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چند گام تا پایان
عصر سلطهگری
امریکا
تحلیلگران امریکایی طرحی را
بهعنوان «صحنه جدید...

ا گر بایدن افغانستان را
نادیده بگيرد!

تالش برای پاسخ به این پرسشها
که «روشنفکر» کیست؟ به چه کسی
روشنفکر میتوان گفت؟ ویژگیهای
روشنفکر چیست؟ و یا هم روشنفکر
چه نقشی را در جامعه ایفا میکند؟
هنوز میان بیشرت کارشناسان و
نظریهپردازان امور روشنفکری ادامه
دارد.
یک بخش این ناسازگاری ،به طبیعت
علوم انسانی برمیگردد که ذاتاً
تفسیرپذیر و عدم قطعیت را شامل
میشود .بحث روشنفکر و باورهای
روشنفکرانه در متدنهای متفاوت
برشی ،سبب شده که پراکندگی نظر و
دیدگاههای بیشامری ،حتا متعارض
را به باور بیاورد.
گذشته از اینکه مفهوم روشنفکر
چه سیر و حرکت تاریخی را طی
کرده ،بهصورت بسیار فرشده و موجز،
میتوان گفت که مسئله و مفهوم
روشنفکر در روزگار رنسانس و نو
زایش ،مهمترین و رسنوشتسازترین
رویداد فرهنگی در جهان بهحساب
میرود .این جنبش که در مبارزه علیه
استبداد ،جهالت ،خرافات ،جزمیت و
یکسونگری مذهبی و اندیشههایی
از قبیل ایامن به خرد ،آزادی مذهب
و ارج نهادن بر آگاهی علمی و تفکر
انتقادی شکل گرفته بود ،در دنیای
اروپا متولد و از قرن  17میالدی،
طبقه و گروهی به نام «روشنفکر» وارد
گفتوگو و...
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ادامهیسیاستقبلی یاراهبردتازه؛

بیـت کویـن
چـیسـت؟

جو بایدن در حال بررسی تعهدهای پنهانی امریکا با طالبان!

گزک در ولسوالی «بتخاک» در  ۳۰کیلومتری شهر کابل
موقعیت دارد .شهرداری کابل حدود  ۲۰۰۰جریب زمین را در
این منطقه برای انبار زبالههای شهر کابل اختصاص داده است.

از پیدایش انرتنت نیمقرن میگذرد.
در اوایل راهاندازی انرتنت ،این
شبکه فقط بهعنوان یک نشانه و
یک اسم شناخته میشد؛ اما در
رشوع جنگ رسد ،جنبه سیاسی-
استخباراتی به خود گرفت و امنیت
دو قدرت بزرگ و مطرح جهان-
آمریکا و شوروی سابق -را به چالش
کشید .از اسرتاقسمع-شنود -و
ردیابی موقعیتی تا ربودن اطالعات
و جنگ اقامری که انرتنت این مزیت
را برای هر دو قدرت بزرگ پدید
آورده بود.
انرتنت بزرگترین سامانهای بود
که پنتاگون-وزارت دفاع آمریکا-
برای انجام برنامههای پژوهشی آن
را راهاندازی کرد .انرتنت در سال
 ۱۹۶۰راهاندازی شد و تنها محصور
به خاک آمریکا...
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انفجار افراطیـت
در شهـر بـودا

700دالر برای یک بار آرایش؛

په  ۲۸والیتونو کې څه
باندې  ۵،۵میلیون جرېبه
څړځایونه ثبت شوي

زخم عمیقی که از سوی طالبان
بر دل بامیان گذاشته شده،
فراموش شدنی نیست...

خبر

پایان کارزار پنجروزهی واکسین پولیو؛
در غور ،دایکندی و بامیان هیچ طفلی واکسين نشدند

همزمان با پایان کارزار پنجروزهی
واکسین پولیو یا فلج اطفال ،مسئوالن در
وزارت صحت عامه ،میگویند که به دلیل
رسدی هوا ،در والیتهای بامیان ،غور و
دایکندی ،هیچ طفلی واکسین نشدهاند.
میرجان راسخ ،مسئول آگاهی عامه
برنامه محو پولیو وزارت صحت ،روز جمعه
( ۳دلو) ،به روزنامهی صبح کابل ،گفت
که در والیتهای پکتیا و میدان وردک
نیز به دلیل ناامنی کودکان از واکسین
باز ماندهاند.
آقای راسخ ،افزود که بر اساس پیشبینی
آنها ،نزدیک به  ۳٫۳میلیون کودک در
این دور از واکسین پولیو باز ماندهاند
و مسئوالن در وزارت صحت ،تالش
میکنند که در دور بعدی آنها را زیر
پوشش قرار بدهند.
تا هنوز مشخص نیست که در این دور چه
تعداد طفل تحت پوشش واکسین پولیو
قرار گرفتهاند .گفتنی است که کارزار

جو بایدن ر�ییسجمهور منتخب ایالاتمتحده
آمریکا ،اگر افغانستان را در صدر سیاست خارجی
خود قرار ندهد...،
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ر وشنفکر« ،وجدان
خردهگير جامعه
است»
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رستارسی واکسین پولیو در افغانستان
روز دوشنبه آغاز شد و پنج روز ادامه
داشت.
قرار بود که در این دور ۹٫۹ ،میلیون
تن واکسین پولیو دریافت کنند .این
نخستین کمپاین رسارسی تطبیق
واکسین پولیو در سال جاری میالدی در
افغانستان است.
این کمپاین ،در حالی برگزار شد که در
جریان سال  ۲۰۲۰میالدی ،موارد مثبت
پولیو در افغانستان  ۵۰درصد افزایش
داشت.
بر اساس معلومات وزارت صحت ،در سال
 ۲۰۲۰میالدی ۵۶ ،مورد مثبت پولیو در
افغانستان ثبت شد که  ۲۸مورد آن در
جنوب ۸ ،مورد در غرب ۶ ،مورد در جنوب
رشق ۲ ،مورد در رشق و یک یک مورد در
شامل و شامل رشق بود؛ در حالی که
در سال  ۲۰۱۹میالدی ۲۹ ،مورد مثبت
پولیو در افغانستان ثبت شده بود».

وقتی آرایش می�کنم ،حس می�کنم جوان شدم
ی�کنم ،حس خوبی
«مه عاشق آرایشکدن استم .وقتی آرایش م 
برم دست میته .بعضی وقتا با آرایشکدن...

د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د
دغه وزارت د څړځایونو د رسوې ،په نښه
کولو او ثبت د بهیر له پيل...

له قیصاري څخه په دولتي او عدلي چارو کې
د نه السوهنې ژمنه اخیستل شوې

د بلخ وايل وایي له نظام الدین قیصاري
څخه ژمنه اخیستل شوې چې په دولتي
چارو او عديل او قضایي موضوعاتو کې
به کار نه لري .د بلخ وايل محمد فرهاد
عظیمي وایي قیصاري په دې لیک کې
چې د امنیتي تړون د طرحې په نامه
یادیږي ژمنه کړې چې د امنیتي تړون له
ټولو سپارښتنو به اطاعت کوي.
عظیمي وایي «:د نظام الدین قیصاري
او د هغه ترامر الندې کسانو څخه د بلخ
امنیتي ارګانونو ته شکایتونه شوي و چې
د بلخ د امنیې قوماندان او ميل امنیت د
رییس په حضور کې را وغوښتل شو او له
ډېرو بحثونو وروسته هغه ژمنه وکړه چې
په حقوقي ،غیرقانوين او د ځمکې پررس
دعواوو کې به مداخله نه کوي».
عظیمي لیکيل هر څوک چې د ده له نامه
څخه په استفادې داسې کارونه کوي له
قانوين چلند رسه به مخ يش .بلخوا په هغه
ويديوکې چې په خواله رسنیو کې خپره

شوې د بلخ وايل په دغه کتنه کې قیصاري
ته وایي چې څوک یې په مرګ ګواښيل دي
چې نور باید داسې ونه کړي.
په بلخ کې سیمه ییزې رسچینې وایي
له قیصاري دا تعهد اخیستل شوی چې
امنیتي تړون ته به درناوي کوي ،که یې
چاته زیان اړولی وي مايل خساره به
ورکوي ،له دولت رسه به همکاري کوي،
که یې ځمکه یا کور غصب کړی وي خپل
خاوند ته به یې بیرته سپاري ،وسله او وسله
وال به یوازې د ځان د ساتنې په موخه په
قانوين ډول ګرځوي ،که چا پرې ادعا وکړه

عديل او قضایي ارګانونو ته به ورځي او
خپل پورونه به ورکوي.
قیصاري هم منلې چې د قانون او دولت
مالتړی دی او نه غواړي چې څو زورګویي
وکړي.
هغه د بلخ له وايل رسه د خپلې دې ژمنې
پخلی کړی دی «.وايل صاحب څو مادې
ولوستې ما قبولې کړې ،د ځان به بیه د
دولت مالتړ کوم».
نظام الدین قیصاري دوه کاله وړاندې د
ميل امنیت له خوا په فاریاب کې له برشي
حقونو څخه د رسغړونې په تور ونیول شو او
شپږ میاشتې وروسته خوشی شو.
قیصاري او هغه ته وفادارو ځواکونو څو
میاشتې وړاندې په مزاررشیف کې له
امنیتي ځواکونو رسه وسله واله نښته هم
وکړه چې وروسته یې امنیتي ځواکونو
د نیولو عملیات وکړل ،خو ونه نیول شو
او څه موده وروسته په خپله یوځل بیا په
مزاررشیف کې راڅرګند شو.
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پاکستان با تمام توان در
کنار طالبان ایستاده است
پاکستان در تالش است تا از توافقنامه طالبان و
امریکا ،طوری حامیت کند که دوباره ،این گروه به
حاشیه نرود .تالشهای این کشور بیشرت برای ساخنت
یک فضای تنشانگیز در داخل افغانستان است و برای
همین میخواهد طالبان را بهعنوان یک گروه سیاسی و
پرقدرت در کشور ،جا بزند.
آنچه طالبان را به چنین جایگاهی رسانده و یا میتواند
پیشتر بربد ،توافق با امریکاییها است؛ زیرا طالبان پس
از این توافق ،دارای رابطه خارجی و رسمی با کشورها،
بخصوص ،امریکا شد.
شاه محمود قریشی ،روز پنجشنبه ( ۲دلو ۲۱ /جنوری)
در مصاحبه با شبکهی خربی الجزیره ،گفته است« :من
فکر میکنم دولت بایدن باید درک کند ،فرصتی که در
افغانستان به وجود آمده ،نباید از دست برود؛ زیرا که
پس از مدتها ما در مسیر درست قرار گرفتهایم».
بهنظر میرسد برخی از اطالعات الزم از بایدن پنهان
مانده و هنوز به اطالعش نرسیده؛ حاال که بحث بر رس
این اطالعات داغ است ،پاکستان نیز نگران شده است.
پاکستانیها ،هیچ کمکی برای رسیدن افغانستان به
صلح انجام منیدهند زیرا آنان حکومت موردنظر خود
را در افغانستان میخواهند .اینکه کشور همسایهی ما
میخواهد توافقنامه امریکا و طالبان را از مورد تخطی
قرار گرفنت نجات بدهد ،بهواقع ،تالشی برای نجات
حکومت مورد نظرش است.
نخستین پایهی طالبان بهعنوان یک گروه سیاسی،
باز شدن دفرت سیاسی آنان در قطر بود؛ اینک قطر و
امریکاییها ،وجه سیاسی طالبان را بهحدی برجسته
کردهاند که پاکستانیها را به وجد آورده .پاکستان
میترسد که دوباره جنگ میان امریکا و طالبان آغاز شود
و گروه موردعالقهاش نتواند در سیاستهای افغانستان
بهنفع این کشور وارد شود.
جالب این است که در سخنان آقای قریشی نهتنها دفاع
از توافقنامه صورت گرفته است که بر جوانب مقابل
طالبان نیز تاخته شده است .تاخنت به عنارص داخلی
افغانستان ،موضع همسایهی جنوبیمان را کامالً روشن
ساخت و نشان داد که این کشور هرگز با گروههای
سیاسی دیگر بدون حضور طالبان ،همکاری منیکند.
قریشی به خشونتهای اخیر در افغانستان اشاره کرده و
گفته کسانی هستند که از جنگ سود اقتصادی میبرند
و ادعا میکنند که عنارص بیرونی در این خشونتها
دست دارند« :تخریبکنندگان یا بازیگران داخلی
افغانستان مقرص خشونتها هستند و دیدگاه آنان با
دیدگاه ما که یک افغانستان صلحآمیز و باثبات است،
مشرتک نیست».
اشاره او به خشونتهای جاری در افغانستان و حمله
به عنارص داخلی که به گفتهی او «تخریبکنندگان
داخلی» هستند ،گذشته از تنش موجود بین افغانستان و
پاکستان ،وضعیت گفتوگوهای صلح را روشن میکند.
در اظهارات وزیر خارجه پاکستان روی سه موضوع
میتوان بیشرت فکر کرد؛ یکی اینکه ممکن است نظر
کاخ سفید در مورد آنچه بین امریکا و طالبان بهنام
توافق صورت گرفته ،عوض شود و طالبان بهخواستشان
نرسند .دوم ،بحثی که پاکستان را بهعنوان حامی
سیاسی طالبان معرفی میکند؛ حامیت از توافقنامه
طالبان و امریکا و هشدار به کاخ سفید در مورد از دست
دادن فرصتی که بهقول آقای قریشی نخستین «مسیر
درست» انتخابشده است ،بیانگر حساس بودن این
کشور در برابر طالبان است.
پیشازاین ،پاکستانیها حامیتهایشان را از گروه
طالبان ،پنهان نگه میداشتند ولی اکنون ،چنین
منیکنند زیرا طالبان تطهیر شدهاند و ممکن است
بهزودی در سیاستهای افغانستان بهشکل قانونی وارد
شوند .بهحامیت پاکستان در وجه تازهاش ،میتوان
حامیت سیاسی نام داد؛ پاکستان خواهان بهقدرت
رسیدن طالبان است و اگر چنین شود ،وسعت و
زمینهی سیاستگذاریهای این کشور بهاندازه مساحت
افغانستان و خود پاکستان ،بزرگتر میشود زیرا در
آنصورت ،این پاکستان است که در مورد افغانستان
تصمیم میگیرد.
سومین بحث مهم در گفتههای قریشی ،بحث
مخالفتهایی است که در داخل کشور با طالبان و
گفتوگوها صورت میگیرد اما؛ جالبی و نگرانکنندگی
آن در استفاده گروههای یادشده ،از جنگ بهخاطر پول
است.
این موضوع خطرناکتر از همه است؛ زیرا اگر همه
دارند برای پول میجنگند ،پس افغانستان کارخانه
جنگ است و قرار است انواع دلیل برای بهوجود آوردن
جنگهای دیگر در سطح منطقه در افغانستان ،بهوجود
بیاید.
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ادامهی سیاست قبلی یا راهبرد تازه؛

جو بایدن در حال بررسی تعهدهای پنهانی امریکا با طالبان!
روحالله طاهری
گزارشگر

همزمـان بـا دور تـازهی گفتوگوهـای صلـح
افغانسـتان ،جـو بایـدن بهعنـوان چهلوششـمین
رییسجمهـور ایاالتمتحـدهی امریـکا ،چهارشـنبه
( 2۰جنـوری) سـوگند وفـاداری یـاد کـرد .بـا آنکـه
جـو بایـدن از آدرس حـزب دموکراتهـا –حزبـی بـا
سیاسـت نرمتـر نسـبت بـه جمهوریخواهـان -به کاخ
سـفید مـیرود و تحلیلگـران سیاسـی افغانسـتان
بـا آمـدن بایـدن در رشایطـی کـه گفتوگوهـای
صلـح افغانسـتان جریـان دارد ،خوشبیـن هسـتند؛
امـا سیاسـتگذاران جدیـد کاخ سـفید در خلای
اطالعاتـی دربـارهی صلـح و جنـگ افغانسـتان به رس
میبرنـد.
آنتونـی بلینکـن ،نامـزد وزارت خارجـهی امریـکا
(سهشـنبه ۳۰ ،جـدی) در جلسـه تأییـد صالحیتـش
در کمیتـهی خارجـی سـنای امریـکا ،گفـت کـه جـو
بایـدن از جزییـات توافقنامـهی امریـکا بـا طالبـان
آگاه نیسـت و بایـد آن را بررسـی کنـد .بـه گفتـهی
آقـای بلینکـن ،برخـی ضمیمههـای محـرم در
توافقنامـه وجـود دارد کـه نیـاز بـه بررسـی دارد.
«بایـد بـا دقـت بررسـی کنیـم کـه واقعـاً در مـورد چـه
چیزهایـی گفتوگـو شـده .مـن هنوز از ایـن جزییات
آگاه نیسـتم».
همچنـان شماری از رسـانههای امریکایـی گـزارش
داده اسـت کـه پنتاگـون/وزارت دفاع امریـکا از دادن
جزییـات دربـارهی جنـگ و صلـح افغانسـتان بـه
بایـدن خـودداری کـرده اسـت.
نرشیـهی پوئیتیکـو ،اخیـرا ً گـزارش داده اسـت کـه
پنتاگـون ،مانـع دسـتیابی اعضـای جدیـد حکومـت
جـو بایـدن بـه اطالعاتـی دربـارهی کاهـش نیروهـای
امریکایـی در افغانسـتان ،ماموریـت رسبـازان
امریکایـی در افریقـا و برنامـهی توزیع واکسـین کرونا
شـده اسـت.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،افـرادی کـه از سـوی دونالد
ترامـپ در پنتاگـون گامشـته شـده بودنـد ،مانـع
ارایـهی اطالعـات بـه دربـارهی جنـگ افغانسـتان بـه
جـو بایـدن شـدهاند.
در ایـن گـزارش نوشـته شـده اسـت« :ایـن کار سـبب
خواهـد شـد تـا حکومـت جدیـد امریـکا در زمینـهی
دسرتسـی بـه اطالعـات مهـم دچـار مشـکل شـود».
آگاهـان سیاسـی افغانسـتان امـا میگوینـد کـه بـه
رس بـردن سیاسـتگذاران دولـت بایـدن در خلای
اطالعـات میتوانـد مشـکلهای زیـادی به بـار بیاورد
و امیتازهایـی کـه بـه طالبـان در زمـان ترامـپ داده
شـده اسـت ،باقـی مباننـد.
مصطفـا علـیزاده ،آگاه روابـط بینامللـل ،در
مصاحبـه بـا صبـح کابـل میگوید کـه دونالـد ترامپ
و فرسـتادهی ویـژهی دولـت او – زملـی خلیـلزاد-
نـگاه پـروژ های به صلح افغانسـتان داشـت و بـا دادن
امتیـازات بسـیاری بـه گروه طالبـان ،نتوانسـت که از
صلـح و جنـگ افغانسـتان بهعنـوان بـرگ برنـده در
انتخابـات امریـکا کـه یکـی از اهـداف ترامـپ بـود،
سـود ببرد.
آقـای علـیزاده میافزایـد کـه هرچنـد بایـدن و
دموکراتهـای امریـکا تلاش دارنـد کـه کشـورهای
جنـوب آسـیا را بـرای کنترل پاکسـتان و ایـران در
اختیـار داشـته باشـند؛ امـا اگـر نزدیـکان ترامـپ
جزییـات صلـح و جنـگ افغانسـتان را در اختیـار
سیاسـتگذاران دولـت بایـدن نگذارنـد ،بایـدن نیـز
نـگاه گـذرا بـه صلـح و جنـگ افغانسـتان خواهـد
داشـت.
آیـا بـازی دیگـری بـا صلـح افغانسـتان در راه
اسـت ؟
جـو بایـدن در نخسـتین روز ریاسـتجمهوریاش
بیـش از ده فرمـان دونالـد ترامـپ را لغـو کـرد؛ امـا او
هنـوز از جزییـات توافقنامـهی کشـورش بـا طالبـان
اطلاع نـدارد.
آقـای بلینکـن ،نامـزد وزارت خارجـهی دولـت بایـدن
در بخشـی از سـخنانش در کمیتـهی خارجی سـنای
امریـکا گفتـه اسـت کـه او توافقنامـهی امریـکا و
طالبـان را ارزیابـی خواهـد کـرد .بـا ایـن حـال هنـوز

روشـن نیسـت کـه پـس از ارزیابـی جـو بایـدن از
توافقنامـه ،آیـا تغییـر در رویکـرد امریـکا بـرای صلـح
افغانسـتان پیـش خواهـد آمـد یـا خیـر.
شماری از مقامهـای وزارت دولـت در امـور صلـح
افغانسـتان ،میگوینـد کـه ابـراز نظـر در مـورد
ت رهبری جدیـد امریـکا دربـارهی صلـح
سیاسـ 
افغانسـتان هنـوز پیـش از وقـت اسـت.
ناجیـه انـوری ،سـخنگوی وزارت دولـت در امـور
صلـح ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل میگوید کـه توافق

جو بایدن در نخستین روز
ریاستجمهوریاش بیش از ده
فرمان دونالد ترامپ را لغو کرد؛ اما
او هنوز از جز�ییات توافقنامهی
کشورش با طالبان اطالع ندارد.
آقای بلینکن ،نامزد وزارت
خارجهی دولت بایدن در بخشی
از سخنانش در کمیتهی خارجی
سنای امریکا گفته است که او
توافقنامهی امریکا و طالبان را
ارزیابی خواهد کرد.
امریـکا و طالبـان از نامـش پیداسـت کـه یـک توافـق
میـان دو طـرف توافقنامه اسـت و ابعـاد پنهان آنهم
نـزد هـر دو طـرف ،توافقنامـه اسـت« :امیدواریم بعد
از بررسـی توافقنامـه توسـط رهبری جدیـد وزارت
خارجـه امریـکا ،وضاحـت کافـی در مـورد آن به وجود
بیایـد و مـردم افغانسـتان در جریـان ابعـاد نهفته این
توافقنامـه قـرار بگیرنـد».
آگاهـان سیاسـی امـا میگوینـد کـه اگـر توافقنامـه
دقیـق بررسـی شـود ،احتمال مـیرود کـه دولـت
افغانسـتان جایـگاه از دسـت رفتـهاش را در
گفتوگوهـای صلـح افغانسـتان به دسـت بیـاورد و از
امتیـاز طالبـان کاسـته شـود.
آقـای علـیزاده میگویـد« :طالبـان شایسـتهی
همچنـان امتیازاتـی نیسـت .اگـر توافقنامـه
واقعبینانـه بررسـی شـود ،از امتیـازات آنهـا کاسـته
شـده و تغییراتـی در رونـد صلـح افغانسـتان هـم
خواهـد آمـد».
در متن توافقنامـهی امریـکا و طالبـان کـه در مـاه

فبروری در دوحـه بـه امضـا رسـید ،آمـده اسـت کـه
نیروهایـی امریکایـی تـا مـاه مـه ،بایـد از افغانسـتان
بیـرون شـوند.
بـر ایـن اسـاس ،گـروه طالبـان نیروهـای خارجـی را
مـورد حملـه قـرار نـداده و امـا حملههـای تهاجمـی
ایـن گـروه بر نیروهـای ارتش افغانسـتان و مـردم این
کشـور ،ادامـه داشـته اسـت.
گفتنـی اسـت کـه دولت افغانسـتان بـرای پیشرشط
صلـح و بـر اسـاس توافقنامـهی امریـکا و طالبـان،
بیـش از  ۵۰۰۰زندانـی خطرنـاک طالبـان را از بنـد
رهـا کرد .از سـویی هم در گـزارش تحقیقی روزنامهی
صبـح کابـل کـه در  ۵سـپتامرب  ۲۰۲۰نشر شـد،
روشـن شـد کـه  ۶۸درصـد از زندانیـان رهاشـدهی
گـروه طالبـان بـه میدانهـای جنـگ بـاز گشـتهاند.
همچنـان در ایـن اواخـر طالبـان خواهـان رهایـی
 ۷۰۰۰زندانـی دیگرشـان نیـز شـدهاند کـه بـه بـاور
آگاهـان امتیـازی اسـت کـه دولـت ترامـپ بـه ایـن
گـروه داده اسـت؛ امـا دولت افغانسـتان گفته که این
نیروهـا را رهـا نخواهنـد کـرد.
امراللـه صالـح ،معـاون نخسـت رییسجمهـور (۱
دلـو) در برگـهی فیسبوکـش نوشـته اسـت« :مـا
در برابـر کشـتار مـردم بیتفـاوت نیسـتیم .اکنـون
شـاید در آجنـدای طالبـان ،رهایـی تروریسـتان از
زندانهـای دولـت افغانسـتان شـامل باشـد؛ اگـر
طالبـان تروریسـت به کشـتار مـردم بیگنـاه ،اعضای
جامعـهی مدنـی و بـه مببگـذاری ادامـه دهنـد ،در
آن صـورت رهایـی زندانیهـا نـه بلکـه زندگـی آنهـا
شـامل آجنـدا خواهـد شـد».
ذبیحالله مجاهد در واکنش به سخنان معاون نخست
رییسجمهور به خربنگار روزنامهی صبح کابل گفته
است« :چنین اظهاراتی تحریککننده است .آنها
میخواهند جریان گفتوگوها را سبوتاژ کنند».
با اینهمه ،دولت افغانستان و گروه طالبان منتظرند
که آقای بایدن چه رویکردی را در قبال صلح
افغانستان پیش میگیرد .پس از ده روز از رشوع دور
تازهی گفتوگوهای صلح افغانستان ،هنوز دو طرف
گفتوگوها ،نشست اساسیشان را روی آجندای
گفتوگوها دایر نکردهاند.
ناجیه انوری ،میگوید که هیئت جانب دولت ،روی
عنوانبندی و اولویتبندی آجندای گفتوگوها کار
کرده و منتظر است که جانب مقابل –هیئت طالبان-
برای حضور در بحث اساسی روی موضوعات آجندا
اعالم آمادگی کند.
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چند گام تا پایان عصر سلطهگری امر یکا
محمدابراهیمخلیل
تحلیلگران امریکایی طرحی را بهعنوان «صحنه جدید
نظام جهانی» ترسیم و پنج نقشه جانشین آن را پیشکش
کردهاند .این تحلیلگران ،راهکارهایی را برای کارگزاران
ایاالتمتحده امریکا جهت پایداری پایههای قدرت،
توصیه و هشدار به اتخاذ آن از سوی مقامهای این کشور
بهعنوان دموکراتیکترین و باشکوهترین کشور حامی
ارزشهای لیربال دموکراسی ،ارایه دادهاند:
فوکویاما و پایان تاریخ
فرانسیس فوکویاما در سال  1989یعنی پس از پایان
جنگ رسد ،بحثهایی را در زمینهی نظم و ناظم نظام
بینامللل آغاز کرد .او در مقالهی «پایان تاریخ» و پسازآن
در کتابی به نام «پایان تاریخ و آخرین انسان» تأکید دارد
که فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی و پیروزی دموکراسی،
تاریخ را به انتهای خود رسانده است.
به عقیده فوکویاما جهان به حالت سکون در حرکت
است .کشورهای دموکراتیک و نیمه دموکراتیک ،تالش
خواهند کرد تا یک نظم صلحآمیز را در سطح جهان
حاکم بهمنایش بگذارند .از اینرو ،فوکویاماما برای
تصمیم گیران ایاالتمتحده امریکا توصیه کرد که باید
فرایند دموکراسی را در صدر اولویتهای اسرتاتژی
کارآمد خویش قرار دهند تا از این رهگذر ،غبار رفتارهای
جنگطلبانه در جهان را پاک و روند به انتها رساندن
تاریخ را تکمیل کنند.
توزیع دو قطبی قدرت
جان میرشایمر ،دومین طرح جدید جهانی را به هدف
تقویت ثبات جهانی و وسعت حیطهی قدرت سیاسی
امریکا پیشکش کرد .او بر این باور بود که توزیع دوقطبی
قدرت-رشق و غرب-برای دهههای متامدی ،نقش مهم

و اثرگذاری در برقراری صلح در سطح جهان ایفا کرده
است .به عقیده میرشایمر ،عقبنشینی اتحاد جامهیر
شوروی ،انحالل پیامن ورشو و کاهش نقش اسرتاتژیک
ایاالتمتحده امریکا در اروپا به بروز رقابتهای جدید در
رسارس جهان منجر خواهد شد .او باور داشت که تداوم
جنگ رسد و رقابت بازدارنده هستهای میان هر دو قطب،
ارمغانآور صلح و ثبات در سطح نظام بیناملللی بوده
است.
برخورد متدنها و احیای نظم جهانی
ساموئل هانتینگتون ،استاد دانشگاه هاروارد در کتاب
«برخورد متدنها و احیای نظم جهانی» سومین طرح
فراگیر را به هدف برقراری صلح در نظام جهانی ارایه کرد.
هانتینگتون میگوید که فرهنگهای گوناگون در زمینه
نظم داخلی و نظم بیناملللی تالشهای متناقضی
دارند .ازاینرو ،آنها محکومبه رویارویی با یکدیگرند.
به عقیده هانتینگتون ،چهار قطب مخالف-بلوک
مسیحت ،بلوک ارتدوکس رشقی ،بلوک اسالم و بلوک
کنفوسیوس -بر رس قدرت با یکدیگر رقابت و کشمکش
خواهند داشت.
بنابراین ،هانتینگتون برای کارگزاران ایاالتمتحده امریکا
توصیه میکند که باید بهخاطر تداوم حیات قدرت برتر،
این کشور عزم خود را برای مقابله با دیگر فرهنگهای
جهان جزم و برای مقابله با روابط نوبنیاد کنفوسیوس و
اسالم ،توان نظامی چین و دولتهای اسالمی را محدود
سازد .او میگوید که امریکا باید از تفاوتهای سیاسی و
فرهنگی موجود در این دو متدن ،نهایت بهره را به نفع
خود بربد.
جهان دوقطبی و رقابتهای اقتصادی-اجتامعی
چهارمین طرح برای تداوم قدرت ایاالتمتحده امریکا در
سطح نظام بینامللل ،از سوی پاول کندی و رابرت کاپلن

مطرح شد .آنها بر این عقیدهاند که جهان به خطوط
اقتصادی  -اجتامعی تقسیم میشود .ملتهای ثرومتند
و صنعتی در یک جبهه قرار میگیرند و کشورهای
بیبضاعت و در حال توسعه ،جبههی دیگری را تشکیل
خواهند داد.
بنابراین ،ملتهای ثرومتند شامل قادر نخواهند شد
تا خود را از بند معضالت حاکم بر جنوب برهانند.
پناهندگان ،بالهای طبیعی ،شیوع بیامریهای واگیر،
جرم و جنایت و ...درنهایت پیرشفتهترین کشورهای دنیا
را نیز با تهدید روبهرو خواهد کرد.
کندی و کاپلن تأکید میکنند که ایاالتمتحده امریکا
در کنار سایر دولتهای ثرومتند ،بهخاطر ثبات نظام
جهانی ،باید و هرچه زودتر این کابوس خوفناک را در
نطفه خفه کند و به کمک ملتهای ضعیف بشتابد.
لکسوز و درخت زیتون
پنجمین و آخرین نقشه در راستای ثبات نظام بینامللل
و پایداری قدرت ایاالتمتحده امریکا ،توسط توماس
فریدمن در کتابی به نام «لکسوز و درخت زیتون» ارایه
شده است.
فریدمن ،جهانیسازی را بهعنوان مشخصه جیوپولتیک
اصل قرن جدید معرفی میکند .او به این عقیده است که
توسعه بازارهای جهان در مسیر کاال ،رسمایه و تولید ،دنیا
را بهکلی دگرگون کرده است؛ به نحوی که متام دولتها
ناچارند قواعدی یکسان را به اجرا بگذارند.
از اینرو ،در این میان نبض بازار به دست کسانی خواهد
بود که اقتصاد آزاد و حکومت مردمی داشته باشند؛
بنابراین ،برای ایاالتمتحده امریکا پیشنهاد ضمنیای
داشته تا در زمینه تسهیل مرزهای اقتصادی و تعیین
ساختارهای مردمی اقدام حتمی و مداوم داشته باشد.
فوکویاما ،میرشایمر ،هانتینگتون ،کندی ،کاپلن و
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فریدمن ،بدان جهت که امریکا را برای رویارویی با عرصی
جدید و ناپایدار آماده کرده باشند؛ سخت اندیشیده و با
موضوعات مهم روز دستوپنجه نرم کردهاند؛ اما به نظر
میرسد که تصمیمگیران امریکایی هیچ تعهد اخالقی و
سیاسی به رعایت ارزشهای پنج نقشه و رویکرد مطرح
شده ندارند .این واقعیت ،از رفتارهای توجیهناپذیر و
خالف ارزشهای مردمساالری طرفداران دونالد ترامپ،
در روزهای گذشته به روشنی منایان شد.
ادبیات سیاسی حکومتهای مردمساالر ،جنگیدن با
یکدیگر را کاری غیرمنطقی و خطرناک میداند .این
در حالی است که هواداران ترامپ با این شعار که «ما
ترامپ را میخواهیم» به بزرگترین نهاد متثیل کننده
دموکراسی این کشور «کنگره» یورش بردند و دست
به تخریب و یغام زدند .این حادثه ریشههای متزلزل
دموکراسی را در جامعه امریکا ،برای جهانیان برمال
ساخت و پیکر آن را به تابوت گذاشت.
از جانب دیگر ،مقامهای عالیرتبه امریکا ،به کشورهایی
که منیخواستند و یا منیتوانستند خود را با قواعد
دموکراتیک وفق دهند ،به وضع تحریمها ،بیاعتناییها
و در مواردی به پرتاب مببافکنهای امریکایی هشدار
میدادند .در حال حارض اما مردم امریکا ،با حمله
به کنگره ،به بیارزش بودن دموکراسی و ارزشهای
مردمساالری صحه گذاشتند.
بدون تردید ،این حادثه درس خوبی برای کشورهایی
است که امریکا را حوزه فکری و بسرت سیاسی خود
دانسته و خداگونه پرستشاش میکنند .بدون شک
امریکا با متام ارزشهایش ،مانند هر قدرت دیگری
زوالپذیر است؛ چنانچه امروز زانو زده و اگر به همین
منوال بهپیش برود ،بعید نیست که در آیندهای نزدیک
به زمین بخورد.

بیـت کویـن چـیسـت؟
ایماننوری،دانشجویروابطبینالملل
از پیدایش انرتنت نیمقرن میگذرد .در اوایل راهاندازی
انرتنت ،این شبکه فقط بهعنوان یک نشانه و یک اسم
شناخته میشد؛ اما در رشوع جنگ رسد ،جنبه سیاسی-
استخباراتی به خود گرفت و امنیت دو قدرت بزرگ و
مطرح جهان-آمریکا و شوروی سابق -را به چالش کشید.
از اسرتاقسمع-شنود -و ردیابی موقعیتی تا ربودن
اطالعات و جنگ اقامری که انرتنت این مزیت را برای هر
دو قدرت بزرگ پدید آورده بود.
انرتنت بزرگترین سامانهای بود که پنتاگون-وزارت دفاع
آمریکا-برای انجام برنامههای پژوهشی آن را راهاندازی
کرد .انرتنت در سال  ۱۹۶۰راهاندازی شد و تنها محصور
به خاک آمریکا ماند؛ اما بعدا ً در سال  ۱۹۹۰بهصورت
یک شبکه همگانی و جهانشمول درآمد و در دسرتس
همه کشورهای جهان قرار گرفت.
انرتنت عامل درجهیک جهانیشدن
بسیاری از کشورهای جهان اعتقاد بر این دارند که
جهانیشدن یک نعمت است و ما را از وابستگی نجات
میدهد و بینیاز میسازد؛ اما در حقیقت داستان
جهانیشدن طور دیگری است.
جهانیشدن جال جدیدی برای به دام انداخنت و
وابستگی شدید است که کشورها را بیشرت به هم وابسته
میسازد و امنیت را به معنای واقعی از آنان میگیرد.
مثال ساده این مدعا این است :هر کاربری که از انرتنت
استفاده میکند و برای خود اکونت-حساب کاربری-
میسازد ،از امنیت صددرصدی اکونتاش اطمینان
ندارد .گاهی اکونت از کنرتلش بیرون میشود و گاهی
هم هک میشود .این اتفاق بی پیشینه هم نیست و هیچ
کاربری از آن مستثنا نبوده است.
انرتنت در پهلوی اینکه جهانیشدن را به همراه آورد،
اکتشافات دردرسساز بسیاری را نیز با خود بهمرورزمان
به همراه داشت .از گوگل و فیسبوک و اینستاگرام و
توییرت گرفته تا اسکایپ و مسنجر و واتساپ و وایرب.
اکنون کسی منیداند؛ شاید اینها ماشینی برای کنرتل
و تحریم بازیگران رسکش و وادار کردن آنها به پیشربد
اهداف خودشان از راه تهدید به تحریم باشد.
قدرتهای جهانی امروزه دستآوردهای انرتنتی را
به دستگاهی برای نظارت جهانی بدل کردهاند .به
شبکههای رشکتهای مخابراتی نفوذ کرده و برنامههایی
مخفی را به اجرا درآوردهاند که میتواند به شناسایی
گلوگاههای ارتباطی و بهرهبرداری از آنها علیه دوست
و دشمن کمک کند.
یکی از دستآوردهای انرتنت ،بیتکوین است ،پول
مجازی یا ارز دیجیتالیای که دیگر نیاز به پشتوانه
ندارد و قرار است رسلشکر بازار جهانی شود و برای
قیمت اسعار و متام معامالت جهانی قدرتهای بزرگ

خطونشان بکشد و تعیین تکلیف کند.
بیتکوین چیست؟
بیتکوین یک رمز ارز مجازی است که تقریباً مشابه با
کارکردهای پول امروزی اما؛ با این تفاوت که بیپشتوانه
است و قابلملس نیست .در حال حارض هیچ کشوری
ازنظر حقوقی آن را بهعنوان پول قانونی به رسمیت
منیشناسد؛ اما این ارز مجازی ازنظر فنی نخستین
پول دیجیتال غیرمتمرکز است که مترکززدایی رسمایه،
نخستین هدف آن است.
در  ۱۸اکتوبر سال  ،۲۰۰۸انرتنت یک دامنهای به
نشانی  bitcoin.orgبه وجود آورد و ثبت کرد و سپس
در  ۳جنوری سال  ۲۰۰۹معرفی شد و کاربران آن از
طریق ایمیل این پول را تا حال کنرتل میکردند .این ارز
دیجیتالی فعالً دایره حاکمیت و دامنه ارزی مشخصی
ندارد و در یک ساحه جغرافیایی مشخص مورد دادوستد
قرار منیگیرد.
پدید آورندهی بیتکوین کیست؟
هویت پدیدآورندهی بیتکوین مشخص نیست .بر
طبق برخی گفتههای تأیید ناشده ،شخصی به نام
«ساتوشیناکاموتو» بیتکوین ایجاد کرده است .گفتهشده
که اولین دریافتکننده مبادله بیتکوین ،فردی به نام
«هال فینی» است .با این حال اما این داستان هنوز
در هالهای از ابهام قرار دارد و هویت مخرتع بیتکوین
مشخص نیست.
باور نگارنده این نوشته ،بر اساس مطالعات از منابع
معترب دانشگاهی بر این است که بیتکوین منیتواند
حاصل راهاندازی یک شخص باشد؛ بلکه این ارز
دیجیتالی محصول کار یک گروه برنامهنویس است؛ زیرا
این ارز دیجیتالی حاصل یک مهندسی بسیار پیچیده
و درازمدت است .مهندسی ظریف و حسابشدهای که
منیتواند حاصل کار یک فرد باشد .دلیل دیگر هم اینکه
مشخصات پیچیده این ارز دیجیتالی در یک فهرست
ایمیل رمزنگاریشده نرش شد که داللت بر کار گروهی
و سازمانی در رابطه به تولید چنین ارز الکرتونیکی دارد.
چرا بیتکوین حایز اهمیت شده است؟
از راهاندازی و ورود بیتکوین به جهان ،زمان کمی
میگذرد؛ اما این ارز ظاهرا ً به هدف مصونسازی رسمایه
و پول ملی کشورها بهمیان آمده است.
این ارز دیجیتالی اتفاقاً مایهی نگرانی قدرتهای بزرگ
نیز شده ،آنهم اینکه شامری از کشورها این ارز را
سالح هکرها جهت حمله به بنگاههای اقتصادیشان
میدانند و مصونسازی رسمایه از طریق بیتکوین را
افرتا میخوانند.
برخی از کشورها هم این ارز را گامی بهسوی «الکرتونیزه»
سازی حکومتداری میدانند و بر این باورند که با
حکومتداری الکرتونیکی دیگر حدومرزی برای پیرشفت

و ارتباطات وجود ندارد .چنانچه در سال ۲۰۱۵
میالدی ،تعدادی از بازرگانان جهان که بیتکوین را
پذیرفتهاند به بیش از صد هزار نفر رسید.
نگرانی قدرتهای بزرگ از ظهور بیتکوین چیست؟
مترکززدایی ثروت و رسمایه ،نخستین هدف ارز دیجیتالی
بیتکوین است .قدرتهای بزرگ موافق آن نیستند؛
اما زدودن ثروت از چنگ قدرتهای بزرگ چالشهای
اقتصادی را به بار آورده و بحران امنیتی-سیاسی را از دل
آن پدید میآورد.
در عوض آن ،قدرتهای بزرگ میخواهند تا با به دست
گرفنت کنرتل این ارز مجازی ،امنیت سایربی همدیگر را
تهدید و سپس به آن رخنه کنند.
کشور چین یکزمانی به آمریکا هشدار داده بود که به
فناوریای دستیافته که میتواند نقره را به طال تبدیل
کند و آن را بهعنوان پشتوانه پولیاش قرار دهد .اقدامی
که مایه نگرانی آمریکا و اروپا شد .عدهای گفته بودند که
این اقدام چین مقدمهای بر ورود بیتکوین بوده اما با
شیوهای دیگر.
نگاه حقوقی کشورهای جهان به بیتکوین چگونه
است؟
ایاالتمتحده آمریکا و چین ،بر کاال بودن ارز تأکید
دارند؛ زیرا از یکسو از هدر رفنت وقت جلوگیری میشود
و از سوی دیگر برنامههای اقتصادی این دو کشور عقب
منیماند .در رشق دور و اروپا اما دیدگاه طور دیگری
است؛ بیتکوین در نظام حقوقی کشورهای جاپان و
آملان کاالیی است که میتواند بهعنوان ابزار پرداخت
استفاده شود؛ چون این دو کشور به الکرتونیزه شدن
متام سطوح اداری کشور توأم با فناوری تأکید دارند و
میخواهند مبادالت آن را کامالً همگانی سازند.
نقد بر بیتکوین
بیتکوین عالوه بر اینکه انرژی و وقت زیادی را رصف

میکند ،باعث آلودگی محیطزیست نیز میشود .مهمتر
اینکه این ارز دیجیتالی یک فناوری قدیمی است و
امنیت آنچنانیای که انتظار میرود ،ندارد.
اولین نقد وارد بر آن؛ مدتزمان طوالنی گرفنت و تولید
این ارز است که  ۱۰دقیقه طول میکشد و این زمان،
زمان زیادی است که هدر میرود .دومین نقد وارده بر
آن؛ مرصف باالی انرژی توسط این ارز است ،میزان برق
مرصف شده توسط بیتکوین برابر با  ۱۴/۳۰تراوات
در ساعت ،برابر با میانگین برق مرصفی یک شهر ۲۰
میلیونی است.
مهمترین نقدی که بر استخراج بیتکوین وارد است؛ گرم
ساخنت کره زمین است .بیتکوین با مرصف بسیار باالی
انرژی برق تولید شده و میزان بسیار باالی گرما تولید
میکند .پیشبینی شده که تا سال  ۲۰۲۳میالدی دمای
زمین  ۲درجه گرمتر شود و فاجعهآفرین خواهد بود.
از ظهور این ارز دیجیتالی ،چنان برمیآید که نظام بازار
جهان در حال تقسیم شدن و مترکززدای–ی–�Decentral
-izationاست .امری که موجب نگرانی غربیها و موجب
خشنودی نسبی کشورهای رشقی است.
امـا نگرانـی عمده بابـت ایـن ارز دیجیتالی این اسـت که
امنیـت سـایربی و امنیـت اقتصـادی را از پیـش کارفرمـا
و کارگـر و یـا فروشـنده و مشتری میگیـرد .ریشـه ایـن
نگران�ی برمیگ�ردد ب�ه صفح�ه انرتنت�ی  silk roadیـا
جـاده ابریشـم کـه از راه فـروش مـواد مخـدر و اسـلحه ارز
دیجیتالـی دریافـت میکـرده و از دریافـت پـول حقیقـی
رسبازگیـری میکـرده اسـت .ایـن فعالیـت ،بعدهـا از
سـوی دولتهـای جهـان کار سـیاه نـام گرفـت.
مسـئلهای که هیچیک از کشـورهای جهـان از آن مطمین
نیسـتند ایـن اسـت کـه ایـن ارز هنـوز بهطـور قانونـی
بهعنـوان واحـد پولـی شناختهشـده نیسـت و امنیـت
الزمـی را نـدارد.

4

سالدوم شماره 303

شنبه 4دلو 1399

گزارش

www.subhekabul.com

لیال یوسفی
گزارشگر

«مـه عاشـق آرایشکـدن اسـتم .وقتـی آرایـش
میکنـم ،حـس خوبـی برم دسـت میته .بعضـی وقتا
بـا آرایشکـدن حـال روحیـم خـوب میشـه و حـس
میکنـم جـوان شـدیم ».با زهـرا ،یکی از باشـندگان
کابـل ،در حالـی روبـهرو میشـوم کـه روی چوکـی
یکی از آرایشـگاههای شـهر نشسـته و خانم آرایشـگر
بـه موهایـش حالـت میدهـد .او با اینکه سـیوپنج
سـال دارد؛ امـا برخلاف سـنش ،جوانتـر بـه نظـر
میرسـد .زهرا سـالها اسـت که بـرای زیبـا کردنش
بـه آرایشـگاه مـیرود .او میـزان پولـی را کـه بـرای
ایـن کار و خریـد مـواد آرایشـی بـا کیفیـت هزینـه
میکنـد ،از دسـتش رفتـه اسـت« .مصرفکـدن رس
آرایـش مـیارزه؛ چـون از خـود انسـان کـده چیـزی
مهـم نیسـت».
امـروزه ،آرایـش کـردن بخشـی از زندگی بسـیاری از
زنـان شهرنشـین اسـت .تـا جایـی کـه آرایشهـای
سـبک جزو روزمرگی زنان شـده اسـت .در این میان
شماری از زنـان نیـز هسـتند کـه بـه دلیـل شـوق
زیـاد بـه آرایـش کـردن چهرهشـان ،خـود را در میـان
انبوهـی از رنگهـا گـم میکننـد ،بهگونـهای کـه
بهسـختی میتـوان چهرهی واقعیشـان را تشـخیص
داد.
هرچنـد نظـر بـه جایـگاه اجتامعـی و اقتصـادی،
انگیـزهی آرایـش کـردن بـرای زنان متفاوت اسـت .با
ایـن حـال امـا تنهـا انگیـزهی مشترک میـان بیشتر
زنـان از رفتن بـه آرایشـگاه ،زیبـا کردنشـان اسـت.
مهتـاب ،دختر دانشـجویی کـه در یکـی از
دانشـگاههای خصوصـی در کابـل درس میخوانـد،
میگویـد کـه او عاشـق زیبایی اسـت و دوسـت دارد
میـان دوسـتانش ،زیباتـر از دیگـران جلـوه کنـد .او
میگویـد« :ماهـی سـه بـار آرایشـگاه میـرم ،مویایمه
بـا جدیدتریـن مـدل قیچـی میزنـم و هایالیـت
میکنـم ».مهتـاب میگویـد کـه تقریباً چهـل درصد
هزینـهی زندگـی او ،پولـی اسـت کـه بابـت رفتن به
آرایشـگاه و خریـد اسـباب آرایشـی میپـردازد.
در ایـن میـان هسـتند شماری از زنـان کـه نـه
بهخاطـر اینکـه به چشـم دیگـران زیبا بیاینـد؛ بلکه
بـرای ارضـای حس زیباپسـندی خودشـان ،اسـباب
آرایشـی گرانبهـا میگیرنـد و زودبـهزود بـرای حالت
دادن موهـا و زیبـا کـردن صورتشـان بـه آرایشـگاه
میرونـد.
نازنیـن –نـام مسـتعار -باشـندهی کابـل ،میگویـد:
«فـرق منیکنـه کـه دیگـرا د مـورد آرایـشکدنـم چه
فکـر میکنـن .مهـم این اسـت کـه به خـودم زندگی
میکنـم و زیبایـی ر دوسـت دارم».
رفتن بـه آرایشـگاه و دادن هزینههـای بلنـد بـرای
زیبـا کـردن چهـره آنهـم بـرای چنـد سـاعت و یـا
درنهایـت یـک روز ،پـای زنهـا و دختران زیـادی را
روزانـه تـا آرایشـگاههای شـهر بـاز میکنـد.
از سـویی هـم شمار زیـادی از زنـان ،بـرای
اینکـه در اجتماع دیـده شـوند و یـا هـم بـه دلیـل
همچشـمیهایی کـه بـا زنـان دیگـر ،بهویـژه
همسنوساالنشـان دارنـد ،دوسـت دارنـد ،رسی بـه
آرایشـگاه بزننـد تـا توجـه بیشتری را بهسـمت خـود
بکشـا نند .
مصطفـا سـلطانی –روانشـناس -میگویـد:
«انسـانها همـواره کوشـش میکننـد خالهـای
عاطفـی و احساسیشـان را از راهـی پـر کننـد.
یکـی از علتهایـی کـه خانمهـا بـه آرایـش کـردن
بیشازحـد رو میآورنـد جلـب توجـه دیگران اسـت».
بـه بـاور آقـای سـلطانی ،زمانـی کـه خامنـی در
دورههـای کودکـی و نوجوانـی موردتوجـه دیگـران
قـرار منیگیـرد ،دنبـال راه دیگـری میگـردد کـه
بتوانـد ایـن خلا را پـر کنـد .در ایـن میـان شمار
زیـادی از زنـان ،بـا آرایـش کـردن بیـش از انـدازهی
شـان ،کوشـش میکننـد توجـه دیگـران را به سـمت
خـود بکشـانند.
هرچنـد آرایـش کردن سـبک ،امـروزه تا انـدازهای در
همـهی جهـان بـه عـادت روزمـرهی زنـان بـدل شـده
و بـه نحـوی جـزو نیازهـای ابتداییشـان بـه شمار
مـیرود؛ امـا شماری از زنـان افغانسـتانی تـا جایـی
بـه آرایش کـردن صـورت و حالت دادن موهایشـان
متامیلانـد کـه تـا فرصـت پیـدا کننـد ،بیدسـتوپا
خـود را بـه آرایشـگاه میرسـانند.

وقتی آرایش می�کنم،
حس می�کنم
جوان شدم
صبحکابل/SocialMedia/

جامعهشناسـان ،آرایـش کـردن
بـه بـاور
بیشازانـدازهی خانمهـا ،در خودزشـت پنـداری،
تـرس از متسـخر دیگـران و نگرانـی از پسمانـدن از
کاروان آرایشکردههـا ریشـه دارد.
احمـد رسـول –جامعهشـناس و اسـتاد دانشـگاه

هرچند آرایش کردن سبک،
امروزه تا اندازهای در همهی
جهان به عادت روزمرهی زنان
بدل شده و به نحوی جزو
نیازهای ابتداییشان به شمار
میرود؛ اما شماری از زنان
افغانستانی تا جایی به آرایش
کردن صورت و حالت دادن
موهایشان متمایلاند که تا
فرصت �پیدا �کنند ،بیدستوپا
خود را به آرایشگاه میرسانند.
کابـل -میگویـد؛ اینکـه شماری از خانمهـا
بیشازانـدازه درگیـر آرایـش کـردن خـود و رفتن
بـه آرایشـگاه هسـتند ،برمیگـردد بـه رفتارهـای
مشـابهی کـه در دورههـای نوجوانـی و جوانـی در
خانـواده و دوسـتانش دیدهانـد .به باور آقای رسـول،
دلیـل دیگـر آرایـش کـردن بیشازانـدازه در خانمهـا

بـه مسـئله هویتسـازی برمیگـردد؛ خانمهـا
میخواهنـد بـا آرایـش کـردن بیشازانـدازهی شـان،
هویـت تـازهای بـرای خودشـان بسـازند و اینگونـه
احسـاس خوشـی و رضایتمنـدی بـه آنهـا دسـت
میدهـد.
متایـل زنـان بـه آرایـش کردن در سـالهای گذشـته
باعـث شـده اسـت کـه شمار آرایشـگاههای شـهر
بیشتر شـده و دخرتخانمهـای زیـادی ،بـه کار
آرایشـگری رو بیاورنـد.
رویـا نیـکزاد ،باشـندهی کابـل ،در حالـی کـه
در دانشـگاه تعلیـم و تربیـت اسـتاد ربانـی درس
میخوانـد ،نیـم روزش را بـرای یادگیـری آرایشـگری
در آرایشـگاه صـدف در دشـت برچـی کابـل
میگذرانـد .او سـه ماهـی میشـود کـه مصروف
یادگیـری ایـن حرفـه اسـت و دوسـت دارد در کنـار
درسهایـش در دانشـگاه ،ایـن حرفـه را آموختـه و
آرایشـگاهی بـرای خـودش بـاز کنـد.
مریـم احمـدی ،کارگـذار آرایشـگاه دیگـری در شـهر
نـو کابـل کـه نیـز صـدف نـام دارد ،ده سـال اسـت
کـه روزهایـش را بـا زیبـا کـردن چهـرهی زنـان و
حالـت دادن موهـای شـان بـه شـب میرسـاند .او
در ابتـدا آمـوزش ایـن حرفـه را در ایـران آغـاز کـرد و
حـاال در کابـل بـه آن ادامـه میدهد .خانـم احمدی
از خاطرههـای آرایشـگریاش در افغانسـتان،
میگویـد« :زنـان افغـان بیشتر نسـبت بـه زنـان
ایـران آرایـش غلیـظ میکننـد و آرایشهـای پررنـگ
را میپسـندند ».خانـم احمـدی میگویـد کـه زنـان

افغانسـتانی بهویـژه در محفـل عروسیشـان در
آرایـش کـردن هزینـهی بیشتری میپردازنـد.
در محفلهای عروسـی بیشتر عروسهـا و خواهران
عـروس و دامـاد ،بیشترین هزینـه را در بـرای آرایش
شـان میپردازنـد .بـا ایـن حـال ،نـرخ آرایـش کـردن
عـروس بـه گونـهی معمـول بلندتـر از نـرخ آرایـش
عادی اسـت.
بانـو جعفـری ،مسـئول آرایشـگاه پرنسـس ایـران در
ناحیـهی ششـم شـهرداری ،میگویـد« :متأسـفانه
خانوادههایـی هسـتند کـه جانـب مقابـل را درک
منیکننـد ».او میگویـد کـه بارهـا شـاهد دعـوای
خانوادههـای عـروس و دامـاد بـر رس پـول آرایشـگاه
بـوده اسـت.
بهـای آرایـش کردن در یک آرایشـگاه نامی در کابل،
از  5هـزار افغانی تا  700دالر امریکایی اسـت.
عزیـزه -باشـندهی کابـل -کـه بـرای آرایش کـردن در
شـب عروسـیاش به آرایشـگاه اورانوس آمـده و برای
آراستن رس و صورتـش مبلـغ  36هـزار افغانـی بـه
آرایشـگر پرداختـه ،میگویـد« :انسـان فقـط یکبـار
ازدواج میکنـد و پـول زیـادی نیسـت».
مسـکا -مادرشـوهر عزیـزه -امـا مـی گویـد کـه ایـن
مبلـغ بـرای یـک شـب و چنـد سـاعت آرایـش پـول
زیـادی اسـت .مسـکا میگویـد کـه پسرش بـرای
هزینـهی ازدواجـش قـرضدار شـده و پول آرایشـگاه
نیـز بخشـی از آن اسـت.
معـروف علـیزی ،مسـئول هامهنگی با رسـانهها در
شـهرداری کابـل ،میگویـد کـه ایـن نـرخ خدمـات
آرایشـی در آرایشـگاهها بـه اسـاس بـازار آزاد اسـت و
ایـن نهـاد کنرتلـی روی آن نـدارد.
بـه اسـاس آمـار شـهرداری کابـل1 ،هـزارو 409
آرایشـگاه زنانـه از ایـن اداره جواز فعالیـت گرفتهاند.
شـهرداری کابـل میگویـد؛ بـا اینکـه روی تاریـخ
مـواد آرایشـیای کـه در آرایشـگاهها کار گرفتـه
میشـود و بهداشـت کارکنـان و محیـط کاریشـان
کنترل دارد؛ امـا از انـواع اسـباب آرایشـی و نوعیـت

مهتاب ،دختر دانشجویی که در
یکی از دانشگاههای خصوصی
در کابل درس میخواند،
میگوید که او عاشق زیبایی
است و دوست دارد میان
دوستانش ،زیباتر از دیگران
جلوه �کند .او میگوید« :ماهی
سه بار آرایشگاه میرم ،مویایمه
با جدیدترین مدل قیچی میزنم
�کنم ».مهتاب
و هایالت می ً
میگوید که تقریبا چهل درصد
هزینهی زندگی او ،پولی است که
بابت رفتن به آرایشگاه و خرید
اسباب آرایشی میپردازد.
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ر وشنفکر« ،وجدان خردهگير جامعه است»
شکراهللشهریار
تالش برای پاسخ به این پرسشها که «روشنفکر»
کیست؟ به چه کسی روشنفکر میتوان گفت؟
ویژگیهای روشنفکر چیست؟ و یا هم روشنفکر چه
نقشی را در جامعه ایفا میکند؟ هنوز میان بیشرت
کارشناسان و نظریهپردازان امور روشنفکری ادامه دارد.
یک بخش این ناسازگاری ،به طبیعت علوم انسانی
برمیگردد که ذاتاً تفسیرپذیر و عدم قطعیت را شامل
میشود .بحث روشنفکر و باورهای روشنفکرانه در
متدنهای متفاوت برشی ،سبب شده که پراکندگی نظر
و دیدگاههای بیشامری ،حتا متعارض را به باور بیاورد.
گذشته از اینکه مفهوم روشنفکر چه سیر و حرکت
تاریخی را طی کرده ،بهصورت بسیار فرشده و موجز،
میتوان گفت که مسئله و مفهوم روشنفکر در روزگار
رنسانس و نو زایش ،مهمترین و رسنوشتسازترین
رویداد فرهنگی در جهان بهحساب میرود .این جنبش
که در مبارزه علیه استبداد ،جهالت ،خرافات ،جزمیت
و یکسونگری مذهبی و اندیشههایی از قبیل ایامن
به خرد ،آزادی مذهب و ارج نهادن بر آگاهی علمی و
تفکر انتقادی شکل گرفته بود ،در دنیای اروپا متولد و از
قرن  17میالدی ،طبقه و گروهی به نام «روشنفکر» وارد
گفتوگو و محاورههای علمی شد.
از قرن ۱۹م ،این طبقه-روشنفکر-که در اروپا با همین
نامونشان رسوسامان یافته بود ،به جهان بیرون بهویژه در
رشوع قرن ۲۰م و آغاز جنبش مرشوطیت ،در افغانستان
که متأثر از همین تفکر روشنگری در غرب بود ،گسرتش
یافت.
روشنفکر از فرزندان مدرنیته است و در جامعه کالسیک،
یعنی جامعه ماقبل مدرن هامنطور که توضیح دادیم،
قرش ویژهای بهنام روشنفکر وجود نداشت؛ زیرا دوران
ماقبل مدرن دوران گذار و گسست بود .جامعه پوست
میانداخت و از وضعیتی به وضعیت دیگری عبور
میکرد و روشنفکران همیشه در چنین وضعیتی متولد
میشوند.
دکرت علی رشیعتی ،واژه روشنفکر را مسخشده،
تحریفشده ،مبهم و گاه غلط میداند که از ادبیات
فرانسه بهغلط وارد قلمرو زبان فارسی ،آورده شده است.
گذشته از مباحث زبانشناسی آن ،روشنفکر کسی
است که نسبت به وضع و رشایط انسانی خودش در زمان
و مکان تاریخی و اجتامعی که در آن زیست میکند
آگاهی دارد .این خودآگاهی و دانایی به او مسئولیت
بخشیده است.
اکنون میتوان گفت که انسان وقتی از بند قضا و قدر
رست و مهار زندگی خود را بهدست گرفت و در رسنوشت
خود و همنوعان خود تأثیرگذار شد ،پا به دایرهی
روشنفکری گذاشته است .درواقع ،اگر روشنفکری را تا
حدی آزاداندیشی معنا کردهاند؛ به همین دلیل است که
روشنفکر-آزاد از قید تعصب یا تحجر مذاهب -و نیز آزاد
از تحکم و سلطه قدرتهای روز ،خود را مسئول زندگی
خود و دیگران میداند.
از جانب دیگر ،روشنفکر راکد و ثابت منیاندیشد ،فکر

باز و انتقادی به جهان پیرامون و دنیای درون و بیرون
خودش دارد و مدام به جهان و پدیدههای اطرافش به
دیدهی شک و شبه مینگرد .میتواند استدالل و برهان
پیشه کند و به دیگران بفهامند و خود در محور عقل و
خرد به قناعت و آرامش برسد.
با توجه به برداشتهای باال ،میتوان گفت که روشنفکر
کسی است که در برابر قدرت ،حقیقت را به زبان
آورده ،فارغ از تعصب و دور از فرمانبری ،اغلب کاری
فکری میکند نه بدنی؛ یعنی حامل کارش بیشرت از
اینکه جلب منافع مادی و شخصی باشد ،حل مشکل
اجتامعی است.
بنابراین میتوان گفت :همه آدمها روشنفکرند؛ اما
همگی نقش «روشنفکر» را در جامعه ایفا منیکنند.
از طرفی ،روشنفکر تحصیل کرده است؛ اما هر
تحصیلکردهای روشنفکر نیست.
روشنفکر کسی است که اهل روشن منودن است و اهل
چراغ راه نشان دادن .او به دلیل اینکه در پی چراغ راه
دادن است ،منیتواند جزمی بیاندیشد؛ بلکه خوراک
ذهنش تفکر انتقادی است که سازندگی را رهنمون

روشنفکر از فرزندان مدرنیته
است و در جامعه کالسیک ،یعنی
جامعه ماقبل مدرن همانطور
که توضیح دادیم ،قشر ویژهای
بهنام روشنفکر وجود نداشت؛
زیرا دوران ماقبل مدرن دوران
گذار و گسست بود .جامعه
پوست میانداخت و از وضعیتی
به وضعیت دیگری عبور میکرد
و روشنفکران همیشه در چنین
وضعیتی متولد میشوند.
میشود.
بههرحال ،مذهب روشنفکری فراوردهی متدنی است که
بر ارزشهای عقل ،انسانباوری و پیرشفت تکیه دارد و
ازاینرو میتوان گفت که روشنفکران پاسداران سنت
اندیشهی آفریننده و انتقادی دربارهی مسایل هنجاری
جامعهاند.
برای روشنفکر میتوان حداقل سه ویژگی اصلی
برشمرد .ویژگی نخستینی که برای روشنفکر مراد
میشود ،روشنگری است .روشنگری یعنی اینکه کسانی
که جز این قرش هستند علیه افکار مبهم ،گنگ و علیه
ابهامسازیها و تاریک ذهنیها و در برابر همه آنچه
مانع و بازدارنده فکر روشنفکری میشوند میایستد .هر
جا که «روشنفکر» به یک تفکر مبهم ،تاریک و مانند آن
برخورد ،حساسیت نشان داده ،اعالم هویت میمناید.
از اینرو از نظر کانت-فیلسوف اخالقگرای آملانی -عمل
روشنگرانه؛ یعنی آن چیزی است که در رسالهی معروف

خود «روشنگری چیست؟» میگوید« :روشنگری عبارت
است از به بلوغ نهایی رسیدن انسان ،رهایی آگاهی او از
قید جهل و گمراهی».
کانت میگوید شعار ما روشنگران این است؛ شجاع
باش که خود بیاندیشی و نگذاری دیگران بهجای تو
بیاندیشند .ویژگی دوم روشنفکران ،انتقادی اندیشیدن
است؛ یعنی روشنفکران باید خود را در معرض شک و
گامن قرار بدهند و در هر چیزی که مطرح میشود و یا
خود او میگوید ،باید آزادانه بتوانند شک و تردید بکند؛
یعنی سوال و چونوچرا را برای خود مطرح کند و از بند
قضا و قدر آزاد باشد.
از این لحاظ ،تفکر انتقادی به قول «کارل پوپر»-فیلسوف
علم شناس غربی -آن تفکری است که بتواند در متامی
مقدمات ایجاد خودش و در متامی پیامدهای منتج از
خودش شک کند و شکاک بودن را بهعنوان چراغ رهنام
و عصای دست برای رسیدن به هدفی به کار گیرد ،نه
اینکه این تفکر جایی بایستد و متوقف شود.
شک ،باید سازنده باشد تا به پیشربد تفکر انسانی کمک
کند .اگر تفکر انتقادی منتهی به سازندگی نشود و این
تیوریهای انتقادی وسیلهای بهدست ما ندهد تا به
مناسبات اجتامعی خودمان بپردازیم ،همهی انتقاد ما
به نق زدن میماند و بس.
بنابراین تفکر انتقادی ،تفکری است که باید در متامی
مقدمات و در متامی نتیجهها ،خود بتواند یک بهوجود
بیاورد؛ چون چنین تفکری طبیعتاً مخالف دگامتیسم،
فیدیسم و تحجرگرایی است.
دگماندیشی و جزمگرایی شدیدا ً در مخالفت و مغایرت
با تفکر انتقادی و توأم با نقد و پرسشگری است.
ازاینجهت ،روشنفکر موردنظر ،روشنفکری است که
مدام به پدیدههای پیرامون به دیده شک نگریسته و
داوریهای از پیش را به دور میریزد.
ویژگی سومی که برای روشنفکر و روشنفکران
الزم است؛ اومانیسم و انسانمحوری است .در مورد
اومانیسم در افغانستان و اکرثیت کشورهای پسمانده،
برداشتهای گوناگونی صورت پذیرفته اما؛ اومانیسم
هامنند واژه و اصطالح روشنفکر ،بادآوردهی غرب است.
اومانیسم یعنی خودمحوری در منت وقایع تاریخی که به
انسان میگوید؛ تنها تو هستی .هیچچیزی به بزرگی و
معرفت تو نیست .به خود اندیشیدن و به خود پناه بردن
در تفکر مکتب اومانیستی که انسان را مرکز و محور متام
امور قرار میدهد و هیچ ارزشی باالتر از ارزش وجودی
به انسان قایل نیست ،از جایگاه ویژهای برخوردار است.
این ارج نهادن به مقام انسان از خصلتهای روشنفکری
است که بهجای پرستش غیر انسان ،به پرستش انسان
همواره تأکید دارد.
گذشته از ویژگیها ،اگر به نقش و کارکرد روشنفکر
نگاه کنیم؛ نقش و هدف عمل روشنفکری جز ترفیع و
ترقی آزادی و به شکوفایی رساندن معرفت آدمی نیست.
ازجمله وظایف و نقشی که ادوارد سعید-رشقشناس
فلسطینیاالاصل امریکاییتبار-بر دوش روشنفکران
قرار میدهد ،این است که باید تالش کنند تا قالبهای
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ذهنی و معقوالت تقلیل پذیر را که محدودکننده تفکر و
ارتباطهای برشیاند ،خرد کرده و درهم شکنند.
بهعبارتدیگر ،او باید این خطر را بپذیرد تا از یقینهای
سادهی که عنارصی مانند پیشینه ،زبان و ملت برای او
فراهم کرده فراتر رود؛ چون این عنارص میتواند مانع آن
شود که روشنفکر بتواند حقیقت دیگران را درک کند.
این درست است که همه ما در درون یک زبان ،یک
پیشینه تاریخی و یک ملیت متولد میشویم؛ ولی باید
این نکته را نیز درک کنیم که این عنارص در جوامع
مختلف متفاوتاند و اگر ما به این تفاوتها پی نربیم و
زبان ،پیشینه و ملیت خود را برتر از دیگران تلقی کنیم
در زندان ذهنیت قلبی خود اسیر میشویم و همهچیز
را از دریچه همین ذهنیت میبینیم .فقط بر اساس
معیارهای همین ذهنیت در مورد آنها قضاوت میکنیم
و این باعث میشود تا تفکر ما محدود شود و نتوانیم با
دیگران ارتباط برقرار کنیم.
از اینرو ،نقش و کارکرد روشنفکر ،بهغیراز زدودن همین
باورهای کاذب و واهی که مانع رسیدن به روشنگری
است ،چیزی نیست .ازاینجهت روشنفکر در جامعه
غربی ،امروزه نقش دیگری دارد؛ اما در جهان سوم که
جوامع در حال پوست انداخنتاند و از عرص کالسیک
یا دوران سنت به دوران مدرن وارد میشوند ،نقش
روشنفکر بسیار مهم است.
روشنفکر جهان سوم ،بر مرز عقل و اسطوره یا مدرنیسم
و سنت راه میرود و کار مهمش تذکر به شکاف میان
جهان قدیم و جهان جدید و پل زدن میان آن دو با
ابداعات تیوریک خویش است .این با کار روشنفکر
غربی فرق دارد .او باید خوراک مناسبی برای پلورالیسم
فراهم کند و انواع تازه دیکتاتوری را که گاه چهره فرهنگی
و معرفتی به خود میگیرد و جامهای از روشنفکری
میپوشد ،معرفی کند و گاه هم در جامهای دیگر.
در جهان سوم اما حساسترین مسئلهی روشنفکران،
حل مشکالتی است که شکاف میان سنت و مدرنیسم
پدید آورده و باز کردن نسبت میان فرهنگ خودی و
فرهنگ بیگانه و حذر کردن از تقلیدهای بی حجت و
رسانجام باز کردن راه اندیشه مستقل و محققانه است.
به همین منظور ،روشنفکر باید آگاه ،آزاد ،مستقل،
فرهنگشناس و خردورز باشد.
از اینرو ،با توجه به منطق روشنفکری ،روشنفکر باید
تولید فکر کند؛ اما در جامعهای که رسکوبگری ،حق

برای روشنفکر میتوان حداقل
سه ویژگی اصلی برشمرد .ویژگی
نخستینی که برای روشنفکر
مراد میشود ،روشنگری است.
روشنگری یعنی اینکه کسانی که
جز این قشر هستند علیه افکار
مبهم� ،گنگ و علیه ابهامسازیها
و تاریک ذهنیها و در برابر همه
آنچه مانع و بازدارنده فکر
روشنفکری میشوند میایستد.
هر جا که «روشنفکر» به یک تفکر
مبهم ،تاریک و مانند آن برخورد،
حساسیت نشان داده ،اعالم
هویت مینماید.
کشی و تبعیض و تقلب و تزویر و… غلبه دارد ،حتا حس
عدالتخواهی ،ستمستیزی و وجدان اخالقی روشنفکر
برانگیخته میشود تا به ندای خلقی محروم و مظلوم
پاسخ گوید.
بههرحال این یکی از ضایعات جوامع توتالیرت-یکهتاز -و
جهانسومی است که روشنفکر خود را از مقام تولید
پایین میافکند و به مقام نقد و اعرتاض میکشاند.
بنابراین شکی نیست که مدیران سیاسی نقش و
مسئولیت مهمی دارند و ماشین سیاست را باید بهدست
نیکخواهان و آگاهان امور سپرد؛ اما به یاد داشته
باشیم ،اینها مسئولیت موقتی دارند ،درحالیکه
مسئولیت روشنفکر ،مسئولیت پایدار و تاریخی است.
خالصه؛ نقش روشنفکر این است که هرکسی که
روشنفکر است و مسئولیت دارد ،اولین گامش برای هر
کاری و بر اساس هر مکتبی که معتقد است ،ایجاد پل
ارتباط است از جزیره بدبختی بهسوی جزیره خوشبختی.
در یک نتیجهگیری کلی ،میتوان روشنفکر را وجدان
بیدار یک جامعه تعریف کرد که بدون حضور و نقش
همین طبقه ،جامعه بهمثابه بدنی میماند که روح ندارد.
بنابراین قلب پرتپش هر جامعه انسانی به چگونگی
باورهای روشنفکران جامعه آن برمیگردد ازاینجهت،
از باب نکته و سخن آخر؛ جامعهی زنده ،جامعهای است
که روشنفکران آن مدام در صدد پخش و نرش معرفت
انسانی است.
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انفجار افراطیـت در شهـر بـودا
نصیر ندیم

زخـم عمیقی که از سـوی طالبـان بر دل بامیان گذاشـته
شـده ،فراموش شـدنی نیسـت .در این چند سـال پسین؛
جشـنوارههای فرهنگـی ،آزادیهـای ف ـردی و حضـور
گردشـگران داخلی و خارجی ،التیام سـطحیای آن زخم
ناسـور شـده امـا؛ از چندین بدینسـو ،شـهر بـودا جایگاه
و پایـگاه افراطگرایانـی شـده کـه در صـدد کاشـته تخـم
کیـن و وحشـت در ایـن شـهر برآمدهانـد.
بامیـان ،شـهری کـه بـا منادهـای فرهنگی-هنریاش
شـناخته میشود ،در شش ماه گذشـته حالت غمانگیزی
را پشـت رس گذاشـته اسـت :گردهامیـی و رسودخوانـی
بنیادگراهـای «بیهویـت» کـه از سـوی مقـام ایـن والیـت
برگـزار شـده بـود؛ انتحـاری؛ بازداشـت روزنامهنـگاران
و فعـاالن جامعـه مدنـی از سـوی پولیـس؛ تهدیـد زنـان
دوچرخهسـوار و راهانـدازی کارزار «امـر بـه معـروف و نهی
از منکـر» از سـوی چنـد بیگانـه و رخدادهایـی از ایـن

جیوتیملهوترا /برگردان:سیدجمالاخگرناصری
منبع:دیپرینت
جو بایدن رییسجمهور منتخب ایاالتمتحده آمریکا ،اگر
افغانستان را در صدر سیاست خارجی خود قرار ندهد،
احتامالً این کشور در کمند سازمان استخبارات پاکستان-
آی.اس.آی گیر خواهد کرد .در سوی دیگر ،هند نیز باید
در این قسمت نقش پررنگتری داشته باشد.
فرصت رسیدن به صلح در افغانستان منتفی است.
حمالت اخیر نشان میدهد که کشوری در همسایگی
افغانستان از روند گفتوگوهای صلح راضی نیست.
گفتوگوی «آرناب گوسوامی» ،رسدبیر تلویزیون
«جمهوری» ،درباره حمله «پولواما» در سال  ،2019تنها
چیزی نیست که عمران خان پاکستان در این هفته از آن
شکایت داشت .پذیرفنت شاه محمود قریشی وزیر امور
خارجه مبنی بر شکایت پاکستان از کابل -با شواهد -در
مورد مداخله هند در روند صلح افغانستان به هامن اندازه
جالب توجه بوده است.
شاید قریشی به سفر اخیر «آجیت دووال» ،مشاور امنیت
ملی هند ،به کابل اشاره داشت .جایی که او با همتای
خود ،حمدالله محب و دیگر مقامهای افغانستانی روی
«تالشها برای مبارزه با تروریسم و گسرتش همکاریهای
دو کشور» گفتوگو کرده است.
در پی این نشست ،امرالله صالح ،معاون اول ریاست
جمهوری افغانستان ،در توییرت خود نوشت« :مالقات
خوشایندی با اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند
داشتم و در مورد دشمن بحث عمیقی کردیم ».دشوار
نیست که حدس بزنیم منظور صالح از «دشمن» چه
کسی است .
از آنجایی که صالح ،دستیار  25ساله احمدشاه مسعود،
رهرب پیشین جهادی در افغانستان بود ،با طالبان
جنگید تا اینکه دو روز قبل از حمله  11سپتامرب در
آمریکا ،ترور شد .صالح آشکارا  «دست پاکستان» را در
بیثبات ساخنت افغانستان دخیل میداند.
با روی کار آمدن دولت جدید آمریكا در این هفته و كاهش
نیروهای آمریكایی طبق برنامه قبلی ،افغانها مشتاقاند
هند خال را پر كند یا کمازکم نقش بیشرتی در جلوگیری
از حمالت تروریستی طالبان كه ت وسط پاکستان در
همسایگی افغانستان طراحی میشود ،بازی كند.
دووال افغانستان را بهخوبی م یشناسد .او که رییس
سابق اداره اطالعات هند بود ،در دسامرب سال ،1999
در قندهار بود .زمانی که هو ا پیامی ربوده شده -IC
 814توسط افراد مسلح موردحامیت  ISIمحارصه شد تا
از عملیات نجات کامندوی هند جلوگیری کند.
تردیدی نیست که هند از افزایش خشونتهای بیرویه

دسـت ،همگـی خبر از اتفـاق شـومی میدهـد کـه اگر با
«آگاهـی» سـد راهـش نشـویم ،بعیـد نیسـت کـه صلصال
و شـهاممه ،بـار دیگـر و اینبـار از بیـخ و بـن فـرو بریـزد.
چـرا بامیـان پـس از بیسـت سـال میزبـان رخدادهـای
ناگواری میشـود کـه در بدترین رشایـط تجربهاش نکرده
بـود؟ چـه شـده کـه حـاال بامیـان ،بـا وجـود پیرشفتهای
بیشمار بـه کام عقبگـرد فرهنگـی سـقوط میکنـد؟
آیـا این شـهر بـا وجود فضـای مکـدر اجتامعی-سیاسـی،
میتوانـد دوبـاره بـه اوج شـکوفایی فرهنگـی برگـردد و یـا
همینطـور بـه وضعیـت بیرسانجـام خـود ادامـه خواهـد
داد؟
در هشـتم عقرب همین سـال ،مدت کمی از والی شـدن،
ی رحمتـی والـی برحـال بامیـان منیگذشـت کـه
علـ 
والیـت بامیـان برنامـه مولـود رشیف را در صحـن تاالر این
والیـت برگـزار کـرد ،برگـزار کـردن مولـود رشیف از سـوی
یـک والـی کار درخـور ستایشـی اسـت؛ امـا وقتـی بیشتر
زمـان برنامـه بـه افراطیهـا اختصـاص داده میشـود،
جـای نگرانـی اسـت .چنیـن برنامههایـی ،هیـچ تفاوتی با
برنامههایـی کـه از سـوی طالبـان گرفتـه میشـود ،ندارد.

پـس از آن ،چندیـن رخـداد ناگـوار در بامیـان ،یکـی
پـی دیگـری رخ میدهـد؛ در برنامـه مولـود رشیـف
رسودرسایـان مذهبی شـبیه بـه طالبان و دیگـر گروههای
افراطـی ،متـام برنامـه را بـه خـود اختصـاص میدهنـد.
حـال آنکـه انتظار میرفـت ،برنامه مولود رشیف در شـهر
فرهنـگ و هنر از دیگـر زوایا دیده میشـد تـا برنامههایی
کـه گروههـای افراطـی مذهبـی برگـزار میکننـد.
یـک مـاه پـس از برگـزاری ایـن برنامـه ،دو انفجـار پشـت
رس هـم رخ میدهـد کـه چهـارده نفـر کشـته و پنجـاه نفر
زخمـیمیشـود .در ارتبـاط گرفتـاری عاملیـن انفجارها،
فعـاالن جامعـه مدنـی و روزنامهنـگاران بامیـان ،خیمـه
تحصـن برپـا میکننـد کـه بـا پادرمیانـی و درخواسـت
حکومـت محلـی بـرای پایـان تحصـن ،خیمههـا برپـا
میمانـد و یـک روزنامهنـگار و بیشتر از ده تـن دیگـر از
سـوی پولیـس گرفتـار میشـوند .البتـه بعضـی از ایـن
آنهـا ،حکومـتمحلـی را محکـوم بـه عـدم همـکاری بـا
فعـاالن مدنـی میکننـد.
پسازایـن سـ ه رویـداد مشـکوک ،گروهـی از فعالیـن
مذهبـی در «ایـام فاطمیـه» بـه دختران بامیانی ،پوشـش
مـورد قبول خودشـان را بهصـورت رایگان ،بیـن دخرتان و
زنـان بامیـان توزیع کردند که واکنشهـای مردم و فعالین
بامیـان در ایـن مـورد متفاوت بود .پرسـش اما اینجاسـت:
بانـی و پشـتیبان این حرکتهـا در بامیـان کیهایند؟ آیا
یـک نهـاد فرهنگـی کوچـک کـه شـامل چند دختر خانم
مذهبـی میشـود ،توانایـی پرداخـت مبلغ چندین دسـت
حجـاب را دارنـد؟ یـا قصههـای دیگـری در پشـت توزیـع
حجـاب در بامیـان اسـت؟ چـرا حکومـت محلـی در پیوند
بـه قضیـه حجـاب ،تحقیقـات انجـام منیدهد؟
چنـدی پیـش ،تلویزیـون «یـک» مسـتندی را از یـک
فروشـگاه لبـاس زنانـه بـه نـام «دارالحجـاب» نشر کرد که
ارتبـاط مسـتقیمی با گـروه داعـش داشـتند .دارالحجاب
دکانـی بـود در مرکـز تجارتـی گلبهـار که بعدها مشـخص
شـد بخشـی از منابـع مالـی گـروه داعـش از ایـن دکان
تأمیـن میشـده اسـت.
پـس از هفـت سـال ،ایـن دکان بـا رسمایـه هشـت و نیـم
میلیـون دالـر از سـوی امنیـت ملـی بـه جـرم حامیـت از
داعش بسـته شـد .از ایـن دکان برای داعـش رسبازگیری
و تبلیـغ میشـده اسـت.
فعالیتهایـی زیـر نـام حجـاب و ایـن کارهـا کـه افراطیت
را پـرورش میدهـد ،همـواره بـا پرسـش روبـهرو اسـت .در

ایـن نوشـته ادعـا نکـردهام کـه ایـن دو اتفـاق همسـان
اسـت ولـی؛ کسـانی که حجـاب را در شـهر بامیـان تبلیغ
میکننـد ،شـک نیسـت کـه از سـوی کسـانی حامیـت
شـوند بـا نهادینهسـازی فرهنـگ حجـاب و روایتهایـی
ازایندسـت ،کمکـم میخواهنـد ،بامیـان را مرکـز
فاطمیـون بسـازند.
آخریـن رخـدادی کـه نگرانـی بامیانیهـا را بیـش از پیش
کـرده ،تهدیـد دو دختر خانـم بایسکلسـوار از سـوی
جوانـان افراطـی در یکـی از پارکهـای ایـن شـهر بـود.
دو دخرتخانـم بایسـکل سـواری در یکـی از پارکهـای
تفریحی هنگام عکس گرفنت با برادرشـان از سـوی شـش
جـوان پلنگیپـوش توهیـن و تحقیر شـده کـه قضیه هنوز
تحـت پیگرد اسـت.
هنگامیکـه همـکاران مـا بـرای سـاخنت گـزارش از ایـن
رویـداد بـا خانـواده ایـن دو خانـم بـه متاس شـدند ،آنها
نخواسـتند کـه ایـن رویـداد ،رسـانهای شـود .چـرا در
امنتریـن شـهر افغانسـتان دخرتخانمهـا منیخواهنـد
برایشـان عدالتخواهـی شـود؟ آیـا تـرس از چیـزی
وجـود دارد؟
متـام نشـانهها را هنگامیکـه رسهـم میکنیـم ،بـا روی
کار آمـدن افـراد جدیـد در سـطح رهبری والیـت بامیـان،
شـهر بـودا بهسـوی مذهبـی شـدن رفتـه اسـت و برعکس
رهبران قبلـی ایـن والیـت کـه جشـنوارهها و اتفاقـات
فرهنگـی حامیـتکردنـد ،رهربی جدید در تالش درشـت
کـردن روایتهـای مذهبـی در ایـن شـهر اسـت.
رویدادهـای نابهنگام در افغانسـتان و گفتوگوهای صلح
فضـا را طـوری بـه هـم گـره زده که هـر کشـور میخواهد؛
فضایـی از آن خـود در داخـل افغانسـتان داشـته باشـد.
هنگامیکـه جـواد ظریـف در تلویزیـون طلـوع ،اعتراف
بـه ایـن کـرد کـه گـروه فاطمیـون را اگـر دولـت بخواهـد،
میتوانـد در داخـل افغانسـتان علیـه داعـش مسـلح کند
و پـسازآن مهرههـای ایـران در داخـل دولـت ،پسـتهای
کلیـدی را بـه خدمـت گرفتند .نشـانهها یکی پـی دیگری
آشـکار میسـازد کـه روایتهـای افراطـی در بامیـان بـی
رابطـه بـا فاطمیون نیسـت.
ایـران در بامیـان برنامههایـی دارد کـه بـا وجـود جـو
فرهنگـی در بامیـان راه بهجایـی منیبـرد؛ امـا اگـر بـه
خواسـتههایش برسـد ،تردیـدی نیسـت کـه شـهر بامیان،
بـه مانند بیشتر والیتهای افغانسـتان بـه قربانگاه آدمی
تبدیـل خواهـد شـد.

را از رسارس جهان جمع کرد .جنگ جویان هندی به
تعداد  100تن که بیشرتشان از منطقه کراال و سواحل
ماهاراشرتا بود ،به این گروه پیوستند.
به گفته میر ،پاکستانیها بیشرت مایلاند به جهاد در
هرکجای جهان که باشد بپیوندند؛ ولی دلیل آن دفاع
از داعیهی «اسالم در معرض خطر است» نیست .حمالت
 2008در شهر ممبای منونهی بارز آن است.

در افغانستان نگران است.
صبح روز یکشنبه ( 17جنوری
 )2021دو قاضی زن به رضب
گلوله افراد ناشناس کشته و یک
ماین مقناطیسی در هامن روز
در موتر یک مقام دولتی منفجر
شد؛ اما او خوشچانس بود و از
این حادثه جان بهسالمت برد.
در هامن روز در بغالن ،هشت
نیروی امنیتی کشته شدند.
چندین مقاله در رسانههای
افغانستان و بینامللل رشح
دادهاند که چگونه افغانها زیر
سایه ترس از گذشته میلرزند؛
زیرا میدانند که ممکن است
وقتی صبح هنگام از خانه بیرون
میشوند دیگر باز نگردند.
دشمنِ دشمنِ من دوست من
است
روز دوشنبه ،حامد میر یکی
از مشهورترین روزنامهنگاران
پاکستان در روزنامهی اردو
زبان «جنگ» ،یک ستون درباره
وضعیت افغانستان و پاکستان
نوشته بود .میر در مورد اینکه
نخستوزیر هند ،نارندرا مودی
تشبیه «دشمن دشمن ،دوست
من است» را به ذهن گرفته و
با ارشفغنی ،رییسجمهوری
افغانستان-به گفته میر دشمن
پاکستان-برای تضعیف دشمن
هند-پاکستان-همدست شده است .میر قتل هزارهها
در ماه مارچ ،در بلوچستان را با افزایش بیثباتی در
افغانستان مرتبط میداند.
میر میگوید که دولت اسالمی-داعش-مسئولیت
قتلهای مارچ را بر عهده گرفته است ،هامنطور که سال
گذشته مسئولیت قتلعام در عبادتگاه سیکها در کابل
را که در آن محمد انیس« ،شهروند هند» ،معروف به ابو
خالدالهندی ،دست داشت.
به عهده گرفته بود .او میگوید که نام مهاجامن داعشی
تا هنوز روشن نشده و به این معنی است که ارتباط میان
دو حمله وجود دارد.
تا جایی حق با میر است ،درواقع ،یك مرد مسلامن
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از «كراال»ی هند ،با نام مستعار ابو خالدالهندی که به
والیت خراسان دولت اسالمی پیوست ،یكی از عامالن
حمله به عبادتگاه هندوها در كابل بود.
بیشرت تروریستهای خارجی؛ مانند القاعده در شبهقاره
هند حدود  200 -150عضو در رسارس پاکستان ،هند،
بنگالدش و میامنار دارند و بیشرت اعضای هندی آن در
جنوب هند فعالیت دارند .با این حال اما کارشناسان
امور اعرتاف میکنند که هند همچنان یک معام برای
«جهادگران جهانی در هنگام جلب و استخدام» است.
زمانی که گروه دولت اسالمی در سال  2014در اوج
قدرت بود ،تالش کرد تا یک کشور در غرب آسیا ایجاد
کند .به همین منظور  30هزار جنگجوی خارجی

مسایل بسیاری به جو بایدن وابسته است
پاکستان کشور برادر و مسلامنی که در همسایگی
افغانستان واقع شده ،دههها است که آژانس اطالعاتی
آن-آی.اس.آی به جنگ و بیثباتی در افغانستان دامن
میزند و با هدف قرار دادن افراد بیگناه ،وضعیت را
بیثبات ساخته و در تالش است که حاکمیت قانون را
از بین بربد.
این سازمان به افغانها و رهربانشان پیام میدهد که
درست مانند دهه  ،1990گروههایی مانند طالبان و
شبکه حقانی که بخشهایی از خاک افغانستان را در
کنرتل دارند ،تحت فرمان آنها قرار خواهد داشت.
امریکاییها  20سال در افغانستان حضور داشتند
و نوبت آنها متام شده و با آمدن دولت جدید ،اکنون
آنها افغانستان را ترک میکنند .به همین دلیل،
مذاکرات دوحه بین طالبان و دولت افغانستان بسیار
به کندی پیش میرود .همه طرفها منتظرند ببینند
که اولویتهای سیاست خارجی دولت جو بایدن چگونه
است.
به گفته یک مشاور بایدن ،در اولویتهای دولت جدید
امریکا ،چین و سپس روسیه قرار دارد .قرار نگرفنت
افغانستان در رأس اولویتهای حکومت امریکا بیشک
که یک اشتباه خواهد بود.
نادیده گرفنت منطقهی پاکستان و افغانستان ،به معنی
دادن طناب طوالنی به دست پاکستان است؛ اما اگر
بایدن بخواهد به کشورهایی مانند ایران و هند برسد و
نگرانیهای خود را در مورد روسیه پایان بدهد؛ جنگ
علیه طالبان به معنای فرصت دادن به صلح در افغانستان
نخواهد بود .این به معنای شکست آی.اس.آی و تشویق
سیاسی برای کنرتل واقعی پاکستان است .این به معنی
درخواست از چینیها است که به پاکستان بفهامند که
از مداخالت بیجا در افغانستان دست بکشد و این کار،
تغییر شکل جیوپولتیک جنوب آسیا خواهد بود.
آیا دولت جو بایدن ،حرص ،طمع و یا انرژی و عالقهای
برای انجام این کار دارد؟ برای رسیدن به پاسخ این
پرسش ،روزها و هفتههای پیش رو ،بسیار رسنوشتساز
و حیاتی خواهد بود.
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بیجاشدگان داخلی در فاریاب بهویروس کرونا مبتال شدند
مسـئوالن محلـی در والیـت فاریـاب ،میگوینـد کـه
شماری از بیجاشـدگان داخلـی در ایـن والیـت ،بـه
ویـروس کرونـا مبتلا شـده انـد.
نقیباللـه فایـق ،والـی فاریـاب ،روز جمعـه ( ۳دلو)،
در برگهی تویرتش نوشـته اسـت ،صدها بیجاشـدهی
داخلـی در شـهر میمنـهی ایـن والیـت کـه در ۱۶
مکتـب زندگـی میکننـد ،تسـت کرونـا دادهانـد.
آقـای فایـق ،افـزوده کـه تـا اکنـون  ۳۰نفـر از میـان

ایـن افـراد ،تسـت کرونـای شـان مثبـت تشـخیص
شـده اسـت.
او گفتـه اسـت« :رفتـم بـه دیـدار مریضـان کرونـا و
قناعـت شـان دادم کـه در شـفاخانه بستر شـوند.
شـفاخانهی کووید ۱۹-متام امکانـات تداوی را دارد.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـر اسـاس معلومـات وزارت
امـور مهاجریـن و عودتکننـدگان ،در حـال حـارض
بیـش از  ۳۰۰هزار خانواده بیجاشـده در افغانسـتان

خبرونه

وجـود دارد کـه شامرشـان بـه بیشتر از  ۲میلیـون
میرسـد .بسـیاری از ایـن افـراد حتـا بـه کمرتیـن
امکانـات زندگـی دسرتسـی ندارنـد.
باایـن همـه ،وزارت صحت عامـه ،روز جمعه ( ۳دلو)،
اعلام کـرده بـا ثبـت  ۷۶مـورد جدیـد کرونـا در ۲۴
سـاعت گذشـته ،شمار مجموعـی افـراد مبتلا بـه
ویـروس کرونـا در افغانسـتان به  ۵۴۵۵۹نفر رسـیده
است.

شاهمحمود قریشی :بازیگران داخلی مقصر ادامهی خشونتها در افغانستان هستند
شاهمحمود قریشی ،وزیر خارجهی پاکستان از جو
بایدن ،رییسجمهور امریکا خواسته است که روند
صلح افغانستان و خروج نیروهای نظامی از این
کشور را به گونهی جدی پیگیری کند.
شاهمحمود قریشی ،روز پنجشنبه( ۲دلو۲۱ /
جنوری) در مصاحبه با شبکهی خربی الجزیره،
گفته است« :من فکر میکنم دولت بایدن باید
درک کند ،فرصتی که در افغانستان به وجود آمده،
نباید از دست برود؛ زیرا که پس از مدتها ما در
مسیر درست قرار گرفتهایم».
وزیر خارجهی پاکستان ،از نقش کشورش در
تسهیل گفتوگوهای صلح افغانستان یاد کرده و
گفته است که امریکا باید به توافقنامهی خود که
با طالبان امضا کرده است ،پابند باشد.

آقای قریشی در ادامه به خشونتهای اخیر در
افغانستان اشاره کرده و گفته که کسانی هستند
که از این جنگ سود اقتصادی میبرند و ادعا
میکنند که عنارص بیرونی در این خشونتها دست
دارند« :تخریب کنندگان یا بازیگران داخلی
افغانستان مقرص خشونتها هستند و دیدگاه آنان
با دیدگاه ما که یک افغانستان صلحآمیز و با ثبات
است ،مشرتک نیست».
شاهمحمود قریشی در حالی این گفتهها را بیان
میکند که لوید آستین ،گزینهی پیشنهادی جو
بایدن برای وزارت دفاع امریکا ،پاکستان را« یک
رشیک اساسی» برای صلح افغانستان توصیف
کرده است.
با این همه وزیر خارجهی پاکستان در حالی از

تقصیر بازیگران داخلی برای ادامهی خشونتها
در افغانستان سخن میزند که کشورش به حامیت
از گروههای تروریستی بهویژه طالبان و القاعده
متهم است .به تازگی نرشیهی گریک سیتی تایمز،
گزارش داده که سازمانهای هراسافگن ،مانند
جامعت الدعوه و جیش محمد ،بدون مصونیت از
مجازات درپاکستان فعالیت دارند و از همین رو
این کشور ممکن است درفهرست سیاه گروه ویژه
اقدام مالی قرار بگیرد.
این گروه که یک سازمان نظارتگر برفعالیت
کشورها در برابر فعالیتهای هراسافگنی است
درسال  ۲۰۱۸پاکستان را به علت بی پروایی
دربرابر گروههای تروریستی در فهرست خاکسرتی
خود قرار داد

عربستان سعودی :میخواهیم در مرحلهی گذار همکار افغانستان باشیم
حمـد بـن محمـد آل شـیخ ،وزیـر معـارف عربسـتان
سـعودی در دیـدار بـا وزیـر خارجـهی افغانسـتان،
گفتـه اسـت کـه کشـورش میخواهـد در مرحلـهی
گـذار همـکار ایـن افغانسـتان باشـد.
وزارت خارجـهی افغانسـتان ،روز جمعـه ( ۳دلـو) ،در
خربنامـهای ،گفتـه اسـت کـه محمدحنیـف امتـر ،در
جریـان سـفرش بـه عربسـتان ،بـا حمـد بـن محمـد
آل شـیخ ،وزیـر معـارف ایـن کشـور دیـدار و گفتوگو
کرده اسـت.
در خربنامـه آمـده اسـت کـه دو طـرف در ایـن دیـدار
در مـورد همکاریهـای تعلیمی و آموزشـی و مسـایل

مـورد اهتمام مشترک بحـث و تبـادل نظـر کردند.
آقـای امتـر ،در ایـن دیـدار خواسـتار گسترش
دامنـهی همـکاری و ارایـه کمکهـا در زمینـهی
تعلیمات مسـلکی بـه دانشجویـان در رشـتههای
علمـی تخنیکـی شـده اسـت.
از سـویی هـم ،وزیر معـارف عربسـتان اطمینان داده
کـه کشـورش میخواهـد بـا اسـتفاده از مدلهـا
و تجـارت در بخشهـای تربیـهی معلـم ،تدویـن
برنامههـای تعلیمـی و نصـاب درسـی بـه معـارف
افغانسـتان کمـک کنـد.
او گفتـه اسـت« :میخواهیـم در مرحلـ ٔه گـذار

افغانسـتان بـه فصـل جدیـد ،همـکار شما باشـیم».
همچنـان بـر اسـاس خربنامـه وزارت خارجـه ،در
جریـان ایـن دیـدار تفاهمنامـهای نیـز در مـورد
همکاریهـای علمـی و آموزشـی میـان وزارتهـای
معـارف افغانسـتان و وزارت تعلیـم وتربیـۀ عربسـتان
سـعودی امضـاء کردنـد.
وزارت خارجـه گفتـه اسـت کـه در روشـنایی ایـن
تفاهمنامـه ،بازدیدهـای متقابـل مسـئوالن امـور
آموزشـی و هیئتهـای محصلان دوکشـور افزایـش
یافتـه و آمـوزش زبـان عربـی بـرای عالقمنـدان در
افغانسـتان ،در کانـون توجـه قـرار داده میشـود.

حملهی طالبان در نیمروز؛  ۶سرباز پولیس جان باختند
مسئوالن امنیتی در والیت نیمروز ،میگویند که
در نتیجهی حملهی تهاجمی گروه طالبان بر یک
پاسگاه امنیتی در ولسوالی خارشود این والیت۶ ،
رسباز پولیس جان باختند.
محمدابراهیم امینی ،سخنگوی فرماندهی پولیس
نیمروز ،به روزنامهی صبح کابل میگوید که

حملهی طالبان نیمههای پنجشنبهشب ( ۲دلو)،
آغاز شد و تا بامداد روز جمعه ادامه داشت.
آقای امینی ،افزود که در جریان درگیری میان
دو طرف ۶ ،رسباز پولیس کشته و  ۳تن دیگر نیز
زخمی شدهاند.
هر چند سخنگوی پولیس ،گفت که در این

درگیری به طالبان تلفاتی وارد شده؛ اما در مورد
رقم آن معلومات نداد.
گروه طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفته
است .واليت نيمروز در جنوب-غرب افغانستان،
از والیتهای ناامن است و هراسافگنان طالب،
بهگونهی گسرتده در آن حضور دارند.

جهـ ــان

�پیمان جدید استفاده از سالحهای هستهای اجرایی شد
پیمان منـع تولیـد ،توسـعه ،آزمایـش ،اسـتقرار،
ذخیرهسـازی و تهدیـد از سلاحهای هسـتهای،
بـدون امضـای کشـورهای دارنـدهی ایـن نـوع
سلاحها ،اجرایـی شـد.
بـه نقـل از بیبیسـی ،ایـن پیمان از سـوی
 122کشـور امضـا شـده کـه کشـورهای دارنـدهی
سلاحهای هسـتهای و جاپـان کـه در آن سلاح
هسـتهای اسـتفاده شـده ،شـامل نیسـت و رس از
روز جمعـه ( 3دلـو 22 /جنـوری) بـه اجـرا در آمـده
اسـت.
اجراییشـدن ایـن پیمان ،از سـوی سـازمان ملـل
متحـد ،کمیتـهی بیناملللـی صلیـب رسخ و پـاپ
فرانسـیس اسـتقبال شـد.
آنتونیـو گوتـرش ،دبیـر کل سـازمان ملـل متحـد،
بـا ابـراز خرسـندی از اجـرای ایـن پیمان ،بـا نشر
بیانیـهای گفته اسـت کـه این اقـدام ،گام مهمی به
سـوی جهانی عاری از سلاحهای هسـتهای اسـت.
او در ادامـه از متـام کشـورها خواسـت بـرای

همـکاری بیشتر ،بـه خاطـر امنیـت جمعـی ،ایـن
پیمان را امضـا کننـد.
در همیـن حـال ،رییـس کمیتـهی بیـن املللـی
صلیـب رسخ ،بـا نشر بیانیـهای گفـت« :امـروز یک
پیـروزی بـزرگ بـرای همـه برشیـت محقـق شـد،
بیاییـد ایـن لحظـه را دریابیـم و از پیامن تا رسـیدن
بـه هـدف تعییـن شـدهای کـه هامنـا جهانـی بدون
سلاح هسـتهای ،حامیـت کنیـم».
پـاپ فرانسـیس ،رهبر کاتولیکهـای جهـان نیـز
در سـخرنانی از همـه کشـورها خواسـته اسـت کـه
ایـن پیمان را امضـا کننـد و به خاطـر جهانی بدون
سلاحهای هسـتهای کمـک کننـد.
پـاپ فرانسـیس افـزود« :سلاحهای هسـتهای کـه
اسـتفاده از آن بـا تهدیـد همگانـی روبـه اسـت،
در زمـان انـدک جـان شمار بسـیاری را میگیـرد
و آسـیبهای جـدی و طوالنـی مـدت بـه محیـط
زیسـت وارد میکنـد».
ایـن پیمان کـه از سـوی  122در سـال  2017در
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سـازمان ملـل متحـد به شـمول ایران ،تصویب شـد
و  24اکتبر سـال گذشـتهی میلادی 50 ،کشـور
خواسـتار اجرایـی شـدن آن تـا  90روز شـدند.
کشـورهای امضـا کنندهی ایـن پیامن امیـدوار اند،
بـدون حضـور قدرتهـای هسـتهای نیـز تاثیرگـذار
باشد.
در مجمـوع  9کشـور شـامل امریـکا ،روسـیه ،چین،
بریتانیـا ،فرانسـه ،پاکسـتان ،کوریـای شمالی،
ارساییـل و هنـد ،کشـورهای دارای تسـلیحات
هسـتهای در جهـان اسـت کـه در ایـن میـان،
امریـکا ،روسـیه ،فرانسـه و بریتانیـا بـه عنـوان
قدرتهـای هسـتهای شـناخته میشـوند و روسـیه
و امریـکا  90درصـد سلاحهای هسـتهای جهـان را
در اختیـار دارنـد.
ایـن پیمان ،حاصـل ابتـکار کمپایـن بیناملللـی
بـرای نابـودی سلاحهای هسـتهای یـا آیـکان بـود
کـه در سـال  2017جایـزهی صلـح نوبـل را بـه
دسـت آورد.

په  ۲۸والیتونو کې څه باندې ۵،۵
میلیون جرېبه څړځایونه ثبت شوي
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د دغه وزارت د څړځایونو د رسوې،
په نښه کولو او ثبت د بهیر له پيل څخه تراوسه د هېواد په  ۲۸والیتونو
کې  ۵میلیونه او  ۵۲۲۴۱۱جریبه څړځایونه رسوې او ثبت کړي دي.
د ښارجوړولو او ځمکو وزارت د څړځایونو رسوې ،په نښه کولو او ثبت
په لړ کې د لوګر والیت په مربوطاتو کې په  ۱۵ټوټو کې  ۱۰۰زره او ۷۴۷
جریبه څړځایونه رسوې او ثبت کړي دي.
د دغه وزارت ویاند صبح کابل ورځپاڼې ته وویل د څړځایونو د رسوې
او ثبت موخه داده چې څړځایونه رسوې او د دولتي او عامه ځمکو په
بانک کې ثبت يش او له څړځایونو څخه معقوله او ګټوره استفاده ويش
 ،ترڅو په هېواد کې د مالدارۍ د ودې ،اقتصادي ځان بسیاینې او خلکو
ته کاري زمینه برابره يش.
نورستان د سمسور او ښکيل طبیعت په لرلو رسه د مالدارۍ له پاره
مناسب ځای بلل کیږي .د ښارجوړولو او ځمکو وزارت وایي د څړځایونو
د رسوې ،په نښه کولو او ثبت په لړ کې یې په دغه والیت کې هم له
 ۱۳۶۰۰۰جریبو ډېر څړځایونه ثبت کړي دي.
د ښارجوړولو وزارت وایي  «:په نورستان کې تراوسه په  ۱۰۱ټوټو کې
 ۱۳۶۴۸۳جریبه څړځایونه د دغه وزارت د رسوې  ،ثبت او په نښه کولو
په بهیر کې ثبت شوي دي».
همدا راز نورستان ته نیژدې په ننګرهار والیت کې هم څه باند ۹۰۰۰۰
جریبه څړځایونه په دې موخه ثبت شوي چې د یوې عامه شتمنۍ په
توګه ترې معقوله استفاده ويش او د هغه د غصب مخه ونیول يش.
د ښارجوړولو او ځمکو وزارت د رسنیو دفرت د مالوماتو له مخې په
ننګرهار کې تراوسه په  ۲۲ټوټو کې  ۹۰۲۰۹جرېبه څړځایونه رسوې او
ثبت شوې دي.
د غیر رسمي شمېرو له مخې افغانستان شاوخوا  ۳۰میلیون هکتاره
طبیعي څړځایونه لري چې د هېواد نیژدې نیمه برخه جوړوي.
څړځایونه ميل شتمني او د مالدارۍ د ودې اصيل او اسايس زیربنا بلل
کیږي .که څه هم د جګړې له کلونو مخکې د څړځایونو له پاره ډېرې
سیمې مشخصې شوې وې ،خو د جګړې په کلونو کې ډیر دا څړځایونه
زیامنن شول.
د هېواد په ډیرو سیمو او په تیره سویل کې د څړځایونو ډېره برخه د
وچکالۍ او نورو عواملو له امله له منځه تللې او یا هم د له منځه تلو
په حال کې ده.
د افغانستان ډېر څړځایونه چې تراوسه هم پرخپل حال پاتې دي په
پامیر ،شاميل او مرکزي سیمو کې دي.

بادغیس کې په  ۷۰۰۰جرېبه
ځمکه د پستې بڼونه جوړ شوي
د افغانستان د کرنې اومالدارۍ وزارت په روان کال کې په بادغیس کې
په روان کال کې د بڼوالۍ او مالدارۍ ميل پروژې له خوا د پستې څه
باندې  ۷۰۰۰جريبه بڼونه هم جوړ شوي دي.
په دغه وزارت کې مسوولین وایي په دې کال کې یې دغه راز ۲۵۴
زېرمتونونه ،پنځه د مڼو سړې خونې ۹۵ ،د پیازو زېرمتونونه او څلویښت
ممیزخونې جوړې کړې دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکرب رستمي وایي دا پروژې د بادغیس
والیت په مرکز او ولسوالیو کې پلې شوې دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت د مسوولینو د مالوماتو له مخې په  ۱۴۰۰ام
مايل کال کې به د وزارت د کرنې د ودې او کليوايل پراختيا پروژې له الرې
د بادغيس په څلورو ولسواليو کې  ۱۲۰سوداګريزې شنې خونې او ۸۰۰
جريبه سوداګريز بڼونه جوړکړي.
د کرنې وزارت وایي دا چې پسته د بادغیس والیت مهم کرنیز محصول
دی ،نو له دې امله دغه وزارت هم ورته ځانګړې پاملرنه کوي.
د دغه وزارت د طبیعي رسچینو ریاست غواړي په بادغیس کې د پستې
 ۷۰۰۰جریبه ځنګلونه بیاورغوي.
په ورته وخت کې په ميل شورا کې د بادغیس والیت استازي وایي په
دغه والیت کې د پستې د ودې او پالنې له پاره ترټولو ښه زمینه برابره
شوې او د کرنې او مالدارۍ وزارت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي.
د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي وایي دا وزارت هڅه کوي چې
په ټولو برخو کې نړیوال دونران مرستې کولو ته وهڅوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې وزارت په همکارۍ په دغه والیت
کې د پستې د پروسس یوه فابریکه هم پرانیستل شوې ده.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د پستې د پروسس په دغه فابریکه
 ۱۵۷زره ډالره لګښت راغلی چې  ۷۱زه ډالره د کرنې وزارت د بڼوالۍ
د ځنځیرې پروژې له خوا او  ۸۶۵۰۰ډالرد فابریکې د مالک له خوا لګول
شوي دي.
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خط اول
زاهدمصطفا

اشاره:
این گفتوگو ،بر اساس گفتههایی از جنرال مرادعلی مراد
و پژوهشهایی نوشته شده که نویسنده انجام داده.
نویسنده ،تالش کرده با �کنار هم گذاشتن پژوهشها و
اظهارت این جنرال ارتش ،به روایت روشنتری از جنگ
افغانستان برسد.
این جرنال ارتش ،از ضعف و نبود ارادهی سیاسی و نظامی در سطح
رهربی دولت افغانستان برای پایان جنگ میگوید؛ نبود اراده که از
سویی ،باعث رسدرگمی رسبازان در میدان جنگ و از سویی ،باعث
تلفات آنان میشد .او ،از مواردی میگوید که برخی از افرسان و رسبازان
ارتش ،به دلیل کشنت نیروهای تروریستیای که وابستگانشان در
بخشهایی از دولت نقش داشتند ،مجازات و زندانی میشدند .همچنان
نرسیدن بهموقع اکامالت نظامی در میدان جنگ را ،دلیل دیگری بر
افزایش تلفات نیروهای دفاعی و امنیتی و کاهش روحیهی جنگی آنان
میداند.
از زمانی که ادبیات سیاسی رسان دولت در افغانستان در مورد گروههای
تروریستی تغییر کرد و کرزی –تکنوکرات غربیای که در آغاز مورد اعتامد
امریکا و کشورهای همکار در افغانستان بود -طالبان را برادران ناراضی
خطاب کرد ،سیاست در افغانستان در مقابل طالبان معطوف به نرمش و
از خودگذری شد .این نرمش و از خودگذری که در سطح ریاستجمهوری
وارد مناسبات سیاسی افغانستان شده بود ،به افزایش روحیهی طالبان و
کاهش روحیهی نیروهای دفاعی در میدان نربد انجامید.
فشارهای دولت بر نیروهای دفاعی و امنیتی در مورداستفاده از سالح
سنگین در عملیاتها علیه طالبانی که با هر شیوهای بهدنبال کشنت این
نیروها بودند ،سیلیای بود که از سوی دولت و فرماندهان عالیرتبهی
نظامی بهصورت رسبازان در میدان جنگ خورد و رسبازانی که سوگند
خورده بودند تا از وطن و نظام دفاع کنند در دوگانگی کشنت یا نکشنت
برادران ناراضی رییسجمهور قرار گرفتند.
رییسجمهوری که برای رسبازان حیثیت نظام و وطن را داشت و اگر
رسبازی هم به این پی میبرد که بازی دوگانهای در کار است که زندگی
او را به خطر میاندازد ،از ترس اینکه مبادا به دلیل کشنت دشمن یا
استفاده از سالح سنگین علیه دشمن مورد بازپرسی قرار نگیرد ،دچار
تردید و بیانگیزگی میشد .طوری که رشوع برادرخواندگی کرزی با
طالبان ،همزمان شد با پیروزیهای بیشرت آنان در میدان نربد و افزایش
تلفات نظامیان دولت.
جرنال مراد که خودش بهعنوان فرمانده ارتش در جنگهای مختلفی
عمالً رشکت داشته و یا از مرکز ،برخی از عملیاتها را طراحی و به اجرا
گذاشته است ،از عملکرد دوگانهی برخی جرناالن و مقامهای نظامی در
میدان نربد میگوید.
به گفتهی وی ،این مقامهای نظامی ،در تبانی با مقامهای سیاسی در
دولت ،فشارهایی بر رسبازانی در میدان نربد وارد میکردند؛ فشارهایی
که به گونههای متفاوتی به اجرا گذاشته میشد :از منع استفاده از سالح
سنگین علیه دشمن ،منع کشنت طالبان ،تنبیه رسبازان و نفرستادن
بهموقع تدارکات نظامی در میدان نربد و در مواقعی ،بیتفاوتی مقابل
رسبازانی که در محارصهی دشمن میماندند و به دلیل نرسیدن کمک
بهموقع ،کشته و یا به دست دشمن اسیر میشدند.
این جرنال ارتش ،در مواردی ،این عملکردها را جنبهی گروهی و قومی
میدهد .او ،مشخص از فرماندهانی نام منیبرد که چنین سیاستی در
میدان نربد به کار میبستند؛ اما از فرد اول حکومت –کرزی -نام میبرد
و میگوید؛ زمانی که در سطح رهربی سیاسی دولت ،اراده علیه دشمن
اینقدر ضعیف بود و موانعی رس راه نیروهای دفاعی و امنیتی گذاشته
میشد ،عدهای از فرماندهان جنگ نیز این سیاست رهربی را دنبال و
در میدان جنگ پیاده میکردند.
جرنال مراد ،از عملیاتی در هلمند میگوید که در آن مقامات نظامیای

یک روز خزانی در پل سرخ؛ فروشندهای با یک دست .پریمردی با چشمان کمسو .اجناس دستدومی برای فروش و دیواری که با عکسهای سیاستمداران
چرکنیتر از پیش شده است .های همشهریان عزیز! این شهر هنوز همانجاست؛ راکد و بیحرکت اما بسیار ناآرام .این شهر هیچ تغیری نکرده ،فقط کمی پریتر،
کمیفرتوتتروکمیخستهترشدهاست

نبـودارادهبـرایپـایـانجـنـگ؛

سربازان به دلیل کشتن طالبان مواخذه میشدند

در سطح وزیر و معاون وزارت دفاع حضور داشتند و با دادن  ۸۰۰نفر
تلفات ،نتوانسته بودند طالبان را از بخشهایی از هلمند و ولسوالیهای
اطراف آن دور کنند .او ،مسؤولیت این عملیات را به عهده میگیرد و
در زمانی کمتر ،با دادن  ۱۸نفر تلفات از نیروهای نظامی ،طالبان را از
ساحات موردنظر متواری میکند که به کشته شدن  ۴۰۰نفر از رسبازان
طالبان میانجامد .به گفتهی او ،اگر ارادهی جنگ در فرماندهان ارتش
وجود میداشت و به رسبازان روحیه داده میشد ،با توجه به امکاناتی که
در دست نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بود ،طالبان توان ایستادگی
مقابل این نیروها را حتا در نبود نیروهای خارجی نداشتند؛ اما متأسفانه،
رسبازانی که زیر فرماندهی یک عده مقام نظامی بدون انگیزهی جنگی
و در مواردی همسو با دشمن عمل میکردند تا اینکه انگیزهی جنگی
داشته باشند ،بهدنبال حفظ جانشان بودند و اینکه روز را بگذرانند تا
رسانجام نانی از این آدرس به دست بیاورند و به خانوادههای فقیرشان در
دورترین نقاط افغانستان بفرستند.
او ،بهقدری از نبود اراده برای پایان جنگ در افغانستان مطمین است که
اگر مداخالت کشورهای همسایه نبود نیز ،پایانی برای این جنگ متصور
نبود؛ چون به باور وی ،عدهای در سطح رهربی دولت ،تداوم قدرتشان را
در جنگ میبینند که اگر جنگ نباشد ،زمینهی آموزش مردم مساعد شود

و به آگاهی برسند ،دیگر دلیلی برای ادامهی قدرت آنان باقی منیماند.
احتامل باخت در چند دور انتخابات طی دو دههی اخیر در افغانستان،
در کنار حرفهای این جرنال ارتش ،بخشی از این واقعیت را روشنتر
میکند .اینکه اگر روندها در افغانستان دموکراتیک و بدون اعامل
خشونت و یا فساد باشد ،به رفنت قدرت از دست آنان میانجامد و آنانی
که قدرت در افغانستان را ،میراث پدری میدانند ،حارض به دادن آن برای
دیگران ،با هیچ رویکرد دموکراتیکی نیستند.
به باور این جرنال ارتش ،به هامن اندازه که اقوام غیر پشتون از این
سیاست چندگانهی رسان پشتون بهعنوان گردانندگان چرخهی سیاست
در افغانستان آسیب دیدهاند ،به هامن میزان قوم پشتون نیز آسیب
دیده است .او ،از فقر ،بیسوادی ،نبود امکانات اولیهی معیشتی و دیگر
مشکالتی میگوید که طی سفرها و عملیاتهایش در مناطق مختلف
پشتوننشین دیده است و از رابطهی تنگاتنگ رسبازان از اقوام مختلف
افغانستان در میدان نربد و مردم محل .رابطهای که همواره مورد تخریب
رویکرد حاکم سیاست در افغانستان بوده و از سوی رهربان و افراد بانفوذ
اقوام مختلف در افغانستان ،همواره برای رسیدن به منافع شخصی
مورداستفاده قرار گرفته است.
ادامه دارد...
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