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گزارش روز

یادداشت روز

گزارش روزجامعه

گزارشگفت وگو

صلــح و انتخابــات، دو فضــای متفاوتــی را بــرای 

آینــده ی افغانســتان ترســیم کــرده کــه هیچ گونــه 

در  صلــح  نــدارد؛  باهــم  ســازگاری  و  هم خوانــی 

بیــرون از مرزهــای کشــور بــه محــور محافــل سیاســی 

جامعــه ی جهانــی تبدیــل شــده و قــرار اســت در 

ــا  ــح امض ــه ی صل ــدان دور، توافق نام ــه چن ــده ی ن آین

ــت  ــا گذش ــور ب ــل کش ــم در داخ ــات ه ــود و انتخاب ش

هــر روز قــد بلنــد می کنــد؛ انتخاباتــی  کــه بیشــر بــه 

ــد و طرف هــای دخیــل  ــاری سیاســی می مان بی بندوب

انتخابــات هشــدار می دهنــد، در صورتــی  کــه  در 

ــا... ــع م ــه نف ــات ب ــه ی انتخاب نتیج

ــه  ــیدگی ب ــیون رس ــؤوالن کمیس ــه ی مس ــه گفت ب

ــش  ــژه ی بی ــش وی ــد تفتی ــی، رون ــکایات انتخابات ش

از ۱۴۰۰ محــل رأی دهــی، پایــان یافتــه اســت و 

بیــش از ۹۵ درصــد ایــن محــات، دارای ژورنــال، 

بــوده  اســت.  بایومریکــی  ریزلشــیت و معلومــات 

ــدد  ــاری مج ــد بازش ــه رون ــت ک ــرار اس ــن ق هم چنی

ــا  ــاری از والیت ه ــز در ش ــی نی ــل رأی ده ۲۹۸ مح

ــز  ــده نی ــای باقی مان ــایر والیت ه ــده و س ــل ش تکمی

ــود.  ــل ش ــه زودی تکمی ب

کمیســیون رســیدگی بــه شــکایات انتخاباتــی قــرار 

اســت تــا ســه-چهار روز آینــده نتایــج...

افــزون  افغانســتان،  جنگ هــای خامنان ســوز در 

بــر ایــن کــه منجــر بــه کشــته شــدن بیــش از دو 

میلیــون انســان بی گنــاه شــد، ســبب شــده اســت 

کــه میلیون هــا شــهروند ایــن کشــور نیــز بــه بیــرون از 

افغانســتان آواره شــوند.

افغانســتان در درازای بیشــر از چهــل ســال جنــگ،  

بــه 7۲ کشــور جهــان مهاجــر فرســتاده کــه شــار 

ــه  ــور ب ــرون از کش ــتان در بی ــی افغانس ــران کنون مهاج

6 میلیــون می رســد. ایــن کشــور در حــال حــارض، 

بیشــرین مهاجــر را در ایــران دارد...

وزارت  رسپرســت  هاشــمی،  فهیــم  محمــد 

مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی،  بــه  )۱۲ دلــو( 

ــه  ــت ک ــوع گف ــون طل ــای تلویزی ــی از برنامه ه در یک

ــی  ــای مخابرات ــرای رشکت ه ــت ب ــی انرن ــک جی ب ی

نُــه افغانــی متــام می شــود؛ امــا آن هــا آن را بــه ۱۸۰ 

افغانــی بــه فــروش می رســانند.

در  انرنــت  نــرخ  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

ــه  ــان ب کشــور های همســایه و دیگــر کشــورهای جه

اســت. ایــن  از  پایین تــر  مراتــب 

ــه کــرده اســت،  ــا ایــن رقمــی کــه هاشــمی، ارائ ب

خدمت هــای... مخابراتــی  رشکت هــای 

تقالی سیاسی رهربان جهادی با 
حامیت از طرح حکومت موازی

چهل سال مهاجرت؛ 
زخم ناسوری که با صلح التیام 

خواهد یافت

آیا انتخابات 
به خیر ما متام شد؟

وزارت مخابرات صالحیت کاهش 
نرخ انرتنت را ندارد
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نقاِش خیابانی

جای خالی فرهنگیان در گفت وگوی 
صلح به شدت حس می شود

ــت دروازه ی  ــش، پش ــیرخواری در آغوش ــودک ش ــا ک ب

ــام  ــا )ن ــای زمســتان ایســتاده اســت. مین دادگاه در رسم

مســتعار( چهــار ســال پیــش، در یکــی از جاده هــای 

بــار  از چنــد  پــس  آشــنا می شــود؛  مــردی  بــا  کابــل 

و  می شــود  عشــق  بــه  تبدیــل  آشــنایی  ایــن  دیــدار، 

تصمیــم بــه ازدواج می گیرنــد. هــان چهــار ســال پیــش 

ــد  ــه امی ــرک را ب ــی مش ــد و زندگ ــم ازدواج می کنن ــا ه ب

ــاز... ــر آغ ــای به روزه

در آســتانه ی نهایــی شــدن توافق نامــه ی صلــح میــان 

ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، رییــس اجرایی حکومت 

ــن  ــای ای ــه امض ــد ک ــدواری می کن ــراز امی ــی، اب ــدت مل وح

توافق نامــه، زمینــه را بــرای آغــاز گفت وگوهــای بین االفغانــی 

و آتش بــس دایمــی در افغانســتان، فراهــم کنــد.

عبدالله عبدالله، روز دوشــنبه )۲۸دلو(...

ــد  ــات، می گوین ــتقل انتخاب ــیون مس ــؤوالن کمیس مس

کــه نتیجــه ی نهایــی انتخابــات ریاســت جمهوری، تــا 

ــد. ــد ش ــام خواه ــده، اع ــه-چهار روز آین س

مســتقل  کمیســیون  عضــو  دانشــیار،  حنیــف 

انتخابــات، روز دوشــنبه )۲۸ دلــو( بــه خربنــگاران گفــت 

هرچــه... تــا  دارد  جریــان  تاش هــا  کــه 

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری، از پاکســتان 

و ایــران خواســته اســت تــا از مهاجــران افغــان، بــه عنــوان 

ابــزار فشــار بــر دولــت افغانســتان، اســتفاده نکننــد.

ــت  ــو( در نشس ــنبه )۲۸ دل ــه روز دوش ــش ک ــای دان آق

ــده ی  ــران و آین ــی مهاج ــال میزبان ــل س ــی »چه بین امللل

بهــر در پاکســتان« در اســام آباد...

عبدالله: 
امیدوارم توافق نامه ی صلح به آتش بس دایمی منجر شود

نتیجه ی نهایی انتخابات تا سه-چهار روز آینده 
اعالم خواهد شد

دانش: 
مهاجران افغان را وسیله ی فشار بر افغانستان نسازید

زنی که جرم شوهرش را باور ندارد
زندگی به رنگ زن
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محمد یاسین نگاه

مسؤول مرکز فرهنگی شهر کتاب

امضای توافق نامه ی صلح تا 10 روز دیگر
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متفاوتی  فضای  دو  انتخابات،  و  صلح 

کرده  ترسیم  افغانستان  آینده ی  برای  را 

باهم  سازگاری  و  هم خوانی  هیچ گونه  که 

کشور  مرزهای  از  بیرون  در  صلح  ندارد؛ 

به محور محافل سیاسی جامعه ی جهانی 

نه  آینده ی  در  است  قرار  و  شده  تبدیل 

چندان دور، توافق نامه ی صلح امضا شود و انتخابات هم در 

داخل کشور با گذشت هر روز قد بلند می کند؛ انتخاباتی  که 

بیشر به بی بندوباری سیاسی می ماند و طرف های دخیل در 

انتخابات هشدار می دهند، در صورتی  که نتیجه ی انتخابات 

به نفع ما نباشد، حکومت موازی را اعام می کنیم. دسته ی 

انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز دوشنبه )۲7 دلو( با انتقاد 

از عمل کرد کمیسیون های انتخاباتی هشدار داد که فعالیت 

این کمیسیون ها مشکوک است و برای جلوگیری از تقلب، هر 

گزینه ای را روی میز قرار داده  اند.

عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری و رییس 

نشست  در  دلو(   ۲۸( دوشنبه  دیروز  حکومت،  اجرائیه ی 

اخیر  موضع گیری های  از  لفافه  صورت  به  وزیران  شورای 

موازی،  حکومت  ایجاد  بر  مبنی  همگرایی  و  ثبات  رهربان 

حایت کرد. او گفت که تیم ثبات و همگرایی تصمیم خود 

نتیجه ی  فقط  تیم،  این  و  است  روشن  و  واضح  که  گرفته  را 

نتیجه ای  این صورت،  را می پذیرد؛ در غیر  انتخابات  مرشوع 

تیم  »رسان  نیست.  قبول  قابل  ما  برای  نباشد،  شفاف  که 

نیست.« این  از  خارج  هم  ما  موضع  و  گفته  را  خود  موضع 

بیان  با سخنان درشت  معنوی  از سویی هم، فضل احمد 

کرد که مدیریت روند انتخابات به دست کمیسیون رسیدگی 

انتخابات  کمیسیون  اما  است؛  انتخاباتی  شکایت های  به 

ناظران  حضور  عدم  در  انتخابات،  قانون  گذاشنت  زیرپا  با 

محات  بازشاری  روند  شکایات،  کمیسیون  منایندگان  و 

است. کرده  آغاز  را  رأی دهی 

و  آزاد  انتخابات  مؤسسه ی  موضوع،  این  به  پیوند  در 

عادالنه ی افغانستان )فیفا( معتقد است که نخست، مشکل 

اساسی به کمیسیون های انتخاباتی برمی گردد که روند کار 

را به صورت مسلکی و تخصصی تعقیب نکردند. یوسف رشید، 

رییس اجرایی این نهاد انتخاباتی می گوید، با روند انتخابات 

گزینش های  و  می شود  سیاسی  و  سلیقه ای  برخوردهای 

تا  شده  باعث  انتخابات  در  کمیسیون ها  سوی  از  فرمایشی 

شود. فراگیرتر  و  بیشر  انتخابات  چالش های 

در  انتخابات  هرگونه  که  می گوید  فیفا  اجرایی  رییس 

و  است  همراه  کاستی هایی  و  کمی  با  دیگر  کشورهای 

مشکات خود را دارد؛ اما در وضعیت کنونی، یگانه مکانیزمی 

شهروندی،  مشارکت  تضمین کننده ی  حداقل  که  است 

به  می باشد.  رشایط  واجد  افراد  متام  عادالنه ی  و  رستارسی 

انتخابات،  از  نظارت کننده  نهاد  رییس  رشید،  یوسف  باور 

دلیل این که در افغانستان انتخابات درست برگزار منی شود، 

دخالت سلیقه های سیاسی است که این روند را به بی راهه 

می کشاند.

مسؤوالن  انتخاباتی،  بحران  در  رشید،  یوسف  گفته ی  به 

تیم های  و  گذشته  پارملان  انتخاباتی  کمیسیون های 

انتخاباتی مقرص اصلی این چالش ها استند که منی توانند به 

شکل درست کار کنند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 

دیگر  در  که  است  این  آن  دلیل  و  نشد  متام  مردم  خیر  به 

می شود،  اعام  هفته  یک  طی  انتخابات  نتیجه ی  کشورها، 

مثبت  تغییرات  و  برمی گردند  عادی  شان  زندگی  به  مردم 

ثبات  و  امنیت  رفاه،  و  می شود  تطبیق  قانون  می بینند،  را 

شکل می گیرد؛ اما در افغانستان چندین دهه است که روال 

می شود. بدتر  انتخابات  هنگام  در  حکومت داری 

یوسف رشید می گوید: »پارملان، رسپرست وزارت خانه ها را 

استیضاح منی تواند، نه کسی پرسان می کند و نه هم کسی 

پاسخ گو است. کمیسیون های انتخاباتی هم از این وضعیت 

سوءاستفاده می کنند. بی بندوباری های سیاسی شکل گرفته 

که مردم نفرت دارند. دوام این وضعیت به سود کشور نیست 

و نهایتا اگر رسنوشت انتخابات را بر اساس آرا تعیین نکنیم و 

به دنبال راه های دیگر سیاسی باشیم، این جای نگرانی دارد 

که نشود یک فاجعه ی دیگر در کشور رخ دهد.«

و  ثبات  انتخاباتی  دسته ی  که  می شود  دیده  ظاهرا، 

همگرایی گزینه ی حکومت موازی را روی دست گرفته است 

تیم  این  به سود  انتخابات  نهایی  نتیجه ی  در صورتی  که  و 

نباشد، آن ها به سوی یک حکومت دیگر روی خواهند آورد. 

ثبات  انتخاباتی  دسته ی  گزینه ی  آخرین  است  ممکن  این 

عبدالرشید  توسط  نخستین  بار  برای  که  باشد  همگرایی  و 

تیم  این  اصلی  حامی  و  جنبش  حزب  رهرب  دوستم، 

آورده  زبان  به  انتخاباتی در شهر شربغان در شال کشور، 

رهربی  به  اسامی  وحدت  حزب  طرح،  این  دنبال  به  شد. 

محمد کریم خلیلی که از حامیان آقای عبدالله است، اعام 

انتخابات  ابتدایی  نتیجه ی  تأیید شدن  در صورت  که  کرده 

و همگرایی«  »ثبات  تیم  تقلبی خوانده،  را  آن  این حزب  که 

حکومت موازی اعام خواهد کرد. این حزب گفته از موضع 

بود،  گفته  مشابهی  حرف  که  دوستم  آقای  پیش  روز  چند 

می کند. حایت 

مجلس  پیشین  اعضای  از  شاری  هم،  سویی  از 

انتخابات  نهایی  نتیجه ی  باید  که  باورند  این  بر  منایندگان 

ریاست جمهوری بر اساس قانون انتخابات اعام شود و مهم 

نیست که نتیجه به نفع چه کسانی همگانی می شود. حفیظ 

»نتیجه  گفت:  منایندگان،  مجلس  پیشین  عضو  منصور، 

قانون مند اعام شود ولو برای هرکسی  که شود، از کجا معلوم 

دیگر.« کسی  نفع  به  یا  شود  اعام  حکمتیار  نفع  به  که 

حفیظ منصور، در مورد همه چالش های انتخاباتی، دولت 

افغانستان را مقرص می داند و تأکید می کند که از رسمایه و 

زور خود برای تغییر نتیجه ی انتخابات استفاده می کند.

بار  بار  افغانستان  مردم  می گوید،  خوش بینی،  ابراز  با  او 

پای صندوق های رأی آمده و صد بار دیگر نیز خواهند آمد؛ اما 

با اعراض و نقد؛ زیرا برگزاری هرگونه انتخابات بهر از کودتا و 

جنگ در کشور است. »انتخابات به خیر ما بوده است؛ خیرش 

این است که بسیار گروه هایی که می جنگیدند، با هم رقابت 

سیاسی کردند به جای تبادل گلوله، توسط رأی و برگه های 

رأی دهی زورآزمایی کردند و مردم را با انتخابات آشنا کردند. 

را  آزمایشی  دوره ی  یک  اما  نداشتیم؛  بی عیب  انتخابات  ما 

سپری کردیم و من گان می کنم که در متام دنیا، در ابتدا 

یک شبه  فقط  که  است  بسیاری  توقع  این  و  بوده  مشکاتی 

بتوانیم انتخابات بی عیب داشته باشیم. مشکل اساسی این 

ما  دولت مردان  دموکراسی  به  که  بوده  دولت هایی  که  است 

و  اصاحات  آوردن  با  ورنه  نداشتند،  عمیق  اعتقاد  چندان 

نظارت کردن دقیق و با اتخاذ سیاست های غیرجانب دارانه، 

وضعیت را می توانستند بهبود ببخشند.«

جنگ های خامنان سوز در افغانستان، 

شدن  کشته  به  منجر  که  این  بر  افزون 

شد،  بی گناه  انسان  میلیون  دو  از  بیش 

شهروند  میلیون ها  که  است  شده  سبب 

این کشور نیز به بیرون از افغانستان آواره 

شوند.

به  جنگ،   سال  چهل  از  بیشر  درازای  در  افغانستان 

کنونی  مهاجران  فرستاده که شار  مهاجر  7۲ کشور جهان 

افغانستان در بیرون از کشور به 6 میلیون می رسد. این کشور 

در حال حارض، بیشرین مهاجر را در ایران دارد که رقم آن 

در  دیگر  میلیون   ۲.۴ آن  از  پس  و  می رسد  میلیون   ۲.۵ به 

دارد. پاکستان 

در  ناامنی  و  جنگ  دوام  مهاجرت ها،  این  عمده ی  دلیل 

کشور است که پس از سقوط حکومت طالبان و تأمین نسبی 

امنیت در هژده سال گذشته، نزدیک به ده میلیون مهاجر از 

گوشه های مختلف جهان به افغانستان بازگشته اند.

اما این اواخر که گفت وگوهای صلح با طالبان داغ تر از هر 

زمان دیگری شده است؛ مسأله ی بازگشت مهاجران نیز روی 

زبان های مردان سیاسی کشور افتاده است.

آنچه که منایندگان امریکا و طالبان گفته اند، قرار است تا 

چند روز دیگر توافق نامه ی صلح میان دو طرف به امضا برسد 

و پس از آن گفت وگوهای بین االفغانی آغاز شود.

دوشنبه  روز  طالبان،  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح الله 

)۲۸ دلو( به روزنامه ی صبح کابل گفت که سند توافق نامه ی 

صلح نهایی شده و قرار است تا پایان ماه جاری میادی، به 

برسد.  امضا 

در آستانه ی توافق نامه ی صلِح »سخت دست یافتنی« و آغاز 

مذاکرات بین االفغانی، شاری از مقام های دولت افغانستان 

ابزار امیدواری کرده اند که نتیجه ی این گفت وگوها منجر به 

بر آن  افزون  پایدار و آتش بس دایمی در کشور شود و  صلح 

از  بیرون  به  جنگ  سال های  طول  در  افغانستان  شهروندان 

کشور آواره شده بودند، دوباره برگردند. 

میزبانی  سال  »چهل  بین املللی  نشست  گذشته  روز 

برگزار  اسام آباد  در  پاکستان«  بهر  آینده ی  و  مهاجران 

از  یکی  که  ریاست جمهوری  دوم  معاون  دانش،  رسور  شد. 

صلح،  برقراری  »با  گفت:  بود،  نشست  این  رشکت کنندگان 

مهاجران افغان به کشور برمی گردند. در حال حارض، دولت 

و  طالبان  میان  توافق نامه  امضای  و  مذاکره  از  افغانستان 

این  امضای  که  داریم  انتظار  اما  می کند؛  استقبال  امریکا، 

بین االفغانی  گفت وگوهای  آغاز  برای  را  زمینه  توافق نامه، 

کند.«  فراهم 

کشورهای  برخورد  از  مستقم  غیر  گونه ی  به  دانش  آقای 

ایران که بیشر مهاجران افغان را در خود دارد،  پاکستان و 

افغان در پاکستان،  انتقاد کرد و گفت که موضوع مهاجران 

سیاسی  موضوع  یک  به  نباید  دیگری،  جای  هر  یا  و  ایران 

تبدیل شده و از آن، به عنوان ابزار فشار بر دولت افغانستان 

شود.  استفاده 

خاطر  به  نباید  افغانستان،  مهاجران  وی،  گفته ی  به 

گیرند.  قرار  بی جا  بی مهری  و  فشار  مورد  سیاسی،  موضوع 

آقای دانش، گفت که مهاجران افغان، به گونه ی اجباری نه؛ 

برگردند. افغانستان  به  مرحله وار  و  داوطلبانه  باید  بلکه 

بازگشت  می گوید،  ریاست جمهوری  دوم  معاون  آنچه 

دارد. صلح  پروسه ی  با  وسیعی  پیوند  افغان،  مهاجران 

مهاجران  با  نامناسب  برخورد  بار  هر  پاکستان  اما 

بسر  کشور  این  که  می گوید  و  می کند  رد  را  افغانستانی 

سال ها  نتیجه ی  در  که  است  »آوارگان«ی  برای  مناسب 

اند.  آمده  پاکستان  به  شان  کشور  از  جنگ  و  خشونت 

روز  نشست  در  نیز  پاکستان  نخست وزیر  عمران خان، 

افغانستان  ریاست جمهوری  دوم  معاون  به  خطاب  گذشته 

سپتامرب   ۱۱ حمله های  از  پس  که  دارد  »امکان  گفت: 

پناه گاه هایی در این کشور بوده باشد؛ اما اکنون کمپ های 

می کنند.  زندگی  آن ها  در  نفر  هزاران  و  استند  مهاجران 

کمپ ها  این  در  را  تن  هزاران  که  می تواند  حکومت  کدام 

کند؟« بررسی 

بتواند  که  این  دلیل  به  عمران خان،  نیز  پیش  چندی 

کند،  کتان  را  مهاجران  با  کشورش  نامناسب  برخوردهای 

تابعیت  افغانستان  مهاجران  برای  کشور  این  که  بود  گفته 

پاکستانی خواهد داد. آقای خان در آن زمان گفته بود: »در 

هر کشور جهان به مهاجران تابعیت داده می شود، پس ما چرا 

اند؛ چرا  انسان  نیز  بر مهاجران روا داریم. آن ها  را  این ظلم 

داشته  ایم.«  نگه   قدر محروم  این  را  آنان 

جنگ و فقر، بزرگ ترین دلیل مهاجرت است؛ این پدیده ها 

عامل کوچ انساِن افغانستانی به ایران، پاکستان و کشورهای 

از  دورافتادگی  یعنی  مهاجرت  است.  شده  جهان  مختلف 

جایی که متولد شده ایم و تنهایی به جایی رفته  ایم و متعلق 

به ما نیست. تنهایی و بی پناهی مهاجران افغان و عدم توجه 

مثمر حکومت افغانستان، از دالیل عمده ی خشونت و رفتار 

بد با مهاجران افغانستانی است. 

این که تأمین صلح و تعهد حکومت پاکستان و ایران چقدر 

تأثیرگذار  افغانستان  مهاجران  وضعیت  تغییر  روی  می تواند، 

باشد، عبدالباسط انصاری، سخن گوی وزارت امور مهاجران 

می تواند،  نشست  این  برگزاری  می گوید،  عودت کنندگان   و 

نوید خوشی باشد برای مهاجران افغان در پاکستان و ایران؛ 

سازمان   33 و  کشور   3۰ حدود  حضور  با  نشست  این  زیرا 

بین املللی برگزار شده و اکنون وضعیت مهاجران افغانستان 

پاکستان طبق  »اگر  به یک بحث جهانی مبدل شده است. 

آنچه ادعا می کند، واقعا به وضعیت مهاجران افغانستان توجه 

سازمان  از  بعد  این  از  است  مهم  بسیار  نشست  این  کند، 

جهانی کمک رسانی می کند، شفافیت کامل صورت می گیرد. 

نشست  این  داریم.  پاکستان  در  مشکات  سلسه  یک  فعا 

می تواند هم در قسمت صلح و هم در قسمت تغییر وضعیت 

باشد.« داشته  تأثیر  مهاجران 

به گفته ی سخن گوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 

که  است  کرده  ترتیب  را  صلح  از  پس  برنامه ی  وزارت  این 

سال  ختم  تا  میادی   ۲۰۲۰ سال  از  طرح،  این  به  مطابق 

دوباره  افغانستانی  مهاجر  میلیون   ۵ میادی، حدود   ۲۰۲۵

برگردند.  شان  کشور  به 

طرح  این  شدن  اجرایی  ضانت  می گوید،  انصاری  آقای 

نیز به تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان، بر می گردد

میلیون  در حال حارض، ۲.۵  انصاری،  معلومات  بنیاد  بر 

رس  به  پاکستان  در  مهاجر  میلیون   ۲.۴ و  ایران  در  مهاجر 

می برند. افزون بر این در جریان سال ۲۰۱۹ میادی حدود 

6۲۰ هزار مهاجر از رسارس جهان یا به گونه ای اجباری و یا 

اند.  برگشته  افغانستان  به  دواطلبانه 

  هر چند آمدن مهاجران افغانستانی به کشور شان یک 

نوید خوب است؛ اما مشکاتی که قرار است با آمدن آن ها به 

این کشور ایجاد شود، نیز بحث برانگیز و نگران کننده  است. 

به  دیگر  از کشورهای  که  هزاران خانواده ای  در حال حارض 

از  داخلی  جنگ های  نتیجه ی  در  یا  و  اند  آمده  افغانستان 

نیازمند  به کمک  های فوری  اند،  خانه های شان بی جا شده 

به  رسیدگی  توان  تنها  که  می گوید  مهاجران  وزارت  اما  اند؛ 

یک میلیون نفر در افغانستان را دارد؛ این  در حالی  است که 

۵۰ درصد مردم هنوز هم زیر خط فقر قرار دارند.

بی بندوباری های سیاسی؛ 

آیا انتخابات به خیر ما تمام شد؟

چهل سال مهاجرت؛ 

زخم ناسوری که با صلح التیام خواهد یافت

سیدمهدی حسینی
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کــه  گفتنــد  انتخابــات  کمیســیون  مســؤوالن 

ریاســت جمهوری  انتخابــات  نهایــی  نتیجــه ی 

ــد؛  ــد ش ــام خواه ــر اع ــد روز دیگ ــا چن ــتان ت افغانس

ــن آشــفته بازار  نتیجــه ای کــه مشــخص نیســت، در ای

جنــگ و صلــح، افغانســتان را بــه کــدام ســمت خواهد 

بــرد، بــه طــرف آرامــش یــا جنجال هــای ناپیــدا. 

رسنوشــت  کــه  ایــن  اســت،  مشــخص  آن چــه 

صلــح  گفت وگوهــای  نتیجــه ی  از  دور  انتخابــات 

ــه  ــی توافق نام ــای احتال ــکا و امض ــا امری ــان ب طالب

ــادی،  ــاه می ــن م ــر همی ــای آخ ــه در روزه ــت ک نیس

انتخابــات  کمیســیون  شــد.  خواهــد  امضــاء 

می گویــد کــه مســائل سیاســی، تأثیــری روی اعــام 

نتیجــه و کار آن هــا نــدارد و همــه ی ناهنجاری هــا 

ناشــی از مشــکل تکنیکــی و حقوقــی اســت؛ امــا 

ــه ی  ــز، نتیج ــی نی ــی و حقوق ــکل تکنیک ــن مش همی

در  انتخابــات  مدیریــت  ســوء  و  ناقــص  ســازوکار 

اســت. افغانســتان 

ــه  ــات ب ــد انتخاب ــش از ح ــتیصال بی ــر و اس تأخی

بهانه هــای مختلــف، زمینــه را بــرای جنجال هــای 

اســت. متــام  فراهــم کــرده  انتخاباتــی  روزافــزون 

تیم هــا در یــک زمــان طوالنــی تــا می تواننــد بــه 

اعــام  از  ســخن  حتــا  و  بســته  اتهــام  یک دیگــر 

حکومــت مــوازی بزننــد. بــا وجــود فضــای نامناســب 

ــفاف  ــات ش ــر انتخاب ــتان، اگ ــواه افغانس و متامیت خ

و خــوب مدیریــت می شــد، فضــا تــا ایــن انــدازه 

مکــدر و آشــفته منی شــد کــه اعــام شــدن و یــا 

نشــدن نتیجــه ی انتخابــات بــدل بــه مصیبــت بــرای 

ــود. ــور ش کش

و  آمــار  دیگــر  کــه  اســت  گونــه ای  بــه  رشایــط 

ارقــام اعام شــده از ســوی کمیســیون بــرای مــردم 

ــی  ــه زمان ــند چ ــود می پرس ــان از خ ــت و آن ــم نیس مه

از رش ماراتــن طوالنــی و خســته کننده ی انتخابــات 

خــاص می شــوند. حــرف از بــه نتیجــه رســیدن صلــح 

بین االفغانــی  گفت وگوهــای  بــرای  زمینه ســازی  و 

کشــمکش های  و  انتخابــات  وضعیــت  امــا  اســت؛ 

ــو از  ــده و ممل ــتان، پراکن ــل افغانس ــی در داخ سیاس

نفــاق اســت؛ نفاقــی کــه رسنوشــت گفت وگوهــای 

ــرده و  ــه ک ــر مواج ــا خط ــور را ب ــده ی کش ــح و آین صل

ــان  ــش طالب ــش از پی ــدان داری بی ــرای می ــه را ب زمین

ــرد. ــد ک ــم خواه فراه

ــال ترکیــب  ــه دنب ــه شــدت ب حــاال کــه حکومــت ب

نظــر  بــه  اســت،  صلــح  مذاکره کننــده  ی  هیــأت 

ــأت  ــن هی ــب ای ــکیل و ترکی ــه ی تش ــد در زمین می رس

ــا مشــکل روبــه رو اســت. در بــاره ی ایــن کــه هیــأت  ب

توســط چــه کســی مدیریــت شــود نیــز اختــاف وجــود 

دارد. شــواهد نشــان می دهــد کــه رســیدن بــه اجــاع 

ملــی و توافــق روی هیــأت مذاکره کننــده ی صلــح نیــز 

ــد در سیاســت کشــور اســت.  خــود داســتان جدی

پــس از آن کــه جــرال »دوســتم« مخالفتــش را بــا 

نتیجــه ی احتالــی انتخابــات و برنــده شــدن تیــم 

آقــای غنــی اعــام کــرد و از حکومــت مــوازی ســخن 

ــر  ــف دیگ ــزاب مخال ــی و اح ــات و همگرای ــم ثب زد، تی

نیــز بــه صــورت هاهنــگ از ایــن موضــع اعــام 

حایــت کــرده و گفتنــد کــه کمیســیون انتخابــات در 

مســیر نادرســت و غیرشــفاف در حــال حرکــت اســت؛ 

اتهامــی کــه همــواره از ســوی تیم هــای انتخاباتــی 

ــده  ــات وارد ش ــیون های انتخاب ــت و کمیس ــر مدیری ب

اختاف هــای  درون  از  کــه  اتهام هایــی  اســت. 

ــه  ــد ک ــب ش ــت و  موج ــکل گرف ــی ش ــدید سیاس ش

حکومــت در قبــال صلــح نیــز دارای طــرح مــدون 

نتوانــد در مســیر خواســت های  نبــوده و   و واحــد 

نــه کاهــش خشــونت ها  آتش بــس  مــورد  خــود در 

حرکــت کنــد. در حالــی کــه حکومــت مرصانــه حــرف 

از آتش بــس مــی زد و کاهــش خشــونت ها را دارای 

آن  بــا  و مفهــوم حقوقــی منی دانســت، حــاال  بــار 

مشــکل نــدارد و اگــر وضعیــت بــه همیــن ترتیــب 

هم دیگرپذیــری  عــدم  و  جنجال هــا  بــرود،  پیــش 

ــت ها و  ــام خواس ــد، مت ــروز باش ــر از دی ــر روز بیش ه

رشایــط طالبــان بــر طــرف مذاکره  کننــده ی حکومــت 

تحمیــل خواهــد شــد. زمــان بــرای ترمیــم تضادهــای 

سیاســی در افغانســتان بســیار محــدود اســت. اگــر در 

۲۸ فــربوری توافق نامــه  ی طالبــان و امریــکا امضــا 

بین االفغانــی  گفت وگوهــای  بعــد  روز   ۱۴ و  شــود 

ــود،  ــاز ش ــاروی آغ ــز در ن ــورت متمرک ــه ص ــاال ب احت

کنــار  بــرای  روز   ۲۵ فقــط  مخالفــان  و  حکومــت 

گذاشــنت اختاف هــا و کشــمکش ها وقــت دارنــد. 

ــی  ــی رسان سیاس ــه برخ ــت ک ــر آن اس ــکل دیگ مش

کشــور، بــا طالبــان مشــکل کم تــری دارنــد تــا بــا تیــم 

حاکــم و حکومــت افغانســتان مذاکــره کننــد. برخــی 

ــکا  ــد، رییس جمهــور امری ــی معتقدن تحلیل گــران غرب

ــات آن کشــور،  ــرای پیــروزی در انتخاب تصمیــم دارد ب

بــدون آن کــه رسنوشــت مــردم افغانســتان برایــش 

مهــم باشــد، نیروهــای امریکایــی را از افغانســتان 

ــا  بیــرون بــربد. در چنیــن رشایــط حســاس و مهــم، ب

تأســف، نیــم زمــام داران مــا در صــدد اعــام حکومــت 

مــوازی و نیــم دیگــر در تــاش بــرای بــردن انتخابــات 

ــتند.  ــن اس ــکل ممک ــر ش ــه ه ب

موازی بازی در آستانه ی 
توافق نامه ی صلح

عبدالرازق اختیاربیگ

       روز گذشته نشست 

بین املللی »چهل سال میزبانی 

مهاجران و آینده ی بهرت 

پاکستان« در اسالم آباد برگزار 

شد. رسور دانش، معاون دوم 

ریاست جمهوری که یکی از 

رشکت کنندگان این نشست 

بود، گفت: »با برقراری صلح، 

مهاجران افغان به کشور 

برمی گردند...
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ــت  ــمی، رسپرس ــم هاش ــد فهی محم

تکنالــوژی  و  مخابــرات  وزارت 

معلوماتــی،  بــه  )۱۲ دلــو( در یکــی 

ــت  ــوع گف ــون طل ــای تلویزی از برنامه ه

بــرای  انرنــت  جی بــی  یــک  کــه 

ــا  ــود؛ ام ــام می ش ــی مت ــه افغان ــی نُ ــای مخابرات رشکت ه

آن هــا آن را بــه ۱۸۰ افغانــی بــه فــروش می رســانند.

ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ انرنــت در کشــور های 

همســایه و دیگــر کشــورهای جهــان بــه مراتــب پایین تــر 

از ایــن اســت.

بــا ایــن رقمــی کــه هاشــمی، ارائــه کــرده اســت، 

 ۲۰ را  انرنتــی  خدمت هــای  مخابراتــی  رشکت هــای 

می فروشــند. آن  متام شــد  نــرخ  از  بیشــر  برابــر 

جمعیــت  درصــد   ۵۴ کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 

افغانســتان زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد و نــرخ بلنــد 

ــد  ــردم نتوانن ــه ی م ــا هم ــت ت ــده اس ــث ش ــت باع انرن

باشــند. انرنــت دست رســی داشــته  بــه  همه وقــت 

بــا ایــن همــه زمانــی کــه یــک جــی بــی انرنــت بــرای 

ــه  ــود، چ ــام می ش ــی مت ــی ۹ افغان ــای مخابرات رشکت ه

ــا آن را ۱۸۰  ــن رشکت ه ــه ای ــود ک ــث می ش ــزی باع چی

بــه فــروش برســانند. ســید حامــد منصــور،  افغانــی 

ســخن گوی وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی، بــه 

ــأله ی  ــا مس ــن ج ــد: »ای ــل می گوی ــح کاب ــه ی صب روزنام

رقابــت در مارکیــت مطــرح اســت و هــر رشکــت می توانــد 

ده افغانــی، بیســت افغانــی یــا صــد افغانــی بفروشــد، این 

ــه  ــد ب ــرا بای ــرم ات ــت و اداره ی مح ــت وزارت نیس صاحی

ایــن بخــش پاســخ بدهــد.«

امــا ســید حــارث میــر، رییــس نظــارت و کنرل اتــرا، به 

روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه ایــن مســأله مربــوط بــه 

وزارت مخابــرات اســت؛ امــا ایــن اداره نیــز بــرای کاهــش 

ــرخ انرنــت برنامه هایــی دارد. اقــای امیــری می گویــد:  ن

»برنامــه ی اداره ی اتــرا ایــن اســت کــه بــا تطبیــق پالیســی 

دست رســی بــاز، فایــرب نــوری از انحصــار دولــت برآمــده و 

هــر رشکــت می توانــد فایــرب نــوری خــود را داشــته باشــد 

کــه کار رشکت هــا جریــان دارد، از ایــن طریــق رقابــت در 

مارکیــت بــه  وجــود آمــده و قیمت هــا پاییــن می شــود.«

روی ایــن دلیــل و مشــکل های گوناگونــی کــه در 

ــتان،  ــی در افغانس ــای مخابرات ــه ی خدمت ه ــش  ارائ بخ

وجــود دارد؛ ســال پــار ، کارزار #اتــرا –کجاســت؟ در 

شــبکه های اجتاعــی افغانســتان بــه ویــژه در فیس بــوک 

ــران زیــادی  راه انــدازی شــده و ایــن هشــتک میــان کارب

ــه دســت شــد. دســت ب

کــه  شــد  رشوع  کارزار  ایــن  زمانــی  پــار،  ســال 

میــروس آریــا، یکــی از مشــرکین رشکــت مخابراتــی 

افغــان بی ســیم، از دزدی پولــش توســط ایــن رشکــت 

در صفحــه ی فیس بوکــش نوشــت. در کم تــر از چنــد 

ســاعت ده هــا کمنــت از ســوی کاربــران فیس بوکــی 

ــن  ــب وی نوشــته شــد. همــه ی ای ــای مطل افغانســتان پ

می کــرد. تأییــد  را  او  حرف هــای  کامنت هــا 

مخابراتــی  خدمــات  تنظیــم  اداره ی  آن  از  پــس 

افغانســتان یــا اتــرا، نشســتی را بــا اشــراک مناینــدگان 

رشکت هــای مخابراتــی و اعراض کننــدگان برگــزار کــرد.

در پایــان ایــن نشســت، بــه تاریــخ )۲۹ دلــو ( ۱3۹7 

ــاند.  ــرش رس ــه ن ــاده ای  را ب ــت م ــه ی بیس ــرا فیصله نام ات

ــورد  ــی م ــای مخابرات ــوی رشکت ه ــه از س ــن فیصله نام ای

قبــول قــرار نگرفتــه و روی همیــن دلیــل بــه گونــه ی کامل 

عملــی نشــد.

ســید حــارث میــر، ریــس نظــارت و کنــرل اداره ی 

تنظیــم خدمــات مخابراتــی، می گویــد: »فیصله نامــه ۲۹ 

ــه  ــات ب ــود خدم ــور؛ بهب ــه مح ــه در س ــار ک ــال پ ــو س دل

 pay و VAS مشــرکین، رســیدگی به شــکایات،  خدمــات

as you go بــود، پابرجــا اســت و پــس از نظــارت و کنــرل 

اداره ی اتــرا، رشکت هایــی کــه آن را تطبیــق نکــرده بودنــد 

تــا ده هــا میلیــون افغانــی جریمــه شــده انــد.«

ــوز  ــا هن ــه ت ــن ک ــل ای ــه دلی ــد ب ــر می گوی ــای می آق

ــد  ــت، منی توان ــده اس ــی نش ــا نهای ــن رشکت ه دادگاه ای

رقــم مشــخص جریمــه ی هــر رشکــت را بگویــد؛ امــا 

می گویــد کــه همــه ی رشکت هــای مخابراتــی جریمــه 

ــام  ــان ن ــدن دادگاه ش ــی ش ــس از نهای ــه پ ــد ک ــده ان ش

ــت  ــر رشک ــه ی ه ــزان جریم ــی و می ــای مخابرات رشکت ه

ــد. ــد ش ــخص خواه مش

ــرخ  ــتان از ن ــهروندان افغانس ــر ش ــال بیش ــن ح ــا ای ب

بلنــد ارائــه ی خدمت هــای انرنتــی شــکایت دارنــد و 

دست رســی بــه آن را بیــرون از تــوان اقتصــادی شــان 

می داننــد.

از  »مــه  می گویــد:  کابــل،  باشــنده ی  شــمس 

ســیم کارت اتصــاالت اســتفاده می کنــم کــه چهــار جــی 

بــی انرنتــه ۵۰۰ میتــه و اگــه ویدیــو ببینــی َد دو روز 

متــام میشــه، بــه امــی دلیــل مــه همیشــه منی تانــم 

ــم.« ــال کن ــه فع ــت م انرن

 فهیــم هاشــمی، هفــت مــاه پیش بــا آمدنش بــه وزارت 

مخابــرات، بــه مــردم وعــده داده بــود کــه تــا دو مــاه دیگــر 

نــرخ یــک جــی بــی انرنــت را تــا پنجــاه افغانــی کاهــش 

دهــد؛ امــا تــا هنــوز هــم ایــن کاهــش نیامــده اســت.

بــه پاســخ ایــن مســأله آقــای منصــور، می گویــد: 

»نــرخ انرنــت را از طریــق رشکت هــای مخابراتــی افغــان 

تلیــکام و ســام پاییــن آوردیــم؛ امــا دیگــر رشکت هــا 

نــرخ را پاییــن نیاوردنــد و در مارکیــت تغییــرات کلــی ای 

ــد.« ــاهده نش مش

آنچــه مهــم اســت نــرخ بلنــد ارائــه ی خدمت هــای 

ــهروندان  ــه ی ش ــه هم ــت ک ــتان اس ــی در افغانس انرنت

ــرات و  ــه وزارت مخاب ــا ن ــد؛ ام ــکایت دارن ــور از آن ش کش

تکنالــوژی معلوماتــی و نــه هــم اداره ی تنظیــم خدمــات 

مخابراتــی افغانســتان، هیــج کــدام در ایــن زمینــه خــود را 

مســؤول منی داننــد.

وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی می گویــد کــه 

در ایــن زمینــه  صاحیتــی ندارد و ســخن گوی ایــن وزارت 

ــرات  ــر مخاب ــر وزی ــارات اخی ــد کــه هــدف از اظه می گوی

ــن  ــه ای ــت ب ــد انرن ــرخ متام ش ــردم از ن ــا م ــت ت ــن اس ای

ــوند . ــا آگاه ش رشکت ه

او می گویــد کــه ایــن کــه چــه چیــزی باعــث می شــود 

رشکت هــای مخابراتــی، خدمت هــای انرنتــی را بــا نــرخ 

ــد  ــردم می فروشــند بای ــه م ــرخ متام شــد آن ب ــر از ن بلند ت

خــود بــه مــردم پاســخ بدهنــد.

بــا تاش هــای پــی همــی کــه داشــتم، متأســفانه 

نتوانســتم در ایــن زمینــه نظــر رشکت هــای مخابراتــی را 

ــم. ــته باش داش

بــا ایــن وجــود وزارت مخابــرات و تکنالــوژی معلوماتــی 

ــای  ــرخ خدمت ه ــا ن ــرده ت ــاش ک ــه ت ــت ک ــی اس مدع

ــاورد.  انرنتــی را پاییــن بی

ــه  ــم ب ــاز ه ــن وزارت ب ــه ای ــد ک ــور می گوی ــای منص آق

اگــر  اســت،  گذاشــته  رشط  مخابراتــی  رشکت هــای 

ــت را پاییــن  ــرخ انرن ــد ن ــی بخواهن رشکت هــای مخابرات

بیاورنــد رشکــت افغــان تلیــکام و ســام آمــاده اســت 

ــن  ــرای ای ــد ب ــی درص ــا س ــت ت ــت را بیس ــرخ انرن ــا ن ت

رشکت هــا کاهــش دهــد.

خدمت هــای  ارائــه ی  نــرخ  بــودن  بلنــد  کنــار  در 

آننت دهــی  از  شــهروندان  از  زیــادی  شــار  انرنتــی، 

انــد. شــاکی  نیــز  مخابراتــی  رشکت هــای 

شــاری  کــه  می گویــد  کابــل،  باشــنده ی  فرهــاد 

شــهر  گوشــه ی  یــک  در  مخابراتــی  رشکت هــای  از 

آننت دهــی خوبــی دارد؛ امــا در گوشــه ی دیگــر شــهر 

ــدازه ای ضعیــف اســت کــه  ــه ان ــا  ب ــدارد و ی آننت دهــی ن

را  رشکت هــا  ایــن  انرنتــی  خدمت هــای  از  اســتفاده 

ناممکــن می کنــد. آقــای میــر می گویــد: »ایــن از جملــه 

محدودیت هــای تکنالــوژی اســت کــه در هــر جــای دنیــا 

ــم  ــاش می کنی ــا ت ــود دارد. م ــائل وج ــن مس ــن چنی ای

و در  را دریافــت کــرده  کــه شــکایت های شــهروندان 

ــورت  ــن کار ص ــواره ای ــه هم ــم ک ــی برداری ــه گام های زمین

می گیــرد.«

از  مــردم  از  زیــادی  ایــن مســائل شــار  کنــار  در 

ــگام شــارژ کــردن  ــه ای کــه هن پرداخــنت ده درصــد مالی

ســیم کارت از حســاب شــان گرفتــه می شــود، نیــز راضــی 

بــه نظــر منی رســند و شــاری از باشــندگان کابــل مدعی 

ــه ی  ــه گون ــه ب ــیم کارت هایی ک ــار از س ــه آن ش ــد ک ان

غیــر قانونــی در بــازار بــه فــروش می رســد، هنــگام اضافــه 

کــردن کریــدت، ده درصــد مالیــه ی آن بــه حســاب دولــت 

نــه بــل بــه حســاب رشکــت  مخابراتــی مــی رود.

ایــن موضــوع می گویــد کــه  بــا رد  آقــای منصــور 

ــی از خــود  ــی و غیرقانون همــه ی ســیم کارت ها چــه قانون

کُــد شناســایی دارد کــه هنــگام فعال کــردن، آن کُــد وارد 

سیســتم می شــود و بــا اضافــه کــردن کریــدت ده درصــد 

ــی  ــه حســاب دولت ــه می شــود ب ــه ای کــه از آن گرفت مالی

ــد. ــدا می کن ــال پی انتق

تکنالــوژی  و  مخابــرات  وزارت  آمــار  اســاس  بــه 

درصــد  ده  گــرد آوری  از  دولــت  درآمــد  معلوماتــی، 

 ۱3۹۴ در   مرصفــی   کارت هــای  کریــدت  از  مالیــه 

 ،۴۲۸۸7۹۱7۲۸ بــه   ۱3۹۵ در   ،۸۰۲3۱۸7۲۵ بــه 

بــه   ۱3۹7 در   ،۴۲7۰۵۹3۰۵۸ بــه   ۱3۹6 در 

 3366۹3۰۸۲۵ بــه   ۱3۹۸ در  و   3۸۹۸۸3۲7۱7

ــت  ــال دول ــج س ــن پن ــه در کل در ای ــد ک ــی می رس افغان

ــارد و 3۴۴  ــده میلی ــن درک ۱73۴۴۰7۱6۰۴، هف از ای

میلیــون و 7۱ هــزارو شــش صــد و چهــار افغانــی درآمــد 

داشــته اســت.

ــد  ــرد آوری ده درص ــت از گ ــار دول ــن آم ــاس ای ــه اس ب

ــی  ــول مشــرکین رشکت هــای مخابرات ــه ای کــه از پ مالی

بــه دســت مــی آورد، بیشــرین درآمــد را در ۱3۹۵ و 

کم تریــن آن را در ۱3۹۴ داشــته اســت.

میــزان درآمــد ناشــی از گــردآوری ده درصــد مالیــه 

از پــول مشــرکین رشکت هــای مخابراتــی همه ســاله 

از خدمت هــای  اســتفاده  میــزان  و  نیســت  یک ســان 

درآمــد  کــه  می شــود  باعــث  مخابراتــی  رشکت هــای 

دولــت در ایــن زمینــه همــواره در نوســان باشــد.

3

بــه  رســیدگی  کمیســیون  مســؤوالن  گفتــه ی  بــه 

از  بیــش  ویــژه ی  تفتیــش  انتخاباتــی، رونــد  شــکایات 

ــش از  ــت و بی ــه اس ــان یافت ــی، پای ــل رأی ده ۱۴۰۰ مح

۹۵ درصــد ایــن محــات، دارای ژورنــال، ریزلشــیت و 

معلومــات بایومریکــی بــوده  اســت. هم چنیــن قــرار اســت 

کــه رونــد بازشــاری مجــدد ۲۹۸ محــل رأی دهــی نیــز در 

ــای  ــایر والیت ه ــده و س ــل ش ــا تکمی ــاری از والیت ه ش

باقی مانــده نیــز بــه زودی تکمیــل شــود. 

ــرار  ــی ق ــکایات انتخابات ــه ش ــیدگی ب ــیون رس کمیس

ــات  ــی انتخاب ــج نهای ــده نتای ــا ســه-چهار روز آین اســت ت

میــزان  را کــه در شــش  افغانســتان  ریاســت جمهوری 

برگــزار شــده بــود، اعــام کنــد. از واکنش هــا چنیــن 

ــم  ــت از ه ــه هس ــر چ ــی ه ــه ی نهای ــه نتیج ــد ک برمی آی

داکــر  رهــربی  بــه  همگرایــی  و  ثبــات  تیــم  اکنــون 

تیــم  ایــن  و  نیســت  راضــی  آن  از  عبداللــه  عبداللــه 

هــان  را  آن  ارشــد  رهــربان  اکــر  کــه  انتخاباتــی 

اســت،  داده  تشــکیل  جهــادی  و  قومــی  چهره هــای 

ــرار  ــت ق ــه در نهای ــه ی ک ــه نتیج ــت ک ــران روزی اس نگ

اســت از طــرف کمیســیون های انتخاباتــی اعــام شــود، 

بــر خــاف تصــور آنــان باشــد؛ همیــن موضــوع ایــن 

ایــن رهــربان رسشــناس جهــادی و قومــی را  چنیــن 

اســت.  کــرده  پریشــان خاطر 

جــرال دوســتم، چنــدی پیــش بــا لحــن تهدیدآمیــزی 

طرحــی را مطــرح کــرد کــه معنــای واقعــی آن هــان 

اخیــر  ســال  پنــج  در  کــه  اســت  مــوازی  حکومــت 

ــی  ــدت مل ــت وح ــوب حکوم ــا در چهارچ ــز م ــته نی گذش

ــک  ــوازی در دل ی ــت م ــم.  دو حکوم ــه کردی آن را تجرب

نــه  نکــردن  انکشــاف  اســاس  و  حکومــت کــه ریشــه 

چنــدان افغانســتان در متــام عرصه هــا در پنــج ســال 

ــت.  ــوده اس ــن ب ــته همی گذش

طــرح حکومــت مــوازی بــه صــورت یــک هشــدار از 

ســوی جــرال دوســتم مطــرح شــد؛ چهــره  ای کــه در تیــم 

ــدی در  ــای کلی ــی از مهره ه ــاال یک ــی ح ــات و همگرای ثب

ســهم گیری اعضــای ایــن تیــم در دولــت آینــده محســوب 

می شــود. مــردی کــه زیــاد اهــل تدبیــر سیاســی نیســت و 

همــگان او را بــا وجهــه ی جنگــی اش می شناســند. رهــرب 

حــزب جنبــش کــه در حکومــت وحــدت ملــی معــاون 

اول رییس جمهــور غنــی بــود و حــاال در روبــه روی یــار 

دیرینــه ی خــود )غنــی( قــرار گرفتــه اســت. 

بــا اعــام طــرح حکومــت مــوازی و تهدیــدات از ســوی 

ــی  ــات و همگرای ــم ثب جــرال دوســتم، ســنایوریی کــه تی

بــرای بــه چالــش کشــیدن دولــت آینــده و روز بعــد اعــام 

ــدا  ــر همــگان هوی ــات در رس دارد، ب ــج نهایــی انتخاب نتای

ــه  ــد ک ــار می خواه ــن ب ــی ای ــات و همگرای ــم ثب ــد. تی ش

تــن بــه انتخابــات ندهــد و بــا اســتفاده از ابــزار سیاســت 

زور بتوانــد ایــن بــار بــا تعــداد بی شــار رشیک هــای 

ــد،  ــی ان ــادی و قوم ــربان جه ــب ره ــه اغل ــی اش ک سیاس

ــد.  ــود کن ــتان را از خ ــده ی افغانس ــت آین حکوم

دوســتم  جــرال  جنجال برانگیــز  اظهــارات  از  بعــد 

ــوازی، یکــی یکــی رهــربان  ــر ایجــاد حکومــت م ــی ب مبن

ارشــد تیــم ثبــات و همگرایــی میــدان را خالــی نگذاشــته 

و رشوع بــه حایــت طــرح حکومــت مــوازی اقــای دوســتم 

کردنــد؛ امــا همگــی خــوب می دانیــم حکومــت داری 

موفــق کار هــر سیاســت مداری نیســت و بایــد بــه چیــزی 

بیشــر از حایــت سیاســی و اراده ی سیاســی رســید. 

شــعور سیاســی هــر سیاســت مداری در افغانســتان در 

ــه  ــد ک ــم کن ــن حک ــن چنی ــد ای ــی بای ــی فعل ــع زمان مقط

دیگــر بیشــر از ایــن آینــده ی سیاســی افغانســتان را 

سیاســی  قارهــای  و  سیاســی  لج بازی هــای  گــرو  در 

ــد.  ــرار نده ــد ق ناکارآم

ــتان  ــت افغانس ــه ی سیاس ــارض صحن ــال ح ــا در ح ام

بیشــر شــبیه میــدان رقــص قطغنــی و خودمنایــی اعضای 

ــن  ــت. ای ــی اس ــات و همگرای ــاز( و ثب ــت س ــم )دول دو تی

رونــد هــر چــه کشــاله دار شــود، رضر اصلــی را مــردم 

ــرد. ــد ب خواهن

از رشوع حکومــت موقــت کــرزی و برگــزاری نشســت 

ــه متأســفانه  ــر از دو دهــه می گــذرد ک ــون کم ت ــن، اکن ب

ــده شــده اســت، سیاســت مدارانی کــه لقــب  همــواره دی

رهــرب جهــادی و قومــی را بــا خــود یــدک می کشــند، 

در ایــن ســال ها از هیــچ کاری فروگــذار نشــده انــد و 

همــواره نفــس منفعت طلــب شــان کــه برخاســته از هــان 

وجهــه ی جنگ طلبــی و قلدرمابانــه اســت، بــر شــخصیت 

کاریزماتیــک سیاســی شــان پیــروز شــده اســت و در 

کشــمکش های سیاســی ای کــه افغانســتان را در ایــن 

ــوق  ــی س ــران سیاس ــوی بح ــه س ــه ب ــال همیش ــد س چن

داده، ایــن چهره هــا پــای ثابــت بحران هــای سیاســی 

حایت هــای  اعــام  بــا  چهره هــا  ایــن  انــد.  بــوده 

بــار  کاربــردی  چنــدان  نــه  طــرح  یــک  از  مغرضانــه 

دیگــر نشــان دادنــد کــه بایــد هنــوز ناپختگــی سیاســی 

ــرد و  ــل ک ــتان را تحم ــی افغانس ــادی و قوم ــربان جه ره

آرزوی ایــن کــه بتــوان روزی کشــوری بــا ثبــات سیاســی 

ــت را دور از  ــا داش ــن چهره ه ــور ای ــدون حض ــدار و ب پای

ــت.  ــرس دانس دس

روز یادداشت 

تقالی سیاسی رهبران 
جهادی با حمایت از طرح 

حکومت موازی

مجیب ارژنگ

وزارت مخابرات صالحیت کاهش نرخ انترنت را ندارد
نرخ بلند انترنت و مشکل در خدمت رسانی شرکت های مخابراتی

حسن ابراهیمی

نویسنده
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کراچی  روی  از  را  دستش 

الی  رنگی  پنسل های  و  برداشته 

در  است.  گرفته  جا  انگشت هایش 

برهه ی  در حساس ترین  که  کشوری 

ترِس حضور  و  دارد  قرار  تاریخی اش 

مردمش  لحظه  هر  طالبان  دوباره ی 

نقاشی  و  نشسته  خیابان  کنار  می کند،  تهدید  را 

می کشد. در ساحه ی کوچک رنگارنگش نشسته و به 

نقش کردن جهانی می پردازد که ترس و ناامنی در آن 

جایی ندارد؛ جهانی که از دل آوارهای جنگ رس بلند 

است.  کرده 

شعیب مصور، هژده سال دارد. صنف یازدهم است 

و در مکتب شبانه ی ابن سینا درس می خواند. روزانه 

از ساعت ۱۰ پیش از چاشت تا ۲ پس از چاشت کنار 

جاده ای در کارته ی  چهار می نشیند و نقاشی می کند. 

که  و کسانی  است  گذاشته  نیز  ترازویی  رویش  پیش 

می توانند  بخواهند  اگر  می دهند،  نقاشی  فرمایش 

امکانی است  نیز  این کار  را وزن کنند که  خود شان 

بیشر شعیب. برای درآمدزایی 

مکتب  نهم  صنف  وقتی  قبل  سال  دو  شعیب، 

است، یک کراچی را کنار جاده ای در کابل گذاشته 

هرروز  است.  سالش  شانزده  می فروشد.  نوشیدنی  و 

صبح کراچی اش را می گیرد و از خانه بیرون می شود.

دو  او  آیا  می اندازم.  انگشت هایش  به  نگاهی 

از  دیگری  کارهای  چه  که  منی دانست  قبل  سال 

دست هایش برمی آید؛ دست هایی که فقط دسته های 

می داد. ُهل  را  کراچی 

ایستاده بوده و  شاید روزی وقتی کنار کراچی اش 

برای خریداری یکی از نوشیدنی ها را می داده، به این 

با دست هایی که  و  بلند شده  او،  فکر کرده.  موضوع 

امروز  می کرد،  استفاده  کراچی  دادن  ُهل  برای  فقط 

می کند. نقاشی 

برای اکر ما پیش آمده است. ناگهان در جایی که 

استیم توقف می کنیم و هم چنان که غذا می پزیم، راه 

می رویم، کتاب می خوانیم، کار می کنیم و به این فکر 

می کنیم که چه کارهای دیگری از ما برمی آید؟ آیا ما 

را حیف  و ظرفیت های ذهنی مان  را  دست های مان 

نکرده  ایم؟ شاید ما از همین جا دوباره متولد می شویم 

ختم  این گونه  من  رسنوشت  نه.  بگوییم:  می توانیم  و 

منی شود. 

او،  می کند.  نقاشی  که  می شود  سال  دو  شعیب 

اکنون صنف یازدهم مکتب است و دو سال دیگر قرار 

پیدا کند.  راه  از دانشگاه ها  به یکی  است 

وقتی در مورد این که در آینده قرار است چه کسی 

باشد، حرف می زد، چشمم به تصویری که بغل دستش 

بود افتاد. »آالن کردی« پرس سه ساله ی سوری که در 

آب های مدیرانه غرق شد. او و خانواده اش، آواره های 

برادر  و یک  مادر  با  آالن، همراه  بودند.  جنگ سوریه 

ماند.  زنده  پدر خانواده  تنها  و  پنج ساله اش غرق شد 

شعیب و خانواده اش در کشوری زندگی می کنند که 

بیش از سی سال قربانی جنگ بوده. او تصویر کودک 

بغل دستش گذاشته است؛  و  نقاشی کرده  را  سوری 

کودکی که با خیال فرار از جنگ، در آب های مدیرانه 

او را به ساحل آورد و به  غرق شد. دریا، چه صبورانه 

جهان تحویل داد. شعیب دوست دارد خربنگار باشد 

و در کنار خربنگاری فیلم بسازد و رنج عظیمی که در 

متام این سال ها مردم افغانستان به دوش کشیده را 

به جهان منایش بدهد.  

در یکی از نقاشی های دیگرش زنی را می بینم که 

به  آلوده  نگاه   آن  و  برداشته  صورتش  از  را  خود  بُرقع  

ترس و اعراضش را به سمت جهان شلیک می کند؛ 

جهانی به شدت مردساالرانه ی افغانستان که همواره 

خواستار پنهان کردن زن هایی بوده که جهان را جای 

می کنند. زندگی  برای  زیباتری 

اگر  آورد.  رو  هر  به  و  کرد  رها  را  کراچی  شعیب 

طریق  این  از  خواسته  شعیب  که  را  این  مسأله ی 

کسب درآمد کند را در حاشیه قرار بدهیم، این کار او 

می تواند یک اعراض باشد. اعراض به وضعیت هر و 

افغانستان.  در  هرمند 

اند.  پرجمعیت  افغانستان  خانواده های  بیشر 

شعیب در یک خانواده ی هشت نفری زندگی می کند؛ 

خودش و پدرش شاغل اند تا بتوانند مخارج خانواده ی 

شان را تأمین کنند. نقاشی های شعیب متأثر از فضای 

جنگ افغانستان است. پرتره هایی که او رسم می کند، 

نشان دهنده ی وضعیت جغرافیایی است که او در آن 

می کند.  زندگی 

را دوست داشته؛  قلم  با  از کودکی نقش کردن  او 

اما ذهن او با فضای هر و نقاشی ناآشنا بود. »دوست 

رقم  اما منی فامیدم که چه  بکشم؛  داشتم هر چیزی 

باید ده ای مسیر داخل شوم. تا ای که بزرگ تر شدم و 

فهمیدم که ای یک هر است و باید کار شوه.«

نقش  به  شعیب  عاقه ی  که  هان طور  روز  به  روز 

کردن بیشر می شود، با جهان دیگری آشنا می شود. 

از پشت شیشه های کارگاه های نقاشی که می گذرد، 

تزریق  به ذهن خالی اش  و کاغذها  پنسل های رنگی 

شعیب،  است.  شناخته  را  خودش  دیگر  او  می شود. 

سؤال ها  عامت  و  شک ها  پرسش ها،  از  انباری  روی 

شعیب  می کند.  فکر  زندگی اش  چرایی  به  و  نشسته 

طالبان  سقوط  سال های  اوایل  در  که  است  پرسی 

تلخ ترین  و  است  کابل  باشنده ی  اما  آمده؛  دنیا  به 

دارد.  جنگ  از  را  خاطره ها 

با نگاه عمیقی به نقاشی آالن کُردی، یاد خاطره ی 

دوم اسد سال ۹۵ در دهمزنگ می افتد؛ یاد حسین، 

روشنایی،  خواسنت  دلیل  به  که  مکتبش  هم صنفی 

جانش را از دست داد؛ در آن حمله ی تروریستی که 

جنبش  تظاهرات  هنگام  در  آفتابی  روز  یک  چاشت 

و  کشته  نفر  هشتاد  از  بیش  افتاد،  اتفاق  روشنایی 

نفر زخمی شدند. شعیب صنفی  به چهارصد  نزدیک 

و نزدیک ترین دوستش را در آن حادثه از دست داد.

زمین می گذارد.  روی  را  آالن کردی  شعیب عکس 

است.  آالن، خون حسین  لباس  روی  رنگ رسخ  این 

آدم های  عزیزترین  و  نزدیک ترین  از  یکی  شعیب 

داده. دست  از  را  زندگی اش 

در  دیرینه ای  پیشینه ی  آن  که  وجود  با  هر 

افغانستان دارد؛ اما هنوز هم میان مردم جا باز نکرده 

این  ریشه ی  می توانیم  نقاشی.  هر  مخصوصا  است؛ 

که  جنگی  بدانیم؛  جنگ  با  مرتبط  را  نابسامانی ها 

چهار دهه زندگی مردم افغانستان را در حصار هاله ای 

ابهام قرار داده است. شعیب می خواهد که ضمن  از 

درآمد مالی، هرش را از کارگاه به خیابان بشکاند و از 

این طریق افراد بیشری را با نقاشی آشنا کند و هر 

را در متاس بیشر با زندگی روزمره ی مردم قرار دهد.

افغانستان4 مهاجران  روایت 

دولــت  دلــو(،   ۲۸( دوشــنبه  روز 

در  را  بین املللــی ای  نشســت  پاکســتان 

ــن  ــتانی در ای ــران افغانس ــه مهاج ــه ب رابط

کشــور، زیــر نــام »چهــل ســال میزبانــی 

مهاجــران و آینــده ی بهــر در پاکســتان« 

ــو  ــت آنتونی ــن نشس ــه در ای ــرد ک ــزار ک برگ

ــز حضــور داشــت. ــل متحــد نی ــر کل ســازمان مل گــودرش، دبی

رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری بــه منایندگــی از 

دولــت افغانســتان، در ایــن نشســت اشــراک کــرد. او در بخشــی 

از ســخرانی اش یــادآورد می شــود کــه پاکســتان نبایــد از بــودن 

مهاجــران افغانســتانی در ایــن کشــور بــه حیــث ابــزار فشــار بــر 

ــه  ــد ک ــه می گوی ــش همین گون ــد. دان ــتفاده کن ــتان اس افغانس

پــس از ۲۰۰۱ میــادی بــه ایــن طــرف، گروه هایــی از مخالفــان 

رسبازگیــری  مهاجــران  از  پاکســتان،  در  افغانســتان  دولــت 

ــرای خــود پنــاه گاه و آمــوزش گاه  ــد و از کمپ هــای آن هــا ب کردن

ــد  ــدازی کردن ــت افغانســتان راه ان ــه دول ــگ را علی ســاخته و جن

کــه ایــن موضــوع ســبب شــده اســت خشــونت ها تــا ایــن دم در 

افغانســتان ادامــه پیــدا کنــد.

ایــن گفته هــای دانــش ریشــه در تاریــخ چهــار دهــه ی پیــش 

روابــط سیاســی افغانستان-پاکســتان و وضعیــت آن روزهــای 

ــتان دارد. افغانس

ــتان،  ــه پاکس ــتانی ها ب ــی افغانس ــرت میلیون در رشوع مهاج

ــه  ــه ی فعاالن ــه گون ــرده و ب ــی ک ــران پذیرای ــور از مهاج ــن کش ای

ــتخباراتی  ــی و اس ــش امنیت ــر پوش ــتانی را زی ــران افغانس مهاج

ــت  ــه دول ــادی را علی ــه ی جه ــروه هفت گان ــرار داده و گ ــود ق خ

ــکل داد. ــتان ش افغانس

افغانســتانی  مهاجــران  میــان  از  زمــان  آن  در  پاکســتان 

رسبازگیــری کــرده و بــا اســتفاده از ســاح دیــن، مهاجــران 

افغانســتانی را بیشــر از هــر زمانــی در برابــر دولــت افغانســتان 

ــارزه،  ــاده ی مب ــی آم ــاظ ذهن ــه لح ــا را ب ــرده و آن ه ــک ک تحری

ــرد. ــدن ک ــته ش ــنت و کش کش

پاکســتان بــه ایــن رسبازهــای جهــادی مهاجــر، آموزش هــای 

نظامــی می دهــد و ســپس آن هــا را بــه جنــگ در برابــر حکومــت 

جنــگ  آن،  منونه هــای  از  یکــی  کــه  می فرســتد  افغانســتان 

ــت. ــاد اس ــهور جال آب مش

 در جنــگ جال آبــاد پاکســتان نــه تنهــا از نیــروی مهاجــران 

ــوران  ــتان و مأم ــش پاکس ــه ارت ــرد، بلک ــتفاده ک ــتانی اس افغانس

بلندرتبــه ی نظامــی آن نیــز در جنــگ بــر ضــد دولــت افغانســتان 

حضــور داشــتند؛ امــا در ایــن جنــگ مهاجــران ناراضــی از 

ــت  ــی از دول ــت محکم ــتان شکس ــتان و پاکس ــت افغانس حکوم

ــد. ــتان خوردن افغانس

پاکســتان پــس از شکســت در جنــگ جال آبــاد بــاز هــم 

آرام ننشســت و بــه تحریــک و تقویــه ی مهاجــران افغانســتانی در 

پاکســتان علیــه دولــت افغانســتان ادامــه می دهــد؛ تــا ایــن کــه 

ــران،  ــادی مهاجــر افغانســتانی در پاکســتان و ای گروه هــای جه

ــد. ــه دســت بگیرن ــل ب موفــق می شــوند قــدرت را در کاب

ــادی  ــای جه ــت گروه ه ــزی در دس ــدرت مرک ــه ق ــی ک  زمان

آرام  نتوانســت  پاکســتان   گرفــت،  قــرار  ایــران  بــه  نزدیــک 

بنشــیند و بــا تحریــک گــروه جهــادی حــزب اســامی بــه رهــربی 

حکمتیــار، بــاز هــم بــه تضعیــف -دولــت مرکــزی برآمــده از  جهــاد- 

ــتان  ــاح پاکس ــا س ــش تنه ــن پی ــه از ای ــادی ک ــرد؛ جه رشوع ک

بــرای جنــگ بــا دولــت افغانســتان بــه شــار می رفــت. پاکســتان 

ــت مرکــزی افغانســتان را ســقوط داد. ــد دول ــن ترفن ــا ای ب

البتــه نبایــد ناگفتــه مانــد کــه آن زمــان تنهــا پاکســتان نبــود 

کــه بــه ســقوط دولــت مرکــزی افغانســتان عاقه منــد بــود، 

ــه و  ــی هم ــورهای عرب ــر کش ــعودی و دیگ ــتان س ــکا، عربس امری

ــه ضــد دولــت افغانســتان  ــه دســت هــم داده و ب همــه دســت ب

می جنگیدنــد؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن کشــورها مثــل پاکســتان 

بــه گونــه ی مســتقیم بــه تضعیــف دولــت افغانســتان و تحریــک 

ــد. ــتان منی پرداختن ــد افغانس ــر ض ــران ب مهاج

کشــورهای دیگــر بــرای ایــن کــه پاکســتان بتوانــد نقشــه اش 

بــه  نظامــی هنگفتــی  و  مالــی  کنــد، کمک هــای  را عملــی 

و  هاهنگ کننــده  نقــش  پاکســتان  کــه  کردنــد  پاکســتان 

آموزش دهنــده را بــرای مهاجــران بــازی می کــرد؛ از ســویی 

ــار  ــه ش ــتان ب ــت افغانس ــت دول ــرای شکس ــاق ب ــر خ ــم فک ه

می رفــت.

دوم  معــاون  ســال،  چهــل  گذشــت  از  پــس  حــاال 

ریاســت جمهوری افغانســتان، مدعــی اســت کــه پاکســتان پــس 

ــه  ــا را ب ــه و آن ه ــران پرداخت ــری از مهاج ــه رسبازگی از ۲۰۰۱ ب

ضــد منافــع دولــت افغانســتان آمــوزش و پــرورش می دهــد.

ایــن در حالــی اســت کــه پاکســتان از رشوع ورود مهاجــران 

افغانســتانی بــه ایــن کشــور، پیوســته ایــن کار را کــرده اســت.

بــا ایــن همــه حــاال افغانســتان پــس از ایــران بیشــرین 

ــتانی در  ــران افغانس ــار مهاج ــتان دارد. ش ــر را در پاکس مهاج

پاکســتان بــه ۲.۴ میلیــون می رســد.

ــح  ــق صل ــا تواف ــت ت ــن اس ــر ای ــاش ب ــاال ت ــه ح ــن هم ــا ای ب

بــا طالبــان بــه امضــا برســد و پــس از آن زمینــه ی بازگشــت 

داوطلبانــه ی مهاجــران افغانســتانی بــه کشــور مهیــا شــود.

صلــح بــا طالبــان نیــز کــاکان وابســته به خواســت پاکســتان 

ــن  ــاه گاه ام ــان و پن ــده ی طالب ــل کنن ــم متوی ــع مه ــت. منب اس

شــان پــس از فــرار از نقــاط مــرزی افغانســتان پاکســتان اســت.

هنــوز هــم پاکســتان قــرار گاه امنــی بــرای رهــربی گروه هــای 

حقانــی  گــروه  مثــل  افغانســتان  سیاســی  مخالــف  مهــم 

ــروه  ــن گ ــرب بزرگری ــدن ره ــته ش ــر کش ــوی دیگ ــت و از س اس

تروریســتی)القاعده( در پاکســتان کــه صدهــا هــزار شــهروند 

ــر  ــه کم ت ــاند ک ــن را می رس ــز ای ــت نی ــته اس ــتانی را کش افغانس

می شــود بــه حســن نیــت پاکســتان در برابــر افغانســتان و 

مهاجــران افغانســتانی بــاور داشــت.

فرزندان زمین

مهاجران در پاکستان؛ سربازهای  
جنگی علیه منافع افغانستان

مجیب ارژنگ

هام همتا

نقاِش خیابانی
     شعیب، دو سال قبل وقتی صنف 

نهم مکتب است، یک کراچی را کنار 

جاده ای در کابل گذاشته و نوشیدنی 

می فروشد. شانزده سالش است. هرروز 

صبح کراچی اش را می گیرد و از خانه 

بیرون می شود. نگاهی به انگشت هایش 

می اندازم. آیا او دو سال قبل منی دانست 

که چه کارهای دیگری از دست هایش 

برمی آید؛ دست هایی که فقط دسته های 

کراچی را ُهل می داد.
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صبــح کابــل: بــه عنــوان ســؤال اول می خواهــم 

از آخریــن اتفاقــی کــه در زمینــه ی کتــاب، در کابــل 

زبــان زد خــاص و عــام شــد از شــا بپرســم، چطــور شــد 

ــن واره ی  ــام »جش ــه ن ــی ب ــان اتفاق ــری و میزب ــه مج ک

خیابانــی کتــاب« را بــر عهــده گرفتیــد و انگیــزه ی تــان 

ــود؟ ــه ب ــن کار چ از ای

یاســین نــگاه:  بــا تشــکر، در واقــع آخریــن برنامــه ی 

ــه  ــط ب ــاب مرتب ــهر کت ــا در ش ــته ی م ــت داش روی دس

ــن  ــتیم در روز والنتای ــا توانس ــه م ــود ک ــه ای می ش برنام

بــه نــام »عاشــقان والنتایــن« برگــزار کنیــم. در آن روز مــا 

ــاب برگــزار  ــاب را از ســوی شــهر کت ۲۱ منایــش گاه کت

کردیــم کــه نامــش را گذاشــته بودیــم »جشــنواره ی 

خیابانــی کتــاب« کــه بــا ایــن کار بــه دنبــال آن بودیــم 

برخــورد دگرگونــه از ایــن مقولــه داشــته باشــیم. مــا 

بایــد بــا رویدادهایــی کــه چــه در تقویــم آمــده انــد و چــه 

نیامــده انــد، بتوانیــم برخــورد مناســب داشــته باشــیم.

ــا شــیوه ی خــود مــان از  ــن روز خواســتیم ب ــا در ای م

مناســبت روز عاشــقان تجلیــل بــه عمــل بیاوریــم و قبــل 

از آن نیــز مــا دو جشــن واره ی خیابانــی دیگــر بــا شــعار 

»کتاب هــا صلــح می آورنــد و بــه جنــگ نــه می گوینــد«، 

در نقــاط خیرخانــه و بهارســتان راه بیندازیــم کــه در این 

ــگاه  ــارات دانش ــاب، انتش ــی کت ــن واره های خیابان جش

و نــرش آی خانــم بــا شــهر کتــاب همــکار بودنــد کــه 

ــرار  ــان ق ــوب مخاطب ــتقبال خ ــورد اس ــه م خوش بختان

گرفــت. 

ــته  ــال توانس ــدت دو س ــا در م ــز م ــن نی ــش از ای پی

رستــارس  در  کتــاب  منایــش گاه  بیســت  بودیــم 

ایــن  بیشــر  آن  از  قبــل  کنیــم.  برگــزار  افغانســتان 

منایش گاه هــا در فضــای بســته برگــزار می شــد کــه 

کم کــم بــه ایــن فکــر افتادیــم تــا بتوانیــم کتــاب را مثــل 

ــرار  ــردم ق ــرس م ــی در دس ــای اصل ــایر نیازمندی ه س

ــد. ــؤال کن ــرح س ــا ط ــم ت بدهی

مــردم  کــه  مالــی ای  مشــکات  بــه  توجــه  بــا 

ــن  ــن چنی ــا از ای ــتند؛ ام ــار اس ــا آن گرفت ــتان ب افغانس

بــه  عاقــه  مــردم  کــه  بردیــم  پــی  منایش گاه هایــی 

کتــاب خوانــدن دارنــد و اســتقبال مــردم بــه مــا انــرژی 

ــواره در  ــا هم ــود:  م ــن ب ــا روش ــدف م ــه ه ــن ک داد. ای

متــام ایــن ســال ها جیــغ زدیــم و صــدا کردیــم کــه 

مســأله ی افغانســتان از ابتــدای شــکل گیری تــا هــم 

اکنــون بحــران فرهنگــی اســت؛ امــا کســی صــدای مــا 

را نشــنید. 

متــام موضوعاتــی کــه مــا امــروز رسدچــار آن اســتیم؛ 

و  خرده فرهنگ هــا  نقــص  فرهنگــی،  بحــران  ماننــد 

فرآینــد  ادامــه ی  طالبــان،  ظهــور  کان فرهنگ هــا، 

جنــگ و وابســتگی تــا دنــدان مســلح مــردم افغانســتان 

ــت  ــی اس ــران فرهنگ ــن بح ــی از همی ــان، ناش ــه جه ب

ــا آن جایــی کــه  ــه ســهم خــود ت کــه ذکــر کــردم و مــا ب

مســؤولیت مــا ایجــاب می کنــد، بــه دنبــال ایــن اســتیم 

تــا تــاش کنیــم کــه روایــت فرهنگــی را تبدیــل بــه 

ــر فرهنــگ،  ــی ب ــا حکومــت مبتن ــم. ت ــت کان کنی روای

قانــون مبتنــی بــر فرهنــگ، اقتصــاد مبتنــی بــر فرهنگ، 

شهرنشــینی مبتنــی بــر فرهنــگ و همــه ارزش هــای 

ــر  ــم در دیگ ــا منی توانی ــد، م ــدا کن ــت پی ــر عمومی دیگ

ــم.  ــت بیاوری ــه دس ــی ب ــا موفقیت زمینه ه

در  امــا  فرهنــگ  مقولــه ی  در  کابــل:  صبــح 

ــه رو اســتیم کــه  ــن چالــش جــدی روب ــا ای افغانســتان ب

مــردم از کتــاب و فرهنــگ کتاب خوانــی دور اســتند؛ 

پــس بــا ایــن رشایــط در چنیــن وضعیتــی شــا اشــکال 

می بینیــد؟ کجــا  در  را  کار 

یاســین نــگاه: بــه بــاور مــن اشــکال کار در ایــن بوده 

ــه  ــا همیش ــش م ــال ها دان ــن س ــدت ای ــه در م ــت ک اس

ــوده و  ــا ب ــازمان ها و نهاده ــارصه ی س ــواره در مح و هم

روشــن فکری مــا انحصــاری بــه نهادهــای روشــن فکرانه 

ــا تنهــا در چهارچــوب  ــی م ــوده اســت. نهادهــای مدن ب

دفــر و قلمــرو شــان فعالیــت داشــتند و نتوانســته انــد 

ــود   ــایگان خ ــواده و همس ــای خان ــه اعض ــه را ب آن تجرب

ــه  ــا تبعیــض داشــتیم نســبت ب ــا حت ــد. م انتقــال بدهن

دانــش، اول ایــن کــه مــا اصــا دانــش الزم از فرهنــگ را 

نداشــتیم و اگــر آن دانــش ناچیــزی هــم کــه از فرهنــگ 

وجــود داشــته در انحصــار نهادهــای آکادمیــک بــوده و 

عمومیــت پیــدا نکــرده اســت. 

در افغانســتان امــروز، کســی بــه کســی بــاور نــدارد؛ 

ــوه نســبت  ــد بالق ــا تهدی ــک م ــدارد و هــر ی ــان ن اطمین

ــا  ــم تنه ــش ه ــویم؛ دلیل ــوب می ش ــر محس ــه هم دیگ ب

و  اســت  افغانســتانی  جامعــه ی  نخبــگان  کــم کاری 

روشــن فکرمناها یــا هــان باســوادمناها اســتند کــه در 

ایــن مــدت همیشــه داد از باســواد شــدن زده انــد؛ امــا 

ــراد لحظــه ای خواســته باشــند  ــن اف ــا ای ــغ کــه حت دری

ــا مــردم داشــته باشــند و همــواره در  ارتبــاط نزدیکــی ب

ایــن ســال ها توانســته انــد از نــام مــردم ســوء اســتفاده 

کننــد. 

کتــاب  شــهر  منی کنیــد  فکــر  کابــل:  صبــح 

ــای  ــودن راه ه ــه پیم ــف ب ــگ مکل ــن جن ــی در ای تنهای

طوالنی تــری شــود وقتــی کــه دیگــر نهادهــا بــه چنیــن 

چیــزی توجــه ندارنــد؟ 

ــا  ــا م ــت؛ ام ــور اس ــن ط ــا همی ــگاه: دقیق ــین ن یاس

هیــچ گاه بــه دنبــال ایــن نبودیــم کــه بیاییــم بیــان 

وضعیــت کنیــم.  مــا بــه عنــوان کســانی کــه بایــد ایــن 

مســیر را برونــد، نبایــد از اوضاع شــکایت داشــته باشــند. 

ــا بتوانیــم  در موقعیت هــا برخــاف  دنبــال ان اســتیم ت

ــاد  ــود را ایج ــی ش ــه همگان ــیوه ای ک ــکل، ش رشح مش

کنیــم. مــن بــه خوبــی می دانــم کــه ایــن مملکــت پــر از 

مشــکل اســت. بــه بــاور مــن دیگــر الزم نیســت کــه مــا 

ــه ایــن خاطــر کــه  نیــز مشــکل خــود را مطــرح کنیــم ب

ــر مشــکاتی کــه کشــور و  ــا در براب مشــکل شــخصی م

ملــت رسدچــار آن اســتند، بســیار انــدک اســت. 

بــه هــر حــال ایــن مســیر انتخــاب خــود مــان 

و  باشــیم  داشــته  شــکایتی  و  گلــه  نبایــد  و  اســت 

ایــن شیشــه ی نامــوس عــامل را بایــد در بغــل نگــه 

داشــت. بــه بــاور مــن مــا تــا این جــا مســیر دشــواری 

پیــش  بایــد  هــم  هم چنــان  و  ایــم  آمــده  پیــش  را 

ــا متأســفانه نگاه هــا طــور دیگــری اســت و  ــم؛ ام بروی

بیشــر اهالــی فرهنــگ و دوســتان  مــان کــه در حــال 

ــور  ــتند، تص ــم اس ــی ه ــای فرهنگ ــام دادن کاره انج

ــم  ــن مــکان داری ــی از ای ــا درآمــد مال ــد کــه م می کنن

ــی در  ــتغال فرهنگ ــال اش ــه دنب ــا ب ــه م ــی ک در صورت

ــتیم.  ــور اس ــطح کش س

یــک نکتــه را در ایــن جــا بایــد اشــاره کنــم و آن 

ایــن اســت کــه درســت اســت مــا کــم اســتیم و تعــداد 

مــان انــدک اســت؛ امــا بــه مــرور زمــان می توانیــم ایــن 

کاروان فرهنگــی را تبدیــل بــه یــک کاروان همگانــی 

کنیــم و در ایــن شــکی نداریــم. حــاال درســت اســت بــه 

گفتــه ی شــا مســیر را کمــی بــرای مــا دورتــر می کنــد 

و امــکان دارد انــرژی بیشــری از مــا بگیــرد؛ امــا ایــان 

ایــن مســیر  و  دارم کــه مســیر مــان درســت اســت 

افغانســتان اســت کــه بایــد ســال ها پیــش در ایــن 

مســیر قــرار می گرفــت. 

حــاال بــرای چنیــن کاری مــن یــک راه حــل می توانــم 

پیشــنهاد بدهــم و آن ایــن اســت کــه بــا هــم کاری و 

ــم  ــی بیایی ــن فرهنگ ــان و خیری ــام فرهنگی ــاری مت هم ی

در کنــار هــم قــرار بگیریــم و بــرای برون رفــت از چالــش 

بحــران فرهنگــی اقــدام بــه حــرش فرهنگــی کنیــم و ایــن 

مطمئنــا کار یــک نفــر یــا یــک نهــاد نیســت و نــه دولــت، 

ــن کاری  ــده ی چنی ــر از عه ــای دیگ ــه نهاده ــا، ن ــه م ن

برمی آینــد.

ــه دو  ــزی ب ــن گری ــد م ــرار باش ــر ق ــل: اگ ــح کاب صب

ســال قبــل دقیقــا نقطــه ی آغازیــن رشوع کار تــان بزنــم، 

می خواهــم بپرســم کــه از دو ســال پیــش تــا کنــون 

ــی را پشــت رس  ــی چــه چالش های ــن برهــه ی زمان در ای

ــته  ــه توانس ــن زمین ــی را در ای ــه تغییرات ــتید و چ گذاش

ــد انجــام دهیــد؟ ای

ــدر در  ــت آن ق ــن مملک ــفانه ای ــگاه: متأس ــین ن یاس

ــن  ــه م ــت ک ــی اس ــار عقب ماندگ ــی دچ ــش فرهنگ بخ

بایــد بــه عنــوان یــک آدم فرهنگــی بگویــم کــه اگــر یــک 

ــز  ــور نی ــت ن ــا رسع ــم و ب ــا بیای ــه دنی ــم ب ــر ه ــار دیگ ب

ــه  ــم ب ــوم، منی توان ــی ش ــای فرهنگ ــه کاره ــغول ب مش

انــدازه ی ســهم خــود کاری انجــام بدهــم و مؤثــر باشــم. 

ــال های  ــه س ــی ک ــی و رزالت ــه تنبل ــر ک ــن خاط ــه ای ب

ایــن  فرهنــگ  بــه  نســبت  قبلــی  نســل های  پیــش، 

کشــور انجــام داده انــد را نیــاز اســت رنــج بســیار کشــید 

تــا بتــوان جــربان کــرد. مــا در دو ســال گذشــته بــا متــام 

وجــود در بخش هــای مختلــف تــاش کردیــم. مــا در دو 

ســال گذشــته توانســته ایــم ۲۲6 برنامــه ی فرهنگــی در 

متــام والیــات برگــزار کنیــم کــه شــامل رومنایــی کتــاب، 

شــعرخوانی، گرامی داشــت، تکویــن و منایــش فیلــم 

بــود. ایــن آمــار می توانــد آمــار قابــل ماحظــه ای باشــد 

و مــا از ایــن دســت آورد خــود راضــی اســتیم. 

ــه  ــم و کاف ــینا آی خان ــار س ــم در کن ــته ای ــا توانس ت

کتــاب و دیگــر برنامه هــای مــان، بــا تأســیس نــرش 

ای خانــم بــرای اولیــن بــار فرهنــگ باج گیــری از مؤلــف 

ــول  ــف پ ــا از مؤل ــه تنه ــا ن ــم. م ــتان برداری را در افغانس

منی گیریــم بلکــه قــراردادی را بــه امضــا می رســانیم 

بــا مؤلــف کــه در صــورت ســوددهی بیســت درصــد 

ــردد.  ــف برگ ــه مؤل ــاب ب ــات کت فروش

صبــح کابــل: می تــوان گفــت شــهر کتــاب نهــاد 

ــرار  ــی ق ــت فرهنگ ــنت وضعی ــه در م ــت ک ــی اس فرهنگ

دارد و بــا برنامه هایــی کــه برگــزار کردیــد در تــاش 

بودیــد تــا ایــن اوضــاع را ســمت و ســو بدهیــد، پــس بــه 

ــاور شــا چالــش اساســی در نهادینه ســازی فرهنــگ  ب

ــت؟ چیس

ــم  ــه بگوی ــن گون ــم ای ــن می توان ــگاه: م ــین ن یاس

حکومــت  شــکل گیری  در  چالــش  اصلی تریــن  کــه 

ــود. در  ــودن عنــرص قالــب فرهنــگ ب موقــت، غایــب ب

ــا  ــود و تنه ــده ب ــر ش ــز فک ــه چی ــه هم ــن ب ــت ب نشس

ــود.  ــگ ب ــود، فرهن ــده ب ــر نش ــه آن فک ــه ب ــزی ک چی

شــا ببینیــد بــرای مــا رشم ســارتر از ایــن نیســت 

کــه بودجــه ی وزارت اطاعــات و فرهنــگ مــان صفــر 

ــرین  ــتان بیش ــا در افغانس ــت. م ــر اس ــاریه صف اعش

ــن  ــن ای ــم و م ــگ می کنی ــان را رصف جن ــه ی م بودج

را بارهــا کفتــه ام کــه اگــر یــک پنجــم ایــن بودجــه را 

ــد  ــود نخواه ــی وج ــر طالب ــد، دیگ ــگ کنی رصف فرهن

داشــت؛ چــون طالــب حاصــل بحــران فرهنگــی در 

افغانســتان اســت. پــس جدی تریــن چالــش مــا ایــن 

اســت کــه دولــت هیــچ گاه نخواســته اســت تــا بــه 

ــن  ــن ای ــاور م ــس ب ــد. پ ــته باش ــه داش ــگ توج فرهن

ــا بی تدبیــری  اســت کــه وزارت اطاعــات و فرهنــگ ب

ــش وزارت  ــاز نق ــک وزارت فرهنگ س ــای ی ــه ج ــد ب آم

ایفــا کــرد.  را  فرهنگ ســتیز 

ایــن  در  می توانــم  را  اصلــی  چالــش  ســه  پــس 

رابطــه نــام بــربم: اول ایــن کــه دولــت هیــچ توجهــی بــه 

ــی و  ــای بین امللل ــه نهاده ــن ک ــدارد. دوم ای ــگ ن فرهن

رشکای افغانســتان نیــز در ایــن زمینــه اصــا متایــل بــه 

ــدی  ــد و عم ــتان ندارن ــا افغانس ــکاری ب ــارکت و هم مش

ــن  ــت م ــد گف ــوم بای ــد. س ــده می گیرن ــگ را نادی فرهن

ــرف از  ــروز ح ــه ام ــتانی ک ــیاری از دوس ــاف بس ــر خ ب

ــح  ــه می گوینــد کــه صل ــان خوش بینان صلــح اســت و آن

و چنــان می کنیــم، ســخت  آمــد، چنیــن می کنیــم 

ــان  ــا طالب ــد ب ــی را نبای ــح اصل ــا صل ــد. م در اشــتباه ان

انجــام بدهیــم؛ بایــد بــا ســه میلیــون کــودک کاری کــه 

ــم.  ــا اســتند، صلــح کنی در خیابان ه

ــر  ــا اگ ــای ش ــه حرف ه ــه ب ــا توج ــل: ب ــح کاب صب

بخواهیــم بیــن فرهنــگ و سیاســت رابطــه ای را تعریــف 

ــه  ــور ک ــان ط ــح ه ــث صل ــدن مبح ــا داغ ش ــم، ب کنی

شــا اشــاره داشــتید، جــای خالــی فرهنــگ را در صلــح 

چگونــه می بینیــد؟

یاســین نــگاه: ایــن کــه دوســتان فرهنــگ را در 

ارتبــاط بــا صلــح منی بیننــد، یــک بحــث دیگــر اســت؛ 

امــا جــای خالــی فرهنگیــان را بــه خوبــی می  تــوان 

در گفت وگو هــای صلــح حــس کــرد و کاش حضــور 

می داشــت مناینــده ی فرهنگیــان از نشســت اول تــا 

ــه  ــاورم ک ــن ب ــر ای ــن ب ــون م ــر؛ چ ــت آخ ــن نشس همی

ــد اصــاح  ــاز دارن ــز دیگــر نی ــان بیشــر از هــر چی طالب

مــا  صلــح  گفت وگو هــای  در  اگــر  شــوند.  فرهنگــی 

ــاره  آسیب شناســی فرهنگــی نکنیــم، ممکــن اســت دوب

طالبــان بــا اخــاق فرهنگ ســتیز خــود پــای بــر گلــوی 

مــردم بگذارنــد و رشایــط را ســخت تر کننــد. جنــگ 

ــتا  ــهر و روس ــن ش ــگ بی ــر جن ــان بیش ــا طالب ــت ب دول

ــان  ــد. آن ــکل دارن ــینی مش ــا شهرنش ــان ب ــت و طالب اس

ــورده  ــان را خ ــق ش ــینان ح ــه شهرنش ــد ک ــر می کنن فک

انــد و ایــن چالــش بــه خاطــر عــدم فرهنگ ســازی بــوده 

اســت کــه مــا نتوانســتیم در زمینــه ی فرهنــگ انکشــاف 

ــیم.  ــته باش ــوازن داش مت

از تمجید تا نقد و اصالح

جای خالی فرهنگیان در گفت وگوی صلح 
به شدت حس می شود

حسن ابراهیمی

گفت وگو کننده

اشــاره: شــهر کتــاب یکــی از مراکــز 

فرهنگــی شــهر کابــل اســت کــه 

محمــد  دوش  بــه  آن  مســؤولیت 

ــاب  ــهر کت ــت. ش ــگاه اس ــین ن یاس

از دو ســال بــه ایــن ســو بــا برگــزاری 

در  ادبــی  و  فرهنگــی  برنامه هــای 

زمینــه ی فرهنــگ  و ترویــج فرهنــگ 

کتاب خوانــی فعالیــت دارد. در دو 

ــه ی  ــر مجموع ــته در زی ــال گذش س

واحــد  چندیــن  کتــاب  شــهر 

زمینه هــای  در  دیگــر  فرهنگــی 

آی خانــم،  نــر  ماننــد  مختلــف 

و  کتــاب  کافــه  آی خانــم،  ســینام 

آی خانــم  دســتی  صنایــع  گالــری 

اســت.  داشــته  فعالیــت 

محمد یاسین نگاه، مسؤول مرکز فرهنگی شهر کتاب
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خارق العاده ی  نفوذ  از  دیانا 
در  هم  هنوز  که  مائوتسه تونگ 
جایگاه  چین  مردم  اکریت  روان 
ذکر  با  است،  کرده  حفظ  را  خود 
کودکی  دوران  خاطره ی  یک 
در  که  بودم  کودکی  زمان  آن  من  کرد:  یاد  خود 
مائو  وقتی  داشتم.  قرار  رسخ  پیش آهنگان  گروه 
مراسم  او  برای  که  بودیم  از کسانی  ما  درگذشت، 
درست  کودکان،  همه ی  و  کردیم  برگزار  سوگواری 
مانند این که عزیزترین عضو خانواده ی شان را از 
دست داده باشند، عزاداری کردیم و گریستیم. او 
نبود.  فرمایشی  امر  یک  تنها  عزاداری  این  گفت: 
شست وشوی مغزی در نظام آموزش و پرورش چین 
هم  هنوز  و   – بود  شده  تنظیم  ماهرانه  گونه ای  به 
غیر  – که کسی حس منی کرد کاری  دارد  جریان 
عادی انجام می دهد. دیانا گفت: مائو بدون شک 
تنها  او  بود.  تاریخ  در  استثنایی  شخصیت  یک 
آن  پیروزی  نبود.  شخصیتی  کاریزمای  با  مردی 
انقاب بزرگ و تجهیز و رهربی مردم در آن رشایط 
برای  که  نظامی  تحکیم  و  ایجاد  سپس  و  دشوار، 
چندین دهه حدود یک و نیم میلیارد انسان را تحت 
کنرل خود داشته است، به چیزی بیشر از کاریزما 

است. کرده  تأمین  را  آن  مائو  که  داشته  رضورت 
دیانا گفت: مائو یک شاعر بود؛ اما از هر شاعری 
خود برای بیان حرف های سیاسی خود نیز استفاده 
عمیق ترین  و  می زد  حرف  آرام  و  ساده  مائو  کرد. 
حرف های او با بیانی ادا می شد که برای اکریت 
بزرگ مردم، حتا کودکان قابل درک و پیروی بود. 
این هر رهربی را در کم ترین کسی می توان یافت. 
خود  ُخردسالی  سنین  در  کودکان  می گوید  دیانا 
به سادگی می توانستند در مقام تدریس و معلمی 
که  بود  این  و  گیرند  قرار  مائو  عمیق  اندیشه های 
او به سادگی می توانست  اندیشه ها و دیدگاه های 

در رسارس کشور انعکاس کند.
ایجاد  در  را  مائو  سنت های  از  برخی  دیانا 
کرد:  قلمداد  موثر  چینی  جدید  نظام  بنیادهای 
ارشافی،  خصوصیت های  با  مبارزه  ساده زیستی، 
اعتاد به نفس و استغنا در برابر بیگانگان، کوشش 
خستگی ناپذیر، استقامت و استواری... دیانا از این 
خصوصیت ها که اکنون در روابط و مناسبات مردم 

چین ریشه دار شده است، به عنوان یکی از عوامل 
عمده در استحکام و نیرومندی نظام سیاسی چین 
نیز یاد کرد. با این هم، دیانا کیش شخصیت مائو 
بزرگ  فاجعه ی  فرهنگی  انقاب  دوران  در  که  را 
تاریخ  در  کرد،  ایجاد  را  چین  تاریخی  و  فرهنگی 
انقاب فرهنگی چین  چین بی سابقه می داند. در 
به  چین  تاریخی  اثر  هزاران  و  کتاب  جلد  هزاران 
عنوان این که ذهن نسل جدید چین را به انحراف 
هرگز  را  ضایعه  این  چین  و  شد  نابود  می کشد، 
عاوه  نیز  را  نکته  این  دیانا  اما  منی تواند؛  جربان 
را  بیمی  غول آسا  شخصیت  کیش  همین  که  کرد 
در روان نسل های بعدی چین خلق کرد که دیگر 
گرفتار  حالتی  چنان  به  نکند  تاش  کسی  هیچ 
شود. سیستم رهربی چین نیز بیشر از هر خطری 
دست  رهربان  در  شخصیت  کیش  برابر  در  دیگر 
نظام  این  علت،  همین  به  و  دارد  حساسیت  اول 
که کیش شخصیت  است  گرفته  گونه ای شکل  به 
اجازه ی رشد  به هیچ صورت  را  یا گروهی  و  فردی 

منی دهد.
***

از  نیز  چینی  نظام  در  شفافیت  و  حساب گیری 
نکته های مهمی است که دیانا از آن سخن می گوید. 
به گفته ی او کسی که خواسته باشد در این نظام 
ندرت  به  کند،  گروهی  یا  و  فردی  استفاده ی  سوء 
موفق می شود. نظام در یک زنجیره ی مستحکم و 
پیچیده ی نظارت و کنرل حرکت می کند که مجال 
او  برای کم تر کسی میرس می شود.  حرکت خاف 
گفت: همین عامل است که توانسته است در این 
کشور پهناور از ذخیره ی عظیم ثروت آن حفاظت و 

امکان استفاده ی موثر آن را بیشر کند.
***

تایوان دو مدل متفاوت  و  با هانگ کانگ  چین 
چین  که  اند  جزیره هایی  دو  هر  دارد.  را  رابطه  از 
بر آن ها اعال کند. در  را  تاش دارد تسلط خود 
هانگ کانگ، رسمایه داران و تاجران قدرت اصلی 
آزاد  تجارت  در  قدرت  این  اما  دارند؛  دست  در  را 
آنان  اقتصادی  فعالیت های  برای  وسیع  میدان  و 
امور  در  هانگ کانگی  تاجران  گروه  این  است. 
سیاسی اصا دخالت منی کنند و ترجیح می دهند 
باشد  اقتدار  رس  بر  سیاسی  گروه  ضعیف ترین  که 

کند.  اطاعت  مرکزی  دولت  تصامیم  متام  از  که 
فعالیت  و  رشد  از  چینی  نظام  مقابل،  نقطه ی  در 
رسمایه داران هانگ کانگی بیمی نداشته و برعکس، 
را  آزادی  هرگونه  زمینه ی  و  می کند  حایت  آن  از 
برای آن فراهم کرده است. او گفت: حاال وقتی به 
رابطه ی هانگ کانگ و چین نگاه کنید، ظرافتی را 
در آن می بینید که برای شا جالب متام می شود؛ 
دارد.  زیادی  دشواری  تایوان  با  چین  رابطه ی  اما 
تایوان همیشه با نوعی احساس استقال در برابر 
مقاومت،  این  و  است  کرده  مقاومت  چین  دولت 
باعث شده که هم قسمت عمده ای از نیروهای آن 
پویایی  و  رشد  از  هم  و  با چین شود  مقابله  رصف 

مباند. باز  محسوسی  گونه ی  به  خود  اقتصادی 
***

کنونی  نظام  برابر  در  را  عمده   مشکل  دو  دیانا 
اول،  مشکل  کرد:  قلمداد  نگران کننده  چین 
مهاجرت سیل بزرگی از مردم است که از روستاها 
در جست وجوی کار و زندگی بهر به سوی شهرهای 
بزرگ مانند پیکنگ و شانگ های رسازیر می شوند. 
دیانا گفت: در نظام چینی این افراد به هیچ صورت 
راحت  و  مصؤون  زندگی  برای  جایی  شهرها  در 
پیدا منی توانند. آن ها هرگز از ساکنان اصلی این 
زندگی  مکان  تغییر  و  منی شوند  محسوب  شهرها 
هر  است.  امکان پذیر  دشواری  به  چینی  نظام  در 
فرد از روزی که به دنیا می آید، در ساختار حکومت 
مهم  رفتار  هر  که  پرونده ای می شود  دارای  محلی 
باشد  خواسته  کسی  هر  می شود.  ثبت  آن  در  او 
را  پرونده  این  باید  شود،  منتقل  شهر  به  روستا  از 
که  است  کاری  هان  این  و  باشد  داشته  خود  با 
نیست.  امکان پذیر  اصا  چین  اداری  نظام  طبق 
رضورت مهاجرت از روستاها به شهرها از یک سو و 
بی رسنوشتی و بی خامنانی این افراد از سوی دیگر 
مشکلی است که روز به روز نظام و ساختار کنونی 
چین را فشار می دهد و ظاهرا راه حلی هم برای آن 

منی رسد. نظر  به 
افراد  سطح  در  بیکاری  مشکل  دوم،  مشکل 
تحصیل کرده ی چینی است که اکریت قاطع آنان 
درجات بلند دانشگاهی دارند. دیانا گفت که تعداد 
این افراد اکنون از مرز ده ها میلیون فراتر رفته و هر 
روز بر تعداد شان افزوده می شود. این عده هم از 

روستاهای چینی می آیند و هم از داخل شهرهای 
شاقه  کارهای  به  دادن  تن  عده  این  برای  بزرگ. 
شغل  و  کار  است.  ناممکن  قبلی  خوارکننده ی  و 
در شهرهای  وقتی  گیر شان منی آید.  مناسب هم 
تا  دو  روزانه  باید  باشند،  هم  پیکنگ  مانند  بزرگ 
به  تا  شوند  عمومی  اتوبوس های  سوار  ساعت  سه 
شهر برسند و یا شام با رصف همین مقدار زمان به 
رسخوردگی  امر  این  برگردند.  خود  سکونت  محل 
خطرناکی را در میان این قرش خلق کرده و روز به روز 
بیشر می کند. دیانا نارضایتی عمومی از وضعیت 
زندگی را عامل عمده در انقاب چین خواند و گفت 
این نارضایتی اکنون دارد به شکلی تازه گریبان گیر 

نظام و جامعه ی کنونی چین می شود.
گفت:  و  خواند  نامطمنئ  را  چین  آینده ی  دیانا 
را برای  تاریکی  وضعیت موجود در چین دورمنای 
نیست  معنا  بدان  این  می دهد.  نشان  کشور  این 
اما  شکست؛  خواهد  سادگی  به  کنونی  نظام  که 
کرد  خواهد  بیشر  را  آن  سخت گیری های  و  فشار 
و  آشکار  دیکتاتوری  به  را  پنهان  دیکتاتوری  و 
دیانا  هم،  این  با  کرد.  خواهد  تبدیل  رسکوب گر 
خصوص  به  فرهنگ  نوعی  از  چین  نظام  گفت: 
به  گذشته  دوران  از  ما  می کند:  تغذیه  چینی 
گونه ی یک آموزش عام اجتاعی گوش زد می شویم 
و یاد می گیریم که همیشه در خط وسط و اعتدال 
قرار داشته باشیم. به خصوص وقتی پای منافع و 
می کنیم  تاش  همیشه  بیاید،  میان  به  ما  زندگی 
که کم هزینه ترین گزینه را انتخاب کنیم. در سطح 
تقویت  را  موجود  وضع  به  قناعت  امر  این  جامعه، 
در  میانه روی  و  اعتدال  نظام،  سطح  در  و  کرده 
اداره ی حکومت  و  با مردم  رفتارهایش  و  برخوردها 
نارضایتی  چین  در  که  گاهی  هر  گفت:  دیانا  را. 
که  بوده  آن  دلیل  به  است،  گرفته  صورت  عمومی 
نظام و حکومت از خط اعتدال بیرون رفته و دچار 
افراط یا تفریط شده است. دیانا می گوید که مرگ 
یک  برای  دیگری  فرصت  می تواند  تائو  هوجینگ 
با  باشد.  بنیادی در کل نظام چین  و  تغییر بزرگ 
این تحول نظام می تواند بهانه ای بیابد که بسیاری 
مورد  را  خود  جدید  سیاست های  و  دیدگاه ها  از 

دهد. قرار  نظر  تجدید 
)ادامه دارد(
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ــا کــودک شــیرخواری در آغوشــش، پشــت  ب

ــتاده  ــتان ایس ــای زمس دروازه ی دادگاه در رسم

اســت. مینــا )نــام مســتعار( چهــار ســال پیــش، 

ــنا  ــردی آش ــا م ــل ب ــای کاب ــی از جاده ه در یک

ایــن  دیــدار،  بــار  چنــد  از  پــس  می شــود؛ 

ــه عشــق می شــود و تصمیــم  آشــنایی تبدیــل ب

بــه ازدواج می گیرنــد. هــان چهــار ســال پیــش 

ــرک را  ــی مش ــد و زندگ ــم ازدواج می کنن ــا ه ب

ــد. ــاز می کنن ــر آغ ــای به ــد روزه ــه امی ب

چهــار ســال بعــد از ایــن ازدواج کــه آن روزهــا 

بــرای گذرانــدن  دیگــری  برنامه هــای  شــاید 

ــرد  ــون آن م ــد، اکن ــه بودن ــان ریخت ــی ش زندگ

ــن  ــش در اولی ــال پی ــار س ــه چه ــی ای ک رؤیای

ــود  ــا داده ب ــه مین ــنایی را ب ــاد آش ــدار، اعت دی

ــود،  ــده ب ــقش ش ــته عاش ــری نگذش ــا دی و مین

در زنــدان بــه رس می بــرد و مینــا بــا بچــه ی 

ــوهرش را آزاد  ــه ش ــت ک ــده اس ــاله اش آم دوس

بیــاورد.  یــا تخفیفــی در محکومیتــش  کنــد 

شــوهر مینــا، بــه 3۰ ســال حبــس تنفیــذی 

ــت. ــده اس ــوم ش محک

مینــا جــرم شــوهرش را نپذیرفتــه اســت و 

ــرم  ــن ج ــوهرش چنی ــه ش ــود ک ــاورش منی ش ب

بزرگــی را مرتکــب شــده باشــد. او، بــه جــرم 

ــده  ــی ش ــت و زندان ــودک بازداش ــنت دو ک کش

ــه  ــد ک ــور کن ــد تص ــا منی توان ــا ام ــت؛ مین اس

واقعــا شــوهرش در ایــن قتل هــا دســت داشــته 

باشــد. »آخــر مــا هــم کــودک داریــم چطــور 

ممکــن اســت شــوهرم طفلــی را حلق آویــز کــرده 

ــودک  ــه ی ک ــای معصومان ــر خنده ه ــد، مگ باش

ــد؟« ــش نش ــان مانع م

شــوهر مینــا پیــش از ایــن کــه بــا مینــا 

قبــا  کــه  دیگــری  زن  بــا  شــود،  روبــه رو 

شــوهرش مــرده بــوده، رابطــه داشــته و از ایــن 

ــه  ــه ای ک ــت؛ رابط ــته اس ــال ها  گذش ــه س رابط

ــی شــدن شــوهرش، از آن  ــا زمــان زندان ــا ت مین

خــربی نــدارد. شــوهر مینــا، یکــی از روزهــا کــه 

ــوده، هنــگام  ــه ی دوســت قدیمــی اش ب در خان

زن،  آن  اطفــال  از  یکــی  جنســی،  رابطــه ی 

آن دو را بــا هــم می بینــد. ایــن زن از شــوهر 

ســابقش، دو تــا طفــل دارد کــه هنــوز بــه ســن 

ــد.  ــیده ان ــی نرس نوجوان

ــرای آن کــه ایــن  شــوهر مینــا و دوســتش، ب

ــاعتی آن  ــد س ــد، چن ــرون درز نکن ــه بی ــرب ب خ

کــه  ایــن  تــا  می کننــد  حبــس  را  طفــل  دو 

ــا هــم کاری یکــی از دوســتانش  شــوهر مینــا، ب

و مــادر آن دو کــودک، آنــان را بــه پنکــه ی اتــاق 

حلق آویــز و خانــه را تــرک می کننــد.

و  رس  بــا  ســاعت  چنــد  گذشــنت  از  بعــد 

صــدای مــادر کــودکان، همســایه ها بــه پولیــس 

آمبوالنــس  و  پولیــس  و  می دهنــد  اطــاع 

بــه طــب عدلــی  و اجســاد  راه می رســند  از 

منتقــل می شــود. بعــد از تحقیقــات پولیــس 

و دادســتان برمــا می شــود کــه مــادر شــان 

بــا هم دســتی اشــخاص دیگــر کــودکان را از 

ــوان  ــی دی ــه ی ابتدای ــت. محکم ــرده اس ــن ب بی

جــزا بــا در نظرداشــت مــدارک اثباتــی، شــواهد 

و دالیــل کافــی مبنــی بــر مجــرم بــودن شــوهر 

مینــا، او را بــه 3۰ ســال حبــس تنفیــذی و 

بــه حبــس طوالنــی  هــم  را  کــودکان  مــادر 

می کنــد.  محکــوم 

ــد،  ــان می کن ــه اع ــه محکم ــن ک ــد از ای بع

ــد،  ــتیناف خواهی کنن ــد اس ــن می توانن مجرمی

ــت  ــه او خیان ــوهرش ب ــدارد ش ــاور ن ــه ب ــا ک مین

کــرده باشــد و در چنیــن جرمــی رشیــک باشــد، 

ــوهرش را از  ــد ش ــا بتوان ــد ت ــاال می زن ــتین ب آس

زنــدان نجــات دهــد و یــا تخفیفــی در مجازاتش 

بیــاورد. 

ــا  ــره ی مین ــی در چه ــاس رشم و کم روی احس

بــه خوبــی منایــان اســت. »میدانــم شــوهرم مــرا 

ــن  ــرده و ای ــت نک ــن خیان ــه م ــت دارد و ب دوس

اتهامــی بیــش نیســت؛ امــا اگــر اتهــام هــم 

نباشــد و حقیقــت داشــته باشــد، منی توانــم 

و  شــوهر  مــادر  زندگــی  هزینــه ی  پــس  از 

تنهایــی  بــه  زندگــی  پیشــربد  برایــم.  پــرسم 

برایــم دشــوار اســت. جامعــه ای کــه هــر روز 

ــه جــرم پــدرش، زخــم زبــان خواهــد  پــرسم را ب

ــد  ــت و بای ــان نیس ــی در آن آس ــم زندگ زد، برای

بــرای رهایــی شــوهرم کاری کنــم.« مینــا بــرای 

ایــن کار از هیــچ تــاش و تقایــی دســت بردار 

نیســت و بــه هــر دری می زنــد تــا بتوانــد بــرای 

شــوهرش کاری کنــد.

پــس از تاش هــای زیــاد مینــا، رسانجــام 

دادگاه اســتیناف شــوهرش دایــر می شــود و 

شــوهرش در دادگاه مقابــل چشــان همــرس 

و کــودک شــیرخوارش، بــه جرمــش اعــراف 

. می کنــد

مینــا مانــده اســت بــا کــودک شــیرخواری در 

آغوشــش کــه نگــران اســت فــردا وقتــی بــزرگ 

ــورد  ــردم در م ــای م ــا طعنه ه ــه ب ــود، چگون ش

ــت،  ــوم اس ــودک معص ــل دو ک ــه قات ــدرش ک پ

کنــار بیایــد. قطره هــای اشــکی کــه بی صــدا از 

ــی از  ــود، اندوه ــر می ش ــا رسازی ــای مین گونه ه

دورمنــای بچــه اش را نشــان می دهــد کــه قــرار 

اســت بــدون موجودیــت و حایــت پــدر بــزرگ 

ــادی  ــه از زبان هــای زی ــی ک ــا زخم های ــود، ب ش

خواهــد دیــد.

زندگی به رنگ زن
)روایت های مستند از وضعیت زندگی زنان(

زنی که جرم شوهرش را باور ندارد
افسانه یاس
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از  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون  دانــش،  رسور 

مهاجــران  از  تــا  اســت  خواســته  ایــران  و  پاکســتان 

ــتان،  ــت افغانس ــر دول ــار ب ــزار فش ــوان اب ــه عن ــان، ب افغ

نکننــد. اســتفاده 

آقــای دانــش کــه روز دوشــنبه )۲۸ دلــو( در نشســت 

بین املللــی »چهــل ســال میزبانــی مهاجــران و آینــده ی 

بهــر در پاکســتان« در اســام آباد ســخن مــی زد، گفــت 

کــه موضــوع مهاجــران افغــان در پاکســتان، ایــران و یــا 

ــی  ــوع سیاس ــک موض ــه ی ــد ب ــری، نبای ــای دیگ ــر ج ه

تبدیــل شــده و از آن، بــه عنــوان ابــزار فشــار بــر دولــت 

افغانســتان اســتفاده شــود.

او افــزود کــه مهاجــران افغانســتان، نبایــد بــه خاطــر 

موضــوع سیاســی، مــورد فشــار و بی مهــری بی جــا قــرار 

ــه  ــد. آقــای دانــش، گفــت کــه مهاجــران افغــان، ب گیرن

گونــه ی اجبــاری نــه؛ بلکــه بایــد داوطلبانــه و مرحلــه وار 

بــه افغانســتان برگردنــد.

بــه گفتــه ی او، از ســال ۲۰۰۱ میــادی بــه ایــن 

افغانســتان  دولــت  مخالفــان  از  گروه هایــی  طــرف، 

از  و  کردنــد  مهاجــران رسبازگیــری  از  پاکســتان،  در 

کمپ هــای آن هــا بــرای خــود پنــاه گاه و آمــوزش گاه 

ســاخته و جنــگ را علیــه دولــت افغانســتان راه انــدازی 

کردنــد. او ادامــه داد کــه ایــن وضعیــت، ســبب شــد تــا 

خشــونت ها در افغانســتان، تــا کنــون ادامــه یابــد.

معــاون دوم ریاســت جمهوری، گفــت کــه بازگشــت 

مهاجــران افغــان، پیونــد وســیعی با پروســه ی صلــح دارد.

مهاجــران  صلــح،  برقــراری  »بــا  کــرد:  ترصیــح  او 

افغــان بــه کشــور برمی گردنــد. در حــال حــارض، دولــت 

میــان  توافق نامــه  امضــای  و  مذاکــره  از  افغانســتان 

انتظــار  امــا  اســتقبال می کنــد؛  امریــکا،  و  طالبــان 

داریــم کــه امضــای ایــن توافق نامــه، زمینــه را بــرای 

کنــد.« فراهــم  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  آغــاز 

همــکاری  بــدون  کــه  گفــت  دانــش،  آقــای 

ــرار نخواهــد شــد  ــح در افغانســتان برق پاکســتان، صل

و از همیــن  رو، اســام آباد بایــد در ایــن راســتا، بــا 

کنــد. همــکاری  کابــل 

ــط  ــاه گاه و رواب ــان پن ــر طالب ــه اگ ــرد ک ــد ک او تأکی

ــا  ــد، حت ــظ کنن ــتی حف ــای تروریس ــا گروه ه ــود را ب خ

بــا برقــراری آتش بــس هــم در افغانســتان صلــح دایمــی 

ــد. ــد ش ــن نخواه تأمی

بــه گفتــه ی آقــای دانــش، افغانســتان در رشایــط 

ســال ۲۰۰۱ میــادی قــرار نــدارد و از همیــن رو، صلــح 

و مذاکــره بایــد در مالکیــت و رهــربی دولــت افغانســتان 

باشــد. »از رشایــط و مقدمــات اساســی، ایــن اســت 

ــه  ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــونت ها بای ــش خش ــه کاه ک

هم زمــان بــا تــداوم مذاکــرات، بــه آتش بــس دایمــی 

ــود.« ــر ش منج

ــود  ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــش، در بخ ــای دان آق

کــرد  اشــاره  اســام آباد  و  کابــل  میــان  روابــط  بــه 

پاکســتان،  و  افغانســتان  دولت هــای  کــه  گفــت  و 

روابــط  بایــد  و  دارنــد  فراوانــی  تاریخــی  مشــرکات 

باشــند. داشــته  دوســتانه 

او تأکیــد کــرد کــه روابــط تهدیدپنــدار و امنیت محــور، 

ســبب تباهــی هــر دو کشــور شــده اســت. »پاکســتان و 

افغانســتان، تهدیــدی بــرای هم دیگــر نیســتند و امنیــت 

ــا هــم دیگــر گــره خــورده و بایــد  ملــی هــر دو کشــور، ب

ایــن پیونــد را بــه همــکاری پایــدار مبــدل کنیــم.«

آقــای دانــش، گفــت کــه بــدون مشــارکت پاکســتان 

و ســهم گیری ایــن کشــور، افغانســتان منی توانــد بــه 

صلــح پایــدار دســت یابــد و بــدون ایجــاد ثبــات در 

افغانســتان، پاکســتان نیــز هرگــز منی توانــد یــک ثبــات 

ــد. ــن کن ــود تضمی ــدار را در خ پای

کــه  کــرد  تأکیــد  ریاســت جمهوری،  دوم  معــاون 

ــا،  ــی چالش ه ــل برخ ــرای ح ــد ب ــتان بای ــت پاکس دول

ــش،  ــای دان ــد. آق ــکاری کن ــتان هم ــت افغانس ــا دول ب

ــاق  ــویی، قاچ ــا پول ش ــارزه ب ــی، مب ــکات امنیت از مش

مــواد مخــدر، اســرداد مجرمیــن و تبادلــه ی زندانیــان، 

بــه عنــوان چالش هایــی یــاد کــرد کــه حــل آن نیازمنــد 

همــکاری اســام آباد اســت.

قــرار  ایــن همــه در حالــی مطــرح می شــود کــه 

اســت تــا چنــد روز دیگــر توافق نامــه ی صلــح میــان 

امریــکا و طالبــان بــه امضــا برســد و زمینــه ی مذاکــرات 

شــود. فراهــم  بین االفغانــی، 

در آســتانه ی نهایــی شــدن توافق نامــه ی صلــح میــان 

ــی  ــس اجرای ــان، ریی ــکا و طالب ــده ی امری ــاالت متح ای

می کنــد  امیــدواری  ابــراز  ملــی،  وحــدت  حکومــت 

ایــن توافق نامــه، زمینــه را بــرای آغــاز  کــه امضــای 

در  دایمــی  آتش بــس  و  بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

افغانســتان، فراهــم کنــد.

عبداللــه عبداللــه، روز دوشــنبه )۲۸دلــو( در نشســت 

شــورای وزیــران گفــت، قدم هایــی کــه بــرای تأمیــن 

صلــح در افغانســتان برداشــته شــده، مثبــت اســت و 

حکومــت و مــردم ایــن کشــور، از آن اســتقبال می کننــد.

میــان  توافق نامــه  امضــای  »امیــدوارم  افــزود:  او 

امریــکا و طالبــان، آغــاز یــک فصــل جدید در افغانســتان 

باشــد؛ امــا پایــان کار نیســت، یــک آغــاز اســت و از ایــن 

آغــاز اســتقبال می کنیــم. بــا درنظرداشــت ایــن کــه 

ــه پروســه ی  مــردم افغانســتان موضــع خــود را نســبت ب

توافق نامــه،  ایــن  از  پــس  انــد،  کــرده  پیــدا  صلــح 

مذاکــرات بین االفغانــی آغــاز خواهــد شــد.«

ــت  ــز خواس ــان نی ــان از طالب ــه، هم چن ــای عبدالل آق

کــه نشــان دهنــد بــرای پایــان جنــگ و صلــح دایمــی در 

افغانســتان اراده ی جــدی دارنــد.

ایــن در حالــی اســت کــه پــس از گذشــت یک ســال و 

چنــد مــاه از مذاکــرات میان زملــی خلیــل زاد، مناینده ی 

ویــژه ی وزارت خارجــه ی امریــکا بــا مناینــدگان طالبــان، 

قــرار اســت در پایــان مــاه جــاری میــادی، توافق نامــه ی 

صلــح میــان دو طــرف بــه امضــا رســیده و زمینــه ی آغــاز 

مذاکــرات بین االفغانــی، فراهــم شــود.

بــه  اطمینان دهــی  منظــور  بــه  طالبــان  گــروه 

جمعه شــب  صلــح،  توافق نامــه ی  مفــاد  از  امریــکا 

ــاز  ــتان آغ ــونت ها را در افغانس ــش خش ــو( کاه )۲۵ دل

کــرد. تعریــف کاهــش خشــونت ها ایــن اســت کــه 

ــه ی  ــچ حمل ــه ، هی ــک هفت ــان ی ــان در جری ــروه طالب گ

برابــر  در  و  منی دهــد  انجــام  انتحــاری  و  موشــکی 

قــرارگاه نیروهــای امنیتــی و خارجــی در هیــچ نقطــه ی 

منی کنــد. حملــه   افغانســتان، 

بــه  مؤثــق،  منبــع  یــک  هفتــه،  همیــن  ابتــدای 

روزنامــه ی صبــح کابــل گفــت کــه بــا آغــاز رونــد کاهــش 

ــرار اســت در ۲۸ فــربوری، توافق نامــه ی  خشــونت ها، ق

طالبــان،  و  امریــکا  متحــده ی  ایــاالت  میــان  صلــح 

ــت  ــرار اس ــع، ق ــن منب ــه ی ای ــه گفت ــد. ب ــا برس ــه امض ب

چهــارده روز پــس از امضــای توافق نامــه ی صلــح میــان 

و طالبــان، گفت وگوهــای  امریــکا  ایــاالت متحــده ی 

بین االفغانــی آغــاز شــود.

ــح،  ــه ی صل ــه امضــا رســیدن توافق  نام ــا ب ــان ب هم زم

ــه درخواســت طالبــان، حــدود پنــج هــزار  قــرار اســت ب

ــتان آزاد  ــای افغانس ــز از زندان ه ــروه نی ــن گ ــی ای زندان

شــوند.

ــش  ــی، در بخ ــدت مل ــت وح ــی حکوم ــس اجرای ریی

دیگــری از ســخنان خــود، گفــت کــه دســته ی انتخاباتی 

ثبــات و همگرایــی، تنهــا نتیجــه ی مــرشوع و برآمــده از 

رأی مــردم افغانســتان را می پذیــرد و چیــزی کــه بــر 

ــته ی  ــن دس ــای ای ــرای اعض ــود، ب ــام ش ــاف آن اع خ

ــود. ــد ب ــول نخواه ــل قب ــی، قاب انتخابات

ایــن در حالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات، روز 

یک شــنبه )۲7دلــو(، فیصلــه ی کمیســیون رســیدگی بــه 

ــاری  ــد بازش ــی و رون ــی را اجرای ــکایت های انتخابات ش

۲۹۸ محــل رأی دهــی را آغــاز کــرد. تــا کنــون رونــد 

ــت و  ــده اس ــل ش ــت تکمی ــار والی ــاری آرا در چه بازش

ــژه ی بیــش از ۱۴۰۰  ــد تفتیــش وی ــا آن، رون ــان ب هم زم

محــل رأی دهــی نیــز بــه پایــان رســیده اســت.

ــد  ــی، تأکی ــات و همگرای ــی ثب ــته ی انتخابات ــا دس ام

کمیســیون های  عمل کردهــای  کــه  اســت  کــرده 

انتخاباتــی مشــکوک اســت. فضل احمــد معنــوی، عضــو 

ارشــد ایــن دســته ی انتخاباتــی، هشــدار داده اســت کــه 

ــه ی  ــر گزین ــد، ه ــه یاب ــه ادام ــت همین گون ــر وضعی اگ

ــه دوش  ــز ب ــب آن نی ــرار دارد و عواق ــز ق ممکــن روی می

ــود. ــد ب ــات خواه ــتقل انتخاب ــیون مس کمیس

اشتراک در روزنـامـه
برایدفترهاوسازمانها

شش ماه: 4500 افغانی
یک سال: 8000 افغانی

برایدانشجویانوخانوادهها
شش ماه: 2500 افغانی
یک سال: 4500 افغانی

برایدفترهاوسازمانهایبینالمللی
شش ماه: 175 $
یک سال: 300 $
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نخســت وزیر پاکســتان، تأکیــد می کنــد کــه اســام آباد، 

در  صلــح  برقــراری  راســتای  در  را  زیــادی  تاش هــای 

اســت. داده  انجــام  افغانســتان 

نشســت  در  دلــو(   ۲۸( دوشــنبه  روز  خــان،  عمــران 

بین املللــی »چهــل ســال میزبانــی مهاجــران و آینــده ی بهــر 

در پاکســتان« در اســام آباد، گفــت کــه کشــورش خواهــان 

برقــراری صلــح در افغانســتان اســت.

ــت های  ــتان سیاس ــت پاکس ــن، دول ــش از ای ــزود: »پی او اف

پاکســتان  ارتــش  داشــته،  افغانســتان  قبــال  در  زیــادی 

سیاســت جداگانــه ای داشــته؛ امــا از زمانــی کــه مــن بــه 

ــا  ــم ت ــام داده  ای ــر کاری انج ــا ه ــه ی م ــیده ام، هم ــدرت رس ق

رونــد صلــح افغانســتان تســهیل شــود. جنــگ افغانســتان بــه 

ــراری  ــان برق ــا خواه ــن  رو م ــت، از همی ــتان نیس ــود پاکس س

ــتیم.« ــور اس ــن کش ــح در ای صل

عمران خــان، گفــت کــه مــردم افغانســتان رنج هــای فراوانــی 

کشــیده  انــد و شایســته ی صلــح اســتند. او، بــا بیــان ایــن کــه 

اســام آباد پروســه ی صلــح را تســهیل می کنــد، ابــراز امیــدواری 

کــرد کــه جنــگ در افغانســتان هرچــه زودتــر خامتــه یابــد.

از ســویی هــم، رسور دانــش، معــاون دوم ریاســت جمهوری، 

در ایــن نشســت گفــت کــه از ســال ۲۰۰۱ میــادی بــه 

ایــن طــرف، گروه هایــی از مخالفــان دولــت افغانســتان در 

ــای  ــد و از کمپ ه ــری کردن ــران رسبازگی ــتان، از مهاج پاکس

ــاه گاه و آمــوزش گاه ســاختند و جنــگ را  ــرای خــود پن آن هــا ب

ــد.  ــدازی کردن ــتان راه ان ــت افغانس ــه دول علی

نخســت وزیر پاکســتان، امــا در ایــن مــورد گفــت: »امــکان 

دارد کــه پــس از حمله هــای ۱۱ ســپتامرب پناه گاه هایــی در 

ــران  ــای مهاج ــون کمپ ه ــا اکن ــند؛ ام ــوده باش ــور ب ــن کش ای

اســتند و هــزاران نفــر در آن هــا زندگــی می کننــد. کــدام 

ایــن کمپ هــا  در  را  تــن  هــزاران  کــه  حکومــت می توانــد 

ــد؟« ــی کن بررس

گفــت  و  کــرده  اشــاره  دیورنــد  خــط  بــه  عمران خــان، 

ــط  ــرف خ ــاکنان دو ط ــژه س ــه وی ــردم، ب ــه م ــزم، ب ــه تروری ک

ــازی  ــرای بازس ــه داد: »ب ــت. او ادام ــانده اس ــد رضر رس دیورن

ــه پاکســتان شــده  ــوط ب ــد کــه مرب ــی از خــط دیورن بخش های

دارد.« جریــان  تاش هــا  اســت، 

نخســت وزیر پاکســتان، در حالــی بــر تأمیــن صلــح در 

افغانســتان تأکیــد می کنــد کــه گفت وگوهــا میــان ایــاالت 

متحــده ی امریــکا و طالبــان، وارد مرحلــه ی نهایــی اش شــده و 

قــرار اســت توافق نامــه ی صلــح میــان دو طــرف، تــا پایــان مــاه 

جــاری میــادی امضــا شــود.

گــروه طالبــان، اعــام کــرده اســت کــه گفت وگوهــای 

خلیــل زاد،  زملــی  و  گــروه  ایــن  مناینــدگان  میــان  صلــح 

مرحلــه ی  در  امریــکا،  وزارت خارجــه ی  ویــژه ی  مناینــده ی 

قــرار دارد. نهایــی 

بــه  طالبــان،  گــروه  ســخن گوی  مجاهــد،  ذبیح اللــه 

روزنامــه ی صبــح کابــل می گویــد کــه ســند توافق نامــه ی 

صلــح نهایــی شــده و قــرار اســت تــا پایــان مــاه جــاری 

میــادی، بــه امضــا برســد.

گــروه طالبــان  بــه زودی،  اســت  قــرار  او،  بــه گفتــه ی 

اعامیه هــای  مــورد  ایــن  در  امریــکا،  متحــده ی  ایــاالت  و 

کننــد. منتــرش  را  جداگانــه ای 

ایــن در حالــی اســت کــه از جمعه شــب )۲6 دلــو( بــه ایــن 

طــرف، رونــد کاهــش خشــونت ها از ســوی گــروه طالبــان آغــاز 

شــده اســت.

پیــش از ایــن، یــک منبــع معتــرب، بــه روزنامــه ی صبــح 

کابــل گفتــه بــود کــه بــا آغــاز رونــد کاهــش خشــونت ها، قــرار 

اســت در ۲۸ فــربوری، توافق نامــه ی صلــح میــان ایــاالت 

ــد. ــا برس ــه امض ــان، ب ــکا و طالب ــده ی امری متح

بــه گفتــه ی منبــع، قــرار اســت چهــارده روز پــس از 

متحــده ی  ایــاالت  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  امضــای 

آغــاز  بین االفغانــی  گفت وگوهــای  طالبــان،  و  امریــکا 

شــود.

منبــع افــزوده بــود کــه هم زمــان بــا بــه امضــا رســیدن 

توافق  نامــه ی صلــح، قــرار اســت بــه درخواســت طالبــان، 

حــدود پنــج هــزار زندانــی ایــن گــروه نیــز از زندان هــای 

شــوند. آزاد  افغانســتان 

مقام هــای حکومــت افغانســتان، ابــراز امیــدواری کــرده 

ایــاالت  میــان  صلــح  توافق نامــه ی  امضــای  بــا  کــه   انــد 

بین االفغانــی  گفت وگوهــای  طالبــان،  و  امریــکا  متحــده ی 

ــود. ــاز ش آغ

دبیــرکل ســازمان ملــل متحــد، ابــراز امیــدواری کــرده 

ــکا  ــان امری ــح می ــه ی صل ــای توافق نام ــه امض ــت ک اس

و  بین االفغانــی  مذاکــرات  آغــاز  زمینــه ی  طالبــان،  و 

ــد. ــم کن ــتان را فراه ــی در افغانس ــح دایم ــراری صل برق

آنتونیــو گوتــرش، روز دوشــنبه )۲۸ دلــو( در نشســت 

بین املللــی »چهــل ســال میزبانــی مهاجــران و آینــده ی 

بهــر در پاکســتان« در اســام آباد، گفــت کــه مذاکــرات 

صلــح میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا و طالبــان، حیاتی 

بــوده و او ایــن رونــد را از نزدیــک دنبــال می کنــد.

ــم،  ــال می کن ــک دنب ــرات را از نزدی ــزود: »مذاک او اف

امیــدوارم بحــث کاهــش خشــونت، در راســتای کاهــش 

تلفــات غیرنظامیــان مؤثــر واقــع شــود. نقــش پاکســتان 

نیــز در مذاکــرات صلــح و برقــراری ثبــات در افغانســتان 

و منطقــه حیاتــی اســت.«

آقــای گوتــرش گفــت کــه توافــق روی پایــان جنــگ 

ــد  ــات خواه ــر را نج ــزاران نف ــان ه ــتان، ج در افغانس

داد. بــه گفتــه ی او، کاهــش خشــونت، ســبب اعتــاد 

صلــح  مذاکــرات  در  پیرشفــت  و  طرف هــا  میــان 

ــد. ــد ش خواه

او تأکیــد کــرد کــه ســازمان ملــل متحــد، بــه حایــت 

ــا  ــربی افغان ه ــه ره ــمول و ب ــح همه ش ــه ی صل از پروس

متعهــد اســت؛ پروســه ای کــه بــه گفتــه ی او، ســبب 

تأمیــن حقــوق بــرشی متــام شــهروندان شــده و بــه یــک 

ــود. ــر ش ــتان منج ــح دوام دار در افغانس صل

گفت وگوهــای صلــح میــان ایــاالت متحــده ی امریــکا 

و طالبــان، در مرحلــه ی نهایــی اش قــرار دارد و قــرار 

اســت تــا پایــان مــاه جــاری میــادی، توافق نامــه ی 

صلــح میــان دو طــرف، بــه امضــا برســد. گفتــه می شــود 

توافق نامــه،  ایــن  امضــای  از  پــس  هفتــه  دو  کــه 

آغــاز خواهــد شــد. بین االفغانــی  گفت وگوهــای 

ــه  ــد ک ــات، می گوین ــتقل انتخاب ــیون مس ــؤوالن کمیس مس

ــه-چهار  ــا س ــت جمهوری، ت ــات ریاس ــی انتخاب ــه ی نهای نتیج

روز آینــده، اعــام خواهــد شــد.

حنیــف دانشــیار، عضــو کمیســیون مســتقل انتخابــات، 

ــا  ــه تاش ه ــت ک ــگاران گف ــه خربن ــو( ب ــنبه )۲۸ دل روز دوش

جریــان دارد تــا هرچــه زودتــر، نتیجــه ی نهایــی انتخابــات 

اعــام شــود. ریاســت جمهوری 

او افــزود: »مســایل سیاســی اصــا هیــچ تأثیــری بــاالی کار 

مــا نــدارد. انتخابــات یــک بحــث تخنیکــی و حقوقــی اســت و 

بــه مــردم اطمینــان می دهیــم کــه تــا ســه یــا چهــار روز آینــده، 

ــی را اعــام می کنیــم.« نتیجــه ی نهای

ــش  ــژه ی بی ــش وی ــد تفتی ــیار، رون ــای دانش ــه ی آق ــه گفت ب

 ۹۵ از  بیــش  و  یافتــه  پایــان  رأی دهــی،  محــل   ۱۴۰۰ از 

ــات  ــیت و معلوم ــال، ریزلش ــات، دارای ژورن ــن مح ــد ای درص

ــدد  ــاری مج ــد بازش ــه رون ــزود ک ــد. او اف ــی بوده ان بایومریک

ــت. ــه اس ــان یافت ــز پای ــی نی ــل رأی ده ۲۹۸ مح

ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی اعضــای ارشــد 

ــی، کمیســیون مســتقل  ــات و همگرای ــی ثب دســته ی انتخابات

ــای  ــته و اعض ــن دس ــران ای ــور ناظ ــدم حض ــات، در ع انتخاب

رونــد  انتخاباتــی،  شــکایت های  بــه  رســیدگی  کمیســیون 

ــت. ــرده اس ــاز ک ــی را آغ ــات رأی ده ــی مح ــش و بررس تفتی

فضل احمــد معنــوی، عضــو ارشــد دســته ی انتخاباتــی 

ثبــات و همگرایــی، هشــدار داده اســت کــه اگــر وضعیــت 

همین گونــه ادامــه یابــد، هــر گزینــه ی ممکــن روی میــز قــرار 

دارد و عواقــب آن نیــز بــه دوش کمیســیون مســتقل انتخابــات 

ــود. خواهــد ب

دانش: مهاجران افغان را وسیله ی فشار 
بر افغانستان نسازید

عمران خان: جنگ در افغانستان به سود 
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دبیرکل سازمان ملل: از پروسه ی صلح به رهربی 
افغان ها حامیت می کنیم

نتیجه ی نهایی انتخابات تا سه-چهار روز آینده 
اعالم خواهد شد

عبدالله: امیدوارم توافق نامه ی صلح به آتش بس 
دایمی منجر شود
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کابل – روز شنبه، سی و یکمین سال یاد خروج شوروی سابق 

از افغانستان بود. مردم در این جا منتظر اعام توافق نامه  ای میان 

استند.  امریکایی  نیروهای  بر رس خروج  و طالبان  ایاالت متحده 

شک و بدبینی ها در مورد این که چه خواهد شد، جدیت کم تری 

در مقایسه به یقینی دارد که جنگ دوام دار شکست می خورد.

این توافق نامه می تواند روندی را آغاز کند که بهرین فرصت 

این  است.  افغانستان  چهل ساله ی  جنگ  به  دادن  پایان  برای 

مرحله ی  آخرین  اصلی  ضدقهرمان های  عمده ی  نیاز  توافق نامه، 

برای  امریکایی  رسبازان  خروج  می کند:  برآورده  را  جنگ  این 

طالبان و تضمین برای پناه ندادن تروریست ها در افغانستان برای 

ایاالت متحده. سپس مذاکرات میان هواداران جمهوری اسامی 

افغانستان و طالبان بر رس رشایطی برای پایان دادن به جنگ، حتا 

آغاز می شود. یابد،  ادامه  تروریست های جهانی  علیه  اگر جنگ 

این توافق نامه منجر به ایجاد جدول زمانی برای خروج رسبازان، 

ضانت های مبارزه با تروریزم، مسیری به سوی آتش بس و روندی 

تا  است  نیاز  آن،  تطبیق  برای  شد.  خواهد  سیاسی  توافق  برای 

قدرت های  و  شود  برچیده  پاکستان  در  طالبان  زیرساخت های 

علیه  افغانستان  از  شان  کدام  هیچ  که  دهند  اطمینان  خارجی 

کرد. نخواهد  استفاده  دیگران 

افغانستان  اسامی  جمهوری  هواداران  و  متحده  ایاالت 

می ترسند که ممکن است طالبان با سوءاستفاده از خروج رسبازان 

امریکایی، به دنبال یک پیروزی نظامی باشند و گروه طالبان هم 

می ترسد که امتیازهایش، باعث تضعیف روحیه ی جنگ جویانش 

شود و به ایاالت متحده اجازه دهد تا خروج رسبازان را به تعویق 

بیندازد. این توافق نامه، بی اعتادی ها را با ترتیب دهی اجزای آن 

و اعام این که متام آن ها وابسته به هم استند، برطرف می کند. 

هر اقدامی که تطبیق شود، دو طرف پیش از برداشنت قدم بعدی، 

بر انجام شدن آن نظارت می کنند.

و  یک هفته ای  آتش بس  دو طرف  هر  توافق نامه،  اعام  از  پس 

از  رسارسی را تطبیق خواهند کرد. طالبان پیشنهاد چشم گیری 

ارائه  کشور  رسارس  در  را  خشونت ها  پایدار  و  توجه  قابل  کاهش 

کرده اند که هم شامل نیروهای ارتش افغانستان و هم نیروهای 

متقابل،  پاسخ  در  نیز  متحده  ایاالت  می شود.  امریکا  ائتاف 

می کند. متوقف  را  تهاجمی اش  عملیات 

گونه  هان  کنند،  عمل  شان  گفته های  به  طرف  دو  هر  اگر 

که دولت های امریکا و افغانستان به صورت مشرک از این روند 

پشتیبانی کردند، توافق نامه را در دوحه امضا خواهند کرد. ایاالت 

متحده دوباره تأکید خواهد کرد که تنها دولت را به عنوان حاکم 

که  می کنند  تعهد  رصیحا  طالبان  می داند.  کشور  این  مرشوع 

داعش  علیه  مبارزه  به  و  نداده  افغانستان جای  در  را  القاعده  به 

خواهد  تأسیس  را  مرکزی  قرارداد،  این  ضمیمه ی  دهند.  ادامه 

تبادل اطاعات  به  آن  و طالبان در  ایاالت متحده  ارتش  کرد که 

کنند. نظارت  احتالی  تخطی های  بر  و  بپردازند  ضدتروریستی 

متحده  ایاالت  توافق نامه،  امضای  از  پس  اول  روز   ۱3۵ در 

شار نیروهایش در افغانستان را به ۸6۰۰ تن کاهش می دهد؛ 

دوره ی  در  نیروها  تعداد  کم ترین  به  مساوی  تقریبا  تعداد  این 

بیشر  خروج های  این،  بر  افزون  است.  اوباما  ریاست جمهوری 

را  شان  ضدتروریستی   تعهدات  طالبان  که  است  این  به  وابسته 

بر  حمله  نیروها،  خروج  آسان سازی  برای  طالبان  کنند.  عملی 

از  دفاع  به  کمک  حق  می کنند.  متوقف  را  امریکایی  نیروهای 

است. محفوظ  متحده  ایاالت  برای  افغان  نیروهای 

و آن هایی  افغانستان  با دولت  در خال ده روز، گروه طالبان 

مذاکره  به  رشوع  اند،  افغانستان  اسامی  جمهوری  حامی  که 

فراگیر  آتش بس  یک  اول  آجندای  که  می رود  احتال  می کنند. 

صحبت  آن ها  با  کابل  در  این جا  که  حکومت  هواداران  باشد. 

درخواست  آتش بس،  بدل  در  طالبان  که  دارند  انتظار  کرده ام، 

یک حکومت مؤقت که شامل متام احزاب باشد را بدهند. دولت 

قانون  بازبینی  شامل  که  بود  خواهد  انتقالی  مسؤول  مؤقت، 

می شود. کنونی  اساسی 

ادغام  یا  طالبان  بسیج  کردن  منحل  نیازمند  توافق نامه 

انجام  است.  امنیتی  نیروهای  به  گروه  این  مسلح  جنگ جویان 

در  اینجا  اما  است؛  دشوار  مسلحانه ای  جنگ  هر  در  کار  این 

افغانستان، نیاز به رفع بسیج عمومی جنگ جویان و منحل کردن 

زیرساخت های نظامی و تروریستی در هر دو طرف مرز افغانستان-

پاکستان، این کار را دشوارتر کرده است. این کار نیازمند همکاری 

پاکستان است و گفت وگوهای نظامی سطح باالیی آغاز شده است.

برخی ها با این روند مخالفت می کنند و می گویند که طالبان 

دوباره ی  ایجاد  بر  کرد،  نخواهند  تطبیق  را  توافقی  چنین  هرگز 

پناه گاه  هرگز  پاکستان  و  می مانند  متعهد  شان  اسامی   امارت 

دادن  اجازه  با  توافق نامه ی صلح،  بست.  نخواهد  را  طالبان  امن 

امتحان کردن طالبان  برای  افغانستان  ایاالت متحده و دولت  به 

این  بدیل،  گزینه های  وقِت  از  پیش  زدن  خط  بدون  پاکستان  و 

خطرها را مدیریت می کند. حق آوردن تغییرات در جدول زمانی 

خروج نیروها برای ایاالت متحده محفوظ است تا مطمنئ شود که 

می کنند. عمل  تعهدات شان  به  متامی طرف ها 

برای  تغییرات  و  حکومت  در  رشکت  حق  دست کم  طالبان 

احکام  از  شان  تفسیر  به  کنونی  سیستم  بیشر  کردن  هم تراز 

اسامی را تقاضا خواهند کرد. این می تواند دست آوردها در بخش 

ایاالت متحده و  با خطر مواجه کند.  حقوق برش، به ویژه زنان را 

متحدانش باید در صحنه مبانند تا مطمنئ شوند که هیچ انتقالی، 

و  منی کند  روبه رو  خطر  با  را  امنیتی  نیروهای  و  دولت  پایداری 

بر  اما  خواهد شد؛  اخیر حفظ  دهه ی  دو  بنیادی  دست آوردهای 

این سو،  به  از سال ۲۰۱6  پایه ی اطاعات دیدبان حقوق برش، 

کودکان نزدیک به یک سوِم ۱۱۰۰۰ تلفات غیرنظامیان در سال را 

تشکیل می دهند که احتاال این رقم دست  کم گرفته شده است؛ 

دیگر  سپتامرب   ۱۱ یک  از  جلوگیری  برای  که  جنگی  یعنی  این 

پیدا می کند، ۱۱ سپتامرب  ادامه  که  هر سالی  است،  در جریان 

دیگری را برای کودکان افغانستان رقم می زند. این آمار تلفات به 

نیست. متناسب  وجه  هیچ 

به  نیاز  تروریزم،  برابر  در  خودش  از  دفاع  برای  متحده  ایاالت 

کواال  در  سپتامرب   ۱۱ حمات  ندارد.  افغانستان  در  نیرو  داشنت 

المپوِر مالزیا و هامبورگ طراحی شده بود نه در افغانستان. رهربی 

که مجوز آن عملیات را داد، به کشورهای میزبان در مورد نیتش 

دروغ گفته بود. امروزه، چنین طراحی ها می تواند در ده ها کشور 

ایاالت  که  نیست  نیاز  جدید،  قدرت های  ظهور  با  بگیرد.  صورت 

متحده رد پای نظامی اش را گسرش دهد؛ بلکه باید شبکه های 

همکاری علیه تهدیدهای مشرک را ایجاد کند. پشتیبانی چین، 

این  که  می دهد  نشان  روند،  این  از  اروپا  و  پاکستان  روسیه، 

نیازمند  روند،  این  دست آوردهای  از  حفاظت  است.  شدنی  کار 

ابتکارات دیپلاتیک با این کشورها است. با ایران که بزرگ ترین 

تهدید علیه این روند است، نباید برخوردی صورت بگیرد. ممکن 

است دولت امریکا میان خروج مسؤوالنه از افغانستان و مقابله با 

همسایگان این کشور، با انتخاب هایی روبه رو شود. آن چنان که 

در قرآن آمده است: »برای خردمندان دالیل روشنی وجود دارد.«

در افغانستان رنج دیده، این توافق نامه ی صلحی است که ارزش 
تالش کردن را دارد

نویسنده: بارنت ر. روبین – واشنگنت پست

مرتجم:مهدی غالمی

      ایاالت متحده و هواداران جمهوری اسالمی 

افغانستان می ترسند که ممکن است طالبان با 

سوءاستفاده از خروج رسبازان امریکایی، به 

دنبال یک پیروزی نظامی باشند و گروه طالبان 

هم می ترسد که امتیازهایش، باعث تضعیف 

روحیه ی جنگ جویانش شود و به ایاالت متحده 

اجازه دهد تا خروج رسبازان را به تعویق بیندازد. 

این توافق نامه، بی اعتامدی ها را با ترتیب دهی 

اجزای آن و اعالم این که متام آن ها وابسته به 

هم استند، برطرف می کند. هر اقدامی که تطبیق 

شود، دو طرف پیش از برداشنت قدم بعدی، بر 

انجام شدن آن نظارت می کنند.


