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گزارش روز

یادداشت روز

جامعهسیاست

گزارشگفت وگو

حــق دست رســی بــه اطالعــات و آزادی بیــان، 

نظام هــای  اساســی  و  اصلــی  شــاخصه های  از 

ارائــه ی  اســت.  ســاالر  مــردم  و  دموکراتیــک 

ســازنده ی  ملــت،  بــه  پاســخ گویی  و  اطالعــات 

اعتــاد میــان حکومــت و ملــت پنداشــته می شــود. 

ــت  ــان حکوم ــه می ــت ک ــات اس ــش آزاد اطالع چرخ

ایجــاد  روابــط  آزاد،  رســانه های  توســط  ملــت،  و 

ــی را  ــی و همگان ــارکت مردم ــه ی مش ــرده و زمین ک

ــهروندی را در  ــارت ش ــش نظ ــاخته و نق ــاعد س مس

رونــد حکومــت داری خــوب، بــه...

عــده  ی از مــردم گــرم رفت و آمــد در قــر ســپیدار 

از نخبــگان  از رعیــت و بخشــی  اســتند. بخشــی 

بــه  از حکومــت همه شــمول،  نحــوی  بــه  کشــور، 

رهــری داکــر عبداللــه عبداللــه، اعــالم حایــت 

آقــای عبداللــه هــم در جمــع حضــور  می کننــد. 

ــخن  ــمول، س ــت همه ش ــم از حکوم ــد و پی ه می یاب

می طلبــد.  را  مــردم  بیشــر  حایــت  و  می زنــد 

آخریــن مــورد، روز پنج شــنبه شــاری از علــا بــه 

ــر،  ــره ی تکبی ــا رسدادن نع ــد و ب ــپیدار آمدن ــر س ق

آقــای عبداللــه را بیــش از هــر زمانــی، »بال وپــر« 

دادنــد تــا بــر موقــف خــود هم چنــان...

شــهروندان  از  برخــی  تنگ دســتی،  و  فقــر 

ــی و  ــواد خوراک ــه م ــت ک ــرده اس ــور ک ــل را مجب کاب

ــت ارزان، در  ــه قیم ــه ب ــی ک ــر الکول ــابه های غی نوش

ــده  ــد، خری ــروش می رس ــه ف ــتی ب ــای دس کراچی ه

و بخورنــد. تاریــخ مــرف ایــن مــواد خوراکــی و 

نوشــابه ها گذشــته اســت و اســتفاده از آن، ســبب 

ــود.  ــردم می ش ــرای م ــی ب ــکل های صح ــاد مش ایج

ایــن  می داننــد  این کــه  باوجــود  مــردم،  بیشــر 

ــه دلیــل  ــر صحــی و بی کیفیــت اســت، ب موادهــا غی

را می خرنــد.  آن هــا  ندارنــد،  پــول  این کــه 

محمد غالم، یکی از شهروندانی که...

بــا  بایــد  جمعــی،  رســانه های  کارگــزاران 

ــای  ــام و هنجاره ــای ع ــژه ای، ارزش ه ــیت وی حساس

ــد و  ــاس داری مناین ــی را پ ــده ی اجتاع ــه ش نهادین

بــرای تحقــق عینــی آن، بــا ســیر نهادهــای فرهنگــی 

ــظ  ــرای حف ــات را ب ــام امکان ــرده و مت ــی ک هاهنگ

کرامــت انســانی بــه کار گیرنــد. طبیعــی اســت، 

هــرگاه ارزش هــا و باورهــای جامعــه مصئــون مبانــد، 

خواهــد  تضمیــن  بیش تــر  اجتاعــی  هم بســتگی 

شــد؛ زیــرا ارزش هــا و باورهــا از مهم تریــن عوامــل 

می  شــوند.  محســوب  اجتاعــی  هم بســتگی 

هشــداری... روزنامه هــا  حــوادث  صفحــه ی 

نقش رسانه های آزاد در 
نهادینه سازی فرهنگ حق 

دست رسی به اطالعات

شکیبایی نیروهای امنیتی 
در برابر تضادهای سیاسی

نقش رسانه
در پیش گیری از جرم 

لیالم شدن سالمت مردم 
در بازارهای کابل
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پیدا و پنهان
احزاب سیاسی افغانستان

نگرانیم که در پروسه ی صلح، قانون 
اساسی افغانستان هم معامله شود

لباس هــای نارنجــی قشــنگش، روشــنی مــی داد بــرای 

روزهــای تاریــک کابــل؛ روزهایــی کــه همــه نگــران  انــد و به 

شــدت تحــت فشــار. آیــا تــا بــه حــال، بــه ایــن موضــوع فکر 

کــرده  ایــم اگــر ایــن آدم هــا، بــا لباس هــای نارنجــی شــان 

منی بودنــد، وضعیــت شــهر چگونــه می شــد؟ مــا فقــط 

بلدیــم شــهر را کثیــف کنیــم؛ بــا دروغ هــا، حرف هــای 

ــا  ــم؛ ام ــان می اندازی ــط خیاب ــه وس ــی ک ــت و زباله های زش

ــای... ــا لباس ه ــان، ب ــان های قهرم ــن انس ای

پولیــس کابــل اعــالم کــرده، فــردی کــه پنــج روز پیــش، 

ــل  ــه قت ــوز ب ــه ی مرم ــه گون ــواده اش را ب ــو خان ــار عض چه

رســانده بــود، بازداشــت شــده اســت. 

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )23 حــوت( از ســوی 

ــده  ــر رســیده، آم ــه ن ــل ب ــی پولیــس کاب ــر مطبوعات دف

ــادر... ــدر، م ــل پ ــه قت ــرد متهــم ب ــن ف اســت کــه ای

از  اول محمــدارشف غنــی،  معــاون  امراللــه صالــح، 

گــروه طالبــان خواســته اســت کــه بــه مــردم اجــازه ی 

دست رســی بــه خدمــات و معلومــات صحــی در مــورد 

ویــروس کرونــا را بدهنــد. 

آقــای صالــح، روز جمعــه )23 حــوت( در برگــه ی تویــر 

خــود نوشــته اســت: »فــردی از آی اس آی پاکســتان...

ارگ ریاســت جمهــوری، اعــالم کــرده کــه دبیــر کل 

پیــروزی  نامــه ای،  ارســال  بــا  متحــد،  ملــل  ســازمان 

انتخابــات ریاســت  را در  دوبــاره ی محمــدارشف غنــی 

اســت. جمهــوری، تریــک گفتــه 

ــوری روز  ــت جمه ــخن گوی ریاس ــی، س ــق صدیق صدی

ــود... ــر خ ــه ی توی ــوت(، در برگ جمعه)22ح

بازداشت فردی که چهار عضو خانواده اش
 را کشته بود

دبیر کل سازمان ملل پیروزی دوباره ی 
محمدارشف غنی را تربیک گفت

صالح به طالبان: 
»کرونا« با حمالت انتحاری و مبب گذاری نابود منی شود

چیزی تغییر نکرده؛ 
چون طالبان هنوز آدم می کشند

ویژه ی صلح
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عضو گروه هامهنگی عدالت انتقالی و عضو گروه کاری 

مشرتک جامعه ی مدنی افغانستان

عبدالودوود پدرام

بازگشت مهاجران و نگرانی از گسرتش کرونا



  
ل

ل او
سا

امره  200              
ش

شنبه                   
                   13

ت 98
س 2020            24 حو

   14 مار
w

w
w.subhekabul.com

در قر  رفت و آمد  گرم  مردم  از  عده  ی 

سپیدار استند. بخشی از رعیت و بخشی 

حکومت  از  نحوی  به  کشور،  نخبگان  از 

عبدالله  داکر  رهری  به  همه شمول، 

آقای  می کنند.  حایت  اعالم  عبدالله، 

و  می یابد  حضور  جمع  در  هم  عبدالله 

پی هم از حکومت همه شمول، سخن می زند و حایت بیشر 

مردم را می طلبد. آخرین مورد، روز پنج شنبه شاری از علا 

به قر سپیدار آمدند و با رسدادن نعره ی تکبیر، آقای عبدالله 

را بیش از هر زمانی، »بال وپر« دادند تا بر موقف خود هم چنان 

پرتگاه  لبه ی  به  را  افغانستان  موقفی که  کند.  ایستادگی 

را  افغانستان  گلیم  عامیانه،  قول  به  ساخته؛  نزدیک  سقوط 

از علا، به رصاحت  آقای عبدالله در جمعی  یک طرفه کند. 

سخن زد که علا، همواره صدای خود را بدون ترس و خوف 

اعالم ریاست جمهوری،  بر  اقدام وی، مبنی  از  و  بلند کردند 

پشتیبانی کردند. عبدالله افزود که او با حایت تودها ، این 

است. داده  انجام  را  حرکت 

وضعیت افغانستان تا بدان جا وخیم شده که در هرگوشه 

و کنار این کشور، از شدت بحران در کشور زمزمه می شود؛ 

شدت بحران به این معنا که افغانستان، آهسته آهسته سقوط 

کند و کشوری که طی سالیان متادی، وحدت و یک پارچگی 

خود را حفظ کرد، اکنون دچار فروپاشی شده و نزدیک است 

که دو پارچه شود. در رشایطی که همه انتظار آمدن صلح را 

اقداماتی  و  رفتارها  اما  حساس؛  وضعیت  این  در  می کشند، 

تنها  نه  و  است  مردم  صلح طلبی  مخالف  که  می شود  انجام 

توسعه  بیشر  و خشونت  دامنه ی جنگ  بلکه  صلح منی آید؛ 

اعراف  واضح،  حرف های  با  عبدالله  آقای  یافت.  خواهد 

و شکیبایی  با صر  اخیر،  مردم طی چهل سال  که  می کند 

منتظر آمدن صلح بودند، حوادث و تحوالتی که در این دوره، 

افغانستان،  از ملت  افغانستان تحمیل شد، غیر  باالی مردم 

ملت دیگری اگر  بود، از بین می رفت و نابود می شد.

پس از اجرای مراسم تحلیف از سوی داکر عبدالله و محمد 

برای  امریکا  فرستاده ی خاص  غنی، زملی خلیل زاده  ارشف  

صلح افغانستان، تقاضای مالقات با عبدالله و حامدکرزی را 

کرد؛ اما دو طرف، این خواست خلیل زاد را رد کرده و حارض 

به مالقات نشد. داکر عبدالله و حامدکرزی که شامل یک 

آقای  ریاست جمهوری  برابر  در  را  هدف  یک  و  استند  حلقه 

گویا  که  است  گونه ای  به  شان  نگاه   می کنند،  دنبال  غنی، 

حایت  غنی،  محمدارشف   از  ملل متحد،  سازمان  و  امریکا 

مناینده ی  و  خلیل زاد  آقای  کابل،  در  امریکا  سفیر  می کند. 

بلندپایه ی  مهانان  از  کابل،  در  متحد  سازمان ملل   خاص 

مراسم تحلیف آقای غنی بودند. با گذشت دو روز از مراسم 

با  تا مالقات  از راه های دیگری تالش کرد  تحلیف، خلیل زاد 

»احمدمسعود«  وساطت  با  رسانجام،  گیرد.  صورت  عبدالله 

داکر  و  خلیل زاد  مالقات  مسعود،  احمدشاه  ارشد  فرزند 

اما در پشت درهای بسته، هیچ گونه  عبدالله صورت گرفت؛ 

تصویر و محتوای از آن مالقات بیرون داده نشد. پس از این 

مالقات، آقای عبدالله با مناینده ی خاص سازمان ملل متحد، 

نیز دیدار کرد و پیرامون تنش های سیاسی قرسپیدار و ارگ 

رفت وآمدها،  این  دنبال  به  کرد.  گفت وگو  ریاست جمهوری، 

شاری از جریان های داخلی نیز، تالش دارند تا به وضعیت 

کنونی نقطه ی پایان بگذارند. عبدالرب رسول سیاف، یکی از 

پیشین  رییس جمهور  با حامدکرزی،  رهران جهادی، همراه 

رفتند  عبدالله  داکر  منزل  به  پنج شنبه،  روز  کشور، شامگاه 

به خواسته های  تن  عبدالله،  آقای  که  گزارش ها می رساند  و 

خود  اهداف  تعقیب  برای  او  و  است  نداده  کشور  نخبگان 

پای بند  همه شمول،  حکومت  ریاست جمهوری،  چارچوب  در 

است.

ریاست جمهوری،  ارگ  سیاسی،  کشمکش های  اوج  در 

به  را  و نهادهای مربوطه  لغو ریاست اجرائیه را صادر  فرمان 

صدور  از  پس  ساعاتی  که  کرد  مؤظف  فرمان،  این  تطبیق 

ارگ  فرمان  اعالمیه ی،  طی  نیز  سپیدار  قر  فرمان،  این 

ریاست جمهوری را رد کرد و گفت که آقای غنی، رییس جمهور 

نیست و فرمان او، فاقد اعتبار است. قر صدارت که محل 

آقای  معاونین  توسط  است،  ریاست جمهوری  معاونین  کار 

امرالله  بود. گزارش هایی وجود دارد که  عبدالله گرفته شده 

صالح، معاون نخست آقای غنی، هنگامی  که می خواست به 

دفر کارش برود، به او اجازه ی ورود داده نشد و در عین حال، 

وقتی که قصد  عبدالله،  داکر  دوم  معاون  اسدالله سعادتی، 

امنیتی  نیروهای  مانعت  با  داشت،  را  کارش  دفر  به  رفنت 

با زور، وارد صدارت شد.   او  مواجه شده و رسانجام 

است؛  بوده  نرم  و  سیاسی  تاکنون  موجود،  تنش های   

نیروهای امنیتی با درک تحوالت سیاسی، هیچ گونه دخالتی 

کرده اند؛  حفظ  هم چنان  را  خود  بی طرفی  نقش  و  نداشته 

جامعه ی  مختلف  قرهای  میان  در  هم  نگرانی هایی  اما 

افغانستان وجود دارد و این نگرانی ها، این است که گویا اعالم 

افغانستان  تقسیم  و  تجزیه  معنای  به  ریاست جمهوری،  دو 

هان  که  ممکن  وضعیت  بدترین  در  را  کشور  این  و  است 

با  افغانستان،  مردم  داد.  خواهد  سوق  است،  هفتاد  دهه ی 

سیاست بازی ها آمیخته شده و هر حرکت نخبگان سیاسی را 

تجزیه و تحلیل می کنند؛ اما در رشایط موجود، افکار عمومی، 

و  شده  متمرکز  هرچیزی  از  بیش  امنیتی  نیروهای  سوی  به 

تشویش دارند که رفتارهای سیاسی، از خط سیاست عدول 

زیرا  نشود؛  تبدیل  نظامی  حالت  به  سیاسی  فضای  و  نکند 

تحوالت تاریخی در خاطره های مردم زنده است و مداخله ی 

نیروهای امنیتی، وضعیت را متشنج و دگرگون خواهد کرد.

بنابراین، روال کنونی تحوالت افغانستان، نشان می دهد 

که اگر قدرت طلبی و زورگویی ها فروکش نکند، در ماه های 

آینده، احتاالً شاهد نقش آفرینی نیروهای امنیتی )پولیس 

این  حتا  بود.  خواهیم  ملی(  ارتش  ملی-  امنیت  ملی- 

یکی  به  تبدیل  تدریج  به  نیز،  آن ها  که  دارد  وجود  امکان 

نادیده  نباید  نیز  را  نکته  این  البته  شوند؛  قدرت  اضالع  از 

انسجام  از  افغانستان، هنوز هم  امنیتی  نیروهای  گرفت که 

مسایل  در  که  ندارند  میل  و  استند  برخوردار  الزم  اتحاد  و 

یک  سوی  از  فرمانی  وقتی  اما  کنند؛  مداخله  سیاست 

است  طبیعی  می شود،  صادر  قانون مند  و  مروع  اداره ی 

وضعیت  اساسی،  قانون  از  تبعیت  به  امنیتی،  نیروهای  که 

از  وضعیت  کنرل  وقت،  آن  در  که  درآورد  کنرل  تحت  را 

معلوم  و  بود  خواهد  امنیتی  نیروهای  مأموریت  سخت ترین 

در  شد.  خواهند  موفق  کار  این  به  چقدر  آن ها،  که  نیست 

جامعه  در  متفاوت  انگیزه های  و  تضادها  وقتی  عین حال، 

برجسته شود، نیروهای امنیتی نیز تحت تأثیر قرار خواهند 

در  هم پاشیدگی  از  و  دوگانگی  که  است  ممکن  و  گرفت 

معاون  فرهمند،  بابر  باری،  بگیرد.  شکل  نیروها،  این  میان 

انتخاباتی  نخست داکر عبدالله، در جریان کشمکش های 

گفته بود: »در صورتی که پای نیروهای ارتش و پولیس در 

جنجال های مربوط به انتخابات کشیده شود، در آن صورت، 

این  شد«.  خواهد  انشعاب  دچار  نیروها  این  واحد  صفوف 

افغانستان،  سطح  در  امروز  که  است  نگرانی  هان  دقیقا 

است.  کرده  ترس  و  اضطراب  دچار  را  همه  و  شده  فراگیر 

کشور،  سیاسی  نخبگان  که  دارند  انتظار  افغانستان  مردم 

از طرف دیگر،  و  را درک منایند  اوضاع کشور  از یک طرف 

را  جامع  و  منطقی  راه حل  افغانستان،  در  طالبان  آمدن  با 

برگردند. سیاست  واحد  صف  به  و  منوده  جست وجو 

شیوع  از  ماه،  دو  حدود 

کرونا،  یا  )کووید-19(  ویروس 

می گذرد؛ اما نه تنها که جهان 

بازمانده؛  ویروس  این  مهار  از 

در  کرونا  ویروس  امروز،  بلکه 

جهان،  کشور   130 از  بیش 

شیوع پیدا کرده و بیش از 100هزار نفر دیگر را نیز 

است.  ساخته  مبتال 

اخیرا، سازمان بهداشت جهانی، اعالم کرده که 

جهانی  همه گیر  مرحله ی  به  کرونا،  ویروس  شیوع 

سازمان  کل  دبیر  آدهانوم،  تدروس  است.  رسیده 

جهانی بهداشت، عر روز چهارشنبه  )21 حوت(، 

که  گفت  سوئیس،  ژنو  در  نشست خری  یک  در 

پاندمی  سطح  به  جهان  در  کرونا  ویروس  شیوع 

است.  رسیده   ،)Pandemic(

ویروس  این  گسرده ی  شیوع  با  هم زمان 

در  نگرانی ها  جهان،  کشورهای  از  بسیاری  در 

نگرانی ها  این  است؛  یافته  افزایش  نیز  افغانستان 

پس از آن باال گرفته است که مهاجران افغانستانی، 

حال  در  چشم گیری  گونه ی  به  اخیر  هفته ی  در 

استند.  شان  کشور  به  برگشت 

روند افزایش بازگشت مهاجران افغان، از ابتدای 

هفته ی گذشته آغاز شد. بر بنیاد آمار وزارت مهاجران 

و عودت کنندگان، روزانه به طور عموم بین هشت تا 

ده هزار مهاجر، از ایران به کشور باز می گردند. 

مهاجران  وزارت  سخن گوی  معاون  باهیر،  رضا 

به  حوت(،   23( جمعه  روز  کنندگان،  عودت  و 

پنج شنبه،  روز  تنها  که  کابل گفت  روزنامه ی صبح 

حدود 9 هزار نفر از ایران به دلیل افزایش خطرات 

ویروس کرونا، وارد افغانستان شده اند. آقای باهیر 

هفته ی  در  که  مهاجرانی  تعداد  به  توجه  با  افزود، 

بازگشت  روند  اند،  بازگشته  کشور  به  گذشته 

نشان  را  افزایش  برابر  هفت  تا  شش  مهاجران 

می دهد؛ این در حالی است که پیش از این، روزانه 

تا 1200 مهاجر به  به طور اوسط حدود یک هزار 

می گشتند.  باز  افغانستان 

با این حال، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 

اخیر،  روز  دو-سه  جریان  در  ایران،  که  می گوید 

و  رسانده  صفر  به  را  افغان  مهاجران  اخراج  روند 

هیچ مهاجری از سوی این کشور اخراج منی شود؛ 

بلکه به طور داوطلبانه و به دلیل شیوع گسرده ی 

ویروس کرونا در ایران، به افغانستان باز می گردند. 

مرز  در  مهاجران  بازرسی  چگونگی 

م قلعه سال ا

وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان می گوید 

روز  نفر،  هزار  پنج  از  بیش  سه شنبه،  روز  که 

چهارشنبه هفت هزار نفر و روز پنج شنبه ی هفته ی 

گذشته، نزدیک به 9 هزار مهاجر از بندر اسالم قلعه، 

نگران کننده  آنچه  اما  اند؛  شده  افغانستان  وارد 

است، برخورد سطحی داکران مؤظف در این بندر، 

با مهاجران بازگشت کننده است؛ به گفته ی معاون 

بازپرسی  یک  تنها  مهاجران،  وزارت  سخن گوی 

مهاجران،  بررسی  روند  و  می گیرد  صورت  ساده 

می رود.  پیش  رسیع  بسیار 

رضا باهیر می گوید که در حال حارض 14 داکر 

حضور  اسالم قلعه  بندر  در  عامه،  صحت  وزارت  از 

دارند. »معاینات صحی در مرز بسیار رسیع است؛ 

پروسه،  این  و  می گیرد  صورت  سطحی  بسیار  زیرا 

ِچک  برای  ماشین  چند  تنها  نیست.  دقیق  بسیار 

دارد.« وجود  افراد  تب 

با توجه به افزایش بی پیشینه ی مهاجرانی که از 

ایران وارد افغانستان می شوند، این تعداد داکر و 

دستگاه، کافی نیست و خطر انتقال ویروس کرونا 

صحت،  وزارت  اما  می دهد؛  افزایش  را  کشور  به 

»اسکریننگ«  پروسه ی  آن ها،  که  می کند  تأکید 

و  اند  کرده  تقویت  را  صحی  تیم های  افزایش  و 

مروف  کشور،  مرزهای  در  هم زمان  صورت  به 

استند.  افراد  تشخیص  و  شناسایی 

این وزارت، در مرز اسالم قلعه یک مرکز پذیرایی 

می شوند،  افغانستان  وارد  که  را  مهاجرانی  و  دارد 

وزارت صحت،  تیم صحی  توسط  و  راجسر  و  ثبت 

»از  گفت:  باهیر  آقای  می گیرند.  قرار  بررسی  مورد 

ایران آمدند، تاکنون شش نفر  از  میان کسانی که 

مشکوک شناخته شده که نتایج شان پس از بررسی 

در البراتوار مرکزی وزارت صحت، منفی ثابت شده 

افزایش  با  امکان دارد که  این حال،  با  است؛ ولی 

نیز  ویروس  این  انتقال  خطر  مهاجران،  ورود  روند 

شود.«  بیشر 

امور  وزارت  از  عامه  صحت  وزارت  انتقاد 

عودت کنندگان و  مهاجران 

مهاجران  وزارت  با  که  تلفونی ای  متاس  در 

وزارت  صحی  تیم  که  می گویند  آن ها  داشتیم، 

ایران  از  که  افرادی  با  سطحی  گونه ی  به  صحت، 

می آیند، برخورد می کند و تنها تب این افراد معاینه 

می شود؛ اما برعکس مسؤوالن وزارت صحت از این 

که وزارت مهاجران نتوانسته، جلو اخراج و بازگشت 

می کند.  انتقاد  بگیرد،  را  مهاجران  انبوه 

به  وزارت،  این  سخن گوی  مایار،  وحیدالله 

روزنامه ی صبح کابل گفت: »خوب است که وزارت 

امور مهاجران هم تالش های خود را بکند و از ایران 

را  مهاجران  مرزکردن  رد  پروسه ی  تا  کند  خواهش 

متوقف کند. اگر مرز بسته منی شود، وزارت صحت 

برگشت  مهاجران  اگر  می دانند؛  مسؤول  را  عامه 

می کنند، وزارت صحت را مسؤول می دانند. وزارت 

صحت عامه، متام منابع خود را به کار گرفته است. 

ویروس کرونا در مرحله ی همه گیری قرار دارد. وقت 

و بسیج ملی است.  بلکه وقت هم کاری  نه؛  انتقاد 

در کدام جای دنیا مشاهده شده که سه میلیون نفر 

اتباع شان در بیرون کشور باشد؛ اما وزیر مهاجران 

آن چهار هفته بعد به یکی از بنادر سفر کند؟«

بسنت مرز دردی را درمان منی کند

ایران،  در  کرونا  ویروس  شدن  فراگیر  از  پس 

 4( یک شنبه شب  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای 

حوت(، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، 

هر نوع رفت  و آمد هوایی و زمینی با کشور ایران را به 

از تصمیم  روز  اما یک  گونه ی موقتی متوقف کرد؛ 

با  افغانستان  مرز  دوباره  نهاد  این  که  بود  نگذشته 

در  غنی،  محمدارشف  اما  اخیرا  کرد.  باز  را  ایران 

که  است  گفته  وزارت خانه ها،  مسؤوالن  با  نشستی 

به منظور جلوگیری از افزایش موارد مثبت ویروس 

با کشورهای منطقه گفت وگو  افغانستان،  کرونا در 

مرزها، کنرل وضع شود.  تا روی  خواهد شد 

با این حال؛ اما وزارت صحت می گوید که باز و یا 

بسته بودن  مرزهای افغانستان هیچ دردی را درمان 

افغانستان  به  مهاجران  ورود  منی تواند  و  منی کند 

وحیدالله  بگیرد.  را  کشور  از  بیرون  به  عکس  بر  و 

حدود  گذشته  روز  دو  جریان  »در  گفت:  مایار 

15هزار مهاجر، از بندر اسال م قلعه و پل ابریشم وارد 

افغانستان شده اند. برخی ها می پرسند که چرا مرزها 

اخراج  را  مهاجران  روز  هر  ایران  منی شود؟  بسته 

می کند. برفرض اگر مرزها بسته شود، راه های زیادی 

وجود دارد که مهاجران به طور غیر قانونی برگردند. 

وزارت صحت عامه ی کندهار، می گوید که روزانه بین 

30 تا 35هزار نفر از مرز افغانستان و پاکستان به غیر 

قانونی داخل و خارج می شوند. وزارت صحت هرچند 

یک نهاد مسؤول است؛ اما منی شود که هم زمان هم 

»اسکریننگ« و هم مرزها را بسته کند.«

لغو میله ی نوروز و جشن دهقان 

میله ی  هفته ی  دیگر،  یک  از  کمر  تا  بود  قرار 

نوروز و جشن دهقان، به پیشواز از آغاز سال جدید 

اما حکومت  برگزار شود؛  افغانستان  در  خورشیدی 

گفته است که این دو جشن، به دلیل خطر شیوع 

غنی،  محمدارشف  است.  شده  لغو  کرونا،  ویروس 

نشست  نخستین  در  حوت(   22( چهارشنبه  روز 

شورای امنیت ملی پس از برگزاری مراسم تحلیف، 

ویروس  شیوع  دلیل  به  باید  نوروز  جشن  که  گفت 

لغو شود.  افغانستان،  در  کرونا 

هم زمان با این، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری 

منایش گاه  و  دهقان  جشن  برگزاری  نیز  کشور 

را لغو کرده است. دلیل  بهاری محصوالت زراعتی 

این اقدام، »تطبیق بهر رهنمودهای وزارت صحت 

عامه و پیش گیری از شیوع احتالی ویروس کرونا« 

است. گفته شده 

کنون  تا  صحت،  وزارت  معلومات  بنیاد  بر 

به ویروس کرونا در  به 170 مورد مشکوک  نزدیک 

البراتوارهای مرکزی این وزارت ثبت شده که از این 

میان، تنها هفت مورد آن مثبت است که پنج مورد 

در والیت هرات و دو مورد در والیت سمنگان است. 

گفتنی است که افراد مبتال به این ویروس، اخیرا به 

اند. داشته  رفت وآمد  ایران 
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ــری  ــا میانجی گ ــی ب ــدت مل ــت وح ــی حکوم وقت

امریــکا بــه وجــود آمــد، اختالف هــا در درون حکومــت 

بــرای میــزان حــق اســتفاده از صالحیت هــا روز به روز 

بیشــر شــد و در مــدت زمانــی کــه حکومــت وحــدت 

ملــی بــه کارش ادامــه مــی داد، ایــن اختالف هــا 

وزارت  بســیاری  در  و  داشــت  وجــود  هم چنــان 

خانه هــا و اداره  هــای حکومــت، بارهــا تجربــه شــد 

کــه منونــه ی بــارز آن در وزارت خارجــه بــود. در واقــع 

در طــول دوران حکومــت وحــدت ملــی، بیشــر از آن 

کــه انــرژی حکومــت و زمــام داران، رصف برنامه ریــزی 

بــرای پیرفــت و عبــور افغانســتان از مرحلــه ی مهــم 

جنــگ و صلــح شــود، معطــوف بــه رقابت هــای درون 

حکومتــی شــد و مــردم از مرکــز توجــه، بیــش از هــر 

زمــان دیگــری بــه دور ماندنــد. ناامنــی و جنــگ 

اختالف هــای  طبقاتــی،  فاصلــه ی  شــد،  بیشــر 

ــش از  ــت بی ــردم و حکوم ــن م ــه ی بی ــی و فاصل قوم

هــر زمــان دیگــر بــه چشــم آمــد کــه میــزان مشــارکت 

دلیــل  ریاســت جمهوری،  انتخابــات  در  مــردم 

واضــح بــر شــکاف بیــن مــردم و سیاســت مداران 

بــود. درســت اســت کــه اختالف هــای سیاســی و 

مشــکالت برگــزاری انتخابــات  دوره هــای گذشــته، 

بی بــاوری مــردم را نســبت بــه انتخابــات در پــی 

ــردم از  ــت م ــدم رضای ــی، ع ــل اصل ــا دلی ــت؛ ام داش

ــدت  ــت وح ــوص حکوم ــه خص ــا ب ــرد حکومت ه کارک

ــود. ــی ب مل

ــه چهره هــای تکــراری و سیاســت مدارانی  مــردم ب

ــد،  ــات، امتحــان پــس داده بودن کــه پیــش از انتخاب

بــاور نداشــتند کــه بتــوان بــا آن هــا بــه ســاحل آرامــش 

ــا مشــکل های  رســید. وقتــی انتخابــات افغانســتان ب

ــه  ــه یکــی از ب ــه رو و ب ــاد تکنیکــی و مدیریتــی روب زی

یادماندنی تریــن انتخابــات در تاریــخ افغانســتان و 

ــا بــدل شــد، اختالف هــای سیاســی نیــز بیشــر  دنی

از هــر زمــان دیگــر، اوج گرفــت و نتیجــه ی انتخابــات 

ــور نابســامانی های سیاســی را بیشــر از هــر  ــز تن نی

زمــان دیگــر گــرم کــرد تــا کار بــه برگــزاری دو مراســم 

تحلیــف و دو رییس جمهــوره شــدن کشــور بیانجامــد.

سیاســی  چهره هــای  برخــی  و  امریــکا  ظاهــرا 

حــل  بــرای  تحلیــف،  مراســم  از  پیــش  داخلــی، 

نتیجه بخــش  امــا  کردنــد؛  تــالش  اختالف هــا 

ــخ،  ــار در تاری ــتین ب ــرای نخس ــتان ب ــود و افغانس نب

ــه  ــاال ک ــد. ح ــل ش ــور در کاب ــب دو رییس جمه صاح

چنــد روز از ســوگند وفــاداری ارشف غنــی و عبداللــه 

گذشــته؛ بــار دیگــر تالش هــا بــرای پیــدا کــردن 

اســت.  گرفتــه  شــدت  و  رشوع  سیاســی،  راه حــل 

بــا وجــودی کــه امریکایی هــا نیــز گفتــه انــد، از 

وضعیــت جــاری سیاســی در کشــور راضــی نیســتند 

ایــن مشــکل حــل شــود،  تــا  تــالش می کننــد  و 

بازهــم میانجی گــری فرســتاده ی ویــژه ی ایــن کشــور، 

مشــکل را حــل نکــرده اســت. خلیــل زاد گفتــه اســت 

کــه نبایــد اختــالف کنونــی، رونــد گفت وگوهــای 

صلــح را از بیــن بــرده و فرصــت تاریخــی بــرای صلــح 

از دســت بــرود.

ســقوط  و  آینــده  نگــران  افغانســتان  مــردم 

کشــورهای  نیابتــی  جنگ هــای  دام  بــه  کشــور 

ــت  ــا حکوم ــتند؛ ام ــزرگ اس ــای ب ــه و قدرت ه منطق

ــدن  ــه دی ــران صدم ــزی، نگ ــر چی ــش از ه ــکا بی امری

ــش از  ــردن نیروهای ــارج ک ــح و خ ــای صل گفت وگوه

ــد  ــه موع ــودی ک ــا وج ــت. ب ــتان اس ــالق افغانس بات

اســت،  گذشــته  بین االفغانــی  مذاکره هــای  رشوع 

بــا  اش  توافق نامــه   در  امریــکا  کــه  گفت وگوهــای 

طالبــان بــه برگــزاری آن در 23 حــوت قــول داده 

ــد؛ امــا هنــوز هیــچ صــف واحــد و جریانــی کــه  بودن

ــرای  ــو ب ــا آن وارد گفت وگ ــد ب ــاب کن ــان را مج طالب

ــدارد.  ــده ی سیاســی افغانســتان شــوند، وجــود ن آین

در واقــع امریــکا بایــد پیــش از صلــح بیــن طالبــان و 

حکومــت افغانســتان بایــد، صلحــی دیگــر را بیــن دو 

رییس جمهــور کشــور-غنی و عبداللــه- برقــرار کنــد و 

گرنــه مشــخص نیســت، آینــده ی کشــوری کــه توســط 

ســه جریــان )طالبــان، ارشف غنــی و عبداللــه( اداره 

ــود؟ ــد ب ــور خواه ــود، چط ش

برخــی جریان هــا، ریشــه ی بــه وجــود آمــدن ایــن 

ــی  وضعیــت را در اختالف هــای حکومــت وحــدت مل

ــی،  ــط سیاس ــه رشای ــن ک ــد و ای ــات می دانن و انتخاب

ــا دوران  ــتان ت ــی افغانس ــدار سیاس ــت و اقت مروعی

ــه ی  ــه گون ــد ب ــا طالبــان بای توافــق صلــح حکومــت ب

ــه ی  ــاد توافق نام ــام مف ــا مت ــام داران م ــه زم ــد ک باش

امریــکا بــا طالبــان را مــو بــه مــو پیــاده کننــد و ایــن 

شــدنی نبــود مگــر آن کــه حفــظ و بقــای قــدرت، 

بیــش از متــام خطــوط رسخ ، مهــم می شــد. خطــوط 

کــه سیاســت مداران و مــردم بارهــا و بارهــا از آن 

ســخن زده و گفتــه بودنــد کــه اگــر رشایــط بــه ســود 

ــور نخواهنــد کــرد.  مــردم نباشــد، هرگــز از آن هــا عب

ارشف غنــی گفتــه اســت کــه هیــأت مذاکــره کننــده 

گفت وگــو  وارد  حکومــت  آدرس  از  صلــح،  بــرای 

خواهــد شــد، پروســه ی صلــح طوالنــی اســت و نیــاز 

بــه تدبیــر و حوصلــه دارد؛ امــا ســؤال ایــن اســت کــه 

تدبیــر سیاســت مداران مــا بــرای ایــن وضعیــت پــر از 

ــت؟ ــح چیس ــش از صل ــی پی ــری و صلح بی تدبی

تالش برای صلح، 
پیش از صلح

شکیبایی نیروهای امنیتی در برابر تضادهای سیاسی

بازگشت مهاجران و نگرانی از گسترش کرونا

سیدمهدی حسینی

عبدالرازق اختیاربیگ

وحیدالله مایار، 

سخن گوی این 

وزارت، به روزنامه ی 

صبح کابل گفت: 

»خوب است که وزارت 

امور مهاجران هم 

تالش های خود را بکند 

و از ایران خواهش 

کند تا پروسه ی رد 

مرزکردن مهاجران 

را متوقف کند. اگر 

مرز بسته منی شود، 

وزارت صحت عامه 

را مسؤول می دانند؛ 

اگر مهاجران برگشت 

می کنند، وزارت صحت 

را مسؤول می دانند. 

وزارت صحت عامه، 

متام منابع خود را 

به کار گرفته است. 

ویروس کرونا در 

مرحله ی همه گیری 

قرار دارد. وقت انتقاد 

نه؛ بلکه وقت هم کاری 

و بسیج ملی است. 

در کدام جای دنیا 

مشاهده شده که سه 

میلیون نفر اتباع شان 

در بیرون کشور باشد؛ 

اما وزیر مهاجران آن 

چهار هفته بعد به یکی 

از بنادر سفر کند؟«



   
20

20
س 

ار
 م

14
   

   
   

   
 13

98
ت 

حو
 2

4 
   

   
   

   
ه  

نب
ش

   
   

   
   

   
   

   
 2

00
ره 

ام
ش

   
   

   
   

ل  
او

ل 
سا

w
w

w.
su

bh
ek

ab
ul

.c
om

3

تنگ دســتی،  و  فقــر 

ــل را  برخــی از شــهروندان کاب

مجبــور کــرده اســت کــه مــواد 

ــر  ــابه های غی ــی و نوش خوراک

الکولــی کــه بــه قیمــت ارزان، 

دســتی  کراچی هــای  در 

بــه فــروش می رســد، خریــده و بخورنــد. تاریــخ 

مــرف ایــن مــواد خوراکــی و نوشــابه ها گذشــته 

اســت و اســتفاده از آن، ســبب ایجــاد مشــکل های 

مــردم،  بیشــر  مــردم می شــود.  بــرای  صحــی 

غیــر  موادهــا  ایــن  می داننــد  این کــه  باوجــود 

صحــی و بی کیفیــت اســت، بــه دلیــل این کــه 

پــول ندارنــد، آن هــا را می خرنــد. 

محمــد غــالم، یکــی از شــهروندانی کــه در 

جــاده ی پل خشــتی کابــل، کارت موبایــل مــی 

فروشــد، بــا وجــودی کــه از بی کیفیــت بــودن 

وختــم تاریــخ ایــن موادهــا، ســخن می گویــد؛ امــا 

ــور کــرده  ــودن ســطح اقتصــاد، او را مجب پاییــن ب

ــد. ــتفاده کن ــواد اس ــن م ــا از ای ــت ت اس

کار  این جــا  روز  متــام  »مــن  می گویــد:  او 

می کنــم و روزانــه صــد و دوصــد عایــد دارم. در 

چــون  می خــرم،  نوشــابه ها  ایــن  از  روز،  طــول 

نســبت بــه دکان هــا ارزان اســت و نــان خشــک ) 

نــان گنــدم( نیــز در ایــن جــا فروختــه می شــود و 

ــرم.  ــا آن را می خ ــر از نانوایی ه ــت ارزان ت ــا قیم ب

مــن در فکــر ســیر شــدن اســتم، تاریــخ مــرف و 

ــت.«    ــم نیس ــاد مه ــت زی کیفی

کابــل،  شــهر  مزدحــم  دربيشــرمناطق 

لبنيــات،  نوشــابه ها،  از  پــر  کراچی هــای 

ىب کيفيــت،  و  گذشــته  تاريــخ  بســکويت هاى 

ديــده مي شــود کــه نوشــابه های 50 افغانــی را 

بــه  15 افغانــی، بـــیسکويت ٣٠ افغانــی را بــه ١٠ 

ــی را  ــر 25 افغان ــت ش ــک پاک ــاىن، ي ــا  5 افغ وي

بــه ١٠ افغــاىن، قيــاق  ۶0 افغانــی را بــه ٢٠ 

افغــاىن وپنــر 25 افغــاىن را بــه ١٥ افغــاىن، 

پل خشــتى،  ســاحات  می رســانند.  فــروش  بــه 

ليســه ی  مريــم، کوته ســنگى، رسای شــالی  و 

محــل   وشــفاخانه ها؛  مکتب هــا  برخــى  مقابــل 

فــروش ایــن مــواد خوراکــی و نوشــابه ها اســت 

ــودن آن،  ــل ارزان ب ــه دلي ــردم، ب ــارى ازم ــه ش ک

ــوند، از  ــت ش ــخ و کيفي ــه تاري ــه متوج ــدون آن ک ب

می -کننــد. اســتفاده  آن 

پل خشــتی  در  فروشــندها  از  یکــی  حمیــد، 

حتــا  آب معدنــی،  »نوشــابه ،  می گویــد:  کابــل، 

شــیر و قیــاق را نیــز بــرای فــروش بــه بــازار 

دکان  بــه  نســبت  ارزان،  قمیــت  بــه  می آوریــم 

در ایــن جــا بــه فــروش می رســانیم، اگــر یــک 

یــا  100 افغانــی باشــد،  جنــس در دکان 90 

ــیم.  ــی می فروش ــا 50 افغان ــت 40 ی ــه قیم ــا ب م

ــت   ــگاه کیفی ــد و از ن ــم می مان ــش ک ــا تاریخ تنه

تغییــری نــدارد.«

او افــزود کــه ایــن موادهــا، مدتــی زیــادی 

گذاشته می شــود؛  فــروش  بــرای  دکان هــا  در 

کــم  یــا  آن گذشــت  مــرف  تاریــخ  زمانی کــه 

مانــد، مــا از دکان داران ایــن موادهــا را بــه قیمــت 

و در رسک، روی کراچی هــای  ارزان، می خریــم 

بــه قیمــت ارزان می فروشــیم.  دســتی، 

در  غیرالکولــی،  نوشــابه های  و  موادغدایــی 

حالــی در رسک هــا و بــه قیمــت ارزان فروختــه 

دو  هــر  فروشــنده،  و  مشــری  کــه  می شــود 

می داننــد کــه ایــن موادهــا، بی کیفیــت و غیــر 

ــه گفتــه ی عــوام »ارزان بی علــت  صحــی اســت. ب

ــت ارزان  نیســت و قیمــت بی حکمــت.« مــردم عل

بــودن ایــن مــواد را می داننــد؛ امــا بــا آن هــم بــه 

دلیلــی نــاداری مجبــور بــه خریــد ایــن موادهــای 

می شــوند.  غذایــی 

ســمیر، یکــی از باشــندگان کابــل، می گویــد: 

»عایــد روزانــه ام کــم اســت، میوه هــای کــه تــا 

آن  فروشــنده ها  منی شــود.  فروختــه  روز  آخــر 

را بــه قیمــت ارزان می فروشــند و مــن گاهــی 

ــان  ــد ه ــوان خری ــا ت ــون تنه ــرم؛ چ آن را می خ

ــر  ــه اگ ــد ک ــنده ها می گوین ــا را دارم. فروش میوه ه

ــد.« ــم نکن ــص ه ــاید نق ــدارد، ش ــده ن فای

تاریخ مرصف مواد

و  آرایشــی  لــوازم  دوا،  غذایــی،  مــواد 

کــه درج  اســت  مــوادی  از جملــه  شــوینده ها، 

تاریــخ مــرف آن هــا الزامــی پنداشــته می شــود؛ 

امــا در افغانســتان کمــر کســی بــه آن توجــه دارد.

ــان مــرف کــه  ــن زم ــا بهری ــخ مــرف ی تاری

مخصــوص مشــریان اســت، در حقیقــت، بیانگــر 

زمانــی اســت کــه مشــریان از طریــق آن، متوجــه 

ادعــای  بنابــر  محصــول  یــک  کــه  می شــوند 

تولیدکننــده، در اوج تازگــی اســت.

داکــر محمــد ســلیم مایــار، می گویــد کــه 

اســتفاده از مــواد غذايــی و نوشــابه های تاريــخ 

ــر  گذشــته، بی کيفيــت و مــواد ديگــری کــه در زي

آفتــاب، گذاشــته می شــود، بــرای ســالمتی مــر 

ايــن گونــه مــواد، ســبب  از  اســت و اســتفاده 

می شــود. مختلــف  بیاری هــای  شــيوع 

وی عــالوه کــرد: »اســتفاده از مــواد غذايــی 

و نوشــابه های تاريــخ گذشــته، برعــالوه مبتــال 

و  خطرنــاک  بیــاری  بــه  رسطــان ،  بــه  شــدن 

جهــاز  قلــب،  معــده،  تکليــف  چــون  مزمنــى، 

ــان و  هاضمــه و باعــث ســکته های قلبــی در جوان

می شــود.« دخــران  در  ســینه  رسطــان 

در همیــن حــال، ســازمان جهانــی بهداشــت، 

به عنــوان  افغانســتان،  در  غذایــی  امنیــت  از 

ــه  ــت ک ــرده و گفته اس ــاد ک ــوش« ی ــران خام »بح

مــرف غــذای ناســامل، بزرگ تریــن عامــل بیــش 

 از بیســت نــوع بیــاری در وجــود انســان ها بــوده 

اســهال،  روده،  عفونــت  آن هــا،  مهم تریــن  کــه 

ــای  ــان و بیاری ه ــت، رسط ــرط، دیاب ــی مف چاق

ــتند. ــی اس قلب

ــل  ــهرداری کاب ــخن گوی ش ــد، س ــس مومن نرگ

می گویــد: »بــه منظــور تأمیــن صحــت و ســالمتی 

شــهروندان کابل،  در یک ســال گذشــته، بخشــی 

صحت محیطــی و محیط زیســت شــهرداری کابــل، 

طــی بررســی و نظــارت از اصنــاف مختلــف ســطح 

شــهر، بــه مقــدار یک صد هــزار کیلوگــرام مــواد 

خوراکــی و بهداشــتی بــدون کیفیــت و تاریــخ 

گذشــته را از مکان هــای مختلــف، جمــع آوری و 

از بیــن بــرده اســت.«

سه افغانی تخفیف در قیمت نان

جــاده ی پل خشــتی، در مرکــز کابــل یکــی از 

ــکان،  ــن م ــت. ای ــهور اس ــم و مش ــای مزدح جاده ه

افــراد کــم  محــل تجمــع کارگــران دســت مزد و 

ــا،  ــام رسوصداه ــان مت ــت. در می ــه اس ــد جامع درآم

صــدای کــه عــده ی زیــادی از مــردم را بــه خــود جلــب 

ــت. ــل اس ــن مح ــان ای ــدای نان فروش ــد، ص می کن

» نــان، نــان، هلــه نــان، نــان بــه هفــت افغانــی و 

ــان گــرم و داغ، او بی خــر« ایــن  ــزده افغانــی. ن پان

صداهــا شــاید در گــوش کســی نــا آشــنا نباشــد. 

مــواد  اولیــه ی  رضورت هــای  از  گنــدم  نــان 

غذایــی مــردم افغانســتان، بــه شــار مــی رود. 

از  ثابــت دارد کــه  نانوایی هــا، قیمــت  نــان در 

ــه وزن  ــر ب ــی نظ ــا 100 افغان ــی رشوع ت 10 افغان

ــا  ــن نان ه ــود. ای ــنجیده می ش ــان س ــدازه ی ن و ان

قیمــت  از  ارزان تــر  قیمــت  بــا  کراچی هــا  در 

اصلــی آن، فروختــه می شــود. دلیــل این کــه نــان 

چــرا بــا قیمــت ارزان تــر، آن هــم در کراچی هــا 

ــرف و  ــان ح ــردم و نان فروش ــود، م ــه می ش فروخت

ســخن های مختلــف ارائــه کردنــد.

صمــد، یکــی از فروشــنده ها می گویــد: »مــا 

ــان  ــه ه ــم، ب ــه منی پردازی ــه ی دکان و مالی کرای

دلیــل، نــان را ارزان تــر از نانوایی هــا می فروشــیم. 

نــان ده افغانــی ره بــه هفــت و پنــج افغانــی و نــان 

ــه  ــه هــژده و پانــزده افغانــی ب بیســت افغانــی ره ب

ــت و  ــاد اس ــا زی ــریان م ــانیم. مش ــروش می رس ف

ــج  ــا پن ــار ت ــان چه ــت ن ــا در قیم ــد، م ــرا نباش چ

افغانــی تخفیــف میتــم.«

ــای  ــد نظره ــا را می خرن ــن نان ه ــه ای ــردم ک م

مختلــف دارنــد و بیشــر مــردم، بــدون این کــه 

ــرا  ــد و چ ــا می آی ــا از کج ــن نان ه ــه ای ــند ک بپرس

ارزان اســت؟ بــدون درنظرداشــت صحــی بــودن و 

ــتند. ــا هس ــن نان ه ــدار ای ــودن، خری نب

منیــژه، یــک تــن از شــهروندان کابــل اســت، او 

ــی  ــا، راه طوالن ــن نان ه ــدن ای ــرای خری ــر روز ب ه

نــو  کارتــه ی  در  او  خانــه ی  می کنــد.  طــی  را 

کابــل اســت؛ امــا عرهــا بــرای خریــد نــان شــب 

ــر،  ــان ارزان ت ــد و ن ــتی میای ــه پل خش ــح، ب و صب

نســبت بــه نانوایی هــای محلــه ی شــان می خــرد.

او می گویــد: »مــا در خانــه ده نفــر اســتیم. 

نــان  نانوایــی را نداریــم.  از  نــان  تــوان خریــد 

ــدارد، مــه هــر روز 20  این جــا هــم هیــچ عیبــی ن

ــان  ــدر ن ــر ق ــی ه ــرم. در نانوای ــان می خ ــا 25 ن ت

بگیــری، قیمــت تغییــر منی کنــد؛ امــا این جــا بــه 

غیــر از این کــه قیمــت نــان کــم اســت اگــر نانــی 

ــود.« ــم می ش ــت ک ــری، قیم ــری بخ بیش

عــده ی از فروشــنده ها می گوینــد کــه مــردم 

ــه  ــده، ب ــه ش ــازه پخت ــرم و ت ــان گ ــنت ن ــرای گرف ب

در  نــان  زمانی کــه  می کننــد.  مراجــع  نانــوای 

نانوایــی بــه فــروش نرســید و 24 ســاعت یــا بیشــر 

بــه فــروش نرســیده را در  از آن زمــان، نان هــا 

بــازار، بــه قیمــت ارزان عرضــه می کننــد.

محمــد عمــر، می گویــد: »مــردم ســه وقــت 

گــرم  نــان  خواســتار  و  می آینــد  نانوایــی  بــه 

می شــوند؛ گاهــی نــان زیــاد پختــه می کنیــم، 

نــان بــه اصطــالح عــام یــخ می شــود. از صبــح بــه 

چاشــت از چاشــت بــه شــب می مانــد و مــا مجبــور 

ــه قیمــت ارزان  ــازار، ب ــن نان هــا را در ب اســتیم ای

بفروشــیم.«

ــل،  ــن اص ــا، مهم تری ــروش غذاه ــه و ف در تهی

کــه  نان هایــی  اســت.  حفظ   الصحــه  مراعــات 

بــه قیمــت ارزان در کراچی هــای دســتی و در 

فضــای آزاد، بــه فــروش می رســد، بــدون ایــن 

ــه ای  ــنده ها، تک ــا فروش ــی حت ــت، گاه ــل اس اص

را روی رسک همــوار می کننــد و نــان را بــاالی 

آن می چیننــد کــه اطــراف آن، پــر از حــرات 

بــا  گفــت،  می تــوان  نهایــت  در  اســت.  مــر 

وجــود آگاهــی خریــدار و فروشــنده از مشــکل 

فــروش ایــن مــواد، بازهــم این بــازار خریــدار دارد 

کــه دلیــل آن فقــر روز افــزون و مفــرط در جامعــه 

اســت. جامعــه ی کــه هــر روز نابســامانی های 

اقتصــادی و سیاســی بــر آن افــزوده می شــود 

ــت  ــه فکــر آن نیســت کــه در نهای ــز ب و کســی نی

ــر  ــه افزایــش و فقی ــن جامعــه ی رو ب رسنوشــت ای

چــه می شــود؟ کســی از خــود منی پرســد کــه 

ســالمتی مــردم چقــدر مــی ارزد؟ امــروز مــردم 

ــر آن  ــه فک ــط ب ــان، فق ــود ش ــه ی خ ــه گفت ــا ب م

اســتند کــه گرســنه مناننــد و کســی بــه کیفیــت 

ــر و  ــل فق ــه دلی ــی ب ــواد غذای ــرف م ــخ م و تاری

ــزرگ و  ــا درد ب ــه واقع ــد ک ــی، منی اندیش بدبخت

ــت. ــدی اس ــر ج خط

ــاخصه های  ــان، از ش ــات و آزادی بی ــه اطالع ــی ب ــق دست رس ح

اصلــی و اساســی نظام هــای دموکراتیــک و مــردم ســاالر اســت. 

ارائــه ی اطالعــات و پاســخ گویی بــه ملــت، ســازنده ی اعتــاد میــان 

حکومــت و ملــت پنداشــته می شــود. چرخــش آزاد اطالعــات اســت 

کــه میــان حکومــت و ملــت، توســط رســانه های آزاد، روابــط ایجــاد 

ــاخته  ــاعد س ــی را مس ــی و همگان ــارکت مردم ــه ی مش ــرده و زمین ک

و نقــش نظــارت شــهروندی را در رونــد حکومــت داری خــوب، بــه 

منایــش می گــذارد.

ــاعد  ــاد، مس ــرای فس ــا ب ــام زمینه ه ــته، مت ــت داری بس در حکوم

اســت و بد تریــن نــوع حکومــت داری، حکومــت داری بســته اســت. در 

حکومــت داری بســته، حکومــت خــود را مالــک اطالعــات می دانــد، 

نــه امانــت دار اطالعــات؛ امــا در حکومــت داری بــاز، حکومــت خــود 

را امانــت دار اطالعــات دانســته، نــه مالــک اطالعــات. حکومــت داری 

بــاز، بهریــن نــوع حکومت هــا اســت کــه زمینــه ی نظــارت همگانــی 

ــی  ــه ی عدالت اجتاع ــی، زمین ــارت همگان ــاخته و نظ ــاعد س را مس

بــه  آزاد  رســانه ی  ســهل  دست رســی  امــا  می ســازد؛  مســاعد  را 

آســان  دست رســی  زمینه ســاز  ادارات،  در  موجــود  اطالعــات 

ــه اطالعــات موجــود از ادارات اســت. رســانه های آزاد،  شــهروندان ب

ــت داری  ــر حکوم ــر در ام ــذار و مؤث ــاده تأثیرگ ــدرت فوق الع دارای ق

خــوب، بــاز و چرخــش آزاد اطالعات انــد. نقــش رســانه های آزاد 

ــت،  ــت و حکوم ــان مل ــی می ــل ارتباط ــوان پ ــه عن ــوان ب ــه می ت را ن

ــه هــر  ــده گرفــت و ایــن رســانه ها هســتند کــه افــکار عامــه را ب نادی

ــد. ــو می دهن ــوق و س ــند، س ــته باش ــویی خواس س

بســر  زمینه ســاز  جامعــه،  در  بی طــرف  و  آزاد  رســانه های 

ــار ســایر  حکومــت داری خــوب و بازاســت و نقــش اساســی را در کن

ــه  ــی ب ــق دست رس ــیدن ح ــق بخش ــت تحق ــه، جه ــای مربوط نهاده

اطالعــات دارنــد.

رســانه های آزاد، دارای قــدرت ســوق و ســو دهنــده ی افــکار 

ــی  ــق دست رس ــازی ح ــدرت، در نهادینه س ــن ق ــر از ای ــد، اگ عامه ان

گفــت،  می تــوان  یقیــن  بــه  شــود،  گرفتــه  کار  اطالعــات  بــه 

ــگ  ــک فرهن ــه ی ــت ب ــن فرص ــه زودتری ــات، ب ــه اطالع ــی ب دست رس

ــه  ــی ب ــق دست رس ــه، از ح ــکار عام ــرگاه اف ــد. ه ــد ش ــدل خواه مب

اطالعــات آگاه شــوند و بــه مزیت هــای حکومــت داری بــاز و چرخــش 

ــته،  ــت داری بس ــه حکوم ــز ب ــر هرگ ــد، دیگ ــی برن ــات پ آزاد اطالع

مجــال نفــس کشــیدن نخواهــد داد و خــود بــه خــود، حکومــت داری 

ــخ گو  ــت پاس ــه مل ــود را ب ــت خ ــد و حکوم ــد ش ــه خواه ــاز، نهادین ب

ــاخت. ــد س خواه

بیندازیــم،  نظــر  جهــان  پیش رفتــه ی  کشــور های  بــه  اگــر 

و  کــه زمینه ســاز حکومــت داری خــوب  بوده انــد  آزاد  رســانه های 

ــه اطالعــات را مســاعد  ــاز شــده اند و مقدمــات حــق دست رســی ب ب

ســاخته و حــق دست رســی بــه اطالعــات را بــه یــک گفتــان ملــی و 

بین املللــی، تبدیــل کــرده  انــد.

ــت،  ــد کش ــار را خواه ــک بی ــد ی ــتباه کن ــک اش ــک پزش ــر ی اگ

اگــر یــک مهنــدس اشــتباه کنــد، ســاکنین یــک ســاختان را 

ــه  ــد، جامع ــر رســانه های آزاد، اشــتباه کنن ــی اگ خواهــد کشــت؛ ول

ــن،  ــا برای ــد داد؛ بن ــوق خواهن ــه س ــی و بی راه ــوی بدبخت ــه س را ب

رســانه های آزاد، بســی مســؤولیت خطیــر و عظیــم را در مقابــل 

جامعــه و مــردم دارنــد. رســانه های آزاد، بایــد همیشــه در هم ســویی 

ــوی  ــه س ــه را ب ــکار عام ــته و اف ــرار داش ــت ق ــی و مل ــع مل ــا مناف ب

حکومــت داری خــوب و بــاز، ســازمان دهی و چرخــش آزاد اطالعــات 

را در حکومــت داری نهادینــه کننــد.

رســانه های آزاد، دارای چنیــن قدرتــی هســتند که حکومت هــا را وادار 

بــه پاســخ گویی بــه مــردم کننــد و ارائــه ی اطالعــات را بــه یــک فرهنــگ، 

مبــدل ســازند. رســانه های آزاد، بهریــن اســلحه ی دموکراســی اند و 

دست رســی رســانه ها و شــهروندان بــه اطالعــات اولیــه و بکــر از ادارات، 

بهریــن اســلحه در امــر مبــارزه بــا فســاد اداری اســت.

حــق  نهادینه ســازی  در  آزاد،  رســانه های  آزاد  نقــش  بــدون 

دست رســی بــه اطالعــات، ایــن حــق هرگــز بــه یــک فرهنــگ مبــدل 

ــردم، در  ــخن گویان م ــوان س ــه عن ــانه های آزاد ب ــد، رس ــد ش نخواه

مقابــل حکومت هــا می توانــد ایــن حــق را از حکومت هــا بخواهنــد و 

حکومت هــا از طریــق رســانه های آزاد، بــه مــردم و ملــت از کارکردهــا 

ــد. ــالع ده ــزارش و اط ــش، گ ــای خوی و فعالیت ه

در  را  بی تفاوتی هــای حکومت هــا  می تواننــد  آزاد،  رســانه های 

ــاخته  ــانه ای س ــت، رس ــه مل ــخ گویی ب ــات و پاس ــه ی اطالع ــر ارائ ام

ــه  ــردم و جامع ــل م ــه در مقاب ــؤولیت هایی ک ــا را از مس و حکومت ه

دارنــد، بــا خــر ســاخته و وادار بــه ارائــه ی اطالعــات و پاســخ گو بــه 

مــردم و ملــت کننــد.

بــا حکومت هــا، در زمینــه ی   اگــر رســانه های آزاد در تبانــی 

حکومــت داری بســته فعالیــت مناینــد، بــرای دموکراســی فاجعــه بــار 

خواهــد شــد. حکومــت داری بســته بــا فلســفه و ماهیــت دموکراســی، 

ــت  ــانه های آزاد اس ــه ی رس ــن وظیف ــدارد. ای ــازگاری ن ــوع س ــچ ن هی

کــه در کنــار ســایر شــهروندان، نگذارنــد حکومــت داری بســته حاکــم 

ــده و دروازه ی  ــدود ش ــم، مح ــانه ها ه ــت آزاد رس ــه فعالی ــود، وگرن ش

جامعــه  از  دموکراســی  و  شــد  خواهنــد  بســته  آزاد،  رســانه های 

اطالعــات  مالــک  را  خــود  دولت مــردان  می بنــدد.  ســفر  رخــت 

پنداشــته و ملــت را گلــه ی گوســفندی بیــش نخواهــد خوانــد. متــام 

زمینه هــای خود کامگــی بــه رهــران مســاعد شــده و فاجعــه ی عــدم 

ــت. ــد گرف ــرا خواه ــه را ف ــخ گویی، جامع پاس

بــاز  آزاد، حکومــت داری  رســانه های  فعالیــت  و  نقــش  بــدون 

بــدون دست رســی  آزاد اطالعــات، ناممکــن اســت و  و چرخــش 

رســانه های آزاد بــه اطالعــات، رســانه ها منی تواننــد در زمینــه ی 

حکومــت داری بــاز، نقــش مهــم و اساســی را بــازی کننــد. اگــر 

ادارات،  در  موجــود  اطالعــات  بــه  بتواننــد  آزاد،  رســانه های 

و  شــده  نهادینــه  بــاز،  حکومــت داری  کننــد  پیــدا  دست رســی 

ــه ی اطالعــات از ســوی  ــه اطالعــات و ارائ دست رســی شــهروندان ب

ادارات، بــه یــک فرهنــگ مبــدل خواهــد شــد و زمینــه ی رفــاه 

اجتاعــی و عدالت اجتاعــی، یکــی پــی هــم مســاعد خواهــد شــد. 

یادداشت روز

نقش رسانه های آزاد در 
نهادینه سازی فرهنگ حق 

دست رسی به اطالعات

راحله یوسفی

لیالم شدن سالمت مردم 
در بازارهای کابل

جعفر ایشانی

نویسنده

نرگس مومند، 

سخن گوی شهرداری 

کابل می گوید: »به 

منظور تأمین صحت 

و سالمتی شهروندان 

کابل،  در یک سال 

گذشته، بخشی 

صحت محیطی 

و محیط زیست 

شهرداری کابل، طی 

بررسی و نظارت 

از اصناف مختلف 

سطح شهر، به 

مقدار یک صد هزار 

کیلوگرام مواد خوراکی 

و بهداشتی بدون 

کیفیت و تاریخ 

گذشته را از مکان های 

مختلف، جمع آوری و 

از بین برده است.«

داکرت محمد سلیم 

مایار، می گوید که 

استفاده از مواد غذايی 

و نوشابه های تاريخ 

گذشته، بی کيفيت 

و مواد ديگری که در 

زير آفتاب، گذاشته 

می شود، برای 

سالمتی مرض است و 

استفاده از اين گونه 

مواد، سبب شيوع 

بیامری های مختلف 

می شود.
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منظور از چپ

جریــان چــپ، نیــروی انســانی اســت کــه مخالــف 

وضعیــت موجــود بــوده و در فضــای افراطــی دینــی، 

تنفــس منــوده، صبغــه و جهت گیــری توده یــی را 

بــه منایــش می گــذارد. کســانی که در مخالفــت 

مبــارزه  اجتاعــی،  نابرابری هــای  و  ســنت  بــا 

می مناینــد و از حــق برخــورداری مســاوی و همگانی 

ــرده، در  ــت ک ــی حای ــی، سیاس ــای اجتاع از مزای

ــان  ــد، جری ــه آن، تــالش می ورزن راســتای رســیدن ب

چــپ محســوب مــی شــوند. 

ممکــن اســت کــه از نظــر اعتقــادی، چپی هــا 

یــا  باشــند  اســالمی  اندیشــه های  هــواداران 

یــا طرفــدار آیین هــا و مســلک های  مارکسیســت 

دیگــر؛ در افغانســتان جریان هــای چپــی موجــود 

بــود کــه هــر یــک در مقاطــع معیــن، پدیــدار گشــتند 

و مثــال خــوب آن را می تــوان در ایجــاد ســازمان 

مروطیــت اول دانســت کــه مولــوی محمــد رسور و 

ــر دوش داشــتند. آصــف قندهــاری، رهــری آن را ب

مشخصه ی جریان چپ

ــع و شــتابان  ــب داری از تحــوالت رسی ــف؛ جان ال

ــری و  ــاد براب ــت ایج ــادی، در جه ــی- اقتص اجتاع

از میــان برداشــنت فاصله هــای طبقاتــی، حاکمیــت 

ــم  ــی و فراه ــادی، اجتاع ــور اقتص ــی، در ام سیاس

منــودن بســر مناســب اجتاعــی و اقتصــادی بــرای 

اکرثیــت مــردم.

برابــر  بــه ارزش هــای دنیــوی در  ب؛ گرایــش 

ــی و داشــنت  ــر اســتدالل عقالن ــی ب ــی مبتن باورهای

فلســفی. اندیشــه های 

ــی )انرناسیونالیســم(  ــه جهان گرای ج؛ گرایــش ب

ــیونالیزم(. ــتی )ناس ــر میهن دوس در براب

د؛ گرایــش شــدید بــه سنت شــکنی و داشــنت 

روحیــه و روش انقالبــی. 

در یــک چشــم اندازکلــی، عوامــل زیــر بســر ایجاد 

جناح هــای چپــی را در افغانســتان فراهــم ســاخت:

Great Game )بازی بــزرگ( بــا  1- بازی گــران 

ــروف  ــن، م ــود وط ــام، در آب گل آل ــدی ت عالقه من

صیــد ماهــی مــراد بودنــد. 

2- فشار انگلیس بعد از استقالل کشور.

3- موقعیــت جغرافیایــی اتحــاد جاهیــر شــوروی 

پیشــین و چیــن در همســایگی مــا.

4- ظرفیــت بــاالی ایدیولوژی هــای تیــپ مالــک 

شــوروی و چیــن.

5- انقطــاب در جــو سیاســی جهــان )ایجــاد 

غیــره(. و  رسمایــه داری  نظــام 

ایجــاد  و  رضورت  دموکراتیــک،  حکومت هــای 

ســتون  فقــرات  هم چــون  را  سیاســی  احــزاب 

کار  شــیوه ی  مهم تریــن  می داننــد.  دموکراســی 

ثبــات  بــا  و  تســهیل  اتحــاد،  سیاســی،  احــزاب 

اســت؛ سیاســی  حیــات  رونــد  ســاخنت 

احــزاب سیاســی، نامــزدان انتخاباتــی را پیشــنهاد 	 

می دارنــد 

را 	  عمومــی  سیاســت های  سیاســی،  احــزاب 

می کننــد تدویــن 

احــزاب سیاســی، عملکــرد حکومت هــا را نقــد 	 

می کننــد

احــزاب سیاســی، بــا آموزش هــای شــان، آگاهــی 	 

عامــه را افزایــش می دهنــد 

احــزاب سیاســی، پــل ارتبــاط میــان حکومــت و 	 

افــراد هســتند.

مبارزات سیاسی و فکری

ــه تاریــح ۶0 ســاله ی احــزاب سیاســی در  اگــر ب

ــای  ــاهد کارکرده ــا ش ــود، م ــه ش ــتان مراجع افغانس

احزابــی اســتیم کــه محــراق توجــه شــان، بــه دو 

ــود:  ــوف ب ــر، معط ــه ای زی ــوع جداگان موض

ــی  ــارزات سیاس ــای مب ــر مبن ــداف، ب ــر اه بیش

را  خــود  اهــداف  یعنــی  بــوده،  متکــی  فکــری  و 

ایدئولوژیــک  و شــعارهای  اســاس گرایش هــا  بــر 

ــر  ــان، ب ــارزات ش ــان مب ــد و آرم ــری می کردن پی گی

اصــل »اصــالح سیاســی« اســتوار بــود.

شــکل  اخیــر  دهــه ی  چهــار  در  کــه  احزابــی 

گرفته انــد، عمــدا از راه بــرد نظامــی بــه عنــوان ابــزار 

فعالیــت سیاســی و بهریــن ســالح، بهــره برده انــد. 

ــورهای  ــه کش ــت ک ــکی نیس ــتا، ش ــن راس در ای

ــب  ــود را در تعقی ــع خ ــم نف ــوز ه ــوم، هن ــان س جه

شــکاف های  زیــرا  می بیننــد؛  فراینــد  همیــن 

ــده از قــرون و اعصــار  اجتاعــی و قومــی باقــی مان

گذشــته، کوهــی از مشــکالت اجتاعــی و سیاســی 

ــت.   ــرار داده اس ــا ق ــرا راه آن ه را ف

در قانــون احــزاب سیاســی افغانســتان، مصوبه ی 

ســال 1382 هـــ. ش، فعالیــت و کارویــژه ی احــزاب 

چنیــن رصاحــت دارد:

ــن  ــات دی ــه اساس ــرام ب ــت و اح ــروی، رعای • پی

ــالم؛ ــدس اس مق

• عدم استفاده و جلوگیری از خشونت و تهدید؛

قومــی،  تعصبــات  تحــرکات،  از  مانعــت   •

ســمتی؛ و  مذهبــی  نــژادی، 

برابــر  در  مشــهود  خطــر  ایجــاد  از  پرهیــز   •

حقــوق و آزادی هــای افــراد و بــر هــم زدن عمــدی 

امنیت عامــه؛ و  نظــم 

بــا  یــا تبانــی  • نداشــنت تشــکیالت نظامــی 

مســلح؛ قــوای  نیروهــای 

• عدم متویل کننده ی مالی خارجی؛ 

نتیجه گیری

حــزب سیاســی، مرکــب از گروهــی از شــهروندان 

کــم و بیــش ســازمان یافتــه اســت کــه بــه عنــوان یک 

واحــد سیاســی، عمــل می کنــد. احــزاب نیرومنــد و 

مردمــی در یــک کشــور، خــود عامــل تعییــن  کننــده 

درجــا بــه جایــی قــدرت حاکــم هســتند. 

ــزاب  ــوب اح ــردم در چارچ ــدن رأی م ــم ش مراک

در  تغییــر  یــا  و  ثبــات  عامــل  خــود  سیاســی، 

حاکمیــت اســت. در جوامــع امــروزی، ایجــاد حــزب 

جنبــه ی مهمــی از )قــدرت( را تشــکیل می دهــد. در 

ــا و  ــی، توان مندی  ه ــدر سیاس ــزاب مقت ــوکات اح چ

ــب  ــل، موج ــت بالفع ــه فعالی ــوه ب ــای بالق ظرفیت  ه

ــر  ــان ب ــذاری آن ــت تأثیرگ ــار و صالحی ــش اعتب افزای

جریان  هــا و رویدادهــای سیاســی کشــور می شــود. 

در دنیــای کنونــی و بــا توجــه بــه پیش رفــت 

ــی، رضورت  ــرش دموکراس ــوژی و گس ــوم، تکنال عل

تحــوالت  در  آن هــا  نقــش  و  احــزاب  بــه  مــرم 

محســوس اســت. در رشایــط معــارص، احــزاب و 

مشــخصه ی  و  اساســی  رکــن  مدنــی،  نهادهــای 

ــد.  ــاب می آین ــه حس ــک ب ــع دموکراتی ــی جوام اصل

ــتند؛  ــف هس ــف مختل ــی دارای تعاری ــزاب سیاس اح

ولــی اگــر بــه ایــن تعریف هــا نظــر اندازیــم از آن، دو 

موضــوع اســتنباط میشــود:

کــه  اســت  جامعــه ای   افغانســتان،  جامعــه ی 

از  و  بــوده  پیچیــده  اجتاعــی  ســاختار  دارای 

لحــاظ سیاســی، اجتاعــی، مذهبــی و موقعیــت 

ــزرگ را در ایجــاد احــزاب  جغرافیایــی، تأثیــر بســا ب

سیاســی داشــته کــه بــا ســایر احــزاب سیاســی 

جهــان قابــل مقایســه نیســت.

ســاختار  در  خارجــی  سیاســت  برنامه هــای 

از  متأثــر  و  تأثیرگــذار  افغانســتان،  سیاســی 

اندیشــه های بیرونــی اســت کــه بــا برخــورد نادرســت 

ایدئولوژیــک، آن گونــه فعالیت هــا دوام نیــاورده  انــد و 

گفتنــی اســت کــه ایجــاد احــزاب سیاســی بــه بســر 

مناســب رضورت دارد و رهــران احــزاب، وجیبــه 

دارنــد بــا درنظرداشــت رشایــط جامعــه، اهــداف 

ــزاب در  ــازان اح ــازند و پالیسی س ــن س ــان را معی ش

گرفــنت تصامیــم، مســتقالنه عمــل مناینــد. احــزاب 

ــر اســاس  ــت مردمــی داشــته باشــند و ب ــد حای بای

خــارج  از  این کــه  نــه  شــوند،  انتخــاب  اندیشــه 

بایســتگی های  متــام  شــوند.  حایــت  و  متویــل 

ــا پشــتوانه ی مردمــی  احــزاب سیاســی، متناســب ب

ــه  ــا ارائ ــزاب، ب ــن اح ــا ای ــت ت ــد. الزم اس ــان باش ش

عام املنفعــه،  حداکــرث  و  ســودمند  برنامــه ی 

ــی و  ــر اصــول عین ــی ب ــق، مبن سیاســت گذاری دقی

پذیرفتــه شــده ی علمــی و اجتاعــی عمــل مناینــد. 

ــوع  ــش از وق ــه را پی ــالج واقع ــد ع ــام، بای در فرج

کــرد و آرزوی دیرینــه ی یــک جامعــه ی آبــاد، آزاد، آرام، 

مســتقل، دموکراتیــک و مرقــی را عملــی ســاخت.

پیشنهادهای مشخص

تشــکیل  عنــارص  از  یکــی  سیاســی،  احــزاب 

دهنــده ی دموکراســی )مردم ســاالری( اســت کــه 

بــه حاکمیــت قانــون می شــود. منجــر 

)ســارق گونه(  افغانســتان،  سیاســی  احــزاب 

شــده اند.  ایجــاد 

از فعالیــت نسبی شــان منی تــوان چشــم پوشــید 

و دلیــل پــا نگرفــنت احــزاب نیــز، در گُسســت و 

ــتگی دارد.  ــا بس ــر آن ه تأخی

نبــود امنیــت و ثبــات در کشــور، به احزاب سیاســی 

آســیب زده و آنــان را به چالش کشــیده اســت. 

در  مختلــف  اقــوام  وجــود  و  نــژادی  تنــوع 

افغانســتان، یکــی از علــل شــکل گیری هویت هــای 

قومــی در احــزاب سیاســی اســت. 

یــک  فاقــد  حداکــرث  سیاســی،  جریان هــای   

اســراتیژی کاری و اهــداف مشــخص بــوده کــه 

بتواننــد در بســیج توده هــا و در راســتای اهــداف 

مناینــد.  عمــل  درازمــدت  و  کوتاه مــدت 

ــر دارای  احــزاب سیاســی در افغانســتان، بیش

ــوازن  ــوده؛ بلکــه براســاس ت تشــکیالتی منســجم نب

ــده اند. ــاد ش ــی ایج ــه ای و قوم فرق

 مقــام احزاب سیاســی، در رشایــط و دگرگونی های 

جامعــه، هنــوز مردمــی و فراگیر نیســت و از پشــتیبانی 

و حایــت قاطع، برخوردار نیســتند. 

ــردم، در  ــر عــدم مشــارکت سیاســی م ــی کــه ب دالیل

احــزاب سیاســی کشــور می تــوان اشــاره کــرد، این  اســت:

واژه ی »حــزب و یــا احــزاب«، خاطــرات تلــخ و 

دردنــاک دوره هــای پیشــین راســت و چــپ را دوبــاره 

انگیــزه ای  و  تداعــی می کنــد  مــردم،  اذهــان  در 

ــد.  ــاع، از آن دوری جوین ــردم بی دف ــه م ــود ک می ش

از چالش هــای مهمــی کــه در  یکــی  امــروزه، 

برابــر احــزاب سیاســی افغانســتان قــرار دارد، همیــن 

فاصلــه ی رو بــه رشــد بیــن شــهروندان، احــزاب 

سیاســی و ســاختارهای حکومتــی اســت. 

در یــک نظرســنجی ای کــه در ایــن زمینــه، از 

ــای(،  ــام )الت ــه ن ــوی ب ــورتی فرانس ــر مش ــرف دف ط

ــار ی  ــردم در ب ــات م ــده، نظری ــام ش ــور انج در کش

احــزاب سیاســی، منفــی اســت. بــه گفتــه ی آن 

منبــع، احــزاب سیاســی در افغانســتان، نــه تنهــا بــا 

ــورد  ــرراً م ــه مک ــد؛ بلک ــد دارن ــی پیون ــای قوم فرق  ه

ــد.   ــرار گرفته ان ــا ق ــوذ خارجی ه ــتفاده و نف ــوء اس س

بــا  بایــد  جمعــی،  رســانه های  کارگــزاران 

ــای  ــام و هنجاره ــای ع ــژه ای، ارزش ه ــیت وی حساس

ــد و  ــاس داری مناین ــی را پ ــده ی اجتاع ــه ش نهادین

بــرای تحقــق عینــی آن، بــا ســیر نهادهــای فرهنگــی 

ــظ  ــرای حف ــات را ب ــام امکان ــرده و مت ــی ک هاهنگ

کرامــت انســانی بــه کار گیرنــد. طبیعــی اســت، 

هــرگاه ارزش هــا و باورهــای جامعــه مصئــون مبانــد، 

هم بســتگی اجتاعــی بیش تــر تضمیــن خواهــد 

ــل  ــن عوام ــا از مهم تری ــا و باوره ــرا ارزش ه ــد؛ زی ش

می  شــوند.  محســوب  اجتاعــی  هم بســتگی 

ــردم  ــه م ــداری ب ــا هش ــوادث روزنامه ه ــه ی ح صفح

ــی و  ــر کس ــه ه ــی، ب ــه و آگاه ــدون توج ــا ب ــت ت اس

هــر چیــزی اعتــاد نداشــته باشــند، رســانه ها بایــد 

جنبــه ی ترســانندگی مجــازات را برجســته کننــد 

ــی  ــب جرم ــه مرتک ــخصی ک ــد ش ــگان دریابن ــا هم ت

می شــود، بــه ســزای عملــش خواهــد رســید. بحــث 

دیگــر، ایجــاد قبــح اجتاعــی و حساســیت در جامعه 

اســت. در برخــی جوامــع، بعضــی از جرایــم قبحــی 

ندارنــد. بــرای مثــال، فــرار از مالیــات در یــک کشــور، 

ــی  ــا جرایم ــد و حت ــار می آی ــه ش ــی ب ــی زرنگ نوع

ــی  ــح چندان ــورها، قب ــی کش ــاق در برخ ــد، قاچ مانن

ــی و  ــح اجتاع ــن قب ــاد ای ــانه ها در ایج ــدارد. رس ن

حساس ســازی جامعــه و افزایــش امنیــت اجتاعــی 

ــد.  ــزایی دارن ــش به س ــق نق ــن طری ــه ای ب

1- قانون شناسی و مکافات شناسی

قوانیــن در هــر جامعــه ای، مبنــای اصلــی نظــم 

وجــود  بــدون  می شــوند،  محســوب  اجتاعــی 

ــازمان ها  ــراد، س ــان اف ــی می ــم اجتاع ــن، نظ قوانی

بــود؛  ممکــن خواهــد  غیــر  مدنــی،  نهادهــای  و 

قانــون جایــگاه هــر فــرد را در نظــام قربنــدی، 

ــت  ــارات را در جه ــات و انتظ ــاخته و توقع ــن س معی

منطقــی هدایــت می کنــد، قانــون نــه تنهــا رابطــه ی 

ــه  ــه رابط ــد؛ بلک ــف می کن ــان را تعری ــان مخاطب می

نیــز در  میــان نهادهــا و گروه هــای اجتاعــی را 

ســطح کالن، مشــخص منــوده و بــرای کســانی کــه 

ــرده  ــوم ک ــی را معل ــد، مجازات ــی می کنن از آن تخط

زمینــه،  ایــن  در  رســانه ها  مهــم  کارکــرد  اســت. 

بــه مخاطبــان  قانــون و مکافــات آن  شناســاندن 

ــم  ــکاب جرای ــزان ارت ــش می ــت کاه ــی، جه اجتاع

نظــم  قانونــی،  کتــب  در  قانــون  وجــود  اســت. 

اجتاعــی را بــه ارمغــان منــی آورد، تبییــن و انتقــال 

اجتاعــی،  عاملیــن  بــه  قانون گرایــی  فرهنــگ 

آنــان را هنــگام مواجــه بــا جــرم و زمینه هــای آن 

بایــد  جمعــی،  ارتبــاط  وســایل  می کنــد.  آگاه 

روحیــه ی  قانونــی،  منافــع  و  فوایــد  ارائــه ی  بــا 

ــه  ــد ک ــان دهن ــد و نش ــج مناین ــی را تروی قانون گرای

ــرد  ــرای عمل ک ــرا ب ــوژی توجیه گ ــوان ایدئول ــه عن ب

منی کننــد؛  عمــل  حاکــان  و  قدرت منــدان 

ــم  ــای نظ ــوان مبن ــه عن ــی را ب ــرات قانون ــه تذک بلک

ــزارش از  ــه ی گ ــد. ارائ ــرح می مناین ــی، مط اجتاع

ــی  ــد و مجازات ــه می کن ــون عرض ــه قان ــی ک ضوابط

ــت،  ــاخته اس ــن س ــان معی ــرای متخلف ــون ب ــه قان ک

ــر  ــانه ها در ع ــه رس ــت ک ــدی اس ــرد ارزش من کارک

ارتباطــات بــر عهــده دارنــد. رســانه های جمعــی، 

می کوشــند  مقــررات  و  قانــون  تبییــن  طریــق  از 

قاعده هــای  مســیر  در  را  افــراد  رفتارهــای  تــا 

بــه  و  مناینــد  رهــری  جامعــه،  شــده ی  تعریــف 

ــود  ــای خ ــرد رفتاره ــر گاه ف ــه ه ــد ک ــراد بیاموزن اف

را براســاس هنجارهــا و قواعــد اجتاعــی تنظیــم 

منایــد، از طــرف جامعــه پــاداش داده می شــود؛ 

بالطبــع مخاطبــان اجتاعــی نیــز در می یابنــد، 

بــرای رســیدن بــه خواســته های خــود، بایــد بــه 

قانــون  کــه  بیاورنــد  روی  و هنجارهایــی  رفتارهــا 

معیــن کــرده اســت. آمــوزش غیــر مســتقیم قانــون، 

قانــون  بــه  درونــی  احــرام  می توانــد  هم چنیــن 

ــن  ــون را در بی ــه قان ــبت ب ــدس، نس ــاس تق و احس

اعضــای جامعــه ایجــاد کنــد، بــه طــوری کــه قانــون 

را بــه عنــوان امــر مقــدس و غیــر قابــل تخلــف تصــور 

مناینــد. بــه عبــارت دیگــر، رســانه ها از طریــق اقنــاع 

و رســوخ بــه ذهــن انســان ها، بــه درونی ســازی، 

می پردازنــد.  هنجارهــا  قلبــی  پذیــرش  و  جــذب 

رســانه های همگانــی نیــز، دارای کارکــرد کنــرل 

از  مجــرم،  کــه  هنگامــی  تــا  اســتند  اجتاعــی 

مجازات هــای قانونــی هنجارشــکنی، تصــور روشــنی 

ــع و  ــه مناف ــا ب ــد و تنه ــته باش ــود نداش ــن خ در ذه

مزایــای تخطــی از مقــررات بیندیشــد، انگیــزه ی 

ارتــکاب جــرم در او تشــدید می-شــود، بدیــن لحاظ، 

رســانه ها مؤظــف اســت کــه شــناخت همه جانبــه ای 

از زیان هــا و عواقــب جــرم را در اختیــار اعضــای 

انگیــزه ی  وســیله،  ایــن  بــه  و  بگــذارد  جامعــه، 

ــد از  ــکاب جــرم را کاهــش دهــد. رســانه می توان ارت

طریــق نشــان دادن عواقــب انســان های مجرمــی 

ــاه و  ــح گن ــتی و قب ــدند، زش ــراف ش ــار انح ــه دچ ک

جــرم را در ذهــن مخاطبــان ترســیم منایــد و مایــه ی 

باشــد. انســان ها  عرت آمــوزی 

2 -کنرتل اجتامعی

هــر نظــام اجتاعــی بــرای حفــظ ارزش هــا و 

هنجارهایــش، مکانیســم هایی را ترتیــب می کنــد، 

تــا افــراد جامعــه بــدون هیــچ احســاس فشــاری 

ــده  ــد ش ــی، پای بن ــای اجتاع ــه هنجاره ــبت ب نس

و از معیــاری پذیرفتــه شــده ی جامعــه عبــور نکننــد. 

در تعریــف کنــرل اجتاعــی گفتــه انــد کــه کنــرل 

اجتاعــی بــه مجموعــه شــیوه ها، تدابیــر و وســایلی 

ــروه،  ــک گ ــا ی ــه ی ــک جامع ــه ی ــود ک ــالق می ش اط

ــه  ــرادش ب ــت اف ــود و هدای ــداف خ ــق اه در راه تحق

رعایــت آداب، شــعایر، مناســک و ارزش هــای پذیرفته 

ــه دو  ــی ب ــرل اجتاع ــد. کن ــه کار می گیرن ــده ب ش

ــارهای  ــق فش ــی از طری ــود، یک ــام می ش ــیوه انج ش

ــزار آن، هــان )قوانیــن و ضانــت  اجتاعــی کــه اب

اجــرای( آن اســت و دیگــری از طریــق، )اقنــاع( 

ــد.  ــزم می کن ــا مل ــت قاعده ه ــه رعای ــراد را ب ــه اف ک

رســانه های همگانــی نیــز، دارای کارکــرد کنــرل 

انعــکاس  و  بــا درج  رســانه ها  اســتند.  اجتاعــی 

ناهنجاری هــای اجتاعــی و عواقــب شــومی کــه 

ــر  ــور غی ــه ط ــرار دارد، ب ــرف ق ــراد منح ــار اف در انتظ

از  پیش گیــری  و  کنــرل  بــه  اقــدام  محســوس، 

رســانه ها  می کننــد.  جامعــه  در  ناهنجاری هــا 

عمدتــا، از طریــق اقناع پذیــری بهــر می تواننــد، در 

ــن  ــی کــه چنی ــر باشــند، وقت کنــرل اجتاعــی مؤث

خــری در مطبوعــات درج می شــود کــه مدیــر عامــل 

یــک رشکــت تجــاری بین املللــی، بــه اتهــام قاچــاق 

ــد،  ــوم ش ــدی محک ــزای نق ــه ج ــی، ب ــزات طب تجهی

ســایر مدیــران اقتصــادی کــه در معــرض فســادهای 

مالــی قــرار گرفتــه انــد، حداقــل در مــوارد یــاد شــده، 

احتیــاط بیش تــری خواهنــد کــرد.

نتیجه گیری

در مباحــث ایــن مقالــه، بــه تعریــف رســانه و 

جایــگاه آن، هم چنیــن کارکردهــای مثبــت و تأثیر آن 

بــر پیش گیــری از جرایــم پرداختــه شــد. از مجمــوع 

آن هــا می تــوان بــه جایــگاه حســاس و بســیار مؤثــر 

رســانه در شــکل دهی و هدایــت جامعــه، بــه ســمت 

ــان آن هــا  ــد نظــر مؤسســان و صاحب خاصــی کــه م

ــه  ــی ک ــر کنون ــت، در ع ــرد. در حقیق ــت پی ب اس

دیــوار  می شــود،  نامیــده  نیــز  ارتباطــات  عــر 

خانه هــا فــرو ریختــه و مرزهــا برداشــته شــده اســت و 

دیگــر خانــواده، آن محــل امــن و خــارج از دســت رس 

ــایر  ــون و س ــو، تلویزی ــواج رادی ــت و ام ــه نیس جامع

ــوب،  ــر مکت ــوب و غی ــی، مکت ــاط جمع ــائل ارتب وس

ــش آموزشــی  ــد. نق ــرده ان ــوخ ک ــخت رس ــدان س ب

جامعــه بســیار پررنــگ شــده و ایــن وظیفــه بــا ابــزار 

رســانه های  می گیــرد.  اجرایــی  منــود  رســانه، 

ــتند  ــی اس ــرل اجتاع ــرد کن ــی دارای کارک همگان

و بــا برجسته ســازی جنبــه ی ترســانندگی مجــازات، 

در امــر کاهــش جرایــم نقــش ارزنــده دارد. رســانه ها 

ــه  ــادر ب ــد و ق ــر می گذارن ــکار عمومــی اث ــر روی اف ب

جهت دهی آن ها استند.

پیدا و پنهان احزاب سیاسی افغانستان46

نقش رسانه در پیش گیری از جرم  

جامعه ی افغانستان، 

جامعه ای  است که دارای 

ساختار اجتامعی پیچیده 

بوده و از لحاظ سیاسی، 

اجتامعی، مذهبی و 

موقعیت جغرافیایی، تأثیر 

بسا بزرگ را در ایجاد 

احزاب سیاسی داشته که 

با سایر احزاب سیاسی 

جهان قابل مقایسه 

نیست.

واژه ی »حزب و 

یا احزاب«، خاطرات تلخ 

و دردناک دوره های پیشین 

راست و چپ را دوباره 

در اذهان مردم، تداعی 

می کند و انگیزه ای می شود 

که مردم بی دفاع، از آن 

دوری جویند. 

در برخی جوامع، بعضی 

از جرایم قبحی ندارند. 

برای مثال، فرار از مالیات 

در یک کشور، نوعی 

زرنگی به شامر می آید و 

حتا جرایمی مانند، قاچاق 

در برخی کشورها، قبح 

چندانی ندارد. رسانه ها در 

ایجاد این قبح اجتامعی 

و حساس سازی جامعه و 

افزایش امنیت اجتامعی 

به این طریق نقش 

به سزایی دارند. 

پوهاند دوکتور حبیب پنجشیری 

نویسنده

پوهیالی محمدجواد فروتن

نویسنده

بخش دوم

بخش دوم
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ــی  ــت انتقال ــرای عدال ــه ب ــت ک ــال ها اس ــل: س ــح کاب صب

ــای  ــح، جنایت ه ــر آوردن صل ــه خاط ــاال ب ــد؛ احت کار می کنی

جنگــی نادیــده گرفتــه می شــود؛ ایــن اتفــاق بــرای شــا قابــل 

قبــول اســت؟

پــدرام: مــا دو مرحلــه داریــم؛ یکــی جنایاتــی کــه در 

دوران کمونیســت ها صــورت گرفتــه و دیگــری جنایاتــی اســت 

کــه در جنگ هــای داخلــی و دوره ی طالبــان و همین طــور 

دوره ی پــس از طالبــان اتفــاق افتــاده اســت. متأســفانه اراده 

بــرای تطبیــق عدالــت و رســیدگی بــه خواســت های قربانیــان 

وجــود نــدارد. دســت کــم در حکومــت جدیــد افغانســتان، 

ــه کار  ــی ک ــت. در 2004 زمان ــده اس ــوش ش ــه خام ــن قص ای

حقوق بــر  کمیســیون  توســط  منازعــه،  ترســیم  گــزارش 

ــود،  ــخص ش ــه مش ــود ک ــن ب ــدف ای ــد، ه ــاز ش ــتان آغ افغانس

عامــالن جرایــم در افغانســتان کی هــا بودنــد و ایــن افــراد بایــد 

بــه پنجــه ی قانــون ســپرده می شــدند و یــا حــد اقــل از مــردم 

معــذرت می خواســتند. یــک گــزارش همه جانبــه آمــاده و نــر 

شــد؛ امــا از ســوی حکومــت نادیــده گرفتــه شــد. بــا وجــودی 

کــه حامیــان عدالــت، جامعــه ی مدنــی افغانســتان و نهادهــای 

ــزارش  ــن گ ــر ای ــر ن ــد ب ــیار تأکی ــی، بس ــری جهان حقوق ب

ــرد.  ــن کار را نک ــت ای ــا حکوم ــد؛ ام کردن

صبح کابل: به نظر شا چرا این گزارش نر نشد؟

ــه خاطــر مصلحت هــا،  ــن اســت کــه ب ــاور مــن ای پــدرام: ب

را در دســت  قــدرت  و عمــال  نفــوذ سیاســی  کــه  افــرادی 

داشــتند؛ امــا هــر چــه بــود، حکومــت حــارض نشــد ایــن 

ــز  ــان، پارملــان افغانســتان نی ــد. در آن زم ــر کن گــزارش را ن

ــان  ــان زم ــت در ه ــرد. عدال ــاس ک ــی را پ ــو عموم ــون عف قان

بــه عنــوان مفهومــی بســیار غریــب معرفــی شــد. بعــد مــا 

متوجــه شــدیم کــه حامیــان بین املللــی افغانســتان و کســانی 

کــه در قــدرت بودنــد، باورمنــدی بــه تطبیــق ارزش هــای 

حقوق بــری نداشــتند یــا دســت کــم خواســت میلیون هــا 

بــرای شــان  افغانســتان،  قربانــی جنایت هــای جنگــی در 

اهمیــت نداشــت. 

صبــح کابــل: بســیاری از کارشناســان حــوزه ی صلــح، بــاور 

دارنــد کــه صلــح پایــدار، زمانــی شــکل می گیــرد کــه عدالــت 

ــدار  ــح پای ــک صل ــه ی ــه ب ــا، چگون ــاور ش ــه ب ــد؛ ب ــرار باش برق

می توانیــم برســیم؟

ــِح  ــد یــک صل ــاور مــا ایــن اســت، زمانــی می توان پــدرام: ب

پایــدار و همه شــمول در افغانســتان بــه وجــود بیایــد کــه تــوأم 

بــا عدالــت باشــد؛ زمانــی کــه عدالــت نباشــد، مــا منی توانیــم 

بــه صلــح پایــدار دســت پیــدا کنیــم؛ هــان گونــه کــه در هــژده 

ــه ای  ــه مرحل ــک ب ــم نزدی ــاال ه ــتیم. ح ــته نتوانس ــال گذش س

اســتیم کــه ارزش هــای 18 ســال گذشــته را تقریبــا از دســت 

ــن  ــت تأمی ــه عدال ــت ک ــن اس ــح آن، ای ــل واض ــم. دلی می دهی

نشــد و یــا دســت کــم عامــالن جنایــت علیــه بریــت بــه جــای 

محاکمــه، قدرت مندتــر شــدند. حــاال کــه وضعیــت امنیتــی رو 

بــه وخامــت گذاشــته و دســت کــم از ســال 2008 بــه این ســو، 

ــد  ــر ض ــای بیش ــود و جنایت ه ــر می ش ــر روز بدت ــت ه وضعی

بــری صــورت می گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل اســت. طالبــان و 

دیگــر گروه هــای تروریســتی و سیاســی ای کــه از جنــگ نفــع 

ــورش  ــا تص ــه حت ــد ک ــرده ان ــاد ک ــی را ایج ــد، وضعیت می برن

بــرای مــا ســخت شــده اســت. 

ــی  ــازارش خیل ــح ب ــه ی صل ــا قص ــن روزه ــل: ای ــح کاب صب

اگــر  می افتــد،  اتفاقــی  چــه  می کنیــد  فکــر  اســت؛  گــرم 

هم چنــان در ایــن پروســه عدالــت در نظــر گرفتــه نشــود؟

ــه  ــه نتیج ــد، ب ــت نباش ــا عدال ــوأم ب ــه ت ــی ک ــدرام: صلح پ

ــن  ــر از ای ــح، بیش ت ــه ی صل ــه پروس ــن ک ــرای ای ــد. ب منی رس

کــه عدالت محــور باشــد، بــر محــور منافــع گروه هــای سیاســی 

در داخــل و کشــورهای قدرت منــد، پیــش مــی رود. پــس از 

2003، وقتــی افغانســتان عضویــت محکمــه  ی بین املللــی 

جزایــی را پذیرفــت، ایــن امیــدواری ایجــاد شــد کــه ایــن 

محکمــه، بــه عنــوان یــک نهــاد جهانــی، بتوانــد در جلوگیری از 

نقــض حقوق بــر و جنایــت ضــد بــری، نقــش خوبــی بــازی 

کنــد؛ امــا در چنــد ســال اخیــر، دیدیــم کــه هــم کاری حکومــت 

افغانســتان و جامعــه ی جهانــی، بــرای رشوع کار محکمــه 

خیلــی خــوب نبــود؛ بــا وجــودی کــه قربانیــان، بارهــا صــدای 

ــر  ــد و شــکایت های خــود را فرســتادند. ه ــد کردن شــان را بلن

ــا تصمیــم اخیــر ایــن محکمــه، امیــدواری ایجــاد شــد  چنــد ب

کــه ایــن کارهــا از رس گرفتــه شــود. 

صبــح کابــل: تــا حــاال دو-ســه بــار تکــرار کــردی، کســانی 

حداقــل  انــد،  شــده  بــری  ضــد  جنایــت  مرتکــب  کــه 

در  کــه  کســانی  آیــا  مــردم؛  از  می کردنــد  معذرت خواهــی 

پــی عدالــت اســتند، فقــط معذرت خواهــی ایــن افــراد را 

؟ هنــد می خوا

پــدرام: خواســت مــا، تطبیــق عدالــت اســت؛ شــیوه ی 

قربانیــان.  خواســت  بــه  دارد  بســتگی  عدالــت،  تطبیــق 

قربانیــان افغانســتان بایــد تصمیــم بگیرنــد کــه این هــا را 

ــی می کشــند.  ــه دادگاه جزای ــراد را ب ــن اف ــا ای می بخشــند و ی

صبــح کابــل: گــروه هاهنگــی عدالــت انتقالــی چــه 

اســتید؟ آن  اعضــای  از  یکــی  شــا  کــه  می خواهــد 

پــدرام: مــا می خواهیــم کــه فرهنــگ معافیــت از مجــازات 

محــدود شــود. تــا زمانــی کــه افــراد متهــم، بــه دادگاه کشــانده 

و محکمــه نشــوند، هیــچ وقــت صاحــب یــک نظــام قدرت منــد، 

پابنــد بــه حقوق بــر و افغانســتانی کــه زندگــی مســاملت آمیز 

بــری در آن وجــود داشــته باشــد را نخواهیــم داشــت. 

ــزار  ــی 5 ه ــان رهای ــی فرم ــای ارشف غن ــل: آق ــح کاب صب

ــم  ــه جرای زندانــی طالبــان را امضــا کــرد و ایــن افــراد، همــه ب

ــه ی جنــگ  ــد، چــون از صحن ضــد بــری متهــم و محکــوم ان

ــد.  ــه شــده ان گرفت

ــته  ــراد وابس ــان و اف ــان طالب ــازی جنگ جوی ــدرام: آزاد س پ

بــه ایــن گــروه، یــک چیــزی جدیــد نیســت؛ متأســفانه در 

ــان،  ــو طالب ــزار عض ــت ه ــم بیش تــر از هش ــرزی ه دوره ی ک

در چنــد مرحلــه آزاد شــدند. در آن زمــان هــم، انتقــاد مــا 

همیــن بــود کــه اگــر ایــن افــراد مرتکــب جرایــم نشــدند، چــرا 

بازداشــت و محکمــه شــدند. اگــر بــی گنــاه انــد، حکومــت بایــد 

بــرای آن هــا غرامــت پرداخــت کنــد. اگــر آن هــا مرتکــب جنایــت 

جنگــی شــدند، چــرا آزاد مــی شــوند؟ رییس جمهــور صالحیــت 

ایــن را نــدارد. موضــوع حق العبــدی چــه می شــود؟ هیــچ 

کــس صــدای مــا را نشــنید. آزادســازی آن هــا، ســبب تقویــت 

ــد.  ــر ش ــان بیش ت ــدرت طالب ــگ و ق جن

ــری و  ــای حقوق ب ــه از نهاده ــادی ک ــل: انتق صبــح کاب

فعالیــن مدنــی هــم وجــود دارد، ایــن اســت کــه فقــط انتقــاد 

می کنیــد. چــرا؟

ــته؛ کار  ــود را داش ــات خ ــی اعراض ــه ی مدن ــدرام: جامع پ

ــم،  ــام دادی ــه انج ــت ک ــری اس ــت، البی گ ــی اس ــا دادخواه م

هــم بــا حکومــت افغانســتان و هــم بــا جامعــه ی جهانــی؛ 

ولــی متأســفانه جــدی گرفتــه نشــد. بــه خاطــر تأمیــن منافــع 

ــن  ــرای همی ــتند. ب ــدرت اس ــه در ق ــی ک ــورها و گروپ های کش

اســت کــه هــر روز وضعیــت بدتــر شــده مــی رود. همــه در پــی 

منافــع خــود شــان اســتند. امریــکا روی حکومــت افغانســتان 

فشــار آورده کــه پنــج هــزار زندانــی طالبــان را رهــا کنــد؛ ایــن 

کار بــه خاطــر منافــع خــود شــان اســت. ایــن پنــج هــزار 

زندانــی کــه آزاد می شــوند بــه کجــا مــی رونــد؟ طالبــان 

لیســتی را تهیــه کــرده اســت و مســلم اســت کــه افــراد درجــه  

یــک شــان را می خواهنــد رهــا ســازند، نــه افــراد پیــر و بــه درد 

ــزم  ــچ میکانی ــه هی ــت ک ــن اس ــا ای ــی م ــان را. نگران ــور ش نخ

روشــنی وجــود نــدارد. ایــن کــه ایــن افــراد، چــه نــوع جرایــم 

را مرتکــب شــده انــد، کســی پاســخ گو نیســت. چــه تضمینــی 

ــد؟  ــر منی گردن ــگ ب ــه ی جن ــه جبه ــاره ب ــه دوب ــود دارد ک وج

حکومــت افغانســتان نیــز هیــچ راه کاری را نــدارد. هیــچ  نهــاد 

جهانــی هــم تضمیــن نکــرده اســت، مرحلــه ی پــس از رهایــی 

زندانیــان را، دســت کــم اگــر ضانتــی وجــود داشــته باشــد کــه 

ــا حــدی شــاید  ــم جنــگ منجــر شــود هــم ت ــه خت ــن کار، ب ای

خــوب باشــد. مــا صلــح می خواهیــم، چــون دیگــر توانــی بــرای 

ــت؟ ــه قیم ــه چ ــح ب ــی صل ــت؛ ول ــگ نیس ــرد جن پیش ب

ــی،  ــال مدن ــک فع ــوان ی ــه عن ــا ب ــط ش ــل: فق ــح کاب صب

ــه در کل نهادهــای حقوق بــری  ــا، ن ــد ی ــی را داری ــن نگران ای

ــد؟ ــی نگــران ان و مدن

پــدرام: همــه نگــران انــد. نگرانــی مــا نگرانــی مــردم 

افغانســتان اســت، نگرانــی زنــان و جوانــان اســت. مــا در 

وضعیتــی بــه پیــش می رویــم کــه منی دانیــم چــه اتفــاق 

انجــام  تــازه ای  می افتــد. هــر روز کــه می گــذرد، جنایــت 

ــی  ــه چ ــوند، هم ــته می ش ــری کش ــان های دیگ ــود، انس می ش

ــت.  ــاک اس ــدن خطرن ــادی ش ــن ع ــت و ای ــده اس ــادی ش ع

ــت  ــرار اس ــی ق ــی جزای ــه ی بین امللل ــل: محکم ــح کاب صب

کارش را در افغانســتان رشوع کنــد. ظاهــرا شــا هــم راضــی 

هســتین از ایــن اتفــاق، فکــر می کنیــد ایــن کار، نتیجــه ای در 

پــی خواهــد داشــت؟

حکومــت  چقــدر  کــه  دارد  ایــن  بــه  بســتگی  پــدرام: 

افغانســتان، کمــک می کنــد. حکومــت افغانســتان در مــی 

از 120  را پذیرفــت. بیش تــر  نهــاد  ایــن  2003، عضویــت 

کشــور عضــو ایــن نهــاد اســت. چهــار نــوع جرایــم ضــد بــری 

کــه در هــر کشــور اتفــاق می افتــد؛ در صورتــی کــه نهادهــای 

عدلــی و قضایــی داخلــی آن کشــورها؛ تــوان رســیدگی بــه آن 

ــی  ــر دولت ــد. ه ــدام می کن ــاد اق ــن نه ــند، ای ــته باش را نداش

ــاد  ــم کاری و ایج ــه ه ــف ب ــرد، مکل ــت آن را می پذی ــه عضوی ک

ســهولت بــرای کار ایــن نهــاد اســت. حکومــت افغانســتان 

مفــاد ایــن اســاس نامه را وارد کــود جــزا هــم کــرده اســت. 

جرایمــی را کــه ایــن نهــاد دنبــال می کنــد، مربــوط بــه بعــد از 

مــی 2003 اســت. هــر جنایــت ضــد بــری کــه در افغانســتان 

اتفــاق افتــاده اســت؛ از ســوی هــر طرفــی کــه باشــد_ از طــرف 

ــان و  نیروهــای امنیتــی افغانســتان، نیروهــای خارجــی، طالب

دیگــر گروه هــای تروریســتی_ از ســوی ایــن نهــاد بایــد بررســی 

ــه ی  ــه زمین ــت ک ــف اس ــم مکل ــتان ه ــت افغانس ــود. حکوم ش

ــد.  ــم کن ــاد را فراه ــن نه ــتان های ای ــرای دادس ــق ب تحقی

ــد،  ــل: اگــر حکومــت افغانســتان هــم کاری نکن صبــح کاب

ــد؟ ــد کارش را رشوع کن ــاد منی توان ــن نه ای

ــف  ــد. حکومــت مکل ــد هــم کاری بکن ــدرام: حکومــت بای پ

اســت کــه هــم کاری کنــد، چــون عضویــت آن را دارد. حکومــت 

ــر،  ــف دیگ ــد و از طری ــهیل کن ــه را تس ــد زمین ــتان بای افغانس

ممکــن محکمــه بــه متامــی جرایــم رســیدگی نکنــد و نهادهــای 

ــن  ــه ای ــه ب ــازد ک ــف بس ــتان را مکل ــی افغانس ــی و قضای عدل

ــم رســیدگی کنــد؛ امــا رشوع کار مهــم اســت.  جرای

ــه ای کــه حکومــت افغانســتان  ــن عجل ــا ای ــل: ب صبــح کاب

ــج هــزار  ــال فرمــان آزادی پن ــح دارد، مث ــه صل ــرای رســیدن ب ب

ــد حکومــت  ــان را صــادر کــرد، فکــر می کنی جنگ جــوی طالب

بــا ایــن نهــاد هــم کاری خواهــد کــرد؟

پــدرام: ایــن اقدامــات ناســنجیده ی حکومــت، ســؤال های 

ــای  ــر گفت وگوه ــت. اگ ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــرای م ــادی را ب زی

صلــح، حتــا نتیجــه هــم بدهــد کــه خیلــی بــاور نــدارم بــه آن، 

ــه  ــن ک ــرای ای ــم ب ــت می دهی ــا را از دس ــی از ارزش ه ــا خیل م

ایــن کار حکومــت، بــه نوعــی بــاج دادن اســت. دیــد و موضــع 

ــر  ــه ه ــده ک ــبب ش ــی س ــت داخل ــدارد. وضعی ــود ن ــد وج واح

ــاج  ــکا ب ــا امری ــد. حت ــاج دادن باش ــی ب ــل، در پ ــرف دخی ط

می دهــد کــه منافــع خــود شــان تأمیــن شــود، حکومــت هــم 

ــت؟  ــن کار چیس ــتان در ای ــردم افغانس ــع م ــور. نف ــن ط همی

نفــع قربانیــان چیســت؟ یــک پروســه بایــد طــوری پیــش بــرود 

کــه در مقابــل هــر چیــزی کــه از دســت می هیــم، بایــد چیــزی 

را بــه دســت بیاوریــم، آیــا آزادســازی زندانیــان، منجــر بــه ختــم 

ــد.  ــن منی کن ــن را تضمی ــی ای ــچ کس ــود، هی ــگ می ش جن

اســاس  بــر  کــه  می گویــد  حکومــت  کابــل:  صبــح 

توافق نامــه ی امریــکا و طالبــان، پــس از رهایــی ایــن پنــج 

ایــن  می شــود،  ایجــاد  رسارسی  آتش بــس  زندانــی،  هــزار 

می شــود؟ ختــم  جنــگ  چــون  نیســت،  دســت آورد 

ــی  ــاع م ــک اج ــد، ی ــر می خواه ــک بس ــح ی ــدرام: صل پ

خواهــد. پروســه ی صلــح اجــاع داخلــی مــی خواهــد، اجــاع 

می خواهــد؛  بین املللــی  اجــاع  و  می خواهــد  منطقــه ای 

چــون جنــگ افغانســتان هــم بُعــد منطقــه ای و هــم بُعــد 

ــن  ــفانه ای ــت. متأس ــی نیس ــگ داخل ــا جن ــی دارد و تنه جهان

دیدگاه هــای  مختلــف،  گروه هــای  نــدارد.  وجــود  اجــاع 

مختلــف دارنــد؛ ولــی مــا هنــوز مشــکل انتخابــات خــود را 

ــم. ــل کنی ــتیم ح نتوانس

صبــح کابــل: نگرانــی زیــاد اســت. ایــن کــه عدالــت تأمیــن 

نشــود و صــدای قربانیــان اصلــی جنــگ در نظــر گرفتــه نشــود، 

ــی  ــط کنون ــی در رشای ــی جزای ــه ی بین امللل رشوع کار محکم

چقــدر می توانــد بــرای قربانیــان مهــم باشــد؟

پــدرام: فکــر می کنــم محکمــه، در یــک رشایــط بســیار 

کار  آغــاز  اســت.  کــرده  رشوع  را  کارش  خــوب  و  حســاس 

کمــک می کنــد کــه مــا بــه یــک صلــح پایــدار برســیم و یکــی 

ــات  ــت اســت. ثب ــا عدال ــوأم ب ــح ت از مؤلفه هــای اساســی، صل

ــاند و ایــن  پایــدار می توانــد مــا را بــه توســعه ی پایــدار برس

ــت.  ــی اس ــر خوب خ

صبــح کابــل: در افغانســتان شــا و نهادهــای دیگــر حقوق 

بــری، ایــن محکمــه را کمــک می کنیــد اگــر رضورت باشــد؟

پــدرام: نهادهــا مدنــی، گــروه هاهنگــی عدالــت انتقالــی 

حقوق بــری  نهادهــای  دیگــر  و  حقوق بــر  کمیســیون  و 

ــتان  ــت در افغانس ــن عدال ــرای تأمی ــه ب ــی ک ــی و بیرون داخل

ــا ایــن نهــاد اســتند. تــا  کار می کننــد، متعهــد بــه هــم کاری ب

جایــی کــه ممکــن باشــد، مــا آمــاده هــم کاری در ایــن پروســه 

ــه هــم کاری اســتند.  ــز حــارض ب ــان نی اســتیم و قربانی

صبــح کابــل: گفتیــد کــه کار ایــن محکمــه تأثیرگــذار 

اســت. اگــر رشوع کار ایــن محکمــه پروســه ی صلــح را صدمــه 

ــد چــه؟ بزن

پــدرام: مــن چنیــن بــاوری نــدارم. تأمیــن عدالــت، بــه 

ــت  ــه در آن عدال ــی ک ــد. صلح ــک می کن ــح کم ــه ی صل پروس

در نظــر گرفتــه نشــود، صلــح نیســت و موفــق هــم منی شــود. 

در ســطح سیاســی ممکــن اســت یــک قــرارداد صــورت بگیــرد؛ 

ولــی هیــچ وقــت تــا زمانــی کــه عدالــت تأمیــن نشــود، صلــح 

ــح اجتاعــی اگــر نباشــد،  ــد. صل ــان منی آی ــه می اجتاعــی ب

ایــن همــه نفــرت از بیــن منــی رود کــه جامعــه ی افغانــی درگیــر 

ــه  ــد ب ــتی ملی بای ــود. آش ــن ش ــد تأمی ــت بای ــت. عدال آن اس

وجــود بیایــد و همــه، همدیگــر را بپذیرنــد، تــا بتوانیــم بــا هــم 

دیگــر زندگــی کنیــم. 

ــکا و  ــان امری صبــح کابــل: پــس از امضــای توافق نامــه می

طالبــان، نگرانی هــای مــردم افغانســتان بیش تــر شــده اســت. 

نگرانــی شــا هــم بیشــر شــده اســت؟

پــدرام: نگرانــی اصلــی مــا ایــن اســت کــه ایــن توافق نامــه، 

بــه نحــوی مروعیــت دادن بــه امارت اســالمی در ســطح 

ــدون  ــم آزادی ب ــم، وقتــی می بینی ــا نگرانی ــود. م ــی ب بین امللل

قیــد و رشط پنج هــزار زندانــی و دیگــر زندانیــان طالبــان 

قانــون  کــه  دارد  وجــود  احتــال  ایــن  می افتــد،  اتفــاق 

ــت را  ــان جمهوری ــا اگــر طالب ــه شــود. حت اساســی هــم معامل

ــل  ــی مث ــا جمهوریت ــر م ــت. اگ ــدام جمهوری ــد، ک ــم بپذیرن ه

ــی  ــا؟ جمهوریت ــم واقع ــه داری ــر چ ــیم، دیگ ــته باش ــران داش ای

کــه حقــوق اساســی افــراد را نقــض کنــد، جمهوریــت نیســت. 

ــه  نتیجــه ی قربانی هــای مــردم افغانســتان در چهــار دهــه و ب

ــت.  ــی اس ــون اساس ــن قان ــته، همی ــال گذش ــژه در 18 س وی

جنــگ نیروهــای امنیتــی و قربانــی نیروهــای امنیتــی و مــردم 

افغانســتان در مقابــل طالــب، بــرای همیــن ارزش هــا و قانــون 

ــت.  ــوده اس اساســی ب

صبــح کابــل: خــوب جامعــه ی جهانــی می گویــد کــه مــا در 

کنــار افغانســتان اســتیم و از ایــن ارزش هــا دفــاع می کنیــم؟

پــدرام: جامعــه ی جهانــی هــم صدهــا میلیــون دالــر مرف 

کردنــد. تلفــات دادنــد و حضــور شــان در افغانســتان هــم، بــه 

خاطــر ایــن بــود کــه از ارزش هــای دموکراتیــک دفــاع کننــد. 

نگرانــی اصلــی همیــن اســت کــه ایــن کشــورها بــه قربانیــان 

خــود شــان اهمیــت می دهنــد یــا نــه، یــا فقــط در پــی بیــرون 

شــدن از افغانســتان اســتند. وضعیــت را کــه مــا می بینیــم بــه 

نفــع طالبــان بــه پیــش مــی رود، امــارت مروعیــت بــه دســت 

ــر  ــان را بیش ت ــم طالب ــا داری ــه م ــی ک ــای داخل آورد. جدال ه

می کنــد.  قدرت منــد 

ــاالن  ــی فع ــا و متام ــخص ش ــت مش ــل: خواس ــح کاب صب

مدنــی و حقــوق بــری از حکومــت، در مــورد صلــح چیســت؟

ــانی  ــتان و کس ــیون افغانس ــا از سیاس ــت م ــدرام: خواس پ

کــه در 18 ســال، در قــدرت بودنــد و حــاال هــم بــر رس قــدرت 

ــر از  ــتان را بیش ت ــردم افغانس ــه م ــت ک ــن اس ــد، ای ــوا دارن دع

ایــن قربانــی نســازید، مــا در وضعیــت حساســی قــرار داریــم؛ 

خــود  تیمــی  خواســت های  از  و  نکنیــم  خودگــذری  اگــر 

نگذریــم، می بازیــم. راه حــل ایــن اســت کــه بایــد متحــد 

ــان  ــیم. زن ــته باش ــوی داش ــده ی ق ــره کنن ــم مذاک ــیم و تی باش

ــته  ــور داش ــم حض ــد در تی ــتان بای ــی افغانس ــه ی مدن و جامع

باشــند. اقلیت هــای قومی_مذهبــی بایــد در ایــن تیــم حضــور 

داشــته باشــند. سیاســیون بــرای تأمیــن منافــع مــردم بایــد از 

جنجــال دســت بکشــند. در متامــی ایــن پروســه، بایــد تــالش 

ــه شــود.  ــردم افغانســتان در نظــر گرفت ــوق م ــد کــه حق کنن

دوم، خواســت مــا تأمیــن عدالــت اســت. اگــر عدالــت 

ــان  ــگ هم چن ــیم و جن ــح منی رس ــه صل ــا ب ــود، م ــن نش تأمی

ادامــه خواهــد یافــت. اجــازه بدهیــد در اخیــر بگویــم کــه 

ــؤولیت  ــی، مس ــی و مدن ــای فرهنگ ــی گروه ه ــانه ها و متام رس

دارنــد کــه بــه گونــه ی هاهنــگ کار کننــد، تــا ارزش هــای بــه 

دســت آمــده، قربانــی داد و گرفت هــای سیاســی نشــود. 

5 نگرانیم که در پروسه ی صلح، قانون اساسی افغانستان هم معامله شود
رییس جمهور صالحیت آزاد کردن جنایت کاران جنگی را ندارد

از متجید تا نقد و اصالح

عبدالودوود پدرام
عضو گروه هامهنگی عدالت انتقالی و عضو گروه کاری مشرتک جامعه ی مدنی افغانستان

مختار پدارم

گفت وگو کننده

و عضو  انتقالی  پدرام، عضو گروه هامهنگی عدالت  اشاره: عبدالودوود 

گروه کاری مشرتک جامعه ی مدنی افغانستان است. آقای پدرام بیشرت 

کار  افغانستان  در  حقوق برش  فعال  عنوان  به  که  است  سال  پانزده  از 

می کند و در حوزه ی عدالت انتقالی و حقوق برش تجربه و تخصص دارد. 

او سند ماسرتی در روابط بین امللل دارد، عضو بورد چندین نهاد بین املللی 

بین املللی جزایی است. حقوق برشی و همکار محکمه ی 
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زندگی  آرام تر  جهانی  در  ما  می گویند، 

می کنیم. آیا می توان این حرف را به سادگی 

کرد؟ باور 

در  آمده ام،  یل  دانشگاه  در  که  زمانی  از 

مفاهیم  از  برخی  به  دیگر،  سؤال های  کنار 

کلیشه ای، نیز مشغول شده ام که تا کنون به 

پس خانه ی  در  بی چون وچرا،  را  آن ها  نحوی 

آن  به  زیاد  این که  بدون  و  داشته  خود  ذهن 

از  یکی  می شدم.  رد  شان  کنار  از  بپردازم، 

سؤال ها، همین مفهومی است که می گوییم 

جهان ما آرام تر و مصئون تر از گذشته است.

ورلدفیلوز  جمع  به  که  روزهایی  اولین  در 

عبید  رشمین  از  کوتاهی  ویدیوی  پیوستم، 

چینویی، مستندساز پاکستانی را متاشا کردم 

این  است.  طالبان«  »کودکان  اسمش  که 

هوش مندی  و  شجاعت  با  پاکستانی،  خانم 

کم نظیری می رود و در پرورش گاه های طالبان 

که  می کند  مصاحبه  کودکانی  با  پاکستانی، 

انتحاری  عمل کنندگان  به  ویژه ،  تربیت  با 

تبدیل می شوند. بچه های خوردسال با ایان 

به  خود  عشق  و  آمادگی  از  غیرقابل تصوری، 

متام  عزیمت  نقطه ی  می زنند.  حرف  انتحار 

است. خدا  رضایت  و  خدا  اطفال  این 

این  تربیت  که  می یابد  در  رشمین،  خانم 

تعقیب  گام  پنج  در  طالبان،  توسط  اطفال 

می شود:

فقیرترین  میان  از  اطفال  اول،  گام 

با  و  می شوند  شکار  و  شناسایی  خانواده ها 

ادعای آموزش و تغذیه، به صدها میل دورتر از 

خانواده های شان انتقال می یابند، جایی که 

تربیت گاه های مخصوص طالبان  و  مدرسه ها 

دارد. قرار 

زبان  به  قرآن  اطفال،  این  برای  دوم،  گام 

این  که  زبانی  می شود،  داده  آموزش  عربی 

از  و  منی دانند  آن  از  چیزی  هیچ  اطفال 

قرآن  از  غیر  دیگر،  اطالعاتی  منبع  هرگونه 

تلویزیون،  مجله،  کتاب،  می شوند،  محروم 

از  دیگر،  اطالع رسانی  وسیله ی  هر  و  رادیو 

می شود. دور  آنان  دسرس 

گونه ای  به  سخت  رشایط  در  سوم،  گام 

تربیت می شوند که از جهانی که در آن زندگی 

طالبان  باشند،  متنفر  و  بیگانه  می کنند، 

آب  و  خشک  نان  می زنند،  را  اطفال  این 

تفریح  و  بازی  از هرگونه  را  آن ها  می خورانند، 

که  می کنند  وادار  را  آنان  و  می سازند  محروم 

بخوانند. قرآن  روز  متام 

ارشد  رده های  از  افرادی  چهارم،  گام 

مورد  در  اطفال  این  برای  و  می آیند  طالبان 

بهشتی  پاداش های  و  بهشت  خدا،  شهادت، 

می گویند. سخن  انتحاری،  عمل  از  بعد 

عراق  از  زجردهنده  ویدیوهای  پنجم،  گام 

گونه ی  به  را  دیگر  جاهای  و  افغانستان  و 

گزینشی، به اطفال نشان می دهند تا بگویند 

مسلانان  با  اسالم  ضد  و  کفر  جهان  که 

چه  آنان،  برابر  در  مسلانان  و  می کنند  چه 

برنامه  این  اجرای  از  بعد  دارند.  مسؤولیت 

انتحاری  عمل کنندگان  به  اطفال  که  است 

برای  اجرای عمل خویش،  در  و  تبدیل شده 

منی کنند. درنگ  هم  لحظه  یک 

اطفال،  این  که  می دهد  نشان  رشمین 

برنامه،  این  با  مغزی  شست وشوی  از  پس 

برای  هیجان خود  و  از عشق  به چه سادگی 

و  فدایی  »عمل  آنان  اصطالح  به  یا  انتحار 

زین الله،  می زنند.  حرف  شهادت طلبانه« 

پرسی در حدود 12 ساله، ۶ نفر را در عمل 

می رساند؛  قتل  به  پاکستان  در  انتحاری 

پرسی دیگر به نام صادق که کمر از 12 سال 

عمر دارد، با انفجار خود در یک محل مزدحم، 

دیگر،  پرسی  و  می رساند  قتل  به  را  نفر   22

چیزی بزرگ تر از دو نفر اولی به نام مسعود، 

به  عمل ها  این  همه ی  می کشد.  را  نفر   28

عنوان راهی برای بزرگ ساخنت اسالم و جلب 

می گیرد. صورت  خداوند  رضایت 

و  بزرگ  سؤال  به  انتحار،  به  توسل 

پیچیده ی زمان ما تبدیل شده است. همیشه 

آن  یاد  به  می شود،  انتحار  از  سخن  وقتی 

مقدمه ی  در  فاست«،  »هوارد  کوتاه  جمله ی 

کتاب اسپارتاکوس می افتم که می گوید، قیام 

اسپارتاکوس نشان داد که اگر انسانی تصمیم 

پیش  مرگ  پای  تا  خود،  هدف  برای  بگیرد 

وسیله ی  انتحار  می دهد.  تکان  را  دنیا  برود، 

کامالً جدیدی است که به خدمت خشونت و 

تفکرات خشونت طلبانه در زمان ما قرار گرفته 

طالبان  اطفال  زبان  از  که  سخنانی  است. 

جان  که  می دهد  نشان  می شود،  شنیده 

حزبی  و  سیاسی  ساده ی  وسیله ی  به  انسان 

از  که  سادگی  هان  به  و  است  یافته  تقلیل 

تفنگ و گلوله، برای پیش برد جنگ و رقابت 

استفاده می شد، حاال می توان از جان انسان 

کرد. استفاده  نیز 

و  اسالم  کالن  حوزه ی  دیگر  امروز،  جنگ 

گذشته  در  که  متداولی  معنای  آن  به  را  کفر 

هر  منی کند.  تفکیک  هم  از  می برد،  کار  به 

رقابت سیاسی می تواند حوزه ی جنگی باشد 

که سالح آن، انتحار و گرفنت جان انسان برای 

دیگر  انسانی  هزاران  و  صدها  کردن  قربانی 

بازنگری  به  را  ما  امر،  این  پیچیدگی  باشد. 

قرار  آن  در  که  مقامی  و  جا  به  نسبت  جدی 

کالسیک  شیوه های  می کند.  دعوت  داریم، 

مقابله با این وسیله، کارساز نیست. برای هر 

سالحی می توان سالحی دیگر ساخت که قادر 

به شناخت و دفع آن باشد؛ اما وقتی سالحی 

از انسان ساخته شود که به پیچیدگی دنیای 

آیا  می شود،  خطرناک  و  مرموز  خود،  درون 

می توان به سادگی از سالحی سخن گفت که 

تنها دنیای ظاهر را می بیند و قادر به کشف و 

اسراق دنیای پیچیده و مرموز درون نیست؟

افراطی،  توسط مسلانان  انتحاری،  عمل 

دیگر از آن مرز هم عبور کرده است که رصفاً 

داده  نسبت  مذهبی  یا  سیاسی  گرایشات  به 

شود. آمیزه ای از عقیده و عاطفه و فقر و حس 

از  محرومیت  عقده ی  و  جهان  از  دورماندگی 

و  سیاسی  معین  اهداف  و  نعات  و  زندگی 

استخباراتی به طور هم زمان، دست به دست 

هم داده و موجی جدید از سؤال های بی پاسخ 

زمان ما را در قالب خشونت انتحاری، مطرح 

از  تا  باید تالش کند  کرده است که هرکسی 

منظر و دیدگاه خاص خود، برای آن پاسخی 

درخور و شایسته پیدا کند. 

(ادامه دارد)

هویت و خشونت 

6

روشنی  قشنگش،  نارنجی  لباس های 

می داد برای روزهای تاریک کابل؛ روزهایی 

که همه نگران  اند و به شدت تحت فشار. 

آیا تا به حال، به این موضوع فکر کرده  ایم 

نارنجی شان  با لباس های  این آدم ها،  اگر 

منی بودند، وضعیت شهر چگونه می شد؟ ما فقط بلدیم شهر 

را کثیف کنیم؛ با دروغ ها، حرف های زشت و زباله هایی که 

با  قهرمان،  انسان های  این  اما  می اندازیم؛  خیابان  وسط 

اند. آمده   برای نجات شهر  نارنجی شان همواره  لباس های 

پرسی  نعیم،  محمد  است؛  کابل  منجی های  از  یکی  او 

شهرداری . تنظیف  کارمند  18ساله، 

اوقات  در  او  است؛  هشت نفری  خانواده ی  نان آور  نعیم، 

از  شش،  ناحیه ی  ریاست  ورودی  دروازه ی  کنار  فراغتش 

را  خانواده اش  خرج  بتواند  تا  می کند،  نگه داری  بایسکل ها 

این  افغانستان  در  از کالن ترین مشکالت  یکی  تأمین کند. 

یک  مالی  بار مشکالت  باید  یک  نفر  تنها  که همیشه  است 

بکشد. دوش  به  را  خانواده 

مردی از ریاست ناحیه بیرون می شود و صد افغانی برای 

نعیم می دهد؛ نعیم پول را منی گیرد، »مه کَی پیسه ی میده 

دارم بیادر؟« 

از نگه داری هر بایسکل، ده افغانی برای نعیم می دهند. او 

که فقط روزانه از این جا 50 تا ۶0 افغانی درآمد دارد، چگونه 

پول ُخرد صد افغانی را داشته باشد؟

او در پُل سوخته زندگی می کند و هر روز به خاطر رسیدن 

به کارش از رس کاریز می گذرد.

ششم  ناحیه ی  ریاست  سمت  به  نعیم  که  روزها  از  یکی 

شهرداری می آید، انفجاری در رس کاریز اتفاق می افتد. نعیم 

در آن انفجار سامل می ماند؛ اما مردم زیادی جان شان را از 

می دهند. دست 

از  را  شان  جان  نفر  هفت  انفجار  این  در  می گوید،  نعیم 

نواسه ی  انفجار،  آن  کشته شدگان  از  یکی  دادند؛  دست 

شش ساله ی حسین فیضی بود؛ مردی که چندی قبل با او 

بودم . کرده  صحبت 

مردم  متام  مشرک  خاطره ی  جنگ  بودم،  گفته  پیش تر 

افغانستان است و ما از هر آن چه رشوع کنیم، باز هم نقطه ای 

که ما را به هم وصل می کند، جنگ است.

قریب به دو هفته از امضا شدِن توافق نامه ی صلِح آمریکا 

و  امیدواری  هم زمان  که  توافق نامه ای  می گذرد؛  طالبان  با 

شدن  امضا  به  نعیم،  دارد.  دنبال  به  را  زیادی  نگرانی های 

توافق نامه خوش بین نیست. او، به این باور است که اگر این 

توافق نامه می توانست کمکی برای آمدن صلح در افغانستان 

کند، طالبان هنوز با نیروهای امنیتی منی جنگیدند. »چیزی 

تغییر نکده، پیش از امضا شدن توافق نامه هم طالبا مردم و 

کاره می کنن؛  ای  َر می کشنت، حالی هم  امنیتی  نیروهای 

پس ما چطو خوش بین باشیم؟«

نعیم از صلحی حرف می زند که زمینه ی کار کردن برای 

متام مردم مساعد باشد و دیگر کسی غِم نگرانی های ناتوانی 

مالی را به دوش نکشد.

طالبان برای رشوع مذاکرات بین االفغانی، پیش رشط رها 

محمدارشف   سوی  از  که  گذاشتند  را  زندانی   5000 شدن 

غنی منظور شد.

برای  را  زیادی  نگرانی های  پیش رشط،  این  شدن  قبول 

مردم افغانستان به وجود آورده است. چه تضمینی وجود دارد 

که این 5000 زندانی، به صفوف طالبان مسلح نپیوندند.

دهم  تاریخ  در  تا  بود  قرار  بین االفغانی،  گفت وگوهای 

قرار  این گفت وگوها  در  افتاد؛  تعویق  به  که  آغاز شود  مارچ 

است مناینده های رسمی حکومت و مردم افغانستان حضور 

داشته باشند و روی مسائلی که تشویش و نگرانی های مردم 

شود. صحبت  طالبان  با  است،  افغانستان 

در  افغانی  صد  به  نزدیک  درآمد  با  روزها  که  محمدنعیم 

ناحیه ی ششم شهرداری کابل از بایسکل ها نگه بانی می کند، 

نگران گفت وگوهای صلح است و پذیرفته شدن خواست های 

طالبان از سوی حکومت افغانستان؛ خواست هایی که یکی 

یکی از طرف دولت افغانستان پذیرفته می شود.

نکرده؛  تغییر  چیزی 
آدم می کشند چون طالبان هنوز 
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عزیز رویش

)یادداشت های عزیز رویش از دانشگاه یل - 20 اگست تا 20 دسامرب 2010( 119 روز )54(

در اولین روزهایی که به 

جمع ورلدفیلوز پیوستم، 

ویدیوی کوتاهی از 

رشمین عبید چینویی، 

مستندساز پاکستانی را 

متاشا کردم که اسمش 

»کودکان طالبان« است. 

این خانم پاکستانی، با 

شجاعت و هوش مندی 

کم نظیری می رود و در 

پرورش گاه های طالبان 

پاکستانی، با کودکانی 

مصاحبه می کند که 

با تربیت ویژه ، به 

عمل کنندگان انتحاری 

تبدیل می شوند.
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عودت کننــدگان،  و  مهاجریــن  وزارت  مســؤوالن 

ــا در  ــروس کرون ــد کــه پــس از جــدی شــدن وی می گوین

ایــران، روزانــه بــه طــور اوســط 9 تــا 15 هــزار مهاجــر از 

ــد.  ــاز می گردن ــتان، ب ــه افغانس ــران ب ای

ــن و  ــخن گوی وزارت مهاجری ــاون س ــر، مع ــا باهی رض

عودت کننــدگان، روز جمعــه )23 حــوت(، بــه روزنامــه ی 

ــه  ــل گفــت کــه تنهــا روز پنج شــنبه، حــدود نُ صبــح کاب

هــزار نفــر از ایــران بــه دلیــل افزایــش خطــرات ویــروس 

کرونــا، وارد افغانســتان شــده انــد.

ــه تعــداد مهاجرانــی  ــا توجــه ب  آقــای باهیــر افــزود، ب

کــه در هفتــه ی گذشــته بــه کشــور بازگشــته انــد، رونــد 

ــش را  ــر افزای ــت براب ــا هف ــش ت ــران ش ــت مهاج بازگش

نشــان می دهــد؛ ایــن در حالــی اســت کــه پیــش از ایــن 

ــزار  ــا دو ه ــزار ت ــک ه ــدود ی ــط ح ــور اوس ــه ط ــه ب روزان

ــتند.  ــاز می گش ــتان ب ــه افغانس ــر ب مهاج

ــر،  ــج هــزار نف ــزود کــه روز سه شــنبه بیــش از پن او اف

پنج شــنبه ی  روز  و  نفــر  هــزار  هفــت  چهارشــنبه  روز 

ــدر  ــر از بن ــزار مهاج ــه ه ــه نُ ــک ب ــته نزدی ــه ی گذش هفت

اســالم قلعه وارد افغانســتان شــده انــد. 

افزایــش رونــد  از  امــور مهاجریــن،  هرچنــد وزارت 

ایــن  مســؤوالن  امــا  خــرداده؛  مهاجــران  بازگشــت 

ــان دو-ســه  ــران، در جری ــد کــه کشــور ای وزارت می گوین

ــر  ــه صف ــان را ب ــران افغ ــراج مهاج ــد اخ ــر، رون روز اخی

رســانده و هیــچ مهاجــری در حــال حــارض از ســوی ایــن 

کشــور اخــراج منی شــود؛ بلکــه بــه طــور دواطلبانــه و بــه 

ــه  ــران ب ــا، در ای ــروس کرون ــرده ی وی ــیوع گس ــل ش دلی

افغانســتان بــاز می گردنــد. 

هم زمــان بــا افزایــش ورود مهاجــران از بند اســالم قلعه 

ابریشــم، وزارت صحــت عامــه، می گویــد کــه  پــل  و 

تقویــت  افغانســتان،  مرزهــای  در  صحــی  تیم هــای 

ــتان وارد  ــران و پاکس ــه از ای ــی ک ــا مهاجران ــوند ت می ش

می شــوند، پــس از بازرســی وارد کشــور شــوند تــا افــراد 

ــوند. ــایی ش ــروس شناس ــن وی ــه ای ــال ب مبت

ــن آمــار  ــاد آخری ــر بنی ــی اســت کــه ب ــن در حال ای

ــدود 170  ــارض ح ــال ح ــه، در ح ــت عام وزارت صح

مــورد مشــکوک بــه ویــروس کرونــا در والیت هــای 

 7 تنهــا  میــان  ایــن  از  کــه  شــده  ثبــت  مختلــف 

ســمنگان  و  هــرات  والیت هــای  در  مثبــت  مــورد 

اخیــرا  افغانســتان،  حکومــت  اســت.  شــده  ثبــت 

بــه منظــور جلوگیــری از شــیوع و انتقــال ویــروس 

کرونــا، میلــه ی نــوروز و جشــن دهقــان را لغــو کــرده 

ــت.  اس

میلیــون   25 مبلــغ  افغانســتان،  دولــت  هم چنــان 

دالــر را بــه منظــور جلوگیــری از گســرش ایــن ویــروس، 

اختصــاص داده اســت.

ــر کل  ــه دبی ــرده ک ــالم ک ــوری، اع ــت جمه ارگ ریاس

ســازمان ملــل متحــد، بــا ارســال نامــه ای، پیــروزی 

دوبــاره ی محمــدارشف غنــی را در انتخابــات ریاســت 

جمهــوری، تریــک گفتــه اســت.

صدیــق صدیقــی، ســخن گوی ریاســت جمهــوری روز 

جمعه)22حــوت(، در برگــه ی تویــر خــود نوشــته اســت 

کــه آنتونیــو گوتــرش، در ایــن نامــه تأکیــد کــرده اســت 

کــه ســازمان ملــل بــه تعهــد دوام دار خــود بــرای کمــک 

ــه دولــت و مــردم افغانســتان ادامــه می دهــد. ب

ایــن درحالــی اســت کــه کمیســیون انتخابــات، 

ــات  ــی انتخاب ــه ی نهای ــو(، نتیج ــنبه )29 دل روز سه ش

ریاســت جمهوری را اعــالم کــرد کــه بــر اســاس آن، 

 50٫۶4 آوردن  دســت  بــه  بــا  غنــی،  محمــدارشف 

افغانســتان  رییس جمهــور  عنــوان  بــه  آرا،  درصــد 

انتخابــات شــد.

بــه  همگرایــی  و  ثبــات  انتخاباتــی  دســته ی  امــا 

رهــری عبداللــه عبداللــه، بــا ایــن نتیجــه  مخالفــت 

کــرد و هم زمــان بــا محمــد ارشف غنــی، چهــار روز قبــل 

ــا آورد. ــه ج ــف ب ــم تحلی مراس

محمــدارشف غنــی، پــس از مراســم تحلیــف، ریاســت 

اجرایــی را لغــو کــرد؛ امــا عبداللــه عبداللــه در واکنــش 

ــای  ــن آق ــس از ای ــه پ ــت ک ــه اس ــدام، گفت ــن اق ــه ای ب

غنــی، رییــس جمهــور نیســت، فرامیــن و احــکام نیــز از 

ایــن پــس اجرایــی نیســت.

ــد  ــه چن ــت ک ــرده اس ــالم ک ــه، اع ــت عام وزارت صح

مــورد تــازه ی مشــکوک بــه ویــروس کرونــا، در والیت هــای 

پــروان، دایکنــدی و پکتیــا ثبــت شــده اســت.

وحیداللــه مایــار، ســخن گوی ایــن وزارت، روز جمعــه 

ــکوک  ــازه ی مش ــورد ت ــت  م ــه هف ــت ک ــوت(، گف )23ح

بــه ویــروس کرونــا، در والیت هــای کابــل، ســمنگان، 

ــت رســیده اســت. ــه ثب ــدی ب ــا و دایکن ــروان، پکتی پ

آقــای مایــار، گفتــه اســت کــه ایــن هفــت مــورد 

ــوار  ــه البرات ــر ب ــی های بیش ــور بررس ــه منظ ــکوک ب مش

مرکــزی وزارت صحــت فرســتاده شــده و نتیجــه ی آن 

طــی یــک شــبانه  روز آینــده مشــخص خواهــد شــد.

تاکنــون  صحــت،  وزارت  معلومــات  بنیــاد  بــر 

ــا  ــه ویــروس کرون ــه 170 مــورد مشــکوک ب نزدیــک ب

ایــن  از  کــه  ثبــت شــده  در البراتوارهــای مرکــزی 

والیــت  در  مــورد   5 آن،  مــورد  هفــت  تنهــا  میــان 

مثبــت  ســمنگان  والیــت  در  مــورد  دو  و  هــرات 

انــد. شــده  تشــخیص 

گفتنــی اســت، افــرادی کــه بــه ویــروس کرونــا مبتــال 

شــده، اخیــرا بــه ایــران رفت وآمــد داشــته انــد.

ــت  ــازمان بهداش ــرا س ــه اخی ــت ک ــی اس ــن درحال ای

ــد-19(  ــا )کووی ــروس کرون ــی، اعــالم کــرده کــه وی جهان

ــت. ــیده اس ــری رس ــه ی همه گی ــه مرحل ــان ب در جه

تــدروس ادهانــوم گیریســوس، رییــس ایــن ســازمان، 

ضمــن ایــن کــه از گســرش و شــدت ویــروس کرونــا ابــراز 

ــورهای  ــه کش ــت ک ــه اس ــان گفت ــرده، هم چن ــی ک نگران

جهــان بــا عملــی ســاخنت راهکارهــای پیش گیرانــه، 

می تواننــد از گســرش ایــن ویــروس، جلوگیــری کننــد.

امراللــه صالــح، معــاون اول محمــدارشف غنــی، از 

ــازه ی  ــردم اج ــه م ــه ب ــت ک ــته اس ــان خواس ــروه طالب گ

ــورد  ــی در م ــات صح ــات و معلوم ــه خدم ــی ب دست رس

ــد.  ــا را بدهن ــروس کرون وی

آقــای صالــح، روز جمعــه )23 حــوت( در برگــه ی 

تویــر خود نوشــته اســت: »فــردی از آی اس آی پاکســتان 

بــه شــورای کویتــه بفهانــد کــه »کوویــد19« یــا ویــروس 

ــاده  ای  ــای کنارج ــاری، ماین ه ــالت انتح ــا حم ــا، ب کرون

و مبب گــذاری  نابــود منی شــود. ایــن گــروه بایــد بــه 

ــا  ــد ت ــازه دهن ــان اج ــرل ش ــت کن ــاط تح ــردم در نق م

معلومــات صحــی دست رســی  و  بــه خدمــات  آن هــا 

ــند.« ــته باش داش

ــه  ــت ک ــه اس ــان گفت ــه طالب ــاب ب ــان خط او هم چن

طبابــت قــرون وســطا در حــال حــارض جواب گــو نیســت؛ 

ــرا اکنــون 2020 اســت. زی

ــروه  ــی از گ ــی، در حال ــدارشف غن ــاون اول محم مع

ــا بــه مــردم اجــازه ی دست رســی بــه  طالبــان خواســته ت

خدمــات صحــی را بدهنــد کــه بــر بنیــاد آمــار وزارت 

ــروس  ــت وی ــورد مثب ــت م ــون هف ــا کن ــه، ت ــت عام صح

کرونــا، در افغانســتان ثبــت شــده کــه از ایــن میــان پنــج 

ــت ســمنگان  ــورد در والی ــت هــرات و دو م ــورد در والی م

ــوده اســت.  ب

ایــران،  در  کرونــا  ویــروس  گســرش  بــا  هم زمــان 

ــش  ــز افزای ــن کشــور نی ــان از ای بازگشــت مهاجــران افغ

یافتــه اســت. بــه اســاس گفتــه ی وزارت مهاجریــن و 

ــران  ــر از ای ــزار نف ــه ه ــدود نُ ــه ح ــدگان، روزان عودت کنن

می شــوند. افغانســتان  وارد  کشــور 

پولیــس کابــل اعــالم کــرده، فــردی کــه پنــج روز 

پیــش، چهــار عضــو خانــواده اش را بــه گونــه ی مرمــوز بــه 

ــت.  ــده اس ــت ش ــود، بازداش ــانده ب ــل رس قت

در خرنامــه ای کــه روز جمعــه )23 حــوت( از ســوی 

دفــر مطبوعاتــی پولیــس کابــل بــه نــر رســیده، آمــده 

اســت کــه ایــن فــرد متهــم بــه قتــل پــدر، مــادر، بــرادر و 

بــرادرزاده اش بــوده کــه در نتیجــه ی عملیــات نیروهــای 

پولیــس بازداشــت شــده اســت. 

بازداشت شــده  »فــرد  اســت:  آمــده  خرنامــه  در 

بــه  پنج شــنبه  روز  ناوقــت  و  دارد  نــام  عبداملجیــد، 

ارتــکاب قتــل پــدر، مــادر، بــرادر و بــرادرزاده اش توســط 

ــن  ــای ای ــایر اعض ــت و س ــده اس ــت ش ــس بازداش پولی

ــد.« ــرده ان ــز ک ــتقیم نی ــای مس ــاالی او ادع ــواده، ب خان

بررســی های  کــه  اســت  گفتــه  کابــل،  پولیــس 

اســت. شــده  آغــاز  بازداشت شــده  فــرد  از  ابتدایــی 

ــوت(  ــنبه )19 ح ــه روز دوش ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــد کــه چهــار عضــو یــک  مســؤوالن امنیتــی، گفتــه بودن

ــهر  ــی ش ــتم امنیت ــوزه ی هش ــات ح ــواده، در مربوط خان

ــه قتــل رســیده  انــد. کابــل، ب

ــل، در آن  ــس کاب ــخن گوی پولی ــرز، س ــردوس فرام ف

زمــان بــه روزنامــه ی صبــح کابــل گفتــه بــود کــه حوالــی 

چهــار  حــوت(   18( یک شنبه شــب   07:00 ســاعت 

عضــو یــک خانــواده در مربوطــات قلعــه ی برقــی حــوزه ی 

هشــتم امنیتــی، بــه گونــه ی مرمــوز بــه قتــل رســیده  انــد.

او تأکیــد کــرده بــود کــه از خانــه ی ایــن افــراد، هیــچ گونــه 

رسقتــی صــورت نگرفتــه و از همین  رو، به منظور روشــن شــدن 

پرونــده، اجســاد قربانیــان بــه طب عدلی منتقل شــده اســت.

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 $

7 روزانه نزدیک به 9 هزار نفر به دلیل ویروس کرونا 
از ایران به افغانستان می آیند

دبیر کل سازمان ملل، پیروزی دوباره ی محمدارشف غنی 
را تربیک گفت

چند مورد مشکوک به ویروس کرونا در والیت های پروان، 
دایکندی و پکتیا ثبت شد

صالح به طالبان: »کرونا« با حمالت انتحاری و مبب گذاری 
نابود منی شود

بازداشت فردی که چهار عضو خانواده اش
 را کشته بود

قچه طا

شیوع ویروس، رشوع به وارونه 
کردن زندگی در رسارس امریکا 

کرده است

سازمان جهانی بهداشت کوید-۱9 
را همه گیر اعالم کرد

نخست وزیر: خانواده های بسیار 
بیشرتی عزیزان شان را از دست 

خواهند داد

تهران خواستار ۵ میلیارد دالر 
از صندوق بین املللی پول برای 

مبارزه با کوید-۱9 شده است

ویروس، اقتصاد را زیر مشت و 
لگد گرفته است
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چرا دولت ترامپ، بخش هایی از توافق نامه  با طالبان را 

از  از مردم پنهان می کند؟ دلیلی برای پنهان کردن آن ها 

طالبان وجود ندارد؛ زیرا آن ضمیمه ها در اختیار این گروه 

پنهان  کار،  این  دلیل  می گوید،  خارجه  وزارت  دارد.  قرار 

نگه داشنت حرکات نظامی از »به طور مثال داعش« است؛ 

باور  دیده اند،  را  اسناد  آن  که  کنگره  مشکوک  اعضای  اما 

مورد  در  توافق نامه،  که  است  این  واقعی  دلیل  که  دارند 

چگونگی اطمینان از عمل کردن طالبان به تعهدات شان، 

است. مبهم  و  بسیار رسبسته 

فروری   29 تاریخ  در  طالبان،  با  که  توافقی  پایه ی  بر 

امضا شده، ایاالت  متحده توافق کرده است که طی چهارده 

افغانستان  از  را  و متحدانش  امریکایی  نیروهای  ماه، متام 

که  کرده اند  تعهد  طالبان  رهران  عوض،  در  کند.  خارج 

هدف  را  متحده  ایاالت  که  تروریستی ای  سازمان های  با 

خاک  از  که  ندهند  اجازه  نکنند،  همکاری  می گیرند، 

افغانستان استفاده کنند و با حکومت افغانستان )که طرفی 

در آن توافق نامه نبود( و دیگر مردم این کشور، بر رس یک 

کنند. گفت وگو  قدرت،  تقسیم  و  دایمی  آتش بس 

به  محرمانه  هم  هنوز  که  ضمیمه ای  دو  می شود  گفته 

آن،  با  متحده  ایاالت  که  است  معیارهایی  می آید،  حساب 

پای بند  شان  تعهدات  به  طالبان  آیا  که  می کند  مشخص 

دشواری  کار  موضوع  این  به  نکردن  شک  خیر.  یا  استند 

نیویورک   در  گذشته،  هفته ی  که  هان  گونه  زیرا  است؛ 

»آزادی  ترامپ  رییس جمهور  به  آن ضایم  بود،  آمده  تایمز 

عمل زیادی می دهد تا به سادگی اعالم کند که جنگ متام 

برود.« افغانستان  از  و  است 

که  جمهوری خواهانی  شمول  به  کنگره،  عضو  چندین 

معموال در کمپ آقای ترامپ استند و آن بخش های محرمانه 

واشنگنت  در  کنگره،  ساختان  زیر  در  امنی  جای  در  را 

چینی،  لیز  داشته اند.  را  حس  همین  کرده اند،  مطالعه 

است،  وایومینگ  ایالت  از  کنگره،  جنگ طلب  عضو  که 

از دیدن آن اسناد، گفت هنوز مطمنئ نیست که آن  پس 

توافق نامه، مکانیزم کافی ای برای اطمینان از عمل کردن 

باشد. داشته  را  معامله  رشایط  به  طالبان 

اگر دلیل پنهان ماندن این اسناد از چشم مردم، همین 

موضوع باشد، این یک پنهان کاری فریب کارانه است. جنگ 

در افغانستان برای ایاالت متحده به قدری هزینه های مالی 

و جانی- 2400 رسباز کشته شده و 2 تریلیون دالر– داشته 

کم ارزش  دست کاری  یک  برای  آن،  از  نگذاریم  که  است 

سیاسی استفاده شود.

مورد  بی رحانه ای  و  گسرده  طور  به  توافق نامه  این 

استقبال بخش عظیمی از طیف سیاسی در کشور )امریکا( 

زیرا  نیست؛  صلح  توافق نامه ی  یک  این  نه،  گرفت.  قرار 

که  افغانستان  کنونی  حکومت  تا  نکردند  توافق  طالبان 

هیچ  و  بشناسند  رسمیت  به  را  نبودن  شامل  مذاکرات  در 

در  نکردند.  وضع  شان  نظامی  قابلیت های  بر  محدودیتی 

این توافق نامه، هیچ چیزی در مورد حقوق زنان، انتخابات، 

قانون اساسی یا نقش دین گفته نشده است. هسته ی این 

توافق نامه، مکانیزمی است که به نیروهای امریکا و متحدان 

بسیار  کنون  تا  که  از جنگی  تا  می دهد  اجازه  این کشور، 

طوالنی شده و هیچ چشم اندازی برای یک پیروزی نظامی 

شوند. بیرون  ندارد، 

استند،  جنگ  این  از  خروج  آماده ی  امریکایی ها  اگر   

متحدان  به  شان  دولت  دست کم  که  بدانند  می خواهند 

سازمان  یک  علیه  مبارزه  برای  فرصتی  خود  افغانستانی، 

آن ها می خواهند مطمنئ شوند  اسالمی می دهد.  بی رحم 

برای  مجوزی  طالبان  به  راحت  خیلی  ترامپ،  دولت  که 

گروه  این  بی رحانه   دیکتاتوری  اعاده ی  و  پیان شکنی 

منی دهد.

لرزیدن  به  رشوع  هم  اکنون  همین  از  توافق نامه،  این 

از  پس  و  افتاده  تأخیر  به  صلح  گفت وگوهای  است.  کرده 

آن  که ارشف  غنی، رییس جمهور کنونی و رقیبش عبدالله 

عبدالله، هر کدام ادعا کردند که برنده ی انتخابات استند 

و روز دوشنبه دو مراسم تحلیف برگزار کردند، کابل دچار 

زمانی که  از  الجزیره،  پایه ی گزارش  بر  بحران شده است. 

رسارس  در  حمله  هشتاد  به  نزدیک  شده،  امضا  توافق نامه 

افغانستان صورت گرفته است. ممکن است توقف این ها در 

بیشر  را  افغانستان  از  خروج  منطق  و  نباشد  امریکا  توان 

از پیش ثابت کند؛ اما الزم است تا ایاالت متحده از عمل 

کردن طالبان به تعهداتی که این گروه، بر پایه ی توافق نامه 

خارجه ی  وزارت  قول  به  که  تعهداتی  شود؛  مطمنئ  دارد، 

]امریکا[ شامل »تعهدات هر دو طرف به تالش  برای ادامه ی 

و  دایمی  آتش بس  یک  به  رسیدن  تا  خشونت ها،  کاهش 

حق  که  حالی  در  بین االفغانی،  گفت وگوهای  در  فراگیر 

می شود.  است«  محفوظ  طرف ها  متام   برای  خود  از  دفاع 

این بیانیه می گوید که برای اطمینان از موارد باال، ایاالت 

دارد.« بسیار قوی  تأیید  و  نظارت  »مکانیزم  متحده، یک 

مشرکی  کمیته ی  محرمانه،  ضایم  مرکزی  محتوای 

ایاالت متحده وطالبان و  ارتباطات میان  برای آسان  سازی 

تعریف وضعیت هایی است که در آن مشخص می شود که 

استفاده از زور مناسب است یا نیست. به طور مثال، قرار 

است طالبان از حمالت انتحاری خودداری کنند و ایاالت 

پهپادی. حمالت  از  متحده 

را دیده اند، دریافته اند که  قانون گذارانی که آن ضایم 

نامشخص  قدر  آن  تعهدات،  به  کردن  عمل  برای  معیارها 

این  هر صورت،  در  می کند.  بی معنا  را  روند  این  که  است 

چیزی است که متام  امریکایی ها باید اجازه داشته باشند 

نیستند  مجبور  امریکا  مردم  کنند.  قضاوت  خود  برای  تا 

یک  مورد  در  خارجه  وزیر  پمپئو،  مایک  کوتاه  صحبت 

سادگی  به  را  وضعیت«  »بهبود  برای  تاریخی«  »فرصت 

بپذیرند. مردم امریکا با تجربه ی تلخی که دارند، می دانند 

که خارج شدن از یک جنگ طوالنی و بیهوده، نابسان و 

دردآور خواهد بود. آن ها حق دارند که بدانند دولت  شان، 

دهد. انجام  را  خروج  این  می خواهد  چگونه 

ترامپ همه چیز را در مورد توافق نامه اش با طالبان، به ما نمی گوید
نویسنده: هیأت تحریریه ی نیویورک تایمز

مرتجم:مهدی غالمی

این توافق نامه به طور گسرتده و بی رحامنه ای مورد 

استقبال بخش عظیمی از طیف سیاسی در کشور 

توافق نامه ی  یک  این  نه،  گرفت.  قرار  )امریکا( 

صلح نیست؛ زیرا طالبان توافق نکردند تا حکومت 

کنونی افغانستان که در مذاکرات شامل نبودن را به 

رسمیت بشناسند و هیچ محدودیتی بر قابلیت های 

توافق نامه،  این  در  نکردند.  وضع  شان  نظامی 

هیچ چیزی در مورد حقوق زنان، انتخابات، قانون 

یا نقش دین گفته نشده است. هسته ی  اساسی 

نیروهای  به  که  است  مکانیزمی  توافق نامه،  این 

تا  می دهد  اجازه  کشور،  این  متحدان  و  امریکا 

هیچ  و  شده  طوالنی  بسیار  کنون  تا  که  جنگی  از 

ندارد،  نظامی  پیروزی  یک  برای  چشم اندازی 

شوند. بیرون 


