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طالبان شهر زرنج نیمروز 
را تصرف کردند، اما در 
شهر شبرغان جوزجان 
شکست خوردند

اولین و تنها فضانورد افغان، 
33 سال پیش با پیام صلح از 
فضا به زمین بازگشت

مهار کرونا با »اجباری کردن« 
و آگاهی دهی درباره ی اهمیت 
واکسین ممکن است

اخراج دو مربی بالروس از 
المپیک برای مجبورکردن 
دونده سـرعت به بازگشت 

به کشور

راهپیمایی بـزرگ 
»دادخـواهی برای 
قربانیان هواپیمای 
اوکراینی« در تورنتو

اطالعات روز: در ادامه ی حمالت تهاجمی گروه 
طالبان بر مراکز والیات، این گروه شهر زرنج والیت 
نیمروز را تصرف کرده اما در شهر شبرغان،...
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آیا جنبش تحفظ پشتون ها برای افغانستان الهام بخش است؟
کنید.  بیرون  شهر  از  را  سکوت  تکبیر  شعار  »با  نوشت 
برای صلح،  افغان ها  توسط  اکبر  اهلل  مقدس  امروزه شعار 
افغانستان  و  انسانیت  به  احترام گذاشتن  آبادی  زندگی، 
در  پشتین  منظور  می گیرد.«  قرار  استفاده  مورد  باثبات 
حالی  از حرکت مردم افغانستان علیه گروه طالبان حمایت 

می کند که دولت متبوع او به حمایت...

به  از طرف شب  کابل  و  هرات  این که شهروندان  از  پس 
حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شعار »اهلل 
اکبر« سر دادند، یکی از کسانی که بیرون از افغانستان به 
این حرکت واکنش نشان داد، منظوراحمد پشتین، رهبر 
جنبش تحفظ پشتون ها در پاکستان بود که در حمایت 
از این حرکت مردم افغانستان در صفحه ی فیسبوک خود 
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خاموشی چراغ 
»خانه ادبیات افغانستان«

نتیجه ای جز  افغانستان  ویرانی در  و  چندین سال جنگ 
نابودشدن  و  جهان  گوشه وکنار  در  افغان ها  آواره شدن 
پایه های زندگی در کشور نداشت. قریب به 25 سال بعد از 

شروع جنگ های داخلی در افغانستان و...

سرخوردگی و 
استیصال حکومت

میرویس استانکزی، سخن گوی وزارت داخله تأیید کرده است که دواخان مینه پال، رییس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت 
در کابل ترور شده است. این رویداد ظهر دیروز )جمعه، 15 اسد( در مربوطات ناحیه ی هفتم شهر کابل رخ داده است.

دواخان مینه پال، رییس مرکز اطالعات 
و رسانه های حکومت در کابل ترور شد

صفحه 2

حکومت ها بر چه اساس به وجود می آیند و فلسفه ی 
به  افغانستان  حکومت  چرا  چیست؟  آن  ذاتی 
گردیده  تبدیل  شر  کانون  و  مضاعف  سرخوردگی 
با  حکومت  از  شهروندان  مشروع  انتظارات  است؟ 
و  آیا عظمت  استمساک  شدنی است؟  چه سنجه ای 
اعتبارحکومت افغانستان رو به افول و انحطاط است؟ 
پرسش های  این  به  می شود  تالش  جستار  این  در 
تعصب  از  به دور  و  منصفانه  به شکل  بنیادین، 

ایدئولوژیک جواب، نقد و تحلیل ارائه شود.
ارائه خدمات  بر  دقیق  فلسفه ی حکومت  و  چیستی 
شهروندان  برای  حکومت  سوی  از  که  عمومی  است 
اگزیستانسیل  نهاد  به عنوان  حکومت  می شود.  ارائه 
مشروع  مطالبات  رسیدگی  بر  می گیرد  اساس 
یک  سیالیت  کشوری.  قلمرو  یک  در  شهروندان 

حکومت ناشی از ارائه خدمات عمومی  برای...

دیشب  رسید.  کابل  به  هرات  »اهلل اکبر«  ندای 
در  و  شدند  یکصدا  هرات  مردم  با  کابل  مردم 
بسیج  ضرورت  و  امنیتی  نیروهای   از  حمایت 
مردمی علیه جنگ جویان طالبان، فریاد اهلل اکبر 
جریان  از  حمایت  هدف  با  ندایی  سردادند. 
طالبان  عقل ستیز  گروه  علیه  مردمی  مقاومت 
که این روزها، خشونت و جنگ را به شهرها و 
باالترین حد خود رسانده  است. حلقه محاصره 
است.  تنگ شدن  حال  در  والیات  برخی  در 
برای  بلندی  خیز  اکنون  طالبان  جنگ جویان 
تصرف شهرها برداشته اند. هرات، هلنمد، قندهار 
... در آتش توحش دیوانه وار طالبان در حال  و 

سوختن است. 
مدیریت  ضعف  و  طالبان  پیش روی  دنبال  به 
جنگ توسط دولت و نیروهای امنیتی، بسیاری 
نیروهای  از  با هدف حمایت  افغانستان  مردم  از 
و  ناموس  و  جان  از  صیانت  دلیل  به  و  امنیتی 
عزت شان در مقابل طالبان دست به اسلحه بردند. 
لذا حرکت های مردمی شکل گرفت و اکنون این 
نیروها بخشی از قاعده جنگ را تشکیل می دهند...

مقاومت و بسیج مردمی علیه طالبان؛  

امـکانی از دل خـون 
و فاجعه
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دواخان مینه پال، رییس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت در کابل ترور شد
رسانه های  و  اطالعات  مرکز  رییس  مینه پال،  دواخان  ترور  مسئولیت  طالبان  گروه 

حکومت را بر عهده گرفته است.
شماری از مقام های بلندپایه ی حکومتی از جمله عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی 
محکوم  را  مینه پال  آقای  ترور  و...  خارجه  وزیر  اتمر،  محمدحنیف  ملی،  مصالحه ی 
کرده اند. افزون بر این، برخی خبرنگاران و فعاالن رسانه ای نیز ضمن ستایش از مینه پال، 

ترور او را محکوم کرده اند.

اطالعات روز: میرویس استانکزی، سخن گوی وزارت داخله تأیید کرده است که دواخان 
مینه پال، رییس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت در کابل ترور شده است. این رویداد 

ظهر دیروز )جمعه، 15 اسد( در مربوطات ناحیه ی هفتم شهر کابل رخ داده است.
آقای مینه پال قبال به عنوان معاون سخن گوی ریاست جمهوری کار می کرد، اما از چند 
آغاز  کارش  به  رسانه های حکومت  و  اطالعات  مرکز  رییس  به عنوان  این طرف  به  ماه 

کرده بود.

دروازه های دانشگاه ها در 11 والیت به شمول کابل 
امروز به روی دانش آموزان باز می شود

عامه  صحت  وزارت  فیصله ی  براساس 
تعطیل شد.

دو هفتــه پــس از آن، تعطیلــی دانشــگاه ها 
و مکاتــب در سراســر کشــور عملــی شــد. 
هــدف از ایــن تصمیــم، جلوگیــری از 
شــیوع بیشــتر ویــروس کرونــا گفتــه 

ــود.  شــده ب
با  عالی  تحصیالت  وزارت  اسد،  دوم  در 
عامه،  وزارت صحت  فیصله ی  درنظرداشت 
تصمیم گرفت که درس های حضوری را در 
دانشگاه های کشور به گونه ی تدریجی آغاز 
کند، اما پیش از بازگشایی دانشگاه ها، باید 
تمامی دانش آموزان در برابر کرونا واکسین 

شوند.

به  افراد  ابتالی  میزان  والیت   11 در  که 
گزارش  درصد   35 از  کم تر  کرونا  ویروس 

شده است.
گزارش  که  گفت  همچنین  عبیدی  آقای 
صحت  وزارت  سوی  از  نیز  والیات  سایر 
و  رسیده  عالی  تحصیالت  وزارت  به  عامه 

قرار است که امروز بررسی شود.
والیت   23 مجموع  از  او،  به گفته ی 
باقی مانده، در هر والیتی که میزان ابتال به 
ویروس کرونا پایین تر از 35 درصد تثبیت 
در  نیز  دانشگاه  حضوری  درس های  شود، 

آن والیت آغاز می شود. 
آموزشی  مراکز  دیگر  و  مکاتب  دانشگاه ها، 
در هشتم جوزای سال جاری در 16 والیت 

وزارت  در  مسئوالن  روز:  اطالعات 
قرار  که  می گویند  کشور  عالی  تحصیالت 
دانشگاه های  در  حضوری  درس های  است 
اسد(   16 )شنبه،  امروز  کشور  والیت   11

آغاز شود. 
نیمروز،  قندوز،  کابل،  شامل  والیات  این 
دایکندی، بلخ، بادغیس، قندهار، نورستان، 
می شوند.  جوزجان  و  پنجشیر  سمنگان، 
در  که  می گوید  عالی  تحصیالت  وزارت 
درس های  می کند  تالش  نیز  والیات  سایر 
تدریجی  به صورت  را  دانشگاه ها  حضوری 

آغاز کند.
حامد عبیدی، سخن گوی وزارت تحصیالت 
اطالعات روز گفت  روزنامه  به  عالی دیروز 

پنج غیرنظامی در پی اصابت مرمی راکت بر یک 
موتر مسافربری در میدان وردک کشته شدند

جنگ جویان گروه طالبان حضور و فعالیت 
کنترل  اخیر  ماه های  در  گروه  این  دارند. 
به دست  نیز  را  جلریز  و  نرخ  ولسوالی های 

گرفته است. 
ــه  ــزی، از جمل ــای مرک مســافران والیت ه
مســیر  از  بامیــان  و  غــور  دایکنــدی، 
ولســوالی جلریــز بــه کابــل رفت وآمــد 

. می کننــد
این مسیر در طول سال های گذشته یکی از 
بوده  غیرنظامیان  برای  مرگ بارترین مسیر 
مسیر  از  مردم  از  برخی  که  طوری  است، 
نیز  مرگ«  »دره ی  به عنوان  جلریز  دره ی 

یاد می کنند.

هفت  آن،  نتیجه ی  در  که  است  شده 
غیرنظامی دیگر نیز زخمی شده اند.

دایکندی  والیت  از  موتر  این  که  گفت  او 
به سوی کابل در حرکت بوده است.

در همین حال، ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی 
گروه طالبان در تویتی گفته است که این 
موتر مسافربری از سوی نیروهای امنیتی و 
دفاعی با شلیک مرمی دهشکه هدف قرار 

گرفته است.
باره  این  در  کنون  تا  میدان وردک  پولیس 

چیزی نگفته است.
کابل  جنوب غرب  در  میدان وردک  والیت 
موقعیت دارد. در بخش هایی از این والیت، 

والیت  در  محلی  منابع  روز:  اطالعات 
اصابت  پی  در  که  می گویند  میدان وردک 
مرمی راکت بر یک عراده موتر مسافربری 
پنج  والیت  این  مرکز  در  فالنکوچ  نوع 

غیرنظامی جان باخته اند.
والیتی  شورای  عضو  جعفری،  احمد 
میدان وردک به روزنامه اطالعات روز گفت 
 15 )جمعه،  دیروز  صبح  رویداد  این  که 
اسد( در ساحه ی دوراهی »نرخ« در مرکز 
»نرخ«  دوراهی  است.  داده  رخ  والیت  این 

کمربند دفاعی شهر میدان شهر است.
آقای جعفری همچنین گفت که این راکت 
طالبان شلیک  گروه  از سوی جنگ جویان 

هرچند حکومت از گروه های بسیج مردمی علیه 
حمایت  طالبان  لجام گسیخته  جنگ  و  خشونت 
و  مدیریت  هماهنگی،  در  هنوز  اما  است،  کرده 
بی برنامه  خودجوش،  نیروهای  این  از  استفاده 

است. 
مردمی  مقاومت  گروه های  از  بسیاری  همچنان 
تفنگ  اگر  روبرو هستند که  این پرسش مهم  با 
خواهد  حمایت  آنان  از  حکومت  آیا  کنند،  شانه 
کرد؟ ظاهراً با پیچیده شدن اوضاع و سخت تر شدن 
شرایط، بسیاری منتظر چراغ سبز حکومت نشدند 
و در برابر طالب قد علم کردند. آنها بر این باورند 
طالب  برابر  در  مقاومت  و  ایستادگی  اکنون  که 
بلکه  نیست.  از دولت اشرف غنی  به معنای دفاع 
ایستادگی برای بقاء، ارزش های انسانی، آزادی و 

آینده یک نسل است.
واقعیت این است که طی هفت سال گذشته شکاف 
عمیقی میان مردم و دولت بوجود آمد. عامل این 
همچنین  و  ارگ  غلط  سیاست های  نیز  شکاف 
قدرت  و  جایگاه  از  رییس جمهور  نادرست  فهم 
مردم  مجلس  تریبون  از  امروز  که  او  بود.  مردم 
و مسئولین را دعوت به همبستگی و مبارزه علیه 
گروه عقل ستیز طالبان می کند، فراموش کرده که 
دیروز، وزیری را که از همین پارلمان رأی اعتماد 
گرفته بود، در نخستین ماه های کاری اش برکنار 

کرد و وزارت را به سرپرست سپرد.  
اشرف غنی  که  نیست  پوشیده  هیچ کسی  بر 
محصول دو انتخابات پر از تقلب است. این را خود 
او بهتر از هر کسی می داند. او می داند که اشتراک 
چه  به  انتخابات  آخرین  در  رأی دهندگان  پایین 
معناست. اما مسأله این است که وقعی نگذاشته 
است. به این معنی که بسیاری از رهبران جهادی، 
سران احزاب و گروه های قومی را در طول هفت 
مردم  مشارکت  کرد.  دور  خود  از  گذشته  سال 
محدود  رأی دادن  به  سرنوشت شان  تعیین  در  را 
کرد و خوانشی تازه از حکومت ارائه کرد که در 
و  فضلی  همچون  افراد  و  والیات  برخی  تنها  آن 
محب، حکومت داری تازه را تعریف می کردند. طی 
هفت  سال گذشته اشرف غنی به دالیل مختلف، 
سیزده بار به جالل آباد سفر کرده است. این رقم 
نیست.  مقایسه  قابل  والیات  سایر  با  مقایسه  در 
اینکه  جز  او  اطرافیان  خودسری های  همچنین 
دیگری  نتیجه  کند،  بیشتر  مردم  با  را  او  فاصله 
توزیع  سیاستی،  چنین  پیامد  است.  نداشته 
ناعادالنه عدالت و منابع، افزایش نارضایتی عمومی 
دولت  و  مردم  میان  افزایش شکاف  نهایت  در  و 

بوده است. 
نمایندگان  با  نشست  در  غنی  رییس جمهور 
دیدگاه هایش  بیان  و مجلس سنا ضمن  پارلمان 
درباره مذاکرات صلح و حمایت از بسیج مردمی 
و  سیاسی  نیروهای  و  مردم  از  طالبان  علیه 
طالبان  مقابل  در  تا  خواست  کشور  اجتماعی 
بسیج شوند. او گفت اکنون زمان »شکستن زانوی 
در  اشرف غنی  تالش های  است.  رسیده  طالبان« 
از  اعتبار  و  برای کسب مشروعیت  اخیر  روزهای 
با  مشورتی  مجلس  )دایرکردن  دست رفته اش 
اعضای  با  او  دیدار  و  جهادی  و  سیاسی  بزرگان 
تعبیر  به  گرچه  پارلمان(  و  سنا  مجلس های 
هم  هنوز  اینکه  کما  افتاد؛  اتفاق   دیر  بسیاری 
بسیاری به آن به دیده تردید می نگرند، نشان از 
تنهایی و روزهای سخت و دشوار او است. روزهایی 
که به نظر می رسد خود او مهمترین عامل ایجاد 

آن بوده است.  
مقاومت و بسیج مردمی علیه جنگ جویان طالبان 
یک فرصت است. یک امکان که از درون فاجعه 
و  تاریخ  تکرار  از  ترس  دلیل  به  است.  برخاسته 
آن ها  آمده اند.  صحنه  به  مردم  اکنون  فاجعه، 
خواهان حمایت و پشتیبانی از دولت  و نیروهای 
سیاسی خود هستند. لذا باید این فرصت تاریخی 
سرمایه ای  است.  سرمایه  یک  این  نداد.  هدر  را 
که از میان خون و فاجعه سربرآورده. اشرف غنی 
از  از هر کسی مسئول نگهداری و صیانت  بیش 
این سرمایه  است. او باید تصمیم بگیرد که میان 
اقوامش  و  اطرافیان  نفره  اش،  منافع حکومت سه 
کند. چرا  انتخاب  را  یکی  آینده یک سرزمین  و 
دوباره صف  مردم  که  نخواهد گذشت  دیری  که 
این که  برای  لذا  کنند.  جدا  او  دولت  از  را  خود 
بازیابد  را  از دست رفته اش  اشرف غنی مشروعیت 
برای  او  درخواست  به  مثبت  پاسخ  مردم  و 
است  نیاز  بدهند،  طالبان  برابر  در  همبستگی 
تبعیض آلود گذشته اش  که سیاست های قومی و 
را کنار بگذارد. دایره حکومت داری  را محدود به 
فضلی و محب و تعدادی انگشت شمار نسازد. به 
دهد.  فضا  مخالف  سیاسی  نیروهای  و  جریان ها 
اینکه در مدیریت جنگ و نیروهای  و در نهایت 

امنیتی قاطعانه عمل کند. 

ولسوال ولسوالی دوربابا گفته اند که فیصله ی جدید را در نخست بر خانواده هایی تطبیق 
می کنند که طی یک هفته ی آینده ی اعضای خانواده ی شان از صفوف طالبان و همکاری 

با این گروه بیرون نکنند.
پیش از این، در ولسوالی اسپین غر والیت ننگرهار نیز بزرگان قومی فیصله کرده بودند 
یا  و  با طالبان همکاری  به طالبان جای نمی دهند و هر کسی که  که در مناطق شان 
اعضای این گروه را پناه بدهد، از ولسوالی اخراج و با جریمه ی نقدی مواجه خواهد شد.

مرز  پاکستان  با  والیت  این  دارد.  موقعیت  افغانستان  شرق  در  ننگرهار  ناامن  والیت 
فعالیت  و  حضور  نیز  طالبان  گروه  جنگ جویان  آن  بخش هایی  در  و  دارد  مشترک 

تروریستی دارند.

بزرگان  فیصله ی  براساس  ننگرهار می گویند که  در والیت  منابع محلی  روز:  اطالعات 
قومی ولسوالی دوربابای این والیت، هر کسی که با مخالفان مسلح دولت همکاری کند، 

یک میلیون افغانی جریمه می شود.
عطااهلل خوگیانی، سخن گوی والی ننگرهار دیروز )جمعه، 15 اسد( در رشته تویتی نوشته 
است که براساس این فیصله، خانه ی شخصی که با مخالفان مسلح دولت همکاری کند، 

نیز به آتش کشیده می شود.
آقای خوگیانی نوشته است که بزرگان قومی در ولسوالی دوربابا همچنین فیصله کرده اند 

که در مناطق شان به هیچ کسی اجازه ی ویران گری را نمی دهند.
به گفته ی او، بزرگان قومی و در رأس آنان، همیش گل مسلم در حضور شمشاد عمر، 

در ولسوالی دوربابای ننگرهار کسانی که با طالبان همکاری کنند، یک میلیون افغانی جریمه می شوند

معاون آمر امنیت 
فرماندهی پولیس فراه در 

نبرد با طالبان کشته شد
اطالعـات روز – هـرات: عبدالقادر، معاون 
آمـر امنیـت فرماندهـی پولیـس والیـت 
گـروه  جنگ جویـان  بـا  نبـرد  در  فـراه 

طالبـان کشـته شـده اسـت.
سـتار حسـینی، نماینده ی مـردم فراه در 
مجلـس نماینـدگان به روزنامـه اطالعات 
روز گفـت کـه ایـن مقام پولیس دو شـب 
پیش )پنج شـنبه، 14 اسـد( در روسـتای 
جـان  فـراه  شـهر  حومـه ی  ده«  »بلنـد 

اسـت. باخته 
یــک منبــع معتبــر امنیتــی در فــراه کــه 
ــود،  ــر ش ــر ذک ــام او در خب ــت ن نخواس
ــات روز،  ــه اطالع ــا روزنام ــت ب در صحب
کشــته شــدن ایــن مقــام پولیــس را 

ــرد. ــد ک تأیی
اطالعـات  بـه  فـراه  در  مردمـی  منابـع 
حاضـر  درحـال  کـه  گفته انـد  روز 
و  امنیتـی  نیروهـای  میـان  درگیـری 
دفاعـی و جنگ جویـان گـروه طالبـان در 
دارد. جریـان  فـراه  شـهر  شمال شـرق 

گـروه طالبـان تـا کنـون در ایـن مـورد 
اسـت. نگفتـه  چیـزی 

ــاد  ــراه از ایج ــس ف ــنبه پولی روز چهارش
»قطعــه  نــام  تحــت  ویــژه  قطعــه 
ــت  ــس و امنی ــکل از پولی ــزری« متش لی
ــه  ــود. پولیــس فــراه ب ملــی خبــر داده ب
ــدود  ــه ح ــود ک ــه ب ــات روز گفت اطالع
بــا  دفاعــی  و  امنیتــی  نیــروی   3۰۰
تجهیــزات پیشــرفته شــامل ایــن قطعــه 

ــد. ان
کشـور  غـرب  در  فـراه  ناامـن  والیـت 
موقعیـت دارد. گروه طالبان ده ولسـوالی 

دارد. را در کنتـرل  ایـن والیـت 

دارد.
از شهر  نیز بخش هایی  طالبان در جوزجان 
ناوقت  اما  بودند  کرده  تصرف  را  شبرغان 
که  کرد  اعالم  دفاع  وزارت  گذشته  روز 
و  پاکسازی  طالبان  وجود  از  شبرغان  شهر 
دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  کامل  تصرف  به 
درآمده است. این وزارت گفته است که در 
تلفات  به طالبان  پاکسازی،  جریان عملیات 

سنگین وارد شده است.
حمالت  اخیر  روز  ده  دست کم  در  طالبان 
هرات،  والیات  مراکز  بر  را  تهاجمی شان 
و  جوزجان  نیمروز،  فراه،  هلمند،  قندهار، 
معلومات  براساس  بخشیده اند.  شدت  تخار 
طالبان  کشور،  دفاعی  و  امنیتی  نهادهای 
را  تلفات سنگین  این والیات  از  در شماری 

متقبل شده و درحال شکست اند.

نیمروز  ساکنان  از  برخی  که  می شود  دیده 
در حال چور و چپاول اموال دولتی در شهر 

زرنج هستند.
در پی نبردها در شهر زرنج، هزاران باشنده ی 

این شهر آواره شده اند.
هم اکنون حکومت ولسوالی چهاربرجک در 
فاصله 115 کیلومتری جنوب شهر نیمروز و 
قسمت هایی از ولسوالی دالرام را در اختیار 

و  امنیتی  نیروهای  که  کرد  تأکید  نورزاد 
دفاعی تنها در ساختمان امنیت ملی نیمروز 
مشغول نبرد با طالبان اند. او عالوه کرد که 
به سمت  نیمروز  امنیتی  و  مقام های محلی 
ولسوالی چهاربرجک حرکت کرده اند. نورزاد 
حکومت مرکزی را به بی پروایی در راستای 

اعزام نیروهای تازه نفس متهم کرد.
بخش های  تمامی  که  کرده اند  ادعا  طالبان 

شهر زرنج والیت نیمروز را تصرف کرده اند.
پیش روی  مورد  در  نیمروز  محلی  مقام های 

طالبان چیزی نگفته اند.
در همین حال، ویدیوهایی که در شبکه های 
که  می دهد  نشان  شده،  منتشر  اجتماعی 
طالبان در ورودی مقام والیت حضور دارند و 
همچنین، زندانیان زندان مرکزی شهر زرنج 
ویدیوها  این  در  کرده اند.  رها  بند  از  نیز  را 

تهاجمی  حمالت  ادامه ی  در  روز:  اطالعات 
گروه طالبان بر مراکز والیات، این گروه شهر 
در  اما  کرده  تصرف  را  نیمروز  والیت  زرنج 
شهر شبرغان، مرکز والیت جوزجان شکست 

خورده است.
گل احمد نورزاد، یک نماینده ی مردم نیمروز 
تمام  که  می گوید  نمایندگان  مجلس  در 
ریاست  استثنای  به  زرنج  شهر  قسمت های 
امنیت ملی این والیت به دست طالبان سقوط 
نیروهای  که  افزود  نورزاد  آقای  است.  کرده 
امنیتی و دفاعی تحت تأثیر تبلیغات طالبان 
تحت  ساحات  درگیری  بدون  و  گرفته  قرار 
او،  به گفته ی  کردند.  ترک  را  کنترل شان 
والیت،  مقام  ساختمان های  حاضر  حال  در 
فرماندهی پولیس، زندان و حوزه های پولیس 

در اختیار طالبان قرار دارد.

طالبان شهر زرنج نیمروز را تصرف کردند، اما در شهر شبرغان جوزجان شکست خوردند
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سـرخوردگـی و استیصال حکـومت
حکومت ها بر چه اساس به وجود می آیند و فلسفه ی ذاتی آن 
چیست؟ چرا حکومت افغانستان به سرخوردگی مضاعف و 
کانون شر تبدیل گردیده است؟ انتظارات مشروع شهروندان 
آیا  است؟  شدنی  استمساک   سنجه ای  چه  با  حکومت  از 
انحطاط  و  افول  به  رو  افغانستان  اعتبارحکومت  و  عظمت 
پرسش های  این  به  می شود  تالش  جستار  این  در  است؟ 
ایدئولوژیک  تعصب  از  به دور  و  منصفانه  به شکل  بنیادین، 

جواب، نقد و تحلیل ارائه شود.
چیستی و فلسفه ی حکومت دقیق بر ارائه خدمات عمومی 
می شود.  ارائه  شهروندان  برای  حکومت  سوی  از  که   است 
بر  می گیرد  اساس  اگزیستانسیل  نهاد  به عنوان  حکومت 
رسیدگی مطالبات مشروع شهروندان در یک قلمرو کشوری. 
برای  عمومی   ارائه خدمات  از  ناشی  یک حکومت  سیالیت 
مدلول  بر  دال  حکومت،  چیستی  یعنی  است.  شهروندان 
مناسبت  است.  شهروندان  مشروع  انتظارات  برآورده شدن 
استراتیژی و برنامه های یک دولت، مبنی بر حکومت داری 
و داشتن انحصار قدرت مشروع، وظیفه و مکلفیت است تا 
خدمات عمومی  و نوکری به مردم )حکومت شوندگان( نماید 
و خواست های مشروع آنان را برآورده سازد. این خدمامت 
صحی،  آشامیدنی  آب  ارائه  امنیت،  تأمین  شامل  عمومی  
دفاع از سرحدات، تأمین برق، ترانسپورت عمومی، مکاتب 
عمومی، دانشگاه های عمومی، شفاخانه های عمومی، ساخت 
عمومی،  خانه  کتاب  قانون،  حاکمیت  عمومی،  سرک های 
سالم  زیست  محیط  عمومی  و  ارتباط  و  مخابرات  سیستم 

است.
به تبع آن، حکومت افغانستان در ارائه این خدمات عمومی 
آن  اداری  مسئولیت  و  قانونی  وظیفه  الینفک  جزء   که 
می باشد، ناکام بوده و هیچ نوع استراتیژی مدون که مبتنی 
در  اخصا  ندارد.  باشد،  عمومی   خدمات  بر  حاکم  اصول  بر 
جامعه  حیاتی  ضرورت  جمله  از  که  امنیت  تأمین  بخش 
اکثر  در  است.  سرخوردگی  و  لجام گیسختگی  دچار  است، 
ناامنی، جنگ و کشتار جریان دارد. در  افغانستان  ساحات 
و  ناموجه  شر  قربانی  شهروندان  سرزمین،  این  جای جای 
نظام تبعیض حاکم می شوند. امروزه هیچ شهروند افغانستان 
مصونیت و امنیت ندارد، امنیت بدین معنا که تهدید روانی 
و  امنیت  بدون  نباشد.  موجود  شهروندان  علیه  فیزیکی  و 
که  شهروندی  زندگی  به  نمی توان  تهدید،  هرگونه  فقدان 
تنیده  درهم  متنوع  و  متفاوت  ارزش های  خواست ها،  با 
و  دموکراتیک  نظام های  در  امنیت  داد.  ادامه  می باشد 
قانون بنیاد، به دو نوع امنیت فردی و ملی معنا می یابد که 
تضمین کننده رفاه اجتماعی و استواری سیاسی در جامعه 
حقوق  جهانی  اعالمیه  و  بین المللی  کنوانسیون های  است. 
1966 شکل  سال  در  که  آن  میثاق های ضمیمه ی  و  بشر 
گرفت، دال بر ضرورت و گلوبل بودن آن به عنوان یک عنصر 

ارزشی است.
تعمیم  و  قانون  حاکمیت  برای  پیش شرطی  فردی  امنیت 
از  زمانی که شخص  فردی،  امنیت  است؛  جامعه  در  عدالت 
نقطه ی الف به نقطه ی ب حرکت می کند هیچ نوع تهدید 
حاکمیت  و  فردی  آزادی  یعنی  نباشد،  آن  علیه  فیزیکی 
اجرا  قابل  آن  متفاوت  کنش های  در  ارادیت شخص،  خود 
آن  زندگی  در  قضایی  و  اجتماعی  تضمین های  و  باشد 
مختلف  پروسه های  در  آن  زندگی  ومصونیت  متصورباشد 
ضمانت گردد. زمانی که مصونیت های فردی و حقوقی افراد 
چنین  در  امنیت  گفت  نمی توان  باشد  ناممکن  جامعه  در 
جامعه حاکم است و قانون بر کنش های افراد حکومت دارد. 
انسان ها  قرن 17،  انگلیسی  فیلسوف  هابز،  توماس  قول  به  
و  نهاد  می بایست  می بلعند.  را  یکدیگر  و  یکدیگرند  گرگ 
دستگاه سیاسی، امنیت فرد را تضمین و تأمین نماید. بدین 
جهت است که دینامیزم امنیت و مشروعیت نظام امریست 
الزامی  برای حاکمیت ملی و ثبات کشور. همچنان که امنیت 
کشور،  یک  پرستژ سیاسی  و  ملی  قوت  بازتاب دهنده  ملی 
قانون  بر  مبتنی  دولت  است.  بین المللی  و  ملی  سطح  در 
از  که  است  دقیقا حکومتی  ارادیت سیاسی،  دارای خود  و 
امنیت ملی برخوردار است. امنیت ملی یعنی، هرنوع آرامش 
اجتماعی و سیاسی در جامعه که در آن حقوق، منافع افراد 
و منافع ملی حفظ باشد. به زبان دیگر، امنیت ملی بر فقدان 
هرنوع  عدم  و  خارجی  معامله گر  دست های  تهدید،  هرنوع 
چنین  از  کشوری که  است.  همراه  معنوی  و  مادی  تهدید 
مؤلفه ها بیگانه باشد، قطعا در بحران سیاسی و سراسیمگی 
و  ارگ نشینان  امروزی  حکومت  چنان چه  دارد.  قرار  ملی 
سپیدار، در تأمین امنیت و دفاع از سرحدات کشور ناتوان 
درمانده  و  سرخورده  دیگری  زمانی  هر  به  نسبت  و  است 
است و توان مبارزه با دشمن را ندارد. ولسوالی های کشور 
سقوط  طالبان  تروریستی  گروه  به دست  دیگری  بعد  یکی 
پرداخت  منظم  نظامی  به شکل  نیروهای  معاشات  می کند. 
نمی گردد، تأمین برق، آب آشامیدنی، سرک، تراسنپورتیشن 
نیز وجود ندارد.  عمومی  وهوای پاک ومحیط زیست سالم 
افغانستان  در  را  سیاسی  انسداد  و  فاجعه  دیگرعمق  این 
نشان می دهد. حکومت دقیق به کانون شر تبدیل گردیده 
پوپولیست  و  فرد منحط  تنها چند  برای شهروندان،  است؛ 
سرنوشت کشور را به دست گرفته است. هرآن چه میل شان 
باشد معامله و سیاست می کنند. در چنین جامعه ای، نظام 
اصل  به  دروغین شان  به زعم  جمهوریت  می گردد،  مکدر 
تغییرناپذیر مبدل می شود. سیاست های آماتوری پوپولیستی 
در  و سپیدار  ارگ نشینان  از سوی  توجیه های مضحکانه  و 
جامعه استیال می یابد. جنگ، انسان کشی و بحران سیاسی 

تأسیس می نماید و می تواند کابینه را منحل نیز سازد. این 
هرازگاهی  است.  شده  داده  دولت  به  عاریت  به طور  قدرت 
و  تعدیل  را  قدرت  این  می تواند  باشد  خواسته  شهروندان 
این  از  نتوانسته  پارلمان  آن که،  به رغم  سازد.  ساقط  یاهم 
پول  دست یابی  برای  بلکه  نماید  استفاده  خود  صالحیت 
جزایر  با  همگام  و  همسو  خود  نمایندگی  کرسی  ابقای  و 
بدون  خانه ها  وزارت  است.  گردیده  سپیدار  و  ارگ نشینان 
جواب گو  پارلمان  مقابل  در  می شود. حکومت  اداره  وزیرها 
برای  که  نظارت  مستقل  خاص  کمیسیون های  نیست. 
ارزیابی اعمال حکومت فعالیت باید بکنند، هدر و همچنان 
چهار عضو اعضای شورای عالی محکمه عالی که مدت دوره 
باقی است و  اتمام رسیده است، در پست های خود  به  آن 
هیچ پاسخ گویی و مسئولیت پذیری در قبال پارلمان نیست. 
این دیگر اوج بی حرمتی به عزت و شکوه حاکمیت ملی در 
افغانستان است. وظیفه دوم پارلمان، وضع قوانین و تصویب 
بودجه ملی است. مطابق ماده شش قانون اساسی، انکشاف 
متوازن و رفاه عمومی که از مکلفیت های دولت است، بودجه 
هرگاه، حکومت  اجرا می شود.  و  تصویب  آن  برمبنای  ملی 
انکشاف متوازن و سهم بندی عادالنه را در بودجه ملی، لحاظ 
ننماید و از سویی هم پارلمان در اصالح و تغییر آن از طریق 
تصویب اقدام نکند رفاه عمومی  و انکشاف متوازن هیچگاه 

در کشور به وجود نمی آید. 
از پارلمان کشور، اجرای حاکمیت  انتظارات مردم  بنابراین 
نه  است  اجتماعی  عدالت  و  متوازن  انکشاف  تأمین  ملی، 
مرجع نابرابری ها. اما چرا در اکثر جلسات نمایندگان محترم 
پلیت های  با  پارلمان  از  بیرون  در  ندارند؟  حضور  پارلمان 
شهر  در  خودشان  ساختگی  ش(  م  وج،  ی)  غیرقانون 
مرجع  و  قانون  پاسدار  که  نهادی  می کنند؟  گشت وگذار 
وضع قانون باشد، به نفع خود قانون وضع کند و قانون را 
نقض کند. این دیگر، عمق کثافت کاری و بی کفایتی شان را 
نشان می دهد. در سوی دیگر شهروندان نیز نهایت منفعل 
است. هیچ امید و روزنه ای برای عصیان و ایستادگی نیست، 
به نام  می کشد،  عربده  سرزمین  این  هرسوی  از  دشمنان 
طالب، داعش و حکومت. روشنفکران بزدل و انجوبازان، راه 
فرار را ترجیح می دهند. در این صورت چه مفری برای امید 
و زندگی در کشور می ماند؟ مقصر این وضعیت کی است؟ 
»طاعون«  کتاب   داستان  در  پرسش ها  این  قسمتی  جواب 

آلبرکامو نهفته است.
داستان  این  در  شد.  چاپ   1947 سال  در  طاعون  کتاب 
آلبرکامو از وضعیت و مصیبتی به نام طاعون صحبت می کند 
که همه گیر است. هیچ فرد از اجتماع مصون نیست. کامو 
در ابتدای کتاب به توصیف شهر ارن می پردازد که طاعون 
در آن شهر همه گیر شده است. »راه ساده برای آشنایی با 
یک شهر این است که انسان بداند مردم آن چگونه عشق 
می ورزند و چگونه می میرند« )طاعون، 3۸( همچنان عالوه 
می کند مردم شهر ارن زندگی متنوع را بلد نیستند، عشق 
را نمی دانند همه سرگرم زندگی روزمره خویش اند و شهر 
مانند  نیز  ارن  »در  بی معنایی.  دچار  و  شده  منفعل  کامال 
جاهای دیگر، بر اثر فقدان وقت و تفکر، انسان ناگزیر است 
ندانسته دوست بدارد.« دقیقا تداعی کننده وضعیت کنونی 
افغانستان است. مردم این سرزمین از جنگ و فقر خسته اند. 
صاحب،  غنی  فاسد  حکومت  از  جانکاه تر  مصیبت  تحمل 
افغانستان  آینده  و  امید  ندارد.  را  و طالبان  عبداهلل صاحب 
خود  زندگی  برای  نمی تواند  شهروند  هیچ  است.  موهوم 
برنامه تدوین و پالن تعیین کند. همان طوری که رژیم حاکم 

نمی تواند دورنمای برای آینده افغانستان داشته باشد.
آهسته آهسته، شهر ارن تحت هجوم موش های طاعون زده 
قرار می گیرد. مثل مریضی کرونای امروزی که شدیدا ساری 
به شکل  و  فردی دیگر سرایت می کند  به  فردی  از  و  است 

نهایت سریع تمام افراد جامعه را مصاب می سازد و خانواده ها 
می کنند.  قرنطینه  خانه های شان  در  را  مصاب شده  افراد 
فرار می کنند. هر  اوالدها  از  مادر  و  پدر  از  پسر  نیز  اکنون 
تا زنده بمانند.  یک روزنه ای برای خود جست وجو می کند 
باید  شهر  که  می شود  بحرانی  طور  ارن،  شهر  وضعیت 
قرنطینه کامل شود. طاعون یگانه شری است که ازهمگان 
یکسان قربانی می گیرد. مانند حمالت دهشت افکنانه طالب 
را  افغانستان  مردم  آن  و  این  به نام های  که  گروه های  و 
قربانی می کند. تبعیض در کار نیست، یگانه راه پیشگیری 

قرنطینه شدن و نظافت را مراعات کردن است. 
در داستان طاعون شخصیت های مهم نقش بازی می کنند. 
وضعیت  حال وهوای  به  دقیقا  پانلو،  و  ریو  داکتر  خصوصا 
و  عملگرا  شخصیت  ریو  داکتر  دارد.  مطابقت  ما  کشور 
با  مبارزه  در  و  می کند  درک  را  وضعیت  او  است.  عینی 
و  است  معالج  داکتر  یک  او  می کشد.  باال  آستین  طاعون 
بیشتر از همه با مرگ ومیر آشنایی دارد ولی هیچگاه مرگ 
ببینم.  را  انسان ها  مردن  شد  الزم  »بعد  نمی پذیرفت.  را 
هرگز  بمیرند؟  نمی خواهند  که  هستند  کسانی  می دانید 
صدای زنی را شنیده اید که در لحظه ی مرگ فریاد می زند: 
هرگز، من شنیده ام. و بعد متوجه شده ام که نمی توانم به آن 
خو بگیرم. آن وقت من جوان بودم و نفرت من متوجه نظام 
هیچ وقت  فقط  شدم.  متواضع تر  وقت  آن  از  می باشد.  عالم 
به دیدن مرگ خو نگرفتم.« در سوی دیگر داستان کشش 
پانلو است. او معتقد است که طاعون نوع از عذاب خداوند 
باالی بندگانش است. پانلو یک شخص متعصب و جزم گرا 
است. مانند داکتر محمداشرف غنی صاحب حقایق جامعه را 
نمی بیند. آن چه به زعم خود برحق می بیند بر کشور اعمال 
بر حرف های خود  تأکید  از حقایق فرار می کند و  می کند. 
با  »یا  می کند:  پیشنهاد  ارن  مردم  برای  راه  دو  پانلو  دارد. 
خداوند کینه بورزیم یا او را دوست بداریم.« غنی صاحب نیز 
برای مردم افغانستان دو راه را پیشنهاد می کند: یا بمیرید 
یا من بر شما حکومت می کنم. حکومت کردن غنی با فقر، 
بی کاری، ناامنی و جنگ همراه است. کسی صدا بلند نکند، 
اعتراض ممنوع است ورنه کشته می شود. غیرممکن به نظر 
نمی رسد که عبداهلل عبداهلل صاحب نقش مرد غارنشین به نام 
آرگوس مسما است که در داستان بی مرگی خورخه لوئیس 
شخص  یک  آرگوس  است.  نموده  بازی  خوب  را  بورخس 
تنبل و مفت خور است. »یکی را به خاطر می آوردم که هرگز 
ندیدم سرپا بایستد- پرنده ای روی سینه اش آشیانه ساخته 
جای  در   .)26 اسیر،  دوشیزه ی  و  جنگ جو  )داستان  بود« 
دیگر: »در ماسه ها دراز می کشید و از سپیده ی صبح تا آخر 
شب، می گذاشت تا افالک در آسمان باالی سرش بگردند.« 
به  نماییم  بررسی  اگر  را  صاحب  عبداهلل  برنامه های  تمام 
طول  در  می شود.  تمام  شیک  لباس پوشیدن  و  مالقات ها 
کارنامه چند سال پسین آن هیچ دستآورد قابل مالحظه را 
دیده نمی توانیم. همین که سهم آن یک چوکی از حکومت 
این  شیک،  و  برند  لباس های  با  هم  مالقات شان  و  باشد 

غنیمت روزگار از لحظه زندگی اش است و بس.
گاهی  است،  نموده  زمین گیر  را  افغانستان  مردم  طاعون 
سپیدار  و  ارگ نشینان  طاعون  هم  گاهی  و  طالب  طاعون 
قربانی از مردم می گیرد. این وضعیت تاریک و بی رحمانه ی 
مرگ آفرین، تداعی کننده افول جامعه و کشور به کام مرگ 
سلطه حکومت  تدریجی،  مرگ  این  ادامه ی  که  چرا  است. 
افغانستان  در  انسانیت  عیار  تمام  اعالم شکست  طالبان،  و 
هریک  و  ایستاد  جانکاه  وضعیت  این  مقابل  در  باید  است. 
از ما داکتر ریو شویم و مبارزه کنیم در برابر این طاعون ها. 
و  ننماید  رسیدگی  مردم  مطالبات  به  اگر  نیز  حکومت 
افول  ننماید  موازی  مردم  مطالبات  با  را  خواست های خود 

آن امریست ملتزم و انکارناپذیر. 
دولت ها همیشه در سه حالت به افول مواجه می شوند: 1. 
بحران سیاسی و اجتماعی. بدین معنا که دولت در امر ارائه 
بی کار  مردم  گردد.  عاجز  عمومی  برای شهروندان  خدمات 
باشند، فقر بیداد نماید، جرایم و فساد به اوج خود برسد. در 
این زمان است که حکومت برای حفظ خود به ترفندهای 
ناموجه روی می آورد که ارگ نشینان و سپیدار مصداق آن 
در  حکومت ها  زمانی که  دولت ها:  ضعیف شدن   .2 می باشد. 
دفاع از سرحدات خود عاجز بماند و امنیت را تأمین کرده 
نتواند. در رهبری و مدیریت نظام، لجام گسیختگی رخ دهد، 
مطالبات  به  و  گیرد  به دست  را  نظام  نفری  چند  حکومت 
مردم پشت نماید. حکومت خود به  یک معضل ملی تبدیل 
باالی  مضاعف  شر  حاکم شدن  و  بدبختی  شروع  می گردد. 
ناموجه  شر  این  قربانی  مردم  و  می یابد  استیال  شهروندان 
که  زمانی  دولت:  ناکارامدی  و  اخالقی  بحران   .3 می شود. 
خالف  و  نباشد  موازی  مردم  مطالبات  با  دولت  مطالبات 
میان  فاصله  و  شکاف  که  این جاست  نماید.  حرکت  جهت 
شهروندان و حکومت به وجود می آید که این شکاف و فاصله 
حکومت  بی اعتباری  می شود.  حکومت  بی اعتباری  باعث 
انقطاع  و  می شود  جامعه  در  بی اعتمادی  بحران  مدلول 
در  دولت  حقانیت  عدم  و  مشروعیت  عدم  بر  دال  سیاسی 

یک کشور می شود.
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این  می دهد.  رخ  ملی  فاجعه  و  می نماید  استتار  را  کشور 
حالت نشان دهنده نهایت وضعیت جانکاه، برای ما شهروندان 
برای  راه  تا  دارد  تالش  فرد  هر  است.  افغانستان  ناشهروند 
فرار از کشور جست وجو کند وخود را به جای امن برساند. 
حیف ومیل  شهروندان  مالیات  و  پول  از  فاسد،  حکومت 
در  را  نظام  مریض  و  متعصب  فرد  چند  می کند.  شخصی 
انحصار گرفته است. ناکارامدی و بی کفایتی خود را به قول 
نیچه »دروغ رستگاری« می نمایاند و از شهروندان و رسانه ها 
می خواهد افشاگری نکند، نقد و پرسش گری را کنار بگذارد 
و آن را ممنوع قرار می دهد. چون ناتوان و درمانده گردیده 

است و رو به افول است.
عدالت گستر  دستگاه  که  نیز  قضائیه  قوه  دیگر،  سوی  در 
طالب  هزار  پنج  است.  ساخته  خود  پیشه ی  را  بی عدالتی 
را سپری  دوام  و حبس  اعدام  این که  بدون  مجرم  و  جانی 
دیگر  جانی  هزار  هفت  می رسد  به نظر  می شود.  رها  نماید 
قوه  از  انتظار  و  امید  چه  شهروندان  شود.  رها  نیز  طالب 
ما  مردم  سال  سی  طول  در  طالبان  دارد؟  خویش  قضائیه 
را قربانی ناحق ساخته و چگونه این جانیان باید رها گردد؟ 
مگر او کودک، او جوان و پیر )مرد و زن( چه گناه کرده است 
که همچنان قربانی شود؟ آیا عدالت همین است که طالب 
سیاسی  بازی های  وارد  قضائیه  قوه  چرا  گردد؟  رها  جانی 
مصلحت های کشور شود؟ شما در هیچ کشوری سراغ ندارید 
از  قضات  باشد.  سیاسی  امور  در  ذیدخل  قضائیه  قوه  که 
تعلقات حزبی و ایدئولوژیک به دور است. تا حاکمیت قانون 

را در جامعه پاسدار و اجرا نماید. 
نبود قوه قضائیه سالم و مستقل در کشور، فساد  بنابراین، 
است. عدم  نهادینه ساخته  و جامعه  نظام  ریشه های  در  را 
بر  دال  قوا  سایر  تحت تأثیربودن  و  قضائیه  قوه  استقاللیت 
مکدرشدن نظام است. در این حالت قوه قضائیه تبدیل به 
می یابد.  تنزل  حکومت  نامشروع  اعمال  قانونی  توجیه گر 
عدالت و برابری از جامعه رخت می بندد. بدیهی است که قوه 
قضائیه از وظیفه اصلی فاصله گیرد و با کاروان مافیا و فساد 
همراه شود. آمارها نشان می دهد که صدها دوسیه های فساد، 
غصب امالک، حیف ومیل ملکیت های عامه و صدها فجایع 
دیگر، بدون این که به مرحله ی تحقیق و تعقیب گذاشته شود 
رها می شود. دلیل آن این  است که جناب ایشان وابسته به 
باندها و حلقات باالی جیب شریک می باشند. در این  صورت 
طبیعی است که دستگاه قضایی، خالف قانون عمل نماید. 
و  نباشد  جامعه  در  پاسدارعدالت  دستگاه  چنین  زمانی که 
بی عدالتی را پیشه ی خود سازد، چگونه انتظار احقاق حق را 
در اجتماع داشته باشیم؟ این عملکرد قضات نشان می دهد 
که اصال به حقوق مردم و اساسات قانون باور و احترام ندارد، 
و همه ارزش های اجتماعی را قربانی خواست های بادارهای 
خود می سازد و برای دلبری قدرت، قانون را ابزار ساخته و 

از حقوق مردم نیز سوءاستفاده می کنند. 
همه ی  از  که  ملی  شورای  یا  افغانستان  پارلمان  وانگهی، 
کرده  نمایندگی  امروزه  که  می کنند  نمایندگی  شهروندان 
پنجم  فصل  مطابق  اسفبارتراست.  آن  وضعیت  نمی توانند؟ 
قانون اساسی کشور پارلمان چند وظیفه و مسئولیت مهم 
حاکمیت  تمثیل  اول،  دارد.  شهروندان  و  کشور  قبال  در 
از مردم ساالری و عدالت  پاسداری  برای  واقتدار ملی،  ملی 
اجتماعی در کشور. حاکمیت ملی یعنی فوق قدرت ها که 
شهروندان  ق.ا.ا  چهارم  ماده  مطابق  است  شهروندان  ازآن 
قدرت  این  خود،  نمایندگان  توسط  یا  مستقیما  می تواند، 
این که  به جای  کشور  پارلمان  بنابراین،  نمایند.  اعمال  را 
شورای  دهد،  انجام  را  شهروندی  و  قانونی  مسئولیت  این 
است.  نموده  تبدیل  داللی سیاست  و  دکانداری  به  را  ملی 
امور  از  باید  پارلمان  مطابق قانون اساسی مواد 9۰،91،92 
حکومت )قوه مجریه( نظارت نماید. همچنان که کابینه را 
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از  کابل  و  هرات  شهروندان  این که  از  پس 
امنیتی و  نیروهای  از  به حمایت  طرف شب 
دفاعی افغانستان شعار »اهلل اکبر« سر دادند، 
به  افغانستان  از  بیرون  کسانی که  از  یکی 
منظوراحمد  داد،  نشان  واکنش  حرکت  این 
در  پشتون ها  تحفظ  جنبش  رهبر  پشتین، 
حرکت  این  از  حمایت  در  که  بود  پاکستان 
افغانستان در صفحه ی فیسبوک خود  مردم 
شهر  از  را  سکوت  تکبیر  شعار  »با  نوشت 
اکبر  اهلل  مقدس  شعار  امروزه  کنید.  بیرون 
آبادی  زندگی،  صلح،  برای  افغان ها  توسط 
افغانستان  و  انسانیت  به  احترام گذاشتن 
قرار می گیرد.« منظور  استفاده  باثبات مورد 
افغانستان  مردم  از حرکت  در حالی   پشتین 
علیه گروه طالبان حمایت می کند که دولت 
متبوع او به حمایت همه جانبه گروه طالبان 

متهم است. 
این  از  فراتر  اما  پشتون ها  تحفظ  جنبش 
حساس  افغانستان  مسائل  قبال  در  شعارها 
گردهمایی  یک  در  اخیرا  چنان که   هست. 
این  رهبران  جنوبی،  وزیرستان  در  بزرگ 
حکومت  مداخالت  توقف  خواهان  جنبش 
افغانستان شده  و  امور  پاکستان در  ارتش  و 
به جنگ  که  پاکستان خواستند  از حکومت 
منظوراحمد  نزنند.  دامن  افغانستان  در 
نوشت:  خود  فیسبوک  صفحه ی  در  پشتین 
»پیام واضح این گردهمایی این بود که آنان 
دیگر نمی گذارند از خاک پشتونخواه بر ضد 
جنبش  رهبران  شود.«  استفاده  افغانستان 
فراتر  اما  افغانستان  رابطه  در  پشتون  تحفظ 
ایده  به  و  می اندیشند  سیاسی  مرزهای  از 
پشتونستان بزرگ باورمند هستند. به همین 
حکومت  با  جنبش  این  سران  رابطه  دلیل 

فعلی افغانستان خوب است. 

گردهمایی PTM در وزیرستان جنوبی در اعتراض به سیاست های مداخله جویانه پاکستان در افغانستان
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خشـونت نـه بگوینـد. اگر چنـد کاروان صلح 
کـه از هلمنـد شـروع شـد و در بسـیاری از 
والیت هـای افغانسـتان سـفر کردند، بـا الگو 
از جنبـش تحفـظ پشـتون ها شـکل گرفتـه 
می رفـت  انتظـار  کـه  آن چنـان  ولـی  بـود، 
مـورد توجه قـرار نگرفـت و مؤثر واقع نشـد. 
آقـای ملیـز می گوید »الگـوی جنبش تحفظ 
پشـتون ها خـان  عبدالغفـار خـان و جنبـش 
یـک  تنهـا  امـا  اسـت.  خدمتـکار  خـدای 
الگـو کافـی نیسـت کـه یـک جنبش شـکل 
بگیـرد. بلکـه فراتـر از آن بسـیج اجتماعی و 
فعالیـت اجتماعـی در سـطح وسـیع جامعـه 
تأثیـر  سیاسـی  وضعیـت  روی  کـه  اسـت 
برعـالوه  عبدالغفارخـان  خـان  می گـذارد. 
انتخـاب روش خشـونت پرهیز، فعالیت هـا و 
بسـیج اجتماعـی را نیز در جامعه ی پشـتون 

شـیوه  و  اسـت  مشـخص  همچنـان  مدنـی 
دادخواهـی آن مدنـی و خشـونت پرهیز باقی 

مانده اسـت. 
با توجه به مسأله اشتراک فرهنگی در سوی 
در  قومی  مسائل  حساسیت  و  دیورند  مرز 
که  می رفت  انتظار  پاکستان،  و  افغانستان 
دامنه ی این جنبش به این سوی مرز دیورند 
قدرت  همان  با  نیز  افغانستان  داخل  در 
سوی  این  قبایل  و  یابد  گسترش  روش  و 
خشونت  این همه  به  واکنش  در  نیز  دیورند 
مدنی  واکنش  افغانستان  در  جاری  جنگ  و 
و خشونت پرهیز از خود نشان دهند. بنابراین 
سوالی که در این زمینه مطرح می شود این 
است که چرا دامنه جنبش تحفظ پشتون ها 
در این سوی خط دیورند گسترش نیافت و 
نیفتاده  راه  به  افغانستان  در  حرکتی  چنین 
به همچون جنبش مدنی در  نیاز  آیا  است؟ 
قوم  بین  در  به خصوص  و  افغانستان  داخل 

پشتون احساس می شود؟ 
کارشـناس  و  پژوهشـگر  ملیـز،  داوود 
گفت وگـو  در  خشـونت  پرهیز  جنبش هـای 
بـا اطالعـات روز می گویـد جنبـش تحفـظ 
پشـتون ها در پاکسـتان به مثابـه یک جنبش 
مدنـی خشـونت پرهیز الگـوی خـوب بـرای 
افغان هـا اسـت تـا بـه این شـیوه بـه جنگ و 

پاکسـتان بـه راه انداختـه بود کـه برآیند آن 
روی وضعیـت سیاسـی نیـز اثرگـذار بـود. با 
این حـال بسـیاری از اعضـای جنبـش تحفظ 
پشـتون ها در کشـورهای اروپایی شـهروندان 

افغانسـتان هسـتند.«
اجتماعی  بسیج  که  است  معتقد  ملیز  آقای 
در یک جامعه دشوار و زمان بر است. باتوجه 
گروه  که  افغانستان  در  جاری  واقعیت  به 
طالبان بر علیه هر نوع فعالیت مدنی و بسیج 
اجتماعی خشونت پرهیز مقاومت کرده و آن را 
که  می فهمند  »طالبان  می کنند  سرکوب 
آن ها  مقابل  در  خشونت پرهیز  جنبش های 
همان طوری که  می کند.  خلق  جدی  چالش 
برای  پاکستان  در  پشتون ها  تحفظ  جنبش 
چنان که  است.  کرده  ایجاد  چالش  طالبان 
چند وقت پیش در طالبان در تمام گروپ های 
دسترسی  پشتون ها  تحفظ  جنبش  واتساپ 
شد  نشر  شان  پیام های  و  بودند  کرده  پیدا 
که  داشتند  شکایت  به شدت  جنبش  از  که 
چرا جنبش تحفظ پشتون ها فعالیت طالبان 
را در پاکستان رسانه ای می کنند. به خصوص 
که  پاکستان  چمن  در  شفاخانه ای  فعالیت 
زخمی های طالبان را تداوی می کند و اعضای 
جنبش تحفظ پشتون از آن جا فیلم گرفته  و 

نشر کرده بودند.«

جنبـش تحفظ پشـتون در ماه جنوری سـال 
2۰1۸، زمانـی شـکل گرفـت کـه نقیـب اهلل 
مسـید، جوان تجارت پیشـه پشـتون در شهر 
کشـته  پولیـس  توسـط  پاکسـتان  کراچـی 
شـد. در اعتـراض به این رویـداد در مرحله ی 
نخسـت »جنبـش تحفـظ مسـید« در دیـره 
اسـماعیل خان شـکل گرفت و پـس از اندک 
زمانـی گسـتره ایـن اعتـراض تـا مرکز شـهر 
اسـالم آباد پایتخـت پاکسـتان رسـید. بعد از 
ده روز هـزاران اعتراض کننـده از شـهرهای 
مختلـف پاکسـتان بـه این جنبش پیوسـتند 
و عنـوان ایـن حرکـت اعتراضی بـه »جنبش 
کـرد.  تغییـر   »PTM پشـتون  تحفـظ 
رهبـری این جنبـش را منظوراحمد پشـتین 
جنبـش  ایـن  خواسـت  و  داشـت  برعهـده 
خشـونت پرهیز اعتراضـی نیـز مشـخص بود؛ 
ارتـش پاکسـتان به کشـتار هدفمنـد فعاالن 
پشـتون در مناطـق قبایلـی پایـان دهنـد و 
زندان هـای  از  را  پشـتون  سیاسـی  فعـاالن 

پاکسـتان آزاد کننـد.
مقابـل  در  پاکسـتان  حکومـت  آن کـه  بـا 
روش  مدنـی  جنبـش  ایـن  خواسـته های 
سـرکوب و خشـونت را در پیـش گرفـت و 
آن هـا را متهـم بـه تنـدروی و آشـوب کـرد، 
بـا  همچنـان  اعتراضـی  ایـن حرکـت  ولـی 
ماهیـت و روش مدنـی پیش رفـت و جنبه ی 
خشـن  فضـای  بـر  آن  خشـونت پرهیزی 
پاکسـتان  در  حاکـم  اجتماعـی  و  سیاسـی 
غلبـه کـرد. جنبش مدنـی تحفظ پشـتون ها 
در زمینـه و بسـتر اجتماعـی شـکل گرفت و 
دوام نمـود که از دیرزمان خشـونت در آن جا 
ریشـه دوانـده بـود و افراطیت مذهبی رشـد 
کـرده بـود. بـا این حـال اکنـون نزدیـک بـه 
سـه سـال از شـکل گیری ایـن جنبـش در 
پاکسـتان می گـذرد، ولی مسـیر این حرکت 

آیا جنبش تحفظ پشتون ها 
برای افغانستان الهام بخش است؟

طالبان می فهمند که جنبش های 
آن ها  مقابل  در  خشونت پرهیز 
می کند.  خلق  جدی  چالش 
تحفظ  جنبش  همان طوری که 
برای  پاکستان  در  پشتون ها 
طالبان چالش ایجاد کرده است.
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خامـوشی چـراغ »خانـه ادبیات افغانسـتان« افغانستان  در  ویرانی  و  جنگ  سال  چندین 
در  افغان ها  آواره شدن  جز  نتیجه ای 
پایه های  نابودشدن  و  جهان  گوشه وکنار 
زندگی در کشور نداشت. قریب به 25 سال 
بعد از شروع جنگ های داخلی در افغانستان 
و در سال هایی که تازه ناتو و ایاالت متحده 
امریکا به قصد نابودی گروه تروریستی طالبان 
بود،  آورده  هجوم  افغانستان  به  القاعده  و 
وضعیت برای تمام افغان ها به حدی آشفته و 
می توانست  کمتر کسی  که  بود  ناامیدکننده 
به غیر از نجات  جان شان به چیزی دیگر فکر 
کنند. اما تعداد از افغان هایی که به کشور ایران 
داشتند:  در سر  دیگر  فکر  بودند،  آواره شده 
کار برای فرهنگ و ادبیات. در این میان شور 
و شوق یکی از این آوارگان بیشتر از همه بود. 
وقتی او به دنیا آمده بود خانواده اش نام او را 
محمدسرور گذاشتند، بعدها صفت رجایی نیز 
به آن اضافه شد. و بعدتر از این ها او تبدیل 
به نبض تپنده افغان های مهاجر برای پرورش 

فرهنگ و ادب در ایران شد.
محمدسرور رجایی به تاریخ 2۸ ماه اسد سال 
134۸ در کابل به  دنیا آمد. طبق معمول در 
مطلوب  وضعیت  در  افغانستان  نیز  زمان  آن 
اقتصاد  اقتصادی،  به لحاظ  نمی برد؛  به سر 
به لحاظ  و  بود  شده  مواجه  رکود  با  کشور 
بلوک  را میان  نیز ظاهرشاه خودش  سیاسی 
بر  سیطره  برای  که  می دید  غرب  و  شرق 
جهان سخت باهم در رقابت بودند و ظاهرشاه 
آزادی عمِل چندان نداشت. چندسال بعد از 
این وضعیت، جنگ های داخلی شروع شد و 
و  هم وطن  بی شمار  مانند  نیز  رجایی  سرور 
هم سن وسال جوانش مجبور شد به سنگرهای 
به عضویت  ببرد. در سال 1363  پناه  جنگ 
حرکت  )حزب  جهادی  احزاب  از  یکی 
به  کم وبیش  همزمان  و  درمی آید  اسالمی( 
در  می ورزد.  مبادرت  نیز  فرهنگی  کارهای 
اسالمی  وحدت  حزب  به  رجایی  این،  کنار 
و  داشته  خاص  عالقه مندی  نیز  افغانستان 

جامعه ایران وصل می کرد.
و  شعر  کودک،  ادبیات  حوزه  در  رجایی 
نشر  به  را  کتاب هایی  خاطرات  گردآوری 
رسانده است. از جمله می توان به کتاب های 
)هرات/13۸6-  کابل«  باغ  »گل های  چون 
هفت رنگ«  »گودی پران  کودک(،  شعر 
و  کودک  داستان  )کابل/1397-  گردآوری 
تخت «  کوه  مهربان  »گرگ های  نوجوان (، 
آغوش  »در  کودک(،  قصه  ی  )تهران/1399- 
و  شعر  )تهران/1395-  گردآوری  قلب ها« 
خاطره(، » از دشت لیلی تا جزیره ی مجنون« 
و  خاطرات (  و  )تهران/1397-  تحقیق 
تهران،  و  )کابل، 1397  آفتاب«  از  »سفیدتر 
1399،  گزیده ی شعرهای حیدری وجودی به 

فعالیت ها و دستاوردها
اگرچند گرفتاری های رجایی فرصت پرورش 
و  کرد  او سلب  از  را  ادبی-شعری اش  قریحه 
نتوانست به جایگاهی که در ادبیات شایسته ی 
آن بود برسد اما با این حال به آن اندازه برای 
در  افغانستان  مهاجر  جامعه  ادب  و  فرهنگ 
به عنوان  حاال  را  او  که  کرد  خدمت  ایران 
و  مدیریت  حوزه  در  چهره  شاخص ترین 
افغان های  فرهنگی  فعالیت های  گسترش 
مقیم در ایران می شناسند. شاید لقب »شاعر 
مقاومت« از این جهت که او در پی گیری و 
استعداد  و  جدیت  کارها  به  سرانجام رساندن 
خاص داشت، نیز شایسته ی او باشد. چون او 
بود که جامعه مهاجر افغانستان را با فرهنگ و 

این  به  اواخر  در  دوستانش  بعضی  گفته   به 
کابل«  از »مقاومت غرب  و  حزب می پیوندد 
با  توأم  او  نوجوانی  دوران  می کند.  حمایت 
تأثیرپذیری از شخصیت های چون عبدالعلی 
مزاری، اقبال الهوری، شهید اسماعیل بلخی 
آخرین  از  یکی  در  او  بود.  آل احمد  جالل  و 
میقات«  در  کتاب »خسی  از  مصاحبه هایش 
کتاب  مهم ترین  به عنوان  احمد  آل   جالل 

زندگی اش نام برد.
رجایی در دوران جهاد و مقاومت هرازگاهی 
بعضی  از  و  می شد  ظاهر  عکاس  نقش  در 
که  شغلی  می گرفت،  عکس  مهم  جلسات 
زیاد  آدم های  سال ها  آن  در  می رسد  به نظر 
با آن آشنایی نداشتند. گذشته از این، برای 
محمدسرور رجایی، که در آن زمان تازه جوانی 
بیش نبوده، مفاهیم دینی-ایدئولوژیکی چون 
جایگاه  از  »مقاومت«  و  »جهاد«، »شهادت« 
می شوند،  برخوردار  زندگی اش  در  خاص 
مسیر  ارزش ها  و  مفاهیم  این  که  به طوری 
زندگی او را رقم می زنند. سال های پرتب وتاب 
گلوله   سفیر  میان  در  اگرچند  او  نوجوانی 
از  بعد  اما  شد  سپری  »جهاد«  و  جنگ  و 
افغانستان حاکم شد  بر  آرامش نسبی ای که 
او راه مهاجرت را در پیش گرفت و در سال 
از  بعد  سال  یک  کرد.  کوچ  ایران  به   1373
حاصل  که  کرد  ازدواج  عمه اش  دختر  با  آن 
آن یک عمر درس همدلی و تولد چهار دختر 
بود، دخترانی که حاال هرکدام در مسیر علم و 

آموزش در حرکت اند.
اگرچند زندگی در ایران تعدادی از دوستان 
اما  می کند  نزدیک  ایدئال های شان  به  را  او 
برای رجایی این اتفاق نمی افتد. او در ایران به 
کارهای متعدد فیزیکی، و از جمله خیاطی، 
نمی تواند  او  دلیل،  همین  به  می آورد.  رو 
به  او  زایدالوصف  عالقه ی  اما  بخواند.  درس 
کتاب و فرهنگ پای او را به یکی از جلسات 
شعرخوانی و نقد داستان افغان های مقیم در 
جلسات  برگزاری  خبر  او  می کشاند.  ایران 
ایران  روزنامه »همشری«  را در  و قصه  شعر 

دوستان  از  و  شاعر  قاسمی،  ضیا  می بیند. 
سرور رجایی در این باره می گوید: »جلسات 
شعر و قصه او را با جماعت فرهنگی مهاجر 
آشنا کرد. ما ابتدا فکر می کردیم چون رجایی 
هم به لحاظ سنی از بقیه اعضای گروه بیشتر 
است و هم شغلش کارگری است، نمی تواند 
به پی گیری این جلسات ادامه بدهد. از طرف 
مورد  شعرش  جلسه  اولین  در  وقتی  دیگر، 
ارزیابی قرار گرفت بازخورد مثبت نداشت. اما 
او همچنان با شور و شوق فراوان به آمدن در 
از  بیشتر  به نحوی که  ادامه داد،  آن جلسات 
مسئولین آن جلسات جدیت بیشتر به خرج 
می داد و کم کم به یکی از پایه های آن گروه 

تبدیل شد.«

عباس اسدیان
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بازگشت به آشفتگی
اما هرج و مرج در افغانستان رو به افزایش بود؛ جنبش مقاومت 
افغانستان، با حمایت ایاالت متحده، پاکستان و عربستان سعودی 
و سایر کشورها، در برابر اشغال این کشور توسط شوروی شتاب 
مهمند  پای  زیر  کیلومتری  در 4۰۰  به شدت  گرفت. جنگ سرد 

در جریان بود.
مأموریت به فضا تا زمانی که خدمه به سالمت به زمین نرسیده ، 

هرگز به پایان نمی رسد و این همیشه اتفاق نمی افتد.
از میر، سه  از خروج  مدت کوتاهی پس 
شدند  متوجه  سایوز  کپسول  در  مرد 
برای  کافی  قدرت  کمکی  موتورهای  که 
رسیدن به جو زمین را فراهم نمی کنند. 
به پیشنهاد مهمند کنترل دستی را فعال 
با  ما  »تماس  می آورد:  یاد  به  او  کردند. 
مرکز کنترل در زمین قطع شده بود، به 
بیاییم.  فرود  نمی توانستیم  خاطر  همین 
منتظر  دیگر  گرفتیم 24 ساعت  تصمیم 
بمانیم تا جایی دیگر برای ما پیدا کنند. 
مشکل اصلی آکسیجن بود: برای ما سه 

نفر کافی نبود.« 
را  خودکار  خلبان  »اگر  گفت:  وی 
غیرفعال نمی کردیم، موتورها طبق برنامه خاموش می شدند و ما 

هرگز به جو نمی رسیدیم.« 
آن ها اندکی قبل از نیمه شب از 6 تا 7 سپتامبر، پس از تقریبا 9 

روز پرواز، در استپ قزاقستان فرود آمدند.
هنگامی که به کابل رسیدم، در میدان هوایی از ما استقبال شد و 
فضانوردان در سراسر شهر اسکورت شدند و مورد تشویق جمعیت 
پایتخت  بر  که  راکت هایی  حال  این  با  گرفتند.  قرار  افغان ها 
افغانستان فرود می آمد،  به همه یادآوری می کرد که جنگ هنوز 

در جریان است.
سال  در  شوروی  رییس جمهور  گورباچف،   میخائیل  که  هنگامی 
19۸9 دستور خروج نیروهای شوروی از افغانستان را صادر کرد، 
جنگ بین نیروهای دولتی و جناح های رقیب افغان سرعت گرفت.

زندگی جدید دور از خانه
مهمند به عنوان معاون وزیر هواپیمایی کشوری منصوب شد، اما 
او بیش از 6 ماه در این پست خدمت نکرد. در سال 1992، جنگ 

داخلی بین جناح های مختلف مجاهد آغاز شد.
این فضانورد سابق تحت عنوان یک سفر کاری به هند رفت و دیگر 
به افغانستان برنگشت. ایستگاه بعدی او آلمان بود، جایی که وی 

درخواست پناهندگی سیاسی کرد.

فرمانده  هر  برای  والیت  یک  شد:  تقسیم  »کشور  گفت:  وی 
جنگی که همه در تبعیت از دستور حامیان خارجی مربوطه که 
مانند امروز در امور افغانستان دخالت داشتند، با یکدیگر مبارزه 
می کردند. آن ها کشور را خراب کردند و افراد زیادی کشته شدند.«

مهمند،  اکنون در آستانه بازنشستگی، به عنوان حسابدار شرکتی 
را  با همسر و سه فرزندش زندگی  اشتوتگارت کار می کند و  در 

می گذراند.
هر از گاهی او را به کنفرانسی دعوت می کنند. او می گوید، این 

تنها ارتباط او با زندگی گذشته اش است.
کـرزی،  حامـد  دعـوت  بـه  دیگـر  بـار   2۰13 اپریـل  در  او 
رییس جمهـور پیشـین، بـه منظـور تجلیـل از بیسـت وپنجمین 
سـالگرد ماجراجویـی فضایـی خـود پا به افغانسـتان گذاشـت. در 
طـول اسـتقبال، او مجـددا پیام صلح را که در سـال 19۸۸ از فضا 
بـه مـردم افغانسـتان فرسـتاده بـود، خوانـد. پیامی که امـروز نیز 

ماننـد گذشـته اهمیـت دارد.

دویچه  وله با عبداالحد مهمند، فضانورد سابق از افغانستان صحبت 
کرده است. او به یاد می آورد که زمین را از فضا، خانه ی همه ی 

انسان ها دیده است،  بدون هیچ مرزبندی و کشوری.
عبداالحد مهمند در کودکی آرزوی پرواز داشت، اما هرگز تصور 
سرده،  در   1959 سال  در  او  برود.  فضا  به  روزی  که  نمی کرد 
روستایی دورافتاده در جنوب کابل به دنیا آمد. در سال 19۸۸، 

ایستگاه  در  افغان  فضانورد  تنها  و  اولین 
فضایی میر روسیه شد. 

در  ساله ای   62 شهروند  اکنون  مهمند 
شهر اشتوتگارت در جنوب آلمان است. 

را  فضا  از  تصاویری  لیسه  دوران  در  او 
دید و به روزنامه ها و تلویزیون دسترسی 
پیدا کرد. در سال 197۸،  زمانی که در 
مؤسسه پلی تکنیک کابل درس می خواند، 
کمونیست ها افغانستان را تصرف کردند. 
دانشگاه  در  نظامی  آموزش  برای  او 
به  کیف  و  کراسنودار  نظامی  هوانواردی 

اتحاد جماهیر شوروی سابق اعزام شد. 
در  پذیرش  از  قبل  مهمند  بازگشت،  در 

نیروی  به  یوری گاگارین در مسکو  نیروی هوایی  آکادمی معتبر 
هوایی افغانستان پیوست.

سه سال بعد، او یکی از هشت نفر منتخب از بین 4۰۰ داوطلب 
برای شرکت در »اینترکوسموس«، برنامه اتحاد جماهیر شوروی 
فضا،  به  شوروی  متحد  کشورهای  از  فضانوردانی  فرستادن  برای 

بود. 
او همکارانش از سراسر جهان را به یاد می آورد،  کشورهایی مانند 
سوریه، مغولستان یا ویتنام. او در نهایت به عنوان سرباز افغان برای 
پیوستن به خدمه سایوز برای مأموریت 9 روزه در ایستگاه فضایی 

میر انتخاب شد. 
قرار  که  زمانی  تا  آمادگی،  و  مطالعه  سال ها  »باوجود  گفت:  وی 
نشده وارد فضاپیما شوید، نمی دانید که سرانجام رؤیای تان برای 

رفتن به فضا به حقیقت خواهد پیوست یا نه.«
سحرگاه 29 آگوست 19۸۸، مهماند در کیهان فضایی بایکونور در 
قزاقستان به همراه والدیمیر لیاخوف اوکراینی و والری پولیاکوف 

روسی، به فضا پرتاب شد.

پیام صلح مهمند
میر  فضایی  ایستگاه  به  می رسید:  به نظر  ساده  آن ها  مأموریت 
متصل شوید، »برخی آزمایش های نجومی، بیولوژیکی و پژشکی« 

را انجام دهید و با خیال راحت به خانه بازگردید.
مهمند یک پرچم افغانستان و دو نسخه از قرآن را با خود برد. 

نفـر دوم محمـد فاریـس، سـوری، و نفـر سـوم یـک آذربایجانـی 
بـه نـام موسـا منـاروف بـود کـه پیـش از ورود مهمنـد بـه میـر 

بود. آمـده 
بسیار  منظر  از  را  همه چیز  فضا،  »از چشم انداز  می گوید:  مهمند 
متفاوتی تماشا می کنید. به سیاره نگاه می کنید و ذهن شما مملو 
فقط  نمی بینید،  مرزی  یا  تازه می شود: هیچ کشور  احساسات  از 

زمین را می بینید و کل آن خانه ی شما است.«
محمدنجیب اهلل،  با  بود،  زمین  مدار  در  هنوز  که  زمانی  او 

رییس جمهور وقت افغانستان تلفنی صحبت کرد.
پیـام اولیـن افغـان از فضـا برای مـردم پس از بازگشـت بـه خانه 
ایـن بـود:  »دسـت همسـایه خـود را بگیریـد، اسـلحه خـود را بـر 
زمیـن بگذاریـد. بیایید مشـکالت خـود را از طریـق گفت وگو حل 

 » کنیم.

مسـایل  تحلیلگـر  و  نویسـنده  فـروغ،  تابـش 
روز  اطالعـات  بـا  گفت وگـو  در  سیاسـی 
می گویـد بسـتر اجتماعـی جامعـه ی پشـتون 
سیاسـی  ایده آل هـای  و  آرمان هـا  پاکسـتان 
پشـتون  جامعـه ی  بـه  نسـبت  متفاوتـی 
زاده ی  تفاوت هـا  ایـن  دارنـد.  افغانسـتان 
شـرایط ویـژه ای اسـت کـه نقـش جامعـه ی  
پشـتون را در متن مناسـبات قـدرت، فرهنگ 
»از  می کنـد.  تعریـف  پاکسـتان  اجتمـاع  و 
ایـن رو روایـت لـر او بـر یـو افغـان بیش تـر از 
این کـه بخشـی از مانیفسـت سیاسـی جنبش 
یـک  تـداوم  باشـد،  پشـتون ها  از  حفاظـت 
تاریخـی اسـت. مـن تردیـد دارم  نوسـتالژی 
کـه هسـته ی سیاسـت گذار جنبـش حفاظـت 
ایـن  بـه  کـه چسـپیدن  ندانـد  پشـتون ها  از 
روایـت سیاسـت زده و غیرکاربـردی، کمکـی 
اسـتراتژیک  اولویت هـای  اجرایی شـدن  بـه 
نمی کنـد.« پشـتون ها  از  حفاظـت  جنبـش 

آقـای فـروغ بـه یکـی از واقعیت هـای عینـی 
دیورنـد  مـرز  سـوی  دو  در  پشـتون  جامعـه 
اشـاره می کنـد و می گویـد در این سـوی مرز 
هماننـد  پشـتون  رنج دیـده ی  زنـان  اکثریـت 
سـایر زنان افغانسـتان صاحب هویت مسـتقل 
حقوقـی و نمایندگـی از هویـت خود نیسـتند. 
این جـا مثـال یـک متفکـر پشـتون خـودش را 
مسـتحق می دانـد کـه زیـر نـام دفـاع از حـق 
حاکمیـت انحصـاری پشـتون ها بر افغانسـتان 
از نشـانی زنان پشـتون صدها هزار رأی تقلبی 
بـه صنـدوق بریـزد و بـی  هیـچ شـرمی از آن 
دفـاع کنـد. اما رهبـران و  نخبگان پشـتون در 
آن سـوی مـرز بـرای تأمیـن عدالـت و برابری 
شـهروندی در جمهـوری پاکسـتان دادخواهی 
می کننـد. »در این سـوی مـرز اکثریت مطلق 
تـداوم  بـرای  پشـتون  نخبـگان  رهبـران  و 
حـذف  غیردموکراتیـک،  سـلطه ی  نابرابـری، 
هویت هـای مسـتقل قومی و اعـاده ی هژمونی 
بالقیـد و شـرط پشـتون ها چـه بـا زور شـالق 
بر وکرات هـای  یـا دیـوان و دفتـر  طالبانـی و 
پشـتون می جنگنـد، فرصت  سـوزی می کننـد 
مدنـی  و  دموکراتیـک  قواعـد  پذیـرش  از  و 
سیاسـی  مشـروعیت  بـه  دسـتیابی  جهـت 
سـر بـاز می زننـد.« فـروغ بـاور دارد کـه نیـاز 
بـه همچـون جنبـش مدنـی در ایـن سـوی 
مـرز دیورنـد به شـدت احسـاس می شـود، امـا 
اراده ی سیاسـی رهبـران و نخبـگان پشـتون 

مانع می شـود که چنیـن رویداد اتفـاق نیفتد. 
یکی  و  افغان  ملی  نهاد  عضو  حیران،  عطااهلل 
در  پشتون ها  تحفظ  جنبش  حامیان  از 
فلسفه ی  می گوید  روز  اطالعات  با  گفت وگو 
جنبش تحفظ پشتون ها همان فلسفه ی عدم 
منظوراحمد  که  است  عبدالغفارخان  از  تشدد 
مدنی  حرکت  این  آن  از  استفاده  با  پشتین 
این که  قسمت  در  اما  است.  انداخته  راه  به  را 
مرز  آن سوی  در  پشتون ها  تحفظ  جنبش 
»ما  نیست.  درست  نماییم،  محدود  دیورند 
هستیم.  مخالف  ناسیونالیسم  با  افغانستان  در 
بلکه ما ناسیونالیسم افغان می خواهیم. جنبش 
تحفظ پشتون ها به این فکر است که حکومت 
پاکستانی  ناسیونالیسم  مبنای  بر  پاکستان 
رعایت  را  پشتون ها  حقوق  و  می کند  عمل 
داعیه ی  مسیر  در  افغانستان  در  ما  نمی کند. 
اما در  جنبش تحفظ پشتون ها روان هستیم، 
هستیم.  پشتون  ناسیونالیسم  مخالف  این جا 
ملت  یک  این جا  می کند.  فرق  جغرافیا  اینجا 
واحد وجود دارد، در حالی که در پاکستان یک 
ملت واحد وجود ندارد. بنابراین جنبش تحفظ 
علیه  بر  که  است  نیز  افغان ها  برای  پشتون ها 
در  کند. چنان که  بلند  و جنگ صدا  خشونت 
منظوراحمد  آزادی  برای  هزاره  مردم  بامیان 

پشتین صدا بلند کردند.«
آقـای حیـران می گویـد در افغانسـتان مسـأله 
فـرق می کنـد. این جـا یـک ملـت واحـد بـه 
نـام افغـان وجـود دارد کـه جنبـش تحفـظ 
همیـن  منافـع  راسـتای  در  نیـز  پشـتون ها 
ملـت حرکـت می کنـد. ولـی بـا این حـال نیاز 
داخـل  در  بـه شـکل گیری چنیـن جنبشـی 
افغانسـتان و به خصـوص در میان قوم پشـتون 
احسـاس نمی شـود. »این جـا نیـاز بـه چنیـن 
 PTM یعنـی  نمی شـود.  احسـاس  جنبـش 
ایـن اجـازه را نمی دهـد که اینجا کسـی اقدام 
ناسیونالیسـتی کنـد. ما هـم مخالف هسـتیم. 
ملـی  پولیـس  و  ملـی  اردوی  این جـا  مـا 
داریـم. مـا به عنـوان یـک ملـت واحـد زندگی 
می کنیـم. در این جـا مـا در غـم همـه ی اقوام 
تحفـظ  جنبـش  پالیسـی  هسـتیم.  شـریک 
سیاسـت  کـه  اسـت  همیـن  نیـز  پشـتون ها 
نزنـد. طـرف  دامـن  افغانسـتان  در  را  قومـی 
مقابـل جنبـش تحفـظ پشـتون ها پنجابی هـا 
قـرار دارنـد. امـا در این جا همه ی اقـوام در غم 

و رنـج همدیگـر شـریک هسـتند.« 

اولین و تنها فضانورد افغان، 33 سال پیش 
با پیام صلح از فضا به زمین بازگشت

انتخاب محمدسرور رجایی( اشاره نمود.
عالوه بر این، محمدسرور رجایی مسئولیت های 
عهده  به  فرهنگی  کارهای  در حوزه  را  مهمی 
از  عبارت اند  آن ها  مهم ترین   که  داشته 
»مدیر  افغانستان«،  ادبیات  خانه  »مدیریت 
افغانستان  نوجوانان  و  کودکان  مجله  مسئول 
فرهنگی- همایش  دوره  چهار  »دبیر  )باغ(«، 

هنری »روایت همدلی««، »عضو هیأت تحریر 
تحریر  هیأت  »عضو  »فرخار««،  ادبی  مجله 
مجله »طراوت««،  »عضو هیأت تحریر ماه نامه 
و  مسئول  »مدیر  نوین««،  »عصر  دانش جویی 
»تندرستی««،  ورزشی  هفته نامه  دو  سردبیر 
»عضو  و  »روایـت««  فصل نامه  اجرایی  »مدیر 
»راه««.  فرهنگی-تحلیلی  مجله  تحریر  هیأت 
اول  مقام  افتخاراتی چون  به  او  راستا  این  در 
نشریات  جشنواره  سومین  گزارش نویسی 
تجربی شهرستان ری در سال 13۸1، مقام اول 
دانش جویی  نشریات  جشنواره  گزارش نویسی 
دانشگاه الزهرا در سال 13۸4، عکاس برگزیده 
آینه  کودک،  عکس  جشنواره  دومین  در 
در  قرارگرفتن  و   13۸6 سال  در  معنویت- 
انجمن  سوی  از  ایران  برتر  خبرنگار  ده  جمع 
روزنامه نگاران مسلمان ایران در سال 13۸7 نیز 

دست می یابد.

خانه ادبیات افغانستان
از  تعدادی  وقتی  امروز  از  قبل  سال  شانزده 
مهاجران قلم به دست افغانستان در ایران »خانه 
سرور  کردند  تأسیس  را  افغانستان«  ادبیات 
رجایی جزو اعضای مؤسس آن نبود، اما جدیت 
آن قدر  نهاد  این  شدن  بهتر  برای  او  تالش  و 
تأثیرگذار و مفید واقع می شود که تصور خانه 
ادبیات بدون رجایی اندکی دشوار و غیرمنصفانه 
مدیریت  طوالنی  سال های  برای  او  می نماید. 
کارهای اجرایی این نهاد را به عهده گرفت و 
را،  پارسی«  »قند  معتبر  دوره جشنواره  هفت 
برگزار  افغانستان  ادبیات  خانه  آدرس  از  که 
می شود، مدیریت کرد. مضاف بر این، او برای 
داشتند  فرهنگی  کار  دغدغه  که  افغان هایی 

که  می شود  غیررسمی  آدرس  یک  به  تبدیل 
بیشتر از هر آدرس رسمی دیگر کار می کند. از 
این رو بی جا نیست که بعضی ها از او به عنوان 
»رایزن فرهنگی ایران در افغانستان« و »مدیر 

فرهنگی« نام می برند.
نیست؛  آسان  افغان ها  برای  ایران  در  زندگی 
دارد  وجود  آموزش  فراروی  که  مشکالتی  از 
موارد  بی شمار  و  اقامتی  مشکالت  تا  گرفته 
تا  می شوند  باعث  موضوعات  همین  دیگر. 
دوستان  خصوصا  و  افغان ها،  از  زیادی  تعداد 
مقصد  به  را  ایران  رجایی،  همکاران  و  نزدیک 
به  باتوجه  اما رجایی،  کشور سوم ترک کنند. 
پشت سر  که  تجربیاتی  و  دینی  آموزش های 
دومش  خانه ی  به عنوان  را  ایران  بود،  گذاشته 
قبول می کند. دیبا رجایی، دختر محمدسرور 
رجایی، می گوید »پدرم باور داشت با مهاجرت 
به فراموشی  اروپایی دین اسالم  به کشورهای 
سپرده می شود، گرچه تا دو نسل دین اسالم 
نمی توانند  دیگر  نسل های  اما  می شود،  حفظ 

دین اسالم را حفظ کنند.«
رجایی، باتوجه به عالقه مندی ای که داشت، به 
گردآوری خاطرات شهدای جنگ ایران و عراق 
می پردازد. همچنان او تالش می کند تا نام و یاد 
آن عده از ایرانی هایی که در جنگ های داخلی 
افغانستان کشته شده بودند به فراموشی سپرده 

نشود.
روی  عمرش  روزهای  آخرین  در  رجایی، 
مجموعه خاطرات هنرمندان مهاجر افغانستان 
می کرد.  کار  می کردند،  زندگی  ایران  در  که 
مراسم  در  می توانستند  رجایی  دوستان  شاید 
اتفاق  این  اما  کنند  شرکت  او  کتاب  رونمایی 
سوگواری  مراسم  در  همه  عوض  در  و  نیفتاد 
بود  و غم انگیز  تلخ  او  او شرکت کردند. مرگ 
ولی او دوستانش را به لبخندزدن فرا می خواند؛ 
و  اسد  ماه  هفتم  از  قبل  روز  چند  که  پیامی 
یادگاری اش  عکس  آخرین  گرفتن  حین  در 
تکرار  بار  آخرین  برای  و دوستانش  با خانواده 
شد: »لبخند مجانی است، پس همیشه لبخند 

بزنید.«

کارلوس زوروتوزا،  دویچه وله
مترجم: شریفه عرفانی

را  فضا  از  تصاویری  لیسه  دوران  در  او 
دسترسی  تلویزیون  و  روزنامه ها  به  و  دید 
در  که  زمانی    ،1978 سال  در  کرد.  پیدا 
می خواند،  درس  کابل  پلی تکنیک  مؤسسه 
او  کردند.  تصرف  را  افغانستان  کمونیست ها 
برای آموزش نظامی در دانشگاه هوانواردی 
جماهیر  اتحاد  به  کیف  و  کراسنودار  نظامی 

شوروی سابق اعزام شد. 
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اطالعات روز: حزب اهلل، گروه شبه نظامی لبنان از پرتاب 
چندین موشک به نزدیکی مواضع اسرائیل در منطقه مرزی 

مورد مناقشه دو کشور خبر داده است.
این گروه گفته که هدف زمین های واقع در منطقه مزارع 

شبعا بوده است.
به نقل از بی بی سی فارسی، اسرائیل هم گفته که دست 
کم ده موشک شلیک شده که اکثر آن ها را پدافند هوایی 
این کشور رهگیری کرده است. اسرائیل با آتش توپخانه به 

این حمالت موشکی حزب اهلل پاسخ داده است.
هنوز گزارشی از میزان تلفات در دو طرف مرز منتشر نشده 

است.
حزب اهلل گفته که این حمالت به تالفی حمالت هوایی روز 

گذشته اسرائیل به جنوب لبنان انجام شده است.
این اولین بار از سال 2۰19 است که حزب اهلل به مواضعی 

در خاک اسرائیل حمالت موشکی می کند.
در مقابل اسرائیل گفته که حمالت هوایی اخیر این کشور 
صورت  اهلل  حزب  قبلی  پرانی های  موشک  به  واکنش  در 

گرفته است.
اسرائیل روز گذشته اعالم کرد که برای اولین بار در هفت 

سال گذشته حمالتی هوایی به خاک لبنان داشته است.
در پی این حمالت، خبرنگار خبرگزاری فرانسه در جنوب 
در  دود  برخاستن  و  انفجار  چند  شدن  شنیده  از  لبنان 

نزدیکی مزارع شبعا در جنوب لبنان خبر داد.
مرزی  مناطق  در  که  ملل  سازمان  صلح  حافظ  نیروهای 
مستقر هستند در بیانیه ای خواستار » آتش بس و حفظ 
آرامش از سوی طرفین« شده و گفته اند: »این وضعیتی 
بسیار خطرناک است و اقداماتی تشدید کننده در دو روز 

گذشته در دو طرف دیده شده است«.
آخرین حمالت هوایی اسرائیل به لبنان قبل از روز گذشته 
به  اسرائیل  جنگنده های  که  گردد  برمی  سال 2۰14  به 

منطقه ای در نزدیکی مرز سوریه حمله کردند.
اسرائیل آخرین بار پایگاه های حزب اهلل در جنوب لبنان را 
در جریان درگیری های شدید در سال 2۰۰6 هدف قرار 
داد. در آن سال اسرائیل مستقیما با حزب اهلل وارد جنگ 

شد.

اطالعات روز: دو مربی بالروس به دلیل تالش برای مجبور 
المپیک  بازی های  ترک  به  این کشور  ورزشکار  کردن یک 

توکیو، مجوز حضور در المپیک را از دست دادند.
کمیته بین المللی المپیک تایید کرده که آرتور شیماک و 

یوری مایسوویچ، دهکده المپیک را ترک کرده اند.
تحقیقاتی در این مورد در حال انجام است.

به گزارش بی بی سی فارسی، پرونده کریستینا تیمانوسکایا 
دونده 24 ساله بالروس پس از امتناع از دستورات تیمش 
در مورد ترک بازی های المپیک و بازگشت به کشور توجه 

جهانیان را به خود جلب کرده است.
خانم تیمانوسکایا در حال حاضر در لهستان است، جایی که 

به او ویزای بشردوستانه داده شده است.
ایـن پرونـده بـار دیگـر بـالروس را در کانون توجهـات قرار 
داده اسـت. کشـوری کـه از سـال 1994 تحـت حکومـت 
گذشـته،  سـال  می شـود.  اداره  لوکاشـنکو  الکسـاندر 
انتخـاب  دلیـل  بـه  کشـور  ایـن  در  سراسـری  اعتراضـات 
مجـدد او به ریاسـت جمهوری با خشـونت نیروهـای امنیتی 

سـرکوب شـد.
بـالروس می گوید کـه خانم تیمانوسـکایا بـه دلیل وضعیت 
روحـی کـه داشـت از تیـم ملـی کنـار گذاشـته شـد. ایـن 
در حالـی اسـت کـه ایـن دونـده گفتـه کـه چنیـن چیـزی 
صحـت نـدارد و علـت حذفـش از تیـم ملـی ایـن بـود کـه 
در اینسـتاگرام دربـاره »سـهل انـگاری مربیانـش« صحبت 

اسـت. کرده 
کمیته بین المللی المپیک در بیانیه ای اعالم کرد که مجوز 
حضور این دو مربی را به عنوان »اقدامی موقت...به منظور 
رفاه حال ورزشکاران کمیته ملی المپیک بالروس که هنوز 

در توکیو هستند« لغو کرده است.
برای  انضباطی  کمیته  یک  که  گفته  همچنین  کمیته  این 

تظاهرکنندگان تصاویری از 176 سرنشین این پرواز را که 
می کردند.  حمل  پالکاردهایی  روی  باختند  جان  همگی 
#نه_میبخشیم_نه_ هشتگ های  با  تجمع  این  تصاویر 

فراموش_می کنیم و #دادخواهی در شبکه های اجتماعی 
بازنشر شده است.

درخواست از دولت کانادا برای تحریم مقامات ایران
حامد اسماعیلیون، پزشک و نویسنده مقیم کانادا که دختر 
و همسرش را در سانحه سرنگونی این هواپیما از دست داده 
ابتدا گفت: »ما  او در  این مراسم سخنرانی کرد.  است در 
تنها نیستیم، ما بی شماریم، بسیاری در کنار ما ایستاده اند 

به عنوان نمایندگان هزاران قربانی جمهوری اسالمی.«
خانواده های  انجمن  سخن گوی  که  اسماعیلیون  آقای 
کشته شدگان پرواز پی اس752 است، به این اشاره کرد که 
در شب 1۸ جدی سال 139۸، با وجود حمله تالفی جویانه 
امنیت  عالی  شورای  بغداد،  در  امریکا  پایگاه های  به  ایران 
ملی ایران دستور باز گذاشتن آسمان تهران را صادر کرده 
بود. او با نام بردن از مقامات ایران و اعضای این شورا، آنها 

را »مهره های این جنایت« خواند.
حامد اسماعیلیون، در راهپیمایی دادخواهی تورنتو با اشاره 

گزارش های خبری در این مورد به او هشدار داد که بازگشت 
به کشور برایش امن نیست.

سوار  که  این  برای  تیمانوسکایا  خانم  توکیو،  فرودگاه  در 
هواپیما نشود از ماموران درخواست کمک کرد.

خانم تیمانوسکایا قبل از انتقال به سفارت لهستان در توکیو 
وارد  پیش  روز  دو  او  گرفت.  قرار  پلیس  حمایت  تحت   ،

لهستان شد.
در اعتراضات گسترده سال گذشته در بالروس پلیس برای 
مقابله با معترضان به خشونت متوسل شد و هزاران نفر را 

دستگیر کرد.
بودند  ملی  تیم  سطح  در  ورزشکارانی  معترضان،  از  برخی 
که بودجه آن ها قطع شد و از تیم ملی کنار گذاشته شده 

ایران در  رییسی، رییس جمهور جدید  ابراهیم  به عضویت 
شورای عالی امنیت ملی هنگام هدف قرار دادن هواپیمای 
اوکراینی، با انتقاد از حضور نماینده اتحادیه اروپا در مراسم 
تحلیف، گفت: »امروز سئوال این است که نماینده اتحادیه 

اروپا در ضیافت تاریکی و جنون چه می کند؟«
علی شمخانی،  رییسی،  »ابراهیم  اسماعیلیون گفت:  آقای 
علی  ظریف،  جواد  باقری،  محمدحسین  سالمی،  حسین 
خامنه ای و دیگران در لیست تحریم های کشور کانادا قرار 
ندارند؟ چرا سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی 

نیست؟ آیا 43 سال جرم و جنایت کافی نیست؟«
مراسم  برگزاری  پروازها در هنگام  تعلیق  بیانیه درباره  در 
»جنایت  است:  آمده  ایران  در  رییس جمهور  تحلیف 
جان  کانادا  مسافر   13۸ آن  در  که  اوکراینی  هواپیمای 
همین  است.  شده  برنامه ریزی  افراد  این  توسط  باختند 
امروز و برای حفظ امنیت مراسم تحلیف پروازهای تهران 
را قطع کردند اما در شرایط جنگی جان انسان های بی گناه 

کوچکترین اهمیتی نداشت.«
جدی   1۸ چهارشنبه  صبح  اوکراین،   752 شماره  پرواز 
بلند  از  بعد  ( دقایقی  139۸ )هشت جنوری سال 2۰2۰ 
شدن از فرودگاه بین المللی امام خمینی در نزدیکی تهران 

سقوط کرد.
ایران بعد از سه روز انکار، سرانجام اذعان کرد که پدافند 
سپاه پاسداران »در اثر خطای انسانی« این هواپیما را هدف 
گرفته و سرنگون کرده است. تمامی 176 سرنشین هواپیما 

کشته شدند.
57 نفر از قربانیان شهروند کانادا هم بودند.

سـرنگونی  گزارشـی  در  جـون   24 روز  کانـادا  دولـت 
فـراز  بـر   2۰2۰ جنـوری  مـاه  در  اوکراینـی  هواپیمـای 
تهـران را محصـول یـک رشـته بی مباالتـی، بی لیاقتـی و 
بی مالحظگـی عمـدی نسـبت بـه جان انسـان ها از سـوی 

مقـام هـا )ایرانـی( دانسـت.
از  پیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش مفصلی 
آزار، تهدید و فشار بر خانواده های کشته شدگان هواپیمای 
اوکراینی که با موشک های سپاه پاسداران ساقط شد، خبر 
داد و از همه کشورهای درگیر این پرونده خواست تا حفظ 

حقوق خانواده قربانیان را تضمین کنند.

و بازداشت شدند.
امـا خانـم تیمانوسـکایا اصـرار دارد کـه »سیاسـی نیسـت« 
ورزشـی خـود  فعالیت هـای  فقـط می خواهـد کـه روی  و 

کند. تمرکـز 
او می گوید: »هیچ چیز در مورد سیاست نمی دانم. من هرگز 

در سیاست حضور نداشتم.«
به  می خواهد  که  گفت  بی بی سی  به  سرعت  دونده  این 
برایش  چیزی  چنین  حاضر  حال  در  اما  بازگردد،  بالروس 

خیلی خطرناک است.
ویزا  به وی  و  بالروس گریخته  از  ورزشکار هم  این  همسر 
اما سایر وابستگانش همچنان در  لهستان داده شده است. 

بالورس هستند.

اطالعات روز: شرکت کنندگان در یک راهپیمایی بزرگ در 
تورنتو کانادا خواهان اجرای عدالت درباره پرونده سرنگونی 

هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه شدند.
به گزارش بی بی سی فارسی، این تجمع، به وقت تورنتو، 
پنج شنبه 14 اسد ساعاتی پس از برگزاری مراسم تحلیف 

ابراهیم رییسی، رییس جمهور جدید ایران برگزار شد.
باز کردن پرونده ی جنایی توسط پلیس فدرال کانادا، پایان 
دادن هرچه زودتر به مذاکراتی که بی نتیجه بوده و بردن 
این پرونده به سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، ایکائو، 

از خواسته های مطرح شده در این تظاهرات بود.
معترضان به روند پرونده هواپیمای اوکراین می گویند که 
اگر به خواسته هایشان نرسند هفته های دیگر هم در شهر 

تورنتو تظاهرات برگزار خواهند کرد.
خانواده های  »انجمن  دعوت  به  دادخواهی  تظاهرات 
گفته  به  و  شد  انجام  پی اس752«  پرواز  جانباختگان 
بوده  تورنتو  شهر  در  تجمعات  بزرگترین  از  یکی  شاهدان 

است.
در بخشی از این تجمع شرکت کنندگان با مهران امینیان، 
آهنگساز و نوازنده مقیم کانادا هم صدا شدند و فریاد »نه 
فراموشی، نه بخشش« را در مرکز تورنتو طنین انداز کردند.

بررسی این مسئله تشکیل شده و به هر دو مربی »فرصت 
داده می شود تا صحبت هایشان شنیده شود«.

به گزارش خبرگزاری رویترز، توماس باخ، رییس کمیته بین 
برگزار شد،  امروز  المپیک در کنفرانسی خبری که  المللی 
گفت که این کمیته »خوشحال است« که خانم تیمانوسکایا 
در لهستان در سالمت بسر می برد و آن چه را که برای این 

ورزشکار اتفاق افتاد »تاسف آور« خواند.
رویترز از وزارت خارجه ژاپن نقل کرده که این »ناعادالنه و 
غیرقابل قبول« است که مقامات بالروس به یک ورزشکار 

برای بازگشت به کشور فشار بیاورند.

برای ورزشکار دوی سرعت چه اتفاقی افتاد
برکناری خانم تیمانوسکایا از تیم ملی بالروس پس از آن 
در  که  ویدیویی  در  سرعت  دونده  این  که  گرفت  صورت 
شبکه های اجتماعی منتشر کرد، گفت که در فرصتی کوتاه 
از او خواسته شده که در مسابقات دوی 4۰۰ متر امدادی 
شرکت کند به این دلیل که برخی از هم تیمی هایش برای 
این  از  او  و  نیستند  شرایط  واجد  مسابقه  این  در  شرکت 

مسئله شاکی است.
دولتی  رسانه های  انتقاد  تیمانوسکایا،  خانم  ویدیوی  این 
شبکه های  از  یکی  حتی  و  داشت  همراه  به  را  بالروس 

تلویزیونی هم گفت که او فاقد روحیه تیمی است.
خانـم تیمانوسـکایا گفـت کـه بعـد از ایـن ویدیـو دو مربی 
بـه اتـاق او آمدنـد و بـه او گفتنـد که فـورا چمـدان هایش 
را ببنـدد و آمـاده بازگشـت بـه کشـور شـود. از او خواسـته 
شـد کـه بگوید بـه دلیـل مصدومیـت مجبـور به بازگشـت 

به کشـور شـده اسـت.
هفته  گفت  بی بی سی  با  گفتگویی  در  سرعت  دونده  این 
دیدن  از  پس  مادربزرگش  که  بود  فرودگاه  راه  در  گذشته 

راهپیمایی بزرگ »دادخواهی برای قربانیان هواپیمای اوکراینی« در تورنتو

اخراج دو مربی بالروس از المپیک برای مجبورکردن دونده سرعت به بازگشت به کشور

حزب اهلل لبنان از پرتاب چندین 
موشک به مواضع اسرائیل خبر داد
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پروسه  شروع  شدِن  از  بعد  ماه  دو  حدود 
امریکا،  در  کووید19  عمومی  واکسیناسیون 
به دست  از  کشور  عامه ی  صحت  وزارت 
واکسین کرونا در 19  اولین محموله  آوردِن 
واکسیناسیون  برنامه  و  داد  خبر   1399 دلو 
عمومی کووید19 در 5 حوت سال گذشته با 
تزریق واکسین به نیروهای امنیتی و خبرنگار 
در  شد.  شروع  شهید«  »انیسه  طلوع نیوز 
واکسیناسیون  آغاز  از  که  ماه  پنج  از  بیشتر 
عمومی کووید19 می گذرد اما استقبال مردم 

از واکسین کرونا اندک بوده است.
دلیل استقبال اندک مردم از واکسین کرونا 
آن  با  روزانه  که  است  اتفاقاتی  و  شایعات 
پروژه ی  »واکسین  مثل  شایعاتی  می خورند؛ 
مسلمانان  عقیم سازی  برای  شده  طراحی 
است« یا خبری در مورد دانشجوی دانشگاه 
پولی تخنیک که گفته می شود بر اثر تزریق 
واکسین فوت کرده بر صف مخالفان واکسین 

افزوده است.
استقبال  برای  عامه  صحت  وزارت  و  دولت 
این  تزریق  کرونا،  واکسین  از  مردم  بیشتر 
کرده  اجباری  کشور  سراسر  در  را  واکسین 
دانشجویان  به  عالی  تحصیالت  وزارت  و 
دانشگاه ها اعالن کرد در صورتی که واکسین 
را  تحصیلی  نهادهای  به  ورود  اجازه  ی  نزنند 

ندارند.
از  مردم  اندک  استقبال  دلیل  اما  پزشکان 
و  می داند  دولت  متوجه  را  کرونا  واکسین 
بر  عالوه  عامه  صحت  وزارت  که  می گوید 
تزریق واکسین باید به مردم در این قسمت 

آگاهی دهی کند.
از 15 نفـری کـه بـا روزنامـه اطالعـات روز 
صحبـت کـرده اسـت 1۰ نفـر آن عالقـه ای 
بـه اسـتفاده از واکسـین کرونا نـدارد، دو نفر 
واکسـین کرونـا را دلیلـی بـرای مهـار کرونـا 
می داننـد و سـه نفـر دیگـر آن می گویند که 
مـردد هسـتند و تصمیـم بـرای گرفتـِن یـا 

ندارند. واکسـین  نگرفتـِن 
آغاز  از  عامه  صحت  وزارت  آمار  براساس 
واکسیناسیون عمومی کرونا تا حاال در حدود 
یک میلیون 5۰۰ هزار نفر »ملکی« واکسین 

کرونا دریافت کرده است.

واکسین  برگردم  گذشته  به  »اگر 
نمی گیرم«

واکسین  نیست  مایل  رستمی  محمدنقی 
کرونا بزند و تزریق آن را هم به کسی توصیه 
نمی کند. به باور او واکسین کرونا چیزی جز 
یک تجارت نیست و هر کسی هم می خواهد 
ببرد  باال  کرونا  برابر  در  را  مقاومت وجودش 
از  کووید19  واکسین  از  استفاده  جایی  به 
داروهای ساده یونانی و ویتامین های طبیعی 
مصرف کرده و از دستورالعمل های بهداشتی 
و پزشکی پیروی کند: »نابودی کرونا ناممکن 
است و این بیماری ماندنی. باید زندگی خود 
را با آن هماهنگ کنیم. شهروندان کشورهای 
قدرت مند کرونا را جنگ بیولوژیکی می داند 
که قصدش کاهش جمعیت است. بشر بدون 
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هادی خوش نویس

مهار کرونا با »اجباری کردن« و آگاهی دهی درباره ی اهمیت واکسین ممکن است
گرفته شود می تواند مردم را به واکسین زدن 
تشویق کند و این کار از نگرانی مردم نسبت 
کرونا  واکسین  است  به مشکالتی که ممکن 
که  زمانی  »تا  می کاهد:  کند  خلق  برای شان 
فرهنگ سازی  کرونا  واکسین  قسمت  در 
نشود مردم به ضررهای جزیی ناشی از زدِن 
واکسین فکر می کنند و حق هم دارند چون 
نشده  آگاهی دهی  واکسین  اهمیت  مورد  در 
مورد  در  دانش آموزان  به  مکاتب  در  است. 
به  آن ها  تا  بدهند  معلومات  واکسین  اهمیت 
خانواده های شان انتقال بدهند. اگر آگاهی دهی 
نکنیم  صحبت  واکسین  اهمیت  از  و  نکرده 
بزند.  واکسین  کسی  که  است  مشکل  بسیار 
تا هنوز نشنیدم که وزارت صحت عامه علیه 
تبلیغات منفی در مورد واکسین کرونا واکنش 
اهمیت واکسین  باشد و در مورد  نشان داده 

تبلیغ کرده باشد.«
اجباری شدن  »با  می گوید:  رموزی  آقای 
واکسین، زنجیره شیوع بیماری کرونا از بین 
می رود. اما اگر یکی واکسین بزند و یک نزند. 
فردی  و  دارد  معافیت  گرفته  واکسین  آن که 
که نزده ناقل بیماری به دیگران است. به قول 
احتمال  نیست.  صددرصدی  چیزی  پزشکان 
دارد صفر اعشاریه یک هزارم درصد آن چیز 
بسیار  عوارض  امروز  باشد.  داشته  عوارض 
بولد می شود  توسط رسانه ها  واکسین  جزیی 
اجباری  کرونا  واکسین  اگر  می ترسد.  همه  و 
باقی  سال  سال های  آن  شیوع  زنجیره  نشود 

می ماند.«
از  مردم  استقبال  عدم  عامه  صحت  وزارت 
حسی  »برخورد  به  وابسته  را  کرونا  واکسین 
برخورد درست  و خواهان  و سنتی« می داند 
وزارت  این  آمار  است.  واکسین  این  با  مردم 
از افزایش قابل مالحظه ای متقاضیان واکسین 
زمان  در  می دهد؛  خبر  کرونا  سوم  موج  در 
شروع واکسیناسیون عمومی در 5 حوت سال 
گذشته تعداد مراکز توزیع واکسین در کابل 
13 مرکز بود و تعداد این مراکز حاال به 35 

تا  می رسد.
از 19 دلو 1399 که اولین محموله واکسین 
کرونا به کشور رسید تا حاال چهار میلیون و 
792 هزار واکسین توسط کشورهای مختلف 
و سازمان کوواکس به کشور کمک شده که 
به  آن  و 292 هزار  میلیون  میان سه  این  از 
کشور رسیده است: »96۸ هزار دوز واکسین 
رسید؛  کشور  به  مرحله  دو  طی  استرازنکا 
و  هند  توسط  اول  مرحله  در  دوز  هزار   5۰۰
46۸ هزار دوز در مرحله دوم توسط سازمان 
کوواکس و جدیدا 124 هزار دوز دیگر جدیدا 
توسط سویدن به کشور کمک شد. 7۰۰ هزار 
دوز واکسین سینوفارم توسط چین کمک شد 
که تطبیق شد. ایاالت متحده سه میلیون دوز 
واکسین جانسون و جانسون به کشور کمک 
کرد که یک میلیون و 5۰۰ هزار دوز آن به 

کشور رسیده است.«
دالر  میلیون   325 دادِن  اختصاص  با  دولت 
کل  برای  واکسین  میلیون   4۰ دارد  قصد 
جمعیت کشور تهیه کند تا معافیت کلی در 

کشور ایجاد شود.

»جانسون و جانسون« 9 روز بعد از تزریق آن 
اما  تزریق.  روز  همان  در  نه  می شود  نمایان 
این دلیل هم مردم را قانع نکرده که واکسین 

کرونا بگیرند.
پولی  دانشگاه  دانشجوی  حیدری  نوید 
که  می گوید  نوید  است.  کابل   – تخنیک 
و  »جانسون  کرونای  واکسین  »زور«  به 
با وجودی  جانسون« را تزریق کرده است و 
که واکسین عوارض جدی برایش خلق نکرده 
تزریق  به  حاضر  برگردد  گذشته  به  اگر  اما 
برای  بی ثمر  تالش  از  نوید  نیست.  واکسین 
به دست آوردِن کارت واکسین بدون این که 
کارت  اگر  و  می زند  سخن  کند  تزریق  آن را 
به دست می آورد هرگز واکسین  را  واکسین 
را دریافت نمی کرد، چون بدون داشتن کارت 
واکسین، دانشجویان اجازه ی ورود به دانشگاه 
را ندارند: »دانشجوی سال چهارم دانشگاه ما 
بعد  روز  و یک  واکسین حساسیت داشت  با 
فوت  و  شد  لخته  خونش  واکسین  تزریق  از 
کرد. از داکتران تزریق کننده خواستیم بدون 
واکسین زدن، کارتش را بدهد گفتند اجازه 
ندارند که این کار را بکنند. اگر زدن واکسین 
توصیه  آن را  زدِن  کسی  به  باشد  اختیاری 
نمی کنم. بخش دیگری که نسبت به واکسین 
در  که  می گردد  بر  شایعاتی  به  باشم  بدبین 

شبکه های مجازی دست به دست می شود.«
ستاره رهیاب دانشجوی دانشگاه تعلیم و تربیه 
»شهید ربانی« می گوید در صورتی واکسین 
کرونا را دریافت می کند که اجباری باشد و 
نداشته  را  دانشگاه  به  ورود  اجازه  آن  بدون 
باشد. خانم رهیاب اضافه می کند که اگر زدِن 
واکسین اجباری نباشد دوست ندارد واکسین 
واکسین  عواقب  خاطر  »به  کند:  دریافت 
می ترسم و این که ممکن است مشکلی برایم 
خلق کند. اگر برای اجازه ورود به دانشگاه و 
درس واکسین اجباری باشد ترجیح می دهم 
واکسین بزنم تا این که از درس محروم شوم. 

چون درس همه چیزم است.«

جایی  به  شیطان صفت،  اعمال  از  استفاده 
کم کردِن جمعیت آن را تنظیم کند و با علم 
بیوتکنولوژی می توانیم محصوالت کشاورزی 

را بیشتر کنیم.«
یکی  کابل   – تخنیک  پولی  دانشگاه 
آن  در  که  است  کشور  دانشگاه های  از 
آن  بدون  و  است  »اجباری«  واکسین زدن 
دانشگاه  این  به  ورود  اجازه ای  کسی  به 
آن که  از  بعد  دانشگاه  این  نمی شود.  داده 
یک  طی   )14۰۰ اسد   1۰( یک شنبه  روز 
پستی فیسبوکی اعالن کرد یک دانشجویش 
و  »جانسون  کرونای  واکسین  تزریق  از  بعد 
به  اعتراض  از  سیِل  کرده  فوت  جانسون« 
این  به سوی  زیر  واکسین  »اجباری بودِن« 
نفری   2۰۸ میان  از  شد.  سرازیر  دانشگاه 
که زیر پست مربوط به فوت دانشجوی این 
به  آن ها  اکثریت  بودند  داده  نظر  دانشگاه 

اجباری بودِن واکسین معترض اند.
تخنیک  پولی  دانشگاه  فیسبوک  صفحه  در 
در مورد فوت محمدعزیز فرزند محمدانور که 
دانشجوی سال چهارم این دانشگاه بود گفته 
واکسین  تزریق  از  پس  ساعاتی  او  که  شده 
حالت  چشم ها،  قرمزشدِن  »سردردی،  دچار 
به  و  شده  عضالت«  درد  و  کسالت  تهوع، 
اعالمیه  در  شد.  داده  انتقال  رایل  شفاخانه 
همتوکرات  معاینات  نتایج  از  دانشگاه  این 
که  شده  گفته  سخن  فرد  این  درصد(   56(
است:  بوده  نورمال  حد  از  باالتر  مراتب  به 
که  داروهای  با  معاینات  از  بعد  »مریض 
تجویز شده بود از شفاخانه مرخص می شود 
اما با خراب شدن حالش دوباره به شفاخانه 
به خانه  تقویتی  داروهای  با  و  مراجعه کرده 
ظهور  با  بعد  روز  دو  محمدعزیز  می گردد. 
عالیم سردردی، قرمزی چشم، کسالت، تهوع 

فوت می کند.«
در پایان اعالمیه این دانشگاه گفته شده که 
قبلی  بیماری  آن ها،  دانشجوی  مرگ  علت 
بوده است چون لخته شدن ناشی از واکسین 

و  »اجباری کردن«  با  کرونا  مهار 
آگاهی دهی در مورد اهمیت واکسین

19 دلو 1399 اولین محموله واکسین کرونا 
پروسه  سال  آن  حوت   5 و  رسید  کشور  به 
واکسیناسیون عمومی با اعالن »برنامه معافیت 
کتلوی افغانستان« و تزریق اولین واکسین به 
رییس جمهور در ارگ رسما آغاز شد. اما هر 
چه زمان گذشت استقبال مردم بیشتر نه که 
می گوید  عامه  وزارت صحت  آمار  شد.  کم تر 
که در بیشتر از پنج ماه از آغاز واکسیناسیون 
عمومی، در سراسر کشور حدود یک میلیون 
دریافت  واکسین  »ملکی«  نفر  هزار   5۰۰
کرده است. به گفته ی مسئوالن وزارت صحت 
مراجعه ی مردم تنها در موج سوم کرونا – که 

هنوز فروکش نکرده – افزایش یافته است.
دولت چندی قبل برای افزایش استقبال مردم 
زدن  که  کرد  اعالن  کشور،  در  کرونا  مهار  و 
واکسین کرونا برای هر فرد اجباری است و این 
برنامه از دانشگاه ها آغاز شد. عثمان طاهری، 
معاون سخن گوی وزارت صحت عامه می گوید: 
»دانشجویان باید واکسین بگیرند چون آن ها 
بابت  هستند.  ویروس  انتشار  منبع  بیشترین 
نباید  دارد  وجود  که  مشکالتی  سری  یک 
نگران باشند. در 1۰۰ هزار نفر، احتمال دارد 
فوت  دلیل  باشد.  داشته  حساسیت  نفر  یک 
آن دانشجوی دانشگاه پولی تخنیک واکسین 

کرونا نه بلکه مشکالت قبلی خود او بود.«
عباس علی رموزی، استاد دانشکده ی پزشکی 
و  کوتاه ترین  را  واکسین  »اجباری کردِن« 
بهترین راه مهار کرونا می داند. به باور او دولت 
مقصر استقبال اندک مردم از واکسین کرونا 
است. این استاد دانشگاه می گوید وزارت صحت 
عامه برای تشویق مردم به این واکسین، باید 
از طریق رسانه ها و نهادهای آموزشی در مورد 
اهمیت واکسین کرونا به آن ها معلومات بدهد.
آقای رموزی می گوید دایر کردِن میزگرد در 
امور  مسئوالن  و  پزشکان  حضور  با  رسانه ها 
بحث  به  کرونا  واکسین  اهمیت  آن  در  که 



ابزارهای صواب: علم به این که در کجا قرار 
داریم

ویتنامی  بودایی  عامه پسند  معلم  از  وقتی که 
از  خود  مراد  که  شد  پرسیده  هان  تیچ نات 
اجتماعی«  فعال  بودای  درگیر/آیین  »بودیسم 
را توضیح دهد، جواب داد که بودیسم درگیر، 
فقط بودیسم است. شما نمی توانید امروزه، در 
تعهد به ارزش های معنوی، صادق باشید مگر 
این که فعاالنه در جهت تحقق این ارزش ها در 
هرچند  کنید.  کار  کنونی  غیرصلح آمیز  جهان 
که باور قلبی داشتن به این ارزش ها نیز عاملی 
خوب برای سوق دادن به سمت راه راست است، 
نیازمندیم  ماهر،  خلبان های  مانند  ما  چون که 
که بدانیم چگونه اعمال بعدی خود را هدایت 
کنیم، از خطر زمینه ی منازعه آگاهی داشته و 
بدانیم که چگونه نیرو و قوت نهفته در مقاومت 
عاری از خشونت را برای رسیدن به هدف به 
حرکت آورد. چه وقت و در چه شکل و قالب 
از مقاومت عاری از خشونت استفاده کنیم؟ به 
جواب  بخش  این  در  می کوشم  پرسش ها  این 

دهم.

چه مقدار عدم خشونت کافی است؟     
منازعات وقتی افزایش می یابد که حل نشوند 
و اگر نسبت به منازعات بی توجهی شود، آن ها 
ممکن است به سرعت از کنترل خارج شود. از 
نقطه نظر مقاومت عاری از خشونت، شدت یک 
منازعه ضرورتا با تعداد تفنگ و این که چه تعداد 
نمی شود  سنجیده  است،  آن  درگیر  مردم  از 
کار  عشاق  میان  منازعه  در  که  مقیاس  )عین 
می دهد در مورد منازعه میان دولت ها نیز کار 
می دهد.( حل منازعه در آغاز مربوط می شود به 
این که چه اندازه انسانیت زدایی از جانب مقابل 
پیش رفته باشد. اگر کسی دیگر به شما گوش 
فرا نمی دهد، دارد شما را با نام و وصف مجرمانه 
صدا می کند و یا دارد برچسب می زند، احتماال 

دیگر برای دادخواهی دیر شده باشد.
چگونه  این که  دانستن  این که  چارچوب  در 
به منظور  می توانیم  ما  داد،  نشان  واکنش 
واضح  به صورت  متفاوت،  واکنش های  تنظیم 
افزایش خشونت را در یک نمودار سه مرحله ای 
مرحله  این سه  که  دهید  اجازه  بدهیم.  نشان 
مبتنی  )مقاومت  ساتیاگراها  منازعه،  حل  را 
اما   - نهایی  فداکاری  و  فعال(  برعدم خشونت 
این مرحله اخیر در عین امید به وجود آن اما 
اندک  موارد  همین  اما  می دهد،  رخ  به ندرت 
یعنی  مرحله  این  بدانیم  که  می کند  کمک 

فداکاری وجود دارد - می نامیم.
مرحله اول: حل منازعه. بسیار خوب است که 
هنوز  که  وقتی  آغاز،  همان  از  منازعه  هر  در 
انسانیت زدایی جدی در فضای آن وجود نداشته 
باشد، توجه و واکنش مناسب صورت گیرد. در 
به کاربردن  با  اختالفات  که  است  مرحله  این 
ابزارهای حل منازعه و با استفاده از ارتباطات 
خشونت  عاری  فعال  مقاومت  بر  مبتنی 
می توانند حل شوند. اگر شما یک شکایت ثبت 
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درامدی بر »مقاومت عاری از خشونت« )3(

خویش باقی ماند )او با خودش دعای ربانی را 
می کوشید،  می کرد.(  زمزمه  ساعت  یک  برای 
چشمانش  به  بود  مرد  در  که  نفرتی  باوجود 
می گوید  دارد  که  شنید  خودش  او  کند.  نگاه 
»برادر مطابق احساس خود عمل کن، من دارم 
می روم و می کوشم که تو را علی رغم همه چیز، 
دوست داشته باشم.« بعد از مدت طوالنی، از 
اندک اندک کاسته  بر سینه،  شدت فشار کارد 
شد. آن گاه آن مرد به صورت نرم و آهسته دست 
خود را کشید و از سالن غذاخوری خارج شد. 
او  به  که  بودند  شده  متوجه  ناظران  از  برخی 

گریه دست داده بود.
جنگ  به  سرباز  میلیون ها  بیاورید،  خاطر  به 
به  را  جان شان  که  آماده اند  کامال  و  می روند 
خطر بیندازند، غالبا برای اهداف مشکوک. آیا 
ما نباید آماده باشیم که مانند این سربازان جان 
قدرت  ما  بیندازیم؟ شجاعت  به خطر  را  خود 
مسلح  نیروی  از  بزرگتر  به مراتب  تغییرآوری 
به وجود می آورد. این قدرت از شخص غیرمسلح 
ناشی می شود که خطر ضرر را به جان می خرد، 
نمی کند.  تحمیل  دیگر  کسی  بر  را  ضرر  اما 
واقعی بودن«  اصالت/و  »قدرت  این،  به  گاهی 
شد،  خاطرنشان  که  همان طور  می شود.  گفته 
نسبت  فعال،  خشونت  عدم  اصل  تطبیق  در 
تعدادی بسیار کم کشته  به منازعه مسلحانه، 
می شوند. هرچند چنین است اما ما از این که در 
منازعات جدی افراد زیاد جان خود را از دست 
این واقعیت  می دهند، جلوگیری نمی توانیم - 
می تواند دلیلی خوب باشد بر این که در مراحل 
اولیه منازعه تا جایی که امکان دارد، اصل عدم 

خشونت به کار برده شود.
ادامه دارد...

مقابل به ندای ما )حداقل به صورت محسوس( 
منابع  تمامی  هنوز  ما  اما  نمی دهد.  جواب 
دست  از  عدم خشونت  اصل  برمبنای  را  خود 
نداده ایم. اگر ما نمی توانیم با بی عدالتی زندگی 
کنیم می توانیم برای نجات از آن زندگی خود 
را در معرض خطر قرار دهیم. من این واژه ها را 
به دقت انتخاب کرده ام. انتخاب گزینه ی مردن 
این نیست که برای بیدارکردن مخالف خیره سر 
اندازیم.  به خطر  را  خود بخواهیم حیات خود 
بلکه مردن این است که یا طرف به هدف ما 
در  مثال  برای  می میریم.  یا  و  می دهد  در  تن 
مرحله نهایی مبارزه برای آزادی هندوستان از 

این روش استفاده شد و مؤثر واقع شد.
داشته  خود  ذهن  در  باید  که  هست  چیز  دو 
باشیم. نخست، مقاومت مبتنی بر عدم خشونت 
خشونت  از  مصون تر  کل  در  که  است  چیزی 
مدنی  صلحبانی  در  کسی  هیچ  واقعا  است. 
غیرمسلحانه نمرده است، در حالی که میلیون ها 
عمدتا  که  نزاع،  »متعارف«  روش های  در  نفر 
سوی  به  ما  اگر  دوم،  مرده اند.  مسلحانه اند، 
مقاومت مبتنی بر عدم خشونت، به این دلیل 
برویم که مصون تر است، آن را از قدرت نهفته 
مقاومت  کامل  قدرت  کرده ایم.  تجرید  آن  در 
مبتنی بر عدم خشونت، وقتی ظهور می کند که 
ما آن را به این دلیل که آن را درست می دانیم 

انجام دهیم و قیمت آن را محاسبه نکنیم.
به صورت واضح به میزانی که منحنی در نمودار 
به  ورود  برای  شدیدا  ما  می یابد،  افزایش  ما 
با  اما  می شویم،  نزدیک  عملی  منازعه  مرحله 
داشتن گزینه های بیشتر، برای حل آن متحمل 

کنید جانب دیگر حداقل ممکن است بشنود. 
آن ها ممکن است شما را دوست نداشته باشد، 
اما هنوز قبول دارد و می داند که شما جزو مردم 
هستید. ابزاری چون مذاکره، میانجیگری و با 
ابزارها[  مدیریت خوب جانب سوم ]نقش این 
به خوبی شناخته شده می باشد و نیاز به توضیح 

زیاد ندارد.
که  همان گونه  لیکن  ساتیاگراها.  دوم:  مرحله 
این گونه  به  همیشه  منازعات  می دانیم  همه 
که توضیح آن گذشت، قابل مدیریت نیستند. 
همین طور که منازعه شدت می یابد مراحلی نو 
پدید می آیند )غالبا خوب و واقعی( که در آن ها 
اگر بخواهیم قناعت کسی را از طریق استدالل 
به دست آوریم به دست نمی آید. در این مراحل 
است که ساتیاگراها تأثیرگذاری خود را کامال 
به دست می آورند. این بدان معناست که برخی 
از رنج ها را به جای این که آن را در کاسه دیگران 
بگذاریم، به منظور بیدارکردن جانب مقابل خود 
گاندی  که  آن گونه  درست  بگیریم.  دوش  بر 
آموزش می دهد »چیزهایی دارای اهمیت برای 
نمی شود،  تأمین  استدالل  راه  از  تنها  مردم 
بلکه باید از طریق تحمل رنج آن ها را خرید و 
به دست آورد... اگر شما می خواهید چیزی واقعا 
مهم به دست آید، صرفا به راضی ساختن عقل 
بسنده نکنید، بلکه باید برای راضی ساختن دل 

نیز تالش کنید.«
گاندی به درستی این سنخ از سلوک مقاومتی 
را، »قانون رنج کشیدن « می نامد- رنج کشیدن 
خواه مقاومت در برابر بدرفتاری فیزیکی باشد 
و یا کنارگذاشتن رفاه باشد و یا هر چیز دیگر. 
در  مقابل  طرف  متقاعدسازی  از  مهم  بخشی 
منازعه است که با توسل به مقاومت مبتنی بر 
عدم خشونت، در بسیاری از منازعات جدی و 

خطیر به کار گرفته می شود. 
مرحله سوم: قربانی نهایی. مرحله سوم در واقع 
امتداد مرحله دوم است، لیکن در این مرحله 
به قیمت  باید تحمل کرد  میزان رنجی را که 
حیات و یا مرگ سخت ممکن است تمام  شود. 
ما فنون معمولی و متعارف ساتیاگراها را - از 
قبیل اعتصاب، سرپیچی از دستورات، نافرمانی 
اما طرف  می بریم.  به کار   – آن  مانند  و  مدنی 

رنج کمتری خواهیم شد. لیکن ما همیشه از این 
گزینه های متنوع برخوردار نمی باشیم. خشونت 
صنعتی(  کشورهای  در  )دست کم  رسانه ها  در 
بسیار زیاد است و به همان نسبت درک ما از 
منازعه  لذا  است،  پایین  بسیار  انسان  استعداد 
این  در  می شود.  خارج  ما  کنترل  از  به سرعت 
صورت ما نمی توانیم مواردی را نادیده بگیریم 
که حل آن نیازمند شجاعانه ترین پاسخ ها است.

وقتی که هیچ چیز دیگر کار ندهد، وقتی که 
مخالف آن چنان دچار بیگانگی شود که حتا اگر 
ساتیاگراها با مهارت و دقت به کار گرفته شود، 
توجه  قابل  که  )حداقل  را  وی  وجدان  بازهم 
قابل  شر  مع هذا  کند.  بیدار  نمی تواند  باشد( 
به کاربرندگان  نباشد،  چشم پوشی  و  مسامحه 
غالبا  خشونت پرهیز(  )فعاالن  ساتیاگراها 
آورند.  به عمل  را  نهایی  فداکاری  که  آماده اند 
در انجام این عمل آنان در می یابند که قدرت 
بیشتر  در  و  دارد  قرار  روح  نیروی  در  نهایی 
زندگی  آن ها   - همیشه  نه  هرچند   - اوقات 

می کنند تا این داستان را حکایت کنند.
هارتساو،  دیوید  دوستم  بیاورید،  به خاطر 
بود  پانزده ساله  که  وقتی  مشهور،  صلح  فعال 
به عنوان یک شخص سفید، در یک رستورانت 
نژادی  تبعیض  شکستاندن  برای  ویرجنیا  در 
نشست. بعد از یک روز و نیم نشستن بدون غذا، 
او ناگهان از صندلی خود کشیده شد و توسط 
یک مرد خشمگین سفید تهدید شد. آن مرد 
گذاشت،  او  سینه  روی  را  خویش  کالن  کارد 
می فشرد،  هم  به  را  دندان هایش  حالی که  در 
فریادکنان گفت »خوب ، ان... هرزه، یک دقیقه 
وقت داری که ترک کنی پیش از این که این را 
در قلبات فرو کنم.« دیوید خونسرد سر جای 

مایکل ان.ناگلر
مترجم: محمدامین احمدی

به خاطر بیاورید، میلیون ها سرباز به 
جنگ می روند و کامال آماده اند که 
جان شان را به خطر بیندازند، غالبا 
برای اهداف مشکوک. آیا ما نباید 
آماده باشیم که مانند این سربازان 
جان خود را به خطر بیندازیم؟ شجاعت 
ما قدرت تغییرآوری به مراتب بزرگتر 
از نیروی مسلح به وجود می آورد.


