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گزارش روز

امریکا مقدمات خروج
آبرومندانه را میسنجد

تــداوم جنــگ در افغانســتان بــه یــک امــر معمــول
در جهــان تبدیــل شــده و دســت یافــن بــه صلــح
بــرای مــردم بــه یــک امــر «اســتثنایی» .رؤیــای مــردم
افغانســتان بــا صلــح گــره خــوردهاســت و گاهــی
بــا تحــوالت توهمــی ،فکــر میکننــد کــه صلــح در
همیــن نزدیکیهــا پرســه میزنــد .در حــال حــارض،
هیچگونــه آدرس واحــدی چــه در داخــل و چــه در
بیــرون از افغانســتان بــرای صلــح وجــود نــدارد و ایــن
امــر باعــث شــده اســت کــه بازیگــران خارجــی ،بــا
ضخیمســازی الیههــای جنــگ در افغانســتان ،رونــد
صلــح را بــه مســیرهای مبهــم...

مذاکرهکنندگان قطر منایندگان پاکستان اند؛
نه منایندهی طالبان افغانستان
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یادداشت روز

رضورت همبستگی
در خاورمیانه
امــروزه اتحادیــهی اروپایــی ،قــدرت اقتصــادی
و سیاســی مهمــی در جهــان بــه شــار میآیــد؛
امــا ایــن قــدرت چگونــه بــه دســت آمــد؟ کشــورهای
اروپایــی در  80و  100ســال پیــش ،دو جنــگ بــزرگ
و خامنانســوز را تجربــه کردنــد .علــت ایــن نزاعهــا
ایــن بــود کــه هــر کشــوری تصــور میکــرد ،از ایــن
طریــق میتوانــد منافــع و قــدرت بیشــری بــه دســت
بیــاورد .البتــه گاهــی هــم یــک حــزب و نحلــهی
فکــری تصــور میکــرد کــه میتوانــد کشــور خــود،
قــارهی اروپــا و حتــا جهــان را بــه ســعادت برســاند؛ امــا
نتیجــهی ایــن قبیــل توهمهــا...
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گزارش روز

کاهش 7.23درصدی تلفات غیرنظامیان
در افغانستان

کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،اعــام کــرده اســت
کــه تلفــات غیــر نظامیــان در جریــان ســال  2019میالدی
در افغانســتان  7.23درصــد کاهــش یافتــه اســت.

رسانهها :حکومت اطالعات
منیدهد
2

مســؤوالن محلــی در والیــت تخــار ،تأییــد میکننــد
کــه یــک زن ،در روســتای آبمســجد ایــن والیــت ،بــه
گونــهی بیرحامنــه توســط خانــوادهی شــوهرش بــه

ویژهی صلح

دیدگاه قبیلهای طالبان
به زنان
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سیدحســین عاملــی بلخــی ،روز سهشــنبه (15
دلــو) در یــک نشســت خــری گفــت کــه وزارت امــور
مهاجریــن ،تنهــا تــوان رســیدگی...

قتل بیرحامنهی یک زن در تخار
توسط خانوادهی شوهرش

جامعه

من از طالبان بدگویی منیکنم؛

ایــن کمیســیون ،روز سهشــنبه ( 15دلــو) طــی
مراســمی گــزارش ســاالنهاش در مــورد تلفــات غیرنظامیان
را منتــر کــرده و گفتــه اســت کــه ...

بیش از  17میلیون نفر در افغانستان
زیر خط فقر اند

وزیــر امــور مهاجریــن و عودتکننــدگان ،میگویــد
کــه بیــش از  17میلیــون نفــر در افغانســتان ،زیــر خــط
فقــر قــرار دارنــد.

گزارش
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«عهــد مــن ایــن اســت کــه از مکتــب دور
منیشــوم .رؤیــای خــود را بــرای یــک زندگــی زیبــا
فرامــوش منیکنــم .بــاور داریــم کــه ســحر آمدنــی
اســت .شــا نیــز تازیانــه را بــر زمیــن بگذاریــد و
اجــازه دهیــد مــا درس بخوانیــم .صنــف را از شــعر و
ترانــه پــر کنیــم و بخندیــم».
ایــن حرفهــا را رعنــای دهســاله در حالــی
میگویــد کــه هنــوز در بســیاری از نقــاط جغرافیایــی
کــه او زندگــی مــی کنــد ،دخــران از حــق تحصیــل
محــروم انــد و شــاید بــرای یــک...
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ترجمه

قتــل رســیده اســت.
جــواد هجــری ،ســخنگوی والــی تخــار ،بــه روزنامـهی
صبــح کابــل میگویــد...
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صلحی میخواهم که در آن فوتبال دخرتان جرم نباشد

اینجــا کابــل اســت .یــک کیــک تولــد روی میــز،
دخــری آنطــرف میــز چشـمهایش را میبنــدد و در کنــار
دوســتانی کــه حضــورش را گرامــی داشــته انــد ،شــمعها را
فــوت میکنــد .نگاهــی بــه مرســل میانــدازد؛ او ،تــاش

اما دوست دارم بدانم چرا
انسانها طالب میشوند

کــرده تــا ایــن دورهمــی شــکل بگیــرد و بــرای لحظههایــی
خــود شــان را از جریــان عــادی زندگــی جــدا کننــد.
در غزنــی ،هــزاران خانــواده در نتیجــهی حملــهی
طالبــان بــه جاغــوری و مالســتان...
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تغییرات اقلیمی در افغانستان،
چشماندازهای آینده برای صلح
را پیچیده میکند
هــرات ،افغانســتان – در حالــی کــه ماههــای
خشــک رفتــه رفتــه بــه ســالهای گــرم و ســوزانی بــدل
میشــد ،فاطمــه شــاهد پژمــرده شــدن کش ـتهایش
و مــردن گاوش از تشــنگی بــود .گرســنگی تبدیــل بــه
ناامیــدی شــده بــود و هــژده مــاه قبــل ،خانــوادهی
کشــاورزش از مــرد ثروتمنــدی خواهــش کــرد بــه
آنهــا پــول قــرض دهــد تــا بدتریــن خشکســالیِ در
چندیــن ده ـهی گذشــتهی افغانســتان را بگذراننــد.
آن مــرد پذیرفــت و بــه ارزش  1.250دالــر (معــادل
 97.000افغانــی) بــه آنهــا...
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سازماندهی جنگ
در شمال و افزایش
خشونتها علیه زنان
از چنــد ســال بــه ایــن ســو ،همزمــان بــا انتقــال جنــگ
از جنــوب بــه شــال کشــور ،خشــونتها علیــه زنــان نیــز
در والیتهــای شــال افزایــش یافتــه اســت .شــال
افغانســتان کــه بیشــر ترکیــب قومــی تاجیــک و اوزبیــک
را در خــود جــا داده اســت ،بــا شکســت طالبــان و آمــدن
نظــام جدیــد ،از امنتریــن نقــاط افغانســتان بــه شــار
میرفــت؛ امــا یــک دهــه پــس از حضــور نظامــی جهــان در
افغانســتان در مبــارزه علیــه تروریســم ،جنگــی کــه دوبــاره
از جنــوب برخواســته بــود تــا نظــام جدیــد افغانســتان را
بــا همــکاران بیناملللــیاش زمینگیــر کنــد ،بــه طــور
ســازمانیافتهای بــه شــال کشــور ســوق داده شــد و
چنــد ســال بعــد ،تقریبــا در متــام روســتاهای شــال ،پــای
طالبــان را بــاز کــرد.
برخــی کــه در شــهرها زندگــی میکننــد و رابطــهی
مســتقیمی بــا روســتاهای شــال ندارنــد ،بــر ایــن تصــور
انــد کــه طالبــان شــال ،طالبــان بیرونمــرزی و داخلــی
اســتند کــه از مــرز مشــرک افغانســتان و پاکســتان
برخواســته انــد تــا جهــاد را در شــال کشــور ادامــه
دهنــد؛ امــا طالبانــی کــه در شــال فعالیــت میکننــد،
بیرونمــرزی یــا جنوبــی نیســتند؛ آنهــا نیروهــای
بومــیای اســتند کــه بــر اثــر فعالیتهــای چندســالهای
کــه از جنــوب آغــاز شــد ،بــه صفــوف طالبــان پیوســته انــد
و ماننــد طالبــان بیرونمــرزی ،تشــنهی خــون مــردم شــان
اســتند.
شــال افغانســتان بــه دلیــل دوری از قــدرت مرکــزی
کابــل ،طــی ســالهای انقــاب افغانســتان کمتــر شــاهد
جنــگ و ویرانــی بــود؛ امــا بــا ورود طالبــان و رســیدن آنــان
بــه والیتهــای شــالی ،نســبت بــه مخالفــت فکــری
و اتنیکــیای کــه ایــن بخشــی از افغانســتان بــا طالبــان
داشــتند ،شــال بــه مرکــز جنگهــای خامنانســوز
تبدیــل شــد .طالبــان از مــزار رشوع تــا دیگــر والیتهــای
شــالی ،بیشــرین آدم را کشــتند و بیشــرین تلفــات را
دیدنــد.
چنــد ســال پــس از شکســت طالبــان ،شــیوع دوبــارهی
ایــن گــروه در شــال ،بیانگــر فعالیتهــای گســردهی
ایــن گــروه در متــام نقــاط افغانســتان بــود کــه شــال
نقط ـهی مترکــز آن را نشــان م ـیداد .ایــن بــار ایــن گــروه
دوبــاره برخواســته بــود تــا وارد روســتاهای شــال شــود و
حساســیت اتنیکــی «قومــی» شــال مقابــل طالبــان را کــم
کنــد .رسبازگیــری طالبــان از دورافتادهتریــن روســتاهای
شــال رشوع شــد و هــر روســتایی را یکــی پــی دیگــر ،پــس
ی یــا توافــق بــه دســت آوردنــد.
از درگیــر 
طالبانــی کــه ایــن بــار رس بــاال کردنــد ،نیروهــای
بومــی شــال بودنــد کــه بــا شستوشــوی مغــزی توســط
منایندههــا و مبلغــان طالبــان ،وارد میــدان نــرد شــدند.
ایــن نیروهــا بــه دلیــل وابســتگیهای قومــی و زبانــی،
بیشــر از طالبانــی پاکســتانی یــا طالبانــی کــه از مناطــق
جنــوب عــازم شــال شــده بودنــد ،تأثیرگــذار بودنــد و
نفــس تــازهای بــرای جنگیــدن داشــتند.
پــس از  18ســال ،اکنــون شــال افغانســتان از مناطــق
بــه شــدت ناامــن شــده اســت کــه در کنــار جنگهــای
مســلحانه ،سنگســار ،اعــدام و محاکمههــای صحرایــی
طالبــان نیــز در آن افزایــش یافتــه اســت .شــیوع خشــونت
در شــال توســط گــروه طالبــان و گروههــای تروریســتی
دیگــری کــه در ایــن بخشــی از افغانســتان فعالیــت دارنــد،
خشــونت را بــه امــری ســاده و همهپذیــر تبدیــل کــرده
اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر ،بلندتریــن آمــار خشــونت
علیــه زنــان ،از شــال و شــالرشق افغانســتان مخابــره
میشــود.
تبدیــل خشــونت بــه امــری معمــول ،چنــان در زندگــی
مــردم شــال جــا افتــاده اســت کــه هــر کســی خــود را
حاکــم بالفعــل میدانــد و در صورتــی دیــدن اشــتباهی از
ســوی اعضــای خانــواده بــه خصــوص زنــان خانــواده ،بــر
خــود حــق محاکمــه و مجــازات آن را میدهــد؛ مجازاتــی
کــه از عملکردهــا و فیصلههــای طالبــان جــواز گرفتــه
اســت .شــاید یکــی از دالیــل افزایــش خشــونت علیــه زنــان
در شــال کشــور را ،بتــوان دسرتســی نهادهــا حقــوق برشی
در ثبــت قضایــای خشــونت نســبت بــه دیگــر بخشهــای
افغانســتان دانســت؛ امــا واقعیــت مســلم ایــن اســت کــه
روزانــه دههــا نفــر در جنــگ شــال کشــته میشــوند و ایــن
خشــونت ،تضمینــی شــده اســت بــر خشــونتهایی کــه
مــردان خانــواده علیــه زنــان اعــال میکننــد.
در تازهتریــن مــورد ،دوشنبهشــب ( 14دلــو) ،زنــی را در
تخــار ،خانــوادهی شــوهرش پــس از لتوکــوب بیرحامنــه،
میخهــای چوبــی را در رحــم آن کوفتــه انــد کــه بــه گفتـهی
داکــران در شــفاخانهی والیتــی تخــار ،رودههــای ایــن
زن از چنــد قســمت قطــع شــده اســت .ایــن زن ،پــس از
انتقــال در شــفاخانهی والیتــی تخــار جــان داده اســت.
هــر چنــد نیروهــای امنیتــی در تخــار ،از دســتگیری دو
تــن بــه اتهــام ایــن قتــل بیرحامنــه خــر داده انــد؛ امــا
خشــونتی کــه در شــال جریــان دارد ،آخریــن قربان ـیای
نیســت کــه از زنــان میگیــرد .شــدت خشــونتها در
شــال افغانســتان را شــاید بتــوان چندپارچگــی در
فعالیتهــای تروریســتی دانســت کــه هــر کــدام بــه
نوبــهی خــود ،بــه شــکل خشــنتری خودمنایــی میکنــد
تــا بتوانــد نیــش و دنــدان بیشــری نشــان بدهــد.

رسانهها :حکومت اطالعات نمیدهد
وحیدعمر :پیش از نشر نامه باید در این مورد بحث میشد

قانــون حــق دسرتســی بــه اطالعــات
کــه در ســال  2014میــادی از ســوی
رییسجمهــور غنــی ،توشــیح شــد ،متامــی
نهادهــای دولتــی را مکلــف میکنــد کــه
عبدالرازقاختیاربیگ اطالعــات الزم را در اختیــار رســانهها قــرار
بدهنــد .ایــن قانــون در واقــع مدافــع آزادی
بیــان ،در افغانســتان اســت و احــکام رصیــح دارد کــه بایــد متــام
ادارات دولتــی افغانســتان بــه رســانهها از چگونگــی کارکــرد
شــان پاســخ بدهنــد.
امــا نهادهــای دولتــی افغانســتان ،ماننــد دیگــر مــوارد بــه
ایــن قانــون نیــز اهمیــت منیدهنــد و بســیاری از نهادهــا
هســتند کــه حتــا حــارض نیســتند بــه متــاس رســانهها و
خربنــگاران پاســخ بدهنــد.
محدودیــت در قســمت ارائــهی اطالعــات از ســوی دولــت
افغانســتان بــرای رســانهها ،ســبب شــده اســت کــه شــاری
گســردهای از مســؤوالن رســانهها ،روز گذشــته در کابــل دســت
بــه اعــراض بزننــد و بــا نــر یــک نام ـهی اعرتاضــی ،خواســتار
توجــه حکومــت و جامعــهی جهانــی در ایــن خصــوص شــوند.
در ایــن نامــه کــه از ســوی  ۳۰رســانه بــه شــمول روزنام ـهی
صبــح کابــل بــه امضــا رســیده ،آمــده اســت کــه افغانســتان در
راســتای دسرتســی بــه اطالعــات در جریــان ســالهای اخیــر
دچــار عقبگــرد شــده اســت.
مســؤوالن رســانههای چاپــی ،تصویــری و صوتــی در
ایــن نامــه گفتــه انــد« :بــا وجــود ایــن کــه افغانســتان یکــی از
مرگبارتریــن کشــورها بــرای خربنــگاران در جهــان اســت،
رســانههای افغانســتان آزادتریــن رســانهها در منطقــه بــوده
انــد؛ امــا بیتفاوتیهــای اخیــر و چالشهــای فــراراه دسرتســی
بــه اطالعــات ،ایــن دســتآورد را بــا خطــر مواجــه میکنــد».
در ایــن نام ـهی اعرتاضــی همچنــان آمــده اســت کــه دولــت
افغانســتان بــا قانــون حــق دسرتســی بــه اطالعــات و حامیــت
از رســانههای آزاد ،برخــورد دوگانــه دارد و سانســور در تصویــر
پخششــده از مراســمی کــه حکومــت افغانســتان بــه حامیــان
ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانهها پیوســت ،تازهتریــن
منون ـهی ایــن برخــورد اســت.
بیشــر اعــراض رســانههای افغانســتان متوجــه نهادهایــی
چــون ،دادگاه عالــی ،دادســتانی کل ،امنیــت ملــی ،ادارهی
تــدارکات ملــی ،دفــر ریاســتجمهوری ،وزارت خارجــه ،وزارت
مالیــه ،بانــک مرکــزی ،وزارت دفــاع ،وزارت داخلــه و وزارت
صحــت میباشــد کــه از ایــن نهادهــا بــه عنوان«بســتهترین
نهادهــا» یــاد شــده اســت.
امــا وحیــد عمــر ،مشــاور ارشــد ریاســتجمهوری در امــور
روابــط عامــه و اســراتژیک ،در واکنــش بــه نامــهی اعرتاضــی
رســانهها میگویــد« :اگــر مشــکلی وجــود داشــت ،بایــد یــک
بحــث میشــد پیــش از ایــن کــه نامــه منتــر کننــد .حارضیــم
بــه متــام رســانهها برویــم و در جایــی کــه رســانهها بــا غفلــت
و عــدم ترشیــک معلومــات برخــورده انــد ،صحبــت کنیــم و
راهکارهــای ایجــاد کنیــم تــا مشــکل مــا حــل شــود».
آقــای عمــر بــا بیــان ایــن مطلــب کــه ارگ ریاس ـتجمهوری
تــا حــال بــه هــزاران مــورد درخواســتی خربنــگاران پاســخ داده
اســت ،تأکیــد کــرد ،رســانههایی کــه در نامـهی اعرتاضــی امضــا
کــرده انــد ،بایــد وضاحــت بدهنــد کــه در کــدام مقطــع زمانــی
و از ســوی کــدام اداره ،بــه آنــان اطالعــات ارائــه نشــده اســت.
بــه گفتــهی او« :از میــان  30رســانهای کــه پــای نامــهی
اعرتاضــی امضــا کــرده انــد 7 ،رســانهی محلــی انــد و شــاید
ادارات محلــی بــه آنهــا معلومــات نــداده باشــد کــه در ایــن

زمینــه تــاش میکنیــم کــه مشــکل حــل شــود؛  9رســانهی
دیگــر نیــز بــا افــراد و احــزاب سیاســی در ارتبــاط انــد و مســتقل
نیســتند؛ امــا روی هــم رفتــه حارضیــم بــا آنهــا بشــینیم و
مشــکل شــان را حــل کنیــم».
بــر اســاس بندهــای اول ،دوم و ســوم مــادهی ششــم قانــون
حــق دسرتســی بــه اطالعــات«: ،ادارههــا مکلــف انــد کــه
اطالعــات تقاضــا شــده را بــه متقاضــی حداکــر در جریــان 10
روز کاری از تاریــخ تســلیمی فــورم تقاضــای اطالعــات ارائــه
کننــد .در صــورت موجودیــت دالیــل موجــه ،ایــن مــدت تــا
ســه روز کاری دیگــر متدیــد شــده میتوانــد .اداراههــا مکلــف
انــد اطالعــات تقاضاشــده را بــه رســانهها حداکــر در خــال
ســه روز کاری از تاریــخ رســید فــورم تقاضــای اطالعــات ارائــه
کننــد .ادارههــا مکلــف انـــد ،اطالعـــات تقاضاشــده را کــه بــرای
مصؤونیــت اشــخاص و حفــظ جــان یــا آزادی شــخص رضوری
پنداشــته شــود ،حــد اکثـــر در خـــال مــدت یکشــبانه روز از
تـــاریخ رســـید فـــورم تقاضــــای اطالعـــات ،ارائـــه کنند».
ایــن درحالــی اســت کــه شــاری از ادارههــای دولتــی حتــا
ت رســانهها و خربنــگاران پاســخ نــداده انــد.
ماههــا بــه درخواسـ 
الیــاس نواندیــش ،دبیــر خــر و گزارشگــر روزنام ـهی اطالعــات
روز میگویــد ،بــر خــاف شــعارهایی کــه حکومــت و ادارههــای
دولتــی در قســمت حــق دسرتســی بــه اطالعــات رس داده انــد،
در عمــل هیچگاهــی چنیــن نبــوده اســت.
آقــای نواندیــش روز سهشــنبه (15دلــو) بــه روزنامــهی صبــح
کابــل گفــت« :بــه عنــوان خربنــگار ،بــا مشــکالت زیــادی در ایــن
بخــش مواجــه بــودم؛ بــه ویــژه در قســمت گزارشهــای حســاس.
بارهــا شــده کــه مــا بــرای گرفــن معلومــات بــه ادارههــا ،مراجعــه
کردیــم؛ معلومــات کــه ندادنــد خیــر ،در بســیاری مــوارد حتــا بــه
متاسهــای مــا هــم جــواب نــداده انــد .بــه گون ـهی مثــال :مــا در
مــاه ســنبله ،از وزارت دفــاع ملــی تقاضــای معلومــات کردیــم؛ امــا تا
حــال معلومــات حاصــل نکردیــم .ســره محکمــه هــم همینطــور».
از ســوییهم علیشــیر شــهیر ،خربنــگار روزنامــهی صبــح
کابــل ،چندیــن مــاه اســت کــه بــرای یــک سلســله گزارشهــای
تحقیقــی از پنــج وزارت و نهــاد دولتــی درخواســت معلومات داده
اســت .او میگویــد« :شــار زیــادی از وزارتخانههــا از قانــون
حــق دسرتســی بــه اطــاع خــر ندارنــد .بــر اســاس فقــرهی ()2
مــادهی ششــم قانــون حــق دسرتســی بــه اطالعــات ،هــر ادارهای
مکلــف اســت در مــدت ســه روز بــه رســانهها پاســخ بدهــد؛
امــا مــا در پنــج وزارت فــورم پرکردیــم .بــه جــز وزارت صحــت،
دیگــر هیــج وزارتــی معلومــات نــداده اســت؛ مثــا یکــی ،ادارهی
ســره محکمــه اســت کــه بــرای مــا میگویــد هیــچ قــراردادی بــا
کمیســیون حــق دسرتســی بــه اطالعــات نداریــم .ایــن ادارههــا
خــود را باالتــر از قانــون میداننــد».
ایــن کــه چــرا نهادهــای دولتــی بــه شــمول ارگ
ریاسـتجمهوری نتوانســته انــد ،قانــون دسرتســی بــه اطالعــات
را در عمــل پیــاده کننــد ،مجیــب خلوتگــر ،رییــس اجرایــی نهــاد
نــی میگویــد کــه حکومــت در جریــان ســالهای گذشــته،
ناکامیهــای فروانــی داشــته اســت و در هیــچ راســتا موفقیتــی
نداشــته اســت .بــه همیــن خاطــر حکومــت تــاش میکنــد،
ایــن گونــه ناکامیهــای خــود را بپوشــاند.
آقــای خلوتگــر میگویــد« :یــک ارادهی محکــم بــرای
تطبیــق کــردن قانــون در ســطوح بــاالی حکومــت وجــود
نــدارد .دسرتســی بــه اطالعــات را در برخــی مــوارد حتــا
رییسجمهــور قطــع میکنــد؛ بــه طــور مثــال در بســیاری
مــوارد کــه از رییسجمهــور در مــورد ســفرش پرســیده میشــود،
خربنــگار خامــوش ســاخته میشــود .ایــن جــا اســت کــه حــق

دسرتســی بــه اطالعــات نادیــده گرفتــه میشــود .موضــوع عــدم
رعایــت حــق دسرتســی بــه اطالعــات از ســوی رییسجمهــور،
برمیگــردد بــه ایــن کــه یــک نهــاد مســتقل وجــود نــدارد کــه
رییسجمهــور را مکلــف بــه پاس ـخدهی در ایــن مــورد بســازد».
نبــود ســاختار درســت بــرای حــق دسرتســی بــه اطالعــات و
فرهنــگ دسرتســی بــه اطالعــات ،از دیگــر عواملــی اســت کــه بــه
بــاور آقــای خلوتگــر ســبب شــده ،قانــون دسرتســی بــه اطالعــات
بــه گونــهی آنچنانــی رعایــت نشــود .او میگویــد کــه متــام
ادارههــای دولتــی بایــد یــک دفــر مشــخص بــرای پاس ـخدهی
داشــته باشــند؛ امــا چنیــن دفاتــری در بســیاری از ادارههــا
وجــود نــدارد.
کمیســیون حــق دسرتســی بــه اطالعــات چقــدر کارســاز
بــوده اســت؟
کمیســیون حــق دسرتســی بــه اطالعــات ،طــی فرمــان
ریاســتجمهوری در ( 9جــدی)  1397بــا پنــج عضــو آغــاز
بــه کار کــرد .هــدف از ایجــاد ایــن کمیســیون ،تأمیــن حــق
دسرتســی اشــخاص حقیقــی و حکمــی بــه اطالعــات از
ادارههــای دولتــی ،حصــول اطمینــان از شــفافیت ،تقویــت
فرهنــگ اطالعرســانی ،مشــارکت مــردم در حکومــتداری،
حســابدهی از اجــراآت ادارههــا ،مبــارزه علیــه فســاد اداری،
رعایــت مــادهی نزدهــم اعالمیــهی جهانــی حقــوق بــر بــا در
نظــر داشــت مــادهی ســوم قانــون اساســی افغانســتان و تنظیــم
طــرز تقاضــا و ارائــهی اطالعــات گفتــه شــده اســت.
هرچنــد ایــن کمیســیون یــک نهــاد نوپــا اســت و انتظــار
زیــادی از آن منیتــوان داشــت؛ امــا بــا ایــن حــال ،عینالدیــن
بهــادری ،رییــس کمیســیون دسرتســی بــه اطالعــات بــه روزنامهی
صبــح کابــل میگویــد کــه ایــن کمیســیون در جریــان یــک ســال
گذشــته توانســته اســت ،فرهنگ دسرتســی بــه اطالعــات را بهبود
بخشــد .آقــای بهــادری میگویــد« :مــا در جریــان یــک ســال
گذشــته دو بررســی داشــتیم .نخســت ،وبســایتها ،معلومــات
خــود را بیشــر ســاخته انــد .شــاخص دیگــه ایــن اســت کــه
میــزان تقاضاهــا بیشــر شــده اســت .در گذشــته ســاالنه 15
مــورد شــکایت یــا تقاضــا از ادارات بــود؛ امــا کمیســیون میــزان
تقاضــا را بیشــر کــرد .شــاخص دوم ،میــزان شــکایتها بیشــر
شــده اســت .در ســالهای گذشــته ،ســه یــا چهــار مــورد بــود؛
امــا امســال تــا  50شــکایت رســیده اســت .ایــن کمیســیون تــاش
کــرده اســت کــه میــزان محرمیــت را از بیــن بــرد».
رییــس کمیســیون حــق دسرتســی بــه اطالعــات در
واکنــش بــه اعــراض مســؤوالن رســانهها میگویــد ،مســألهی
عقبگــرد دسرتســی بــه اطالعــات کــه از ســوی آنهــا مطــرح
شــده ،غیرعادالنــه اســت .هرچنــد او تأییــد میکنــد کــه در
برخــی مــوارد ســخنگویان حکومــت در قســمت اطالعرســانی
کوتاهــی کــرده انــد.
در همیــن حــال ،مجیــب خلوتگــر میگویــد کــه فلســفهی
ایجــاد کمیســیون دسرتســی بــه اطالعــات ایــن اســت کــه بــه
هرگونــه شــکایت رســیدگی کنــد .آقــای خلوتگــر تأکیــد میکنــد:
«ایــن کــه کمیســیون حــق دسرتســی بــه اطالعــات پلــی میــان
حکومــت و رســانهها داشــته ،تــا حــال زیــاد واضــح نبــوده؛ امــا
امیدواریــم کــه در آینــده کارهایــی در ایــن مــورد انجــام شــود».
ایــن همــه در حالــی اســت کــه همیــن اکنــون بیــش از
چهــار هــزار رســان ه در وزارت اطالعــات و فرهنــگ بــه گونــهی
رســمی ثبــت و راجســر انــد؛ هرچنــد متامــی ایــن رســانه هــا
فعــال منیباشــند .بســیاری از ایــن رســانهها مدعــی انــد کــه
نهادهــای دولتــی در عمــل هیــچ تعهــدی بــه حــق دسرتســی بــه
اطالعــات ندارنــد.

اوضاع افغانستان محور بحث مقامهای واشنگتن -تاشکند؛

امریکا مقدمات خروج آبرومندانه را میسنجد

تداوم جنگ در افغانستان به یک امر
معمول در جهان تبدیل شده و دست یافنت
به صلح برای مردم به یک امر «استثنایی».
رؤیای مردم افغانستان با صلح گره خورده
است و گاهی با تحوالت توهمی ،فکر
سیدمهدی حسینی
میکنند که صلح در همین نزدیکیها پرسه
میزند .در حال حارض ،هیچگونه آدرس واحدی چه در داخل و
چه در بیرون از افغانستان برای صلح وجود ندارد و این امر باعث
شده است که بازیگران خارجی ،با ضخیمسازی الیههای جنگ
در افغانستان ،روند صلح را به مسیرهای مبهم و پیچیده سوق
دهند؛ مسیرهایی که ناشناخته است؛ گاهی از قطر رس بیرون
میکند ،گاهی از پاکستان و گاهی هم از اوزبیکستان.
ایاالت متحدهی امریکا که عمدهترین عامل صلح و جنگ
افغانستان محسوب میشود ،اینبار از جغرافیایی به نام
اوزبیکستان ،صدای صلحسازی را بلند کرده است .مایک پمپئو،
وزیر خارجهی این کشور ،در سفرش به تاشکند ،گفته است که
توافق صلح با طالبان نزدیک شده است« .قبال یک بار به توافق
نزدیکتر شده بودیم .توافقنامهای که هر دو جانب اجرا کنند؛
اما طالبان اراده یا ظرفیت یا هر دو را نداشتند تا کاهش خشونت
را عملی کنند».
مایک پمپئو ،همچنان از گروه طالبان خواسته است که
اراده و ظرفیت خود را برای کاهش خشونتها در افغانستان
نشان دهند و دست از تهدیدهای امنیتی بردارند تا مذاکرات
بیناالفغانی در فضای عاری از خشونت ،برگزار شود« .امیدوارم
به این مرحله برسیم ،اگرچه هنوز نرسیده ایم ».وزیر خارجهی
امریکا با مقامهای اوزبیکستانی در خصوص تالشهای تاشکند
برای صلح افغانستان ،همکاریهای منطقهای ،تجاری و تردد
مرزی با این کشور نیز گفتوگو کرده است.
سفر وزیر خارجهی امریکا به تاشکند و اینکه اوضاع و تحوالت
افغانستان را در آجندای نشست دوجانبهی خود قرار دادند،
نشان میدهد که تاشکند نیز یکی از بازیگران منطقهای و در
روند صلح افغانستان مؤثر است .تاشکند ،از یکسو دادوستد
تجارتی با افغانستان دارد که طی بیست سال گذشته ،میزبان
صدها بازرگان افغان است و از سوی دیگر ،رابطهی دولتمحور

با حکومت افغانستان دارد .از جانب دیگر ،اوزبیکستان ،طی
دو سال اخیر ،حداقل دوبار میزبان نشستهایی پیرامون صلح
افغانستان بوده و هیأت سیاسی طالبان نیز به اوزبیکستان
رفتوآمد داشته است.
هیأت سیاسی طالبان در ماه اگست سال  2018میالدی،
برای پنج روز به تاشکند رفتند و در دیدار با مقامهای عالیرتبهی
این کشور ،پیرامون صلح افغانستان گفتوگو کردند .دولت
اوزبیکستان طی بیست سال اخیر ،به شدت سیاستهای بسته
را در قبال تحوالت منطقه و افغانستان دنبال میکرد؛ اما در
سالهای اخیر دیده میشود که دیپلامسی فعالتری را نسبت به
افغانستان اتخاذ کرده که دعوت از هیأت رسمی طالبان ،رابطهی
نزدیک طالبان و این کشور را تأیید میکند .از جانب دیگر ،دولت
اوزبیکستان شناخت عمیقی از گروه طالبان دارد و رابطهی این
کشور با طالبان به دههی قبل از سال دو هزار برمیگردد .در سال
 1999میالدی ،شامری از مقامهای عالیرتبهی اوزبیکستان به
والیت کندهار رفتند و با مال محمدعمر ،رهرب گروه طالبان ،دیدار
داشتند؛ دیداری که برای نخستینبار رابطهی مستقیم تاشکند
و طالبان را رقم زد.
مقدمات یک خروج آبرومندانه
جنگ افغانستان ،هزینههای سنگین مالی و جانی را بر ایاالت
متحدهی امریکا وارد و این کشور طی 19سال اخیر ،میلیاردها
دالر در افغانستان به منظور دولتسازی و مبارزه با تروریسم
رسمایهگذاری کرد و هزاران رسباز خود را به کام مرگ فرستاد .طی
بیست سال اخیر ،سه رییسجمهور (جورج بوش ،باراک اوباما و
دونالدترامپ) پا به کاخ سفید گذاشتند و جنگ افغانستان را به
ظاهر در اولویت کاری شان قرار دادند که در این میان ،ترامپ
نسبت به دو رییسجمهور دیگر برای خروج از افغانستان قاطعیت
دارد؛ خروجی که آبرومندانه باشد و با رسنوشت سناریوی خروج
نیروهای شوروی سابق از افغانستان مواجه نشود.
مقامهای ایاالت متحدهی امریکا با انجام سفرهای منطقهای
پیرامون افغانستان ،نشانگر این است که واشنگنت به دنبال
یک خروج آبرومندانه از افغانستان است و این کشور (امریکا)
میخواهد که با جلب همکاری همسایههای افغانستان ،مقدمات
خروج را سنجش کند.

خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان ،محصول
فشارهای نظامی و دیپلامتیکی هفتسالهی سازمان ملل متحد
و قدرتهای بزرگ جهانی بود و تداوم این فشارها سبب شد که
رهربان شوروی حارض به امضای سند ژنو شوند .در حالی که
نیروهای شوروی در اوایل سال  1988در مواضع و سنگرهای
خود در افغانستان قرار داشتند ،در این رشایط ،میخائیل
گورباچف ،رهرب شوروی ،به قدرت رسید ،او دقیقا زمانی به قدرت
رسید که حضور نظامی مسکو در افغانستان با یک بنبست
سیاسی و نظامی روبهرو شده بود .گورباچف با امضای سند ژنو
در  24اپریل  ،1988مسکو را از مخصمهی افغانستان رها کرد و
راه گریز را ناشی از رضرهای روزافزون افغانستان ،باز کرد.
گورباچف که در جنوری سال  1985قدرت را به دست
گرفت ،خود را به طور مستقیم به یک برنامهی خروج زمانبندی
شده متعهد میکرد .مسکو ارصار منیکرد که دولت وقت کابل
به تنهایی سندی را در خصوص خروج نیروهای شوروی امضا
کند؛ بلکه ،تأکید داشت که در امضای این سند ،رشیک باشد.
در جریان این تحوالت و پس از آن که گورباچف ابتکار عمل
دیپلامتیک را در روسیه به دست گرفت ،در آن رشایط «مرکز
حامیت از راه حل سیاسی» در وزارت خارجهی امریکا ایجاد شد
و واشنگنت از این طریق ،قول داد که نقش یک ضامن را برای
خروج شوروی از افغانستان ایفا کند.
این سناریو هماکنون پس از سی سال ،بار دیگر با محوریت
تحوالت افغانستان تکرار شده است .فرمول ،هامن فرمول است
فقط جای بازیگران عوض شده است .این بار ایاالت متحدهی
امریکا میخواهد از افغانستان خارج شود؛ اما مرشوط بر
ضامنتهای بیناملللی .خروج امریکا از افغانستان فقط با امضای
توافقنامه با طالبان رقم میخورد .توافقنامهای که همسایههای
افغانستان به ویژه اوزبیکستان و روسیه به آن اعتبار دهند .پیش
از امضای سند ژنو ،همه بر این باور بودند که شوروی ،خاک
ن باورمندی در
افغانستان را هرگز ترک نخواهد کرد و اکنون ،همی 
فضای موجود افغانستان نیز حاکم است که گویا ،امریکا هرگز از
ی که امریکا مقدمات خروج را
افغانستان بیرون منیشود .در حال 
سنجیده و توافقنامه را نیز با طالبان نهایی ساخته؛ امضای این
توافق به یک امر حتمی تبدیل شده است.

من از طالبان بدگویی نمیکنم؛
اما دوست دارم بدانم چرا انسانها طالب میشوند
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رؤیای قهرمان شدن
در صبــح زمســتانی کــه دمــای هــوا منفــی  13درجــه
را نشــان میدهــد و عقربههــا ســاعت چهــار را ،امیــد
بــا کولهپشــتی پــر از لــوازم ورزشــی از خانــه بــه مقصــد
باشــگاه بیــرون میشــود.
رؤیاهایــش رسمــای صبحگاهــی کابــل را تحملپذیــر
کــرده؛ امیــد ،امیــد دارد کــه روزی ورزشکار حرفــهای
شــود و شــهرت جهانــی پیــدا کنــد.
امیــد صنــف چهــار مکتــب اســت و در باشــگاه،
مهارتهــای بوکــس را میآمــوزد .او بــه بوکــس عالقـهی
زیــادی دارد و یــک ســال اســت بــا تحمــل رسمــا و گرمــا
مــروف متریــن ایــن ورزش اســت.
امیــد در حالــیکــه بــا مشــتهای کوچکــش بــه
خریطــهی بوکــس رضبــه مــیزد و قدرتــش را آزمایــش
میکــرد ،گفــت« :دوســت دارم روزی قهرمــان بوکــس
شــوم و شــهرت جهانــی پیــدا کنــم».
آرزوهــای امیــد تنهــا در بوکــس خالصــه منیشــود؛
او ،دوســت دارد پروازهــای زیــادی را تجربــه کنــد و
جهــان را بــا هواپیــا گشــت بزنــد .او بــه آســان نــگاه
میکنــد تــا بــه اشــارهی دســت و چشــم ،آســان و
هواپیــا را نشــان بدهــد؛ امــا در آن لحظــه هواپیامیــی
از آســان منیگــذرد ،میگویــد« :در آینــده دوســت
دارم پیلــوت نظامــی شــوم و ضــد تروریســم مبــارزه کنــم؛
امــا آرزویــم ایــن اســت کــه تــا آن زمــان دنیــا عــاری از
تروریســم باشــد».

واژههــا بــه دنیــای دیگــری از کلمههــا قــدم میگذارنــد.
کــودکان امــروز افغانســتان هرچنــد میــان جنــگ،
بــاروت و انتحــار ،همســاالن خــود را از دســت
میدهنــد و چهرههــای شــان خســته و غمگیــن اســت؛
امــا نشــاط ،شــور و امیــد هنــوز در وجــود آنــان مــوج
میزنــد .ایــن کــودکان اســتعدادهای نهفتــهای دارنــد
کــه تــا هنــوز ناشــناخته مانــده اســت.
گــروه رسکــس کــودکان افغانســتان ،دخرتان رباتســاز،
ارکســر زهــره ،تیــم فوتســال و فیلــم «بچههــای بزکشــی»
کــه دو کــودک افغانســتانی در آن نقــش بــازی کــرد و
نامــزد جایــزهی اســکار شــد ،دسـتآوردهای کــودکان ایــن
رسزمیــن اســت کــه شــهرت جهانــی پیــدا کــرده اســت.
ســال  2013فیلــم (بچههــای بزکشــی) بــا
بازیگــری دو کــودک افغــان ،جوامنــرد پاییــز و فــواد
محمــدی نامــزد جایــزهی اســکار شــد.
در ســال  2017ارکســر زهره ،نخســتین گروه موسیقی
دخــران افغانســتان در مجمــع جهانی اقتصاد درخشــید و
برنــدهی جایــزه «فریمیــوز» یا «الههی آزاد موســیقی» شــد و
تــا هنــوز فعالیتهــا و منایشهــای جهانــی دارد.
در ســال  ،1396گــروه دخــران رباتســاز
افغانســتان ،در رقابتهــای «بیناملللــی ربــات بــرای
شــاگردان لیس ـهها» در واشــنگنت دی ســی ،بــه مــدال
نقــره دســت یافتنــد و تیــم فوتســال زیــر بیســت ســال
افغانســتان در ســال جــاری نایــب قهرمــان رقابتهــای
فوتســال آســیا شــد.
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«عهــد مــن ایــن اســت کــه از
مکتــب دور منیشــوم .رؤیــای خــود
را بــرای یــک زندگــی زیبــا فرامــوش
منیکنــم .بــاور داریــم کــه ســحر
راحله یوسفی
آمدنــی اســت .شــا نیــز تازیانــه را
بــر زمیــن بگذاریــد و اجــازه دهیــد مــا درس بخوانیــم.
صنــف را از شــعر و ترانــه پــر کنیــم و بخندیــم».
ایــن حرفهــا را رعنــای دهســاله در حالــی میگویــد
کــه هنــوز در بســیاری از نقــاط جغرافیایــی کــه او زندگی
مــی کنــد ،دخــران از حــق تحصیــل محــروم انــد و
شــاید بــرای یــک عمــر زندگــی شــان برنامـهای ندارنــد.
او صنــف چهــارم اســت و ایــن رؤیاهــا همچنانــی کــه در
رسش بــه بــار مینشــیند ،دخــران زیــادی سنگســار
میشــوند ،بــه قتــل میرســند و تــن بــه ازدواجهــای
اجبــاری میدهنــد؛ امــا رعنــا و رؤیاهایــش ماننــد یــک
چــراغ در دل تاریــک زندگــی ایــن روزهــای دخــران
افغانســتان اســت.
در میــان دود ،انتحــار و فقــر شــاید شــار زیــادی
از مــردم ایــن کشــور رؤیــای شــان را فرامــوش کــرده
باشــند .کــودکان نیــز مســتثنا نیســتند؛ امــا هنــوز هــم
کــودکان زیــادی بــرای فــردا و آینــدهی شــان تــاش
میکننــد .
در میــان ایــن کــودکان پرتــاش ،یکــی هــم مدینــه
اســت؛ مدینــهی دهســاله ،ترانــه میرسایــد و از
گنجشــکها ،پروانههــا و آزادی در ترانههایــش یــاد
میکنــد .
او میگویــد« :در ترانههــا دوســت دارم از آزادی و
صلــح بگویــم .از فــردا و آینــدهی روشــن ســخن بگویــم».
گرایش به فلسفهی هستی
«مــن نــه از برگهــای درختــان در فصــل پاییــز
میگویــم؛ نــه از چشــان گریــان مــادر در فــراق
فرزنــدش .نــه دوســت دارم رشرش بــاران را توصیــف
کنــم و نــه از گلهــای بهــاری داســتان بنویســم،
نــه دوســت دارم قهرمــان بســازم و نــه از زجــه و نالــه
خوشــم میآیــد .ذهــن مــن بــا هســتی درگیــر اســت
و میخواهــم مفاهیــم را بــه جــای توصیــف از ریشــه
بشناســم» ایــن ســخنهای احســانالله اســت کــه در
یکــی از هفتهنامههــا بــه چــاپ رســیده اســت.
احســانالله صنــف نهــم مکتــب اســت؛ امــا در علــوم
انســانی ،کتــاب مطالعــه کــرده و حرفهــای زیــادی بــه
گفــن دارد.
او بــا ســن و ســال کمــی کــه دارد ،بــا گرایــش فکــری
خاصــی بــه رس میبــرد .او میگویــد کــه پدیدههــا و
جریانهــای فکــری را بایــد بررســی و مطالعــه کــرد تــا
فــردا حرفــی بــرای گفــن داشــته باشــیم.
احســانالله اضافــه میکنــد« :مــن از برگهــای
درختــان زرد منیگویــم؛ امــا دوســت دارم بدانــم کــه
چــرا برگهــا زرد میشــوند؟ از فــراق مــادر بــرای
فرزنــدش منینویســم؛ امــا دوســت دارم بدانــم چــرا
مــادر از فــراق فرزنــدش گریــه میکنــد .مــن از طالبــان
بدگویــی منیکنــم؛ امــا دوســت دارم بدانــم چــرا
انســانها طالــب میشــوند».
او بــا گرایــش فلســفی بــه آینــده از زاویــهی دیگــر
میبینــد .از دیــدگاه احســان ،جهــان بــه ســوی
اقتصــادی شــدن کل پدیدههــا در حرکــت اســت
و اقتصــاد میتوانــد همــه را بــه قــدرت ،شــهرت و
آســایش برســاند.
رؤیای درس خواندن در امریکا
کتابهــای خــرد و بــزرگ بــه زبــان انگلیســی در
املــاری زحــل دیــده میشــود؛ کتابهــای کــه پلــی
بــرای رســیدن او بــه رؤیایــش اســت.

زحــل صنــف نُــه مکتــب اســت .او عــاوه بــر
درسهــای مکتــب ،چندیــن ســال اســت کــه زبــان
انگلیســی را تعقیــب میکنــد.
زحــل میگویــد« :از صنــف چهــارم تــا کنــون
انگلیســی میخوانــم تــا روزی بتوانــم در امریــکا
تحصیــل کنــم و دوبــاره بــه کشــورم برگــردم».
او ،تحصیــل در امریــکا را رؤیایــش نــه بلکــه هدفــش
میدانــد و باورمنــد اســت کــه بــه هدفــش میرســد و حتــا
اظهــار میکنــد کــه بــه ایــن هــدف نزدیــک شــده اســت.
بــا زحــل بــه آموزشگاهــی رفتــم کــه او دو ســال
اســت در آنجــا درس میخوانــد .او بــا دیــدن جــدول
نتایــج امتحــان کــه بلندتریــن منــره را گرفتــه بــود،
هیجــانزده شــد ،پیروزمندانــه بــرای خــودش کــف زد
و گفــت آن قــدر خوشــم کــه اگــر ســنتهای حاکــم
School
© Marefatمیرقصیــدم.
Highیبــود،
جامعــه من
زحــل میگویــد« :دوســت دارم پــس از ختــم
دوران مکتــب ،در امریــکا رشــتهی تجــارت بینامللــل
را بخوانــم و در تجــارت موفقیتهــای زیــادی بــه
دســت بیــاورم».

دستآوردهای کودکان
کــودکان همــواره قربانیــان اصلــی جنــگ ،فقــر و
ش یونیســف نشــان
خشــونتها بــوده انــد .آخریــن گــزار 
میدهــد کــه  3.8میلیــون کــودک در افغانســتان نیــاز
بــه کمکهــای بــری دارنــد ،بیــش از  600هــزار
کــودک بــه ســوءتغذیه دچــار اســتند و  30درصــد
مــروف انجــام کارهــای شــاقه انــد؛ امــا بــا وجــود
متــام آن هــم ،دنیــای کــودک افغانســتانی تنهــا بــا
جنــگ و فقــر تعریــف منیشــود .کافــی اســت تــا رس
بچرخانیــم و کودکانــی را ببینیــم کــه ماننــد ققنوســی
از میــان خاکســر و خــاک بلنــد شــده انــد و انســان
دیگــری را زاده انــد کــه رسنوشــتش را نــوع دیگــری رقــم
زده اســت .بــا آن کــه کــودکان بیشــرین آســیب را از
جنــگ دیــده انــد؛ امــا جنــگ و تنگدســتی بــه هیــچ
عنــوان نتوانســته روحیـهی ایــن کــودکان را نابــود کنــد و
کورســوی امیــدی را کــه بــا هــزار جانکنــدن زنــده نگــه
داشــته انــد .دس ـتهایی کــه اســپند میکننــد ،کفــش
واکــس میزننــد ،بــا کنــار هــم قــراردادن چنــد رنــگ،
دنیــای دیگــری را ترســیم میکننــد و بــا بافــت دادن
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امــروزه اتحادیــهی اروپایــی ،قــدرت اقتصــادی و سیاســی
مهمــی در جهــان بــه شــار میآیــد؛ امــا ایــن قــدرت چگونــه
بــه دســت آمــد؟ کشــورهای اروپایــی در  80و  100ســال پیــش،
دو جنــگ بــزرگ و خامنانســوز را تجربــه کردنــد .علــت ایــن
نزاعهــا ایــن بــود کــه هــر کشــوری تصــور میکــرد ،از ایــن
طریــق میتوانــد منافــع و قــدرت بیشــری بــه دســت بیــاورد.
البتــه گاهــی هــم یــک حــزب و نحلــهی فکــری تصــور میکــرد
کــه میتوانــد کشــور خــود ،قــارهی اروپــا و حتــا جهــان را بــه
ســعادت برســاند؛ امــا نتیج ـهی ایــن قبیــل توهمهــا ،چــه شــد؟
مــرگ میلیونــی انســانها در مقــام رسبــاز جنگــی یــا شــهروند غیــر
نظامــی؛ همچنیــن نابــودی کامــل بیشــر کشــورهای اروپایــی؛
بــه ویــژه آنهایــی کــه مثــل آملــان و ایتالیــا ،ســودای ریاســت بــر
جهــان را در رس میپروراندنــد .در کنــار جنگهــای بینکشــوری،
جنگهــای دورنکشــوری و بیــن طــرفداران احــزاب سیاســی
نیــز وجــود داشــت کــه مصــادرهی امــوال ،نابــودی خانههــا و
کارخانههــا ،حملــه بــه مکانهــای مذهبــی و سیاســی طرفهــای
رقابــت ،زندانهــای پرجمعیــت و گاه نیــز کشــتار انبــوه انســانها
را بــه ارمغــان م ـیآورد .آنچــه کــه امــروز در آشــویتس بــه عنــوان
یــک موزیــم بــه چشــم مــا میآیــد ،روزگاری جنایتکــدهای بــود
کــه بــا تصورهــای آرمانشــهری نازیس ـتها بــه وجــود آمــده بــود.
بــا تخیــات برخــی سیاســتمداران ،بــه ویــژه گرایشهــای
نــژادی ،مذهبــی و خودبرترپنداریهــا ،اروپــا بــه خــاک و خــون
کشــیده شــد .بــا ایــن حــال شکسـتهای بــزرگ ،فرصتــی فراهــم
کــرد تــا برنــدگان و بازنــدگان ظاهــری جنگها-هــر چنــد در
هــر جنــگ داخلــی یــا خارجــی بــه دلیــل کشــتار و خرابــی ،هــر
دو طــرف بازنــده اســتند -بــه فکــر همبســتگی منطقــهای بــرای
کســب ثــروت ،قــدرت و تکنولــوژی بیفتنــد.
اروپــا پــس از آتــش گرفــن در شــعلههای جنــگ ،همچــون
ققنوســی از خاکســر خــود رس بــرآورد و کشــورهای آن ،مذاکــره
و تقســیم قــدرت را جایگزیــن متامیتطلبــی کــرد .هــر چنــد
بــرای رســیدن بــه توســعه و صلــح پایــدار ،بیــش از  50ســال زمــان
گذشــت؛ امــا در خاورمیانــه امــروز چــه میگــذرد؟ بســیاری از
کشــورها تصــور میکننــد کــه میتواننــد و بایــد قــدرت برتــر منطقــه
شــوند و همیــن دیــدگاه اشــتباه ،باعــث شــده اســت تــا منطقـهای
کــه بــرای جغرافیــای طبیعــی و انســانی خــود ،شایســتگیهای
فراوانــی بــرای رشــد و توســعه دارد ،بخــش مهمــی از منابــع خــود را
در جنــگ و رقابتهــای ناســامل هــدر دهــد.
همچنیــن درون کشــورهای منطقــه نیــز رقابتهــای سیاســی،
گاه از مــرز روزنامــه و حــزب و انتخابــات فراتــر م ـیرود و زنــدان،
گلولــه ،تــرور ،انقــاب و آشــوب ،جــای آن را میگیــرد .در جهــان
هســتی ،یــک ارزش بــزرگ وجــود دارد کــه همــه میتوانیــم بــه
آن وفــادار باشــیم و آن هــم چیــزی نیســت جــز انســان و حرمــت
جــان ،رفــاه ،آزادی و امنیــت او.
چــه ایــرادی دارد کــه نزاعهــای داخــل کشــورهای منطقــه را
بــه انتخابــات ســامل و بــدون تقلــب واگــذار و از بســن روزنامههــا،
تعطیلــی انتخابــات یــا دســتکاری در آن ،محدودیــت احــزاب و
 ...اجتنــاب کنیــم و در ســطح منطق ـهای نیــز ایــران ،پاکســتان،
افغانســتان ،عربســتان ،ترکیــه ،عــراق ،قطــر و دیگــر کشــورها،
دســت از ایــن همــه نامهربانــی نســبت بــه همســایگان خــود
بردارنــد و همــهی انــرژی خــود را بــرای رشــد و توســعهی ایــن
منطق ـهی مهــم از کــرهی زمیــن بــه کار گیرنــد؟
منطقــهی خاورمیانــهی امــروز ،رسشــار از گروههــای
خشــونتطلبی اســت کــه امنیــت و آزادی شــهروندان را
بــه مخاطــره میاندازنــد .از القاعــده و داعــش گرفتــه تــا
حسدالشــعبی ،مجاهدیــن خلــق ،طالبــان ،حزباللــه لبنــان و
انصــار حزباللــه ایــران .البتــه ایــن گروههــا هــر کــدام فــراز و
فــرود متعــددی را طــی کــرده انــد و بعضــا میتــوان شــاخههایی
از آنهــا را کــه حــارض انــد ســاح را بــه زمیــن بگذارنــد ،بــه احــزاب
سیاســی قانونــی تبدیــل کــرد؛ امــا نکتــه اینجــا اســت کــه ایــن
گروههــا بــه دو دلیــل تقویــت میشــوند .یکــی متایــل برخــی
کشــورهای منطقــه بــه مداخلهجویــی در امــور داخلــی کشــورهای
همســایه کــه از طریــق ارســال پــول ،ســاح و حامیتهــای
رســانهای و فقهــی دنبــال میشــود .دیگــری دیــدگاه اشــتباه
بنیانگــذاران ایــن قبیــل تشــکیالت اســت کــه تصــور میکننــد،
بهرتیــن ایدههــا را بــرای زندگــی بــر در اختیــار دارنــد و همـهی
حقیقــت ،نــزد آنهــا اســت؛ امــا زمــان آن اســت ایــن حــام خــون
کــه محصــول ایدئولــوژی و مداخلهجویــی اســت ،تعطیــل شــود و
گلســتان صلــح و دوســتی ،جــای آن را بگیــرد.
چــه رضوتــی دارد کــه رقابــت شــیعه و ســنی ،فــارس و عــرب،
کُــرد و بلــوچ ،تاجیــک و پشــتون ،مســلامن و مســیحی ،نوگــرا
و ســنتگرا ،از حــزب و صنــدوق رأی و روزنامــه فراتــر رود و بــه
خونریــزی منجــر شــود؛ حــال آن کــه میتــوان دولتهــای
ائتالفــی را تشــکیل داد و بــا بــه رســمیت شــناخنت حقــوق
اکرثیــت و اقلیــت ،راه مناســبی بــرای توســعهی کشــورهای
منطقــه جســتوجو کــرد.
ایــن همــه ســال نــزاع و دشــمنی چــه دسـتآوردی داشــته کــه
همچنــان بخواهیــم آن را ادامــه دهیــم؟ اگــر کشــورهای منطقــه
راه رفاقــت همهجانبــه بــا همدیگــر را برگزیننــد و از کشــورهای
دورتــر نیــز جــز بــرای رسمایهگــذاری ،تجــارت و گردشگــری
بــرای حضــور در منطقــه دعــوت نکننــد ،دیــر نخواهــد بــود زمانــی
کــه خاورمیانــه بــه یــک قطــب مهــم اقتصــاد جهانــی بــدل شــود
و ســطح رفــاه مردمــان ایــن کشــورها ،بــا اروپاییهــا برابــری
کنــد .ببینیــم کــه اروپاییهــا بــا دوســتی و همدلــی بــه چــه
دســتآوردهای بزرگــی رســیدند و مــا هــم راه آنهــا را ادامــه
دهیــم .میتوانیــم از برگــزاری مراســم عروســی خــون دســت
بکشــیم و کارت دعــوت ایــن مهامنــیِ شــوم را بــرای اروپاییهــا و
امریکاییهــا نیــز ارســال نکنیــم.
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اختطاف مهاجران
افغانستانی در مرز مشترک
ایران و پاکستان
کافــی اســت بــرای یــک بــار بــه
عنــوان مهاجــر افغانســتانی کــه هیــچ
مــدرک اقامتــی نــدارد ،بــه ســمت ایران
برویــد و بــه صــورت غیرقانونــی وارد
حسن ابراهیمی ایــران شــوید .خــوب مســلم اســت کــه
ایــن مســیر را بایــد از طریــق مرزهــای مشــرک پاکســتان
و ایــران بــا قاچاقبــری بلوچهــای مــرزی ایــن محــدوده
بگذرانیــد تــا بتوانیــد وارد شــهرهای مــرزی ایــران شــوید.
بــرای مهاجــران غیرقانونــی افغانســتانی راه
صعبالعبــور مــرز مشــرک ایــران و پاکســتان یکــی از
چالشهــای عمــده اســت بــرای رســیدن بــه نقطــهای
امــن در ایــران؛ امــا در کنــار ایــن موضــوع یــک چالــش
مهمتــر و جدیتــر ،نبــود امنیــت جانــی بــرای مهاجــران
افغانســتانی در مســیر ایــن راه اســت.
قاچاقبــران بلوچــی کــه در منطقــهی مــرزی اکرثیــت
شــان انتقــال مهاجــران افغانســتانی را بــه صــورت پنهانی و
شــبانه از مرزهــا دارنــد ،خــود به عامــان اصلــی تهدیدهای
جانــی بــرای مهاجــران افغانســتانی مبــدل میشــوند .نبــود
مرجعــی بازخواســتگر از قاچاقبــران بلــوچ در رابطــه بــا
فعالیتهــای فراقانونــی شــان ،ســبب شــده اســت کــه ایــن
افــراد پادشــاهان بالمانــع آن منطقــهی مــرزی باشــند و
بــه خــود اجــازه بدهنــد ،هــر گونــه کــه متایــل دارنــد بــا
مهاجــران افغانســتانی رفتــار کننــد.
ایــن قاچاقبــران انســان کــه عمدتــا از بلوچهــای
مرزنشــین اســتند ،در برابــر مهاجــران افغانســتانی کــه
قصــد ورود پنهانــی و غیرقانونــی بــه داخــل مــرز ایــران
را دارنــد ،اقــدام بــه اخــاذی ،آدمربایــی و اختطــاف
میکننــد .متأســفانه بــه دلیــل نبــود نظــارت قانونــی هیــچ
کشــوری در نقــاط صفــر مــرزی ،مهاجــران افغانســتانی
اســتند کــه از ایــن ناحیــه بیشــرین آســیب را میبیننــد.
بــه گــزارش خربگــزاری «دویچــه ولــه» ،روز گذشــته
نیروهــای امنیتــی پاکســتان در ســاحهی مــرزی ایالــت
بلوچســتان بــا ایــران عملیاتــی را راهانــدازی کردنــد کــه
در نتیجــهی ایــن عملیــات 25 ،مهاجــر افغانســتانی از
زنــدان بلوچهــای مرزنشــین آن منطقــه آزاد شــدند کــه
گویــا چندیــن روز بــوده اســت کــه ایــن مهاجــران در زنــدان
شــخصی افــراد قاچاقبــر بــه رس میبردنــد.
ایــن رویــداد اختطــاف مهاجــران افغانســتانی اولیــن
بــار نیســت و بــر طبــق شــواهد و گفتههــای مهاجــران
افغانســتانی کــه از ایــن مــرز عبــور و مــرور داشــته انــد،
ســالیان مدیــدی اســت کــه شــاهد چنیــن رویدادهایــی
هســتند و قاچاقبــران بلــوچ بارهــا توانســته انــد بــا زندانــی
کــردن مهاجــران افغانســتانی در زندانهــای شــخصی
شــان از خانوادههــای مهاجــران افغانســتانی پــول اخــاذی
و یــا باجگیــری کننــد.
بــه گفتــهی پولیــس مــرزی پاکســتان ،ایــن بــار ایــن
باشــندگان محلــی منطقــه بودنــد کــه از موجودیــت چنیــن
زنــدان شــخصی و اســیرگرفنت  25مهاجــر افغانســتانی در
بنــد ایــن افــراد خــر داده انــد.
بنــا بــر منابــع محلــی ایــن ایالــت ،ایــن  ۲۵تــن همــه
افــرادی بــوده انــد کــه قصــد مهاجــرت به ایــران را داشــتند؛
امــا هنــگام عبــور از ایــن مســیر ،توســط افــراد مرتبــط بــه
ایــن زنــدان خصوصــی بــه اســارت گرفتــه شــدند.
همچنــن بــر اســاس اظهــارات منابــع محلی ،قونســلگری
افغانســتان تــا پایــان روز گذشــته در ایــن زمینه رســا موقف
نگرفتــه اســت؛ امــا یکــی از منابــع قونســلگری افغانســتان
گفتــه بــود کــه مذاکــرات در مــورد رســیدگی بــه افــراد
آزادشــده و انتقــال آنــان بــه افغانســتان ادامــه دارد کــه امیــد
اســت هــر چــه زودتــر ایــن تالشهــا نتیجــه بدهــد؛ امــا
بــدون شــک ایــن آخریــن اختطــاف مهاجــران افغانســتانی
توســط قاچاقبــران بلــوچ در آن منطق ـهی مــرزی نیســت و
چــون نقط ـهی صفــر مــرزی در آن ناحیــه از تحــت کنــرل
دولتهــای ایــران و پاکســتان بیــرون اســت و هیــچ گاه
منیتــوان از وقــوع چنیــن اتفاقاتــی جلوگیــری کــرد.
بــرای کاهــش ایــن نــوع اختطافهــا در مرزهــای
مشــرک پاکســتان و ایــران ،تنهــا یــک راه حــل ممکــن
اســت کــه اجرایــی شــدن ایــن راهحــل هــم غیــر ممکــن
اســت؛ زیــرا بــرای کاهــش رویدادهایــی از ایــن دســت،
بایــد مهاجــران افغانســتانی را متقاعــد بــه آن کــرد کــه بــا
چنیــن رشایطــی از ســفرهای قاچاقــی و عبــور از محدودهی
مــرزی بلوچهــا خــودداری کننــد .طبیعتــا امتنــاع کــردن
مهاجــران افغانســتانی از ایــن کار یــا ســفر مهاجرتــی بــه
صــورت قاچاقــی ،دور از ذهــن میآیــد؛ زیــرا مهاجــران
افغانســتانی بــا توجــه بــه رشایــط حــال حــارض ،هیــچ گاه
چنیــن راهــکاری را نخواهنــد پذیرفــت .بــاال بــودن نــرخ
ویــزای ایــران در کابــل و بــاال بــودن نــرخ تکــت طیــاره و
دشــواریهای گرفــن پاســپورت ،همــه از دالیلــی اســت کــه
مهاجــران افغانســتانی بــا توجــه بــه درآمــد پاییــن اقتصادی،
نخواهنــد پذیرفــت کــه وقــت و انــرژی شــان را در صفهــای
طوالنــی گرفــن پاســپورت و ویــزای ایــران در کابــل هــدر
بدهنــد و بــه همیــن خاطــر ،آنــان ترجیــح میدهنــد کــه
ســفر قاچاقــی از مــرز پاکســتان را بپذیرنــد تــا هــر چــه
زودتــر بــه نقــاط مــد نظــر شــان در کشــور ایــران برســند و در
ســاختامن نیم ـهکاری مشــغول بــه کار شــوند تــا هزین ـهی
مالــی ســفر قاچاقــی شــان را بــه دســت بیاورنــد.

دیدگاه قبیلهای طالبان به زنان

آخرین رخداد در مذاکرات صلح
شبیر احمد
نویسنده
ایاالت متحدهی امریکا و طالبان ،سفر
زملی خلیلزاد ،مناینده ویژهی امریکا برای صلح
افغانستان ،به پاکستان و افغانستان است .اینک او
در افغانستان به رس می برد و رسگرم دیدار با مقامات
حکومت و سیاسیون افغانستان است .گفته میشود
که طالبان با کاهش خشونتها موافقت کرده اند؛
اما حکومت افغانستان کاهش خشونت را گنگ و یک
تاکتیک برای ادامهی جنگ میداند و روی آتشبس
تأکید دارد.
در عین زمان ،در رخداد دیگری اخیرا ویدیویی از
سنگسار کردن یک زن در یکی از ولسوالیهای غور
توسط مردان بیسالح و سالحدار ،در شبکههای
اجتامعی نرش شده است .طالبان ظاهرا سنگسار
شدن این خانم از سوی آنها را رد کرده اند؛ اما
در گذشته سنگسار کردن زنان و تحمیل انواع
محرومیتهای سختگیرانه بر آنان ،وجه متایز طالبان
از سایر گروههای مشابه بوده است و چیزی نبوده که
این گروه بخواهد آن را بپوشاند .صلح با طالبان اگر
مصادف با پذیرش کلی یا جزئی ایدیولوژی طالبان
باشد ،بدون شک تبعات زیانباری برای زنان و در کل
جامعهی افغانستان دارد .از این رو بد نیست نگاهی
به پشت صحنهی اجتامعی سیاستهای امارت
اسالمی در قبال زنان داشته باشیم.
اخیرا گفته میشود که طالبان تغییر رویه داده اند،
یا تغییر کرده اند .حتا زنان فعالی که در کنفرانس
مسکو و قطر با رهربان طالبان رو در رو گفتوگو کرده
بودند ،اظهار خوشبینی کردند و از تغییر دیدگاه
طالبان نسبت به زنان خرب دادند .در اعالمیهی
پایانی نشست مسکو مثال از «اطمینان رعایت حقوق
تعلیمی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتامعی زنان در
مطابقت با ارزشهای اسالمی» سخن رفته بود؛ اما
حرف من این است ،مادامی که ارزشهای اجتامعی
آنچه که طالبان تجسم سیاسی-نظامی آن استند،
تغییر نکند ،تغییر سیاست طالبان کار دشوار است.
سیاست طالبان در مورد زنان و نحوهی نگاه
و تعامل آنان نسبت به آنان ،آنگونه که در دوران
امارت اسالمی تجربه شد و در مناطق تحت کنرتل
شان حاال هم اعامل میشود ،در جامعهی معارص به
لحاظ محدودیتهایی که بر زنان تحمیل میشود،
کم نظیر است .در هیچ جامعهی معارصی ،زنان به
این اندازه از حیات اجتامعی رانده منیشوند؛ حتا در
عربستان سعودی که به لحاظ سنتی و محافظهکار
بودن رکورددار است ،زنان حق تحصیل دارند و
اخیرا حکومت آن کشور آزادیهای بیشرت اجتامعی
را برای زنان اجرایی کرده است .حتا در گروه داعش
زنان مشارکت داشته اند .در امارت اسالمی طالبان
اما از صدر تا ذیل ادارات ملکی ،قضایی ،مکاتب و
دانشگاهها ،نظام و نیروهای مسلح ،زنان حضور
نداشته و ندارند؛ حتا در شفاخانهها و مشاغل صحی
اگر به صورت استثنا زنانی پیدا و پنهان فعالیت
میکردند ،با انواع محدودیتها روبهرو بودند.
طالبان این کار شان را ناشی از احکام رشیعت
اسالم میدانند؛ اما با توجه به واقعیتهای موجود در
کشورهای دیگر اسالمی که رشیعت اسالم را تطبیق
میکنند یا خود را پابند بدان میدانند ،میتوانیم
ببینیم که رشیعت برای سیاست طالبان در قبال زنان
بیشرت جنبهی توجیهی دارد نه وجههی ایجادی؛ یعنی
چنین نبوده که طالبان نشسته باشند و سیاستهای
جنسیتی شان را با مراجعهی جامع به رشیعت اسالمی
تدوین کرده باشند؛ بلکه آنان ذهنیت و نگرشی را که
در هستهی اصلی طالبان وجود داشت ،بر جامعه
ترسی دادند و به زعم خود شان رشیعت اسالمی را
تطبیق میکنند.
برای روشن شدن ریشههای برخورد طالبان با زنان،
باید به دو نوع ساخت اجتامعی مراجعه کرد؛ یکی
ساخت قبیلهای جامعهی سنتی و دیگری مدارس

دینی .ساخت قبیلهای که رهربان طالبان از آن
آمده اند ،مبتنی بر تفکیک جنسیتی و برتری مردان
است .زنان عمدتا اعضای درجهدوم خانواده ،قبیله
و در زمرهی مایملک مردان شمرده میشوند .فدیه
دادن زنان به عنوان بد در قضایای قتل ،بدل دادن
زنان ،خرید و فروش زنان و شکل معتدلتر آن پول و
مالی که در عوض ازدواج به خانوادهی دخرت پرداخته
میشود ،از نشانههای مال پنداشنت زنان است که در
رسارس افغانستان حتا هنوز هم به درجههای متفاوت
دیده میشود .ننگ و ناموس دانسنت زنان و کشیدن
دیوار اطراف آنها تا از دیدرس متام مردان دیگر دور
باشند ،از نشانههای دیگر مال پنداشنت زنان است.
در بعضی مناطق شدت ننگ پنداشنت زنان و
وظیفهی حفاظت مردان آز آنان تا همین اواخر تا حدی
بوده که حتا نامزد دخرت اگر در دوران نامزدی دخرت
را ببیند ،مستحق عقوبت دانسته میشده و بر مردان
خانواده بوده که باید این عقوبت را اجرا کنند .زنان
مال گرانبهای خانواده اند و خانوادهای که نتواند از
زنان حفاظت کند و احیانا چشم نامحرمی به آنها
بیفتد ،بیغیرت حساب میشود .پیامد این کار برای
زنان ،انسانیتزدایی از آنان است که باعث میشود از
فرصتهای رشد و مشارکت اجتامعی محروم شوند.

سیاست طالبان در مورد زنان و نحوهی نگاه
و تعامل آنان نسبت به آنان ،آنگونه که در
دوران امارت اسالمی تجربه شد و در مناطق
تحت کنرتل شان حاال هم اعامل میشود،
در جامعهی معارص به لحاظ محدودیتهایی
که بر زنان تحمیل میشود ،کم نظیر است.
در هیچ جامعهی معارصی ،زنان به این
اندازه از حیات اجتامعی رانده منیشوند؛
حتا در عربستان سعودی که به لحاظ سنتی
و محافظهکار بودن رکورددار است ،زنان
حق تحصیل دارند و اخیرا حکومت آن کشور
آزادیهای بیشرت اجتامعی را برای زنان
اجرایی کرده است .حتا در گروه داعش زنان
مشارکت داشته اند .در امارت اسالمی طالبان
اما از صدر تا ذیل ادارات ملکی ،قضایی،
مکاتب و دانشگاهها ،نظام و نیروهای
مسلح ،زنان حضور نداشته و ندارند؛ حتا در
شفاخانهها و مشاغل صحی اگر به صورت
استثنا زنانی پیدا و پنهان فعالیت میکردند،
با انواع محدودیتها روبهرو بودند.
مدارس دینی از آنجایی که ریشه در زندگی سنتی
مردم دارد ،به ناچار باید این هنجار قبیلهای را بپذیرد،
چه هر نوع زمینهی تحصیل برای زنان مخالف ننگ
و غیرت حاکم بود .از این رو مدارس ساخت قبیلهای
جامعه را به شکل مرتاکمتر بازتولید میکنند و رنگ
رشعی نیز به آن میزنند .سازمان مدرسه ،مرکب
از مردان است و زنان را راهی به مدرسه نیست ،به
استثنای برخی مدارسی که جدیدا به خصوص در
شامل کشور ایجاد و به تأسی از کشورهای خلیج
دخرتان را نیز تحت محدودیتهای خاصی جذب
میکنند .در یک مدرسهی سنتی اما مردان مسنتر
و عاملتر به عنوان استادان و پرسان نوجوان و جوان
شاگردان مدرسه اند که در روابط سلسله مراتبی
تنظیم میشوند؛ طوری که استاد مجربتر در رأس
قرار دارد و احیانا زیردست خود چند استاد جوانتر
دارد و شاگردان هم از شاگردان ارشد که به عنوان
دستیار استادان نیز کار میکنند تا شاگردان جدید
زنجیری از روابط حامل قدرت یکسویه از باال به پایین
را میسازند .در مقابل ،نگاه جدید به زنان که حاوی
حقوق و آزادیهای بیشرت زنان ،از جمله حق تعلیم و

تحصیل علم مدرن است ،بیشرت از سوی حکومتها
تبلیغ و تحمیلشده است؛ از این رو بیشرت در شهرها
و مراکز والیات که حاکمیت دولت مرکزی بیشرت بود،
اعامل شده و اثر داشته است.
سیاستهای تجددخواهانه که دولتهای
افغانستان در دوران ظاهرشاه و داوود خان روی دست
گرفتند و مقتضی مشارکت بیشرت زنان در حیات
اجتامعی بود ،به ندرت به روستاهای کشور رسیده
بود .در روستاهای کشور حتا تعلیم پرسان در مکاتب
دولتی با مقاومت مواجه بود چه رسد به تعلیم دخرتان.
منونههای زیادی را میتوان یافت که خانوادهها با
نیرنگ و حیله و یا پرداخت رشوت میکوشیدند پرسان
شان را از شامل شدن در مکتب باز دارند .با کودتای
 1357و به خصوص پس از رسازیر شدن نیروهای
شوروی سابق ،حاکمیت دولت با بحران مرشوعیت
روبهرو شد و حفظ حضور دولت و اعامل حاکمیت در
بسیاری از ولسوالیها دشوار و ناممکن شد .همزمان
با انقباض تدریجی حضور دولت ،میدان بیشرت برای
هنجارهای قبیلهای و مدرسهای فراهم میشد .حتا
در شهر کابل و مراکز والیات که حاکمیت دولت
مرکزی تأمین بود ،اختناق و فشار زیادی به دلیل
وضعیت جنگی و سیاستهای ایدیولوژیک حکومت
بر مردم تحمیل میشد و به خصوص جوانان و
مردانی با اندیشههای مخالف سیاستهای دولت را
وا میداشت که فرار کنند و به سکونتگاههای پدری
خویش در روستاها پناه بربند یا راه مهاجرت به بیرون
از کشور را پیش گریند.
نهادهایی که به شکل طبیعی باید علمبردار تجدد
باشند؛ مثل دانشگاهها ،رسانهها ،تشکلهای مستقل
صنفی و غیره ،زیر فشار سیاستهای یادشده و یا
کمبود نیروی انسانی به دلیل فرار جوانان و نبود
آزادی بیان ،به مرور زمان تضعیف شدند .در مقابل
نهاد مدرسه که حامل هنجارهای قبیلهای بود و
اینک رشایط جنگی آن را تشدید و دستکاری نیز
میکرد ،توجه و حامیت زیاد خارجی دریافت میکرد.
تنظیمهای جهادی روی این مدارس رسمایهگذاری
میکردند و حتا مکاتب شبیه این مدرسه را احداث
کرده بودند .نبود فرصتهای بدیل تعلیمی در رشایط
جنگ و یا مهاجرت و از سوی دیگر تبلیغات گسرتدهی
رشایط جنگی اطفال و جوانان بیشرتی را به سوی این
مدارس در داخل و عمدتا در پاکستان رسازیر میکرد.
پس از پیروزی مجاهدین در  1371و ناکامیهای
پی در پی تنظیمهای جهادی بر رس تشکیل حکومت
و برقراری نظم و امنیت ،میدان برای نیروهای جدید
خالی شده بود .این نیروی جدید از نهاد مدرسه خط
میگرفت؛ چه نهادهای مدرنتری مثل دانشگاه،
رسانه ،مکتب ،جامعهی مدنی و هر آنچه که از
سیاستهای نوسازی حکومتهای گذشته میآمد،
از بین رفته بودند و یا خیلی تضعیف شده بودند .اما
رشایط اجتامعی-اقتصادی دوران جنگ و به خصوص
توجه و متویل خارجی و حامیت اجتامعی گسرتده،
نهاد مدرسه را بیشرت از هر زمان دیگر فربه و نیرومند
ساخته بود.
اینک زمانش رسیده بود که نهاد سنتی مردمحور
و سلسلهمراتبی مدرسه برای بلعیدن متام جامعه و
سیطره بر متام نهادها و میدانهای دیگر ،آمادگی
داشت .مدرسهایها میخواستند متام کشور را به یک
مدرسهی بزرگ تبدیل کنند و نظم و سازمان مدرسه
را بر همه جا تطبیق دهند .حتا زندگی و دینداری
مرسوم قبیلهای نیز برای آنان قابل قبول نبود .شام
جلوههای واقعی این خواست را در متام عرصههای
حضور طالبان به وضوح میدیدید؛ از مکتب گرفته تا
ادارات دولتی و تا بازار و فضاهای اجتامعی دیگر.
زنان در مدرسه راه نداشتند و بنا بر این ،در فضاهای
آشکار جامعه نباید دیده میشدند؛ اگر مجبور
میشدند از خانه بیرون آیند ،باید پوشیده و ناشناس
مثل اشباح میخزیدند.
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صبــح کابــل :نخســت در مــورد فعالیتهــای تــان بگوییــد؛
پایــگاه شــا در کجــا اســت و فعالیتهــای تــان بیشــر روی کــدام
مناطــق متمرکــز اســت؟
نیــازی :در حــال حــارض بیشــرین مترکــز گــروه مــا در مناطــق
غربــی کشــور اســت .مــا در داخــل شــهر هــرات ،در ولســوالی
پشــتونزرغون ،در ولســوالی گــذره و در ولســوالی ادرســکن هــرات
پایــگاه داریــم.
صبــح کابــل :میان ـهی تــان بــا حکومــت افغانســتان و نیروهــای
امنیتــی چگونــه اســت؟
نیــازی :روز نخســت کــه مــا از پاکســتان بیــرون شــدیم ،بــه
دولــت افغانســتان اعــام و تفاهــم کردیــم کــه بــه دولــت افغانســتان
و بــه امریکاییهــا ،کاری نداریــم .مــا دشــمنان آینــدهی کشــور
خــود را پاکســتان ،ایــران و روســیه میدانیــم .آنهــا در حــال حــارض
بــه نــام طالــب ،مــا را و آرمانهــای مــا را بــه گــرو گرفتــهانــد .مــا
در حــال حــارض مســتقیام بــا ایــران درگیــر اســتیم؛ همیــن چنــد
روز پیــش ،دو موتــر ایرانــی را در دو منطقــهی ولســوالی شــیندند
و قالتنظــر کــه در نزدیکــی مــرز ایــران اســت ،مــورد حملــه قــرار
دادیــم کــه بیشــر از  20نفــر در ایــن حملــه کشــته شــدند.
صبــح کابــل :نظامیانــی را کــه شــا متعلــق بــه ایــران میدانیــد،
آنهــا چــه اهدافــی را در خــاک افغانســتان دنبــال میکننــد؟
نیــازی :همیــن گــروه ســابق مــا کــه بــهنــام امــارت بــود و مــا
از آنهــا انشــعاب کردیــم؛ بــا متویــل ایــران کــه بــه غالمیــت و
تحــت ســیطرهی آنهــا آمــده انــد ،بــرای منافــع ایــن کشــورها بــر
خــاف امریکاییهــا و تضعیــف حکومــت افغانســتان در ایــن
خــاک میجنگنــد .زمانــی کــه مــا بــه ایــن حقیقــت پــی بردیــم
کــه پاکســتان و ایــران از گروهــی بــه نــام طالبــان بــرای پیشبــرد
اهــداف خــود در افغانســتان اســتفاده میکننــد ،مــا از ایــن گــروه
انشــعاب کردیــم .مــا همچنــان دریافتیــم کــه مالمحمــد عمــر توســط
پاکســتان شــهید شــده اســت؛ بنــا برایــن ،مــا منیخواهیــم اهــداف
چنیــن کشــوری در افغانســتان پیــاده شــود .ناتــو ،امریــکا و حکومــت
افغانســتان در جفرافیــای افغانســتان چنــدان مســلط نیســتند.
تســلطی کــه ایــران ،پاکســتان و روســیه در ســاحاتی از افغانســتان
دارنــد ،رسدمداران حکومــت و کســانی کــه در داخــل پســتههای
نظامــی انــد ،هیــچ اطالعــی ندارنــد .بیشــر ایــن نظامیــان کــه از
ســوی حکومــت افغانســتان معــاش میگیرنــد ،گــزارش درســتی بــه
حکومــت مرکــزی افغانســتان منیدهنــد .آنهــا حتــا از غــار خــود
بیــرون شــده منیتواننــد؛ بیشــرین حمــات ایــن طالبــان وابســته
بــه پاکســتان و ایــران توســط گروههــای مــا دفــع میشــود.
صبــح کابــل :دشــمن اصلــی شــا کیســت و آیــا گروههــای
دیگــر انشــعابی طالبــان نیــز مثــل شــا وجــود دارد؟
نیــازی :نخیــر .تنهــا در ســطح افــراد کســانی هســتند کــه
در داخــل و بیــرون از افغانســتان مخالــف بــا طالبــان شــاخهی
مــا منصــور باشــند؛ امــا مــا تنهــا گروهــی اســتیم کــه بهصــورت
دســتهجمعی بــا ایــن گــروه در مخالفــت اســتیم .مــا روزانــه حــدود
 200تــا  300نفــر میکشــیم و ویدیوکلیپهــای خــود را بــهصــورت
مســتند بــه رســانههای ملــی و بیناملللــی ارســال میکنیــم.
بیشــرین عملیــات مــا در والیتهــای بادغیــس ،غــور ،فــراه ،نیمــروز
و هــرات اســت کــه مــا در ایــن والیتهــا مرزهــای متصــل بــه ایــران
را در کنــرل داریــم و هــر روز آنهــا را در ایــن مناطــق مــورد حملــه
قــرار میدهیــم .در حــال حــارض گروهــی کــه در مقابــل ایــن
مــزدوران ایــران ،پاکســتان و روســیه در داخــل خــاک افغانســتان
مقاومــت کنــد ،جــز گــروه مــا ،وجــود نــدارد.
صبــح کابــل :بــا گروههایــی کــه شــا در جنــگ اســتید،
انگیــزهی جنــگ شــا بــا آنهــا چیســت؟
نیــازی :ایــن گروههــا در حــال حــارض دیگــر هیــچ اهدافــی
جــز شکســت گــروه مــا ندارنــد؛ چــون مــا خــار چشــم آنهــا بــرای
ورود بــه بخشهایــی از خــاک افغانســتان اســتیم .ایرانیهــا بــرای
آنهــا گفتــهانــد کــه اگــر ایــن گــروه را شکســت بدهیــد ،میتوانیــد
بــه هــر گوش ـهی افغانســتان نفــوذ کنیــد؛ امــا در حــال حــارض در
بیشــر مناطــق افغانســتان مــردم بــا مــا هامهنــگ شــدهانــد و بــه
محضــی کــه نیرویــی از ایــن گروههــا را میبیننــد ،بــه مــا متــاس
میگیرنــد؛ بنــا بــر ایــن ،آنهــا در حــال حــارض مــا را اصلیتریــن
دشــمنشــان میداننــد و حکومــت افغانســتان را شکســتخورده

عنــوان میکننــد.
صبــح کابــل :آیــا افــراد و گروههایــی کــه شــا در حــال حــارض
بــا آنهــا در جنــگ اســتید ،نــام مشــخصی دارنــد؟
نیــازی :گروهــی بــ ه نــام امــارت اســتند و بیشــر گروههایــی
اســتند کــه در زابــل  ،بیرجنــد و مشــهد آموزشهــای نظامــی
میبیننــد .ایــران آنهــا را بــه ســاحها و موشــکهای زمینــی
مجهــز کــرده اســت .در کنــار اینهــا هــان تفنگســاالران ســابق
اســتند کــه در گذشــته مــا بــا آنهــا در یــک گــروه بودیــم .آنهــا
رسکهــای عمومــی را بــه نــام گمرگهــا ،مســدود کــردهانــد و از
مــردم اخــاذی و رسقــت میکننــد.
صبــح کابــل :شــا گفتیــد کــه بخــش زیــادی از ایــن گروههایــی
کــه بــا آنهــا در جنــگ اســتید ،از ســوی ایــران حامیــت میشــود،
آیــا نــام برخــی از فرماندهــان ایــن گروههــا را میدانیــد؟
نیــازی :بلــی .نامهــای برخــی فرماندهــان ایــن گروههــا بــه
نامهــای حاجــی غفــور ،راشــد ،بریالــی ،حاجــی فرهــاد و همچنــان
در داخــل هــرات برخــی گروههــای کوچــک دیگــری هســتند کــه
فرماندهــان آنــان بــه نامهــای صمــد ،نجیــب و امثــال آن نامیــده
میشــوند .در بادغیــس نیــز گروههایــی دارنــد کــه رهــران آنهــا
بــه نامهــای منــان و عبــدل آخنــدزاده و همیــن طــور گروههــای
کوچکــی در ســطح قریههــا دارنــد.
صبــح کابــل :شــا در گــروه تــان چقــدر نظامــی ،ســاح و
مهــات داریــد؟
نیــازی :مــا بیشــر از  30هزار نظامــی در رسارس افغانســتان داریم؛
ایــن حــرف مــا را شــا زمانــی درک میکنیــد کــه ویدیوکلیپهــای مــا
را ببینیــد کــه مــا در چقــدر از روســتاها و قریههــای افغانســتان نفــوذ
داریــم .مــا از فاریــاب رشوع تــا هلمنــد ،یعنــی در هفــت والیــت بیشــر
از  30هــزار نفــر مســلح بالقــوه داریــم .امــروز اگــر کمکهــای مــردم
بــا مــا بیشــر شــود ،مــا بــه هیــچ کشــور دیگــری وابســتگی نداریــم.
امــروز مــن در داخــل کــوه نشســتهام؛ امــا همیــن لحظــه عملیــات مــا
در والیتهــای غــور ،نیمــروز ،فــراه و بادغیــس جریــان دارد .ســاح
مــا هــان ســاح متداولــی اســت کــه در نظــام طالــب و در همیــن
 18ســال از آن کار گرفتــه ایــم .ایــن ســاحها هــاوان ،راکــت 82 ،و
پیکاهــای مختلــف اســت کــه مــا در داخــل مناطــق اســتفاده میکنیم.
مــا بــه هــان انــدازه کــه  30هــزار نیــروی جنگــی داریــم؛ چندیــن برابر
آن ســاح در اختیــار داریــم.
صبــح کابــل :معــاش رسبــازان تــان و ســاحهای شــا از کجــا
تأمیــن میشــود؟
نیــازی :مــا اگــر بــه ایــن رسبــازان معــاش بدهیــم ،متــام بودجهی
افغانســتان هــم بــه آنهــا کفایــت منیکنــد .حرکــت مــا امارتــی و
طالبــی اســت .مــا تنهــا مصــارف تیــل ،مرمــی و مهــاتشــان را
مــا آمــاده میکنیــم .بیشــر رسبــازان رضاکارانــه ،بــه خاطــر خــدا و
بــه خاطــر اهــداف ملــی و اســامی خــود بــا مــا کار میکننــد .مــا
از ســوی شــاری از تاجــران خیِــر کــه منیتوانــم نامهــای آنهــا
را بگیــرم ،حامیــت میشــویم؛ امــا حکومــت افغانســتان همیشــه
در قبــال مســائل افغانســتان بســیار بیتفــاوت اســت .حتــا تــاش
دارنــد در میــان گــروه مــا بــه عنــوان گروهــی کــه بــا دشــمنان آنهــا
میجنگیــم ،اختــاف ایجــاد کنــد .آنهــا فکــر میکننــد کــه ناتــو
آنهــا را محافظــت کــرده و تــا ابــد از آنهــا نگـهداری خواهــد کــرد؛
امــا بــه ایــن فکــر نیســتند کــه وقتــی امریــکا و ناتــو بیــرون شــوند،
چــه میکننــد؛ پــس مجبــور میشــوند کــه تحــت ســیطرهی ایــران
و پاکســتان برونــد.
صبــح کابــل :شــاری از شــهروندان هــرات میگوینــد کــه
افــراد شــا در برخــی از رسقتهــای مســلحانه دســت دارنــد ،شــا
ایــن حرفهــا را میپذیریــد؟
نیــازی 80 :درصــد مردمــی کــه طــرفدار دولــت اســتند ،در
پهلــوی ایـن کــه در چــوکات دولــت کار میکننــد ،در خدمــت ایــران،
پاکســتان و روســیه نیــز اســتند و متــام تبلیغاتــی کــه علیــه مــا
میکننــد ،همیــن قونســلگری ایــران میکنــد و مســتخدمینی نیــز
علیــه مــا در هــرات دارنــد .مــن بــرای شــهروندان هــرات اعــام کــردم
کــه اگــر افــراد مــا را در رس رسکهــا در اخاذیهــا یــا در دزدیهــا
دیدیــد ،هامنجــا از بیــن بربیــد .بعــد مــن میآیــم بــرای تــان ثابــت
میکنــم کــه ایــن نفــر از گــروه مــا بــود یــا از گــروه ایرانیهایــی کــه
اینجــا میآینــد و بــرای بدنامــی مــا ،از آدرس مــا دزدی میکننــد.

مــا از زمانــی کــه هــرات آمــده ایــم ،هــرات از متــام والیــات دیگــر
امنتــر اســت و هیچکــس و هیــچ گروهــی جــرأت نــدارد کــه در
ســطح شــهر مببگــذاری کنــد و یــا بــر خــاف پوســتههای امنیتــی
فعالیــت کنــد .ایــن دولــت بیکفایــت همینقــدر درک نــدارد .در
متــام والیــات ناامنــی و انتحــار اســت ،چــرا در هــرات نیســت؟
صبــح کابــل :در مــورد گــروه تــان کــه نخســت بــه رهــری مــا
رســول تشــکیل شــد ،بیشــر بگوییــد؛ چــه وقــت و بــه چــه دلیلــی از
گــروه مــا منصــور جــدا شــدید؟
نیــازی :مــا قبــا ،حــدود پنــج ســال در داخــل پاکســتان فعالیت
داشــتیم و همیــن شــورا را بــه نــام شــورای عالــی تشــکیل دادیــم و
در همیــن شــورا ،متــام افــراد رسشــناس امــارت اســامی حضــور
داشــتند؛ امــا سیاســت آنهــا بعــد از ای ـن کــه در قبــال افغانســتان
خــراب شــد ،در قبــال مــا نیــز خــراب شــد .زمانــی کــه پاکســتانیها
از ایــن شــورای مــا احســاس خطــر کردنــد ،رهــران مــا را یکــی
پــی دیگــر در مدرســهها کشــتند یــا هــم زندانــی کردنــد؛ همیــن
باعــث شــد کــه مــن بــه شــمول ســه نفــر دیگــر از جملــه مــا محمــد
رســول از آنهــا جــدا شــدیم و داخــل فــراه آمدیــم .بعــد از ای ـن کــه
بــه شــیندند هــرات وارد شــدیم ،مــا محمــد رســول نیــز از مــا جــدا
شــد .در داخــل همیــن هــرات تقریبــا پنــج ســال میشــود کــه بــه
ضــد متــام امکاناتــی کــه کشــورهای روســیه ،ایــران و پاکســتان بــه
رسبــازان شــان در رسارس افغانســتان میفرســتند ،میجنگیــم.
صبــح کابــل :هــدف شــا از ایــن جنــگ چیســت ،شــا
افغانســتان را چگونــه میخواهیــد؟
نیــازی :مــا میتواینــم وطــن خــود را آرام کنیــم و ایــن وطــن
را مســتقل کنیــم و از رش همســایهها خــاص شــویم .همیــن
امریــکا کــه میگویــد مــا از افغانســتان بیــرون میشــویم ،بیــرون
منیشــوند .مــا بایــد خــود مــا بیــرون شــان کنیــم و بعــد ایــن وطــن
روی پــای خــودش بایســتد .مــا میخواهیــم اوضــاع ایــن مــردم و
ملــت را رو بــه راه کنیــم تــا همــه از ایــن وطــن دفــاع کننــد ،وطــن
را آرام کننــد ،از منابــع طبیعــیاش اســتفاده کننــد و متــام مــردم
افغانســتان پهلــوی هــم قــرار بگیرنــد .در همیــن روزهــا در کابــل بــه
خاطــر همیــن مدافعــان انتخاباتــی کــه بدتریــن انتخابــات دنیــا را
برگــزار کردنــد ،کســانی هســتند کــه دزد انــد و زشـتترین کارهــا را
بــه نــام جمهــوری انجــام دادنــد .اینهــا نــه دموکــرات اســتند و نــه
مســلامن .نــه اصــول دینــی را میفهمنــد ،نــه اصــول دموکراســی.
اینهــا را یــا از وطــن بیــرون میکنیــم و یــا اصــاح میکنیــم.
صبــح کابــل :دیــد شــا نســبت بــه گفتوگوهــای صلــح کــه
فعــا میــان امریکاییهــا و مناینــدگان طالبــان در قطــر جریــان
دارد ،چیســت؟
نیــازی :ایــن رونــد رسارس اشــتباه اســت .مــن هفــت ســال پیــش
گفتــه بــودم کــه قطــر ،مایــهی بیننگــی افغانســتان اســت .ایــن
قطــر را پاکســتانیها بــرای مــا جــور کــردهانــد .مــا در داخــل هــان
شــورا بودیــم ،مــا از اعضــای هــان طالبــان بودیــم .پاکســتانیها
یکبــار خواســتند کــه بــا رهــران افغــان منافــع خــود را در داخــل
خــاک افغانســتان بــا انداخــن نفــاق میــان آنهــا و جنگهــای
داخلــی ،پیــاده کننــد و حــاال طالبــان را بــه چندیــن تنظیــم تقســیم
کردنــد .رسنوشــت اســتقالل سیاســی ایــن طالبــان را پاکســتان بــه
دســت گرفــت .بنــا برایــن چنــد فــردی کــه پاکســتان بــه عنــوان
مناینــدهی طالبــان در قطــر نشــانده اســت ،بــرای متــام حرفهــای
شــان از پاکســتان دســتور میگیرنــد .آنهــا در واقــع منایندگــی
از پاکســتان میکننــد ،نــه طالبــان .حتــا همیــن پیشــنهاد کاهــش
خشــونت نیــز ،پیشــنهاد پاکســتان اســت؛ امــا از زبــان کســانیکــه
آنهــا را بــه عنــوان مناینــدگان طالبــان معرفــی کــردهانــد .اینهــا
زندانیهایــی اســتند کــه داخــل قطــر آمــده انــد ،اینهــا حتــا
اختیــار حــرف زدن خــود را ندارنــد؛ امریکاییهــا هــم ایــن حقیقــت
را میداننــد .ایــن مــردم مکمــل بــه دســت پاکســتان اســتند و دولــت
پاکســتان اجــازه منیدهــد کــه گــروه طالبــان یــک قــدم خــاف
خواســت پاکســتان پیــش بــرود .امریکاییهــا ایــن را بداننــد کــه
اگــر دولــتشــان بــا افــرادی کــه پاکســتانیها آنهــا را بــهعنــوان
مناینــدهی طالبــان معرفــی کــرده انــد ،بــه توافــق برســند ،در واقــع
بــا چنــد فــرد پاکســتانی بــه توافــق رســیده انــد .هیــچ یکــی از
طالبــان داخلـیای کــه در خــاک افغانســتان فعالیــت دارنــد ،آنهــا
را مناینــدهی خــود منیداننــد.

 5فربوری 2020

علیشیر شهیر
گفتوگو کننده

عبداملنان نیازی «فرماندهی گروه طالبان»

 16دلو 1398

اشــاره :پــس از علنیشــدن درگذشــت مــا محمدعمــر ،رهــر طالبــان
در ســال  ،2015گــروه طالبــان دچــار بحــران رهــری شــد و اختالفهــا بیــن
اعضــای شــورای رهــری آنهــا بــاال گرفــت .طالبــان بــا تأییــد مــرگ مــا عمــر،
مــا اخرتمحمــد منصــور را بــه عنــوان جانشــین او معرفــی کردنــد.
در ایــن ســال رهــران و فرماندهــان مخالــف اخرتمحمــد منصــور ،رهــر جدیــد
طالبــان ،انشــعاب کــرده و گــروه تــازهای را تشــکیل دادنــد .ایــن افــراد در
نخســت مولــوی محمــد رســول را بــه عنــوان رهــر خــود برگزیدنــد .گــروه
جدیــد طالبــان تحــت رسپرســتی مــا رســول ،ســه معــاون نظامــی منصــوب
کــرده و یــک معــاون سیاســی :مــا بــاز محمــد حــارث ،مــا منصــور داداللــه،
مــا شــیرمحمد آخنــدزاده ،معاونــان نظامــی ایــن گــروه انشــعابی اســتند و
عبداملنــان نیــازی ،معــاون سیاســی آن.
پــس از شــایعهی مــرگ مالرســول در ســال  ،2018مــا عبداملنــان نیــازی
رهــری ایــن گــروه را بــه عهــده گرفــت؛ امــا او هنــوز مــرگ مــا رســول را
تأییــد منیکنــد و میگویــد کــه او در پیشــاور پاکســتان بــه رس میبــرد.
عبداملنــان نیــازی ،والــی پیشــین هــرات و بلــخ در دورهی طالبــان و معــاون
سیاســی گــروه انشــعابی طالبــان بــه رهــری مــا رســول از ســال  2015تــا
ســال  2018بــوده اســت.
او ادعــا میکنــد کــه  30هــزار رسبــاز در رسارس افغانســتان دارد .منــان تأکیــد
دارد کــه در حــال حــارض ،در برابــر گروههــای شورشــیای میجنگــد کــه از
ســوی پاکســتان و ایــران حامیــت میشــود.
بــه گفتـهی ایــن فرمانــدهی طالــب ،بســیاری از اعضــای شــورای عالــی طالبــان
بــا آنهــا اســتند .افــرادی ماننــد مال حســن رحامنــی ،مــا رازق ،عبدالجلیــل ،راز
محمــد ننگیــال و منصــور داداللــه افــرادی انــد کــه بــا ایــن گــروه همدســت انــد.
روزنامــهی صبــح کابــل در ایــن گفتوگــو ،دیــدگاه او را بهعنــوان یــک
فرمانــدهی جنگــی طالبــان در مــورد رونــد جــاری گفتوگوهــای صلــح و
مســائل مرتبــط بــه افغانســتان پرســیده اســت.

صبــح کابــل :آیــا فکــر میکنیــد کــه ایــن گفتوگوهــا بــه
آتشبــس منتهــی شــود؟
نیــازی :هیــچ ایــن انتظــار را نداریــم .پاکســتان نــه طــرفدار
صلــح اســت و نــه میخواهــد کــه در داخــل افغانســتان صلــح شــود.
پاکســتان متــام تالشــش همیــن اســت کــه امریکاییهــا را در میــز
مذاکــره فریــب بدهــد و حتــا اگــر معاهــدهای هــم میــان شــان بــه
امضــا برســد ،بــرای فریــب امریــکا اســت و دروازهی جنــگ دیگــری از
قطــر بــه داخــل افغانســتان بــاز میشــود .همــه کارنامههــا بــه نفــع
پاکســتان اســت .مــا ایــن افــرادی را کــه در قطــر بــه منایندگــی از
مــا مذاکــره میکننــد ،هیــچ افغــان منیدانیــم.
صبــح کابــل :در مــورد صلــح پیشــنهاد شــا چیســت کــه
چــه راهکاری بــا طالبــان در پیــش گرفتــه شــود تــا در وضعیــت
افغانســتان تغییــر بیایــد و آرامــی شــود؟
نیــازی :مــن ایــن حــرف را میزنــم کــه بــه صــدای ملــت بایــد
گــوش بدهــد .دروازهی صلــح نــه از پاکســتان اســت ،نــه از قطــر
و نــه از مســکو .بیاینــد بــه طالبــان داخلــی کــه از حــال حــارض در
افغانســتان در جنــگ اســتند ،بپرســند کــه خواســتهای اینهــا
چیســت؟ چــرا جنــگ میکننــد؟ راه حــل دیگــرش ایــن اســت
کــه امریــکا بــه جایــی کــه بــا مناینــدگان پاکســتان در قطــر بــه
نــام مناینــدگان طالبــان گفتوگــو میکنــد ،بایــد مســتقیام بــا
پاکســتان وارد گفتوگــو شــود .نــه تنهــا پاکســتان بــل ،کشــورهای
دیگــر مثــل ایــران کــه مــرف هنگفتــی را بــرای فرســتادن و متویــل
مــزدوران شــان در خــاک افغانســتان میپردازنــد .شــا فکــر نکنیــد
بــا ایــن رونــد کــه فعــا بــه نــام صلــح راه افتــاده و اگــر بــه توافــق هــم
برســند ،طالبــان آرام در جــای خــود شــان مینشــینند .ایرانیهــا
مســتقیم از طالبــان حامیــت و ســاح وارد میکننــد و جنــگ شــان
در افغانســتان ادامــه دارد.
صبــح کابــل :شــا کشــورهای همســایه را بــه دخالــت در امــور
افغانســتان متهــم کردیــد .بــه نظــر شــا دلیــل ایــن مداخــات
کشــورهای همســایه چیســت؟
نیــازی :هــر کــدام اینهــا بــه نــوع خــود شــان بــا کشــور مــا
مداخلــه دارنــد؛ مداخلـهی اقتصــادی ،مذهبــی و مداخلــه بــه خاطــر
منابــع طبیعــی مــا دارنــد .هــر کــدام شــان میخواهنــد کــه ایــن
وطــن را یــک کرســی پرمنفعــت بــرای خــود شــان بســازند .اینهــا
یــک ناکامــورا را نتوانســتند ببیننــد کــه خدمــت میکنــد و کشــور را
آزاد و مســتقل دیــده منیتواننــد.
صبــح کابــل :شــا بــه مداخــات اقتصــادی اشــاره کردیــد،
میشــه منظــور تــان را واضحتــر بگوییــد؟
نیــازی :برخــی همســایههای مــا ماننــد ایــران فکــر تســخیر
هــرات ،فــراه و بخشــی از مناطــق غربــی کشــور مــا را دارنــد .آنهــا
حتــا منیگذارنــد کــه یــک بشــکه آب افغانســتان در داخــل خــاک
خــودش باشــد .اینهــا مشــکالت بســیار بزرگــی بــا مــا دارنــد.
همیــن ایرانیهــا تقریبــا  60درصــد زمینهــای مــردم هــرات و فــراه
را خریــداری کردنــد.
صبــح کابــل :در گفتوگوهــای صلــح دو طــرح مطــرح شــده
اســت؛ کاهــش خشــونت و آتشبــس .شــا بــا کدامــش موافــق
اســتید؟
نیــازی :بــه نظــر مــن اگــر واقعــا امریــکا فریــب نخــورده باشــد و
ایــن طالبــان پاکســتانی را درســت شــناخته باشــد ،بایــد حرفهــای
مــردم افغانســتان را بــرای آنهــا برســاند .خواســت مــردم همیــن
اســت کــه اگــر صلــح میآیــد و یــا آتشبــس میشــود ،بــا مــردم
افغانســتان بنشــینند ،بــه خواســتها و پیشــنهادهای همــهی
اقشــار مــردم گــوش بدهنــد .اینهایــی کــه از کاهــش خشــونت
حــرف میزننــد ،مــن هــدف شــان را میفهمــم؛ آنهــا فکــر
میکننــد کــه امریــکا از ایــن معاهــده دلرسد خواهــد شــد و دیگــر
امریــکا بــا مــا کاری نــدارد و مــا هــر کاری کــه بخواهیــم میتوانیــم
در داخــل افغانســتان انجــام بدهیــم .ایــن کارهــا هم ـهی نقش ـهی
پاکســتان اســت کــه میخواهنــد حکومــت دستنشــاندهی
دیگــری در داخــل افغانســتان داشــته باشــند کــه چنیــن تصــوری،
خــواب اســت و خیــال اســت و محــال.
صبــح کابــل :اخیــرا هواپیــای نیروهــای نظامــی در غزنــی
ســقوط کــرد .طالبــان ادعــا دارنــد کــه ایــن هواپیــا را آنهــا ســقوط
داده انــد ،معلومــات شــا در ایــن مــورد چیســت؟
نیــازی :معلومــات مــا نشــان میدهــد کــه ایرانیهــا بعــد از
موضــوع ســلیامنی ،در داخــل خــاک افغانســتان موش ـکهای ضــد
طیــاره ،موشـکهای زمیــن بــه زمیــن ،خــاف امریــکا وارد کــردهانــد.
امریکاییهــا اگــر ایــن گروههــا را کــه بــه حامیــت ایــران در داخــل
خــاک افغانســتان فعالیــت میکننــد ،هــدف قــرار داده منیتواننــد،
ایــن کار را مــا میکنیــم؛ چــون مــا نــه ســعودی اســتیم ،نــه ایرانــی،
نــه پاکســتانی و نــه عراقــی و ســوری اســتیم .مــا افغــان اســتیم.
صبــح کابــل :پــس فکــر میکنیــد کــه ایــن هواپیــای نظامــی
امریــکا در غزنــی ،توســط ایــران ســقوط داده شــده اســت؟
نیــازی :بلــی .نیروهــای اســتخباراتی ایــن کشــور در والیتهــای
مثــل غزنــی ،زابــل و والیتهــای دیگــر وجــود دارد .ایــن مســأله
موضــوع کوچکــی نیســت ،همیــن چنــد روز پیــش مــن از همــکاران
مــا کــه در آن ســاحهها فعالیــت میکننــد ،جســتوجو کــردم؛
ایــن نیروهایــی کــه توســط ایــران حامیــت میشــوند ،موش ـکهای
زیــادی را از طریــق والیــت فــراه وارد افغانســتان کــرده انــد.
معلوماتــی کــه مــا داریــم ایــن نیروهــا چنــد موتــر ســاح را از ایــن
ایــن مســیر انتقــال داده انــد کــه اهــدافشــان میــدان شــوراب
هلمنــد ،میدانهایــی کــه در داخــل شــهر لشــکرگاه و فــراه اســت،
اســت .در ایــن کارهــا مســتقیام خــود ایرانیهــا دســت دارنــد؛
مشــاوران ایرانــی و تخنی ـککاران ایــران در داخــل ایــن گروههــا بــا
آنهــا یکجــا کار میکننــد.
صبــح کابــل :پــس از دیــد شــا کشــورهای همســایهی
افغانســتان از جملــه پاکســتان و ایــران چقــدر در خــاک افغانســتان
نفــوذ دارنــد؟
نیــازی :تجربـهای کــه مــن در همیــن ســالهایی کــه در داخــل
خــاک افغانســتان اســتم و بــا همیــن گروههــای مــزدور ایــران و
پاکســتانی درگیــر اســتیم و برخوردهایــی کــه بــا هــم داشــته ایــم،
حــدس مــن بــه یقیــن رســیده اســت کــه تقریبــا در متــام ادارههــای
دولتــی 50 ،درصــد از کارمنــدان آنهــا طــرفدار ایــران و پاکســتان
اســتند .اینهــا فقــط منافــع شــان را در ادامــهی خونریــزی در
افغانســتان میبیننــد و بــه نفــع آنهــا حــرف میزننــد؛ حتــا برخــی
ایــن کارمنــدان در شــاری از والیتهــا بــه مشــورههای کشــورهای
همســایه ،امــور افغانســتان را بــه پیــش میبرنــد .امــروز مناینــدهی
قونســلگری ایــران در هــرات ،خــود شــخص والــی هــرات اســت.
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ویژهی صلح

صلحی میخواهم که در آن فوتبال دختران جرم نباشد
اینجا کابل است .یک کیک
تولد روی میز ،دخرتی آن طرف میز
چشمهایش را میبندد و در کنار
دوستانی که حضورش را گرامی داشته
هام همتا
اند ،شمعها را فوت میکند .نگاهی به
مرسل میاندازد؛ او ،تالش کرده تا این دورهمی شکل
بگیرد و برای لحظههایی خود شان را از جریان عادی
زندگی جدا کنند.
در غزنی ،هزاران خانواده در نتیجهی حملهی طالبان
به جاغوری و مالستان به کابل ،میدانوردک و بامیان
آواره شده اند .مردمان محل ،در مساجد ،هوتلها و
مکتبها به بیجاشدگان رسپناه دادند .طالبان در بدو
ورود شان به جاغوری ،دست به کشتار مردم زدند .مردم
محل ،متام دار و ندار شان را رها و تالش کردند حداقل
جان شان را نجات بدهند .ولسوالی جاغوری و مالستان
از جملهی کلیدیترین مناطق والیت غزنی است و متام
باشندههای آن را هزارهها تشکیل میدهد.
پیش از چاشت ( 21عقرب) سال  ،97در پی
ناامنیها در دو ولسوالی غزنی و بیتوجهی دولت،
صدها تن از باشندههای شهر کابل در نزدیکی ارگ
برای تأمین امنیت جاغوری و مالستان دست به اعرتاض
زدند .این تظاهرات در حالی برگزار شد که از ده روز
بدینسو ،طالبان به ولسوالی جاغوری و مالستان
حملههای مسلحانه انجام داده بودند که در نتیجهی
آن تعداد زیادی از مردم کشته و خانوادهها آواره شدند.
مرسل با جمعی از دوستانش در گلبهار سنرت جمع
شده اند تا در کشور جنگ و خون ،حضوری را گرامی
بدارند .آنطرفتر از این جمع دوستانه اما؛ صدها آدم
دیگر جمع شده اند و برای دستیابی به عدالت و
امنیت ،دست به تظاهرات زده اند.
ساعت یک و چهل دقیقهی پس از چاشت است .دو
جمع با دو رویکرد جدا در چندصدمرتی هم قرار دارند.
صدای وحشتآوری ،میزی که مرسل و دوستانش دور
آن نشسته اند را به شدت میلرزاند .این جمع کوچک از
هم میپاشد و از خندهها و حرفهای چند لحظه پیش
بخش اول

دیگر خربی نیست .کمی آنطرفتر ،جمع بزرگتری که
مبب وسطش منفجر شده است ،تکه تکه شده اند.
دروازههای خروجی گلبهار سنرت را بسته اند و به
کسی اجازه منیدهند تا کسی بیرون برود .مرسل
لحظاتی را در آنجا میماند ،تا این که میتواند بیرون
شود .انفجار در نزدیکی گلبهار سنرت رخ داده است.
انتحارکننده ،جمعی دادخواهیکنندهای را که برای
هموطنان دیگر شان که در آوارگی و جنگ دست و پا
میزدند ،لتوپار کرده است .این انفجار بیشرت از 20
تن کشته و زخمی به جا گذاشت .طالبان در حالی
مسؤولیت این حمله را به دوش گرفتند که از ده روز
قبل به این طرفش ،حملههای مسلحانهی شان را در
ولسوالیهای جاغوری و مالستان به راه انداختند.
مرسل با دوستانش در رساسیمگی بسیار از گلبهار
سنرت بیرون میشوند .دروازه را که باز میکنند ،بوی
خون و دود اولین چیزی است که با آن برخورد میکنند.
گلوهایی که لحظههای پیش ،فریاد میزدند ،خاموش
شده اند .صدای آژیر آمبوالنس و موترهای پولیس ،فضا
را پر کرده و تکههای گوشتی که با هم بیگانه اند ،در
اطراف مرسل است.
تلویزیون ،خرب انفجاری را در مقابل گلبهار سنرت
پخش میکند ،مرسل میان انباری از گوشت و خون
ایستاده و به صداهای فکر میکند که برای همیشه
خاموش شدهاند .لبخندهایی که روی لبها خشکیدند
و پاهایی که هیچوقت به خانه برمنیگردند .کسانی
که زنده مانده اند ،تکههای گوشت را جمع میکنند و
دنبال تکهی دیگرش میگردند .چگونه میشود هویت
کسی که لحظههای پیش شناسنامه داشت ،دانشجو
بود و فرزند خانوادهای ،از یک تکه گوشت مشخص کرد؟
مرسل 19 ،سال و عضویت تیم فوتبال بانوان
افغانستان را دارد .انفجار گلبهار سنرت ،تنها خاطرهی
تلخ او از جنگ نیست .او ،در کشوری زندگی میکند
که هر صبح با خربهای بد مردمش را از خواب بیدار
میکند .در میان متام این نابسامانیها ،همین مردم
در آرزوی رسیدن به صلح اند؛ اما زملی خلیلزاد،

فرستادهی ویژهی امریکا در گفتوگوهای صلح ،در
تازهترین دیدارش با رییسجمهور افغانستان ،گفته
است که در مذاکرههای صلح با طالبان تا کنون هیچ
پیشرفتی نداشته است.
به باور مرسل ،اگر ما با متام تفاوتها باز هم بتوانیم
همدیگر را بپذیریم و به خواستها و انتخابهای
همدیگر احرتام بگذاریم ،یعنی به صلح دست پیدا کرده
ایم .او نگران است که صلح با طالبان ،فرصت فوتبال
بازی کردن را از او بگیرد.
مرسل ،صلحی را دوست دارد که زیر چرت آن حقوق
زنها پایمال نشود تا او بتواند به فوتبال بازی کردن
ادامه دهد ،در رقابتهای بیناملللی رشکت کند و
موجب افتخار برای کشورش باشد.

تغییرات اقلیمی در افغانستان ،چشماندازهای آینده
برای صلح را پیچیده میکند
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مرسل 19 ،سال و عضویت
تیم فوتبال بانوان افغانستان را
دارد .انفجار گلبهار سنرت ،تنها
خاطرهی تلخ او از جنگ نیست.
او ،در کشوری زندگی میکند که
هر صبح با خربهای بد مردمش
را از خواب بیدار میکند .در
میان متام این نابسامانیها،
همین مردم در آرزوی رسیدن
به صلح اند؛ اما زملی خلیلزاد،
فرستادهی ویژهی امریکا در
گفتوگوهای صلح ،در تازهترین
دیدارش با رییسجمهور
افغانستان ،گفته است که در
مذاکرههای صلح با طالبان تا
کنون هیچ پیشرفتی نداشته
است.

هرات ،افغانستان – در حالی که ماههای خشک رفته
رفته به سالهای گرم و سوزانی بدل میشد ،فاطمه شاهد
پژمرده شدن کشتهایش و مردن گاوش از تشنگی بود.
گرسنگی تبدیل به ناامیدی شده بود و هژده ماه قبل،
خانوادهی کشاورزش از مرد ثروتمندی خواهش کرد به
آنها پول قرض دهد تا بدترین خشکسالیِ در چندین
دههی گذشتهی افغانستان را بگذرانند .آن مرد پذیرفت
و به ارزش  1.250دالر (معادل  97.000افغانی) به
آنها گوسفند ،برنج و آرد داد.
بارانهای بهاری و آن مرد ،هر دو با هم برگشتند .او
این بار پولش را میخواست؛ اما خانوادهی فاطمه تا آن
زمان حاصل سودآوری نداشت .مرد گفت« :دخرتت را
رس
بده ».او فریبای خجالتی و چهارساله را به عنوان هم ِ
پرسش میخواست .فاطمه نگاه زودگذری به فریبا؛
دخرتی که دور چشامن بزرگ و قهوهایاش با ُسمه
برجسته شده بود ،انداخت و گفت« :ممکن بود [فریبا]
از غم و اندوه مبیرد».
سپس آنها گریختند تا فریبا را نجات دهند ،به دنبال
زمینی باشند که بتواند در برابر خشکسالی بعدی
دوام بیاورند و از حملههای هوایی دولت به پشتیبانی
امریکا که شبها جنگجویان طالبان را در روستاهای
مجاور هدف قرار میداد ،فرار کنند .پس از سه روز و سه
شب سفر ،جایی را در اردوگاه بزرگ و بیامکاناتی برای
مردم بیجاشده در حومهی هرات ،سومین شهر بزرگ
افغانستان پیدا کردند.
طی هژده سال پس از آن که ایاالت متحده ،عملیات
آزادی بلندمدت را آغاز و وارد افغانستان شد ،جنگ علیه
تروریسم ،محور بحثهای جهانی در مورد این کشو ِر
آسیای جنوبی بوده و میلیاردها دالر در جنگ و بازسازی
مرصف شده است؛ جنگ بیامانی که جان صدها هزار
تن را گرفته است .در ضمن ،جنگ بالقوه و بزرگتری در
حال رشد است.
افغانستان یکی از آسیبپذیرترین کشورها در برابر
تغییرات آب و هوایی و یکی از کمامکاناتترین کشورها
برای رویارویی با آن است .کارشناسان میگویند که قرار
بو
است خشکسالی ،سیل ،برفکوچ ،لغزش زمین ،آ 

هوای فوقالعاده نامساعد ،بیجاشدنهای گسرتده،
جنگ و کودکهمرسی – متام آن چه که پیش از پیش
افغانستان را به ستوه آورده است – بدتر شود.
در افغانستان توجه نسبتا کمی به تغییرات آب و
هوایی صورت گرفته است؛ کشوری که بیشرت مردمش
کشاورز اند و کشاورزی منبع درآمد شان است .برنامهی
محیط زیست ملل متحد تخمین میزند که  80درصد
از جنگها بر رس زمین ،آب و منابع است .منتقدان
میگویند کمکهایی که در رابطه به تغییرات آب و
هوایی صورت میگیرد ،اغلب بسیار کوتاهمدت است یا
نیازهای واقعی مردم افغانستان را در نظر منیگیرد.
خشکسالی شدید  2018افغانستان برای فعال
به پایان رسیده است؛ اما فاطمه یکی از تقریبا 13.5
میلیون فرد در افغانستان است که شدیدا در ناامنی
غذایی به رس میبرند .سازمان جهانی مهاجرت میگوید
که از سال  2012به این سو ،یک سوم از مردم افغانستان
ن
مهاجرت کرده یا بیجا شده اند .پیشبینیها ،افغانستا ِ
گرمتر با منابع کمیابتری را به تصویر کشیده است.
محیط زیست ملل متحد و ادارهی ملی حفاظت از
محیط زیست افغانستان ،میگوید که دمای هوا ممکن
است تا  5درجهی فارنهایت بیشرت شود؛ مگر این که
اقداماتی برای محدود کردن نرش گازهای گلخانهای
روی دست گرفته شود .گر چه پیشبینی میشود که
سطوح بارندگی در افغانستان تا پایان قرن  21ثابت
مباند؛ اما دمای گرمتر منجر به تبخیر بیشرتی میشود
و منابع آبیای که زندگی انسانها به آن وابسته است را
به خطر میاندازد.
این وضعیت میتواند در مناطقی مانند بادغیس به
مثابهی حکم اعدام باشد؛ جایی که فاطمه و خانوادهاش
پیش از گریخنت ،زمین را میکندند تا آب باران و برف
آب شده را جمع کنند و زنده مبانند .گلدسته ،خواهر
فاطمه گفت« :نه زمین است ،نه آب است و نه زندگی
است ».زیر لباس زمردی رنگش که بدن نحیف او را
پوشانده بود ،کودک تازه متولدشدهای ناامیدانه تالش
میکرد تا از پستان خالی مادرش تغذیه کند.
در  450مایلی (معادل  724کیلومرت) رشق هرات،
در والیت شاملرشقی پنجشیر ،زندگی جوامع محلی هم
به لطف همین منابع ادامه دارد .در آنجا ،رودخانهی
فیروزهای پنجشیر از میان درهی رسسبزی که بین
کوههای بلندی موقعیت دارد ،میگذرد .در جوالی
 ،2018تود ه یخی از کوه به اندازهای رسیع آب شد که

تبدیل به یک بند طبیعی و یک دریاچهی یخچالی شد.
هزاران ت ُن مکعب آب ،به رسعت از کوهها پایین آمد و
منجر به لغزش زمینی شد که مکتبها ،صدها خانه و
زمینهای لوبیا ،کچالو ،گندم و درختهای زیتون در آن
بود و همه خراب شد.
چوپانهایی که در کوه بودند به طرف پایین فریاد
زدند تا عزیزان شان را خرب کنند؛ اما برای دستکم ده
نفر ،به شمول بیبی مزاری 65ساله خیلی دیر شده بود.
نیازمحمد ،برادرش گفت« :آب او را با خود برد».
آب شدن تودههای یخ در فصل بهار و تابستان ،با
آب پاک و رسدش ،متام جوامع را زنده نگه میدارد؛ اما
آب شدن رسیع و ناگهانی تودههای یخ ،مرگبار است
و خطر جاری شدن سیل در بهار و خشکسالی در
تابستان را افزایش میدهد.
مرکز بیناملللی توسعهی کوههای یکپارچه،
پیشبینی میکند که تا سال  2100میالدی ،حجم
تودههای یخ در منطقهی گسرتدهتر هیاملیای هندوکش
تا  90درصد کاهش خواهد یافت .دولت کمپول و
مشغول به جنگ افغانستان ،روی ایجاد ایستگاههایی
در کوهها برای خرب کردن مردم از فاجعههای طبیعی کار
میکند؛ اما مردم محل که میگویند کمکهای دولت
ناکافی بوده ،از این طرح هیجانزده نیستند .پس از
سیل  2018که زمینهای حاصلخیز کشاورزی را نابود
کرد ،بسیاری از روستاییان ،پنجشیر را برای همیشه ترک
کردند .آنها تنها نیستند ،مردم زیادی مانند فاطمه و
خانوادهاش ،زندگی سنتی شان را ترک کرده اند تا زنده
مبانند.
در رسارس کشور ،مردانی مانند همرس گلدسته با
عزیزان شان خداحافظی میکنند تا برای کار به ایران
بروند .در این میان زنان در یک جامعهی مردساالر
سنتی ،مسؤولیت خانه را به دوش میکشند .خانوادهها
به اردوگاههای بیجاشدگان و شهرهایی مانند کابل که
یکی از رو به رشدترین شهرهای جهان است ،میروند و
دعا میکنند که زندگی در آنجا راحتتر باشد.
اما حتا در کابل که توسعهیافتهترین شهر افغانستان
است و صدها سفارت و پایگاه نظامی دارد ،بسیاری
از ساکنان این شهر به نوبهی خود برای زنده ماندن
میجنگند .جمعیت کابل در چند دههی اخیر افزایش
زیادی داشته و فشار بیشرتی را بر منابع آن مانند
آب وارد کرده است .با وجود فراوانی کوههای پر از
برف و رودخانههای پرآب افغانستان ،به دلیل جنگ،

سوءمدیریت گسرتدهی آب و فساد ،آب پاک برای
بسیاری از مردم این کشور بسیار باارزش است.
سیستم توضیع آب کابل ،تنها به کمتر از  20درصد
از جمعیت شهر آب میرساند .به دلیل این که بیشرت
آبهای زیرزمینی آشامیدنی نیست ،مردم چاههای
غیرقانونی حفر میکنند یا بُطریهای گران آب که
باعث مسدود شدن آبراهها و گندیده شدن فاضالب
کنارجادهها میشود را میخرند .قرار است که پروژهی
گسرتش زیرساخت آبی کابل با پشتیبانی  82میلیون
یورویی ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا تا سال
 2021کامل شود؛ اما در گذشته ،چنین پروژهها به
دلیل نرسیدن به هدف ،مورد انتقاد قرار گرفته است.
فائز عزیزی ،مشاور منابع آبی و آبشناسی وزارت
انرژی و آب ،میگوید که در حال حارض ،افغانستان
توانایی ذخیره یا استفاده از بیشرت آبهایش را ندارد.
بیشرت این آبها به کشورهای همسایه میرود .او گفت:
«مردم به آب نیاز دارند .افغانستان به ساخت بندهای آب
نیاز دارد و این کار نیازمند رسمایهگذاری بزرگی است».
با این حال ،پروژههای بزرگ بند آب ،بحثبرانگیز و
پیچیده است .ادارهی توسعهی بیناملللی امریکا و دیگر
ادارههای دولتی و توسعهای ،در پشتیبانی از بندها به
تقال افتاده اند .چنین ابتکارها ،خطرات دیپلامتیک و
امنیتی را هم در داخل کشور و هم با کشورهای همسایه
مانند ایران به وجود میآورد.
بندهای کوچک برای جوامع روستایی ،ضامن
ادامهی زندگی و تأمین برق ،نیازهای آبیاری زمین و
آب آشامیدنی شان است .در ماه می  ،2019دهکدهی
کشاورزی کوچکی در گوشهای از هندوکش و در والیت
مرکزی بامیان – شهری که به داشنت مجسمههای بلند
بودا که در سال  2001توسط طالبان منفجر شد،
معروف است – زمانی تاریک شد که سیل ،بند آب و
سیمهای برقی که آن بند تولید میکرد را خراب کرد.
آن خشکسالی آغاز چندین رویداد نابودکننده بود.
دخرتان و زنان که به طور سنتی مسؤول آوردن آب،
آشپزی و مراقبت از محصوالت کشاورزی استند ،مجبور
بودند در جریان خشکسالی ،مسافتهای طوالنیتری
را با پای پیاده طی کنند .عبدالقیوم افشار ،مدیر یکی
از مکاتب دخرتانه در مناطق روستایی بامیان ،میگوید
که در جریان خشکسالی ،یک پنجم دانشآموزان –
صدها دخرت – توسط خانوادههای شان از رفنت به مکتب
بازداشته شدند.

کاهش 7.23درصدی تلفات غیرنظامیان
در افغانستان

سال اول

اشتراک در روزنـامـه

قتل بیرحامنهی یک زن در تخار
توسط خانوادهی شوهرش
مســؤوالن محلــی در والیــت تخــار ،تأییــد میکننــد کــه یــک
زن ،در روســتای آبمســجد ایــن والیــت ،بــه گون ـهی بیرحامنــه
توســط خانــوادهی شــوهرش بــه قتــل رســیده اســت.
جــواد هجــری ،ســخنگوی والــی تخــار ،بــه روزنامــهی صبــح
کابــل میگویــد کــه صبــح روز سهشــنبه ( 15دلــو) یــک زن در
مربوطــات روســتای آبمســجد شــهر تالقــان ،بــه گونـهی بیرحامنــه
توســط اعضــای خانــوادهی شــوهرش بــه قتــل رســیده اســت.
او میافزایــد کــه تــا کنــون دو نفــر از اعضــای خانــوادهی
شــوهر ایــن زن ،بازداشــت شــده انــد و تحقیقــات در ایــن زمینــه
جریــان دارد.
از ســویی هــم ،یــک منبــع محلــی میگویــد کــه زن 25ســالهای
بــه نــام بیبــی خــال کــه مــادر چهــار کــودک بــوده ،توســط اعضــای

خانــوادهی شــوهرش لتوکــوب شــده اســت .منبــع میگویــد
کــه اعضــای خانــوادهی شــوهر در هامهنگــی بــا شــوهر ایــن زن،
میخهــای چوبــی را در رحــم او فــرو کــرده انــد کــه ســبب قطــع
شــدن رودههایــش شــده اســت .گفتــه میشــود کــه ایــن زن ،در
شــفاخانه جــان باختــه اســت.
آن چــه کــه منابــع محلــی میگوینــد ،خــر ،خشــو و بــرادر
شــوهر ایــن زن ،در قتــل او دســت داشــته انــد.
پیــش از ایــن ،وزارت امــور زنــان اعــام کــرده بــود کــه در
جریــان یــک ســال گذشــته ۵۱ ،پرونــدهی جــدی خشــونت
علیــه زنــان ،بــه ثبــت رســیده کــه بیشــرین آن در والیتهــای
رسپــل ،بادغیــس ،فاریــاب ،جوزجــان ،بامیــان ،فــراه ،تخــار ،بلــخ،
ننگرهــار و کابــل اتفــاق افتــاده اســت.

بیش از  17میلیون نفر در افغانستان
زیر خط فقر اند
وزیــر امــور مهاجریــن و عودتکننــدگان ،میگویــد کــه بیــش
از  17میلیــون نفــر در افغانســتان ،زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد.
سیدحســین عاملــی بلخــی ،روز سهشــنبه ( 15دلــو) در یــک
نشســت خــری گفــت کــه وزارت امــور مهاجریــن ،تنهــا تــوان
رســیدگی بــه یــک میلیــون نفــر در افغانســتان را دارد؛ در حالــی
کــه  50درصــد مــردم زیــر خــط فقــر قــرار دارنــد و بیســت درصــد
دیگــر شــان هــم فقیــر بــه شــار میرونــد.
او افــزود کــه زیــر خــط فقــر ،بــه ایــن معناســت کــه یــک
فامیــل نتوانــد ســه وعــدهی غذایــی خــود را بــه صــورت کامــل
رصف کنــد .آقــای بلخــی ،همچنــان گفــت کــه خانوادههــای
بیجاشــده ،آســیبپذیرترین قــر جامعــه انــد و در وضعیــت
بســیار رقتبــاری زندگــی میکننــد.
آقــای بلخــی ترصیــح کــرد« :وزارت مهاجریــن ،در ســال
جــاری بــه  95350خانــوادهی بیجاشــده در رسارس افغانســتان

کمکهــای زمســتانی توزیــع کــرده کــه  80درصــد ایــن
کمکهــا ،از ســوی نهادهــای کمککننــدهی خارجــی و 20
درصــد دیگــر آن از ســوی ایــن وزارت انجــام داده شــده اســت».
او گفــت کــه در ابتــدا ،هیــچ بودجـهای بــه خاطــر کمکهــای
زمســتانی بــه  95350خانــواده در رسارس افغانســتان وجــود
نداشــت؛ امــا رسانجــام وزارت مالیــه از کــود احتیاطــی 243
میلیــون افغانــی ،مبلغــی را بــرای ایــن موضــوع اختصــاص داد.
او تأکیــد کــرد کــه تــا کنــون از مجمــوع  95350خانــواده ،بــه
 47566خانــواده کمــک صــورت گرفتــه اســت .بــه گفتـهی او ،هنــوز
هــم رونــد توزیــع کمکهــای ایــن وزارت در  34والیــت افغانســتان
جریــان دارد و تــا یــک هفتـهی دیگــر پایــان خواهــد یافــت.
آقــای بلخــی ،افــزود کــه در جریــان پنــج ســال گذشــته ،ایــن
وزارت بــه  4میلیــون بازگشــتکنندهی خارجــی و  4میلیــون
بیجاشــدهی داخلــی کمــک کــرده اســت.
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برای دفترها و سازمانهای بینالمللی
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گــروه طالبــان ،بــه ســخنان اخیــر وزیــر خارج ـهی ایــاالت
متحــدهی امریــکا واکنــش نشــان داده و گفتــه اســت کــه
اختــاف میــان کابــل و واشــنگنت ،رونــد صلــح را بــا مشــکل
مواجــه کــرده اســت.
ذبیحاللــه مجاهــد ،ســخنگوی گــروه طالبــان ،روز
سهشــنبه ( ۱۵دلــو) در بیانیــهای گفتــه اســت کــه تویــت
دونالــد ترامــپ ،خواســتههای متعــدد ایــاالت متحــدهی
امریــکا و اختالفهــا میــان کابــل و واشــنگنت ،رونــد صلــح را
بــا مشــکل مواجــه کــرده اســت.
او افــزوده اســت« :طالبــان اراده و تــوان حــل مشــکل را
دارد .آقــای پومپئــو بــرف بــام خــود را بــر بــام مــا نیانــدازد.
موقــف مــا اصولــی و متحــد اســت».
مایــک پومپئــو ،وزیــر خارج ـهی امریــکا ،روز دوشــنبه (۱۴
دلــو) در یــک نشســت خــری در اوزبیکســتان گفتــه بــود،
گــروه طالبــان بایــد ثابــت کنــد کــه میتوانــد پیــش از امضــای
توافقنام ـهی صلــح بــا امریــکا ،میــزان خشــونتها را کاهــش
بدهــد.
او افــزوده بــود« :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 ،تأکیــد کــرده بــود کــه توافــق میــان امریــکا
و 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.
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 ،همچنــان ابــراز امیــدواری کــرده
بــود کــه توافقنام ـهی صلــح بــا امریــکا ،تــا پایــان مــاه پیــش
میــادی بــه امضــا برســد.
امــا ،ریاســتجمهوری ،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.

شامره 176

طالبان :اختالف میان کابل و واشنگنت روند صلح را
با مشکل مواجه کرد

مشــاور ارشــد ریاســتجمهوری در امــور روابــط عامــه و
اســراتژیک ،از رســانههایی کــه نســبت بــه محدودیــت در
دسرتســی بــه اطالعــات اعــراض کردهاند ،خواســت تا مشــخص
کننــد کــه در کــدام مقطــع زمانــی بــرای آنهــا محدودیــت وضــع
شــده و در کــدام مــورد دچــار مشــکل شــده انــد.
وحیــد عمــر ،پــس از چاشــت روز سهشــنبه ( 15دلــو) در
یــک نشســت خــری گفــت کــه در جریــان شــش مــاه گذشــته،
تنهــا ســخنگویان ریاســتجمهوری 10378 ،مــورد بــا
رســانهها معلومــات ارائــه کــرده انــد.
او افــزود ،رســانههایی کــه در نامــهی اعرتاضــی امضــا
کــرده انــد ،بایــد وضاحــت بدهنــد کــه در کــدام مقطــع زمانــی
و از ســوی کــدام اداره ،بــه آنــان اطالعــات ارائــه نشــده اســت.
آقــای عمــر گفــت« :از میــان  30رســانهای کــه پــای
نامــهی اعرتاضــی امضــا کــرده انــد 7 ،رســانه محلــی انــد و
شــاید ادارات محلــی بــه آنهــا معلومــات نــداده باشــد کــه
در ایــن زمینــه تــاش میکنیــم کــه مشــکل حــل شــود؛ 9
رســانهی دیگــر نیــز بــا افــراد و احــزاب سیاســی در ارتبــاط

انــد و مســتقل نیســتند؛ امــا روی هــم رفتــه حارضیــم بــا آنهــا
بشــینیم و مشــکل شــان را حــل کنیــم».
او گفــت کــه حکومــت افغانســتان ،متعهــد اســت تــا
بــا متــام رســانههای معــرض ،نشســت برگــزار کــرده و بــه
مشــکالت آنهــا رســیدگی کنــد.
آقــای عمــر تأکیــد کــرد کــه حکومــت افغانســتان،
رســانهها ،آزادی بیــان ،جامعــهی مدنــی ،زنــان و غیــره،
بخشــی از نظــام جمهوریــت انــد و بایــد روابــط خــود را بــه
گونــهی مســتحکم نگــه دارنــد .او افــزود« :مــا در آینــده ،بــا
مشــکالت بزرگــی مواجــه اســتیم و بایــد همــه بــا هــم یــک جــا
بــرای حــل آن تــاش کنیــم».
گفتنــی اســت کــه  30رســانه ،روز سهشــنبه ( 15دلــو)
در یــک نامــهی اعرتاضــی ،نســبت بــه بدترشــدن وضعیــت
دسرتســی بــه اطالعــات در افغانســتان ،ابــراز نگرانــی کردنــد.
ایــن رســانهها ،خواهــان اقــدام جــدی از ســوی دولــت
افغانســتان ،جامعــهی جهانــی و نهادهــای حامــی رســانهها
در راســتای تحقــق حــق دسرتســی بــه اطالعــات شــدند.

چهارشنبه

بــه دنبــال افزایــش نگرانــی در میــان شــهروندان
افغانســتان از شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن کشــور،
وزارت صحــت ،بخــش ویــژهی کنــرل ایــن ویــروس را در
شــفاخانهی افغان-جاپــان ایجــاد کــرده اســت.
وزارت صحــت ،اعــام کــرده اســت کــه ایــن بخــش ویــژه،
دارای صــد بســر مجهــز بــا متــام امکانــات مــورد نیــاز
اســت.
فیروزالدیــن فیــروز ،وزیــر صحــت ،روز سهشــنبه (15
دلــو) در مراســم افتتــاح ایــن بخــش ،جلوگیــری و کنــرل
ویــروس کرونــا را در کشــور یــک اولویــت خوانــد .او گفــت
کــه وزارت صحــت ،ایــن بخــش را بــه منظــور کنــرل ویــروس
کرونــا و جلوگیــری از شــیوع آن ایجــاد کــرده اســت.
آقــای فیــروز ،افــزود کــه در ســایر والیتهــا نیــز
آمادگیهــای الزم بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس
کشــنده روی دســت گرفتــه شــده اســت.
او گفــت کــه تــا کنــون هیــچ مــورد مثبتــی از ویــروس
کرونــا ،در افغانســتان ثبــت نشــده و در صــورت شــیوع
ایــن ویــروس ،مبتالیــان در ایــن مرکــز زیــر مراقبــت قــرار
خواهنــد گرفــت.
وزیــر صحــت ،تأکیــد کــرد کــه بــرای جلوگیــری از شــیوع

ویــروس کرونــا در افغانســتان ،تیمهــای صحــی در مرزهــای
زمینــی و میدانهــای هوایــی کابــل ،بلــخ ،کندهــار و هــرات
گامشــته شــده انــد و مســافران را مــورد ارزیابــی قــرار
میدهنــد.
آقــای فیــروز گفــت کــه اســتفاده از ماســک ،شســن
دســتها بــا صابــون و مــواد ضــد عفونیکننــده و بلنــد
بــردن مقاومــت بدنــی ،از مــوارد مهمــی اســت کــه میتــوان
بــا آن از مبتــا شــدن بــه ایــن ویــروس جلوگیــری کــرد.
پیــش از ایــن ،وزیــر صحــت گفتــه بــود کــه بــرای
جلوگیــری از ورود ویــروس کرونــا بــه افغانســتان،
آمادگیهــای الزم روی دســت گرفتــه شــده اســت؛ امــا اگــر
ایــن ویــروس بــه ایــن کشــور بیایــد ،احتــاال تــا  ۶مــاه ،ســه
هــزار نفــر را مبتــا خواهــد کــرد.
ویــروس کرونــا ،یکــی از کشــندهترین ویروسهــا در
جهــان اســت کــه از حیوانــات وحشــی بــه انســان رسایــت
میکنــد .ایــن ویــروس ،بــرای نخســتین بــار در شــهر
ووهــان چیــن بــه شــیوع کــرد و پــس از گذشــت چنــد روز،
مــوارد ابتــا بــه آن ،در شــاری از کشــورهای جهــان بــه
ثبــت رســیده اســت .تــب ،رسفــه ،نفستنگــی و ضعــف ،از
عالیــم اصلــی ایــن ویــروس اســت.

وحید عمر :حکومت حارض است به اعرتاض
رسانهها رسیدگی کند
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بخش ویژهی کنرتل ویروس کرونا
در شفاخانهی افغان-جاپان ایجاد شد

در یــک نامــهی اعرتاضــی کــه از ســوی  ۳۰رســانه بــه
شــمول روزنامـهی صبــح کابــل بــه امضــا رســیده ،آمــده اســت
کــه افغانســتان در راســتای دسرتســی بــه اطالعــات در جریــان
ســالهای اخیــر دچــار عقبگــرد شــده اســت.
در ایــن نامــه کــه روز سهشــنبه ( 15دلــو) در یــک
گردهامیــی اعرتاضــی از ســوی مدیــران ارشــد رســانهها بــه
خوانــش گرفتــه شــد ،آمــده اســت کــه بدترشــدن وضعیــت
دسرتســی بــه اطالعــات در افغانســتان ،نگرانکننــده اســت.
در ایــن نامــه آمــده اســت« :بــا وجــود ایــن کــه افغانســتان
یکــی از مرگبارتریــن کشــورها بــرای خربنــگاران در جهــان
اســت ،رســانههای افغانســتان آزادتریــن رســانهها در منطقــه
بــودهانــد؛ امــا بیتفاوتیهــای اخیــر و چالشهــای فــراراه
دسرتســی بــه اطالعــات ،ایــن دس ـتآورد را بــا خطــر مواجــه
میســازد».
بــر اســاس ایــن نامــه ،دولــت افغانســتان بــا قانــون حــق
دسرتســی بــه اطالعــات و حامیــت از رســانههای آزاد ،برخــورد
دوگانــه دارد و سانســور در تصویــر پخــش شــده از مراســمی
کــه حکومــت افغانســتان بــه حامیــان ائتــاف جهانــی حامیــت
از آزادی رســانهها پیوســت ،تازهتریــن منونــهی ایــن برخــورد
اســت.
چنــدی پیــش ،تعهدنامــهی دولــت افغانســتان بــرای
عضویــت در ائتــاف جهانــی حامیــت از آزادی رســانهها،

توســط معــاون دوم ریاســتجمهوری بــه امضــا رســید .از
ســویی هــم ،دفــر مطبوعاتــی معــاون دوم ریاس ـتجمهوری،
تصویــر جــرال عبدالرشــید دوســتم ،معــاون اول
ریاســتجمهوری را از پسزمینــهی عکــس دســتهجمعیای
کــه از ایــن مراســم نــر شــد ،حــذف کــرده بــود.
بــا ایــن حــال ،رســانههای حامــی ایــن نامــه ،تأکیــد کــرده
انــد کــه بیتفاوتــی و برخــورد فریبنــدهی دولــت در ایــن
عرصــه ،کــم کــم بــه یــک امــر عــادی تبدیــل میشــود.
در ایــن نامــه آمــده اســت کــه مشــکل دسرتســی بــه
اطالعــات در رسارس دولــت چش ـمگیر اســت؛ امــا نهادهایــی
چــون دادگاه عالــی ،دادســتانی کل ،امنیــت ملــی ،ادارهی
تــدارکات ملــی ،ریاســتجمهوری ،وزارت خارجــه ،وزارت
مالیــه ،بانــک مرکــزی ،وزارت دفــاع ،وزارت داخلــه و وزارت
صحــت ،از بســتهترین نهادهــا بــه شــار میرونــد.
رســانههای حامــی ایــن نامــه ،خواهــان اقدامــات جــدی
از ســوی دولــت افغانســتان ،جامعــهی جهانــی و نهادهــای
حامــی رســانهها در راســتای تحقــق حــق دسرتســی بــه
اطالعــات شــده انــد.
پیــش از ایــن ،مســؤوالن نهــاد حامیتکننــدهی
رســانههای آزاد افغانســتان (نــی) ،تأکیــد کــرده بودنــد کــه بــه
دلیــل عــدم دسرتســی بــه اطالعــات ،کار روی پنجــاه درصــد
گزارشهــای تحقیقــی در کشــور کاهــش یافتــه اســت.
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کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،اعــام کــرده اســت کــه
تلفــات غیــر نظامیــان در جریــان ســال  2019میــادی در
افغانســتان  7.23درصــد کاهــش یافتــه اســت.
ایــن کمیســیون ،روز سهشــنبه ( 15دلــو) طــی مراســمی
گــزارش ســاالنهاش در مــورد تلفــات غیرنظامیــان را منتــر
کــرده و گفتــه اســت کــه در جریــان ســال  2019میــادی،
 2817غیرنظامــی در افغانســتان جــان باختــه انــد و 7955
غیرنظامــی دیگــر نیــز زخمــی شــده انــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش« ،در ســال  2019میــادی282 ،
زن کشــته و  692زن زخمــی شــده انــد؛  445کــودک کشــته
و  2215کــودک زخمــی شــده انــد و  1937مــرد کشــته و
 4908مــرد دیگــر زخمــی شــده انــد».
در گــزارش آمــده اســت کــه از مجمــوع تلفــات غیرنظامیــان
در ســال  2019میــادی ۷۱ ،درصــد آن توســط گــروه طالبان،
 ۵درصــد توســط گــروه داعــش و  ۱۴درصــد توســط نیروهــای
دولتــی و حامیــان بیناملللــی آنهــا صــورت گرفتــه اســت.
همچنــان ،عامــل  ۹درصــد تلفــات غیرنظامیــان نامعلــوم
باقــی مانــده اســت؛ طــوری کــه رقــم باقیمانــدهی تلفــات،
در نتیجـهی شــلیک راکــت از ســوی نیروهــای پاکســتانی در
ر شــکل گرفتــه اســت.
والیــت ک ـ 
کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،همچنــان گفتــه اســت
کــه در ســال  2019میــادی ،شــاری از غیرنظامیــان
در نتیجــهی تــرور و قتلهــای هدفمنــد کشــته و یــا
زخمــی شــده انــد .از مجمــوع  834تــن قربانــی ترورهــای
سیســتامتیک و هدفمنــد 399 ،تــن کشــته و  434تــن
دیگــ ر زخمــی شــدهانــد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در  3مــاه نخســت ســال 2019
میــادی ،خشــونتهای بیســابقهای رخ داد کــه ســبب
افزایــش تلفــات غیرنظامیــان شــد؛ امــا در ســه مــاه اخیــر ایــن

ســال ،خشــونتها از ســوی طرفهــای منازعــ ه بــه گونــهی
چشــمگیری کاهــش یافــت .در  3مــاه اخیــر ســال 2019
میــادی ،تلفــات غیرنظامیــان ناشــی از حمــات مخالفــان
مســلح 27 ،درصــد و در نتیجــه عملیــات نیروهــای دولتــی
 44درصــد کاهــش یافــت
نعیــم نظــری ،معــاون کمیســیون مســتقل حقــوق بــر،
در ایــن مراســم ،از متــام طرفهــای درگیــر خواســت تــا بــه
موازیــن حقــوق بــری احــرام بگذارنــد و بــه غیرنظامیــان
آســیب نزننــد .او ،همچنــان از طرفهــای درگیــر خواســت
تــا گفتوگوهــای بیناالفغانــی را هرچــه زودتــر آغــاز و
آتشبــس کامــل را اعــام کننــد.
آقــای نظــری ،از گــروه طالبــان خواســت تــا زمینــهی
بازدیــد و بررســی مســتمر اعضــای کمیســیون مســتقل
حقــوق بــر را از مناطــق تحــت نفــوذ خــود فراهــم کنــد.
او همچنــان گفــت کــه حکومــت افغانســتان بایــد
پالیســیها و کارشــیوههای جنگــی خــود را مــورد بررســی
قــرار داده وهــر کــدام را بــه گونــهای تنظیــم کنـد کــه ســبب
تلفــات غیرنظامیــان نشــود.
معــاون کمیســیون مســتقل حقــوق بــر ،گفــت کــه
نیروهــای خارجــی بایــد از ایــن بــه بعــد ،بــر اســاس
گزارشهــای اســتخباراتی ضعیــف ،دســت بــه عملیــات
هوایــی نظامــی نزننــد.
تلفــات غیرنظامیــان در جنــگ افغانســتان ،همــواره ســبب
نگرانــی نهادهــای حقــوق بــری و ســازمان ملــل متحــد
بــوده اســت .بــه دلیــل آنچــه کــه اســتفاده از خانههــای
مــردم بــه عنــوان ســنگر از ســوی مخالفــان مســلح دولــت
خوانــده میشــود و همچنــان مســلکی نبــودن عملیــات
نظامــی نیروهــای افغــان ،همیشــه غیــر نظامیــان از قربانیــان
اصلــی جنــگ بــه شــار رفتــه انــد.

رسانهها خواستار اقدام دولت برای تحقق
حق دسرتسی به اطالعات شدند
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مسؤولیتپذیری؛
خوانشی از فیلم «سرنوشت خشمگین»
زاهد مصطفا
نویسنده

«رسنوشت خشمگین» به نویسندگی «کریس مورگن» و
کارگردانی «اف .گری گری» ،هشتمین قسمت از مجموعهی
فیلمهای «رسیع و خشمگین» در ژانر اکشن ،محصو ِ
ل سال
 2017در سینامی امریکا است .هر چند موضوع اصلی فیلم به
چیز بزرگتری میپردازد؛ اما پدری را در نقش مرکزی فیلم روایت
میکند که مجبور میشود برای حفظ جان پرسش ،خطرهای
زیادی را قبول کند و میفهمد که اگر اشتباهی از او رس بزند ،باید
تاوان اشتباهش را با جان پرسش بپردازد.
«وین دیزل» ،با نام «دومنیگ تورتو»- ،شخصیت مرکزی فیلم ،-در
حالی که برای گذراندن ماه عسل به کیوبا رفته است ،زن تبهکاری
به نام «سایفر» ،ویدیویی به او نشان میدهد و از او میخواهد که
به گروهش بپیوندد؛ ویدیویی از نامزد سابق «تورتو» و پرسش که تا
هنوز «تورتو» از آن خربی ندارد« .تورتو» ،در اولین مأموریتش که
دزدیدن یک «کیف» از موتر وزیر دفاع روسیه است ،پس از ربودن
آن ،گروهی که پیش از این «تورتو» با آنان کار میکرد ،در مقابل او
قرار میگیرند و «تورتو» مجبور است برای نجات جان بچهاش که
بستگی به نجات «کیف» دارد ،مقابل دوستانش بایستد .در این
درگیری ،کیف به دست «لتی اورتیز» ،همتیمی «تورتو» میافتد.
«اورتیز» ،به «تورتو» میگوید که منیداند دلیلش برای دزدین
کیف چیست؛ ولی از این مطمنئ است که به او شلیک منیکند؛
چون او« ،اورتیز» را دوست دارد« .تورتو» در جایگاه انتخاب بین
عشق –کشش بیولوژیکی -و بچه -پیوند بیولوژیکی ،-قرار گرفته
است .شلیک منیکند؛ اما کیف توسط یکی از اعضای باند تبهکار
«سایفر» ،از «اورتیز» ،گرفته میشود .سایفر برای این که جدیتش را
نشان دهد ،در واکنش به این که «تورتو» مأموریتش را درست انجام
نداده است و باید مجازات کارش را ببیند ،نامزد سابق «تورتو» -مادر
یکُشد و برایش
بچه -را ،پیش چشم او ،پشت شیشهی ضد گلوله م 
میگوید که اگر مأموریت بعدیاش را درست انجام ندهد ،بچهاش
را نیز میکشد.
«تورتو» ،تا اینجای کار ،مأموریت سختی را انجام داده و حاصل
به دست آمدن کیف ،تالشی است که او کرده است؛ اما در جریان
مأموریت ،دچار اشتباهی شده که احتامل از دسترفنت کیف در
آن وجود داشته است« .سایفر» ،برای این که احتامال کیف را از
دست میداد« ،تورتو» را مجازات میکند و برایش میگوید که
چنین احتاملی در ادامهی مأموریت ،میتواند به گرفنت جان
پرسش ختم شود؛ پرسی که هنوز یکساله نشده است« .سایفر»،

نامزد سابق «تورتو» را میکشد؛ چون او وظیفهاش را که نجات
دادن او و بچهاش بوده ،درست انجام نداده است .وظیفهی
«تورتو» ،دزدیدن کیف نیست؛ نجات بچه و نامزد سابقش است
که باید این مأموریت را درست انجام میداد .واکنش «سایفر»،
به «تورتو» ،گوشزد و تذکر این است که اگر در زندگی دچار
اشتباهی در انجام مسؤولیت ات میشوی ،یا خالیی را ایجاد
میکنی که ممکن مسؤولیت ات را به خطر بیندازد ،باید تاوان این
اشتباه یا خال را بپردازی« .سایفر» ،در نقش کسی بازی میکند که
وظیفهاش مجازات غفلتهای وظیفهای آدمها (دولتها) است.
کیفی که توسط «تورتو» ،دزدیده میشود ،رمز پرتاب موشکهای
روسیه است و «سایفر» ،در نقش یک زن عجیب و شاید روانی،
میخواهد یک «زیردیایی امتی» را بدزدد و با شلیک موشکی از
آن ،ابرقدرتها را به خاطر ساخنت آن مجازات کند.
برای روشنشدن هدف «سایفر» ،قسمتی از دیالوگی را که پس
از کشنت نامزد سابق «تورتو» ،به او میگوید؛ این جا مینویسم.
«هر احساسی که حاال داری ،از خشم گرفته تا حس از دستدادن
آدمها ،واقعی نیست؛ این حس غریزهی بقا برای تداوم گونهی
برش است که توسط مغز و در وجود ما نهادینه شده است .وقتی
انسانهای اولیه دنبال آب میرفتند ،اگر مراقب بچههای شان
نبودند ،توسط «کروکودیل»ها شکار میشدند .مغز ما این خاطرهی
دردناک ولی سازنده را درک میکند؛ تا از تکرارش جلوگیری کنیم.
من آن کدها –رمزهای هستهای -را به خاطر جنگافروزی نگرفتم،
هامن طور که پرست را برای رشوع یک زندگی ازت ندزدیدم .با
گرفنت پرست ،کدها را و با کدها ،کالهکهای هستهای را به
دست میآورم و با کالهکهای هستهای ،به چیزی که میخواهم
میرسم؛ امروز ،فردا و همهی روزهای بعد از آن[ .تورتو میپرسد تو
چه میخواهی؟] ،قبول مسؤولیت .وقتی یکی از آن موشکهای
هستهای را شلیک کنم ،به ابرقدرتهای دنیا این را میفهامنم که
وقتی پای شان را از گلیم شان درازتر میکنند ،باید مسؤولیتش را
هم به عهده بگیرند .چون اگر راستش را بخواهی ،من در این دنیا،
هامن کروکودیل کنار آب استم».
«سایفر» یا آن کروکودیلی که خودش از آن نام میبرد ،در
نقش تبهکار ،وظیفهی کسی را انجام میدهد که انسانها را
به خاطر اشتباههای شان رسزنش میکنند .سایفر به دنبال
مجازات اشتباههای احتاملی انسانها است .او ،با شلیک کردن
موشک ،میخواهد به انسانها بفهامند که وقتی چنین امکانی
را برای نابودی به وجود آورده اند ،کنرتل کردن آن ممکن نیست
و احتامل این که با اشتباهی ،زمین را نابود کنند ،همیشه وجود
دارد« .سایفر» به دنبال مجازات قانون و عملکردها یا اخرتاعات
قانونیای است که امکان استفادهی فراقانونی در آن وجود دارد
و او با استفاده از این خال ،میخواهد قانونگذارانی که بانی به
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وجود آمدن سالح امتی شده اند را ،تنبیه کند.
«میخایل کالشنیکف» ،سازندهی سالح «کالشنیکف» که پس
از ساخنت این سالح ،گفته بود افتخار میکند چنین سالحی را
برای دفاع از وطنش ساخته است ،چندی پیش از مرگش در سن
95سالگی ،در نامهای به اسقف اعضم کلیسای ارتدکس روس
نوشت« :درد روحی من ،تحملناپذیر است .من قادر نیستم یک
مسألهی دشوار را حل کنم .اگر اسلحهی من –کالشنیکف،-
جان مردم را میگیرد ،پس من در مرگ مردم؛ هر چند دشمن
هم باشند ،گناهکارم ».سازندهی این سالح ،برای این پشیامن
است که امکانی را برای کشنت به وجود آورده است و از این
امکان ،احتامل هر نوع استفاده وجود دارد« .سایفر» ،به دنبال
همین احتامل است و از انسانها مسؤولیتپذیری انتظار دارد؛
مسؤولتپذیریای که نباید در اجرا یا انجام آن ،خالیی وجود
داشته باشد .روایتی که «سایفر» از کروکودیلها و انسانهای
اولیه میگوید ،به اهمیت نقش «سایفر» تأکید دارد« .سایفر» در
نقش یک «کروکودیل» ،نقشش را در تداوم حیات انسان مهم
میداند و میخواهد بگوید که شکار بچهها توسط کروکودیلها
یا دیگر حیوانات ،زنگ خطری بوده است برای انسانهای اولیه
تا از کودکان شان محافظت کنند .اگر انسانهای اولیه این قدر
وسواس و ترس برای حفظ فرزندان شان نداشتند ،امکان نابودی
آنان بیشرت بود.
«سایفر» ،هامن «کروکودیل» در زندگی انسانهای اولیه است
که در دنیای مدرن و با امکانات مدرن ،آمده است تا از اشتباهها یا
غفلتهای مسؤولیتی انسانهای مدرن و امکانات مدرن ،استفاده
کند .متام فیلم ،دنبال استفاده از همین خال میچرخد« .سایفر»
در حالی که با تیمش در یک هواپیام است ،متام کمرههای امینتی
شهر را در کنرتل دارد و با هککردن سیستمها ،وارد هر جایی که
بخواهد میشود .او برای گیرانداخنت وزیر دفاع روسیه ،سیستم
رانندگی خودکار متام موترهای خیابانهای اطراف او را روشن
میکند و شهر را به هم میریزد .در همین قسمتی از فیلم ،بیننده
بدون این که هدف «سایفر» را از زبان خودش شنیده باشد ،به این
خالی متدن برشی پی میبرد؛ به این که یک انسان از یک اتاق
با یک کمپیوتر ،میتواند همه چیز را به دست بگیرد و طوری که
میخواهد با رسنوشت انسانها و امکاناتی که اخرتاع کرده اند،
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بازی کند .فیلم به دنبال دنیای «دکمهای» است؛ دنیایی که با
فشار دادن یا کلیک کردن یک دکمه ،میتوان بخشی از آن یا کل
آن را نابود کرد .فیلم ،در پی نقد دنیای مدرن و تواناییهای انسان
مدرن است« .سایفر» ،میخواهد انسانها –کشورهای ابرقدرت-
را متوجه اشبتاهی کند که با ساخنت سالح هستهای مرتکب آن
شده اند .او ،میخواهد بفهامند ،وقتی امکانی برای نابودی برش
به وجود آورده میشود ،کنرتل آن امکانپذیر نیست و برای همین
که ابرقدرتها منیتوانند سوءاستفاده از آن را کنرتل کنند ،باید
مسؤولیت این عمل شان را بپذیرند .باید متوجه شوند که احتامل
اشتباه هر قدر بزرگتر باشد ،مجازات بیشرتی متوجه آن است.
کار «سایفر» ،مصداق هامن حکایت خندهدار مالنرصالدین
است که وقتی کاسه را به پرسش میدهد تا پیش مهامن بربد،
پیش از پیش ،یک سیلی زیر گوشش میزند و میگوید که احتیاط
کن چپه نشود .این سیلی مالنرصالدین ،یادآوری از احتاملی است
که ممکن بچه بیتوجهی کند و محتوای کاسه به زمین بریزد.
امکان چپه شدن کاسه همیشه وجود دارد و مال در حقیقت به
پرسش با سیلی گوشزد میکند که مسؤولیت او رساندن سامل و
کامل کاسه به مهامنخانه است و باید این مسؤولیت را طوری
انجام دهد که کاسه دچار احتاملیترین حالت که چپه شدن
آن است ،نشود .سایفر در این فیلم ،هامن مالنرصالدین است؛
مالنرصالدینی خطرناک با امکانات خطرناک و در پی گوشزد کردن
به قدرتهای خطرناک و هشدار بر وسائل کشندهی خطرناک .او،
از موقفی کاسهای میآیده که چپه شده است یا گیر داده است
که چپه میشود؛ یا بهرت است بگویم ،موقف «سایفر» ،موقف هامن
احتامل است که میتواند از نقش یک رؤیا به واقعیت بپیوندد و
جهان را به چالش بکشد.
او ،انسانِ مسؤولیتپذیر میخواهد و انسانها را به دلیل
عملکردهای رسزده از آنها و احتامالتی که از این عملکردها
ناشی میشود ،رسزنش میکند .او میگوید که وقتی انسان
چیزی را انجام میدهد یا به وجود میآورد که منیتواند
آیندهی استفادهی خوب از آن را تضمین کند ،باید به عقوبت
این کارش درگیر شود و خودش قربانی اشتباهش باشد؛ نه
انسانهای دیگری که از ساخنت سالح توسط این انسان یا
دولت کشته میشوند.
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