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هدف از صلح ختم اساسی 
تمامی خشونت های میراثی 
۴۰ ساله است
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امریکا و بریتانیا از 
شهروندان شان خواستند 
تا هرچه زودتر افغانستان 
را ترک کنند

ادعای سقوط شهر شبرغان 
به دست طالبان

با وجود سقوط بنادر، فعالیت 
تجاری مثل گذشته جریان دارد

جبهه ی مقاومت افغانستانی ها در 
برابر طالبان برای تقویت روحی 
به کمک ایاالت متحده نیاز دارد

ایران اسناد دست داشتن 
در حمله بـه کشتی مرسر 

استریت را »جعلی« خواند

دیپلمات سوئدی به عنوان 
نماینده جدید سازمان ملل 
در امور یمن تعیین شد

3

درامدی بر »مقاومت عاری از خشونت« )4(
روش ها که به بهترین وجه به کار برده شود، ممکن است 
چندان روشن نباشد که چه هستند و چگونه به کار برده 
می شوند. برای مثال، دیدیم که ابزار صواب/درست همیشه 
باید اصل تناسب را رعایت کند؛ یعنی، ما باید به تناسب 
نیروی  با آن،  با آن مقابله می کنیم، معادل  خشونتی که 

عدم خشونت را باتوجه به اقتضای موقعیت...

فعال سازی انرژی مقاومت عاری از خشونت
مقاومت  انرژی  به کاربردن  برای  بی شمار  راه های خالقانه 
عاری از خشونت وجود دارد و هرچند همه  ی آن ها از این 
نباید علیه خوشبختی حقیقی ای هیچ کسی  اصل که ما 
باشیم و الزم نیست باشیم – چون نیازهای اساسی واقعی 
همه ی ما در تضاد و تعارض نمی باشند – بهترین ابزارها/
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بازار گرم لیالم وسایل خانه در کابل؛ 

فـرار و آوارگی 
کلید خورده است

حلوا  آدم  به  هیچ جایی  مهاجرشدن  »با  معروف  قول  به 
دلیل  جمله  این  نمی کشد.«  را  آدم  حداقل  اما  نمی دهد 

اکثر مردم افغانستان است که تالش می کنند از...

کمیسیون حقوق بشر: 

طالبان ۲۷ غیرنظامی 
را در ولسوالی مالستان 
غزنی »عمدا« کشته اند

رییس جمهور اشرف غنی با مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسالمی 
افغانستان دیدار کرده است. این دیدار پیش از ظهر دیروز )شنبه، 16 اسد( در ارگ ریاست جمهوری انجام شده است. ارگ 

گفته که در این دیدار درباره ی وضعیت عمومی امنیتی کشور، به ویژه وضعیت امنیتی والیات شمال بحث و گفت وگو شده است. 

مارشال دوستم در دیدار با غنی خواستار اعالم 
»وضعیت نظامی« در کشور شده است

صفحه 2

می گوید  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
»عمدی«  کشتار  با  طالبان  گروه  جنگ جویان  که 
غزنی،  والیت  مالستان  ولسوالی  در  غیرنظامیان 

مرتکب »جنایت جنگی« شده اند.
کمیسیون حقوق بشر دیروز )شنبه، ۱۶ اسد( با نشر 
گزارشی گفته است که طالبان در پی سقوط ولسوالی 
مالستان در تاریخ ۱۹ سرطان، ۲۷ غیرنظامی را در 
این ولسوالی به گونه ی »بی رحمانه« و عمدی به قتل 

رسانده اند.
به نقل از گزارش، در این مدت ۱۰ غیرنظامی دیگر 

توسط جنگ جویان این گروه زخمی شده اند.
کمیسیون حقوق بشر همچنین گفته است که...

دو روز قبل، شورای امنیت سازمان ملل، نشست 
بر  طالبان  حمالت  افزایش  مورد  در  را  ویژه ای 
شهرها و ارتکاب جنایات جنگی برگزار کرد. این 
نشست که به درخواست وزارت خارجه ی دولت 
افغانستان برگزار شده بود، با حضور اعضای دایم 
مورد  در  ملل،  سازمان  امنیت  شورای  مؤقت  و 
روند  کمرنگ شدن  و  طالبان  حمالت  افزایش 
سیاسی برای حل منازعه ی جاری به گفت وگو 
صادر  اعالمیه ای  نشست،  پایان  در  و  پرداخت 

شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، قدرتمندترین 
نهاد بین المللی است که مسئولیت دارد امنیت، 
نظم و آرامش را در جهان برقرار و با اخالل گران 
گروه های  متجاوز،  طرف های  جهانی،  امنیت 
و  تروریستی  گروه های  حامیان  تروریستی، 
قاطعانه  ضدبشری  و  جنگی  جنایات  مرتکبین 

برخورد کند.
امنیت  شورای  ذاتی  وظیفه ی  این  برعکس  اما 

سازمان ملل،...

مسئولیت شورای امنیت 
سـازمـان ملل، اقدام 
قاطعانه است نه توصیه
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امریکا و بریتانیا از شهروندان شان خواستند تا هرچه زودتر افغانستان را ترک کنند
از  جدیدی  موج  که  است  درحالی  این 
آغاز شده  مراکز شهرها  بر  حمالت طالبان 
مراکز  بر  طالبان  اخیر  روزهای  در  است. 
نیمروز،  هلمند،  قندهار،  هرات،  والیت های 
حمله  بدخشان  و  تخار  جوزجان،  فراه، 

کرده اند.
این گروه مدعی است که مراکز والیت های 
کرده اند.  تصرف  را  جوزجان  و  نیمروز 
مقام های رسمی دولتی تا کنون این ادعاهای 

طالبان را تأیید نکرده اند.
نشست  طالبان،  حمالت  افزایش  دنبال  به 
به  متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
برگزار  پیش  روز  دو  افغانستان  درخواست 
خشونت ها،  افزایش  نشست  این  در  شد. 
جنایات جنگی و موارد نقض حقوق بشری 

محکوم شد.
در  افغانستان  در  ملل  سازمان  نماینده ی 
این نشست خواستار اقدام فوری بین المللی 
برای جلوگیری از بحران حاد بشری و نقض 

حقوق بشری در افغانستان شد.

با  بریتانیایی  شهروندان  که  است  گفته 
تماس به این سفارت، برای تأیید برنامه های 
این  به گفته ی  کنند.  اقدام  خروج شان 
محدود  قنسولی  کمک های  سطح  سفارت، 
منتظر  نباید  بریتانیایی  شهروندان  و  است 
کشورهای  و  خارجه  امور  اداره  کمک 
بحرانی  اوضاع  در  بریتانیا  مشترک المنافع 

باشند.
که  است  گفته  همچنین  بریتانیا  سفارت 
این  کارمندان  امنیتی،  تهدیدهای  به دلیل 
سفارت نمی توانند خارج از کابل سفر کنند. 
این سفارت تأکید کرده است که شهروندان 
مشوره ی  از  سفر  گونه  هر  برای  بریتانیایی 
با وسایط  امنیتی حرفه ای استفاده کرده و 

زرهی سفر کنند.
و  »هتل ها  است:  آمده  اعالمیه  در 
اتباع  استفاده  مورد  که  مهمان خانه هایی 
مرتبا  است،  افغانستان  دولت  و  خارجی 
که  کنید  حاصل  اطمینان  می شود.  تهدید 

محل اقامت شما امن است.«

اوضاع  بدترشدن  با  همزمان  روز:  اطالعات 
متحده ی  ایاالت  افغانستان،  در  امنیتی 
امریکا و بریتانیا از شهروندان شان خواسته اند 
که به افغانستان سفر نکرده و اگر در داخل 
این  زودتر  هرچه  می برند،  بسر  افغانستان 

کشور را ترک کنند.
سفارت امریکا در اعالمیه ای، گفته است که 
شهروندان امریکایی با استفاده از گزینه های 
موجود پروازهای تجاری، فورا افغانستان را 
)شنبه، ۱۶  دیروز  اعالمیه  این  کنند.  ترک 
این سفارت گفته  است.  اسد( منتشر شده 
است که با توجه به شرایط امنیتی و کاهش 
نیروهای انسانی، توانایی سفارت برای کمک 
به شهروندان امریکایی در افغانستان حتا در 

داخل کابل نیز بسیار محدود شده است.
افغانستان  به  سفر  از  امریکایی  شهروندان 
به دلیل ارتکاب جرایم، تروریسم، ناآرامی های 
و  مسلحانه  درگیری های  آدم ربایی،  مدنی، 

محدودیت های ناشی از کرونا، منع شده اند.
سفارت بریتانیا در کابل نیز در اعالمیه ای، 

درس های حضوری دانشگاه های ۱۰ والیت روز شنبه ی هفته ی آینده آغاز می شود
آموزشی  مراکز  دیگر  و  مکاتب  دانشگاه ها، 
در هشتم جوزای سال جاری در ۱۶ والیت 
عامه  صحت  وزارت  فیصله ی  براساس 

تعطیل شد.
از آن، تعطیلی دانشگاه ها و  دو هفته پس 
مکاتب در سراسر کشور عملی شد. هدف 
بیشتر  شیوع  از  جلوگیری  تصمیم،  این  از 

ویروس کرونا گفته شده بود.
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.

دانشگاه های ۱۱ والیت دیگر کشور دیروز 
آغاز شد.

نیمروز،  قندوز،  کابل،  شامل  والیات  این 
دایکندی، بلخ، بادغیس، قندهار، نورستان، 
می شوند.  جوزجان  و  پنجشیر  سمنگان، 
خرابی  به دالیل  که  والیات  این  از  شماری 
حضوری  درس های  امنیتی،  وضعیت 

دانشگاه ها آغاز نشده است.
از جمله ی این والیات، نیمروز دو روز پیش 

به دست جنگ جویان طالبان سقوط کرد.
تحصیالت  وزارت  سخن گوی  حال،  این  با 
عالی گفته است در صورتی که برای شروع 
درس های حضوری در سطح والیات مشکل 
دانشگاه  هر  علمی  شورای  آید،  میان  به 

می تواند در این مورد تصمیم بگیرد.

اطالعات روز: وزارت تحصیالت عالی کشور 
می گوید که درس های حضوری دانشگاه ها 
هفته ی  شنبه ی  روز  کشور  والیت   ۱۰ در 

آینده )۲۳ اسد( آغاز می شود.
حامد عبیدی، سخن گوی وزارت تحصیالت 
عالی دیروز )شنبه، ۱۶ اسد( در یک پیام 
مورد  در  تصمیم  که  است  گفته  ویدیویی 
آغاز درس های حضوری دانشگاه ها در این 
والیات، براساس گزارش وزارت صحت عامه 

از شیوع ویروس کرونا گرفته شده است.
به گفته ی او، این وزارت گزارش داده که در 
این ده والیت، میزان شیوع ویروس کرونا 
به پایین تر از ۳۵ درصد رسیده است. آقای 

عبیدی از این والیات نامی نبرده است.
در  حضوری  درس های  همچنین 

در  ملل  سازمان  نهاد  این  ویژه ی  نشست 
افغانستان،  در  خشونت ها  افزایش  مورد 
محکومیت  بر  مبنی  اعالمیه ای  صدور  با 
گروه  این  از  دعوت  و  طالبان  حمالت 
حل  برای  سیاسی  روند  پیشبرد  به 
و  عالی ترین  یافت.  پایان  جاری  منازعه  ی 
قدرتمندترین نهاد بین المللی، خشونت های 
افغانستان  در  که  را  رقت انگیز  و  خونبار 
جاری است محکوم و در ضمن محکومیت، 

توصیه هایی نیز صادر کرد.
اعالمیه ی  بی جان  و  خنثا  روح  برخالف 
پایانی نشست ویژه ی شورای امنیت سازمان 
ملل، وضعیت در افغانستان اما بسیار وخیم 
و خونین است. بنا بر آمار اعالم شده توسط 
ماه  یک  در  فقط  متحد،  ملل  سازمان 
در  غیرنظامی   ۱۵۰۰ دست کم  گذشته، 
افغانستان کشته و زخمی شده است. در 
همین بازه ی زمانی، کشته ها و مجروحین 
به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  و  طالبان 
چند هزار نفر می رسد. اعدادی که تلفات و 
مجروحین ملکی و نظامی جنگ افغانستان 
را بازتاب می دهد، فقط بخشی از فاجعه ای 
در  دارد.  جریان  افغانستان  در  که  است 
خشونت های اخیر، بیش از ۵۰ هزار خانواده 
از سراسر کشور بی جا و بی خانمان شده اند. 
هزاران خانه بر اثر درگیری ها تخریب شده 
پل،  مکتب،  صدها  دیده  است.  آسیب  یا 
مخابراتی،  مراکز  عام المنفعه،  عمارت های 
مراکز درمانی، مسجد و سایر اماکن عمومی 
ده ها  است.  دیده  آسیب  یا  شده  تخریب 
مطلق  گرسنگی  معرض  در  خانواده  هزار 
قرار دارند. این خشونت ها، تبعات اقتصادی 
است.  کرده  تحمیل  مردم  بر  را  ناگواری 
ده ها هزار کودک و دانش آموزان دختر، از 
گرفتن  فزونی  تبعات  بازمانده اند.  آموزش 
از  و  لجام گسیخته، گسترده  این خشونت 

فهرست گیری خارج است.
به صورت  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
کل،  به صورت  جهانی  جامعه ی  و  ویژه 
به لحاظ نهادی و اخالقی عمیقا مسئولیت 
قاطعانه  و  اجرایی  به صورت  که  دارند 
در  جاری  بشری  و  انسانی  فاجعه ی  با 
افغانستان برخورد کنند. جامعه ی جهانی 
و به خصوص کشورهایی که در دو دهه ی 
جنگ  در  مستقیم  به صورت  گذشته 
افغانستان درگیر بوده اند، نمی توانند چنین 
جاری  فاجعه ی  عمق  بر  سبک بال، چشم 
خونریزی  عمق  ببندند.  افغانستان  در 
رقت بار  حدی  به  کنونی  لجام گسیخته ی 
و خونین است که الزامیت دارد جامعه ی 
رأس  در  و  بین المللی  نهادهای  جهانی، 
آن ها شورای امنیت سازمان ملل، به صورت 
فعال، تأثیرگذار و قاطع وارد عمل شده و از 
گسترده شدن این بحران انسانی جلوگیری 
کنند. جامعه ی جهانی باید درک کند که 
خشونت جاری در افغانستان نیازمند اقدام 

فوری و قاطعانه است.

تشدید جنگ در شهر قندوز؛ 
در کم تر از ۲4 ساعت گذشته، 

۱۱ غیرنظامی کشته شدند

اطالعات روز: منابع صحی در والیت قندوز 
درگیری  نتیجه ی  در  که  می کنند  تأیید 
جنگ جویان  و  دولتی  نظامیان  میان 
گروه طالبان در شهر قندوز، دست کم ۱۱ 

غیرنظامی کشته شده اند.
عامه ی  صحت  رییس  فضلی،  احسان اهلل 
که  گفت  روز  اطالعات  روزنامه  به  قندوز 
پیکرهای این تعداد غیرنظامی از ناوقت دو 
شب پیش تا ساعت ۱:۳۰ پس از چاشت 
شفاخانه های  به  اسد(   ۱۶ )شنبه،  دیروز 

شهر قندوز منتقل شده اند.
مدت، ۴۱  این  در  که  افزود  فضلی  آقای 
زخمی هم از داخل شهر و حومه های شهر 
قندوز به شفاخانه های شهر قندوز انتقال 
امکان  که  کرد  تأکید  او  شده اند.  داده 
زخمیان  و  کشته شدگان  ارقام  افزایش 

وجود دارد.
از سویی هم، رییس صحت عامه ی قندوز 
به صورت  درگیری ها  هم اکنون  که  گفت 
پراکنده در چند نقطه ی شهر قندوز جریان 
رفت وآمد  مسیر های  که  افزود  او  دارد. 
هم اکنون در این بخش ها به صورت کامل 

به روی رفت وآمد مسدود است.
از  کشور  شمال شرق  در  قندوز  والیت 
اخیر،  ماه های  ناامن است. در  والیت های 
شاهد  آن  در  قندوز  شهر  و  والیت  این 
گروه  جنگ جویان  سهمگین  حمالت 
طالبان بوده است. تعدادی از ولسوالی های 
سقوط  طالبان  به دست  هم  والیت  این 

کرده است.

زودتر کمربندهای امنیتی کابل مستحکم و 
توسط نیروهای امنیتی کنترل و نظارت شود. 
به گفته ی نیرو، دوستم در این دیدار طرحی 
هوایی  میدان  امنیت  تأمین  مورد  در  نیز  را 
کابل با رییس جمهور غنی شریک کرده است.

ملی  جنبش  حال، سخن گوی حزب  این  با 
اسالمی افغانستان گفت که تمامی طرح ها و 
خواست هایی که از سوی مارشال دوستم در 
این دیدار مطرح شده، از سوی رییس جمهور 

غنی نیز پذیرفته شده است.
نیرو گفت که دوستم در پایان دیدار، خطاب 
او  به  که  است  گفته  غنی  رییس جمهور  به 
وطن دوست  فرد  یک  او  زیرا  کند؛  اعتماد 
مدعی  طالبان  که  است  درحالی  این  است. 
است که شهر شبرغان، مرکز والیت جوزجان، 

زادگاه مارشال دوستم را تصرف کرده اند. 

شمال شهر آغاز کرده اند.
از  روز پیش گزارش شد که بخش هایی  دو 
پولیس،  فرماندهی  به شمول  شبرغان  شهر 
بندر اندخوی و قصر دوستم به دست طالبان 
افتاده است. ناوقت روز وزارت دفاع اعالم کرد 
که نیروهای امنیتی و دفاعی شهر شبرغان 
را به گونه ی کامل از وجود طالبان پاکسازی 
کرده اند. والیت جوزجان در شمال افغانستان 
این  ولسوالی های  از  شماری  دارد.  موقعیت 
والیت تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. 
با کشور ترکمنستان و والیت های  جوزجان 

بلخ، فاریاب و سرپل مرز مشترک دارد.
در دو روز اخیر، این دومین مرکز والیت است 
از سوی گروه طالبان  آن  ادعای سقوط  که 
مطرح شده است. دو روز پیش طالبان گفته 
بودند که شهر زرنج، مرکز والیت نیمروز را 

نیز تصرف کرده اند.

مارشال دوستم همچنین پیشنهاد کرده است 
در  خاص  قطعات  نیروهای  از  تن   ۵۰۰ که 
شبرغان مستقر شوند و یک محل فرماندهی 
صحرایی نیز در میدان هوایی این شهر ایجاد 
شود که باید مستقیم با شخص رییس جمهور 
در ارتباط باشد. او گفت که دوستم در این 
دیدار خاطرنشان کرده است؛ درصورتی که 
به شبرغان توجه نشود، پنج والیت دیگر در 
شمال سقوط خواهد کرد و قول اردوی ۲۰۹ 

شاهین در بلخ نیز در خطر قرار می گیرد.
اسالمی  ملی  جنبش  حزب  سخن گوی 
این  مارشال دوستم در  افغانستان گفت که 
دیدار در مورد وضعیت امنیتی کابل، به ویژه 
امنیت میدان هوایی بین المللی حامد کرزی 

نیز ابراز نگرانی کرده است.
هرچه  تا  است  کرده  پیشنهاد  دوستم  آقای 

را از والیت های همجوار جوزجان برای حمله 
بر شهر شبرغان بسیج کرده اند.

یکی از منابع نزدیک به مارشال دوستم در 
مورد سقوط احتمالی شهر شبرغان صحبت 
مردمی  بسیج  نیروهای  که  گفت  اما  نکرد، 
وابسته به آقای دوستم تحت قیادت شماری 
از فرماندهان این حزب از شهر مزارشریف به 

شبرغان اعزام شده اند.
مقام های رسمی محلی در جوزجان تا کنون 
در  جنگ  از  جزئیات  تازه ترین  درباره ی 
نیز  روز  اطالعات  نگفته اند.  چیزی  شبرغان 
علی رغم تالش های پی هم، موفق به برقراری 

تماس با مقام های محلی نشده است.
در  طرف  این  به  مدت ها  از  شبرغان  شهر 
قرار  طالبان  گروه  جنگ جویان  محاصره ی 
داشت. حمالت تهاجمی طالبان بر این شهر 
از  سرپل  بندر  استقامت  از  پیش  شب  دو 

افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش  حزب 
دیدار  این  در  دوستم  آقای  که  می گوید 
»وضعیت  کشور  در  تا  است  کرده  پیشنهاد 
که  است  گفته  دوستم  اعالم شود.  نظامی« 
»وضعیت نظامی« باید در یک نشست بزرگ 
با حضور رهبران سیاسی در یکی از قطعات 

کماندو اعالم شود.
از  دوستم  مارشال  نیرو،  به گفته ی 
تا هر چه  رییس جمهور غنی خواسته است 
زودتر یک جلسه ی عاجل امنیتی برگزار کند 
و  ملی  امنیت  مشاور  دفاع،  وزیر  آن  در  که 
حضور  نیز  امریکایی  نیروهای  فرماندهان 
داشته باشند. دوستم در این دیدار همچنین 
خواستار حمایت هوایی نیروهای امریکایی در 

شمال افغانستان شده است.
احسان نیرو به روزنامه اطالعات روز گفت که 

لوای  تنها  گرفته،  قرار  او  دست رس  در  که 
ارتش در کنترل دولت باقی مانده است.

یک منبع معتبر در شمال افغانستان می گوید 
که جنگ جویان گروه طالبان پس از تصرف 
ساختمان زندان شبرغان، زندانیان را رها و 
مدیر زندان و چند تن از افرادش را کشته اند.

در همین حال، برخی منابع نزدیک به مارشال 
دوستم می گویند که طالبان جنگ جویان شان 

با  غنی  اشرف  رییس جمهور  روز:  اطالعات 
پیشین  معاون  دوستم،  عبدالرشید  مارشال 
ریاست جمهوری و رهبر حزب جنبش ملی 

اسالمی افغانستان دیدار کرده است.
این دیدار پیش از ظهر دیروز )شنبه، ۱۶ اسد( 
است.  شده  انجام  ریاست جمهوری  ارگ  در 
ارگ گفته که در این دیدار درباره ی وضعیت 
عمومی امنیتی کشور، به ویژه وضعیت امنیتی 

والیات شمال بحث و گفت وگو شده است. 
ریاست جمهوری،  ارگ  اعالمیه ی  از  نقل  به 
فرا  آن  »زمان  است:  گفته  دوستم  مارشال 
امنیتی  نیروهای  کنار  در  که  است  رسیده 
امنیتی  بهبود وضعیت  و دفاعی در راستای 
در  و  کنیم  تالش  ارزش ها  از  دفاع  و  کشور 

برابر دشمن ایستادگی نماییم.«
سخن گوی  نیرو،  احسان  حال،  همین  در 

است  کرده  ادعا  طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
ریاست  پولیس،  فرماندهی  والیت،  مقام  که 
امنیت ملی و ساختمان زندان جوزجان را در 

شهر شبرغان تصرف کرده است.
مردم  نماینده ی  جوزجانی،  محمدکریم 
جوزجان در مجلس نمایندگان می گوید که 
به دست  در حال حاضر مرکز شهر شبرغان 

طالبان است.
اسد(   ۱۶ )شنبه،  دیروز  جوزجانی  آقای 
روز،  اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در 
»بی اعتمادی« و »شکست روحی« نیروهای 
امنیتی و خیزش های مردمی را دلیل سقوط 

شهر شبرغان عنوان کرد.
او اما تأکید کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی 
در چندکیلومتری شهر در حال انسجام اند 
نشده اند.  متواری  شبرغان  از  کلی  به طور  و 
جوزجانی گفت که براساس آخرین معلوماتی 

مارشال دوستم در دیدار با غنی خواستار اعالم »وضعیت نظامی« در کشور شده است

ادعای سقوط شهر شبرغان به دست طالبان

طالبـان یک خلبان 
نیروهای هـوایی را 
در کابل ترور کردند

اطالعات روز: گروه طالبان مسئولیت ترور 
بر  را  کشور  هوایی  نیروهای  خلبان  یک 
خلبان  این  از  طالبان  است.  گرفته  عهده 
به نام حمیداهلل عظیمی یاد کرده و گفته 
منطقه ی  در  انفجاری  در  را  او  که  است 
قلعه چهارسوق ولسوالی چهارآسیاب کابل 

هدف قرار داده اند.
پیشتر یک منبع امنیتی به روزنامه اطالعات 
روز گفته بود که یک نظامی در نتیجه ی 
انفجاری در ولسوالی چهارآسیاب کشته و 
این  دیگر زخمی شده اند.  غیرنظامی  پنج 
در  مقناطیسی  ماین  که  بود  گفته  منبع 
موتر حامل فرد نظامی جاسازی شده بود. 

در دو روز اخیر، این دومین مورد ترور است 
که از سوی طالبان در کابل انجام و رسانه ای 
شده است. دو روز پیش، دواخان مینه پال، 
رییس مرکز اطالعات و رسانه های حکومت 
در  طالبان  گروه  به  وابسته  افراد  از سوی 

ناحیه ی هفتم شهر کابل ترور شد.
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منطقه ی شیرداغ، دو زن را که از خانه های شان بیرون 
آنان  از  یکی  نتیجه  در  و  می بندند  رگبار  به  می شوند، 
مرمی  اصابت  به دلیل  هم  دیگر  زن  است.  شده  کشته 

طالبان بر چشمش، زخمی و نابینا شده است.

»بی جاشدگان جنگ در وضعیت دشوار به سر می برند«
کشتار  پی  در  که  است  گفته  بشر  حقوق  کمیسیون 
ایجاد  و  مالستان  عمدی غیرنظامیان توسط طالبان در 
به شمول  خانواده   ۵۰۰ و  دوهزار  ترس،  و  رعب  فضای 
به  ولسوالی  این  مختلف  بخش های  از  کودکان  و  زنان 
آواره  غزنی  ناور  و  جاغوری  ولسوالی های  و  کابل  شهر 

شده اند.
که  است  گفته  خود  گزارش  در  کمیسیون  این 
خانواده های بی جاشده در فقدان امکانات اولیه و ضروری 
همچنین  می برند.  به سر  دشواری  و  وضعیت سخت  در 
شماری زیادی از این بی جاشدگان به مواد غذایی، آب 
و  صحی  خدمات  و  سرپناه  لباس،  صحی،  آشامیدنی 

آموزش دسترسی ندارند.
ولسوالی  در  که  افرادی  و  خانواده ها  این،  بر  افزون 
مالستان به سر می برند، به دلیل تعطیلی مکاتب و مراکز 

صحی با مشکالت و چالش های جدی مواجه اند.

وضع محدودیت بر زنان
آمده  بشر  حقوق  کمیسیون  گزارش  در  هم،  سویی  از 
است که طالبان به باشندگان مالستان اعالم کرده اند که 
پس از این، زنان و دختران شان حق بیرون شدن از خانه 

را بدون محرم و پوشش شرعی ندارند.
این کمیسیون افزوده است که طالبان همچنین گفته اند 
که دختران هم بدون محرم و پوشش شرعی نمی توانند 

به مکتب بروند.
با این حال، این گروه هشدار داده است که متخلفان را 

مجازات می کنند.
وضعیت  که  است  کرده  تأکید  بشر  حقوق  کمیسیون 
حقوق بشری خانواده هایی که در ساحات تحت تسلط 

طالبان قرار دارند، نگران کننده است.
با این حال، این کمیسیون از طالبان خواسته است که 
موازین حقوق بشر دوستانه ی بین المللی را رعایت کنند. 
کمیسیون حقوق بشر تأکید کرده است که ویران کردن 
اهداف  بر  حمله  خصوصی،  و  عام المنفعه  تأسیسات 
نقشی در  را که  افرادی  و در پی آن کشتار  غیرنظامی 
محسوب  جنایت جنگی  مصادیق  از  ندارند،  درگیری ها 

می شود.
در  غزنی  والیت  مالستان  ولسوالی  بر  طالبان  حمالت 
۱۹ سرطان آغاز و این گروه در ۲۲ سرطان مرکز این 
ولسوالی را تصرف کردند. پنج روز پس از آن، نیروهای 
امنیتی و دفاعی مرکز ولسوالی را از طالبان پس گرفتند 
ولسوالی  مرکز  از  دوباره  نیروها  این  شب  طرف  از  اما 

عقب نشینی کردند.

فرزند ۱۹ ساله ی این مرد آگاه شده و او را از خانه بیرون 
و به رگبار گلوله می بندند.

می اندازند  نارنجک  تهکوی  داخل  در  طالبان،  همچنین 
که صاحب خانه از ناحیه ی پاها و دست ها زخمی شده اند.
مورد  یک  »در  است:  گفته  همچنین  کمیسیون  این 
خود  توسط  کشته شده  افراد  جنازه های  طالبان  دیگر، 
میرادینه  بازار  نگهبان  کمک  با  را  )جنگ جویان شان( 
قتل  به  را  نگهبان  آن  از  پس  و  می کنند  باال  موتر  بر 

می رسانند تا آمار تلفات آن ها را افشا نکند.«
همچنین این گروه یک خیاط را در مالستان به دلیل عدم 
شجاعی،  حکیم  ملکیت های  مورد  در  معلومات  ارایه ی 
تیرباران  ولسوالی،  این  مردمی  خیزش های  فرمانده 

کرده اند.
افزون بر این ها، یک باشنده ی روستای زردک مالستان 
به کمیسیون حقوق بشر گفته که طالبان سه پسر ۱۸ 
بودند،  رفته  امن  مناطق  به  اینکه  به علت  را  او  ساله ی 
کرده اند.  تیرباران  خانه ی شان،  به  برگشت  هنگام  در 
همچنین جنگ جویان این گروه در هنگام ورودشان به 

می گوید  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
»عمدی«  کشتار  با  طالبان  گروه  جنگ جویان  که 
غیرنظامیان در ولسوالی مالستان والیت غزنی، مرتکب 

»جنایت جنگی« شده اند.
نشر  با  اسد(   ۱۶ )شنبه،  دیروز  بشر  حقوق  کمیسیون 
گزارشی گفته است که طالبان در پی سقوط ولسوالی 
در  را  غیرنظامی   ۲۷ سرطان،   ۱۹ تاریخ  در  مالستان 
قتل  به  و عمدی  گونه ی »بی رحمانه«  به  ولسوالی  این 

رسانده اند.
دیگر  غیرنظامی   ۱۰ مدت  این  در  گزارش،  از  نقل  به 

توسط جنگ جویان این گروه زخمی شده اند.
کمیسیون حقوق بشر همچنین گفته است که ۲۱ نفر 
از افراد وابسته به نیروهای امنیتی و خیزش های مردم 
هم توسط طالبان در پی سقوط ولسوالی مالستان کشته 
جنگ  در  را  افراد  این  طالبان  اینکه  مورد  در  شده اند. 
رودررو و یا هم پس از اسارت کشته اند، این کمیسیون 

به معلومات دقیق و معتبری دست نیافته است.
با این حال در گزارش تأکید شده است که طالبان بیشتر 
غیرنظامیان را در ساحات میرداینه، شیرداغ و پشی به 
قتل رسانده اند. در گزارش آمده است: »گروه طالبان پس 
از تصرف ولسوالی مالستان، به تالشی خانه های مردم در 
افراد  و  کرده  اقدام  پشی  و  شیرداغ  میرادینه،  ساحات 
نداشته اند  درگیری ها  در  نقشی  هیچ  که  را  غیر نظامی 

به صورتی بی رحمانه به قتل رسانده  است.«
در این گزارش کمیسیون حقوق بشر تأکید شده است 
بشر  حقوق  اساسی  اصول  نقض  طالبان  اقدام  این  که 
و  بین المللی  دوستانه ی  بشر  حقوق  قواعد  و  دوستانه 
قواعد ناظر بر مخاصمات مسلحانه است. این کمیسیون 
بشر دوستانه ی  قواعد حقوق  به موجب  است که  گفته 
که  کسانی  با  مکلفند  متخاصم  طرف های  بین المللی، 
نقش مستقیم در درگیری ها ندارند، رفتار انسانی کنند 
و نباید به جان، تمامیت اخالقی و جسمی آنان آسیب 

برسانند.
در  عینی  شاهد  یک  نقل  به  بشر  حقوق  کمیسیون 
این  سقوط  از  پس  طالبان  که  است  گفته  مالستان 
شده   تقسیم  دسته  گروه  دو  به  طالبان  افراد  ولسوالی، 
بودند: »دسته ی اول با نیروهای امنیتی می جنگیدند و 
منتسب  افراد  تعقیب  و  شناسایی  منظور  به  دوم  گروه 
را  خانه ها  مردمی،  خیزش های  و  امنیتی  ارگان های  به 

تالشی می کردند.«
طالبان  نخست  گروه  عینی،  شاهد  این  گفته ی  به 
غیرنظامیان را در خانه و یا بیرون از خانه گرفتار و پس 
از خشونت و لت وکوب شدید، آنان را تیرباران می کردند. 
توسط  بستگانش  و  خانواده  اعضای  از  نفر  هفت  که  او 
افراد هیچ  این  افزوده است که  به قتل رسیده،  طالبان 
سهمی در درگیری نداشته و همه دهقان و زراعت پیشه 

بوده اند.

کمیسیون حقوق بشر به نقل از این شاهد عینی گفته 
است: »طالبان شوهر خاله ی او را که ۷۲ سال عمر داشته  
با  از خانه اش،  از بیرون کردن  و دهقان بوده است، پس 
دستمال خفه کرده و کشته اند و نیز مبلغ ۲۵۰۰۰ افغانی 
پول نقد از بابت فروش درختانش را از او گرفته و با خود 

برده اند.«
یک شاهد عینی دیگر هم گفته که طالبان شب هنگام 
و  آهنگری  شغل  که  غیرنظامی  یک  خانه ی  وارد 
را  او  موتر  کلید  و  می روند  است،  داشته  موترفروشی 
می خواهند. این مرد اما با امتناع از این کار مورد خشم 

طالبان قرار می گیرد و تیرباران می شود.
برای  مرد  این  ساله ی   ۱۶ پسر  که  شب  آن  فردای 
دادخواهی نزد طالبان می رود، طالبان او را هم تیرباران 

می کنند.
براساس گزارش کمیسیون حقوق بشر، طالبان در هنگام 
تیراندازی  به  اقدام  به منظور تالشی،  به یک خانه  ورود 
می کنند و صاحب خانه به علت ترس از حضور طالبان به 
تهکوی خانه اش می رود. در آن هنگام طالبان از حضور 

دست  به  تجاری  بندر  هفت  سو،  این  به  ماه  یک  حدود  از 
تورغندی،  اسالم قلعه،  بندرهای  است.  کرده  سقوط  طالبان 
آقینه، شیرخان بندر، ابونصرفراهی، سپین بولدک و دند پتان 
در پکتیا در اختیار طالبان است. سقوط این بندرها اما تأثیر 
چندانی روی نرخ ها نداشته است. صرف نرخ روغن، آرد و تیل 
باال رفته است که خیلی به سقوط بندرها ربط ندارد، زیرا داد 
و ستد از این بندرها و بندرهای که در اختیار دولت افغانستان 
است، به گونه ی عادی جریان دارد. نرخ سایر مواد مثل زمانی 

می کند، نرخ روغن از آن رو که نرخ آن در بازار جهانی باال 
از حیرتان  مدتی  برای  او  گفته ی  به  هم  آرد  و  است.  رفته 
نمی آمد که باالخره به تازگی یک کاروان بزرگ آن از طریق 
حیرتان وارد شهر شده است و به زودی در بازارهای افغانستان 

می رسد: »به زودی نرخ آرد پایین می آید.« 
که  می گوید  هم  طالبان  گروه  سخن گوی  مجاهد،  ذبیح اهلل 
فعالیت بازرگانی در تمامی بنادر که در اختیار این گروه است 
به جز گذرگاه سپین بولدک، به گونه ی عادی جریان دارد و 
بازرگانان »به سادگی« می توانند اموال خود را صادر یا وارد 
کنند. گروه طالبان دیروز گذرگاه سپین بولدک را بست و 
اعالم کرد تا اسالم آباد روند اعطای ویزا به شهروندان افغان 
را از سر نگیرد، این گذرگاه را بازگشایی نمی کند. سخن گوی 
از  گروه  این  قبال  که  در »درصدی کمی«  طالبان می گوید 
بازرگانان به عنوان محصول می گرفتند، تغییرات نیامده و حاال 

هم همان مقدار پول می گیرد. 
همان  طالبان  که  می کند  تأیید  هم  الکوزی  جان  خان 
محصولی را که قبال در مسیر شاهراه ها می گرفت از بازرگانان 
افغانی  تا ۱۲۰ هزار  او طالبان  به گفته ی  می گیرند و بس. 
از هر کانتینر مال تجاری محصول می گیرند: »طالبان یک 
دیگر  شاهراه ها  مسیر  در  گرفت،  محصول  بندر  در  که  بار 

نمی گیرد.«
سقوط  مسأله  از  جدای  مواد  از  شماری  نرخ  افزایش  دلیل 
ستد  و  داد  است.  دالر  برابر  در  افغانی  ارزش  سقوط  بنادر، 
با دالر است و وقتی دالر قیمت  با کشورها  افغان  بازرگانان 
می شود، نرخ مواد به صورت خودکار باال می رود. آقای الکوزی، 
پایین آمدن  عامل  را  سیاسی   – امنیتی  وضعیت  بدترشدن 

ارزش افغانی در برابر دالر می داند. 

کاهش درامد دولت از گمرکات
وزارت مالیه اما اعالم کرده است که عاید حکومت از بنادر 
نسبت به دو ماه قبل بیش از دو میلیارد دالر کاهش یافته 
است. رفیع تابع، سخن گوی این وزارت به روزنامه اطالعات 
روز می گوید که در حال حاضر فعالیت وزارت مالیه در بنادر 
اسالم قلعه، تورغندی، ابونصر فراهی، سپین بولدک، آی خانم، 
دندپتان و شیرخان بندر متوقف است. به گفته ی آقای تابع، 

وزارت مالیه در ماه جوزا ۷.۳ میلیارد افغانی عواید گمرکی 
جمع آوری کرده بود ولی در ماه سرطان در پی سقوط بنادر 

این رقم به ۴.۶ میلیارد افغانی کاهش یافت. 
وزارت مالیه در حالی از کاهش درامد گمرکی سخن می گوید 
جریان  مرزی  شهرهای  در  حکومت  گمرکی  فعالیت  که 
در  بازرگانان  اموال  که  می گوید  الکوزی  جان  خان  دارد. 
مراکز شهرهای مرزی در گمرکات دولت محصول می شود. 
انجام  کار  این  که  می پذیرد  هم  مالیه  وزارت  سخن گوی 

می شود. 

نگرانی بازرگانان از بدترشدن اوضاع
از سه ماه پیش روند سقوط دراماتیک ولسوالی های آغاز شد. 
افتاد.  طالبان  دست  به  ولسوالی   ۲۰۰ حدود  مدت  این  در 
را  و شهرها  نکرد  بسند  ولسوالی ها  به سقوط  اما  گروه  این 
محاصره و در نهایت به چند شهر مهم حمله کردند. مراکز 
والیت های هرات، هلمند، جوزجان، تخار و کندز زیر حمالت 
شدید طالبان قرار دارند. در شماری از این والیات جنگ های 
ساختمان  توانسته اند  طالبان  و  دارد  جریان  کوچه به کوچه 
والیت را بگیرند. طالبان در شهر شبرغان، ساختمان والیت 
و فرماندهی پولیس را گرفته و نیروهای دولتی عقب نشینی 
کرده اند. در لشکرگاه جنگ کوچه به کوچه جریان دارد. زرنج، 
مرکز والیت نیمروز بی آن که درگیری جدی میان نیروهای 
دولتی و طالبان رخ دهد، به دست گروه طالبان افتاده است. 
و  نگرانند  مراکز شهرها  به  از کشیده شدن جنگ  بازرگانان 
رکود  باعث  نشود،  بهتر  وضعیت  اگر  که  می دهند  هشدار 
تجارت در افغانستان خواهد شد. خان جان الکوزی با ابراز 
نگرانی از جنگ در شهرها می گوید که اگر این کار ادامه یابد، 
تجارت را به شدت آسیب خواهد زد و باعث خواهد شد که 
بازرگانان سرمایه های شان را بیرون کنند. او به عنوان نمونه 
اشاره  اثر جنگ  بر  به آتش گرفتن دو مارکیت در لشکرگاه 
می کند که خسارات مالی هنگفتی به بازرگانان و کسبه کاران 

وارد کرده است. 
با وجود جنگ شدیدی که میان نیروهای دولتی و طالبان 
در کشور جریان دارد ولی هنوز فعالیت تجاری متوقف نشده 

است و صادرات و واردات مثل گذشته ادامه دارد. 

از  مواد  نرخ  است.  ثابت  بودند،  اختیار دولت  در  بندرها  که 
آن رو در بندرها باال نرفته است که طالبان در بندرها همان 
در  این  از  پیش  که  می گیرند  تجاری  اموال  از  را  محصولی 
مسیر شاهراه ها از موترهای حامل اموال تجاری می گرفتند. 

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید صرف نرخ 
سه قلم مواد در بازار باال رفته است که دلیل آن سقوط بنادر 
اتاق، نرخ  این  الکوزی، معاون  نیست. به گفته ی خان جان 
تیل از آن رو باال رفته که طالبان تانکرهای حامل آن را در 
مسیر راه ها به ظن این که به نیروهای دولتی می رسد، متوقف 

لطف علی سلطانی 

جلیل رونق

بـا وجود سقوط بنـادر، فعالیت 
تجاری مثل گذشته جریان دارد

کمیسیون حقوق بشر: 

طالبان ۲۷ غیرنظامی را در ولسوالی 
مالسـتان غـزنی »عمدا« کشـته اند



از  عاری  مقاومت  انرژی  فعال سازی 
خشونت

به کاربردن  برای  بی شمار  خالقانه  راه های 
انرژی مقاومت عاری از خشونت وجود دارد 
ما  اصل که  این  از  آن ها  و هرچند همه  ی 
هیچ  حقیقی ای  خوشبختی  علیه  نباید 
کسی باشیم و الزم نیست باشیم – چون 
نیازهای اساسی واقعی همه ی ما در تضاد و 
تعارض نمی باشند – بهترین ابزارها/روش ها 
که به بهترین وجه به کار برده شود، ممکن 
است چندان روشن نباشد که چه هستند 
و چگونه به کار برده می شوند. برای مثال، 
باید  ابزار صواب/درست همیشه  دیدیم که 
اصل تناسب را رعایت کند؛ یعنی، ما باید به 
تناسب خشونتی که با آن مقابله می کنیم، 
معادل با آن، نیروی عدم خشونت را باتوجه 
به اقتضای موقعیت به کار ببریم. همچنین 
ابزار و وسایل صواب شامل هنر ایجاد توافق 
]که اعتماد دو طرف در آن صدمه نبیند[ 
نیز می گردد که مستلزم شناخت از اصول 
قابل مذاکره و اصول غیرقابل مذاکره است. 
سرانجام ما باید اهداف معینی را در ذهن 
خود داشته باشیم و باید بدانیم که چگونه 
می توانیم به آن اهداف برسیم. نکته ی آخر 
ما  به  اصول،  این  داشتن  ذهن  در  این که، 
کمک خواهد کرد که جنبش عدم خشونت 
خود را از اساس درست بنیان گذاری کنیم.

تناسب
نیروی اجتماعی مقاومت عاری از خشونت، 
در تناسب با درجه ی خصومتی که دارد با 
آن مقابله می کند، باید به کاربرده شود. از 
این رو، برای استفاده از امتیاز قدرت ابزار و 
وسایل درست/صواب، نیازمندیم که بدانیم 
قرار  منازعه  مرحله  سه  از  یکی  کدام  در 
داریم. اگر در آغاز یک مجادله بیش از حد 
از نیروی مقاومت عاری از خشونت استفاده 
شدیدترین  که  روزه،  مثال  برای   - کنیم 
پیش  بگیریم،  است،  ساتیاگراها  در  اقدام 
را  فرصت  این  خود  مخالف  به  این که  از 
بدهیم که برای قبول عدالت متقاعد شود 
باشد  غیرمؤثر  اندازه  همان  به  می تواند   –
که ادامه دادن اعتراضات در شرایطی که آن 
نتیجه ی  اعتراض کننده  و مرحله که  نقطه 
دلخواه خود را به دست آورد، از دست رفته 

باشد.
یابد،  شدت  می توانند،  منازعات  این که 
چیزی است که تجارب مشترک فراوان آن 
را تأیید می کند. اما بخشی دیگر از واقعیت 
که ما غالبا شناختی از آن نداریم این است 
که مقاومت مبتنی بر عدم خشونت به عین 
نسبت می تواند، شدت یابد. همان گونه که 
کینگ به سال ۱۹۶۷ در جشن کریسمس 
باید  همه  »ما  داشت  اظهار  صلح  باب  در 
ظرفیت خود را برای تحمیل فشار از رهگذر 
فشرده  باهم  رنج،  تحمل  در  خود  ظرفیت 
نیروی  با درجه  روح  نیروی  کنیم.« درجه 
متناسب  انسانیت زدایی  درجه  یا  و  تهدید 
شود. برای مثال، شتافتن به جنگ عراق در 
مارچ ۲۰۰۳ میلیون ها انسان را در اطراف 
به  شدیدشان  اعتراض  اظهار  برای  جهان 
که  وقتی  آورد.  خیابان ها  به  جنگ،  این 
کنایه آمیز  معترضان  از  بوش  دبلیو  جورج 
تحت عنوان »گروه نمونه« یاد کرد، آن ها 
را از بدنه ی جامعه بشری جدا کرد. با این 
کار، او در واقع تصدیق کرد که عدم توافق 
برای  نوبت  است:  رسیده  دوم  مرحله  به 

به کاربردن ساتیاگراها.
و  معترضان  که  نیست  معنا  بدین  این 
مطمئنا  ما  بوده اند.  اشتباه  در  دادخواهان 
داشته  گفت وگوها  به  خوب  باور  باید 
واکنش  نیت  به  نسبت  ما  اگر  باشیم، حتا 
مخالفان خود تردید داشته باشیم. مذاکره، 
می دهد،  افزایش  را  ما  کاروزار  مشروعیت 
ما را برای مقاومت اگر به آن نیاز شد، در 
موقعیت قوی تر قرار می دهد. همچنین در 
]از  انسانیت زدایی«  »زدودن  حال،  همین 
انسانیت زدایی  نشانه های  و  آثار  میان بردن 
که نسبت به یک گروه اجتماعی انجام شده 
است[ در درازمدت نتیجه خواهد داد. بلکه 
روی دست گرفتن  برای  باید  ما  همچنین 
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این که  بر  افزون  کار  این  است.  به جای آن 
یک اصل است، یک راهبرد هم است: هیچ 
چیزی برای ازمیان بردن یک رژیم نامطلوب 
کمک  مطلوب  رژیم  یک  ساختن  از  بهتر 
نیست  این  از  قدرتمندتر  چیزی  نمی کند. 
بر  چیره شدن  با  را  خودش  جامعه  که 

وابستگی و ستم ارتقا دهد.
از خشونت  عاری  مبارزه  از  بعد/جهت  این 
می شود  نامیده  سازنده  برنامه ی  عموما 
همبستگی  عامل  طوالنی  دوره  یک  در  و 
نگه  متحد  آن را  و  شده  جنبش  یک  در 
فراز  بر  همبستگی  عامل  این  می دارد. 
در  است  ممکن  که  انرژی خودجوش  یک 
کند،  فوران  شدید  بی عدالتی  با  مواجهه 
انرژی  از هدررفتن  ساخته می شود و مانع 
چالش  به  بی عدالتی  که  وقتی  می شود 
گرفته می شود و یا جنبش با مقاومت های 
مزیت های  می شود،  مواجه  غیرمنتظره 
این  بر  مبتنی  که  دارد  وجود  راهبردِی 
واقعیت است که عدم خشونت به عنوان یک 
نیروی مثبت، همان طور که کینگ می گوید 
در اصل مدیون »همکاری با خوب« است تا 
این  با شر« هرچند که  به »عدم همکاری 

عدم همکاری نیز جایگاه خود را دارد.
همین  از  نیز  دیگر  راهبردی  مزیت های 
کارکردن  مثال،  برای  می شود.  ناشی  اصل 
باهم برای یک هدف عالی، یک پیوند مؤثر 
کار  می کند.  مردم خلق  میان  در  پایدار  و 
سازنده می تواند به عامه ی مردم که ممکن 
است حتا از مقاومت مبتنی بر عدم خشونت، 
یک  وجود  به  شوند،  نگرانی  و  ترس  دچار 

همواره از تجارب خود می آموخت، او عین 
روش را نزدیک به سی سال بعد، وقتی که 
بریتانیایی ها گرفتار جنگ جهانی دوم بودند 

به گونه ای بسیار مؤثر به کار گرفت. 

ما واقعا چه می خواهیم؟
و  حد  در  توافق  ایجاد  هنر  در  گاندی 
مردم  که  بود  استاد شده  و  ماهر  اندازه ای 
غالبا مضطرب می شدند که او دارد بیش از 
حد امتیاز می دهد. اما آنان نمی فهمیدند که 
او دارد چیزهایی را واگذار می کند که او را 
)آزادی  اصلی اش  اهداف  به دست آوردن  در 
هندوستان( کمک می کند و او صرفا داشت 
اهداف کالن و همه شمول را از راهبردهای 
سال  در  وقتی  می کرد.  متمایز  کوتاه مدت 
به  محکومیت  از  او  مثال،  برای   ،۱۹۲۵
زندان طوالنی آزاد شد، دریافت که حزب او 
از یک دودستگی جدی، در خالل غیبت او 
رنج می برده است. گروهی که با نظر او در 
یک مسأله ی مهم مخالفت می کرد، اکنون 
بود. چون  به دست گرفته  را  رهبری حزب 
به  درست  روش های  از  استفاده  با  آن ها 
نکرد  تالش  گاندی  بودند،  رسیده  پیروزی 
که مانع کار آنان شود، بلکه او دیدگاه های 
خود را مسلسل ارائه می کرد تا دیدگاه آنان 
برای  باهمی  کار  که  مشترک  هدف  بر  را 

استقالل بود، متمرکز کند.
بسیاری ها این منطق را نمی فهمید و موضع 
او را در خصوص قبول دیدگاه جناح مقابل 
در درون حزب کنگره را به دیده ی تردید، 
یک  »تسلیمی«  این  لیکن  می نگریستند. 
تأثیر قوی داشت که از دید نافذ دستیارش 
میزانی  »به  است:  نمانده  مخفی  پیارالل 
موقف  از  و  نمی کرد  مطرح  را  خود  او  که 
او  به  آنان  و جایگاه خود گذشت می کرد، 
در  او  تأثیر  و  وزن  می یافتند،  بیشتر  نیاز 
شورا افزایش می یافت. تواضع و خودگذری 
مطلق وی به او قدرتی داد که هیچ جایگاه 
و منزلت رسمی در کنگره و خارج از آن به 

او داده نمی توانست.(
با یک رویداد  ما ممکن است این مورد را 
که   ۱۹۸۰ دهه  در  پولند  از  متضاد  کامال 
جنبش همبستگی شکل گرفته بود، مقایسه 
کنیم. رهبر جنبش همبستگی لخ والیسا، 
مهم  موافقت نامه  یک  امضای  موقعیت  در 
اعضای  که  وقتی  داشت،  قرار  حکومت  با 
افزودن  شتاب زدگی  با  کارگری  اتحادیه 
مسأله جدیدی را – عفو اعتصاب کنندگانی 
که در جریان اعتراضات سابق توقیف شده 
بودند – پیشنهاد کردند. والیسا قبول کرد 
کار  این  با  بیفزاید،  را  ماده ای  چنین  که 
منازعه مردم پولند را برای چند سال سخت 
دیگر امتداد داد و منازعه ای که داشت حل 

می شد، به درازا کشید. 
لذا واضح است که توانایی ما بر ایجاد توافق 
بر صورت بندی و تمسک به اهدافی خاص، 
متکی است. پیروی از اصول راهنمای ذیل 
را در مقام انتخاب چنین اهدافی در خاطر 

باید داشته باشیم.
- اهداف باید به رفاه بیشتر تمامی جوانب 
قابل  نتیجه ای  چنین  همیشه  و  بیفزاید 
شناسایی و تشخیص باشد. به خاطر داشته 
به  ظلم  از  ظالم  یک  بازداشتن  که  باشید 
به  مربوط  است  موضوعی  که  اندازه  همان 
رفاه ما به رفاه خود وی نیز مربوط می باشد.

- هدف هرگز سبک و فاقد ارزش معنوی و 
یا در خدمت منافع شخصی نباشد.

و  عملی  انضمامی،  باید  مطالبات   -
سنخ  از  به ندرت  فقط  باشد؛  واقع گرایانه 

مطالبات نمادین باشد.
فهرست  در  جدید  مطالبات  افزودن   -
مقداری  ما  کاروزار  که  وقتی  ما  اهداف 
وسوسه برانگیز  می آورد،  به دست  جذابیت 
می شود که تعامل خود را با مخالفان از یک 
گفت وگوکننده به یک بازیگر قدرت تغییر 
دهیم. از این اصل گاهی تحت عنوان »ثبات 
و وضوح اهداف« یاد می شود که در معرض 

ابهام و تغییر نباشد.

درست سازی: راز برنامه ی سازنده 
نهایی ساتیاگراها، صرفا ساقط کردن  هدف 
یک سیستم ظالمانه نیست بلکه همچنین 
مثبت تر  سیستم  یک  ساختن  جایگزین 

می تواند  و  دهد  اطمینان  پایدار  اقتدار 
برانگیختن  بدون  را  سرکوبگر  رژیم  یک 
به وجود  تقابل ها  این گونه  که  واکنش هایی 
اقدام  مهمترین  کند.  سرنگون  می آورد، 
خوب  سازنده  برنامه ی  یک  که  است  این 
جامعه  یک  برای  را  زیربنا  انکشاف یافته 
قدیمی  جامعه ای  اینکه  از  پیش  جدید، 
فرو بریزد، بسازد تا از به وجودآمدن خالی 
عناصر سرکوبگر  معموال  آن  در  که  قدرت 

جدید رشد می کند، جلوگیری کند. 
شورش گرایانه،  منازعات  در  حتا  این رو،  از 
برنامه های سازنده باید از جایگاه افتخارآمیز 
برخوردار باشد. مؤرخان و فعاالن به یکسان 
طبیعی  اما  غیردراماتیک  بعد  این  غالبا 
فراموش  را  خشونت  عدم  مؤثر  بسیار  و 
می کنند )هرچند در میان برخی از فعاالن 

دست کم این رویکرد دارد تغییر می کند(.
این گاندی بود که این اصل را، در مبارزه 
کم نظیر طوالنی خویش در آفریقای جنوبی 
مبارزه ی  مدل  بر  مبتنی  که  هندوستان  و 
پایدار مبتنی بر عدم خشونت بود، معرفی 
بوده  بی مانند  او  نیز  حیث  این  از  و  کرد 
عدم  مثبت  ذاتا  طبیعت  گاندی  است. 
خشونت را از رهگذر تأکید بر کار سازنده 
در جامعه به عنوان مکمل مقابله و مقاومت 
و مؤثر ساختن آن، آشکار کرد. هرچند ما 
مایلیم که راجع به پایان های دراماتیک از 
نمک  نمک/ساتیاگراهای  راهپیمایی  قبیل 
هندوستان/جنبش  رهاکردن  جنبش  یا  و 
در  ساتیاگراها  داستان  به عنوان  آگست 
یک بار  گاندی  اما  کنیم،  فکر  هندوستان، 

واضح  که  وقتی  مشخص،  عملی  اقدامات 
گوش  ما  ندای  به  دارند  ما  مخالفان  شود 

نمی دهند، آماده باشیم. 

هنر ایجاد توافق
در هر کاری، از راه اندازی یک کسب و کار 
اقتصادی،  تا پالن گذاری یک پروژه  گرفته 
تفکیک میان اهداف و استراتیژی ها بسیار 
به طور  تفکیک،  این  اعمال  است.  مهم 
چون  است،  حیاتی  ساتیاگراها  در  خاص 
ما می خواهیم توانایی بر ایجاد توافق را تا 
جایی که ممکن است، حفظ کنیم. بنابراین، 
ما باید برای خود معلوم و مشخص کنیم که 
نمی توانیم اصول بنیادین را - اصولی چون 
آزادی -  و  انسانی  حقیقت/راستی، کرامت 
تحت هیچ عنوانی قربانی کنیم و آن ها را از 
چیزهایی از این قبیل که اعتبار و امتیاز چه 
چیز به چه کسی برسد که قابل مذاکره اند، 
می فهمیم  که  وقتی  غالبا  کنیم.  تفکیک 
راضی به توافق نمی باشیم، به جهت تعلق 
ما به نمادها/سمبول ها است. رفتن از جای 
یا  و  دیگر  به جای  پسند  مورد  و  دل خواه 
استفاده از نوارها/روبان هایی با رنگ خاص 
به  را  مدیریت  قابل  موقعیت  یک  می تواند 
در  یا  و  ما  مخالفان  ما  میان  قدرت،  نزاع 

صفوف خود ما، تبدیل کند.
برای مثال در خالل یک اشغال اعتراض آمیز 
معترضان   ۲۰۱۱ سال  در  فیالدلفیا  در 
پیشنهاد پیوستن به این جنبش اعتراضی 
را که از سوی نمایندگان کلیساهای معتبر 
از دست  بود،  داده شده  در شهر،  سیاهان 
از  آن ها  که  دلیل  این  به  صرفا  دادند، 
معترضان فقط می خواستند که از استعمال 
خودداری  عام  مأل  در  دشنام ها  برخی 
این  از قبول  اما متأسفانه معترضان  کنند، 
یک  آن ها  کردند.  خودداری  درخواست 
تاکتیک، و یا در واقع یک خواسته ی دقیقا 
با  را  عام،  مأل  در  دشنام گویی  بر  شخصی 
هدف عمومی شان که محقق ساختن عدالت 
اموری،  به  کردند.  خلط  بود،  اقتصادی 
مذاکره  قابل  که  چسپیدند  سخت گیرانه 
بودند. و از این رو، از به دست آوردن متحدان 
جنبش شان  سود  به  قدرتمند  بالقوه 

بازماندند.
باید همیشه به خاطر داشته باشیم که  ما 
طرف  حاال  نیستیم،  قدرت  جنگ  درگیر 
بلکه  کند،  فکر  می خواهد  چه  هر  مقابل 
از  که  هستیم  آموزشی ِ  فرایند  یک  درگیر 
این ظرفیت برخوردار است که برای همگان 
در  است،  این  ما  نهایی  هدف  باشد.  مفید 
]سطح  در  را  خود  روابط  امکان،  صورت 
کالن[ بازسازی کنیم. اغلب ما می توانیم به 
خوبی درک کنیم که واقعا منازعه ای میان 
نیازهای  فقط  بلکه  ندارد  وجود  انسان ها 
مشترک است که ما را کمک می کند آن ها 
قیمت  و  کنیم  تبدیل  خود  اولویت  به  را 
سنگین منازعه را که بر همه جوانب تحمیل 

می شود، درک کنیم.
بزرگ  فعال  از  نخست  پروژه  مثال،  برای 
وظیفه ی  از  که  دوسیل  دانیلو  ایتالیایی 
تا  برداشت  دست  میالن  در  خود  پرسود 
این  فقیر در سیسیل کار کند،  افراد  برای 
یک سد  جاتو  نزدیکی شهرک  در  که  بود 
بسازد، که مخالف خواست مافیای سیسیل 
بود. علی رغم مخالفت ها، دوسیل موفق شد. 
وقتی که مافیایی ها آمدند و اعتراف کردند 
که »خیلی خوب دانیلو، شما بردید« دانیلو 
جواب داد »نه همه ی ما پیروز شدیم. آب 
هم  شما  خانواده های  برای  و  شما  برای 

خواهد بود.«
در مقام رعایت این نگرش، گاندی کوشید 
اصل موسوم به »خجالت ندادن« را رعایت 
کند. وقتی مخالف شما گرفتار یک مشکل 
حکومت  مانند  مثال  برای  است،  دیگر 
افریقای جنوبی در سال ۱۹۱۳ که گرفتار 
اعتصاب کارکنان راه آهن بود، شما برگردید. 
خصوص  در  گاندی  تحسین برانگیز  ابتکار 
هیجان انگیز  تأثیر  عمومی  مهربانی  و  ادب 
بر رابطه ی او با حکومت داشت، و اراده او 
ایجاد  توافق  این طریق  از  این که  بر  مبنی 
موفقیت  برای  بود  وسیله ای  احتماال  کند، 
ساتیاگراهای هشت ساله ای که برای حقوق 
جامعه ی هندی ها بار آن را به دوش کشید. 

درامدی بر »مقاومت 
عاری از خشونت« )4(

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.

بلکه  نیست  ظالمانه  سیستم  یک  ساقط کردن  صرفا  ساتیاگراها،  نهایی  هدف 
کار  این  است.  آن  به جای  مثبت تر  سیستم  یک  ساختن  جایگزین  همچنین 
برای  چیزی  هیچ  است:  هم  راهبرد  یک  است،  اصل  یک  این که  بر  افزون 
کمک  مطلوب  رژیم  یک  ساختن  از  بهتر  نامطلوب  رژیم  یک  ازمیان بردن 
نمی کند. چیزی قدرتمندتر از این نیست که جامعه خودش را با چیره شدن 

بر وابستگی و ستم ارتقا دهد.
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نبرد دارم. آنقدر سنگین که شنیده ام طالبان مجازات های سختی 
را علیه نیروهای مقاومت وضع کرده است.

نیروهای  میان  همکاری  وجود  به رغم  شده،  گفته  گزارش  در 
مقاومت و سربازان مستقر ارتش و پولیس، بسیج مردمی اغلب 
فاقد رهبری و سازماندهی منظم است. آن ها دارای سالح های 
سبک هستند و اگر پشتیبانی نشوند، در توفان حمله های سخت 

و پیگیر طالبان هضم خواهند شد.
است  کرده  تأکید  امریکا،  رییس جمهور  بایدن،  که  همان گونه 
دولت افغانستان مسئولیت اصلی جنگ را بر عهده دارد پس باید 
جبهه ی مقاومت را تجهیز و رهبری کند، مشی نظامی درست 
و روشنی را برگزیند و آن را با مردم نیز در میان بگذارد. البته، 
او چنان  به من گفت که  افغانستان  اشرف غنی رییس جمهور 
سیاست راهبردی را معین کرده است. اما اکنون وقت آن است 

که وی گوشه ای از آن سیاست راهبردی خود را به کار ببندد.
همچنین به جاست ایاالت متحده صدمه ی روحی وارده بر مردم 
و دولت افغانستان پس از خروج نیروهای خود را درک کند و 
در بازیابی روحیه ی آنان به سهم خویش بکوشد. از نظر تاریخی 
جنگ در افغانستان وقتی پایان یافت که مردم به پیروزی یک 
سال  در  که  چیزی  همان  شدند.  مصمم  ختم جنگ  و  جانب 
۲۰۰۱ با تضعیف شدن روحیه ی طالبان در طی چند نبرد اتفاق 
شهرها  و  کند  حفظ  را  خود  روحیه ی  نتواند  ارتش  اگر  افتاد. 
یکی پس از دیگری سقوط کند، افغانستان به سرعت پارچه پارچه 
خواهد شد. و داغ ننگ بدترین خروج بر پیشانی ایاالت متحده 

در کابل خواهد خورد.
خروج ما بدون هیچ توضیح و پیش از موعد مقرر توسط آقای 
آن  دنبال  به  بود.  شوکه کننده  سپتامبر،  یازده ی  یعنی  بایدن، 
توجه به امر الزم اما پرسر و صدای صدور روادید برای مترجمان و 
دیگر افرادی که با ایاالت متحده کار کرده بودند، افغانستانی ها را 
در این اندیشه فرو برد که گویا ما هم از توانایی مقابله ی آنان با 
طالبان ناامید شده ایم و طرح بارها تکرار شده که تعیین سرنوشت 
به دست خود افغانستانی ها باید صورت پذیرد، آنان را به این 
نتیجه رساند که ما از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی می کنیم.
ادامه  افغانستان  ارتش  نیروهای  حمایت  به  که  داریم  ادعا  ما 

می دهیم اما افغانستانی ها نسبت به این گفته ی ما بدبین اند.
همچنین اقداماتی نظیر تحویل هواپیماها به ارتش، با صحبت های 

متناقضی که صورت می گیرد قول ما را بی اعتبار کرده است.
متوقف  بزرگ  شهرهای  روی  را  خود  حمله ی  طالبان  اکنون 
کرده است. ناظران معتقدند این حمله ها به زودی آغاز خواهد 
جلو  تا  نیازمندیم  نمادینی  اقدام های  یافتن  به  ما  عجالتا  شد. 
اشتباهات واقع شده را بگیرد و روشن کند که ما بر سر پیمان 

خویش با افغانستانی ها ایستاده ایم.
از اقدام های ممکن تأمین مجدد غذا و مهمات از طریق  یکی 
مایحتاج ضروری  تأمین  است که خطوط  به شهرهایی  هوایی 
بسیج  نیازهای  شناسایی  به  قادر  ما  است.  شده  قطع  آنان 
مردمی و تأمین سریع آن هستیم. برخی حمله های هوایی را از 
پایگاه های خارج از افغانستان نیز می توانیم انجام بدهیم. ممکن 

است طرح های کاربردی تر دیگری هم باشد.
نکته ی مهم این است که اقدام باید وسیع، چشمگیر و عینی 
باشد. افغانستانی ها یا باید شکست را بپذیرند یا جلو سقوط را 
بگیرند. امریکا نیز جهت برطرف کردن تردید های پیش آمده که 
ممکن است به سقوط کشور بینجامد، باید تمام همت خود را، 
به تمامی، به کار ببندد. پیش از آن که به بن بست برسیم باید 

کاری کرد.

ایاالت  خروج  و  طالبان  پیروزی های  از  شوکه شده  افغانستان 
متحده، بیمناک ازدست دادن دستاوردهایی نظیر حقوق زنان، 
مطبوعات آزاد و مشق های مردم ساالرانه ای است که طی بیست 
سال گذشته به دست آورده است. من در آخرین سفرم به این 
و  احزاب مخالف  دولتی،  مقامات  با  کشور، ضمن مالقات هایی 
آن جا،  وقایع  از  پیچیده تر  بسی  تصویری  به  ارتش  درجه داران 

هرچند با برخی نشانه های  مثبت، دست پیدا کردم.
نخست وضعیت تأسف بار: طالبان با فتح بسیاری از فرمانداری ها 
و  نظامی  پادگان های  محاصره ی  جاده ها،  قطع  ]ولسوالی[، 
کرده اند.  قدرت نمایی  توجهی  قابل  به طور  پولیس  پاسگاه های 
نیروهای آنان با حرکت از جنوب به شرق - جایی که در گذشته 
از  یکی  به  و حمله   - داشته  آن جریان  نبردها در  شدیدترین 
ضعیف ترین پایگاه های ارتش افغانستان در شمال، هم خارجی ها 
و هم ارتش افغانستان را غافلگیر کرده اند. همچنین بسیاری از 
پایگاه های کوچک تر که فرماندهان امریکایی سال ها نسبت به 
آسیب پذیر بودن آن ها هشدار داده بودند، یا تسلیم شده اند یا 

غارت.
ساختاری  تغییر  در  که  همان گونه  متحده  ایاالت  شک  بدون 
اداری  اصالح  و  از جمله شیوه ی سربازگیری  افغانستان  ارتش 
اقداماتی را انجام داد، در قبال دیگر معضالت عمده ی این کشور 

نیز مسئولیت دارد.
به رغم قطع ارتباط پادگان های دورافتاده ی ارتش افغانستان با 
مرکز، ایاالت متحده تجهیزات ترابری هوایی خود، پیمان کاران 
زنجیره ی  تأمین  یا  هوایی  حمل و نقل  خط  که  خارجی 
افغانستانی ها به آنان وابسته بود و نیز افراد فنی که جنگنده ها 
بیرون  می کردند  نگهداری  و  تعمیر  را  افغانستان  بالگردهای  و 
تأمین  زنجیره ی   توانایی  محدودیت  به  باتوجه  است.  کشیده 
رو به رو  نامعلومی  سرنوشت  با  سربازان  افغانستانی ها،  هوایی 
تأمین  تسلیحاتی  نظر  از  آیا  بجنگند  اگر  نمی دانند  هستند. 
خواهند شد یا بازهم ناگزیر به تخلیه ی پایگاه های شان هستند. 
نکته ای که یکی از مقام های بلند پایه ی افغانستانی نیز با من در 
میان گذاشت: »ما توان دفاع از نقاط مختلف را داریم اما نه برای 

بلند مدت.«
با این حال نباید امید را از دست داد. این ذهنیت عمومی که 
تنها بسیج مردمی مقاومت می کند و ارتش افغانستان بی تفاوت 
مستقر  نیروهای  است.  موضوع  اغراق  نوعی  است،  منفعل  و 
مرکز  می جنگند.  هلمند سرسختانه  ]والیت[  استان  در  ارتش 
خود  اطراف  در  سنگین  حمله های  تحمل  به رغم  استان  این 
از  افغانستانی  دوستان  از  یکی  است.  مانده  باقی  دست نخورده 
دورافتاده ی  استان  در  ارتش  بدنه ی  در  عمویش  پسر  جنگ 
نیمروز با من صحبت کرد. بعد از سه روز نبرد سنگین حمله ی 
طالبان دفع شد و اکنون ارتش که نیروی مقاومت مردمی به 

یاری آنان شتافته اند منطقه را باز پس گرفته اند.
وقایعی چنین هرچند دست باال داشتن ارتش را اثبات نمی کند اما 
این که همه چیز را پیشاپیش نابود شده فرض کنیم نیز اغراق آمیز 

است.
مقاومت  با طالبان همانا سنت  مثبت جنگ  نشانه ی  بارز  ترین 
توسط  مناطق  از  برخی  در  مقاومت ها  این  است.  مردمی 
فرماندهان قدیم جهادی رهبری می شود. اما در بسیاری از جاها 
من  می کند.  سازماندهی  را  خیزش ها  این  خود  مردمی  بسیج 
گزارش های دقیقی از نبردهای سنگین در بسیاری از جبهه های 

که  داد  توضیح  خود  دوست  یک  برای 
»سیاست واقعی من کار سازنده است.«

جنبش مبتنی بر عدم خشونت تقابلی و یا 
آن چه من دوست دارم که برنامه ی کارشکنانه/

مسدودکننده بنامم، می تواند بسیار مؤثر باشد 
و در واقع از حیث مهیج بودن این گونه است، 
نیازمند  از جنبش  این سنخ  لیکن در مورد 
تا  را  انسجام گروهی  و  ما جنبش  است که 
رسیدن لحظه مناسب، حفظ کنیم. این نوع 
از عدم خشونت نیز نیازمند است که ما بدون 
برانگیختن خصومت بی مورد مخالفان خود، 
پیشرفت به وجود آوریم و تعهد بنیادین خود 
را به خوشبختی همگان نشان دهیم. به این 
تندی  و  تلخی  برای  زمینه  کمترین  ترتیب 
بگذاریم ، هرچند که هیچ یک از این کارها 
همیشه آسان نیست. نکته آخر این که، ظلم 
و ستم بر این مفروض دروغین استوار است 
وابسته اند،  و  درمانده  ستم  تحت  افراد  که 
لیکن مقابله عاری از خشونت همیشه در این 
و  ما  مردم  و  نمی کند که خودما  امر کمک 
به موقع بتوانیم ستمگر را متقاعد کنیم که 
بپذیرد ما می توانیم بر سرنوشت خود حاکم 

بوده و از خود محافظت کنیم.
بر  مشکالتی  چنین  چاره ی  اوقات،  اغلب 
استوار  پیشگیرانه  و  پایدار  عینی،  طرح های 
است. برای مثال، پالیسی اسرائیل از ۱۹۴۸ 
که  بومی  توسعه  ظهور  از  مهارت  با  بعد  به 
باشد،  شده  ابتکار  فلسطینی ها  خود  توسط 
وابستگی  میزان  بر  تا  است  کرده  ممانعت 
دلیل،  همین  به  بیفزاید.  اسرائیل  به  آنان 
و  دادوستد  بازارهای  و  غیررسمی  مکاتب 
بسیاری چیزهای دیگر را مردم برای یکدیگر 
این  دادند.  انجام  نخست  انتفاضه  خالل  در 
برنامه ها، که برای حمایت از قیام حیاتی بود، 
کذب پیشفرض ]ستمگران را که پیش از این 

از آن یادکردیم[ را نشان می دهد. 
کاروزارهایی که  از نخستین  همچنان، یکی 
دولسی با دهقانان سیسیلی به عمل آورد یک 
معکوس«  »اعتصاب  که  بود  سازنده  برنامه  
مزد،  دریافت  بدون  روستائیان  شد.  نامیده 
شروع کردند به ساختن جاده برای خودشان 
که بوروکراسی دولتی نه تنها باعث تأخیر آن 
با آن مخالفت کرده  شده بود بلکه در واقع 
را  کار  که  آمد  پولیس  نکشید  طولی  بود. 
زندان  به  را  دیگران  و  دولسی  کند،  متوقف 
انداخت. لیکن جاده به موقع ساخته شده بود 
و مردم دریافتند که چگونه مردم می توانند 
جامعه خویش را به دست خودشان انکشاف 

دهند.
نمونه ی سیسیل، ابعاد دیگر برنامه سازنده را 
نشان داد: غالبا موفقیت های پرشمار چنین 
برنامه هاست که سرکوبگری را در خود هضم 
انقالبی  قدرت  است  می کند. مخالف ممکن 
و  بفهمد  را  جماعتی  ابتکارات  قبیل  این 
انجام  ازمیان بردن آن  برای  را  هرکار ممکن 
برای  اندک  بهانه ی  است  ممکن  او  دهد. 
حمله بر این برنامه ها و شرکای آن ها داشته 
باشد، لیکن ممکن است به اقدامات ضروری 
وقتی  نباید  بنابراین،  یابد.  آگاهی  بیشتر 
با چنین حمالتی  ما  سازنده  برنامه های  که 
دلگیر  حتا  یا  و  متعجب  می شود،  روبه رو 
خواه  است،  ساتیاگراها  طبیعت  این  شویم. 
یا مسدودکننده/کارشکنانه  نوع سازنده و  از 
آن، که واکنشی را استنباط و ابتکار کند که 
خشونت نهفته در یک سیستم غیرعادالنه را 
این گونه  قرار دهد.  آشکار و در معرض دید 
برای  را  نکته  این  و  تأسف برانگیزند  حمالت 
واضح  ستمگران  خود  برای  حتا  و  ناظران 
انجام  می کنند کاری را که ستمگران دارند 

می دهند، درست نیست. 
بر  مبتنی  کاروزار  یک  ایده آل،  به صورت 
آغاز  فردی  توانمندسازی  با  خشونت،  عدم 
گزینه های  پی  در  بعدی  قدم  در  می شود. 
با  سرانجام  و  برمی آید  جامعه  در  سازنده 
در  مسدودکننده  و  کارشکنانه  نیروهای 
صورت ضرورت از موضع قوی، مقابله خواهد 
کرد. این اصول عینا در موقعیت های بی شمار 

توسط افراد می توانند به کار برده شوند.
اشغال،  جنبش های  توجه،  جالب  به طور 
سلسله  یک  به صورت  که  متحده  ایاالت  در 
اعتراضات در سپتمبر ۲۰۱۱ آغاز شد، بعد از 
این که آن اعتراضات توسط پولیس شکسته 
شد، به سوی اتخاذ اقدامات بسیار سازنده و 

خالق تغییر جهت دادند. 
در اواخر سال ۲۰۱۲ ، برای مثال، ]جنبش [ 
اشغال ساندی و اشغال اکالهاما که حمایت 
حمایتی   - توفان  قربانیان  برای  را  وسیع 
و  سرخ  صلیب  چون  آژانس هایی  از  مؤثرتر 
ارمغان  به  فدرال  اضطراری  مدیریت  آژانس 
آورد. همچنین جنبش اشغال، عالوه بر پروژه 
کاهش قرضه ها که توسط شبکه وام دهندگان 
آن  موجب  به  و  شد  اجرا  جبیلی  رولینگ 
می شد،  لغو  و  خریداری  مردم  قرضه های 
مقداری پول تعاونی نیز جمع آوری کرد. به 
این که  از  بعد  اشغال  جنبش  دیگر،  عبارت 
کارشکنانه شان  و  مسدودکننده  برنامه های 
خنثا شدند، به برنامه های سازنده روی آوردند 
و اتخاذ این رویکرد، برای آن ها طبیعی بود، 
چون آن ها پیشاپیش، عالوه بر آمادگی برای 
اعتراض، عناصر ]برنامه های[ سازنده از قبیل 
آشپزخانه ]سیار[ برای پخت غذا و سیستم 
تصمیم گیری های قویا دموکراتیک را فراهم 

کرده بودند. 
امروزه در موقعیت های حاد نادر، پروژه های 
بسیار و به ظاهر بی ارتباط، در طیف وسیع 
یک  حمایت  مورد  زراعتی  پروژه هایی  از 
منظور  به  کوشش  تا  گرفته  قرار  کمونیتی 
ستون  کامال  همه  رسانه،  در  اصالح  آوردن 
را  خشونت  عدم  بر  مبتنی  انقالب  فقرات 
انتخاب  با  ما  اگر  ]البته[   – می کنند  فراهم 
جامع  راهبرد  یک  در  را  آن ها  همه  ی  خود 
قرار دهیم. همچنین یک نهضت رو به رشد 
پاسخ  مثابه  به  ترمیمی  عدالت  سوی  به 
سیستم  و  فاحش  انسانیت زدایی  به  سازنده 
جنبش  یک  دارد.  وجود  غیرمؤثر،  عدالت 
لیکن  رشد  به  رو  و  تقابل  بر  مبتنی  عمدتا 
در چارچوب پارامترهای حقوقی وجود دارد 
دادگاه  حکم  این  ازمیان بردن  مورد  در  که 
عالی که اتحادیه ها را دارای هویت شهروندی 
دانسته  حقوقی  همان  دارای  عینا  بالتبع  و 
بود که موجودات انسانی می داشته باشد )و 
یک  حق  که  است  این  نظریه  این  لوازم  از 
موجود انضمامی انسانی بیشتر از هویت های 
مبارزه  نیست(،  اتحادیه ها  قبیل  از  انتزاعی 
می کند. این پروژه ها، به طور خاص خودشان 
را به عنوان اجزا و عناصر مؤثر یک استراتیژی 

سازنده، در معرض دید قرار می دهد.
که  منتظرند  معموال  سرکوبگر،  رژیم های 
تظاهرات و یا اعتراضات از میان برود، لیکن 
قالب یک صنعت ساده  در  نمی توانند  آن ها 
می کوشند  آن ها  که  وقتی  بماند.  روستایی 
یک  نمی توانند  و  کنند  استثمار  را  مردم 
مکتب آزاد بماند، وقتی که دارند می کوشند 
شهروندان را در نتیجه ی تبلیغات به توده ی 
به دلیل  غالبا  کند.  تبدیل  مدعا  و  بی شکل 
تا  ستمگران  خشونت بارشان،  جهت گیری 
دیر نشده نمی دانند اقدامات سازنده سلطه ی 
آنان را در معرض خطر زوال قرار می دهند. 
این  ایروین  لرد  هندوستان،  پیروزی  در 
از  حتا  او  که  آورد  زبان  بر  را  مشهور  الف 
ساتیاگراهای نمک »چرتش خراب نمی شود« 
و لیکن در عالم واقع در نتیجه ی این اقدامات 
سازنده، بریتانیا کل امپراطوری خویش را از 
دست داد. در این مورد – و ممکن است تنها 
مقاومت  از  جهانیان  غفلت   – مورد  این  در 
در  آن  انگاشتن  نادیده  و  خشونت  از  عاری 

واقع به یک امتیاز تبدیل شد!
انقالبی  تغییرات  ایده آل،  جهان  یک  در 
سازنده،  برنامه های  طریق  از  فقط  می تواند 
نیاز  ساتیاگراها  تهدید  به  این که  بدون 
از  امروز  جهان  اما  کند.  پیدا  تحقق  شود، 
این  در  دارد.  فاصله  بسیار  ایده آل  وضع 
و  فراوان اند  سرکوب  و  بهره کشی  جهان 
فرهنگی  و  ساختاری  خشونت  همچنین 
چنین  در  دارد.  وجود  مختلف،  اشکال  در 
آزادسازی  از  ایده آل  فرمول بندی  جهانی، 
این است که منازعه اصلی را تا حد ممکن 
برنامه های سازنده کاهش دهیم و  از طریق 
با باقی مانده، از طریق جدال مبتنی بر عدم 
برانیم.  حاشیه  به  و  کرده  مقابله  خشونت، 
سازنده  است  ممکن  که  جایی  تا  هرجا  در 
باشیم و در موارد ضرورت از روش کارشکنانه 
استفاده کنیم. این راهبرد مطمئنا مسبوق به 
نیت صواب و استفاده از وسایل و روش های 

درست خواهد بود.
ادامه دارد...

جبهه ی مقاومت افغانسـتانی ها 
در برابر طالبان برای تقویت روحی 

به کمک ایاالت متحده نیاز دارد
رونالد نیومن، واشنگتن پست

مترجم: نادر احمدی
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به کشته  تاکنون  یونان  روز: آتش سوزی ها در  اطالعات 
دلیل  به  هم  منطقه  شش  و  شده  منجر  نفر  دو  شدن 
کامل  باش  آماده  حال  به  آتش  بودن  کنترل  غیرقابل 

درآمده اند.
گزارش ها همچنین از مجروح شدن شماری خبر می دهد.

به نقل از بی بی سی فارسی، ابرهای بزرگی از دود حومه 
شمالی آتن، پایتخت را پوشانده و از مردم خواسته شده 

تا خانه های خود را ترک کنند.
یک آتش نشان داوطلب در پی سقوط تیر برق در حومه 

پایتخت جان خود را از دست داد.
در حال حاضر آتش نشانان با ۱۵۴ آتش سوزی در سراسر 

کشور مواجه هستند.
بدترین این آتش سوزی ها که وزش باد آن ها را تشدید 
کرده در نواحی شمالی آتن به وقوع پیوسته است. دامنه 
ائوبویا و نواحی  آتش همچنین به سمت نزدیکی جزیره 
نزدیک به المپیا باستانی، زادگاه اولیه بازی های المپیک 

کشیده شده است.
از هزاران سکنه حومه آتن خواسته شده تا خانه های خود 

را ترک کنند.
یونان مانند بسیاری دیگر از نقاط اروپا در تابستان امسال 

با گرمای شدید روبرو است.
آتش  بروز  باعث  هفته گذشته  در یک  گرما  موج شدید 

سوزی هایی در بسیاری از مناطق این کشور شده است.
نخست وزیر یونان گفته که این آتش سوزی ها »واقعیت 

پدیده تغییرات آب و هوایی« را نشان می دهد.
دمای هوا در چند روز گذشته دراین کشور بیش از ۴۰ 

درجه سانتیگراد بوده است.
ترکیه، کشور همسایه یونان هم درگیر شدیدترین آتش 

سوزی های جنگلی است.
و  کشته  ترکیه  سوزی های  آتش  در  نفر  هشت  تاکنون 
دهها هزار نفر هم در مناطق ساحلی جنوبی این کشور 

مجبور به تخلیه خانه های خود شدند.

جمعه  روز  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل  روز:  اطالعات 
نماینده  به عنوان  را  سوئدی  دیپلمات  گراندبرگ،  هانس 

جدید این سازمان در امور یمن منصوب کرد.
گراندبـرگ جایگزیـن  هانـس  فـردا،  رادیـو  از  نقـل  بـه 
مارتیـن گریفیتـس خواهـد شـد که طی سـه سـال اخیر 
تـالش کـرد راه حلـی بـرای پایـان دادن بـه جنـگ در 

یابد. یمـن دسـت 
امور  جدید  نماینده  به عنوان  گراندبرگ  هانس  انتصاب 
یمن نیازمند تایید از سوی همه ۱۵ عضو شورای امنیت 

بود.
ویژه  نماینده  تاکنون   ۲۰۱۹ سال  از  گراندبرگ  هانس 

اتحادیه اروپا در امور یمن بوده است.
در همین حال، وزیر امور خارجه امریکا از انتصاب هانس 

گراندبرگ استقبال کرده است.
و  ایران  نیابتی  جنگ  به عنوان  آن  از  که  یمن  جنگ 
عربستان سعودی یاد می شود، در طول شش سال گذشته 
و در عرصه  بحران ها در منطقه  پیچیده ترین  از  یکی  به 

بین المللی تبدیل شده است.
برجای  کشته  هزار   ۱۳۰ از  بیش  تاکنون  یمن  جنگ 
به دلیل  که  غیرنظامی  هزار   ۱۳ جمله  از  است،  گذاشته 
حمالت هوایی جان خود را از دست داده اند. ده ها هزار 

کودک نیز به دلیل قحطی جان باخته اند.
اتکا  با  این کشور  از مردم  نفر  در حال حاضر، میلیون ها 
می کنند.  زندگی  المللی  بین  بشردوستانه  کمک های  به 
بارها هشدار داده است که شرایط یمن به  سازمان ملل 
دلیل گسترش قحطی و گرسنگی روزافزون در این کشور 
یکی از بزرگ ترین بحران های بشری در سال های اخیر را 

رقم زده است.
رسیده  بن بست  به  عمال  پیش  سال  سه  از  یمن  جنگ 
با  نیز  امریکا  جدید  دولت  ملل،  سازمان  بر  عالوه  است. 
طرف های  می کند  تالش  دیپلماتیک  اقدامات  تشدید 

درگیر را به پذیرش آتش بس قانع کند.

یک مقام امریکایی که خواست نامش فاش نشود به بخش 
انگلیسی العربیه گفته است، نگرانی های واقعی در خصوص 

احتمال وخامت اوضاع در لبنان وجود دارد.
این مقام امریکایی اضافه کرده است این موضوع یک مشکل 
بزرگ خواهد بود ، نه فقط برای آنها ]لبنان[ ، بلکه برای ما 

اگر همه چیز از کنترل خارج شود.
ایـن نخسـتین بـار در ۱۵ سـال اخیـر، و پـس از جنـگ 
کـه  بـود  حـزب اهلل  گـروه  بـا  اسـرائیل  ارتـش  روزه   ۳۴
جنگنده هـای نیـروی هوایـی اسـرائیل علیـه مناطقـی در 

اقـدام کردنـد. لبنـان 
;کفیل  دیاب،  حسن  و  جمهور،  رییس  عون،  میشل 
نخست وزیری لبنان، حمالت هوایی اسرائیلی در بامداد روز 

چهاردهم مرداد را »تجاوز وخیم« نامیدند.
شکایت  شب  پنجشنبه  نیز  ملل  سازمان  در  لبنان  سفیر 
رسمی کشورش علیه اسرائیل را به دبیرخانه سازمان ارائه 

کرد.
هر  در  که  کرده اند  ارزیابی  اسرائیلی  امنیتی  تشکیالت 
نه  جمعه،  و  چهارشنبه  روزهای  راکتی  حمالت  مورد  دو 
اقدام  فلسطینی،  مسلح  سازمان های  برخی  بلکه  حزب اهلل، 
به حمالت راکتی کرده اند. اما به نوشته جروزالم پست، این 

حمالت با موافقت ضمنی حزب اهلل صورت گرفته است.

حزب اهلل  راکتی  حمالت  جمعه  روز  امریکا  روز:  اطالعات 
لبنان  دولت  از  و  کرد  محکوم  را  اسرائیل  خاک  را  لبنان 
کشور  این  جنوبی  مرزهای  در  تنش  مهار  برای  خواست 

اقدامات بیشتری انجام دهد.
به گزارش رادیو فردا، سخن گوی وزارت امور خارجه امریکا 
موشکی  حمالت  متحده  ایاالت  کرد،  اعالم  بیانیه ای  در 
این  می کند.  محکوم  شدت  به  را  اسرائیل  به  حزب اهلل 
قرار  خطر  معرض  در  را  لبنانی ها  و  اسرائیلی ها  خشونت ها 

می دهد و ثبات و حاکمیت لبنان را به مخاطره می اندازد.
مقام های  با  تماس  به  اشاره  با  بیانیه  این  در  پرایس  ند 
لبنان  دولت  از  ما  است،  کرده  تصریح  لبنانی  و  اسرائیلی 
می خواهیم فوراً از چنین حمالتی جلوگیری کرده و منطقه 
لبنان  دولت  از  همچنین  ما  درآورد.  خود  کنترل  تحت  را 
صلح  حافظ  نیروهای  به  کامل  دسترسی  که  می خواهیم 
سازمان ملل موسوم به یونیفل را مطابق با قطعنامه ۱۷۰۱ 

شورای امنیت سازمان ملل متحد تسهیل کند.
تمرکز  خواستار  ادامه  در  امریکا  خارجه  وزارت  سخن گوی 

تمامی تالش ها برای حفظ آرامش شده است.
کرده  اعالم  شود  می  حمایت  ایران  سوی  از  که  حزب اهلل 
است که با ده ها راکت ۱۲۲ میلیمتری اهداف اسرائیلی را 
در خاک این کشور هدف قرار داده است. حزب اهلل لبنان 
می گوید، این حمالت راکتی در واکنش به حمالت هوایی 

ارتش اسرائیل در روز پنجشنبه به جنوب لبنان است.
ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعالم کرده بود که در واکنش 
به حمالت راکتی از جنوب لبنان، ارتش اسرائیل اقدام به 
حمالت زمینی و هوایی به این مناطق کرد و تاسیساتی را 
که برای این حمالت مورد استفاده قرار گرفته بود را منهدم 

کرده است.
در همیـن حـال، رسـانه های اسـرائیلی گـزارش دادنـد کـه 
بنـی گانتـز، وزیـر دفاع اسـرائیل بـا همتـای امریکایی خود 
تمـاس گرفتـه و از وی خواسـته اسـت تـا لبنـان را در برابر 
حمـالت تحـت فشـار قرار دهـد. امـا در بیانیـه پنتاگون در 
ایـن تمـاس تلفنـی هیـچ اشـاره ای بـه لبنـان و حـزب اهلل 

است. نشـده 

امریکا از دولت لبنان خواست از حمالت حزب اهلل به اسرائیل جلوگیری کند آتش سوزی های گسترده 
در یونان؛ هزاران نفر مجبور به 

تخلیه خانه های خود شدند

دیپلمات سوئدی به عنوان 
نماینده جدید سازمان ملل 

در امور یمن تعیین شد

اطالعات روز: مجید تخت روانچی، سفیر ایران در سازمان 
ملل متحد ادعاهای مطرح شده در مورد نقش داشتن این 
کشور در حمله به کشتی مرسر استریت را رد کرده و اسناد 

ارائه شده در این مورد را جعلی خوانده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، آقای تخت روانچی در توییتی 
گفته است اسرائیل و حامیان آن کشور، »اطالعات جعلی« 

در مورد حوادث اخیر ارائه کرده اند.
کشته  نفر  دو  استریت  مرسر  نفتکش  به  حمله  جریان  در 
شدند که یکی از آنها تبعه بریتانیا و دیگری شهروند رومانی 

بود.
در  عمان  سواحل  نزدیکی  استریت«در  »مرسر  نفتکش 

آب های آزاد هدف قرار گرفت.
دولت بریتانیا گفته است این حمله توسط پهپاد شاهد ۱۳۶ 
فرماندهی  می شود.  ساخته  ایران  در  تنها  که  شده  انجام 
مرکزی ایاالت متحده امریکا هم با انتشار نتیجه تحقیقاتش، 

انگشت اتهام را به سوی ایران گرفته است.

خوانده، »برخورد کند.«
گفته  متحد  ملل  سازمان  در  بریتانیا  سفیر  وودوارد  باربارا 
و حساب شده«  هدفمند  این حمله  که  می  دانیم  »ما  است 

بوده و کشورش، ایران را عامل این حمله می داند.
ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده  معاون  ارشادی  زهرا 
بقایای  درباره  توضیحی  اما  کرد  رد  را  اتهام ها  این  متحد 

پهپاد شاهد ارائه نکرد.
حملـه بـه ایـن کشـتی تحـت مدیریـت شـرکت اسـرائیلی 
بـا واکنـش بسـیاری مواجـه شـده و اخیـرا وزیـران امـور 
خارجـه هفـت کشـور صنعتی جهان بـا محکوم کـردن این 
حملـه، جمهـوری اسـالمی را »تهدیدی برای صلـح و ثبات 

بین المللـی« خواندنـد.
وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه خود گفتند »رفتار 
امنیت  و  صلح  نیابتی،  نیروهای  از  حمایت  کنار  در  ایران 

جهان را تهدید می کند.«
بود  گفته  پیشتر  امریکا  خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی 

با  و مشاوره  با شرکای خود  این کشور در حال هماهنگی 
امریکا  مشترک  پاسخ  با  ایران  و  است  منطقه  دولت های 
زمینه  این  در  کشورها  سایر  و  رومانی  بریتانیا،  اسراییل، 

روبرو خواهد شد.
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا هم که یک تبعه این 
با  باید  »ایران  است  گفته  شد  کشته  حمله  این  در  کشور 

پیامدهای اقداماتش روبه رو شود.«
دولت ایران در کنار رد ادعاهای دست داشتن در حمله به 
کشتی مرسر استریت، متقابال اسرائیل را به دست داشتن 

در چنین حمالتی متهم کرده است.
در ماه های اخیر ایران و اسرائیل چندین بار یکدیگر را به 

حمله به کشتی های تجاری متهم کرده اند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری سابق ایران 
روحانی  ریاست جمهوری حسن  دوره  یافتن  پایان  از  پیش 
گفته بود »اسرائیل آدم می فرستاد داخل نفتکش ما و آن 

را منفجر می کرد.«

آقای تخت روانچی در توییت خود ادعاهای مطرح شده را 
امنیت سازمان  است شورای  و گفته  رد کرده  »به شدت« 
اسرائیل در منطقه  آنچه »ماجراجویی«  با  باید  ملل متحد 

ایران اسناد دست داشتن در حمله به کشتی مرسر استریت را »جعلی« خواند
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اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری 

به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«
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بدینوسیله به تاسی از فقره )2( ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود، که پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، که اطالعیه 
تصمیم اعطای قرارداد، اعمار شبکه آبیاری قناعت چاه سرخ قریه دهنه غار ولسوالی کروخ والیت هرات( را با )شرکت محترم ساختمانی فراساز( دارای جواز نمبر )38310( آدرس- سرک فرقه، مرکز والیت هرات 

افغانستان به قیمت مجموعی )5,450,000.00( پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار افغانی اعطاء نماید.
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دالیل آن به آمریت تدارکات پروژه زراعت و مالداری 

به اشتراک مردم CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری واقع جمال مینه ناحیه سوم کابل، افغانستان طبق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

بدینوسیله به تاسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطالع عموم رسانیده می شود که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد تا پروژه )تدارک32 قلم وسایل سروی، نقشه و وسایل دفتر مورد ضرورت 
ریاست خاک شناسی( با کد نمبر MAIL/PD/NCB/G-1500/1400 را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی کابل تودی دارای جواز نمبر )37384( به قیمت مجموعی مبلغ )932,070( نه صد و سی و دوهزار و 

هفتاد افغانی اعطا نماید. 
اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعالن الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دالیل آن به ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، 

آبیاری و مالداری واقع کارته سخی، جمالمینه، وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند. 
این اطالعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

»اطالعیه تصمیم اعطای قرارداد«

هیچ جایی  مهاجرشدن  »با  معروف  قول  به 
را  آدم  حداقل  اما  نمی دهد  حلوا  آدم  به 
مردم  اکثر  دلیل  جمله  این  نمی کشد.« 
تنور  از  می کنند  تالش  که  است  افغانستان 
و  گسترده تر  روز  هر  که  افغانستان  جنگ 
داغ تر می شود رهایی یافته و خود را به ساحل 
امنی برسانند که دیگر صدای تق وتوق تفنگ 

را نشنوند.
جنگ و حمالت روزافزون طالبان این روزها 
از  پررونق تر  را  کابل  کهنه فروشی  بازارهای 
این  در  دادوستد  اما  است  کرده   زمانی  هر 
یک طرفه  حاال  بود  دوطرفه  قبال  که  بازار 
که  کابل  کهنه فروشی  دکان های  است؛ 
هم  و  می خریدند  مستعمل  جنس  هم  قبال 
می فروختند این روزها تنها خریدارند. به هر 
مغازه ی کهنه فروشی در کابل که سر بزنید با 
آدم های مختلفی برمی خورید که استیصال و 
ناراحتی در چهره    شان مشهود است و بریده 
و ناامید از بهبود اوضاع به هر راهی متوسل 
بفروشند  را  خانه  شان  داروندار  که  می شوند 
تا در صورت یافتِن روزنه ی خروج از کشور، 
وسایل خانه روی دست شان نماند و از طرفی 
مهیا  را  خود  سفر  هزینه ی  اندکی  بتوانند 

کنند.
در یـک هفتـه ی اخیر بـه کهنه فروشـی های 
بـه  مغـازه داری  زدم.  سـر  کابـل  مختلـف 
مراجعه کننده هایـش  اکثـر  کـه  گفـت  مـن 

هادی خوش نویس

بازار گرم لیالم وسایل خانه در کابل؛ 

فرار و آوارگی کلید خورده است

به  وضع  نه.  را  امتیازش  و  جواز  و  بگذارم 
همین منوال ادامه یابد احتمال دارد جواز و 

امتیاز شرکت را بفروشم.«
نبـود کـه  ایـن  نویـد می گویـد تصمیمـش 
شـرکت بسـازد و شـغل ایجـاد کنـد و بعـد 
حـاال  امـا  کنـد.  راهـا  نیمـه راه  در  را  آن 
جانـش مهم تـر از کسـب وکارش اسـت. از ۳ 
هـزار دالـری کـه نویـد بـرای فروش وسـایل 
شـرکت قیمـت تعییـن کـرده تاکنـون هـر 
مراتـب  بـه  قیمـت  کـرده  مراجعـه  کسـی 
کم تـر از چیـزی ارائـه داده کـه او انتظـارش 

را هـم داشـت.
مثل خیلی های دیگر نوید هم عزم مهاجرت 
بهبود  اوضاع  و  بیفتد  آسیاب  از  آب  تا  دارد 

یابد و دوباره سر کارش برگردد.
آنالین  فروشگاه  وقتی  پیش  سال  سه  آرش 
بازار  اوضاع  کرد  باز  را  کهنه فروشی اش 
تا  روزانه  و  بود  خوب  خیلی  کهنه فروشی 
چهار نفر به او برای فروختِن وسایل خانه اش 
اوضاع  که  روزها  این  اما  می کرد  مراجعه 
تعداد  است  نابه سامان  به شدت  امنیتی 
مراجعه کننده هایش به ۱۵ تا ۲۰ نفر می رسد 
به  خانه  شان  وسایل  فروختِن  برای  فقط  که 
که  سرمایه ای  با  او  و  می کنند  مراجعه  او 
دارد نمی تواند آن را اجناس بخرد و در بازار 
»آب« کند چون همه فروشنده اند تا خریدار: 
»هر روز که می گذرد تعداد مراجعه کنندگان 
است  خراب  اوضاع  می شود.  بیشتر  و  بیشتر 
و  کم  فروش  می روند.  خارج  زیادتر  مردم  و 

خرید زیاد است.«
به  که  جمله ی  است.«  انسان  گرگ  »انسان 
خوبی می تواند وضعیت نابه سامان افغانستان 
وقتی  محبی زاده  فرزام  و  دهد  توضیح  را 
اوضاع بحرانی و خشونت فزاینده ی کشورش 

را می بیند بیشتر به آن اعتقاد پیدا کند.
دارد؛  کوچیدن  عزم  هم  فرزام  دیگران  مثل 
از  شدِن  دور  و  آرامش  ساحل  به  کوچیدن 
سرزمین  دهه  چهار  که  خانمانسوز  جنگی 
است  روزی  چند  گرفته.  مشتش  در  را  او 
تقال می کند،  موترش  فروش  برای  فرزام  که 
باِر گران را از  اما هنوز کسی پیدا نشده که 
دوشش بردارد و موترش را بخرد و از طرِف 
دیگر دست او در روز مبادا که آمدنی است 

خالی نباشد.
»خـالف در شـهر کابـل زیاد اسـت به همین 
خاطـر کسـی دل پـر نمی توانـد کـه بخـرد. 
قیمـت  زیـر  درصـد   ۳۰ کـه  وجـودی  بـا 
اقتصـاد  تعـدادی  امـا  فـروش گذاشـتم  بـه 
یاری شـان نمی کنـد و پولـش بـرای خریـد 
موتـر کـم می شـود. موتـرم کـه می خواهـم 
بفروشـم موتـر شـخصی و سـواری ام اسـت و 
آمادگـی بـرای رفتـِن اسـت چـون در اوضاع 
اعتبـار نیسـت. در آینـده خبرهـای خـوش 
نیسـت و آینـده ی تضمین شـده ای بـرای مـا 

نیسـت.«

اقتصادی اش گالیه  نابه سامان  اوضاع  از  یکی 
داشت و گفت اگر روزنه  ای برای ترک کشور 
این که صفیر گلوله را نشنود  پیدا کند برای 
حاضر است پول قرض کند و هر مشقتی را 
می خواهد  که  آرامشی  به  تا  شود  متحمل 

برسد.
روزانه ی  درآمد  افغانی  هزار   ۲۰۰ زمانی 
کابل  نو« در  به  شرکت کهنه فروشی »کهنه 
بود و حاال این شرکت در یک هفته هم این 

مقدار درآمد ندارد.
و  تأسـیس  بـرای  خلیل احمـد  کـه  پولـی 
»کهنـه  کهنه فروشـی  شـرکت  راه انداختـِن 
بـه ۳۰ میلیـون  نـو«اش هزینـه کـرده  بـه 
افغانـی می رسـد و هفـت سـال پیـش وقتی 
وارد ایـن کار شـد وضـع بـازار خـوب بـود و 
مـردم امیـدوار. حـاال امید جایـش را به یأس 
بـازاری کـه کسـاد اسـت و در حـال  داده، 
سـقوط و مردمـاِن کـه زمانـی عالقـه ای بـه 
فروختـِن وسـایل خانه شـان نداشـت، حـاال 
پشـت دروازه ی شـرکتش صف کشـیده اند تا 

بـدل  در  را  داروندارشـان  و  خانـه   وسـایل 
قیمـت ناچیـزی بـه حـراج می گذارنـد تـا با 
وخیم شـدن اوضـاع به غـارت نرونـد. حاال او 
مانـده و دنیایی از اجنـاس و خرت وپرت های 
مسـتعملی کـه روی هـم تلنبار شـده اسـت؛ 
وسـایلی کـه زمانـی مـردم بـرای خریدنـش 
و حـاال کسـی  و دسـت می شکسـتند  سـر 

نمی پرسـند. هـم  را  قیمت شـان  حتـا 
مراجعه کننده های  از  دیگر  مغازه داِر  یک 
بسیارش گفت که وسایِل خانه  شان را تا ۷۵ 

درصد زیر قیمت هم فروخته اند. 

امیدها که دود شد
والیات  در  جنگ  تنور  که  اخیر  ماه  سه  در 
داغ است و کابل در آرامش نسبی قرار دارد 
شهروندانش اما نگران تر از باشنده های سایر 
والیات است. جمله ی معروف »از بیم بال در 
شهروندان  اوضاِع  خوب تر  باشیم«  بال  میان 
که  نفری  چند  با  می کند.  بازگو  را  کابل 
صحبت کردم نگران بودند و در فکر مهاجرت. 

وسایل شـان را بـه قیمـِت ناچیزی بفروشـند: 
»کارهـا از ۱۰۰ درصـد، ۱۰ تا ۱۵ درصد هم 
نیسـت. کار مـا تبدیـل کـردِن وسـایل کهنه 
و مسـتعمل بـه نـو بـود. حاال وضـع به حدی 
خـراب شـده کـه مـا خریـدن وسـایل خانـه 
را بنـد کردیـم. زمانـی مـردم عالقـه ای بـه 
فروختـِن وسـایل خانه ی خـود نداشـتند اما 
حـاال صـف کشـیده اند تـا وسـایلی را کـه به 
۲۵ هـزار افغانـی خریـده بودنـد بـه ۱۰ هزار 

افغانـی بفروشـند.«
چندین  زمانی  که  خلیل احمد  شرکت  
نمایندگی داشت و درآمد روزانه اش هنگفت، 
سقوط  و  ورشکستگی  خطر  با  روزها  این 
که  مستعملی  اجناس  قیمت  است.  روبه رو 
در انبارهایش روی هم تلنبار شده به صورت 
همان  با  و  است  یافته  کاهش  چشم گیری 
حاضر  کسی  کم  تر  دارد  که  کمی  قیمتی 
زمانی که  مثال  به طور  بخرد.  را  آن   می شود 
آرامش نسبی در کابل و والیات حکم فرما بود 
روزانه ۱۰ تا ۱۵ مشتری به دکان خلیل احمد 
رنگ ورورفته ی  وسایل  تا  می کرد  مراجعه 
لوکس تر  وسایل  و  کرده  تبدیل  را  خانه  شان 
طلوع  از  اوقات  اغلب  که  روزها  این  بخرد. 
آفتاب تا نیمه های شب و گاهی تا طلوع دیگر 
خیلی کم با خبرهای غیر جنگ برمی خوریم 
مراجعه کننده های دکانش  تعداد  خلیل احمد 
برای  فقط  که  می رسد  نفر  پنج  به  روزانه 
او  شرکت  به  خانه  شان  وسایل  فروختِن 

می آیند.
صلح آخرین »امید« نوید مبارز است؛ صلحی 
نوید  می بازد.  رنگ  روز  هر  گذشت  با  که 
 ۱۰ نگران  و  است  همیشه  از  ناامیدتر  حاال 
کارمندش که به امید رسیدن روزهای خوش 
بیکار شده اند.  دیگر  و حاال  زحمت کشیدند 
انجنیری  دانشگاه  از  نوید  که  آن  از  بعد 
نفر   ۱۰ برای  راه اندازی شرکتی  با  فارغ شد 
که  هدفش  به  او  هم  تا  کرد  ایجاد  شغل 
آبادی کشورش بود برسد و هم ۱۰ خانواده 
لقمه نانی برای خوردن داشته باشد. پنج سال 
از آن روزها می گذرد. روزهای تلخ و شیرینی 
که نوید و همکارانش هر طوری بود تا امروز 
اما وخامت اوضاع  دوام آوردند و سر کردند. 
رونق  از  جنگ،  دامنه ی  گسترش  و  امنیتی 
افتادِن بازار کار، نوید بندوبساط شرکتش را 
برچید و ۱۰ نفر کارمندش رفتند پی  کارشان 
گرفته  نوید  صدای  است.  بیکاری  همانا  که 
بود و نگران از آینده ی مبهم و نامعلومی که 
پیش رویش قرار دارد که نه پای رفتِن دارد 
و نه امیدی برای ماندن. سرمایه اش هم روی 
دستش مانده: »برای راه اندازی شرکتم تالش 
امیدم  کردم.  هزینه  را  اندوخته هایم  و  کرده 
بازار کار  صلح بود و این که در برقراری آن 
رونق بگیرد. اما وضعیت برعکس شد. در پنج 
سال پروژه های زیادی را انجام دادیم. جنگ 
فروش  به  را  شرکت  وسایل  تا  شد  دلیلی 

جنگ و حمالت روزافزون طالبان این روزها بازارهای کهنه فروشی کابل را پررونق تر از 
هر زمانی کرده  است اما دادوستد در این بازار که قبال دوطرفه بود حاال یک طرفه است؛ 
دکان های کهنه فروشی کابل که قبال هم جنس مستعمل می خریدند و هم می فروختند این 

روزها تنها خریدارند. به هر مغازه ی کهنه فروشی در کابل که سر بزنید با آدم های مختلفی برمی خورید 
که استیصال و ناراحتی در چهره    شان مشهود است و بریده و ناامید از بهبود اوضاع به هر راهی متوسل 
می شوند که داروندار خانه  شان را بفروشند تا در صورت یافتِن روزنه ی خروج از کشور، وسایل خانه 
روی دست شان نماند و از طرفی بتوانند اندکی هزینه ی سفر خود را مهیا کنند.



گفت وگوهای  در  عمده  نگرانی های  از  یکی 
افغان  زنان  عاملیت  و  جایگاه  نقش،  صلح 
موضوع  این  است.  بوده  پروسه  این  در 
دولت  و  طالبان  میان  صلح  مذاکرات  در 
از  بسیاری  نیز دغدغه  ی  افغانستان در قطر 
بود.  زنان  فعاالن  و  بشر  حقوق   کنشگران 
سیاه  دوره  به  بازگشت  نگران  افغان  زنان 
و  فردی  آزادی های  دست دادن  از  طالبان، 
اجتماعی شان و در نهایت نگران از دست دادن 
حقوق  کسب  برای  تالش های شان  دهه  دو 
باعث  نگرانی ها  این  هستند.  اساسی شان 
زنان  حقوق  کنشگران  از  بسیاری  که  شد 
در افغانستان، کمپین های مختلفی با هدف 
مشارکت دادن زنان در گفت وگوهای صلح و 
جلوگیری از پایمال شدن حقوق اساسی شان 
بیندازند.  راه  به  گفت وگوها  فرایند  در 
نتیجه ی  لحظه،  این  تا  که  گفت وگوهایی 
ملموسی برای مردم افغان ها و زنان نداشته 

است. 
ساختارهای  که  نیست  پوشیده  کسی  بر 
است.  مردانه  به شدت  افغانستان  جامعه ی 
نهادها، فضاهای عمومی، فضاهای اجتماعی 
تحت  عمومی  ساختارهای  از  بسیاری  و 
تصویر زن خوب  دارند.  قرار  مردانه  سیطره 
در افغانستان، زنی است پاکدامن و خانه دار 
که خواست جامعه از او به دنیا آوردن فرزند، 
مراقب از فرزندان و پاسخ به نیازهای جنسی 
مهاجرت  شهرنشینی،  رشد  است.  شوهرش 
و  رسانه ها  کشور،  به  گسترده  بازگشت  و 
شبکه های اجتماعی در طول دو دهه باعث 
قیام  تصویرها  این  علیه  افغان  زنان  که  شد 
کنند و در این راستا به بازتعریف ساختارهای 
سنتی و کلیشه ای جامعه بپردازد. زنان افغان 
در  کردند  تالش  گذشته  دهه  دو  طول  در 
بسیاری از فضاهای موجود نشان و اثر خود 
در  مادر  ثبت نام  کمپین  گذارند.  برجای  را 
برای  زنان  مبارزات  الکترونیکی،  تذکره 
و  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  تصویب 
.... همگی در همین راستا قابل بحث اند. در 
کشوری که همیشه در صدر بدترین کشورها 
برای زیستن زنان بوده، این تالش ها نشان از 
پویایی زنان افغان و مسیر طوالنی آنان برای 
رسیدن به برابری است. مسیر دشواری که 

خطرات زیادی را متوجه زنان می کند. 

ارمغان طالبان برای زنان چیست!؟
و  طالبان  دوباره ی  قدرت یافتن  به  توجه  با 
نظم  ایجاد  و  آنان  آمدن  روی  کار  امکان 
سیاسی جدید تحت عنوان »نظام اسالمی/ 
امارت اسالمی«، مهم ترین پرسش این است 
که در وضعیت زنان چه تغییری خواهد آمد؟ 
سرنوشت دو دهه تالش های زنان در راستای 
برابری، آزادی های فردی - اجتماعی شان به 

چه سرانجامی خواهد انجامید؟ 
در  طالبان  عقل ستیز  گروه  دیدگاه  تاکنون 
زنان،  از  بسیاری  است.  مبهم  زنان  با  رابطه 
شهرنشینی  تجربه  که  آنانی  به خصوص 
طالبان  عقب گرای  تفسیر  نگران  داشته اند، 
زنان  درباره ی  اسالم  دین  آموزه های  از 
را  زنان  هستند؛ تفسیری قرون وسطایی که 
می دهد.  تقلیل  درجه  چندم  موجوداتی  به 
نمایندگان گروه طالبان زمانی که درباره ی 
صحبت  زنان  ابتدایی  آزادی های  و  حقوق 
آن  بلکه  نمی کنند،  نفی   را  آن  می کنند، 
اسالمی  شریعت  چارچوب  به  منوط  را 
از  طالبان  دیدگاه  به  توجه  با  می دانند. 
شریعت که به شدت تند، خشن و در تضاد 
با عقل و وضعیت اجتماعی و سیاسی جامعه 
پلی  بتوان  که  می رسد  به نظر  بعید  است، 
امیدبخش - هرچند نازک - میان حقوق و 
آزادی های زنان با قرائت و تفسیر طالبانی از 
اسالم ایجاد کرد. بنابراین می توان گفت که 
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حاکمیت دوباره ی طالبان؛ 

ضرورت پیوند مسأله زنان 
افغان با سایر زنـان جهان

ایـن زنـان در همبسـتگی بـا مـردم و زنـان 
و  حساسـیت  »بـا  نوشـته اند:  افغانسـتان 
نگرانی، سرنوشـت شـومی را کـه برای مردم 
ایـن سـرزمین و به ویـژه زنـان و دخترانـش 
رقم زده شـده اسـت، دنبال کـرده و از هیچ 
بـه  صدای شـان  رسـانیدن  بـرای  تالشـی 
سیاسـت گذاران منطقـه ای و بین المللـی که 
فروافتـادن ارزش های انسـانی ملتی را نظاره 
می کننـد، دریـغ نخواهیـم کـرد. مـا زنـان 
ایرانـی نگـران از حاکمیت دوبـاره ی طالبان 
بـر مـردم افغانسـتان و اجـرای قرائت هـای 
اسـالم  به نـام  ضدانسـانی  و  غیردینـی 
به خصـوص بـر زنـان و دختـران هسـتیم و 
از علمای اندیشـمند مسـلمان بـا هر تفاوتی 
در مذهـب، انتظـار داریـم تـا نسـبت به این 
اعـالم  اسـالم،  جهـان  در  سـرطانی  غـده 
موضـع کننـد. مـا زنـان ایرانـی از جامعـه 
جهانـی به ویـژه سـازمان ملل متحـد انتظار 
داریـم تـا بـا بهره گیـری از ابزارهـای الزم 
و مؤثـر از نظـام جمهوریـت در افغانسـتان 
حمایـت عملـی نمـوده و بـا تنها نگذاشـتن 
مـردم افغانسـتان، از تسـلط دوبـاره طالبان 
کـه کارنامـه ننگیـن حاکمیتـش بـر مـردم 
ایـن کشـور هنـوز از خاطره ها نرفته اسـت، 

جلوگیـری نماینـد.«
همچنین وزارت امور خارجه کشور با انتشار 
اعالمیه ای در ۱۵ سرطان سال جاری اعالم 
کرد که ده ها تن از زنان سرشناس هندی، 
در  را  کودکان  و  زنان  کشتار  و  قتل عام 
افغانستان محکوم کرده  و خواهان آتش بس 
در  درگیر  طرف های  میان  جنگ  ختم  و 
کنفرانسی  در  هندی  زنان  شده اند.  منازعه 
در  هند  زنان  »همبستگی  عنوان  تحت 
محکومیت قتل عام کودکان بی گناه افغان و 
فراخوان آتش بس فوری« کشته شدن زنان، 
تقبیح  افغانستان  در  را  کودکان  و  دختران 
کردند و خواهان رعایت کردن قوانین جنگ 

و پایان درگیری فوری شده اند. 
سـنتی  جامعـه  ی  بافـت  بـه  توجـه  بـا 
کـه  سـاختارهایی  وجـود  و  افغانسـتان 
همیشـه علیه زنـان عمل کـرده، تالش های 
زنـان افغـان در طـول دو دهـه گذشـته در 
اجتماعـی  آزادی  هـای  و  برابـری  راسـتای 
اسـت.  سـتایش  خـور  در  فردی شـان   –
تالش هایـی کـه هزینه هـای زیـادی بـرای 
دوبـاره ی  حاکمیـت  داشـته.  افغـان  زنـان 
طالبـان  عقب گـرای  و  عقل سـتیز  گـروه 
تمامـی این دسـتآوردها را با نابـودی مواجه 

سـاخت. خواهـد 
افق های  به  مبارزه  ادامه  برای  افغان  زنان 
از  فراتر  افق هایی  دارند.  نیاز  تازه ای 
افق  هایی  افغانستان.  جامعه  ی  پتانسیل های 
را  مبارزه  از  تازه ای  مسیرهای  بتواند  که 
گره زدن  همبستگی،  بگشاید.  برای شان 
جذب  و  زنان  سایر  با  افغان  زنان  مسأله ی 
زنان،  بین المللی  همدلی های  و  تالش ها 
می تواند این افق تازه را برای زنان افغان ایجاد 
کند. اگر زنان افغان بتوانند چنین سیاستی 
باشند  امیدوار  می توانند  کنند،  اتخاذ  را 
مکانیزم های  و  امکانات  ظرفیت ها،  از  که 
راستای  در  زنان  بین المللی سایر  و  حقوقی 
اهداف خود برای مبارزه و بقا در افغانستان 
این صورت مسأله ی  استفاده کنند. در غیر 
آن ها تنها برای خودشان باقی خواهد ماند. 
بنابراین باید به گونه ای عمل کنند که مسأله 
و  پاکستان  هند،  ایران،  زنان  مسأله  آن ها، 
باشد.  جهان  این  هرکجای  در  زنان  سایر 
افغان  زنان  رویکردی،  چنین  نتیجه ی  در 
از همبستگی و پشتیبانی، می  توانند  جدای 
مبارزه  برای  را  تازه ای  بسترهای  و  مسیرها 
بیابند. مبارزه ای که با روی کارآمدن طالبان، 
طبعا برای آنان سخت تر و طاقت فرساتر نیز 

خواهد شد.  

از شروع ماه جون، تلفات زنان در مقایسه با 
شش ماه اول سال گذشته با رقم ۸۲ فیصد 
یوناما  گزارش  است.  بوده  روبه رو  افزایش 
در  زن   ۷۲۷ مجموع  در  که  می دهد  نشان 
زخمی  و  کشته  سال ۲۰۲۱  اول  ماه  شش 
شده اند. گروهی که هیچ  نقشی در معادالت 
و  قربانی  بیشترین  اما  ندارند  و صلح  جنگ 

آسیب را از جنگ و خشونت می بینند. 
در  زنان  دستآوردهای  مهم ترین  از  یکی 
آموزش  به  آنان  دو دهه گذشته، دسترسی 
دوره  در  که  امری  است.  بوده  بیشتر 
برای   ۱۹۹۰ سال های  در  طالبان  حاکمیت 
بسیاری  در  طالبان  گروه  نبود.  میسر  زنان 
از مناطق دختران را از رفتن به مکتب منع  
تحت  مناطق  در  به شدت  آن ها  کرده اند. 
برخورد  سلیقه ای  زمینه  این  در  تسلط شان 
والیات  برخی  در  مثال  به عنوان  کرده اند. 
اعالم کرده اند که دختران می توانند تا صنف 
دوازده یا شش درس بخوانند. در عین حال 
رفتار آن ها در قبال این موضوع در برخی از 
که  می دهد  نشان  پشتون نشین  والیت های 

به ضرر  درجه  و هشتاد  زنان، صد  وضعیت 
زنان تغییر خواهد کرد.

در ذهنیت طالبانی، شیئ انگاری زن و ابزار 
دیدن او امری جوهری است نه عارضی. این 
ذهنیت نمی تواند زنی را تصور کند که دانش 
بیاموزد، مهارت حاصل کند، نقش اجتماعی 
به  کند،  اقتصادی  فعالیت  باشد،  داشته 
سیاست وارد شود، و در سرنوشت همگانی 
برای  نقشی  چنین  قایل شدن  بگیرد.  سهم 
برای  که  می شود  امکان پذیر  هنگامی  زن 
به  مستقلی  حقوقی  و  حقیقی  او شخصیت 
طالبان  برای  این  و  شود،  شناخته  رسمیت 
نسبت  تبعیض آمیز  نگاه  نیست.  قبول  قابل 
نه تنها  بنیادگرا،  گروه های  تمام  در  زن  به 
میان  در  حتا  بلکه  مسلمان  بنیادگرایان 
به  نیز،  مسیحی  و  یهودی  بنیادگرایان 
اما این بدبینی ژرف و  درجاتی وجود دارد. 
به  نسبت  طالبان  که  آشتی ناپذیر  دشمنی 
زن دارند حتا در القاعده و داعش هم وجود 
ندارد. در مدتی که داعش بر مناطقی از عراق 
و شام سیطره داشت و دولِت خالفت خود 
را برپا کرده بود، امیرالمومنین آنان بخشی 
برای امور زنان اختصاص داده بود و لشکری 
النسائی«  َخنساء  شرطة  »لواء  بنام  آنان  از 
عمل  پولیس  نقش  در  که  بود  کرده  ایجاد 
می کرد. زنان داعشی در زمینه های آموزش، 
فعالیت  حتا  و  اجتماعی  نظارت  پرستاری، 

سایبری سهم می گرفتند.
تجربه حاکمیت سیاه طالبان در دهه نود و 
انزوا و خانه نشینی زنان در آن دوره و همه 
شده  موجب  شد،  اشاره  آن  به  که  مواردی 
که وضعیت زنان در نظام اسالمی مورد نظر 
طالبان در هاله ای از ابهام قرار گیرد. زنانی 
که تجربه ی شهرنشینی را از سر گذرانده اند 
در  را  بیشتری  خفقان  احساس  مراتب  به 
تجربه  امارت  حاکمیت  سایه  زیر  زندگی 
شد،  اشاره  که  همان طور  کرد.  خواهند 
سیمای زن مطلوب از نظر طالبان، زنی است 
نیازهای  و  باشد  خانه دار  بیاورد،  فرزند  که 
تفکر  در  دهد.  پاسخ  را  شوهرش  جنسی 

طالبانی، نقش زنان در همین سطح است. 
از  بسیاری  در  افغان  زنان  خواسته های 
محسوب  تابو  دیگر  مسلمان،  کشورهای 
اولیه آنان است. حق  نمی شود. بلکه حقوق 
آموزش و تحصیل، حق رانندگی، حق کار، 
حق آگاهی، حق مشارکت در سطوح مختلف 
رآی دادن،  تصمیم گیری،  حق  جامعه، 
مواردی  اجتماعی،  و  فردی  آزادی های 
هستند که اکنون در بسیاری از کشورهای 
اسالمی، دولت ها و نیروهای سیاسی خود را 
کشور  در  حتا  می دانند.  آن  ارائه  به  متعهد 
پادشاهی عربستان، اینک بسیاری از قوانین 

و قواعد به نفع زنان در حال تغییر است. 

زنان افغان  با چه وضعیتی مواجهند؟
نمایندگـی دفتـر ملـل متحـد »یونامـا« در 
گـزارش تـازه خـود دربـاره ی تلفـات افـراد 
در  کـه  کـرد  اعـالم  افغانسـتان  در  ملکـی 
شـش مـاه نخسـت سـال ۲۰۲۱ میـالدی، 
رقـم تلفـات غیرنظامیـان رکـورد شکسـته 
اسـت. گـزارش یونامـا نشـان می دهـد کـه 
طی شـش مـاه اول سـال جـاری میـالدی، 
بیـش از پنج هـزار فـرد ملکی در افغانسـتان 
کشـته و یـا زخمـی  شـده اند. ایـن در حالی 
اسـت کـه براسـاس گـزارش مذکور نسـبت 
به زمان مشـابه در سـال قبل، ایـن رقم ۴۷ 

درصـد افزایـش یافته اسـت.
رقم  اما  گزارش  این  در  نگران کننده  نکته 
یوناما  گزارش  بود.  کودکان  و  زنان  تلفات 
از  قابل توجهی  رقم  که  می دهد  نشان 
زنان  را  طالبان  اخیر  خشونت های  قربانیان 
و کودکان تشکیل می دهد. گروهی که هیچ 
نقشی در معادالت قدرت و جنگ نداشته اند. 

از  ولسوالی ها  بیشتر  در  را  امکان  این  آنها 
دختران سلب کرده اند. 

افغانستان همواره در صدر لیست کشورهایی 
زنان  برای  زندگی  شرایط  که  داشته  قرار 
این ساختار و  در آن اسفبار بوده است. در 
سلطه مردانه، زندگی تحت حاکمیت طالبان 
اگر اضافه شود، آنچه برای زنان قابل تصور 
وحشتناک  و  فاجعه آمیز  زندگی  یک  است، 
است. درحالی که یکی از شاخص های اصلی 
توسعه یافتگی جوامع، میزان حضور زنان در 
است.  جامعه  سیاسی  اجتماعی،  عرصه های 
دوباره  حاکمیت  در صورت  که  است  واضح 
مبهم  آینده ای  با  زنان  کشور،  در  طالبان 

روبه رو خواهند بود. 

و  بین المللی  همبستگی  و  افغان  زنان 
منطقه ای برای ادامه ی مبارزه

به تازگـی جمعـی از زنـان ایرانـی فعـال در 
حوزه هـای سیاسـی و اجتماعـی در حمایت 
تسـلط  بـا  مقابلـه  در  افغانسـتان  زنـان  از 
دوبـاره طالبان، بیانیه ای را منتشـر کرده اند. 

حسین علی کریمی

زنان  برای  زندگی  شرایط  که  داشته  قرار  کشورهایی  لیست  صدر  در  همواره  افغانستان 
این ساختار و سلطه مردانه، زندگی تحت حاکمیت طالبان  بوده است. در  در آن اسفبار 
وحشتناک  و  فاجعه آمیز  زندگی  یک  است،  تصور  قابل  زنان  برای  آنچه  شود،  اضافه  اگر 
زنان  حضور  میزان  جوامع،  توسعه یافتگی  اصلی  شاخص های  از  یکی  درحالی که  است. 
در عرصه های اجتماعی، سیاسی جامعه است. واضح است که در صورت حاکمیت دوباره 

طالبان در کشور، زنان با آینده ای مبهم روبه رو خواهند بود. 


