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ریشهیابی اندیشهی
جمهوریخواهی
در افغانستان

کودک نابینایی
که در حملهی طالبان
به پروان کشته شد!
آن شب را همه به یاد داشتند،
وقتی همهجا تاریک...
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مذاکرات صلح دوحه یک لحظه مهم
برای افغانستان خسته از جنگ،
منطقه و اتحاد نظامی بیناملللی به
رهربی آمریکا   که از دو دهه گذشته
در این کشور دخیل هستند ،است.
بااینوجود ،بدون حامیت و
جهانی،
تضمین منطقهای و
هرگونه توافقنامه صلح میان دولت
افغانستان و طالبان قبل از رسیدن
به مرحله اجرا در معرض فروپاشی
قرار میگیرد.
برای رسیدن به موفقیت ،سهطبقه
از بازیگران – جانب افغانستان،
کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ
جهانی – باید یک مکانیزم فراگیر
و مؤثر برای مشاوره و همکاری در
حامیت از روند جاری صلح و امنیت
افغانستان طرحریزی کنند...
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محب به مسئوالن امنیتی:

افزایش زنان مغازهدار در شهر کابل

ميـزان فـقـر
در شهرهایافغانستان
4درصـد افـزایـش
یـافـتـه اسـت

بهاهدافشومطالبان
پاسخقاطعانهبدهید!
حمدالله محب ،مشاور امنیت
ملی ،میگوید...

در بازار لیسهی مریم برای خرید مواد بهداشتی و آرایشی ویژهی
بانوان ،وارد مرکز تجاریای میشوم و کمی جلوتر چشمم به دو
خانمی میخورد که درون یکی از دکانهای سیمساری نشسته و
غذا میخورند .وارد دکان...
جهـان

خبر

قیصاري:
الس مو خالص ټول راته بګېل یئ!
پــه شــال کــې د جنبــش ګونــد غړي
نظــام الدیــن قیصــاري د بلــخ د وايل
فرهــاد عظیمــي د څرګندونــو پــه اړه
تنــد غربګــون ښــودلی دی .قیصــاري
وایــي «:زه د فاریــاب یــم ،زړه مــی
کابــل کــې اوســم  ،مــزار ،یــا فاریــاب
کــې ،پــه مــا دې زورنــه رســیږي.
یوځــل مــو زور وواهــه بــس دی ،تاســو
مــا تــه بګیــل یــئ ناځوانــو».
قیصــاري وايــي لــه دولــت څخــه د ده
د مالتــړ پــه اړه بایــد څــوک شــک ونــه
کــړي « لــه جمهوریــت مالتــړ کــوم ،
د نظــام او دولــت پــه خاطــر مــې زر
کســه شــهیدان او ټپیــان ورکــړي
دي».
قیصــاري ادعــا کــوي چــې د ده
پروړانــدې توطیــې جوړیــږي او

صلح افغانستان
و نیاز به حمایت
مطقهای و جهانی

خلیلزاد؛

ناموس پنداری قومی؛
عصبیت معیوب و
خطرناک در شهر کابل
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در سال  1352محمد داوود خان دی�کتاتور
حکومت شاهی مشروطه
وطندوست؛
ِ
محمدظاهر شاه را با یک...
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شهر خوانی

مدتی قبل خربهایی از لتوکوب یک
دخرت و یک پرس جوان و تخریب موتر
حامل آنها در صفحات مجازی پخش
و نرش شد .این دو جوان به دلیل
داشنت ارتباط فراقومی ،مورد خشم
عدهای از باشندگان شهر کابل قرار
گرفته بودند.
چنانچه از عکسهای این حادثه
پیداست ،مردم با خشونت متام ،موتر
حامل این جوانان را تخریب کرده
بودند .یکی از کاربران فیسبوک ،در
این مورد نوشته است « ...اگر پولیس
مانع منیشد مردم این دو جوان را
میکشتند ».شخصی بنام حسن
رحیمی ،نظر داده که کاش او نیز
آنجا میبود که در لتوکوب سهم
میگرفت .زکیه میرزایی کاربر دیگری
است که چنین نوشته است« :کاری
خوبی کردن ،از دنیا رخصت میکرد،
خوب بود»...
این اولین باری نیست که در کابل،
جوانان به دلیل رابطههای فراقومی
مورد خشم مردم قرار میگیرند و
آخرین بار نیز نخواهد بود؛ چون
تعصب ،تبعیض ،تصورات قالبی و
قوممداری پدیدههایی هستند که تا
حد قابلتوجه بر ارتباطات و ظاهر
شهر حاکم است.
باشندههای شهر...
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حتــی پــه اړه یــې ولســمرش تــه هــم
ناســم مالومــات ورکــړي« شــل کالــه
کیــږي چــې مــزار خــورئ ،نــه مــو یــې
ځمکــه پرېښــوه  ،نــه مــو یــې ګمــرک
پرېښــود ،اختطــاف تاســو کــوی،
غــا تاســو کــوی ،د ځمکــې غصــب
تاســو کــوی ،ستاســو پــه اړه زه دومــره
ســندونه لــرم چــې ټــول را وباســم».
قیصــاري وایــي کــه بیــا هــم توطیــې
جــوړوئ او زورکــوی نــو الس مــو
خــاص .قیصــاري لــه هغــه وروســته
دا څرګندونــې کــوي چــې د بلــخ وايل
هغــه لیــک خپــور کــړ چــې پــه وینــا
یــې لــه قیصــاري یــې ژمنــه اخیســتې
چــې پــه حکومتــي چــارو ،عــديل او
قضایــي مســایلو کــې بــه مداخلــه نــه
کــوي.

افراد واکسين شده نيز ویروس کرونا را انتقال میدهند
مقامهـای صحـی بریتانیـا ،میگوینـد
کسـانی کـه واکسـین کرونـا دریافـت
کردهانـد نیـز میتواننـد سـبب انتقـال
ویـروس بـه دیگـران شـوند و بـه همیـن
دلیـل ،همـه مـردم بایـد محدودیـت
گشـتوگذار را رعایـت کننـد.
بـه نقـل از بیبیسـی ،پرفسـور جاناتـان
ونتـم ،متخصـص آنفلونـزا و معـاون ارشـد
امـور صحـت و سلامت بریتانیـا ،در
یادداشـتی کـه در هفتهنامـهی سـاندی
تلگـراف بریتانیـا نوشـته اسـت ،گفتـه کـه
احتمال انتقـال ویـروس کرونـا دو تـا سـه
هفتـه پـس از تزریق نیز وجـود دارد و بهرت
اسـت افـراد واکسینشـده ،محدودیـت
گشـتوگذار را رعایـت کننـد.
بـه گفتـهی آقـای ونتـم ،دانشـمندان
هنـوز از تاثیـر واکسـین در انتقـال ویروس
آگاهـی ندارنـد؛ امـا واکسـین میتوانـد
ایمنـی ایجـاد کنـد کـه سـبب امیـدواری

اسـت.
داکتر ونتـم افـزود« :هیـچ واکسـینی تـا
اکنـون  ۱۰۰درصـد موثـر نبـوده اسـت و
هیـچ تضمینـی بـرای حفاظـت کامـل آن
وجـود نـدارد .در بـارهی واکسـین کرونـا،
حتـا پـس از دریافت هر دو دوز واکسـین،
امـکان دارد ویـروس کرونـا به فـرد دیگری
انتقـال یابـد و زنجیـرهی انتقـال ادامـه
داشـته باشـد».
بریتانیـا اولیـن کشـوری بـود کـه تطبیـق
واکسـین کرونـای رشکـت فایزر-بایوانتک
را آغـاز کـرد و حـاال واکسـین مشترک
دانشـگاه آکسـفورد و استرازنکا نیـز جواز
اسـتفاده را دریافـت کـرده اسـت و تطبیق
آن رشوع شـده اسـت.
 ۵میلیـون و  ۸۰۰نفـر در بریتانیـا تـا
اکنـون واکسـین کرونا را دریافـت کردهاند
و شـیوع گونـهی جدیـد ویـروس کرونـا نیز
در ایـن کشـور بـاال اسـت.

هـر فـرد بایـد دو دوز واکسـین کرونـا را
دریافـت کنـد و مقامهـای صحـی ایـن
کشـور فاصلـه میـان ترزیـق دو دوز را از ۳
هفتـه بـه  ۱۲هفتـه افزایـش دادهانـد.
یادداشـت داکتر ونتـم در حالـی بـه
نشر میرسـد کـه بوریـس جانسـون،
نخسـتوزیر بریتانیـا روز جمعـه (۲۲
جنـوری ۳ /دلـو) گفـت کـه گونـهی جدید
کرونـا کـه در ایـن کشـور شناسـایی شـده
اسـت« ،کشـندهتر» و «خطرناکتـر» از
گونـهی قبلـی اسـت.
در همیـن حـال ،رشکت تولیدی واکسـین
کرونـای فایـزر و استرازنکا ،از تاخیـر در
تحویـل واکسـین بـه کشـورهای اروپایـی
خبر داده اسـت.
اتحادیـهی اروپـا بـا استرازنکا قـرارداد
خریـد  ۴۰۰میلیـون دوز را امضـا کـرده و
حـاال تاخیـر در تحویـل آن ،سـبب نگرانی
ایـن اتحادیـه شـده اسـت.
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خطر پشت کردن به ایران
و جاگزينی دوباره امریکا
پس از خوشرفتاریهایی که اداره جو بایدن با حکومت
افغانستان داشت؛ دیروز شاهد منایش قدرت از سوی مقامهای
حکومتی افغانستان بودیم .نخستین موردی که میتوان یادآور
شد ،دیدار محمد ارشفغنی با اعضای شورای علامی اهل تشیع
است.
رییسجمهور ،در یکطرف معاون نخست خود و در طرف دیگر،
محمد محقق را داشت که از رهربان سیاسی پرنفوذ جامعهی
هزاره و اهل تشیع در کشور است .نخست از همه ،این دیدار
رابطهی حکومت با ایران را یادآور میشود؛ حکومت افغانستان
در این اواخر سعی داشت با جمهوری اسالمی ایران که تنها
حکومت مطلق شیعه در جهان است ،رابطهی اقتصادی و
سیاسی داشته باشد.
آقای محقق نیز در همین جریان با تیم محمد ارشفغنی؛ کسی
که تنشآمیزترین رابطه را با او داشت ،ملحق شد .منیتوان
انگیزه احیای روابط سیاسی آقای محقق را بهدرخواست حکومت،
بیربط بهنزدیکی ریاست جمهوری با ایران دانست.
دیدار با شورای علامی اهل تشیع کشور ،اگر بهمعنای تشدید
رابطهی حکومت با رژیم ایران نباشد ،بهمعنای استفادهی
منادین از علام ،در راستای برجستهسازی آن است .حکومت
افغانستان در حالی با ایاالت متحده وارد تجدید رابطهی بدون
تنش میشود که چندی پیش ،محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه
ایران گفته بود اگر افغانستان خواستار مقابله با داعش است،
ایران میتواند گروه فاطمیون را در خدمت و ادارهی حکومت
افغانستان ،جهت تقویت مبارزه با داعش ،قرار دهد.
بهنظر میرسد ،پیوندهایی که میان دو همسایه بهوجود آمده
بود ،توانست نقش یک تهدید را برای ایاالت متحده بازی کند.
تهدیدی که اگر انجام منیشد ،شاید سیاستهای امریکا در برابر
طالبان و پایبندیاش را بهخروج از افغانستان ،ادامه میداد.
درهرصورت ،چنین گامن میرود که حکومت افغانستان از اهل
تشیع کشور بهعنوان آلهی فشار بر امریکا و پاکستان استفاده
میکند؛ این کار تنها بهدلیل نسبت مذهبی بخش بزرگ مردم
افغانستان با ایران ،ممکن شده است و توانسته چنین فضایی
را خلق کند.
سخنان رییس جمهور که دربرگیرنده یکرسی از پیامهای
دوستانه به امریکا بود نیز نباید نادیده گرفته شود .آقای غنی
گفت؛ انقطاع در جمهوریت ،بهای نهایت باالیی خواهد داشت.
او افزوده است که نیروهای امنیتی و دفاعی ،جنگ را نباختهاند
و ایاالت متحده ،رشیک دولت افغانستان و نیروهای افغان است.
چند مطلب مهم در این گفته وجود دارد؛ نخست اینکه آقای
غنی پافشاری ویژهای بر حفظ جمهوریت و قیمتی که باید از
برای تخریب آن پرداخته شود داشت .دوم اینکه این گفته
همزمان بود با اشاره به رشاکت و همکاری امریکاییها در نظام
جمهوری که دستآورد همکاری نیروهای امنیتی دو کشور است.
نقش علامی شیعهی کشور در این گفتهها ،هامن نقش منادین
است؛ منادی که در برابر امریکا بهعنوان تهدید قرار گرفت و
اشاره به گزینهی حکومت برای برقراری رابطه با ایران بهجای
ایاالت متحده داشت.
ناگفته مناند که بخشی دیگر از عنارص کلیدی حکومت ،دیداری
با قوای هوایی کشور داشتند .در این دیدار ،حمدالله محب،
مشاور امنیت ملی ،مسعود اندرابی ،وزیر داخله و احمدضیا
رساج ،رییس عمومی امنیت ملی حضور داشتند.
گفتههای مشاور امنیت ملی ،نزدیک به حرفهای رییس جمهور
بود که گفته بود نیروهای امنیتی کشور ،جنگ را نباختهاند .آقای
محب ،افزون بر اینکه نیروهای امنیتی را به جواب قاطعانه در
برابر طالبان فراخواند ،گفت؛ رهربان طالب نشان دادند که در
گفتوگوهای صلح استقاللی ندارند.
آشکار است که منظور ایشان ،بیشرت متوجه پاکستان بود؛ زیرا
این نیز روشن است که بزرگترین پشتیبان طالبان ،پاکستان
است و استقالل آنان نیر در گرو سیاستهای همین کشور قرار
دارد.
ن سه مقام حکومتی هرکدام بهترتیب از مزدوری طالبان
ای 
بهنحوی رومنایی کردند؛ بهدنبال حرفهای محب ،وزیر داخله
کشور گفت؛ اگر طالبان به جنگ ادامه بدهند ما نیز از خاک
خود دفاع میکنیم .دفاع از خاک در برابر کسانی که برای
رشیک شدنشان در نظام سیاسی افغانستان ،در حال مذاکره
هستیم ،شاید بیپیشینه باشد.
رویهمرفته ،نتیجه این است که حکومت افغانستان ،با منایش
قدرت خود ،هم در برابر امریکا ،هم پاکستان و هم طالبان،
میخواهد متام فرصتهایی را که از دست داده ،با تغییر ادارهی
ترامپ به ادارهی بایدن ،جربان کند .آنچه اما اهمیت بسیاری
دارد ،تصمیم حکومت نیست .باید دید که حکومت افغانستان با
رابطهی نیمهکارهاش همراه ایران چه میکند.
اگر امریکاییها متام ماجرا را بهنفع جمهوریت بهپیش بربند،
توقع دارند که ایران دوباره از سیاستهای کشور به حاشیه
رانده شود؛ آیا در صورت اینکار ،ایرانیها دست بهتخریب
گفتوگوهای صلح و ادامه بهحامیت از طالبان نخواهند زد؟
این پرسشی است که باید ،همزمان از گروههای سیاسی حامی
ت مذهبی با ایران و بعد پشت
حکومت پرسید .بهرهجویی از نسب 
کردن به آن ،آیا جامعهی اهل تشیع کشور را بهخطر منیاندازد؟
فعالیتهای اخیر ایران و اظهاراتی که از سوی وزیر خارجه آن
کشور ،مطرح شد ،نشان میدهد که در چشم جامعه جهانی و
بهخصوص امریکا ،شیعیان و هزارهها ،هوادار ایران جا زده شده
است؛ این خطری است که میتواند در صورت دامنگیر شدن به
آن ،دیگر راهی برای جربان باقی نگذارد.
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خلیلزاد؛ عنکبوتیدرجالخود!
عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

جان بولتون ،مشاور پیشین امنیت ملی امریکا ،سا 
ل
گذشتهی میالدی کتابی را زیر نام «اتاق حوادث»
بیرون داد که بخشی از آن به صلح و جنگ افغانستان
در دوران حکومت دونالد ترامپ اختصاص یافته
است.
بر اساس این کتاب ،بحث صلح و جنگ افغانستان
پسازآن برای دونالد ترامپ جدی شد که او در آگست
 2017میالدی اسرتاتژی خود را دربارهی افغانستان
و پاکستان اعالم کرد .او از آن زمان تا روزهای پایانی
حکومتش درگیر پروندهی صلح در این کشور بود.
در همین سال ،گروه طالبان در نامهای خطاب به
دونالد ترامپ ،گفت که او باید به جنگ افغانستان
نقطهی پایان بگذارد .در این نامه ،از آقای ترامپ
خواسته شده بود تا از  ۱۵سال جنگ «بیمثر» امریکا
در افغانستان بیاموزد که ادامهی این جنگ به سود
«هیچکسی» نیست.
این بود که حکومت امریکا به رهربی ترامپ تصمیم
گرفت که باید راهی برای گفتوگو با طالبان و
پایان جنگ در افغانستان پیدا کند .رسانجام در
سپتامرب  2018میالدی آقای ترامپ ،زملی خلیلزاد
امریکایی افغانتبار -را بهعنوان فرستادهی ویژهیاین کشور در امور صلح افغانستان گامشت.
زملی خلیلزاد با تجربهی زیادی که از رویدادهای
چهل سال پسین در افغانستان داشت ،توانست
طالبان را پای میز گفتوگو بکشاند و در  29فربوری
سال گذشتهی میالدی توافقنامهای را با این گروه
امضا کرد.
در جایی از کتاب جان بولتون نیز آمده است که
دونالد ترامپ در یکی از نشستهایش از زملی
خلیلزاد بهعنوان یک شیاد نام برده و تأکید کرده
که برای به پایان رسیدن چنین روندی پیچیده به یک
«شیاد» نیاز دارد.
بر اساس مأموریتی که دونالد ترامپ به خلیلزاد،
سپرده بود ،او نتوانست روند صلح افغانستان را
پیش از حکومت ترامپ به پایان برساند .حکومت
چهارسالهی ترامپ هفتهی پیش به پایان رسید؛ اما
جنگ در افغانستان هنوز هم به حال خودش باقی
است.
از ماهها به اینسو ،زملی خلیلزاد ساکت بود؛
تنها ماه پیش یکبار به افغانستان آمد و با شامری
از رهربان سیاسی ازجمله داکرت عبدالله دیدار و
گفتوگو کرد.
هرچند پیش از آغاز کار جو بایدن ،گامنهها بر این
بود که مأموریت آقای خلیلزاد با پایان رسیدن
حکومت ترامپ پایان خواهد یافت؛ اما در سومین روز
حکومت جدید امریکا به رهربی جو بایدن ،مشخص
شد که آقای خلیلزاد بهعنوان فرستادهی امریکا در
امور صلح افغانستان در جایگاهش باقی مانده است.
گزارشگر شبکهی تلویزیونی سیانان ،با رو کردن
این خرب ،نوشته که این یک حرکت معمولی نیست؛
زیرا هر دولت تازهکاری در چنین پستهایی تغییر
میآورد و افراد وابسته به خودش را منصوب میکند.
نویسندهی این گزارش ،تحلیل کرده که دولت بایدن
برای حفظ خلیلزاد در سمتش در حال حارض
نشاندهندهی تعهد ابتدایی برای حفظ پایبندی
امریکا به توافقنامه صلح امریکا-طالبان است.
پس از امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان،
طالبان با گرفنت امتیازهای سنگینی از دولت
افغانستان حارض به آغاز گفتوگوهای صلح شد.
دور اول گفتوگوها همزمان بود با روزهای پایانی
حکومت ترامپ.
اکنون نیز دور دوم گفتوگوها در قطر میان
هیئتهای گفتوگوکنندهی دولت افغانستان و
طالبان جریان دارد .گفتوگوهای فعلی در قطر با
فرازوفرودهای فراوانی مواجه است .هیئت دولت با
هدف متقاعد کردن طالبان برای پذیرفنت آتشبس
رفته است؛ اما آنطرف طالبان تأکید دارند که در این
دور ساختار نظام سیاسی آینده مشخص شود .همین
تناقض خواستهای در آجندا سبب شده که دور دوم
تا حال بینتیجه و فارغ از گفتوگوهای جدی باشد.
هامنگونه که پیشتر نیز گفته شد ،پنج روز میشود
که جو بایدن قدرت را به دست گرفته و خیلی زود
تصمیم گرفته که مسیر سیاست خارجیاش را
مشخص کند .آنتونی بلینکن که بهاحتاملزیاد تا
چند روز دیگر بهعنوان وزیر خارجهی امریکا تعیین
میشود ،هفتهی پیش در نشستی در مجلس سنای

این کشور گفت که جو بایدن میخواهد از جزییات
دقیق توافقنامهی امریکا با طالبان آگاه شود .آقای
بلینکن ،تأکید کرد که برخی ضمیمههای محرم در
توافقنامه وجود دارد که نیاز به بررسی دارد« .باید
با دقت بررسی کنیم که واقعاً در مورد چه چیزهایی
گفتوگو شده .من هنوز از این جزییات آگاه نیستم».
هرچند توافقی که میان امریکا و طالبان امضا شد،
یک توافق حیاتی بهحساب میآید؛ اما آنچه دیده
میشود ،همهچیز نزد زملی خلیلزاد پوشیده است
و حتا ریاستجمهوری پیشین نیز از آن با خرب نبوده

گزارشگر شبکهی تلویزیونی
سیانان ،با رو کردن این خبر،
نوشته که این یک حرکت معمولی
نیست؛ زیرا هر دولت تازهکاری در
چنین پستهایی تغییر میآورد و
افراد وابسته به خودش را منصوب
می�کند.
نویسندهی این گزارش ،تحلیل
کرده که دولت بایدن برای حفظ
خلیلزاد در سمتش در حال
حاضر نشاندهندهی تعهد
ابتدایی برای حفظ پایبندی امریکا
به توافقنامه صلح امریکا-طالبان
است.
است .چنانچه در جایی از کتاب جان بولتون آمده
است که زملی خلیلزاد ،مذاکرات با طالبان را
محرمانه و تنها زیر نظر مایک پمپئو ،وزیر خارجهی
پیشین امریکا پیش میبرد و نخواست تا نسخهای از
منت توافق با طالبان را به مشاور امنیت امریکا بدهد.
حتا گفته میشود که بسیاری از ضامیم پوشیده و
پنهان این توافقنامه با ترامپ در میان گذاشته نشده
است .همینگونه در نتیجهگیری کتاب نیز آمده ،این
است که دونالد ترامپ ،مسئول پیامدهای نظامی و
سیاسی توافق با طالبان در آینده خواهد بود.
مسئلهای که حال میتواند اهمیت داشته باشد ،این
است که آیا ادامهی راه با موجودیت زملی خلیلزاد
مناسب خواهد بود؛ کسی که با امتیازدهی کالن،
امروز طالبان را به غولی در افغانستان و منطقه بدل
کرده است.
شامری از آگاهان سیاسی به این باوراند که ابقای
خلیلزاد در مأموریتی که نزدیک به سه سال قبل
آن را آغاز کرد ،قابل پیشبینی بود؛ زیرا در دستگاه

سیاست خارجی امریکا ،شخصی بهاندازهی خلیلزاد
کارکشته و آگاه از قضایای چهل سال گذشته در
افغانستان نیست.
بااینحال ،این آگاهان ،تأکید میکنند که این بار
نقش خلیلزاد زیاد برجسته نخواهد بود؛ زیرا دست
باالیی که او در زمان ترامپ داشت ،در دورهی بایدن
منیتواند داشته باشد.
علی سجاد موالیی ،آگاه مسایل سیاسی ،به روزنامهی
صبح کابل میگوید« :درست است که خلیلزاد
پروسه را بهپیش میبرد؛ چون مهندس و طراح اصلی
این طرح خودش است؛ اما تغییرات به میان میآید.
افسارگسیختگی و دستبازیای که او در دوران
ترامپ داشت را ،دیگر نخواهد داشت».
آقای موالیی میافزاید ،همینکه جو بایدن خواسته
مواد توافقنامه را بازنگری کند ،نشان میدهد که
جو بایدن منیخواهد ،خلیلزاد همهچیز را پنهانی
بهپیش بربد؛ زیرا او در دور قبلی اختیار عام و تام را
در قضیهی صلح داشت.
به عقیدهی آگاهان سیاسی ،جو بایدن به هامن
اندازه که مصمم است صلح در افغانستان تأمین شود
و خروج مسئوالنه داشته باشد ،به هامن اندازه از
خطر تروریزم نیز آگاه است و ممکن است که بخشی
از نیروهای خود را برای شناسایی و مبارزه علیه
گروههای تروریستی در این کشور ،حفظ کند.
به باور آگاهان سیاسی ،ترامپ تنها میخواست که
به بهانهی صلح از رش افغانستان خالص شود و از
جانبی هم در انتخابات سود بربد؛ اما جو بایدن
چنین نیست .او میخواهد این روند به نتیجه برسد
و ابهت امریکا دوباره برگردانیده شود؛ تا اینگونه
کشورش نفوذش را در منطقه و جهان حفظ کند.
از سویی ،این روزها دولت افغانستان تالش کرده
که روابط خود را با ایران نزدیکتر از پیش کند.
چند هفته قبل ،حمدالله محب ،مشاور امنیت ملی
افغانستان به ایران رفت و افزون بر این چندین
پروژهی تجاری میان دو کشور امضا شده است که به
باور آگاهان همین نزدیکی نیز ،دولت جدید امریکا را
نگران کرده و منیخواهد افغانستان را از دست بدهد
و بار دیگر از این کشور خطری برای امریکا به وجود
بیاید.
بـا اینهمـه ،امـا خطـری کـه مـرور دوبـارهی
توافقنامـهی امریـکا و طالبـان بـه همـراه دارد ،ایـن
اسـت کـه ممکـن بخشـی از نیروهـای امریکایـی
همچنـان در افغانسـتان باقـی مبانـد و ایـن نقـض
توافقنامـه اسـت .آقـای موالیـی ،تأکیـد میکنـد کـه
هـ م پاکسـتان و هـم طالبـان مخالـف بازنگـری ایـن
توافقنامـه اسـت و ممکـن ایـن امـر سـبب افزایـش
خشـونتها در افغانسـتان شـود.
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ناموسپنداری قومی؛
عصبیت معیوب و خطرناک در شهر کابل
طاهر احمدی
گزارشگر

مدتی قبل خربهایی از لتوکوب یک دخرت و یک پرس
جوان و تخریب موتر حامل آنها در صفحات مجازی
پخش و نرش شد .این دو جوان به دلیل داشنت ارتباط
فراقومی ،مورد خشم عدهای از باشندگان شهر کابل قرار
گرفته بودند.
چنانچه از عکسهای این حادثه پیداست ،مردم با
خشونت متام ،موتر حامل این جوانان را تخریب کرده
بودند .یکی از کاربران فیسبوک ،در این مورد نوشته
است « ...اگر پولیس مانع منیشد مردم این دو جوان
را میکشتند ».شخصی بنام حسن رحیمی ،نظر داده که
کاش او نیز آنجا میبود که در لتوکوب سهم میگرفت.
زکیه میرزایی کاربر دیگری است که چنین نوشته است:
«کاری خوبی کردن ،از دنیا رخصت میکرد ،خوب بود»...
این اولین باری نیست که در کابل ،جوانان به دلیل
رابطههای فراقومی مورد خشم مردم قرار میگیرند
و آخرین بار نیز نخواهد بود؛ چون تعصب ،تبعیض،
تصورات قالبی و قوممداری پدیدههایی هستند که تا حد
قابلتوجه بر ارتباطات و ظاهر شهر حاکم است.
باشندههای شهر کابل ،اغلب باشندههای اصلی
والیتهای مختلف کشور و مربوط به قومیتهای مختلف
است .هامنگونه که الگوی زیستی در والیات نیز مختلط
نیست و اقوام مختلف در قسمتهای مختلفی زیست
دارند ،این الگو در کابل نیز حفظ شده است .جدا
نشینیهای کابل که منشأ در فرهنگهای تا حدودی
متفاوت و نوع دستهبندی قومی ازلحاظ موقعیتهای
جغرافیایی قرار دارد ،باعث به میان آمدن پدیدهها و
ارزشهای شده است که جدایی گروههای قومی را در
جغرافیای کوچک کابل نیز حاکم کند.
این جدایی در کابل قبل از آنکه توسط فاصله ایجاد
شده باشد ،جدایی ارتباطات است .اقوام مختلف در
نقاط مشخص کابل مسکنگزین شدهاند؛ اما مسئله
از مسکنگزینی فراتر رفته و ارتباطات بیرون قومی
باشندههای کابل را زیر تأثیر گرفته است.
در جانب دیگر ،جنگها و سیاستهای تاریخی این
جغرافیا که زمانی بر اساس لشکرکشیهای منطقهای و
قبیلهای اتفاق افتاده ،قومیتها را ازلحاظ روانی دشمن

همدیگر ساخته است .برآیند این جریان ،در شهر کابل
بهعنوان خانهی مشرتک ،باعث جدایی و بیگانهپنداری
باشندگان شهر کابل شده است .این هامن سیاسی
شدن قومیت است.
در جنگهای داخلی که آتش آن در کابل بیشتر از
جایی داغتر بود ،باعث عمیقتر شدن شکافهای قومی
و سیاسیتر شدن قومیت شد .در سالهای دهه 70
احزاب درگیر جنگ ،از رقومیت بهعنوان محرک موتور
جنگ سود میجستند .همین جنگها ،شکافهای
قومی و نژادی شدت بخشید .در واقع ،در جنگها ،چه
در گذشتههای دور و چه در
جنگهای داخلی ،از تنوع
فرهنگی ،مذهبی و قومی
سوءاستفاده شده است.
تنوع قومی و فرهنگی هیچ
منافاتی برای جامعه ندارد؛
ولی وقتی بحث برتریطلبی
به میدان کشیده میشود،
قومیتها بر ضد هم موضع
میگیرند .موضعگیریهای
قومی لزوماً بهصورت
رسمی اعالم منیشود؛ اما
همینکه افراد از اقوام مختلف در یک شهر علیه همدیگر
مقولههای «توهینآمیز» دارند؛ نشان از موضعگیریهای
قومی است که در منت اجتامع جریان دارد .ممکن است،
مدعیان رهربی قومی ،باهم عکسهای بگیرند و تظاهر
کنند که با همتایان خود از قومیتهای مختلف مشکل
ندارند و رفیقاند ،هرچند میتوان به چنین اعاملی
خوشبین بود؛ اما واقعیت این است که همین رهربان
و رهربان قومی گذشته چنان از قومیت سوءاستفاده
کردند که دیگر الیههای مردمی جامعه ،دشمن متامعیار
همدیگر شدهاند .با کوچکترین جرقه ،بهصورت هجومی
به دعوا میپردازند.
تا اینجای بحث باید ،روشن شده باشد که شکافهای
قومی بر روابط اجتامعی باشندگان کابل حاکم است.
این شکافها باعث بهمیان آمدن نوع نگرش ناسامل اقوام
بر ضد هم شدهاند.
باوجود اینکه نفوس کابل تا حدودی بر اساس قومیت
در این شهر توزیع شده است؛ اما فراموش نکنیم که
کابل شهری واحد است و اقوام ناگزیر از برقراری رابطه

است .منشأ این ارتباطات اقتصاد و ادارات مشرتکی
است که برای شهروندان خدمات عرضه میکنند .ما از
اقوام مختلف ،هر روز یکدیگر را میبینیم ،با همدیگر
به سودا و فروخت میپردازیم ،در یک اداره کار میکنیم؛
ولی به دلیل شکافهای عمیق ،این ارتباطات از سطح
نیازمندیهای روزانه پیش نرفته است .به این صورت اگر
شخصی از یک قومیت ،با دیگری صحبت میکند ،از
رس نیازمندی است نه از رس روابط سامل جامعه! این نوع
رابطه اجتامعی را میتوان معیوب نامید.
افراد جامعهی با روابط معیوب همدیگر را در عین
زمانی که میبینند ،اما
با پیشفرضهای که در
ذهنش دارد ،همدیگر را
قضاوت میکنند .اغلب
همین پیشفرضها اشتباه
است و تبعیض و تعصب نیز
از همینجا ریشه میگیرد.
نشانهی وجود چنین روابط
معیوب قضاوتهای نادرست
افراد علیه قومیتهای دیگر
است .شاید زیاد شنیده
باشید که شهروندان عادی،
انواع و اقسام توهینهای قومی را علیه همدیگر به
کار میبرند .برای مشاهدهی این واقعیت کافی است
نظرهای شهروندان عادی را در چنین زمینههای ،زیر
مطالب فیسبوکی بیبیسی و یا کدام رسانهی دیگر
ببینید .حال با این حساب ،تصور کنید شهر کابل در چه
وضعیتی قرار دارد! برآیند چنین روابط معیوبی ،تصورات
معیوب باشندهها را در پی دارد و نهایتاً ،اعامل افراد،
ریشه در تصورات آنها دارد.
این میتواند یک پهلوی واقعیت این شهر باشد .پهلوی
دیگر واقعیت آن است که در شامره  295همین روزنامه،
زیر عنوان «کابل شهر جنسیتزده» آورده بودم .آنجا
گفته بودم که در این شهر مردان فکر میکنند ،محافظ و
درنهایت مالک زنان است و شهروندان میپندارند که هر
زنی برای یک مرد دیگر یک ارزش است؛ اما این ارزش
ربطی به او ندارد.
حال در بحث ناموسپنداری قومی میخواهم به این
واقعیت اشاره کنم که :در این شهر قومیت یک ارزش
است و زنان هر قومیت بهصورت کلی ،حکم ناموس
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ن قومیت بهحساب میآید .بنا بر نگرش حاکم بر
آ
شهروندان ،از ناموس باید با شدیدترین قوت محافظت
شود؛ اما وقتی افکار قومی میشود ،پرسان جوان ،با
برخوردی که ریشه در نگرشهای منفی و معیوبشان
دارد ،میخواهند از دخرتان و یا زنان قومیت دیگر
سوءاستفاده کنند .در این صورت ممکن است ،افراد وارد
روابط عاطفی شوند ،بدون آنکه صداقتی در کار باشد.
البته با توجه به وضعیت شهر کابل میتوان ،تصور کرد،
هامنگونه که ممکن است تصورات معیوب گروههای
قومی بر اعامل آنها تأثیر بگذارد ،ممکن است ،افراد
تالش در پیوندهای عاطفیشان نیز دنبال خیانت و یا
سوءاستفاده باشند.
هرچند ارتباطات اجتامعی معیوب ،وضعیتی را به بار
آورده که زمینهی برقراری ارتباطات سامل عاطفی را در
میان اقوام مختلف دشوار شده کرده؛ بااینوجود ممکن
است اشخاص زیادی باشند که بر اساس آزادی اراده
و شناخت صمیمی همدیگر وارد رابطه صمیمی شده
باشند .با توجه به دیگرپنداری و سیاسی بودن قومیت که
نگرشهای منفی بیشامری را به همراه آورده ،افرادی که
بیرون از دایره قومیت وارد پیوندهای عاطفی میشوند،
در این شهر بهشدت آسیبپذیرند.
سیاسی شدن قومیت ،معیوب شدن روابط اجتامعی،
تصورات منفی و وجود گرایشهای سوءاستفاده جویانه
در میان تعدادی از باشندگان شهر باعث شده که
تعدادی از آنها روابط کاذب عاطفی را با شخصی بیرون
از قومیت خود برقرار کنند.
در جانب دیگر اما اغلب نفوس قومیت دیگر به زنان و
ِ
ناموس قوم
دخرتان مربوط به قومیت خود ،بهمثابه
مینگرند که نیاز شدید به محافظت دارد .تصادم این
دو نگرش چنان خطرناک است که ممکن است باعث
مرگ افراد و محکمه صحرایی کسانی شوند که دارای
پیوندهای فراقومی هستند.
چنین وضعیتی ،برای هر شهری ،خطرناک است و باید
به فکر راه چاره بود .برای حل چنین معضالت کالنی،
نیاز است تا تحقیقات گسرتدهی میدانی و بهدنبال
آن اقدامات سازنده صورت گیرد .با آنهم تأکید بر
ارزشهای مشرتک ،خلق ارزشهای جدید ،دامن نزدن
به موارد اختالفی و قومیت سیاسی ،مبارزه با تصورات
اشتباه و توهینهای قومی ،از مواردی باشد که میتواند
برای اصالح این وضعیت مفید باشد.

رد پای جنگ

کودک نابینایـی که در حملهی طالبان به پروان کشته شد!
معصومه عرفان

آن شب را همه به یاد داشتند ،وقتی همهجا تاریک بود و
رسمای زمستان خورد و بزرگ را مجبور کرده بودند تا در
خانههای گرمشان پناه بگیرند .خانهای کوچک و گلی در
دامنهی تپهای در والیت پروان از خانوادهای چهار نفری
بود که چراغ تیلی آن در تاریکی شب مانند نورافکنی
تابان دیده میشد که از پنجرهای کوچک به بیرون نورش
را پخش میکرد .برای همهشب مانند متام شبها تاریک
بود؛ اما برای یارس فرق میکرد برای او نه روز و نه شب
فرقی منیکرد و اگر پلکهایش را نیز به هم میزد بازهم
روشنایی نور را منیتوانست ببیند.
آنها چهار نفر بودند که با چند خانوادهای دیگر در والیت
پروان زندگی میکردند ،پروان جای قشنگی بود؛ اما
پسازآن شب دیگر نه میشد رسسبزی دشتهای پروان
را دید و نه خانههای گلی و باصفایی که دامنهی تپه را
پوشانده بود .یارس  11سالش بود و خواهرش مهرماه که
کوچکتر از او بود تنها فرزندان زلیخا و کاظم بودند.
حاال پس از چندین سال که از آن شب گذشته است ،کنار
زلیخا نشستهام و به درد دل مادرانهاش گوش میدهم،
شاید یارس نابینا بوده باشد و نابینا به دنیا آمده باشد؛ اما
پرس زلیخا بود و درد دوری او هنوز زلیخا را میسوزاند،
باوجودی که  24سال از آن شب میگذرد؛ اما مادرانه
برای نبود یارس اشک میریزد و کاظم را مقرص میداند.
مهرماه حاال بزرگشده است و صاحب فرزندی است که
به زیبایی خودش موهای پرپشت و فرفری دارد.
کاظم ،زلیخا و همهای مردم پروان از آمدن حکومت جدید
آگاه بودند و میدانستند که قرار است حکومت اسالمی
را بنا کنند.
همه خوشحال بودند و میگفتند که از اوضاع کشور شاید
درست شود؛ اما وقتی آن شب صدای تیراندازی به گوش

همه رسید و پنجرهها با مرمیهای فیر شده شکستند،
دخرتان بیگناه و خردسال را با خود بردند و بسیاری را
کشتند و متام مردم والیت پروان را از خانه و شهرشان
آواره کردند ،آنوقت بود که همه فهمیدند که این حکومت
نیز آدمخوار است و بدتر از دولت دیگر.
سال  1375والیت پروان به دست طالبان سقوط میکند
و صدها خانواده از خانههایشان آواره میشوند و بسیاری
از دخرتان را طالبان بهزور با خود میبرند و تعدادی نیز
پس از چند ماه از پاکستان پیدا میشوند که بهعنوان
برده فروخته بودند .زلیخا دست به صورتش میکشد و

حاال پس از چندین سال که از آن
شب گذشته است� ،کنار زلیخا
نشستهام و به درد دل مادرانهاش
گوش میدهم ،شاید یاسر نابینا
بوده باشد و نابینا به دنیا آمده
باشد؛ اما پسر زلیخا بود و درد
ی او هنوز زلیخا را میسوزاند،
دور 
باوجودی که  24سال از آن شب
میگذرد؛ اما مادرانه برای نبود
یاسر اشک میریزد و کاظم را
مقصر میداند.
چینهای روی پیشانی و گونههایش زیر دستانش هموار
میشود؛ اما هیچچیز مرهمی بر دل خونش منیشود .او
بیشرت از یارس میگوید« :پرسم نابینا بود هر کس برای او
زخم زبان میزدند و او را اذیت میکردند.
همیشه در یک گوشه خانه مینشست و خیلی دوست

داشت به مکتب برود؛ اما منیتوانست چون منیدید.
پدرش بسیار رفتار بد میکرد هیچ یادم منیآید که با او
خندیده باشد و فقط با مهرماه گپ میزد ».یارس هیچچیز
را دیده منیتوانست و شاید تنها آرزویش دیدن نور باشد،
فقط نور خورشید را از گرمای احساس میکرد.
وقتی صدای قاهقاه خندیدن بچهها را از بیرون خانه
میشنید دلش میخواست بیباکانه پاهایش را به روی
زمین بگذارد و آنقدر بدود که هوای تازه متام ریههایش
را باز کند .راه رفنت را دوست داشت؛ اما میترسید و
همیشه بدون عصایش منیتوانست راه برود .به گفتهی
زلیخا یارس تا  11سالگی کفشی نداشت و هر بار که
به پدرش میگفت او فقط جواب میداد« :او راه رفته
منیتواند پس کفش نیاز ندارد».
شبی که طالبان باالی والیت پروان حمله کردند،
بسیاری از خانوادهها مورد حمالت رسبازان طالب قرار
گرفتند و مترضر شدند؛ اما تعدادی دیگر توانستند تا از
خانهشان فرار کنند و بهجای امنی بروند.
هیچکس از حملهای طالبان خرب نداشتند و وقتی
همه در خانهشان آرام نشسته بودند ،صدای مرمی به
گوششان رسید و وقتی از خانهشان بیرون شدند دود
همهجا را گرفته بود و بسیاری از خانهها را آتش زده
بودند« .آن شب من داشتم نان پخته میکردم که یکباره
صدای تیراندازی آمد ،کاظم خانه نبود و تا آمد مهرماه را
بغل کرد و مرا نیز از انباری با خود برد ،همه رس و پا برهنه
فرار میکردند».
ستارهها در آسامن میدرخشید و ماه در گوشهای از آن
نورش را به سمت مردم پروان میتاباند ،در نور ماه و در
حالیکه مرمیها با رسعت به هر سمت شلیک میشد،
همه بهطرف پشت کوه میدویدند ،کسی از کس خرب
نداشت و صدای گریهای کودکان با صدای مرمی و راکت
عجین شده بود و شب سیاه را بیشرت خفقانآور کرده بود.
زلیخا با پاهای برهنه به میدوید و سوز و رسمای
زمستان با درد پایش که زخمی شده بود ،او را از راه

رفنت میگذاشت .باالی تپه رسیدند و یکباره زلیخا به
سمت کاظم نگاه کرد و دید که تنها مهرماه در بغل کاظم
خوابیده و خربی از یارس نیست ،به هر طرف نگاه کرد؛ اما
خربی از یارس نبود .زلیخا یادش میآید که یارس خوابیده
بود و در خانه مانده است.
آنها هنگام فرار یارس را یادشان رفته بود« .مانند
دیوانهها جیغ میزدم و موهایم را میکندم و کاظم را
میگفتم که باید پس برویم و یارس را از خانه بیاورم؛ اما
امکان نداشت چون هر بار صدای تیراندازی زیاد میشد
بسیاری از خانهها آتش گرفته بودند و بسیاری نیز غارت
شده بودند ».یارس چشم نداشت ،چشامنش نور نداشت
و دنیایش در تاریکی به رس میبرد.
شب  12دلو  1375در خانهای گلی والیت پروان
بهتنهایی ماند و فقط با صدای مرمی که هر بار به
دیوارهای خانه اصابت میکرد ،میدانست که چه اتفاقی
خواهد افتاد و ذره ذره با ترس آب میشد« .بچم خدا
میداند که چقدر در نبود من مادر مادر گفته و جوابی
نشنیده ».یارس در تاریکی دنیایش و در تنهایی مرده
بود و شاید هم او را با مرمی زده بودند؛ اما آن روز یارس
را کشته بودند ،پرسی  11ساله که حتی منیتوانست
اطرافش را ببیند ،کشته بودند .طالبان قاتل یارس بودند.
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افزایش زنان مغازهدار در شهر کابل
بـه  6هـزار خانـم دیگـر نیز بـه گونهی غیررسـمی در
بخشهـای تجـاری در کشـور فعالیـت دارنـد.
او همچنـان میگویـد کـه اکنـون نقـش زنـان در
اقتصـاد پررنـگ شـده و در کنـار زنـان تجارتپیشـه،
 15صادرکننـدهی زن نیـز در افغانسـتان فعالیـت
دارد .ایـن در حالـی اسـت کـه تا پنج سـال قبل این
رقـم بـه دو سـه نفـر میرسـید.
بـر اسـاس آمـار اتـاق تجـارت و صنایـع زنـان ،در دو
سـال اخیـر ،نقـش زنـان در اقتصـاد افغانسـتان بـه
 26درصـد رسـیده اسـت و اکنـون دههـا کارخانـه
تولیـدی در والیتهـای کابـل ،بلـخ و هـرات کـه
بیشتر پوشـاک و زیـورات تولیـد میکنـد ،نیـز از
سـوی زنـان اداره میشـود.

شبنم نوری
گزارشگر

در بـازار لیسـهی مریم بـرای خرید مواد بهداشـتی و
آرایش�ی ویژهی بانوان ،وارد مرکز تجاریای میشـوم
و کمـی جلوتـر چشـمم بـه دو خامنـی میخـورد کـه
درون یکـی از دکانهـای سیمسـاری نشسـته و غـذا
میخورنـد .همینکـه وارد دکان میشـوم ،یکـی
از خانمهـا از جایـش بلنـد میشـود و میگویـد:
«بفرماییـن! چـهکار داشـتین؟»
در دکان ،انواع شـویندهها ،اسـپری ،عطر ،میکاپ،
رن�گ م�و ،زیرپوشه�ای زنان�ه ...دی�ده میش�ود.
هما فایـض –فروشـندهی ایـن دکان -تـازه سـه مـاه
میشـود کـه کارش را رشوع کرده اسـت .او میگوید
کـه بـا دلهرهی زیادی توانسـته ایـن دکان را در مرکز
تجـاری رییـس خـان بـاز کنـد« .در اوایـل وقتیکـه
میخواسـتم ای دکانـه بگیـرم ،میترسـیدم ،اصلاً
عقیـده نداشـتم و فکـر میکـردم که شـاید مـردم مره
متسـخر کنـن که یـک خانـم آمـده دکان باز کـرده».
او بـا اینکـه تـازه بـه کار رشوع کـرده ،مشتریهای
زیـادی را بـه درون دکان خـود میکشـاند و از میزان
فروشـش راضی اسـت.
همای چهلوپنجسـاله ،بـا رسمایـهی  10هـزار دالر
همـراه بـا پسر و دخترش ایـن کار را در منطقـهی
لیسـهی مریـم رشوع کـرده و بـه گفتـهی خـودش ،او
حـاال تنهـا نـانآور خانواده اسـت.
هرچنـد در افغانسـتان ،هنـوز هم کار زنـان آنهم در
میـان انبوهـی از مردان ،از تابو بودن نیفتاده اسـت؛
امـا بااینحـال ،خانـم هما از برخـورد شـهروندان
راضـی اسـت و میگویـد ،از زمانـی کـه بـه کار رشوع
کـرده ،بسـیاری از خانمهـای دیگـر و حتا مـردان نیز
بـرای تشـویقش ،رسی بـه دکانـش میزننـد.
هما تنهـا فروشـندهی زن در ایـن مرکـز تجـاری
نیسـت .نزدیـک راهـرو ایـن مرکـز ،دکان دیگـری بـه
چشـمم میخـورد که دخرتخامنی در حـال چانهزنی
بـا مشتریانش اسـت .فروشـندهی این دکان شـازیه
نـام دارد و بهتازگـی دانشـگاهش را بـه پایـان
رسـانده اسـت .شـازیه دو سـال اسـت کـه در ایـن
مرکـز تجـاری ،سیمسـاری دارد و بـا وجود مشـکالت
اندکی که درگیر آن اسـت ،از کارش خشـنود اسـت.
او میگویـد کـه پـس از دو سـال فعالیـت ،اکنـون بـا
تجربـهای کـه دارد ،بهسـادگی میتوانـد از عهـدهی
کارهایـش برآیـد« .رسمایـهی خـود د ای زمینه هزینه
کـردم ،بـه خاطـری خامنـا بیایـن راحتتـر چیزهایی
ر کـه رضورت دارنـد خریـداری کنـن».
موجودیـت بانـوان فروشـنده در فروشـگاههای شـهر
نهتنهـا تالشـی بـرای شکستن تابـوی کار زنـان
اسـت؛ بلکـه بـرای زنانـی کـه بـه خریـد میرونـد نیز
سـهولت آفریـده اسـت .شماری از مشتریان ایـن
دکانهـا میگوینـد ،پیـش از ایـن بـرای تهیـهی
لـوازم بهداشـتی و زیرپوشهـای زنانـه ،دلهـره و رشم
داشـتند؛ امـا حـال کـه بانوان فروشـنده وجـود دارد،
بهراحتـی وسـایل موردنیازشـان را از فروشـگاههای
آنهـا تهیـه میکننـد.
رحیمـه ،از مشتریان ایـن فروشـگاه اسـت و
هرازگاهـی بـا خانـم بـرادرش بـرای خریـد وسـایل
موردنیـازش بـه ایـن سیمسـاریهای میآیـد .او
میگویـد« :بسـیار خـوش اسـتیم کـه دخرتخامنـی
دکان بـاز کـرده .مـا از ایجـه ریمـل ،مویبـر ،کریـم،
واسـکت ،زیرپیراهنـی ،رنـگ مـوی و وسـایل مختلف
خریـد میکنیـم».
در همیـن حـال ،شماری از زنـان فروشـنده در ایـن
مرکـز تجـاری ،میگوینـد کـه بـا مشـکالت زیـادی
توانسـتهاند موافقـت خانوادههایشـان را بگیرنـد تـا
دکانـی باز کننـد و منبع درآمدی برای خود بسـازند.
سـمیه کـه مالـک فروشـگاه «سـلیقه فیشـن» اسـت،
میگویـد کـه مـادر و خواهـرش حتـا اجـازهی حـرف
زدن در مـورد کارش را بـه او ندادهانـد .او بـا وجودی
کـه شـش سـال میشـود ،در فروشـگاهش کار
میکنـد بـا آهـی میگویـد« :د افغانسـتان هیچچیـز
خوبـی نـداره ،از حوصلـهی خـود میچلیـم دیگـه».
بااینحـال ،بایـد گفـت که ایـن تنها مرکـز تجاری در
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خیرخانهی کابل اسـت که چهار زن در آن فروشـگاه
دارنـد و از ایـن طریـق نیازمندیهـای زندگیشـان
را بـرآورده کـرده و بـه شـهروندان نیـز خدمـات ارایـه
میکننـد.
لیسـه مریـم ،تنهـا جایـی در شـهر کابـل نیسـت کـه

موجودیت بانوان فروشنده در
فروشگاههای شهر نهتنها تالشی
برای شکستن تابوی کار زنان
است؛ بلکه برای زنانی که به خرید
میروند نیز سهولت آفریده است.
شماری از مشتریان این دکانها
میگویند� ،پیشاز این برای تهیهی
لوازم بهداشتی و زیرپوشهای
زنانه ،دلهر ه و شرم داشتند؛
اما حال که بانوان فروشنده
وجود دارد ،بهراحتی وسایل
موردنیازشان را از فروشگاههای
آنها تهیه می�کنند.
در آن بانـوان نیـز هامننـد مـردان مصروف کار و
فعالیتهـای تجـاری هسـتند .در سـوی دیگر شـهر،
در پـل رسخ کابـل ،در مرکـز تجـاری دیگـری بـه
نـام محـبزاده نیـز چندیـن دختر جـوان مشـغول

فروشـندگی هسـتند.
رقیه سـادات ،از چهار سـال به اینسـو ،بـا رسمایهی
 ٢٥٠هـزار افغانـی فروشـگاه پوشـاکی را در مرکـز
تجارتـی محـبزاده بـاز کـرده و تـا حـاال از میـزان
فروشـش و نحـوهی برخـورد مـردم راضـی اسـت.
او میگویـد« :فروشـات ثابـت نیسـت؛ امـا نظـر بـه
روزهـای اول خیلـی خـوب میتانیـم خریـد و فـروش
خـود ر مدیریـت کنـم».
زنـان افغانسـتان در جریـان  19سـال گذشـته،
در کنـار اینکـه در میـدان سیاسـت حضورشـان
را برجسـته کردهانـد ،همچنـان توانسـتهاند در
عرصـهی اقتصـادی نیـز بـرای خودشـان جـای پـا
ب�از کنن�د .در کنـار اینکـه زنانـی مسـئولیت ادارهی
بیـش از پنـج هـزار رشکت خـرد و بزرگ تجـاری را در
افغانسـتان بـه عهدهدارنـد ،دسـتکم  2400خانـم
از اتـاق تجـارت و صنایـع زنـان افغانسـتان ،جـواز
فعالیـت رسـمی دریافـت کردهانـد.
بـر اسـاس معلومـات اتـاق تجـارت و صنایـع زنـان
افغانسـتان ،بیشتر زنـان تجارتپیشـه در بخشهای
صـادرات قالیـن ،پروسـس میوههای تازه و خشـک و
ادویهجـات مشـغولاند.
منیـژه وافـق ،رییـس اتـاق تجـارت و صنایـع زنـان
افغانسـتان ،بـه روزنامـهی صبـح کابـل ،میگویـد
کـه در سـالهای اخیـر ،حضـور زنـان در بخشهـای
تجـاری بـه گونـهی قابلمالحظـهای افزایـش یافتـه
اسـت .بـه گفتـهی بانـو وافـق ،در کنـار  2400خانم
تجارتپیشـه که جواز رسـمی فعالیـت دارند ،نزدیک

پیامد حضور زنان در فعالیتهای اقتصادی
حضـور زنـان در فعالیتهـای اقتصـادی ،نهتنهـا
آنهـا را از اتـکا بـه خانـواده و جامعـه رهـا میکنـد
کـه حتا بـه بـاور جامعهشناسـان ،جلو خشـونتهای
خانوادگـی را نیـز میگیـرد.
احمـد رسـول ،جامعهشـناس و اسـتاد دانشـگاه ،در
گفتوگـو بـا روزنامـهی صبـح کابـل ،میگویـد کـه
کار زنـان میتوانـد سـه پیامـد مثبـت داشـته باشـد؛
نخسـت بـرای زنـان آزادی عمـل و متکـی شـدن بـه
خودشـان را بـه همـراه دارد؛ دوم اینکـه؛ هـرگاه
در یـک خانـواده فقـط مـرد کار کنـد و زن شـغلی
را بـه دوش نداشـته باشـد ،ایـن خانوادههـا ازلحـاظ
اقتصـادی دچـار تکرسپرسـتی میشـوند؛ یعنـی
اقتصـاد یـک خانـواده متکـی بـر شـغل مـرد اسـت.
اگـر ایـن درآمد کافـی باشـد اقتصاد خانـواده ممکن
تأمیـن شـود امـا اگـر ایـن درآمـد کـم باشـد طبیعتـاً
ایـن خانـواده ازلحـاظ اقتصـادی دچـار مشـکل
میشـود.
پیامد سـوم کار زنان ،برابری حقوق زن و مرد اسـت.
بـه باور آقای رسـول ،زنان نیز بایـد در کنار مردان در
عرصههـای مختلـف اقتصـادی ،اجتامعـی ،فرهنگی
و سیاسـی نقـش فعـال و مؤثـری داشـته باشـند.
«در یـک جامعـه اگـر زنانـش کار نکننـد و شـغلی
نداشـته باشـند .طبیعتـاً مـا در آن جامعـه شـاهد
برابـری اجتامعـی نیسـتیم .اگر زنان از قلمـرو روابط
اجتامعـی تعاملات اجتامعی کنـار مانده شـوند ،ما
در آن جامعـه شـاهد یـک نـوع تک سـاالری یا هامن
مردسـاالری اسـتیم».
در سـالهای اخیـر بـه دلیـل امتیازهـای حقوقیای
که زنان افغانسـتان در قانون اساسـی و سایر قوانین
نافـذهی کشـور بـه دسـت آوردهانـد و از سـویی هـم
مهیـا شـدن زمینههـای اجتامعـی بـرای کار زنـان،
شمار زیـادی از زنـان توانسـتهاند وارد بـاز کار شـده
و دوشـادوش مـردان ،در بخشهـای مختلـف بهویژه
در بخشهـای اقتصـادی کار کننـد؛ چیـزی کـه
امیـدواری بـرای کار زنـان را بیشتر کـرده و دورمنای
خوبـی را بـرای افغانسـتان ترسـیم میکنـد.
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ریشهیابی اندیشهی جمهوریخواهی در افغانستان
ابومسلمخراسانی
در سال  1352محمد داوود خان دیکتاتور وطندوست؛
ِ
حکومت شاهی مرشوطه محمدظاهر شاه را با یک
کودتای سفید ساقط کرد و در نخستین سخرنانی خود
که از رادیو کابل طنین میانداخت در توجیه کودتا
گفت که دموکراسی به انارشی تبدیل و شاهی مرشوطه
به «حکومت مطلقه» تبدیل شده بود ،حاال او به تعبیر
خودش آمده بود که سایهی مصیبتبار نظامهای انارشی
و مطلقه را از سپهر سیاسی افغانستان برچیده و نظم را
دوباره بر جامعه برگرداند .از همین مقطع زمانی بود که
«نظام جمهوری» وارد سیاست رسمی افغانستان شد و به
گونه رسمی یک دولت که از برآیند یک کودتا بیرون شده
بود؛ خود را «نظام جمهوری» نامید.
محمد صدیق فرهنگ تاریخپژوه و نویسنده ،جمهوری
داوود را «جمهوری شاهانه» نامیده است که بعدها رسآغاز
آبسنت تحوالت مهم و رسنوشتساز در تاریخ معارص
افغانستان شد .تجربه جمهوری شاهانه داوود خان تا
جمهوری پس از «بن» دارای کاستیها و نارساییها
متعددی بوده است که کمرت موردبررسی پژوهشگران
سیاست و فرهنگ قرار گرفته است تا از لحاظ اندیشه
غنی و از لحاظ عملکرد راست شود.
«جمهوری و دشمنان آن؛ وضعیت جمهوری در
افغانستان» آخرین پژوهش دکرت عمر صدر ،دانشآموخته
علوم سیاسی و استاد دانشگاه آمریکایی افغانستان است
که به تبیین فلسفی نظام جمهوری ،ریشههای تاریخی
و وضعیت جمهوریخواهی در افغانستان پرداخته است.
اهمیت این اثر از آنجا ناشی میشود که در یک سال
گذشته تنش بر رس جمهوریخواهی و امارتباوری و
تقابل آنها به دو گفتامن غالب در افغانستان مبدل شده
است.
یکسو دولت خویشخور و فسادپیشه افغانستان
پایههای جمهوریخواهی را متزلزل کرده و از سوی
دیگر امارت طالبان شمشیرها را از نیام برکشیدهاند
که جریان جمهوریخواهی و نظام مبتنی بر جمهوری
را براندازند و بعد از دو دهه تالش دولت -ملتسازی
سنت دیرینه براندازی و انسداد و گسست را تکرار کنند.
مزید بر این پژوهشهای جدی درباره چیستی اندیشه
جمهوریخواهی ،پیشهشناسی جمهوری در بسرت
سیاسی افغانستان ،تبیین بنیادهای فکری و اندیشهای
برای جمهوری و کنکاش و تحقیق درباره این نظام نشده
است که اهمیت این پژوهش را چند برابر میکند.

صدر با استفاده از ادبیات فلسفی -سیاسی و دادههای
تاریخی موجود در افغانستان جریانها و دولتهای
جمهوریخواه و وضعیت جمهوری فعلی را به کنکاش
گرفته است .فرض پژوهش این است که جمهوری سومِ
پسابن در افغانستان از ارزشهای جمهوری انحراف کرده
و از آن به نام «جمهوری رشیر» یاد میکند .به باورند
نگارنده «جمهوری و دشمنان آن» افغانستان سه نظام
جمهوری را تجربه کرده که عبارت از جمهوری شاهانه
داوود ،جمهوری دموکراتیک سوسیالیستی و جمهوری
سومِ پسابن.
پژوهش داکرت صدر از یک مقدمه و سه بخش عمده
شامل نظریهی سیاسی جمهوری غربی ،بازاندیشی
جمهوری اسالمی و جمهوری رشیر در افغانستان تشکیل
شده است .بخش نخست آن به بنیادهای فکری و
اندیشهای جمهوری غربی پرداخته و باورمند به این است
که نظام جمهوری با دموکراسی و لیربالیسم تفاوتهای
ظریف و نازک دارد که باید تفکیک شود .دموکراسی،
آزادی را به قدرت فرد در اعامل قواعد بر خود و نپذیرفنت
قواعد ساخته دیگران بر خود تعریف میکند .در حالیکه
جمهوریخواهی؛ آزادی را در عدم وابستگی به اداره
خودرسانهی یک فر د یا گروه از افراد در نظر میگیرد.
به باور صدر جمهوریخواهی در غرب از سه دوره تاریخی
گذشته است که عبارت از دوره کالسیک باستانی :یونان
و روم ،ایتالیا و عرص رنسانس؛ امریکای قرن هژدهم و
انقالب فرانسه و مرحله آخری اواخر قرن بیستم :بازگشت
به جمهوری؛ بنابراین جمهوری ازنظر اندیشهی غربی به
نظامی گفته میشود که از طرف مردم انتخاب شده و
داری ویژگیهای شهروند مدنی ،عدم سلطه ،فضیلت
شهروندی ،قیود قانون اساسی ،مشارکت فعال سیاسی و
دموکراسی مناظره باشد .بدون این مؤلفهها و ویژگیهای
جمهوریخواهی معنای و مفهوم خود را از دست داده و
به یک نظام بیمسام بدل میشود.
بنا بر نبود منابع مکتوب در تاریخ سیاسی – اجتامعی
افغانستان؛ هیچ سند تاریخی مبنی بر اینکه زمینههای
سیاسی ،اجتامعی و فرهنگی ورود جمهوریخواهی در
افغانستان چه بوده است؟ وجود ندارد.
گرچه صدر تأکید میکند که جمهوریخواهی در
افغانستان پشتیبانی اندیشهای ندارد اما با تأیید این
حرف ،پرسش این است که از نگاه تاریخی چطور به ذهن
داوود خان رسیده که نظام قلمرو حاکم بر آن را جمهوری
بنامد؛ واکنش مردم به این نظام چه بود؟ چهچیز داوود
خان را واداشت که نظام جمهوری را وارد افغانستان

کند؟ آیا عوامل خارجی در این زمینه وجود داشت؟ آیا
کشور بود که از اندیشه جمهوریخواهی حامیت کرده
و زمینه حضور جمهوریخواهی در افغانستان را مساعد
کرده باشد؟ روحانیت بهعنوان یک قرش تأثیرگذار که حاال
در برابر جمهوری پسابن شمشیر را از نیام برکشیدند،
چه واکنشی نسبت به جمهوری شاهانه داوود و خود
واژه جمهوری داشتند؟ همه اینها پرسشهای است در
پژوهش داکرت صدر بهتفصیل پرداخته نشده است .با
آنهم صدر باور دارد که جمهوریخواهی از دل جریان
دموکراسی خواهی در افغانستان بیرون شده و ازلحاظ
اندیشهای هیچ پشتیان فکری ندارد .داوود خان بدون
هیچ ضوابطفکری و چارچوب اندیشهای به یکشبه

«جمهوری و دشمنان آن؛
وضعیت جمهوری در افغانستان»
آخرین پژوهش د�کتر عمر صدر،
دانشآموخته علوم سیاسی
و استاد دانشگاه آمریکایی
افغانستان است که به تبیین
فلسفی نظام جمهوری ،ریشههای
تاریخی و وضعیت جمهوریخواهی
در افغانستان پرداخته است.
نظام جمهوری را وارد افغانستان کرد که هیچ شباهت با
جمهوری به معنای غربیاش نداشت.
جمهوری رشیر
صدر جمهوری پسابن را «جمهوری رشیر» میداند ،او
بر مبنای ویژگیهای قیود قانون اساسی ،دموکراسی
مناظرهای ،فضیلت مدنی و شهروندی فعال که از
مؤلفههای اصلی نظام جمهوری پنداشته میشود،
جریان جمهوریخواهی پسابن و نظام حارض را جمهوری
رشیر میداند .از یکسو در زمان جمهوری پسابن قیود
قانون اساس و تفکیک قوا وجود ندارد و قانون اساسی
بهطور نظاممند در افغانستان نقض میشود .ایجاد
ساختارهای موازی و خالف قانون اساسی و اعامل
حاکمیت بیچونوچرای کرزی و غنی نشان میدهد که
تفکیک قوا و قیود قانون اساسی نقش کمرنگ داشته
است.
صدر البته به نقل از پیت استدالل میکند که بعد دوم
نظام جمهوری مبتنی بر دموکراسی مناظرهای است و
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دموکراسی مناظرهای تنها انتخاب از طریق رأی نیست،
بلکه تصمیم مبتنی بر مناظره ،کنرتل دموکراتیک و
اعتامد میان دولت و شهروند است ،مؤلفهای که هیچوقت
در جمهوریهای افغانستان دیده نشده و تعبیر بارفلید
یک تضاد تاریخی بین ملت و دولت در افغانستان
وجود داشته است ،سوم فضیلت شهروندی است که در
جمهوریها بسیار مهم و اساسی است.
درواقع فرق جمهوری با لیربالیسم در همین است
که نظامهای جمهوری دارای شهروندان با فضیلت و
فعال است .نظریهپردازان جمهوریخواهی باور دارند
که از طریق نهادهای اجتامعی پرورش مییابند .صدر
مینویسد« :آنچه که در افغانستانِ پس از  1380وجود
داشته؛ جمهوریخواهی مدنی نه بل یک دموکراسی
کممایه مبتنی بر انتخابات بوده که به جزء انفعال و
بیحسی؛ چیزی در شهروندان ایجاد نکرده است».
بهصورت کلی آنچه که از دل زد و بندهای سیاسی
نشست بن بیرون شد ،جمهوری اسالمی است که از
چهار بعد :اندیشهای ،ساختاری ،کارکردی و هنجاری
با آسیبهای و چالشهای بزرگ روبرو است و از همین
جهت است که طالبان بهعنوان مخالفان اصلی نظامی
فعلی بهآسانی میتوانند این نظام را به چالش کشیده و
پایههای مرشوعیت آن را سست کند.
در بعد اندیشهای هیچ نظریهپردازی جدی و منت
تاریخی-فلسفی درباره پایههای مفهوم «جمهوری
اسالمی» تولید نشده است .صدر توضیح میدهد که
اصالً پسوند اسالمی در جمهوری افغانستان بهصورت
آنی و بدون هیچ کنکاش و بحث اندیشهای وارد شده
است .گرچه در کشورهای دیگر ازجمله ایران درباره
رابطه جمهوری و اسالم کارهای شده اما در افغانستان
هیچ توجه به این مهم نشده و بهصورت کاپی و بدون
پشتوانه اندیشهای این نظام وارد افغانستان شده است.
در بعد ساختاری جمهوری اسالمی افغانستان با ضعف
قیود قانون اساسی روبرو است و از همین جهت است
که رییسجمهوری در موارد بسیار میتواند قانون
اساسی را نقض کرده و تصمیم خودرسانه بگیرد و در بعد
کارکردی خویشخوری ،فساد و وابستهپروری جمهوری
را دچار ضعف کرده و نبود فضیلت مدنی ،افراطگرایی
و قومگرایی مبانی هنجاری جمهوری را متزلزل کرده
است .به باور صدر متام این مؤلفهها باعث شده است
که جمهوری اسالمی افغانستان به جمهوری رشیر و
بیمسام بدل شده و از مسیر اصلی جمهوریخواهی
منحرف شود.

چاپلوسی فرهنگیان هرات به رییسجمهور
نجیب الله سعادت،
روزنامهنگاروماسرتعلومسیایس

چاپلوسی را باید یک آفت فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی
دانست که پی آمدهای بسیار مخرب ،ویرانکننده و ناگوار
دارد و در درازمدت بدنهی یک جامعه را متالشی میکند.
این آفت ،از دید جامعهشناسی نظر به عوامل سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی در جوامع مختلف متفاوت است و
میزان این پدیده در افراد جامعه نیز مختلف است.
هرچند سیاستمداران در زایش و گسرتش فرهنگ
چاپلوسی نقش محوری را بازی میکنند؛ اما این شاعران
و ادبا بودهاند که در طول تاریخ ،چاپلوسی را به یک
فرهنگ انکارناپذیر تبدیل کردهاند .البته این نکته را
نباید فراموش کرد که چاپلوسی در رشیانهای همه از
شاعر گرفته تا روزنامهنگار ،استاد دانشگاه و حتا دکاندار
وجود دارد.
هرات به دلیل غنامندی فرهنگ و هرن در طول دوران ،از
این فرهنگ مخرب و ویرانگر که موانع زیادی را فراروی
تکامل یک جامع ایدهآل ایجاد میکند بهره برده است.
فرهنگیان عمدتاً شاعر در هرات ،این فرهنگ را چنان در
این والیت گسرتش دادهاند و چنان سنتی را بنا نهادهاند
که پیامد این سنت به حاشیه رفنت نقد و انتقاد بوده و
این مسئله وحشتناکترین سناریوی ممکن برای یک
جامعه است.
هرچند شاعران عمدتاً درباری در گذشته ،مدح و ستایش
شاهان ،امیران و حاکامن وقت کار اصلیشان بوده؛ اما
یک تفاوت عمده بین آنها و شاعران و فرهنگیان عرص
کنونی موجود است و آنهم صداقت در حضور وغیاب
است.
در گذشته ،شاعران و طیفهای مداح جامعه ،ذهن و
زبانشان یکی بود و چه در حضور شاهان و چه در غیاب
آنها به مدح و ستایش میپرداختند؛ اما در حال حارض
هم چاپلوسی واژهای مرتادف به خود پیدا کرده و هم
نوعیت مدح و چاپلوسی ابعاد جدید پیدا کرده است.
چرخه گیری ،دستامل کشی و پالش همه از خانوادهی

چاپلوسیاند که نظر به جغرافیا استفادههای متفاوتی
دارند.
متأسفانه این فرهنگ زشت و ویرانگر در هرات در
بعد سیاسی آن از سوی همه طیفهای جامعه و به
گونهای خاص از سوی فرهنگیان و شاعران به گونهی
بیپیشینهای گسرتش یافته است .با نگاهی کوتاه به
فیسبوک اکرث فرهنگیان و شاعران در هرات متوجه
میشویم که آنان رییسجمهور غنی را یک شخص
فاشیست ،متقلب ،بیدین و فارسیستیز خواندهاند و
همواره بالی آسامنی و زمینی را بر گردن او انداختهاند
و حتا در مورد فحشهای ناموسی را نثار وی کردهاند؛
اما این ماجرا در زمان حضور آقای غنی در هرات کامالً
متفاوت بوده است.
در آخرین سفر رییسجمهور غنی به هرات که مصادف
بود به نودمین سالگرد تأسیس انجمن ادبی و صدمین
سالگرد ایجاد روزنامه اتفاق اسالم ،شامری از فرهنگیان،
نویسندگان ،شاعران و مسئوالن انجمن ادبی و روزنامه
اتفاق اسالم در نشستی با رییسجمهور به گفتهی
خودشان «فاشیست» اشرتاک کردهاند و وضعیت را

عدهای از این فرهنگیان و شاعران،
با طعنههای نیشدار اعضای
شرکت�کننده این نشست را به
وا�کنش مجبور ساختند .تا جایی
که برخی از اعضای شرکت�کننده
این نشست مدعی شدهاند
که ر�ییسجمهور بهخاطر
نودمین سالگرد تأسیس انجمن
ادبی به این والیت آمده بود و
رد دعوت ر�ییسجمهور به
معنای بیاحترامی به شخص
ر�ییسجمهور است.

به گونهای منایش داده که همهچیز گل و گلزار است.
درحالیکه روزنامه اتفاق اسالم در صدسالگیاش
تیراژش به صد منیرسد و انجمن ادبی مکان مناسب و
هزینهی برگزاری مراسم نود سالکیاش را ندارد .اشرتاک
کنندگان این مجلس در مورد تاریخچه این انجمن گفتند
و بر رضورت به ادبیات نوین تأکید کردند.
برای یکبار هم که شده در این مجلس ،یکی از اشرتاک
کنندگان پیرامون نادیده گرفنت زبان فارسی -دری
و ضدیت دستگاه حکومت با این زبان سخن به زبان
نیاوردهاند و به مدح و ستایش حکومت پرداختند ،کاری
که پیش از  ۳۶۰درجه برعکسش را انجام میدادند.
پسازاین نشست ،عدهای دیگر از فرهنگیان و شاعران که
در این نشست رشکت نکرده بودند و یا به هر دلیلی به این
نشست دعوت نشده بودند ،افراد حضور یافته در نشست
را به برخورد دوگانه ،متلق ،چاپلوسی ،چرخهگیری و
دستاملکشی متهم کرده و آینده این والیت را تاریکتر
از امروز و دیروز خواندند.

عدهای از این فرهنگیان و شاعران ،با طعنههای نیشدار
اعضای رشکتکننده این نشست را به واکنش مجبور
ساختند.
تا جایی که برخی از اعضای رشکتکننده این نشست
مدعی شدهاند که رییسجمهور بهخاطر نودمین
سالگرد تأسیس انجمن ادبی به این والیت آمده بود و
رد دعوت رییسجمهور به معنای بیاحرتامی به شخص
رییسجمهور است .درحالیکه هدف آمدن رییسجمهور
به هرات ،بررسی وضعیت امنیتی این والیت و دیدار با
متنفذین این والیت گفته شده بود.
اما آنچه را که این سفر مشخص کرد این است که
پسازاین شاید فیسبوک شاعران و فرهنگیان هرات
عاری از واژهای فاشیست ،متقلب و فارسی ستیز شود
و این واژها جای خود را به جاللتمآب ،رهرب فرزانه،
متفکر و باب بدهد ،در غیر این صورت نظریات نوشته
شده کاربران در پای نوشتههای این گرامیان خواندنی
خواهد بود.
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صلح افغانستان و نیاز به حمایت مطقهای و جهانی
جاویدلودینوجانانمویسزی/منبع:شورایآتالنتیک
برگردان:سیدجمالاخگرناصری

مذاکرات صلح دوحه یک لحظه مهم برای افغانستان
خسته از جنگ ،منطقه و اتحاد نظامی بیناملللی به
رهربی آمریکا   که از دو دهه گذشته در این کشور دخیل
هستند ،است.
بااینوجود ،بدون حامیت و تضمین منطقهای و جهانی،
هرگونه توافقنامه صلح میان دولت افغانستان و طالبان
قبل از رسیدن به مرحله اجرا در معرض فروپاشی قرار
میگیرد.
برای رسیدن به موفقیت ،سهطبقه از بازیگران – جانب
افغانستان ،کشورهای منطقه و قدرتهای بزرگ جهانی
– باید یک مکانیزم فراگیر و مؤثر برای مشاوره و همکاری
در حامیت از روند جاری صلح و امنیت افغانستان
طرحریزی کنند.
نیاز به یک قالب واحد و قدرمتند موفقیت در
گفتوگوهای طراز بلند افغانستان میتواند فصل
جدیدی را در افغانستان نوید دهد و ثبات و رفاه بیشرتی
را برای منطقه به ارمغان بی آورد.
در عین زمان ،سقوط روند میتواند بسیار فاجعهبار
باشد و یک جنگ نیابتی پیچیده داخلی و منطقهای را
در افغانستان به راه بی اندازد و همچنین خطرات زیادی
را برای منطقه ،ایاالتمتحده و متحدانش به همراه
خواهد داشت.
با توجه به بنبست مرگبار در میدان جنگ که نزدیک
به ده سال است که جریان دارد ،روند صلح میتواند
تنها راه برای حفظ ثبات منطقهای و کاهش چالشهای
بیشامر دیگر مانند مبارزه با تروریسم جهانی ،قاچاق
مواد مخدر و امواج پناهندگان ناشی از جنگ در آینده
برای افغانستان و منطقه باشد.
تا به امروز ،اگرچه بیشرت کشورهای منطقه از
گفتوگوهای صلح افغانستان ابراز حامیت
کردهاند ،اما هیچ همگرایی منطقهای قابلتوجهی
درروند کار و مهمتر از آن در وضعیت نهایی آن
به وجود نیامده است .ظاهرا ً این عدم همگرایی
بازتابدهنده روابط پراکنده کشورها در رسارس
منطقه است.
اختالفنظرها در مورد حضور نیروهای امریکایی
و ناتو در افغانستان و همچنین انبوهی از
رقابتهای منطقهای و جهانی و روابط خصامنه
آنها این عدم همگرایی را تشدید کرده است.
اساساً یک جرب مزمن در قلب سیاستهای
منطقهای وجود دارد که مانع گفتوگوها ،تفاهم
و همکاری در موضوعات مشرتک میشود.
برای چندین دهه ،سیاستهای منطقهای
توسط دو عامل متأثر شده است :روابط پراکنده
کشورهای منطقه و تنشها و رقابتهای جهانی
که در سطح منطقه جریان دارد.
درگیری هند و پاکستان یکی از منونههای
بارز شکل اول آن است ،درحالیکه تنش میان
ایاالتمتحده و قدرتهای منطقهای مانند ایران،
چین و روسیه شکل دوم است .تأثیر این دو عامل
در پشت جرب اسرتاتژیکی است که امروز آن را
تجربه میکنیم.
دالیل زیادی برای نگرانی قدرتهای منطقه از
اوضاع وجود دارد ،حتی پس از رسیدن به یک توافق
سیاسی موفق در افغانستان ،منطقه همچنان در معرض
تهدیدها و چالشهای مانند تروریسم جهانی و بیثباتی،
جرائم سازمانیافته ،خطرات بهداشت محیطزیست و
بهداشت عمومی ،مشکالت اقتصادی و عقبماندگی
خواهد بود.
حامیت آمریکایی و اروپایی بههرحال مهم باقی خواهد
ماند ،اما صلح پایدار در افغانستان و اقدامات مؤثر
منطقهای در قبال چالشها و تهدیدهای مشرتک تنها
توسط خود کشورهای منطقه میتواند تضمین شود.
در این زمینه ،مذاکرات صلح افغانستان میتواند فرصتی
منحرصبهفرد برای منطقه فراهم کند تا پاسخهای
منطقهای روشن ،منسجم و فعال ،نهتنها برای مقابله
با جنگ طوالنی در افغانستان بلکه سایر چالشها و
خطرات اساسی که ثبات افغانستان ،منطقه و جهان را
تهدید میکند ،ارایه کند.
تصمیم ایاالتمتحده برای بیرون کردن مرشوط نیروهای
خود از افغانستان تا ماه می  -2021که در توافقنامه
 29فربوری  2020میان آمریکا و طالبان تسجیل شده
است – فرصتی را برای ابتکار عمل و تصمیمگیری در
منطقه ایجاد میکند .توافق روی یک پلتفرم مشرتک
برای مشاورههای سطح باالی دیپلامتیک به یک اولویت

اساسی و رضوری مبدل میشود.
طی ماههای اخیر ،نگرانیها در مورد اجامع منطقهای
و فقدان بسرت مؤثر برای ایجاد آن در تعامالت عمومی
و پشت درهای بسته میان کشورهای ذیدخل در
مذاکرات صلح افغانستان به وجود آمده است.
ما این نگرانیها را از بسیار نزدیک درک میکنیم:
مجموعهای بحثهای پیگیری  2در میان کشورهای مهم
منطقهای و جهانی با مشارکت درروند صلح افغانستان
– به میزبانی جامعه قلب آسیا و سازمانهای رشیک ما
جریان فعلی را برای ما روشن ساخته است
ما این نگرانیها را از نزدیک میفهمیم و احساس
میکنیم :مجموعهای از بحثهای مسیر  2در میان
کشورهای مهم منطقهای و بیناملللی با مشارکت
درروند صلح افغانستان  -به میزبانی جامعه قلب آسیا
و سازمانهای رشیک ما  -جریان فعلی را برای ما روشن
کرده است   .
نزدیک به ده سال است که بخش از بحثهای پیگیری
 2و سایر گفتوگوها بودهایم ،ما به این متقاعد شدهایم
که روند قلب آسیا – استانبول بهرتین چهارچوب است
برای اجامع منطقهای و ما گفتوگوهای طوالنیمدت
و تعامالت بین منطقه و ایاالتمتحده در مورد روند
جاری صلح افغانستان و افغانستان پسا مصالحه در زیر
برجسته منودهایم.

اختالفنظرها در مورد حضور
نیروهای امریکایی و ناتو در
افغانستان و همچنین انبوهی
از رقابتهای منطقهای و جهانی
و روابط خصمانه آنها این عدم
همگرایی را تشدید کرده است.
ً
اساسا یک جبر مزمن در قلب
سیاستهای منطقهای وجود
دارد که مانع گفتوگوها ،تفاهم و
همکاری در موضوعات مشترک
میشود.

روند قلب آسیا – استانبول چیست؟
روند استانبول – قلب آسیا که در نوامرب  2011بهعنوان
ابتکار مشرتک افغانستان و کشورهای اطراف آن
راهاندازی شد ،سعی کرده است تا همکاریهای امنیتی،
اقتصادی و سیاسی را در سطح منطقه با افغانستان در
محراق توجه قرار دهد.

بهویژه ECO ، SAARC ، CICA ،و ناتو ،از رقابت با
سایر مکانیزمهای موجود جلوگیری كند.
مهمتر از همه ،اقدامات اعتامدسازی تحت روند قلب
آسیا و ترتیبات مربوط به آن برای مشارکت ،هامهنگی
در مبارزه با مواد مخدر ،مبارزه با تروریسم ،مدیریت

در حال حارض در این روند  17کشور ازجمله همسایگان
دور و نزدیک افغانستان  15کشور حامی – که عمدتاً
شامل ایاالتمتحده و دیگر قدرتهای غربی است – و
 12سازمان منطقهای و بیناملللی رشکت دارند .روند
قلب آسیا نظر به بیشرت پلتفرمهای منطقهای موجود
فراگیر و بینظیر است.
بهویژه ،روند قلب آسیا از منظر منطقهای تالش میکند
تا یک پلتفرم چندجانبه را که قالب و عملکرد آن برای
بیشرت کشورها قابلقبول باشد را ارایه دهد.
یکی از مزیتهای اساسی روند قلب آسیا – استانبول
این است که افغانستان را در مرکز آنچه اساساً یک
دستور کار منطقهای وجهانی است قرار میدهد.
با توجه به نگرانی کشورهای منطقه برای افغانستان
در مقطع کنونی و برجستگی آن در دستور کار امنیت
جهانی ،یک پلتفرم افغان محور را که قابلیت پذیرش
بیشرت کشورها را که در غیر آن صورت با مالحظات
اسرتاتژیک از هم جدا میشوند ،برخوردار است.
در همین حال در این روند قدرتهای منطقه هیچ
نوع کنرتل نامتناسب را اعامل منیکنند ،تقریباً همه
کشورهای عضو آن احساس مالکیت شدیدی بر روند
کار دارند .در سال  ،2020کنفرانس ساالنه وزیران
تحت ریاست مشرتک جمهوری تاجیکستان به دلیل

همهگیری کوید  19به تأخیر افتاد.
بااینحال ،در نشست مقامات ارشد (سم) که در
آگست سال  2020برگزار شد ،حامیت منطقه از صلح
افغانستان که از آن بهعنوان پیشرشط رفاه و توسعه
اقتصادی در منطقه یاد شده بود ،تجدید گردید.
روند قلب آسیا – استانبول بهعنوان یک چارچوب
همکاری سیاسی چندجانبه طراحیشده است.
این سازمان تالش دارد با ایجاد رابطه میان
سازمانهای زیر منطقهای ،منطقهای و بیناملللی

حوادث ،زیرساختهای منطقهای محیطزیست ،روابط
اقتصادی ،فرهنگ و آموزش است.
یک بسرت جامع و مؤثر
روند قلب آسیا و پروسه استانبول گاهی بیشازحد فراگیر
توصیف میشود و منتقدین به این باوراند که قدرتهای
بزرگ ،منطقهای و جهانی برای خود فضای مناسب
مشارکتی پیدا منیکنند.
این نگرانیها میتوانند برطرف شوند .بهعنوانمثال :با
توجه به نقش مهمی که ایاالتمتحده و اتحادیه اروپا در
تحوالت مربوط به افغانستان و منطقه بازی میکنند،
باید آنها بهعنوان رشکتکنندگان مستقیم در پروسه
دخیل شود و نهفقط در نقش «حامیتکننده».
با در نظرداشت این نگرانیها ،باید یک روند اصالح قلب
آسیا – استانبول ،به رهربی افغانستان ،همسایگان آن،
سایر کشورهای منطقه و با حامیت ایاالتمتحده و سایر
ذینفعان بیناملللی – بدون تأخیر آغاز شود.
به نظر ما با برخی تنظیامت درروند و ساختار روند
قلب آسیا – استانبول میتواند آن را به یک بسرت مؤثر
همکاری مبدل سازد .به همین ترتیب ،این روند باید
ساختار فراگیر بودن خود را حفظ کند اما سطح مشارکت
گروههای کوچکتر از کشورها فرشده شود.

رایزنیها و مذاکرات در قالبهای کوچکتر
رایزنیها و مذاکرات در قالبهای کوچکتر ممکن است
میان بازیکنان منطقهای و بیناملللی در مورد موضوعات
خاص ،یا هنگام غلبه بر موانع صورت گیرد.
درحالیکه گفتوگوهای صلح افغانستان در
جریان است( ICCP ،روند مشاوره و همکاری
بیناملللی ) میتواند بهعنوان مکانیزم کلیدی برای
تعامالت منطقهای و بیناملللی با دولت افغانستان و
طالبان همزمان با پیرشفت برای دستیابی به توافقنامه
نهایی صلح باشد.
چنین تعامل هامهنگ و منسجمی به طرفهای افغان
کمک میکند تا توجههای منطقهای و بیناملللی
را برای منافع مرشوع جلب کنند و آنها را در متامی
توافقات صلح افغانها مدغم کنند .این توافق صلح
را محکم و مقاوم در برابر سبوتاژ مخربین و عنارص
آشتیناپذیر میسازد.
پلتفرم (مشاوره و همکاری بیناملللی ) شامل شش
همسایه نزدیک افغانستان (پاکستان ،ایران ،چین،
تاجیکستان ،ازبکستان و ترکمنستان) بهعالوه شش
همسایه دورتر (روسیه ،هند ،ترکیه ،امارات متحده عربی،
عربستان سعودی و قطر) و همچنین یک گروه پشتیبانی
از ذینفعان بیناملللی (ایاالتمتحده ،اتحادیه اروپا،
انگلستان ،ناروی ،جاپان و سازمان ملل) است.
این ترکیب گسرتده  ICCPمشارکت گسرتده و تعادل
مناسب همسایگان و همچنین قدرتهای منطقهای
و جهانی را تضمین میکند .اصل شمول استفاده
منطقی است بااینوجود ،تأکید بیشرت بر کیفیت و تأثیر
گفتوگو ،میشود.
گفتوگوهای فرشده در گروههای کوچکتر ،دوجانبه،
سهجانبه و چهارجانبه  ،همسایگان نزدیک،
قدرتهای بزرگ ،کشورهای میزبان و غیره ممکن
است تحت چرت روند فراگیر در زمان نیاز با توافق
مشرتک برگزار شود.
برای اطمینان از هامهنگی و نظارت بر تشکیل
رایزنیها و گفتوگوها در قالبهای مختلف ،یک
گروه ویژه تحت ریاست سازمان ملل (مناینده ویژه
دبیر کل برای افغانستان مستقر در کابل) و با
مشارکت افغانستان ،ترکیه و ریاستهای نوبتی
در قلب آسیا و روند استانبول ایجاد میشود.
گروه ویژه اطمینان حاصل خواهد کرد که
حذف هر کشور یا نهادی به شمول افغانستان
 از جلسات با قالبهای محدود و کوچکنباید بهعنوان رضر برای منافع آنها تلقی شود
بلکه رصفاً اجازه گفتوگوی رصیح و رصیحتر را
میدهد.
در جلساتی که افغانستان حضور ندارد ،یک
کشور رشیک همسایه ،منطقهای یا بیناملللی یا
سازمان ملل متحد بهعنوان «جانشین» منایندگی
از منافع آن کشور عمل خواهد کرد.
موازی باسیاستهای جاری رسمی منطقه و
جهان پیگیری خط دوم گفتوگوهای (غیررسمی)
و پیگیری (نیمهرسمی) برای شناسایی
گزینههای نقشهای مختلف همسایگان
افغانستان ،در سطح گسرتدهتر منطقه و جامعه
جهانی در ماهها و سالهای آینده ،باید گروههای
فرعی مختلف را منعکس کرد.
چنین مشاورههایی در جبهه غیررسمی و نیمهرسمی
عموماً به ایجاد اجامع و توسعه گزینهها در مورد
موضوعات مورد نگرانی زودتر و روان کمک میکند.
نتیجه
مسلامً ،چندین سال غفلت افغانستان بهعنوان عضو
دایمی قلب آسیا – استانبول روند کار رابطی ساخته و
حتا بیربط سوق داده است ،بهویژه زمان که بیشرت از
همهوقت نیاز به گفتوگوهای سیاسی سطح باال وجود
دارد.
بااینحال ،طوری که استدالل کردیم ،یک تجدید تعهد
دوباره بازی گران اصلی منطقهای و بیناملللی درروند
صلح افغانستان – بهعالوه ای نوآوری و انعطافپذیری
– کافی خواهد بود تا روند قلب آسیا – استانبول را به
گسرتدهترین ،مؤثرترین پلتفرم مشاوره و پشتیبانی مبدل
سازد.
با توجه به فوریت روند و اهمیت تضمین منطقهای
و حامیت از توافق نهایی صلح افغانستان ،این طرح
دیپلامتیک باید توسط همه جناحهای ذیدخل
منطقهای و بیناملللی ازجمله دولت تازهوارد بایدن در
اولویت قرار گیرد.
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میزان فقر در شهرهای افغانستان  4درصد افزایش یافته است
کریمه حامد فاریابی ،وزیر اقتصاد ،میگوید که
میزان فقر در شهرهای افغانستان 4 ،درصد و در
میان کوچیها  3درصد افزایش یافته است.
بانو فاریابی که روز یکشنبه ( 5دلو) ،در برنامهی
حسابدهی دولت به ملت در بارهی فعالیتهای
یک سالهی وزارت اقتصاد اطالعات میداد ،گفت که
شیوع ویروس کرونا و وضع محدودیت گشتوگذار،
دلیل اصلی افزایش میزان فقر بوده است.
به گفتهی او ،حکومت افغانستان موضوع کاهش
فقر را در اولویت کاریاش قرار داده است.
این در حالی است که به تازگی ،سازمان بیناملللی
حامیت از کودکان ،گزارشی را منترش کرد که بر
اساس آن ،حدود نیمی از جمعیت افغانستان ،به
کمکهای برشدوستانه نیاز دارند.
در گزارش این سازمان که روز سهشنبه (30
جدی) منترش شد ،آمده است که  18.4میلیون
نفر در افغانستان به شمول  9.7میلیون کودک،
به کمکهای فوری برشدوستانه نیاز دارند .سازمان
بیناملللی حامیت از کودکان ،خواستار کمک سه

میلیارد دالری برای رسیدگی به این وضعیت در
سال  ۲۰۲۱میالدی شده است.
کریس نیامندی ،مدیر بخش افغانستان سازمان
بیناملللی حامیت از کودکان ،گفته است که
شهروندان افغانستان از جنگ ،خشونت ،فقر و
بحران ناشی از ویروس کرونا رنج میبرند.
به گفتهی نیامندی ،کمکهای بیناملللی به
افغانستان ،به گونهی نگرانکنندهای کاهش یافته
است .او گفته است ،در نشست بیناملللیای که
نوامرب سال گذشتهی میالدی برگزار شد ،با توجه به
بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا در این کشور،
کمکهای انجامشده به قدر کافی نبوده است.
گفتنی است که پیشرت از آن ،دفرت هامهنگی امور
برشدوستانه سازمان ملل (اوچا) ،گزارش داده بود
که در سال  2021میالدی حدود  18.4میلیون نفر
در افغانستان به کمکهای برشدوستانه نیاز دارند.
بر اساس گزارش اوچا ،شامر نیازمندان در
افغانستان ،در سال  2021میالدی در مقایسه با
چهار سال پیش ،شش برابر افزایش یافته است.

خبرونه

با این حال ،دولت افغانستان ،چندی پیش برنامهای
را زیر نام «دسرتخوان ملی» ،به منظور کمک به
بیش از  ۴میلیون خانواده ،با هزینهی بیش از ۲۴۴
میلیون دالر راهاندازی کرد .در جریان این برنامه،
به خانوادههایی که به دنبال شیوع ویروس کرونا
دچار آسیب اقتصادی شدهاند ،مواد غذایی کمک
میشود.
بر اسـاس آخرین گزارشـی که در ششـم جدی سـال
جـاری از سـوی دولـت افغانسـتان منتشر شـد ،در
جریـان برنامـهی دسترخوان ملـی ،بـرای ۳۴۰۸۷
خانـواده بسـتههای موادغذایـی توزیع شـده اسـت.
از سـویی هـم ،وزیـر اقتصـاد در این برنامـه گفت که
بـر اسـاس آمـار ادارهی ملـی احصاییـه و معلومـات،
حـدود  16میلیـون نفـر در افغانسـتان واجـد رشایط
کار اسـتند کـه از ایـن میـان ،تنهـا  6میلیـون نفـر
مشـغول کار انـد .بـه گفتـهی بانـو فاریابـی ،از
مجمـوع ایـن  16میلیـون نفـر ،حـدود  45.4درصـد
آن در بخـش زراعتـی و متباقی آن در سـایر بخشها
مشـغول کار اسـتند.

محب به مسئوالن امنیتی :به اهداف شوم طالبان پاسخ قاطعانه بدهید!
حمداللـه محـب ،مشـاور امنیت ملـی ،میگوید که
دولـت افغانسـتان گامهـای بزرگـی را بـرای تامیـن
صلـح برداشـته؛ امـا گروه طالبـان هیـچ اقدامی در
ایـن راسـتا نکـرده و ارادهای بـرای برقـراری صلح از
خود نشـان نداده اسـت.
آقـای محـب کـه روز یکشـنبه ( 5دلـو) ،بـا وزیـر
داخلـه و رییـس عمومی امنیت ملـی از قول اردوی
قـوای هوایـی افغانسـتان دیـدن میکـرد ،گفت که
مسـئوالن امنیتـی و دفاعـی باید به هر هدف شـوم
گـروه طالبـان ،پاسـخ قاطعانـه بدهند.
او افزود« :طالبان به خشـونت و تخریب تاسیسـات
عاماملنفعـه ادامـه داده و بـرای اخـاذی و مـردم

آزاری ،دسـت بـه چور و چپاول در مسـیر شـاهراهها
میزننـد .طالبـان حملات خـود را دوام دادهانـد،
بـر شـهرها و ولسـوالیهای مـا حملـه کردهانـد.
طالبـان ثابـت کردنـد کـه بـه صلـح نیـت ندارنـد.
آنـان یـک گـروه تروریسـتی اسـتند .مناینـدگان
طالبـان در مذاکـرات صلـح معلـوم کردهانـد کـه
اسـتقاللیت ندارنـد».
آقـای محـب تاکیـد کـرد« :بـر مـا فـرض اسـت کـه
آمادگـی بگیریـم تـا بتوانیـم بـه هـر یکـی از اهداف
شـوم ،بـا مشـت محکـم پاسـخ دهیـم .اگـر طالبان
فکـر میکننـد کـه تنهـا آنهـا در ایـن کشـور حـق
دارنـد ،اشـتباه بزرگـی میکننـد».

از سـویی هـم ،مسـعود اندرابـی ،وزیـر داخله گفت
کـه نیروهـای امنیتـی و دفاعـی افغانسـتان بـرای
تامیـن صلـح متعهد انـد؛ اما اگر طالبـان راه جنگ
را انتخـاب کننـد ،آنهـا نیـز از خـاک شـان دفـاع
خواهنـد کرد.
احمدضیـا رساج ،رییـس عمومـی امنیـت ملـی
نیـز گفـت کـه گـروه طالبـان مخالـف صلـح اسـت
و بیشتر تلاش دارد تـا در گفتوگوهـای صلـح
وقتکشـی کنـد.
گفتنـی اسـت کـه چنـدی پیـش ،دور دوم
گفتوگوهـای صلـح در قطـر آغـاز شـد .تـا اکنـون
جزییاتـی از ایـن گفتوگوهـا منتشر نشـده اسـت.

غنی :انقطاع جمهوریت سنگین تمام میشود
رییسجمهور غنی ،گفته است که نیروهای امنیتی
و دفاعی ،جنگ را نباختهاند و مرشوعیت کامل
بیناملللی نظام جمهوری اسالمی افغانستان
پابرجا است.
آقای غنی ،این سخنان را روز یکشنبه ( 5دلو)،
در دیدار با اعضای شورای علامی اهل تشیع بیان
کرده است .او گفته است که جمهوریت ،چرت و
بسرتی است که مساوات متام افغانها در آن تامین
میشود.
به گفتهی آقای غنی ،انقطاع در جمهوریت ،قیمت
نهایت باالیی خواهد داشت .او افزوده است که

نیروهای امنیتی و دفاعی ،جنگ را نباختهاند و
ایاالت متحده ،رشیک دولت افغانستان و نیروهای
افغان است.
رییسجمهور گفته است« :تعیین هدف ما برای
صلح با دنیا و منطقه ،این است که افغانستان
مستقل ،دارای اقتدار ملی ،مردمساالری و وحدت
ملی باشد و طریقهی ما برای مراحل دیگر گفتوگو،
انجام با دقت ،با تدبیر و اطمینان آن است».
آقای غنی ،تاکید کرده است که حکومت افغانستان
به عذر و تسلیمی حارض نیست و صلحی میخواهد
که در آن بقا ،رفاه و وحدت ملی باشد.

این در حالی است که در هفدهم جدی ،دور دوم
گفتوگوهای صلح در قطر آغاز شد.
تا اکنون جزییاتی از جریان این گفتوگوها
منترش نشده؛ اما محمدامین احمدی ،عضو هیئت
گفتوگوکنندهی دولت افغانستان ،به تازگی گفته
است ،گروه طالبان به این فکر میکند که بدون
قطع جنگ و برقراری آتشبس ،آزادی زندانیان خود
را توسط امریکا عملی کند و همچنان بدون توجه به
خواست عمومی به قطع جنگ ،به جنگ و خشونت
زیر نام جهاد تا تشکیل نظام «ناب اسالمی» ادامه
دهد.

جهـ ــان

پولیس ترکیه  ۷۲عضو گروه قاچاق پناهجویان را بازداشت کرد
پولیـس ترکیـه ،از بازداشـت  ۷۲عضـو یـک گـروه
قاچـاق پناهجویـان در شـهرهای مختلف این کشـور
خبر داده اسـت.
بـه نقـل از خربگزاری آناتولی ،این افـراد در عملیات
همزمـان که روز شـنبه ( ۴دلـو ۲۳ /جنوری) در ۱۲
شـهر ترکیه راهاندازی شـده بود ،بازداشـت شدهاند.

بیشتر ایـن قاچاقچیان ،در اسـتانبول بودند.
بـه گفتـهی پولیـس ترکیـه ،ایـن افـراد بـه اتهـام
سـازماندهی و قاچـاق هزاران پناهجو از کشـورهای
پاکسـتان ،بنگالدش ،افغانسـتان ،عراق و سـوریه به
ترکیـه و از آنجـا بـه اروپـا ،بازداشـت شـدهاند.
پولیـس ترکیه ،قصد بازداشـت  ۹۴نفر را داشـت که

از این میان ۷۲ ،نفر آن را بازداشـت کرده و  ۲۲نفر
آن هنـوز هم فـراری اند.
ایـن گـروه قاچـاق پناهجویـان ۱۴۷۷ ،پناهجـو را
وارد ترکیـه کردهانـد کـه پـس از بازداشـت اعضـای
ایـن گـروه ،پناهجویـان نیـز زیـر نظـر پولیـس ترکیـه
قـرار گرفتهانـد.

بزرگترین مرد فراری آسیا در هالند بازداشت شد
پولیـس هالند ،از بازداشـت «سـهچـهالپ» یکی از
بزرگتریـن رس گروههـای قاچـاق مـواد مخـدر کـه
از او بـه عنـوان بزرگتریـن مـرد فـراری آسـیا یـاد
میشـود ،خبر داده اسـت.
بـه نقـل از بیبیسـی ،سـ ه چـهالپ ،رییس رشکت
تولیـد مـواد مخـدر اسـت کـه  ۷۰میلیـارد دالـر
تجـارت غیرقانونـی مـواد مخـدر آسـیا را در اختیـار
دارد.
سـه چـهالپ  ۵۶سـاله کـه در چیـن متولـد شـده

و تابعیـت کانـادا را دارد ،در فهرسـت بزرگتریـن
فراریهـای جهـان قـرار دارد و خربگـزاری رویترز
در تحقیقاتـی کـه در سـال  ۲۰۱۹در بـارهی او
انجـام داد ،از او بـه عنـوان بزرگترین فراری آسـیا
نـام برد.
پولیـس فـدرال آسترالیا ،معتقـد اسـت کـه رشکت
او بـه نـام «سـندیکا» ۷۰ ،درصـد واردات مـواد
مخـدر در ایـن کشـور را انجام میدهد و بر اسـاس
برآوردهـای سـازمان ملـل متحـد ،سـندیکا تنهـا از
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فـروش متامفتامیـن در سـال  ،۲۰۱۸بیـش از ۱۷
میلیـارد دالـر درآمد داشـته اسـت.
پولیـس آسترالیا بیـش از یـک دهـه اسـت کـه بـه
دنبـال بازداشـت سـه چـهالپ اسـت و عملیاتـی
را موسـوم بـه کونگـور بـا مشـارکت  ۲۰سـازمان از
چنـد قـاره بـرای بازداشـت او راهانـدازی کـرد.
سـه چـهالپ را بـا واکیـن «ال چاپـو» گوزمـان،
بزرگتریـن قاچاقچـی مـواد مخـدر در آسـیا
مقایسـه میکننـد.

په  ۲۱۲میلیونه افغانۍ ۲۱۲
پروژې بشپړې شوې
په ننګرهار کې د کرنې او مالدارۍ وزارت له خوا  ۲۱۲پروژې ګټې
اخیستنې ته وسپارل شوې .د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې پروژو
چې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې پلې شوې دي څه د پاسه ۲۱۲
میلیونه افغانۍ پرې لګېدلې دي.
د کرنې او مالدارۍ وزیر انوارالحق احدي چې د یکشنبې په ورځ
ننګرهار ته تللی و د ننګرهار له وايل ضیاالحق امرخېل رسه یوځای دا
پروژې پرانیستې.
له دې ډلې یې  ۱۹۲شنې خونې او قوریې دي چې د ننګرهار په مرکز او
بیالبیلو ولسوالیو کې جوړې شوې دي.
د کرنې اومالدارۍ وزیر انوارالحق احدي وایي « :دا شنې خونې په څه
باندې  ۱۰۰میلیونه افغانیو لګښت جوړې شوې چې  ۸۵سلنه لګښت د
وزارت او نور د استفاده کوونکو کسانو له خوا ورکړل شوی دی».
د کرنې وزارت وایي دا پروژې د دغه وزارت د کرنی او مالداری پروژې ،د
کرنی د ودی او کلیوالی پراختیا پروژې او له دویم ملی لومړیتوب څخه
د مالتړ پروژو له خوا پلې شوې دي .په ورته وخت کې د کرنیزو پروژو
بله برخه هغه شل کانالونه دي چې د ځمکو د خړوبولو په موخه د کرنې
او مالدارۍ وزارت له خوا په ننګرهار کې جوړ شوي دي.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي « :د دغه کانالونو په جوړولو ۱۱۲
میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې څه باندې  ۱۲زره او  ۵۰۰جریبه
ځمکې خړوبوي او د نیژدې شل سلنه اوبو د ضایعاتو مخه نیيس».
بلخوا په ننګرهار کې د میوه لرونکو ونو د کینولو کمپاین هم پيل شو .
د ننګرهار وايل ضیا الحق امرخېل وایي « :په دې کمپاین کې به د
ننګرهار په  ۱۸ولسوالیو کې د  ۷۷میلیونه افغانیو په لګښت په  ۲زره
جریبه ځمکه کې د بېال بېلو مېوو نیالګي کینول يش».
د ننګرهار د کرنې ریاست د مالوماتو له مخې په دې لړ کې به په
پچیراګام ،کوز کونړ ،کوټ ،بټي کوټ ،شینوارو ،اچین ،سپین غر ،نازیان،
دوربابا ،مومندرې ،ګوشتې ،لعلپورې ،کامې ،رسه رود ،دره نور ،چپرهار،
بهسودو او روداتو ولسوالیو کې  ۵۰۰بڼوالو ته د سرتوسو ،غوزانو ،املوکو
او شفتالو باغونه جوړ يش .ننګرهار د میوه لرونکو ونو او په تېره بیا
سرتوسو له پاره مناسب اقلیم لري .د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رییس
انعام الله صافی وایي په دغه والیت کې  ۲۵۰۰جریبه د لیمو باغونه شته
چې سږکال یې په مجموعي ډول  ۵۹۰۰ټنه حاصل درلود.
د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په ۱۳۹۹یم مالی کال کی دغه وزارت
په ننګرهار والیت کې د کرنی ،مالداری ،اوبولګولو او بڼوالی په بېالبېلو
برخو کی څه باندې  ۷۵۸میلیونه افغانۍ لګولې دي.

میدان وردک کې د کرونا ویروس
د تشخیص البراتوار پرانیستل شو
په میدان وردګو والیت کې د عامې روغتیا وزارت له خوا د کرونا
ویروس د تشخیص البراتوار پرانیستل شو .دا البراتوار د  ۱۱۰زره
ډالرو په لګښت د میدان ښار د کرونا د درملنې په دیرش بسرتیز
روغتون کې پرانیستل شوی دی.
د میدان وردګو د عامې روغتیا رییس ډاکټر محمد سامل اصغرخېل
وایي دا د کرونا ویروس د تشخیص په برخه کې اغیزناک مرکز دی او
له دې وروسته به د کرونا ویروس د شکمنو ناروغانو تست په همدې
مرکز کې کیږي.
هغه وایي د عامې روغتیا ریاست باکیفیته روغتیایي خدمتونو
وړاندې کولو ته ژمن دی او دا البراتوار به د نورو ناروغیو د تشخیص
په برخه کې هم وررسه مرسته وکړي .د عامې روغتیا ریاست په وینا
په دغه والیت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د سل
بسرتیز روغتون د جوړولو کار په بشپړېدو دی.
په میدان وردګو کې تردې وړاندې د کرونا ویروس د تشخیص البراتوار
نه و او په دې برخه کې شکمن تستونه به یې د تشخیص په موخه
کابل ته لیږل چې کله کله به یې د پایلو په رسېدو کې ځنډ پیښده.
تراوسه په دغه والیت کې د کرونا ویروس  ۴۹۵مثبت پيښې ثبت
شوې ۲۸ ،کسان مړه شوي ۴۲۰ ،ناروغان روغ شوي او  ۴۷په دې
ناروغۍ الهم اخته دي.
د عامې روغتیا وزارت د شمېرو له مخې په تېرو څلور ویشتو ساعتونو
کې په هېواد کې په کرونا ویروس  ۷۷کسان اخته شوي  ،اته کسان
مړه شوي دي .په دې رسه په هېواد کې په کرونا ویروس د ټولو اخته
کسانو شمېر  ۵۴۶۸۲کسانو ته رسیږي.
تراوسه په هېواد کې د کرونا ویروس له امله ټول  ۲۳۸۶کسان مړه
شوي دي.
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زاکر آباد؛ حرفهاییازشهرانترنتی

پدیدار شناسی شاهحسين مرتضوی
در رسـانههای سـنتیای بهسـان رادیـو و تلویزیـون،
یکـی اسـت کـه نامـش را گرداننـده میگذارنـد.
گرداننـده ،همیشـه بـا فعالیتهـای خوبـی کـه از
خـودش نشـان میدهـد بـرای شـبکهی رسـانهایاش
مخاطـب جـذب میکنـد.
ایـن مرحلـهی نخسـت اسـت؛ چـون کسـب مخاطب،
رکـن آغازیـن پـول درآوردن اسـت .پس سـنگی که در
تهـداب گذاشـته میشـود بایـد بهرتیـن و محکمترین
باشـد و ایـن تهـداب در خـاک جامعه کنده میشـود.
کارگـری کـه سـعی میکنـد در رسـانهها و بـا کار
اطالعاتـی و رسگرمیهـا پـول درآورد ،دارد بـرای
منظومـهای کار میکنـد کـه مرحلهبهمرحلـه ،افـراد
جامعـه را روی تهـداب کنـدهشـدهاش میچینـد .در
سـامانهی اقتصـادی یـک رسـانه ،انسـانهای جامعه،
چیـزی بیشتر از خشـتهایی نیسـتند کـه درنهایـت
دیـوار میشـوند .مـا هـم ماننـد همـه ،ابـزار رسـیدن
کسـی بـه خواسـتههای مـادی او هسـتیم.
هـرم مخاطبـان رسـانههای مورد عالقهتـان را ببینید و
خودتان را در تشـکیل آن شـامل بدانید؛ بعد بسنجید
کـه چـه چیـزی بهدسـت آوردهایـد جـز یـکرسی
اطالعاتـی کـه بهخاطـر بهدسـت آوردن آن ،زمـان و
ذهنتـان را هزینـه کردهایـد.
هزینـهی اصلـی هـر رسـانه را مخاطـب میدهـد و
در آخـر کار هیچـی بهدسـت منـیآورد جـز همان
معنویتـی کـه اکثرا ً آن را هـم در صـورت اسـتفاده
منظمتـر و هوشـیاری شـخصی کسـب میکنـد.
ن داسـتان در رسـانههای اجتامعی هـم همینگونه
ای 
اسـت .بـا این تفـاوت که درنهایـت کار ،هـم دادهها را
خـود مخاطـب سـاخته و آنچـه را هـم کسـب کـرده،
چیـزی نیسـت جـز مـزدی بـرای بیشتر دیدهشـدن و
بیشتر خواندهشـدن؛ مـزدی کـه بـرای «در خدمـت
شـبکه مانـدن» ،میگیـرد.
در رسـانههای اجتامعـی که بر پایه شـیوه رسـانههای
سـنتی بهوجود آمده اسـت ،یک مرحله در بهرهکشـی
از مخاطـب جلـو آمدهایـم .اکنـون مخاطـب ،خـود
گرداننـده اسـت و کار دو نفـر را انجـام میدهـد؛
یعنـی کسـی کـه کاربـری میکنـد همزمانـی کـه
سـبب پرمخاطـب شـدن شـبکه شـده ،فعالیتهـا و
برنامههـای آن را نیـز بـرای بـهدسـتآوردن مخاطـب
بیشتر تنظیـم میکنـد.
پـس در عصر شـبکههای اجتامعـی ،مـا کاربـران
هسـتیم کـه بهجان هـم افتـاده و با ترغیـب یکدیگر،
سـعی میکنیـم از هـم بهنفـع شـبکهای کـه در
آن فعـال هسـتیم سـود بربیـم .درهرصـورت ،ضـد
هـم کار میکنیـم حتـا اگـر اطالعـات مفیـدی را بـه
اشتراک بگذاریـم؛ زمانـی کـه خـوب کار کردیـم و
توانسـتیم گروهـی را بـ ه مرحلـهی پسـندیدن و نظـر
دادن برسـانیم ،او را اسـتفاده کردهایـم تـا بهچیـزی
کـه بهـرهاش بـه کسـی بزرگتـر از مـا -بـه وسـعت
شـبکه مـورد اسـتفاده -برسـد ،زیربنـای کار و تولید را
فروختهایـم.
زیربنـای کار ،همان گزینههـای تولیـد دادههـا
اسـت؛ گزینههایـی ماننـد پسـندیدن ،نظـر دادن و
بـهاشتراکگذاشتن .چیزهـای دیگـری هـم هسـت
کـه بـا اثرگـذاری مـا بـر دیگـران تولیـد میشـود؛ اگـر
همـهی اینهـا را شـامل کار تولیـد اطالعـات کنیـم،

درخواهیـم یافـت کـه دیگر آنچـه را فهمیدهایـم از ما
نیسـت.
بـه ایـن دلیـل از مـا نیسـت کـه فهممـان را در هیئـت
آگاهـی «دگرگونگـر» ،دوبـاره تجربـه منیکنیـم؛
تنهـا میتوانیـم در آمـار پسـندها و دیدگاههـا و...
احساسـش کنیـم؛ امـا ایـن احسـاس و ایـن بازگشـت
چیـزی نیسـت مگـر خـوی سیسـتم اسـتوار بـر نظـم
رسمایـهداری کـه منیگـذارد ،جـز کسـب درآمـد
بهچیـز دیگـری فکـر کنیـم .درآمـد مـا در فضـای
مجـازی ،مخاطبانمـان و واکنشـی اسـت کـه از آنـان
میگیریـم.
در شـبکههای اجتامعـی ،جـای گرداننـده را افـراد
پرمخاطـب یـا «سـلیربیتی»ها گرفتهانـد؛ ایـن افـراد،
همان رسمایـهداران دنیـای واقعیانـد.
یـک منونـه از چنیـن فـردی مـیآورم ،کسـی کـه همه
میشناسـیم؛ شاهحسـین مرتضـوی!
بـه نظـر شما او جـز اینکه واکنـش دریافـت میکند،
نقشـی هم دارد؟
نـدارد؛ زیـرا همیشـه کوشـش میکنـد ،کاری کـرده
باشـد کـه «فقط» منجـر به واکنش شـود .شاهحسـین
مرتضـوی ،بیشترین ناسـزاها را پـای نوشـتههایش
دارد .او بیشترین گزینـهی خنـده را در فهرسـت
واکنشها-همان گزینـهی پسـند کـه انواع شـکلک را
در خـود جـا داده -دارد؛ ایـن اطالعاتـی اسـت کـه او
خلـق میکنـد.
دو روز پی�ش نوش�ته بـود« :آیـا واقعـاً در رد بودجـه
موضـوع قـرارداد تیـل دخیـل اسـت!!؟؟»
ایـن پرسـش او ،میخواسـت ذهنیـت مـردم را بـه
سـمتی بکشـاند که مجلس منایندگان ،زیر سـنگینی
آن پرسـش بـا فشـار مردمـی روبـهرو شـود .هرچنـد
چنین تأثیری از «اسـتاتوس» ایشـان ،بعید اسـت؛ اما
هـدف کار بـرای مـا در ایـن نوشـته اهمیـت دارد.
آقـای مرتضـوی ،بیـش از اینکـه محصـول
سیاسـتهای حکومت باشـد که از راه اسـتعامل افراد
ت درآوردنشـان ،میخواهـد
شناختهشـده و بهخدمـ 
نفـع سیاسـی ببرد؛ محصـول سـاختار فیسبـوک
اسـت .اگـر کمـی تیزبینانـه بـه موضـوع نـگاه کنیـم،

در رسانههای اجتماعی که بر
پایه شیوه رسانههای سنتی
بهوجود آمده است ،یک مرحله در
بهرهکشی از مخاطب جلو آمدهایم.
ا�کنون مخاطب ،خود گرداننده
است و کار دو نفر را انجام میدهد؛
یعنی کسی که کاربری می�کند
همزمانیکه سبب پرمخاطب
شدن شبک ه شده ،فعالیتها
و برنامههای آن را نیز برای به
دستآوردن مخاطب بیشتر
تنظیم می�کند.
آنچـه زمینـهی اسـتعامل را بـرای ارگ بهوجـود آورده
اسـت ،فضایی اسـت کـه در فیسبوک خلق شـده ،نه
سیاسـتی کـه حکومـت ایجـاد کـرده اسـت.
سیاسـتهای حکومـت و مهرههایـی کـه از آن
اسـتفاده میکنـد ،روبنـا و ظاهرآرایـی اسـت؛ پـس

ق ـ ــاب

عبدالله سالحی

زیربنـا را کسـی دیگـر و سیسـتم گستردهتری بهمیان
آورده .مفهـوم زیربنـا ،حتـا در شـبکههای اجتامعـی
همان مفهـوم مارکسیسـتی آن اسـت .در عصر
شـبکههای اجتامعـی ،پایههای کار ،همان پایههای
رسمایـهداری اسـت امـا؛ عمیقتـر و ریشـهایتر!
همهچیـز ،ابتـدا نقـش تولیـدی دارد و سـپس وارد
روبناهایـی مثـل مهار و بهرهکشـی میشـود .نخسـت
از همـه ،بایـد روشـن شـود کـه سیسـتم زیربنایـی چه
قابلیتـی را فراهـم میکنـد و درنهایـت چـه سیاسـتی
را اقتضـا دارد.
شاهحسـین مرتضـوی و حتـا خـود حکومـت بـا
آنچـه انجـام میدهنـد ،منونههـای بـارز حاکمیـت
رسـانههای اجتامعـی بهعنـوان زیرسـاختهای
اطالعاتـی ،بـر کلیـت سـازوکار اجتامعـی ما هسـتند.
اگـر گمان بـر ایـن باشـد کـه افـراد پرطرفـدار در
شـبکههای اجتامعـی و دسـتگاههای دولتـی در
بسـیاری از کشـورهای مرصفکننـده ،نقـش اصلـی
را دارنـد ،اشـتباه کردهایـم؛ زیـرا آنهـا ،خـود متأثـر از
سـامانهها و نظـم فراگیـر آن سـامانهها هسـتند.
ارادهی مرتضـوی ،ایـن نیسـت کـه سیاسـتهای
حکومـت را در ذهـن دنبالکنندگانـش ،جهت بدهد؛
چهبسـا او ناگزیـر اسـت چنیـن کنـد زیـرا تحـت تأثیر
فضایـی اسـت کـه هـم بـه لحـاظ حکومتـی دچـار بـه
آن شـده و هـم ادارهی حاکـم بـر او ،خـود جزیـی از
یـک سیسـتم دیگـر اسـت .نـه او و نـه حکومتـی کـه
چنیـن افـرادی را در خـود دارد ،چیـزی بهنـام اراده
بـرای نظمبخشـیدن بـه اطالعـات خود در شـبکههای
اجتامعـی ندارنـد.
نتیجـه اینکـه شـخصیتهایی مثـل آقـای مرتضـوی،
تکیـه حکومـت بـر چنیـن اشـخاص ،همـهی اینهـا
پیـش از اینکـه در بیـن گروهـی یـا جایـی بهنـام
اتـاق فکـر ،طرحریـزی شـود ،زیـر تأثیر رشایـط و میل
سیسـتم مورداسـتفاده ،شـکل گرفتـه اسـت.
پدیـدهای کـه در آخـر شـکل میگیرد ،یک شـخصیت
بیگانـه از خـود و بیهویـت اسـت .سیسـتمی کـه از
چنیـن پدیدههایـی روی کار میآیـد؛ یـکرسی از
رفتارهـای بیگانـه بـا واقعیـت اسـت و منیتوانـد نبض
زنـده جامعـه را احسـاس کنـد و ایـن ،چیـزی نیسـت
جـز بیسـهمی ه مانـدن از نتیجـهی کار خـود؛ عملـی
کـه در فضـای مجـازی انجـام میدهیـم.

Mohibaliphotography@gmail.com

محب علی
عـ ــکاس

اشتراک در روزنامه

اشتراک �کنندگان

شش ماه

یکسال

دفترهاوسازمانهایداخلی

4500افغانی

8000افغانی

دانشجویانوخانوادهها

2500افغانی

4500افغانی

دفترهاوسازمانهایبینالمللی

175دالر

300دالر

ایستگاه خبری افغانستان

+93774002604
کابل،کارتهسه

www.1sada.com

افغانستان در شمار کشورهای تنگدست و فقری دنیا است .کار در خیابان بیشرت از آنکه بسته به
تهیدسیت باشد ،سوء مدیریت حکومت را در برنامهسازی شهری آشکار میکند.

