
غنی: 
هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است

اطالعات روز: محمدمعصوم استانکزی، رییس 
هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان 
می گوید که گروه طالبان باید مسئوالنه درباره ی 
صلح فکر کنند...

 شنبه | 18 ثور 1400 | 08 می 2021 | سال دهم | شماره 2148 | 8 صفحه

ETILAATROZ.COM

جنگ شدید همزمان در چند والیت به معنای 
پشت کردن طالبان به صلح است. دست کم این 
و  غزنی  هلمند،  قندهار،  والیت  چهار  در  گروه 
است.  دیده  تدارک  را  بزرگی  جنگ های  بغالن 
این جنگ ها به آوارگی هزاران خانواده انجامیده 
است. هرچند ماه ها است که طالبان به رویکرد 
جنگی خود شدت بخشیده، اما همزمان با خروج 
بر  پیش  از  بیش  گروه  این  خارجی  نیروهای 
شدت حمالت شان افزوده است. نیت طالبان از 
شدت بخشیدن به جنگ همزمان با شروع خروج 
تصرف  بین المللی  نیروهای  قیدوشرط  بدون 
از  استفاده  است.  افغانستان  در  بیشتر  مناطق 
تاکتیک  انتحاری  و  انفجاری  مرگبار  حمالت 
است.  جنگ  جدید  فصل  در  طالبان  اصلی 
نیست.  آن  قربانی  نظامیان  تنها  که  حمالتی 

غیرنظامیان قربانی اصلی آن است. 
شدت جنگ و حمالت تهاجمی طالبان اراده ی 
زورآزمایی  در  می دهد.  نشان  را  آن ها  جدی 
دولت و طالبان هر دو طرف می کوشند که دست 
باال در جنگ را نشان دهند. طالبان در این چند 
روز عمدتا والیت های مهم را هدف قرار داده اند. 
از  یا بخش هایی  تمام  با سقوط  تالش می کنند 

این والیت ها نشان دهند که...
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ترجیح طالبان جنگ است
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معصوم استانکزی: 
طالبان باید مسئوالنه 
درباره ی صلح فکر کنند

تلفات سنگین و خسارات 
هنگفت سیالب در 22 والیت؛ 
69 کشته و تخریب 
2700 خانه

وضع ناجور مهاجران افغان 
در سونامی کرونا در هند؛ 
»سفارت اقدام عملی برای 
کمک به بیماران نمی کند«

هیاتی به رهبری وزیر 
امور خارجه برای گفت وگو 

با دادستان دادگاه جرایم 
بین المللی عازم الهه شد

دیدبان حقوق بشر: 
میزان دسترسی زنان 
افغان به خدمات صحی 
»تکان دهنده« است

زندگی »نور«
از کار در مزارع کوکنار تا 

ایجاد مکتب برای کودکان کار

سفر  دقیقه ای   35 ویدیوی  دیدن  از  داستان  این 
توماس به افغانستان آغاز می شود. گردشگر و یوتیوبر 
از  تصویری که رسانه های غربی  به  اهل سویدن که 
افغانستان ارائه می کرد، اعتماد نداشت و می خواست 
همه  چیز را از چشمش خودش ببیند. او باور دارد که 
هیچ چیز سیاه یا سفید نیست و میان این دو باید یک 
رنگ دیگری هم باشد. به دنبال همین رنگ گم شده 
بعد آن روایت  افغانستان می آید.  به  در سال 2020 
خاکستری سفرش را در ویدیویی با عنوان 96 ساعت 
در افغانستان در یوتیوب منتشر می کند. ویدیویی با 
پنج میلیون بار بازدید و 22 هزار نظر. در آخر ویدیو 
وقتی از راهنمای سفرش، نورمحمد رمضان می پرسد 
برای  گردشگری  راهنمای  به عنوان  این که  از  جدای 
برای  دیگر  می کند،  کار  افغانستان  توریسم  صنعت 

کشورش چه می خواهد انجام...

3

حکومت اسالمی به مثابه ی پیراهن عثمان
عمل  وارد  اسالمی  ارزش های  و  اسالمی  برپایی حکومت 
خواهند شد. این سخن احمد مسعود، در واقع دو مخاطب 
دارد: طالبان و حکومت رییس  جمهور غنی. آقای مسعود 
در این سخنرانی اش به طالبان پیام فرستاد که در صورت 
امتناع این گروه از رویکرد سیاسی و حل سیاسی منازعه ی 

افغانستان و چشمداشت به تصرف...

مسعود،  احمدشاه  پسر  مسعود  احمد  پیش،  روز  چند 
برابر  در  افغان ها  شورش  نظامی  فرمانده  برجسته ترین 
حکومت کمونیستی و مقاومت در برابر جنبش طالبان، در 
مراسم گرامی داشت از 29مین سالروز پیروزی مجاهدین بر 
حکومت داکتر نجیب اهلل گفت در صورت نیاز، »مجاهدین، 
علما و مقاومت گران« با استفاده از گزینه های نظامی برای 

4
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طالبان در تالفی شکست، 
راه های ولسوالی تیوره را 

ماین گذاری کرده اند
حدود یک ماه پیش جنگ جویان طالبان تهاجم سنگین 
برای تصرف ولسوالی تیوره ی والیت غور راه اندازی کرده 
با مقاومت نیروهای دولتی و مردم، این حمله  اما  بودند، 

جزء شکست حاصلی برای طالبان در پی نداشته است...

خارجه  وزارت  سخن گوی  پرایس،  ند  روز:  اطالعات 
امریکا روز پنج شنبه ۱6 ثور گزارش  منتشر شده در 

خصوص ارزیابی آزادسازی بخشی از...

روایت یک 
زندگی که با 

پشتکار و تالش گره 
خورده است

ند پرایس: گزارش  درباره 
ارزیابی آزادسازی یکجانبه 

دارایی های ایران درست نیست بر خالف امریکا، 
آلمان با لغو انحصار 

فرمول واکسن 
کرونا موافق نیست

2

دبیرکل ناتو: 

در حال بررسی راه هایی 
برای ادامه ی حمایت از 
نیـروهای افغان هستیم

7 66



www.etilaatroz.com شنبه | 18 ثور 1400 | سال دهم | شماره 2148 خبرهای داخلی

توان سقوط حکومت افغانستان از طریق 
نظامی را دارند. اما انصافا به رغم مشکالت 
جدی مدیریتی که در ساختارهای امنیتی 
افغانستان از جمله وزارت دفاع وجود دارد، 
در این چند روز عملکرد نیروهای امنیتی 
نیروهای  این  است.  ستودنی  افغانستان 
اجازه نداده اند که طالبان به اهداف خود 
کوچکی  دست آوردهایی  هرچند  برسند. 
تلفات  متحمل  همزمان  اما  داشته اند؛ 
نشان دهنده ی  خود  که  شده اند  سنگینی 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  باالی  دست 
دلیل  همین  به  است.  جنگ  میدان  در 
بر  متمرکز  روزها  این  طالبان  تاکتیک 
ماین های  و  انتحاری  حمالت  از  استفاده 
کنارجاده  ای است؛ رویکرد جنگی که خود 

به معنای ضعف در میدان جنگ است. 
همزمـان  ندارنـد.  صلـح  قصـد  طالبـان 
طالبـان  خارجـی،  نیروهـای  خـروج  بـا 
حمـالت خـود را افزایـش داده انـد. ایـن 
داشـت  وجـود  آغـاز  همـان  از  نگرانـی 
کـه طالبـان در یـک رونـد گام بـه گام 
مذاکـرات  فرسایشـی کردن  دنبـال  بـه 
خواسته های شـان  تمـام  بـه  رسـیدن  و 
هسـتند: خروج نیروهـای خارجی، آزادی 
هـزاران زندانـی و حـذف نام اعضـای این 
گـروه از فهرسـت سـیاه سـازمان ملـل، 
کمتریـن  بـه  خودشـان  این کـه  بـدون 
دقیقـا  دهنـد.  نشـان  پا بنـدی  تعهـدی 
ایـن سـناریو بـه نفـع طالبان پیـش رفته 
اسـت. ایـن گـروه موفـق شـده اسـت که 
خـروج نیروهـای خارجـی را قطعی کند، 
پنج هـزار زندانـی را آزاد و ایـن روزها نیز 
و  زندانـی  هفت هـزار  آزادی  سعی شـان 
حـذف نـام سـران طالب از لیسـت سـیاه 
در  اتفاق هـا  ایـن  اسـت.  ملـل  سـازمان 
حالـی افتاده اسـت که گـروه طالبان حتا 
نیـم گامـی بـرای صلح برنداشـته اسـت، 
جز رفتارهـای فرمالیته  زیر نـام مذاکرات 
اسـت.  نداشـته  سـودی  صلـح  بـه  کـه 
بنابرایـن شـدت جنـگ در افغانسـتان به 
معنـای پشـت کردن طالبـان بـه صلـح و 
خـواب پیـروزی از طریـق جنـگ اسـت. 
در طرف دیگر این ماجرا دولت افغانستان 
جنگ  این  در  پیروزی  یا  شکست  است. 
نیروهای  جان فشانی  با  بستگی  تنها 
ندارد.  جنگ  مقدم  خط  در  امنیتی 
می کند  تعیین  جنگ  درست  مدیریت 
که وضعیت به نفع چه کسی رقم بخورد. 
و  والیت  چند  در  همزمان  جنگ  شدت 
والیت ها  تمام  در  پراکنده  جنگ های 
نشان از آن دارد که طالبان در تالش اند 
متمرکز  نقطه  یک  در  را  خود  انرژی 
نسازند، بلکه حضور خود را در بخش های 
از  طالبان  دهند.  نشان  دولت  به  مختلف 
این تاکتیک دو هدف را دنبال می کنند. 
اول، پروپاگندای تبلیغاتی که نشان  دهند 
حضور  افغانستان  مختلف  بخش های  در 
کار  این  دوم،  دارند.  نظامی  گسترده ی 
از نظر نظامی طالبان را در معرض فشار 
امنیتی  نیروهای  می دهد.  قرار  کمتری 
پراکنده  به صورت  که  ناگزیرند  افغانستان 
گریز  و  تعقیب  جنگ  یک  در  طالبان  با 
توان  کار  این  که  کنند  نرم  دست وپنجه 
و  می برند  تحلیل  به  را  دولتی  نیروهای 
نمی توانند به گونه ی یکدست و قوی علیه 

طالبان بجنگند.
جنگـی  رویکـرد  چنیـن  خنثاکـردن 
طالبـان بـه مدیریـت درسـت نیروهـای 
نظامـی  امکانـات  از  اسـتفاده  و  امنیتـی 
دارد.  بسـتگی  افغانسـتان  دولـت  در 
نارسـایی  از  زیـادی  شـکایت های 
می شـود.  رسـانه  ای  روز  هـر  مدیریتـی 
خـط  در  امنیتـی  نیروهـای  پشـتیبانی 
مقـدم جنـگ درسـت و به موقـع نیسـت. 
هماهنگـی بخش های امنیتی افغانسـتان 
شـدیدا مـورد انتقاد قـرار دارد. این روزها 
گسـترده  تبلیغـات  بـه  دولـت  دسـتگاه 
نیروهـای  کـه  می کوشـد  و  زده  دسـت 
امنیتی را قوی نشـان دهند. در شـجاعت 
و ایثـار نیروهـای امنیتی ملی افغانسـتان 
تردیـدی نیسـت. امـا عقبـه ی فرماندهی 
متزلـزل و نامطمئـن در سـطح رهبـری 
جنـگ، اختـالس در آب و غـذا و مرمـی 
و ابهـام در راهبـرد جنگی، مشـکل اصلی 

اسـت.  افغانسـتان  امنیتـی  نیروهـای 

یر امور خارجه برای گفت وگو با دادستان دادگاه جرایم بنی املللی عازم الهه شد هیایت به رهربی وز
دادگاه جرایـم بین المللـی بـر مبنـای اساسـنامه ی روم فعالیت می کند که در رسـیدگی 
بـه جرایـم بین المللـی به شـمول نسل کشـی، جنایـات ضـد بشـری، جنایـت جنگـی 
و جنایـت تجـاوز، بـا اسـتفاده از صالحیـت متمـم خـود، بـه دولت هـای عضـو کمـک 

می کنـد.
براساس درخواست متضررین  بین المللی  دادگاه جرایم  وزارت خارجه،  معلومات  طبق 
جنگ و نهادهای مدافع حقوق بشر، شکایاتی را درباره ی اتهام ارتکاب جرایم جنگی و 
جنایات ضد بشری در افغانستان در جریان جنگ سال های گذشته، جمع آوری کرده و 

خواستار تحقیقات عملی و مستقیم در این زمینه است.

اطالعات روز: وزارت خارجه ی کشور اعالم کرده است که یک هیات بلندرتبه به رهبری 
محمدحنیف اتمر، وزیر خارجه برای گفت وگو با دادستان دادگاه جرایم بین المللی عازم 

شهر الهه ی کشور شاهی هالند شده است.
فضل احمد معنوی، وزیر عدلیه و ذبیح اهلل کلیم، سرپرست دادستانی کل نیز در ترکیب 

این هیات حضور دارند.
وزارت خارجه گفته است که این هیات از دادگاه جرایم بین المللی برای رسیدگی به 
جرایمی که پس از عضویت افغانستان در این دادگاه در سال 2003 میالدی در این 

کشور رخ داده، خواستار کمک و حمایت خواهد شد.

طالبان  اما  شود،  تکمیل  سپتامبر   ۱۱ در 
امریکا را به دلیل تأخیر در خروج نظامیان 
دوحه  توافق نامه ی  از  به سرپیچی  خارجی، 
سرپیچی  این  که  گفته اند  و  کرده  متهم 
»اصوال راه هر گونه اقدام مناسب« را برای 
نیروهای  برابر  در  گروه  این  جنگ جویان 

خارجی باز کرده است.
دهم  در  که  دوحه  توافق نامه ی  براساس 
حوت ۱398 خورشیدی میان امریکا و گروه 
خارجی  نیروهای  تمامی  شد،  امضا  طالبان 
از  پیش(  هفته  )یک  می  ماه  اول  تا  باید 

افغانستان خارج می شدند.

از سوی هم، استولتنبرگ گفته است که به 
گروه طالبان به گونه ی واضح پیام داده اند که 
هنگام  در  ناتو  نظامیان  بر  حمله  گونه  هر 
خروج از افغانستان، با پاسخ قاطعانه مواجه 

خواهد شد.
ماه  اول  از  امریکایی  و  ناتو  نظامیان  خروج 
جاری میالدی )می( عمال آغاز شده است. تا 
کنون دو پایگاه نیروهای خارجی در جنوب 
کشور  این  نیروهای  به  افغانستان  شمال  و 

واگذار شده است.
است  قرار  ناتو،  و  امریکا  برنامه ی  براساس 
افغانستان  از  خارجی  نظامیان  خروج  روند 

جامعه جهانی از افغانستان هستند.«
قاطع  مأموریت حمایت  که  است  افزوده  او 
هرگز  اما  است،  یافته  پایان  افغانستان  در 
افغانستان  با  ناتو  همکاری  پایان  معنای  به 
نیست، بلکه فصل جدیدی از همکاری ها را 

گشوده است.
این  که  است  گفته  همچنان  ناتو  دبیرکل 
می کند.  حمایت  صلح  روند  از  سازمان 
طریق  از  صلح آمیز  راه حل  او،  به گفته ی 
راه  بهترین  افغانستان،  جنگ  برای  مذاکره 
گذشته  سال های  دستاوردهای  حفظ  برای 

در این کشور است.

دبیرکل  استولتنبرگ،  ینس  روز:  اطالعات 
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( گفته 
ادامه ی  بررسی چگونگی  است که در حال 
افغانستان  امنیتی[  ]نیروهای  از  پشتیبانی 

هستند.
روز  را  اظهارات  این  استولتنبرگ  آقای 
پنج شنبه )۱6 ثور( در نشست وزیران دفاع 

اتحادیه اروپا مطرح کرده است.
این  برگزاری  از  او که پیش  از  در سخنانی 
ناتو  که  است  آمده  شده،  منتشر  نشست 
فراهم سازی  برای  راه هایی  بررسی  حال  در 
پشتیبانی مالی، آموزش و همچنان حمایت 

دبریکل ناتو: 

در حال برریس راه هایی برای ادامه ی حمایت از نریوهای افغان هستیم

تلفات سنگنی و خسارات هنگفت سیالب در 22 والیت؛ 
یب 2700 خانه 69 کشته و تخر

معصوم استانکزی: 
طالبان باید مسئوالنه درباره ی صلح فکر کنند

محمدمعصوم  روز:  اطالعات 
هیأت  رییس  استانکزی، 
جمهوری  مذاکره کننده ی 
می گوید  افغانستان  اسالمی 
مسئوالنه  باید  طالبان  گروه  که 

درباره ی صلح فکر کنند.
)جمعه،  دیروز  استانکزی  آقای 

۱7 ثور( در رشته تویتی نوشته است که توقع می رفت طالبان به احترام ماه مبارک 
رمضان و اعالم خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، راه صلح را با جدیت 
دنبال کنند، اما این گروه خالف توقع مردم، »به قتل و کشتار بیشتر مردم متوسل 

شدند«.
او همچنان نوشته است که صلح یگانه راه نجات افغانستان است. به گفته ی او، »فتح 

مبین در قتل و قتال نه، بلکه در صلح و آرامش مردم است«.
رییس هیأت مذاکره کننده ی جمهوری اسالمی افغانستان در ادامه نوشته است: 
»این جنگ به دستور کی و برای چیست؟ در جنگ خیر دنیا و آخرت نیست. بناً 

طالبان باید مسئوالنه درباره ی صلح فکر کنند!«
از  خارجی  نظامیان  خروج  روند  عملی  آغاز  با  همزمان  که  است  درحالی  این 
افغانستان، در روزهای اخیر جنگ در والیات مختلف از جمله بغالن، غزنی، هلمند 
و... نیز شدت گرفته و گفت وگوهای صلح در دوحه نیز عمال متوقف است و از ماه ها 

به این طرف هیچ پیشرفتی در روند مذاکرات حاصل نشده است.
در روزهای گذشته افزون بر سقوط ولسوالی بُرکه ی بغالن، چندین پاسگاه دیگر 
نیز در غزنی و بغالن به دست طالبان سقوط کرده و شماری از نیروهای امنیتی و 
دفاعی کشته و زخمی شده اند. همین طور، وزارت دفاع افغانستان گفته است که در 
نتیجه ی درگیری جنگ جویان گروه طالبان با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، در 

چند روز اخیر ده ها جنگ جوی این گروه نیز کشته و زخمی شده اند.

دولت  وزارت  روز:  اطالعات 
حوادث  به  رسیدگی  امور  در 
آمارهای  براساس  که  می گوید 
تا  ثور   ۱2 تاریخ  از  ابتدایی، 
نتیجه ی  در  نفر   69 کنون 
سیالب های  سرازیرشدن 
»ُمدهش« در 22 والیت کشور 

کشته و 30 نفر دیگر زخمی شده اند.
احمدتمیم عظیمی، سخن گوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث دیروز 
)جمعه، ۱7 ثور( به روزنامه اطالعات روز گفت که این افراد از اثر جاری شدن 
سیالب در والیت های بدخشان، هرات، خوست، سرپل، بامیان، دایکندی، پروان، 
و... کشته و  لوگر، کابل، تخار، قندوز، بغالن، غور، فراه  پنجشیر، میدان وردک، 

زخمی شده اند.
نفر دیگر در پی جاری شدن سیالب  این مدت 30  آقای عظیمی گفت که در 
در والیت های یادشده مفقود شده اند. همچنان به گفته ی او، در شش روز اخیر 
نزدیک به دوهزار و 700 منزل مسکونی از اثر سیالب در 22 والیت به گونه ی 

کلی و قسمی تخریب شده است.
از  بیش  که  کرد  عالوه  حوادث  به  رسیدگی  امور  در  دولت  وزارت  سخن گوی 

سه هزار رأس مواشی نیز در پی سرازیرشدن سیالب تلف شده است.
آقای عظیمی عالوه کرد که کمیته های والیتی مبارزه با حوادث در 22 والیت 
براساس هدایت وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، از ۱2 ثور کار سروی و 

کمک رسانی به متضررین سیالب را آغاز کرده اند.
او گفت که کسانی که نیازمند شدید کمک هستند در اولویت کمک رسانی قرار 
دارند. به گفته ی او، به خانواده ی هر قربانی سیالب مبلغ 50 هزار افغانی و به هر 

زخمی نیز مبلغ 25 هزار افغانی در نظر گرفته شده است.

از  کاهش کمک ها  که  است  گفته  بار  هیتر 
بر  تهدیدآمیز  و  زیانبار  اثرات  حاال  همین 
و  داشته  دختران  و  زنان  بسیاری  زندگی 
متأثر  نیز  را  خدمات  کیفیت  و  دسترسی 

کرده است.
او گفته است: »براساس آمار، شمار زنانی که 
به خدمات قبل از والدت و افراد آموزش دیده 
حال  در  دارند،  دسترسی  والدت  درهنگام 
هزار  ده  هر  برای  افغانستان  در  است.  اُفت 
دارد.  وجود  قابله  و  پرستار  داکتر،   ۴.6 نفر 
اما براساس اطالعات سازمان صحت جهانی، 
از  کمتر  نفر  هزار  ده  هر  برای  که  کشوری 
با  باشد،  داشته  وجود  صحی  کارمند   23
کمبود شدید نیرو مواجه است و این رقم در 

افغانستان تکان دهنده است.«
به گزارش بی بی سی فارسی، آمارهای وزارت 
صحت عامه ی افغانستان نشان می دهد که از 
هر ۱00 هزار زن در هنگام والدت، 695 زن 
جان خود را از دست می دهند، درحالی که 
به حدود 300  تا چند سال پیش  این رقم 

نفر می رسید.

اصالح نظام صحی این کشور اولویت بدهد، 
اجازه  نیز خواسته شده است که  از طالبان 
صحی  خدمات  به  دختران  و  زنان  دهند 

دسترسی داشته باشند.
کمک های  کاهش  ناگوار  تأثیر  به  نهاد  این 
با خروج کامل نیروهای خارجی  بین المللی 

از افغانستان هشدار داده است.

افغانستان 36 درصد کاهش یافته و همچنان 
سال به سال کمتر می شود.

به گفته ی خانم بار، سیستم صحی افغانستان 
مشکالت  فقر  زنان  برای  به ویژه  زنان  برای 

زیادی بار آورده است. 
در گزارش دیدبان حقوق بشر، درحالی که 
از دولت افغانستان خواسته شده است تا به 

اطالعات روز: سازمان دیدبان حقوق بشر در 
یک گزارش تازه، میزان دسترسی زنان افغان 
به خدمات صحی را »تکان دهنده« توصیف 

کرده است.
این سازمان همچنان گفته است که کاهش 
افغانستان  به  جهانی  جامعه  کمک های 
صحی  خدمات  به  را  افغان  زنان  دسترسی 
سبب  وضعیت  این  ادامه ی  و  داده  کاهش 
مرگ زنان بیشتری در این کشور خواهد شد.

در این گزارش که دو روز پیش )پنج شنبه، 
جهانی  جامعه  از  شده،  منتشر  ثور(   ۱6
درنظرداشت  بدون  تا  است  شده  خواسته 
خود  کمک های  امنیت،  و  سیاسی  مسایل 
و  بررسی  افغانستان  صحت  بخش  به  را 
خدمات  جمله  از  افغان ها،  نیازمندی های 
اولویت  در  را  دختران  و  زنان  برای  صحی 

قرار دهند.
هیتر بار، مسئول بخش حقوق زنان سازمان 
براساس  دیدبان حقوق بشر گفته است که 
یافته های آنان، از 20۱3 تا 20۱9 میالدی، 
صحت  بخش  به  بین المللی  کمک های 

دیدبان حقوق برش: 
مزیان دسرتیس زنان افغان به خدمات صحی »تکان دهنده« است
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توماس سویدنی، نورمحمد رمضان و درو بینسکی آمریکایی در قلعه ی اختیارالدین هرات. عکس: بی بی سی
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زندیگ »نور«
افغانستان  سفارتخانه ی  به  توریستی  ویزای 
او  از  سفارتخانه ها  مسئوالن  می کند،  مراجعه 
می خواهند که باید از وزارت خارجه افغانستان 
زمانی که  اما  بیاورد  ویزا  دریافت  برای  نامه ای 
گردشگر از طریق شرکت راهنمای گردشگری 
آن ها  می کند،  مراجعه  خارجه  وزارت  به  نور 
چنین  تابع  گردشگران  که  می دهند  پاسخ 
قاعده ای نیستند. در نهایت گردشگر از کالفگی 
سرخورده می شود و تصمیم می گیرد که از سفر 

به افغانستان منصرف شود. 
و  پولیس  غیرحرفه ای  رفتار  دوم،  چالش 
برخورد آزاردهنده ی مردم با گردشگران است. 
شهروندان  افغانستان  پولیس  که  می گوید  نور 
خارجی را ناموجه توقیف کرده و سعی می کنند 
مردم  دیگر  طرف  از  کنند.  اخاذی  آن ها  از 
افغانستان درک درستی از پدیده ی گردشگری 
و گردش ندارند. آن ها در جریان دو دهه ی اخیر 
تانک های شان  روی  را  خارجی  سربازان  تنها 
فاصله  از  باشید«  »دور  عالمت  با  که  دیده اند 

دوری از کنار آن ها رد شده است.
و  آقای رمضان می گوید که چهار دهه جنگ 
گسترش تئوری توطئه و فرهنگ غرب ستیزی 
شهروندان  با  افغانستان  مردم  ارتباط  عدم  و 
گردیده  بسیاری  مشکالت  موجب  خارجی، 
خارجی ها  مقابل  در  افغانستان  »مردم  است: 
خارجی ها  می کنند  فکر  دارند.  بدی  ذهنیت 
هستند  آن ها  فرهنگ  و  دین  ضد  جاسوس، 
و  مسیحی  را  افغانستان  مردم  می خواهند  و 
یهودی کنند. آن ها کافر و تجاوزگر و بد معرفی 
شده اند. حتا نسل جدید هیچ درکی از توریست 
که  می پرسند  من  از  وقتی  ندارد.  گردشگر  و 
می گویند  توریست،  می گویم  کاره اند،  چه 
و  می زنند  حلقه  دورمان  نفر  ده ها  تروریست؟ 

حیران می مانند و فقط تماشا می کنند.«
چالش سوم، تنگ ترشدن روزافزون مناطق امن 
افغانستان است. این وضع چنان رو به وخامت 
را  نمی تواند گردشگرانش  نور  اکنون  است که 
فراتر از کمربند امنیتی شهر مزار شریف بیرون 
بامیان  ببرد. حاال کار به جایی رسیده که راه 

هم به روی گردشگران او بسته است. 

بنیاد خیریه نور
سال ها  که  را  پولی  مقدار  رمضان  نورمحمد 
را  زمین  متر   ۴00 بود،  کرده  پس انداز  قبل 
در حومه ی شهر مزارشریف برای ساخت یک 
از همه  او می گوید بیش  مکتب خریده است. 
نگران آینده ی کودکان خیابانی بدون سرپرست 
و کودکان کار است، زیرا این کودکان اگر امروز 
که  بزرگ  هستند،  راضی  افغانی  60ـ70  با 
شوند می خواهند ۱هزار تا 2هزار افغانی در روز 
درامد داشته باشند، آن وقت راهی جز باالشدن 
او  ندارند.  دزدی  و  ره گیری  و  مردم  دیوار  از 
آرزوی  و  نگرانی  این  از  وقتی  در سال 2020 
ساخت مکتبش با توماس و درو بنسکی سخن 
گفت، هر کدام آن ها با اهدای ۱0 هزار و 2 هزار 
دالر از طرح او حمایت کردند. آن ها همچنین از 
این صحنه ویدیو گرفتند و آن را در یک فیلم 
35 دقیقه ای شان در یوتیوب منتشر کردند. 22 
هزار نفر از پنج میلیون بازدیدکننده ی این فیلم 
قرار  عاطفی  ـ  انسانی  صحنه  این  تاثیر  تحت 
گرفتند و همه از تحقق این طرح نور حمایت 
نور در نظر دارد که »بنیاد  کردند. حاال آقای 
راه اندازی  مزار شریف  در شهر  را  نور«  خیریه 
کند. او به کمک دوستان خارجی اش یک خانه 
حومه ی  در  خیابانی  کودکان  آموزش  برای  را 
شهر مزارشریف کرایه کرده و قرار است در دور 
اول 30 دختر و پسر خیابانی را آن جا آموزش 
دهد. نور با دوستان خارجی اش روند شناسایی، 
کودکان  این  ثبت  و  خانواده  رضایت  گرفتن 
را آغاز کرده است و قرار است به زودی آن را 
راه اندازی  برای  او  که  بودجه ای  کند.  افتتاح 
هنوز  دارد  اختیار  در  شبانه روزی  مکتب  این 
مکتب،  مخارج  بر  افزون  زیرا  نیست،  کافی 
کار  به  را  کودکان شان  خانواده ها  این که  برای 
هم  آن ها  به  دالر  یک  باید  روزانه  نفرستند، 

پرداخت کنند.
»من یک آرمان داشتم که یک مکتب داشته 
باشم که بچه ها در آن به طور رایگان و باکیفیت 
درس بخوانند. از پول شخصی یک زمین برای 
آن  توانایی ساخت  هنوز  ولی  مکتب خریده ام 
بسیار  متأسفانه  خیابانی  کودکان  ندارم...  را 
وحشی و ناسالم بار آمدنده اند و هزینه ی زیادی 

الزم است که روی آن ها کار کنیم.« 
نور در نظر دارد که برای پایداری این مکتب 
سیستم حمایت مردمی را راه  بیندازد و برای 
شفافیت این کار از دوستان خارجی اش دعوت 

کرده که از نزدیک بر آن نظارت کنند.

راهنمای گردشگری
مشاور  به عنوان  اغلب   20۱3 سال  تا  که  نور 
والیت های  در  خارجی  موسسه های  امنیتی 
کار  بلخ  و  سمنگان  بامیان،  فاریاب،  سرپل، 
بر  خبرهای  با  بیشتر  سروکارش  می کرد، 
محور قتل، خشونت و جنگ بود. این خبرهای 
مایوس کننده بر او تأثیر روانی مخربی گذاشته 
بود. به همین دلیل او تصمیم گرفت که نیمه ی 
پر لیوان را ببیند و علیه خبر بد مبارزه کند. 
»بیا  نام  با  فیسبوک  صفحه ی   یک  به زودی 
از  و  کرد  ایجاد  باشیم«  افغانستان  دوست 
طریق آن چیزهای خوبی را که معموال رسانه ها 
فراموش کرده بودند نشان بدهند، منتشر کرد. 
عکس  و  می کردم  سفر  مختلف  جاهای  »در 
دوردست  مناطق  تمام  به  تقریبا  می گرفتم. 
لباس،  لهجه،  کردم.  سفر  افغانستان 
برایم  مردم  پیشامد  و  رفتار  و  مهمان نوازی 
بسیار جالب بود. و با خود می گفتم حیف است 
که این زیبایی ها نشان داده نشود. عزم را جزم 
سفر  همیشه  ساالنه  رخصتی های  در  و  کردم 
این موضوع جدی شد و  رفته  رفته  می کردم. 

مخاطبان خود را پیدا کرد«.
را  او  رسمی  به طور  نور  که  گردشگری  اولین 
راهنمایی کرده است، االریک هرمان فرانسوی 
موتور  در  را  افغانستان  نام  روزی  او  است. 
به  و  می کند  جست وجو  گوگل  جست وجوگر 
کلیدواژه ی »زیبایی های افغانستان« که نور در 
صفحه اش استفاده کرده بود، برمی خورد. وقتی 
را  نور می شود، شماره تماسش  وارد صفحه ی 
برقرار  ارتباط  نور  با  طریق  این  از  برمی دارد. 
به  بعدا  می شود.  افغانستان  راهی  و  می کند 
وارد  حیرتان  مرز  از  و  می رود  ازبیکستان 
تجربه ی  اولین  این  البته  می شود.  افغانستان 
زمانی  او  نبود.  گردشگران  راهنمایی  در  نور 
که با موسسه های خارجی کار می کرد، گاهی 
همکاران خارجی اش را برای گردش در اطراف 
شهر مزارشریف می برد و با توجه به مطالعاتی 
و  افغانستان  فرهنگ  و  تاریخ  حوزه ی  در  که 
تسلطی که بر زبان انگلیسی داشت، به خوبی 

داشت.  خاصی  حساسیت  پسرش  درس 
مزار  را که در  نور  برای همین تصمیم گرفت 
دانش آموز باهوش و درس خوانی بود، تنهایی به 

این شهر بفرستد. 
به  دوباره  نورمحمد  میالدی،   2000 سال  در 
شهر  وضعیت  برگشت.  مزارشریف  زادگاهش 
زیر و رو شده بود. مکتب های دخترانه مسدود 
دینی  کتاب های  پسرانه  مکتب های  در  و  بود 
عالقه ای  درس ها  این  به  او  می شد.  تدریس 
آموزش  زبان  مرکز  در یک  به زودی  و  نداشت 
انگلیسی نام نویسی کرد و در کنارش به کفاشی 
مشغول شد: »صنف انگلیسی مثل سابق نبود. 
گروه امر به معروف هر روز در صنف می آمد و 
سر ما نماز اجباری می خواند. دو سه بار مویم 
را قیچی کردند. یک بار به جرم نداشتن لنگی 
لت وکوبم کردند. رسم و شکل و تصویرهای زن 
را که در کتاب انگلیسی آمده، به دستور آن ها 
باید خط خطی یا پاره می کردیم. می گفتند این 

زنان نامحرم هستند و شما مرد هستید.«
و  سفت  نشان های  و  خط  علت  به  نهایت  در 
کشیده  زبان آموزان  برای  طالبان  که  سختی 
انگلیسی اش را  نور مجبور می شود صنف  بود، 
ناتمام گذاشته و فقط به دست فروشی و کفاشی 

بسنده کند. 
طالبان  اسالمی  امارت  وقتی   200۱ سال  در 
در افغانستان سقوط می کند و حکومت موقت 
ناتمامش  رویای  دنباله ی  نور  می گیرد،  شکل 
مثل  می رود.  مکتب  به  دوباره  و  می گیرد  را 
اکثر دانش آموزان آن زمان که روی سن رفته 
شامل صنف ششم  سالگی   ۱7 در  نور  بودند، 
و  انگلیسی  مکتب،  درس  کنار  در  می شود. 
کمپیوتر می خواند و در کارخانه ی کفش سازی 
روی  به  افغانستان  بازار  وقتی  می کند.  کار 
می شود،  باز  منطقه  کشورهای  محصوالت 
کفش  جای  به  کفش فروشی ها  قفسه های 
و  چینی  خوش ساخت  کفش های  با  وطنی، 
ایرانی پر می شود و نور ورشکست می شود. از 
صف  در  جاده ها  کنار  در  روز  هر  او  پس  آن 
دوران  تمام  و  می ایستد  روزمزد  کارگران 
می کند.  سر  کارگری  با  را  دانش آموزی اش 
نور  که  آن جایی  از  مکتب،  از  فراغت  از  بعد 
در  به زودی  بود،  آموخته  را  انگلیسی  زبان 
موسسه های معتبر برایش شغل با درامد خوب 

دست و پا می کند. 

عابر شایگان

این داستان از دیدن ویدیوی 35 دقیقه ای سفر 
گردشگر  می شود.  آغاز  افغانستان  به  توماس 
که  تصویری  به  که  سویدن  اهل  یوتیوبر  و 
می کرد،  ارائه  افغانستان  از  غربی  رسانه های 
از  را  چیز  همه   می خواست  و  نداشت  اعتماد 
هیچ  که  دارد  باور  او  ببیند.  چشمش خودش 
چیز سیاه یا سفید نیست و میان این دو باید 
همین  دنبال  به  باشد.  هم  دیگری  رنگ  یک 
افغانستان  به   2020 سال  در  گم شده  رنگ 
می آید. بعد آن روایت خاکستری سفرش را در 
ویدیویی با عنوان 96 ساعت در افغانستان در 
یوتیوب منتشر می کند. ویدیویی با پنج میلیون 
بار بازدید و 22 هزار نظر. در آخر ویدیو وقتی 
از راهنمای سفرش، نورمحمد رمضان می پرسد 
راهنمای گردشگری  به عنوان  این که  از  جدای 
می کند،  کار  افغانستان  توریسم  صنعت  برای 
دیگر برای کشورش چه می خواهد انجام دهد. 
آقای رمضان گریزی می زند به دوران کودکی 
وقتی   ،۱377 سال  اواخر  به  خودش؛  پردرد 
که گروه طالبان زادگاهش شهر مزارشریف را 
تصرف کرد و او با خانواده اش به سمت کوه های 
اطراف این شهر فرار کردند. این سرآغاز آوارگی 
رنج ها  دیگر شد. حاال که  هزاران کودک  و  او 
گذاشته  پشت سر  را  دوران  آن  سختی های  و 
کودکان  به  دوباره  شده،  کسی  خود  برای  و 
که  کار  و  خیابانی  کودکان  به  می کند.  فکر 
خودش  کودکی  دوران  از  بهتر  وضعیت شان 
نیست. رو به توماس می گوید هدف بعدی اش 
کودکان  برای  شبانه روزی  مکتب  یک  ساخت 
اگر  که  بی سرنوشتانی  است.  خیابانی  و  کار 
کاری برای شان نشود، ده سال دیگر هر کدام 
تبدیل به یک خطر می شوند. توماس و دوست 
آمریکایی اش درو بنسکی تحت تاثیر برنامه ی 
دلسوزانه ی نورمحمد رمضان، مجموعا ۱2 هزار 

دالر برای ساخت مکتب به او اهدا می کنند. 

کار در مزارع کوکنار
نورمحمد رمضان نخستین فرزند یک معلم و 
زن خانه دار مزاری است. در اواخر سال ۱377 
وقتی طالبان به شهر مزارشریف حمله کردند، 
از  دیگر  خانواده ی  هزاران  مثل  او  خانواده ی 
به  شهر  این  حومه ی  در  چوپان  علی  محله ی 
سمت کوه های چهارکینت فرار کردند. بسیاری 
آتش باری طالبان که  با  راه  در مسیر  آن ها  از 
اما  شدند.  کشته  داشت،  جریان  عقب شان  از 
خانواده ی نورمحمد به سختی از شاخ های کوه 
و دره و دشت عبور کرد و به روستای دورافتاده 
برای  جاغوری  بردند.  پناه  غزنی  جاغوری  در 
خانواده ی او جای امنی بود اما آن ها بلد نبودند 
که مثل بقیه مردم آن جا کشاورزی و دامداری 
کنند. بعد از یک ماه نورمحمد ۱2 ساله با پدر و 
برادر کوچک ترش برای کار به کویته ی پاکستان 
سفر کردند. پدر خیاطی می کرد و نورمحمد و 
آشفته  زندگی  اما  کفاشی.  کوچک ترش  برادر 
بود و خودشان خسته. انگار یک گردباد مست 
و دیوانه یکباره خانه ی شان را خراب کرده بود و 
خودشان را در برزخی آن سوی مرز پرت کرده 
بود: »اسناد نداشتیم. زبان بلد نبودیم. پولیس 
ما را اذیت می کرد. ره گم کرده بودیم. روزگار 
بدی بود. وضعیت خیلی بد شد و باالخره بعد 

از سه-چهار ماه پس برگشتیم.«
جاغوری  در  کنند.  کار  چه  که  بودند  حیران 
می شدند:  کشته  مزار  در  و  نمی توانستند  کار 
»حاال که طالبان به شهر ما آمده، اگر ما به شهر 
برادرش  و  نور  با  بعد  و  چطور؟«  برویم  آن ها 
راهی والیت جنوبی هلمند شدند. وقتی آن جا 
رسیدند، پیش بینی  پدر از وضعیت درست از آب 
درآمد؛ اکثر طالبان والیت های جنوبی قندهار 
و هلمند به شمال رفته بودند و مزارع کوکنار 
فرزندش  دو  با  پدر  بود.  مانده  کارگر  بدون 
استخدام یک مالک مزارع کوکنار  به  به زودی 
درآمدند و به جمع آوری شیره ی تریاک مشغول 
شدند. مزدشان به جای پول، یک ششم شیره ی 
بود که خود جمع آوری می کردند. در  تریاکی 
مدت دو هفته آن ها توانستند هفت کیلو تریاک 
به دست  پولی  دوبرابر  آن  فروش  با  کنند.  کار 
آوردند که در جریان چهار ماه کار در پاکستان 

پس انداز کرده بودند.
از هلمند که به جاغوری برگشتند، نورمحمد با 
بقیه دختران و پسران خردسال در ویرانه های 
بدون سقف اطراف روستا مشغول آموزش شد. 
ویرانه ها مکتب های مردم نهاد بود که کتاب های 
درسی آن را کمیته ی سویدن فراهم می کرد و 
معلم های آن را مردم در بدل چند پیمانه گندم 
فارغ التحصل  که  نور  پدر  می کردند.  استخدام 
بود، روی  بلخ معلمی کرده  بود و در  دانشگاه 

یک راهنمای گردشگر باتجربه از پس این کار 
برمی آمد. 

که  همکارانش  برخالف  نور   20۱5 سال  در 
داشتند  که  پناهندگی  فرصت  از  استفاده  با 
ماندن  به  تصمیم  کردند،  ترک  را  افغانستان 
گرفت و برای شرکت راهنمای گردشگری اش 
فعالیت  مجوز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  از 
گرفت. در سال 20۱6 از شغل قبلی اش استعفا 
گردشگری،  راهنمای  عنوان  به  رسما  و  کرد 
توانست که  او  این  از  بعد  آغاز کرد.  را  کارش 
سلبریتی های  و  معروف  یوتیوبرهای  توجه 
او می گوید  را جلب کند.  انستاگرامی خارجی 
با یک حساب سرانگشتی شمار بازدیدکنندگان 
از  او  راهنمایی  با  که  گردشگرانی  ویدیوهای 
نیم  و  دو  به  شده،  نشر  و  ساخته  افغانستان 

میلیارد می رسد. 
نسبت  افغانستان  امنیتی  اوضاع  آن که  با 
تعداد  اما  شده،  بدتر  پیش  سال های  به 
گردشگرانی که به نور مراجعه می کنند بیشتر 
از  ماهانه  اوسط  به طور  می گوید  است.  شده 
کشورهای  از  معموال  گردشگر  پنج  تا  سه 
انگلیسی زبان آمریکا، بریتانیا، کانادا و آسترالیا 
او  به  ناروی  و  فرانسه  آلمان،  و در رده ی دوم 
گردشگری  راهنمای  دفتر  می کنند.  مراجعه 
ریزرف  نقل،  و  حمل  ترجمانی،  خدمات  نور 
ارائه  برای گردشگران  را  هتل و تکت هواپیما 
پیشنهاد  ما  را  گردش  قابل  »جاهای  می   کند: 
می دهیم. معموال جاهای امن مثل مزارشریف، 
با  هرات.  و  کابل  بامیان،  پنجشیر،  سمنگان، 
توجه به عالقه مندی شان ترکیب از همه چیز را 
نشان می دهیم. از جذابه های طبیعی، تاریخی، 
روستاگردی،  کوهنوردی،  تا  گرفته  فرهنگی 
معماری اسالمی، مکان های باستانی و بازارها.«
با این همه او به عنوان یک راهنمای گردشگری 
اول،  چالش  است.  مواجه  عمده  چالش  با سه 
نبود  و  دولت  گردشگرپذیری  سیاست  عدم 
هماهنگی میان وزارت خارجه و سفارتخانه ها 
زمانی  است.  در کشورهای خارجی  افغانستان 
دریافت  برای  خارجی  گردشگر  یک  که 

چالش دوم، رفتار 
غیرحرفه ای پولیس و 
برخورد آزاردهنده ی 
مردم با گردشگران است. 
نور می گوید که پولیس 
افغانستان شهروندان 
خارجی را ناموجه توقیف 
کرده و سعی می کنند از 
آن ها اخاذی کنند. از طرف 
دیگر مردم افغانستان 
درک درستی از پدیده ی 
گردشگری و گردش ندارند.

از کار در مزارع کوکنار تا ایجاد مکتب برای کودکان کار



www.etilaatroz.com تحلیل

مجاهدیـن،  جناح هـای  چـرا  نـدارد.  وجـود 
نه تنهـا بـه شـورش دسـت نیازیدنـد کـه در 
عمـل بـه شـرکای بومـی ایـاالت متحـده و 
جامعـه ی جهانـی در نظـم سیاسـی پـس از 
طالـب تبدیـل شـدند؟ زیـرا آن هـا بـه دنبال 
مشـارکت در قـدرت سیاسـی بودنـد و به این 

مطالبه  شـان دسـت یافتنـد.
جنبـش طالبان بـه محض ظهـور در قندهار، 
اعـالم کرد کـه به دنبال برپایـی یک حکومت 

بنیادگرایانـه ی  و  متحجرانـه  اجتماعـی  و 
موردنظـر طالبـان نـدارد. برخـالف پیراهـن 
عثمانـی که طالبـان از حکومـت و ارزش های 
اسـالمی سـاختند و کمـاکان علـم کرده انـد، 
ایـن گـروه، به  عنـوان نیـروی جنگـی نیابتـی 
پاکسـتان بـه دنبـال دسـتیابی بـه قـدرت و 
تضمین کـردن نفـوذ و سـلطه ی پاکسـتان بر 

افغانسـتان بوده اسـت.
افغانسـتان از صدهـا سـال قبـل بـه این سـو 
سـاکن  مردمـان  مسلمان هاسـت.  سـرزمین 
در ایـن جغرافیـا در طـول قرن هـای متمادی 
وابسـتگی،  در  جوامـع  پایدارتریـن  از  یکـی 
تعلـق و وفـاداری به اسـالم بوده انـد. در عصر 
کنونـی کـه بسـیاری از کشـورهای اسـالمی 
تحـت تأثیـر غلبـه ی سـبک زندگـی مـدرن 
بشـر، به نظـم سیاسـی و اجتماعی بروزشـده 
معـدود  از  افغانسـتان  شـده اند،  متمایـل 
کشـورهای اسـالمی اسـت کـه کمـاکان بـه 
سـنت های دینـی کهن، نظم و سـبک زندگی 
کالسـیک اسـالمی و آموزه های دینـی وفادار 

بـرای  روپوشـی  به  عنـوان  آن،  آموزه هـای 
اسـتفاده  سیاسی شـان  اهـداف  و  مطالبـات 
کـه  زمانـی  چـه  جناح هـا  ایـن  کرده انـد. 
مقـام  در  یـا  بوده انـد  قـدرت  اریکـه ی  بـر 
و  »حکومـت  از  شـورش،  و  اپوزیسـیون 
عثمانـی  پیراهـن  اسـالمی«  ارزش هـای 
سـاخته اند تـا مطالبات و اهداف سیاسی شـان 

بپوشـانند. را 
و  غایـی  هـدف  گذشـته،  دهـه ی  چهـار  در 
رقابت هـا،  شـورش ها،  جنگ هـا،  نهایـی 
جناح هـای  میـان  خصومت هـا  و  ائتالف هـا 
سیاسـی، دسـتیابی بـه قـدرت یـا چگونگـی 
توزیـع قـدرت سیاسـی بـوده اسـت. به دلیـل 
ظرفیـت گسـترده ای که در علم کردن اسـالم 
روپـوش  به  عنـوان  اسـالمی  آموزه هـای  و 
جامعـه ی  در  جناح هـا  سیاسـی  مطالبـات 
بـرای  جناح هـا  دارد،  وجـود  افغانسـتان 
سـربازگیری، جلـب حمایت و به دسـت آوردن 
ابزارهـا و امکان های سیاسـی و نظامی سـعی 
و  دینـی  ارزش هـای  و  حکومـت  کرده انـد 
اسـالمی را بـه مثابـه ی پیراهـن عثمـان علم 

. کنند
سـال   ۱3 طـول  در  مجاهدیـن  جناح هـای 
جنـگ در برابـر اشـغال کشـور توسـط ارتش 
سـرخ و حکومـت تحت حمایـت اش در کابل، 
حکومـت  سـاقط کردن  بـرای  شورش شـان 
رنـگ  را  سیاسـی  قـدرت  به دسـت آوردن  و 
و مایـه ی دینـی دادنـد. بـا سـقوط حکومـت 
موفـق  آن هـا  کابـل،  بـه  مجاهدیـن  ورود  و 
مبـارزات  واقعـی  اهـداف  و  ماهیـت  نشـدند 
بـر  و  داشـته  نگـه   پنهـان  را  مسلحانه  شـان 
سـر چگونگـی توزیـع قـدرت سیاسـی میـان 
خشـونت های  درگیـر  مختلـف،  جناح هـای 
خونینی شـدند زیـرا هـدف و دغدغه ی اصلی 
آن هـا دسـتیابی به قدرت و چگونگی تقسـیم 
قـدرت بـود. پس از سـقوط طالبـان و برپایی 
نظـم سیاسـی جدیـد، اهداف سیاسـی واقعی 
جناح هـای مجاهدیـن عریان تـر شـد. شـبیه 
ایـاالت  کمونیسـتی،  حکومـت  دوره ی  بـه 
متحـده و ائتـالف نظامـی ناتـو به افغانسـتان 
حملـه کـرد و نظـم سیاسـی مـورد نظرشـان 
را پایه گـذاری کردنـد. بـه اسـتثنای میکانیزم 
یـک  واسـطه ی  بـه  زعامـت کشـور  تعییـن 
سـازوکار دموکراتیـک، تفاوت هـای چندانـی 
میـان این دو برهه ی تاریخ معاصر افغانسـتان 

خادم حسین کریمی

پسـر  مسـعود  احمـد  پیـش،  روز  چنـد 
فرمانـده  برجسـته ترین  مسـعود،  احمدشـاه 
نظامـی شـورش افغان هـا در برابـر حکومـت 
جنبـش  برابـر  در  مقاومـت  و  کمونیسـتی 
طالبـان، در مراسـم گرامی داشـت از 29میـن 
حکومـت  بـر  مجاهدیـن  پیـروزی  سـالروز 
نیـاز،  صـورت  در  گفـت  نجیـب اهلل  داکتـر 
بـا  مقاومت گـران«  و  علمـا  »مجاهدیـن، 
اسـتفاده از گزینه هـای نظامـی بـرای برپایـی 
اسـالمی  ارزش هـای  و  اسـالمی  حکومـت 
وارد عمـل خواهنـد شـد. ایـن سـخن احمـد 
مسـعود، در واقـع دو مخاطـب دارد: طالبان و 
حکومـت رییس  جمهـور غنـی. آقای مسـعود 
در ایـن سـخنرانی اش به طالبان پیام فرسـتاد 
کـه در صـورت امتنـاع ایـن گـروه از رویکـرد 
سیاسـی و حل سیاسـی منازعه ی افغانسـتان 
و چشمداشـت بـه تصرف قدرت به واسـطه ی 
کـه  نیروهایـی  بقایـای  نظامـی،  گزینـه ی 
پـدرش آن هـا را در دوره ی جهـاد و مقاومـت 
رهبـری می کرد جبهـه ی مردمـی مقاومت را 
فعـال خواهند کـرد. مخاطـب دوم پیام احمد 
مسـعود، حلقه ی سیاسـی رییس  جمهور غنی 
اسـت. نارضایتـی از حکومـت و آنچـه جمیـع 
از  غنـی  رییس  جمهـور  سیاسـی  مخالفـان 
آن بـه انحصـار قـدرت تعبیـر می کننـد، در 
سـخنان آقای مسـعود آشـکار بـود. تهدید به 
فعال کـردن جبهه ی مقاومـت در برابر طالبان 
در صـورت پافشـاری ایـن گـروه بـه جنـگ و 
فشـار نظامـی، بـه عبارتـی حـاوی ایـن پیـام 
اسـت کـه حکومـت و نیروهای امنیتـی ملی، 
بـه تنهایـی طـرف جنـگ و صلـح بـا طالبان 
نیسـت بلکـه جبهـه ای متشـکل از چهره هـا 
و جناح هـای سیاسـی و نیروهـای مقاومـت 
مردمـی در مـوازات بـا حکومـت، طرف سـوم 
ایـن منازعه و مصالحه را تشـکیل داده اسـت.

فـارغ از پیام های سیاسـی و نظامـی که آقای 
مسـعود به طالبـان و حکومـت رییس  جمهور 
»برپایـی  بـه  او  اشـاره ای  فرسـتاد،  غنـی 
حکومت اسـالمی و ارزش های اسـالمی«، جز 
سـاختن روپوشـی از آموزه های اسـالمی برای 
اهـداف و مطالبات سیاسـی، مصـداق دیگری 

ندارد.
در طـول چهـار دهـه ی گذشـته، اکثـر قریب 
و  اسـالم  از  سیاسـی  جناح هـای  اتفـاق  بـه 

اسـالمی و جمع کردن بسـاط نیروهای »شـر 
و فسـاد« هسـتند. این گروه پس از پیشـروی 
بـه سـمت پایتخـت و برپایـی حکومت شـان، 
در یـک دوره ی زمانـی 5 سـاله از منادیـان 
از  حراسـت  و  اسـالمی  حکومـت  تشـکیل 
ارزش هـای اسـالمی بـه تروریـزم فراملیتـی 
سـقوط کردنـد. طالبـان به حمایت کشـوری 
زاده و حمایت شـد که سـبک زندگی در آن، 
هیـچ شـباهت و نزدیکی با سیسـتم سیاسـی 

حکومت اسالیم به مثابه ی پیراهن عمثان

آمـاری از شـروع ایـن بیمـاری همه گیـر در 
جهـان بی سـابقه بـوده اسـت. شـیوع ویروس 
و میـزان ابتـال در هنـد بـه حدی سـریع بوده 
اسـت کـه بسـترهای شـفاخانه ها پـر شـده و 
کمبـود دارو و اکسـیجن به شـدت محسـوس 
و  شـده  پـر  آی سـی یو  بسـترهای  اسـت. 
دروازه هـای بسـیاری از شـفاخانه ها بـه روی 
بیمـاران جدیـد بسـته اسـت. با آن کـه دهلی 
فعـال قرنطین اسـت، بیمـاری سـریع در حال 

اسـت.  پخش شـدن 
بـا ایـن حـال، وضـع مهاجـران افغـان به دلیل 
سـفارت  بی توجهـی  و  تنگ دسـتی  و  فقـر 
افغانسـتان در دهلی جدید، بدتر از شهروندان 
خـود هند اسـت. مهاجـران از نبود اکسـیجن 
شـاکی اند  به شـدت  الزم  صحـی  خدمـات  و 
و می گوینـد بـا آن کـه سـفارت وعـده کـرده 
اسـت کـه بـرای آنـان خدمـات صحـی فراهم 
می کنـد، امـا تاکنـون کار مؤثری انجـام نداده 

ست.  ا
خانـم احمـد ی ۴0 سـاله کـه حـدود شـش 
سـال می شـود در هنـد زندگـی می کنـد در 
یـک سـال گذشـته این دومیـن بار اسـت که 
بـه کرونـا مبتال می شـود و تـازه حالـش بهتر 
شـده اسـت. اما بـه گفتـه ی او در محله  ای که 
او زندگـی می کنـد حال کسـانی که بـه کرونا 
مبتـال شـده اند وخیـم اسـت و نیاز جـدی به 
کمـک  دارنـد. او به عنـوان نمونـه بـه مـرگ 
یکـی از زنانـی اشـاره می کنـد کـه در چنـد 

لطف علی سلطانی 

خـراب  بسـیار  دهلـی  در  افغان هـا  »وضـع 
بسـتر  بیمـاران در خانه های شـان در  اسـت. 
افتاده انـد و اکسـیجن وجـود ندارد. شـفاخانه 
کـه می بریـم نمی گیـرد. در خانه هـم امکانات 
نیسـت. تنهـا امیـد مـا سـفارت اسـت کـه به 
حـال مـا رسـیدگی کنـد. گـپ مـا خـو سـر 
تاجـران  شـما  از  نمی کنـد،  تأثیـر  سـفارت 
بـه  را  مـا  کـه صـدای  می خواهیـم  محتـرم 
سـفارت برسـانید.« ایـن حرف هـا را یکـی از 
مهاجـران افغـان مقیـم دهلـی در یـک گـروه 
وتـس اپ مهاجـران فرسـتاده و از بازرگانـان 
خواسـته کـه مشـکالت آنـان را با سـفارت در 

میـان بگـذارد تـا بـه آن رسـیدگی شـود. 
ترکیـه  و  پاکسـتان  ایـران،  از  پـس  هنـد 
کـه  اسـت  منطقـه  در  کشـور  چهارمیـن 
بیشـترین شـمار مهاجـران افغـان را در خـود 
جـا داده اسـت. با شـیوع موج تـازه ی ویروس 
کرونا در این کشـور در سـه هفته ی گذشـته، 
افغان هـای مهاجـر هـم به شـدت از آن متأثـر 
شـده اسـت. براسـاس داده های وزارت خارجه 
و سـفارت افغانسـتان در دهلی جدید، از سـه 
هفتـه بـه ایـن سـو، بیـن 25 تـا 35 مهاجـر 
افغـان در هنـد جـان داده اند و حـدود 2000 
تـن دیگـر بـه ایـن ویـروس مبتـال شـده اند. 

اوضـاع هنـد بحرانـی اسـت. در ایـن کشـور 
در یـک روز بیـش از 350 هـزار مـورد تـازه ی 
ابتـال بـه ویـروس کرونا ثبت شـد. ثبت چنین 

از روز دهـم بـه بعـد، جـان دردی و سـردردی 
شـدید سـراغش آمـد. خانـم احمـدی پس از 
بـروز این عالیـم از این که کرونا گرفته اسـت، 
مطمئـن شـد، اما بـه داکتر مراجعه نکـرد و با 
روش های سـنتی مثل غرغره بـا آب و نمک و 
کشـیدن بخار آب گـرم به دماغش بـه درمان 
خودش پرداخت. خانم احمدی سـال گذشـته 
نیـز به ایـن ویروس مبتال شـده و در نتیجه ی 

آن فرزنـدش را هـم سـقط کـرده بود. 
او می گویـد بـا آن کـه سـفارت افغانسـتان در 
دهلـی جدیـد، وعـده داده اسـت کـه بـرای 
مهاجـران خدمـات صحـی و شـرایط درمانـی 

وضع انجور مهاجران افغان در سوانیم کروان در هند؛ 

»سفارت اقدام عمیل برای کمک به بیماران منی کند«

روز اخیـر در محلـه ی موسـوم به »اشـرم« در 
دهلـی نـو فوت کـرده اسـت: »یک خانم سـه 
روز قبـل در محلـه ی مـا بـر اثـر کرونـا فـوت 
کـرد. او مشـکل قلبی داشـت و قلبـش بزرگ 

بود.«  شـده 
حـدود ۱5 روز قبـل یکـی از هم محله هـای 
خانـم احمـدی در دهلـی نـو، فـوت کـرد. او 
رفـت که مراسـم دفن و کفـن او را انجام دهد 
و همیـن کار را هـم کـرد. پـس از آن کـه بـه 
خانه برگشـت، فردایش عالیم سـرماخوردگی 
خفیـف مثـل عطسـه های پی هـم در او ظاهر 
شـد. ایـن وضـع حـدود ده روز دوام کـرد، اما 

فراهـم می کنـد، امـا تـا کنـون کار چندانـی 
انجـام نـداده اسـت: »سـفارت حتـا نتوانسـته 
اسـت بـرای چند بیمار اکسـیجن تهیـه کند. 
تـا  تـا صبـح و صبـح  جنازه هـای مـا شـب 
چاشـت در کنار سـرک مانـد تا در سـردخانه 

منتقـل شـود.«
مشـکالت  کـه  می گویـد  احمـدی  خانـم 
در  افغـان  مهاجـران  میـان  در  اقتصـادی 
هنـد جـدی بـوده و حـاال کـه شـهر قرنطین 
شـده، جدی تـر شـده اسـت: »تـا حـاال ۴0 
نفـر از افغان هـا در نتیجـه ی نبـود اکسـیجن 
و در دسـترس نبودن دارو فـوت کرده انـد. این 

پس از آن که اتحاد جماهیر شوروی از درون به سمت فروپاشی 
رفت و جایگاه و اتوریته ی خود را در جهان دوقطبی از دست داد و 
پیروزی های مجاهدین در نتیجه ی سیاست های سازمان استخبارات 

پاکستان و حمایت های این کشور تکرار شد، مجاهدین رفته رفته به 
فکر ایجاد حکومتی مبتنی بر ارزش های اسالمی افتادند.
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برای پایان منازعه ی افغانستان، راهی جز پذیرش و به 
رسمیت شناختن ریشه های اصلی منازعه نیست. جناح های سیاسی 
و گروه های تباری، یا به دنبال انحصار قدرت اند یا در تالش اند که 

انحصار قدرت بشکند و قدرت سیاسی در یک توافق جامع و منطقی 
میان گروه ها مختلف سیاسی، قومی و فرهنگی تقسیم شود. کشمکش 

میان انحصار قدرت و شکست انحصار قدرت، عامل اصلی چهل سال 
خونریزی، ویران گری و خشونت در افغانستان است.

اطالعات روز با مهاجرانی که صحبت کرده، همه از سفارت و دولت 
افغانستان شاکی بودند. به گفته ی آنان سفارت در چند روز گذشته 

فقط به تدویر جلسه با نمایندگان مهاجران بسنده کرده و هیچ 
اقدام عملی در راستای فراهم سازی کمک های صحی مثل اکسیجن 

و دارو نکرده است. سفارت افغانستان در دهلی نو و وزارت خارجه 
افغانستان اما می گویند که تمام تالش شان را برای رسیدگی وضع 

مهاجران انجام می دهد. 
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دارو نیز به تیوره منتقل شود.«
او می گوید که با حمایت مردم تیوره، قادر به دفع حمالت سنگین 
گروه طالبان هستند، اما مردم تاب مقاومت علیه تحریم اقتصادی 
گروه طالبان را ندارند و این باعث شکنندگی اوضاع امنیتی در این 

ولسوالی می شود. 
اطالعات  روزنامه  با  گفت وگو  در  غور  والی  فیض زاده،  عبدالظاهر 
تیوره را می پذیرد،  بر ولسوالی  روز، فشار فزاینده ی گروه طالبان 
اما تأکید دارد که حمالت سنگین گروه طالبان بر تیوره طی یک 
ماه گذشته به جزء شکست حاصلی برای جنگ جویان شان نداشته 
است: »طالبان در هیچ ولسوالی غور نتوانسته اند که طی سال جاری 
پیش روی داشته باشند و وقتی شکست خوردند حمالت شان را به 

والیت های فراه و هرات افزایش داده اند.«

دشواری اعاشه پولیس
یک منبع معتبر در پولیس غور به شرط افشانشدن هویت اش به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که از ماه حوت سال گذشته تاکنون 
دکانداران  از  قرض کردن  با  آنان  و  نشده  پرداخت  پولیس  اعاشه 

تیوره آذوقه شان را تأمین می کنند.
براساس روایت این منبع، هم اکنون پولیس تیوره 700 هزار افغانی 
از دکانداران قرضدار است و احتماال با کمبود آذوقه در بازار تیوره، 

تأمین مصارف نیروهای امنیتی دشوارتر خواهد شد.
با کمبود مواد اولیه در بازار و افزایش تقاضا برای انبار این مواد، 
پولیس تیوره برای تأمین اعاشه ی خود به مشکل جدی برخواهد 
خورد. همچنین در شرایطی که طالبان کنترل شاهراه های تیوره را 
با چرخبال و هزینه ی  نیروهای پولیس  اعاشه ی  در دست دارند، 

بلند صورت می گیرد.
روز،  اطالعات  با  صحبت  در  تیوره  در  پولیس  نیروی  چندین 
پرداخت  برای  سرخرمن  وعده های  دادن  به  را  مرکزی  حکومت 
اعاشه شان متهم می کنند و آنان تأخیر زیاد در اعاشه شان را چالش 
همیشگی می دانند. آنان از حکومت مرکزی می خواهند که به این 

مشکل رسیدگی کند.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز می گوید که هفته آینده مشکل اعاشه نیروهای پولیس در تیوره 

حل خواهد شد.

انفجار ماین
غیرنظامیان  بر  ماین  انفجار  اثر  بر  گذشته  هفته  چهارشنبه،  روز 
در ولسوالی تیوره، یک مرد جوان کشته و یک زن شدیدا زخمی 
شد. این دو تن از والیت نیمروز به سمت مرکز ولسوالی تیوره در 

حرکت بودند. 
این در حالی است که محمدرفیق اعلم، ولسوال تیوره در 30 ماه 
حوت بر اثر کارگذاری ماین در موتر حاملش در مرکز این ولسوالی 
حین رفتن به دفترش کشته شد. ساکنان تیوره می گویند که از 
وی  جانشین  به عنوان  فردی  تاکنون  ولسوال،  کشته شدن  زمان 

گماشته نشده است.
غالم محمد، 55 ساله، ساکن ولسوالی تیوره به روزنامه اطالعات روز 
می گوید که با بازی با جان خود در مسیر ولسوالی تیوره رفت و آمد 
مناطق تحت  به  از کوه های دشوارگذر  تا  است  و مجبور  می کند 
تسلط طالبان برود: »طالبان راه های اصلی و فرعی را ماین  گذاری 
کرده اند و این کارشان هفت ساعت مسیر را طوالنی تر کرده است.«

نیروهای  که  می گویند  طالبان  گروه  به  خطاب  تیوره  باشندگان 
دولتی از طریق هوا اکمال می شوند و این غیرنظامیان هستند که 
برای نیازمندی شان در مسیر شاهراه ها و راه های فرعی در حرکت 

هستند و قربانی انفجار ماین ها می شوند. 
شورای  که  می گوید  غور  والی  فیض زاده،  عبدالظاهر  همین  در 
راه اندازی  امنیتی  تهدیدات  مهار  برای  را  نظامی  برنامه ی  نظامی 
کرده است و حاال توپ در میدان وزارت دفاع ملی است تا عملیات 

برای بازگشایی شاهراه های غور راه اندازی کند. 
در کنار تیوره، مقام های دولتی می گویند که ولسوالی های پسابند 
و چهارسده در غور و جوند در والیت بادغیس زیر تحریم اقتصادی 
روزبه روز  ولسوالی ها  این  محاصره  حلقه ی  و  است  طالبان  گروه 
تنگ تر می شود و این فقر، گرسنگی و بیماری در این ولسوالی ها 

را تشدید می کند. 
پیش تر وزارت دفاع ملی کشور به روزنامه اطالعات روز گفته بود 
غربی  و  جنوبی  والیت های  در  را  حمالت شان  بیشتر  طالبان  که 

شدت بخشیده اند. 

واجد روحانی – هرات

برای  سنگین  تهاجم  طالبان  جنگ جویان  پیش  ماه  یک  حدود 
با  اما  بودند،  کرده  راه اندازی  غور  والیت  تیوره ی  ولسوالی  تصرف 
مقاومت نیروهای دولتی و مردم، این حمله جزء شکست حاصلی 

برای طالبان در پی نداشته است. 
حبیب الرحمان ملک زاده، فرمانده پولیس تیوره به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که طالبان در تالفی شکست سنگین شان حدود 20 
یا  را  تیوره  ولسوالی  فرعی  و  اصلی  راه های  تمام  روز می شود که 
مناطق  به  را  نقلیه  وسایط  عبور  اجازه  یا  و  کرده اند  ماین گذاری 
تحت تسلط دولت نمی دهند: »طالبان قصد سقوط مرکز ولسوالی 
تیوره و همچنین مناطق تحت تسلط حکومت را داشتند، اما موفق 
به این کار نشدند. حاال که طالبان راه های منتهی به ولسوالی تیوره 
را مسدود کرده اند، شرایط برای زندگی مردم سخت شده و ظلم 

]طالبان[ هم بر مردم بیشتر می شود.«
تا 70 هزار  تخمین زده می شود که در مرکز ولسوالی تیوره 60 

خانواده زیر حاکمیت گروه طالبان زندگی می کنند. 
تیوره با فاصله 220 کیلومتری غرب شهر فیروزکوه، مرکز والیت 
غور یکی از دورافتاده ترین ولسوالی ها شمرده می شود. این ولسوالی 
با والیت های ناامن هلمند و فراه مرز مشترک دارد و این باعث فشار 

نظامی گروه طالبان شده است.

خطر گرسنگی 
تیوره  ولسوالی  مرکز  در  دکان داران  از  یکی  یار، 53 ساله  محمد 
ماین های  به دلیل  که  می گوید  روز  اطالعات  روزنامه  به  او  است. 
ایست های  همچنین  و  تیوره  به  منتهی  مسیرهای  کنارجاده ای 
بازرسی گروه طالبان، مرکز این ولسوالی با کمبود شدید مواد اولیه 

مواجه است.
بیشتر مواد اولیه تیوره از والیت های هرات و قندهار تأمین می شود، 
او  است.  شده  خالی  دکان  ها  طالبان،  اقتصادی  تحریم های  با  اما 
می گوید که قیمت ۱0 کیلوگرام روغن از 900 افغانی به ۱200 
افغانی و همچنین بوجی برنج 25 کیلوگرامی از ۱۱00 به ۱600 

افغانی رسیده است.
محمد یار می گوید که با هجوم ساکنان تیوره به بازار، مواد اولیه 
در حال تمام شدن است: »کیک و کلوچه در دکان من تمام شده. 
دو هفته می شود که هیچ موادی از هرات و قندهار به تیوره نیامده. 
از طالبان می خواهیم که صلح کنند و اجازه بدهند مواد اولیه به 

تیوره بیاید.«
بازار  دکان  های  در  غذایی  مواد  به زودی  که  می دهد  هشدار  او 
ولسوالی تیوره تمام می شود و خطر قحطی بالی جان شان خواهد 

شد.
محمد داوود، ۴2 سال دارد و از ساکنان ولسوالی تیوره است. او به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که در این اواخر قیمت مواد اولیه 
بلند رفته است و زندگی آنان را به مشکل جدی مواجه کرده است. 
او با افزایش قیمت مواد اولیه نگران است تا نتواند مصارف خانواده 
9 نفری اش را تأمین کند: »قیمت روغن، برنج و دیگر مواد بلند 
رفته و اگر همین قسم بلند برود، پول ندارم که خرچ خانواده خود 
را تأمین کنم. از طالبان تنها خواست من این است که راه ها را باز 

کنند.«
میزان کم بارندگی در غور، زندگی بسیاری از ساکنان این والیت 
به شمول تیوره را با مشکل مواجه کرده و تحریم اقتصادی طالبان 
مورد  در  داوود  محمد  می دهد.  زجر  را  ولسوالی  این  ساکنان 
خشک سالی می گوید: »امسال در غور خشک سالی است. من دو 
جریب زمین دارم و گندم، جو و برنج کشت کردم، اما حاصل کمی 

نسبت به سال گذشته جمع آوری می کنم.«

فشار نظامی طالبان
از آغاز سال جاری ولسوالی تیوره به میدان تاخت و تاز گروه طالبان 
مبدل شده است. آمار رسمی در تیوره نشان می دهد که از آغاز 
سال جاری تاکنون 8 نیروی پولیس کشته و چهار تن دیگر زخمی 

شده اند.
حبیب الرحمان ملک زاده، فرمانده پولیس تیوره به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که حدود ۱800 جنگ جوی طالب در نزدیکی مرکز 
سقوط  جزء  چیزی  آنان،  هدف  و  کرده اند  تجمع  ولسوالی  این 
تیوره  به  نیرو  هم جوار  والیت های  از  »طالبان  نیست:  ولسوالی 
می فرستند. طالبان همچنین به موترهای باربری حامل مواد غذایی 
نیز اجازه نمی دهند که به تیوره بروند و حتا اجازه نمی دهند که 

مانـده اسـت. بنابراین در کشـوری کـه مردمان 
آن برخـالف هم کیشـان عرب و فـارس و ترک  
و پنجـاپ و کردشـان، ارتبـاط و تعلـق خـود 
بـه سـبک و نظـم و آداب کالسـیک دینـی را 
حفـظ کرده انـد، هیـچ گروهـی نمی توانـد ادعا 
کنـد کـه بـرای برپایی نظم سیاسـی اسـالمی 
و حفاظـت از ارزش هـای اسـالمی می جنگـد، 
بـا  مقایسـه  در  ارزش هـا  و  نظـم  ایـن  زیـرا 
دیگـر کشـورهای اسـالمی، بـا قـدرت و نفـوذ 
کم نظیری در افغانسـتان و مناسـبات اجتماعی 

آن حاکـم اسـت.
واقع این اسـت که منازعه ی افغانسـتان ریشـه 
در اختالفـات عمیـق بـر سـر توزیـع قـدرت 
سیاسـی دارد. در طـول چهـار دهه ی گذشـته، 
هـدف و غایـت اصلـی و اساسـی جناح هـای 
سیاسـی درگیـر در جنـگ و مناسـبات قدرت، 
دسـتیابی بـه قدرت و مشـارکت سیاسـی بوده 
اسـت. همیـن اکنـون، هـدف غایـی طالبـان، 
چیـزی جـز دسـتیابی بـه قـدرت سیاسـی و 
مشـارکت در آن نیسـت. تأکیـد فریبنده ی این 
گـروه بـر ارزش هـای اسـالمی، در عمـل تالش 
بـرای فراهم شـدن شـرایطی اسـت کـه بتوانـد 
دوام حضـور ایـن گـروه در قـدرت را تضمیـن 
کنـد. در نظـم سیاسـی و اجتماعی مـورد نظر 
طالبـان، ایـن گـروه موفـق می شـود ابزارهـا و 
امکان هـای خلع شدن شـان از قـدرت سیاسـی 

نابـود کند. را 
بـرای پایـان منازعـه ی افغانسـتان، راهـی جـز 
ریشـه های  رسمیت شـناختن  بـه  و  پذیـرش 
سیاسـی  جناح هـای  نیسـت.  منازعـه  اصلـی 
انحصـار  به دنبـال  یـا  تبـاری،  گروه هـای  و 
قدرت انـد یـا در تالش انـد کـه انحصـار قـدرت 
بشـکند و قدرت سیاسـی در یـک توافق جامع 
میـان گروه هـا مختلـف سیاسـی،  و منطقـی 
قومـی و فرهنگـی تقسـیم شـود. کشـمکش 
انحصـار  شکسـت  و  قـدرت  انحصـار  میـان 
قـدرت، عامـل اصلـی چهـل سـال خونریـزی، 
اسـت.  افغانسـتان  ویران گـری و خشـونت در 
مادامـی کـه ماهیت اصلی و واقعـی این منازعه 
بـه رسـمیت شـناخته نشـود، پیراهـن عثمانی 
کـه گروه هـای مختلـف نظامـی و سیاسـی در 
چهل سـال گذشـته از اسـالم و نظام اسـالمی 
سـاخته اند، کمـاکان تنـور جنـگ و خشـونت 
را در ایـن جغرافیـا مشـتعل نگـه مـی دارد و 
ثبـات و مصالحـه  وادی  بـه سـمت  روزنـه ای 

گشـوده نخواهـد شـد.
احمـد مسـعود کـه بـه یمـن میـراث سیاسـی 
سیاسـی  فضـای  و  امکانـات  پـدرش،  عظیـم 
الزم بـرای تأثیرگـذاری بر مناسـبات سیاسـت 
و قـدرت را به دسـت آورده، نبایـد بـا علم کردن 
یـک مطالبـه و مسـأله ی بی بنیـاد، غیرواقعـی 
منازعـه ی  اصلـی  ریشـه های  فریبنـده،  و 
افغانسـتان را پنهـان و مسـیر دسـت یابی بـه 
زیسـت مسـالمت آمیز و پایـان دادن بـه منازعه 
را منحـرف کنـد. او به دلیـل ارتبـاط خونـی بـا 
اخیـر  نیم قـرن  نظامـی  فرمانـده  شـهیرترین 
کشـور و پیوند تنگاتنگ بـا یکی از مراکز اصلی 
مبـارزه بـرای شکسـت انحصار قـدرت، بیش از 
ریشـه های  کـه  می دانـد  دیگـر  کسـی  هـر 
اصلـی منازعـه ی افغانسـتان کـه چهـل سـال 
قبـل آغـاز شـد، چیسـت. ممکـن اسـت تأکید 
تاکتیکـی او بر حکومـت اسـالمی و ارزش های 
اسـالمی، نیروهـای بومـی وفـادار به پـدرش را 
بـه بازشـدن یـک جبهـه ی سیاسـی و نظامـی 
جدیـد تحـت رهبری خـودش ترغیـب کند اما 
بـه قربانی شـدن هدف به پـای تاکتیـک و ابزار 

می شـود. منجـر 
احمـد مسـعود برخـالف اسـالف اش بایـد این 
شـهامت سیاسـی را داشـته باشـد که عریان و 
بی پـرده ریشـه های اصلی منازعه ی افغانسـتان 
قـدرت  انحصـار  شکسـت  و  کـرده  برمـال  را 
به  عنـوان داعیـه ی محـوری نیروهای سیاسـی 
و نظامـی را کـه در محـور فرماندهـی پـدرش 
گـرد آمـده بودند بـه مثابه ی خط مشـی اصلی 
فعالیت هـای سیاسـی اش معرفـی کنـد. ممکن 
ایـن  بـرای  اسـت سـاختن روپـوش اسـالمی 
مطالبه ی سیاسـی به لحاظ تاکتیکـی ابزارهایی 
بـرای او فراهـم آورد اما پیراهن عثمان سـاختن 
اسـالم، فرجامـی جز جاری شـدن خـون ندارد. 
چهـل سـال اسـت کـه افغانسـتان در حمـام 
خونـی کـه گروه هـا بـا پیراهن عثمان سـاختن 
ارزش هـای  و  اسـالمی  حکومـت  و  اسـالم  از 
اسـالمی به وجـود آوردنـد، تـا گلـو غرق شـده 
اسـت. شـنا کردن در ایـن حمام خـون ممکن 
جنـاح  هـر  یـا  مسـعود  احمـد  بـرای  اسـت 
سیاسـی دیگـر از گلبدیـن حکمتیـار تـا مـال 
عمـر و از برهان الدیـن ربانـی تا مـال هیبت اهلل، 
یـک فانتـزی سیاسـی کم هزینه باشـد اما برای 
مردم افغانسـتان تباهی و سـقوط در وحشت و 

بربریـت بوده اسـت.

همـه به  دلیل ضعـف اقتصـادی مهاجـران بوده 
اسـت.« 

امـا  هنـد  در  افغانسـتان  سـفارت  مسـئوالن 
می گویـد کـه این سـفارت تمام توانـش را روی 
رسـیدگی بـه وضـع مهاجرانـی کـه بـه کرونـا 
مبتـال شـده اند متمرکز کـرده اسـت؛ در حدی 
کـه دیپلمات هـا از موترهای شخصی شـان برای 
رسـیدگی به اوضـاع بیماران اسـتفاده می کنند.

سـفارت  فرهنگـی  اتشـه ی  عالـم زی،  اجمـل 
روزنامـه  بـا  در صحبـت  هنـد  در  افغانسـتان 
اطالعـات روز می گویـد که تا حاال ۱5 نشسـت 
بـا مهاجران افغان که از اقشـار مختلـف بوده اند 
دایـر کرده انـد. بـه گفتـه ی او نبود اکسـیجن از 
جدی تریـن مشـکالت بیمـاران بـوده اسـت. او 
می گویـد کـه سـفارت تا کنون هشـت سـلندر 
اکسـیجن را بـرای بیمارانـی کـه وضعیت شـان 
وخیـم بوده اسـت، فراهـم کرده اسـت. او اضافه 
می کنـد کـه سـفارت یکـی از موترهایـش را به 
شـکل آمبوالنـس دراورده کـه در موقـع نیـاز 
مهاجـران بیمـار را بـه شـفاخانه منتقـل کند. 

سـفارت افغانسـتان همچنان در نظـر دارد یک 
مکتـب در منطقـه ی »الجپتنگـر« در دهلـی 
شـکل  بـه  می شـود  افغان هـا  مربـوط  کـه  را 
آن  در  را  افغـان  بیمـاران  و  درآورد  کلینیـک 
درمـان کنـد. این کـه ایـن درمانـگاه چـه وقـت 

عملیاتـی می شـود هنـوز مشـخص نیسـت. 
بـه گفته ی آقای عالـم زی، تا کنـون 25 مهاجر 
افغـان بـر اثـر کرونـا  فـوت کرده انـد و تخمین 
می شـود که بیـن ۱500 تا 2000 نفـر دیگر به 

این بیماری مبتال شـده باشـند. 
بـا ایـن حـال، آقـای عالـم زی اوضـاع را وخیـم 
توصیـف می کنـد و اقداماتـی را کـه تـا کنـون 
کافـی  اسـت  شـده  انجـام  سـفارت  سـوی  از 
نمی دانـد: »مشـکل اسـت کـه یـک سـاختار 
سیاسـی را بـه یـک سـاختار خدماتـی تبدیـل 
وضـع  همچنیـن  هنـد  دولـت  خـود  کنیـم. 
وخیمـی را پیش بیـن نبـود. سـفارت هرچه در 

می دهـد.« انجـام  دارد  تـوان 

نـوع جهش یافته ی کووید۱9 که در هند شـیوع 
کرده این کشـور را در شـرایط بسـیار دشـواری 
قرار داده اسـت. شـفاخانه های هند دیگر بسـتر 
خالـی ندارنـد، مخـازن آکسـیجن تـه کشـیده 
اسـت، سـردخانه ها دیگـر گنجایـش ندارنـد و 
اسـتفاده ی  به دلیـل  مرده سـوزی  کوره هـای 

بی وقفـه درحـال ذوب شـدن اند.
یاسـان، مهاجـر افغـان در دهلی نـو در صحبت 
بـا روزنامـه اطالعـات روز گفت که بیمـاری اگر 
بـرای درمـان بـه شـفاخانه های عامـه ی هنـد 
مراجعـه می کنـد بایـد روزها منتظر بنشـیند تا 
نوبتـش برسـد. بـه گفتـه ی او هزینـه ی درمان 
در شـفاخانه های خصوصـی هـم دوبرابـر شـده 

است. 
وزارت  سـخن گوی  معـاون  تهذیـب،  حامـد 
خارجـه ی افغانسـتان در صحبـت بـا روزنامـه 
اطالعـات روز گفـت کـه ایـن وزارت بـا دولـت 
شـفاخانه های  در  کـه  کـرده  صحبـت  هنـد 
عامـه ی مناطقـی کـه مهاجـران افغـان زندگی 
بیمـاران  بـه  را  بسـتر  تـا ۱0  پنـج  می کننـد 
افغـان اختصـاص دهـد. او اضافه کـرد که پیش 
از ایـن، افغان هـا در هنـد بـه واکسـین رایـگان 
دسترسـی نداشـتند امـا حاال و پـس از صحبت 
بـا مقام های هنـدی، تمامی افغان هـا می توانند 

به صـورت رایـگان واکسـین شـوند. 
براسـاس اطالعات سـفارت افغانسـتان در هند، 
حـدود 20 هـزار مهاجـر افغـان در 20 محله در 

ایالت هـای مختلـف هنـد زندگـی می کنند. 
اطالعـات روز بـا مهاجرانـی که صحبـت کرده، 
همه از سـفارت و دولت افغانستان شاکی بودند. 
بـه گفته ی آنـان سـفارت در چند روز گذشـته 
فقـط به تدویر جلسـه بـا نماینـدگان مهاجران 
بسـنده کـرده و هیـچ اقـدام عملی در راسـتای 
فراهم سـازی کمک هـای صحی مثل اکسـیجن 
و دارو نکرده اسـت. سفارت افغانستان در دهلی 
نـو و وزارت خارجـه افغانسـتان امـا می گوینـد 
کـه تمـام تالش شـان را بـرای رسـیدگی وضع 

مهاجـران انجـام می دهد. 
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تهران نشان دهد.
احیای  برای  مذاکرات  حالی  در  می گوید  ان  ان  سی 
خود  دوم  ماه  دومین  وارد  وین  در  هسته ای  توافق 
می شود که هنوز هیچ نشانه مشخصی برای دستیابی 

به توافق وجود ندارد.
که  است  کرده  اضافه  ادامه  در  امریکایی  شبکه  این 
دارایی های ایران به صورت وجوه نقدی در اختیار ایران 
یا  کانال سوئیس،  از طریق  بلکه  نخواهد گرفت٬  قرار 
»توافق تجاری انساندوستانه سوئیس« در اختیار تهران 
و  اندازی شد  راه  که سال گذشته  گرفت  قرار خواهد 
اجازه می دهد کمک های انساندوستانه مانند غذا و دارو 

بدون نقض تحریم های امریکا به ایران ارسال شود.

و  ایران  همزمان  پایبندی  و  بازگشت  برای  توافقی  به 
اما  امریکا به برجام طی چند هفته آتی ممکن است، 

این موضوع منوط به »تصمیم سیاسی« تهران است.
به  پاسخ  در  امریکا  خارجه  وزارت  ارشد  مقام  این 
زمان  از  ایران  هسته ای  پیشرفت های  درباره  سوالی 
این  کرد،  اذعان  برجام  در  تعهداتش  از  گرفتن  فاصله 
پیشرفت ها به »پیچیدگی هایی« دامن زده است که به 

نوعی باید برطرف شود.
ان  ان  سی  شبکه  به  مطلع  منبع  سه  حال،  این  با 
دارایی های  این  که  نیست  مشخص  هرچند  گفته اند، 
ایران به صورت یک جانبه آزاد خواهند شد یا نه، اما 
به  اقدامی باشد که حسن نیت واشینگتن را  می تواند 

منتشر شده درباره این که ما در حال ارزیابی آزادسازی 
هستیم،  یکجانبه  اقدامی  عنوان  به  ایران  دارایی های 
روشن  انتشار  از  قبل  ما  که  همانطور  نیست،  درست 

کردیم.
کرد،  تصریح  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخن گوی 
اساسی  اقدام  هرگونه  گفته ایم،  تاکنون  که  همانطور 
دو  هر  که  باشد  اقداماتی  روند  از  بخشی  باید  امریکا 

طرف انجام می دهند.
چهارمین دور از مذاکرات احیای توافق هسته ای موسوم 
به برجام از روز جمعه در وین، پایتخت اتریش از سر 
گرفته خواهد شد. یک مقام وزارت خارجه امریکا هم 
در آستانه آغاز دور چهارم مذاکرات وین گفت، رسیدن 

خارجه  وزارت  سخن گوی  پرایس،  ند  روز:  اطالعات 
در  شده  منتشر  گزارش   ثور   ۱6 پنج شنبه  روز  امریکا 
خصوص ارزیابی آزادسازی بخشی از دارایی های ایران 

به عنوان اقدامی یکجانبه را رد کرد.
»سی  شبکه  پیشتر  ساعاتی  فردا،  رادیو  گزارش  به 
برای  بایدن  دولت جو  که  نوشت  گزارشی  در  ان«  ان 
نشان دادن حسن نیت خود در مذاکرات در باره توافق 
هسته ای موسوم به برجام، در حال ارزیابی آزادسازی 
یک میلیارد دالر از دارایی های توقیف شده ایران است 
بشردوستانه  مصارف  برای  آن  از  می تواند  تهران  که 

استفاده کند.
گزارش های  است،  نوشته  تویتی  در  پرایس  ند  اما 

ند پرایس: 
یایب آزادسازی یکجانبه دارایی های ایران درست نیست گزارش  درباره ارز

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول: ذکی دریابی 
 0702277506  سردبیر چاپی: م.علی جاوید مالکی 
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اعضای این نهاد بین المللی باید با هم مذاکره کنند و به یک 
نتیجه واقع گرایانه و قابل اجرا برسند چرا که سطح تولید و 

عرضه فعلی واکسن کرونا »مناسب و درست نیست«.
خانم اوکونجو-اویال گفته متوجه کمبود مواد خام اولیه برای 
تهیه واکسن و همچنین نیاز به نیروی متخصص برای تولید 
و باال بردن سطح تولید هست اما »باید باالخره از یک جایی 

شروع کرد تا سطح تولید جهانی تقویت شود«.
پنجشنبه 6  امروز،  آلمان  بهداشت  وزیر  دیگر،  تحولی  در 
مه، اعالم کرد واکسن کرونا آسترا-زنیکا دوباره وارد چرخه 
واکسیناسیون عمومی بزرگساالن در آلمان می شود. این در 
حالی است که پیش از این آلمان تصمیم گرفته بود این 
واکسن را تنها به افراد بزرگسال باالی 60 سال تزریق کند 
چرا که نگران موارد نادر تشکیل لخته خون در گروه سنی 

کسن کرونا موافق نیست یکا، آملان با لغو انحصار فرمول وا بر خالف امر
زیر 60 سال بود.

استدالل دولت آلمان چیست؟
برلین روز پنجشنبه، 6 مه، با انتشار بیانیه ای اعالم کرد که 
از نظر این کشور »کمبود سطح تولید واکسن کرونا ناشی 
از محدودیت های شرکت های داروسازی در ظرفیت تولید و 
همچنین استاندارهای باال برای تولید این واکسن ها است و 

نه انحصاری بودن فرمول تهیه واکسن.«
آلمان می گوید لغو انحصار از فرمول واکسن کرونا »عواقب 
می گوید  کشور  این  داشت«.  خواهد  آن  تولید  بر  جدی 
کارخانجات داروسازی همین االن هم در تالش برای حل 

موانع و باال بردن تولید هستند.
شرکت  و  دارد  را  اروپا  اتحادیه  اقتصاد  بزرگترین  آلمان 
بیوشیمی بایو.ان.تک این کشور از پیشگامان تهیه واکسن 

کرونا است که در مشارکت با شرکت فایزر تولید می  شود.
مخالفت جدی آلمان با این طرح در حالی صورت می گیرد 
که اورسوال ون در لین، رییس کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم 
لغو  طرح  درباره  رایزنی«  و  »بحث  آماده  بلوک  این  کرده 

انحصاری ماندن فرمول واکسن کرونا است.
فرانسه و ایتالیا هم از این طرح حمایت کامل کرده اند.

قرار است این طرح در جلسه دو روزه اتحادیه اروپا که ظرف 
چند روز آینده برگزار خواهد شد به بحث گذاشته شود.

رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر  اروپا،  اتحادیه  از  خارج 
روسیه هم گفته از این طرح حمایت می کند.

دولت بریتانیا هم اعالم کرده مشغول »همکاری با سازمان 
تجارت جهانی برای حل مشکل کمبود تولید« است و در 
حال »گفت وگو با امریکا و سازمان تجارت جهانی است برای 
پیدا کردن راه های تسهیل افزایش تولید و عرضه واکسن 

کووید۱9«.

تا بلکه با سرعت یافتن تولید، گسترش و جهش  هستند 
ویروس کرونا مهار شود.

این طرح اولین بار که مطرح شد با مخالفت شدید دونالد 
و  شد  روبرو  زمان  آن  در  امریکا  رییس جمهوری  ترمپ، 

بریتانیا و اتحادیه اروپا هم با آن مخالفت کردند.
بایدن،  جو  گذشته  روز  چند  در  که  آن  از  پس  اما 
کرد،  اعالم  آن  از  را  امریکا، حمایت خود  رییس جمهوری 

کشورهای تهیه کننده طرح به موفقیت آن امیدوار شدند.
تدروس آدهانوم گبریسوس مدیر سازمان جهانی بهداشت 
روز گذشته این تصمیم امریکا را »تاریخی« خواند و گفت 

این »لحظه ای بزرگ در نبرد علیه کووید-۱9 است.«
انگوزی اوکونجو-اویال، رییس سازمان تجارت جهانی هم به 
بی بی سی گفته از تصمیم آمر یکا حمایت می کند. او گفته 

اطالعات روز: در حالی که بسیاری از کشورهای جهان از 
واکسن  فرمول  به  برای دسترسی همگانی  امریکا  حمایت 
اقتصاد  بزرگترین   - آلمان  کرده اند،  خشنودی  ابراز  کرونا 
اتحادیه اروپا - گفته با چنین ایده ای مخالف است و موافق 
نیست که انحصاری ماندن فرمول تهیه واکسن کرونا مانع 

افزایش تولید جهانی آن شده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، دولت آلمان اعالم کرده از نظر 
تشویق  راه های  از  یکی  معنوی  حقوق  از  »حمایت  برلین 

نوآوری است و باید به آن ادامه داد.«
عضو  هم  آلمان  که  اروپا  اتحادیه  که  است  حالی  در  این 
قدرتمند آن است گفته از طرح غیرانحصاری کردن فرمول 
و  بحث  آماده  گفته  و  کرده  استقبال  کرونا  واکسن  تهیه 
گفت وگو درباره آن است. ایتالیا و فرانسه هم از این طرح 

حمایت کرده اند.
فرمول  از  انحصار  برداشتن  می گویند  طرح  این  حامیان 
را  تولید آن  به کارخانجات بیشتری فرصت  واکسن کرونا 
می دهد و در نتیجه سرعت واکسیناسیون در جهان به ویژه 

در کشورهای فقیر افزایش می یابد.
شرکت های  و  آلمان  همچون  طرح،  این  مخالفان  اما 
داروسازی می گویند نتیجه لغو انحصار فرمول واکسن کرونا 
لزوما به نتایجی که حامیان آن امیدوارند ختم نخواهد شد.

شرکت آلمانی بایو.ان.تک یکی از پیشگامان تهیه واکسن 
کرونا است و در همکاری با شرکت داروسازی فایزر توانست 
نخستین واکسن کرونا با استفاده از فناوری ام.آر.ان.ای را در 

ماه دسامبر گذشته عرضه کند.
ایده اولیه این طرح از سوی هند و آفریقای جنوبی رهبری 
برای  را  کشور   60 از  متشکل  گروهی  نمایندگی  که  شد 
ارایه این طرح به سازمان تجارت جهانی برعهده گرفته اند. 
این گروه خواستار لغو موقتی انحصار فرمول واکسن کرونا 
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داوطلبان  تمام  از  مالداری  و  آبیاری   ، زراعت  وزارت   CLAP مردم  اشتراک  به  ومالداری  زراعت  پروژه 
واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمارشبکه آبیاری حاجی میرزا قریه دشتکی شهر پل 
خمری والیت بغالن را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را 
در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  از ظهر  بعد   بجه   02:00 12/03/1400 ساعت  الی  نشراعالن   ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 12/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید 
النوع مجادلوی، موتورسایکل و سامان  )انتقال آفت کشها، وسایل مختلف  تا در پروسه داوطلبی پروژه 
آالت البراتوار از گدام مرکزی ریاست حفاظه نباتات و قرنطین به ریاست های زراعت 33 والیت کشور( 
تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/NCS-38/1400  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش 
را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت )00:10( قبل از ظهر روز یک 
شنبه مورخ 9 /جوزا /1400 ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. تضمین 
آفر مبلغ )35,000( سی پنج هزار افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت )طبق ماده 17 قانون تدارکات 

عامه( میباشد. 
آدرس مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ ومراقبت عقب ریاست منابع بشری، 

وزارت زراعت، آبیاری ومالداری 
داوطلبان میتوانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت NPA.GOV.AF داونلود نمایند، در صورت 
عدم دانلود از ویب سایت، شرطنامه را در سی دی یا فلش دیسک از آمریت تدارکات اجناس وخدمات 
غیر مشورتی  ریاست تهیه وتدارکات واقع تعمیر معینیت مالی واداری، منزل اول به شکل رایگان بدست 

آورند. 

»دعوت به داوطلبی روش باز ملی«



www.etilaatroz.comگزارش

روایت یک زندیگ که اب پشتکار و تالش گره خورده است
و  اصفهانی  غالم  میرزا  حسنی،  میرعماد 
هستند  هنرمندانی  حسینی  میرعبدالرحمان 
اورنگ  برای  جدید  چشم اندازی  هرکدام  که 
»یک  می گوید  اورنگ  آقای  کرده اند.  خلق 
آرشیف  در  حسینی  میرعبدالرحمان  از  تابلو 
ملی افغانستان است که من ُکشته ُکشته ی آن  
این  که  وقت  هر  تابلو هستم.  این  »ب«های 
تابلو را می بینم تالش می کنم مثل آن حرف 
آن  نتوانسته ام مثل  اما هرگز  بکشم  را  »ب« 

بکشم.«
که  است  هنرمندی  او  این ها،  تمام  با  اما 
می تواند تحت هر شرایطی کار کند. »یکی از 
ویژگی های هنر خطاطی تمرکز است، اما برای 
من چنین نبوده. من بسیار اوقات در حین کار 
با خانواده و بین فرزندانم بوده ام. پیش آمده که 
فرزندانم در حین کار قلمم را از دستم گرفته و 

من با قلم دیگر کار را شروع کرده ام.«

راز ماندن در کابل
شرایط بد امنیتی و زیستی در افغانستان باعث 
شده است خیلی از افغان ها راه مهاجرت را در 
پیش بگیرند؛ آن هایی که واجد شرایط هستند 
تابعیت کشوری را اختیار کنند و آن هایی که 
نیستند به صورت غیرقانونی وارد شوند. برای 
است.  بوده  مهیا  همیشه  اول  گزینه  اورنگ 
اما او هرگز به فکر خارج شدن از کابل نبوده 
را  او  و خودش هم نمی داند دقیقا چه چیزی 
وادار به ماندن در کابل کرده است. »شاید هم 
تعلق من به آب و خاک این سرزمین مرا وادار 
به ماندن در کابل کرده، اما دقیقا نمی دانم.« 
و البته در کنار این ها، آقای اورنگ از جایگاه 
برخوردار  افغانستان  در  هم  خوب  اجتماعی 
باالترین  تا  پایین ترین  از  می گوید  و  است 
دارند  احترام  من  به  سرزمین  این  آدم های 
چنین  »من  هست:  من  دلگرمی  مایه  این  و 
جایگاهی را نمی توانم در جای دیگر به دست 
بیاورم. و شاید همه ی این ها به این برگردد که 
من اساسا آدم خوش بین هستم، خوش بینی 
جز ذات زندگی من است. همیشه و در بدترین 

شرایط خوش بین بوده ام.«
در کنار این ها، کسی که در افغانستان زندگی 
تأثیر  از  را  خودش  می تواند  سختی  به  کند 
مباحث چون قومیت و مذهب دور نگه  دارد. 
هم  نخواهد  را  چیزها  این  کسی  اگر  البته 
زیرا  می شود،  متأثر  مباحث  این  از  ناخواسته 
سال هاست این موضوعات وجود داشته و در 
متن زندگی مردم رسوخ کرده است. ولی آقای 
اورنگ می گوید »من کارهای قومی نمی کنم. 
همه ی تابلوهایم از شعر موالنا و از آموزه های 
عرفانی و ادبی این سرزمین است. این بخش ها 
برای من مهم تر از قومیت و نژاد است. موفقیت 
من به برقراری رابطه با هر نوع آدم است نه 
می گوید  و  خاص.«  آدم های  و  طبقه  یک 
»مشکل کالن جامعه ما این است که آدم ها 
تناسب و جایگاه خودشان را درک نکرده اند. 
ما  نیست.  من  کار  سیاست  و  موضع گیری ها 
و  دارم  عرصه صالحیت  در چه  بفهمیم  باید 
مفید واقع می شوم. من یک هنرمندم و وظیفه 
بیرون یک  برابر جهان  در  افغانستان  از  دارم 

تصویر قشنگ ترسیم کنم.«

»آخوندی« را تا سطح لومعه پیش برده است. 
در سال ۱369 به ایران می رود و وارد انجمن 
خوش نویسان ایران می شود. تا درجه فوق ممتاز 
ماستری  معادل  که  خوش نویسی،  رشته  در 
افغانستان  به  دوباره  می خواند.  درس  است، 
برمی گردد و بعد از دوسال پس به ایران مهاجر 
می شود. بار دوم که از ایران برمی گردد دیگر 
کشورش را ترک نمی کند و کارش را جدی تر 
از قبل ادامه می دهد. در عرصه ی خطاطی و 
دست  فراوان  موفقیت های  به  خوش نویسی 
پیدا می کند و در کشورهای چون پاکستان، 
ترکیه  بحرین،  هالند،  استرالیا،  تاجیکستان، 
و ایران نمایشگاه  برگزار می کند. کارهایش از 
نمایشگاهی در ایران جایزه می برد و از طرف 
وزیر فرهنگ تاجیکستان هم مدال رودکی را 

روز  سه  می شود،  متوجه  دوستانش  ننویسد 
ننویسد عالم متوجه می شود.«

هنرمندان  معدود  از  شاید  اورنگ  علی بابا 
از وضعیت رفاهی مناسب  باشد که  جدی ای 
شخصی  زندگی  در  »من  است.  برخوردار 
کافی  آسایش  از  بوده ام.  موفق  بسیار  خودم 
اکثریت  برای  شاید  چیز  این  و  برخوردارم. 
کارهایم  بیشتر  من  نکند.  صدق  هنرمندان 
تا  افغانی  هزار  از 5  می فروشم.  تمام نکرده  را 
تابلوهای آقای  3 هزار دالر فروش داشته ام.« 
مصرف  او  و  دارد  بسیار  خریداران  اورنگ 
زندگی اش را از راه فروش تابلوهایش به دست 
می آورد. تعداد قابل توجهی خریداران تابلوهای 
علی بابا اورنگ سیاست مداران افغانستان بوده 
خریده اند،  را  کارهایم  زیاد  »آدم های  است: 
مثال اشرف غنی، حامد کرزی، داکتر عبداهلل.« 
با  داشتن  رابطه  شاید  می گوید  اورنگ  آقای 
برای  پسندیده  چیز  ارگ  و  سیاست مداران 
متفاوت  نظر  من  اما  نباشد،  هنرمندان  بقیه 
راز موفقیت  نظر من  دارم. »به  این مورد  در 
آدم ها  تمام  با  خوب  رابطه ی  ایجاد  هنرمند 
است. بعضی هنرمندها می گویند من به فالنی 
می فروشم.  فالنی   به  من  اما  نمی فروشم  کار 
با ارگ ریاست جمهوری رابطه دارم،  من حتا 
دیگر دوستان هنرمندم شاید نداشته باشند و 
اورنگ که  اما  نیایند.«  این کار خوش شان  از 
میان رابطه داشتن با ارگ و تملق و چاپلوسی 
برای سیاست مدارها تفکیک عمده قایل است 
هنرمندها  از  خیلی  ماندگاری  »راز  می گوید 

رابطه شان با دربار بوده است.«

روایت یک زندگی
ولسوالی  در   ۱35۱ سال  در  اورنگ  علی بابا 
است.  آمده  دنیا  به  غزنی  والیت  جاغوری 
درس  عوض  در  اما  بخواند  مکتب  نتوانسته  

عباس اسدیان

هنرمندی که در گوشه ای از کابل جهانش را 
با قلم نی و بورس توضیح می دهد، زندگی ای 
به ظاهر آرام و گویا عارفانه ای دارد. اگرچند او 
خودش را عارف نمی داند اما می گوید کاری که 
انجام می دهد با عرفان ارتباط دارد. او هنرش 
را خطاطی و خودش را یک آدم عادی معرفی 
پیداست  رفتارش  و  سخنان  از  اما  می کند، 
هم  خودش  و  خطاطی  از  بیشتر  هنرش  که 
شخصیت بیشتر از یک آدم معمولی است. او 
از زندگی سه چیز می خواهد: اول، مردم او را 
به عنوان خطاط بشناسند؛ دوم، او واقعا خطاط 

باشد؛ سوم، به عنوان یک خطاط بمیرد.
نیاز به تکیه گاه دارد،  هر آدمی برای زیستن 
تکیه گاهی که بتواند به واسطه آن تلخی ها و 
اورنگ  علی بابا  برای  کند.  تحمل  را  مرارت ها 
»هنر  می گوید  او  است.  »هنر«  تکیه گاه  این 
زندگی  و  هستی  با  برخورد  و  شیوه  بهترین 
آرامش  به  می کند  کمک  من  به  هنر  است. 
اما همان طور که  او »هنرمند« است  برسم.« 
نمی داند قریحه هنری اش از کجا آب می خورد 
نیز نمی داند که چگونه آثارش را به حد کمال 
می رساند. »من وقتی دارم کار می کنم بدون 
طرح و هدف مشخص کار می کنم. نمی دانم از 
کجا شروع می کنم و قرار است به چه چیزی 
و  دارد  جوشش  که  چشمه  یک  مثل  برسم. 
ممکن است هرچیزی را در مسیرش آبیاری 
از  استفاده ای  هیچ  است  ممکن  هم  و  کند 
او  تابلوهای خطاطی  نگیرد.«  آن صورت  آب 
بدون طرح از پیش  تعیین شده کامل می شوند 
از  قبل ازقبل  که  »هنرمندی  می گوید  و 
مشخص می کند که چه چیزی باید خلق کند، 
اورنگ  آقای  همین طور  و  نیست.«  هنرمند 
می گوید »من در صدد این نیستم با تابلوهایی 
خطاطی ام کسی را هدایت کنم و درس اخالق 

بدهم. کار من برای هدایت کسی نیست.«
به باور آقای اورنگ کار یک خطاط نسبت به 
کار بقیه هنرمندها دشوار است، زیرا هنرمند 
دارد.  سروکار  محدود  عناصر  با  خطاطی  در 
آقای اورنگ می گوید کار من مثال در مقایسه 
با یک نقاش دشوار است، چون نقاش می تواند 
با 32  اما من مجبورم  نقاشی کند  هرچیزی 
عنصر مشخص سروکار داشته باشم. منظور از 

32 عنصر تعداد حروف زبان فارسی است.
ایده هایی  و  طرح ها  از  پر  اورنگ  آقای  ذهن 
است که وقتی صبح گاهی از خواب برمی خیزد 
و همین  اتاق کارش می کشاند.  به  را  او  پای 
بدون  را  روز  تمام  گاهی  او  که  است  طرح  ها 
وقفه کار می کند و مثل این که در عالم خلسه 
به سر ببرد، از محیط اطرافش بی خبر می ماند. 
هستم.  مختلف  ایده های  و  طرح  از  پر  »من 
گاهی از صبح زود تا شام بی وقفه کار کرده  ام 
کار  وقتی  نکرده ام.  احساس خستگی  هیچ  و 
می شوم.  بی خبر  دوروبرم  عالم  از  می کنم 
خودم را گم می کنم، محو می شوم.« و البته 
همین استعداد و پشتکاری که آقای اورنگ از 
خودش نشان داده باعث شده تا او تبدیل به 
ممتازترین خطاط افغانستان شود. او می گوید 
اگر یک  زیرا »خطاط  من مدام کار می کنم، 
روز  دو  متوجه می شود،  ننویسد خودش  روز 

دریافت می کند. در داخل افغانستان، از طرف 
را  مسجدی  میر  مدال  ریاست جمهوری  ارگ 
دریافت می کند و چند سال پیش در یکی از 
نمایشگاه هایی که وزارت اطالعات و فرهنگ 
کسب  را  اول  مقام  کارهایش  می کند  برگزار 
می کند. و البته هیچ کدام این ها اتفاقی به دست 
یک  افتخارات  این  همه ی  پس  است.  نیامده 
عالم پشتکار و تالش نهفته است. »کارهای من 
با پشتکار و تالش به دست آمده و هیچ اتفاق 
ناگهانی آن ها را رقم نزده است. من یک شبه به 

هیچ چیزی دست نیافته ام.«
اورنگ، آشنایی کافی با ادبیات دارد و از شاعران 
چون موالنا و بیدل اشعار زیاد حفظ دارد و در 
تنهایی هایش هرازگاهی شعر زمزمه می کند. 
ویکتور  و  می ورزد  عشق  سپهری  سهراب  به 
هوگو را هم خوانده است. سفر و ریسمان بازی 
تفریح های مورد عالقه اش است. در کنار این، 
والیبال را هم دوست دارد اما خطاطی شغلی 
است که به او اجازه ی این کار را نمی دهد. او 
به صورت خاص از دستش مراقبت می کند و با 
دست راستش هیچ گاه وزنی بیشتر از یک کیلو 
را حمل نمی کند، چون می گوید تأثیر آن در 

خطاطی بسیار بد است.
و  خادم علی  استاد  داخلی  هنرمندان  از 
پیکاسو  و  ون گوگ  خارجی  هنرمندان 
کسانی اند که بیشترین تأثیر را بر آقای اورنگ 
خطاطی  دنیای  در  همین طور  و  گذاشته اند. 

 شنبه | 18 ثور 1400 | سال دهم | شماره 2148

MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG26/13022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی
پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
ولسوالی  پاران  قریه آب  بیداو  آبیاری  اعمارسربند شبکه  داوطلبی  پروسه  تا در  مینماید  شرایط دعوت 
محمدآغه والیت لوگر را  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه 
را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  زراعت  پروژه  تدارکات  آمریت  به  ظهر  از  بعد  بجه   02:00 ساعت   15/03/1400 الی  نشراعالن  ازتاریخ 
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 15/03/1400 ساعت 02:00 بجه بعد از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )400,000.00( چهارصد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«
MAIL/IFAD/CLAP-IC/LOG28/15022020/NCB :شماره دعوت به داوطلبی

پروژه زراعت ومالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد 
شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سربند شبکه آبیاری سسوبی  قریه آب پران ولسوالی 
محمد آغه والیت لوگررا  مطابق به احجام کاری ارایه شده درشرطنامه اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه 
را در فلش دسک )حافظه( بطور رایگان از آمریت تدارکات پروژه CLAP ویا از ویب سایت اداره تدارکات 
ملی )www.npa.gov.af( وهم چنان معلومات متذکره را میتوانند از ویب سایت وزارت زراعت، آبیاری 
ومالداری )www.mail.gov.af( و ویب سایت اکبر)www.acbar.org( بدست آورده ، آفر های خویش 
سربسته  طور  انگلیسی  زبان  به  تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  و  شرطنامه  مندرج  شرایط  مطابق  را 
و  پروژه زراعت  تدارکات  به آمریت  از ظهر  قبل   بجه   10:00 الی 13/03/1400 ساعت  ازتاریخ نشراعالن  
مالداری به اشتراک مردم، واقع تعمیر پامیر منزل پنجم  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تسلیم نمایند، 

آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.
 CLAP جلسه آفر گشایی پروژه متذکره بتاریخ 03/1400 /13 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر در دفتر پروژه

واقع تعمیر پامیر منزل پنجم وزارت زراعت ،آبیاری و مالداری دایر میگردد.
تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ  )300,000.00( سه صد هزارافغانی  میباشد.

»دعوت به داوطلبی روش باز داخلی«

»من کارهای قومی نمی کنم. 
همه ی تابلوهایم از شعر 

موالنا و از آموزه های عرفانی 
و ادبی این سرزمین است. 

این بخش ها برای من مهم تر 
از قومیت و نژاد است. 

موفقیت من به برقراری 
رابطه با هر نوع آدم است 

نه یک طبقه و آدم های 
خاص.«
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احمدی نژاِد محافظه کار برای ریاست جمهوری ایران در سال 
2005، ظریف نیز به اصرار خامنه ای به  عنوان نماینده ایران 

در سازمان ملل متحد باقی ماند.
اشاره به این موارد برای این است که بگوییم ظریف ممکن 
او معتقد است  این معنا که  به  باشد،  است یک »میانه رو« 
داشته  غرب  با  خوبی  روابط  تا  کند  تالش  باید  ایران  رژیم 
ایران،  کارشناس  سجادپور،  کریم  که  همان طور  اما  باشد. 
اشاره کرده است، ظریف به یک دلیل، »میانه رو« مورد عالقه 
اساسی  اصول  از  حمایت  از  هرگز  او  این که  است؛  تندروها 
خمینیسم دور نشده و بارها از حمایت خود از حزب اهلل لبنان 

یا حماس فلسطین و جهاد اسالمی علنا دفاع کرده است. 
چنین تفکر ارتدکسی به این معناست که ظریف در خصوص 
چشم انداز ارتباط ایران با ایاالت متحده کامال غیراحساسی 
فکر می کند. او گفته است: »معتقدم ایران و ایاالت متحده 
هیچ گاه با حفظ هویت جمهوری اسالمی ایران رفیق نخواهند 
او  کنیم.«  تفاهم  ایران  داخل  در  باید  دارم  اعتقاد  اما  شد، 
باشد،  دنبالش  به  باید  در عوض  ایران  آنچه  دارد که  اصرار 
»مدیریت دشمنی« است، تا زمانی که ایاالت متحده بپذیرد 
اصول  از جمله  مسائل  برخی  در خصوص  ایران  موضع  که 
جمهوری اسالمی و »به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی 

اسرائیل« تغییر نخواهد کرد.
این درز،  بیرون و منبع  به  فایل صوتی ظریف  نحوه ی درز 
گپ وگفت های بی وقفه را در حوزه عمومی ایران ایجاد کرده 
است. برخی از حامیان ظریف )از جمله خود دولت روحانی( 
ادعا کرده اند که درز این فایل اقدامی خیانت آمیز به هدف 
تضعیف ظریف به  عنوان یک دیپلمات معتبر است. از سوی 
دیگر، سپاه از طریق پایگاه خبری »اخبار و تحلیل ها«، که 
بولتن عمومی اداره سیاسی سپاه دانسته می شود، به ظریف 
وزیر  از  تمسخر  با  و  کرده  دفاع  سلیمانی  از  کرده،  حمله 
وزارت خارجه ای که یک  به  باید  پرسیده که »چرا  خارجه 
فایل صوتی محرمانه در آن قابل حفاظت نیست، اعتماد کرد 

و اطالعات حمله ی سری نظامی را به آن داد؟«
اما سخن های زیادی در این فایل صوتی وجود دارد که شاید 
استفاده  تصویر خود  پالودن  برای  آن  از  ظریف می خواسته 
کند. او شاید فکر کرده که چنین روایتی او را به  عنوان یک 
با  و  ایستادگی  روسیه  برابر  در  که  سخت کوش  دیپلمات 
سلیمانی مقابله می کند، به تصویر خواهد کشید. حتا می توان 
تصور کرد که ظریف خودش پشت این درز بوده است، شاید 
نامزدی  یکیش  که  خود  سیاسی  بلندپروازی های  خاطر  به 

برای ریاست جمهوری است.
اگر ماجرا این باشد، پس ظریف خیلی ِرندی کرده است.

و  سپاه  توسط  چقدر  او  که  می دهد  نشان  ظریف  روایت 
نهادهای نظامی ایران استفاده شده است، بدون این که هرگز 
اجازه داشته باشد خارج از آجندای آن ها نقشی بازی کند. 
واقع  در  می آورد.  نفس  به  اعتماد  سختی  به  وضعیت  این 
روایت او به نظر می رسد که تأیید می کند که روند گسترش 
سلطه سپاه بر سیاست ایران بسیار پیش رفته و فراتر از آنچه 

است که قبال تصور می شد.
محتمل  که  رود  پیش  آن طور  ایران  انتخابات  ماجرای  اگر 
به نظر می رسد و یک فرمانده سپاه مانند سعید محمد، که 
تا چند ماه پیش شاخه سپاه در امر ساخت و ساز را اداره 
نهادهای  بیشتر  شود،  رییس جمهور  جون  ماه  در  می کرد، 
چهره  )یک  گرفت  خواهند  تعلق  سپاه  به  کشور  اصلی 
سپاه درحال حاضر رییس مجلس است(. سرانجام با مرگ 
رهبر  نیست(  خوب  حالش  و  است  ساله   82 )او  خامنه ای 
بعدی ایران احتماال چهره ای حرف شنو و تحت کنترل سپاه 
خواهد بود. در نتیجه ایران به یک دیکتاتوری نظامی شبیه 
مصر یا الجزایر تبدیل خواهد شد؛ تحولی با عواقب غیرمترقبه 

بسیار.
شود.  مختل  روند  این  که  دارد  وجود  این  امکان  هنوزهم 
بترسد  به سپاه  بیش ازحد  اعتماد  از  است  خامنه ای ممکن 
و سعی در جلوگیری از پیروزشدن محمد در انتخابات کند. 
مصطفا تاجزاده، شجاع ترین سیاست مدار اصالح طلب ایران، 
خاتمی،  ریاست جمهوری  دوره  کشور  وزیر  سابق  معاون 
که  است  کرده  اعالم  وعده  این  با  را  خودش  کاندیداتوری 
رهبری  عالی  سمت  و  بازمی گرداند«  پادگان  به  را  »سپاه 
بعید  تاجزاده  پیروزی  احتمال  )هرچند  کرد  خواهد  لغو  را 
است(. حتا اگر به نوعی به تاجزاده اجازه داده شود که وارد 
کارزار رقابت برای ریاست جمهوری ایران شود )که احتمالش 
خیلی بعید است(، متقاعدکردن مردم به حمایت از وی مبنی 
براین که او آنچه را که برای مقابله با رهبر و سپاه الزم است، 

در اختیار دارد، کار دشواری خواهد بود.
در مورد ظریف می توان گفت که فقط تاریخ نشان خواهد داد 
که آیا فایل درزکرده ظریف بانگ خداحافظی او با سیاست 
بوده یا آغازی جدید. در آشفته بازار سیاست ایران همه چیز 
ممکن است، حتا نامزد ریاست جمهوری شدِن وزیر خارجه ای 

که حتا نمی تواند سفیر خود را خودش تعیین کند.

او که سال ها در مأموریت دایمی ایران در سازمان ملل خدمت 
کرده است، بخشی از باشگاه دیپلمات های ایرانی موسوم به 
»بچه های نیویورک« است که به دنبال نقش شان در مذاکرات 
 ،۱988 سال  در  عراق  و  ایران  جنگ  به  پایان دادن  برای 
موردخشم سپاه قرار گرفتند. چنین گرایش هایی البته مانع 

حکومت ترمپ از اعمال تحریم علیه ظریف نشده است.
نه تنها  می سازد،  واضح  بی پرده  گفت وگوی  این  آنچه  اما 
اعتقاد  بلکه  است  خامنه ای  به  ظریف  شخصی  وفاداری 
قضا، ظریف  از  است.  اسالمی  اصل جمهوری  به  وی  راسخ 
به تعبیری، بیش از بسیاری از سپاهی ها، یک مؤمن واقعی 
که  به  نظر می رسد  است.  اسالمی  اصل جمهوری  به  نسبت 
او واقعا تحت تأثیر این توهم است که آرمان های جمهوری 
اسالمی هنوز از حمایت مردمی برخوردار است و ایران باید 
به جای تکیه به زور به این آرمان ها چنگ زند. اما درون سپاه 
تعداد کمی هستند که این گونه فکر می کنند و بسیاری از 
میان  در  آرمان ها  این  آگاهند که  واقعیت  این  از  سپاهی ها 

مردم ایران چقدر بی اعتبار شده است.
پیشینه و جهان بینی ظریف که او آن را در کتاب خاطرات 
منتشرشده سال 20۱3 خود به تفصیل شرح می دهد، دلیل 
این نگرش وی را توضیح می دهد )ظریف خاطرات خود را 
زمانی نوشت که بازنشسته شده بود و دلیلی نداشت که باور 

کند به زودی وزیر امورخارجه خواهد شد(.
شکل گیری  به   ۱979 سال  در  ایران  انقالب  که  هنگامی 
دانشجویی  فعال  جوان  ظریِف  انجامید،  اسالمی  جمهوری 
ظریف  بود.  سانفرانسیسکو«  ایالتی  »دانشگاه  اسالم گرای 
به  عنوان دانشجوی کمیاب در رشته روابط بین الملل در میان 
همتایان ایرانی خود )که بیشتر مهندسی می خواندند( خیلی 
تا مسئولیت کنسول گری  از جانب حکومت مأمور شد  زود 
ایران را در این شهر برعهده گیرد. این آغاز زندگی حرفه ای 
دستگاه  توسعه  در  اصلی  چهره ی  به  عنوان  وی  طوالنی 
دیپلماسی جمهوری اسالمی بود. شکل گیری رابطه ی نزدیک 
وی با خامنه ای نیز به همین دوره برمی گردد، از جمله زمانی 
ملل  سازمان  به  خامنه ای   ۱987 سال  سفر  در  ظریف  که 
به  عنوان رییس  جمهور ایران )۱98۱-۱989( مترجم وی بود.
سخنرانی به نمایندگی از کل رژیم ایران روی صحنه جهانی، 
آرزوی مادام العمر ظریف بود. تجربه و دانش وی از فرهنگ 
دستگاه  رأس  در  ده ها سال  را  وی  امریکا،  نظام سیاسی  و 
سیاست خارجی ایران قرار داد و در واقع او را ارزشمندتر از 
آنی ساخت که کسی در درون نظام بخواهد از شرش خالص 
شود. حتا جنجال های لفظی قبلی وی با سپاه نتوانست او 
در  نیویورک  بچه های  از  بسیاری  مثال،  برای  کند.  غرق  را 
سال ۱988  در  عراق  و  ایران  مذاکرات جنگ  پی شکست 
در  اما ظریف  تبعید شدند.  یا حتا  و  رانده شده  به حاشیه 
میان آن ها نبود. او ترفیع گرفت و ۱0 سال به  عنوان معاون 
محمود  انتخاب  دنبال  به  کرد.  خدمت  ایران  خارجه  وزیر 

اگر این امر باعث به هم خوردن برجام و به هدر رفتن تمام 
زحمات ایران )به ویژه ظریف( شود.

این حکایت قابل توجه است زیرا به گفته ی ظریف حتا عباس 
آخوندی، وزیر حمل و نقل ایران، و فرهاد پرورش، مدیرعامل 
از  سلیمانی  که  نبودند  مطلع  این  از  آن زمان،  در  ایر  ایران 
هواپیماهای ایران ایر برای مداخله ی ایران در سوریه استفاده 
ایران، حتا  بدنام  »فرمانده سایه«  دیگر،  عبارت  به  می کند. 
به  بود که درباره ی فعالیت های خود  نداده  به خود زحمت 
حکومت خود اطالع دهد، چه رسد به این که تظاهر کند به 

اجازه حکومت برای انجام آن کار احتیاج دارد.
اقدامات خودسرانه ی سلیمانی محدود به ایران نبود.

هنگامی که مذاکرات هسته ای ایران )که در سال 20۱5 به 
امضای برجام منجر شد( در جریان بود، تیم ظریف با کارزار 
پروپاگاندای سپاه و شاخک های آن در رسانه های ایران روبه رو 
شدند. به رغم وفاداری شخصی ظریف به علی خامنه ای، رهبر 
ایران، و همچنین حمایت آشکار خامنه ای از مذاکرات برجام، 
سپاه دایما به ظریف حمله می کرد. دیری ست آشکار شده 
است که سپاه منافع خود را در روابط نزدیک تر با روسیه و 

چین و جلوگیری از ادغام ایران در اقتصاد جهانی می بیند.
چگونگی  مورد  در  را  جزئیاتی  ظریف  مصاحبه،  این  در  اما 
ایران  دست یابی  از  پس  برجام  تخریب  برای  سپاه  فعالیت 
به این توافق، ارائه می دهد. به گفته ی ظریف، سفر مشهور 
سلیمانی به روسیه برای دیدار با پوتین در جوالی 20۱5 به 

ابتکار مسکو و با هدف »نابودکردن« برجام انجام شد.
ظریف با به چالش کشیدن روایت رسمی تهران در مورد این 
سفر می گوید: »ما ادعا می کنیم که  شهید سلیمانی پوتین 
را راضی کرد اما پوتین تصمیمش را گرفته بود. یعنی پوتین 
وارد  نیروی هوایی  با  پوتین  را راضی کرد.  سردار سلیمانی 

جنگ شد، اما نیروی زمینی ایران را وارد جنگ کرد.«
را  او  که  کسانی  برای  روسیه  علیه  ظریف  تند  سخنان 
ایجاد  لزوم  بر  که  دیری ست  او  نیست.  جدید  می شناسند 
روابط بهتر بین ایران و غرب تأکید دارد. او همچنین در این 
مصاحبه آنچه بسیاری ایرانی ها مدت هاست به آن باور دارند، 
به  عنوان تفکر  اوقات  این سخن گاهی  بیان می کند )گرچه 
غیرامروزی مورد تمسخر قرار می گیرد(: این که اگر ایران از 
روابط خود با غرب برای نزدیک شدن بیش ازحد به روسیه و 
چین مایه بگذارد، مسکو و بیجینگ نفع می برند اما تهران 

به شدت ضرر می کند.
دوران  بیشتر  که  ظریف،  که  معناست  بدان  این  آیا  اما 
را  خود  دکترای  و  گذرانده  امریکا  در  را  خود  بزرگ سالی 
با  ایران  دوستی  طرفدار  است،  گرفته  دنور«  »دانشگاه  از 
امریکاست، آن طور که برخی از طرفداران وی امیدوارند باشد 
بودن  به  متهم  را  او  دوآتشه ی وی  بدخواهان  از  بسیاری  و 

می کنند؟
ظریف خیلی وقت است که به طرفداری از غرب متهم است. 

آرش عزیزی، نیوالینز
مترجم: جلیل پژواک

محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه ی ایران به مصاحبه عادت 
دارد. او در این هشت سال کار به  عنوان وزیر امورخارجه این 
کشور با صدها روزنامه نگار از سراسر جهان صحبت کرده و 
موضع تهران را اغلب به انگلیسی روان بیان کرده است. اما 
در 2۴ فبروری سال جاری ظریف با سعید لیالز، اقتصاددان 

ایرانی، نوع دیگری از گفت وشنود داشته است.
این مصاحبه توسط مرکز مطالعات استراتژیک )اندیشکده ای 
که توسط دفتر رییس جمهور حسن روحانی اداره می شود( 
ترتیب داده شده بوده و بخشی از یک پروژه ی تاریخ شفاهی 
است که به وزرای کابینه ایران امکان می دهد رک و راست 
قرار  پروژه  این  مصاحبه های  کنند.  صحبت  آیندگان  برای 
بود اگر نه سال ها بعد، ماه ها بعد پس از ویرایش )و زدودن 
دست کم  یا  شود،  منتشر  نوارها(  از  محرمانه  موضوعات 

این طور به نظر می رسید.
هفته گذشته مصاحبه ی محرمانه ظریف که 3 ساعت و ۱۱ 
اینترنشنال«  »ایران  ماهواره ای  رسانه  توسط  است  دقیقه  
منتشر  سعودی  عربستان  به  وابسته  و  لندن  در  مستقر 
ارشدترین  بی پرده ی  از شنیدن سخنان  نفر  میلیون ها  شد. 
دیپلمات ایران و اعتراف وی به آنچه بسیاری از مردم مدت ها 
پیش به آن شک کرده بودند، شوکه شدند. ظریف در این 
مصاحبه اذعان می کند که تمام جنبه های سیاست خارجی 
او  انقالب اسالمی است.  پاسداران  ایران تحت کنترل سپاه 
می گوید که قاسم سلیمانی، فرمانده مقتول نیروی قدس این 
سپاه در مورد مداخله ی ایران در سوریه نقشه ی خودش را 
در  »برجام«  اجرای  روند  مختل کردن  برای  و  می کرد  اجرا 

سال 20۱5 تا سرحد تبانی با روسیه پیش رفت.
این درِز رسانه ای تکان دهنده دیری نگذشت که همه جا را 
از جمله  برانگیخت،  فرا گرفت و واکنش های گسترده ای را 
از  پیگرد وی  استعفای ظریف و حتا  صداهایی که خواهان 
قاسم  سلیمانی، دختر  زینب  ایران شده اند.  جانب حکومت 
سلیمانی که برای متحدان اسالم گرای ایران در منطقه نماد 
که  است  چهره هایی  جمله  از  می شود،  دانسته  همبستگی 
برای مسخره کردن وزیر امورخاجه ی رفتنی ایران از توییتر 
استفاده کرد. در ایاالت متحده ادعای ظریف مبنی براین که او 
درباره حمالت اسرائیل بر تأسیسات متعلق به ایران در خاک 
سوریه، از همتای خود جان کری، وزیر امورخارجه پیشین 
جانب  از  نه  و  بوده  کرده  دریافت  اطالعات  متحده،  ایاالت 
دولت خودش، باعث شده است که نمایندگان جمهوری خواه 
چنین  کری  شوند.  کری  جان  درباره ی  تحقیق  خواهان 

تعاملی را با ظریف رد کرده است.
کسانی  برای  همهمه ها،  همه  ی  به رغم  و  این  با  وجود 
حرف  مصاحبه  این  می کنند،  دنبال  را  ایران  تحوالت  که 
غیرمنتظره  ی چندانی نداشت. صادق زیباکالم، دانشمند علوم 
سیاسی در دانشگاه تهران مانند خیلی های دیگر در توییتی 
در  ظریف  دکتر  که  جزئیات  برخی  از  »جدای  که  نوشت 
گفت وگوی چندساعته اش با لیالز فاش می سازد، کدام بخش 
از سخنان ایشان را نمی دانستیم؟ این که روس ها تمایلی به 
بهبود روابط ایران و امریکا ندارند؛ یا فرمان سیاست خارجی 
در دست سپاه است؛ آمریکاستیزی پیوندی میان روس ها و 

تندروها به وجود آورده، سخنان جدیدی بودند؟«
افشاگرانه ی  ظاهر  به  سخناِن  از  بسیاری  که  هم  به راستی 
ظریف، دیری ست که رازهای آشکار ایران بوده است. اما آنچه 
این مصاحبه ی ظریف را خاص می  کند، اذعان بی پرده ی وی 

به گستردگی این چنین رازهاست.
از آن  او  ظریف مکررا و صریحا می گوید که »میدان«، که 
به سپاه استفاده می کند،  اشاره  برای  تعبیر  به  عنوان حسن 
حرف اول و آخر را در ایران می زند و همه جوانب سیاست 
متوجه  نه تنها  مصاحبه  این  از  ما  می کند.  کنترل  را  ایران 
می شویم که ظریف اختیار سفارت خانه های ایران در منطقه 
به خود  بلکه سپاه حتا  نیست(  )که چیز جدیدی  ندارد  را 
زحمت نمی دهد که ظریف و سایر وزرای کابینه را از تصامیم 
رسمی  اظهارات  با  سخن  این  کند.  مطلع  سپاه  اجراآت  و 
با  او در هماهنگی کامل  است که  ظریف که همواره گفته 

سلیمانی عمل می کرد، اختالف زیادی دارد.
مثالی که ظریف در این باره ارائه می کند مربوط ماه جون 
سال 20۱6 است. او می گوید که در جون 20۱6 جان کری 
به او گفت که از زمان اجرای برجام در اوایل همان سال و لغو 
تحریم های »ایران ایر«، این شرکت پروازهای تهران-دمشق 
خود را شش برابر افزایش داده است. ظریف در ادامه می گوید 
که او از سلیمانی التماس می کند که از استفاده از هواپیماهای 
ایران ایر برای مداخله ی ایران در سوریه خودداری کند و در 
عوض از هواپیماهای شرکت خصوصی ماهان که در والیت 
وسیله  دیری ست  و  است  مستقر  سلیمانی  زادگاه  کرمان، 
حمل و نقل موردعالقه سپاه به شمار می رود، استفاده کند. 
اما به گفته ی ظریف سلیمانی این حرف او را رد می کند؛ حتا 

مصاحبه ی ظریف؛ 

مؤید سلطه ی یب چون و چرای سپاه 
بر ایران


