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طالبان یک پولیس زن را
در والیت بلخ تیرباران کردند

روز  چاشـــت  از  پیـــش  طالـــب،  هراس افگنـــان 
ـــوالی  ـــس زن را در ولس ـــک پولی ـــد(، ی ـــنبه )14 اس دوش

ــد. ــرده  انـ ــاران کـ ــخ تیربـ ــت بلـ ــاد والیـ دولت آبـ
ــه ی  ــه روزنامـ ــاد، بـ ــوال دولت آبـ ــف، ولسـ محمدیوسـ
صبـــح کابـــل می گویـــد کـــه نجیبـــه، کارمنـــد 
ـــه ی  ـــود و در منطق ـــن ولســـوالی ب فرماندهـــی پولیـــس ای
بوریابـــاف در مســـیر راه ولســـوالی دولت آباد-مـــزار 
شـــریف، از ســـوی هراس افگنـــان طالـــب شناســـایی و 

تیربـــاران شـــده اســـت.
او می افزایـــد کـــه روســـتای بوریابـــاف، از بخش هـــای 
ناامـــن در مســـیر راه ایـــن ولســـوالی اســـت کـــه 
پیـــش از ایـــن نیـــز هراس افگنـــان طالـــب شـــماری از 

کارمنـــدان دولتـــی را در ایـــن جـــا هـــدف قـــرار داده 
بودنـــد.

در همیـــن حـــال، عادل شـــاه عـــادل، ســـخنگوی 
پولیـــس بلـــخ می گویـــد کـــه ایـــن مأمـــور پولیـــس، 
ـــهر  ـــه ش ـــخصی ب ـــر ش ـــک موت ـــا ی ـــی ب ـــدون هماهنگ ب
مـــزار شـــریف می رفـــت کـــه از ســـوی هراس افگنـــان 

طالـــب شناســـایی شـــد.
گروه طالبان در این باره چیزی نگفته است.

ــت  ــن والیـ ــای ناامـ ــاد، از بخش هـ ــوالی دولت آبـ ولسـ
ـــای  ـــاهد درگیری ه ـــر ش ـــن اواخ ـــه در ای ـــت ک ـــخ اس بل
ســـنگینی میـــان نیروهـــای امنیتـــی و هراس افگنـــان 

ـــت. ـــوده اس ـــب ب طال

توانایی یا ترحم
گفت وگـوی خـودکار کمپیوتـر بـا قـرار گرفتـن انگشـتانش روی دکمه هـا، سـکوت اتـاق را 
می شـکند. بنفشـه کلماتـی را کـه در ذهنـش دارد بـه کمک شـنیدن این صداهـا در صفحه ی 
کمپیوتـرش می نویسـد. او مـادرزاد نابینـا و بدون این کـه چیزی در زندگی دیده باشـد، پیش 

رفتـه اسـت. بنفشـه، بـا اعتماد بـه نفسـی خاصی می نویسـد و... 5

جامعه ی غیر اخالقی افغانستانی 
اخـاق را می تـوان متأثـر از مـوارد زیـادی دانسـت؛ اخـاق را می تـوان بـه طـرق مختلفـی 
تعریـف کـرد؛ اخـاق دینی، اخـاق اجتماعی، اخـاق غیر دینـی و.... اخاق گاهـی به معنای 
هنجـاری کلمـه یعـن قوانینـی کـه بـه مـا بگوید چطـور عمـل کنیم که خـوب اسـت و گاهی 

بـه معنـای ایـن اسـت کـه رابطه ی مـا موقـع عمل با خـود... 6

صدیق صدیقی: طالبان با استدالل های 
ضعیف شان نمی توانند مانع پیشرفت ما شوند

ارگ ریاسـت جمهوری، در واکنـش  بـه اظهـارات اخیـر آغـا 
مـورد  در  طالبـان،  پیشـین  مالیـه ی  وزیـر  معتصـم،  جـان 
تشـکیل نظـام ترکیبـی )جمهـوری و امـارت اسـامی( گفته 
ضعیـف  اسـتدالل های  چنیـن  بـا  گـروه  ایـن  کـه  اسـت 

شـوند.  مـا  پیشـرفت  مانـع  نمی تواننـد 
دو شـب قبل آغـا جان معتصم، وزیر مالیه ی پیشـین طالبان، 
در گفت وگـو بـا طلـوع نیوز گفت که برای شکسـتن بن بسـت 
میـان طالبان و حکومت افغانسـتان در بـاره ی چگونگی نظام 

آینـده، بایـد یک نظـام ترکیبی از امارت اسـامی و جمهوری 
اسـامی )امارت جمهوری اسـامی( ایجاد شود.

ایـن عضـو پیشـین طالبـان همچنـان تأکیـد کرده اسـت که 
نبایـد خیلـی خوش بیـن بـود کـه بـا توافق صلـح بـا طالبان،  
می توانـد صددرصـد صلـح را در افغانسـتان تأمین کـرد. او، از 
فیصـدی خاصـی نام بـرده و گفت که حـدود ۹۵ درصد صلح 

شـد. خواهد  تأمین 
در همین حال، صدیق صدیقی...

محمد اشرف غنی
بر ادامه ی نظام جمهوری در افغانستان تأکید کرد

محمـد اشـرف غنـی، رییـس جمهـور افغانسـتان و رییس 
نظـام  کـه  می گویـد  »دولت سـاز«  انتخاباتـی  تکـت 
جمهـوری از اصل هـای تغییرناپذیـر در دولـت آینـده ی او 

. ست ا
آقـای غنـی، روز دوشـنبه )14اسـد( در سـومین همایـش 
انتخابـات  کـه  گفـت  افغـان  زنـان  بـه  انتخاباتـی اش، 
نظـام  از  حمایـت  و  حفاظـت  بـرای  ریاسـت جمهوری 

می شـود. برگـزار  افغانسـتان  جمهـوری 

او، انتخابـات را یگانـه راه مشـروع بـرای تعیین سرنوشـت 
در کشـور عنـوان کـرده، گفـت: »انتخابـات سرنوشت سـاز 
اسـت و برای تقسـیم قدرت نیسـت؛ بلکه برای حفاظت و 

حمایت از جمهوری اسـامی افغانسـتان اسـت.«
آقـای غنـی  در این همایش، اطمینـان داد، در صورتی که 
بـار دیگـر بـه عنـوان رییس جمهـور انتخـاب شـود، بـرای 
حفـظ جمهوریـت کار خواهـد کـرد. او عـاوه کـرد: »تیم 

دولت سـاز، تیـم جمهوریـت اسـت، نـه تیم معاملـه و...
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رییـس جمهـور غنـی، دیـروز در همایشـی در میان زنـان افغان 
گفـت کـه انتخابـات ریاسـت جمهوری بـرای حفاظـت و حمایت 
از نظـام جمهـوری افغانسـتان برگـزار می شـود. او، انتخابـات را 
یگانـه راه مشـروع برای تعیین سرنوشـت در کشـور عنوان کرده 
گفـت: »انتخابـات سرنوشت سـاز اسـت و بـرای تقسـیم قـدرت 
نیسـت؛ بلکـه بـرای حفاظـت و حمایـت از جمهـوری اسـامی 
افغانسـتان اسـت.« این در حالی اسـت که بسـیاری از سیاسیون 
کشـور بـر ایـن تأکیـد دارنـد کـه انتخابـات سـبب اخـال در 
گفت وگوهـای صلـح و رسـیدن به یـک نتیجه ی مهم و اساسـی 
در مـورد صلـح می شـود. در سـخنان سیاسـی افغانسـتان ایـن 
روزهـا دو نکتـه  بیشـتر از همیشـه محور قـرار گرفته اسـت. این 
دو نکتـه ی محـوری در سـخنان سیاسـیون افغـان انتخابـات و 

اسـت.  صلح 
امـا گذشـته از اختافـات درونـی در میـان سیاسـیون طـرف دار 
نظـام، افـراد طالبـان نیز در ایـن اواخر ابـراز نظرهایـی در رابطه 
بـه صلـح و انتخابـات داشـته  انـد. طالبـان برخـاف انتخابـات 
ایـن  سـخن می گونـد و دلیـل آن نیـز مشـخص اسـت؛ زیـرا 
برقـرار  افغانسـتان  در  را  امارتـی  حکومـت  می خواهنـد  گـروه 
کننـد؛ یعنـی حکومتـی کـه طالبـان بـرای احیای آن در کشـور 

سال هاسـت بـا مـردم و نیروهـای افغـان درگیـر اسـتند. 
یـک  در  طالبـان  رژیـم  مالیـه ی  وزیـر  معتصـم،  جـان  آغـا 
گفت وگـوی تلویزیونـی گفتـه اسـت کـه  طالبـان اشـتباه های 
بزرگـی را ]در دوران حکومـت شـان[ مرتکب شـدند؛ عدم صلح 
بـا گروه هـای درگیـر جنـگ در آن زمـان و برخـورد نادرسـت 
اداره ی امـر بالمعـروف ایـن گروه بـا مردم شهرنشـین از جمله ی 

ایـن اشـتباه های گـروه طالبـان بـود.
امـا حرف هـای ایـن فـرد گـروه طالبـان تنهـا ایـن نبـود، بلکـه 
سـخنانی نیـز در مـورد نظام آینـده ی افغانسـتان زده اسـت که 
ایـن نگـرش او نگرانی هـای زیـادی را در مـورد دسـت آوردهای 
مـردم افغانسـتان در طول سـال های پس از حکومـت طالبان به 
وجـود مـی آورد. ایـن فرد از گـروه طالبان گفته اسـت کـه برای 
شکسـتن بن بسـت میان طالبـان و حکومت افغانسـتان درباره ی 
چگونگـی نظـام آینده، باید یـک نظام ترکیبی از امارت اسـامی 
و جمهـوری اسـامی - »امـارت جمهـوری اسـامی« - ایجـاد 
شـود. شـاید سـخنان رییس جمهور که بیشـتر از همیشه تأکید 
بـر حفـظ نطام جمهوری را نشـان مـی داد، برخاسـته از این ابراز 
نظـر باشـد. البتـه که برای حفظ نظـام در چنیـن موقعیتی، باید 
بیشـتر از همیشـه تـاش صـورت بگیـرد و راهـی جـز برگزاری 
انتخابـات بـرای چنیـن هدفـی وجـود نـدارد؛ اما گذشـته از جو 
کمپاینـی ای کـه در رابطـه بـه چگونگـی و چیسـتی انتخابـات 
در سـخنان سیاسـیون افغـان وجـود دارد، افغانسـتان بـه عنوان 
کشـوری کـه فعا نظـام جمهـوری را دارد و برای نهادینه سـازی 
اسـاس های آن قربانـی بسـیار داده اسـت، بایـد در پایـان هـر 
دوره ی ریاسـت جمهوری کـه اینـک در پایان دوره ی پنج سـاله ی 
ریاسـت محمـد اشـرف غنی، به عنـوان رییس جمهور و ریاسـت 
داکتـر عبـداهلل عبـداهلل، بـه عنـوان رییـس اجرائیـه ی حکومـت 

وحـدت ملـی قـرار داریـم، انتخابات برگـزار کند.
اسـامی  جمهـوری  نظـام  اساسـات  از  انتخابـات،  برگـزاری 
افغانسـتان اسـت و ایـن اصل انکارناپذیر اسـت. طالبـان با ارائه ی 
پیشـنهاد در رابطه به سـاختار نظـام آینده، جریـان گف وگوهای 
صلـح و نتیجـه ی آن را مغشـوش و غیر قابل درک می سـازد. این 
کـه قـرار باشـد بـه خاطـر صلـح، حکومتـی بـا ترکیب امـارت و 
جمهوریـت ایجـاد شـود، بر عاوه ی ایـن که یک نظـام توافقی و 
نـاکام خواهـد بـود، یک نظام خاف قوانین انسـانی و شـهروندی 
نیـز اسـت. مـردم افغانسـتان در طـول این سـال ها، بـه خاطر به 
دسـت آوردن حقـوق مشـخصی مبارزه کـرده  انـد و قربانی داده 
 انـد. بـر ایـن اسـاس، قانـون اساسـی کشـور از جملـه مهم ترین 
دسـت آوردها بـه شـمار مـی رود و هرگز اجـازه ی دسـتبرد به آن 

داده نخواهد شـد.
شـورای  موضـع  جملـه  از  دیگـر  مختلـف  موضع گیری هـای 
نامـزدان، بـا آن کـه از لحـاظ ایدیولوژیـک بـا نظـام دموکراسـی 
همسـو اسـت؛ امـا در چنیـن زمانـی حساسـیت برانگیز شـده و 
در صـورت تأکیـد بیشـتر و حتـا عملـی شـدن، رو بـه تضعیـف 

سـاختن نظـام خواهـد رفـت.
 از ایـن جهـت سـخنانی کـه در رابطـه بـه تحریـم انتخابـات و 
قربانـی کـردن ایـن رونـد بـرای دسـت یافتن بـه صلـح، گفتـه 
می شـود، برخاف قانون اساسـی اسـت. بسـیاری از نامـزدان که 
زیـر چتـر شـورای نامـزدان جمع شـده  انـد بارها از تحریـم روند 
انتخابـات سـخن گفتـه  اند؛ اما راه حل مناسـب برای رسـیدن به 
یـک روند شـفاف، حـذف آن رونـد نیسـت. در عین حـال، توقع 
مـی رود کـه ایـن نامـزدان حساسـیت ایـن موضـع را در چنیـن 
زمانـی نیـز درک کننـد و به نفع دسـت آوردهای مشـترک مردم 

بیندیشند. افغانسـتان 

نظام جمهوری، وابسته به 
انتخابات است

سرمقاله
روایت عزیز رویش از قیام تبسم تا جنبش روشنایی

شـعاری کـه انتخاب شـده بـود، قصـه ی مقاومت 
انگلیس هـا  برابـر  در  امریکایی هـا  ایسـتادگی  و 
را پشـت سـر خـود داشـت. مـن اولیـن بـار از 
زبـان جیـف سـترن، ژورنالیسـت امریکایـی کـه 
 The Last( هـزار«  »واپسـین  کتـاب  بعدهـا 
Thousand( را نوشـت، در مـورد ایـن شـعار 
و مـاری کـه سـمبل همـراه آن اسـت، چیزهایی 
شـنیده بـودم. سـال 200۹ بـود. بـا گروهـی از 
فیادلفیـا.  بودیـم  رفتـه  معرفـت  دانش آمـوزان 
حیـن بازدیـد از محـل برگـزاری اولیـن کنگره ی 
بین القـاره ای در این شـهر، جیـف از تاریخ امریکا 
از  او  می گفـت.  سـخن  اسـتقال  جنگ هـای  و 
پـدران بنیان گـذار امریـکا، مخصوصـا بنجامیـن 
از  داشـت.  آموزنـده ای  قصه هـای  فرانکلیـن، 
فرانکلیـن و خاطره هـای او یـاد می کـرد و نقـش 
او را در جنـگ اسـتقال علیـه انگلیس هـا ارزنده 
می دانسـت. آن روز مـن هم در مـورد زمینه های 
تشـکیل حـزب وحـدت در بیـن هزاره هـا حـرف 
زدم. از جنگ هـای داخلـی گفتـم و از تشـکیل 
حکومـت عبـوری مجاهدیـن در راولپنـدی و از 
نادیـده گرفتـه شـدن هزاره هـا توسـط گروه های 
پیشاورنشـین. وقتـی هـراس مزاری را یـاد کردم 
کـه گفتـه بـود »موجودیـت مـا در خطـر اسـت؛ 
بایـد اختـاف را کنـار بگذاریـم و بـا هـم یکـی 
شـویم«، جیـف سـترن بافاصلـه گفـت کـه این 
اعضـای  بـرای  فرانکلیـن  سـخن  شـبیه  سـخن 
کنگـره ی بین القـاره ای اسـت. او نامـه ی مشـهور 
فرانکلیـن بـه کنگـره ی بین القـاره ای را کـه قبل 
نوشـته  امریـکا  اسـتقال  اعامیـه ی  امضـای  از 
بـود، یـادآوری کـرد. در ایـن نامه وی بـه اعضای 
کنگـره ُهشـدار داده بـود که »مـا بایـد زنجیروار 
یکی یکـی  قطعـا  آن،  غیـر  در  بپیوندیـم.  به هـم 
کتـاب  وقتـی  مـن  رفـت.«  خواهیـم  دار  روی 
»بگـذار نفـس بکشـم« را می نوشـتم، این سـخن 
فرانکلیـن را در سـرفصلی کـه مربوط به تشـکیل 

حـزب وحـدت بـود، نقل کـردم.
حکایـت دوم جیـف سـترن مربـوط بـه شـعاری 
نمـاد  بـه  را  آن  فرانکلیـن  بنجامیـن  کـه  بـود 
در  امریـکا  مـردم  بـزرگ  مقاومـت  و  اعتـراض 
کـرد.  تبدیـل  بریتانیایـی  اسـتعمارگران  برابـر 
را  شـعار  ایـن  فرانکلیـن  کـه  می گفـت  جیـف 
را  خـود  کـه  انگلیس هـا  بـه  تـا  کـرد  انتخـاب 
اژدهـا می نامیدنـد، بـا تمسـخری مبارزه جویانـه 
پاسـخ دهـد. در بیرقـی کـه نشـان امریکایی های 
مبـارز شـد، مـار زنگِی پشت الماسـی قرار داشـت 
کـه اژدهـای انگلیسـی را بـا تمسـخر تهدیـد بـه 
در صحراهـای  کـه  مـار  ایـن  می کـرد.  نابـودی 
آرامـی  جانـور  می شـود،  پیـدا  امریـکا  جنـوب 
اسـت کـه در نـگاه اول ترسـو و بی دفـاع معلـوم 
می شـود؛ امـا در واقـع از قدرتـی برخوردار اسـت 

کـه می توانـد اژدهـا را نابـود کنـد. 
ُهشـداری کـه بـه زبـان انگلیسـی در ایـن شـعار 
 Don't tread« کـه:  می گویـد  دارد،  وجـود 
on me!« )روی مـن پا نگذارید!(. جیف سـترن 
می گفـت کـه فرانکلیـن بـا انتخـاب این شـعار و 
تبدیـل کـردن آن به نمـاد مقاومت و ایسـتادگی 
امریکایی هـا، روحیـه ی ضد انگلیسـی آنـان را به 

شـکلی باورنکردنـی تقویـت کرد. 
اسـتفاده ی  از  همچنیـن  سـترن  جیـف 
نژادپرسـتانه ای کـه توسـط اعضای »تـی پارتی« 
)Tea-Party( در سـال های حکومـت اوبامـا از 
ایـن شـعار و بیـرق آن شـده بـود، یـاد می کـرد. 
اعضـای »تـی پارتـی« بـا انتخـاب ایـن شـعار و 
اسـتفاده از بیـرق گیـدزدن، بـرای سیاه پوسـتان 
هشـدار می دادنـد کـه پـا از حریـم خـود فراتـر 
آن هـا  خشـم آگین  واکنـش  بـا  ورنـه  نگذارنـد 
روبـه رو خواهنـد شـد. در آن ایـام نیـز مـن در 
امریـکا بـودم و حرکت هایـی را که از سـوی »تی 

می کـردم. تعقیـب  داشـت،  جریـان  پارتـی« 
ایـن  یـا گروهـی  حـاال وقتـی می دیـدم کسـی 
شـعار را از خاطـره و تاریـخ امریکایی هـا اقتباس 
کـرده و بـه نمـادی در »قیـام تبسـم« تبدیـل 
کـرده اسـت، برایـم جالـب و معنـادار بـود. ایـن 

در جهتـی تـازه بـر می داشـت. شـب هنگام وقتی 
گروهـی از چهره هـای برجسـته ی هـزاره در کنار 
محمـد محقـق صـف متفاوتی را در ارگ ریاسـت 
جمهـوری بـه نمایـش گذاشـتند، ایـن رویارویی 

نمادیـن بیشـتر از پیـش ظاهر شـد.
حـس  می کنـم،  نـگاه  عقـب  بـه  وقتـی  حـاال   
می کنـم تحولـی کـه طـی پانـزده سـال جامعـه 
را از زندگـی گروهـی و گلـه ای بیـرون کـرده و 
در قالـب افـراد مسـتقل و آگاه هویـت بخشـیده 
بـود، در قیـام تبسـم بـه صـورت یـک تجربـه ی 
شـکوه مند مدنـی تبـارز می کـرد: یکـی بـا یـک 
یـک  راه انـدازی  فیس بوکـی  سـاده ی  پُسـت 
حرکـت اعتراضـی را کلیـد زد؛ یکی اسـم تبسـم 
را از روی لبـان یـک دختـر زیبـا کـه گلویـش را 
بـا نفـرت و خشـونت بریـده بودند، کشـف کرد و 
بـه هویـت یـک رویـداد تبدیـل کرد؛ یکـی طرح 
داد کـه جنازه هـا از غزنـی بـه کابل انتقـال یابند 
تـا تبسـم یـک نسـل آرام و بی صـدا دفـن خاک 
نشـود؛ یکـی در برابـر توطئه هـا و دسیسـه هایی 
کـه گفتـه می شـد بـرای خنثـا کـردن صـدای 
دادخواهـی مـردم جریـان دارد، ایسـتادگی کرد؛ 
تـا  شـد  عهـده دار  را  تبلیغـات  هزینـه ی  یکـی 
هیـوالی فقـر و ناداری ابتـکار بزرگ و تاریخ سـاز 
یـک نسـل را مغلـوب نسـازد؛ یکـی شـب را تـا 
صبـح کنـار تابـوت کشـیک داد تـا  نیـش سـیاه 
جـان  بـر  شـب  نیمه هـای  در  عقـرب  سـرد  و 
خاطره هـای یک نسـل بیـدار اثر نگـذارد؛ و یکی 
هـم از دل یـک حکایـت تاریخی در گوشـه ای از 
جهـان، نمـادی را اسـتخراج و به نشـان یک قیام 
بـزرگ تبدیـل کرد... صبح بیسـتم عقـرب، وقتی 
همـه ی ایـن افـراد آگاه و بیـدار کنـار هـم قـرار 
گرفتنـد، تصویـر »قیام تبسـم« درج تاریخ شـد؛ 
قیامـی کـه تاریخ جدیـد جامعه را در یک مسـیر 

داد. قـرار  برگشـت ناپذیر 
***

در ابتـدای صبـح، باران کـم کم می باریـد. بعدها 
بـاران متوقـف شـد. عـده ی  محـدودی از افـراد 
چتـری داشـتند کـه آن هـا را در برابـر بـاران و 
آفتـاب محافظـت می کـرد. وقتـی کاروان از دم 
دروازه ی مصـا بـه راه افتـاد، جمعیـت زیـادی 
بـه چشـم نمی خـورد؛ امـا هـر چـه بـه سـمت 
چـوک بابـه مـزاری نزدیـک می شـدیم، جمعیت 
انتظامـات،  بخـش  جوانـان  می شـد.  فشـرده تر 
بـه صـورت  را  در حالـی کـه دسـت های شـان 
زنجیـره ای بـه هم گـره زده بودند، نظـم و امنیت 
تظاهـرات را تأمیـن می کردنـد. عـزم و اسـتواری 
مـی زد.  مـوج  راه پیمایـان  گام هـای  و  نـگاه  در 
بلندگـو هنـوز هـم درسـت کار نمی کـرد. صداها 
می پیچیـد.  هـوا  بـه  افـراد  حنجـره ی  از  تنهـا 
رمضـان محمـودی، شـعری را کـه یـک روز قبل 
در اسـتقبال از داکتـر عبـداهلل و هیـأت شـورای 
امنیـت دکلمـه کـرده بـود، باز هـم با زبانی رسـا 
فریـاد می کـرد. دختـران در اطـراف تابوت هایـی 
کـه متعلـق بـه تبسـم و دو زن قربانـی دیگر بود، 
حرکـت می کردنـد. در ابتـدا تعـداد شـان انـدک 
بـود؛ امـا رفته رفته حضـور و صدای آنـان نیز در 

میـان جمعیت برجسـته شـد.

فـرد کـی بـود؟ تعداد افـرادی کـه با هـم در این 
انتخـاب شـریک بودنـد، چنـد نفـر می شـد؟ در 
انتخـاب ایـن شـعار، گرایش هـای نژادپرسـتانه ی 
سفیدپوسـتان و اعضـای »تی پارتی« بـا هزاره ها 
چـه  »تبسـم«  دادخواهـی  و  هزاره هـا  تاریـخ  و 
نسـبتی داشـت؟ آیـا ایـن جنبه هـای شـعار نیـز 
مـورد توجـه انتخاب کننـدگان آن بـود؟ در مورد 
هیـچ یـک از ایـن سـوال ها چیـزی نمی دانسـتم. 
در واقـع، هیـچ  کـدام ایـن سـوال ها در آن لحظه 
اهمیتـی نداشـتند. مهـم ایـن بـود کـه در قیـام 
تبسـم افـرادی اشـتراک داشـتند کـه از چنیـن 
دقـت و ظرافتـی در نشـانه گذاری و نمادسـازی 
برخـوردار بودنـد. ایـن ترکیـب و دورنمـای آن 
در قیـام تبسـم، حرکـت مـا را از یـک عصیـان 

عامیانـه ی فاقـد هـدف جـدا می کـرد.
وقتـی راه پیمایـی آغـاز شـد، یکـی از شـعارهایی 
کـه به تناوب پیشـاپیش تظاهرکننـدگان حرکت 
 Don’t Tread« :می کـرد، همیـن شـعار بـود
On Me!« )»بـه حریـم مـا مداخلـه نکنید!« یا 
»روی مـن پـا نگذارید!«( این شـعار را در مسـیر 
راه روی موتـر حامـل تابـوت »تبسـم« نیز نصب 
کردنـد. در طـول راه پیمایـی، ایـن شـعار ماننـد 
وقتـی  می کـرد.  عمـل  نمادیـن  ُهشـدار  یـک 
تظاهـرات نزدیک دهمزنگ رسـید، متوجه شـدم 
کـه تعـداد زیـادی از ایـن شـعار در میـان مـردم 
پخـش شـده اسـت. بـه نظـر می رسـد کسـانی 
کـه شـعار را انتخـاب کـرده بودنـد، بیشـتر بـه 
مخاطبـان بین المللـی خـود توجـه داشـتند تا به 
مخاطبانـی کـه در خیابـان یـا در ارگ ریاسـت 
از  یکـی  ایـن  می کنـم  فکـر  بودنـد.  جمهـوری 
معـدود شـعارهایی بـود کـه در قیـام تبسـم بـه 
زبـان انگلیسـی تهیه شـده بود. چند شـعار کوتاه 
دیگـر کـه در کنار عکـس قربانیان دیده می شـد، 

خیلـی چشـم گیر نبـود.
***

قیام تبسـم، با ذوق و فکر و سـلیقه و تیزهوشـی 
هـزاران فـردی بـه راه افتـاده بـود کـه هیچ کدام 
در نقطـه ای مشـخص و رسـمی بـه هـم پیونـد 
نداشـتند. این هـا اعضای حزب و گـروه و حلقه ی 
خاصـی نبودند. رهبر و سردسـته ای نداشـتند که 
بـه آن ها دسـتور دهـد یا جهـت حرکـت و رفتار 
شـان را معیـن کند. از لحاظ سـنی بـه گروه های 
مختلفی تعلق داشـتند. پیرمـردان و پیرزنانی که 
عمـر شـان باالتـر از شـصت سـال بـود، در کنـار 
جوانانـی گام بر می داشـتند کـه پایین تر از هجده 
سـال سـن داشـتند. آخونـد و طلبـه دوشـادوش 
بودنـد. در  ایسـتاده  تحصیل کرده هـای دانشـگاه 
میـان ایـن کاروان بزرگ، هیچ یـک از چهره های 
برجسـته و نخبـه ای که تـا کنـون در پیش گامی 
حرکـت سیاسـی هزاره هـا قـرار داشـت، حضـور 
نیافتنـد. اکثریـت قاطـع وکیـان، تمـام رهبران، 
اکثریـت چهره هـا و شـخصیت های اجتماعـی و 
فرهنگـی و مدنـی کـه نـام و آوازه ای داشـتند، از 
ایـن تظاهـرات خـودداری کردنـد.  اشـتراک در 
اراده ی  و  انتخـاب  بـه  بـزرگ  صف بنـدی  ایـن 
کـس یـا گـروه خاصی صـورت نگرفته بود. نسـل 
جدیـدی بـه میـدان آمده بـود کـه گام بلندی را 

بـا  »رضـا«  مـزاری،  شـهید  چـوک  نزدیـک 
بلندگوهـای قـوی و موتـر داینـای خـود رسـید. 
گرفـت.  دسـت  در  را  مایـک  رفـت  محمـودی 
»هم صـدا  انداخـت:  طنیـن  فضـا  در  صدایـش 
بـر طالبـان«؛  تـا رهـا شـویم«؛ »مـرگ  شـویم 
»طالـب جنایـت  بـر جنایت پیشـگان«؛  »مـرگ 
ارگ،  »ارگ  می کنـد«؛  حمایـت  ارگ  می کنـد، 
مـرگ مـرگ«؛ »اهلل اکبر«؛ »ال الـه اال اهلل، محمد 

اهلل«! رسـول 
سـیدن بلندگویـی کـه انعـکاس صـدای آن تـا 
فاصلـه ای دور راه بـاز می کـرد، یکـی از عوامـل 
مهـم در نظـم راه پیمایـی بـود. بـا ایـن بلندگـو 
فریـادی  بـه  ضعیـف  و  پراکنـده  شـعارهای 
هماهنـگ و متحـد تبدیل شـد. نقطـه ی مرکزی 
تظاهـرات شـکل گرفـت و تابـوت »تبسـم« کـه 
روی داینـا گذاشـته شـده بـود، بـه عنـوان قطب 

اصلـی راه پیمایـی اعتبـار یافـت.
سـر پل سـوخته، رحیمی، قوماندان پولیس کابل 
زنـگ زد. نمی دانـم شـماره ام را از کجـا گرفتـه 
بـود. بـا او آشـنایی حضوری و شـخصی نداشـتم. 
اصـرار داشـت کـه بـه دالیـل امنیتـی، تظاهرات 
در دهمزنـگ متوقـف شـود و در همان جا خاتمه 
یابـد. لحـن او آشـتی جویانه و نـرم بـود. گفتـم: 
تصمیـم حرکـت و توقـف تظاهـرات قبـًا گرفته 
شـده و مجـوز آن تـا عیـدگاه صادر شـده اسـت. 
دولـت وظیفـه دارد کـه امنیـت را تأمیـن کنـد. 
از تهدیدهـای طالبـان و داعـش گفـت و از ایـن 
کـه  دارنـد  نگران کننـده ای  گزارش هـای  کـه 
»امـروز هم وطنـان ما آسـیب می بیننـد.« گفتم: 
از جانـب مـا تدابیـر الزم گرفتـه شـده اسـت و 
نظـم تأمیـن می شـود. امنیـت تظاهرات کنندگان 
مسـؤولیت دولـت اسـت. می خواسـت صحبتـش 
را دوام دهـد. گفتـم کـه بهتـر اسـت بـه وظایف 
خود رسـیدگی کنـد و نصیحت و وصیـت را کنار 
بگـذارد. تلفـون را قطـع کـردم تـا بـه کارهـای 

فوری تـری کـه در پیـش داشـتم، برسـم.
***

تـا چنـد لحظـه ای کـه حرکـت تظاهرکننـدگان 
در حوالـی پـل سـوخته دچـار رکـود شـده بـود، 
برچـی،  دشـت  از  مـردم  از  زیـادی  دسـته های 
بـه  شـاده  قلعـه ی  و  داراالمـان  چهارقلعـه، 
سـوی تظاهرکننـدگان سـرازیر شـدند. ترکیـب 
پـل  در  تظاهـرات  جنسـیتی  و  زبانـی  قومـی، 
جمعیـت  بـه  وقتـی  خـورد.  هـم  بـه  سـوخته 
نـگاه می شـد، پشـتون و تاجیـک و هـزاره کنـار 
هـم جـوش خـورده بودنـد. معلـوم نبـود کـه هر 
کسـی بـا چـه انگیـزه ای به این سـیل خروشـان 
نمی شـد.  کسـی  مانـع  کسـی  می پیوسـت. 
ایـن تجربـه نیـز در تاریـخ کابـل کم نظیـر بـود. 
فراخوان هـا، دادخواهی هـا و اعتراض هایـی کـه تا 
شـب گذشـته صرفـاً در صفحـات مجـازی قابـل 
دیـد بودنـد، حـاال بـر روی جـاده تمثیـل عینـی 
شـهر  »انسـان«  صـدای  »تبسـم«  می یافتنـد. 
بـود. بـه نظر می رسـید گلـوی بریده ی »تبسـم« 
نقطـه ی وصـل »انسـان« شـهر اسـت. درک این 
کـه  دلهره هایـی  و  نگرانی هـا  اکثـر  بـر  تجربـه 

می کـرد. غلبـه  داشـتیم، 

»تبسم« صدای »انسان« شهر است!

 عزیز رویش
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قصه ی آدم های زیر پل سوخته

پیشنهاد رابطه ی جنسی
در ازای مواد مخدر

 حسن ابراهیمی

بـدون معطلی خـودم را بـه پایانه ی مسـافربری 
جنـوب رسـاندم و تقریبـا هـوا داشـت تاریـک 
می شـد. بایـد هـر چـه زودتـر از تهـران خـودم 
ایـن  در  می مانـدم  بیشـتر  قـدر  هـر  چـون  مـی دادم؛  رهایـی  را 
شـهر، همـان قـدر خطـر ایـن کـه دیگـر بـرای همیشـه در تهـران 
نیـز  خـودم  را  ایـن  و  می شـد  بیشـتر  برایـم  شـوم  کارتن خـواب 

می کـردم.  احسـاس 
آمـده بـودم تـا بلیط تهیه کنـم و به طرف مشـهد در حرکت شـوم. 
بـه گیشـه ی فـروش بلیـط رفتـم؛ امـا در گیشـه کسـی نبـود و در 
گلـوی خـود تشـنگی را احسـاس می کـردم. بـا خـودم گفتـم بروم 
کمـی آب بخـورم و بـه سـر و صورتـم آب بزنم تـا کمی حالـم بهتر 
شـود و بعـد بیایم شـاید تـا آن زمان مـرد بلیط فروش هم به گیشـه 
بیایـد و بلیـط تهیـه کنـم. موترهای این مسـافربری سـاعت هشـت 
بـه سـمت مشـهد حرکـت می کردنـد و مـن فکـر کنـم تا هنـوز دو 

سـاعتی وقت داشـتم. 
بیـرون آمـدم  و بـه طـرف سـرویس بهداشـتی کـه در گوشـه ی 
پایانـه ی مسـافربری بـود، در حرکت شـدم. تا رسـیدن به سـرویس 
بهداشـتی، بـا خـودم می گفتـم بـروم در داخـل دستشـویی چنـد 
کامـی هـم مـواد مصـرف کنـم تـا طوالنـی بـودن راه برایـم آسـان 
شـود. داخل دستشـویی شـدم و به سـر و صورتـم آب زدم و همین 
کـه خواسـتم الیتـر خـود را زیـر پایـپ روشـن کنـم، صـدای تـق 
تـق دورازه ی دستشـویی آمـد و نفـر بعدی منتظـر بود بایـد بیرون 
می آمـدم. سـریع خـودم را بـه بیـرون کشـاندم. ناگهـان نگاهـم بـه 
گوشـه ی دیـوار پایانه مسـافربری افتاد. دو نفر معلوم می شـد در آن 

تاریکـی هـوا کـه نشسـته بودنـد و مصـرف می کردنـد. 
خـودم را بـه کنـار دسـت آن ها رسـاندم. یـک زن جـوان و یک مرد 
دیگـر بود. مرد از فرط نشـئگی داشـت چرت مـی زد و آن زن جوان 
هـم داشـت آخریـن آتش را زیـر زرورق کـه هیرویین ریختـه بود و 
در حـال کشـیدن بـود می زد. بـا دیدن من سـام کرد و مـن بدون 
کـدام حـرف اضافـه برایـش گفتـم می خواهـم کمی شیشـه بکشـم 

اجـازه اسـت ایـن جا بنشـینم و کمی خـودم را نشـئه کنم. 
از ایـن حرفـم بـه قـدری خوش حال شـد که انـگار جهـان را برایش 
دادنـد. لبخنـدی زد و خـودش را جمـع کـرد و گفـت بیـا روی این 
کارتـن بنشـین. گفتـم: ممنـون مـن همیـن جـا می نشـینم و کمی 
مـواد می کشـم و بایـد سـریع بـروم وگرنـه موتـر مـی رود، مـن باید 

بروم مشـهد.
پایـپ خـود را از کوله پشـتی درآوردم و آتـش الیتـر را زیـرش بردم 
و چنـد دود پشـت سـرهم زدم. دل آن زن جـوان طاقـت نیاورد و او 
هـم کـه آخریـن دود هیرویین خود را داشـت قورت مـی داد، گفت: 
»مـن هـم نسـقم چنـد دود هـم به مـن میـدی؟« گفتم: »نـدارم و 

اسـت.«  همین  فقط 
بـدون هیـچ حـرف اضافـی و خیلـی آهسـته، طـوری کـه آن مـرد 
نشـئه، کـه داشـت کنارمـان چرت مـی زد، بشـنود گفـت: »حاضرم 
باهات سـکس داشـته باشـم اگـر چنـد کام از آن شیشـه بهم بدی، 
اوضاعـم خیلـی خـراب اسـت و االن شیشـه نـدارم و بایـد هـر طور 
شـده چنـد کام شیشـه بزنـم وگرنـه نشـئگی ایـن هیروییـن من را 
همیـن جا بـه خواب می انـدازد و من دوسـت ندارم اینجـا بخوابم.«
بـا شـنیدن این حرفـش، من کـه زیاد خمار شیشـه نبـودم، دو کام 
دیگـر تنـد بـه پایـپ زدم و کام های شیشـه را در گلـوی خود قورت 
دادم، پایـپ را بـه آن زن دادم و بلنـد شـدم، کوله پشـتی خـود را 

گرفتـم و بـه طـرف گیشـه ی بلیط فروشـی حرکـت کردم.
بـا دور شـدن از آن زن، حرف هایـی می شـنیدم کـه آن زن پشـت 

سـرم مـی زد؛ امـا بـا دور شـدن معنایش برایـم مفهـوم نبود.
فقط برای امروز:

در زیر زمین را بـــاز کـــردم و داخـــل رفتـــم دیـــدم، یـــک 
گنجشــک از یــک دریچــه ی کوچــک داخــل شــده و تــا من 
را دیــد پــرواز کــرد و خــودش را بــه در و دیــوار مــی کوبیــد. 
مــی خواســت خــارج شـــود ولــی نمــی توانســت. مــن هــم 
تــاش کـــردم کـــه آزادش کنـــم؛ ولـــی تقـلــای بی مـــورد 
مــی کـــرد. نـــه خـــودش مــی توانســت بـــه خـودش کمـک 
کنــد، نــه مـی گذاشــت کــه مــن کمکش کنــم تــا این کـه از 
نفس افتــاد و دیگــر نتوانسـت تکان بخــورد. در حقیقـت تسـلیم 
شــد. وقتــی آرام شـد بـه آهســتگی گرفتمـش و از همـان راهـی 
کــه آمــده بــود رهایـش کـردم. انــگار برایـم ایـن یــک پیـام از 
طــرف خــدا بــود؛ چـــون دقیقــا یــاد روزگار خــودم افتــادم. 
همیشه در خیلــی از شــرایط ســخت زندگــی کسی بود که بــه 
هــر وســیله ای می خواسـت بـه مـن کمـک کنـد؛ ولـی مـن مثـل 
همیــن گنجشــک تقلـای بـی مـورد می کـردم و خـودم را بـه در و 
دیوار مـی کوبیــدم، تــا این کـه از نفس افتــادم و تسـلیم شـدم و 

بــه کمــک خداوند و دوسـتان بــه رهایـی رسـیدم.

افغانستان در استراتیژی امنیت ملی امریکا
در قرن بیست و یکم

)بخش نخست(
ــی  ــت مل ــتراتیژی امنی ــه اس ــه ب ــش از توج پی
ــت  ــتراتیژی امنی ــه اس ــرن 21 ب ــکا در ق امری

می پردازیــم. ملــی 
عنــوان  بــه  بین الملــل  روابــط  در  امنیــت 
ــوده اســت و  کاالیــی بــس ارزش منــد مطــرح ب
ــی  ــور تمام ــوان آن را مح ــا می ت ــک معن ــه ی ب
مباحــث حــوزه ی بین الملــل قلمــداد کــرد؛ 
اندیشــه گران،  از  برخــی  کــه  گونــه ای  بــه 
ــد:  ــف کردن ــن تعری ــل را چنی ــط بین المل رواب
ــش  ــرای افزای ــی ب ــای سیاس ــاش واحده »ت
جهــت  شــان  امکانــات  و  توان مندی هــا 
ــود را  ــه خ ــی ک ــطح و وضعیت ــه س ــیدن ب رس
ایمــن از لطمــات ناشــی از عمل کــرد ســایر 
بازی گــران در عرصــه ی سیاســت بین الملــل 
را  اســتراتیژی  کــه  جایــی  آن  از  بیابنــد.« 
ــازمان  ــت س ــیر حرک ــت و مس ــه ی فعالی -دامن
ــع  ــا، مناب ــق مزیت ه ــا خل ــه ب ــدت ک در درازم
الزم را بــرای تأمیــن نیازهــای بــازار و انتظــارات 
ــه دســت  ــز ب ــط چالش برانگی ــان در محی ذینفع
مــی آورد- می خواننــد، هــر کشــوری بــرای 
پی گیــری سیاســت های امنیــت ملــی خــود 
ــتراتیژی  ــنی از اس ــتن درک روش ــار از داش ناچ

ــت. ــود اس ــی خ مل
ــای  ــه ای از انتخاب ه ــی، مجموع ــتراتیژی مل اس
ــه محدودیت هــا و  ــا توجــه ب ملــی اســت کــه ب
امکانــات ملــی بــه قصــد نایــل شــدن بــه اهداف 
ملــی تــدارک می شــوند. بــرای اســتراتیژی 
ملــی، دو زیــر اســتراتیژی در نظــر گرفتــه 
می شــود کــه عبارتنــد از اســتراتیژی توســعه ی 
ــق  ــر طب ــی. ب ــت مل ــتراتیژی امنی ــی و اس مل
ــی،  ــعه ی مل ــتراتیژی توس ــدگاه، در اس ــن دی ای
ــد کــه  ــه تعقیــب اهدافــی می پردازن کشــورها ب
متضمــن رشــد، توســعه، آبادانــی و تکامــل 
آن هــا اســت؛ ولــی در اســتراتیژی امنیــت 
ملــی، کشــورها اهــداف امنیتــی و بقــای خــود 
را پی جویــی می کننــد. مرزکشــیدن دقیــق 
برداشــت های  در  امنیــت،  و  توســعه  میــان 
ــه نظــر  ــی چنــدان واقعــی ب ــد امنیــت مل جدی
باشــیم  معتقــد  کــه  آن  بــدون  نمی رســد. 
امنیــت یعنــی توســعه و توســعه یعنــی امنیــت، 
بایــد پیچیدگی هــای ارتباطــی خــاص ایــن 
ــد در  ــرایط جدی ــر را در ش ــا یکدیگ ــم ب مفاهی
نظــر داشــت. رویکــرد »درون نگــر« و نیــز 
ــت  ــد امنی ــات جدی ــر« در ماحظ ــیط نگ »بس
ملــی از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار اســتند. 
نــگاه اجمالــی بــه مباحــث جدیــد امنیــت ملــی 
و نیــز آثــاری کــه بــر اســتراتیژی امنیــت ملــی 
ــی  ــد، کاف ــر دارن ــت نظ ــز و دق ــورها تمرک کش
ــعه  ــایل توس ــت مس ــگاه پراهمی ــا جای ــت ت اس
دریابیــم.  ملــی  امنیــت  سیاســت های  در  را 
ظاهــرا حضــور ایــاالت متحــده ی امریــکا و 
ــه  ــم ک ــدف مه ــه ه ــه س ــو در افغانســتان ب نات
ــورت  ــد ص ــد می کن ــل را تهدی ــت بین المل امنی

گرفته اســت.
یک: مبارزه با قاچاق مواد مخدر

تولیــد و حمــل و نقــل مــواد مخدر در گســتره ی 
جــدی ای  تهدیــدات  جملــه  از  بین الملــل 
ــل و در  ــت بین المل ــامت و امنی ــه س ــت ک اس
ــران  ــی بازی گ ــت داخل ــوارد امنی ــیاری از م بس
اســت.  فراخوانــده  چالــش  بــه  را  سیاســی 
مبــارزه بــا ایــن مؤسســات در تــوان یــک کشــور 
ــور  ــل و حض ــزم بین المل ــذا ع ــت، ل ــد نیس واح
نیروهــای نظامــی فراملــی می توانــد کمــک 
امنیتــی قابــل توجهــی بــرای کلیــه بازی گــران 
بــه شــمار آیــد. سیاســت امریــکا بــرای مبــارزه 
ــن  ــا همی ــتان ب ــا و افغانس ــت زامبی ــا حکوم ب

ــد. ــه اجــرا در آم ــا طــرح و ب ادع
دو: مبارزه با تروریسم

بــا توجــه بــه وســعت و قــدرت روزافــزون 
پروازهــا،  کنتــرل  تروریســتی،  ســازمان های 
مصرفــی،  کاالهــای  و  مــواد  تولیــد  مراکــز 

آمــد،  و  رفــت  پــر  محل هــای  و  اماکــن 
ــه  ــاد و... از جمل ــارت و اقتص ــی تج ــز اصل مراک
ضرورت هــای امنیتــی ای می باشــد کــه بــه 
ــد. در  ــده ی آن برآم ــوان از عه ــادگی نمی ت س
ایــن گونــه مــوارد، نیروهــای نظامــی می تواننــد 
حضــور مثبــت و فعــال داشــته  باشــند. حضــور 
شــبکه های تروریســتی در افغانســتان پــای 

ــت.  ــانیده  اس ــور کش ــن کش ــان را در ای جه
از  حمایــت  بــرای  دخالــت  ســه: 

ســی ا کر مو د
جهــت  نظامــی  نیروهــای  مــورد  ایــن  در 
ــا نظــام خاصــی وارد  ســرنگون ســاختن فــرد ی
ــق  ــن طری ــد از ای ــعی می کنن ــده، س ــل ش عم
ــا  ــات آزاد مهی ــزاری انتخاب ــرای برگ ــه را ب زمین
ســازند. دخالــت نظامــی آمریــکا بــه ســال 
1۹۸۹  در پانامــا و بــه ســال 1۹4۸ در هائیتــی 
ــت.  ــورت پذیرف ــه ص ــن توجی ــا ای ــه ب ــا توج ب
شــایان ذکــر اســت کــه ایــن رســالت مبهــم و 

ــدف  ــه ه ــرا ک ــد؛ چ ــه می باش ــر واقع بینان غی
از آن تحمیــل نگــرش خــاص )لیبرالیســم( 
ــه  ــر ب ــه حاض ــت ک ــی اس ــایر بازی گران ــر س ب
ــذا در عمــل  ــرش لیبرالیســم نمی باشــند. ل پذی
مشــاهده می شــود کــه بــه ابــزاری بــرای 
ــت  ــردم از دس ــازی م ــا رهاس ــاوز ت ــه تج توجی

قدرت هــای مســتبد تبدیــل شــده اســت.
کتــاب اســتراتیژی امنیــت ملــی آمریــکا در قرن 
21، توســط کمیســیون تدویــن اســتراتیژی 
ــت. در  ــده  اس ــه ش ــکا تهی ــی آمری ــت مل امنی
ــی  ــذاران امریکای ــادی، قانون گ ــال1۹۹۷ می س
بــه ایــن نکتــه پــی بردنــد کــه )قانــون امنیــت 
ملــی( پــس از گذشــت پنجــاه ســال از تصویــب 
و اجــرای آن، نیازمنــد اصــاح و بازنگــری اســت. 
ــون )کمیســیون  ــق قان ــکا طب ــاع امری ــر دف وزی
ــی  ــرای طرح ــنهاد اج ــدرال( پیش ــورتی ف مش
ــرن  ــکا در ق ــی امری ــت مل ــوان )امنی ــا عن را ب
ــا  ــفید ب ــرد و کاخ س ــه ک ــم( ارائ ــت و یک بیس
کنگــره بــا ایــن طــرح موافقــت کردنــد و 
کمیســیونی بــا همیــن عنــوان تشــکیل دادنــد. 
کمیســیون، مأموریــت محولــه را در ســه مرحلــه 

تقســیم بندی کــرد.
نخســت بررســی وضعیــت امنیتــی جدیــد 
ــده. دوم،  ــال آین ــج س ــت و پن ــان در بیس جه
طراحــی اســتراتیژی امنیتــی بــرای اجــرای 
مؤثــر و صحیــح ایــن اســتراتیژی و توصیه هــای 
ضــروری بــرای انجــام اصاحــات در آن هــا. 
مرحلــه ی نخســتین اســتراتیژی در زمــان مقــرر 
و بــا عنــوان )دنیــای آینــده( منتشــر شــد. 
ــه در  ــن مرحل ــه ی ای ــور، نتیج ــاب مذک در کت
ــه ی دوم، در  ــت. مرحل ــده اس ــم آم ــش یک بخ
ــتجوی  ــال 2000 )در جس ــل س ــم آپری پانزده
ــاب  ــن کت ــی( و در ای ــت مل ــتراتیژی امنی اس
مرحلــه ی  می دهــد.  تشــکیل  را  دوم  فصــل 
ــا  ــال 2001 ب ــروری س ــم فب ــوم در پانزده س
عنــوان )ضــرورت تغییــر( منتشــر شــد. در 
اســتراتیژی امنیــت ملــی آمریــکا در قــرن 
ــی  ــده«؛ یعن ــای آین ــم »دنی ــِش یک 21، در بخ
ــش  ــن بخ ــل دوم همی ــان در فص ــی جه پویای
ــزرگ در  ــای ب ــس از اروپ ــی« پ ــت جهان »حرک
بخــش دوم بــه آســیا می پــرازد و بــا ایــن نــگاه 
ــه  ــد، ب ــم بپاش ــور کل از ه ــه ط ــیه ب ــه روس ک
ــردازد. در  ــان می پ ــا و چاپ ــران، کوری ــن، ای چی
ایــن اســتراتیژی در خصــوص آســیا آمــده  اســت 
ــا  ــا ســقوط روســیه کــه کشــورهای مرتبــط ب ب
نواحــی مختلــف روســیه، ماننــد ایــران، ترکیــه 
و جاپــن را تشــویق خواهنــد کــرد. همین طــور 
آســیای خــاوری شــرق آســیا - افــزون بــر ایــن 
ــود  ــان را در خ ــت جه ــوم جمعی ــک س ــه ی ک
جــای داده اســت ، رقیــب احتمالــی سیاســی و 
ــرای ایــاالت متحــده )چیــن (  نظامــی آینــده ب
و دو کشــور از متحــدان اصلــی امریــکا )جاپــان 
و کــره ی جنوبــی ( و یکــی از الینحل تریــن 
مشــکات ایــن کشــور )کــره ی شــمالی( را نیــز 
ــا  ــاب ماهــواره ب ــرد. چیــن در پرت ــر می گی در ب
ــرد.  ــد ک ــت خواه ــی رقاب ــرکت های امریکای ش
ــا 202۵ را در  براســاس ایــن اســتراتیژی کــه ت
بــر می گیــرد، گفتــه شده اســت کــه در بیســت 
و پنــج ســال آینــده، چــه رونــد نامطلوبــی 

ــد. ــش آی ــرقی پی ــیای ش ــد در آس می توان

 صبور بیات

امنیـت در روابـط بین الملـل بـه عنـوان کاالیـی بـس ارزش منـد مطـرح 
بـوده اسـت و بـه یـک معنـا می تـوان آن را محـور تمامی مباحـث حوزه ی 
بین الملـل قلمـداد کـرد؛ بـه گونه ای کـه برخـی از اندیشـه گران، روابط 
بین الملـل را چنیـن تعریـف کردنـد: »تـاش واحدهـای سیاسـی بـرای 
و  بـه سـطح  رسـیدن  جهـت  شـان  امکانـات  و  توان مندی هـا  افزایـش 
وضعیتـی کـه خـود را ایمن از لطمات ناشـی از عمل کرد سـایر بازی گران 

در عرصـه ی سیاسـت بین الملـل بیابنـد.«

نخسـت بررسـی وضعیـت امنیتـی جدیـد جهـان در بیسـت و پنـج 
سـال آینـده. دوم، طراحـی اسـتراتیژی امنیتـی برای اجـرای مؤثر 
انجـام  بـرای  ضـروری  توصیه هـای  و  اسـتراتیژی  ایـن  صحیـح  و 
اصاحـات در آن هـا. مرحلـه ی نخسـتین اسـتراتیژی در زمان مقرر 
و بـا عنـوان )دنیای آینده( منتشـر شـد. در کتاب مذکـور، نتیجه ی 

ایـن مرحلـه در بخـش یکـم آمده اسـت. 
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 مجیب ارژنگ

نداشتن امنیت شغلی؛ حق انتخاب 
را از مهاجران می گیرد

تـرس دوباره برگشـتن به کشـور اول؛ به عنوان 
عامـل بازدارنـده همیشـه خـودش را در وجـود 
هـر مهاجـری آشـکار می کنـد.  این تـرس حتا 

در محیـط کاری هـم ذهـن مهاجـر را رهـا نمی کند.
سـر  شـهر  مختلـف  گوشـه های  در  کاری ای  محـل  بـه  وقتـی 
می زنیـد، در نـگاه کوتـاه و گـذرا، بـه راحتـی می توانیـد بفهمیـد 
کـه کـدام ایـن کارگرهـا شـهروندان اصلـی ایـن کشـور اسـتند و 
کدام هـا مهاجـران، کـه در ایـن میـان؛ مهاجـر افغانسـتانی زود تـر 
از همـه خـودش را بـه آدمـی نشـان می دهـد؛ چـون در بسـیاری 
موردهـا، ایـن مهاجران افغانسـتانی اند که از امتیـازات کمتری در 
مقایسـه با مهاجران کشـورهای دیگـر برخور دارند؛ ایـن تفاوت نیز 
روی روان مهاجـران افغانسـتانی تأثیـر منفی خـود را جا می گذارد 
نتواننـد  هیـچ گاه  افغانسـتانی  مهاجـران  کـه  می شـود  باعـث  و 
خودشـان را جـزو جامعـه ای بداننـد کـه در آن زندگـی می کننـد. 
مهاجر افغانسـتانی، همان انگشـت ششـم اسـت که نه تنها کشـور 
میزبـان از داشـتنش خوش حـال نیسـت، بلکـه خـود این انگشـت 
ششـم هـم بـه ایـن باورمنـدی رسـیده  اسـت کـه بودنـش زیادی 

ست.  ا
تـرس مـداوم در همـه حالت هـا و زمان هـای زندگـی اثـر خـود را 
بیـرون می دهـد، کـه محیـط کاری هـم جـزو آن اسـت. رفتـن به 
محیـط کار بـه سـر وقـت، و حتـا در روزهایی کـه بیمار اسـتند و 
آماد گـی جسـمی و ذهنـی الزم را بـرای کار کـردن ندارنـد؛ امـا 
بـرای ایـن کـه کار را از دسـت ندهنـد، ناچـار می شـوند بـه کار 
برونـد؛ نشـان دهنده ی همین ترس اسـت. شـخص خـودم بارها به 
دلیـل همیـن تـرس در روزهـای شـدید بیمـاری ام سـر کارم رفته 
 ام؛ حتـا روزهایـی پیـش آمـده کـه در دمـای بـاالی 60 درجـه ی 

سـانتی گراد بـا فشـار پاییـن و اسـهال شـدید کار کـردم.
نداشـتن امنیـت شـغلی، گریبان گیر هر مهاجر افغانسـتانی اسـت. 
بنـا بـه تجربـه ی زندگـی ام در ترکیـه بـه راحتـی می توانـم بگویم 
کـه بیشـتر مهاجـران افغانسـتانی در آن جـا با ترس از دسـت دادن 

کار فعلـی  شـان روز و شـب شـان را می گذرانند. 
نداشـتن امنیـت شـغلی، باعـث می شـود مهاجـران خـود امنیـت 
شـغلی را در فضـای توهمـی ذهـن  شـان بـه وجـود بیاورنـد؛ بـا 
هرگونـه کاری و هـر امـری از سـوی کارفرمـا تطابـق پیـدا کنند و 
بـرای یافتن امنیت شـغلی  شـان  ناچار اسـتند مثل ماشـین عمل 
کننـد تـا دلـی از صاحب کار به دسـت آورده باشـند. برای دسـت 
یافتـن بـه داده هـای دقیـق و تحلیـل درسـت در رابطـه بـه ترس 
نداشـتن امنیـت شـغلی ناچاریـم دلیل هـای چندگانـه ای را بـرای 

منشـای ایـن تـرس شناسـایی کنیم.
شـخص مهاجـر وقتـی از کاری کـه می کنـد و از محیـط کاری اش 
بیـزار می شـود، نمی توانـد بـه میـل خـودش کار را تـرک کند؛ هر 
گاه بخواهـد چنیـن تصمیمـی بگیـرد؛ عوامـل بازدارنـده ی زیادی 
بـه سـراغش می آیـد؛ نخسـت به کرایـه ی خانـه اش فکـر می کند؛ 
دوم بـه خـرج و خـوراک خودش؛ و در مرحله ی سـوم بـه پولی که 
ناچار  اسـت برای خانواده اش در افغانسـتان بفرسـتد؛ و عامل مهم 
دیگـر، برخـورد چندگانه ی شـهروندان کشـور اصلـی در مرحله ی 
گزینـش کارگرهـا اسـت. کارفرمایـان در گزینـش  شـان همـواره 
شـهروندان اصلـی کشـور میزبان را بـه مهاجران ترجیـح می دهند. 
از سـویی هـم نداشـتن امنیـت شـغلی باعـث می شـود شـخص 
مهاجـر بـه ایـن فکـر کنـد کـه آیـا پـس از ترک کـردن ایـن کار، 
می توانـد بـرای خـودش در کوتاه تریـن زمـان کار دیگری دسـت و 
پـا کنـد. این ها همـه در پهلوی سـایر عوامل بازدارنـده ، مانع ترک 
محیط کاری ای می شـود که از کارکردن در آن خوشـنود نیسـتیم 
و بـرای دوام کار خـود ناچاریـم بـه همه خواسـت ها و دسـتورهای 
صاحـب کار تطابـق پیـدا کنیـم. بـی آن کـه آهی از سـر شـکایت 
بکشـیم. در روز های نخسـت زندگـی ام در ترکیه، بـه دلیل این که 
زبـان را بلـد نبودم، ناچار شـدم بـه کارکردن در گل خانه ای شـروع 
کنـم. آن جـا بیشـتر روزهـا را ناچـار بـودم در دمـای بـاالی 60 
درجـه ی سـانتی گراد کار کنـم. بـا این کـه از برخـورد صاحب کارم 
خسـته و ناراضـی بـودم؛ امـا نمی توانسـتم آهـی از سـر گایـه 
بکشـم. در زمـان بودنـم در آن گل خانـه، بیشـتر از ده بـار تصمیم 
گرفتـم کارم را تـرک کنـم؛ امـا هیچ گاهی نتوانسـتم. همین که به 
تـرک کارم فکـر می کـردم در لحظـه و بـه گونـه ی خـودکار ترس 
بیـکاری در مـن زنـده می شـد؛ روزهای آِینـده ام که بیـکار خواهم 

بـود؛ مثـل آیینـه ای در برابرم می ایسـتادند.
در آِیینـه می دیـدم کـه روز هـای آِینـده صاحب خانـه ام  بـه دلیـل 
عـدم پرداخـت کرایـه مـرا از خانه بیرون کرده اسـت. روزهـا را در 
مرکـز و اطـراف شـهر بـرای یافتـن کار پرسـه می زنم و شـب ها را 
بـا ترس گرفتارشـدن از سـوی پولیـس در پارک هـای عمومی زیر 

درختـی بـه صبح می رسـانم.

 سیدمهدی حسینی

تکثیر تفکر طالبانیزم؛
ادغام»امارت« و»جمهوریت« کمر قانون اساسی را می شکند

در جریـان گفتگوهـای گـرم نماینـدگان ایـاالت 
متحـده ی امریـکا و طالبـان در قطـر؛ امـا این جـا 
در کابـل، افـکار طالبانیـزم بیش از هـر زمان دیگر 
بـه طـور گسـترده بازتـاب یافتـه و از تریبون های 
آغاجـان  تازگـی،  بـه  می شـود.  تکثیـر  مختلـف، 
معتصـم وزیـر مالیـه ی رژیـم طالبـان و رییـس 
بـرای  گـروه،  ایـن  سیاسـی  کمیتـه ی  پیشـین 
دولـت  و  طالبـان  مذاکـرات  بن بسـت  شکسـتن 

کابـل، پیشـنهاد نظام سیاسـی ترکیبـی را مطرح 
بـا  کـه  کـرد  بیـان  درشـت  سـخن  بـا  او  کـرد. 
نظـام  می تـوان  مدغم سـازی»جمهوریت-امارت« 
امـارت جمهـوری اسـامی را در افغانسـتان روی 
 کار آورد تـا از ایـن طریق، بتـوان طالبان را حاضر 

بـه گفت وگـو بـا حکومـت افغانسـتان کـرد.
بازتاب تفکر طالبانیزم در کابل

نهادهـای مختلفـی از جملـه وزارت دولت در امور 
صلـح، شـورای عالـی صلـح و حکومت افغانسـتان 
بـرای تحقـق مذاکـرات بـا طالبـان کار می کننـد. 
دولـت کابـل از یـک سـال بدین سـو بـا برگـزاری 
لویـه جرگـه ی مشـورتی صلـح و تشـکیل هیـأت 
نشـان  طالبـان،  بـا  گفت وگوکننـده  پانزده نفـری 
داد کـه بـرای عملـی سـاختن مذاکـرات صلـح با 
طالبـان اراده ی قـوی دارد؛ امـا آنچه کـه تا کنون 
یک جانبه گرایـی  جنبـه ی  بیشـتر  شـده،  دنبـال 
داشـته و طـرف مذاکره کننـده نـه تنهـا پاسـخ رد 
داده بلکـه بـر طبـل جنـگ و کشـتار مـردم ادامه 

می دهـد. 
بـا توجه به میـزان تاش های حکومـت، به همین 
پیمانـه تاش هـا بـرای گسـترش و بازتـاب افـکار 
طالبانیـزم در مرکـز قـدرت سیاسـی)کابل( تکثیر 
می شـود. مهره هـای پیشـین رژیم طالبـان، تحت 
بـه شـدت در الیه هـای  نظـام سیاسـی موجـود 
سیاسـی و اجتماعـی کابل رشـد می کننـد و افکار 
و بـاور طالبانیـزم مبنی بر پذیرش»نظـام امارتی« 

را ترویـج و تکثیـر می کننـد.
امـارت و جمهوریـت، دو مقولـه ای کـه نـه وجـه 
مشـترک دارنـد و نـه هم سـر سـازگاری؛ در نظام 
جمهـوری، دموکراسـی مبتنی بر مشـارکت مردم 
در انتخابـات و اعمـال حاکمیـت از جانـب مـردم 
امارتـی تعریـف  امـا نظـام  تعریـف شـده اسـت؛ 
شـده بر اسـاس ایدیولـوژی طالبان با این مسـایل 
نفی کننـده ی  بلکـه  نـدارد  هم خوانـی  تنهـا  نـه 

اسـت. یک دیگـر 
بنـا بر این، پیشـنهاد امارت جمهوری اسـامی در 
افغانسـتان بـه منظور شکسـت بن بسـت مذاکرات 
صلـح میـان دولـت و طالبـان، نگرانی هایـی را بـه 
وجـود آورده اسـت. حفیـظ منصور، عضو پیشـین 
مجلـس نماینـدگان، پیشـنهاد نظـام ترکیبی را از 
سـوی مهره های پیشـین طالبان، شکسـتن قانون 

اساسـی افغانسـتان می داند.
آقـای منصـور بـه صراحـت می گویـد کـه قانـون 
اساسـی افغانسـتان توسـط لویـه جرگـه تصویـب 
شـده و شکسـتن ایـن قانـون از صاحیـت هیـچ 
صـورت  در  امـا  نیسـت؛  نهـادی  هیـچ  و  کـس 
تغییـرات و تعدیـات، راه های قانونـی آن در خود 
قانـون اساسـی مطـرح شـده کـه نیـاز بـه لویـه 

دارد. جرگـه 
او معتقـد اسـت، هرگونـه پیشـنهاد در خصـوص 

نبـوده  اسـت؛ زیـرا بحث هـای کان ملـی چـون 
ملـی  هویـت  و  ملـی  حاکمیـت  ملـی،  منافـع 
تعریف نشـده اسـت. بـه همیـن منظور، تـا زمانی 
 کـه مسـایل فـوق حـل نشـود، بـه هیـچ گروهـی 

کـرد. اعتمـاد  نمی تـوان 
مذاکرات قطر

هفـت دور از مذاکـرات صلـح میـان نماینـدگان 
بـه  طالبـان  گـروه  و  امریـکا  متحـده ی  ایـاالت 
همـراه  نسـبی  پیشـرفت های  بـا  قطـر  میزبانـی 
بـود و اینـک، هشـتمین دور مذاکـرات صلح میان 
نماینـدگان ایـاالت متحـده ی امریـکا و طالبان در 
دوحـه پایتخـت قطـر پـس از توقـف چنـدروزه از 
سـر گرفته شـد. زلمی خلیـل زاد نماینده ی ویژه ی 

ایجـاد نظـام سیاسـی در افغانسـتان راه را بـرای 
می کنـد؛  بـاز  دیگـر  نظام هـای  مطرح سـازی 
و  سکوالریسـم  فدرالـی،  چـون  نظام هـای 
صـورت،  ایـن  در  کـه  والیت هـا  خودمختـاری 
بـا  را  افغانسـتان  اساسـی،  قانـون  بـه  دسـت برد 
چالش هـای دیگـری مواجـه می سـازد کـه فرایند 

بـود. خواهـد  بحـران  و  جنـگ  آن 
اساسـی  قانـون  کـه  می پذیـرد  منصـور  حفیـظ 
جناح هـای  سـکوت  امـا  دارد؛  نارسـایی هایی 
سیاسـی بـه ایـن معنی اسـت کـه منبـع و مرجع 

تغییـر قانـون اساسـی لویـه جرگـه اسـت.
خواسـته های  از  یکـی  اساسـی  قانـون  تغییـر 
بنیـادی طالبـان اسـت و ایـن گـروه حتـا تغییـر 

امریـکا بـرای صلـح افغانسـتان در یک طـرف میز 
گفت وگـو و ماعبدالغنـی بـرادر سـوی دیگـر میز 
گفت وگـو؛ بـا این وجـود، خلیل زاد و مـا برادر در 
دو سـوی میـز مذاکـرات نشسـته و ایـن رونـد را 

می کننـد. رهبـری 
قبـل از آغـاز ایـن دور مذاکـرات، هـر دو طـرف 
در یـک جنـگ رسـانه ای حاضر شـدند که نشـان 
مذاکره کننـده  طرف هـای  دیـدگاه  اختـاف  از 
اسـت؛ سـهیل شـاهین سـخنگوی دفتـر سیاسـی 
طالبـان در قطـر در تویتـر خـود نوشـته کـه در 
ایـن مذاکـرات روی تعییـن جـدول زمانـی خروج 
نیروهـای خارجـی از افغانسـتان تمرکـز خواهـد 
شـد؛ امـا آقـای خلیـل زاد واکنـش نشـان داد و 
در پیـام تویتـری خـود بیـان کـرد کـه واشـنگتن 
بـه دنبـال توافـق صلـح اسـت، نـه توافـق خـروج 
و هرگونـه خـروج وابسـته به شـرایط خواهـد بود.
بـا ایـن همه، احتمـال مـی رود که در دور هشـتم 
مذاکره کننـده  طرف هـای  صلـح،  مذاکـرات 
)طالبان-امریکا( بر سـر خـروج نیروهای امریکایی 
از افغانسـتان بـه توافـق نهایـی دسـت یافتـه و به 
از  شـماری  امـا  شـود؛  امضـا  مکتـوب  صـورت 
سـناتوران نگـران  انـد که توافـق امریـکا و طالبان 
بـدون توافـق آتش بـس در افغانسـتان هیچ گونـه 

مهفـوم و معنایـی نـدارد.
عبـداهلل قرلـق، عضـو مجلـس سـنا، بـه روزنامه ی 
نماینـدگان  هـرگاه  کـه  می گویـد  کابـل  صبـح 
امریـکا و طالبـان در دوحـه پایتخت قطـر بر اعام 
ایـن  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  و  آتش بـس 
کشـور توافـق کننـد، باید مسـیر نیروهای مسـلح 
طالبـان مشـخص شـود تـا ثبـات نسـبی ای که به 

امریـکا  بـا  مذاکـرات  جریـان  در  را  قانـون  ایـن 
مطـرح کـرده اسـت. اعمـال حاکمیـت مـردم در 
قانـون واضـح تعریف شـده؛ اما جناح هـای داخلی 
افغانسـتان تـا حـدی بـا ایـن خواسـته ی طالبـان 
موافـق  انـد کـه برخـی از ماده های قانون اساسـی 
تعدیـل شـود؛ ولـی اعمـال حاکمیـت ملـی که از 
آن مـردم اسـت، تغییرناپذیـر پنداشـته می شـود.

از فعـاالن جامعـه ی مدنـی می گوینـد،  شـماری 
و  سیاسـی  نظـام  مـردم،  حاکمیـت  اصـل 
پسـین  دهـه ی  دسـت آوردهای  از  مردم سـاالری 
مـردم افغانسـتان اسـت؛ امـا روشـن نیسـت کـه 
طالبـان آیـا می پذیرنـد یاخیـر؛ روی ایـن لحـاظ 
هنـوز مشـخص نیسـت کـه بـاالی ایـن مؤلفه هـا 
در مذاکـرات صلح میـان امریکا و طالبـان، چگونه 

می شـود. توافـق 
عزیـز رفیعـی، رییس مجتمـع شـبکه ی جامعه ی 
مدنـی )مجمـا( بـه روزنامـه ی صبـح کابـل گفت: 
»فکـر می کنـم کـه بـرای مـردم مهـم اسـت کـه 
آیـا واقعـا تا چه حـدی به طالبـان نظـام را واگذار 
کنیـم و چقـدر می توانیـم میـدان بدهیـم. هنـوز 
پرسـش های  و  اسـت  نشـده  واضـح  بحـث  ایـن 
کانـی را بـه وجـود آورده؛ هـم بـرای حکومـت 
افغانسـتان مهـم اسـت و هـم امریـکا بـه عنـوان 
ایـن  کـه  باشـد  مهـم  بایـد  افغانسـتان  متحـد 

بحث هـا بـرای مـردم واضـح شـود.«
پرسـش این جاسـت کـه طالبـان بـه عنـوان یـک 
گـروه تـا چـه حـدی قابـل اعتمـاد اسـت؟ رفیعی 
اخیـر  سـال  پنجـاه  تاریـخ  در  می دهـد،  پاسـخ 
گـروه  هیـچ  کـه  شـده  داده  نشـان  افغانسـتان 
اعتمـاد  قابـل  ایدیولوژیـک  و  نظامـی  سیاسـی، 

دسـت می آیـد از سـوی ایـن نیروهـا بـا تهدیـد 
نشـود. مواجه 

او بـا بیـان این  که اگـر در مذاکرات قطـر، طالبان 
و امریکایی هـا در موضوعـات آتش بـس و خـروج 
نظامیـان خارجی توافـق کنند؛ ولـی جنگ جویان 
گونـه  ایـن  بماننـد،  بـاز  توافقـات  از  گـروه  ایـن 
بـه  بـوده و یـک رونـد موقتـی  ناقـص  توافقـات 

وجـود خواهـد آمد.
آن  کـه جریـان هشـتمین دور مذاکـرات در  بـا 
دوحـه مبنـی بـر دسـتیابی بـه توافقـات نهایـی، 
مسـأله ی  امـا  بـا خوشـبینی هایی همـراه شـده؛ 
مهم تـری کـه بـه میـان می آیـد، بحـث ضمانـت 
اجرایـی ایـن توافقـات از سـوی جامعـه ی جهانی 
و کشـورهای منطقـه اسـت. سـناتوران معتقدنـد 
کـه هـرگاه توافـق بـا طالبان از سـوی کشـورهای 
منطقـه و جهـان تضمین نشـود، مردم افغانسـتان 

شـاهد ثبـات و صلـح دوامـدار نخواهنـد بـود.
در همیـن حـال، شـماری از چهره هـای پیشـین 
در  می کننـد،  تأکیـد  کابـل،  در  طالبـان  رژیـم 
شـرایط موجـود نیـاز اسـت کـه همـه بـا نیـت 
خیـر بـه میـدان صلـح بروند تـا وحـدت در میان 

شـهروندان افغـان شـکل بگیـرد.
سـیداکبرآغا، عضـو پیشـین رژیم طالبـان، در یک 
نشسـت خبری، هشـتمین دور مذاکـرات امریکا و 
طالبـان در قطـر را امیدوارکننـده خوانـد و گفـت 
کـه ایـن مذاکرات در مسـیر موفقیت آمیـز جریان 
دارد و ممکـن اسـت کـه در ایـن دور گفت وگوهـا 
توافقاتـی بـه دسـت آیـد؛ ولـی او، ایـن توافـق را 

ختـم چالش هـای افغانسـتان نمی دانـد.
پیکارهـای  سـو  یـک  از  کنونـی،  شـرایط  در 
رونـد  دیگـر،  سـوی  از  و  شـده  گـرم  انتخاباتـی 
پیمـوده  جـدی  گونـه ی  بـه  صلـح  مذاکـرات 
می شـود. در عصـر حاصـر جامعه ی افغانسـتان به 
هـر دو نیـاز مبـرم دارد. این که کدام یکـی از این 
دو مؤلفـه )صلح-انتخابات( برای مردم افغانسـتان 
اولویـت دارد، تشـخیص آن کمـی دشـوار بـه نظر 
می رسـد؛ بـا ایـن حـال، عضـو پیشـین طالبـان با 
نفـی رونـد انتخابـات، تأکیـد دارد که این پروسـه 

را بایـد قربانـی صلـح کـرد.
انتخابـات  برگـزاری  اسـت،  معتقـد  او 
ریاسـت جمهوری جفـا در حـق مـردم افغانسـتان 
ادامه دهنـده ی  پروسـه،  ایـن  برگـزاری  و  اسـت 
بـود. خواهـد  کشـور  در  خون ریـزی  و  جنـگ 
سـیداکبرآغا، حکومـت افغانسـتان و گـروه طالبان 
را بـه نرمـش رفتـار دعوت کـرده  می گویـد: »اگر 
مـردم افغانسـتان همـراه تـان نباشـد، هیـچ کدام 
 تـان پیـروز نمی شـوید، بـه خواسـت مـردم توجه 
کنیـد.« بـه منظـور فروکش کردن خشـونت ها در 
کشـور، چهره هـای پیشـین طالبـان از طرف هـای 
آغـاز مذاکـرات  درگیـر خواسـت کـه در جهـت 
صلـح و نشـان دادن نیـت خیـر، زندانیان  شـان را 

کنند. تبادلـه 
پـس از فیصلـه ی لویـه جرگـه ی مشـورتی صلـح، 
حکومـت افغانسـتان صدهـا زندانـی طالـب را بـه 
هـدف گفت وگوهـای صلـح آزاد کـرد؛ ایـن اقـدام 
در حالـی کـه نتیجـه ا  ی را در پـی نداشـته بلکـه 
ایـن گـروه حمـات تروریسـتی را در شـهرهای 
بـزرگ افغانسـتان افزایـش داده اسـت. بـه دنبـال 
ایـن امـر، رییس جمهوری کشـور نیز بـه نیروهای 
امنیتـی دسـتور داده که تا تحقق پروسـه ی صلح، 

جنگ جویـان طالـب را سـرکوب کننـد.



5سال اول   شماره ی 60  سهشنبه 15 اسد 1398

 سکینه امیری

تــوانــایی یا ترحـــم

گفت وگـوی خـودکار کمپیوتـر بـا قـرار گرفتـن 
را  اتـاق  سـکوت  دکمه هـا،  روی  انگشـتانش 
ذهنـش  در  کـه  را  کلماتـی  بنفشـه  می شـکند. 
دارد بـه کمک شـنیدن ایـن صداهـا در صفحه ی 
کمپیوتـرش می نویسـد. او مـادرزاد نابینـا و بدون 
ایـن کـه چیـزی در زندگـی دیـده باشـد، پیـش 

اسـت. رفته 
بنفشـه، بـا اعتمـاد بـه نفسـی خاصی می نویسـد 
و می گویـد کـه از توجـه مـردم بـه غیـر عـادی 
حـس  از  می بـرد؛  رنـج  )نابینا(یـی اش  بودنـش 
نشـان  او  بـه  نسـبت  دیگـران  کـه  ترحمـی 

. هنـد می د
بنفشـه یعقوبـی، مدرک لیسـانس ادبیات فارسـی 
دارد و دو مـدرک ماسـتری در رشـته های روابـط 
بین الملـل و علـوم سیاسـی گرفتـه اسـت. او دو 
سـال در دفتـر مشـاوریت امـور ملی و سـخنگوی 
کـه  کاری  کـرده  اسـت.  کار  کل  دادسـتانی 
غـام  می گوینـد.  تحسـین برانگیز  همکارانـش 
میرگـن، همـکار بنفشـه می گویـد که او شـخص 
بـه درسـتی  را  و کارهایـش  اسـت  اسـتعداد  بـا 
سـخنگوی  رسـولی،  جمشـید  می دهـد.  انجـام 
دادسـتانی کل نیـز از او به عنوان شـخص متعهد 
یـاد می کند کـه با داشـتن معلولیـت کارش را به 

خوبـی انجـام می دهـد.
کمیسـیون  در  تازگـی  بـه  یعقوبـی،  بنفشـه 
عنـوان  بـه  افغانسـتان  بشـر  حقـوق  مسـتقل 
خانـم  گزینـش  اسـت.  شـده  معرفـی  کمیشـنر 
یعقوبـی بـه عنـوان کمیشـنر حقـوق بشـر، خبـر 
خوشـحال کننده ی ایـن روزهـا در بیـن همـه ی 
مـردم بـه ویـژه بـرای معلـوالن کشـور اسـت و 
چنـد روزی نیـز سـرخط رسـانه ها بـود؛ توجهـی 
کـه باعـث رنـج بنفشـه شـده اسـت. او از ایـن 
کـه مـورد توجـه قـرار می گیـرد رنـج می بـرد و 
ایـن توجـه را محصـول ترحـم مـردم نسـبت بـه 

می دانـد. نابینایـی اش 
بنفشـه یعقوبی از سـال ها به این سـو برای تأمین 
حقـوق معلـوالن در افغانسـتان کار می کند. او در 
بـا روزنامـه ی صبـح کابـل می گویـد:  گفت وگـو 
»سـرخط قـرار گرفتـن در رسـانه ها بـه مـن این 
احسـاس را می دهـد کـه ایـن وظیفـه بـر اسـاس 
ترحـم به من داده  شـده اسـت؛ در حالـی که من 
با داشـتن مشـکل بینایـی توانایی انجـام کارهایی 
کـه بـه مـن سـپرده می شـو را، دارم و خـودم را 
نابینـا نمی دانـم و دوسـت نـدارم که مـورد ترحم 

باشـم.« بی مورد 
عصای سفید

بنفشـه یعقوبـی در فضـای نـاآرام کابل با مشـکل 
بینایی متولد شـد. خانواده ی او  مانند بسـیاری از 
افغان هـا بـه جسـت وجوی یافتـن زندگی آسـوده 
و گریـز از جنـگ، راه مهاجـرت را پیـش گرفتند. 
ایـن خانـواده در تهـران ایران مسـکن گزین شـد؛ 
امـا گریـز از جنگ و سـکونت در ایران نیـز پایان 
سـختی ها بـرای خانـواده بـه ویـژه بـرای بنفشـه 

نبوده اسـت. 
همیشـه  »مهاجـرت  می گویـد:  یعقوبـی  بنفشـه 
بهتریـن  در  حتـا  دارد؛  را  خـودش  سـختی های 
و  آمـدن  کنـار  آن  سـختی  اولیـن  دنیـا.  جـای 

تشـویق کـرده  انـد.«
خانـم یعقوبـی بـا وجـود ایـن سـختی ها، سـند 
لیسـانس در رشـته ی زبـان و ادبیـات فارسـی را 
از ایـران  بـه دسـت آورده اسـت. حـاال یـادآوری 
ایـران،  اقامتـش در  و  خاطـرات دوران تحصیـل 
برایـش حـس آمیختـه از غم و شـادی را می دهد 
و بـه او نیـرو می بخشـد که بیشـتر از پیـش برای 
آنچـه می خواهـد و به آن ایمـان دارد، تاش کند 
و بـه دیگـران نیـز کمـک کنـد کـه از آروزهـای 
شـان دسـت برندارنـد و تـا آخریـن حد بـرای آن 

کنند. تـاش 
دستگیری در رهیاب

بنفشـه یعقوبی، پس از به پایان رسـاندن بخشـی 
از تحصیاتـش، بـا مهـدی سـامی کـه شـهروند 
ایران اسـت، بـه افغانسـتان آمده  انـد. او می گوید 
کـه در ایـران بـا مهـدی سـامی تصمیـم گرفته 
بـاز  افغانسـتان  بـه  از ختـم دانشـگاه  کـه پـس 

پذیـرش قانـون جامعه ی میزبان اسـت؛ اما من به 
عنـوان کـودک مهاجـر، قوانیـن را نمی دانسـتم.«

قوانیـن  وجـود  سـو،  ایـن  بـه  سـال ها  از 
مهاجـران  بـرای  ایـران،  سـخت گیرانه ی 
دردسرسـاز بـوده و سـبب شـده اسـت که شـمار 
زیـادی از افغان هـای مهاجـر در ایـران از آموزش 
بـاز بماننـد؛ امـا بـا ایـن وجـود شـمار محـدودی 
از افغان هـای مهاجـر ماننـد بنفشـه توانسـته انـد 
تحصیـات شـان را بـه پایـان برسـانند. بنفشـه 
یعقوبـی، می گویـد که او درس خوانـدن و تحصیل 
را حـق خـودش می دانسـته اسـت و هرگـز بـه 
مهاجـرت و قوانیـن داخلـی کشـور میزبـان فکـر 
نمی کـرده اسـت. »مهاجـر بـودن و مشـکل دیـد 
را حقـم  نبـود، درس خوانـدن  داشـتن، مسـأله 
می دانسـتم و راضـی بـه تحمـل هر سـختی بودم 
و تـاش می کـردم. مـن بـه همـکاری دوسـتانم 
درس هایـم را تـا پایـان دوره ی لیسـانس خواندم؛ 
اما همیشـه بـا دو چالـش روبه رو بـودم: مهاجرت 

معلولیـت.« و 
خانـم یعقوبـی روزی را بـه یـاد مـی آورد کـه بـه  
خاطـر مهاجـر بـودن از امتحـان محـروم دانسـته 
می شـود. »اسـترس بسـیار داشـتم و می ترسیدم 
کـه مبـادا مـرا بیـرون کنـد و اتفاقـا همیـن طور 
نیـز شـد. در جریـان امتحـان مرا گفتنـد که حق 

دادن امتحـان را نـدارم.«
از شـدت تـرس و  ادامـه می دهـد کـه  یعقوبـی 
ناراحتی در آن جلسـه ی امتحـان از حال می رود؛ 
امـا بعـد از بـه هـوش آمـدن او نیـز همچنـان به 
دادن امتحـان اصـرار می کنـد. اصـرارش سـبب 
می شـود کـه مکتـب او را بـه عنـوان دانـش آموز 
بپذیـرد. بعـد از آن رویـداد، او بـه کمـک یـک 
نهـاد خیریـه بـه نـام مؤسسـه ی عصـای سـفید، 
آموزشـش را بیـرون از مکتـب ادامـه می دهـد و 
تنهـا بـرای گذرانـدن امتحـان بـه مکتـب حاضـر 

می شـود.
امـا ایـن امتحـان نیز سـختی های فراوان داشـته 
 اسـت. »سـخت بـود، بـرای گذراندن هـر امتحان 
بایـد اول اجـازه ی چنـد وزارت خانـه ی ایـران را 
ایـن تـرس را داشـتم  می گرفتـم. همیشـه هـم 
کـه مبـادا خواسـتم را رد کننـد. تمـام تاشـم 
را می کـردم تـا بهانـه ای را بـه دسـت مسـؤوالن 
ندهـم.« یعقوبـی اضافـه می کند که وقتی انسـان 
بـرای رسـیدن  تصمیـم می گیـرد موفـق شـود، 
آهسـته  آهسـته  می کنـد.  تـاش  اهدافـش  بـه 
کـه  چیز هایـی  بـه  و  کنـد  حرکـت  می توانـد 
می خواهـد دسـت می یابـد. »مـن تصمیـم گرفتم 
و کوشـش کـردم کـه حرکـت کنـم. هنـوز بـه 
چیزهایـی کـه دوسـت دارم، نرسـیده  ام. در ایـن 
راه همیشـه مـرا خانـواده، دوسـتان و اطرافیانـم 

گردنـد و بـا معرفی عصای سـفید به مـردم، برای 
کسـانی کـه دارای معلولیـت بینایـی اسـتند، کار 

. کنند
آنـان بعد از بازگشـت به افغانسـتان، نهاد خدمات 
بازتوانـی »رهیـاب« را بـه منظور ارائـه ی خدمات 
بـرای دیگـر نابینایـان در کابـل تأسـیس کردنـد 
تـا از ایـن طریـق بتواننـد در کاسـتن رنج هـا و 
مشـکات آنانـی کـه بینایـی شـان را در نتیجه ی 
حـوادث، خشـونت های مسـلحانه، انفجارهـا و یـا 
هـم از آوان تولـد از دسـت داده  انـد، بکاهنـد و 
امیـدی برای روشـن شـدن راه دیگـر نابینایان در 

شوند.  افغانسـتان 
افغانسـتان کشـور درگیـر بحـران اسـت کـه در 
اسـت.  بنفشـه  از  تاریکتـر  نابینایـان  دنیـای  آن 
بـر اسـاس آمـار غیـر رسـمی بیـش از 400 هزار 
نفـر در افغانسـتان معلولیـت بینایـی دارند. بخش 
عمـده ی ایـن افـراد بـا مشـکات فقـر، بیـکاری 
نـرم  پنجـه  و  دسـت  آمـوزش  از  محرومیـت  و 
می کننـد و بـا ایـن حـال تعـداد انگشت شـماری 
از افـراد نابینـا در افغانسـتان جـا بـرای حضور در 
اجتمـاع بـاز کـرده  اند. بنفشـه یعقوبـی، از همین 

شـمار محـدود اسـت.
رهیـاب،  بازتوانـی  خدمـات  مؤسسـه ی  رییـس 
می گویـد کـه در کنـار همسـرش، بـرای بهبـود 
زندگـی افـراد معلـول بـه ویـژه افـراد نابینـا کار 
می کنـد. خانـم یعقوبـی بـا مهدی سـامی که در 
ایران آشـنا شـده  بـود، ازدواج کرده  اند. شـوهر او 
آقـای سـامی نیز نابینا اسـت و مدرک لیسـانس 
علـوم تربیتـی دارد و به زبان های فارسـی، عربی، 
انگلیسـی و فرانسـوی صحبـت می کنـد. او حـاال 

معـاون مرکـز رهیاب اسـت.

آمـوزش  زمینه هـای  در  رهیـاب  مؤسسـه ی 
از  پیش گیـری  و  رسـانی  آگاهـی  نابینایـان، 
معلولیـت فعالیـت دارد کـه هم اکنـون در حدود 
صـد و پنجـاه تـن از نابینایـان را تحـت پوشـش 
می گویـد:  بنفشـه  اسـت.  داده  قـرار  خدمـات 
انجـام  را  مختلفـی  فعالیت هـای  »مؤسسـه  
می دهـد، از جملـه افـراد دارای معلولیـت را در 
داخـل ایـن مرکز آمـوزش می دهیم. مثـل تقویت 
حس شـنوایی و المسـه و همچنیـن از بین بردن 
برخـی از عادت هـا کـه بعضـی از کـودکان معلول 
دارنـد. همیـن طـور تحـرک و جهت یابـی و در 
کنـار آن خـط بریـل و سـایر مهارت هـا تـا آنـان 
اجتماعـی  شـوند و معلولـت را ضعـف نداننـد.«

استفاده از تکنالوژی
در کنـار این هـا، بانـو یعقوبـی بـا آقـای سـامی، 
بـرای کـودکان معلـول و افـراد دارای معلولیـت 
آمـوزش  نیـز  را  موسـیقی  و  کمپیوتـر  بینایـی، 

می دهنـد. خانـم یعقوبـی می گویـد که اگـر افراد 
یـاد  را  تکنالـوژی  از  اسـتفاده  طریقـه ی  نابینـا 
داشـته باشـند، دیگـر نابینـا نیسـتند و می توانند 
فعالیـت شـان را مانند افـراد عادی و حتـا بهتر از 

انجـام دهند. آنـان 
خانـم یعقوبـی در حالـی ایـن حـرف را می زنـد 
کـه همکارانـش، توانایـی او را در انجـام وظایفش 
می سـتایند. افـزون بـر ایـن یعقوبـی می گوید که 
در دوران تحصیاتش، او مانند سـایر دانشـجویان 
بـوده و تنهـا فرق این بوده اسـت که دانشـجویان 
بـا قلـم روی ورق می نوشـته انـد و امـا او بـدون 

هیـچ کمکـی بـا کمپیوتر.
بنفشـه خوش لبـاس و با سـلیقه اسـت و می گوید 
کـه خانـواده اش هیچ گاه به او این حـس را نداده  
انـد که نابینا و معلول اسـت. نابینایـِی او را بزرگ 
نکـرده  انـد و ایـن بسـیار مهـم اسـت. »بـا آن که 
مشـکات زیـاد دیـدم؛ امـا نابینایـی برایـم مهـم 
نیسـت، چـون مـن همین قسـم زندگـی می کنم 
و همین قسـم اسـتم و بـرای بهتر زیسـتن تاش 
می کنـم و راضـی اسـتم. من عـادت کـرده ام که 
کارهایـم را خـودم انجـام دهـم و تنهـا کمکی که 
دیگـران بـه مـن انجـام می دهنـد، گفتـن رنگ ها 

اسـت و بعـد از آن مـن انتخـاب می کنم.«
تمـام  بـا  را  زندگـی اش  کـه  می کنـد  اضافـه  او 
دارد کـه  و تصمیـم  دارد  چالش هایـش دوسـت 
حـاال  کـه  یعقوبـی  بخوانـد.  نیـز  را  دکترایـش 
بشـر  حقـوق  کمیسـیون  کمیشـنر  عنـوان  بـه 
برگزیـده شـده اسـت، می گویـد کـه هدفـش از 
بیـن بـردن هـر نـوع  تبعیـض میـان انسـان ها به 
ویـژه معلـوالن اسـت. بـه گفتـه ی او، معلولیـت 
در همـه کشـورها وجـود دارد و نمی تـوان آن را 
نادیـده گرفـت. بـه ایـن منظـور او در افغانسـتان 
کار می کنـد تـا بـه معلـوالن توجه شـود و حقوق 

قانونـی آنـان در نظـر گرفتـه شـود.
 دغدغـه ی اصلی او ایجاد سـهولت بـرای معلوالن 
در نهادهـای دولتـی، غیردولتـی و فراهـم کـردن 
زمینـه ی کار بـرای آنـان اسـت. یعقوبـی، تأکیـد 
می کنـد کـه مطابـق قانـون سـه درصـد مشـاغل 
در اداراه هـا بایـد بـه معلـوالن اختصـاص یابد که 
تـا هنـوز تحقـق نیافتـه اسـت و حتـا در وزارت 
شـهدا و معلـوالن نیـز وضـع همیـن گونه اسـت. 
بنفشـه یعقوبـی، حاال مصمم اسـت که بـه عنوان 
کمیشـر کمیسـیون مسـتقل حقوق بشر از حقوق 
معلـوالن دفاع کنـد و برای رفـع تبعیض و تحقق 

عدالـت بـرای همه بـه ویـژه معلـوالن کار کند.

در  کـه  می گویـد  رهیـاب،  بازتوانـی  خدمـات  مؤسسـه ی  رییـس 
کنـار همسـرش، بـرای بهبـود زندگـی افـراد معلول به ویـژه افراد 
نابینـا کار می کنـد. خانـم یعقوبـی بـا مهـدی سـامی کـه در ایـران 
آشـنا شـده  بـود، ازدواج کـرده  انـد. شـوهر او آقـای سـامی نیـز 
نابینـا اسـت و مـدرک لیسـانس علوم تربیتـی دارد و بـه زبان های 

فارسـی، عربـی، انگلیسـی و فرانسـوی صحبـت می کنـد.

خانـم یعقوبـی روزی را بـه یاد می آورد که بـه  خاطر مهاجر 
بـودن از امتحـان محـروم دانسـته می شـود. »اسـترس 
بسـیار داشـتم و می ترسـیدم کـه مبادا مرا بیـرون کند و 
اتفاقـا همیـن طور نیز شـد. در جریان امتحـان مرا گفتند 

کـه حـق دادن امتحـان را ندارم.«

پنجره ای به حاشیه  های دو مجلس

تأثیر نهادهای مدنی بر
اصالح وضعیت مجلس 

هیـأت رهبـری فیفـا بـا آقـای میررحمـان رحمانی، رییـس مجلس 
نمایندگان ماقات کرده اسـت. محمدیوسـف رشـید، رییس اجرایی 
فیفـا، در ایـن دیـدار بـا ریـس مجلـس نماینـدگان گفتـه اسـت که 
را  و مشـورتی خـود  فعالیت هـای مشـاهداتی  اسـت  مایـل  »فیفـا 
بـا پارلمـان دور هفدهـم نیـز ادامـه داده و در بخـش تقویـت رونـد 

اصاحـات بـا ایـن خانـه ی ملـت همکار باشـد.«
نظـارت فیفـا از کارکردهای مجلس نماینـدگان، یکی از ضرورت های 
اصلـی ایـن مجلـس اسـت و نکته ای اسـت که بسـیاری از مـردم نیز 
خواهـان آن اسـتند. در حقیقـت نظـر بـه آنچه در سـه ماه گذشـته 
از مجلـس مشـاهده شـده اسـت، داشـتن یـک نهـادی کـه بـا تمام 
مسـؤولیت از کارکردهـای مجلـس نظـارت کند، بیشـتر از هر زمانی 

از نیازمندی هـای مـردم مـا به شـمار می رود.
مجلـس نمایندگان در سـه ماه گذشـته هیچ فعالیت چشـم گیری را 
انجـام نـداده اسـت و این سـبب نگرانی های زیادی در میـان مردم و 
نهادهـای مختلف جامعه ی مدنی افغانسـتان شـده اسـت. در آخرین 
گزارشـی کـه در رابطـه بـه این مجلس از رسـانه  ها به نشـر رسـیده 
اسـت، دیده شـده کـه نماینـدگان مجلس بیشـتر از مشـغولیت های 
قانون گـذاری  از  و  بـوده  غیـره  کارهـای  درگیـر  وظیفـه ای  شـان 
و رسـیدگی بـه مشـکات مـردم دور بـوده  انـد. حضـور نهادهـای 
جامعـه ی مدنـی بـه عنـوان ارگان هـای ناظـر بـر ایـن فعالیت هـا، 
می توانـد بـر بسـیاری از ضعف هـا در مجلـس نقطـه ی پایـان بدهـد 
و در ضمـن ایـن نظـارت سـبب به عهـده گرفتن مسـؤولیت دقیق و 

بیشـتر از سـوی نمایـدگان خواهد شـد.
نظـام افغانسـتان بـه شـکلی اسـت کـه هـر بخشـی از آن در برابـر 
خـودش یـک متضـاد دارد و این متضادها اسـتند کـه از کارکرد یک 
دیگـر در امـور مختلـف نظارت می کننـد. در یک نگاه کلـی می توان 
ایـن نظـام را اسـتوار بـر نظارت دانسـت و اگر نظارت در کار نباشـد، 
ممکـن اسـت مشـکات زیـادی از جملـه  فسـاد و فعالیت هـای غیر 

قانونـی دیگـر به وجـود بیاید.
همان گونـه کـه بـاالی دولـت نظـارت خاصی از سـوی شـورای ملی 
صـورت می گیـرد کـه در بزرگتریـن بخـش آن پارلمـان یـا مجلـس 
نماینـدگان قـرار دارد، نهادهـای جامعه ی مدنی نیز، بـر فعالیت های 
مجلـس نماینـدگان نظـارت دارنـد و سـعی می کننـد از تخلفـات و 

کم کاری هـای آنـان گـزارش تهیـه کنند. 
در  مختلـف  ارگان هـای  از  مدنـی  جامعـه ی  نظارتـی  فعالیت هـای 
هیچ گونـه  و  می گیـرد  صـورت  آن  گوناگـون  اجـزای  و  حکومـت 
رابطـه ی وظیفـه ای در بدنه ی دولت ندارد. نهادهـای مدنی، از همان 
شـهروندانی تشـکیل شـده اسـت که بـر فعالیت هـای قانونـی ای که 
مربـوط به شـهروندان در هر کشـور می شـود پرداخته  انـد. در واقع، 
فعـاالن جامعـه ی مدنـی، همان وجدان هـای بیدار جامعه اسـتند که 
بایـد بنـا بـر دانایی ای کـه از حقـوق شـهروندی و مردم دارنـد، باید 
سـعی کننـد، اسـتفاده ی الزم را بـه نفع مـردم انجام بدهنـد. چنین 
نهادهایـی، در درون خـود دارای صاحیت هـا و قوانیـن خودشـان 
اسـتند و اکثـرا بـه شـکل اتحادیه هـا بـا هـم در ارتباط بـه همکاری 

می شـوند. 
ایـن شـیوه، باعـث می شـود کـه هر نهـاد مدنی، بـر عـاوه ی تأثیر و 
نطـارت بـر نهادهـای دولتـی و مردمی ای چـون مجلـس نمایندگان 
بـر یک  دیگـر نیـز نظـارت داشـته باشـند و در صورت دیـدن تخلفی 

بـه اعتـراض برایند.
رسـانه ها  مدنـی،  نهادهـای  پرنقش تریـن  از  یکـی  افغانسـتان،  در 
اسـتند کـه بر اسـاس قانـون اساسـی کشـور، آزادی بیان و شـکایت 
و نقـد را بـر ارگان هـای مختلف فعـال در جامعه دارند. ایـن قابلیت، 
باعـث می شـود کـه همـه ی نهادهـای مردمـی و نهادهـای دولتـی 
در برابـر هـم و بـر ایـن اسـاس در برابـر مـردم کشـور، جواب گـو 
باشـند. جوابگویـی نهادهـای مختلـف در یـک جامعه و راه رسـیدن 
بـه آن را، می تـوان ناشـی از نظامـی دانسـت که آن را نظـام نظارتی 
می گوینـد. بهترین شـیوه، در کار نظارت، شـیوه ی مردمی آن اسـت 
و ایـن شـیوه بهتریـن راه عملی شـدنش را از قانون مدنی هر کشـور 
می گیـرد. قانـون مدنـی نقشـه ی راه و دسـتورالعملی بـرای همـه ی 
نهادهـای فعـال در کشـور اسـت. هر ملتی کـه بخواهـد جواب گویی 
را از سـوی نهادهـای دولتـی و دیگـر نهادهـا بـه میـان بیـاورد، باید 

بـرای چنیـن حقوقـی و آزادی کامـل شـهروندانش مبـارزه کند. 
جامعـه ی مدنـی، همـه ی مـردم را در بـر می گیـرد؛ زیـرا در آن هـر 
فـردی دارای صاحیت هـا و حـق و حقوق انسـانی اسـت. نهاد مدنی 
توسـعه ی سیاسـی،  راسـتای  در  قابلیـت  ایجـاد  در  نهادهایـی  بـه 

فرهنگـی و اجتماعـی در یـک کشـور گفتـه می شـود.
مشـخصه ی اصلـی نهادهـای مدنـی، غیردولتـی بـودن آنـان و عـدم 
وابسـتگی تشـکیاتی  و مالـی بـه حاکمیـت سیاسـی و ارگان هـای 
دولتـی کشـور اسـت. نهادهـای مدنـی را می تـوان بـه دو دسـته ی 
انجمن هـای  انجمن هـای صنفـی دسـته بندی کـرد کـه  و  احـزاب 
صنفـی، بهتـر و عادالنه تـر اسـت. در چنیـن شـیوه ای قـدرت متکثر 
اسـت و نمی توانـد تمرکزگـرا شـود؛ امـا در احـزاب امـکان متمرکـز 

شـدن قدرت بسـیار اسـت.

 نیما کاوه
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اخـاق را می تـوان متأثـر از موارد زیادی دانسـت؛ 
اخـاق را می تـوان به طـرق مختلفـی تعریف کرد؛ 
اخـاق دینی، اخـاق اجتماعی، اخـاق غیر دینی 
و.... اخـاق گاهی بـه معنای هنجـاری کلمه یعنی 
قوانینـی کـه بـه مـا بگوید چطـور عمـل کنیم که 
خـوب اسـت و گاهـی بـه معنـای ایـن اسـت کـه 
رابطـه ی مـا موقـع عمـل بـا خـود چگونـه اسـت  

می شـود.  معنا 
آگاهـی  تأثیـر  تحـت  را می تـوان  اخـاق  بیشـتر 
در دسترسـی دانسـت کـه در ذهـن مـردم یـک 
جامعـه شـکل گرفتـه و در ناخـودآگاه آنـان جـا 
خـوش کـرده اسـت. فرهنـگ، عامل بسـیار مهمی 
در شـکل گیری ایـن آگاهـی در دسـترس اسـت. 

فرهنـگ تمـام دارایـی انسـان و جامعـه اسـت که 
از یـک سـو »خـود« را در آن می یابـد و هویـت 
می گیـرد و از سـوی دیگـر، مـرز میـان »خـود« 
نـگاه،  ایـن  بـا  می شناسـد.  بـاز  را  »دیگـری«  و 
می تـوان »فرهنـگ« را مـرز میـان بـودن و نبودن 
دانسـت؛ »بـودن« تـا آن جا که »خـود« را به اثبات 
رسـانده و آشـکار می کنـد و »نبـودن« از آن جا که 
»دیگـری« را می بینـد و بـه رسـمیت می شناسـد.

فرهنـگ، عمومـا محصـول تجربه هـا و اندیشـیدن 
مـا  بـه  فرهنـگ  ماسـت.  از  پیـش  نسـل های 
را چگونـه  مـا جهـان  می گویـد کـه »پیشـینیان 
انـد.«  می کـرده  تفسـیر  چگونـه  و  می دیدنـد 
آدمیـان درون فرهنـگ زندگـی می کننـد و بـا آن 
خـو می گیرنـد. فرهنـگ و بدیهیـات عصـری، گاه 
چنـان اسـتحکام می یابنـد و یخ می زننـد که تمام 

از دسـت می دهنـد. را  انعطـاف  شـان 
فرهنگ هـا بـه میـزان بـاز و بسـته بـودن شـان، 

می دهنـد. قـرار  تنگنـا  در  را  اندیشـه 
هـر چـه فرهنـگ بازتـر و امکان نقد بیشـتر شـود، 
فرصـت گریختـن و آزاد شـدن از چتـر آن، بیشـتر 

سـنت،  و  بسـته  فرهنگ هـای  می شـود.  فراهـم 
امـکان تحـرک اندیشـه و اجـازه ی »دگراندیشـی« 
را از همـگان مي سـتاند. ایـن فرهنـگ اسـت کـه 
می توانـد اخـاق را تحـت تأثیـر قرار دهـد، یا بهتر 
بگوییـم هـر فرهنگـی اخاق خـاص خـود را دارد. 
قضیـه را از هـر سـویی کـه ببینیم یکسـان به نظر 
می رسـد.اخاق اجتماعـی را می تـوان بـه شـدت 
متأثـر از فرهنـگ دانسـت. اخاقـی کـه امـروز در 
جامعـه ی افغانسـتانی رواج دارد، محصول فرهنگی 
اسـت که سـال ها در افغانسـتان بوده و وجود دارد. 
نشـانه های غیـر اخاقـی ایـن جامعـه را می تـوان 
اجتماعـی  کنش هـای  و  رفتار هـا  از  بسـیاری  در 
مـردم مشـاهده کـرد. از زیر پـا له کـردن فرخنده 
و لگد مـال کـردن دختـر دانشـجو در محوطـه ی 
دانشـگاه کابـل و نبـود احترام اجتماعـی و بدزبانی 
و بدگمانـی همـه همـه را می تـوان مشـاهده کرد. 
اخـاق اجتماعـی ای کـه مخالـف حتـا آموزه هـای 
اسـامی اسـت که خیلی هـا از آن دم می زنند ولی 
بـه آن بـاور ندارنـد، شـراب خوری کـه بـد اسـت؛ 
امـا نماینـده ی قانـون معتـاد بـه آن اسـت و حتـا 

در مقابـل خـدای خـود بـا همـان حالـت ایسـتاده 
مـردم  گفتـار  در  حتـا  را  بی اخاقـی  می شـود. 
می شـود لمـس کـرد. جـدای از بدزبانی هـا حتـا 
خش زبانی هـای ایـن مـردم نیـز آکنـده اسـت از 

خشـونت و بدرفتـاری. 
تسـامح  مـرده،  جامعـه  ایـن  در  رواداری  اخـاق 
وجـود  اصـا  یـا  و  رفتـه  میـان  از   تسـاهل  و 
نداشـته اسـت. خـود را بـر دیگـران ترجیـح دادن 
کسـی  دیگـر  و  شـده  فـرد  هـر  اولویت هـای  از 
نمی بینـد همسـایه گرسـنه اسـت و به دیـدار خدا 
بـه عربسـتان سـعودی مـی رود. خانـه ی حاجـی، 
زن حاجـی و موتـر حاجـی منظـور اسـت و نـه در 
محشـر )مشـعر( رفتن شـعور پیـدا کردن اسـت و 

سـر بریـدن هواهـای نفسـانی  در منـا اسـت. 
جامعـه ی مـا بد اخاق اسـت؛ چـون آنچـه را برای 
نمی پسـندد. در  بـرای دیگـری  خـود می پسـندد 
جامعـه ی مـا اخـاق خـوب مـرده اسـت؛ چـون 
وقـت  مـردم،  مـال  از  دزدی  اسـت،  زیـاد  دزدی 
مـردم، و آینـده ی مـردم . در جامعه ی افغانسـتانی 
اسـت  حاکـم  زورگویـی  چـون  نیسـت؛  اخـاق 
در  بـرد.  پیـش  از  کاری  نمی تـوان  زور  بـدون  و 
جامعـه ی افغانسـتانی اخـاق را نمـی تـوان دیـد؛ 
چـون تظاهـر به خـوب بودن بـا خود خـوب بودن 
فاصلـه ی زیـادی دارد. از همیـن  رو اسـت کـه بـه 
زودی خط کشـی های سـخت میـان افـراد، نهادها، 
دسـته ها و گروه هـای اجتماعـی کشـیده می شـود  
و »زیسـت سـالم با دیگری« را که نشـانه ی دوم و 
مهم »انسـان اخاقی « اسـت، به مسـلخ کشیده و 
قربانـی می کنـد. در وضعیتی که از آن به »آشـوب 
اخاقـی « یـاد شـد، آهسـته آهسـته »بداخاقـی 
جامعـه  بـه  فرهنـگ  یـک  همچـون  را  خـود   »
می نمایانـد و تمام قـد در برابـِر فرهنـگ حقیقـی 
ایسـتاده و از راه »گسـترش نادانـی« بـه بازتولیـد 
شـیره ی  نادانـی،  سـیطره ی  می پـردازد.  خـود 
جـان فرهنـگ را می کشـد و انسـان و جامعـه را از 
مغـز تهـی سـاخته و بدیـن  سـان او را تـا مرزهای 
»انسـان طبیعـی« بـه قهقـرا می بـرد. جامعه ی بی 
اخـاق چهـره ی کریـه ای دارد کـه قابـل تحمـل 

. نیست

جامعه ی غیر اخالقی افغانستانی 

باید و نبایدهای عید قربان

تبریـک کیلویـی  پیـام  ارسـال  از 
 Send to کنیـم.  خـودداری 
باعـث  فقـط  قطعـا   پیـام   all
می شـود.  مخابـرات  خوشـحالی 
اگـر کسـی برای مـان عزیز اسـت جداگانه بـه او پیام 
بدهیم. بوسـیدن در دید و بازدید نشـانه ی صمیمیت 
نیسـت. ممکن اسـت ما دوسـت داشته باشـیم کسی 
زور  بـه  دارد؟  دوسـت  هـم  او  آیـا  امـا  ببوسـیم؛  را 
همدیگـر را نبوسـیم! به خصوص شـما بزرگـواری که 
بـه بهانـه ی تـو هـم انـگار مثل دختـرم اسـتی، نصف 
دختـران دم بخـت فامیـل را بی رحمانـه می بوسـی! 
یـا دسـتانت بلنـد می کنـی دیگـران ببوسـند. عطـر 
ممکـن اسـت لبـاس مـا را خوشـبو کنـد؛ امـا حمـام 
کنیـم و البتـه یـاد مـان نرود عطـر کار خمیـر دندان 
بی معرفـت   نگوییـم:  گپ وگفت هـا  در  نمی کنـد.  را 
یک سـال گذشـته کجا بـودی؟ چرا خبـری نگرفتی؟ 
خـودت کجـا بـودی بـا معرفت؟ ایـن قدر از هـم گله 

نکنیـم. مـرگ مـن، جـان تو! 
- تو را خدا کلچه بخور!
- تو را قرآن چای بخور!

- تو را به جان مادرت میوه بخور!
ایـن قـدر بـه مهمـان اصـرار نکنیـم، تعـارف نکنیـم؛ 
کسـی  یعنـی  نیسـت.  ادب  نشـانه ی  زیـاد  تعـارف 
بعـدش نمی گویـد: »دیـدی ماشـاءاهلل هزار ماشـاءاهلل 
چقـدر تعـارف مان کـردن!« پسـته ها را جـدا نکنیم! 
قبـول دارم خوشـمزه تر اسـت؛ ولـی بقیـه میوه هـای 
خشـک هـم گنـاه دارند، چشـم امید شـان بـه دندان 
شماسـت! دسـت خالـی نرویـم عیـد دیدنـی. قـرار 
نیسـت چیزهـای قیمتـی ببریم؛ یک شـاخه گل، یک 
کتـاب بـرای بچـه ی میزبـان. فـوری رمـز وای فـای 
میزبـان را نخواهیـم؛ مثـل ایـن می مانـد کـه چیـزی 
در دنـدان مـان گیر کرده باشـد و به میزبـان بگوییم: 

قربـان دسـتت یـک دقیقـه مسـواکت را می دهی من 
نم؟ بز

کـردن  تعریـف  از  بازدیـد  و  دیـد  کوتـاه  وقـت  در 
کـه  تصادفاتـی  و  میـر  و  مـرگ  مـان،  بیماری هـای 
اخبـار  کـردن  بـدل  و  رد  یـا  دیـده  ایـم  جـاده  در 
تلـخ فامیـل پرهیـز کنیـم. حتـا شـما دوسـت عزیـز! 
از اوضـاع انفجـار و انتحـار و اوضـاع بـد اقتصـادی و 

نگوییـم.  امنیتـی 
سـام علیکـم. مـن موتر خریـدم! در دیـد و بازدیدها 
اگـر  نکشـیم.  رخ  بـه  را  مـان  مالـی  موفقیت هـای 
جـواب  پرسـید،  میزبـان  یـا  آمـد  پیـش  حرفـش 
بدهیـم. ایـن فخرفروشـی ها خـز شـده! از بچه هـای 
مـان نخواهیـم جلـو مهمانـان کلـه مـاق بزننـد. انار 
صـد دانـه یاقوت یا سـوره و عددهـای انگلیسـی را از 
حفـظ بخواننـد. بچه ها اسـباب بـازی ما نیسـتند. در 
جمـع آرام حـرف بزنیـم. بـرای جلـب توجـه دیگران 
بـه سـخنان گهربـار مـان الزم نیسـت صـدای مـان 

ازدواج  چـرا  بیـکاری؟  هنـوز  چـرا  کنیـم.  بلنـد  را 
نکـردی؟ چـرا طـاق گرفتـی؟ چـرا درآمـدت کمه؟ 
چـرا دماغـت را عمـل کـردی؟ چـرا موهایـت را ایـن 
شـکلی کوتـاه کـردی و ... پاسـخ هیـچ کـدام از ایـن 
سـواالت بـه ما سـر سـوزنی ربط نـدارد، نپرسـیم؛ به 
خصـوص از جوانترهـا. از هـم قدردانی کنیـم. اگر در 
سـال گذشـته کسـی بـرای مـان کاری کـرده، جایی 
مراقـب مـان بـوده، بـه درد دل مـان گـوش داده، بـه 
او بگوییـم که سـپاس گزارش اسـتیم و یادمـان مانده 
اسـت. تـا فرصـت زندگـی هسـت همدیگر را دوسـت 
داشـته باشـیم، شـاید ایـن آخریـن دیـدار و گفتـار و 
نوشـتار باشـد. بـرای تـان در سـال جدیـد آرامـش، 
امنیـت و لبخنـد آرزو مـی کنـم. ایـن چنـد تجربه ی 
کوچـک را بـرای دیگـران ارسـال کنیـد شـاید دید و 
بازدیدهـای بهتـری در ایام عید داشـتیم. پیشـاپیش 

قربان مبـارک. عیـد 

چند فرزند
داشته باشیم بهتر است؟

بهتریـن تعـداد فرزنـد بـرای خانـواده چنـد نفـر اسـت؟ اگر از 
نسـل های قبلـی بپرسـیم خیلـی راحـت می گوینـد چهـار پنج 
تـا بچـه خـوب اسـت. اجـداد مـا در خانواده هایی بزرگ شـدند 
کـه داشـتن شـش یـا هفـت بچـه قـد و نیم قـد چیـزی عادی 
بـوده؛ چـرا کـه آن زمـان هـر فرزند یک نیـروی کار محسـوب 
می شـده اسـت. تعداد فرزنـدان عرف مشـخصی نـدارد و امری 
نسـبی اسـت و بـه عواملـی همچـون شـرایط خانواده بسـتگی 
دارد. برخـی از زوجیـن ترجیـح می دهنـد کـه تنها یـک فرزند 
داشـته باشـند در حالـی کـه برخی هـا بـا داشـتن سـه فرزنـد 
باشـد!  دارنـد کـه خانـه ی  شـان شـلوغ تر  همچنـان دوسـت 
از جملـه ایـن شـرایط می تـوان بـه وضعیـت مالـی، موقعیـت 

اجتماعـی، سـامت روان و غیـره اشـاره کـرد.
زمـان و سـن مناسـب بـرای بچـه دار شـدن از مسـائل مهمـی 
اسـت کـه خـوب اسـت قبـل از ایـن کـه زوجیـن تصمیـم بـه 
بچـه دار شـدن بگیرنـد، بـه برخی نکات توجـه کنند تـا بتوانند 
فرزنـدان سـالم و موفـق تربیت کننـد. در این جا بـه مهمترین 

ایـن عوامـل اشـاره می کنیم. 
وضعیـت مالـی و اقتصـادی، شـرایط تمامـی افراد یـک خانواده 
خانـواده  کـه  اسـت  طبیعـی  می دهـد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  را 
بایـد بتوانـد تمـام نیازهـای فرزندان همچـون مسـکن، تغذیه، 
پوشـاک، آمـوزش، تفریـح و غیـره را فراهـم کنـد. اگـر تعـداد 
فرزنـدان متناسـب بـا وضعیـت مالـی باشـد، تربیـت و امکانات 
بهتـری نصیـب فرزندان خواهد شـد. خانواده ای کـه در تنگنای 
زیادتـری  بیشـتر مشـکات   فرزنـدان  تعـداد  بـا  باشـد  مالـی 

داشـت.  خواهد 
والدیـن بایـد بـا همدیگـر هماهنگ و سـازگار باشـند. الزمه ی 
تربیـت صحیـح فرزنـدان، والدینـی اسـت کـه با هـم هماهنگ 
باشـند و از یکدیگـر حمایـت کننـد. در صورتـی کـه زوجیـن 
بـا هـم مشـکات جدی داشـته باشـند، پـس از تولـد فرزندان 
مشـکات شـان چنـد برابـر خواهـد شـد.  می دانیـم کـه نقش 
سـامت روان در خانـواده انکارناپذیر اسـت. والدینی که از نظر 
روانـی شـخصیت سـالمی داشـته باشـند می تواننـد فرزنـدان 
متعادلـی پـرورش دهنـد. همچنیـن والدیـن بایـد ویژگی هایی 
همچـون صبـر، بردبـاری، سـامت روانـی و از خودگذشـتگی 
داشـته باشـند تـا بتواننـد فرزنـدان شـان را بـه خوبـی تربیت 
کننـد. بهتـر اسـت والدیـن پیـش از بچـه دار شـدن مشـکات 
شـخصیتی خـود را حـل کـرده باشـند. والدیـن می تواننـد بـا 
تربیتـی و  بـا مهارت هـای  بـا متخصـص  مطالعـه و مشـورت 

سـبک های فرزندپـروری آشـنا شـوند. 
 همـان طـوری کـه گفتـه شـد، تعـداد مناسـب فرزنـدان بـه 
عوامـل مختلفـی بسـتگی دارد. برخـی از خانواده هـا حتـا یـک 
فرزنـد را نیـز نمی تواننـد بـه خوبی تربیـت کننـد و بعضی حتا 
پنـج فرزنـد را نیـز بـه بهترین نحو ممکـن بـزرگ می کنند؛ اما 
بـه طـور کلـی می توان گقـت کـه در جامعـه ی امروز، داشـتن 
حداقـل دو فرزنـد خـوب و مطلوب اسـت؛ چـرا که فرزنـدان با 
یکدیگـر بـزرگ می شـوند و تـا حـدی نیازهـای یکدیگـر را بـر 
طـرف می کننـد. در ایـن شـرایط فرزنـدان می تواننـد بـا هـم 
تعامـات اجتماعـی را بیاموزنـد و بـرای ارتباطات بیشـتر لزوما 

نیـازی بـه ارتبـاط بـا سـایر خانواده ها نیسـت.
ترجیـح  مختلـف  دالیـل  بـه  خانواده هـا  از  بسـیاری  امـروزه 
می دهنـد کـه تنهـا یـک فرزنـد داشـته باشـند. بـه طـور کلی 
تک فرزنـدی مشـکل و اشـتباه تلقـی نمی شـود؛ اما بـا توجه به 
شـرایط اجتماعـی و نیازهـای روحـی و روانـی فرزنـدان، بهتـر 
اسـت کـه بچه هـا برای خود همبازی و دوسـتی داشـته باشـند 
کـه بـا هم بزرگ شـوند و احسـاس تنهایـی نکننـد. معموال در 
خانواده هـای سـه نفـره، فرزنـدان احسـاس تنهایـی می کننـد؛ 
چـرا کـه بـه هـر حـال آن هـا نیـاز دارنـد بعـد از سـن بلـوغ از 
خانـواده جدا شـده و با همسـاالن خود وقـت بگذارنند. نکته ی 
دیگـر این کـه تک فرزنـدی برای والدیـن دغدغه، مسـؤولیت و 

توجـه بیشـتری به همـراه دارد.
البتـه ایـن مسـأله را در نظـر داشـته باشـید کـه تک فرزنـدان 
هیچ گونه مشـکل رشـدی نـدارد و حتا بـا در نظرگرفتن توجه 
زیـادی کـه از طـرف والدیـن دریافـت می کننـد، مهارت هـای 

هوشـی بیشـتری بـه دسـت می آورند.
تعـداد مناسـب فرزنـدان به سـبک زندگـی پدر و مـادر مربوط 
اسـت و هیـچ کـس نمی توانـد والدیـن را بـه تک فرزنـدی یـا 
چنـد فرزنـدی وادار کنـد. ایـن انتخـاب در نهایـت بـه عهده ی 
والدیـن اسـت؛ اما بهتر اسـت کـه والدین قبـل از تصمیم گیری 
دقـت و توجـه کافی را داشـته باشـند و عاوه بر مسـائل مالی، 
بـه جنبـه ی اجتماعـی و عاطفـی فرزنـدان نیـز فکـر کننـد. 
والدیـن می تواننـد از طریـق صحبـت بـا خانواده هـای مختلـف 
و  تک فرزنـدی  معایـب  و  مزایـا  از  مشـاور،  بـا  یـا صحبـت  و 
چندفرزنـدی مطلـع شـوند و بـا توجـه بـه آن تصمیـم نهایـی 

را بگیرنـد. 

 زهرا اکبری

 صبور بیات

 سید محمد تقی حسینی 
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محمد اشرف غنی بر ادامه ی نظام جمهوری
در افغانستان تأکید کرد

محمـد اشـرف غنـی، رییـس جمهـور افغانسـتان و 
رییـس تکـت انتخاباتـی »دولت سـاز« می گویـد کـه 
نظـام جمهـوری از اصل هـای تغییرناپذیـر در دولـت 
آینده ی او اسـت. آقای غنی، روز دوشـنبه )14اسـد( 
در سـومین همایـش انتخاباتـی اش، بـه زنـان افغـان 
گفـت که انتخابـات ریاسـت جمهوری بـرای حفاظت 
برگـزار  افغانسـتان  جمهـوری  نظـام  از  حمایـت  و 
بـرای  مشـروع  راه  یگانـه  را  انتخابـات  او،  می شـود. 
تعییـن سرنوشـت در کشـور عنـوان کـرده، گفـت: 
تقسـیم  بـرای  و  اسـت  سرنوشت سـاز  »انتخابـات 
قـدرت نیسـت؛ بلکـه بـرای حفاظـت و حمایـت از 

جمهـوری اسـامی افغانسـتان اسـت.«
آقـای غنی در این همایـش، اطمینان داد، در صورتی 

کـه بـار دیگر بـه عنـوان رییس جمهور انتخاب شـود، 
بـرای حفـظ جمهوریـت کار خواهـد کـرد. او عـاوه 
کـرد: »تیـم دولت سـاز، تیـم جمهوریـت اسـت، نـه 
تیـم معاملـه و تقسـیم قـدرت. انتخاب سـاده اسـت، 
جمهوریـت  جمهوریـت  امـارت؟  یـا  جمهوریـت 
جمهوریـت. تیـم تصمیـم اسـتیم، نـه تیم تقسـیم.«
آقـای غنـی در حالی بـر ادامه ی نظـام جمهوریت در 
افغانسـتان تأکیـد می کند که دو شـب پیـش، رییس 
پیشـین کمیته ی سیاسـی طالبان در یک مصاحبه ی 
تلویزیونـی، خواهـان نظـام امارت جمهوری اسـامی 

افغانسـتان شد.
در  می کنـد،  تأکیـد  غنـی  آقـای  حـال،  همیـن  در 
صـورت پیـروزی، بار دیگـر برای دفـاع از حقوق زنان 

)زنـان دهاتـی، کوچی، شـهری، جوان، پیـر، زن مدبر 
و کار فهـم( کار خواهـد کـرد.

ایـن درحالی اسـت کـه مبـارزات انتخاباتی بـه تاریخ 
ششـم اسـد آغـاز شـد و قـرار اسـت تـا دو مـاه ادامه 
یابـد. هـر چنـد از آغـاز مبـارزات انتخاباتـی بیـش 
از یـک هفتـه می گـذرد؛ امـا تاکنـون از 1۸ نامـزد 
ریاسـت جمهوری، تنهـا پنج نامزد آن )محمد اشـرف 
غنـی، عبـداهلل عبـداهلل، رحمـت اهلل نبیـل، عنایت اهلل 
حفیـظ و سـید نـوراهلل جلیلـی( مبـارزات انتخاباتـی 

خـود را آغـاز کـرده اند.
بـر اسـاس جـدول زمانـی کمیسـیون انتخابـات، قرار 
بـه  افغانسـتان  ریاسـت جمهوری  انتخابـات  اسـت 

تاریـخ ششـم میـزان سـال جـاری برگـزار شـود.

عبداهلل عبداهلل:
قربانی ها و ارزش های جدید در گفت وگوهای صلح پایمال نشود

صدیق صدیقی:
طالبان با استدالل های ضعیف شان نمی توانند مانع پیشرفت ما شوند

دولت هند خودمختاری قانونی کشمیر را لغو می کند

تأکیـد  ملـی،  وحـدت  حکومـت  اجرایـی  رییـس 
صلـح،  گفت وگوهـای  جریـان  در  کـه  می کنـد 
قربانی هـا و ارزش هـای جدیـد بـه ویژه حقـوق زنان، 

شـود. پایمـال  نبایـد 
عبـداهلل عبداهلل، روز دوشـنبه )14 اسـد(، در مراسـم 
افتتـاح دومیـن پـان عمل ملـی قطع نامـه ی 1۳2۵ 
مـورد  در  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیـت  شـورای 
کـه  کـرد  امیـدواری  ابـراز  امنیـت،  و  صلـح  زنـان، 
گفت وگوهـای مسـتقیم بین االفغانـی آغـاز شـود و به 

نتیجـه ی مطلـوب برسـد.
امنیـت  شـورای   1۳2۵ قطعنامـه   کـه  افـزود  او 
سـازمان ملـل متحـد، در شـرایطی به تصویب رسـید 
کـه افغانسـتان در وضعیـت خاصـی قـرار داشـت. به 
گفتـه ی او، در دهـه ی ۹0 در افغانسـتان، زنـان در 
یـک منطقـه ی کابل و مـردان در جال آبـاد کوچانده 
می شـدند و هویـت ملـی افغانسـتان مورد خطـر قرار 

گرفتـه بـود و زنـان در تهدیـد بودنـد.
آقـای عبـداهلل، گفـت که پـس از سـال 2001 فضای 
نـو در افغانسـتان ایجـاد شـد و فصل تازه ای گشـوده 

ارگ ریاسـت جمهوری، در واکنـش  به اظهـارات اخیر 
آغـا جان معتصـم، وزیر مالیـه ی پیشـین طالبان، در 
مـورد تشـکیل نظـام ترکیبـی )جمهـوری و امـارت 
چنیـن  بـا  گـروه  ایـن  کـه  اسـت  گفتـه  اسـامی( 
پیشـرفت  مانـع  نمی تواننـد  ضعیـف  اسـتدالل های 

شـوند.  ما 
مالیـه ی  وزیـر  معتصـم،  جـان  آغـا  قبـل  شـب  دو 
پیشـین طالبـان، در گفت وگـو بـا طلـوع نیـوز گفـت 
کـه برای شکسـتن بن بسـت میان طالبـان و حکومت 
افغانسـتان در بـاره ی چگونگی نظام آینـده، باید یک 
نظـام ترکیبی از امارت اسـامی و جمهوری اسـامی 

)امـارت جمهـوری اسـامی( ایجاد شـود.
ایـن عضـو پیشـین طالبـان همچنـان تأکیـد کـرده 
اسـت کـه نبایـد خیلـی خوش بیـن بـود که بـا توافق 
را در  بـا طالبـان، می تـوان صددرصـد صلـح  صلـح 

دولـت هنـد، روز دوشـنبه )14 اسـد(، اعـام کرده 
لغـو  را  کشـمیر  قانونـی  خودمختـاری  کـه  اسـت 

خواهـد کـرد.
بـه نقل از یورونیوز، بر اسـاس فرمـان رییس جمهور 
در  کشـمیر  و  جامـو  ایالـت  خودمختـاری  هنـد، 
شـمال این کشـور، که اکثر باشـندگان آن مسلمان 
اسـتند، پیـش از ایـن توسـط مـاده ی ۳۷0 قانـون 
اساسـی هنـد، تضمیـن شـده بـود؛ امـا از ایـن پس 

اعتبـاری نخواهد داشـت.
در قانـون پیشـین هنـد، نوعـی جایـگاه ویـژه برای 
ایـن ایالـت کشـمیر در نظـر گرفته شـده بـود و به 

صـورت  پیشـرفت هایی  آن  نتیجـه ی  در  کـه  شـد 
گرفـت؛ امـا بـا آن هـم وضعیـت جـاری قناعت بخش 
نیسـت و جنگ و رسـوم محلـی، ادامه ی خشـونت ها 

علیـه زنـان، همـه واقعیت هـای تلـخ جامعه اسـت.
او عـاوه کـرد کـه امـروز در بیشـتر مناطـق، تعلیـم 
دختـران بـه حیـث یـک اصـل پذیرفته شـده اسـت، 
مشـارکت زنـان در فعالیت هـای سیاسـی، اجتماعی، 
نتیجـه ی  ایـن  و  مدنـی و رسـانه ها تسـجیل شـده 

مبـارزات فعـاالن حقـوق زنـان و مـردم اسـت.
میلیون هـا  هـم  هنـوز  کـه  گفـت  اجرایـی  رییـس 
و  آمـوزش  و  تحصیـل  از  دختـران  به ویـژه  کـودک 

اسـتند. محـروم  پـرورش 
آقـای عبـداهلل، تأکید کرد که در حـال حاضر، همه ی 
مـردم افغانسـتان بـه ویـژه زنـان، توقـع دارنـد کـه 
دسـت آوردها، قربانی هـا و ارزش هـای جدیـد پایمـال 
نشـود. از سـویی هـم، صاح الدیـن ربانی، سرپرسـت 
وزارت خارجـه، در این مراسـم گفت کـه در هر گونه 
توافـق احتمالـی صلـح، بایـد از حقـوق شـهروندان 
افغانسـتان پاسـداری شـود و هرگونـه بی توجهـی در 

افغانسـتان تأمیـن کـرد. او، از فیصـدی خاصـی نـام 
بـرده و گفـت کـه حـدود ۹۵ درصـد صلـح تأمیـن 

شـد. خواهد 
سـخنگوی  صدیقـی،  صدیـق  حـال،  همیـن  در 
ریاسـت جمهوری گفتـه اسـت: »دیـدن صحبت هـای 
آقـای معتصـم، بـه اصطـاح یکـی از سـران با سـواد 
گـروه طالبـان؟! در طلـوع نیـوز، دیـده شـد کـه این 
ضعیف تریـن  سیاسـی،  سـواد  کمتریـن  بـا  گـروه 
اسـتدالل و قرائـت از دیـن، چگونـه بـاالی مـردم مـا 

امـارت خویـش را تحمیـل کـرده بودنـد.«
امـا آقـای صدیقـی تأکیـد کـرده اسـت کـه در حال 
طالبـان  و  رفتـه  بـاال  مـردم  حاضـر درک سیاسـی 
مانـع  اسـتدالل های ضعیـف  بـا چنیـن  نمی تواننـد 
پیشـرفت مـا شـوند. او همچنـان گفتـه اسـت کـه 
ذهنیـت و فهـم سیاسـی گـروه طالبـان به سـه دهه  

جـز در امـور دفاعـی، امـور خارجـی و همچنیـن 
اختیـارات حکم رانـی  ارتباطـات منطقـه ای، سـایر 
را بـه یـک نهـاد قانون گـذاری محلی سـپرده شـده 

. د بو
در حـال حاضـر، نرنـدرا مـودی، نخسـت وزیر هند، 
الیحه ای را به مجلس این کشـور سـپرده اسـت که 
بـر اسـاس آن، بخش شـرقی جامو و کشـمیر تحت 
نـام »الدخ« کـه اکثریـت بودایـی در آن زندگـی 

می کننـد، از آن جـدا می شـود.
همچنـان گفتـه می شـود کـه عنـوان رسـمی ایالت 
فـدرال جامو و کشـمیر که شـامل دو بخش جنوبی 

ایـن راسـتا، عواقـب ناگـواری در پـی خواهد داشـت.
آقـای ربانـی عـاوه کرد کـه زنـان افغانسـتان، نقش 
عمـده ای در تاش هـا برای دسـتیابی به صلح داشـته 
  انـد و بـرای تحقـق یـک صلـح شـفاف، همه شـمول، 

عادالنـه و پایـدار، صـدای  شـان را بلنـد کـرده اند.
او عـاوه کـرد کـه پاسـداری از ارزش هـای حقـوق 
بشـری از جملـه حقـوق زنـان در مذاکـرات صلـح، 
تنهـا خواسـت زن هـا نیسـت؛ بلکه ایـن امـر، یکی از 
خواسـته های اصلـی مـردم افغانسـتان اسـت و یـک 
ایـن  پایـدار در  تأمیـن ثبـات  بـرای  ضمانـت مهـم 
کشـور بـه شـمار مـی رود. ایـن در حالـی اسـت کـه 
گفت وگوهـای  هشـتم  دور  اسـد(،   12( شـنبه  روز 
صلـح، میان زلمی خلیـل زاد و نماینـدگان طالبان در 

دوحـه، پایتخـت قطـر آغـاز شـد.
در  نشسـت،  ایـن  آغـاز  از  پیـش  خلیـل زاد،  آقـای 
برگـه ی تویتر خـود نگاشـت: »طالبان سـیگنال هایی 
داده  انـد کـه می خواهنـد بـه یـک توافـق برسـند؛ ما 
هـم آمادگـی رسـیدن بـه توافـق خـوب با طالبـان را 

داریم.«

قبـل بـر می گـردد. 
و  رییـس جمهـور  غنـی،  اشـرف  محمـد  همچنـان 
دوشـنبه  روز  انتخاباتی»دولت سـاز«  تکـت  رییـس 
)14 اسـد« در یـک همایشـی تأکیـد کـرد کـه نظام 

اسـت.  تغییرناپذیـر  اصل هـای  از  جمهـوری 
انتخابـات  برگـزاری  غنـی،  جمهـور  رییـس 
ریاسـت جمهوری را نیـز دلیـل بر حفـظ همین نظام 
جمهـوری عنوان کـرد. این اظهـارات در حالی مطرح 
می شـود کـه هشـمین دور گفت وگوها میـان طالبان 
و زلمـی خلیـل زاد در قطـر ادامـه دارد و طالبـان تـا 
کنـون حاضـر نشـده انـد بـا حکومـت افغانسـتان به 
مـی رود  انتظـار  کننـد.  مذاکـره  مسـتقیم  گونـه ی 
در مـاه آینـده طالبـان بـا حکومـت افغانسـتان وارد 
مذاکـره شـوند؛ به همیـن خاطر یک هیـأت 1۵نفری 

از جانـب حکومـت تعییـن شـده اسـت.

بـا اکثریـت هنـدو و شـمالی بـا اکثریـت مسـلمان 
اسـت، از ایـن منطقـه سـلب خواهـد شـد و ایـن 
ناحیـه تحـت عنـوان منطقـه ی ارضـی اتحادیـه در 

می آیـد.
بـر ایـن اسـاس، دهلـی نـو، بـه گونـه ی مسـتقیم 
اداره ی ناحیـه را برعهـده می گیـرد و تقریبـا هیـچ 

خودمختـاری دیگـری وجـود نخواهـد داشـت.
بـه دنبـال این تصمیـم، برگـزاری تجمـع در دره ی 
سـرینگر کشـمیر ممنـوع شـده و فقـط نظامیـان 
در جاده هـا حضـور دارنـد. از سـویی هـم، دولـت 
داده  نشـان  واکنـش  موضـوع  ایـن  بـه  پاکسـتان 
و گفتـه کـه تصمیـم دولـت هنـد در ایـن زمینـه، 

اسـت. غیرقانونـی 
پیشـین  اجرایـی  مدیـر  مفتـی،  محبوبـه 
جامعه الکشـمیر نیـز در برگـه ی تویتر خود نگاشـته 
اسـت کـه این اقـدام دولت هنـد غیرقانونی اسـت و 

اسـت.« هنـد  دموکراسـی  سـیاه  روز  »امـروز، 
 1۹4۷ سـال  جنـگ  از  پـس  کشـمیر،  منطقـه ی 
بیـن هنـد و پاکسـتان تقسـیم شـد؛ امـا تـا کنـون 
هـر دو طـرف ادعـای مالکیـت کامل ایـن منطقه ی 

دارنـد. را  مسلمان نشـین 
هفتـه ی  هنـد،  دولـت  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
گذشـته اعـام کـرده بـود کـه صـد هـزار سـرباز 

می فرسـتد. کشـمیر  بـه  تازه نفـس 

وزارت معـادن و پطرولیـم، ۹ توافق نامـه ی قرارداد 
معـدن کاری سـنگ مرمـر والیـت والیت هـرات را 
پـس از وضـع تعدیـات بـا شـرکت های خصوصی 

امضـا کرد.
روز  وزارت،  ایـن  سرپرسـت  نهـان،  نرگـس 
دوشـنبه)14 اسـد( در یـک نشسـت خبـری گفت 
کـه تعدیـات در ۹ قرارداد اسـتخراج سـنگ مرمر 
بـا در نظرداشـت اسـتندردهای بین المللـی صورت 
گرفتـه اسـت تـا در آینـده مشـکات حقوقـی بـه 

وجـود نیایـد.
بانـو نهـان، بیـان کرد کـه از میـان 14۷ پـروژه ی 
کوچـک و متوسـط معـدن کاری، تعـدادی از آن ها 
با مشـکات جـدی تخنیکی و حقوقـی روبه رو بود 
و شـرکت های قراردادکننـده نمی توانسـتند مطابق 

قـرارداد اولیـه کار کنند.
سرپرسـت وزارت معـادن و پطرولیـم، خاطرنشـان 
کـرد، ۹ پـروژه ای که امـروز توافق نامه هـای تعدیل 
قـرارداد آن امضـا شـد، شـامل 14۷ پـروژه اسـت 
کـه شـرکت های قراردادکننـده از دو سـال پیـش 

خواهـان وضـع ایـن تعدیـات بودند.
او موجودیـت چالش هـا در پروژه هـای کوچـک و 
متوسـط را نبـود تجربه های کافـی وزارت معادن و 

پطرولیـم عنـوان کرد.
و  معـادن  وزارت  سرپرسـت  اظهـارات  بنیـاد  بـر 
پطرولیـم، رونـد بررسـی ۹ قـرارداد چندیـن مـاه 
وقـت گرفـت تـا از سـوی نماینـدگان وزارت هـای 
مالیـه، اقتصـاد، تجـارت، عدلیـه، اداره ی تـدارکات 
ملـی و وزارت معـادن و پطرولیـم آمـاده شـده و 
بـه امضـا برسـد.  بـر اسـاس امضـای توافق نامـه ی 
تعدیـل ۹ قـرار داد، شـرکت های مربوطـه مکلـف 
 انـد کـه طـی یک مـاه پـان بهره بـرداری  شـان را 
بـه وزارت معـادن و پطرولیم تحویـل دهند تا پس 
از منظـور، وزارت معـادن اجـازه ی اسـتخراج ایـن 

معـادن را بدهـد.
ایـن در حالـی اسـت کـه سرپرسـت وزارت معادن 
سـال  را  میـادی   201۹ سـال  پطرولیـم،  و 
اسـتخراجی  سـرمایه گذاری روی سـکتور صنایـع 

بـود. افغانسـتان، عنـوان کـرده 

وزارت معادن و پطرولیم، توافق نامه های معدن کاری
سنگ مرمر والیت هرات را تعدیل کرد

وزارت  قربـان،  عیـد  فرارسـیدن  آسـتانه ی  در 
زراعت، آبیاری و مالداری از شـهروندان افغانسـتان 
خواسـته اسـت که بـرای در امـان مانـدن از مرض 
کانگـو از کشـتن حیوانـات در هـر جـا خـود داری 

. کنند
نشـر  بـا  )14اسـد(  دوشـنبه  روز  وزارت،  ایـن 
تـب  مـرض  کـه  اسـت  گفتـه  اطاعیـه ای 
کانگـو)CCFF( یک بیماری ویروسـی و کشـنده 
اسـت که به طور مسـتقیم از طریـق گزیدن کنه و 
یـا تمـاس با خون، افراز و گوشـت حیوانـات آلوده، 

انسـان سـرایت می کنـد.  بـه 
منبـع  کـه  انـد  گفتـه  زراعـت  وزارت  مسـؤوالن 
عمـده ی ایـن ویـروس گاو، گوسـفند، بـز و دیگـر 
از  ایـن کـه شـهروندان  بـرای  و  اسـت  حیوانـات 
خطـرات و مصـاب شـدن به ایـن بیمـاری در امان 
باشـند، بایـد محـل بودوبـاش حیوانات را بـا دوای 

مخصـوص ضـد عفونـی شـود. 

وزارت زراعـت توصیـه کـرده اسـت کـه درجریـان 
کشـتن حیوانـات و پارچـه کـردن گوشـت آنـان، 
ماسـک،  دسـتکش،  چـون  محافظتـی  وسـایل  از 
پیـش بنـد دراز بـا رنگ روشـن و عینک اسـتفاده 
کننـد؛ همچنـان دسـت های شـان را بعـد از هـر 
بـار تمـاس بـا حیـوان بـا آب و صابون شست وشـو 
کننـد و تمـام مـواد اضافـی بعـد از کشـتن را در 
جـای محفـوظ دفـن کننـد تـا از سـرایت مـرض 

جلوگیـری شـود.
بـه گفته  ی ایـن وزارت، به خاطـر جلوگیری از این 
مـرض، گوشـت و جگر حیوانـات قبل از اسـتفاده، 

بایـد 24 سـاعت در یخچال نگه داری شـود. 
وزارت زراعـت در حالـی از خطر مـرض کانگو خبر 
داده اسـت کـه از ابتـدای سـال جـاری تـا کنـون 
1۸۹ واقعـه ی تـب کانگـو در شـفاخانه های دولتی 
ثبـت شـده و بـا بلنـد رفتـن درجـه ی حـرارت هر 

روز آمـار بیشـتر می شـود.

وزارت زراعت: برای جلوگیری از بیماری تب کانگو، گوشت 
حیوانات را 24 ساعت در یخچال نگه داری کنید

مسـؤوالن محلـی در والیـت غزنـی می گوینـد که در 
نتیجـه ی عملیـات نیروهـای امنیتـی، رادیـو صـدای 
شـریعت مربـوط به گـروه طالبـان از بین برده شـده 

است.
در خبرنامـه ای کـه روز دوشـنبه )14اسـد( از سـوی 
دفتـر مطبوعاتـی والـی غزنـی به نشـر رسـیده، آمده 
اسـت کـه این رادیو شنبه شـب در نتیجـه ی عملیات 
نیروهـای امنیتـی در مربوطـات کـوه لولـه ولسـوالی 

زنخـان ایـن والیـت از بین برده شـده اسـت.
بـر بنیـاد خبرنامـه ی دفتـر مطبوعاتـی والـی غزنی، 

در جریـان ایـن عملیـات هشـت هراس افگـن طالـب 
کشـته و چهـار تـن دیگـر شـان بازداشـت شـده  اند.

تـا کنـون گـروه طالبـان در این مـورد چیـزی نگفته 
ند.  ا

والیـت غزنـی در جنـوب افغانسـتان، از والیت هـای 
گذشـته ی  سـال  طالبـان  گـروه  اسـت.  ناامـن 
خورشـیدی بـا حملـه ی گسـترده بـر ایـن والیـت 
بیـش از ۳00 نظامـی و غیـر نظامـی را کشـتند و  
افـزون بـر آن حـدود ۳0 هـزار نفر از خانه های شـان 

شـدند. بی جـا 

رادیو صدای شریعت رسانه ی طالبان
در والیت غزنی نابود شد

کـه  اسـت  گفتـه  کنـگ،  هنـگ   اجرایـی  رییـس 
معترضـان تـاش دارنـد تـا بـا راه انـدازی تظاهـرات 
گسـترده، ایـن شـهر را تخریـب کننـد. بـه نقـل از 
رسـانه های خارجـی، کـری لـم چنـگ، روز دوشـنبه 
)14 اسـد(، در یـک نشسـت خبری گفـت: »برخی ها 
گفتـه  انـد کـه -پـس گرفتـن هنـگ کنـگ، انقـاب 
عصـر ماسـت- و تـاش کـرده اند تـا حاکمیـت ملی 
کشـور را زیـر سـوال ببرنـد. هـدف از چنین شـعاری 
برانـدازی هنـگ  کنـگ و تخریب کامـل زندگی هفت 
میلیـون نفـر اسـت.« او در حالـی چنیـن سـخنی را 
بـر زبـان آورده کـه سیسـتم حمـل و نقـل عمومـی 
هنـگ  کنگ، بـه دلیـل اعتراض های عمومـی تعطیل 

شـده اسـت.  متروپـل هنگ  کنگ کـه در حال حاضر 
شـدیدترین بحـران سیاسـی از سـال 1۹۹۷ تاکنـون 
را تجربـه می کنـد، دسـت کم دو مـاه می شـود کـه 
شـاهد اعتراضـات گسـترده و خشـونت های روزافزون 
میـان گروه هـای کوچـک معترضـان با پولیس اسـت. 
هنـگ  کنـگ، 22 سـال قبـل، پـس از پایـان مـدت 
جمهـوری  بـه  بریتانیـا  سـوی  از  اسـتعمار  قـرارداد 
خلـق چین بازگشـت؛ اما، ایـن منطقه نظام سیاسـی 
ویـژه ی خـود را دارد و از تصمیم هـای سیاسـی پکـن 

نمی کنـد. تبعیـت 
اعتراضـات در هنـگ کنـگ، با گذشـت هـر روز، وارد 

تازه ای می شـود. شـکل 

رییس اجرایی هنگ کنگ: معترضان تالش دارند تا شهر را تخریب کنند

وزیـر خارجه ی ایران، گفته اسـت که در سـفر به 
نیویـارک، به او گفته شـده که دعوت کاخ سـفید 
بپذیـرد، در غیـر آن طـی دو  را  بـرای مذاکـره 
هفتـه تحریـم خواهد شـد. بـه نقل از بی بی سـی، 
اسـد(،   14( دوشـنبه  روز  ظریـف،  محمدجـواد 
در یـک نشسـت خبـری گفتـه اسـت کـه امریکا 
بـا  او، می خواهـد  تحریـم  بـا  کـه  کـرده  اعـام 
صاحبـان واقعـی قـدرت در ایـران مذاکـره کنـد. 
او بـه تحریـم رهبـر جمهـوری اسـامی اشـاره 
کـرده و گفتـه اسـت: »امریکا کـه رهبـری ایران 

را تحریـم کـرده، با چه کسـی می خواهـد مذاکره 
کنـد. کسـی از امریـکا نمی پذیـرد که مـن دنبال 

اسـتم.« مذاکره 
آقـای ظریـف، افـزوده اسـت کـه امریکا مسـؤول 
آتش افـروزی در خلیـج فـارس اسـت و نمی تواند 
آتش نشـان باشـد. ایـن در حالـی اسـت کـه چند 
روز قبـل، وزارت مالیـه ی امریـکا، محمـد جـواد 
فهرسـت  در  را  ایـران  خارجـه ی  وزیـر  ظریـف، 
تحریم هـای ایـاالت متحده قـرار داد. این موضوع 

واکنـش مقامـات ایـران را برانگیختـه بود. 

وزیر خارجه ی ایران: در امریکا گفتند که اگر به کاخ سفید نروم، تحریم می شوم
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طالبان چشم به مال مردم
دوخته بودند

»بـه غیـر ظلـم و سـتم از ایـن گـروه چیـزی دیگـری 
ندیـدم. هـر روز بـه بهانه هـای مختلـف ایـن گـروه مـرا 
بـه حـوزه می بردنـد و آن قـدر لت وکـوب می کردنـد که 
بیخـی آدم را از زنـده بـودن خـودش و از زندگـی بیـزار 
می سـاختند. مگـر می شـود کـه آدم دل نداشـته باشـد و یـک نفـر دیگـر را تـا 

ایـن حـد آزار بدهد.«
ایـن گفته هـای ظاهـر، مـرد میان سـالی اسـت کـه فعـا در گوالیـی دواخانـه 
دکان دارد و لـوازم برقـی می فروشـد. وقتـی خواسـتم خاطـره ای کـه از دوره ی 
حکمرانـی طالبـان دارد را بـا ما شـریک بسـازد، ترس در چشـمانش مـوج زد و 
گفـت کـه بـه غیر ظلـم و سـتم از این گـروه چیزی دیگـری ندیدم. هـر روز به 

بهانه هـای مختلـف ایـن گـروه مـرا بـه حـوزه می بردند.
بـه گفته هـای ایـن مـرد یک روز نه بلکـه روزهـای روز، او را به حـوزه می بردند. 
از اول موضـوع حـوزه رفتنـش را نمی دانسـت؛ امـا بعـد از مدتی فهمیده اسـت 

کـه یکـی از اعضـای این گـروه قصـد دارد حویلـی اش را غصب کند .
ظاهـر می گویـد: »طالبـان آشـکارا مـردم هـزاره را مـورد آزار و اذیـت قـرار 
می دادنـد. بسـیاری وقت هـا می دیـدم ایـن گـروه هزاره هـا را بدون کدام سـوال 
و جـواب بـه موترهـای شـان بـاال کـرده می بردنـد. یـک روز چنـد نفـر از گروه 
طالبـان پیـش دکانـم آمدنـد و گفتنـد تـو را بـه حـوزه خواسـته اسـت گفتـم 
کجاسـت حکـم جلـب تـان؟ گناه من چیسـت؟ با شـاق بـه پشـتم حواله کرد 
و مـرا سـوار موتـر شـان کردنـد؛ وقتـی مـرا به حـوزه بردنـد دیدم یـک کوچی 
علیـه مـن شـکایت کـرده کـه رمه ی مـن گم شـده اسـت و باالی این شـخص 
شـک دارم. بـا شـنیدن ایـن گپ خنده  ام گرفـت. گفتم من یک دکان دار سـاده 
اسـتم بیاییـد از همـه مردم پرسـان کنیـد. من کجا ایـن کوچی کجـا؟ در تمام 
عمـرم ایـن شـخص را ندیده ام که رمـه اش را دزدیده باشـم آن روز خیلی دلیل 

گفتـم تا مـرا رهـا کردند.«
وی می گویـد کـه چنـد روز از ایـن قضیـه گذشـت، دیـدم بـاز هم چنـد طالب 
آمدنـد مـرا بـه حـوزه ی ششـم بردنـد. گفتنـد که مـا از کسـی اطـاع دریافت 
کردیـم کـه تـو سـاح داری. هرچه گفتم من یک شـهروند عادی اسـتم سـاح 
پیـش مـن چـه می کند؛ اما قبـول نکردند و چند شـبانه روز مـرا زندانی کردند.

ظاهـر چندیـن روز در بنـد طالبـان بـوده اسـت تـا این که یـک روز ایـن گروه 
خواسـت اصلـی شـان را مطـرح کـرده و از او خواسـتند تـا سـند حویلـی اش را 
حاضـر کنـد و بـدون هیـچ قیمتی بـه یکـی از اعضای این گـروه تسـلیم بدهد. 
نظـر بـه گفته هـای ظاهـر، از آن روز بـه بعـد وی توسـط ایـن گـروه شـکنجه 
شـده اسـت. بـرادرش بعـد از جسـت وجوی زیـاد او را در قیـد طالبـان می یابـد 
و ریش سـفیدان قومـش بـا پادرمیانـی سـند حویلـی ظاهـر را بـه قیمـت ارزان 
و ناچیـز تسـلیم طالبـان می کننـد. بـا آن کـه ظاهر راضـی نبوده؛ ولـی از روی 

مجبوریـت و بـه خاطـر حفـظ جانـش سـند فـروش حویلـی را امضـا می کند.
ظاهـر می گویـد: »هیـچ یادم نمـی رود که مفـت و مجانی حویلی مـرا گرفتند و 
مـن بـه خاطـر حفظ جان اعضـای خانواده ام به پاکسـتان مهاجر شـدم و در آن 
جـا هـم با مشـکات زیـاد روبه رو شـدم تـا این کـه خبر شـدم طالبان سـقوط 

کـرده، دوبـاره بـه وطن برگشـتم و هنوز هـم از این گروه هـراس دارم.
از ایـن نـوع روایت هـا، هـزاران دسـت در کابـل و دیگر شـهرهای افغانسـتان در 
زمـان حکومـت طالبان روی داده اسـت و نشـان گر این اسـت مردم افغانسـتان 
در زمـان طالبـان، بـا چـه دردهـا و رنج هایـی روبـه رو شـده انـد که تا هنـوز از 
بازگوکـردن اتفاقـات و رفتارهایـی کـه طالبـان بـا آن هـا در آن زمـان داشـته 
انـد، هـراس دارنـد. زندگی زیـر حکومت طالبـان برای همـه اقوام افغانسـتان و 
خصوصـا قـوم هـزاره یـا اهل تشـیع بـه دلیل اختـاف مذهبـی، جهنمـی بوده 
اسـت کـه در ایـن دنیـا برپـا شـده بـوده. ظاهـر تنهـا چشـم بادامی ای نیسـت 
کـه بـه جـرم هیـچ توقیـف، زندانی و لت وکوب شـده اسـت و یـا خانـه اش را از 
دسـت داده اسـت. در سلسـله روایت های این سـتون، از افراد زیادی شـنیدیم و 
خواندیـم کـه بـه جـرم هیچ پـدر، مـادر، خواهر، بـرادر و اقارب شـان به دسـت 

طالبان سـاخی یـا تیرباران شـدند.
پی نوشـت: مطالـب درج شـده در ایـن سـتون، برگرفتـه از قصه هـای مردمـی 
اسـت کـه قسـمتی از زندگـی خـود را تحـت سـلطه ی طالبـان در افغانسـتان 
گذرانـده  انـد و خاطـرات  شـان را بـا روزنامـه ی صبـح کابل شـریک کـرده  اند. 
خاطـرات  تـان را از طریـق ایمیـل و یـا صفحـه ی فیس بـوک روزنامـه ی صبـح 
کابـل بـا مـا شـریک کنیـد. مـا متعهـد به حفـظ هویـت شـما و نشـر خاطرات 

اسـتیم.  تان 

اشتراک در روزنـامـه
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شش ماه: 4۵00 افغانی
یک سال: ۸000 افغانی

برای دانشجویان و خانواده ها
شش ماه: 2۵00 افغانی
یک سال: 4۵00 افغانی

برای دفتر ها و سازمان های بین المللی
شش ماه: 200 $
یک سال: ۳۵0 $

 ساره ترگان

در افغانســتان، تعییــن و از آن دفــاع کــرد. بــا ایــن 
ــه شــکل بســیار وحشــیانه هــر روز  کــه طالبــان ب
بــه کشــتن مــردم مشــغول بودنــد، کــرزی در تمــام 
دوره ی زعامــت خــود، هرگــز در مــورد کشــتار 
مــردم توســط طالبــان، حاضــر بــه شــناختن 
طالبــان بــه حیــث یــک گــروه ضــد مردمــی نشــد. 
ــرد و در  ــاب ک ــرادر خط ــان را ب ــواره طالب او هم
ــرار  ــردم ق ــار م ــه در کن ــن ک ــش از ای ــت، پی نهای
داشــته باشــد، در کنــار گــروه طالبــان قــرار داشــت 
و از منافــع طالبــان بــا اســتفاده از جایــگاه و قــدرت 
خــودش دفــاع می کــرد. او بارهــا زندانیــان طالــب 
را از بنــد رهــا کــرد و حتــا در مــواردی مهاجمــان 
انتحــاری دســتگیر شــده را رهــا کــرده و فرصــت 
ــه  ــردم را ب ــه م ــگ علی ــه ی جن ــه جبه برگشــت ب

ــا داد.  آن ه
در آســتانه ی انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 
2014 وی بــا شــکل دهی ســناریوی مشــکوک، 
ــانی  ــرد. کس ــران ب ــوی بح ــه س ــات را ب کل انتخاب
کــه از جانــب کــرزی بــه کمیســیون مســتقل 
انتخابــات گماشــته شــده بودنــد، طــی یــک بــازی 
ــش  ــوی کاه ــه س ــات را ب ــده، انتخاب ــیار پیچی بس
ــت در  ــا موفقی ــت ب ــد و در نهای ــروعیت بردن مش
ــیار  ــران بس ــدی را در بح ــت بع ــر، حکوم ــن ام ای
ــل  ــل عم ــد و حاص ــرار دادن ــروعیت ق ــدی مش ج
شــان تشــکیل یــک ســاختار خــارج از چهارچــوب 
ــا  ــه ت ــکلی ک ــود؛ مش ــور ب ــی کش ــون اساس قان
امــروز حکومــت مشــارکتی وحــدت ملــی را تهدیــد 
می کنــد. بعــد از ســر کار آمــدن حکومــت جدیــد، 
کــرزی بــه عنصــر فعــال سیاســی خــارج از دایــره ی 
ــتفاده  ــا اس ــرزی ب ــن دوره ک ــد. در ای ــت ش حکوم
ــود  ــع خارجــی، در تــاش ب ــا مناب از ارتباطاتــش ب
ــت  ــدی در سیاس ــور ج ــک فیگ ــث ی ــه حی ــا ب ت

ــروج از  ــد از خ ــا بع ــش را حت ــتان جایگاه افغانس
ــیه  ــه روس ــار ب ــد ب ــد. او چن ــظ کن ــدرت، حف ق
ــی  ــفرهای سیاس ــم س ــار ه ــد ب ــرد و چن ــفر ک س
ــدن  ــدی ش ــا ج ــت. ب ــر داش ــورهای دیگ ــه کش ب
ــار دیگــر کــرزی  ــک ب ــان، ی ــا طالب ــح ب بحــث صل
بــه متــن برگشــت. او بــه نوعــی در چنــد نشســت 
ــده  ــأت مذاکره کنن ــر هی ــش رهب ــان نق ــا طالب ب
بــا طالبــان از جانــب گروه هــا و شــخصیت  های 
ــرزی  ــد ک ــت. هرچن ــتان را داش ــی افغانس سیاس
ــت  ــتانی ها داش ــا پاکس ــک ب ــه ی نزدی ــر رابط کمت
و اگــر هــم داشــته بــه صــورت بســیار قابــل رویــت 
نبــوده اســت؛ امــا در بحــث مذاکــرات صلــح 
و چگونگــی مدیریــت ایــن مذاکــرات، موضــع 
می شــود.  نزدیــک  پاکســتانی ها  بــه  کــرزی 
ــی  ــر از نزدیک ــد متأث ــه می توان ــن قضی ــه ای البت
پاکســتان بــه روســیه در ســال های اخیــر در 
ــه  ــد ک ــه ای باش ــای منطق ــه ی موضع گیری ه زمین
ــا روس هــا دارد.  کــرزی رابطــه ی بســیار نزدیــک ب
احتمــاال برگــزاری اولیــن دور مذاکــرات رودررو بــا 
طالبــان در مســکو، نتیجــه ی همراهــی پاکســتان و 
ــر  ــه کرملیــن در ســال های اخی نزدیکــی کــرزی ب
ــح روی  ــأله ی صل ــد مس ــر می رس ــه نظ ــد. ب باش
وضعیــت کشــور، حتــا انتخابــات پیــش روی بســیار 
ــرزی روی مســأله ی  ــز ک ــذار اســت و تمرک تأثیرگ
مذاکــره بــا طالبــان، یــک رویکــرد بســیار معنــادارد 
اســت. کــرزی بــا بســیاری از تی هایــی کــه نامــزد 
در انتخابــات دارنــد، رابطــه دارد و بــه تعــداد زیادی 
از آن هــا هــم گویــا روی خــوش نشــان داده؛ امــا در 
ــد.  ــری باش ــز دیگ ــاید چی ــه ش ــل قضی ــع اص واق
ــت  ــم گذاش ــائل را روی ه ــاد مس ــداد زی ــد تع بای
ــده ی  ــت پیچی ــی فعالی ــر اصل ــا از روی آن تصوی ت
ــد  ــو بای ــک س ــود. از ی ــش ش ــل خوان ــرزی قاب ک
ــدان  ــی در می ــای خارج ــداف قوه ه ــرد و اه رویک
افغانســتان را بــا دقــت دنبــال کــرد، بعــد جایــگاه 
ــن  ــع ای ــا مناف ــه ب ــان را در رابط ــا طالب ــح ب صل
ــان را  ــر طالب ــد تأثی ــه بای ــا ســنجید. در ادام قوه ه
ــه ی  ــای موافقت نام ــورت امض ــوالت در ص روی تح
ــای سیاســی  ــت نگرش ه ــت و در نهای ــح دریاف صل
ــرد  ــع و رویک ــاظ مناف ــی را از لح ــای داخل قوه ه
واضــح ســاخت. همــه ی ایــن مســائل بایــد تــا حــد 
ــطح  ــرزی و س ــت ک ــود و آن وق ــن ش ــی روش کاف
نفــوذش روی طالبــان و پیونــد منافعــش بــا عوامــل 
تعییــن کننــده، همــه جایــگاه امــروز کــرزی 
ــای  ــرد. نیروه ــد ک ــف خواه ــپ را تعری ــوش تی خ
سیاســی ای کــه در ســطح حرکــت می کننــد و 
تــوان رصــد کــردن حرکت هــای عمقــی ای را 
ــطحی  ــای س ــی حرکت ه ــتون اصل ــه و س ــه پای ک
اســت، ندارنــد، بــا محاســبه ی ذهنــی و غالبــا 
ــه نســبت  ــه خــود و بدبینان ــه نســبت ب خوش بینان
ــد.  ــم می کنن ــود را تنظی ــار خ ــران، رفت ــه دیگ ب
کــرزی خوش پــوش، قره قــل بــه ســر را نبایــد 
تنهــا از روی تیپــش کــه روزی ســرو صــدای 
زیــادی را تحــت نــام خوش تیپ تریــن رییــس 
ــی از  ــناخت. او یک ــرد، ش ــق ک ــا خل ــور دنی جمه
مهمتریــن بازیگــران سیاســی صحنــه ی دردآلــود و 
خونبــار در افغانســتان اســت. آن هایــی کــه نقــش 
ــمارند؛  ــد، بی ش ــور دارن ــت کش ــزار را در سیاس اب
ــان شــان  ــا دســت های پنه ــه ب ــی ک ــا بازی گران ام
بســیاری از آدمک هــای بــه ظاهــر سیاســی و قــرار 
گرفتــه در رأس یــک گــروه سیاســی، بــا تارهایــی 
می کننــد،  پی ریــزی  را  رفتارشــان  دور  از  کــه 
مدیریــت می شــوند. بازی گــران اصلــی تعــداد 
شــان بســیار معــدود اســت، امــا دســتگاه های 
بســیار پیچیــده ای بــرای بــه حرکــت درآوردن 
ــا مســت و  ــاآگاه ام ــه شــدت ن ــراد ب ــی از اف انبوه

ــد.  ــی، دارن ــوزه ی سیاس ــرخوش در ح س
کــرزی هنــوز هــم خــوش پــوش اســت، هنــوز هــم 
ــم  ــوز ه ــد و هن ــاب می کن ــرادر خط ــب را ب طال

ــف امریکاســت!!! ــرا مخال ظاه

روی  بــر  همــه  نگاه هــا  فعلــی  آشــفته بازار  در 
ــا  ــت ت ــر آن اس ــعی ب ــده و س ــه ش ــرده دوخت پ
ــن در  ــند. ای ــر بشناس ــر ام ــرا را از ظاه ــل ماج اص
حالــی اســت کــه شــاید آنچــه در ظاهــر بــه نظــر 
ــازی پیچیــده و متفــاوت  می رســد ســایه ی یــک ب
در عمــق قضایــا باشــد. ایــن روزهــا هیــچ کــس از 
خــود نمی پرســد کــرزی کجاســت. شــاید بــه ایــن 
دلیــل کــه فکــر می کننــد ایــن قره قل پــوش 
خوش مشــرب تــا اطــاع ثانــوی مثــل مــردم 
کشــور فقــط شــاهد بی ادعــای ماجــرای سیاســت 
کشــور اســت و شــاید هــم تصــور می شــود تمــام 
دارایــی کــرزی در حــال حاضــر همیــن دیــد 
و  شــخصیت ها  بــا  تعارفــی اش  بازدیدهــای  و 
گروه هــای مردمــی اســت. مــن امــا فکــر می کنــم 
ــت،  ــام اس ــد ع ــی دی ــه نوع ــا ک ــاده بینی قضای س
هیــچ کمکــی بــه درســت بــازی کــردن نمی کنــد. 
البتــه وقتــی گفتــم فکــر می شــود کــرزی شــاهد 
اشــاره  دقیقــا  منظــور  ماجراســت،  بی ادعــای 
سیاســت مداران  از  رده ای  و  عــادی  مــردم  بــه 
ــی  ــی کاف ــه دسترس ــت ک ــور اس ــاده انگار کش س
بــه اطاعــات مهــم پشــت پــرده ی ماجــرا ندارنــد. 
تعــدادی از بازیگــران سیاســت هنــوز هــم بــه 
درســتی می داننــد کــرزی در متــن سیاســت 
افغانســتان حضــور دارد و بــا روابــط بســیار عمیــق 
و گســترده ی خــود بــا منابــع بیرونــی و گروه هــای 
فعــال داخلــی کشــور، تأثیــر مشــخص خــود را بــر 
ــن پرســش تعمــق  ــه ای اوضــاع دارد. الزم اســت ب
کنیــم کــه کــرزی چــه نقشــی در اوضــاع سیاســی 
کنونــی دارد؟ یــا ایــن کــه کــرزی  در حــال حاضــر 

ــه چــه مشــغول اســت؟ ب
کــرزی، بــه لحــاظ شــخصیتی یــک کاراکتــر 
طوالنــی  دوره ی  طــول  در  او  اســت.  جــذاب 
ــه  ــان داد ک ــه نش ــه هم ــدرت، ب ــورش در ق حض
نقش هــای  ایفــای  در  زیــادی  بســیار  تــوان 
پی هــم  جلســه ی  دو  فاصلــه ی  بــه  متضــاد 
ــث  ــه حی ــد ب ــی بای ــه در یک ــی ک دارد؛ نقش های
ــه  ــد دقیق ــود و چن ــر ش ــدرو ظاه ــت تن وطن پرس
بعــد در جلســه ای بایــد روی مدیریــت نــرم افــکار 
ــا حوصله منــدی  عمومــی برآشــفته ی افغانســتان ب
تــام و تمــام کار کنــد. توانایــی کــرزی در کنتــرل 
ــل توجــه اســت.  ــش بســیار قاب ــکار مخاطب های اف
ــدود بازیگــران سیاســی افغانســتان  او شــاید از مع
ــه در  ــت ک ــاده اس ــاق افت ــی اتف ــه گاه ــت ک اس
اوج یــک فاجعــه ی بــزرگ و آشــفتگی پررنــگ 
ــوردی  ــزرگ روی م ــی ب ــک گردهمای ــن ی حاضری
ــه  ــای ورود ب ــق از راه ه ــه ی دقی ــا مطالع خــاص، ب
ذهــن حاضریــن، ناگهــان خــاف توقــع یــک 
ــا  ــته ب ــرده و توانس ــار ک ــری دور از انتظ موضع گی
ــا خــود همــراه ســازد.  چنــد جملــه حاضریــن را ب
ــانی  ــی کس ــوده، ول ــور نب ــن ط ــه ای ــاید همیش ش
کــه از نزدیــک بــا کــرزی کار کــرده و یــا در 
ــه،  ــور یافت ــرزی حض ــه ک ــی ک ــل و مجالس محاف
حاضــر بودنــد، بــه خوبــی می داننــد کــه ایــن مــرد 
خوش پــوش، چقــدر از ایــن رفتارهــا داشــته اســت. 
ــش  ــه برای ــرزی همیش ــاص ک ــات خ ــان و ادبی زب
ــوده اســت. او  نوعــی بــرگ برنــده در اجتماعــات ب
ــن و کام  ــاده گویی، لح ــی، س ــق بذله گوی ــا تلفی ب
ــأله،  ــازی مس ــا پیچیده س ــازی ی ــی، ساده س حماس
گفت وگــو،  در  جلوکشــیدن  و  عقب نشــینی 
تندگویــی و نرم کامــی، تهدیــد و منت کشــی، 
ــل  تحمــل و ده هــا خصوصیــت دیگــر، طــرف مقاب
می رســاند.  می خواهــد،  کــه  نتیجــه ای  بــه  را 
ویژگی هــای  کــرزی  در  مــن،  درک  براســاس 

ــت،  ــر وضعی ــا ب ــه بن ــده ک ــع ش ــادی جم متض
رفتــارش را شــکل می دهــد. او در چنــد مــورد 
ــق فضــای بســیار ســنگین  ــا خل ــون ب پشــت تریب
افتتاحیــه ی  در  یکبــار  کــرد.  گریــه  عاطفــی 
ــار در بحــث روی مســأله ی امنیتــی  پارلمــان، یکب
کشــور و چنــد مــورد دیگــر. کــرزی شــاید بــا نوعی 
درک تجربــی، بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه 
رفتــار حاکمــان بایــد مطابــق وضــع انعطــاف پذیــر 
باشــد؛ امــا در عیــن حــال دریافتــه بــود کــه تــوان 
ورود مدیریــت ذهــن طــرف خــود را )اگــر تــوده ی 
ــوده ای  ــت ت ــا خصوصی ــه آی ب ــا مجموع ــردم ی م
ــام  ــا تم ــرزی ب ــه ک ــت ک ــن اس ــد( دارد. چنی باش
ــدان  ــود در می ــای خ ــور ناکامی ه ــای قط پرونده ه
عمــل، در ذهــن یــک ســری افــراد اقــا از لحــاظ 

ــت.  ــذاب اس ــخصیت ج ــک ش ــر ی کاراکت
ــه چــی مشــغول  امــا کــرزی ایــن روزهــا ب

اســت؟
وی در ســال های آخــر ریاســت جمهوری خــود، 
بــه دالیلــی کــه تــا کنــون بــرای خیلــی هــا واضــح 
ــا  ــه امریکایی ه ــی علی ــه ی تهاجم ــت، روحی نیس
ــای  ــتفاده از تریبون ه ــا اس ــا ب ــرد. او باره ــدا ک پی
افــکار عمومــی  بــه تحریــک  اقــدام  مختلــف 
افغانســتان علیــه امریکایی هــا کــرد. وقتــی بحــث 
ــی  ــای دایم ــتقرار پایگاه ه ــی و اس ــرارداد امنیت ق
ــام  ــا تم ــد، ب ــان آم ــه می ــتان ب ــکا در افغانس امری
تــوان در برابــر امضــای ایــن قــرارداد ایســتاد. حتــا 
در لــوی جرگــه ای کــه بــه ایــن منظــور برپــا شــده 
بــود، او بــه صــورت علنــی و بی درنــگ علیــه 
روحیــه ی غالــب در خیمــه ی لــوی جرگــه حــرف 
ــیار  ــن بس ــا لح ــابقه و ب ــی بی س ــا عصبانیت زد و ب
روشــن و خشــن، شــرایط خاصــی را بــرای امضــای 
ســند قــرارداد اســتقرار پایگاه هــای نظامــی امریــکا 

کــرزی؛
قره قل و چپن یا بیشتر از آن؟  ریحان تمنا

کـرزی، بـه لحـاظ شـخصیتی یـک کاراکتـر جـذاب اسـت. او در 
طـول دوره ی طوالنـی حضـورش در قـدرت، بـه همـه نشـان داد 
کـه توان بسـیار زیـادی در ایفـای نقش های متضاد بـه فاصله ی 
دو جلسـه ی پی هـم دارد؛ نقش هایـی کـه در یکـی بایـد به حیث 
وطن پرسـت تنـدرو ظاهـر شـود و چنـد دقیقه بعد در جلسـه ای 
بایـد روی مدیریـت نرم افکار عمومی برآشـفته ی افغانسـتان با 

حوصله منـدی تـام و تمـام کار کنـد. 


