تغییر نظام سیاسی چقدر جدی است؟
3

در سـال  1382کـه لویـه جرگـهی تصویـب قانـون اساسـی
برگـزار شـد ،نظـام ریاسـتی و پارلمانـی هـر دو مطـرح شـد.
پیـش از تشـکیل دولـت مؤقـت و تصمیمگیـری در بـارهی
نوعیـت نظـام سیاسـی ،جنـگ داخلـی ویرانگـر صـورت
گرفتـه بـود و حاکمیـت اسـتبدادی طالبان تجربه شـده بود؛
در شـرایطی کـه افغانسـتان قـرار گرفتـه بـود ،نیـاز بـه یـک
دولتـی کـه نمایندگـی از جامعـهی متکثـر افغانسـتان کند و
قدرتمنـد باشـد و بتواند حاکمیت خود را در سراسـر کشـور
گسـترش بدهـد ،نظـم و ثبـات را بیاورد ،به شـدت احسـاس
میشـد .در آن زمان ،بزرگترین مشـکل افغانسـتان زورمندان

و فرماندهـان جهـادی بودنـد کـه هـر کـدام در جاهایـی کـه
نفـوذ و حاکمیـت داشـتند ،بـه دولـت پاسـخگو نبودنـد.
بزرگتریـن مسـأله ایـن بـود کـه چگونـه دولـت ،قدرتمنـد
شـود .ایـن واقعیتهـا ذهنیتـی را تقویـت کـرده بـود کـه
اگـر یـک دولـت قدرتمنـد مرکـزی وجـود داشـته باشـد،
افغانسـتان را بـرای رسـیدن بـه ثبـات کمـک میکنـد و بـر
ایـن اسـاس طرفـداران نظـام جمهـوری ریاسـتی ،بیشـتر از
نظـام پارلمانی بـود .طرفداران نظـام پارلمانـی ،میگفتند که
نظـام ریاسـتی سـبب تمرکـز قـدرت بـه دسـت یک شـخص
کـه رییـس جمهـور باشـد ،میشـود.

معمای چهرهی تغییرنکردهی بامیان
در این سالها
گفتوگوی اختصاصی با طاهر زهیر (والی بامیان)

صبـح کابل :با اولیـن گشـتوگذار در بامیـان دو چیز توجه
مـن را بـه خـود جلـب کـرد .اول فقـر و دوم تغییر .اگـر مایل
باشـید مـن میخواهـم نخسـت موضـوع گفتوگـوی مـن و
شـما بهعنـوان والـی والیـت بامیان موضـوع فقر باشـد؛ چون
تغییـر برایـم یـک موضـوع امیدوارکننـده اسـت و در بخـش
دوم گفتوگـوی مـان بـه آن خواهیـم پرداخـت .آقـای زهیر!
چـرا زندگـی در بامیـان بـا توجـه بـه گذشـت هژده سـال از

حکومـتداری هنـوز تغییـر چندانی نکرده اسـت؟
طاهـر زهیـر :بـا تأسـف بایـد بگویـم کـه فقـر در بامیـان
مختـص بـه امـروز نیسـت و فقر یـک میـراث تاریخی اسـت
کـه بـا بامیـان عجیـن شـده اسـت .فقـر در مناطـق مرکزی
و بـه خصـوص در بامیـان ،عوامـل زیـاد دارد؛ امـا سـه علت،
مهمتریـن آن اسـت .دلیـل اول زمسـتان طوالنـی در بامیـان
اسـت؛ همانطـور کـه میدانیـد...
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روایتی از یک فروپاشی انتخاباتی

زلمی خلیلزاد با مقامات پاکستانی در مورد صلح
افغانستان گفتوگو کرده است
نماینـدهی ویـژهی وزارت خارجـهی امریـکا در امـور صلـح
افغانسـتان ،در سـفر بـه اسلامآباد ،بـا شـماری از مقامـات
پاکسـتانی در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفتوگـو کـرده
ا ست .
زلمـی خلیـلزاد ،در برگـهی تویتر خود نگاشـته اسـت که در
سـفر بـه اسلامآباد ،بـا عمرانخـان ،نخسـتوزیر پاکسـتان،
شـاهمحمود قریشـی ،وزیـر خارجـهی ایـن کشـور و جنـرال
جاویـد باجـوا ،رییـس سـتاد ارتش پاکسـتان ،طـی دیدارهای
جداگانـه در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفتوگـو کـرده
ا ست .
او علاوه کـرده اسـت که سـفرش به پاکسـتان ،پایـان یافته و

در جریـان آن ،بـا مقامـات پاکسـتانی روی موضوعـات مهمی
در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفتوگو کرده اسـت.
در همیـن حـال ،سـفارت امریـکا در کابـل ،با نشـر اعالمیهای
گفتـه اسـت کـه زلمـی خلیـلزاد ،در دیـدار بـا مقامـات
پاکسـتانی ،تأکیـد کـرده کـه صلـح در افغانسـتان ،نیازمنـد
ضمانـت معتبـر ،از سـوی دو کشـور اسـت کـه بر اسـاس آن،
نبایـد از خـاک این دو کشـور ،بر علیه یکدیگر شـان اسـتفاده
شو د .
سـفارت امریـکا افـزوده اسـت کـه ایـن تضمینهـا در صلـح
میـان افغانهـا ،امـکان یکپارچگـی اقتصادی منطقـه ،اتصال
و توسـعه را فراهـم خواهـد کرد.

شنبه  12اسد 1398
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ناامنی و عدم دسترسی به اطالعات...

3

یـک نظرسـنجی تـازهی دفتـر نـی (حمایتکنندهی رسـانههای آزاد افغانسـتان) ،نشـان
میدهـد کـه خبرنـگاران در پوشـش مسـایل انتخابـات ،بـا دو چالـش جـدی از جملـه
ناامنـی و عـدم دسترسـی بـه اطالعـات ،روبـهرو اند.
مجیب خلوتگر ،رییس اجرایی دفتر نی ،روز پنجشنبه ( 10اسد)...

فرهنگ سیاسی ارادتساالر
6

به پایان «شب» نزدیک میشویم!

امـروزه صـرف وجـود داشـتن نهادهـای دموكراتيـك ماننـد مجلـس ،احـزاب سياسـی،
تفكيـك قـوا و ...نمیتوانـد موجـب توسـعهی سياسـی شـود و گاه خـود ايـن ابزارهـا در
خدمـت اقتدارگرايـی قـرار میگیـرد؛ بنـا بر اين ،علاوه برنهادهـای دموكراتيـك در يك
جامعـه ،مـا نيازمنـد شـهروندان دموكراتيـك و فرهنـگ سياسـی دموكراتيک اسـتيم.
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روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

به پایان «شب» نزدیک میشویم!

پیامدهای احتمالی خروج
نیروهای امریکایی از افغانستان
امریـکا که مدتها اسـت بر سـر توافـق صلح و پایان مناقشـهی
خونیـن در افغانسـتان بـا طالبـان گفتوگو میکنـد ،در صورت
بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات ،هـزاران نفـر از نیروهـای نظامی
خـود را از ایـن کشـور خـارج خواهد کرد.
روزنامـهی واشـنگتن پسـت ،بـه نقـل از چنـد مقـام امریکایـی
گـزارش داده اسـت کـه ایـاالت متحـده و طالبـان ،بـه توافـق
ابتدایـی دسـت یافتـهاند و بر اسـاس آن ،دولـت امریکا در حال
آمادگـی بـرای خروج شـش هزار سـرباز امریکایی از افغانسـتان
است.
گفتـه میشـود کـه با خـروج این شـش هـزار سـرباز امریکایی
از افغانسـتان ،شـمار ایـن نیروها در این کشـور ،بـه  ۸تا  ۹هزار
نفر خواهد رسـید.
ایـن گزارشهـا ،در حالـی بـه رسـانهها رسـیده اسـت کـه
پیکارهـای انتخاباتـی ریاسـتجمهوری افغانسـتان از هفتـهی
قبـل آغاز شـد و آمادگی و عـزم مردم افغانسـتان را به برگزاری
انتخابـات ،روشـن سـاخت .خـروج شـشهزارنفری نیروهـای
امریکایـی اگـر پیـش از برگـزاری انتخابـات صـورت بگیـرد،
میتوانـد ناامنیهـا را تشـدید بدهـد و این تشـدید خطر بزرگی
بـرای انتخابـات محسـوب میشـود.
بـا آن کـه گفتـه میشـود کـه خـروج ایـن تعـداد از نیروهـای
نظامـی امریکایـی با پیششـرطهای مشـخصی صـورت خواهد
گرفـت کـه آتشبـس نیز یکـی از این پیششـرطها به حسـاب
مـیرود؛ امـا بـه نظـر میرسـد کـه نتایـج نامطلوبـی از آن بـر
جـا بمانـد .خـروج نیروهـای امریکایـی الاقـل بایـد ،پـس از
برگـزاری انتخابـات آغاز شـود تـا حکومت انتخابی مـردم بتواند
بـه تشـکیالت خـود سـر و سـامان بدهـد و برنامـهی روشـنی
بـرای ادغـام سـران طالبـان در حکومـت آینـده کـه بر اسـاس
توافقنامـهی صلـح بـه وجـود میآیـد ،داشـته باشـد .خـروج
نیروهـای امریکایـی حتـا در صـورت اعلام آتشبـس ،گزینهی
درسـتی بـه نظر نمیرسـد؛ زیـرا اختالفاتی که بر سـر چگونگی
نظـام و قانـون اساسـی از سـوی طالبـان مطـرح اسـت ،ممکن
اسـت بـه ایـن زودیهـا نتوانـد در گفتوگوهـا بـا حکومـت
افغانسـتان حـل و فصل شـود.
در حقیقـت ،تـا اختالفات طالبان با حکومت افغانسـتان برطرف
نشـود ،حتـا اگـر آتشبسـی صـورت بگیـرد ،آتشبسـی میـان
نیروهـای خارجـی و گـروه طالبـان خواهـد بـود نـه آتشبـس
میـان نیروهـای افغـان و طالبان.
بـر اسـاس توافـق ابتدایـیای کـه گفتـه شـد ،طالبـان طـی
ماههـای آینـده بایـد بـر سـر مذاکـرات صلح بـا دولـت مرکزی
افغانسـتان بـه صـورت رو در رو بنشـینند و ایـن میتواند راهی
باشـد تـا ارزشهـای مـورد نظـر حکومـت افغانسـتان کـه بـر
اسـاس نظام جمهوری اسلامی گذاشـته شـده اسـت ،با طالبان
کـه در واقـع بـه عنـوان مخالفـان ایـن نظـام در میدانهـای
جنـگ برآمدهانـد ،بـه گفتوگـو گذاشـته شـود؛ امـا ایـن
نشسـت ،بخـش دوم پروسـهی صلـح اسـت .بخشـی کـه پس از
توافقـات نماینـدگان امریـکا و طالبان وارد بحـث و گفتوگو در
راسـتای توافـق میـان نماینـدگان حکومـت افغانسـتان و گـروه
طالبـان میشـود.
نشسـتهای صلحـی کـه میـان خلیـلزاد و طالبـان صـورت
گرفتـه اسـت ،توافقاتـی را بـه وجـود آورده کـه بـر اسـاس آن
گفتوگوهـای بیناالفغانـی بـا حضـور حکومـت آغـاز خواهـد
شـد و ایـن مرحلـهای اسـت کـه در آن همـه چیز از سـر گرفته
میشـود؛ یعنـی گفتوگویـی بـه وجـود میآیـد کـه بایـد در
نتیجـهی آن صلـح بیناالفغانـی حاصـل شـود .در واقـع ،مـا
نمیتوانیـم بـه آتشبسـی کـه بـا خـروج شـشهزارنفری
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بـه وجـود میآیـد ،اطمینـان
کامـل داشـته باشـیم و ایـن میتوانـد انتخابـات را مـورد تهدید
قـرار بدهـد؛ زیرا بـا خروج این تعـداد از نیروهـا و ادامهی جنگ
میـان نیروهـای افغـان و طالبـان ،نـا امنیهـا گسـترش خواهد
یا فت .
بنـا بـر این ،حضور نیروهـای امریکایی الاقل تا بعـد از انتخابات،
بـرای ثبـات افغانسـتان و حتـا تقویـهی پروسـهی صلح ،بسـیار
تاثیرگـزار خواهـد بـود؛ زیـرا آنچـه زیـر نـام گفتوگوهـای
صلـح تـا بـه ایـن جـا آمده اسـت ،بـر اسـاس اصـرار بـر حضور
ایـن نیروهـا بـوده و ایـن حضـور تـا پـس از برگـزاری انتخابات
میتوانـد وزنـه را همچنـان بـه نفـع افغانسـتان و همـکاران
بینالمللـی اش نگـهدارد.
ثبـات افغانسـتان ،بسـتگی به برگـزاری انتخابات بـه عنوان یکی
از مؤلفههـای اساسـی نظـام سیاسـیاش دارد و اگـر این مؤلفه،
بـه هـر دلیلـی خدشـهدار شـود ،پیامدهـای منفـی آن ،صرفـا
دامـن افغانسـتان را نـه ،بلکـه همـهی جهـان را خواهـد گرفت.
طـوری کـه در سـالهای قبـل ایـن پیامد دیده شـد و تـا هنوز
هـم کشـورهای زیـادی دارنـد تـاوان آن را پـس میدهند.

لحظاتــی انــدک بــه خــواب رفتــم و دوبــاره
بیــدار شــدم .نمیدانــم ایــن فاصلــه  -فاصلــه
میــان «خــواب» و «بیــداری»  -چگونــه گذشــت.
اساســاً نمیدانــم ایــن فاصلــه چقــدر طــول
کشــید .داشــتیم بــه پایــان یــک شــب نزدیــک
میشــدیم .شــبی طوالنــی بــود .ایــن را میدانــم.
خوابــی کــه پیــش از ایــن شــب داشــتیم ،طوالنــی
بــود .ایــن را هــم میدانســتم؛ امــا فاصلــهای
کــه ایــن «شــب» و ایــن «خــواب» را بــه یــک
«بیــداری» وصــل میکــرد ،برایــم قابــل «درک»
نبــود .از ایــن فاصلــه هیــچ تصویــری نداشــتم کــه
بتوانــد ذهنــم را در یافتــن یــک نتیجــه کمــک

دادخواهــی ،دادخواهــی بــرای تأمیــن امنیــت ،بــه
عنــوان ابتداییتریــن حــق شــهروندی انســان ایــن
ملــت اســت .ایــن دادخواهــی بــرای پایــان دادن
ســکوت در برابــر جنایــت اســت .ایــن دادخواهــی
بــرای حرمــت بــه خــون هــزاران انســان ایــن
ملــت اســت کــه از بدخشــان تــا ننگرهــار ،از
هلمنــد تــا کنــدز ،از فاریــاب تــا غــور بــه دســت
طالبــان وحشــی و ضــد فرهنــگ و ضــد مدنیــت
میریــزد.
مــا امــروز بــه پــا خاســته ایــم تــا مطالبــهی
روشــن خــود را از دولتــی کــه هنــوز هــم آن را
ممثــل اقتــدار مشــروع سیاســی در کشــور خــود
میدانیــم ،از ســازمان ملــل کــه پشــتوانهی
بــزرگ ملــت مــا در تحــول مدنــی و دموکراتیــک
آن در افغانســتان جدیــد اســت ،از ایــاالت
متحــدهی امریــکا کــه در قالــب قــرارداد امنیتــی
بــرای حفاظــت از امنیــت مــردم و دســتاوردهای
مدنــی و دموکراتیــک مــا در افغانســتان جدیــد

کنــد .حــدس میزنــم صدهــا هــزار انســانی کــه
آن روز ،در آن لحظــهی صبــح ،پایــان «شــب»
را انتظــار میکشــیدند ،وضعیتــی شــبیه مــن
داشــتند؛ افــرادی کــه در پایــان یــک «شــب»
طوالنــی ،یــک «بیــداری» میمــون و خجســته را
رقــم میزدنــد.
کامپیوتــرم را بــاز کــردم و متــن قطعنامــه را
آمــاده کــردم .مجموعــاً پنــج صــد و شــصت و
نــه کلمــه .پــس از یــک مــرور و ویرایــش بــرای
عــدهای از همراهانــم کــه آدرس شــان را داشــتم،
فرســتادم .متــن قطعنامــه ایــن بــود:
«بسم اهلل الرحمن الرحیم
قطعنامــهی ســتاد مردمــی اســتقبال از شــهدا و
جامع ـهی مدنــی افغانســتان
بــار دیگــر بــه ســوگ نشســتیم ،ســوگ جنایــت
علیــه بشــریت؛ ســوگ بیکفایتــی ،تبعیــض،
تعصــب ،و عــدم مســؤولیت در مدیریــت قــدرت
سیاســی؛ ســوگ بیتفاوتــی و بیمباالتــی وقیحانه
در برابــر برحقتریــن مطالبــات شــهروندی ملــت؛
ســوگ چشمپوشــی در برابــر ددمنشــانهترین و
شــرمآورترین رفتارهــا در حــق انســان؛ ســوگ
بریــده شــدن گلــوی «تبســم» و مــادر و خواهــر و
پــدر و بــرادر خــود بــا دشــنهی بیرحــم طالبــان
تروریســت و حامیــان ضدبشــری آنــان؛ ســوگ
ســکوت زمامــداران غیرمســؤولی کــه بــا رأی و
خــون و اشــک ملــت بــر کرســی قــدرت تکیــه
زده انــد .طالبــان وحشــی و تروریســت هفــت
تــن از اســیران بیگنــاه و مظلــوم هــزاره را ســر
بریدنــد و پیکرهــای مثلهشــدهی آنــان را بــه
دامــان ملــت داغــدار مــا انداختنــد .ایــن جنایــت
هولنــاک و ضدبشــری در حالــی صــورت گرفــت
کــه اســیران بیگنــاه ،در هیــأت بیدفاعتریــن
کــودک و زن و پیرمــرد ،چندیــن مــاه در اســارت
و شــکنجههای جســمی و روحــی طالبــان بــه
ســر میبــرد و حکومــت بیکفایــت بــا ســکوت
و بیتفاوتــی مطلــق و آمیختــه بــا تعصــب و
تبعیــض آشــکار در برابــر آنــان برخــورد کــرد.
اینــک پیکرهــای پــاک شــهیدان روی شــانههای
ماســت و مــا آمــده ایــم تــا «دادخواهــی ملــی»
خــود را از هــزاران حنجــره فریــاد کنیــم .ایــن

تعهــد ســپرده اســت ،بخواهیــم .مــا بــه طــور
مشــخص و روشــن امنیــت میخواهیــم :امنیــت
جــان و عــزت و گشــت و گــذار خــود بــه عنــوان
یــک شــهروند .بــرای تحقــق ایــن مطالبــهی
برحــق و عادالنــهی خــود بــه طــور مشــخص
خواهــان آن اســتیم تــا بــه طــور فــوری و
بیدرنــگ اقدامــات ذیــل صــورت گیــرد:
 -1بــا راهانــدازی عملیــات تصفیــوی قاطــع و
ســریع ،قاتلیــن شــهدای زابــل و تمــام عامــان
جنایــت و ناامنــی در ایــن والیــت ،بــه زودتریــن
فرصــت ممکــن دســتگیر ،محاکمــه و بــا
درنظرداشــت تمــام معیارهــا و موازیــن حقــوق
بشــری و اصــول محاکــم ملــی و بینالمللــی
مجــازات شــوند.
 -2تشــکیل یــک قــول اردوی فعــال و مجهــز در
تشــکیالت اردوی ملــی افغانســتان بــرای حفاظــت
از امنیــت کلــی هزارهجــات بــا چهــار فرقــه در
چهــار زون امنیتــی بامیــان ،دایکنــدی ،جاغــوری
و غزنــی ،بهســود و دایمیــرداد منظــور و عملــی
گــردد.
 -3بــرای تأمیــن امنیــت و رســیدگی بــه
مشــکالت اداری مــردم ولســوالیهای جاغــوری،
مالســتان ،قرهبــاغ ،نــاور و جغتــو ،تشــکیل واحــد
اداری مســتقل والیــت جاغــوری و غزنــی باختــری
منظــور و عملــی شــود.
 -4تشــکیالت پولیــس ملــی در تمــام
ولســوالیهایی کــه بــا تهدیــد ناامنــی طالبــان و
ســایر تروریســتان وحشــی قــرار دارنــد ،بــه حــد
ضــرورت افزایــش یابــد.
 -5بــرای بزرگداشــت از حرمــت شــهدای مظلــوم
و بیگناهــی کــه در زابــل بــه شــهادت رســیدند،
تپ ـهای در شــهر کابــل ،بــه نــام «تپ ـهی شــهدا»
نامگــذاری شــده و پیکرهــای پــاک شــهیدان در
آن بــه خــاک ســپرده شــوند.
تــا رســیدگی قاطــع بــه ایــن مطالبـهی مشــخص
و روشــن« ،دادخواهــی ملــی» مــا ادامــه دارد.
ستاد مردمی استقبال از شهدا و
جامعهی مدنی افغانستان
 20عقرب  - 1394کابل»
***

عزیز رویش

وقتــی قطعنامــه را فرســتادم ،بــا هــر کــدام از
ایــن افــراد تلفنــی نیــز تمــاس گرفتــم یــا در
پیامگیــر فیســبوک شــان پیــام گذاشــتم کــه
نظریــات و اصالحیههــای خــود را برایــم بفرســتند
تــا قبــل از نشــر نهایــی در قطعنامــه تطبیــق
کنــم .ظاهــرا ً هم ـهی افــرادی کــه مخاطــب مــن
قــرار گرفتنــد ،گرفتــار وظایــف و مســوولیتهای
خــود بودنــد و هیــچ نظــر اصالحــی از آنهــا
پــس نیامــد .تنهــا ناجــی در پاســخ تلفونــم
گفــت کــه «درســت اســت .همــان را چــاپ کــن
و بــا خــود بیــار ».بــا همیــن مقــدار مکالمــه و
ارتبــاط ،قطعنام ـهای کــه آمــاده شــده بــود ،بــه
قطعنامــهی رســمی و نهایــی تظاهــرات تبدیــل
شــد .صفحــات فیســبوک ،عمدهتریــن صفح ـهی
مجــازی ،میــدان واقعــی حرکــت و ســتاد رهبــری
ایــن حرکــت در پایــان «شــب» بــود .هــر صفحــه
نــه تنهــا مرجعــی بــرای تبلیــغ و پیامرســانی،
بلکــه تریبونــی بــرای مدیریــت و رهبــری بــود.
کاربــران لحظــه بــه لحظــه در صفحــات خــود
ظاهــر میشــدند و بــا یــک جملــهی کوتــاه،
یــک شــعار ،یــک ســتاتوس یــا پوســتر ،مــردم را
بــه شــرکت در تظاهــرات دعــوت میکردنــد یــا
بــرای توجیــه ایــن حرکــت ســخنی میگفتنــد.
ملــک ســتیز ،پســت پرمحتــوا و خوبــی را روی
صفحــهاش گذاشــت .او نوشــت« :گروگانهــای
شــهید ،چهــار مــاه اســیر «دولــت جمهــوری
اســامی افغانســتان» بودنــد .چهــار مــاه پیــش از
امــروز ،از لحظ ـهای کــه ایــن گــرو ِه هردمشــهید
بهدســت هراسافگنــان وحشــی افتــاد ،دورهی
اســارت آنهــا در چنبــرهی سیاســتپردازیهای
جمهــوری اســامی افغانســتان و رهبــران متفکــر
آن آغــاز گردیــد.
چرا؟...
نخســت ،ایــن کــه دولــت دارای منابــع اســت .این
منابــع از داشــتههای مــادی آغــاز و تــا منابــع
اســتراتیژیکی و تاکتیکــی ادامــه پیــدا میکنــد.
مهمتریــن و اساســیترین وســیلهی اســتفاده
حــق
از ایــن منابــع ،نجــات زندگــی و تأمیــن
ِ
حیــات شــهروندان اســت .بایــد تمــام گزینههــا
بــدون هیچگونــه محدودیــت اقتصــادی بــرای
کشــف ،افشــا و نجــات در عملیــاتِ رهایــی
اســتفاده میشــد .از دولتهــای مشــروع جهــان
بایــد آموخــت .آنهــا بــرای نجــات یــک شــهرون ِد
خویــش حاضرانــد بانکــی را بــه ضمانــت ســپارند!
دوم ،ایــن کــه دولــت جــزو جامعــهی جهانــی
اســت .وقتــی گروهــی از شــهروندان ،چهــار مــاه
در اســارت هراسافگنــان بینالمللــی در قیــد
هســتند ،دولــت میبایســت راههــا و فرصتهــای
بینالمللــی را بــرای فشــار بــر جنایــتکاران در
پیــش گیــرد .کنوانســیونهای چهارگانـهی ژینــوا
بــه حکــم حقــوق عامــهی بینالــدول ،تمــام
جامعـهی بشــری را مکلــف بــه نجــات شــهروندان
دپلوماســی دولــت
مظلــوم و اســیر مینمایــد.
ِ
جمهــوری اســامی افغانســتان چــه کاری در
زمینــه انجــام داده اســت؟ چگونــه جامعــهی
ِ
دولــت «نیــژر» را در افریقــا حمایــت
جهانــی
کــرد تــا گــروه صــد نفــری دختــران را از چنــگال
وحشــی «بوکوحــرام» نجــات
رباینــدگان گــروه
ِ
دهــد؟
ســوم ،ایــن کــه دولــت همپیمانــی فعــال
اســتراتیژیک ،نظامــی و امنیتــی بــا چهــل و شــش
کشــور مقتــدر دنیــا دارد .دولتــی کــه ،گروهــی از
شــهروندانش در پلـهی مــرگ ،چهــار مــاه هــردم،
شــهید میشــوند ،چــرا از نیــروی قهری ـهی ملــی
و بینالمللــی اســتفاده نکــرد؟ ایــن «ســرقوماندان
عالــی» تنهــا بــرای نیروهــای مســلح تعیــن شــده
اســت .رهبــر واقعــی آن اســت کــه ســرقوماندان
عالــی قــوای شــهروندان کشــور خــودش باشــد.
چگونــه شــهروندان ایــن کشــور بــه شــکل
گروهــی بــا اینجــا و ایــن گونــه دولــت وداع
نکننــد؟ چهگونــه غرقشــدن در آبهــای شــور
و ســر ِد ترکیــه و یونــان را ترجیــح ندهنــد؟
چگونــه امیــدوار باشــند کــه روزی ایــن «دولــت
جمهــوری اســامی افغانســتان» و ایــن رهبــران
مشــروع و متفکــر از حقــوق شــان دفــاع خواهــد
کــرد؟ منابــع :تفســیر قــرآن شــریف ،اعالمی ـهی
جهانــی حقــوق بشــر ،قانــون اساســی ،میثــاق
بینالمللــی حقــوق مدنــی و سیاســی و
کنوانســیونهای چهارگانــهی ژینــوا».

ایــن پیــام و نکتههــای آن ،پــر بــود از نشــانه و
تعبیراتــی کــه در آغــاز یــک «قیــام» ،در آغــاز یک
«بیــداری» ،حرکــت جدیــد نســل مــا را از تمــام
حرکتهــای پیــش از آن متمایــز میکــرد .ملــک
ســتیز یــا ســمیع مهــدی یــا ســنجر ســهیل یــا
نجیــب بــارور یــا ســمیع حامــد یــا هیــچ فــردی
دیگــر رهبــر واقعــی «قیــام تبســم» نبودنــد؛
امــا اینهــا هــر کــدام در آن لحظــهی صبــح،
از مرجعیــت یــک فــرد آگاه و مدنــی ،بــه ایــن
«قیــام» پیوســته بودنــد .زبانهــا یکــی نبــود؛ امــا
موضــوع یکــی بــود .متــن واحــد بــود؛ هرچنــد
قرائــت متــن ناهمگــون و نامتجانــس .حــس
میکــردم شــکریه بــا «تبسـ ِم» ســحرانگیز خــود،
پوســت شــب و خــواب و یــک دورهی تاریــخ را
شــکافته اســت و یــک روز و بیــداری و دورهی
جدیــد تاریــخ را آغــاز میکنــد .حــس میکــردم
ایــن دختــر  9ســاله نقطــهی وصــل همــهی
افــرادی اســت کــه «تبســم» را حــق شــهروندی و
زیباتریــن حــق انســانی خــود میداننــد .دختــری
کــه در لحظ ـهی ورو ِد قربانیــان بــه مصــا گفــت
«مــن تبســمم را از دولــت میخواهــم» ،تعبیــر
بلنــد و معنــاداری بــه کار بــرده بــود .تعبیــری
کــه ســمبول و نمــاد یــک «هــوش معنایــاب»
بــود؛ یــک «هــوش معنابخــش» .حــس میکــردم
«تبس ـ ِم» شــکریه صفح ـهی فرهنــگ یــک نســل
شــده و هســتی جدیــد ایــن نســل را نمایندگــی
میکنــد.
***
عکسهــای حزنانگیــز و غریبانــهای از شــب
تبســم در مصــا پخــش میشــد .برخــی از ایــن
عکسهــا در نیمههــای شــب گرفتــه شــده
بودنــد .برخــی نزدیــک صبــح .تازهتریــن عکــس
در صفح ـهی ســالم حســنی محوط ـهی خالــی و
خلــوت مصــا را نشــان مــیداد کــه عــدهای از
مــردم در حــال آمــدن بــه ســوی تابوتهــا
بودنــد.
وی پســت دیگــری را حوالــی ســاعت دو و نیــم
بامــداد نوشــته بــود و در آن میگفــت« :شــمع و
پروانــه و بلبــل در خــون خوابيــده .ســاعت حــدودا ً
دوی بامــداد اســت .همــراه بــا جوانــان غيرتمنــد
و تعــدادي از بانــوان دردمنــد ،پروان ـهوار بــه دور
شــمع شــهدا حلقــه زده ايــم .فــردا ســاعت هفــت
صبــح ،بــا مــوج خروشــان مــردم عدالتخــواه،
بــه ســمت مركــز شــهر راه ميپيماييــم .خفتــن
و در خانــه مانــدن ،شايســتهی هيــچ مؤمــن بــا
وجــدان كابلــي نيســت».
ســالم حســنی در پســتی دیگــر ،دمــادم صبــح
نوشــت« :والصبــح اذا تنفــس .شــب را دركنــار
پيكــر شــهدا بــه صبــح رســانديم .كــم كــم بــه
وعــدهی حضــور نزديــك ميشــويم .ســاعت
هفــت صبــح يادمــان نــرود .شــهدا و جمعــي از
دردمنــدان و داغديــدگان در انتظــار انــد».
پســتی از ذکــی دریابــی بــا نمایــی از ســپیده کــه
در حــال دمیــدن بــود ،جــدال تاریکــی و شــمع
بــر فــراز تابــوت شــهدا را تمثیــل میکــرد .او
در کنــار عکســی کــه از ایــن لحظ ـهی پرخاطــره
گرفتــه بــود ،نوشــت« :صبــح فــرا رســید.
قدمهــای تــان اســتوار و شــتابان .چشــم بــه
راهتــان اســتیم».
مــن هــم در صفحــهی فیسبوکــم عکســی از
یــادوارهی شــب تبســم را بــا پیامــی کوتــاه نشــر
کــردم « :امــروز چهارشــنبه  20عقــرب 1394
اســت .شــب ســردی بــود .پیکرهــای خــون آلــود،
گلوهــای بریــده ،گیســوان بــه خــون حنابســته،
درون تابــوت خوابیــده بودنــد .امــروز روز ایســتادن
مــا بــرای «دادخواهــی ملــی» اســت .دادخواهــی
بــرای جــان و عــزت و مصوونیــت انســان.
دادخواهــی بــرای «تبس ـ ِم» بــه خــون نشســتهی
یــک ملــت.
ســاعت هفــت صبــح گــرد هــم میآییــم .بــا هــم
در کنــار پیکرهــای خونآلــود قربانیــان گلوبریــده
پیمــان میبندیــم کــه نگذاریــم انســانیت مــا
تــاراج شــود.
مخاطــب مــا مشــخص اســت :زمامــداران ارگ و
قصــر ســپیدار.
آدرس مــا مشــخص اســت :دفتــر ارگ و قصــر
ســپیدار.
پیــام مــا مشــخص اســت :اعتنــا کــردن بــه
صــدای «انســان».
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قصهی آدمهای زیر پلسوخته
ابرهای صورتی
دور سر یک معتاد

بشیر یاوری

در سـال  1382کـه لویـه جرگهی تصویـب قانون
اساسـی برگزار شـد ،نظـام ریاسـتی و پارلمانی هر
دو مطـرح شـد .پیـش از تشـکیل دولـت مؤقت و
تصمیمگیـری در بـارهی نوعیـت نظـام سیاسـی،
جنـگ داخلـی ویرانگـر صـورت گرفتـه بـود و
حاکمیـت اسـتبدادی طالبـان تجربـه شـده بـود؛
در شـرایطی کـه افغانسـتان قـرار گرفتـه بـود،
نیـاز بـه یـک دولتـی کـه نمایندگـی از جامعـهی
متکثـر افغانسـتان کنـد و قدرتمنـد باشـد و
بتوانـد حاکمیـت خـود را در سراسـر کشـور
گسـترش بدهـد ،نظـم و ثبات را بیاورد ،به شـدت
احسـاس میشـد .در آن زمـان ،بزرگترین مشـکل
افغانسـتان زورمنـدان و فرماندهان جهـادی بودند
کـه هـر کـدام در جاهایـی کـه نفـوذ و حاکمیـت
داشـتند ،بـه دولـت پاسـخگو نبودنـد.
بزرگتریـن مسـأله ایـن بـود کـه چگونـه دولـت،
قدرتمنـد شـود .ایـن واقعیتهـا ذهنیتـی را
تقویـت کـرده بـود کـه اگر یـک دولـت قدرتمند
مرکـزی وجـود داشـته باشـد ،افغانسـتان را برای
رسـیدن بـه ثبـات کمـک میکند و بر این اسـاس
طرفـداران نظـام جمهـوری ریاسـتی ،بیشـتر از
نظـام پارلمانـی بـود .طرفـداران نظـام پارلمانـی،
میگفتنـد کـه نظام ریاسـتی سـبب تمرکز قدرت
به دسـت یـک شـخص که رییـس جمهور باشـد،
میشـود .در آن زمـان یـک دلیلـی عدم اسـتقبال
از نظـام پارلمانـی ،قدرتمندبـودن جهادیهـا
و بـه ویـژه فرماندهـان جمعیـت اسلامی و
شـورای نظـار بـود کـه نخبـگان آنهـا در لویـهی
جرگـهی تصویـب قانـون اساسـی ،نظـام پارلمانی
میخواسـتند؛ امـا تـرس از تکـرار اشـتباههای
گذشـتهی گروههـای جهـادی سـبب میشـد کـه
از نظـام پارلمانـی حمایـت نشـود ،ایـن خواسـت
تحـت شـعاع انتظـاری قـرار گرفـت کـه از نظـام
ریاسـتی وجـود داشـت.
از تصویـب قانـون اساسـی شـانزده سـال گذشـته
اسـت .افغانسـتان در ایـن مـدت کارکـرد نظـام

علی شیر شهیر

یک نظرسـنجی تازهی دفتر نـی (حمایتکنندهی
رسـانههای آزاد افغانسـتان) ،نشـان میدهـد کـه
خبرنـگاران در پوشـش مسـایل انتخابـات ،بـا دو
چالـش جـدی از جملـه ناامنـی و عدم دسترسـی
بـه اطالعـات ،روبـهرو اند.
مجیـب خلوتگـر ،رییـس اجرایـی دفتـر نـی ،روز
پنجشـنبه ( 10اسـد) در یـک نشسـت خبـری در
کابـل گفـت کـه نظرسـنجی آنـان نشـان میدهد
کـه خبرنگاران در پوشـش مسـایل انتخاباتی90 ،
درصـد بـا چالـش عـدم دسترسـی بـه اطالعات و
 86درصـد بـا چالـش ناامنـی روبـهرو اند.
در ایـن نظرسـنجی بـا  300خبرنـگار کـه
بهگفتـهی دفتـر نـی ،چهـار درصـد از جامعـهی
خبرنـگاری افغانسـتان را تشـکیل میدهـد ،در
کابـل و والیـات گفتوگـو شـده اسـت.
دفتـر نـی ،از خبرنـگاران در مـورد انتظـارات
مـردم از رسـانهها در بخـش پوشـش خبرهـای

ریاسـتی را تجربـه کـرده اسـت .انتظـاری کـه
وجـود داشـت -با نظام ریاسـتی دولـت قدرتمند
میشـود ،ثبـات و امنیـت بهوجـود میآیـد -تـا
حـاال بـه واقعیـت تبدیـل نشـده؛ امـا تجربـه
شـده کـه پـس از هـر دور حکومتـی که تشـکیل
شـده ،رییـس جمهـور و رهبـران حکومـت از تمر
کـز قـدرت بیشـتر بـرای منافـع شـخصی و ایـن
کـه چگونـه بتواننـد در قـدرت بماننـد اسـتفاده
کـرده انـد .حامدکـرزی ،در پایـان آخریـن دور
ریاسـتجمهوری اش ،هدفمندانـه بـرای ایـن
کـه انتخابـات ریاسـتجمهوری مطابـق خواسـت
او برگـزار شـود ،مسـؤوالن نهادهـای انتخاباتـی را
طـوری تعیین کـرد که آنهـا در خدمت حکومت
قـرار گرفتنـد و در نهایـت یـک انتخابـات پـر از
تقلـب بـر گـزار شـد و در نتیجـهی آن حکومـت
ایتالفـی از دو تیـم انتخاباتـی تشـکیل شـد کـه با
ماهیـت نظـام سیاسـی تناقـض داشـت .تشـکیل
لویـهی جرگـه بـرای تغییـر قانـون اساسـی در
مـورد ایجـاد پسـت ریاسـت اجرایـی از تعهـد این
حکومـت بـود کـه رییـس جمهـور آن را برگـزار
نکـرد .ایـن حکومـت نیـز ماننـد حکومـت کـرزی
انتخابـات پارلمانـی را بـه درسـتی برگـزار نکرد و
ماههـا طـول کشـید تـا نتیجـهی انتخابـات اعالم
شـود و نتیجهی آن تشـکیل یـک پارلمان ضعیف
شـد .رهبـران حکومـت و حـدت ملـی ،بیشـتر بـا

هـم اختلاف داشـتند و از تمرکـز قـدرت بـرای
قدرتمنـد شـدن دولـت اسـتفاده نشـد و بـه
جـای آن بـرای تضعیف همدیگر بیشـتر اسـتفاده
کردنـد .رهبـران حکومـت بیشـتر از پیـش به این
اهمیـت دادند که چگونـه بتوانند زمینـهی ماندن
شـان را در قـدرت حفـظ کننـد.
بـا توجـه بـه ایـن واقعیتهـا ،پـس از شـانزده
سـال تجربـهی نظـام ریاسـتی ،بزرگترین مشـکل
افغانسـتان ایـن اسـت کـه از قـدرت سوءاسـتفاده
صـورت میگیـرد .انتظـاری کـه از نظـام ریاسـتی
وجـود داشـت ،بـرآورده نشـده اسـت .رهبـران
حکومـت از جایـگاه و قـدرت شـان بـرای
قدرتمندشـدن دولـت و گسـترش پایههـای آن
اسـتفاده نمیکننـد .بزرگترین مشـکلی که سـبب
تضعیـف دولـت میشـود ،فسـاد و سوءاسـتفاده از
قدرت سیاسـی اسـت .این مسـأله بحـث اصالح یا
تغییـر نظـام سیاسـی را جـدی کـرده اسـت.
دو دهـه تجربـهی گذشـتهی تمرکـز قـدرت کـه
نتوانسـت نفـوذ دولـت را تقویت کند؛ امـا رهبران
حکومـت از آن بـرای اهـداف قومـی و سیاسـی
اسـتفاده کردنـد .حاال ایـن بحث مطرح اسـت که
تقویـت دولـت بـا تمرکز قـدرت نتیجـه نمیدهد؛
بایـد زمینـهی مشـارکت در دولـت و خدمـات
دولتـی غیـر متمرکـز باشـد؛ اما کسـانی کـه نظام
پارلمانـی میخواهنـد ،بـرای ایجـاد آن جدیـت و

انتخاباتـی نیز پرسـیده اسـت؛  56درصـد از مردم
بـه خبرنـگاران گفتـه انـد کـه از اطالعدهـی
رسـانهها در مـورد انتخابـات نسـبتا راضـی انـد،
 16درصـد گفتـهانـد کـه کاملا راضـیانـد11 ،
درصـد از مـردم گفتـهاند که در مـورد اطالعدهی
رسـانهها در مـورد انتخابـات ،ناراضـی انـد و 27
درصـد از مـردم بهخبرنـگاران گفتـهانـد کـه در
مـورد خبرهـای رسـانهها در مـورد انتخابـات
بیتفـاوت انـد.
رییـس اجرایـی دفتـر نـی میگویـد ،آنچـه که در
این نظرسـنجی قابل تأمل اسـت ،شـعور سیاسـی
مـردم در مـورد انتخابـات اسـت .بهگفتـهی او،
بیشـتر مـردم در ایـن نظرسـنجی گفتـهانـد کـه
از رسـانهها انتظـار دارند کـه در مـورد برنامههای
نامـزدان انتخاباتی بشـنوند.
آقـای خلوتگـر گفـت 42« :درصـد از مـردم
گفتـهانـد کـه میخواهنـد از رسـانهها در مـورد
برنامههـای نامـزدان بداننـد 38 .درصـد از مـردم
گفتـهانـد که میخواهنـد در مورد رونـد انتخابات

از رسـانهها بداننـد 14 .درصـد گفتـهانـد کـه از
رسـانهها میخواهنـد در مـورد زمـان انتخابـات
بداننـد 6 .درصـد از مـردم گفتـه انـد در مـورد
انتخابـات بـه معلومات رسـانهها هیچ نیـاز ندارند.
تهدیدنامـهی طالبـان بایـد پیـش از توافق
صلـح لغو شـود
مسـؤوالن دفتـر نـی یـا حمایتکننـدهی
رسـانههای آزاد افغانسـتان میگوینـد ،تـا زمانـی
کـه تهدیدنامـهی طالبـان بـرای رسـانهها لغـو
نشـود ،هیـچ توافق صلـح برای جامعهی رسـانهای
افغانسـتان اعتبـار نـدارد.
مجیـب خلوتگـر ،رییـس اجرایی دفتر نـی ،گفت:
«میدانیـم کـه آقـای خلیلـزاد بـه قطـر اسـتند و
یـک گام مهمـی را در صلـح و توافقنامه با طالبان
بـر میدارنـد .پیـام جامعـهی رسـانهای این اسـت
کـه نخسـت تهدیدنامهای کـه از سـوی طالبان به
رسـانهها فرسـتاده شـده بـود ،لغو شـود؛ چـون بر
اسـاس آن نامـه ،تمـام رسـانهها به عنـوان اهداف
نظامـی طالبـان تعریـف شـده اسـت و ایـن خطر

ناامنی و عدم دسترسی به اطالعات
چالشهای پیش روی خبرنگاران

توافـق نظـر ندارند.
بـا آن کـه طرفـداران نظـام پارلمانـی بیشـتر
شـده؛ امـا ایـن خواسـت به صـورت جـدی دنبال
نمیشـود .کسـانی هـم کـه شـعار تغییـر نظـام
ریاسـتی بـه پارلمانـی را میدهنـد ،تا حـاال از آن
برای شـریک شـدن در بـازی انتخاباتـی و گرفتن
امتیـاز و جایـگاه سیاسـی در آینـده اسـتفاده
میکننـد .
عبـداهلل عبـداهلل کـه در دو دو ِر انتخابـات
ریاسـتجمهوری گذشـته تمرکززدایـی و
زمینهسـازی ایجـاد نظـام پارلمانـی را شـعار
مـیداد ،ایـن هـدف را جـدی دنبـال نکـرد .او در
حکومت وحدت ملی ،به پسـت فرمایشـی ریاسـت
اجرایـی اکتفـا کـرد .تـا حـاال بحـث ایجـاد نظـام
پارلمانی بیشـتر در فصل انتخابات داغ شـده و اگر
وعدههایـی از سـوی نامـزدان ریاسـتجمهوری
مطـرح شـده ،انگیـزهی آن اسـتفاده در انتخابـات
بـوده اسـت .حنیـف اتمـر ،بـا شـعار اصلاح نظام
سیاسـی و ایجـاد پُسـت نخسـتوزیر اجرایـی بـا
یونـس قانونـی و عطامحمـد نـور ،تیـم انتخاباتـی
تشـکیل داد؛ امـا در فصـل مبـارزات انتخاباتـی از
ایـن تعهـد شـانه خالـی کـرد .همچنـان عبـداهلل
عبـداهلل ،نـه در گذشـته چنـدان متعهـد بـود و نه
در آینـده اگـر در انتخابـات پیـروز شـود؛ چیـزی
بیشـتر از ایجـاد ریاسـت اجرایـی نمیخواهـد.

جـدی به رسـانههای افغانسـتان اسـت».
آقـای خلوتگـر تأکیـد دارد کـه اگـر توافقنامـهای
میـان امریـکا و طالبـان امضـا شـود ،بایـد آزادی
بیـان ،آزادی رسـانهها و وضعیـت فعلـی حمایـت
از رسـانههای افغانسـتان خـط قرمز تعریف شـود.
چ کسـی حق نـدارد
او تصریـح میکنـد کـه «هیـ 
کـه با ارزشهایـی مثـل آزادی بیان تحـت عنوان
صلـح بـا مـردم افغانسـتان بـازی کند».
افزایـش خشـونتها علیـه خبرنـگاران در
یـک ماه گذشـته
همچنـان یک گـزارش تازهی کمیتـهی مصؤونیت
خبرنـگاران نشـان میدهـد کـه در یـک مـاه
گذشـته  ۳۷قضیـهی خشـونت علیـه خبرنـگاران
در افغانسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت.
ایـن نهـاد بـا نشـر خبرنامـهای گفته اسـت که در
یـک ماه گذشـته آمـار خشـونت علیـه خبرنگاران
در افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت کـه از میـان
 37قضیـهی خشـونت  ۱۱مـورد لتوکـوب۱۲ ،
مـورد تهدیـد ۳ ،مـورد قتـل ۲ ،مـورد توهیـن و
بدرفتـاری ۸ ،مـورد جراحـت و  ۲مـورد بازداشـت
غیـر موجـه را شـامل میشـود».
ایـن درحالـی اسـت کـه در آخریـن مـورد یـک
بانـوی خبرنـگار در بغلان از سـوی سـرمهندس
شـاروالی مـورد لتوکـوب قـرار گرفتـه بـود .ایـن
بانـوی خبرنـگار سـمیه نـوروزی نـام دارد و بـرای
پسـتی کـه در فیسبـوک بـا انتقـاد از شـهرداری
نشـر کـرده بـود مـورد لتوکـوب قـرار گرفـت.
قابـل یـادآوری اسـت کـه خشـونتها و تهدیدهـا
علیـه خبرنـگاران ،صرفـا از سـوی گروههـای
تروریسـتی صـورت نمیگیـرد و بسـیاری از
ارگانهای مسـؤول و رسـمی نیز مرتکب خشـونت
علیـه خبرنـگاران شـدهاند .ایـن موضـوع در کنار
وضعیـت بـد امنیتـیای کـه در والیـات کشـور
سـبب شـده تا بسـیاری از خبرنگاران با مشـکالت
زیـادی روبـهرو شـوند ،از موضوعـات نگرانکننده
بـرای خبرنـگاران و نهادهـای حمایتکننـدهی
رسـانهها محسـوب میشـود.

آری همــه چیــز از بیاعتبــاری شــروع میشــود.
اعتیــاد یــک بیمــاری مزمــن و خطرنــاک اســت.
حسن ابراهیمی
ایــن بیمــاری اول از همــه کســی کــه مبتــا بــه
اعتیــاد شــده اســت را در چنــگال خــود میگیــرد و فــرد معتــاد
را چنــان دچــار تغییــر میکنــد کــه اگــر بعــد از مدتــی او را بــه
طــور اتفاقــی جایــی ببینــی شــاید اصــا نشناســی و قیافــهاش دیگــر
برایــت آشــنا نباشــد .بعــد کــه ایــن بیمــاری فــرد معتــاد را دچــار
رنــج و درد کــرد ،از طریــق خــود فــرد معتــاد اطرافیــان او را شــروع
بــه درد دادن میکنــد.
ـی
بــرای مــن هــم همیــن طــور شــده بــود .مــن در آن کارگاه خیاطـ ِ
کیــف زنانــه بعــد از شــش مــاه دیگــر داشــتم طاقتــم را از دســت
مــیدادم و برایــم تهــران دیگــر غیــر قابــل تحمــل شــده بــود .در
ســه مــاه اول هــر مــاه یــک بــار بــه خانــه میرفتــم تــا خانــواده
ام را مالقــات کنــم؛ امــا دیگــر حــاال ســه مــاه آخــر را اصــا بــه
خانــه رفتــن فکــر نکــرده بــودم و فقــط از طریــق تلفــون بــا مــادرم
در ارتبــاط بــودم و بهان ـ ه ام بــرای نیامــدن ایــن بــود کــه کار زیــاد
اســت و مــن بــه جــز آشــپزی در قســمت بســتهبندی کیفهــای
دوختهشــده نیــز مشــغول بــه کار شــدم تــا درآمــد بیشــتر داشــته
باشــم.
نمیدانــم مــادرم ایــن دروغ مــن را قبــول کــرده بــود یــا نــه؛ امــا
دیگــر حرفــی از نیامدنــم بــه خانــه نمــیزد .مــن هــم هــر روز در
تهــران داشــتم دچــار توهــم شــدید و افــکار بیخــودی میشــدم.
از تأثیــرات مصــرف زیــاد شیشــه همیــن اســت دیگــر ،آدم معتــاد را
در هالــهای از ابرهــای صورتــی قــرار میدهــد کــه فکــر میکنــی
واقعیــت را تــو تنهــا میفهمــی و رفتارهــا و افــکار دیگــران اشــتباه
اســت.
دنیــای فانتــزیای کــه بــا مصــرف شیشــه برایــت شــکل میگیــرد،
فقــط یــک حبــاب اســت؛ امــا تــو تــا زمانــی کــه دچــار مصــرف
شیشــه اســتی ،ایــن حبــاب برایــت واقعیــت اســت و چــون همیشــه
تحــت تأثیــر مصــرف مخــدری بــه نــام شیشــه اســتی ،تفکیــک
حقیقــت و خیــال را نمیتوانــی تشــخیص بدهــی .مصــرف شیشــه آدم
معتــاد را بــه انــزوا میکشــاند .آدم معتــاد بــا مصــرف شیشــه یــک
موجــود توهمــی میشــود کــه در بــارهی همــه چیــز فکــر میکنــد
بــه جــز خــودش .بــرای یــک آدم معتــاد کــه دچــار مصــرف شیشــه
اســت چیــزی بــه نــام مــرز بیــن واقعیــت و توهــم وجــود نــدارد.
مــن بیــش از هــر وقــت دیگــر در آن کارگاه خیاطــی بــه تنهایــی
پنــاه بــرده بــودم تــا بــا اخالقــی کــه تعریــف چندانــی نداشــت و
همــهی آن بــه خاطــر تأثیــر مصــرف شیشــه بــر روی مغــزم بــود،
بــه دیگــران آســیب نرســانم و تــا میتوانســتم خــود را از نــگاه
مالمتبــار رییــس کارگاه و بقیــه بچههــا دور نگــه میداشــتم؛ امــا
نمیشــد .مــن آشــپز بــودم و ســاختمان آن کارگاه هــم آن قــدر
کوچــک بــود کــه بــه ســختی میتوانســتی جایــی را بــرای خلــوت
خــود پیــدا کنــی .دیگــر کمکــم داشــت فکــر برگشــتن بــه کابــل
مــن را دیوانــه میکــرد و نمیدانــم چطــور شــده بــود کــه ایــن فکــر
لعنتــی طــوری در ذهنــم جــای خــوش کــرده بــود کــه اگــر نیمـهی
مــاه نبــود و حقــوق ماهانـهی خــود را از رییــس کارگاه گرفتــه بــودم،
شــاید همــان روز حرکــت میکــردم بــه ســمت کابــل.
بــا خــودم فکــر میکــردم کــه اگــر ایــن مقــدار پولــی کــه روی
صاحـبکار دارم را بگیــرم و بــه ســمت کابــل حرکــت کنــم ،تــا خــود
کابــل بــرای مــن پنجــاه هــزار افغانــی میمانــد و حــاال کــه مــن
راحــت میتوانــم بــه ســمت کابــل برگــردم؛ چــون خانــوادهام حداقــل
جــایشــان امــن اســت و نگرانبــودن بــرای آنــان بیهــوده اســت .تــا
آخــر مــاه پانــزده روز مانــده بــود و تصمیــم گرفتــه بــودم کــه ایــن
مــدت مقــدار مصــرف روزان ـهی مــواد مخــدر خــود را کــم کنــم تــا
بــرای برگشــت بــه کابــل دچــار هیــچ اعتیــادی نباشــم و بعــد همیــن
کــه بــه کابــل رســیدم بــروم یــک اتــاق بــرای خــود دســت و پــا کنــم
و در یــک رســانه دوبــاره شــروع بــه کار کنــم و همــه گذشــتهی خــود
را جبــران کنــم.
نمیدانــم چطــور شــده بــود کــه ایــن خیــال خــام بــه ســرم زده
بــود؛ امــا یــادم اســت آن روزهــا خیلــی مصمــم شــده بــودم در
ایــن تصمیــم خــود ،تــا بتوانــم تغییــری در خــودم بیــاورم؛ امــا چــه
میدانســتم کــه ایــن تصمیــم هــم یــک اشــتباه بــزرگ از آب در
خواهــد آمــد و اوضــاع را از ایــن کــه هســت بدتــر خواهــم کــرد
بــرای خــودم .بــا گذشــت هــر روز بــه جنبههــای تصمیمــی کــه
گرفتــه بــودم بیشــتر فکــر میکــردم .اعتمادبهنفســی عجیبــی در
مــن پیــدا شــده بــود و داشــتم بــاور میکــردم کــه بــا برگشــتن بــه
کابــل وضعیــت را مثــل روز اولــش خواهــم ســاخت.
امــا در اشــتباه بــودم؛ ایــن اعتمادبهنفــس کاذب و بــاور پــوچ و
خیالــی از مصــرف شیشــه بــود .بــه قولــی جنــس اش خیلــی خــوب
بــوده کــه ایــن چنیــن توهمــی زده بــودم.
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روایتی از یک فروپاشی انتخاباتی
روایت مهاجران افغانستان

مهاجرت
بدترین جبر زمانه
(قسمت اول)

مهاجـرت ،بدتریـن جبـر زمانـه اسـت کـه
تحویـل انسـانها میدهـد .معنای ایـن جبر را
مجیب ارژنگ
دقیقـا زمانـی میفهمـی کـه خـودت و خانواده
ات سـالها ایـن بـار را به دوش کشـیده باشـی؛ درون این گندآب
غـرق شـده باشـی و بـه آسـانی نتوانـی خـودت را از آن بیـرون
بیاوری.
احمدسـیر هجـران کـه خـود نیز یـک مهاجـر میباشـد ،میگوید
کـه یکـی از شـلوغترین مسـیرهای مهاجرت در جهان کشـورهای
جنوبشـرق آسـیا اسـت .مسـیری کـه در آن خیلـی از انسـانها
درون آبهـای سـیاه غرق شـده و خیلیهـای دیگر چندین سـال
را در ایـن کشـورها بـه بیسرنوشـتی مطلق شـب و روز میکنند.
اینهـا کـه رویـای رسـیدن به کشـور سـومی را دارند ،بـه بدترین
حالـت ممکـن درون کمپهـا و مجتمعهـای نامناسـب زندگـی
میکننـد .یکـی از ایـن کشـورهایی کـه مهاجـران بـه آن بـرای
رسـیدن به کشـور سـوم سـفر میکنند؛ اندونیزی اسـت؛ کشوری
کـه خود بیشـترین جمعیت را دارا اسـت .احمدسـیر کـه خود نیز
از شـمار مهاجـران افغانسـتانی در اندونیـزی میباشـد ،میگویـد
کـه در ایـن کشـور هیـچ مهاجـری حـق کار ،تجـارت ،رانندگـی
و حتـا تحصیـل در مکاتـب و دانشـگاههای دولتـی را نـدارد؛ از
هیـچ گونـه مزایـا و امکانـات زندگـی سـالم برخـوردار نیسـت .در
ایـن کشـور ،نمیتوانـی حسـاب بانکـی بـرای خـودت بـاز کنـی و
همینگونـه در هیـچ نهـادی نمیتوانـی بیمـهی صحـی داشـته
باشـی .بـر اسـاس آمـا ر به دسـت آمـده ،بیـش از  ۱۴هـزار مهاجر
از سـالهای  ۲۰۰۱بـه ایـن طـرف در اندونیـزی منتظـر بررسـی
پروندههـای شـان از طـرف دفتـر سـازمان ملـل متحـد اسـتند تا
بـه کشـور دیگـری منتقل شـوند .یک تعـداد از این مهاجـران زیر
پوشـش سـازمانهای ( )IOM) ، (CWSو ()UNCHER
اسـتند؛ امـا بیشـتر شـان در خانههایـی کـه خودشـان کرایـه
میدهنـد و تهیـهی غـذا هـم بـه دوش خودشـان اسـت زندهگـی
میکننـد .ایـن مهاجـران ثبت دفتر سـازمان ملل اسـتند؛ اما هیچ
گونـه کمـک مالـی از ایـن دفتـر دریافـت نمیکننـد و میتـوان
گفـت کـه بـار دوش سـازمان هم نیسـتند؛ ولـی این روزهـا ،قصه
روی دیگـر سـکه را نشـان میدهـد .اشـرف ،میگویـد کـه حـدود
بیـش از  ۱۵۰مهاجـر نزدیـک به یک سـال روی سـرک در اطراف
کمپـی بـه نـام «کالدریـس» تجمـع کـردهانـد کـه بـرای شـان
سـرپناه فراهـم شـود و زیـر پوشـش ایـن نهادها قـرار بگیرنـد؛ اما
در ایـن مـدت هیـچ گـوش شـنوایی پیـدا نشـده کـه حرفهـای
مهاجـران را بشـنود و بـه خواسـتهای ایـن مهاجـران رسـیدگی
صـورت بگیـرد ،تـا نیازهـای اولیـهی شـان برآورده شـود.
جـای تأسـف ایـن جـا اسـت کـه حتـا حکومـت محلـی اندونیزی
از وجـود ایـن مهاجـران بیاطلاع بـوده اسـت ،کـه دسـت آخـر
بنـا بـه شـکایت باشـندگان محـل ،حکومـت محلـی جارکارتـا،
ایـن مهاجـران را از اطـراف کمـپ کالدریـس بـه جایـی کـه دفتر
نمایندگـی سـازمان ملـل واقـع اسـت ،منتقـل میکنـد.
احمـد سـیر میگویـد که این جا هـر روز وضعیت بـرای مهاجران
بدتـر از قبـل میشـود و بقیـه مهاجرانـی کـه در شـهرکهای
چیسـروا ،بگـور و اطـراف جاکارتا زندگـی میکردند ،با اسـتفاده از
فرصـت بـه طـرف دفتر نمایندگی سـازمان ملل سـرازیر میشـوند
و خواهـان یافتن سـرپناه میشـوند.
عـارف ،یکـی از مهاجرینـی اسـت کـه بیـش از یـک سـال را در
دروازهی ورودی کمـپ کالدریـس و سـازمان ملـل روی سـرک
خوابیـده اسـت .وی ،میگویـد کـه هـر روز بـه امیـد ایـن کـه
سـازمان و یـا کـدام نهـاد دیگـر بیایـد و دسـت اینهـا را بگیـرد،
بیـدار میشـود؛ ولـی در غـروب نظارهگـر کارمنـدان ایـن دفتـر
اسـت کـه بـدون هیـچ توجهـی از کنـارش رد میشـوند .عـارف
میمانـد و همراهانـش با یک شـب تلـخ دیگر و انتظـار فردایی که
فرقـی بـا شـب نـدارد .طبـق قوانیـن دولـت اندونیـزی ،هیچ کس
حـق ندارد شـب و یـا روز روی سـرک و پیادهروها بخوابـد؛ اما این
مهاجـران از روی ناچـاری بیش از یک سـال را در این مکان خاک
تنفـس کـرده و گرمای شـدید جاکارتا را به سـختی زجر کشـیده
انـد .بعـد از گذشـت یـک شـبانهروز و بنـا بـه زیـاد شـدن شـمار
مهاجـران؛ حکومـت محلـی بـا هماهنگی دفتـر سـازمان ملل این
مهاجـران را از اطـراف دفتـر سـازمان به یک مجتمـع نظامی دیگر
در نزدیکیهـای کمـپ کالدریـس انتقـال میدهـد .ایـن مجتمـع
دارای چندین سـاختمان رهایشـی و چند اتاق و سـالن اسـت که
در گذشـته بـرای زندانیان اسـتفاده میشـد و حـاال در اختیار این
مهاجـران قـرار گرفته اسـت .در این سـاختمان تا دو سـه روز اول
از آب ،برق ،سـرویسهای بهداشـتی ،وسـایل سـردکننده و در کل
هیـچ گونـه امـکان رفاهی خبـری نبوده و نیسـت.
ادامه دارد...

علی افتخاری

اکنـون نظـم انتخاباتـی تیـم صلـح و اعتـدال بـه
رهبـری محمدحنیـف اتمـر در حـال فروپاشـی
اسـت و دسـتخوش اختالفـات درونـی شـده
اسـت .هرچنـد هشـت روز از آغـاز مبـارزات
انتخاباتـی میگـذرد؛ امـا نـه از اختالفـات درونـی
ایـن تیـم فروکـش کـرده و نـه هـم مبـارزات
انتخاباتی را انسـجام داده اسـت؛ در تیم انتخاباتی
آقـای اتمـر ،عمـق اختالفـات و میـزان توقعـات
گروههـا آنقـدر فراگیـر اسـت که اعضـای رهبری
ایـن تیـم را شـدیدا زمینگیـر کـرده اسـت .آنچه
در ایـن گـزارش میآیـد ،مبتنـی بـر اطالعاتـی
اسـت کـه روزنامـهی صبـح کابـل بـه آن دسـت
یافتـه و از همپاشـیدگی تیـم صلـح و اعتـدال را
روایـت میکنـد.
قبل از صلح و اعتدال
پیـش از ثبـت نـام نامـزدان انتخابـات
ریاسـتجمهوری ،فوزیـه کوفـی ،عضـو پیشـین
مجلـس نماینـدگان ،مهمانـیای را در منـزل
خـود ترتیـب داده و سـران قـوم تاجیـک از جمله
عطامحمدنـور ،بسـماهلل خان و عتیـقاهلل بریالی را
دعـوت میکنـد .در واقـع ،این مهمانـی صورتی از
جلسـه اسـت کـه میخواهنـد از آقای اتمـر اعالم
حمایـت کننـد .در ایـن جلسـه ،سـران تاجیـک
فیصلـه میکننـد کـه مشـروط بـر پذیـرش چنـد
توافـق بـا آقـای اتمـر میپیوندنـد.
محمدیونـس قانونـی ،بـه حیـث معـاون اول،
عطامحمدنـور صدراعظـم و فوزیـه کوفـی بـه
عنـوان وزیـر خارجـه ،از جملـه پیششـرطهایی
بـود کـه از سـوی آقـای اتمـر بـه شـکل شـفاهی
پذیرفتـه شـد .بـا پذیـرش ایـن پیششـرطها،
تکـت انتخاباتـی صلـح و اعتـدال شـکل گرفـت.
اختالفات از کجا رقم خورد؟
ی اختصاصـیای کـه حنیـف اتمـر
مصاحبـه 
بـه تاریـخ  20جـوالی در شـبکهی تلویزیونـی
طلوعنیـوز داشـت ،او در خصـوص سـاختار نظـام
سیاسـی و چگونگـی ایجـاد نهـاد صدراعظـم
سـخن گفـت .اتمـر بیـان کـرد کـه طرفـدار نظام
ریاسـتی اسـت و ایـن نظـام را حفـظ خواهد کرد
و در صـورت پیـروزی اش بـرای پیشـبرد امـور
حکومـتداری ،طـی فرمانـی سـمت صدراعظمی
را ایجـاد خواهـد کـرد و همچنیـن صالحیت این
را خواهـد داشـت که طـی فرمانی این پسـت را از
نظـام سیاسـی کشـور حـذف کنـد.
صحبتهـای اتمـر نشـان داد کـه او در واقـع،
میـان دو راهـی قـرار گرفتـه اسـت؛ اگـر بـر اصل
تـداوم نظـام ریاسـتی تمرکـز کنـد ،ممکن اسـت
رأی پشـتونها را بـا خـود داشـته باشـد و رأی
تاجیکهـا را از دسـت بدهـد؛ از جانـب دیگـر ،در
صورتـی کـه طرفـدار نظـام صدارتـی باشـد ،قـوم
تاجیـک از او حمایـت خواهـد کـرد و برعکـس،
ممکـن اسـت حمایـت و پشـتیبانی پشـتونها را
بـا خـود نداشـته باشـد .صحبتهـای اتمـر ،برای
عطامحمـد نـور ،قابـل پذیریـش نبـود و در ایـن
صـورت بایـد تـاوان گزافـی را میپرداخـت.
در  21جـوالی؛ یعنـی یـک روز بعـد از ایـن
مصاحبـه ،جلسـهای میـان رهبـری تیـم صلـح و
اعتـدال برگـزار شـد کـه به مـدت نسـبتا طوالنی
ادامـه یافـت .در این جلسـه ،آقای نـور ،به حنیف
اتمـر میگویـد کـه «آبـروی مـا را پیـش مـردم
بـردی ،توافـق مـا نظـام متمرکـز نیسـت؛ بلکـه
نظـام صدارتـی اسـت ».در جریـان ایـن جلسـه،
توافقـات شـفاهیای کـه قبلا میـان عطامحمـد
نـور و حنیـف اتمـر شـده بود ،آقـای نـور آن را به
اتمـر میدهـد که امضا کنـد .اتمر برخـی توافقات
را امضـا میکنـد؛ امـا سـمت صدارتـی را امضـا
نمیکنـد.
سـیدمنصور نـادری کـه عضـو رهبـری تیـم
انتخاباتـی صلـح و اعتـدال اسـت ،صـدا بلنـد
میکنـد کـه آقـای اتمـر ،پسـت صدراعظمـی را
بـه مـا نیـز وعده داده اسـت .سـیدمنصور نـادری،
ادعـا میکنـد کـه رأی مـا از عطامحمـد نـور بـاال
اسـت و اگـر هـدف رأی باشـد ،آقـای اتمر سـمت
صدراعظمـی را بایـد بـرای مـا در یـک توافـق
کتبـی ،امضـا کنـد.
بعـد از صحبتهـای اختالفـی عطامحمـد نـور و
سـیدمنصور نـادری ،غالمجیالنـی پوپـل ،رییـس
سـتاد انتخاباتـی آقـای اتمـر واکنـش تنـد نشـان

میدهـد و میگویـد کـه آقـای اتمـر نباید سـمت
صدراعظمـی را بـه شـکل کتبـی امضـا کنـد؛ زیرا
رأی پشـتونها را از دسـت میدهیـم و اگـر ایـن
کار صـورت گیـرد ،اسـتعفا میدهـم .در ایـن
جلسـه ،عمـر زاخیلـوال نیـز از موضـع جیالنـی
پوپـل حمایـت میکنـد.
در ایـن جلسـه ،سـران تاجیـک به شـمول یونس
قانونـی ،از موقـف آقـای نـور حمایـت میکننـد.
آقـای نـور ،بـا ناراحتـی در برابـر جیالنـی پوپـل
واکنـش نشـان میدهد و بـا لحن واضـح میگوید
کـه شـما غیـر از رأی تاجیکهـا و هزارههـا ،رأی
پشـتونها را نداریـد.
چگونگـی تدویـن شـعارهای انتخاباتـی و نبـود
تصاویـر عطامحمـد نـور در برگههـای تبلیغاتـی
اتمـر ،بخـش دیگـری از جـدال ایـن جلسـه بـود.
شـعارهایی کـه در تصاویـر اتمـر نوشـته شـده،
ایـن بـود« :اسلامی جمهـوری ریاسـتی نظـام مو
اصـل دی» ،اعتـراض سـران تاجیـک بـه شـمول
عطامحمـد نـور ،ایـن بـود که ایـن شـعارها بدون
مشـورهی او و یونس قانونی نوشـته شـده و آقای
نـور خطـاب بـه آقـای اتمـر گفتـه کـه این شـعار
برخلاف توافـق اسـت .در این جلسـه ،عطامحمد
نـور میگویـد« :عکسهـای مـن بایـد بـه عنـوان
صدراعظـم در تصاویـر گنجانیـده شـده و در
بیلبوردهـا نصـب شـود».
همینجـا بـود که تنـش درونی در تیـم انتخاباتی
صلـح و اعتـدال کلیـد میخـورد و سـران تاجیک
بـه آقـای اتمـر ده روز فرصـت میدهنـد کـه بـا
آغـاز مبـارزات انتخاباتـی ،ایجـاد نظـام صدارتـی
را بـه گونـهی رسـمی اعلام کنـد .قـرار بـود کـه
در دومیـن روز مبـارزات ،تیـم صلـح و اعتـدال
پیکارهـای انتخاباتـی خـود را آغـاز کنـد.
خیمـهی لویـه جرگـه بـرای اولیـن اجتمـاع
انتخاباتـی تیـم صلـح و اعتـدال انتخـاب شـده
بـود و کارتهـای دعـوت نیز ارسـال کـرده بودند.
وقتـی اختالفـات فروکـش نکـرد ،مسـؤوالن تیـم
انتخاباتـی صلـح و اعتـدال در روز اول مبـارزات
انتخاباتـی( 6اسـد) پیامهـای مختلـف دادند؛ یک
پیـام ایـن بـود کـه مراسـم بـه خاطـر مذاکـرات
صلـح بـه تعویـق افتـاد و پیـام دیگـر این بـود که
مراسـم مبـارزات انتخاباتـی به خاطـر چالشهای
امنیتـی فعلا لغـو شـده اسـت.
هنگامـی کـه سـمت صدراعظـم از سـوی حنیـف
اتمـر ،امضـا نشـد و تـا روز اول پیکارهـای
انتخاباتـی بـه نتیجـه نرسـیدند ،برخلاف ایـن
امـر ،غالمجیالنـی پوپل و عمـر زاخیلوال دسـتور
دادنـد کـه برگههـای تبلیغاتـی اتمـر نشـر و در
سـطح شـهر نصب شـود که ایـن امر ،آقـای نور را
بیشـتر ناراحـت کـرد.
در اوج ایـن اختالفـات ،روز دوشـنبه  7اسـد
( 29جـوالی) اعضـای تیـم صلـح و اعتـدال بـه
شـمول سـیدمنصور نـادری ،فوزیـه کوفـی ،سـید
محمدعلـی جاویـد و شـمار دیگـری از اعضـای
ایـن تیـم ،بـه منـزل عطامحمـد نـور رفتنـد کـه
از وی بخواهنـد تـا مسـألهی صـدر اعظمـی را
جـدی نسـازد .در ایـن جلسـه ،آنها از آقـای نور
خواسـتند که به منظـور فروکشکـردن اختالفات
در میـان مـردم ،عکسهـا را در فیسبـوک خـود
بـا موضـوع مبـارزات و جلوگیـری از تقلـب در
انتخابـات نشـر کنـد .آقای نـور با نشـر تصاویر در
صفحـهی فیسبـوک خـود نوشـت« :سـترجنرال
عطامحمـد نـور رییـس شـورای اجرایـی جمعیت
اسلامی بـا رهبـری تیـم صلـح و اعتـدال دیـدار
کـرد .در ایـن دیـدار ،روی آغـاز کارزارهـای
انتخابـات ،ارزیابـی تقلـب تیـم حاکـم و نحـوهی
جلوگیـری از تقلـب ،بحـث صـورت گرفـت».
ساختار درونی تکت انتخاباتی صلح و
اعتدال
سـاختار درونـی تیـم انتخاباتـی حنیـف اتمـر ،از
سـه حلقـه تشـکیل شـده .جاویـد لودین ،شـهیر

فـرض بـر این اسـت ،اگـر یونس قانونـی و عطامحمد نـور ،تکت
انتخاباتـی صلـح و اعتـدال را تـرک کنند ،به معنی ایـن نخواهد
بـود کـه همـه سـران تاجیـک از تیـم آقای اتمـر انشـعاب کنند.
در کنـار آقـای اتمـر بـدون شـک فوزیه کوفـی ،جنـرال جرأت و
آصـف رحیمـی باقـی خواهند مانـد؛ زیرا این افراد بـا آقای اتمر
وصـل اسـتند؛ امـا در بحثهـای درونتیمـی ،معمـوال یکدیگـر
را البـی میکننـد .در ایـن تکـت انتخاباتـی ،سـران تاجیـک یـک
دسـت نیسـتند؛ برعکـس ،مهرههـای معاونیـت دوم کـه مربـوط
بـه حاجـی محمدمحقق میشـود ،یک دسـت اسـتند.
زهیـن ،غالمجیالنـی پوپـل ،عمرزاخیلـوال و
سـلیمان کاکر ،شـامل حلقـهی اول میشـوند .در
واقـع ،ایـن حلقه مغـز متفکـر و تصمیمگیرندگان
اصلـی در تیـم آقـای اتمـر اسـتند .در حلقـهی
دوم ،آصـف رحیمـی ،سـیدمنصور نـادری ،برنـا
کریمـی ،شـاهجهان نـوری ،فوزیـه کوفـی ،جنرال
جـرأت ،مبـارز راشـدی و معصومه خاوری شـامل
میشـوند و حلقـهی سـوم ،شـورای رهبـری تیـم
صلـح و اعتـدال میباشـند .وقتـی کـه تصامیم در
حلقـهی اول گرفته میشـود ،تصامیم گرفتهشـده
بـه حلقـهی سـوم ارجـاع داده میشـود.
فـرض بـر ایـن اسـت ،اگـر یونـس قانونـی و
عطامحمـد نور ،تکـت انتخاباتی صلـح و اعتدال را
تـرک کننـد ،به معنـی ایـن نخواهد بـود که همه
سـران تاجیـک از تیـم آقـای اتمر انشـعاب کنند.
در کنـار آقـای اتمـر بـدون شـک فوزیـه کوفـی،
جنـرال جـرأت و آصـف رحیمـی باقـی خواهنـد
مانـد؛ زیـرا ایـن افـراد با آقـای اتمر وصل اسـتند؛
امـا در بحثهـای درونتیمـی ،معمـوال یکدیگـر
را البـی میکننـد .در ایـن تکت انتخاباتی ،سـران
تاجیـک یک دسـت نیسـتند؛ برعکـس ،مهرههای
معاونیـت دوم کـه مربوط به حاجـی محمدمحقق
میشـود ،یـک دسـت اسـتند .افـراد وابسـته بـه
آقـای محقـق در ایـن تیـم ،تاکنـون توانسـتهاند
بـه صـورت واحـد و یکپارچـ ه عمـل کـرده و از
موضعگیـری آقـای محقـق حمایـتکننـد.
حاجـی محمـد محقـق ،از رفقـای دیرینـهی
عطامحمـد نـور اسـت و همـواره در سـه دهـهی
اخیـر ،در تحـوالت و رویدادهـا در یـک پایـگاه
سیاسـی بـوده کـه تقریبـا دیـدگاه واحـد داشـته
انـد .محقـق و عطامحمـد نـور ،در انتخابـات
ریاسـتجمهوری سـال  1393حامیـان اصلـی
داکتـر عبـداهلل بودنـد؛ امـا یافتههـای روزنامـهی
صبـح کابـل نشـان میدهـد کـه خواسـتههای
آقـای نـور بـه میـل محقـق نیسـت و او (محقـق)
تعهـد دارد کـه تـا پایـان کارزارهـای انتخاباتـی،
اتمـر را همراهـی کنـد .حتـا آقـای محقـق بـه
عطامحمـد نـور گفتـه« :امتیازطلبـی بـر خلاف
تعهـدات ،رفاقـت و اندیوالـی اسـت ».گمـان بـر
ایـن اسـت ،در صورتیکـه تنشهـای درونی تیم
صلـح و اعتـدال فروکـش نکنـد ،یونـس قانونـی و
عطامحمـد نور مسـیر خـود را از حنیـف اتمر جدا
کننـد .ضراراحمـد مقبـل از سـوی حامدکـرزی،
رییسجمهـور پیشـین و آصـف رحیمی از سـوی
حلقـهی اول اتمـر ،بـه عنـوان مهرههـای بدیـل
قانونـی ،معرفـی خواهنـد شـد .البته حنیـف اتمر
ف رحیمـی اسـت .حنیـف
بیشـتر طرفـدار آصـ 
اتمـر ،به منظـور یارگیریهـای بیشـتر انتخاباتی،
همـگان را وعـده داده و تفاهمنامـه امضـا میکند.
او یـک وزارت را بـرای حـدود ده نفـر وعـده داده
اسـت .مثلا وزارت خارجـهای که بـه فوزیه کوفی
تعهـد کـرده را ،برای چندیـن نفر دیگـر نیز وعده
سـپرده اسـت؛ همانگونـه که سـمت صدراعظمی
را نیـز بـه عطامحمـد نـور و سـیدمنصور نـادری
پیشـنهاد داده اسـت.
آیـا اختالفـات در تیم صلح و اعتـدال پایان
خواهد یافت؟
در اوج ایـن تنشهـا ،هـارون معتـرف ،یکـی از
نزدیـکان عطامحمـد نـور ،بـه روزنامـهی صبـح

کابـل میگویـد ،تـا هنـوز اختالفـات بـا شـدت
خـود در میان رهبـری تیم صلح و اعتـدال پابرجا
اسـت و دو طـرف از موقف شـان کوتـاه نمیآیند.
او بیـان کـرد کـه شـاخهی اتمـر از عطامحمـد
نـور میخواهـد کـه از ذکـر نظـام صدارتـی در
برگههـای تبلیغاتـی کوتـاه بیایـد و ایـن موضـوع
بازتـاب داده نشـود؛ بـه ایـن معنـی ،تمامـی ایـن
موضوعـات بـه بعـد از پیـروزی در انتخابـات و
تشـکیل حکومـت جدیـد واگـذار شـود؛ امـا آقای
نـور بـا رد ایـن خواسـتهها تأکیـد دارد کـه او
مسـاوی بـا اتمر به عنـوان صدراعظـم در تبلیغات
نـام برده شـود.
هـارون معتـرف میافزایـد کـه اختالفـات درونـی
تکـت انتخاباتـی صلـح و اعتدال ،امروز شـنبه(12
اسـد) نهایـی خواهـد شـد کـه آیـا ایـن تیـم
انتخاباتـی تجزیـه میشـود و یـا هم باقـی خواهد
مانـد .معتـرف همچنـان میگویـد کـه بـا ایجـاد
اختالفـات ،شـماری از تکتهـای انتخاباتـی برای
رایزنـی بـا آقـای عطامحمـد نـور وارد بحث شـده
انـد کـه یکـی از تکتهـای مراجعهکننـده «ثبات
و همگرایـی» اسـت.
رقابت برای جذب یونس قانونی و عطامحمد
نور به تکتهای انتخاباتی دیگر
بـا ایجـاد ایـن اختالفـات ،شـماری از تکتهـای
انتخاباتـی در کمیـن عطامحمـد نـور و یونـس
قانونی نشسـتهانـد؛ منبعی نزدیک بـه تیم امنیت
و عدالـت ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویـد
کـه ایـن تیـم هنـوز هـم در پـی یافتـن چهـرهی
قدرتمنـدی از قـوم تاجیـک اسـت؛ هـر چنـد
مسـعوده جلال در معاونیـت اول حضـور دارد؛ اما
او از زنـان نمایندگـی میکنـد نـه از قـوم تاجیک.
ایـن منبـع تأکیـد میکنـد کـه سـمت ریاسـت
اجرایـی در تیـم انتخاباتـی رحمـتاهلل نبیل ،خالی
گذاشـته شـده و در صـورت انشـعاب تیـم صلـح و
اعتـدال ،آقـای نبیـل میـل دارد کـه ایـن ریاسـت
توسـط آقایـان قانونـی و یـا هـم نور تکمیل شـود.
در همیـن حـال ،منابعـی از تیـم انتخاباتـی ثبـات
و همگرایـی بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگویند،
در مبـارزات انتخاباتـی عالقهمنـد اسـتیم کـه
عطامحمـد نـور و یونـس قانونـی ،تیـم ثبـات و
همگرایـی را همراهـی کننـد؛ امـا تاهنـوز در ایـن
زمینـه هیچگونـه مذاکـرهای انجـام نشـده اسـت.
مذاکـرات بینتیجـهی صلـح و اعتـدال بـا ثبـات و
ن کـه ،تیـم صلـح و اعتدال
همگرایـی پیـش از ایـ 
دسـتخوش اختالفـات درونـی شـود ،هیـأت دو
تیـم (صلـح و اعتـدال -ثبـات و همگرایـی) چهـار
بـار بـا یکدیگـر بـر سـر میز مذاکـره نشسـته اند
و محـور مذاکـرات ایـن بـوده اسـت کـه چگونـه
میتواننـد در انتخابـات ریاسـتجمهوری تیمـی
واحد داشـته باشـند ،در صورتی کـه چنین اتفاقی
نیفتـد ،هنگامی کـه انتخابات ریاسـتجمهوری به
دور دوم کشـانیدهشـود ،قرار شـان بـر این خواهد
بـود کـه در دور دوم ایـن دو تیـم حامـی یکدیگر
باشـند .مذاکـرات میان هیأتهـای گفتگوکنندهی
هـر دو تیـم تـا حـدی پیـش رفته اسـت؛ امـا این
مذاکـرات بـا برگشـت آقای اتمـر از سـفری که به
بیـرون افغانسـتان داشـت ،بینتیجـه مانـد؛ چـون
آقـای اتمـر تمایلـی بـه ادامـهی ایـن مذاکـرات
نشـان نداد.

سال اول
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معمای چهرهی تغییرنکردهی بامیان در این سالها
طاهر زهیر :در بامیان دولت فعال است؛ اما از سکتور خصوصی خبری نیست

گفتوگوکننده :مختار پدرام

والیـت بامیـان در مرکـز افغانسـتان موقعیـت دارد ،کـه
مسـاحتش  ۱۸۰۲۹،۲کیومتـر مربـع میباشـد .مرکـز
ایـن والیـت شـهر بامیـان اسـت .ایـن والیـت از شـمال
بـا والیـت سـمنگان ،از شـرق بـا والیـات بغلان ،پروان
و میـدان وردک ،از جنوبشـرق بـا والیـت غزنـی ،از
جنوبغـرب بـا والیـت دایکنـدی و از غـرب بـا والیـات
غـور و سـرپل مـرز مشـترک دارد .نفـوس مجموعی این
والیـت  447218تن میباشـد .بامیان هشـت ولسـوالی
دارد کـه عبارتانـد از :ورس ،پنجـاب ،یکاولنـگ،
یکاولنـگ دو ،سـیغان ،کوهمـرد ،شـیبر و مرکـز بامیان.
ایـن والیـت از جملـهی والیتهـای مشـهور افغانسـتان
اسـت کـه بیشـتر بـه خاطـر تاریـخ کهـن و آثـار بـه
جامانـده از ادوار تاریخـی ایـن شـهرت را کسـب کـرده
اسـت .بـا وجـود ایـن کـه سـیاحان بسـیاری از اقصـا
نقـاط جهـان بـه ایـن والیت سـفر میکننـد؛ امـا توجه
خاصـی بـه آبادانـی ایـن والیـت صـورت نگرفته اسـت.
ایـن موضـوع ما را واداشـت تـا در پی دالیـل آن برآمده
و گفتوگویـی بـا والـی ایـن والیـت انجـام بدهیـم.
صبـح کابـل :بـا اولیـن گشـتوگذار در بامیـان دو
چیـز توجـه مـن را به خـود جلب کـرد .اول فقـر و دوم
تغییـر .اگر مایل باشـید مـن میخواهم نخسـت موضوع
گفتوگـوی مـن و شـما بهعنـوان والـی والیـت بامیـان
موضـوع فقـر باشـد؛ چـون تغییـر برایـم یـک موضـوع
امیدوارکننـده اسـت و در بخـش دوم گفتوگـوی مـان
بـه آن خواهیـم پرداخـت .آقـای زهیـر! چـرا زندگی در
بامیـان بـا توجه به گذشـت هژده سـال از حکومتداری
هنـوز تغییـر چندانـی نکرده اسـت؟
طاهـر زهیـر :بـا تأسـف بایـد بگویـم کـه فقـر در
بامیـان مختـص بـه امـروز نیسـت و فقـر یـک میـراث
تاریخـی اسـت کـه بـا بامیـان عجیـن شـده اسـت .فقر
در مناطـق مرکـزی و بـه خصـوص در بامیـان ،عوامـل
زیـاد دارد؛ امـا سـه علـت ،مهمتریـن آن اسـت .دلیـل
اول زمسـتان طوالنـی در بامیـان اسـت؛ همانطـور
کـه میدانیـد تغییـر در اقتصـاد روسـتایی بسـتگی بـه
حرکـت نیـروی انسـانی اسـت .شـش مـاه زمسـتان
زندگـی را در بامیـان سـخت کـرده اسـت و دلیـل دوم
نبـود زمینهـای کشـاورزی مناسـب اسـت؛ در نقـاط
دیگـر کشـور به خصـوص در شـمال کشـور ،وضعیت به
گونـهی دیگـر اسـت .در شـمال کشـاورزان به انـدازهی
کافـی از زمینهـای کشـاورزی برخـوردار اسـتند و در
فصل کشـت ،کشـاورزان شـمال کشـور از یک زمین در
چندیـن نوبـت کشـت و زرع اسـتفاده میکننـد.
متأسـفانه در بامیـان اینگونـه نیسـت و تنها کشـاورزان
ایـن والیـت یـک نوبـت میتواننـد کشـت کننـد که آن
هـم بـا عوامـل چـون آفـت و کمآبـی و غیـره روبـهرو
میشـود .دلیل سـوم این اسـت کـه بامیان متأسـفانه از
هیـچ شـاهراه مواصالتـی برخـوردار نیسـت و جغرافیای
بامیـان محصـور بـه کوههـا و کوتلهـای بلنـد خـود
مانـده اسـت .بامیـان بـا هیچ شـهر بزرگ کشـور متصل
نیسـت و تنهـا راه مواصالتـی کابـل اسـت کـه آن هـم
هـر دو مسـیر منتهـی بـه پایتخـت ،متأسـفانه از امنیت
برخوردار نیسـت.
بامیـان اگـر بخواهـد در مسـیر پیشـرفت قـرار بگیـرد،
بایـد راههـای مواصالتـی اش هر چـه زودتر وصل شـود
و سیسـتم کشـاورزی نیـز در بامیان باید مـورد بازنگری
قـرار بگیـرد کـه در حیطـهی صالحـت وزارت زراعـت
اسـت و مـا در ارتبـاط با وزیـر زراعت این خواسـته را از
ایشـان داشـته ایم که به سیسـتم کشـاورزی در بامیان
توجـه جدیتـر کنند.
صبـح کابـل :نکتـهی اصلـی هـم همین اسـت کـه با

توجـه بـه صحبتهـای شـما چـرا بـا ایـن کـه والیـت
بامیـان پتانسـیل ایـن را دارد کـه پیشـرفت کنـد و
ظرفیـت مـدرن شـدن را دارد ،تـا هنـوز ایـن رونـد در
بامیـان شـروع نشـده اسـت و سـرمایهگذاری در ایـن
والیـت رشـد چشـمگیر نداشـته اسـت .آیـا شـما بـرای
رشـد و ترقـی بامیـان برنامـهای روی دسـت داریـد؟
طاهـر زهیـر :نکتـهای کـه مـن میخواهـم در جواب
شـما بـه آن اشـاره داشـته باشـم هـم همیـن متصـل
شـدن بامیـان از طریـق شـاهراه و راههـای مواصالتـی
اسـت که در سـوال پیش نیز من به آن اشـاره داشته ام.
سـرک گـردن دیـوال باید بـه بهرهبرداری سـپرده شـود
و سـاخت و تکمیـل این سـرک یکـی از آرزوهای دیرین
مـردم بامیـان اسـت .اگـر ایـن سـرک کار اجرایـیاش
تکمیـل شـود ،والیـت بامیان بـه هرات وصل میشـود و
وصلشـدن بـه هـرات؛ یعنی دسترسـی بامیـان به یکی
از نقـاط ترانزیتـی کشـور کـه بـه چندیـن کشـور دیگر
وصل اسـت .سـرک گردن دیـوال در چهارده سـال تنها
 40کیلومتـر آن قیرریـزی شـد و رییـس جمهـور غنـی
در همیـن دورهی کاری خـود  60کیلومتـر دیگـر آن را
بـه بهرهبـرداری سـپرده اسـت کـه ایـن کافی نیسـت و
فعلا تنهـا از ایـن سـرک بـه مسـافت سـه کیلومتـر آن
داخل والیت بامیان قیرریزی شـده اسـت .سـرک درهی
صـوف و یکاولنگ کار قیرریزی اش به شـدت ادامه دارد
و در همیـن مـدت کوتـاه شـرکت پیمانکار این سـرک
توانسـته اسـت دو کیلومتر این سـرک را قیرریزی کند و
امسـال ما امیدورار اسـتیم کـه کار قیرریزی این سـرک
تـا پایان سـال اتمـام پیدا کنـد .کارهای زیرسـاخت این
سـرک تـا  90کیلومتـر پیـش رفتـه اسـت و بـا اتمـام
کار ایـن سـرک ،بامیـان بـه مـزار شـریف وصـل خواهد
شـد .در کنـار ایـن سـرک دوشـی  -بامیـان نیـز تحـت
کار است.
اگـر این سـه سـرک کارش بـه اتمام برسـد ،یـک نفس
تـازه بـه والیت بامیـان داده خواهد شـد.
صبـح کابـل :در نـگاه اول در والیـت بامیـان ،متوجـه
ایـن میشـویم کـه تاکنـون ایـن والیـت در بخـش
سـرمایهگذاری خصوصـی نیـز فقیـر مانـده اسـت و
اینگونـه بـه نظـر میآیـد بـا وجـود ایـن کـه والیـت
بامیـان ظرفیـت سـرمایهگذاری خصوصـی را دارد؛ امـا
تاکنـون هیـچ سـرمایهگذاری حاضـر بـه این کار نشـده
اسـت؛ مشـکل در چیسـت؟
طاهـر زهیـر :من بـه این قضیـه نـگاه دیگـری دارم و
کاسـتی در ایـن زمینه را از زمانی که مـن بهعنوان والی
بامیـان مشـغول به کار شـدم خواسـتم به طـور دیگری
جبـران و رسـیدگی کنـم .مـا در اولویـت برنامههـای
خـود سـیمنارهای ملـی و جشـنوارههای فرهنگـی و

توسـعه دو ماشـین دارد .یـک ماشـین سـکتور خصوصـی
اسـت و ماشـین دیگـر سـکتور دولتـی کـه ایـن دو ماشـین
بایـد در کنـار هـم کار کننـد تـا به توسـعه دسـت یابیـم .اما
متأسـفانه در والیـت بامیـان تنها ماشـین سـکتور دولتی در
حرکـت اسـت و ایـن میتوانـد بعدهـا بهعنـوان یـک چالـش
جـدی فـراروی حکومـت قـرار بگیـرد.
اقتصـادی را راهانـدازی کردیم تا سـرمایهگذاران بیشـتر
با پتانسـیل اقتصادی بامیان آشـنا شـوند؛ اما متأسـفانه
تـا کنـون بـه جـز پنج هوتـل دیگـر هیـچ سـرمایهگذار
خصوصـی در هیـچ عرصـهای سـرمایهگذاری نکـرده
ا ست .
صبـح کابـل :دلیـل ایـن بیرغبتـی سـرمایهگذاران
خصوصـی بـرای سـرمایهگذاری در والیـت بامیـان چـه
بوده؟
طاهـر زهیـر :یکـی از دالیـل و مهمتریـن دلیـل
ایـن بیمیلـی بـرای سـرمایهگذاری از سـوی
سـرمایهگذاران خصوصـی ،میتوانـد ناامنبـودن راههای
مواصالتـی بامیـان بـه پایتخـت و دیگـر شـهرها باشـد.
سـرمایهگذار خصوصـی یکـی از نیازهـای مبـرم اش
بـرای سـرمایهگذاری امنیـت اسـت و متأسـفانه راههای
مواصالتـی بـه بامیان از امنیـت الزم برخوردار نیسـت و
بقیـه راههـا هم که وصل نیسـتند .دلیـل دوم برای عدم
سـرمایهگذاری در بامیـان طوالنـی بـودن زمسـتانهای
بامیـان اسـت و ایـن شـرایط اقلیمـی بامیـان هـم یکی
از دالیـل اسـت.
صبـح کابل :حـاال اگـر بخواهیـم از وضعیـت اقتصادی
در بامیـان گـذر کنیـم ،موضـوع دیگـری کـه میتوانـد
پرسـش بعـدی مـن باشـد ایـن اسـت کـه امنیـت در
والیـت بامیـان چگونـه اسـت؟ بیشـترینها بر ایـن باور
اسـتند کـه والیـت بامیـان امنیت نسـبی خوبـی دارد و
ایـن ویژگـی والیـت بامیـان بـه شـمار میآیـد .چطـور
والیـت بامیـان دارای ایـن امنیـت اسـت زمانـی کـه از
اگـر نگاهـی بیندازیـم والیات همجـوار بامیـان از چنین
امنیتـی برخـوردار نیسـتند و همـواره ناامنـی در پشـت
مرزهـای جغرافیایـی ایـن والیـت باقـی مانده اسـت؟
طاهـر زهیـر :ایـن سـوال بسـیاری از کسـانی اسـت
کـه در بامیـان حضـور پیـدا میکننـد و بـا ایـن امنیـت
مثالزدنـی روبـهرو میشـوند و جـواب مـن در ایـن
زمینـه تنهـا میتوانـد ایـن باشـد کـه مـردم بامیـان در
قسـمت تأمیـن امنیـت همکاری گسـترده و بـی دریغی
بـا حکومت دارنـد .اگر این همکاری نباشـد بدون شـک

پولیـس نیـروی کافـی نـدارد که در تمـام نقـاط بامیان
سـرباز بگذارد.
صبـح کابل :تشـکیالت پولیـس در والیـت بامیان چه
تعداد اسـت؟
طاهـر زهیـر :مـا در والیـت بامیان بـا تمام پرسـونل
اداری و نظامـی  1200نیـروی امنیتـی پولیـس داریـم.
صبـح کابـل :در برخـی از ولسـوالیهای کهمـرد و
سـیغان گزارشهایـی مبنـی بـر ناامنـی مخابـره شـده
اسـت ،آیـا ایـن نقـاط بـا ناامنـی روبـهرو اسـتند؟
طاهـر زهیر :در خـود ولسـوالیها ناامنی وجـود ندارد؛
امـا چـون ایـن دو ولسـوالی بـا دو والیـت سـمنگان و
بغلان هممـرز اسـت ،متأسـفانه در برخـی از نقاطی که
بـا والیـت بامیـان مـرز مشـترک دارنـد ،ایـن ناامنیهـا
مشـاهده شـده است.
صبـح کابل :آیا شـما نگران این نیسـتید کـه از همین
نقـاط بـرای ناامنسـازی بامیـان اسـتفاده کننـد و ایـن
والیـت را بهعنـوان مرکـز افغانسـتان دسـتخوش ناامنی
سازند؟
طاهـر زهیـر :تالشهـا بـرای ناامنسـاختن بامیـان از
خیلـی سـالها بدیـن سـو از سـوی طالبـان و داعـش
جریـان دارد و در همـان سـالهای اول حضـور خـود
بهعنـوان والـی بامیـان ،مـن ایـن نگرانی را حـس کرده
بـودم و بـه همیـن خاطـر امنیـت را در همـان سـاحات
مثـل درهی شـکاری بـاال بردیـم تـا میـزان تهدیـدات
هراسافکنـان کاهـش پیـدا کنـد.
صبـح کابل :اگـر بخواهیـم نگاهی بـه کارنامهی شـما
بهعنـوان والـی بامیان در چهار سـال گذشـته بیندازیم،
آیـا آمـاری در دسـت داریـد کـه چـه تعـداد پروژههای
عامالمنفعـه در سـطح والیـت بامیان روی دسـت گرفته
شـده اسـت و بـه بهرهبرداری رسـیده اسـت؟
طاهـر زهیـر :در چهـار سـالی کـه مـن والـی بامیـان
بـودم ،تالشـم ایـن بـوده اسـت تـا بـا مدیریـت منابع و
عوایـد شـهرداری یـک اسـتودیوم ورزشـی و دروازههای
ورودی شـهر و پختـهکاری سـرک ملا غلام و چندین
سـرک دیگـر را بسـازیم و همچنین در عرصـهی معارف
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مـا چندیـن مکتـب در سـطح والیـت سـاخته ایـم و
همچنیـن بـرای دانشـگاه بامیـان یـک تعمیـر معیـاری
خوابـگاه سـاخت ه ایـم .در بسـیاری از زمینههـا مثـل
صحـت ،معـارف ،زراعـت و آبیـاری و سرکسـازی و
انکشـاف دهـات پروژههـای بسـیاری را تاکنـون بـرای
سـهولت مـردم بامیـان بـه بهرهبـرداری رسـاندهایم.
صبـح کابـل :اگـر بخواهیـد آمـاری بـرای مصـرف
بودجـهی انکشـافی والیـت بامیـان در چهـار سـال
گذشـته بدهیـد چـه مقـدار افغانـی خواهـد بـود؟
طاهـر زهیـر :مـا بـر اسـاس گـزارش کاری سـاالنهی
خـود هـر سـال بـه میزان سـه و نیـم تـا چهـار میلیارد
افغانـی بودجهی انکشـافی والیت بامیان را توانسـتهایم
بـرای پیشـبرد پروژههـای اقتصـادی ،صحـت ،معـارف
و غیـره  ...مصـرف کنیـم کـه در مجمـوع چهـار سـال
حضـور کاری مـن در ایـن والیـت مبلغـی در حـدود
پانـزده  -شـانزده میلیـارد افغانـی میشـود کـه صـرف
باسـازی و راهانـدازی پروژههـای شـده اسـت کـه از آن
یـادآوری کردم.
صبـح کابـل :ایـن یـک مبلـغ قابـل مالحظـه اسـت؛
امـا همیشـه اعتراضاتـی مبنـی بـر بیتوجهـی حکومت
مرکـزی نسـبت بامیان بوده اسـت .آیـا واقعـن اینگونه
اسـت؟ حکومـت مرکـزی نسـبت بـه بامیـان بیتوجـه
اسـت یـا توجـه دارد و دیـده نمیشـود؟
طاهـر زهیـر :نـه خیـر! مـن فهمـم از ایـن قضیـه
اینگونـه نیسـت .من درمـورد پیـش از دوره کاری خود
نمیتوانـم حرفـی بزنـم؛ امـا در مـدت چهـار سـالی که
مـن بهعنـوان والـی بامیـان ایفـای وظیفـه میکنـم،
نظـرم بـر این اسـت که حکومـت مرکزی همـواره توجه
خاصـی بـه والیت بامیان داشـته اسـت؛ اما نکتـهای که
میخواهـم بـه ان اشـاره داشـته باشـم ،ایـن اسـت کـه
توسـعه دو ماشـین دارد .یک ماشـین سـکتور خصوصی
اسـت و ماشـین دیگر سـکتور دولتی که این دو ماشـین
بایـد در کنـار هـم کار کننـد تا به توسـعه دسـت یابیم.
امـا متأسـفانه در والیـت بامیـان تنهـا ماشـین سـکتور
دولتـی در حرکت اسـت و ایـن میتواند بعدهـا بهعنوان
یـک چالـش جدی فـراروی حکومت قـرار بگیـرد .ما در
سـکتور دولتـی بـه کار خـود ادامـه میدهیـم و همیـن
رونـد سـبب شـد کـه شـهرداری بامیـان  60میلیـون
افغانـی بودجـهی تشـویقی دریافـت کند که قرار اسـت
ایـن بودجـه در دو سـال و هر سـال  30میلیـون افغانی
بـه ایـن نهـاد داده شـود تـا یـک هوتـل شـش طبقـه و
پنـج سـتاره در مرکـز والیـت بامیان سـاخته شـود.
صبـح کابـل :از غصـب زمیـن در بامیـان بـرای مـان
بگوییـد؛ معضلی که در تمام کالنشـهرهای افغانسـتان،
حکومـت همیشـه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم میکنـد.
گزارشهایـی وجـود داشـت کـه در بامیان نیـز مواردی
از غضـب زمیـن از سـوی شـماری زورمنـدان رخ داده
بـود .واکنـش شـما بـا ایـن قضیـه چـه بـوده و آیـا
توانسـتید جلـو ایـن غاصبیـن را بگیریـد؟
طاهـر زهیر :بلـه من تمـام تالش خـود را انجـام داده
ام و در آینـده هـم از تلاش خـود بـرای ایسـتادگی در
برابـر غاصبیـن زمیـن دریـغ نخواهـم کـرد؛ چـون مـن
بـر ایـن بـاورم کـه در کنـار طالبـان و هراسافکنـان که
دشـمن ایـن کشـور و مـردم اسـتند ،همیـن غاصبیـن
زمیـن و مافیـای اقتصـادی کـه میخواهنـد نظـام
اقتصـادی کشـور را در چنـگال خـود بگیرنـد ،دشـمن
افغانسـتان و مـردم به شـمار میآینـد .در ایـن بخش با
اطمنـان میگویـم کـه غصـب زمیـن را به صفر رسـانده
ام و تـا زمانـی ایـن جـا اسـتم اجـازه نمیدهـم هیـچ
کسـی زمینهـای دولتـی را غصـب کننـد.
صبـح کابـل :بهعنـوان سـوال آخـر و حـرف آخـر آیـا
آقـای زهیـر خـود را یـک والی موفـق میدانـد در چهار
سـال گذشته؟
طاهـر زهیـر :اگر نگاهـی به این چهـار سـال بیندازیم
در مـورد موفقیـت من بایـد مردم قضاوت کننـد؛ اما اگر
جـواب ایـن سـوال را بخواهید از من داشـته باشـید باید
بگویـم کـه حـس موفقیـت را در خـود دارم نسـبت بـه
ایـن کـه از چهار سـال کاری خـود راضی باشـم؛ اما این
رضایـت از خـود نیـز بـر میگردد بـه شـیوهی کاری که
تـا کنون بـرای خود برگزیدم تـا بتوانم در یـک رابطهی
دو طرفـه بـا دونرهـای حکومـت ،خواسـتههای مشـروع
مـردم بامیـان را مطالبه کنم.
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فرهنگ سیاسی ارادتساالر

سید محمد تقی حسینی

امـروزه صـرف وجـود داشـتن نهادهـای
دموكراتيـك ماننـد مجلـس ،احـزاب سياسـی،
تفكيـك قـوا و ...نمیتوانـد موجـب توسـعهی
سياسـی شـود و گاه خود اين ابزارهـا در خدمت
اقتدارگرايـی قـرار میگیـرد؛ بنـا بـر ايـن ،عالوه
برنهادهـای دموكراتيـك در يـك جامعـه ،مـا
نيازمنـد شـهروندان دموكراتيـك و فرهنـگ
سياسـی دموكراتيـک اسـتيم.
لوسـين پـای ،فرهنگ سياسـی را چنيـن تعريف
كـرده اسـت :دیدگاههـا ،احساسـات سياسـی و
ادراكاتـی كـه رفتار سياسـی را در هـر جامعهای
تعييـن كرده و هدايـت میکند .اجـزای فرهنگ
سياسـی يـک تـوده انباشـته و متفـاوت نيسـت،

بلكـه الگوهـای منظـم و بههمپیوسـته اسـت
كـه در كنـار هـم قـرار دارنـد و متقابلا همديگر
را تقويـت میکننـد .پرداختـن بـه فرهنـگ
سياسـی ،بيشـتر بـه تأثيـر آن بـر گسـترش
و تقويـت دموكراسـی میپـردازد .در واقـع،
فرهنـگ سياسـی ،قواعـد بنيادين اجـرا و كنش
سياسـی را وضـع میکند و تصـورات و اعتقادات
مشـتركی  -كـه بنيادهـای اصلـی زندگـی
سياسـی يـک كشـور اسـتند -را معیـن میکند.
سـاخت جامعـه و فرهنـگ افغانسـتان ،تکههـای
بـه جامانـده از حوزههـای فرهنگـی آسـیایی
اسـت .حوزهی تمدنـی و فرهنگی آسـیای میانه،
آسـیای جنوبـی و خاورمیانه ،پارههایـی از قلمرو
فرهنگـی خـود را در ایـن سـرزمین بـه جـای
مانـده انـد و از ایـن روی در افغانسـتان ،سـاخت
موزاییکـی جامعـه و فرهنـگ ،ریشـهی تعریـف
«خـود» و «دیگـری» را بازسـازی میکنـد.
میمنـه ،بـه تاشـکند میمانـد ،هـرات به مشـهد
و جاللآبـاد بـه پیشـاور .میـان فـردی از شـمال

افغانسـتان و فـرد دیگـری در جنوب افغانسـتان،
چـه شـباهتی ،چه زمینـهی گفتوگـو ،همزبانی
و همدلـی را میتـوان یافـت؟ کـدام اسـتورهی
مشـترک ،آرمـان ،داسـتان ،خاطـره و خصلـت
مشـترک میتـوان نشـان داد؟ در جاللآبـاد،
واحـد پـول افغانـی ،بیهـوده اسـت و یـک قرص
نـان را بـه کلـدار بایـد خریـد .قـدرت ،خـود
طعمـهی ایـن «بیگانگـی» اسـت.
سیاسـت و نهـاد دولـت ،اسـیر و در بنـد ایـن
غـول هراسـناک دیگرهراسـی اسـت و در برابـر
آن بـه کرنـش میافتـد و کارگـزار «خـود» در
برابـر «دیگـری» میشـود .از سـوی دیگـر ایـن
فرهنـگ دچـار آفـت دیگری اسـت کـه میتوان
آن را فرهنـگ تبعـی دانسـت؛ از ویژگیهـای
فرهنگ سياسـی تابعيت آمريت :ارادتسـاالری،
بدبينـی ،خشـونت ،بیاعتمـادی و عـدم تسـاهل
و از ویژگیهـای فرهنـگ سياسـی دموكراتيـک:
سـاخت افقـی قـدرت ،افسـونزدایی از قـدرت،
اعتمـاد سياسـی و لياقتسـاالری را میتـوان نام

بـرد .در افغانسـتان به دليل بحرانهای سياسـی
و اجتماعـی ،نهادهـای آموزشـی ،سرتاسـری
و كارآمـد نبـودهانـد و بیگمـان نتوانسـتهانـد
در تربيـت نيروهـای انسـانی دموكراسـیخواه
مؤثـر باشـند .آمـوزش شـهروندی در ارتبـاط بـا
جامعهپذیـری سیاسـی اسـت؛ بـر اسـاس ايـن
آموزشهـا شـهروندان گرایشهـا ،نگرشهـا،
دانش و معیارهای سياسـی خود را به نسـلهای
بعـدی انتقـال داده يـا در تعامـل قـرار میدهند.
آنچـه در افغانسـتان بوده ،فقـدان همین فرهنگ
گفتوگـو بـر اسـاس نبـود حافظـهی تاریخـی و
آمـوزش بـوده اسـت .فقـدان ابزارهـای موجـود
زندگـی قبیلـهای مـردم افغانسـتان ،سـاکنان
ایـن سـرزمین را بهسـوی عقالنیت قومی سـوق
داده کـه ایـن عقالنیـت مبنای عملکـرد آنان را
شـکل میدهـد .تفکر قالبـی و فرهنگ سیاسـی
ارادتسـاالرانه ،راهـی بـرای تفکـر نمانده اسـت.
آنچـه امـروز مـا شـاهد آن اسـتیم؛ بـه وجـود
آمـدن جزیرههـای قـدرت در افغانسـتان اسـت
کـه عـدهی زیـادی از مـردم را بـه گـروگان
گرفتـه انـد و هنـوز بـر همـان تصـور دوران
قوماندانسـاالری خـود اسـتند ،بیخبـر از ایـن
کـه در ایـن شـرایط تضعیـف دولـت برابر اسـت
بـا قـدرت گرفتـن نیروهـای تنـدروی دولتی که
منتظـر فرصتـی اسـتند تا ایـن حکومـت نیمبند
را نابـود کننـد .در ایـن میـان هسـتند مردمانی
کـه هنـوز بـر اسـاس همـان فرهنـگ سیاسـی
چ گونه تصـور و تفکری
ارادتسـاالرانه بـدون هی 
بـه دنبـال ایـن افـراد اسـتند تـا آینـدهای بـرای
خـود بسـازند ،بیخبـر از ایـنکـه دیگـر زمـان
ن گونـه مبـارزات بـه سـر رسـیده و میتـوان
ایـ 
بـا راههـای دموکراتیـک مبـارزه کـرد .بدبینی و
خشـونت ،دیگـر نمیتوانـد راهـی باشـد بـرای
بیرونرفتـن از منجلاب فعلـی حاکم در کشـور.
گفتوگـو بـر اسـاس دیـد جهانوطنگرایانـه،
میتوانـد تفکـری را تولیـد کنـد کـه افـراد را از
جغرافیـای خـاص بیـرون کشـیده و تمـام ایـن
سـرزمین را جـان خود تصـور کـرده و تصمیمی
بگیرنـد کـه خیر عمومی را در پی داشـته باشـد.

برخورد حکومتی و اثر هالهای روانشناختی!
مـا معمـوال نسـبت بـه کسـانی
کـه دوسـت شـان داریـم
سـخاوتمندتریم؛ از خطـای آنهـا
صبور بیات
سـادهتر میگذریـم ،نظـر شـان را
عمیقتـر میپذیریـم و در قیـاس بـا دیگـران ،مقاومـت
اندکـی در مقابـلشـان داریم .در عالم سیاسـت هم این
نـگاه وجـود دارد.
تصمیمگیـران و صاحبـان قـدرت ،بـا رواداری و مدارای
بیشـتر بـا همفکـران شـان برخـورد میکنند .احسـاس
میکننـد آنهـا صادقتـر انـد؛ اگـر هـم مرتکـب خطـا
بشـوند ،میگوینـد نیت بدی نداشـتهاند و «هر انسـانی
ممکنالخطاسـت» و بـه همـان اندازه نسـبت بـه منتقد
و مخالـف خـود سـختگیر انـد ،خطـای آنهـا« ،جـرم
و گنـاه» اسـت ،سـوءنیت دارنـد و لبخنـد شـان حتمـا
توطئـه و نقشـه اسـت برای نفـوذ و...
اولیـن بـار دکتـر ا ِدوارد تورندایـک ،ایـن نکتـهی
روانشـناختی را عمومـی کرد و نـام آن را #اثر -هالهای
( )Halo Effectگذاشـت .اثـر هالـهای ،یـک خطا در
شـناخت و تصمیمگیـری اسـت کـه فـرد قضاوتکننده
بـر اسـاس ذهنیـت پیشـین دسـت بـه تصمیمگیـری
در مـورد فـرد یـا مجموعـهای میزنـد و آن را خالـی از
ایـراد میدانـد .مثـال مشـهور این اثـر ،رفتار بسـیاری از
معلمـان اسـت .وقتـی معلمـی از دانشآمـوزی ذهنیتی
منفـی بهعنـوان یک فـرد «تنبـل» دارد ،در برخوردهای
بعـدی نیـز ممکن اسـت این پیـشداوری بر قضـاوت او
تأثیـر بگـذارد .بـرای همین ،معمـوال به معلمـان توصیه
میشـود کـه در هنـگام تصحیـح ورقههـای امتحانـی به
اسـامی دانشآمـوزان نـگاه نکنند تـا ذهنیتهـای قبلی
بـر نحوهی قضـاوت آنهـا تأثیر نگـذارد.
در ارتباطـات انسـانی هـم وقتـی از کسـی دروغـی
میشـنویم و ایـن دروغگویـی ثابت میشـود ،بر اسـاس
اثـر هالـهای کـه حـول موضـوع دروغگویـی در خصوص

آن شـخص در ذهـن ما شـکل خواهد گرفـت ،ما آن فرد
را انسـانی دروغگـو تصـور کـرده و پـس از آن در اعتماد
کـردن بـه وی دچـار تزلزل خواهیـم شـد .در واقع برای
مغـز ،سـادهتر اسـت تا بـه جای تلاش و کنـکاش تازه،
بـه داشـتههای پیشـین خـودش اسـتناد کند.
ایـن اثـر ،بـه همـان انـدازه کـه میتوانـد زیانهایـی در
پی داشـته باشـد در صـورت اسـتفادهی هنرمندانه برای
تأثیرگـذاری روی دیگـران مؤثـر اسـت؛ امـا حقیقـت
آن اسـت کـه در عالـم سیاسـت افغانسـتانی ،بیـش
از آن کـه فکـر کنیـد ،تأثیرگـذار و خسـارتبار اسـت.
مـوارد بسـیاری از ایـن اثـر را میتـوان مثـال زد .اندکی
دقـت ،نشـان میدهـد کـه بسـیاری از مـا گرفتـار «اثـر
هالـهای» اسـتیم و بـه شـدت روی تصمیمهـای مـا
تأثیـر میگـذارد .ریشـهی بسـیاری از اعتمادکردنهایی
کـه منجـر بـه خیانـت میشـود ،در همیـن اثـر هالهای
اسـت .پروندههـای فسـادهای گسـترده ،نشـان میدهد
برخـی از مدیـران تنهـا بـه دلیـل اثـر هالـهای موجـود
در ذهـن خـود یـا دیگرانـی که بـه آنهـا باور داشـتند،

نسـبت بـه برخـی نرمش نشـان دادنـد و زمینهی فسـاد
ایجـاد شـد .بسـیاری از عـزل و نصبهـای مدیـران،
تأییـد و رد صالحیتهـا ،احضارهـا و بازخواسـتها یـا
چشمبسـتنها بـر خطاهـای اسـتراتیژیک دوسـتان،
ریشـه در «اثـر هالـهای» دارد.
وقتـی کسـی را از یـک قـوم و دیگـری را از قـوم دیگـر
تعریـف میکنیـم ،بسـته بـه نزدیکی یا دوری ما نسـبت
بـه ایـن دو جریان سیاسـی ،از پیش او را قضـاوت کرده
ایـم و حتـا روی ادبیـاتمـان تأثیـر میگـذارد .آرزوی
بزرگـی اسـت که تصـور کنیـم مدیـران و تصمیمگیران
ارشـد از ایـن خطـای روانشـناختی مصـؤون بمانند؛ اما
درک همیـن نکتـهی سـاده و فهـم آن کـه در برابر «اثر
هالـهای» بایـد مقاومـت کـرد و نبایـد بـه آن اجـازه داد
بـه مـا ذهنیـت از پیش تعیینشـدهای نسـبت بـه افراد
بدهـد و قضـاوت نهایـی را بـر اسـاس شـناخت کامـل
انجـام داد ،گام بزرگـی اسـت .بـه ویـژه در هنـگام تأیید
یـا رد صالحیـت افـراد بـرای پذیرفتن مناصـب کلیدی،
هنـگام مصاحبههـا و امتحـان تقرریهـا.

در بارهی «بهداشت روانی»
چه میدانیم؟
زهرا اکبری

بهداشـت روانـی را ،حالـت سـازگاری نسـبتا خـوب ،احسـاس آرامـش،
شـکوفایی تـوان و اسـتعدادهای شـخصی تعریـف کـرده انـد .ایـن
اصطلاح بـرای کسـی بـه کار بـرده میشـود کـه در سـطح باالیـی از
سـازگاری و انطبـاق رفتـاری و عاطفـی عمـل میکنـد ،نـه کسـی کـه
صرفـا بیمـار نیسـت .مراکـز بهداشـت روانـی جامعهنگـر بـا هدف سـه
نـوع پیشـگیری در جامعـه فعالیـت میکننـد:
 :1جلوگیری از بروز اختاللهای روانی
 :2تشخیص و درمان زودهنگام اختاللها
 :3کمـک بـه حـل معضلات و مشـکالت ناشـی از ابتلا بـه
اختاللهـای روانـی
علاوه بـر اهمیتـی کـه بـرای پیشـگیری قایـل میشـویم ،بـه دنبـال
دسـتیابی بـه ویژگیهایـی اسـتیم کـه سـالم ،سـازگار و مطلـوب بـه
شـمار آینـد .در واقـع بعـد مثبت بهداشـت روان که سـازمان بهداشـت
جهانـی نیـز روی آن تکیه دارد ،در تعریف سلامتی لحاظ شـده اسـت
«سلامتی یـک حالت رفـاه فیزیکـی ،روانـی و اجتماعی اسـت نه فقط
فقـدان بیمـاری و یـا ناتوانـی ».بهگونـهی دیگـر ،میتـوان گفـت کـه
بهداشـت روان ،حالتـی از رفـاه اسـت کـه در آن فـرد تواناییهایـش را
بـاز میشناسـد و قـادر اسـت بـا اسـترسهای معمـول زندگـی تطابـق
حاصـل کـرده ،از نظـر شـغلی مفید و سـازنده باشـد و بهعنوان بخشـی
از جامعـه بـا دیگـران مشـارکت و همکاری داشـته باشـد.
اصول بهداشت روانی
بـرای رسـیدن به اهـداف بهداشـت روانی رعایـت اصولی الزامی اسـت.
برخـی از آن اصـول عبارتند از:
 -1توجه به تمامیت وجود هر فرد
یکـی از اصـول بهداشـت روانی این اسـت که انسـان به شـکل تمامیت
جسـم و روان در نظـر گرفتـه شـود .انسـان سـالم میتوانـد درک کنـد
کـه ممکن اسـت مشـکالت جسـمی و روانـی با هـم در ارتباط باشـند.
هـر انسـان بـر اثـر ارتبـاط خصوصیـات روانـی و جسـمی خود ،دسـت
بـه عمـل میزنـد و هیـچ رفتـاری جـدا از ایـن چهارچـوب صـورت
نمیگیـرد.
 -2احترام به شخصیت خود و دیگران
احتـرام بـه شـخصیت خـود و دیگران؛ یعنـی این که یک شـخص خود
را دوسـت بـدارد و بـه دیگـران احتـرام بگـذارد .فـرد سـالم احسـاس
میکنـد کـه افـراد جامعـه او را مـورد پذیـرش قـرار میدهنـد و او نیز
بـا نظـر موافـق بـه آنهـا مینگـرد و بـرای خـود و آنهـا احتـرام قائل
اسـت .اصـول بهداشـت روانـی ،مبتنـی بـر تقویـت افراد اسـتوار شـده
اسـت و از تخریـب شـخصیت افـراد تـا جایـی که امکان داشـته باشـد،
جلوگیـری میکنـد.
 -3بررسی علل رفتار
هـر رفتـاری علتـی دارد و خودبهخـود انجام نمیشـود؛ ماننـد ترس که
حتمـا دلیلـی دارد کـه یـا آن را میدانیـم یـا نـه .انسـان سـالم در پـی
کشـف علـت رفتارهـا برمیآیـد؛ این که مثال چـرا میترسـم و آن علت
را رفـع میکند.
 -4روبهروشدن با واقعیتهای فردی و اجتماعی
هـر فـرد سـالم تواناییهـا و ناتواناییهـای خـود را میشناسـد و آن را
قبـول دارد؛ البتـه میکوشـد محدودیتهـای خود را رفع کند و نسـبت
بـه آنهـا جبهـه نمیگیـرد یـا پنهانـش نمیکنـد .کشـمکش و عـدم
قبـول واقعیـات اغلـب موجـب بـروز اختلال روانی میشـود.
 -5دانستن و ارزشدادن به نیازهای اولیه
بهداشـت روانـی مسـتلزم دانسـتن و ارزشدادن بـه نیازهـای اولیـهی
انسـان اسـت .احتیاجـات و نیازهـای جسـمانی و روانـی ،بسـیار مهـم
اسـتند .بشـر دائمـا از این نیازهـا تأثیر میپذیرد و به نسـبت محرومیت
و ارضـای آنهـا رفتـارش تغییـر میکنـد .بهداشـت روانی بـر این اصل
اسـتوار اسـت کـه نیازهـای جسـمانی و روانی هر شـخص در هر سـنی
بـا شـرایط ویـژهی همان سـن بایـد در نظـر گرفته و ارضا شـود.
 -6مقابله با مشکالت عاطفی
مشـکالت عاطفی جزئی از زندگی محسـوب میشـوند .سلامتی روانی
بـه نحـوهی برخـورد بـا این مشـکالت و یافتـن بهتریـن راه حـل برای
غلبـه بـر آنهـا بسـتگی دارد .اصـول بهداشـت روانـی ،قوانیـن مربـوط
بـه سلامت عاطفـی و روانـی را در بـر مـییـرد .چگونگـی روابـط بـا
مـردم و توانایـی سـازگاری با آن ،مهمترین عامل در احسـاس خوشـی
و شـادکامی اسـت .بیماریهـای روانـی تقریبا همیشـه به ایـن حقیقت
کـه بیمـار قادر نیسـت دوسـت بـدارد و عشـق بـورزد مربوط میشـود.
 -7به دستآوردن رضایت از زندگی
بـه دسـتآوردن رضایـت از زندگـی ،از اصـول بهداشـت روانـی اسـت.
رضایت ممکن اسـت از احسـاس برتری و پیشـرفت ،از رسـیدن به نیاز
و آرزوهـای شـخصی ،مقابلـه بـا مشـکالت و نامالیمـات و مـوارد دیگـر
بـه دسـت آیـد .رضایـت پشـتوانهی قـوی و نیرومنـدی بـرای مقابله با
مشـکالت است.
توانایـی در کسـب رضایـت بـه انسـان اسـتقامت میدهـد و موجـب
خشـنودی درونـی میشـود .خشـنودی واقعـی بـه ایـن بسـتگی دارد
کـه انسـان نیازمندیهـای درونـی و پنهـان خـود را بـه شـکلی کـه
جامعهپسـند میباشـد در آورد .کسـب رضایـت بـا اتـکا بـه نفـس،
کاردانـی ،آزادی ،اسـتقالل و تدبیـر ،همبسـتگی تنگاتنگـی دارد.

سال اول

خبرهای داخلی

امریکا در حال آمادگی
خروج شش هزار نیرو از افغانستان

ایــاالت متحــده و طالبــان ،بــه یــک توافــق
ابتدایــی بــرای خــروج هــزاران ســرباز امریکایــی
از افغانســتان دســت یافتــه انــد .روزنامــهی
واشــنگتن پســت ،بــه نقــل از چنــد مقــام
امریکایــی گــزارش داده اســت کــه ایــاالت
متحــده و طالبــان ،بــه توافــق ابتدایــیای
دســتیافتهانــد کــه بــر اســاس آن ،دولــت
امریــکا در حــال آمادگــی بــرای خــروج شــش
هــزار ســرباز امریکایــی از افغانســتان اســت.
گفتــه میشــود کــه بــا خــروج ایــن شــش
هــزار ســرباز امریکایــی از افغانســتان ،شــمار
ایــن نیروهــا در ایــن کشــور ،بــه  ۸تــا  ۹هــزار
نفــر خواهــد رســید .واشــنگتن پســت ،بــه
نقــل از یــک مقــام امریکایــی گفتــه اســت کــه
دســتکم  ۸۰تــا  ۹۰درصــد توافــق میــان
ایــاالت متحــده و طالبــان نهایــی شــده اســت؛
امــا توافــق بــر ســر  ۱۰تــا  ۲۰درصــد دیگــر آن
بــا چالشهایــی همــراه خواهــد بــود .شــماری
از مقامــات ایــاالت متحــده ،تأکیــد کــردهانــد
کــه کاهــش نیروهــای امریکایــی در افغانســتان،
نیازمنــد اعــام آتشبــس از ســوی طالبــان و
قطــع رابط ـهی ایــن گــروه بــا شــبکهی القاعــده

اســت.
ایــن روزنامــه بــا اســتناد بــه گفتــهی تعــدادی
از مقامــات ایــاالت متحــده ،گفتــه اســت کــه
توافــق صلــح ،قبــل از برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری بــه دســت آمــده میتوانــد؛
امــا ممکــن اســت رهبــران طالبــان ســبب تأخیــر
در نهاییســازی ایــن توافــق شــوند.
پیــش از ایــن ،وزیــر خارجــهی امریــکا ،گفتــه
بــود کــه دونالــد ترامــپ ،قصــد دارد تــا قبــل
از برگــزاری انتخابــات ریاســتجمهوری ســال
 ۲۰۲۰ایــن کشــور ،رونــد خــروج نظامیــان
امریکایــی از افغانســتان را آغــاز کنــد.
مایــک پومپیــو ،در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد
خــروج نظامیــان امریکایــی تــا مــاه نوامبــر ســال
آینــده از افغانســتان ،گفتــه بــود کــه ایــن دســتور
را از دونالــد ترامــپ ،رییــس جمهــوری ایــاالت
متحــده دریافــت کــرده اســت.
صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاســتجمهوری،
در واکنــش بــه ایــن ســخنان وزیــر خارجــهی
امریــکا ،گفتــه بــود کــه آقــای پومپیــو در
گفتوگــوی تلفونــی بــا رییــس جمهــور غنــی،
اطمینــان داده اســت کــه در اســتراتیژی ایــاالت

متحــده تغییــری بــه میــان نیامــده و کاهــش
شــمار نیروهــای خارجــی ،بــا درنظرداشــت
شــرایط افغانســتان صــورت میگیــرد.
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،در جریــان چنــد مــاه
گذشــته ،تالشهــای خــود را بــرای دس ـتیافتن
بــه توافــق صلــح بــا طالبــان ،آغــاز کــرده اســت.
گفتــه شــده کــه یکــی از موضوعــات اساس ـیای
کــه میــان زلمــی خلیـلزاد و نماینــدگان طالبــان
در دوحــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه ،خــروج هــر
چــه زودتــر نیروهــای خارجــی از افغانســتان
بــوده اســت.
از ســویی هــم ،زلمــی خلیــلزاد ،فرســتادهی
ویــژهی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان ،روز
چهارشــنبه ( ۹اســد) ،در برگــهی تویتــر خــود
نگاشــته بــود کــه کابــل و واشــنگتن ،روی
مراحــل بعــدی صلــح بــه توافــق رســیدهانــد.
دولــت افغانســتان نیــز در پــی ایــن ســخنان
آقــای خلی ـلزاد ،گفتــه اســت کــه در نتیج ـهی
رایزنیهــای مســتمر و همهجانبــه بــا
طرفهــای داخلــی و تالشهــای جــدی
حکومــت ،هیــأت مذاکرهکننــدهی دولــت در
پروســهی صلــح ،تشــکیل شــده اســت.
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کشته شدن  25نفر از اعضای
طالبان در والیت لوگر
نیروهـای امنیـت ملـی ،بـا راهانـدازی عملیاتـی در
مربوطـات ولسـوالی چـرخ والیـت لوگـر ،تلفـات
سـنگینی بـه هراسافگنـان طالـب وارد کـرده انـد.
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی ،بـا نشـر اعالمیـهای
گفتـه اسـت کـه ایـن عملیـات ،بـر قـرارگاه و محـل
تجمـع فرماندهـان ارشـد هراسافگنـان طالـب در
ولسـوالی چـرخ والیـت لوگـر راهانـدازی شـده بـود.
در اعالمیـه آمـده اسـت« :در نتیجـهی ایـن عملیات،
 25نفـر از اعضـای داخلـی و خارجـی هراسافگنـان
طالـب ،بـه شـمول ایغورهـای چیـن و چیچنیهـا در
روسـتای پنگـرام ولسـوالی چـرخ کشـته شـده انـد و
 12نفـر دیگـر ایـن افـراد زخـم برداشـتهاند».
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی گفته اسـت که شـش
نفـر هراسافگـن طالـب نیـز در جریان ایـن عملیات
بازداشـت شـدهاند.
ایـن ریاسـت افـزوده اسـت کـه در ایـن عملیـات،

دههـا میـل سلاح خفیـف ،واسـکتهای انتحـاری و
ماینهـای خودسـاخت ضـد وسـایط کشـف و ضبـط
شـده و سـه قرارگاه کلیـدی هراسافگنـان طالب نیز
نابود شـده اسـت.
در اعالمیـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد ،مسـؤولین
اسـتخبارات در والیـات پکتیـا ،میـدان وردک ،لوگـر،
غزنـی ،پکتیـکا ،خوسـت و کابـل بـوده و بـه منظـور
سـازماندهی حملات تروریسـتی در مربوطات والیت
لوگـر و والیتهـای همجـوار آن ،گرد هم جمع شـده
بودند.
والیـت لوگـر در جنـوب کابـل ،از والیتهـای بـه
شـدت ناامـن اسـت و بیشـتر افـراد گروههـای
تروریسـتی طالبـان ،حقانـی و القاعـده در این والیت
فعالیـت دارنـد .از والیـت لوگـر بـه عنـوان پایـگاه
اصلی سـازماندهی حملات تروریسـتی در کابل نیز
اسـتفاده میشـود.

در حملهی طالبان بر دایکندی
 ۱۱نفر از نیروهای امنیتی جان باختند
در نتیجـهی حملـهی هراسافگنـان طالـب بـر
پاسـگاههای امنیتـی در مربوطـات ولسـوالیهای
پاتـو و کجـران والیـت دایکندی ۱۱ ،نفـر از نیروهای
امنیتـی جـان باختـهانـد.
سـیدانور رحمتـی ،والـی دایکنـدی ،بـه روزنامـهی
صبـح کابـل میگویـد کـه هراسافگنـان طالـب
حوالـی سـاعت  ۱:۳۰بامـداد روز جمعـه ( ۱۱اسـد)،
بـر پاسـگاههای امنیتـی در منطقـهی بنـد زیـارت
ولسـوالی پاتـو حملـه کردنـد.
او میافزایـد کـه در ایـن حملـه ۱۰ ،نفـر از نیروهای
امنیتـی جـان باختـه اند و  ۱۱نفـر دیگر ایـن نیروها
زخمـی شـدهاند.
آقـای رحمتـی میگوید کـه درگیری میـان نیروهای
امنیتـی و هراسافگنـان طالـب تا حوالی سـاعت ۱۱
قبـل از ظهـر روز جمعه ادامه داشـت و در جریان آن،
بـه افـراد طالبان هـم تلفات سـنگینی وارد شـده که

آمـار دقیق آن تا هنوز مشـخص نشـده اسـت.
والـی دایکندی ،همچنـان میگوید کـه هراسافگنان
طالـب ،همزمـان بـا حملـه بـر پاسـگاههای امنیتـی
در ولسـوالی پاتـو ،بـر پاسـگاههای بـازار مشـترک
ولسـوالی کجـران نیـز حملـه کـرده بودند.
او علاوه کـرد کـه در جریـان درگیـری در ولسـوالی
کجـران ،یـک نفـر از نیروهـای امنیتی جـان باخته و
دو نفـر دیگـر هـم زخـم برداشـتهاند.
والیـت دایکنـدی در مرکـز افغانسـتان ،از جملـه
والیتهـای امـن افغانسـتان محسـوب میشـود؛ امـا
در ایـن اواخـر ولسـوالیهای کجـران و پاتـوی ایـن
والیـت شـاهد ناامنیهـای فراوانـی بـوده اسـت.
در جریـان چنـد مـاه گذشـته ،هراسافگنـان طالـب
بارهـا بـر پاسـگاههای امنیتـی در ولسـوالیهای
کجـران و پاتـوی ایـن والیـت حملـه کـرده و تلفاتی
بـه نیروهـای امنیتـی وارد کـرده انـد.

خبرهای خارجی

مایک پمپیو :تحریمهای بیشتری علیه ایران وضع میشود

وزیـر خارجـهی ایـاالت متحـده ،گفتـه اسـت کـه
امریـکا تحریمهـای بیشـتری را علیـه جمهـوری
اسلامی ایـران وضـع خواهـد کـرد.
مایـک پومپیو ،روز جمعه ( ۱۱اسـد) ،در نشسـتی
بـا رهبـران آسـیای جنوبشـرقی در بانکـوک،
تحریمهـا علیـه ایـران را تأثیرگـذار عنـوان کـرد
و گفـت کـه تحریمهـا علیـه ایـن کشـور ،بیشـتر
خواهـد شـد.

آقـای پومپیـو ،همچنـان از تحریـم محمدجـواد
ظریـف ،از سـوی دولـت امریـکا اسـتقبال کـرد
و گفـت کـه ظریـف همدسـت مافیـای (علـی
خامنـهای) ،رهبـری جمهـوری اسلامی اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن ،وزارت
مالیـهی امریـکا ،محمـد جـواد ظریـف ،وزیـر
خارجـهی ایران را در فهرسـت تحریمهـای ایاالت
متحـده قـرار داد .ایـن موضـوع واکنـش مقامـات

ایـران را برانگیختـه بـود.
آقـای ظریـف در پـی ایـن اقـدام وزارت مالیـهی
امریـکا ،در برگـهی تویتـر خـود نگاشـت« :دلیـل
اصلـی امریـکا بـرای قـراردادن مـن در فهرسـت
تحریـم ،ایـن اسـت که سـخنگوی اصلی ایـران در
جهـان اسـتم».
از سـویی هـم ،حسـن روحانـی ،رییـس جمهـور
ایـران ،در واکنـش بـه ایـن موضوع ،گفـت که این
اقـدام دولـت امریـکا کودکانـه و ناشـی از تـرس
مقامـات امریکایـی از منطـق و مصاحبـهی ظریف
ا ست .
پیـش از ایـن ،دونالـد ترامـپ ،رییـس جمهـور
امریـکا ،نیـز بـا امضـای فرمانـی ،علـی خامنـهای،
رهبـر جمهوری اسلامی و دفتـر او را تحریم کرده
بو د .
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن ،مقامـات
امریکایـی بارهـا از آمادگـی بـرای مذاکره بـا ایران
حـرف زده اند.
امریـکا پـس از خـروج از توافقنامـهی برجـام،
سیاسـت فشـار حد اکثـری را علیه ایـران در پیش
گرفتـه تـا ایـن کشـور را وارد بـه مذاکـره کنـد.

زنان عربستان سعودی میتوانند بدون اجازهی شوهر به سفر بروند
دولــت عربســتان ســعودی در اقــدام تــازهای،
اعــام کــرده اســت کــه زنــان در ایــن کشــور،
پــس از ایــن میتواننــد بــدون اجــازهی شــوهر
یــا قیــم خــود ،بــا دریافــت پاســپورت بــه
کشــورهای خارجــی ســفر کننــد.
دویچــه ولــه ،بــه نقــل از روزنامــهی امالقــری،
گــزارش داده اســت کــه بــه دنبــال اصالحــات
گســتردهی عربســتان ســعودی در راســتای
آزادی و برابــری زنــان ،ایــن کشــور ،مصوبــهی
حکومتــی مســافرت را بــرای زنــان آزاد کــرده
اســت.
بــر اســاس ایــن مصوبــه ،زنــان بــاالی  ۲۱ســال،
بــرای ســفر در داخــل و خــارج از عربســتان
ســعودی ،دیگــر بــه رضایــت یــا مجــوز شــوهر
و یــا قیــم خــود نیــازی ندارنــد و میتواننــد
خودشــان اقــدام بــه دریافــت پاســپورت و ســفر
کننــد.
پیــش از ایــن ،زنــان در عربســتان ســعودی،
بــرای ســفر ،تحصیــل و کار ،بــه رضایــت شــوهر،
پــدر و یــا بــرادر نیــاز داشــتند .ایــن مقــررات ،در

چنــد ســال گذشــته در جهــان و هــم در داخــل
عربســتان ســعودی ،بــا انتقــادات زیــادی روبـهرو
شــده بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در چنــد وقــت اخیــر،
محمــد بــن ســلمان ،ولیعهد عربســتان ســعودی،
بــه اصالحاتــی در راســتای آزادی بیشــتر بــرای
زنــان دســت زده اســت .بــه عنــوان مثــال ،در

مــاه جــون ســال  ،۲۰۱۸دولــت عربســتان
ســعودی اعــام کــرد کــه زنــان از ایــن پــس
حــق دارنــد تــا در ایــن کشــور رانندگــی کننــد.
از ســویی هــم ،زنــان در ایــن کشــور ،بــه تازگــی
اجــاز ه دریافــت کــردهانــد کــه فوتبــال بــازی
کننــد و بــه کارهایــی بپردازنــد کــه پیــش از
ایــن ،فقــط در انحصــار مــردان بــود.

کوریای جنوبی از فهرست شرکای تجاری
مورد اعتماد جاپان خارج شد
جاپــان ،کوریــای جنوبــی را از فهرســت شــرکای
تجــاری مــورد اعتمــاد خــود خــارج کــرده و ایــن
موضــوع ،ســبب عمیقتــر شــدن تنــش میــان دو
کشــور شــده اســت.
بــه نقــل از بیبیســی ،ایــن تصمیــم جاپــان،
حــدود یــک مــاه پــس از آن صــورت گرفتــه
اســت کــه ایــن کشــور قوانیــن مربــوط بــه
صــادرات مــواد مهــم بــرای تولیدکننــدگان
فنــاوری کوریــای جنوبــی را ســختتر کــرده
اســت.
گفتــه میشــود کــه ایــن صنایــع ،بــرای کوریــای
جنوبــی دارای اهمیــت بســیار زیــادی بوده اســت.
کوریــای جنوبــی ،نخســتین کشــوری اســت که از

فهرســت شــرکای تجــاری مــورد اعتمــاد جاپــان
خــارج میشــود .در ایــن فهرســت ۲۷ ،کشــور از
جملــه امریــکا ،بریتانیــا و آلمــان ،حضــور دارنــد.
در همیــن حــال ،کوریــای جنوبــی تأکیــد کــرده
اســت کــه بــا شــدت ،بــه ایــن تصمیــم تجــاری
ناعادالنــهی جاپــان ،پاســخ خواهــد داد .حتــا
حــزب حاکــم کوریــای جنوبــی ،گفتــه اســت
کــه ایــن اقــدام جاپــان بــه نحــوی اعــان جنــگ
اقتصــادی بــوده اســت.
در همیــن حــال ،ایــاالت متحــدهی امریــکا از
جاپــان و کوریــای جنوبــی خواســته اســت کــه
بــه ایــن موضــوع پایــان بدهنــد و از دامــنزدن
بــه بحــران ،خــودداری کننــد.

واشنگتن از پیمان منع
موشکهای هستهای میانبرد با مسکو خارج شد
ایــاالت متحــدهی امریــکا ،بــه طــور رســمی از
پیمــان منــع موشــکهای هســتهای میانبــرد
بــا روســیه خــارج شــد کــه ایــن امــر نگرانیهــای
ســازمان ملــل متحــد را بــه وجــود آورده اســت.
بــه نقــل از بیبیســی ،بــه دنبــال خــروج
واشــنگتن از پیمــان منــع موش ـکهای هســتهای
میانبــرد ،مســکو تمامــی تعهــدات ایــن کشــور
در قبــال ایــن پیمــان را بــه حالــت تعلیــق در
آورده اســت.
آنتونیــو گوتــرش ،دبیــر کل ســازمان ملـل متحــد،
گفتــه کــه ایــن پیمــان عامــل بازدارنــدهی
ارزشمنــد در برابــر جنــگ هســتهای بــوده اســت
و خــروج امریــکا از پیمــان منــع موشــکهای
هســتهای میانبــرد ،ممکــن اســت کــه تهدیــد
موشــکهای بالســتیک را افزایــش دهــد.
پیمــان منــع موشــکهای هســتهای میانبــرد،
در ســال  ۱۹۸۷میــان میخائیــل گورباچــف،
آخریــن رهبــر شــوروی ســابق و رونالــد ریــگان،

رییسجمهــور پیشــین امریــکا امضــا شــده بــود.
بــر بنیــاد ایــن پیمــان ،تولیــد موشــکهای
میانبــرد هســتهای و غیرهســتهای بــا بــرد500
تــا  1500کیلومتــر را ممنــوع قــرار داده بــود.
تنشهــا میــان واشــنگتن و مســکو در پیمــان
منــع موشــکهای هســتهای میانبــرد زمانــی
صــورت گرفــت کــه امریــکا و ناتــو ،روســیه را
بــه تولیــد موشــکی بــا قابلیــت حمــل کالهــک
هســتهای و بــا بــرد بیــش از  500کیلومتــر ،متهم
کــرد .روســیه ایــن اتهــام را رد کــرده اســت.
پــس از ایــن تنــش ،ایــاالت متحــدهی امریــکا
شــواهد و مــدارک خــود را در اختیــار متحــدان
خــود گذاشــته و کشــورهای ناتــو از ایــن ادعــای
امریــکا حمایــت کردنــد.
دونالدترامــپ رییسجمهــور امریــکا ،فبــروری
ســال جــاری میــادی ،اعــام کــرد کــه اگــر
روســیه بــر اســاس پیمــان منــع پیمــان فــوق
عمــل نکنــد ،امریــکا از آن خــارج خواهــد شــد.
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ایـن روزهـا حـرف و حدیثهـای جـدی در رابطـه
بـا فروپاشـی بعضـی بالکهـای انتخاباتـی بـه گـوش
میرسـد .هرچنـد هنوز به صورت رسـمی نشـانههای
مبنـی بـر فروپاشـی تیـم خاصـی وجـود نـدارد؛ امـا
موضعگیریهـای رسـانهای و خبرهـای پشـت پـرده
وجـود احتمـال مسـألهی از همگسـیختگی روابـط
سیاسـی اضلاع بالکهـای انتخاباتی ،را جدی نشـان
میدهـد .هنـوز در اولیـن روزهای کمپایـن انتخاباتی
قـرار داریـم و بعضـی از تیمهـا هنـوز بـه صـورت
رسـمی کار کمپایـن انتخاباتی شـان را شـروع نکرده
انـد .بـا این احـوال وقتی خبـر فروپاشـی در بعضی از
تیمهـا ،از اخبـار دیگـر درونتیمـی پیشـی میگیرد،
ایـن پرسـش را به صـورت جـدی مطـرح میکند که
دالیـل اصلـی ایـن فروپاشـیها چیسـت؟
ثبـات رفاقتهـا و همسـوییهای سیاسـی در
افغانسـتان همیشـه یکـی از نگرانیهـای اصلـی
سیاسـتمداران کشـور است .تجربه نشـان داده است
کـه همسـوییهای سیاسـی میـان شـخصیتهای
سیاسـی کشـور روی یـک پـروژهی بزرگ ،به شـدت
شـکننده و آسـیبپذیر بـوده اسـت؛ خصوصـا ایـن
فروپاشـیها در مقاطـع انتخاباتـی سـرعت بیشـتری
میگیـرد .شـکنندگی از درون سـاختارهای حزبـی تا
تشـکلهای جبههای و همسـوییهای عرفی سیاسـی
دامنـه دارد .جبهـهی ملـی افغانسـتان در آسـتانهی
انتخابـات  ،2014فروریخـت و اضلاع اصلـی جبهـه
بـه دسـتههای مخالف سیاسـی مبـدل شـدند .حزب
اسلامی افغانسـتان ،دچـار انشـعاب شـد .جمعیـت
اسلامی افغانسـتان بـه چندیـن شـاخهی فعـال
سیاسـی مبـدل شـده اسـت و هـر کـدام در مقاطـع
انتخابـات راه خـاص خـود را میرونـد .جبهههـای
احـزاب دموکراتیـک متشـکل از احـزاب نوپـا بـا
سـرعت جمـع میشـوند و دوبـاره پراکنده میشـوند.
بـه مشـکل میتـوان پایـداری روابـط سیاسـی در
افغانسـتان را تضمیـن کرد .هرچند حوزهی سیاسـت
در مجمـوع حـوزهی قابـل تضمیـن نیسـت و در هـر
کشـوری همسـوییهای سیاسـی بیـن احـزاب و یـا
شـخصیتهای متنفـذ سیاسـی بـه چنین سرنوشـتی
روبهرو اسـت؛ اما در افغانسـتان مسـأله به کلی تفاوت
میکنـد .ایـن جـا هم به لحاظ همسـویی میـان گروه
هـا یـا افـرادی کـه بـه هـم نزدیـک میشـوند ابهـام
وجـود دارد و هـم در پراکندگیهـا نوعی ابهـام افتاده
اسـت .شـاید دلیـل اصلـی ایـن مسـأله عـدم تفاهـم
روی برنامههـای مشـخص سیاسـی باشـد .وقتـی
تفاهـم بـر محـور برنامهی مشـخص سیاسـی نباشـد،
آنچـه میتوانـد دلیـل نزدیکی و همسـویی افراد تلقی
شـود ،منافـع شـخصی و چشمداشـتهای فردمحـور
اسـت .در دیگـر کشـورها ،ثبـات همسـوییهای
سیاسـی ریشـه در تفاهـم شـان روی برنامههـای
سیاسـی دارد .وقتـی یـک برنامـهی مشـخص ،مبنای
تفاهـم باشـد ،بیتردیـد افق نـگاه افراد بـرای جمعی

جلورفتـن ،محتـوای تفاهـم سیاسـی میباشـد کـه
همـه پـای آن را امضـا کرده انـد و غالبا هـم محتوای
تفاهـم منشـأ و تعریـف قانونـی دارد .غلطفهمـی
وحشـتناکی کـه در افغانسـتان اتفـاق افتـاده ،ایـن
اسـت کـه هنـوز بسـیاری از گروههـای سیاسـی و
افـراد ،تفـاوت میـان برنامـهی سیاسـی بـرای کشـور
و برنامـهی فـردی را نمیداننـد ،یـا حداقـل میـل
زیـادی دیده میشـود کـه برنامههای فردمحـور را به
جـای برنامـهی سیاسـی معرفـی کنند .این جا اسـت
کـه بنیـاد همسـویی بـر نوعی منافـع محـدود فردی
گذاشـته شـده و در نهایـت مخاصمههای شـخصی یا

Saturday

اگـر مـردم بـه سرنوشـت و آینـدهی جامعه و کشـور
خـود عالقهمنـد باشـند و در قبـال آن مسـؤوالنه فکر
کننـد ،آرای شـان بـه سـوی برنامههـای تیمهـای
سیاسـی میـل پیـدا میکنـد و در چنیـن وضعـی،
تیمهایـی کـه بـر مبنایـی غیـر از اندیشـهی مردمـی
جمـع شـان را بنـا کـرده انـد ،در انـزوا میماننـد.
مـردم بـه ایـن طریـق بـه اهرمـی مبـدل میشـوند
کـه سیاسـتمداران را بـه سـوی توجـه بـه منافـع و
مصالـح بـزرگ کشـور دعـوت میکننـد .در وضعیـت
بیتوجهـی مـردم ،طبیعـی اسـت که سیاسـتمداران
راه آسـانتر و کوتاهتـر رسـیدن بـه قـدرت را انتخـاب
میکننـد؛ ایـن راه همانطـور که تجربه شـده اسـت،
از مسـیر تحریـک احساسـات قومـی ،منطقـهای،
مذهبـی و غیـره میگـذرد و بـرای رهبـران و
متنفذیـن قومـی و مذهبـی ،زمینـهی جـازدن منافع
شـخصی شـان بـه جـای مصالـح و منافـع عمومـی
فراهـم میشـود .در عیـن حـال در چنیـن اوضاعـی
امـکان بارکردن ترفندهای سیاسـی بیشـتر میشـود.
در ماههـای اخیـر بارهـا دیـده شـده اسـت کـه افراد
ردهاول بـا ترفندهـای مختلف سیاسـی علیـه هم وارد
اقـدام شـده و در نهایـت جابهجاییهـای زیـادی در

وقتـی سـهولت جدایـی یـک شـخصیت سیاسـی از یـک
تیـم و پیوسـتن بـه تیـم دیگـر آن قـدر زیـاد میشـود
کـه فـرد سیاسـی بـا چنیـن اقدامـی احسـاس تـرس
نمیکنـد و میدانـد کـه توسـط مـردم و صـف پیروانش
مـورد بازخواسـت قـرار نمیگیـرد ،اندیشـهی توجـه به
خواسـتها و منافـع مـردم نیـز از میـان مـیرود.
تطمیـع افراد شـامل گروه توسـط گروههای سیاسـی
مخالـف میتوانـد بـه سـادگی منجـر بـه فروپاشـی
جمـع سیاسـی شـود؛ یعنـی وضـع فروپاشـیهای
مکـرر همسـوییهای سیاسـی در افغانسـتان خصوصا
در سـالهای اخیـر .ایـن وضـع زاییـدهی عوامـل
متعـدد اسـت .از یک سـو دغدغـهی داشـتن برنامهی
سیاسـی بـه یـک امـر جـدی بـرای سیاسـتمداران
کشـور مبـدل نشـده اسـت؛ خیلیهـا بر حسـب یک
تفاهـم معمولـی و تعریـف منافـع شـخصی افـراد،
بـه سـوی عمـل گروهـی سیاسـی میرونـد .شـاید
مهمتریـن علـت نبـود چنیـن دغدغـه ای بـه فقـدان
یـک جامعـهی پرسـشگر برگـردد .وقتـی جامعـهی
افغانسـتان تـوان پرسـشگری ندارد و غالبا بر اسـاس
فکتورهـای دیگـری عمـل میکنـد ،سیاسـتمداران
هـم بـرای جـذب مـردم ،بـه تمرکـز روی همـان
فکتورهـا میپردازنـد .فکتورهایـی مثـل قومیـت،
مذهـب ،منطقـه و غیـره .به باور مـن رابطهی منطقی
بیـن رفتـار سیاسـی مـردم و عملکـرد نخبـگان
سیاسـی وجـود دارد .در واقـع عملکـرد نخبـگان،
بازخوانـی مشـخص فرهنـگ سیاسـی مـردم اسـت.

گروهسـازیها اتفـاق افتـاده اسـت.
وقتـی سـهولت جدایـی یـک شـخصیت سیاسـی از
یـک تیـم و پیوسـتن بـه تیـم دیگـر آن قـدر زیـاد
میشـود کـه فرد سیاسـی بـا چنین اقدامی احسـاس
تـرس نمیکنـد و میدانـد کـه توسـط مـردم و
صـف پیروانـش مـورد بازخواسـت قـرار نمیگیـرد،
اندیشـهی توجـه بـه خواسـتها و منافـع مـردم
نیـز از میـان مـیرود .بـه مـوازات سسـت شـدن
پایههـای اعتمـاد در میـان شـخصیتهای ردهاول
کشـور یـا بـه تعریـف دیگـر سیاسـتمداران بـزرگ،
امـکان برنامهریزیهـای کالنـی کـه یـک تیـم بـه
تنهایـی نمیتوانـد انجامـش بدهـد ،پررنـگ شـده و
سیاسـتمداران را وادار بـه همسـوییهای کوتاهمدت
تـوأم بـا شـک و تردیـد نسـبت بـه همدیگـر میکند.
اگـر در زمینـهی کشـورداری و مدیریـت قـدرت در
دولـت ،سیاسـتمداران نتواننـد بـه هـم اعتمـاد
کننـد ،فضـای عمومـی فعالیـت سیاسـی و ادارهی
کلـی کشـور ،همـواره متزلـزل و شـکننده خواهـد
بـود .شـکنندگی امـروز اوضـاع سیاسـی ،درسـت
برخاسـته از دامـن بیاعتمادیهـای جـدی میـان
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1st Year

نخبـگان سیاسـی افغانسـتان اسـت .فضـای مملـو از
تـرس ،ترفنـد و دروغ و فریـب ،نهایـت بیـش از ایـن
نتیجـه نمیدهـد که امـروز پیـش روی ما قـرار دارد.
تیمهـای انتخاباتـی حتـا تفاهم شـان روی مسـألهی
کلـی کشـور بـه سـه مـاه هـم پایـدار نمیمانـد؛ در
حالـی که بایـد برای مدیریـت قدرت در یـک دورهی
پنجسـاله آمادگـی داشـته باشـند .ایـن بیشـتر بـه
یـک طنـز سیاسـی میمانـد تـا فعالیـت هدفمنـد
و رسـالتمحور سیاسـی .آیـا ایـن سیاسـتمداران،
اوضـاع عمومـی کشـور را نمیبیننـد؟ آیـا ایـن همـه
بدبختـی و عقبمانـیای کـه مـا را فراگرفته اسـت به
چشـم شـان نمیآیـد؟ احتمـا ٌال نـه!
آنچـه بایـد ایـن خلا را پـر کنـد ،نقـش مـردم در
انتخابـات اسـت .تجربـه رأیدادن بـه شـخصیتها و
بـدون توجـه بـه برنامههـای سیاسـی و فقـط اعتماد
بـه افـرادی کـه هیـچ ثبـات شـخصیتی و سیاسـی
ندارنـد ،سـیاهروزی کنونـی را بار آورده اسـت .با تمام
قلـت فهـم و عـدم شـناخت کافـی مـردم از منافـع
علیـای کشـور و حتا بـا تمـام ابهـام و تردیدهایی که
فضـا را در خـود گرفتـه اسـت ،تجربـهی دیـروز برای
توجـه بـه اصـل سرنوشـت مشـترک و منافـع کلـی

کشـور بـرای مـردم بایـد کافی باشـد .کشـیدن یخن
سیاسـتمداران یـک سـوی مسـأله اسـت و فشـار بر
مـردم بـرای دقـت بـه رفتارها و عمل سیاسـی شـان
سـوی دیگـر مسـأله .ایـن شـدنی نیسـت کـه مـردم
بـا رویکـرد نادرسـت فضـا را مهیـای بهرهوریهـای
شـخصی تعـداد سیاسـتمدار کنند ،آن وقـت ما فقط
سیاسـتمداران را مسـؤول نابسـامانیها بدانیـم .بـه
نظـر مـن هر دو سـوی قضیه را باید مسـؤول دانسـت
و حقیقـت امر هم همین اسـت که هر دو سـو مسـیر
را غیـر مسـؤوالنه میرونـد .در ایـن انتخابـات یـک
وظیفـهی مهـم بـرای افـراد دانـا در اجتماع هسـت و
آن آگاهیدهـی بـه مـردم بـرای عبـور از تفاهمهـای
شـخصی و برنامههـای گنـگ و مبهـم فردمحـور،
بـه سـوی برنامههـای کالن و مردممحـور اسـت.
شـاید گروههـای زیـادی از مـردم هنوز در تشـخیص
ترفنـدی کـه بارها اسـتفاده شـده و رأی شـان را یک
گـروه سیاسـی گرفتـه و دیگـر خـود را پاسـخگوی
مـردم ندانسـته اسـت ،عاجـز باشـند؛ امـا آگاهـان
اجتمـاع نمیتواننـد از کنـار این مسـؤولیت سـنگین
بـه سـادگی عبـور کننـد .آنهـا در کنـار افشـاکردن
روندهـای فردمحـوری کـه بـر بنیـاد منافـع چنـد
شـخص مطـرح سیاسـی پیریـزی شـده اسـت ،باید
خـود را بـه مـردم نزدیکتر کـرده و هر معلم ،باسـواد،
فرهنگـی ،دانشآموختـه ،مـردم کوچـه و وابسـتگان
خـود را از چنـد و چـون وضعیـت آگاه سـازد .شـاید
چندیـن بـار فریـب خـوردن بـرای یادگیـری ترفنـد
تکـراری کافـی باشـد .مردمـی کـه همیشـه مسـتعد
فریبخـوردن اسـتند ،هرگـز بـه رفـاه ،آسـایش و
امنیـت نمیرسـند.
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اونیفورم پولیسی که طالبان به
خاطرش گردن زدند
«مـن تنهـا همین پسـر را داشـتم .همـه دار و ندار من
از دنیـا فقـط پسـرم بـود که دلـم را بـه بودنش خوش
ساره ترگان
کـرده بـودم؛ اما ایـن طالبهـای از خدابیخبـر داغ او
را بـر دلـم مانـدن .خـدا بشـرماند ایـن ظالمـان روزگار را که از مـن مادر هم
شـرم و حیـا نکـردن و گردن بچـهام را پیش چشـمانم از تن جـدا کردند آن
هـم بیگنـاه .پسـرم بیگنـاه بـود و همیشـه پیـش چشـمانم صحنـهی قتل
پسـرم بـه دسـت آن طالـب را میبینـم .مـن چطـور داغ اوالدم را فرامـوش
کنـم؟» بـه راسـتی ایـن نالههـا را پایانـی خواهـد بـود؟ شـیون و نالههـای
مـادری کـه حـاال پیـر و مسـن شـده اسـت .کلثـوم ،مـادری اسـت که پسـر
بزرگـش را طالبـان بـه قتـل رسـاندند و بعـد از کشـتن پسـرش بـه دسـت
طالبـان کـه تنهـا پسـرش بـود ،پنـج دختـر دیگـرش را بـه تنهایـی در عین
دسـت و پنجـه نـرم کـردن بـا فقـر و بدبختی ،بـزرگ کـرد .کلثـوم در زمان
حکمرانـی طالبـان بـر افغانسـتان ،در شـهر مـزار شـریف زندگـی میکـرد و
شـاهد کشـتار بیرحمانهی بسـیاری از همشـریان خود به دسـت طالبان در
شـهر مزار شـریف بـوده و این مـادر داغدیده دلیـل مرگ فرزنـدش را ،لباس
نظامـیای میدانـد کـه از مـرد همسـایهیشـان بوده اسـت( .مرد همسـایه
در یـک حویلـی بـا کلثـوم زندگی میکـرد) این لبـاس را زمانی کـه طالبان
در خانـهی آنهـا پیـدا میکننـد ،چـون مرد همسـایه نبـوده اسـت ،طالبان
فکـر میکننـد ایـن لبـاس نظامـی از پسـر کلثوم اسـت.
کلثـوم آن روز را چنیـن روایـت میکند« :وقتی طالبان شـهر مزار شـریف را
گرفتنـد ،شـوهرم دکاندار بـود؛ امـا از همـان روز ورود طالبان به شـهر دیگر
از شـوهرم خبـری نشـد .خیلـی روزهـا منتظـر بودیـم تـا خبری از شـوهرم
بشـود؛ امـا نشـد .یـک روز دروازهی حویلـی بـه شـدت تَکتَک شـد؛ از سـر
شـوق کـه شـوهرم باشـد بیپرسـان دروازه را باز کـردم؛ اما به جای شـوهرم
چنـد مـرد طالـب وارد حویلی شـدند و شـروع به تالشـی کردن».
مـرد همسـایهی کلثـوم کـه پولیـس بـوده ،همـان روزهـای اول بـا آمـدن
طالبـان همـراه فامیـل خـود خانه را تـرک کرده رفته بود؛ اما وسـایلشـان
در اتاقهـای شـان مانـده بـود و طالبـان بـا تالشـی اتاقهـا و پیـدا کـردن
آن اونیفـورم نظامـی بـر تنهـا مـرد آن خانـه پسـر کلثـوم شـک میکننـد و
بـدون هیـچ بازخواسـتی همـان جـا پیـش چشـمان ایـن مـادر ،بیرحمانـه
گـردن پسـرش را از تـن جـدا میکننـد .در حالی که اشـک در چشـمان این
زن حلقـه زده و بعـض راه گلویـش را گرفتـه اسـت ،میگویـد« :در مقابـل
چشـمانم سـر یگانـه پسـرم را بریـدن و آن صحنـه هیچگاهـی از ذهنم پاک
نمیشـود .مثـل ایـن کـه دیـروز اتفـاق افتـاده باشـد؛ جانکنـدن و نالههای
پسـرم هـر بـار کـه یـادم میآیـد قلبـم تکـه تکـه میشـود .آن روز بعـد از
رفتـن طالبـان خـودم با دسـتان خـود جنازهی پسـرم را در گوشـهی حویلی
دفـن کـردم و بعـد بـه خاطر حفظ جـان پنج کـودک دیگرم تصمیـم گرفتم
بـه خانـهی داکتـر کـه چنـد کوچـه باالتـر از ما قـرار داشـت ،بـروم و زمانی
کـه از خانـه بیـرون شـدم چندین جنـازهی دیگر هـم در کوچه افتـاده بود و
لکههـای خشـکیدهی خـون آن جـا بـه چشـم میخـورد».
ایـن زن همـراه بـا کودکانـش چنـد وقتـی را در حویلـی آشـنایش ،داکتـر
سـپری میکنـد؛ چـون شـنیده بـود طالبـان بـه داکتـران کار ندارنـد و بـه
خانههـای شـان داخـل نمیشـوند .کلثوم پـس از چند روز اقامـت در خانهی
داکتـر ،راهـی کابـل میشـود .کلثـوم ،زنی که شـوهرش ناپدید شـده اسـت
و پسـرش را بـا دسـتهای خـودش کنـج حویلـی دفـن کرده اسـت ،بـا پنج
کـودک یتیـم بـه کابـل میآیـد و آسـتین بـاال میزنـد که بـا لباسشـویی و
مـزدوری خانههـای مـردم ،شـکم کودکانش را سـیر کند و نگـذراد که آنها
بـه سرنوشـت پسـر و شـوهرش(مرگ) روبهرو شـوند.
او بارهـا بـه جـرم رفتـن بدون محـرم به خانـهی همسـایهها از افـراد طالبان
شلاق میخـورد و نمیتوانـد زبانـش را بـاز کنـد کـه محرمـش را آنهـا
(طالبـان) سـربریده انـد و گاهـی کـه عصبانیـت ایـن راز را از زبـان کلثـوم
بیـرون میکنـد ،بـه شـدت شلاقهای طالبـان میانجامـد کـه او بازماندهی
خانـوادهی جنایـتکار اسـت و هنـوز زبـان درازش را کوتـاه نکـرده اسـت.
پینوشـت :مطالـب درج شـده در این سـتون ،برگرفته از قصههـای مردمی
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطهی طالبـان در افغانسـتان
گذرانـدهانـد و خاطـراتشـان را بـا روزنامهی صبح کابل شـریک کـردهاند.
ت تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـهی فیسبـوک روزنامهی صبح
خاطـرا 
کابـل بـا ما شـریک کنیـد .مـا متعهد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات
تان اسـتیم.

