در مـورد مواضع یکـی دو روز اخیرم 
درک کنـم. حـس می کـردم زخـم زبـان مـن بر 
وی و جمعـی دیگـر از دوسـتان و آشـنایانم در 
حلقـه ی »ملـی« و »مدنی« بـه انـدازه ی کاردی 
کـه گلـوی تبسـم را بریـده بـود، زهـری تلـخ و 
مـن  درخواسـت  برابـر  در  او  ناگـوار می پاشـید. 
را  پشـتون  مدنـی  فعـاالن  و  روشـن فکران  کـه 
چلنـج داده بـودم تـا در برابـر طالـب و وحشـت 
طالـب و داعـش تعییـن نسـبت کننـد، مـرا بـه 
»بیگانه پرسـتی« متهـم کـرده و گفتـه بـود کـه 
»پـروژه ی نفاق افکنـی بیـن اقوام« را روی دسـت 
از پسـت های خـود کـه بـه  دارم. وی در یکـی 
زبـان پشـتو نوشـته بـود، نکته هایـی داشـت کـه 

ترجمـه ی فارسـی آن ایـن اسـت:
»قتـل هفـت تـن از افغان هـا در زابـل وحشـت 
بزرگـی اسـت. کسـانی کـه ایـن ظلـم را مرتکب 

گفتنـد کـه تـا صبـح می ماننـد و بـه هیـچ کس 
اجـازه نمی دهنـد کـه جنازه ها را از مصـال بیرون 

. کند
مـن و سـرامد از آخریـن کسـانی بودیـم کـه از 
مسـجد بیـرون شـدیم و بـه سـوی خانـه حرکت 
کردیـم. وقتـی بـه خانه رسـیدم، سـاعت نزدیک 
بـه دو بجـه ی نیمه شـب بـود. خسـته و درمانده 
بـه دیـدار مادر و پـدرم رفتـم. هنوز بیـدار بودند 
و حـوادث را در کنـار سـایر اعضـای خانـواده از 
طریـق فیس بـوک و تلویزیون تعقیـب می کردند. 
چنـد لحظـه ی مختصـر بـا هـم صحبـت کردیم 
و گزارش هـای روز را بـرای هـم گفتیـم. آن هـا 
از پوشـش خبـری وسـیعی کـه توسـط رسـانه ها 
صـورت گرفتـه بـود، یـاد کردنـد. مـن برنامـه ی 
تظاهـرات فـردا را نیـز بـرای آن هـا شـرح دادم. 
تظاهـرات  در  مـن  فعـال  اشـتراک  بـا  کسـی 
خوشـی  هم دیگـر شـب  بـرای  نکـرد.  مخالفـت 
آرزو کردیـم و بـه سـوی اتاق هـای خـود رفتیـم 

اسـتراحت کنیم. تـا 
***

در طـول روز هیچ فرصتـی نیافته بودم که بازتاب 
حـوادِث یکـی دو روز اخیـر را در فیس بوک مرور 
کنـم. قبـل از اسـتراحت، صفحـه ی فیس بوکم را 
بـاز کردم. چند پسـت فیس بوکـی روی صفحه ام 
برجسـته تر ظاهـر شـدند. یکـی از آن هـا پسـتی 

بـود از سـمیع مهدی که نوشـته بود:
»بزرگ تریـن درد و نشـان فاجعـه ایـن اسـت که 
افـراد از یـک گروه قربانی شـوند و دیگـران نظاره 
کننـد و ایـن دور باطل غیر انسـانی تکرار شـود.

همـه  جاغـوری  شـهدای  جنـازه ی  مراسـم  در 
بایـد شـرکت کنیـم. آن هـا تنها هـزاره نیسـتند. 
آن هـا ادامـه ی قربانـی ایـن ملـت انـد کـه یـک 
روز در ننگرهـار، روزی دیگـر در بدخشـان و غور 
ایـن  در  نمی اندیشـید،  قومـی  اگـر  می پـردازد. 
مراسـم اشـتراک کنیـد تـا دیگـران هـم در غـم 

شـما شـریک شـوند.
نبایـد ماننـد گله هـای حیوانـی فریـاد هم دیگـر 
را بشـنویم و تـا خـود مـان زخمـی نشـویم بـاور 
نکنیـم کـه رنـگ خـون سـرخ اسـت و از دسـت 

دارد.« درد  عزیـزان  دادن 

مگـر  انـد،  اوزبیکسـتان  داعشـی های  شـدند، 
ایـن  بـه  می خواهنـد  بیگانه پرسـتان  از  برخـی 
قضیـه رنـگ قومـی دهنـد و اتهـام آن را بـه یک 
قـوم خـاص )پشـتون( نسـبت دهنـد کـه کامـاًل 
بـا حقیقـت مخالـف اسـت. ملـت افغانسـتان در 
ایـن وقـت حسـاس بـه وحـدت نیـاز دارد نـه به 
تخریـب و جنـگ داخلـی. در ایـن وقـت بایـد بـا 

هـم یکـی باشـیم.«
وی بـه طـور همزمـان یکـی از پسـت های مرا در 
صفحه اش بازنشـر کـرده و آن را »پروژه ی پخش 
نفـاق و نفـرت« عنـوان داده بود. در پسـتی دیگر 
بـا نشـر عکسـی از نامـزدی مـن بـرای جایـزه ی 

معلـم برتـر جهان نوشـته بود:
»باخبر!

و  نفاق افکنـی  پیـش گام  رویـش  عزیـز 
او  اسـت.  افغانسـتان  در  قومـی  آتش افـروزی 
قـوم پشـتون را عامـل هـر بدبختی می دانـد. روز 
گذشـته کـه در زابـل سـرهای برخـی از افغان ها 
بریـده شـدند، وی اتهـام آن را بـر قـوم پشـتون 
می گـذارد، حاالنکـه رسـانه ها این ظالمـان را که 
طرفـداران داعـش کـه از اوزبیکسـتان انـد، اعالم 

کـرده انـد.«
و  او  پسـت های  پـای  کـه  کمنت هایـی  در 
تفـاوت  بـود،  شـده  گذاشـته  مـن  پسـت های 
خوانـده  وضـوح  بـه  واکنش هـا  و  دیدگاه هـا 
بـه  آن  افـراد  کـه  می دیـدم  را  ملتـی  می شـد. 
طـور رسـمی شـناس نامه ی واحدی داشـتند؛ اما 
در برابـر حـوادث و رویدادهایـی که به سرنوشـت 
مشـترک شـان مربوط می شـد، در قالب پارچه ها 
و شـقه های مختلـف موضـع می گرفتنـد. مـن بر 

در  را  گزارشـی  تیمورشـاه  و  مشـعل  مجیـب 
از  کـه  بودنـد  کـرده  منتشـر  تایمـز  نیویـورک 
یـک  تصمیـم  و  کابـل  بـه  جنازه هـا  انتقـال 
راه پیمایـی بـزرگ مردمـی خبـر مـی داد. آن هـا 
عکسـی از جنازه هـا را کـه در حال بیـرون آوردن 
از موتـر صلیـب سـرخ اسـت، نیـز روی صفحه ی 

بودنـد. گذاشـته  تایمـز  نیویـورک 
طـور  بـه  کـه  زیبایـی  اسـتاتوس های  از  یکـی 
پوسـتری  می شـد،  دسـت  بـه  دسـت  گسـترده 
داشـت بـا شـعار »فـردا در کابـل؛ همـه بـا هـم 
فریـاد می کنیـم!« را  بریـده شـده  حنجره هـای 
سـهیل سـنجر، مدیـر مسـؤول روزنامه ی هشـت 

صبـح نوشـته بود:
»نگذاریـم تـا بـه جـرم مذهـب و قوم سـر بریده 
شـویم. مـا چنـد قرن اسـت کـه در ایـن دایره ی 
باطـل دسـت و پـا می زنیـم و هـر بـار جمعـی و 
جماعتـی مـا را بـه جـرم تعلـق قومـی و زبانـی 
مـان می کشـد. درنـگ و تعلـل در ایـن لحظـات 

موضـع فعـاالن مدنی و سیاسـی پشـتون عالمت 
سـوالی گذاشـته بـودم. برخـی از آن هـا بـه جای 
پاسـخ بـه این سـوال، حـرف مـرا بـه »بیگانه ها« 
ایـن »بیگانـه«  نبـود  نسـبت می دادنـد. معلـوم 
خـودم بـودم یـا کشـوری دیگر کـه مرا بـه طرح 
این سـوال تشـویق کرده بـود. عمده ترین سـوال 
ایـن بـود کـه چـرا در برابر قتـل کـودکان و زنان 
صـورت  داعـش  و  طالـب  توسـط  کـه  پشـتون 
می گیـرد، واکنـش نشـان نـداده ام؛ امـا حـاال به 
خاطـر کـودک و زن هـزاره دادخواهـی می کنـم. 
نکتـه ای را کـه مـن و سـایر همراهانـم در دو روز 
اخیـر مطرح کـرده بودیـم، دقیقاً بـر همین نکته 
ناخـن می گذاشـت. سـوال ما ایـن بود کـه وقتی 
مـا در برابـر قتـل تبسـم و مـادر و خواهـر و پدر 
می دهیـم،  نشـان  حساسـیت  همـه  ایـن  خـود 
فعـاالن مدنـی و سیاسـی  و  چـرا روشـن فکران 
پشـتون که سـال های سـال گرفتار این وحشـت 
انـد، لـب از لـب پـس نمی کننـد و بـه اعتـراض 
طالـب  جنایـت  برابـر  در  مـا  نمی خیزنـد.  بـر 
برخاسـته ایـم و از پشـتون هـم می خواهیـم کـه 
بـا مـا همراهـی کنـد. چـرا پشـتون بـه اعتراض 
بـر نمی خیـزد تـا مـا را هـم بـه همراهـی دعوت 
کنـد؟... ایـن سـوال، ظاهـراً دوسـیه ی ظریفـی 
و  قصه هـا  آن  الی  در  کـه  مـی زد  ورق  را 
حکایت هـای ناگفتـه ی زیـادی پنهـان شـده بود. 
راصـد و اشـرف غنـی و اتمـر بـه این ورق دسـت 
نمی زدنـد و برعکـس، صـدای اعتـراض مـا را بـه 
مطالبـات  طـرح  و  می دادنـد  نسـبت  »بیگانـه« 
می کردنـد.  عنـوان  قومـی«  »نفاق افکنـی  را  مـا 
بـرای مـن، بـه دلیـل ایـن کـه بـا ایـن نـوع نگاه 
بـودم، چیـز غریبـی  از دیرزمـان آشـنا  و صـدا 
جلـوه نمی کـرد. داشـتیم در کنار گلـوی بریده ی 
»تبسـم« بر همیـن »واقعیت« تکـراری در روابط 

و مناسـبات ملـی خـود درنـگ می کردیـم.
***

»تبسـم«  بـرای  دادخواهـی  می کـردم  فکـر 
و  قضاوت هـا  بـر  بازنگـری  یـک  سـرفصل 
دیدگاه هایـی اسـت کـه آن را بـا پسـوند »ملی« 
و »مدنـی« اعتبـار کـرده بودیـم. مـن از دو روز 
قبـل، یکـی از افرادی بـودم که این پسـوند را در 
کنـار هویـت انسـانی خود مـورد تأمل قـرار داده 
بـودم. در آن وقـت شـب نیـز، بـا تمام خسـتگی 
می کـردم  حـس  تلخ کامـی،  و  بی خوابـی  و 
تنهـا یـک هویـت بیان گـر اصلیـت مـن اسـت: 
»تبسـم«ی کـه بـا گلـوی بریـده درون تابـوت 
خوابیـده بـود. سـوال مـن این بـود که بـا هویت 
»تبسـم« چـه جایگاهـی را در تاریخ و مناسـبات 
کشـور کمایـی کـرده ام که مـرا از امثـال راصد و 

اشـرف غنـی و حنیـف اتمـر مجـزا می کنـد.
پیـش از آن کـه بخوابـم، عکسـی از اسـتاتوس ها 
و کمنت هـای فیس بوکـی گرفتـم و هـر مقـدار 
نظریاتـی را کـه امکان کاپـی کردن داشـتند، در 
صفحـه ی کامپیوتـرم ذخیـره کردم. مـا در جمع 
همراهـان خـود بـه تصمیمـی رسـیده بودیم که 
فـردا اولیـن جرقـه ی آن آزمایش می شـد. در آن 
لحظـه ی شـب، ذهـن مـن بـه هیـچ چیـزی جز 
اشـتراک در یـک تظاهـرات بـزرگ و دادخواهـی 
عظیـم معطـوف نبـود. رفاقـت و دوسـتی و نـخ 
آشـنایی در ذهنـم رنـگ دیگـری گرفته بـود و با 
محـک دیگـری سـنجیده می شـد کـه با دو سـه 
روز قبـل تفـاوت داشـت. ایـن را بایـد بعدهـا، در 
یـک فرصـت دیگـر، بـرای اسـتاد ذبیـح اهلل راصد 

بازگـو می کـردم.
وقتـی روی بسـتر خوابـم دراز کشـیدم، پـرده ی 
روی چشـمان  آرام  آرام  کـه  را می دیـدم  شـب 
»تبسـم« و شـش تـن از همراهـان گلوبریـده ی 
او کـش می شـود. مـن گوشـه ی ایـن پـرده را در 
دسـتان کسـانی می دیـدم کـه حـس می کـردم 
نـگاه و ذایقه ی شـان بـا من یکی نیسـت. یکی از 
این کسـان اسـتاد ذبیـح اهلل راصد و اشـرف غنی 
احمـدزی و حنیـف اتمـر بـود. در زیـر ایـن پرده 
وزن »هزاره«بـودن و »جرم«بـودن »هزاره« را بر 
تـن و روانـم لمـس می کـردم. حـس می کـردم 
بـه همـان سـادگی کـه دسـت و پـای مـزاری را 
بسـتند و پیکر شـقه شـقه شـده اش را در غزنی 
تحویـل مـان دادند، تبسـم و شـش تن همـراه او 
را گلـو بریدنـد و پیکرهـای شـان را درون تابـوت 

روی دوش مـا بـار کردند.

حسـاس کار نابخشـودنی اسـت. مـا همـه بایـد 
خون بهـای لبخنـد کـودکان و زنـان مـان را کـه 
در زابـل وحشـیانه سـربریده شـدند باید بـا تمام 
قـوت بطلبیـم. آنانـی کـه از وحشـت و بربریـت 
طالـب و داعـش حمایـت می کنند، شـریک جرم 
انـد. سـکوت مـا در برابـر گروگان گیـری منجـر 
بـه سـر بریـدن عزیـزان مـان شـد و این بـار اگر 
سـکوت کنیـم، مـا را ممکن اسـت دسـته جمعی 
و  بایسـتیم  عدالـت  بـرای  برسـانند.  قتـل  بـه 
و  و طالـب در شـهرها  داعـش  بـه مسـتعمرات 
روسـتاهای خویـش نقطه ی پایـان بگذاریم. آنانی 
کـه در کرسـی حکومتـی نیز سـپر دفـاع جهل و 
وحشـت را بـه دوش دارنـد نیـز باید رسـوا شـده 
و حـق خـون مـردم از آنـان سـتانده شـود. برای 
برپایـی عدالـت اتحـاد مـا مهم اسـت. اگـر برادر 
و خواهـر هـزاره ی مـن سـربریده می شـود، فـردا 
مـن و ماهـا نیـز ممکـن اسـت بـه جـرم زبـان و 
قـوم سـر بریـده شـویم. اگـر فرجام همین اسـت 
بهتر اسـت سـرهای خـود را بر دسـت گرفته و تا 

برپایـی عدالـت ایسـتادگی کنیـم.«
***

می لغزیـد  فیس بـوک  صفحـه ی  روی  چشـمانم 
کـه بـه پسـتی از ذبیـح اهلل راصـد برخـوردم. وی 
چهره هـای  از  یکـی  و  هیـواد  دانشـگاه  اسـتاد 
فعالـی بـود کـه در دوران کمپایـن انتخابـات از 
اشـرف غنـی حمایـت می کـرد. او را چندیـن بار 
در معیـت برخـی از چهره هـای پشـتونی در دفتر 
اشـرف غنـی احمـدزی دیده بـودم. واکنـش تند 
او در سـه پُسـتی کـه نیمه هـای شـب علیـه من 
گذاشـته بـود، تفاوتـی را گوشـزد می کـرد کـه 

تا برپایی عدالت ایستادگی کنیم

 عزیز رویش

»بزرگ تریـن درد و نشـان فاجعـه این اسـت که افـراد از یک 
گـروه قربانـی شـوند و دیگـران نظـاره کننـد و ایـن دور باطل 

غیر انسـانی تکرار شـود.
در مراسـم جنازه ی شـهدای جاغوری همه باید شـرکت کنیم. 
آن هـا تنهـا هـزاره نیسـتند. آن هـا ادامـه ی قربانـی ایـن ملت 
انـد کـه یک روز در ننگرهـار، روزی دیگر در بدخشـان و غور 

می پـردازد. 
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

کابل و تهران ندارد، اعتیاد
بی اعتباری می آورد

 حسن ابراهیمی

)قسمت دوم(
ــرار  ــک می شــدم و ق ــاه داشــتم نزدی ــه آخــر م ب
بــود تــا دو روز بعــد یعنــی آخــر هفتــه روز 
ــن  ــه همی ــم و ب ــت کن ــود را دریاف ــاه خ ــک م ــوق ی ــنبه حق پنج ش
ــان  ــه ی م ــروم خان ــرم و ب ــی بگی ــه را رخصت ــه دو روز آخــر هفت بهان
ــت  ــا دریاف ــه ب ــودم ک ــم نقشــه کشــیده ب ــم ه ــن. در دل ــهر قزوی ش
ــه حرکــت  ــه ســمت خان ایــن پــول همیــن کــه خواســتم از کارگاه ب
ــه ی معتــادان در چهــارراه ســیروس و دو گــرم  ــروم محل کنــم، اول ب
شیشــه بخــرم. یــک گــرم را همان جــا بنشــینم بــا معتادانــی کــه حــاال 
قیافــه ی چندتــای شــان برایــم آشــنا شــده بــود و بــا هــم کمــی رفیق 
شــده بودیــم، دود کنــم و خــودم را حســابی نشــئه کنــم و بعــد بــه 
ســمت خانــه حرکــت کنــم و آن یــک گــرم دیگــرش را هــم بگــذارم 
در جیبــم و بــرای ایــن دو روز کــه در خانــه خواهــم بــود، نگــه دارم 
تــا هــر وقــت خمــار شــوم، بهانــه ای پیــدا کنــم و بــه صــورت پنهانــی 

مصــرف کنــم. 
ــکان  ــن م ــع بهتری ــن مواق ــان در ای ــه ی م ــدون شــک تشــناب خان ب
بــرای مصــرف مــن خواهــد بــود. بــرای یــک آدم معتــاد تشــناب خانــه 

ــرای مصــرف مــواد اســت. امن تریــن جــای ممکــن ب
ــوده  ــام ب ــال خ ــک خی ــط ی ــه ها فق ــن نقش ــه ی ای ــگار هم ــا ان ام
اســت. مــادرم قبــل از ایــن کــه مــن اقــدام کنــم او دســت بــه اقــدام 
ــن را  ــار م ــب کارگاه اعتب ــه صاح ــی ب ــود و تلفون ــگیرانه زده ب پیش
پیــش آن مــرد بی اعتبــار کــرده بــود و برایــش گفتــه بــود کــه مــن 
در کابــل مــواد مصــرف می کــردم و حــاال هــم اگــر دســت مــن پــول 
ــی روم  ــا م ــدارم و حتم ــواد ن ــاره ی م ــی از مصــرف دوب ــد، ترس بدهن

ــم.  ــرف می کن ــواد مص م
ــرای  ــاد ب ــک معت ــای ی ــت از رفتاره ــش از وق ــای پی ــن قضاوت ه ای
ــاد  ــی اســت و چــون آن آدم معت ــزی طبیع ــاد چی ــان آن معت اطرافی
ــا تحــت فشــار  ــار مــواد مخــدر مصــرف کــرده اســت، فقــط ب یــک ب
ــن  ــه ای ــی ک ــد، در صورت ــالح کنی ــد او را اص ــش می توانی ــرار دادن ق

اشــتباه اســت.
ــن  ــتم ای ــرار داش ــا ق ــه آن روزه ــرایطی ک ــن و در ش ــرای م ــه ب البت
ــون  ــود؛ چ ــا ب ــه ج ــع و ب ــه موق ــل ب ــک عکس العم ــادرم، ی ــدام م اق
ــال را در ذهنــش راه بدهــد،  ــن خی ــادرم ای ــن کــه م مــن قبــل از ای
ــت  ــه واقعی ــه  ام، آن را ب ــدر رفت ــواد مخ ــمت م ــاره س ــن دوب ــه م ک
مبــدل کــرده بــودم. مــن ایــن مــدت کــه در کارگاه خیاطــی مشــغول 
ــل  ــان پ ــا هم ــادان ی ــه ی معت ــن محل ــون ای ــودم، چ ــپزی ب کار آش
ســوخته ی خــود مــان بــه محــل کارم نزدیــک بــود خــود را دوبــاره در 
معــرض مصــرف مــواد مخــدر قــرار داده بــودم و بــه گفتــه ی انجمــن 
معتــادان گمنــام مــن »لغــزش« کــرده بــودم و اعتیــاد شــدید دوبــاره 

ــود. ــده ب ــن ش ــر م دامن گی
ــتم در  ــه نمی خواس ــردن رازی ک ــادرم و فاش ک ــتی م ــن رو راس همی
ــرد.  ــم دشــوار ک ــر شــود، کار را برای ــا خب ــن کارگاه کســی از آن ب ای
ــار را  ــر رفت ــن تغیی ــود و ای ــرده ب ــر ک ــارش تغیی صاحــب کارگاه رفت
مــن در حــرکات و نــوع حــرف زدنــش بــه خوبــی متوجــه می شــدم؛ 
امــا چــون فقــط خــودش دچــار ایــن تغییــرات شــده بــود، فهمیــدم 
کــه تــا هنــوز از ایــن موضــوع بــا کســی از کارگــران کارگاه خیاطــی 
ــن راز را پیــش خــودش نگــه داشــته  ــزده اســت و فعــال ای ــی ن حرف

اســت.
ــک آرامــش نســبی  ــودم و ی ــن از شــرایط کارم در کارگاه راضــی ب م
بــرای خــود بــه دســت آورده بــودم و دوســت نداشــتم آن شــرایط را 
بــه راحتــی از دســت بدهــم؛ امــا مطلــع شــدن صاحــب کارگاه از ایــن 
ــواد مخــدر مصــرف می کــردم و  ــل م ــال در کاب ــن قب موضــوع کــه م
احتمــال دارد دوبــاره دســت بــه مصــرف مــواد مخــدر بزنــم، در ایــن 
ــا  جــا یعنــی تهــران آن هــم در خیابانــی کــه چنــد کوچــه بیشــتر ب
ــن  ــر از دســت دادن ای ــگ خط ــدارد، زن ــه ن ــادان فاصل ــه ی معت محل

آرامــش را برایــم بــه صــدا در آورده بــود.
امــا کاریــش نمی شــود، فقــط کافــی  اســت صفــت معتــاد بــر پیشــانی 
ــه  ــل از هم ــو را قب ــه ت ــت ک ــت اس ــود. آن وق ــب زده ش ات برچس
چیــز یــک دزد می داننــد و حضــور یــک دزد آن هــم در یــک کارگاه 
ــن کاری  ــزات، خطرناک تری ــرمایه و تجهی ــه س ــا آن هم ــی ب خیاط

ــود روا دارد. ــق خ ــد  در ح ــب کارگاه می توان ــه صاح ــت ک اس
ــد  ــد و درآم ــد کار کن ــه می توان ــی ک ــاد وقت ــک معت ــرای ی ــا ب ام
شــخصی خــود را داشــته باشــد دیگــر نیــاز نخواهــد بــود کــه دســت 
ــده او  ــر عه ــؤولیتش ب ــه مس ــی ک ــم از مکان ــد آن ه ــه دزدی بزن ب
گذاشــته شــده اســت. ایــن را همــه ی مــا بایــد بدانیــم کــه لزومــا هــر 
ــاد  ــد معت ــم نمی توان ــر دزدی ه ــد و ه ــد دزد باش ــادی نمی توان معت
ــار  ــن را بی اعتب ــر م ــب کارگاه دیگ ــاور صاح ــن ب ــا همی ــد.  ام باش
کــرده بــود در پیــش چشــمش و هــر روز داشــت اختیاراتــی کــه روز 
ــاری  ــی بی اعتب ــن یعن ــرد و ای ــر می ک ــود را کمت ــن داده ب ــه م اول ب

ــرای دزد شــدن دارد. ــروی بالفطــره ای ب ــاد چــون نی ــک معت ــه ی ب

چگونه غیر نظامیان در جنگ قربانی می شوند؟

در گـزارش تازه ی سـازمان ملل، در مـورد تلفات 
غیـر نظامیـان کـه دیـروز بـه نشـر رسـید، گفته 
شـده کـه تلفـات غیـر نظامیـان در شـش مـاه 
نخسـت سـال جـاری میـالدی، نظـر بـه سـال 
گذشـته کاهـش یافته؛ امـا در این گـزارش گفته 
شـده که تلفـات غیـر نظامیـان توسـط نیروهای 
حامی دولت افغانسـتان 31 در صد بیشـتر شـده 
اسـت. سـازمان ملل در ایـن گزارش گفته اسـت 
کـه تلفات غیـر نظامیان توسـط نیروهای مسـلح 
مخالـف دولـت افغانسـتان 43 درصـد نظـر بـه 

سـال سـال گذشـته کاهـش یافته اسـت.
یک-سـوم  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
انـد.  بـوده  کـودکان  نظامیـان  غیـر  قربانیـان 
سـازمان ملـل در ایـن گـزارش تأکیـد کـرده که 
بایـد طرف هـای جنـگ در افغانسـتان، بـه قواعد 
بشردوسـتانه و حفـظ جـان غیـر نظامیـان توجه 
کننـد و بـه تعهداتی که در کنفرانـس دوحه داده 

شـده عمـل کننـد.
غیـر نظامیـان در جنگـی که هیچ نقشـی ندارند، 
چهل سـال اسـت در این کشـور پیوسـته قربانی 
می دهنـد. بـا وجـودی کـه تأکیـد می شـود بایـد 
جلـو تلفـات غیـر نظامیان گرفته شـود؛ امـا روند 
کشـتار غیـر نظامیـان همچنان هرسـال از سـال 

قبـل افزایـش می یابد.
طالبـان،  عملیـات  در  کـه  دارد  واقعیـت  ایـن 
نیروهـای دولتـی، نیروهای خارجـی و در جریان 
غیـر  هوایـی،  بمبـاران  و  زمینـی  جنگ هـای 
نظامیـان کشـته می شـوند کـه تنهـا در قلمـرو 
دولـت افغانسـتان محدود نیسـت. غیـر نظامیانی 
کـه در قلمـرو طالبـان زندگـی می کننـد نیـز به 
قلمـرو دولـت  نظامیانـی کـه در  انـدازه ی غیـر 

می دهنـد. قربانـی  بـوده  افغانسـتان 
و  هوایـی  عملیـات  در  گذشـته،  مـاه  درشـش 
زمینـی نیروهـای دولتـی و خارجـی در میـدان 
نظامیـان  غیـر  دیگـر  و چندیـن والیـت  وردک 
کشـته شـدند. در گـزارش سـازمان ملـل گفتـه 

شـده که بمباران هوایـی بزرگتریـن عامل تلفات 
غیـر نظامیـان بـوده و این واقعیت یادآوری شـده 
کـه 83 درصـد عملیـات هوایـی ای کـه منجر به 
تلفـات غیـر نظامیـان شـده نیروهـای خارجـی 
انجـام داده انـد و 1۲ درصـد ایـن تلفـات مربوط 
بـه عملیـات هوایـی نیروهـای دولتی بوده اسـت.

 یـک بخـش ایـن تلفـات در نتیجـه ی حمـالت 
اتفـاق  طالبـان  مواضـع  بـر  اشـتباهی  هوایـی 
می افتـد. در هجـده سـال گذشـته تکـرار شـده 
کـه مـواردی به جـای اهـداف نظامـی خانه هـا و 
تجمـع غیرنظامیـان هـدف قـرار گرفتـه یـا غیـر 
نظامیـان در جریـان عملیات نظامی قربانی شـده 
انـد؛ امـا واقعیـت دیگـر این بـوده کـه طالبان در 
قلمـرو شـان از مسـاجد، مکتب هـا و خانه هـای 
مـردم اسـتفاده می کننـد. جایـگاه و پایـگاه آن ها 
مشـخص نیسـت و از غیر نظامیان به عنوان سـپر 
دفاعـی اسـتفاده می کننـد. ایـن تاکتیـک جنگی 
در  غیرنظامیـان  تلفـات  اصلـی  عامـل  طالبـان 

قلمـرو آن هـا بوده اسـت.
همچنـان طالبـان نظـر بـه این  کـه با لبـاس غیر 
رسـمی می جنگنـد؛ اگـر مسـلح هـم باشـند بـه 
سـادگی ممکـن اسـت توجیـه بیاورنـد کـه افراد 
بـوده  انـد.  نظامـی  غیـر  آن هـا  شـده ی  کشـته 
ایـن برخـورد طالبـان در هجـده سـال گذشـته، 
قلمـرو  در  را  نظامیـان  غیـر  تلفـات  تشـخیص 

ایـن گروه دشـوار کـرده و تشـخیص تلفـات غیر 
نظامیـان در جنـگ افغانسـتان یک چالشـی بوده 
کـه کار نهادهـای تحقیقاتی ای را کـه آمار تلفات 
و  بـا حـدس  می کننـد،  نشـر  را  نظامیـان  غیـر 

می کنـد. مواجـه  گمان هایـی 
در گـزارش سـازمان ملـل بـه صراحت یـادآوری 
شـده کـه تلفـات غیـر نظامیـان نظـر بـه سـال 
دولـت  مخالـف  نیروهـای  سـوی  از  گذشـته 
افغانسـتان کمتـر شـده کـه عملیـات پیچیـده ی 
گـروه داعـش در افغانسـتان کاهـش پیـدا کـرده 
می تـوان  واقعیـت  ایـن  از  اسـتفاده  بـا  اسـت. 
گفـت علـت آن کمتـر بـودن حمـالت انفجـاری 
در  گذشـته  سـال  در  کـه  بـوده  انتحـاری  و 
زمـان مشـابه بیشـتر بـوده اسـت. واقعیتـی کـه 
کـه  دیگـری  نهادهـای  و  ملـل  سـازمان  بایـد 
آمـار تلفـات جنگـی را منتشـر می کننـد توجـه 
ایـن  اسـت کـه بـا در نظرگرفتـن یـک  کننـد، 
زمـان محـدود نمی توانیـم تشـخیص بدهیـم که 
عملکـرد طرف هـای جنگـی در کاهـش تلفـات 
غیـر نظامیـان چگونـه بـوده اسـت. بایـد ماهیت 
جنـگ و شـیوه های جنگـی ای کـه سـبب تلفات 
غیـر نظامیـان می شـود در نظـر گرفتـه شـود و 
بـا در نظرگرفتـن واقعیت هـا گـزارش داده شـود 
یـا  کاهـش  نظامیـان چگونـه  غیـر  تلفـات  کـه 
افزایـش یافتـه اسـت. متأسـفانه ایـن نـکات در 

گزارش هایـی کـه بـه نشـر می رسـد، کمتـر در 
می شـود. گرفتـه  نظـر 

 در گـزارش سـازمان ملل باید عمل کـرد چندماه 
گذشـته ی طالبـان در نظـر گرفتـه می شـد کـه 
پیوسـته حمـالت مرگ بـار انتحـاری و تهاجمـی 
را بـر مراکـز دولتـی و غیـر دولتـی انجـام داده 
انـد کـه بیشـترین قربانیـان آن غیـر نظامیـان 
و کـودکان بـوده انـد. طالبـان ایـن حمـالت را 
هدف مندانـه  و  داده  انجـام  شـهرها  داخـل  در 
موتـر غیرنظامیـان و جاهایـی را هـدف حمـالت 
انفجـاری و انتحـاری گرفتـه انـد کـه مربـوط به 

غیـر نظامیـان بـوده اسـت.
طالبـان در ماه هـای اخیر کـه گفت وگوهای صلح 
جریان داشـته، پرتلفات ترین حمـالت انتحاری و 
انفجـاری را انجـام داده انـد کـه در ایـن حمالت 
صدهـا غیـر نظامـی بـه شـمول کـودکان و زنان 
کشـته شـده اند که  سـازمان ملل نیـز از طالبان 
خواسـته بـود ایـن حمـالت را متوقف کننـد. در 
نشسـت دوحـه، طالبـان تعهـد داده بودنـد کـه 
تلفـات غیـر نظامیـان را کاهـش می دهنـد؛ اما بر 
خالف تعهد شـان، حمـالت انتحـاری و انفجاری 
افغانسـتان  شـهرهای  سـایر  و  کابـل  در  آن هـا 
انتقـاد نشـوند،  ایـن کـه  بیشـتر شـده و بـرای 
مسـؤولیت حمالتـی کـه تلفـات غیـر نظامیـان 

بیشـتر باشـد را نمی گیرنـد.

بشیر یاوری

اظهـارات  بـه  واکنـش  در  افغانسـتان  حکومـت 
اخیـر وزیـر خارجـه ی امریـکا مبنـی بـر خـروج 
نیروهـای نظامـی ایـن کشـور از افغانسـتان تـا 
پایـان سـال ۲۰۲۰، می گوید که کاهـش نیروها، 
صـورت  افغانسـتان  شـرایط  نظرداشـت  در  بـا 

خواهـد گرفـت. 
ریاسـت جمهوری،  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
»در  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح  روزنامـه ی  بـه 
و  غنـی  رییس جمهـور  اخیـر  تلفونـی  صحبـت 
وزیـر خارجـه ی امریـکا، مسـأله ی تعهـد ایـاالت 
متحـده ی امریـکا مبنـی بر کاهش شـمار نیروها، 
بـر اسـاس شـرایط افغانسـتان مـورد بحـث قـرار 

گرفتـه اسـت.«
آقـای صدیقـی تأکیـد دارد کـه وزیـر خارجـه ی 
امریـکا در ایـن تمـاس تلفونـی بـه رییس جمهور 
غنـی اطمینـان داده اسـت کـه در اسـتراتیژی 
امریـکا تغییـری به وجـود نیامده و کاهش شـمار 
افغانسـتان  شـرایط  نظرداشـت  در  بـا  نیروهـا 

صـورت خواهـد گرفـت.
مایـک پمپیـو، وزیـر خارجـه ی ایـاالت متحده ی 
امریـکا روز دوشـنبه )7 اسـد( اعـالم کـرد کـه 
خـروج  رونـد  آغـاز  خواهـان  ترامـپ  دونالـد 
از  پیـش  افغانسـتان  از  امریکایـی  نیروهـای 
برگـزاری  انتخابـات سـال ۲۰۲۰ امریکا اسـت. او 
گفـت، ترامـپ گفتـه اسـت کـه »بـه جنگ هـای 

بدهیـد.« خاتمـه  بی پایـان 
آقای پمپیـو در گفت وگویی در باشـگاه اقتصادی 
واشـنگتن، در پاسـخ بـه این سـؤال که آیـا واقعا 
امریـکا پیـش از انتخابات ریاسـت جمهوری سـال 
۲۰۲۰ در این کشـور، نیروهایش را در افغانستان 
کاهـش خواهـد داد، گفت: »این دسـتوری اسـت 
متحـده  ایـاالت  رییس جمهـوری  از  مـن  کـه 

امریـکا دریافت کـرده  ام.«

پمپیـو افـزود: »او )ترامپ( موضع خود را روشـن 
خاتمـه  بی پایـان  جنگ هـای  بـه  کـرد:  بیـان 
بدهیـد. نیروهـا را خـارج کنید. نیروهـا را کاهش 

» دهید.
پیـش از ایـن مایـک پمپیـو اعـالم کـرده بـود 
کـه امریـکا روی توافـق صلـح بـا طالبان حسـاب 

می کنـد.
وزیـر خارجـه ی امریـکا اضافـه کـرد کـه ایـاالت 
بـه  نیـاز  مجمـوع  در  اسـت  امیـدوار  متحـده 
نیروهـای نظامـی در تمـام منطقـه ]خاورمیانه و 

آسـیای مرکـزی[ کاهـش پیـدا کنـد.
توافق امریکا با طالبان

سـخنان پمپیـو در باشـگاه اقتصـادی واشـنگتن، 
نخسـتین نشـانه ی برجسـته از توافـق احتمالـی 
امریـکا بـا طالبـان در بـاره ی خـروج نیروهـای 

امریکایـی از افغانسـتان قلمـداد شـده اسـت.
امریـکا تاکنـون هفـت بـار بـا طالبـان گفت وگـو 
کـرده  اسـت. در این گفت وگوها نخسـتین شـرط 
افغانسـتان،  بـا دولـت  بـرای گفت وگـو  طالبـان 
بـوده  افغانسـتان  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج 

. ست  ا
قـرار اسـت گفت وگوهـا میـان طرف هـای افغـان 
کـه دولـت افغانسـتان نیـز در آن حضـور خواهد 
داشـت، تـا دو هفتـه ی دیگـر در نـاروی برگـزار 

. د شو
بـا ایـن حـال یـک روز پـس از آن  کـه مقام های 
دولتـی افغانسـتان و زلمـی خلیـل زاد، نمایندهی 
شـروع  از  افغانسـتان  صلـح  امـور  در  امریـکا 
خبـر  افغانسـتان  دولـت  بـا  طالبـان  مذاکـرات 
دادنـد، سـخنگوی طالبـان در قطـر گفـت کـه 
تنهـا پس از خـروج نیروهای امریکا از افغانسـتان 

گفت وگـو بـا دولـت ممکـن اسـت.
طالبـان  بـا  مذاکـرات  رونـد  بـه  نسـبت  پمپیـو 
اظهـار خوش بینـی کـرد و گفـت ایـن مذاکـرات 

اسـت. داشـته  واقعـی«  »پیشـرفت های 
به نظـر می رسـد کـه واشـنگتن مصمـم اسـت بـا 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  بـه  شـدن  نزدیـک 
افغانسـتان در پایـان مـاه سـپتامبر بـه مذاکـرات 

بخشـد. سـرعت  صلح 
بـه  سـر  کابـل  در  هم اکنـون  خلیـل زاد  زلمـی 

می بـرد و در روزهـای آینـده بـه دوحـه ی قطـر 
مـی رود تـا دور جدیـد مذاکـرات خود بـا طالبان 

را آغـاز کنـد.
بـا ایـن حـال، برخـی از آگاهـان سیاسـی تأکید 
مـردم  اولویت هـای  از  یکـی  صلـح  کـه  دارنـد 
هم پیمـان  و  حکومـت  و  اسـت  افغانسـتان 
بین المللـی مـا بایـد هر قدمـی که را بـرای آمدن 

صلـح مؤثـر باشـد، بردارنـد.  
تأکیـد  سیاسـی،  آگاه  صافـی،  محراب الدیـن 
خارجـی،  نیروهـای  خـروج  بـا  اگـر  کـه  دارد 
بـه  شـدن  حاضـر  بـرای  طالبـان  خواسـت های 
افغانسـتان  حکومـت  بـا  رسـمی  گفت وگوهـای 
بـرآورده شـود، ایـن یـک مسـأله ی مثبت اسـت. 
»اولویـت  می کنـد:  تصریـح  سیاسـی  آگاه  ایـن 
مـردم افغانسـتان صلـح اسـت. 4۰ سـال اسـت 
کـه جنـگ از مـا قربانـی می گیـرد. ایـن بدیهـی 
اسـت کـه نیروهای خارجـی یک روز بایـد بیرون 
شـوند و نمی تواننـد بـرای همیشـه در ایـن جـا 
باقـی بماننـد؛ امـا حکومـت افغانسـتان نیـز باید 

آمادگـی داشـته باشـد.« 

 علی شیر شهیر

کاهش نیروهای خارجی بستگی به شرایط امنیتی دارد
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مهاجرت راه رسیدن به آزادی 
نیست، اسارت است

در بالتکیفی و ناامیدی به سر می برم 
)قسمت سوم(

ذکـی اهلل می گوید کـه پس از فـرار از »ارزروم« 
مقصـد  بـه  جـا  آن  از  و  آمـدم  اسـتانبول  بـه 
هم خانه شـدن بـا یکـی از دوسـتانم راهی شـهر دیگـری در ترکیه 

. شدم
در  کـه  مجبـور می شـود  ماه هـا  جـا  آن  در  مانـدن  از  پـس  او   
گل خانه هـای مختلـف در دمـای بـاالی 6۰ درجـه ی سـانتی گراد 
شـهر  همیـن  روسـتاهای  در  را  دیگـری  مـاه  یـک  و  کنـد  کار 

کنـد. جوی پاکـی 
ذکـی اهلل می گویـد کـه بـرای رهایـی از ایـن وضعیـت راهی سـفر 
بـا  ترکیـه  مـرز  نزدیکـی  در  نخسـتین سـفرم  در  یونـان شـدم. 
یونـان توسـط پولیـس ترکیـه دسـت گیر شـدم؛ دو مـاه را در کمپ 
مخصـوص مهاجـران در »ادرنـا« زندانـی بـودم که پـس از رهایی 
یـازده بـار دیگـر به مقصد یونان سـفر کردم و دسـت آخـر پس از 

روبـه رو شـدن بـا مشـکل های گوناگـون بـه یونان رسـیدم.
ذکـی اهلل می گویـد کـه مـدت کوتاهـی را در یونـان گذرانـدم؛ از 
آن جـا بـا تمـاس گرفتـن با شـماری از قاچاقبـران باالخـره درون 
کامیونـی کـه در کشـتی ای جابه جـا شـده بـود؛ پنج  شـبانه روز را 
روی آب هـای مدیترانـه گذرانـدم تـا بـه ایتالیـا رسـیدم. ذکـی اهلل 
می گویـد کـه او در ایـن کامیـون خـودش را زیـر یـک ماشـین 
جا سـازی کـرده بـود و در ادامـه می گویـد کـه در طـول این مدت 
تنهـا یـک بطـری آب بـا خـود داشـتم کـه بـا تمـام شـدن آن تـا 
رسـیدن به ایتالیا پنج شـبانه روز را تشـنه وگرسـنه ماندم. سـاعت 
چهـار صبـح بـه ایتالیا رسـیدم و وقتی از کامیون پیاده شـدم، درد 
شـدیدی را در پاهایـم احسـاس می کردم. پاهایم به دلیل سـرمای 

درون کامیـون یـخ بسـته و کامـال سـیاه شـده بود.
وی بـا ناراحتـی می گویـد کـه یک جوان بدبخت اسـتم کـه عمرم 
را در بدبختـی گذرانـدم؛ بغضـی کـه گلویـش را گرفته اسـت مانع 
حرف زدنـش می شـود؛ امـا با صـدای بغض آلـودی می گویـد: »چه 

بگـم دگه؛ پاهـای مه از دسـت دادم.«
ذکـی اهلل مـی گویـد کـه از ایتالیا سـاعت دو بعد از ظهر به سـمت 
اتریـش حرکـت می کنـد و وقتـی بـه اتریـش می رسـد او را بـه 

بیمارسـتان منتقـل می کننـد.
ابتـدا  در  می مانـد.  بسـتری  بیمارسـتان  در  را  روز  بیسـت  وی 

شـود. قطـع  بایـد  پاهایـش  کـه  می گوینـد  برایـش  پزشـکان 
او می گویـد کـه مـن نتوانسـتم ایـن را بپذیـرم؛ بـرای همیـن بـه 
معالجـه  اش بسـنده کـردم. یک مـاه را روی ولچـر گذراندم و پس 
از آن پنـج مـاه را بـا کمـک »عصـای میگن« خـودم را از این سـو 

به آن سـو می کشـاندم.
حـاال هـم در بیمارسـتانی در شـهر »سـنت بولـت« اتریـش زیـر 
درمـان اسـتم. برنامه هـای فزیوتوراپی؛ روان درمانی و روان پزشـکی 
رویـم  تطبـق می شـود؛ همـه روزه بـرای تسـکین درد پاهایم باید 
داروهـای مخلوطـی از مورفین هـا را مصـرف کنـم و همیـن طـور 
برنامه هـای طـب سـوزنی را نیـز رویـم تطبیق می کنند؛ به گوشـم 
سـوزن می زننـد و آن سـوزن دو هفتـه در گوشـم می مانـد؛ امـا تا 
حـاال هیـچ کـدام از ایـن درمان هـا نتیجـه ای نـداده اسـت و هنوز 
هـم نمی توانـم بیشـتر از پنـج دقیقـه پیـاده روی کنـم و حتا بیک 
پشـتی ام را وقتـی بـا خـودم حمـل می کنـم پاهایـم درد می گیرد.
ذکـی اهلل می گویـد کـه پـس از سـه مـاه بـودن در اتریـش بـرای 
نخسـتین مصاحبـه  اش بـا عصـا بـه دادگاه حاضر می شـود؛ اما در 

پایـان جلسـه پرونـده اش از سـوی قاضـی رد می شـود.
او، می گویـد کـه در دادگاه هـای اتریـش بـه پرونده هـای مهاجران 
در  تنهـا  و  نمی گیـرد  صـورت  صادقانـه  رسـیدگی  افغانسـتانی 
شـماری از موردهـا بـه پرونده هـای خانوادگی رسـیدگی می کنند 
و بـرای آن هـا اجـازه ی زند گـی دایمـی در اتریـش داده می شـود؛ 
کـه بـرای مهاجران مجـرد کمتر اتفـاق می افتـد. وی، می گوید که 
مـن ایـن جا هیـچ مصروفیت خاصی نـدارم؛ از مراکز آموزشـی هم 
هیـچ خبـری نیسـت. همه ی وقتـم را بـا درد پاهـا و بالتکلیفی ام 
می گذرانـم. ذکـی اهلل در ادامـه مـی گویـد: »مهاجران افغانسـتانی 
ایـن جـا مواد فروشـی می کننـد؛ قتل مـی کننـد؛ دزدی می کنند 
عقـده  افغانسـتانی ها  علیـه  اتریـش  دولـت  دلیـل  همیـن  بـه  و 
اسـت کـه در مصاحبه هـا منفـی  بـه همیـن دلیـل  و  می گیـرد 
می گیریـم و ایـن امیـد مانـدن در اتریـش را بـرای مـا ناممکـن 

می سـازد.«
بـرای  می شـود  نیمـی  و  سـال  یـک  کـه  گویـد  مـی  ذکـی اهلل 
مصاحبـه ی دومـش انتظار می کشـد؛ امـا هیچ خبـری از مصاحبه 

. نیست
او می گویـد کـه مـن پول نـدارم تـا وکیل شـخصی بگیـرم؛ وکیل 
پایـان  در  وی،  نمی کنـد.  خاصـی  همـکاری  هیـچ  هـم  دولتـی 
می گویـد کـه مـن هیـچ امیـدی بـرای مانـدن در اتریـش نـدارم.

 مجیب ارژنگ 

پانک ها در مسیر آبادانی بشر
نگاهی به ساختار »سایبرپانکی« سریال مسافران

 علی افتخاری

کـه  کنیـد  تصـور  ذهن تـان  در  را  شـخصی 
مخصـوص  مدل هـای  بـا  رنگارنـگ  لباس هـای 
و  شـلوار  تی شـرت،  مثـاًل  باشـد؛  پوشـیده 
بوت هایـش با رنـگ مخصوص، طرحـی متفاوت 
و عجیب  و غریب آماده شـده  باشـند؛ طوری  که 
از هیـچ  نگاهـی به  هـم نخورند. چنین شـخصی 
نمونـه ی عینـی دنیای امروز اسـت، دنیای امروز 
اسـت؛  این چنینـی   ترکیبـی  مـدرن(  )پسـت 

بـارز پانک هایـی  اسـت کـه در قرن حاضـر آمده  
انـد تا جلـو نابودی بشـری که در آینـده، تقریبا 
در حـال نابـودی ا سـت را بـا ایجـاد تغییـرات 

حیاتـی و بنیـادی بگیرنـد. 
مدیر )ناظر هوش مند(

مدیـر عبـارت اسـت از یـک هـوش مصنوعـی 
حـرکات  تمامـی  کـه  قدرت منـد  سـایبری  و 
تنظیـم  و  کنتـرل  را  مسـافران  برنامه هـای  و 
آینـده،  در  کـه  هوش منـدی  ناظـر  می کنـد. 
ولـی  می گیـرد؛  دسـت  در  را  بشـر  کنتـرل 
آن  زمـان بشـر در حـال نابـودی  اسـت بـرای 
جلوگیـری از نابـودی بشـر، تصمیـم می گیـرد 
زمانـی  مختلـف  برهه هـای  و  دوره هـا  در 
آوردن  بـا  تـا  بفرسـتد  آینـده  از  را  مسـافرانی 

از  امـروز، در حقیقـت متشـکل  یعنـی دنیـای 
قطعه هـای متفـاوت اسـت که هـر کـدام با یک 
تئـوری خـاص کنار هم ایسـتاده  انـد؛ اما تمامی 
ایـن قطعه هـا با وجـود اسـتقاللیت  شـان، روی 
محـوری واحـد در حرکـت  انـد. محـور واحد در 
واقـع همـان فـرار از دنیـای کلیشـه ای مـدرن 
اسـت. زمانـی کـه ظرف مدرنیسـم بیـش از حد 
پـر شـد، توده هـای فکر بـا سـرریزه کـردن این 
ظـرف به جهاتـی متفـاوت گام گذاشـتند؛ یکی 
از ایـن  جهـات سـایبرپانک اسـت. سـایبرپانکی 
کـه طـی چنـد جملـه ی سـاده این گونـه یـک 
سـبک ارزش منـد دنیـای هنـر را پوشـش داد. 

»هنگامـی که ایده ی این اسـم به ذهنم رسـید، 
تنهـا بـه دنبال پیدا کردن کلمه ای شـیک و تک 
قسـمتی بـرای مطلبـم بـودم، تـالش نمی کردم 
تـا یک سـبک را پایه گـذاری کنم، یـک جنبش 
را آغـاز کنـم، یـا حتا سـعی کنم هـرکار دیگری 
غیـر از سـاخت کلمـه  ی جـذاب انجام دهـم. به 
دنبـال کلمـه ای بودم کـه بتواند هسـته ی اصلی 
داسـتانم را طـی چنـد آوای سـاده اعـالم کنـد. 
کلمـه  ای کـه بتوانـد بـه سـادگی در ذهن ناشـر 
مجلـه حـک شـود و او را متقاعـد کنـد تـا آن 
را از مـن بخـرد! در نهایـت توانسـتم ایـن کار 
را بـه نحـو احسـن انجـام دهـم.« ایـن جمالت، 
 1983 سـال  در  بسـک  بـروس  حرف هـای 
اسـت. بـروس بسـک در یـک مقاله بـا محتوای 
»نوجوانانـی کـه هکـر می شـوند« بـرای اولیـن 
بـار از ترکیـب سـایبرپانک اسـتفاده کـرد؛ البته 
الزم بـه ذکـر اسـت که مـا اوج هنر سـایبرپانک 
را در دهه هـای قبـل از آن یعنی دهه ی شـصت 
و هفتـاد میـالدی می بینیـم و بیشـترین آثـار 
علمـی تخیلـی در این دهه ها ثبت شـده اسـت؛ 
ولـی تـا قبـل از سـال 1983 اسـم خاصـی بـر 
روی این گونـه آثار گذاشـته نشـده بـود و بروس 
بسـک در حقیقـت یک جنبه ی بـزرگ هنری را 

از گم نامـی نجـات داد. 
)cyberpunk( اصطالح سایبرپانک

 )cyber( سـایبرپانک تلفیقی از دو واژة سـایبر
و پانک )punk( اسـت. سـایبر شکل اختصاری 
سـایبرنتیک )cybernetic( به معنی ماشـین 
و تکنولـوژی اسـت و امـا پانـک: پانـک در لغـت 
جوانـان ولگـرد، بـی ارزش و ... را می گوینـد؛ اما 
از نـگاه اصطالحـی بـه کسـانی اطالق می شـود 
کـه در برابر جامعـه و قواعد آن بایسـتند؛ یعنی 
افـرادی که از نـگاه لباس، رفتار، کردار، اندیشـه 
و... در مقابـل بـاور غالـب جامعـه قد علـم کنند 
و از چهارچوب هـای تعیین شـده عـدول کننـد. 
بـه عبـارت دیگـر، در آثـار سـایبرپانک، پانـک 
همـان سـمبول هایی ا سـت که در آن اثـر آورده 
شـده  اسـت؛ زیـرا بـه تعبیر دیگـر، سـایبرپانک 

جلوگیـری  ماننـد  مهـم؛  و  بنیـادی  تغییـرات 
در  کـه  زمیـن  بـه  شهاب سـنگ ها  برخـورد  از 
صـورت برخـورد جـان صدهـا و هـزاران انسـان 
بمـب،  انفجـار  از  جلوگیـری  می گرفـت،  را 
سـاخت سـریع پادزهـر و دوا بـرای بیماری های 
در  کـه  انسـان هایی  جـان  نجـات  خطرنـاک، 
ایجـاد  را  بزرگـی  تغییـرات  می تواننـد  آینـده 
جمهـور،  رییسـان  هماننـد  اشـخاصی،  کننـد 
دانش منـدان و ... جلـو نابـودی بشـر را بگیـرد. 
بـا تمـام این اوصـاف، مدیـر در برقـراری ارتباط 
بـا مسـافران مشـکالتی نیـز دارد؛ مثـاًل زمانـی 

و  سوریالیسـم  مکتـب  دو  از  آمیختـه ای 
سمبولیسـم اسـت. به طور خالصه سـایبرپانک، 
سـبکی ا سـت کـه در آن نمادهـا و نشـانه ها در 

فضـای سـایبری بـه حرکـت در می آینـد. 
یکـی از نمونه هـای خوب سـایبرپانکی، سـریال 
کارگردانـی  بـه  سـریال  ایـن  اسـت.  مسـافران 
بـرد رایـت در سـال ۲۰16 در سـه فصـل و ۲4 
اپیـزود انتشـار یافـت. ویژگی هـای اساسـی این 
سـریال کـه دال بـر سـایبرپانک بودن آن اسـت 
عبارتنـد از: اسـتفاده ی ماشـینی از انسـان، ناظر 
هوش منـد، انتقـال ضمیرناخـودآگاه، سـایه بـر 
جوامـع سیاسـی و خبـر از آینـده ی نه چنـدان 
اسـت  انسـان ها   از  گروهـی  مسـافران  دور. 
بـه قـرن  بـرای نجـات بشـریت  آینـده  از  کـه 

قـادر بـه ایجـاد ارتبـاط اسـت کـه مسـافران در 
دیـدرس دوربین هـای مشـخصی قـرار بگیرنـد، 
یـا ایـن  کـه مدیـر در قالـب یـک پیام رسـان بـا 
ارتبـاط باشـد. پیام رسـان ها معمـوال  آن هـا در 
دقیقـه  چنـد  کـه  اسـتند  نابالغـی  انسـان های 
توسـط مدیـر کنترل می شـوند و موظف اسـتند 
خبـری کـه مدیـر در ذهن  شـان القـا می کند را 
به مسـافران برسـانند؛ همچنیـن مدیر وظیفه ی 
بـدن  بـه  مسـافر  ناخـودآگاه  ضمیـر  انتقـال 
میزبـان، انتقـال پیـام، ارائـه ی برنامـه ی کاری 
و ... را بـر عهـده دارد. پدیـده ای بـه نـام مدیـر 
در ایـن سـریال در حقیقـت جنبـه ی سـایبری 
و ماشـینی آن را تقویـت کـرده اسـت. فیلم های 
سـایبرپانکی در واقـع بـه  دنبـال کشـف راه های 
تکنالـوژی  و  انسـان  بیـن  مجـازی  همزیسـتی 
اسـت کـه در ایـن فیلـم ایـن کار بـه زیبایی هر 

چـه تمام تـر انجـام شـده اسـت.
سایه افکندن بر جوامع سیاسی

مهـم  حـوادث  بـه  دسـتبرد  کـه  آن جایـی  از 
یـک کشـور بـه دولـت مربـوط می شـود، پـس 
را  مهره هـای خـودش  بایسـتی  مدیـر مجبـورا 
بـه  می کـرد.  جابه جـا  نیـز  دولت هـا  درون  در 
همیـن دلیـل افـراد بلندرتبه ی دولتـی را که در 
شـرف مـردن قـرار داشـتند را بـا انتقـال ضمیر 
ناخـداگاه مسـافرانش در اختبـار می گیـرد. پس 
از انتقـال مسـافر )۰۰1( یعنی اولین مسـافر، به 
سـرعت مسـافران دیگـری نیز منتقل می شـوند 
کـه تعـدادی از آن هـا برحسـب ضـرورت جـزو 
ارگان هـای بلندرتبـه ی دولتـی اسـت. نفـوذ بـه 
گرفتـن  ادامـه  در  و  تهدیـد  دولت هـا،  درون 
برنامه هـای یـک محصـول  کامـل آن هـا جـزو 
نیـز  مسـافران  سـریال  در  ا سـت.  سـایبرپانکی 
ایـن کار بـا نفـوذ مسـافران بـه شـبکه ی دولت 
و پیشـبرد برنامه هـای مدیـر، جهـت اصـالح و 
جلوگیـری از اتفاق هـای ناگـوار و وحشـت ناک 
کـه در آینـده در نابـودی بشـر موثـر اسـتند، 
صـورت می گیـرد. مسـافران کـم کم بـه تمامی 
دولت هـا سـرایت می کننـد و سـعی در کنتـرل 
جنبـه ی  مجمـوع  در  دارنـد.  بشـری  جوامـع 
راحتـی  بـه  سـایبرپانک  محصـوالت  سیاسـی 
قابـل توجیه اسـت؛ زیرا بـه گفته ی اشـلی یاونز 
 Timber( آولـز  تیمبـر  سـایت  نویسـنده ی 
انسـان ها  بـدن  در  تغییـرات  »ایجـاد   )Owls
معمـوال یک مسـیر جـذاب بـرای داسـتان هایی 
اسـت که در آن اقشـار ضعیف یا از کار افتاده ی 
جامعـه بـه خاطـر آناتومـی و ضعف بدنی  شـان 
مـورد ظلم و سـتم قـرار می گیرنـد.« پس زمانی 
کـه بخواهیـم یـک قشـر ضعیـف در برابـر یـک 
دولـت قـد علم کند، مسـلما مسـأله بـه خودی 
خـود بـه سیاسـت برمی گـردد. بیشـتر آثـاری 
کـه در ایـن زمینه سـاخته شـده اسـت، در یک 
فضای سـایبری، قدرت در دسـت پانک هاست و 
سیاسـت مداران بزرگـی چـون رییسـان جمهور 
و وزیـران، تنهـا به عنوان سـمبول حضـور دارند.

بیسـت و یـک گام نهادنـد. ایـن انتقـال توسـط 
جای گزینـی ضمیـر ناخـودآگاه  شـان در بـدن 
میزبـان انجام می شـود؛ البته میزبانان اشـخاص 
روبـه مرگـی اسـتند کـه توسـط مدیـر )ناظـر 
انتقـال  ایـن  می شـوند.  انتخـاب  هوش منـد( 
در چنـد ثانیـه انجـام می شـود و بعـد از مـرگ 
میزبـان ضمیـر ناخـداگاه مسـافر درون بدن وی 
جایگزیـن می شـود. ناگفتـه نماند که مسـافران 
بـه صـورت گروهـی و در قالـب یک تیـم کامل 

می یابنـد. انتقـال 
استفاده ی ماشینی از انسان

انسـان ها در ایـن سـریال هماننـد یـک ماشـین 
می کننـد؛  عمـل  ربـات  یـک  یـا  خـودکار 
به گونـه ای کـه شـما در یـک ربـات، سیسـتم 
دریافـت و انتقـال صـدا و تصویـر، ذخیره سـازی 
اطالعـات و ... را می بینیـد، در ایـن سـریال نیـز 
مسـافران مجهـز به ایـن تکنالوژی اسـتند. البته 
تمامـی اعضـای یـک تیـم دارای ویژگـی ثابـت 
نیسـتند؛ بلکـه در هـر تیـم یک شـخص مؤظف 
بـه ذخیره ی اطالعات اسـت؛ امـا تمامی اعضای 
گـروه توانایـی دریافت و انتقال صدا توسـط یک 
ارتباط دهنـده ی دیجیتلـی کـه پشـت نرمـه ی 
گـوش و زیرپوست شـان جاسـازی می شـوند را 
دارنـد. همچنیـن تمامـی اعضـای تیـم مجهـز 
بـه توانایـی رزمـی اسـتند. توسـط داروی هـای 
در  نانوربات هـا  هماننـد  پیشـرفته ای؛  فـوق 
می شـوند.  درمـان  وخیـم  خیلـی  شـرایط 
همین طـور در شـرایطی کـه انسـان های قـرن 
می شـوند،  واگیـردار  مریضـی  یـک  دچـار   ۲1
مسـافران به وسـیله ی یـک آمپـول پیش گیری 
تمامـی  می شـوند.  محافظـت  پیش رفتـه  فـوق 
پروتوکول هایـی  رعایـت  بـه  مؤظـف  مسـافران 
توصیـه  آن هـا  بـه  مدیـر  توسـط  کـه  اسـتند 
می شـود. ایـن پروتوکول هـا هماننـد برنامه های 
از قبـل تعیین شـده بـرای یـک ربـات می مانـد 
آن هـا  از  را  خودسـرانه  کارهـای  انجـام  کـه 
می گیـرد و بایسـتی همچـون ربـات، بـا پیروی 
از ایـن پروتوکول هـا در ایـن قـرن زندگی کنند. 
این هـا تمامـاً دال بـر ماشـینی بـودن مسـافران 
است. انسـان های ماشـینی )مسـافران( نمونه ی 

یـا  خـودکار  ماشـین  یـک  ایـن سـریال هماننـد  در  انسـان ها 
یـک ربـات عمـل می کننـد؛ به گونـه ای کـه شـما در یـک ربـات، 
ذخیره سـازی  تصویـر،  و  صـدا  انتقـال  و  دریافـت  سیسـتم 
نیـز مسـافران  ایـن سـریال  را می بینیـد، در   ... و  اطالعـات 
مجهـز بـه این تکنالـوژی اسـتند. البته تمامی اعضـای یک تیم 
دارای ویژگـی ثابـت نیسـتند؛ بلکـه در هـر تیـم یـک شـخص 

مؤظـف بـه ذخیـره ی اطالعـات اسـت.
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بــر بنیــاد قانــون انتخابــات و قانــون کمیســیون 
اصالحــات اداری و خدمــات ملکــی، کارمنــدان 
ــی حــق  ــای انتخابات ــان کارزاره ــت در جری دول
ــع  ــه نف ــمی کاری ب ــان رس ــه در زم ــد ک ندارن
ــخصی  ــزد مش ــه نام ــا علی ــخص و ی ــزد مش نام

ــد. ــن کنن کمپای
ــات،  ــون انتخاب ــم قان ــاده ی نه ــل دوم و م فص
بــر اصــل عــدم جانــب داری و تعهــد محرمیــت 
»کارکنــان  دارد:  صراحــت  و  کــرده  تأکیــد 
را  محولــه  وظایــف  مکلــف  انــد  انتخابــات 
بی طرفانــه و غیرجانب دارانــه انجــام داده و در 
ــام و  ــچ مق ــد از هی ــف نمی توانن ــرای وظای اج
ــه جــز از رییــس  اداره ی دولتــی و غیردولتــی ب
انتخابــات  دبیرخانــه ی کمیســیون مســتقل 

ــد.« ــل کن ــت حاص هدای
ایــن  نهــم  مــاده ی  از  دیگــری  بخــش  در 
ــدان  ــه کارمن ــده ک ــات آم ــون انتخاب ــل قان فص
ــل از اشــغال  ــات قب کمیســیون مســتقل انتخاب
وظیفــه مکلــف  انــد بــه حفــظ محرمیــت مراکــز 
تجویــز  حســب  آرا،  شــمارش  و  رأی دهــی 
ــد  ــما تعه ــات رس ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

ــد. کنن
ــکام  ــانزدِه اح ــا ش ــک ت ــاده ی ی ــاس م ــر اس ب
کارکنــان  ســلوک  طــرز  مقــرره ی  منــدرج 
ــات  ــان خدم ــون کارکن ــی و قان ــات ملک خدم
ملکــی، موظفــان خدمــات عامــه، مکلــف  انــد تــا 
ــت  ــش رعای ــی را در اجــرای خوی اصــل بی طرف
کننــد و از اســتفاده ی وســایل، تجهیــزات و 
ــخاص  ــزاب و اش ــع اح ــه نف ــات اداره ب معلوم

ــد. ــودداری کنن ــی خ سیاس
کمیســیون  ســخنگوی  احمــد،  عبدالفریــد 
ــی،  ــات ملک ــات اداری و خدم ــتقل اصالح مس
ــام  ــه تم ــت ک ــل گف ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ب
کارمنــدان دولتــی از اشــتراک  شــان در ســاعات 
رســمی در همایش هــای انتخاباتــی ممنــوع 
شــده اســت. هــر کارمنــدی کــه برخــالف 
ــه   ــد، وظیف ــدام کن ــی اق ــات ملک ــول خدم اص

اش را از دســت خواهــد داد.
ــات  ــیون اصالح ــول کاری کمیس ــاد اص ــر بنی ب
ــی از  ــدان دولت ــی، کارمن ــات ملک اداری و خدم
اعمــال نفــوذ بــر رأی دهنــدگان، فراهم ســاختن 
ــزدان  ــود نام ــه س ــی ب ــع دولت ــات و مناب امکان
ــام  ــتفاده از مق ــت جموری، اس ــات ریاس انتخاب
تضعیــف  و  تقویــت  جهــت  در  وظیفــه ای 
همایش هــای  در  یافتــن  حضــور  نامــزدان، 
از  کاری  رســمی  ســاعات  در  انتخاباتــی 
فعالیت هــای انتخاباتــی، ممنــوع شــده  انــد.

و  اداری  اصالحــات  کمیســیون  ســخنگوی 
خدمــات ملکــی تأکیــد کــرد کــه اصــول 
اساســی اداره ی عامــه، حفــظ بی طرفــی و عــدم 
ــن  ــه همی ــات اســت. ب ــور انتخاب ــه در ام مداخل
ــه منظــور  منظــور، کارکنــان خدمــات ملکــی ب
ــع و  ــد از مناب ــات، نبای ــت انتخاب ــظ صالب حف
امکانــات اداری عامــه بــه ســود نامــزد مشــخصی 

ــد. ــتفاده کنن اس
انتخاباتــی،  پیکارهــای  آغــاز  بــا  همزمــان 
نگرانی هــا مبنــی بــر مداخلــه ی کارمنــدان 
دولتــی در امــور انتخابــات افزایــش یافتــه 
ــر  ــوی داکت ــا از س ــترین نگرانی ه ــت؛ بیش اس
ــت،  ــی حکوم ــس اجرای ــداهلل، ریی ــداهلل عب عب
مطــرح شــده اســت. او پــس از ثبــت نــام 
نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری، بــاری 
ــه  ــود ک ــه ب ــران گفت ــورای وزی ــت ش در نشس
می خواهــد بــه گونــه ی مشــترک بــا ســایر 
از  اســتفاده  عــدم  نامــزدان، روی چگونگــی 
امکانــات دولتــی و عــدم مداخلــه ی مقام هــا در 
ــخص کار  ــل مش ــک طرزالعم ــات، روی ی انتخاب
کنــد. امــری کــه بــه تهیــه ی چنیــن طرزالعمــل 

ــد. ــق نش ــخصی موف مش
اجرایــی  رییــس  مــورد،  تازه تریــن  در 
انتخابــات  نامــزدان  از  حکومــت کــه یکــی 
ریاســت جمهوری نیــز اســت، تأکیــد کــرده کــه 
ــه توقعــی از مقام هــای  ــک طــرف، هیچ گون از ی
امنیتــی و کارمنــدان دولتــی نــدارد تــا بــه نفــع 
او کمپایــن کننــد و از ســوی دیگــر، نمی تواننــد 
ــات فعالیــت  ــا ضــرر نامــزدان انتخاب ــه نفــع ی ب

تأکیــد دارنــد کــه هــر گونــه عمــل غیــر قانونــی 
و غیــر حقوقــی، وضعیــت را دگرگــون ســاخته 
و مشــکالت جــدی ای را در رونــد انتخابــات بــه 

ــی آورد. ــود م وج
ــر بنیــاد ایــن نگرانی هــا، چگونگــی اســتخدام  ب
انتخاباتــی  تیم هــای  در  دولــت  کارمنــدان 
ــی،  ــر قانون ــداوم عمــل غی ــا ت جــدی اســت و ب
ممکــن اســت کــه ســایر نامــزدان دیگــر دســت 
بــه اعتــراض زده و چالش هــای جــدی ای را 
ــد  ــق کنن ــی خل ــای انتخابات ــه نهاده ــر علی ب
انتخابــات  آینــده ی  صــورت،  ایــن  در  کــه 
ریاســت جمهوری بــا خطــر مواجــه خواهــد 

ــد. ش
انتخابــات  بنیــاد  ســخنگوی  امینــی  مــروه 
کــه  افغانســتان می گویــد  عادالنــه ی  و  آزاد 
آغــاز  از  قبــل  را  نهــاد  ایــن  نگرانی هــای 
ــرا  ــود؛ زی ــرده ب ــرح ک ــی مط ــارزات انتخابات مب
ــت،  ــل از وق ــی قب ــای انتخابات ــی از تیم ه برخ
کمپاین هــای  شــان را شــروع کــرده بودنــد.

ــارزات  ــت مب ــزود، در روز نخس ــان اف او همچن
کــه  هنگامــی  مطــرح  تیــم  دو  انتخاباتــی، 
ــد، کارمنــدان  کمپاین هــای  شــان را آغــاز کردن
ــد و  ــده بودن ــیم ش ــم تقس ــه دو تی ــی ب دولت
ــات  ــأله ی انتخاب ــا را در مس ــر، نگرانی ه ــن ام ای

بیشــتر می کنــد.
ــات  ــد انتخاب ــر رون مســؤوالن نهادهــای ناظــر ب
انتظــار  افغانســتان  مــردم  کــه  می گوینــد 
ندارنــد کاندیدانــی کــه بــه زعامــت کشــور 
می کوشــند، خــود ناقضیــن قانــون باشــند و بــه 
همیــن منظــور از تمامــی تکت هــای انتخاباتــی 
ــذه را  انتظــار مــی رود کــه اصــول و قوانیــن ناف
ــد. ــت کنن ــی رعای ــارزات انتخابات ــان مب در جری

ــدار  ــات هش ــد انتخاب ــر رون ــر ب ــای ناظ نهاده
می دهنــد کــه در صــورت ادامــه ی حضــور 
کارمنــدان دولــت در تکت هــای انتخاباتــی، 
انتخابــات ریاســت جمهوری چالــش  برآینــد 
 برانگیــز شــده و نتیجــه ی آن بــرای جناح هــای 
سیاســی و نامــزدان انتخابــات قابــل قبــول 

ــود. ــد ب نخواه
ــات  ــد انتخاب ــر رون ــر ب ــای ناظ ــت نهاده خواس
از  جلوگیــری  بــرای  کــه  اســت  ایــن 
بحرانی شــدن انتخابــات و تأمیــن شــفافیت ایــن 
ــدان  ــام کارمن ــا تم ــد ت ــاب می کن ــد، ایج رون
دولــت، حاکمیــت قانــون و طرزالعمل هــا را 
ــار  ــه رفت ــر گون ــرار داده و از ه ــار ق ــدار اعتب م

ــد. ــودداری کنن ــی خ ــر قانون غی

ــای  ــت در تکت ه ــدان دول ــه کارمن ــد ک می ده
ــد. ــده  ان ــتخدام ش ــی اس انتخابات

ــات  ــاد انتخاب ــخنگوی بنی ــعادت، س ــرا س صغ
شــفاف افغانســتان، بــه روزنامــه ی صبــح کابــل 
گفــت: »اطالعاتــی کــه بــرای مــا رســیده، 
ــه حیــث  تعــداد زیــادی از کارمنــدان دولتــی ب
ــات  ــی والی ــن تکت هــای انتخابات رییــس کمپای
ــا  ــت پکتی ــال در والی ــد؛ مث ــده  ان ــتخدام ش اس
یــک کارمنــد دولــت بــه حیــث رییــس کمپایــن 
انتخاباتــی،  مشــخص  تکــت  یــک  والیتــی 

ــده.« ــن ش تعیی
بنیــاد انتخابــات شــفاف، ابــراز نگرانــی می کنــد 
ــه در رأس  ــی ای ک ــزدان انتخابات ــده نام از آن ع
قــدرت قــرار دارنــد و از امکانــات و منابــع 
بشــری در دولــت برخوردارنــد، ایــن امــر از یــک  
ســو بی عدالتــی را در میــان نامــزدان انتخاباتــی 
بــه وجــود آورده و از ســوی دیگــر، یــک عمــل 

ــود. ــته می ش ــی پنداش ــرا قانون ف
کارمنــدان  اســتخدام  ادامــه ی  صــورت  در 
کارهــای  انتخاباتــی،  تکت هــای  در  دولتــی 
خدمــات  عرضــه ی  و  شــده  راکــد  دولــت 
ــد و از  ــد ش ــه خواه ــش مواج ــا چال ــی ب عموم
ــالمت  ــفافیت و س ــر ش ــن ام ــر، ای ــب دیگ جان
ــد  ــه خواه ــت جمهوری را صدم ــات ریاس انتخاب

زد.
ــات از ســوی  ــم انتخاب ــا بحــث تحری ــن روزه ای
شــماری از نامــزدان انتخابــات ریاســت جمهوری 
شــورای  نگرانــی  بیشــترین  اســت.  مطــرح 
ایــن  ریاســت جمهوری  انتخابــات  نامــزدان 
ــد و  ــدرت دارن ــه در رأس ق ــانی ک ــت، کس اس
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهوری نیــز اســتند، 
انتخابــات  در  بشــری  منابــع  و  امکانــات  از 
ــه  ــات را ب سوءاســتفاده کــرده، نتیجــه ی انتخاب
ــن  ــه ی ای ــد؛ در ادام ــم می زنن ــود رق ــع خ نف
ــات،  ــد انتخاب ــر رون ــر ب ــای ناظ ــث، نهاده بح

ــد. کنن
ــات  ــه و تقلب ــه در مداخل ــا ریش ــن نگرانی ه ای
ــال  ــت جمهوری س ــات ریاس ــترده ی انتخاب گس
و  کارمنــدان  انتخابــات،  آن  در  دارد؛   1393
مقام هــای دولتــی بــه نفــع نامــزدان مشــخصی 
ــه  ــترده را ب ــب گس ــه ی تقل ــرده و زمین کار ک
ــدان  ــن کارمن ــه و کمپای ــد. مداخل وجــود آوردن
دولتــی، براینــد انتخابــات گذشــته را بــه بحــران 
ــاد  ــه اعتم ــدی ای را ب ــه ی ج ــیده و صدم کش

ــرد. ــتان وارد ک ــردم افغانس م
ــور  ــی در کش ــای انتخابات ــه پیکاره ــون ک اکن
آغــاز شــده، اشــتراک کارمنــدان دولتــی در 
همایش هــای مردمــی تکت هــای انتخاباتــی، 
بــه میــزان نگرانی هــا افــزوده اســت. بــا آن  کــه 
چهــار روز از مبــارزات انتخاباتــی می گــذرد، 
از  برخــی  در  دولتــی  کارمنــدان  از  برخــی 
ــت  ــه جه ــده ک ــده ش ــی دی ــای انتخابات تکت ه
ــا از  ــن حت ــن کمپای ــل آغازی اشــتراک در محاف

ــد. ــده  ان ــت آم ــه پایتخ ــات ب والی
از ســوی دیگــر، کارمنــدان دولتــی در صفحــات 
ــزد  ــع نام ــه نف ــی را ب ــن علن ــی، کمپای اجتماع
مشــخص بــه راه انداختــه  انــد و راه انــدازی 
ــا اعتراضــات  کمپایــن در صفحــات اجتماعــی ب

ــران مواجــه شــده اســت. کارب
امــا کمیســیون اصالحــات اداری می گویــد، 
و  اســت  شــخصی  اجتماعــی،  صفحــات 
کارمنــدان دولــت حــق دارنــد کــه در راســتای 
صفحــات  در  کشــور  آینــده ی  تشــخیص 

کننــد. کمپایــن  اجتماعــی 
از  دولتــی  کارمنــدان  اســتفاده ی  چگونگــی 
صفحــات اجتماعــی در جریــان کارزار مبــارزات 
انتخاباتــی در هیــچ قانــون و طرزالعملــی اشــاره 
و تعریــف نشــده اســت؛ ایــن امــر دســت 
ــه  ــن ب ــور کمپای ــه منظ ــی را ب ــدان دولت کارمن
نفــع نامــزدان مشــخص در صفحــات اجتماعــی، 
ــی  ــه ممانعــت قانون ــچ  گون ــاز می گــذارد و هی ب
نیــز وجــود نــدارد. تنهــا مــوردی کــه بــه 
صــورت کلــی بــه آن تأکیــد شــده، دوره ی 
یاهــم  و  افــراد  اســت.  انتخابــات  ســکوت 
کارمنــدان دولتــی در زمــان ســکوت حــق 
ــد کــه  کمپایــن در صفحــات اجتماعــی را ندارن
البتــه کنتــرل ایــن مســأله بســیار دشــوار اســت.

امــا آنچــه مهــم پنداشــته می شــود، ایــن اســت 
کــه صــدور فرمــان رییس جمهــور و تأکیــد 
ــدم  ــر ع ــی ب ــات اداری، مبن ــیون اصالح کمیس
کمپاین هــای  در  دولــت  کارمنــدان  حضــور 
ــای  ــا در همایش ه ــتراک آن ه ــی و اش انتخابات
انتخاباتــی، چنــدان موفقیتــی را در پــی نداشــته 
یافته هــای  مــورد،  تازه تریــن  در  اســت. 
نهادهــای ناظــر بــر رونــد انتخابــات نشــان 

نگرانی نهادهای ناظر از استخدام کارمندان دولتی
در تکت های انتخاباتی

 سید مهدی حسینی

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

استجواب
مقامات امنیتی بی نتیجه ماند

بیشـترین  افغانسـتان،  نماینـدگان  مجلـس  جلسـه ی  آخریـن  در 
مشـکالتی که از سـوی نمایندگان مطرح شـد، مشـکالت امنیتی بود. 
ایـن در حالـی اسـت که چنـدی قبل ایـن مجلـس، مقامـات بلندپایه 
امنیتـی را اسـتجواب کـرده بـود؛ اما نتیجـه ای که اینـک نظاره گر آن 

اسـتیم، شدیدشـدن اوضـاع بـد امنیتی اسـت.
بـه طـور مثـال در جلسـه ی روز دوشـنبه، وکالی والیـت غزنـی در 
ضمـن ابـراز نگرانـی از اوضـاع بـد امنیتـی، افزودند که اوضـاع امنیتی 
غزنـی هـر روز در حـال وخیـم شـدن اسـت و مخالفـان بـه تمامـی 
مسـیرهای مواصالتـی ایـن والیت، مسـلط می باشـند؛ امـا حکومت تا 

اکنـون هیـچ گونـه رسـیدگی بـه ایـن مشـکل نکرده اسـت.
ایـن کـه وکال می خواهنـد بـا چـه شـیوه ی دیگـری بـاالی ارگان های 
امنیتـی فشـار بیاورنـد تـا توجـه بیشـتری در رابطـه به وضـع امنیتی 
داشـته باشـند، معلـوم نیسـت؛ امـا آنچـه واضـح اسـت بی تأثیربـودن 
اسـتجواب و شـکایت های نماینـدگان مجلس در برابـر مقامات امنیتی 
در والیت هـای  امنیتـی  کـه وضعیـت  اسـت  در حالـی  ایـن  اسـت. 

مختلـف بـا همیـن جریـان روبه رو اسـت.
در جلسـه ی اخیـر مجلـس نمایندگان هـر یک از  وضعیـت بد امنیتی 

چنیـن ابراز نگرانـی کرده اند:
وکالی والیـت دایکندی؛ در جلسـه، وکالی والیـت دایکندی همچنان 
از وضعیـت امنیتـی در ایـن والیـت ابـراز نگرانـی کـرده، افزودنـد که 
حـدود یـک مـاه اسـت کـه در دایکنـدی جنـگ ادامـه دارد و بـه 
نظامی هـای کشـور تلفـات وارد می شـود؛ امـا حکومت تا اکنـون هیچ 
گونـه اقـدام جـدی نکـرده اسـت. اگر بـه مشـکل امنیتی ایـن والیت 

توجـه نشـود، بحـران انسـانی ایجاد می شـود.
وکالی والیـت زابـل؛ زابـل بـه منبـع مالـی طالبان مبدل شـده اسـت 
و حکومـت بایـد جلـو تمویـل منابـع مالـی طالبـان در ایـن والیـت را 
بگیـرد. بـه گفتـه ی وکالی والیـت زابل، طالبـان از تطبیـق پروژه های 
انکشـافی در ایـن والیـت تکـس می گیرنـد و فعالیت آن عـده پروژه ها 

کـه تحـت سـیطره ی طالبان اسـت، متوقف شـده اسـت.
وکالی والیـت جوزجـان؛ مسـیر بلخ-آقینـه ی ایـن والیـت تبدیـل به 
گمـرک طالبان مسـلح شـده اسـت و از ایـن طریق طالبـان میلیون ها 

افغانـی بـه دسـت می آورند.
آنـان عـالوه کردنـد کـه از دو مـاه بـه ایـن طـرف، در مقابـل برخی از 
کارمنـدان دولتی در این مسـیر، مشـکالت جدی ایجاد شـده اسـت و 
اهالـی بسـیاری از ولسـوالی های جوزجان به کمترین آسـایش زندگی 
فعالیت هـای  قطـع  از  بلـخ،  والیـت  وکالی  ندارنـد.  دسترسـی  هـم 
مخابراتـی از مـدت هشـت روز بـه ایـن طـرف در ایـن والیـت انتقـاد 
کـرده، افزودنـد کـه ایـن موضـوع مشـکل جـدی ای را متوجـه مـردم 
بلـخ کـرده اسـت و بسـیاری فامیل هـا مجبـور بـه تـرک منازل شـان 

اند. شـده 
بـه گفتـه ی ایـن وکال، مسـؤولین شـبکه های مخابراتـی در بلـخ بـا 
مخالفیـن مسـلح همـکاری می کننـد و بـه آنـان پـول داده می شـود.
طـوری کـه دیـده می شـود، گزارشـی کـه در سـایت رسـمی مجلـس 
نماینـدگان به نشـر رسـیده اسـت، حاکـی از وخامـت اوضـاع امنیتی 
اسـت. مجلـس نماینـدگان نیز بـا این که ایـن گزارش ها را در جلسـه  
مطـرح می کنـد؛ امـا هرگـز نتوانسـته اسـت کاری از پیـش ببـرد. بـه 
نظـر می رسـد ایـن مجلـس طرح بهتـری بـرای تأثیرگذاری بـر اوضاع 
سیاسـی نـدارد و اکثرا از سـوی وزرا و مسـؤولین دولـت نادیده گرفته 

می شـود.
نکاتـی کـه بـر ایـن وضعیـت تأثیرگـذار بـوده اسـت، می توانـد عوامل 
زیـادی داشـته باشـد؛ اما بدون شـک یکـی از تأثیرگذارتریـن عناصر، 
فسـادی اسـت کـه  بارهـا از سـوی رسـانه ها بـه شـکل های گوناگـون 
مطرح شـده اسـت. فسـاد مالـی مجلـس نماینـدگان چنـدی پیش از 
سـوی یکـی از رسـانه ها کـه کار تحقیقـی  را انجـام می دهـد، بـه طور 
گسـترده ای زبـان زد مـردم شـده بـود و این در حالی اسـت کـه هنوز 
هـم بسـیاری از نماینـدگان، نتوانسـته  انـد خودشـان را از اتهام فسـاد 
مالـی خالص کنند. از سـویی هم، طوری که در تنش های گذشـته در 
شـروع مجلـس دیده شـد، اعضـای مجلـس نمایندگان وابسـتگی های 
سیاسـی دارنـد و ایـن وابسـتگی ها اکثـرا مانـع انتقـاد بیشـتر و حتـا 
عکس العمل هـای مؤثـر در امـور مردمـی می شـود. با ایـن همه وکالی 
مـردم در والیت هـای مختلف از مشـکالت مـردم آگاهی کامـل ندارند 
و گاهـی حتـا مشـکالت امنیتـی از دیدشـان پنهـان می مانـد؛ به طور 
مثـال آنچـه بیشـتر از دیـد وکالی مردم بلخ مطرح شـده اسـت، قطع 
شـدن خدمـات مخابراتـی شـرکت های خصوصـی اسـت؛ در حالـی 
کـه پیونـد اساسـی ایـن مشـکل با عـدم امنیـت در این والیت اسـت. 
والیـت بلـخ که تـا چندی قبـل از والیت های امن افغانسـتان شـمرده 
می شـد، در ایـن اواخـر شـاهد ناامنی هـای بسـیاری اسـت؛ امـا ایـن 
ناامنی هـا اکثـرا از زبـان نماینـدگان بلـخ در مجلـس پنهـان می ماند.

مشـکالتی که در مجلس نمایندگان افغانسـتان وجود دارد، با رسـیدن 
زمـان مبارزات انتخابات ریاسـت جمهوری ممکن اسـت بیشـتر شـود؛ 
زیـرا اکثـر ایـن نماینـدگان، سـلیقه های سیاسـی خودشـان را دارند و 
بـر اسـاس ایـن سـلیقه ها اسـت کـه توجـه اصلـی از وظیفـه ی اصلی 

دور می مانـد.

 نیما کاوه

و  اداری  اصالحـات  کمیسـیون  کاری  اصـول  بنیـاد  بـر 
بـر  نفـوذ  اعمـال  از  دولتـی  کارمنـدان  ملکـی،  خدمـات 
رأی دهنـدگان، فراهم سـاختن امکانـات و منابـع دولتی به 
سـود نامزدان انتخابات ریاسـت جموری، اسـتفاده از مقام 
وظیفـه ای در جهـت تقویـت و تضعیـف نامـزدان، حضـور 
یافتـن در همایش هـای انتخاباتی در سـاعات رسـمی کاری 

از فعالیت هـای انتخاباتـی، ممنـوع شـده  انـد.

می گوینـد  انتخابـات  رونـد  بـر  ناظـر  نهادهـای  مسـؤوالن 
کـه مـردم افغانسـتان انتظـار ندارنـد کاندیدانـی کـه بـه 
زعامـت کشـور می کوشـند، خـود ناقضیـن قانـون باشـند 
و بـه همیـن منظـور از تمامـی تکت هـای انتخاباتـی انتظـار 
مـی رود کـه اصول و قوانیـن نافذه را در جریـان مبارزات 

انتخاباتـی رعایـت کننـد.
می دهنـد  هشـدار  انتخابـات  رونـد  بـر  ناظـر  نهادهـای 
در  دولـت  کارمنـدان  حضـور  ادامـه ی  صـورت  در  کـه 
ریاسـت جمهوری  انتخابـات  برآینـد  انتخاباتـی،  تکت هـای 
جناح هـای  بـرای  آن  نتیجـه ی  و  شـده  چالش برانگیـز 
بـود. نخواهـد  قبـول  قابـل  انتخابـات  نامـزدان  و  سیاسـی 
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مکتـب فکـری ایدئالیسـم، بـر اسـاس آموزه هایی 
کـه انسـان را خیرخواه می داند و انسـانیت را جدا 
از شـر و بـدی تصـور می کنـد، بنـا شـده اسـت. 
یوتوپیـا )اتوپیـا گرایـی( خردی اسـت کـه در این 
قاعـده ی  براسـاس  امـا  می شـود؛  دیـده  مکتـب 
مهندسـی جـز بـه جـز، هـر سـخن جایـی و هـر 
نکتـه مکانـی دارد. تا زمینـه، فرهنگ و نـوع نگاه 
مردمـان سـرزمینی به عنـوان فاعل هـای شناسـا 
بـرای پذیـرش ایـن نـوع ذهنیـت آمـاده نباشـد، 
یوتوپیـا )اتوپیـا ( بـه معنـای واقعـی کلمـه هیـچ 
کجـا معنـا خواهـد شـد؛ بیشـتر تصـوری خواهد 
بـود در ذهـن انسـان ها شـبیه داسـتان. بـه یـک 
رمـان زیبـا مانند اسـت و تصویری زیبـا با جهانی 

پـر از پدیده هـای خـوب و دوست داشـتنی. ایـن 
توهـم آگاهـی در دسترسـی را خواهـد سـاخت 
کـه ایسـتگاه آخـر ناکجاآبـاد اسـت؛ اما رئالیسـم 
اجتماعـی؛  واقعیـات  مبنـای  بـر  دارد  منطقـی 
اصـل دیده شـدن مسـائلی کـه بر زندگـی و روان 
مردمـان و کنش گـران تأثیرگـذار اسـت. جدایـی 
از منطـق خودیـاری و خودمرکزبینـی کـه کار را 
را  واقعیـات  می رسـاند،  تخاصـم  و  دشـمنی  بـه 
عینی تـر می بینـد و طرفـدار ایـن اسـت کـه باید 
محتاط و دسـت بـه عصا حرکت کـرد. رقابتی که 
در ایـن مکتـب به عنـوان اصـل بـدون تردیـد مد 
نظـر گرفتـه شـده، راه را بـرای پیشـرفت خواهـد 
گشـود. هابـز، اندیش منـد اصلـی ایـن نـوع طـرز 
فکـر تلقی می شـود. تفکـر این اندیش منـد وجود 
تنـوع بـرای رقابـت را ضـروری می دانـد؛ تـا تنوع 
نباشـد و تـا رقابتـی نباشـد پیشـرفتی هـم وجود 
نخواهـد داشـت. رقابـت بـر مبنـای سـازندگی و 
پیشـرفت و ترقـی می توانـد روی دیگـر سـکه ی 
رئالیسـم کـه همـان از ضدیـت بـه یک جا شـدن 

رسـید، را نمایـان کند.در افغانسـتان تنـوع قومي، 
تاریـخ طوالنـي اسـتبداد، نهادینـه نشـدن اصـل 
عوامـل  از  قاعده منـد  غیـر  اقتصـاد  و  امنیـت 
مهـم پـرورش ذهـن تخیلـي اسـتند. قضـاوت و 
تعجیـل در واکنـش و تصمیم گیـري و شـتاب در 
سـخن گفتن از نتایـج تخیل اسـت. تاریـخ مذکور 
فردیـت معقـول را از افغانسـتاني ها گرفتـه و فکر 
مسـتقل و خالقیت فـردي را تعطیل کرده اسـت.
جامعـه  یـک  فکـري  فرهنـگ  در  کـه  هنگامـي 
درصـد قابـل توجهـي از تخیـالت وجـود داشـته 
باشـد، آن جامعـه نمي توانـد صحیـح و منطقـي 
فرهنـگ گسـتره ی  هنـگام  ایـن  در  کنـد.  فکـر 
آرزوهـا، اغراق گویـي و برداشـت هاي متورم گونـه، 
مي گـذارد؛  افـراد  خودبـاوري  بـر  پایـدار  آثـاري 
همـه قهرمـان و تعـداد قهرمانـان از انسـان های 
عـادی نیز بیشـتر اسـت؛ هرکـس خـود را منجی 
می دانـد و امـا نـه راهـی بـرای نجـات دارنـد و نه 
برنامـه ای بـرای رهایـی، بلکـه بـر پایـه ی خیال و 
اوهـام مشـکلی بـر مشـکالت مـردم می افزاینـد. 

بایـد درسـت، منطقـي و روش مند فکـر و مطالعه 
کـرد. بایـد از دام خیاالت رها شـد.  اگر جامعه ای 
بـر اسـاس منطـق کلمـه، حتـا بـر مبنـای همان 
اصـل خودیـاری رئالیسـم به کوشـش و فعالیت و 
کسـب دانـش بپردازنـد و در رشـته هایی کـه فکر 
می کننـد، می تواننـد حرفـی بـرای گفتن داشـته 
و تخصصـی  علمـی  بـاالی  بـه درجـات  باشـند، 
برسـند؛ تصـور کنیـد چـه خواهـد شـد؟ خـوب 
ایـن امـر بدیهـی اسـت کـه هرکـس نمی توانـد 
در همـه رشـته ها تخصـص بگیـرد. وقتـی انجنیر 
شـد صاحـب نـام و آوازه، بـرای تـداوی بایـد نزد 
پزشـکی بـرود کـه آن هـم تخصـص دارد و آن 
زمـان مهـم نیسـت کـه پزشـک مذکـور از کـدام 
قریـه و قـوم و شـهر و دیـار اسـت. چیـزی کـه 
مهـم اسـت تـداوی درسـت و بـه موقـع اسـت. 
رشـته ها  مـورد  در  می تـوان  را  چرخـه  همیـن 
جامعـه ی  دیـد.  نیـز  دیگـر  کاری  عنوان هـای  و 
تشکیل شـده بـر اسـاس تخصـص، بهتـر می تواند 
نیازهـای اجتماعـی، فرهنگـی و اقتصـادی مـردم 

را تأمیـن کنـد. 
احساسـاتی  دنبـال  بـه  پیونـد  مهـر  جامعـه ی 
خواهـد رفـت کـه این احساسـات مخرب اسـت و 
از سـوی دیگـر به منزوی شـدن اقـوام و فرورفتن 
در دایـره ی قومـی کمـک می کنـد. ایدئالیسـم یا 
آرمان گرایـی بـرای جامعـه ای چـون مـا، می تواند 
بـه شـدت مخـرب باشـد. باید بـا منطـق و دیدن 
واقعیت هـای اجتماعـی بـه مصـاف پدیده ها رفت. 
بـه گفتـه ی مارکـس، هر کس اگـر بتوانـد برآورد 
درسـت از نیروهـای اجتماعـی کـه در آن زندگی 
می کند، داشـته باشـد بـه موفقیت دسـت خواهد 

فت. یا
سـرزمین  ایـن  در  را  واقع گرایـی  منطـق  بایـد 
بـه رمانتیسـم مبتـذل ارجحیـت داد و برپایـه ی 
شـعار،  برداشـت.  گام  اجتماعـی  واقعیت هـای 
آینـده ای  می خواهیـم  کـه  اسـت  زمانـی خـوب 
را بـرای دیگـران ترسـیم کنیـم؛ امـا اگـر  بـرای 
رسـیدن بـه این آینده ی ترسیم شـده دچـار توهم 
شـویم، جامعـه ای رقم خواهـد خـورد مانند آنچه 

در آن حضـور داریـم.

واقعیت گرا استیم یا دچار واقعیت گرایی؟

من باید رییس باشم، اما چطور؟

از بـس کـه در ایـن کشـور اکثریت 
و جنسـی،  مالـی  دادن  رشـوت  بـا 
همـه  انـد،  شـده   وظیفـه  صاحـب 
فکـر می کنند حق  شـان تلف شـده 
 اسـت؛ حتـا آنان که خودشـان از ظرفیـت و توانائی خود 
رییـس نشـده  انـد و می خواهنـد معیـن، والـی و وزیـر 

 . ند شو
احتمـاال پاسـخ هایی که از ذهن بسـیاری از ما می گذرد، 
همان هـا اسـت که مـدام در نکوهش  آن حـرف می زنیم: 
زیرآب زنـی، دورزدن، اسـتفاده از یک آشـنای ُدم کلفت، 
و  نهـاد  سـازمان،  وزارت خانـه،  هـر   ... و  کارشـکنی 
اداره ای برویـد حتمـا یکـی دو نفـر پیـدا می شـوند کـه 
حـس می کننـد رییـس فعلـی حـق آن هـا را خـورده و 

چوکی شـان را غصـب کـرده، اسـتثنایی هـم نـدارد.
اگـر خـود مـا آن نفـر گله مند نباشـیم حتما یـک نفر را 
می شناسـیم کـه هر جـا گـوش حوصله مند گیـر بیاورد 
شـروع می کنـد بـه نـق زدن و نالـه کـردن کـه حق من 
را ضایـع کـرده  انـد و این رییـس کار بلد نیسـت و دارد 
ظلـم می کنـد بعـد باورمـان هـم ایـن خواهـد بـود کـه 
کشـور را امثـال او به قهقـرا برده اند؛ اما چاره چیسـت؟ 
کسـی  اصـوال  و  اسـتند  انتصابـی  »مدیـران«  بیشـتر 
نمونه هـای  نمی پرسـد.  را  جماعـت  کارمنـد  نظـر 
شـگفت انگیزی در همـه ی این سـال ها داشـته  ایم که با 
التفـات ویـژه حتا وزیر شـده  انـد و بعد از پایـان دوره  ی 
شـان چنان در دل این کشـور هضم شـده  اند و از یادها 
گریختـه  انـد کـه کسـی صدایـی از آن هـا نمی شـنود و 
حتـا در مـورد حـوزه ای کـه مسـؤولیت داشـته  انـد و 
تجربـه اندوختـه   انـد کلمـه ای نمی گوینـد؛ نـه انتقادی، 

نـه پیشـنهادی و... چوکی هـای طالیـی انـدک انـد. 
عمـوم مـردم بـر ایـن باورند کـه نورچشـمی ها وژن های 
خـوب صاحـب آن می شـوند و میـزان دانـش و تجربـه 
انتخـاب  در  اساسـی  نقـش  مدیریـت خیلـی  دانـش  و 

بـاور  ایـن  غلـط  یـا  درسـت  ندارنـد.  آن هـا  صاحبـان 
هـواداران بیشـتری میـان مردم کوچـه و بـازار دارد؛ اما 
پرسـش کلیـدی این جا اسـت که چطور می شـود جای 
رییـس را گرفـت؟ شـیوه های سـنتی تخریب، حسـادت 
بـردن  شـکایت  کارشـکنی،  و  زیرآب  زنـی  شـیطنت،  و 
پیـش ایـن و آن و نامه نـگاری بـا نهادهـای دادسـتانی 
یـا هـر نهـاد بازرسـی و ... شـاید در مورد عـده ی اندکی 
جـواب بدهـد؛ اما تجربه نشـان داده اسـت که بسـیاری 
از مدیـران چنـان بـه منصـب دل بسـته  انـد کـه اگـر 
می توانسـتند هـر روز چوکـی  شـان را بـا خـود شـان به 
خانـه می بردنـد تـا مبـادا کسـی روی آن بنشـیند! بـه 

بعضـی بازنشسـته ها نـگاه کنیـد.
مایـه ی  البتـه  کـه  سـنتی  شـیوه های  ایـن  از  اگـر 
شرمسـاری اسـتند، پیروی نمی کنید، پیشـنهاد می کنم 
آن هـا  کنیـد.  اسـتفاده  جاپانی هـا  تاکتیـک  ایـن  از 
می گوینـد: اگـر می خواهـی جـای رییسـت را بگیـری او 
را هـل بده به سـمت باال بـرود؛ یعنی به رییسـت کمک 
کـن پیشـرفت کند، پسـت باالتـری بگیـرد و چوکی اش 

را بـرای تـو خالـی کنـد. ایـن ضرب المثـل سـاده شـاید 
جان مایـه ی تفـاوت نگاه افغانسـتانی- جاپانی باشـد. این 
کـه به جای تالش و کوشـش و شـب نخوابیـدن و خون 
جگـر  خـوردن در جـدل بی پایـان بـرای به زیر کشـیدن 
رییـس و نشسـتن سـر چوکـی اش، اگـر شایسـتگی اش 
را دارد بـه او کمـک کنیـم کـه رشـد کنـد، بـه جاهـای 
بزرگتـر بـرود و چوکـی  اش بـرای مـا خلـوت شـود. در 
ایـن کشـور رسـم شـده خیلی هـا تـالش نمی کننـد یاد 

بگیرنـد، بخواننـد و بنویسـند. 
بکننـد.  را  شـان  همـکاران   قبـر  می کننـد  تـالش 
می کنیـم  مصـرف  تخریـب  در  کـه  انـرژی  همین قـدر 
اگـر باالی خودمـان خرچ کنیـم و سـرمایه گذاری کنیم 
هـر کـدام مـان رییس هـا و مدیران ارشـد خواهیم شـد. 
اگـر بـه جـای حـذف سیاسـی و سیسـتماتیک کـه از 
نـگاه قومـی، تبـاری، زبانـی و سـمتی مـان سرچشـمه 
می گیـرد بـه ارتقـاء ظرفیـت خـود درگیـر شـویم بدون 
هیـچ تردید بـه آدم بی رقیب در حـوزه ی کاری خودمان 

مبـدل شـویم.

رازی
به نام کودک درون

آیـا بـه واقعیـت کـودک درون یـک راز اسـت و نبایـد از آن حرفـی به 
میـان بیاوریـم. چقـدر ما کودک درون خود را توانسـته  ایـم مانند یک 
راز نگـه داریـم؟ آیـا دنبـال ایـن راز نرفتن خوب اسـت یا ایـن که این 
راز را بـرای خـود و دیگـران برمـال کنیم تا بتوانیم از یـک راز جنجالی 

خـود را خـالص کنیم. کدام بهتر اسـت؟
خیلـی از آدم هـا با خودشـان قرار گذاشـتند که هرگز کودک نباشـند، 
کودکـی نکننـد، و آرزوهـای دوران کودکـی  شـان را دنبـال نکنند. هر 
گاه رشـد کـودک درون از حرکـت بایسـتد، احساسـات چـه خشـم و 
چه عشـق سـرکوب می شـوند. آدمـی خواهیم شـد که بـا کوله باری از 
ناکامی هـا بـه دنیای بزرگسـالی آلوده پـا می گذاریم. آلودگی ناشـی از 
کـودک درون پـر از نداشـته های عاطفـی اسـت. کودکی تأیید نشـده، 
درخـود فرورفتـه کـه اکثـر مواقـع بـه دنبـال محبـت اسـت. بـه طور 
مثـال؛ اگـر مـرد باشـد چندیـن شـریک زندگـی خواهد داشـت یا اگر 

زن باشـد هیـچ »دوسـتت دارم« ی را رد نخواهـد کرد.
کـه  می شـود  همبسـتگی  اسـم  بـه  بیمـاری   باعـث  آلودگـی  ایـن 
یـک نـوع بیمـاری هویـت اسـت. ماننـد کسـی که بـا از دسـت دادن 

و... می کنـد  خودکشـی  همسـرش 
ایـن آلودگـی بـه افـراد اجـازه نمی دهد تـا آن هـا باروش هـای خالقانه 
بـه مسـیر زندگـی  شـان ادامه دهنـد و دایـم پیرو افـراد دیگر اسـتند 
و وابسـتگی شـدیدی بـه افراد دیگـر دارند. کـودک درون بـه اندازه ی 
آنچـه برایـش رخ می دهـد حسـاس اسـت کـه می تـوان بـا آگاهـی از 

اصـول آن بـه علـت بسـیاری از رفتارهـای آدمی پـی برد.
همـان طـور کـه می دانیـد دوران کودکـی، دوران رویـا و تخیـالت 
شـیرین اسـت کـه در اوج ایـن رویاپردازی هـا اطرافیـان یـا والدیـن 
ممکـن اسـت با باورهـای منفی ای کـه به کـودکان می دهنـد آن ها را 
آلـوده کننـد. این یکـی از مهم تریـن اصل هـا در روان شناسـی کودک 

ست. ا
آلوده شـدن رویاهـا و باورهـای کودکـی باعـث از دسـت دادن باورهای 
امیدوارانـه و رنـگ بدبینـی گرفتـن آن هـا می شـود و یـا ایـن کـه 
انتظـارات بیـش از انـدازه دارنـد ماننـد: اگـر پول داشـتم خوشـبخت 
می شـدم، اگـر ایـن کارم درسـت شـود سـیگرت را تـرک می کنـم و...

همیـن می شـود کـه بـه جـای تـالش کـردن همـه چیـز را بـه گردن 
کائنـات و اطراف یـان می اندازیـم و می خواهیـم که دیگـران برای  مان 

همـه ی کار را انجـام دهند.
اگـر کـودک درون ما آسـیب دیده باشـد چشم بسـته به دنبـال باورها 
و داسـتان های غیرواقعـی می رویـم و همـواره بـه دنبـال عاقبـت بـه 
خیـری ناکامی هایـی می شـویم که هیچ کوششـی برای پذیرش  شـان 
و حـل و جبـران  شـان نمی کنیـم. چنین افـرادی در زندگی بـه دنبال 
فـال ورق، قهـوه، حافـظ و.. می رونـد تـا هـر حرکـت  شـان را توجیـه 

فراحسـی کنند.
کودکـی کـه همیشـه بـا فعل هایـی چـون؛ نریـزی، نیفتـی، بپـوش، 
بخـور، بشـین، بلنـد شـو و... روبـه رو بـوده اسـت هیـچ مفهومـی از 
می توانـد  و  دارد  درونـی  انـرژی  کـه  شـخصی  به عنـوان  »خـود« 
کارهایی را براسـاس خواسـت خود انجـام دهد، نخواهد داشـت؛ چون 
بـه او آموختـه شـده بـرای دوست داشـتن و دوست داشـته شـدن باید 

کلیشـه ای رفتـار کنـد. 
از نظـر او نمی تـوان از انـدک لـذت بـرد و بایـد کامـل بـود تـا بتـوان 
لـذت بـرد، لبخنـد زد و همـه را خشـنود کـرد؛ ماننـد شـخصی کـه 
پـدرش فـوت می کنـد و او سـال های بعـد به جـای پدر بـه قرص های 

آرام بخـش تکیـه می کنـد.
کودکانـی کـه این گونـه رشـد می کنند»خود«هـای ویـران شـده ای 
دارنـد کـه از درک مفهـوم توانسـتن و اراده محرومنـد و مسـؤولیت 
را درک نمی کننـد؛ زیـرا نمی تواننـد نیازهـای تکاملـی خـود ماننـد 
امنیـت، صمیمیـت، عشـق و خودشـکوفایی را بـرآورده کننـد که این 
ناشـی از تحقیرهـای دوران کودکـی و بایـد و نبایـد، ایـن کار بُکـن و 

نَکن هـای والدیـن اسـت.
از طرفـی اندیشـه و تفکـر کودک خودمحور اسـت؛ یعنـی فکر می کند 
همـان طـور کـه او می بینـد و فکـر می کنـد بقیـه هـم می بیننـد و 
واقعیـت همـان اسـت. زمانـی کـه کـودک طردشـدگی و رهاشـدن 
را تجربـه کنـد، بـه ایـن نتیجـه می رسـد کـه نیازهایـش هیـچ وقـت 
رفـع نخواهـد شـد و بـه هیچکـس اعتمـاد نخواهـد کـرد؛ ایـن افـراد 
همان هایـی اسـتند کـه می گوینـد فقـط بـاور مـن حق اسـت و حرف 

و رفتـار مـن درسـت اسـت و فقـط تـو بایـد تغییـر کنی!
بـرای درمـان کـودک درون بایـد بـه عقـب برگشـت، کارهـای ناتمام 
بسـیاری  کـرد.  زندگـی  دیگـر  بـار  را  زندگـی  و  بـرد  پایـان  بـه  را 
برآورده نشـده،  نیازهـای  از  ناشـی  درون  کـودک  آلودگی هـای  از 
اشـک های ریخته نشـده و عواطـف ابرازنشـده انـد. بـرای درمـان، باید 

زندگـی  تـان را تـا مدتـی بـه کـودک درون  تـان بسـپارید.
در مراحل رشـد، مسـایل رفع نشـده ی زیادی هسـت که بایـد برآورده 
شـوند. ایـن افـراد دچـار شـرم و شـک  اسـتند و بـه دنیـا و حتـا خود 
شـان بی اعتمـاد اند. گاه بسـیار خودشـیفته  انـد و گاه بسـیار بی توجه 
بـه خـود. هـر گاه فـردی بـر ایـن بـاور باشـد کـه نمی توانـد خـودش 
باشـد بـه رنـج پنـاه می بـرد و بـه شـدت از میکانیسـم های دفاعی  که 

اسـتفاده می کنـد چنیـن شـخصی ناکارآمد اسـت.

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی 
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

دفتـر نمایندگـی سـازمان ملل متحـد در افغانسـتان 
یـا یونامـا، گفتـه اسـت کـه تلفـات غیرنظامیـان در 
جریـان شـش ماه نخسـت سـال ۲۰19 میـالدی، در 
مقایسـه با زمان مشـابه آن در سـال ۲۰18 میالدی، 
۲7 درصـد کاهـش یافته؛ امـا هنوز هم میـزان تلفات 

نگران کننـده اسـت.
یونامـا، روز سه شـنبه )8 اسـد( گـزارش جدیـدی را 
منتشـر کـرده اسـت کـه بـر اسـاس آن، در جریـان 
شـش مـاه نخسـت سـال ۲۰19 میـالدی، در جنـگ 
افغانسـتان، بیـش از 13۰۰ غیرنظامـی جـان باختـه 
 انـد و بیـش از ۲4۰۰ غیرنظامی دیگر زخم برداشـته  
انـد. بر اسـاس این گـزارش، از میان این افـراد، 14۰ 
زن و 337 کـودک جان باختـه  اند و ۲۰9 زن و 88۰ 

کـودک دیگـر نیز زخـم برداشـته  اند.
در ایـن گـزارش آمـده اسـت: »مسـؤول 38 درصـد 

تلفـات غیرنظامیـان، طالبـان اسـتند و مسـؤول 11 
همچنـان  اسـت.  داعـش  گـروه  آن،  دیگـر  درصـد 
مسـؤول 3 درصد دیگر آن، عناصر ناشـناخته شـده ی 

ضـد دولتـی اسـتند.«
یونامـا گفتـه اسـت کـه مسـؤول 31 درصـد تلفـات 
غیرنظامیـان، نیروهـای دولتـی بـوده  اند. بـه گفته ی 
عملیـات  جریـان  در  نفـر   14۰4 سـازمان،  ایـن 

نیروهـای دولتـی کشـته و زخمـی شـده  انـد.
تلفـات  بیشـترین  کـه  شـده  افـزوده  گـزارش  در 
غیرنظامیـان کـه نیروهای دولتی در آن نقش داشـته 

 انـد، ناشـی از حمـالت هوایـی بـوده اسـت.
یونامـا عـالوه کرده اسـت که 8۲ درصـد از کل تلفات 
برخواسـته از حمـالت هوایـی، وابسـته بـه نیروهـای 
سـوی  از  نیـز،  آن  درصـد   13 و  اسـت  بین المللـی 

نیروهـای افغـان انجام شـده اسـت.

یوناما:
تلفات غیرنظامیان در افغانستان ۲۷ درصد کاهش یافته است

رییـس جمهـور غنـی و وزیـر خارجه ی امریـکا، تعهد 
ایـاالت متحـده مبنـی بـر کاهـش شـمار نیروهـای 
خارجی بر اسـاس شـرایط افغانسـتان را، مـورد بحث 

قـرار داده  اند.
در  ریاسـت جمهوری،  سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق 
برگـه ی تویتـر خـود نگاشـته اسـت: »در گفت وگوی 
مایـک  و  رییس جمهـور غنـی  میـان  اخیـر  تلفونـی 
پومپیـو، وزیـر خارجـه ی امریـکا، موضـوع تعهـد آن 
کشـور مبنـی بـر کاهـش شـمار نیروهـای خارجی بر 
اسـاس شـرایط افغانسـتان، مـورد بحـث قـرار گرفته 

 » است.
آقـای صدیـق افـزوده اسـت کـه در ایـن گفت وگوی 
داده  اطمینـان  امریـکا،  خارجـه ی  وزیـر  تلفونـی، 
اسـت کـه در اسـتراتیژی ایـاالت متحـده تغییری به 
میـان نیامـده و کاهـش شـمار نیروهـای خارجـی، با 
درنظرداشـت شـرایط افغانسـتان صـورت می گیـرد.

ایـن در حالی اسـت که پیـش از این، وزیـر خارجه ی 
امریـکا، گفتـه بـود کـه دونالـد ترامـپ، قصـد دارد تا 
انتخابـات ریاسـت جمهوری سـال  قبـل از برگـزاری 
۲۰۲۰ ایـن کشـور، رونـد خـروج نظامیـان امریکایی 

از افغانسـتان را آغـاز کند.
او در پاسـخ بـه پرسشـی در مـورد خـروج نظامیـان 
امریکایـی تـا مـاه نوامبـر سـال آینـده از افغانسـتان، 
گفتـه بـود که این دسـتور را از دونالـد ترامپ، رییس 

جمهـوری ایـاالت متحـده دریافـت کرده اسـت.
مـاه  چنـد  جریـان  در  امریـکا،  متحـده ی  ایـاالت 
گذشـته، تالش هـای خـود را بـرای دسـت یافتن بـه 
توافـق صلـح بـا طالبان، آغاز کرده اسـت. گفته شـده 
کـه یکـی از موضوعـات اساسـی ای کـه میـان زلمـی 
خلیـل زاد و نماینـدگان طالبـان در دوحـه مورد بحث 
قـرار گرفته، خـروج هر چـه زودتر نیروهـای خارجی 

از افغانسـتان بوده اسـت.

خروج نیروهای خارجی
با درنظرداشت شرایط افغانستان صورت می گیرد

نیکوال اسـتروژن، وزیر اول اسـکاتلند روز دوشـنبه )7 
اسـد( گفته اسـت کـه بوریس جانسـون، نخسـت وزیر 
بریتانیـا بـه دنبـال خـروج بـدون توافق این کشـور از 
اتحادیـه ی اروپـا اسـت. خانـم اسـتروژن گفتـه اسـت 
کـه شـیوه ی اجـرای طـرح بوریـس جانسـون بـرای 
دسـت یابی بـه توافـق جدیـد بـا اتحادیـه ی اروپـا در 

مـورد برگزیت مشـخص نیسـت.
اتحادیـه ی اروپـا تـا کنون بارهـا اعالم کرده اسـت که 
حاضـر بـه مذاکـره ی مجـدد در بـاره ی توافقـی که با 
تـرزا مـی، نخسـت وزیر پیشـین بریتانیـا دسـت یافته 
اسـت، نیسـت. خانـم اسـتروژن در بـاره ی روی کـرد 

نخسـت وزیر جدیـد بریتانیـا در مـورد برگزیـت گفتـه 
اسـت: »مـن را بـه ایـن فکـر می انـدازد کـه بـا وجود 
هـر آنچـه بوریـس جانسـون ممکـن اسـت بـه طـور 
علنـی در مـورد ترجیحـش بـرای خـروج بـا توافـق 
بگویـد؛ امـا در واقع او بـه دنبال برگزیت بـدون توافق 
اسـت. منطـق موضـع سـفت و سـختی کـه او اتخـاذ 
کـرده همیـن اسـت.« او همچنـان افـزوده اسـت: »بر 
ایـن باور اسـتم کـه این امر بسـیار بـرای اسـکاتلند و 
بـرای کل بریتانیـا خطرناک اسـت.« اکثـر نمایندگان 
در اسـکاتلند در سـال ۲۰16 بـه خـروج بریتانیـا از 

اتحادیـه ی اروپـا مخالفـت کـرده بودند.

اسکاتلند:
بوریس جانسون به دنبال برگزیت بدون توافق است

رپ  مطـرح  آوازخـوان  راکـی،  ایسـپ  پرونـده ی 
امریکایـی، بـا وجـود وسـاطت ترامپ، از سـوی دولت 

شـد. فرسـتاده  دادگاه  بـه  سـویدن 
و  »ضـرب  ارتـکاب  بـه  کـه  3۰سـاله  راکـی  ایسـپ 
جـرح« متهـم شـده اسـت، پـس از آن  کـه دونالـد 
ترامـپ، رییـس جهمـوری امریـکا در خواسـت آزادی 
او را مطـرح کـرد، توجـه  رسـانه های بین المللـی را به 

کرد. جلـب  خـود 
آقـای راکـی، روز شـنبه در اولیـن جلسـه ی محاکمـه 
 اش در سـویدن اتهامـات وارده بـه خـود را رد کـرده 

ست. ا
او بـه دلیل مشـارکت در نزاعی خیابانی در اسـتکهلم، 

پایتخـت سـویدن، روز سـوم جوالی از سـوی پولیس 
این کشـور بازداشـت شد.

وکیـل مدافـع آقـای راکـی گفتـه اسـت کـه هـدف 
مؤکلـش در جریـان نـزاع خیابانـی روز 3۰ جـوالی 

تنهـا دفـاع از خـود بـوده اسـت.
تمـاس  ایـن در  از  پیـش  امریـکا  رییـس جمهـوری 
سـویدن  نخسـت وزیر  لوفـن،  اسـتفان  بـا  تلفونـی 

بـود. شـده  راکـی  ایسـپ  آزادی  خواسـتار 
ایـن در حالـی اسـت که دونالـد ترامپ تنهـا چند روز 
بعـد در صفحـه ی تویتـر خود از نخسـت وزیر سـویدن 
اتبـاع  بـا  منصفانـه  رفتـار  خواسـتار  و  کـرد  انتقـاد 

شـد. امریکایی 

با وجود وساطت ترامپ
 سویدن آوازخوان رپ امریکایی را محاکمه کرد

در برخـورد شـدید میـان دو بانـد تبهکار مـواد مخدر 
در یـک زنـدان در شـمال برازیـل دسـت کـم 57 نفر 

کشـته شـده است.
ایـن درگیـری کـه سـاعت ها بـه طـول انجامیـد، در 
نهایـت به کشـته شـدن دسـت کـم 57 نفـر انجامید 
کـه حـدود 16 نفـر از قربانیـان سـر از تـن شـان جدا 

است. شـده 
بـر اسـاس گـزارش دویچـه وله، بـه نقل از مسـؤوالن 
سـاختمان  بـه  بانـد  یـک  اعضـای  آلتامیـرا،  زنـدان 
دیگـری کـه اعضـای بانـد رقیـب اسـکان داده شـده 
بودنـد، حملـه کردنـد. در گـزارش آمـده اسـت که در 

ابتـدا دو زندان بـان بـه گـروگان گرفتـه شـدند؛ اما به 
زودی از سـوی تبهـکاران آزاد شـدند.

در یک ویدیوی منتشـر شـده در شـبکه های انترنتی، 
سـر شـش تـن از زندانیـان را نشـان می دهـد کـه بـر 
روی دیـوار زنـدان چیـده و به نمایش گذاشـته شـده 

است.
برازیـل از نظـر کثـرت جمعیـت زندانـی در جهـان، 
بـا داشـتن 78۰ هـزار زندانی، سـومین کشـور جهان 
بـه شـمار مـی رود. در زندان هـای ایـن کشـور اغلـب 
رخ  فـرار  بـرای  تـالش  و  مرگ بـار  درگیری هـای 

می دهـد.

کشته  شدن ده ها تن
در جنگ تبهکاران در زندان برازیل

ترامپ: ایرانی ها هرگز در جنگی پیروز نشده  اند

طالبان الجورد کران و منجان را به پاکستان قاچاق می کنند

از هم پاشیدگی »صلح و اعتدال« 
شکست پیش از پیکار

فروش سالح به ارزش 8 میلیارد دالر امریکا به عربستان

دونالـد ترامـپ، رییس جمهـوری امریـکا، بار دیگر 
موجـود  تنش هـای  بـه  نسـبت  را  خـود  موضـع 
تویتـری  پیـام  یـک  در  امریـکا  و  ایـران  میـان 
نشـان داده و گفتـه اسـت کـه ایرانی هـا تـا کنـون 
هرگـز در جنگـی پیـروز نشـده اند؛ امـا هرگـز هم 
از  پیـش  نخـورده  انـد.  شکسـت  مذاکـره ای  در 
ایـن اظهـارات آقـای ترامـپ، مایـک پمپیـو، وزیر 
خارجـه ی امریـکا، بـرای دومیـن بـار گفتـه اسـت 
کـه مایل اسـت مسـتقیم با مـردم ایـران گفت وگو 
 7( دوشـنبه  روز  ترامـپ،  دونالـد  باشـد.  داشـته 
اسـد( بـا انتشـار یـک پیـام تویتـری گفتـه اسـت: 
»فرامـوش نشـود کـه ایرانی هـا هرگـز در جنگـی 
پیـروز نشـده  انـد؛ امـا هرگـز هـم در مذاکـره  ای 

بـا وجـود مخالفت مجلس سـنای امریـکا از فروش 
سـالح بـه ارزش 8 میلیـارد امریـکا بـه عربسـتان 
سـعودی، ایـن مجلـس نتوانسـت که مانـع فروش 

این تسـلیحات شـود.
ترامـپ،  دونالـد  سیاسـت  بـا  امریـکا  کانگـرس 
رییـس جمهـوری ایـاالت متحده، مبنـی بر فروش 
میلیاردهـا دالـر جنگ افـزار بـه عربسـتان و امارات 

بود. مخالفـت کـرده 
بـر اسـاس گـزارش دویچـه ولـه، آقـای ترامـپ، 

وتـو کـرد. را  امریـکا  کانگـرس  تصمیـم 
سیاسـت  سـود  بـه  سـنا  مجلـس  در  رأی گیـری 

یافـت. خاتمـه  ترامـپ  دونالـد  تسـلیحاتی 
دموکرات هـا بـرای تعلیـق در آوردن حـق وتـوی 
فـروش  سیاسـت  بـا  ارتبـاط  در  ترامـپ  دونالـد 
تسـلیحات به کشـورهای حوزه ی خلیـج فارس، به 

شکسـت نخـورده انـد!« تـا کنـون روشـن نشـده 
رییـس  تویتـری  پیـام  ایـن  کـه مخاطـب  اسـت 
جمهـور امریـکا چـه کسـی بـوده اسـت. اگـر ایـن 
دو جملـه ی کوتـاه بـه رهبـران ایـران گفته شـده 
نظامـی  باشـد، نشـان می دهـد کـه ماجراجویـی 
ایـران منجـر به شکسـت خواهد شـد و پیـام دیگر 
ایـن  کـه ایران از مشـارکت در مذاکـره ی مجدد بر 

سـر مناقشـه ی هسـته ای ضـرر نخواهـد کـرد.
پیـام تویتـری آقـای ترامـپ در حالی مطرح شـده 
اسـت کـه چنـد روز پیـش بـا اشـاره بـه رفتـار 
سیاسـی ایـران در منطقـه ی خلیـج فـارس، گفته 
بـود کـه گفت وگـو با ایـران روز بـه روز مشـکل تر 

می شـود.

خصوص به عربسـتان سـعودی و امـارات متحده ی 
عربـی، تـالش کردنـد؛ امـا در نتایـج رأی گیری به 

نفـع رییـس جمهـوری امریـکا خاتمـه یافت.
خبرگزاری آلمان )دی پی ای( سـه شـنبه )7 اسـد( 

گزارشـی را در این باره به نشـر رسـانده اسـت.
نماینـدگان  کـه  اسـت  آمـده  گـزارش  ایـن  در 
مجلـس سـنا قـادر بـه متوقـف کـردن سیاسـت 
فـروش تسـلیحات دولـت ترامـپ بـه عربسـتان و 

امـارات نشـده  انـد.
اکثریـت  مخالفـت  بـا  تجـاری،  معاملـه ی  ایـن 
نماینـدگان کانگـرس امریـکا روبـه رو شـده بـود.

آقـای ترامـپ پـس از آن کانگـرس را وتـو کرد که 
مخالفـان فـروش ایـن تسـلیحات بـه عربسـتان و 
امـارات، بـرای عبـور از وتـوی رییس جمهـور این 
نماینـدگان سـنا  آرای  بـه دو سـوم  نیـاز  کشـور 

داشـتند؛ امـا چنیـن چیـزی اتفـاق نیفتاد.
منتقـدان نگراننـد از ایـن سـالح ها در مناقشـه ی 
یمـن علیـه غیرنظامیان اسـتفاده شـود؛ امـا آقای 
ترامـپ اسـتدالل کـرده اسـت کـه انسـداد ایـن 
معاملـه »قـدرت رقایت جهانـی امریـکا را تضعیف 

می کنـد.«
بـا ایـن حـال شـماری از قانون گـذاران از جملـه 
بعضـی جمهوری خواهان در سـنا گفتنـد که دلیل 

مشـروعی بـرای دورزدن کانگـرس وجـود ندارد.
دولـت ترامـپ، در مـاه مـی اعالم کـرده که فروش 
تسـلیحات بـه عربسـتان و امارات را پیـش می برد.

ایـن معاملـه یـک وضعیـت  بـرای پیش بـردن  او 
اضطـراری ملـی اعالم کرد و گفت کـه این تصمیم 

را بـه دلیـل تهدیـد ناشـی از ایـران می گیرد.

بـر  مبنـی  ایـران  پیشـنهاد  بـا  امریـکا  همچنـان 
ازای  در  الحاقـی  پروتکـول  زودهنـگام  امضـای 
نکـرده  موافقـت  تحریم هـا  دامنـه ی  از  کاسـتن 

اسـت.
جـواد  محمـد  سـوی  از  کـه  پیشـنهاد  ایـن  در 
ظریـف، وزیـر خارجه ی ایـران، صـورت گرفته بود، 
آمـده اسـت کـه در ازای کاهـش سـطح تحریم ها، 
ایـران آمادگـی آن را دارد کـه پروتکـول الحاقی را 

زودتـر از موعـد آن امضـا کنـد. 
امـا ایـن پیشـنهاد از سـوی دولت ترامپ رد شـده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه ایـران هـر گونـه 
مذاکـره بـا امریـکا را مشـروط بـه لغـو تحریم هـا 

اسـت. کرده 

و  »صلـح  تیـم  انتخاباتـی  مبـارزات  آغـاز  در  تأخیـر 
روز  در  اتمـر،  حنیـف  محمـد  رهبـری  بـه  اعتـدال« 
گذشـته بـه شـایعات جداشـدن چنـد مهـره ی کلیدی 
انتخاباتـی  تیـم  ایـن  انتخاباتـی دامـن زد.  تیـم  ایـن 
قـرار بـود روز سـه  شـنبه )8 اسـد( رسـما کمپاین های 
بـا حضـور  لویـه جرگـه  انتخاباتـی خـود را در تـاالر 
چهره هـای سیاسـی حامـی خـود و هوادارانـش آغـاز 
کنـد.  امـا بـا تأخیـر در شـروع کارزارهـای انتخاباتـی 
ایـن تیـم، روز گذشـته گزارش هایـی از منابـع موثـق 
از  حاکـی  کـه  رسـید  نشـر  بـه  انتخاباتـی  تکـت  در 
بـروز اختالفـات میـان اعضـای بلند رتبـه ی ایـن تیـم 
انتخاباتـی بـوده اسـت. نقطـه ی آغـاز ایـن اختالفات و 
شـایعه، جـدا شـدن یونس قانونـی معـاون اول این تیم 
انتخاباتـی و عطـا محمـد نـور از چهره هـای سیاسـی 
حامـی ایـن تیـم زمانـی قوت گرفتـه بود که بر اسـاس 
گفته هـای منابعـی کـه نزدیـک بـه عطـا محمـد نـور 
اسـتند، آقـای اتمر از اعالم پسـت نخسـت وزیری برای 

آقـای نـور امتنـاع ورزیـده اسـت. 

مسـؤوالن محلـی در والیـت بدخشـان، می گویند که 
هراس افگنـان طالـب پـس از تصـرف ولسـوالی کران 
و منجـان ایـن والیـت، کار اسـتخراج معـدن الجورد 
را آغـاز کـرده و آن را بـه پاکسـتان قاچـاق می کنند.

نیک محمـد نظـری، سـخنگوی والـی بدخشـان، بـه 
روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه هراس افگنـان 
طالـب پـس از تصرف معـدن الجورد ولسـوالی کران 
و منجـان، کار اسـتخراج الجـورد را آغـاز کـرده و از 
طریـق کوتـل توپ خانـه در حال قاچاق آن به کشـور 

استند. پاکسـتان 
بـه گفتـه ی آقـای نظـری، ایـن گـروه از دو هفتـه به 
ایـن سـو بر معـدن الجورد ولسـوالی کـران و منجان 

تسـلط کامـل دارند.
بـرای  کـه  صورتـی  در  می افزایـد،  نظـری  آقـای 
بازپس گیـری ایـن ولسـوالی از کنتـرل طالبـان اقدام 

هـر چنـد روزنامـه ی صبـح کابـل در تماسـی کـه بـا 
محمـد واعظـی، سـخنگوی مطبوعاتـی تیـم صلـح و 
اعتـدال داشـته اسـت، آقـای واعظـی خبـر جداشـدن 
یونـس قانونـی و عطـا محمـد نـور را از تیـم انتخاباتی 
صلـح و اعتـدال رد کرده اسـت و این گفته ها را شـایعه 
دانسـته اسـت؛ امـا منبـع دیگری کـه نخواسـت نامش 
گرفتـه شـود، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد که 
آقـای اتمـر در صـورت پیـروزی در انتخابـات ریاسـت 
قبـل  را  نخسـت وزیری  پسـت  رو،  پیـش  جمهـوری 

نشـود، ایـن گـروه از طریق اسـتخراج معـدن الجورد 
پـول هنگفتـی را برای تمویل نظامی  شـان به  دسـت 

خواهنـد آورد.
کوتـل توپ خانـه، میـان چتـرال پاکسـتان و والیـت 
بدخشـان واقـع شـده و یکـی از راه هـای رفـت و آمد 
هراس افگنـان طالـب از خاک پاکسـتان به بخش های 

شمال شـرقی افغانسـتان به شـمار مـی رود.
در همین حال، شـماری از باشـندگان ولسـوالی کران 
و منجـان، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گوینـد که 
هراس افگنـان طالـب پـس از تصـرف معـدن، تمامی 
وسـایل و تجهیـزات موجـود در معـدن را بـه پایـگاه  

شـان در ولسـوالی وردوج انتقـال داده  اند.
از سـویی هـم، حجـت اهلل خردمنـد، نماینـده ی مردم 
بدخشـان در مجلـس نماینـدگان، روز دوشـنبه )7 
اسـد( در نشسـت عمومی ایـن مجلس گفتـه بود که 

از ایـن بـه حامـد کـرزی رییـس جمهـوری پیشـین 
افغانسـتان وعـده داده اسـت کـه تاکنـون نیـز در ایـن 
مـورد تیـم صلح و اعتـدال هیچ واکنشـی نشـان نداده 

ست. ا
ایـن در حالـی اسـت کـه منابـع نزدیک به عطـا محمد 
نـور، نیـز خبـر جداشـدن آقـای قانونـی و عطـا محمد 
نـور را تـا هنـوز بـه گونـه ی کامـل رد نکـرده  انـد؛ امـا 
تیـم  اختالفـات میـان چهره هـای سیاسـی  از وجـود 

انتخاباتـی صلـح و اعتـدال خبـر داده انـد.

طالبـان ۲هـزار نفر را برای اسـتخراج معـدن الجورد 
این ولسـوالی اسـتخدام کـرده  اند.

پولیـس  فرماندهـی  سـخنگوی  روحانـی،  ثنـاؤاهلل 
بدخشـان، بـه روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد کـه 
طالبـان بـا ویران کـردن یک پـل که والیت پنجشـیر 
را بـه ولسـوالی کـران و منجـان وصل می کـرد، مانع 
رسـیدن نیروهـای کومانـدو بـه ایـن ولسـوالی شـده 

ند.  ا
آقـای روحانـی می افزایـد که بـرای آغـاز عملیات در 
برابـر هراس افگنـان طالـب، نیـاز اسـت تـا حکومـت 

مرکـزی دسـت بـه اقـدام بزند.
معـدن الجـورد ولسـوالی کـران و منجـان، 1۲ روز 
از آن  پیـش بـه تصـرف طالبـان درآمـد کـه پـس 
طالبـان مرکـز ولسـوالی کران و منجـان را نیز تصرف 

کردند.
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شانزده قانون طالبان
برای هندوها و سیک ها

و  هندوهـا  بـرای  طالبـان  کـه  را  قانونـی  و  رسـم 
منزوی شـدن  سـبب  زدنـد،  رقـم  کشـور  سـیک های 
این قشـر شـد و تـا امروز هندوها و سـیک های کشـور 
خاموشـانه شـالق تعصـب ایـن گـروه دهشـت افگن را حـس می کننـد و رنج 

می برنـد.
اورتارسـینگ در کتـاب 44 روایـت دیگـر از افغانسـتان از ظلـم و سـتم های 
زمـان  اهـل هنـود و سـیک ها چنیـن می گویـد: »طالبـان در  بـا  طالبـان 
حاکمیـت  شـان یـک قانـون شـانزده ماده ای را بـرای اهـل هنـود و سـیک ها 
وضـع کـرده بودنـد کـه تـا حدی موفـق شـدند ایـن قانـون را عملـی کنند؛ 
از جملـه در ایـن قانـون آمـده بـود کـه هندوهـا و سـیک ها حـق سـاختن 
عبادتگاه هـای جدیـد را ندارنـد، اهـل هنـود و سـیک ها حـق ندارنـد لبـاس 
هماننـد مسـلمانان بپوشـند، باالی خانه ها و دکان های شـان بایـد پرچم های 
زرد رنـگ نصـب شـود تـا از دیگـر مـردم متمایـز شـوند، هندوها و سـیک ها 
حـق ندارنـد بـا مسـلمانان دسـت بدهند و حـق ندارند بـا مسـلمانان در یک 
خانـه زندگـی کننـد.« وقتـی طالبـان ایـن قانـون را وضـع و عملـی کردنـد، 
زندگـی بـرای ایـن قشـر هـر روز مشـکل تر می شـد و پیامد هـای آن قانـون 
تـا امـروز هندوهـا و سـیک های کشـور را رنـج می دهـد؛ زیرا هیچ مسـلمانی 
بـه خانـه ی هندوهـا نمی رود و این سـبب شـده تا این قشـر همیشـه منزوی 

باشـند و حـق  شـان به آسـانی تلف شـود.
اورتارسـینگ، همچنـان در ایـن کتـاب گفته اسـت کـه طالبان بـا وضع این 
قانـون بسـنده نکـرده و بسـیاری وقت ها  بـاالی خانه های هندوها و سـیک ها 
حملـه می کردنـد و زمانـی کـه بـاالی خانـه ی خودش حمله شـد، یـازده نفر 
از نزدیـکان و عزیزانـش جـان  شـان را از دسـت دادند که در ایـن میان دختر 
ُخردسـال نازنیـن اش نیـز جـان شـیرینش را از دسـت داده و داغ مرگش در 

قلـب پدرش ماندگار شـد.
ظلـم و سـتم های طالبان، هندوها و سـیک های کشـور را خانه بـه دوش کرده 
بـود و اورتارسـینگ هـم همـواره از یـک والیـت بـه والیـت دیگـر رفتـه تـا 

جانـش را حفـظ کـرده تـا چنـد روزی را بـدون دغدغه، سـر کند.
او گفتـه اسـت کـه بـه صفـت معلـم در والیت های مختلـف کشـور کار کرده 
و از دل و جـان بـا نیـت نیـک به شـاگردان مسـلمانش درس داده اسـت؛ اما 
قانـون وضع شـده ی طالبـان فاصلـه ی زیـادی بیـن ایـن مـردم و شـهروندان 
دیگـر کشـور ایجـاد کـرده اسـت کـه هرقـدر تـالش کنیم بـاز هم مـردم ما 
را بـا دیـد دیگـری می نگـرد. بـا آن کـه چنـد سـالی می شـود طالبـان دیگر 
حکمرانـی نمی کننـد؛ امـا سـایه ی تـرس و وحشـت  این گـروه، همیشـه این 
سـاکنان افغانسـتان را دنبـال کـرده و آن قانون غیر انسـانی افـکار عمومی را 

نسـبت بـه هندوهـا تغییر داده اسـت.
در حکومـت امـروزی هـم همـه ی مـا شـاهد اسـتیم کـه وقتـی کسـی بـا 
یـک هنـدو و سـیک روبـه رو می شـود، نگاه هـای تحقیرآمیـزی را تحویلـش 
می دهـد و در مکاتـب اوالد هـای شـان را بـا تمسـخر »چوچه ی هنـدو« صدا 

می زننـد و همـواره مـورد آزار و اذیـت قـرار می دهنـد.
بهادرسـینگ )نـام مسـتعار( کـه دکان عطـاری دارد، از زمان طالبـان چنین 
روایـت می کنـد: »در زمـان طالبـان ظلم هـای زیادی با مردم ما شـده اسـت. 
روزهـای اولـی کـه در محلـه ی مسلمان نشـین دکان بـاز کـردم، هیـچ کـس 
بـرای خریـد بـه دکانـم نمی آمـد؛ امـا در حـال حاضـر تعـداد کمـی از مردم 
موقـع عبـور از مقابـل دکانـم بـا اشـاره مـرا بـه همدیگـر نشـان می دهنـد و 
بسـیاری هـم می آینـد از مـن خریـد می کننـد و می گویند نانی کـه خودتان 
پختـه باشـید بـه مـا بدهیـد. چـون چندیـن نفـر آمدنـد نـان خشـک از من 
بردنـد. یـک روز از مـرد مسـلمانی کـه دنبـال نـان آمـده بـود دلیلـش را 
پرسـیدم و گفتـم شـما مسـلمانان کـه با مـا هندوها حتـا دسـت نمی دهید، 
چطـور شـده دنبـال نـان آمـدی؟ آن مـرد از این که دیگـران رفتار نادرسـت 
همـرای مـا داشـت متأثـر شـد و گفت مـا عقیـده داریم کـه طفلی کـه زبان 
نمی کنـد اگـر نـان هنـدو بخـورد خیلـی زود زبان بـاز می کند و حـرف زدن 

یـاد می گیـرد و دیگـر ایـن کـه مـا و شـما هیـچ فرقی بـا هـم نداریم.« 
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در این سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامه ی صبح 
کابـل بـا ما شـریک کنیـد. مـا متعهد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات 

 تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 45۰۰ افغانی
یک سال: 8۰۰۰ افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: ۲5۰۰ افغانی
یک سال: 45۰۰ افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: ۲۰۰ $
یک سال: 35۰ $

 ساره ترگان

نَشـَنل   - اومیـرا  اِسـکات  ِج.  جنـرال  نویسـنده: 
یسـت ینتر ا

تصمیـم  مـورد  در  برخی هـا  سـوی  از  نگرانی هـا 
زودهنـگام دولـت دونالـد ترامـپ، رییـس جمهوری 
ایـاالت متحـده، وجـود دارد؛ زیرا دیده می شـود که 
شورشـیان طالبـان بـه کشـتار نیروهـای افغـان در 

افغانسـتان  می پردازنـد. سراسـر 
چگونـه بـه جنگـی کـه خاصیـت پایان ناپذیـری به 
خـود گرفتـه اسـت، نقطـه ی پایـان می گذارید؟ چه 
احتماالتـی وجـود دارد کـه با کمتریـن میزان خطر 
نتیجـه ی مطلوبـی در پـی داشـته باشـد؟ و بـرای 
دسـت یابی بـه آن نتیجـه ی مطلوب، چـه چارچوبی 

بـرای توافـق صلـح نیاز اسـت؟
ایـن  سـه سـوال، اساسـی ترین پرسـش هایی اسـت 
ایـاالت  ویـژه ی  نماینـد ه ی  خلیـل زاد،  زلمـی   کـه 
متحـده ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، و هیـأت 
بـا  گذشـته  مـاه  هشـت  جریـان  در  او  بـا  همـراه 
آن هـا دسـت  و پنجـه نـرم کـرده  انـد؟ بـا دسـتور 
دونالـد ترامـپ، رییـس جمهـوری ایـاالت متحـده، 
رقـم  طالبـان  نماینـدگان  بـا  گفت وگوهـای صلـح 
خـورد. آقـای خلیـل زاد، بـا دو هدفـی که بـه ظاهر 
تـا حـدودی غیـر قابـل  انطبـاق بـا هـم بـه نظـر 

اسـت.  مواجـه  می رسـند، 
نخسـت ایـن  کـه، آقـای خلیـل زاد، بـا نماینـدگان 
تعـداد  تـا  یابـد  توافقـی دسـت  یـک  بـه  طالبـان 
متحـده،  ایـاالت  نیروهـای  از  مالحظـه ای  مـورد 
پـس از هجـده سـال در میدان هـای نبـرد، بتواننـد 

کننـد. تـرک  را  افغانسـتان 
و دوم ایـن  کـه، در این توافق دوجانبه، از نمایندگان 
طالبـان تضمیـن بگیـرد تـا افغانسـتان بـار دیگر به 
وضـع پیشـینش برنمی گـردد؛ و پنـاه گاه امـن برای 
گروه هـای تروریسـتی جهانـی تبدیـل نمی شـود و 
هیـچ  گاه از خاک افغانسـتان علیه ایـاالت متحده ی 

امریـکا و متحـدان او حمله نمی شـود.
مـردم امریکا، هزینه های بسـیاری از لحـاظ جانی و 
مالـی در جنگ افغانسـتان متحمل شـده  اند. خیلی 
از آنـان، یـا اعضـای خانـواده و یا دوسـتان شـان را 
در نبـرد این کشـور از دسـت داده  اند. بـا درک این 
مسـأله، تمایـل مـردم ایاالت متحـده به تـداوم این 

حالت کمرنگ شـده اسـت.
فیصـدی زیـادی از مـردم ایـاالت متحـده، در ایـن 
نبـرد بـا هـم قربانی داده انـد و صبر، تنهـا گزینه ای 
اسـت کـه بـرای آن هـا مانـده اسـت و بـرای چنین 
چیـزی دالیـل خوبـی وجـود دارد. میـزان هزینه ها 
در ایـن نبـرد دور از تصور اسـت. نظر بـه گزارش ها، 
بیشـتر از 744 میلیـارد دالـر کـه مالیـه ی مـردم 
ایـاالت متحـده می باشـد، در طوالنی تریـن جنـگ 

امریـکا، بـه مصرف رسـیده اسـت.
از آغـاز ایـن نبـرد تا کنون، بـه تعداد ۲43۰ سـرباز 
امریکایـی، کـه تنها 13 تن آن در این سـال شـامل 
می شـود، کشـته شـده  اند. از سـال ۲۰14 میالدی 
بـه ایـن سـو، بـا محاسـبه ی خـود محمـد اشـرف 
هـزار  ده هـا  افغانسـتان،  جمهـوری  رییـس  غنـی، 
سـرباز از نیروهـای این کشـور در جنگ بـا تروریزم 
جـان باختـه  اند. میزان فسـاد مالی، سـرقت و سـوء 
اسـتفاده ها در جریـان ایـن جنـگ غیـر قابـل بـاور 
بـوده اسـت. نزدیـک بـه یـک مـاه از نشـر بررسـی 
دیگر سـیگار )بازرس ویـژه ی امریکا برای بازسـازی 
افغانسـتان( می گـذرد کـه در آن برنامه هـای کمکی  
واشـنگتن بـه افغانسـتان را مورد بررسـی قـرار داده 

کـه در دولـت بـاراک اوباما، رییس جمهور پیشـین، 
بـه عنوان سـفیر در افغانسـتان خدمت کرده اسـت، 
بـا  خلیـل زاد  آقـای  صلـح  گفت وگوهـای  رویکـرد 
طالبـان را، شـبیه بـه گفت وگوهـای صلـح پاریـس 

در جنـگ ویتنـام دانسـته اسـت.
در روز 16 مـاه جـوالی، در صفحـه ای از روزنامـه ی 
»وال اِسـتریت جورنـال«، حسـین حقانـی، سـفیر 
اظهـار  متحـده،  ایـاالت  در  پاکسـتان  پیشـین 
نظـر کـرده اسـت کـه واشـنگتن بـه جـای جنـگ 
سـوی  بـه  احتیـاط  بـا  طالبـان،  جنگ جویـان  بـا 
گفت وگوهـای صلـح بـا نماینـدگان طالبـان گام بـر 
داشـته اسـت. نگرانی ها از سـوی برخی هـا در مورد 
تصمیـم زودهنـگام دولـت دونالـد ترامـپ، رییـس 
جمهـوری ایـاالت متحـده، وجـود دارد؛ زیـرا دیـده 
می شـود که شورشـیان طالبـان به کشـتار نیروهای 

افغـان در سراسـر افغانسـتان ادامـه می دهنـد.
بـا وجود آن، هیچ کسـی، بـه گزینه ای کـه جنبه ی 
دایمـی داشـته باشـد، دسـت نیافتـه اسـت. توقـف 
مذاکـرات صلح بـا نمایندگان طالبـان، پس از هفت 
دور گفت وگـو بـا آن هـا، بـه معنای این اسـت که ما 
بـه راه  حـل نظامی مراجعـه کرده  ایـم؛ در حالی که 
چنیـن راه  حلـی بـرای خـروج از افغانسـتان وجـود 

ندارد. 
همچنیـن، توقف گفت وگوهـا با نماینـدگان طالبان 
بـه هـدف ایـن  کـه طالبـان را بـه میـز مذاکـره بـا 
دولت افغانسـتان بکشـاند، بـه معنای این اسـت که 
بقیـه جامعـه ی افغانسـتان را از فرصـت گفت وگوها 
در بـاره ی مهم تریـن مسـایلی چون توزیع سیاسـی 
قـدرت، و محافظـت از حقـوق زنـان، محـروم کرده 
ایـم. فراخواندن نماینـدگان طالبان به این مسـایل، 
از جملـه راه  حلی اسـت بـرای پایـان دادن به جنگ 

و خشـونت در افغانستان.

ست. ا
نشـان  عقل گرایانـه،  سیاسـت  و  واقع بینانـه  بـاور 
می دهـد کـه عمل کـرد شـتاب زده بـه پایـان دادن 
شـدن  وارد  از  خطرناک تـر  می توانـد  جنـگ،  بـه 
حاضـر،  حـال  در  باشـد.  جنـگ  بـه  کورکورانـه 
تشـخیص آنچـه کـه نیـاز داریـم ایـن اسـت کـه به 
بی ثباتـی  حـال  در  کـه  کشـوری  رسـاندن  ثبـات 
قـرار دارد، بـه شـدت پیچیـده اسـت. نیـاز بـه یک 
تعمدانـه  صبورانـه،  سیاسـت ورزی  و  زمـام داری 
و آگاهانـه دارد. بـه نظـر مـن، هیـچ جایـی بـرای 
روی کردهـای  یـا  خوش بینانـه  طرف داری هـای 
اداری آرمان گرایانـه، در ایـن بحـث وجـود نـدارد.

 در خصـوص افغانسـتان، کشـوری کـه نزدیـک بـه 
چهـل سـال در جنگ بوده اسـت، وظیفـه  ای دقیق 
و آمـاری بسـیار دشـوار می شـود. همچنـان دشـوار 
هزینه هـای  دقیـق  بررسـی  بـه  بتـوان  کـه  اسـت 
پرداخته شـده، دسـت یافـت و بـا امکانـات دقیـق 
دیپلوماتیـک، تنها راه دوام دار پایـان دادن به جنگ 

و خـروج می باشـد.  
چـرا بایـد بـه راه  حل سیاسـی دسـت برد؟ زیـرا راه 
 حـل نظامـی و جنـگ، تنهـا گزینـه ی امکان پذیـر 
بـه  شـمار نمـی رود. فشـار نظامـی و تـداوم جنـگ، 
حـل  را  پیچیدگی هـا  و  دشـواری ها  تنهایـی،  بـه 
نمی توانـد. اگـر نابـودی سـربازان گـروه طالبان یک 
افغانسـتان مدت هـا  بـه شـمار می رفـت،  راه  حـل 
سـر  بـه  همه جانبـه  صلـح  در  می توانسـت  پیـش 
ببـرد. موفقیت هـای تکتیکـی و نظامـی نمی تواننـد 
کـه حتـا جـای اسـتراتیژی های ناقـص را بگیرنـد. 
نماینـدگان  میـان  صلـح  کنونـی  گفت وگوهـای 
ایـاالت متحـده و  طالبـان، انتقادهـای شـدیدی را 
 ،)Ryan Crocker( داشـته اسـت. رایـن کراکـر
افسـر برجسـته ی ایـاالت متحـده در امـور خارجه، 

پـس از دو روز گفت وگـو در ایـن مـاه، در دوحـه، 
زنـان  جامعـه ی  از  نمایندگانـی  کـه  قطـر،  مرکـز 
مدنـی،  جامعـه ی  و  قومـی  رهبـران  افغانسـتان، 
مقام هـای دولـت افغانسـتان اشـتراک کـرده بودند، 
بالخـره روی مسـائل اساسـی روند صلح افغانسـتان 

بـه یـک توافـق اولیـه دسـت یافتنـد.
در نتیجـه ی گفت وگو هـا، هـر دو طـرف بـه یـک 
چهارچوب اساسـی توافق عمومـی که گفت وگوهای 
آینـده را جهـت می دهـد، دسـت یافتنـد. در واقـع، 

ایـن گفت وگوهـا نشـانه  ای از پیشـرفت بـود.
سـرعت  بـه  اختالف هـا  تمـام  آرمانـی،  جهـان  در 
حـل و فصـل می شـود. طالبـان، در چنیـن جهانی، 
پیونـد شـان را بـا شـبکه ی القاعـده قطـع کـرده و 
بـا جامعـه ی جهانـی در مبـارزه بـا تروریسـت های 
افغانسـتان همـکاری خواهنـد  در خـاک  خارجـی 

. د کر
از  را  شـان  وسـایل  متحـده،  ایـاالت  نیروهـای 
افغانسـتان جمع کـرده و به خانه خواهند برگشـت. 
افغان هـا، بـه یک صلـح همه جانبه و  بدون خشـونت 
کـه بـه پایـان جنـگ منتهی شـود، دسـت خواهند 
یافـت. صلحـی کـه در آن، تمـام افغان هـا، گذشـته 
از مسـایل قومی و جنسـیتی، خود را بخشـی از آن 

کنند. حـس 
آرزوهـای  چنیـن  واقعیـت،  جهـان  در  متاسـفأنه، 
آرمانـی معمـوال پدیـدار نمی شـوند. هیـچ یـک از 
آن چیزهـا بـه سـرعت رخ نمی دهـد. اگـر چنیـن 
چیـزی رخ بدهـد، فقـط در میـز مذاکـره پـس از 
نزاع هـا و فریادهـای بی انـدازه رخ خواهـد داد. در 
واقـع، اگـر نمایندگانی مختلفی از جانب افغانسـتان 

نمایندگـی کننـد، حیرت انگیـز نخواهـد بـود.
خشـونت همچنـان حضـور خواهد شـد. بایـد به یاد 
داشـته باشـیم در جنـگ، کسـی کـه نظـر موافـق 
ندارد، دشـمن اسـت. طالبـان، با وجـود گفت وگوها 
بـه  همزمـان،  و  همچنـان  سیاسـی،  راه  حـل  و 
قـوای  و  افغـان  نیروهـای  علیـه  شـان  حمله هـای 

ایتـالف ادامـه خواهنـد داد.
بدهیـم.  را  اشـتباهی  گونـه  هیـچ  اجـازه ی  نبایـد 
سیاسـت کنونـی مـا، حتا اگـر خسـته کننده به نظر 
برسـد، در برابـر اظهـار نظرهایی کـه در صفحه های 
روزنامه هـا تـراوش می یابنـد، ایسـتادگی می کنـد. 
بنابـر این، سـخن من بـه آقای خلیـل زاد، نماینده ی 
ویـژه ی امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان، این اسـت: 
همچنـان مقـاوم و پابرجـا بـاش و بـه کسـانی کـه 

»نـه« می گوینـد، اعتنایـی نکـن.

استراتیژی خروج از افغانستان

 مترجم: آذر آذرمن

بـاور واقع بینانـه و سیاسـت عقل گرایانـه، نشـان می دهد 
کـه عمل کرد شـتاب زده به پایان دادن بـه جنگ، می تواند 
خطرناک تـر از وارد شـدن کورکورانـه بـه جنگ باشـد. در 
حـال حاضـر، تشـخیص آنچـه کـه نیـاز داریـم ایـن اسـت 
کـه بـه ثبات رسـاندن کشـوری کـه در حال بی ثباتـی قرار 
دارد، بـه شـدت پیچیـده اسـت. نیـاز به یک زمـام داری و 

سیاسـت ورزی صبورانـه، تعمدانـه و آگاهانه دارد. 


