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گزارش روز

نتیجهی ابتدایی انتخابات در
هفتهی جاری اعالم میشود
تفتیــش و بازشــاری آرای
هفــت والیــت افغانســتان،
پایــان یافتــه اســت و اکنــون
کمیســیون انتخابــات مکلــف
سیدمهدی حسینی بــه اعــام نتیجــهی ابتدایــی
ریاســتجمهوری
انتخابــات
اســت .مســؤوالن ایــن کمیســیون گفت ـ ه انــد کــه در
اوایــل هفتــهی جــاری ،نتیجــهی ابتدایــی را اعــام
میکننــد .
عبدالعزیــز ابراهیمــی ،ســخنگوی کمیســیون
انتخابــات ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفــت ،رهــری
کمیســیون بــر چگونگــی اعــام نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ،بــه شــدت تــاش دارنــد تــا هرچــه زودتــر
اعــام کننــد؛ امــا کمیســیون انتخابــات مشــخص
نکــرد کــه دقیقــا کــدام روز هفت ـهی پیــش رو ،نتایــج
را اعــام میکنــد.

نُه «قرب دستهجمعی»
میراث حکومت وحدت ملی

دادستانی کل:
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عشق
جان جوان بامیانی را گرفت
یــک جــوان بیستویکســاله در والیــت بامیــان،
پــس از آن خــود را حلقآویــز کــرد کــه مــادرش بــه
خواســتگاری دخــر مــورد عالق ـهاش نرفــت.
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واژگون شدن یک موتر در کندهار
جان  9نفر را گرفت

گفتوگو
توگو با سیدمخدوم رهین
گف 
(وزیر پشین اطالعات و فرهنگ افغانستان)

مســؤوالن محلــی در والیــت کندهــار میگوینــد
کــه  9نفــر در نتیجـهی واژگــون شــدن یــک موتــر در
ایــن والیــت جــان باختنــد.

نوروز و شب یلدا ،جشنهای
باستانی است و با دین و
مذهب ارتباطی ندارد
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واقعی
طالبان به معنای
ِ
صلح باور ندارند
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دالیل پذیرش قانون
حامیت از کودکان در افغانستان

شب یلدا ،مبارک نیست!

زندگی به رنگ زن
گــان بیشــر بــر ایــن اســت کــه خشــونت علیــه زنــان
در بیشــر مــوارد از ســوی قــر کمســواد جامعــه و بــر
زنــان خانـهدار اعــال میشــود ،حــال آن کــه بیشــر زنــان
شــاغل و دارای تحصیــات عالــی نیــز ،از ســوی شــوهران

جمشــید رســولی ،ســخنگوی دادســتانی کابــل
افغانســتان میگویــد کــه موضــوع سوءاســتفادهی
جنســی در مکاتــب والیــت لوگــر تحــت بررســی ایــن
نهــاد قــرار دارد.
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در ادامــه بیرونــی« ،روز خــور» یــا روز یلــدا را جشــنِ
«نــودروز» میخوانــد« :گاهــی هــم ایــن روز را نــودروز
گوینــد و آن را عیــد میگیرنــد؛ زیــرا میــان آن و نــوروز،
نــود رو ِز متــام اســت».
بــا نگریســن بــه ایــن منابــع در نهایــت نتیجــه
شــب یلــدا ،مبــارک نیســت؛ بلکــه ایــن
میگیریــم کــه
ِ
رو ِز یلــدا اســت کــه مبــارک اســت .روزی کــه روشــنی
بــر تاریکــی ،عدالــت بــر ظلــم و دانــش بــر جهــل؛ پیــروز
میشــود .بــا ایــن حــال ،جشــن و باهمــی کــه در شــب
یلــدا برگــزار میشــود ،در واقــع صفآرایــی در برابــر
اهریمــن اســت.
زیــرا بـه قــو ِل شــاهزاده فاطمــه ،مــادر بــزرگ هراتـیام

موضوع سوءاستفادهی جنسی
در مکاتب لوگر بررسیمیشود

قصههــای دیــو
کــه ش ـبهای چل ـهی کودکــی مــن را بــا ّ
و پــریای داســتانهای «هــزار و یــک شــب» کوتاهتــر
میکــرد« :اهریمــن ،ماننــد حیوانــات درنــده اســت،
از آتــش و روشــنی ،از مهربانــی و عشــق ،از باهمــی
و خوشحالــی؛ از یــاد و نــامِ خــدا؛ میترســد .تــو از
اهریمــن نــرس! هــر ســختی و کجرفتــاری ایــن چــرخ،
یــک شــب یلــدا اســت .تــو مثــل خورشــید بــاش ،بتــاب.
هــر چــه یادگرفتنــی اســت ،یادبگیــر .جایــی کــه ظلــم بود،
مبــارزه کــن .بــا هــر ســختی جــدل کــن و بــا عزیزانــت
شــاد بــاش .اهریمــن را برتســان؛ امــا از اهریمــن نــرس!»
و بله« ،گرچه شب تاریک است
دل قویدار ،سحر نزدیک است!»
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قانــون حامیــت از طفــل ،بعــد از تســوید آن توســط
مراجــع مربوطــه (بــا اشــراک مناینــدهی دادگاه عالــی،
وزارت حــج و اوقــاف و ســایر جوانــب ذیدخــل) و پــس
از تصویــب آن در کابینــه ،اخیــرا در مجلــس مناینــدگان،
بــه خاطــر تعییــن ســن قانونــی کــودک ،جنجالــی شــد.
تعــدادی از مناینــدگان مجلــس ،الاقــل یــک مــادهی
ایــن قانــون را مغایــر بــا احــکام رشعــی دانســته و جلســه
را تــرک کردنــد .بقیــهی مناینــدگان بــه ایــن برداشــت
موافــق نبودنــد و منحیثاملجمــوع بــه قانــون حامیــت
از طفــل ،رأی مثبــت دادنــد .مناینــدگان معــرض ،دوبــاره
بــه صحــن مجلــس آمــده و ادعــا کردنــد کــه نصــاب
جلســه ،بــرای رأیگیــری تکمیــل نبــوده اســت .موافقــان

خشونت شوهر گر ِه کور زندگی زن شاغل

شــان مــورد خشــونتهای مختلــف قــرار میگیرنــد؛ امــا بــه
دالیلــی چــون حفــظ موقعیــت اجتامعــی و شــغلی شــان،
ســوء اســتفاده قــرار نگرفــن و ســایر مــوارد دیگــر ،هرگــز در
مــورد ایــن خشــونتها جــرأت ســخن گفــن ندارنــد.

بیشــر زنــان افغانســتان در جامعــهی مردســاالر
افغانســتانی در هــر موقعیــت شــغلیای کــه باشــند ،مــورد
خشــونتهای مختلــف قــرار میگیرنــد .بعضیهــا در
ادارههــا توســط رییــس ،آمــر ،هــمکاران مــرد ،در کوچــه

و مخالفــان ایــن بحــث در میــز گــرد تلویزیــون طلــوع
نیــز اشــراک کردنــد .در آن مباحثــه ،یــک طــرف ،مســأله
را خامتــه یافتــه تلقــی کــرد .جنــاح دیگــر ایــن موضــوع
را منیپذیرفــت و رأیگیــری مجلــس را خــاف قانــون
میدانســت .واقعیــت امــا؛ در بــارهی ســن بلــوغ و ُرشــد
ایــن اســت:
 -۱هیــچ آیــهی رشیفــه و هیــچ حدیثــی از پیامــر
اســام وجــود نــدارد کــه ســن مشــخصی (مثــا  15یــا
18ســالگی) را ،بــرای بلــوغ و رشــد طفــل تعییــن کــرده
باشــد .در ایــن بــاره بــه یــکرسی نشــانهها و عالئــم
اســتناد میشــود کــه در قــرآن و ســنت آمــده اســت و ایــن
عالئــم و نشــانهها ...
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و رسک توســط عابــران ،در وســائل نقلیــهی عمومــی
توســط راننــده و باالخــره در هــر موقــع و هــر زمــان مــورد
خشــونتهای مختلــف روانــی ،جنســی و فیزیکــی قــرار
میگیرنــد کــه بیشرتشــان ...
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نتیجهی ابتدایی انتخابات در هفتهی جاری اعالم میشود؛
نتیج هایکه از مقبولیت مردمی برخوردار نیست
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فرجام یا رشوع
بحران
نزدیــک بــه ســه مــاه از زمــان برگــزاری انتخابــات
ریاســتجمهوری و بیــش از دو مــاه از موعــد اعــام
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات گذشــته اســت؛ امــا
هنــوز نتیجــهی آن اعــام نشــده اســت .وقتــی
کمیســیون انتخابــات نتوانســت بــه دلیــل مشــکالت
فنــی ،جنجالهــا و ناهامهنگیهــای کــه وجــود
داشــت ،در زمــان مشــخص شــده ( 27میــزان) نتایــج
ابتدایــی را اعــام کنــد ،دســتهی انتخاباتــی «ثبــات و
همگرایــی» بــه رهــری عبداللــه عبداللــه ،نزدیــک بــه
یکمــاه بــه دلیــل آنچــه تقلــب گســرده و ســازمان
یافتــه در انتخابــات و متأثــر بــودن کمیســیون از تیــم
«دولتســاز» بــه رهــری محمــد ارشف غنــی گفتــه
شــد ،جلــو رونــد بازشــاری آرا را در چنــد والیــت
گرفــت .ایــن مشــکل حــاال بــر طــرف شــده و بازشــاری
آراء تکمیــل شــده اســت.
کمیســیون انتخابــات اعــام کــرده اســت کــه
آمــاده اســت ،امــروز (شــنبه  30قــوس) نتایــج اولی ـهی
انتخابــات را اعــام کنــد .بــه نظــر میرســد کــه از
متــام هفــت والیــت باقــی مانــده ،تنهــا نتایــج والیــت
بغــان باقــی مانــده بــود تــا رونــد بازشــاری آراء
بــه فرجــام رســد .البتــه نتایــج برخــی والیتهــا بــه
دلیــل مشــکالت مثــل نامناســب بــودن هــوا و  ...بــه
کمیســیون نرســیده انــد.
ســوال اصلــی ایــن اســت کــه وقتــی بازشــاری
آراء متــام شــود ،آیــا کمیســیون توانایــی اعــام نتیجــه
را خواهــد داشــت یــا خیــر؟ چــون از قرائــن و شــواهد
پیــدا اســت کــه تیــم «ثبــات و همگرایــی» ،ایــن بــار
بازشــاری آرای  27والیتــی را کــه در غیــاب ناظریــن
آن شــارش شــده اســت ،قبــول نــدارد و خواهــان
بازشــاری دوبــارهی آن اســت .بــا توجــه بــه تنشهــا و
کشــمکشهای کــه حتــا بیــن اعضــای خــود کمیســیون
مثــل کمیشــران آن وجــود دارد ،عقدههــای شــخصی
کــه در ایــن مــدت بــه وجــود آمــده اســت ،شــاید بــار
دیگــر اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات بــه تعویــق
بیفتــد.
از ســویی دیگــر« ،محمــدرسور دانــش» ،معــاون تیــم
«دولتســاز» دیــروز در یــک هامیــش دانشجویــی
اعــام کــرد کــه برخــی تیمهــای انتخاباتــی (ثبــات
و همگرایــی) انتخابــات و آرای مــردم را بــه گــروگان
گرفتــه انــد .او مدعــی شــد کــه ادعــای تقلــب و حــرف
شــنوی کمیســیون انتخابــات از تیــم «دولتســاز»
تــاش بــرای توجیــه شکســت تیــم ثبــات و همگرایــی
اســت ،نــه چیــز دیگــر .او ادعــای تیــم آقــای عبداللــه
را تــاش بــرای ناکامــی و بیاعتبــار ســاخنت انتخابــات
دانســت؛ در حالــی کــه انتخابــات نــه تنهــا در ایــن
دوره کــه در دورههــای گذشــته نیــز عــاری از تقلــب
و دســتکاری گســرده نبــوده و کامــا نــزد مــردم
بیاعتبــار شــده اســت.
دغدغــهی اصلــی مــردم ایــن اســت کــه نتیجــهی
انتخابــات آیــا بحــران را بیــش از ایــن خواهــد کــرد یــا به
حــل بنبســت سیاســی کــه زندگــی مــردم را کامــا فلــج
کــرده اســت کمــک خواهــد کــرد؟ وقتــی تیمهــا مــدام
یکدیگــر را متهــم بــه تقلــب ،زورآزمایــی و برنــده شــدن
از مســیر فشــار میکننــد ،هــر کســی برنــده شــود،
طــرف دیگــر هــزار دلیــل بــرای نپذیرفــن نتیجــهی
انتخابــات خواهــد داشــت کــه انتخابــات را بیــش از هــر
زمــان دیگــر رضبــه خواهــد زد.
در زمانــی کــه گفتوگوهــای صلــح امریــکا و طالبــان
بــه صــورت مــوازی بــا انتخابــات افغانســتان در جریــان
اســت ،نتیجــهی نــا معلــوم انتخابــات ،نشســتهای
صلــح بیناالفغانــی ،آتــش بــس ،خــروج رسبــازان
امریکایــی از افغانســتان ،شــایعات شــکل گیــری
حکومــت موقــت و برگــزاری انتخابــات دوبــاره ،کار و
زندگــی مــردم افغانســتان بــه شــدت متأثــر کــرده اســت.
چنیــن فضــای نامشــخص و موهــوم سیاســی را
شــاید در متــام ایــن ســالها مــردم تجربــه نکــرده انــد.
هــر کســی مــدام از خــود و دیگــران میپرســد کــه
غایــت ایــن همــه نابســامانی و رس درگمــی چــه خواهــد
شــد؟
در حالــی کــه پــس از بازشــاری آرای متــام
والیتهــا ،هنــوز کمیســیون انتخابــات افغانســتان
رسنوشــت باطــل شــدن یــا نشــدن بیــش از  300هــزار
رأی را مشــخص نکــرده اســت ،برخــی از امریکاییهــا
خواســتار نظــارت جهانــی بــر توافــق صلــح شــده
انــد .ایــن اظهــار نظرهــا در زمانــی صــورت میگیــرد
کــه رسنوشــت و مفــاد گفتوگوهــای صلــح امریــکا
و طالبــان بــه درســتی مشــخص نیســت؛ امــا آن
چــه مشــخص اســت ایــن کــه طالبــان در دورههــای
گذشــتهی مذاکــرات صلــح قطــر ،بــه دنبــال مرشوعیــت
و پیــروزی در جنــگ بودنــد .گفتوگــو بــرای صلــح و
اصــوال نشســن دور میــز مذاکــره زمانــی بــه نتیجــه
خواهــد رســید کــه هــر دو طــرف در پــی صلــح و دوری
از جنــگ باشــند ،در حالــی کــه تــا حــاال اینگونــه
نبــوده اســت.

سیدمهدی حسینی
تفتیــش و بازشــاری آرای هفــت والیــت افغانســتان،
پایــان یافتــه اســت و اکنــون کمیســیون انتخابــات مکلــف
بــه اعــام نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری
اســت .مســؤوالن ایــن کمیســیون گفتـه انــد کــه در اوایــل
هفت ـهی جــاری ،نتیج ـهی ابتدایــی را اعــام میکننــد.
عبدالعزیــز ابراهیمــی ،ســخنگوی کمیســیون
انتخابــات ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل گفــت ،رهــری
کمیســیون بــر چگونگــی اعــام نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ،بــه شــدت تــاش دارنــد تــا هرچــه زودتــر
اعــام کننــد؛ امــا کمیســیون انتخابــات مشــخص نکــرد
کــه دقیقــا کــدام روز هفتــهی پیــش رو ،نتایــج را اعــام
میکنــد .
دســتههای انتخاباتــی هشــدار داده انــد کــه اگــر
کمیســیون انتخابــات ،نتیج ـهی ابتدایــی را بــدون ابطــال
 300هــزار رأی اعــام کنــد ،وضعیــت کشــور بحرانــی
شــده و مســؤولیت بحــران پــس از آن ،بــه دوش کمیســیون
انتخابــات خواهــد بــود .حاجــی محمدمحقــق ،معــاون دوم
ریاســت اجرائیــه و از حامیــان دســتهی انتخاباتــی ثبــات
و همگرایــی ،هشــدار داده اســت« :هــر گونــه اقــدام بــه
اعــان نتایــج بــدون جداســازی آرای تقلبــی و ناپــاک
از آرای واقعــی ،خیانــت بــه رأی مــردم و دامــن زدن بــه
بحــران جدیــد اســت».
از ســویی هــم ،محمــدرسور دانــش ،معــاون دوم
ریاســتجمهوری ،دیــروز جمعــه ( 29قــوس) از
کمیســیون انتخابــات خواســت کــه نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات را هرچــه زودتــر اعــام کنــد .او همچنــان از
متامــی طرفهــای انتخاباتــی تقاضــا کــرد کــه بــه اعــام
نتیجــهی انتخابــات احــرام بگذارنــد.
معــاون دوم ریاســتجمهوری ،بــا انتقــاد از برخــی
دســتههای انتخاباتــی ،تأکیــد کــرد کــه شــاری از
گروههــای سیاســی یــا دســتههای انتخاباتــی تــاش
کردنــد تــا بــر رس راه انتخابــات ،چالــش ایجــاد کننــد .او
گفــت« :بــا هم ـهی ایــن تالشهــا و یــا چالشهــا اکنــون
بیشــر از دو مــاه اســت کــه هــم کمیســیونها و هــم آرای
مــردم بــه یــک شــکلی بــه گــروگان گرفتــه شــده اســت».
رسور دانــش ،گفــت« :مــا از کمیســیون مســتقل
انتخابــات جــدا میخواهیــم ،اکنــون کــه مســألهی
بازشــاری در ســی و چهــار والیــت افغانســتان بــه پایــان
رســیده ،دیگــر اجــازه ندهــد کــه بــا رسنوشــت کشــور و
بــا زندگــی مــردم بیــش از ایــن بــازی شــود و بایــد هرچــه

زودتــر نتایــج ابتدایــی انتخابــات را اعــام کنــد و همگــی
مــا بــه نظــر کمیســیون و فیصلههــای کمیســیون احــرام
بگذاریــم».
امــا مســؤوالن ایــن کمیســیون پاســخ میدهنــد کــه
آنهــا بــه نگرانیهــای دســتههای انتخاباتــی پاســخ داده
و اعــام نتیجــه از صالحیتهــای کمیســیون انتخابــات
اســت.
علــت اساســی تأخیــر در اعــام نتیجــهی ابتدایــی
انتخابــات ،عــدم تفتیــش و بازشــاری آرای هفــت والیــت
افغانســتان بــود کــه از ســوی دســتهی انتخاباتــی ثبــات
و همگرایــی جلــو آن گرفتــه شــده بــود .ایــن دســتهی

دســتههای انتخاباتــی هشــدار داده انــد
کــه اگــر کمیســیون انتخابــات ،نتیجــهی
ابتدایــی را بــدون ابطــال  300هــزار رأی
اعــام کنــد ،وضعیــت کشــور بحرانــی شــده
و مســؤولیت بحــران پــس از آن ،بــه دوش
کمیســیون انتخابــات خواهــد بــود .حاجــی
محمدمحقــق ،معــاون دوم ریاســت اجرائیــه
و از حامیــان دســتهی انتخاباتــی ثبــات و
همگرایــی ،هشــدار داده اســت« :هــر گونــه
اقــدام بــه اعــان نتایــج بــدون جداســازی
آرای تقلبــی و ناپــاک از آرای واقعــی ،خیانــت
بــه رأی مــردم و دامــن زدن بــه بحــران جدیــد
اســت».
انتخاباتــی ،رقیــب خــود دســتهی انتخاباتــی «دولتســاز»
را متهــم بــه تقلــب گســرده کــرده و بــرای همیــن ،نزدیــک
بــه یــک مــاه ،کار کمیســیون انتخابــات بــه تعویــق افتــاد.
ایــن دســتهی انتخاباتــی ،مدعــی اســت کــه کمیســیون
انتخابــات هــم تحــت تأثیــر تیــم حاکــم قــرار دارد و
هــم فیصلههــای ایــن کمیســیون مطابــق بــه قانــون و
طرزالعملهــا نیســت.
ایــن چالــش ،ســبب شــد کــه مهمتریــن عنــر
انتخابــات کــه هــان اعتــاد اســت ،رنــگ ببــازد و بــه
طــور کلــی از میــان شــهروندان افغانســتان برچیــده شــود.
هرچنــد یــک بــار در انتخابــات ســال  2014بــه دلیــل
چالشهــای فراگیــر انتخاباتــی ،اعتــاد شــهروندان بــه
طــور عمومــی از بیــن رفتــه بــود و بــا وجــود ایــن چالشهــا
بــار دیگــر در  6میــزان ســال جــاری در حامیــت از نظــام
سیاســی و تــداوم جمهوریــت ،حــدود بیــش از یــک میلیون
شــهروند افغــان بــه پــای صندوقهــای رأی رفتنــد؛ امــا
بــاز هــم عــدم امانــتداری درســت و عــدم حفاظــت از

آرای شــهروندان از ســوی کمیســیون انتخابــات ،رضب ـهی
بزرگــی بــه اعتــاد و باورمنــدی شــهروندان نســبت بــه
انتخابــات ،وارد کــرد.
رسدار هاشــمی ،مغــازهداری اســت کــه چندیــن بــار
بــه پــای صنــدوق رأی رفتــه و بــه کاندیــدای مــورد نظــر
خــود رأی داده اســت؛ امــا اینــک بــرای دومینبــار رأی
او نــه محاســبه میشــود و نــه هــم تعیینکننــده اســت؛
او بــه ایــن بــاور اســت کــه دیگــر رأی دادن و رشکــت در
انتخابــات ،یــک امــر بیمفهــوم در جامعــهی افغانســتان
اســت .هاشــمی ،بــا ایــنکــه از طریــق رســانهها آگاهــی
یافتــه کــه انتخابــات ریاســتجمهوری بــا چــه مشــکل و
چــه تقلبهــای برگــزار شــده؛ امــا چیــزی کــه بــرای او مهــم
اســت ،پــاسداری و تأثیرگــذاری رأی او اســت .هاشــمی
میگویــد ،گروگانگیــری آرا و تأخیــر در اعــام نتیجــه
ســبب شــده کــه بــازار کار افــت کنــد .نــه او قــدرت وارد
کــردن کاالهــای بازرگانــی را دارد و نــه هــم مــردم قــدرت
خریــد را دارنــد .بــه همیــن خاطــر ،همــه چیــز وابســته بــه
روشــن شــدن مســألهی انتخابــات افغانســتان اســت.
علیرضــا صمــدی ،یکــی از دانشــجویان میگویــد کــه
در دیگــر کشــورها ،اعــام نتیجــهی انتخابــات بــا شــور و
هیجــان برخــوردار اســت کــه نهادهــای برگزارکننــدهی
انتخابــات بــا مدیریــت ســامل و درســت ،بــا اعــام نتیجـهی
انتخابــات ،شــور و هیجــان را در میــان مــردم شــان خلــق
میکننــد و مــورد پذیــرش همگانــی قــرار میگیرنــد و یــا
هــم انتخابــات از مرشوعیــت مردمــی برخــوردار اســت .او
میگویــد« :کمیســیون انتخابــات ضعیــف عمــل کــرد.
نتوانســت ایــن پروســه را مدیریــت کنــد .باورمنــدی و
اعتــاد هــم بــه نامــزدان و هــم بــه کمیســیون انتخابــات
بعــد از ایــن دشــوار خواهــد بــود».
او میگویــد ،وقتــیکــه اعــام نتیج ـهی انتخابــات بــا
اســتقبال عمومــی مــردم همــراه نشــود ،نــه مرشوعیــت
دارد و نــه هــم مقبولیــت؛ حتــا کمیســیون انتخابــات
نتوانســته شــفاف و واضــح بــه مــردم پاســخ دهــد کــه
مســؤول ایــن همــه چالشهــای انتخاباتــی کــه در واقــع
رأی مــردم را بــه گــروگان گرفتهانــد ،چــه کســانی اســتند.
عمدهتریــن چالــش در انتخابــات ریاســتجمهوری
ســال  ،98بحــث مرشوعیــت دادن و یــا هــم ابطــال 300
هــزار رأی اســت کــه بیشــر از دو مــاه ،رونــد پیشبــرد
امــور انتخابــات را بــا کنــدی مواجــه کــرد .عبداللــه
عبداللــه ،رسانجــام پــس از نزدیــک بــه یــک مــاه،
عقبنشــینی کــرد و اجــازه داد کــه آرای هفــت والیــت
افغانســتان تفتیــش و بازشــاری شــود .هرچنــد او اجــازه
داده اســت؛ امــا هشــدارهای او همچنــان پابرجــا اســت
و در صورتــی کــه کمیســیون انتخابــات نتیجــهی پــر از
تقلــب را اعــام کنــد ،حاکمیـ ِ
ـت برخواســته از ایــن نتیجــه
را قبــول نخواهــد کــرد.

دالیل پذیرش قانون حمایت از کودکان در افغانستان
نبی ساقی
قانــون حامیــت از طفــل ،بعــد از تســوید آن توســط
مراجــع مربوطــه (بــا اشــراک مناینــدهی دادگاه عالــی،
وزارت حــج و اوقــاف و ســایر جوانــب ذیدخــل) و پــس از
تصویــب آن در کابینــه ،اخیــرا در مجلــس مناینــدگان،
بــه خاطــر تعییــن ســن قانونــی کــودک ،جنجالــی شــد.
تعــدادی از مناینــدگان مجلــس ،الاقــل یــک مــادهی
ایــن قانــون را مغایــر بــا احــکام رشعــی دانســته و جلســه
را تــرک کردنــد .بقیــهی مناینــدگان بــه ایــن برداشــت
موافــق نبودنــد و منحیثاملجمــوع بــه قانــون حامیــت
از طفــل ،رأی مثبــت دادنــد .مناینــدگان معــرض،
دوبــاره بــه صحــن مجلــس آمــده و ادعــا کردنــد کــه
نصــاب جلســه ،بــرای رأیگیــری تکمیــل نبــوده اســت.
موافقــان و مخالفــان ایــن بحــث در میــز گــرد تلویزیــون
طلــوع نیــز اشــراک کردنــد .در آن مباحثــه ،یــک طــرف،
مســأله را خامتــه یافتــه تلقــی کــرد .جنــاح دیگــر ایــن
موضــوع را منیپذیرفــت و رأیگیــری مجلــس را خــاف
قانــون میدانســت .واقعیــت امــا؛ در بــارهی ســن بلــوغ
و ُرشــد ایــن اســت:
 -۱هیــچ آیــهی رشیفــه و هیــچ حدیثــی از پیامــر
اســام وجــود نــدارد کــه ســن مشــخصی (مثــا  15یــا
18ســالگی) را ،بــرای بلــوغ و رشــد طفــل تعییــن کــرده
باشــد .در ایــن بــاره بــه یــکرسی نشــانهها و عالئــم
اســتناد میشــود کــه در قــرآن و ســنت آمــده اســت و
ایــن عالئــم و نشــانهها ،چنــان کــه میبینیــم مباحــث
اجتهــادی اســتند و بــه تفســیر ،رأی ،برداشــت مفرسیــن،
رشایــط زمانــه وابســته بــوده و نظریــات مفــران و
مجتهــدان هــم متنــوع و مختلــف بــوده اســت.
 -۲امــام اعظــم ابوحنیفــه (رح) ،بــرای ُرشــد طفــل که
مرحل ـهی ثابــت بلــوغ اســت ،ســن ۱۸ســالگی را معیــن
کــرده اســت( .ابــن حــزم 19ســالگی) اگــر کســی پیــرو
مذهــب حنفــی باشــد طبعــا ،کــه رأی شــخص امــام را،
بــر ســایر احنــاف در ایــن مــورد مرجــع میدانــد .مطابــق
عــرف مذهبــی ،مقنــع و منطقــی بــه نظــر منیرســد کــه
فــرد ،خــودش را پیــرو امــام ابوحنیفــه بدانــد و مــاک

و معیــار عمــل و برداشــت خویــش ،مذهــب دیگــر و
یــا مجتهــد دیگــری را از همیــن مذهــب قــرار دهــد.
البتــه اگــر کســی در فقــه ،پیــرو امــام و مذهــب دیگــری
باشــد؛ آن وقــت رأی ابوحنیفــه بــرای او طبعــا کــه معیــار
همیشــگی شــده منیتوانــد.
 -۳قانــون اساســی افغانســتان (مــادهی )130
مشــخص کــرده اســت ،در صورتــی کــه در مــورد خاصــی
در قانــون اساســی و ســایر قوانیــن نافــذه حکمــی موجود
نباشــد ،قاضــی میتوانــد بــه فقــه حنفــی رجــوع کنــد؛
لــذا اجتهــادات ســایر فقهــا و مذاهــب اهــل ســنت ،بــر
اســاس قانــون اساســی افغانســتان ،منیتوانــد مبنــای
حکــم شــود؛ چــرا کــه در قانــون فقــط مذهــب حنفــی
ذکــر شــده اســت .البتــه مــادهی  131قانــون اساســی
در مــورد اهــل تشــیع در چنیــن وضعیتــی ،فقــه جعفــری
را بــه عنــوان مبنــای حکــم پیشبینــی کــرده اســت.
 -۴در امــر قانونگــذاری و رفتــار عرفــی و فقهــی
در مــورد اطفــال ،مــراد اصلــی «خیــر و صــاح» کــودک
اســت .حتــا پــدر بــر مبنــای توصیــهی فقهــی ،زمانــی
در مــورد کــودک خویــش ،دارای صالحیــت اســت کــه
تصمیــم او حتــا بــه خیــر و صــاح کــودک باشــد .پــس
بایــد بررســی شــود کــه تــا چندســالگی طفــل ،بــه خیــر و
منفعــت او اســت کــه مــورد حامیــت قــرار داشــته باشــد.
 -۵قانــون مدنــی ،قانــون تخلفــات اطفــال ،قانــون
احــوال ذاتــی رسبــازان ،قانــون منــع خشــونت بــر زنــان
و ســایر قوانیــن نافــذهی کشــور ،همــه ۱۸ســالگی
را اکــال ســن قانونــی گرفتــه انــد .اگــر قــرار بــود بــا
18ســالگی مخالفتــی صــورت میگرفــت ،بایــد هنــگام
تصویــب آن قوانیــن نیــز چنیــن مالحظاتــی در رونــد
تصویــب بازتــاب مییافــت.
 -۶رویــهی جهانــی ،عــرف بیناملللــی و عــرف
کشــورهای اســامی نیــز میتوانــد بــه عنــوان یکــی
از معیارهــای قانونگــذاری مــورد توجــه باشــد .عــرف
جهانــی و عــرف کشــورهای اســامی ،ســن ۱۸ســالگی
اســت .کشــورهای اســامی در روشــنایی احــکام رشعــی،
همیــن ســن را بــه عنــوان ســن قانونــی اســتنباط کــرده
انــد؛ بنــا برایــن ،ایــن تفســیر و برداشــت علــای
کشــورهای اســامی ،برداشــت جمهــور گفتــه میشــود
و میتوانــد بــه آن اســتناد شــود.
 -7البتــه متــام مباحثــی کــه در مــورد تعییــن ســن
قانونــی بــرای اطفــال صــورت گرفتــه ،جنبـهی جســانی

و بدنــی طفــل را بیشــر مــورد توجــه قــرار داده اســت.
جنب ـهی روحــی و روانــی طفــل و میــزان عقــل و هــوش
و آمادگیهــای ذهنــی او بــرای پذیــرش مســؤولیت
کــه ظاهــرا تــا کنــون نادیــده گرفتــه شــده اســت .در
رشایــط کنونــی و بعــد از پیرشفتهــای علمــی کــه در
عرصــهی روانشناســی و روحیــات فــرد و اهمیــت ایــن
مســأله در زندگــی او مطــرح شــده اســت ،نیــاز اســت
کــه قانونگــذار در مــورد ایــن جنبــه از شــخصیت
انســان نیــز بیتفــاوت نباشــد و نیازهــا ،آمادگیهــا
و ظرفیتهــای روحــی -روانــی طفــل را نیــز در نظــر
داشــته باشــد.
 -8ســؤال اصلــی و مهــم امــا ایــن اســت کــه آیــا
تعییــن ســن فــرد و یــا تعییــن ســن بلــوغ و ُرشــد ،یــک
امــر فقهــی و رشعــی اســت یــا امــر عرفــی و عقلــی؟
تجرب ـهی واقعــی انســانها نشــان میدهــد کــه همیــن
روزهــا اگــر نوجوانــی خطــای مرتکــب میشــود و مــورد
اتهامــی قــرار میگیــرد ،بــه خاطــر تعییــن ســن ،او را
نــزد داکــر و طــبعدلــی میفرســتند .در هیچجــای
کشــور ،رســم نیســت کــه چنیــن فــردی را نــزد عــامل
دینــی روان کننــد تــا تشــخیص بدهــد کــه آیــا ایــن فــرد
بالــغ اســت یــا نیســت .پــس میتــوان نتیجــه گرفــت
کــه بحــث ســن بلــوغ و ســن رشــد ،یــک بحــث عقلــی،
تجربــی و فزیولوژیــک اســت ،نــه یــک بحــث فقهــی و
رشعــی .اگــر فقهــا و مجتهــدان نیــز در گذشــتهها در
ایــن بــاره حکمــی داده انــد ،آن حکــم بــر مبنــای عــرف،
شــناخت و برداشــتهای بیولوژیــک از بــدن یــک
نوجــوان بــوده و مبنــای عقلــی و تجربــی داشــته اســت.
 -9حــرف آخــر ایــن کــه ،اگــر واقعــا ایــن بحــث
در مجــاری قانونگــذاری بــه بنبســت رســیده باشــد
و برخــی از قانونگــذاران در مــورد تکالیــف رشعــی و
فقهــی نوجــوان و طفــل مالحظــات داشــته باشــند ،راه
حــل آن ایــن اســت کــه در ایــن مــاده ،تبــرهای عــاوه
کننــد و یادآورشــوند کــه ۱۸ســالگی بــه عنــوان ســن
قانونــی ،بــه معنــای رفــع تکالیــف رشعــی و مذهبــی
فــرد تفســیر شــده منیتوانــد .ایــن تبــره از یــک
طــرف مالحظــات فقهــی آن دســته از مناینــدگان را
رفــع میکنــد و از طــرف دیگــر مغاییــر اصــل حامیــت از
طفــل هــم نیســت و میتوانــد بنبســت پیــش آمــده را
بــا اســراتیژی بــرد -بــرد حــل و فصــل و عاقبــت بهخیــر
کنــد.
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من یک معتادم

به خاطر روابط جنسی
معتاد نشوید

قتل عام مردم میرزاولنگ در والیت رسپل
در چهاردهــم اســد  ،1396گروهــی از افــراد وابســته
بــه طالبــان و اعضــای داعــش بــه منطقــهی «میرزاولنــگ»
ولســوالی صیــاد والیــت رسپــل حملــه و بیشــر از  50غیــر
نظامــی را قتــل عــام کردنــد .آن حملــه مرگبارتریــن حملـهی
تروریســتی بــود کــه هــدف آن ،مــردم یــک گــروه قومــی بــود.
ادامه در صفحهی 4

شامره 142

حملهی انتحاری در یک مسجد در والیت غور
در تاریــخ  28میــزان  ،1396یــک حملهکننــدهی
انتحــاری ،مــواد انفجــاری همراهــش را در یــک مســجد در
ولســوالی دولینـهی والیــت غــور منفجــر کــرد .در ایــن حملــه
کــه مناگــزاران را در یــک عــر روز جمعــه هــدف قــرار داد ،ده
نفــر کشــته شــده و  30تــن دیگــر زخــم برداشــتند.
پولیــس در آن زمــان گفــت کــه هــدف حملــه ،فضلاالحمد
خــان یکــی از فرماندهــان حــزب جمعیــت اســامی بــود کــه
در منــاز جمعــه اشــراک کــرده بــود .متــام کشــته شــدگان آن
رویــداد بــه گونـهی دســتهجمعی در یــک محــل دفــن شــدند.
والیــت غــور در غــرب افغانســتان اســت و در دورهی حکومــت
وحــدت ملــی بارهــا شــاهد ســقوط ولســوالیها و کشــتار
دســتهجمعی مــردم توســط طالبــان بــوده اســت.

 شنبه

حمله به مسجد امام زمان در خیرخانهی کابل
روز ســوم ســنبلهی ســال  ،1396ســه مهاجــم انتحــاری در
یــک بعــد از ظهــر وارد مســجد امــام زمــان ،در شــال شــهر
کابــل شــده و منازگــزاران را بــه گلولــه بســتند .ایــن مســجد
کــه مربــوط هزارههــا اســت ،در منطق ـهی خیرخان ـهی شــهر
کابــل موقعیــت دارد.
مهاجــان حــدود ســاعت  1:20دقیقــهی پــس از
چاشــت ،منازگــزاران را نخســت بــا شــلیک گلولــه هــدف
قــرار داد و ســپس یکــی از مهاجــان خــود را در ورودی
مســجد منفجــر کــرد .بعــد از آن نفــر دومــی نیــز بــه داخــل
مســجد رفــت و پــس از انداخــن چنــد مبــب دســتی ،مــواد

قتل عام مردم توسط طالبان در غور
در تاریــخ  25عقــرب ســال  ،1396گروهــی از افــراد
طالبــان بــر روســتایی در مربوطــات شــهر فیروزکــوه ،مرکــز
والیــت غــور حملــه کــرده و مــردم آن روســتا را قتــل عــام
کردنــد .مــردم ایــن روســتا ،پــس از یــک مقاومــت شــدید بــا
افــراد طالبــان ،قتــل عــام شــدند .طالبــان بــا تــرف روســتای
«کاســی» 26 ،نفــر را دســته جمعــی تیــر بــاران کردنــد.
مــردم روســتای کاســی ،متــام ایــن افــراد را بــه گونــهی
دســتهجمعی در یــک محــل دفــن کردنــد تــا یــادآور یــک
رویــداد تلــخ و تکاندهنــده بــرای همیشــه باشــد کــه طالبــان
عامــل آن بودنــد .در آن رویــداد ،دو نفــر دیگــر نیــز بــه گونـهی
جداگانــه در جنــگ بــا طالبــان کشــته شــدند کــه بــه گونـهی
جداگانــه دفــن شــدند.
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کشــتار هدفمنــد غیرنظامیــان در دروان حکومــت
وحــدت ملــی
در پنــج ســال گذشــته ،هــر چنــد بیشــرین تلفــات را
نظامیــان افغــان داشــته انــد؛ امــا غیــر نظامیــان نیــز بــه
گون ـهی گســرده هــدف حملههــای تروریســتی قــرار گرفتــه
انــد .حکومــت وحــدت ملــی ،هیــچ مــوردی از حملــه بــه غیــر
نظامیــان را کــه بــه گونــهی گروهــی هــدف قــرار گرفتنــد،
بررســی نکــرده اســت.
در ایــن دوره ،غیــر نظامیــان در هیــچ گوشـهی افغانســتان
در امنیــت نبودنــد .در مســاجد ،اعرتاضهــای مدنــی ،مراکــز
آموزشــی ،مراســم فاتحــه ،تفریحگاههــا ،مراســم عروســی و
در هــر نقطــهای ،هــدف حملههــای تروریســتی بــه گونــهی
هدفمنــد قــرار گرفتنــد .گروههــای تروریســتی طالبــان و
داعــش ،مســؤول اصلــی ایــن حملههــای خونبــار بودنــد.
تــداوم وحشــتبار ایــن حملههــا ســبب شــد کــه مــردم
نســبت بــه حکومــت وحــدت ملــی ،بــه گون ـهی بیســابقهای
بدبیــن شــوند.
گــروه تروریســتی داعــش ،در جریــان پنــج ســال
گذشــته ،بارهــا بــه مســاجد در کابــل ،هــرات ،پکتیــکا،
بلــخ ،غــور و برخــی دیگــر از والیتهــا حملــه کردنــد .ایــن
حملههــا ،تلفــات تکاندهنــدهای از غیــر نظامیــان بــه
جــای گذاشــت کــه هدفــش مــردم غیــر نظامــی ،بــه شــمول

حمله به جنبش روشنایی
جنبــش اعرتاضــی
جنبــش روشــنایی ،یــک
عدالتخواهانــه بــود کــه بــه گونــهی خودجــوش در کابــل
شــگل گرفــت و بــه زودی در رسارس افغانســتان ،کشــورهای
اروپایــی ،امریــکا ،کانــادا ،اســرالیا و چندیــن کشــور آســیایی
گســرش یافــت .خواســت ایــن جنبــش ،برقرســانی بــه
مناطــق مرکــزی افغانســتان و تطبیــق «ماســر پــان» بــرق
 500کیلوولــت ترکمنســتان ،از مســیر بامیــان بــه میــدان
وردک بــود کــه یــک رشکــت آملانــی بــه نــام (فیشــر) آن را
طراحــی کــرده بــود.
یکــی از تظاهــرات ایــن جنبــش در دوم اســد ســال،1395
در چــوک دهمزنــگ (چــوک روشــنایی) کابــل ،هــدف
حمل ـهی خونبــار انتحــاری قــرار گرفــت .در ایــن حملــه 86
نفــر کشــته شــده و بیشــر از  400نفــر دیگــر زخمــی شــدند.
ایــن ،مرگبارتریــن حملــه بــه یــک جنبــش اعرتاضــی بــود کــه
متامــی قربانیــان آن بــه یــک گــروه قومــی تعلــق داشــتند.
حــدود  63نفــر از کشتهشــدگان آن رویــداد ،بــه
گونــهی دســتهجمعی در غــرب کابــل و در تپــهای کــه
حــاال بــه نــام گلــزار شــهدای روشــنایی یــاد میشــود ،بــه
خــاک ســپرده شــدند.
یکــی از نزدیــکان قربانیــان ایــن رویــداد ،بــه روزنام ـهی
صبــح کابــل میگویــد ،خانوادههــای قربانیــان
دهمزنــگ ،بــه دلیــل ایــن کــه همــهی شــهدا ،هــدف و
آرمــان مشــرک داشــتند ،تصمیــم گرفتنــد کــه آنــان را در
یــک مــکان و کنــار هــم دفــن کننــد .ایــن حملــه توســط
گــروه داعــش انجــام شــد.
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بــه روزهــای پایانــی حکومــت وحــدت ملــی نزدیــک
میشــویم و انتظــار مــیرود تــا چنــد روز دیگــر کمیســیون
انتخابــات ،حکومــت جدیــدی را معرفــی کنــد؛ حکومتــی کــه
بایــد بــار مشــکالت بهجامانــده از حکومــت کنونــی را بــر
دوش بکشــد؛ هرچنــد برنــدهی انتخابــات ،بــاز هــم یکــی از دو
رشیــک حکومــت وحــدت ملــی خواهنــد بــود.
ن ســالها
پنــج ســا ِل حکومــت وحــدت ملــی ،خونینتری ـ 
در جریــان  18ســال گذشــته بــرای شــهروندان افغانســتان،
بــه ویــژه بــرای نیروهــای امنیتــی بــوده اســت .در ایــن مــدت،
دههــا هــزار نفــر در جریــان حملههــایتروریســتی کشــته
و زخمــی شــدند .صدهــا هــزار نفــر دیگــر نیــز بــه دلیــل
بــیکاری ،فقــر و ناامنــی ،بــا عبــور از دشــتها و دریاهــا
خطــر کردنــد و راه کشــورهای دیگــر را در پیــش گرفتنــد.
شــاری بــه لحــاظ امنیتــی دســت کــم ،بــه زندگــی نســبتا آرام
رســیدند و شــاری هــم غــذای کوســهها شــدند.
هرچنــد انتظــار میرفــت بــا روی کار آمــدن حکومــت
وحــدت ملــی ،زمینـ ه بــرای پیرشفــت مــردم فراهــم شــود؛ امــا
اختالفهــای کــه از هــان ابتــدای ایجــاد حکومــت وحــدت
ملــی میــان رهــران آن وجــود داشــت ،نهتنهــا کــه آرامشــی
بــرای مــردم افغانســتان بــه ارمغــان نیــاورد کــه زمینــهی
بســیاری از مشــکالت دیگــر را نیــز فراهــم کــرد.
در جریــان پنــج ســال گذشــته ،بیشــرین نظامــی
و غیرنظامــی در افغانســتان ،یــا در جریــان حملههــای
تروریســتی و یــا هــم در درگیــری بــا گروههــای هراسافگــن،
جــان باختنــد.
آمارهــای رســمی تلفــات جنــگ در پنــج ســال گذشــته کــه
روزنامـهی صبــح کابــل آن را دوبــاره مــرور کــرده اســت ،نشــان
میدهــد کــه ،بیــش از  54هــزار و  414غیرنظامــی و بیــش
از 60هــزار نظامــی در افغانســتان کشــته و زخمــی شــدند.
تکاندهنــد ه تــر امــا؛ رویدادهایــی در ایــن دورهی
حکومــتداری در والیتهــای مختلــف اتفــاق افتــاد کــه
منجــر بــه ایجــاد گورهــای دســتهجمعی در افغانســتان شــد.
دورهی حکومــت وحــدت ملــی ،از ایــن بابــت ،شــباهتهایی
بــا دوران حکومتهــای دموکراتیــک خلــق و دوران طالبــان
دارد؛ تنهــا بــا ایــن تفــاوت کــه قربهــای دســتهجمعی در
دو دورهی گذشــته ،کار مســتقیم نظامهــا بــوده اســت؛
امــا در دروهی حکومــت وحــدت ملــی ،بیکفایتــی و
بیمســؤولیتی حکومــت ســبب شــده اســت کــه مــردم ،بارهــا
قربانیــانِ حملههــای انتحــاری و تروریســتی را بــه گونــهی
دســتهجمعی دفــن کننــد.
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همراهــش را منفجــر کــرد.
قربانیــان ایــن حملــه نیــز همــه غیــر نظامیــان بودنــد کــه
زنــان و کــودکان نیــز در میــان کشتهشــدگان شــامل بودنــد.
هــر چنــد وزارت داخلــه شــار کشتهشــدگان آن حملــه را
بیســت نفــر عنــوان کــرد؛ امــا بعــدا مشــخص شــد کــه شــار
کشتهشــدگان آن ،نزدیــک بــه چهــل نفــر بــود و حــدود 30
تــن دیگــر نیــز زخمــی شــده انــد.
شــاری از خانوادههــای قربانیــان ،قربانیــان آن
رویــداد را بــه شــکل دســتهجمعی ،در صحــن ایــن مســجد
دفــن کردنــد .مســؤولیت آن حملــه را نیــز گــروه داعــش
بــه عهــده گرفــت.

ترک اعتیاد به هر مادهی مخدری ،بسته به
ویژگیهای آن مواد ،چالشهای مربوط به خود
را دارد .بیشرت مواد اعتیادآور به مرور اختاللهای
در عملکرد جنسی افراد ایجاد میکنند که این
اختاللها ممکن است بر اثر فشارهای ناشی از ترک،
تشدید شوند .به همین خاطر ،بسیاری از افراد در
طی دوران ترک فکر میکنند که باید برای داشنت
رابطهی جنسی بهرت ،مرصف را از رس بگیرند؛ در
حالی که روشهای درمانی زیادی برای مشکالت
جنسی پس از ترک اعتیاد وجود دارد که به کمک
آنها میتوانید به آسانی مشکالت خود را حل کنید.
بسیاری از افرادی که درگیر بیامری اعتیاد شده
اند ،در دفعههای اول به دلیل مشکالت جنسی ،مانند
زودانزالی و یا کاهش میل جنسی ،اقدام به مرصف
مواد کردهاند .مواد مخدر به دلیل خاصیت آرامبخش
و تسکیندهنده ،موجب از بین بردن تنش و اضطراب،
حین رابطهی جنسی و تعادل در تحریک جنسی شده
و انزال را به تأخیر می اندازد .به دلیل این خاصیت،
مرصفکنندگان این ماده تصور میکنند که به خاطر
مرصف مواد ،قدرت جنسی آنها افزایش یافته است
و میتوانند توانایی و لذت جنسی بیشرتی داشته
باشند .همچنین بازخورد مثبت همرسان ،نسبت به
رابطهی جنسی طوالنی غیر طبیعی مردان ،منجر به
تقویت این رفتار میشود .در پی مرصف مواد محرک
مانند شیشه نیز ،لذت و برانگیختگی جنسی به شدت
افزایش پیدا میکند ،در نتیجه ،مرصفکنندگان به
ادامهی مرصف ترغیب میشوند.
مرصفکنندگان اغلب با این تصور که این اثرهای
مثبت همیشگی و با همین کیفیت است ،تصمیمی
جدی برای ترک منیگیرند .در حالی که اگر از عوارض
مواد بر عملکرد جنسی در طوالنیمدت آگاهی
داشته باشند ،هرگز این روش را انتخاب منیکنند.
در واقع پس از گذشت زمان کوتاهی تأثیرهای مخرب
مواد رشوع میشود و فرد برای به دست آوردن لذت
اولیه رشوع به باال بردن دوز مواد میکند.
در بیشرت موارد پس از یک دورهی طوالنی ،مرصف
مواد نه تنها روابط جنسی جنبهی لذتبخش خود
را حفظ منیکنند؛ بلکه نوعی بیمیلی جنسی یا
اصطالحا پژمردگی جنسی ایجاد میشود .این عارضه
به ویژه پس از مرصف طوالنیمدت ترامادول ،تریاک
و شیشه مشاهده میشود .در این حالت به خاطر
خاصیت شدید آرامبخشی مواد مخدر و خاصیت
تحریک بیش از اندازهی مواد محرک ،سیستم
عصبی تحریک جنسی تضعیف شده و برای میل
جنسی نوعی خاموشی و یأس اتفاق میافتد .بیشرت
مرصفکنندگان مواد در این مرحله و زمانی که دیگر
مرصف دوز باالتر تأثیر خود را از دست میدهد ،به
فکر درمان مشکل جنسی خود میافتند .پس از
رشوع دورهی درمان اعتیاد و سمزدایی ،میل جنسی
به مرور به حالت عادی برخواهد گشت؛ اما برعکس
دورهی مرصف مواد ،در زمان پاکی دیگر از رابطهی
جنسی طوالنیمدت خربی نیست و فرد حتا در برخی
موارد ممکن است در کوتاهترین زمان ممکن ،به انزال
برسد .این عوارض برای افرادی که خود و رشیک
جنسی شان به رابطهی طوالنی عادت کرده اند،
بسیار ناخوشایند است .این مسأله به همراه اعرتاض
رشیک جنسی آنها میتواند فکر مرصف دوباره و
وسوسهی مرصف را تشدید کند .در این موقعیت،
مراقبتهای بعد از ترک و مقابله با وسوسه ،اهمیت
زیادی پیدا میکند.
مهمترین توصیه به افرادی که دورهی بهبودی را
آغاز کرده اند ،آن است که برای از رسگیری روابط
جنسی گذشته خود و یا برقراری رابطهی جنسی
جدید عجله نداشته باشند .برخی از برنامههای
درمانی ،رابطهی جنسی را برای شش ماه تا یک سال
اول پاکی ،ممنوع میدانند و باور دارند که رابطهی
جنسی زودهنگام پس از قطع مرصف مواد ،منجر به
وسوسه و عود دوبارهی مرصف میشود .یکی دیگر
از توصیهها آن است که روابط جنسی خود را برقرار
کنند .
اصل مهمی که باید همیشه به خاطر داشته باشید،
این است که در بارهی احساسات خود هنگام رابطه،
با رشیک جنسی گفتوگو کنید .بیان احساساتی
مانند احساس رشم و گناه که هنگام رابطهی جنسی
ناموفق تجربه میکنید با همرس تان به شام قابلیت
درک متقابل و همدلی میدهد .این توانایی باعث
کاهش احساس اضطراب و بهبود روابط بعدی تان
خواهد شد.
نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد ،آن است که
اختاللهای جنسی به وجود آمده (چه پیش از اعتیاد
و چه پس از اعتیاد) اگر درمان نشود؛ بیامر ترک کرده
همچنان در معرض خطر بازگشت به مواد قرار دارد.
برای پیشگیری از این خطر باید راه درست درمان
اختالل جنسی پیگیری شود.
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حسن ابراهیمی

زنــان و کــودکان بودنــد.
ایــن گــروه ،مســاجد ،مراکــز آموزشــی ،مراســم عروســی،
فاتحــه و گردهمآییهــای اعرتاضــی را هــدف حملههــای
انتحــاری قــرار دادنــد کــه هــر کــدام دههــا کشــته بــه جــای
گذاشــت .ایــن حملههــای مرگبــار ،جــدا از ایــن کــه هــزاران
نفــر را بــه کام مــرگ فرســتاد 9 ،قــر دســتهجمعی نیــز بــرای
مــردم هدیــه کــرد.
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نُه «قبر دستهجمعی»
میراث حکومت وحدت ملی

آملان ذهن خالق
روند مهاجرت جهانی
کیانوش

مهاجـ ِ
ـرت گســرده از آســیا بــه اروپــا بــا بهــار عربــی رشوع
و بــا کاهــش نســبیای کــه پــس از آن داشــته اســت ،تــا هنــوز
ادامــه دارد .بــا توجــه بــه تیرگــی وضعیــت در خاورمیانــه و
کشــورهای آســیای میانــه ،روشــن اســت کــه ایــن رونــد بــه
زودی از حرکــت نیفتــاده و تــا ســالهای ســال ادامــه خواهــد
داشــت.
زمانــی کــه مهاجــران میلیونــی؛ شــامل ســوریها،
افغانســتانیها ،ایرانیهــا ،ترکهــا و شــهروندان افریقــا وارد
اروپــا شــده انــد ،در رشوع بیشــر آنهــا مقصــد نهاییشــان را
آملــان انتخــاب کــرده بودنــد.
آملــان بــه دلیــل رشایــط متفاوتــی کــه در اتحادی ـهی اروپــا
دارد و همیــن طــور بــه دلیــل سیاســتهای مهاجرپذیــرش
در چنــد ســال اخیــر ،شــاهد ورود و پذیــرش بیشــرین شــار
مهاجــر در مقایســه بــا هــر کشــور اروپایــی دیگــر بــوده اســت.
مهاجــرت بــه اروپــا و زندگــی در آملــان بــا هــم گــره خــورده
اســت .زمانــی کــه حــرف مهاجــرت بــه اروپــا پیــش کشــیده
شــود ،بــدون درنــگ نــام آملــان رس زبــان میآیــد و حتــا در
ایــن اواخــر در افغانســتان ایــن مســأله وارد بــازار طنــز و فکاهــی
مــردم نیــز شــده اســت.
بــه گون ـهای کــه وقتــی در افغانســتان شــخصی منیتوانــد
از پــس کاری بــر بیایــد یــا از آن نــا امیــد میشــود ،میگویــد:
«شــد شــد؛ نشــد میــرم آملــان»
آملــان امــا بــه دلیــل تــوان اقتصــادیای کــه دارد ،توانســته
اســت بیشــرین شــار مهاجــران را در خــود جــا داده و از آن بــه
عنــوان نیــروی کار خــود بیشــرین اســتفاده را بــرد.
بــرای بیشــر مــا روشــن اســت ،زمانــی کــه مهاجــران
درخواســتی زندگــی در اروپــا بیشــر شــدند ،دیگــر کشــورهای
اروپایــی از پذیــرش گروهــی مهاجــران رس بــاز زدنــد؛ امــا ایــن
آملــان بــود کــه پــا پیــش گذاشــته و آمــادهی پذیــرش یــک
میلیــون مهاجــر شــد .ایــن دیــد تنهــا از جایــگاه انســانی مــردم
و یــا دولــت آملــان نیســت.
آملــان کشــوری اســت کــه بــه دنبــال تســلط کامــل بــر
اتحادیــهی اروپــا و پــس از آن بــه دنبــال نفــوذ بیشــر در
ســازمان ملــل متحــد اســت .آملانــی کــه دیگــر آن آملــان
شکســتخورده در جنــگ دوم جهانــی نــه کــه قــدرت برتــر
اقتصــادی اروپــا و یکــی از بزرگتریــن اقتصادهــای جهــان
اســت.
آملــان در صــدد آن اســت کــه در شــورای امنیــت ســازمان
ملــل دارای عضویــت دائــم شــده و از حــق «وتــو» برخــوردار
شــود و ســاختار ســنتی ســازمان ملــل را بــه هــم بزنــد؛ هــر
چنــد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بــا چالشهــای فراوانــی
روبــهرو اســت.
امــا آملــان در حــال حــارض بــه کمبــود نیــروی کار ماهــر
رس دچــار اســت .بــه اســاس آمارســنجیای کــه دولــت آملــان
داشــته اســت ،بــاالی  56درصــد کارخانههــای بــزرگ نگرانــی
خــود را از کمبــود نیــروی کار ماهــر اعــام کــرده انــد و آن را
مهمتریــن چالــش رس راه فعالیــت خــود میداننــد.
آملــان در کنــار جــذب نیــروی کار ســاده ،حــاال بــه دنبــال
جــذب مهاجرانــی اســت کــه بــه گون ـهی حرف ـهای ،حرف ـهای را
بلــد اســتند .آملــان بــا جــذب ایــن نیــروی کار ارزان مهاجــر،
میخواهــد از یــک ســو آینــدهی اقتصــادی خــود را تأمیــن کــرده
و از ســوی دیگــر بــرای پیــروزی در رقابــت میــان کشــورهای
اروپایــی بــرای پذیــرش مهاجــران حرف ـهای پیشــی بگیــرد.
روی ایــن دلیــل ،آملــان قانــون تــازهای را تصویــب کــرده
اســت کــه در مــارچ ســال  2020عملــی خواهــد شــد.
هــدف از ایــن قانــون ایــن اســت کــه راه را بــرای مهاجــرت
نیــروی کار ماهــر خــارج از اتحادی ـهی اروپــا فراهــم کنــد .ایــن
در حالــی اســت کــه در حــال حــارض ،آملــان بــه دلیــل کمبــود
نیــروی کار ماهــر در بخشهــای اطالعــات و پرســتاری بــا
مشــکل جــدی مواجــه اســت.
انــگال مــرکل ،نخســتوزیر آملــان ،میگویــد کــه آنهــا
میخواهنــد مشــکل کمبــود نیــروی کار ماهــر را حــل کننــد
و بــرای ایــن کار از نیــروی کار مهاجــر بهــره خواهنــد گرفــت.
البتــه آملــان بــا ایــن کــه از مهاجــران اســتفادهی خــود را
میبــرد ،کمکهــای ناچیــز انســانی نیــز بــا مهاجــران میکنــد
کــه چنــدی پیــش بــه مقــدار زیــادی از وســائل زمســتانی بــرای
مهاجــران در اردوگاههــای یونــان کمــک کــرد.
بــا ایــن همــه ،نبایــد از یــاد بــرد کــه مهاجــران چــه در آملــان
و غیــر آن قربانــی سیاســتهای خودخواهانــهی کشــورهای
مهاجرپذیــر انــد.
آملــان در کنــار ایــن همــه خوشخربیهایــی کــه بــه
مهاجــران دارد ،در حــال حــارض پولیــس کنــرل اخــراج
مهاجــران را دو برابــر کــرده اســت؛ چــون بیشــرین
شــار مهاجــران غیــر قانونــی اروپــا نیــز در آملــان بــه
رس میبرنــد .از ســویی هــم در ســه ســال اخیــر ،آملــان
تنهــا  800مهاجــر افغانســتانی را بــدون میــل شــان بــه
افغانســتان برگشــتانده اســت.
بــا ایــن همــه ،هنــوز هــم شــار زیــادی از افغانســتانیها
چــه در افغانســتان و چــه در راه مهاجــرت میــل رســیدن و
زندگــی در آملــان را دارنــد.

هــر چنــد طالبــان نیــز مســؤولیت ایــن حملــه را بــه عهــده
گرفتنــد؛ امــا بیشــر ایــن حملــه را بــه گــروه داعــش نســبت
دادنــد .بســیاری از افــراد کشــته شــده در ایــن رویــداد ،بــه
گونــهی دســتهجمعی دفــن شــدند .اجســاد کشتهشــدگان
چندیــن روز پــس از آن رویــداد بــه دســت خانوادههــای شــان
رســید؛ زمانــی کــه بیشــر اجســاد از بیــن رفتــه بــود.
رویــداد میرزاولنــگ ،تکاندهندهتریــن رویــداد تروریســتی
بــود .بــا وجــود کــه مــردم چندیــن شــبانهروزی در مقابــل
تروریســتها مقاومــت کردنــد؛ امــا حکومــت حــارض بــه
فرســتادن نیــروی کمکــی نشــد و در نهایــت  52نفــر از مــردم
روســتای میرزاولنــگ قتــل عــام شــدند و صدهــا خانــواده نیــز
بــه مرکــز رسپــل فــرار کردنــد.
حمله به مسجد امام زمان در پکتیا
نزدیــک ســاعت یــک پــس از چاشــت دوازدهــم اســد ســال
 ،1397دو مهاجــم انتحــاری ،بــه گروهــی از منازگــزاران
شــیعه مذهــب در مرکــز والیــت پکتیــا ،در رشق افغانســتان
حملــه کردنــد.
ایــن مهاجــان ،مناگــزاران را در جریــان منــاز جمعــه
هــدف قــرار دادنــد .در آن حملــه 30 ،نفــر کشــته و بیشــر از
 100نفــر دیگــر زخمــی شــدند.
ایــن حملــه در شــهر گردیــز و در مرکــز والیــت پکتیــا انجــام
شــد .عبداللــه حــرت ،ســخنگوی والــی پکتیــا ،بــه روزنامــه
صبــح کابــل گفــت ،قربانیــان ایــن حملـهی مرگبــار از ســوی
خانوادههــای شــان بــه گون ـهی دســتهجمعی در یــک منطقــه
دفــن شــدند .مســؤولیت حملــه بــه مســجد در والیــت پکتیــا را
نیــز گــروه داعــش بــه عهــده گرفــت.
حمله به مرکز آموزشی موعود
یــک ســال پیــش ،بــه تاریــخ  24اســد ســال  1397یــک
مهاجــم انتحــاری وابســته بــه گــروه تروریســتی داعــش ،یــک
مرکــز آموزشــی را در غــرب کابــل هــدف قــرار داد .در ایــن
مرکــز ،همــه کــودکان زیــر ســن 18ســال بــرای آمادگــی
کانکــور درس میخواندنــد .افــراد قربانــی حملــه بــه مرکــز
آموزشــی موعــود بیــن  14تــا  18ســال ســن داشــتند.
در آن رویــداد 50 ،دانشآمــوز دخــر و پــر کشــته شــدند
و  70دانشآمــوز دیگــر نیــز زخــم برداشــتند .حملــه بــه مرکــز
آموزشــی موعــود ،فاجعهبارتریــن حملــهی تروریســتی در
دورهی حکومــت وحــدت ملــی بــود کــه متــام قربانیــان آن را
کــودکان تشــکیل میدادنــد.
بیشــر قربانیــان ایــن رویــداد ،بــه گونـهی دســتهجمعی در
غــرب کابــل و در تپـهای کــه بــه نــام تپـهی دانایــی نامگــذاری
شــده اســت ،بــه خــاک ســپرده شــدند.
حملــه بــه مســجدی در ولســوالی هســک ه مینــ هی
ننگرهــار
در ســال جــاری نیــز چندیــن حمل ـهی خونبــار در والیــت
کابــل و ســایر والیتهــا رخ داده اســت کــه هــدف آن غیــر
نظامیــان بودنــد .بــه تاریــخ  26میــزان ســال جــاری ،یــک
مهاجــم انتحــاری ،خــودش را در میــان جمعیــت بزرگــی از
منازگــزاران در ولســوالی «هســکه مینــهی» والیــت ننگرهــار
منفجــر کــرد.
در ایــن حملــه ،ســقف مســجد فــرو ریخــت و  62منازگــزار
کشــته شــدند .مقامهــای محلــی ننگرهــار تأییــد میکننــد
کــه بیشــر از  60تــن دیگــر در ایــن رویــداد زخــم برداشــتند.
ایــن حملــه ،در یــک مســجد ســنیمذهب رخ داد و بــر اســاس
گفتههــای عطاؤاللــه خوگیانــی ،ســخنگوی والــی ننگرهــار،
قربانیــان ایــن رویــداد مرگبــار ،بــه خواســت خانوادههــای

شــان بــه گون ـهی دســتهجمعی دفــن شــدند .مســؤولیت ایــن
حملــه را نیــز گــروه داعــش بــه عهــده گرفــت.
حمله به مراسم عروسی در غرب شهر کابل
شنبهشــب ( ۲۶اســد) ،یــک فــرد انتحــاری وابســته بــه
گــروه تروریســتی داعــش ،ناوقــت شــب ،مــواد انفجــاری
همراهــش را در داخــل یــک ســالن عروســی ،در مربوطــات
حــوزهی ششــم امنیتــی در غــرب شــهر کابــل منفجــر کــرد.
بــر اســاس آخریــن آمــار وزارت داخلــه 80 ،غیرنظامــی در ایــن
حملــه کشــته و بیــش از دو صــد تــن دیگــر زخمــی شــدند.
ایــن حملــه ،یــک شــب قبــل از برگــزاری جشــن صدمیــن
ســال اســتقالل افغانســتان صــورت گرفــت .حکومــت ،طالبــان
را مســؤول ایــن حملــه دانســت؛ امــا گــروه داعــش مســؤولیت
ایــن حملــه را بــر عهــده گرفتنــد .چندیــن تــن از قربانیــان ایــن
رویــداد بــه صــورت دســتهجمعی بــه خــاک ســپرده شــدند.
حکومــت افغانســتان پــس از ایــن حملــه ،برگــزاری جشــن
اســتقالل را بــه تعویــق انداخــت.
بــا ایــن حــال ،در شــاری از رویدادهــای دیگــر در کابــل و
هــرات نیــز ،برخــی از قربانیــان حملههــای انتحــاری در دورهی

حکومــت وحــدت ملــی ،کنــار هــم در یــک منطقــه دفــن شــده
انــد؛ ماننــد قربانیــان مســجد امــام زمــان و قربانیــان حملــه بــه
یــک مســجد در هــرات ،کــه شــار آنهــا کمــر بودند و بیشــر
قربانیــان ایــن دو رویــداد بــه گونـهی جداگانــه دفــن شــدند.
تلفات غیرنظامیان از سال  2014تا 2018
بــا آغــاز کار حکومــت وحــدت ملــی ،حملههــای تروریســتی
نیــز در افغانســتان افزایــش یافــت .چنانچــه ســازمان ملــل
متحــد گفتــه اســت کــه در ســال  2014میــادی10548 ،
غیرنظامــی در افغانســتان کشــته و زخمــی شــدند کــه از ایــن
میــان  3699نفــر جــان باختنــد و  6849نفــر نیــز زخمــی
شــدند .گــروه طالبــان ،مســؤول 72درصــد ایــن تلفــات بودند.
بــه همیــن ترتیــب ،در ســال دوم حکومــت وحــدت ملــی
نیــز  11002غیرنظامــی در نتیج ـهی حملههــای تروریســتی
و عملیاتهــای هوایــی نیروهــای امنیتــی کشــته و زخمــی
شــدند .از مجمــوع  11002نفــر 3545 ،غیرنظامــی کشــته و
 7457نفــر دیگــر نیــز زخمــی شــدند.
بــا توجــه بــه آمــاری کــه از ســوی ســازمان ملــل متحــد
منتــر شــده ،میــزان تلفــات غیرنظامیــان در ســال 2016
میــادی نســبت بــه دو ســال قبــل آن افزایــش چشــمگیری
داشــته اســت .در ایــن ســال 11418 ،غیرنظامــی در نتیجهی
حملههــای تروریســتی و عملیاتهــای هوایــی نیروهــای
امنیتــی بــر منــازل مســکونی کشــته و زخمــی شــدند .گفتنــی

اســت کــه از ایــن میــان 3498 ،نفــر در ایــن ســال کشــته
و  7920نفــر دیگــر زخمــی شــدند .طالبــان بــاز هــم عامــل
بیشــر ایــن تلفــات بودنــد.
هرچنــد میــزان تلفــات غیرنظامیــان در ســال  2017نیــز
باالتــر از  10هــزار نفــر بــود؛ امــا بــا آن هــم نســبت بــه یــک
ســال پیــش از آن ،کاهــش 9درصــدی را نشــان میدهــد .در
گزارشــی کــه در ســال  2017از ســوی منایندگــی سیاســی
ســازمان ملــل در افغانســتان بــه نــر رســیده بــود ،آمده اســت
کــه در ایــن ســال  10453غیرنظامــی کشــته و زخمــی شــدند
کــه در میــان  3438نفــر بــه شــمول زنــان و کــودکان کشــته و
 7015نفــر دیگــر زخمــی شــدند.
باتوجــه بــه گــزارش ســازمان ملــل متحــد ،در جریــان پنــج
ســال گذشــته ،میــزان تلفــات غیرنظامیــان ،هامننــد سیاســت
رهــران حکومــت وحــدت ملــی در نوســان بــوده اســت .در
ســال  2018میــادی ،تلفــات غیرنظامیــان بــار دیگــر 11
درصــد نســبت بــه ســال پیــش از آن افزایــش یافتــه اســت.
حتــا گفتــه میشــود کــه تلفــات غیرنظامیــان در ایــن ســال،
نســبت بــه  18ســال گذشــته بیشــر بــوده اســت .هرچنــد
ســازمانهای مختلفــی از جملــه ســازمان ملــل ،همهســاله
یافتههــای شــان را از قربانیــان جنــگ در افغانســتان ارائــه
کــرده انــد؛ امــا بــه نظــر مــی رســد آمارهــای منابــع رســمی
مختلــف از قربانیــان جنــگ بســیار متفــاوت اســت .گفتنــی
اســت کــه آمــار نهایــی تلفــات ســال جــاری تــا هنــوز مشــخص
نیســت.
بــه گونــهی مثــال ،رییسجمهــور غنــی در  24جــون
ســال جــاری میــادی ،در حاشــیهی نشســت مجمــع جهانــی
اقتصــاد در شــهر داووس ســویس گفــت ،تنهــا در چهــار ســال
دورهی حکومــت وحــدت ملــی ،بیشــر از  45هــزار نیــروی
امنیتــی افغانســتان در نــرد بــا گــروه هــای تروریســتی طالــب
و داعــش جــان باختــه و  100هــزار نفــر از نیروهــای امنیتــی
نیــز وظیف ـهی شــان را تــرک کــرده انــد.
در ایــن میــان ،آمــار ســازمان ملــل متحــد نشــان میدهــد
کــه از ســال  2009میــادی تــا کنــون بیــش از  93هــزار نفــر
در نتیجــهی حملههــای تروریســتی کشــته و زخمــی شــدند
کــه از ایــن میــان 32695 ،نفــر شــان کشــته و  60753نفــر
دیگــر نیــز زخمــی شــد ه انــد.

از ســوییهــم ،گزارشــی کــه بــه تازگــی توســط روزنام ـهی
واشــنگنت پســت بــه نــر رســیده اســت ،نشــان میدهــد،
از ســال  ۲۰۰۱میــادی تــا کنــون در جنــگ افغانســتان
جمعــا  ۱۵۷هــزار نفــر کشــته شــدهانــد ،کــه شــامل ۶۴
هــزار نیــروی امنیتــی افغــان ۴۳ ،هــزار غیرنظامــی۴۲ ،هــزار
هراسافگــن طالــب ۳۸۰۰ ،پیــانکار امریکایــی۲۳۰۰ ،
نظامــی امریکایــی ۱۱۴۵ ،رسبــاز ناتــو ۴۲۴ ،امدادگــر و ۶۷
روزنامهنــگا ر میشــود .نیروهــای امنیتــی ،باالتریــن میــزان
تلفــات را در ایــن ســالها داشــته انــد.
آیــا دادخواهــی در مــورد کاهــش تلفــات غیرنظامیــان
صــورت گرفتــه اســت؟
شــکرالله مشــکور ،ســخنگوی کمیســیون حقــوق بــر
افغانســتان ،بــه روزنام ـهی صبــح کابــل میگویــد کــه رهــری
کمیســیون همیشــه نگرانــی خــود را در مــورد افزایــش تلفــات
غیرنظامیــان ابــراز کــرده و از طرفهــای درگیــر جنــگ
خواســته اســت کــه در جریــان حملههــای شــان از وارد شــدن
تلفــات بــر غیرنظامیــان جلوگیــری کننــد.
آقــای مشــکور افــزود« :کمیســیون حقــوق بــر در ســطح
ملــی و بیناملللــی دادخواهــی کــرده اســت تــا تلفــات غیــر
نظامیــان کاهــش یابــد .هــم از حکومــت و هــم از طالبــان
خواســتار ایــن شــدیم کــه بــه خاطــر جلوگیــری از تلفــات
غیرنظامیــان اقــدام کننــد .طرفیــن درگیــر جنــگ ابــراز
میدارنــد کــه روی کاهــش تلفــات غیرنظامیــان کار میکننــد.
اخیــرا پالیســی ملــی جلوگیــری از تلفــات غیرنظامیــان نیــز از
ســوی حکومــت تصویــب شــده اســت».
بــه گفت ـهی ســخنگوی کمیســیون مســتقل حقــوق بــر،
برخــی از طرزالعملهــا و مســود هها نیــز تصویــب شــده اســت
تــا طرفهــای درگیــر جنــگ کــه مرتکــب جرایــم انســانی و
تلفــات غیرنظامیــان میشــوند ،خســارت بدهنــد.
عزیــر رفیعــی ،رییــس شــبکهی جامعــهی مدنــی ،بــه
روزنامــهی صبــح کابــل میگویــد کــه تالشهــای زیــادی
صــورت گرفتــه اســت تــا تلفــات غیــر نظامیــان کاهــش یابــد و
طرفیــن درگیــر ،متقاعــد شــوند تــا قوانیــن حقــوق بــر را در
جریــان منازعــات رعایــت کننــد.
آقــای رفیعــی میگویــد کــه فعالیتهــای مدنــی نیــز
در راســتای کاهــش تلفــات غیرنظامیــان انجــام شــده؛
امــا تــا حــال طرفهــای درگیــر جنــگ ،بــه هیــچ یــک از
خواســتههای آنــان جــواب مثبــت نــداده اســت تــا تلفــات
کــم شــود.
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بــه اینجــا؛ چــون کلمــهی کوتــاه و مختــر و خوشآهنــگ
اســت ،ممکــن اســت کــه از آن طــرف هــم آمــده باشــد مــا هــم
پذیرفتــه باشــیم.
صبــح کابــل :باورهــا بــر ایــن اســت کــه شــب یلــدا ،بــرای
نخســتین بــار در بلــخ باســتان کــه مرکــز ایــران باســتان بــوده
برگــزار شــده؛ اگــر مــا یلــدا را رسیانــی بدانیــم ،بــه گون ـهای
تقابــل بــه وجــود منیآیــد؟
مخــدوم رهیــن :تقابــل بــه وجــود منیآیــد .بســیار
پدیدههــا اســت کــه شــا در زندگــی میبینیــد ،در حیــات
اقــوام و ملتهــا ،از یــک جــا بــه جــای دیگــر کــه مــیرود؛
کلمههــای نــو و نامهــای نــو تبادلــه میشــود .ممکــن اســت
مــا در آن زمانهایــی کــه حــدود چهارهــزار ســال پیــش بــوده،
یــک هــزار ســال پیــش از آییــن زرتشــتی ،مــا بــه نــام یلــدا
منیگفتیــم ،بــه نــام دیگــری میگفتیــم .در کابــل یلــدا
منیگفتنــد؛ شــب اول چلــهی کالن میگفتنــد .شــاید هــم
در مناطــق مختلــف دیگــر بــه نامهــای دیگــر میگفتنــد.
ولــی گویــا کــه کلمـهی یلــدا جــای خــود را بــاز کــرده اســت.
صبــح کابــل :یلــدا آیــا واقعــا هــان طــور کــه ادعــا
میشــود ،بــا مهرپرســتی پیونــد دارد؟
مخــدوم رهیــن :چــون مســألهی خورشــید اســت و
خورشــید بــرای هم ـهی ملــل ،اقــوام و رسزمینهــا و آیینهــا
از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده اســت؛ بــه خصــوص در
آییــن مهــر ،شــب یلــدا کــه در نتیجــهی نــرد ســهمگین
تاریکــی و روشــنی ،خورشــید تولــد میشــود ،از اهمیــت
خاصــی در آن آییــن برخــوردار بــوده اســت؛ ولــی بــر مــا و
شــا ،قرنهــا اســت کــه هیــچ گونــه صبغــهی مذهبــی
نــدارد؛ امــا رنــگ ملــی و مثــل جش ـنهای دیگــر کهــن مــا،
امیــد ،صلحدوســتی ،عالقــه بــه روشــنی ،پاکــی و صفــا را
همــراه بــا خــود ارمغــان دارد.
صبــح کابــل :شــاری از مذهبیــون ،یلــدا را یــک جشــن
مهرپرســتی و مجوســی میداننــد ،اگــر ایــن مســأله واقعیــت
داشــته باشــد ،چقــدر بــه یلــدا آســیب میزنــد؟
مخــدوم رهیــن :مبــدأ یلــدا بــه مجوســیت هیــچ ارتباطــی
نــدارد؛ ولــی در هــر حــال بــرای مــا هیــچ گونــه صبغـهی دینی
و مذهبــی نــدارد و اگــر داشــته باشــد هــم زیــر تأثیــر عقایــد
اســامی مــا قــرار گرفتــه اســت .مــن بــه شــا عــرض کــردم که
زنــان بســیار پارســای خانــوادهی مــا مثــا در شــب یلــدا «ختــم
قــل هــو اللــه و احــد» میگرفتنــد .خوشبختانــه ،نقــش دیــن
اســام در همــه شــئون حیــات مــا اســت؛ در جش ـنهای مــا
حتــا اگــر جش ـنهایی وابســته بــه عــرف مــردم باشــد؛ چــون
همــه شــئون حیــات مــا برخــوردار از روح اســامی و دینــی
مــا اســت ،هــر پدیــدهی نــوی زیــر تأثیــر دیــن در آمــده و ایــن
مبــارک اســت کــه مــا در هــر مناســبت ملــی هــم جــای پــای
معتقــدات پــاک اســامی خــود را داشــته باشــیم.
صبــح کابــل :بعضیهــا میگوینــد کــه یلــدا بــه عنــوان
یــک شــب نحــس اســت .درازتریــن شــب اســت و چــون یلــدا
فــرا میرســید ،آتــش میافروختنــد تــا عامــان شــیطانی را
نابــود کننــد .اگــر یلــدا واقعــا یــک شــب نحــس و تاریــک
باشــد ،چــه تفاوتــی در تجلیــل از یلــدا از گذشــته تــا حــال بــه
وجــود آمــده اســت؟
مخــدوم رهیــن :شــاید بیــن ملــل مختلــف و مناطــق
مختلــف ،تفاوتهایــی باشــد در برگــزاری مراســم یلــدا .شــاید
هــم بــه خاطــری کــه تاریکــی طوالنــی اســت در ایــن شــب،
ایــن مســأله باعــث شــده کــه آتــش بیفروزنــد و آتــش را جــزو
جشــن ایــن شــب در نظــر بگیرنــد؛ چــون شــب تاریــک و رسد
اســت .اگــر ترســی از ایــن شــب متصــور باشــد ،بــه خاطــر
تاریکــی غلیــظ ایــن شــب اســت نــه نفــس ایــن شــب .اگــر
رش بــه خیــر غلبــه میکــرد ،شــاید ایــن شــب نحــس میبــود؛
ولــی چــون پایــان نــرد بــه نفــع روشــنی و نــور و پیــرروزی
خورشــید میانجامــد ،بنــا بــر ایــن ،منیتــوان شــب نحــس
گفــت.
صبح کابل :آیا میتوان یک شب مقدس گفت؟
مخــدوم رهیــن :شــاید در آن زمانهــا میگفتنــد شــب

مقــدس ،ولــی مــا نبایــد بگوییــم .شــب زیبایــی اســت کــه در
عــرف و تاریــخ و فرهنــگ مــا آمیختــه اســت.
صبــح کابــل :شــا بــه ایــن بــاور اســتید کــه اقتــدار یــک
ملــت بــه پشــتوانههای فرهنگ ـیاش اســت؟
مخدوم رهین :بلی.
صبــح کابــل :ایــن پشــتوانههای فرهنگــی بایــد از
ســوی دولــت بزرگداشــت و پــاسداری شــود .دولتــی
کــه پشــتوانههای فرهنگــیاش را پــاسداری نکنــد،
دولــت مقتــدر منیتوانــد باشــد .در رشایــط کنونــی دولــت
افغانســتان چقــدر پــاسدار ایــن ارزشهــای فرهنگــی اســت؟
مخــدوم رهیــن :در جامعـهای کــه امنیــت نباشــد و جنــگ
باشــد ،رســیدگی بــه پدیدههــای فرهنگــی ،نــه از طــرف
مــردم و نــه از طــرف حکومــت بــه طــور دلخــواه منیتوانــد
باشــد؛ ولــی نــه تنهــا وظیف ـهی حکومتهــا ،بلکــه وظیف ـهی
مــردم ،حلقههــای فرهنگــی و هــری اســت کــه مثــل جشــن
نــوروز و جشــن مهــرگان ،یلــدا را هــم گرامــی بدارنــد .جشــن
نــوروز کــه همیشــه بــوده بیــن مــا ،جشــن مهــرگان را هــم از
طــرف وزارت اطالعــات و فرهنــگ ،بــا جشــن هــر یکجــا در
پانزدهــم میــزان هــر ســال مــا میگرفتیــم.
صبــح کابــل :حــاال کــه از وزارت فرهنــگ گفتیــد؛ اجــازه
بدهیــد کــه از دورهی وزارت شــا بپرســم؛ دورهی وزارت شــا
چقــدر پــاسدار ارزشهــای فرهنگــی بــوده؟
مخــدوم رهیــن :تــا باالتریــن حــد ممکــن؛ مثــا احیــای
نــوروز بــه عنــوان جشــن ملــی ملــت افغانســتان بعــد از این که
نــوروز طــی ســالها زخمخــورده شــده بــود .در ایــن جشــن،
مــن از متــام دوســتان افغانســتان از دنیــا دعــوت کــردم؛ متــام
افــرادی کــه در طــول ســالهای جهــاد و مقاومــت ،طــرف
مــردم افغانســتان را گرفتــه بودنــد ،از هــر کنــج دنیــا کــه بــود،
دعــوت کردیــم .ایــن یکــی از کارهــا بــود .ایــن قــدر تجلیــل از
بــزرگان فرهنــگ مــا ،در طــول  80ســال عمــر وزارت اطالعات
و فرهنــگ نشــده بــود .از روزی کــه وزارت بــه شــکل ریاســت و
ریاســت مســتقل ،بعــد وزارت مطبوعــات و وزارت کلتــور شــد،
بــه ایــن حــد نبــود .احیــای خانقاههــا و بحــث و تحلیــل و
تجزیــه در بــارهی طریقتهــای خراســان ،کاری بــود کــه در
گذشــته نشــده بــود و کارهــای زیــادی دیگــر از جملــه احیــای
بســیاری از بناهــای تاریخــی .متأســفانه همیــن لحظــه هــم
کــه مســؤولش نیســتم ،ولــی بــه عنــوان یــک شــهروند ،بســیار
تشــویش دارم در مــورد منــار جــام کــه نفیستریــن بنــای
معــاری اســامی در جهــان اســام اســت.
صبــح کابــل :ایرانیهــا جشــن نــورزو را بــه عنــوان یــک
جشــن بیناملللــی و یــک جشــن ملــی درخواســت دادنــد
کــه ثبــت یونســکو شــود و همچنــان یلــدا را درخواســت
دادنــد؛ چــرا ایــن کار در زمــان وزارت شــا و بعــد از آن
صــورت نگرفــت و ادعایــی نشــد؟
مخــدوم رهیــن :چــرا در مــورد نــوروز همراهــی کردیــم.
یونســکو نــوروز را بــه عنــوان جشــن ده ملــت ،پذیرفــت.
صبــح کابل :این اقدام را ایرانیها کردند.
مخدوم رهین :در مورد یلدا؟
صبــح کابل :در بارهی یلدا و نوروز.
مخــدوم رهیــن :نــوروز کارش قبــول شــد و هــان زمــان
متــام شــد.
صبــح کابل :منظورم که این ابتکار ایرانها بود.
مخدوم رهین :نی ،ابتکاری ایرانیها.
صبح کابل :خب بگذریم.
مخــدوم رهیــن :همگــی مــا بودیــم .افغانســتان هــم
میخواســت ،فکــر کنــم تاجیکســتان هــم ،تنهــا ایرانیهــا
مطــرح نبودنــد .یــک کشــور منیتوانــد کــه یــک جشــن را بــر
هم ـه تحمیــل کنــد.
صبــح کابــل :مــا در صحبتهایــی کــه بــا شــخصیتهای
برجســتهی فرهنگــی ،اســتادان دانشــگاه و خیلــی از
شــخصیتهای مطــرح داشــتیم ،وزارت فرهنــگ را بــه عنــوان
یــک وزارت خواببــرده ،منفعلرفتــار و نــاکار در هــژده ســال
پســین میپندارنــد ،آیــا شــا ایــن مســأله را میپذیریــد؟

مخــدوم رهیــن :در پنــج ســال اخیــر منیتوانــم بگویــم؛
امــا پیــش از پنــج ســال ،در ده ســالی کــه مــن وزیــر اطالعات
و فرهنــگ بــودم ،اگــر کســی چنیــن نظــری داشــته باشــد،
ناشــی از کــال حامقتــش اســت؛ اگر اســتاد دانشــگاه باشــد
یــا هــر کــس دیگــر ،وقتــی کــه چشــمش تــا ایــن انــدازه کــور
باشــد کــه نفهمــد تنهــا در غزنــی  32بنــای تاریخــی احیــا
شــد ،در موزیــم نابودشــده و بــه یغامرفتــه پانزدههــزار اســناد
تاریخــی جمــع شــد ،موســیقی و موســیقیدان تحقیرشــده و
نابودشــده ،دوبــاره جمــع شــد تــا در تــاالر یونســکو هــم جــای
پــای موســیقی افغانســتان بــاز شــد؛ وقتــی ایــن قــدر کــر و
کــور باشــند ،مــرگ شــان بــاد.
صبــح کابــل :ایرانیهــا همیشــه ارزشهــای فرهنگــی
را بــه شــکلی مصــادره میکننــد؛ مثــا موالنــا را از خــود
میداننــد ،ســید جاملالدیــن و  ...را .مــا بــه عنــوان
مســؤول در قبــال ارزشهــای فرهنگــی مــا ،راههایــی را کــه
بایــد در پیــش بگیریــم بــرای بــازداری از ایــن کار ایرانیهــا،
چــه میتوانــد باشــد؟
مخــدوم رهیــن :مــا همیشــه مشــکالتی در زندگــی خــود
داشــتیم کــه رأس آن فقــر بــوده و در چهــل ســال اخیــر هــم
جنــگ .رســیدگیای کــه ایرانیهــا بــه فرهنــگ و ارزشهــای
فرهنگــی کردنــد را مــا نداشــتیم ،یــا بــه دلیــل فقــر و یــا بــه
دلیــل نبــود امنیــت؛ ولــی در هــر حــال ،بایــد کار کنیــم .ایــن
ارزشهــا میــراث مشــرک همیــن ملتهــا اســت و در ایــن
هیــچ تردیــدی نیســت کــه ســهم اصلــی از ملــت افغانســتان
اســت.
صبــح کابــل :اصطــاح اســام در نابــودی جشــنهای
باســتانی مــا چقــدر تأثیــر داشــته اســت؟
مخــدوم رهیــن :نــوروز و مهــرگان در متــام دربارهــای
اســام تجلیــل شــده اســت .در خالفــت بغــداد و دمشــق و
همچنــان در شــاهان خراســان مثــل ســلطانمحمود غزنــوی
و پادشــاهان ســامانی تجلیــل شــده .مــا مســلامنتر از آنهــا
نیســتیم .مــا حــق داریــم جشــن ملــی داشــته باشــیم؛ مثــل
ایــن کــه جشــن اســتقالل داریــم و جشــنهای مناســبتی
دیگــری.
صبــح کابــل :تعــدادی بــا رســیدن نــوروز ،از منابــر
مســاجد و دیگــر مجراهــا صــدا بلنــد میکننــد کــه نــوروز
حــرام و یــک جشــن مجوســی اســت؛ نظــر شــا در ایــن مــورد
چیســت؟
مخــدوم رهیــن :نــوروز ،مهــرگان ،شــب یلــدا و دیگــر
جشــنهای باســتانی ،از یادگارهــای ملــی و مردمــی اســت
و هیــچ ارتبــاط نــدارد بــه ایــن کــه دیــن و اعتقــاد و بــاور مــا
را صدمــه بزنــد.
صبــح کابــل :در ایــران باســتان ،نیــاکان مــا جش ـنهای
بســیاری را تجلیــل میکردنــد؛ امــا امــروز فقــط نــوروز،
چهارشنبهســوری و یلــدا باقــی مانــده اســت؛ دلیــل نابــودی
جشــنهای دیگــر چــه میتوانــد باشــد؟
مخــدوم رهیــن :زندگــی در هــر عــری فــرق میکنــد.
ممکــن اســت ملتهــای دیگــر هــم جشــنهای زیــادی
داشــته انــد؛ امــا امــروز فقــط کرســمس مانــده اســت.
بعضــی اعیــاد مذهبــی دیگــری هــم دارنــد؛ ولــی فرصــت و
درگیریهــای زندگــی صنعتــی و پیچیدگیهــای زندگــی
مــدرن ،اجــازهی تجلیــل از جشــنهای دیگــر را از مــردم
میگیــرد.
صبــح کابــل :در ســالهای پســین در میــان فرهنگیــان
پارســیزبان ،تجلیــل از یلــدا بیشــر شــده اســت ،آیــا یلــدا
یــک جشــن ایرانــی -فارســی اســت یــا مربــوط یــک حــوزهی
متدنــی؟
مخــدوم رهیــن :یلــدا وقتــی بــا مرتاییســم کهــن بــه
مناطــق غــرب رفــت ،بــه هــر حــال فرامنطقـهای شــد .در ایــن
گســرهی فرهنگــی ،مــا یلــدا را داریــم و بایــد داشــته باشــیم؛
اگــر در گیــرودار جنگهــا فرامــوش هــم شــده باشــد ،احیــای
آن کار زیبایــی اســت .هــر مناســبتی کــه شــادی ،خوشــی و
زیبایــی بیــاورد ،مبــارک اســت.
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اشــاره :بــدون شــک آنچــه تــا هنــوز در بــارهی جشــن
باســتانی شــب یلــدا گفتــه و نوشــته شــده اســت ،کافــی
نیســت و تــاش مــان بــر ایــن اســت تــا بتوانیــم جشــن شــب
یلــدا را بــه عنــوان میــراث فرهنگــی افغانســتان در ســازمان
یونســکو بــه ثبــت برســانیم.
صبــح کابــل :در آغــاز میخواهــم تعریــف و تصویــر شــا
را از یلــدا داشــته باشــم.
مخــدوم رهیــن :پیــش از ایــن مســأله ،شــب یلــدای تــان
را تربیــک میگویــم؛ چــون مناســبتی بســیار زیباســت ،الیــق
تربیــک گفــن اســت .یلــدا در فرهنــگ مــا و بیــن ملــت مــا،
ســابقهی کهــن دارد .یــادآوری از یلــدا و شــب یلــدا در ادب
مــا هــم راه یافتــه .چــون شــب اول مــاه جــدی (دیمــاه)
طوالنیتریــن شــب ســال اســت؛ در کابــلِ ســالهای
پیــش ،بــه نــام اولیــن شــب چلــهی کالن یــاد میشــد .بــه
ایــن مناســبت ،در خانوادههــا محافــل خــاص میبــود،
همــه وقتــی دور صندلــی مینشســتند ،خانمهــا ختــم
میکردنــد .وقتــی ختــم متــام میشــد ،بــه میوههــای خشــک
میدمیدنــد و بــه همــه تقســیم میکردنــد؛ مخصوصــا بــرای
اطفــال .مــن فکــر میکنــم کــه بــه صورتهــای مختلــف،
متناســب بــه عــرف و عــادات والیــات ،یــادآوری از شــب
یلــدا چــه بــه نــام شــب یلــدا و چــه بــه نــام شــب اول چل ـهی
کالن ،در مملکــت مــا بــوده و ســابقهاش در ادب و فرهنــگ
مــا ،اقــا تــا هــزار ســال قبــل میرســد .حکیــم نارصخــرو
بلخــی میگویــد« :قندیــل فــروزی بــه شــب قــدر بــه مســجد/
مســجد شــده چــون روز و دلــت چــون شــب یلــدا» یعنــی
متمــوالن و پولدارانــی کــه کوشــش میکردنــد بــرای ریــا،
مســجد و قندیــل را روشــن بســازند ،نارصخــرو میگویــد
کــه قندیــل آویــزان میکنــی ،روشــن میکنــی ،مســجد
مثــل روز روشــن میشــود؛ امــا دلــت مثــل شــب یلــدا ســیاه و
تاریــک اســت .بــزرگان دیگــری از جملــه شــاعران بــزرگ عهــد
غزنــوی -منوچهــری -از شــب یلــدا یــاد کــرده اســت و بعــدا
امیــر معــزی یــاد کــرده اســت و در دورههــای بعــد بــه کــرت
از شــب یلــدا یــادآوری شــده اســت .ایــن کلمــه ،قســمی کــه
در بســیاری از کتــب و آثــار آمــده ،کلمـهی رسیانــی اســت بــه
معنــای میــاد گفتــه میشــود .بعــد از ایــن کــه آییــن مهــر
مانویهــا بــه غــرب رفــت ،تولــد حــرت مســیح هــم نوعــی
مقارنــت یافــت بــا میــاد و یلــدا .ایــن شــب ،شــب دراز اســت و
اهمیــت خاصــی کــه ایــن شــب دارد ،از جهــت نــرد بیامــان
بیــن دو نیــروی خیــر و رش اســت .دو نیــروی تاریکــی و
ظلمــت و روشــنایی و نــور کــه در پایــان ایــن نــرد ســهمگین،
روشــنایی پیروزمنــد میشــود و ســیاهی و تاریکــی نابــود و
بــر اثــر ایــن پیــروزی ،خورشــید تولــد میشــود .آییــن مهــر،
هــر چنــد ایــن تعبیــر یلــدا و شــب یلــدا و اعتقــاد کهــن در
آییــن مهــر کــه بســیار از آییــن زرتشــت در رسزمیــن آریانــا
جــای پــا بــاز کــرده بــود ،مناطــق و زمینهــای فراخــی را
زیــر اســتعال گرفــت .ایــن اعتقــاد و از هــان روزگار ،مهــر کــه
نقط ـهی اتصــال جهــان مــادی بــا نــور ازلــی بــود ،در اعتقــاد
شــان جایــگاه خاصــی یافــت .طبعــا خورشــید بــه عنــوان
ِجــرم بــزرگ فلکــی ،کــه اثــرش بــر زمیــن ،زندگــی ،بــاروری،
بارندگــی ،کشــتوکار ،زراعــت ،و بــر هــوا و فضــا ،در همــه
جــا ظاهــر اســت ،طبعــا اهمیتــش اگرنــه بــه عنــوان آن چــه
در آییــن میرتایــی مطــرح بــود ،ولــی در هــر آیینــی ،خورشــید
جایــگاه خــودش را دارد ،بــه خاطــر اهمیتــش بــر زمینیــان و
زمیــن .تجلیــل از شــب یلــدا کار خجســته و فرخندهای اســت.
هــر مناســبتی کــه محبــت و صمیمیــت بیافرینــد ،صلــح و
صفــا بیــاورد ،خانوادههــا ،مــردم ،اقــوام و ملتهــا را بــه هــم
نزدیــک کنــد ،مبــارک اســت .امیــدوار اســتم ،شــب یلــدای
تــان ،شــب یلــدای رسزمیــن مــا و شــب یلــدای هم ـهی مــا،
مثــل شــب یلــدا ،طوالنــی و ســیاه و تاریــک بــوده ،بــه لطــف
خداونــد تــا شــب یلــدای آینــده ،مقــرون پیــروزی ،روشــنایی و
خورشــید باشــد تــا در رسزمیــن خورشــید –خراســان دورهی
اســامی -کــه بــه قــول مورخــان اســامی ،مطلعالشــمس
بــوده« ،خُرآیــان» رسزمیــن خورشــید ،جایــی کــه خورشــید از
آنجــا میآیــد ،زندگــی ملــی مــا مقــرون بــه روشــنایی ،صفــا،
صلــح ،ســعادت و کامیابــی باشــد.
صبــح کابــل :شــا در بخشــی از صبحتهــای تــان
گفتیــد کــه یلــدا یــک کلمـهی رسیانــی اســت ،ایــن رسیانــی
بــودن کلمــه ،چــه پیامــی را دارد؟
مخــدوم رهیــن :پیامــش بــرای مــا ایــن اســت کــه یلــدا
منحــر بــه یــک رسزمیــن و یــک ملــت منانــد .بــه مناطــق
مختلــف راه یافــت و توانســت کــه پیونــد زندگــی بــه روشــنایی
و نــرد خیــر و رش و ظلمــت و روشــنایی را در واقــع ارج بگــذارد
در هــر جــای؛ بــه عبــارت دیگــر ،امــروز هــم مــا میتوانیــم
کــه رسزمینهــای گوناگــون را زیــر درفــش یلــدا ،بــه تقویــت
صلــح ،محبــت و همزیســتی مســاملتآمیز کنــار هــم جمــع
کنیــم.
صبــح کابــل :بعضیهــا بــاور شــان ایــن اســت کــه رسیانی
بــودن کلمــه بــه ایــن معنــا اســت کــه چــون رسیانیهــا یــا
ســوریها و شــام امــروز ،جشــنهایی داشــتند کــه یکــی از
ایــن جشـنها شــب یلــدا بــوده؛ امــا برخــی بــه ایــن بــاور انــد
کــه ایــن شــب در فارســی وجــود داشــته و بعــد از ایــن کــه
وارد جامعـهی آنهــا شــده ،دوبــاره بــا شــکل یلدایـیاش وارد
ایــن حــوزه شــده.
مخــدوم رهیــن :در ایــن کــه آییــن مهــر چــه میگویــد ،از
رسزمیــن مــا؛ از همیــن گســرهی فرهنگــی آســیای مرکــزی،
بــه مناطــق دیگــر رفتــه و تردیــدی نیســت کــه تــا اروپــا هــم
رســید؛ ولــی ایــن کــه ایــن کلمــه ،چگونــه از ایــن جــا بــه آن
جــا رفتــه و یــا کــه ایــن وقعــا رسیانــی اســت و دوبــاره آمــده
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سال اول

زهرا سیاس
از ســالهای گذشــته ،تفکیکهــای خاصــی در مــورد زنــان و
مــردان وجــود داشــته اســت کــه آنهــا را محــدود بــه نقشهــای
از پیــش تعیینشــده و کلیشــهای کــرده اســت .بــرای مثــال،
زنــان وظایــف کارهــای خانــه ،فرزنــدآوری ،بزرگکــردن و تربیــت
فرزنــدان ،پذیرندگــی جنســی بــرای همــر را داشــتهانــد و در
مقابــل ،مــردان کارهــای بیــرون از منــزل ،درآمدزایــی و تأمیــن
مایحتــاج خانــواده را بــر عهــده داشــتهانــد.
ایــن تقســیمبندیهای جنســیتی ســالهای ســال باقــی
مانــده بــود؛ ولــی امــروزه شــاهد تعدیــل نقشهــای فــوق اســتیم.
ســامت روان زن نیــز بــرای آن کــه عملکــرد مناســبی داشــته
باشــد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت؛ یکــی از دالیــل اهمیــت آن،
میتوانــد بــه دلیــل نقــش مولــد و تربیتکننــدهی آنهــا در
خانــواده باشــد.
تربیــت فرزنــدان از مهمتریــن نقشهــای زنــان و مــادران
اســت .تقریبــا متــام خانمهــا دوســت دارنــد ،حداقــل یــک بــار
در طــول زندگــی خــود مادرشــدن را تجربــه کننــد؛ بــه همیــن
دلیــل بــا عشــق و عالقــه ،دورهی بــارداری ســختی را تحمــل
میکننــد تــا فرزنــدی از وجــود خــود شــان را بــه دنیــا آورنــد .در
مســیر تربیــت و آمــوزش فرزنــد خــود ،هــر ســختیای را بــه جــان
میخرنــد و بارهــا دســت بــه از خودگذشــتگی میزننــد.
زن بودن کدام ویژگیهای روانشناختی را میطلبد؟
زن بــودن بــا ویژگیهــای خــاص خــود همــراه اســت؛ چــه بــه
لحــاظ آناتومــی و چــه بــه لحــاظ ویژگیهــای روانــی .از لحــاظ
اناتومــی ،زن بــودن بــا توانایــی زاییــدن همــراه اســت؛ یعنــی زن
توســط مــرد بــارور شــده ،دوران بــارداری را طــی کــرده و فرزنــدی
بــه دنیــا مــیآورد .ایــن تفاوتهــای اناتومــی و روانشــناختی،
منجــر بــه پذیــرش نقشهــای مختلــف مــرد و زن در نهــاد
خانــواده میشــود.
طبــق هــان کلیشــههای جنســیتی موجــود ،زنــان
موجوداتــی لطیــف ،بــا عواطــف باالتــر ،پذیرنــده ،مراقــب و
ضعیفتــر بــه لحــاظ جســمی شــناخته میشــوند؛ امــا ایــن
روزهــا کــه زنــان نقشهــای مهمتــری در جامعــه بــه دســت
گرفت ـ ه انــد ،ایــن تصورهــا هــم تقریبــا تغییــر کــرده اســت .مــادر
بــودن کــه یکــی از نقشهــای اصلــی زنــان اســت ،نیازمنــد
ویژگیهــای روانشــناختی خاصــی اســت کــه شــامل محبــت،
توانایــی توجــه ،مراقبــت از دیگــران ،اهمیــت دادن بــه دیگــران
و  ...میشــود.
در واقعیــت زنــان تواناییهــای کالمــی باالتــری دارنــد،
نیــاز و عالقــه بــه روابــط صمیامنــه و عاطفــی را بیشــر بــروز
میدهنــد ،در مســائل توانایــی توجــه بــه جزئیــات را دارنــد ،بــه
خاطــر ارتبــاط بیشــر دو نیمکــرهی مغــزی ،میتواننــد چنــد
کار را در همزمــان انجــام دهنــد ،قــدرت پذیــرش شــان بیشــر
اســت ،دامنــهی عاطفــی و هیجانــی گســردهتری دارنــد و در
ابــراز عواطــف ،ماهرتــر اســتند ،توانایــی همدلــی و همپذیــری
شــان قویتــر اســت.
آیا زنان با مردان متفاوت اند؟
در واقــع هــر زن ،مــردی در خــودش دارد و همیــن طــور هــر
مــرد ،زنــی در خــودش .مــا انســانها انــرژی زنانــه و مردانــه را
همزمــان در روان خــود داریــم؛ ولــی معمــوال یکــی از آنهــا غالــب
اســت .ماننــد متــام طبیعــت کــه از عنــارص متضاد تشــکیل شــده،
روان انســان هــم همیــن طــور اســت .پــس زن و مــرد در بســیاری
از ویژگیهــا مکمــل هــم اســتند و نــه تنهــا مکمــل؛ بلکــه آن
بخشــی از انــرژی جنــس مخالــف را هــم در درون خــود دارنــد.
یکــی از عوامــل ،داشــن رضایــت زناشــویی ،درک متقابــل زن
و مــرد اســت.
زن امــروزی ،بــه دنبــال یافــن جایگاهــش در اجتــاع
اســت و از آن جایــی کــه اجتــاع انســانی ،قرنهــا در تســخیر
مــردان بــوده ،زنــان بــاور کــردهانــد بــرای رســیدن بــه نقشهــای
اجتامعــی ،بایــد از قالــب زنانــه خــارج شــده و مردانــه عمــل
کننــد .گاه شکس ـتهای عشــقی مــداوم باعــث میشــود ،زنــان
ویژگیهــای زنانـهی خــود را کــه عاطفــه مهمتریــن آنهــا اســت،
کنــار بگذارنــد.
پذیرفــن نقــش خــارج از خانــواده و بــه عهــده گرفــن
مشــاغل ،عمــا باعــث بــاال رفــن فشــار روی زنهــا شــده
اســت .شــاید بــرای تــان ســؤال پیــش بیایــد کــه چــرا بــا ایــن
کــه زنــان ســالها اســت در اجتــاع حضــور پیــدا کــردهانــد،
همچنــان تعــداد مردانــی کــه درج ـهی باالتــر دارنــد ،از تعــداد
زنــان بیشــر اســت؟
یکــی از دالیــل ایــن امــر ایــن اســت کــه زنــان توانایــی
توجــه تقسیمشــدهی شــان بــاال اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
میتواننــد در آن واحــد چندیــن کار را انجــام دهنــد .همیــن
امــر باعــث میشــود ،هم ـهی مترکــز شــان را روی یــک مســأله
معطــوف نکننــد.
دلیــل دیگــر میتوانــد تحمیــل شــده از کلیشــههای
فرهنگــی باشــد؛ در هــر صــورت زن مســؤول امــور خانــه اســت؛
یعنــی بایــد ایــن مســائل را مدیریــت کنــد و اگــر خــارج از خانــه
هــم قصــد فعالیــت دارد ،مســؤولیتهای داخــل خان ـهاش نبایــد
دچــار مشــکل شــود .ولــی اگــر در جامع ـه ،مــردان هــم بخشــی
از مســؤولیتهای داخــل خانــه را بــر عهــده بگیرنــد ،هــان
طــور کــه زنــان بخشــی از درآمــد خانــه را تقبــل میکننــد ،شــاید
شــاهد پیرشفــت بیشــر آنهــا باشــیم.
نکتــهی مهــم ایــن اســت کــه ایــن ویژگیهــای منحــر
بــه فــرد را بشناســیم ،ارج بگذاریــم و فرامــوش نکنیــم بــرای
بــه دســت آوردن موفقیتهــای اجتامعــی ،لزومــا نبایــد متــام
ویژگیهــای زنانــه را کنــار بگذاریــم .زن و مــرد ،همیشــه نیازمنــد
تعــادل اســتند وگرنــه بــار بــر شــانههای یــک طــرف بیشــر
میشــود و تعــادل طبیعــت تغییــر میکنــد.

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

افسانه یاس
گــان بیشــر بــر ایــن اســت کــه خشــونت علیــه زنــان
در بیشــر مــوارد از ســوی قــر کمســواد جامعــه و بــر
زنــان خانـهدار اعــال میشــود ،حــال آن کــه بیشــر زنــان
شــاغل و دارای تحصیــات عالــی نیــز ،از ســوی شــوهران
شــان مــورد خشــونتهای مختلــف قــرار میگیرنــد؛ امــا بــه
دالیلــی چــون حفــظ موقعیــت اجتامعــی و شــغلی شــان،
ســوء اســتفاده قــرار نگرفــن و ســایر مــوارد دیگــر ،هرگــز در
مــورد ایــن خشــونتها جــرأت ســخن گفــن ندارنــد.
بیشــر زنــان افغانســتان در جامعــهی مردســاالر
افغانســتانی در هــر موقعیــت شــغلیای کــه باشــند ،مــورد
خشــونتهای مختلــف قــرار میگیرنــد .بعضیهــا در
ادارههــا توســط رییــس ،آمــر ،هــمکاران مــرد ،در کوچــه
و رسک توســط عابــران ،در وســائل نقلیــهی عمومــی
توســط راننــده و باالخــره در هــر موقــع و هــر زمــان مــورد
خشــونتهای مختلــف روانــی ،جنســی و فیزیکــی قــرار
میگیرنــد کــه بیشرتشــان در مقابــل ایــن خشــونتها
ســکوت میکننــد تــا توســط افــراد دور و بــر شــان ،مــورد
توهیــن و قضــاوت قــرار نگیرنــد؛ امــا بیشــر از همــهی
اینهــا ،خشــونتهای خانوادگــی بــر ایــن زنــان ،تأثیــر
مخربتــری دارد .زنــی شــاغلی کــه هــر روز بــا کولهبــاری
از خســتگی بــه خانــه میرســد و خانــه هــم جــای امنــی
برایــش نیســت.
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بــا رســیدن بــه منــزل ،رســیدگی بــه اطفــال و کارهــای
خانــه در اولویــت قــرار میگیــرد و هم ـهی مســؤولیتهای
خانــه و خان ـهداری گویــا از ابتــدای بــه دنیــا آمــدن شــان
بــا جنــس زن ،در پیشــانی شــان حــک شــده اســت .بــا
آن هــم کمتریــن رضایــت اعضــای خانــه و احــرام آنهــا
را منیتواننــد کســب کننــد .بدتــر از همــه ،ایــن کــه بــا
هم ـهی تالشــی کــه در انجــام کارهــا بــه خــرج میدهنــد،
در اخیــر هــر مــاه هــم بایــد قســمتی یــا هــم کال عایــد کار
شــان را بــه شــوهران شــان بســپارند تــا حداقــل اجــازهی
کار کــردن در بیــرون از منــزل را داشــته باشــند؛ چــون کار
زنــان در بیــرون از منــزل بــرای بیشــر مــردان امتیــازی
اســت کــه از ســوی آنهــا بــه زنــان شــان داده میشــود،
نــه حــق خــود زنــان بــه صفــت یــک انســان مســتقل.
حمیــرا ،یکــی از زنــان شــاغل اســت .بیشــر از هشــت
ســال میشــود ازدواج کــرده و بــا دو فرزنــد ق ـد و نیمقــد،
رس کار مـیرود .از ایــن کــه کســی را نــدارد تــا در خانــه از
اطفالــش پرســتاری کنــد ،آنهــا را بــا خــود بــه کودکســتان
محــل کارش میبــرد .بعضــی از روزهــا کــه ناگزیــر بــرای
کار رســمی اداره را تــرک میکنــد ،همــهی راه دلهــرهی
رس وقــت رســیدن بــه کودکســتان و گرفــن اطفالــش را
دارد .از ســوی دیگــر شــوهرش نیــز شــاغل اســت و همـهی
روز را در بیــرون از منــزل اســت.
بــا تفــاوت انــدک زمانــی هــر دو بــه منــزل
میرســند و بــا رســیدن بــه خانــه ،دیگــر فشــارهای
کــودکان و راه را حمیــرا فرامــوش کــرده و مواظــب
خلقتنگیهــای شــوهرش اســت تــا مبــادا بــا بیشــر
شــدن خلقتنگیهایــش ،او و اطفالــش را زیــر لتوکــوب

بگیــرد .بــه هــر طریــق ممکــن بــه آرام کــردن کــودکان
و فضــای خانــه میپــردازد تــا اســباب تحریــک خشــم
شــوهرش فراهــم نشــود.
بــا آن هــم ،شــوهرش بــا وی بدرفتــاری و بدخلقــی
میکنــد و او را بــه بهانههــای مختلــف مــورد آزار و اذیــت
کالمــی ،جســمی و گاهــی هــم خشــونت جنســی قــرار
میدهــد .گاهــی هــم اگــر بــه اثــر خســتگیهای کار
منــزل و اداره ،بــه خواســت جنســی شــوهرش رضایــت
نشــان ندهــد ،شــوهرش بــه حمیــرا میگویــد کــه «حمیــرا
روســپی بیــش نیســت و هم ـهی روزش را بــا مــردان دیگــر
ســپری میکنــد؛ امــا بــه تــن دادن بــه خواســتهای
مــروع شــوهرش کــه هامنــا تصاحــب تــن او اســت،
بیعالقگــی نشــان میدهــد».
حمیــرا میگویــد ،بارهــا بــا ســیاهی و کبــودی
صورتــش بــه دفــر رفتــه و در مقابــل پرســش همکارانــش
بــه ایــن کــه او را چــه شــده ،گفتــه اســت کــه بــر اثــر زمیــن
خــوردن ،صدمــه دیــده اســت و هیــچ گاهــی در بــارهی
اخــاق بــد شــوهرش بــا کســی چیــزی نگفتــه اســت.
شــوهری کــه همـهی معــاش حمیــرا را در اخیــر هــر مــاه از
او میگیــرد و برایــش تنهــا پــول کرایــه و مصــارف روزمــرهی
کودکانــش را آن هــم بــا تنگدســتی و توهیــن و تحقیــر
زیــاد میدهــد.
حمیــرا کــه دیگــر از تحمــل ایــن همــه کنایــه،
لتوکــوب و تحقیرهــا خســته شــده اســت ،بــه یکــی از
ارگانهــای عدلــی مراجعــه میکنــد تــا بتوانــد گــر ِه کــوری
کــه زندگ ـیاش را پــر از بدبختــی کــرده اســت ،بــاز کنــد
و آینــدهی روشــنی را بــرای خــود و فرزندانــش رقــم بزنــد.
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مکزیک ،معبر تجارتی مواد مخدر به امریکا است
عزیز رویش
مواد مخدر به نوبهی خود از مشکالت عمدهی مکزیک
است که خانم پاال با آن درگیری مستقیم دارد .در حال حارض
میان مافیای مواد مخدر و ایاالت متحدهی امریکا ،تعامل
جالبی جریان دارد که هر چند صورت ظاهر آن را کسی درک
منیکند؛ اما در واقع بحران ناامنی و بیثباتی در این کشور
را به شدت دامن میزند .مافیای مواد مخدر ،مواد خویش را
به امریکا ارسال میکنند و در بدل از امریکا اسلحه انتقال
میدهند .او گفت :همین تجارت ،میلیاردها دالر را میان دو
کشور تبادله میکند؛ اما اگر وضعیت دوام کند منطقه در
ناامنیهای بیشرت فرو خواهد رفت.
خانم پاال گفت :انتقاد از حکومت و مافیای مواد مخدر
اگر با پیشنهاد مشخص برای رفع معضل همراه نباشد،
هیچ دردی را دوا منیکند .او گفت :حاال از بس روی این
موضوعات بحثهای تکراری صورت گرفته است ،اهمیت خود
را از دست داده و قدرت تأثیرگذاری آن برای بهبودبخشیدن
به وضعیت نیز کاهش یافته است.
خانم آنا پاال گفت :اکنون مسألهی مهم این است که
چگونه میشود رشد و انکشاف را به گونهای تعریف کرد که
برای مردم قابل درک باشد .او گفت مهمترین کار آنها این
است که سازمانها و نهادهای دموکراتیک را قناعت دهند،
به جای این که با هم رقابت و همچشمی داشته باشند ،باید
به ترشیک مساعی با همدیگر بپردازند .او گفت :حاال مواد
مخدر با نقض حقوق برش یک نوع رابطهی مستقیم پیدا کرده
است .بحث تنها این نیست که حیات انسانهای بیشامر
با مواد مخدر به مخاطره میافتد؛ بحث این است که با مواد
مخدر ،گروههای مختلفی در جامعه رس بلند میکنند که به
گونههای مختلف دست به ارتکاب جرم و جنایت میزنند .از
جملهی این گروهها یکی هم پولیس و مقامات ارتش است
که مجال مییابند مردمان عادی را آزار و اذیت کنند .او
گفت :همین اکنون از متام کسانی که به جرم دخالت در
تجارت مواد مخدر زندانی اند ،عدهی انگشتشامری را
میتوان پیدا کرد که از مقامات ارشد حکومت و یا تاجران
بزرگ باشند .اکرث زندانیان را کسانی تشکیل میدهند که
یا از مرصفکنندگان مواد مخدر اند و یا در سطوح پایین به
تجارت و تبادلهی مواد مخدر اشتغال دارند و در واقع دالالن
کوچه و بازار حساب میشوند.
خانم پاال از رشد ایدز نیز به عنوان یک مسألهی خطرناک
دیگر که حلقهی جرم مواد مخدر و نقض حقوق برش را تکمیل
میکند ،یاد کرد .میزان قتل در مکزیک نیز باال رفته و در سه
سال گذشته ،بیش از هشت هزار قتل صورت گرفته که هفده
تن آنان ژورنالیستهای فعالی بوده اند که قضایای مرتبط با
مواد مخدر و نقض حقوق برش توسط مقامها و مراجع مختلف
را تعقیب میکرده اند.
شیوهی کار آنا پاال و همکاران او این است که موضوعات
حاد مکزیک را در ارتباط هم مورد توجه قرار دهند؛ مثال
چگونه میشود مواد مخدر و مشکل ایدز را در ارتباط با
بهداشت عمومی طرح کرد و آن را در منظومهی حقوق برشی

جا داد .او گفت :سیاست مقابله با مواد مخدر تنها از سطح
باال به طرف پایین جریان منییابد؛ این شیوه موثریت ندارد.
باید تدابیری سنجیده شود که در سطوح باالیی بیشرت کنرتل
شود و در سطوح پایینی حامیت و مشارکت اجتامعی برای
مقابله با آن خلق شود .او آموزش عمومی را یکی از راههای
مؤثر غرض سازماندهی اجتامعی قلمداد کرد و گفت:
حکومت باید منابعی را جستوجو کند و به کار اندازد که
بر اساس آن ،پولیس و ارتش از لحاظ مادی اشباع شوند تا
مجبور نشوند به دلیل فقر و ناتوانی اقتصادی به نقض حقوق
برش روی آورند.
در بخش پاسخ به سؤاالت ،آقای لومومبا که منایندهی
دایمی سودان در سازمان ملل نیز است ،از دخالت
رییسجمهور و مقامات ارشد حکومت مکزیک در جریان
قاچاق مواد مخدر پرده برداشت و گفت :چگونه ممکن است
میلیاردها دالر از طریق بانکهای کشور باالپایین شود
و حکومت بدون اخذ سهم خود اجازه دهد که این جریان
پولی اقتصاد کشور را تسخیر کند .او از سهمگیری حکومت
و مقامات ارشد آن به عنوان «شستوشوی پولی» یاد کرد
و گفت :وقتی این پولها بدون روشن بودن مرجع آنها از
مجراهای بانک دولتی عبور و مرور میکند ،معلومدار است
که مقامات ارشد حکومت از آن نفع خود را بر میدارند .او
گفت :با این حال ،شام چگونه میتوانید بگویید که مبارزهی
تان میتواند در برابر مواد مخدر و فساد حکومت مؤثر باشد؟
خانم پاال گفت :عمدهترین چالش در راه فعالیتها و
مبارزات آنها همین است .او گفت :اگر ادعا شود که مافیای
مواد مخدر بدون همکاری مقامهای حکومتی قادر به ادامهی
تجارت و فعالیت خود استند ،دچار اشتباه شده ایم؛ اما او
تأکید کرد که پرداخنت به مسأله از دیدگاه حقوق برشی
میتواند مؤثریت بیشرتی داشته باشد .او باز هم بر این که
باید پولیس و ارتش از لحاظ امتیازهای مادی اکامل شوند و
معاشها و درآمدهای شان افزایش داده شوند ،تأکید کرد.
خانم پاال در پاسخ به سؤال دیگر گفت :در مکزیک
تریاک کاشته میشود؛ اما نه به اندازهی کوملبیا ،بولیوی و
افغانستان .او گفت :مکزیک بیشرت به عنوان معرب استفاده
میشود که از آن مواد مخدر به امریکا و کانادا انتقال مییابد.
از خانم پاال در مورد نظریهاش که گفت پولیس و ارتش باید از
لحاظ مادی اکامل شوند تا دست به نقض حقوق برش نزنند،
توضیح خواستم و برای این که منظورم را درستتر درک
کند ،از مثالی در افغانستان یاد کردم که کوشش میشود
به دهقانها رشوت داده شود تا مثال به خاطر کشت بدیل
و مبلغی پول اضافی دست از کاشنت تریاک بردارند؛ اما
این سیاست رفته رفته به نوعی باجگیری تبدیل شده است
که دهقانها باید توسط دولت یا جامعهی بیناملللی پول
داده شوند در غیر آن ،به کشت تریاک روی خواهند آورد.
برای پاال گفتم که این سیاست در طرح شام ،از جای دیگر
تعقیب میشود .شام تالش میکنید پولیس و ارتش را باج
دهید تا دست از نقض حقوق برش بردارند و یا در قاچاق
مواد مخدر سهیم نشوند .پاال گفت :متأسفانه هیچ راه مؤثر
دیگری را منیتوان رساغ کرد .او گفت که این هامن حلقهی
تکراری است که جهان ما را در بخشهای مختلف در خود
تنیده است .شام از هر طرف حساب کنید کوتاه میآیید .او
گفت :اگر پولیس و ارتش در حالت فقر نگهداشته شوند ،به

دلیل قدرتی که در اختیار خود دارند ،بزرگترین تهدید در
برابر حقوق برش و امنیت عمومی محسوب میشوند؛ اما وی
توضیح داد که معاش رسبازان ارتش و پولیس به دلیل قانونی
که از اتوریتهی آنان حامیت میکند ،با رشوت به دهقانها
فرق دارد .ارتش و پولیس جزء نظامی اند که باید تقویت
شوند تا حقوق برشی افراد را حفاظت کنند.
سوال دیگر من این بود که معموال وقتی از آموزش عامه در
مسائلی از قبیل نقض حقوق برش و مشکالت ایدز و یا مواد
مخدر سخن گفته میشود ،خود این مسأله میتواند به طور
غیر مستقیم دامن زدن به مشکل نیز باشد .استدالل من این
بود که وقتی بدون تغییر زمینههای ذهنی و فکری مردم ،تنها
از خطرهایی که آنها را تهدید میکند ،هشدار داده شود،
ممکن است عدهای را با بیم از پیامدهای آن از نزدیک شدن
به آن باز دارد؛ اما در جانب دیگر میتواند عدهی زیادی را
به سوی آن جذب کند .گفتم :مشکل این است که ایدز با
جاذبههایی که مسائل جنسی دارد و مواد مخدر با جاذبهای
که پول و درآمد ناشی از آن دارد و در سطوح مرصفکنندگان
با جاذبهای که پناه بردن به مواد مخدر از لحاظ آرامشها و
لذتهای تخدیرکنندهی آن دارد ،همیشه کسانی را به خود
جلب میکند .سخن گفنت از همچون موارد اگر نتواند با
معیارهای پیشین دیگر برای افراد ،آگاهی و مقاومت خلق
کند ،ممکن است خود ،عاملی برای تشویق آنان شود.
گفتم :به همین دلیل است که پولیسهای مبارزه با مواد
مخدر از عمدهترین حامیان و تاجران مواد مخدر میشوند و
پولیسهای ضد جرم معموال خود از مجرمان اصلی به حساب
میآیند .پاال در پاسخ به این سؤالها راههای دیگری را
برشمرد که هیچ کدام مؤثرتر نیستند و تأکید کرد که چارهای
نداریم جز این که در این موارد به طور آزاد صحبت کنیم و با
بحثهای آزاد راههای مقابله با آن را نیز پیدا کنیم.
در جریان بحث ،از تالشهایی نیز یاد شد که در برخی
از کشورها مانند انگلستان و هالند برای قانونی ساخنت
تجارت مواد مخدر جریان دارد .این تالشها نیز با همین
فلسفه صورت میگیرد که هر چه محدودیت بر مواد مخدر
بیشرت شود ،میزان رجوع مردم به سوی آن بیشرت میشود.
بنا بر این ،بهرت است تجارت مواد مخدر آزاد گذاشته شود
تا با برخی تعذیرات و حدود معین قانونی کنرتل بر جریان
آن بیشرت شود.
پاال تأکید داشت که حکومتها باید با فشار بیناملللی
وادار شوند که رعایت و احرتام حقوق برش را در رأس
اولویتهای کاری خود قرار دهند .او گفت :همین حاال ،اکرث
نهادهای مدافع حقوق برش و نهادهای مدنی را قدرتمندان
سیاسی و اقتصادی تحت کنرتل خود دارند .همچون نهادها
چگونه میتوانند از حقوق افراد در سطوح پایین دفاع
کنند؟ او راز ناکامی جامعهی مدنی در کشورهای امریکای
التین را نیز همین وابستگی شدید آن به نخبگان سیاسی و
اقتصادی دانست.
پاال و لومومبا هر دو در امر دیگری نیز اشرتاک نظر
داشتند :اقلیت سفیدپوست اسپانیایینژاد مکزیک هنوز
هم بر بیشرت منابع ثروت و قدرت سلطه دارد .دموکراسی
تنها توانسته است از لحاظ ظاهر ،آرایشهایی خلق کند؛
اما در واقع هیچ تغییری در نظام و بدنهی حاکمیت به وجود
نیامده است.

دانش:

واقعی صلح باور ندارند
طالبان به معنای
ِ

مســؤوالن محلــی در والیــت کندهــار
میگوینــد کــه  9نفــر در نتیجــهی واژگــون
شــدن یــک موتــر در ایــن والیــت جــان باختنــد.
انجنــر محمــد رشيــف ،ولســوال ارغنــداب
والیــت کندهــار ،بــه روزنامــهی صبــح کابــل
میگویــد کــه ایــن رویــداد ســاعت 1:00
پنجشنبهشــب در روســتای خواجــه ملــک ایــن
ولســوالی زمانــی رخ داده کــه موتــر حامــل ایــن

افــراد در درون یــک کانــال ســقوط کــرده اســت.
او همچنــان گفــت کــه ایــن موتــر از ســاحهی
ویانــد ولســوالی شــاهولیکوت بــه ســمت مرکــز
کندهــار در حرکــت بــود کــه در مســیر راه از
جــاده منحــرف و بــه یــک کانــال آب ســقوط
کــرده اســت.
هرچنــد ولســوال ارغنــداب در مــورد علــت
ایــن رویــداد چیــزی نگفــت؛ امــا تأکیــد کــرد کــه

اشتراک در روزنـامـه

موتــر بــرای  3ســاعت ناپدیــد شــده بــود و در
نتیج ـهی جس ـتوجو نیروهــای کشــفی ،اجســاد
ایــن افــراد پیــدا شــده اســت.
بیاحتیاطــی راننــدگان ،اســتفاده از مــواد
مخــدر هنــگام رانندگــی ،رعایــت نکــردن قوانیــن
ترافیکــی و رسعــت زیــاد ،از عوامــل رویدادهــای
ترافیکــی و واژگــون شــدن موترهــا در افغانســتان
خوانــده شــده اســت.

برای دفترها و سازمانها

برای دانشجویان و خانوادهها

شش ماه 4500 :افغانی
یک سال 8000 :افغانی

شش ماه 2500 :افغانی
یک سال 4500 :افغانی

برای دفترها و سازمانهای بینالمللی

شش ماه$ 175 :
یک سال$ 300 :

سال اول

واژگون شدن یک موتر در کندهار
جان  9نفر را گرفت

www.subhekabul.com

یــک جــوان بیستویکســاله در والیــت
بامیــان ،پــس از آن خــود را حلقآویــز کــرد کــه
مــادرش بــه خواســتگاری دخــر مــورد عالق ـهاش
نرفــت.
محمدموســا امامــی ،مدیــر جنایــی فرماندهــی
پولیــس والیــت بامیــان ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل
میگویــد کــه ایــن رویــداد ،پنجشــنبه شــب
(28قــوس) در ســاحهی زرگــران در مرکــز والیــت
بامیــان رخ داده اســت.
آقــای امامــی گفــت کــه ایــن جــوان «اســدالله»
نــام دارد و  21ســال داشــت .بــه گفتــهی مدیــر

جنایــی فرماندهــی پولیــس بامیــان ،ایــن جــوان
قبــل از آن کــه دســت بــه خودکشــی بزنــد ،از
مــادرش تقاضــا کــرده بــود تــا دخــر مــورد عالقهاش
را کــه در کابــل اســت ،برایــش خواســتگاری کنــد؛
امــا مــادرش بــه دلیــل مشــکالت اقتصــادی
تقاضــای پــرش را رد کــرده بــود.
او افــزود« :ایــن جــوان بــه مــادر خــود میگویــد
کــه مــن یــک دخــر را دوســت دارم و ایــن
دخــر در کابــل اســت .ایــن دخــر را بــرای مــن
خواســتگاری کنیــد؛ امــا مــادرش پاســخ میدهــد
کــه پــول نــدارم و فعــا بــرای خواســتگاری رفتــه

منیتوانــم .بــه خاطــر هیمــن ،پنجشنبهشــب
ســاعت یــازده در آشــپزخانهی شــان خــود را
حلقآویــز میکنــد».
اســدالله ،باشــندهی اصلــی درهی فــوالدی
والیــت بامیــان اســت و همــراه بــا خانــوادهاش در
منطق ـهی زرگــران مرکــز بامیــان زندگــی میکــرد.
پولیــس بامیــان تأکیــد میکنــد کــه تحقیقــات
آنهــا بــرای روشــن شــدن علــت اصلــی ایــن
رویــداد آغــاز شــده اســت .خشــونتهای
خانوادگــی و فقــر ،اصلیتریــن دلیــل خودکشــی
جوانــان در افغانســتان خوانــده شــده اســت.
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عشق ،جان جوان بامیانی را گرفت

ر پاییــز تــا
شــب یلــدا ،از آخریــن عــ ِ
نخســتین ســپیدهدمِ نخســتین روز زمســتان؛
از مناســبتهای فرهنگــیای اســت کــه
در کشــورهایی چــون افغانســتان ،ایــران،
تاجیکســتان ،آذربایجــان ،اقلیــمِ کُردســتان،
قســمتهایی از پاکســتان و هنــد؛ بــا تنــاول
تربــوز ،انــار ،تنقــات و خوانــدن شــهنامهی
ن فــال حافــظ؛ جشــن گرفتــه
فردوســی و گرفـ ِ
میشــود .
یلــدا ،واژهی ُسیانــی و بــه معنــای «زایــش»
کــه پارســی آن را «چلّــه» یــا «چهلــه» آورده انــد.
مردمــان اعصــار باســتان ،کــه زمســتان را بــه
دو چلّـهی خــرد و بــزرگ تقســیم کــرده بودنــد؛
چهــل روز آغازیــن زمســتان را «چل ـهی بــزرگ»
و بیســت رو ِز مابعــد را «چلــهی کوچــک»
نامگــذاری کردنــد .از آن جهــت کــه آخریــن
شــب آن،
روز پاییــز ،کوتاهتریــن روز ســال و
ِ
طوالنیتریــن و تاریکتریــن شــب ســال اســت
کــه پــس از آن زمســتان فــرا میرســد؛ مردمــان
قدیــم ایــن شــب را «شــب چلــه» مینامیدنــد.
مــردم ،تربــوز و انــار را بــه خاطــر رنـ ِ
ـگ رسخــی
کــه آن را نشــانِ «مهــر» میداننــد؛ در ایــن
شــب تنــاول میکننــد.
بــرای مردمــان باســتانِ ســاکن در آســیای
میانــه یــا «آریاییهــا» کــه پیشـهیاصلــی آنــان
برزگــری و دامپــروری بــود ،تغییــر و تبدیــل
فصــول ،بـ ِ
ـارش بــرف و بــاران و موقعیــت آفتــاب
ِ
اهمیــت زیــاد داشــت .بــه اثــر
و ســتارگان؛
ِ
گذشــت زمــان ،آنــان قــادر شــدند تــا فصــل
کِشــت و ِد َرو یــا بــه چــراگاه بــردنِ گلههــای
شــان را بــا تغییــر فصــول هامهنــگ کننــد .آنان
از خزنــدگان ،درنـدگان و گزنــدگان کــه در رسما
و تاریکــی بیشــر از پیــش پدیــدار میشــدند؛
هراســان و از دشــواری بهوجــود آوردنِ آتــش،
خســارات وارده از رسمــا بــر محصــوالت و
ِ
مشــقت
مواشــی ،صعبالعبــور شــدن راههــا و
زندگــی در تاریکــی و رسمــا؛ گریــزان بودنــد و
در پــی آفتــاب و گرمــا ،بیقــرار.
همیــن وابســتگی یــا رابطــهی عمیــق
میــانِ ســبک زندگــی آریاییهــا و طبیعــت،
تأثیــر فراوانــی روی افســانهها ،اســطورهها و
ادبیــات شــفاهی آنــان نهــاده اســت؛ چنانچــه
بســیاری از جشــنهای آنــان از نــوروز و
مهــرگان تــا تیــرگان و آبــانگاه ،از آذرگان
و چلــه تــا ســده و ســپندرمذگان؛ بیشــر از
ایــن کــه ریشــه در باورهــای اعتقــادی داشــته
باشــد ،خواســتگاه طبیعــی دارد .بــه همیــن
ترتیــب ،پیشــینیان ،شــب را منــا ِد ظلمــت،
مــرگ ،تیرگــی ،جهــل ،ســیاهی ،رشارت و
اهریمــن میدانســتند؛ در مقابــل ،روز را منــا ِد
روشــنایی ،زندگــی ،مهــر ،عدالــت ،دانــش،
نیکــی و میــرا میپنداشــتند.
باورهــای باســتانی مردمــان هندو-اروپایــی،
بــر آن اســت کــه در شــب چلــه یــا یلــدا ،میــرا
یــا «مهــر» زاده میشــود؛ میــرا ،کــه در متــون
سانســکریت و اوســتا میــرَه  Mithraیــاد
شــده ،بهمعنــای خورشــید و از اســطورههای
ِ
فولــک
کهــنِ نــوع بــر اســت کــه ریشــه در
کاســپیها یــا آریاییهــای ســاکن در اطــراف
بحیــرهی کاســپین دارد.
بــا ظهــو ِر آییــن زرتشــت و بــا وجــود
مخالفتهــای مؤبــدان ،میرتائیســم از
یــک افســانهی تاریخــی و آییــنِ اجتامعــی؛
بهعنــوان ســنت در درونِ اصــول عبــادی
آییــن زرتشــت ،راه یافــت .در زمــان اشــکانیان،
دگرگــون شــد و در چهارســوی امپراتــوری روم،
گســرش یافــت .افســانهی میــرا را اینگونــه
آورده انــد کــه مهــر یــا میــرا ،از الهـهی باکــرهی
آبهــای پاکیــزه و خروشــان آناهیتــا «آناهیــد»
در طوالنیتریــن و تاریکتریــن شــب ،در
ِ
بــرگ
درون غــاری زاده شــد و آناهیتــا او را در
گل نیلوفــری در درونِ غــار نهــاد .بــا گــذر
زمــان ،میــرا بــزرگ شــد و همزمــان بــا رشـ ِ
ـد او؛
اهریمــن دسیســههای فراوانــی کــرد و آفــات
طبیعــی بســیاری را ایجــاد کــرد؛ امــا در نهایــت
میــرا بــه همــرا ِه هفــت فرشــته و دوازده یــارش
ـب
ج ســال بودنــد؛ در شـ ِ
کــه هامنــا دوازده بــر ِ
یلــدا ،بــا اهریمــن جنگیــد .بعــد از خــوردنِ
شــام آخــر بــا یارانــش ،ســوار بــر ارابــهای بــا
چهــار اســپ – منــاد چهــار عنــر -در واپســین
لحظـ ِ
ـات شــب یلــدا ،بــه آســان صعــود کــرد،
خــودش را فــدا ســاخت و بــا آفتــاب یکــی شــد.
خورشــید از میــرا گرمــا گرفــت و بــا نخســتین
اشــعههای خــود ،اهریمــن را گــردن زده و
این-گونــه بــا پیــروزی نــور بــر تاریکــی بــه نــر ِد
میــان میــرا و اهریمــن ،خامتــه داد.
شــب یلــدا یــا چلــه کــه در آغــاز انقــاب

زمســتانی بــه وقــوع میپیونــدد ،در بــاور
رومیــان باســتان ،بهنــامِ «ســل ناتالیــس
اینویکتــوس»  Sol – Natalis Invictusیــا
ِ
تولــد خورشــید ابــدی «شکســتناپذیر»
شــناخته میشــد؛ الهــهای کــه حامــل
لقــب «میــراس» بــود و آییــن آن یکجــا بــا
ِ
مســیحیت ،در امپراتــوری روم ایجــاد شــد و
گســرش یافــت .بههمیــن منظــور رومیــان
جشــنی هفــتروزه بهنــامِ «ســاتورنالیا»
داشــتند؛ جشــنی بــرای ایــز ِد «ســاتورن»
کیوان/زحــل کــه از هفدهــم مــاه دســامرب
آغــاز میشــد و از آنجــا کــه رومیــان از تقویــم
پولیانــی اســتفاده میکردنــد؛ مصــادف بــا
بیســت و پنجــم دســامرب ،خامتــه مییافــت.
در قــرن چهــارم میــادی ،پــس از ایــن کــه
کنســتانتین ،امپراتــور روم رشقــی بــه آییــن
مســیحیت گرویــد؛ آخریــن رو ِز ایــن جشــن-
بیســت و پنجــم دســامرب -را،زادروز عیســای
مســیح خوانــد .اینگونــه بــود کــه جشــن
«ســاتورنالیا» بــه «نوئــل» یــا «کریســمس»
مســیحیان ،مبــدل شــد؛ حــال آن کــه زادرو ِز
دقیــق مســیح ،معلــوم نیســت .گفتنــی اســت
کــه حتــا کلم ـهی  Birthانگلیســی و کلم ـهی
 Noelفرانســوی از واژگانِ  Natalisرومــی
منشــأ میگیرنــد .پــس ،میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه زادروز عیســای مســیح و عیــد نوئــل
مســیحیان همچنــان آییــن گرامیداشــت از
«ســل اینویکتــوس» یــا ایــزد خورشــید ابــدی
رومیــان؛ برگرفتــه شــده از آییــن گرامیداشــت
از میــرا و مهــر در شــب چلــه اســت.
در فصــل نهــم «آثارالباقیــه» پیرامــون
«اعیــادی کــه در ماههــای پارســیان اســت»
ابوریحــان بیرونــی ،پیرامــونِ اول دیمــاه/
جــدی ،کــه فــردای شــب یلــدا و رو ِز یلدا اســت،
چنیــن نگاشــته اســت« :دیمــاه ]جــدی[ و آن
را خورمــاه نیــز میگوینــد ،نخســتین روز آن
«خُــرمروز» اســت .ایــن روز و ایــن مــاه هــردو
بــه نــامِ خــدای تعالــی کــه هرمــزد (پادشــاهی
حکیــم و صاح ـبرأیِ آفریــدگار) اســت نامیــده
شــده اســت و در ایــن روز عــادت ایرانیــان ]
ایــران فرهنگــی و نــه سیاســی[ چنیــن بــود
کــه پادشــاه از تخــت شــاهی بهزیــر میآمــد
و جامــهی ســپید میپوشــید .در بیابــان بــر
فرشهــای ســپید مینشســت و دربانهــا،
ِ
هیبــت َملِــک
یســاوالن و قــراوالن را کــه
بدانهــا اســت ،بهکنــار میرانــد و هــر
کَــس کــه نیازمنــد میشــد تــا بــا پادشــاه
ســخن بگویــد ،خــواه کــه گــدا باشــد یــا دارا و
رشیــف باشــد یــا وضیــع؛ بــدون هیــچ حاجــب و
دربانــی بهنــزد پادشــاه میرفــت و بــدون هیــچ
مانعــی بــا او گفتوگــو میکــرد و در ایــن روز،
پادشــاه بــا دهقانــان و برزگــران مجالســت
میکــرد و در یــک ســفره بــا ایشــان غــذا
میخــورد و میگفــت :مــن امــروز ماننــد شــا
اســتم و بــا شــا بــرادرم؛ زیــرا قــوام دنیــا بــه
ِ
عــارت آنهــم
دســت شــا میشــود و قــوام
بــه پادشــاه اســت .نــه پادشــاه را از رعیــت
گریــزی اســت و نــه رعیــت را از پادشــاه»...
در ادامــه بیرونــی« ،روز خــور» یــا روز یلــدا را
جشــنِ «نــودروز» میخوانــد« :گاهــی هــم ایــن
روز را نــودروز گوینــد و آن را عیــد میگیرنــد؛
زیــرا میــان آن و نــوروز ،نــود رو ِز متــام اســت».
بــا نگریســن بــه ایــن منابــع در نهایــت
شــب یلــدا ،مبــارک
نتیجــه میگیریــم کــه
ِ
نیســت؛ بلکــه ایــن رو ِز یلــدا اســت کــه مبــارک
اســت .روزی کــه روشــنی بــر تاریکــی  ،عدالــت
بــر ظلــم و دانــش بــر جهــل؛ پیــروز میشــود.
بــا ایــن حــال ،جشــن و باهمــی کــه در شــب
یلــدا برگــزار میشــود ،در واقــع صفآرایــی در
برابــر اهریمــن اســت.
زیــرا بــه قــو ِل شــاهزاده فاطمــه ،مــادر
بــزرگ هراتــیام کــه شــبهای چلــهی
قصههــای دیــو و پــریای
کودکــی مــن را بــا ّ
داســتانهای «هــزار و یــک شــب» کوتاهتــر
میکــرد« :اهریمــن ،ماننــد حیوانــات درنــده
اســت ،از آتــش و روشــنی ،از مهربانــی و
عشــق ،از باهمــی و خوشحالــی؛ از یــاد و نــامِ
خــدا؛ میترســد .تــو از اهریمــن نــرس! هــر
ســختی و کجرفتــاری ایــن چــرخ ،یــک شــب
یلــدا اســت .تــو مثــل خورشــید بــاش ،بتــاب.
هــر چــه یادگرفتنــی اســت ،یادبگیــر .جایــی
کــه ظلــم بــود ،مبــارزه کــن .بــا هــر ســختی
جــدل کــن و بــا عزیزانــت شــاد بــاش .اهریمــن
را برتســان؛ امــا از اهریمــن نــرس!»
و بله« ،گرچه شب تاریک است
دل قویدار
سحر نزدیک است!»

 شنبه

جمشــید رســولی ،ســخنگوی دادســتانی کابــل
افغانســتان میگویــد کــه موضــوع سوءاســتفادهی
جنســی در مکاتــب والیــت لوگــر تحــت بررســی
ایــن نهــاد قــرار دارد.
آقــای رســولی روز جمعه(۲۹قــوس) در برگـهی
فیســبوک خــود نوشــته اســت ،هیأتــی کــه بــه
منظــور بررســی ایــن رویــداد تعییــن شــده بــود،
تــا کنــون بــا افــراد اطالعدهنــده ،رهــری وزارت
معــارف ،کمیســیون مســتقل حقــوق بــر و…
دیــدار و گفتوگــو کــرده اســت.
ســخنگوی دادســتانی کل افــزود اســت کــه
کار ایــن هیــأت تــا هنــوز تکمیــل نشــده و بررســی
آنهــا ادامــه دارد.
او همچنــان اطمینــان داده اســت کــه
نتیجــهی بررســیهای ایــن هیــأت بــه گونــهی
همــه جانبــه و در روشــنایی قوانیــن بــا مــردم
رشیــک خواهــد شــد.

ایــن در حالــی کــه اســت کــه چنــدی پیــش
موســا محمــودی و احســانالله حمیــدی ،دو
فعــال مدنــی ،در مصاحبــهای بــا روزنامــهی
گاردیــن و تلویزیــون طلــوع ،ادعــا کــرده بودنــد
کــه بیــش از  ۵۰۰دانشآمــوز پــر ،در شــش
مکتــب در والیــت لوگــر ،از ســوی آمــوزگاران،
دانشآمــوزان بزرگتــر و شــاری از افــراد
قدرتمنــد ،مــورد سوءاســتفادهی جنســی قــرار
گرفتــه انــد.
نــر گــزارش ســوء اســتفادهی جنســی
در مکتبهــای والیــت لوگــر ،واکنشهــای
گســردهی داخلــی و خارجــی را بــه همــراه داشــت.
رییسجمهــور غنــی ،در آن زمــان از دادســتانی
کل و کمیســیون مســتقل حقــوق بــر خواســته
بــود تــا ایــن موضــوع را بــه گون ـهی جــدی مــورد
بررســی قــرار دهنــد.
جــدا از واکنشهایــی کــه بــه دنبــال نــر ایــن

گــزارش بــه میــان آمــد؛ امــا مقامهــای محلــی
والیــت لوگــر و وزارت معــارف ،وقــوع چنیــن
رویــدادی را در ایــن والیــت رد کردنــد.
نوریــه نزهــت ،ســخنگوی وزارت معــارف ،ضمــن
رد ایــن موضــوع ،بــه روزنامـهی صبــح کابــل گفتــه
بــود ،کســانی کــه چنیــن اتهامــی علیــه خانــوادهی
معــارف بســته انــد ،بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی
معرفــی خواهنــد شــد؛ زیــرا پیامــد ایــن چنیــن
رویدادهــا خطرناکتــر از مبــب اتــم خواهــد بــود.
تجــاوز جنســی در مراکــز آموزشــی و دینــی،
یــک خــر تــازه نیســت؛ پیــش از ایــن بارهــا
گزارشهایــی منتــر شــده کــه اســتادان مکاتــب
و امامــان مســاجد ،بــه دانشآمــوزان دخــر و پــر
تجــاوز جنســی کــرده انــد .بــه تازگــی دادســتانی
والیــت هــرات نیــز گــزارش داده اســت کــه تجــاوز
جنســی بــر کــودکان پــر در هــرات چهــار برابــر
شــده اســت.

سمیه نوروزی
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دادستانی کل :موضوع سوءاستفادهی جنسی
در مکاتب لوگر بررسیمیشود

شب یلدا و زادروز مسیح

 21دسامرب 2019

معــاون دوم ریاســتجمهوری میگویــد،
تــا زمانــی کــه طالبــان بــه معنــای واقعــیِ صلــح
بــاور نداشــته باشــند ،تالشهــا بــرای برقــراری
«صلــح» ،بینتیجــه خواهــد بــود.
آقــای دانــش ،کــه روز جمعــه (29قــوس) در
مراســم فراغــت دســتهجمعی دانشجویــان
در کابــل صحبــت میکــرد ،گفــت ،تــا زمانــی
کــه آتشبــس اعــام نشــود ،مــردم افغانســتان
منیتواننــد بــه شــعارهای «صلحطلبانــه»
اعتــاد کننــد.
بــه بــاور معــاون دوم ریاســتجمهوری ،بــرای
برقــراری صلــح و جلــب اعتــاد مــردم ،بایــد
مذاکــرات صلــح بــه محوریــت حکومــت افغانســتان
آغــاز و آتشبــس دوطرفــه اعــام شــود.
او ،ضمــن ایــن کــه گفــت ،حکومــت و مــردم
افغانســتان از نیروهــای امنیتــی خــود حامیــت
میکننــد ،تأکیــد کــرد کــه اســتقبال حکومــت
از پروســهی صلــح بــه معنــای قــدرت طالبــان و
ضعــف نیروهــای امنیتــی افغــان نیســت.
بــه گفتـهی آقــای دانــش ،طالبــان ،بایــد ابتــدا

بــه معنــای واقعــی کلمـهی صلــح بــاور پیــدا کنند؛
زیــرا در یــک ســال اخیــر دیــده شــده کــه ایــن
گــروه بــا وجــود تالشهــا بــرای برقــراری صلــح ،از
هــر فرصــت بــرای صدمــه زدن بــه حکومــت و مــردم
افغانســتان دریــغ نکــرده انــد.
ایــن در حالــی اســت کــه رییسجمهــور غنــی،
اخیــرا در دیــدار بــا زملــی خلی ـلزاد ،مناینــدهی
ویــژهی وزارت خارجــهی امریــکا ،تأکیــد کــرده
اســت کــه بــرای تأمیــن صلــح در افغانســتان ،بایــد
آتشبــس برقــرار شــود .اخیــرا آقــای خلیــلزاد
پــس از ماههــا وقفــه در گفتوگوهــا صلــح،
دوبــاره مذاکــرات را بــا مناینــدگان طالبــان آغــاز
کــرده اســت.
معــاون دوم ریاس ـتجمهوری در بخــش دیگــر از
صحبتهــای خــود از کمیســیون مســتقل انتخابات
خواســت کــه هــر چــه زودتــر نتایــج ابتدایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری را اعــام کنــد.
رسور دانــش گفــت ،بیــش از دو مــاه میشــود
کــه شــاری از تکتهــای انتخاباتــی و گروههــای
سیاســی ،کمیســیون انتخابــات و آرای مــردم

افغانســتان را بــه گــروگان گرفتــه انــد.
او تأکیــد کــرد ،حــاال کــه مســألهی بازشــاری
آرا در  34والیــت افغانســتان بــه پایــان رســیده،
کمیســیون انتخابــات بایــد هرچــه زودتــر نتیجـهی
ابتدایــی انتخابــات را اعــام کنــد.
آقــای دانــش ،دلیــل تأخیــر در اعــام
نتیج ـهی انتخابــات را عــدم باورمنــدی تکتهــای
انتخاباتــی خوانــد کــه ایــن رونــد را بــه چالــش
مواجــه کــرده اســت.
ایــن درحالــی اســت کــه اخیــرا کمیســیون
مســتقل انتخابــات اعــام کــرده کــه رونــد
بازشــاری آرا در  34والیــت افغانســتان بــه پایــان
رســیده اســت .عبدالعزیــز ابراهیمــی ،ســخنگوی
ایــن کمیســیون ،روز جمعــه (29قــوس) بــه
روزنامــهی صبــح کابــل گفــت کــه در هفتــهی
پیــش رو نتیجــهی ابتدایــی اعــام میشــود.
آقــای ابراهیمــی از تکتهــای انتخاباتــی و
طرفهــای درگیــر در انتخابــات خواســت کــه بــه
فیصلـهی کمیســیون انتخابــات احــرام بگذارنــد و
نتیج ـه را بپذیرنــد.

شب یلدا ،مبارک نیست!
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ما مینویسیم ،شام قضاوت کنید
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پاکستان در افغانستان پیروز شد و امریکا باخت

8

اگــر پشــتیبانی پاکســتان نبــود ،طالبانــی
وجــود نداشــتند .در حالــی کــه خلیــلزاد و
دیگــر دیپلامتهــا ،گفتوگوهــا را مخفــی
کردنــد تــا میــان جناحهــای افغــان صلــح
بــه وجــود بیاورنــد ،مذاکرهکننــدگان طالبــان
در قطــر بودنــد و بــه رهــری ایــن گــروه در
کویتــه پاســخ میدادنــد و آنهــا نیــز بــه
نوبــهی خــود ،از ســازمان اطالعــات نظامــی
پاکســتان در اســامآباد دســتور میگرفتنــد.
زمانــی در گذشــته ،کالیــن پــاول ،وزیــر
خارج ـهی پیشــین ایــاالت متحــده ،در مــورد
احتــال مذاکــره بــا «طالبــان میانــهرو»
صحبــت کــرده بــود.

نویسنده :مایکل روبین – نشنال اینرتست

مهدی غالمی

نکتهی کلیدی :ناممکن است که نفوذ پاکستان بر افغانستان
را از میان برد.
جنگ ایاالت متحده در افغانستان به تدریج رو به پایان است
و پاکستان در آن برنده شده است .طرح اساسی توافقی که زملی
خلیلزاد ،منایندهی ویژهی ایاالت متحده در موردش مذاکره
کرده ،چیز جدیدی نیست؛ ایاالت متحده نیروهایش را بیرون
میکند و در عوض ،طالبان تعهد میسپارند از تروریسم فاصله
بگیرند و اجازه ندهند که افغانستان پناهگاه امنی برای گروههای
تروریستی شود.
مشکالت این توافقنامه بسیار است .طرفداران دیپلامسی
با طالبان ،همه میگویند که جنگها را تنها از راه دیپلامسی
میتوان پایان داد .هیالری کلینتون ،زمانی که وزیر خارجهی
امریکا بود ،میگفت« :شام با دوستان تان صلح منیکنید ،برای
این که بتوانید رشایط را برای پایان یک شورش ایجاد کنید،
باید با دشمنان تان وارد گفتوگو شوید».؛ اما توافقنامهای که
خلیلزاد طراحیاش کرده ،مقداری متفاوتتر از توافقنامهای
است که مقامات دولت کلینتون در سالهای پیش از حادثهی

 11سپتامرب با طالبان داشتند :در آن زمان ،طالبان تعهد کردند
که از تروریسم دست میکشند و اسامه بن الدن ،رهرب القاعده را
قرنطینه میکنند .حمالت تروریستی در نیویورک و واشنگنت که
پس از آن تعهد صورت گرفت ،عدم صداقت آنها را برجسته کرد.
شاید طالبان تغییر کرده باشند؛ اما این تغییر الزاما مثبت نیست؛
زیرا حملههای طالبان در جریان مذاکرات خلیلزاد افزایش یافته
است .از هر زاویه که نگاه کنیم ،به نظر میرسد که رییسجمهور
ترامپ و خلیلزاد از مکتب دیپلامسی جانکری استقبال کرده
اند؛ جایی که ناگزیری برای به دست آوردن یک توافق ،جای
اهرم فشار و متقاعد کردن رقبا را میگیرد که اگر به توافق نرسند،
رسنوشت بسیار بدتری منتظر شان خواهد بود.
مشکل اساسیتر ،پاکستان است .اگر پشتیبانی پاکستان
نبود ،طالبانی وجود نداشتند .در حالی که خلیلزاد و دیگر
دیپلامتها ،گفتوگوها را مخفی کردند تا میان جناحهای افغان
صلح به وجود بیاورند ،مذاکرهکنندگان طالبان در قطر بودند و به
رهربی این گروه در کویته پاسخ میدادند و آنها نیز به نوبهی
خود ،از سازمان اطالعات نظامی پاکستان در اسالمآباد دستور
میگرفتند .زمانی در گذشته ،کالین پاول ،وزیر خارجهی پیشین
ایاالت متحده ،در مورد احتامل مذاکره با «طالبان میانهرو»
صحبت کرده بود .همه در آن زمان به او خندیدند؛ اما هر چند
اکنون ترجیح داده میشود که طالبان وارد بازی شوند ،آنها
طالبانی نبودند که خلیلزاد همراه شان مذاکره کرده بود ،بلکه
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برادزادههای افراطیتر طالبانی بودند که پاکستان کنرتل شان
میکرد .سادهتر بگویم ،طالبان برای پاکستان هامن جایگاهی
را دارد که حزبالله برای ایران دارد.
یکی از مشکالت اساسی دیگر ،مرشوعیت است :طالبان
تروریسم و شورش شان را این گونه توجیه میکنند که آنها،
حاکامن مرشوع افغانستان استند ،نه دولت ارشفغنی .خلیلزاد
با بیرون کردن دولت ارشفغنی از میز مذاکره ،به خواست طالبان
تن داد؛ اما یک مشکل منطقی هنوز هم وجود دارد :اگر طالبان
معتقدند که نزد مردم افغانستان ،آنها مرشوعیت دارند ،پس چرا
سالح شان را به زمین نگذاشته و خود را در انتخابات کاندید
منیکنند؟ پاسخ ساده است :بسیاری از افغانها ،گروه طالبان
را دستنشاندهی خارجیها میدانند و هرگز به این گروه رأی
نخواهند داد .یقینا بسیاری از زنان و گروههای قومی افغانستان به
طالبان رأی منیدهند .ممکن است امریکاییها طالبان را خیلی
ساده ،افغان بدانند؛ اما افغانستان ،تختهی شطرنجی از اقوام
است و بسیاری از افغانها ،طالبان را افراد برتریطلب میدانند
که میخواهند اقلیتها را از بین بربند.
ترامپ میخواهد به جنگی پایان دهد که ساالنه  30میلیارد
دالر هزینه برمیدارد؛ این کار ،ستودنی است .البته راهبردهای
دیگری هم وجود دارد که بتوان با استفاده از آنها ،پاکستان را
مجبور کرد تا از حامیت تروریسم دست بردارد؛ اما اشتباه اساسی
در محاسبهی ترامپ ،ممکن است این باشد که فکر میکند
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مجبور است از بین  30میلیارد و صفر ،تنها یکی را انتخاب
کند .راز فاش شده– حتا میان آنهایی که سیاست ترامپ را
دنبال میکنند– این است که توافقنامه با طالبان ،باعث خروج
امریکا خواهد شد؛ اما صلح منیآورد .در واقع ،نتیجهی خالص
میتواند هزینههای خیلی بیشرتی در ادامهی این راه داشته
باشد .طالبان به استقبال از فلسفه و اعضای القاعده ادامه
خواهند داد .پناهگاههای امن طالبان همچنان پابرجا خواهد بود
گ
و اکنون گسرتدهتر نیز خواهد شد .سیل مهاجران به دلیل جن 
داخلی جدید ،همسایهها را بیثبات خواهد کرد .هیچ اجامع
بیناملللیای نیز در مورد این که تروریسم چیست؟ وجود ندارد و
این به طالبان راهگریزی خواهد داد که با آن میتوانند یک الری
پر از مبب را این طرف و آن طرف بربند .اگر یک رژیم پاکستانی
یا طالبان که منایندگان این کشورند و به پیروزی نزدیک شده
اند ،تصمیم به گسرتش جنگ شان بگیرند ،احتامل بسیار
قویای وجود دارد که رصفهجوییهای امروز ،به تدریج هزینههای
بیشرتی برای مردم امریکا خواهد داشت و توافقنامهی خلیلزاد،
کاغذی بیش نخواهد بود.
دیگر این که الزاما اتفاقات داخل افغانستان ،قرار نیست
در خود این کشور مباند .زمانی که اوایل امسال در دانشگاه
«هارجِیسا»ی سومالیلند ،سخرنانی میکردم ،دانشجویان مکررا
میپرسیدند که آیا مذاکره با طالبان ،مذاکره با گروههای وابسته
به الشباب و القاعده در سومالیا را در پی خواهد داشت؟ حتا اگر
برنامه این نباشد ،هر کدام از گروههای شورشی اکنون میدانند
که انتخابات ،راه درستی برای پیشبرد منافع شان نیست ،بلکه
با خشونت و تروریسم میتوانند منافع شان را حفظ کنند .توافق
با طالبان میراثی به همراه خواهد داشت که غلبه کردن بر آن
آسان نخواهد بود.
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