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تیرتهای مهم

ــب  ــیاهی ش ــه س ــش ب ــا بخت ــاب؛ ام ــی مهت ــه زیبای ــش ب نام

ــد.  ــن کن ــیاهش را روش ــت س ــد، بخ ــه منی توان ــی ک ــت؛ نام اس

مهتــاب، هنــگام تولــد بــه اثــر بی توجهــی داکــران، رسش آســیب 

ــود. ــی در او می ش ــی و عصب ــکالت عقل ــث مش ــه باع ــد ک می بین

او، کودکــی اش را بــا بازی هــای کودکانــه می گذرانــد. بــه 

ــرای اطفــال دارای  ــن کــه در منطقــه ی شــان مکتبــی ب دلیــل ای

مشــکالت عصبــی وجــود نــدارد، خانــواده اش بــه خاطــر ایــن کــه 

ــه  ــه او ب ــع رفت ــد، مان ــر نکنن ــب تحقی ــاگردان مکت ــر ش او را دیگ

مکتــب می شــود.

مهتــاب آهســته آهســته بــزرگ می شــود و خانــواده او را در 

برخــی از کارهــای خانــه کــه آســان اســت، ســهم می دهنــد تــا کــم 

کــم روش زندگــی کــردن را بــه او بیاموزنــد. او، گاهــی بــا تشــویق 

و ترحــم خانــواده و گاهــی هــم بــا طعــن و خلق تنگی هــای آن هــا 

می گذرانــد.

ــتگاری اش  ــه خواس ــی ب ــه زن ــود ک ــاله می ش ــاب پانزده س مهت

ــال... ــزده س ــه پان ــی ک ــد؛ زن می آی
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برخــی از اســتادان دانشــکده ی رشعیــات 

ــی در  ــورهای عرب ــفارت خانه های کش ــا س ــه ب ک

ارتبــاط انــد؛ ایــن مأمــول را بــه پــش بــرده و بــه 

ــه و  ــونت پرداخت ــر خش ــه بیش ــر چ ــج ه تروی

ــان  ــاملت آمیز را از می ــتی مس ــه ی هم زیس زمین

بــرده انــد.

را  دانشــجویانی  بیشــر  اســتادان،  ایــن 

والیت هــای  از  کــه  می دادنــد  قــرار  هــدف 

دور دســت آمــده و شــناخت کمــری از مفاهیــم 

ــد. شــاری از  مهــم زندگــی امــروزی داشــته ان

اســتادان حتــا در صنف هــای درســی مســائلی 

دارد،  دینــی  افراط گرایــی  در  ریشــه   کــه  را 

ــای  ــن بچه ه ــه ای ــد ک ــج می کردن ــغ و تروی تبلی

ایــن  گرویــده ی  زودی  بــه  نیــز  روســتایی 

می شــدند. تبلغیــات 

و  راســتین«  »جعفــر  ناهنجاری هــا،  ایــن  

کــه  مــی دارد  آن  بــر  را  بره کــی«  »عزم الدیــن 

»گفتــان تســاهل و مــدارا« را در ایــن دانشــگاه 

شــکل دهنــد کــه در آن، بــه آسیب شناســی این 

ــه های  ــایی ریش ــا شناس ــه و ب ــت پرداخت وضعی

ــد. ــاح آن بپردازن ــد و اص ــه نق ــونت، ب خش

»گفتــان تســاهل و مــدارا«، حاصــل تــاش 

ــان.... ــن دو در رسط ای

ــس  ــه ان ــت ک ــه اس ــکا، گفت ــده ی امری ــاالت متح ــفیر ای س

حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، بــه دلیــل حمله هــای 

ــدان آزاد نشــده  ــل و لوگــر، از زن تروریســتی در والیت هــای کاب

ــد. ان

ــر  ــه ی توی ــرب( در برگ ــس، روز یک شــنبه )26 عق ــان ب ج

ــرای  ــان ب ــی طالب ــه زندان ــی س ــالم رهای ــت: »از اع ــود نوش خ

ــن  ــال ای ــری در انتق ــه ی بازنگ ــان فیصل ــح و همچن ــج صل تروی

ــخ ۱2 و ۱۳  ــه تاری ــل ب ــر و کاب ــا در لوگ ــس از حمله ه ــراد، پ اف

نوامــر، حامیــت می کنیــم.«

ــاب  ــی انتخ ــه معن ــه، ب ــد مصالح ــه رون ــه ورود ب ــزود ک او اف

گزینه هــای دشــوار اســت؛ امــا ایــن امــر نیازمنــد بررســی دقیــق 

رشایــط موجــود نیــز اســت.

ــه  ــکا ب ــده ی امری ــاالت متح ــه ای ــرد ک ــد ک ــس، تأکی ــای ب آق

ــاره ی  ــتان در ب ــت افغانس ــا حکوم ــردی، ب ــک راه ــوان رشی عن

ــرد. ــد ک ــک کار خواه ــدی از نزدی ــات بع اقدام

پیــش از ایــن، ســخنگوی ریاســت جمهوری، گفتــه بــود کــه 

انــس حقانــی و دو عضــو کلیــدی طالبــان، هنــوز هــم در بنــد 

دولــت افغانســتان قــرار دارنــد.

صدیــق صدیقــی، شنبه شــب )2۵ عقــرب( در برگــه ی تویــر 

خــود نوشــت کــه عــدم رعایــت رشایــط از ســوی طالبــان، ســبب 

ــت  ــزود: »دول ــت. او اف ــده اس ــان ش ــه ی زندانی ــق در تبادل تعلی

افغانســتان، پروســه ی تبادلــه را تحــت بازنگــری قــرار داده و در 

روشــنایی مصالــح و منافــع علیــای کشــور اقــدام خواهــد کــرد.«

ــرب( در  ــنبه )2۱ عق ــح روز سه ش ــی، صب ــور غن رییس جمه

یــک نشســت خــری در کابــل گفــت کــه انــس حقانــی، فرزنــد 

جالل الدیــن حقانــی، بنیان گــذار شــبکه ی تروریســتی حقانــی 

و دو زندانــی دیگــر طالبــان، از زنــدان بگــرام آزاد می شــوند.

بــا  از مشــورت  افــزود کــه حکومــت افغانســتان پــس  او 

ــکا،  ــده ی امری ــاالت متح ــژه ای ــه وی ــی اش ب ــکاران بین امللل هم

ــدل  ــان را در ب ــای طالب ــر از اعض ــن دیگ ــی و دو ت ــس حقان ان

رهایــی دو تــن از اســتادان دانشــگاه امریکایــی، به گونــه ی 

از زنــدان آزاد می کنــد. مــروط 

بــا ایــن حــال، ذبیح اللــه مجاهــد، ســخنگوی گــروه طالبــان، 

روز جمعــه )2۴ عقــرب( بــه صــدای امریــکا گفــت کــه مقام هــای 

امریکایــی نتوانســتند ایــن ســه نفــر را در محــل تعییــن شــده در 

یکــی از مناطــق افغانســتان، بــرای تبادلــه حــارض کننــد.

 26( یک شنبه شــب  صدیقــی،  صدیــق 

عقــرب( در برگــه ی تویــر خــود نوشــت کــه 

نیروهــای امنیتــی همــواره تــاش کــرده انــد تــا 

از منافــع ملــی، مصالــح علیــا و  کشــور خــود 

ــد.  ــاع کنن دف

او افــزود کــه تنفیــذ قوانیــن، تأمیــن امنیت  و 

نظــم  عامــه،  از مکلفیت هــای اساســی نیروهــای 

شــار   بــه  افغانســتان  دفاعــی  و  امنیتــی 

ــی  رود.  م

آقــای صدیقــی نوشــته اســت: »رشکای ملــی 

نیروهــای  بی طرفــی  بــه  هــم واره  جهانــی،  و 

پروســه ی  در  کشــور  دفاعــی  و  امنیتــی 

انتخابــات، مهــر تأییــد گذاشــته انــد و تاکنــون، 

ــن نیروهــا  ــه ی ای ــز از مداخل هیــچ شــکایتی نی

در کمیســیون شــکایات، ثبــت نشــده اســت.«

ــه داده  ــوری، ادام ــت جمه ــخنگوی ریاس س

اســت کــه اتهامــات بی مبنــا و بی اســاس در 

نیروهــا، رصف جنبــه ی سیاســی  ایــن  حــق 

داشــته و قابــل توجیــح نیســت.

ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبداللــه، 

پــس از چاشــت....

سفیر امریکا:تساهل و مدارا؟
 حمله های تروریستی در کابل و لوگر مانع آزادی انس حقانی شد

صدیق صدیقی:

 اتهام های بی اساس بر نیروهای 
امنیتی جنبه ی سیاسی دارد

3

مــن درگیــر بــا موســیقی و نوشــن اســتم؛ 

دیدگاهــم را در مــورد موســیقی افغانســان بارهــا 

نوشــتم. در یــک مقالــه ، نقطــه نظرهایــم را در 

مــورد موســیقی ای کــه بیشــر طــرف دار دارد، 

موســیقی  نــوع  ایــن  نوشــتم؛  تنــد  و  رصیــح 

گذاشــتم؛  نــام  »رســانه ای«  موســیقی  مــن  را 

موســیقی ای کــه در کل وابســته بــه رســانه اســت. 

ــد از  ــیقی بع ــامل موس ــر ش ــیقی بیش ــن موس ای

طالبــان اســت؛ چــون بــه لحــاظ تجربــی بــه مــن 

ــت.  ــوده اس ــک ب نزدی

تلویزیــون  گاردیــن،  گــزارش  تعقیــب  بــه 

ــود  ــه وج ــرد ک ــر ک ــی را منت ــز گزارش ــوع نی طل

فســاد اخاقــی را در شــاری از مکاتــب لوگــر 

تأییــد می کنــد. محمــد موســا محمــودی، رییــس 

شــبکه ی جامعــه ی  مدنــی لوگــر، بــه خربنــگار 

طلوع نیــوز تصاویــری را رشیــک ســاخته کــه از 

ــت. ــیده اس ــت رس ــه ثب ــی ب ــاوز جنس ــان تج زم

مرکــز  دادســتان  دو  مــورد،  تازه تریــن  در 

عدلــی و قضایــی میــدان هوایــی بگــرام از ســوی 

ــاغ والیــت  تفنــگ داران ناشــناس در ولســوالی قره ب

کابــل، کشــته شــدند؛ ایــن نخســتین بــاری نیســت 

قــرار  تیرانــدازی  هــدف  مــورد  دادســتان ها  کــه 

می گیرنــد. پیــش از ایــن، دو دادســتان دیگــر -یکــی 

ــورد  ــروان- م ــت پ ــری در والی ــور و دیگ ــت غ در والی

حملــه ی مســلحانه قــرار گرفتــه و جــان باختنــد.

من هرن را
 شکلی از سیاست می دانم

گفتوگوبامسعودحسنزاده

)شاعر،ترانهرسا،آهنگسازونویسنده(

رییس جامعه ی مدنی لوگر در پی 
رفتن به خارج است

شبکه های جرمی تهدید جدی
 برای کارمندان قضایی
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دخرتی که با بدبختی به دنیا می آید
زندگی به رنگ زن

2

2
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عبدالله:

توقف سه روزه ی بازشامری آرا نوعی فریب بود
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روز چهارشــنبه )22عقــرب(، روزنامــه ی گاردیــن گزارشــی 

را منتــر کــرد کــه نشــان می دهــد، شــامری از آمــوزگاران و 

ــه ۵۵0 دانش آمــوز پــر تجــاوز  کارکنــان در والیــت لوگــر، ب

جنســی کــرده انــد. یافته هــای ایــن گــزارش نشــان می دهــد 

ــالع از  ــس از اط ــوزان پ ــن ازدانش آم ــای 2۵ ت ــه خانواده ه ک

ــه  ایــن مســأله، والیــت لوگــر را تــرک کــرده و شــامری هــم ب

ــان  ــد. همچن ــته ان ــود را کش ــودکان خ ــاری ک ــل رشمس دلی

گفتــه می شــود کــه 8۵ مــورد تجــاوز جنســی نیــز بــه زور 

انجــام شــده اســت.

بــه تعقیــب گــزارش گاردیــن، تلویزیــون طلــوع نیز گزارشــی 

را منتــر کــرد کــه وجــود فســاد اخالقــی را در شــامری از 

مکاتــب لوگــر تأییــد می کنــد. محمــد موســا محمــودی، رییــس 

شــبکه ی جامعــه ی  مدنــی لوگــر، بــه خرنــگار طلوع نیــوز 

ــه  تصاویــری را رشیــک ســاخته کــه از زمــان تجــاوز جنســی ب

ثبــت رســیده اســت. آقــای محمــودی ضمــن کــه گفتــه ایــن 

ــان شــش مــاه گذشــته انجــام داده اســت،  تحقیــق را در جری

را  »دردهایــی  می کنــد:  بیــان  چنیــن  را  خــود  چشــم دید 

ــه می کــرد و می گفــت کــه مــن  ــدر طفــل گری شــنیدیم کــه پ

ــدارم و مــن دیگــر در افغانســتان زند گــی کــرده  ــار ن دیگــر وق

منی توانــم و مــا دردهایــی را دیدیــم کــه مــردم حتــا از هویــت 

ــتیم؛  ــان اس ــه افغ ــا چگون ــه م ــد ک ــود می رشمیدن ــی خ افغان

ــت کالن اســت.« ــا یــک جنای یعنــی واقع

نــر گــزارش ســوء اســتفاده ی جنســی در مکاتــب والیــت 

لوگــر، واکنش هــای گســرده ی داخلــی و خارجــی را بــه 

همــراه داشــته اســت کــه وزارت معــارف، مجلــس مناینــدگان 

ــه  ــه ای را ب ــت لوگــر، هیأت هــای  جداگان ــی والی ــام محل و مق

ــد.  منظــور بررســی ایــن رویــداد تشــکیل داده ان

ایــن  نــر  دنبــال  بــه  کــه  واکنش هایــی  از  جــدا 

گــزارش بــه میــان آمــده؛ امــا مقام هــای محلــی والیــت 

ــن  ــدادی را در ای ــن روی ــوع چنی ــارف، وق ــر و وزارت مع لوگ

والیــت رد می کننــد. روز شــنبه )2۵عقــرب( محمدانــور 

ــس  ــا میروی ــدار ب ــر، در دی ــت لوگ ــی والی ــحاق زی، وال اس

ــن مســأله  ــارف افغانســتان، ای بلخــی، رسپرســت وزارت مع

ــت.  ــرده اس ــی رد ک ــه کل را ب

در همیــن حــال، دیــدار لونــگ، معــاون والــی لوگــر نیــز در 

ــن  ــه چنی ــد ک ــل، می گوی ــح کاب ــه ی صب ــا روزنام ــو ب گفت وگ

ــر  ــده و تصاوی ــع نش ــر واق ــت لوگ ــی در والی ــه کل ــه ای ب قضی

و اســنادی کــه در ایــن گــزارش آمــده، تحریــف شــده و 

ــر رد  ــی در لوگ ــه کل ــأله را ب ــن مس ــا ای ــت. »م ــاختگی اس س

می کنیــم. مــا در ایــن مــورد یــک هیــأت تعییــن کــرده  ایــم، 

تــا پیــدا کنــد کــه چــرا رییــس جامعــه ی مدنــی ایــن چنیــن 

قضیــه را بــه راه انداختــه اســت. کســانی کــه ادعــا کــرده انــد، 

ــد شــد.« ــی خواهن ــه »دادســتانی کل« معرف همــه ب

معــاون والــی لوگــر، گــزارش تلویزیــون طلــوع را نیــز 

ــط کــرده  ــوع یــک کار غل ــد: »طل ــد و می گوی ناقــص می خوان

ــد یــک نقــل قــول از والیــت نیــز می گرفــت، یــک  اســت، بای

ــر  ــا و تصاوی ــام ویدیوه ــت، مت ــده اس ــاخته ش ــر دروغ س خ

ــت.« ــط اس غل

وزارت  ســخنگوی  نزهــت،  نوریــه  هــم،  ســویی   از 

ــر  ــی ب ــاوز جنس ــزارش تج ــن رد گ ــتان، ضم ــارف افغانس مع

ــل  ــح کاب ــه ی صب ــه روزنام ــر، ب ــت لوگ ــوزان در والی دانش آم

می گویــد کــه هیــچ منطقــی منی پذیــرد کــه در جریــان 

شــش مــاه در شــش مکتــب بیــش از ۵۵0 دانش آمــوز مــورد 

تجــاوز جنســی قــرار گرفتــه باشــد؛ امــا هیــچ خــری در 

مــورد آن بــه نــر نرســد و حتــا یــک نفــر نیــز از ایــن مســأله 

ــود. ــر نش ــا خ ب

ــت  ــزارش درس ــن گ ــق ای ــزود: »روش تحقی ــت اف ــو نزه بان

نیســت، هیــچ گونــه ســند رســمی در ایــن مــورد وجــود نــدارد 

ــأله ی  ــارف مس ــت. وزارت مع ــه اس ــد عریض ــد چن ــا در ح تنه

ســوء اســتفاده ی جنســی را بســیار جــدی بررســی می کنــد؛ 

بــه همیــن خاطــر، هیأتــی را روز شــنبه )2۵عقــرب( بــه لوگــر 

فرســتاده و بــا مســؤوالن ایــن والیــت نیــز متــاس گرفتیــم.«

ــن  ــه چنی ــانی ک ــد، کس ــان می گوی ــارف، همچن وزارت مع

ــه نهادهــای  ــد، ب ــارف بســته ان ــواده ی مع ــه خان اتهامــی علی

ــن  ــد ای ــرا پیام ــد؛ زی ــد ش ــتاده خواهن ــی فرس ــی و قضای عدل

ــود. ــد ب ــم خواه ــب ات ــر از مب ــا خطرناک ت ــن رویداده چنی

رییس شبکه ی جامعه ی مدنی لوگر مفقود است

مجلــس مناینــدگان نیــز بــه قضیــه ی تجــاوز جنســی 

ــالف  ــان داده  و آن را خ ــدید نش ــش  ش ــر واکن ــت لوگ در والی

ــی،  ــر رحــامن رحامن ــده  اســت. می ارزش هــای انســانی خوان

ــر  ــن خ ــر ای ــه اگ ــد ک ــدگان، می گوی ــس مناین ــس مجل ریی

ــد  واقعیــت داشــته باشــد، بســیار »وحشــت ناک« اســت و بای

بــه زودی عامــالن آن، مــورد پیگیــری نهادهــای عدلــی و 

ــد.  ــرار بگیرن ــی ق قضای

مناینــدگان لوگــر در مجلــس مناینــدگان؛ امــا وجــود 

و  می کننــد  رد  شــان  والیــت   در  را  مســأله ای  چنیــن 

ایــن  از  پــس  مدنــی،  جامعــه ی  رییــس  کــه  می گوینــد 

اســت. شــده  مفقــود  اظهــارات 

مجلــس  در  لوگــر  مناینــده ی  مومنــد،  خالــد  محمــد 

ــه  ــی ب ــه هیأت ــد ک ــح می گوی ــه ی صب ــه روزنام ــدگان، ب مناین

منظــور بررســی ایــن رویــداد فرســتاده شــده اســت؛ امــا 

ــت،  ــانه ها داده اس ــه رس ــی ب ــن گزارش های ــه چنی ــردی ک ف

ــت.  ــده اس ــود ش ــزارش مفق ــر گ ــس از ن پ

گــم  را  خــود  فعــال  آدم  »هــامن  گفــت:  مومنــد  آقــای 

ــن مســأله، »دادســتانی کل«  ــه خاطــر تعقیــب ای ــه. ب انداخت

ــن  ــرا ای ــه چ ــت ک ــامن آدم اس ــت ه ــز پش ــی نی ــت مل و امنی

مســأله را مطــرح کــرده اســت. بــا پیداشــدن رییــس شــبکه ی 

جامعــه ی  مدنــی متــام مســأله مشــخص خواهــد شــد. وقــت 

ــود.« ــی ش ــأله بررس ــن مس ــا ای کار دارد ت

ــد  ــز می گوی ــارف نی ــخنگوی وزارت مع ــت، س ــه نزه نوری

ــرای خــود  ــرای ســاخنت دوســیه ب ــه دلیــل شــخصی ب کــه ب

و رفــنت بــه خــارج، چنیــن پاپوشــی را بــرای خانــواده ی 

معــارف دوختــه اســت. »مــا ایــن مســأله را بــه گونــه ی جــدی 

طبــق  باشــد،  داشــته  واقعیــت  اگــر  می کنیــم.  بررســی 

ــه »دادســتانی«  ــه را ب ــون او را مجــازات می کنیــم و قضی قان

مــی فرســتیم. از جامعــه ی مدنــی نیــز می خواهیــم کــه 

ــد.« ــت کنن ــؤوالنه صحب مس

ــتان،  ــر افغانس ــوق ب ــیون حق ــا کمیس ــه ام ــن هم ــا ای ب

ایــن گــزارش را تکان دهنــده می خوانــد و می گویــد، بــه 

جــای ایــن کــه جامعــه ی مدنــی لوگــر را مالمــت می کننــد، 

ــن  ــر ای ــرا اگ ــد؛ زی ــی کنن ــه بررس ــه را همه جانب ــد قضی بای

خــر واقعیــت داشــته باشــد، هــم بــه اعتبــار وزارت معــارف 

ــال  ــا اطف ــود خانواده ه ــبب می ش ــم س ــد و ه ــیب می رس آس

ــه مکتــب نفرســتند.  خــود را ب

بــه  بــر،  حقــوق  کمیســیون  عضــو  نظــری،  نعیــم 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد: »وقتــی کــه ایــن گــزارش 

از طریــق رســانه ها نــر شــد، رسدچــار یــک شــوک عجیــب 

و غریــب شــدیم، کــه در چهــار مکتــب تعــداد زیــادی از 

کــودکان مــورد تجــاروز جنســی قــرار گرفتــه اســت. بــه جــای 

ایــن کــه زبــان تهدیــد را نســبت بــه جامعــه ی مدنــی لوگــر 

ــه ی جــدی بررســی  ــه گون ــن مســأله را ب ــد ای ــد، بای می گیرن

کننــد و عامــالن آن را بــه جــزای اعــامل شــان برســانند؛ در 

ــه  ــودکان ب ــتادن ک ــرای فرس ــا ب ــامد خانواده ه ــر آن اعت غی

ــود.« ــم می ش ــب ک مکت

تجــاوز جنســی در مراکــز آموزشــی و دینــی، یــک خــر تازه 

نیســت؛ پیــش از ایــن بارهــا گزارش هایــی منشــر شــده کــه 

اســتادان مکاتــب و امامــان مســاجد، بــه دانش آمــوزان دخــر 

و پــر تجــاوز جنســی کــرده انــد. بــه تازگــی دادســتانی 

والیــت هــرات نیــز گــزارش داده اســت کــه تجــاوز جنســی بــر 

کــودکان پــر در هــرات چهاربرابــر شــده اســت.
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مســتقل  کمیســیون  رییــس  پیــش،  روز  دو 

انتخابــات اعــالم کــرد کــه بــا دســته های انتخاباتــی 

و  بازشــامری  تــا  اســت  شــده  توافــق  معــرض، 

ــان  ــود. وی، اطمین ــاز ش ــر آغ ــار دیگ ــش آرا ب تفتی

شــده  بایومریــک  آرای  تنهــا  کــه  بــود  داده 

اعتبــار دارد و نتیجــه ی ابتدایــی هــم بــه زودی 

ــال  ــید، رسی ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــد ش ــالم خواه اع

افغانســتان  انتخابــات  زجــرآور  و  خســته کننده 

گذشــته  روز  امــا  می رســد؛  پایــان  بــه  باالخــره 

مشــخص شــد کــه ایــن داســتان هنــوز هــم ادامــه 

دارد.

دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایی و شــورای 

بازشــامری  برابــر  ریاســت جمهوری، در  نامــزدان 

شــورای  ابتــدا  گرفتنــد.  موضــع  آرا  تفتیــش  و 

نامــزدان خواهــان تفکیــک آرای پــاک از ناپــاک 

ــه  ــد نکــرد؛ ســپس عبدالل شــد و بازشــامری را تأیی

ــم  ــد. تی ــگ خوان ــب و نیرن ــک فری ــه، آن را ی عبدالل

او، پیشــر خواهــان باطــل شــدن ۱۳76۳0 رأی 

زمــان  از  خــارج  رأی   ۱020۱2 شــده،  قرنطیــن 

رأی دهــی و 70 هــزار رأی تکــراری شــده بــود.

مســأله ی مهمــی را کــه رییــس تیــم ثبــات و 

همگرایــی مطــرح کــرد، دخالــت نیروهــای امنیتــی 

در انتخابــات اســت. او، گفــت کــه ایــن نیروهــا بایــد 

بی طرفــی خــود را حفــظ کننــد. درســت اســت کــه 

ــدان اعــالی قــوای مســلح خــودش نامــزد  رسقومان

انتخابــات اســت؛ امــا نیروهــای امنیتــی بــه عنــوان 

نبایــد  افغانســتان،  مــردم  متــام  منافــع  حافــظ 

وارد بازی هــای سیاســی شــوند. آن  هــم در ایــن 

ــواع  ــا ان ــتان ب ــه افغانس ــم ک ــخت و مه ــه ی س بره

ناهنجــاری و مشــکالت روبــه رو اســت. تروریــزم، 

و  روزافــزون  فقــر  اجتامعــی،  ناهنجاری هــای 

بــرده داری مــدرن، بــه انــدازه ی کافــی بــرای کشــور 

ــد  ــد همــه کمــک کنن ــان مشکل ســاز اســت. بای م

کــه غائلــه ی انتخابــات بیشــر از ایــن ادامــه نیابــد. 

بارهــا گفتــه شــد، کمیســیون انتخابــات و کســانی 

انــد، بایــد بــا ایــامن داری و  کــه در آن دخیــل 

صداقــت کار کننــد؛ امــا زمــان مشــخص کــرد کــه 

ــم  ــک تی ــچ وقــت ی ــک آرزو اســت. هی ــن فقــط ی ای

متحــد و کارا در کمیســیون بــه وجــود نیامــد تــا 

رییــس کمیســیون از شناســایی افــراد مخــل در 

ــام  ــر، اته ــأله ی دیگ ــد. مس ــخن بگوی ــات س انتخاب

ــای  ــن تیم ه ــه در بی ــت ک ــر اس ــه یک دیگ ــنت ب بس

انتخاباتــی همچنــان گــرم و پرطــرف دار اســت. 

همــه هم دیگــر را بــه تبانــی و کمیســیون را بــه 

جانــب داری از تیمــی خــاص متهــم می کننــد. ایــن 

ــات  ــکل انتخاب ــل مش ــه ح ــه ب ــدا از آن ک ــا ج فض

ــی را  ــای اجتامع ــه و درزه ــد، فاصل ــک منی کن کم

بیشــر می کنــد.

افغانســتان،  انتخابــات  کمیســیون  اگــر 

ــدون در نظــر گرفــنت  ــه اعراض هــا و ب ــال ب بی خی

ــد،  ــر طبــل آن می کوب اصــل شــفافیت کــه مــدام ب

عمــل کنــد؛ انتخابــات مروعیــت خــود را از دســت 

ــرد  ــد ب ــمتی خواه ــه س ــی را ب ــکار عموم داده و اف

ــن کشــور  ــات و دموکراســی در ای کــه دیگــر انتخاب

ــن  ــای از بی ــه معن ــن ب مفهومــی نداشــته باشــد؛ ای

ــردن متــام ارزش هایــی اســت کــه افغانســتان در  ب

ــت. ــته اس ــر داش ــه ی اخی ــول دو ده ط

اگــر کمیســیون انتخابــات واقعــا مســتقل اســت، 

بایــد بدانــد کــه کاســه ی صــر و تحمــل مــردم برای 

یک طرفــه شــدن انتخابــات لریــز شــده اســت.

خیلــی واضــح و روشــن می تــوان گفــت کــه 

ــی  ــدم هم آهنگ ــی و ع ــای بیرون ــارها، دخالت ه فش

ــا  ــات افغانســتان را ب در داخــل کمیســیون، انتخاب

چالــش جــدی روبــه رو کــرده اســت. کمیســیون کــه 

می خواســت، شــفافیت را فــدای رسعــت نکنــد، 

حــاال هــر دو را از دســت داده اســت. دیگــر حــرف 

از آمــار و آرای بایومریــک شــده و غیــر بایومریــک 

شــده و یــا آرای ســیاه و ســفید نیســت، کار بــه 

جایــی رســیده اســت کــه بایــد خــود انتخابــات 

انتخابــات  بلــوای  و  جنجال هــا  داد.  نجــات  را 

افغانســتان نشــان از آن دارد کــه ایــن پروســه بــا هــر 

شــکل و شــامیلی کــه باشــد، مدیریــت آن را نیــز هر 

کســی )بانــو و یــا آقــا( بــه عهــده داشــته باشــد، بــه 

دلیــل نــوع نــگاه و برگــزاری انتخابــات خــاص ایــن 

جغرافیــا، بایــد بــا جنجــال و مشــکل روبــه رو شــود. 

ــتان  ــان باس ــه روش یون ــه ب ــدارد ک ــم ن ــی ه تفاوت

ــوژی روز؛ چــون  ــا کمــک تکنال ــا ب برگــزار شــود و ی

اگــر نــوع نــگاه و مدیریــت انتخابــات در افغانســتان 

اصــالح نشــود، هیــچ چیــزی منی توانــد، انتخابــات 

افغانســتان را نجــات دهــد. شــاید هیــچ انتخاباتــی 

در دنیــا بــه انــدازه ی انتخابــات افغانســتان حاشــیه 

و جنجــال نداشــته باشــد؛ ناهنجاری هایــی کــه 

ــا دارد. ــیار چیزه ــه در بس ریش
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 بار دیگر تحریم
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در تازه تریــن مــورد، دو دادســتان مرکــز عدلــی و قضایــی 

ناشــناس  تفنــگ داران  ســوی  از  بگــرام  هوایــی  میــدان 

در ولســوالی قره بــاغ والیــت کابــل، کشــته شــدند؛ ایــن 

نخســتین بــاری نیســت کــه دادســتان ها هــدف تیرانــدازی 

ــی  ــر -یک ــتان دیگ ــن، دو دادس ــش از ای ــد. پی ــرار می گیرن ق

در والیــت غــور و دیگــری در والیــت پــروان- هــدف حملــه ی 

ــد. ــان باختن ــه و ج ــرار گرفت ــلحانه ق مس

کارمنــد خــود،  دو  تــرور  دادســتانی کل در خصــوص 

ــه،  ــامل خصامن ــن اع ــت: »چنی ــه اس ــه ای گفت ــی اعالمی ط

ــر اراده ی اســتوار و انجــام رســالت  ــی را ب ــن خلل کوچک تری

ــت  ــت و حاکمی ــن عدال ــن اداره در راســتای تأمی مقــدس ای

قانــون وارد نخواهــد کــرد. کارکنــان دادســتانی کل، تحــت 

ــه  ــذاری ب ــاده ی خدمت گ ــخ، آم ــزم راس ــا ع ــط، ب ــر رشای ه

می باشــند.« افغانســتان  و عزت منــد  مــردم رشافت منــد 

داده  دســتور  کشــفی  نهادهــای  بــه  کل،  دادســتانی 

پرونده هــا،  ایــن  عامــالن  بــرای دســت گیری  کــه  اســت 

اقــدام کــرده و موضــوع را بــه صــورت جــدی تحــت بررســی 

ــد. ــرار دهن ق

بــا این همــه، بــر اســاس گزارش هــای دادســتانی کل، از 

ســال ۱۳8۵ بــه ایــن ســو، ۱۳9 کارمنــد ارشــد ایــن اداره از 

ســوی افــراد ناشــناس یــا بــه گونــه ی علنــی بــا رضب گلولــه 

کشــته شــده و یــا هــم تــرور شــده  انــد. در یــک ســال اخیــر، 

ــیر  ــوالی گرمس ــق در ولس ــتان تحقی ــا، دادس ــن به بهاؤالدی

ــتانی  ــی دادس ــر اجرای ــی، مدی ــا حنف ــد، مجتب ــت هلمن والی

عمومــی تحقیــق جرائــم والیــت غزنــی، محمــد حق پرســت، 

دادســتان ریاســت دادســتانی اســتیناف والیــت پــروان و 

عبداملؤمــن نــرت، دادســتان ریاســت دادســتانی والیــت 

ــد. ــرور شــده ان ــه دادســتان هایی اســتند کــه ت غــور از جمل

ــزه ی  ــت و انگی ــوص عل ــتانی کل در خص ــد، دادس هرچن

تــرور دادســتان ها، حــارض بــه پاســخگویی نیســت؛ امــا آمــار 

نــر شــده نشــان می دهــد کــه در یــک ســال اخیــر، رونــد 

ــت. ــه اس ــش یافت ــتان ها افزای ــد دادس ــای هدف من تروره

ــا فســاد اداری،  ــار، در جهــت مبــارزه ب بــرای نخســتین  ب

دولــت بــر اســاس مــاده ی 6۴ و 7۵ قانــون اساســی، مرکــز 

ــاد اداری  ــنگین فس ــم س ــا جرائ ــارزه ب ــی مب ــی و قضای عدل

را ایجــاد کــرد. تعقیــب عدلــی متهــامن جرائــم ســنگین 

ناشــی از فســاد اداری کــه مرتکبیــن آن مأمــوران عالی رتبــه 

ــرای  ــواهد و اج ــدارک، ش ــناد، م ــر اس ــی ب ــند، مبتن می باش

تحقیقــات، جلوگیــری از اعــامل نفــوذ و ســایر مــوارد دیگــر، 

هــدف اساســی ایــن مرکــز تعریــف شــد.

پــس از فعالیت هــای ایــن مرکــز، ظاهــرا دیــده می شــود 

اداره و در کل، کارمنــدان دســتگاه  ایــن  کــه کارمنــدان 

ــد و  ــورد تهدی ــان دیگــر م ــی بیــش از هــر زم ــی و قضای عدل

ســوء قصــد قــرار گرفتــه  انــد کــه بیشــر ایــن ترورهــا زمانــی 

صــورت گرفتــه کــه دادســتان ها در هنــگام رفــنت بــه ســوی 

وظیفــه بودنــد. آن هــا، هنگامــی  کــه پرونده هــای بــزرگ 

از  قبــل  می کننــد،  بازگشــایی  را  اداری  فســاد  و  جرمــی 

ــوند  ــرور می ش ــه ت ــازمان یافت ــکل س ــه ش ــده، ب ــل پرون تکمی

و عامــالن تــرور می کوشــند کــه قضایــای ایــن پرونده هــا 

نشــان  ترورهــا  ایــن  مبانــد.  باقــی  خفــا  در  همچنــان 

بــزرگ  پرونده هــای  کــه  مافیایــی ای  حلقــات  می دهــد، 

ــا  ــن پرونده ه ــت ای ــع پیرف ــد، مان ــی دارن ــتگاه عدل در دس

شــده و ُمِخــل نظــم کار دادســتانی کل می شــوند.

نهادهــای  کارمنــدان  تــرور  افزایــش  بــا  هم زمــان 

عدلــی و قضایــی، در ســال های اخیــر، شــامر زیــادی از 

پرونده هــای تــرور ایــن کارمنــدان پنهــان باقــی مانــده و 

علــت و انگیزه هــای اساســی ایــن معضــل، علنــی نشــده 

اســت. هرچنــد، برخــی از ترورهــای هدف منــد را گروه هــای 

ــت،  ــم اس ــه مه ــا چیزی ک ــد؛ ام ــده می گیرن ــر عه ــلح ب مس

ایــن اســت کــه نهادهــای کشــفی و امنیتــی قــادر نیســتند 

تــا عامــالن زیــادی از ایــن رویدادهــای تروریســتی و جنایــی 

ــد. ــایی کنن را شناس

در همیــن حــال، مســؤوالن کمیســیون مســتقل حقــوق 

ــتگاه  ــان دس ــرار دادن کارگن ــدف ق ــه ه ــد ک ــر می گوین ب

عدلــی و قضایــی، از یــک ســو در تقابــل آشــکار بــا مســائل 

حقــوق بــری اســت و ایــن ترورهــا خــالف قوانیــن حقــوق 

بردوســتانه ی بین املللــی پنداشــته می شــود و از ســوی 

ــن  ــا قوانی ــه ب ــلح در مواجه ــای مس ــرد گروه ه ــر، روی ک دیگ

افغانســتان اســت.

بــه  بــر،  حقــوق  کمیســیون  عضــو  نظــری،  نعیــم 

در  کــه  افــرادی  می گویــد،  کابــل  صبــح  روزنامــه ی 

دســتگاه حاکمیــت قانــون نقــش کلیــدی و محــوری را ایفــا 

ــرد  ــورت می گی ــانی ص ــوی کس ــا از س ــرور آن ه ــد، ت می کنن

ُمِخــل  و  تضعیــف  را  قانــون  حاکمیــت  می خواهنــد  کــه 

باشــند. قانــون  حاکمیــت 

ایــن عضــو کمیســیون مســتقل حقــوق بــر، تأکیــد 

تــرور  بــر  مبنــی  مســلح  افــراد  رویکــرد  کــه  می کنــد 

دادســتان ها در کشــور، بایــد از ســوی مســؤوالن مربــوط 

ــون مطــرح اســت  ــه شــود؛ چــون حاکمیــت قان جــدی گرفت

و اصــال نظــام افغانســتان در چــر قانونیــت بــه حیــات خــود 

ــی  ــدان عدل ــرور کارمن ــه، ت ــی  ک ــد؛ در صورت ــه می ده ادام

و قضایــی بیشــر شــود، نظــام افغانســتان از پایــه دچــار 

ــد. ــد ش ــیب خواه آس

ــی  ــای امنیت ــر، از نهاده ــوق ب ــتقل حق ــیون مس کمیس

اســت؛  بایســته  و  شایســته  کــه  آن گونــه  می خواهــد، 

امنیــت دادســتان های افغانســتان تأمیــن شــود؛ در غیــر 

ــه رو  ــش روب ــا چال ــخت ب ــون س ــت قان ــورت، حاکمی ــن ص ای

می شــود.

بــه  پاســخی  کل،  دادســتانی  مســؤوالن  هرچنــد، 

ــن  ــؤوالن ای ــا مس ــد؛ ام ــه نکردن ــل ارائ ــح کاب ــه ی صب روزنام

ــه  ــد ک ــرده بودن ــالم ک ــانه ها اع ــه رس ــن ب ــش از ای ــاد، پی نه

ــه ۱۵ دادســتان  ــک ب ــون، نزدی ــا کن ــاز ســال جــاری ت از آغ

بــر  تــرور شــده  انــد. دادســتانی کل، حملــه  در کشــور 

دادســتان ها را »حملــه بــر عدالــت« دانســته و تأکیــد کــرده 

کــه عامــالن بیشــر ایــن ترورهــا، کســانی اســتند کــه مجــرم 

بــوده و از تطبیــق قانــون رس بــاز می زننــد.

افزایش ترور دادستان ها؛ 
شبکه های جرمی تهدید جدی برای کارمندان قضایی

سیدمهدی حسینی
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علمی-آموزشــی  مــکان  مهم تریــن  کابــل،  دانشــگاه 

کشــور اســت کــه بیشــرین شــامر دانشــجو را در مقایســه 

ــت؛  ــا داده اس ــود ج ــور در خ ــگاه های کش ــر دانش ــا دیگ ب

و  ســلفی  گروه هــای  فعالیــت  اخیــر  ســال های  در  امــا 

افراط گــرای دینــی، دانشــگاه کابــل را بــه محیطــی دلگیــر 

و مخربــی بــدل کــرده اســت کــه باعــث دل زدگــی شــامری 

از دانشــجویان از درس شــده و شــامری هــم، توســط ایــن 

افراطیــت دینــی،  بــرای  گروه هــا در جبهه هــای جنــگ 

می شــوند. رسبازگیــری  

بــا  کــه  رشعیــات  دانشــکده ی  اســتادان  از  برخــی 

انــد؛  ارتبــاط  در  عربــی  کشــورهای  ســفارت خانه های 

ــه ترویــج هــر چــه بیشــر  ــرده و ب ــه پــش ب ایــن مأمــول را ب

ــاملت آمیز را  ــتی مس ــه ی هم زیس ــه و زمین ــونت پرداخت خش

ــد. ــرده ان ــان ب از می

ایــن اســتادان، بیشــر دانشــجویانی را هــدف قــرار 

ــناخت  ــده و ش ــت آم ــای دور دس ــه از والیت ه ــد ک می دادن

کمــری از مفاهیــم مهــم زندگــی امــروزی داشــته انــد. 

ــا در صنف هــای درســی مســائلی  شــامری از اســتادان حت

ــج  ــغ و تروی ــی دارد، تبلی ــی دین ــه  در افراط گرای ــه ریش را ک

می کردنــد کــه ایــن بچه هــای روســتایی نیــز بــه زودی 

گرویــده ی ایــن تبلغیــات می شــدند.

»عزم الدیــن  و  راســتین«  »جعفــر  ناهنجاری هــا،  ایــن  

و  تســاهل  »گفتــامن  کــه  مــی دارد  آن  بــر  را  بره کــی« 

ــه  ــه در آن، ب ــد ک ــکل دهن ــگاه ش ــن دانش ــدارا« را در ای م

بــا شناســایی  ایــن وضعیــت پرداختــه و  آسیب شناســی 

بپردازنــد. آن  اصــالح  و  نقــد  بــه  ریشــه های خشــونت، 

»گفتــامن تســاهل و مــدارا«، حاصــل تــالش ایــن دو در 

ــه اش را در  ــتین جلس ــه نخس ــت ک ــار اس ــال پ ــان س رسط

ــگاه  ــتان )ACKU( در دانش ــات افغانس ــز معلوم ــاالر مرک ت

کابــل برگــزار می کنــد.

ابتــکار  بره کــی،  عزم الدیــن  بــا  کــه  راســتین  جعفــر 

کــه  »می دیــدم  می گویــد:  دارد،  را  گفتــامن  ایــن  آغــاز 

ــا  ــی ب ــدروی دین ــی و تن ــر افراط گرای ــای دعوت گ تریبون ه

ــونت  ــر خش ــه توجیه گ ــی ک ــلفی و قرائت های ــای س قرائت ه

اســت، گروه هــای دانشــجویی ای را شــکل داده انــد.«

ــر و  ــزب تحری ــروه ح ــان از گ ــن می ــتین در ای ــای راس آق

شــاخه ی جوانــان مســلامن )جمعیــت اصــالح افغانســتان( 

نــام می بــرد کــه بــه گونــه ی آشــکار در دانشــگاه کابــل 

ــد. ــت دارن فعالی

ــای  ــه ج ــازه ک ــی ت ــاد تریبون ــت و ایج ــن وضعی دوام ای

ترویــج خشــونت، دانشــجویان را بــه »تســاهل و مــدارا« 

ــت  ــال، در حقیق ــن خ ــود؛ ای ــی ب ــخت خال ــد س ــرا بخوان ف

انگیــزه  ی اصلــی شــکل گرفــنت گفتامنــی زیــر نــام »تســاهل 

آن،  برگزارکننــدگان  بــاور  بــه  کــرد.  فراهــم  را  مــدارا«  و 

ــرای آن شــامری از  تســاهل و مــدارا، تریبونــی اســت کــه ب

ــی  ــه ی نظــام تحصیل ــه در آیین دانشــجویانی کــه خــود را ن

و نــه در آیینــه ی گروه هــای تنــدرو دینــی می بیینــد، در 

محــور ایــن گفتــامن گــرد آمــده و از گوشــه ی تنهایــی 

ــد. ــی یابن رهای

»گفتــامن تســاهل و مــدارا«، یگانــه جریــان روشــن گری 

و فکــری در افغانســتان اســت کــه بــه شــکل ســازمانی کار 

منی کنــد. آقــای راســتین می گویــد کــه ایــن گفتــامن 

ــد  ــده ان ــت دی ــا محرومی ــل م ــه مث ــت ک ــلی اس ــوط نس مرب

و قربانــی تنــدروی و خشــونت در افغانســتان اســتند؛ ایــن 

نســل خــود بایــد رهــری ایــن گفتــامن را در دســت بگیــرد؛ 

روی همیــن دلیــل اســت کــه روز تــا روز بــه شــامر اعضــای 

ــود. ــزوده می ش ــامن اف ــن گفت ای

ایــن گفتــامن از ســوی هیــچ ســازمان و یــا نهــادی 

حامیــه ی مالــی و یــا انســانی نشــده اســت.

جایــی  بــه  جهــان  در  مــدارا«،  و  تســاهل  »گفتــامن 

رســیده اســت کــه منتهــی بــه شــکل گیری اتحادیــه ی اروپــا 

شــده؛ امــا در افغانســتان گفتــامن حاکــم همــواره گفتــامن 

خشــونت بــوده و آن هایــی بــر حــق انــد کــه پرچــم دار 

ــد. ــی ان ــدروی دین ــونت و تن خش

جعفــر  زمیــن،  از  گوشــه ای  ایــن  در  همــه  ایــن  بــا 

کار  دیگــر،  جــوان  ده  و  بره کــی  عزم الدیــن  راســتین، 

برنامه هــای  نــام  زیــر  را  برنامه هایــی  تنظیــم  و  اجرایــی 

ــش  ــه پی ــی، ب ــه اعتدال گرای ــد ب ــی در پیون ــی- فرهنگ علم

پانــزده  گفتــامن  ایــن  حــاال  تــا  رشوع  از  کــه  می برنــد 

برنامــه ی زنــده در دانشــگاه کابــل داشــته اســت.

دارای  اجرایــی،  گــروه  اضافــه ی  بــه  گفتــامن  ایــن 

ــن  ــری ای ــد فک ــه در تولی ــت ک ــز اس ــت نی ــر ثاب ــای غی اعض

اســتادان  هــامن  این هــا  می گیرنــد؛  ســهم  گفتــامن 

مختلــف  حوزه هــای  کارشناســان  و  دانشــگاه ها 

انــد  فلســفه  و  ادبیــات  جامعه شناســی،  مردم شناســی، 

کــه در پیونــد بــه تســاهل و مــدارا در برنامه هــای ایــن 

ــران  ــا دیگ ــان را ب ــته های ش ــرده و داش ــت ک ــامن رشک گفت

ــان را در  ــته های ش ــا و نوش ــا مقاله ه ــد و ی ــک می کنن رشی

پیونــد بــه »تســاهل و مــدارا« بــه گونــه ی رایــگان بــه نشــانی 

ــروه  ــوی گ ــس از آن از س ــه پ ــتند ک ــامن می فرس ــن گفت ای

می شــود. همگانــی  گفتــامن  اجرایــی 

هدف های گفتان تساهل و مدارا

این گفتامن، چند هدف مشــخص را دنبال می کند.

۱- آسیب شناســی برداشــت چندگانــه و بســیار ســطحی 

از قرائت هــا و روایت هــای دینــی، نخســتین هــدف ایــن 

گفتــامن اســت.

آقــای راســتین می گویــد کــه امــرزو بــه اســاس آمــار 

مســجد  هــزار   ۱60 بــه  نزدیــک  اوقــاف،  و  حــج  وزارت 

ــه   ــک ب ــان نزدی ــن می ــه از ای ــود دارد ک ــتان وج در افغانس

۵۵ هــزار آن خطبه هــای منــاز جمعــه ی  شــان را از ایــن 

وزرات دریافــت می کننــد؛ از ایــن میــان نیمــی از آن هــا 

می کننــد. تطبیــق  را  شــان  دریافتــی  خطبه هــای  

ــت  ــه ۱00 هــزار مســجد عمــال از کنــرل دول ــک ب نزدی

ــن مســجد ها در خطبه هــا و  ــرون اســت. هــر کــدام از ای بی

ــد و  ــج تنــدروی ان ــی تروی مناســک مشــخص مذهبــی در پ

ــه خــورد مــردم  ــا قرائت هــای بســیار ضعیفــی را از دیــن ب ی

ــتان  ــازی در افغانس ــعه و نهاد س ــع توس ــه مان ــد ک می دهن

از هدف هــای  آقــای راســتین می گویــد: »یکــی  اســت. 

مهــم گفتــامن ایــن اســت کــه بــا دعــوت کارشناســان، 

مــا  دیــن،  حــوزه ی  پژوهش گــران  و  دینــی  روشــن گران 

ــه  ــم ک ــه کنی ــن ارائ ــرم و آرام از دی ــت ن ــک قرائ ــم ی بتوانی

مــردم افغانســتان آن را خوانــده و مطابــق آن عمــل کننــد؛ 

این گونــه بــه زندگــی مســاملت آمیز و زیســت جمعــی ای کــه 

خشــونت و کشــتار در آن کــم باشــد، می رســیم. »گفتــامن 

تســاهل و مــدارا« از رشوع فعالیــت تــا حــاال پیوســته بــرای 

ــد.« ــالش می کن ــه آن ت ــیدن ب رس

2-  تفهیــم ایــن امــر بــه تصمیم گیرنــدگان سیاســی 

ــی و  ــز تباه ــدارد، ج ــده ای ن ــچ برن ــگ هی ــه جن ــور ک کش

ویرانــی.

ــی ای  ــای علم ــه برنامه ه ــه ب ــد، توج ــتین، می گوی  راس

ــالمت  ــه س ــیم ک ــاهد باش ــی را ش ــا روایت ــه از درون آن م ک

زندگــی و مصؤونیــت فــردی را در یــک جامعــه ایجــاد کــرده 

ــه جنــگ. و آن را فراگیــر ســازد؛ ایــن راه حــل اســت ن

کــه  اســت  آن  پــی  در  مــدارا«  و  تســاهل  »گفتــامن 

در میــان مــدت بایــد بــا تغییــر جهــت دیــد، روی ایــن 

رسمایه گــذاری شــود کــه چگونــه از راه ترویــچ فرهنــگ 

»تســاهل و مــدارا« و از راه باز نگــری نصــاب آموزشــی در 

فراهــم  را  خــرد ورزی  زمینــه ی  مکتب هــا،  و  دانشــگاه ها 

آورده و نهاد هــای آموزشــی و علمــی کشــور بــارور کنــد. 

را  جامعــه  آن  اثرهــای  درازمــدت  در  گفتامنــی،  چنیــن 

و  جنــگ  علمــی  جنبه هــای  توســعه ی  بــا  و  فراگرفتــه 

اختــالف را کاهــش دهــد.

جامعــه ی  نامطلــوب  وضعیــت  و  دانشــگاه  نقــد    -۳

ــه  ــت ک ــی اس ــای مهم ــی از هدف ه ــور، یک ــک کش اکادمی

ایــن گفتــامن آن را دنبــال می کنــد.

راســتین می گویــد: »نظــام تحصیلــی مــا جــای ایــن 

ــد،  ــج کن ــاد را تروی ــرد  بنی ــِش خ ــادی، دان ــر انتق ــه تفک ک

ــا در  ــت؛ حت ــلفی اس ــای س ــه از قرائت ه ــه گرفت ــر مای بیش

رشــته های بســیار تخصصــی، مســائل دینــی و مذهبــی 

پررنگ تــر از مســائل اصلــی اســت.« بــه بــاور او، هــدف 

ــتامتیک و  ــد سیس ــا نق ــه ب ــت ک ــن اس ــت، ای ــن حرک از ای

ــوزه ی  ــگاهی و ح ــاب دانش ــل؛ نص ــه ی راه ح ــا ارائ ــراه ب هم

دانشــگاهی را در افغانســتان متحــول کنــد. »از راه گفــت و 

گــو و همــوار کــردن گفتــامن می تــوان بــه ایــن مهــم دســت 

ــت.« یاف

ــانی  ــه نش ــه ب ــی ک ــد، مقاله های ــتین می گوی ــر راس جف

ایــن گفتــامن آمــده اســت؛ نشــان دهنده ی ایــن اســت 

کــه نصــاب تحصیلــی مــا خــود عامــل بالقــوه ای در ترویــج 

تنــدروی دینــی اســت. ایــن نصــاب بــه ناچــار بایــد بازنگــری 

ــه  ــت را نهادین ــد عقالنی ــه بتوان ــد اندیش ــود و از راه تولی ش

کنــد. 

ــی کــه در آن شــامری از مــردم  ــی گفتامن ۴- جــای خال

کــه خــود در پیونــد بــه تســاهل و مــدارا پژوهــش کــرده انــد 

ــامن  ــن گفت ــد ای ــث ش ــد؛ باع ــوزه ان ــن ح ــر همی و کنش گ

شــکل بگیــرد تــا تریبونــی باشــد بــرای نــر مقاله هــا و 

پژوهش هــای آنــان.

کارشیوه ی گفتان تساهل و مدارا

از روش  برنامه هــا  بــرای پیش بــرد  ایــن گفتــامن   در 

می شــود. گرفتــه  کار  گفت وگــو 

آقــای راســتین می گویــد: »مــا بــا ایــن کــه بــه نقــد 

آن  از  نیــز  درس هایــی  بایــد  می پردازیــم،  خــود  تاریــخ 

داشــته باشــیم. جنــگ راه حــل نیســت، حــذف کــردن 

راه حــل نیســت. کرثت گرایــی و موجودیــت دیدگا هــای 

متفــاوت و متنــوع از یــک ســو باعــث تنــوع فرهنگــی شــده 

و از ســویی هــم باعــث از میــان بــردن تنش هــای تاریخــی 

می شــود.«

 او می گویــد کــه در ایــن گفتــامن، بارهــا شــاهد آن بــوده 

انــد کــه مناظره هــا و بحث هــا ی جــدی از راه گفت وگــو 

ــاد  ــه تض ــری ک ــر دیگ ــی ب ــچ کس ــت و هی ــه اس ــش رفت پی

فکــری داشــته اســت نتاختــه و رسکــوب نکــرده اســت. »مــا 

ــو  ــرای گفت وگ ــه ای ب ــر صفح ــه اگ ــتیم ک ــاور اس ــن ب ــه ای ب

گفتــامن،  ایــن  می کننــد.«  گفت وگــو  مــردم  باشــد، 

همچنــان بــه نــر مقاله هــا از ایــن نشــانی می پــردازد.

دست آورد های گفتان تساهل و مدارا

ایــن گفتــامن باعــث شــده اســت کــه مــنت تولیــد 

شــود؛ از مجمــوع مقاله هــا و نوشــته ها بــه نشــانی ایــن 

ــده  ــد ش ــه تولی ــن زمین ــم در ای ــاب مه ــار کت ــامن، چه گفت

اســت. دســت آورد دیگــر آن، تأثیــر روی نگــرش شــامری 

ــان  ــت را در می ــد ظرفی ــن رون ــه ای ــت ک ــجویان اس از دانش

خــود  می شــود،  باعــث  و  کــرده  ایجــاد  دانشــجوبان 

محیــط خــود را متحــول کــرده و از درون بــه تغییــر نصــاب 

بپردازنــد. دانشــگاهی 

ایــن گفتــامن باعــث شــده اســت کــه جوانــان روشــن گر 

ــم  ــار ه ــد، کن ــن گری ان ــه روش ــل ب ــه متامی ــی ک ــا آن های ی

بیاینــد کــه از ســال گذشــته بــه ایــن ســو، نزدیــک بــه ۴0 

ــور  ــاز در مح ــت امتی ــدون دریاف ــود ب ــه اراده ی خ ــوان ب ج

ــامن  ــن گفت ــی ای ــای اجرای ــده و در کاره ــرد آم ــامن گ گفت

همــکاری می کننــد.

»گفتــامن تســاهل و مــدارا« در پــی آن اســت کــه در 

درازمــدت بــه جریــان مســلط فکــری بــدل شــده و تــا زمانــی 

فعالیت هایــش را ادامــه دهــد کــه زمینــه ی خشــونت ها 

کــم از کــم از نشــانی دیــن بــه صفــر رســیده و یا بــه کمرین 

ــت،  ــادی، عقالنی ــر انتق ــردورزی، تفک ــد؛ خ ــزان آن برس می

دیگرپذیــری، تعامــل، تســامح و خویشــنت داری در جامعه ی 

حاکــم شــود کــه شــاید در نســل های آینــده، افغانســتان بــه 

ایــن وضعیــت دســت پیــدا کنــد؛ امــا تــا زمانــی  کــه وضعیــت 

ــه ی  ــی در جامع ــن گفتامن های ــه دوام چنی ــرده ب ــر نک تغی

افغانســتان نیــاز اســت. 

3 زیر پل سوخته آدم های  قصه ی 

بود.  آشنا  همه  برای  دیگر  خنده هایش  بلند  صدای 

همیشه تنها می خندید و معلوم نبود به کی می خندد؛ 

زیر  را  جمله  یک  همیشه  بلندش،  خنده ی  از  بعد  اما 

را  جمله ای  خنده هایش،  برعکس  می کرد.  زمزمه  لب 

که  طوری  بود؛  پنهانی  و   آهسته  می آورد،  زبان  به  که 

دو تصور در ذهن نقش می بست. این که یا از شنیدن 

را  که کسی  یا  داشت  دیگران هراس  توسط  این جمله 

مقابل جمله ی  نداشت طرف  که دوست  فحش می داد 

بشنود. را  او 

همه او را می شناختند و او هم همه را می شناخت؛ 

و  تعریف ها  تنها  می شناختند،  را  او  که  کسانی  اما 

گفته هایی از دیگران در موردش شنیده بودند. او، کمر 

سوخته،  پل  آخر  در  تنها  تنهای  همیشه  می زد.  حرف 

لحظه ای  می توانستی  کمر  می کرد.  سپری  را  وقتش 

در  بود.  تاریکی  عاشق  او،  ببیند.  روز  روشنی  در  را  او 

تاریکی خود را پنهان می کرد؛ اما از چه کسی؟ نه اهل 

خالف بود و نه اهل معارشت. انزوای وحشتناکی را برای 

بود. کرده  انتخاب  خودش 

من  که  میان سالی  پیرمردی  بود.  طوری  این  او، 

حدس می زدم از پنجاه سال بیشر سن داشته باشد. 

خاطر  به  را  او  هم  معتادان  بقیه  و  داشت  نام  عباس 

ریش سفیدش »بابه عباس« صدا می کردند. لباس ها و 

رس و صورت بسیار اسفناک تر از وضعیت دیگر معتادان 

بود  دلیل  این  به  تنها  این وضعیتش هم  داشت. متام 

که او از دخمه ی تاریک خود بیرون منی آمد و حتا رفع 

پارچه ای دخمه ی  دیوار  را هم در هامن دور  حاجتش 

بود  شده  سبب  هم  دالیل  همین  می داد.  انجام  خود 

او  با  ارتباط  برقراری  به  رغبت  دیگر کمر  معتادان  که 

بابه عباس هم  به سود  این بی رغبتی  باشند که  داشته 

بود؛ به این خاطر که او هم چندان متایلی به برقراری 

رابطه با دیگر معتادان و یا جهان بیرون از آن دخمه ی 

نداشت.  تاریک 

اما بر خالف متام بی میلی بابه عباس، چند معتادی 

دروازه ی  جلو  و  منی گذاشتند  راحت  را  او  که  بودند 

دخمه ی او می رفتند و او را در تنهایی اش منی گذاشتند؛ 

دل  از  و  خامر  وقت  همیشه  که  بودند  معتادانی  آن ها 

داشتند. خر  بابه عباس  گنجشکی  و  نازک 

و  مرموز  آدم های  از  یکی  بابه عباس  هم  من  برای 

در  داشتم  دوست  همیشه  که  بود  سوخته  پل  جالب 

دارد  داستانی  انسانی  هر  خوب  بدانم.  بیشر  موردش 

با دالیل بی شامری که ممکن پایش را به جهان زیر پل 

سوخته و اعتیاد بکشاند. آن زمان داستان و دالیل خودم 

برایم چندان جذابیت نداشت و چون در بین آن معتادان 

زندگی می کردم، خواه یا ناخواه داستان زندگی شامری 

شان  خود  زبان  از  یا  و  می رسید  گوشم  به  معتادان  از 

هم  را  بابه عباس  زندگی  دالیل  و  داستان  می شنیدم. 

زبان خودش.  از  اتفاقی شنیدم  خیلی 

گرفت  شدید  باران  پاییزی،  روز  یک  عر  درست 

این  کابل جاری شد.  دریای  بسر  در  و سیل عظیمی 

با  را غافل گیر کرد.  سیل همه معتادان زیر پل سوخته 

می رسد  سوخته  پل  به  که  زمانی  کابل  دریای  که  این 

پهنای بیشری به خود می گیرد؛ اما حجم طغیان دریای 

کابل آن عر چنان زیاد بود که همه را وادار به فرار کرد 

و حتا شامری را هم سیل با خود برد.

 همه معتادان آن عر مجبور شدند، مال و اموالی را 

که داشتند در هامن جا رها کنند و جان خود را نجات 

بدهند. خیلی ها مضطرب بودند؛ اما بیشر از همه بابه 

عباس مضطرب بود؛ چنان آه و ناله را به راه انداخته بود 

که گویی یکی از عزیزانش را از دست داده است. او از 

چند جمله ی همیشگی اش بیشر حرف می زد. همه با 

در  را  زنش  که  کرد  اعراف  او،  می کردند.  گوش  دقت 

دعوای خانوادگی با رضبات چاقو زده است و آن روز با 

به  پدریش  زمین های  فروش  از  که  افغانی  لک  بیست 

دست آورده بود، از ترس خانه را رها می کند و تا امروز 

دیگر جرأت برگشنت، نکرده است. 

او همین طور که می گریست و دیگران دورش جمع 

پیراهن  و  او  پول های  سیل  که  می گفت  بودند.  شده 

زنش  برای  معذرت خواهی  خاطر  به  که  را  رسخ رنگی 

خریده بود را با خودش برده. او انگار قبول نداشت که 

زنش را رضبات چاقو کشته است و به این فکر می کرد 

که روزی برگردد پیش خانواده اش؛ اما این همه مدت، 

توانسته  خواسته اش  این  از  را  او  مخدر  مواد  جاذبه ی 

را  زندگی اش  عر  آن  که  این  تا  بود  داشته  نگه  دور 

برد. با خود  سیل 

قاتل معتادی که ارث پدری اش 
را سیل برد

منیکمعتادم

حسن ابراهیمی

تساهل و مدارا؟
مجیب ارژنگ

اینگفتامنباعثشدهاستکه
منتتولیدشود؛ازمجموعمقالهها
ونوشتههابهنشانیاینگفتامن،

چهارکتابمهمدراینزمینه
تولیدشدهاست.دستآورددیگر
آن،تأثیرروینگرششامریاز
دانشجویاناستکهاینروند
ظرفیترادرمیاندانشجوبان

ایجادکردهوباعثمیشود،خود
محیطخودرامتحولکردهوازاز
درونبهتغییرنصابدانشگاهی

بپردازند.
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دو ماهــی از رســیدن نویــد در ترکیــه می گــذرد کــه او بــه 

ــن  ــختی های ای ــا س ــرده و ب ــی ب ــرت پ ــی در مهاج ــت زندگ حقیق

زندگــی، بیشــر آشــنا می شــود. شــب ها را ناچــار اســت در 

ــا گاهــی  اتاقــی کوچــک ســه در چهــار کنــار هفــت نفــر دیگــر ی

بیشــر از آن بخوابــد.

ــدازه ی آن  ــش از ان ــای بی ــل رسم ــه دلی ــه ب ــد ک ــد می گوی نوی

ســال - در شــهری کــه زندگــی می کنــد- و هجــوم بیــش از بیســت 

ــار  ــب ها ناچ ــی ش ــه اتاقه، گاه ــه ی س ــک خان ــر در ی ــر مهاج نف

ــد  ــب را چن ــم ش ــه نی ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــت بخوابن ــه نوب ــد ب بودن

ــدند،  ــدار می ش ــا بی ــه این ه ــس از آن ک ــد و پ ــری می خوابیدن نف

آن هایــی کــه در خــط انتظــار بودنــد، می خوابیدنــد.  »شــامری از 

شــب ها در هــامن اتــاق کوچــک تــا ده نفــر هــم گــرد می آمدیــم 

ــت  ــدن نوب ــرای خوابی ــم ب ــی جــای، ناچــار بودی ــل تنگ ــه دلی و ب

کنیــم.«

زمانــی کــه نویــد بــه ترکیــه مــی رود، زمســتان اســت و در 

شــهری کــه او زندگــی می کنــد، کار بــرای مهاجــران در زمســتان 

کــم می شــود؛ امــا نویــد ناچــار اســت ایــن همــه ســختی را دوام 

بیــاورد؛ او آمــده اســت کــه بــه اروپــا بــرود نــه ایــن کــه در ترکیــه 

کارگــری کنــد.

ــیدن  ــای رس ــا روی ــی ب ــال  و نیم ــک س ــر از ی ــد بیش ــا نوی ام

بــه اروپــا در ترکیــه رسگردانــی می کشــد و هــر از گاهــی کــه 

برایــش  پولــی  هــم  خانــواده اش  و  می کشــد  تــه  کیســه اش 

ــا دو روزی رس کار  ــرای یــک روز ی منی فرســتد؛ ناچــار می شــود ب

بــرود؛ امــا  واکنشــی کــه پاهایــش در برابــر فعالیت هــای فزیکــی 

وی نشــان می دهــد، منی گــذارد بیشــر از چنــد روزی بــه کار 

بــرود و او ناچــار روزهــای بی شــامری را در گوشــه ی اتــاق، زانــوی 

ــا ببافــد. ــا رؤی ــه اروپ ــرای رســیدن ب ــد و ب غــم بغــل کن

او یــک بــاری بــرای رســیدن بــه اروپــا راهــی مــرز یونــان 

می شــود؛ امــا منی توانــد خــودش را بــه یونــان برســاند و بــه 

ــد  ــه امی ــد؛ ب ــه می گذران ــز در ترکی ــی را نی ــتان دوم ــار زمس ناچ

ــا برســد  ــه اروپ ــد ب ــان ایــن همــه ســختی ها بتوان ایــن کــه در پای

. نویــد می گویــد کــه در زمــان بودنــش در ترکیــه، روزهــای روز را 

تــا شــام گرســنه در خانــه ســپری کــرده اســت. او خیلــی از روزهــا 

ــد  ــت، منی توان ــته اس ــب نداش ــی در جی ــه پول ــن ک ــل ای ــه دلی ب

در جریــان روز کــه تنهــا اســت برایــش خوراکــی ای تهیــه کنــد و 

ــاورد. ــاب بی ــنگی را ت ــا از رسکار گرس ــدن بچه ه ــا آم ــار ت ناچ

امــا تنهــا خواســت نویــد ایــن اســت کــه بــه هــر شــکل ممکــن 

بایــد خــود را بــه کشــورهای پیش رفتــه ی اروپایــی برســاند.

بــا پایــان یافــنت دومیــن زمســتان زندگــی نویــد در ترکیــه، او 

ــود  ــری می ش ــان دیگ ــر زم ــر از ه ــا مصمم ت ــه اروپ ــنت ب ــرای رف ب

ــا  ــه اروپ ــی ب ــفر قاچاق ــه ی س ــواده اش هزین ــکاری خان ــه هم و ب

ــه در  ــده اســت ک ــه رفتنــش منان ــد روزی ب ــد. چن ــا می کن را مهی

ــه  ــده و ب ــار ش ــه گرفت ــس ترکی ــت پولی ــه دس ــار، ب ــال پ ــار س به

افغانســتان برگشــتانده می شــود.

ــرای  ــه تنهــا کــه ب ــن ســفر نیمه متــام ن ــد کــه ای ــد می گوی نوی

مــن خوشــی نیــاورد، بلکــه باعــث شــد شــش ســال عقــب بیفتــم. 

او می گویــد کــه یــک ســال پیــش از رفتنــم، در افغانســتان 

ــواده  ام را  ــتم خان ــودم و می خواس ــتان ب ــنت از افغانس ــر رف درگی

ــواده  ــل خان ــدون می ــر ب ــت آخ ــا دس ــد؛ ام ــه نش ــم ک ــی کن راض

خــودم را بــه ترکیــه رســاندم؛ همیــن کــه از ترکیــه برگشــتم دیــدم 

کابــل آن کابــل ســابق نیســت و مــن سه ســال فرصــت را ایــن جــا 

ــرد  ــه ای از دســت داده  ام کــه سه ســال دیگــر زمــان می ب ــه گون ب

ــم.  ــم ایجــاد کن ــن فرصت هــا را برای ــا ای ت

از  یکــی  در  بــرود  ترکیــه  بــه  کــه  ایــن  از  پیــش  نویــد 

دانشــگاه های خصوصــی در دانشــکده ی خرنــگاری مشــغول 

ــامن  ــاره رس ه ــال دوب ــار س ــس از چه ــاال پ ــا ح ــود؛ ام ــوزش ب آم

صنفــی رفتــه اســت کــه در آن از  هم صنفــان ســابقش خــری 

نیســت.

ــی  ــر زندگ ــال را  در گی ــن سه س ــر ای ــه اگ ــد ک ــد می گوی نوی

افغانســتان می بــود، حــاال در جــای  و کاری اش در  آموزشــی 

ــت. ــرار داش ــری ق به

او، مــی گویــد: »بــرای جــران ســه  ســالی کــه از دســت 

ــته های  ــا داش ــاز دارم ت ــن نی ــاز دارم. م ــر نی ــال دیگ دادم، سه س

ذهنــی ام را دوبــاره زنــده کنــم و از نــو بــا محیــط افغانســتان -کــه 

ــوم و  ــده و در آن وارد ش ــار آم ــودم- کن ــرده ب ــش ک ــر فراموش دیگ

ــد  ــاره بای ــرم. دوب ــردم را از رس گی ــتان و م ــا دوس ــود ب ــط خ رواب

ــن  ــودم؛ ای ــم کــه سه ســال پیــش در آن جــا ب ــی رشوع کن از جای

گونــه اســت کــه مهاجــرت شــش ســال زندگــی ام را پــس انداخت.

ایــن داســتان تنهــا داســتان درد آور نویــد نیســت. بیشــر 

باشــندگان افغانســتان کــه بــه مهاجــرت روی آورده انــد و بــه دلیل 

ــه افغانســتان برگردانــده  ــان ب نپذیرفتــه شــدن در جامعــه ی میزب

ــکلی  ــد؛ مش ــان ان ــت در گریب ــکل دس ــن مش ــا همی ــد ب ــده ان ش

ــر حــال  کــه بیشــر از طالبــان، داعــش و حمله هــای انتحــاری ب

و روز ایــن مهاجــران ســایه افکنــده و زندگــی  شــان را بــه کابــوس 

بــدل کــرده اســت.

مهاجرت شش سال زندگی ام 
را پس انداخت 

فرزندانزمین

مجیب ارژنگ 

ایاالت متحده ی امریكا متشكل از ایالت های مختلف 

است كه بعضی فوق العاده كوچك اند )مانند رودایسلند 

بزرگ  فوق العاده  بعضی  و  مربع(  كیلومر   ۳۱۵6  =

مشكلی  مربع(.  كیلومر   ۱،۵2۴،6۴0  = االسكا  )مانند 

كه در اثر این واقعیت پیش می آید، عدم رعایت عدالت 

كنگره  در  مصوب  قانون گذاری های  و  برنامه ریزی ها  در 

تعداد  با داشنت  ایالت های بزرگ  این معنا كه  به  است؛ 

زیان  به  همیشه  می توانند  كنگره،  در  منایندگان  بیشر 

مثال  بزنند؛  قانون گذاری  به  دست  كوچك  ایالت های 

از  یكی  نفوس،  میلیون   28 تقریبا  داشنت  با  كالیفورنیا 

منایندگان  تعداد  كه  بوده  امریكا  ایالت های  بزرگ ترین 

كه  این  با  است؛  ایالت ها  سایر  از  بیشر  مراتب  به  آن 

كمرین  نفوس،  میلیون  نیم  تقریبا  داشنت  با  یومینگ، 

منایندگاِن  گاهی  دارد.  كنگره  در  را  مناینده  تعداد 

به  می توانند  را  طرح هایی  كالیفورنیا  ایالت  به  مربوط 

به  كالیفورنیا  ایالت  منافع  متضمن  كه  برسانند  تصویب 

باشد.  اقلیت  ایالت های  یا  كوچك تر  ایالت های  زیان 

و  بر هم می خورد  عدالت  كه  است  روشن  این حال،  در 

می كند.  بروز  نارضایتی  امریكا  مختلف  ایالت های  میان 

پدران  نیز  را  مشكل  این  كه  اند  معتقد  امریكایی ها 

بنیان گذار شان متوجه بوده و راه حل خوبی را برای آن 

سنا. مجلس  اند:  کرده  ایجاد 

مردم  آرای  فیصدی  اساس  بر  منایندگان  كنگره،  در 

بر  سنا  در  منایندگان  انتخاب  اما  می شوند؛  انتخاب 

دارد،  حق  ایالت  هر  است.  ایالتی  تقسیم بندی  اساس 

یا نفوس  بزرگی مساحت  و  بدون در نظرداشت كوچكی 

قانون  اساس  بر  بفرستد.  سنا  به  مناینده  نفر  دو  آن، 

اساسی امریكا، هیچ قانونی به تصویب رسیده منی تواند 

و  را در مجلسین كنگره  آرا  این كه حامیت اكرثیت  مگر 

سنا به طور همزمان با خود داشته باشد. در این جا عمال 

دو قدرت مجزا خلق می شود؛ اما برای ایجاد تعادل، هر 

مناطق  و  می یابند  پیوند  هم  به  ارگان  یك  در  قدرت  دو 

امریكایی ها  می شوند.  متكی  هم  به  بزرگ،  و  كوچك 

معتقد اند كه این راه حل، نه تنها اجرای عدالت در نظام 

و  برای حفظ وحدت  بلكه  را ممكن تر ساخته ،  امریكایی 

خلق  ضامنت  نیز  مختلف  ایالت های  میان  همبستگی 

است. كرده 

دو  وجود  كه  می گویند  همچنین  امریكایی ها 

نیز در  را  مجلس منایندگان و سنا، ارزش بزرگ دیگری 

دموکراسی امریكایی خلق كرده و آن را در معرض تجربه 

و آزمون دایمی قرار داده است: توافق و سازش. به اعتقاد 

امریكایی ها، عنارص قدرت طلب و عوام فریب همیشه خود 

را به بهانه های مختلف حق به جانب دانسته و به انحصار 

این  می پردازند.  خود  دسته ی  و  خود  نفع  به  قدرت 

عنارص را هیچ  گاهی منی توان از بین برد و یا از صحنه 

باید معیاری خلق كرد كه عنارص  این جا  حذف كرد. در 

قدرت طلب و عوام فریب را مجال سوء استفاده از قدرت و 

ندهد. شان  موقعیت 

در  خویش  سیاسی  نظام  كارایی  برای  امریكایی ها 

اجرای عدالت، یكی از آخرین مثال ها را به یاد می آورند؛ 

دو سال قبل، ایالت كالیفورنیا با بحران شدید برق مواجه 

بود. منایندگان كالیفورنیا با استفاده از رأی بیشرِ خود 

منایندگان  از  عده  یك  ساخنت  همراه  با  و  كنگره  در 

از  را  هنگفتی  بودجه ی  تا  كوشیدند  دیگر،  ایالت های 

بحران  و  داده  اختصاص  خود  ایالت  به  مركزی  خزانه ی 

برق را رفع کنند؛ این طرح، در صورت اجرا، برای بسیاری 

از  را  آن ها  و  می شد  متام  زیان بار  كوچك  ایالت های  از 

بودجه ی  در  كه  سهمیه هایی  از  بسیاری  به  دسرسی 

مركزی داشتند، محروم می کرد. این ایالت ها در مقاومت 

خویش در داخل كنگره شكست خوردند؛ اما مجلس سنا 

طرح منایندگان كالیفورنیا را رد كرد و مجال سوء استفاده 

از نیروی اكرثیت را به آن ها نداد. امریکایی ها همه از این 

تعادل قدرت رضایت نشان می دهند و می گویند كه اگر 

اقلیت ها  اعراض  و  صدا  شنیدن  برای  راهی  این جا  در 

وجود نداشته باشد، آن ها خود را محروم احساس کرده و 

می كنند. تجزیه طلبی  به  اقدام 

شفافیت در عمل

قانون اساسی امریكا بنیادها و اصولی را برای متعادل 

شدن قدرت به نفع مردم پیش بینی كرده است. یكی از 

برابر  در  زمام داران  بودن  پاسخ گو  اصول،  و  بنیادها  این 

مردم است. مردم به زمام داران خود هرگز اجازه ی آن را 

به طور مبهم  و  را در خفا  منی دهند كه تصامیم خویش 

مردم  منایندگان  سوی  از  قانون  کنند.  عملی  ناموجه  و 

همه ی  قانون،  تصویب  از  قبل  اما  می رسد؛  تصویب  به 

مجامع و نهادهای مختلف اجتامعی دعوت می شوند كه 

امكان  وقتی  تنها  قانون  كنند.  نظر  اظهار  آن  باره ی  در 

كافی  حد  به  آن  باره ی  در  مردم  كه  می یابد  تصویب 

و  مالحظه  مورد  را  آن  جوانب  و  كرده  حاصل  معلومات 

باشند. داده  قرار  بررسی 

به  و  است  مردم  منافع  حافظ  منایندگان،  مجلس 

به  درستی  با  که  است  مكلف  مناینده  هر  علت،  همین 

نظریات و خواسته های مردم گوش دهد و در مورد متام 

برنامه ها و تصامیم خود، برای مردم معلومات فراهم کند. 

مردم همیشه باید امكان آن را داشته باشند كه در باره ی 

اهداف و برنامه های منایندگان خویش تحقیق و بررسی 

کنند و ببینند كه آیا این اهداف و برنامه ها طبق منافع و 

یا نه. خواست آن ها می باشد 

انتخاباِت دوره ای، از اصول و بنیادهای دیگری است 

زمام داران  است.  مؤثر  زمام داران  عمل  شفافیت  در  كه 

تصامیم  و  اهداف  برابر  در  را  مردم  اگر  كه  می دانند 

خویش در بی خری نگه دارند، در َدور بعدی انتخابات، 

داد. خواهند  دست  از  را  آوردن  رأی  شانس 

اجرای  در  بر عالوه ی شفافیت  اول،  رده ی  زمام داران 

و  زندگی  در  تا  اند  مكلف  مردم،  خواسته های  و  قوانین 

امور شخصی خویش نیز حد اعتدال و شفافیت را مراعات 

و  شخصی  امور  در  دخالت  امریكایی،  نظام  در  کنند. 

اول،  رده ی  زمام داران  اما  است؛  جرم  افراد  خانوادگی 

خانوادگی  و  شخصی  امور  محدوده ی  در  كه  اند  ناگزیر 

امریكایی ها،  اعتقاد  به  باشند.  محتاط  نیز  خویش 

زمام داران رده ی اول در واقع از شخصیت، هویت و عفت 

بل كلیننت،  محاكمه ی  می كنند.  منایندگی  نیز  جمعی 

شامر  به  امریكا  در  سیاسی  خاطره های  جالب ترین  از 

متهم  خویش  ریاست جمهوری  دوران  در  او،  می رود. 

جنسی  روابط  سفید  قر  كارمندان  از  یكی  با  كه  شد 

این  پی گیری  به  مطبوعات  است.  كرده  برقرار  نامروع 

بل كلیننت  دادند.  به خرج  مسأله جدیت خارق العاده ای 

مجبور  باالخره  اما  می كرد؛  رد  بیخ  از  را  قضیه  ابتدا  در 

اعراف  را  واقعیت ها  از  برخی  و  کرده  باز  لب  كه  شد 

کند. جریان اعرافات كلیننت را درست در موقعی پخش 

در  خویش  مهم  نطق  ملل  سازمان  مقر  در  او  كه  كردند 

كرد: آغاز  را  جهان  كشورهای  جمهور  رؤسای  جمع 

باید  او  مسؤول.  فرد  یك  اما  است؛  فرد  یك  تنها  »او 

بداند كه در برابر رؤسای جمهور سایر كشورها از قدرت 

امریكا  مردم  برابر  در  اما  می كند؛  منایندگی  امریكا 

عادی ترین شخصی است كه باید حساب خود را در موقع 

دهد.« پس  آن  مناسب 

این سخن را مایك هیلمن، یكی از امریكایی هایی كه 

شبی را به اتفاق یكی از دوستان در واشنگنت مهامنش 

بودیم، می گفت.

در  همواره  بيامرى،  و  جهل  فقر،  هامنند  جرم، 

است.  داشته  چشم گريی  حضورى  انساىن  جوامع 

انديش مندان هر جامعه به دنبال حل اين معام بوده 

و  مى شوند  جرم  مرتكب  افراد  از  عده اى  چرا  كه  اند 

قواعد زندگى اجتامعى را ناديده مى گريند؛ با آن كه 

بيشر مردم به اين قواعد پا بند اند و بدان به ديده ی 

مى نگرند. احرام 

كابل  شهروندان  از  روز  هر  كه  جرائم  اين  از  يىك 

قرباىن مى گريد، جرم خياباىن است كه هر روز  سري 

مى پياميد. را  خود  صعودى 

جرم خياباىن شامل رسقت است؛ يك رسقت شهرى 

رسقت  است.  خشونت  به  تهديد  يا  و  خشونت  شامل 

بزه  فيزيىك  ترف  از  مال  كه  است  هنگامي   شهرى 

خارج  مال  آن  با  متناسب  زور  از  درجه اى  با  و  ديده 

مى شود.

متأسفانه، در كود جزای افغانستان تا امروز تعريف 

مشخىص از جرم خياباىن نشده است.

به  آمار نشان مي دهد كه جرائم خياباىن در كابل 

گونه  ىب پيشينه اى رو به افزايش است؛ اين جرم ها هر 

روز بيشر از روز قبل بیشر است.

موبايل،  رسقت  جرم ها،  اين  بارز  مصداق هاى 

و....  ديوارى  نقاىش  موتر،  پليت  نقليه،  وسيله ی 

. ست ا

از مردم عام قرباىن مى گريد،   جرمی كه همه روزه 

رسقت تلفون، لب تاب و پول، با توسل به زور است كه 

رسقت ها در بعىض موارد منجر به رضب و جرح شديد 

جسمى و حتا مرگ مى شود.

خياباىن  جرم  قرباىن  كه  کابل  جوانان  از  تن  یک 

از  يىك  »در  مي كند:  حكايت  چنني  است؛  شده 

روزهاى تابستان، بعد از رخصت شدن از دانشگاه به 

ظهر  از  بعد  يك  ساعت  حواىل  می رفتم؛  خانه  سوی 

عبور می کردم،  از كوچه ی عمومى  که  كابل  در غرب 

بغلم  در  را  تفنگچه  اولی  آمدند؛  راهم  رس  جوان  دو 

كشيد،  بريون  كمرش  از  را  چاقو  ديگرش  و  گذاشت 

بعد به من گفتند: هرچه با خود دارى بده. من گفتم: 

لطفا به من غرض نگرييد، من محصل استم، جز يك 

تلفون و همني كتاب و قلم، چيزى ديگرى ندارم. بعدا 

خود شان رشوع كردند به تالىش جيب هايم. زماين كه 

اولی  كشيدند،  بريون  جيبم  از  افغاىن  صد  هشت 

چند سيىل محكم به صورتم كوبيد كه براى ما دورغ 

مي گویی؟ در همني لحظه، دومی مرا تهديد کرد كه 

با چاقو بزمنت؟ بعد از اين  كه آن ها با يك موترسايكل 

كه از فاصله ی نه چندان دورتر آن ها را زير نظر داشت 

پوليس  پوسته ى  نزديك ترين  به  من  كردند.  فرار 

تلفون  كه  آن جا  گفتند:  برايم  آن ها  و  كردم  مراجعه 

ما  مسوؤليت  ساحه ی  است،  شده  گرفته  شام  پول  و 

كنيد. مراجعه  حوزه  به  بايد  نيست، 

شامره ی  حوزه  رفتم،  مربوط  حوزه ی  به  زماين كه 

دست گريى  صورت  در  که  گفت  و  گرفت  را  متاسم 

سارقني، به شام متاس می گیریم که تا امروز از حوزه 

است.« نامده  متاس  برایم 

زیر عنوان جرائم  افغانستان، بحثی  در كود جزاي 

در  اما  استناد شود؛  آن  به  كه  نشده  تعريف  خياباىن 

بعدا  است.  کرده  تعريف  را  فقط رسقت   ٦٩٩ ماده ی 

يا  اكراه  اثر  به  رسقت  از  كود  اين   ٧٠٣ ماده ی   در 

ماده ی  در  و  كرده  بيان  را  سالح  استعامل  به  تهديد 

كرده  ذكر  را  نقليه  وسایط  منرپليت  رسقت   ٧٠٦

اين  است،  تأمل  قابل  ماده ها  اين  در  آن چه  است. 

مي آيد،  خياباىن  جرائم  قالب  در  كه  جرامئی  است؛ 

به  بلكه در بحث رسقت  تعريف نشده،  در يك مبحث 

است. شده  پرداخته  آن  به  كىل  شكل 

راه هاى پيش گريى از جرائم خياباىن

براى پيش گريى از جرائم خياباىن، در نظر گرفنت 

راه های حل  ذیل حايز اهميت است.

۱- خود كنرىل: براى اين  كه افراد قرباىن جرائم 

كنرل  را  خود  شان،  خود  بايد  نگريند،  قرار  خياباىن 

مسیر،  این  در  اگر  مي كنند  تصور  كه  زماين   كنند؛ 

به  برود؛  راه  آن  از  نبايد  دارد،  وجود  رسقت  احتامل 

در  و  كنرل  را  خود  آسيب پذير،  مناطق  افراد  نحوى 

استفاده  ارزان قيمت  موبايل هاى  از  منزل  از  بريون 

. كنند

جاده ها،  در  امنيتى  کمره هاى  افزايش   -2

فرعى. و  عمومى  كوچه هاى 

۳- نصب چراغ باالى هر منزل از طرف مردم هامن 

محل؛ خصوصا كوچه هایی كه  غري استندرد است.

بعد  الكرونيىك:   تذكره هاى  رسيع تر  توزيع   -۴

يك  در  اشخاص  هويت  الكرونیىك،  تذكره ی  اخذ  از 

شخص  زماين  كه  مي شود.  نگه دارى  مخصوص  مرکز 

آثار و عالمئی از خود در محل  مرتكب جرم مي شود، 

با ديتای  آن  از بررىس  بعد  به جا مي گذارد که  واقعه 

مخصوص، مي توان هويت اصىل مجرم را پيدا و براى 

كرد. اقدام  آن  دست گیرى 

امروز  اسناد:  بدون  موترسايكل هاى  جمع آورى   -۵

تلفون هاى  چوركردن  مثل  خياباىن  جرائم  بيش ترين 

بدون  موترسايكل هاى  توسط  دستكول،  و  هوش مند 

پليت و اسناد صورت مي گیرد تا از مجرم رسنخ به جا 

مناند.

6-  معيارى سازى كوچه ها و پس كوچه ها.

قانون حاکم  كه  در جامعه ا ی  قانون:  7- حاكميت 

آن جامعه كم تر نقض می شود. قانون در  باشد، 

8-  ايجاد پوسته هاى امنيتى و ايست هاى بازرىس 

بيشر در مناطق آسيب پذير.

طوالنی مدت  برنامه هاى  گرفنت  دست  روى    -9

برای كاهش فقر، يب كارى و ايجاد زمينه ی کار براى 

جوانان.

و  قانون  از  مردم  آگاهى  سطح  بردن  بلند   -۱0

مقررات.

مجلس سنا، معياري ديگر براي اجراي عدالت

آسيب شناسى افزايش جرائم خيابانى در كابل

عزیز رویش

نورالله عاملی

)سفرنامهیعزیزرویشبهامریکا:سال2002-1381( امریکارسزمین»آیدیالها«و»واقعیتها«
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مســعود حســن زاده، شــاعر، ترانــه رسا و آهنگ ســاز؛ دو کتــاب 

شــعر چــاپ کــرده اســت، در ۳8 فیلــم موســیقی مــنت کار کــرده، 

بنیان گــذار »گــروه موســیقی مورچه هــا« و »گــروه موســیقی ناجــو 

ــد  ــه چن ــی ک ــاخته و تک آهنگ های ــه س ــوم تران ــد آلب ــت. چن اس

آوازخــوان جــوان افغانســتان خوانــده انــد. حســن زاده متولــد 

هــرات اســت و دانشــکده ی ادبیــات را نیمه تــام رهــا کــرده اســت. 

او از شــعر رشوع کــرده، نقاشــی کــرده و کاریکاتوریســت  بــوده 

ــر  ــرد فراگیرت ــاظ کاک ــه لح ــودش ب ــه ی خ ــه گفت ــی. ب ــت زمان اس

ــه ایــن هــر چســبیده اســت. موســیقی، ب

ــال  ــد و دنب ــل: چطــور شــد کــه شــعر را رهــا کردی صبــح کاب

ــد؟ ــیقی رفتی موس

حســن زاده: بــر خــالف شــاعران افغانســان کــه معموال از شــعر 

مــوزون رشوع می کننــد، مــن از شــعر آزاد رشوع کــردم، مشــخصا 

ــه  ــردم ب ــالش می ک ــم ت ــم ک ــم ک ــاب دوم ــاملویی. در کت ــعر ش ش

ــودم کــه  ــان نزدیــک شــوم. از محــدود کســانی ب ســمت شــعر زب

ــای  ــمت تجربه ه ــه س ــه ب ــت و دل بازان ــتان دس ــعر افغانس در ش

ــی کــه  ــه اســاس مطالعات ــم. بعدهــا ب ــور رفت ــی در شــعر منث زبان

ــته  ــرد داش ــد کارک ــعر منی توان ــه ش ــردم ک ــاس ک ــتم، احس داش

باشــد. بیشــر تزئینــی شــده و جدی تریــن شــعرها در نهایــت 

هــامن لحظــه یــک لــذت خلــق می کننــد و می رونــد. شــعر 

دوره ی مــا خــارج از مســؤولیت اســت و معافیــت؛ بــه همیــن خاطــر 

مــا شــاهد برآمــدن کــدام جریــان ادبــی مشــخصی نیســتیم. ایــن 

مشــکل شــاید در ایــران هــم باشــد و در دیگــر کشــورها همچنــان. 

ــد؛ اوال از  احســاس کــردم کــه شــعر مــا خــودش را معــاف می دان

ــا مســائل  ــان و دومــا از پیونــد دادن خــود ب ــه وجــود آوردن جری ب

ــود.  ــن ب ــه ی م ــدی دغدغ ــورت ج ــه ص ــه ب ــزی ک ــی؛ چی اجتامع

ــال  ــه را دنب ــن دغدغ ــم ای ــر می توان ــیقی به ــا موس ــردم ب ــر ک فک

کنــم.

ــت؟  ــی اس ــان همگان ــر ت ــه نظ ــت ب ــن معافی ــل: ای ــح کاب صب

شــام می توانســتید شــعری بگوییــد کــه معافیــت نداشــته باشــد؛ 

امــکان بالقــوه ی موســیقی در داشــنت مخاطــب و تأثیرگذاشــنت، 

نقشــی در ایــن انتخــاب داشــت؟

حســن زاده: مــن شــعر زبانــی را تجربــه می کــردم و شــعر 

محــض  بن بســت  یــک  افغانســتان  مثــل  فضایــی  در  زبانــی 

بــود؛ امــا در افغانســتان از محــدود کســانی بــودم کــه تــا هــامن 

بن بســت رفتــم. یــک تعــداد از کارهایــم را چــاپ کــردم و عــده ای 

را هــم چــاپ نکــردم. از خــود ســؤال کــردم کــه رضورت زبان گــرا 

شــدن شــعر در افغانســتان چیســت؟ حــد اقــل مــن در آن زمــان 

پاســخی بــرای ایــن ســوال نداشــتم؛ شــاید عــده ای داشــتند؛ امــا 

در میــان حرف هایــی هــم کــه آن زمــان گفتــه می شــد، پاســخی 

ــه  ــانی ک ــرف کس ــک ط ــت. از ی ــود نداش ــش وج ــن پرس ــرای ای ب

ادبیــات زبان گــرا کار می کردنــد انــدک یــا نبودنــد و نوشــتار 

در ایــن حــوزه کــم بــود. ایــن بحــران، بحــران شــعر دهــه ی 

هفتــاد ایــران هــم بــود کــه عــده ای پــا پــس کشــیدند و شــاعران 

ــود  ــرف اومل ب ــامن ح ــا ه ــی ام ــأله ی اصل ــدند. مس ــاده رسا ش س

کــه نســبت ایــن شــعر بــا اجتــامع چیســت؟ اگــر قــرار اســت آدم 

بــه حقلــه ی کوچــک شــاعران و منقــدان شــعر بگویــد کــه شــاید 

بشــود چیزهایــی گفــت؛ ولــی مــن جــزو ایــن آدم هــا نبــودم. مــن 

مطالعــات فلســفه، جامعه شناســی و سیاســت داشــتم، برایــم 

ــرای  ــرد. ب ــات دور ک ــد از ادبی ــت را بای ــن معافی ــه ای ــت ک می گف

ــی  ــر دوره ی تاریخ ــود. در ه ــه داده ش ــک وظیف ــد ی ــات بای ادبی

یــک وظیفــه وجــود داشــته اســت. حتــا اگــر اهــل ادبیــات و هــر 

نــاب باشــید؛ نــاب بــودن هــر و ادبیــات در یــک دوره ی تاریخــی 

یــک وظیفــه اســت. بــا ایــن نــوع شــعر )شــعر زبــان( مــن پاســخی 

ــه  ــعر ب ــدن ش ــرا ش ــتم. زبان گ ــش داده منی توانس ــن پرس ــه ای ب

پیچیــده شــدن شــعر می انجامیــد و ایــن چیــزی بــود کــه رابطــه ی 

ــرد. ــراب می ک ــودم، خ ــرش ب ــه درگی ــی ک ــا مخاطب ــن را ب م

صبح کابل: چه شد که رساغ شعر زبان رفتید؟

حســن زاده: بــه لحــاظ مطالعاتــی کــه قبــال در ادبیــات 

ــاعران  ــا ش ــران و خصوص ــاعران ای ــا ش ــه ب ــی ک ــتم و روابط داش

ــود کــه  ــی ب ــاد داشــتم؛ آبشــخور مــن هــم کتاب های دهــه ی هفت

ــود؛  ــد ب ــک قســمتش تقلی ــوع شــعر می گفــت. شــاید ی ــن ن از ای

ــر از  ــودم. اگ ــده ب ــر ش ــعرزبان( درگی ــعر )ش ــوع ش ــن ن ــا ای ــا ب ام

مــن پرســان شــود کــه دلیــل کمــی درونی تــر و اجتامعی تــر هــم 

داشــته باشــد کــه یــک شــاعر چطــور در آن زمــان در افغانســتان 

شــعر زبــان می نویســد، مــن منی توانــم پاســخ مشــخصی بدهــم. 

وقتــی بعدهــا »ضل اللــه« براهنــی را خوانــدم، مثــل ایــن کــه 

ــان  ــعر زب ــه ش ــدم ک ــد؛ فهمی ــرده باش ــدا ک ــزم ص ــزی در مغ چی

یعنــی اجــرای شــعر در زبــان )وقتــی از زبــان یــک زندانــی روایــت 

ــه آزاد  ــی ک ــا آدم ــش ب ــرف زدن و ادای کلامت ــرز ح ــد، ط می کنی

ــن را  ــه م ــود ک ــی ب ــه ی دالیل ــا مجموع ــرق دارد.( این ه ــت ف اس

بــه ســمت شــعر زبــان کشــاند. البتــه بســیار بــه احتیــاط؛ چــون 

همیــن حــاال کــه بــه پشــت رسم نــگاه می کنــم؛ می بینــم کــه هــر 

ــا در  ــوده ام؛ حت ــرا ب ــک آدم محتواگ ــت ی ــرده ام، در نهای کاری ک

ــرده  ام. ــظ ک ــوا را حف ــی ام، محت ــای زبان اوج بازی ه

ــر  ــه فک ــیقی چ ــعر و موس ــبت ش ــورد نس ــل: در م ــح کاب صب

می کنیــد؟ نیــاز می دانیــد شــعر را همــراه بــا موســیقی؟

حســن زاده: مــن یــک موسیقی شــنو خــوب بــودم از ســن  

ــردم  ــر ک ــه فک ــد ک ــا رشوع ش ــن ج ــن از ای ــه ی م ــن؛ دغدغ پایی

بــرای همیــن ســال ها  بایــد یــک کاری بکنــم.  در موســیقی 

ــی  ــال های ابتدای ــردم. در س ــم ک ــه ه ــردم و تجرب ــت وجو ک جس

ــای  ــر غزل ه ــتم، بیش ــه داش ــات عالق ــه ادبی ــه ب ــری ک ــه خاط ب

کــه  مــی دادم  و  می ســاختم  آهنــگ  می گرفتــم  را  دوســتانم 

رســیدم  جایــی  بــه   2007 ســال های  از  بخواننــد.  دوســتان 

ــر  ــعر بیش ــا ش ــن ج ــا؛ از ای ــن کاره ــت ای ــی نیس ــم کاف ــه گفت ک

ــت؛  ــر اس ــای تنگ ت ــک فض ــف ی ــد. تصنی ــف ش ــین تصنی جانش

ــا  ــا شــاملویی شــام از قبــل ب ــه شــعر. در شــعر ســپید ی نســبت ب

هیــچ محدودیتــی مواجــه نیســتید. مــن تــالش کــردم کــه ایــن کار 

را در موســیقی هــم بکنــم. بــه لحــاظ امکانــی کــه موســیقی دارد 

ــا  ــر و دیگــر جاه ــدن نیســت؛ در رســتورانت، موت ــه خوان ــاز ب و نی

خواســته یــا ناخواســته مــردم می شــنوند و شــام واکنش هــای 

ــدار آدم را  ــک مق ــردم ی ــای م ــن واکنش ه ــد. ای ــان را می گیری ش

کــج و راســت و وادار می کنــد کــه ببینــد تــا کجــا پیــش رفته اســت 

و بایــد چــه کارهایــی بکنــد. مــن در اوایــل تالش هایــی کــردم کــه 

شــعرهایی از شــاملو و نیــام را کار کنــم و خــودم چیزهــای شــبیه 

این هــا را نوشــتم و رویــش کار کــردم؛ امــا نتیجه گیــری امــروز 

مــن ایــن اســت کــه می شــود تصنیــف را ارتقــا داد کــه از خیلــی 

شــعرها بهــر ســاخت. ایــن اتفــاق در همــه دنیــا افتــاده اســت؛ در 

موســیقی افغانســتان تصنیف هایــی اســت کــه از خیلــی شــعرها 

بهــر اســت. بــه نوعــی ایــن را دریافتــم کــه مســأله  قالــب و فــرم 

نیســت؛ ایــن کــه شــام چــه برخــوردی بــا قالــب و فــرم می کنیــد 

ــم  ــد موســیقی و شــعر برای ــود کــه پیون مهــم اســت. از ایــن جــا ب

ــک آهنــگ ســاختم  ــار ســال پیــش ی ناگسســتنی شــد. ســه چه

بــه نــام »کابــل در خــواب اســت«، شــعر کامــال ســفید اســت؛ امــا 

بعــض جاهــا یــک قافیــه هــم دارد. ایــن آهنــگ در کارنامــه ی مــن 

کار بی ســابقه ای بــود؛ حــد اقــل در همیــن موســیقی افغانســتانی 

ــدم. ــابهی ندی ــه ی مش ــنوم، منون ــن می ش ــه م ــم ک ه

صبــح کابــل: چطــور شــد کــه در موســیقی بــه دام نخبه گرایی 

نیفتادید؟

ــاز  ــش رشط نی ــک پی ــه ی ــیقی ب ــدن موس حســن زاده: نخبه ش

ــی  ــت؛ وقت ــیقی اس ــک موس ــوزش اکادمی ــأله ی آم ــه مس دارد ک

موســیقی علمــی می شــود، کارکــرد موســیقی فــرق می کنــد. 

شــخصا خــود مــن تحصیل کــرده ی موســیقی نیســتم. بیشــر بــا 

کار، متریــن شــخصی و شــنیدن یــاد گرفتــم. بــرای چنیــن آدمــی 

ــد.  ــد کن ــه تولی ــیار نخب ــیقی بس ــه موس ــت ک ــخت اس ــی س کم

ــم  ــاب می کن ــعری را انتخ ــال ش ــت؛ مث ــی نیس ــی ابای ــی گاه ول

ــه هــم یــک  ــه ی نخبه گرایان ــه دارد. مقول ــوای نخبه گریان کــه محت

مســأله ی مشــخص نیســت؛ چــون بــرای یکــی شــاید شــعر بیــدل 

نخبه گرایانــه باشــد بــرای دیگــری هــم شــاید از واصــف باخــری 

ــرا  ــی از ماج ــن بخش ــه ای ــخصا ب ــن ش ــف. م ــک تصنی ــا ی ــا حت ی

ــن اســت کــه خــودم را راضــی  ــم. تالشــم ای بیشــر فکــر منی کن

کنــم. موضــوع اصلــی ایــن اســت کــه خیلــی عوام گرایانــه نباشــد 

ــه داشــته باشــد. ــرای گفــنت در وضعیــت جامع ــی ب و حرف

ــوده  ــه ب ــیقی چ ــا موس ــری ات ب ــل درگی ــل: حاص ــح کاب صب

ــت؟ اس

بــرای ۳8  تقریبــا  حــال  تــا  ســال 200۳  از  حســن زاده: 

فیلــم، موســیقی مــنت کار کــردم کــه آخرینــش، »نامــه ای بــه 

رییس جمهــور« ســاخته ی رؤیــا ســادات بــود کــه گویــا بــه اســکار 

معرفــی شــده بــود. در دو جشــن واره در کابــل، جایــزه ی بهریــن 

ــوم  ــه آلب ــازی س ــه ی ترانه س ــم. در عرص ــم را گرفت ــیقی فیل موس

ــه »گــروه مورچه هــا« ســاختم کــه متــام کارش از خــودم اســت،  ب

پنــج آلبــوم بــه شــکیب مصــدق ســاختم، ســه آلبــوم بــرای خــودم 

ســاختم کــه یــک آلبومــش را ثبــت کــردم و یــک تعــداد کارهــای 

پراکنــده کــه دوســتان خواندنــد؛ مثــال رفیــع بهروزیــان ده پارچــه 

ــل از  ــه ارجین ــی ک ــارز کارهای ــت و آرش ب ــده اس ــم را خوان کارهای

ــت.  ــن اس ــدش از کارای م ــتاد درص ــا هش ــت، تقریب ــودش اس خ

ــیس. ــور« را تأس ــا«  »ناج ــیقی مورچه ه ــروه موس »گ

ــوان  ــخصی را می ت ــه ی مش ــه اندیش ــر چ ــل: بیش ــح کاب صب

ــت؟ ــال کــرد در کارهای دنب

ــی  ــن کــه روشــن فکر اســتم و کارهــای متفاوت حســن زاده: م

ــیقی  ــف موس ــت های مختل ــور و تس ــی، کاریکات ــا نقاش ــعر ت از ش

از موســیقی ســنتی هــرات تــا موســیقی مــدرن؛ راگ، بلــوز و 

پــاپ کار کــردم و تلفیقــی از ایــن هــا را. در موســیقی فیلــم 

ــخت  ــردم؛ س ــنتی را کار ک ــدرن و س ــیار م ــای بس ــن فض همچی

دنبــال  را  مشــخصی  اندیشــه ی  چــه  کــرد،  مشــخص  اســت 

ــم، رد  ــر کاری می کن ــه ه ــوده ک ــن ب ــم ای ــه ی مهم ــردم. دغدغ ک

ــد  ــر عالقه من ــدای کار بیش ــذارم در آن. در ابت ــودم را بگ ــای خ پ

مطالعــات پست مدرنســتی بــودم؛ هــم در موســیقی و هــم در 

ــد. مطالعــات  ــات بیشــر می چربی ــه ی ادبی ــه پل ــات کــه البت ادبی

در ادبیــات، ال اقــل ایــن را می فهامنــد برایــم کــه موســیقی 

موســیقی  در  ابتــدا  در  دارد.  ویژگی هایــی  چــه  پســت مدرن 

ــوزه ی  ــم. در ح ــا بکن ــن کاره ــر از ای ــردم بیش ــعی می ک ــم س فیل

ترانه ســازی بیشــر برخــوردم، برخــورد شالوده شــکنانه بــود. از 

ــوع  ــک ن ــردم، ی ــیس ک ــا را تأس ــروه مورچه ه ــه گ ــال 200۵ ک س

ریش خنــدی علیــه کل موســیقی جــدی افغانســتان بــود. در 

ــر هــم داشــتم.  ــن تجربه هــا، تجربه هــای کمــی وزین ت ــوی ای پهل

ــم  ــاس می کن ــتان. احس ــقانه ی دوس ــای عاش ــتفاده از غزل ه اس

ــخا  ــه مش ــورد. اگ ــره می خ ــم گ ــه ه ــی ب ــه نوع ــا ب ــه ی این ه هم

ــتی«  ــر روش »انارشیس ــته، بش ــال گذش ــم، در ده س ــخ بده تاری

داشــتم؛ هــم در شــعر، هــم در موســیقی و هــم در زندگــی ام. 

ــزی  ــدرت متمرک ــچ ق ــا هی ــری ب ــاظ فک ــه لح ــه ب ــتم ک ــی اس آدم

ــنت  ــد، س ــت باش ــدارد، سیاس ــی ن ــم؛ فرق ــار بیای ــم کن منی توان

باشــد، مذهــب باشــد و یــا پدیــده ی دیگــری. اگــر مبنــای فکــری 

ــا قــدرت در بخش هــا مختلــف فــرض کنیــد،  ــادن ب مــن را در افت

الزمــه ی آن ایــن اســت کــه در عیــن زمــان کــه جاهایــی را تخریــب 

می کنیــد، بایــد جاهایــی را هــم التیــام ببخشــید. بــه همیــن 

دلیــل در حــوزه ی نوشــتار، کــه تنهــا شــعر نیســت، در جامعــه ی 

عقب افتــاده ای مثــل مــا، الزم اســت بــا قــدرت کــه اساســی ترین 

چیــز ایــن جامعــه اســت. دو مــاه پیــش، نظــر بــه وضعیتــی 

ــه  ــی ک ــام و محدویت های ــر نظ ــود و تغیی ــان ب ــا طالب ــو ب گفت وگ

گفتــه می شــد می آیــد، مــن آهنگــی ســاختم کــه نامــش را »ِورِور« 

گذاشــتم. »اگــر کرکس هــا رییــس شــدند؛ اگــر کرگدن هــا از 

ــل  ــه تبدی ــت ک ــش هایی اس ــا پرس ــد؟« این ه ــن آمدن ــا پایی تپه ه

ــط  ــون فق ــود؛ چ ــخص منی ش ــی مش ــه ی سیاس ــک مطالب ــه ی ب

»ِورِور« مــردم اســت. موســیقی رســانه ای اســت کــه می توانــد ایــن 

ــا  ــارزه ب ــن برخــورد، مب ــه نظــر مــن ای ــد. ب ــه مــنت کن ــل ب را تبدی

قــدرت اســت. مــن در موســیقی و هــر حتــا حکــم قتــل داده ام؛ 

ــن کــه در هــر معمــول نیســت. ــا ای ب

صبــح کابــل: آیــا می شــود بــه نوعــی گفــت کــه خــوی 

اســت؟ افغانســتان  وضعیــت  برامــد  خــودت،  انارشیســتی 

حســن زاده: بــه صــورت عمــوم می توانــد باشــد؛ چــون از 

تریبون هــای مختلــف حکــم قتــل داده می شــود؛ از آشــناترین 

تریبــون ایــن جامعــه کــه تریبون هــای مذهبــی اســت.  اصطــالح 

انارشیســت بــودن در ادبیــات سیاســی افغانســتان، بــر می گــردد 

بــه حــزب دموکراتیــک خلــق یکــی از کالن تریــن جریان هــای 

ــد  ــه نق ــی ک ــکیالت، کس ــن تش ــاختار ای ــتان. در س ــپ افغانس چ

انارشیســت  را  او  و  نظــام  ســاختار  از  می شــد  می کرد،متمــرد 

ــتان  ــی افغانس ــات سیاس ــل در ادبی ــن دلی ــه همی ــد. ب می گفتن

و  خمینی ســت  ماوویســت،  ارشار،  اخوانــی،  کــه  می بینــم 

ــن ســوء تفاهــم  ــاد می شــود؛ ای ــار هــم ی انارشیســت همــه در کن

از آن جــا آغــاز می شــود؛ ولــی بــرای مــن مهــم ایــن اســت کــه از 

چــه پایگاهــی حــرف می زنــد. مــن ســخت معتقــد بــه ایــن اســتم 

کــه شــالوده ی متــام آن چــه کــه بــه عنــوان رهــری کاریزماتیــک 

فیودالیــزم باقــی مانــده اســت را بــا خیــال راحــت می تــوان 

کشــت؛ ولــی اگــر یــک آدم طــرف دار ناتــو بگویــد کــه فیودال هــا 

را بایــد کشــت، بــه دلیــل ایــن کــه رصفــا حکــم کشــنت دادیــم، بــا 

هــم برابــر نیســتیم. حــرف او بــه مراتــب بدتــر از فیودالیــزم اســت.

صبح کابل: از وضعیت موسیقی افغانستان بگو.

اســتم؛  نوشــنت  و  بــا موســیقی  مــن درگیــر  حســن زاده: 

دیدگاهــم را در مــورد موســیقی افغانســان بارهــا نوشــتم. در 

یــک مقالــه ، نقطــه نظرهایــم را در مــورد موســیقی ای کــه بیشــر 

طــرف دار دارد، رصیــح و تنــد نوشــتم؛ ایــن نــوع موســیقی را مــن 

موســیقی »رســانه ای« نــام گذاشــتم؛ موســیقی ای کــه در کل 

وابســته بــه رســانه اســت. ایــن موســیقی بیشــر شــامل موســیقی 

بعــد از طالبــان اســت؛ چــون بــه لحــاظ تجربــی بــه مــن نزدیــک 

بــوده اســت. چیــزی کــه تولیــد می شــود، پنجــاه درصــد کل 

چیــزی اســت کــه هســت. مــن رونــد زندگــی را از تولیــد اثــر جــدا 

منی توانــم. بــرای مــن مهــم اســت کــه تولیدکننــده چــه کاره اســت 

ــکلی از  ــر را ش ــن ه ــود. م ــاش می ش ــرار مع ــی ام ــه راه و از چ

ــن  ــد، ای ــگاه می کنی ــدگاه ن ــن دی ــی از ای ــم؛ وقت سیاســت می دان

ــار  ــرای مــن مهــم اســت کــه رفت ماجــرا فقــط اخالقــی نیســت. ب

ــر  ــا اث ــه ب ــام مواجه ــف در مق ــت. مؤل ــی اش چیس ــی زندگ سیاس

می توانــد شــخص بیگانــه باشــد؛ ولــی بــه عنــوان تولیدکننــده ی 

ــر. ــر، جــدا نیســت از اث اث

صبــح کابــل: در مــورد موســیقی محلــی افغانســان بگــو؛ 

می بینــی؟ موســیقی  ایــن  در  ظرفیتــی 

حســن زاده: مــن در مــورد تاریــخ هــر، آدم باســتان گرایی 

نیســتم. هیــچ هــری مربــوط بــه یــک جغرافیــای سیاســی 

نیســت. مــن معتقــد اســتم کــه چیــزی بــه نــام موســیقی افغانــی 

ــت  ــتباه اس ــذاری اش ــک نام گ ــی ی ــیقی افغان ــدارد؛ موس ــود ن وج

بــه هــامن دلیــل سیاســی کلمــه ی افغــان. بــه ایــن دالیــل 

منی توانیــم کل موســیقی ایــن رسزمیــن را بــا چنیــن نســبتی یــاد 

ــا ایــن دو پیش فــرض، در عیــن حــال معتقــد اســتم کــه  کنیــم. ب

تنــوع و گوناگونــی ای کــه بــه لحــاظ فــرم و محتــوا در افغانســتان 

اســت، در کمریــن رسزمینــی وجــود دارد. بــه لحــاظ آییــن، 

ــوام در افغانســتان اســت، بخشــی از  ــن اق موســیقی هایی کــه بی

ــدا از  ــد ج ــاس می کنی ــی احس ــه گاه ــود ک ــمرده می ش ــن ش آیی

هــم نیســتند. مثــال مــا در هــرات نوعــی از دوبیتی خوانــی اســت 

ــا یــک آییــن اســت و جــدا از آن خوانــده  کــه مشــخصا پیوســته ب

منی شــود. ایــن تنــوع و گوناگونــی آن قــدر زیــاد اســت کــه 

گاهــی آدم احســاس می کنــد، شــکل های خــام موســیقی کل 

دنیــا ایــن جــا وجــود دارد. بــه طــور مثــال موســیقی جاپــان )رشق 

دور( موســیقی پنــج نــت اســت کــه دمبــوره ی ســمنگان اساســش 

ــه  ــوره ک ــم در دمب ــام داری ــل مق ــر از چه ــا بیش ــت. م ــن اس همی

در پنــج نــت نواختــه می شــود. موســیقی یونــان را وقتــی هــر 

شــنونده ای بشــنود، بــا خــود می گویــد کــه ایــن موســیقی چقــدر 

ــد کــرده  ــا تقلی ــا نیســت کــه م ــن معن ــه ای ــن ب ــی اســت. ای افغان

ــیقی   ــورد موس ــه در م ــری ک ــن اث ــخ، اولی ــرون تاری ــیم. در ق باش

نوشــته شــده، »رســاله ی کبیــر« فارابــی اســت. تعریــف موســیقی 

ــف آن  ــن تعری ــت. ای ــوا اس ــدا درآوردن ه ــه ص ــی، ب ــر فاراب از نظ

قــدر فیزیکــی اســت بــا وجــود ابتدایــی بــودن فیزیــک در آن 

ــیقی  ــه در موس ــزی ک ــد. چی ــف می کن ــی آن را کش ــان، فاراب زم

محلــی افغانســتان بســیار اهمیــت دارد، تنــوع فرمیــک اســت کــه 

متأســفانه در ایــن ســال ها بســیار ِخلــط می شــود. ایــن کار برامــد 

موســیقی رســانه ای اســت. مثــال یــک پارچــه ی موســیقی هزارگــی 

را می گیرنــد، ِخلــط می کنــد بــا موســیقی پشــتو. فرمــش را از آن 

ــازار  ــه درد چهــار روز ب می گیرنــد و چیــزی می ســازند کــه فقــط ب

ــت. ــده اس ــاره ش ــش پ ــی فرم ــورد؛ ول می خ

ــد؛  ــد کردی ــانه ای را نق ــیقی رس ــی موس ــل: در جای ــح کاب صب

ــف  ــودت را مکل ــیقی خ ــه موس ــعر ب ــتت از ش ــد از برگش ــی بع ول

ــه نظــرت  ــن ب ــی؛ ای ــان بیشــری طــرف بدان ــا مخاطب ســاختی ب

ــت؟ ــری نیس ــالف فک ــک اخت ی

حســن زاده: از خــودم می پرســم کــه موســیقِی مــن چــه 

کاری انجــام می دهــد. دوســت دارم هــامن روایــت برتولــد برشــت 

ــرد.  ــام می ب ــره« ن ــام »دوران تی ــه ن ــه از آن ب ــم ک ــتفاده کن را اس

در دوران تیــره، مجبــور اســتید از هــر مدیــوم پرســان کنیــد 

کــه چــه دردی را دوا می کنــد. ایــن تنهــا وجهــی اســت کــه 

هستی شناســی آن را مشــخص می کنــد. کاری کــه ایــن نــوع 

موســیقی می کنــد، خیلــی بی ربــط اســت؛ عیــن زمانــی کــه یــک 

انتحــاری قســمتی از مــردم را بــه ســوگ نشــانده اســت، آهنگــی از 

یــک هرمنــد مــا نــر می شــود کــه در آن از لــب و دنــدان زنــی 

می گویــد. نســبت ایــن آهنــگ بــا ایــن انفجــار و وضعیتــی کــه مــا 

طــرف اســتیم چــی اســت. شــاید بگویــد کــه مــن تــالش می کنــم 

ــر لبــان شــان بیــاورم.  وقتــی مــردم غمگیــن اســتند، خنــده ای ب

ــن اســت کــه وقتــی کســی  ــد ای ــای هرمن ــن آق ســؤال مــن از ای

اعضــای خانــواده اش را از دســت داده اســت، می توانــد بــه آهنــگ 

تــو برقصــد؟ بایــد در مــورد ایــن اتفاق هــا حــرف زده شــود. دســت 

ــم. ــوم کنی ــم آن را محک ــم می توانی ک

ــال محکــوم  ــه دنب ــرار باشــد موســیقی ب ــل: اگــر ق صبــح کاب

کــردن ایــن اتفاق هــا باشــد، چقــدر مــا بایــد آهنــگ داشــته 

باشــیم در نکوهــش جنــگ و کشــتار؟

ــن  حســن زاده: دوســت دارم بپرســم، چــرا وقتــی می شــود ای

همــه از لــب و رقــص و کمــر گفــت، منی شــود از محکومیــت 

ــا آســیب می رســاند؟ ــه زندگــی م جنــگ گفــت؛ از روایتــی کــه ب

ــن اســت  ــب و رقــص و کمــر ای ــل: تصــور مــن از ل صبــح کاب

کــه دســت کــم گفــنت از آن بــه کســی آســیب منی رســاند، یــا بــه 

نوعــی نــه گفــنت بــه جنــگ و گفــنت از چیزهــای دیگــری اســت.

حســن زاده: چــرا! می رســاند. وضعیــت دهــه ی شــصت را در 

نظــر بگیریــد. در آن وضعیــت بغرنــج سیاســی کــه دولــت از یــک 

ــر،  ــه ی کارگ ــالِن طبق ــاز ف ــزب ممت ــود، ح ــف می ش ــرف ضعی ط

ــام داده  ــادی انج ــای زی ــدارد و جنایت ه ــنت ن ــرای گف ــی ب حرف

ــت؛  ــده اس ــم رشوع ش ــاد ه ــان دارد و جه ــتارها جری ــت؛ کش اس

ــر  ــام فک ــود. ش ــیس می ش ــاران« تأس ــروه ب ــت »گ ــن وضعی در عی

می کنیــد تأثیــر گــروه بــاران بــرای طیــف محصلــی کــه در کابــل 

ــاران  ــد، چیســت. مــن وجــه موســیقایی گــروه ب زندگــی می کردن

را رد منی کنــم؛ شــدیدا عالقه منــدش اســتم؛ امــا بــه عنــوان 

ــا  ــت، تنه ــر اس ــه ه ــک وج ــه ی ــی ک ــه ی اجتامع ــرد خالقان کارک

ــل  ــی محص ــن طیف ــردن ذه ــاران دارد، ب ــروه ب ــه گ ــردی ک کارک

کابلــی بــه ســمتی اســت کــه آن هــا نبیننــد چــه اتفاقــی در 

ــش  ــد برای ــا هرمن ــد؛ ام ــرادرش را می برن ــت. ب ــادن اس ــال افت ح

می گویــد کــه »از زیــر چــادرت یــار، نــگاه بــه مــا می کنــی.« ایــن 

کاری اســت رسمایــه داری رس کل جهــان آورده اســت و رســانه بــه 

رس افغانســتان. اعراضــی تکنیکــی و درونــی ای کــه بــر ایــن نــوع 

موســیقی رســانه ای دارم، ایــن اســت کــه هیــچ نوعــش اصالتــی 

نــدارد؛ ملغمــه، ضعیــف و دروغیــن اســت. کل موســیقی در داخــل 

یــک اســتدیو توســط یــک آدم دیگــر ارنــج می شــود. شــام ســازها 

ــم  ــن را ه ــا همی ــدارد. حت ــود ن ــده ای وج ــا نوازن ــنوید؛ ام را می ش

درســت اجــرا منی کننــد. هرمنــد مــا ترانــه ی فولــک هزارگــی را 

ــه ی  ــبت تران ــت. نس ــرده اس ــج ک ــدی ارن ــیقی هن ــا موس ــه ب گرفت

ــوان این هــا  ــا موســیقی هنــدی چیســت؟ چطــور می ت هزارگــی ب

را وارد گفت وگــو کــرد. آن ترانــه روایــت یــک زندگــی خــاص اســت.

صبح کابل: به هر متعهد باورمندید؟

ــاور  حســن زاده: نــه! مســلام بــه تعهــدی بیــرون از هرمنــد ب

نــدارم؛ امــا شــاید می تــوان گفــت تعهــد بــه وضعیــت. هــر وضعیــت 

در فراخــور احوالــش، چیزهایــی را می طلبــد. چنــد وقــت پیــش، 

شــایعه شــد کــه ســاخت »تابــوت« در کابــل رونــق گرفتــه اســت؛ 

ــه  ــق گرفت ــه رون ــرد دارد ک ــون کارک ــت؟ چ ــه اس ــق گرفت ــرا رون چ

اســت. ایــن ســؤال بایــد از همــه مدیوم هایــی کــه فعالیــت 

می کننــد، پرســیده شــود. بایــد پرســیده شــود کــه کارش کجــا را 

پــر می کنــد و چــه کارکــردی در وضعیــت دارد. مثــل ایــن اســت 

کــه شــام بگوییــد، »تابوت ســاز«، تابــوت نــه، املــاری بســازد. 

ــد،  ــا می کنن ــه این ه ــت؟ کاری ک ــرده چیس ــاری و م ــبت امل نس

همیــن اســت. مــردم بــه موســیقی ای نیــاز دارنــد کــه اولیــن وجــه 

ــد. ــی دادن باش آن، آگاه

***

گفت وگــوی بعــدی بــا حکیــم مظاهــر، عــکاس اســت کــه  روز 

ــح  ــه ی صب ــاره ی 120 روزنام ــرب 1398 در ش ــنبه 28 عق سه ش

کابــل بــه نــر خواهــد رســید.
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زاهد مصطفا

من هنر را شکلی از سیاست می دانم

گفت وگو با مسعود حسن زاده )شاعر، ترانه سرا، آهنگ ساز و نویسنده (
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ــالق  ــس از ط ــردان، پ ــه م ــد ک ــور می کنن ــردم تص ــر م بیش

ــه ی  ــا در تجرب ــد و حت ــری می بینن ــیب کم ــان آس ــه زن ــبت ب نس

احســاس غــم ناشــی از جدایــی بــا آن هــا همدلــی مناســبی 

ــد  ــده ی فراین ــان رشوع کنن ــوال زن ــو، معم ــر س ــود. از دیگ منی ش

احساســی  قبــل رسمایه گــذاری  از مدت هــا  و  اســتند  طــالق 

خــود را کمرنــگ کــرده  انــد. زنانــی کــه متایــل بــه جدایــی دارنــد، 

زندگــی زناشــویی را بــه عنــوان رنجــی طوالنــی تعبیــر می کننــد؛ 

ــه رابطــه ی گذشــته ی  ــری نســبت ب در نتیجــه، احســاس منفی ت

خــود نشــان می دهنــد. پژوهش هــا نشــان می دهنــد کــه مــردان 

ــد.  ــد تحمــل کنن ــی را بای ــان، هــر دو تبعــات منفــی جدای و زن

اکــرث مــردان بعــد از جدایــی از همــر خــود ســه دســته پیامــد 

را تجربــه می کننــد کــه در ادامــه بــه طــور مفصــل، در مــورد هــر 

یــک از آن هــا توضیــح داده  ایــم.

 ۱: پیامدهای اجتامعی و بین فردی

2: پیامدهای اقتصادی و مالی

۳: پیامدهای روان شناختی

پیامدهای اجتاعی و بین فردی

ــد  ــام فراین ــد از امت ــردان، بع ــردان: م ــنت م ــر دانس ۱-  مق

روبــه رو  جامعــه  منفــی  قضــاوت  و  بی اعتــامدی  بــا  طــالق 

ــک  ــنت ی ــان یاف ــا در پای ــوال مرده ــوم معم ــر عم ــوند. از نظ می ش

ــردان  ــر م ــالق ب ــار ط ــرات و آث ــن تأثی ــتند. ای ــر اس ــه مق رابط

ناشــی از نــگاه منفــی اعضــای جامعــه می توانــد بــه مشــکالت در 

ــا  ــا دوســتان و آشــنایان و حتــا ارتبــاط ب روابــط شــغلی، روابــط ب

ــود.  ــر ش ــز منج ــواده نی ــای خان ــر اعض دیگ

ــه  ــتباه جامع ــور اش ــر تص ــی: دیگ ــت عاطف ــود حامی 2- کمب

ــه  ــازی ب ــد، نی ــر ان ــا قوی ت ــه آن ه ــت ک ــن اس ــردان ای ــورد م در م

توجــه و حامیــت دیگــران ندارنــد و از وضعیــت بعــد از طــالق رنــج 

چندانــی منــی برنــد. ایــن تصــورات منجــر بــه حامیــت عاطفــی 

کمــر نزدیــکان مــردان طــالق گرفتــه نســبت بــه زنــان می شــود. 

۳- چالــش مراقبــت از فرزنــدان: بیشــر مــردان بــه دلیــل 

خانــه  اداره ی  توانایــی  خانــه،  از  بیــرون  و  کاری  مشــغله های 

و مراقبــت از فرزنــدان را ندارنــد. در نتیجــه، ایــن ســختی ها 

می توانــد بــرای کــودکان شــان نیــز معضالتــی را بــه وجــود 

ــود.  ــا ش ــته در آن ه ــودک آزاری ناخواس ــب ک ــا موج ــاورد و حت بی

۴- بدبیــن شــدن مــردان نســبت بــه ازدواج: احساســاتی 

ماننــد ســوءظن و بدبینــی بــه ازدواج و رابطــه ی زناشــویی، از آثــار 

ــر مــردان اســت. در نهایــت ممکــن اســت متایــل بــرای  طــالق ب

ــد. ــی مبانن ــرد باق ــد و مج ــت بدهن ــدد را از دس ازدواج مج

آثار اقتصادی و مالی طاق بر مردان

یکــی از مهم تریــن آثــار طــالق بــر مــردان، دشــواری های 

مالــی و اقتصــادی اســت. مــردان عــالوه بــر فشــار مالــی تشــکیل 

مهریــه،  هزینــه ی  جدایــی،  از  بعــد  زناشــویی،  زندگــی  یــک 

ــه خواهنــد کــرد. فشــار  نفقــه و فرایندهــای قضایــی را نیــز تجرب

ــه  ــر ب ــد منج ــردان می توان ــرای م ــیربها ب ــردن ش ــم ک ــی فراه مال

ــود. ــا ش ــدن آن ه ــی ش ــا زندان ــتگی و حت ورشکس

در پــی ایــن مســائل، آثــار اجتامعــی ای ماننــد عــدم پذیــرش 

در مشــاغل دیگــر )بــه دلیــل ســابقه ی قضایــی(، بزهــکاری و 

مــرف مــواد و آثــار روان شــناختی ماننــد افردگــی را می تــوان 

انتظــار داشــت. افردگــی موضوعــی اســت کــه در صــورت 

ــه  ــرد ک ــر می گی ــردان را در ب ــی م ــای زندگ ــام جنبه ه ــروز، مت ب

ــی دارد.  ــادی در پ ــی زی ــای منف پیامده

پیامدهای روان شناختی و جسانی

بــرای مــردان، بعــد از طــالق معمــوال دوگانگــی عاطفــی و 

مشــکالت خلقــی زیــادی پیــش می آیــد. ایــن مــردان همــواره بــا 

ایــن احســاس درگیرنــد کــه آیــا تصمیــم درســتی گرفتــه  انــد یــا 

خیــر، یــا آیــا تصمیــم بهــری هــم می توانســت اتخــاذ کنــد؟ ایــن 

دوگانگــی عاطفــی بــه همــراه دیگــر عوامــل اجتامعــی و اقتصادی 

کــه بــه آن هــا اشــاره کردیــم، منجــر بــه احســاس ناامیــدی، 

پوچــی، بی معنایــی، بی لذتــی و در نهایــت افردگــی مــردان 

می شــود. 

نحــوه ی مواجهــه ی مــردان بــا طــالق می توانــد خطرنــاک 

ــب از  ــه مرات ــد از طــالق ب ــردان بع باشــد. احتــامل خودکشــی م

ــان بیشــر اســت. فشــار روانــی ناشــی از  ــرای زن ایــن احتــامل ب

ــت  ــی و از دس ــاس درماندگ ــم، احس ــی، خش ــکالت اضطراب مش

ــی  ــردان را در پ ــرای م ــس ب ــه نف ــامد ب ــس و اعت ــزت نف ــنت ع رف

ــد  ــی می توان ــد از جدای ــردان بع ــه، واکنــش م ــن زمین دارد. در ای

ــد باشــد. مفی

جالــب اســت بدانیــد طــالق می توانــد ســالمت جســامنی 

مــردان را هــم بــه خطــر بینــدازد. اضطــراب بــرای مــردان مطلقــه 

ناراحتــی  بی اشــتهایی،  بدنــی،  درد  ماننــد  جســمی  عالئــم 

ــش  ــی، تپ ــری، نفس تنگ ــی، الغ ــف کل ــه، ضع ــی، رسگیج گوارش

ــی دارد. ــو را در پ ــدن م ــفید ش ــزش و س ــا ری ــب و ی قل

درمان آثار طاق بر مردان

ــات  ــردان، تحقیق ــرای م ــالق ب ــدید ط ــرات ش ــود تأثی ــا وج ب

نشــان می دهــد کــه مــردان نســبت بــه زنــان در طــی زمــان 

می شــوند.  ســازگار  و  می آینــد  کنــار  رشایــط  بــا  کوتاه تــری 

ــای  ــد حامیت ه ــیاری مانن ــط بس ــه رشای ــوع ب ــن موض ــه ای البت

اجتامعــی، ســبک های انطباقــی شــخصی و توانایــی روانــی فــرد 

نیــز بســتگی دارد. 

راهکارهایی برای کاهش آثار طالق بر مردان

۱- از دیگران کمک بگیرید.

2- برای ازدواج مجدد عجله ای نیست.

طالق؛
 عوامل و تأثیراتش در خانواده
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بــه عنــوان سیاســت گر، دو وظیفــه  در این جــا مــا 

را انجــام می دهیــم؛ اول ایــن  کــه تبلیــغ کنیــم تنهــا 

ایدیولــوژی مــا حــق اســت و غیــر از مــا همــه باطــل انــد؛ 

دوم بــرای رهــری انســان ها مــا ســعی می کنیــم پیــروان 

ــر از  ــا متعهدت ــه م ــا ک ــه تنه ــه ن ــم ک ــاع کنی ــود را اقن خ

دیگــران بــه ایدیولــوژی خویــش اســتیم بلکــه تنهــا مــا از 

ایــن توانایــی برخورداریــم کــه شــام را بــه اهــداف از قبــل 

ــع  ــود را مداف ــا خ ــی م ــال زمان ــانیم. مث ــده برس تعیین ش

ــه  ــا ب ــه م ــم ک ــان دهی ــد نش ــم اول بای ــران می دانی کارگ

ــی  ــا زمان ــت م ــتیم و صداق ــادق اس ــم ص ــه می گویی آن چ

ثابــت می شــود کــه بــه اصــول از قبــل  تعیین شــده ی 

ملی گــرا  یــک  را  اگــر خــود  یــا  باشــیم؛  پابنــد  خــود 

و  کنیــم  تعریــف  را  ملی گرایــی  اوال  بایــد  می گوییــم 

بعــدا بــرای مــردم خــود نشــان دهیــم کــه مــا متعهــد بــه 

ــم  ــب می توانی ــن ترتی ــه ای ــتیم. ب ــع آن اس ــور و مناف کش

بــر دیگــران نفــوذ کنیــم و جمعــی کثیــری از مــردم را بــه 

ــانیم.  ــود بکش ــال خ دنب

   سیاســت گران، بــرای نشــان دادن وفــاداری خــود بــه 

ــه مفاهیــم انضاممــی چنــگ می زننــد  ایدیلــوژی  خــود، ب

و مــردم بــرای محاســبه ی سیاســت گران بــه مفاهیــم 

انضاممــی رو می آورنــد؛ مثــال وقتــی مــا ملی گرایــی را 

ــه خاطــر  ایدیلــوژی خــود انتخــاب می کنیــم و از مــردم ب

ــوم  ــن مفه ــردم ای ــم، م ــدرت می طلبی ــود ق ــوژی خ ایدیول

کلــی و انتزاعــی را بــه مفاهیــم خردتــر و عینی تــر -هامننــد 

رفــاه اقتصــادی مردمــان یــک کشــور، قــدرت نظامــی 

ــد و  ــه می کنن کشــور و ســعادت و افتخــارات خــود- تجزی

بــه اســاس همیــن مفاهیــم عینــی و خــرد، بــه محاســبه ی 

پــس  و  صداقــت و تعهــد سیاســت مداران می پردازنــد 

ــرا  ــت گران ملی گ ــوذ سیاس ــل، نف ــه و تحلی ــن تجزی از ای

ــا کشــوری  ــک حــزب و ی ــی ی ــالً وقت ــا مث ــد؛ ی را  می پذیرن

ــد  ــاد می دان ــوژی اســالم و جه ــه ایدیول خــود را متعهــد ب

ــد،  ــوذ کن ــود نف ــردم خ ــر م ــد ب ــق می خواه و از این طری

مــردم نیــز بــرای اثبــات صداقــت رهــران خــود و پذیــرش 

نفــوذ آن هــا، بــه تجزیــه ی مفهــوم کلــی و انتزاعــی اســالم 

ــن،  ــی قوانی ــد بررس ــر هامنن ــوم عینی ت ــه مفه ــاد ب و جه

ــران را  ــوذ ره ــد نف ــد؛ بع ــی می پردازن ــول و رفتارهای اص

می پذیرنــد. 

ــم انضاممــی،  ــه مفاهی ــه ی مفهــوم انتزاعــی ب     تجزی

عنــر دوم نفــوذ؛ یعنــی مــادی را بــه میــدان می کشــاند. 

این جــا اســت کــه سیاســت هزینــه ی کالن و چهــره ی 

اصلــی خــود را نشــان می دهــد؛ عنــر مــادی، نفــوذ 

قــدرت  ابــزار  متــام  می کنــد  وادار  را  سیاســت گران 

دست داشــته ی خــود را بــرای تحقــق اهــداف از قبــل 

بــرای  عنــر  ایــن  گیرنــد.  خدمــت  بــه  تعیین شــده 

اســتید  مجبــور  شــام  کــه  می فهامنــد  سیاســت گران 

ایــن وظایــف مشــخص را انجــام دهیــد؛ در ایــن حــاالت 

ــتی و  ــخص دوس ــراد مش ــن اف ــا ای ــد ب ــخص می توانی مش

ــردم  ــر م ــوذی ب ــام نف ــر آن ش ــد؛ در غی ــمنی کنی ــا دش ی

ــرای دیگــران  ــد سیاســت گری را ب نخواهیــد داشــت و بای

کــه توانایــی انجــام اعامل مشــخص و دوســتی و دشــمنی 

کــردن را دارنــد، واگــذار کنیــد. وقتــی مــا خــود را ملی گــرا 

سیاســت گران  بــرای  نفــوذ  مــادی  عنــر  می نامیــم، 

ــی،  ــی، فرهنگ ــادی، نظام ــزار اقتص ــام اب ــد از مت می گوی

بــرای  دینــی  حتــا  و  رســانه ای  و  دپلوماســی  علمــی، 

تقویــت و رفــاه ملــت خــاص بایــد اســتفاده کنیــد. مــردم 

از شــام خدمــات ویــژه هامننــد رفــاه اقتصــادی، امنیــت، 

ــان را  ــر دیگــر ملت هــای جه ــری ب ــی و برت ــی نظام توانای

می خواهنــد؛ شــام بایــد ایــن وظایــف را انجــام دهیــد؛ در 

ــد داد.  ــت خواهی ــود را از دس ــوذ خ ــر آن نف غی

متــام  می شــود  ســبب  نفــوذ  مــادی  عنــر     

و  دیــن داری  خویشــاوندی،  حتــا  دیگــر  ویژه گی هــای 

چهــر ه ی زیبــا از عرصــه ی سیاســت رخــت ببنــدد. مــردم 

از سیاســت گران اطاعــت می کننــد؛ چــون بــاور کــرده 

ــژه را  انــد کــه رهــران شــان توانایــی انجــام وظیفــه ی وی

کــه تعهــد کــرده انــد دارنــد. چــه چیــزی ســبب می شــود 

ــا  ــی و ی ــر قوم ــور؛ ره ــاع از ریس جهم ــرای دف ــا ب ــه م ک

رهــر حــزب خــود دســت بــه کودتــا و انقــالب بزنیــم؛ بــه 

پــای صندوق هــای رأی برویــم و بــه رسک هــا برآییــم؟ 

ــیده  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب ــون م ــت؛ چ ــاده اس ــواب س ج

 ایــم یــا رســانده شــده ایــم کــه ایــن رهــر توانایــی انجــام 

تعهــدات را دارد و رهــر و سیاســت گر مــورد نظــر مــا 

ــام  ــود را انج ــدات خ ــی تعه ــر قیمت ــه ه ــت ب ــف اس مکل

و  او منی جنگیــم  بــرای  دیگــر  مــا  آن  غیــر  در  دهــد؛ 

رأی منی دهیــم. بــه زبــان ســاده ، مــردم در جامعــه ی 

خردمنــد، عاشــق زیبایــی چهــره، خانــواده و حــرکات مــا 

ــازد،  ــت گری می س ــه سیاس ــادر ب ــا را ق ــه م ــت؛ آن چ نیس

نفــوذی اســت کــه مــا بــر مــردم داریــم و ایــن نفــوذ بــر دو 

ــت.  ــتوار اس ــود اس ــوی خ ــادی و معن ــد م بع

گرفــت  نتیجــه  می تــوان  گفتیــم؛  آن چــه  از       

بقــا،  حیــات،  اســت.  نفــوذ  عرصــه ی  سیاســت،  کــه 

نابــودی  و  ضعــف  قــوت،  دشــمنی،  دوســتی،  دوام، 

مبــارزه ی  اســت.  آن هــا  نفــوذ  گِــَرو  در  سیاســت گران 

سیاســت گر  نفــوذ.  بــرای  اســت  مبــارزه ای  سیاســی، 

در  را  او  کســی  مگــر  نیســت؛  هیچ کــس  دوســت 

ــاری رســاند؛ سیاســت گر دشــمن  ــی اش ی ــش توانای افزای

ــرار نفــوذ او قــرار  هیچ کــس نیســت مگــر کســی کــه در ب

اعتــامدی  گِــَرو  نفــوذ سیاســت گران در  البتــه  گیــرد. 

ــرده  ــاد ک ــردم ایج ــان م ــت گران در اذه ــه سیاس ــت ک اس

ــاور  ــن ب ــه ای ــردم ب ــامد، م ــامن اعت ــاس ه ــر اس ــد و ب ان

انــد کــه سیاســت گران می تواننــد آن هــا بــه اهــداف 

جمعــی شــان برســانند. کار سیاســت  حفــظ و تقویــت 

ــه  ــودن ب ــا متعهدب ــامد ب ــن اعت ــامد اســت؛ ای ــن اعت همی

ایدیولــوژی خــاص و ارائــه ی خدمــات وابســته اســت. 

تعهــد  اســاس  بــر  را  سیاســت گران  هــم واره  مــردم، 

ــه ی  ــی شــان در ارائ ــوژی خــاص و توانای ــه ایدیول شــان ب

ــد و نفــوذ آن هــا  خدمــات تعییــن شــده محاســبه می کنن

قــرار می دهنــد.  تجربــه  را در محــک 

   سیاســت گران هــم مجبــور انــد متــام ابزارهــای 

قــدرت هامننــد شــخصیت، دانــش، اقتصــاد، نیــروی 

دهنــد  قــرار  خــود  نفــوذ  در خدمــت  را   ... و  نظامــی 

و همــواره بــرای مــردم نشــان دهنــد کــه متعهــد بــه 

را  ارائــه ی خدمــات  توایــی  و  بــوده  خــود  ایدیولــوژی 

ــد. مزیــت نفــوذ ایــن اســت کــه هزینــه ی رهــری را  دارن

کاهــش می دهــد و مــردم تنهــا بــه یــک صــدا، صف هــای 

انتخابــات،  انقالب هــا،  کودتاهــا،  بــرای  میلیونــی 

تظاهــرات و... می ســازند. سیاســت گری کــه نفــوذ خــود 

ــه خشــونت محــض  ــا ب ــور اســت ی را ازدســت دهــد، مجب

رو آورد و یــا بــرای اقــدام کوچــک خــود پــول گــزاف 

ــول  ــت گری اف ــه سیاس ــت ک ــا اس ــن  ج ــد؛ ای ــرف کن م

می کنــد و سیاســت گر دیگــر وجــود نــدارد؛ آن چــه وجــود 

دارد؛ رصف یــک انســان زورمنــد اســت کــه می توانــد بــه 

وســیله ی خشــونت و پــول، بعضــی کارهــا را انجــام دهــد. 

ــه  ــش ب ــا بخت ــاب؛ ام ــی مهت ــه زیبای ــش ب نام

نامــی کــه منی توانــد،  ســیاهی شــب اســت؛ 

بخــت ســیاهش را روشــن کنــد. مهتــاب، هنــگام 

تولــد بــه اثــر بی توجهــی داکــران، رسش آســیب 

ــی  ــی و عصب ــکالت عقل ــث مش ــه باع ــد ک می بین

می شــود. او  در 

کودکانــه  بازی هــای  بــا  را  کودکــی اش  او، 

می گذرانــد. بــه دلیــل ایــن کــه در منطقــه ی 

شــان مکتبــی بــرای اطفــال دارای مشــکالت 

عصبــی وجــود نــدارد، خانــواده اش بــه خاطــر 

ایــن کــه او را دیگــر شــاگردان مکتــب تحقیــر 

نکننــد، مانــع رفــنت او بــه مکتــب می شــود.

بــزرگ می شــود و  مهتــاب آهســته آهســته 

خانــواده او را در برخــی از کارهــای خانــه کــه 

آســان اســت، ســهم می دهنــد تــا کــم کــم روش 

ــا  ــی ب ــد. او، گاه ــه او بیاموزن ــردن را ب ــی ک زندگ

تشــویق و ترحــم خانــواده و گاهــی هــم بــا طعــن 

می گذرانــد. آن هــا  خلق تنگی هــای  و 

زنــی  کــه  می شــود  پانزده ســاله  مهتــاب 

ــزده  ــه پان ــی ک ــد؛ زن ــتگاری اش می آی ــه خواس ب

منی توانــد  امــا  کــرده؛  ازدواج  پیــش  ســال 

ــاب  ــا مهت ــت ت ــده اس ــن زن آم ــاورد. ای ــد بی فرزن

ــرای  ــد. او، ب ــتگاری کن ــوهرش خواس ــرای ش را ب

خانــواده ی مهتــاب می گویــد کــه مثــل خواهــرش 

از او مواظبــت می کنــد و منی گــذارد دســتش 

را بــه کارهــای خانــه بزنــد. آن زن بــرای ایــن 

ــرای  ــاب آمــده اســت کــه ب ــه خواســتگاری مهت ب

شــوهرش بچــه بیــاورد تــا شــوهرش بــا زن دیگــری 

کــه هوشــیار باشــد، ازدواج نکنــد کــه مبــادا 

جایــگاه او نــزد شــوهرش متزلــزل شــود. گویــا 

ایــن قــرارداد پیــش از آمــدن بــه خواســتگاری 

ــت  ــده اس ــته ش ــوهرش بس ــن او و ش ــاب، بی مهت

کــه فقــط مهتــاب را بــه خاطــر بچــه دار شــدن بــه 

شــوهرش می دهــد؛ نــه ایــن کــه بــا او مثــل زنــش 

ــود. ــر ش درگی

برگــزار  مهتــاب  بــرای  مختــری  عروســی 

ــی رود؛  ــت م ــه ی بخ ــه خان ــاب ب ــود و مهت می ش

بــه خانــه ای کــه بایــد بچــه بیــاورد. دو هفتــه ای 

از عروســی مهتــاب منی گــذرد کــه زن ســابق 

عالقــه ی  و  ترحــم  حــس  متوجــه  شــوهرش، 

شــوهر بــه مهتــاب می شــود؛ حســی کــه خــالف 

قــرارداد قبلــی شــان اســت. رسانجــام در روز 

ــی کــه آن زن وارد  بیســتم و یکــم عروســی، زمان

اتــاق مهتــاب می شــود، شــوهرش را می بینــد 

او  می دهــد.  نــوازش  را  مهتــاب  موهــای  کــه 

چنــد  و  می کنــد  بیــرون  خانــه  از  را  مهتــاب 

ــه  ــط، ب ــا طالق خ ــی ب ــک افغان ــک ل ــد، ی روز بع

می فرســتد. مهتــاب  خانــه ی 

زندگــی مهتــاب دوبــاره در خانــه ی پــدری اش 

ادامــه دارد و خانــواده اش از ایــن کــه دخــر 

ــن زودی از طــرف شــوهرش طــالق  ــه ای شــان ب

احســاس  را خجــل  خــود  اســت،  شــده  داده 

مهتــاب  طــالق  از  ماهــی  چنــد  می کنــد. 

گذشــته اســت کــه خواســتگاران دیگــری بــه 

ــد  ــده ان ــتگاران آم ــن خواس ــد؛ ای رساغ او می آین

ــه  ــاله ای ک ــردی پنجاه س ــرای م ــاب را ب ــا مهت ت

از هــر دو پــا شــل و یــک چشــم کــور اســت، 

مهتــاب،  خواســتگاران  کننــد.  خواســتگاری 

ــد و می گوینــد کــه هیــچ  خواهــران ایــن مــرد ان

انجــام  کــه  منی خواهنــد  مهتــاب  از  کاری 

ــت  ــان مواظب ــرادر ش ــت از ب ــی اس ــد؛ کاف بده

ــد. کن

خانــواده ی مهتــاب کــه او را بــه دلیــل کنــدی 

ــان  ــار دوش ش ــی اش ب ــکالت عصب ــن و مش ذه

می داننــد، بــه ازدواج مهتــاب موافقــت می کننــد 

و بــا خواســنت مــالی مســجد، نــکاح مهتــاب را بــا 

ــت، در  ــده اس ــای مان ــت پ ــه از دس ــردی ک آن م

بــدل 70هــزار افغانــی بســته می کننــد؛ مهتــاب 

ــط آن  ــا و رشای ــن ازدواج ه ــا از ای ــزی حت ــا چی ام

ــه  ــاه، ب ــد م ــه ی چن ــی آورد. او، در فاصل رس درمن

ــود. ــل می ش ــش داخ ــه ی بخت ــن خان دومی

پیــش  را  او  خواهــران شــوهر دوم مهتــاب، 

داکــران مختلــف می برنــد تــا شــاید اندکــی 

بهــر شــود کــه در کارهــای خانــه نیــز ســهم 

بگیــرد؛ امــا ایــن درمان هــا نــه تنهــا کمکــی 

ــر  ــت او را، بدت ــه وضعی ــد ک ــاب منی کن ــه مهت ب

ــداوی  ــد، ت ــه می بینن ــان ک ــد. آن ــل می کن از قب

می کننــد  رشوع  اســت،  مانــده  بی اثــر  شــان 

ــی  ــد. بدبخت ــه راه بیاورن ــاب را ب ــه زور مهت ــا ب ت

مهتــاب رشوع می شــود و هــر روز بــه بهانــه ی 

مــورد  منی توانــد،  داده  انجــام  کــه  کارهایــی 

آن هــا  می گیــرد.  قــرار  فیزیکــی  شــکنجه های 

مهتــاب را اجــازه ی رفــنت بــه خانــه ی پــدری اش 

ــی از  ــرای مدت ــم ب ــواده ی او ه ــد و خان منی دهن

مهتــاب بی خــر انــد.

پــس از گذشــت چنــد مــاه، روزی مــادر مهتاب 

بــه خرگیــری دخــرش مــی رود؛ مــادر، مهتــاب را 

ــد  ــورت می بین ــم و ص ــر چش ــیاهی های زی ــا س ب

کــه جــای ســیلی و مشــت اســت و دســت هایش 

ــدن  ــو ســوختانده شــده اســت. در متــام ب ــا اوت ب

می شــود  دیــده  خشــونت  از  آثــاری  مهتــاب 

اِعــامل کــرده  او  بــر  کــه خواهــران شــوهرش 

ــه  ــد ک ــده ان ــوری کن ــاب را ط ــای مهت ــد. موه ان

قســمت هایی از پوســت رسش دیــده می شــود. 

ــاب را از  ــویی مهت ــرد از س ــر می ک ــه فک ــادر، ک م

رسش دور کــرده اســت و از ســوی دیگــر، او در 

رشایطــی بهــری قــرار گرفتــه اســت، دخــرش را 

در رشایطــی می بینــد کــه تنهــا مشــکل عصبــی 

ــاب  ــوهر مهت ــت. ش ــده اس ــه ش ــه دیوان ــه، بلک ن

می گویــد کــه او، ایــن خشــونت ها را خــودش 

ــت  ــی دس ــچ کس ــت و هی ــرده اس ــودش ک ــر خ ب

روی مهتــاب بلنــد نکــرده؛ امــا مهتــاب خواهــران 

ــد. ــونت ها می خوان ــن خش ــی ای ــوهرش را بان ش

ــه  ــی ک ــکالت عصب ــا مش ــری ب ــاب، دخ مهت

ــم و  ــاج ترح ــری محت ــان دیگ ــر انس ــر از ه بیش

عاطفــه اســت، آن قــدر مورد خشــونت قــرار گرفته 

ــار آن را  ــوان آث ــش می ت ــام بدن ــه در مت ــت ک اس

دیــد. او، حتــا تــوان دفــاع از خــودش را نداشــته 

اســت و شــاید بــه احتــامل زیــاد ایــن خشــونت ها 

ــط ازدواج فکــر کــرده باشــد. را بخشــی از رشای

حــاال مــادر مهتــاب دســت دخــرش را گرفتــه 

ــت  ــردان اس ــی رسگ ــی و قضای ــای عدل در نهاده

ــود  ــه خ ــد. او، ک ــخص کن ــتش را مش ــا رسنوش ت

بــا ازدواج مهتــاب موافقــت کــرده و مســؤولیت 

بــود،  کــرده  رفــع  خــود  از  را  او  از  نگــه داری 

خانــه  بــه  دوبــاه  را  مهتــاب  کــه  می خواهــد 

برگردانــد.

قیس احمد قادری 

دخرتی که با بدبختی به دنیا می آید
افسانه یاس

افول سیاست گری
دیدگاه تیوریک از ظهور تا زوال سیاست گران
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اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $

ســخنگوی ریاســت جمهوری، در واکنــش بــه ســخنان 

اتهام هــای  کــه  می گویــد  عبداللــه،  عبداللــه  اخیــر 

امنیتــی، جنبــه ی سیاســی  نیروهــای  بــر  بی اســاس 

دارد.

عقــرب(   26( یک شنبه شــب  صدیقــی،  صدیــق 

ــی  ــای امنیت ــه نیروه ــت ک ــود نوش ــر خ ــه ی توی در برگ

ــح  ــی، مصال ــع مل ــا از مناف ــد ت ــرده ان ــالش ک ــواره ت هم

علیــا و  کشــور خــود دفــاع کننــد. 

ــم   ــت  و نظ ــن امنی ــن، تأمی ــذ قوانی ــه تنفی ــزود ک او اف

عامــه،  از مکلفیت هــای اساســی نیروهــای امنیتــی و 

ــی  رود.  ــامر  م ــه ش ــتان ب ــی افغانس دفاع

و  ملــی  »رشکای  اســت:  نوشــته  صدیقــی  آقــای 

و  امنیتــی  نیروهــای  بی طرفــی  بــه  هــم واره  جهانــی، 

تأییــد  مهــر  انتخابــات،  پروســه ی  در  کشــور  دفاعــی 

از  نیــز  شــکایتی  هیــچ  تاکنــون،  و  انــد  گذاشــته 

ــت  ــکایات، ثب ــیون ش ــا در کمیس ــن نیروه ــه ی ای مداخل

اســت.« نشــده 

ســخنگوی ریاســت جمهــوری، ادامــه داده اســت کــه 

اتهامــات بی مبنــا و بی اســاس در حــق ایــن نیروهــا، 

رصف جنبــه ی سیاســی داشــته و قابــل توجیــح نیســت.

ــه، پــس از  ایــن در حالــی اســت کــه عبداللــه عبدالل

چاشــت روز یک شــنبه )26 عقــرب( در یــک نشســت 

دولت ســاز  انتخاباتــی  دســته ی  کــه  گفــت  خــری 

بــه رهــری محمــدارشف غنــی، از نیروهــای ویــژه در 

انتخابــات،  در  ویــژه  بــه  سیاســی اش،  فعالیت هــای 

می کنــد. اســتفاده 

او افــزود کــه اســتفاده از نیروهــای امنیتــی و دخیــل 

کــردن آن هــا در پروســه ی انتخابــات، در تضــاد بــا قانــون 

اساســی و بــه نحــوی خیانــت ملــی اســت.

آقــای عبداللــه گفــت کــه در نتیجــه ی تیرانــدازی 

نیروهــای امنیتــی بــر معرضــان در والیــت کنــدز، یکــی 

از ناظــران دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی جــان 

ــه اســت. باخت

ــنبه  ــح روز یک ش ــات، صب ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

)26 عقــرب( اعــالم کــرد، رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا 

کــه در 28 والیــت توقــف یافتــه بــود، از رسگرفتــه شــده 

حق پرســت،  میرزامحمــد  بعــد،  ســاعاتی  امــا  اســت؛ 

برگــه ی  در  کمیســیون،  ایــن  ســخنگوی  معــاون 

فیس بــوک خــود نوشــت کــه رونــد بازشــامری و تفتیــش 

آرا در والیت هــای رسپــل، تخــار، بدخشــان، فاریــاب، 

پــروان، کاپیســا و پنجشــیر آغــاز نشــده و معرضــان، 

ــد. ــته ان ــی را بس ــر والیت ــای دفات دروازه ه

رییس جمهــور غنــی، تأکیــد کــرده اســت کــه تنهــا بــا 

مالکیــت و رهــری حکومــت افغانســتان، می تــوان بــه صلــح 

ــت. ــت یاف ــدار دس پای

دفــر مطبوعاتــی ارگ ریاســت جمهوری، روز یک شــنبه 

کــه  اســت  گفتــه  اعالمیــه ای  نــر  بــا  عقــرب(   26(

محمــدارشف  غنــی، بــا کانســوکی نــگاوکا، معــاون مناینــده ی 

و  دیــدار  پاکســتان،  و  افغانســتان  بــرای  جاپــان  ویــژه ی 

اســت. کــرده  گفت وگــو 

آقــای غنــی، در ایــن دیــدار، گفتــه اســت کــه صلــح 

بزرگریــن خواســت افغان هــا و یکــی از اولویت هــای مهــم 

دولــت افغانســتان اســت. او افــزوده اســت کــه تنهــا بــا 

مالکیــت و رهــری دولــت افغانســتان می تــوان بــه صلــح 

پایــدار دســت یافــت. 

رییس جمهــور غنــی، ادامــه داده اســت کــه حکومــت 

افغانســتان، بــرای تأمیــن صلــح باعــزت و پایــدار، بــا متحــدان 

ــِی خــود مشــوره خواهــد کــرد. ــه ای و جهان مهــم منطق

آقــای غنــی، خاطرنشــان کــرده اســت کــه طالبــان بایــد از 

جنــگ دســت بردارنــد و راه صلــح را پیــش گیرنــد. او، تأکیــد 

کــرده اســت کــه نیروهــای امنیتــی و دفاعــی، ایــن توانایــی را 

ــتی  ــای تروریس ــایر گروه ه ــان و س ــدات طالب ــا تهدی ــد ت دارن

دیگــر را از بیــن برنــد.

کانســوکی نــگاوکا، معــاون مناینــده ی ویــژه ی جاپــان نیــز 

در ایــن دیــدار گفتــه اســت کــه کشــورش از پروســه ی صلــح 

بــه رهــری و مالکیــت دولــت افغانســتان پشــتیبانی می کنــد 

افغانســتان  مــردم  و  حکومــت  کنــار  در  رونــد،  ایــن  در  و 

می ایســتد.

ــه ی  ــی، هفت ــور غن ــه رییس جمه ــت ک ــی اس ــن در حال ای

گذشــته اعــالم کــرده بــود کــه حکومــت افغانســتان پــس 

از مشــورت بــا همــکاران بین املللــی اش بــه ویــژه ایــاالت 

ــن دیگــر از اعضــای  ــی و دو ت ــکا، انــس حقان متحــده ی امری

طالبــان را در بــدل رهایــی دو تــن از اســتادان دانشــگاه 

آزاد می کنــد. زنــدان  از  به گونــه ی مــروط  امریکایــی، 

ــر، در  ــه نف ــن س ــه آزادی ای ــود ک ــزوده ب ــی، اف ــای غن آق

بــا  و مســتقیم  رودررو  آغــاز مذاکــرات  بــرای  زمینه ســازی 

ــر  ــدار، مؤث ــات پای ــح و ثب ــه صل ــتیابی ب ــت دس ــان، جه طالب

ــد. ــد ش ــع خواه واق

روز بعــد، مشــخص شــد کــه تبادلــه ی زندانیــان، بــه حالــت 

تعلیــق در آمــده و انــس حقانــی بــا دو عضــو کلیــدی طالبــان 

کــه قــرار بــود آزاد شــوند، هنــوز هــم در بنــد دولــت افغانســتان 

قــرار دارنــد.

صدیــق صدیقــی، ســخنگوی ریاســت جمهوری، گفتــه 

ــبب  ــان، س ــوی طالب ــط از س ــت رشای ــدم رعای ــه ع ــت ک اس

تعلیــق در تبادلــه ی زندانیــان شــده اســت. او، افــزوده اســت 

ــری  ــت بازنگ ــه را تح ــه ی تبادل ــتان، پروس ــت افغانس ــه دول ک

ــور،  ــای کش ــع علی ــح و مناف ــنایی مصال ــرار داده و در روش ق

ــرد. ــد ک ــدام خواه اق

عبداللــه عبداللــه، رهــر دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی، از کمیســیون مســتقل انتخابــات می خواهــد کــه 

ــامری و  ــد بازش ــری رون ــر ازرسگی ــی ب ــود مبن ــم خ در تصمی

ــد. ــر کن ــد نظ ــش آرا، تجدی تفتی

یــک  در  عقــرب(   26( یک شــنبه  روز  عبداللــه،  آقــای 

دســته ی  خواســته های  کــه  گفــت  خــری  نشســت 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، بســیار واضــح بــود؛ امــا 

کمیســیون مســتقل انتخابــات در برابــر آن هیچ گونــه دلیــل 

نکــرد. ارائــه  قناعت بخشــی 

او افــزود کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، بایــد در 

ــؤولیت  ــر آن، مس ــد؛ در غی ــر کن ــد نظ ــود تجدی ــم خ تصمی

متــام عواقــب آن، بــه دوش ایــن کمیســیون و تیمــی خواهــد 

بــود کــه آن را ترغیــب بــه انجــام کار غیرقانونــی کــرده اســت.

ــی،  ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــن، دس ــش از ای پی

ــده، ۱020۱2  ــن ش ــال ۱۳76۳0 رأی قرنطی ــتار ابط خواس

دارای  رأی  هــزار   70 و  رأی دهــی  زمــان  از  خــارج  رأی 

عکس هــای تکــراری شــده بــود؛ امــا کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، بــه ایــن خواســت توجهــی نکــرد و رونــد بازشــامری 

ــد. ــاز ش ــی آغ ــل رأی ده ــزار مح ــش از 8 ه ــش بی و تفتی

آغــاز رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا، بــا مخالــف شــامری 

از دســته های انتخاباتــی همــراه شــد و بــرای ســه روز توقــف 

یافــت؛ امــا حواعلــم نورســتانی، رییــس کمیســیون مســتقل 

انتخابــات، شنبه شــب )2۵ عقــرب(، اعــالم کــرد کــه بــا 

مفصلــی  گفت وگوهــای  معــرض  انتخاباتــی  دســته های 

صــورت گرفتــه و قناعــت آن هــا، بــرای ازرسگیــری رونــد 

ــت. ــده اس ــل ش ــامری حاص بازش

بانــو نورســتانی، گفــت کــه بیــش از ۱۳7 هــزار رأی 

ــزار  ــش از ۱02 ه ــان بی ــت و از می ــر اس ــده معت قرنطین ش

نیــز،  از زمــان رأی دهــی گــزارش شــده  رأی کــه خــارج 

دســت کم ۱۴ هــزار آن بــه بازشــامری و تفتیــش دوبــاره 

می شــود. فرســتاده 

در همیــن حــال، عبداللــه عبداللــه، می گویــد کــه توقــف 

ــوع فریــب  ــد بازشــامری و تفتیــش آرا، یــک ن ســه روزه ی رون

بــود.

او، گفــت کــه دســته ی انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، در 

ــه ی  ــد و ادام ــت منی کن ــش آرا رشک ــامری و تفتی ــد بازش رون

ایــن رونــد در غیــاب ناظــران ایــن تیــم، نشــان می دهــد کــه 

پروســه ی انتخابــات مروعیــت خــود را از دســت می دهــد.

ــیون  ــر کمیس ــه ی اخی ــه فیصل ــت ک ــه، گف ــای عبدالل آق

ــیون  ــن کمیس ــه ای ــد ک ــان می ده ــات، نش ــتقل انتخاب مس

انتخاباتــی  دســته ی  دســتورات  از  و  نیســت  مســتقل 

می کنــد. پیــروی  دولت ســاز 

دســته ی  معــاون  صالــح،  امراللــه  هــم،  ســویی  از 

انتخاباتــی دولت ســاز، بــه ســخنان اخیــر عبداللــه عبداللــه، 

ــان  ــش نش ــی، واکن ــات و همگرای ــی ثب ــم انتخابات ــر تی ره

اســت. داده 

نوشــته  خــود  فیس بــوک  برگــه ی  در  صالــح،  آقــای 

کــه کمیســیون مســتقل انتخابــات، متعلــق بــه دســته ی 

انتخاباتــی دولت ســاز نیســت و در تعییــن هــر فــرد آن، 

ــاوی داشــتند. او،  ــی نقــش مس ــته های انتخابات ــام دس مت

گفتــه اســت کــه در تعییــن بخش هــای تخنیکــی کمیســیون 

مســتقل انتخابــات، عبداللــه عبداللــه، قــدم بــه قــدم، ســهم 

ــت. ــش داش و نق

آقــای صالــح در ادامــه نوشــته: »اضطــراب تیــم انتخاباتــی 

ــر  ــه. اگ ــان ن ــام ش ــا اته ــه دارد؛ ام ــی توجی ــات و همگرای ثب

اتهــام ایــن هــا توجیــه و اســاس دارد لطــف کننــد و مشــخص 

ســازند و بــا کلی گویی هــای بیشــر ســبب اغتشــاش روانــی 

بــرای هــواداران خــود نشــوند.«

انتخابــات، صبــح روز  هــر چنــد کمیســیون مســتقل 

یک شــنبه )26 عقــرب( اعــالم کــرد، رونــد بازشــامری و 

تفتیــش آرا کــه در 28 والیــت توقــف یافتــه بــود، از رسگرفتــه 

شــده اســت؛ امــا هــواداران دســته ی انتخاباتــی ثبــات و 

همگرایــی، دفاتــر والیتــی ایــن کمیســیون را در شــامری از 

والیت هــای افغانســتان، مســدود کردنــد.

رسیــال رونــد بازشــامری آرا از ســوی کمیســیون انتخابــات 

و تحریــم آن از ســوی نامــزدان ریاســت جمهوری، همچنــان 

گذشــته  روز  انتخابــات،  مســتقل  کمیســیون  دارد.  ادامــه 

یک شــنبه )26عقــرب( رونــد بازشــامری آرا را دوبــاره آغــاز 

کــرد؛ امــا ســاعتی از آغــاز ایــن رونــد نگذشــته بــود کــه 

شــورای نامــزدان، آن را دوبــاره تحریــم کــرد. اعــراض نامــزدان 

و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  ویــژه   بــه  ریاســت جمهوری 

همگرایــی، ســبب شــد کــه رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا 

در والیت هــای رسپــل، تخــار، بدخشــان، فاریــاب، پــروان، 

کاپیســا و پنجشــیر آغــاز نشــود و معرضــان، دروازه هــای دفاتــر 

والیتــی کمیســیون در ایــن والیت هــا را مســدود کردنــد.

اســتدالل شــورای نامــزدان ایــن اســت؛ تــا زمانــی کــه آرای 

پــاک و ناپــاک از هــم جــدا نشــوند و مســیر شــامرش در پرتــو 

اجــامع نامــزدان، محتــوای اطمینان بخــش پیــدا نکنــد، رونــد 

بازشــامری و تفتیــش، مفهومــی نــدارد.

همچنــان عبداللــه عبداللــه، پــس از چاشــت دیــروز، در 

یــک نشســت گفــت کــه خواســته های دســته ی انتخاباتــی 

ــر آن  ــات در براب ــا کمیســیون انتخاب ــود؛ ام او، بســیار واضــح ب

هیچ گونــه دلیــل قناعت بخشــی ارائــه نکــرده اســت. 

آقــای عبداللــه تأکیــد کــرد کــه توقــف ســه روزه ی رونــد 

بازشــامری و تفتیــش آرا، یــک نــوع فریــب بــود و دســته ی 

انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی، در رونــد بازشــامری و تفتیــش آرا 

رشکــت منی کنــد. او گفــت کــه ادامــه ی ایــن رونــد در غیــاب 

ــات  ــه ی انتخاب ــه پروس ــد ک ــان می ده ــم، نش ــن تی ــران ای ناظ

مروعیــت خــود را از دســت می دهــد.

ــت  ــرده اس ــا ک ــان ادع ــت جمهوری همچن ــزد ریاس ــن نام ای

کــه فیصلــه ی اخیــر کمیســیون مســتقل انتخابــات، نشــان 

می دهــد کــه ایــن کمیســیون مســتقل نیســت و از دســتورات 

دســته ی انتخاباتــی دولت ســاز پیــروی می کنــد.

ــن  ــه ای ــد ک ــات، می گوین ــیون انتخاب ــؤوالن کمیس ــا مس ام

نهــاد یــک نهــاد مســتقل اســت و متــام تصامیمــی کــه از ســوی 

ــی در  ــوده و تالش ــون ب ــه قان ــق ب ــود، مطاب ــه می ش ــان گرفت آن

راســتای حفاظــت از آرای مــردم اســت. 

ــات،  ــی افتخــاری، معــاون ســخنگوی کمیســیون انتخاب عل

طریــق  از  »مــا  می گویــد:  کابــل  صبــح  روزنامــه ی  بــه 

ــم کــه  ــم و امیدواری ــی داری ریاســت های والیتــی، گفت وگوهای

بــه یــک نتیجــه ی مشــرک برســیم تــا بازشــامری آرا را دوبــاره 

ــم.« ــاز کنی آغ

ــه  ــوری ک ــی، ط ــه ی ابتدای ــزود: »نتیج ــاری اف ــای افتخ آق

از نامــش معلــوم می شــود، فرصتــی اســت بــرای نامــزدان تــا 

اگــر مالحظــه و شــکایتی وجــود داشــته باشــد، بــا کمیســیون 

ــرا  ــدارد؛ زی ــود ن ــمت وج ــن قس ــی در ای ــود. نگران ــک ش رشی

کمیســیون  بــه  دوبــاره  می شــود،  درج  کــه  شــکایت هایی 

یــک  انتخابــات  کمیســیون  می شــود.  فرســتاده  شــکایات 

نهــاد مســتقل اســت و اگــر مالحظــه ای وجــود دارد بایــد 

ــود.« ــک ش رشی

نهادهــای ناظــر انتخابــات نیــز ضمــن نگرانــی از ایــن 

وضعیــت، تأکیــد می کننــد، کــه اگــر کمیســیون انتخابــات 

نتوانــد اعتــامد نامــزدان را بــه دســت بیــاورد، اســتقاللیت  ایــن 

ــی رود.  ــؤال م ــر س ــز زی ــاد نی نه

ــح  ــه ی صب ــه روزنام ــا، ب ــخنگوی تیف ــب زاده، س ــر حبی زبی

نامــزدان  بــرای  کمیســیون  تصمیم هــای  می گویــد،  کابــل 

ــوی  ــه س ــات ب ــه انتخاب ــکان دارد ک ــت و ام ــول نیس ــل قب قاب

ــات  ــیون انتخاب ــی کمیس ــف مدیریت ــا از ضع ــرود. »م ــران ب بح

و  انتخابــات  عــدم ظرفیــت در کمیســیون  اســتیم.  نگــران 

سیاســی شــدن کارهــای تخنیکــی ایــن نهــاد از مشــکالت 

ــت.« ــده اس عم

در همیــن حــال، اعتباردهــی بــه ۱۳7 هــزار و 6۳0 رأی 

اســت.  آورده  میــان  بــه  را  پرســش هایی  نیــز  قرنطین شــده 

کمیســیون انتخابــات اخیــرا اعــال م کــرده کــه بــا در نظرداشــت 

ایــن  داراالنشــای  تحلیــل  و  تجزیــه  معلومــات،  ارائــه ی 

کمیســیون بــه  ویــژه متخصصــان ملــی و بین املللــی، در مــورد 

۱۳7 هــزار و 6۳0 رأی قرنطین شــده هیــچ مشــکلی وجــود 

نــدارد و ایــن آرا بااعتبــار شــناخته می شــود.

امــا دســته ی انتخاباتــی ثبــات وهمگرایــی بــا انتقــاد از 

انتخابــات  کمیســیون  کــه  می گویــد  آرا  ایــن  اعتباردهــی 

از  و  نکــرده  نامــزدان  بــه خواســته های  توجهــی  هیچ گونــه 

دســتورات دســته ی انتخاباتــی دولت ســاز پیــروی می کنــد. 

ــات  ــیون انتخاب ــه کمیس ــد ک ــورد می گوی ــن م ــز در ای ــا نی تیف

ــن آرا  ــی ای ــورد اعتبارده ــخصی در م ــدگاه مش ــه دی ــچ گون هی

بیــرون نــداده اســت و ایــن مســأله می توانــد شــفافیت پروســه 

ــد.  ــه کن ــکل مواج ــه مش را ب

آیــا  کــه  دیــد  بایــد  یادشــده،  بــه مشــکالت  توجــه  بــا 

کمیســیون قــادر خواهــد بــود تــا رونــد بازشــامری آرا را آغــاز و 

نتیجــه ی نهایــی را در ۱۵ قــوس اعــالم کنــد یــا خیــر. 

ریاســت عمومــی امنیــت ملــی، اعــالم کــرده اســت کــه 

مســؤول  خطرناک تریــن  »چنگیــز«،  بــه  مشــهور  حامــد 

شــبکه های جرمــی در کابــل کــه در بیشــر پرونده هــای 

ــت،  ــت داش ــلحانه دس ــای مس ــل و رسقت ه ــی، قت آدم ربای

ــت. ــده اس ــت ش ــرادش بازداش ــامری از اف ــا ش ب

نــر  بــا  عقــرب(   26( یک شــنبه  روز  ریاســت،  ایــن 

ــز،  ــه چنگی ــهور ب ــد مش ــه حام ــت ک ــه اس ــه ای گفت اعالمی

بــه  مشــهور  صدیق اللــه  قــاری،  بــه  مشــهور  مطیع اللــه 

در  کــه  انــد  افــرادی  اســحاق،  و محمــد  صدیــق ســیاه 

مربوطــات ناحیــه ی هفتــم شــهر کابــل بازداشــت شــده 

ــد. ان

ــی، در  ــبکه ی جرم ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس ــه آم در اعالمی

ــای  ــت، پرونده ه ــده ی مجروحی ــل، ۴2 پرون ــده ی قت 7 پرون

اخــاذی و ســایر جرائــم دســت داشــته اســت.

ــات  ــت، عملی ــه اس ــی، گفت ــت مل ــی امنی ــت عموم ریاس

بــرای بازداشــت افــرادی کــه زندگــی باشــندگان کابــل 

را بــا تهدیــد مواجــه می کننــد، آغــاز شــده و تــا مــدت 

نامعلومــی ادامــه خواهــد یافــت.

اندرابــی،  مســعود  پیــش،  مــاه  یــک  حــدود  هرچنــد 

آمــار  ۴۵درصــدی  کاهــش  از  داخلــه،  وزارت  رسپرســت 

ــده  ــا دی ــود؛ ام ــل خــر داده ب ــی در شــهر کاب ــم جنای جرائ

بــه خاطــر  باشــندگان کابــل  می شــود کــه هنــوز هــم، 

موجودیــت و فعالیــت شــبکه های جرمــی، بــا مشــکالت 

فراوانــی مواجــه انــد.

غنی: صلح تنها با مالکیت حکومت افغانستان
 به دست می آید

عبدالله: 
توقف سه روزه ی بازشامری آرا نوعی فریب بود

خطرناک ترین شبکه ی جرمی
 در کابل متالشی  شد

آیا کمیسیون انتخابات می تواند بحران موجود را مهار کند؟

صدیق صدیقی: اتهام های بی اساس بر نیروهای 
امنیتی جنبه ی سیاسی دارد

اکرم رسا
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سوریه  از  امریکایی،  نیروهای  از  برخی  اخیر،  هفته های  در 

به عراق رفته اند. نیروهای هوایی هم به یک پای گاه هوایی در 

امارات متحده ی عربی کوچ کرده و نزدیک به 2.000 تن دیگر از 

نیروهای امریکایی به سوی عربستان سعودی در حرکت اند. متام 

افغانستان،  عراق،  سوریه،  در  مداوم  حضور  اصلی  دلیل  این ها 

سومالیا، نیجیر، دیگر مناطق افریقا و عملیات پشتیبانی جنگی 

»جنگ های  به  که  می کند  ادعا  ترامپ،  دونالد  است.  یمن  در 

ابدی« خامته می دهد؛ اما اعامل او باعث افزایش ادامه دار شامر 

در خاورمیانه می شود. نیروها 

امریکا  ملی  امنیت  بهبود  باعث  تنها  نه  نیروها  استقرار  این 

کنیم  فکر  که  این  جای  به  می کند.  تضعیفش  بلکه  منی شود، 

متام  باید  کنیم،  مستقر  منطقه  این  کجای  در  را  مان  نیروهای 

طیب  رجب  با  تلفونی  متاس  یک  از  پس  برگردانیم.  را  آن ها 

اردوغان رییس جمهور ترکیه، در اوایل این ماه، ترامپ با دستوری 

فاصله  خود  کُرد  هم کاران  از  تا  داد  امریکایی  نیروهای  به  که 

بگیرند و به سمت جنوب تغییر موقعیت دهند، باعث خلق بحران 

در  را  نظامی  تهاجمی  عملیات  یک  بی درنگ  تقریبا  ترکیه  شد. 

شامل سوریه به راه انداخت تا به قول این کشور »منطقه ی امنی« 

را برای دفاع از انقره در برابر آن  چه این کشور پاک سازی شامل 

بسازد. می خواند،  تروریست ها  از  سوریه 

هرچند معتقدم که ترامپ، آن اوضاع را بی رحامنه کنرل کرد؛ 

اما اعالمیه های ابتدایی اش مبنی بر خروج نیروها از سوریه، اقدام 

مجوز  بدون  پیشین-  -رییس جمهور  اوباما  باراک  بود.  درستی 

کنگره، وارد سوریه شد و این مأموریت از هامن ابتدا محکوم به 

شکست بود. اوباما هرگز به پنتاگون هدِف نظامِی دست یافتنی 

بسیار  جنگی  نیروهای  برای  وضاحتی  چنین  نداد.  واضحی  و 

مهم است؛ زیرا بدون معیارهای مشخص، به هیچ وجه منی توان 

فهمید که آیا نیروها مأموریت  شان را به درستی انجام داده اند یا 

چه زمانی موفق به انجام آن شده اند؛ به همین خاطر، برای مدت 

زمان نامشخصی درگیر آن مأموریت خواهند بود.

زمانی که ترامپ در سال 20۱7 فرمانده ی کل قوا شد، یک 

هدف دست یافتنی به ارتش داد: کمک به نیروهای دموکراتیک 

پایتخت  »رقه«  شهر  از  داعش  راندن  بیرون  برای   )SDF( سوریه 

با موفقیت  اکتوبر 20۱7  مأموریت در  این  این گروه در سوریه. 

انجام شد. در هامن روزها، ترامپ باید نیروهای مان را به کشور 

هیچ  بدون  تا  داد  اجازه  نیروها  به  او  عوض،  در  برمی گرداند. 

برابر  را دو  اوباما  اشتباه  او  این کار  آن جا مبانند؛  مأموریتی در 

کرد. نتیجه ی این کار به دلیل بیهوده بودنش مشخص بود: تغییر 

مأموریت. و طوالنی شدن 

آن مأموریِت بالفعل خیلی زود به پشتیبانی از کردها، »مقابله 

و  کنید(  تفسیرش  می خواهید  که  گونه  )هر  ایرانی ها«  نفوذ  با 

اهداف،  این  شد.  تبدیل  داعش،  دوباره ی  ظهور  از  جلوگیری 

دشواری های فراوانی دارند؛ اما از دید نظامی، متام  آن ها از یک 

بیامری رنج می برند: هیچ معیاری برای قضاوت در مورد کامیابی 

و ناکامی آن ها وجود ندارد. باز هم این یعنی مأموریت، هرگز با 

نخواهد داشت. پایانی  و هرگز  موفقیت متام منی شود 

بدبختانه، به نظر می رسد که ترامپ بیشر از این که به پایان 

بازی  در  دارد  دوست  باشد،  داشته  عالقه  ابدی«  »جنگ های 

بچرخاند. خاورمیانه  اطراف  در  را  نیروها  پیاله ها،  با  تردستی 

متام  که  کرد  اعالم  ترامپ  اکتوبر،  اوایل  در  که  این  از  پس 

نیروهای امریکایی را از سوریه بیرون می کند، مارک اسپر، وزیر 

دفاع، بر خالف رییس جمهور گفت که برخی از نیروها در سوریه 

می مانند و برخی هم به عراق فرستاده می شوند. سپس در یک 

اعالمیه ی تعجب آور در جمعه ی هامن هفته، اسپر، فاش کرد که 

امریکایی  نیروهای  برای فرستادن  آماده شدن  پنتاگون در حال 

کشور  آن  نفت  میدان های  از  تا  است  سوریه  جنوب-رشق  به 

کنفرانس  یک  در  ترامپ  هفته،  آن  یک شنبه ی  کند.  محافظت 

کرد. تأیید  را  برنامه  این  مطبوعاتی 

استقراری  چنین  اگر  زرهی،  وسائل  پیشین  افر  عنوان  به 

زیادی  خیلی  تانک های  به  بود.  نخواهد  کوچک  بگیرد،  صورت 

شود.  دفاع  نیروها،  خوِد  و  نفت  میدان های  از  تا  است  نیاز 

قابل  نگه داری  به  و  می کنند  مرف  زیادی  سوخت  تانک ها، 

زیادی  اکامل های مجدد  نیازمند  نیز  نیروها  دارند.  نیاز  توجهی 

بود. خواهند 

من در کنار یک واحِد تانک در جنگ خلیج فارس جنگیده ام 

و شاهد عملیات اکامل مجدد در مناطق دورافتاده ی افغانستان 

که نیاز به نیروی کار زیادی داشت، بوده ام. حتا عملیات عادی 

در  و  دارد  زیادی  کار  نیروی  و  منابع  به  نیاز  هم  مجدد  اکامل 

نیروهای  کردن  مستقر  است.  آسیب پذیر  دشمن  حمالت  برابر 

و  دارد  زیادی  ریسک  سوریه،  نفت  از  محافظت  برای  امریکایی 

مورد  در  مسأله،  این  داشت؛  نخواهد  امریکا  برای  سودی  هیچ 

می کند. میانه صدق  خاور  در  ما  مأموریت های  متام 

از  دسته ای  استقرار  از  هوایی  نیروی  ماه،  این  اوایل  در 

در  خانگی  پای گاه  از  ایگل«  اسرایک  »اف-۱۵ ئی  هواگرداِن 

به  ترامپ  اکنون  داد.  خر  عربی  متحده ی  امارات  به  انگلستان 

به  تا  داده  دستور  هوایی  نیروهای  و  رسبازان  از  دسته  چندین 

عربستان سعودی بروند و از اوایل امسال تا کنون، ایاالت متحده 

داده  افزایش  تن  تقریبا ۱۴.000  به  را  در خاورمیانه  نیروهایش 

است. در هر زمان مشخصی، بین ۴۵ تا 60 هزار نیروی خدماتی 

امنیت  خطری  هیچ  دارند.  وجود  منطقه  این  در  متحده  ایاالت 

امریکا را تهدید منی کند که بتوان با اشاره به آن، حضور این همه 

کرد. توجیه  را  منطقه  در  نیرو 

که  جنگ هایی  از  یکی  به  حتا  ترامپ  تعهداتش،  برخالف 

عوض،  در  و  است  نداده  خامته  هم  بود  مانده  میراث  به  برایش 

به  اگر  ترامپ  است.  کرده  بیشر  را  میانه  خاور  در  نیروها  شامر 

می کند. پیدا  افزایش  تنها  رقم  این  بفرستد،  تانک  سوریه 

مان رضوری  رفاه  و  امنیت  برای  استقرارها  این  از  هیچ کدام 

از  کامل  با خروج  را  بد  این وضعیت  ترامپ می تواند  اما  نیست؛ 

سوریه، فرستادن نیروهای مان از عراق به امریکا و پایان پشتیبانی 

یمن،  ویران گر عربستان سعودی در جنگ داخلی  از مداخله ی 

در  قدرت مندانه ای  طور  به  که  گونه  هامن  کند.  دگرگون  کامال 

می توان  دادیم،  نشان  داعش،  رهر  »بغدادی«،  کشنت  عملیات 

تهدیدهای  و  داعش  مان،  هوایی  قوِی  توانایی های  به  توجه  با 

مشابه را از راه دور زیر نظر داشته باشیم. این استقرارهای جنگی 

بغداد، دمشق و  به رژیم های  و  امنیت مان رضوری نیست  برای 

ایاالت  دارایی های  و  نیروها  از  تا  داد  خواهد  اجازه  استانبول 

متحده برای امنیت خود شان استفاده کنند. وقت آن رسیده که 

ادامه  را  پیاله ها  با  تردستی  بازی  متحده  ایاالت  ارتش  با  دیگر 

برگردانیم. به خانه  را  نیروهای مان  و  ندهیم 

»جنگ های ابدی« در خاورمیانه دلیل دارد
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