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اروپا  شامل  در  کشوری  سویدن 

است که همه ساله در صدر فهرست 

قرار  جهان  کشورهای  مرفه ترین 

با جمعیت 10  این کشور  می گیرد. 

و  خدمات  دلیل  به  میلیونی اش، 

کشورها  بهرتین  از  یکی  عامه،  رفاه 

خانواده ها  و  کودکان  زنان،  برای 

نزدیک  میزبان  کشور  همین  است. 

به هشتاد هزار مهاجر از افغانستان 

در  افغان  مهاجر  جامعه ی  است. 

از  فراوانی؛  چالش های  با  سویدن، 

جمله عدم اعتامد نهادهای سویدنی 

به اسناد هویتی شان دچارند.

در گفت وگو با انجنیر عباس نویان، 

در  سویدن،  در  افغانستان  سفیر 

افغان  مهاجران  اوضاع واحوال  مورد 

نهادهای  چرا  این که  و  سویدن  در 

را  افغان ها  هویتی  اسناد  سویدنی، 

بی اعتبار می داند صحبت کرده ایم...

یتى  هو د  سنا ا چرا 
ن  ید سو ر  د ن ها  فغا ا

؟ رد ا ند ر  عتبا ا

یونس طغرا: 
ی  ر ا شینو ن  بیا زهره 

تی  با نتخا ا ی  تا د کو
ست ا ه  کرد

جنگ تسلیح گر  ن  یرا ا  ، صلح تسهیل گر  همه  خبرنگاران بامیان: 
با عامالن لت وکوب 

کرمی برخورد  اسحاق ا
قانونی شود

شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۷ میزان سال ۱۳۹۹ پس 
از ۱۳ سال به تحریم خریدوفروش سالح که علیه ایران وضع شده 
بود، خاتمه داد. این بخش از تحریم ها بر پایه ی توافق سال ۲۰۱۵ 

ایران با شش کشور جهان زیر...

ن  جا غم  ر  د م  مرد
بو چر فکر  به  مت  حکو و 

اقدام اداره ی ملی احصایییه برای تقسیم 
اقوام به زیرمجموعه های کوچک، بدون هیچ 

پشتوانه ی علمی و تاریخی، تالشی است...

هالند پس از ایرلند، دامنارک، ناروی، آیسلند، 

است  کشوری  هفتمین  بلغارستان،  و  اتریش 

که روند تزریق واکسین کرونای آسرتازنکا را به 

دلیل گزارش هایی در باره ی لخته شدن خون 

در بدن فرد دریافت کننده، متوقف کرده است.

مسئوالن وزارت صحت هالند، اعالم کرده اند که 

تا تاریخ )10 حمل/ 29 مارچ(، تزریق واکسین 

این  با  می کنند.  متوقف  را  آسرتازنکا  کرونای 

کار، روند تزریق واکسین کرونا برای 40 هزار 

نفر در هالند متوقف شده است.

روز یک شنبه )24 حوت/ 14 مارچ(، مقام های 

صحی ایرلند نیز عالم کردند که تزریق واکسین 

کرونای آسرتازنکا را متوقف کرده اند. ایرلند اعالم 

کرد که این تصمیم، اقدام احتیاطی است و پس 

از آن گرفته شده که ناروی از بروز مشکالتی در 

سه نفر از کارمندان صحی این کشور، پس از 

دریافت وکسین کرونای آسرتازنکا، خرب داد.

در گزارشی که وزارت صحت ناروی منترش کرده، 

آمده است که این سه نفر پس از دریافت واکسین 

آسرتازنکا دچار خون ریزی داخلی، لخته ی خون 

در عروق مغز و کاهش میزان پالکت خون شده 

بودند.

نیز  ایتالیا  غربی  شامل  در  پیمونت  منطقه ی 

گزارش داده که تزریق واکسین آسرتازنکا را پس 

از مرگ یک آموزگار زن که واکسین را دریافت 

کرده بود، متوقف کرده است.

دامنارک نخستین کشوری بود که روز پنج شنبه 

نفر  آن که یک  از  )21 حوت/ 11 مارچ(، پس 

واکسین آسرتازنکا را دریافت کرد و جان باخت 

و گزارش هایی که در مورد لخته شدن خون در 

بدن بعضی از دریافت کنندگان واکسین منترش 

شد، تزریق آن را تا دو هفته متوقف کرد.

دچار  که  افرادی  از  مشخصی  آمار  هنوز 

نشده  منترش  باشند،  شده  خون  لختگی 

است.

محصول  که  آسرتازنکا  کرونای  واکسین 

با  سویدن   – بریتانیا  مشرتک  تولیدی 

همکاری دانشگاه آکسفورد است، بیشرت در 

اتحادیه ی اروپا و بریتانیا تزریق می شود.

از  پس  که  کرده  اعالم  آسرتازنکا  رشکت 

در  که  نفری  میلیون   1۷ پرونده ی  بررسی 

را  واکسین  این  بریتانیا،  و  اروپا  اتحادیه ی 

دریافت کرده اند، شواهدی در مورد لخته ی 

خون دیده نشده است.

در همین حال، سازمان جهانی صحت و آژانس 

که  کرده اند  اعالم  نیز  اروپا  اتحادیه ی  دارویی 

تزریق  خاطر  به  مشکالت  بروز  از  شواهدی 

واکسین کرونا آسرتازنکا در دست نیست.

به  آسرتازنکا،  کرونا  واکسین  که  است  گفتنی 

دلیل نگهداری آسان و پایین بودن قیمت، برای 

مبارزه با ویروس کرونا در بیشرت کشورها توزیع 

شده است.

د افغانستان جمهور رییس محمد 
اشرف غني په شمال کې د امنیتي 
او دفاعي ځواکونوعملیات او د اتیا 

داعشیانو نیول ستایلي دي.
جمهور رییس غني د دوشنبې په 
پيل  په  غونډې  د  کابینې  د  ورځ 
کې وویل چې د امنیتي او دفاعي 
د  کسانو  دغو  د  خوا  له  ځواکونو 
شمالي  په  امله  له  کېدو  نیول 
او  بلخ   توګه  ځانګړې  او  والیتونو 
پراخو  د  ډلې  دې  د  کې  کابل 

بریدونو مخه نیول شوې ده.
ښاغلي غني وویل داسې ورځ نشته 
چې امنیتي او دفاعي ځواکونه یو 
پرمختګ ونه لري او د داعشیانو په 
نیولو سره د دغې ډلې بریدونه هم 

کم شوي دي. 
هغه  له ټولو حکومتي بنسټونو او 

ځانګړې توګه والیانو وغوښتل چې 
د امنیتي او دفاعي ځواکونو مالتړ 

وکړي.
بیا  یوځل  راز  دغه  رییس  جمهور 
ټینګار وکړ چې د نوي کال په پیلېدو 
سره به خلکو ته په سلو ورځو کې 
برنامه پيل شي: »د  زېریو  د سلو 
کال  نوي  له  به  برنامه  زیریو  سل 
یوه  به  ورځ  هره  پيل شي،  څخه 
برنامه نه وي، خو په سلو ورځو کې 

به سل زیري خلکو ته ولرو.«
وړاندې  تردې  غني  رییس  جمهور 
د  سره  راتلو  په  کال  نوي  د  هم 
پرانیستلو  د  برنامو  پرمختیایي 
خبره کړې وه او ویلي یې و چې د 
دې برنامو پیل به د نو روز په ورځو 
کې د کمال خان بند له پرانیستلو 

وکړي.

کرد قف  متو را  زنکا  آسترا ی  نا و کر کسين  ا و یق  ر تز نيز  لند  ها غني: د ۸۰ داعشیانو په نیولود دې ډلې 
پراخ بریدونه شنډ شوي دي

گفت وگو
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جهان خبر

افغانستان 
در شرف ۲۰ سالگی

؛  ی ز مجا ی  فضا سى  مهند  
یکی ر تا ر  د ی  تیر

لت و د ی  سو ز  ا  

هم زمان  که گذشت،  روزی  در چند 

وزارت  سوی  از  نامه ای  رسیدن  با 

و  مسکو  نشست  امریکا،  خارجه 

استانبول، فضای مجازی افغانستان 

حقوق  برای  اعرتاض ها  از  است  پر 

زنان و هویت های برساخته و جعلی 

مرکزی  احصاییه  اداره  سوی  از 

ادعا  اعرتاض کنندگان  افغانستان. 

دارند که برای احقاق حقوق زنان و 

»هویت « دادخواهی می کنند.

معارف  رییس   گوارا،  ضمیر  داکرت 

مکتوبی  با  پیش  چندی  کابل  شهر 

کابل،  شهر  مکتب های  عنوانی 

باالتر  دخرتان  که  بود  داده  دستور 

و  آوازخوانی  حق  سال  دوازده  از 

مردان  که  جایی  در  را  ترانه خوانی 

در  هم چنان  ندارند.  دارند،  حضور 

احصاییه ی  ریاست  دیگری،  اقدام 

را  هزاره  و  تاجیک  اقوام  افغانستان، 

به ده ها دسته تقسیم و هر قبیله را 

به عنوان یک قوم قلمداد...

w     w     w.     s     u     b     h     e      k      a      b      u      l.    c    o    m
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زمانی که در دانشگاه 
پنسیلوانیا سیاست و 

مطبوعات تدریس...

در حالی که نهادهای حامی رسانه ها، پییوسته مسئولان نهادهای امنیتی را در بخش 
تأمین امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ای به بی کفایتی و...

جشن آتش بازی نوروزی و اتهام زمینه سازی برای انفجار؛  
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وزارت با رسانه ها را نیز خدشه دار می کند.«

سند  بدون  اظهارات  خربنگاران،  مصونیت  کمیته ی 

آزادی  به  بزرگی  رضبه ی  را  داخله  وزارت  سخنگوی 

بیان و رسانه ها دانسته است.

آزاد  رسانه های  حامی  نهاد  یا  »نی«  همین گونه، 

رسانه   یک  علیه  اتهامی  چنین  طرح  نیز  افغانستان 

را نگران کننده خوانده و گفته است که وزارت داخله 

زیرا  بدهد؛  وضاحت  مورد  این  در  زودتر  هرچه  باید 

صدمه  کشور  در  رسانه ها  اعتبار  به  اتهاماتی  چنین 

می زند.

مشخصات  مورد  در  هنوز  تا  داخله  وزارت  هرچند 

رسانه ا ی که علیه آن ادعا کرده، جزییات نداده است؛ 

آرین،  طارق  سوی  از  خرب  این  نرش  با  هم زمان  اما 

شد  دست به دست  اجتامعی  رسانه  های  در  مکتوبی 

و  کشف  را  آن  امنیتی  نیروهای  که  موادی  گویا  که 

آرزو  تلویزیون  مربوط  آتش بازی  مواد  کرده،  ضبط 

است. این تلویزیون همه ساله مراسم آتش بازی ای را 

به مناسبت سال نو برگزار می کند.

ماجرا از کجا رشوع شد؟

اجتامعی دست به دست  در شبکه های  که  تصاویری 

یا  و  لوازم  از  مقداری  که  می دهد  نشان  می شود، 

سوی  از  بلندگو  چندین  هم چنین  و  آتش بازی  ابزار 

نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده است.

هرچند وزارت داخله به گونه ی مشخص از رسانه ای 

که  آرزو  تلویزیون  مسئوالن  اما  است؛  نربده  نام 

که  می گویند  است،  بلخ  والیت  در  آن  نرشاتی  مرکز 

وزارت داخله این ابزار را به آن ها نسبت داده است. 

شدن  نهایی  بدون  و  مسلکی  غیر  داخله  »وزارت 

تحقیقات شان، بر یک رسانه ادعا کرده است.«

نورآقا رشیفی، رییس تلویزیون آرزو به روزنامه ی صبح 

همه ساله  نبی زاده،  کامل  »رشکت  می گوید:  کابل 

مزار  شهر  در  را  آتش بازی  مراسم  نوروز،  آستانه  در 

به  با رشکتی  نبی زاده  برگزار می کند. رشکت  رشیف 

برگزار می کند،  را  آتش بازی  مراسم  که  استقالل  نام 

قرارداد بسته است.«

آقای رشیفی در ادامه گفت که کار رشکت استقالل، 

انتقال مواد الزم برای آتش بازی و انجام دادن مراسم 

تلویزیون  را  آن  پوشش  مسئولیت  و  است  آتش بازی 

آرزو به دوش دارد.

مواد  این  که  می کند  ادعا  داخله  »وزارت  افزود:  او 

به  این که  دوم  و  نبوده  که  در حالی  است،  انفجاری 

تلویزیون آرزو ربط می دهند. این مسئله هیچ ربطی 

به  جشن،  این  برگزاری  برای  ما  ندارد.  تلویزیون  به 

نهادهای امنیتی و دفاعی و ریاست امنیت ملی نامه 

رسانه ها  آدرس  به  که  اتهاماتی  بودیم.  کرده  روان 

می زنند، نادرست، غیر مسلکی و غیرمنطقی است.«

پس  از  آرزو،  تلویزیون  رییس  گفته های  اساس  به 

نیروهای  سوی  از  آتش بازی  برای  الزم  مواد  آن که 

خواستار  آرین  آقای  از  او  می شود،  ضبط  امنیتی 

متاس  آرین  آقای  با  »یک بار  می شود.  همکاری 

وسایل  که  بود  زده  زنگ  استقالل  رشکت  که  گرفتم 

ما را نیروهای امنیتی گرفتند. ما گفتیم که اگر مواد 

قابل انتقال است، همکاری کنید.«

در همین حال، یک منبع دیگر به روزنامه  می گوید؛ 

قرارداد  استقالل  رشکت  با  نبی زاده،  کامل  رشکت 

بسته تا مواد موردنیاز جشن شب نوروز را خریداری و 

به مزار رشیف انتقال بدهد؛ اما مواد خریداری شده 

از سوی رشکت استقالل در مربوطات والیت زابل از 

سوی نیروهای امنیتی ضبط شده است.

منبع می گوید که وزارت داخله ادعا کرده که این مواد 

برای  که  است  بسیار خطرناکی  مواد  و  نبوده  پتاقی 

»وزارت  است.  می شده  استفاده  تروریستی  کارهای 

به  را  مواد  همین  که  کند  تعقیب  می خواهد  داخله، 

نام مواد پتاقی کدام تروریست آورده است یا خیر؟« 

با این حال، منبع احتامل می دهد که وزارت داخله 

و شخص طارق آرین در روزهای آینده بابت ادعایی 

که کرده، از رسانه و رشکت نبی زاده معذرت بخواهد.

داخله  وزارت  از  آرزو  تلویزیون  رییس  هم  سویی  از 

با  ارتباطات  پست  در  افراد  تعیین  در  که  می خواهد 

رسانه ها دقت کند تا به دلیل اشتباه آن ها، میان یک 

نهاد دولتی و رسانه ها تقابل ایجاد نشود.

آقای  که  نیست  باری  نخستین  این  این همه،  با 

آرین چنین ادعایی کرده است. در دهم حوت سال 

بر  مبنی  گزارش هایی  که  پس ازآن  خورشیدی،  روان 

بهسود  در  عام  مردم  بر  امنیتی  نیروهای  تیراندازی 

برگه ی  در  آرین،  طارق  روز،  هامن  شب  شد،  نرش 

تحت  غیرمسئول  مسلح  »افراد  نوشت:  توییرتش 

محل  باشند ه های  از  تعدادی  از  که  تظاهرات  نام 

نیروهای  از  شامری  بود،  گرفته   صورت  استفاده  نیز 

امنیتی و پنج تن باشنده های محل زخمی شدند. ۷ 

دیگر  تن   9 و  زخمی  غیرمسئول  مسلح  افراد  از  تن 

کشته شدند.«

بر  محل  مردم  که  بود  گفته  زمان،  آن  در  آرین  آقای 

که  اما پس ازآن  بودند؛  امنیتی حمله کرده  نیروهای 

را  نتایج بررسی های خود  هیئت حقیقت یاب بهسود 

و  نبودند  مسلح  معرتضان  که  شد  دیده  کرد،  اعالم 

شامری هم که کشته شده بودند، در نتیجه تیراندازی 

نیروهای پولیس کشته شده اند.

سرمقاله

وزارت داخلـه و البتـه در محـور اصلـی، آقـای طـارق 

آفریـد.  ایـن وزارت دوبـاره شـاهکار  آریـن، سـخنگوی 

دیـروز، طـارق آریـن توییتـی را نتـرش کـرد کـه خـرب از 

رسـانه  خصوصـی  یـک  توسـط  منفجـره  مـواد  انتقـال 

مـی داد. آقای آرین نوشـته بـود؛ با تأسـف دریافتیم که 

یـک رسـانه خصوصـی در انتقـال مواد انفجاری دسـت 

دارد. پرسـش های جـدی در ایـن رابطـه وجـود دارد و 

مـا بـرای رسـیدن بـه پاسـخ مطلـوب کار می کنیـم.«

آقـای آریـن در تویـت دیـروز خـود، هـامن اشـتباهی را 

تکـرار کرده اسـت که قبـالً در رابطه بـه تظاهرات مردم 

شـده  مرتکـب  نابخشودنی سـت،  بسـیار  کـه  بهسـود 

بـود. آقـای آریـن، آن زمـان کـه نیروهـای امنیتـی تحت 

میـدان  امنیـه  قمنـدان  فدایـی،  اللـه داد  فرماندهـی 

وردک، بـر مـردم و معرتضـان شـلیک کـرده بـود نیـز، 

نوشـت؛ »افـراد مسـلح غیرمسـئول تحت نـام تظاهرات 

اسـتفاده  نیـز  محـل  باشـند ه های  از  تعـدادی  از  کـه 

و  امنیتـی  نیروهـای  از  شـامری  بـود،  گرفتـه   صـورت 

از  تـن  باشـنده های محـل زخمـی شـدند. ۷  پنج تـن 

افـراد مسـلح غیرمسـئول زخمـی و 9 تـن دیگـر کشـته 

شـدند.«

تویـت  دو  هـر  در  آریـن  آقـای  کـه  شـد  یـادآور  بایـد 

از لحـاظ  خـود، قضاوتـی را مرتکـب شـده اسـت کـه 

امـا  نباشـد  نـدارد. شـاید درسـت  را  آن  قانونـی حـق 

بایـد بـه ایـن آقـا، یـاد داد کـه وظیفـه اش تسـهیل در 

دسرتسـی اطالعـات بـه مردم اسـت نه دسـت کاری آن 

یـا پیش بینـی اتفاقـات خـربی. متاسـفانه آقـای آریـن 

از حسـاب تویـرت خـود، یک بنـگاه خربپراکنی سـاخته 

اسـت و بـا هـر موضوعـی شـخصی و بـدون اطالعـات 

کافـی برخـورد می کنـد. ایـن شـیوه کاری کـه او پیـش 

گرفتـه اسـت نه تها از او یـک فرد غیرقابـل اعتامد برای 

خربنـگاران و مخاطبـان رسـانه ها سـاخته اسـت بلکـه، 

باعـث انحـراف او از وظیفـه و اصول وظیفوی نیز شـده 

است.

بارهـا، خرنـگاران شـکایت کرده انـد کـه وزارت داخلـه 

بـه دلیـل ایـن که طـارق آریـن، سـخنگوی ایـن وزارت، 

کارش را صادقانـه و در هامهنگـی کامـل انجام نداده،  

سـبب نوعـی از سانسـور در مطبوعـات و دیگـر انـواع 

نـرش  از  اطالعـات  از  بسـیاری  اسـت.  شـده  رسـانه 

بازمانـده و گزارش هـای حیاتـی بسـیاری متوقف شـده 

است.

وزارت داخله افغانسـتان، نتوانسـته فرد قابل اعتامدی 

را در مقـام سـخنگویی تعییـن کنـد. بـه همیـن دلیـل، 

متوجـه  همـه  از  بیشـرت  خربنـگاران،  شـکایت های 

رهـربی ایـن وزارت اسـت. در صورتـی کـه ایـن رشایـط 

ادامـه پیـدا کنـد، اطالعاتی کـه از سـوی وزارت منترش 

می شـود، اعتباری نخواهد داشـت؛ زیـرا افرادی که در 

راس آن قـرار دارنـد، ثابـت کرده اند که پیـش از پیش و 

بـدون بررسـی کامـل، دسـت بـه قضـاوت می زنند.

بـرای مثـال؛ همیـن دو مـورد یـادآوری شـده کـه آقـای 

محصـول  اسـت،  کـرده  منتـرش  خـود  تویـرت  در  آریـن 

عجلـه و بی مسـئولیتی هایی اسـت که در قدم نخسـت 

پـای شـخص آقـای آریـن را وارد سـاخته و بعـد، کلیـت 

وزارت داخلـه را. مسـئولیت نـرش اخبـار و اطالعـات، 

بزرگ تـر از آن چـه اسـت کـه ظرفیـت آقـای آرین نشـان 

ایـن کـه وزارت داخلـه  داده. بـه نظـر می رسـد بـرای 

کشـور بتوانـد اعتبـار الزم را دوبـاره احیـا کنـد، نیـاز به 

سـخنگوی بـا تجربه  تـر و بـا مسـئولیت تری دارد.

روزنامـه صبـح کابـل در کنـار دیگـر رسـانه های کشـور 

هسـتند؛  پیش آمـده  مسـئله  بررسـی  خواهـان  کـه 

بررسـی  خواهـان  و  گرفتـه  پیـش  را  موضـع  هـامن 

موضـوع اسـت. البتـه بایـد یـادآور شـد که این بررسـی  

نبایـد فقـط معطـوف بـه درسـتی یـا نادرسـتی ادعـای 

طـارق آریـن باشـد؛ مـا خواهـان بررسـی چرایـی نـرش 

چنیـن اخبـاری از سـوی وزارت داخلـه هسـتیم. ایـن 

نخسـتین بار نیسـت کـه خـربی بـدون بررسـی کامـل، 

بـه  منجـر  دادن  وضاحـت  به جـای  و  شـده  منتـرش 

اسـت.   افتـاده،  شـده  اتفـاق  مغشوش شـدن وضعیـت 

دارنـد  زیـادی  چالش هـای  افغانسـتان،  در  رسـانه ها 

کـه یکـی از ایـن چالش هـا تخطـی نهادهـای دولتـی 

از قانـون دسرتسـی بـه اطالعـات اسـت. وزارت داخلـه 

ودیگـر نهادهـای دولتـی باید، این مسـئله را حل کنند 

نـه این کـه بحـران عـدم دسرتسـی کامـل بـه اطالعات 

را وارد افرتابنـدی سـخنگویان خود کـرده و جامعه را با 

اطالعـات غلـط رسگـرم کنند. 

یگر  د خله  ا د رت  زا و ی  سخنگو
رد ا ند نه ها  رسا نزد  ی  ر عتبا ا

 یک منبع دیگر به روزنامه  
می گوید؛ شرکت کمال 

نبی زاده، با شرکت استقالل 
قرارداد بسته تا مواد موردنیاز 
جشن شب نوروز را خریداری 
و به مزار شریف انتقال بدهد؛ 

اما مواد خریداری شده از 
سوی شرکت استقالل در 

مربوطات والیت زابل از سوی 
نیروهای امنیتی ضبط شده 

است.

گزارش

عبدالرازق اختیاربیگ
گزارشگر

جشن آتش بازی نوروزی و اتهام زمینه سازی برای انفجار؛  

؟ تهمت یا  قعیت  ا و

پیوسته  رسانه ها،  حامی  نهادهای  که  حالی  در 

مسئوالن نهادهای امنیتی را در بخش تأمین امنیت 

و  بی کفایتی  به  رسانه ای  کارمندان  و  خربنگاران 

ناکامی متهم می کنند؛ وزارت داخله، اخیراً گفته که 

یکی از رسانه های خصوصی در انتقال مواد انفجاری 

دست  داشته است.

این خرب را صبح روز دوشنبه )25 حوت(، طارق آرین، 

نرش  خود  توییرت  برگه ی  در  داخله  وزارت  سخنگوی 

کرد. آقای آرین نوشته است: »با تأسف دریافتیم که 

یک رسانه خصوصی در انتقال مواد انفجاری دست 

دارد. پرسش های جدی در این رابطه وجود دارد و ما 

برای رسیدن به پاسخ مطلوب کار می کنیم.«

داخله،  وزارت  از سوی سخنگوی  نرش چنین خربی 

واکنش های  ادعا  طرف  و  سند  هیچ  بدون  آن هم 

زیادی را به دنبال داشت. نهادهای حامی رسانه ها و 

خربنگاران به نشانی وزارت انتقاد کرده اند و خواستار 

جزییات در این مورد شده اند.

آرین و  آقای  از توییت نخست  حدود دو ساعت پس 

نرش اعالمیه هایی از سوی نهادهای حامی رسانه ها، 

او دوباره توییت کرد و نوشت که مردم حق دارند در 

بدانند؛  امنیتی  ضد  و  امنیتی  مهم  موضوعات  مورد 

زیرا همین مردم اند که هر روز قربانی می دهند.

نوشت:  دومش  توییت  در  داخله  وزارت  سخنگوی 

بیشرت   جزییات  کردم،  نرش  آن چه  مورد  در  »به زودی 

سه  در  اطالعات  رشیک سازی  پروسه ی  می دهیم. 

مرحله صورت می گیرد؛ ابتدایی، انکشافی و نهایی. 

اکنون در مرحله انکشاف هستیم و آن چه نرش شده 

موجود  انکارناپذیر  شواهد  می باشد.  مستند  است 

است.«

از سویی هم سخنگوی وزارت داخله، در گفت وگو با 

جزییات  به زودی  که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی 

بیشرت در مورد این رویداد و مشخصات رسانه را نیز با 

رسانه ها رشیک خواهد شد.

از آن جایی که وزارت داخله در مورد نام و مشخصات 

نداده،  معلومات  انفجاری  مواد  چگونگی  و  رسانه  

در  وضاحت  خواستار  رسانه ها  حامی  نهادهای 

خربنگاران  مصونیت  کمیته ی  شده اند.  مورد  این 

سخنگوی  ادعای  اعالمیه ای،  نرش  با  افغانستان، 

وزارت داخله، آن هم از یک آدرس رسمی دولتی را در 

مورد دست داشنت یک رسانه ی خصوصی در انتقال 

مواد منفجره، نگران کننده خوانده و خواهان وضاحت 

این نهاد تأکید کرده  بیشرت در این باره شده است. 

که وزارت داخله باید هرچه زودتر به گونه ی رسمی در 

مورد این موضوع وضاحت دهد.

در اعالمیه آمده است: »وزارت داخله، به عنوان نهادی 

که تأمین امنیت مردم را به عهده دارد، نیاز دارد تا در 

نرش و پخش اطالعات، دقت بیشرتی را به خرج دهد؛ 

زیرا نرش اطالعات غیر موثق، نه تنها که اذهان عامه 

را مغشوش می سازد، بلکه روابط نیک و حسنه ی این 
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به دست آوردند که نشان می داد، ایران در رابطه با طالبان 

قرار دارد و این گروه را از لحاظ تسلیحاتی، حامیت می کند.

تیرت  با  را  گزارشی  کابل،  صبح  روزنامه  مورد،  آخرین  در 

»تک تیرانداز حیدر؛ سالح مرگ بار ایرانی در دست طالبان«، 

منترش کرد که نشان می داد، در والیت های شاملی کشور، 

امنیتی  نیروهای  برابر  در  سالح  این  از  استفاده  با  طالبان 

می جنگند.

این مورد، پس از برداشنت تحریم  تسلیحاتی شورای امنیت 

یادآور بخش دوم حرف مشهور  بود که  ایران  از  سازمان ملل 

به هر کس خواستیم، سالح  روحانی است؛ حاال می توانیم 

بفروشیم.

نتوانست  مخالفت هایش  وجود  با  که  امریکا  کلی؛  نگاه  در 

نگرانی  تا  مانده  منتظر  کند،  متدید  را  تسلیحاتی  تحریم 

تحریم،  برداشنت  از  ایران  سوءاستفاده  به  راجع  را  خودش 

به واقعیت تبدیل کند. با برداشنت تحریم تسلیحاتی ایران، 

ناامنی ها در افغانستان افزایش یافت که در واقع بازارگرمی 

برای این کشور شد. خطر حضور شبه نظامیان موردحامیت 

ایران نیز باال گرفته است تا جایی که حتا پیشنهاد استفاده از 

آنان برای حکومت داده شد.

بازار  پی  در  ایران،  که  باشید  رسیده  باور  این  به  باید  حاال 

فروش سالح است و امریکا نیز در پی به دام انداخنت ایران 

بازار،  توسعه  برای  است.  ساخته  را  میدانش  که  جنگی  در 

با چنین  و  خواهند شد  تکثیر  ایران،  موردحامیت  نیروهای 

تکثیری میدان های دیگری در سوریه، عراق و یمن، جاهایی 

از تسلط  ایران را شاهد هستیم، نسبتاً  که قدرت متمرکزتر 

فرصتی  و  امریکا  نفع  به  موردی  را  این  رفت؛  درخواهند 

چالش انگیز- در ریسک تجارت سالح- برای ایران، به حساب 

بیاورید.

ایران  برای فروش سالح دارند. مثالً؛ زمانی که  را  خودشان 

شد،  روسیه  سوی  از  جنگنده  هواپیامهای  خرید  خواستار 

این کشور بنا بر مخالفت های احتاملی ارساییل، عربستان 

در  روسیه  رشکای  از  که  دیگری  کشورهای  و  سعودی 

خلیج فارس به شامر می روند، چنین خرید و فروشی را ممکن 

چندان  گویا  و  دارد  پیش رشط هایی  نیز،  چین  ندانست. 

با دشمنی ایران با عربستان و ارساییل، راضی نیست و در 

از برداشنت  نهایت کوریای شاملی می ماند که رشایط قبل 

تحریم تسلیحاتی از ایران را دارد و منی تواند سالح بفروشد 

و یا خریداری کند.

برجسته  خیلی  که  را  نیازهایش  از  بسیاری  ایران  هرچند، 

نیست، می تواند از سوی روسیه و چین، برطرف کند؛ با آن هم 

نیازهایی باقی می ماند که باید راه دیگری را پیش بگیرد.

بیشرت  مختلف،  رسانه های  از  می توانید  را  ذکرشده  موارد 

موردبررسی و مطالعه قرار بدهید. این گفته ها، عمومی و نسبتاً 

بدیهی است اما؛ تحلیل فعالیت ایران پس از برداشنت تحریم 

تسلیحاتی، فقط این نیست. اشاره های زیادی در نوشته های 

به فروش سالح  از رسانه ها وجود دارد که معطوف  بسیاری 

از سوی ایران به شبه نظامیان و گروه های تروریستی است.

پیش آمده،  فرصت  از  استفاده  برای  ایران  اصلی  ترفند 

راهی  ایران،  اسالمی  جمهوری  است.  جنگ  به  دامن زدن 

افغانستان،  را در کشورهایی مانند  این که جنگ  ندارد مگر 

سوریه و... که مداخله بیشرتی نیز بر چنین جاهایی دارد، 

دامن بزند. سودی که خواهد برد، فروش سالح به گروه های 

مختلف و ارتباط برقرار کردن به شکل چندجانبه آن است.

زمانی که امریکا، حکومت افغانستان را با خروج نیروهایش به 

خطر انداخت- تصمیم ترامپ که بیشرت به سود طالبان متام 

شد- ایران، گروه طالبان را تروریست خواند )اشاره ای است به 

گفت وگوی جواد ظریف و طلوع نیوز(، اما پس ازآن، زمانی که 

 مسئله ی دیگر حقوق اقلیت ها است که هم جامعه جهانی 

نگران آن پس از به قدرت رسیدن طالبان است و هم مردم 

آمدن  فردای  که  می کشند  رنج  ناحیه  این  از  افغانستان 

طالبان آینده شان چه خواهد شد.

زنان،  حقوق  و  شهروندان  هویت  به  زدن  دامن  نتیجه؛  در   

دو حکایتی است که دولت با قصد مهندسی آن ، هم جامعه 

جهانی را نشانه می رود و هم فشارهای رسانه ها را از دوش 

خود کمرت می کند.

به  دولت می خواهد  که  فشاری  اهرم  یا  و  روانی  این عنرص 

که  است  ناکارآمدی  اسلحه ی  کند،  وارد  جهانی  جامعه 

منی تواند جامعه جهانی را مجبور به تغییر تصمیم کند. چرا 

که تصمیم قبالً در مورد جنگ و صلح افغانستان گرفته شده 

و دولت تیرش را در تاریکی پرتاب کرده است.

قدرت به مسایل حاشیه ای تخلیه می شود.

دوم؛ مهندسی اذهان عامه از سوی حکومت چیزی تازه ای 

که  می پردازد  مسایلی  به  خاص  رشایط  در  چرا  اما  نیست؛ 

روی آن در دوحه، استانبول و مسکو قامر زده می شود؟

و  رسانه ها  از  جدا  که  است  مسایلی  از  حقوق برش  و  زنان 

آمدن  از  پس  نیز  جهانی  جامعه  افغانستان،  شهروندان 

طالبان نگرانش است و دولت افغانستان نگاه های رسانه ها 

حق وحقوق  کردن  درشت  با  و  می کند  زنان  به  معطوف  را 

زنان، به جامعه جهانی تأکید می کند که اگر طالبان سهمی 

در نظام داشته باشند، نباید حقوق زنان نادیده گرفته شود. 

یا فشاری است روی جامعه جهانی که از خیر گفت وگوهای 

صلح بگذرد و ناتو علیه طالبان اقدامات نظامی جدیدی را 

آغاز کند.

افغانستان  زنان  وضعیت  مدنی  فعاالن  رسانه ای،  جامعه ی 

دیگری  زمان  هر  از  بیشرت  روزها  این  که  گروه هایی  دیگر  و 

صلح،  گفت وگوهای  در  که  دارند  را  آن  هراس  نگران  اند، 

حقوق زنان در نظر گرفته نشود و دادخواهی پیش از وقوع 

حادثه را به هر بهانه ای ترجیح داده اند.

برابر  در  نیز  افغانستان  شهروندان  دیگر،  سوی  در 

دست کاری  برابر  در  و  هستند  حساس  هویت های شان 

با  هم زمان  همین رو،  از  ایستاد.  خواهند  هویت های شان 

آمدن نامه ای از سوی واشنگنت، مجازی افغانستان را بیشرت 

درگیر کرده و رسانه ها ذهنیت های شهروندان را سمت وسو 

اعرتاض ها  شدن  مهندسی  نشان دهنده ی  که  می دهند 

است.

خوب  را  رسانه ها  و  شهروندان  مجازی،  فضای  مهندسان 

روی  مردم  و  رسانه ها  ذهنیت  بر  ارشاف  با  و  می شناسند 

ایجاد  موج  مجازی  فضای  در  که  می گذارند  دست  نقاطی 

کند و آن چه در رشف وقوع است، از دیده ها پنهان مباند.

با این همه، یادآوری دو نکته حایز اهمیت دانسته می شود: 

یکم؛ کتامن حقیقت از سوی حلقات خاص و مشغول کردن 

التهاب  نشان دهنده ی  حاشیه ای،  مسایل  به  شهروندان 

مستمر  فشارهای  با  است.  سیاسی  فضای  در  آشوب  و 

موقت،  اداره ی  ایجاد  برای  دولت  حامیان  و  بین املللی 

دستگاه قدرت منی خواهد فشار دیگری از سوی شهروندان 

عامه  اذهان  مهندسی  با  پس  باشد؛  متوجهش  رسانه ها  و 

و  تا مردم  به سوی دیگری هدایت می کند  را  و رسانه ها جو 

رسانه ها درگیر مسایل حاشیه ای باشند و مسایلی که ممکن 

است آینده ی کشور را طور دیگری رقم بزند از دیده ها پنهان 

مباند.

سیاه  نخود  به دنبال  را  شهروندان  که  روانی ای  عنرص 

در  که  چرا  است؛  آینده نگری شان  به  مرتبط  نیز  می فرستد 

بحبوحه ی رخداد های تازه ای قرار گرفته ایم و مردم نگران اند 

چه  اتفاقات  این  نظرداشت  در  با  اساسی شان  حقوق  که 

را  نگرانی های خود  اعرتاض  زیر چرت  پیوسته  و  خواهد شد 

می خواهند مطرح کنند؛ اما این انرژی با مهندسی دستگاه 

تحلیل

در چند روزی که گذشت، هم زمان با رسیدن نامه ای از سوی 

فضای  استانبول،  و  مسکو  نشست  امریکا،  خارجه  وزارت 

مجازی افغانستان پر است از اعرتاض ها برای حقوق زنان و 

هویت های برساخته و جعلی از سوی اداره احصاییه مرکزی 

احقاق  برای  که  دارند  ادعا  اعرتاض کنندگان  افغانستان. 

حقوق زنان و »هویت « دادخواهی می کنند.

داکرت ضمیر گوارا، رییس  معارف شهر کابل چندی پیش با 

مکتوبی عنوانی مکتب های شهر کابل، دستور داده بود که 

ترانه خوانی  و  آوازخوانی  دوازده سال حق  از  باالتر  دخرتان 

در  هم چنان  ندارند.  دارند،  حضور  مردان  که  جایی  در  را 

اقدام دیگری، ریاست احصاییه ی افغانستان، اقوام تاجیک 

و هزاره را به ده ها دسته تقسیم و هر قبیله را به عنوان یک 

قوم قلمداد کرده  که تعداد اقوام افغانستان با حساب ریاست 

احصاییه به ۷1 قوم رسیده است.

این اقدام ها از سوی ریاست معارف و احصاییه باعث ایجاد 

موجی در فضای مجازی شده و اعرتاض های بی شامری را از 

سوی شهروندان کشور دامن زده است.

امانت داری  با  را  افغانستان، متام اعرتاضات  تلویزیون ملی 

پوشش داد و محمدرسور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری 

افغانستان نیز به جمع اعرتاض کنندگان پیوست و در برابر 

افغانستان  در  قومی  خرمن  به  آتش  که  ایستاد  کسانی 

مکتوب  معارف  وزیر  حمیدی،  رنگینه  هم چنان  زده اند. 

ریاست معارف را اسرتاتژی وزارت ندانست و آن را محصول 

اقدام های خودرسانه ریاست معارف خواند.

نظر  به  قابل توجه  اعرتاضات  و  اقدام ها  این  در  آن چه   

با  سیاست مداران  و  دولتی  رسانه های  هم سویی  می رسد؛ 

مهندسی شده  را  اعرتاضات  و  مشکوک  که  است  معرتضین 

نشان می دهد.

از چندی بدین سو که زمزمه ی تغییر حکومت، هر روز بیشرت 

بر  با آگاهی دست  نیز  از دیروز به گوش می رسد، حکومت 

مردمان  ذهن  تا  گذاشته  مردم  نقطه های حساسیت برانگیز 

بهرت  که خود  آن چه  برای  احتامالً  و  کند  درگیر  را  بیشرتی 

می دانند، زمان بخرند. 

؛  ی ز مجا ی  فضا سى  مهند  
لت و د ی  سو ز  ا یکی  ر تا ر  د ی  تیر

ایران تنها از روابط نزدیکی 
که با روسیه، چین و کوریای 

شمالی دارد، می تواند 
نیازهای نسبی اش را رفع 

کیند. نسبی به این دلیل که 
کشورهای همکار ایران نیز، 

شرایط خاص خودشان را 
برای فروش سالح دارند.

بحث پهپادهای طالبان هم 
که داغ است و معلوم نیست 

 از چه بازاری آن ها را 
ً

دقیقا
خریداری می کینند؛ زیرا نظر به 

 این گروه با 
ً
فعالیت هایی که اخیرا

استفاده از چنین اسبابی داشته 
است، قضیه آن چنان که حکومت 
و نیروهای امنیتی بیان می کینند، 

ساده به نظر نمی رسد.

جو بایدن وارد صحنه شد و رابطه خوب-هرچند کوتاه- را با 

حکومت افغانستان برقرار کرد، جمهوری اسالمی، طالبان را 

رسامً به تهران دعوت کرد.

ایران در  این مثال واضحی است بر روابط دو یا چندجانبه 

کشورهای مختلف که بیشرت از همه، نوعی بازاریابی و حتا 

خروج  می کند.  تداعی  را  سالح  خریدوفروش  بازارسازی 

و  ایران  با چالش همکاری  نباید  افغانستان،  از  امریکایی ها 

حکومت افغانستان مواجه می شد؛ زیرا این رابطه، سبب شد 

تا امریکایی ها، به نفع حکومت افغانستان و برخالف طالبان- 

با امریکا مصمم یافته بودند-  آنان را در مبارزه  که ایرانی ها 

تغییر موضع بدهند.

برای فروش سالح  ایران، می خواهد میدانی  این که  خالصه 

داشته باشد و این جز از راه دامن زدن به جنگ در کشورهای 

منطقه از جمله افغانستان ممکن نیست. همکاری ایران با 

حکومت افغانستان، پابرجا خواهد بود ولی این به معنی قطع 

رابطه با گروه های تروریستی و شبه نظامی نیست.

همه این گفته ها را می توان با مثالی که در افغانستان شاهد 

آن بوده ایم به اثبات برسانیم. هرچند، مثال های زیادی وجود 

دارد اما چون بسیاری از آن ها، هنوز روشن نیست و منی توان 

به آن ها پرداخت، سعی می کنم در ضمن  به شکل مستند 

برای نشان دادن  مثال واضح تری  آوردن  و  آن ها  از  یادآوری 

احتامل هر نوع فعالیت ضد امنیتی ایران در کشور، آن موارد 

را نیز جا نگذارم.

خطرناکی   سالح های  دارای  که  شده  یادآور  بارها،  طالبان 

هستند که با استفاده از آن ها، می توانند علیه امریکا نیز بهرت 

از قبل بایستند. چندی پیش، انس حقانی که از اعضای ارشد 

شبکه حقانی به شامر می رود، خطاب به امریکایی ها گفت؛ ما 

طیاره های بی رسنشین و موشک داریم و اگر نیروهای تان را از 

افغانستان خارج نسازید، آن ها را برای حمله به رسبازان تان 

مورد استفاده قرار خواهیم داد.

نیست  معلوم  و  است  داغ  که  هم  طالبان  پهپادهای  بحث 

از چه بازاری آن ها را خریداری می کنند؛ زیرا نظر به  دقیقاً 

فعالیت هایی که اخیراً این گروه با استفاده از چنین اسبابی 

داشته است، قضیه آن چنان که حکومت و نیروهای امنیتی 

بیان می کنند، ساده به نظر منی رسد.

این ها، موارد پنهانی اند که باید روشن شوند. می ماند، بحث 

سالح هایی که منبع ساخت آن مشخص شده و منابع خاص 

امنیتی نیز آن  را تأیید کرده اند؛ در سال 200۷ گزارش هایی 

به نرش رسید که دولت ایران به طالبان جنگ افزار و تجهیزات 

نظامی، ازجمله ماین های ضدتانک و راکت می فروشد. 

در این سال، نیروهای امنیتی کشور، سالح و تجهیزاتی را 

عبدالله سالحی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در 2۷ میزان سال 1۳99 

پس از 1۳ سال به تحریم خریدوفروش سالح که علیه ایران 

وضع شده بود، خامته داد. این بخش از تحریم ها بر پایه ی 

توافق سال 201۵ ایران با شش کشور جهان زیر نام »برجام«، 

باید در همین تاریخ برداشته می شد که شد. هرچند امریکا 

ایران را متدید  برابر  می خواست، تحریم های تسلیحاتی در 

کند، اما با متام تالش هایی که به  خرج داد، نتوانست دست 

به چنین کاری بزند.

آن  و  کرد  استقبال  تحریم ها  برداشنت  از  حالی  در  ایران 

علیه  تهدیدهایش  به  امریکا  که  خواند  بزرگ«  »پیروزی  را 

کشورهای عضو سازمان ملل و خواستار فروش جنگ افزار به 

ایران-کم ازکم در دوره ریاست جمهوری ترامپ- علناً ادامه داد 

و گفت؛ با چنین کشورهایی برخورد جدی خواهد داشت.

مجوز شورای  با  ایران  تسلیحاتی،  تحریم   برداشنت  از  پیش 

ولی  کند؛  امنیت سازمان ملل می توانست، سالح خریداری 

پس از برداشنت آن، آن طور که حسن روحانی، رییس جمهوری 

دلش  که  هرکسی  از  می تواند،  کشور  این  کرد،  ادعا  ایران 

سالح  خواست،  که  هم  هرکسی  به  و  بخرد  سالح  خواست 

بفروشد.

قصد من نیز بررسی همین ادعا است و می خواهم با اطالعاتی 

که موجود است-هرچند کم ولی مستند- نشان دهم که ایران 

پس از برداشته شدن تحریم تسلیحاتی، چه چالش ها و چه 

فرصت هایی را برای خرید و از همه مهم تر، فروش سالح به 

کشورهای مختلف دارد.

پیش از همه باید اذعان کنم که جمهوری اسالمی ایران، فقط 

با چالش های ساخته ی دست ترامپ )تحریم های یک جانبه 

هم  چنان  و  اقتصادی  لحاظ  از  و  نیست  روبه رو  امریکا(، 

سیاسی نیز، باید چالش هایی را پشت رس بگذارد تا بتواند، از 

فرصت پیش آمده، استفاده کند.

جمهوری اسالمی ایران، هنوز هم به گونه ی غیرمستقیم در 

تنگنای تحریم تسلیحاتی قرار دارد و بسیاری از کشورهای 

خریداری  جنگ افزار  آن ها،  از  می توانست  ایران  که  غربی 

کند، بنا بر مخالفت ها و چالش هایی که امریکا بانی آن است، 

منی توانند، وارد معامله با این کشور شوند.

کوریای  و  چین  روسیه،  با  که  نزدیکی  روابط  از  تنها  ایران 

شاملی دارد، می تواند نیازهای نسبی اش را رفع کند. نسبی 

نیز، رشایط خاص  ایران  این دلیل که کشورهای همکار  به 

جنگ تسلیح گر  ن  یرا ا  ، صلح تسهیل گر  همه 

فرهنگ دیوان بیگی
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هویتی  دقیق  اسناد  و  را منی دانند  تولدشان  زمان  برای حتا 

تأیید زمان و مکان تولد خود -طوری که اداره مهاجرت 

سویدن تقاضا دارد- ندارند.

همین مسئله باعث شده تا شامر زیادی از افراد 

با سوءاستفاده از اجبار مردم، دست به جعل 

تقاضاهای  از  یکی  بزنند.  هویتی  اسناد 

جدی اداره مهاجرت سویدن، تاریخ و مکان 

دقیق تولد است که بسیاری از افغان ها 

دقیق  را  تولدشان  زمان  حتا  متأسفانه 

برای  دقیق هویتی  اسناد  و  منی دانند 

ندارند.  خود  تولد  مکات  و  زمان  تأیید 

به همین دلیل، اداره مهاجرت سویدن 

تصمیم گرفته است تا مدت زمان بررسی 

طوالنی تر  را  افغان ها  هویتی  اسناد 

بسازند.

تا  کردید  اقداماتی  چه  شما 
این کاستی ها برطرف شود؟

حیث  به  سویدن  در  من  که  زمانی  از 

شدم  متوجه  آمده ام،  افغانستان  سفیر 

که شامری از افراد استفاده جو، دست 

به جعل اسناد زده و مردم را اغفال می کنند. من تالش کردم تا ابتدا مشکالت 

خود ما حل شود و سپس به ادارات حکومت سویدن مراجعه کنم تا توجه شان 

را برای اعتبار بخشیدن به اسناد هویتی افغان ها جلب کنم.

افغان در سویدن  و عمده ی مهاجران  از مشکالت مهم  نداشنت تذکره یکی 

و  توزیع کردند  تذکره های جعلی  مردم  به  افراد کاله بردار،  از  است؛ شامری 

به رؤیت همین تذکره ها، در گذشته متأسفانه پاسپورت هایی نیز برای افراد 

توزیع شده است. بسیاری از این تذکره ها و پاسپورت های جعلی توسط ادارات 

دولتی سویدن شناسایی شده و حیثیت و اعتبار اسناد هویتی ما را لطمه زده 

است.

ما فعالً در هامهنگی با اداره ثبت احوال نفوس افغانستان، روند توزیع تذکره 

در  افغان  مهاجر  جامعه ی  میان  در  کالن  بسیار  مشکل  یک  که  را  کاغذی 

سویدن بود، آنالین ساختیم و با این کار، دست افراد سوءاستفاده گر و فاسد 

کوتاه شده است.

داده  آنالین درخواست  به صورت  باشد، می تواند  تذکره  هرکسی که خواهان 

تا  در تالش هستیم  به جدیت  و همکارانم  من  کند.  دریافت  را  تذکره اش  و 

ضمن ارایه خدمات به هم وطنان و پیشربد امور دیپلوماسی، به اسناد هویتی 

افغانستان نیز اعتبار ببخشیم. به این منظور با اداره مهاجرت کشور سویدن 

توزیع پاسپورت به صورت  و پروسه تذکره غیابی و هم چنان  در متاس شدیم 

بایومرتیک و فرق آن را با گذشته ها در میان گذاشتیم که امیدواریم بتوانیم 

اعتبار مجدد اسناد هویتی مان را احیا کنیم.

اداری  دستگاه  در  اداری  فساد  موجودیت  مورد  در  انتقادهایی 
زبان ها  سر  بر  استکهلم  در  افغانستان  کینسولگری  و  سفارت 

است. شما با این انتقادات مواجه شده اید؟
متأسفانه، ادعای فساد اداری باالی بسیاری از ادارات افغانستان وجود دارد؛ 

اما از زمانی که من به حیث سفیر افغانستان در استکهلم مقرر شدم، متام 

سعی و تالش خودم را کرده ام تا جلو فساد، سوءاستفاده و کارشکنی از طرف 

مدعیان فساد در سفارت را بگیرم.

قبالً که روند دریافت تذکره غیابی آنالین نبود، افراد زیادی مردم را غافل گیر 

کرده و پول های گزاف به بهانه ساخنت تذکره می گرفتند. دست این افراد فعالً 

از سوءاستفاده کوتاه شده و روند دریافت تذکره و پاسپورت، معیاری، دقیق و 

بدون هیچ گونه کارشکنی و غفلت انجام می شود. همین افرادی که دست شان 

از فساد کوتاه شده، هرازگاهی در مورد سفارت و کنسولگری شایعه پراکنی 

می کنند.

مقرر  نیز  فنالند  در  افغانستان  مقیم  غیر  سفیر  حیث  به  شما 
با  آیا  است،  استکهلم  شما  اقامت  محل  که  حالی  در  شده اید. 

مهاجران افغان در فنالند نیز تماس دارید؟
فنالند،  در  افغانستان  اسالمی  مقیم جمهوری  غیر  به حیث سفیر  بلی، من 

به صورت رسمی تقرر یافته ام که در اوایل ماه حوت 1۳99 تقرر بنده از طرف 

خدمات  این طرف  به  سال  چند  از  ولی  شد؛  تأیید  فنالند  رییس جمهوری 

در  افغانستان  سفارت  طرف  از  فنالند  در  افغان  مهاجرین  برای  کنسولی 

پی  در  که  قیوداتی  دلیل  به  حال  تا  متأسفانه  که  می شود  اجرا  استکهلم 

با  دیدار  و  فنالند  به  به سفر  موفق  هنوز  کرونا وضع شده،  ویروس  گسرتش 

هم وطنانم در آن کشور نشده ام.

کنسولگری  و  سفارت  توسط  فنالند،  در  افغان  مهاجران  اداری  مسایل 

افغانستان در استکهلم اجرا می شود و سهولت های الزم را در این زمینه برای 

مهاجران افغان مقیم فنالند روی دست داریم. به دلیل این که مهاجران افغان 

مقیم فنالند، با طی کردن مسیری نسبتاً طوالنی به استکهلم می آیند، خدمات 

اداری برای شان بدون نوبت اجرا می شود و هم چنان در این اواخر برای آن ها 

سهولت های بیشرتی روی دست گرفته ایم.

از جامعه ی افغان  با وجودی که هرازگاهی خبرهای متأثرکیننده 
حضور  اجمالی،  نگاه  یک  در  اما  می شود؛  منتشر  سویدن  در 
چگونه  سویدن  جامعه  مختلف  بخش های  در  افغان  مهاجران 

است؟
و  است  تازه وارد  تقریباً  و  نوپا  جامعه  یک  سویدن،  در  افغان  مهاجر  جامعه 

سویدن  مختلف  ادارات  در  فعالً  آمده اند،  کشور  این  به  زودتر  که  کسانی 

به عنوان حقوق دان، انجنیر، داکرت و در بسیاری از بخش های دیگر مرصوف 

کار هستند.

بیشرتین کمیت مهاجران افغان که فعالً در این کشور حضور دارند، در جریان 

وارد  باز شد،  مهاجران  روی  به  اروپا  مرزهای  که  و 2016  سال های 201۵ 

این کشور شده اند. مشکالتی میان جامعه مهاجر افغان به دلیل تفاوت های 

به مرور زمان حل  این طبیعی است که  اما  و اجتامعی وجود دارد،  فرهنگی 

خواهد شد.

چندی پییش شهردار شهر لیدینگو در سویدن اعتراض کرد که 
کینسولگری افغانستان که در منطقه ی مربوط به این شهرداری 
موقعیت دارد، زندگی ساکینان محل را اخالل کرده و افغان هایی 
که به این کینسولگری مراجعه می کینند، باعث بی نظمی و به هم 
این  به  شما  پاسخ  می شوند.  شده  مسکونی  ساحه  آن  ریختن 

اعتراض چه بود؟
کنسولگری افغانستان، از سال 201۷ بدین سو، در شهر لیدینگو که حدود 

چهل دقیقه از ساختامن سفارت فاصله دارد فعال است و ساختامن سفارت 

از مرکز شهر و در یک مکان رهایشی موقعیت  هم در منطقه ی دیگری دور 

مراجعه کنندگان،  رفت وآمد  به  نسبت  محل  ساکنان  اعرتاض  دلیل  به  دارد. 

سفارت نتوانست فعالیت کنسولگری را در محل سفارت تنظیم کند. به همین 

دلیل فعالً سفارت و کنسولگری در یک محل موقعیت ندارد و از همدیگر دور 

هستند.

موقعیت  مسکونی  محله  یک  در  افغانستان  کنسولگری  ساختامن  تأسف  با 

دارد که بیشرت ساکنان محل، افراد بازنشسته و مسن هستند. این مکان برای 

فعالیت کنسولگری ای که روزانه صدها مراجعه کننده دارد نامناسب است. من 

از اواسط سال گذشته به این مسئله پی بردم و این موضوع را با وزارت خارجه 

افغانستان در میان گذاشتم. به تازگی وزارت خارجه به ما این اجازه را داده 

است تا در جست وجوی یک مکان دیگر برای کنسولگری خود باشیم.

از جمله ی شکایت های شهردار لیندینگو، قسمت اندک آن واقعیت دارد؛ ولی 

بیشرت انتقادات شان مانند نداشنت دستشویی، عدم رضایت مراجعه کنندگان 

برای خدمات کنسولی و برخی مسایل دیگر مانند ازدحام و جرایم، حقیقت 

ندارد. شهردار لیدینگو تا زمانی که این مسئله را در فضای مجازی در میان 

این  در مطرح ساخنت  فکر می کنم  بود.  نگرفته  ما متاس  با  قطعاً  گذاشت، 

شهردار  چون  است،  مطرح  انتخاباتی  و  سیاسی  مسایل  زیادتر  انتقادات 

موضوِع  از  لذا  و  است  سویدن  در  حاکم  حزب  مخالف  حزب  عضو  لیدینگو 

موقعیت کنسولگری ما برای کوبیدن حزب مخالف و هم چنان تبلیغات برای 

گرفنت رأی در انتخابات شهرداری آینده، استفاده غیرمنصفانه کرده است.

به دلیل این که نرش این موضوع در رسانه ها بازتاب زیادی داشت و از آن جا 

که جامعه ی سویدن، یک جامعه ی روزنامه خوان است، این موضوع در یافنِت 

مکان جدید برای کنسولگری، ما را دچار مشکل ساخت. با آن هم ما در تالش 

یافنت مکان تازه ای به این دلیل هستیم که مکان فعلی، نیازمندی های ما را با 

این حجم زیاد کار و مراجعه کنندگان، برآورده منی تواند.

سویدن کشوری در شامل اروپا است که همه ساله در صدر فهرست مرفه ترین 

کشورهای جهان قرار می گیرد. این کشور با جمعیت 10 میلیونی اش، به دلیل 

خدمات و رفاه عامه، یکی از بهرتین کشورها برای زنان، کودکان و خانواده ها 

است. همین کشور میزبان نزدیک به هشتاد هزار مهاجر از افغانستان است. 

جامعه ی مهاجر افغان در سویدن، با چالش های فراوانی؛ از جمله عدم اعتامد 

نهادهای سویدنی به اسناد هویتی شان دچارند.

مورد  در  سویدن،  در  افغانستان  سفیر  نویان،  عباس  انجنیر  با  گفت وگو  در 

سویدنی،  نهادهای  چرا  این که  و  سویدن  در  افغان  مهاجران  اوضاع واحوال 

اسناد هویتی افغان ها را بی اعتبار می داند صحبت کرده ایم.

چه تعداد مهاجر افغان در سویدن زندگی می کیند؟
آمار جامعه افغان ها در سویدن دقیق نیست؛ چون در آمدورفت هستند و حتا 

اداره مهاجرت سویدن آمار خیلی دقیقی در این مورد ندارد؛ اما بنا بر آمارهای 

موجود، حدود هفتادوپنج تا هشتاد هزار تن افغان در سویدن ثبت شده است.

 افراد نوجوان و یا مهاجران 
ً

بحث اخراج مهاجران افغان، خصوصا
این  در  انتقاد  بیشترین  است.  مهم  چالش های  از  یکی  تنها، 
زمینه از اقدام اشرف غنی در سال 2015 است. ریییس جمهوری، 
دولت  با  را  توافق نامه ای  سویدن،  به   2015 سال  در  سفرش  در 
تا  داد  را  اطمینان  این  سویدن  دولت  به  و  کرد  امضا  سویدن 
می گیرند  رد  پاسخ  کشور  این  مهاجرت  اداره  از  که  را  افرادی 
هنوز  توافق نامه  این  آیا  بپذیرد.  افغانستان  در  چون وچرا  بدون 

پابرجاست؟
حکومت  و  سویدن  حکومت  میان   2015 سال  دسمرب  در  توافق نامه  این 

افغانستان و هم چنان میان حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا در سطح باال 

درخواست  که  مهاجرانی  از  شامری  که  بود  این  بر  مبنی  توافق  شد.  امضا 

پناهندگی شان به صورت نهایی در محاکم سویدن رد می شود، به افغانستان 

افغانستان  حکومت  که  شده  برداشت  چنین  زمینه  این  در  شوند.  فرستاده 

چنین توافق نامه ای را امضا کرده تا کمک های کشور سویدن را دریافت کند، 

در حالی که اصل بحث چنین نیست و رشایطی برای دفاع از حقوق مهاجران 

در این قرار داد وجود دارد.

پناهندگی  درخواست  سویدن،  محاکم  وقتی  که  است  این  رصف  ماجرا 

پناه جویان افغان را در مرحله نهایی بنا بر دالیل جدی و قابل قبول -مثالً جرایم 

فرستاده  افغانستان  به  باید  افراد  این  می کند،  رد  اخالقی-  جرایم  و  جنایی 

چنین  نیز  اروپایی  کشورهای  بقیه  که  است  طبیعی  روند  یک  این  شوند. 

دستورالعملی دارند.

هر مهاجری رصف نظر از کشور مبدأ، وقتی پرونده پناهندگی اش رد می شود 

و یا اگر دست به اقداماتی بزند که حکم اخراج شان صادر شود، پولیس و قوه 

اجراییه، این افراد را از سویدن اخراج و به کشورهای مبدأشان می فرستند. 

ادعا  و  آمده  افغانستان  امن  شهرهای  از  وقتی  افغان ها،  از  برخی  هم چنان 

می کنند که زندگی شان در آن جا زیر تهدید بوده و دالیل غیرقابل قبولی را ارایه 

داده و این ادعای شان را ثابت منی توانند، پرونده شان رد و باعث اخراج شان 

می شود.

توافق نامه ی صورت گرفته در این مورد، در اواخر 2018 به پایان رسید و در 

یک جای آن تذکر داده شده که اگر طرفین اعرتاض نداشته باشند موافقت نامه 

دوام پیدا می کند.

افغانستان  و  سویدن  خارجه  وزیران  میان  قبل  چندی  که  تلفونی  متاس 

صورت گرفت، روی متدید و تجدید این توافق نامه صحبت شد و وزیر خارجه 

حقوق  از  دفاع  در  افغانستان  حکومت  که  کرد  تأکید  هم چنان  افغانستان 

مهاجران، هم چنان آگاهانه عمل می کند. اگر اقداماتی خالف این توافق نامه 

در مورد مهاجران افغان صورت بگیرد، بدون هیچ شکی حکومت افغانستان در 

زمینه آن اعرتاض خواهد کرد.

اداره   
ً

خصوصا و  سویدن  حکومت  نزد  افغان ها،  هویتی  اسناد 
حتا  موارد  برخی  در  ندارد.  چندانی  اعتبار  کشور  این  مهاجرت 
تأییید  هویتی  سند  به عنوان  را  افغان ها  تذکره  و  پاسپورت 
سال  هشت  باید  افغان  مهاجران  نمونه؛  گونه  به  نمی کینند. 
در  کینند،  درخواست  سویدن  شهروندی  به  تا  بمانند  منتظر 
حالی که ایرانی ها، پاکستانی ها، هندوستانی و بقیه کشورها پس 
آوردن  برای به دست  اقامت در سویدن، می توانند  از پنج سال 
شهروندی سویدن درخواست کینند. چرا اسناد هویتی افغان ها 

بی اعتبار است؟
متأسفانه اسناد هویتی افغان ها مشکالت و نواقصی دارد. در گذشته تنها سفارت 

برای  را  بود که خدمات  ناروی  در  افغانستان 

اسکاندیناوی  کشورهای  در  افغان  مهاجران 

اسناد  بدون  افراد،  از  شامری  می داد.  ارایه 

هویتی کامل و با متاس یک شخص متنفذ و 

یک متاس تلفونی، می توانستند پاسپورت به 

قابل قبول  معیار  و  روش  هیچ  بیاورند.  دست 

این  و  نداشت  وجود  پاسپورت  توزیع  برای 

مسئله باعث شد تا حکومت سویدن به اسناد 

هویتی افغان ها بی اعتامد شود.

از  برخی  برای  واحدی  فرمت  ما  متأسفانه، 

از طرف  و  نداریم  نکاح خط  از جمله  اسناد؛ 

دیگر، یکی از تقاضاهای جدی اداره مهاجرت 

سویدن، تاریخ )روز، ماه و سال تولد( و مکان 

روال  نسبت  متأسفانه  که  است  تولد  دقیق 

افغان ها  از  بسیاری  افغانستان،  در  معمول 

؟ رد ا ند ر  عتبا ا ن  ید سو ر  د ن ها  فغا ا یتى  هو د  سنا ا چرا 
گفت وگوی روزنامه ی صبح کابل، با انجنیر عباس نویان، سفیر افغانستان در استکهلم

گفت وگو

مختار وفایی

گفت وگوکننده
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تعدادی  اما  بودند،  گذاشته  سیام  را  نامش  بود،  شده 

اختالف  من  با  سیاسی  دالیل  به  بزرگان  و  متنفذان  از 

داشتند. جنجال اصلی ما در مورد توزیع زمین و توزیع 

به  نخواستم  والی  به عنوان  من  بود.  غذایی کمکی  مواد 

این خواسته ها تن بدهم. شاید آن ها روایت دیگری داشته 

علت  من،  نظر  از  اما  دارم،  احرتام  آن  به  من  که  باشند 

اصلی کشمکش همین بود«.

دوران خانه نشینی

کابل  والیت  معاونت  به  جوینده  غور،  از  تبدیلی  از  پس 

او مدت سه سال خانه نشین  نپذیرفت.  اما  توظیف شد، 

رییس  نبیل،  رحمت الله  مانند  بزرگانی  از  جوینده  بود. 

جوینده و بردارانش در همان 
خانه های سوخته زندگی 
می کردند. مدتی کاکاهای 

جوینده، مادرش را نیز بیرون 
کرده بودند و به خانه برادرش 

فرستاده بودند. جوینده در این 
دوره، ناچار بود برای برادران 
کوچکش، وظیفه ی مادری را 

نیز انجام دهد. 
او به یاد می آورد که گوسفندان 

را قبل از چپاول در اطراف 
خانه به چرا می برده و فضله ی 

حیوانات را با دستان خود برای 
هیزم سوخت، آماده می کرده 

است.

حزب  رهرب  ارغندیوال،  عبدالهادی  ملی،  امنیت  پیشین 

اجراییه  رییس  معاون  محمدخان  انجنیر  و  اسالمی 

دیگر  کسانی  و  سیاووش  بکتاش  ملی،  وحدت  حکومت 

دوران  در  که  می کند  سپاسگزاری  سیاست،  اهالی  از 

مورد  در  حتا  و  می گرفتند  احوال  من  از  خانه نشینی 

وضعیت اقتصادی خانواده من، اظهار نگرانی داشتند.

از  زندگی،  در  را  خود  خانه نشینی  دوران  این  جوینده 

غور  تربیت معلم  از  قبالً  که  او  می داند.  مهم  دوره های 

به صورت  وکالت،  دوران  در  و  بود  شده  فارغ التحصیل 

شبانه دوره لیسانس را در دانشگاه کاتب در رشته حقوق 

به پایان رسانده بود، حاال فرصت داشت که کتاب بخواند 

و در مورد جهان و سیاست و اجتامع فکر کند. او می گوید 

»بسیار کتاب می خواندم. کتاب برای من هم آموزنده بود 

با داکرت روان شناس  این دوره،  وهم رسگرمی. گاهی در 

نیز دیدار داشتم و به صورت رسمی در یک باشگاه زنانه 

کتابی  وولف  ویرجینیا  می کردم«.  ورزش  استاد  نظر  زیر 

دارد به نام »اتاقی از آِن خود«، او در این کتاب اهمیت 

داشنت اتاقی را برای زنان و دخرتان، بسیار مهم می داند 

که در آن جا کتاب بخوانند، زمزمه کنند و چرت بزنند.

برای  را  اتاقی  کابل،  در  خانه نشینی  دوره  در  جوینده 

و  بخواند  کتاب  آن جا  در  تا  بود  ساخته  مخصوص  خود 

کتاب،  به صورت  این خاطرات  بنویسد.  را  خاطرات خود 

چاپ خواهد شد.

سناتور انتصابی

سه ساله،  خانه نشینی  زمان  »در  می گوید:  جوینده 

موبایلم  روز  یک  بود.  خاموش  من  گوشی  اوقات  بیشرت 

بود صحبت  با دخرتم که محصل  و  بودم  را روشن کرده 

داشتم. دیدم از شامره ناشناسی زنگ آمد. وقتی جواب 

از ریاست جمهوری متاس می گیرم و جناب  دادم گفت 

رییس صاحب جمهور شام را خواسته اند. حدود 4 عرص 

وقتی  می کنیم.  روان  موتر  گفت  ندارم.  موتر  گفتم  بود. 

دستم  به  مرا  سناتوری  حکم  رفتم  جمهوری  ریاست  به 

دادند.«

خانواده

دارد. نصیب الله رشیفی  و سه پرس  جوینده شش دخرت 

خوش نویسان  و  خطاطان  از  جوینده  سیام  بانو  شوهر 

از میرزاهای  غور است. رشیفی فرزند میرزا رشیف خان 

مشهور این والیت است. جوینده می گوید اگر همکاری، 

اعتامد و تشویق شوهرم منی بود، شاید من جوینده امروز 

منی بودم.

هندوستان  در  جوینده  بزرگ  دخرت  پرستش،  حلیمه 

رییس  به عنوان  فعالً  و  خوانده  مدیریت  و  روان شناسی 

امور زنان غور کار می کند. نیلوفر نیلگون، از رشته اداره و 

مدیریت از دانشگاه کابل فارغ التحصیل است و تا چندی 

قبل به عنوان رییس مبارزه با مواد مخدر در غور مشغول 

انجنیری  از  جوینده  کالن  پرس  رشیفی  حمیدالله  بود. 

وزارت شهرسازی  در  و  دارد  ماسرتی  کابل  پولی تخنیک 

رشیفی،  حمیدالله  همرس  رشر،  عبیده  می کند.  خدمت 

است.  دادستان  کل  دادستانی  در  بدخشان  از  دخرتی 

شفیق، پرس دیگر جوینده از رشته انجنیری دانشگاه بلخ 

لیسانس دارد و مرصوف کار در رشکتی است که خودش 

تأسیس کرده است. رامین، فرزند دیگر جوینده محصل 

انجنیری دانشگاه هرات است. نسرتن و رشمین دخرتان 

دیگر جوینده در ایران و ترکیه مشغول دانش اندوزی اند و 

سمیه و الله مکتب خود را در کابل پیش می برند.

وکیل  به عنوان  که  کارهایی  از  عالوه  می گوید:  جوینده 

در کمیسیون معارف و تحصیالت، برای هم وطنانم انجام 

با  نیز،  خانواده  بستگان  سایر  تحصیل  مورد  در  داده ام، 

حساسیت تالش کرده ام.

آینده

را  سناتوری  و  وکالت  والیت،  سیاسی  کارنامه  جوینده 

فرصت  او  به  سه ساله،  خانه نشینی  دوران  دارد.  خود  با 

اجتامع  تاریخ،  عرصه  در  را  خود  مطالعات  که  بود  داده 

زن  اولین  دارد  آرزو  بسازد.  و گسرتده  و سیاست، وسیع 

وزارت  به  امپراتوران،  رسزمین  تاریخ  در  که  باشد  غوری 

آن که  از  بیش  آرزو  »این  می گوید:  او  است.  رسیده 

زنان  برای  و  رخشانه  رسزمین  برای  باشد،  خودم  برای 

افغانستان است. منی دانم این آرمان تحقق پیدا می کند 

از دخرتان غوری  نه؛ ولی مطمین هستم روزی، یکی  یا 

به این جایگاه خواهد رسید. دخرتانی که باانگیزه درس 

کشور  به  خدمت  برای  بسیاری  آرزوهای  و  می خوانند 

دلیلی  و  است  ما  متام  مشرتک  خانه  افغانستان  دارند. 

ندارد که زنان این رسزمین خودشان، آن را اداره و رهربی 

نکنند«.

»بهداشت  بخش  در  مدتی  طالبان،  دوره  در  جوینده 

به  چادری  با  و  داشت  همکاری  مؤسسه  یک  با  فردی« 

برای  دوره  همین  در  او  می کرد.  آگاهی دهی  زنان  دیگر 

آموزشگاه  از چشم طالبان  نیز دور  از دخرتان  پنجاه تن 

خانگی ایجاد کرده بود. جوینده، در نظام جدید، مدتی با 

وجود مخالفت برادران شوهر، معلمی کرد و به ماموریت 

به عنوان  اضطراری،  لویه جرگه  در  شد.  مشغول  دولت 

مناینده غور انتخاب شد و در سال 1۳82 در جرگه قانون 

اساسی نیز از مردم غور منایندگی کرد.

به باور جوینده، او نخستین زنی است که در غور فرمان 

انتخاب  اولین  در  کرد.  رانندگی  و  گرفت  به دست  موتر 

اما  شد؛  نامزد  غور  حوزه  از  جوینده  سیام  ملی،  شورای 

نتوانست رأی بیاورد. در دور دوم انتخابات پارملانی )دوره 

شانزدهم( جوینده و داکرت رقیه نایل از میان زنان غور به 

پارملان کشور راه پیدا کردند.

  

دومین والی زن در کشور

ملی،  شورای  شانزدهم  دوره  قانونی  زمان  ختم  از  پس 

جوینده تصمیم گرفت برای رسیدن به کرسی والیت غور 

توانایی  تا  بود  این  من  »هدف  می گوید:  او  کند.  تالش 

زنان را به دیگران نشان بدهم و برای زنان و دخرتان غور 

نیز  آن ها  والیت،  مقام  در  من  دیدن  با  تا  باشم  الگویی 

طرف  از  شوند.  تشویق  اجتامعی  و  سیاسی  کارهای  به 

دیگر این مقام، از نظر تاریخی برای من مهم بود. هرچند 

بانو حبیبه رسابی قبل از من والی بامیان شده بود؛ اما 

افغانستان، نسبت به  جامعه هزاره به اندازه سایر مناطق 

زنان سخت گیر نبود، لذا من هرچند دومین والی زن در 

کشور بودم، ولی در میان مردم اهل سنت، خودم را اولین 

والی زن حساب می کردم«.

مخالفت هایی  با  و  نکشید  سال  یک  به  جوینده،  والیت 

روبه رو شد. جوینده باور دارد: »هرچند مردم غور از والیت 

من استقبال کردند و به عنوان یک غوری حامی من بودند 

و حتا در همین دوره، برخی خانواده ای که صاحب دخرت 

زُمختی،  و  خاکی  تپه  روی  کوچکی،  چُقری  در  دخرت، 

و  می زدند  نعره  بودند،  آورده  هجوم  مردان  بود.  نشسته 

سنگ می انداختند. دخرت، گاهی خدا می گفت و گاهی 

ادامه  برسد. سنگ باران  دادش  به  که  نبود  مادر، کسی 

داشت تا دخرت، خاموش شده بود. دیگر نه صدایی بود و 

نه دخرتی. »سنگ خره« ی کوچکی اطراف چقری، شکل 

گرفته بود، مردان از سنگسار فارغ شده بودند و به آبادی 

می رفتند. داستان زندگی رخشانه، دخرت جوانی از غور، 

این گونه در بیابان، خامته یافته بود.

چهل وسه سال قبل از سنگسار رخشانه، در سال 1۳۵1 

در قریه و خانواده ای دیگر، در بیست کیلومرتی جنوب 

این تپه، در منطقه ی تاریخی »کاسی«، میرزا گل آقا خان 

و فقیهه برای تولد فرزند چهارم شان خوشحالی می کردند 

که نامش را سیام گذاشته بودند. سیام، داستاِن متفاوت 

حکایت  جهان  به  افغانستان،  زنان  زندگی  از  دیگری  و 

کرد.

کودکی، یتیمی و رسگردانی

در  شد،  معروف  جوینده«  »سیام  به  بعدها  که  سیام   

قریه،  معیار  با  و  روستا  در  که  آمد  جهان  به  خانواده ای 

خانواده ی مرفه و مطرحی بود. میرزا گل آقا پدر جوینده، 

از میرزاها و کارمندان شیک پوش و شناخته شده دولت 

که  داشت  خانه ای  کاسی  قریه  در  او  می رفت.  به شامر 

دو  بودند.  کرده  تزیین  را  آن  والیت،  از  خارج  نقاشانی 

ارباب  و  ارباب هاجر  یعنی  از عمه های میرزا گل آقا،  تن 

خال بی بی، در دهه های سی و چهل خورشیدی، ارباب 

قریه بودند و به کابل و هرات سفر می کردند و با مقامات 

خانواده های  و  غور  والی های  و  حاکامن  به ویژه  دولتی، 

الهام بخشی  و  تأثیر  جوینده،  داشتند.  دیدوبازدید  آن ها 

بااهمیت  سیاسی،  زندگی  در  خود،  بر  را  عمه هایش 

می داند.

سیام هفت ساله بود که انقالب ثور ۵۷، اتفاق افتاد. پس 

و  آواره شدند  و  کشته  بسیاری  زنان  و  مردان  انقالب،  از 

از  یکی  هم  سیام  یتیم.  نیز  بسیاری  پرسان  و  دخرتان 

همین دخرتان بود. در سال اول انقالب، در یک روز رسد 

و زمستانی، میرزا گل آقا را به اتهام ضدانقالب بودن، در 

حالی که با دمپایی از خانه برآمده بود بازداشت کردند و 

به زندان پل چرخی فرستادند.

اما  می آورد؛  یاد  به  پدرش  از  اندکی  خاطرات  جوینده 

می گوید چون تنها دخرت خانواده بوده، پدر او را بیشرت 

از برادرانش دوست داشته و محبت فراوانی به او می داده 

است.

خانواده جوینده سال های سال، منتظر برگشت پدرشان 

بودند. آن ها منی دانستند پدرشان زنده است یا نه، ولی 

آوازه شد  وقتی  برمی گردد.  او  که  بودند  امیدوار  همیشه 

که حکومت، میرزا گل آقا را اعدام کرده است، جوینده و 

برادرانش هرگز این شایعه را باور نکردند. مادرکالن شان، 

به دور از چشم آن ها، برای پدرشان مراسم خیرات گرفته 

شد،  بی رسپرست  وقتی  سیام،  پرجمعیت  خانواده  بود. 

این که  وجود  با  کرد.  تحمل  را  بسیاری  رسگردانی های 

میرزا گل آقا به اتهام ضدانقالب بودن بازداشت شده بود، 

او را چپاول کردند و حتا  بعدها مخالفان دولت، دارایی 

خانه اش را نیز آتش زدند.

زندگی  سوخته  خانه های  هامن  در  بردارانش  و  جوینده 

می کردند. مدتی کاکاهای جوینده، مادرش را نیز بیرون 

جوینده  بودند.  فرستاده  برادرش  خانه  به  و  بودند  کرده 

در این دوره، ناچار بود برای برادران کوچکش، وظیفه ی 

مادری را نیز انجام دهد. او به یاد می آورد که گوسفندان 

را قبل از چپاول در اطراف خانه به چرا می برده و فضله ی 

آماده  سوخت،  هیزم  برای  خود  دستان  با  را  حیوانات 

می کرده است.

او به یاد می آورد که از بس زندگی برای شان تحمل ناپذیر 

تریاک خودکشی  با  بود  بوده، در کودکی تصمیم گرفته 

کند؛ اما به خاطر برادران کوچکش منرصف شده بود.

از یک سال، به مادر سیام اجازه ی آمدن دوباره به  پس 

خانه داده می شود تا از فرزندانش رسپرستی کند. اقوام 

مادر جوینده و دوستان پدرش، ساالنه به آن ها گندم و آرد 

می فرستادند و زندگی یتیمی را با مشقت و تنگ دستی 

سپری می کردند.

مرکز  به  کاسی  از   1۳61 سال  در  جوینده،  خانواده ی 

فقیهه  بانو  به  را  فرصت  این  فیروزکوه،  کرد.  کوچ  والیت 

–مادر سیام- فراهم کرد تا تعلیم فرزندانش را جدی بگیرد 

خصوص  این  در  زندان  از  گل آقا  میرزا  که  را  نامه ای  و 

جوینده،  کوچک تر  برادر  دو  کند.  عملی  بود  فرستاده 

ماموریت  به  یکی  دیگر،  برادران  شدند.  داکرت  رسانجام 

مدیریت  و  تجارت  مرصوف  تن شان  سه  و  آورد  رو  دولت 

رشکت های خصوصی شدند.

در مسیر شورای ملی

؛  ه یند جو سیما 
نیب ساقی
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سیاسـت گران حاکـم در افغانسـتان نیسـت؛ پیش ازایـن 

نیـز، حاکامن پشـتون در افغانسـتان، بـا جابه جایی مردم 

پشـتون بـه نقـاط مختلـف افغانسـتان زیـر نـام کوچـی، 

به دنبـال پیـاده کـردن طـرح قومـی بـرای حفـظ قـدرت 

سیاسـی بوده انـد کـه ظاهـراً ایـن تالش هـا، در برهه هـای 

زمانـی مشـخصی، نتیجـه ی درسـت داده اسـت. 

اولیـن بـار، نزدیک بـه یک و نیم قرن پیـش، تالش هایی از 

سـوی عبدالرحـامن خان، بـرای جابه جایی اقوام پشـتون 

در مناطـق غیـر پشـتون صـورت گرفـت؛ تالش هایـی کـه 

به دنبـال شکسـت حکومت هـای محلـی اقـوام مختلـف، 

مناطـق مختلـف جابه جـا  در  را  پشـتون  قـوم  از  قبایلـی 

کرد. 

پـس از عبدالرحـامن، یـک قـرن پیـش، امان اللـه خـان 

نیـز طرحـی را بـه امضـا رسـاند که طبـق این طـرح، اقوام 

پشـتون زیر نام کوچی، در مناطق مختلفی از افغانسـتان 

از جملـه ولسـوالی هایی از بغـالن و کندز جابه جا شـدند. 

در آخریـن مـورد، چنیـن اقدامـی از سـوی کـرزی صـورت 

گرفـت و بـه جابه جایـی کوچی هـا در والیت هـای شـاملی 

آن،  هـدف  کـه  جابه جایـی ای  انجامیـد؛  شـامل رشقی  و 

ندارند. اگر نیروهای امریکایی بیرون شوند، ما باید انتظار 

یک فاجعه را در این کشور داشته باشیم.

در حالی که در بخش های بنیادی حقوق انسانی؛ مانند 

حقوق زنان دست آوردهای زیادی وجود دارد؛ حدود ۳.۵ 

که ۷0  می روند  مکتب  به  در حال حارض  میلیون دخرت 

به سال 2001 نشان می دهد.  را نسبت  افزایش  درصد 

کشور  این  در  دوباره  اسالمی  بنیادگرای  گروه   یک  اگر 

از بین  این دست آوردها  حاکمیت پیدا کند، بدون شک 

خواهد رفت.

2۵00 نظامی امریکایی که اکنون در افغانستان حضور 

که  امریکایی  نیرویی  هزار   100 از  اندکی  بخش  دارند، 

متحدان  نیروی  هزار   ۷000 با  است  دهه  یک  حدود 

امریکا – ناتو – همراهی می شوند. این بخش از نیروها، 

در  و  دارند  را  افغانستان  نظامیان  از  حامیت  مسئولیت 

بخش های مبارزه با تروریزم سهم می گیرند.

نیویورکر  از  را  گزارش هایی  که  زمانی  گذشته  هفته 

دو  »با  افتادم:  اقتصادی  مقوله ی  هامن  فکر  به  خواندم 

ِدکسرت  است.«  گرفنت  دست  یک  از  بهرت  گرفنت  دست 

فیلکنز )Dexter Filkins( یکی از گزارش نویسان جنگ، 

پرداخته  افغانستان  از  سیاهی  تصویر  به  نوشته  یک  در 

این  قرار دارد، در  برابر طالبان  امنیتی، در  نیروهای  که 

گزارش هم چنان به پیرشفت ها و مهارت زنان افغانستان 

اشاره شده و دست آوردهای یک مرکز آموزشی، رسپناه و 

توسعه مهارت زنان نیز اشاره شده است.

منطق باور منی کند که زنان، این دست آوردهای خود را 

از دست بدهند. ممکن است تا چند ماه و حداکرث یک 

سال وضعیت تغییر کند. این اعصاب خردکن نیست؛ اما 

اگر امریکایی ها ادعا می کنند که ما به اساس توافق نامه 

دوحه از افغانستان بیرون نشویم، طالبان دوباره حمالت 

خود را باالی نیروهای ما آغاز می کنند. 

امریکا  رهربی  که  بودیم  شاهد  ما  پیش،  سال   19

اسامه  آن جا  در  که  شویم  کشوری  وارد  گرفت  تصمیم 

راجر  من،  دوست  زمان،  آن  در  داشت.  اقامت  بن الدن 

تاریخ  مورد  در  پرسید؛  من  از   )Roger Altman( آلتمن 

افغانستان چیزی می دانی؟ این کشور برای قرن ها درگیر 

انتقـال جنـگ به شـامل و زمین گیر کردن رهربان شـامل 

بـود و ظاهـراً مثل همیشـه، تیـری بود که به هـدف خورد.

وقتـی حکومـت، بـار دیگـر در شناسـنامه های الکرتونیک 

کـه از معتربتریـن اسـناد دولتـی بـرای شناسـایی افـراد 

اسـت، نـام قبایـل مختلـف را به جـای قـوم درج می کنـد، 

زمینه سـازی دیگـری اسـت بـرای اسـتفاده های سیاسـی؛ 

زمینه سـازی ای کـه ممکـن برخـی از بـزرگان ایـن قبایـل، 

بـه دلیـل سـهم خواهی در صندلی قـدرت بـه آن تن داده 

باشـند؛ امـا ایـن نـه بـه نفـع قبایـل کـه بـه نفـع یـک قوم 

خـاص اسـت؛ قومـی کـه متـام قبایلـش زیـر نـام پشـتون 

سـهم  کـه  کوچی هـا  حتـا  و  شـده  شناسـنامه ها  درج 

ویـژه ای در دولـت بـه دلیل زندگی ویـژه ی قبیله ای دارند، 

نیز زیر نام پشـتون درج شناسـنامه شـده اند؛ ایـن برنامه، 

از  و  افزایـش می دهـد  را  قـوم  یـک  از سـویی، درصـدی 

سـوی دیگـر، درصـدی دیگـر اقـوام را کاهـش؛ افزایشـی 

کـه سـبب سـهم بیشـرت قـوم خـاص در مناسـبات کالن 

کشـوری شـده و شـانس اقـوام دیگـر را بـرای رسـیدن بـه 

قـدرت سیاسـی، رضب صفـر می کنـد. 

گرفـنت چنیـن تصمیمـی و پیاده سـازی آن در رشایطـی 

و گفت وگوهـای  درگیرنـد  زندگـی  و  مـرگ  بـا  مـردم  کـه 

صلـح، بـه کابوسـی بـرای شـهروندان تبدیل شـده اسـت، 

شـده  سـنجیده  اسـت  تصمیمـی  زمانـی،  لحـاظ  بـه 

تشـخیص  را  آن  به خوبـی  پـرده،  پشـت  دسـت های  و 

داده انـد؛ تشـخیصی کـه زمینـه را بـرای پیاده سـازی ایـن 

طـرح مسـاعد کـرده اسـت.

جنگ بوده و تنش های شدید قومی را پشت رس گذاشته 

است. در این کشور نیروهای بریتانیایی، روسی به جنگ 

رفته اند  و امروز قسمی که معلوم می شود، امریکایی های 

به جنگ می روند.

به یاد داشته باشید که اگر حدود یک قرن یا نیم قرن پیش 

کسانی آمدند و دوباره افغانستان را ترک کردند، رشایط 

متفاوت بود. در آن زمان نیروهایی که از افغانستان بیرون 

شدند، زنان افغانستان به نظاره بقایای بازمانده از جنگ 

این  در  زیادی  تفاوت های  امروز  حالی  در  می برآمدند، 

افغانستان به چشم می خورد.

یادداشت: آلربت هانت، دبیر اجرایی در بوملبورگ بود. 

او به عنوان نویسنده و ویراستار و ستون نویس وال اسرتیت 

ژورنال در واشنگنت بود و در 2020 با جیمز کارویل، اتاق 

جنگ سیاسی را ایجاد کرده است.

زاهد مصطفا

 برگردان: ابوبکر صدیق

لربت هانت نویسنده: آ
The Hill  :منبع 

پـس از آغـاز توزیـع شناسـنامه ها، به تازگـی مـردم بـه این 

پـی بردند کـه ارگ ریاسـت جمهوری، با همـکاری اداره ی 

بـه تصمیـم رشم آور  پـرده دسـت  ملـی احصاییـه، پشـت 

دیگـری زده؛ تصمیمـی که اقوام مختلف در افغانسـتان را 

بـه گروه هـای کوچـک قبیلـه ای زیر نـام قوم تقسـیم کرده 

افغانسـتان  کـه  در رشایطـی  تقسـیم بندی،  ایـن  اسـت. 

بازیگـران  اسـتفاده های  بـرای  بسرتسـازی   دارد،  قـرار 

سیاسـی اسـت و در درازمـدت، اقـوام غیـر پشـتون را، بـا 

چالش هـای مختلفـی روبـه رو خواهـد کـرد.

درج نـام قبایـل به جـای نام قـوم در شناسـنامه های اقوام 

آکادمـی علـوم  ادامـه ی هـامن تـالش  غیـر پشـتون، در 

افغانسـتان قابـل خوانـش اسـت؛ تالشـی کـه اقـوام را بـه 

گروه هـای کوچک تـر تقسـیم کـرده و درصـدی نفـوس آن 

را دسـت کاری می کنـد. 

ایـن دسـت کاری نفوس، توجیهی اسـت بـرای حکمروایی 

بـر  بـدون قیـد و رشط یـک قـوم خـاص کـه چنـد قـرن 

افغانسـتان حکومت کـرده و برای توجیه ایـن حکمروایی، 

اقـوام  تقسـیم  پـروژه ی  اسـت.  زده  هـر کاری  بـه  دسـت 

بـه قبایـل کوچـک زیـر نـام قـوم خـاص، تازه تریـن تـالش 

هنوز 2400 امریکایی در این جنگ کشته شده و بیش 

از 20 هزار رسباز دیگر زخمی شده اند. قابل درنگ ترین 

مسئله، هزینه مالی این جنگ است که به بیش از چند 

تریلیون دالر می رسد.

 روند توسعه  در افغانستان در سال های نخست چشم گیر 

بود. بعدها که اداره ی بوش مترکز خود را به عراق معطوف 

اکنون  شد،  کم رنگ  کشور  این  در  توسعه  روند  و  کرد 

چند  از  بیرون  کشور  این  بخش های  بیشرت  در  طالبان 

شهر معدود حضور دارند.

و  است  یافنت  کاهش   حال  در  افغانستان  با  همکاری 

دارد،  وجود  کشور  این  رهربی  میان  در  چنددستگی 

رویای ملت سازی در این کشور یک بار دیگر به ناکامی 

مواجه شده است.

مهم تر این که حدود یک سال پیش روزنامه واشنگنت پست 

نشان  که  یافت  دست  امریکا  دولت  از  محرم  مدارک  به 

می دهد؛ رهربی، مردم عام و نظامیان این کشور از جنگی 

که نتیجه ای را به دنبال نداشته است، خسته شده اند.

سایه ویتنام

 از چشم انداز بیشرت مردم، بیرون شدن از افغانستان یک 

خطر است و خروج نظامیان امریکا و ناتو را در اول ماه 

می به مساوی به بی ثباتی در افغانستان می دانند.

امریکا،  سنای  مجلس  دفاعی  کمیته   رییس  رید،  جک 

پرو ژه ا ی  مکانی  به عنوان  منی تواند  افغانستان  می گوید: 

برای طرح و اجرایی حمالت تروریستی باشد. این هشدار 

یکی از اعضای کانگرس ملی امریکا برای نهادهای ملی 

طرح  از  بتوانیم  که  نیستم  مطمین  »من  است:  امنیتی 

حضور  بدون  تروریستی-  گروه های  –حمله   حمالت  و 

جلوگیری کنیم.«

قرار  گروه  تأیید  مورد  امریکا  ملی  کانگرس  در  دیدگاه ها 

گرفت که در مورد افغانستان مطالعه می کنند.

از  پس  طالبان  خشونت  که  کردند  تأیید  گروه ها  این 

و  داشته  افزایش چشم گیری  دوحه  توافق نامه ی  امضای 

هزاران تن در آن کشته شده است.

انسانی،  و  حقوق برشی  ارزش های  به  توجهی  طالبان 

بـه  اقـوام  تقسـیم  بـرای  احصاییـه  ملـی  اداره ی  اقـدام 

زیرمجموعه هـای کوچـک، بـدون هیـچ پشـتوانه ی علمـی 

و تاریخـی، تالشـی اسـت بـرای متالشـی کـردن اقـوام در 

افغانسـتان و بسرتسـازی درازمـدت بـه نفـع قـوم خاصـی 

کـه بـه دالیـل مختلـف، چنـد قرن اسـت قـدرت سیاسـی 

در افغانسـتان را از آن خـود می دانـد. 

درج  قـوم  یـک  نـام  زیـر  پشـتون،  قبایـل  متـام  این کـه 

اقـوام  قبایـل  امـا  شـده اند؛  الکرتونیـک  شناسـنامه های 

یـا  منطقـه  نـام  بـه  هرکـدام  هـزاره،  و  ازبیـک  تاجیـک، 

برمـی دارد کـه همـواره پشـت  رازی  از  پـرده  قبیله شـان، 

مختلـف  اقـوام  علیـه  افغانسـتان  سیاسـت  پـرده ی 

جریـان داشـته و بازیگـران سیاسـی یـک قـوم خـاص، بـا 

را  قدرت شـان  ادامـه ی  طرح هایـی،  چنیـن  پیاده سـازی 

کرده انـد.  توجیـه 

پیش ازایـن نیـز، آکادمـی علـوم افغانسـتان بـدون این کـه 

صـورت  احصاییـه  ملـی  اداره ی  سـوی  از  رسشـامری ای 

گرفتـه باشـد، کتابـی بـا عنـوان »اطلـس اتنوگرافـی اقوام 

غیـر پشـتون« بـه چـاپ رسـانده بـود کـه در آن، آمـار ایـن 

اقوام با درصدی بسـیار پایین گنجانده شـده بود؛ تالشـی 

کـه از سـوی اداره ی ملـی احصاییـه بی بنیاد خوانده شـد 

و چهـار تـن از اعضـای آکادمـی علـوم، بـه دلیـل توضیـح 

مـردم  ظاهـری  ویژگی هـای   مـورد  در  اهانت آمیزشـان 

پیشـین  رییس جمهـور  کـرزی،  حامـد  سـوی  از  هـزاره، 

افغانسـتان، از وظایف شـان برکنـار شـدند.

اقـوام در  نـام  و درج  الکرتونیـک  توزیـع شناسـنامه های 

آن، یکـی از موضوعـات جنجالـی یـک دهـه ی اخیـر در 

افغانسـتان بـوده اسـت؛ رونـدی کـه اعرتاض هـای اقـوام 

غیـر پشـتون را به دنبـال داشـت و این اقـوام، طرفدار درج 

نام شـان زیـر ملـت افغـان در ایـن شناسـنامه ها نبودنـد. 

پـس از اعرتاضـات گسـرتده، رسانجـام حکومـت تصمیـم 

گرفـت، گزینه ی درج نام اقوام را نیز در این شناسـنامه ها 

عـالوه کنـد؛ تصمیمـی کـه ظاهـراً اعرتاض هـا را فروکـش 

کـرد و ایـن نگرانی که به مرور زمان، نـام اقوام از حافظه ی 

اسـناد و مدارک رسـمی پاک شـود را، به حاشـیه راند؛ اما 

مطبوعات  و  سیاست  پنسیلوانیا  دانشگاه  در  که  زمانی 

تدریس می کردم، در دفرتچه های یادداشت دانشجویان 

Harry Tru- ترومن  هری  معروف  اصطالحات  از  )یکی 

man( رییس جمهوری سابق و اقتصادان را می نگاشتند: 

است.«  گرفنت  دست  یک  از  بهرت  گرفنت  دست  دو  »با 

یک  در  توازن  می خواهند  شیوه ها  این  با  اقتصاددان ها 

معادله را به صورت بهرت تفصیل کنند.

افغانستان در این محور

آیا امریکا می تواند به صورت موفق از طوالنی ترین جنگ 

کرد-  آغاز   2001 در  افغانستان  در  امریکا  که  جنگی   –

به ساده ترین روش بیرون شود؟ یا این خروج تنها منجر 

برای  امن  مکانی  دوباره،   – افغانستان   – که  می شود 

تروریستان تبدیل شود و یک فضای غم انگیز و فاجعه بار 

رو به گسرتش را برای زنان به ارمغان آورد؟

در  دارد؛  وجود  شگفتی هایی  معادله  این  طرف  دو  در 

با طالبان گفته شده است که  ترامپ  اداره ی  توافق نامه 

امریکا 2۵00 نظامی را تا اول ماه می از این کشور بیرون 

می کند. در این توافق نامه هم چنان به مشارکت طالبان 

و کاهش خشونت ها اشاره شده است.

رییس جمهور جو بایدن که یکی منتقدان برنامه ی اداره ی 

ماه پیش  بود، حدود یک  افغانستان  به  رابطه  ترامپ در 

دیدگاه خود را همگانی کرد.

که  می کند  تالش  امریکا  خارجه  وزیر  بلینکن،  آنتونی 

دیدگاه واحدی را میان سازمان ملل متحد و قدرت های 

این  و  کند  ایجاد  دوحه  توافق  به  رابطه  در  را  منطقه ا ی 

مسئله  درگیری  که  است  امریکا  رییس جمهور  چهارمین 

افغانستان شده است.

بیان  روشن  به صورت  افغانستان  از  شدن  بیرون  نظریه 

اسامه  فاجعه بار  حمالت  از  پس  امریکا  است:  شده 

بن الدن، 11 سپتامرب، در 2001 وارد افغانستان شد و تا 

تحلیل

افغانستان در شرف ۲۰ سالگی

درج نام قبایل به جای نام 
قوم در شناسنامه های 

اقوام غیر پشتون، در 
ادامه ی همان تالش 

آکادمی علوم افغانستان 
قابل خوانش است؛ 
تالشی که اقوام را به 

گروه های کوچک تر تقسیم 
کرده و درصدی نفوس آن 

را دست کاری می کیند.

ن  جا غم  ر  د م  مرد
بو چر فکر  به  مت  حکو و 
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شکایات  مستقل  کمیسیون  عضو  طغرا،  یونس 

به عنوان  را  بیان شینواری  انتخاب زهره  انتخاباتی، 

رییس این کیسیون، انتصابی می داند.

که  می گوید  کابل  صبح  روزنامه ی  به  طغرا،  آقای 

هیئت  برگزیدن  برای  انتخابات  حوت،  شانزدهم  در 

رهربی کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برگزار 

شده بود که او با اکرثیت آرا، برنده شد.

شکایات  کمیسیون  عضو  »پنج  می افزاید:  او 

انتخاباتی، پنج رای حق دارند که در دور اول چهار 

در  رویدار،  قطب الدین  و  داشتند  حضور  کاندید 

آخرین لحظات از نامزدی منرصف شد و رای خود را 

هم سفید استفاده کرد. در این میان، چهار رای برای 

سه کاندید باقی ماند که رای چهارمی رسنوشت ساز 

بود و در دور اول، این رای به نفع من استفاده شد و 

من با اکرثیت آرا برنده شدم.«

به گفته ی آقای طغرا، بر اساس طرزالعمل کمیسیون، 

اکرثیت آرا برای انتخاب رییس در نظر گرفته شده، 

نه اکرثیت مطلق )۵0+ یک رای( و به همین دلیل، 

نامزدی که اکرثیت آرا را به دست آورد، برنده است.

او می گوید که نتیجه ی دور اول انتخابات را نپذیرفته 

و انتخابات به دور دوم کشیده شد و در دور نهایی 

رای  دو  کاندید،  دو  هر  و  ماند  باقی  کاندید  دو  نیز 

مساوی به دست آوردند.

آقای طغرا می گوید: »بر اساس قوانین انتخاباتی، در 

دور دوم، با فرق تجربه ی کاری و تجربه ی تحصیل، 

به عنوان رییس  کمیسیون شکایات انتخاب شدم. اما 

پس از یک هفته در غیاب من، زهره بیان شینواری را 

به عنوان رییس انتخاب کردند. من انتخاب او را در 

غیاب خودم، کودتای انتخاباتی می دانم و این کودتا 

هم در اثر فشار حلقات بیرونی صورت گرفته است.«

ریاست  به  که  مکتوبی  در  هم چنان  طغرا  یونس 

شکایات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه ی  عمومی 

فعالیت  »هرنوع  است:  گفته  فرستاده،  انتخاباتی 

غیرقانونی  اقدام  رییس،  نام  به  دوم  امضای شخص 

بوده و در صورت تخلف، مترد از حکم شمرده شده و 

اعامل مواد پیش بینی شده قانونی قابل اجرا خواهد 

بود.«

حوت(،   2۳( شنبه  روز  که  است  حالی  در  این 

نرش  با  انتخاباتی،  شکایات  مستقل  کمیسیون 

برگزاری  نتیجه ی  در  که  بود  گفته  اعالمیه ای 

قبلی  افراد  این کمیسیون،  انتخابات هیئت رهربی 

در سمت های شان ابقا شده اند.

مصوبه ی  اساس  بر  که  بود  گفته  کمیسیون،  این 

هیئت اداری، زهره بیان شینواری، به عنوان ریيس 

دین محمد  انتخاباتی،  شکایات  مستقل  کمیسیون 

به  الیاسی،  و محمدقاسم  معاون  عنوان  به  عظیمی 

ابقا  شان  سمت های  در  سخنگو،  و  منشی  عنوان 

شده اند.

شامری از خربنگاران در بامیان، از اداره ی محلی در 

این والیت می خواهند که عامالن لت وکوب اسحاق 

اتحادیه ی  اکرمی، خربنگار محلی و مسئول والیتی 

ژورنالیستان را مورد پی گرد قانونی قرار دهد.

اتحادیه ی  و مسئول  اکرمی، خربنگار محلی  اسحق 

ملی ژورنالیستان در بامیان، روز شنبه )2۳ حوت(، 

و  مالی  اداری،  کارمندان  از  نفر  هشت  توسط 

تخنیکی رادیو – تلویزیون ملی بامیان مورد لت وکوب 

قرار گرفت.

آقای اکرمی، می گوید که آمر رادیو – تلویزیون ملی با 

هفت نفر از کارمندان این اداره، نخست بدون اجازه 

از دشنام دادن،  داخل دفرت کاری اش شدند و بعد 

او و یکی از همکارانش را مورد لت وکوب قرار دادند.

با این حال، شامری از خربنگاران محلی در بامیان، 

خربی  نشست  یک  در  حوت(،   2۵( دوشنبه  روز 

تاکید کردند که این موضوع، تعرض و تجاوز به حریم 

خصوصی آقای اکرمی و همکارانش تلقی می شود و 

به  توسل  از همه  مهم تر  و  داخل شدن  اجازه  بدون 

پی گرد  و  بوده  قانون  خالف  لت وکوب،  و  زورگویی 

قانونی را ایجاب می کند.

از این  با گذشت دو روز  به گفته ی این خربنگاران، 

رویداد، اداره ی محلی بامیان اقدام الزمی را در این 

زمینه انجام نداده است.

این  که  می گویند  بامیان،  در  محلی  خربنگاران 

خربنگاری  کار  ادامه ی  برای  سو  یک  از  بی توجهی 

یک هشدار محسوب می شود و از سوی دیگر نشان 

می دهد که اداره ی محلی در انجام مسئولیت هایش 

کوتاهی می کند.

از سویی هم، خربنگاران محلی در بامیان، با صدور 

قطع نامه ای، از نهادهای عدلی و قضایی و امنیتی، 

خواسته اند که هرچه زودتر به گونه ی بی طرفانه این 

برخورد  خاطی،  افراد  با  و  کرده  بررسی  را  موضوع 

قانونی کنند.

در قطع نامه، هم چنان از نهادهای حامی خربنگاران 

کمیسیون  ساحوی  دفرت  و  یوناما  آزاد،  رسانه های  و 

نیز خواسته شده که  بامیان  مستقل حقوق برش در 

و  توهین  خشونت،  تهدید،  پرونده های  به  رابطه  در 

تحقیر خربنگاران، خاموشی اختیار نکرده و بر اجراآت 

و عمل کردهای ارگان های امنیتی، عدلی و قضایی 

نظارت داشته باشند تا به پرونده های خربنگاران به 

گونه ی بی طرفانه و عادالنه رسیدگی شود.

بـر اسـاس قطع نامـه، در جریان چند مدت گذشـته، 

زمینـه ی  در  دولتـی  اداره هـای  همـکاری  سـطح 

بـه  گونـه ی  خربنـگاران  بـا  اطالعـات  رشیک سـازی 

اداره ی  مسـئوالن  آمـده  پاییـن  مالحظـه ای  قابـل 

محلـی بامیـان، بایـد بـر اسـاس قانـون دسرتسـی به 

داشـته  جـدی  همـکاری  خربنـگاران  بـا  اطالعـات، 

باشـد.
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خبرونه

د افغانستان حکومت: 
طالبان له بندیانو سره د حیواناتو په 

شان چلند کوي
د ولسمرشد ميل امنیت د سالکار دفرت د طالبانو له خوا د بندیانود شکنجه کولو 

په اړه د برشي حقونو د څار د نړیوال سازمان د مسوولینو د  وروستیو څرګندونو 

هرکلی کړی او دا څرګندونې یې پرځای بللې دي.

د ولسمرش د  ميل امنیت د سالکار د دفرت ویاند مولوي رحمت الله اندړ وایي: 

له بندیانو رسه د طالبانو د چلند په اړه  د برشي حقونو د څار د نړیوال سازمان 

وروستۍ پلټنې او څرګندونې پرځای دي.

 ښاغلی اندړ وایي:» هغه بندیان چې د امنیتي او دفاعي رستېرو په عملیاتو کې 

د طالبانو له زندانونو آزاد شوي څرګنده شوې، چې دوی شکنجه شوي، په لوږه، 

او  پښې، سرتګې  تکلیفونو کې ساتل شوي، السونه،  نورو  او  تیاره، ګرمۍ  تنده، 

خولې یې تړل شوې او د حیواناتو په شان چلند وررسه شوی دی.«

د ميل امنیت شورا د دفرت ویاند وایي له بندیانو رسه د طالبانو چلند له رشیعت او 

ټولو انساين اصولو او حقونو مخالف دی او دا ډله نه یوازې له جنګي اسیرانو رسه 

داسې کوي، بلکې له حقوقي بندیانو رسه هم غیررشعي او نا انساين سلوک کوي.

بندیانود شکنجو  پر  طالبان  وایي:»  ویاند  دفرت  د  د سالکار  امنیت شورا  د ميل 

بیالبیلې بڼې تطبیقوي او ځینې یې آن په وهلو وهلو شهیدان کړي دي. طالبان 

د بندیانو د ساتنې له پاره هېڅ ډول امکانات، ځای، د بندیانو د ساتلو وړتیا ، د 

مدافع وکیل ګومارلو زمینه او د قضا اهلیت نلري.«

د برشي حقونو د څار نړیوال سازمان ویيل چې د طالبانو په زندانونو کې بندیان 

شکنجه کیږي. 

د دغه سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاترېشیا ګاسمن  ویيل  طالبان ال هم ګڼ 

پټ زندانونه لري او خپل بندیان په بېالبېلو بڼو شکنجه کوي.

مودې  اوږدې  له  زندانونه  پټ  ډول  دغه  ویيل  ته  راډیو  ازادي  ګاسمن  مېرمن 

راهیسې د افغانستان د روانې ستونزې یوه برخه ده.

طالبانو د برشي حقونو د څارد نړیوال سازمان دا څرګندونې رد کړې دي.

طالبانو د مسکو په ناسته کې ګډون 
ته چمتووالی وښود

ډلې  دې  د  وایي  نعیم  محمد  ویاند  دفرت  سیايس  د  طالبانو  د  کې  قطر  په 

پالوی به د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړېدونکې غونډه کې 

ګډون وکړي.

محمد نعیم د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته په خپل ټویټر ولیکل:» د 

طالبانو د سیايس مرستیال مال برادر اخوند په رسپرستۍ به د دې ډلې یو ۱۰ 

کسیز پالوی د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي.«

په  مارچ  د  موخه  په  چټکتیا  د  بهیر  سولې  د  افغانستان  د  ده  کې  پام  په 

اتلسمه د مسکو په کوربه توب یوه غونډه جوړه يش. په دې غونډه کې به 

یو شمېر  د  او  پوړي چارواکي، د طالبانو پالوی  لوړ  افغانستان حکومت  د 

هېوادونو استازي ګډون ولري.

خرب  ګډون  د  کې  غونډه  دې  په  وړاندې  تردې  هم  حکومت  افغانستان  د 

ورکړی دی.د ولسمرش د ميل امنیت سالکار حمدالله محب د شنبې په ورځ 

او  د مسکو  افغانستان حکومت  د  وویل چې  ته  یوې غونډې  کابل کې  په 

استنبول په ناستو کې ګډون کوي.

جاپان له افغانستان سره ۱،۸ 
میلیون ډالره مرسته کوي

په افغانستان کې د جاپان سفارت ویيل چې د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنرتول 

په موخه د ظرفیت د لوړولو په برخه کې له افغانستان رسه د ۱،۸ میلیون ډالرو 

مرسته کوي.

په افغانستان کې د جاپان سفارت یوه دپلومات تاکاهيش یوشیکا او په افغانستان 

کې د روغتیا د نړیوال سازمان مسوول دیوید الی ترمنځ د دوشنبې په ورځ په کابل 

کې یوه هوکړه السلیک شوه.

په کابل کې د جاپان سفارت د مالوماتو له مخې دا پروژه د روغتیا د نړیوال سازمان) 

WHO( او جاپان د نړیوالو همکاریو موسسې جایکا له خوا د عامې روغتیا وزارت 

په ګډون پلې کیږي.

د جاپان سفارت وایي د دغه هېواد د مرستې په نوې ټولګې رسه به د روغتیا نړیوال 

سازمان او د هغه رشیکان وکوالی يش د تشخیيص، نظاريت او کلنیکي خدمتونو په 

ډېرولو رسه په افغانستان کې د  انتاين ناروغیو د کنرتول وړ مړینې کچه راټیټه کړي.

په کابل کې د جاپان سفارت په اعالمیه کې راغيل دي چې دا پروژه نه یوازې د 

بلکې روغتیایي سیستم د دې  پوره کوي،  اړتیاوې  اړونده  ناروغیو  اوسنیو ساري 

له پاره چمتو کوي چې په راتلونکې کې په بیړنیو حاالتو کې مقابلې ته چمتو او 

پیاوړی يش.

د هلمند، بادغیس او دایکندي والیتونه او په کابل کې د افغان – جاپان روغتون به  

له دې نوې مرستې برخمن يش.

په افغانستان کې د جاپان سفارت وایي دغه هېواد له ۲۰۰۱ کال را په دیخوا تراوسه 

له افغانستان رسه ۶،۹ میلیارد ډالره مرسته کړې ده.

یونس طغرا: زهره بیان شینواری کودتای انتخاباتی کرده است

خبرنگاران بامیان: با عامالن لت وکوب اسحاق اکرمی برخورد قانونی شود

روزنامـه ی نیوریـارک تایمـز، گـزارش داده اسـت که 

ایـاالت متحـده ی امریـکا، یک هزار رسباز بیشـرت از 

حد اعالم شـده در افغانسـتان دارد.

 14 حـوت/   24( یک شـنبه  روز  کـه  گزارشـی  در 

افغانسـتانی،  مقـام  چنـد  از  نقـل  بـه  مـارچ(، 

امریکایـی و اروپایـی از سـوی نیویـارک تایمـز بـه 

نرش رسـیده، آمده اسـت کـه امریـکا در حال حارض 

دارد. افغانسـتان  در  رسبـاز   ۳۵00

و  فرماندهـان  از  برخـی  گـزارش،  ایـن  اسـاس  بـر 

نیروهـای عملیـات ویژه  کـه در افغانسـتان، زیر نظر 

پنتاگـون و سـازمان اطالعاتـی امریـکا یـا سـیا کار 

می کننـد، شـامل هـزار رسبـاز اضافـی ایـن کشـور 

می شـوند. افغانسـتان  در 

موجودیـت  کـه  اسـت  نوشـته  تایمـز،  نیویـارک 

کـه  چـه  آن  از  افغانسـتان  در  بیشـرت  رسبـازان 

و  اسـت  معمـول  امـر  یـک  کـرده،  اعـالم  پنتاگـون 

ایـن در سـوریه، یمـن و حتـا مالی هم اتفـاق افتاده 

اسـت.

ایـاالت متحـده ی امریکا، معموال جزییـات نیروهای 

نظامـی  یـا سـازمان های  و  بـه سـیا  را  نظامـی اش 

دیگـر اعـالم می کنـد و بـه دلیـل ایـن کـه جزییـات 

نیروهـا، اطالعـات طبقه بندی شـده اسـت، از تایید 

علنـی آن خـوددرای می شـود.

پیـش از ایـن، ایـاالت متحـده ی امریکا اعـالم کرده 

بـود کـه بـر اسـاس توافق نامـه ی دوحـه بـا طالبان، 

شـامر رسبازان خود را در افغانسـتان به 2۵00 نفر 

کاهش داده اسـت. 

بـر اسـاس توافق نامه ی قطـر، باید امریـکا نیروهای 

خـود را تـا مـاه می، بـه گونـه ی کامل از افغانسـتان 

خـارج کند.

در  نظامی  کودتای  به  اعرتاضات  ادامه ی  در 

میامنار، ۳۷ نفر در شهر یانگون، پس از آتش  زدن 

دو کارخانه ی چینی و 16 نفر در دیگر بخش های 

این کشور، در نتیجه ی تیراندازی نیروهای امنیتی 

کشته شده اند.

انجمن مدافع حقوق زندانیان سیاسی در میامنار، 

اعالم کرده است که اعرتاضات روز یک شنبه )24 

حوت/ 14 مارچ(، خون ترین روز اعرتاضات میامنار 

بوده  کشور  این  در  اکنون  تا  فربوری  ماه  اول  از 

است.

گفته می شود که ۳۷ معرتض در شهر یانگون کشته 

شده اند؛ جایی که نزدیک به ۳2 کارخانه ی چینی 

آتش  به  اعرتاضات  جریان  در  کارخانه  دو  و  است 

کشیده شده است.

یک روزنامه ی چینی در همین مورد گزارش داده 

است که در اثر آتش گرفنت دو کارخانه در میامنار، 

 ۳۷ از  بیش  و  شده اند  زخمی  چینی  شهروند   2

شده  وارد  تاسیسات  این  به  خسارت  دالر  میلیون 

است.

در همین حال، سفارت چین در میامنار اعالم کرده 

است که در حمله ی افراد ناشناس به کارخانه های 

از  شامری  آن ها،  زدن  آتش  و  پوشاک  تولیدی 

دولت  از  پکن  شده اند.  زخمی  چینی  شهروندان 

اموال  و  چین  شهروندان  از  تا  می خواهد  میامنار 

آن ها محافظت کند.

چین یکی از حامیان اصلی کودتاگران نظامی در 

میامنار محسوب می شود.

مدافع  انجمن  اعالم  اساس  بر  دیگر،  سویی  از 

حقوق زندانیان سیاسی در میامنار، 16 تن دیگر 

در جریان اعرتاضات در شهرهای دیگر این کشور، 

در تیراندازی مستقیم پولیس کشته شده اند.

اول  از  که  می گویند  مدافع حقوق برش  گروه های 

فربوری یعنی آغاز اعرتاضات علیه کودتای نظامی 

تیراندازی  نفر در پی  در میامنار، نزدیک به 140 

و  کشته  اعرتاضات،  جریان  در  امنیتی  نیورهای 

بیش از 21۵0 نفر دیگر از سوی پولیس بازداشت 

شده اند.

با این همه، روز شنبه )2۳ حوت/ 1۳ مارچ(، حزب 

ملی دموکراسی که رهربی آن را پیش از این آنگ  

سان سوچی که هم اکنون در خفا به رس می برد، 

بیانیه ای در شبکه ی اجتامعی فیس بوک،  با نرش 

هدف  به  غیرنظامی  موازی  دولت  یک  ایجاد  از 

اعالم  کشور  این  در  نظامی  حکومت  براندازی 

موجودیت کرد.

این حزب گفته است، برای ایجاد دموکراسی فدرال، 

سازمان های  بزرگ ترین  منایندگان  و  رهربان  با 

مسلح میامنار که مناطق وسیعی را در رسارس خاک 

این کشور در کنرتل دارند، مالقات می کند.

نیوریارک تایمز: امریکا ۳۵۰۰ سرباز در افغانستان دارد

ادامه ی اعتراضات در میانمار؛ ۵۳ معترض کشته شدند

جهــــان

خبرهای داخلی
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تنها  بودند  نازی ها  واقعی شکست  جنگنده هایی که عامل 

در روایات افسانه شدند و خاطره نویسی ها و فیلم ها آن ها را 

زنده نگه داشته است.

در برابر تاریخ

تاریخ با حذر از مردم عام، سیاهی خود را بر سپیدی کاغذها 

و  شوالیه ها  دیکتاتورها،  ژنرال ها،  این  می دهد؛  گسرتش 

رستم ها هستند که در تاریخ درشت شده اند و هیچ عامی ای 

رویکرد  قدرمتندان  اگر  حتا  ندارد.  تاریخ  در  را  خود  جای 

خط  با  بازهم  باشند،  داشته  مردم  به  نسبت  مغرضانه ای 

شده  نگاشته  نام های شان  تاریخی  کتاب های  در  درشت 

تاریخ  شده ی  چارچوب بندی  رویکرد  رویکرد،  این  است. 

امری  تاریخ نگاران  برای  چارچوب  این  از  عدول  که  است 

معمول نیست؛ تاریخ  نگاران با دستور و فرمان رو به نوشنت 

وقایع آورده اند و فرماندهان نیز هامن هایی هستند که تاریخ 

درشت شان کرده است.

چشم انداز  از  رخداد ها،  و  واقعیت  اما  پیانیست  فیلم  در 

وقایع نگار  منی شود.  روایت  فرماندهان شان  و  تاریخ نویس 

مردی است که شاهد روی دیگر تاریخ است؛ جدا از تاریخی 

که چارچوب بندی مشخص شده ای دارد؛ یعنی رخداد های 

کالن بر محور تاریخ فرمالیته روایت منی شود.

کارگردان فیلم پیانیست؛ شخصیت اشپیلمن را در جایگاه 

ناظر و یا دانای کل فیلم می آورد. با حضور او متام فیلم را 

روایت می کند و هیچ صحنه ای در فیلم نیست که از نگاه 

اشپیلمن به دور مباند؛ یعنی هر آن چه را اشپیلمن می بیند 

قابل روایت است. اگر اتفاقات کالن در چشم انداز اشپیملن 

چنان که  می شود،  تزریق  او  زندگی  در  خرب  شبیه  نیست، 

زندگی یک انسان عادی به دور از محوریت وقایع، اما تحت 

تأثیر وقایع است.

نصیر ندیم

بخش سوم و پایانی

امریکا،  از جمله  در جنگ جهانی دوم، قدرت های جهانی 

که  جنگیدند  این  برای  نازی ها  برابر  در  روسیه  و  انگلیس 

چیره  آن ها  به  حاکمیت های شان  دادن  دست  از  احساس 

مفهوم  به  نازی ها  برابر  در  قدرت ها  ایستادن  بود.  شده 

بر  نازی ها  از تصاحب  استمرار قدرت متحدان  و جلوگیری 

حاکمیت شان بود.

داشت.  تبحر خاصی  متمرکز  در جنگ  رایش سوم،  ارتش 

در  بگویم؛  بهرت  یا  متمرکزی،  هیچ جنگ  در  این سبب  به 

هیچ جبهه ای شکست نخورد. رایش سوم، سال 194۵ در 

جبهه ی لنین گراد؛ جبهه ای که برای روس ها مفهوم خاص 

داشت،  لنین  با  نام  این  هم سانی  به خاطر  ایدیولوژیکی 

شوروی  یا  رسخ  قشون  امپراتوری  پس ازآن  خورد.  شکست 

اروپای  در  دیگری  دیکتاتوری  به  رسانجام  که  یافت  شکل 

رشقی و آسیای میانه مبدل شد.

-کشورهای  متحدان  به  بیشرت  دوم  جهانی  جنگ  تاریخ 

است؛  پرداخته  قدرمتندان  تقابل  و  نازی ها-  علیه  متحد 

لهستان،  کشورهای  در  که  چریک هایی  و  پارتیزان ها  اما 

از  را  نازی ها جنگیدند، جنگ  برابر  و... در  ایتالیا، فرانسه 

جبهه های متمرکز بیرون آوردند و نگاه تاریخ، تنها معطوف 

به زمینه های اجتامعی شان بود و مترکز به جنگ های آن ها 

نکرد.

روس ها هنگامی که در جبهه ای لنین گراد، کنار دریای ولگا 

می رسید؛  نظر  به  حتمی  امری  شکست شان  می رزمیدند، 

از شکست نجات داد، نداشنت  را  اما رخدادی که روس ها 

مترکز جبهه ی نازی ها بود. پارتیزان ها و چریک ها، منسجم 

نازی ها  سلطه  تحت  کشورهای  اکرثیت  در  نازی ها  علیه 

 جنگیدند، رخدادی که نازی ها را مجبور به جنگیدن در هر 

کوچه و خانه ی کشورهای تحت سلطه اش کرده بود.

یک  جهانی  جنگ  مخروبه های  و  کوچه  هر  از  که  زمانی   

از  جبهه در برابر نازی ها شکل گرفت، توان جنگ متمرکز 

دفاع  و  متحدان  فشار  آخر،  در  و  بود  شده  گرفته  نازی ها 

ایدیولوژیک روس ها از لنین گراد، منجر به شکست نازی ها 

نازی ها  فروپاشی  روی  چیزی  هر  از  بیشرت  آن چه  و  شد 

نقش داشت، عملکرد منسجم و غیرمتمرکز پارتیزان ها بود 

که نازی ها را دچار تشنج و عدم ثبات کرد. در غیر صورت 

تبحر نازی ها در جنگ های جبهه ای و متمرکز کار را برای 

متحدان سخت کرده بود.

و  افول  استمرار،  از  مملو  تاریخ،  وقایع  به  معطوف  نگاه 

استبداد حاکمیت ها است و این نگاه ناظر، بیشرت به آنانی 

پرداخته که برای تصاحب و تداوم قدرت  جنگیده اند و کمرت 

به  با عینک کلیت  تاریخ  به خاطر سپرده است.  را  توده ها 

عملکرد  توده های تأثیرگذار نگاه کرده و کوتاه به زمینه های 

و  پارتیزان ها  همین رو،  از  می پردازد.  آن ها  اجتامعی 

در  تاریخی  مرسوم  روایت های  کالن   که  است  این گونه 

زندگی عادم معمولی در این فیلم به خرب تبدیل می شود، 

در واقعیت امر نیز، کالن روایت ها برای آدم های عادی که 

در منت قضایا نیستند، اما زندگی شان در گرو قضایا است، 

گرفته  دیگری  جای  در  تصمیم  زیرا  نیست؛  خرب  از  بیشرت 

که  دارد  برای شان  خربگونه ای  واقعیت  قضایا  و  می شود 

گفته  دروغ  حتا  ماجرا  اصل  به عنوان  عادی  آدم های  برای 

می شود. رابطه ی انسان عادی با منت قضایا رابطه ای واقعی 

نیست؛ رابطه ای انسان معمولی با وقایع، رابطه ی انسان با 

خرب است، نه رابطه ی انسان با اصل ماجرا. از همین رو در 

زندگی انسان عادی تاریخ مفهوم خربی دارد که صادقانه 

نیست.

فیلم  روایت  می شنود،  رادیو  از  را  نازی ها  آمدن  اشپیلمن، 

منی دهد،  نشان  واضح  لهستان  در  را  نازی ها  جنگ  نیز، 

تنها نشان می دهد که رسبازان نازی وارد لهستان شده اند. 

می شنود.  نازی  افرس  از  را  روس ها  آمدن  خرب  اشپیلمن 

با  می شود،  بیرون  خود  پناهگاه  از  اشپیلمن  همین که 

نازی ها  از  را  لهستان  که  می شود  روبه رو  روسی  رسبازان 

تصفیه کرده اند.

 اما اشپیلمن به هیچ یک از این خربها وقعی منی گذارد. در 

آغاز فیلم، زمانی که آمدن نازی ها را از رادیو می شنود، خرب 

دیگری نیز از رادیو روایت می شود و آن این که انگلیسی ها 

در برابر نازی ها می جنگند و قرار نیست نازی ها لهستان را 

تسخیر کنند. خربی را که از رادیو شنید به حقیقت نپیوست 

و برای او دیگر وقایعی که شبیه خرب به او می رسید، قابل 

درنگ نبود.

چارچوب بندی  روایت  علیه  مقام،  این  به  اشپیلمن  آوردن 

و  اتفاقات  به  معطوف  نگاه  که  تاریخی  است؛  تاریخ  شده 

قدرت ها دارد و از کالن روایت های تاریخی بحث می کند. 

تاریخ  یا  است،  تاریخی  روایت  وارونه سازی  اما  فیلم  این 

مردمان عادی و توده ها.

فیلم پیانیست در کلیت خود، اشپیلمن را ناظر تاریخی و 

از  پارتیزان ها  او می بیند که  یا دانای کل قلمداد می کند. 

او می بیند که چطور  را در جبهه می گیرند.  نازی ها مترکز 

خانواده اش به سوی کوره های آتش سوزی می رود. او می بیند 

که چطور مقاومت در لهستان کلید می خورد. انسان عادی 

که روایت گر تاریخ مردمان عادی، اما واقعی است.

اشپیلمن در آخر فیلم با نازی ای روبه رو می شود که به خاطر 

می آورد،  غذا  برایش  منی کشد؛  را  او  بودنش  پیانیست 

لباس گرم تنش را می دهد، از هرن او لذت می برد. او این 

هیتلر  تفکر  گرو  در  که  نشان می دهد  آدمی  را  نازی  افرس 

نیست، شاید مجبور به خدمت شده است و آن افرس نیز در 

زندان روس ها، کشته می شود. آن افرس قطعیت بد بودن از 

کسانی را که مجبور به جنگ شده اند، می گیرد.
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