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گزارش روز

آرایش دیپلامتیک خلیلزاد در کابل:

برای رسیدن به صلح دایمی
«چهار مرحله» پیموده شود
زملــی خلیـلزاد ،فرســتادهی ویــژهی امریــکا بــرای
صلــح افغانســتان ،در حــال حــارض ،مــروف آرایــش
دیپلامتیــک بــا جریانهــای سیاســی در کابــل
اســت .او ،هــر ازگاهــی بعــد از توقــف مذاکــرات صلح
بــا طالبــان بــه کابــل میآیــد و جریــان مذاکــرات را
بــه طرفهــای افغانســتان توضیــح میدهــد؛ امــا
اینبــار تفاوتهــای باریــک در لحــن توضیحــات
خلی ـلزاد پیرامــون مذاکــرات صلــح دیــده میشــود.
منظــور ایــن اســت کــه پیــش از ایــن...

در مورد  50درصد شکایتهای استینافی
فیصله شده است
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یادداشت روز

گم شدن در شهری
بدون نشانی
از چنــدی بــه ایــن ســو ،کارمنــدان ادارهی
شــهرداری کابــل را میبینــم کــه خانههــای شــهر
را شــارهگذاری مــی کننــد .در زندگــی شــهری ،بــه
دلیــل تراکــم بیــش از انــدازهی جمعیــت و زیــاد بــودن
منــازل شــارهگذاری خانههــا یکــی از مهــم تریــن
ویژگــی زندگــی شــهری اســت و از ســویی هــم بــرای
آمارگیــری جمعیــت ایــن کار رضوری میمنایــد.
بــا ایــن حــال تــا هنــوز شــار زیــادی از خانههــای
شــهر در ناحیههــای مختلــف شــهر شــاره گــذاری
نشــده اســت .در افغانســتان بــه ویــژه در کابــل ،بــرای
یافــن نشــانی یــا خانـهی...
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گفتوگو

عبدالله :رشط گذاشنت پیش از آغاز گفتوگوها
عدم تعهد به صلح است

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،تأکیــد
میکنــد کــه کاهــش خشــونتها پیــش از آغــاز
گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،گام مثبتــی اســت و بایــد

عایشه خرم
«منایندهی جوانان افغانستان در سازمان ملل»

جنگ نباید میراثی برای نسل
آینده باشد
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آموزش

زندگی به رنگ زن
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مایــک پومپئــو ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) در یــک
نشســت خــری در اوزبیکســتان گفــت ،گــروه طالبــان
بایــد ثابــت کنــد کــه میتوانــد...

وانگ یو :شهروندان افغان در چین
زیر مراقبت جدی قرار دارند
ســفیر چیــن در کابــل ،گفتــه اســت کــه شــهروندان
افغانســتان در چیــن ،در ســامت کامــل بــه رس میبرنــد
و از خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا ،در امــان انــد.

توسعهی پایدار:
راه پر خموپیچ تا رسیدن

از آن اســتقبال کــرد.
عبداللــه عبداللــه ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) در
نشســت شــورای وزیــران گفــت...

مایک پومپئو :گروه طالبان ارادهی خود
را برای کاهش خشونت نشان بدهد

وزیــر خارجــهی ایــاالت متحــدهی امریــکا ،از گــروه
طالبــان خواســته اســت تــا ارادهی خــود را بــرای کاهــش
خشــونت نشــان بدهــد.

گزارش
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در یکــی از چهارراههــا ،پشــت یــک شیشــه
ایســتاده اســت ،اطرافــش بــا پوســرهای پوشــش
داده شــده کــه در هــر گوشــهی آن نوشــته شــده
اســت« :آشــپزخانهی بانــو» .او هــر روز از عقــب
ِ
جنــگ بــا زندگــی
همیــن ســنگر شیشــهای ،بــه
مــیرود.
دســتهای مهربانــی کــه گهــوارهی هشــت
فرزنــد را مراقبــت کــرده اســت؛ در محــارصهی یــک
دســتکش اســت ،از ظرفهــا غــذا میکشــد و
بــرای مشــریان میفروشــد .کســانی کــه از کنــارش
عبــور میکننــد ،نگاههــای...
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گزارش روز

وانــگ یــو ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) در برگـهی تویــرش
نوشــته اســت کــه در دیــدار بــا فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر
صحــت ،در مــورد وضعیــت صحــی...
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فقر خانوادهها و ناچاری در پذیرش خواستگارهای پولدار
مشــکالت اقتصــادی از چالشهایــی اســت کــه در
ازدواجهــای اجبــاری ،بــد و بــدل دخــران و ازدواجهــای
زیــر ســن نقــش مهــم دارد .فقــر خانوادههــا ســبب
میشــود کــه پــولدار بــودن خواســتگار یکــی از معیارهــای

زنانی که برای زندگی کردن
آستین باال زدند

ازدواج بــرای خانوادههــا باشــد.
مــردان پــولدار میتواننــد بــه راحتــی ،دخــر مــورد
عالقــهی شــان را حتــا در صــورت رضایــت نداشــن بــه
نــکاح شــان درمیآورنــد و هســتند...
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حکومت وحدت ملی یا
اختالف ملی؟
توافقنامــهی تشــکیل «حکومــت وحــدت ملــی»
افغانســتان ،در ســال  1393هـ.ش میان محمدارشف
غنــی و عبداللــه عبداللــه بــه امضــا رســید کــه بــر ایــن
اســاس ،آقــای غنــی بــه عنــوان رییسجمهــور تعییــن
شــد و پســت ریاســت اجرایــی بــه آقــای عبداللــه
رســید.
ســند تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی ،دارای هفت
بخــش اســت کــه در آن وظایــف و صالحیتهــای
هــر دو رشیــک انتخاباتــی مشــخص شــده اســت .بــر
اســاس ایــن توافقنامــه ،هــر دو طــرف مکلــف بــر
تعییــن مقامهــای بلندپایــه...
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مرحلهبندی
گفتوگوها و عدم
باورپذیری صلح
مذاکرههــای صلــح هنــوز بــه نتیجــه نرســیده
اســت و مناینــدهی ویــژهی امریــکا در امــور صلــح و
حکومــت افغانســتان در صــدد پیداکــردن راهــی
بــرای بُرونرفــت از ایــن مرحلــه انــد؛ مرحلــهای
کــه بــه گفتــهی زملــی خلیــلزاد ،بســیار حســاس و
تعیینکننــده اســت .بــه نظــر میرســد البیگــری بــا
کشــورها و جریانهــای گوناگــون داخلــی و خارجــی و
تالشهــا بــرای آمــدن صلــح ،بــه ایــن مرحلــه رســیده
اســت کــه در ابتــدا توافقنامــه بیــن امریــکا و طالبــان
امضــا شــود ،در قــدم بعــدی کاهــش خشــونتها
بایــد ملمــوس باشــد ،مرحل ـهی بعــد رشوع مذاکــرات
بیناالفغانــی باشــد ،پلــهی چهــارم آتشبــس و در
نهایــت توافــق جامــع بــرای ثبــات و صلــح دامئــی
اســت کــه هنــوز هیــچ کــدام از ایــن مراحــل طــی
نشــده و رسنوشــتش مشــخص نیســت .گفتــه میشــود
مناینــدهی امریــکا در ابتــدا از طالبــان کاهــش
خشــونتها را درخواســت میکنــد کــه مــورد پذیــرش
طالبــان واقــع میشــود؛ امــا حکومــت افغانســتان آن را
منیپذیــرد؛ ســپس خلی ـلزاد طــرح آتشبــس دهروزه
را مطــرح میکنــد کــه آن هــم مــورد قبــول واقــع
میشــود و حــاال همــه چیــز روی آتشبــس دامئــی
متمرکــز اســت کــه طالبــان آن را نپذیرفتــه انــد .از
ســوی دیگــر حکومــت افغانســتان نیــز تالشهایــش
را افزایــش داده اســت تــا پــس از مالقــات بــا رسان
احــزاب و چهرههــای سیاســی ،اجــاع سیاســی و
ملــی را بــه وجــود بیــاورد .حکومــت در حالــی مشــغول
دیدوبازدیــد بــا افــراد تأثیرگــذار اســت کــه مســؤوالن
یکدیگــر را متهــم بــه انحصــار پروس ـهی صلــح بــرای
امتیازگیــری میکننــد.
ایــن فضــای عــدم اعتــاد و فزونیخواهــی ،حتــا
بیــن امریکاییهــا و طالبــان نیــز وجــود دارد و هــر دو
طــرف دلیــل بــه نتیجــه نرســیدن گفتوگوهــای صلــح
را همیــن مســأله میداننــد کــه بــا همــوار شــدن یــک
مرحلــه ،خواســتهای بعــدی مطــرح میشــوند؛
اصلیتریــن مشــکل ،شــفاف نبــودن مذاکرههــا،
آمــاده نبــودن طرفهــای درگیــر بــرای صلــح،
عــدم نداشــن طــرح جامــع ملــی و روشــن بــرای
صلــح اســت .از ســوی دیگــر مــردم و تحلیلگــران
سیاســی نیــز طالبــان را آمــاده بــرای پذیــرش نظــام
دیگــر بــه جــز امــارت شــان منیداننــد .باورهــا بــر
ایــن اســت کــه طالبــان هنــوز هــم بــه دنبــال تثبیــت
نظامــی اســتند کــه یــک حکومــت غیرانتخابــی
اســت و مرشوعیــت دینــی -آســانی دارد .طــرز
فکــری کــه هنــوز در بیــن افــراد نظامــی ایــن گــروه
هــواداران زیــادی دارد و آنهــا گســرش امــارت و
حلنشــدن در درون نظــام دیگــر ،بــه جــز امــارت
را جــزو رســالت شــان میداننــد .مســألهی دیگــر
نزدیــک شــدن زمــان انتخابــات ریاســتجمهوری
امریــکا اســت و طالبــان را بــه ایــن بــاور رســانده کــه
زمــامداران امریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد تــا
بــرای پیــروزی در انتخابــات ایــن کشــور ،نیروهــای
شــان را از افغانســتان خــارج کننــد؛ بنــا بــر ایــن ،نیــاز
نیســت بــرای صلــح امتیــاز ویــژه و بــزرگ بدهنــد .از
روزی کــه زملــی خلی ـلزاد ،بــه کابــل آمــده اســت از
آدرسهــای گوناگــون ،حرفهــای مختلــف نــر شــده
اســت ،گفتــه میشــود کــه خلی ـلزاد در گفتوگــو بــا
حامــد کــرزی گفتــه ،امیــدوار اســت کــه مذاکرههــای
صلــح بــا طالبــان بــه نتیجــهای برســد؛ از دیــدار
رییسجمهــور بــا مناینــدهی امریــکا ایــن خــر درز
کــرده کــه او گفتــه اســت ،گفتوگوهــای صلــح بــه
نتیجــهی مثبــت نرســیده و او بــه دنبــال مکانیــزم
عملــی بــرای آتشبــس و یــا کاهــش قابــل مالحظـهی
خشــونتها در افغانســتان اســت کــه مــورد قبــول
مــردم و حکومــت افغانســتان باشــد؛ از ســوی دیگــر،
رییــس اجرائیــهی حکومــت میگویــد کــه کاهــش
تلفــات و رنــج مــردم پیــش از گفتوگوهــای صلــح،
گام مثبــت و رشط گذاشــن در آغــاز مذاکرههــا بــه
معنــای عــدم تعهــد بــرای صلــح اســت .متــام ایــن
حرفهــا نشــان از ناهامهنگــی و اختالفهایــی دارد
کــه در گفتوگوهــای صلــح بیــن امریــکا و طالبــان
جریــان دارد .ناهامهنگــیای کــه در داخــل نیــز
آشــکار اســت ،افــراد زیــادی بــه آمــدن صلــح و آمادگــی
طالبــان شــک دارنــد ،کشــمکشهای سیاســی
نیــز نســبت بــه هــر زمــان دیگــر زیــاد اســت و طــرح
جامعــی کــه همــه آن را قبــول کننــد ،وجــود نــدارد.
اگــر طرحــی اســت ،نیــز مــورد تأییــد متــام احــزاب،
جریانهــای سیاســی ،افــراد داخــل حکومــت و
منتقــدان آن نیســت .از قرائــن هویــدا اســت کــه
خلی ـلزاد جــدا از گــزارش رونــد گفتوگوهــای صلــح
بــا رسان حکومــت ،در صــدد راضــی کــردن آنــان بــرای
پذیرفــن مراحــل گوناگــون مذاکرههــای صلــح اســت
کــه همــه چیــز مرحلــه بــه مرحلــه مطابــق بــا برنامـهی
امریــکا پیــش بــرود تــا اگــر اتفــاق خیلــی بــزرگ دیگــر
در منطقــه نیفتــد ،گفتوگوهــا بــه مرحلــهی توافــق
نزدیــک شــود؛ زمانــی کــه هنــوز دور اســت.

آرایش دیپلماتیک خلیلزاد در کابل :برای رسیدن
به صلح دایمی« ،چهار مرحله» پیموده شود
زملی خلیلزاد ،فرستادهی ویژهی
امریکا برای صلح افغانستان ،در حال
حارض ،مرصوف آرایش دیپلامتیک با
جریانهای سیاسی در کابل است.
سیدمهدی حسینی او ،هر ازگاهی بعد از توقف مذاکرات
صلح با طالبان به کابل میآید و جریان
مذاکرات را به طرفهای افغانستان توضیح میدهد؛ اما
اینبار تفاوتهای باریک در لحن توضیحات خلیلزاد
پیرامون مذاکرات صلح دیده میشود .منظور این است که
پیش از این ،آقای خلیلزاد با تاکتیکهای ویژهای ،طرفها
را برای تحقق مذاکرات صلح افغانستان ترغیب میکرد؛ اما
دیدار تازهی او با محمدارشف غنی ،رییسجمهور افغانستان،
نشان داد که وی ،اینبار با هر جناح دخیل در روند صلح،
مطابق میل و رفتارش صحبت میکند؛ مثال ،به رییسجمهور
افغانستان گفت که در مذاکرات صلح با طالبان تا هنوز
پیرشفتی نداشته است.
خلیلزاد ،به خوبی میداند که دولت افغانستان از توافق
امریکا و طالبان راضی نخواهد شد؛ مگر این که خواستههای
دولت افغانستان در محور این توافق قرار گیرد .در همسایگی
ارگ ریاستجمهوری ،آقای خلیلزاد به دیدار حامدکرزی،
رییسجمهوری پیشین افغانستان رفت و در این دیدار،
خلیلزاد طوری لب به سخن گشود که آقای کرزی انتظار
شنیدن آن را داشت .خلیلزاد به آقای کرزی از پیرشفتهای
مذاکرات صلح در قطر ابراز خوشبینی کرد .کرزی ،انتظار
دارد که امریکا و طالبان هرچه زودتر حتا بدون درنظرداشت
مالحظات دولت ،توافق کنند تا زمینهی خروج نیروهای
خارجی از افغانستان فراهم شود.
فرستادهی ویژهی امریکا برای صلح افغانستان ،به ریاست
اجرائیه رفت و با عبدالله ،عبدالله رشیک حکومت وحدت ملی،
دیدار کرد .او ،بدون اشاره به برقراری آتشبس ،به طرح کاهش
خشونت متمرکز شد« .ایاالت متحده ،بر اصل کاهش خشونت
با تعریف و مکانیزم مشخص برای امریکا ،حکومت و مردم
افغانستان به عنوان پیشرشط امضای توافقنامهی صلح با
طالبان متعهد و در این راستا ،منتظر پاسخ گروه طالبان است».
زملی خلیلزاد ،پس از ختم دیدارهایش با سیاسیون
افغانستان ،حرفهای اصلی خود را پیرامون مذاکرات صلح
با طالبان به سفارت امریکا در کابل بیان کرد .او ،عرص روز

یکشنبه ( 13دلو) در سفارت این کشور گفت ،آتشبس
رضوری است؛ اما پیش از امضای توافقنامه ،صلح ممکن
نیست .او ،توافق صلح با طالبان را در چهار مرحله تعریف
کرد :مرحلهی اول کاهش خشونت ،مرحلهی دوم ،رشوع
مذاکرات بیناالفغانی ،مرحلهی سوم آتشبس و مرحلهی
چهارم توافق جامع.
شامری از اعضای پیشین طالبان میگویند که در دور
یازدهم مذاکرات صلح ،هیأت مذاکرهکنندهی طالبان با
تعدد رشایط آقای خلیلزاد مواجه شد که این امر ،یک نوع
بیاعتامدی را میان طرفها به وجود آورد و سبب شد که
توافقنامهی صلح امضا نشود.
سیداکرب آغا ،عضو پیشین گروه طالبان ،بیان میکند که
فرستادهی ویژهی امریکا برای صلح افغانستان در مذاکره با
طالبان ،دو رشط اساسی را مطرح کرد :یکی آتشبس و دوم
کاهش خشونت؛ رشط دوم از سوی گروه طالبان پذیرفته شد
ولی بعدا ،خلیلزاد از بحث کاهش خشونت پشیامن شد و
مسألهی آتشبس دهروزه را پیشکش کرد که این آتشبس دهروزه
نیز از سوی طالبان پذیرفته شد؛ اما بعد از چند هفته مذاکره،
رسانجام منایندهی امریکا در مذاکرات صلح ،به آتشبس دایمی
متمرکز شده که از جانب طالبان پذیرفته منیشود.
در همین حال ،عبدالله عبدالله ،رییس اجرائیهی
حکومت ،دیروز دوشنبه ( 14دلو) در نشست شورای وزیران
گفت« :با خلیلزاد صحبتهای مفصلی داشتیم و در مورد
اینکه برای رشوع مذاکره رشط نداریم؛ اما در جریان مذاکره
به منایندگی هیأت همهشمول که خواستههای اکرثیت مردم
را منایندگی میکنند ،رشط خود را میداشته باشد ».آقای
عبدالله که خود بخشی از قدرت در حکومت وحدت ملی
است ،با سخنان درشت بیان کرد که رشط گذاشنت برای
رشوع مذاکره به معنای این است که آنها یا تعلل میکنند
و یا هم عدم تعهد شان را برای رسیدن به خواست مردم
افغانستان نشان میدهند.
فرستادهی ویژهی امریکا ،وضعیت افغانستان را ناگوار
توصیف کرده و گفته است که این کشور با رشایط سختی
مواجه شده و در این رشایط «اجامع ملی» برای موفقیت
مذاکرات صلح یک امر مهم و حیاتی است.
شامری از آگاهان سیاسی ،نیز معتقد اند که در مذاکرات
صلح ،عمدهترین مسأله اجامع ملی است و در این هیچگونه

جای شک و تردیدی وجود ندارد؛ اما دولت و سیاسیون با
پراکندگی روبهرو اند؛ این که اجامع ملی چگونه شکل
بگیرد ،یک بحث اساسی است .محمد ناطقی ،آگاه سیاسی
میگوید ،سال گذشته احزاب سیاسی ،طرح و چارچوبی را
ارائه کردند که پایه و اساس این چارچوب را هامن مذاکرات
چهارجانبه تشکیل میداد.
محمد ناطقی میگوید« :در این طرح ،مذاکرات
بیناالفغانی را تعریف کردیم و در مذاکرات چهارجانبه ،چهار
طرف مهم رشکت داشته باشند .حکومت ،احزاب سیاسی،
شخصیتهای ملی و مدنی و همین طور تحریک طالبان .این
چهار جهت در گفتوگوهای صلح رشکت کنند .این طرحی
بود که ما یک سال پیش بیرون داده بودیم .در حال حارض
هم ،اگر گفتوگوهای صلح پیشرفت داشته باشد ،ما احتیاج
داریم باید اولین کاری که کنیم ،یک هستهی ملی را برای
مذاکرات ایجاد کنیم».
او با اشاره به تالشهای وزارت دولت در امور صلح،
تأکید کرد که عبدالسالم رحیمی ،با انجام دیدارهایی که با
سیاسیون به ویژه حاجی محمدمحقق داشته است ،تالش
دارد تا چگونه اجامع ملی را به وجود آورد .محمد ناطقی،
از همگام شدن سیاسیون با دولت افغانستان ابراز امیدواری
کرد که احیای اجامع ملی به منظور رفنت در مذاکرات
بیناالفغانی ،بستگی به اقدامات دولت دارد« .در مذاکرات
صلح اصوال در این طرف یعنی کابل ،جانب افغانستان در
محتوای مذاکرات در اهداف و اصول مذاکرات هیچ اختالفی
نیست و همه به یک چیز نظر دارند؛ اما اختالف در شکلیات،
ترکیب هیأت و اجامع ملی است که چند نفر باشد .این
اختالفات پیش آمده است».
پس از تصویب تشکیالت وزارت دولت در امور صلح از
سوی مجلس منایندگان ،عبدالسالم رحیمی ،شکلدهی
اجامع داخلی را برای رفنت به مذاکرات بیناالفغانی در
محراق توجه قرار داده است .او ،طی چندین هفتهی
گذشته با شامر زیادی از رهربان سیاسی از جمله ،عبدالرب
رسول سیاف ،محمدیونس قانونی ،حاجی محمدمحقق،
محمدحنیف امتر و معصوم استانکزی دیدار داشته است .به
دنبال این دیدارها ،مقامهای وزارت دولت در امور صلح اعالم
کردند که در جهت مذاکره با طالبان ،نخست نیاز است تا
مشکالت درونی (سیاسیون) افغانستان حل شود.

حکومت وحدت ملی یا اختالف ملی؟
تقالی ریاست اجرایی برای توقف تعیینات کارساز نیست

توافقنامــهی تشــکیل «حکومــت
وحــدت ملــی» افغانســتان ،در ســال
 1393هـــ.ش میــان محمــدارشف غنــی
و عبداللــه عبداللــه بــه امضــا رســید کــه
بــر ایــن اســاس ،آقــای غنــی بــه عنــوان
اکرم رسا
رییسجمهــور تعییــن شــد و پســت
ریاســت اجرایــی بــه آقــای عبداللــه رســید.
ســند تشــکیل حکومــت وحــدت ملــی ،دارای هفــت
بخــش اســت کــه در آن وظایــف و صالحیتهــای هــر دو
رشیــک انتخاباتــی مشــخص شــده اســت .بــر اســاس ایــن
توافقنامــه ،هــر دو طــرف مکلــف بــر تعییــن مقامهــای
بلندپایــه بــر اســاس «تســاوی» و اصــل «شایستهســاالری»
اســتند.
در بنــد دوم ایــن توافقنامــه ،در مــورد چگونگــی تشــکیل
ریاســت اجرایــی و صالحیتهــای ایــن نهــاد وضاحــت
داده شــده اســت کــه بــر اســاس آن ،رییــس اجرایــی ،در
مــورد تعییــن و عــزل مقامهــای عالیرتبــهی حکومتــی بــه
رییسجمهــور پیشــنهاد و مشــوره میدهــد و همچنیــن
رییــس اجرایــی عضــو شــورای امنیــت ملــی میشــود.
همینطــور رییــس اجرایــی کــه دارای دو معــاون خواهــد
بــود ،معاونانــش در جلســات کابینــه و شــورای امنیــت ملــی
عضویــت خواهنــد داشــت.
پــس از امضــای توافقنامــهی حکومــت وحــدت ملــی،
ادارات کلیــدی میــان رییسجمهــور غنــی و داکــر عبداللــه
عبداللــه ،تقســیم شــد کــه از ایــن میــان ،وزارت خارجــه
بــه آقــای عبداللــه تعلــق گرفــت و صالحالدیــن ربانــی ،از
حامیــان او ،بــه عنــوان وزیــر در ایــن وزارت کار کــرد.
آنچــه در جریــان پنــج ســال گذشــته همــواره ســبب
اختــاف میــان ارگ و ســپیدار شــد ،همین مســألهی تعیینات
در رهــری وزارتخانههــای کلیــدی بــود .از مــواردی کــه
بیشــر بحثبرانگیــز شــد ،موجودیــت آقــای ربانــی بــه عنــوان
وزیــر خارجـهی افغانســتان بــود .رسانجــام پــس از فشــارهای
زیــادی کــه از ســوی رییسجمهــور بــر رهــری ایــن وزارت
وارد شــد ،صالحالدیــن ربانــی ،در اول مــاه عقــرب از ســمتش
اســتعفا کــرد .پــس از اســتعفای آقــای ربانــی ،ادریــس زمــان،
معــاون سیاســی وزارت خارجــه ،بــه عنــوان رسپرســت ایــن
وزارت گامشــته شــد کــه گفتــه میشــود ،ادریــس زمــان ،از
افــراد وابســته بــه رییسجمهــور غنــی اســت.
از رسپرســتی آقــای زمــان ســه مــاه نگذشــته بــود کــه
آقــای غنــی در ســوم دلــو ســال جــاری ،هــارون چخانســوری،
ســخنگوی ریاســتجمهوری را بــه عنــوان معیــن سیاســی
و رسپرســت وزارت خارجــه تعییــن کــرد.
تعییــن شــدن آقــای چخانســوری بــه عنــوان رسپرســت
ش شــدید عبداللــه عبداللــه ،رییــس
وزارت خارجـه ،بــا واکنـ 
اجرایــی حکومــت مواجــه شــد .آقــای عبداللــه در نخســتین
واکنــش خــود گفــت کــه ارگ در پنــج ســال گذشــته ،بــدون

در نظرداشــت مســائل علیــای کشــور و مــن موافقتنام ـهی
حکومــت وحــدت ملــی ،دســت بــه خــودرسی زده و
یکجانبــه عمــل کــرده اســت.
او همچنــان تأکیــد کــرد کــه ارگ ریاس ـتجمهوری حــق
تصمیمگیــری یکجانبــه را نــدارد.
در ایــن میــان آنچــه بیشــر خشــم ریاســت اجرایــی را
بــر انگیخــت ،ایــن بــود کــه آقــای چخانســوری در نخســتین
اقــدام خــود بــه عنــوان رسپرســت وزارت خارجــه ،پنــج
دیپلــات افغانســتان را از ایتالیــا بــه کابــل فراخوانــد.
عبداللــه عبداللــه ،در واکنــش بــه ایــن کار وزارت خارجــه،
تأکیــد کــرده اســت ایــن وزارت بایــد از هرگونــه اجــراآت
شــتابزده زیــر نــام اصالحــات در مرکــز و منایندگیهــای
سیاســی در خــارج ،خــودداری کنــد.
در حکمــی کــه روز یکشــنبه ( ۱۳دلــو) از ســوی ریاســت
اجرایــی صــادر شــده ،آمــده اســت« :بــا توجــه بــه مــواد
توافقنامــهی حکومــت وحــدت ملــی و بــه منظــور حفــظ
منافــع ملــی و بیناملللــی افغانســتان ،بــه وزارت خارجــه
هدایــت داده میشــود کــه در ایــن مقطــع حســاس زمانــی و
در آســتانهی اعــام نتیج ـهی انتخابــات ،از هرگونــه اجــراآت
شــتابزده زیــر نــام اصالحــات در مرکــز و منایندگیهــای
سیاســی در خــارج ،خــودداری کنــد».
خواســتیم در ایــن مــورد ،دیــدگاه وزارت خارجــه را داشــته
باشــیم؛ امــا بــا متاسهــای زیــاد موفــق بــه ایــن کار نشــدیم.
بــا ایــن حــال شــاری از آگاهــان سیاســی بــه ایــن بــاور
انــد کــه حکومــت وحــدت ملــی در پایــان کار خــود قــرار
دارد .نــه رییسجمهــور غنــی دســت از فشــار آوردن خــود
برمــیدارد و نــه واکنشهــای آقــای عبداللــه نتیجهبخــش
خواهــد بــود.
رحمتاللــه بیژنپــور ،آگاه سیاســی ،میگویــد کــه

اختــاف میــان ارگ و ســپیدار ریشــهی بســیار عمیــق از
گذشــتههای دور دارد و بــه ایــن ســادگی ایــن اختالفهــا
پایــان نخواهــد یافــت.
آقــای بیژنپــور گفــت« :در پایــان کار حکومــت وحــدت
ملــی ،چالشهایــی میــان رییسجمهــور و ریاســت اجرایــی
در قســمت تغییــر و تحوالتــی در راســتای تغییــرات کادرها در
نیروهــای منابــع بــری در وزارت خارجــه و دیپلامتهــا بــه
میــان آمــده اســت .هــر چنــد کــه ایــن اقــدام داکــر عبداللــه
ســودمند نیســت و منیتوانــد از فشــار رییسجمهــور غنــی
جلوگیــری کنــد .او (آقــای غنــی) کار خــودش را میکنــد».
آقــای بیژنپــور بــا بیــان ایــن مطلــب کــه عملکردهــای
آقــای عبداللــه بیشــر جنبــهی مقاومتــی دارد و بــرای
حقطلبــی اســت ،میگویــد« :بــه نظــر مــن وزارت خارجــه بــه
انــدازهی چنــد وزارت دیگــر مهــم نیســت .بــه ایــن معنــا کــه
چــون مــا سیاســت خارج ـهی مســتقل نداریــم و ایــن وزارت
باشــد یــا نباشــد ،الحمداللــه یــاران بیناملللــی مــا کارهــای
دپیلامتیــک مــا را اجــرا خواهنــد کــرد؛ امــا چــون ایــن وزارت
نقــش مقاومــت ملــی را داشــت و بیشــر نیروهــای احمد شــاه
مســعود در آنجــا بــه جــا بــود ،داکــر عبداللــه هــم برخــی از
کادرهــا را از مدتهــا پیــش در اینجــا نگــ ه داشــته بــود.
بعــد داکــر غنــی بــه نظــر شــان بســیار چش ـمگیر بــود؛ بنــا
بــر ایــن ،فشــار آمــد کــه اینهــا را محــدود کنــد .اســتعفای
صالحالدیــن ،خالیــی را ایجــاد کــرد تــا ارشفغنــی بتوانــد
تغییــرات خــود را در اینجــا اجرایــی کنــد».
ایــن تعیینــات در حالــی در وزارت خارج ـهی افغانســتان
نقطــهی اختالفــی میــان رییسجمهــور غنــی و رییــس
اجرایــی شــده کــه قــرار اســت تــا چنــد روز دیگــر رسنوشــت
انتخابــات ریاســتجمهوری مشــخص شــود و کمیســیون
انتخابــات نتیجــهی نهایــی را اعــام کنــد.
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اســت ،کســی بــه آســانی بــه اینــا خانــه هــم منیتــه».
مرضیــه نگــران اســت .میگویــد اگــر ایــن کار را
یــاد نگیــرم ،بیرونــم میکنــد .آشــپزخانهی بانــو تنهــا
امیــدواری او اســت.
یکــی از مشــریها میآیــد و از او تقاضــای غــذا
میکنــد ،گوشــهی چــادرش را کــه لحظــات قبــل
کمــی پاییــن کشــیده بــود تــا حــرف بزنــد ،دوبــاره بــاال
میکنــد و صورتــش را میپوشــاند.
ســه نــوع غــذا در غرفــهی مرضیــه اســت .برگــر،
بریانــی و ماکارونــی .هــر ســه را خــودش پختــه اســت
و در برابــر هــر یــک خــوراک ،پنجــاه افغانــی میگیــرد.
مرضیــه رسگــرم دادن غــذا بــه مشــریاش اســت.
همــکارش دوبــاره رس صحبــت را بــاز میکنــد« .ای خــو
نــو آمــده ،مــه از وقــت همینجــه بــودم ،روزایــی کــه بــرف
و بــاران اســت یــا رسکهــا یخبنــدان میشــه ،مــا ره
میگــه نیاییــن .بســیار رشایــط بــر مــا ســخت اســت».
فروشــندههای آشــپزخانهی بانــو ،متــام مــوارد
بهداشــتی را در نظــر میگیرنــد و خریدارهــا از جهــت
صحــی بــودن غذاهــا مطمــن انــد.
محمــد ،از روزی کــه آشــپزخانهی بانــو بــه فعالیــت
آغــاز کــرده ،از آنهــا غــذا میخــرد« .اول ای کــه
فروشــندههایش خانمهــا اســت .ده ای هــوای رسد،
میایــن و رس رسک ایســتاد میشــن ،او هــم د ای
وضعیــت بــد جامعــه بــرای خانمهــا ،مــه بــه خاطــر کــه
ارزش گــذاری کــده باشــم بــه کار شــان ،اگــه ده هــر
جــای بــا ایــن آشــپزخانه رس بخــورم ،حتــا از شــان
غــذا میخــرم .بیشتــر رس چارراههــا هســتند ،مثــا
چــارراه پــلرسخ یــا چــارراه شــهید ».محمــد بــه ایــن
بــاور اســت کــه خانمهــا مســایل بهداشــتی را خوبتــر

حرفهــای زشــت ،آنهــا را توهیــن و تحقیــر میکننــد.
« بعضــی از مردمــا هیــچ درک نــدارن .اگــه مــه مجبــور
منیبــودم ،حالــی میامــدم ده ای هــوای رسد بــه خاطــر
 200افغانــی رس رسک ایســتاد شــوم؟ ســوار از حــال
پیــاده چــه خــر داره؟»
هــادی ،مــردی کــه حــدودا  60ســال ســن دارد
و مســؤول یکــی از رســتورانتها در کابــل اســت
میگویــد« ،مــه وقتــی ای خانمهــا ره میبینــم کــه
شــهامت میکنــن و میایــن کار میکنــن رس رسک،
ای حرکــت شــان بــر مــه کــه یــک مــرد اســتم ،روحیــه
میتــه و باعــث میشــه کــه مــه بیشــر تــاش کنــم .مــه
ای خانمهــا ره تحســین میکنــم .وقتــی کــه تحصیــل
کــده باشــی و ده یــک دفــری کــه متــام امکانــات
بــرت فراهــم اســت کار کنــی ،یــک مســأله اســت؛ امــا
ای کــه بیایــی و ده بدتریــن رشایــط ،بــر خانمهــا ده
افغانســتان ،رس رسک برایــی و کار کنــی ،یــک شــهامت
بســیار کالن میخواهــد .مــه متــام ایــن خانمهــا ره
تحســین میکنــم».
زن بــودن یــک جنــگ متــام نشــدنی اســت .یــک
زن بــرای رســیدن بــه موقعیــت شــغلی ،بایــد دو برابــر
یــک مــرد تــاش کنــد ،مخصوصــا اگــر بخواهــد خــاف
مســیر رودخانــه شــنا کنــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه
چنــدی پیــش گزارشهــای مبنــی بــر آزار و اذیــت
جنســی خانمهــا در ادارههــای کاری منتــر شــد .ایــن
مســأله نشــان میدهــد کــه فضــای کار بــرای خانمهــا،
هیــچگاه جــای امنــی نبــوده اســت ،چــه دفاتــر چــه
کنــار جــاده؛ امــا موجودیــت فضــای ناســامل کاری نیــز
زنهــا را از تــاش بــرای رســیدن بــه موفقیتهــای
شــغلی و اســتقالل مالــی مانــع نشــده اســت.
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در یکــی از چهارراههــا ،پشــت
یــک شیشــه ایســتاده اســت،
اطرافــش بــا پوســرهایی پوشــش
داده شــده کــه در هــر گوشــهی آن
هام همتا
نوشــته شــده اســت« :آشــپزخانهی
بانــو» .او هــر روز از عقــب همیــن ســنگر شیش ـهای ،بــه
ِ
جنــگ بــا زندگــی مــیرود.
دس ـتهای مهربانــی کــه گهــوارهی هشــت فرزنــد را
مراقبــت کــرده اســت؛ در محــارصهی یــک دســتکش
اســت ،از ظرفهــا غــذا میکشــد و بــرای مشــریان
میفروشــد .کســانی کــه از کنــارش عبــور میکننــد،
نگاههــای متفاوتــی بــه او و کارش دارنــد .گاهــی
تحســین و گاهــی بــا متلکهــا اذیتــش میکننــد.
«بــه آشــپزخانهی بانــو رس بزنیــد و غذاهــای
خوشمــزه و صحــی را خریــداری کنیــد ».ایــن صــدا از
بلندگویــی کــه در قســمت بــاالی غرفـهاش نصــب شــده
اســت ،شــنیده میشــود.
در پــی رونــق یافــن بــازار رســتورانت و کافـهداری در
کابــل کــه بیشــر توســط مــردان مدیریــت و غذاهایــش
هــم توســط مــردان پختــه میشــود ،آشــپزخانهی ســیار
بانــو در کابــل کــه غذاهایــش توســط خانمهــا پختــه
میشــود و فروشــندهاش هــم خــود همیــن خانمهــا
اســت ،بــه فعالیــت آغــاز کــرده .ایــن رســتورانت،
دارای آشــپزخانههای ســیاری اســت کــه روزانــه از
ســاعت هشــت صبــح تــا چهــار عــر ،در اطــراف شــهر
گش ـتوگذار میکننــد .هــر کــدام ایــن آشــپزخانههای
ســیار ،توســط یــک زن مدیریــت میشــود .در ایــن
آشــپزخانه ،برگــر ،بریانــی و ماکارونــی بــرای مــردم
عرضــه میشــود.
هــر زمانــی کــه حــرف از حضــور زنهــا در جامع ـهی
افغانســتانی بــه میــان میآیــد ،منیتوانیــم ســالهای
حضــور طالبــان و بــه حاشــیه رفــن زنهــا در ایــن
ســالهای تاریــک را نادیــده بگیریــم .در خانوادههــای
افغــان مســألهی کار کــردن خانمهــا هنــوز هــم تابــو
اســت؛ امــا کار کــردنِ همزمــان زن و مــرد در بهبــود
اقتصــاد خانــواده ،نقــش مهمــی میتوانــد داشــته
باشــد.
ظهــر اســت و در اطــراف غرفــهاش هــر از گاهــی
مشــریانی میآینــد و غــذا میخرنــد .همیــن کــه
خلوتتــر میشــود ،بــه او نزدیــک میشــوم .چــادرش
را دور صورتــش پیچانــده اســت ،فقــط میتــوان
چشــمهایش را دیــد .خســته ،مهربــان ،زیبــا.
مرضیــه ،مــادر هشــت فرزنــد اســت .بعــد از اینکــه
همــرش در اثــر بیــاری فلــج میشــود ،آنهــا تنهــا
تأمیــن کننــدهی مخــارج زندگــی شــان را از دســت
میدهنــد .مرضیــه بــا هشــت فرزنــد و همــر بیــار،
در یکــی از ســختترین روزهــای زندگــیاش بــه
دروازهی دفــری مــیرود کــه زمینــهی کار کــردن را
بــرای خانمهــا در شــهر مســاعد کــرده اســت .یــک
هفتــه میشــود کــه او هــر روز از ســاعت هشــت صبــح
تــا چهــار عــر بــا آشــپزخانهی ســیارش ،در جادههــای
کابــل غــذا میفروشــد .مدیــر دفــر برایــش گفتــه اســت
کــه یــک هفتــه را بایــد بــه صــورت رایــگان بــرای دفــر
کار کنــد تــا بتوانــد بــا روش کار آشــنا شــود و بعــد از
آن روزانــه  200افغانــی برایــش دس ـتمزد خواهــد داد.
امیــدوار اســت کــه بتوانــد از عهــدهی ایــن کار بیــرون
شــود .هشــت فرزنــد مرضیــه ،شــش دخــر اســت و دو
پــر ،یکــی از پرسانــش در یکــی از نانواییهــا کار
میکنــد کــه دس ـتمزد روزان ـهاش  150افغانــی اســت؛

امــا ایــن پــول آنقــدر نیســت کــه خــرج یــک خانــوادهای
ده نفــری را تامیــن کنــد؛ چــون او ماهانــه 4000
افغانــی بــرای کرایــهی خانــه پرداخــت میکنــد.
مرضیــه گوشــهی چــادرش را کمــی پایینتــر
میکشــد و رشوع بــه حــرف زدن میکنــد« .روز و روزگار
خــراب اســت .مردکـهام فلــج اســت .مــه کار نکنــم کــی
اوالدای مــه نــان بتــه؟ اگــه مجبــوری منیبــود ،کــی
راضــی میشــد کــه ده ای رشایــط خــراب ،یــک ســیارس
رس رسک برایــه و دســت فروشــی کنــه».
زنــی کــه کنــار مرضیــه ایســتاده اســت و ظاهــرا یکــی
از همکارانــش اســت ،گاهــی میــان حرفهــای مرضیــه
میپــرد و در مــورد وضعیــت زندگــی مرضیــه میگویــد:
«وضــع زندگــی اینــا زیــاد خــراب اســت ،شــوهرش فلــج

رعایــت میکننــد ،دســتکش میپوشــند .ظرفهــای
کــه در آن غــذا میدهنــد ،صحــی و برخــوردش بــا
مشــریان بســیار خــوب اســت« .همــو قســمی کــه مــادرا
ده خانــه غــذا ره بســیار خوشمــزه پختــه میکنــن ،بــه
پاکــی توجــه دارن ،ای خامنــا هــم همــی قســم اســن؛
چــون اونــا هــم مــادر اســن و متــام ای ظرافتهــا ره ده
نظــر میگیــرن».
مشــریانی کــه از ایــن خانمهــای شــاغل غــذا
میخرنــد ،رضایــت را میشــود در چه ـرهی شــان دیــد.
خســته و گرســنه کنــار غرفــه میایســتند و غذاهــای
خوشمــزه و صحــی دریافــت میکننــد.
مــردم نــگاه متفاوتــی بــه ایــن زنــان شــاغل دارنــد.
مرضیــه میگویــد ،گاهــی کســانی میآینــد و بــا
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سه نوع غذا در غرفهی مرضیه است .برگر ،بریانی و ماکارونی .هر سه را خودش پخته است و در برابر هر یک خوراک ،پنجاه افغانی
میگیرد .مرضیه رسگرم دادن غذا به مشرتیاش است .همکارش دوباره رس صحبت را باز میکند« .ای خو نو آمده ،مه از وقت
همینجه بودم ،روزایی که برف و باران است یا رسکها یخبندان میشه ،ما ره میگه نیایین .بسیار رشایط بر ما سخت است».

سهشنبه

زنانی که برای زندگی کردن آستین باال زدند

از چنــدی بــه ایــن ســو ،کارمنــدان ادارهی شــهرداری
کابــل را میبینــم کــه خانههــای شــهر را شــارهگذاری مــی
کننــد .در زندگــی شــهری ،بــه دلیــل تراکــم بیــش از انــدازهی
جمعیــت و زیــاد بــودن منــازل شــارهگذاری خانههــا یکــی
از مهــم تریــن ویژگــی زندگــی شــهری اســت و از ســویی هــم
بــرای آمارگیــری جمعیــت ایــن کار رضوری میمنایــد.
بــا ایــن حــال تــا هنــوز شــار زیــادی از خانههــای شــهر
در ناحیههــای مختلــف شــهر شــاره گــذاری نشــده اســت .در
افغانســتان بــه ویــژه در کابــل ،بــرای یافــن نشــانی یــا خانـهی
کــه مقصــد مــان باشــد ،شــهروندان گاهــی ناچــار انــد حتــا
ســاعتها در خیابانهــا ،کوچــه و پسکوچههــا رسگــردان
شــوند.
بــرای یافــن آدرســی کــه تاحــال بــه آن نرفتــه ایــم بایــد
هردقیقــه بــه شــارهی فــرد آدرس دهنــده متــاس بگیریــم،
یــا از مــردم محــل ،نشــانی خان ـهی را کــه بــه دنبالــش اســتیم
بپرســیم.
ایــن تنهــا شــهروندان نیســتند کــه همــواره بــرای
دریافــت نشــانی و یــا محــل مــورد نظــر خــود ناچــار انــد،
رسگــردان شــوند ،بلکــه پسترســانهایی کــه در کابــل و یــا
دیگــر والیتهــای افغانســتان فعالیــت میکننــد ،نیــز در
نشــانییابی ،همیــن مشــکل را دارنــد.
در بســیاری مــوارد ،شــاری از بســتههای پســتی بــه
دلیــل نیافــن نشــانی از ســوی ایــن پسترســانها مســرد
میشــود .در افغانســتان 463 ،پُســتخانه وجــود دارد کــه
از ایــن میــان ،بیســت پُســتخانهی آن در کابــل مــروف
خدمــات رســانی بــه مــردم اســت؛ بــا ایــن حــال ،بــه دلیــل
شــارهگذاری نشــدن خانههــا ،نــام گــذاری و شــاره گــذاری
دقیــق خیابانهــا و کوچههــا؛ شــار زیــاد افغانســتانیهایی
کــه در بیــرون از کشــور زندگــی مــی کننــد ،بــرای رســاندن
بســتههایی کــه بــرای دوســت شــان میخواهنــد بفرســتند،
منتظــر میماننــد تــا یکــی از دوســتان شــان بــه افغانســتان
ســفر کنــد و همیــن طــور بــر عکــس آن.
در حالــی کــه بــا اســتفاده از خدمــات پســتی میشــود بــه
آســانی ،از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر بســتههای ارســالی را
فرســتاد؛ امــا بــه دلیــل مشــکل در یافــن نشــانی محــل مــورد
نظــر ،هنــوز هــم شــار زیــادی از افغانســتانیها منیتواننــد
از خدمــات پســتی بهــره بگیرنــد.
نرگــس مومنــد ،ســخنگوی شــهرداری کابــل میگویــد:
«از یــک ســال بــه ایــن ســو ،شــاره گــذاری خانههــا آغــاز
شــده کــه در دو مرحلــه صــورت میگیــرد تــا در آدرس یابــی
بــرای شــهروندان ،دیگــر مشــکل نباشــد».
بــا ایــن کــه رونــد شــاره گــذاری خانههــا از ســال قبــل
آغــاز شــده؛ امــا تاحــال کار آن متــام نشــده و محلهــای
زیــادی بــرای پوشــش ایــن کار باقــی مانــده اســت.
کار نصــب پــاک منربهــا در ناحیــهی اول و دوم جریــان
دارد ،ایــن پــاک کاردهــا بــه دو زبــان ملــی دری و پشــتو و بــه
زبــان بیناملللــی (انگلیســی) نوشــته شــده اســت .کار شــاره
گــذاری خانههــا و جادههــا در ناحیــهی ششــم ،هفتــهی
گذشــته آغــاز شــده اســت.
شــارهگذاری خانههــا و نامگــذاری کوچههــا تــا انــدازهی
ممکــن ،نشــانی یابــی را بــرای همــه آســان میکنــد ،مــروط
بــر ایــن کــه کار شــارهگذاری و نامگــذاری بــه گونــهی
حرفــهای انجــام گیــرد.
افغانســتان ،هفتــاد و هفــت ســال پیــش ( )1930عضویــت
اتحادیــهی جهانــی پســت را کســب کــرده اســت؛ امــا نبــود
سیســتم نامگــذاری و شــارهگذاری خانههــا ،کوچههــا و
خیابانهــا  ،کار پســته رســانی را در افغانســتان دشــوار کــرده
اســت.
اخیــرا برخــی از محلههــا و ناحیههــای شــهر کابــل از
ســوی وزارت اطالعــات و فرهنــگ نامگــذاری شــد؛ امــا مــردم
هنــوز بیشــر از نــام هــای قدیمــی ایــن محلهــا اســتفاده
میکننــد کــه بیشــر مشــابه بــه هــم و غیــر منظــم اســت.
در ســایر شــهرهای افغانســتان هــم قــرار اســت برنامــهی
نامگــذاری خیابانهــا و جادههــا بــه تازگــی آغــاز شــود؛ امــا
آنچــه عملــی کــردن ایــن طــرح یعنــی نامگــذاری جادههــا و
محلههــا را دشــوار میکنــد ،نبــود یــک نقشــهی کامــل در
بســیاری از شــهرهای افغانســتان بــه شــمول پایتخــت اســت.
در افغانســتان کوچههــا و جادههــا در درازای تاریــخ ،از
ســوی مــردم محــل نامهایــی را بــه خــود گرفتــه انــد و بــه
هــان نــام نیــز یــاد مــی شــوند؛ بــا ایــن کــه از ســوی نهادهــای
مســؤول نامگــذاری شــده انــد کــه ایــن کار کار پســته رســان
هــارا دشــوار کــرده اســت.
بســیاری از بســتههای پُســتی بــه دلیــل نبــود نشــانیهای
دقیــق ،از ســوی رشکــت پســتی مســرد میشــود کــه
منایانگــر مشــکل جــدی مــردم بــه دلیــل نبــود سیســتم
منظــم زندگــی شــهری بــه ویــژه نبــود نامگــذاری خانههــا و
کوچههــا اســت.
پــس از نامگــذاری خانههــا ،نامگــذاری کوچههــا
و جادههــا برنامــهی دوم شــاروالی کابــل ایــن اســت کــه
نامگــذاری خانههــا را رشوع کنــد.
در نهایــت شــارهگذاری و نامگــذاری خانههــا ،کوچههــا
و خیابانهــا مهمتریــن و از ســویی هــم ابتداییتریــن کار
شــهرداری اســت کــه بــرای ســهولت مــردم بایــد آن را انجــام
دهــد؛ امــا شــهرداری کابــل کــه ســال گذشــته بــه ایــن کار
رشوع کــرده تــا هنــوز آن را بــه پایــان نرســانده اســت.
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وضعیت بد مهاجران
افغانستانی در یونان
روز پنجشــنبه ( 30جنــوری) ،زنــان
مهاجــری کــه در اردوگاه ویــژهی مهاجــران
بــه نــام موریــا بــه رس میبرنــد ،بــه دلیــل
وضعیــت بــد ایــن اردوگاه ،دســت بــه
ولی روزبه
اعــراض زده انــد .ایــن تظاهراتکننـدگان،
شــعارهایی را زیــر نــام -.مــا زندانــی نیســتم ،مهاجــر اســتیم -.و
مــا آزادی میخواهیــم -بــا خــود حمــل میکردنــد.ایــن مهاجــران پــس از آن دســت بــه تظاهــرات زده انــد کــه
ماههــا میشــود بــه خواس ـتهای آنــان از ســوی دولــت یونــان
رســیدگی نشــده اســت.
راهپیامیــی اعرتاضــی زنــان اردوگاه موریــا در جــادهی
شــهر میتیلنــی در جزیــرهی لیســبوس برگــزار شــد و
اعرتاضکننــدگان از رشایــط دشــوار زندگــی در اردوگاه موریــا
شــکایت کردنــد.
در مطلبــی کــه مهاجرنیــوز ســه روز پیــش بــه نــر رســانده
اســت؛ ســا جویــا ،یــک زن مهاجــر افغــان کــه در تظاهــرات
روز پنجشــنبه رشکــت کــرده بــود ،بــه مهاجرنیــوز میگویــد:
«رشایــط زندگــی در کمــپ موریــا غیرقابــل تصــور اســت و
مهاجــران بــه کمتریــن امکانــات اولیــه دسرتســی ندارنــد».
ســا جویــا بــا همــر و چهــار کودکــش در اردوگاه موریــا
زندگــی میکننــد؛ او میگویــد کــه از مــاه ســپتمرب بــه ایــن
ســو در ایــن اردوگاه بــه رس میبرنــد و تــا هنــوز بــرای انتقــال
شــان بــه جــای دیگــری تصمیمــی گرفتــه نشــده اســت.
در ایــن تظاهــرات کــه بــرای رســیدگی بــه خواســتهای
انســانی مهاجــران در اردوگاه صــورت گرفتــه اســت؛ تنهــا زنــان
اشــراک کــرده انــد .زنــان دلیــل اشــراک نکــردن مــردان را
در ایــن تظاهــرات ،مامنعــت پولیــس میگوینــد .ســا جویــا
میگویــد کــه اگــر مــردان در تظاهــرات اشــراک کننــد ،از
ســوی پولیــس دســتگیر میشــوند.
رشایــط زندگــی در اردوگاههــای ویــژهی مهاجــران در
یونــان ،دشــوارتر از آن اســت کــه بشــود بــه ســادگی آن را
تصویرســازی کــرد .شــار مهاجرانــی کــه در ایــن اردوگاههــا
بــه رس میبرنــد ،چنــد برابــر بیشــر از انــدازهی گنجایــش
آن اســت.
در حــال حاظــر نزدیــک بــه  40هــزار مهاجــر در اردوگاههای
ویــژهی مهاجــران در یونــان بــه رس میبرنــد .ایــن در حالــی
اســت کــه ایــن اردوگاههــا تنهــا گنجایــش  6200مهاجــر را
دارد .در ســال  2019مهاجرانــی کــه از راه ترکیــه وارد یونــان
میشــوند ،افزایــش بیســابقهای داشــته اســت.
افــت نــرخ «لیــر» در برابــر دالــر و محدودیتهــای تــازهای
کــه حکومــت ترکیــه بــر مهاجــران در ایــن کشــور وضــع کــرده؛
زندگــی بــرای مهاجــران در ترکیــه را دشــوارتر از پیــش کــرده
اســت .روی ایــن دلیلهــا شــار مهاجرانــی کــه از ترکیــه بــه
یونــان میرونــد ،هــر روز در حــال افزایــش اســت؛ امــا در ایــن
اواخــر هــم ترکیــه و هــم یونــان توجــه کمتــری بــه وضعیــت
مهاجــران داشــته و پیوســته حقــوق بــری مهاجــران را نادیــده
گرفتــه انــد.
در اردوگاههــای ویــژهی مهاجــران در یونــان ،رشایــط
زندگــی بــرای مهاجــران افغانســتانی دشــوارتر از زندگــی در
دورافتادهتریــن روســتای افغانســتان اســت.
در ایــن اردوگاههــا مهاجــران از امنیــت غذایــی محــروم
بــوده و همینطــور بــه خدمــات صحــی نیــز دسترســی
ندارنــد .از ســویی هــم بــه دلیــل کنــدی در رونــد رســیدگی
بــه پروندههــای مهاجــران ،شــار زیــاد مهاجــران بــه ناچــار
ماههــا و حتــا نزدیــک بــه ســه ســال را در ایــن اردوگاههــا
رسگردانــی کشــیده انــد.
زندگــی در ایــن رشایــط دشــوار روانــی و جســمی ،باعــث
تشــنج در مهاجــران شــده اســت .از ســویی هــم بــیکاری و
بیرسنوشــتی مهاجــران در ایــن اردوگاههــا باعــث شــده اســت
کــه مهاجــران گاهــی بــرای رسگرمــی بــه جــان هــم بیفتنــد.
کمتــر روزی هســت کــه در ایــن اردوگاه مهاجــران افغانســتانی
بــا هــم و یــا بــا مهاجــران کشــورهای دیگــر درگیــر نشــوند.
مهاجــران افغانســتانی از بــس کــه در ایــن اردوگاههــا
دشــواری زندگــی را کشــیده انــد ،نزدیــک بــه  43درصــد
آنهــا خواهــان برگشــت بــه افغانســتان شــده انــد؛ ایــن آمــار
از ســوی وزارت مهاجــران و بازگشـتکنندگان ســه مــاه پیــش
بــه نــر رســید .
قــرار بــر ایــن بــود کــه هیأتــی از افغانســتان بــه رهــری وزیــر
مهاجــران و بازگشــتکنندگان بــه یونــان بــرود .ایــن هیــات
قــرار بــود بــا دولــت یونــان وارد گفتوگــو شــده و زمینــه را بــرای
بازگشــت داوطلبانـهی ایــن مهاجــران مهیــا کنــد.
البتــه قــرار بــود ایــن کار یــک مــاه و نیــم پیــش صــورت
بگیــرد؛ امــا کوتاهــی وزارت مهاجــران و بازگشــتکنندگان،
باعــث شــده اســت کــه هنــوز هــم صدهــا مهاجــر افغانســتانی
در رسمــای جانســوز زمســتان زیــر خیمههــای بــدون بــرق
شــب و روز کننــد.
در ایــن اردوگاههــا وضعیــت زنــان و کــودکان وخیمتــر از
دیگــران اســت .زنــان در ایــن اردوگاههــا بــه دلیــل درگیریهای
هــر از گاهــی کــه میــان مــردان صــورت میگیــرد ،احســاس
امنیــت خــود را از دســت داده انــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه
در ( 29جنــوری) ســال گذشــتهی میــادی ،دو مهاجــر جــوان
افغانســتان در اردوگاه موریــا بــه رضب چاقــو زخمــی شــده انــد.
از ســوی دیگــر قــرار بــود کــه دولــت یونــان مهاجــران را از
جزیرههــا بــه شــهرهای دیگــر یونــان انتقــال دهــد؛ امــا ایــن
رونــد نیــز تــا هنــوز بــه گونـهی کامــل تطبیــق نشــده و از ســویی
هــم عملــی بــه نظــر منیرســد.

مطالعهی توسعهی پایدار،
مجموعهی بزرگ و پیچیدهای
از شاخصها را در بر میگیرد
و جنبههای مختلف توسعه
را توصیف میكند .اساساً
برای ارتقاء توسعهی پایدار،
شاخصهای قوی بومی باید
شناسایی و به كار گرفته شود.
شاخصهای توسعهی پایدار،
باید بر مبنای انرژی ،منابع
طبیعی ،کیمیایی ،منابع و
معیارهای توسعه توجه مناید.

این روزها از کنج و کنار،
زمزمههایی در باب توسعهی پایدار
()Sustainable Development
در حاشیهی هامیشها ،محافل،
دکرت عارف نعیمزاد سخرنانیها ،نشستها و جلسهها
شنیده میشود که بدون مترکز روی شاخصهای
عملکرد آن در افغانستان؛ در انجامد دیدگاهها و
باورها؛ ساکت و صامت میشود.
گاهی ،شعارها را چنان در گلوی فرشدهی «اقتصاد»
پیوند میزنند که گامن میرود شاید توسعهی پایدار،
رصفاً بحث تئوری گلوگیر در اقتصاد باشد.
گاهی این زمزمهها ،در قالب شعار چنان تند و
جدی است که یادمان میرود ،حتا نخستین گامها
برای فراخوانی این باور تا هنوز برداشته نشده است؛
چون هنوز فقدان منابع انرژی موجود قابل استفاده و
بدیل ،تکافوی مرصف عادی را ندارد و مشخص نیست
تا چه اندازه شهرها و والیتها از انرژی برق حرارتی،
خورشیدی ،زمین ،مصنوعی و ترکیبی با چه مؤثریت
استفاده میکنند ،چه ارقام و اطالعات دقیق زیست
محیطی در دسترس است ،چه میزان آلودگی زیست
محیطی سنجش شده است و تا چه اندازه در مجادله
با آن ،کار شده است؟ چه منابع تسخین بدیل در
دسترس است ،چه تفاوتهایی بین توسعهی محلی
و توسعهی پایدار در ذهن همه خطور میکند.
شعارهای حاشیهای توسعهی پایدار ،غافل از
واکنشهای منطقی در برابر مسایل و مشکالت
موجود ،مثل مواد سوختی قابل استفاده برای
گرم کردن ساختامنها که به نوبهی خود منجر به
بحرانهای زیست محیطی شده است ،به گوش می
رسد؛ در حالیکه ،رضورت ایجاد و توسعهی مقولهی
پایداری در زیربناها و زیرساختها به خوبی قابل
مشاهده ،بازبینی و کنرتل است.
توسعهی پایدار
امروزه ،توسعهی پایدار برای طیف وسیع و متنوعی
از رویكردهای حساس به محیط زیست ،انرژی و رفاه
به كار گرفته میشود و یکی از مهمترین موضوعات
بیناملللی است که همهی اهداف و شاخص آن مهم،
سازنده و حیاتی است و به عنوان حركتی مؤثر برای
توافق بیناملللی حساب میشود.
توسعهی پایدار برای توصیف جهانی به كار میرود
كه در آن ،انسان و طبیعت بتوانند با در نظر گرفنت
نیازهای حال و حقوق نسلهای آینده و با حفاظت
از محیط زیست ،بدون ایجاد آثار مخرب جدی بر آن
ادامهی حیات دهند .این مسأله به فرایندی نسبت
داده میشود که با سازماندهی و تنظیم رابطهی
انسان ،محیط و مدیریت بهره برداری از منابع و
محیطزیست ،دستیابی به تولید فزاینده و مستمر،
زندگی مطمنئ ،عدالت ،ثبات اجتامعی و مشارکت
مردم را تسهیل میکند.
مفهوم توسعهی پایدار تا امروز به روشهای
گوناگون در قالب مفاهیم متنوعی استفاده شده
است؛ اما بهرتین آن ،مربوط به کمیسیون جهانی
توسعه و محیطزیست بوده که در  1987تببین
شده است .بر اساس این تعریف ،توسعهای پایدار
است که بتواند احتیاجهای نسل حارض را بدون
فداکردن توانایی نسلهای آینده برای برآورده سازی
نیازمندیهایشان تأمین کند.
با این توضیح ،توسعهی پایدار فرآیندی است که
طی آن مردم یک کشور ،بدون اینکه به منابع نسل
های آینده را به مخاطره اندازند ،نیازهای خود را
برآورده میکنند و زندگی خود را ارتقاء می-بخشند.
توسعه را زم انی پایدار می نامند که مخرب نباشد و
امکان حفظ منابع ،اعم از آب ،خاک ،منابع ژنتیکی،
گیاهی و حیوانی را برای آیندگان فراهم آورد.
دیدگاهها
دیدگاه کلی در خصوص توسعهی پایدار ،مواردی
چون تجارت بیناملللی ،مبارزه با فقر ،الگوی مرصف،

برنامههای كنرتل جمعیت ،تامین مسكن ،حفظ
محیط زیست ،کویرزدایی ،توسعهی زراعت ،تقویت
جنگلداری ،مدیریت منابع آبی ،مدیریت مواد
کیمیاوی سمی ،مدیریت ضایعات و زبالهها ،انرژی
های تجدید ناپذیر و هوشمندسازی سیستمها را در
بر میگیرد.
توسعهی پایدار ،با هر تعبیر و از هر دیدگاهی که
توصیف شود؛ اگر سواد و دانش توسعه در افراد جامعه
نهادینه شده باشد ،در ابعاد گسرتده و فراگیر محقق
خواهد شد و همهی عرصههای زندگی را در بر خواهد
گرفت.
توسعهی پایدار توام با رشد اقتصادی است ،رشدی
که عدالت و امکانات زندگی را برای متام مردم جهان
و نه تعداد اندکی افراد؛ در پی داشته باشد.
در فرایند توسعهی پایدار ،سیاستهای اقتصادی،
مالی ،تجاری ،انرژی ،زراعتی ،صنعتی و  ...به گونهای
طراحی میشود که توسعهی اقتصادی ،اجتامعی و
زیستمحیطی را تداوم بخشد.
مؤلفههای کلیدی توسعهی پایدار شامل انسان،
محیطزیست ،فرهنگ ،آموزش و مشارکت است که بر
سه اصل کلی (حامیت محیطی ،توسعهی اقتصادی و
توسعهی اجتامعی) مترکز دارد.
ی توسعهی پایدار ،مجموعهی بزرگ و
مطالعه 
پیچیدهای از شاخصها را در بر میگیرد و جنبههای
مختلف توسعه را توصیف میكند .اساساً برای
ارتقاء توسعهی پایدار ،شاخصهای قوی بومی باید
شناسایی و به كار گرفته شود .شاخصهای توسعهی
پایدار ،باید بر مبنای انرژی ،منابع طبیعی ،کیمیایی،
منابع و معیارهای توسعه توجه مناید .استفاده از
شاخصهای پایدار ،ابزاری برای تالشهای مدرن
جهت ارتقاء حفاظت محیطی در زمینههای مختلف
است.
دغدغهی توسعهی پایدار ،توسعهی چند جانبهی
نسل برش است .امروزه ،ادبیات توسعه با گذر از توجه
رصف به رسمایههای فیزیکی ،دیگر انواع رسمایههای
تأثیرگذار در فرایند توسعه هامنند رسمایههای طبیعی
(خدمات ،کارکردها ،فرایندها و منابع تجدید پذیر)،
رسمایههای انسانی (دانش ،مهارت ،سالمتی ،تغذیه،
ایمنی ،امنیت و انگیزهی انسانها) و رسمایههای
اجتامعی (انسجام اجتامعی ،اعتامد متقابل ،تشخص
فرهنگی ،مشارکتپذیری و ترشیک مساعی در امور،
برابری فرصتها ،آزادی تشکلهای صنفی ،نظم و )...
را نیز مورد توجه قرار داده است.
الگوهای توسعه
الگوهای مفهومی توسعه ،معیارهای اقتصادی را
تنها ،منایندهی بخشی از نیازهای نسل برش میداند
و به الگوی شاخص ترکیبی به نام شاخص توسعهی
انسانی ( )Human development indexارجحیت
میدهد .این الگو شامل سه شاخص بیان کنندهی
موفقیتهای یک کشور در بهداشت و صحت ،آموزش
و معیارهای زندگی است .بر مبنای این الگو ،بهداشت
و صحت ،با امید به زندگی در هنگام تولد سنجش
میشود .آموزش ،دربرگیرندهی سواد خواندن و
نوشنت بزرگساالن جامعه و میزان شمولیت در مکتب
و دانشگاه است و معیارهای زندگی نیز در قالب درآمد
رسانه بر حسب قدرت خرید متعادل بیان میشود.
یکی دیگر از الگوهای ترکیبی برای سنجش
توسعه در مفاهیم جدید توسعه ،املاس توسعه
( )Development Diamondsاست که توسط بانک
جهانی استفاده میشود .این املاس ،چهار شاخص
اجتامعی و اقتصادی هر کشور را به تصویر میکشد
که ترکیب این چهار شاخص ،با مقدار متوسط آنها
در کشورها از نقطه نظر درآمد (کشورهای کم درآمد،
درآمد متوسط ،و درآمدباال) مقایسه میکند.
امید به زندگی در هنگام تولد ،شمولیت در مقاطع
تعلیمی-تحصیلی ،دسترسی به آب سامل و درآمد
رسانه ،چهار شاخصی است که در هر یک از محورهای

املاس نشان داده میشود.
بانک جهانی ،توسعهی پایدار الگوی فرایند
مدیریت سهام ( )Portfolioداراییها به منظور حفظ
و اعتالی فرصتها را نیز پیشنهاد میکند .بانک
جهانی این سهام را متشکل از رسمایهی فیزیکی،
طبیعی و انسانی میداند و بر این اساس شاخصی
به نام «ذخیرهی خالص تعدیلی» را برای اندازهگیری
توسعهی پایدار مطرح میکند .این شاخص نرخ واقعی
ذخیره را پس از محاسبهی میزان کاهش یا افزایش
رسمایههای فیزیکی ،طبیعی و انسانی میسنجد.
بر اساس الگوهای تذکار رفته ،طرفداران توسعهی
پایدار پاسخگویی به نیازهای آیندهی نسل برش را،
وابسته به تعقیب اهداف متوازن اجتامعی ،اقتصادی
و زیستمحیطی میدانند.
اهداف توسعهی پایدار
اهداف توسعهی پایدار را معموالً در سه حوزهی
اقتصادی ،اجتامعی و زیستمحیطی دستهبندی
و شاخصهایی را برای اندازهگیری توسعه یافتگی
تعریف میکنند.
حوزهی اجتامعی ،شاخصهایی را مورد توجه قرار
میدهد که در ارتباط مستقیم با انسان است و به
عنوان تسهیلگر یا بازدارندهی فرایند ارتقای کیفیت
زندگی مردم در جوامع عمل میکند.
حوزهی اقتصادی ،ناظر بر چگونگی توزیع و
استفاده از منابع محدود مورد نیاز برای ارتقای زندگی
مردم است و حوزهی زیستمحیطی مربوط به منابع
طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر است که فضای
عملکرد و زندگی انسان را تشکیل میدهد.
اهداف اجتامعی ،مسائلی نظیر اشتغال کامل،
آموزش ،بهداشت ،امنیت ،مشارکت و ...را در بر
میگیرد .در حوزهی اهداف اقتصادی ،رشد ،کارایی،
ثبات و ...مهم تلقی میشود و محیطزیست سامل،
استفادهی منطقی از منابع طبیعی و محافظت از آنها
در حوزهی اهداف زیستمحیطی را در بر میگیرد.
توسعهی پایدار ،سازگاری میان اهداف محیطی،
اقتصادی و اجتامعی است كه ارزش مشرتك
اجتامعی را برای نسل حارض و نسلهای آینده در
محدودیتهای قابل قبول اثر محیطی امكانپذیر
میسازد.
جمع بندی
توسعهی پایدار به معنای ارایهی راه حلهایی در
مقابل الگوهای سنتی اجتامعی و اقتصادی توسعه
است که بتواند از بروز مسائلی چون ترویج بیعدالتی،
پائین آمدن کیفیت زندگی انسانی ،آلودگی ،تخریب
محیطزیست و  ...جلوگیری کند.
در توسعهی پایدار ،انسان مرکز توجه است و
انسانها هامهنگ با طبیعت ،سزاوار حیاتی توام با
سالمت و سازندگی تصور میشوند.
بحث توسعهی پایدار به دلیل جامع بودن ،به
بالنده ترین مناظرهی جهانی تبدیل شده و برمبنای
بسیاری از تحلیلها و نظریهها ،چالش محوری عرص
حارض خواهد بود و در این چالش ،هر آنچه حیات ،بقا
و آزادی انسان را تهدید میکند مردود شناخته می
شود.
تجربهی جوامع توسعه یافته نشانگر این است که
توسعه با برداشت سنتی ،یعنی تکیه بر رشد و یا تنها
بر جنبهی اقتصادی با تاکید روی رشد صنعتی بیبند
و بار ،تولید انبوه و مرصف انبوه منیتواند پایدار
باشد؛ چون رشد و توسعه هم محدودیتهایی دارد و
در صورت عدم توجه به انسان ،این برنامههای رشد
و توسعه میتواند چالشهای اساسی روی رسنوشت
آیندهی برش داشته باشد.
به نظر می رسد که توسعه و در راس آن توسعهی
پایدار ،امری اجتناب ناپذیر ،اجباری و رضوری است
که شهروندان دهکدهی جهانی باید خود را مهیای
پذیرش آن منایند و نهادهای بیناملللی ،دولتها،
نهادهای غیر دولتی و همه در راستای جهانی عاری
از خطر به سوی توسعه گام بردارند.
در نهایت ،میشود گفت توسعهی پایدار به معنای
عدم تحمیل آسیبهای اقتصادی ،اجتامعی یا
زیستمحیطی به نسلهای آینده است.
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و جــذب و پذیــرش خانمهــا منحیــث همقطــاران
و هــمکاران و روحیــهی تعــاون در جامعــه در حــال
افزایــش و بهبــود اســت؛ امــا وضعیــت در اکــر والیــات
دیگــر افغانســتان کامــا متفــاوت و ناامیدکننــده اســت.
صبــح کابــل :خــوب حــاال میخواهــم بگوییــد کــه
مناینــدهی جوانــان در ســازمان ملــل شــده اســت و
قــرار اســت بــرای یــک ســال آینــده از نســلی منایندگــی
کنــی کــه از مــن آن آمــده اســت .از رونــد انتخــاب تــان
بــه عنــوان مناینــدهی جوانــان افغانســتان در ســازمان
ملــل بگوییــد؛ چــه شــد کــه مناینــدهی نســل خــودت
شــدی؟
عایشــه خــرم :مطابــق قطعنام ـهی  2250شــورای
امنیــت ســازمان ملــل متحــد (جــوان ،صلــح و امنیــت)
نقــش جوانــان در پروســهی صلــح از جانــب ســازمان
ملــل متحــد بــه رســمیت شــناخته شــده و در ســایهی
همیــن قطعنامــه نهــاد غیــر انتفاعــیای بــه نــام
«اندیشــوران جــوان» ،بــرای بــار اول ایــن پروســه را بــا
ه ـمکاری ســفارت هالنــد در ســال  2018آغــاز کــرد و
امســال بــا هـمکاری ســفارت آملــان در افغانســتان ایــن
پروســه بــرای بــار دوم برگــزار شــد کــه یــک پروســهی
رقابتــی آزاد بــود و از رسارس افغانســتان در مرحلــهی
نخســت صــد تــن از طریــق فــورم آنالیــن ثبــت نــام کــرده
بودنــد کــه در مرحلــهی دوم بــرای امتحــان تقریــری و
تحریــری  12تــن بــه ســفارت آملــان دعــوت شــد و
از میــان  12تــن ،بعــد شــش تــن انتخــاب شــد کــه
امتحــان ایــن شــش تــن در وزارت خارجـهی افغانســتان
گرفتــه شــد .ســه تــن در دور اخیــر پروس ـه بــا هــم بــه
رقابــت پرداختنــد و باالخــره از میــان ســه تــن کاندیــد
دور نهایــی ،لقــب مناینــدهی جوانــان افغانســتان بــرای
ســال  2019را کســب کــردم.
صبــح کابــل :پذیرفــن مســؤولیت مناینــدهی
جوانــان افغانســتان در ســازمان ملــل چــه تغییراتــی در
زندگــی تــان داشــته؟
عایشــه خــرم :بــا پذیرفــن ایــن مســؤولیت و
آغــاز دورهی منایندگــیام ،کوشــش کــردم بــا جوانــان
افغانســتان از رسارس افغانســتان در لویــه جرگــهی
جوانــان بــرای صلــح ،در فرصتهــای مختلــف دیــدار
کنــم و از آنهــا در مــورد پروســهی صلــح ،توقعــات و
آرمانهــای شــان بپرســم .بــا متــام دیدارهایــی کــه
داشــتم ،یــک نقطــه و درد مشــرک را دریافتــم کــه آن
هــم آرزو بــرای صلــح و زندگــی نورمــال بــه دور از جنــگ
و صــدای فیــر و انفجــار اســت .جوانــان افغانســتان بــا
آن کــه بیوقفــه تــاش میکننــد؛ امــا بــرای جلوگیــری
از فــرار مغزهــا و دوام ایــن تالشهــا ،بایــد امیــدی بــرای
آینــدهی روشــن داشــته باشــند کــه در ایــن زمینــه خیلی
از مســؤوالن ملــی و بیناملللــی ناخشــنود و مأیــوس
اســتند .بــا افزایــش متــاس و مشــورههایم بــا جوانــان
و بــا دیــدن انــرژی و زحامتــی کــه هم ـهروزه بــا وجــود
متــام مایوس ـیها متقبــل میشــوند ،امیــدم بــرای یــک
آینــدهی بهــر و افغانســتان آزاد و آرام بیشــر شــده و
عزمــم بــرای مانــدن و ســاخنت ایــن کشــور رنجدیــده،
راســختر و محکمتــر.
صبــح کابــل :وارد شــدن تــان بــه عرصـهی سیاســت

افغانســتان بــه حیــث یــک زن چــه کنشهــا و
واکنشهایــی در جامعــه داشــت؟
عایشــه خــرم :مــن رســا نقــش فعــال سیاســی
و اجرایــی در سیاســت نــدارم؛ منایندگــی جوانــان
افغانســتان هــم یــک پروســهی غیــر سیاســی و
بیطرفانــه بــوده و فعــا مــروف درس خــود در
دیپارمتنــت روابــط بینامللــل دانشــگاه کابــل اســتم.
صبــح کابــل :از تشــویقها و حامیتهــا تــا
تخریبهــا و محدودیتهــای تــان در ایــن راه بــرای
مــان بگوییــد؟
عایشــه خــرم :مــن در جریــان ایــن پروســه بیشــر
بــا تشــویق همنســانم و برخــی مســؤوالن ملــی و
بیناملللــی روبــهرو شــدم ،تــا تخریــب و محدودیــت.
جوانــان افغانســتان بــا ایــن پروســه امیــدواری جدیــدی
کســب کــرده و از ایــن پروســه و فعالیتهایــم حامیــت
کردنــد؛ ایــن منایانگــر تغییــر بزرگــی در جامعــهی
ســنتی افغانســتان و متایــل نســل مــا نســبت بــه
داشــن یــک صــدا و ســهم در موضوعــات مهــم مربــوط
بــه رسنوشــت مــا اســت کــه مــن ایــن تغییــر را خیلــی
امیدوارکننــده یافتــم.
صبــح کابــل :حــاال کــه مناینــدهی جوانــان در
ســازمان ملــل اســتید ،از زن افغانســتان چــه تصویــری
میخواهیــد بــه جهــان ارائــه کنیــد؟ برنامههایــی را کــه
بــرای یــک ســال کاری تــان در نظــر داریــد ،چیســت؟
عایشــه خــرم :مــن بیانیــهام را در ( 16دســمرب)
ســال  2019در شــورای امنیــت ملــل متحــد بعــد از
دیــدار ،مشــوره و گفتوگــو بــا جوانــان ایــراد کــرده
و خواســتار تــاش جــدی ســازمان ملــل متحــد و
جامعــهی بیناملللــی در پروســهی صلــح افغانســتان
شــدم و خواســتم یــک بــار دیگــر بــه جهانیــان یــادآور
شــوم کــه ایــن جنــگ چــه هزین ـهی ســنگینی دارد کــه
جوانــان و اطفــال افغانســتان طــی دهههــای جنــگ بــه
دوش کشــیده انــد .
صبــح کابــل :صلــح در افغانســتان بــا خربهایــی
کــه ایــن روزهــا از رســانهها میشــنوید ،بــه نظــر تــان
دســتیافتنی اســت یــا بایــد همچنــان در انتظــار
صلــح نشســت؟
عایشــه خــرم :بــا خربهــا و تبلیغــات منف ـیای کــه
امــروز تعــدادی از رســانهها در مــورد صلــح و مذاکــره
بــا طالبــان پخــش میکننــد ،موافــق نیســتم؛ اگــر
مجرایــی هــم بــرای صلــح و امیــدی بــرای یــک فــردای
بهــر هــم وجــود داشــته باشــد ،بــا ایــن پیامهــا و
تبلیغــات منفــی ممکــن آن فرصــت هــم از دســت بــرود.
بــا وجــود متــام دغدغههــا ،بایــد امیــد بــه صلــح را زنــده
نگــه داشــت؛ در غیــر آن ،ادامــهی وضعیــت فعلــی و
قربانــی شــدن همــهروزهی مــردم ملکــی ،فاجعــهی
بزرگتــری بــه همــراه خواهــد داشــت .امیــدوار اســتم
ایــن صلــح بــر خــاف تصــور بعضیهــا ســبب قربانــی
شــدن حقــوق و دسـتآوردهای مــا نشــده و ایــن جنــگ
نبایــد میراثــی بــه نســل آینــده باشــد.
صبــح کابــل :آن طــوری کــه اشــاره داشــتید ،در روند
گزینــش تــان به عنــوان مناینــدهی جوانــان افغانســتان،
مترکــز تــان روی مؤلفــهی صلــح بــود و صلحخواهــی

از آرمانهایــی اســت کــه برایــش مبــارزه میکنیــد؛ از
رشوع مســیر تــان تــا کنــون چقــدر بــه موفقیــت خــود را
نزدیــک میبینیــد؟
عایشــه خــرم :امــروزه صلــح ،یکــی از موضوعــات
خیلــی مهــم در افغانســتان اســت .در ایــن پروســه،
داوران بیشــر بــه دنبــال ایــن بودنــد تــا بداننــد کــه
مفکــوره و دغدغ ـهی جوانــان در مــورد صلــح چیســت و
چــه پیشــنهادهایی بــرای طرفهــای مذاکرهکننــده ،از
جانــب جوانــان خواهیــم داد؛ ایــن موضــوع اصلــی مــورد
بحــث در هم ـهی دورههــای مناظــره بــود.
صبــح کابــل :شــا دیدارهایــی هــم بــا رسان
حکومــت وحــدت ملــی در ایــن روزهــا داشــتید؛ بــه نظــر
شــا چهرهــای سیاســی کشــور مــان بــاور بــه تغییــر
دارنــد؟
عایشــه خــرم :در صورتــی کــه جنــگ خامتــه یابــد
و زنــان بــه صــورت طبیعــی فرصــت بــرای پیرشفــت و
آمــوزش پیــدا کننــد ،مطمــن اســتم زنــان نیــز ســهم
فعــال و گســرده در سیاســت افغانســتان یافتــه و
جایــگاه خــود را بــه دســت خواهنــد آورد.
صبــح کابــل :ایدهآلــی کــه بــرای پایــان مأموریتــت
در ســازمان ملــل در نظــر گرفتــهایــد ،چیســت؟
عایشــه خــرم :ایدهآلــی کــه مــن در ذهــن دارم،
ایــن اســت کــه صــدای جوانــان افغانســتان را کــه
بیشــرین قربانیــان ایــن جنــگ تحمیلــی اســتند ،بــه
گــوش جهانیــان رســانده باشــم و نقــش کوچکــی در
برقــراری صلــح ایفــا کنــم .یــک ســال بعــد منحیــث
یــک فعــال جــوان امیــدوار اســتم بــه شــکل وســیعتر،
فعالتــر و مؤثرتــر بــا همنســان و بــرای همنســان
خــود بــه جامعــه و جوانــان افغانســتان مصــدر خدمــت
بیشــر شــوم.
صبــح کابــل :حــاال کــه پایــت را بــه جهانــی
بزرگتــر از افغانســتان گذاشــتی ،میخواهــم بدانــم
کــه کشــورت افغانســتان چــه قــدر بــرای جهــان مهــم
اســت؟
عایشــه خــرم :اگرچــه افغانســتان فعــا در وضعیــت
دشــورای قــرار دارد؛ امــا جهانیــان متوجــه اهمیــت
جیواســراتژیک ایــن رسزمیــن اســتند و صلــح در
افغانســتان ضامــن صلــح در منطقــه خواهــد بــود.
اگــر چــه رضورت بــرای فهــم و درک وضعیــت واقعــی
افغانســتان بایــد نــزد جهانیــان افزایــش یابــد تــا ایــن
کــه راههــای حــل مناســب و مطابــق وضعیــت واقعــی
گرفتــه شــود .مهمتریــن فکتــور در ایــن نقط ـهی زمانــی
حســاس ،همبســتگی و اجــاع ملــی روی یــک آینــدهی
مشــرک و عــزم راســخ در آوردن صلــح بــه افغانســتان
اســت؛ در غیــر آن بــا ادامـهی وضعیــت کنونــی و نــاکام
شــدن پروسـهی صلــح ،افغانســتان بــه ورطـهی جدیــدی
از تشــنجات داخــل شــده و میــدان رقابــت و زورآزمایــی
قدرتهــای منطقــهای و بیناملللــی خواهــد شــد.
صبــح کابــل :بــاورت چیســت؟ آیا جنــگ افغانســتان
را پایانی هســت؟
عایشــه خــرم :بــه ایــن امیــد اســتم؛ بــرای ایــن
آرمــان تــاش میکنــم و بــرای تحقــق ایــن رؤیــا ماننــد
هــر جــوان افغــان دیگــر دعــا میکنــم.
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صبح کابل :در ابتدا از خو دتان بگویید؟
عایشــه خــرم :عایشــه خــرم اســتم ،دانشجــوی
ســال ســوم دانشکــدهی حقــوق و علــوم سیاســی
دانشــگاه کابــل و مناینــدهی جوانــان افغانســتان در
ســازمان ملــل متحــد بــرای ســال  ، 2019بیشــر مایــل
بــه نوشــن مقــاالت ،مطالعــهی ُرمــان و فعالیتهــای
رضاکارانــهی اجتامعــی اســتم.
صبــح کابــل :شــا از نســلی اســتید کــه بــه خاطــر
جنــگ مهاجــر شــدید؛ زندگــی در مهاجــرت چگونــه
بــود؟
عایشــه خــرم :خیلــی دقیــق دوران مهاجــرت را
بــه یــاد نــدارم؛ زیــرا پنجســاله بــودم کــه بــه کابــل
برگشــتیم؛ امــا از ســختی روزگاران مهاجــرت و
تنگدســتی آن زمــان خیلــی قصههــا از خانــواده و
اقــارب شــنیدهام.
صبــح کابــل :شــا در جایــی گفتیــد کــه «روزی
رشایــط تغییــر میکنــد اکنــون نیــز رشایــط تغییــر
کــرده اســت» میخواهــم بدانــم ایــن تغییــر چــه زمانــی
بــه بــاور تــان تبدیــل شــد؟
عایشــه خــرم :بــا وجــود متــام مصایــب و مشــکالت
امــروزه ،تغییــری کــه در عرصــهی افزایــش فرصتهــا
و امکانــات بــرای نســل مــا ایجــاد شــده ،بهــر و
بیشــر از امکاناتــی اســت کــه نســل قبلــی در اختیــار
داشــتند؛ بــه خصــوص در مقایســه بــا  25ســال اخیــر،
خانمهــا امــروز نقــش فعالتــر و پررنگتــر در جامعــه
دارنــد؛ امــا امیــدوار بــه تغییــر و بهبــود بیشــر از ایــن
اســتم تــا ایــن کــه همــهی افغانهــا در رسارس کشــور
از دورافتادهتریــن قریــه تــا مرفهتریــن شــهر ،همــه از
امکانــات و فرصتهــای مســاوی اســتفاده کننــد.
صبــح کابــل :ســال  2004بــه کشــور تان برگشــتید؛
روزهایــی کــه هنــوز زخمهــای جنــگ بــر تــن شــهرهای
افغانســتان دیــده میشــد از حــس و حــال آن روزهــای
تــان بــرای مــان بگوییــد؟
عایشــه خــرم :هــان طــوری کــه قبــا اشــاره
کــردم؛ چــون طفــل بــودم درک دقیــق از وضعیــت و
خاطــرهی مانــدگاری از ســال  2004نــدارم؛ امــا مــن
دقیــق زمانــی بــه افغانســتان آمــدم کــه افغانســتان از
یــک مرحل ـهی تاریــک و دشــوار تاریــخ خــود گذشــته و
دوبــاره در حــال نفــس کشــیدن و زنــده شــدن بــود .مــن
از جمل ـهی محــدود اطفــال خوشبختــی بــودم کــه در
ســال  2005در لیسـهی عالــی ماللــی زندگــی تعلیمــی
خــود را آغــاز کــردم و آن روز دقیــق بــه خاطــرم اســت.
ایــن را میدانــم کــه در آن زمــان امیــد بــه آینــده بیشــر
از امــروز بــود.
صبــح کابــل :شــا ســابقهی کار در رســانه را هــم
داریــد؛ بــه عنــوان یــک زن کــه در افغانســتان زندگــی
میکنــد ،تجربــهی کار در محیــط بیــرون از خانــه را
چگونــه یافتیــد؟
عایشــه خــرم :امکانــات و فرصتهــای کاری بــرای
خانمهــا در کابــل امــروزه بیشــر از  20ســال گذشــته
اســت و خانمهــا هــمدوش بــا بــرادران شــان بــا درک
مســؤولیت خــود فعاالنــه کار کــرده و روایــت جدیــدی
از افغانســتان را بــه منایــش میگذارنــد؛ محیــط کاری
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اشــاره :عایشــه خــرم ،مــدت یــک ســال
از جوانــان افغــان در ســازمان ملــل منایندگــی
میکنــد .خانــم خــرم ،از نســل جنــگ
افغانســتان اســت .او ،در طــول ایــن ســالها
در حوزههــای فرهنگــی نیــز فعالیتهــای
زیــادی داشــته اســت .عایشــه خــرم ،در
دوران مکتــب بــا بعضــی از رســانههای چاپــی
همــکاری داشــته و بــا روزنامههــای ویســا و
افغانســتان تایمــز کار کــرده اســت .پــس از آن
نیــز در تلویزیــون کابــل نیــوز ویراســتار بخــش
خربهــای بیناملللــی بــوده و بــا یــک ســازمان
غیرانتفاعــی در کابــل بــه عنــوان کارآمــوز و
داوطلــب در بخــش جوانــان و شبیهســازی ملــل
متحــد کار کــرده اســت .او ،در ( ۷اکتــر) ســال
 2019میــادی ،بــه عنــوان مناینــدهی جوانــان
افغــان در ســازمان ملــل معرفــی شــده اســت.
ایــن پروســه از طــرف نهــاد اندیشـهوران جــوان،
ســفارت آملــان ،یونامــا و وزارت خارجــه دایــر
شــده اســت.
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خانواده

تأثیر کمک مالی شوهر
به خانواده
طبــق بررســیهای انجامشــده ،بیشــر مردهــا
در زمانــی کــه از تــوان مالــی برخــوردار اســتند،
حتــا در صورتــی کــه والدیــن و خواهــران نیــازی
هــم نداشــته باشــند ،بــه آنهــا کمــک میکننــد .در
واقــع ایــن میتوانــد روشــی باشــد تــا مــرد محبــت و
عالق ـهاش را بــه خانــوادهی خــود ابــراز کنــد .البتــه
گاهــی دیــده میشــود کــه مــرد بــرای گرفــن محبــت
از جانــب آنهــا ایــن کارهــا را انجــام میدهــد کــه در
ایــن صــورت بایــد بررســی کــرد چــرا چنیــن روشــی را
انتخــاب کــرده اســت.
در مواقعــی کــه خانــواده از تــوان مالــی برخــوردار
نباشــد و یــا بــه دلیــل مشــکالتی از پــس مخــارج
برنیایــد ،نیــز مردانــی هســتند کــه خــود شــان چــه
تأمیــن باشــند چــه نباشــند ،هــر آنچــه کــه در تــوان
شــان هســت را در قبــال آنهــا انجــام میدهنــد.
معمــوال در زمانهایــی کــه مــرد میبینــد پــدر از
کار افتــاده و درآمــد نــدارد و یــا درآمــدش کافــی
منیباشــد ،داشــن مــادر بیــوه یــا خواهرهــای
کوچکتــر از خــود کــه بــه کمــک و پشــتیبانی او
نیــاز داشــته باشــند ،بــه ایــن شــکل رفتــار میکننــد.
در متامــی ایــن مــوارد احســاس مســؤولیت و وظیفــه
در شــوهر بیشــر شــده و ممکــن اســت بــا وجــود
مشــکالت مالــی و کمبودهــای خانـهی خــود ،کمــک
خــود را از آنهــا دریــغ نکنــد.
نکاتی برای مردان
نکتــهی اصلــی بــرای آن کــه کمــک مالــی بــه
خانــوادهیتــان منجــر بــه بــروز مشــکالتی در زندگــی
زناشــویی شــا نشــود ،ایــن اســت کــه بتوانیــد
درســت اولویتبنــدی کنیــد تــا مدیریــت اوضــاع از
دســت شــا خــارج نشــود .بســیاری از حساســیتها
و مشــکالتی کــه بیــن شــا و همــر تــان ایجــاد
میشــود ،میتوانــد ناخواســته ناشــی از رفتارهــای
اشــتباه شــا باشــد .توجــه بــه نــکات زیــر میتوانــد
در ایــن زمینــه بــه شــا کمــک کنــد.
• بیــن خانــوادهی خــود و همــر تــان جبههبنــدی
نکنید .
• هنگامــی کــه همــر تــان نســبت بــه
کمکهــای مالــی شــا حســاس میشــود ،بــه
جــای صحبتهــای جانبدارانــه ،گفتوگــو را بــه
زمانــی کــه هــردوی شــا در آرامــش اســتید ،موکــول
کنیــد.
• هنــگام گفتوگــو ،بگذاریــد همــر تــان
نیازهــای خــود را آزادانــه بــا شــا در میــان بگــذارد.
• در مــورد کمکهــای مالــی بــه خانــوادهی
همــر تــان بــه طــور شــفاف بــا همــر خــود
صحبــت کنیــد .پنهــانکاری میتوانــد منجــر بــه
افزایــش حساســیتها و بــاال گرفــن هــر چــه بیشــر
مشــکالت میــان شــا و خانــوادهی تــان شــود.
مــردان بایــد ایــن را در نظــر بگیرنــد کــه اگــر
قصــد تشــکیل خانــواده را دارنــد و در عیــن حــال
وظیفــه دارنــد بــه والدیــن خــود رســیدگی کننــد،
بهــر اســت بیشــر در بــارهی ازدواج بیندیشــند کــه
آیــا توانایــی دادن مخــارج هــر دو زندگــی را دارنــد
و میتواننــد مســؤولیتهای خــود در برابــر همــر
خــود و در عیــن حــال خانــوادهی خــود بــه شــکل
درســت انجــام دهنــد.
بهــر اســت اگــر قصــد تشــکیل چنیــن زندگـیای
را دارنــد ،بــا همــر آینــدهی خــود صداقــت داشــته
و از ابتــدا رشایــط خــود را توضیــح دهنــد .بــرای
جلوگیــری از ناراحتیهــای بعــدی از هــان ابتــدا
تــاش کننــد تــا اعتــاد و حامیــت همــر را جلــب
کننــد.
نکاتی برای زنان
اگــر زن بتوانــد درک درســتی از رشایــط داشــته
باشــد و برخــوردی مناســب کنــد ،حتــا در رشایطــی
کــه همــر تعهــدات خــود را انجــام منیدهــد
نیــز میتوانــد وضعیــت را بــه نفــع خــود تغییــر
دهــد؛ بــرای مثــال خامنــی در قبــال وجهــی کــه
همــرش بــه خانــوادهاش میدهــد ،مخالفــت
کــرده و بــا غُــرزدن و دعــوا ،تــاش میکنــد تــا بــه
حــق خــود برســد؛ در چنیــن رشایطــی مــرد بــرای
آرام کــردن فضــای خانــه بــا او موافقــت میکنــد؛
امــا کمکهــای خــود را بــه صــورت مخفیانــه بــه
خانــواده میرســاند .دیــری نگذشــت کــه خانــم
از طریقــی متوجــه ایــن مســأله شــد و عــاوه بــر
مشــکالت قبلــی ،بیاعتــادی نســبت بــه همــر
در خانــم شــکل میگیــرد .بــرای پیشگیــری از ایــن
مشــکالت ،نــکات زیــر میتوانــد بــه حــل مشــکالت
شــا کمــک کنــد.
• بــا همــر تــان بــدون موضعگیــری گفتوگــو
کنیــد و نیازهــای خــود را بــا او در میــان بگذاریــد.
ک مالــی شــوهر بــه
• تــاش کنیــد تــا علــل کم ـ 
خانــوادهاش را دریابیــد و بــا احساســات او در ایــن
زمینــه همدلــی کنیــد.
• بــه جــای بدگویــی از خانــوادهی همــر در
مقابــل شــوهر تــان ،بــر مشــکالت زندگــی خــود
مترکــز کنیــد و بــرای رفــع مشــکالت مالــی زندگــی
خــود بــه کمــک شــوهر تــان آنهــا را اولویتبنــدی
کنیــد.

زندگی به رنگ زن

(روایتهای مستند از وضعیت زندگی زنان)

فقر خانوادهها و ناچاری در پذیرش خواستگارهای پولدار
افسانه یاس

مشــکالت اقتصــادی از چالشهایــی اســت
کــه در ازدواجهــای اجبــاری ،بــد و بــدل دخــران
و ازدواجهــای زیــر ســن نقــش مهــم دارد .فقــر
خانوادههــا ســبب میشــود کــه پــولدار بــودن
خواســتگار یکــی از معیارهــای ازدواج بــرای
خانوادههــا باشــد.
مــردان پــولدار میتواننــد بــه راحتــی ،دخــر
مــورد عالقــهی شــان را حتــا در صــورت رضایــت
نداشــن بــه نــکاح شــان درمیآورنــد و هســتند
مــردان مســن پــولداری کــه بــرای ازدواج ،دخــران
کمســن و ســال را ترجیــح میدهنــد .بــرای
آنــان ،اهمیتــی نــدارد دخــر مــورد نظــر شــان بــا
آنهــا چــه انــدازه تفــاوت ســنی دارد؟ آیــا ســن
دخــر مناســب بــرای ازدواج بــا او اســت یــا خیــر؟
آیــا دخــر بــرای ازدواج رضایــت دارد یــا خیــر؟
تنهــا موضوعــی کــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه
او پــول دارد و تنهــا بــه همیــن دلیــل ،از کســی
کــه خواســتگای میکنــد ،بایــد بــا او ازدواج کنــد.
در صــورت رد خواســتگاریاش ،حــس میکنــد
کــه بــه غــرور مردان ـهاش لطمــه وارد شــده اســت و
رفتارهــای پرخاشگرانــه از خــود بــروز میدهــد.
در یکــی از نهادهــای عدلــی ،بــا دخــری
خوشســیام و جــوان کــه لباســی آراســته بــر تــن
داشــت ،آشــنا شــدم کــه برگ ـهی درخواســت فســخ
نامــزدیاش را بــه دســت داشــت؛ جوانتــر از آن
بــود کــه پایــش بــه نهادهــای عدلــی و قضایــی بــاز
شــود .بیشتــر دخــران همســن و ســال او در
دانشــگاهها و مراکــز تعلیمــی ،مــروف ادامــهی
تحصیــات شــان اســتند؛ امــا او بــا برگههایــی در
دســتش بــرای رهایــی از زندگ ـیای تکاپــو میکــرد
کــه خانــوادهاش در بــدل پــول برایــش رقــم زده
انــد.
ســبا (نــام مســتعار)  19ســال دارد؛ چهــار
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ســال پیــش ،زمانــی کــه هنــوز نوجــوان اســت ،مــرد
بزرگســالی بــه خواســتگاریاش میآیــد .ســبا،
هنــوز دانشآمــوز اســت و ســن مناســبی بــرای
ازدواج نــدارد .از ســوی دیگــر خواســتگارش مــردی
اســت بزرگتــر از پــدرش .ســبا بــا ایــن نامــزادی
مخالفــت نشــان میدهــد؛ امــا نظــر او بــرای
خانــوادهاش کــه دیگــر تصمیــم شــان را گرفتــه
انــد ،مهــم نیســت؛ او را بــه اجبــار بــا مــرد مســن و
پــولداری کــه بــه خواســتگاری آمــده اســت ،نامــزد
میکننــد .
نامــزد شصتوچندســالهای کــه قاچــاق مــواد
مخــدر میکنــد؛ مــردی کــه از والیتهــای شــال
کشــور ،بــه کابــل مــواد مخــدر انتقــال میدهــد.
خانــوادهی ســبا تنهــا چیــزی کــه میداننــد ،ایــن
اســت کــه او مــردی اســت رسمایــهدار و میتوانــد
بــرای ســبا و خانــوادهاش زندگــی خوب و آســودهای
را فراهــم کنــد و آنهــا را از فقــر و بدبختــی نجــات
دهــد.
نامــزد ســبا هــر از گاهــی بــه کابــل میآیــد
و بــرای مالقــات ســبا بــه خانــهی شــان مهــان
میشــود .او هــر بــار بــه بهانههایــی بــه دنبــال
برقــراری رابطـهی جنســی بــا ســبا اســت؛ امــا ســبا
در رشایطــی ســنیای نیســت کــه بتوانــد ایــن نــوع
رابطــه را بپذیــرد .دخــر مخالفــت میکنــد و ایــن
مخالفتهــا ســبب میشــود کــه مــرد بــا ســبا
چندیــن بــار رفتــار توهینآمیــز و خشــونتآمیز
داشــته باشــد.
ســبا بارهــا از آزار ،اذیتهــا و بدرفتاریهــای
نامــزدش بــه خانــوادهاش شــاکی میشــود؛ امــا
خانــوادهاش بــاور منیکننــد .عــاه بــر ایــن کــه
شــکایت او را جــدی منیگیرنــد ،او را متهــم
بــه داشــن رابطــه بــا شــخصی دیگــری نیــز
میکننــد و برایــش میگوینــد حتــا دلیــل ایــن

بیعالقهگیهــا بــودن پــای مــرد دیگــری در
زندگــیِ ســبا اســت.
رفتوآمدهــای نامــزدش ،ســبا را تحــت فشــار
روانــی قــرار میدهــد و خانــوادهاش هــم تنهــا
کاری کــه برایــش میکننــد ،قضــاوت کــردن
اســت ،نــه درک کــردن.
بعــد از گذشــت چندیــن مــاه بــه همیــن منــوال،
یکــی از روزهایــی کــه نامــزدش راهــی کابــل
بــا مــواد مخــدر اســت ،در یکــی از ایســتهای
بازرســی شــاهراههای مســیر شــال-کابل،
بازداشــت شــده و بعــد از تحقیــق و تعقیــب بــه
مجــازات حبــس ( 5ســال) محکــوم میشــود.
خانــوادهی ســبا بعــد از شــنیدن ایــن خــر و
اطــاع از ایــن موضــوع ،درمییابنــد کــه او را بــا
فروشــندهی مــواد مخــدر نامــزد کــرده بودنــد؛ امــا
هنــوز هــم زمانــی کــه ســبا میخواهــد درخواســت
فســخ نامــزدی بدهــد ،خانــوادهی او مانــع
میشــوند و میگوینــد مبــادا در صــورت فســخ
نامــزدی ،مــرد پولهایــی را کــه بــرای آنــان هزینــه
کــرده اســت ،مطالبــه کنــد.
ســبا از شــکایت کــردن بــه نهادهــای دولتــی
خــودداری میکنــد و از ایــن کــه نامــزدش در
زنــدان بــه رس میبــرد و دور اســت ،تــا حــدی
خیالــش راحــت اســت؛ امــا بعــد از پنــج ســال
نامــزدش از زنــدان بیــرون میآیــد .بعــد از رهایــی
از حبــس بــاز هــم رساغ ســبا میآیــد تــا نامــزدش
را بــه نــکاح خــود در آورد؛ امــا ســبا ایــن بــار بــا
جســارت میگویــد کــه درخواســت فســخ نامــزدی
داده و منیخواهــد بــا کســی کــه فروشــنده و
انتقالدهنــدهی مــواد مخــدر اســت ،زندگــی کنــد.
بعــد از مدتــی خانــوادهاش هــم از ســبا حامیــت
میکننــد و هزینههایــی را کــه مــرد بــرای شــان
مــرف کــرده بــود ،دوبــاره مســرد میکننــد.

(یادداشتهای عزیز رویش از دانشگاه یل  20 -اگست تا  20دسامرب )2010

جنگ امیدهای محرومان را برباد میدهد
جنگ امیدهای محرومان را برباد
میدهد .این سخن نیز تکهای از
سخرنانی مارتین لوترکینگ است
که موضوع بحث من و ماروین قرار
عزیز رویش
گرفت .مارتین لوترکینگ ،در این
سخرنانی خود ،با یادآوری وضعیتی که سیاهان امریکا
گرفتار آن بودند ،به مخالفت جنگ ویتنام حرف میزند.
شنیدن سخرنانی او در آن هنگام ،برای امریکاییان
تندروی که آبرو و اعتبار امریکایی خویش را در جنگ
ویتنام میدیدند ،تحریککننده بود؛ اما لوتر کینگ بر
نقطهی مشرتکی ناخن میگذارد که همهی امریکاییان
با آن توافق داشتند :جنگ اثرات ویرانکنندهای بر
امیدها و آرزوهای فقیرترین و محرومترین انسانهای
امریکایی در داخل کشور دارد.
تکهای که در این سخرنانی ماروین را به خود جلب
کرده است ،حرفی از مارتینلوترکینگ است که هر
جنگافروزی در هر زمانی میتواند مخاطب آن باشد.
کینگ میگوید :ما جوانان سیاه را که در جامعهی
خود شان به ادبار کشانده شده اند ،بر میداریم
و هشت هزار مایل دورتر میفرستیم تا آزادی را در
جنوبرشق آسیا ضامنت کنند ،حاالنکه خود شان
هامن آزادی را در جنوبغرب جورجیا و یا رشق هارمل
ندارند .او میگوید ما همه روزه در صفحهی تلویزیون
جوانان سیاه و سفیدی را میبینیم که خونهای شان
را در سنگری مشرتک برای ملتی میریزند که این ملت
هنوز قادر نشده است سیاه و سفید را در یک مکتب در
صندلی مشرتک کنار هم بنشاند .آنها را میفرستیم
تا با همبستگیای وحشیانه ،کلبههایی را در یک
قریهی فقیر بسوزانند حاالنکه میدانیم خودشان در
یک اپارمتان مشرتک در شیکاگو زندگی منیتوانند.
مارتین لوتر کینگ با یادآوری همین نکتهها فریاد
میزند :من منیتوانم در مقابل همچون بهرهبرداری
ظاملانه از فقیران و محرومان این کشور ساکت مبانم.
ماروین این بخش از سخنان مارتین لوترکینگ را
به عنوان مانیفیست مبارزهی جدید او در امریکا اعالم
میکند که در نهایت باعث قتل او نیز شد .ماروین
میگوید :فکر نکنید که آزادی در این کشور اجازهی
گفنت هر حرفی را برای شام میدهد .شام در هر
جامعه ظرفیتی دارید که مطابق آن عمل میکنید.
جامعهی امریکایی هم ظرفیتی دارد .این ظرفیت اگر
پر شد ،تحمل هیچ چیزی را منیتواند حتا آزادی را.
ماروین حرف دیگری نیز دارد که با عقیدهی رایج

در مورد اعتقادات مذهبی مسیحیان تفاوت دارد .او
میگوید :این ادعا که گویا مسیح پیامرب صلح و آشتی
و عدم خشونت به متام معنا بود ،حرف درستی نیست.
شام وقتی بروید و انجیلها را بخوانید میبینید
که لحن مسیح در برابر مالیان یهود به هیچ وجه
آشتیجویانه نیست و برعکس ،رسارس مملو از خشم و
عصیان است و اغلب رکیکترین دشنامها را نثار شان
میکند .ماروین میگوید :مسیح بر عدالت تأکید
میکند و عدالت را اساس همهچیز میداند .تأکید
بر عدالت ،وقتی خشم دشمنان عدالت را برانگیزد،
مگر میتواند برچسب عدم خشونت به آن معنایی که
حاال میگویند داشته باشد؟ ماروین نکتهی جالبی
را طرح میکند :اصوالً غربیها مسیح را هم وقتی
آوردند به غرب ،به شکل و شامیل خود بازآفرینی
کردند .این امپراطوری روم بود که با ترویج جنبهی
خشونتپرهیزی مسیح ،مردم را به این تلقین میکرد
که هرگونه ستم و بیعدالتی از طرف ستمگران را
قابل تحمل بدانند ،حتا در حدی که گفتند :دشمن
خود را هم دوست داشته باشید .ماروین میگوید:
آنکه دشمنی میکند و آنکه دشمنیاش خطرناک
است ،کسی است که زور و قدرت دارد .وقتی او با تو
خصومت میکند؛ اما تو را دوباره به مدارا و آشتی و
مساملتجویی تشویق میکند در واقع میخواهد تو
را خنثا و بیتحرک بسازد .ماروین دوران قرون وسطی
را توطیهای مشرتک میان امپراتور و کلیسا میداند و
معتقد است که اینها به کمک هم وضعیت را برای
مردم چنان سیاه و بد ساخته بودند که هیچ کسی
در برابر حاکمیت شان حرف نزند .او این سخن یکی
از انقالبیون افریقا را به یاد میآورد که میگفت :سه
صد سال پیش ،وقتی اروپاییان به قارهی افریقا آمدند
ما طال و ثروت داشتیم و آنها انجیل؛ بعد از سه صد
سال ،آنها طال و ثروت دارند ،ما انجیل.
ماروین میگوید :مارتین لوترکینگ این حکایت را
دگرگون کرد و گفت :یک کشیش و یک فرد کلیسایی
میتواند و مسؤولیت دارد تا در برابر ناروایی و
بیعدالتی ،صدای خود را بلند کند و او بود که راه
را برای اعرتاض مدنی سیاهان باز کرد و آنها را به
مقاومت مدنی تشویق کرد .ماروین ،این بخش از
سخنان مارتین لوترکینگ را خیلی قوی و الهامبخش
میداند :من همیشه وقتی میان کلبههای فقیرانهی
سیاهان در حرکتم ،برای شان تذکر میدهم که
مشکل آنها از طریق استفاده از کوکتل مولوتف یا

تفنگ حل منیشود .همیشه میکوشم عمیقترین
تعهداتم را نسبت به مبارزهی عدم خشونت برای
آنان انتقال دهم؛ اما وقتی آنها میپرسند که پس
جنگ ویتنام چه؟ و وقتی میپرسند که اگر کشور
ما اینهمه خشونت عظیم را برای حل مشکالتش بر
دیگران تحمیل منیکرد ،آیا منیتوانستیم تغییری
را که در کشور خود رضورت داریم ایجاد کنیم؟
اینجاست که فکر میکنم منیشود فقیران رنجدیده
را به مساملتجویی تشویق کرد حاالنکه بزرگترین
قدرتهای کشوری ما با خشونت زندگی میکنند و
بزرگترین منبع تغذیهی خشونت در جهان اند.
ماروین میگوید :پیام مارتین لوترکینگ روشن
بود :چرا برای پوشاندن درد اصلی جامعهی خود که
تبعیض و بیعدالتی است ،همهی توجهات را به بیرون
از کشور معطوف میکنیم ،آنهم با جنگی که بهای
آن باز هم کمر مردم ما را در داخل کشور میشکند؟
ماروین میگوید :مارتین لوتر کینگ و مالکوم ایکس
هر دو از یک درد مینالیدند؛ اما راهی که مالکوم
ایکس پیشنهاد میکرد با وجود اینکه میتوانست
خشم سیاهان را تشفی کند؛ اما راهی برای نجات
آنان در پی نداشت .راه مارتین لوترکینگ ،راهی بود
که وجدان و قانون اساسی امریکا پشتوانهی آن بود و
در نهایت مجبور بودند به سخنان کینگ توجه کنند.
ماروین خیلی ساده میگوید :اوباما فرزند راه مارتین
لوترکینگ است ،نه از مالکوم ایکس.
در بحثهای امروز ،ماروین سخن دیگری را
نیز یادآوری کرد :امریکا در وقتشناسی جامعهی
باظرفیت و عجیبی است .میداند که با مشکالتی
که گرفتار میشود چگونه معقول و منطقی کنار
بیاید و آن را از رس خود دور کند .بااینهم ،ماروین از
وقتشناسی و هوشیاری مارتین لوترکینگ هم متجید
میکند :مارتین لوترکینگ فهمید که مبارزهی امریکا
در برابر کمونیسم بهرتین فرصت برای سیاهان امریکا
است تا از آزادی و حقوق برابر شهروندی که در قانون
اساسی این کشور در برابر نظام استبدادی و توتالیرت
کمونیستی منایندگی میکند ،حرف بزنند و حقوق
پایاملشدهی خود را حاصل کنند .ماروین میگوید
که این هامن پاشنهی آشیل امریکا در دوران جنگ
رسد بود که برای مارتین لوترکینگ و دیگر مبارزان
حقوق مدنی امریکا فرصت داد تا تغییرات کشورشان
را رسعت بخشند .ماروین میگوید :این درس مارتین
لوترکینگ نیز برای همهی ما آموزنده است.
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اشتراک در روزنـامـه

سال اول

مســؤوالن امنیتــی در والیــت تخــار ،تأییــد میکننــد کــه
هراسافگنــان طالــب ،یــک مکتــب دخرتانــه را در نزدیکــی
شــهر تالقــان ،بــه آتــش کشــیده انــد.
خلیــل اســیر ،ســخنگوی پولیــس والیــت تخــار ،بــه
روزنامـهی صبــح کابــل میگویــد کــه حوالــی ســاعت 11:00
پیــش از چاشــت روز دوشــنبه ( 14دلــو) هراسافگنــان
طالــب مکتــب متوســطهی «بودلــه» را بــه آتــش کشــیده انــد.
او میافزایــد ،ایــن مکتــب کــه در  15کیلومــری شــهر
تالقــان موقعیــت دارد؛ بــه گونـهی کامــل حریــق شــده اســت.
آقــای اســیر میگویــد کــه در ایــن رویــداد ،بــه کســی آســیب
نرســیده اســت.

بــا ایــن حــال ،منابــع محلــی ،میگوینــد کــه
هراسافگنــان ایــن مکتــب را بــه آتــش کشــیده و بــه هیــچ
کســی اجــازهی خامــوش کــردن آن را نــداده انــد.
بــه آتــش کشــیدن مکاتــب از ســوی هراسافگنــان
طالــب ،مــورد تــازهای نیســت .طالبــان ،همــواره بــا آمــوزش
دخــران مخالفــت کــرده و در مناطــق تحــت حاکمیــت شــان،
مکتبهــای دخرتانــه را بــه آتــش کشــیده انــد.
والیــت تخــار در شــال-رشق افغانســتان ،در یــک ســال
اخیــر بــه شــدت ناامــن شــده اســت و هراسافگنــان طالــب،
حمــات زیــادی را بــر ولســوالیهای مــاورای کوکچــه
راهانــدازی کــرده انــد.

سهشنبه

طالبان یک مکتب دخرتانه را در تخار
به آتش کشیدند

مایک پومپئو :گروه طالبان ارادهی خود را برای
کاهش خشونت نشان بدهد
وزیــر خارج ـهی ایــاالت متحــدهی امریــکا ،از گــروه طالبــان
خواســته اســت تــا ارادهی خــود را بــرای کاهــش خشــونت
نشــان بدهــد.
مایــک پومپئــو ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) در یــک نشســت
خــری در اوزبیکســتان گفــت ،گــروه طالبــان بایــد ثابــت
کنــد کــه میتوانــد پیــش از امضــای توافقنامــهی صلــح بــا
امریــکا ،میــزان خشــونتها را کاهــش بدهــد.
او افــزود« :توافــق صلــح نزدیــک اســت .هرچنــد در گذشــته
هــم بــه امضــای توافقنامــه بــا طالبــان نزدیــک شــده بودیــم؛
امــا نــاکام شــد .دلیــل ناکامــی آن ناتوانــی طالبــان در نشــان
دادن جدیــت شــان بــود».
آقــای پومپئــو ،گفتــه اســت کــه توافــق میــان امریــکا بــا
طالبــان ،زمینــه را بــرای خــروج نظامیــان امریکایــی و آغــاز
گفتوگوهــای بیناالفغانــی ،فراهــم میکنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه زملــی خلیــلزاد ،مناینــدهی
ویــژهی وزارت خارجــهی امریــکا در امــور صلــح افغانســتان،
روز شــنبه ( ۱۲دلــو) از اســامآباد بــه کابــل آمــد و بــا رهــران
حکومــت وحــدت ملــی دیــدار کــرد.
او در دیــدار بــا رییسجمهــور غنــی ،بــا بیــان ایــن کــه در
گفتوگوهــا بــا طالبــان ،کــدام پیرشفــت قابــل مالحظــهای

صــورت نگرفتــه ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه در ایــن راســتا بــه
نتیج ـهی مثبتــی دســت یابــد.
آقــای خلیـلزاد ،بــا اشــاره بــه جزئیــات اخیــر گفتوگوهــای
امریــکا بــا طالبــان در دوحــه ،گفــت« :منتظــر پاســخ روشــن
طالبــان بــر اســاس یــک مکانیــزم عملــی بــرای آتشبــس و
یــا کاهــش قابــل مالحظــه و پایــدار خشــونت کــه مــورد قبــول
مــردم افغانســتان و حکومــت امریــکا باشــد ،اســتیم».
او ،در دیــدار بــا عبداللــه عبداللــه ،رییــس اجرایــی
حکومــت وحــدت ملــی نیــز گفــت کــه هیــأت مذاکرهکننــدهی
افغانســتان بــا طالبــان ،بایــد فراگیــر و همــه شــمول باشــد و از
متــام اطــراف در افغانســتان منایندگــی کنــد.
پیــش از ایــن ،گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت کــرده
بــود .ایــن گــروه ،همچنان ابـراز امیــدواری کــرده بود کــه توافقنامهی
صلــح بــا امریــکا ،تــا پایان مــاه پیش میــادی بــه امضا برســد.
ارگ ریاس ـتجمهوری ،امــا تأکیــد کــرده اســت کــه مــردم
افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه آتشبــس میخواهنــد.
صدیــق صدیقــی ،ســخنگوی ریاس ـتجمهوری ،گفتــه اســت
کــه اگــر گــروه طالبــان بــا برقــراری آتشبــس موافقــت نکنــد،
گفتوگوهــا بــرای آوردن صلــح و ختــم جنــگ ،بــه نتیجــهی
مثبتــی نخواهــد رســید.

وانگ یو :شهروندان افغان در چین
زیر مراقبت جدی قرار دارند
ســفیر چیــن در کابــل ،گفتــه اســت کــه شــهروندان
افغانســتان در چیــن ،در ســامت کامــل بــه رس میبرنــد و از
خطــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا ،در امــان انــد.
وانــگ یــو ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) در برگــهی تویــرش
نوشــته اســت کــه در دیــدار بــا فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر
صحــت ،در مــورد وضعیــت صحــی شــهروندان افغانســتان
مقیــم در چیــن ،اطمینــان داده اســت.
او افــزوده اســت« :شــهروندان افغانســتان در چیــن ،در
ســامت کامــل بــه رس میبرنــد و زیــر مراقبــت جــدی قــرار
دارنــد .اطمینــان میدهیــم کــه تالشهــا بــرای جلوگیــری از
گســرش ایــن ویــروس و کنــرل آن در چیــن ،ادامــه دارد».
از ســویی هــم ،وزیــر صحــت در ایــن دیــدار ،نســبت بــه
وضعیــت دانشجویــان افغــان در شــهر ووهــان ابــراز نگرانــی
کــرده و از ســفیر چیــن خواســتار کمــک بــه آنهــا شــده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه فیروزالدیــن فیــروز ،روز یکشــنبه
( 13دلــو) در یــک نشســت خــری گفتــه بــود کــه  ۴۱نفــر از
دانشجویــان افغــان و بعضــی از خانوادههــای شــان کــه در
شــهر ووهــان چیــن گیــر مانــده انــد ،بــه زودی بــه افغانســتان

منتقــل خواهنــد شــد.
او افــزوده بــود کــه دانشجویــان افغــان پــس از ورود بــه
افغانســتان ،زیــر نظــارت جــدی قــرار میگیرنــد و بــه مــدت
 14روز در قرنطیــن خواهنــد بــود.
آقــای فیــروز ،گفتــه بــود کــه تصمیــم انتقــال دانشجویــان
افغــان از شــهر ووهــان بــه کابــل ،خطرهایــی هــم دارد؛ زیــرا ۴۱
نفــر ،حــدود  ۳۰میلیــون نفــر را تهدیــد خواهــد کــرد؛ امــا بــا وجــود
ایــن هــم ایــن دانشجویــان بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.
او همچنــان گفتــه بــود کــه وزارت صحــت ،بــرای جلوگیــری
از ورود ویــروس کرونــا بــه افغانســتان آمادگــی دارد؛ امــا اگــر
ایــن ویــروس بــه افغانســتان بیایــد ،احتــاال تــا  6مــاه ،ســه
هــزار نفــر را مبتــا خواهــد کــرد.
ایــن در حالــی اســت کــه ســازمان صحــت چیــن ،در
تازهتریــن گــزارش خــود ،از افتتــاح شــفاخانهی هزاربســر
در شــهر ووهــان خــر داده و همچنــان گفتــه اســت کــه آمــار
قربانیــان ویــروس کرونــا در ایــن کشــور ،بــه  ۳۶۲نفــر رســیده
و بیــش از  ۱۷هــزار و  ۳۰۰نفــر دیگــر را در رسارس جهــان
مبتــا کــرده اســت.
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ســازمان صحــت چیــن ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) بــا نــر
گــزارش تــازهای اعــام کــرده اســت کــه همزمــان بــا افتتــاح
شــفاخانهی هــزار بســر در شــهر «ووهــان» ،آمــار قربانیــان
ویــروس کرونــا در ایــن کشــور بــه  362نفــر رســیده و بیــش
از  17هــزار  300نفــر دیگــر را در رسارس جهــان مبتــا
کــرده اســت.
از ســویی هــم ،گفتــه میشــود کــه  ۱۴۰۰نفــر از
متخصصــان صحــت ارتــش چیــن نیــز بــرای درمــان مبتالیــان
ویــروس کرونــا در ایــن شــفاخانه توظیــف شــده انــد.
همزمــان بــا افتتــاح شــفاخانهی هــزار بســر در چیــن،
ایــن کشــور اعــام کــرده اســت کــه کار روی یــک شــفاخانهی
 15هــزار بســر دیگــر نیــز بــرای درمــان مبتالیــان ویــروس
کرونــا ،جریــان دارد.
رســانههای چینــی ،گــزارش داده انــد کــه بازگشــایی
مکتبهــا بــه تأخیــر افتــاده اســت و محدودیتهــای
زیــادی از ســوی دولــت ایــن کشــور ،در شــهر «ووهــان»
و ســایر شــهرهای آلــوده بــه ویــروس کرونــا ،وضــع شــده
تــا از گســرش بیشــر آن در نقــاط دیگــر ایــن کشــور
جلوگیــری شــود.
در همیــن حــال ،ســازمان جهانــی صحــت نیــز در گــزارش
تــازهای گفتــه اســت کــه  171نفــر در  26کشــور مبتــا بــه
ایــن ویــروس شــدهاند.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،اولیــن قربانی ویــروس کرونــا ،روز
یکشــنبه ( 13دلــو) در فیلیپیــن ،خــارج از چیــن بــه ثبــت
رســیده کــه ایــن نگرانیهــای زیــادی را بــرای شــهروندان
فلیپیــن و ســایر کشــورهای جهــان خلــق کــرده اســت.

ایــن ســازمان ،گفتــه اســت کــه ایــن مــرد  ۴۴ســاله ،اهــل
شــهر ووهــان بــود و بــه احتــال زیــاد ،پیــش از ســفر بــه
فیلیپیــن ،بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده بــود.
از ســوی هــم ســازمان صحــت فیلیپیــن ،گفتــه اســت کــه
ایــن مــرد پــس از بســری شــدن در شــفاخانهای در مانیــل،
پایتخــت ایــن کشــور ،عالئــم ذاتالریــه بســیار شــدیدی را از
خــود نشــان داده بــود.
در حــال حــارض ،ایــن ویــروس در بیشــر از  ۲۰کشــور
جهــان شــیوع کــرده و بســیاری از کشــورهایی کــه در شــهر
ووهــان دانشجــو دارنــد نیــز ،تــاش میکننــد کــه آنهــا را
از چیــن خــارج کننــد.
بــا ایــن حــال ،وزیــر صحــت افغانســتان ،گفتــه اســت۴۱ ،
نفــر از دانشجویــان افغــان کــه در شــهر ووهــان چیــن گیــر
ماندهانــد ،بــه زودی بــه افغانســتان منتقــل خواهنــد شــد.
فیروزالدیــن فیــروز ،گفتــه اســت کــه وزارت صحــت،
بــرای جلوگیــری از ورود ویــروس کرونــا بــه افغانســتان،
آمادگیهــای الزم را روی دســت گرفتــه اســت.
ویــروس تــازهی کرونــا ،یــک از خطرناکتریــن ویــروس
از نــوع خــود اســت کــه بــه تازگــی از شــهر ووهــان روســتای
هوبــی چیــن ،شــیوع پیــدا کــرد و بــه زودی در ســایر شــهر و
کشــورهای دیگــر جهــان رســید کــه ایــن نگرانیهــای زیــادی
را بــرای مــردم رسارس جهــان بــه وجــود آورده اســت.
ویــروس کرونــا ،یکــی از کشــندهترین ویروسهــا در
جهــان اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت
میکنــد .آن چــه پزشــکان میگوینــد ،تــب شــدید ،رسفــه،
نفستنگــی و ضعــف ،از عالیــم اصلــی ایــن ویــروس اســت.
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مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،میگوینــد کــه در مــورد  50درصــد
شــکایتهای اســتینافی ،فیصلــه شــده اســت.
محمدقاســم الیاســی ،ســخنگوی ایــن کمیســیون ،روز
دوشــنبه ( 14دلــو) ،در یــک نشســت خــری گفــت کــه
 50درصــد از شــکایتهای ثبتشــدهی اســتینافی مــورد
رســیدگی قــرار گرفتــه و در مــورد آن فیصلــه شــده اســت.
او افــزود« :بیشــر ایــن فیصلههــا مربــوط بــه  300هــزار
رأی جنجالــی اســت .رونــد رســیدگی و فیصلــه در مــورد
 ۵۰درصــد باقیمانــدهی شــکایتهای اســتینافی نیــز تــا
پایــان هفت ـهی جــاری تکمیــل خواهــد شــد».
آقــای الیاســی ،از ارائــهی جزئیــات بیشــر در مــورد
فیصلههایــی کــه صــورت گرفتــه ،خــودداری کــرد؛ امــا
اطمینــان داد کــه ایــن فیصلههــا از ســوی شــهروندان
افغانســتان و دســتههای انتخاباتــی ،مــورد قبــول قــرار
خواهــد گرفــت.
او ادامــه داد کــه کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،قــرار اســت روز چهارشــنبهی هفتــهی جــاری،

متــام جزئیــات فیصلههــای خــود را همگانــی کنــد.
مســؤوالن کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای
انتخاباتــی ،دو هفتــه پیــش اعــام کردنــد کــه بیــش از
شــش هــزار شــکایت اســتینافی بــه ثبــت رســیده اســت.
بیشــرین شــکایتهای اســتینافی ،از ســوی دســتههای
انتخاباتــی ثبــات و همگرایــی ،دولتســاز و صلــح و
عدالــت اســامی ثبــت شــده اســت.
کمیســیون مســتقل انتخابــات ،در اول مــاه جــدی،
نتیجــهی ابتدایــی انتخابــات ریاســتجمهوری را پــس از
تکمیــل بازشــاری آرا ،اعــام کــرد .بــر اســاس ایــن نتیجــه،
محمــدارشف غنــی ،بــا گرفــن بیــش از  50درصــد آرا ،در
صــدر و عبداللــه عبداللــه ،در مقــام دوم قــرار گرفــت .آقــای
غنــی بیــش از  ۹۲۳هــزار رأی ( ۵۰.۶۴درصــد) و آقــای
عبداللــه بیــش از  ۷۲۰هــزار رأی ( ۳۹.۵۲درصــد) بــه
دســت آورد.
قــرار اســت پــس از فیصلــهی کمیســیون رســیدگی
بــه شــکایتهای انتخاباتــی ،نتیجــهی نهایــی انتخابــات
ریاســتجمهوری اعــام شــود.

رییــس اجرایــی حکومــت وحــدت ملــی ،تأکیــد میکنــد
کــه کاهــش خشــونتها پیــش از آغــاز گفتوگوهــای
بیناالفغانــی ،گام مثبتــی اســت و بایــد از آن اســتقبال کــرد.
عبداللــه عبداللــه ،روز دوشــنبه ( 14دلــو) در نشســت
شــورای وزیــران گفــت کــه کاهــش خشــونت پیــش از آغــاز
گفتوگوهــای بیناالفغانــی گام خوبــی اســت؛ امــا رشط
گذاشــن پیــش از گفتوگوهــا ،نشــاندهندهی عــدم تعهــد
بــه برقــراری صلــح اســت.
او ،بــا اشــاره بــه گفتوگوهــا میــان زملــی خلیــلزاد و
مناینــدگان طالبــان در قطــر ،افــزود« :کاهــش تلفــات و رنــج
مــردم پیــش از گفتوگوهــای صلــح ،یــک گام مثبــت اســت،
امــا ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه مــا در جریــان گفتوگوهــا
بــا طــرف مقابــل ،خواســت و رشط نداریــم .رشط گذاشــن در
آغــاز مذاکــرات ،عــدم تعهــد بــه صلــح را نشــان میدهــد».
آقــای عبداللــه ،تأکیــد کــرد کــه در آغــاز گفتوگوهــا نبایــد
رشط گذاشــت؛ امــا در جریــان آن خواســتهای شــهروندان
افغانســتان مطــرح خواهــد شــد .او ابــراز امیــدواری کــرد کــه

هیــأت گفتوگوکننــدهی دولــت افغانســتان بــا طالبــان ،از
متــام اقشــار جامعــه منایندگــی کنــد.
پیــش از ایــن ،گــروه طالبــان بــا کاهــش خشــونت موافقــت
کــرده بــود .ایــن گــروه ،همچنــان ابــراز امیــدواری کــرده
بــود کــه توافقنام ـهی صلــح بــا امریــکا ،تــا پایــان مــاه پیــش
میــادی بــه امضــا برســد.
بــا ایــن حــال ،ریاســتجمهوری ،گفتــه اســت کــه
مــردم افغانســتان کاهــش خشــونت نــه؛ بلکــه آتشبــس
میخو ا هنــد .
آقــای عبداللــه در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ،گفــت
کــه حکومــت وحــدت ملــی ،تــا زمــان اعــام نتیج ـهی نهایــی
انتخابــات ریاســتجمهوری بــه کارش ادامــه میدهــد .او از
کمیســیون رســیدگی بــه شــکایتهای انتخاباتــی خواســت تــا
بــر اســاس قانــون و طرزالعملهــا ،کار کنــد.
آقــای عبداللــه بــه اعرتاضهــای اخیــر در والیــت غــور
نیــز اشــاره کــرده و گفــت« :اعــراض باشــندگان غــور ،برحــق،
قانونــی و مــروع بــود و بایــد بــه آن رســیدگی میشــد».
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الیاسی :در مورد  50درصد شکایتهای
استینافی فیصله شده است

عبدالله :رشط گذاشنت پیش از آغاز گفتوگوها
عدم تعهد به صلح است

ایستگاه خربی افغانستان
www.1sada.com

w w w . s u b h e k a b u l . c o m

منابع معدنی افغانستان یک فرصت از دسترفته
و یک تهدید است
اگر منابع طبیعی غنی
افغانستان به طور مؤثری
استخراج شود ،میتواند
بهرتین بدیل برای کمکهای
خارجی باشد و وابستگی
کشور را به دولتهای
کمککننده و پشتیبانی
خارجی کاهش دهد .اگر این
منابع به طور درست مدیریت
شود ،میتواند فرصتی برای
افغانستان فراهم کند تا
داستان موفقیت اقتصادیاش
را خودش بنویسد.

نویسنده :احمدشاه کتوازی – دیپلامت
مرتجم:مهدی غالمی

افغانستان کشوری است که چهار دهه جنگ و فقر ناگزیر ،آن
را از هم دریده؛ اما گفته میشود که باارزشترین گنجینهی مواد
معدنی در دنیا را دارد .ارزش این منابع  3-1تریلیون دالر تخمین
زده میشود .افغانستان دارای ذخایر وسیعی از طال ،پالتین،
نقره ،مس ،آهن ،کرومیت ،لتیوم ،یورانیوم و آملونیوم است .زمرد،
یاقوت ،یاقوت کبود ،فیروزه و سنگ الجورد باکیفیت افغانستان
از دیرزمانی به این سو بازار جواهرات را محو خودش کرده است.
سازمان زمینشناسی امریکا با بهرهگیری از تحقیق گسرتدهی
علمی در مورد منابع معدنی ،به این نتیجه رسید که افغانستان
دارای  60میلیون مرتیک ت ُن مس 2.2 ،میلیارد ت ُن سنگ آهن،
 1.4میلیون ت ُن عنرصهای خاکی کمیاب مانند النتان ،رسیم،
جست ،سیامب
نئودیمیم و انواع گوناگونی از آملونیوم ،طال ،نقرهَ ،
و لیتیوم است.
بر پایهی اطالعات مقامهای پنتاگون ،تحلیل ابتدایی آنها
از منطقهای در والیت غزنی ،نشان میدهد که منابع لیتیوم در
آن محل به اندازهی متام منابع لیتیوم بولیویا است؛ بولیویایی
که گفته میشود بزرگترین ذخایر لیتیوم جهان را دارد .سازمان
زمینشناسی امریکا تخمین میزند که ذخایر روستای خاننشینِ
والیت هلمند ،بین  1.4 – 1.1میلیون مرتیک ت ُن عنرصهای
خاکی کمیاب دارد .برخی از گزارشها تخمین میزند که منابع
عنرصهای خاکی کمیاب افغانستان از بزرگترین منابع در کرهی
زمین به حساب میآید.
عنرصهای خاکی کمیاب بخش بسیار مهم فنآوری مدرن شده
است .از این عنارص در موبایلها ،تلویزیونها ،موترهای دونیرو،
کمپیوترها ،لیزرها و باتریها استفاده میشود .یافتههای کنگرهی
امریکا ،عنرصهای خاکی کمیاب را در امنیت ملی این کشور بسیار
حیاتی دانست .بر پایهی گزارشی از سیگار ،واشنگنت راهربد
واحدی برای توسعهی صنعت استخراجی افغانستان نداشته بود.
رییسجمهور دونالد ترامپ با درک اهمیت و توانایی بسیار
مهم عنرصهای خاکی کمیاب و همچنان وابستگی رو به افزایش
پنتاگون به عنرصهای خاکی کمیاب چینی ،در جوالی 2019
بخش  303قانون تولیدات دفاعی سال  1950را اصالح کرد و
مجوز تولیدات داخلی برای فرایند جداسازی و تولید عنرصهای
خاکی کمیاب را صادر کرد؛ عنرصهایی که از رضوریات امنیت
ملی [امریکا] است .افزون بر این ،دولت ترامپ برنامهی ادارهی
منابع انرژی را آغاز کرد؛ برنامهای که هدف آن استخراج مواد

معدنیای است که تقاضا برای آن زیاد است .تا کنون ،این برنامه
شامل کشورهایی مانند کانادا ،اسرتالیا ،بوتسوانا ،پِرو ،آرجانتین،
برازیل ،جمهوری دموکراتیک کنگو ،نامیبیا ،فیلیپین و زامبیا
میشود .افغانستان هم میتواند بخشی از این برنامه باشد و سود
اقتصادی از آن بربد و همکاری درازمدت و راهربدیاش با ایاالت
متحده را تضمین کند.
عنرصهای خاکی کمیاب در تولید سیستم جهتیابی تانکها،
سیستم هدایت موشک ،اجزای دفاعی موشک ،ماهوارهها و
سیستم ارتباطات نظامی نقش بسیار مهمی دارد .افغانستان
میتواند بخشی از را ه حل درازمدت در دشواریهای تولید
عنرصهای خاکی کمیاب باشد .اگر منابع طبیعیِ غنی افغانستان
به طور مؤثری استخراج شود ،این منابع میتواند بهرتین بدیل
برای کمکهای خارجی باشد و وابستگی کشور به حامیت خارجی
را کاهش دهد .مدیریت بهرت منابع طبیعی میتواند منجر به رشد
پایدار اقتصادی شود و زمینه را برای یک صلح پایدار فراهم کند.
افغانستان کشوری وابسته به کمکهای خارجی بوده است.
تنها یک چیز است که میتواند اقتصاد بیثبات افغانستان را ثابت
ِ
ثروت معدنی است .به هر حال ،با
کند و آن استخراج مناسب
در نظرداشت دشواریهای بیشامری مانند همسایگان متخاصم،
چنددستگیهای قومی ،ناامنی ،کمبود نهادهای مناسب و مهمتر
از همه ،نبود اقدامات پیشگیرانهی رضوری؛ غنیمتی به نام
منابع معدنی میتواند تبدیل به یک نفرین شود و در نتیجه جنگ
ِ
جنگ منابع تغییر شکل دهد .اگر سیاستهای
نظامی کشور به
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درست همراه با یک رویکرد فراگیر ،واقعبینانه و درازمدت در
پیش گرفته نشود ،احتامل قابل توجهی وجود دارد که هامن
چرخهی جنگ داخلی که در جاهای دیگری تجربه شده ،در
افغانستان نیز پدیدار شود.
اگر منابع طبیعی غنی افغانستان به طور مؤثری استخراج شود،
میتواند بهرتین بدیل برای کمکهای خارجی باشد و وابستگی
کشور را به دولتهای کمککننده و پشتیبانی خارجی کاهش
دهد .اگر این منابع به طور درست مدیریت شود ،میتواند فرصتی
برای افغانستان فراهم کند تا داستان موفقیت اقتصادیاش را
خودش بنویسد .سیاستهای درست و دستورالعملهای قوی در
کنار جهت مشخص سیاسی ،زمینه را برای جذب رسمایهگذاران
داخلی و خارجی فراهم خواهد کرد .مدیریت بهرت منابع معدنی
میتواند به رشد پایدار اقتصادی و زمینهسازی برای یک صلح
دوامدار بینجامد.
با این حال ،کانگَری (معدنکاری) صنعت آسیبپذیری است
که میتواند هزینههای جنگ را تأمین کند .اغلب این منابع باعث
افزایش جنگهای خشونتآمیز و کنرتل آن بر کشور میشود.
مناطقی که مجرمها و شبکههای شورشیان در آن فعال استند،
آسیبپذیری بیشرت در برابر جنگ دارد .برخی از جنگها به دلیل
فعالیتهای کانگری اتفاق میافتد .گروهها برای مقابله با هم در
رقابت اند .در برخی از منونهها ،جوامع ضعیفتر برای محافظت
از خود ،از طالبان دعوت میکنند .با آمدن داعش به افغانستان،
بخش معدن کشور اکنون با تهدید مجددی روبهرو است.
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استخراج غیرقانونی در رسارس افغانستان شایع است و بیش
از  2.000مناطقی از این دست ،برای جنگساالران و شورشیان
پول میآورد .در یکی از گزارشهای سیگار آمده که پس از سقوط
طالبان در سال  ،2001استخراج غیرقانونی معدنها ،ساالنه تا
 300میلیون دالر برای دولت هزینه داشته است .بدون یک پاسخ
منطقی و فوری ،منابع وسیع معدنی افغانستان نه تنها یک فرصت
از دسترفته خواهد بود ،بلکه میتواند تهدیدی برای امنیت ملی
و کشور باشد.
به طور مثال ،سود بخش بزرگی از ثروت طبیعی افغانستان
به جیب جنگساالران ،شبهنظامیان مسلح و شورشیان طالب
میرود .بر پایهی گزارش تازهای از « Global Witnessدرآمدی
که تنها از بخش کوچکی از بدخشان به جیب افراد قدرتمند
(جنگساالران ،مافیا) و طالبان میرود ،با درآمد اعالمشدهی
دولت از متام منابع طبیعی افغانستان برابری میکند ».گفته
میشود که منابع معدنی ،دومین منبع بزرگ درآمد گروه طالبان
است.
خوشبختانه ،ارشفغنی ،رییسجمهور فعلی کشور که
اقتصاددان پیشین بانک جهانی است ،به خوبی از ارزش منابع
معدنی و تهدید آن علیه کشور آگاه است .او با جان تازهای که
به شفافیت داد ،از خطرهای منابع معدنی حرف زده است .مدت
زیادی از ریاستجمهوری غنی نگذشته بود که گفت اقتصاد
افغانستان را به وسیلهی مواد معدنی دگرگون میکند؛ اما تا کنون
کارهای کمی در این بخش صورت گرفته و در گسرتهی بزرگتر،
وضعیت کانگری تغییری نکرده است.
دولت افغانستان از شورش فعال طالبان و تهدید رو به افزایش
داعش گرفته تا فساد ،با چالشهای بزرگی روبهرو است .در هر
صورت ،دولت به این زودیها منیتواند کنرتل هزاران معدنی که
به گونهی غیرقانونی در کشور استخراج میشود را ،بگیرد.
به هر حال ،دولت باید اولویت بیشرتی به بازپسگیری کنرتل
بخش استخراج معدن بدهد .آوردن فوری اصالحات رضوری به
قوانین معدن و ساخت زیرساختهای ابتدایی ،میتواند سکوی
پیشرفتی برای استخراج معدنها در آینده باشد.
شاید این یک فرصت طالیی برای دولت آیندهی افغانستان
باشد تا راهربد اقتصادیاش را بر مبنای منابع طبیعی ساخته و
هامهنگ کند .با وجود متحدی بزرگی به مانند ایاالت متحده که
نیاز شدیدی به عنرصهای خاکی کمیاب دارد ،این فرصت بزرگی
برای افغانستان است که با استفاده از ثروت بزرگ معدنیاش،
همکاری امنیتی را تبدیل به یک همکاری بزرگ راهربدی و
اقتصادی کند .افزون بر این ،در رسیدن به توافق با طالبان،
حفاظت و استخراج این سکتور بسیار مهم ،باید از بحثهای
جدی دور بعدی امنیت ملی ،راهربد و اقتصاد افغانستان باشد.
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