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هرات  در  پیش  شب  دو  رویداد  تازه ترین  در 
نتیجه  در  لرزاند.  را  شهر  این  بزرگی  انفجاری 
انفجار یک موتربمب در منطقه حوزه چهاردهم 
پولیس دست کم هشت نفر کشته و بیش از 50 
بیشتر  رویداد  قربانیان  شدند.  زخمی  دیگر  نفر 
و  زنان  به شمول  ملکی اند؛  افراد  و  غیرنظامیان 
کودکان. براساس اعالم نهادهای مسئول صحی 
در هرات وضعیت شماری از زخمیان این رویداد 
وخیم است. بسیاری از خانه ها بر اثر این انفجار 
نیرومند فرو ریخته است. نیروهای امدادی پس 
از وقوع حادثه موفق شدند دو کودک را از زیر 
آوار نجات دهند. انفجار به حدی قوی بوده که 
شهر  سراسر  در  آن  صدای  رسانه ها  گزارش  به 
هرات شنیده شده است. این رویداد یک فاجعه 

تمام عیار امنیتی بوده است. 
انفجار دو شب پیش هرات نمونه ای از گستردگی 
افغانستان است. هر  دامن جنگ و خشونت در 
روزه خبرهای از رویدادهای مرگبار امنیتی ذهن 
روزانه  می کند.  نگران تر  را  شهروندان  ضمیر  و 
چه در میدان جنگ و یا بیرون از ساحه جنگی 
ده ها تن جان شان را از دست می دهند. آمارهای 
رسمی نشان می دهد در حال حاضر روزانه در 

افغانستان تا مرز...

2

افغانستان همچنان 
مسلخ غرینظامیان

جدال هویت و سیاست )1(
کستان کنون و آینده ی سیایس و فرهنیگ هزاره ها در پا اشاره  ای به وضع ا

را درگیر کرد و در نهایت با درخواست صدراعظم عمران 
و  کشتگان  اجساد  دفن  برای  قربانیان  خانواده ی  از  خان 

سفر او به شهر کویته، موضوع خاتمه یافت.
و  امنیتی  سیاسی،  ابعاد  هزاره ها،  علیه  بی تردید حمالت 
اقتصادی بسیار پیچیده ای دارد و بایستی آن را در جای 

خود و در پیوند با گسترش تروریسم و...

که  پاکستان  در  هزاره  قومی  اقلیت  اخیر  سال های  در 
عمدتا در ایالت بلوچستان ساکن  اند، پیوسته مورد حمالت 
مورد  آخرین  داشته اند.  قرار  افراطی  تروریستی گروه های 
از این دست حمالت، قتل 11 نفر کارگر هزاره در معدن 
زغال در منطقه مج بوالن بود که در تاریخ 14 ماه جدی 
سال 1399 اتفاق افتاد و بیش از یک هفته دولت پاکستان 

یاین و حکومت؛  دوئل غور
پهلوهای پنهان از یک 

لشکرکیش سنگنی
نیروهای  حمله  از  محل  ساکنان  از  بسیاری  هنوز 
امنیتی برای گرفتاری حبیب اهلل غوریانی در جبرئیل 
هرات در شوک به سر می برند. برای این پرسش که 
با  متهم  یک  گرفتاری  برای  امنیتی  نیروهای  چرا 
عملیات  مسکونی  منطقه  در  حدت  و  شدت  چنان 
نظامی انجام داد، پاسخ روشنی ارائه نشده است. حاال 
عملیات چندساعته ی  از  روز  از 12  بیش  با گذشت 
این  تازه ی  پهلوهای  و  سنگینی  امنیتی،  نیروهای 
اعالم  بشر  حقوق   کمیسیون  می شود.  روشن  ماجرا 
بازداشت  برای  امنیتی  نیروهای  که  است  کرده 
استفاده  »نامناسب«  به شکل  قهریه  قوه  از  غوریانی 

کرده اند.
درگیر  محِل  ساکنان  از  شماری  مورد  تازه ترین  در 
زمان  در  که  مدعی اند  روز  اطالعات  با  گفت وگو  در 
از آنان در جنگ به عنوان  درگیری نیروهای امنیتی 

سپر انسانی استفاده...
3

سال   20 در  افغانستان  زنان  حاکم،  شرایط  به  توجه  با 
دستاوردهایی  به  زیاد  دشواری های  پذیرفتن  با  گذشته 
طالبان  رژیم  حاکمیت  دوره ی  با  امروز  که  رسیده اند 
دست کم تفاوت دارد. اما کشتار هدفمند زنان خبرنگار و 

اهل رسانه، کارمندان دستگاه عدلی- قضایی و...

تداوم مبارزه: 
صلح و برابری جنسییت
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مشاور امنیت ملی 
از شرکت افغانستان در نشست های 
مسکو و استانبول خبر داد

صفحه 2

سفیر سوریه انتقال بشار اسد به مسکو 
ونا را تکذیب کرد برای درمان کر

صفحه 6

صفحه 7

عمر بن الدن، 
هنرمندی که جهاد را ترک کرد )2(
گفت وگو با نقاشی که 
وریست جهان است فرزند بدنام ترین تر

منافع ترکیه 
در مذاکرات صلح افغانستان
آنکارا به دنبال چیست؟

صفحه 8

صلح افغانستان؛ 
وزیر خارجه امریکا 

با دبیرکل سازمان ملل 
گفت وگو کرد

 کاخ سفید: 
گفت وگوها با ایران 
به طور غیرمستقیم 
برقرار است

اطالعات روز: اتحادیه ی ملی ژورنالیستان افغانستان 
تأیید می کند که اسحاق اکرمی، مسئول این اتحادیه 

در والیت بامیان توسط کارکنان اداری و...

کودتای میانمار؛ 
هشت نفر دیگر در 
اعتراضات خیابانی 

کشته شدند

مسئول اتحادیه ی ژورنالیستان 
در بامیان توسط کارمندان رادیو 

و تلویزیون ملی لت وکوب شد
تلفات انفجار 

جمعه شب در شهر 
هرات به هشت 

کشته و ۵۴ زخمی 
افزایش یافت

2

شورای امنیت سازمان ملل: 

حمالت هدفمند در افغانستان 
باید فورا متوقف شود
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75 نفر به شمول نظامیان و غیرنظامیان 
هنوز  که  شرایطی  در  می شوند.  کشته 
نشده،  افغانستان شروع  در  فصل جنگ 
این میزان باالیی از خشونت نگران کننده 
مسلخ  همچنان  افغانستان  است. 
گستردگی  و  شواهد  است.  غیرنظامیان 
در  خونین  بهار  می دهد  نشان  جنگ 

افغانستان کلید خورده است. 
این روزها دوباره تالش برای از سرگیری 
گفت وگوهای صلح شدت بیشتری گرفته 
است. دولت جدید امریکا در تالش است 
نتیجه رساندن  به  برای  بهتری  رویکرد 
روند صلح افغانستان اختیار کند. نماینده 
سرگرم  به شدت  روزها  این  امریکا  ویژه 
رفت وآمد میان کابل و دوحه و کشورهای 
است.  افغانستان  صلح  روند  در  دخیل 
هدف اساسی این تالش ها راه افتادن قطار 
نیمه راه صلح است. اما تا زمانی که برای 
کاهش خشونت ها راه حل سنجیده نشود، 
این تالش ها بارها مثل گذشته شکست 
روند  اصلی که  خواهد خورد. یک دلیل 
تداشته  نتیجه  کنون  تا  دوحه  مذاکرات 
با  همزمان  که  خشونتی  به  برمی گردد 

مذاکرات ادامه داشته است. 
در تالش تازه امریکا یک مسأله ی مهم به 
چشم می خورد؛ طرحی برای کاهش 90 
روزه خشونت ها در آستانه عملیات بهاری 
طالبان. ظاهرا این طرح ساخته شده است. 
برای تطبیق این طرح نباید هیچ فرصتی 
از دست برود. لزوم آغاز کاهش خشونت ها 
خشونت ها  دامن  هرچه  دارد.  فوریت 
طرح  جمع کردن  شود،  گسترده تر 
اندازه دشوارتر می شود.  به همان  جدید 
طالبان برای حمالت بهاری شان آمادگی 
می گیرند. دولت افغانستان نیز برای جنگ 
دولت  این که  از  پیش  می شوند،  آماده 
میدان  در  بهار  در  طالبان  و  افغانستان 
خونین جنگ به مصاف هم بروند، برای 
همه  و  چاره سنجی  خشونت ها  کاهش 

طرف ها به خویشتن داری دعوت شوند. 
افغانستان  حکومت  ماجرا  دیگر  طرف 
و  ناامنی  شوند  قادر  طالبان  اگر  است. 
ادامه  شهرها  در  را  انفجاری  حمالت 
امنیتی  نیروهای  برای  کار  دهند، 
سخت  تر خواهد شد. ضعف حکومت در 
جلوگیری از حمالت انفجاری در شهرها 
نگران کننده است. طالبان می خواهند با 
انفجاری در  راه اندازی موجی از حمالت 
درون شهرها، افغانستان را از پا بیندازند. 
اما در مقابل نهادهای امنیتی در کشور 
افغانستان بدل  نهادها در  ناتوان ترین  به 
هرات  پیش  شب  دو  رویداد  شده اند. 
جنگ طلبی  نتیجه ی  طرف  یک  از  اگر 
دشمن است، از طرف دیگر پیامد ضعف 
نهادهای کشفی و امنیتی در هرات نیز 
استخباراتی  و  ناکامی های کشفی  است. 
کرده  خسته  را  مردم  امنیتی  نهاد های 
از  شهروندان  از  بسیاری  پرسش  است. 
چه  که  است  این  افغانستان  حکومت 
با  آیا  دارد.  جنگ  شدت  برای  آمادگی 
همین نابه سامانی استخباراتی و مدیریت 
آشفته ی جنگ پیروزی بر طالبان ممکن 
افغانستان به سمت سناریویی  است. آیا 
می رود که طالبان بتوانند مناطق بیشتری 
در  پیروزی  درآورند؟  خود  تصرف  به  را 
جنگ به برنامه و مدیریت نیاز دارد، نه 
به خطابه آتشین سیاسی از پشت تربیون.

در نامه وزیر خارجه امریکا به رییس جمهور 
غنی از بدترشدن وضعیت امنیتی و حتا 
سقوط افغانستان در کام یک هرج ومرج 
پیام  است.  شده  داده  هشدار  سیاسی 
خارجه  وزارت  نامه  تند  لحن  سیاسی 
امریکا به حکومت افغانستان این است که 
در صورت مخالفت با طرح جدید امریکا 
حکومت کنونی را به حال خودش خواهد 
گذاشت. اکنون که رییس جمهور غنی و 
معاون اول او این طرح را کاغذپاره و سند 
در  سینه ی چه کسی  خوانده اند  ننگین 
معرض هزار زخم دشمن است. شهروندان 
هر روز در خون غرق اند یا مقام های پشت 
موانع بزرگ کانکریتی در ارگ و صدارت؟

و  برحق مردم  و موضع های  با خواست ها 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان دانسته 

است.
این وزارت در اعالمیه ای یک بار دیگر بر 
قطع خشونت ها، توقف قتل های هدفمند 
شده  فراگیر  و  دایمی  آتش بس  تأمین  و 

است.
اخیر  ماه های  در  که  است  درحالی  این 
بیشتر  در  هدفمند  ترورهای  و  حمالت 
به صورت  پایتخت  جمله  از  کشور  نقاط 
نگران کننده افزایش یافته است. مسئولیت 
بیشتر این حمالت را شخص و یا گروهی 
افغانستان  دولت  اما  نمی گیرد،  عهده  به 
آن ها  مسئول  را  طالبان  گروه  همواره 

می داند.

به هدف ختم جنگ تأمین می شود.
آنان همچنان تأکید کرده اند که زنان در 
برابر  و  معنادار  به گونه ی  باید  روند  این 

اشتراک داشته باشند.
طرف های  اعالمیه  در  هم،  سویی  از 
به هدف  اقداماتی  به  مذاکرات  در  شامل 
اعتمادسازی، کاهش خشونت و حسن نیت 

متداوم ترغیب شده اند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد 
همچنان در این اعالمیه نسبت به تهدید 
ابراز  منطقه  و  افغانستان  برای  تروریزم 

نگرانی کرده اند.
اعالمیه ی  از  افغانستان  خارجه ی  وزارت 
متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
کامل  مطابقت  در  آن را  و  کرده  استقبال 

متحد  ملل  سازمان  امنیت  شورای 
و  فوری  محاکمه ی  خواستار  همچنان 

حتمی عامالن این حمالت شده اند.
آنان تأکید کرده اند که باید تمامی طرف ها 
در هر شرایطی به تعهدات خود از جمله 
حمایت از غیرنظامیان و قوانین بین المللی 
اعالمیه  در  بگذارند.  احترام  بشردوستانه 
هدفمند،   حمالت  که  است  شده  گفته 

مصداق جنایت جنگی است.
امنیت  شورای  اعضای  حال،  همین  در 
سازمان ملل متحد گفته اند که صلح پایدار 
در افغانستان تنها از طریق روند صلح به 
به منظور  افغان ها  مالکیت  و  رهبری 
جامع  و  دایمی  آتش بس  به  دست یابی 
فراگیر  سیاسی  توافق  یک  همچنان  و 

اطالعات روز: شورای امنیت سازمان ملل 
و  خشونت ها  افزایش  به  نسبت  متحد 
حمالت هدفمند در افغانستان ابراز نگرانی 
کرده و خواستار توقف فوری این حمالت 

شده است.
متحد  ملل  سازمان  دفتر  شورای  اعضای 
نشر  با  حوت(   22 )جمعه،  پیش  روز  دو 
اعالمیه ای گفته است که این نوع حمالت 
دولت،  غیرنظامی  کارمندان  غیرنظامیان، 
فعاالن رسانه ای، کارکنان نهادهای عدلی 
و قضایی، کارکنان نهادهای صحی، فعاالن 
و  مذهبی  اقلیت های  و  زنان  بشر،  حقوق 

قومی را هدف قرار می دهد.
»شنیع«  هدفمند  حمالت  اعالمیه،  در 
اعضای  است.  شده  محکوم  و  خوانده 

شورای امنیت سازمان ملل: 

حمالت هدفمند در افغانستان باید فورا متوقف شود

دوا  را  دردی  کدام  موقت  »حکومت  که 
نمی کند«. او گفت که حکومت افغانستان 
می خواهد به صلح برسد و طرف هایی که 
فرار می کنند، موضوعات دیگری  از صلح 
از جمله حکومت موقت را مطرح می کنند.

تأکید کرد که در حال حاضر آمادگی  او 
در  واقعی  صلح  به  رسیدن  برای  طالبان 

افغانستان را مشاهده نمی کند.
سخن گوی  زاخارووا،  ماریا  پیش  روز  دو 
»ایجاد  بود:  گفته  روسیه  خارجه  وزارت 
یک دولت موقت فراگیر راه حلی منطقی 
برای ادغام طالبان در فضای مسالمت آمیز 

سیاسی افغانستان است.«
او اما گفته بد که این تصمیم باید توسط 
خود افغان ها گرفته شود و توافق از طریق 
به  مذاکرات  و  ملی  مصالحه ی  برنامه ی 

دست آید.

افغانستان  خارجه ی  وزارت  پیش  روز  دو 
نیز گفته بود که نمایندگان این کشور در 

نشست صلح مسکو شرکت می کنند.
دیگری  نشستی  است  قرار  هم،  سوی  از 
در پیوند به صلح افغانستان در ماه اپریل 
ترکیه  استانبول  شهر  در  جاری  سال 

برگزار شود.
خارجه ی  وزیر  اوغلو،  چاووش  مولود 
ترکیه دو روز پیش اعالم کرد که نشست 
استانبول جایگزین نشست دوحه نه، بلکه 
با دولت  مکمل آن است و در هماهنگی 

قطر برگزار می شود.
از  بخشی  در  ملی  امنیت  مشاور 
صحبت هایش به موضوع روسیه در مورد 
افغانستان  موقت  دولت  در  طالبان  ادغام 

واکنش نشان داد.
گفت  خبری  نشست  این  در  محب  آقای 

این گروه در دوحه در نشست های مسکو 
از  نمایندگی  به  استانبول شرکت کند،  و 
دولت افغانستان نیز هیأت مذکره کننده ی 

این کشور، شرکت خواهد کرد.
که  کرد  تأکید  کشور  ملی  امنیت  مشاور 
تصمیم شرکت حکومت افغانستان در این 

دو نشست قطعی شده است.
افغانستان  صلح  مورد  در  مسکو  نشست 
قرار است به تاریخ 1۸ ماه جاری میالدی 

)مارچ( برگزار شود.
روسیه قبال از رهبری حکومت افغانستان، 
شورای عالی مصالحه ی ملی و شماری از 
چهره های سیاسی و رهبران احزاب برای 
شرکت در این نشست دعوت کرده است.

ایاالت  و  منطقه  کشورهای  از  شماری  از 
برای  نیز  امریکا و گروه طالبان  متحده ی 

شرکت در این نشست دعوت شده است.

اطالعات روز: حمداهلل محب، مشاور امنیت 
در  افغانستان  حکومت  که  می گوید  ملی 
قرار  که  استانبول  و  مسکو  نشست های 
برگزار  افغانستان  به صلح  پیوند  در  است 

شود، شرکت می کند.
آقای محب که دیروز )شنبه، 23 حوت( در 
یک نشست خبری مشترک با وزیر داخله، 
رییس عمومی امنیت ملی و رییس ستاد 
می کرد،  صحبت  کابل  در  کشور  ارتش 
وزارت  همچنان گفت که در حال حاضر 
خارجه و شورای عالی مصالحه ی ملی کار 
دیگر کشورها  اشتراک  تا سطح  می کنند 
و طالبان در این نشست ها مشخص شود.

به  توجه  با  افغانستان  که  افزود  محب 
نشست ها  این  در  طالبان  اشتراک  سطح 
او،  گفته ی  به  کرد.  خواهد  تعیین  هیأت 
اگر از طرف طالبان هیأت مذاکره کننده ی 

مشاور امنیت ملی از رشکت افغانستان در نشست های مسکو و استانبول خرب داد

او افزوده است: »در غیر آن صورت )عدم 
بررسی لت وکوب اکرمی( برداشت ما این 
در سطح  حلقاتی  و  افراد  که  بود  خواهد 
و  توطئه  طرح  با  بامیان  والیت  رهبری 
و  بیان  آزادی  تحدید  پی  در  دسیسه 
بدون  فعالیت  برای  عرصه  محدودسازی 

سانسور رسانه ها است.«
در  محلی  خبرنگار  دیگر  طاهری،  الیاس 
بامیان نیز گفته است که در ماه های اخیر 
عرصه برای فعالیت خبرنگاری در بامیان، 
در  که  است  گفته  او  است.  شده  تنگ تر 
حال حاضر فضا برای فعالیت رسانه ای در 

این والیت، شدیدا نگران کننده است.

اقدامی  مورد  این  در  تاکنون  پولیس  اما 
نکرده است.

رادیو و تلویزیون ملی در این مورد حاضر 
ارسال  درخوست  و  نشد  پاسخ دهی  به 
روزنامه  از  را  اطالعات  به  فورم دسترسی 

اطالعات روز کرد.
به  بامیان  والیت  در  محلی  خبرنگاران 
کارکنان  توسط  اکرمی  آقای  لت وکوب 
نشان  واکنش  ملی  تلویزیون  و  رادیو 
خبرنگاران  از  احمدی،  زمان  داده اند. 
باید  این والیت گفته است که  محلی در 
بی طرفانه  و  فوری  به صورت  رویداد  این 

بررسی شود.

نیز  صحی اش  وضعیت  و  است  بستری 
خوب گزارش شده است.

در  صبح  اکرمی  »آقای  داد:  توضیح  او 
دفتر اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان 
در بامیان بوده است. شش یا هفت نفر از 
تلویزیون ملی  اداری و تخنیکی  کارکنان 
دشنام  و  دو  را  او  ابتدا  آمده اند.  دفتر  به 
داده، بعد با آقای اکرمی درگیر شده و او 

را لت وکوب کرده اند.«
اتحادیه ی  رییس  حال،  همین  در 
این  که  گفت  افغانستان  ژورنالیستان 
با  اکرمی  اسحاق  سوی  از  موضوع 
فرماندهی پولیس بامیان نیز شریک شده، 

اطالعات روز: اتحادیه ی ملی ژورنالیستان 
اسحاق  که  می کند  تأیید  افغانستان 
والیت  در  اتحادیه  این  مسئول  اکرمی، 
تخنیکی  و  اداری  کارکنان  توسط  بامیان 
شده  لت وکوب  ملی  تلویزیون  و  رادیو 

است.
اتحادیه ی  اجرایی  رییس  دشتی،  فهیم 
روزنامه  به  افغانستان  ژورنالیستان  ملی 
اطالعات روز گفت که این رویداد قبل از 
چاشت دیروز )شنبه، 23 حوت( در شهر 

بامیان رخ داده است.
اکرمی  اسحاق  که  افزود  دشتی  آقای 
بامیان  در  شفاخانه ای  در  هم اکنون 

یون ملی لت وکوب شد مسئول اتحادیه ی ژورنالیستان در بامیان توسط کارمندان رادیو و تلویز

تلفات انفجار جمعه شب در شهر هرات به هشت کشته و ۵۴ زخمی افزایش یافت
یک عراده موتر نوع فالنکوچ بمب گذاری شده حوالی ساعت 9:00 دو شب پیش در 

ساحه ی نزدیک حوزه ی چهاردهم شهر هرات منفجر شد.
آن  کیلومتری  چند  شعاع  در  که  است  شده  گزارش  حدی  به  انفجار  این  شدت 
شیشه ی خانه های مسکونی شکسته است. همچنان ده ها خانه ی مسکونی در اطراف 

محل این رویداد تخریب و یا خساره مند شده است.
وزارت داخله دو شب پیش طالبان را مسئول این حمله ی موتربمب اعالم کرد. گروه 

طالبان اما تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

اطالعات روز: وزارت داخله ی کشور اعالم کرده است که تلفات انفجار جمعه شب 
در شهر هرات به هشت کشته و 54 زخمی افزایش یافته است. وضعیت پنج تن از 

زخمیان وخیم گزارش شده است.
طارق آرین، سخن گوی وزارت داخله دیروز )شنبه، 23 حوت( گفته است که در 
مقام های صحی  گفته ی  به  شاملند.  غیرنظامی  و 47  نظامی  زخمیان هفت  میان 
هرات، در میان زخمیان زنان و کودکان نیز شاملند. آرین همچنان گفته است که 
کشته شدگان این رویداد یک منسوب پولیس، سه کودک، دو زن و دو مرد هستند.

صلح افغانستان؛ 
یکا با دبریکل سازمان ملل گفت وگو کرد یر خارجه امر وز

بـرای پیشـبرد سـریع و اساسـی موضوعات به سـوی یـک توافق و آتش بـس دایمی 
و جامـع، دولـت امریـکا به دنبـال تالش های دیپلماتیک در سـطح ملـی، منطقه ای 

و سـازمان ملل است.
بلینکن در این نامه نوشته بود که کشورش از سازمان ملل خواهد خواست که برای 
بحث بر سر رویکرد مشترک حمایت از صلح افغانستان، وزیران خارجه ی روسیه، 

چین، پاکستان، ایران، هندوستان و امریکا را گردهم جمع کند.
اپریل سال جاری نشستی در سطح باالی رهبری  از سوی هم، قرار است در ماه 
دولت افغانستان و گروه طالبان در شهر استانبول ترکیه که در نامه ی بلینکن نیز به 
آن اشاره شده بود، برگزار شود. طبق گزارش ها، قرار است مدیریت این نشست را 

سازمان ملل متحد بر عهده داشته باشد.

اطالعات روز: آنتونی بلینکن وزیر خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا با آنتونیو گوترش 
مسایل  و  افغانستان  صلح  روند  است.  کرده  گفت وگو  متحد  ملل  سازمان  دبیرکل 

مرتبط به برما و اتیوپیا از محورهای بحث دو طرف در این گفت وگو بوده است.
دبیرکل  از  بلینکن  آقای  که  است  گفته  اعالمیه ای  در  امریکا  خارجه ی  وزارت 
سازمان ملل به خاطر تعهد این سازمان در کمک به پیشبرد گفت وگوها به منظور 
و  دایمی  آتش بس  و همچنان  دوامدار  و  عادالنه  توافق سیاسی  به یک  دست یابی 

جامع سپاسگزاری کرده است.
در اعالمیه جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است.

ایـن درحالـی اسـت که پیـش از ایـن آنتونـی بلینکن در نامـه ای بـه رییس جمهور 
اشـرف غنـی و عبـداهلل عبـداهلل رییس شـورای عالی مصالحـه ی ملی گفتـه بود که 
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ذبیح هللا فرهنگ، رییس نشرات 
این کمیسیون در صحبت با 

روزنامه اطالعات روز می گوید که 
شکایت از نقض حقوق  بشر در این 

رویداد وجود دارد؛ چرا که افرادی 
کشته و زخمی شده اند و همچنین 

آسیب های روحی–روانی بر مردم 
وارد شده است: »عملکرد پولیس 

در شهرک جبرئیل موجب نگرانی 
جدی ما است و شکایت های بسیار 

جدی در این مورد وجود دارد.«

غوریانی: جرم من هویت من است
حکومت مدعی است که حبیب اهلل غوریانی 
به جرایم زیادی از جمله قاچاق مواد مخدر، 
داشتن افراد غیرمسئول نظامی و قتل متهم 
است. به همین دلیل نیروهای امنیتی برای 
حبیب اهلل  اما  کرده اند.  اقدام  او  دست گیری 
به  متهم شدن  به  واکنش  در  غوریانی 
دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اخاذی 
می گوید که تمام این موارد ساختگی است و 
اگر حکومت ثابت کند که وی در پرونده های 
جرمی دست دارد، خودش را به قانون تسلیم 

می  دهد. 
آقای غوریانی ضرب االجل یک هفته ای برای 
سید عبدالوحید قتالی، والی هرات مشخص 
بابت  جبرئیل  شهرک  مردم  از  تا  می کند، 
در  و  کند  معذرت خواهی  نظامی،  عملیات 
غیر آن صورت هشدار می دهد که دست به 
تن  هزار   100 حد  در  گسترده  راهپیمایی 

می زند.
او همچنین می گوید که علیه والی در دادگاه 
غیرنظامیان  بر  بابت شلیک  جهانی »الهه« 
شکایت خواهد کرد: »من اگر زندان شخصی 
کردند،  راه اندازی  عملیات  وقتی  چرا  دارم، 
موقعیت زندان را مشخص نکرده اند و زندان 
هویت  من  گناه  تنها  نکردند.  پیدا  شخصی 

من است.«
والی  که  است  مدعی  غوریانی  حبیب اهلل 
هرات به درخواست اش مبنی بر گفت وگو در 
اعتنایی   – – مقر بودوباش والی  باغ آزادی 
برای  عملیات  تداوم  بر  همچنان  و  نکرده 
است:  داشته  پافشاری  وی  دست گیری 
و  کردم  تلفنی صحبت  هرات  والی  با  »من 
مردم  که  کن  متوقف  را  عملیات  که  گفتم 
غیرنظامی کشته و زخمی شده اند. موترهای 
باغ آزادی می آیم.  به  خود را روان کن من 
قول کرد و قسم خورد، ولی گفتار یک چیز 

و رفتار چیز دیگر بود.«

والی: قهرمان سازی کاذب فایده ندارد
روز سه شنبه، 19 حوت شماری از متنفذان 
سید  با  دیدار  در  جبرئیل  شهرک  قومی 
مورد  در  هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید 
صحبت  دولتی  نیروهای  عملیات  چگونگی 

کرده اند. 
در اعالمیه ی دفتر والی هرات آمده است که 
را  امنیتی  نیروهای  اخیر  افراد عملیات  این 
نیروهای  از  و  کرده اند  نکوهش  جبرئیل  در 
مناطق  در  عملیات  که  خواسته اند  امنیتی 
کنند،  راه اندازی  ویژه  تدابیر  با  را  مسکونی 
ایجاد رعب و وحشت جلوگیری شود.  از  تا 
در این اعالمیه آمده است: »والی هرات نیز 
مراتب تاثر و تأسف خود از واردشدن تلفات 
و خساره های به غیرنظامیان را ابراز داشت و 
بر رسیدگی به خواست های متضررین تأکید 

نمود.«
نتیجه ی  در  که  مسکونی  خانه های  مالکان  
افراد  و  دولتی  نیروهای  میان  درگیری 
از  دیده اند،  خساره  غوریانی،  حبیب اهلل 
غرامت  آنان  برای  که  می خواهند  حکومت 
ترمیم  را  خانه های شان  دوباره  تا  بپردازد 
برای  جبرئیل  ساکنان  از  گروهی  کنند. 
روز  درگیری  مالی  خساره  میزان  بررسی 
تا  شده اند  موظف  گذشته  هفته  چهارشنبه 

میزان خساره مالی را مشخص کنند. 
همچنین هیأتی از سوی اداره محلی هرات 
برای بررسی میزان خساره ساکنان شهرک 

جبرئیل توظیف شده است. 
روز  هرات  والی  قتالی،  عبدالوحید  سید 
حبیب اهلل  دیگر  بار  حوت   20 چهارشنبه 
غوریانی را مجرم و دزد توصیف کرده است: 
»شخصی به نام غوریانی را من نمی شناختم، 
یک مجرم، دزد است که تحت تعقیب قرار 
یک  از  نباید  و  شود  دستگیر  باید  و  دارد 
مجرم پشتیبانی شود و قهرمان سازی کاذب 

فایده ندارد.«
از  پـس  کـه  اسـت  مدعـی  هـرات  والـی 
درگیـری گسـترده حبیـب اهلل غوریانـی بـا 
نیروهـای دولتـی، وی اعالم کرده اسـت که 
بـه حکومـت تسـلیم می شـود: »وقتـی کـه 
می گفـت جنـگ توقـف بدهیـد، لحظـه ای 
بـود کـه آن زمـان مـردم مـا را بـه خـاک و 
خـون کشـانده بـود. تمـام گلوله هـای او به 

سـینه مـردم خـورده بـود.«

می زدند.  جیغ  و  گریه  و  بودند  ترسیده 
کودکان من افسردگی پیدا کرده اند و اشتها 

ندارند و همیشه در فکر هستند.«
سید عبدالوحید قتالی، والی هرات می گوید 
غوریانی  حبیب اهلل  افراد  کشته شدگان  که 
را  ادعا  این  نیز  هرات  پولیس  بوده اند. 
سخن گوی  ولی زاده،  عبداالحد  نمی پذیرد. 
جریان  در  که  می گوید  هرات  پولیس 
باالی  غوریانی،  بازداشت حبیب اهلل  عملیات 
پولیس شلیک شده است: »می خواستند که 
پولیس را از بین ببرند و حتا مردم بی دفاع 
را به رگبار بستند. مطابق به قانون پولیس 
اجراآت کرده و در آن عملیات دو نفر از بین 

رفتند.«

افزایش آمار قربانیان 
محمدرفیق شیرزی، سخن گوی صحت عامه 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که  هرات 
در جریان درگیری شهرک جبرئیل، 41 تن 
به شمول پنج نیروی امنیتی زخمی شده اند. 
او می افزاید که در میان زخمیان، یک زن و 
سه کودک نیز شامل هستند و همچنین دو 
تن از افراد وابسته به حبیب اهلل غوریانی نیز 

کشته شده اند.
اما حبیب اهلل غوریانی در صحبت با روزنامه 
نتیجه ی  در  که  می کند  ادعا  روز  اطالعات 
غیرنظامیان،  باالی  دولتی  نیروهای  شلیک 
شده اند.  کشته  تن  شش  و  زخمی  تن   94
فاتحه  به مناسبت  که  اطالعیه ای  در 
رسیده  نشر  به  رویداد  این  کشته شدگان 
نفر  شش  رویداد  این  قربانیان  شماری  نیز 
از  تن  دو  دست کم  می رسد  به نظر  هستند. 
هنگام  که  هستند  کودکانی  قربانیان  این 

درگیری مادران شان سقط جنین کرده اند. 

»سه سال انتظار برای هیچ«
از  سال  سه  گذشت  از  پس  خداداد  همسر 
روز  در  اما  می شود،  باردار  عروسی شان 
درگیری از ترس و وحشت زیاد، سقط جنین 

می  کند. 

که نباید برای بازداشت یک فرد، ده ها تانک 
می آورند:  جبرئیل  شهرک  به  را  رینجر  و 
»خساره زیاد ما مردم ملکی دیدیم و نباید 
حکومت عملیات این چنینی شروع می کرد 
و به هر حال ما غیرنظامیان شهید و زخمی 

دادیم.«
اسداهلل، یکی از زخمیان دیگر رویداد شهرک 
ساعت  حوالی  می گوید،  او  است.  جبرئیل 
خانه،  به  کار  محل  از  رفتن  هنگام   4:30
مرمی به پایش اصابت کرده است. بستگان  
می گویند  روز  اطالعات  روزنامه  به  اسداهلل 
که در حدود 30 هزار افغانی برای درمانش 
وضعیت  شرایطی که  در  کرده اند،  هزینه 

اقتصادی شان بد است. 
شفاخانه  از  روز  چهار  از  پس  که  اسداهلل 
روز  اطالعات  روزنامه  به  شده،  مرخص 
پایش،  به  مرمی  شلیک  که  می گوید 
حاال  و  بوده  زندگی اش  در  درد  سخت رین 

وضعیت اش قناعت بخش است. 

تیرباران پس از دست گیری
اتاق های  و  خانه  دروازه  های  از  بخشی  در 
می شود.  دیده  مرمی  شلیک  مرادی  طاهره 
وحشتناکی  صحنه های  مرادی،  طاهره 
آقای  افراد  و  دولتی  نیروهای  درگیری  از 
نیروهای دولتی  روایت می کند که  غوریانی 
علی  جعفری و حسین علی  زمانی، دو تن از 
است:  کرده  تیرباران  را  غوریانی  محافظان 
به  دولتی  نیروهای  شب   10:30 »ساعت 
خانه ما ریختند و به دروازه شلیک کردند و 
به زور وارد خانه ما شدند و رفتند یک نفر را 
به سرش شلیک کردند و یک نفر دیگر فکر 
و  زدند  به سرش  با خشت  اول  می کنم که 

بعدا روی بدنش شلیک کرده اند.«
شلیک  از  پس  که  می گوید  مرادی  طاهره 
در خانه اش از سوی نیروهای دولتی، چهار 
فرزندش در شوک به سر می برند و آنان طی 
خانه شان  در  که شب ها  می شود  هفته  یک 
فرزندانش  روحی  وضعیت  که  چرا  نیستند؛ 
بچه ها  خیلی  شب  »آن  نیست:  مناسب 

واجد روحانی – هرات

حمله  از  محل  ساکنان  از  بسیاری  هنوز 
حبیب اهلل  گرفتاری  برای  امنیتی  نیروهای 
به سر  شوک  در  هرات  جبرئیل  در  غوریانی 
می برند. برای این پرسش که چرا نیروهای 
چنان  با  متهم  یک  گرفتاری  برای  امنیتی 
شدت و حدت در منطقه مسکونی عملیات 
نشده  ارائه  روشنی  پاسخ  داد،  انجام  نظامی 
از  روز   12 از  بیش  گذشت  با  حاال  است. 
امنیتی،  نیروهای  چندساعته ی  عملیات 
سنگینی و پهلوهای تازه ی این ماجرا روشن 
اعالم کرده  بشر  می شود. کمیسیون حقوق  
بازداشت  برای  امنیتی  نیروهای  که  است 
»نامناسب«  به شکل  قهریه  قوه  از  غوریانی 

استفاده کرده اند.
از ساکنان محِل  تازه ترین مورد شماری  در 
درگیر در گفت وگو با اطالعات روز مدعی اند 
از  امنیتی  نیروهای  درگیری  زمان  در  که 
آنان در جنگ به عنوان سپر انسانی استفاده 
نیروهای  که  مدعی اند  شاهدان  کرده  اند. 
امنیتی پس از گرفتاری دو محافظ حبیب اهلل 
غوریانی، آن ها را تیرباران کرده اند. همچنان 
با  شماری از زخمیان این رویداد می گویند 
هزینه شخصی ناگزیر شده اند خود را تداوی 

کنند. 

نیروهای  انسانی  سپر  غیرنظامیان، 
امنیتی

شهرک  رویداد  عینی  شاهدان  از  برخی 
از  دولتی  نیروهای  که  مدعی اند  جبرئیل 
بازداشت  برای  انسانی  سپر  به عنوان  آنان 

حبیب اهلل غوریانی استفاده کرده اند.
به روزنامه اطالعات روز  جمعه خان اخالقی 
می گوید که با ده ها تن دیگر برای پادرمیانی 
آمده  غوریانی  حبیب  اهلل  و  حکومت  میان 
آنان  دولتی  نیروهای  آن  از  پس  و  بودند 
به  پایین  طبقه  از  و  کرده اند  بازداشت  را 
به عنوان  آنان  از  و  بردند  باالیی  طبقه های 
داخل  »ما  کرده اند:  استفاده  انسانی  سپر 
سالن برای پادرمیانی آمده بودیم و نیروهای 
دولتی سه راکت به سالن زدند و پس از آن 
از ما به عنوان سپر  ما را لت وکوب کردند و 
که  دارد  تأکید  او  کردند.«  استفاده  انسانی 
باید رویداد حمله نیروهای دولتی به شهرک 
جبرئیل به گونه ی همه جانبه رسیدگی شود.

از  استفاده  ادعای  هرات،  پولیس  اما 
برای  انسانی  سپر  به عنوان  غیرنظامیان 
می کند.  رد  را  غوریانی  حبیب اهلل  بازداشت 
عبداالحد ولی زاده، سخن گوی پولیس هرات 
به روزنامه اطالعات روز می گوید که به هیچ 
عنوان در عملیات بازداشت آقای غوریانی از 
استفاده  انسانی  سپر  به عنوان  غیرنظامیان 
نشده است: »همیشه مخالفان، جنایت کاران 
را سپر  امنیت اند، مردم  و کسانی که مخل 
قرار می دهند و با استفاده از خانه های مردم 

و اماکن دست به جرم و جنایت می زنند.«
که  مدعی اند  زخمیان  از  برخی  همچنین 
درمان  را  خودشان  شخصی شان  هزینه  با 
کرده اند. سید امین، یکی از زخمیان رویداد 
12 حوت، او در صحبت با روزنامه اطالعات 
روز می گوید که در نتیجه ی شلیک نیروهای 

دولتی، یک انگشت اش قطع شده است. 
او تنها نان آور خانواده شش نفری اش است و 
از هنگامی که زخمی شده است، بیکار شده 
و تا چند روز آینده نیز قادر به پیداکردن کار 
انتقاد می کند  دولتی  نیروهای  از  او  نیست. 

افراد  از  یکی  و  دارد  سن  سال   30 خداداد 
فقیر در منطقه ی جبرئیل هرات است. او به 
روزنامه اطالعات روز می گوید که باردارشدن 
خانه اش  در  مضاعف  خوشحالی  همسرش 
این  اما دیری نگذشت که  بود،  ایجاد کرده 
خوشحالی جایش را به غم داد: »شب جنگ 
بود.  آمده  به جبرئیل  رینجر  و  تانک  و  بود 
ترسید  همسرم  بود،  زیاد  سروصدا  بس  از 
بردیم و گفتند که جنین سقط  و شفاخانه 

شده.«
شب  آن  هرگز  خانواده اش  می گوید  او 
کند:  فراموش  نمی تواند  را  هراسناک 
از  داغ  در  و  گریه می کند  »همسرم شب ها 
حکومت  از  من  است.  نوزاد ش  دست دادن 
می پرسم که آیا نیاز بود که این قدر ترس و 

وحشت در جبرئیل ایجاد کنند.«

شده  استفاده  نامناسب  قهریه  »قوه 
است«

مسئوالن در کمیسیون حقوق  بشر کشور از 
عملکرد نیروهای پولیس در رویداد جبرئیل 

شهر هرات انتقاد می کند. 
این  نشرات  رییس  فرهنگ،  ذبیح اهلل 
اطالعات  روزنامه  با  صحبت  در  کمیسیون 
حقوق   نقض  از  شکایت  که  می گوید  روز 
که  چرا  دارد؛  وجود  رویداد  این  در  بشر 
افرادی کشته و زخمی شده اند و همچنین 
آسیب های روحی–روانی بر مردم وارد شده 
است: »عملکرد پولیس در شهرک جبرئیل 
موجب نگرانی جدی ما است و شکایت های 

بسیار جدی در این مورد وجود دارد.«
او تأکید دارد که باید در مورد حمله شهرک 
صورت  همه جانبه  تحقیق  هرات  جبرئیل 
خساره  جبران  آسیب دیدگان  به  و  بگیرد 
در  باید  و همچنین حکومت  پرداخت شود 
افراد  مال  و  جان  حفظ  عملیات ها  جریان 
غیرنظامی را تضمین کند. کمیسیون حقوق  
جدی  بسیار  شکایت های  که  می گوید  بشر 
باید  و  دارد  رویداد جبرئیل وجود  مورد  در 

در این مودر تحقیق صورت بگیرد. 
این کمیسیون از نهادهای امنیتی می خواهد 
مظنونان  و  متهمان  با  را  برخوردشان  که 
بشری  حقوق   و  عمومی  قوانین  براساس  را 

منظم کنند. 

دوئل غوریاین و حکومت؛ 

هپلوهای پهنان از یک لشکرکیش سنگین

صدهاتنازباشندگانشهرکجبرئیلهراتدرمراسمفاتحهخوانیکشتهشدگان12حوتشرکتکردهاند.
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اشاره  ای به وضع اکنون و آینده ی سیاسی و فرهنگی هزاره ها در پاکستان

دو  و در مدخل هر  است  ایزوله شده  کامال 
بازرسی  ایست  بروری  و  مری آباد  محِل 
با  آن  از  ورود و خروج  و هربار  دارد  وجود 
بازرسی انجام می شود. ایستگاه های بازرسی 
و تالشی که در مدخل محالت هزاره نشین 
ترحم،  حس  نشان  خود  شده اند،  گذاشته 
برای  جایی  است،  قربانی بودن  و  محافظت 
قربانی گرفتن نیز است. مکرر آدم ها در این 
و مزاحمت  آزار  بازرسی مورد  ایستگاه های 
قرار می گیرد و در مواردی آدم ها با واسطه و 
رشوت از این سو به آن سو می روند یا جنس 
و کاالیی را از داخل شهر به درون محالت 
منتقل می کنند. هیچ چیز مانند این انزوای 
در  هزاره  حضور  نشان دهنده ی  اجتماعی 

شهر در مقام یک قربانی نیست.
و  شهر  دموگرافیک  تحوالت  موازات  به 
بخش   از  هزاره ها  پای  و  دست  کوتاه شدن 
بازار اصلی شهر کویته، تحوالت  و  مرکزی 
سیاسی در شهر و عقاید و افکار سیاسی نیز، 
و  تحول  دچار  هزاره ها  میان  در  دست کم 
دگردیسی بسیار شده است. هزاره ها نخست 
به حکم استراتژی بقا و صیانت ذات بیشتر 
آوردند.  روی  فنی  و  تکنیکی  کارهای  به 
تشکیل دسته ی پیشاهنگ یا »هزاره پانیر« 
برای  هم  سیاست  است.  آن  نمونه ی  یک 
از تکنوکراسی  هزاره های نخستین، بخشی 
بود. جنرال موسا خان هم بعد از فرماندهی 
ارتش فرماندار پاکستان غربی و بعد ایالت 
ایدئولوژی هایی  طوفان  اما  شد.  بلوچستان 
چپ و راست که از شرق و غرب می وزید، 
جامعه هزاره پاکستان را نیز تکان دادند. رد 
پای اندیشه ها و عقاید سیاسی گوناگون را 
از  کرد.  هزاره ها مشاهده  میان  در  می توان 
کتاب »به سوی تمدن بزرگ« اثر محمدرضا 
شاه پهلوی، پادشاه سابق ایران، تا نوشته ها 
جزوات  تا  شریعتی،  علی  خطابه های  و 
ایدئولوژیک مجاهدین خلق ایران و مجموعه 
اسالمی،  مختلف  روایت های  تا  و  مائو  آثار 
رنگ و نشان خود را در میان هزاره های این 
شهر بر جا نهاده اند و رد و نشانه های آن ها 
را در کنج و کنار معدود کتاب فروشی های 
مشاهده  می توان  هزاره نشین  قسمت های 
کرد. احزابی که در دوران جهاد افغانستان 
در میان هزاره ها تشکیل می شدند، چه در 
داخل و چه در خارج، مانند »مجاهدین خلق 
افغانستان« که بعدها به »گروه مستضعفین 
»گروه  نیز  و  شد  مشهور  افغانستان« 
و  افغانستان«  مستضعفین  قیام  توحیدی 
»سازمان رزمندگان مستضعفین« که اکنون 
همگی به فراموشی سپرده شده اند، از افکار 
از  برخی  می کردند.  تغذیه  شریعتی  علی 
پاکستان و در همین شهر  این گروه ها در 
کویته تشکیل شدند و این نشان تنوع عقاید 
سیاسی ولی نه چندان عمیق بلکه سطحی 

در این جامعه است. 
واقع این است که تب و تاب سیاسی در میان 
هزاره های پاکستان با کودتای 7 ثور 1357 

و  شمال غرب  و  شمال  در  مری آباد  ناحیه 
طرف  به  که  شهر  غرب  در  بروری  منطقه 
بخش  این  در  است.  یافته  امتداد  جنوب 
دوم جمعیت بیشتری اسکان یافته و بخش 
کم تر در قسمت مری آباد قرار دارد. منطقه 
علی  علی آباد،  چون  محالت  شامل  بروری 
محالت  و  حسین آباد  علی(  )شهرک  تاون 
محالت  و  نواحی  هستند.  دیگر  مشابه 
مشهور هزاره نشین برابر گزارش اوتادالعجم 
قرار  این  از   1973 تا   1971 سال های  در 
حیدرآباد،  نیچاری،  سیدآباد،  اند:  بوده 
مری آباد، حاجی آباد، مالی باغ، مک کوناگی 
)علمدار  علمدار  شارع  حسین آباد،  رود، 
ناصرآباد و  نوآباد، کویدآباد،  رود(، تل گدام، 

چهاونی.
به  بلوچستان  تاریخ  طول  در  هزاره ها 
مختلف  موقعیت های  در  و  مختلف  اشکال 
افسر  از  داشته اند؛  حضور  کویته  شهر  در 
از  ایالت،  فرماندار  تا  ارتش  در  ارشد 
نواحی  حاکم  تا  ایالتی  پارلمان  نماینده ی 
و رییس پولیس، از تاجر بازاری تا پیمانکار 
تا  از فروشنده ی ملک و زمین  ساختمانی، 
سرمایه گذار بخش مسکن، از استاد دانشگاه 
تا روزنامه نگار. ولی هیچ یک از این نقش ها 
شهر  این  در  را  هزاره   اصلی حضور  کرکتر 
نمی سازد. کرکتر هزاره  را در کویته »کارگر« 
هستی  کار  با  هزاره  می سازد.  »قربانی«  و 
خود را به اثبات می رساند و با قربانی شدن 
پایان می دهد. حضور هزاره   این هستی  به 
را هرگز نمی توان بدون کار در معدن زغال 
)کان کویله( در ژرفای کوه های بلوچستان 
هزاره ها  مخیله  در  کویله  کان  کرد.  تصور 
جایگاه تثبیت شده دارد. اینجا مدخل ورود 
محنت  و  رنج  است.  بلوچستان  به  هزاره 
ظلمت،  چاه های  این  در  هزاره ها  خاموش 
است.  مردم  این  نانوشته ی  تاریخ  از  فصلی 
کم نیستند کارگران غریب هزاره که به امید 
لقمه  نانی در کان کویله، در مغاک تیره ی 
خاک گم و گور شدند و چشمان شان هرگز 
دیگر به فروغ فرخنده ی روز روشن نشدند. 
موقعیت های  به  که  اشخاصی  نیستند  کم 
و  رسیدند  توجه  قابل  اقتصادی  و  سیاسی 
نقطه ی شروع و عزیمت شان کان کویله و 
کار توأم با رنج و مشقت و خطر در معادن 
بوده است. سال های سال است که خاطرات، 
کارگر  ترانه های  و  قصه ها  دلتنگی ها، 
بی خانمان هزاره )جاره جان/ مجرد/ تکری( با 
سنگ زغال آمیخته شده در کوره ها، تندورها 
و بخاری ها دود شده به آسمان شهر پخش 
»تکری«  یا  »جاره جان«  می گردد.  محو  و 
همان کارگر معدن زغال است که موضوع 
یکی از آهنگ های غم انگیز داوود سرخوش 
از  خبر  ندارد  »کس  است:  گرفته  قرار  نیز 
عالم زار تکری«. کارگر هزاره در بلوچستان 
»تکری« می شود، کرکتر جذاب و غم انگیز 
که جانش در ظلمت خاک گداخته می شود 
و در نهایت نوعی حالت رواقی و بی اعتنایی 

این  از  می کند.  صحبت  قندهار  قضای 
رفته رفته  داستان و داستان های مشابه آن 
برنامه  با  کودکی  عهد  از  که  کویته  تصویر 
رادیوهزارگی و کرکتر چمن اللی در ذهنم 
جاگرفته بود، برایم روشن و روشن تر می شد. 
شالکوت  در  هزاره ها  حضور  هرحال،  به 
تاریخ  از  بخشی  به  عنوان  باید  را  )کویته( 
در  هند  شبه قاره ی  در  مردم  این  حضور 
نظر آورد. حضور آنان در شبه قاره ی هند به 
دوره های قدیمی تر می رسد. در جلد چهارم 
کمبریچ  دانشگاه  منتشره ی  هند  تاریخ 
هزاره  کارگران   1564 سال  در  که  آمده 
گومتی  رودخانه ی  روی  پلی  ساخت  در 
این  این که  جالب  و  داشته اند  مشارکت 
مهندسی  »مهارت  دارای  هزاره«  »کاگران 
باال« توصیف شده است. اما از کل شبه قاره 
هند که درگذریم، حضور هزاره ها در کویته 
پرسابقه، ریشه دار و دارای مراحل و موج های 
متعدد و در عین حال پیچیده و مبهم است. 
در 1906 یک دسته ی نظامی پیشتاز هزاره 
در چارچوب ارتش دولت هند بریتانوی به نام 
»هزاره پاینر« تشکیل شد که اعضای آن را 
می دادند.  تشکیل  قوم  این  جوانان  یکسره 
بعدها یک تن از اعضای همین دسته به نام 
کل  فرماندهی  به  خان  محمدموسا  جنرال 
ارتش پاکستان رسید. محمد اوتادالعجم یک 
کارگزار فرهنگی دولت شاهنشاهی ایران در 
کتابی که به زبان انگلیسی در مورد هزاره ها 
در کویته نوشته )کتاب رساله ی دکترای او 
در دانشگاه کراچی است( معلومات بیشتر در 
مورد سابقه ی فرهنگی و تاریخی هزاره ها در 
این ایالت را، به نقل از سردار اسحاق خان 
دست  به  خان،  موسا  جنرال  همین  برادر 
داده است. مهاجرت گسترده ی هزاره ها به 
دنبال  به  می رسد.   19 قرن  پایانی  دهه ی 
خان  عبدالرحمان  امیر  معروف  جنگ های 
آواره ی  مهاجر،  به  عنوان  ها  هزاره  که  بود 
جنگی، اسیر، برده و فراری به گونه ی وسیع 
وارد قلمرو هند بریتانوی شدند. بخش های 
زیادی از این جمعیت نگون بخت در قلمرو 
گسترده ی هند، در دامن شبرنگ زندگی گم 
و گور شدند، اما در کویته آنان با نام و هویت 
اجتماعی  از ساختار  بخشی  به  اصلی خود 
نقش های  و  شدند  تبدیل  بریتانوی  هند 
سیاسی و اجتماعی بر عهده گرفتند. حضور 
به  شاید  شهر  این  در  هزاره ها  پرسابقه ی 
ساماندهی دوباره ی آن ها به  عنوان یک واحد 

قومی و هویتی کمک کرده باشد.
بدو ورود دسته جمعی و  از همان  هزاره ها، 
گروهی در ایالت بلوچستان یک گروه قومی 
واجد هویت مشخص را تشکیل دادند. آنان 
و  مادری  میراث  به  عنوان  را  فارسی  زبان 
آبایی شان  آیین  به  عنوان  را  تشیع  مذهب 
با  هزارگی شان  هویت  اما  کردند،  حفظ 
و  درآمیخت  آوارگی  و  خون  و  درد  و  داغ 
سیاسی  ساختار  یک  در  این که  به رغم  لذا 
از بسیاری  تازه قرار گرفت که  و اجتماعی 
فراروی شان  را  مناسبی  فرصت های  جهات 
می نهاد، همواره داغ ننگ شکست در جنگ 
بر پیشانی و ترومای آوارگی و از کف دادن 
سرزمین های حاصل خیز را در دل داشتند. 
به نظر نمی رسد که کابوس شکست و آوارگی 
دامن نسل چهارم هزاره های پاکستان را تا 
همین اکنون رها کرده باشد. آنان هنوز هم 
آهنین  امیر  اسیر ضرب شصت دهشتناک 

است و از فجایع و دردها فاصله نگرفته اند.
کویته  شهر  ساختن  در  هزاره  بی تردید 
سال  ویرانگر  زلزله ی  از  بعد  به خصوص 
نخبگان  و  دارند  اساسی  سهم   1935
سهم  در  مکرر  هزاره  فرهنگی  و  سیاسی 
این مردم در آبادی و بازسازی شهر تأکید 
هزاره ها  دموگرافیک  موقعیت  اما  کرده اند، 
در کل پیکره ی شهر چندان روشن نیست. 
از آنجا که اولین مؤسس امام بارگاه بزرگ 
)حسینیه کالن( کویته »انجمن اثناعشریه 
هزاره ی کویته« بوده است، آنچه که امروزه 
تشکیل  را  شهر  مرکز  اصلی  بخش های 
بودوباش  جای  می بایستی  قهرا  می دهد، 
اصلی هزاره ها بوده باشند. اما به مرور زمان، 
محل باشش هزاره ها اکنون به حاشیه های 
شهر  شمال غربی  و  شمال شرقی،  شمالی، 
محدود شده است. این مناطق اکنون به دو 
بخش عمده و از هم جدا تقسیم می شود: 

علی امیری

در  هزاره  قومی  اقلیت  اخیر  سال های  در 
بلوچستان  ایالت  در  عمدتا  که  پاکستان 
ساکن  اند، پیوسته مورد حمالت تروریستی 
آخرین  داشته اند.  قرار  افراطی  گروه های 
نفر   11 قتل  حمالت،  دست  این  از  مورد 
منطقه  در  زغال  معدن  در  هزاره  کارگر 
ماه جدی  تاریخ 14  در  که  بود  بوالن  مج 
یک  از  بیش  و  افتاد  اتفاق   1399 سال 
در  و  کرد  درگیر  را  پاکستان  دولت  هفته 
نهایت با درخواست صدراعظم عمران خان 
اجساد  دفن  برای  قربانیان  خانواده ی  از 
او به شهر کویته، موضوع  کشتگان و سفر 

خاتمه یافت.
بی تردید حمالت علیه هزاره ها، ابعاد سیاسی، 
امنیتی و اقتصادی بسیار پیچیده ای دارد و 
با  بایستی آن را در جای خود و در پیوند 
گسترش تروریسم و افراطی شدن روزافزون 
و  منطقه  در  مذهبی  و  قومی  گروه های 
و  اسناد  پایه ی  بر  پاکستان،  به خصوص 
بررسی  مناسب  مجال  در  و  کافی  شواهد 
کرد. اما کشتار هزاره ها کم وبیش با مسائل 
دارد. هزاره ها  پیوند  نیز  فرهنگی  و  هویتی 
یکی از گروه های قومی در ساختار اجتماعی 
و سیاسی پاکستان معاصر است که به رغم 
جهت  حقوقی  و  سیاسی  نسبی  زمینه ی 
فدرال  سیاسی  نظام  ساختار  در  مشارکت 
پاکستان، به لحاظ هویتی و فرهنگی دچار 
ابهام و سردرگمی بسیار اند. این پریشانی و 
ابهام و سردرگمی فرهنگی، مشارکت سیاسی 
آنان را نیز تحت تأثیر منفی قرار داده است. 
قهرا  و  هویت هاست  جدال  عصر  ما،  عصر 
یافته  بسیار  پیچیدگی های  هویتی  مسائل 
است. هویت سازی دل خواهانه به گروه هایی 
آنان  اهریمن انگاری  و  دیوسازی  و  رقیب 
نیز اکنون، چنان که همه می دانیم، سکه ی 
این  از  نمی تواند  نیز  هزاره ها  و  است  رایج 
اهریمن انگاری گروه های خشونت گرا مستثنا 
باشند. بحث های هویتی یا بازتعریف هویت 
فرهنگی  و  سیاسی  جغرافیای  در  هزارگی 
خشونت،  و  زورگویی  از  مشحون  جو  و 
اما  نکند،  کاهش خشونت  به  شاید کمکی 
بهتر  شناخت  و  مسأله  صورت  درک  برای 
فایده  از  خالی  هزاره ها  کنونی  وضعیت  از 
نیست. آینده سیاسی و فرهنگی هزاره ها در 
پاکستان، به مقدار زیادی بسته به تعریفی 
به  عنوان یک  از هویت خود  آنان  که  است 
خاص  سرگذشت  و  کرکتر  با  قومی  واحد 
دارند. هزاره ها اگر تقلیل گرا و دچار انجماد 
که  دارد  وجود  آن  احتمال  گردد،  هویتی 
دچار انزوای سیاسی و فرهنگی بیشتر گردد 
و نقشی در آینده ی پاکستان نداشته باشند. 
فرهنگی،  جدال  یک  در  اکنون  هزاره ها 
آینده ی  و  دچار هستند  هویتی  و  سیاسی 
سیاسی شان به  عنوان هزاره، به غلبه  شان بر 

این چالش ها بسته است.
بدیهی است که در مجال کنونی نتوان به 
همه ی این پیچیدگی ها اشاره کرد. ولی این 
هرچند  گزارش  که  است  روشن  نیز  نکته 
یک  تدوین  برای  اکنون  وضع  از  اجمالی 
چشم انداز بلندمدت به نیت عبور از چالش ها 
و خشونت های موجود، در حد خود سودمند 
فرهنگی  وضعیت  یادداشت  این  در  است. 
رویکردها  پاکستان،  در  هزاره ها  سیاسی  و 
فرهنگی  و  سیاسی  نخبگان  راه حل های  و 
به  و پاره ی مالحظات و راه حل های موقت 
پیش  می گیرد.  قرار  بررسی  مورد  اجمال 
به اجمال اشاره ای می کنیم در  اما  از همه 
باره ی شهر کویته، به  عنوان بزرگ ترین شهر 

هزاره نشین خارج از افغانستان.
بزرگان  از  گریخته،  جسته  همیشه  من 
»سید  به  عنوان  را  کسی  نام  خانواده، 
به  هرگز  ولی  بودم  شنیده  شالکودی« 
ذهنم نمی رسید که شالکوت همان کویته 
کنونی باشد. خیلی  بعد بود که من در کتاب 
سراج التواریخ مالفیض محمد کاتب هزاره 
خواندم که مأموران مرزی عبدالرحمان خان 
چندین هزاره نگون بخت را که قصد رفتن 
به شالکوت )کویته( داشته اند، دستگیر و در 
قندهار زندانی می کنند و در زندان می مانند 
از »فرستادن  نیز کاتب  دنیا می روند.  از  تا 
شالکوت«  در  فروش  راه  از  هزاره  دختران 
متصدی  خان،  عبدالشکور  قاضی  توسط 

به دنیا پیدا می کند.
ویژگی  نیز  »قربانی«  کارگر،  موازات  به 
تنها  است.  شهر  در  هزاره ها  حضور  خاص 
کشتارهای  که  است  اخیر  سال  چند  در 
شده  خبرساز  کویته  در  هزاره ها  هدفمند 
است، اما هزاره ها همواره کرکتر یک قربانی 
را داشته و به اشکال مختلف قربانی شده اند. 
در  قاچاق،  راه  بازار، در سفر، در مسیر  در 
)یزدان  نمک  آلوده سرای  مسافرخانه های 
خان رود کنونی در محله نیچاری که دیگر 
خانه  در  حتا  و  ندارد(  را  سابق  حالت  آن 
هزاره ها بیشتر قربانی هستند. در گورستان 
هستند  دسته جمعی  گور  چندین  بروری 
که تنها در یکی از آن ها 90 نفر خفته اند. 
کارگر   11 هزاره  قربانیان  از  مورد  آخرین 
معدن زغال است که در جدی سال 1399 
پس از شکنجه به قتل رسیدند و اینک در 
بروری کنار هم در ژرفای خاک  گورستان 
ناحیه  در  هزاره«  »قبرستان  در  آرمیده اند؛ 
مری آباد، سنگ گور نیمه شکسته ای است 
که صاحب خود را این گونه معرفی می کند: 
»شاعر، ادیب و فلسفه لکچرار محمد عالم 
معروف به عالم مصباح سابقه سکرتر جنرال 
را  دنیا  به عمر 30 سالگی  S. H. F. که 
جدال  یک  در  مصباح  عالم  گفت.«  وداع 
خانوادگی به دست برادرش در جوانی کشته 
قربانی شدن  از  دیگری  البته شکل  که  شد 
و  پیچیده  ابعاد  نشان دهنده ی  و  هزاره 
بر  است.  قربانی شدن  این  دامنه ی  وسعت 
سنگ شکسته ی گور عالم مصباح این شعر 
همزمان  که  است  بسته  نقش  خودش  از 
نشان نوستالژی خانه و آزادی، دو گمشده ی 
اصلی هزاره ها است: »آنجاست میهنم که در 
آغوش گرم آن/ خیلی کبوتران/ دور از فریب 
دلهره/  و  بی خوف  کینه ی صیاد کینه دل/ 
در  می کنند...«  پرواز  بی مالل/  و  بی رنج 
رسانه های جمعی نیز هزاره ها به صورت یک 
قربانی  و  آسیب رسیده  رنج دیده،  جامعه ی 
از  هم  هویتی  جدال های  می شود.  تصویر 
هزاره ها قربانی می گیرد. وقتی که شوربختی 
اوج می گیرد، همه چیز به اسباب قربانی شدن 
تبدیل می شود از زبان بگیرید تا مذهب و 
قیافه و متأسفانه این یک حقیقت تلخ است 
که هزاره ها قربانی حضور و بودن شان است 
و به صورت پارادوکسیکال با این دو ویژگی 
همچون  زندگی  می دهند:  دوام  زندگی  به 
لحاظ  از  جهت  همین  به  قربانی.  و  کارگر 
حضور  محالت  شهر،  دموگرافیک  ساختار 
هزاره ها را می توان »زون کارگر و قربانی« 
را  محالت  این  نمی توان  هرگز  و  داد  لقب 
اقتصاد و  زون فرهنگ، زون سیاست، زون 
زون تفریح و ورزش که هر کدام با اشرافیت 
منزوی بودن  داد.  نام  دارند،  پیوند  اقتدار  و 
شدید مناطق و محالت هزاره نشین خود این 
القا می کند، همچنان که  آدمی  به  را  حس 
محکوم  کارگر  کرکتر  یادآور  کویله  کان 
هزاره نشین  محالت  است.  شاقه  اعمال  به 
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کامال  کشور  یک  نه تنها  افغانستان  که  گفت  رسا  سرو  خانم 
مردساالر که یک سرزمین پدرساالر است و تنها زن نیست که 
بلکه در خانواده ها  ندارد  به لحاظ جنسیتی حق تصمیم گیری 
او جامعه  مردساالر  را پدران می زنند.  اول و آخر  اغلب حرف 
ایدئولوژیک  و  خانوادگی  اجتماعی-  نظام  یک  را  افغانستان 
دانست که با استفاده از همین روش در تمام مراسم، مناسک، 
استفاده  زنان  بر  ستم  عادی سازی  برای  همه چیز  و  ادبیات 

می کند. 
ایـن اسـتاد دانشـگاه در خصـوص ابتدایی تریـن مـوردی کـه 
زنـان افغانسـتان بایـد در تصمیم گیـری نقـش داشـته باشـند 
امـا ندارنـد، بـه مراسـم نکاح اشـاره کـرد و گفت مراسـم نکاح 
بـرای ازدواج دو نفـر کـه یـک طـرف آن یـک زن اسـت، رایج 
اسـت امـا حتـا همیـن تصمیـم پشـت پـرده و در غیـاب زن 
صـورت می گیـرد: »در افغانسـتان هنـوز معمـول اسـت کـه 
مـردان خانـواده و به ویـژه پـدران در در مراسـم نـکاح حضـور 
می یابنـد و بـه جـای دختـر شـان تصمیـم می گیرنـد کـه بله 

یـا نـه بگویند.«
زنان  که  چالش های  مورد  در  صحبت  با  شرر  خانم  همچنان 
در قضایای عدلی و قضایی دارند، گفت که یکی از جدی ترین 
چالش های که در تمام سال های کارش با پوست و استخوان 
حس کرده، این است که زنان قربانی جنایاتی مضاعف می شوند، 

بدون این که کسی به داد شان برسد.
وی کمبود یا کال نبود کارمند زن در نهادهای عدلی- قضایی 
به ویژه در سطح والیات را از عواملی خواند که باعث می شود 
پیدا کند. خانم شرر  به عدالت دسترسی  نتوانند  قربانی  زنان 
گفت وقتی جنایتی مانند تجاوز یا قتل ناموسی در حق یک زن 
صورت می گیرد، یک زن یا نمی تواند به کارمندان مرد شکایت 
که  کند  متقاعد  را  مردان  نمی تواند  کنند،  شکایت  اگر  و  کد 
قربانی جنایت/ خشونت شده است: »وقتی یک زن نباشد تا به 
جنایاتی که در حق یک زن صورت گرفته رسیدگی کند، زنان 

هرگز به عدالتی که حق شان است، نمی رسند.«
است  داشته  وجود  نیز  دیگری  عواملی  دادستان  این  نظر  از 
وی  برسند.  است،  شان  حق  که  عدالتی  به  نتوانند  زنان  که 
به عنوان مثال به فرار مردانی  که مرتکب جنایت می شوند و به 
اشاره کرد و گفت  فرار می کنند،  مناطق تحت تسلط طالبان 
بارها  باشد، جنایت  باز  عامالن جنایت  برای  فرار  راه  وقتی که 
تکرار می شود بدون این که مرتکبین آن نگران مجازات باشند.

پـس از بررسـی نگرانی هـا و چالش هـا وقتـی سـخن به سـطح 
امیدواری هـا نسـبت بـه آینـده و انگیـزه زنـان بـرای مبـارزه 
می رسـد، خانـم سـرو رسـا از اتحـاد سـخن می گویـد. بـه باور 
وی هرچنـد کـه پدیـده ی زشـت انتحـاری نگرانی بیـن مردم 
خلـق کـرده اسـت کـه مانع تجمـع بـرای اعتراض هـای مدنی 
شـده، مـردم را تکـه تکـه و جـدا از هـم کـرده اسـت و ایـن 
فرصـت بـرای گردهمایی هـا را کـم کـرده اسـت اما هنـوز هم 
می شـود با راه انـدازی کارزارهـای جمعی قدرت خود را نشـان 
داد و ایـن تنهـا امیـدی اسـت که زنـان نمی تواننـد نادیده اش 

. ند بگیر
و  دور  ولسوالی های  در  زنان  کار  عبیده شرر  همین طور خانم 
نزدیک به کابل را امیدوار کننده می داند »این که زنان حاضر اند 
در والیاتی مانند غزنی، خوست و میدان وردک برای ماموریت 
کاری اعزام شوند، نه تنها امیدوار کننده که جای بسا خوشی و 
مسرت است، چون باالخره ثابت می کنند که زنان هم قدرت و 

توانایی کار در شرایط دشوار را دارند.«

فاطمه فرامرز

با توجه به شرایط حاکم، زنان افغانستان در 20 سال گذشته 
که  رسیده اند  دستاوردهایی  به  زیاد  دشواری های  پذیرفتن  با 
امروز با دوره ی حاکمیت رژیم طالبان دست کم تفاوت دارد. اما 
کشتار هدفمند زنان خبرنگار و اهل رسانه، کارمندان دستگاه 
یک  در  مدنی  جامعه  و  بشر  حقوق  فعاالن  و  قضایی  عدلی- 
سال گذشته از یک سو و به حاشیه رانده شدن زنان در روند 
صلح از سوی دیگر، باعث ایجاد نگرانی ها در میان زنان شده 
پنج شنبه  افغانستان  دموکراسی  و  بشر  حقوق  سازمان  است. 
هفته گذشته در برنامه  ای به مناسبت ۸ مارچ میزبان نشستی 
بود تا نگرانی ها، چالش ها و امیدواری های زنان را در آینده ی 

مه آلود کشور به بررسی بگیرد.
اسـتاد  و  ادبیـات  دکتـرای  دارنـده ی  رفیـع زاده،  رسـا  سـرو 
دانشـگاه کـه در مـورد دسـتاوردهای که ممکـن هزینه ی روند 
صلـح شـود، صحبـت می کـرد، گفـت کـه پـس از یـک دوره 
سـیاه ده سـاله- جنگ های داخلـی و حاکمیت رژیـم طالبان- 
باعـث شـد زنان از زندگی بسـیار عقـب بمانند.  بعـد از حادثه 
متفاوتـی  و  خاصـی  شـرایط  و  افغانسـتان  بـه  سـپتامبر   11
زنـان توجـه جامعـه جهانـی را جلـب کـرد. زنـان خواسـته یا 
ناخواسـته بـه فضـای عمومـی جامعـه فراخوانـده شـدند. بعد 
از آن تالش هـا باعـث شـد کـه زنـان تا حـدودی بـه جایگاهی 
کـه می خواسـتند رسـیدند. امـا او  بـا یـاد آوری از  مکتـوب 
ریاسـت معـارف شـهرکابل مبنـی بـر منـع دختـران بـاالی 
12 سـال از خوانـدن سـرود و ترانـه گغـت، هنـوز هـم روحیه 
مردسـاالری بـر جامعـه و زنـان حاکـم اسـت: »ایـن احتمـال 
هـم وجـود دارد کـه صـدور همچـو مکتوبـی، حرکتـی باشـد 
امتحانـی و در راسـتای بررسـی حساسـیت های جامعـه. اگر ما 
سـکوت اختیـار کنیم، شـاید موج هـای دنباله دار دیگـر در راه 
باشـد و بـر این محدودیت هـای که از دانش آمـوزان دختر آغاز 
بـه عرصه هـای  را  بیفزاینـد و وضـع محدودیت هـا  کرده انـد، 
دیگـر بکشـانند. بـرای جلوگیـری از وضـع محدودیت هـا بـر 
زنـان، نیـاز اسـت کـه نهادهـای مدنـی فعـال حقـوق بشـر و 
مدافـع حقـوق زنـان تـالش کننـد تـا جلـو ایـن خـود روی ها 

را بگیرنـد.« 
و  دارد  وجود  بسیار  نگرانی های  زن  حقوق  فعال  این  نظر  از 
قدرت،  به  طالبان  برگشتن  که  است  زیاد  هم  احتمالش 

محدودیت های را برای زنان ایجاد کند. 
دارد،  تفاوت  بسیار  قبل  سال   20 با  امروز  او  نظر  از  هرچند 
چون 20 سال کار شده است و از دست رفتن دستاوردها کامال 
زنان  که  است  این  نظرم  »من  دارد:  بستگی  زنان  جدیت  به 
زنانی که  نیست. هرچند  قبل  زنان 20 سال  امروز  افغانستان 
و  نیستند  هم  درصدی  چند  اقلیت  یک  رسیده اند،  قدرت  به 
نیز  را  باید زنانی  افغانستان می شود،  از زنان  زمانی که سخن 
شامل شود که در دوردست ترین مناطق کشور حتا از اولیه ترین 
امکانات زندگی به شمول بهداشت و آموزش برخوردار نیستند 
و فکر می کنند شان انسانی شان فروتر از مردان است. اما با آن 
هم امروز کم و بیش آگاهی که بین زنان به وجود آمده است، به 
آنان این توانایی و قدرت را داده است که دست کم داعیه حقوق 

برابر با مردان را داشته باشند.«
در همیـن حـال عبیـده شـرر، دادسـتان تعقیبـی و رسـیدگی 
بـه تخلفـات اطفـال کـه در نقـاط مختلـف کشـور سـفر و کار 
کـرده اسـت تا به قضایـای جنایی/حقوقی که زنـان و اطفال را 
متضـرر می کنـد، رسـیدگی کنـد، گفـت کـه بـا وجـود این که 
در 20 سـال گذشـته تالش هـای زیـادی صـورت گرفته اسـت 
تـا وضعیـت زنـان تغییـر کنـد امـا او هنـگام کار در والیات به 
مـواردی برخـورده اسـت که نگران اسـت بـا برگشـتن طالبان 
بـه قـدرت، کشـور دوبـاره بـه جایـی برگردد که بیسـت سـال 

قبـل قرار داشـت.

تداوم مبارزه: 

صلح و برابری جنسییت

باال گرفت. به تبع این رویداد و تحوالت بعد 
از آن بود که هزاره های پاکستان نیز شدیدا، 
درگیر سیاست شدند. قبال هزاره ها در ایالت 
بلوچستان نهادهای مانند »انجمن اثناعشریه 
فالح  »انجمن  کلپ«،  »تاج  کویته«،  هزاره 
اما  داشتند،  را  آن ها  امثال  و  بهبودی«  و 
هزاره  نو  نسل  »تنظیم  آن ها  مشهورتر  نهاد 
شد.  تشکیل  سال 1971  در  که  بود  مغل« 
بود  نهاد دینی  اثناعشریه هزاره یک  انجمن 
که هدف آن سامان دهی امور مذهبی مردم 
تذکر رفت، حسینیه مرکزی  و، چنانکه  بود 
)امام بارگاه کالن( شهر را تأسیس کرد، تاج 
کلب یک تیم ورزشی بود و انجمن فالح به 
کارهای خیریه و تعلیم و تربیه توجه داشتند. 
اما تنظیم نسل نو جریان سیاسی و فرهنگی 
و ناسیونالیستی بود و این نشان می دهد که 
ایشان  تدریج در میان  به  به سیاست  عالقه 
پدیدار شد. از درون تنظیم جریان های چون 
کمی  و  هزاره(  محصلین  )اتحادیه   H.S.F
بعدتر )H. D. P حزب دموکراتیک هزاره( 
و تشکل های خرد و ریز دیگر سر بر کردند. 
اتحادیه محصلین بیشتر جریان چپی بود و از 
انقالب ثور حمایت می کرد و نشریه آن به نام 
فارسی  و  اردو  زبان  دو  به  که  فکر«  »طلوع 
نشرات می کرد، و من برخی شماره های آن را 
در کویته دیدم، گرایش آشکارا سوسیالیستی 
داشت. »اتحادیه محصلین هزاره« جدی ترین 
و جوان ترین جریان چپ هزارگی در این شهر 
است که برای فهم و تغییر جهان شان تالش 
نسبتا  نیز  نوشته های شان  است.  می کرده 
جدی و عمیق است و ضمن تعلق خاطرشان 
به فرهنگ و مردم هزاره، حکایت از وسعت 
ذهن و فراخی چشم انداز ایشان دارد. حزب 
طبقه  نماینده ی  را  خود  هزاره  دموکراتیک 
متوسط هزاره می داند و تا حدی در این ادعا 
صادق هستند، اما از آنجا که طبقه متوسط 
از  و  نشده  تثبیت  خوبی  به  کنون  تا  هزاره 
سوی دیگر نسبت این حزب با فرهنگ، زبان 
و مذهب نیز به درستی تعریف نشده است، 
می آید.  به نظر  آسیب پذیر  و  متزلزل  حزب 
شکی وجود ندارد که هزاره ها به یک حزب 
سیاسی حرفه ای، سکوالر و مبتنی بر منافع 
حزب  این  اما  دارد،  نیاز  متوسط  طبقه ی 
نخست باید نسبت خود را با عناصر عمده ی 
روابط  و  مذهب  زبان،  مانند  جامعه  فرهنگ 
گونه ی  به  و  به درستی  سیاسی  و  اجتماعی 
ادبیات  از  این حزب  کند.  تعریف  واقع بینانه 
برخوردار  مذهبی  جناح  برابر  در  مناسبی 
نیستند و با توجه به رادیکالیزه شدن روزافزون 
جامعه از لحاظ مذهبی و دینی، در صورتی 
اقشار  با  نتواند زبان مناسب سخن گفتن  که 
مذهبی را پیدا کند، چالش ها و دشواری های 

بسیاری پیش روی آن خواهد بود. 
به طور کلی اما، جامعه هزاره کویته، جامعه ی 
و  مسجد  از  است  از  پر  شهر  است.  مذهبی 
اسالم  اما  تکیه خانه(.  )حسینیه،  بارگاه  امام 
سطح  در  کویته،  هزاره  جامعه  در  شیعی 
تجلیات اجتماعی، از دیرباز کامال رنگ قومی 
داشته است. در این جامعه باورهای شیعی با 
عواطف قومی  یگانه شده است. تشیع هزارگی 
در این شهر به ویژه با کرکتر عباس مشخص 
می شود. درست است که آیین ها و مناسک 
شیعی در این جامعه دارای ریشه های عمیق 
هستند و مردم هزاره با شخصیت های شیعی 
پیوند عاطفی بسیار ژرف دارند؛ درست است 
که عاشورا و کربال نیز، مانند همه ی شیعیان 
جهان، بخش جدایی ناپذیری از هویت ایشان 
است؛ اما برای هزاره ها، به خصوص هزاره های 
پاکستان، در میان فیگورهای معنوی شیعی 
ابوالفضل العباس یک شخصیت مرکزی است. 
اصلی ترین خیابان هزاره ها در محله نیچاری 
رود.  علمدار  است:  شخص  این  به نام  کویته 
اغلب مراکز سیاسی و فرهنگی و دینی هزاره 
مسجد  هزاره،  نو  نسل  تنظیم  دفتر  مانند 
نیچاری، مدرسه علوم دینی معروف به جامعه 
قنداری ها  مسجد  جعفریه،  مدرسه  امامیه، 
و  مدارس  و  مکاتب  و  قندهار(  )شیعیان 
خیابان  این  در  دیگر  بسیار  آموزشی  مراکز 
واقع اند. ابوالفضل برای هزاره ها نوعی قهرمان 
ملی و سمبلی از شجاعت و دلیری و وفا و 
مجلس  سوگندنامه ی  در  است.  جوان مردی 
بزرگان قومی هزاره که در 1964 نوشته شده، 
خدا و رسول و امام زمان تنها به  عنوان شاهد 

و حاضر و ناظر آمده و سوگند اصلی به نام 
ابوالفضل یاد شده است. در این سوگندنامه 
را  زمان  امام  و  رسول  و  »خدا  است:  آمده 
حاضر و ناظر دانسته د نام حضرت ابوالفضل 
العباس قسم موخورم که...« شخصیت علی 
اغلب  نزد  که  همانگونه  هزاره ها،  برای  نیز 
تصوف  تأثیر  تحت  هند  شبه قاره  مسلمانان 
و  و دوست خدا  ولی  نوعی  به  عنوان  هندی، 
نمونه ی از عشق و پاکیزگی و بی اعتنایی به 
دنیا مطرح است، سیمای کم تر سیاسی دارد. 
تولد  بودم جشن  کویته  در  که  روزهایی  در 
شد  تجلیل  ابوتراب«  »میالد  به  عنوان  علی 
که  اخیر  ایدئولوژیک  رویکردهای  به رغم  و 
ایده آل  پدر  به  عنوان یک  از علی  دارد  سعی 
قهرمان  هزاره ها  برای  علی  کند،  الگوسازی 

فداکار و صادق در دوستی خداوند است. 
عالوه  است.  فعال  مذهبی  آموزشی  مراکز 
راسته  در  واقع  یادشده  دینی  مدرسه  دو  بر 
به نام  دیگری  مدرسه  رود(  )علمدار  علمدار 
شیخ  همت  به  بروری  منطقه  در  علی  امام 
ابراهیم رحمانی ایجاد شده است که همگی 
سرگرم آموزش علوم دینی در سطح ابتدایی و 
متوسط هستند. آموزش دینی در بخش بانوان 
آموزش  اما  است.  فعال  نسبتا  نیز  خانم ها  و 
دینی در کویته در کل پیوند عمیق با اجرای 
مناسک مذهبی، وعظ و خطابه، نوحه خوانی و 
روضه خوانی دارد و وقتی که پای قرائت های 
است،  میان  در  مذهب  یا  دین  از  جدی تر 
تشیع کویته ذیلی از تشیع نجف یا قم خواهد 
بود. کویته، مانند تشیع کابل، نتوانسته است 
تشیع  یا  اسالم  از  را  خود  خاص  روایت  که 
تأثیر  به دست دهد. روحانیون هزاره، تحت 
عالقه ی  مذهب،  روزافزون  سیاسی شدن 
وافری به پیوند با جهان وطنی شیعی دارند و 
کمتر توانسته اند که یک روایت بومی از تشیع 
از  دهند.  به دست  هزارگی  نشان  و  رنگ  با 
لحاظ اجتماعی و سیاسی تشیع عرب، تشیع 
معنادار  تفاوت های  هندی  تشیع  و  ایرانی 
فرهنگی و سیاسی با هم دارند. هزاره ها هم 
دارند  را  به لحاظ مذهبی کرکتر خاص خود 
پاره ی روحانیون هزاره تالش دارند که  ولی 
ادغام  شیعی  کالن روایت  ضمن  در  را  آنان 
و  فرهنگی  نجف  تشیع  درحالی که  کنند. 
تشیع قم سیاسی است، کویته همانند سایر 
مناطق اقماری، از لحاظ مذهبی در کشاکش 
سردرگمی  نوعی  دچار  سیاست  و  فرهنگ 
است. ساختار سنتی مذهب در میان هزاره ها 
برهم خورده و جدال های کم وبیش سطحی 
به مذهب  بخشیدن مجدد  مورد ساخت  در 
و  سیاسی  ساختار  در  آن  جایگاه  تعریف  و 
اجتماعی جسته جسته خود را نشان می دهد 
و در آینده در این بخش مشکالت بیشتری 

بروز خواهد کرد. 
قشر مذهبی، مدرسان مدارس دینی، امامان 
به  امام بارگاه ها  متولیان  و  مدیران  جمعه، 
دنبال ایدئولوژیک شدن افراطی دین اکنون 
تعریف  تشیع  عام  مفهوم  ذیل  در  را  خود 
می کنند. حزب وحدت المسلمین یک جریان 
در  که  است  پاکستانی  شیعی  اسالم گرای 
انتخابات پارلمانی دو سال قبل شرکت کردند. 
روحانیون هزاره در کویته بیشتر در ذیل این 
جریان و برای کامیابی آن فعالیت می کردند. 
این تنها نوعی وفاداری به جهان وطنی دینی 
نیست، بلکه نشان دهنده ی نوعی تضاد دیانت 
و قومیت در میان هزاره های پاکستان است 
و بدیهی است که برای جامعه ای که مذهب 
همواره بخشی از هویت آنان بوده و اکنون این 
بخش با بخش دیگر این هویت، یعنی قومیت 
ایشان درگیر شده است، جدال کنونی به هیچ 
وجه نمی تواند چالش اندکی باشد؛ و این تنها 
بخشی از چالش فرهنگی و سیاسی است که 
با آن دست به گریبان است  هزاره ها اکنون 
و اگر نخبگان فرهنگی و سیاسی این مردم 
نتوانند با این چالش ها به درستی مقابله کنند 
و بر آن فایق شوند، خطر تشتت و تفرقه و در 
نهایت محو و ادغام آنان احتمال چندان دور 
به نظر نمی رسد که نخبگان  از وقوع نیست. 
کافی  خونسردی  و  ظرفیت  هزاره  فرهنگی 
برای یک بحث حرفه ای پیرامون آیین تشیع 
و نقش آن در ساختار اجتماعی مردم شان را 

داشته باشند.

ادامه دارد...
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خانم سرو رسا گفت که افغانستان نه تنها یک 
کشور کامال مردساالر که یک سرزمین پدرساالر 

است و تنها زن نیست که به لحاظ جنسیتی حق 
تصمیم گیری ندارد بلکه در خانواده ها اغلب حرف 

اول و آخر را پدران می زنند. او جامعه  مردساالر 
افغانستان را یک نظام اجتماعی- خانوادگی و 

ایدئولوژیک دانست که با استفاده از همین روش 
در تمام مراسم، مناسک، ادبیات و همه چیز برای 

عادی سازی ستم بر زنان استفاده می کند. 
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محدودیت نامزدها برگزار شد و در سال بعد، یک دولت 
حزب  رهبر  سوچی،  سان  آنگ  رهبری  به  غیرنظامی 

اتحاد برای دموکراسی، زمام امور را در دست گرفت.
در سـال 2017، ارتـش میانمـار در واکنـش بـه حمله 
گروهـی از شـبه نظامیان روهینگیایی به پاسـگاه های 
پلیس منطقه ای، به سـرکوب شـبه نظامیان مسـلمان 
روهینگیایـی دسـت زد کـه نتیجـه آن، فـرار بیـش از 
نیـم میلیـون مسـلمان روهینگیایی به بنـگالدش بوده 

است.
سازمان ملل اقدامات ارتش میانمار در مورد مسلمانان 

را »نمونه کامل پاکسازی قومی« خوانده است.

گروه های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از دولت 
نظامی خواسته اند که از توسل به زور علیه معترضان 

خودداری کند.

میانمار در نمایه
میانمار، که با نام برمه هم شناخته می شود، استقالل 
و  آورد  دست  به   194۸ سال  در  را  بریتانیا  از  خود 
بیشتر تاریخ بعد از استقالل را تحت حکومت نظامیان 

گذرانده است.
محدودیت های سیاسی از سال 2010 به بعد به تدریج 
انتخابات آزاد و بدون  کاهش یافت و در سال 2015 

نفـر سـوم، زنـی بود که در شـهر ماندالی کشـته شـد. 
شـبکه های  در  شـده  منتشـر  گزارش هـای  براسـاس 
اجتماعـی، پلیـس در ایـن شـهر بـه روی معترضانـی 
کـه در تجمعـی صلح آمیز شـرکت کـرده بودند، آتش 

. د گشو
را  نفر  چندین  همچنین  اجتماعی  شبکه های  تصاویر 
نشان می دهد که در این راهپیمایی به شدت مجروح 

شده اند.
سازمان ملل اعالم کرده که تاکنون دولت نظامی حاکم 
اعتراضات  را در جریان  نفر  در میانمار دست کم 70 
مخالفان کشته و هزاران نفر را هم بازداشت کرده است.

هشت  میانمار،  در  اعتراضات  ادامه  در  روز:  اطالعات 
به ضرب گلوله  امنیتی  نیروهای  تظاهر کننده توسط 

کشته شدند.
به گزارش بی بی سی فارسی، از زمان کودتای نظامیان 
سان  آنگ  دولت  برکناری  و  میالدی  گذشته  ماه  در 
سوچی، این کشور صحنه اعتراضات گسترده مخالفان 

بوده است.
دو نفر در جلوی ایستگاه پلیس در شهر یانگون کشته 
شدند. این دو به همراه شماری دیگر با تجمع در این 
محل خواستار آزادی معترضانی شده بودند که در چند 

روز گذشته بازداشت شده اند.

کودتای میانمار؛ 
هشت نفر دیگر در اعرتاضات خیاباین کشته شدند
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بلیکن،  آنتونی  با  روابط خارجی  در جریان جلسه کمیته 
از  اول  )آمریکا(  ما  »مگر  پرسید:  وزیرخارجه کشورش  از 
این توافق )برجام( خارج نشده ایم، چرا نباید ما اول به آن 
... و چه طور می شود از ایران انتظار داشت که  بازگردیم 
قبل از بازگشت ما به این توافق، مفاد آن را رعایت کند؟«.
آقای بلینکن در پاسخ به این نماینده کنگره گفت: »اول 
این که ما بارها گفته ایم که مشتاق دیپلماسی در این زمینه 
آنها  اگر  گفته  بایدن  پرزیدنت  که  طور  همان  و  هستیم 
بازگردند ما هم باز می گردیم... اما بازگشت ما )به برجام( 
مانند فشار دادن یک دکمه نیست و فرآیند آسانی نیست. 

 کاخ سفید: 

گفت وگوها با ایران به طور غریمستقیم برقرار است
از زمان خروج ما سه سال گذشته و در این مدت اتفاقات 
متعددی روی داده، از جمله ایران، متاسفانه، از تعهدات خود 
بسیار فاصله گرفته... با این حال، ما آماده ایم و دیدید که 
به محض دعوت شرکای اروپایی مان برای جلسه مشترک با 
ایران، گفتیم موافقیم اما این ایران بود که گفت نه. بنابراین، 

توپ در زمین ایران است که بگوید چه می خواهد بکند«.
آقای بایدن ماه پیش اعالم کرد که دولتش حاضر است با 
ایران و سایر طرف های برجام برای احیای آن وارد گفت و 
گو شود اما ایران این پیشنهاد را رد کرده است و می گوید 
آمریکا ابتدا باید تحریم ها را لغو کند تا این کشور حاضر 
به از سرگیری تعهداتش در برجام باشد. آمریکا در مقابل 

می گوید ایران ابتدا باید به طور کامل برجام را اجرا کند.

»برای شروع مذاکره با ایران مشوقی ارائه نمی کنیم«
در خبری دیگر در روز گذشته، پنجشنبه 21 حوت، آمریکا 
گفت که برای قانع کردن ایران به گفت و گو درباره احیای 

برجام مشوقی ارائه نخواهد کرد.
ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت: »ما هیچ 
میز  به  ایران  آوردن  برای  ای  یکجانبه  حرکت  یا  مشوق 
مذاکره ارائه نخواهیم کرد. اگر برداشت ایرانی ها این است 
که در غیاب هرگونه تالشی از سوی آنها برای از سرگیری 
پایبندی کامل به برجام، ما چنین کاری خواهیم کرد دچار 

سوءبرداشت هستند.«

سوی نمایندگان کنگره این کشور تحت فشار قرار گرفته 
که درباره عملکرد واشنگتن برای حل مساله هسته ای ایران 

توضیح دهد.
وعده  با  آمریکا،  جدید  جمهوری  رئیس  بایدن،  جو 
قدرت های  میان  هسته ای  توافق  به  کشورش  بازگرداندن 
جهانی و ایران )موسوم به برجام( در انتخابات سال گذشته 
شرکت کرد اما از زمان ورود به کاخ سفید، عملی کردن این 
شعار را مشروط به بازگشت کامل ایران به تعهدات برجامی 

خود کرده است.
روز گذشته  آمریکا،  نمایندگان  ایلهان عمر، عضو مجلس 

ملی  امنیت  عالی  مشاور  سالیوان،  جیک  روز:  اطالعات 
کاخ سفید، می گوید اگر چه مذاکرات مستقیمی میان ایران 
و آمریکا در زمینه برجام صورت نگرفته اما آمریکا به طور 
غیرمستقیم و از طریق شرکای اروپایی خود و دیگر کانال ها 

با ایران در تماس است.
به نقل از بی بی سی فارسی، آقای سالیوان که روز جمعه، 
به رسانه ها  12 مارس - 22 حوت، در کنفرانسی خبری 
این  طریق  از  کاخ سفید  که  کرد  تصریح  می داد  پاسخ 
گفتگوهای غیرمستقیم »موضع خود را برای ایران تبیین 

کرده و منتظر آن است که ببیند تهران چه خواهد کرد«.
که  خبرنگاری  به  همچنین  آمریکا  ملی  امنیت  مشاور 
انتقاد مایک پومئپو، وزیرخارجه سابق را درباره »برخورد 
کرد  طرح  عراق«  در  ضعف  موضع  از  ایران  با  بایدن  جو 
پاسخ داد که »اگر به تعداد حمالت نیروهای مورد حمایت 
ایران در عراق در سال های 2019 و 2020 نگاه کنید، آن 
وقت گمان می کنم آقای پومپئو در موقعیتی قرار نگیرد که 
اجازه اظهارنظر در این باره داشته باشد. ما در حال پیگیری 
اهداف خود هستیم و به دنبال حل مساله هسته ای ایران از 

طریق دیپلماسی هستیم«.

آسانی  به  برجام  به  بازگشت  آمریکا:  وزیرخارجه 
فشار دادن یک کلید نیست

از  هم  آمریکا  وزیرخارجه  بلیکن،  آنتونی  حال،  همین  در 
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مدعی شده اند که بشار اسد در »مالقات محرمانه« با سورنا 
ستاری، معاون علمی رئیس جمهوری ایران، به کرونا مبتال 

شده است.
سفر  در  حوت  دوازدهم  و  یازدهم  روزهای  ستاری  آقای 
رسمی و آشکار به سوریه با شماری از مقامات دمشق دیدار 
کرد، اما هیچ  یک از دو کشور، خبری درباره »دیدار« او با 

بشار اسد منتشر نکردند.
سورنا ستاری در روزهای پس از بازگشت به ایران ظاهرا 
نیز در  روز شنبه، 23 حوت،  و  نداشته  بیماری  از  نشانی 
تهران  متروی  جدید  ایستگاه  دو  از  بهره برداری  مراسم 

شرکت کرد.
و  هزار  اخیر حدود 16  در یک سال  است  مدعی  سوریه 

یه انتقال بشار اسد به مسکو برای درمان کرونا را تکذیب کرد سفری سور
300 نفر مبتال به کرونا داشته که حدود 1100 تن آنها 

درگذشته اند.
واکسن  از  هنوز  که  است  کشوری  ده ها  میان  در  سوریه 
برخوردار  مردمش  سراسری  واکسیناسیون  برای  کافی 
نیست. وضعیت اقتصادی نابسامان ناشی از جنگ داخلی 
ده ساله دلیل عمده عدم سرعت در خریداری واکسن بوده 

است.
آزاد  برای  معامله ای  جریان  در  پیش  هفته  چند  اسرائیل 
به  خویش  تمایل  با  که  خود  شهروند  دختر  یک  کردن 
سوریه رفته بود، غیر از آزاد کردن دو چوپان سوری زندانی 
در اسرائیل، یک میلیون دالر به روسیه برای خرید واکسن 

»اسپوتنیک وی« برای سوریه پرداخت کرد.
دولت اسرائیل تایید کرد، واکسن هایی که در آن معامله از 

روسیه خرید، به سوریه ارسال شد.
رسانه های اسرائیل گفته اند ابتالی بشار اسد و همسرش به 
کرونا ممکن است نشان آن باشد که آن دو از واکسن هایی 
که سوریه در معامله یادشده با اسرائیل دریافت کرد، برای 

واکسینه کردن خود استفاده نکرده اند.
رهبران  از  زیادی  کرونا، شمار  ویروس  همه گیری  آغاز  از 
کشورهای جهان، شامل آمریکا، بریتانیا و فرانسه، به این 
بیماری مبتال شدند اما همه آنها بهبود یافته و به کار خود 

بازگشتند.
حاکمیت،  وضعیت حساس  دلیل  به   اما سرنوشت سوریه 
جنگی که هنوز در برخی از نقاط این کشور ادامه دارد و 
خصومت های دیرینه کشورهای منطقه، به بقای بشار اسد 

در قدرت بستگی زیادی دارد.

اگر چنین درخواستی بشود، رئیس جمهور والدیمیر پوتین 
به آن پاسخ مناسب و سریع خواهد داد.

روسیه یکی از نزدیک ترین کشورها به سوریه بوده که اتحاد 
راهبردی آنها در جنگ داخلی سوریه نیز تقویت شده است.

بشار اسد، 54 ساله، که خود پزشک متخصص چشم است، 
و  خارجی  دیدارهای  برخی  در  ابتال  از  پیش  روزهای  در 
اماکن  و  نظامیان  از  متعدد  بازدیدهای  در  نیز  و  داخلی 

عمومی در دمشق و شهرهای دیگر دیده شده بود.
اسما اسد، بانوی اول 45 ساله سوریه، بیماری های زمینه ای 
سخت دارد؛ او به دلیل سرطان پستان بارها بستری بوده و 

دوره های شیمی درمانی را سپری کرده است.
در همین حال برخی رسانه های عربی وابسته به عربستان 

و  اسد  بشار  ابتالی  خبر  انتشار  پی  در  روز:  اطالعات 
همسرش به کرونا، سفیر سوریه در روسیه روز جمعه انتقال 
رئیس جمهوری کشورش به مسکو برای درمان بیماری را 

تکذیب کرد.
سفیر  حداد،  ریاض  روسیه،  خبرگزاری های  گزارش  به 
اخبار  گفت  حوت،   22 جمعه،  شامگاه  مسکو،  در  سوریه 
انتقال بشار اسد به بیمارستانی در روسیه یا گزارش های 

دیگر در این زمینه »عاری از حقیقت است«.
روز  سوریه  جمهوری  ریاست  دفتر  فردا،  رادیو  از  نقل  به 
1۸ حوت ابتالی بشار اسد و همسرش، اسما، به ویروس 
کرونا را تایید کرده و نوشته بود که در این  دو نشانه های 

»خفیف« و اولیه از ابتال بروز کرده است.
در بیانیه رسمی دمشق آمده بود که آقای اسد و همسرش 
ولی حال شان مساعد  ماند  قرنطینه خواهند  در  دو هفته 
است و به کار عادی خود، از قرنطینه در اقامتگاه ریاست 

جمهوری، ادامه خواهند داد.
از  حاکی  خارجی  گزارش های  برخی  جمعه  روز  در  اما 
»انتقال« بشار اسد به مسکو، در پی »تشدید بیماری« او 

بود.
به  این گزارش ها، سفیر سوریه در روسیه  افزایش  در پی 
خبرگزاری ریانووستی در مسکو گفت که رهبر کشورش در 

روسیه »حضور ندارد«.
پیش از آن، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفته بود 
که او از این که سوریه به دلیل ابتالی بشار اسد به کرونا از 

مسکو درخواست کمک کرده باشد، »آگاهی ندارد«.
با این حال، آقای پسکوف افزوده بود، »اطمینان« داریم که 
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طرحی را برای فرار با اسب همراه با برادرانش 
ریخت. اما هرچه زمان رفتن نزدیک تر می شد، 

پسران اسامه کم جرأت تر می شدند.
مورد  در  و  کرد  جمع  را  خود  پسران  اسامه 
قرار  مسجد  دیوار  روی  که  نام ها  از  لیستی 
گفت:  پسرانش  به  او  گفت.  آن ها  به  داشت 
»این لیست برای مردانی است که مسمانان 
می شوند  داوطلب  که  مردانی  خوب هستند، 
بمب گذار انتحاری شوند.« عمر نام خود را به 

لیست اضافه نکرد.
سرانجام  گرفت.  فاصله  عمر  از  کم کم  اسامه 
به او گفتند که در قلب اسامه همان جایی را 
دارد که هر مرد و پسر مسلمان دیگری دارد، 
نه جای یک پسر را. او می گوید: »نفرت پدرم 
نسبت به دشمنانش، بیشتر از عشق او نسبت 

به پسرانش بود.«
با  تا  یافت  اجازه  عمر   1999 سال  اواخر 
مادرش به سوریه سفر کند. در 12 اکتبر سال 
 USS Cole 2000 القاعده به کشتی جنگی
در بندر عدن در یمن حمله کرد. هفده ملوان 
شدند.  زخمی  دیگر  سرنشین   37 و  کشته 
عمر فکر کرد که این همان حمله ای بوده که 

عبدالهادی از آن هشدار داده بود.
چند روز بعد عمر پیامی دریافت کرد که از 
او می خواست بازگردد. او می گوید: »تصمیم 
گرفتم کاری را انجام دهم که گفته بودم هرگز 
انجامش نمی دهم: بازگشت به افغانستان.« در 
پدرش  پایگاه  وارد  عمر  وقتی   2001 سال 
در افغانستان شد، اسامه به پسرش بی عالقه  

به نظر می رسید.
کرد:  تکرار  را  بازهم هشدار خود  عبدالهادی 
افغانستان  از  عمر  بود.  قریب الوقوع  حمله ای 
خارج شد، اما هرگز به او فرصت داده نشد که 

با پدرش صحبت کند.
به  اکنون  که  عمر  سپتامبر،   11 روز  صبح 
آتش سوزی  بود،  بازگشته  سعودی  عربستان 
در مرکز تجارت جهانی را از تلویزیون تماشا 
می کرد. لحظه ای نگذشت که هواپیمای دوم 

با ساختمان برخورد کرد.
صوتی  نوار  شنیدن  از  »پس  می گوید:  عمر 
به  را  حمالت  مسئولیت  پدرم  آن  در  که 
شدم  روبه رو  واقعیت  این  با  می گیرد،  عهده 
این رویداد بوده است. من حاال  او پشت  که 
زندگی  واقعیت  این  با  باید  بود.  خودم  مرد 

می کردم.«
پس از حمالت یازده سپتامبر، اسامه بن الدن 

در پایگاهش در کوه تورا بورا پناه گرفت.
ما می شناختیم  عمر می گوید: »هرکسی که 
از دوستان خوبم  اکنون نیست. من بسیاری 
را از دست دادم. سه برادر، خواهر و پدرم را 

از دست دادم...«
از  عکسی  عمر  فرانسه،  نرماندی  ساحل  در 
نگه  خود  نزد  را  سعد  خود،  بزرگ تر  برادر 
عمر  دوست  نزدیک ترین  سعد،  است.  داشته 
اشاره به عکس  با  او  بود.  اوتیسم مبتال  به  و 
می گوید: »این در تورا بورا است.« در عکس 
کت  و  پکول  کاله  با  اسامه  همانند  سعد 
سمت  که  درحالی  امریکایی اش  سبزرنگ 
در  می شود.  دیده  شده  خیره  دور  نقطه ای 
دست چپش کالشینکف است. عمر می گوید 

سعد را درست مثل پدرش »امریکا کشت.«
در  گاو  سفید  جمجمعه  دیگری  نقاشی  در 
شده  کشیده  کور  و  سوت  منظره ای  امتداد 
است. درختی بدون برگ از شکل افتاده خم 
شده است. منظره از پشت زین یک اسب به 

تصویر کشیده شده است.
او آن مرِد گاوچران  اعتراف می کند که  عمر 

نقاشی هایش نیست.

افغان- فیلم ساز  و  نویسنده  فضل  محمود 
استرالیایی است.

پایان

نیز کشته شده بودند.
نیروهای  ورود  زمان  از  سال  هشت  دقیقا 
عمر  بود.  گذشته  عربستان  به  امریکایی 
پدرم  چهره ی  شد.  کنده  »نفسم  می گوید: 
چنان  را  او  هرگز  من  زندگی  در  خواندم،  را 

هیجان زده و خوشحال ندیده بودم.«
اسرارآمیز  رهبر  با  مالقات  به  آن ها  روزی 

طالبان، مال عمر، دعوت شدند.
موتر  از  عمر[  ]مال  او  »وقتی  می گوید:  عمر 
از  شناختند.  را  او  بالفاصله  همه  شد،  پیاده 
هاله ای قدرتش. برای اولین بار مردی قدبلندتر 

از پدرم را می دیدم.«
مال عمر در جنگ یک چشم خود را از دست 
همچون  را  خالی چشمش  جای  و  بود  داده 
به  اسامه  وقتی  داشت.  خود  با  افتخار  مدال 
سمتش نزدیک شد، رهبر طالبان با بی اعتنایی 

به امیر القاعده، سریع وارد ساختمان شد.
داخل ساختمان مال عمر خواست برای اسامه 
صندلی بیاورند. وقتی سربازان طالبان صندلی 
را که از روس ها برجای مانده بود پیدا کرده 

جانشینی پدر را نمی خواهد. او محبت پدرش 
را می خواست نه جنگش را.

او می گوید: »حتا بعد از آن پدرم نتوانست این 
فکر را که من جایگزین مناسب او هستم، کنار 
بگذارد.« اسامه برای الهام بخشیدن به عمر، او 
را به خط مقدم جنگ داخلی افغانستان برد، 
گرفته  در  شوروی  خروج  از  پس  که  جنگی 
اتحاد  با  خونین  نبردی  درگیر  طالبان  بود. 
فرمانده  مسعود،  احمدشاه  رهبری  به  شمال 

اصلی مقاومت در برابر اشغال شوروی بودند.
و  عمر  خشونت  ابرهای  که  نکشید  طولی 
پدرش را خسته کرد. عمر به یاد می آورد که 
چمباتمه زده بود و انتظار مرگ را می کشید: 
عبور  گوشم  بیخ  از  صفیرکشان  »موشک ها 
بود.  خاک  و  گرد  از  پر  صورتم  می کرد. 
فکر  واقعا  بودم...  برداشته  عمیق  زخم های 
را می کشم.«  نفس هایم  می کردم که آخرین 
وقتی درگیری پایان یافت، سربازان طالبان و 
بن الدن پی بردند که زیر حمله اتحاد شمال 

نبودند بلکه آتش خودی بوده است.
عمر خیلی زود فهمید که حتا نمی تواند افراد 
تشخیص  طالبان  جنگ جویان  از  را  مسعود 
این که  تا  رفت  ور  مخابره اش  با  او  دهد. 
آن ها  از  عمر  یافت.  را  افراد مسعود  فرکانس 
بکشید؟«  را  ما  می خواهید  »چرا  پرسید: 
سربازی از آن سو پاسخ داد: »من چیزی علیه 
شما ندارم. این جنگ بر سر قلمرو است. ما 
مان  قلمرو  در  که  را  هرکسی  داریم  دستور 
هستی  قلمرو  روی  تو  کنیم.  شلیک  ببینیم 
و اگر فرصتش را بیابم مجبورم به تو شلیک 
کنم.« باری عمر درحال پهره داری در امتداد 
زیر آتش یک  بود که  یک مسیر کوهستانی 
تک تیرانداز قرار گرفت. گلوله ها از بیخ گوشش 
رد شد. اما او خشکش زده بود: »نمی توانستم 
تصمیم بگیرم که به کدام سمت بگریزم... به 
به  اما  بودم،  کرده  عادت  جنگ  سروصدای 
منظره جنگ هرگز. بر فراز آن کوه با خودم 
عهد کرد که بقیه عمرم را صرف مخالفت با 
خوِد همان مسأله ای کنم که برای پدرم خیلی 

عزیز بود.«
در آگست 199۸ پایگاه القاعده در افغانستان 
از فرط برو بیای شبه نظامیان به کندوی زنبور 
تروریستی  حمالت  بود.  شده  تبدیل  عسل 
ایاالت  سفارت خانه های  همزمان  القاعده 
داده  قرار  هدف  را  کنیا  و  تانزانیا  در  متحده 
دوازده  بود.  نفر شده  به مرگ 224  منجر  و 
سیا  سازمان  کارمند  دو  شمول  به  امریکایی 

عربستان  که  هنگامی   1996 می  ماه  در 
برای  را  سودان  حکومت  امریکا  و  سعودی 
اخراج خانواده بن الدن تحت فشار قرار دادند، 
اسامه اسناد حقوقی ای را به فرزندان خود داد 
که براساس آن به برداران عمر هریک عبداهلل، 
که  می شد  داده  اختیار  سعد  و  عبدالرحمان 
به نیابت از پدرشان عمل کنند. نام عمر در 
آن لیست نبود. اسامه به فرزندان خود گفت: 
با  را  عمر  پسرم  این جا می روم.  از  فردا  »من 

خودم می برم.«
در دره اسپین غر افغانستان، مال نوراهلل، رهبر 
قبیله ای پشتون به استقبال اسامه و عمر بن 
الدن آمد. او با اشاره به بینی عمر آن را »بلند 
توصیف  قوی«  مرد  یک  بینی  برجسته؛  و 
پشتون  یک  »حاال  اسامه  که  کرد  اعالم  و 
او  به  بورا  تورا  در  کوهی  و  است  افتخاری« 

هدیه داده می شود.
عمر  و  اسامه  جدید  خانه ی  اسباب-اثاثیه 
زیور  پوشش  در  آن ها  بود؛  جنگ  آوارهای 
پیروزی بن الدن در برابر امپراتوری شوروی 
زندگی می کردند. عمر از زندگی در افغانستان، 
به رغم تخت خواب پوسیده، پوکه های گلوله و 
روزنامه های زرد، با عشق و عالقه یاد می کند. 
کشاورزان  نزد  پدرش  با  که  را  زمان هایی  او 
گذرانده  افغانستان  کوهستان  در  عشایری 

رمانتیک می کند.
افغانستان،  به  اسامه  ورود  از  پس  ماه  چهار 
برادران عمر نیز وارد این کشور شدند. برای 
فرزندان بن الدن زمان آن فرا رسیده بود که 

»راه راست« را دنبال کنند.
پس از ورود برادران، عمر که می گوید »هرگز 
به خاطر ندارم پدرم را از سالحش یک متر 
دور دیده باشم، حتا زمانی که با مادرم بود« 
به  را  او  کرد.  دریافت  را  کالشینکف خودش 
جایی  بردند.  القاعده  آموزشی  اردوگاه های 
اکثرا  و  سرسخت  مردان  سربازان  »تازه  که 
جوان با ریش های بلند بودند.« او به یاد دارد 
پدرش،  در عالقه ی  به خاطر سهم گیری  که 
هیجان زده بود. او می گوید: »لباس مخصوص 
اردوگاه وجود نداشت. بنابراین برخی از تازه 
سربازان مثل طالبان، برخی دیگر مثل پشتون 
یا  امریکایی  سربازان  مثل  دیگر  برخی  و  ها 

روسی لباس می پوشیدند.«
او  می کرد.  بازی  رادیو  با  اردوگاه  در  عمر 
گونه ای  به  را  جهان  اخبار  »پدرم  می گوید: 
او  درباره ی  خبری  هر  انگار  می داد  گوش 
باشد.« اما چیزی که عمر بیشتر از همه به یاد 
دارد ملودی ای بود که از رادیو پخش می شد. 
صدای فراموش نشدنی و هیپنوتیک ام کلثوم، 

خواننده مصری، «ستاره شرق.«
ترانه ها و  از آن  آرزویی که  او می گوید: »هر 
شعرهای عاشقانه ایجاد می شد، در استیصال 
برای خودم  زندگی جدید  برای ساختن  من 
این  به  مرا  کلثوم  ام  پیام  بود.  پیچانده شده 
درک رساند که در کنار جهان نفرت و انتقام 
دارد؛  بن الدنی، جهان موازی دیگری وجود 
جهانی که قبال برایم ناشناخته بود، جایی که 
در آن مردم برای عشق زندگی می کنند و آواز 

می خوانند.«
از عمر  اسامه  در سال 1997  بعد  یک سال 
خواست تا غذای خانواده را جیره بندی کند. 
پشت این درخواست درک عمیق تری نهفته 
بود؛ عمر باید نقش خود را در خاندان جهادی 
پدرش  از  اما عمر  برعهده می گرفت.  القاعده 
پیروی می کرد نه از ایدئولوژی او. عمر اسامه 
او گفت که  با حقیقت تلخی روبه رو کرد،  را 

و آوردند، مال عمر به سمت اسامه اشاره کرد 
توهین های  این  بنشیند.  زمین  روی  و گفت 
فرهنگی وقتی مال عمر حاضر نشد مستقیما 
دهد  قرار  مخاطب  را  اسامه  پشتو  زبان  به 
زبان  به  را  وی  پیام  مترجمی  داد  ترجیح  و 
عربی برای اسامه بازگو کند، ادامه یافت. رهبر 
افغانستان  که  گفت  القاعده  رهبر  به  طالبان 
را ترک کند. اسامه اعتراض کرد و گفت که 
فشار  تحت  را  درخواست  این  عمر  مال  اگر 
دولت های »کافر« از وی می کند، کاری خالف 
که  می گوید  عمر  می شود.  مرتکب  را  اسالم 
مال عمر به اسامه گفت که می تواند دو سال 
دیگر در افغانستان بماند. وقتی اسامه شام را 
با وی  از هم سفره شدن  داد، مال عمر  ترتیب 

خودداری کرد.
از  یکی  عبدالهادی،  بعدی  ماه های  در 
درباره  عمر  به  اسامه،  مشاوران  نزدیک ترین 
بسیار  مأموریتی  القاعده،  جدید  مأموریت 
کالن، هشدار داد. عبدالهادی هشدار داد که 
اگر عمر می خواهد زنده بماند، باید برود. عمر 

عرم بن الدن، هرنمندی که جهاد را ترک کرد )2(
گفت وگو با نقاشی که فرزند بدنام ترین تروریست جهان است

پس از ورود برادران، عمر که می گوید »هرگز به خاطر ندارم پدرم را از سالحش یک 
متر دور دیده باشم، حتا زمانی که با مادرم بود« کالشینکف خودش را دریافت کرد. 
او را به اردوگاه های آموزشی القاعده بردند. جاییی که »تازه سربازان مردان سرسخت 
و اکثرا جوان با ریش های بلند بودند.« او به یاد دارد که به خاطر سهم گیری در 
عالقه ی پدرش، هیجان زده بود. او می گوید: »لباس مخصوص اردوگاه وجود 
نداشت. بنابراین برخی از تازه سربازان مثل طالبان، برخی دیگر مثل پشتون ها و 
برخی دیگر مثل سربازان امریکاییی یا روسی لباس می پوشیدند.«
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این کشور از موضع گروه طالبان به طور ضمنی در 
مقابل امریکا حمایت می  نماید. چنانچه این جنگ 
سرد در سوریه نیز میان ترکیه و امریکا گه گداری 

به تیرگی روابط می انجامد. 

ناکامي نشست دوحه 
هیأت  میان  صلح  گفت وگوهای  هم اکنون 
اسالمی  جمهوری  دولت  مذاکره کنندگان 
متوقف  بنابر دالیلی  طالبان  گروه  و  افغانستان 
اعالم نشده رسیده است.  به بن بست  و  گردیده 
نشستی که پس از چانه زنی و انتظارهای زیاد به 

تاریخ 13 سپتمبر سال 2020 آغاز یافت.
حکومت افغانستان نخست برای کشانیدن گروه 
تا  داد  زیادی نشان  از خود گذری های  طالبان 
حتا که خواسته های قربانیان جنگ و انتحاری 
گرفته  نادیده  را  گروه  این  اعمال  از  برخواسته 
و از حق مردم چشم پوشی کرده به تعداد پنج 
هزار زندانی طالب را رها کرد، امتیازدهی  ای که 
باج دهی به طالبان خوانده می  شود. با وجود این 
هرچند گروه طالبان در میز مذاکره حاضرشدند 
اما به حمالت تروریستی شان شدت بخشیده و 
تقالی حکومت افغانستان برای صلح را به چالش 

کشیدند.
در هر صورت روند مذاکرات صلح به درازا کشیده 
شده و زمان به نوعی به نفع طالبان تمام شد، 
طوری که زمینه آن را مساعد ساخت تا طالبان به 
سفرهای منطقه ای و دیدارهای شبه دیپلماتیک 
ایران و  پاکستان حامی دایمی آن ها،  از جمله 
روسیه پرداختند و اکنون به عنوان یک قوه بارز 
در اذهان جامعه بین  المللی و کشورهای منطقه 

قدعلم کرده  اند.
ایاالت  در  اداره جدیدی  این که  از  روی هم رفته 
متحده امریکا به رهبری جو بایدن روی کار آمده 
است می باید هرچه زودتر به موضوع افغانستان 
لحاظ  از  بیشتر  رسیدگی شود، موضوعاتی که 
نیروهای  خروج  و  سیاسی  ثبات  صلح،  تأمین 

امریکا از این کشور منشأ می گیرد. 
حکومت  تشکیل  که  کرد  نباید  فراموش 
ختم  و  صلح  تأمین  قبول،  قابل  و  همه شمول 
جنگ، تأمین عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی از 
یک طرف و در نظر گرفتن مداخالت کشورهای 
منطقه نسبت به موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان 
مواردی است که اقدامات امریکا را در این راستا 

به چالش مواجه خواهد ساخت.
خوب  موقعیت  داشتن  لحاظ  از  افغانستان 
زمانی  دیر  از  و  است  شهره  جغرافیایی 
این  نفوذ  و  تسخیر  برای  زیادی  کشورگشایان 
نقطه حساس جغرافیایی همواره در رقابت بوده 
امریکا نیست که عمال  تنها  این  اند. هم اکنون 
بلکه  دارد  کشور  این  در  نظامی  فعال  حضور 
ابرقدرت های زیادی همچون روسیه، انگلستان، 
فرانسه، آلمان، و یا کشورهای همسایه مثل ایران 
و پاکستان به گونه مستقیم یا غیرمستقیم در 
به سر می برند،  این خاک  نیابتی در  جنگ های 
از علت های اساسی شعله وربودن  موضوعی که 
می رود.  به شمار  افغانستان  در  جنگ  آتش 
همین موضوعات منطقه ای و جهانی است که 
در  بیرونی  مداخالت  از  هیچ گاهی  افغانستان 
امورات داخلی اش در امان نبوده و هرگونه روند 
ملی گرایانه  ی بین-االفغانی از جمله صلح را به 

چالش کشانده است.

منطقه ای است که عمدتا با هدف همکاری های 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی تأسیس شده است.

بربنیاد گزارش ها سازمان همکاری شانگهای در 
سال 2012 ترکیه را به عنوان شریک گفت وگوی 
خود تعیین کرد و این کشور به طور مرتب در 
نشست ساالنه سازمان شانگهای شرکت کرده و 
از این طریق با هربار فشار وارد کردن غرب، با 
نزدیکی به این سازمان علیه آنان موضع گرفته 

است.
بین االفغانی  نشست  از  میزبانی  با  روی هم رفته 
و  فعال  آن سهم  در  نیز  که کشورهای منطقه 
هم  می تواند  ترکیه  داشت  خواهند  ارزنده  ای 
حسن نیت اش در قبال افغانستان را نشان دهد 
هم می تواند سیاست های منطقه ای خود را در 
کشوري  بیرون  و  امنیتی  همکاری های  قالب 
دنبال نماید و مؤثریت خود را به رخ جهانیان 

و اروپا بکشد.
اما نباید فراموش کرد که هم اکنون ترکیه در دو 
جناح مخالف فکری قرار دارد، یکی دلبستگان 
سیکوالریسم و دیگری اسالم گرایان. آزادی های 
فردی و اجتماعی از طرز تفکر گروه اولی، همه 
مسائل با رنگ اسالمی و دینی   هم مبنای دید 
جناح دومی را شکل می دهد. سیکوالرها آنانی 
را تشکیل می دهند که بیشتر عضویت در حزب 
که  حزبی  دارند،  را  ترکیه  خلق  جمهوریت 
قدیمی ترین جریان سیاسی در جمهوری ترکیه 
است  کشور  این  میانه  حزب چپ  مهم ترین  و 
که گرایش های ملی گرایانه، سوسیال دموکرات 
و الئیک دارد و در انترناسیونال سوسیالیست و 
دارد.  عضویت  اروپایی  سوسیالیست های  حزب 
این حزب در نهم سپتمبر سال 1923 از سوی 
مصطفا کمال آتاترک رهبر جمهوری نوین ترکیه 
اپوزیسیون های  از  فعال  که  است  تأسیس شده 
قوی این کشور در حکومت داری اردوغان به شمار 

می رود.
از سویی هم تطبیق نظام اسالمی و شریعت از 
پایه های امپراتوری عثمانی به شمار می رود. آنچه 

خود  آرمانی  اهداف  به  رسیدن  برای  ترکیه 
سیاست های ذیل را دنبال می کند:

1. واجد شرایط بودن به عضویت در اتحادیه اروپا 
تا سال 2023 تا بتواند به یکی از اعضاي مؤثر این 

اتحادیه تبدیل شود؛
در  منطقه  ای  همگرایی  برای  را  تالش خود   .2
قالب همکاری های امنیتی و سیاسی ادامه دهد؛

حل  در  فعال  نقش  یک  تا  کند  تالش   .3
درگیري ها و منازعات منطقه  اي ایفا کند؛

جهانی  عرصه هاي  تمام  در  فعال  مشارکت   .4
داشته باشد؛

سازمان  هاي  تمام  در  تعیین کننده  نقش   .5
اقتصاد برتر  از ده  بین المللی بازي کند و یکی 

جهان شود.
با توجه به چنین سیاست های راهبردي، برگزاری 
نشست آنکارا برای دولت ترکیه بهترین فرصتی 
است که بتواند در راستاي اهداف خود قدم بردارد 

و مؤثریت خود در منطقه را پررنگ کند.
ترکیه در حال حاضر با آن که هم  پیمان امریکا در 
سازمان ناتو است و عمال با این کشور همکاری 
که  جدید  رویکردهای  بر  بنا  اما  دارد،  نظامی 
در  به خصوص  کشور  دو  این  سیاست  های  در 
به  آذربایجان  و  سوریه  جمله  از  خاورمیانه 
همواره  را  واشنگتن  و  آنکارا  است  آمده  میان 
در تقابل هم قرار داده است و ترکیه بیشتر با 
براساس  روسیه  یعنی  امریکا  دیرینه  ي  رقیب 
چندقطبی(  )جهان  اوراسیاگرایی  سیاست های 
در تفاهم می باشد. و همین مسائل سبب گردیده 
تا ترکیه نسبت به سازمان ناتو در بیشتر مواقع 

تمایلش را به سازمان شانگهای بروز دهد.
سازمان همکاری شانگهای در سال 2001 توسط 
رهبران روسیه و چین، به همراه 4 کشور آسیای 
و  تاجیکستان  قرقیزستان،  قزاقستان،  مرکزی 
اعضای  کشورها  این  شد.  تشکیل  ازبکستان 
هند،  مغولستان،  و  می آیند  حساب  به  دائم 
ناظر  جایگاه  در  افغانستان  و  پاکستان  ایران، 
حضور دارند. سازمان شانگهای بزرگترین پیمان 

حسین ناصری 

طی بیشتر از سه دهه اخیر معلوم شد که سران 
حکومت افغانستان قادر به تصمیم گیری   در مورد 
که  بار  هر  و  نبوده اند،  نظام  سرنوشت  تعیین 
موضوع کالن کشوری مطرح شده است حتما 
پای قدرت  هاي بیرونی به عنوان میانجی در میان 
بوده است. نمونه  ی بارز آن در گذشته نشست 
بن پس از حادثه 11 سپتامبر و دراین اواخر هم 
نشست مذاکره کنندگان دولت جمهوری اسالمی 

افغانستان و گروه طالبان در دوحه ی قطر.
افغانستان در حال گذار از یک مرحله حساس 
کنونی  وضعیت  به  توجه  با  اما  است.  سیاسی 
و  سمتی  نژادی،  درون قومی،  فرقه گرایی  که 
حاکم بودن انارشی در این سرزمین بیداد می کند، 
گذر از این وضعیت به راحتی امکان پذیر به نظر 

نمی رسد.
نباید فراموش کرد کشورهایی که از راه دوستی 
منافع  نزدیک شده اند  افغانستان  با  همکاری  و 
افغانستان  مردم  منافع  به  نسبت  را  خودشان 

ارجحیت مي  دهند.

برگزاری نشست آنکارا به خواست امریکا
نامه اي  در  امریکا  متحده  ایاالت  وزارت خارجه 
به رییس جمهور غني با صراحت یادآور شده که 
از ترکیه می خواهد تا نشستی را همانند نشست 
بن دایر کند که بتواند طرف های درگیر جنگ 
با حضور نمایندگان بین المللی در آن به مذاکره 

پرداخته و آینده سیاسی کشور را رقم بزنند.
ترکیه یکی از کشورهایی است که نه تنها هم پیمان 
امریکا در سازمان ناتو به شمار می رود که از لحاظ 
موقعیت حساس ژئوپولیتیک در میان کشورهای 
خاورمیانه به ویژه آسیا و اروپا اهمیت به سزایي 
نزدیک  هم  سیاسی-مذهبی  گذرگاه  از  و  دارد 
این رو  از  به کشورهای منطقه و اسالمی است. 
آنکارا می تواند به خوبی آنچه را که اسالم گرایان و 
جمهوری خواهان بر آن تأکید می ورزند محوریت 

همه جانبه ای را در این زمینه تشکیل دهد.
با  دوستی  دیرینه  روابط  یک طرف  از  ترکیه 
درعرصه های  را  کشور  این  که  دارد  افغانستان 
مختلف تاکنون همکاری کرده است، از طرفی 
طالبان  که  مذهبی  نگاه  از  کشور  این  هم 
بیشترین تمرکزشان روی دین و برقراری نظام 
اسالمی است مورد تأیید هر دو طرف مذاکرات 

بین االفغانی برای میزبانی به شمار می رود.
اما این که امریکا چرا از ترکیه خواسته است تا 
نشست بین االفغانی را میزبانی کند بحث مفصلی 
از صفحه ی  متأثر  این موضوع  قطعا  ولی  است 

جدید روابط آنکارا و واشنگتن به دور نمی باشد.

اهمیت نشست آنکارا برای ترکیه
عثمانی گرایی  سیاست های  با  هم اکنون  ترکیه 
اهداف  اسالمی(  بیداری  یا  جهان  و  )اسالمیت 
مي  کند،  دنبال  بین الملل  حوزه  در  را  زیادی 
مهم ترین آن این که به یک قدرت مهم منطقه  ای 
که  تا سال 2023  و  تبدیل شود  بین  المللی  و 
به  است  نوین  ترکیه  تأسیس  سالگرد  صدمین 
یکی از ده قدرت اقتصادی برتر در جهان تبدیل 
شود. در این راستا مقامات این کشور معتقدند که 
باید گفتمان ملی و گفتمان سیاست خارجی این 
کشور دریک راستا و موازي با هم حرکت کنند تا 
در پی گیری اهداف خود با مشکل روبه رو نشوند.

تأکید  برآن  توسعه  و  عدالت  که حاال حزب  را 
داشته و سیاست های ضد غرب گرایی که بیشتر 
گرفته  دست  روی  را  دارد  تکیه  دموکراسی  بر 

است. 
عدالت و توسعه حزب سیاسی حاکم در ترکیه از 
سال 2002 تاکنون است. این حزب خود را جزو 
احزاب راست گرا و میانه معرفی می کند. عدالت 
و توسعه از هنگام تأسیس خود را به عنوان یک 
امریکا در فضای  حزب طرفدار غرب و طرفدار 
سیاسی ترکیه مطرح کرده که از اقتصاد بازار آزاد 
لیبرالی و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا حمایت 
می کند. بدنه اجتماعی این حزب طیف وسیعی 
اسالم گراها،  شامل  راست گرا  گرایش های  از 
اصالح طلبان اسالم گرا، محافظه کاران، ملی گراها، 
بر  در  را  تجارت  طرفداران  و  میانه  راست های 
کنونی  ارشد  اعضای  و  مؤسسین  می گیرد. 
رهبر  اربکان،  نجم الدین  از شاگردان  این حزب 
سعادت  و  فضیلت  رفاه،  اسالم گرای  حزب های 
منشعب شده  آن  از  در سال 2001  که  بودند 
ولی همچنان عنوان اسالم گرایی را به دنبال خود 

می کشند.
حزب عدالت و توسعه در 14 آگست سال 2001 
رسما به فعالیت آغاز کرد و پیدایش این حزب هم 
ریشه در مسائل عقیدتی داشته که از آن  جمله 
تنش باالی پوشش حجاب زنان در مراکز رسمی 
بوده است و این موضوع از دالیل اصلی تنش با 

طرز تفکر سیکوالرگرایان به شمار می رفت.
با چنین یک جو حاکم در ترکیه آنچه مسلم است 
اینست که با رونق گرفتن فضای اسالم گرایی در 
این کشور و نیز سیاست  های جدید غرب ستیزی 
تحت  حزب  و  اردوغان  رییس جمهور  سوی  از 
هم اکنون  توسعه،  و  عدالت  یعنی  او  رهبری 
فکر می شود که گروه طالبان عمال علیه امریکا 
در افغانستان در جهاد مقدس به سرمی برند، و 
گمان می رود ترکیه از اینکه عمال در برخی مواقع 
مخالف سیاست های امریکا می باشد با عملکرد 
گروه طالبان موافق است و یا اگرهم چنین نباشد 

آنکارا به دنبال چیست؟

منافع ترکیه در مذاکرات صلح افغانستان   


