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زلمی خلیل زاد با مقامات پاکستانی در مورد صلح 
افغانستان گفت وگو کرده است

نماینـده ی ویـژه ی وزارت خارجـه ی امریـکا در امـور صلـح 
افغانسـتان، در سـفر بـه اسـام آباد، بـا شـماری از مقامـات 
پاکسـتانی در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفت وگـو کـرده 

. ست ا
زلمـی خلیـل زاد، در برگـه ی تویتر خود نگاشـته اسـت که در 
سـفر بـه اسـام آباد، بـا عمران خـان، نخسـت وزیر پاکسـتان، 
شـاه محمود قریشـی، وزیـر خارجـه ی ایـن کشـور و جنـرال 
جاویـد باجـوا، رییـس سـتاد ارتش پاکسـتان، طـی دیدارهای 
جداگانـه در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفت وگـو کـرده 

ست. ا
او عـاوه کـرده اسـت که سـفرش به پاکسـتان، پایـان یافته و 

در جریـان آن، بـا مقامـات پاکسـتانی روی موضوعـات مهمی 
در مـورد رونـد صلـح افغانسـتان گفت وگو کرده اسـت.

در همیـن حـال، سـفارت امریـکا در کابـل، با نشـر اعامیه ای 
مقامـات  بـا  دیـدار  در  خلیـل زاد،  زلمـی  کـه  اسـت  گفتـه 
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 

. د شو
سـفارت امریـکا افـزوده اسـت کـه ایـن تضمین هـا در صلـح 
میـان افغان هـا، امـکان یک  پارچگـی اقتصادی منطقـه، اتصال 

و توسـعه را فراهـم خواهـد کرد.

ناامنی و عدم دسترسی به اطالعات...
یـک نظرسـنجی تـازه ی دفتـر نـی )حمایت کننده ی رسـانه های آزاد افغانسـتان(، نشـان 
می دهـد کـه خبرنـگاران در پوشـش مسـایل انتخابـات، بـا دو چالـش جـدی از جملـه 

ناامنـی و عـدم دسترسـی بـه اطاعـات، روبـه رو اند. 
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی، روز پنج شنبه )10 اسد(... 3

فرهنگ سیاسی ارادت ساالر
امـروزه صـرف وجـود داشـتن نهادهـای دموکراتیـک ماننـد مجلـس، احـزاب سیاسـی، 
تفکیـک قـوا و... نمی توانـد موجـب توسـعه ی سیاسـی شـود و گاه خـود ایـن ابزارهـا در 
خدمـت اقتدارگرایـی قـرار می گیـرد؛ بنـا بر این، عـاوه برنهادهـای دموکراتیـک در یک 

جامعـه، مـا نیازمنـد شـهروندان دموکراتیـک و فرهنـگ سیاسـی دموکراتیک اسـتیم. 6

تغییرنظامسیاسیچقدرجدیاست؟
در سـال 1382 کـه لویـه جرگـه ی تصویـب قانـون اساسـی 
برگـزار شـد، نظـام ریاسـتی و پارلمانـی هـر دو مطـرح شـد. 
پیـش از تشـکیل دولـت مؤقـت و تصمیم گیـری در بـاره ی 
صـورت  ویران گـر  داخلـی  جنـگ  سیاسـی،  نظـام  نوعیـت 
گرفتـه بـود و حاکمیـت اسـتبدادی طالبان تجربه شـده بود؛ 
در شـرایطی کـه افغانسـتان قـرار گرفتـه بـود، نیـاز بـه یـک 
دولتـی کـه نمایندگـی از جامعـه ی متکثـر افغانسـتان کند و 
قدرت منـد باشـد و بتواند حاکمیت خود را در سراسـر کشـور 
گسـترش بدهـد، نظـم و ثبـات را بیاورد، به شـدت احسـاس 
می شـد. در آن زمان، بزرگترین مشـکل افغانسـتان زورمندان 

و فرماندهـان جهـادی بودنـد کـه هـر کـدام در جاهایـی کـه 
نفـوذ و حاکمیـت داشـتند، بـه دولـت پاسـخ گو نبودنـد.

 بزرگتریـن مسـأله ایـن بـود کـه چگونـه دولـت، قدرت منـد 
شـود. ایـن واقعیت هـا ذهنیتـی را تقویـت کـرده بـود کـه 
اگـر یـک دولـت قدرت منـد مرکـزی وجـود داشـته باشـد، 
افغانسـتان را بـرای رسـیدن بـه ثبـات کمـک می کنـد و بـر 
ایـن اسـاس طرفـداران نظـام جمهـوری ریاسـتی، بیشـتر از 
نظـام پارلمانی بـود. طرفداران نظـام پارلمانـی، می گفتند که 
نظـام ریاسـتی سـبب تمرکـز قـدرت بـه دسـت یک شـخص 

کـه رییـس جمهـور باشـد، می شـود. 

معمایچهرهیتغییرنکردهیبامیان
دراینسالها

گفتوگویاختصاصیباطاهرزهیر)والیبامیان(

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

حکومـت داری 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؛ همان طـور کـه می دانیـد...
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امریـکا که مدت ها اسـت بر سـر توافـق صلح و پایان مناقشـه ی 
خونیـن در افغانسـتان بـا طالبـان گفت وگو می کنـد، در صورت 
بـه نتیجـه رسـیدن مذاکـرات، هـزاران نفـر از نیروهـای نظامی 

خـود را از ایـن کشـور خـارج خواهد کرد.
روزنامـه ی واشـنگتن پسـت، بـه نقـل از چنـد مقـام امریکایـی 
گـزارش داده اسـت کـه ایـاالت متحـده و طالبـان، بـه توافـق 
ابتدایـی دسـت یافتـه  اند و بر اسـاس آن، دولـت امریکا در حال 
آمادگـی بـرای خروج شـش هزار سـرباز امریکایی از افغانسـتان 

ست. ا
گفتـه می شـود کـه با خـروج این شـش هـزار سـرباز امریکایی 
از افغانسـتان، شـمار ایـن نیروها در این کشـور، بـه 8 تا ۹ هزار 

نفر خواهد رسـید.
کـه  اسـت  رسـیده  رسـانه ها  بـه  حالـی  در  گزارش هـا،  ایـن 
پیکارهـای انتخاباتـی ریاسـت جمهوری افغانسـتان از هفتـه ی 
قبـل آغاز شـد و آمادگی و عـزم مردم افغانسـتان را به برگزاری 
نیروهـای  خـروج شـش هزارنفری  سـاخت.  روشـن  انتخابـات، 
بگیـرد،  انتخابـات صـورت  برگـزاری  از  پیـش  اگـر  امریکایـی 
می توانـد ناامنی هـا را تشـدید بدهـد و این تشـدید خطر بزرگی 

بـرای انتخابـات محسـوب می شـود.
بـا آن کـه گفتـه می شـود کـه خـروج ایـن تعـداد از نیروهـای 
نظامـی امریکایـی با پیش شـرط های مشـخصی صـورت خواهد 
گرفـت کـه آتش بـس نیز یکـی از این پیش شـرط ها به حسـاب 
مـی رود؛ امـا بـه نظـر می رسـد کـه نتایـج نامطلوبـی از آن بـر 
از  بایـد، پـس  امریکایـی الاقـل  نیروهـای  بمانـد. خـروج  جـا 
برگـزاری انتخابـات آغاز شـود تـا حکومت انتخابی مـردم بتواند 
بـه تشـکیات خـود سـر و سـامان بدهـد و برنامـه ی روشـنی 
بـرای ادغـام سـران طالبـان در حکومـت آینـده کـه بر اسـاس 
توافق نامـه ی صلـح بـه وجـود می آیـد، داشـته باشـد. خـروج 
نیروهـای امریکایـی حتـا در صـورت اعـام آتش بـس، گزینه ی 
درسـتی بـه نظر نمی رسـد؛ زیـرا اختافاتی که بر سـر چگونگی 
نظـام و قانـون اساسـی از سـوی طالبـان مطـرح اسـت، ممکن 
بـا حکومـت  نتوانـد در گفت وگوهـا  ایـن زودی هـا  بـه  اسـت 

افغانسـتان حـل و فصل شـود.
در حقیقـت، تـا اختافات طالبان با حکومت افغانسـتان برطرف 
نشـود، حتـا اگـر آتش بسـی صـورت بگیـرد، آتش بسـی میـان 
نیروهـای خارجـی و گـروه طالبـان خواهـد بـود نـه آتش بـس 

میـان نیروهـای افغـان و طالبان.
ابتدایـی ای کـه گفتـه شـد، طالبـان طـی  بـر اسـاس توافـق 
ماه هـای آینـده بایـد بـر سـر مذاکـرات صلح بـا دولـت مرکزی 
افغانسـتان بـه صـورت رو در رو بنشـینند و ایـن می تواند راهی 
باشـد تـا ارزش هـای مـورد نظـر حکومـت افغانسـتان کـه بـر 
اسـاس نظام جمهوری اسـامی گذاشـته شـده اسـت، با طالبان 
کـه در واقـع بـه عنـوان مخالفـان ایـن نظـام در میدان هـای 
ایـن  امـا  شـود؛  گذاشـته  گفت وگـو  بـه  بر آمده انـد،  جنـگ 
نشسـت، بخـش دوم پروسـه ی صلـح اسـت. بخشـی کـه پس از 
توافقـات نماینـدگان امریـکا و طالبان وارد بحـث و گفت وگو در 
راسـتای توافـق میـان نماینـدگان حکومـت افغانسـتان و گـروه 

می شـود. طالبـان 
و طالبـان صـورت  میـان خلیـل زاد  نشسـت های صلحـی کـه 
گرفتـه اسـت، توافقاتـی را بـه وجـود آورده کـه بـر اسـاس آن 
گفت وگوهـای بین االفغانـی بـا حضـور حکومـت آغـاز خواهـد 
شـد و ایـن مرحلـه ای اسـت کـه در آن همـه چیز از سـر گرفته 
می شـود؛ یعنـی گفت وگویـی بـه وجـود می آیـد کـه بایـد در 
مـا  واقـع،  بین االفغانـی حاصـل شـود. در  نتیجـه ی آن صلـح 
شـش هزار نفری  خـروج  بـا  کـه  آتش بسـی  بـه  نمی توانیـم 
نیروهـای امریکایـی از افغانسـتان بـه وجـود می آیـد، اطمینـان 
کامـل داشـته باشـیم و ایـن می توانـد انتخابـات را مـورد تهدید 
قـرار بدهـد؛ زیرا بـا خروج این تعـداد از نیروهـا و ادامه ی جنگ 
میـان نیروهـای افغـان و طالبـان، نـا امنی هـا گسـترش خواهد 

 . فت یا
بنـا بـر این، حضور نیروهـای امریکایی الاقل تا بعـد از انتخابات، 
بـرای ثبـات افغانسـتان و حتـا تقویـه ی پروسـه ی صلح، بسـیار 
گفت وگوهـای  نـام  زیـر  آنچـه  زیـرا  بـود؛  خواهـد  تاثیرگـزار 
صلـح تـا بـه ایـن جـا آمده اسـت، بـر اسـاس اصـرار بـر حضور 
ایـن نیروهـا بـوده و ایـن حضـور تـا پـس از برگـزاری انتخابات 
همـکاران  و  افغانسـتان  نفـع  بـه  همچنـان  را  وزنـه  می توانـد 

نگـه دارد. بین المللـی  اش 
ثبـات افغانسـتان، بسـتگی به برگـزاری انتخابات بـه عنوان یکی 
از مؤلفه هـای اساسـی نظـام سیاسـی  اش دارد و اگـر این مؤلفه ، 
بـه هـر دلیلـی خدشـه دار شـود، پیامدهـای منفـی آن، صرفـا 
دامـن افغانسـتان را نـه، بلکـه همـه ی جهـان را خواهـد گرفت. 
طـوری کـه در سـال های قبـل ایـن پیامد دیده شـد و تـا هنوز 

هـم کشـورهای زیـادی دارنـد تـاوان  آن را پـس می دهند.

پیامدهای احتمالی خروج 
نیروهای امریکایی از افغانستان

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

لحظاتــی انــدک بــه خــواب رفتــم و دوبــاره 
ــه  ــه - فاصل ــن فاصل ــم ای ــدم. نمی دان ــدار ش بی
میــان »خــواب« و »بیــداری« - چگونــه گذشــت. 
اساســاً نمی دانــم ایــن فاصلــه چقــدر طــول 
ــک  ــک شــب نزدی ــان ی ــه پای ــتیم ب کشــید. داش
می شــدیم. شــبی طوالنــی بــود. ایــن را می دانــم. 
خوابــی کــه پیــش از ایــن شــب داشــتیم، طوالنــی 
بــود. ایــن را هــم می دانســتم؛ امــا فاصلــه ای 
ــک  ــه ی ــواب« را ب ــن »خ ــب« و ای ــن »ش ــه ای ک
ــل »درک«  ــم قاب »بیــداری« وصــل می کــرد، برای
نبــود. از ایــن فاصلــه هیــچ تصویــری نداشــتم کــه 
ــک  ــه کم ــک نتیج ــن ی ــم را در یافت ــد ذهن بتوان

ــدام از  ــر ک ــا ه ــتادم، ب ــه را فرس ــی قطع نام وقت
ــا در  ــم ی ــاس گرفت ــز تم ــی نی ــراد تلفن ــن اف ای
ــه  ــتم ک ــام گذاش ــان پی ــبوک ش ــر فیس پیام گی
نظریــات و اصاحیه هــای خــود را برایــم بفرســتند 
ــق  ــه تطبی ــی در قطع نام ــر نهای ــل از نش ــا قب ت
کنــم. ظاهــراً همــه ی افــرادی کــه مخاطــب مــن 
ــار وظایــف و مســوولیت های  ــرار گرفتنــد، گرفت ق
ــا  ــی از آن ه ــر اصاح ــچ نظ ــد و هی ــود بودن خ
پــس نیامــد. تنهــا ناجــی در پاســخ تلفونــم 
گفــت کــه »درســت اســت. همــان را چــاپ کــن 
ــه و  ــدار مکالم ــن مق ــا همی ــار.« ب ــود بی ــا خ و ب
ــه  ــود، ب ــاده شــده ب ــه ای کــه آم ــاط، قطع نام ارتب
ــل  ــرات تبدی ــی تظاه ــمی و نهای ــه ی رس قطع نام
ــن صفحــه ی  شــد. صفحــات فیســبوک، عمده تری
مجــازی، میــدان واقعــی حرکــت و ســتاد رهبــری 
ایــن حرکــت در پایــان »شــب« بــود. هــر صفحــه 
ــانی،  ــغ و پیام رس ــرای تبلی ــی ب ــا مرجع ــه تنه ن
ــود.  ــری ب ــت و رهب ــرای مدیری ــی ب ــه تریبون بلک
ــود  ــات خ ــه در صفح ــه لحظ ــه ب ــران لحظ کارب
ظاهــر می شــدند و بــا یــک جملــه ی کوتــاه، 
یــک شــعار، یــک ســتاتوس یــا پوســتر، مــردم را 
ــا  ــد ی ــوت می کردن ــرات دع ــه شــرکت در تظاه ب
ــد.   ــت ســخنی می گفتن ــن حرک ــه ای ــرای توجی ب
ــی را روی  ــوا و خوب ــت پرمحت ــتیز، پس ــک س مل
ــای  ــت: »گروگان ه ــت. او نوش ــه اش گذاش صفح
ــوری  ــت جمه ــیر »دول ــاه اس ــار م ــهید، چه ش
اســامی افغانســتان« بودنــد. چهــار مــاه پیــش از 
ــن گــروِه هردم شــهید  ــروز، از لحظــه ای کــه ای ام
به دســت هراس افگنــان وحشــی افتــاد، دوره ی 
ــره ی سیاســت پردازی های  ــا در چنب ــارت آن ه اس
جمهــوری اســامی افغانســتان و رهبــران متفکــر 

ــد. ــاز گردی آن آغ
چرا؟... 

نخســت، ایــن کــه دولــت دارای منابــع اســت. این 
ــع  ــا مناب ــاز و ت ــادی آغ ــته های م ــع از داش مناب
ــد.  ــدا می کن ــه پی ــی ادام ــتراتیژیکی و تاکتیک اس
مهم تریــن و اساســی ترین وســیله ی اســتفاده 
ــِق  ــن ح ــی و تأمی ــات زند گ ــع، نج ــن مناب از ای
ــا  ــام گزینه ه ــد تم ــت. بای ــهروندان اس ــات ش حی
بــدون هیچ گونــه محدودیــت اقتصــادی بــرای 
رهایــی  نجــات در عملیــاِت  و  افشــا  کشــف، 
ــان  ــروع جه ــای مش ــد. از دولت ه ــتفاده می ش اس
بایــد آموخــت. آن هــا بــرای نجــات یــک شــهرونِد 
خویــش حاضرانــد بانکــی را بــه ضمانــت ســپارند!

ــی  ــه ی جهان ــزو جامع ــت ج ــه دول ــن ک دوم، ای
اســت. وقتــی گروهــی از شــهروندان، چهــار مــاه 
در اســارت هراس افگنــان بین المللــی در قیــد 
هســتند، دولــت می بایســت راه هــا و فرصت هــای 
ــت کاران در  ــر جنای ــار ب ــرای فش ــی را ب بین الملل
پیــش گیــرد. کنوانســیون های چهارگانــه ی ژینــوا 
بــه حکــم حقــوق عامــه ی بین الــدول، تمــام 
جامعــه ی بشــری را مکلــف بــه نجــات شــهروندان 
مظلــوم و اســیر می نمایــد. دپلوماســِی دولــت 
جمهــوری اســامی افغانســتان چــه  کاری در 
زمینــه انجــام داده اســت؟ چگونــه جامعــه ی 
جهانــی دولــِت »نیــژر« را در افریقــا حمایــت 
کــرد تــا گــروه صــد نفــری دختــران را از چنــگال 
ــات  ــرام« نج ــِی »بوکوح ــروه وحش ــدگان گ رباین

ــد؟ ده
فعــال  هم پیمانــی  دولــت  کــه  ایــن  ســوم، 
اســتراتیژیک، نظامــی و امنیتــی بــا چهــل و شــش 
کشــور مقتــدر دنیــا دارد. دولتــی کــه، گروهــی از 
شــهروندانش در پلــه ی مــرگ، چهــار مــاه هــردم، 
شــهید می شــوند، چــرا از نیــروی قهریــه ی ملــی 
و بین المللــی اســتفاده نکــرد؟ ایــن »ســرقوماندان 
عالــی« تنهــا بــرای نیروهــای مســلح تعیــن شــده 
اســت. رهبــر واقعــی آن اســت کــه ســرقوماندان 

عالــی قــوای شــهروندان کشــور خــودش باشــد.
بــه شــکل  ایــن کشــور  چگونــه شــهروندان 
ــت وداع  ــه دول ــن گون ــا و ای ــا این ج ــی ب گروه
ــور  ــای ش ــدن در آب ه ــه غرق ش ــد؟ چه گون نکنن

ــد؟  ــح ندهن ــان را ترجی ــه و یون ــرِد ترکی و س
ــت  ــن »دول ــه امیــدوار باشــند کــه روزی ای چگون
ــران  ــن رهب ــوری اســامی افغانســتان« و ای جمه
مشــروع و متفکــر از حقــوق شــان دفــاع خواهــد 
ــه ی  ــرآن شــریف، اعامی ــع: تفســیر ق کــرد؟ مناب
ــاق  ــی، میث ــون اساس ــر، قان ــوق بش ــی حق جهان
و  سیاســی  و  مدنــی  حقــوق  بین المللــی 

ژینــوا.« چهارگانــه ی  کنوانســیون های 

ــم صدهــا هــزار انســانی کــه  کنــد. حــدس می زن
ــب«  ــان »ش ــح، پای ــه ی صب آن روز، در آن لحظ
را انتظــار می کشــیدند، وضعیتــی شــبیه مــن 
ــب«  ــک »ش ــان ی ــه در پای ــرادی ک ــتند؛ اف داش
ــی، یــک »بیــداری« میمــون و خجســته را  طوالن

رقــم می زدنــد. 
کامپیوتــرم را بــاز کــردم و متــن قطع نامــه را 
ــصت و  ــد و ش ــج ص ــاً پن ــردم. مجموع ــاده ک آم
ــرای  ــه کلمــه. پــس از یــک مــرور و ویرایــش ب ن
عــده ای از همراهانــم کــه آدرس شــان را داشــتم، 

ــود: ــن ب ــه ای ــن قطع نام ــتادم. مت فرس
»بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــتقبال از شــهدا و  ــی اس ــتاد مردم ــه ی س قطع نام
جامعــه ی مدنــی افغانســتان

ــه ســوگ نشســتیم، ســوگ جنایــت  ــار دیگــر ب ب
علیــه بشــریت؛ ســوگ بی کفایتــی، تبعیــض، 
ــدرت  ــت ق ــدم مســؤولیت در مدیری تعصــب، و ع
سیاســی؛ ســوگ بی تفاوتــی و بی مباالتــی وقیحانه 
در برابــر برحق تریــن مطالبــات شــهروندی ملــت؛ 
ــانه ترین و  ــر ددمنش ــی در براب ــوگ چشم پوش س
ــوگ  ــان؛ س ــق انس ــا در ح ــرم آورترین رفتاره ش
بریــده شــدن گلــوی »تبســم« و مــادر و خواهــر و 
پــدر و بــرادر خــود بــا دشــنه ی بی رحــم طالبــان 
ــوگ  ــان؛ س ــری آن ــان ضدبش ــت و حامی تروریس
ــا رأی و  ــه ب ــؤولی ک ــداران غیرمس ــکوت زمام س
ــه  ــدرت تکی ــی ق ــر کرس ــت ب ــک مل ــون و اش خ
زده انــد. طالبــان وحشــی و تروریســت هفــت 
ــزاره را ســر  ــوم ه ــاه و مظل ــن از اســیران بی گن ت
بریدنــد و پیکرهــای مثله شــده ی آنــان را بــه 
دامــان ملــت داغــدار مــا انداختنــد. ایــن جنایــت 
ــت  ــی صــورت گرف ــاک و ضدبشــری در حال هولن
ــن  ــأت بی دفاع تری ــاه، در هی ــیران بی گن ــه اس ک
کــودک و زن و پیرمــرد، چندیــن مــاه در اســارت 
ــه  ــان ب ــی طالب ــمی و روح ــکنجه های جس و ش
ــکوت  ــا س ــت ب ــت بی کفای ــرد و حکوم ــر می ب س
و بی تفاوتــی مطلــق و آمیختــه بــا تعصــب و 

ــرد. ــان برخــورد ک ــر آن تبعیــض آشــکار در براب
ــاک شــهیدان روی شــانه های  اینــک پیکرهــای پ
ــی«  ــا »دادخواهــی مل ــم ت ــده ای ــا آم ماســت و م
ــن  ــم. ای ــاد کنی ــره فری ــزاران حنج ــود را از ه خ

دادخواهــی، دادخواهــی بــرای تأمیــن امنیــت، بــه 
عنــوان ابتدایی تریــن حــق شــهروندی انســان ایــن 
ــان دادن  ــرای پای ملــت اســت. ایــن دادخواهــی ب
ســکوت در برابــر جنایــت اســت. ایــن دادخواهــی 
ــن  ــان ای ــزاران انس ــون ه ــه خ ــت ب ــرای حرم ب
ــار، از  ــا ننگره ــان ت ــه از بدخش ــت ک ــت اس مل
هلمنــد تــا کنــدز، از فاریــاب تــا غــور بــه دســت 
طالبــان وحشــی و ضــد فرهنــگ و ضــد مدنیــت 

می ریــزد.
ــه ی  ــا مطالب ــم ت ــته ای ــا خاس ــه پ ــروز ب ــا ام م
ــم آن را  ــوز ه ــه هن ــی ک ــود را از دولت روشــن خ
ممثــل اقتــدار مشــروع سیاســی در کشــور خــود 
پشــتوانه ی  کــه  ملــل  از ســازمان  می دانیــم، 
بــزرگ ملــت مــا در تحــول مدنــی و دموکراتیــک 
ایــاالت  از  اســت،  جدیــد  افغانســتان  در  آن 
متحــده ی امریــکا کــه در قالــب قــرارداد امنیتــی 
ــرای حفاظــت از امنیــت مــردم و دســتاوردهای  ب
ــد  ــتان جدی ــا در افغانس ــک م ــی و دموکراتی مدن

ــانه و  ــود از نش ــر ب ــای آن، پ ــام و نکته ه ــن پی ای
تعبیراتــی کــه در آغــاز یــک »قیــام«، در آغــاز یک 
»بیــداری«، حرکــت جدیــد نســل مــا را از تمــام 
حرکت هــای پیــش از آن متمایــز می کــرد. ملــک 
ــا  ــا ســنجر ســهیل ی ــا ســمیع مهــدی ی ســتیز ی
نجیــب بــارور یــا ســمیع حامــد یــا هیــچ فــردی 
دیگــر رهبــر واقعــی »قیــام تبســم« نبودنــد؛ 
ــح،  ــه ی صب ــدام در آن لحظ ــر ک ــا ه ــا این ه ام
ــن  ــه ای ــی، ب ــرد آگاه و مدن ــک ف ــت ی از مرجعی
»قیــام« پیوســته بودنــد. زبان هــا یکــی نبــود؛ امــا 
ــد  ــود؛ هرچن ــد ب ــن واح ــود. مت ــی ب ــوع یک موض
قرائــت متــن ناهمگــون و نامتجانــس. حــس 
می کــردم شــکریه بــا »تبســِم« ســحرانگیز خــود، 
ــخ را  ــک دوره ی تاری ــواب و ی ــب و خ ــت ش پوس
شــکافته اســت و یــک روز و بیــداری و دوره ی 
ــخ را آغــاز می کنــد. حــس می کــردم  ــد تاری جدی
ایــن دختــر ۹ ســاله نقطــه ی وصــل همــه ی 
افــرادی اســت کــه »تبســم« را حــق شــهروندی و 
زیباتریــن حــق انســانی خــود می داننــد. دختــری 
کــه در لحظــه ی وروِد قربانیــان بــه مصــا گفــت 
ــر  ــم«، تعبی ــت می خواه ــمم را از دول ــن تبس »م
ــری  ــود. تعبی ــرده ب ــه کار ب ــاداری ب ــد و معن بلن
ــاب«  ــوش معنای ــک »ه ــاد ی ــمبول و نم ــه س ک
بــود؛ یــک »هــوش معنابخــش«. حــس می کــردم 
»تبســِم« شــکریه صفحــه ی فرهنــگ یــک نســل 
شــده و هســتی جدیــد ایــن نســل را نمایندگــی 

می کنــد.
***

از شــب  و غریبانــه ای  عکس هــای حزن انگیــز 
ــن  تبســم در مصــا پخــش می شــد. برخــی از ای
شــده  گرفتــه  شــب  نیمه هــای  در  عکس هــا 
ــن عکــس  ــح. تازه تری ــک صب ــد. برخــی نزدی بودن
ــی و  در صفحــه ی ســالم حســنی محوطــه ی خال
ــده ای از  ــه ع ــی داد ک ــان م ــا را نش ــوت مص خل
مــردم در حــال آمــدن بــه ســوی تابوت هــا 

ــد.  بودن
ــم  ــاعت دو و نی ــی س ــری را حوال ــت دیگ وی پس
ــود و در آن می گفــت: »شــمع و  بامــداد نوشــته ب
پروانــه و بلبــل در خــون خوابیــده. ســاعت حــدوداً 
دوی بامــداد اســت. همــراه بــا جوانــان غیرت منــد 
ــه دور  ــه وار ب ــد، پروان ــوان دردمن ــدادي از بان و تع
شــمع شــهدا حلقــه زده ایــم. فــردا ســاعت هفــت 
ــواه،  ــردم عدالت خ ــان م ــوج خروش ــا م ــح، ب صب
ــن  ــم. خفت ــز شــهر راه مي پیمایی ــه ســمت مرک ب
ــا  ــن ب ــچ مؤم ــته ی هی ــدن، شایس ــه مان و در خان

وجــدان کابلــي نیســت.«
ــح  ــادم صب ــر، دم ــتی دیگ ــنی در پس ــالم حس س
ــار  ــب را درکن ــس. ش ــح اذا تنف ــت: »والصب نوش
ــه  ــم ب ــم ک ــاندیم. ک ــح رس ــه صب ــر شــهدا ب پیک
نزدیــک مي شــویم. ســاعت  وعــده ی حضــور 
ــي از  ــهدا و جمع ــرود. ش ــان ن ــح یادم ــت صب هف

ــد.« ــار ان ــدگان در انتظ ــدان و داغدی دردمن
پســتی از ذکــی دریابــی بــا نمایــی از ســپیده کــه 
ــود، جــدال تاریکــی و شــمع  ــدن ب در حــال دمی
ــرد. او  ــل می ک ــهدا را تمثی ــوت ش ــراز تاب ــر ف ب
در کنــار عکســی کــه از ایــن لحظــه ی پرخاطــره 
رســید.  فــرا  »صبــح  نوشــت:  بــود،  گرفتــه 
قدم هــای تــان اســتوار و شــتابان. چشــم بــه 

ــتیم.« ــان اس راه ت
مــن هــم در صفحــه ی فیس بوکــم عکســی از 
یــادواره ی شــب تبســم را بــا پیامــی کوتــاه نشــر 
ــرب 13۹4  ــنبه 20 عق ــروز چهارش ــردم: » ام ک
اســت. شــب ســردی بــود. پیکرهــای خــون آلــود، 
ــه خــون حنابســته،  ــده، گیســوان ب ــای بری گلوه
درون تابــوت خوابیــده بودنــد. امــروز روز ایســتادن 
مــا بــرای »دادخواهــی ملــی« اســت. دادخواهــی 
انســان.  مصوونیــت  و  عــزت  و  جــان  بــرای 
دادخواهــی بــرای »تبســِم« بــه خــون نشســته ی 

ــت. یــک مل
ســاعت هفــت صبــح گــرد هــم می آییــم. بــا هــم 
در کنــار پیکرهــای خون آلــود قربانیــان گلوبریــده 
ــا  ــانیت م ــم انس ــه نگذاری ــم ک ــان می بندی پیم

تــاراج شــود.
ــداران ارگ و  ــا مشــخص اســت: زمام مخاطــب م

قصــر ســپیدار.
ــر  ــر ارگ و قص ــت: دفت ــخص اس ــا مش آدرس م

ــپیدار. س
پیــام مــا مشــخص اســت: اعتنــا کــردن بــه 

»انســان«. صــدای 

ــور  ــه ط ــا ب ــم. م ــت، بخواهی ــپرده اس ــد س تعه
ــت  ــم: امنی ــت می خواهی مشــخص و روشــن امنی
جــان و عــزت و گشــت و گــذار خــود بــه عنــوان 
یــک شــهروند. بــرای تحقــق ایــن مطالبــه ی 
ــخص  ــور مش ــه ط ــود ب ــه ی خ ــق و عادالن برح
بــه طــور فــوری و  تــا  اســتیم  خواهــان آن 

بی درنــگ اقدامــات ذیــل صــورت گیــرد:
1- بــا راه انــدازی عملیــات تصفیــوی قاطــع و 
ــان  ــام عام ــل و تم ــهدای زاب ــن ش ــریع، قاتلی س
ــه زودتریــن  جنایــت و ناامنــی در ایــن والیــت، ب
بــا  و  محاکمــه  دســتگیر،  ممکــن  فرصــت 
ــوق  ــن حق ــا و موازی ــام معیاره ــت تم درنظرداش
بشــری و اصــول محاکــم ملــی و بین المللــی 

مجــازات شــوند.
2- تشــکیل یــک قــول اردوی فعــال و مجهــز در 
تشــکیات اردوی ملــی افغانســتان بــرای حفاظــت 
ــه در  ــار فرق ــا چه ــات ب ــی هزاره ج ــت کل از امنی
چهــار زون امنیتــی بامیــان، دای کنــدی، جاغــوری 
ــی  ــور و عمل ــرداد منظ ــود و دایمی ــی، بهس و غزن

گــردد.
بــه  رســیدگی  و  امنیــت  تأمیــن  بــرای   -3
ــوری،  ــوالی های جاغ ــردم ولس ــکات اداری م مش
مالســتان، قره بــاغ، نــاور و جغتــو، تشــکیل واحــد 
اداری مســتقل والیــت جاغــوری و غزنــی باختــری 

ــود. ــی ش ــور و عمل منظ
تمــام  در  ملــی  پولیــس  تشــکیات   -4
ــان و  ــی طالب ــد ناامن ــا تهدی ــه ب ولســوالی هایی ک
ســایر تروریســتان وحشــی قــرار دارنــد، بــه حــد 

ضــرورت افزایــش یابــد.
5- بــرای بزرگداشــت از حرمــت شــهدای مظلــوم 
و بی گناهــی کــه در زابــل بــه شــهادت رســیدند، 
تپــه ای در شــهر کابــل، بــه نــام »تپــه ی شــهدا« 
ــاک شــهیدان در  ــای پ ــذاری شــده و پیکره نام گ

آن بــه خــاک ســپرده شــوند.
تــا رســیدگی قاطــع بــه ایــن مطالبــه ی مشــخص 

و روشــن، »دادخواهــی ملــی« مــا ادامــه دارد.
ستاد مردمی استقبال از شهدا و

جامعه ی مدنی افغانستان
20 عقرب 13۹4 - کابل«

***

بهپایان»شب«نزدیکمیشویم!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

ابرهای صورتی
دور سر یک معتاد

 حسن ابراهیمی

ــاری شــروع می شــود.  ــز از بی اعتب آری همــه چی
اعتیــاد یــک بیمــاری مزمــن و خطرنــاک اســت. 
ایــن بیمــاری اول از همــه کســی کــه مبتــا بــه 
ــاد  ــرد معت ــرد و ف ــود می گی ــگال خ ــت را در چن ــده اس ــاد ش اعتی
ــه  ــی او را ب ــد از مدت ــر بع ــه اگ ــد ک ــر می کن ــار تغیی ــان دچ را چن
طــور اتفاقــی جایــی ببینــی شــاید اصــا نشناســی و قیافــه  اش دیگــر 
ــاد را دچــار  ــرد معت ــاری ف ــن بیم ــه ای ــد ک ــت آشــنا نباشــد. بع برای
رنــج و درد کــرد، از طریــق خــود فــرد معتــاد اطرافیــان او را شــروع 

ــد.  ــه درد دادن می کن ب
بــرای مــن هــم همیــن طــور شــده بــود. مــن در آن کارگاه خیاطــِی 
ــت  ــم را از دس ــتم طاقت ــر داش ــاه دیگ ــش م ــد از ش ــه بع ــف زنان کی
ــود. در  ــده ب ــل ش ــل تحم ــر قاب ــر غی ــران دیگ ــم ته ــی دادم و برای م
ــواده   ــا خان ــم ت ــه می رفت ــه خان ــار ب ــک ب ــاه ی ــر م ــاه اول ه ــه م س
ــه  ــا ب ــر را اص ــاه آخ ــه م ــاال س ــر ح ــا دیگ ــم؛ ام ــات کن ام را ماق
ــا مــادرم  خانــه رفتــن فکــر نکــرده بــودم و فقــط از طریــق تلفــون ب
ــاد  ــود کــه کار زی ــن ب ــرای نیامــدن ای ــه  ام ب ــودم و بهان ــاط ب در ارتب
ــای  ــته بندی کیف ه ــمت بس ــپزی در قس ــز آش ــه ج ــن ب ــت و م اس
ــد بیشــتر داشــته  ــا درآم ــه کار شــدم ت ــز مشــغول ب دوخته شــده نی

باشــم.
ــا  ــه؛ ام ــا ن ــود ی ــرده ب ــول ک ــن را قب ــن دروغ م ــادرم ای ــم م نمی دان
ــر روز در  ــم ه ــن ه ــی زد. م ــه نم ــه خان ــم ب ــی از نیامدن ــر حرف دیگ
ــدم.  ــودی می ش ــکار بی خ ــدید و اف ــم ش ــار توه ــتم دچ ــران داش ته
از تأثیــرات مصــرف زیــاد شیشــه همیــن اســت دیگــر، آدم معتــاد را 
ــی  ــر می کن ــه فک ــد ک ــرار می ده ــی ق ــای صورت ــه ای از ابره در هال
ــران اشــتباه  ــکار دیگ ــا و اف ــا می فهمــی و رفتاره ــو تنه ــت را ت واقعی

اســت. 
ــا مصــرف شیشــه برایــت شــکل می گیــرد،  ــای فانتــزی ای کــه ب دنی
ــرف  ــار مص ــه دچ ــی ک ــا زمان ــو ت ــا ت ــت؛ ام ــاب اس ــک حب ــط ی فق
شیشــه اســتی، ایــن حبــاب برایــت واقعیــت اســت و چــون همیشــه 
ــک  ــتی، تفکی ــه اس ــام شیش ــه ن ــدری ب ــرف مخ ــر مص ــت تأثی تح
حقیقــت و خیــال را نمی توانــی تشــخیص بدهــی. مصــرف شیشــه آدم 
ــک  ــا مصــرف شیشــه ی ــاد ب ــزوا می کشــاند. آدم معت ــه ان ــاد را ب معت
ــز فکــر می کنــد  ــاره ی همــه چی موجــود توهمــی می شــود کــه در ب
بــه جــز خــودش. بــرای یــک آدم معتــاد کــه دچــار مصــرف شیشــه 

ــدارد.  ــام مــرز بیــن واقعیــت و توهــم وجــود ن ــه ن اســت چیــزی ب
ــی  ــه تنهای ــی ب ــر در آن کارگاه خیاط ــت دیگ ــر وق ــش از ه ــن بی م
ــت و  ــی نداش ــف چندان ــه تعری ــی ک ــا اخاق ــا ب ــودم ت ــرده ب ــاه ب پن
ــود،  ــزم ب ــر روی مغ ــر مصــرف شیشــه ب ــر تأثی ــه خاط ــه ی آن ب هم
ــگاه  ــود را  از ن ــتم خ ــا می توانس ــانم و ت ــیب نرس ــران آس ــه دیگ ب
ــا  ــتم؛ ام ــه می داش ــا دور نگ ــه بچه ه ــس کارگاه و بقی ــار ریی مامت ب
ــدر  ــم آن ق ــاختمان آن کارگاه ه ــودم و س ــپز ب ــن آش ــد. م نمی ش
ــوت  ــرای خل ــی را ب ــه ســختی می توانســتی جای ــه ب ــود ک کوچــک ب
ــل  ــه کاب ــر برگشــتن ب ــم داشــت فک ــر کم ک ــی. دیگ ــدا کن ــود پی خ
مــن را دیوانــه می کــرد و نمی دانــم چطــور شــده بــود کــه ایــن فکــر 
لعنتــی طــوری در ذهنــم جــای خــوش کــرده بــود کــه اگــر نیمــه ی 
مــاه نبــود و حقــوق ماهانــه ی خــود را از رییــس کارگاه گرفتــه بــودم، 

ــل.  ــمت کاب ــه س ــردم ب ــت می ک ــان روز حرک ــاید هم ش
ــه روی  ــی ک ــدار پول ــن مق ــر ای ــه اگ ــردم ک ــر می ک ــودم فک ــا خ ب
صاحــب کار دارم را بگیــرم و بــه ســمت کابــل حرکــت کنــم ،تــا خــود 
ــن  ــه م ــاال ک ــد و ح ــی می مان ــزار افغان ــاه ه ــن پنج ــرای م ــل ب کاب
راحــت می توانــم بــه ســمت کابــل برگــردم؛ چــون خانــواده  ام حداقــل 
جــای  شــان امــن اســت و نگران بــودن بــرای آنــان بیهــوده اســت.  تــا 
ــودم کــه ایــن  ــود و تصمیــم گرفتــه ب ــده ب ــزده روز مان آخــر مــاه پان
ــا  ــه ی مــواد مخــدر خــود را کــم کنــم ت مــدت مقــدار مصــرف روزان
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 گذشــته ی خــود 

را جبــران کنــم.
ــرم زده  ــه س ــام ب ــال خ ــن خی ــه ای ــود ک ــده ب ــور ش ــم چط نمی دان
ــودم در  ــده ب ــم ش ــی مصم ــا خیل ــت آن روزه ــادم اس ــا ی ــود؛ ام ب
ایــن تصمیــم خــود، تــا بتوانــم تغییــری در خــودم بیــاورم؛ امــا چــه 
ــزرگ از آب در  ــتباه ب ــک اش ــم ی ــم ه ــن تصمی ــه ای ــتم ک می دانس
ــرد  ــم ک ــر خواه ــت بدت ــه هس ــن ک ــاع را از ای ــد و  اوض ــد آم خواه
ــه  ــی ک ــای تصمیم ــه جنبه ه ــر روز ب ــت ه ــا گذش ــودم. ب ــرای خ ب
ــی در  ــی عجیب ــردم. اعتمادبه نفس ــر می ک ــتر فک ــودم بیش ــه ب گرفت
مــن پیــدا شــده بــود و داشــتم بــاور می کــردم کــه بــا برگشــتن بــه 

ــاخت. ــم س ــش خواه ــل روز اول ــت را مث ــل وضعی کاب
امــا در اشــتباه بــودم؛ ایــن اعتمادبه نفــس کاذب و بــاور پــوچ و 
خیالــی از مصــرف شیشــه بــود. بــه قولــی جنــس اش خیلــی خــوب 

ــودم. ــی زده ب ــن توهم ــن چنی ــه ای ــوده ک ب

تغییرنظامسیاسیچقدرجدیاست؟

در سـال 1382 کـه لویـه جرگه ی تصویـب قانون 
اساسـی برگزار شـد، نظـام ریاسـتی و پارلمانی هر 
دو مطـرح شـد. پیـش از تشـکیل دولـت مؤقت و 
تصمیم گیـری در بـاره ی نوعیـت نظـام سیاسـی، 
و  بـود  ویران گـر صـورت گرفتـه  داخلـی  جنـگ 
حاکمیـت اسـتبدادی طالبـان تجربـه شـده بـود؛ 
بـود،  گرفتـه  قـرار  افغانسـتان  کـه  شـرایطی  در 
نیـاز بـه یـک دولتـی کـه نمایندگـی از جامعـه ی 
و  باشـد  قدرت منـد  و  کنـد  افغانسـتان  متکثـر 
کشـور  سراسـر  در  را  خـود  حاکمیـت  بتوانـد 
گسـترش بدهـد، نظـم و ثبات را بیاورد، به شـدت 
احسـاس می شـد. در آن زمـان، بزرگترین مشـکل 
افغانسـتان زورمنـدان و فرماندهان جهـادی بودند 
کـه هـر کـدام در جاهایـی کـه نفـوذ و حاکمیـت 

داشـتند، بـه دولـت پاسـخ گو نبودنـد.
 بزرگتریـن مسـأله ایـن بـود کـه چگونـه دولـت، 
را  ذهنیتـی  واقعیت هـا  ایـن  شـود.  قدرت منـد 
تقویـت کـرده بـود کـه اگر یـک دولـت قدرت مند 
مرکـزی وجـود داشـته باشـد، افغانسـتان را برای 
رسـیدن بـه ثبـات کمـک می کند و بر این اسـاس 
از  بیشـتر  ریاسـتی،  نظـام جمهـوری  طرفـداران 
نظـام پارلمانـی بـود. طرفـداران نظـام پارلمانـی، 
می گفتنـد کـه نظام ریاسـتی سـبب تمرکز قدرت 
به دسـت یـک شـخص که رییـس جمهور باشـد، 
می شـود. در آن زمـان یـک دلیلـی عدم اسـتقبال 
جهادی هـا  قدرت مندبـودن  پارلمانـی،  نظـام  از 
و  اسـامی  جمعیـت  فرماندهـان  ویـژه  بـه  و 
شـورای نظـار بـود کـه نخبـگان آن هـا در لویـه ی 
جرگـه ی تصویـب قانـون اساسـی، نظـام پارلمانی 
اشـتباه های  تکـرار  از  تـرس  امـا  می خواسـتند؛ 
گذشـته ی گروه هـای جهـادی سـبب می شـد 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 
ایـن مـدت کارکـرد نظـام  افغانسـتان در  اسـت. 

کـه  انتظـاری  اسـت.  کـرده  تجربـه  را  ریاسـتی 
وجـود داشـت -با نظام ریاسـتی دولـت قدرت مند 
تـا  به وجـود می آیـد-  امنیـت  ثبـات و  می شـود، 
تجربـه  امـا  نشـده؛  تبدیـل  واقعیـت  بـه  حـاال 
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 
دور  آخریـن  پایـان  در  حامدکـرزی،  انـد.  کـرده 
ایـن  بـرای  هدف مندانـه  ریاسـت جمهوری  اش، 
 کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری مطابـق خواسـت 
او برگـزار شـود، مسـؤوالن نهادهـای انتخاباتـی را 
طـوری تعیین کـرد که آن هـا در خدمت حکومت 
قـرار گرفتنـد و در نهایـت یـک انتخابـات پـر از 
تقلـب بـر گـزار شـد و در نتیجـه ی آن حکومـت 
ایتافـی از دو تیـم انتخاباتـی تشـکیل شـد کـه با 
ماهیـت نظـام سیاسـی تناقـض داشـت. تشـکیل 
در  اساسـی  قانـون  تغییـر  بـرای  جرگـه  لویـه ی 
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 
ماه هـا طـول کشـید تـا نتیجـه ی انتخابـات اعام 
شـود و نتیجه ی آن تشـکیل یـک پارلمان ضعیف 
شـد. رهبـران حکومـت و حـدت ملـی، بیشـتر بـا 

هـم اختـاف داشـتند و از تمرکـز قـدرت بـرای 
بـه   و  نشـد  اسـتفاده  دولـت  شـدن  قدرت منـد 
جـای آن بـرای تضعیف همدیگر بیشـتر اسـتفاده 
کردنـد. رهبـران حکومـت بیشـتر از پیـش به این 
اهمیـت دادند که چگونـه بتوانند زمینـه ی ماندن 

شـان را در قـدرت حفـظ کننـد. 
 بـا توجـه بـه ایـن واقعیت هـا، پـس از شـانزده 
سـال تجربـه ی نظـام ریاسـتی، بزرگترین مشـکل 
افغانسـتان ایـن اسـت کـه از قـدرت سوءاسـتفاده 
صـورت می گیـرد. انتظـاری کـه از نظـام ریاسـتی 
رهبـران  اسـت.  نشـده  بـرآورده  داشـت،  وجـود 
بـرای  شـان  قـدرت  و  جایـگاه  از  حکومـت 
قدرت مندشـدن دولـت و گسـترش پایه هـای آن 
اسـتفاده نمی کننـد. بزرگترین مشـکلی که سـبب 
تضعیـف دولـت می شـود، فسـاد و سوءاسـتفاده از 
قدرت سیاسـی اسـت. این مسـأله بحـث اصاح یا 

تغییـر نظـام سیاسـی را جـدی کـرده اسـت.
دو دهـه تجربـه ی گذشـته ی تمرکـز قـدرت کـه 
نتوانسـت نفـوذ دولـت را تقویت کند؛ امـا رهبران 
بـرای اهـداف قومـی و سیاسـی  از آن  حکومـت 
اسـتفاده کردنـد. حاال ایـن بحث مطرح اسـت که 
تقویـت دولـت بـا تمرکز قـدرت نتیجـه نمی دهد؛ 
خدمـات  و  دولـت  در  مشـارکت  زمینـه ی  بایـد 
دولتـی غیـر متمرکـز باشـد؛ اما کسـانی کـه نظام 
پارلمانـی می خواهنـد، بـرای ایجـاد آن جدیـت و 

توافـق نظـر ندارند.
بیشـتر  پارلمانـی  نظـام  طرفـداران  کـه  آن  بـا   
شـده؛ امـا ایـن خواسـت به صـورت جـدی دنبال 
نمی شـود. کسـانی هـم کـه شـعار تغییـر نظـام 
ریاسـتی بـه پارلمانـی را می دهنـد، تا حـاال از آن 
برای شـریک شـدن در بـازی انتخاباتـی و گرفتن 
اسـتفاده  آینـده  در  سیاسـی  جایـگاه  و  امتیـاز 

. می کننـد
انتخابـات  دوِر  دو  در  کـه  عبـداهلل  عبـداهلل 
و  تمرکززدایـی  گذشـته   ریاسـت جمهوری 
شـعار  را  پارلمانـی  نظـام  ایجـاد  زمینه سـازی 
مـی داد، 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 
ریاسـت جمهوری  نامـزدان  سـوی  از  وعده هایـی 
مطـرح شـده، انگیـزه ی آن اسـتفاده در انتخابـات 
بـوده اسـت. حنیـف اتمـر، بـا شـعار اصـاح نظام 
سیاسـی و ایجـاد پُسـت نخسـت وزیر 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 
اجرایـی نمی خواهـد.  ایجـاد ریاسـت  از  بیشـتر 

بشیر یاوری

یک نظرسـنجی تازه ی دفتر نـی )حمایت کننده ی 
رسـانه های آزاد افغانسـتان(، نشـان می دهـد کـه 
خبرنـگاران در پوشـش مسـایل انتخابـات، بـا دو 
چالـش جـدی از جملـه ناامنـی و عدم دسترسـی 

بـه اطاعـات، روبـه رو اند. 
مجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایـی دفتـر نـی، روز 
پنج شـنبه )10 اسـد( در یـک نشسـت خبـری در 
کابـل گفـت کـه نظرسـنجی آنـان نشـان می دهد 
کـه خبرنگاران در پوشـش مسـایل انتخاباتی، ۹0 
درصـد بـا چالـش عـدم دسترسـی بـه اطاعات و 

86 درصـد بـا چالـش ناامنـی روبـه رو اند. 
کـه  خبرنـگار   300 بـا  نظرسـنجی  ایـن  در 
به گفتـه ی دفتـر نـی، چهـار درصـد از جامعـه ی 
در  می دهـد،  تشـکیل  را  افغانسـتان  خبرنـگاری 

اسـت.  شـده  گفت وگـو  والیـات  و  کابـل 
انتظـارات  مـورد  در  خبرنـگاران  از  نـی،  دفتـر 
پوشـش خبرهـای  بخـش  در  رسـانه ها  از  مـردم 

انتخاباتـی نیز پرسـیده اسـت؛ 56 درصـد از مردم 
اطاع دهـی  از  کـه  گفتـه  انـد  خبرنـگاران  بـه 
رسـانه ها در مـورد انتخابـات نسـبتا راضـی  انـد، 
16 درصـد گفتـه  انـد کـه کامـا راضـی  انـد، 11 
درصـد از مـردم گفتـه  اند که در مـورد اطاع دهی 
رسـانه ها در مـورد انتخابـات، ناراضـی  انـد و 27 
درصـد از مـردم به خبرنـگاران گفتـه  انـد کـه در 
انتخابـات  مـورد  در  رسـانه ها  خبرهـای  مـورد 

انـد.  بی تفـاوت 
رییـس اجرایـی دفتـر نـی می گویـد، آنچـه که در 
این نظرسـنجی قابل تأمل اسـت، شـعور سیاسـی 
او،  به گفتـه ی  اسـت.  انتخابـات  مـورد  در  مـردم 
بیشـتر مـردم در ایـن نظرسـنجی گفتـه  انـد کـه 
از رسـانه ها انتظـار دارند کـه در مـورد برنامه های 

انتخاباتی بشـنوند.  نامـزدان 
مـردم  از  درصـد   42« گفـت:  خلوت گـر  آقـای 
گفتـه  انـد کـه می خواهنـد از رسـانه ها در مـورد 
برنامه هـای نامـزدان بداننـد. 38 درصـد از مـردم 
گفتـه  انـد که می خواهنـد در مورد رونـد انتخابات 

از رسـانه ها بداننـد. 14 درصـد گفتـه  انـد کـه از 
انتخابـات  زمـان  مـورد  در  رسـانه ها می خواهنـد 
بداننـد. 6 درصـد از مـردم گفتـه  انـد در مـورد 
انتخابـات بـه معلومات رسـانه ها هیچ نیـاز ندارند.
تهدیدنامـه ی طالبـان بایـد پیـش از توافق 

صلـح لغو شـود
حمایت کننـده ی  یـا  نـی  دفتـر  مسـؤوالن 
رسـانه های آزاد افغانسـتان می گوینـد، تـا زمانـی  
لغـو  رسـانه ها  بـرای  طالبـان  تهدیدنامـه ی  کـه 
نشـود، هیـچ توافق صلـح برای جامعه ی رسـانه ای 

نـدارد.  اعتبـار  افغانسـتان 
مجیـب خلوتگـر، رییـس اجرایی دفتر نـی، گفت: 
»می دانیـم کـه آقـای خلیلـزاد بـه قطـر اسـتند و 
یـک گام مهمـی را در صلـح و توافق نامه با طالبان 
بـر می دارنـد. پیـام جامعـه ی رسـانه ای این اسـت 
کـه نخسـت تهدیدنامه ای کـه از سـوی طالبان به 
رسـانه ها فرسـتاده شـده بـود، لغو شـود؛ چـون بر 
اسـاس آن نامـه، تمـام رسـانه ها به عنـوان اهداف 
نظامـی طالبـان تعریـف شـده اسـت و ایـن خطر 

جـدی به رسـانه های افغانسـتان اسـت.«
آقـای خلوتگـر تأکیـد دارد کـه اگـر توافق نامـه ای 
میـان امریـکا و طالبـان امضـا شـود، بایـد آزادی 
بیـان، آزادی رسـانه ها و وضعیـت فعلـی حمایـت 
از رسـانه های افغانسـتان خـط قرمز تعریف شـود. 
او تصریـح می کنـد کـه »هیـچ  کسـی حق نـدارد 
کـه با ارزش هایـی مثـل آزادی بیان تحـت عنوان 

صلـح بـا مـردم افغانسـتان بـازی کند.« 
افزایـش خشـونت ها علیـه خبرنـگاران در 

یـک ماه گذشـته
همچنـان یک گـزارش تازه ی کمیتـه ی مصؤونیت 
مـاه  یـک  در  کـه  می دهـد  نشـان  خبرنـگاران 
گذشـته 37 قضیـه ی خشـونت علیـه خبرنـگاران 

در افغانسـتان بـه ثبـت رسـیده اسـت.
ایـن نهـاد بـا نشـر خبرنامـه ای گفته اسـت که در 
یـک ماه گذشـته آمـار خشـونت علیـه خبرنگاران 
در افغانسـتان افزایـش یافتـه اسـت کـه از میـان 
37 قضیـه ی خشـونت  11 مـورد لت وکـوب، 12 
مـورد تهدیـد، 3 مـورد قتـل، 2 مـورد توهیـن و 
بدرفتـاری، 8 مـورد جراحـت و 2 مـورد بازداشـت 

غیـر موجـه را شـامل می شـود.«
ایـن درحالـی اسـت کـه در آخریـن مـورد یـک 
بانـوی خبرنـگار در بغـان از سـوی سـرمهندس 
شـاروالی مـورد لت وکـوب قـرار گرفتـه بـود. ایـن 
بانـوی خبرنـگار سـمیه نـوروزی نـام دارد و بـرای 
پسـتی کـه در فیس بـوک بـا انتقـاد از شـهرداری 

نشـر کـرده بـود مـورد لت وکـوب قـرار گرفـت.
قابـل یـادآوری اسـت کـه خشـونت ها و تهدیدهـا 
گروه هـای  سـوی  از  صرفـا  خبرنـگاران،  علیـه 
از  بسـیاری  و  نمی گیـرد  صـورت  تروریسـتی 
ارگان های مسـؤول و رسـمی نیز مرتکب خشـونت 
علیـه خبرنـگاران شـده  اند. ایـن موضـوع در کنار  
والیـات کشـور  در  کـه  امنیتـی ای  بـد  وضعیـت 
سـبب شـده تا بسـیاری از خبرنگاران با مشـکات 
زیـادی روبـه رو شـوند، از موضوعـات نگران کننده  
حمایت کننـده ی  نهادهـای  و  خبرنـگاران  بـرای 

می شـود.  محسـوب  رسـانه ها 

 علی شیر شهیر

ناامنی و عدم دسترسی به اطالعات
چالش های پیش روی خبرنگاران
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مهاجرت
 بدترین جبر زمانه 

)قسمت اول(
کـه  اسـت  زمانـه  جبـر  بدتریـن  مهاجـرت، 
تحویـل انسـان ها می دهـد. معنای ایـن جبر را 
دقیقـا زمانـی می فهمـی کـه خـودت و خانواده 
ات سـال ها 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 می باشـد، می گوید 
کـه یکـی از شـلوغ ترین مسـیر های مهاجرت در جهان کشـورهای 
جنوب شـرق آسـیا اسـت. مسـیری کـه در آن خیلـی از انسـان ها 
درون آب هـای سـیاه غرق شـده و خیلی هـای دیگر چندین سـال 
را  در ایـن کشـور ها بـه بی سرنوشـتی مطلق شـب و روز می کنند. 
این هـا کـه رویـای رسـیدن به کشـور سـومی را دارند، بـه بدترین 
حالـت ممکـن درون کمپ هـا و مجتمع هـای نامناسـب زندگـی 
می کننـد. یکـی از ایـن کشـورهایی کـه مهاجـران بـه آن بـرای 
رسـیدن به کشـور سـوم سـفر می کنند؛ اندونیزی اسـت؛ کشوری 
کـه خود بیشـترین جمعیت را دارا اسـت. احمدسـیر کـه خود نیز 
از شـمار مهاجـران افغانسـتانی در اندونیـزی می باشـد، می گویـد 
کـه در ایـن کشـور هیـچ مهاجـری حـق کار، تجـارت، رانندگـی 
و حتـا تحصیـل در مکاتـب و دانشـگاه های دولتـی را نـدارد؛ از 
هیـچ گونـه مزایـا و امکانـات زندگـی سـالم برخـوردار نیسـت. در 
ایـن کشـور، نمی توانـی حسـاب بانکـی بـرای خـودت بـاز کنـی و 
همین گونـه در هیـچ نهـادی نمی توانـی بیمـه ی صحـی داشـته 
باشـی. بـر اسـاس آمـار  به دسـت آمـده، بیـش از 14 هـزار مهاجر 
از سـال های 2001  بـه ایـن طـرف در اندونیـزی منتظـر بررسـی 
پرونده هـای شـان از طـرف دفتـر سـازمان ملـل متحـد اسـتند تا 
بـه کشـور دیگـری منتقل شـوند. یک تعـداد از این مهاجـران زیر 
 )UNCHER( و   )IOM( ، )CWS( سـازمان های  پوشـش 
کرایـه  خودشـان  کـه  خانه هایـی  در  شـان  بیشـتر  امـا  اسـتند؛ 
می دهنـد و تهیـه ی غـذا هـم بـه دوش خودشـان اسـت زنده گـی 
می کننـد. ایـن مهاجـران ثبت دفتر سـازمان ملل اسـتند؛ اما هیچ 
گونـه کمـک مالـی از ایـن دفتـر دریافـت نمی کننـد و می تـوان 
گفـت کـه بـار دوش سـازمان هم نیسـتند؛ ولـی این روزهـا، قصه 
روی دیگـر سـکه را نشـان می دهـد. اشـرف، می گویـد کـه حـدود 
بیـش از 150 مهاجـر نزدیـک به یک سـال روی سـرک در اطراف 
کمپـی بـه نـام »کالدریـس« تجمـع کـرده  انـد کـه بـرای شـان 
سـرپناه فراهـم شـود و زیـر پوشـش ایـن نهادها قـرار بگیرنـد؛ اما 
در ایـن مـدت هیـچ گـوش شـنوایی پیـدا نشـده کـه حرف هـای 
مهاجـران را بشـنود و بـه  خواسـت های ایـن مهاجـران رسـیدگی 

صـورت بگیـرد، تـا نیاز هـای اولیـه ی شـان برآورده شـود.
جـای تأسـف ایـن جـا اسـت کـه حتـا حکومـت محلـی اندونیزی 
از وجـود ایـن مهاجـران بی اطـاع بـوده اسـت، کـه دسـت آخـر 
باشـندگان محـل، حکومـت محلـی جارکارتـا،  بـه شـکایت  بنـا 
ایـن مهاجـران را از اطـراف کمـپ کالدریـس بـه جایـی کـه دفتر 

نمایندگـی سـازمان ملـل واقـع اسـت، منتقـل می کنـد.
 احمـد سـیر می گویـد که این جا هـر روز وضعیت بـرای مهاجران 
در شـهرک های  کـه  مهاجرانـی  بقیـه  و  قبـل می شـود  از  بدتـر 
چیسـروا، بگـور و اطـراف جاکارتا زندگـی می کردند، با اسـتفاده از 
فرصـت بـه طـرف دفتر نمایندگی سـازمان ملل سـرازیر می شـوند 

و خواهـان یافتن سـرپناه می شـوند.
عـارف، یکـی از مهاجرینـی اسـت کـه بیـش از یـک سـال را در 
دروازه ی ورودی کمـپ کالدریـس  و سـازمان ملـل روی سـرک 
خوابیـده اسـت. وی، می گویـد کـه هـر روز بـه امیـد ایـن کـه 
سـازمان و یـا کـدام نهـاد دیگـر بیایـد و دسـت این هـا را بگیـرد، 
بیـدار می شـود؛ ولـی در غـروب نظاره گـر کارمنـدان ایـن دفتـر 
اسـت کـه بـدون هیـچ توجهـی از کنـارش رد می شـوند. عـارف 
می مانـد 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 پیاده روها 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 شـبانه روز 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 نزدیکی هـای کمـپ کالدریـس انتقـال می دهـد. ایـن مجتمـع 
دارای چندین سـاختمان رهایشـی و چند اتاق و سـالن اسـت که 
در گذشـته بـرای زندانیان اسـتفاده می شـد و حـاال در اختیار این 
مهاجـران قـرار گرفته اسـت. در این  سـاختمان تا دو سـه روز اول 
از آب، برق، سـرویس های بهداشـتی، وسـایل سـردکننده و در کل 

هیـچ گونـه امـکان رفاهی خبـری نبوده و نیسـت.
ادامه دارد...

 مجیب ارژنگ 

روایتیازیکفروپاشیانتخاباتی

 علی افتخاری

اکنـون نظـم انتخاباتـی تیـم صلـح و اعتـدال بـه 
فروپاشـی  در حـال  اتمـر  رهبـری محمدحنیـف 
شـده  درونـی  اختافـات  دسـت خوش  و  اسـت 
مبـارزات  آغـاز  از  روز  هشـت  هرچنـد  اسـت. 
انتخاباتـی می گـذرد؛ امـا نـه از اختافـات درونـی 
مبـارزات  هـم  نـه  و  کـرده  فروکـش  تیـم  ایـن 
انتخاباتی را انسـجام داده اسـت؛ در تیم انتخاباتی 
آقـای اتمـر، عمـق اختافـات و میـزان توقعـات 
گروه هـا آن قـدر فراگیـر اسـت که اعضـای رهبری 
ایـن تیـم را شـدیدا زمین گیـر کـرده اسـت. آنچه 
در ایـن گـزارش می آیـد، مبتنـی بـر اطاعاتـی 
اسـت کـه روزنامـه ی صبـح کابـل بـه آن دسـت 
یافتـه و از هم پاشـیدگی تیـم صلـح و اعتـدال را 

می کنـد.  روایـت 
قبل از صلح و اعتدال

انتخابـات  نامـزدان  نـام  ثبـت  از  پیـش 
پیشـین  عضـو  کوفـی،  فوزیـه  ریاسـت جمهوری، 
منـزل  در  را  مهمانـی ای  نماینـدگان،  مجلـس 
خـود ترتیـب داده و سـران قـوم تاجیـک از جمله 
عطامحمدنـور، بسـم اهلل خان و عتیـق اهلل بریالی را 
دعـوت می کنـد. در واقـع، این مهمانـی صورتی از 
جلسـه اسـت کـه می خواهنـد از آقای اتمـر اعام 
حمایـت کننـد. در ایـن جلسـه، سـران تاجیـک 
فیصلـه می کننـد کـه مشـروط بـر پذیـرش چنـد 

توافـق بـا آقـای اتمـر می پیوندنـد.
اول،  معـاون  حیـث  بـه  قانونـی،  محمدیونـس 
بـه  کوفـی  فوزیـه  و  صدراعظـم  عطامحمدنـور 
عنـوان وزیـر خارجـه، از جملـه پیش شـرط هایی 
بـود کـه از سـوی آقـای اتمـر بـه شـکل شـفاهی 
پیش شـرط ها،  ایـن  پذیـرش  بـا  شـد.  پذیرفتـه 
تکـت انتخاباتـی صلـح و اعتـدال شـکل گرفـت.

اختالفات از کجا رقم خورد؟ 
اتمـر  حنیـف  کـه  اختصاصـی ای  مصاحبـه ی  
تلویزیونـی  شـبکه ی  در  جـوالی   20 تاریـخ  بـه 
طلوع نیـوز داشـت، او در خصـوص سـاختار نظـام 
صدراعظـم  نهـاد  ایجـاد  چگونگـی  و  سیاسـی 
سـخن گفـت. اتمـر بیـان کـرد کـه طرفـدار نظام 
ریاسـتی اسـت و ایـن نظـام را حفـظ خواهد کرد 
امـور  بـرای پیشـبرد  و در صـورت پیـروزی  اش 
حکومـت داری، طـی فرمانـی سـمت صدراعظمی 
را ایجـاد  خواهـد کـرد و همچنیـن صاحیت این 
را خواهـد داشـت که طـی فرمانی این پسـت را از 

نظـام سیاسـی کشـور حـذف کنـد.
واقـع،  در  او  کـه  داد  نشـان  اتمـر  صحبت هـای 
میـان دو راهـی قـرار گرفتـه اسـت؛ اگـر بـر اصل 
تـداوم نظـام ریاسـتی تمرکـز کنـد، ممکن اسـت 
رأی پشـتون ها را بـا خـود داشـته باشـد و رأی 
تاجیک هـا 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 پشـتون ها را 
بـا خـود نداشـته باشـد. صحبت هـای اتمـر، برای 
عطامحمـد نـور، قابـل پذیریـش نبـود و در ایـن 

صـورت بایـد تـاوان گزافـی را می پرداخـت.
ایـن  از  بعـد  روز  یـک  یعنـی  جـوالی؛   21 در 
مصاحبـه، جلسـه ای میـان رهبـری تیـم صلـح و 
اعتـدال برگـزار شـد کـه به مـدت نسـبتا طوالنی 
ادامـه یافـت. در این جلسـه، آقای نـور، به حنیف 
اتمـر می گویـد کـه »آبـروی مـا را پیـش مـردم 
بـردی، توافـق مـا نظـام متمرکـز نیسـت؛ بلکـه 
نظـام صدارتـی اسـت.«  در جریـان ایـن جلسـه، 
توافقـات شـفاهی ای کـه قبـا میـان عطامحمـد 
نـور و حنیـف اتمـر شـده بود، آقـای نـور آن را به 
اتمـر می دهـد که امضا کنـد. اتمر برخـی توافقات 
را امضـا می کنـد؛ امـا سـمت صدارتـی را امضـا 

نمی کنـد.
تیـم  رهبـری  عضـو  کـه  نـادری  سـیدمنصور 
بلنـد  صـدا  اسـت،  اعتـدال  و  صلـح  انتخاباتـی 
می کنـد کـه آقـای اتمـر، پسـت صدراعظمـی را 
بـه مـا نیـز وعده داده اسـت. سـیدمنصور نـادری، 
ادعـا می کنـد کـه رأی مـا از عطامحمـد نـور بـاال 
اسـت و اگـر هـدف رأی باشـد، آقـای اتمر سـمت 
بایـد بـرای مـا در یـک توافـق  صدراعظمـی را  

کتبـی، امضـا کنـد.
بعـد از صحبت هـای اختافـی عطامحمـد نـور و 
سـیدمنصور نـادری، غام جیانـی پوپـل، رییـس 
سـتاد انتخاباتـی آقـای اتمـر واکنـش تنـد نشـان 

و  عمرزاخیلـوال  پوپـل،  غام جیانـی  زهیـن، 
سـلیمان کاکر، شـامل حلقـه ی اول می شـوند. در 
واقـع، ایـن حلقه مغـز متفکـر و تصمیم گیرندگان 
اصلـی در تیـم آقـای اتمـر اسـتند. در حلقـه ی 
برنـا  نـادری،  سـیدمنصور  رحیمـی،  آصـف  دوم، 
کریمـی، شـاه جهان نـوری، فوزیـه کوفـی، جنرال 
جـرأت، مبـارز راشـدی و معصومه خاوری شـامل 
می شـوند و حلقـه ی سـوم، شـورای رهبـری تیـم 
صلـح و اعتـدال می باشـند. وقتـی کـه تصامیم در 
حلقـه ی اول گرفته می شـود، تصامیم گرفته شـده 

بـه حلقـه ی سـوم ارجـاع داده می شـود.
و  قانونـی  یونـس  اگـر  اسـت،  ایـن  بـر  فـرض 
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 بحث هـای درون تیمـی، معمـوال یک دیگـر 
را البـی می کننـد. در ایـن تکت انتخاباتی، سـران 
تاجیـک یک دسـت نیسـتند؛ برعکـس، مهره های 
معاونیـت دوم کـه مربوط به حاجـی محمدمحقق 
می شـود، یـک دسـت اسـتند. افـراد وابسـته بـه 
آقـای محقـق در ایـن تیـم، تاکنـون توانسـته  اند 
بـه صـورت واحـد و یک پارچـه  عمـل کـرده و از 

موضع گیـری آقـای محقـق حمایـت  کننـد.
دیرینـه ی  رفقـای  از  محقـق،  محمـد  حاجـی 
عطامحمـد نـور اسـت و همـواره در سـه دهـه ی 
پایـگاه  رویدادهـا در یـک  و  اخیـر، در تحـوالت 
سیاسـی بـوده کـه تقریبـا دیـدگاه واحـد داشـته 
انتخابـات  در  نـور،  عطامحمـد  و  محقـق   انـد. 
اصلـی  حامیـان   13۹3 سـال  ریاسـت جمهوری 
داکتـر عبـداهلل بودنـد؛ امـا یافته هـای روزنامـه ی 
خواسـته های  کـه  می دهـد  نشـان  کابـل  صبـح 
آقـای نـور بـه میـل محقـق نیسـت و او )محقـق( 
تعهـد دارد کـه تـا پایـان کارزارهـای انتخاباتـی، 
بـه  آقـای محقـق  را همراهـی کنـد. حتـا  اتمـر 
عطامحمـد نـور گفتـه: »امتیازطلبـی بـر خـاف 
تعهـدات، رفاقـت و اندیوالـی اسـت.« گمـان بـر 
ایـن اسـت، در صورتی  کـه تنش هـای 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، 
رییس جمهـور پیشـین و آصـف رحیمی از سـوی 
حلقـه ی اول اتمـر، بـه عنـوان مهره هـای بدیـل 
قانونـی، معرفـی خواهنـد شـد. البته حنیـف اتمر 
حنیـف  اسـت.  رحیمـی  آصـف   طرفـدار  بیشـتر 
اتمـر، به منظـور یارگیری هـای بیشـتر انتخاباتی، 
همـگان را وعـده داده و تفاهم نامـه امضـا می کند. 
او یـک وزارت را بـرای حـدود ده نفـر وعـده داده 
اسـت. مثـا وزارت خارجـه ای که بـه فوزیه کوفی 
تعهـد کـرده را، برای چندیـن نفر دیگـر نیز وعده 
سـپرده اسـت؛ همان گونـه که سـمت صدراعظمی 
را نیـز بـه عطامحمـد نـور و سـیدمنصور نـادری 

پیشـنهاد داده اسـت.
آیـا اختالفـات در تیم صلح و اعتـدال پایان 

یافت؟   خواهد 
از  یکـی  ایـن تنش هـا، هـارون معتـرف،  اوج  در 
روزنامـه ی صبـح  بـه  نـور،  عطامحمـد  نزدیـکان 

می دهـد و می گویـد کـه آقـای اتمـر نباید سـمت 
صدراعظمـی را بـه شـکل کتبـی امضـا کنـد؛ زیرا 
رأی پشـتون ها را از دسـت می دهیـم و اگـر ایـن 
ایـن  در  می دهـم.  اسـتعفا  گیـرد،  صـورت  کار 
جلسـه، عمـر زاخیلـوال نیـز از موضـع جیانـی 

پوپـل حمایـت می کنـد.
در ایـن جلسـه، سـران تاجیـک به شـمول یونس 
قانونـی، از موقـف آقـای نـور حمایـت می کننـد. 
آقـای نـور، بـا ناراحتـی در برابـر جیانـی پوپـل 
واکنـش نشـان می دهد و بـا لحن واضـح می گوید 
کـه شـما غیـر از رأی تاجیک هـا و هزاره هـا، رأی 

پشـتون ها را نداریـد. 
نبـود  و  انتخاباتـی  شـعارهای  تدویـن  چگونگـی 
تصاویـر عطامحمـد نـور در برگه هـای تبلیغاتـی 
اتمـر، بخـش دیگـری از جـدال ایـن جلسـه بـود.  
نوشـته شـده،  اتمـر  تصاویـر  شـعارهایی کـه در 
ایـن بـود: »اسـامی جمهـوری ریاسـتی نظـام مو 
اصـل دی«، اعتـراض سـران تاجیـک بـه شـمول 
عطامحمـد نـور، ایـن بـود که ایـن شـعارها بدون 
مشـوره ی او و یونس قانونی نوشـته شـده و  آقای 
نـور خطـاب بـه آقـای اتمـر گفتـه کـه این شـعار 
برخـاف توافـق اسـت. در این جلسـه، عطامحمد 
نـور می گویـد: »عکس هـای مـن بایـد بـه عنـوان 
در  و  شـده  گنجانیـده  تصاویـر  در  صدراعظـم 

بیلبوردهـا نصـب شـود.«
همین جـا بـود که تنـش درونی در تیـم انتخاباتی 
صلـح و اعتـدال کلیـد می خـورد و سـران تاجیک 
بـه آقـای اتمـر ده روز فرصـت می دهنـد کـه بـا 
آغـاز مبـارزات انتخاباتـی، ایجـاد نظـام صدارتـی 
را بـه گونـه ی رسـمی اعـام کنـد. قـرار بـود کـه 
اعتـدال  و  تیـم صلـح  در دومیـن روز مبـارزات، 

پیکارهـای انتخاباتـی خـود را آغـاز کنـد.
اجتمـاع  اولیـن  بـرای  جرگـه  لویـه  خیمـه ی 
شـده  انتخـاب  اعتـدال  و  صلـح  تیـم  انتخاباتـی 
بـود و کارت هـای دعـوت نیز ارسـال کـرده بودند. 
وقتـی  اختافـات فروکـش نکـرد، مسـؤوالن تیـم 
انتخاباتـی صلـح و اعتـدال در روز اول مبـارزات 
انتخاباتـی)6 اسـد( پیام هـای 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 چالش های 

امنیتـی فعـا لغـو شـده اسـت.
هنگامـی کـه سـمت صدراعظـم از سـوی حنیـف 
پیکارهـای  اول  روز  تـا  و  نشـد  امضـا  اتمـر، 
ایـن  برخـاف  نرسـیدند،  نتیجـه  بـه  انتخاباتـی 
امـر، غام جیانـی پوپل و عمـر زاخیلوال دسـتور 
دادنـد کـه برگه هـای تبلیغاتـی اتمـر نشـر و در 
سـطح شـهر نصب شـود که ایـن امر، آقـای نور را 

بیشـتر ناراحـت کـرد.
اسـد   7 دوشـنبه  روز  اختافـات،  ایـن  اوج  در 
)2۹ جـوالی( اعضـای تیـم صلـح و اعتـدال بـه 
شـمول سـیدمنصور نـادری، فوزیـه کوفـی، سـید 
اعضـای  از  دیگـری  و شـمار  محمدعلـی جاویـد 
ایـن تیـم، بـه منـزل عطامحمـد نـور رفتنـد کـه 
را  اعظمـی  صـدر  مسـأله ی  تـا  بخواهنـد  وی  از 
جـدی نسـازد. در ایـن جلسـه، آن ها از آقـای نور 
خواسـتند که به منظـور فروکش کـردن اختافات 
در میـان مـردم، عکس هـا را در فیس بـوک خـود 
در  تقلـب  از  جلوگیـری  و  مبـارزات  موضـوع  بـا 
انتخابـات نشـر کنـد. آقای نـور با نشـر تصاویر در 
صفحـه ی فیس بـوک خـود نوشـت: »سـترجنرال 
عطامحمـد نـور رییـس شـورای اجرایـی جمعیت 
اسـامی بـا رهبـری تیـم صلـح و اعتـدال دیـدار 
کارزارهـای  آغـاز  روی  دیـدار،  ایـن  در  کـرد. 
انتخابـات، ارزیابـی تقلـب تیـم حاکـم و نحـوه ی 

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 

بـا شـدت  کابـل می گویـد، تـا هنـوز اختافـات 
خـود در میان رهبـری تیم صلح و اعتـدال پابرجا 
اسـت و دو طـرف از موقف  شـان کوتـاه نمی آیند. 
از عطامحمـد  اتمـر  بیـان کـرد کـه شـاخه ی  او 
در  نظـام صدارتـی  از ذکـر  نـور می خواهـد کـه 
برگه هـای تبلیغاتـی کوتـاه بیایـد و ایـن موضـوع 
بازتـاب داده نشـود؛ بـه ایـن معنـی، تمامـی ایـن 
و  انتخابـات  در  پیـروزی  از  بعـد  بـه  موضوعـات 
تشـکیل حکومـت جدیـد واگـذار شـود؛ امـا آقای 
او  کـه  دارد  تأکیـد  خواسـته ها  ایـن  رد  بـا  نـور 
مسـاوی بـا اتمر به عنـوان صدراعظـم در تبلیغات 

برده شـود. نـام 
هـارون معتـرف می افزایـد کـه اختافـات درونـی 
تکـت انتخاباتـی صلـح و اعتدال، امروز شـنبه)12 
تیـم  ایـن  آیـا  کـه  شـد  خواهـد  نهایـی  اسـد( 
انتخاباتـی تجزیـه می شـود و یـا هم باقـی خواهد 
مانـد. معتـرف همچنـان می گویـد کـه بـا ایجـاد 
اختافـات، شـماری از تکت هـای انتخاباتـی برای 
رایزنـی بـا آقـای عطامحمـد نـور وارد بحث شـده 
 انـد کـه یکـی از تکت هـای مراجعه کننـده »ثبات 

و همگرایـی« اسـت.
رقابت برای جذب یونس قانونی و عطامحمد 

نور به تکت های انتخاباتی دیگر
بـا ایجـاد ایـن اختافـات، شـماری از تکت هـای 
یونـس  و  نـور  عطامحمـد  کمیـن  در  انتخاباتـی 
قانونی نشسـته  انـد؛ منبعی نزدیک بـه تیم امنیت 
کابـل می گویـد  روزنامـه ی صبـح  بـه  عدالـت،  و 
کـه ایـن تیـم هنـوز هـم در پـی یافتـن چهـره ی 
چنـد  هـر  اسـت؛  تاجیـک  قـوم  از  قدرت منـدی 
مسـعوده جـال در معاونیـت اول حضـور دارد؛ اما 
او از زنـان نمایندگـی می کنـد نـه از قـوم تاجیک. 
تأکیـد می کنـد کـه سـمت ریاسـت  ایـن منبـع 
اجرایـی در تیـم انتخاباتـی رحمـت اهلل 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 روزنامـه ی صبـح کابـل می گویند، 
کـه  اسـتیم  عاقه منـد  انتخاباتـی  مبـارزات  در 
و  ثبـات  تیـم  قانونـی،  یونـس  و  نـور  عطامحمـد 
همگرایـی را همراهـی کننـد؛ امـا تاهنـوز در ایـن 
زمینـه هیچ گونـه مذاکـره ای انجـام نشـده اسـت. 
مذاکـرات بی نتیجـه ی صلـح و اعتـدال بـا ثبـات و 
همگرایـی پیـش از ایـن  کـه، تیـم صلـح و اعتدال 
دسـت خوش اختافـات درونـی شـود، هیـأت دو 
تیـم )صلـح و اعتـدال- ثبـات و همگرایـی( چهـار 
بـار  بـا یک دیگـر بـر سـر میز مذاکـره نشسـته اند 
و محـور مذاکـرات ایـن بـوده اسـت کـه چگونـه 
تیمـی  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  در  می تواننـد 
واحد داشـته باشـند، در صورتی کـه چنین اتفاقی 
نیفتـد، هنگامی کـه انتخابات ریاسـت جمهوری به 
دور دوم کشـانیده  شـود، قرار شـان بـر این خواهد 
بـود کـه در دور دوم ایـن دو تیـم حامـی یک دیگر 
باشـند. مذاکـرات میان هیأت هـای گفتگوکننده ی 
هـر دو تیـم تـا حـدی پیـش رفته اسـت؛ امـا این 
مذاکـرات بـا برگشـت آقای اتمـر از سـفری که به 
بیـرون افغانسـتان داشـت، بی نتیجـه مانـد؛ چـون 
ایـن مذاکـرات  ادامـه ی  بـه  تمایلـی  اتمـر  آقـای 

نداد. نشـان 

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 بحث هـای درون تیمـی، معمـوال یک دیگـر 
را البـی می کننـد. در ایـن تکـت انتخاباتـی، سـران تاجیـک یـک 
دسـت نیسـتند؛ برعکـس، مهره هـای معاونیـت دوم کـه مربـوط 

بـه حاجـی محمدمحقق می شـود، یک دسـت اسـتند.
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والیـت بامیـان در مرکـز افغانسـتان موقعیـت دارد، کـه 
مسـاحتش 1802۹،2 کیومتـر مربـع می باشـد. مرکـز 
ایـن والیـت شـهر بامیـان اسـت. ایـن والیـت از شـمال 
بـا والیـت سـمنگان، از شـرق بـا والیـات بغـان، پروان 
از  بـا والیـت غزنـی،  از جنوب شـرق  و میـدان وردک، 
جنوب غـرب بـا والیـت دایکنـدی و از غـرب بـا والیـات 
غـور و سـرپل مـرز مشـترک دارد. نفـوس مجموعی این 
والیـت 447218 تن می باشـد. بامیان هشـت ولسـوالی 
یکاولنـگ،  پنجـاب،  ورس،  از:  عبارت انـد  کـه  دارد 
یکاولنـگ دو، سـیغان، کوهمـرد، شـیبر و مرکـز بامیان.

ایـن والیـت از جملـه ی والیت هـای 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 می کننـد؛ امـا توجه 
خاصـی بـه آبادانـی ایـن والیـت صـورت نگرفته اسـت. 
ایـن موضـوع ما را واداشـت تـا در پی دالیـل آن برآمده 

و گفت وگویـی بـا والـی ایـن والیـت انجـام بدهیـم.
دو  بامیـان  در  گشـت وگذار  اولیـن  بـا  کابـل:  صبـح 
چیـز توجـه مـن را به خـود جلب کـرد. اول فقـر و دوم 
تغییـر. اگر مایل باشـید مـن می خواهم نخسـت موضوع 
گفت وگـوی مـن و شـما به عنـوان والـی والیـت بامیـان 
موضـوع فقـر باشـد؛ چـون تغییـر برایـم یـک موضـوع 
امیدوارکننـده اسـت و در بخـش دوم گفت وگـوی مـان 
بـه آن خواهیـم پرداخـت. آقـای زهیـر! چـرا زندگی در 
بامیـان بـا توجه به گذشـت هژده سـال از حکومت داری 

هنـوز تغییـر چندانـی نکرده اسـت؟
در  فقـر  کـه  بگویـم  بایـد  تأسـف  بـا  زهیـر:  طاهـر 
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 
همان طـور  اسـت؛  بامیـان  در  طوالنـی  زمسـتان  اول 
کـه می دانیـد تغییـر در اقتصـاد روسـتایی بسـتگی بـه 
زمسـتان  مـاه  شـش  اسـت.  انسـانی  نیـروی  حرکـت 
زندگـی را در بامیـان سـخت کـرده اسـت و دلیـل دوم 
نبـود زمین هـای کشـاورزی مناسـب اسـت؛ در نقـاط 
دیگـر کشـور به خصـوص در شـمال کشـور، وضعیت به 
گونـه ی دیگـر اسـت. در شـمال کشـاورزان به انـدازه ی 
کافـی از زمین هـای کشـاورزی برخـوردار اسـتند و در 
فصل کشـت، کشـاورزان شـمال کشـور از یک زمین در 

چندیـن نوبـت کشـت و زرع اسـتفاده می کننـد.
متأسـفانه در بامیـان این گونـه نیسـت و تنها کشـاورزان 
ایـن والیـت یـک نوبـت می تواننـد کشـت کننـد که آن 
هـم بـا عوامـل چـون آفـت و کم آبـی و غیـره روبـه رو 
می شـود. دلیل سـوم این اسـت کـه بامیان متأسـفانه از 
هیـچ شـاهراه مواصاتـی برخـوردار نیسـت و جغرافیای 
خـود  بلنـد  کوتل هـای  و  کوه هـا  بـه  محصـور  بامیـان 
مانـده اسـت. بامیـان بـا هیچ شـهر بزرگ کشـور متصل 
نیسـت و تنهـا راه مواصاتـی کابـل اسـت کـه آن هـم 
هـر دو مسـیر منتهـی بـه پایتخـت، متأسـفانه از امنیت 

نیسـت. برخوردار 
بامیـان اگـر بخواهـد در مسـیر پیشـرفت قـرار بگیـرد، 
بایـد راه هـای مواصاتـی اش هر چـه زودتر وصل شـود 
و سیسـتم کشـاورزی نیـز در بامیان باید مـورد بازنگری 
قـرار بگیـرد کـه در حیطـه ی صاحـت وزارت زراعـت 
اسـت و مـا در ارتبـاط با وزیـر زراعت این خواسـته را از 
ایشـان داشـته ایم که به سیسـتم کشـاورزی در بامیان 

توجـه جدی تـر کنند.
صبـح کابـل: نکتـه ی اصلـی هـم همین اسـت کـه با 

پولیـس نیـروی کافـی نـدارد که در تمـام نقـاط بامیان 
بگذارد. سـرباز 

صبـح کابل: تشـکیات پولیـس در والیـت بامیان چه 
تعداد اسـت؟

طاهـر زهیـر:  مـا در والیـت بامیان بـا تمام پرسـونل 
اداری و نظامـی  1200 نیـروی امنیتـی پولیـس داریـم.
و  کهمـرد  ولسـوالی های  از  برخـی  در  کابـل:  صبـح 
سـیغان گزارش هایـی مبنـی بـر ناامنـی مخابـره شـده 

اسـت، آیـا ایـن نقـاط بـا ناامنـی روبـه رو اسـتند؟
طاهـر زهیر: در خـود ولسـوالی ها ناامنی وجـود ندارد؛ 
امـا چـون ایـن دو ولسـوالی بـا دو والیـت سـمنگان و 
بغـان هم مـرز اسـت، متأسـفانه در برخـی از نقاطی که 
بـا والیـت بامیـان مـرز مشـترک دارنـد، ایـن ناامنی هـا 

مشـاهده شـده است. 
صبـح کابل: آیا شـما نگران این نیسـتید کـه از همین 
نقـاط بـرای ناامن سـازی بامیـان اسـتفاده کننـد و ایـن 
والیـت را به عنـوان مرکـز افغانسـتان دسـتخوش ناامنی 

سازند؟
طاهـر زهیـر: تاش هـا بـرای ناامن سـاختن بامیـان از 
خیلـی سـال ها بدیـن سـو از سـوی طالبـان و داعـش 
جریـان دارد و در همـان سـال های اول حضـور خـود 
به عنـوان والـی بامیـان، مـن ایـن نگرانی را حـس کرده 
بـودم و بـه همیـن خاطـر امنیـت را در همـان سـاحات 
مثـل دره ی شـکاری بـاال بردیـم تـا میـزان تهدیـدات 

هراس افکنـان کاهـش پیـدا کنـد.
صبـح کابل: اگـر بخواهیـم نگاهی بـه کارنامه ی شـما 
به عنـوان والـی بامیان در چهار سـال گذشـته بیندازیم، 
آیـا آمـاری در دسـت داریـد کـه چـه تعـداد پروژه های 
عام المنفعـه در سـطح والیـت بامیان روی دسـت گرفته 

شـده اسـت و بـه بهره برداری رسـیده اسـت؟
طاهـر زهیـر: در چهـار سـالی کـه مـن والـی بامیـان 
بـودم، تاشـم ایـن بـوده اسـت تـا بـا مدیریـت منابع و 
عوایـد شـهرداری یـک اسـتودیوم ورزشـی و دروازه های 
ورودی شـهر و  پختـه کاری سـرک مـا غـام و چندین 
سـرک دیگـر را بسـازیم و همچنین در عرصـه ی معارف 

ایـم و  مـا چندیـن مکتـب در سـطح والیـت سـاخته  
همچنیـن بـرای دانشـگاه بامیـان یـک تعمیـر معیـاری 
مثـل  زمینه هـا  از  بسـیاری  در  ایـم.  سـاخته   خوابـگاه 
و  سرک سـازی  و  آبیـاری  و  زراعـت  معـارف،  صحـت، 
انکشـاف دهـات پروژه هـای بسـیاری را تاکنـون بـرای 

سـهولت مـردم بامیـان بـه بهره بـرداری رسـانده ایم.
مصـرف  بـرای  آمـاری  بخواهیـد  اگـر  کابـل:  صبـح 
سـال  چهـار  در  بامیـان  والیـت  انکشـافی  بودجـه ی 

بـود؟ خواهـد  افغانـی  مقـدار  چـه  بدهیـد  گذشـته 
طاهـر زهیـر: مـا بـر اسـاس گـزارش کاری سـاالنه ی 
خـود هـر سـال بـه میزان سـه و نیـم تـا چهـار میلیارد 
افغانـی بودجه ی انکشـافی والیت بامیان را توانسـته  ایم 
بـرای پیشـبرد پروژه هـای اقتصـادی، صحـت، معـارف 
و غیـره ... مصـرف کنیـم کـه در مجمـوع چهـار سـال 
ایـن والیـت مبلغـی در حـدود  حضـور کاری مـن در 
پانـزده - شـانزده میلیـارد افغانـی می شـود کـه صـرف 
باسـازی  و راه انـدازی پروژه هـای شـده اسـت کـه از آن 

کردم.  یـادآوری 
صبـح کابـل: ایـن یـک مبلـغ قابـل ماحظـه اسـت؛ 
امـا همیشـه اعتراضاتـی مبنـی بـر بی توجهـی حکومت 
مرکـزی نسـبت بامیان بوده اسـت. آیـا واقعـن این گونه 
اسـت؟ حکومـت مرکـزی نسـبت بـه بامیـان بی توجـه 

اسـت یـا توجـه دارد و دیـده نمی شـود؟
قضیـه  ایـن  از  فهمـم  مـن  نـه خیـر!  طاهـر زهیـر: 
این گونـه نیسـت. من درمـورد پیـش از دوره  کاری خود 
نمی توانـم حرفـی بزنـم؛ امـا در مـدت چهـار سـالی که 
می کنـم،  وظیفـه  ایفـای  بامیـان  والـی  به عنـوان  مـن 
نظـرم بـر این اسـت که حکومـت مرکزی همـواره توجه 
خاصـی بـه والیت بامیان داشـته اسـت؛ اما نکتـه ای که 
می خواهـم 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 می تواند بعدهـا به عنوان 
یـک چالـش جدی فـراروی حکومت قـرار بگیـرد. ما در 
سـکتور دولتـی بـه کار خـود ادامـه می دهیـم و همیـن 
رونـد سـبب شـد کـه شـهرداری بامیـان 60 میلیـون 
افغانـی بودجـه ی تشـویقی دریافـت کند که قرار اسـت 
ایـن بودجـه در دو سـال و هر سـال 30 میلیـون 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 کان شـهرهای افغانسـتان، 
حکومـت همیشـه بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنـد. 
گزارش هایـی وجـود داشـت کـه در بامیان نیـز مواردی 
از غضـب زمیـن از سـوی شـماری زورمنـدان رخ داده 
آیـا  و  بـوده  چـه  قضیـه  ایـن  بـا  شـما  واکنـش  بـود. 

توانسـتید جلـو ایـن غاصبیـن را بگیریـد؟
طاهـر زهیر: بلـه من تمـام تاش خـود را انجـام داده 
 ام و در آینـده هـم از  تـاش خـود بـرای ایسـتادگی در 
برابـر غاصبیـن زمیـن دریـغ نخواهـم کـرد؛ چـون مـن 
بـر ایـن بـاورم کـه در کنـار طالبـان و هراس افکنـان که 
دشـمن ایـن کشـور و مـردم اسـتند، همیـن غاصبیـن 
نظـام  می خواهنـد  کـه  اقتصـادی  مافیـای  و  زمیـن 
اقتصـادی کشـور را در چنـگال خـود بگیرنـد، دشـمن 
افغانسـتان و مـردم به شـمار می آینـد. در ایـن بخش با 
اطمنـان می گویـم کـه غصـب زمیـن را به صفر رسـانده 
ام و تـا زمانـی ایـن جـا اسـتم اجـازه نمی دهـم هیـچ 

کسـی زمین هـای دولتـی را غصـب کننـد. 
صبـح کابـل: به عنـوان سـوال آخـر و حـرف آخـر آیـا 
آقـای زهیـر خـود را یـک والی موفـق می دانـد در چهار 

گذشته؟ سـال 
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 می گردد بـه شـیوه ی کاری که 
تـا کنون بـرای خود برگزیدم تـا بتوانم در یـک رابطه ی 
دو طرفـه بـا دونرهـای حکومـت، خواسـته های مشـروع 

مـردم بامیـان را مطالبه کنم.

اقتصـادی را راه انـدازی کردیم تا سـرمایه گذاران بیشـتر 
با پتانسـیل اقتصادی بامیان آشـنا شـوند؛ اما متأسـفانه 
تـا کنـون بـه جـز پنج هوتـل دیگـر هیـچ سـرمایه گذار 
نکـرده  سـرمایه گذاری  عرصـه ای  هیـچ  در  خصوصـی 

ست. ا
سـرمایه گذاران  بی رغبتـی  ایـن  دلیـل  کابـل:  صبـح 
خصوصـی بـرای سـرمایه گذاری در والیـت بامیـان چـه 

بوده؟
دلیـل  مهمتریـن  و  دالیـل  از  یکـی  زهیـر:  طاهـر 
سـوی  از  سـرمایه گذاری  بـرای  بی میلـی  ایـن 
سـرمایه گذاران خصوصـی، می توانـد ناامن بـودن راه های 
مواصاتـی بامیـان بـه پایتخـت و دیگـر شـهرها باشـد. 
مبـرم  اش  نیازهـای  از  یکـی  خصوصـی  سـرمایه گذار 
بـرای سـرمایه گذاری امنیـت اسـت و متأسـفانه راه های 
مواصاتـی بـه بامیان از امنیـت الزم برخوردار نیسـت و 
بقیـه راه هـا هم که وصل نیسـتند. دلیـل دوم برای عدم 
سـرمایه گذاری در بامیـان طوالنـی بـودن زمسـتان های 
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 می توانـد 
پرسـش بعـدی مـن باشـد ایـن اسـت کـه امنیـت در 
والیـت بامیـان چگونـه اسـت؟ بیشـترین ها بر ایـن باور 
اسـتند کـه والیـت بامیـان امنیت نسـبی خوبـی دارد و 
ایـن ویژگـی والیـت بامیـان بـه شـمار می آیـد. 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 می کننـد و بـا ایـن امنیـت 
ایـن  در  مـن  جـواب  و  می شـوند  روبـه رو  مثال زدنـی 
زمینـه تنهـا می توانـد ایـن باشـد کـه مـردم بامیـان در 
قسـمت تأمیـن امنیـت همکاری گسـترده و بـی دریغی 
بـا حکومت دارنـد. اگر این همکاری نباشـد بدون شـک 

توجـه بـه صحبت هـای شـما چـرا بـا ایـن کـه والیـت 
و  کنـد  پیشـرفت  کـه  دارد  را  ایـن  پتانسـیل  بامیـان 
ظرفیـت مـدرن شـدن را دارد، تـا هنـوز ایـن رونـد در 
بامیـان شـروع نشـده اسـت و سـرمایه گذاری در ایـن 
والیـت رشـد چشـم گیر نداشـته اسـت. آیـا شـما بـرای 

رشـد و ترقـی بامیـان برنامـه ای روی دسـت داریـد؟
طاهـر زهیـر: نکتـه ای کـه مـن می خواهـم در جواب 
شـما بـه آن اشـاره داشـته باشـم هـم همیـن متصـل 
شـدن بامیـان از طریـق شـاهراه و راه هـای مواصاتـی 
اسـت که در سـوال پیش نیز من به آن اشـاره داشته ام. 
سـرک گـردن دیـوال باید بـه بهره برداری سـپرده شـود 
و سـاخت و تکمیـل این سـرک یکـی از آرزوهای دیرین 
مـردم بامیـان اسـت. اگـر ایـن سـرک کار اجرایـی  اش 
تکمیـل شـود، والیـت بامیان بـه هرات وصل می شـود و 
وصل شـدن 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 
40 کیلومتـر آن قیرریـزی شـد و رییـس جمهـور غنـی 
در همیـن دوره ی کاری خـود 60 کیلومتـر دیگـر آن را 
بـه بهره بـرداری سـپرده اسـت کـه ایـن کافی نیسـت و 
فعـا تنهـا از ایـن سـرک بـه مسـافت سـه کیلومتـر آن 
داخل والیت بامیان قیرریزی شـده اسـت. سـرک دره ی 
صـوف و یکاولنگ کار قیرریزی اش به شـدت ادامه دارد 
و در همیـن مـدت کوتـاه شـرکت پیمان کار 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 ۹0 کیلومتـر پیـش رفتـه اسـت و بـا اتمـام 
کار ایـن سـرک، بامیـان بـه مـزار شـریف وصـل خواهد 
شـد. در کنـار ایـن سـرک دوشـی - بامیـان نیـز تحـت 

است.  کار 
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 
بخـش  در  والیـت  ایـن  تاکنـون  کـه  می شـویم  ایـن 
و  اسـت  مانـده  فقیـر  نیـز  خصوصـی  سـرمایه گذاری 
این گونـه بـه نظـر می آیـد بـا وجـود ایـن کـه والیـت 
بامیـان ظرفیـت سـرمایه گذاری خصوصـی را دارد؛ امـا 
تاکنـون هیـچ سـرمایه گذاری 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 به عنوان والی 
بامیـان مشـغول به کار شـدم خواسـتم به طـور دیگری 
برنامه هـای  اولویـت  جبـران و رسـیدگی کنـم. مـا در 
و  فرهنگـی  جشـنواره های  و  ملـی  سـیمنارهای  خـود 

معمایچهرهیتغییرنکردهیبامیاندراینسالها
طاهر زهیر :در بامیان دولت فعال است؛ اما از سکتور خصوصی خبری نیست

 گفت وگوکننده: مختار پدرام 

یـک ماشـین سـکتور خصوصـی  توسـعه دو ماشـین دارد. 
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 می توانـد بعدهـا به عنـوان یـک چالـش 

جـدی فـراروی حکومـت قـرار بگیـرد. 
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نهادهـای  داشـتن  وجـود  صـرف  امـروزه 
احـزاب سیاسـی،  ماننـد مجلـس،  دموکراتیـک 
توسـعه ی  موجـب  نمی توانـد  و...  قـوا  تفکیـک 
سیاسـی شـود و گاه خود این ابزارهـا در خدمت 
اقتدارگرایـی قـرار می گیـرد؛ بنـا بـر ایـن، عاوه 
مـا  جامعـه،  یـک  در  دموکراتیـک  برنهادهـای 
فرهنـگ  و  دموکراتیـک  شـهروندان  نیازمنـد 

اسـتیم. دموکراتیـک  سیاسـی 
لوسـین پـای، فرهنگ سیاسـی را چنیـن تعریف 
کـرده اسـت: دیدگاه هـا، احساسـات سیاسـی و 
ادراکاتـی کـه رفتار سیاسـی را در هـر جامعه ای 
تعییـن کرده و هدایـت می کند. اجـزای فرهنگ 
سیاسـی یـک تـوده انباشـته و متفـاوت نیسـت، 

اسـت  به هم پیوسـته  و  منظـم  الگوهـای  بلکـه 
کـه در کنـار هـم قـرار دارنـد و متقابـا هم دیگر 
فرهنـگ  بـه  پرداختـن  می کننـد.  تقویـت  را 
گسـترش  بـر  آن  تأثیـر  بـه  بیشـتر  سیاسـی، 
واقـع،  در  می پـردازد.  دموکراسـی  تقویـت  و 
فرهنـگ سیاسـی، قواعـد بنیادین اجـرا و کنش 
سیاسـی را وضـع می کند و تصـورات و اعتقادات 
زندگـی  اصلـی  بنیادهـای  کـه   - مشـترکی 
سیاسـی یـک کشـور اسـتند- را معیـن می کند. 
سـاخت جامعـه و فرهنـگ افغانسـتان، تکه هـای 
آسـیایی  فرهنگـی  حوزه هـای  از  جامانـده  بـه 
اسـت. حوزه ی تمدنـی و فرهنگی آسـیای میانه، 
آسـیای جنوبـی و خاورمیانه، پاره هایـی از قلمرو 
فرهنگـی خـود را در ایـن سـرزمین بـه جـای 
مانـده  انـد و از ایـن روی در افغانسـتان، سـاخت 
موزاییکـی جامعـه و فرهنـگ، ریشـه ی تعریـف 
می کنـد.  بازسـازی  را  »دیگـری«  و  »خـود« 
میمنـه، بـه تاشـکند می مانـد، هـرات به مشـهد 
و جال آبـاد بـه پیشـاور. میـان فـردی از شـمال 

افغانسـتان و فـرد دیگـری در جنوب افغانسـتان، 
چـه شـباهتی، چه زمینـه ی گفت وگـو، هم زبانی 
و همدلـی را می تـوان یافـت؟ کـدام اسـتوره ی 
مشـترک، آرمـان، داسـتان، خاطـره و خصلـت 
جال آبـاد،  در  داد؟  نشـان  می تـوان  مشـترک 
واحـد پـول افغانـی، بیهـوده اسـت و یـک قرص 
نـان را بـه کلـدار بایـد خریـد.  قـدرت، خـود 

طعمـه ی ایـن »بیگانگـی« اسـت.
سیاسـت و نهـاد دولـت، اسـیر و در بنـد ایـن 
غـول هراسـناک دیگرهراسـی اسـت و در برابـر 
آن بـه کرنـش می افتـد و کارگـزار »خـود« در 
برابـر »دیگـری« می شـود. از سـوی دیگـر ایـن 
فرهنـگ دچـار آفـت دیگری اسـت کـه می توان 
ویژگی هـای  از  دانسـت؛  تبعـی  فرهنـگ  را  آن 
فرهنگ سیاسـی تابعیت آمریت: ارادت سـاالری، 
بدبینـی، خشـونت، بی اعتمـادی و عـدم تسـاهل 
و از ویژگی هـای فرهنـگ سیاسـی دموکراتیـک: 
سـاخت افقـی قـدرت، افسـون زدایی از قـدرت، 
اعتمـاد سیاسـی و لیاقت سـاالری را می تـوان نام 

بـرد. در افغانسـتان به دلیل بحران های سیاسـی 
سرتاسـری  آموزشـی،  نهادهـای  اجتماعـی،  و 
و کارآمـد نبـوده  انـد و بی گمـان نتوانسـته  انـد 
دموکراسـی خواه  انسـانی  نیروهـای  تربیـت  در 
مؤثـر باشـند. آمـوزش شـهروندی در ارتبـاط بـا 
جامعه پذیـری سیاسـی اسـت؛ بـر اسـاس ایـن 
نگرش هـا،  گرایش هـا،  شـهروندان  آموزش هـا 
دانش و معیارهای سیاسـی خود را به نسـل های 
بعـدی انتقـال داده یـا در تعامـل قـرار می دهند. 
آنچـه در افغانسـتان بوده، فقـدان همین فرهنگ 
گفت وگـو بـر اسـاس نبـود حافظـه ی تاریخـی و 
آمـوزش بـوده اسـت. فقـدان ابزارهـای موجـود 
سـاکنان  افغانسـتان،  مـردم  قبیلـه ای  زندگـی 
ایـن سـرزمین را به سـوی عقانیت قومی سـوق 
داده کـه ایـن عقانیـت مبنای عمل کـرد آنان را 
شـکل می دهـد. تفکر قالبـی و فرهنگ سیاسـی 
ارادت سـاالرانه، راهـی بـرای تفکـر نمانده اسـت. 
آنچـه امـروز مـا شـاهد آن اسـتیم؛ بـه وجـود 
آمـدن جزیره هـای قـدرت در افغانسـتان اسـت 
گـروگان  بـه  را  مـردم  از  زیـادی  عـده ی  کـه 
دوران  تصـور  همـان  بـر  هنـوز  و  انـد  گرفتـه 
قوماندان سـاالری خـود اسـتند، بی خبـر از ایـن 
کـه در ایـن شـرایط تضعیـف دولـت برابر اسـت 
بـا قـدرت گرفتـن نیروهـای تنـدروی دولتی که 
منتظـر فرصتـی اسـتند تا ایـن حکومـت نیم بند 
را نابـود کننـد. در ایـن میـان هسـتند مردمانی 
کـه هنـوز بـر اسـاس همـان فرهنـگ سیاسـی 
ارادت سـاالرانه بـدون هیچ  گونه تصـور و تفکری 
بـه دنبـال ایـن افـراد اسـتند تـا آینـده ای بـرای 
خـود بسـازند، بی خبـر از ایـن  کـه دیگـر زمـان 
ایـن  گونـه مبـارزات بـه سـر رسـیده و می تـوان 
بـا راه هـای دموکراتیـک مبـارزه کـرد. بدبینی و 
بـرای  باشـد  خشـونت، دیگـر نمی توانـد راهـی 
بیرون رفتـن از منجـاب فعلـی حاکم در کشـور. 
جهان وطن گرایانـه،  دیـد  اسـاس  بـر  گفت وگـو 
می توانـد 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.

فرهنگسیاسیارادتساالر

برخورد حکومتی و اثر هاله ای روان شناختی!

کسـانی  بـه  نسـبت  معمـوال  مـا 
داریـم  دوسـت  شـان  کـه 
سـخاوت مندتریم؛ از خطـای آن هـا 
را  شـان  نظـر  می گذریـم،  سـاده تر 
عمیق تـر می پذیریـم و در قیـاس بـا دیگـران، مقاومـت 
اندکـی در مقابـل  شـان داریم. در عالم سیاسـت هم این 

دارد.  وجـود  نـگاه 
تصمیم گیـران و صاحبـان قـدرت، بـا رواداری و مدارای 
بیشـتر بـا هم فکـران  شـان برخـورد می کنند. احسـاس 
می کننـد آن هـا صادق تـر انـد؛ اگـر هـم مرتکـب خطـا 
بشـوند، می گوینـد نیت بدی نداشـته  اند و »هر انسـانی 
ممکن الخطاسـت« و بـه همـان اندازه نسـبت بـه منتقد 
و مخالـف خـود سـخت گیر انـد، خطـای آن هـا، »جـرم 
و گنـاه« اسـت، سـوءنیت دارنـد و لبخنـد شـان حتمـا 

توطئـه و نقشـه اسـت برای نفـوذ و...
نکتـه ی  ایـن  تورندایـک،  اِدوارد  دکتـر  اولیـن  بـار   
روان شـناختی را عمومـی کرد و نـام آن را #اثر- هاله ای 
)Halo Effect( گذاشـت. اثـر هالـه ای، یـک خطا در 
شـناخت و تصمیم گیـری اسـت کـه فـرد قضاوت کننده 
بـر اسـاس ذهنیـت پیشـین دسـت بـه تصمیم گیـری 
در مـورد فـرد یـا مجموعـه ای می زنـد و آن را خالـی از 
ایـراد می دانـد. مثـال مشـهور این اثـر، رفتار بسـیاری از 
معلمـان اسـت. وقتـی معلمـی از دانش آمـوزی ذهنیتی 
منفـی به عنـوان یک فـرد »تنبـل« دارد، در برخوردهای 
بعـدی نیـز ممکن اسـت این پیـش داوری بر قضـاوت او 
تأثیـر بگـذارد. بـرای همین، معمـوال به معلمـان توصیه 
می شـود کـه در هنـگام تصحیـح ورقه هـای امتحانـی به 
اسـامی دانش آمـوزان نـگاه نکنند تـا ذهنیت هـای قبلی 

بـر نحوه ی قضـاوت آن هـا تأثیر نگـذارد. 
دروغـی  کسـی  از  وقتـی  هـم  انسـانی  ارتباطـات  در 
می شـنویم و ایـن دروغ گویـی ثابت می شـود، بر اسـاس 
اثـر هالـه ای کـه حـول موضـوع دروغ گویـی در خصوص 

آن شـخص در ذهـن ما شـکل خواهد گرفـت، ما آن فرد 
را انسـانی دروغ گـو تصـور کـرده و پـس از آن در اعتماد 
کـردن بـه وی دچـار تزلزل خواهیـم شـد. در واقع برای 
مغـز، سـاده تر اسـت تا بـه جای تـاش و کنـکاش تازه، 

بـه داشـته های پیشـین خـودش اسـتناد کند.
ایـن اثـر، بـه همـان انـدازه کـه می توانـد زیان هایـی در 
پی داشـته باشـد در صـورت اسـتفاده ی هنرمندانه برای 
امـا حقیقـت  اسـت؛  مؤثـر  دیگـران  روی  تأثیرگـذاری 
بیـش  افغانسـتانی،  سیاسـت  عالـم  در  کـه  اسـت  آن 
از آن کـه فکـر کنیـد، تأثیرگـذار و خسـارت بار اسـت. 
مـوارد بسـیاری از ایـن اثـر را می تـوان مثـال زد. اندکی 
دقـت، نشـان می دهـد کـه بسـیاری از مـا گرفتـار »اثـر 
مـا  تصمیم هـای  روی  شـدت  بـه  و  اسـتیم  هالـه ای« 
تأثیـر می گـذارد. ریشـه ی بسـیاری از اعتمادکردن هایی 
کـه منجـر بـه خیانـت می شـود، در همیـن اثـر هاله ای 
اسـت. پرونده هـای فسـادهای گسـترده، نشـان می دهد 
برخـی از مدیـران تنهـا بـه دلیـل اثـر هالـه ای موجـود 
در ذهـن خـود یـا دیگرانـی که بـه آن هـا باور داشـتند، 

نسـبت بـه برخـی نرمش نشـان دادنـد و زمینه ی فسـاد 
مدیـران،  نصب هـای  و  عـزل  از  بسـیاری  شـد.  ایجـاد 
تأییـد و رد صاحیت هـا، احضارهـا و بازخواسـت ها یـا 
دوسـتان،  اسـتراتیژیک  خطاهـای  بـر  چشم بسـتن ها 

ریشـه در »اثـر هالـه ای« دارد. 
وقتـی کسـی را از یـک قـوم و دیگـری را از قـوم دیگـر 
تعریـف می کنیـم، بسـته بـه نزدیکی یا دوری ما نسـبت 
بـه ایـن دو جریان سیاسـی، از پیش او را قضـاوت کرده  
ایـم و حتـا روی ادبیـات  مـان تأثیـر می گـذارد. آرزوی 
بزرگـی اسـت که تصـور کنیـم مدیـران و تصمیم گیران 
ارشـد از ایـن خطـای روان شـناختی مصـؤون بمانند؛ اما 
درک همیـن نکتـه ی سـاده و فهـم آن کـه در برابر »اثر 
هالـه ای« بایـد مقاومـت کـرد و نبایـد بـه آن اجـازه داد 
بـه مـا ذهنیـت از پیش  تعیین شـده ای نسـبت بـه افراد 
بدهـد و قضـاوت نهایـی را بـر اسـاس شـناخت کامـل 
انجـام داد، گام بزرگـی اسـت. بـه ویـژه در هنـگام تأیید 
یـا رد صاحیـت افـراد بـرای پذیرفتن مناصـب کلیدی، 

هنـگام مصاحبه هـا و امتحـان تقرری هـا.

در باره ی »بهداشت روانی«
چه می دانیم؟ 

بهداشـت روانـی را، حالـت سـازگاری نسـبتا خـوب، احسـاس آرامـش، 
ایـن  کـرده  انـد.  تعریـف  شـخصی  اسـتعدادهای  و  تـوان  شـکوفایی 
اصطـاح بـرای کسـی بـه کار بـرده می شـود کـه در سـطح باالیـی از 
سـازگاری و انطبـاق رفتـاری و عاطفـی عمـل می کنـد، نـه کسـی کـه 
صرفـا بیمـار نیسـت. مراکـز بهداشـت روانـی جامعه نگـر بـا هدف سـه 

نـوع پیشـگیری در جامعـه فعالیـت می کننـد:
1: جلوگیری از بروز اختالل های روانی

2: تشخیص و درمان زودهنگام اختالل ها
3: کمـک بـه حـل معضـالت و مشـکالت ناشـی از ابتـال بـه 

روانـی اختالل هـای 
عـاوه بـر اهمیتـی کـه بـرای پیشـگیری قایـل می شـویم، بـه دنبـال 
دسـتیابی بـه ویژگی هایـی 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 سـامتی لحاظ شـده اسـت 
»سـامتی یـک حالت رفـاه فیزیکـی، روانـی و اجتماعی اسـت نه فقط 
فقـدان بیمـاری و یـا ناتوانـی.« به گونـه ی دیگـر، می تـوان گفـت کـه 
بهداشـت روان، حالتـی از رفـاه اسـت کـه در آن فـرد توانایی هایـش را 
بـاز می شناسـد و قـادر اسـت بـا اسـترس های معمـول زندگـی تطابـق 
حاصـل کـرده، از نظـر شـغلی مفید و سـازنده باشـد و به عنوان 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:

1- توجه 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 می توانـد درک کنـد 
کـه ممکن اسـت مشـکات جسـمی و روانـی با هـم در ارتباط باشـند.
هـر انسـان بـر اثـر ارتبـاط خصوصیـات روانـی و جسـمی خود، دسـت 
بـه عمـل می زنـد و هیـچ رفتـاری جـدا از ایـن چهارچـوب صـورت 

نمی گیـرد.
2- احترام 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 
می کنـد کـه افـراد جامعـه او را مـورد پذیـرش قـرار می دهنـد و او نیز 
بـا نظـر موافـق بـه آن هـا می نگـرد و بـرای خـود و آن هـا 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 می کنـد.
3- بررسی علل رفتار

هـر رفتـاری علتـی دارد و خودبه خـود انجام نمی شـود؛ ماننـد ترس که 
حتمـا دلیلـی دارد کـه یـا آن را می دانیـم یـا نـه. انسـان سـالم در پـی 
کشـف علـت رفتارهـا برمی آیـد؛ این که مثا چـرا می ترسـم و آن علت 

رفـع می کند. را 
4- روبه روشدن با واقعیت های فردی و اجتماعی

هـر فـرد سـالم توانایی هـا و ناتوانایی هـای خـود را می شناسـد و آن را 
قبـول دارد؛ البتـه می کوشـد محدودیت هـای خود را رفع کند و نسـبت 
بـه آن هـا جبهـه نمی گیـرد یـا پنهانـش نمی کنـد. کشـمکش و عـدم 

قبـول واقعیـات اغلـب موجـب بـروز اختـال روانی می شـود.
5-  دانستن و ارزش دادن به نیازهای اولیه

بهداشـت روانـی مسـتلزم دانسـتن و ارزش دادن بـه نیازهـای اولیـه ی 
انسـان اسـت. احتیاجـات و نیازهـای جسـمانی و روانـی، بسـیار مهـم 
اسـتند. بشـر دائمـا از این نیازهـا تأثیر می پذیرد و به نسـبت محرومیت 
و ارضـای آن هـا رفتـارش تغییـر می کنـد. بهداشـت روانی بـر این اصل 
اسـتوار اسـت کـه نیازهـای جسـمانی و روانی هر شـخص در هر سـنی 

بـا شـرایط ویـژه ی همان سـن بایـد در نظـر گرفته و ارضا شـود.
6- مقابله با مشکالت عاطفی

مشـکات عاطفی جزئی از زندگی محسـوب می شـوند. سـامتی روانی 
بـه نحـوه ی برخـورد بـا این مشـکات و یافتـن بهتریـن راه حـل برای 
غلبـه بـر آن هـا بسـتگی دارد. اصـول بهداشـت روانـی، قوانیـن مربـوط 
بـه سـامت عاطفـی و روانـی را در بـر مـی  یـرد. چگونگـی روابـط بـا 
مـردم و توانایـی سـازگاری با آن، مهمترین عامل در احسـاس خوشـی 
و شـادکامی اسـت. بیماری هـای روانـی تقریبا همیشـه به ایـن حقیقت 
کـه بیمـار قادر نیسـت دوسـت بـدارد و عشـق بـورزد مربوط می شـود.

7-  به دست آوردن رضایت از زندگی
بـه دسـت آوردن 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 مشـکات و نامایمـات و مـوارد دیگـر 
بـه دسـت آیـد. رضایـت پشـتوانه ی قـوی و نیرومنـدی بـرای مقابله با 

است. مشـکات 
توانایـی در کسـب رضایـت بـه انسـان اسـتقامت می دهـد و موجـب 
خشـنودی درونـی می شـود. خشـنودی واقعـی بـه ایـن بسـتگی دارد 
کـه انسـان نیازمندی هـای درونـی و پنهـان خـود را بـه شـکلی کـه 
نفـس،  بـه  اتـکا  بـا  رضایـت  آورد. کسـب  در  می باشـد  جامعه پسـند 

دارد. تنگاتنگـی  همبسـتگی  تدبیـر،  و  اسـتقال  آزادی،  کاردانـی، 

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی 
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خبرهای خارجی

خبرهای داخلی

بـا راه انـدازی عملیاتـی در  امنیـت ملـی،  نیروهـای 
تلفـات  لوگـر،  والیـت  چـرخ  ولسـوالی  مربوطـات 
سـنگینی بـه هراس افگنـان طالـب وارد کـرده  انـد.
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی، بـا نشـر اعامیـه ای 
گفتـه اسـت کـه ایـن عملیـات، بـر قـرارگاه و محـل 
در  طالـب  هراس افگنـان  ارشـد  فرماندهـان  تجمـع 
ولسـوالی چـرخ والیـت لوگـر راه انـدازی شـده بـود.

در اعامیـه آمـده اسـت: »در نتیجـه ی ایـن عملیات، 
25 نفـر از اعضـای داخلـی و خارجـی هراس افگنـان 
طالـب، بـه شـمول ایغورهـای چیـن و چیچنی هـا در 
روسـتای پنگـرام ولسـوالی چـرخ کشـته شـده  انـد و 

12 نفـر دیگـر ایـن افـراد زخـم برداشـته  اند.«
ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی گفته اسـت که شـش 
نفـر هراس افگـن طالـب نیـز در جریان ایـن عملیات 

بازداشـت شـده  اند.
ایـن عملیـات،  در  اسـت کـه  افـزوده  ریاسـت  ایـن 

ده هـا میـل سـاح خفیـف، واسـکت های انتحـاری و 
ماین هـای خودسـاخت ضـد وسـایط کشـف و ضبـط 
شـده و سـه قرارگاه کلیـدی هراس افگنـان طالب نیز 

نابود شـده اسـت.
در اعامیـه آمـده اسـت کـه ایـن افـراد، مسـؤولین 
اسـتخبارات در والیـات پکتیـا، میـدان وردک، لوگـر، 
غزنـی، پکتیـکا، خوسـت و کابـل بـوده و بـه منظـور 
سـازماندهی حمـات تروریسـتی در مربوطات والیت 
لوگـر و والیت هـای همجـوار آن، گرد هم جمع شـده 

بودند.
بـه  والیت هـای  از  کابـل،  جنـوب  در  لوگـر  والیـت 
گروه هـای  افـراد  بیشـتر  و  اسـت  ناامـن  شـدت 
تروریسـتی طالبـان، حقانـی و القاعـده در این والیت 
پایـگاه  بـه عنـوان  لوگـر  از والیـت  دارنـد.  فعالیـت 
اصلی سـازمان دهی حمـات تروریسـتی در کابل نیز 

می شـود. اسـتفاده 

کشتهشدن25نفرازاعضای
طالباندروالیتلوگر

بـر  طالـب  هراس افگنـان  حملـه ی  نتیجـه ی  در 
ولسـوالی های  مربوطـات  در  امنیتـی  پاسـگاه های 
پاتـو و کجـران والیـت دایکندی، 11 نفـر از نیروهای 

امنیتـی جـان باختـه  انـد.
روزنامـه ی  بـه  دایکنـدی،  والـی  سـیدانور رحمتـی، 
طالـب  هراس افگنـان  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح 
حوالـی سـاعت 1:30 بامـداد روز جمعـه )11 اسـد(، 
زیـارت  بنـد  در منطقـه ی  امنیتـی  پاسـگاه های  بـر 

ولسـوالی پاتـو حملـه کردنـد.
او می افزایـد کـه در ایـن حملـه، 10 نفـر از نیروهای 
امنیتـی جـان باختـه  اند و 11 نفـر دیگر ایـن نیروها 

زخمـی شـده  اند.
آقـای رحمتـی می گوید کـه درگیری میـان نیروهای 
امنیتـی و هراس افگنـان طالـب تا حوالی سـاعت 11 
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 می گوید کـه هراس افگنان 
طالـب، همزمـان بـا حملـه بـر پاسـگاه های امنیتـی 
مشـترک  بـازار  پاسـگاه های  بـر  پاتـو،  ولسـوالی  در 

ولسـوالی کجـران نیـز حملـه کـرده بودند.
او عـاوه کـرد کـه در جریـان درگیـری در ولسـوالی 
کجـران، یـک نفـر از نیروهـای امنیتی جـان باخته و 

دو نفـر دیگـر هـم زخـم برداشـته  اند.
جملـه  از  افغانسـتان،  مرکـز  در  دایکنـدی  والیـت 
والیت هـای امـن افغانسـتان محسـوب می شـود؛ امـا 
در ایـن اواخـر ولسـوالی های کجـران و پاتـوی ایـن 

اسـت. بـوده  فراوانـی  ناامنی هـای  والیـت شـاهد 
در جریـان چنـد مـاه گذشـته، هراس افگنـان طالـب 
ولسـوالی های  در  امنیتـی  پاسـگاه های  بـر  بارهـا 
کجـران و پاتـوی ایـن والیـت حملـه کـرده و تلفاتی 

بـه نیروهـای امنیتـی وارد کـرده انـد.

درحملهیطالبانبردایکندی
۱۱نفرازنیروهایامنیتیجانباختند

ــی را از فهرســت شــرکای  ــای جنوب ــان، کوری جاپ
تجــاری مــورد اعتمــاد خــود خــارج کــرده و ایــن 
موضــوع، ســبب عمیق تــر شــدن تنــش میــان دو 

کشــور شــده اســت.
ــان،  ــم جاپ ــن تصمی ــی، ای ــل از بی بی س ــه نق ب
حــدود یــک مــاه پــس از آن صــورت گرفتــه 
اســت کــه ایــن کشــور قوانیــن مربــوط بــه 
تولیدکننــدگان  بــرای  مهــم  مــواد  صــادرات 
فنــاوری کوریــای جنوبــی را ســخت تر کــرده 

ــت. اس
گفتــه می شــود 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 
ــن فهرســت، 27 کشــور از  خــارج می شــود. در ای

جملــه امریــکا، بریتانیــا و آلمــان، حضــور دارنــد.
در همیــن حــال، کوریــای جنوبــی تأکیــد کــرده 
ــه ایــن تصمیــم تجــاری  ــا شــدت، ب اســت کــه ب
ناعادالنــه ی جاپــان، پاســخ خواهــد داد. حتــا 
ــت  ــه اس ــی، گفت ــای جنوب ــم کوری ــزب حاک ح
کــه ایــن اقــدام جاپــان بــه نحــوی اعــان جنــگ 

ــت. ــوده اس ــادی ب اقتص
ــکا از  ــده ی امری ــاالت متح ــال، ای ــن ح در همی
ــه  ــت ک ــته اس ــی خواس ــای جنوب ــان و کوری جاپ
ــن زدن  ــد و از دام ــان بدهن ــوع پای ــن موض ــه ای ب

ــد. ــودداری کنن ــران، خ ــه بح ب

کوریایجنوبیازفهرستشرکایتجاری
مورداعتمادجاپانخارجشد

ــمی از  ــور رس ــه ط ــکا، ب ــده ی امری ــاالت متح ای
ــرد  ــته ای میان ب ــک های هس ــع موش ــان من پیم
بــا روســیه خــارج شــد کــه ایــن امــر نگرانی هــای 
ــه وجــود آورده اســت. ــل متحــد را ب ســازمان مل

خــروج  دنبــال  بــه  بی بی ســی،  از  نقــل  بــه 
واشــنگتن از پیمــان منــع موشــک های هســته ای 
ــور  ــن کش ــدات ای ــی تعه ــکو تمام ــرد، مس میان ب
ــق در  ــت تعلی ــه حال ــان را ب ــن پیم ــال ای در قب

ــت. آورده اس
آنتونیــو گوتــرش، دبیــر کل ســازمان ملــل  متحــد، 
گفتــه کــه ایــن پیمــان عامــل بازدارنــده ی 
ارزش منــد در برابــر جنــگ هســته ای بــوده اســت 
و خــروج امریــکا از پیمــان منــع موشــک های 
ــد  ــه تهدی ــت ک ــن اس ــرد، ممک ــته ای میان ب هس

ــد. ــش ده ــتیک را افزای ــک های بالس موش
ــرد،  ــته ای میان ب ــک های هس ــع موش ــان من پیم
گورباچــف،  میخائیــل  میــان  در ســال 1۹87 
ــگان،  ــد ری ــر شــوروی ســابق و رونال ــن رهب آخری

ــود. ــکا امضــا شــده ب رییس جمهــور پیشــین امری
بــر بنیــاد ایــن پیمــان، تولیــد موشــک های 
ــرد500  ــا ب ــته ای ب ــته ای و غیرهس ــرد هس میان ب
ــود. ــرار داده ب ــوع ق ــر را ممن ــا 1500 کیلومت ت

ــان  ــکو در پیم ــنگتن و مس ــان واش ــا می تنش ه
منــع موشــک های هســته ای میان بــرد زمانــی 
ــیه را  ــو، روس ــکا و نات ــه امری ــت ک ــورت گرف ص
ــت حمــل کاهــک  ــا قابلی ــد موشــکی ب ــه تولی ب
هســته ای و بــا بــرد بیــش از 500 کیلومتــر، متهم 

ــرده اســت. ــام را رد ک ــن اته ــرد. روســیه ای ک
ــکا  ــده ی امری ــاالت متح ــش، ای ــن تن ــس از ای پ
ــدان  ــار متح ــود را در اختی ــدارک خ ــواهد و م ش
خــود گذاشــته و کشــورهای ناتــو از ایــن ادعــای 

ــد. ــت کردن ــکا حمای امری
دونالدترامــپ رییس جمهــور امریــکا، فبــروری 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــام ک ــادی، اع ــاری می ــال ج س
ــوق  ــان ف ــع پیم ــان من ــاس پیم ــر اس ــیه ب روس
ــد شــد. ــارج خواه ــکا از آن خ ــد، امری عمــل نکن

واشنگتنازپیمانمنع
موشکهایهستهایمیانبردبامسکوخارجشد

مایکپمپیو:تحریمهایبیشتریعلیهایرانوضعمیشود

امریکادرحالآمادگی
خروجششهزارنیروازافغانستان

زنانعربستانسعودیمیتوانندبدوناجازهیشوهربهسفربروند

وزیـر خارجـه ی ایـاالت متحـده، گفتـه اسـت کـه 
امریـکا تحریم هـای بیشـتری را علیـه جمهـوری 

اسـامی ایـران وضـع خواهـد کـرد.
مایـک پومپیو، روز جمعه )11 اسـد(، در نشسـتی 
بانکـوک،  در  جنوب شـرقی  آسـیای  رهبـران  بـا 
تحریم هـا علیـه ایـران را تأثیرگـذار عنـوان کـرد 
و گفـت کـه تحریم هـا علیـه ایـن کشـور، بیشـتر 

خواهـد شـد.

ــازه ای،  ــدام ت ــعودی در اق ــتان س ــت عربس دول
ــن کشــور،  ــان در ای ــه زن ــرده اســت ک ــام ک اع
ــدون اجــازه ی شــوهر  ــد ب ــن می توانن ــس از ای پ
یــا قیــم خــود، بــا دریافــت پاســپورت بــه 

ــد. ــفر کنن ــی س ــورهای خارج کش
ــری،  ــه ی ام الق ــل از روزنام ــه نق ــه، ب ــه ول دویچ
ــات  ــال اصاح ــه دنب ــه ب ــت ک ــزارش داده اس گ
راســتای  در  عربســتان ســعودی  گســترده ی 
ــه ی  ــور، مصوب ــن کش ــان، ای ــری زن آزادی و براب
ــرده  ــان آزاد ک ــرای زن ــافرت را ب ــی مس حکومت

ــت. اس
بــر اســاس ایــن مصوبــه، زنــان بــاالی 21 ســال، 
بــرای ســفر در داخــل و خــارج از عربســتان 
ــا مجــوز شــوهر  ــت ی ــه رضای ســعودی، دیگــر ب
ــد  ــد و می توانن ــازی ندارن ــود نی ــم خ ــا قی و ی
خودشــان اقــدام بــه دریافــت پاســپورت و ســفر 

ــد. کنن
پیــش از ایــن، زنــان در عربســتان ســعودی، 
بــرای ســفر، تحصیــل و کار، بــه رضایــت شــوهر، 
پــدر و یــا بــرادر نیــاز داشــتند. ایــن مقــررات، در 

تحریـم محمدجـواد  از  پومپیـو، همچنـان  آقـای 
کـرد  اسـتقبال  امریـکا  دولـت  از سـوی  ظریـف، 
)علـی  مافیـای  همدسـت  ظریـف  کـه  گفـت  و 
اسـت. اسـامی  جمهـوری  رهبـری  خامنـه ای(، 

ایـن، وزارت  از  ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش 
وزیـر  ظریـف،  جـواد  محمـد  امریـکا،  مالیـه ی 
خارجـه ی ایران را در فهرسـت تحریم هـای ایاالت 
متحـده قـرار داد. ایـن موضـوع واکنـش مقامـات 

چنــد ســال گذشــته در جهــان و هــم در داخــل 
عربســتان ســعودی، بــا انتقــادات زیــادی روبــه رو 

شــده بــود.
ایــن در حالــی اســت کــه در چنــد وقــت اخیــر، 
محمــد بــن ســلمان، ولیعهد عربســتان ســعودی، 
ــرای  ــه اصاحاتــی در راســتای آزادی بیشــتر ب ب
ــال، در  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــت زده اس ــان دس زن

مــاه جــون ســال 2018، دولــت عربســتان 
ــس  ــن پ ــان از ای ــه زن ــرد ک ــام ک ــعودی اع س
حــق دارنــد تــا در ایــن کشــور رانندگــی کننــد.

از ســویی هــم، زنــان در ایــن کشــور، بــه تازگــی 
ــازی  ــال ب ــه فوتب ــد ک ــرده  ان ــت ک ــازه  دریاف اج
ــش از  ــه پی ــد ک ــی بپردازن ــه کارهای ــد و ب کنن

ــود. ــردان ب ــط در انحصــار م ــن، فق ای

ایـران را برانگیختـه بـود.
آقـای ظریـف در پـی ایـن اقـدام وزارت مالیـه ی 
امریـکا، در برگـه ی 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 مصاحبـه ی ظریف 

ست. ا
جمهـور  رییـس  ترامـپ،  دونالـد  ایـن،  از  پیـش 
امریـکا، نیـز بـا امضـای فرمانـی، علـی خامنـه ای، 
رهبـر جمهوری اسـامی و دفتـر او را تحریم کرده 

. د بو
ایـن در حالـی اسـت کـه پیـش از ایـن، مقامـات 
امریکایـی بارهـا از آمادگـی بـرای مذاکره بـا ایران 

زده  اند. حـرف 
برجـام،  توافق نامـه ی  از  خـروج  از  پـس  امریـکا 
سیاسـت فشـار حد اکثـری را علیه ایـران در پیش 

گرفتـه تـا ایـن کشـور را وارد بـه مذاکـره کنـد.

ایــاالت متحــده و طالبــان، بــه یــک توافــق 
ابتدایــی بــرای خــروج هــزاران ســرباز امریکایــی 
از افغانســتان دســت یافتــه  انــد. روزنامــه ی 
واشــنگتن پســت، بــه نقــل از چنــد مقــام 
ایــاالت  کــه  اســت  داده  گــزارش  امریکایــی 
ابتدایــی ای  توافــق  بــه  طالبــان،  و  متحــده 
دســت یافته  انــد کــه بــر اســاس آن، دولــت 
ــش  ــروج ش ــرای خ ــی ب ــال آمادگ ــکا در ح امری
هــزار ســرباز امریکایــی از افغانســتان اســت.
گفتــه می شــود کــه بــا خــروج ایــن شــش 
هــزار ســرباز امریکایــی از افغانســتان، شــمار 
ــزار  ــا ۹ ه ــه 8 ت ــن کشــور، ب ــا در ای ــن نیروه ای
نفــر خواهــد رســید. واشــنگتن پســت، بــه 
ــه اســت کــه  ــی گفت ــام امریکای ــک مق نقــل از ی
میــان  توافــق  تــا ۹0 درصــد  دســت کم 80 
ــت؛  ــده اس ــی ش ــان نهای ــده و طالب ــاالت متح ای
امــا توافــق بــر ســر 10 تــا 20 درصــد دیگــر آن 
ــماری  ــود. ش ــد ب ــراه خواه ــی هم ــا چالش های ب
ــد  ــرده  ان ــد ک ــده، تأکی ــاالت متح ــات ای از مقام
کــه کاهــش نیروهــای امریکایــی در افغانســتان، 
ــان و  ــوی طالب ــس از س ــام آتش ب ــد اع نیازمن
قطــع رابطــه ی ایــن گــروه بــا شــبکه ی القاعــده 

ــت. اس
ــدادی  ــه ی تع ــه گفت ــا اســتناد ب ــه ب ــن روزنام ای
ــه  ــت ک ــه اس ــده، گفت ــاالت متح ــات ای از مقام
انتخابــات  برگــزاری  از  قبــل  صلــح،  توافــق 
ریاســت جمهوری بــه دســت آمــده می توانــد؛ 
امــا ممکــن اســت رهبــران طالبــان ســبب تأخیــر 

در نهایی ســازی ایــن توافــق شــوند.
ــه  ــکا، گفت ــه ی امری ــر خارج ــن، وزی ــش از ای پی
ــل  ــا قب ــد دارد ت ــپ، قص ــد ترام ــه دونال ــود ک ب
از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 
2020 ایــن کشــور، رونــد خــروج نظامیــان 

ــد. ــاز کن ــتان را آغ ــی از افغانس امریکای
مایــک پومپیــو، در پاســخ بــه پرسشــی در مــورد 
خــروج نظامیــان امریکایــی تــا مــاه نوامبــر ســال 
آینــده از افغانســتان، گفتــه بــود کــه ایــن دســتور 
ــاالت  ــوری ای ــس جمه ــپ، ریی ــد ترام را از دونال

متحــده دریافــت کــرده اســت.
ــت جمهوری،  ــخنگوی ریاس ــی، س ــق صدیق صدی
ــه ی  ــر خارج ــخنان وزی ــن س ــه ای ــش ب در واکن
امریــکا، گفتــه بــود کــه آقــای پومپیــو در 
ــی،  ــور غن ــس جمه ــا ریی ــی ب ــوی تلفون گفت وگ
اطمینــان داده اســت کــه در اســتراتیژی ایــاالت 

ــش  ــده و کاه ــان نیام ــه می ــری ب ــده تغیی متح
بــا درنظرداشــت  شــمار نیروهــای خارجــی، 

شــرایط افغانســتان صــورت می گیــرد.
ایــاالت متحــده ی امریــکا، در جریــان چنــد مــاه 
گذشــته، تاش هــای خــود را بــرای دســت یافتن 
بــه توافــق صلــح بــا طالبــان، آغــاز کــرده اســت. 
گفتــه شــده کــه یکــی از موضوعــات اساســی ای 
کــه میــان زلمــی خلیــل زاد و نماینــدگان طالبــان 
در دوحــه مــورد بحــث قــرار گرفتــه، خــروج هــر 
چــه زودتــر نیروهــای خارجــی از افغانســتان 

بــوده اســت.
ــتاده ی  ــل زاد، فرس ــی خلی ــم، زلم ــویی ه از س
ویــژه ی امریــکا بــرای صلــح افغانســتان، روز 
ــود  ــر خ ــه ی تویت ــد(، در برگ ــنبه )۹ اس چهارش
واشــنگتن، روی  و  کابــل  بــود کــه  نگاشــته 
ــد. ــیده  ان ــق رس ــه تواف ــح ب ــدی صل ــل بع مراح
ــخنان  ــن س ــی ای ــز در پ ــتان نی ــت افغانس دول
ــه اســت کــه در نتیجــه ی  ــای خلیــل زاد، گفت آق
بــا  همه جانبــه  و  مســتمر  رایزنی هــای 
جــدی  تاش هــای  و  داخلــی  طرف هــای 
حکومــت، هیــأت مذاکره کننــده ی دولــت در 

پروســه ی صلــح، تشــکیل شــده اســت.
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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 
کـرده بـودم؛ اما ایـن طالب هـای از خدابی خبـر داغ او 
را بـر دلـم مانـدن. خـدا بشـرماند ایـن ظالمـان روزگار را که از مـن مادر هم 
شـرم و حیـا نکـردن و گردن بچـه ام را پیش چشـمانم از تن جـدا کردند آن 
هـم بی گنـاه. پسـرم بی گنـاه بـود و همیشـه پیـش چشـمانم صحنـه ی قتل 
پسـرم بـه دسـت آن طالـب را می بینـم. مـن چطـور داغ اوالدم را فرامـوش 
کنـم؟« بـه راسـتی ایـن ناله هـا را پایانـی خواهـد بـود؟ شـیون و ناله هـای 
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 می کـرد و 
شـاهد کشـتار بی رحمانه ی بسـیاری از همشـریان خود به دسـت طالبان در 
شـهر مزار شـریف بـوده و این مـادر داغ دیده دلیـل مرگ فرزنـدش را، لباس 
نظامـی ای می دانـد کـه از مـرد همسـایه ی  شـان بوده اسـت. )مرد همسـایه 
در یـک حویلـی بـا کلثـوم زندگی می کـرد(  این لبـاس را زمانی کـه طالبان 
در خانـه ی آن هـا پیـدا می کننـد، چـون مرد همسـایه نبـوده اسـت، طالبان 

فکـر می کننـد ایـن لبـاس نظامـی از پسـر کلثوم اسـت.
کلثـوم آن روز را چنیـن روایـت می کند: »وقتی طالبان شـهر مزار شـریف را 
گرفتنـد، شـوهرم دکان دار 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 دروازه ی حویلـی بـه شـدت تَک تَک شـد؛ از سـر 
شـوق کـه شـوهرم باشـد بی پرسـان دروازه را باز کـردم؛ اما به جای شـوهرم 

چنـد مـرد طالـب وارد حویلی شـدند و شـروع به تاشـی کردن.«
مـرد همسـایه ی کلثـوم کـه پولیـس بـوده، همـان روزهـای اول بـا آمـدن 
طالبـان  همـراه فامیـل خـود خانه را تـرک کرده رفته بود؛ اما وسـایل  شـان 
در اتاق هـای شـان مانـده بـود و طالبـان بـا تاشـی اتاق هـا و پیـدا کـردن 
آن اونیفـورم نظامـی بـر تنهـا مـرد آن خانـه پسـر کلثـوم شـک می کننـد و 
بـدون هیـچ بازخواسـتی همـان  جـا پیـش چشـمان ایـن مـادر، بی رحمانـه 
گـردن پسـرش را از تـن جـدا می کننـد. در حالی که اشـک در چشـمان این 
زن حلقـه زده و بعـض راه گلویـش را گرفتـه اسـت، می گویـد: »در مقابـل 
چشـمانم سـر یگانـه پسـرم را بریـدن و آن صحنـه هیچگاهـی از ذهنم پاک 
نمی شـود. مثـل ایـن کـه دیـروز اتفـاق افتـاده باشـد؛ جان کنـدن و ناله های 
پسـرم هـر بـار کـه یـادم می آیـد قلبـم تکـه تکـه می شـود. آن روز بعـد از 
رفتـن طالبـان خـودم با دسـتان خـود جنازه ی پسـرم را در گوشـه ی حویلی 
دفـن کـردم و بعـد بـه خاطر حفظ جـان پنج کـودک دیگرم تصمیـم گرفتم 
بـه خانـه ی داکتـر کـه چنـد کوچـه باالتـر از ما قـرار داشـت، بـروم و زمانی 
کـه از خانـه بیـرون شـدم چندین جنـازه ی دیگر هـم در کوچه افتـاده بود و 

لکه هـای خشـکیده ی خـون آن جـا بـه چشـم می خـورد.«
ایـن زن همـراه بـا کودکانـش چنـد وقتـی را در حویلـی آشـنایش، داکتـر 
سـپری می کنـد؛ چـون شـنیده بـود طالبـان بـه داکتـران کار ندارنـد و بـه 
خانه هـای شـان داخـل نمی شـوند. کلثوم پـس از چند روز اقامـت در خانه ی 
داکتـر، راهـی کابـل می شـود. کلثـوم، زنی که شـوهرش ناپدید شـده اسـت 
و پسـرش را بـا دسـت های خـودش کنـج حویلـی دفـن کرده اسـت، بـا پنج 
کـودک یتیـم بـه کابـل می آیـد و آسـتین بـاال می زنـد که بـا لباس شـویی و 
مـزدوری خانه هـای مـردم، شـکم کودکانش را سـیر کند و نگـذراد که آن ها 

بـه سرنوشـت پسـر و شـوهرش)مرگ( روبه رو شـوند.
او بارهـا بـه جـرم رفتـن بدون محـرم به خانـه ی همسـایه ها از افـراد طالبان 
شـاق می خـورد و نمی توانـد زبانـش را بـاز کنـد کـه محرمـش را آن هـا 
)طالبـان( سـربریده انـد و گاهـی کـه عصبانیـت ایـن راز را از زبـان کلثـوم 
بیـرون می کنـد، بـه شـدت شـاق های طالبـان می انجامـد کـه او بازمانده ی 

خانـواده ی جنایـت کار اسـت و هنـوز زبـان درازش را کوتـاه نکـرده اسـت.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در این سـتون، برگرفته از قصه هـای مردمی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحت سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامه ی صبح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامه ی صبح 
کابـل بـا ما شـریک کنیـد. مـا متعهد به حفـظ هویت شـما و نشـر خاطرات 

 تان اسـتیم.

اشتراک در روزنـامـه
برای دفترها و سازمان ها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: 350 $

 ساره ترگان

اسـت.  افتـاده  اتفـاق  گروه سـازی ها 
وقتـی سـهولت جدایـی یـک شـخصیت سیاسـی از 
یـک تیـم و پیوسـتن بـه تیـم دیگـر آن قـدر زیـاد 
می شـود کـه فرد سیاسـی بـا چنین اقدامی احسـاس 
و  مـردم  توسـط  کـه  می دانـد  و  نمی کنـد  تـرس 
نمی گیـرد،  قـرار  بازخواسـت  مـورد  پیروانـش  صـف 
مـردم  منافـع  و  خواسـت ها  بـه  توجـه  اندیشـه ی 
مـوازات سسـت شـدن  بـه  مـی رود.   میـان  از  نیـز 
رده اول  شـخصیت های  میـان  در  اعتمـاد  پایه هـای 
کشـور یـا بـه تعریـف دیگـر سیاسـت مداران بـزرگ، 
بـه  تیـم  یـک  کـه  کانـی  برنامه ریزی هـای  امـکان 
تنهایـی نمی توانـد انجامـش بدهـد، پررنـگ شـده و 
سیاسـت مداران را وادار بـه همسـویی های کوتاه مدت 
تـوأم بـا شـک و تردیـد نسـبت بـه همدیگـر می کند. 
اگـر در زمینـه ی کشـورداری و مدیریـت قـدرت در 
اعتمـاد  هـم  بـه  نتواننـد  سیاسـت مداران  دولـت، 
اداره ی  و  سیاسـی  فعالیـت  عمومـی  فضـای  کننـد، 
خواهـد  شـکننده  و  متزلـزل  همـواره  کشـور،  کلـی 
درسـت  سیاسـی،  اوضـاع  امـروز  شـکنندگی  بـود. 
میـان  جـدی  بی اعتمادی هـای  دامـن  از  برخاسـته 

کشـور بـرای مـردم بایـد کافی باشـد. کشـیدن یخن 
سیاسـت مداران 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 بهره وری هـای 
شـخصی تعـداد سیاسـت مدار کنند، آن وقـت ما فقط 
سیاسـت مداران را مسـؤول نابسـامانی ها 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 می رونـد. در ایـن انتخابـات یـک 
وظیفـه ی مهـم بـرای افـراد دانـا در اجتماع هسـت و 
آن آگاهی دهـی بـه مـردم بـرای عبـور از تفاهم هـای 
فرد محـور،  مبهـم  و  گنـگ  برنامه هـای  و  شـخصی 
اسـت.  مردم محـور  و  کان  برنامه هـای  سـوی  بـه 
شـاید گروه هـای زیـادی از مـردم هنوز در تشـخیص 
ترفنـدی کـه بارها اسـتفاده شـده و رأی شـان را یک 
گـروه سیاسـی گرفتـه و دیگـر خـود را پاسـخ گوی 
آگاهـان  امـا  باشـند؛  عاجـز  اسـت،  ندانسـته  مـردم 
اجتمـاع نمی تواننـد از کنـار این مسـؤولیت سـنگین 
بـه سـادگی عبـور کننـد. آن هـا در کنـار افشـاکردن 
چنـد  منافـع  بنیـاد  بـر  کـه  فردمحـوری  روندهـای 
شـخص مطـرح سیاسـی پی ریـزی شـده اسـت، باید 
خـود را بـه مـردم نزدیکتر کـرده و هر معلم، باسـواد، 
فرهنگـی، دانش آموختـه، 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 
و  آسـایش  رفـاه،  بـه  هرگـز  اسـتند،  فریب خـوردن 

نمی رسـند.  امنیـت 

نخبـگان سیاسـی افغانسـتان اسـت. فضـای مملـو از 
تـرس، ترفنـد و دروغ و فریـب، نهایـت بیـش از ایـن 
نتیجـه نمی دهـد که امـروز پیـش روی ما قـرار دارد. 
تیم هـای انتخاباتـی حتـا تفاهم شـان روی مسـأله ی 
کلـی کشـور بـه سـه مـاه هـم پایـدار نمی مانـد؛ در 
حالـی که بایـد برای مدیریـت قدرت در یـک دوره ی 
بـه  بیشـتر  ایـن  باشـند.  داشـته  آمادگـی  پنج سـاله 
یـک طنـز سیاسـی می مانـد تـا فعالیـت هدف منـد 
سیاسـت مداران،  ایـن  آیـا  سیاسـی.  رسـالت محور  و 
اوضـاع عمومـی کشـور را نمی بیننـد؟ آیـا ایـن همـه 
بدبختـی و عقب مانـی ای کـه مـا را فراگرفته اسـت به 

چشـم شـان نمی آیـد؟ احتمـااٌل نـه!
آنچـه بایـد ایـن خـا را پـر کنـد، نقـش مـردم در 
انتخابـات اسـت. تجربـه رأی دادن بـه شـخصیت ها و 
بـدون توجـه بـه برنامه هـای سیاسـی و فقـط اعتماد 
بـه افـرادی کـه هیـچ ثبـات شـخصیتی و سیاسـی 
ندارنـد، سـیاه روزی کنونـی را بار آورده اسـت. با تمام 
قلـت فهـم و عـدم شـناخت کافـی مـردم از منافـع 
علیـای کشـور و حتا بـا تمـام ابهـام و تردید هایی که 
فضـا را در خـود گرفتـه اسـت، تجربـه ی دیـروز برای 
توجـه بـه اصـل سرنوشـت مشـترک و منافـع کلـی 

ایـن روزهـا حـرف و حدیث هـای جـدی در رابطـه 
بـا فروپاشـی بعضـی باک هـای انتخاباتـی بـه گـوش 
می رسـد. هرچنـد هنوز به صورت رسـمی نشـانه های 
مبنـی بـر فروپاشـی تیـم خاصـی وجـود نـدارد؛ امـا 
موضع گیری هـای رسـانه ای و خبرهـای پشـت پـرده 
روابـط  هم گسـیختگی  از  مسـأله ی  احتمـال  وجـود 
سیاسـی اضـاع باک هـای انتخاباتی، را جدی نشـان 
می دهـد. هنـوز در اولیـن روزهای کمپایـن انتخاباتی 
بـه صـورت  هنـوز  تیم هـا  از  بعضـی  و  داریـم  قـرار 
رسـمی کار کمپایـن انتخاباتی شـان را شـروع نکرده 
انـد. بـا این احـوال وقتی خبـر فروپاشـی در بعضی از 
تیم هـا، از اخبـار دیگـر درون تیمـی پیشـی می گیرد، 
ایـن پرسـش را به صـورت جـدی مطـرح می کند که 

دالیـل اصلـی ایـن فروپاشـی ها چیسـت؟ 
در  سیاسـی  همسـویی های  و  رفاقت هـا  ثبـات 
اصلـی  نگرانی هـای  از  یکـی  همیشـه  افغانسـتان 
سیاسـت مداران کشـور است. تجربه نشـان داده است 
شـخصیت های  میـان  سیاسـی  همسـویی های  کـه 
سیاسـی کشـور روی یـک پـروژه ی بزرگ، به شـدت 
ایـن  بـوده اسـت؛ خصوصـا  شـکننده و آسـیب پذیر 
فروپاشـی ها در مقاطـع انتخاباتـی سـرعت بیشـتری 
می گیـرد. شـکنندگی از درون سـاختارهای حزبـی تا 
تشـکل های جبهه ای و همسـویی های عرفی سیاسـی 
دامنـه دارد. جبهـه ی ملـی افغانسـتان در آسـتانه ی 
انتخابـات 2014، فروریخـت و اضـاع اصلـی جبهـه 
بـه دسـته های مخالف سیاسـی مبـدل شـدند. حزب 
اسـامی افغانسـتان، دچـار انشـعاب شـد. جمعیـت 
فعـال  شـاخه ی  چندیـن  بـه  افغانسـتان  اسـامی 
سیاسـی مبـدل شـده اسـت و هـر کـدام در مقاطـع 
جبهه هـای  می رونـد.  را  خـود  خـاص  راه  انتخابـات 
بـا  نوپـا  احـزاب  از  متشـکل  دموکراتیـک  احـزاب 
سـرعت جمـع می شـوند و دوبـاره پراکنده می شـوند. 
در  سیاسـی  روابـط  پایـداری  می تـوان  مشـکل  بـه 
افغانسـتان را تضمیـن کرد. هرچند حوزه ی سیاسـت 
در مجمـوع حـوزه ی قابـل تضمیـن نیسـت و در هـر 
کشـوری همسـویی های سیاسـی بیـن احـزاب و یـا 
شـخصیت های متنفـذ سیاسـی بـه چنین سرنوشـتی 
روبه رو اسـت؛ اما در افغانسـتان مسـأله به کلی تفاوت 
می کنـد. ایـن جـا هم به لحاظ همسـویی میـان گروه 
هـا یـا افـرادی کـه بـه هـم نزدیـک می شـوند ابهـام 
وجـود دارد و هـم در پراکندگی هـا نوعی ابهـام افتاده 
اسـت. شـاید دلیـل اصلـی ایـن مسـأله عـدم تفاهـم 
وقتـی  باشـد.  سیاسـی  مشـخص  برنامه هـای  روی 
تفاهـم بـر محـور برنامه ی مشـخص سیاسـی نباشـد، 
آنچـه می توانـد دلیـل نزدیکی و همسـویی افراد تلقی 
شـود، منافـع شـخصی و چشم داشـت های فردمحـور 
همسـویی های  ثبـات  کشـورها،  دیگـر  در  اسـت. 
برنامه هـای  روی  شـان  تفاهـم  در  ریشـه  سیاسـی 
سیاسـی دارد. وقتـی یـک برنامـه ی مشـخص، مبنای 
تفاهـم باشـد، بی تردیـد افق نـگاه افراد بـرای جمعی 

تطمیـع افراد شـامل گروه توسـط گروه های سیاسـی 
مخالـف می توانـد بـه سـادگی منجـر بـه فروپاشـی 
فروپاشـی های  وضـع  یعنـی  شـود؛  سیاسـی  جمـع 
مکـرر همسـویی های سیاسـی در افغانسـتان خصوصا 
عوامـل  زاییـده ی  وضـع  ایـن  اخیـر.  سـال های  در 
متعـدد اسـت. از یک سـو دغدغـه ی داشـتن برنامه ی 
سیاسـی بـه یـک امـر جـدی بـرای سیاسـت مداران 
کشـور مبـدل نشـده اسـت؛ خیلی هـا بر حسـب یک 
افـراد،  شـخصی  منافـع  تعریـف  و  معمولـی  تفاهـم 
بـه سـوی عمـل گروهـی سیاسـی می رونـد. شـاید 
مهمتریـن علـت نبـود چنیـن دغدغـه ای بـه فقـدان 
یـک جامعـه ی پرسـش گر برگـردد. وقتـی جامعـه ی 
افغانسـتان تـوان پرسـش گری ندارد و غالبا بر اسـاس 
فکتورهـای دیگـری عمـل می کنـد، سیاسـت مداران 
همـان  روی  تمرکـز  بـه  مـردم،  جـذب  بـرای  هـم 
قومیـت،  مثـل  فکتورهایـی  می پردازنـد.  فکتورهـا 
مذهـب، منطقـه و غیـره. به باور مـن رابطه ی منطقی 
نخبـگان  عمل کـرد  و  مـردم  سیاسـی  رفتـار  بیـن 
نخبـگان،  عمل کـرد  واقـع  در  دارد.  وجـود  سیاسـی 
بازخوانـی مشـخص فرهنـگ سیاسـی مـردم اسـت. 

تفاهـم سیاسـی می باشـد کـه  جلورفتـن، محتـوای 
همـه پـای آن را امضـا کرده انـد و غالبا هـم محتوای 
غلط فهمـی  دارد.  قانونـی  تعریـف  و  منشـأ  تفاهـم 
ایـن  افتـاده،  اتفـاق  افغانسـتان  وحشـتناکی کـه در 
و  از گروه هـای سیاسـی  بسـیاری  کـه هنـوز  اسـت 
افـراد، تفـاوت میـان برنامـه ی سیاسـی بـرای کشـور 
میـل  حداقـل  یـا  نمی داننـد،  را  فـردی  برنامـه ی  و 
زیـادی دیده می شـود کـه برنامه های فردمحـور را به 
جـای برنامـه ی سیاسـی معرفـی کنند. این جا اسـت 
کـه بنیـاد همسـویی بـر نوعی منافـع محـدود فردی 
گذاشـته شـده و در نهایـت مخاصمه های شـخصی یا 

اگـر مـردم بـه سرنوشـت و آینـده ی جامعه و کشـور 
خـود عاقه منـد باشـند و در قبـال آن مسـؤوالنه فکر 
تیم هـای  برنامه هـای  سـوی  بـه  شـان  آرای  کننـد، 
و در چنیـن وضعـی،  پیـدا می کنـد  سیاسـی میـل 
تیم هایـی کـه بـر مبنایـی غیـر از اندیشـه ی مردمـی 
انـزوا می ماننـد.  در  انـد،  بنـا کـرده  را  جمـع شـان 
مـردم بـه ایـن طریـق بـه اهرمـی مبـدل می شـوند 
کـه سیاسـت مداران را بـه سـوی توجـه بـه منافـع و 
مصالـح بـزرگ کشـور دعـوت می کننـد. در وضعیـت 
بی توجهـی مـردم، طبیعـی اسـت که سیاسـت مداران 
راه آسـانتر و کوتاه تـر رسـیدن بـه قـدرت را انتخـاب 
می کننـد؛ ایـن راه همان طـور که تجربه شـده اسـت، 
منطقـه ای،  قومـی،  احساسـات  تحریـک  مسـیر  از 
و  رهبـران  بـرای  و  می گـذرد  غیـره  و  مذهبـی 
متنفذیـن قومـی و مذهبـی، زمینـه ی جـازدن منافع 
شـخصی شـان بـه جـای مصالـح و منافـع عمومـی 
فراهـم می شـود. در عیـن حـال در چنیـن اوضاعـی 
امـکان بارکردن ترفندهای سیاسـی بیشـتر می شـود. 
در ماه هـای اخیـر بارهـا دیـده شـده اسـت کـه افراد 
رده اول بـا ترفند هـای مختلف سیاسـی علیـه هم وارد 
اقـدام شـده و در نهایـت جابه جایی هـای زیـادی در 
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وقتـی سـهولت جدایـی یـک شـخصیت سیاسـی از یـک 
تیـم و پیوسـتن بـه تیـم دیگـر آن قـدر زیـاد می شـود 
تـرس  احسـاس  اقدامـی  چنیـن  بـا  فـرد سیاسـی  کـه 
نمی کنـد و می دانـد کـه توسـط مـردم و صـف پیروانش 
مـورد بازخواسـت قـرار نمی گیـرد، اندیشـه ی توجـه به 

خواسـت ها و منافـع مـردم نیـز از میـان مـی رود. 


