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آیا تنش عربستان و قطر بر آیا به نیروهای دولتی توهین شده است؟
مذاکرات صلح افغانستان 

اثر می گذارد؟
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بودند  درس های شان  خواندن  سرگرم  سقف  یک  زیر  جوانان  پیش،  سال  دو  حدود 
که انفجار مهیبی رخ داد. انفجاری که آرزوهای فراوان دانش آموزان و کارمندان یک 
آموزشگاه را به خاکستر نشاند. در این انفجار که در آموزشگاه موعود رخ داده بود، ۴۸ 
دانش آموز کشته شدند و ۶۷ دانش آموز دیگر زخم برداشتند.  هنوز هم ترس برخاسته 
از آن انفجار، دست از سر دانش آموزان این آموزشگاه برنمی دارد. این ترس امروز کار را 
به جایی کشانده که خانواده های قربانیان، برای پایان آن، حتا حاضر اند خون قربانیان 
آن »رویداد بنیادبرانداز« را ببخشند. اکنون و در جریان مذاکرات، خانواده های قربانیان 
گرد آمده اند تا بگویند که جنگ امان شان را بریده است و صلح می خواهند. صلحی که 
قیمت آن از دست دادن عزیزان شان است. این خانواده ها از طرف هایی که با هم درگیر 
اند، توقع دارند که به ناتوانی مردم در پرداخت قیمت های جبران ناپذیر جنگ توجه 

کنند و به »این تقابل منحوس« نقطه پایان بگذارند.

مقامات بلندپایه امنیتی در جریان چند روز اخیر، سخنانی را مطرح کرده اند که از یک طرف برای مردم بسیار ناامیدکننده است و از طرف 
دیگر برای نیروهای دفاعی و امنیتی کشور توهین آمیز است. احمدضیا سراج، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، روز دوشنبه، 2۴ سنبله، 

در نشست استجوابی مجلس نماینده گان از کارنامه نیروهای خیزش مردمی دفاع کرد.

این  بود  دانسته  بود.  کرده  را شاد  دلش  بوت ها  سرخی 
چیزی است که می تواند روزها او را خوشحال نگه دارد. 
از صاحب دکان قیمت بوت ها را پرسیده بود. نه خیلی 
که  پول هایی  با  می توانست  ارزان.  خیلی  نه  بود،  گران 
جمع کرده بود، آن را بخرد. می توانست تعداد بیش تری 
دستمال گل دوزی کند و به خود اندکی بیش تر سختی 
بدهد تا بتواند بوت های سرخ را به خانه ببرد. با همین رویا 

به خانه برگشته و...

سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  رییس  قاضی زاده،  یونس 
مشکالتی  اساس  بر  می گوید  روزنامه  ۸صبح  به  هرات، 
که در گمرک است، بازرگانان نمی توانند مواد و کاالی 
کنند  بارگیری  و  ترخیص  مناسب  زمان  در  را  وارداتی 
دالر  به ۶۰  دالر  از 2۰  تن سمنت  یک  انتقال  کرایه   و 

افزایش یافته است.
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چرابهایموادساختمانیدرهرات
افزایشیافتهاست؟

یکجورهبوتسرخ یکسناتورپیشینوچهار
غیرنظامیدیگردربادغیس

تیربارانشدند
۸صبح، هرات: مقام های محلی بادغیس می گویند 
که یک سناتور پیشین همراه چهار غیرنظامی از سوی 
افراد تفنگ دار ناشناس در این والیت تیرباران شده  
است. امیرشاه نایب زاده، نماینده بادغیس در مجلس 
نماینده گان، تأیید می کند که این فراد حوالی چاشت 
روز دوشنبه، بیست وچهارم سنبله، در مسیر ولسوالی 

»آب کمری« تیرباران و کشته شده اند.
برخی منابع معتبر محلی در صحبت با روزنامه ۸صبح 
می گویند که این رویداد در مناطق زیر کنترل طالبان 
روی داده و اجساد قربانیان قرار است به مرکز والیت 

بادغیس انتقال داده شود.
بادغیس،  والی  سخنگوی  دفتر  و  امنیتی  مقام های 
حاضر نشدند در مورد چگونه گی این رویداد چیزی 
بگویند، اما برخی منابع غیردولتی تأیید می کنند که 
همراه این سناتور پیشین چهار پیرمرد نیز تیرباران و 

کشته شده اند.
عبداهلل خردمند، از فعاالن مدنی بادغیس، در صحبت 
نیروهای  میان  نبرد  که  می گوید  ۸صبح  روزنامه  با 
امنیتی و طالبان در ولسوالی آب کمری طی روزهای 
اخیر افزایش  یافته و شام روز یک شنبه، بیست وسوم 

سنبله، دو نوجوان از سوی طالبان کشته شدند.
افزون بر این، چاشت روز یک شنبه به دنبال انفجار یک 
موتر زرهی هاموی در مربوطات ولسوالی آب کمری 

بادغیس، پنج سرباز ارتش ملی کشته شدند.
رنگین خان مشکوانی، مردی که از سوی افراد مسلح 
بزرگ  و  پیشین  سناتوران  از  است،  شده  تیرباران 
موارد  در  او  است.  بوده  بادغیس  والیت  در  قومی 
گوناگون برای از میان رفتن مشکالت مردم به عنوان 

»میانجی » به مناطق زیر کنترل طالبان می رفت.

ادامه مذاکرات دوحه؛

3

هیأت دولت و طالبان منتظر نهایی شدن 
اصول و اجندای مذاکرات اند

خواست بسته گان قربانیان جنگ؛

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

https://www.instagram.com/rashid.khan19/

https://mm.monsterenergy.com/ExternalLinks/ExternalDownload?mId=ab3a9ad02efd3b471a9463c5ebf226c10d585
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بررسی اظهارات تازه محب و سراج؛



رسمی  آغاز  با  هم زمان 
مستقیم  گفت وگوهای 
جمهوری  هیأت  میان 
و  افغانستان  اسالمی 
شهر  در  طالبان  هیأت 
کم رنگ  قطر، حضور  دوحه 
روسیه  و  ایران  کشورهای 
توجه ها را به خود جلب کرد. 
آغاز رسمی گفت وگوها، وزیران خارجه  در مراسم 
ایران و روسیه حضور نداشتند و از طریق »تماس 

ویدیویی« هم صحبت نکردند.
افزون بر ایران و روسیه، نقش کم رنگ یکی دیگر 
از قدرت های منطقه ای در این نشست حس شد؛ 
عربستان سعودی، کشوری قدرت مند و ثرورت مند 
روابط  دلیل  به  بسیاری  دید  از  که  آسیا  غرب  در 
در  زیادی  نفوذ  پاکستان،  با  اقتصادی گسترده اش 

این کشور دارد.
در  می تواند  پاکستان  که  است  این  بر  باورها 
ایفا  مهمی  نقش  افغانستان  صلح  گفت وگوهای 
این  خاک  در  طالبان  ارشد  رهبران  و حضور  کند 
کشور و آن چه مقام های حکومت افغانستان وجود 
با  پایگاه های جنگ جویان طالبان در آن سوی مرز 
پاکستان عنوان می کنند، این کشور را به بازی گری 
کلیدی در روند گفت وگوهای صلح افغانستان بدل 

کرده است.
کشورهایی  کم رنگ  حضور  دربار ه ی  اصلی  نگرانی 
گفت وگوهای  در  عربستان  و  روسیه  ایران،  مانند 
با طالبان، این است که اگر این کشورها در  صلح 
باشند، ممکن است در  فرآیند صلح نقش نداشته 
سنگ اندازی  و  کارشکنی  احتمالی  توافق  اجرای 

کنند.
کم رنگ  حضور  سبب  که  عواملی  از  یکی  شاید 
گفت وگوهای  رسمی  آغاز  مراسم  در  عربستان 
افغانستان  اسالمی  میان هیأت جمهوری  مستقیم 
این  برگزاری  میزبان  کشور  شد،  طالبان  هیأت  و 

نشست تاریخی باشد.
کشورهای  برخی  و  عربستان  با  که  کشوری  قطر، 
تنش  و  ندارد  خوبی  رابطه ی  آن  هم پیمان  عرب 
سال  چند  همین  عربستان،  و  قطر  میان  سیاسی 
پیش به رویارویی تمام عیار سیاسی - دیپلماتیک 

تبدیل شد.
در سال 2۰۱۷ کشورهای عربستان، امارات متحده 
سعودی  عربستان  فشار  با  بحرین،  و  مصر  عربی، 
روابط دیپلماتیک شان با قطر را لغو کردند. از جانب 
دیگر ایران و ترکیه از جنجال میان کشورهای عرب 
با قطر استفاده و روابط اقتصادی - تجارتی خودشان 

را با آن افزایش دادند.
مصر،  عربستان،  دیپلماتیک  روابط  قطع  از  پس 
امارات و بحرین با قطر، تنش ها میان این کشورها 
اوج گرفت. نبرد دیپلماتیک میان عربستان و قطر از 
خلیج فارس و کشورهای عرب فراتر رفت و برخی 
از عربستان  به پشتی بانی  نیز  آفریقایی  کشورهای 
سعودی روابط دیپلماتیک شان را با قطر قطع کردند.

قضیه به همین جا ختم نشد و کشورهای هم پیمان 
قطر،  بر  فشار  افزایش  برای  سعودی  عربستان 

دریایی  زمینی،  ارتباطی  مسیرهای  و  مرزها  تمام 
از این  با این کشور را بستند. برخی  و هوایی شان 
»آسمان  سعودی  عربستان  شمول  به  کشورها 
رفت وآمد  روی  به  هم  را  هوایی«شان  حریم  و 

هواپیماهای قطری مسدود کردند. 
میان  جنجال  اصلی  منشای  می رسد  نظر  به 
کشورهای عرب هم پیمان عربستان با قطر، بر سر 
ایران  یعنی  عربستان،  منقطه ای  و  دیرینه   رقیب 
بوده است. به ادعای مقام های ارشد کشورهای عرب 
هم سو با عربستان، شیخ تمیم بِن َحَمد، امیر قطر، 
را  منطقه  ثبات  در  ایران  مهم  نقش  سخنانی،  در 
تمجید کرده، اما این ادعا از سوی مقام های قطری 

رد شده است.
 به باور آگاهان امور سیاسی، عربستان و کشورهای 
روابط  قطع  با  کردند  تالش  آن،  هم پیمان  عرب 
را  قطر  اقتصادی،  تحریم های شدید  و  دیپلماتیک 
اما  کنند،  منزوی  منطقه ای  سیاست  صحنه ی  در 
برگزاری »اجالس دوحه« بخشی از تالش آنان برای 

انزوای این کشور را زیر پرسش بُرد.
دکتر جمشید نیک جو، استاد دانشگاه و آگاه امور 
سیاسی بر این باور است، هر چند کشورهایی مانند 
عربستان سعودی، امارات و برخی دیگر از کشورهای 
عرب خلیج فارس با قطر مشکل دارند، اما »اجالس 
آنان  و  شد  برگزار  متحده  ایاالت  ابتکار  با  دوحه« 

متحدان مهم امریکا هستند.
از دید آقای نیک جو، در اجالس گفت وگوهای صلح 
و  روسیه  شامل  کشورها  از  گروه  سه  افغانستان، 
کشورهای هم سو با آن، امریکا و کشورهای هم سو 
با آن و کشورهای عرب خلیج فارس که هم پیمان 

امریکا هستند، حضور داشتند.
عربستان  کم رنگ  حضور  بر  افزون  می افزاید،  او 
در  اصلی  نگرانی  هم پیمانش،  عرب  کشورهای  و 
روسیه  اندک  سهم گیری  افغانستان،  صلح  مسأله 
و کشورهای هم سو با آن، مثل ایران می باشد، که 
احساس می کنند ابتکار عمل »اجالس دوحه« نزد 
این  سود  به  هم  مذاکرات  موفقیت  و  است  امریکا 

کشور تمام می شود.
عربستان  دارد،  پافشاری  سیاسی  امور  آگاه  این   
پاکستان،  با  روابط  تیره گی  وجود  با  سعودی 
این کشور نفوذ دارد و می تواند معادالت  هنوز در 
بر  فشار  اعمال  با  را  افغانستان  گفت وگوهای صلح 
پاکستان  می رسد  نظر  به  اما  بزند،  برهم  پاکستان 
هم به سمت ترکیه گرایش پیدا کرده و ترکیه روابط 

 

شماری از اعضای گروه طالبان در حاشیه ی مذاکرات صلح گفته اند 
که باید تعدیالتی در قانون اساسی افغانستان آورده شود و این 
موضوع یکی از موضوعات مورد بحث در اجالس دوحه خواهد بود، 
طالبان تأکید دارند که قانون اساسی افغانستان همه اش با شریعت 
اسالم سازگار نیست و تعدیالت می تواند این قانون را اسالمی تر 
افغانستان  اساسی  قانون  بودند که  قباًل هم گفته  سازد. طالبان 
مانع فراروی صلح است. هر چند بعداً مشخص شد که این قانون 
هیچ نوع مانعی در مقابل آغاز گفت وگوهای صلح ایجاد نکرده بود. 
واضح است که طالبان اول باید ثابت سازند که این قانون مغایر 
شریعت اسالم است. زیر چتر همین قانون، صدها هزار عالم دین 
و شهروندان مسلمان زنده گی می کنند. قانون اساسی افغانستان 
تأمین کننده کرامت انسانی، ارزش های ملی، عدالت اجتماعی و 
حقوق بشری است. طالبان از یک سو تأکید بر این دارند که حقوق 
بشر در چوکات شعایر دینی از سوی شان پذیرفته می شوند، اما 
احتماالً مهم ترین بخشی که آن ها را وادار کرده تا در مورد قانون 
اساسی افغانستان دیدگاه داشته باشند، نیز همین مباحث حقوق 
بشری است. این قانون از دموکراسی حرف می زند. در دموکراسی 
مردم حق انتخاب دارند، هیچ قانونی که حق انتخاب را از مردم 
سلب کند، مورد پذیرش جامعه افغانستان نخواهد بود. هیچ عالم 
دینی بی طرفی تا اکنون قانون اساسی افغانستان را فاقد اعتبار 
دینی  ارزش های  و  احکام  است.  نکرده  عنوان  مذهبی   - دینی 
اتفاقاً در تار و پود این قانون نهفته است. ماده سوم قانون اساسی، 
قوانینی که در مغایرت با اصول و قوانین اسالمی در افغانستان قرار 
دارد را مردود می داند. موادی که در مورد تعلیم و آموزش است، 
نهادهای  بهبود  و  تنظیم  و  دینی  تعلیمات  انکشاف  به  را  دولت 
دینی به شمول مساجد و ایجاد نصاب تعلیمی که استوار بر احکام 
نامزدان  اساسی،  قانون  اساس  بر  می سازد.  ملزم  باشد،  اسالمی 
به  ملزم  و  بوده  مسلمان  باید  وی  معاونین  و  جمهوری  ریاست 

پیروی از دین اسالم و محافظت از آن هستند.
احکام  با  مطابق  را  عدالت  تا  می سازد  مکلف  را  ستره محکمه 
هر  که  می سازد  ملزم  را  قضات  هم چنین  کنند.  تأمین  اسالمی 
گاه برای قضیه ای از قضایای مورد رسیده گی، در قانون اساسی و 
سایر قوانین حکمی موجود نباشد، احکام فقه حنفی و شیعه را 
در زمان حل وفصل قضایا مورد استفاده قرار دهند. قانون اساسی 
حق ایجاد و تشکیل احزاب سیاسی را تضمین می کند و تصریح 
می کند که مرام نامه یا اساس نامه احزاب باید در مغایرت با دین 
اسالم نباشد. تلفیق مواد متذکره، اسالم را به عنوان رکن اساسی 

دولت تثبیت می کند.
بحث نفوذ و همکاری غرب در تدوین قانون اساسی که گاه گاه 
توسط طالبان مطرح می شود، پذیرفتنی نیست. غربی ها در دوران 
حضورشان در افغانستان صدها مکتب، سرک و دیگر ضروریات 
را آماده ساختند، چطور ممکن است که به دلیل ساخته شدن 
آن ها باید همه شان را آتش بزنیم. خارجی ها در زمان تدوین قانون 
اساسی افغانستان نقش حمایتی و تخنیکی داشتند. این قانون در 
آن زمان توسط نماینده گان لویه جرگه تهیه شد. نماینده هایی که 

مسلمان بودند، افغان بودند و به ارزش های مردم ما باور داشتند.
قانون اساسی افغانستان در حال حاضر، جامع ترین قانونی است 
که نیازی به دست کاری و تعدیل ندارد. اگر بهانه گیری را کنار 
یا ماده هایی را در این  بگذارند، طالبان هرگز نمی توانند ماده و 
قانون نشان دهند که با هیچ ارزشی در افغانستان مغایرت داشته 
باشد. خوب است که رهبران این گروه با حقوق دانان، علمای دینی 
و قانون دانان در این مورد گفت وگو کنند. در غیر آن این قانون را 

دوباره بخوانند و درباره این تقاضای خودشان مکث کنند.
اگر هدف طالبان از تغییر در قانون اساسی، نوعیت نظام و پیدا 
کردن جایی برای رهبران گروه های سیاسی است، باز هم اشتباه 
است. نظامی که در آن شخص و یا اشخاصی به صورت میراثی، 
رهبری کشور را بر عهده بگیرند در جهان امروز جایی ندارد. تنها 
برخی از کشورهایی که هیچ خوش نامی ای در عرصه بین المللی 
گرفته اند،  لقب  دیکتاتوری  نظام های  میراث داران  و  ندارند 
نظام هایی از این دست را پذیرفته اند. اگر هدف طالبان این باشد 
که قانون اساسی افغانستان نتوانسته، آرامش و امنیت به ارمغان 
بیاورد و یا نتوانسته فساد را از جامعه دور بسازد، تردیدی نیست 
که ضعف حکومت داری در دوران جنگ و نابسامانی، تقصیر قانون 
افغانستان  اساسی  قانون  که  است  این  واقعیت  نیست.  اساسی 
بوده  افغانستان  در  اخیر  سال های  در  مکتوب  مظلوم ترین سند 
است. خیلی ها آن را دور زدند و به آن اهمیتی ندادند. این خواست 

مردم افغانستان نیست و نبوده است.
انتظار می رود که هیأت مذاکره کننده حکومت در صورت طرح 
این موضوع توسط طالبان از آن ها در مورد غیر اسالمی بودن این 
قانون وضاحت بخواهند. این هیأت باید از قانون اساسی افغانستان 
نباید مورد بحث جدی قرار  قانون  این  حمایت و حراست کند. 

بگیرد و قابل معامله نیست.

قانوناساسی
قابلمعاملهنیست
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شماره 3434
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آیاتنشعربستانوقطر

برمذاکراتصلحافغانستاناثرمیگذارد؟

۸صبح، کابل: سرور دانش، معاون دوم ریاست 
جمهوری، از موجودیت تبعیض و بی عدالتی در 

ادارات دولتی به شدت انتقاد کرده است.
طبق اعالم دفتر مطبوعاتی معاون دوم، سرور 
جدید  نامزدوزیران  معرفی  مراسم  در  دانش 
گفته است که تبعیض و نابرابری »بزرگ ترین 

خطر برای وحدت ملی« است.
معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد ه که 
مشکل  خود  بین  روابط  در  افغانستان  مردم 

از بی عدالتی ها  اما ریشه برخی  ندارند، گاهی 
و تبعیض ها را باید در ادارات دولتی جست وجو 

کرد.
سرور دانش گفته است: »در برخی از ادارات 
شایسته گی  استخدام ها  در  علنی  طور  به  ما 
در نظر گرفته نمی شود و در ارایه خدمات و 
پروژه ها نیز عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن 

نادیده انگاشته می شود«.
دانش گفته است که تبعیض های ناروای قومی، 

سمتی، زبانی، سیاسی و جنسیتی، بزرگ ترین 
خطر برای وحدت ملی کشور است.

معاون دوم ریاست جمهوری خاطرنشان کرده 
این مجبوریم که در مقابل  از  بعد  است: »ما 
بدون هیچ  تبعیض ها و بی عدالتی ها  نوع  این 

مالحظه ای صدای خود را بلند کنیم«.
دانش افزوده است که نقض قانون و بی عدالتی 
توسط یک اداره یا وزارت صورت می گیرد، اما 
تمام سوال ها متوجه رهبری حکومت می شود 
برداشته  پس  این  از  باید  سوء تفاهم  این  که 

شود.
سرورش دانش تأکید کرده است که با توجه به 
این مشکالت، در کابینه جدید حکومت باید از 
تبدیلی ها و استخدام های غیر قانونی، تعدیالت 
و  پالیسی ها  ناموجه  تغییر  قوانین،  شتاب زده 

تبعیض و بی عدالتی ها جداً جلوگیری شود.
در مراسم معرفی نامزدوزیران تازه محمداشرف 
غنی، رییس جمهور و امراهلل صالح، معاون اول 
ریاست جمهوری نیز حضور داشته و سخنرانی 

کرده اند.

سروردانشازوجود»تبعیض«و»بیعدالتی«دراداراتدولتیانتقادکرد

محمدحسین نیک خواه

نزدیک با قطر دارد.
فارس  خلیج  عرب  کشورهای  برخی  که  حالی  در 
تالش دارند قطر را به انزوا بکشند و نقش آن را در 
معادالت منطقه ای کم رنگ کنند، اما طی سال های 
خواسته اند  قطری  ارشد  سیاست گذاران  اخیر 
بازی گری  به  منطقه ای  میدان های  در  کشورشان 

مهم بدل شوند.
قطر در میدان های نبرد و تحوالت سیاسی کشورهای 
سوریه، لیبیا، لبنان، یمن و برخی کشورهای دیگر 
پنهان  پشتی بانی  با  و  داشته  غیرمستقیم  حضور 
در  نبرد، سعی کرده  درگیر  از طرف های  آشکار  و 

معادالت منطقه ای نفش آفرینی کند.
اخیر  سال های  طی  نیز  افغانستان  در  کشور  این 
مؤسسه ی  است.  بوده  نفوذ خود  افزایش  دنبال  به 
خیریه »الغرافه« که بنیان گذار آن یکی از اعضای 
خانواده شاهی قطر است، در سال های پسین برخی 
و  کرده  اجرا  افغانستان  در  را  توسعه ای  پروژه های 
در والیت های کابل، هرات، فراه و برخی نقاط دیگر 

کشور فعالیت داشته است.
گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در شهر دوحه 
 - امریکا  صلح  »اجالس  برگزاری  برای  تالش  و 
و  صلح  تفاهم نامه  امضای  کشور،  این  در  طالبان« 
در نهایت برگزاری اجالس صلح بین االفغانی، تالش  
قطری ها برای افزایش نفوذ و نقش آفرینی بیش تر در 

تحوالت سیاسی افغانستان پنداشته می شود.
از دید آگاهان امور سیاسی، در مقایسه با 2۰ سال 
شد،  برگزار  آلمان  در  بُن«  »کنفرانس  که  پیش 
بازی گران منطقه ای، بازی گران جهانی و بازی گران 
داخلی افغانستان دچار دگرگونی های مهمی شده اند 
امر می تواند بر معادالت »چند مجهوله«  و همین 

صلح اثرگذار باشد.
و کشورهای هم پیمان  عربستان سعودی  هر چند 
به  اما  دارند،  مهم  و  پیچیده  مشکالت  قطر  با  آن 
نظر می رسد به دلیل این که ابتکار آغاز و پیش برد 
گفت وگوهای صلح افغانستان در اختیار امریکا است، 
در  متحده  ایاالت  مهم  متحدان  که  کشورها  این 
مذاکرات  روند  در  زیادی  مشکل  هستند،  منطقه 

ایجاد نکنند.
قوت  به  هم چنان  که  اصلی  نگرانی  همه،  این  با 
کشورهایی  منفی  نقش آفرینی  است،  باقی  خود 
با  هم سو  کشورهای  و  ایران  چین،  روسیه،  مانند 
آنان، در روند گفت وگوهای صلح جمهوری اسالمی 

افغانستان و طالبان است.



همین دلیل است که هزاران طالب زندانی اند، اما »آن ها 
هر که را گرفتند، سر بریدند« و به گفته وی، این روش 
در »دوران حاکمیت سیاه شان« نیز همین گونه بوده است. 
گروه  یک  »طالب  که  است  گفته  سرانجام  صالح  آقای 
کوچک، زشت و خشن است« و »جمهوریت یک اکثریت 
ارزش محور و انسانی« و تصریح کرده است که این گروه 
در کوره جامعه ذوب می شود، زیرا به باور وی، »تاریخ گواه 
پیروزی زشتی بر زیبایی نیست و نخواهد بود«. گفتنی 
درباره  جمهوری  ریاست  نخست  معاون  لحن  که  است 
طالبان پیش از این نیز تُند بوده و تغییری در آن ایجاد 

نشده است.
شنبه،  روز  ملی  امنیت  مشاور  محب،  حمداهلل  پیش تر، 
بود  گفته  مذاکرات  گشایش  حین  سنبله  بیست ودوم 
مزایای  »از  می توانند  گروه«  یک  عنوان  »به  طالبان  که 
بهره مند شوند. گفتنی  دموکراسی زیر چتر جمهوریت« 
در  نیز  طالبان  گروه  معاون سیاسی  برادر،  مال  که  است 
افغانستان را »اداره کابل«  روز گشایش مذاکرات، دولت 
»حوصله«،  بر  صحبت هایش  ادامه  در  اما  بود،  خوانده 
تاکید  مذاکرات  جریان  در  خوب«  »تعامل  و  »تحمل« 
در  طالبان  با  هم سو  خبرنگار  یک  برخورد  بود.  کرده 
جریان برنامه گشایش مذاکرات با برخی از اعضای هیأت 
مذاکره کننده دولت نیز واکنش هایی را در پی داشت. با 
این حال، گروه های تماس دو طرف در جریان گفت وگوها، 
هم زمان با سایر موارد، روی »برخوردها« و »اصول رفتار« 
در جریان مذاکرات، صحبت کرده بودند و به گفته منابع 
جریان  در  نرم  لحن  از  این که  روی  دو طرف  دوحه،  در 
است  گفتنی  کرده اند.  استقبال  شود،  استفاده  مذاکرات 
که فضای گفت وگو میان نماینده گان دو طرف در دوحه 

تاکنون »خوب« وصف شده است.
مذاکرات  از  دور  این  پایان  برای  دقیق  زمان  چند  هر 
مشخص نشده است، اما دو طرف بدین نتیجه رسیده اند 
که مذاکرات بین االفغانی زمان بر است. مذاکرات میان دو 
طرف روز شنبه، بیست ودوم سنبله در »هوتل شرایتون« 
مذاکرات،  این  گشایش  برنامه  در  یافت.  گشایش  قطر 
هم زمان  بین المللی  سازمان های  و  کشورها  نماینده گان 
با تقاضای دوام مذاکرات، خواستار برقراری آتش بس در 
کشور شدند. پیش تر، منابع گفته بودند که زلمی خلیل زاد، 
فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به جانب افغان 
آتش بس  مذاکرات،  آغاز  صورت  در  که  بود  کرده  وعده 
برقرار می شود، موردی که هنوز تحقق نیافته است و حتا 

در اولویت گروه طالبان قرار ندارد.

گفت که در حال حاضر در گفت وگوهای صلح نماینده 
خانواده های  و  ندارد  وجود  جنگ  قربانیان  مستقیم 
قربانی می ترسند که حقوق قربانیان در این گفت وگوها 
زیر پا شود. او گفت: »وقتی خواست قربانیان در نظر 
گرفته نشود، ممکن است که در آینده به صلح نرسیم.«
صدور  با  جنگ  قربانیان  خانواده های  همه  این  با 
درگیر جنگ  از طرف های  ماده ای،  قطع نامه ای هشت 
خواسته اند، آتش بس کنند. در این قطع نامه گفته شده 
است که طرف های گفت وگو کننده باید منافع علیای 
کشور را مبنای مذاکرات شان قرار دهند و تالش کنند تا 
از این فرصت تاریخی، برای دست یابی به صلح عادالنه، 
قربانی محور و پایدار که حقوق بشری و شهروندی در آن 

تضمین شده باشد، استفاده کنند.
در این قطع نامه تصریح شده که در این مذاکرات باید 
زمینه دست رسی قربانیان به عدالت، حقیقت و جبران 
برای آن ها فراهم و تضمین  خسارات مادی و معنایی 
شود که دیگر چنین فاجعه هایی رخ نمی دهد. هم چنان 
در این قطع نامه گفته شده است که در مذاکرات صلح، 
نماینده گانی از خانواده های قربانیان جنگ حضور داشته 

باشند تا از حقوق قربانیان حفاظت و دفاع کنند.
مذاکره کننده  گروه های  از  قربانیان،  خانواده های  این 
خواسته اند که مکانیسمی تعریف شده برای »دست رسی 
و  قربانیان  تا  کنند  ایجاد  را  قربانیان«  با  ارتباط  و 
کمیته  به  موانع،  بدون  بتوانند  آن  ها  بازمانده گان 
اختصاصی مشترک امور قربانیان به سایر ساختارها و 
بر  باشند. عالوه  داشته  برنامه های ذی ربط دست رسی 
این، خانواده های قربانیان تصریح کرده اند که به زودی 
جرگه ی ملی قربانیان را در چارچوب شبکه ی ملی صلح 
مطالبات  بیان  کنار  در  و  می کنند  برگزار  قربانی محور 
ایجاد  را  قربانی محور  صلح  کاری  گروه  اساسی شان، 
می کنند تا به صورت متمرکز و نظام مند، با گروه های 

مذاکره کننده هر دو طرف، گفت وگو کنند.
قرار است که گفت وگوهای صلح به طور رسمی امروز 
هیأت  که  است  بار  نخستین  این  شود.  آغاز  قطر  در 
برای  طالبان،  گروه  و  افغانستان  دولت  مذاکره کننده 

پایان جنگ و رسیدن به صلح گفت وگو می کنند.

میان  گفت وگوها  چند  هر 
گروه  و  دولت  تماس  گروه های 
یافته  ادامه  دوحه  در  طالبان 
گذشته  روز  پایان  تا  اما  است، 
به نتیجه ای نرسیدند که به آغاز 
دو  هیأت  مستقیم  گفت وگوهای 
طرف منجر شود. منابع در هیأت 
روی  تنها  طرف  دو  که  می گویند  دولت  مذاکره کننده 
»اصول رفتاری« و »تقسیم اوقات« بحث کرده اند. اعضای 
هیأت مذاکره کننده گروه طالبان نیز می گویند که »روی 
دو  »برخورد های  بعدی«،  نشست های  پیش برد  ماهیت 
طرف«، »اصول رفتار« و »زمان بندی نشست های بعدی 
مذاکرات« بحث شده است و دو طرف از آن راضی بوده اند. 
بدین ترتیب، به نظر می رسد که تعیین اجندای مذاکرات، 
دو  تماس  گروه های  میان  گفت وگو  برای  گزینه  آخرین 

طرف است.
یک عضو هیأت مذاکره کننده دولت اما تصریح کرد که دو 
طرف در پایان روز دوشنبه، بیست وچهارم سنبله با هم 
گفت وگو کرده و ماده هایی که دو طرف باید در جریان 
مذاکره رعایت کنند را تصویب و نهایی می کنند. منابع 
می گویند که زمان آغاز مذاکرات مستقیم میان دو طرف 
به توافق روی اجندا، اصول مذاکره و زمان بندی بسته گی 
موارد، گفت وگوهای  این  نهایی شدن  و در صورت  دارد 
مستقیم آغاز می شود. با آن که دیدارها میان دو طرف در 
فضای آرام ادامه یافته است، اما لحن برخوردهای برخی 
مذاکرات  حاشیه های  در  طالبان  گروه  با  هم سو  افراد  از 
تُند  کابل، هم چنان  در  افغان  مقامات  از  برخی  و  دوحه 

به نظر می آید.
گروه  و  دولت  هیأت  تماس  گروه های  میان  گفت وگوها 
طالبان در دوحه برای دومین روز و در فضای مسالمت آمیز 
ادامه یافته است. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در 
که  گفت  سنبله  بیست وچهارم  دوشنبه،  روز  صلح  امور 
دیدار میان دو طرف در فضای مسالمت آمیز ادامه یافته 

حدود دو سال پیش، جوانان زیر 
خواندن  سرگرم  سقف  یک 
درس های شان بودند که انفجار 
که  انفجاری  داد.  رخ  مهیبی 
دانش آموزان  فراوان  آرزوهای 
به  را  آموزشگاه  یک  کارمندان  و 
خاکستر نشاند. در این انفجار که 
در آموزشگاه موعود رخ داده بود، ۴۸ دانش آموز کشته 

شدند و ۶۷ دانش آموز دیگر زخم برداشتند. 
سر  از  دست  انفجار،  آن  از  برخاسته  ترس  هم  هنوز 
دانش آموزان این آموزشگاه برنمی دارد. این ترس امروز 
کار را به جایی کشانده که خانواده های قربانیان، برای 
»رویداد  آن  قربانیان  خون  اند  حاضر  حتا  آن،  پایان 
بنیادبرانداز« را ببخشند. اکنون و در جریان مذاکرات، 
خانواده های قربانیان گرد آمده اند تا بگویند که جنگ 
صلحی  می خواهند.  صلح  و  است  بریده  را  امان شان 
این  است.  عزیزان شان  دادن  دست  از  آن  قیمت  که 
خانواده ها از طرف هایی که با هم درگیر اند، توقع دارند 
که به ناتوانی مردم در پرداخت قیمت های جبران ناپذیر 
جنگ توجه کنند و به »این تقابل منحوس« نقطه پایان 
بگذارند. همه ی این خواست ها در حالی مطرح می شود 
قلب هایی  و  گلوله شلیک می کنند  هنوز  تفنگ ها  که 
تپش  از  که  می دهند  دست  از  خون  آن قدر  روز،  هر 
می مانند. جنگ هم چنان با حمله ها و انفجارهایی که 
طالبان راه می اندازند و با وجود تأکید هیأت جمهوری 
بشردوستانه،  آتش بس  برقراری  به  افغانستان  اسالمی 

جاری است.
محب اهلل مرادی یک تن از بازمانده گان حمله ی انتحاری 
معمول  که طبق  می گوید  او  است.  موعود  کورس  در 
برای گذراندن بهتر آزمون کانکور، در کورس آموزشی 
از وقت،  پیش  بود.  را شروع کرده  آماده گی  »موعود« 
بوده  استاد  انگلیسی  زبان  از کورس های  یکی  در  وی 
و زبان انگلیسی را تدریس می کرد و پس از آن برای 
این که بتواند آزمون کانکور را با موفقیت سپری کند، 
در این کورس آموزشی، آماده گی می خواند. او که حمله 
است،  شده  حک  ذهنش  در  موعود  کورس  انتحاری 
چشمان  با  می آید،  یادش  به  انفجار  لحظه های  وقتی 
پر اشک و گلوی بغض کرده اش می گوید که دوستان 
و هم صنفی های  زیادش را در این حمله ی انتحاری از 

دست داده است.
عطاءاهلل از شمار دوستان و هم صنفی های محب اهلل بود. 
محب، امروز برای این که به عطاءاهلل بگوید که حکومت 
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است و اعضای گروه های تماس تالش ها برای توافق روی 
ادامه  را  نشست ها  زمان بندی  و  مذاکرات  اصول  اجندا، 
دولت  مذاکره کننده  هیأت  عضو  ناطقی،  محمد  داده اند. 
تماس دو  اعضای گروه های  روزنامه ۸صبح گفت  به  نیز 
طرف اواخر روز دوشنبه، بیست وچهار سنبله دیداری را 
تنظیم کرده اند و در آن، ماده هایی که دو طرف باید حین 

مذاکرات رعایت کنند را تصویب و نهایی می کنند.
خود  سهم  به  طالبان  گروه  مذاکره کننده  هیأت  اعضای 
فضای گفت وگوها را مناسب می دانند و تصریح می کنند 
که اعضای گروه های تماس این گروه از نشست  با گروه 
هیأت  عضو  واثق،  حمداهلل  بودند.  خرسند  دولت  تماس 
مذاکره کننده طالبان به روزنامه ۸صبح گفت که دو طرف 
روی چگونه گی پیش برد نشست های بعدی، برخورد های 
بعدی  نشست های  زمان بندی  و  رفتار  اصول  طرف،  دو 
هیأت  که  است  گفتنی  است.  شده  بحث  مذاکرات 
مذاکره کننده دولت و طالبان هر دو در جریان روز گذشته 
میان هم دیدار داشته اند و روی برخی از مسایل گفت وگو 
هیأت  درونی  نشست  از  جزییات  حال،  این  با  کرده اند. 
دولت و طالبان رسانه ای نشد. قرار است به محض توافق 
میان دو طرف روی اجندا، اصول و زمان بندی مذاکرات، 
گفت وگوهای مستقیم هیأت مذاکره کننده دولت و طالبان 
آغاز شود. دو طرف اما تا پایان روز گذشته، صحبت روی 
اجندای مذاکرات را آغاز نکرده بودند. بدین ترتیب، اعضای 
هیأت دو طرف منتظر اند که گروه های تماس به نتیجه ای 

دست  یابند تا مذاکرات آغاز شود.

لحن ها در جریان مذاکرات؛ نرم در دوحه و تُند در 
کابل

از  برخی  که  می یابد  ادامه  حالی  در  گفت وگوها  این 
افغان، هم چنان بر دوام جمهوریت و ارزش های  مقامات 
بشری تاکید کرده اند. امراهلل صالح، معاون نخست ریاست 
جمهوری روز دوشنبه، بیست وچهارم سنبله در یک پُست 
فیس بوکی به مقایسه برخوردهای دولت و طالبان پرداخت 

با قاتالن وی صلح می کند، در مزار او حضور یافته است.
از دست دادن عطاءاهلل برای محب اهلل، هنوز تازه است و 
اندوهش این نیز کهنه نمی شود. به همین خاطر است 
که با آه و اندوه، قبر عطاءاهلل را مخاطب قرار می دهد و 
مردم  که  می دیدی  را  امروز  و  بودی  »کاش  می گوید: 
چشم به صلح بسته اند و می گویند طالبان حاضر شده اند 
با حکومت  لعنتی  این جنگ  به  دادن  پایان  برای  که 

گفت وگو کنند.«
او که خیلی از صحنه های حادثه را به یاد دارد، می گوید 
آینده سخن گفته  با عطاءاهلل در مورد  روز  که در آن 
بود: »افسوس که آن روز آخرین روز زنده گی عطاءاهلل و 
سایر دوستانم بوده است.« از گفت وگوی آنان لحظه ای 
نمی گذرد که در داخل صنف، انفجار مهیبی رخ می دهد 
و همه ی امیدها و آرزوها را به خاک یک سان می کند. 
ریاضی  »ساعت  می دهد:  شرح  حادثه  بغض  با  محب 
خالص شد و با عطاواهلل پهلو به پهلو نشسته بودم. زنگ 
تفریح زده شد و دو- سه دقیقه گذشته بود که صدای 
روی  افتادم  و  نفهمیدم  دیگر  شد،  بلند  گوش خراشی 
زمین. هرچه می خواستم صدا بزنم توانایی نداشتم. یک 
وقت به هوش آمدم دیدم که صنف سقف ندارد. همه 
دور و برم افتاده بودند و غرق در خون بودند. عطاءاهلل هم 
در بین قربانیان افتاده بود و در سرش چره خورده بود. 
هر چه فریاد زدم که بلند شو، صدایی نشنیدم. بیرون 
شدم دیدم همه جا شیشه ی شکسته فرش شده است. 
بیرون رفتم دیدیم که مردم در حال انتقال زخمی ها و 

کشته ها هستند.«
محب با وجودی که صحنه های خونین آن حادثه، هنوز 
می کند  تصریح  اما  می آفرینند،  درد  چشمانش  پیش 
شدن  »پرپر«  شاهد  خانواده ای  دیگر  این که  برای 
»گناه  می پرسد،  او  بیاید.  صلح  باید  نباشد،  عزیزانش 
جوانان چیست که هر روز در خون می غلطند و از بین 

می روند.«
این روزها که مذاکرات صلح بر سرزبان ها افتاده است، 
بر »تپه ی شهدای  قربانیان  محب و سایر خانواده های 
جنگ  درگیر  طرف های  از  و  آمده اند  گردهم  دانایی« 
کنند.  صلح  و  بکشند  دست  نبرد  از  که  می خواهند 

و تصریح کرد که طالبان در کوره جامعه ذوب می شوند. 
است که دولت  تُند گفته  لحنی  با  ادامه  در  آقای صالح 
افغانستان میلیون ها انسان باسواد به جامعه تقدیم کرده 
»طالب«  و  »تروریست«  با  آنان  از  یک  هیچ  که  است 
در  خوانده  درس  تا  چند  استثنای  »به  ندارد،  هم سویی 
گروه  هم چنان  وی  پاکستان«.  با  تبانی  در  یا  پاکستان 
طالبان را در جریان مذاکرات صلح، »زشت« و »خشن« 
تنفر  طالب  از  »شهرها  که  است  کرده  تصریح  و  خواند 
دارند« و »روستاها نیز برای آزادی از چنگال این نیروی 
دید  از  اقتصاد  وی  دارند«.  لحظه شماری  و خشن  زشت 
طالبان را »باج گیری زیر نام عشر و صادرات منظم تریاک« 
خواند و افزود که در صورت تمکین نکردن فردی به آن، 

»سزایش قمچین یا مرمی« است.
مدنی  جامعه  طالب،  دید  از  که  گفت  این  بر  افزون  او 
»گوش دادن به حرف های تکراری مالی بی تصدیق و فارغ 
اکوره ختک در باره آخرت« است و افزوده است که »طالب 
برای دنیا پیام ندارد« و پیامش در ارتباط به دنیای آخرت، 
»پُر از تناقض و هذیان« است. آقای صالح در ادامه گفته 
است که مردم در افغانستان به علم و عرفان »دست رسی 
به  را  حق  این  »طالب  وی،  گفته  به  اما  دارند،   بی قید« 
مردم نمی دهد یا نداده  است«. به گفته امراهلل صالح، دولت 
»یک نظام چند بُعدی و کثرت گرا است که مجبور است 
مطابق به قانون هر روز به مردم پاسخ دهد«، اما طالبان 
»چند نفر بی سوانح اند که حتا اجازه پوشیدن لباس با تنوع 
که  دارد  باور  دولت  است،  کرده  تصریح  وی  ندارند«.  را 
آقای  باور  به  اما  است،  کرده  هست  پروردگار  را  رنگ ها 
صالح، طالبان »دیدگاه سیاه وسفید« دارند. معاون نخست 
ریاست جمهوری هم چنان تصریح کرده است که دولت 
تاریخ خود را در هزاران سال می بیند، اما به گفته او، »برای 
طالب، تاریخ با ظهور رمز آلود و استخباراتی مالعمر آغاز 

شده است و پیش از آن، دنیا همه تاریک و نیست بود.«
آقای صالح گفته است که جمهوریت نظام عدلی و قضایی 
به  و  اعتقاد دارد«  به محکمه صحرایی  اما »طالب  دارد، 

و  از جنگ خسته شده اند  مردم  دیگر  که  او می گوید 
باید صلح برقرار شود تا نسل جوان افغانستان بتوانند 
صلح  آرزوی  در  کسانی که  سایر  و  عطاءاهلل  آرزوهای 
قربانی شده اند، برآورده کنند. محب می گوید، جنگی که 
امروز جریان دارد، هزاران تن را با آرزو و امیدهای شان 

به زیر خاک کرده است.
موعود(  کورس  کشته گان  فاطمه)از  مادر  بیانی،  آمنه 
است. او که در کنار مزار دخترش نشسته است، با آه و 
ناله با دخترش که در گور است، درد دل می کند. او با 
دل آکنده از درد و رنج می گوید که دخترش در کورس 
انتحاری جانش  موعود آماده گی می خواند و در حمله 
را از دست داد. این مادر برای این که مادران دیگر، غم 
از دست دادن فرزندان شان نبینند، از طرف های درگیر 
تا  از جنگ بکشند و صلح کنند  می خواهد که دست 
دیگر کسی  او می گوید که  باشد.  آرامش  مردم شاهد 
حکومت  و  ندارد  را  عزیزانش  دادن  دست  از  توان 
شود.  حاکم  پایدار  صلح  کشور  در  تا  کند  تالش  باید 
بخشش  قابل  دخترش  قاتالن  هرچند  که  می گوید  او 
نیستند، اما برای این که مردم در صلح و آرامش زنده گی 
کنند، حاضر است قاتالن دخترش را ببخشد. او گفت: 
»قاتل های این ها قابل بخشیدن نیست که ببخشیم. با 
آن هم ما می خواهیم که صلح و آرامی بیاید تا دیگر در 

آرامش زنده گی کنیم.«
موعود  حادثه  قربانیان  از  یکی  برادر  رفیع،  حمیداهلل 
است. او نیز می  گوید که خواهرش با هزار امید و آرزو 
برای آموزش و آینده اش، زیرخاک دفن شده است. او 
نیز خواستار صلح دوام دار و پایان خشونت ها است. رفیع 
می گوید برای این که کشور به صلح پایدار دست یابد، 
در گفت وگوها دخیل  را  قربانیان جنگ  باید  حکومت 
بسازد. آقای رفیع افزود که امروز خانواده های قربانیان 
تا تمامی  زیر نام »صلح قربانی محور« گردهم آمده اند 
دولت مردان  به  را  جنگ  یک  قربانیان  خواست های 
برسانند. او گفت که خواست مهم قربانیان از دولت و 
حیث  به  صلح،  پروسه  در  که  است  این  طالبان  گروه 
نماینده مستقیم شان دخیل باشند تا به صورت مستقیم 
رفیع  بسازند.  دخیل  مذاکرات  در  را  خواست های شان 

ادامهمذاکراتدوحه؛

هیأت دولت و طالبان منتظر نهایی شدن 
اصول و اجندای مذاکرات اند

خواستبستهگانقربانیانجنگ؛

اول آتش بس، بعد صلح قربانی محور

حسیب بهش

عبداالحمد حسینی 
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»...ایاالت متحده هرگز قول ندارد که افغانستان را به 
برعکس،  کرد.  خواهد  تبدیل  نمونه  دموکراسی  یک 
هدف این بود که میراث این کشور را به عنوان پناهگاه 
تروریست ها پایان و ثبات معتدل را برای جمعیتش به 

ارمغان بیاورد.«
آیا ثبات معتدل در افغانستان به ارمغان آمده است؟ 
یقیناً که جواب منفی است. آیا میراث این کشور به 
چرا  یافت؟  خواهد  پایان  تروریست ها  پناهگاه  عنوان 
آن  با  با دشمنی که سال ها  ایاالت متحده  و چگونه 
جنگید، مذاکره و حتا خوش مشربی می کند؟ جواب 
این است که در نظام بین الملل هیچ دوست یا دشمن 
برایند  این که  همه  از  مهم تر  اما  ندارد،  وجود  دایمی 
این فرایند صلح چه خواهد بود؟ در سطور آتی به این 
سوال  ها، با تحلیل از سه سطح نظام بین الملل، نظام 

منطقه ای و سطح تحلیل خرد پرداخته خواهد شد.
فروپاشی شوروی، پارادایم نظام بین الملل را تغییر داد. 
متحده  ایاالت  گرایید،  تک قطبی  به  بین الملل  نظام 
در چندین  و  بر عهده گرفت  را  پولیس جهانی  نقش 
التین  امریکای  و  آفریقایی  آسیایی،  اروپایی،  کشور 
مداخالت نظامی کرد. با  این  وجود، تقریباً دو دهه پیش 
ایاالت متحده جنگ جهانی علیه تروریسم را شروع 
کرد. با حمالت ۱۱ سپتامبر عالوه  بر  این که این کشور 
از مزیت تفوق  داشتن در نظام بین الملل سود می برد، 
همدلی و همدردی جهانی را نیز به خود جلب و به 
افغانستان حمله کرد. فضای بین المللی طوری بود که 
کشورهای متعددی در این امر از امریکا حمایت کرده 
و وارد ائتالف با این کشور شد. کشورهای منطقه ای، 
حتا ایران نیز همدلی خود را با این کشور ابراز کرده 
قرار  کشور  این  اختیار  در  نظامی  پایگاه های  بعضاً  و 
داد. البته نقش پاکستان از همه بارزتر بود. در سطح 
کشوری )هم ملت امریکا و هم مردم افغانستان( نیز از 
اقدامات ایاالت متحده اکثراً حمایت شد. با این  حال 
با گذشت نزدیک به دو دهه، اوضاع تغییر کرده است.

بعد  متبلور شد.  بین الملل  نظام  تغییر در  کالن ترین 
از نزدیک به 2۰ سال از قدرت ایاالت متحده زدوده 
و  کرده  گذر  به  سوی چند قطبی  شدن  شده ، جهان 
از پویایی و قوام ایاالت متحده کاسته شده است. در 
دیگری  اولویت های  متحده  ایاالت  منطقه ای،  سطح 
از یک  سو  با چین و روسیه  پیدا کرده است؛ رقابت 

در  امنیتی  بلندپایه  مقامات 
اخیر،  روز  چند  جریان 
کرده اند  مطرح  را  سخنانی 
مردم  برای  از یک طرف  که 
و  است  ناامیدکننده  بسیار 
نیروهای  برای  دیگر  طرف  از 
کشور  امنیتی  و  دفاعی 
توهین آمیز است. احمدضیا سراج، سرپرست ریاست 
در  سنبله،  دوشنبه، 2۴  روز  ملی،  امنیت  عمومی 
کارنامه  از  نماینده گان  مجلس  استجوابی  نشست 
نیروهای خیزش مردمی دفاع کرد و تلویحاً نقش 
از  برجسته تر  کشور  امنیت  تأمین  در  را  آن ها 
نیروهای پولیس، امنیت ملی و ارتش ملی خواند. 
با  جبهه  مقدم  خط  در  نیروها  این  که  گفت  او 
نیروهای دشمن در جنگ هستند و این ماموریت 
را داوطلبانه و با معاش ناچیز به پیش می برند. سراج 
تأکید کرد که اگر نیروهای خیزش مردمی وجود 
نداشته باشند، ارزگان، ننگرهار، سرپل و بدخشان 
به دست طالبان سقوط خواهند کرد. او خطاب به 
نماینده گان مجلس گفت که اگر شما طرف دار لغو 
این نیروها هستید، در آینده، مسوولیت سقوط این 

والیات را نیز بر دوش بگیرید. 
خیزش  نیروهای  نقش  که  نیست  تردیدی  جای 
مردمی در تأمین امنیت در شماری از والیات مثبت 
بوده است و این نیروها در جنگ با طالبان متحمل 
تلفاتی نیز شده اند. اما آیا این تنها نیروهای خیزش 
مردمی هستند که تا کنون جلو سقوط والیات را 
بلندپایه  مقام  یک  که  است  درست  آیا  گرفته اند؟ 
تشکیالت  اگر  که  کند  اعالم  مردم  به  امنیتی 
نیروهای خیزش مردمی لغو شوند، چندین والیت 
نظر  به  کرد؟  خواهند  سقوط  طالبان  دست  به 
نیروهای  ستایش  در  سراج  احمدضیا  که  می رسد 
گرفته  کار  اغراق  ادبی  صنعت  از  مردمی،  خیزش 
است و در اظهاراتش جانب انصاف را رعایت نکرده 
است. واقعیت این است که نیروهای خیزش مردمی، 
از مسوولیت گریزترین نیروهای مسلح کشور اند و در 
مواردی مرتکب نقض حقوق بشر هم شده اند. این 
مورد باربار از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر 
یادآوری شده است، اما هیچ نهادی برای پی گیری 

از خروج نیرو های خارجی شدند، می تواند مؤید همین 
فرضیه باشد.

افغانی  صلح  پهلوی  مهم ترین  منطقه ای  بازیگران 
ختم  که  بگوییم  اگر  نباشد  گزافه  شاید  هستند. 
هریک  دارد.  بسته گی  منطقه ای  بازی گران  به  جنگ 
این خطه منافع خاص خود را دارد  بازی گران در  از 
ـ که بررسی آن در این مختصر سطور نمی گنجد ـ و 
بعضاً این منافع در تعارض با رقبای شان است که اگر 
به خراب کاری  است  نشود، ممکن  تأمین  منافع  این 
در این پروسه رجحان قایل شوند. یکی از کشورهایی 
پاکستان  نمی کند،  عمل  صادقانه  پروسه  این  در  که 
و  کماکان  را  قبلی اش  نفوذ  کشور  این  اگرچه  است. 
داده  از دست  ایاالت متحده  و  نزد طالبان  به نحوی 
است )مثاًل برگزیدن دوحه به عنوان محل مذاکرات 
این کشور در لیست  به جای اسالم آباد، قرار گرفتن 
خاکستری اف.اِی.تی.اف، تغییرات گسترده در هیات 
پاکستان  گرفتن  نظر  در  بدون  طالبان  مذاکره کننده 
و صد البته روابط در  حال تزاید این کشور با چین( 
اما هنوز هم حایز اهمیت است و بدون  شک قدرت 
تخریب  پروسه را دارد. این که پاکستان چگونه توسط 
امریکا اقناع می شود، سوال باز باقی مانده است و اگر به 
آن پرداخته نشود، ممکن صلح )اگر اصاًل چنین چیزی 
است  ذکر  شایان  باشد.  بیفتد( صلح مصنوعی  اتفاق 
افغانستان  متحده  ایاالت  اگر  بدترین سناریو،  در  که 
را ترک کند، نقش ایران، عربستان سعودی و در کل 
به  شبیه  چیزی  شاید  کشور  در  منطقه  کشورهای 
از  بعد  افغانستان  یا  و   2۰۰۶ از  بعد  عراِق  و  سوریه 

شوروی شود ـ  یک وضعیت هابزی تمام عیار.
بازی گران داخلی، اعم از طالبان و حکومت افغانستان، 
مؤثرترین مؤلفه در معادالت صلح خواهند بود. این ها 
این همه،  با  داشت.  خواهند  تعیین کننده ای  نقش 
هیات  ریاست  در  تغییر  آمده اند.  بُرد  برای  طالبان 
مذاکره کننده گان  سطوح  در  و  مذاکره کنند ه گان 
را  نوا هایی  غیرمنعطف،  افراد  با  آنان  جای گزینی  و 

مردمی متشکل از افراد مسلح غیرمسوول گذشته 
است و دولت تصمیم دارد از فعالیت آن ها در جهت 
مثبت استفاده کند. به گفته سراج، نیروهای خیزش 
مردمی از سالح و مهماتی استفاده می کنند که در 
نشده اند.  و خلع سالح  داشتند  اختیار  در  گذشته 
چقدر می توان به این نیروها که در گذشته »مسلح 
بر  که  افرادی  بست؟  امید  بوده اند،  غیرمسوول« 
خالف قانون، سالح خود را تحویل دولت نداده اند، 
سراج  اظهارات  اگر  هستند؟  اعتماد  قابل  چقدر 
درست باشد، نباید با اطمینان و امید روی شانه های 
دلیل  این  به  کرد.  تکیه  مردمی  خیزش  نیروهای 
که »مسلح غیرمسوول« گذشته و فردی که تن به 
برنامه خلع سالح نداده است، انجام کار مثبت از آن 
بعید است و پابندی او به منافع عمومی هم محال 

است.
اما جالب تر از سخنان احمدضیا سراج، توییت چند 
روز پیش حمداهلل محب در پیوند به شروع مذاکرات 
بین االفغانی در دوحه قطر بود. مشاور امنیت ملی 
کشور در توییتی نوشت: »خوشحالم که پس از یک 
تأخیر طوالنی و خون ریزی های بی جا، گفت وگوهای 
رو در روی صلح افغانستان آغاز شده است.« محب 
در این توییت از این که گفت وگوهای صلح پس از 
»خون ریزی های بی جا« - به گفته او - شروع شده 
است، ابراز خوشحالی کرده است. طبق این توییت، 
جنگ مردم و نیروهای دولتی با طالبان و بر عکس 
آن، در جریان چندین دهه »بی جا« بوده است! مهم 
نیست که نیت محب از این توییت چه بوده است. 
اما این درست ترین تفسیری است که می توان از این 

توییت انجام داد.
طالبان  هم  پسین،  دهه  دو  در  گذشته،  از  جدا 
کشتار  در  دو  هر  دولتی.  نیروهای  هم  و  کشتند 
خودشان  داعیه  برای  و  داشتند  سهم  یک دیگر 
جنگیدند. در این میان، مردم غیرنظامی هم قربانی 
شدند. آیا مسووالنه است که جنگ دولت با طالبان 
را هم »بی جا« خواند؟ شاید نیت محب این نبوده 

طنین انداز می کند: اعادۀ امارت و یا در خوش بینانه ترین 
حالت جوهره هایی از امارت. به  نظر من ممکن است 
از دیپلماسی قطره چکانی  راستا  این گروه در همین 
استمداد بجوید که در پرتو آن مطالبات شان را تدریجی، 
اندک اندک و سربسته ابراز کنند. با این  وجود، دور از 
انتظار نخواهد بود اگر  چنین دیپلماسی را با حمالت 
گسترده عجین کنند تا اهرم  فشار بیش تری در اختیار 
هرچه  را  مقابل  مذاکره کننده گان  وضعیت  و  بگیرند 
حکومت  مذاکره کننده گان  ـ  بسازند  مختنق  بیش تر 

باید عزم راسخ داشته باشند تا مرعوب آنان نشوند.
تشتت در تیم حکومت، جام شوکران است. اگر نقش 
دوژوره ی رییس هیات حکومتی سلب و نقش دفاکتویی 
برای سایران تفویض شود، مطمیناً چشم انداز نامطلوبی 
در انتظار خواهد بود: رسوخ در جبهه دشمن از ازمنه ی 
دیرین تاکتیکی بوده برای فلج  کردن دشمن. طالبان 
منافع  و  فساد  ایضاً  و  عرب عجمی  دعواهای  سر  بر 
شخصی مذاکره کننده گان در درون تیم مقابل حساب 
این  نیز  منطقه ای  و  داخلی  کرده اند. خراب کاران  باز 
معضالت را دامن خواهند زد. مذاکره کننده گان باید از 
فساد، نیرنگ و منافع شخصی دوری، یک پارچه گی و 
همنوایی پیشه کنند و در مورد خطوط سرخ مقاومت و 
مداومت به خرج بدهند ـ حتا اگر شده، الاقل به مدت 
و حمایت  داده یک پارچه گی  به خرج  تبحر  محدود، 
از  این  حال،  با  بسازند.  نقطه قوت شان  را  بین المللی 
آن جا که کشور در شرایطی نیست که خود یاری کند، 
رییس جمهور، داکتر غنی، باید خودی نشان بدهد، 
فضیلت بنماید و ایاالت متحده را با ظرافت تحت فشار 
بار شانه خالی نکند و  از زیر  تا به آسانی  قرار بدهد 
طرف حکومت را بگیرد تا موضع حکومت تحکیم شود. 
در غیر آن این صلح، صلح شکننده، صلح اضطراری و 
صلح تحمیلی خواهد بود و ممکن است ناصواب های 

گذشته بازهم تکرار شود، این بار به  صورت دیگر.
ممکن  کنم:  وارد  را  هگلی  آنتی تِز  این جا  در  مایلم 
مرقوم  فوق  در  که  ویژه گی هایی  با  اگر صلحی  است 
افتاد، متولد شود، گروه های دیگر افغانی منزجر شوند. 
نواهایی از همین اکنون به گوش می رسد. ممکن است 
دوستان قدیم نارضایی های شان را ماتریالیزه کنند و 
در قالب یک مخالف دیگر متبلور شوند. از همین رو 
باریک بینی در این روند از اهمیت فوق العاده برخوردار 

است.

است، اما آیا برای مشاور امنیت ملی کشور شایسته 
نیست که پیش از نوشتن، کمی فکر کند؟ حکم بر 
»بی جا« بودن جنگ در این توییت کاماًل کلی است 

و کشتار هر دو طرف را افاده می کند. 
با طالبان  برای نیروهایی که در خط مقدم جنگ 
جنگیده اند، حکم بر »بی جا« بودن این جنگ بسیار 
سنگین تمام می شود و توهین آمیز است. برای این 
نیروها، جنگ در برابر طالبان، وجیبه ملی و وظیفه 
مقدس تعریف شده است. آن ها برای همین جنگ 
»مقدس« استخدام شده اند و گفته شده است که 
اگر کشته شدند، به منزلت »شهادت« نایل می آیند. 
ممکن است برای ارباب سیاست، این جنگ »بی جا« 
به  آن ها  و  است  »مقدس«  آن ها  برای  اما  باشد 

قدسیت آن باور دارند. 
وقتی به اظهارات سبک سرانه و غیرمسووالنه مقامات 
عالی رتبه کشور دقت می کنیم، متوجه می شویم که 
را  بدبخت هستیم که سرنوشت جمعی مان  چقدر 
به دستان این گونه افراد سپرده ایم. مشاوریت امنیت 
پست هایی  از  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  و  ملی 
نیستند که متصدیان آن بدون مطالعه و سنجش 
به توییت کردن و سخن گفتن بپردازند. پیام خوب 
و  مرگ  پیام  جامعه حیثیت  این  برای  آن ها  بد  و 
این  ناسنجیده  سخن  و  بد  پیام  دارد.  را  زنده گی 
مقامات برابر است با تسلیم کردن مردم و نیروهای 
مسلح کشور به نیروهای دشمن. انتظار می رود که 
این گونه اظهارات تکرار نشود و مقامات بدون تفکر، 
بیانیه ندهند و سخن نگویند. توجه به این مسأله در 
شرایطی که ما به سر می بریم و میز گفت وگوهای 
صلح در قطر چیده شده است، بیش تر اهمیت یافته 
مردم  نگرانی  و  عمومی  افکار  به  بی توجهی  است. 
نفع  به  گفتن  و سخن  طالبان  بازگشت  به  نسبت 
و  شکست  خواهد  را  مردم  کمر  دشمن،  نیروهای 
امید آن ها نسبت به نیروهای مسلح دولت را نابود 
خواهد کرد. این هشداری است که باید جدی گرفته 

شود.

در  سو.  دیگر  از  ایران  گرفتن  قدرت   از  جلو گیری  و 
ایفای  ایاالت متحده دیگر خواهان  نیز  سطح داخلی 
نقش پولیسی نیست. به نظر می رسد مالیه دهنده گان 
امریکایی مایل نیستند که هزینه های سرسام آور این 
ایاالت  رهگذر،  همین  در  شوند.  متقبل  را  مساعی 
به  طور  از مأموریت های بسیط خارجی خود  متحده 
تدریجی عزم رفتن دارد. افغانستان در همین  زمره قرار 
دارد. مذاکرات طالبان-امریکا شروع شد و پایان یافت 
و حاال توپ در زمین »افغان ها« قرار دارد تا زمینه ی 

برون رفت امریکا از معرکه فراهم آید.
از پروسه صلح افغانستان حمایت بین المللی می شود. 
افغانستان  از پروسه صلح  نماینده گان چندین کشور 
حمایت شان را اعالم کردند. در مورد این که افغانستان 
نباید به گذشته برگردد، نیز اجماع کلی وجود دارد. با 
این  حال، مایک پمپئو به نماینده گی از ایاالت متحده 
امتناع کرد و تمام  ابراز نظر در این مورد  از هرگونه 
انداخت.  افغان ها  دوش  به  را  تصمیم گیری  بار های 
کشور  این  آتی  انتخابات  به  توجه  عطف  با  ـ  امریکا 
ـ می خواهد هرچه زودتر این پروسه به نتیجه  برسد. 
کشور  از  کلی  به صورت  متحده  ایاالت  این که  البته 
توافق های  )هنوز  محتمل  ا ست  امری  شود،  خارج 
طالبان ـ امریکا معمایی مانده است(. امریکا اگرچه به 
زعم بعضی ها خواهان برگشت به انزوا گرایی است، ولی 
اگر بالفرض هم چنین باشد ـ که مخالفان این فرضیه 
خیلی زیاد اند ـ بنا بر منافعش به نظر نمی رسد که به 
برچیند؛  را  پایگاه هایش  تمامی  بخواهد  زودی ها  این 
قدرت های  متحده،  ایاالت  ارتش  تخلیه ی  با  چراکه 
کرد  خواهند  آن  پرکردن خالی  در  سعی  منطقه ای 
زوال  دومینووار  جرقه ی  افغانستان  است  ممکن  و 
امریکا در عرصه بین الملل را رقم بزند. باز ممکن است 
چرخه ی ناهنجاری ها به چرخیدن ادامه دهد. یحتمل 
ایاالت متحده معدودی از سربازانش را در میان مدت 
در افغانستان حفظ کرده و با طالبان کنار خواهد آمد. 
این که طالبان خواهان استمرار کمک های خارجی، بعد 

آن آستین باال نزده است.
درجه  نگاه  از  مردمی  خیزش  نیروهای  دادن  قرار 
نیروهای  از  باالتر  سطح  در  مؤثریت  و  اهمیت 
پولیس، امنیت ملی و نیروهای ارتش ملی، یک کار 
نادرست است. این کار نوعی توهین به این نیروها 
است. اگر ادعای سراج درست است، پس چه نیازی 
به حفظ سایر نیروها است و چرا این همه هزینه 
نیروها صورت می گیرد؟ واضح است که  این  روی 
اثبات پذیر نیست. آن چه مسلم است  ادعای سراج 
رغم  به  مردمی  خیزش  نیروهای  که  است  این 
انتقاداتی که علیه این نیروها موجود است، دست یار 
نسبتاً مفیدی برای نیروهای پولیس و ارتش ملی در 
جنگ با طالبان بوده اند. اما این مفیدیت در حدی 
نیست که گفته شود، در نبود این نیروها، والیات 
متوجه  آسیبی  آن ها،  حفظ  با  و  می کنند  سقوط 

والیات درگیر جنگ نخواهد شد.
سخنان احمدضیا سراج از جانب دیگر حامل یک 
به  غیرمستقیم  او  است.  ناامید کننده  بسیار  پیام 
مردم و نماینده گان آن ها اعالم کرد که در شرایط 
دشوار تنها به نیروهای خیزش مردمی پناه ببرند. 
شاید از دید سراج، این نیروها تنها نیروهایی هستند 
که می توانند جنگ با طالبان را ببرند و از سقوط 
والیات به دست این گروه جلوگیری کنند. این در 
حالی است که تمام چشم امید مردم به نیروهای 
منظم پولیس، امنیت ملی و ارتش ملی دوخته شده 
است. در جنگ ها دیده ایم که مردم صرفاً از نیروهای 
پولیس و ارتش ملی کمک خواسته اند و این رجوع 
به پولیس و ارتش، پیامی جز دل بستن تام و تمام 
مردم به قدرت و توانایی و مهارت این نیروها ندارد. 
تغییر قبله امید مردم به سوی نیروهایی که بعضاً از 
بدرفتاری آن ها شکایت شده است، باعث ناامیدی و 

یأس کامل این مردم خواهد شد.
عمومی  ریاست  سرپرست  اظهارات  دیگر  نکته 
نیروهای  تشکیل  چگونه گی  درباره  ملی  امنیت 
خیزش مردمی است. او گفت که نیروهای خیزش 

فرجام یک جنگ؛
آیاصلحمصنوعیدرراهاست؟

بررسیاظهاراتتازهمحبوسراج؛

آیابهنیروهایدولتیتوهینشدهاست؟
خلیل اسیر
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کودکی اش در مهاجرت می گذرد و در نوجوانی و پس 
از سقوط طالبان با خانواده اش به کشور باز می گردند. 
پایان رسانده  به  مهاجرت  در  را  او که دوره ی مکتب 
است، به دلیل مشکالت امنیتی مجبور می شود دوره ی 
دانشگاه را به صورت غیرحضوری به پایان برساند. مریم 
درانی، که اکنون از فعاالن نام آشنا در بخش حقوق زنان 
در قندهار است، مانند هر شهروند دیگری، در هر لحظه 
از زنده گی اش در کشور، ترس ها و تجربه هایی از نا امنی 

و افکار خشونت پرور داشته است.
را  »زن«  نام  به  رادیویی  مسوولیت  که  درانی  بانو 
برعهده دارد و حامی چند نهاد مربوط به زنان است، 
همکارانش  و  او  فعالیت های شان،  آغاز  از  می گوید 
کرده اند:  تجربه  را  زیادی  محدودیت های  و  تهدیدها 
»از آن جایی که فعالیت های ما مرتبط با زنان است، تا 
کنون چندین بار تهدید شده ایم، کارمندان رادیوی ما یا 
تماس های تهدیدآمیز دریافت می کنند یا در کوچه و 
بازار به صورت علنی و مستقیم تهدید می شوند. گاهی 

روایتفعاالنزنازدشمنانناشناخته؛
طالبانیباهویتدیگریادیگرانیباهویتطالب؟

نیز به دلیل مشکالت امنیتی، ما اجازه ی رفتن به برخی 
مناطق را نداریم.«

امنیتی،  مشکالت  بخش  در  که  می افزاید  درانی  بانو 
زنان  به  ویژه  زنان،  دیگری  مورد  هر  از  بیش  آن چه 
شاغل را نشا نه می گیرد، ترورهای هدف مند است، اما به 
باور او این ترورها، همیشه کار طالبان نیست: »همیشه 
نمی توان ترورها را به طالبان نسبت داد؛ چون برخی 
افراد، به دلیل مشکالت شخصی یا رقابت با یک فرد، 
دست به ترور می زنند، اما این کار به نام طالب ختم 

می شود.«
تصور  از  دور  هم  قضیه  این  برعکس  وی،  گفته ی  به 
نیست و گروه طالبان نیز ممکن است پس از انجام ترور، 
به راحتی ادعا کنند که مسوولیتی در قبال آن ندارند. 
از مشکالت  یکی  درانی،  بانو  باور  به  دلیل،  به همین 
را  دشمن  که  است  این  قندهار  در  فعال  زنان  جدی 

نمی شناسند و نمی دانند با چه افرادی طرف اند.
والیتی  شورای  وکیل  عنوان  به  کار  زمان  در  که  او 
انتحاری جان به سالمت برده  از دو حمله ی  قندهار، 
دوره ی  تجربه های  تلخ ترین  از  یکی  می گوید  است، 
نزدیکش  دوستان  و  همکاران  از  یکی  ترور  کاری اش 
روز  بود،  همکارم  اچکزی  ستاره  »خانم  است:  بوده 
رویداد، هردو در یک موتر به سوی خانه می رفتیم و 
دقیقه  پانزده   - ده  به مقصد رسیدم.  او  از  زودتر  من 
از  خداحافظی مان گذشته بود که به من زنگ زدند و 
خبر شهادت او را دادند.« بانو درانی می گوید، این اتفاق 
تاثیر بدی بر حالت روانی او گذاشته و هم چنان به نوعی 

هشداری بوده که او را وادار کرده است به مدت چهار 
ماه در کابل زنده گی کند.

خانم درانی از تجربه ی دیگری در رابطه با فعالیت های 
صورت  به   2۰۱۴ سال  »در  می گوید:  زن«  »رادیو 
جدی از سوی طالبان تهدید شدم. آنان در شب نامه ای 
خواستار توقف فعالیت رادیو شده و مرا به محکمه ی 
خود که در آن سوی خط مرزی در پاکستان بود، احضار 
طالبان  که  آن جایی  »از  می افزاید:  وی  بودند.«  کرده 
پدرم  از  نمی زنند،  با یک زن حرف  هیچ گاه مستقیم 

خواسته بودند که برای پاسخ گویی نزد آنان برود.«
به گفته ی بانو درانی، آنان قضیه را با قوماندانی امنیه 
در میان می گذارند و با یافتن شخصی رابط، قضیه در 

نهایت به نفع خانم درانی خاتمه پیدا می کند.
افزون بر مخالفت علنی طالبان با فعالیت های رادیویی 
با  فعالیت ها  این  پیش بردن  برای  وی  درانی،  خانم 
نیز  مورد  یک  در  و  شده  روبه رو  بسیاری  مشکالت 
مشخصاً در این رابطه مورد سوء قصد قرار گرفته است. 
بین المللی  جایزه ی  رابطه،  این  در  در سال 2۰۱2  او 

»زنان شجاع« را نیز دریافت کرده است.
برخی  در  دیگر  بزرگ  مشکل  می گوید،  درانی  خانم 
مناطق قندهار، ساختار فرهنگی جامعه است. به گفته ی 
وی، در برخی موارد، باورهای نا درست فرهنگی برای او 
ترسناک تر از تهدیدهای امنیتی است و چنین تفکراتی 
بارها سد راه زنان فعال در قندهار شده است. وی که 
به عنوان یکی از آخرین فعالیت ها، یک انجمن ورزشی 
ویژه ی بانوان را در قندهار ایجاد کرده است، می گوید، 

نیز  علما  برخی  از جمله  دیگران  که  طالبان،  تنها  نه 
تالش زیادی برای توقف کار این انجمن کرده اند: »در 
ایجاد این انجمن ورزشی، با مشکالت زیادی برخوردیم. 
نه تنها طالبان، بلکه برخی مردم هم مخالف بودند؛ حتا 
یک مولوی در خطبه ی نماز جمعه گفته بود که این 
مرکز باید بسته شود، اما خوش بختانه موفق به توقف 

فعالیت آن نشدند.«
در کنار تمام این مسایل، آن چه خانم درانی به عنوان 
نکته ای مثبت و امیدوارکننده در بخش زنان از آن یاد 
می کند، افزایش تعداد مکاتب دخترانه و بهبود وضعیت 
تحصیلی دختران در قندهار است. هرچند به باور او، 
نمی تواند  و  نیست  کافی  هم  هنوز  پیش رفت ها  این 
تضمین خوبی برای موفقیت بیش تر زنان در قندهار 

باشد.
او جایگاه زنان فعال در جامعه ی پس از مذاکرات صلح 
را این گونه پیش بینی می کند: »شاید بالفاصله پس از 
توافقات، زنان نتوانند مانند امروز در جامعه فعال باشند، 
با  زیرا ممکن است آن زمان هم طالبان عقیدتی که 
توافق صلح مخالف اند، در مناطق مختلف حضور داشته 
باشند، اما به مرور زمان و با تالش دولت برای جلب 
اعتماد مخالفان، نگاه آنان نسبت به زنان تغییر خواهد 

کرد.«
به گفته ی بانو درانی، حفظ حق تحصیل و کار زنان، 
باید از اولویت های مذاکرات صلح باشد و زنان، حتا پس 
از مذاکرات صلح هم به مبارزات خود برای دسترسی به 

حقوق بدیهی شان ادامه بدهند.

درست یادم هست 2۹ سال قبل، من هم بازی برگ ها 
زنده گی ام  دغدغه ی  همه ی  بودم .  بلبل ها  هم صدای  و 
رفتن به سوی مکتب و بافتن خیاالت و پیوند زدن شان 
و  بودم  کرده  رسم  را  ایده آلم  آینده  بود.  مکتب  با 
بزرگ ترین کار ی که به آن افتخار می کردم ، حرف های 
کودکانه روی استیج مکتب و خواندن ترانه بود، و این 
تمرینی بود برای مریم مسکین یار شدن. با این کار بر 

حس برتری ام می افزودم.

سایه  زنده گی ام  صاف  آسمان  بر  سیاه  ابرهای 
انداخت!

یک روز طبق روال، با پوشیدن لباس مکتب به سوی 
مکتب شتافتم. اما این روز در نظرم غریبه می آمد. دلم 
برای حادثه شور می زد. گویا آخرین روز از اولین سال 
دوران تحصیلی ام بود. این روز با هیبت تمام از استاد 
آفرین  خواندم،  درست  را  متن  چون  دری  مضمون 
گرفتم. یادم  نیست در طول یک روز چند بار به مادرم 
تکرار کردم، اما مادرم با دیدن به سوی من یأس به جای 
خون در رگ هایش دمیده می شد؛ چون می دانست که 
من  در  را  است  مکتب  عاملش  که  لبخند  این  دیگر 
نخواهد دید. هر باری که من سخن راه می انداختم تا در 
مورد موفقیت آن روزم بگویم، حرفم قطع می شد. دلیل 
این کار را نمی فهمیدم، اما حرف هایی از سقوط کابل 
می زدند، حرف هایی از جنگ و رژیم جدید می گفتند. 
اما من در دنیای دیگر خود را جدا از این دنیا کرده و 

خودم را با مریم مسکین یار مقایسه می کردم.
پشت  دیگر  روز  هر  مثل  و  نهاد  غروب  به  رو  آفتاب 
کوهی خود را مخفی کرد؛ اما این غروب معنا دار بود. 
تاریکی اش ۱2 ساعت در بر نداشت، بلکه یک عمر روی 
ستاره های دلم سایه پخش کرد. این کابوسی بود که 
تمامی نداشت. دیگر این کابوس را خواندن آیت الکرسی 
و چهارقل هم جواب نمی داد و تمام شدنی هم نبود. 
اما  بود،  فردای آن شب هم طلوع کرده  آفتاب  ظاهراً 
و  کردم  تن  به  جامه  دیگر  روز  هر  مثل  من .  برای  نه 
روانه مسیر آرزو هایم شدم. پیش دروازه مکتب مردی با 
ریش بلند و عمامه سفید ایستاده بود. طبق رسم جامعه 
سالم دادم. در جوابم گفت: بعد از این بدون چادر داخل 

مدرسه نمی آیی، فهمیده شد ؟

ترس  از  زبانم  و  بود  گرفته  فرا  را  کوچکم  وجود  لرزه 
نمی چرخید. سرم را به نشان تایید، حرکت دادم.

وقتی داخل صحن مکتب شدم، مردی با لباس جدید 
و زبان جدید دیدم که از لحاظ زبانی و مفهومی هیچ 
با  هم  جدید  قانون  و  نمی کرد  افاده  برایم  را  معنایی 
در  من  غریبه  فضای  و  نمی آمد  در  جور  من  سرو کله 
میان  از  بودم.  ایستاده  آخر صف  در  بود .  کرده  ایجاد 
این همه حرف ها فقط فهمیدم که دختران تا صنف چهار 
می توانند به مدرسه بیایند تا از احکام دین با خبر شوند.
روز بعد با ورود به دروازه مکتب که دیگر معنای مکتب 
بودنش را عوض کرده بود، این بار خبر دیگر طنین انداز 
نه  دوستان  جمله  از  که  ساله   ۱۰ رخشانه  بود.  شده 
چندان صمیمی من بود، با یکی از افراد این گروه به 
نکاح جبری گرفته شده بود. این عمل نه تنها رخشانه 
انداخت، بلکه باعث ترس همه ی  را به گودال تاریکی 
بیرون  جرأت  دختری  دیگر  و  شد  محل  آن  دختران 
شدن از خانه را نداشت. اگر جگر به دندان می گرفت 
تا پا از دروازه بیرون نهد، خانواده مانع می شدند و این 
پایان دوران تحصیل یک ساله ام بود. عمر تحصیلی من 
عوض  سوزن  با  را  قلم  جای  دیگر  بود.  کوتاه  خیلی 
کردم و جای خنده های دخترانه ام را با هم صحبتی و 
مادر  به عنوان  روزگار سختی که  و  زنانه  شکایت های 
دختری و یا خانم سربازی می گذراندند. یک سال بعد 
از ترک اجباری مکتب که ۱۱سالم بود، از بخت نیکم با 
یکی از پسران خاله ام نامزد شدم. باز هم یاد آور می شوم 

از اقبال واالیم که در تله دیگر نیفتادم.

زنده گی دوباره 
در سن ۱2 ساله گی، عروس شدم. باید خودم زنده گی 
می ساختم. گراف دوزی که یکی از هنر های کهن مردم 
تاجیک است را از خود کردم. بهتر است بگویم من باید 
تار و پود زنده گی را خودم جدا می کردم و با این سوزن 
طفولیتم را با بلوغ جبراً پینه می زدم، اگرچه فاصله اش 
این وارد  از  باید بعد  باشد . همه چیز تغییر کرد.  زیاد 

معامالت اجتماعی می شدم. 
ناپدید  پر غبار جهل  آرزوهایم در آسمان ظلم و  دیگر 
شده بود . بعد از آن فقط به چگونه گی درآمد خانواده 
و تربیت فرزندانم مشغول شده بودم، اما بازهم نوری از 

دور در نظرم جلوه گر بود.

اقلیم  جزو  بارنده گی  و  آفتابی  و  ابری  که  می دانستم 
آسمان افغانستان است و این سیاهی از آسمان کشور 

دور شدنی است. 
را  آرزو هایم  همه ی  فرزندم  اولین  آمدن  دنیا  به  با 
مکتب  به  و  بزرگ شدن  برای  روز  هر  زدم.  گره  او  با 
فرستاد نش لحظه شماری می کردم. آن روز ها که دختر و 
پسر بزرگم داشتند به سن آموزش می رسیدند، هم زمان 
با ایجاد اداره موقت بود. آن روزها رادیوی کوچکی که 
اندازه کف دستم بود ، راهنمای خوبی برای تربیت  به 
فرزندانم بود. کماکان از آن جا می آموختم که حق فرزند 
بر والدین چیست و من حیث مادر باید هدفم از بزرگ 
کردن آن ها چه باشد. باالخره بعد از گذشت ۱۴ سال 
امروز دخترم در یکی از بهترین دانشگاه های افغانستان 
مشغول تحصیل است و این بزرگ ترین آرزوی من و 
پدر فداکارش بود که برای دفاع از خاک و ناموس خود 
با جنگ  را  تحصیل  راه  و  پیوسته  گروه مجاهدین  به 

عوض کرده بود.

آیا به قول عام تقدیر دختر مانند مادر خواهد بود؟ 
دختری ایده آل است که در رویا هایم داشتم، با تحرک 
برای  محبت  از  ماالمال  قلب  و  پیش رفت  انگیزه  و 
او دختری  برای عدالت می رزمد.  وطن و هموطن  که 
با  آراسته  و  معبود پرست  قلب  با  شرقی،  کاماًل  است 
نزاکت های انسانی، اما باز هم نشانه هایی از ترس وجودم 
را فرا می گیرد. با دیدن هر موفقیت دخترم، در خود 
و  تکرار شود  دوباره  تیره ی من  روزگار  مبادا  می لرزم؛ 
کبوتر صادق و مهربان من به قفس تنگ طالبان برگردد! 
در  غرق  من  آرزوهای  مانند  دخترم  آرزو های  مبادا 
سیاه چال های جهل طالبان شو د! مبادا سیاست گزاران 
و نخبه گان روزگار هر دختری به شمول دختر من را به 

قمار سیاسی ببازند!
امروزه هم هراس از حاکمیت طالبان وجود دارد. دوباره 
نجوا  کنار  و  کنج  از  زنان  کشیدن  اسارت  زنجیر  به 
می دهد. بازهم دختری باید پرده نشین شود و دوباره با 
آرزو هایش خدا حافظی کند؟ اما این بار وضع رقت بار تر 
خواهد شد ! برای این که دختران تربیت شده 2۰ سال 
قابلیت انعطاف در مقابل اوضاع را ندارند. به چنان انگیزه 
استقالل طلبی مالی و اجتماعی آب خوردند که دیگر 
محال است از اراده ی چون کوه شان عبور کنند. دیگر 

هیچ دختری حاضر به ترک مکتب و کار نخواهد بود. 
دیگر دختری حاضر به تسلیمی سرنوشتش به دست 
دیگران نخواهد بود. من نگران زنده گی رویایی هستم 
که برای دخترانم ساختم. این گفت وگو های شک برانگیز 
طالبان، نشان طوفانی است که زنده گی هایی را ویران 
هدف  یک  با  خشتش  هر  که  زنده گی هایی  می کند؛ 
و  درد  از  پر  قلب  با  که  تهدابی  است،  شده  گذاشته 
این  استحکام  از  است .  گذاشته شده  آینده  به  امیدی 
زنده گی های افغانستان با چنین وضع آشفته در هراسم . 
نسل 2۰ سال اخیر که با نصاب تدوین شده دموکراسی 
تربیت شده اند، آن را با امارت تعویض نمی توانند. ببینید ، 
تحلیل کنید و بعد تصمیم بگیرید که آیا دختران شما 
را  زیستن  زن  و  زیستن  انسانی  زیستن،  آزاد  لیاقت 
ندارند؟ چرا تاریخ افغانستان را پر از سیاهی های انسانی 

به دست آینده ها تحویل می دهید؟ 
آفتابش  که  کشوری  است،  همین  افغانستان  داستان 
راه  چراغ  مهتابش  و  می زند   بیگانه گان چشمک  برای 
دزدان است. بگذارید آسمانی پر درد که چندین سال 
است به جز درد چیزی بر این خاک نبارانیده را برای 

پر کشیدن چند کبوتر سفید با خود تزیین کند.
به  را  گرفتید  نظر  در  من  برای  که  قفسه های طالیی 
روزی  چند  بگذارید  می دهم.  ترجیح  ناصاف  آسمان 
خودم  را  آشیانه ام  بگذارید  کنم،  زنده گی  را  زنده گی 
بگذارید  کنم.  تهیه  خودم  را  غذایم  بگذارید  بسازم. 
جفتم را خودم انتخاب کنم. بگذارید با پر کشیدن در 
قطار کبوتران هم نسل و هم سرشت، به زنده گی ام رنگ 

ببخشم.

قفسناشکنمالمحمدعمر؛

کبوتران دوباره به قفس برمی گردند؟



باالخره روز موعود فرا رسید. توانسته بود آن بوت ها را بخرد و به خانه ببرد. درد اما از 
همان جا آغاز شده بود . مادرجان اجازه استفاده از آن  را نمی داد. این که یک دختر جوان در 

سرک ها بوت های کوری بلند سرخ به پا کند، چیز بدی بود، خصوصاً که نبود پدر آن را بدتر هم 
جلوه می داد. دختر ها نباید بوت های زیبای شان را در سرک ها به پا کنند .

سـرخیکجورهبوت

کوچه  انتهای  دکان  آخرین  شیشه های  پشت  در 
شال فروشان دیده بودشان، یک جوره بوت کوری بلند 
قندهار در فصل  انار  دانه های  سرخ. سرِخ سرخ مثل 

خزان. 
سرخی بوت ها دلش را شاد کرده بود. دانسته بود این 
چیزی است که می تواند روزها او را خوشحال نگه دارد. 
از صاحب دکان قیمت بوت ها را پرسیده بود. نه خیلی 
گران بود، نه خیلی ارزان. می توانست با پول هایی که 
جمع کرده بود، آن را بخرد. می توانست تعداد بیش تری 
دستمال گل دوزی کند و به خود اندکی بیش تر سختی 
بدهد تا بتواند بوت های سرخ را به خانه ببرد. با همین 
رویا به خانه برگشته و روزهای زیادی را به گل دوزی 
گذرانده بود. بی بی جان با حسرت به او نگاه می کرد و 
یاد جوانی خودش افتاده بود. در مورد بوت های سرخ 
به  را  آرزویش  اگر  می دانست  نزد.  گپ  هیچ کس  با 
کسی بگوید، هرگز به دستش نمی آورد. این یک قانون 
کفش فروشی  دکان  به  بی صدا  روز  هر  بود.  نانوشته 
می کرد.  نگاه  سرخ  بوت های  به  لذت  با  و  می زد  سر 
می خواست قلبش آرام شود که هیچ دختری به جز 
او صاحب آن جوره ی سرخ یاقوت مانند نمی شود. آن 
و می آمد. هیچ  بی بی جانش می رفت  با  باید  را  مسیر 
و  برود  تنها جایی  روز  هر  نداشت  دختر جوانی حق 
بیاید. حاال دیگر بی بی جان هم راز بوت های سرخ را 

می دانست.
باالخره روز موعود فرا رسید. توانسته بود آن بوت ها را 
بخرد و به خانه ببرد. درد اما از همان جا آغاز شده بود . 
مادرجان اجازه استفاده از آن  را نمی داد. این که یک 
دختر جوان در سرک ها بوت های کوری بلند سرخ به 
پا کند، چیز بدی بود، خصوصاً که نبود پدر آن را بدتر 

شافاک،   الیف  از  شمس پاره  کتاب  کردن  تمام  از  پس 
حسی آمیخته از خوشحالی، دلواپسی، ترس و اضطراب 
وجودم را فرا گرفت. وقتی کتابی را می خوانی،  احساس 
بابت  این  از  و  شده  اضافه  اندوخته هایت  به  می کنی 
بیش تر  انسان  چه قدر  هر  حقیقت  در  اما  خرسندی، 

بفهمد،  بیش تر در رنج خواهد بود. 
وقتی می بینم از نگرانی اش در خصوص فهم نسبی که 
صحبت  دارند،  اجتماعی  موضوعات  لحاظ  به  مردمش 
می کند و اما تو هنوز حتا اثری از این گفتمان و نظیرش 

ر ا در کشورت پیدا نمی کنی،  می ترسی و مضطربی. 
وقتی به کشورم،  به میهنم و جغرافیایی که به من هویت 
افغانی بخشیده فکر می کنم،  چیزهای زیادی در ذهنم 
چنگ می زنند و هر کدام پیشی می جویند برای اظهار 
یافتن و درج شدن. پیچیده گی ذهنی، آسیب روحی و 
در همی موضوعات چیزی است که در زنده گی هر افغان 
بر  و  ما همراه شده  با  جا خوش کرده و نسل اندرنسل 

رفتارمان سایه افگنده است. 
پیش رفتیم؟  نسل  ما  نسل جنگیم؟  ما  نمی دانم  دقیقاً 
برای  دلم  فراموش شده؟  نسل  یا  مبارزه ایم؟   نسل  ما 
بهتر  شاید  مادرهای مان  و  پدرها  می سوزد.  نسل مان 

زیسته باشند تا ما!
و  میان دود  ناخوشی ها،   میان  نا آرامی ها،  میان  ما  آخر 
کردیم؛   علم  قد  نافرجام  میان خوش باوری های  باروت،  
ما مظلوم ترین دختران حوا و محروم ترین پسران آدمیم. 
تقاص پس  این همه  باید  ملتی  می گویم چگونه  گاهی 
دهد برای زنده ماندنش؟ نسلی هستیم که میان آتش 
جنگ قلم برداشتیم و کسانی را نیز داشتیم که نان دادن 
عزیزان شان را انتخاب کردند. اگرچه دل شان می خواست 
باسواد شوند،  شعر موالنا بخوانند و برای فرزندان شان از 
شاهنامه فردوسی تعریف کنند، اما حقیقتی پررنگ تر از 

آرزوهای شان وجود داشت و آن هم گرسنه گی بود!
باید به جای قلم، بیل بر می داشتند و به جای پر کردن 
نان  از  را  شکم شان  شاهنامه،  از  فرزندشان  گوش 
خط  قاطعانه  خیال های شان  روی  و  می کردند  پر 
می کشیدند، اما این تنها یکی از حکایت های خوش بینانه 
از روند بازماندن سواد است. تاریخ خودش می گوید که 
ما باز مانده شدیم و آن که بیش تر از همه درد را به جان 
خرید و گاهی حتا از جان گذشت، باسواد شد. همیشه 

هم جلوه می داد. دختر ها نباید بوت های زیبای شان را 
در سرک ها به پا کنند . او ناامید شده بود ، گریه کرده 
بود، اما نه تنها کارش نتیجه نداده بود، بلکه به گرفتن 
بوت هایش و گذاشتن داغ آن ها بر دل کوچکش تهدید 

شده بود.
فقط مادرجان در آخرین نزاع بر سر بوت ها، گفته بود 
بتواند آن ها  برود، شاید  به خانه شوهر  که هر زمانی 
شانه  به  شانه  و  کند  پا  به  کوچه ها  و  در سرک ها  را 
به  بیش تر  روز دخترک  از همان  بزند.  قدم  شوهرش 

عروسی کردن فکر می کرد .
می کرد،  نگاه  سرخ  بوت های  به  لذت  با  او  که  هربار 
بی بی جان آهی از روی حسرت می کشید. انگار دردی 
در وجودش تازه می شد. شاید دردی مشترک و قدیمی 
بین تمام زنان این جغرافیا از پیر تا جوان وجود داشت. 
شوق بوت های سرخ کوری بلند او را به داشتن شوهر 
همان  شوهر  دخترانه  رویای  در  بود.  کرده  متمایل 
نجات دهنده بود که می توانست او را از دست خانواده 

سخت گیرش آزاد کند.
این تنها باور او نبود، بسیاری از خواهر خوانده هایش نیز 
فکر می کردند با عروسی کردن زند ه گی شان آرام تر و 

شادتر خواهد بود .
اما همیشه واقعیت و رویا یکسان نیست. بعد از عروسی 
هم از پوشیدن آن بوت ها در سرک ها و کوچه ها منع 
این شهر  بود که  او گفته شده  به  واقع  بود. در  شده 

طاقت دیدن هیچ زن سرخ پوشی را ندارد .
سال ها گذشت ، او دیگر آن دخترک جوان که روزی 
پشت شیشه های دکان کفش فروشی عاشق یک جوره 
بوت سرخ شده بود ، نبود. در عوض تبدیل به یک زن 
دل شکسته شده بود . فرزندانش تمام وقت او را پر کرده 

ترس از آن دارم که حق مطلب را ادا نتوانسته باشم و 
آن چه مفهوم درد است را رسانده نتوانم.

 اما آن هایی که درس خواندند، عده قلیل شان ثمر این 
مهم )سواد( را دریافت کردند، زیرا کشوری که پایه های 
خشم،  جنگ و نفرت در آن چنان عمیق ریشه دوانده 
باشد،  نمی تواند آغوش گرمی برای علم و دانش باشد. 
شنیدیم،  که  صدایی  اولین  تولد  لحظه  ما  از  بسیاری 

صدای توپ و تفنگ بود. 
پاک  زنده گی مان  از  را  آن  اثرات  که  است  کار سختی  
کنیم،  اما و اقعاً روح بزرگ این مردم ستودنی است؛ چرا 
که ما از میان مرگ برای زنده گی تالش می کنیم. از هر 
سو سیلی نا امیدی می خوریم، اما بی شرمانه امیدواریم. از 
میان تاریکی اصرار داریم راه روشنی را دریابیم. حتا اگر 
خودمان خوش بخت نشویم و در این راه زخمی شویم،  

حداقل راه را برای دیگران هموار می کنیم.
ما محبت را میان خشونت یاد گرفتیم. دیده اید دوست 
داشتن های مان هم با خشونت است؟ مشت محکمی به 
پشت هم فرو می آوریم و می پرسیم: »چطور هستی؟« 
در واقع می خواهیم حمایت و اندازه دوستی مان را نشان 
دهیم. فرزندان مان را با دشنام ناز می دهیم، مثاًل: »ای تو 

بودند. او آن جوره بوت سرخ را که بین یک دستمال 
مخمل بین صندوقش گذاشته بود، فراموش کرده بود .

کودکانش  برای  شادی  مادر  بود  نتوانسته  حتا  او 
باشد. نتوانسته بود آزادی را به کودکانش نشان دهد. 
چیزی را که خودت تجربه نکنی، نخواهی توانست به 
دیگران بدهی. آن دخترک گل دوز زیبا که روزی پشت 
شیشه های یک دکان کفش فروشی عاشق یک جوره 
بوت سرخ شده رفته بود و به جایش زنی شکسته و 
خسته دل که چشمانش هیچ فروغی نداشت، آمده بود .

و  جوانی  شور،  از  تمثیلی  سرخ  بوت های  جوره ی 
عالقه ی صدها زن در افغانستان است . زنانی که روزی 
دخترکانی جوان بودند، با هزاران آرمان و آرزو و شور 

آرزوهای سرخ و سبز و آبی. 
بودن  دختر  جرم  به  پدر  خانه های  در  که  دخترانی 
محدود شدند، به هزاران حد و حدود، به آن ها گفته 
شد که بلند نخندند، صدای شان باال نرود موهای شان را 
باد و آفتاب نبیند، از شعر و عشق و موسیقی گپ نزنند 
و در آخر بوت های سرخ را هم در کوچه ها به پا نکنند.
زمانی که فکر می کردند، خانه ی شوهر قبله ی آرزوهای 
عروسی  سن  به  رسیدن  با  و  است  آن ها  شده ی  گم 
و  شیرین  آزادی های  تمام  بخت،  خانه ی  به  رفتن  و 
این  آن که  حال  رسید،  خواهد  دست شان  به  کوچک 
خیالی خام بود . برای بسیاری از آن زنان خانه شوهر 

قتل گاه آرزوها و آرمان های دخترانه شان شد.
جوره بوت سرخ، تمثال صدها آرزوی خاک شده است . 
هزار دل خوشی خرد و کالن که در پشت در خانه های 

سگ  مادر خود...  ای تو بی شرف!« 
فقط از لحن مان باید فهمید که در حال محبت ورزیدن 
هستیم. نمی گویم این ها خوب است، اما حداقل هنوز به 
هم عشق می ورزیم،  به هر طرحی که باشد. اگر چه ظاهراً 
زخم خورده ایم، اما ماهیت همان است،  عشق و  محبت.

تمام دید مثبت گرایانه ام را وادار کردم تا این ها را ببیند، 
وگرنه شوربختانه کم نیست جراحت های دست نخورده ی 

این سرزمین!
مادرم!  میهنم! 

از  جفاهای مان،  از  خجلم!   بسیار  شرمنده ام!  
که  تبرهایی  از  بی تفاوتی های مان،  از  نامردی های مان، 
با دستان خودمان بر ریشه ات کوبیدیم. به چشم هایت 
این جا است  را زخمی کردیم. دقیقاً  تو  و  خیره شدیم 
را  تمام تالش مان  ما  اگر  آشفته گی می شوم.  که دچار 
کردیم، اما هنوز در این وضع وخیم باقی ماندیم، پس 

یعنی کافی نبوده  است. 
بلی، یعنی تمام تالش ما کافی نیست،  کمی بیش تر از 
حد توان باید انجام داد برای این کشور. وگرنه توان ما قد 
نمی دهد. واقعاً نمی توانیم هم دیگر را تحمل کنیم و به 

دور از نگاه  تبعیض گرایانه با هم روبه رو شویم. 

پدرانه و شوهرانه مدفون شد و کسی نپرسید که این 
پرواز  رویای  آیا  آبی،  کوچک  پرنده ی  این  دخترک، 

دارد؟
این روزها، بیش تر از هر زمانی از دست آوردهای زنان 
که  چیزی  می شود .  زده  حرف  افغانستان  جامعه  در 
و  گفت وگوها  و  سمینارها  مختلف ،  حرف های  میان 
اخبار گم می شود، این است که تمام مشکالت زنان 

افغانستان صرفاً قوانین نیست .
تالش بر سر اصالح قوانین ادامه دارد. قانون گذاران و 
جامعه مدنی سخت در تکاپوی تغییر قوانین به نفع زنان 
هستند . اما آن چه از چشم جامعه روشن فکر افغانستان 
پنهان مانده است، ضرورت اصالح فرهنگ های اشتباه 
به قوانین حمایت کننده داریم،  نیاز  بلی، ما  ما است. 
اما مگر چند درصد از مشکالت زنان در افغانستان به 
مراجع قانونی می رسد ؟ بیش از قانون ما نیاز به اصالح 
از موارد پوسیده است؛  فرهنگی داریم که در پاره ای 
فرهنگی که دختر را نه انسانی آزاد و مختار و صاحب 
عقیده، بلکه یک موجود دایم الخطا می داند که حتماً 
باشد.  داشته  کارهایش  بر  نظارت  برای  باید مسوولی 
خواه پدری تندخو، برادری سخت گیر یا شوهری که 

تنها او را در اتاق خواب می شناسد.
بوت های سرخ قصه ناگفته زنان بسیاری در افغانستان 
دنیا  به  زنده گی  از  سرشار  دخترانی  که  آنانی  است؛ 
ترک  را  دنیا  شکسته دل  و  خسته  پیرزنان  و  آمدند 
پوشیدن  لذت  بار  یک  حتا  آن که  بدون  می کنند، 

جوره ی بوت های سرخ را چشیده باشند.

ما در کنار هم نمی توانیم خوش باشیم، چون ما زاده ی 
جنگیم و سال ها رو به روی هم فهمیده یا نفهمیده به هم 
زخم زده ایم، طعنه زده ایم و طعنه شنیده ایم، کشته ایم  
و کشته شده ایم. پس این »در توان ما نیست« را باید 
انجام دهیم؛ یعنی فراتر از توان را. حداقل تمرین کنیم، 
امتحان کنیم. اگر جمله بدی از هموطن مان شنیدیم، 

بی وقفه بر او نتازیم. کمی صبور باشیم! 
نتوانسته  پای روز سختش که  بگذاریم  را  جمله بدش 
لقمه نانی در دهان فرزندش بگذارد. باید گذشت کنیم. 
واقعاً ما از همه چیز بیش تر به گذشت نیاز داریم. می دانم 
این جراحت های عمیق به زودی خوب شدن ندارد، اما 
پیوسته مداوا کردن است. همیشه  و  دوای آن آهسته 
می گویم اگر سواد در بهتر شدن کیفیت زنده گی و در 
به  چه  پس  نباشد،  فایده مند  عشق  میوه  کردن  بارور 

درد مان می خورد؟  
خواننده گان عزیز!

شریک  و  هم درد  یک  عنوان  به  که   بدانید  می خواهم 
غم های تان،  به عنوان کسی که اگر چه شما را نمی شناسد 
اما دردهای تان را زنده گی کرده است، بسیار دوست تان 

دارم! 
هندو،  یا  سیک  سنی،  یا  شیعه  که  ندارد  فرقی  برایم 
پشتون یا هزاره،  تاجیک یا اوزبیک،  پشه  ای یا براهوی،  
ایماق یا ترکمن هستی، همین که انسان هستی و مثل 
من در زنده گی جاهایی شکست خوردی و جاهایی پیروز 
شدی،  زمانی نا امید شدی و گاهی امید بخشیدی، برایم 

کافی است. 
بیا با هم تاریخ را از نو بسازیم، بیا ساکت نمانیم، کاری 
کنیم تا حال مان بهتر شود و نیز حالی را بهتر کنیم. بیا 
روی موالنا و بلخی را،  رابعه و ثریا را، رحمان بابا و امان اهلل 
از هم دوری نکنیم،  همه را در آغوش  را سپید کنیم. 
بگیریم. منتظر لحظه ای باشیم که نوبت خوش بختی ما 
برسانیم،  را  کنیم خودمان  این که تالش  به جز  برسد، 
افغان  این  بلند کنیم.  دستی را بگیریم و کسی را هم 
بودن است!  این انسان بودن است!  در نهایت این همان 

صلحی است که سال ها است در آرزویش هستیم! 
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اهمیتمشارکتجواناندرروندصلح

در روند صلح، نیاز است صدای تمام اقشار جامعه شنیده 
تا  می کند  تالش  زیر  مقاله  موضوع،  همین  روی  شود. 
نقش و اهمیت بین المللی مشارکت جوانان در روند صلح 
افغانستان یکی  را واضح بسازد. متاسفانه جنگ کنونی 
از طوالنی ترین جنگ های معاصر دنیا است؛ جنگی  که 
قریب به 2۰ سال طول کشید و خسارات مادی و مالی 
و  تاریک طالبان  برجای گذاشت. هر چند دوره  زیادی 
تاریخ و مردم  جنگ های 2۰ سال اخیر هرگز فراموش 
افغانستان نخواهد شد، اما انگار چاره ای جز صلح نیست. 
در این جنگ در کنار دیگر اقشار جامعه، جوانان بهای 
زیادی را پرداختند. اکنون که مذاکرات بین االفغانی در 
به  را  نوشته  این  می خواهم  دارد،  جریان  قطر  دوحه ی 
این  در  که  جوان  نماینده  چند  به  ویژه  کشور،  جوانان 
مذاکرات شرکت کرده اند، تقدیم کنم. هدف اصلی این 
بر اساس  جوانان  و سهم  مشارکت  که  است  این  نوشته 

قطع نامه های بین المللی نباید نادیده گرفته شود.  
مشارکت جوانان در روند صلح در سطح بین المللی حایز 
اهمیت زیادی است. قسمی  که در اجرای قطع نامه های 
225۰ )2۰۱5( و 2۴۱۹ )2۰۱۸( شورای امنیت سازمان 
موضوعات  امنیت  و  صلح  جوانان،  مورد  در  متحد  ملل 
این قطع نامه ها  اصلی  است. بحث  اشاره شده  ارزنده ای 
روندهای  تمام  در  جوانان  پر معنای  شمولیت/مشارکت 
شده  بیان  وضاحت  به  قطع نامه ها  این  در  است.  صلح 
است که مشارکت جوانان می تواند مشروعیت و پایداری 
فرایندهای صلح را افزایش دهد. برای تحقق این موضوع 
باید  و حرکت از محرومیت به سوی شمولیت معنا دار، 
هنجارها، عمل کردها، رویکردها و نگرش ها را تغییر داد 
و جوانان را برابر و قدرت مند دانست. بدون شک جوانان 
همه ی  در  مثبت  طور  به  می توانند  که  بازی گرانی اند 

مراحل و همه ی جنبه های روند صلح سهیم باشند. 
این نوشته به دنبال آن است که برای مخاطبان )جوانان( 
به طور بسیار فشرده بفهماند که کجا و چگونه در روند 
صلح و میانجی گری شرکت کنند. از سویی هم این که 
چگونه جوانان می توانند با استفاده از رویکردهای متنوع 

مواد  قیمت  چشم گیر  افزایش 
هرات  در  ساختمانی  اولیه 
است.  شده  جنجال آفرین 
و  تجارت  اتاق  مسووالن 
مدعی اند،  هرات  سرمایه گذاری 
مواد  قیمت   افزایش  دلیل 
برای  ظرفیت  نبود  ساختمانی 
ترخیص کاالی وارداتی در گمرک و اخاذی  و کم کاری 

کارکنان اداره  استندرد این والیت است.
و سرمایه گذاری  تجارت  اتاق  رییس  قاضی زاده،  یونس 
بر اساس مشکالتی  به روزنامه  ۸صبح می گوید  هرات، 
که در گمرک است، بازرگانان نمی توانند مواد و کاالی 
بارگیری کنند  و  ترخیص  مناسب  زمان  در  را  وارداتی 
دالر  به ۶۰  دالر  از 2۰  انتقال یک تن سمنت  و کرایه  

افزایش یافته است. 
او ادعا می کند، دلیل دیگری که تأثیر مستقیم بر افزایش 
کم کاری های  و  اخاذی  داشته،  ساختمانی  مواد  قیمت 
شکایت نامه ای  پایه ی  بر  است.  استندرد  و  نورم  اداره  
در  ساختمانی  اولیه  مواد  واردکننده ی  تاجران  گروهی 
هرات که در اختیار روزنامه ی هشت صبح قرار گرفته 
نیز بر اخاذی و کم کاری کارکنان اداره ی نورم و استندرد 

اشاره شده است.
هرات  بازرگانان  برخی  سوی  از  که  شکایت نامه ای  در 
نگاشته شده  این  سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  عنوانی 
از آن در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته  و نسخه ای 
است، از بلند بودن قیمت »حق الخدمت« برخی از مواد 
اولیه ساختمانی شکایت شده است. در این نامه اعتراضی، 
تاجران واردکننده  مواد ساختمانی در هرات، از بلند بود 

حق الخدمت مواد اولیه ساختمانی شکایت دارند. 
بر اساس »جدول نرخ حق الخدمت آزمایش مواد وارداتی« 
آمریت استندرد هرات، در بدل  آزمایش نمونه  یک تُن 
سمنت 2۰۰ افغانی و یک تُن سیخ گول و انگالرن 25۰ 

یک ضرورت جمعیتی است، بلکه یک نیاز دموکراتیک 
به وظایف  نهادها نسبت  برای پاسخ گویی  و روش مهم 
آن ها در برابر هنجارهای قانونی و افرادی است که برای 
خدمت به آن ها تالش می کنند. با وجود موانع، جوانان 
بر  فعال  طور  به  مختلف،  ابتکارات  و  نقش ها  طریق  از 
روند صلح تاثیرگذار اند. همیشه تاکید بر آن نیست که 
جوانان باید در داخل اتاق مذاکره و یا در گوشه ای از میز 
مذاکره حضور داشته باشند. نکته مهم، نزدیکی جوانان 
به توافق نامه صلح در داخل اتاق مذاکره لزوماً با تأثیر بر 
توافق ارتباط ندارد، هر چند حضور آن ها در داخل اتاق 
مذاکره، به عنوان ناظر یا مستندکننده، ممکن است به 
اندازه جنبش های هدایت شده توسط جوانان در خارج 
می توان  را  جوانان  قدرت  باشد.  نداشته  قدرت  اتاق،  از 
به بهترین وجه در اعتراض های گسترده یا فعالیت های 
رسانه های اجتماعی برای صلح پیدا کرد که این رویکرد 
کاوش شده  برای افزایش مشروعیت و مالکیت جوانان در 

روند صلح است.  
عالوه بر آن، جوانان اکثریت گروه های نظامی و مسلح 
را تشکیل می دهند. شناخت جوانان به  عنوان ذی نفعان 
و  نیازها  ادغام  از  اطمینان  برای  صلح  مذاکره  میز  در 
منافع آن ها در طی این فرایندهای تقسیم قدرت بسیار 
حیاتی است. بنا بر این، پی  بردن دقیق به مفهوم مشارکت 
به  ویژه مشارکت جوانان، روشی قدرت مند برای بهبود 
خلع سالح، لشکرکشی و ادغام مجدد بخش های امنیتی 
در مشارکت  است.  کیفری  عدالت  اصالح  فرایندهای  و 
کار  سازش  و  اعتماد  صلح،  بازسازی  در  که  جوانانی  

می کنند، باید اولویت بندی برابری داشته باشند. 
پیامدهای  صلح،  روند  در  جوانان  شمولیت  صورت  در 
کوتاه مدت و بلند مدت برای حفظ صلح وجود دارد. این  را 
هم نباید فراموش کرد که با گوش  دادن به خواسته های 
فوری  نیازهای  رفع  و  صلح  فرایندهای  مخالف  جوانان 
پس از جنگ مبارزان جوان، می توان به ثبات کوتاه مدت 
مذاکرات و توافق نامه های صلح دست یافت. به این حال، 
صلح  زاویه  از  باید  جوانان  مشارکت  صلح،  حفظ  برای 

شورای وزیران است و این اداره هیچ نقشی در این زمینه 
ندارد.

نیز  ساختمانی  اولیه   مواد  فروشنده  گان  از  شماری 
بازار  اُفت  از  و  کرده  نگرانی  ابراز  قیمت ها  افزایش  از 
فروش شان سخن می گویند. خالد نجیبی، از فروشنده گان 
از  پس  می گوید  ۸صبح  روزنامه   به  ساختمانی  مواد 
افزایش 5۰درصدی قیمت سمنت و افزایش چشم گیر 
قیمت سیخ گول و انگالرن فروش آن ها به شدت کاهش 

یافت و کارهای ساختمانی کم تر شده است.
او می افزاید، یک بوجی سمنت در گذشته به بهای 22۰ 
مرز  از  آن  قیمت  حاال  اما  می رسید،  فروش  به  افغانی 
۳۰۰ افغانی گذشته است. شماری از افرادی که مشغول 
ساخت وساز خانه هستند از افزایش ناگهانی قیمت مواد 
ابراز  ساختمانی به ویژه سمنت و سیخ گول به شدت 

نارضایتی می کنند.
کار  تازه گی  به  که  هرات،  ساکنان  از  حیدری،  جمیل 
با روزنامه  ساختمانی را شروع کرده است، در صحبت 
ساختمانی  مواد  بهای  که  هنگامی  تا  می گوید  ۸صبح 
کرده  متوقف  را  ساخت وساز  روند  کند،  پیدا  کاهش 
سرما  شروع  تا  که  است  این  نگران  هم چنان  او  است. 
کار ساختمانش تمام نشود و نتواند از آن استفاده کند. 

 بر پایه  گفته های آمر استندرد هرات، روند تثبیت کیفیت 
برخی از مواد ساختمانی طوالنی است و در زمینه ی طی 
مراحل درخواست های تاجران هیچ کار شکنی ای صورت 
ساعت   ۱۸ ساعت   2۴ از  اداره اش  کارکنان  و  نگرفته 
یونس  می کنند.  صرف  کیفیت  با  کاالی  ورود  برای  را 
و سرمایه گذاری هرات،  تجارت  اتاق  رییس  قاضی زاده، 

تاثیر قرار دهند،  را تحت  نوآورانه، چنین تالش هایی  و 
از نظارت بر آتش بس تا رسیده گی به اختالف در سطح 
محلی، از تهیه و شکل گیری معامالت صلح تا استفاده 
از فناوری و رسانه های اجتماعی برای رسیدن به اهداف 
مشخص شده جهت رفاه و پیش رفت یک جامعه. در این 
نیز شکی نیست که جوانان انرژی و تعهد قوی در قبال 
مردم برای ایجاد و حفظ صلح، نقش بسیار ارزش مندی 

دارند. 
در حال حاضر، در سراسر دنیا، زنان و مردان جوان در 
تالش برای عدالت، شمولیت، برابری جنسیتی و حقوق 
باور  این  به  متحد  ملل  سازمان  کل  دبیر  هستند.  بشر 
است که ما باید از قدرت آن ها )جوانان( به عنوان محرک 
فرهنگ صلح، نهایت استفاده را ببریم. او تاکید می کند 
و  جامعه  رهبران  واسطه ها،  سیاست گزاران،  از  من  که 
سازنده گان صلح می خواهم که پیام ها و توصیه های اصلی 
سازمان ملل به خاطر سهیم ساختن جوانان در روندهای 
مهم از جمله صلح را با قاطعیت پی گیری و عملی کنند. 

صلح و جوانان
در سراسر جهان، جوانان به طور فعال برای ایجاد صلح و 
جلوگیری از خشونت کار می کنند. آن ها می خواهند در 
مذاکرات صلح جاری صدای شان شنیده شود و اهمیت 
پیدا کند. طی دو دهه گذشته بیش از ۱۰۰۰ توافق نامه 
متاسفانه  اما  است،  شده  امضا  جهان  سطح  در  صلح 
نرسیده است که نقش و  به ثبت  تاکنون هیچ موردی 
تأثیر جوانان در این روندهای صلح را ارزیابی کرده باشد. 
مذاکرات صلح بدون شک در تصمیم گیری در روند صلح 
نقش اساسی دارد. این یک مرحله اساسی است که در 
حاشیه ساز،  سیاسی  نظر  از  هم چنان  جوانان  آن  طی 
طرد و کم ارزش می شوند. به همین دلیل باید در جریان 
به  جوانان  معنا دار  مشارکت  و  نقش  صلح،  مذاکرات 

نمایش گذاشته شود. 
جوانان امروزه اکثریت جمعیت را در کشورهایی  که به 
دنبال صلح اند، تشکیل می دهند. تعامل با جوانان نه تنها 

این  در  می شود.  دریافت  پول  واردکننده گان  از  افغانی 
شکایت نامه که ۴۰ شرکت وارد کننده  مواد ساختمانی آن 
 را تأیید کرده اند، بر عالوه از اخاذی و سرگردانی تاجران 
دستگاه های  نبودن  معیاری  از  استندرد،  آمریت  در 

»تثبیت کیفیت« این اداره  نیز شکایت شده است.
سرمایه گذاری  و  تجارت  اتاق  رییس  قاضی زاده،  یونس 
استندرد  »اداره   می گویند:  ۸صبح  روزنامه   به  هرات، 
همیشه کارشکنی  کرده و سنگ تهداب این اداره  با فساد 
آمریت  دیگر، مسووالن  از جانب  است.«  گذاشته شده 
را  اداره  ی شان  علیه  بر  اتهام ها  هرات  والیت  استندرد 

بی اساس می خوانند.
او ادعا می کند که اتاق تجارت و سرمایه گذاری، از ورود 
آمریت  اما  می کند،  حمایت  کشور  به  باکیفیت  کاالی 
اخاذی  ساختمانی  مواد  محموله ها ی  تمام  از  استندرد 
کرده و  برای تاجران بهانه تراشی می نماید و روند طی 

مراحل اسناد در این اداره به شدت دشوار است. 
۸صبح  روزنامه   به  هرات،  استندرد  آمر  مثمر،  خیبر 
می گوید تمام فعالیت های اداره اش بر اساس قانون است 
و هیچ اخاذی در کار نیست. آقای مثمر می افزاید، مبالغی 
که از تاجران واردکننده  مواد ساختمانی دریافت شده بر 
اساس طرزالعمل این اداره است که در شورای وزیران 
فیصله شده و آمریت استندرد هیچ نقش یا صالحیتی در 

تعیین حق الخدمت در برابر کاالی وارداتی ندارد. 
آمر اداره  استندرد هرات می پذیرد که حق الخدمت برخی 
اما تاکید می کند که این  از کاالی وارداتی زیاد است، 
مسأله را به اداره  ملی نورم و استندرد در مرکز رسانده 
و تعیین مبلغ حق الخدمت کاالی وارداتی، از صالحیت 

مثبت در نظر گرفته شود. جوانان به عنوان سازنده گان 
»بازسازی«  در  اجتناب ناپذیر  مشارکت  دلیل  به  صلح، 
اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و ایجاد آشتی میان 
نسل ها، نقش اساسی در اجرای توافق نامه های صلح دارند. 
از  بر مذاکرات صلح  تاثیرگذاری  برای  مشارکت جوانان 
طریق راه های خالقانه و جای گزین، که غالباً غیر رسمی 
تلقی می شو د، باید به عنوان پل حیاتی شناخته شود که 
فرایندهای رسمی را شکل می دهد و از آن ها پشتی بانی 
می کند. باید یک تغییر الگو در چگونه گی طراحی و اجرای 
مذاکرات صلح، با مشارکت از همان ابتدا با جوانان در نظر 
گرفته شود. عالوه بر این، یک روند صلح تنها در صورتی 
را  جوانان  هویت  تنوع  که  جوانان شود  شامل  می تواند 
تشخیص دهد. در رسمیت بخشیدن به جوانان، جنسیت، 
نژاد، مذهب، طبقه اجتماعی، فرهنگ و وابسته گی های 
متناسب  حساسیت  و  درگیری  طریق  از  باید  سیاسی 
شود.  تحلیل  و  تجریه  آسیب«  »بدون  رویکردهای  با 
همان طور که جوانان از نظر هویت ها و نقش های گوناگون 
در روندهای صلح قرار دارند، باید مشارکت آن ها را به 
با  به هم پیوسته  عنوان پدیده ی چند بعدی، یک پارچه و 

سایر دستورالعمل ها درک کرد. 
در نهایت می توان چنین استنباط کرد که مشارکت و 
صلح،  ویژه  به  سیاسی  مهم  روندهای  در  جوانان  سهم 
چون  کشورهای  در  است.  حیاتی  و  سرنوشت ساز 
افغانستان که بیش از ۶۰ درصد نفوس آن ها را جوانان 
با  تشکیل می دهند، بهتر است که مشروعیت هر روند 
مشارکت معنا دار این قشر تضمین شود. در شرایط کنونی 
که مذاکرات بین االفغانی در دوحه جریان دارد، الزم و 
ضروری است که تالش ها برای مشارکت جوانان هم در 
پر رنگ تر شود. جوانان  آن  از  بیرون  و هم  مذاکره  اتاق 
افغانستان در این شرایط باید بیش تر فعال باشند تا از 
و  مدنی  تجمعات  علمی،  گفتمان های  راه اندازی  طریق 
الزم  فشار  مجازی  صفحه های  در  دادخواهی  راه اندازی 
معنا دار شان  سهم  خاطر  به  و  آورده  مذاکره  روند  روی 

هم چنان در میدان دفاع از حقوق شان بمانند.

یگانه راه حل مشکالت پیش آمده در قسمت افزایش 
قیمت  مواد ساختمانی را در فعال سازی کارخانه  سمنت 

هرات می داند.  
عالقه مند  خصوصی  شرکت های  که  می افزاید  وی 
هستند تا برای فعال سازی کارخانه  سمنت والیت هرات 
سرمایه گذاری کنند، اما طی مراحل و دریافت جواز از 
وزارت معادن و پترولیم بسیار پیچیده و وقت گیر است و 
این روند تاجران و سرمایه گذاران را دل سرد کرده است.

با این که روزانه 2۰۰ موتر مواد اولی ساختمانی از بندر 
اسالم قلعه وارد هرات می شود، اما در چند روز گذشته 
مردم از افزایش ناگهانی مواد ساختمانی شکایت دارند و 
ساخت وسازها در این والیت با افزایش قیمت ها کاهش 
یافته است. به دنبال اعتراض بازرگانان هرات مبنی بر 
از  برخی  والیت،  این  استندرد  آمریت  در  فساد  وجود 
به  ریاست جمهوری  از سوی  نهاد  این  ارشد  مقام های 

سارنوالی معرفی شدند.
پیش از این، اعضای رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری 
اداره  در  باج گیری  و  گسترده  فساد  وجود  از  هرات، 
آنان،  ادعای  به  بودند.  شکایت  والیت  این  استندرد 
به  بزرگ راه ها  در  اموال شان  انتقال  برای  بازرگانان 
استندرد  اداره  به  نمی توانند  و  می دهند  باج  زورمندان 

هم باج بدهند.
اتاق اصناف و پیشه وران هرات، اداره استندرد را »دکانی 
برای باج گیری« عنوان کرده و فساد گسترده در این نهاد 
را نگران کننده دانسته بود، اما تمام ادعاهای مطرح شده 
توسط بازرگانان از سوی مقام های اداره استندرد هرات 

رشد می شود.

چرابهایموادساختمانیدرهرات
افزایشیافتهاست؟

پرویز مصمم
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 است. اما چه کسی روشن فکر یا روشن اندیش است؟ 
روشن فکر، مخالف هیچ پدیده  ای، مفهومی، اندیشه ای و 
یا باوری نیست، اما منتقد است! میان »مخالفت نکردن« 
و »منتقد« بودن، تفاوت ها است! او نقد می کند، انتخاب 
درست از نادرست حق او است، چون روشن می اندیشد و 
روشن اندیش است. وجود هیچ چیزی برای او آزاردهنده 
او پذیرفتنی  برای  نیست. جنبنده گی و وجود هرچیزی 
و طبیعی  است، چون بر خاستگاه  ها و نیازها می اندیشد. 
جوی چه  های  کنار  هرز  علف های  با  حتا  روشن فکر، 
گندزده ی جاده ها مشکل ندارد، با پیراهن تُنبان و لُنگی 
ندارد.  مشکل  ریش  و  پشم  با  حتا  و  ندارد  مشکل  نیز 
روش فکر، از زنده گی گاوها، سگ های ولگرد و حتا بقه ها 
لذت می برد و به آن    ها نیز حق می دهد تا از زنده گی شان 
روشن فکر،  ندارد!  مشکل  هیچ چیزی  با  او  ببرند.  لذت 
حضور ذهنی دارد و در »لحظه« حاضر است، همانند سایر 
جریان ها جاری است، نیرویی تاریک و منفی و آزاردهنده 
ذهنش  دارد، چون  درونی  نمی گردد، صلح  منتشر  او  از 
روشن شده  است و روشن اندیش است. ممکن است وجود 
را  او  نیرویی  هیچ  اما  باشد،  آزاردهنده  خیلی ها  برای  او 
تضعیف نمی کند. پاسخش به قضاوت ها و آزارها، لبخند 
و انعطاف پذیری  است. همانند دریای آمو است، غروب و 
طلوع، تاریکی و روشنی و تالطم ها در سینه ی او منعکس 

و قابل هضم است. 
با هیچ چیزی عقده و تضاد  روشن فکر، عقده مند نیست! 
ندارد و به جای  ضد یا رد کورکورانه، به دنبال علت ها و 
ریشه ها است. روشن فکر علت سوز نیست، ضد نمی کند، 

مجلس سنا امریکا می باشند.
اوباما، چهل و چهارمین رییس جمهور امریکا، قبل از  باراک 

رسیدن به این مقام، سناتور ایلینوی بود.
ایلینوی  ایالت  از  نماینده   ۴۷۴ کنون  تا   ۱۸۱۹ سال  از 
این  از  انتخاب شده اند که  امریکا  برای مجلس نماینده گان 
چهار  دموکرات،  تن   2۱۹ جمهوری خواه،  تن   22۸ تعداد 
ترقی خواه  حزب  تن  دو   ،)Whig Prty( ویگ  حزب  تن 
تن  یک  جکسونیان،  تن  دو   ،)Progressive Party(
 ،)independent( دو تن مستقل ،)Greenback Party(
)Independent Democrat( یک تن دموکرات مستقل

)دموکرات مستقل حزب نیست و به فردی گفته می شود که 
با آرمان های حزب دموکرات هویت می یابد، اما عضو رسمی 
این حزب نیست و در انتخابات مستقل شرکت می کند( و 
۱۰ نماینده که در دوران نماینده گی خود عضو چند حزب 
به  که  کردند  عوض  را  خود  حزب  بار  چند  یعنی  بوده اند، 
این شرح می باشد: یک تن جمهوری خواه و ترقی خواه، یک 
 Democrat and( مستقل  دموکرات  و  دموکرات  تن 
مخالف  و  ویگ  تن  یک   ،)Independent Democrat
مستقل )Whig and independent opposition(، دو 
تن ویگ و جمهوری خواه، یک تن ویگ و دموکرات، چهار تن 
دموکرات و جمهوری خواه، دو تن جکسونیان و دموکرات، یک 
تن با عضویت در ویگ و مخالف مستقل و جمهوری خواه، یک 
تن با عضویت در جکسونیان، دموکرات و دموکرات مستقل 
و در نهایت یک تن عضویت در جمهوری خواهان دموکرات و 

آدامز و آدامز کالی.
نماینده  تعداد  نظر  از  می دهد،  نشان  آمار  که  همان طور 
جمهوری خواهان با فاصله کمی از دموکرات ها جلو هستند، 
ولی تعداد دوره هایی که این نماینده گان جمهوری خواه رای 
و  است  دموکرات ها  از  بیش تر  درصد   2۰ تقریباً  آورده اند، 
همین فاصله کم بین آرا باعث شده که یک روال عادی تا 
به امروز طی بشود و نکته خاصی در این انتخابات مشاهده 
نشود، اما در حال حاضر از ۱۸ نماینده این ایالت در مجلس 
نماینده گان امریکا ۱۳ تن دموکرات و پنج تن جمهوری خواه 
می باشند که این نشان از گرایش مردم ایلینوی به دموکرات ها 

در سال های اخیر در این انتخابات دارد.
آبراهام لینکلن، شانزدهمین رییس جمهور امریکا و دونالد 
رامسفلد، وزیر دفاع سابق امریکا، هر دو سابقه نماینده گی 

رد نمی کند، می اندیشد، مفاهیم و باورها را حل می کند، 
از فیلتر عقل و ارزش های انسانی می گذراند، از دل علت  ها 
و دالیل عبور می کند، نیروی استدالل دارد، مسالمت آمیز 

است و خشم و عقده برایش معنا ندارد و واقع بین است. 
با خواندن چند تا کتاب فلسفی و حفظ جمالت و نقل 
گفتار  در  آن   تکرار  و  فالسفه  نام  با  آشنایی  و  قول ها 
نمی شویم.  روشن فکر  باور،  اهل  سرکوبی  برای  روزمره 
روشن فکر، در فکر برنده شدن در مباحثه نیست، طرف 
را نمی کوبد، باورهای کسی را تحقیر نمی کند، بلکه آن  ها 
را به ژرف نگری، گشاده بینی و تأمل وا می دارد. دین کوبی 
و ضد دین شدن، رد و سرکوبی باورهای دینی و به سخره 
گرفتن آموزه های دینی، دلیل عقده مند بودن و بی سوادی 
ما است و نیز ناسپاسی غیر عادالنه در حق آموزه های ادیان 
است. همان گونه که خود، دوست دار آزادی و آزاد زیستن 
هستیم و حق انتخاب راه و روش زنده گی ایده آل را داریم، 
به دیگران نیز حق بدهیم. با وجود هرچیزی، چه طبیعی 
و چه غیرطبیعی، مخالفت نکنیم. طبیعی ها وجود دارند یا 
از قبل وجود داشته اند و غیرطبیعی ها، بر اساس نیازها به 
وجود آورده شده اند یا به وجود آمده اند. کوبیدن  باورها و 
باورمندها، تمسخر، فحش و دشنام به آموزه های دینی و 
دین دارها، نه باسوادی  است و نه روشن فکری، بل نابخردی 

و بی سوادی و عقده ای بودن ما است. 

به اجازه ی رازق فانی گرامی:

با هر دلی که شاد شود، شاد می شوم
آباد که هرکه گشت، من آباد می شوم
در دام هر که رفت، شریک غمش منم
از بند هر که َرست، من آزاد می شوم!

ایلینوی در مجلس نماینده گان امریکا را دارند.
ایالت  فرمانداری  مقام  به  تن   ۴۳ کنون  تا   ۱۸۱۸ سال  از 
 RICHARD JAMES ایلینوی رسیده اند که بعضاً مانند
OGLESBY بیش تر از یک دوره انتخاب شده اند. وی اولین 
بار در انتخابات فرمان داری ایلینوی سال ۱۸۶۴ برنده شد. 
مجدداً در سال ۱۸۷2 برنده و در ۱۳ جنوری ۱۸۷۳ در مراسم 
تحلیف سوگند یاد کرد، ولی ۱۰ روز بعد برای نشستن در 
چوکی سنا از مقام فرمان داری استعفا داد و در نهایت در سال 
۱۸۸۴ برای سومین بار به این مقام انتخاب شد. از این ۴۳ 
فرمان دار، 22 تن جمهوری خواه، ۱۸ تن دموکرات و سه تن 
 Democratic-Republican( جمهوری خواه دموکراتیک
ایلینوی  فرمان داری  انتخابات  تاریخ  در  بودند.   )Party
جمهوری خواهان برتر هستند، اما به طور کل در این ۸۰ سال 
اخیر چوکی فرمان داری بین دموکرات ها و جمهوری خواهان 
در گردش بوده و مدت طوالنی در اختیار هیچ حزبی نبوده 
است. از چهار دوره اخیر این انتخابات ۳ دوره دموکرات ها و 

یک دوره جمهوری خواهان برنده شده اند. 
J. B. Pritzker فرمان دار حال حاضر این ایالت از حزب 
سال  در  شیکاگو  بزرگ  آتش سوزی  ضمناً  است.  دموکرات 
اتفاق   John M. Palmer فرمان داری  دوران  در   ۱۸۷۱

افتاد.

نتیجه: 
با توجه به این که در طول تاریخ انتخابات ریاست جمهوری 
در این ایالت هر دو حزب با 2۴ برد برابر هستند و دموکرات ها 
برنده هر هفت دوره اخیر این انتخابات هستند و در طول 
تاریخ سنا نیز با هم برابر، اما در سال های اخیر دموکرات ها 
بهتر عمل کرده و در حال حاضر هر دو کرسی ایالت ایلینوی 
در دست دموکرات ها است و در طول تاریخ انتخابات مجلس 
نماینده گان امریکا در ایلینوی، جمهوری خواهان برتر هستند. 
ایالت ۱۳ تن دموکرات  این  نماینده حال حاضر  از ۱۸  اما 
نهایتاً جمهوری خواهان  و پنج تن جمهوری خواه هستند و 
دست برتر را در تاریخ انتخابات فرمان داری دارند، اما فرمان دار 
کنونی از حزب دموکرات است. می توان نتیجه گرفت که در 
به نفع جمهوری خواهان بوده،  ترازو  تاریخ کمی کفه  طول 
اما این ایالت در حال حاضر یک ایالت با گرایشات دموکرات 

است.

در میان عناصری که یک تمدن را می سازند، دین را نباید 
یا  دارد  دینی  زیرساخت  یک  تمدنی  هر  گرفت.  نادیده 
حداقل بر یک باور اسطوره ای یا متافزیکی استوار است، یا 

دین خود موجب احیای یک تمدن شده  است.  
 Indus( ِسند  دره ی  تمدن  به  مثال،  عنوان  به 
Civilization( یا موهنجودارو رجوع کنید که اشاراتی 
و  ایندرا )خدای آب  این که  نیز شده  است؛  در ریگ ِوداها 
جنگ و رزمنده گی در ادیان هند( قومی به نام »داسه ها« را 
در این جا از بین می برد و امروزه برای زوال این تمدن دالیل 
دیگری مطرح شده  که از جمله عوامل طبیعی، اجتماعی 
و اقتصادی  گفته شده  است. ظهور این تمدن نیز ریشه ی 
دینی دارد. توضیح کامل پیرامون این تمدن بماند و در این 
نوشته ی کوتاه نمی گنجد. غرض از ذکر این تمدن، صرفاً 

توجیهی بر جنبه ی دینی بودن این تمدن بود.  
باورهای  فکری،  و مکتب های  فلسفی  اندیشه های  از  قبل 
دینی وجود داشت. انسان های ماقبل تاریخ، سعی می کردند 
با اسطوره و آموزه های دینی به مساله ی تقدیر، آغاز و انجام، 
آینده و گذشته و مسایل زنده گی پاسخ دهند. چون موضوع 
بد  نیروهای  و  و  نیک  نیروهای  میان  نبرد  اساطیر،  تمام 
است؛ رجوع به اساطیر و سینه به سینه نقل شدن آن ها و 
توضیحات و تأمل بر آن، موجب ظهور پرسش های فلسفی 
شد و در تار و پود فلسفه و جریان های فکری ریشه دواند. 

به قول موالنا:
بس نهانی ها به »ضد« پیدا شود

ایالت ایلینوی به مرکزیت اسپرینگ فیلد در غرب میانه امریکا 
است که به تاریخ ۳ دسامبر ۱۸۱۸ به عنوان بیست و یکمین 
ایالت به ایاالت متحده امریکا پیوست. معروف ترین شهر آن 
ایالت  این  شیکاگو است. طبق آخرین سرشماری جمعیت 
۱2.۶۷۱.۸2۱ تن است که بافت جمعیتی آن از ۶۰.۸ درصد 
سفید پوست، ۱۷.5 درصد اسپانیولی زبان یا التین تبار، ۱۴.۶ 
درصد سیاه پوست، Asian( 5.۹( درصد آسیای شرقی، ۰.۶ 
و  هاوایی  بومیان  آالسکا، ۰.۱  بومیان  و  درصد سرخ پوست 
تشکیل  نژادها  بقیه  درصد   2.۱ آرام،  اقیانوس  جزایر  دیگر 

شده است. 
جمهوری  ریاست  انتخابات  دوره  اولین  که   ۱۸2۰ سال  از 
امریکا در حوزه انتخابیه ایلینوی برگزار شد، تا کنون )آگست 
2۰2۰( 5۰ دوره این انتخابات در این ایالت برگزار شده است 
 2 و  دموکرات ها  دوره   2۴ جمهوری خواهان،  دوره   2۴ که 
Democratic-( دوره حزب جمهوری خواهان دموکراتیک
بهتر  بررسی  برای  شده اند.  برنده   )Republican Party
این انتخابات را به دو بخش تقسیم می کنیم. بخش اول از 
سال ۱۸2۰ الی ۱۹2۸ میالدی که 2۸ دوره این انتخابات 
برگزار شد. ۱۰ دوره اول از این بخش را حزب دموکرات و 
حزب دموکرات جمهوری خواه برنده شدند، اما در ۱۸ دوره 
باقی مانده این بخش بخت به جمهوری خواهان رو کرد و فقط 
دو دوره دموکرات ها و ۱۶ دوره جمهوری خواهان برنده شدند. 
در 22 دوره انتخابات بخش دوم نیز ۱۴ دوره دموکرات ها و 
هشت دوره جمهوری خواهان برنده شدند. نکته ای که وجود 
دموکرات ها  حال  به  تا   ۱۹۹2 سال  از  که  است  این  دارد، 
برنده هر هفت دوره این انتخابات بودند. با این آمار متوجه 
انتخابات ریاست  می شویم که هر دو حزب در طول تاریخ 
جمهوری امریکا از حوزه انتخابیه ایلینوی با هم برابر هستند، 
ایالت  یک  انتخابات،  این  در  اخیر  سال   ۳۰ در  تقریباً  اما 

دموکرات بوده است.
در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری سال 2۰۱۶ از حزب 
آرا  با 5۰.5 درصد  کلینتون  ایلینوی هیالری  در  دموکرات 

موفق به شکست برنی سندرز با ۴۸.۷ درصد آرا شد.
از حزب جمهوری خواه نیز دونالد ترمپ با ۳۸.۸ درصد آرا 

موفق به شکست تد کروز با ۳۰.۳ درصد آرا شد. 
انتخابات نهایی ریاست جمهوری سال 2۰۱۶ در حوزه  در 
به  موفق  آرا  درصد   55.2 با  کلینتون  هیالری  ایلینوی، 
رای   2۰ و  شد  آرا  درصد   ۳۸.۴ با  ترمپ  دونالد  شکست 

الکترال این ایالت را به نام خود ثبت کرد.

چون که حق را نیست »ضد« پنهان بود
این بیت موالنا را - در این جا شاید بی ربط باشد - به دلیل 
باور موالنا، دلیل پیدایی  به  اشاره کردم.  رفع سوء تفاهم 
سیاهی،  وجود  دلیل  است.  آن  »ضد«  هرچیز  پنهانی  و 
آن چه  و  است  بدی  نیکی،  وجود  دلیل  است،  سفیدی 
است!  نبود »ضد«  دلیل  به  ندارد،  وجود  یا  است  پنهان 
حتا این دوگونه نگری موالنا نیز ریشه ی دینی و اسطوره ای 
ویژه  به  و  فلسفه  خاستگاه  این که  سوءتفاهم  رفع  دارد. 
روشن فکری، اسطوره و دین نیست، اما مسبب آن است. 
حداقل، تأمل در داستان های اساطیر و آموزه های ادیان، 
موجب رستاخیز تمدن ها، پرسش های فلسفی و مکاتب 
پرسش های  زایش گر  خود  »تأمل«،  شده  است.  فکری 
شالوده ی  فلسفه،  از  پیش  هرحال،  به  فلسفی  است! 
به  دعوت  است.  بوده  دینی  باورهای  انسان  ها  زنده گی 
نیکی، آموزش و آموزگاری نیکی، گفتار نیک، کردار نیک 
و پندار نیک، میراثی  است که از آموزه های دینی به ما 
مانده  است. نادیده گیری و تاختن و کوبیدن بر آموزه های 

دینی، ناسپاسی و نمک نشناسی تاریخی  است!
را  بودن  روشن فکر  بگذریم،  که  کوتاه  مقدمه ی  این  از 
مدیون ادیان و باورهای متافزیکی ماقبل تاریخ هستیم. 
ادیان سبب شده  است تا نیروی تأمل و اندیشیدن خود 
کنیم  اندیشه  و  تأمل  کنیم،  نقد  بیندازیم،  کار  به  را 
و  باشیم  داشته  زنده گی  مسایل  به  بهتری  پاسخ های  تا 
خود  اندیشیدن  روش  و  زنده گی  سبک  و  محیط  به 
سهولت آفرین باشیم. این تأمل  ها و اندیشیدن ها، ما را به 
موهبتی به نام »روشن فکر« یا »روشن اندیش« فرا خوانده 

نکته جالب درباره انتخابات ریاست جمهوری امریکا این است 
که آبراهام لینکلن، باراک اوباما و رونالد ریگان که به مقام 
ریاست جمهوری امریکا رسیدند، دو تن اول ساکن ایلینوی و 

یک تن بعدی متولد این ایالت بوده است.
ایلینوی راهی  ایالت  از  از سال ۱۸۱۸ تا کنون 5۴ سناتور 
 2۳ دموکرات،  تن   2۳ که  شده اند  امریکا  سنای  مجلس 
 ،)Jacksonian( جکسونیان  تن  سه  جمهوری خواه،  تن 
نیز  یک تن کرارفورد )CRR(، یک تن مستقل و سه تن 
سناتورهایی که در دوران کاری خود دو یا سه بار حزب خود 
را عوض کردند که یک تن با عضویت در احزاب جکسونیان 
و دموکرات، یک تن جمهوری خواهان دموکراتیک و کرارفورد 
و آدامز و یک تن جمهوری خواهان دموکراتیک و آدامز کالی 

و حزب جمهوری خواه ملی بودند.
 CRR است.  کرارفورد  یا   CRR تعریف  ذکر  قابل  نکته 
 William Harris( کرافورد  هریس  ویلیام  طرف داران  به 
Crawford( گفته می شود. در انتخابات ریاست جمهوری 
آدامز،  کوینسی  جان  اصلی،  نامزد  چهار   ۱۸2۴ سال 
از  همه  کالی  هنری  و  کرافورد  ویلیام  جکسون،  اندرو 
جمهوری خواهان دموکرات بودند و به همین علت هیچ کدام 
اصالحیه  طبق  نیاورد .  دست  به  را  انتخابات  آرای  اکثریت 
دوازدهم قانون اساسی، مجلس نماینده گان انتخابات مشروط 
برگزار کرد و از بین کاندیداها جان کوینسی آدامز را انتخاب 
کرد. بعد از این انتخابات اعضای منتخب هجدهمین کنگره 
کرافورد  از  که  دموکرات- جمهوری خواه  حزب  عضویت  با 

حمایت کرده بودند با نام CRR مشخص می شدند.
همان گونه که مشاهده می کنیم، در طول تاریخ این انتخابات 
هر دو حزب با هم برابر هستند، اما یکی از دو کرسی این 
ایالت در مجلس سنا از سال ۱۹۸5 در اختیار دموکرات ها 
می باشد و دیگری در حال چرخش بین دو حزب و در حال 

حاضر در اختیار دموکرات ها است.
با ۳۰ سال   )۱۹۱۳-۱۸۸۳(  Shelby Moore Cullom
 Richard J. Durbin و  جمهوری خواه  حزب  از  سابقه 
دموکرات  حزب  از  سابقه  سال   2۳ با  کنون(  تا   ۱۹۹۷(
سنای  مجلس  در  ایلینوی  ایالت  سناتورهای  با سابقه ترین 

امریکا می باشند.
Richard J. Durbin و Tammy Duckworth هر دو 
از حزب دموکرات دو سناتور حال حاضر ایالت ایلینوی در 

دین کوبی،  روشن فکری نیست!

تاریخچه انتخابات در ایالت ایلینوی امریکا

عارف صبور

کیوان شکوری


